בסיעתא דשמיא

הגיגים
חופש נופש

עלון מס’  42אב התשע”ו

חברות ביקשו רעיונות לפעילויות לילדים קטנים לחופש .בעניין זה ,צודק מי שטבע את האמרה:
ילדים קטנים ,בעיות קטנות ,ודי לנו בכך.
עם זאת ,פטור בלא כלום אי אפשר ,ועל כן יסתפקו המסתפקים ברשימה זו ,לפי א”ב:
אוהל משמיכות בחדר הילדים ,בועות סבון (סבון כלים ,מים ומעט שמן גליצרין – לא הכרחי) עם מטקות פלסטיק
מרושתות ,גן לבובות ,דבק  ,הצגה עם המטפחות של אמא ,ו ,זחל מהרבה גלילי נייר טואלט צבועים מושחלים על חוט צמר
ארוך ,חבל עם סל מהמרפסת עד למטה ומסיעים בו חבילות מלמעלה למטה ולהיפך ,טיסני נייר (הוראות אצל הבנים),
יציאה לגינה עם ביבמה ואופניים ,כריכים עם ירקות בצורת פרצוף או פרחים וכדו’ ,לחם קרוץ בקורצני צורות של עוגיות עם
ממרחים צבעוניים וקישוטים ,משחק משולב עם קוביות מכוניות חיות ולגו (יש כאלה שעושים את זה באופן קבוע) ,נקודות
על דף המתחברות לציור (ילדים מאוד אוהבים דפי עבודה ,יש באינטרנט אתרים מעולים ,כדוגמת “איזמרגד” ,שאפשר
להדפיס מהם דפים מצוינים)  ,סירות נייר באמבטיה ,עיסת נייר (לחתוך המון נייר מכל סוג לפיסות קטנות ,להשרות במים
רותחים ,להוסיף דבק לבן ,ללוש עד שהופך לעיסה ,לסחוט ,ליצור כדורים ,לייבש יומיים ולצבוע) ,פלסטלינה – חיות או
פירות ואחר כך מורחים בדבק לבן לשימור היצירה ,צביעה בגואש על קופסאות קורנפלקס פתוחות (שימוש במקלות אזניים
מצמצם מאוד את הנזק הסביבתי) ,קשי שתיה גזורים להשחלה על חוט ,רכבת מהכסאות של כל הבית עם נהג וכרטיסים,
שדכן (מהדק) סיכות לחיבור דפים כמעטפה וכו’ (פעילות המפתחת גם את המוטוריקה העדינה וילדים אוהבים אותה
מאוד)  ,תערוכת פאזלים על כל הסלון.
לילדים גדולים יותר ,האתגרים מורכבים יותר .הם צריכים עניין ,אטרקציות וחידושים בלתי פוסקים .ובכל זאת ,גם הם נהנים
מעצם החוויה המשפחתית ,והם עשויים להנות גם מבילויים עממיים .להלן כמה רעיונות:
 .1יציאה לגינה רחוקה יותר ,עם ארוחת ערב ,כדור ומשחק קלפים .מתחלקים לשתי קבוצות ,משחקים כדורגל עם ההורים,
דגלים ,קלפים על הדשא ,ולבסוף ארטיק כמובן .הכלל החשוב בתכנית זו היא שגם ההורים (או לפחות אחד מהם) משתתף
