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הגיגים

“אני ה’ רופאך”
                               מה היום הכי אהוב עליי בשנה? היום שאחרי פסח! 3 סיבות:

                               א. יש חמץ
                               ב. הבית עדיין נקי)יחסית...(

                               ג. נגמרה החופשה

השנה החלטתי שגם לי מגיע לצאת מעבדות לחירות ובמקום להיות ”ראש צוות הווי ובידור” של ילדיי, בחרתי 
מקומות בילוי המועדפים עליי.

הרי ביננו, תמיד יש ילד שרוצה “אקסטרים”, השני רוצה משהו עם מים, השלישי שמח וטוב לב בכל מצב, העיקר 
חופש עם אמא והרביעי מעדיף בכלל להשאר בבית. אז לפחות שמישהו )במקרה הזה אני( יהיה מרוצה...

אמנם לקחתי את זה קצת רחוק מדי כשילדה אחת התחננה שאתן גם לה קצת להתנדנד בנדנדה המגניבה, אבל 
עדיין חופש...

פסח עבורי הוא מעין “ראש השנה לנקיון” .
יציצו מהארון טרם זמנם, מוחזרים אחר כבוד  כלי החמץ שנדחפו בבושת פנים לפני בדיקת חמץ בתפילה שלא 

לארון נקי ומסודר.
אני מקבלת על עצמי )בלי נדר כמובן...( להשתדל יותר לשמור על בית נקי. לא לבנות ”רבי קומות” בכיור ו”מעבר 

מכשולים” בין החדרים.
אמנם בימים הראשונים אני עדיין מוצאת את עצמי ב”פוסט טראומת פסח פסח” ומדי פעם צועקת “חמץ” על ילד 
אומלל שלקח ביסקויט או מהולכת על קצות האצבעות במטבח כדי לא להשאיר עקבות בלתי נראים, אך בסך הכל, 

חוזרים לשגרה.
השגרה פעמים רבות נתפסת כמשהו משעמם שחוזר על עצמו, אבל האמת, בעיניי היא מתנה נהדרת. היא נותנת 
בטחון, שלווה. אם אני ממלאת את הזמן שלי בעבודה מספקת וזוכרת להעריך את כל הטוב שיש לי, מה יותר טוב 

מזה?
בחודש אייר אנו זוכרים את כל אלו ששגרת חייהם נגזלה מהם.

יום הזכרון לשואה והגבורה מזכיר לנו איך מציאות  יכולה להשתנות ברגע ולהפוך לגהנום בלתי נתפס במוח האנושי.
היום הזה עוזר לי להבין עד כמה אני ברת מזל. הדבר היחיד שמתחשק לעשות בו, הוא לומר תודה לה’ ולחבק את 

משפחתי האהובה.
ביום הזכרון לחללי צה”ל, אנו מתייחדים עם זכרם של ילדינו האהובים שהקריבו נפשם למענינו.

משפחותיהם היקרות אינן זקוקות ליום הזה. שגרת חייהם נגדעה ברגע אחד נורא שבו בישרו להם שאיבדו את היקר 
מכל.

ביום זה אני מתפללת עליהן- על “משפחת השכול”, שאף אחד לא היה רוצה להשתייך אליה.
מתפללת שה’ יתן להן את הכוח להמשיך בחייהם ולמצוא מעט נחמה.

אלו ימים של “רכבת הרים” רגשית. 
הכאב הגדול על החיים שאינם והשמחה והגאווה במדינתנו היקרה כרוכים זה בזה.

“אני ה’ רופאך”- יהי רצון שנזכה להרגיש את החיבוק של ריבון העולמים בכאב וגם בשמחה.
חג עצמאות שמח!

לתגובות והארות 0522399846limorcohenet@gmail.com לימור

      הרב חברון לוי

עשית מצוות בפשטות מתוך שליחות
קל להתקרב לה’

לפעמים אדם רוצה להתקרב אל ה’ ורוצה להרגיש את נוכחות ה’, ולכן עושה כל מיני דברים כדי להתקרב.
אך צריך לדעת שזה מאוד ‘פשוט’ לחוש את קירבת השם.

התורה כותבת בויקרא, ט, ו : ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה’ תעשו, וירא אליכם כבוד ה’.

