בסיעתא דשמיא

הגיגים
חלום בלהות
בשעה טובה נוקש החורף על פתחנו .אמנם ,נקישות חלשות ,מהוססות ,כמעט בלתי מורגשות .אך בלבנו כבר
מתפשטת הרווחה .במרץ ובהתלהבות ,עם כל הצוות המורחב (התינוק ,הבת של השכנים והפלאפון) ,הסתערנו על
ארונות הבגדים העליונים ,להוריד את בגדי החורף!
הגדול עומד על הכסא ,אמא מחזיקה שלא יפול ,והבגדים נופלים כגשם צבעוני .הרצפה מתמלאת מכנסיים,
חולצות ,מעילים ,גופיות ,צעיפים ,חצאיות ,שמלות“ ,נו ,זה לא נגמר?” והוא עונה ממעמקי הארון“ :יש כאן עוד
שורה מאחורה ,אני לא מגיע!” אני מביטה סביבי .עד הברכיים בגדים .המיטה מכוסה בהר ,אפילו האוורסט מתגמד
לעומתו .והבגדים? ממשיכים ליפול כמים שאין להם סוף.
“זהו?” אני שואלת בתקוה“ ,גמרתי ארון אחד” .הוא מכריז בסיפוק ,ומיד מתחיל להמטיר עלינו את בגדי הבנות.
מה יש שם ,מעיין נובע? מאיפה כל הבגדים האלו? הצילו ,איפה התינוק? ברגע האחרון חילצתי אותו משרוול של
ז’קט צמר אופנתי לשעבר.
אחרי עמל מפרך ,הצלחנו לרוקן את כל הארונות העליונים .השלב הראשון בוצע בהצלחה .הלאה :למיין ,לקפל,
להוציא את בגדי הקיץ ,להעלות ,לדחוף ,לדחוס ,ובכוחות משותפים לסגור את הארון .אם יבואו אלינו אורחים
בלתי רצויים ,אכבד אותם בפתיחת ארונות עליונים...
מרוב תשישות מהמחשבות ,נרדמתי במרומי הערימה .ובחלומי ,סובב לו כדור הארץ הצבעוני שלנו בחלל הפתוח
בשלוה מופלאה .לפתע נובעים מתוכו פריטי טקסטיל .בתחילה בחינניות ,כמו קישוט ססגוני .אך הנביעה אינה
פוסקת .והפריטים צצים ועולים בזרם גובר והולך .הם מותזים בעצמה מבטן הכדור ,ונוחתים בקול דממה דקה
על אחיהם שכבר מכסים את קליפתו .אט אט הולך הכדור ונחנק תחת הררי האריגים ,הולך נופו ונעלם ,ותחתיו
מתגבהת ועולה קליפת טקסטיל מפלצתית ומחניקה.
הצילו! אני מתעוררת בבעתה .היכן אני? זה היה חלום או מציאות? התמונה מתבהרת במוחי ,ולמרבה הבהלה,
מתברר שהמציאות והחלום הולכים ומתמזגים זה עם זה ...בגדי שבת לחורף ,בגדי שבת לקיץ .חולצות תלבושת
לשנה זו ,חולצות תלבושת משנה שעברה ,חצאיות חורף ,חצאיות לקיץ ,שמלות מעבר ,בגדי תינוק חדשים ,בגדי
תינוק ישנים ,מכנסי קורדרוי לזכר תקופת ירושלים שלנו ,חלוק אמבטיה ,פיג’מה מפוספסת .ומה עם השכנים?
ובני הדודים? וכל אלו שנחים עדן מעבר לרחוב קוממיות? גם הם החזיקו תכולה מעין זו .היכן הם (הבגדים ,לא
אלו שנחים שם)?
אז לפני שחלום הבלהות יתגשם ,כדאי לנו להתעשת ,לקחת אחריות ,ולהתאזן בכמות הטקסטיל העוברת תחת
ידינו .לשירותכם נמצאת כאן חנות אוצרות ,המטפלת בדרך יצירתית ויעילה במטרד עולמי זה.
תתחדשו!

