
מסיבת חנוקה? /מילה של גננת

מי שעדיין לא השתתפה במסיבת חנוכה בגן – שתקום. מי שקמה, כנראה טרם היתה בגן.

)מחוננת, אם הצלחת לקרוא עד כאן!(.

אם נשארת לשבת, מסתבר,  שאת יודעת מהי מסיבת חנוכה, ואליך מיועדות השורות הבאות.

ובכן, כאשר י/תבוא אליך בנך/ביתך, בעיניים נוצצות, ובלב נרגש, וי/תגיש לך את ההזמנה החגיגית ל”מסיבת חנוכה 

שתתקיים בעזרת ה’ בגננו הנחמד ביום שלישי בשעה 17:00 )אסור להביא אחים קטנים(”, תחניקי בתוכך אנחה, תעטי 

פנים מחייכות ותקראי בהתלהבות: “איזה יופי! מסיבת חנוכה! אני ממש מחכה! )להיות אחרי...(” תתלי את ההזמנה 

על המקרר, ותתחילי להפעיל גלגלים: איפה משאירים את הקטנים/הגדולים? איך מתארגנים עם הפגישה שתכננתי 

לפני חודש? ומעל לכל: מי צריך את זה בכלל?

הרי התסריט ידוע מראש: הם יעמדו בשורות, עם כתרים זוהרים, ישירו שירים לא מובנים )מי הזמרת עם הקול 

המזעזע הזה? ולמה בכל הגנים אותה אחת?(, יסתובבו כמו סביבונים, יתכופפו כמו כדים, ולסיום, תרקדי איתם עם נר 

דולק בצפיפות איומה עם כל אמהות השכונה )והילדים של זאתי שלא מתביישת להביא אותם אפילו שאסור. רק את 

הפראיירית!(. ובל נשכח: תנגסי בסופגניה הראשונה השנה, אחרי שהבטחת לעצמך לברך שהחיינו בהדלקת נר ראשון.

במסיבות רבות גיננתי. המשפט הכי מאכזב שקלטתי מהורים בסוף המסיבה הוא: “הפעם זו היתה מסיבה מקורית”. 

מה? אותך אני צריכה להפתיע? לא. את לא הלקוחה שלי. מחילה. ביתך/בנך הצעיר, שזו הפעם הראשונה בחייו שהוא 

מסתובב כסביבון )בשנה שעברה הוא היה נר(, הוא הקליינט, ועלי להוציא אותו מאושר ושמח. מעולם הוא לא ראה 

סביבון יורד מהתקרה, ובו שקיות! בחייו לא רקד עם אמא ועם נר! ובשנה שעברה – הוא היה קטן, בקושי זוכר, ורק 

מצפה בכליון עיניים שהחוויה תשוב. 

נכון, זה לא כל כך נח לשבת על כסא בגובה המדרכה, בלי עומק בכלל )מה הם חושבות שאני?(, לבזבז את הזמן 

ולמחזר חוויות. אבל, התביעה ממך, אמא יקרה, היא לא להנות את עצמך. את נדרשת לפתוח מגרה חדשה בליבך, 

ריקה ונקיה, ובה אין עדיין  אף מסיבת חנוכה. המגירה הזאת היא שלך ושל הילד הזה, הסמוק מהתרגשות. יחד תאספו 

בה חוויות ראשוניות: נרות, סביבונים, סופגניות, ההתרגשות מרקיעה שחקים!! בסוף המסיבה תצייני לעצמך בסיפוק: 

הייתי בהרבה מסיבות חנוכה כאלה. אבל במסיבה הזאת – הייתי בפעם הראשונה. 

בימי החנוכה אנו מודים ושמחים על הניסים והנפלאות שעשה ד’ לאבותינו,                             
שבימי החשמונאים ניצחו אף על פי שהיו מעטים וחלשים מול צבא גדול מסודר ומחומש היטב, ובניצחונם שיחררו את יהודה 
משלטון היוונים האכזר, שהיו גובים מיסים עצומים, גזלו את כלי המקדש, פרצו בחומת ירושלים, הרגו אלפים, ומכרו יהודים 
לעבדים ,ולאחר שנתיים הוסיפו גזרות: לא ללמוד תורה, לא לקיים מצוות מילה, לא לעבוד במקדש ובנוסף הכריחו לאכול חזיר, 
להקריב לעבודה זרה ועוד גזרות קשות .. היו נשים שמלו את בניהם במסירת נפש והיו צריכים לברוח להרים ולמערות .. חלקם 

נתפסו ונהרגו..
והכריזו מלחמה על רוח ההתייוונות שהשתרשה  ניצחו את היוונים,  והרדיפות,  ובניצחון החשמונאים הסירו את כל הגזרות 

