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שקיעה:

18:41

יציאת השבת:

19:11

חידושבת

דבר המנהלת
"אהבת עולם אהבתנו ה'
אלוקנו" ומתנה יקרה נתת לנו.
מתנת השבת.
וכשכל העולם מסביב מקנא,
מראה לבחוץ כביכול הוא שונא
אנו מרימות דגל" :אשרינו!!!"

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'" (כ"ו ,י"א)
אמרו חז"ל" :אין טוב ,אלא תורה"
ופירש האור החיים הקדוש" :שאם היו בני אדם מרגישים
במתיקות ועריבות טוב התורה  -היו משתגעים ומתלהטים
אחריה ,ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה,
כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם"!!

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
במדור זה תופיע
בעז"ה מידי שבוע
כל פעם חידה אחרת
מצחיקה ומאתגרת

עפ"י סדר ימי הבריאה
מראשון עד שבת מלכה
כל יום מה שה' ברא
רומז על החידה ועל פתרונה
יום
ראשון

שבת

כמה טוב שבאת!

אז ...חדדו את המח
כתבו התשובות ותזכו לשמוח
למורה אילת ניתן לשלוח
רק שם וכיתה לא לשכח

בין
הפותרות
יוגרלו
פרסים!

שנים הולכים ביער.
האחד גבוה והאחד נמוך
ושניהם רואים אור כבה ונכבה כבה ונכבה.
מי רואה יותר טוב את האור?
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קראי במדור
"משבת לשבת"

עונג שבת

שבתטיפ
כל דבר שאדם מחדש לכבוד
שבת (שמשתמש בפעם
הראשונה בשבת) הוא נכלל
ב'הוצאות שבת' .ישנה הבטחה
כי הוצאות שבת יחזרו אל
האדם מן השמים ולא
ירגיש בחסרון כלל.

לכן ,כדאי להשאיר כל בגד
שנקנה וכל דבר אחר  -לכבוד
שבת קודש .כך הקב"ה יחזיר
לנו את הכסף ולא יוריד
מהפרנסה שקבע לנו בראש
השנה.
שבת שלום!

ניגון של שבת

פרק א'

עוגת דבש
לערבב בקערה:
 12חלמונים
כוס ורבע דבש
כוס ורבע סוכר
 4\3כוס שמן
חצי כוס מים
חצי כפית סודה לשתיה
חצי כפית ציפון טחון
חצי כפית קינמון
מעט קפה ,מעט א"א
 3כוסות קמח
בקערה נפרדת:
להקציף  12חלבונים
עם חצי כוס סוכר
לאחד את התערובת לקצף
בתנועות קיפול עדינות.
ליצוק לתבנית ולאפות 180

שבת

כמה טוב שבאת!

לאחר לבטים רבים החלטתי לכתוב את סיפור חיי המצמרר.
אני כיום סבתא לנכדים בלי עין הרע ,אך הסיפור שלי
מתגלגל שנים רבות לאחור.
נולדתי כבת זקונים למשפחה שומרת תורה ומצוות ,להורים
ששרדו את השואה האיומה .המלחמה הארורה נותרה
חקוקה בליבם ובמספר שעל זרועם עד סוף
ימיהם.
שנות ילדותי עברו עלי באושר .לא סיפרו
לי יותר מידי על השואה .ככלל ,הוריי הרבו
לשתוק בנושא זה שהיה כאוב ביותר.

בשבוע הבא אספר לכם מה אהבתי ביותר

משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת

האורחת
ביום שישי הגיעה אלינו אורחת -
שבת המלכה.
התכוננו לכבודה ושמחנו בבואה.
פתחנו את נושא השבת ובעז"ה
במהלך השנה נרחיב את הדיבור
על הנושא.
כל שבוע בימי שישי הבנות
תקבלנה עלון "שבת חיל"

הבנות בעידוד המורות תהינה
שותפות לכתיבה והעריכה.
נשמח לקבל ולפרסם

תמונות של שולחן השבת
שנערך לפני שבת בטוב טעם
וכן מתכונים לשבת שאהבתן.
את התמונות יש להגיש למורה
איריס תחי'
את המתכונים יש להגיש
למורה לאה גנץ תחי'

שבת שלום!
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הדלקת נרות:

18:09

שקיעה:
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חידושבת

סיפור לשבת

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה'" (כ"ט ,ט')
כשהיה ר' יצחק מאיר מגור ילד כבן  ,6קרא לו
אחד מזקני החסידים ואמר לו":הגידה לי היכן
נמצא ה' ותקבל ממני מטבע של זהב"
התבונן הילד הפיקח בחסיד והשיב לו":אני אתן
לך שתי מטבעות זהב אם תאמר לי היכן ,אין ה'
נמצא?!"

חידת השבת

יום
שני

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
יש  9מיכלי מים ,רק מיכל אחד שוקל יותר
מכל השאר (כל השאר שוקלים אותו דבר)
איך תגלו איזה מיכל שוקל יותר
ע"י שתי שקילות בלבד?
(השקילות מתבצעות ע"י מאזניים)

שבת

כמה טוב שבאת!

רמז:
חלקו לשלוש קבוצות
של שלוש חביות

אחד המלכים הצדיקים שהיו לעם ישראל היה "חזקיהו
המלך" חזקיהו למד הרבה תורה וגם דאג שהילדים הקטנים
ילמדו תורה .הוא עשה מבצעים וחילק הרבה פרסים.
בתקופה שלו כל ילד קטן ידע כמעט את כל המשניות
שבש"ס מרוב שכולם למדו ולמדו.
אבל ...היה דבר אחד שהוא לא עשה .מה?
הוא לא התחתן.
יום אחד ,ישב חזקיהו המלך על כיסא מלכותו ולפתע נכנס
לתוך הארמון ישעיהו הנביא .נביא הוא אדם צדיק שמדבר
עם ה' וה' אומר לו מה לומר לאנשים אחרים.
היום ,לצערינו אין נביאים ,אבל כשיבוא המשיח במהרה
בימינו ,נוכל כולנו להיות נביאים קדושים וצדיקים.
"ברוך הבא ישעיהו הנביא!" קרא המלך "מה אתה רוצה
לומר לי?"
השיב ישעיהו" :ה' ציווה אותי לומר לך שאתה הולך למות!"
"מה???" נחרד חזקיהו "למה? מה עשיתי?"
וישעיהו אמר" :בגלל שלא התחתנת .ומי שלא מתחתן
עושה עבירה! הרי המצווה הראשונה שצווה אותנו ה'
בתורה היא להתחתן ולהקים משפחה!"
חזקיהו המלך ניסה להסביר לנביא שאינו מתחתן כי הוא
יודע ,ברוח הקודש ,שיצא ממנו ילד שלא יתנהג יפה.
ישעיהו הנביא אמר לו שזה לא משנה ,ואם ה' אומר לעשות
מצווה  -צריך לעשות אותה בלי חכמות.
חזקיהו המלך הבין והחליט לחזור בתשובה .הוא הסתובב
אל הקיר והתפלל אל ה' שיסלח לו.
ה' שמע את התפילה הנרגשת של חזקיהו ואמר לישעיהו
הנביא לחזור אל המלך ולבשר לו כי זכה בעוד  15שנות
חיים.
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שבתטיפ
‹ שבת ויום הדין ›

זריזות לשבת
ראוי שיהא האדם זריז בשמירת
השבת כי בזכות הזריזות והשמחה
זוכה שיתקיים בו הפסוק "כל השומר
שבת כדת מחללו" -מחול לו!
וכידוע בכוחו של השבוע האחרון של
השנה לכפר ולטהר לאדם את כל
השנה האחרונה כאשר כל יום שבו
מכפר על היום שכנגדו בכל השנה
האחרונה כי הכל הולך אחרי החיתום,
נתחזק ונזכה לשנה טובה ומתוקה,
אמן ):

שולחן השבת
של שיראל דדון

עונג שבת
דובשניות
חומרים:
כוס דבש
 1.5סוכר חום
כוס שמן
 3ביצים

 6כוסות קמח
שקית אבקת אפיה
כפית אבקת סודה לשתיה
כפית קינמון
כפית ציפורן טחון

אופן הכנה:
 ערבבי בקערת המיקסר את הדבש ,השמן,
הביצים ,הסודה לשתיה ואת התבלינים.
 הוסיפי בזהירות ,תוך כדי ערבול את
הקמח ואבקת אפיה .המשיכי לערבל עד
שנוצרת תערובת חלקה.
אם היא מעט דביקה  -הניחי במקרר לשעה.
 צרי כדורים קטנים והניחי על נייר האפיה.
 מרחי על הכדורים חלבון טרוף ,לקבלת
ברק.
 אפי כ 15-דקות (לא יותר!) בחום בינוי
 הדובשניות מצויינות בהקפאה!
חג שמח!

שבת

כמה טוב שבאת!

הקפדה על עונג שבת
בגמרא מובא כי "על ידי עונג שבת
ניצול האדם מחבלי משיח .אם כך,
מבארים רבותינו ,ודאי שניצל מן
הדין של ראש השנה .משום כך ראוי
לענג את השבת האחרונה של השנה
במיוחד.
במאכל מיוחד לכבוד שבת ,קינוחים
מושקעים לסעודות ,זמירות שבת
ומאמץ להשרות אוירה נינוחה בבית
בשבת.

זהירות מכעס בשבת
יש להזהר במיוחד בשתי השבתות האחרונות של השנה שלא יבא
לכלל כעס .היצר הרע מנסה בכל הכוחות לגרום לכעס .כדאי להתגבר!

סיפור בהמשכים.

ניגון של שבת

בפרק א' סיפרתי על ילדותי המאושרת

פרק ב'

בעיקר הייתי אוהבת ומצפה לשבתות .הייתי עומדת
ומביטה באמי מדליקה את נרות השבת ,מליטה את פניה בידיה
ובוכה .הייתה זו הפעם היחידה בה ראיתיה בוכה מדי שבוע ,וזה
נגע לליבי .לא אשכח זאת לעולם.
לאחר מכן הייתה נושקת על מצחי ,מספרת לי סיפור,
ויחד היינו מביטות בנרות השבת המרצדות עד שאבא שב מבית
הכנסת .אבא אהב לשיר ,וכמעט רוב הסעודה עברה בשירי רגש
וכיסופים מזמירות השבת.

בשבוע הבא אספר לכם מה קרה פתאום

משיבת נפש
שאלה שאלנו:
מאיזה גיל צריך לשמור
את השבת הקדושה?
הרב ניסן שליט"א עונה:
גיל חינוך הוא גיל  6שנים ,שאז
הילד מתחיל להבין ומרגילים
אותו בהלכות שבת.
גיל חובה הוא גיל  12לבנות
ו 13לבנים  -שאז מקבלים עול
תורה ומצוות באהבה.

בנות החיל שואלות
ובעלון מקבלות תשובות
שאלה שאלנו:
אם יצא השבת ועוד לא שמעתי
הבדלה ,האם מותר לי לעשות
מלאכות חול?
הרב ניסן שליט"א עונה:
אם השבת יצאה ונחוץ לה
לעשות מלאכה ,שתאמר את
הנוסח של" :ברוך המבדיל בין
קודש לחול "...ותוכל לעשות
מלאכה ,אך לא לאכול.
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3

חידושבת
"וילך משה וידבר את הדברים ...אל כל ישראל" (ל"א ,א)
כתב הרב בעל ה"נטיפי מים" זצ"ל :משה רבנו בן  120שנה
נושא את העם משך  40שנה ,כאשר ישא האומן את היונק.
ודאי היו מהעם קרובים אליו יותר ,כמו :תלמידים מסורים,
ראשי העם ,הזקנים ,דיינים ,משרי אלפים ועד שרי עשרות
 דרגות דרגות.אבל משה רבנו הלך להיפרד מכל ישראל,
עד האחרון שבהם ,לא דילג על אחד!
כולם חביבים ,כבנים יחידים!

שולחן השבת
של משפחת בלאו

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

יום
שלישי

על עץ תפוחים נשבה רוח חזקה.
היא לא השאירה תפוחים ולא העיפה תפוחים.
כמה תפוחים היו על העץ?

שבת

כמה טוב שבאת!

רמז:
היא לא העיפה תפוחים,
היא העיפה...
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עונג שבת

משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת

ביום ראשון שעבר נסענו ליום
תפילה בכותל המערבי.

עוגת חלוה
טעימה
לבצק:
כוס סוכר
 3כוסות קמח
 3\4כוס שמן
שתי ביצים
 1סוכר וניל
אבקת אפיה
לערבב היטב
ולהפריד כוס מהבצק

לשכבת החלווה:
 200גרם שוקולד
 100גרם חלוה
רבע כוס שמן
רבע כוס מים
 3\4כוס סוכר
להמיס בסיר על אש נמוכה
וכשהכל נמס  -לכבות את האש.
להוסיף שתי ביצים
ולערבב במהירות.
שוטחים את הבצק בתבנית 30
*  ,20שופכים מעל את תערובת
החלוה והשוקולד ומפוררים את
הבצק שהפרדנו מעל העוגה.
אופים ב  1800למשך  45דקות
בהצלחה

שבת

כמה טוב שבאת!

מעמד מרגש ומרומם לראות את
בנות בית הספר ותינוקות של בית
רבן מתפללות שחרית וקוראות
תהילים בימי חודש אלול ,ולוואי

ניגון של שבת

פרק ג'

ויתקבלו התפילות.
תודה רבה לאימא של שירה
ואילה פדידה על נתינתה
הנדיבה בחלוקת מזונות ביום
התפילה שנערת בכותל

סיפור בהמשכים.
בפרק ב' סיפרתי על השבת שכה אהבתי

בשנות בחרותי הגיעה האושר לקיצו ,כאשר התייתמתי
מאמי ,שכבר הייתה מבוגרת .זה היה קשה וכואב ,אבי ניסה
לתמוך בי ולעודד אותי ככל שרק יכול היה.
איני יודעת להצביע במדויק מה גרם לי לפתע להתרחק
מהקן החם והאוהב בו גדלתי .אולי הייתה זו היתמות ,אולי היה
זה פאזל שלם ,אשר מרכיב עיקרי שלו היה חברה מאוד לא
טובה שגרה בשכנות להוריי ונסחפתי אחריה .בסופו של תהליך
מצאתי עצמי באחד הקיבוצים בדרום הארץ .במכוון לא אנקוב
בשם הקיבוץ ,וכך גם בכל הפרטים המזהים האחרים ,אשר שונו
לחלוטין.
הדור של היום כבר אינו מכיר ויודע ,אבל לפני שנים
רבות הייתה זו תקופת השיא של הקיבוצים .נסחפתי אחר מצג
שווא שגרם לי ללכת שבי אחרי החיים בקיבוץ ,שבסופו של
דבר התבררו כריקים מתוכן .אבי ניסה להניא אותי ללא הצלחה,
התנתקתי מחברותיי ומחיי הקודמים והשקעתי עצמי בחיי
היומיום.
שבועיים לאחר שעברתי לקיבוץ ,בבוקר יום שישי ,חייג
הטלפון בבית שכניי בקיבוץ .אין לי מושג איך אבי השיג את
מספר הטלפון .ילדתם של השכנים יצאה וקראה לי" :אבא שלך
בטלפון" .רצתי במהירות ,ולחשתי 'הלו' ,חוששת מה יאמר.
"בתי היקרה ,נשמה טהורה" ,אמר בחום "אני כל כך מתגעגע
אלייך ,מה הכתובת שאת נמצאת?"