עלון מס’  32חשון התשע”ו

מדברי מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א
חזק ונתחזק
אנו נמצאים במצב מסובך .אבל חשוב להבהיר את ההשקפה הנכונה על המצב.
א .עם ישראל חזק
יש מלחמה בין עם ישראל לגויים .הגויים רוצים להוציא אותנו מהארץ ע”י הפחדה .הם עושים זאת כך ,כי הם חלשים,
לא יכולים לנצח ,לגבור עלינו .באופן כללי עם ישראל חזק יותר ,והטרור מעיד על חולשה .אפשר לדמות זאת לילד קטן
המנסה להפיל איש מבוגר וחזק .בתחילה מנסה לדחוף ,למשוך ,להפיל .כשרואה שאינו מצליח ,עובר הילד להצקות:
צביטות ,נשיכות .ההצקות האלו מכאיבות ,אבל אינן מסכנות את הגיבור .החולשה שלנו היא שאיננו מענישים אותם
כראוי ,כפי המגיע להם .אך ההפחדה אינה מערערת את בטחוננו.
ב .הם יתעייפו ראשונים
עם ישראל בארץ ישראל סובל כבר יותר ממאה שנה .בכל כמה שנים מתרגשת עלינו מלחמה מסוג זה או אחר ,ומכולן
יצאנו מחוזקים יותר! גם ממלחמת יום כיפור ,הזכורה ככישלון ,יצאנו במצב יותר טוב מזה שנכנסנו אליו .למרות
הנסיגות והמנוסה שבימים הראשונים ,למרות ההפתעה ,סיימנו ביתרון צבאי .ומאז ,לא ממשיכים הערבים לנסות
נגדנו במלחמות .הם מנסים לעשות “שלום” ,לגרום לנו לוותר על חלקים מהארץ ,ובמקביל ,אוחזים בטרור .המטרה
שלהם נשארה אותה מטרה ,אך הדרכים השתנו .ותמיד ,בכל ההתמודדויות ,ה’ עוזר לנו! לא איבדנו שום ישוב! אנו לא
נפסיק להתישב ולבנות ,הגויים הם אלה שיתעייפו ראשונים .אנחנו לא נתעייף ,כי בלי ארץ ישראל ,אין לנו חיים ,אנחנו
חייבים לחיות כאן ,כי זהו רצון ה’ ,וזה חייב להצליח .אנחנו מסוגלים לישב את כל הארץ ,ולא נישבר!
ג .כיצד לנהוג בימים אלו?
עלינו להרגיש שותפות בצער ישראל .למעט בתענוגים ,לצמצם את השמחה .גם בהתנהגות הילדים :להדריך אותם
קצת פחות לשחק ,קצת יותר ללמוד .לכתוב מכתבים לפצועים ,לעשות משהו למען הסובלים.
ד .העברת הבטחון לילדים
כהורים ,אנו יודעים שהרגשות שלנו עוברים לילדים ,אי אפשר להציג כאילו אנו בטוחים ,בזמן שבאמת איננו כאלה.
אם אנחנו מרגישים בטחון ,הילדים ירגישו בטוחים .לכן ,ראשית עלינו לחזק את הרגשת הבטחון בה’ אצלנו .להזכיר
לעצמנו שה’ שומר עלינו כל רגע בשמירה אישית ,ויחד עם זאת להיזהר .להתרחק מערבים .הפחד של הילדים קיים,
איננו מבטלים אותו ,ולא מתעלמים מקיומו של הפחד ,אך במילים רגועות מסבירים איך אנחנו מתמודדים ,נזהרים
ובוטחים גם יחד.
שנזכה לבשורות טובות ,ישועות ונחמות בקרוב.

