בסיעתא דשמיא

הגיגים
ספורט לנשמה
בשעה טובה ומוצלחת ,אחרי אינספור החלטות וקבלות לעתיד ,התחלתי ללכת לשיעורי ספורט .חשבתי :מעכשיו תתחיל תקופת
האושר בחיי! אתמלא אנרגיות ,אהיה קלילה כמו נוצה ,רק שלא אעוף ברוח ,האדרנלין ידהר בגופי כמו בת שש-עשרה עליזה,
יהיה נהדר!
אך ,המציאות לא בדיוק התאימה לדמיון .סיימתי כל שיעור באפיסת כוחות ,עם שרירים תפוסים ובטן מכווצת ,והשינוי בושש
לבוא .אבל ,בתחום אחר לגמרי הרגשתי שינוי .התובנות של שיעור ספורט מלוות אותי למשך כל היום.
הנה ,בשיעור האחרון הדגימה המדריכה תרגיל לשרירי הבטן ,פשוט למראה .אני מתכווננת ,מותחת את השרירים ,ו ..לא הולך!
משהו תקוע! מתאמצת ,מתמתחת ,וזה לא קורה! לרגע הסתכלתי על עצמי מהצד .נראה עלוב :הנה אישה מתאמצת ,מתנשפת,
ולא מצליחה לבצע תנועה פשוטה כזו? אף אחד לא יבין .רק אני הרגשתי את הקושי .רק אני יודעת כמה גדול בשבילי המאמץ
הזה .מתעמלת לידי לא יכולה לראות את הקושי ,לא מבינה למה אני מתאמצת כל כך .רק אצלי השריר הזה תקוע כמו ברזל
חלוד ,כמו מפתח במנעול מתקופת הבריטים.
פתאום הבזיקה בי הארה :גם בעבודה ה’ זה ככה! אף אחד לא יודע כמה אני מתאמצת לא להגיד את המשפט שעומד לי על
הלשון ,זה עמוק בפנים! מה רואים? רק את התוצאות החיצוניות ,אבל זה כל כך רדוד! אנשים סביבנו נמצאים בכל מיני מקומות
בעבודת ה’ .מי יודע כמה מאמץ פנימי משקיע כל אחד במקום שלו ,כדי להתקדם צעד קטן למעלה? רק אלוקים שבשמים יודע
להעריך מאמצים .אין לנו סיכוי לשפוט אדם לפי המעשים החיצוניים .אז ,כדי לא לטעות ,עדיף לנו להימנע משפוט ,להיזהר
מזלזול בכל דבר קטן שאחרים עושים ,מי יודע כמה מאמץ הושקע בו.
בשיעור הראשון ,לא הבנתי בדיוק את התנועות .הסתכלתי ,ניסתי לחקות ,ולא בדיוק הצלחתי .במקום ימין הרמתי שמאל,
במקום קדימה נשארתי במקום .אבל אז שמעתי את המאמנת“ :לא משנה מה אתן עושות ,העיקר שיהיה קשה! מי שקל לה ,לא
עושה כלום!” שמעתן את המשפט? העיקר שיהיה קשה! אם לא קשה – זה לא עובד!
ככה בגוף ,ומה בנפש? אותו דבר! אם לא קשה – לא מתקדמים! שרירי הרגש מתפתחים מאימון ,כמו שרירי הגוף .אם נתאמן
בויתור ,בנתינה ,בהענקת מחמאות ,השריר יהיה מפותח יותר ,אנו נהפוך להיות יותר נותנות ,יותר מעניקות .אבל רק אם
זה קשה .ומי המאמן שלנו? רבונו של עולם בעצמו .הוא נותן לנו תרגילים כל כך מסובכים ,שצריך לסחוט את עצמנו בשביל
להצליח .למה ,רבון העולמים? למה לא תעשה יותר קל? הרי אתה אוהב אותנו ,נכון? והוא יענה לנו :נכון ,אני אוהב אתכם .ודוקא
בגלל זה אני נותן לכם את התרגילים האלה .שתתאמצו ,ותתקדמו .רק כשקשה ,זה עובד .ובעזרת ה’ ,עוד נראה פירות.
כל מי שהיתה בשיעור ספורט ,יצאה עם כאבי אזניים .למה? בגלל המוסיקה .כזה קצב משגע ,בווליום של חתונות ,ממש ריחמתי
על עצמי .אבל יום אחד הושבתה המערכת לכמה דקות .התעמלנו בשקט .ואז ,מה קרה? זה הפך להיות ממש קשה .הרגשתי כל
מתיחה ,כל כיפוף ,כמעט שמעתי את החריקות של העצמות .למה? כי פתאום נעלמה הסחת הדעת המשמעותית הזאת .הריכוז
היה מופנה כולו לרגשות ולמאמץ .וזה לא היה לטובה ,להיפך .כשהדעת מוסחת ,קל יותר לסבול .נזכרתי ,משום מה ,באחת
הלידות .בדיוק לפני כן שמעתי על מקרה קשה שקרה לחברה ,הייתי עסוקה כל כך בתפילה ובתחנונים עליה ,וההרגשה היתה
שונה מזו המוכרת.
אנחנו יכולים להשתמש בתובנה הזאת בהרבה מקומות בחיים :כשכואב ,כשקשה ,להתרכז במשהו
אחר ,להסיח את הדעת! כשיש המון כלים ,תבני את השיעור של מחר ,או תתכנני את הכיפה שאת הולכת
לסרוג ,או תבדקי כמה מתנות נשארו לך מהחתונה .רק אל תחשבי על הכלים .כך השטיפה תיגמר יותר
מהר .אם את צריכה לקלח  5ילדים בערב אחד ,תחשבי איזה ריח נעים יש לסבון ,כמה יפות הציפרניים
שלהם ,איך התארך להם השיער ,לא משנה מה .העיקר אל תחשבי על המקלחות שאת עסוקה בהן.
פתאום תגלי שיש לך  5ילדים רחוצים.
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הרב בנימין האופט