בשבוע הבא אספר לכם מה היה בביקורו של אבא

דבר המנהלת
בפרוש השנה החדשה ,אני רוצה לאחל להורים היקרים ולכל
התלמידות המתוקות גמר חתימה טובה ,בריאות ,הצלחה
ונחת יהודית אמיתית.
שנזכה לקדש שם שמים ולהתחזק בשמירת השבת האהובה
שמביאה לנו רק ברכה.

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

17:51

שקיעה:

18:13

יציאת השבת:

18:49

פרשת האזינו
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חידושבת
שירון בצהרון

"כי חלק ה' עמו יעקב חבל
נחלתו" (ל"ב ,ט')
הצדיק ר' משה מקברין אומר:
סגולתו של חבל עבה השזור
ממספר רב של חוטים ,שאפילו
אם נפגם חוט אחד או שניים
אין הדבר פוגע בחוזק הכללי
של החבל ,ואפשר להשתמש
בו כמקודם .ובדרך כלל אין
מבחינים כלל בחוטים הפגומים
שבחבל.
הוא הדין לעם ישראל ,בשעה
שהם מקושרים בחבל עבות
ומתחזקים כנגד אויביהם
המבקשים לפגוע בהם חלילה,
בכוח האחדות גם החוטים
הפגומים מקבלים תיקון ע"י
דבקותם באחרים ,בבחינת "כל
ישראל ערבים זה לזה"

שבת

כמה טוב שבאת!

4

שולחן השבת
של משפחת כחלון

ניגון של שבת

פרק ד'

בשיר וברון
כאן בצהרון
הבנות נהנות
מאינספור תוכניות
ובמיוחד לכבוד
שבת המלכה
רבה התכונה
הן עמלות וטורחות
כמו אמהות חרוצות
שמחות ושרות
עוגיות הן מכינות
בהמשך קולעות
חלות בצורות
מיוחדות ומפתיעות

סיפור בהמשכים .בפרק ג' סיפרתי על
המשבר וההתרחקות והטלפון של אבא

"אבא ,אל תטרח ,אני אבוא לבקר" ,ניסיתי להניאו .חששתי מהתגובות
בקיבוץ למראה דמותו החרדית.
"המונית כבר מחכה למטה ,אני בא רק לראות שהכל בסדר ולברך אותך".
לא ידעתי מה לעשות וכיצד להתכונן .זה הדבר הרחוק ביותר שחשבתי.
כעבור שעה וחצי ,בשעה אחת עשרה בבוקר ,שמעתי מנוע רכב מחוץ
לדירה ,הוא הגיע כשהוא מוכן לשבת ,חבוש בשטריימל.
"אבא" רצתי אליו כל עוד נשמתי בי" ,אבא היקר! כמה התגעגעתי ,כמה אני
שמחה לראות אותך!"
הוא התקרב לגיל שיבה וידעתי להעריך את טרחתו הרבה .כשנכנסנו לחדר,
הוא הוציא חבילה ובה סיר קטן ,בתוכו היה מרק לשבת" .אני זוכר כמה
אהבת את המרק של אמא" ,סיפר ברעד" .אני לא יודע להכין ,אבל הבאתי
לך ממה ששלחו הילדים" ,אמר ובזווית עינו ראיתי דמעה נושרת.

בשבוע הבא אספר לכם על המשך ביקורו של אבא

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

סיפור לשבת

מספרים על יהודי אחד מהעיר 'ניו יורק' שגר בבנין גדול עם הרבה גויים .והנה
הגיע חג הסוכות ובחג הסוכות כל יהודי בונה סוכה כשרה ויפה.
איך אדם יכול לשרוד
גם היהודי שלנו רצה לבנות סוכה ,אבל איפה הוא יבנה?
יום
במשך  8ימים
אם הוא היה עשיר והיתה לו גינה ,כמובן שהיה בונה בגינה ואף אחד לא היה אומר
רביעי
ללא שינה???
לו כלום .אבל הוא גר בבנין משותף ואין לו גינה .הוא חשב וחשב ועלה לו רעיון.
הוא אמר לעצמו" :אני אבנה את הסוכה שלי על הגג של הבנין".
רמז :יש כאן איזה טריק!
הוא עלה אל הגג של הבנין ,אבל מה ראה שם? הכל היה מלא בלכלוכים :קרטונים,
קופסאות ,בגדים ישנים ,קרשים ועוד גרוטאות .אך הוא לא התעצל .הביא את
שירון בצהרון
המגרפה והתחיל לפנות את הדברים לכל הצדדים כדי שיהיה לו מקום גדול ונקי
בשיר וברון
לבנות את הסוכה.
כאן בצהרון
לאחר כמה דקות של עבודה ,פתאום שמע קול" :הי ,הלו! אתה שם!! מה אתה
הבנות נהנות
עושה?! תעצור מייד!!" הוא הסתובב לאחור וראה את אחד השכנים הגויים עומד
מאינספור תוכניות הן עמלות וטורחות
וצועק עליו" :מה אתה עושה בגג? הגג לא שלך!! הוא שייך לכל הדיירים!"
ובמיוחד לכבוד
כמו אמהות חרוצות
שבת המלכה
שמחות ושרות
היהודי ניסה להסביר לו" :כן ,אתה צודק .אבל אני בכלל לא עושה משהו רציני
רבה התכונה
מכינות
הן
עוגיות
בגג .אני בונה פה בסך הכל סוכה"...
בהמשך קולעות
"מה? בונה? סוכה?? מי נתן לך רישיון לבנות?"
חלות בצורות
"לא ,אתה לא הבנת .זה לא משהו קבוע .זו סוכה זמנית .רק לשבעה ימים ואני
מיוחדות ומפתיעות
מפרק אותה!"
אבל הגוי לא נרגע .הוא המשיך לצעוק" :אם אתה רוצה לבנות את הסוכה ,אתה
צריך לשלם .לקנות את השטח".
היהודי הצטער ואמר" :למה אני צריך לקנות? הרי זה רק לשבוע! בבקשה ,תבין
אותי" אבל לגוי לא היה לב רך כמו של יהודי והוא לא הסכים לוותר.
"טוב ".אמר היהודי "כמה יעלו לי עשרה מטרים של גג?"
רכיבים:
הגוי חייך ואמר" :חמישים אלף דולר!"
 8ביצים
"מה?! חמישים אלף דולר זה הרבה כסף!" אבל הגוי התעקש ואמר" :אין מה
 3כוסות סוכר
לעשות .או כסף או סוכה .מה אתה מעדיף?"
 1כוס מים רותחים
היהודי אמר" :אין בעיה .אני מוכן לקנות עשרה מטרים מהגג בשביל לבנות
סוכה ".הם הלכו יחד לעורך דין וחתמו על מסמך שבו כתוב שעשרה מטרים
 1.25כוסות קוקוס
בפינה מסויימת של הגג שייכים ליהודי ששילם עליהם כסף.
כוס שמן
אחרי כל זה ,היהודי חזר לגג והמשיך לעבוד ולפנות את הלכלוך .בתוך הלב הוא
 3כוסות קמח
חושב" :איזה כיף לי! היום הראיתי להקדוש ברוך הוא שהמצוות יותר יקרות לי
אבקת אפיה
מכל הכסף שבעולם!" והוא המשיך לעבוד עם חיוך .הזיז שקיות ,פינה קרטונים...
ואז ...פתאום ...הוא הזיז שקית אחת וראה שהיא קשורה עם חוט מיוחד" .מעניין
אופן ההכנה:
מה יש בתוך השקית הזו!" חשב היהודי לעצמו .הוא פתח את השקית ומה הוא
להפריד את הביצים,
ראה? י-ה-ל-ו-מ-י-ם!!! כן ,יהלומים!
להקציף החלבונים.
הוא רץ מייד לצורף והראה לו אותם .איך שהצורף ראה את היהלומים ,הוא כמעט
כשהקצף חזק להוסיף את הסוכר
התעלף" .מה קרה?" שאל היהודי והצורף ענה "לא ראיתי יהלומים כאלו כבר
ולהמשיך להקציף.
הרבה זמן! תשמע ,אתה מליונר!"
להוסיף בעדינות את
היהודי חזר לביתו ,אבל בכניסה לבניין הוא ראה ניידת משטרה .ומי עומד לייד
השוטר? אותו גוי שצעק עליו לפני כמה ימים .הגוי פנה אל היהודי ואמר" :תקשיב,
החלמונים ,המים ,שמן ,וקוקוס,
יהודי .שמעתי שמצאת על הגג יהלומים .דע לך שהגג שייך לכולם ואתה צריך
להנמיך ולהוסיף את הקמח
לחלק את היהלומים הללו לכל השכנים!"
והא .אפיה
אבל אז היהודי הוציא את המכתב והראה לשוטר ששם כתוב שהוא שילם חמישים
בהצלחה!
אלף דולר וקנה את השטח של הגג .השוטר ראה ואמר" :אתה צודק! השטח שלך
וגם היהלומים שלך!"
הגוי כמעט התפוצץ מרוב קנאה
כמה טוב שבאת!
והיהודי עבר ליידו בחיוך ואיחל:
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל'" :חג
שמח!" פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :
03-6722208

עונג שבת

עוגת קוקוס

שבת

בס"ד

הדלקת נרות:

17:36

שקיעה:

17:58
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פרשת בראשית
חידושבת
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"ויהי האדם לנפש חיה"
(ב' ,ז')
כשחלה רבי נפתלי טרופ ,ראש
ישיבת ראדין ,העתירו בחורי
הישיבה לרפואתו והתפללו
לשלומו.
אחד הבחורים החל לאסוף
מתנדבים שיעניקו מחייהם
לזכותו של רבם הנערץ .כלומר
 יתפללו שחלק משנותם יעברוויתווספו לרבם הנערץ.
כשפנו אל ה"חפץ חיים"
בבקשה זו ,ענה ואמר ,לאחר
מחשבה עמוקה ,שהוא מוכן
לתרום דקה מחייו לזכותו.
הדבר השפיע עמוקות על
התלמידים ,שראו את ערך
הזמן וחשיבותו והתמדתם
גברה כפליים.

שבת

כמה טוב שבאת!

שולחן השבת
בבית המו' איריס מורד תחי'

ניגון של שבת

פרק ה'

סיפור בהמשכים.
בפרק ד' סיפרנו על מה שאבא הביא איתו

"אני כל השבוע חושב עליך" אמר אבא "אבל בעיקר בשבת .את כה חסרה לי .נשיר
עכשיו ניגון אחד של שבת ,ליד המרק" ,אמר והחל לשיר בדבקות האופינית לו,
עד שלרגע נדמה היה כביכול שאנו בשולחן שבת בבית ,ואמא עוד מעט תגיש
את המנה הבאה .הוא בחר בשיר "קה אכסוף" של רבי אהרון מקרלין .שיר שמאוד
אהבתי כילדה .הוא עצם את עיניו ושר ,ואני ישבתי במקומי מכווצת ושותקת ,לא
יודעת כיצד להגיב .מאוד כיבדתי והערכתי אותו ,ידעתי עד כמה קשה לו המהפך
שעשיתי בחיי ,אך הוא הבין כנראה שלא אשמע בקולו לו יבקש ממני לשוב .והוא
לא אמר מילה .אבל השתיקה שלו זעקה .והשיר פרץ לי ללב.
כשסיים לשיר ,בירך אותי כפי שהיה מברך בכל ליל שבת" ,ישימך אלוקים,"...
ואיחל "שבת שלום" .ליוויתי אותו לעבר המונית שהמתינה לו ,ונפרדנו לשלום.
המפגש הותיר בי רושם עז .אך לא נותר לי זמן רב לגעגוע .כעבור שבוע ,ביום שישי,
באותה שעה ,הוא הגיע עם המונית ,בלא כל הודעה מוקדמת ,חבוש בשטריימל,
שוב עם המרק" .הפגישה נתנה לי כוחות כל השבוע" ,אמר וחייך" ,נשיר עוד פעם
את הניגון שארגיש 'שבת' איתך ביחד ואברך אותך" .ושוב חזר על עצמו המעמד
המרגש ,כשהוא עוצם עיניו ומתנתק כליל ,שר בדבקות רבה "קה אכסוף" ואני
יושבת ומקשיבה .הלב שלי היה סגור ונעול אבל מול אבא מבוגר שטורח ממרחק
ובא עד אלי ,להרגיש כמו פעם בשבת .משהו גם בליבי החל להיסדק.
וכך מידי שבוע ,באותה שעה ,הביקור חזר על עצמו.
כעבור מספר שנים אבי נפטר .הלוויה הייתה ב...יום שישי .עמדתי ליד מיטתו ולא
הפסקתי לבכות" .למה הלכת ,אבא" ,בכיתי על קברו ,ואף אחד לא הבין ,ואף אחד
לא ידע.

בשבוע הבא אספר לכם
על הטיול הגדול

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
והזוכות בהגרלה
על פתרון החידות:

אורה בכר
ושיראל דדון
פתרון פרשת כי תבא:

אף אחד לא רואה הכי טוב
כי האור תמיד כבוי (כבה ונכבה)...
פתרון פרשת נצבים:

מחלקים ל 3קבוצות של  3מיכלים ,שוקלים
 2קבוצות אחת מול השניה ,אם קבוצה
אחת שוקלת יותר  -המיכל ששוקל יותר
יהיה בקבוצה הכבדה .אם הם שוים,
אז החבית השלישית היא הכבדה .אחרי
שכבר יודעים איזו שלישיה של מיכלים יותר
כבדה ,צריך לקחת שני מיכלים ולשקול
אחד מול השני וכך ידעו מי יותר כבד
ואם הם שוים אז השלישי הוא הכבד
פתרון פרשת וילך:

היו על העץ שני תפוחים .הרוח העיפה
תפוח ונשאר תפוח...
פתרון פרשת נצבים:

מדובר על שמונה ימים ולא שמונה לילות

עונג שבת
סלט זיתים
בטחינה
מאת :הילה סומך
מצרכים:
 2צנצנות זיתים
ירוקים ללא גרעינים
טחינה מוכנה ביתית
(לימון ,מלח ,מים)
אופן ההכנה:
לטחון את הזיתים בבלנדר
לערבב עם  4כפות טחינה
בתאבון!