הפשט של הפסוק: משה אמר לעמ”י שכאשר תעשו את מה שציוה ה’, תישרה בכם השכינה. אור ה’ ירד מהשמים.

הדברי שאול כותב על פסוק זה: שרבנו יהודה הלוי כותב כי לא יוכל האדם להתקרב אל ה’ כי אם במצוות ה’, ולא 

מה שיעשה על ידי שכל אנושי.

עם ישראל חשב: מי יודע איזה מעשים צריכים לעשות כדי לזכות לקבל שפע ברכה מה’. אמר להם משה- תעשו 

מה שה’ ציוה, ‘וזה הכל’, ותזכו לכל ברכות.

אדם לא יודע שכל מצוה, מחשבה טובה, הוא מוריד עליו שפע ברכה.

לא צריך ללכת רחוק כ”כ. לא מעבר לשמים. זה קרוב אצלך, אצלך בבית.

צניעות, ברכות, סבלנות- תזכה לשפע גדול ולקירבה גדולה מה’.

וכתב האר”י: שורש ויסוד הענין שהכל נשען עליו הוא שבעשיית המצוה אל יחשוב שהיא עליו כמשא וממהר להסירה 
מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו המצוה ירויח אלף אלפים דינרי זהב , ויהיה שמח בעשייתה שמחה שאין לה קץ 
מלב ומנפש ובחשק גדול כאילו ממש קיבל בפועל אלף אלפים דינרי זהב על המצוה שקיים, וכפי גודל השמחה באמת 
ובטוב לבב כך יזכה לקבל אור עליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. וזה כלל בכל המצוות , שיעשה 

בחשק נמרץ ובהתלהבות עצום כאלו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול למצוא חן בעיניו .

שליחות

משה אומר לאהרון- קרב אל המזבח. כותב רש”י: אהרון היה בוש ומפחד לגשת אל המזבח ולהקריב קורבנות לפני 

ה’, ולכן אמר לו משה: למה אתה בוש לעבוד ולהקריב קורבנות והרי לכך נבחרת לשרת לפני ה’. זה חובתך.

משה אומר לאחיו: נכון שזה טבעך להיות ביישן אך צריך אתה לבטל טבעך כי לכך נבחרת..אדם שמקבל תפקיד 

ושליחות, הוא לא יכול לסרב ואין לו סיבה לסרב.

כל יהודי הוא שליח בבחירה שה’ בחרו, להופיע את המצוות בעולם. וזה זכות וחובה.

ובחרת בשליחותך, בחייך. ובחרת בחיים.

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

במבט מעמיק
לשון הרע ודיבור שלילי מגיעים ממבט לא נכון שנובע מנפש לא בריאה. צריך לטהר את הנפש מאנוכיות וקטנוניות 

ולהבין שלכל אחד יש תפקיד משלו בעולם. צריך להיזהר לא לשרוף את האדם בביקורת אלא לתת לו להתקדם בקצב 
שלו. המביט במבט מעמיק - אינו רק מביט בעין טובה ואינו שורף, אלא אף מלמד זכות. לימוד זכות הוא בירור האמת 

ביחס לאירוע שקרה. מבט מעמיק אף יותר רואה זכות גם ברשעים וגם בקלקולים שקיימים בך.

 “שומר פיו ולשונו,
 שומר מצרות נפשו”



 
לכבוד יום העצמאות הבא עלינו לטובה בחרנו לפרסם המלצות לקיום פיקניק בריא ומרענן.

1,יש להקפיד על להכין את המזון בהתאמה לתנאים התברואיים הנדרשים, לדוגמה - יש להשתמש בכלים נפרדים לחיתוך והכנה 
של פירות וירקות וכלים נפרדים לחיתוך  וטיפול בבשר.

2.מומלץ לשים לב לתנאי אחסון ראויים למזון הרגיש לקלקול מהיר, כגון: סלט מיונז, סלט טונה )ולא להשאירו בשמש(.
3.מומלץ לשמור מזון במיכלים סגורים ולהפריד בין מזון גולמי לא מבושל )בשר, עופות, דגים( למזון המוכן לאכילה.

4.מומלץ להשתמש בצידנית וכלים שונים )סכין, קרש חיתוך( למזון גולמי ולמזון מוכן לאכילה. חשוב להקפיד כי המיצים של בשר, 
עופות, דגים וכל מזון גולמי אחר לא יזהמו מזון מוכן לאכילה )כגון: סלטים, פירות וירקות(.

