בסיעתא דשמיא

הגיגים
עלון מס’  39אייר התשע”ו
אשרינו
סיפור אמיתי שקרה בקהילה שלנו בשינוי פרטים מזהים .לא תצליחו לזהות ,אל תנסו אפילו.
המורה של כיתה ד’ מתמודדת כבר חצי שנה עם אתגר לא פשוט :אחת האמהות החליטה להחרים אותה .והסיבה
היא ,שבאסיפת ההורים הפרטנית הראשונה ,הגיעו ההורים מאוחר מהשעה בה הוזמנו ,והמורה דרשה מהם לחכות
עד שתתפנה לקבל אותם אחרי ההורים הממתינים בתור .כידוע ,באסיפת הורים פרטנית דומה התור לבצק ביום
שרבי בבת ים :תופח ותופח ,בסוף הוא מחמיץ .אז גם ההורים שם בתור הפכו להיות חמוצים כלימונים .הוסיפו
לזאת את השירות המסור של ילדי הכיתה הבוגרת ,שהציעו להם מדי שתי דקות כוס קפה ,עוגת גבינה מדיפה
ניחוח מגרה ,וכל זאת במצב בשרי לחלוטין .בקיצור ,יחס ההורים למחנכת הפך להיות דוקרני עד נפיץ .הגיעו
הדברים לידי כך ,שהאם לא היתה פותחת הודעות כתובות מהמחנכת .עם זאת ,הבינה גם האם הפגועה כי חינוך
בנה עלול להיפגע בשל כך ,ולכן העלימה את דבר הסכסוך מפניו ,ובכל דבר שהוא היה מעורב ,היו היחסים כלפי
חוץ תקינים.
למותר לציין כי יחסים אלו פגעו במורה ,אך לא ניתן היה להשפיע על מערכת היחסים העכורה .הפתרון שנמצא
היה להעביר כל הודעה וכל מסר דרך חברה של המורה ,שהיתה בקשר עם האם.
בצוות עבדה המורה ט’ ,ממלאת מקום ומורה בכיתות הנמוכות .יחסיה עם מחנכת כיתה ד’ היו קרובים מאוד ,והן
היו מתיעצות רבות אחת עם השניה .עם זאת ,הרגישה המחנכת כי אין חברתה ,ט’ ,יכולה לעזור בהשכנת השלום
בינה לבין האם ,ולכן לא סיפרה על כך מאומה.
ויהי היום ,ובשורות טובות קרבות אל משפחה המחנכת .מתכוננת היא לצאת לחופשת לידה ,וכמחליפה – נבחרה
חברתה ,המורה ט’.

דבר תורה
המשנה בברכות (סוף פרק א’) מביאה מחלוקת בין התנאים האם בימות המשיח נצטרך להזכיר את יציאת מצרים
או לא .התלמוד מביא הרחבה לטעם המחלוקת :תניא‘ :אמר להם בן זומא לחכמים :וכי מזכירין יציאת מצרים לימות
המשיח? והלא כבר נאמר (ירמיהו כג ז( הנה ימים באים נאם ה’ ולא יאמרו עוד חי ה’ אשר העלה את בני ישראל מארץ
מצרים כי אם חי ה’ אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו
על אדמתם אמרו לו :לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה ,אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו.
אנו למדים מדברי הנביא ירמיהו שהשחרור משעבוד מלכויות שזכינו לו בחמישה באייר התש”ח והעתיד הגדול שיבוא
אלינו הוא עיקר גדול יותר מהגאולות הקודמות שזכינו להם .לענ”ד הסיבה לכך שכעת השגחת השם עלינו אינה רק
מקומית בארץ ישראל כגאולות הקודמות .אלא בדורנו ,השגחת השם עלינו ,מחזירה אותנו לארץ ישראל ,לירושלים
ולהר הבית מכל הגלובוס ומחברת אותנו אט אט להיות לעם אחד עם תורה שלמה ,וזאת לעיני כל העמים כולם כמו
שאומר הנביא צפניה (ג ,ט) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה’ לעבדו שכם אחד

