
בימים ההם בזמן הזה
בימי בית שני,  כשהגיע אנטיוכוס הרשע,  נכנס תחילה אל הקודש והתחיל לחלל את המקדש, ויקח את מזבח 
הזהב ואת המנורה ואת כל כליה, ואת שולחן הפנים ואת קערותיו ואת כפותיו, ואת המזרקות ואת פרוכת המסך 
נגד  גזרות  וגזר  ויקצץ אותם. לאחר מכן, טבח באכזריות בעם  וכל עדי הזהב אשר לפני ההיכל,  ואת הכותרות, 
התורה ומצוותיה. ומאידך, מיד לאחר שבחסדי השם, נצחו החשמונאים במלחמה אומר יהודה לעם ”הן האויב 
ניגף לפנינו, ועתה עלה נעלה וטיהרנו את מקדש ה‘“. ומיד שבו החשמונאים לבנות ולטהר את המקדש ולהחזיר 
את העבודה שבו.  וישימו את הקטורת על המזבח, ועל המנורה העלו את נרותיה להאיר במקדש.. וישכימו בבוקר 
ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט. ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים, ויהללו לה‘ בשירים 

ובכינורות בחלילים ובמצלצלים... ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל ה‘ את חרפת הגויים מעליהם. 
ובימנו, זכינו לחזור במלחמת השחרור לחלק מארץ ישראל, ולאחר מכן, בניגוד לרצון מנהיגי המדינה, במלחמת 
כל הארץ  על  לימי החשמונאים, המלחמה  דומה  באופן  כעת,  קודשנו.  עיר  לירושלים  לחזור  זכינו  הימים  ששת 
מתמקדת במקום הקדוש ביותר - בהר הבית ומקום המקדש. וכאז כן עתה עלינו להפנים שהמערכה על הר הבית 
והמקדש היא מלחמה גם על כל תורתנו ועל כל ארצנו כיחידה אחת. יעזרנו השם לנצח את אויבנו ולחזור ולטהר 

את המקדש, להחזיר את כליו ולחזור אל עבודת השם השלימה בבית השם. בימים ההם בזמן הזה.  

יאיר שאקידבר תורה

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

בסיעתא דשמיא

עלון מס‘ 33 כסלו התשע“ו
אין צורך להזכיר במפורש את שמו של האיש שבגנותו אתה מספר כדי שהדבר ייחשב כלשון הרע.

אם השומע יכול להבין מתוך סיפור הדברים במי מדובר, הרי שמדובר באיסור לשון הרע.
(היזהרי מלחקות את קולו של ז שאת מדברת עליו או את תנועותיו כי גם זה יכול לגלות את זהותו.)

בכלל, הטוב ביותר הוא להימנע לגמרי מדברי גנאי. גם אם לפעמים נדמה לך שזהותו של אותו אדם אינה ידועה לשומעים,
וגם אם את משמיטה פרטים שעלולים לזהותו, בכל זאת ייתכן שאת טועה בהערכתך.

דוגמות: ”אני לא רוצה להזכיר שמות אך שמו מתחרז עם שריד“
             ”רק אדם אחד שאנחנו מכירים מסוגל לעשות מעשה כזה“

”שומר פיו ולשונו,שומר מצרות נפשו“

”שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו“
החפץ חיים ביקש מאשתו שאת הרצפה בחדר הגדול שבבית, ששימש לקבלת קהל, תשטוף לעיתים נדירות יותר. ונימוקו 

עימו: ”המבקרים מגיעים במגפיים מלוכלכות, והם עלולים לבוא במבוכה כשיראו שהם מלכלכים את הריצפה הנקיה“.
ואולם, כדי שלא לצער את החפץ חיים, החלה הרבנית לשטוף את הרצפה בבוקר, מיד לאחר צאתו של הח“ח מהבית.

עד שובו היו בבית כל-כך הרבה מבקרים, שהרצפה שוב התלכלכה. פעם אחת הקדים החפץ חיים לשוב לביתו ומצא אותה 
בעיצומה של שטיפת הרצפה. הכריז אז החפץ חיים: ”לו אך היינו דואגים לשמירת הלשון כפי שאנו דואגים לנקיון בתינו!“
וסיפר תלמיד הח“ח - הגאון רבי חיים יצחק חייקין זצ“ל, שהח“ח היה מדבר בעיקר אודות לימוד התורה, אבל הוסיף, שכדי 
שהלימוד יהיה כראוי, מוכרחים להיזהר שהפה ישאר תמיד נקי מדיבורים אסורים. כי אם ח“ו מדברים לשון הרע למשל, 
הדבר דומה לאשה שהכינה ”טשולנט“ (חמין) משובח לשבת והכניסה לתוכו את כל המוצרים הטובים ביותר, אבל כל זמן 