באופן פעיל במשחק ,עד כדי כך שאגלי זעה חייבים להופיע על פניו .מוטב ,כמובן ,לו קבוצתו תהיה תמיד המנצחת .תוצאה
זו מעלה את מניותינו באופן מעורר השתאות.
 .2משחק סימני דרך הישן והטוב עשוי להשתדרג לצורכי המשפחה :חצי מהמשפחה יוצאת עם גירים ,דפים וממתק
להתחבא במקום נסתר ברחבי השכונה .בדרכם הם מסמנים על הרצפה חיצים והוראות שונות (בגיר ,הנמחק ברגלי ההולכים
והשבים) אשר מטרתם לבלבל את הקבוצה שתחפש אחריהם (הם יוצאים לאחר שקיבלו הוראה מהמתחבאים שהדרך
מוכנה ליציאה) .לדוגמה :בכל  50מטר יסמנו חיצים לשלושה כיוונים שונים .בכל כיוון יסמנו חץ הלאה ,ורק באחד הכיוונים
יתגלה המשך המסלול .אחד החיצים יפנה את המחפשים לחנות ,והמוכר בחנות יתבקש לצורך העניין לגלות להם לאיזה
כיוון עליהם להמשיך .אחד הסימנים יהיה מספר טלפון ,וכאשר יתקשרו אליו – יגלו להם מהו הכיוון עליהם לפנות (כמובן
שזה יהיה המספר של סבתא או דודים) .אחד מבני המשפחה יתחבא במקום מטעה ,ורק כשיגיעו אליו – הוא יכשכש בזנבו,
יחרוץ לשון ,ויגיד :סתם עבדתי עליכם! כולם מתחבאים במקום אחר ,תתחילו מהתחלה! וכו’ ,כיד הדמיון הטובה.
 .3חסד :למשפחה שנולד תינוק יעזרו מאוד כמה שעות של שקט .התגייסו עם הילדים לקחת את אחי התינוק אליכם
הביתה ,פנקו אותם בקיטנה ,הכינו עוגה ליולדת ,וכל המשפחה תהיה שותפה בחסד .יש לדעת ,כי ילדים גדולים מוכנים
לעזור אם הם מבינים שהם חלק ממשהו גדול ולא שגרתי .לשמור על האחים זה משעמם ומעצבן .אבל לשמור על ילדים של
מישהו אחר שנולד להם תינוק ,זה שווה.
 .4רשימה בקיצור :חפש את המטמון ,חנויות ,לונה פארק בבית ,בית ספר ,בובות הצגה ,לקנות חולצות ולצייר עליהן ,להכין
אלבומים – להדביק תמונות ,להכין אלבומים ,לעצב ,להדפיס .חכה לדוג דגים ,עם מגנט פרסומת ,ועל הדגים סיכת מהדק,
סיורים משפחתיים לתחנת מכבי אש בראשון וחולון בתיאום מראש ,עיתון משפחתי פעם בשבוע :קומיקס ,ראיון עם אחד
מבני המשפחה .באולינג עם קופסות שימורים לעטוף את הרגליים בנייר פצפצים ולדרוך על גואש ,משחקי כתיבה.
הכלל הוא :תכננו מראש את פעילויות יום המחר ,בוקר ,צהריים וערב ,הכינו רשימת קניות,
והעלו את רמת הציפיות של ההנאה המשותפת .הציפיה בעזרת ה’ תגשים את עצמה .חופש נעים!