שבת

סיפור לשבת
הסיפור קרה בעיר אחת לאחר חג 'שמחת תורה' .ליהודי פשוט שגר באותה עיר
היתה חנות בדים .כמובן ,במשך כל ימי חג הסוכות החנות שלו היתה סגורה והוא
ישב בבית עם המשפחה ושמח בשמחת החג.
ב'שמחת תורה' הוא דאג לקחת את הילדים שלו לבית הכנסת וגם ל'הקפות
שניות' שעושים עם שירים וריקודים ,הוא זכה אפילו להרים את ספר התורה
ולרקוד איתו .תוך כדי הריקודים ,חשב היהודי לעצמו" :הנה אני זוכה לרקוד
עם ספר התורה ,אבל העיקר הוא ללמוד!! ללמוד את התורה הקדושה ולדעת
מה כתוב בה .ברוך ה' יש לי חנות בדים וה' שולח לי פרנסה בשפע ,אבל האם
הכסף ילך איתי לגן עדן? בוודאי שלא! רק התורה תלווה אותי כל הזמן ,אני חייב
להתחיל ללמוד!" כך הוא חשב ואז החליט" :בעזרת ה' אחרי החג ,אני אעבוד כל
יום עד השעה שבע בערב ואז אסגור את החנות ואלך לשיעור ב'דף היומי'"
הוא בירר היכן מתקיים שיעור כזה ומצא שלייד הבית שלו יש שיעור שמתחיל
בשעה שבע וחצי .הוא תלה שלט על דלת החנות ועליו היה כתוב" :החנות נסגרת
בשעה שבע בדיוק ".כדי שבשעה שבע וחצי יספיק להגיע לשיעור.
וואו! איזה תענוג! איזו שמחה בלב!
הוא היה יושב במשך שעה וחצי ומקשיב לדברים הנפלאים שהרב הסביר.
יום אחד נכנס לחנות אדם מכובד .הוא נכנס בשעה שש וחצי והתחיל להתעניין
על הסחורה .היו לו הרבה שאלות" :כמה עולה הבד הירוק? כמה מטרים יש בגליל
הסגול? ו...האם אפשר לשלם לך בתשלומים?" בעל החנות לא כעס בכלל .הוא
השיב בסבלנות לכל השאלות שהמטיר הלקוח.
בינתיים ,התחיל להיות מאוחר .השעה התקרבה לשבע" .תראה ",אמר המוכר
"אני שמח למכור לך ,אבל בבקשה הזדרז ,כי בעוד עשר דקות אני חייב לסגור
את החנות.
"מה זאת אומרת לסגור?" תמה האיש "אני עדיין בוחר את הבד המתאים לי!"
הוא המשיך להסתובב בחנות ,לבדוק ולשאול עוד ועוד עד שהגיעה השעה שבע.
באותו רגע ,אמר לו המוכר" :טוב ,אני מאוד מצטער .אני חייב לסגור את החנות!"
כעס האיש" :חכה עוד כמה דקות! מה ,אתה לא רוצה להרוויח כ-ס-ף???"
והמוכר השיב" :תראה ,יש דברים יותר חשובים מכסף ,התורה הקדושה .יש לי
שיעור קבוע ואני חייב ללכת!"
"אבל אני רק אבחר עוד כמה דברים ואשלם!" התחנן האיש.
המוכר הסתכל עליו ,הושיט לו את המפתחות ואמר" :הנה המפתחות של החנות.
תקח לך מה שאתה צריך ,תשים את המפתח מעל המשקוף ותבא מחר לשלם לי".
הוא שם לו את המפתחות ביד ויצא מן החנות בצעד זריז.
איך שהוא יצא ,התחיל האיש המכובד לרוץ אחריו" :הי ,תעצור רגע! אני רוצה
לומר לך משהו אחרון!" המוכר עצר רגע והאיש הזה אמר לו" :תדע לך שאני לא
באמת באתי לקנות .באתי לבדוק אותך".
"אותי? לבדוק? למה?" נחרד המוכר.
"אני עובד במשרד של הממשלה" הסביר האיש "שבודק האם אתה משלם את
המיסים כמו שצריך או שאולי אתה לוקח את כל הכסף לעצמך בלי לשלם לנו.
ומי שתופסים אותו שהוא לא משלם לנו  -נותנים לו עונש חמור מאוד! אבל
עכשיו ,כשראיתי איך שאתה מוכן להשאיר לי אפילו את המפתחות ,העיקר ללכת
לשיעור תורה ,הבנתי שיש לך דברים בחיים שיותר חשובים מהכסף ולכן אני לא
צריך לבדוק אותך יותר .קח את המפתחות ,ושיהיה לך בהצלחה!"
המוכר התרגש מאוד ,הוא הרים עיניים לשמים ואמר" :ריבונו של עולם! חשבתי
שאני שומר על שיעור התורה ,אבל עכשיו גיליתי שהשיעור שומר עלי!"

כמה טוב שבאת!
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

16:29

שקיעה:

16:51

יציאת השבת:

17:28
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חידושבת
"את שם את חם ואת יפת" (ו'-י')
נח לימד את העולם דרך ראויה בעבודת ה'.
"את שם" -לזכור תמיד את ה' ,כנאמר
"שיויתי ה' לנגדי תמיד".
"את חם" -לקיים מצוות בהתלהבות ובחום.
"ואת יפת" -לעשות מעשים טובים ומתוקנים
בעיני אלוקים ואדם.
(ר' בונים מפשיסחא)

ניגון של שבת

פרק ו'

חלפו מספר שנים ,נישאתי
לאחד מבני הקיבוץ ,נולדו לנו
שני בנים ,ויום אחד הפתיע
אותי בעלי בנסיעה לארה"ב,
לכבוד יום הולדתי .הילדים
הקטנים נותרו אצל אחותו
שהתגוררה אף היא בקיבוץ,
ונסענו אל מעבר לים.
לקראת שבת שמנו פעמינו
לברוקלין .מכר של בעלי

שבת

כמה טוב שבאת!

שולחן השבת
בבית המו' הדס בן חיים תחי'

סיפור בהמשכים.
בפרק ה' סיפרנו על השבתות עם אבא ועל פטירתו הפתאומית

קישר אותו ליהודי תושב המקום שהציע לנו
אירוח לשבת .בעלי שתכנן את הביקור לא ידע
שמדובר במשפחה חרדית .בעל הבית היה אמיד
והתגורר בשתי קומות .קיבלו אותנו במאור פנים
והציגו לנו את ה"בייסמנט" בו נתארח בשבת.
למרות ההפתעה ,הייתה זו שבת יוצאת מגדר
הרגיל .הילדים התרוצצו בשובבות בהכנות
האחרונות לפני שבת ,עד לרגע בו פרסה השבת
כנפיה ורוגע ושלווה ירדו על הבית.
בעל הבית הציע בנימוס לבעלי להצטרף אליו
לתפילה ,והוא הסכים ,על אף שבקיבוץ בו גרנו
לא היה כלל ביכ"נ .סעודת השבת הייתה באווירה
מקסימה ,לרגע שבתי אל שנות ילדותי ,היו אלו
רגעים שמחים ומהנים.

באמצע הסעודה אירעה תפנית משמעותית.
זה היה נשמע כמו הד עולה מארץ רחוקה ,הלך
והתעצם לו הניגון" :קה אכסוף נועם שבת,"..
שרו כל בני הבית וחשתי שאוחז בי שיתוק .כולם
הגבירו את קולם" :ויהיו רחמיך מתגוללים על עם
קדשיך ,"...וחזרו על כך שוב .עצמתי את עיני ומולי
צפה דמותו של אבי בחדר בקיבוץ ,מנגן את השיר
ומוסיף מילים באידיש .הרגשתי את ידיו מברכות
אותי ,נזכרתי ברעד שאחז בו" ,בתי היקרה ,נשמה
טהורה" ,שמעתיו אומר כמו מתוך חלום .ניסיתי
לכבוש בכוח את המליחות שצרבה את עיניי
ולהיאבק בגוש שחסם את הגרון ,ובינתיים חזר לו
הניגון" ,אוי – קה אכסוף נועם שבת –" .ליבי עמד
להתפקע.

בשבוע הבא אספר לכם
על הטיול הגדול

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת


הכונו ,התרגשו!
אמהות יקרות ,בקרוב אנו נפגשות
לערב אמהות מעצים וחויתי.
פרטים בהמשך ,עכבו אחר העדכונים


מזל טוב!
להולדת הבן למורה לאה גנץ תחי'
שירבו שמחות בישראל.
חודש טוב!

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
תרנגול הטיל ביצה
בשעה  8:00בבוקר.
באיזו שעה ימצאו אותה?

יום
חמישי

עונג שבת

מאת :הילה סומך

סלט
חצילים ופלפל
רכיבים:
חציל גדול,
 2פלפל צהוב או כתום
רסק עגבניות
תבלינים:
פפריקה חריפה ,מלח ,פלפל,
שמן ומים
אופן ההכנה:
לשטוף היטב את החציל והגמבה,
לחתוך אותם לקוביות קטנות,
ליצוק שמן לסיר ולטגן היטב.
להוסיף מים ולכסות את הירקות.
לתבל במלח ,פלפל שחור ,פפריקה חריפה
ולהוסיף  2כפות רסק.
לערבב ולבחוש מידי פעם,
לבשל כשלושת רבעי שעה.
לא לשכוח לומר:
לכבוד שבת קודש!

סיפור לשבת
לפני הרבה מאוד שנים חי בבבל צדיק שקראו לו "מר עוקבא" .מר עוקבא היה
רב גדול מאוד .הוא היה אב בית דין ,שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב .הוא היה גם
עשיר גדול וזכה לחיות הרבה שנים.
למר עוקבא היה שכן עני וכל יום מר עוקבא היה נותן לו כסף .הוא לא היה נותן לו
ביד ,כי זה יכול לבייש אותו .אלא מה היה עושה? בזמנם הדלת של הבית היתה
תקועה בתוך חור וכך היא היתה מסתובבת .בבית של העני החור של הדלת היה
גדול קצת ,מר עוקבא היה מגיע כל יום וכשהדלת היתה סגורה ,היה שם ארבע
מטבעות כסף בתוך החור והיה הולך .אחרי כמה שעות ,היה העני פותח את
הדלת ,רואה את הכסף ,לוקח בשמחה וקונה אוכל.
יום אחד ,אמר העני לעצמו" :מעניין מי זה האיש הצדיק ששם לי כל יום כסף בחור
של הדלת ,אני חייב לראות אותו פעם אחת "...מה עשה? עמד מאחורי הדלת וכך
תכנן שברגע שישמע מישהו מתקרב ,מייד יפתח את הדלת ויראה מי זה.
בדיוק באותו יום מר עוקבא התעכב בבית המדרש .כן ,לפעמים כשלומדים תורה
קשה לסגור את הספר ,כי התורה מעניינת ורוצים ללמוד עוד קצת ועוד קצת...
ומר עוקבא למד ולמד עוד קצת ועוד קצת ,עד שנהיה לילה" .רגע" אמר לעצמו
"לא הספקתי להניח לעני את הכסף בחור של הדלת"...
מר עוקבא ידע שאסור להסתובב לבד בלילה ,אלא רק עם עוד מישהו ,לכן הוא
ביקש מאישתו" :בואי איתי בבקשה ,אני צריך ללכת לתת צדקה לעני"
הם הלכו יחד והגיעו לבית של העני" .ש ...תהיי בשקט!" אמר מר עוקבא לאישתו
"אסור שהעני ישמע אותנו!" הוא הוציא את המטבעות מהכיס והניח אותם בחור.
אבל אז התחילה הדלת להפתח .העני התחיל לפתוח את הדלת כדי לראות מי
זה...
"אוי ואבוי!" אמר מר עוקבא "העני יראה אותי עכשיו ויתבייש מאוד .כי אני רב
גדול ולא יהיה לו נעים לגלות שאני בעצמי נותן לו את הצדקה .בואי ,אישתי ,נרוץ
מהר ונברח".
מר עוקבא ואישתו התחילו לרוץ מהר מהר .בינתיים ,פתח העני את הדלת וראה
שני אנשים רצים ,אבל בגלל החושך ,לא הצליח לזהות מיהם .מה עשה? התחיל
לרוץ אחריהם בכל הכח .הוא רץ אחריהם והם ברחו ממנו.
"מה עושים?" חשב מר עוקבא "איפה נתחבא?" לפתע ראה מאפיה אחת ובה
תנור גדול .התנורים של פעם היו עשויים כמין אוהל שברצפה שלו היו שמים
גחלים ועליהם אופים אוכל .מהתנור הזה כבר הוציאו את הגחלים ,אבל הרצפה
היתה חמה .מר עוקבא אמר לאישתו" :בואי ,ניכנס לתוך התנור!"
מה?! לתוך התנור??? מר עוקבא העדיף להכוות מאשר לבייש את העני.
מר עוקבא ואישתו נכנסו לתוך התנור ,העני עבר לייד ולא ראה אף אחד .בוא
לא חשב שנמצאים בתוך התנור ...בינתיים מר עוקבא הרגיש שהרגליים שלו
נשרפות מרוב החום .אישתו ראתה את זה ואמרה לו" :בעלי היקר ,אתה יכול
להניח את הרגלים שלך על הרגליים שלי ,כי שלי לא נשרפות כלל!"
התפלא מר עוקבא" :מעניין למה רק לך ה' עושה את הנס?! מה ,אני לא עושה
מספיק מצוות?"...
אישתו הרגיעה אותו ואמרה" :אתה צדיק ,אבל אתה נותן לעניים כסף .והם
צריכים ללכת לקנות בזה אוכל ואילו אני נותנת להם לחם ואוכל מוכן ישר ,לכן
הצקדה שלי יותר טובה "...שמח מר עוקבא.
לאחר כמה שנים ,כשמר עוקבא היה מבוגר ,ספר את כמות הצדקות שעשה ויצא
לו שבעת אלפים דינרים .אבל מר עוקבא לא התרגש ,הוא אמר" :מה?! זה לא
מספיק לי ...אני צריך עוד זכויות לעולם הבא!" וחילק מחצית מרכושו לצדקה.

שבת

כמה טוב שבאת!
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

16:23

שקיעה:

16:49

יציאת השבת:

17:23

פרשת לך לך
חידושבת
"ואברם כבד מאוד במקנה ,בכסף
ובזהב" (י"ג ,ב')
אצל אברהם אבינו כל העשירות היתה
למסע כבד .אבל במצוות כתוב" :וירץ
אברם"  -בקלות ולא בכבדות.
(הבן איש חי)

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
לאמא של יעל
יש ארבע בנות.
לבכורה קוראים "שרה"
לשניה קוראים "רבקה"
לשלישית " -רחל"
ואיך קוראים לבת הזקונים?

