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בסיעתא דשמיא

שנה טובה 
ומבורכת



אל פריחת החצבים 
בגבעת חומרה
אזור: מישור החוף
דרגת קושי: קלה

משך הטיול: שעה-שעתיים.
דמי כניסה: אין

איך מגיעים?
נוסעים בכביש 431, יוצאים 

לפלמחים ופונים מיד ימינה. 
לאחר כמה דקות, מעט 
לפני פנייה חדה ימינה 

נכנסים ימינה לדרך עפר 
)ללא שילוט( וחונים מיד 
בתחילתה. ניתן גם לחנות 
בזהירות בשני צדי הכביש.
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תיאור המסלול:
החצב נחשב בארץ לפרח מבשר הסתיו, 

בגלל פריחתו בסוף הקיץ לקראת 
עונה זו. הוא מורכב מעמוד בגובה 

מטר עד מטר וחצי ולאורכו פרחים 
לבנים מרהיבים, ולכן בולט למרחקים. 
מקור שמו ככל הנראה על שם שורשיו 

החזקים החוצבים לתוך הסלע. חז”ל 
מביאים כי יהושע בן נון השתמש בו כדי 

לסמן את גבולות הנחלות בין השבטים 
)ירושלמי פאה פרק ב הלכה א(.

נעלה בשביל מעגלי אל פסגת גבעת 
חומרה. בדרך נחלוף על פני עץ שקמה 
גדול,  אופייני לאזור זה של הארץ כמו 
ְקִמים ֲאֶׁשר  שמוזכר בספר מלכים: “ַּכּׁשִ
ֵפָלה ָלֹרב” )מלכים א י’,כ”ז(. נראה  ַּבּׁשְ

את פירותיו הדומים לתאנים, שיוצאים 
גם מגזעו. בשביל אל הפסגה נפגוש 

חצבים רבים הפורחים במקבצים. בכל 
יום נפתחים פרחים אחרים לאורך 

העמוד למשך יום אחד בלבד, מלמטה 
למעלה.

להמשך טיול באותו אזור, ניסע באותו 
כביש לנסיעה של כ-2 דק’ עד לשילוט 
חום “שפך נחל שורק”. מהחנייה יוצא 

שביל מוצל לאורך הנחל. חלקו הראשון 
סלול ומתאים לעגלות. בהמשכו ניתן 

לצעוד על גשר האבנים היפה )יש 
להשגיח על ילדים קטנים(.

מעוזנו חדות ד’
לכולנו  הראויה  ההרגשה  לקראת  בהדרכה 
בראש השנה יום הדין אמרו חז”ל את הדברים 

הבאים.

זו )הכוונה לישראל( שיודעת את  מי כאומה 
אדם  שבעולם  בנוהג  אלוקיה.  של  אופייה 
הוא  הרי  חייו  על  לדין  עומד  שהוא  שיודע 
ואינו  אוכל  ואינו  שחורים  לובש  עצב  מלא 
רואיו.  כל  לעיני  פניו  על  ודאגתו  שותה, 
וישראל יודעים שעומדים בדין והם לובשים 
בידיעה  ושמחים  מעדנים  ואוכלים  לבנים 
יוצאים  והם  נס  להם  עושה  ברורה שהקב”ה 

זכאים בדין.

זו  מדבר זה מתפעל בעל המדרש איך אומה 
וקצת  אלוקיה.  של  אופיה  את  להכיר  יודעת 
להם  עושה  שיודעים שהוא  כתוב  אם  קשה 
הטבע  שבדרך  יודעים  שאנו  מכך  מובן  נס 
איך  כן  אם  בדין  זכאים  לצאת  סיכוי  לנו  אין 
יודעים ובטוחים בזה ולובשים לבנים ואוכלים 

ושמחים.

ומדוע מגיע לנו נס על כך.
התשובה היא שיום ר”ה איננו יום דין בגללנו, 
אלא הוא נקבע כיום דין עולמי כי על ידי הדין 
ענינו  עיקר  זהו  בעולם.  ד’  מלכות  מתבררת 
של ראש השנה יום מלכות ד’. בגלל המלכות 

יש משפט, כי זה ענין המלכות כאמור במשלי 
מלך במשפט יעמיד ארץ.