החרוב והגאולה  /הרב בנימין האופט
כותבת הגמרא במסכת ראש השנה ל”א“ :ששת אלפים שנה העולם קיים ,ובשביעי – נחרב” .וצריך להבין :אם בסוף הכל יחרב ,אזי
בשביל מה הקב”ה ברא הכל מלכתחילה? אותה שאלה עולה גם מהמדרש בבראשית רבה (ג\ז)“ :הקב”ה בורא עולמות ומחריבן”.
לשם מה?
כותב הרב קוק במגד ירחים (שם מובאים משפטים שהרב קוק כתב על כל חודש וחודש) על חודש שבט כך“ :חשק נטיעת האילנות
נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים ,המתבטא בייחוד בעץ החרוב”
זאת אומרת ,שאדם שאוהב לטעת אילנות ,מעיד על כך שיש בו את מידת החסד והרצון להיטיב .שכן ,העץ לא נותן את תנובתו
מיד ,כמו הירקות והתבואה ,אלא רק לאחר כמה שנים .וכך מעיד הדבר ,שהאדם נטע את העץ כדי להיטיב לאלו שיבואו אחריו.
דבר זה מתבטא במיוחד בעץ החרוב ,מכיון שלוקח לו הרבה מאוד שנים עד שהוא נותן פירות .בדרך כלל האדם עצמו לא יזכה
להנות מהפרות ,אלא הדור שאחריו( .מדובר על הגדילה הטבעית)
כעת ,נחזור למאמר שהבאנו לעיל:
אם נתבונן בתהליך הבריאה ,נראה ,שהקב”ה ברא את העולם בהדרגה עולה .כיצד? התחיל עם הדומם  -האור והחושך .אחר כך
המשיך לצומח :האדמה והצמחים ,ואח”כ עלה לחי הפחות משוכלל שבתוך הים .אחר כך לחי המשוכלל שביבשה ,ולבסוף ברא את
האדם שהוא נזר הבריאה.
ביום הראשון האור היה הבריאה החשובה ביותר .ביום השני השמים היו החשובים ביותר ,ביום השלישי הצומח היה הנעלה ביותר,
וכן הלאה .זאת אומרת ,שככל שנבראת מדרגה יותר גבוהה ,היא מקבלת את עיקר תשומת הלב מאלוקים ,והמדרגה הקודמת קצת
נדחקת הצידה.
זו הכוונה שהקב”ה בורא עולמות ומחריבן ,כלומר :שהשם כל הזמן מקדם את העולם ומשרה בו יותר קדושה כך שמה שהיה בשנה
הקודמת ,כבר לא נחשב כל כך ,וכאילו נחרב ! זו גם כוונת המאמר שבו פתחנו :הגילוי של האלוקות והקדושה שיש בששת אלפים
השנה הראשונים של העולם יהיו כאין וכאפס לעומת מה שהשם יגלה באלף השביעי .אז יברא ה’ בריאה חדשה ,שתהיה מלאה
בגילוי אלוקות וטוב אין סופי ללא רע .העולם ,בצורתו הישנה של טוב ורע מעורב ,כבר לא ייחשב לכלום.
אבל ,אין זה אומר ,ש העולם הזה הוא חסר משמעות .ההפך הוא הנכון :רק אחרי שפעלנו בעולם הזה ,קיימנו תורה ומצוות
והשתמשנו בו כדי לעבוד את השם ,אחרי שהתעלמנו מהדברים הרעים שבעולם והתגברנו עליהם ,רק אז אנו זוכים שהשם יסיר את
כל הרע בעולם ויברא עולם חדש שכולו טוב
וזו היא התכונה המיוחדת בעץ החרוב שהשורש שלו הוא ח,ר,ב כמו חורבן .העץ הזה מגלה ,שכל ההתיחסות להווה כמו שהוא ,היא
שקר .כי ההווה יחלוף ,יחרב .דוקא ההתייחסות לכך שאנו חלק מתהליך גדול שמתמשך כל הזמן שכל דור בעם ישראל בונה קומה
רוחנית מעל הדורות הקודמים ,היא האמת .אנו בונים קומה רוחנית ,כדי שהדור הבא יוכל לבנות קומה מעל ,וביחד ,עם ישראל בכל
הדורות ,בונים תורה שלמה .זו ההסתכלות האמיתית ,המתבטאת במידת החסד שעניינה להיטיב לאחר ולהשפיע על הדור הבא.
זה הוא האור של חודש שבט ,המאיר עלינו :לא להתמקד בהתבוננות בקשיים ובמשברים שיש לנו בהווה לפרט ולכלל .אלא ,לדעת
שהקשיים בונים בתוכנו מדרגה חדשה ,טובה יותר ,שבעתיד רק נהנה ממנה .כשיגיע הזמן ,הקשיים יעלמו ונישאר רק עם הטוב
שקנינו דרך הקשיים.
ולכן ,חודש טבת קודם לחודש שבט .בו נראה ,לכאורה ,שהכל נחרב :בית המקדש נחרב וכביכול אין תקומה! לפיכך בא חודש שבט
ומזכיר לנו שאין הדבר כך אלא :גם החורבן הוא חלק מבניית הקומה העתידית שתהיה יותר שלמה ולא תחרב עוד .אז מגיעים
לחודש אדר“ :ונהפוך הוא” .מגלים ,שלא רק שלא היה כאן חורבן ,אלא ,הייתה בנייה בהסתר .ולבסוף מגיעים לחודש ניסן שבו
הגאולה גלויה וביד רמה.
שנזכה במהרה לגילוי הגדול.