דבר תורה

גרפיקה :אורה אלאלוף .עריכה לשונית :דינה בר ציון
הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

מיכאל עבו

בחודש חשוון נתחיל להזכיר “ותן טל ומטר” בתפילותינו .חז”ל לימדונו שגשם אינו רק אמצעי להצמחת העולם ,אלא יש בו
גילוי השגחתו של הקב”ה .מוזכר במסכת תענית ש”גדול יום הגשמים מתחיית המתים  ...כיום שנבראו שמים וארץ” ועוד
מעלות רבות ,וכן “שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו” .ע”י הורדת הגשמים ה’ משפיע עלינו משפע טובו בכל דבר ודבר.
לכן ארץ ישראל נשתבחה בכך שמימיה אינם מוכנים מראש בנהרות אלא “למטר השמיים תשתה מים” ,שע”י תפילותינו
נזכה לברכת הגשם כל פעם מחדש .וכך בשפה העברית אין הגשם “נופל” מהשמיים (כביכול במקרה) אלא הוא יורד ,ממי
שאמר והיה העולם.
יה”ר שנזכה לברכת “משיב הרוח ומוריד הגשם” בשפע ,אמן.

טעמו וראו כי טוב

ושיהיה לבריאות!

חן צרפתי

ארוחת בוקר עם הקטנים ואני מזמרת להם שירים להנעים או לא להנעים את זמנם ,תלוי את מי שואלים.
“האוטו שלנו גדול וירוק  /האוטו שלנו נוסע רחוק  /בבוקר נוסע בערב הוא שב ”.... /
מכירות את ההמשך?
גם אני וגם בעלי חשבנו שאנחנו מכירים ,מסתבר שזה לא היה אותו המשך .ובעצם מה שהיה אחר כך הוא תמצית ההבדל בין
קיבוצניקית לעירוני.
בעלי שמע אותי שרה לילדים“ :בבוקר נוסע בערב הוא שב  /מביא הוא לתנובה ביצים וחלב”.
“מה פתאום??” הוא תמה“ ,מביא הוא מתנובה ביצים וחלב .מי מביא לתנובה? מתנובה לוקחים .את בטוחה שאת מכירה את
השיר?”
איך הוא העז לערער על סמכותי הבלעדית בענייני שירי ילדים בבית?
“תשמע” ,אמרתי לו בנימה מעט מזלזלת “אנחנו בקיבוץ היינו מביאים את הביצים והחלב לתנובה ואתם בעיר הייתם לוקחים
מתנובה הביתה ,תגידו תודה שהשארנו לכם משהו”.
“ילדי שמנת” הוא לא נשאר חייב.

חודש חשוון הגיע ,ועמו גם ריח הסתיו .וכמובן ,איך לא ,עונת הנזלות...
אם אתם מחפשים מרשם טבעי לייבוש הנזלת ,לפניכם מרשם מוצלח במיוחד לילדים מעל גיל שנה:
פורסים בצל לטבעות דקות ,מסדרים בקערה .יוצקים מעליו דבש בכמות נדיבה ,מכסים ומחכים כשעה (אפשר גם יותר).
הבצל מפריש נוזלים שמתערבבים עם הדבש .נותנים לילד בכפית או במזרק כל כמה שעות ,ובעזרת ה’ הסוף לנזלות!
בהצלחה!

קורות באורות

הספרייה והמשחקיה
שבות לפעול בעז”ה כסדרן בימי
שני בין השעות 16:00-18:00
ובימי רביעי בין השעות 16:00-
 .18:30הילדים היקרים מוזמנים
להחליף ספרים ,לשחק ,ליצור
ולפגוש חברים .מצורפת טבלת
הפעילות לחודש חשון .לפרטים
אפשר לפנות לנילי
0545770957

ואני אומרת ,אם כבר ילדי שמנת ,אז עד הסוף ולפחות שיהיה טעים באמת.
מזל טוב
לדניאל וטליה קורן
להולדת הבן

עוגת שמנת-פירורים
לבסיס:

 250ג’ ביסקויטים מרוסקים דק
 150ג’ חמאה מומסת.
שומרים חופן ביסקויטים בצד
לקישוט העוגה .את יתר הביסקויטים
מערבבים ביד עם החמאה המומסת.
משמנים תבנית בינונית בתחתיתה
ובדפנות ,ומהדקים את תערובת
הביסקויטים והחמאה בעזרת
האצבעות.