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

דבר תורה

הרב מיכאל חג’ג’

ימי בן המצרים.
 21יום ,פרק זמן ארוך ,המצטייר אצלנו כימים קשים.
במרכז החופש הגדול ,ישנם ג’ שבועות עם הרבה תירוצים להורים! ים? מסוכן! שירים? אסור! לקנות גם לא .לא סימן
טוב .לא ולא ולא.
כאלו ג’ שבועות ,ימים שאין בהם חפץ...
אמנם ישנם ב’ כיוונים שכל אחד חשוב ומעניין בפני עצמו.
 .1י”ז בתמוז הובקעה העיר .כלומר זה היום שבו האויבים חדרו לתוך ירושלים ,לתוך החומות .מקום שהיה הרבה יותר
מצומצם מאשר העיר העתיקה של היום .אמנם לקח לאויבים  3שבועות שלמים עד  9באב כדי להכריע את המערכה!
עמ”י לחם כמו אריה ,ממש לא וויתר ,עד טיפת דמו האחרונה .אין כניעה ואין קבלת הדין ,נגד אויבים נלחמים! קרב
קשה עקוב מדם ,אמנם איזו אומה יכולה לעמוד בכזו עוצמה ,ובכזו גבורה?! אם לא העזה שבאומות .אכן שוב מתוך
ימים קשים מתגלה עוצמת אומתנו ,וכוחותיה עתידים לפעול.
 .2בגמרא במסכת בבא קמא [נט ].מסופר על אליעזר זעירא שנכלא ע”י שוטרי הריש גלותא מפני שהראה שמתאבל
על ירושלים ,דבר המראה על חסידות יתר שלא מתאימה אלא לאנשים גדולים .כאשר הוא טען שהוא אכן אדם גדול,
הוא הוכיח זאת ע”י פסיקת הלכה מאוד מיוחדת :כמה משלם אדם שאכל תאנים פגים של חברו .תאנה שלמה הוא לא
אכל ,אבל בעצם יש כאן תאנה שהולכת ומתפתחת? ותירץ שיש לאמוד את הדבר “בשישים”[.כלומר משערים בשישים
עם הקרקע].
האם ישנו קשר פנימי בין שאלתו לבין העובדה שהיה מתאבל על ירושלים?
ונראה שכך יש לפרש .אבלות על ירושלים בפרהסיא יכולה לגרום לדכאון ויאוש מהמצב הקשה .ולכן לא כל אחד ראוי
לפרסם זאת ,אלא ת”ח ,אדם גדול ,שיודע להתאבל על ירושלים מבלי ליפול ביאוש .איך? הוא אינו רואה את ירושלים
במצבה הנוכחי ,אלא מדובר על ציפייה לישועה .וכמו שלא מתייחסים לתאנה כמות שהיא עכשיו חסרה ולא שלמה אלא
רואים בה כעת את כוח צמיחתה ואת העתיד שלה ,כך גם לגבי ירושלים.
אבלות על ירושלים מקפלת בתוכה בעצם ציפייה חיה לישועה ,מתוך אותו חרבן תתרומם עיר האמת ,עד כדי גילוי
מלכותו ממש לעינינו.

“שומר פיו ולשונו,
שומר מצרות נפשו”

לשון הרע על הזולת בנוכחותו-הלכה
לדבר לשון הרע על אדם בפניו הוא דבר חמור מאוד ומבחינות מסוימות אף חמור יותר מלשון הרע שלא בפניו .
המדבר בגנות הזולת ומשפילו ברבים מלבד העובדה שהוא עובר על איסור לשון הרע הוא גורם להרבות ריב ומדנים
ופעמים רבות מגיע הדבר לידי הלבנת פניו .דברים אלו אמורים אפילו כאשר המדבר מתכוון להיטיב עם חברו ולהועיל
לו בזה שהוא מבקר את חסרונותיו .מי שרוצה באמת להוכיח את חברו או להעיר לו שיתקן את מעשיו-יעשה זאת באופן
אישי ובצנעה .
נשם רבות היו נוכחים במסיבה בעת שגברת א’ ביקשה איזו שהיא טובה מגברת ב’“ -מצטערת ,אני עסוקה מאוד כעת”-
ענתה לה גברת ב’ בסירוב“ .זו לא הפעם הראשונה שאני שמה לב שאינך מוכנה לעשות חסד עם הזולת” -החזירה לה
גברת א’ בקול רם כדי שישמעו הנוכחים “ -מדוע אינך חושבת גם על אחרים מלבד עצמך?” גברת א’ דיברה לשון הרע
וגם חטאה בעוון הלבנת פנים של גברת ב’

מו וראו כי טוב

טע

חן צרפתי

 - 7:45הבית כמרקחה .יש כריכים לכולם? אמא ,איפה חולצת התלבושת שלי? למה כל בוקר צריך לחפש את הסנדלים?
(אחד נמצא בסלון ואחיו האובד בחדר השינה)
 - 8:05הבעל יוצא לעבודה ולוקח איתו את שני ילדי הגן“ .את תהיי בסדר?” הוא שואל רגע לפני שיוצא“ .תעזבי הכל ותנסי
לנוח קצת ,טוב?” הוא מבקש כמו בכל בוקר ויודע שאין סיכוי שאשמע לעצתו.
 - 8:07שקט בבית! איזה כיף! התינוק בן השבועיים ישן בעגלה אחרי שאכל לפני שעתיים ,רגע לפני שכל אחיו התעוררו .אני
מנצלת את רגעי השקט להתארגנות זריזה והרתחת מים לכוס קפה של בוקר.
 - 8:09התינוק זז באי שקט במשך מספר רגעים ואחר כך דורש את האוכל שלו בקול צווחה רמה.
 - 9:00התינוק שבע וחזר לישון .הספקתי להחליף לו שלושה טיטולים בין לבין .אני מעיפה מבט בבית -ערימת כביסה ענקית
שמחכה לקיפול ,צעצועים של הילדים ,כלים בכיור .כמה שאנחנו מסדרים ומארגנים בערב ובבוקר ,תמיד הבית נראה
כאילו עברה בו סופת טורנדו לפני רגע ושלפה הכל מהמדפים .אני מסדרת ,שוטפת ,מחזירה ,מרימה ,מכניסה עוד
כביסה למכונה.