מתכונים

ושיהיה לבריאות!

טוני יוחאי

בערב ט”ו בשבט כולן מקשטות צלחות יפהפיות ונותנות דרור ליצירתיות שלהן .זאת שיפדה אשכולית בפירות יבשים וזאת
הכינה דינוזאור מקליפות מלפפון .מקסים! וגם את מצטרפת לחגיגה הזו -למה לא? אבל בינינו ,באמצע השנה אין כל כך כח
לדברים האלה ...אותי זה גם קצת מקומם:
למה הזאטוטים האלה לא מעריכים את היופי והתחכום
בסיס עגול כנ”ל ,עם ממרח אבוקדו /גבינה /סלט ביצים וכו’ וכו’,
ששם הבורא בברוקולי או בכרובית? הם נראים כמו עץ,
אלה הפנים.
זה לא מספיק יפה?! למה אני צריכה,
על צלחת אפשר להגיש פרצוף אחד גדול או כמה פרצופים
כדי לגרות אתכם לאהוב ירקות,
קטנים בהבעות שונות.
להגיש לכם אותם בעיצוב של יער??
הילדים מורחים ,מסדרים על צלחת ,ואת חותכת תוך כדי ,את
איך הם לא מתפעלים מהשפע הזה כמוני?
“אברי הפנים” של הפרצוף -עיניים ,אף ,פה ,והילדים מנשנשים
הדברים הבאים מציעים פשרה בדיוק לעניין הזה :איך
(בעזרת השם!) ויוצרים פרצופונים.
נגרום לירקות והפירות להראות טעימים ומזינים כל השנה ,עיניים :אפונה ,טבעות זיתים בצבעים שונים ,קוביות של פלפל
או מלפפון -הכל!
וגם אנסה לשלב ערכים של טיפול בהבעה וביצירה.
פה :חצאי טבעות של עגבניית שרי ,חצאי טבעות של גזר ,החלק
המעוקל של הפלפל האדום וכו’ וכו’
מנדלה היא יצירה עגולה וסימטרית ,שיש בה התפתחות
שיער :יכול להיות פרוע ,או מסודר :נבטים ,כרוב קצוץ ,חסה
מהמרכז החוצה .מעגל מקיף מעגל ...תרפיסטים
וכו’ .שימי גם כיפה או קוקיות -תני לילדים גם להמציא
באמנות משתמשים במנדלה כיצירה “בטוחה” :אין מקום
משלהם...
לטעויות ,מה שאכניס כאן – נכון .אני מתקדם עם המעגל
שימי לב ש:...
בהדרגתיות ,ומתכנן את צעדי לפי הדגם המתפתח .מרכז
 גבות יוצרות הבעה ,אל תוותרו עליהןומרגיע .גם מבוגרים נהנים מיצירת מנדלות ומצביעתן -
 חשוב לעודד לבטא כל מיני רגשות“ :מותר” לעשות פרצופוניםנסי גם את!
כועסים או עצובים -תעשי את ,ואחרייך גם ילדייך .רק במסיבת
אז את חותכת כל מיני ירקות ,בכל הצבעים ,ותוך כדי
יום הולדת תגישי את כולם “רק שמחים” .בשאר השבוע -יש לנו