מזל טוב
לדוד ונעמה
שיראזי להולדת
התאומים בן ובת

מזל טוב
למשפחת מהובן
יהודה וחנה
להולדת הנכדים

מערבבים בקערה את כל חומרי הקרם חוץ מהשמנת להקצפה.
בקערה נפרדת מקציפים את השמנת המתוקה ומקפלים אותה לתוך תערובת הגבינה .מערבבים בעדינות.
שופכים את כל התערובת מעל הבסיס שבתבנית ,מפזרים מעליה את פירורי הביסקויטים ששמרנו ,מכסים ומאחסנים במקרר
ליום שלם.
 חשוב לשים דווקא שמנת ‘של פעם’ אחרת העוגה לא תתייצב. העוגה טעימה אחרי יום במקרר וטעימה עוד יותר אחרי יומיים. ניתן לחתוך את העוגה למנות ולהקפיא את מה שרוצים לשמור ,אבל העוגה כל כך טעימה שבטח לא יישאר ממנה הרבהברגע שיתחילו לאכול ממנה.

ברוכים הבאים
וישוב טוב
לבועז ושירן
צרפתי

מזל טוב
למשה ושרה
אוחיון להולדת
הנכדה ,בת
לאביטל ואורי

מזל טוב לדוד
ושלומית חביב זדה
לנישואיהם

 500ג’ גבינה לבנה
 1גביע של  200מ”ל שמנת חמוצה ‘של פעם’
 1כוס סוכר
 1שמנת מתוקה להקצפה ( 250מ”ל)
 1שקית סוכר וניל

שיעור פרשת
שבוע לילדות מתרחב ויתקיים
בע’ה בכל שבת באופן קבוע בשני
מוקדים -בבית משפחת ציון,
רחוב הרצי’ה  ,5ובבית משפחת
סגל רחוב אנה פרנק .18
שעת השיעור .15:30
השיעור מיועד לילדות בגיל 4-7
בואו למקום הקרוב
לביתכם

במשרדי ישיבת נתיבות
ישראל מחכים ספרי
טלפונים של קהילת אורות
התורה .כל המעוניין מוזמן
לבוא לקחת ללא תשלום.
מומלץ בחום

מזל טוב
למשפחת ברוך דוד
ופיורי להולדת
הנכד

לקרם הגבינה:

אופן ההכנה

טל ישראל

מזל טוב
למשפחת צרפתי
לאיתי וצאלה
להולדת הבן
ובועז ושירן
להולדת הבת

מזל טוב
למשפחת צרפתי
להולדת הנכד
והנכדה
מזל טוב לגבי
והילה טבדי
להולדת הבת

מזל טוב
לדוד וספיר אוחיון
להולדת הבת

מזל טוב למשפחת
אוחיון רב דניאל
ואורה להולדת
הנכדה

מזל טוב ליונתן
ורעות משיח
לנישואיהם

למשפחת מטרי הרב נתנאל ,אתכם באבלכם על פטירת האם  -הסבתא
בנחמת ירושלים תנוחמו

אמהות יקרות ,אנו משתדלות להיות מאורגנות מראש -כדאי לכן להפיק מכך תועלת -גזורנה את הטבלה והדבקנה
אותה על המקרר או על דלת הבית כך תוכלנה לעקוב אחר הפעילויות במשחקיה לחודש הקרוב...
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נושא החודש :גשמי ברכה
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