כעת נמצאת המחנכת התפוחה בהתלבטות קשה :מצד אחד ,תפקידה להעביר את המידע הנחוץ על כל תלמיד
למורה המחליפה ,כדי שזו תפעל בהתאם .מצד שני ,המידע על יחסי האם אינו משפיע על העבודה החינוכית עם
התלמיד ,ומלבד העברת כל ההודעות דרך גורם שלישי ,אין לכך השלכה .במקרה כזה ,אין היתר לספר לשון הרע
על האם .באומץ רב ,החליטה המחנכת לא לספר את המידע המטריד ,ולהסתפק בהוראה עם הסבר דל :עליך
להעביר כל הודעה גם לפלונית (החברה המשותפת) ,כי יש אמא אחת שאינה מוכנה לקבל מאתנו הודעות.
והפלא ממשיך ומתגלגל :המורה ט’ ,שהבינה כי יש סיפור עסיסי מאחורי המידע ,לא הפצירה בחברתה ,ולא ביקשה
לדעת מי היא האם! היא המשיכה לשלוח הודעות ומסרים לכל הכיתה וגם לאישה נוספת ,כל זאת כשאינה יודעת
מי מן האמהות מחרימה את צוות בית הספר!
עד היום הזה ,לא גילתה המורה המחליפה את זהות המשפחה הכעוסה.
התבוננו :כמה התגברות נדרשה מהמורה המחנכת לא לשפוך את ליבה על החרמת האם התמוהה! כמה אומץ
היה עליה לאזור כדי להחליט לא להיכנס לספק לשון הרע ,ולהשאיר את המידע אצלה! וכמה איפוק גילתה ט’,
כשנמנעה מלחקור ולדרוש מי המשפחה המחרימה!
יהי רצון שזכות זו תעמוד לקהילתנו ,ולכל בית ישראל ,ונזכה במהרה לגאולה שלימה!

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

מר פיו ולשונו,
“שו
מצרות נפשו”
שומר
אסור לדבר בגנותו של אדם אפילו כשברור שאותו אדם אינו מקפיד על כך.
עצם הדיבור בגנות חברו הוא איסור לשון הרע בפני עצמו גם מבלי להתייחס לרגשותיו של האדם שעליו מדובר.
דיבור לשון הרע הוא הניגוד הגמור למעלתו הגבוהה של האדם כנברא היחידי שיש בו צלם אלוקים ונקודה זו תקפה ואיננה
ניתנת לשינוי על ידי העובדה שאותו האדם אינו מקפיד.

מו וראו כי טוב

טע

יהיה לבריאות!

חן צרפתי

וש

לפני מספר שנים שכב סבא שלי כמה ימים בבית חולים .בראש ידענו שזו סוף הדרך אבל הלב סירב להאמין .תקווה תמיד יש,
גם כשלפעמים היא נראית קטנה ומיותרת.
באחד מן הימים הללו ילדה קרובת משפחה יקרה את ילדה הראשון .היינו איתה בליבנו כשהיא עברה את כל השעות מורטות
העצבים של הלידה וחיכינו לבשורות משמחות שאכן הגיעו לקראת ערב .שמחתי איתה שמחה גדולה .כל ילד הוא עולם והרגע
שהוא מגיע הוא מיוחד במינו ,אבל לילד הראשון ,ויסלחו לי האחרים ,יש מקום מיוחד .הוא הופך אותנו להורים בפעם הראשונה
על כל המשתמע מכך.
הלכתי לישון בשמחה ובהתרגשות.
בבוקר ,רגע אחרי נטילת הידיים צלצל הטלפון ואחד הילדים ענה והביא לי אותו“ .זאת סבתא” הוא אמר והלב שלי התחיל
לדהור .אין בשורות טובות בשש בבוקר כשאנשים רק פוקחים את העיניים ,אמרתי לעצמי .אמא שלי רק אמרה את שמי .זה
הספיק .היא לא היתה צריכה להוסיף מילה .הלב קיבל את האישור להבין את מה שהראש הבין הרבה קודם.
השמחה הגדולה שחשתי רק ערב קודם לכן התערבבה בכאב גדול.
נסענו להלוויה שהיתה קשה מאוד עבורי ,חזרנו כדי לשמוח עם היולדת ,נסענו לניחום אבלים ולשבת משפחתית עם כל הדודים
שישבו שבעה וחזרנו שוב לשמחת הלידה.
כבר לא ידעתי אם אני שמחה או עצובה .כל הרגשות התערבבו בתוכי כמו קרוסלה שאי אפשר לעצור.
ב”ה הזמן עשה את שלו והימים החולפים הקהו את הכאב על פטירתו של סבא היקר שלי והשמחה בחיים החדשים ובתינוק
המתוק גברה על העצב.
נזכרתי בבליל הרגשות האלו ככל שהתקרבנו ליום הזיכרון וליום העצמאות.
איך אפשר לעבור מלב כואב ועצב על הנופלים ,בעיקר אלו שהכרנו ,לשמחה גדולה כמו שמחת יום העצמאות? ואולי דווקא
המעבר החד הזה הוא מה שאנחנו צריכים .אסור להישאר בעצב הגדול ,צריך להרים את הראש ולראות את המדינה שלנו
שבשבילה היו מוכנים הבחורים הצעירים הללו לשלם אפילו בחייהם .צריך לזכור שהחיים חזקים מהכל וגם אם איבדנו אדם יקר,
הרי שאנחנו חיים ומצווים להמשיך לחיות .לראות את הדגל מתנוסס בראש התורן ,להרים אליו את המבט ולזכור שכשאנחנו
מרימים את מבטנו וזוכרים שה’ הוא הרופא האמיתי גם ללבבות השבורים שלנו הרי שהם מתרפאים ויכולים להמשיך הלאה
אפילו בשמחה.
נישאר דווקא עם השמחה ונלך הפעם על מתכון חגיגי של בשר.

