בסיעתא דשמיא

הגיגים
עלון מס’  40סיון התשע”ו

חסד ברשת
יודעות מה הדבר שגורם הכי הרבה סיפוק לבני אדם? נתינה .אדם שעושה חסדים ,הוא מאושר יותר .כמה היינו
רוצות להתחסד עם סביבתנו! להכין אוכל לחברות ,לבקר חולים ,ללכת לשמח אנשים בודדים ,לתרום המון צדקה...
אבל ,כל הרצונות הטובים והיפים האלה נשארים ,לצערנו ,בגדר חלומות ורודים ...אין לנו זמן ,אין לנו כח ,כסף
ומשאבים לכל הדברים היפים שאנחנו שואפות אליהם.
טוב שיש לנו שאיפות ,לפחות הרצון שלנו שם .ובכל זאת ,יש אפשרות לעשות חסדים בלי הרבה מאמץ ,במחשב.
מן הסתם אתן יודעות ,אבל זה רק תזכורת .הנה כמה רעיונות:
כניסה ישירה לבתי עסק
כשעושים חיפוש בגוגל ,בשביל למצוא חנות או בית עסק אחר ,מקבלים רשימה של החנויות המתאימות .החלק
העליון של הרשימה ,עם הרקע הורוד ,שכתוב שם “מודעה” ,אלו מקומות שקנו בכסף את המקום הזה ,ואם נכנסים
לאתר שלהם דרך התוצאה הזו ,הם משלמים לגוגל כסף על הכניסה שלנו ,גם אם לא קנינו כלום .הסכום הזה עשוי
להגיע לעשרות שקלים על כל הקלקה .אם רוצים לחוס על ממונם ,אפשר ,אחרי קבלת הרשימה ,להיכנס לאתר של
אותו בית עסק בצורה אחרת –ולחסוך להם כסף.
בדומה לכך גם התוצאות הראשונות ברשימה – בדרך כלל משלמים בתי העסק לגוגל על העמדתם במקומות
הראשונים  ,לפי מספר הכניסות.
העלאת הפופולריות של בתי עסק
אם רוצים לסייע לאנשים שהקימו עסק חדש ,או סתם ככה צריכים עזרה בקידום ,אפשר להיכנס כל יום פעם אחת
לאתר שלהם ,לשהות שם כמה דקות ,כמה הקלקות ,ולצאת .עצם הכניסה מעלה את הפופולאריות של האתר,
ובתוצאות החיפוש של גוגל הם ימוקמו במקום יותר גבוה מהמתחרים .הדבר אמור גם לגבי אתרים של יהדות,
למשל :האתר של אורות התורה .אם נרבה להיכנס אליו ,הוא יופיע בתוצאות של חיפוש גוגל במקום גבוה יותר,
ויותר אנשים יזכו להנות ממנו.
כניסה לפרסומות
ברוב הפרסומות ברשת ,משלמים המפרסמים לפי מספר ההקלקות על הפרסומת שלהם .אמנם ,מדובר על שקלים
בודדים בכל הקלקה ,אבל ההצטברות עלולה להיות גבוהה מאוד .לכן ,אם רואים מודעת פרסומת מעניינת ,ומתוך
סקרנות רוצים לדעת מה עומד מאחוריה ,כדאי לברר קודם לעצמנו :האם יש סיכוי שארכוש את המוצר או השירות
המפורסם? אם אין שום סיכוי ,והכניסה היא רק לשם סיפוק הסקרנות ,מוטב להימנע מכך ,כדי לא לגרום נזק כספי
למפרסם.
חוות דעת חיובית
בהרבה אתרים יש אפשרות לכתוב חוות דעת על מוצר או על שירות .אם יש לנו תלונה ,קל לנו יותר להתפייט על
המקלדת ולהביע את עומק אכזבתנו .אך ,אם השירות והמוצר השביעו את רצוננו ,אנו נוטים לשכוח זאת .בכל אתר
מכירות או שירותים ,יש מקום בו אפשר להביע את דעתנו .חוות דעת חיובית יכולה לסייע לבעלי העסק.
תזכו למצוות ולמעשים טובים!

