בסיעתא דשמיא

עלון מס‘  31תשרי התשע“ו

דבר תורה

הרב דוד חי הכהן שליט“א

תחל שנה וברכותיה
בסדר קריאת התורה סידרו חז“ל כי לפני
ראש השנה יש לקרוא את פרשת התוכחה
הכתובה בפרשת כי תבוא .בטעם הדבר כתב
רש“י כדי שתכלה שנה וקללותיה וממילא
תחל שנה וברכותיה מובן כי בכל שנה ישנם
ברכות שבאו עם השנה החדשה ואת הברכות
האלה אנו צריכים להמשיך לשנה הבאה
ולא להשאירם בשנה הקודמת .על כן עלינו
להתבונן בשנה הקודמת ולראות את הברכות
שנתן לנו הי“ת וכיצד יש לבנות עליהם קומה
נוספת שתביא לברכות הנוספות שתביא לנו
השנה הבאה עלינו לטובה בחסד השי“ת.
ראשית לכל ,נפלה אותה ממשלה שהביאה
לגזירות קשות על עולם התורה ועם זה גם
לקרע בין העולם החרדי לעולם הציוני דתי.
בבחירות זכינו לראות התחלה של שיתוף
פעולה בין הציבור האמוני הציוני לבין חלק
מהציבור החרדי ויש בזה התחלת ההבראה
ממחלת הפירוד שמסכנת את שומרי התורה
ואת עם ישראל כולו .זכינו ששני המרכזים
של חילול השם שהיו במדינה )עפ“י הגדרת
מורנו הרצי“ה זצ“ל( משרד החינוך ומשרד
המשפטים נמסרו ביד נציגי הציונות הדתית
וגדולה מאוד תקוותנו שסוף סוף יחול השינוי
המבורך שבו תתקיים נבואת הנחמה ואשיבה
שופטיך כבראשונה אחרי כן יקרא לך עיר
הצדק ,ציון במשפט תפדה .בירושלים נבחרו
רבנים המחברים אהבת תורה ואהבת ישראל
לאור התורה הגואלת .עולם הרשעה המוסלמי
הולך ומכלה את עצמו ללא כל אמץ מצדנו.

כלכלת ישראל ואוצרות הטבע הולכים
ופורחים .ובקהילתנו כאן בבת  -ים נבנו
בתים יקרים מטובי הבחורים והבחורות
והם מוסיפים לנו אורות של קודש ושמחת
חיים רעננה .גם הישיבה זכתה לשיעור א‘
חדש ,בריא וטוב בעל ציפיות גדולות ,ולצוות
הישיבה הצטרף הרב הדגול רבה של כפר
דרום תבנה ותכונן והוא מוסיף לנו מדרגה של
תורה ושל מסירות למען ישראל ברמה כלל
ארצית .משפחות מבוגרי הישיבה שבו לדור
בקהילתנו וקול התורה הולך ומשגשג ב“ה.
גם אברכים מבוגרי הישיבה החלו לכהן כרבני
בתי כנסת בעיר ואורה של התורה הגואלת
הולך ומתפשט במרחב .שנת השמיטה
המבורכת נסתיימה כשקהילתנו נשאה על
גבה את החנות היחידה שבה שמירת השמיטה
מתאימה גם לזמן הקרב ובא שבו תהיה
השמיטה מקודשת מן התורה .בוודאי שברכות
רבות מלבד הכתובות נוספו לכלל ולפרט,
וכולנו מלאים בתפילה כי יתן ד‘ ותתחדש
עלינו שנה טובה עם ברכות נוספות שישמרו
על הקודמות ויוסיפו לנו קומה נוספת מלאה
אורה ישועה ושמחה .מתוך הודאה לד‘ בעין
טובה נברך את כל בני קהלתנו בתוך כלל
ישראל להיות שותפים בתקומת ישראל עפ“י
התורה באחדות ובאהבה לכל בן ישראל באשר
הוא ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ,ויאמר
כל אשר נשמה באפו ד‘ אלקי ישראל מלך
ומלכותו בכל משלה.
מברך באהבה כמצות ד‘ דוד חי הכהן

”שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו“

מעשה בפטפטן נחמד

בעיירה קטנה במזרח אירופה חי לו איש
נחמד שהייתה לו בעיה רצינית :הוא דיבר
יותר מידי על אנשים אחרים .הוא פשוט
לא היה מסוגל לשלוט בעצמו .בכל פעם
בה בוא שמע סיפור על משהו שהוא מכיר,
ולפעמים גם על משהו שהוא לא מכיר ,הוא
פשוט היה מוכרח לספר על כך לחבריו .עד
שנתפרסם כפטפטן לא קטן הוא שמע הרבה
סיפורים ושמועות .ואהב את תשומת הלב
שקיבל והיה שמח לראות את עולם צוחקים
בשל האנקדוטות שלו ,שלעיתים היה מעטר
בפרטים שונים שנמציא כדי להפוך אותן
למצחיקות יותר .מעבר לכך ,הוא היה אדם
נעים ובעל לב טוב.בעצם ,הוא ידע שזה לא
בסדר לנהוג כך ,אבל ...זה היה כל כך מפתה!
ובכל מקרה ,רוב הסיפורים קרו באמת,
לא? הרי רבים מסיפוריו הם פשוט תמימים
ומבדרים ,לא?
יום אחד הוא גילה משהו מוזר מאוד )אבל
אמתי( על איש עסקים אחר בעיר .כמובן
שהוא חש מוכרח לשתף אותם במה ששמע
והם בתורם סיפרו זאת לידידיהם ,שסיפרו
זאת למכריהם ,שסיפרו זאת לנשותיהם,

שדיברו על כך עם חברותיהן ושכנותיהן.
הסיפור הסתובב בעיר ,עד שאיש העסקים
האומלל ,שהיה הדמות המרכזית בסיפור
הזה ,שמע על כך .הוא רץ לרב העיר והתלונן
שחייו נהרסו! אף אחד לא ירצה לעשות עמו
עסקים יותר .שמו הטוב והמוניטין שלו אבדו
לעולמי עד .הרב הזה הכיר את ’הלקוחות‘
שלו כמו שאומרים ,והוא החליט לקרוא
לפטפטן .אם לא היה הוא שחשף את הסיפור,
הוא עשוי לדעת מי זה היה.
כאשר שמע הפטפטן הנחמד מפי הרב כיצד
מרגיש עמיתו איש העסקים .וכמה הרוס
ממה שקרה ,הוא חש צער אמיתי .הוא באמת
לא התכוון להרוס לידידו את החיים .הוא בסך
הכול סיפר סיפור שקרה באמת ,והרב יכול
לבדוק זאת אם הוא רוצה .הרבי נאנח.
”נכון לא נכון ,זה כלל לא משנה! אתה
פשוט לא יכול לספר סיפורים על אנשים
זה לשון הרע ,הוצאת דיבה ,זה כמו רצח,
אתה הורג את המוניטין של האדם עליו
אתה מספר“ הוא הוסיף ודיבר עם האיש
שעה ארוכה עד שהוא החל לחוש חרטה
וצער על מה שעשה .כיצד אוכל לתקן את מה

שעשיתי?“ הוא התייפח.
”אני מוכן לעשות כל מה שתגיד לי!“ הרב
הביט בו ואמר  “:האם יש בביתך כריות נוצות
כלשהן?“ ”רבי“ אני לא עני! יש לי כמה וכמה
כריות כאלה האם אתה רוצה שאמכור אותן?
שאתן אותן לצדקה?“ ”לא“ השיב הרב” ,גש
לביתך והבא כרית אחת“.
האיש התפלא מאוד ,אך הלך לביתו ושב
לאחר זמן קצר לחדר העבודה של הרבי
כשכרית נאה ורכה תחת זרועו .הרב פתח את
החלון בחדרו ונתן לו סכין חדה ”חתוך את
הכרית“! הרב כאן בחדר העבודה שלך ,זה
יעשה בלגן שלם!“ ”עשה כפי שהוריתי לך!“
האיש חתך וענן של נוצות יצא ממנה .הם
נחתו על הכיסאות ועל אצטבת הספרים ,על
השעון הגדול ,על החתולה שהחלה לקפוץ
ולנסות לתופסן .הן ריחפו מעל השולחן
ולתוך ספלי הקפה ,על הרבי ועל האיש
שהחזיק את הסכין ורבות מהן עפו החוצה
בשובל ארוך ומסחרר.
הרבי חיכה עשר דקות ,ולאחר מכן ציווה
על האיש” ,עכשיו הבא לי חזרה את כל
הנוצות ודחס אותם לכרית שלך .שים לב אל
כולן ,אסור שתחסר אף אחת!“ האיש