אם כן עיקר עבודתנו ביום זה, היא לא לחשוב
על עצמנו מה יהיה אתנו בדין; אלא 

להשתדל לחשוב על המלכת ד’ בעולם, 
ולזכור שאנחנו בניו, ועלינו להתאמץ להיות 

ראויים לזה. כדי שיתקדש שמו עלינו גם 
בזכותנו, ואם חלילה נצטרך לעבור יסורים 

כדי שתיראה מלכותו בעולם אנו מוכנים 
לקבל זאת על עצמנו.

ואנו שמחים כל כך על זה שהיום ד’ הוא מלך 
ורוצים שמלכותו תימשך לעולם. על כך אנו 
לכבודו.  ושמחים  ואוכלים  לבנים  לבושים 
בעולם  שמו  גידול  למען  כזאת  מסירות 
שקולה כנגד כל העוונות ובודאי שד’ יעשה 
כך  עלינו.  המקטרגים  כל  את  וידחה  נס  לנו 
נאמר במסכת ברכות כי בזכות מסירות נפש 
זוכים לניסים. אם כן זוהי עיקר העבודה בראש 
השנה: להתפלל על מלכות ד’ על עולמו, ועל 
וגאולה  רוחנית  גאולה  ישראל  עמו  גאולת 

לאומית. רק על ידי ישראל מתגלת מלכותו!
“ויאמר  היום  בתפילת  אומרים  אנחנו  כך 
מלך  ישראל  אלקי  ד’  באפו  נשמה  אשר  כל 

ומלכותו בכל משלה”.

ככל שנתרכז בזה נזכה לראות עין בעין בשוב 
ד’ לציון ברחמים. 

ייתן ד ותחל שנת ברכה וטובה שגשוג ועלייה במפעלי הקודש והצלה מכל פגע ונגע לכל 
אשר לנו לקהילתנו לעירנו לארצנו ולכל כלל ישראל .

ואנחנו ואתם שלום וביתנו וביתכם שלום וכל אשר לנו ולכם שלום.
שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול

מברך באהבה ובציפייה לראות בשמחת ואושר כלכם דוד חי הכהן.

מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”אדבר תורה

אל פריחת החצבים 
בגבעת חומרה

מיכאל עבוטובה הארץ



אופן ההכנה:
לשים היטב את הכל לקבלת בצק, ורק אז מוסיפים חצי כוס שמן )טיפ מעולה 

לרכות של המאפה(
מתפיחים להכפלת הנפח ובינתיים מכינים את המילויים.

לאחר שהבצק תפח, מחלקים לחתיכות בגודל הרצוי )בערך 15 למנות סבירות(,
מרדדים כל חתיכה למלבן ומניחים מילוי בקצה לרוחב.

מגלגלים פנימה לשבלול וסוגרים אותו ללחמניה. 
מברישים בביצה ומפזרים שומשום )לא חובה(

אופים בחום של 200 מעלות עד להזהבה )במאפים גדולים מורידים ל-180 מעלות(

אפשרויות מילוי:
• רוטב פיצה + גבנ”צ וזיתים

• מילוי סמבוסק: מטגנים בצל ושום, מוסיפים
   קופסת חומוס משימורים, מלח, פלפל,
   כמון ופפריקה. מערבבים יחד וטוחנים

   חלקית בבלנדר מוט.
• מילוי פטריות ובצל: מטגנים בצל ופטריות,

   מוסיפים מעט מלח, פלפל, כורכום.
• מילוי מתוק: מפזרים חופן שוקולד צ’יפס

   למשקיעים ניתן למרוח בסירופ סוכר אחרי
   האפיה.