שהיא לא תנקה את הסיר מהשאריות הרקובות של שבוע שעבר, אזי כל האוכל מתקלקל...
בהזדמנות אחרת סיפר הרב חייקין:

”כשלמדנו אצל החפץ חיים, לא רק שלא דיברנו לשון הרע, אלא אפילו לא חשבנו לשון הרע“...
מתוך ”איש לרעהו“ פרשת תזריע, בהוצאת מכון אהבת אמת, שמביא את הסיפור בשם ”מאיר עיני ישראל“

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...

   פרוייקט מזוודת הגיבורים!
הפרוייקט מיועד למשפחות צעירות שאינן 

מהקהילה, ומטרתו לחזק את הלוחמים ואת 
משפחותיהם, וליצור חיבור בין אנשים מהאוכלוסיה 

הכללית לציבור הדתי. בבקשה קראו את הדף 
המצורף, והעבירו אותו למשפחה שלדעתכם 

מתאימה (אנו מפנים את המאמצים לאנשים שאינם 
שומרי תומ“צ, כדי לקרב הלבבות). עודדו אותם 

לפנות אל הטלפון או המייל הכתוב, ולהודיע מהם 
תאריכי המילואים הצפויים. אם כל משפחה תעביר 

למשפחה אחת, נצליח להפיץ את אור הגבורה 
והנתינה בקרב  מאות משפחות בסביבתנו הקרובה!

אשמח לשמוע הערות ושאלות, נילי. 054-5770957

הודעות חשובות..
   ספריה – משחקיה

נוספים  טובה התחדשה הספריה בעשרות ספרים  בשעה 
לכל הגילאים. שעות הפתיחה בימי שני הן 16:00 18:00- 
שעות  הותאמו  רביעי  בימי  הזוגיים...).  המספרים  (כל 
מעתה  יהיו  והן  הספר,  בבית  הלימודים  לסיום  הפתיחה 
13:45 עד 17:00. אנו ממליצים להורים היקרים ללוות את 
הילדים מבית הספר לספריה, להחלפת הספרים השבועית, 

ומשם ללכת הביתה (בלי להיתקע בעמודים בדרך).
פעילויות מיוחדות יתקיימו בימי רביעי בשעה 15:30.

לשאלת אמהות רבות:
המשחקיה מיועדת לילדים ולילדות באותן השעות. פעילות 
מיוחדת – יצירה או יום הולדת, מיועדת לבנים או לבנות, 
ולקרוא  זמן מוזמנים השאר לשחק  ובאותו  לפי הפרסום, 
באופן חפשי ברחבי המשחקיה. אין שעות פתיחה נפרדות.

נושא החודש: חנוכה ובית המקדש

בנות3-9ו‘ כסלו

בנות

בנים
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פעילות בנושא בית המקדש

יום הולדת

פעילות בנושא חנוכה

י‘ג כסלו

כ‘ כסלו

מקום

למגנט..

קורות באורות

מזל טוב למשפחת 
אלמאסי, רונן ועדי, 

להולדת הבת

מזל טוב
למשפחת אוחיון,

הרב דניאל ואורה, 
להולדת הנכדה

מזל טוב
למשפחת אגליהו 

להולדת הנכד
בן למיכל ושלמה

מזל טוב למשפחות 
סינה ורוזוליו
להולדת הנכד

מזל טוב למשפחת 
סינה, שלומי ושירה, 

להולדת הבן!

מזל טוב
למשפחת זמיר
איציק ותרצה

לנישואי הבת אודיה 
עם נפתלי

מזל טוב
למשפחת שיבר

רפאל וסלי
להולדת הנכד

מזל טוב למשפחת 
ועקנין, עובדיה ויפה, 

להולדת הבן

מזל טוב למשפחת 
סינה, שלומי ושירה, 

להולדת הבן!