הביט ברב בתדהמה ”רבי הרי זה
בלתי אפשרי! את אלה שכאן בחדר אולי
אצליח לאסוף ,אבל את אלה שעפו אל
מחוץ לחלון לא אצליח להשיב לעולם .רבי,
אינני יכול לעשות זאת ואתה יודע את זה!“
”כן“ אמר הרבי והניד בראשו בעצב .זה מה
שקורה :ברגע ששמועה ,סיפור רכילות,
”סוד“ כלשהוא יוצא =מפיך ,אין אתה יודע
לאן הוא יתגלגל .הוא עף על כנפי הרוח ואף
פעם לא תוכל להשיבו!“
הוא ציווה על האיש להתנצל מעומק הלב
בפני האדם שאודותיו הפיץ את השמועה.
זה קשה ומכאיב ,אך זה המעט שיוכל
לעשות למענו .הוא הורה לו להתנצל בפני
האנשים שלהם סיפר את הסיפור והפכם
בכך לשותפים לעבירת ”לשון הרע“ .כמו כן
הוא ציווה עליו ללמוד בשקידה את ההלכות
הקשורות ללשון הרע במשך שנה תמימה,
ולאחר מכן לשוב אליו
ואכן זה מה שעשה האיש לא זה בלבד שהוא
למד על לשון הרע ,הוא דיבר בפני כל ידידיו
ומכריו על החשיבות שבשמירה על הלשון
ובסוף הפך לאדם חביב שהתגבר על בעיה
רצינית.

טעמו וראו כי טוב

חן צרפתי

אחד הילדים שלי חלה .התחלנו עם אקמולי להורדת החום הגבוה ,ואחרי יומיים אצל הרופא
קיבלנו גם מרשם לאנטיביוטיקה.
באותו ערב היתה בביתי חגיגה .הילד החולה עמד לידי וקיבל שני מזרקים מלאים באנטיביוטיקה.
סביבו עמדו כל יתר הילדים וקינאו קנאה עזה בבעל החיידק.
”איזה כיף לך!“ קרא אחד הילדים” .גם אני רוצה!“
”גם אני!! זה לא פייר שרק הוא מקבל“
”איזה ריח טוב יש לזה .הלוואי שהייתי חולה עכשיו“.
”לפני כמה שנים הייתי חולה וקיבלתי אנטיביוטיקה במשך עשרה ימים .נכון אמא?!“ נזכר
אחר בערגה.
הסתכלתי עליהם ותמונה מהעבר הרחוק מאוד עלתה בי:
אני בגן הילדים בקיבוץ ,עומדת בין השולחן שכבר פונה מארוחת הבוקר ובין הכיורים .מולי
עומדים שלושה ילדים והגננת נותנת לכל אחד מהם כוסית קטנה ובה אנטיביוטיקה ריחנית
להפליא והם שותים אותה מן הכוסית .ואני? מקנאה מאוד מאוד ובליבי תפילה שאהיה חולה
בדלקת ריאות כמותם ואקבל גם אני כוסית אנטיביוטיקה טעימה שכזו.
”מה אתם מקנאים בו?“ שאלתי את ילדיי” .זו תרופה של חולים .עדיף להיות בריאים ולא
להזדקק לתרופות“.
”נכון!“ הם ענו ”אבל יש לזה ריח כל כך טוב .וזה גם טעים!“
”כשתגדלו תבינו“ נעלתי את הדיון במשפט שאין להתווכח איתו.
******
תודה לך אבא שבשמיים על שאתה לא עונה בחיוב לכל תפילה שלנו.
תודה שאתה יודע מה באמת טוב לנו ואתה נותן לנו אך ורק את הטוב הזה אפילו כשאנחנו לא
מרוצים ממה שקיבלנו ממך או ממה שלא קיבלנו .אפילו כשאנחנו מלאים בתלונות כרימון.
כשנגדל נבין..
******