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

דבר תורה

הרב טל שאוליאן

שבועות
ידוע מאמר הגמרא שהנשים זוכות לחלק בלימוד התורה של בעליהן ושל בניהן ,אותם הן שולחות ומעודדות ללמוד.
לאור זאת ,ישנה גישה שאומרת שממילא לאישה עצמה אין טעם ללמוד ולעסוק בתורה ,ופעמים שאנו מוצאים בעקבות
זאת גם בטלה של ממש [כמובן לא במחוזותינו ולא אצל נשותינו הצדקניות וכו’] ,ומאידך יש שאף עולה השאלה
העתיקה ‘למה נגרע’?
אכן ,נשים אינן חייבות במצוות תלמוד תורה ,אך נשאלת השאלה כיצד אם כן מברכות בכל בוקר ברכות התורה שבהן
נאמר ‘אשר קדשנו במצוותיו וציוונו’ ,והרי לא צוו?
הבית יוסף כותב שלוש תשובות לשאלה זו ,נתרכז בתשובה אחת מתוכן .פטור נשים מלימוד תורה הוא מלימוד שלא
קשור למצוות שאותן הן מקיימות ,אך במצוות  -שבת ,נידה ,איסור והיתר ,מקוואות ,אבלות ,קידושין ,ועוד מצוות רבות
ואיסורים רבים ,חייבות הנשים כגברים ועל כך הן מברכות ,אם כן ישנה מצווה על נשים ללמוד את הלכותיהן .נשים לב
כי ברשימת המצוות הקטנה שמצוינת לעיל כלולים כל הנושאים הנדרשים להוצאת תעודת ‘יורה יורה’ ברבנות הראשית
לישראל כיום .אז ברור כי אין חובה ללמוד את הגמרות והבית יוסף לעומק ,אך בהחלט יש מקום ללימוד נרחב.
כל זאת בלי שדיברנו על תנ”ך ולימודי אמונה אשר נדרשים בימינו ביתר שאת .נראה כי הגדרתו של היעב”ץ אודות
בנותיו של רב חסדא צריכה ויכולה להיות קולעת מאוד לימינו  -אנו נדרשים לגדל דור של נשים ‘חכמות ודרשניות’ .אין
ספק שדבר זה מקרין גם על הבית כולו בהיות המחנכת הראשית מלאה בתורה וחכמה.
יהי רצון שנזכה לקבל ביום מתן תורה את אהבת התורה וידיעתה בשמחה.

מר פיו ולשונו,
“שו
מצרות נפשו”
שומר
תשמיע-תשפיע
“מי שהכי השפיע עלי בחיים הייתה המורה שלי היא הייתה אישיות מיוחדת”
“אני זוכר את משה הנהג .רק החיוך שלו על הבוקר עשה לי את כל היום”
לאדם יש כח .הוא משפיע על סביבתו ועל עמו .ככל שיש לאדם אישיות יותר גדולה הוא יכול להשפיע יותר.
נפש עם עצמה אדירה עם אמת גדולה יכולה להפוך עולם .צדיק בעיר -הוא הודה זיווה הדרה ככל שאישיות האדם עדינה
ומרוממת יותר כך הוא מקרין לכל סביבתו אור וטוב בטחון בצדקת הדרך ושמחת חיים.
הדרך החזקה ביותר להשפיע היא דרך הדיבור.
הביטוי העמוק ביותר של האישיות הוא הדיבור .בדיבור האדם מגלה את עצמו וחושף את עצמו ואת טהרת כוונותיו.
אם אתה אדם טהור המילים שתוציא מהפה תהיינה טהורות ומשמחות .ואם חלילה אינך-המילים שלך יהיו ציניות ועוקצות.
לכן אם כולך חדור באמת גדולה והלב שלך בוער באהבת ה -אנשים יקלטו דרך הדיבור ויושפעו .ככל שהדיבור שלך ינבע
ממקום עמוק יותר בנפש הוא יוכל להשפיע יותר על המציעות .דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב

מו וראו כי טוב

טע

יהיה לבריאות!