• ירקות מטוגנים חתוכים דק )אפשר להקפיץ
   עם מעט סויה, שום וסילאן(

מתכוןטעמו וראו כי טוב

ב”ה שנה חדשה מתחדשת עלינו, ובין כל ההכנות 
המבורכות, אנחנו מתחילים בהכנת “טבלת 

הכריכים” המסורתית.
מה יאכל כל ילד בכל יום? איזה ממרח? באיזה 
לחם? חומוס או טחינה, פרוס או דגנים, ג’בטה 

איטלקית או גבינה צפתית? ובתום ההכנה, נתלה 
את הטבלה המושקעת על המקרר, ונבטיח לעצמנו 
שהשנה עומדים בה מבלי לפזול אפילו פעם אחת 

לכיוון השוקולד...
)חוץ מבראש חודש, ויום הולדת, ויום שישי ועוד...(
אבל הרבה פעמים, כבר בשלב מוקדם של השנה, 

נמאס לילדים מהסנדוויצ’ים הרגילים, הם מתחילים 
להחזיר כריכים )בדקו בתיק כל יום, במיוחד לפני 

החופש...מניסיון מר(, ואנחנו שוברות את הראש איך 
לגוון ולדאוג שיאכלו טוב ובריא.

לפניכן הצעה למאפים ממולאים במגוון מילויים.
הבצק הוא בצק בסיסי וניתן למלא אותו בכל מילוי 

שתרצו, מלוח או מתוק.
אפשר להקפיא כמות גדולה, לחמם מעט במיקרוגל 
ולשלוח עם הילדים לבית הספר, אפשר בליווי ירקות.

כשאני עושה בבית שלנו, זה מתחסל...
                                        רבקה שאוליאן.

לבצק:
   קילו קמח מנופה

   2 כפות שמרים יבשים
   4 כפות סוכר )לבצק עם מילוי
   מתוק ניתן להגדיל לחצי כוס(

   2 כפיות מלח
   כ-3 כוסות מים חמימים

   )לא להיבהל מכמות המים  
   הגדולה, עדיף לקמח אח”כ את

   הבצק ולהרויח בצק רך ואוורירי(

מאפה שמרים ממולאים
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אם המורה של הילד שלנו היה נותן הזדמנות אמיתית לכל תלמידיו גם לאלו שהספיק 
להכיר, ולא בהכרח לטובה?

שנה חדשה מתחילה, הזדמנות להתחיל מחדש.
לבחור מה לקחת איתנו ומה להשאיר מאחור.

להחליט מתי “לזרום” ומתי “להזרים”.
לשים לב לאן הזרם מוביל אותנו ואם כדאי לשים “סכר” או אולי בכלל לחפש נחל אחר? 

להחליט אם אני רוצה לתת לשנה הזאת לעבור ופשוט “לזרום” איתה או ל”להזרים” 
לתוכה תוכן, משמעות.

שתהיה לנו בע”ה התחלה טובה ושנה מתוקה!
limorcohenet@gmail.com לתגובות והארות 0522399846 לימור

“ומתחילה ומתחילה מההתחלה”..

מוצ”ש, מחר נפתחת שנת לימודים חדשה.
מבררת מי מסיים, מתי ומה המערכת ומבקשת בשקט ובנימוס )לא בצרחות, 

הבטחתי להשתדל לכבוד חודש אלול..( להכנס למקלחות.
מנסה לפתוח ברז, לכוון את המים ו..-אין מים בברז!!!

בינתיים, השכנה בדלת מבקשת שאבדוק אם יש לי מים בברז.
)לא, היא לא מתכוונת “להסתלבט” עליי ולשאול- ”אז מה רצית שיהיה, קולה?”( 

ושכן אחר כבר מספיק לעדכן בהודעה שיש תקלה במערכת המים בבת-ים.
נתקענו.

כשהכל “זורם” תרתי משמע אף אחד לא שם לב, נכון? הרי ברור שתמיד יהיו מים 
בברזים.

רק כשמשהו “תקוע”, אנחנו פתאום שמים לב לכך שקודם היה די “זורם”.
האמת, לא תמיד מתאים לי “לזרום” ולתת לדברים לקרות בלי שתהיה לי השפעה 

עליהם.
כשהתחילה החופשה הגדולה למשל, החלטתי שהשנה אני לא “זורמת”, אלא 

מתכננת!!!
פתחתי “חמ”ל” , ”חדר מצב” ו”תוכנית חירום” כי במלחמה כמו במלחמה- לא 

משאירים פצועים בשטח!