חיתוך מבקשת מילד לסדר אותם על צלחת .אפשר בפעם
כל מיני רגשות ,הופכים את הפה -והוא עצוב...
הראשונה בעצמך .הצלחת הזו היא הבסיס למנדלה.
 ילדים עשויים לאהוב כל כך את היצירה ,עד שלא ירצו לאכולצבעים :אדום -עגבניה ,עגבניית שרי ,גמבה...
או לתת לאחרים לגעת .מה עושים? צלמי את העבודה בטלפון
ירוק :סלרי ,מלפפון ,אפונה ,פלפל ,נבטים ,זיתים ,מלפפון
הנייד ,תני לילד לראות את הצילום .ברוב בפעמים זה מספיק,
חמוץ
כי העבודה נשמרה .אגב אפשר לשמור על המחשב מצגות של
לבן :קולורבי ,כרוב ,כרובית ,בצל ,נבטים ,שומר...
עבודות של כל ילד ,גם “מאוכל” וגם ממשחקים שבנה ,דגמים
שחור וחום :זיתים לסוגיהם
שהכין לבית הספר ...מצגת על המחשב פותרת את בעיית
סגול :סלק ,כרוב סגול ,בצל סגול...
האחסון והשמירה.
כתום :גזר ,פלפל...
 אם בפרצופון יש מעט ירק -תעודדי שיכין לו “מסגרת” עשירהאת מסדרת ליד הילדים בטבעיות“ ,בלי משים” מדגימה
וצבעונית של ירק.
לילדים איך מותר לנשנש תוך כדי יצירה (כהרף עין
 תמיד תגווני!! גם בבחירת הירקות וגם בצורת החיתוך! ירקותנגמרים כל הזיתים -אני יודעת) ,ועם הזמן הם לומדים
גליליים אפשר לחתוך יום אחד לטבעות ,יום אחר למקלות ,אחר
לסדר בעצמם צלחות לארוחה.
כך לטבעות מלוכסנות -זה לא אותו מלפפון! מפלפל אפשר
והאכילה :סבלנות .תתפללי על זה .חשוב לאכול בצבעים,
לעשות גם מקלות וגם פרחים למנדלות .ויש לנו ברוך השם
ובעזרת השם גם זה יגיע :הילדים שלך (ואתם ההורים)
פלפלים צבעוניים...
תאכלו ירקות!
 מכירה את ההפרדה בין צבעים חמים ,החלק העליון שלועוד רעיון ,אולי את מכירה :פריכיות אורז /פרוסת לחם/
השקיעה :בטטה ,דלעת ,גזר ,עגבניה וכו’ וכו’ ,לחלק התחתון של
לחמניה עגולה חצויה /לחמניה מאורכת פרוסה לטבעות,
השקיעה ,כל הירוקים והלבנים :מלפפון ,סלרי ,בצל ירוק...
משמשות בסיס לפרצופונים.
ילדים גדולים אפשר ללמד להעזר בניגודיות הזו שיותר
מרשימה על הצלחת .ילדים גדולים יכולים לעצב צלחות לשבת,
לאירוח....
 מה הצבע של הצלחת? אם יש לך כרוב לבן -שימי צלחתבצבע אחר מתחת ,הרבה אדומים :השתמשי בצלחת בצבע
מנוגד...