בעולם )ואפילו התחילה לחדור לישראל(  
בזכות אותה מלחמה ביוונים במהלך הזמן בטלה רוב עבודת אלילים מין העולם והאמונה באל אחד התחילה להתפשט, רוח 

ויסודות המוסר התחילו להתפזר בעולם וכן שאיפה כללית לצדק ולתיקון העולם.
וההישגים  נחרב,  יש לה עוד דרך ארוכה שמלבד שבית המקדש השני  זאת עוד התברר שהניצחון על “ההתייוונות”  אם כל 
המדיינים של החשמונאים נעלמו )אפילו כיבוש ירושלים המפורסם של יהודה המכבי שלאחר התרחש נס פך השמן לא נמשך 
זמן רב והיוונים כבשו את כול הארץ חזרה והרגו את יהודה המכבי ורק אחרי שנים נתבססה שוב מלכות חשמונאי וגם היא לא 

לזמן רב(
גם רוח ההתייוונות לא נעלמה )עד כדי שנכדו ונינו של מתתיהו בעצמם התייוונו  וכן כתוב על נכדו יוחנן כוהן גדול שבסוף 
ימיו נעשה צדוקי ונינו ינאי עשה עצמו כוהן גדול הרג בחכמי ישראל וגזר שבמותו יהגו מחכמי ישראל שלא יהיה שמחה על 
מותו( וכך נכחדו כל בית חשמונאי )עד שהגמרא אומרת כול האומר מבית חשמונאי אני אינו אלה עבד( ואף על פי שאת זרע 
היוונים ההוא לא נמצא עוד מכל מקום גם היום אנחנו רואים שאריות מרוח ההתייוונות שאיפה לתרבות המערב ורצון להיות 

ככול הגויים.  

וגילו לנו חכמים שכמו שהאור שבימים ההם האיר למתתיהו ובניו לנצח כנגד כל הגיון את האימפריה היוונית 
ולהילחם ברוח ההתייוונות כן הוא מתנוצץ בכל שנה ושנה באותו התאריך על ידי אותם הפעולות והמצוות 

שהורו לנו חז”ל לדורות, ובדורנו שרואים שרבים צמאים ומחפשים אחרי ערכים ויסודות מוסר ישרים ואמתיים 
אין כמו ימי החנוכה להתחזק ולחזק נגד הרוח הריקה של המערב ולהאיר את ישראל ברוח איתנה ואלוקית.

דבר תורה

בסיעתא דשמיא

עלון מס’ 46 כסלו התשע”ז

ר’ ידידיה הכהן

לעמוד בדיבור
“מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים הוא עתיד ליפרע ממי

שאינו עומד בדיבורו ...”
חז”ל מלמדים אותנו שמי שחוזר בו מעסקה שעשה עם חברו, חלה עליו קללה המכונה מי שפרע.

כלומר, חז”ל מקללים אותו שהשם יעניש אותו כפי שהעניש את אנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה וכו...
מדוע חלה עליו קללה חמורה כל כך? 

אנו לומדים כאן דבר גדול מאוד. על אומות העולם נאמר: “אשר פיהם דיבר שאו וימינם ימין שקר”
פרעה במצרים הבטיח פעמים רבות שישלח את עם ישראל אך לא עמד בדיבורו.

אצל אומות העולם אין ערך לדיבור, הוא סתמי ורדוד, ולכן הם אינם עומדים בדיבורם.
אך דווקא למילה שיוצאת מפיו של אדם מישראל יש ערך מוסף. על עם ישראל נאמר:

“שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב“. פיו של אדם מישראל הוא קדוש, וצריך לנהוג בהתאם לכך.
אם אדם הוציא מילה מפיו הוא חייב לעמוד בה ולכבד את חברו, אף על פי שזה גורם לו הפסד ממוני.

 “שומר פיו ולשונו,
 שומר מצרות נפשו”

הגיגים

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

נילי סגל



חודש כסלו בפתח וכבר מריחים את ריח הסופגניות באויר ..

על שום מה? על שום נס פך השמן שנעשה לנו בזמנו..

אז הפעם החלטתי לכתוב על שמן! ולא סתם שמן אלא שמן קוקוס! 

שמן קוקוס קיבל בתקופה האחרונה מקום של כבוד על מדף מוצרי הבריאות ובצדק !

לשמן קוקוס המון יתרונות בריאותיים ! 

לפניכם 5 סיבות למה כדאי לכם להכניס שמן קוקוס לתפריט שלכם!

1. חיזוק מערכת החיסון- לשמן הקוקוס תכונה אנטי בקטריאלית גבוהה וצריכתו משפרת את תפקוד מערכת החיסונית.