בשר וירקות
כ 1 -ק”ג בשר מס’  5או ( 6חתיכה אחת)
 2בצלים קצוצים
 3שיני שום קצוצות
סלסילת פטריות טריות
 1גזר
 1קישוא
 1כף פפריקה מתוקה
 1כף אבקת מרק פטריות
מלח  +פלפל שחור
מעט שמן לטיגון

חודש אייר נקרא גם חודש “זיו” (מלכים א’,ו’) על שם זיווה של השמש שהיא בחודש זה בכל זוהרה,
אך עדיין אינה לוהטת כבחודשי הקיץ המאוחרים.
והפעם נספר על ויטמין .D
אחד הויטמינים החשובים לאדם שמקורו העיקרי הוא מאור השמש.
ויטמין  Dהוא בעל חשיבות רבה לספיגת הסידן בגוף ובכך תורם לשומרה על עצמות חזקות .אחת הדרכים העיקריות
לצריכת ויטמיו  Dהיא חשיפה לשמש.
חשיפה של פעמיים בשבוע לחצי שעה אמורה להספיק כדי לייצר כמות מספקת עבור כל אותו שבוע .אבל הבעיה היא
שרובנו סובלים מחוסרים בויטמין  - Dלכן ממולץ לאכול מזון העשיר בויטמין זה כגון:
מוצרי החלב ,דגים וביצים.
במידה ויש חשש לחוסר משמעותי  -מומלץ לבצע בדיקת דם ולהשלים את החסר בעזרת תוספות מזון.
לסיכום ,זה הזמן לצאת לגינות לפרדסים ולשדות  -ולהנות מזיווה של השמש וגם מיתרונותייה הבריאותיים.
בברכת חודש טוב ומלא אור!

ות באורות
קור

ביום חמישי ,ל”ג בעומר
הספרייה תהיה סגורה.

אופן ההכנה

בסיר גדול מטגנים את הבצל הקצוץ עד להזהבה ,מוסיפים את השום
ומטגנים עוד מספר דקות.
פורסים את הבשר לפרוסות ומניחים מעל הבצל והשום המטוגנים.
אחרי מספר רגעים של טיגון הבשר הופכים אותו לצד שני ,מוסיפים
את הפפריקה+מלח+פלפל שחור ומבשלים על האש הכי נמוכה במשך
 3שעות .מידי פעם בודקים את מצב הבשר בסיר ואם נראה שחסרים
נוזלים מוסיפים מעט מים שלא יתייבש.
אחרי  3שעות מעבירים את תכולת הסיר לתבנית חד פעמית
מפזרים מעל הבשר פטריות חתוכות ואת אבקת המרק.
מגרדים את הגזר והקישוא בעזרת מקלף מעל הבשר והפטריות כך
שיוצאים תלתלי גזר וקישואים.
מכסים את התבנית עם נייר כסף ומכניסים לתנור בחום של ( 180וטיפה
יותר) מעלות למשך שעה וחצי.
מגישים עם אורז או פירה.
בתאבון!

טל ישראל

מזל טוב
לניצן והרב עובד
להולדת הבת

אה תפתח באורות התורה
בשנה הב תורנית לבנות המסיימות
שה
מדראולפנא או שירות לאומי.
נות מוזמנות ליום היכרות
ניי
בנות המעו שי הבא ,ט’ באייר ,בשעה
ם שלי
ביו  18:30באולפנת צביה.
פרטים אצל נילי סגל

תודה לכל מי שהשקיע ועבד כדי
להכין את בית הכנסת לפסח.
יישר כח לרב ניסים איטח ולצוות
המסור על מבצע הגעלת כלים.
הרבה קידוש השם נעשה בזכות זאת

בא’ באייר
מייזליש ,בתו שמענו מפי הרבנית
ש
מבאבוב ,הרבל הצדיק ,האדמו”ר
סיפורה המ שלמה זצ”ל את
ר
פלא ההצל תק והמחזק בנושא
השואה ומ ה של הוריה בזמן
פ
תודה לרב על התקומה אחריה.
וזיכתה או נית שהביאה אותה
ת
נו בשמיעת הסיפור

בעז”ה
ט
י
ו
ל
ה
יהיה
נשים
פרטיםאחרי חג השב השנתי
עקוב יפורסמו ב ועות.
נה אחרי הפיהמשך..
רסום