הפעם מתכונים שכוללים חלק מסימני החג אך מתאימים לכל השנה.
שתהיה שנה טובה ומתוקה .שנה שבה נקבל כל טוב מאת ה‘ יתברך.

אופן ההכנה

עוגיות תמרים  /גאולה בנון

מערבבים שמן  +מים  +מזולה .מוסיפים את הקמח ואבקת האפייה בהדרגה
ולשים עד לקבלת בצק רך ונעים .להקפיד לא ללוש יותר מידי ,רק עד שכל
החומרים מתאחדים.
מחלקים את הבצק לחמישה כדורים ופותחים כל כדור למלבן .מורחים על
כל מלבן ממרח תמרים ,מגלגלים לרולדה ומניחים בתבנית מרופדת בנייר
אפייה.
בעזרת תרווד חותכים ומחלקים את הרולדה שהכנו לפרוסות .לא חותכים
עד הסוף אלא  3/4בערך ,כך שהפרוסות עדיין מחוברות בתחתיתן.
אופים את הרולדות בחום של  180מעלות כ  30-40דקות ,עד שמזהיב.
אחרי האפייה ,כשמתקרר קצת ,חוזרים על החיתוך של פרוסות העוגה אבל
הפעם עד הסוף כדי שהפרוסות יתנתקו לגמרי ומפזרים אבקת סוכר.

 1כוס שמן
 1כוס מים
 1מזולה
 1ק“ג קמח
פחות כוס אחת
 2אבקת אפייה
ממרח תמרים
אבקת סוכר

סמבוסק דלעת  /אילנה בן מרדכי

אופן ההכנה

לבצק:
 1ק“ג קמח
 2ביצים
 2כוסות מים
מלח
 1/4כוס שמן
למילוי:
 3בצלים
דלעת מגורדת
מלח ופלפל
מעט כמון
לציפוי:
 1ביצה
שומשום וקצח

מכינים את המילוי :קוצצים את הבצל ומטגנים עד להזהבה .מוסיפים את
הדלעת המגוררת והתבלינים ומטגנים עוד מספר דקות .מעבירים למסננת כדי
שהתערובת תגיר את הנוזלים שבה ותתקרר.
מכינים את הבצק:
ממיסים את המלח במים ומערבבים את כל חומרי הבצק יחד .לשים לבצק
אחיד.
מחלקים את הבצק לשישה עיגולים ונותנים לו לנוח כעשר דקות .לאחר מכן
מרדדים כל עיגול בצק וחותכים לריבועים .שמים מן המילוי בתוך כל ריבוע בצק
וסוגרים היטב את כל פינות הריבוע אל המרכז כמו מעטפה .מניחים בתבנית
מרופדת בנייר אפייה כשהצד החלק והסגור כלפי מעלה .מורחים ביצה ,מפזרים
מעט שומשום וקצח ואופים במשך חצי שעה בחום של  200מעלות.
• כדאי לא להוסיף את כל כמות המים מייד בהתחלה ,אלא לשים את הרוב
ובמידת הצורך להוסיף.
• מי שיש לה מכונה להכנת פסטה יכולה לפתוח בעזרתה את הבצק ,זה מקל
על הפתיחה.

שוק ,בקבוק וג‘וק – פינוק!
ביום שלישי יצאנו ללוות
את החופש הגדול לדרכו
האחרונה .העמסנו את טפנו
על רכב ) 4*4ארבעה ילדים
על ארבעה גלגלים( הישן
והטוב ,והפלגנו ליפו.