2. אנרגיה-חומצות השומן המרכיבות את שמן הקוקוס משמשות כמקור טוב לייצור אנרגיה זמינה בגוף.

3. איזון רמת הסוכר בדם- מחקרים מראים כי צריכת שמן קוקוס משפרת את רגישות התאים לאינסולין ולכן מאזנת

    את רמת הסוכר בדם.

4. ירידה במשקל- שמן קוקוס מגביר את קצב חילוף החומרים בגוף ולכן מסייע לירידה במשקל.

5. שומר על בריאות העור- מאחר שלשמן קוקוס יש תכונות מחטאות ואנטי פטרייתיות חזקות כדאי להשתמש בו כקרם

    למריחה על כפות הרגליים למניעת סדקים ופטריות. בנוסף אפשר להשתמש בו כקרם לשפתיים או כקרם גוף.

חורף גשום ובריא בעז”ה!

אם לא היה לי ואטסאפ אני חושבת לפעמים....

אם לא היה לי ואטסאפ כמה לשון הרע היה נחסך ממני, כמה הקנטות.

אם לא היה לי ואטסאפ איך הייתי מארגנת בחמש דקות ושלוש הודעות פגישה עם אמי ואחיותיי כשכל אחת מאיתנו גרה 

במקום אחר בארץ?

אם לא היה לי ואטסאפ הילדים שלי היו האחראיים הבלעדיים לשיעורי הבית שלהם. חסר משהו? מתקשרים לחבר ונעזרים בו. 

אם לא היה לי ואטסאפ איך הייתי יודעת שבקרוב יש שלושה מבחנים ועוד בוחן? איך הייתי מזרזת את ילדיי ללמוד למבחנים 

הללו? הרי ביומן הדברים כתובים בראשי תיבות ומי מבין בכלל מה כתוב שם?

אם לא היה לי ואטסאפ הייתי חייבת להתקשר לאחל מזל טוב לחברה יולדת או לבן משפחה שחוגג יום הולדת ולא הייתי יכולה 

להסתפק בהשארת הודעה בזמני הפנוי.

אם לא היה לי ואטסאפ כל מסר הכי קטן שהייתי רוצה להעביר כמו ‘מי לוקח היום את הילדים מהגן או בית הספר’ או ‘למי 

השאלנו את התיק האדום הקטן?’ או ‘מי רוצה לחגוג עם הילד שלי יום הולדת בגן?’ היה הופך לחצי שעת שיחה לפחות. איזה 

בזבוז של זמן..

אם לא היה לי ואטסאפ השיחות שלי היו נערכות בשעת נחת אחרי שהילדים ישנים או כשהם לא בבית ולא תוך כדי שאני עוזרת 

להם בהכנת שיעורים / מקלחות / הכנת ארוחת ערב.

אם לא היה לי ואטסאפ לא הייתי יכולה לענות על הודעות בזמן שאני בוחרת. לפעמים לא נעים להגיד למתקשר/ת שאין לי זמן 

עכשיו ואז אני מוצאת את עצמי משוחחת ומסתכלת בשעון בו זמנית. מחכה שהשיחה תיגמר בעוד הצד השני מפרט לפרטי 

פרטים את עניניו.

אם לא היה לי ואטסאפ כמה תמונות וסרטונים שלא מעניינים אותי כלל היו נחסכים ממני.

אם לא היה לי ואטסאפ כמה תמונות מתוקות וסרטונים מקסימים של בני משפחה שאני אוהבת לא היו מגיעים אלי.

אם לא היה לי ואטסאפ אני חושבת לפעמים....

כמו כל דבר בחיים זו שאלה של מינון וסינון. כמה ואיך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שהקב”ה שולח אלינו בדור הזה.

חנוכה כבר באופק. אור הנרות יאיר לנו ויפרסם את הנס. 

ולפני זמן כל כך קצר ראינו איך אותה אש קטנה יכולה להפוך לאש גדולה, לשריפה משתוללת ומכלה שמיטב הבחורים, לוחמי 

האש ואזרחים, עמלים לכבות. אש שמאכלת ברגע צמחייה שגדלה במשך שנים, ששורפת עד היסוד בתי מגורים ומשאירה 

אותם מפוחמים ושחורים )ברוך ה’ שאין נפגעים בנפש. איזה חסד(.

כמו כל דבר בחיים גם האש היא שאלה של מינון ואיך אנחנו משתמשים בדבר הנהדר והנורא הזה שברא לנו הקב”ה.

שנזכה לאש של פרסום הנס, לאש שעולה על המזבח בבית מקדשנו בקרוב בימינו. אמן!

סופגניות מעולות וטעימות. מתכון של חמותי היקרה. מצליח כל שנה מחדש!

?