חן צרפתי

וש

“בוא תראה כמה מעצבן” אני קוראת לבעלי .הוא בא לראות ,יש לו ברירה? הוא רק מקווה שהמעצבן הזה לא קשור אליו בשום
דרך.
זה באמת לא קשור אליו .זה קשור ליונים הללו שנמצאות בכל פינה אפשרית ,על כל גג ועל כל גגון ,ומלכלכות את כל מה שהן
עומדות עליו ומעליו.
“אני לא יכולה לסבול אותן יותר .בשביל מה אנחנו נותנים לחתולים לגדול בשקט אם לא בשביל שידללו את אוכלוסיית היונים
פה? והם ,כל כך מפונקים לא עושים את תפקידם .אז למה הם טובים? ולמה ,בכלל ,יש פה כל כך הרבה יונים? מי צריך אותן
פה??”
את התשובה לשאלה הניצחית הזו קיבלתי במקום שלא ציפיתי לקבלה .ואולי בעצם ,במקום שבו אני מקבלת הרבה תשובות
לשאלות שמטרידות אותי בחיי היומיום .בשיעור של הרב.
הרב דיבר על בית המקדש ועל עבודת הקורבנות .בין יתר הדברים אמר שבע”ה כשיבנה בית המקדש תצטרך כל אישה להביא
שתי יונים על כל לידה שעברה -יונה לקורבן תודה ויונה לקורבן חטאת.
פתאום הבנתי! היונים פה מחכות לבניין בית המקדש בדיוק כמונו .ב”ה אנו זוכים לחיות באיזור שבו משפחות רבות הן ברוכות
ילדים .כשיבנה בית המקדש תצטרכנה נשים להביא כמה וכמה יונים לקורבן .הנה ,הקב”ה מזמן לנו את היונים הללו בקלות.
זה לא אומר ,חלילה ,שמעכשיו אתן להן לשבת על אדן החלון שלי ואפילו לא על הגגון שמתחתי ,אבל אני מבטיחה לנסות
להסתכל עליהן בעין קצת יותר טובה.
חודש סיון ומתן תורה .עוף לא צייץ ושור לא געה .נכבד אותם גם פה ונתכבד במתכונים חלביים.

לזניה
 3-4עלי לזניה
 1בצל בינוני
 1/2קופסת שימורי פטריות
 2קוטג’
 3ביצים
 100ג’ רסק עגבניות ( 1קופסה קטנה)
 1כף גבינה צהובה מגוררת
 4-5פרוסות גבינה צהובה
 1/2כף אבקת מרק פרווה
מלח

אופן ההכנה

קוצצים את הבצל ומטגנים .מוסיפים את הפטריות לעוד טיגון
קצר ומוסיפים את המלח.
מערבבים בקערה את הקוטג’  +ביצים  +רסק עגבניות  +גבינה
מגוררת  +אבקת מרק .מוסיפים את הבצל והפטריות המטוגנים
ומערבבים שוב.
מניחים בתבנית בינונית את עלי הלזניה כך שיכסו את התחתית.
עליהם שופכים את התערובת שהכנו ומעל התערובת מניחים את
פרוסות הגבינה הצהובה.
אופים בתנור שחומם מראש ל  180מעלות במשך חצי שעה.
** אפשר להוסיף פטריות לפי הטעם ,אפשר גם לוותר לגמרי.
ניתן להשתמש גם בפטריות טריות.
** אפשר להחליף את הקוטג’ בגבינה לבנה  / 5%לבן  /שמנת
לבישול .אפשר גם לערבב -אחד מסוג זה ואחד מסוג אחר.