5.מומלץ להעביר מזון מהמקרר לצידניות עם קרח ו/או קרחונים סמוך לשעת היציאה. רצוי לוודא כי הצידניות נמצאות בכל עת 
בסביבה מוצלת ומאווררת.

6.מומלץ לבחור במקומות מסודרים המאפשרים שמירת תנאי תברואה נאותים הכוללים
 מקור מי שתייה ופחי אשפה.

7.שמירת הניקיון חשובה! מומלץ לשטוף ידיים וציוד בזמן המגע עם המזון.
8.בזמן הפיקניק ולאורכו, חשוב לצרוך את הבשר מיד לאחר צלייתו ולהוציא את המזון

 המוכן לאכילה מהצידנית סמוך לארוחה. 
חשוב - לא להשאיר בחוץ ובשמש מוצרי מזון הזקוקים לקירור 

ושיהיה לכל בית ישראל חג עצמאות שמח

?

מזל טוב
לחיים ודניס רוזוליו

להולדת הנכד
בן ליוסף ושרה

מזל טוב
לרב זאב

ולרבנית חבצלת 
סלוטין

להולדת הנכדה
בת ליצחק ותהילה

מזל טוב
ליצחק וקמי תרצה

זמיר
להולדת הנכדה
בת לזוהר ולירז

מזל טוב
למיכאל ועטרה 

דניאל
להולדת הנכדה
בת לאלעד ומירי

   ושיהיה לבריאות! טעמו וראו כי טוב

קורות באורות   

משתתפים בצערה של שושנה משען ומשפחתה
על פטירת האח. מן השמים תנוחמו

אופן ההכנה )כמות: הכמות לתבנית בקוטר 26 ס”מ (
מכינים את התחתית: 150 גרם ביסקוויטים טחונים, 2 כפות קקאו )20 גרם(, 1/4 כוס אבקת סוכר, 100 גרם חמאה 

מומסת
מערבבים פירורי עוגיות עם קקאו, אבקת סוכר וחמאה מומסת, ומהדקים לתחתית תבנית מרופדת בנייר אפייה. 

שומרים במקפיא, עד שמלית הגבינה מוכנה.
מכינים את מלית הגבינה: 1 קילו גבינה לבנה 3/4,5% כוס )150 גרם( סוכר, 6 ביצים

בקערה טורפים )בעדינות רבה, לא מקציפים !( גבינה וסוכר עד שהסוכר נמס והתערובת חלקה. מוסיפים ביצים 
וטורפים לתערובת חלקה. מחלקים את התערובת באופן שווה בין 2 קערות.

לתערובת הבהירה: 200 גרם שוקולד לבן, 1/3 כוס )80 מ”ל( שמנת מתוקה , 1 כף )10 גרם( קורנפלור
ממיסים יחד שוקולד לבן ושמנת מתוקה )במיקרוגל או מעל אדים(. מערבבים היטב עד שהשוקולד נמס ומצננים 

מעט. מוסיפים לתערובת הגבינה באחת מהקערות. מעבירים כוס מהבלילה לקערית, מוסיפים פנימה קורנפלור 
וטורפים היטב לתערובת חלקה ללא גושים. מחזירים את הכמות הקטנה לתערובת ומערבבים יחד.

לתערובת הכהה: למלית שוקולד מריר: 150 גרם שוקולד מריר, 1/2 כוס )120 מ”ל( שמנת מתוקה 1 כפית אבקת 
קפה נמס

ממיסים שוקולד מריר, שמנת מתוקה וקפה ומערבבים עד שהשוקולד נמס. מוסיפים את תערובת השוקולד לתערובת 
הגבינה בקערה הנותרת, וטורפים לקבלת תערובת חלקה.

מרכיבים ואופים: יוצקים מים רותחים לתבנית גדולה ומניחים בתחתית התנור. מעבירים כל אחת מהתערובות לכד 
מזיגה ויוצקים באופן הבא: יוצקים בערך כמות של כוס מהתערובת הכהה למרכז התבנית. התערובת תתפשט ותכסה 

את התחתית. יוצקים שוב למרכז התבנית כמות של כוס בערך –הפעם מהתערובת הבהירה. יוצקים כוס מהתערובת 
הכהה למרכז התערובת הבהירה, וממשיכים כך לסירוגין עד לסיום הבלילות. מתקבלת דוגמת טבעות. מעבירים 

)בזהירות!( את התבנית לתנור ואופים שעה ורבע, ב 140 מעלות עד שהעוגה יציבה בשוליים ורוטטת במרכזה. 
מוציאים מהתנור ומניחים להתקרר לחלוטין. מעבירים למקרר ל-24 שעות. שומרים את העוגה במקרר ומגישים קר.