שבת

כמה טוב שבאת!
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ניגון של שבת

פרק ז'
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סיפור בהמשכים.
בפרק ו' סיפרנו על השבת בארה"ב

מאותה שבת החל השינוי .היה זה הליך איטי ,עד שמצאנו רב שהדריך וכיוון
אותנו .כעבור תקופה עזבנו את הקיבוץ ועברנו להתגורר באחת הערים הגדולות,
כמשפחה שומרת מצוות .שכנים שלא מכירים אותנו לא יאמינו מעולם את
הסיפור שעברנו.
אך הסיפור טרם נגמר.
כעבור תקופה נולד לנו בן נוסף .השמחה גאתה ,ההתרגשות הייתה גדולה
במיוחד משום שקראנו לו על שם אבי .רגע לפני שיצאנו מאולם הברית ,נזכר
בעלי" :הכספת" ...קיבלנו את המפתח מבעל האולם ,צררנו את המעטפות
ונסענו עם הילדים לבית.
בבית ,לאחר שנרגענו פתחנו את המעטפות ,נהננו מהברכות ,ספרנו גם את
הצ'קים ...ואז ,באחת המעטפות ,הופיע דף חריג במראו .היה זה צוואה ,צילום
הצוואה של אבי" .לאחותי וגיסי היקרים" ,כתב אחי הבכור" ,לקראת שמחת
הברית נזכרתי בצוואה שהותיר אבא ובה התייחס לכל הילדים ,צילמתי עבורכם
עותק .מזל טוב והרבה נחת!"
חשתי סחרחורת .התישבתי מיד על הספה ,בעלי היה אף הוא במתח .בצוואה
התייחס אבי לכל אחד מהאחים ,ואז הגיע אלי ,בת הזקונים" :בתי היקרה ,נשמה
טהורה" ,פתח כפי שהיה קורא לי תמיד" .בעלת לב רחום וחנון ,בת הזקונים שלנו.
דעי לך ,שאף אם לא אזכה בחיי ,אני יודע בברור שתשובי אלינו בחזרה ,לתפארת
אבותינו שמסרו נפשם על קידוש ה' בשואה .בכל יום שישי ,כשהיינו נפגשים,
אומנם עצמתי את העיניים כששרתי ,אבל מבעד לעיניים העצומות ראיתי גם
אותך בוכה חרישית או אז בכיי גבר ,וידוע ידעתי שיום יבוא והלב הגדול שלך
ישיב אותך אלינו הביתה".

סוף

שולחן השבת
בבית המורה עמליה
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משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת

מסיבת בת מצווה בבנייני האומה
ביום חמישי שעבר התקיימה
מסיבת "בת מצווה" מרכזית
לתלמידות כיתה ו' בבנייני האומה
בירושלים.
הבנות נהנו מתכנית משעשעת
של השחקניות יהודית אריה
ומיכל לויטין והפנימו מסרים
לקראת יום בת המצווה שהן
עומדות בפתחו.

עונג שבת
עוגת שוקולד
מדהימה וקלה
רכיבים:
 6ביצים
כוס סוכר
כוס שוקולית
כוס קמח
כוס שמן
חצי ריצ'
חצי כוס מים
שני סוכר וניל
 1אפיה
 3כפות גדושות קקאו
אופן ההכנה:
מפרידים את הביצים
מקציפים חלבונים עם סוכר
מוסיפים את הנוזלים
לא ל
ל שכוח לומר:
ואחר כך את היבשים
כבוד שבת
קודש!
אופים על  180מעלות
תוך כדי שהעוגה נאפית
ממיסים שוקולד מריר עם חצי הריצ'
הנותר ומורחים על העוגה כשהיא חמה

שבת

כמה טוב שבאת!

סיפור לשבת
לפני הרבה שנים חי בארץ ישראל צדיק גדול מאוד שקראו לו יהושע בן חנניה.
רבי יהושע היה חכם גדול ,והרבה מלכים גויים היו שואלים אותו שאלות .לפעמים
היו שואלים אותו כדי להרגיז אותו וכדי לזלזל בו ובתורה הקדושה ,אבל ה' תמיד
היה עוזר לו לענות להם תשובות יפות ולנצח אותם.
פעם אחת ניגש הקיסר הרומאי לרבי יהושע ואמר לו" :רוצה אני להכין סעודה
לאלוקים שלכם"
"מה?!" התפלא ר' יהושע "סעודה?!" הרי כולנו יודעים שלהקב"ה אין גוף כמו
בני אדם והוא לא יאכל .מה רוצה הקיסר הזה? אמר לו ר' יהושע" :אדוני הקיסר,
אתה לא יכול להכין לו סעודה".
"למה?" שאל הקיסר.
ענה לו ר' יהושע "הקב"ה הוא המלך של כל העולם ויש לו צבא גדול עם הרבה
חיילים ואין לך מספיק אוכל בשביל כולם".
הקיסר התעצבן" :מה?! לי אין מספיק אוכל?! אני המלך הכי גדול ויש לי כל מה
שאני רוצה .אני יכול להכין סעודה לאלוקים שלכם ,רק תגיד לי איפה להכין את
זה?"
אמר לו רבי יהושע" :בסדר .לך לייד הנהר "רביתא" ,שם יש מקום מרווח מאוד
ושם תערוך סעודה להקדוש ברוך הוא ".הקיסר לא התעצל .הוא הלך לנהר ,הביא
לשם אלפי חיילים עם הרבה אוכל ,כלים מיוחדים ,שולחנות ,כיסאות וכל מה
שצריך .כל החיילים שלו עבדו במשך חצי שנה ביום ובלילה עד שהכל היה ערוך
ומסודר.
אבל אז ,בדיוק כשהכל היה מוכן וערוך לסעודה ,התחילה לפתע לנשוב רוח
חזקה" ....אווווו----אוווו "-----נשבה ,יותר חזק ויותר חזק ...וב-ר-ג-ע אחד היא
העיפה את כל השולחנות עם הכלים והאוכל וכל מה שהיה שם אל
תוך המים של הנהר .אפילו החיילים כמעט עפו עם הרוח ,מרוב שהיא
היתה חזקה...
הקיסר הסתכל על זה וצעק" :אוי ואבוי! הכל נהרס!!"
הקיסר הרומאי לא התייאש ,הוא אמר לכל החיילים" :אני מבקש
שתלכו שוב ותביאו שולחנות חדשים ,כיסאות ,צלחות וסכו"ם ,אוכל ומפיות
ותכינו הכל מחדש!!! שום דבר לא יעצור אותי ממה שאני רוצה!"
החיילים היו עיפים ,אבל לא היתה להם ברירה .הם חזרו אל הארמון ועבדו שישה
חודשים נוספים להביא הכל מתחילה .ובסוף הכל היה ערוך ,אבל לפתע התחיל
לרדת גשם .בהתחלה היה גשם חלש ,אבל לאט לאט הוא התחזק עוד ועוד עד
שהפך לגשם שוטף ששטף את כל הסעודה אל תוך המים של הנהר.
הקיסר התחיל לכעוס .הוא צעק לכל הכיוונים" :אני לא מבין מה זה?! למה זה
קרה לי שוב בפעם השניה???!" הוא הלך לרבי יהושע ושאל אותו" :תגיד לי ,למה
הרוח והגשם לקחו את הכל?"
חייך רבי יהושע ואמר לו" :אדוני הקיסר ,כבר הסברתי לך שה' הוא מלך העולם.
הרוח והגשם הם רק שני משרתים שלו ,שאחראים על הנקיון של העולם .הם
פשוט שמעו שיש סעודה ובאו לאכול ראשונים .למה אתה כועס? תמשיך להכין
עוד אוכל ,כי יש לו הרבה משרתים שעוד לא הגיעו וגם הם צריכים לאכול!"
הקיסר כמעט התפוצץ" :מה??? עבדתי שנה שלמה ורק שני משרתים אכלו? אם
זה כך ,אני באמת לא יכול להכין סעודה לאלוקים שלכם"...

הורים יקרים!
אנו מחכות לכן במוצאי שבת
בשעה  19:30בדיוק!
שבת שלום!
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בס"ד

הדלקת נרות:

16:04

שקיעה:

16:44

יציאת השבת:

17:18

פרשת וירא
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חידושבת
"כי ידעתיו ,למען יצווה את בניו
ואת ביתו" (י"ח,י"ט)
יש דרגות שונות בהשגחתו של הבורא
על ברואיו.
משל למה הדבר דומה :גננת
המשגיחה על ילדי הגן המשחקים
רואה את כולם אבל אינה מתערבת
בזטות :אם ילד נופל ,שיקום ,אובד
חפץ ,שיחפשו.
אבל אם נסיך הכתר הפעוט נמסר
לידיה ,תתייחס אליו באופן שונה.
כן ,ככל שהאדם מקורב יותר
לבורא ועושה רצונו ,השגחת
יותר,
צמודה
עליו
הבורא
ככתוב" :הנה עין ה' אל יראיו"
(רבנו הרמב"ן זצ"ל)

שבתטיפ
לפי גודל הציפיה וההכנה העצמית בימי
השבוע לשבת קודש ,כן גודל הרגשת
הקדושה והעונג בשבת.
טוב לומר על כל דבר
שקונים לכבוד שבת
"לכבוד שבת
קודש"

שבת

כמה טוב שבאת!

אוצר של שבת

8

סיפור בהמשכים.

פרק א'

גבריאל הלך בדרכו עייף ומותש .בכל האופק נראו רק גבעות ושטחים עצומים של חול.
כבר שלושה ימים שהוא רוכב על חמורו במדבר ,מחכה שיסתיים המסע.
"אני מקווה שאספיק להגיע לביתי לפני שבת קודש" הרהר גבריאל לעצמו .גבו כאב מן
הרכיבה הממושכת .הוא נעצר לנוח קמעה ,נתן לחמורו לרבוץ ,התיישב על החול הרך
ופתח את תרמילו לאכול דבר מה שישיב את נפשו.
לפתע שם לב גבריאל כי הוא יושב בסמוך לפתחה של מערה .בשקט ובזהירות נכנס
גבריאל לתוך המערה ,מקווה שאינה משמשת מקום מסתור לחבורות שודדים אכזרים.
גבריאל מצמץ בעיניו מסונוור .המנהרה מלאה באוצרות! כסף ,זהב ,יהלומים ,דינרים.
גבריאל צובט את עצמו ,כדי להיות בטוח שאינו חולם .באמצע הדרך  -למצוא כזה
מטמון?!
הוא יוצא מהמערה ורוצה להתחיל להעמיס על חמורו את השלל שמצא ,אך קול פנימי
לוחש לו" :גבריאל ,שבת מתקרבת .אם תתעכב כאן עוד מספר שעות ,אתה עלול לאחר
ולהגיע לידי חילול שבת! השבת היא מקור הברכה .לא יתכן שתפסיד מכך שתוותר
למענה".
מלחמה קשה מתחוללת בליבו ,אך הוא מצליח להתגבר .הזריזות נכנס גבריאל שוב
למערה ,נוטל משם דינר אחד ,מסמן עם גזיר עץ שהיה ברשותו את מקומה ופונה
להמשיך בדרכו.
"אשוב לכאן ביום ראשון על מנת ליטול את האוצר שמצאתי .אני מקווה שאף אחד לא
יקדים אותי ויקח אותו במקומי"...

בשבוע הבא נספר לכם את
מה שגילה במוצאי שבת

משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת

השבוע ,במוצאי שבת ,התקיים כנס 'מלווה מלכה' המיוחד,
בהשתתפות אימהותיכן היקרות והנפלאות .שמחנו לראותכן ולחוש
יחד איתכן את נועם השבת .ללוות אותה בסעודה מיוחדת ,לצפות
בסיפור מרתק ולקבל פמוטים מהודרים.
הרבה נחת!
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סיפור לשבת

שולחן השבת
של שיראל דדון

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
אדם נוהג במכונית שחורה
עם פנסים כבויים ,וכשהירח
לא מאיר.
לפתע התפרץ כלב שחור
והנהג עצר בחריקת בלמים.
כיצד ידע הנהג מתי לעצור?

יום
ראשון

עונג שבת

מאת :הילה סומך

מאפינס
רכיבים:
 2כוסות קמח תופח
 3/4כוס סוכר
 1/2כוס מים
 1/2כוס שמן
 1/2כפית מלח
 1/2כפית סודה לשתייה
 1כפית תמצית וניל
 1כפית קינמון
 2ביצים
 4בננות מבושלות
חופן שוקולד צ'יפס
הכנה:
לערבב את כל החומרים
(כדאי בבלנדר)
לאפות כ  40דקות
בתאבון!

שבת

רבי זושא היה אחד הצדיקים הגדולים של עם ישראל ויש עליו הרבה סיפורים.
גם סיפורים שקרו לו לבד וגם סיפורים שקרו לו ולאח שלו הגדול ,רבי אלימלך.
היום נספר סיפור רק על רבי זושא.
אפילו שרבי זושא היה צדיק גדול ,הוא החשיב את עצמו לאדם פשוט .כל פעם
שהיה צריך משהו ,לא ביקש מאף אחד ,כי לא רצה לצער או להטריח מישהו
בשבילו .הוא היה מרים עיניים לשמים ומבקש מה שהוא צריך מה'.
כל בוקר לאחר תפילת שחרית הוא היה יושב בבית הכנסת ולומד תורה .לאחר
כמה שעות של לימוד ,הוא היה מרגיש רעב .ואז היה מרים את עיניו ואומר:
"ריבונו של עולם ,זושא שלך רעב ...הרי אתה מאכיל את כל החיות והבהמות
שבעולם .אנא ,תאכיל גם אותי"!...
ואז מה קרה? כל האנשים שישבו בבית הכנסת היו שומעים אותו מייד מביאים
לו לאכול .רבי זושא אכל ואמר" :ה' ,תודה רבה על האוכל שהבאת לי!" וכך היה
קורה בכל יום .ר' זושא היה אומר" :ה' ,זושא רעב" והאנשים בבית הכנסת היו
מביאים לו לאכול.
פעם אחת ,אחד המתפללים שבבית הכנסת כעס ואמר לכולם" :זה לא בסדר!
רבי זושא יודע שאנחנו נמצאים כאן ,שומעים אותו ומביאים לו לאכול ,לכן הוא
סומך עלינו שנביא לו בכל יום .אני מבקש מכולם שמחר אף אחד לא יביא לו אוכל
ונראה מה הוא יעשה".
למחרת ,נשאר רבי זושא כהרגלו ,ללמוד אחרי התפילה ולאחר כמה שעות ,נהיה
רעב .כרגיל ,הרים את עיניו ואמר" :ה' ,זושא שלך רעב! הבא לי בבקשה אוכל!"
אבל הפעם ,אף אחד מהמתפללים לא קם ולא הביא לו אוכל.
רבי זושא המשיך ללמוד עוד כמה שעות ואז נהיה ממש ממש רעב (רבי זושא היה
עני מרוד ובביתו לא היה דבר לאכול ,לכן לא הביא מביתו) ,שוב הביט אל השמים
ואמר" :ה' ,זושא ממש ממש רעב! ואתה הרי מאכיל את כל הנמלים בעולם ,ואת
כל הכלבים והחתולים והפילים והיתושים ...מליונים מליונים ...אז בבקשה ,תביא
אוכל גם לזושא"!...
אבל גם הפעם אף אחד לא קם מהכיסא להביא לו אוכל .כולם המשיכו ללמוד,
כאילו אינם שומעים .לפתע ,נפתחה דלת בית הכנסת ולתוך בית הכנסת נכנס
איש אחד שאף אחד לא הכיר אותו .הוא החזיק ביד סיר אוכל ושתי ככרות לחם.
פנה האיש אל אחד המתפללים ואמר לו" :סליחה ,אדוני ,אתה יודע מי זה זושא?"
האיש התפלא וענה" :כן ,הוא יושב שם בצד ולומד!"
האיש הלך לרבי זושא ואמר" :הנה ,יש כאן סיר אוכל ושתי ככרות לחם .זה
בשבילך .שיהיה לך בתאבון!"
הרים רבי זושא עיניים לשמים ואמר" :הוי ,ריבונו של עולם! ידעתי שאתה מרחם
על כל יהודי ואתה מאכיל ומפרנס את כולם .תודה רבה על האוכל שהבאת לי!"
האיש שהביא את האוכל עמד לצאת מבית הכנסת ,אולם אחד המתפללים עצר
אותו" :תגיד לי" שאל "למה הבאת לרבי זושא לאכול? מי אמר לך שהוא צריך
לאכול?"
השיב האיש" :אבא שלי נפטר לפני כמה שנים והלילה הוא בא אלי בחלום ואמר
לי :אני מצווה אותך שתלך בשעה כזו וכזו לבית הכנסת ותביא אוכל ליהודי אחד
שקוראים לו זושא".
בהתחלה חשבתי שזה סתם חלום ,אבל חלמתי אותו שוב ושוב שלוש פעמים .לכן
באתי לכאן והבאתי לו לאכול".
כל האנשים שהיו בבית הכנסת הבינו את הלקח .באמת ,הכל מאת הקדוש ברוך
הוא .מי שמביא את האוכל הוא רק השליח .ה' דואג לרבי זושא ולכל אדם ,לכל מה
שצריך ,רק שיתפלל ויבקש.