עוגת גבינה

חודש סיון = חג שבועות
וחג השבועות = חג החלב!
אז הפעם נספר על מוצרי החלב ויתרונותיהם!
רובנו יודעים שמוצרי חלב כמו :חלב ,גבינה ויוגורט עשירים בסידן הנחוץ לנו לבניה ולשמירה על העצמות
חזקות ,אולם הסידן הוא רק יתרון אחד של מוצרי החלב! לצריכה של מוצרי החלב יש מגוון יתרונות בריאותיים
בינהם :שמירה על משקל גוף תקין ומניעת מחלות כרוניות כגון :יתר לחץ דם ,סכרת ,מחלות לב וכלי דם .בנוסף,
חלב ומוצריו מהווים מקור טוב לזרחן ,מגנזיום ,פלואריד ,ואפילו ויטמין  .Dכל אלה הינם רכיבי תזונה חייוניים
לבניה ולתחזוקת העצם .ועוד לא דיברנו עדיין על החלבונים שהחלב עשיר בהם ושותפים בבניית תאים בגוף
והתחדשותם .ארגוני בריאות בארץ ובעולם ממליצים על צריכה של מוצרי חלב כחלק מתזונה מאוזנת ובריאה!
חג שבועות שמח!

ות באורות
קור
מזל טוב
מזל טוב
לנוריאל ושמחה כהן ליחיאל וסאלי עופרי
להולדת הנכד
להולדת הנכד
בן לזוהר ואליאור
בן לבן ציון ושירית

דינה בר ציון

 400ג’ גבינה לבנה ( 3%קופסה קטנה
ועוד חצי קופסה)
 1שמנת מתוקה להקצפה
 1שקית אינסטנט פודינג
 1 1/2כפות סוכר
 1/2כוס חלב

מזל טוב
לאייל וחן פרץ
להולדת הבן

אופן ההכנה

מקציפים את השמנת עם החלב ,הסוכר והפודינג.
מערבלים לתוכם את הגבינה ומעבירים לכוסות קטנות.
מקפיאים לכמה שעות ומוציאים מספר דקות לפני
האכילה על מנת שיפשירו מעט.
** אפשר לקשט כל כוסית גבינה במשהו צבעוני כמו
עלה נענע ,חמוציות חתוכות או כל דבר שיוסיף צבע
לגבינה.

מזל טוב
לדוד וז’קלין עבאי
לנישואי הבן אושר
עם יעלה רוחמה

מזל טוב
למשה ושושי כהן
להולדת הנכדה
בת לאוהד ומיטל

מזל טוב
לגולדה משען
לנישואי הבן רוני
משען עם
מיכל שיבר

מזל טוב
ליצחק (איזק) ומירי
מוגרבי
להולדת הבת
מזל טוב
לר’ עמרם ורינת
וודקה להולדת הבת

בתאבון!

טל ישראל

מזל טוב
לרב ידידיה וגילה זיו
להולדת הנכד
בן לרעות ומלכי

מזל טוב
לשחר ושולמית שמש
להולדת הבן

מדרשת אהבה ואמונה ללימודי יהדות תיפתח
בעזרת ה’ פה אצלנו בשנה הבאה.
המדרשה תפעל בשעות הערב ( 18:00עד )21:00
ומיועדת לבנות מעל גיל התיכון.
מומלץ מאוד לבנות הלומדות השכלה גבוהה ,או
עובדות בשעות הבוקר ,ורוצות להתקדם בעבודה
רוחנית מתוך בגרות ובחירה.
ביום רביעי ,ט’ סיון ,יתקיים ערב היכרות בשעה
 19:30בעזרת הנשים של אורות התורה .ממש כדאי
לבוא ,זה בלי התחייבות.
(אפשר להירשם לתכנית חלקית – לפי הלו”ז האישי
של כל אחת) לפרטים נילי סגל 0545770957

בשעה טובה ומוצלחת ,נרשם מנוי מספר  100לספריה!
אשרינו ,שמשפחות רבות בתוכנו בחרו לאפשר לילדים
חוויות קריאה איכותיות ,ללא חשש השפעות זרות מזיקות.
הספריה והמשחקיה פתוחות כמעט בכל יום!
בימי הקיץ החמים ,בהם הגינה ממש לא ידידותית ,אתם
מוזמנים לחוות אחה”צ נעים וחברותי במשחקיה.
שעות הפתיחה :ראשון ,שני וחמישי –  16:00עד ,19:00
רביעי 13:45 :עד .17:00
תודה רבה לבנות היקרות המתנדבות לעזור בספריה מתוך
רצון טוב!
ילדים המעונינים לקרוא ספרים מוזמנים לבוא לקרוא
בשעות הפתיחה גם ללא מנוי וללא דמי השתתפות.