יהיה לבריאות!

וש

“משנכנס אב ממעטין בשמחה”..
יש נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מראש חודש עד התענית .אז מה נאכל במקום בשר?? דגים!!
אכילת דגים מסויימים תבטיח לכם להנות מחומצות השומן החיוניות מסוג אומגה .3
חומצות השומן הללו יעילות ביותר למניעת מחלות לב ,מחלות עור ,מחלות במערכת העצבים וכו’.
במקרים קלים של הפרעות קשב וריכוז נמצא כי צריכה של אומגה  3יעילה ביותר ועוזרת לתפקוד המוח.
דגים הם מזון דל שומן ועשיר בפרוטאין החיוני לגדילה בריאה ולשמירה על הרקמות והשרירים.
כמו כן ,הם מעשירים את הגוף בשפע מינרלים כמו :ברזל ,אבץ ,יוד וסלניום.
מחקרים רפואיים רבים הוכיחו כי צריכת דגים משחקת תפקוד חשוב בהתפתחותו המתמדת של המוח!

ות באורות
קור

 - 10:10כשאני מרתיחה את המים בקומקום בפעם השנייה התינוק שוב מתעורר ואני שוב מתיישבת להאכיל .הפעם החלפתי
רק שני טיטולים.
 - 11:30התינוק נרדם ואני מתיישבת לקפל כביסה .ונרדמת..
 - 13:00התינוק מתעורר ומעיר גם אותי .עוד רגע הילדים חוזרים מהגנים ומבית הספר.
 - 13:20המלאכית שלי דופקת בדלת .בידיה תבנית חד פעמית וקופסה“ .שיהיה לך במזל טוב” היא מחייכת אלי לפני שעוזבת
ואני מוכנה לנשק אותה .בכל הבלאגן שיש לי בבית ,בחוסר הסדר וחוסר השיגרה שעדיין שולט פה ,לפחות לילדים
שלי יש ארוחת צהריים חמה .בכלל לא אכפת לי מה היא הביאה .אני לא צריכה מעדנים ,אוכל פשוט וקל משמח
אותי מאוד בימים אלו .אני יודעת שהילדים יאכלו וישבעו ,מקסימום אשים קצת קטשופ למפונקים .תודה לך הקב”ה
שהבאת אותי לקהילה חמה ותומכת שמקלה עלי את הימים שאחרי הלידה.
************
ב”ה לאחרונה התבשרנו על הרבה יולדות בקהילה .נשים רבות רוצות להשתתף בהכנת
ארוחת צהריים ליולדות“ .מה אכין???” הן חושבות לעצמן“ ,שניצל תירס ופירה???
לא נעים!! מה היא תחשוב עלי? צריך משהו יותר מושקע .אבל אני לא יודעת מה ..וגם
לילדים שלי אני לא מכינה ארוחות גורמה אלא ...שניצל תירס ופירה”..
רעיונות לארוחות ליולדות? בבקשה-
אז אני אומר לכן מה היולדת תחשוב לעצמה-
היא תחשוב שאת מלאכית .שאת נהדרת! שהאוכל שהכנת לה השביע את ילדיה וזה
הכי חשוב לה בימים אלו .היא תכיר לך טובה ותשמח מאוד מאוד!!
ואת? הרווחת חסד גדול!! תאמרי בשעת ההכנה שהחסד הזה הוא לרפואת,
להצלחת ,לזיווג .והנה -הרווחת פעמיים!