כמה טוב שבאת!
bnotahail@gmail.com
רמת גן  טל'03-6722256 :
03-6722256
אלימלך  13א'
רח' פקס:
03-6722208
'בנות החיל' 
ספר טל':
רמת גן
בחסות בית
אלימלך  13א'
העלון יצא
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח'
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בשבוע שעבר היה הלוח לפי אופק ירושלים ,עמכם הסליחה

הדלקת נרות:

16:16

שקיעה:

16:38
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ו
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החיל
פרשת חיי שרה
חידושבת
"שתה וגם גמליך אשקה"
(כ"ד ,י"ד)
חכמה טמונה הייתה בניסיונו של
אליעזר .אם יבקש מהנערה להשקותו
וישתה כמה לגימות ,מה תעשה
בשאר המים שנותרו בכד?
אם תשאם לביתה  -אולי חולה הוא
במחלה מדבקת?
אם תשפכם  -תעליב אותו קשות.
אם תציע להשקות את הגמלים
 תרוויח מכל הצדדים :גם תגדילחסדה וגם תשמור על ניקיון המים.
בכך תוכיח ניקיונה ,עדינותה וחכמתה.
(הרב ה'שפתי כהן' זצ"ל)

משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת
מזל טוב למורה אסתר
לרגל הולדת הבן.
ברוכה הבאה למורה
למורה שרה יגודיוב!

שבת

כמה טוב שבאת!

אוצר של שבת

פרק ב'

שבת המלכה פורשת את כנפיה .גבריאל
כבר נמצא בביתו מסב לשולחן שבת עם
משפחתו האהובה ,מענג אותה במיני
מטעמים ומכבד אותה בבגדים נאים .כל
בני הבית מצטרפים לשירה הסוחפת,
משמיעים דברי תורה על הפרשה ואף
הקטנים שבילדיו מספרים במתיקות את
שלמדו השבוע בגן.
גבריאל יושב ,שליו ורגוע ,שוכח מטרדות
השבוע ואת מה שעבר עליו אך לפני זמן
קצר :המדבר ,המערה ואוצרותיה ,הכל
נדחק הצידה ,ורק שמחה ונעימות של
שבת קודש ממלאים את ליבו.
ביום ראשון משכים גבריאל קום
ורוכב מספר שעות עד למערה מלאת
האוצרות .הוא לוקח עימו שלושה
סוסים נוספים להעמיס עליהם את
השלל שיאסוף.
הוא נכנס למערה עם שקים בידו,
מתכננן למלאתם בכסף וזהב.

סיפור בהמשכים .בפרק הקודם
סיפרנו על האוצר שמצא גבריאל

גבריאל נכנס למערה ,צופה בדימיונו את
שיעשה עם הרכוש הרב .וילה יוקרתית
יבנה לעצמו ,ירכוש מרכבה הדורה עם
סוסים צחורים אבירים ,אולי גם יעסיק
משרת או שניים.
הרבה מצוות יעשה גבריאל עם כספו,
יתמוך בעניים ,מסכנים וגלמודים ,ישלח
מזון לחג עבור משפחות שאין בידן כסף
עבור הוצאות החג.
שובל דמינותיו נקטע באחת ,המערה
ריקה!!!
גבריאל מרגיש שהקרקע רועדת תחתיו,
ראשו סחרחר עליו ,רגליו כבדות.
וקול פנימי לוחש לו ברוגע' ,גבריאל,
השבת היא מקור הברכה ,לא יתכן
שתפסיד אם התגברת לכבודה'.
גבריאל מתאושש אט אט ,ופונה לשוב
לביתו עם שלושה סוסים ריקים ,אפוף
באמונה חזקה ש'שבת היא מקור
הברכה'.

בשבוע הבא נספר לכם מה
עשה גבריאל עם הדינר?
משיבת נפש

בנות החיל שואלות
ובעלון מקבלות תשובות

שאלה מאת מיכל בן עזרא:
האם מותר לשחק בשבת
במשחק שצריך בו לברור את
הקלפים הרצויים?

הרב ניסן שליט"א עונה:
אין כאן בעיה של ברירה ,כי
את מה שרוצים  -לוקחים.

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
מה קורה כשזורקים אבן
אדומה לים השחור?

יום
שני

והזוכה בהגרלה
על פתרון החידות:

אורה בכר
פתרון פרשת לך לך:

פתרון פרשת נח:

תרנגול אינו מטיל ביצים,
רק תרנגולת...

לבת הזקונים
קוראים יעל

פתרון פרשת וירא:

היה בוקר והנהג ראה את הכלב

שולחן השבת
של אדל אושמי
תמונות של שולחן שבת אפשר לשלוח למייל:
okmail.co.il@8517801

עונג שבת

עוגיות
פצפוצי אורז
להכין מנג'טים
מצרכים:
 1מרגרינה
 2כפות קפה נמס
חבילת חלבה  500גרם
חצי קופסת דבש  250גרם
אופן הכנה:
לבשל על האש
לכבות את הגז
ולהוסיף חבילה שלמה
של פצפוצי אורז (עדיף מלא)
לשים במז'טים ולקרר

שבת

כמה טוב שבאת!

סיפור לשבת
לפני הרבה שנים חי בארץ ישראל יהודי שקראו לו" :ניקנור" .ניקנור אהב מאוד
את ה' ותמיד השתדל לעשות הרבה מצוות .פעם ,הוא הרגיש בליבו שהוא רוצה
לתת מתנה לקב"ה .אבל איזו מתנה אפשר לתת לה'? הרי כל העולם שייך לה'!!
הוא חשב וחשב ...והיה לו רעיון!
הוא אמר לעצמו" :הרי הבית של ה' הוא בית המקדש .אני אכין משהו לכבוד בית
המקדש וזה יהיה מתנה לה'!"
הלך ניקנור לבית המקדש ושאל איזה דבר צריך להכין .אמרו לו שצריכים דלתות
לשער שנמצא בצד מזרח.
"מצויין!" צהל ניקנור "אני אתרום דלתות הכי יפות! הכי מכובדות! לכבוד בורא
עולם!" ניקנור שמע שיש במצרים עיר ששמה אלכסנדריה ,שם יש אנשים
מומחים שיודעים להכין דלתות מעץ שמצופות בנחושת מיוחדת שדומה לזהב.
דלתות גדולות ויפות...
ניקנור לא התעצל .הוא עלה לאניה ,והפליג למצרים .שם הוא פגש את האומנים
והם הראו לו מה הם יודעים לעשות .כמובן שהוא נשאר שם כמה שבועות ,עד
שהדלתות היו מוכנות ושילם לאומנים הרבה מאוד כסף.
אבל איך סוחבים דלתות כאלו גדולות? הן הרי ממש כבדות! הוא שכר פועלים
שסחבו אותן לאט לאט לעבר הנמל ,עד לאניה .ברוך ה' הדלתות כבר שם .האניה
התחילה להפליג .איזו שמחה היתה לו בלב !...הנה ,עוד מעט הוא זוכה להביא
מתנה לקדוש ברוך הוא...
אבל אז קרה משהו לא כל כך נעים ...מה קרה? מזג האויר השתנה והים התחיל
להיות סוער .הגלים נעשו יותר ויותר גבוהים והאניה התנועעה ימינה ושמאלה,
למעלה ,למטה....
כולם התחילו לצעוק ולבכות .הספנים ניסו לסובב את המשוטים ,אבל זה לא עזר,
ואז הם באו אל ניקנור ואמרו לו" :תשמע ,ניקנור ,האניה כמעט טובעת ,אנחנו
חייבים להציל את המצב .על האניה יש את שתי הדלתות היפות שהכנת לבית
המקדש והן מאוד כבדות .הן גורמות לאניה לשקוע יותר .אנחנו חייבים לזרוק
דלת אחת אל הים ,אולי זה יעזור והאניה לא תטבע...
דעו לכם ,שה' הביא בכוונה את הסערה דווקא עכשיו .למה? כי הוא החליט
לעשות לניקנור מבחן!!! ה' רוצה לראות עד כמה מוכן ניקנור להתאמץ בשביל
להצליח לעשות את המצווה .הספנים לקחו את הדלת וז-ר-ק-ו אותה לתוך הים!
אבל זה לא עזר בכלל .הים המשיך להשתולל .למה? כי ה' עדיין לא סיים את
המבחן! ה' רוצה לראות מה ניקנור יעשה עכשיו.
הספנים באו לניקנור ואמרו לו" :תשמע ,זרקנו דלת אחת לים ועדיין הספינה
שוקעת .כנראה שאין לנו ברירה ואנחנו צריכים לזרוק גם את הדלת השניה"...
ואז ,ניקנור רץ אל הדלת השניה ,חיבק אותה בשתי הידיים חזק חזק ואמר" :אם
אתם רוצים לזרוק את הדלת השניה  -תזרקו גם אותי לים הסוער!"
ראה ה' את מסירותו של ניקנור ,איך הוא עמד במבחן וקיבל בו  !100%באותה
שניה אמר לרוח שתפסיק לנשוב כל כך חזק והסערה נפסקה .האניה שטה בנחת
על המים.
איזה נס!!! כולם שמחו מאוד ,חוץ ממישהו אחד .ניקנור .הוא היה עצוב מאוד.
בגלל הדלת הראשונה .כמה חבל שהיא טבעה במצולות ים!
אמר ניקנור לעצמו" :כמה חבל שלא מסרתי את הנפש גם על הדלת
הראשונה ...כמה חבל שהיא טבעה בים "...ה' ראה כמה שניקנור
מצטער ועשה לו נס!
ברגע שהגיעו לחוף של העיר עכו ,כל האנשים ירדו מהספינה ,ומה
הם רואים? הם רואים את הדלת הראשונה מציצה מתוך המים!
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הדלקת נרות:

16:14

שקיעה:

16:36

יציאת השבת:

17:16

אוצר של שבת
חידושבת
ויהי עשיו איש יודע ציד ...ויעקב
איש תם יושב אוהלים"
(כ"ה ,כ"ז)

הפסוק לא בא להודיע את
מהותו של יעקב אבינו ע"ה
שהיה תם ויושב אוהלים בלבד.
הכתוב מבליט יחד "ויהי עשיו
איש יודע ציד איש שדה" -
למרות שאחד מהם התדרדר
והתפקר לא הושפע יעקב
אבינו ולא למד מדרכיו" ,ויעקב
איש תם יושב אוהלים"
(הגאון רבי וידאל הצרפתי זצ"ל)

שבת

כמה טוב שבאת!

פרק ג'

גבריאל חוזר לשגרה השוטפת,
מטלות היום יום השכיחו ממנו את
האוצר שמצא ,את דמיונות האושר,
והאכזבה הגדולה .רק הדינר שלקח
עימו מהמערה בכיסו באותו יום
שישי נשאר מוטמן באחת המגירות
בחדרו.
באחד הימים נקש על דלת ביתו שכנו
וידידו הטוב ,שלמה" .באתי להיפרד"
שח שלמה" ,מצבי הכלכלי דחוק
לאחרונה ,בקרוב אני מתעתד לנסוע
למדינה רחוקה על מנת להביא
סחורה לעסק שלי ,אותה אוכל
למכור ,להרוויח כסף ולהתפרנס
בכבוד".
"ה' יצליח דרכך" איחל גבריאל
בחמימות" ,יהי רצון שתראה ברכה
בעסקך ,תיסע לשלום ותשוב
לשלום!"
"אולי רוצה אתה שארכוש משהו
בעבורך? איזה פריט מסוים שלא
ניתן להשיג בעירנו?" שאל שלמה
את גבריאל.
"תודה ,תודה על רצונך הטוב להיטיב
עימי ,אך אין ברשותי סכום שאוכל
לשלוח איתך לשם כך ,גם אני
חסר אמצעים ומצבי הכלכלי אינו

סיפור בהמשכים .בפרק ב' סיפרנו
על ההפתעה המרה במערה הריקה

מאפשר זאת" ,השיב גבריאל.
שלמה חייך בהבנה.
"רגע אחד" ,קימט גבריאל את מצחו,
"יש ברשותי מטבע ,דינר ,דינר
ממערת אוצרות ,ארין לי מושג מה
שוויו ,ואם יוכל להביא תועלת בכלל,
אתן לך אותו".
גבריאל נכנס במהירות לביתו ולאחר
דקות ספורות עמד שוב בפתח ובידו
הדינר הכסוף ,מזכרת מסירות נפש
והתגברות פנימית למען שבת קודש.
שלמה מישש את הדינר "זה נראה
משהו בעל ערך" המהם לעצמו" ,מה
תרצה שארכוש לך בו?".
"איש פשוט אני ואיני מבין בסחורות,
עשה בו כטוב בעיניך וקנה לי מה
שתראה לנכון".
השניים לחצו ידיים ונפרדו לשלום.
שלמה נסע לדרכו ,כשבין מיטלטליו
נח בשלוה דינר כסוף ובוהק.
לא קלה היתה הדרך לשלמה.
שבועות מספר היטלטל באניה,
רוחות סערה פקדו אותה בדרך ,אך
לאחר חודש תמים נחה כף רגלו על
חופה של המדינה אליה חפץ להגיע.