אושרה מאירי

יש שתי אפשרויות להסתכל על המעגלים, אפשרות ראשונה כמו בור שמפיל וקובר אותך
ואפשרות נוספת כמו גבעה, שמרימה אותך ומראה לך שיש בסיס גדול ויציב.

את הטוב אפשר לראות בבירור רק כשמקיף  אותו הרע וכך מדגיש את גודלו של הטוב -
העלייה בנויה משניהם

הטוב והרע נותנים יחד עומק ולא משאירים מקום לשטחיות
כששניהם פועלים יחד רואים גודל, גובה ועומק

 רואים בורג, משהו שהוא אחד
שניהם יחד יוצרים ספירלה אחת גדולה

צורת ההסתכלות תלויה בנו
האם להסתכל על הלבן, על הטוב בתור הבורג שמתעמק גדל וחודר
או להסתכל על השחור ,הרע, הפחות טוב שנהיה גדול ומטביע יותר

הכל תלוי בהסתכלות-שניהם קיימים 
מחשבה יוצרת מציאות.

כשיוצרים את המעגלים נשים לב ללבן רק ברגע שיתווסף המעגל השחור
הרבה פעמים רק כאשר פחות טוב לנו נראה שהיה לנו טוב קודם

ואז כשיחזור הטוב שוב נצטרך קצת ‘שחור’ שיהיה קו המיתאר שלנו
אבל אל דאגה מיד אחריו נוכל להחזיר את המעגל הלבן.

אנחנו מתחילים בקטן, בעיגול זעיר
וממנו גדלים ומתעצמים

בהסתכלות נוספת על כל המעגלים-על מעגלי החיים 
אפשר יהיה לראות  צורה של כובע)בצורת קונוס\מקסיקני –לבחירתכם;(

כל אחד מאיתנו בוחר ויוצר בחייו את ההסתכלות שלו על החיים
יוצר\בוחר את הלבוש שלו, את מה שבראש שלו

מה שמוליך אותו ומכוון אותו, מי שהוא.
החודש שלנו)אייר( בנוי בצורה מובהקת ממעגלים כאלו 

 מעגלים של ‘חורבן ובניין’.
 צורת ההסתכלות והמחשבה שכל אחד שקורא יצייר לעצמו היא אחרת,

לפי מי שהוא ואיפה שהוא בחיים, בדרך שמתאימה ונכונה לו כרגע.
זה הזכיר לי מאוד את המתכון של העוגת גבינה ספירלה של קרין גורן

עולים לירושלים..!
לכבוד יום חגה של ירושלים, נעלה לעיר קודשינו ונפגוש את ההתיישבות המתחדשת ברובע ובשכונות ירושלמיות.

בתוכנית: סיור בהר הצופים, ביקור בשכונת שמעון הצדיק )כולל תפילה בציון( וביקורון בבתי המתיישבים,
ארוח בבית היהודי בתוככי הרובע המוסלמי- הרובע היהודי המתחדש, ארוחת ערב ותפילה בשריד בית מקדשינו- 

הכותל המערבי.
את הטיול יוביל בהדרכה מרתקת ניתאי שילה- מורה דרך בכיר מתושבי המקום

הטיול יתקיים אי”ה ביום רביעי כ”ד אייר
יציאה בשעה: 15:00, חזרה משוערת: 23:00

עלות למשתתפת: 75 ש”ח
לפרטים נוספים והרשמה- ברוריה 050-6387223

מספר המקומות מוגבל בהחלט

הצגה בשיתוף הילדים- לכבוד יום ירושלים!
עם הרב בועז גולדשטיין, אי”ה ביום שלישי כ”ג אייר בשעה 17:30 באולם צור בביה”כ “אורות התורה”.

הפעילות מיועדת לילדים מגיל 3 עד כיתה ג’.
עלות למשתתף 10 ש”ח

ברוכים הבאים!!