נוסעי האוטובוס המבוהלים
נאלצו לספוג בגבורה את
קריאות הביניים של צעירי
הצאן ,ונשמו נשימת רווחה
כשהגענו אל היעד .פארק
החורשות ביפו )דרך בן צבי
 ,71מומלץ!( קיבל את פנינו
בחום ,וילדי הסתערו על
המתקנים כגדיים שנמלטו
מהדיר .תוך כדי הניסיון
להשיג את עקבותיהם ,נפל

בקבוק השתיה של התינוק
במקום בלתי נודע .שוד
ושבר .השלמתי בליבי עם
אובדנו ,שהרי דומה הפארק
למים שאין להם סוף ,ומהיכן
אתחיל לחפשו?
שיחקנו עד כלות כוחנו,
ובגרירת רגליים יצאנו אל
המסע הביתה עם שקיעת
החמה .והנה ,איזו הפתעה!
מתחת רגלי מתגלגל לו
בחן בקבוקנו הזכור לטוב!!
הרמתי אותו בהתרגשות,
התנפלתי עליו בחיבוקים
ובנשיקות .איזו מתנה! בכלל
לא ציפיתי למצוא אותו!
תודה לך ,ה‘!
ביום רביעי יצאתי לקנות
ירקות בשוק המקומי )גן
מים חיים לשעבר ,סניף
אריאל לשעבר ,גן יהודית
לשעבר ,לא יודעת את

ההמשך( .בחרתי את הירקות
המשובחים ביותר ,מיששתי
כל קישוא ובררתי עגבניות
שרי מדושנות .עם שקיות
עמוסות ניגשתי אל המוכר
לבדוק את מידת הנזק.
לפתע ,באורח בלתי צפוי,
מופיע בעלי בפתח החנות.
איזה יופי! ממש צירוף
מקרים! גם אצלו נגמרו
הירקות ,וגם אצלי! החשבון
הסתיים ,ואני ניגשת להוציא
מהארנק ששים ואחת
שקלים ושמונים אגורות.
איפה הארנק? בכיס של
העגלה? מתחת למזרון של
התינוק? בגגון? בסל? איפה
הוא בכלל?
בינתיים שלף בעלי את
השטרות מכיסו ,ושחרר את
הקופה הממתינה
)למה רק לגברים יש כיסים?

אני דורשת ועדת חקירה
ממלכתית!( .במפח נפש
סיימתי את החיפוש היסודי,
הארנק לא נמצא .אם אתן
מתענינות ,הוא אותר לבסוף
בכיור של השירותים בבית.
הבנתן מה קרה? אם בעלי
לא היה מגיע בדיוק אז,
הייתי נתקעת בלי כסף ,עם
ערימת ירקות ארוזה ,ועם
בושה צורבת .תודה לך ,אבא
שבשמים ,ששלחת אותו
בדיוק ברגע הנכון ,להציל
שלומפרית שכמוני מבושות!
סיפור הגו‘ק
הוא מפחיד
למדי ,לא
מתאים לבעלי לב חלש.
לכן אני נאלצת לדלג עליו,
ולרמוז בעדינות ,שחיה

מסוימת גרמה לי לברוח
מהבית ,ולהחליף עם בתי
האמיצה תפקידים )שטיפת
רצפה תמורת קניית משחה(,
ובסופו של דבר התברר שלו
הייתי משאירה את חלוקת
התפקידים המקורית ,היינו
נתקעים עם משחה בלתי
מתאימה בעליל .הסתבר
שאותה חיה מגונה הוצנחה
משמים כדי להתאים
לתינוק את המשחה הנכונה.
)למודאגות ,הרגעו .האויב
חוסל על ידי בעלי גיבור החיל
במבצע הרואי(
שמתם לב לחוט השני העובר
בין שלוש העלילות? חסד.
חסד ה‘ גבר עלינו .אבל לא
מדובר במקרים של פיקוח
נפש ,סכנות איומות וכדומה.
לא היה קורה כלום אם הייתי