בשבוע הבא נספר לכם מה
קנה גבריאל עם הדינר
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עונג שבת
עוגת זברה
מדהימה
רכיבים:
 6ביצים
 1כוס סוכר
 2כוסות קמח
אבקת אפיה
 2סוכר וניל
חצי כוס שמן
חצי כוס מים
אופן הכנה:
מפרידים את הביצים
מקציפים את החלבונים עם כוס סוכר
ולהוסיף את יתר החומרים
כשמהירות המיקסר יותר נמוכה
מחלקים את התערובת לשתיים
לתערובת אחת מוסיפים
 2כפות קקאו נמס
במעט מים חמים
ועוד חצי כוס סוכר
לוקחים תבנית עגולה ומשמנים,
ממלאים כוס בתעורבת חומה וכוס
נוספת בתערובת הלבנה.
שופכים למרכז:
מתחילה עם הלבן  -חצי כוס ח"פ
ומעל זה חצי כוס תערובת חומה
ממשיכים ככה עד הסוף
אופים ב  180מעלות

שבתטיפ
טיפ:
קיבלת ממתקים השבוע?
מיום הולדת או מסיבה או סתם?
תשמרי משהו שאת אוהבת לשבת
ותזכי בכל רגע לקיים מצות "זכור את
יום השבת"! קל ופשוט והשכר  -עצום!

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
יום
שלישי

יש בי יערות
אך לא עצים
יש בי אגמים
אבל אין מים
יש בי כבישים,
אבל אין בהם מכוניות
מי אני?
משבת  -לשבת

על הנעשה בבית ספרנו משבת לשבת

המבצע
אנו בשיאו של מבצע "שבוע
הכנות לשבת קודש".
הבנות נרתמות במרץ לעזור
בבית והאירה והתכונה מורגשת
היטב.
המשיכו לעשות חייל!

שבת שלום!

שבת

כמה טוב שבאת!
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חידושבת
"סולם מוצב ארצה" (כ"ח,י"ב)
אם האדם שפל בעיני עצמו ,אזי
"וראשו מגיע השמימה" הרי הוא
גדול בשמים ,והוא זוכה לידי "והנה
ה' ניצב עליו" שתהא השכינה
שרויה עליו.
(אורח לחיים)
"ויקץ יעקב משנתו"
(כ"ח ,ט"ז)
ויקץ "ממשנתו" שלמד באמצע
השינה ,צדיקים כל כולם תורה
ואפילו בשעת השינה.
(בעל בטורים)

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
יום
רביעי

שבת

כמה טוב שבאת!

אני יכולה
להכנס דרך החלון,
אפילו שהוא סגור.
מי אני?

סיפור לשבת
איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו ,כביזנסמן נאמן ,אמין ,ישר דרך ,שכל מילה
שלו בסלע ,שתיקה בתרי .מי ששיתף עמו פעולה ידע ,שמעבר למיומנותו המקצועית בענייני
יבוא ,יצוא ,יש לו גם ברכה מיוחדת בידיים .למה? ככה.
בקיצור ,היה כדאי לשתף עם שרעבי פעולה ,כמעט בכל תחום עסקי ,כי השורה התחתונה,
היתה רווח נקי .ומי בימים טרופים אלה ,איננו רוצה להרוויח?
גם במישור המשפחתי רשם לעצמו שרעבי הישג לא מבוטל .היתה לצידו נוות-בית בעלת
חסד ,מאירת פנים ,וארבע בנות צעירות מחונכות להפליא ,שהישגיהן בלימודים היו לעילא
ולעילא ,והנהגותיהן מכובדות למדי ביחס לדור.
יתירה על כל זאת ,מר גרשון שרעבי היה איש משפחה למופת ,אשר ידע לשמור על המינון
המדויק שבין העצבנות העסקית לרגישות המשפחתית .מי כמוהו מומחה שידע כיצד לא
לחצות גבולות ולא לערבב בין המתח העסקי ,לבית ולנפשות הפועלות בו.
היה לו זמן לכל.
בין פלאפון לטלפון ,הוא ידע למצוא את  10הדקות לשבת עם בנותיו על שיעורי בית ,על סיפור
מרתק ,ואפילו על פיוט תימני עסיסי ,כמו "דרור יקרא לבן עם בת" או "אם ננעלו דלתי נדיבים"
וכו' .ובאמת בלי הרבה הקדמות מיותרות ,שרעבי היה סיפור הצלחה ,שפשוט תענוג לקנא לו.
הקנאים ,מבחינתו ,יכלו לעבוד שעות נוספות.
אם כל כך טוב ,תשאלו אותו ,אז מה בעצם כל כך רע? מה הניע פתאום את מר שרעבי הסימפטי
לרוץ לכוון כל חרדי מצוי ,או אברך שיגרתי שיבוא לבדוק את מזוזות ביתו? מה הדחיפות ,מה
הבהלה ,על מה ולמה אי-השקט?
הלוא ברוך השם ,כולן בריאות ,האישה ,גם הבנות.
גם העסקים פנטסטיים פורחים מיום ליום.
וגם הוא מרגיש  -ברוך השם  -מצויין למרות  50שנותיו הקדחתניות.
מה מריץ את גרשון לעבור מסופר סת"ם למשנהו ,כדי לשמוע" :תשמע מיסטר ,המזוזות שלך
מהודרות ,תקינות ,הכל יוצא מן הכלל .הסופר שכתב לך אותם מגיע לו צל"ש."...
אלא מה ,מר שרעבי היה בטוח ,שמומחי הסת"ם מסתירים ממני את הקלקול ,ואת האותיות
והתגים הפסולים .היה ברור לו מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות" .ריבונו של עולם ,איך יתכן
שפתאום כל הבית שלו מתחיל ...לחזור ...בתשובה .בטוח שהמזוזות אשמות!!!".

המשך מאחורי הדף

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

אוצר של שבת

פרק ד'

סיפור בהמשכים .בפרק ג' סיפרנו
ששמואל העביר את הדינר לשכנו שנוסע למדינה רחוקה
מראות היריד וריח הסחורות סחררו את שלמה ,הוא
בלע אל קרבו את המראות ,והחל להתענין בסחורות
שהוצעו שם בשפע ,הוא נשא ונתן ,התווכח על
מחירים ,בקושי אכל וישן בימים עמוסים אלו ,הוא
היה בעסקים ,ניסה לנצל כל שניה ביריד הגדול ,ודינר
הכסף של גבריאל נשכח ממנו כליל.
לאחר חודש של עבודה מאמצת ומעייפת ,שם שלמה
פעמיו לכיוון הנמל ,הוא ישב בתוך עגלה טעונה
בסחורה הרבה והמשובחת שקנה כדי למכור ולפרנס
את משפחתו.
בהגיעו לנמל שכר זוג סבלים שיעזרו לו לשאת את
ארגזיו הרבים לעבר האניה.
לאחר שהיה כל המטען בתוך בטן האניה ,ישב שלמה
לנוח קמעה על הסיפון ולשחרר קצת את עצמותיו
הדואבות.
ואז בבת אחת הבזיק הזיכרון במוחו' .הדינר ,הדינר של
ידידו הטוב גבריאל ,כיצד שכח ממנו? כה טרוד היה
ברכישות ,בקניות ,ולא זכר אותו כלל ,מה יעשה כעת?'

עונג שבת

סלט סלק
ותפוחים
חומרים:
 2סלק
 2תפוח גרנד סמית
מלח ,פלפל שחור ,שמן,
כוסברה קצוצה
 1לימון

שבת

כמה טוב שבאת!

זה התחיל עם בתו הבכורה רויטל החיילת .לפני כחצי שנה נקלעה רויטל להרצאה בנושא
יהדות .מכאן היתה קצרה לשמור שבת ,ללבוש מלבושים צנועים ,ולבקש מאמא להגיש
לה בשבת אוכל קר רק בצלחות פלסטיק.
גרשון קיבל את המהפך של בכורתו ,בחיוך ציני" .גם אמא שלי מתימן עליה השלום,
הקפידה על כשרות ...וחוץ מזה אין לי התנגדות לאכול בצלחות מפלסטיק."...
חודשיים אחר-כך ללא הודעה מוקדמת ,הודיעה לו בתו השניה טליה ,הלומדת בתיכון
חילוני ,כי גמלה בליבה החלטה לעבור לסמינר חרדי ...שומו שמים ,גרשון הרגיש זעזוע...
בהחלט מובן.
בתו השניה ,שהיתה ידידת נפש של אחותה הבכירה רויטל ,הלכה בעצתה למספר
הרצאות בסניף "לב לאחים" המקומי ,ונתפשה .האמת בערה בלבה ,היא חשה שאין היא
מסוגלת להמשיך וללמוד במוסד חינוכי פרוץ ,שמזלזל בקדושת התורה...
כאן גרשון התחיל לנהל מאבק עיקש וחסר פשרות.
"אני מוכן שתהיי דתיה ,אבל את מבחני הבגרות תסיימי כאן בתיכון הנוכחי .לא עוברים
לשום מקום "...צעק על טליה.
גרשון דיבר עם הקירות.
טליה ,שכבר משבצות זהב לבושה ,פשוט לא גילתה שום נכונות לעלות לאוטובוס
המוביל לתיכון ...גרשון רתח.
שבועיים אחר-כך הגיע המפץ הגדול .בתו השלישית אורלי הודיעה אף היא ,שבבית
הספר היסודי בו היא לומדת ,לא לומדים תורה ומצוות ,והיא החליטה להיות דתייה כמו
אחיותיה הגדולות ,ועכשיו ומיד ,ללא ויכוח יש להעביר אותה למוסד חרדי...
גרשון שרעבי היה בטוח שהמבול של פרשת נח ,הוא קטן לעומת מה שמתחולל אצלו
בבית ...בעודו חוכך בדעתו כיצד להילחם עם התופעה המחרידה הזו ,התיישבה לצידו
אשתו גאולה והודיעה לו בקול רך" :גרשון ,הבנות הפכו לדתיות ,הן יקרות לי מאוד,
החלטתי לשמור שבת בשבילן."...
לאיש העסקים החביב שלנו זה היה כבר יותר מדי .הוא התרומם מן הכורסא ,נטל סכין
מטבח ,והחל לשלוף אחת אחרי השניה את המזוזות המהודרות שנקבעו בוילה שלו ,לפני
פחות מעשור ,ואחוז אמוק הוא רץ לרב השכונה ,שהודיעו  -חד משמעית  -כי המזוזות
מהודרות ,ומשם הוא רץ לעוד סופר סת"ם ,ומשם ללשכת רב העיר ...המזוזות ,לא יאומן,
תקינות.
ולמה להאריך ,גרשון שרעבי היה בטוח כי הבית שלו חזר בתשובה ,כי המזוזות פסולות...
לא מחלות ,לא בעיות של שלום בית ,לא קשיים עסקיים...
נכון להיום ,גרשון שרעבי רגוע .הוא הבין טוב מאוד שהמזוזות המהודרות ,דווקא
משפיעות לטובה על המשפחה .בנותיו שהיו טובות ממילא ,הפכו לטובות ומתחשבות
עוד יותר" .כבוד אב" שהוא זוכה לו ,הוא לא דמיין אפילו בחלומותיו הכי וורודים.
נו ,מה לעשות כאשר כבר כל הבנות שומרות שבת ,וגם האשה מתחזקת מרגע לרגע,
החליט גרשון שרעבי ,שכדי להשאיר אווירה נעימה בתא המשפחתי ,גם הוא לא ממהר
לאף מקום ביום השבת.
לימדו אותו לעשות קידוש ,לא לבלוע מילים ,הוא למד לנטול ידיים ,לברך "המוציא",
ותתפלאו הוא אפילו נהנה לברך "ברכת המזון" ,ובין נטילה לברכה ,הוא מציץ לעברן של
המזוזות הקבועות בתוך בתי זכוכית יפהפיים ,וחושב בלבו "רבונו של עולם ,איך סידרו
אותי המזוזות האלה".
לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה.

שולחן השבת
של המנהלת תחי'

תמונות של שולחן שבת
אפשר לשלוח למייל:
okmail.co.il@8517801

אופן ההכנה:
לבשל את הסלק עד
שמתרכך ,לגרד בפומפייה
(פסים מאורכים),
לקלף את התפוחים ולגרד
בפומפייה ,להוסיף מיץ
מלימון  ,1כוסברה קצוצה,
קורט מלח ,חצי כפית פלפל
שחור וכף שמן,
לערבב הכל היטב ולהגיש.
בתאבון!!

סיפור לשבת
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שקיעה:

16:38

יציאת השבת:
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חידושבת
אוצר של שבת

פרק ה'

אמר הגאון רבי מימון בן עטר זצ"ל:
ריב היה בין יעקב לעשיו.
מבחינתו של יעקב ,וכן היא האמת ,היה הוא הצודק:
א .הוא היה הראוי להיות הבכור מלכתחילה
ב .הוא קנה את הבכורה
ג .רבקה אימו הודיעה לו בנבואה שהברכות הן שלו
ד .אביו אישר את הדבר באומרו "גם ברוך יהיה"
ה .הקב"ה חזר על הברכות ואישר אותן.
אבל מנגד ,ניצב עשיו שחשב אומנם בטעות ,שרומה
פעמיים ונוטר איבה ליעקב.
יעקב לא צריך לפחד ,שהרי לימינו ניצבים גדודי
מלאכים ,עימו שורה ברכת ה' ,והבטחתו הניצחית.
ובכל זאת הקריב יעקב מכבודו ומרכושו כדי לפייס
את בעל ריבו!
הכל כדאי ,למען השלום! גם אם הוא הצודק.
יהיו מעשי האבות סימן לבנים ,הבה נלך בדרכו!

בעודו מהרהר ומטקס עצה
מה לעשות ,הבחין בחבורת
אנשים העומדת למרגלות
הספינה ומכריזה בכל רם:
"סחורה משובחת ,סחורה
יקרת ערך ,בואו לקנות
להתעשר ולהרוויח"...
שלמה היטה אוזן לקריאות
החוזרות ונשנות ,הוא שם
לב שקהל רב מתאסף סביב
אותם מוכרים .לאחר שהעיף
מבט בשעונו וראה שנותרה
עוד כמחצית השעה עד
להפלגת האניה ,ירד בזריזות
לכיוון הנמל ומיהר אל
חבורת הסוחרים.
ככל שהתקרב שלמה למקום
זיהה שהקהל הגדול המקיף
את הסוחרים מורכב ברובו
מעוברי אורח סקרנים ,לא
היה נראה שמשהו מהם
מעונין באמת לרכוש את
הסחורה המוצעת למכירה.