פרצופונים

מנדולות

טל ישראל

חודש שבט הגיע ועמו הופיעו על המדפים פירות יבשים מכל הסוגים ומכל המינים...
הפעם נספר על תכונותיו של התמר -אחד מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
מסתבר שהתמרים מכילים מרכיבים רבים וחיוניים כמו :סידן,מגנזיום וסיבים תזונתיים.
במחקר שנערך נמצא כי תמרים מזן “מג’הול” מפחיתים את הסיכון לטרשת עורקים,אלצהיימר וסרטן
בזכות נוגדי החמצון המצויים בהם.
תכונה חשובה נוספת היא התכונה ה”אנטי דיכאונית” .מסתבר שאכילת  2תמרים ליום בימות החורף תעזור לכם לעבור
את החורף עם יותר מצב רוח .אכילת תמרים גורמת להפרשת סרטונין במוח -הורמון המשפיע על מצב הרוח,מונע דיכאון
ומגביר את תחושת השובע .בקיצור“ :אכלו כל יום תמרים ותהיו שמחים ומאושרים”...
בברכת המשך חורף בריא ושמח!!!

קורות באורות
מזל טוב
למשפחת אליהו,
עודד ואילה,
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת אלבו,
אבי ורינה
להולדת הבן

מזל טוב
לשיר ואביב טוויג
להולדת התאומים

בראש חודש טבת זכינו להתכנס
במעמד של קידוש ה’ ,בהנהגת
מו”ר שליט”א ,ולהכיר בחסדי ה’
עלינו ,בקהילת אורות התורה בבת
ים .יהי רצון שנזכה להוסיף אור
ולהגדיל תורה בכל מרחבי ארצנו.
עלון “גפן”
החגיגי והמורחב של חודש טבת
עשוי לשמח נשים ממעגלים
רחבים שסביבנו .ניתן לקחת
מהמשרד עלונים לנשים
המרגישות שייכות ,ולא קיבלו
(אמא ,חמות ,מורה בבית הספר
וכדו’) .המשרד נמצא בקומת
הקרקע של ישיבת נתיבות
ישראל.

מזל טוב
למשפחת סרפרז,
גיא ודלית
להולדת הבת

מזל טוב
למשפחת זיו,
הרב ידידיה וגילה,
להולדת הנכד ,בן
לנריה ואפרת

זכינו לארח השבת את הרב
אליעזר מלמד שליט”א ,ונו”ב,
הרבנית ענבל .שמחנו לשמוע
שיעורי תורה מלבבים .יישר כח
לאביגיל מגנזי על אירוח שיעור
הנשים בליל שבת ,בטוב טעם,
באוירה חגיגית ומפנקת.

לקראת פורים
השנה קיבלנו חודש נוסף להתכונן לחג הפורים.
מצוות היום שלנו ,הנשים ,היא לכבוש את הר
משלוחי המנות .לפני החג – להכין הר ,אחרי החג –
לחסל אותו ...מתסכל ,לא?
בקהילות שונות הוצעו רעיונות שונים לקיום המצוה
האהובה בלי ליצור חורים בכיס וחורים בשיניים .גם
אנו מחפשים את הרעיון המתאים לקהילתנו היקרה.
בבקשה הפעילו חשיבה ,ושלחו רעיונות לנילי סגל.
בחודש אדר א’ יפורסמו הרעיונות ,ונמשיך להתכונן
למצוה היקרה .נילי – ,054-5770957
או nilisegal@etrog.net.il

למשפחת משען היקרות ,אנו משתתפים בצערכם
על פטירת הסבתא -רחל משען הטובה והצדיקה
אמו של חיים משען הי”ו .בנחמת ירושלים תנוחמו

נשים שרוצות
לשמוע משיעורי הרב שניתנו
בעבר ,קבלו המלצה חמה:
באתר של אורות התורה אפשר
לשמוע את שיעורי הרב שליט”א
– חלק להאזנה וחלק לצפיה.
יש שיעורים בתהלים ,הרב קוק,
ועוד .סיום נפלא ליום עמוס,
באחריות.