מזל טוב
למשפחת אוחיון,

הרב דניאל ואורה, 
להולדת הנכדה

מזל טוב למשפחות 
סינה ורוזוליו
להולדת הנכד

מזל טוב
למשפחת זמיר
איציק ותרצה

לנישואי הבת אודיה 

מזל טוב
למשפחת אגליהו 

להולדת הנכד
להולדת הנכדהבן למיכל ושלמהבן למיכל ושלמה

מזל טוב למשפחת 
אלמאסי, רונן ועדי, 

להולדת הבת

להולדת הנכדה
עם נפתלי

להולדת הנכדה

מזל טוב
למשפחת שיבר

רפאל וסלי
להולדת הנכד

מזל טובמזל טובמזל טוב
מזל טוב למשפחת 

ועקנין, עובדיה ויפה, 
להולדת הבן

סינה, שלומי ושירה, סינה, שלומי ושירה, 

עם נפתלי
בן למיכל ושלמהבן למיכל ושלמה

ועקנין, עובדיה ויפה, 

עם נפתלי

   גמ“ח יולדות
קהילת אורות התורה מתעטרת בגמ“ח ארוחות למשפחה שנולד להם תינוק, במשך שבוע. האחראיות הן: רננה ברנשטיין 
(054-3068620) ושרה חיה איתן (055-6660693), תודה בשם כולן! מוזמנות לעדכן בשמחות! הגמ“ח פועל בחסות 
חנות יוסי – כלים חד-פעמיים הנמצאת במרכז המסחרי, ותורמת את הכלים לארוחות. הבשלניות המתנדבות יקבלו 

קוד אישי, באמצעותו יוכלו לקבל כלי מתאים לאחסון המאכלים ליולדת. תודה רבה על התרומה לקהילה!

מצורף פרסום

”אבא במילואים“ –

המיועד להעברה!

ראו הסבר בגב העלון.



באמצע חודש חשון, כשכל הארץ סוערת, קיבלתי מאחת מקבוצות הואטסאפ שלי את ההודעה המלחיצה הבאה:
”חברים, בתקופה הקרובה חייבים לגלות אומץ, נחישות, כושר עמידה ולעיתים אפילו כוח התנגדות כי זה נמצא כבר כמעט 

בכל מקום בארץ.
הסופגניות הגיעו!!“

אחרי כל החיוכים שההודעה קיבלה, ובצדק, סיפרתי לחבריי אותה קבוצה שבילדותי היתה אמי  אומרת שלא אוכלים סופגניות 
לפני חנוכה כדי להרגיש בחנוכה שהן במיוחד לכבוד החג. אחרי מחשבה הוספתי שאולי מאחורי כל המילים היפות שאמי 

אמרה הסתתר לו הפחד שכשחג החנוכה יסתיים אנו ניראה כמו סופגניות שמנמנות.
גדלתי על הדברים הללו שאמרה לי אמי ואני יכולה להעיד על עצמי שהם הוטמעו בי היטב. זכורה לי מסיבת חנוכה הראשונה, 
בגן של בתי הגדולה. בסיום המסיבה חילקו הגננת והסייעת היקרות סופגנייה לכל ילד וילדה וגם.. לכל אמא. אני, שגדלתי על 
סופגניות בחנוכה בלבד, הופתעתי ולא יכולתי לקחת סופגנייה שבוע לפני החג. מאז עברו שנים רבות, התרגלתי למסיבות 
החנוכה וגם לסופגניות שבסופן, ואני מרשה לעצמי להנות, לפחות במסיבה הראשונה שבה אני משתתפת, מסופגנייה שלא 

בזמנה.
כמי שמכינה סופגניות בביתה ומגישה אותן ממולאות בריבה (שלדעתי עולה פי כמה וכמה על כל מילוי אחר) ומפודרות 

באבקת סוכר מידי יום אחרי הדלקת נרות חנוכה, אני עדיין חוששת לסיים את החג כשאני נראית  כמו סופגנייה שמנמנה.

?

טל ישראלושיהיה לבריאות!חן צרפתיטעמו וראו כי טוב
חודש כסליו הוא חודש הניסים ומה מסמל את הנס יותר משמן זית? שמן הזית הוא אחד השמנים המשובחים 

ביותר, שמיוחסות לו תכונות בריאותיות רבות וחשובות. אחת התכונות היא התכונה האנטי-דלקתית. תחילת החורף 
מאופיינת, לרוב, בהצטננויות והתקררויות רבות.

לפניכם 2 טיפים שיוכלו לעזור ולהקל:
1. במקרה של שיעול, יש לערבב כפית שמן זית עם כפית דבש ולבלוע. בנוסף, 

מומלץ לעסות את בית החזה והגב בשמן זית שחומם לטמפ‘ החדר.
2. במקרה של גודש באף, יש למרוח מספר טיפות שמן זית מסביב לאף ובתוכו 

בתנועות עיסוי עדינות. השמן עוזר בהקלה על הגודש, ומאפשר נשימה נקיה.
חורף בריא בעז‘ה!