בפרק ד' סיפרנו
על עסקיו של שלמה
והשיכחה מהדינר

תמיהתו הלכה והתגברה
כאשר הבחין שהסחורה
היקרה הינה ערימת ארגזי
עץ ישנים ושרוטים.
הוא ניגש לאחד הסוחרים
"אמור לי ,מה יש לך להציע?
ערימת הארגזים הזו אינה
מושכת במיוחד ,מה היא
מכילה?"
"איני מוכן לגלות" השיב
בעל הסחורה" ,אך יכול אני
להבטיח שמי שיקנה אותה
רק ירוויח".
שלמה שקל את הענין' ,מצד
אחד הדינר אינו שלי  ,ויהיה
זה חוסר אחריות מצידי
לקנות בו סחורה שאיני יודע
אפילו מה היא ,האם אפשר
לסמוך על הסוחר ,מי הוא
בכלל? איני מכירו ואולי
רמאי הוא וסתם טוען שהיא
יקרת ערך כדי להתפטר
ממנה'...

שבתטיפ

שבת
שבת

כמה טוב שבאת!
כמה טוב שבאת!

זר פרחים על שולחן שבת מוסיף המון,
שימו לב שגודלו לא יפריע לקשר עין
בין היושבים.
לא רצוי לשים פרחים טריים על שולחן
האוכל כדי שלא יפלו מהם חרקים לתוכו.
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חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
איש אחד נכנס לחנות חיות
כדי לקנות תוכי .המוכר אמר
לו" :יש כאן תוכי שאומר את
כל מה שהוא שומע!"
האיש קנה את התוכי ואחרי
כמה ימים חזר עצבני ואמר למוכר שהתוכי
לא מדבר .ידוע לנו שהמוכר לא שיקר.
אז איך יכול להיות ששניהם צודקים??
והזוכה בהגרלה
על פתרון החידות:

חיה נעה מולה
פתרון פרשת חיי שרה :פתרון פרשת תולדות:

מפה
(גיאוגרפית)

האבן נרטבת לגמרי!

עונג שבת

מאת :הילה סומך

קינוח טעים
חומרים:
פצפוצי אורז מלא
חבילת שוקולד מריר
כף טחינה גולמית
כף שקדיה
אגוזי מלך טחונים
קורט קינמון
קורט זנגביל
מנג'טים
אופן ההכנה:
להמיס על הגז את השוקולד ,לצרף
את כל החומרים ,לבחוש מס' דקות
ולבסוף להוריד מהגז ולשפוך את
הפצפוצים לבפנים ולערבב היטב,
לקחת מהכף ביציקה
ולשפוך לתוך המנג'טים,
לצנן קצת במקרר ולהגיש.
בתאבון!!

שבת

כמה טוב שבאת!

סיפור לשבת
פעם אחת היה יהודי עשיר שה' הצליח את כל מעשיו .הוא היה אדם טוב ,שאהב מאוד לעזור
לאחרים ובמיוחד  -ללומדי התורה.
אנו צריכים לדעת שבתורה יש הרבה ספרים .חומש ,משנה ,גמרא .חומש ומשנה כתובים בלשון
הקודש ולכן יותר קל (לכאורה) להסבירם ,אבל את הגמרא יותר קשה להסביר כי היא לא כתובה
בעברית ,אלא בשפה אחרת ,שנקראת "ארמית" .וחוץ מזה יש בגמרא שאלות ותשובות או
הסברים עמוקים שכדי להבין אותם צריך לעמול במשך הרבה זמן ,אבל השמחה בלימוד הזה
היא גדולה מאוד מאוד מאוד!!
בכל דור ודור יש לנו את התלמידי חכמים שלא הולכים לעבוד ,אלא יושבים ולומדים כל היום
כדי להבין את הגמרא ואת ההלכות והם יכולים להסביר לנו מה שכתוב ולהורות לנו את ההלכות
בצורה מדוייקת ובהירה.
העשיר שאנו מספרים עליו ,אהב מאוד ללכת לבית המדרש ,אל תלמידי החכמים המאושרים,
ובכל פעם שהם היו מסיימים מסכת אחת של גמרא ,הוא היה עושה להם סעודה גדולה עם בשר
ועופות ושתיה ,ממש כמו בחתונה ורק החכמים יכלו להשתתף בסעודה הזאת.
והנה ,פעם אחת ,כשהתלמידים סיימו מסכת (חלק אחד מתוך הגמרא) והעשיר הכין להם את
הסעודה ,בעוד המלצרים עורכים להם את השולחנות ומניחים עליהם את הלחמניות והסלטים,
נכנס פתאום עני אחד ,שהיה מאוד רעב ,נטל ידיים ,התיישב לייד אחד השולחנות והתחיל
לאכול.
רץ אליו העשיר והתחיל לצעוק" :מה אתה עושה? מי הרשה לך לאכול? הסעודה הזאת מיועדת
רק לחכמים שלומדים גמרא!" העני נבהל ובא לקום ,אבל העשיר המשיך לצעוק" :אתה יודע
בכלל ללמוד גמרא?! הרי אתה אדם פשוט ,שיודע רק לקרא תהלים! תתבייש לך!"
היהודי קם והלך משם ,מבוייש.
בלילה ,אחרי שהסעודה נגמרה ,העשיר הלך לישון ונרדם .והנה ,באמצע הלילה הוא ראה מולו
שני חיילים .חיילים אלו לא היו חיילים רגלים .הפנים שלהם בערו כמו לפידים של אש .הם העירו
אותו ואמרו לו" :בוא איתנו מייד!" הוא לא ידע מיהם ולא ידע מה הם רוצים ,אולם הוא פחד
לסרב להם ולומר להם "לא" .הוא קם עם הפיז'מה ויצא איתם .בחוץ חיכתה להם כירכרה רתומה
לסוסים והסוסים התחילו לדהור לתוך היער .הכל היה חשוך והעשיר פחד נורא ,הסוסים נכנסו
עוד ועוד לתוך היער ולפתע ראו מערה גדולה שזורח ממנה אור גדול כמו השמש .הם ירדו
מהכרכרה ונכנסו לתוך המערה .שם הוא ראה שולחן גדול וסביבו ישבו צדיקים רבים שלמדו
תורה בקדושה ובטהרה.
החיילים המוזרים אמרו לו לעמוד בצד ולחכות .לפתע ,נפתחה דלת גדולה ושמעו קול גדול
שאומר" :כולם מוזמנים לקבל את המלך! נא לעמוד!" כל הצדיקים עמדו ולתוך החדר נכנס מלך
מיוחד ,שפניו מאירות ועל ראשו יש כתר מלכות .הוא צעד אל הכיסא שהכינו לו.
ואז אמר אחד החיילים" :המשפט מתחיל!"
מייד תפסו החיילים את העשיר והעמידו אותו לפני המלך .המלך אמר לו" :שלום .אתה בטח לא
יודע מי אני ומה אני רוצה ממך ,אז תיכף אגלה לך .אני דוד המלך .אתה נמצא בגן עדן וכרגע אני
תובע אותך למשפט!!!"
האיש התחיל לרעוד "מה??? אותי??? מה עשיתי?"...
ודוד המלך אמר" :אתמול בא עני לסעודה שלך ואתה צעקת עליו וגרשת אותו .אתה גם אמרת
לו שהוא לא נחשב לתלמיד חכם בגלל שהוא "בסך הכל יודע לקרא תהלים" במשפט הזה אתה
זלזלת בתהלים שאני כתבתי! איך אתה מעז לדבר כך על ספר התהלים? האם אתה יודע כמה
דמעות ירדו לי מהעיניים כשכתבתי את המזמורים להקדוש ברוך הוא? ה' כל כך שמח ומתרגש
לשמוע את התהלים שעם ישראל אומרים ,ואיך דיברת בצורה כזו?!" העשיר כל כך התבייש
וביקש סליחה ,כי לא ידע כמה התהלים חשובים בשמים .דוד המלך ענה לו" :אני סולח לך בתנאי
אחד  -שמחר תעשה עוד סעודה גדולה ותאסוף אליה את כל תלמידי החכמים שבעיר שלך וגם
את העני שגרשת אתמול .תושיב אותו בראש השולחן ותספר לכולם מה שראית כאן היום בגן
עדן"
העשיר הסכים והחיילים החזירו אותו הביתה.
בבוקר קם העשיר והזמין את כולם לסעודה גדולה .את העני הושיב בראש השולחן ,ביקש ממנו
סליחה וסיפר לכולם מה שגילה לו דוד המלך.
העשיר היה צדיק וכוונתו היתה לטובה ולכן לא נתנו לו עונש,
אלא גילו לו במה צריך לתקן והוא מייד חזר בתשובה.
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חידושבת
אוצר של שבת

פרק ה'

"היה רועה את אחיו בצאן (ל"ז ,ב')
מעשה באיכר שהלך עם בנו לשדה ,ראו
חיטה עומדת בקומתיה ,זקופה וגבוהה.
התפעל הבן.
ראו שדה אחר והשיבולים בו כפופות
ושחות ארצה,
הצטער הבן.
אמר לו אביו :טעית ,בני! השיבולים
זקופות הקומה  -ריקות הן ושדופות ,לפי
כן הן נושאות את ראשן בגאון.
ככל שהשיבולת מלאה וגדושה כן
היא משפילה את ראשה.
כך אמר הרב בעל ספר 'צרור המור' זצ"ל:
האדם ,ככל שהוא מלא וגדוש תוכן,
תורה וחכמה  -הוא ענו ושפל רוח.
יוסף ,שהיה בן זקונים וחכם היה עניו:
"היה רועה את אחיו בצאן" ומתרועע גם
עם בני השפחות.

שבת

כמה טוב שבאת!

לבסוף החליט שלמה שאין לו
מה להפסיד מהעיסקה הרי בכל
מצב בעוד דקות ספורות עליו
לעלות לאניה בדרך הביתה,
ואינו יכול הגיע בחזרה לעירו
בלי לרכוש מאום עבור גבריאל.
הוא השיב בחיוב לסוחר,
שחיוך רחב נמתח על שפתיו
בעקבות דינר הכסף שהועבר
לידו" .פועלי יעמיסו לך על
האניה את הסחורה המשובחת
שקנית ,אני בטוח שתהיה
מרוצה מאוד ממנה ,ולא
תתחרט כלל" אמר המוכר,
והבליע חיוך מתחת לשפמו
העבה.
שלמה התפלל וקיווה בליבו
שאכן הסחורה תניב רווחים

בפרק ד' סיפרנו
ההתלבטות של שלמה
אם לקנות את
הסחורה הסודית

ולא תגרום לגבריאל עוגמת
נפש.
ארגזי הסחורה שרכש הוכנסו
לתאו ,האניה צפרה שלוש
צפירות והחלה להפליג.
בלילה כאשר נכנס שלמה
לתא כדי לישון ,שמע קולות
מוזרים בחדר ,הוא בדק וחיפש,
הזיז את המיטה' ,אולי עכבר
מסתתר פה ,אולי חתול '..הרהר
בליבו .אך דבר לא היה מתחת
למיטה ,ושום חתולה לא
התחבאה מאחורי הארון.
ואז שם לב גבריאל שהקולות
המשונים בוקעים מתוך
הארגזים .מתוך ארגזי הסחורה
שרכש עבור ידידו גבריאל.

בפרק הבא נקרא
מה הכילו הארגזים

שבתטיפ
מוזיקה עריבה של שירי שבת מתנגנת
ברקע עם ההכנות ביום שישי ,מוסיפה
מאד לאוירה ,ונותנת מרץ להכנות,
נסי ותהני!
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חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
אני נעשה מוצלח ככל
שמשתמשים בי יותר.
מי אני?

יום
השישי

עונג שבת

כוסיות גבינה
לחנוכה ולכל השנה
מתכון חלבי!

חומרים:
 500גרם גבינה
 2שמנת חמוצה
חצי כוס סוכר
 2כפות סוכר וניל
 100גר' שוקולד לבן חלבי
 150גרם נוצ'ולה
שוקולד מגורד
פירורי בסקויטים
אופן ההכנה:
ערבבי גבינה ,שמנת ,סוכר וסוכר וניל
חלקי לשתיים
המיסי שוקולד לבן בכלי,
ערבבי עם חלק אחד של הגבינה
(למניעת הווצרות חתיכות שוקולד
בגבינה ,שימי תחילה בכלי של
השוקולד שתי כפות מתערובת
הגבינה ,ערבבי היטב ואז צרפי ליתרת
תערובת הגבינה)
ערבבי את החצי השני של תערובת
הגבינה עם הקרם נוצ'ולה
מומלץ לשים בתחתית הכוסיות
פירורי ביסקויטים או פירורי עוגיות
לוטוס
זלפי מתערובת הגבינה עם הנוצ'ולה
עד מחצית הכוסיות ומעל  -מתערובת
הגבינה והשוקולד עד ל 3\4
מהכוסית .פזרי מלמעלה
שוקולד מגורד

סיפור לשבת
לפני בערך מאתיים שנה חי צדיק אחד שקראו לו "רבי ישעיה" .הוא היה אוהב להכניס
אורחים.
פעם אחת ,הגיעה לעיירה שלו שיירה של סוחרים יהודים ,שהלכו למכור את הסחורה
שלהם בשוק של הגויים .ומכיון שהם היו טרודים במכירת הסחורה ,לא הספיקו לחזור
לביתם עד שהגיע יום שישי .השבת עמדה כבר להכנס ופתאום הם הבינו שהם ממש
בצרה .איפה ישנו? איפה יאכלו? לא היה שם בית מלון והם לא ידעו מה לעשות.
כמו בכל יום שישי ,יצא רבי ישעיה להסתובב ולראות אולי יש מישהו שזקוק לאוכל או
למקום שינה .והנה הוא רואה מולו קבוצה גדולה של סוחרים יהודים.
"שלום עליכם!" אמר רבי ישעיה "אתם אולי צריכים משהו?"
"כן" ענו הסוחרים "באנו למכור סחורה ולא הספקנו לחזור לבית וכבר הגיעה השבת.
אתה אולי תוכל לעזור לנו?" אמר להם רבי ישעיה" :בשמחה! אני מוכן להכניס אתכם
לביתי ולתת לכם כל מה שתבקשו .את האוכל הכי טוב והמיטה הכי טובה ,אבל בתנאי
שבסוף השבת כל אחד מכם ישלם לי חמש מטבעות זהב".
נבהלו הסוחרים" :מה?! חמש מטבעות זהב זה המון כסף!" הם לא ידעו מה לעשות ,אבל
מסכנים ,לא היתה להם ברירה .הם הסכימו.
נכנסו הסוחרים לביתו של רבי ישעיה ואמרו אחד לשני" :אם כבר אנחנו משלמים כל
כך הרבה ,אז לפחות נהנה עד הסוף!" אמרו לרבי ישעיה" :תביא לנו את היין הכי טעים
שיש ,דגים גדולים ,עופות ו בשר  -כמובן ,אורז ,אפונה ...א ...ואל תשכח בסוף להביא גם
גלידה ופיצוחים ,פירות ,עוגות וחטיפים ...ואנחנו גם דורשים שהמיטה תהיה עם שתי
כריות ,שמיכת צמר וגם פוך ולייד המיטה גם נעלי בית חמות!" וכך המשיכו לבקש הרבה
בקשות.
רבי ישעיה אמר" :אין בעיה! כל מה שביקשתם תקבלו!"
הוא ואישתו רצו והביאו לאורחים כל מה שביקשו עוד ועוד ועוד וכך היה כל השבת עד
מוצאי שבת .במוצאי שבת אמרו הסוחרים אחד לשני" :אח! איזו שבת של כיף זו היתה!
נכון שהתשלום הוא יקר מאוד ,אבל ניצלנו אותו כמו שצריך .אכלנו ,שתינו ונהננו!"
כעת צריך לשלם .כל אחד מהסוחרים הוציא חמש מטבעות זהב ובא לרבי ישעיה לשלם
לו" .הנה ,קח בבקשה את הכסף .היה שווה! נהננו מאוד!"
ואז ,אמר להם רבי ישעיה" :נראה לכם שאני אקח כסף?! מה פתאום?! הרי מצוות הכנסת
אורחים גדולה יותר מקבלת פני שכינה ,ואיך אני אמכור את הזכות בעד כסף??? בשום
פנים ואופן אני לא מוכן לקחת תשלום!"
הסוחרים התפלאו מאוד ושאלו את רבי ישעיה" :אז למה אמרת לנו בהתחלה שצריך
לשלם?"
חייך רבי ישעיה ואמר להם" :אסביר לכם .אם הייתי מכניס אתכם בחינם ,הייתם
מתביישים לבקש ממני אוכל ודברים טובים ולא הייתם מתענגים כמו שצריך .אבל אחרי
שאמרתי לכם שאתם צריכים לשלם ,לא התביישתם וביקשתם כל מה שאתם רוצים וכך
נהנתם ביום השבת כמו שה' רוצה .שנקרא לשבת עונג" הסוחרים שמחו והלכו לדרכם
לחיים טובים ולשלום.
לפעמים את מביאה חברה הביתה ולא שמה לב שהיא רעבה או צמאה והיא מתביישת
לבקש ,כי זה לא הבית שלה וגם אם את שואלת אותה בקול "את רוצה לשתות?" היא
מתביישת ועונה" :לא ,אני לא צמאה "...ובאמת היא כן צמאה .אז מה עושים? פשוט,
מגישים לה כוס שתיה .ותראי איך היא שותה...
צריך גם לשים לב לא לעזוב את החברה וללכת לעיסוקים שלנו ,כי אז היא תרגיש שלא
מתייחסים אליה .כאשר מביאים אורחת  -תמיד צריך לדאוג להיות איתה ושהיא תהנה.
גם למדנו שצריכים לשמוח ביום שבת קודש וחשוב לענג אותה במאכלים טעימים.