קונה בקבוק חדש ,או מחזירה
את הירקות .גם המשחה
ניתנת להחלפה .אבל רבונו
של עולם רצה לחסוך ממני
עוגמות נפש קטנות כאלה,
ולכן שלח לי את בעלי,
ולהבדיל את הג‘וק ,וגלגל
תחת רגליי את הבקבוק.
פשוט פינוק!
אבא ,אנחנו מרגישים שאתה
פשוט אוהב אותנו ,מפנק
אותנו ,מלווה אותנו .בלי סוף
תודה! עכשיו ,בימים של
דין ויראה ,אנחנו מתחזקים
בהרגשה שאתה מלך .מלך
המלכים .כמה טוב לנו שאתה
הוא המלך שלנו,
המלך האוהב והמפנק.
אבינו ,מלכנו!

סניף בת ים כבוד!
זו לא טעות ,אתם לא קוראות את העלון של אריאל.
הפעם הבנות שלנו מקבלות יחס מיוחד!
גם אנחנו פעם היינו חניכות .מתלהבות כאלה ,שנדבקות למדריכה ,יושבות לה על הגב ,על
הברכיים ועל הראש .אבל היום ,כשאנחנו רואות אתכן באותה פוזה בדיוק ,אנחנו מתפעלות
מהמדריכות הסבלניות והמתוקות שלכן ,שנמעכות תחת ערימת חניכות ,ועל פניהן חיוך מאוזן
לאוזן.
הכי מעניין לעבור בשעה  4:00בשבת ליד המגרש השחור )ראיתם פעם מגרש בצבע טורקיז? או
אולי ורוד בייבי? לא חשוב .בסניף יש מסורת לקרוא לו כך .אולי זכר לחתול שחור שילל שם(,
ולהקשיב לנתון הקריטי” :סניף בת ים מונה שמונים ושתיים וחצי חניכות!!! )הלואי “(...גם אנחנו
פעם היינו סופרות את החניכות ,ובודקות שהמדריכות בשבט ליד לא מוסיפות חניכות דמיוניות
לשבט שלהן ...וכאן המקום להביע הערכה עמוקה לבנותינו אמיצות הלב ,שמתמודדות בגבורה
מדי שבת עם עדת זאטוטים מהמין השני ,שמתעקשת לשחק כדורגל בדיוק בשעה  4:00במגרש
השחור )עיין לעיל( .המשיכו בכוחכן זה ,והושעתן את ישראל!!
אגלה סוד קטן :כשבאים אלינו אורחים לשבת ,אני משדלת אותם לצאת לגינת השעשועים בין
השעה  4:30ל .5:15-ובאופן עקבי אנו מקפידים לעבור דרך השביל של גינת הכבאית ,כאילו
במקרה .זאת למה? כדי להתגאות בכן .לראות אתכן יושבות במעגלים על הדשא ,מקשיבות
)לפעמים( למדריכות עם הנילוניות והדפים ,מחכות בסבלנות שיגיע המסר ,זה הפרסומת הכי
טובה לקהילה שלנו!
ואם זכינו למחזה המרנין של המדריכות המפזזות כעז עליזה סביב חניכותיהן הצוהלות ,או
תופסות אותן בצווחת התלהבות ,שפר גורלנו פי כמה! אתן כל כך חמודות שם ,על הדשא ,אין
כמו סניף בת ים כככבבבווווודדדדדד!!!!!! אגב ,לא הבנתי למה כשמגמגמים בכתיבה ,זה מגניב.
תתחשבו באמהות עתיקות כמונו ,שמחזיקות מכשיר סלולרי מלפני דורותיים ,בו יש כפתורים
)ריבועים תלת מימדיים שזזים כשלוחצים עליהם( עם אותיות ,ובשביל לכתוב וווו צריך ללחוץ
שלוש פעמים על ספרה  ,2לספור  2שניות ,עוד  3לחיצות ,עוד  2שניות וחוזר חס וחלילה!!