והאמת, יכולה לומר שהשנה ממש נהניתי מהחופש הזה!
בכלל, אני חושבת שמייחסים חשיבות מוגזמת לספונטיות ו”זרימה”.

אולי הזדקנתי )יותר יפה לומר, התבגרתי(, אבל בכנות- לא אוהבת הפתעות. רוצה 
לדעת מה מחכה לי והתחלות חדשות עושות לי בעיקר כאבי בטן.

איזה כיף שה’ מאפשר לנו להתחיל מחדש באמת.
הוא מוכן לזכור את הזכויות ולמחוק את החובות ואפילו בלי להשאיר סימני מחיקה...

חשבתם פעם כמה נפלא היה אלו יכולנו לקבל הזדמנות כזאת גם מבני אדם?
מה  את  ומוחקת  הטובים  הדברים  את  רק  לנו  זוכרת  היתה  שלנו  המשפחה  אם 

שפחות?

לימור ראובני ה.כהן הגיגים

“ושמחת בחגך...”
שמחת בית השואבה ברוב עם הדרת מלך!

עם נגן הקלרינט והזמר:
 אליעזר רוזנפלד ותזמורתו “הניגון שבלב”.

ביום רביעי ב’ חוה”מ סוכות בישיבת 
 “נתיבות ישראל”

בהשתתפות:
 מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א

בשעה 20.00

 עם מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א
 ביום שלישי ט”ז תשרי, א חוה”מ

פרטים נוספים בהמשך

הספרייה/משחקייה
פתוחה בימים:

א,ה, )בנות(
ב,ג )בנים(

 בין השעות 16:00-19:00
בנוסף ימי שלישי וחמישי -

יצירה הקשורה לפרשת השבוע
בתוספת 2 ש”ח לכרטיס במשחקיה

ברחבת בית הכנסת
“אורות התורה”

במוצאי שמחת תורה
יום שני, כ”ב תשרי

בשעה 21:00
עקבו אחר הפרסומים

הקפות שניות-
הודעות

ספרים
פרסים     חדשים

   חדשים

עליה לרגל לירושלים

67



משפחת אוחיון
אתכם באבלכם 

 על פטירת האח - הדוד
מן השמים תנוחמו

משפחת פרץ ועופרי
אתכם באבלכם 

 על פטירת הבעל - האב
מן השמים תנוחמו

מזל טוב!
מזל טוב! לרב אילן וגילה מנטש להולדת הנכדה בת לתהילה ויקיר

      מזל טוב! לדוד ושלומית חביבזדה להולדת הבת
          מזל טוב! ליניב ואסתי כהן להולדת הבן

             מזל טוב! לר’ עובד וניצן נתן להולדת הבת
              מזל טוב! לר’ טל ולינוי נעים להולדת הבת

              מזל טוב! לר’ דניאל ולירון אפלבוים להולדת הבת
              מזל טוב! למנחם ומזל רון להולדת הנכד, בן לאביטל וויקטור

              מזל טוב! לניר וחוגלה כהן להולדת הבן
            מזל טוב! לאריה וצופיה כהן להולדת הנכדים,
                         בן לאיציק ושמחה, בן לליאור ועדי

     מזל טוב! לרב אברהם ורחל לדקני להולדת הנכד בן לאיציק ושמחה
מזל טוב! לר’ אושר ושירה בן שוהם להולדת הבן, נכד לניסים ורחלי בקל

             מזל טוב! לאורן וחנה אגליהו להולדת הנכדה,
                          בת לר’ ידידיה וזהבית הכהן

               מזל טוב! לשגיא והודיה פדה להולדת הבן,
                            נכד לדוד ופיורי ברוך

              מזל טוב! לר’ אברהם ובטי חקק להולדת הבת,
                           נכדה לאליה ורבקה חקק, משה ושרה אוחיון

              מזל טוב! לר’ ינון והודיה בבילה להולדת הבת,
                           נכדה ליואב ורחל עמרני

       מזל טוב! לאברהם ומירי לוי לנישואי הבן, משה עם שיראל
    מזל טוב! ליעקב ונחמה פירוזמן לנישואי הבת, נועם עם חיים

  מזל טוב! לדוד ואתי סלמה לנישואי הבת, שירי עם נועם