טל ישראל חן צרפתי

מזל טוב
לאלרם ושירה

עשוש
להולדת הבת

מזל טוב
לבנימין ויסמין

מאיר
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת שמאי

חיים והילה
להולדת הבת

מזל טוב
למשפחת ישר
יהושוע ודליה
להולדת הנכד

מזל טוב
למשפחת שלם

מאיר ויעל
להולדת הנכדה בת 

לנתנאל והדר

מזל טוב
לשגיא והודיה פדה

להולדת הבן,
נכד למשפחת ברוך

דוד ופיורי

 טעמו וראו כי טוב
   ושיהיה לבריאות!

קורות באורות   

נשים יקרות!
הנכן מוזמנות לערב נשים חשוב בנושא:

“חיי קדושה נוכח חיי הדור”
את הערב תעביר הגב’ מאור קפלן-  ממכון “באר”.

מתוך עוצמת חנוכה המדגישה את האור היהודי ומבדילה 
מהתרבות המערבית. נלמד על קדושה בדור מאותגר 
אינטרנט, מתירנות, עיוות ערכי משפחה, צניעות ועוד..
הערב יתקיים אי”ה ובעזרתו ביום ראשון “זאת חנוכה”,

ג’ טבת בבית הכנסת “אורות התורה” באולם צור
בשעה 20:15 - התכנסות וכיבוד קל

20:30 - הרצאה.
דמי השתתפות 15 ש”ח. השיחה חשובה ומרתקת.

ציבור הנשים מוזמן בשמחה!

כל הילדים המתוקים מוזמנים בשמחה
לפעילות מיוחדת לכבוד חנוכה!

בתוכנית: ההצגה “היהלום שבבוץ”
מבית תאטרון לב השמים.

אי”ה ביום שני, כ’ו כסלו בשעה 10:00 בבוקר
באולם הספורט של בית הספר.

מיועד לילדי הגן וביה”ס עד כיתה ה’
)ילדי הת”ת לומדים ביום זה כחלק מימי התוספת

של הגדלת תורה ויהנו בחינם מההצגה(
עלות השתתפות 10 ש”ח לילד בלבד.

עונג שבת קהילתי יתקיים עם מו”ר הרב דוד חי 
הכהן שליט”א בעז”ה בליל שבת חנוכה,

שבת פרשת מקץ, בשעה 20:30

גבורה נשית! מאיה אוחנה מורנו אלמנתו 
של סא’ל עמנואל מורנו שנפל במלחמת 

לבנון השניה, בסיפורה האישי.
הרצאה מרתקת על הבחירה בחיים מתוך 

אמונה ושמחה, געגוע, גבורה ואור.
ההרצאה תתקיים בבית כנסת “אור חדש” 
שבבית הספר “אורות התורה” ביום שלישי 

כ’ כסלו בשעה 18:30
הכניסה בעלות סמלית של 10 ש”ח 
למשתתפת שאינה אם בבית הספר

בתאבון!

1 ק”ג קמח
1 שמרית )2 כפות שמרים יבשים(

1/2 כוס סוכר
סוכר וניל

3 כפות שמן
קורט מלח

2 כפות ברנדי
2 ביצים + 3 חלמונים

מים לפי הצורך 
שמן לטיגון עמוק

אופן ההכנהסופגניות
בקערה שמים קמח ומלח. מערבבים ולאחר מכן מוסיפים את החומרים היבשים- שמרים, 

סוכר, סוכר וניל. מערבבים מעט ומוסיפים את הברנדי והביצים. את המים מוסיפים 
בהדרגה, כל פעם מעט ולשים עד לקבלת בצק אחיד וגמיש.

מתפיחים פעם ראשונה בקערה מכוסה.
אחרי כשעה של ההתפחה הראשונה יוצרים מהבצק עיגולים ומניחים להתפחה שנייה על 

תבנית משומנת או על השיש לאחר שמשמנים אותו מעט כדי שהבצק לא יידבק.
אחרי עוד כשעה של התפחה מחממים את השמן שירתח רתיחה עדינה )אחרת הסופגניות 

ישרפו מבחוץ ולא תהיינה מוכנות מבפנים(. מניחים את הסופגניות בשמן כשהוא רותח 
ומטגנים מספר דקות עד שמתקבל צבע זהוב, הופכים את הסופגנייה ומטגנים מהצד השני 

עד לקבלת צבע זהוב גם בו.
מוציאים מהשמן לנייר סופג.

ממלאים במילוי אהוב )טעים מאוד גם בלי מילוי( ובוזקים אבקת סוכר לקישוט מלמעלה.

אלין צרפתי

משתתפים בצערה של דליה ישר ומשפחתה
על פטירת האח. מן השמים תנוחמנו