טל ישראל

ושיהיה לבריאות!
לכבוד השנה החדשה רצינו לקנות שעון
לסניף .ביקשנו מהמוכר שעון שמתאים
לסניף אריאל ,הוא אמר שאין לו כזה.
אמרנו לו שדוקא פעם ,כשהיינו בסניף,
היה לנו על הקיר שעון שקראו לו ”שעון
אריאל“ ,והוא תמיד הראה שעתיים אחורה.
כלומר ,שאם קבענו שיוצאים בשמונה אפס
אפס ,אז בדיוק בעשר השעון של הסניף
הראה  ,8:00ובדיוק אז יצאנו .אבל המוכר
אמר שבסניף בת ים זה קצת יותר בעייתי,
כי לפעמים הפער הוא שעתיים ,לפעמים
שלוש ולפעמים ארבע .בכל אופן הזמנו,
והוא אמר שינסה להשיג לנו .שנבוא בשש,
לפי שעון הסניף.
לסיכום ,יקירותינו ,דעו לכן שאנחנו
אוהבות אתכן מאוד ,גאות בכן מאוד,
ובסתר לבנו קצת מקנאות בכן .תודה
לקומונריות המסורות והאחראיות ,רוניה
ומושית ,שיוצאות לשנת שרות ,תודה לצוות
המדריכות היקר והמשקיע ,לאחראיות
חב“ב )ראשי תיבות :חניכות בודדות
בפנסיה?( ,ולכל מי שעוסקת במלאכת
הקודש.
באהבה רבה ,האמהות שלכן.

גזר  -הינו מסממני החג לפי חלק
מהמנהגים בליל ראש השנה.
הגזר הינו ממשפחת הסוככיים ,עשיר
בבטא קרוטן ,חומר המשמש ליצירת
ויטמין  Aוהמעניק לגזר את צבעו הכתום.
מכיוון שוויטמין  Aמשפר את יכולת ראיית
הלילה ,נהוג להגיד על גזרים שהם טובים
לעיניים ).כשחותכים את הגזר לפרוסות
עגולות ניתן להבחין בצורת העין ( .צריכה
מוגדלת של בטא קרוטן עלולה לגרום
לעור לקבל גוון כתום-צהבהב ,הדבר
מיוחס בעיקר לגזרים אך נכון לגבי כל
מאכל עשיר בבטא קרוטן ואין בכך נזק
בריאותי.
הגזר עשיר גם בסיבים תזונתיים,
אנטיאוקסידנטים ) נוגד חמצון ( ברמה
גבוהה ומינרלים ,והוא מאכל בסיסי.
כראיה לכך ניתן לבצע ניסוי קטן  :בזמן
הכנת אוכל מטוגן ניתן להוסיף חתיכות
גזר ולראות את השחרתן עם הטיגון עקב
קליטת הרעלנים הנוצרים בתהליך זה.
לסובלים מבעיית הנשנושים – מומלץ
להמיר את הנשנוש בגזר ,גם טעים וגם
בריא!
שנזכה שיגזרו עלינו גזרות טובות! ,
שנה טובה ומבורכת לכולם.

שאלנו את הרב...