• שניצל תירס ופירה (כבר אמרנו?)
• מקרוני וסלט ירקות קצוץ דק באהבה
• דג ומקרוני
• עוף ואפונה בסיר ואורז ליד
• קוסקוס מהיר הכנה ומרק ירקות

הפעם מתכון ‘הכל כלול’ וכשתסיימו (עשר דקות הכנה ,כשעה וחצי בתנור) אתן מוזמנות להעבירו ליולדת הקרובה אליכן.
מקסימום היא תשים קצת קטשופ למפונקים.

עוף ואורז בתנור

אופן ההכנה

 1בצל בינוני
חותכים את הבצל לחצי ואז לפרוסות ומניחים בתבנית חד פעמית .במרכז התבנית,
 4כרעיים (או שוקיים או ירכיים)
על הבצל שופכים את האורז ומסביבו מניחים את פרוסות הבטטה ותפוחי האדמה .על
 1כוס אורז
הכל מניחים את חלקי העוף.
 2תפו”א קלופים ופרוסים בעובי בינוני מערבבים בכוס את שמן הזית עם התבלינים ,שופכים מעט על כל חתיכת עוף ומעסים
 2בטטות קלופות ופרוסות בעובי בינוני עם הידיים את העוף .את שמן הזית שנותר עם התבלינים שופכים בתבנית.
 2כפות פפריקה מתוקה
מוסיפים  2 1/2כוסות מים לתבנית ,מכסים בנייר כסף ומכניסים לתנור שחומם
מלח
מראש לחום הגבוה ביותר שיש בתנור (מעל  200מעלות) לחצי שעה .אחרי חצי שעה
 1/4כוס שמן זית
מורידים את החום ל  200מעלות וממשיכים לאפות עוד שעה (סה”כ שעה וחצי).

טל ישראל

“נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה’”..
אי”ה ביום ראשון ג’ אב תתקיים סדנת פסיפס
לנשים עם האומנית שירה אלביליה,
יחד ניצור תמונת פסיפס מרהיבה
שתיתלה כקישוט בבית הכנסת אורות התורה,
הערב יתקיים באולם צור ,בשעה ,20.00
עלות 30 :שח .כולן מוזמנות!
השבוע ביום רביעי התקיים בחסדי השם
יום עיון מרתק בנושא ”ועשית הישר והטוב”
לע”נ דקלה אלואי ז”ל (לבית משפ ‘ארזי).
באולם צור בבית הכנסת אורות התורה בהשתתפות
הרבנים :מו”ר הרב דוד חי הכהן,
הרב אברהם יעקב שרייבר ,הרב אלישע וישליצקי,
הרב אלישע אבינר ,הרב אליהו האיתן,
והרבנית מרים נבנצל.
תודה רבה לכל הרבנים ובראשם-
למו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א.
לרבנית כהן על הארגון והפעלת המדרשה כל השנה.
תודה רבה למשפחת ארזי על תרומתם הנדיבה,
לגילה מנטש על ההנחיה ,אריאלה מסיקה על
הפרסום וההתרמות ,לפיורי ברוך ואביגיל מגנזי על
ארגון הכיבוד ,לנילי סגל ולנערות המתנדבות,
ולר’ מיכאל דניאל על העזרה.
וכמובן לכל התורמות והמשתתפות היקרות!
אשרינו שיש לנו כזאת קהילה!

מזל טוב
ליצחק וקרן אבוטבול
להולדת הבן
מזל טוב
ליוחאי ומוריה אוחנה
להולדת הבת
נכדה ולמשפחת
ברוך דוד ופיורי

מזל טוב
לאור חיים וחגית ירושלמי
להולדת הבן
ולמשפחת ירושלמי
אהרון וזמירה
להולדת הנכד

מזל טוב
לדוד ומגית ביתאן
להולדת הבת
מזל טוב
לאריה וסופי כהן
להולדת הנכדה בת
לליאור ועדי

מזל טוב
לגיל ושירלי מזרחי
להולדת הבת

מזל טוב
לשילה ובת חן ענקי
להולדת הבן

משתתפים בצערה של רבקה חקק ומשפחתה על פטירת האח
מן השמים תנוחמנו
משתתפים בצערו של תומר בן משה ומשפחתו על פטירת האח
מן השמים תנוחמנו