1 כף 
דבש

 1

בתאבון!

לסלט:
כרוב

קולורבי
חסה

בצל ירוק
מלפפון

שמיר
ענבים- חתוכים לפרוסות עגולות

סלט ירוק / רנת וודקה
לרוטב:

מלח
1/3 כוס לימון

1/3 כוס שמן זית
1/3 כוס סילאן

מעט פלפל שחור

           סלט קינואה / רנת וודקה
1/2 1 כוסות קינואה

2 יח‘ גמבה
2 יח‘ מלפפון חמוץ

מעט טבעות זיתים שחורים
1 גבעול סלרי

1 בצל ירוק
שמן זית

מיץ לימון 
מלח

אופן ההכנה
הן  הכמויות  גדולה.  לקערה  הסלט  מרכיבי  כל  את  חותכים 

לפי מה שאוהבים.
ומערבבים  הלימון  ומיץ  המלח  את  שמים  נפרדת  בקערה 
היטב עד שהמלח נמס בלימון. לאחר מכן מוסיפים את יתר 

מרכיבי הרוטב.
ממש לפני ההגשה מוסיפים את הרוטב על הסלט.

ואבא של רנת מוסיף שירקות ופירות משתלבים מצוין בסלט 
אחד, וכל סלט עם פירות הוא נהדר, אבל יש  לזכור שפירות 

אינם טובים עם לחם. 
• כדי שהסלט יכיל גם שומן טוב ומשביע ניתן להוסיף אגוזי 

מלך.

אופן ההכנה
מבשלים את הקינואה עם 1/2 2 כוסות מים ומעט מלח, על אש 

נמוכה כעשרים דקות.
קולים את הגמבה בגריל כעשרים דקות ולאחר מכן מכניסים 
ו‘מזיעה‘ וקל לקלף אותה. חותכים  לשקית. הגמבה מתקררת 

את הגמבה הקלופה לקוביות גדולות.
חותכים את המלפפון החמוץ, את גבעולי הסלרי (בלי העלים) 

ואת גבעולי הבצל הירוק לטבעות.
ולכן מערבבים  ’יבשה‘ עד לארוחה  את הקינואה צריך לשמור 
לתוכה את הירקות החתוכים + שמן זית, מיץ לימון ומעט מלח 

לתיבול ממש לפני ההגשה.

הגיגים
חודש כסליו – חם בכיס וחם בלב...

אז הכל התחיל לפני כמה שנים, כשעוד היינו ממש צעירים... מישהו זרק לי את הפתגם המלבב על חודש כסלו 
– ”חם בכיס וחם בלב“ ואני לא הבנתי: מה הקשר? כשחם בכיס אז חם בלב?! אני מכירה המון אנשים עם כיסים 
כמעט ריקים, אבל הלב שלהם כל כך חמים! ואילו אנשים אחרים עם כיסים ”לוהטים“, אך בליבם בקושי תמצא 

פינה חמה אחת... אז איך זה יכול להיות? אולי לא הבנתי את כוונת המשורר?
לאחר חשיבה מרובה מצאתי תשובה, שאולי גם אצלכם תתקבל באהבה.

חם בכיס, הכוונה שהכיסים שלנו יהיו מלאים וגדושים, אך לא בכסף. הכיסים יתחממו מהמעשים הטובים שלנו. 
כשהכיס יתמלא בחסדים, אז הלב יתחמם, וירגיש נעים. כי כשאנחנו מיטיבים אחד עם השני, אנחנו בעצם ממלאים 

גם את הכיסים שלנו – בסיפוק! בהרגשת נתינה מחממת! השמחה האמיתית היא שמחת הנתינה.
ואין כוונתי למעשים גדולים וגורליים. גם לקחת את הבן של השכנה לגינה, או להחזיר את הבת של החברה הביתה, 

בלי לצפות לתמורה, גם אלו מעשים ממלאי כיסים. זו, לדעתי, כל המהות של חודש כסליו.
שנזכה תמיד להיות מהנותנים באהבה ובשמחה, חודש טוב!

עצות של חברה / דינה בר ציון
 

1.  כשאני נותנת משהו למישהו - כסף, צדקה, אהבה או תשומת לב, אני יודעת 
ריבית ברגע הנכון יחזור אלי עם  והדבר  שהיפקדתי פיקדון ”בבנק העולמי“ 

 
2.  בכל אחד מאתנו יש אבן טובה, זה אור נשמתנו.  העבודה שלנו היא ליצור 

איתה קשר ולגלות אותה עד שתאיר מאליה.