שאלה :האם בנות יכולות ללמוד מקצוע באוניברסיטה?
תשובה:
בעניין זה יש לדון כל מקרה לגופו .אולם ,ניתן לפרט כמה עקרונות כלליים:
עדיפות למכללה
באופן כללי יש הרבה בעיות באוניברסיטה .ראשית ,רבים מהתכנים
הנלמדים באקדמיה הם בגדר כפירה גמורה )בעיקר במדעי הרוח
והחברה( .שנית ,קיימת בעיית צניעות קשה ,של לימודים מעורבים
וקשרים לימודיים בין בנים ובנות .בנוסף ,האוירה באוניברסיטאות היא
אוירה הרחוקה מאוד מהדרך שאנו מאמינים בה :קלות ראש ,יוהרה ,זלזול
בקדשי ישראל ,ועוד .מפאת כל הבעיות הללו ,עדיף לכתחילה לא ללמוד
באוניברסיטה מקצועות שאפשר ללמוד במכללות דתיות.
מקצוע עם שליחות
לגבי מקצועות שאי אפשר ללמדם במכללה ,יש להבחין בין מקצועות
שיש בהם שליחות לבין כאלו שאין בהם .חשוב מאוד ,למשל ,שיהיו
רופאות דתיות .יש בכך הצלת חיים ,ותיקון בכך שנשים יכולות להיות
מטופלות אצל נשים .כך גם לגבי פסיכולוגיות דתיות .לגבי כל שאיפה
של הבת ,יש לבחון אם יש עניין דוקא בכך שאישה דתית תעבוד בסוג זה
של עבודה .אם לא ,אין סיבה ללמוד מקצוע זה ,מאחר שבתהליך הלימוד
עצמו יש בעיה.
הבחנה בין נשואות לרווקות
במקרה שנראה שאכן ,יש צורך ללמוד באוניברסיטה מקצוע מסוים,
מדריך הרב שיגשו ללימודים אחרי הנישואין .בחורה רווקה עלולה להיות
במצב פחות בטוח מבחינה רוחנית ,מטבע הדברים ,וגם יחס החברה
אליה פחות עדין .קיים גם סיכון של קשר רגשי עם בן זוג לא דתי שיכול
להגיע לבניית משפחה עם סיבוכים קשים .לבנים שחייבים ללמוד מקצוע
גם לפני נישואין מומלץ למצוא מסגרת מקבילה של שיעורי תורה וקשר
קבוע עם רב על מנת להישמר מהסיכונים הנזכרים.

לא על חשבון הילדים
הלימודים באוניברסיטה נמשכים על פני שעות ארוכות ,ותובעים השקעה
גם מעבר לשעות הלימודים .הדבר עלול לפגוע בילדים ,בזמן הפנוי שיש
לאם עבורם ,ובפניות שלה להתיחס אליהם כראוי .על כן ההדרכה היא
לדחות עד כמה שאפשר את הלימודים לשנים בהם הילדים גדלו מעט,
או לפחות שיש בבית בני נוער ) (17-18שיכולים לשמור ולדאוג שהבית
ימשיך לתפקד בלי פגיעה גם כשאמא לומדת.
סוג העבודה
בבחירת מקצוע הלימודים יש לבחון גם את התאמתו לאמא לילדים .ישנם
מקצועות תובעניים ,בהם שעות העבודה ארוכות מאוד ,ללא חופשות,
וגוזלות את הפנאי הנפשי מהאם .לגבי מקצועות כאלו הרב מדריך לוותר
על רמת הכנסה לטובת הילדים .במיוחד אמורים הדברים במשפחות
בהם האב לומד תורה או עוסק במקצועות קודש ,ועבודת אשתו עלולה
להפריע ולפגוע בצורה מוגזמת בלימוד התורה של הבעל.

מזל טוב
למשפחת
ויינטה ישראל
ורחל להולדת
הבן

מזל טוב
למשפחת וייס
ר‘ יחזקאל ופזית
להולדת הבת

קורות באורות
מזל טוב
למשפחת לוי לדקני
יוסי ואביטל
להולדת הבן

מזל טוב לסבתא
אריאלה מסיקה
להולדת הנכדה ,בת
למרים ואלישע
למשפחת לוי
לדקני אברהם ורחל
להולדת הנכד ,בן
ליוסי ואביטל

מזל טוב
למשפחת אגמי
לירון ורויטל
להולדת הבן

משפחת כלפון
יוסי ורחל להולדת
הנכד ,בן לאביטל
ויוסי

ברוכים הבאים
לקהילתינו
למשפחת חביבזדה
דוד ושולמית
ומזל טוב לרגל
נישואיהם

לעילוי נשמת
ז‘ק יעקב בן רמיסה חדד
יו“ל בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

ברוכים הבאים
לקהילתינו
למשפחת מאירוב
ברוך ושירה