שבת

כמה טוב שבאת!
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

16:26

שקיעה:

16:48

יציאת השבת:

17:29
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חידושבת
"הוציאו כל איש מעלי" (מ"ה ,א')
"אמר רבי שמואל בר נחמני ,בצרה גדולה
הביא יוסף נפשו באותה שעה ,שאלמלי
הרגוהו ,אין כל בריה יכולה להצילו.
ולמה אמר יוסף "הוציאו כל איש מעלי"?
אלא כך אמר":מוטב שאהרג ,ולא אלבין
פניהם ברבים"!
(רבינו בחיי זצ"ל)
ומעשה שהיה במורינו רבי יהודה צדקה
זצ"ל שהזמין לביתו בחור למבחן ,כיוון
שהגיע ,אמרו לו :בא נרד לבית הכנסת
הסמוך .שאלוהו בני הבית :מדוע עליכם
לצאת מהבית?
אמר :הרי אני עומד לבחנו ,ואם יכשל
יכלם ,ואולי אף אצטרך להוכיחו ,בית
הכנסת ריק עתה מאדם ,ואיש לא יראה
בכשלונו.
ונפסק להלכה" :המוכיח את חברו ,בין
בדברים שבינו לבינו ובין בדברים שבינו
לבין המקום ,צריך להוכיחו בינו לבין
עצמו"
(רמב"ם)

שבת

אוצר של שבת

פרק ו'

בחשש רב ניגש שלמה אל
ערימת הארגזים המסתוריים,
בידיים רועדות פתח אט אט
את מכסה הארגז העליון.
חתולה מבוהלת קפצה החוצה
לעברו.
שלמה הביט המום במחזה.
בזו אחר זו החלו לנתר החוצה
חתולות בכל הגדלים והמינים.
שחורות לבנות מנומרות,
גם גורים קטנים ממש היו
שותפים לחגיגה.
לאחר מספר דקות בהן עשו
החתולות בחדרו כרצונן ,קפצו
על הארון ,זחלו מתחת למיטה,
וטעמו מארוחת הערב שהביא
לעצמו החל שלמה להחזירן
לארגז אחת אחת.

בפרק ה' סיפרנו על
הקולות המוזרים ששמע
גבריאל מתוך הארגזים

לא קלה היתה המלאכה ,אך
לאחר כרבע שעה מתישה
במיוחד היה החדר נקי
מהולכות על ארבע.
התישב שלמה על המיטה ונשם
לרווחה ,אך אז נזכר במטרה
שלשמה נקנו הארגזים -לספק
סחורה לגבריאל ,מה יאמר
ידידו על סחורה מן הסוג הזה?
שלמה נשא תפילה מעומק לב
'אנה ה' עזור לי ,בזכות שבת
קודש ,מקור הברכה ,גבריאל
התגבר ונזהר מלחלל אותה ולא
לקח את כל האוצרות שהיו
באותה מערה ,שלח לי סיוע
משמיים שאצליח להתפטר
מהחתולים הללו ולהביא לו
משהו שווה באמת תמורתן'.

בפרק הבא נקרא
מה עשה גבריאל עם
הארגזים

שבתטיפ
שבת זהו זמן נפלא לאיחוד הקשר
במשפחה ,בקשי מאמא לספר על ילדותה.

כמה טוב שבאת!
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
כאשר אני אוכל ,אני
גדל וכאשר אני שותה -
אני מת .מי אני?

יום
ראשון

והזוכה שוב היא :אורה בכר
עונג שבת

עוגת קוקוס
חומרים:
 6ביצים
חצי קילו קמח
 2אבקת אפיה
 2סוכר וניל
 1.5כוס סוכר
 1מרגרינה
חצי צנצנת ריבת שזיפים
או דובדבנים
רבע כוס שוקולית
 200גרם קוקוס
אופן ההכנה:
מכניסים לקערה:
קמח 5 ,חלמונים ,ביצה אחת שלמה,
אבקת אפיה ,סוכר וניל ,מרגרינה
וחצי כוס סוכר
לשים לבצק רך.
אם יבש מידי ,מוסיפים מעט מים.
משמנים תבנית חד פעמית בינונית,
שוטחים עליה חצי מהבצק,
מורחים מעל ריבה.
מערבבים את חצי הבצק השני עם
השוקולית ומורחים מעל הריבה.
מקציפים  5חלבונים עם כוס הסוכר.
מוסיפים בעדינות קוקוס
ומורחים מעל הבצק
אופים במשך חמישים
דקות על 1800

סיפור לשבת
לפני קצת יותר יותר משלושת אלפים שנים ,עם ישראל יצא ממצרים .גם הגברים ,גם
הנשים וגם הילדים הקטנים .כווולם יצאו ממצרים .לאן? למדבר! במדבר אין חשמל,
אין ברזים עם מים ,אין צמחים או עצי פרי ,אין אוכל ואין כלום!
יש רק חול וחול וחול והרבה חול!
וחוץ מזה יש שמש חזקה שמכה על הראש ומחממת את כל הגוף .אבל עם ישראל
לא דאג כלל .למה? הם ידעו שה' שולט על כל העולם והוא יתן להם את כל מה שהם
צריכים.
ה' הקיף אותם בענני כבוד מיוחדים ששמרו עליהם מהשמש ,הוא הוריד להם לחם
מן השמים וגם נתן להם באר מיוחדת של מים שהסתובבה איתם בכל מקום .בקיצור,
היה להם מאוד כיף במדבר .וכך הם הלכו והלכו והגיעו להר סיני.
שם הם עצרו וה' אמר להם" :בני האהובים והיקרים! אתם יודעים שאני עשיתי לכם
ניסים ונפלאות במצרים .הענשתי את פרעה ואת עמו והוצאתי אתכם משם .והנה,
עוד מעט אני רוצה להביא אתכם לארץ מיוחדת וטובה שהיא" :ארץ ישראל" .אבל
לפני כן אני רוצה לתת לכם את המתנה הכי טובה בעולם!"
ה' הסביר להם שבתורה הקדושה כתוב איך יהודי צריך להתנהג כדי להיות ראוי
לתואר "הבן של אלוקים".
עם ישראל שמחו ושאלו" :איפה התורה? אנחנו רוצים אותה!"
אמר להם ה'" :התורה נמצאת בשמים והמלאכים שומרים עליה ,כי גם המלאכים
אוהבים את התורה מאוד.
"אז איך נקבל אותה?" שאלו עם ישראל וה' אמר להם" :משה רבנו הצדיק ,יעלה
לשמים ויביא לכם את התורה!"
ה' אמר למשה רבנו" :תגיד לעם ישראל שמחר בבוקר ,בחג השבועות ,אני ארד אל
הר סיני ויחד איתי ירדו כל המלאכים ,ואז אני אתן לעם ישראל את עשרת הדברות"
באותו לילה ,עם ישראל ישנו חזק ,כי כל היום התכוננו למעמד קבלת התורה .הגיע
הזמן המיועד ועם ישראל עוד לא התעורר .ה' כבר הגיע אל הר סיני עם כל המלאכים
ו ...כולם ישנו! אוי ואבוי! איזו בושה!
משה רבנו רץ מהר לאוהלים שלהם ואמר" :קומו ,קומו! ה' הגיע ...מהר! מהר!"
מייד כולם הזדרזו והגיעו למעמד הר סיני.
כשהיגיעו ,ראו מחזה מבהיל .כל ההר בער באש עד השמים ,ופתאום הם שמעו קול
שופר חזק מאוד וברקים ורעמים חזקים ,ולפתע השתרר שקט מוחלט.
הציפורים לא צייצו ,הכלבים לא נבחו ,הרוחות לא נשבו .הכל היה שקט לגמרי ופתאום
נשמע קול חזק משמים שאמר" :א-נ-כ-י ה' א-ל-ו-ק-י-ך א-ש-ר ה-ו-צ-א-ת-י-ך מ-א-
ר-ץ -מ-צ-ר-י-ם "...זה היה קולו של ה' ונשמתם פרחה מרוב קדושה ואושר .מייד ה'
פיזר בעולם ריח בשמים מיוחדים וטל תחיה והחזיר להם את הנשמה ומשה המשיך
ואמר להם את כל עשרת הדברות.
לאחר מעמד הר סיני ,עלה משה אל ראש ההר ושם הוא ישב ארבעים יום וארבעים
לילה ,בלי לאכול ובלי לשתות ,כי הנשמה שלו עלתה לשמים לקבל את התורה!
איך שהמלאכים ראו את משה רבנו ,הם אמרו לה'" :מה עושה בן אדם כאן ,בשמים?"
משה רבנו אמר להם" :באתי לקבל את התורה!"
"מה?!" צעקו המלאכים "את התורה?? מה פתאום? התורה לא הולכת לשום מקום!
היא נשארת בשמים! היא קדושה כל כך ואתם ,בני האדם ,לא תדעו לשמור עליה!"
אולם משה רבנו התווכח איתם עד שלבסוף ניצח ולקח את התורה .עכשיו היא אצלנו
והלוואי שנדע ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים  -באהבה!

שבת

כמה טוב שבאת!
העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

16:32

שקיעה:

16:54

יציאת השבת:

17:35
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חידושבת
אוצר של שבת
''ועשית עמדי חסד ואמת אל נא
תקברני במצרים''
(בראשית מז כט)
חסד שעושים עם המתים הוא ''חסד של
אמת''  -שאינו מצפה לתשלום גמול.
יעקב ביקש מיוסף שלא יקברנו במצרים
אפילו באופן זמני ,אלא יעלהו מיד עם
מותו לקבורה במערת המכפלה בארץ
ישראל.
אומר המדרש תלפיות :ר''ת של ''אמת''
הם ארון ,מיטה ,תכריכים .זהו החסד
הנעשה עם המתים.
(סיפור מן ההפטרה)

שבתטיפ
כדאי לשמור משחקים מסוימים
רק לשבת ,כך הם לא ישעממו
ויהיה לנו למה לחכות.

שבת

כמה טוב שבאת!

פרק ז'

שבועיים תמימים הפליגו
האניה ,הטלטלה בין הגלים.
בתום שבועיים אלו הכריז
רב החובל על עצירה קצרה
להתרעננות למשך מספר שעות.
שמחים על האתנחתא הקצרה
ירדו נוסעי האניה אל עיר הנמל
הסמוכה ,חפצים להסתובב קצת,
לראות אנשים ,רחובות דרכים,
להחליף את הנוף החדגוני של
מים ושמים במשהו צבעוני
ומגוון יותר.
גם שלמה היה בין היורדים.
תכנן הוא לגשת אל האכסניה
הסמוכה כדי לטעום דבר מה,
הוא התגעגע לאוכל טרי וטוב.
צל שחור חמק בין רגליו ,שלמה
שהיה מותש מן המסע לא
התעמק בדבר .אך לאחר מספר
רגעים חש שוב במשהו אפרפר
ומבחיל מתחכך בקרסוליו.
הוא התבונן ,ושם לב שהקרקע
מלאה בעכברים.
נראה היה כי האנשים המקומיים
כבר התרגלו ליצורים שעושים
בעיר כרצונם.
'זו ההזדמנות שלי' ,חלף הרהור
בזק במוחו של שלמה.

בפרק ה' סיפרנו
על החתולים שקפצו
מהארגזים

הוא החיש את צעדיו לבנין
העיריה המקומית.
אם חשב שלמה שבנין ממשלתי
יכבד את עצמו וישאר נקי
מעכברים ,הרי שמהר מאוד
גילה כמה טעה .עשרות עכברים
התרוצצו בחצר בנין העיריה.
שלמה נכנס פנימה ,פקיד חמור
סבר קיבל את פניו" .מה רצונך?",
פנה לשלמה" ,אני מעונין לעזור
לכם ,ממש להציל א המצב" ,הוא
הצביע על העכברים שמלאו את
האזור ,אחר הפנה מבטו לדפים
המכורסמים שנחו על השולחן.
"יש לי פתרון!".
הפקיד התרכך מעט והרים אליו
עיניים מיואשות" .ניסינו הכל,
את כל סוגי המלכודות ,הדברות,
מאום לא עזר ,הם חזקים
מאיתנו".
"יש לי פתרון!" ,חזר שלמה
על דבריו" ,פתרון שללא ספק
ימגר את המכה לגמרי ,ארגן לי
בבקשה מספר פועלים ותוך 3
ימים לא תראה אפילו עכבר אחד
בשטח העיר".
יצא שלמה מלווה בשלושה
אנשים גברתנים אל עבר האניה.

בפרק הבא נקרא
על הפיתרון הנפלא

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
גם אם יכו אותנו בסכין
הכי חדה בעולם ,לא
תהיה לנו שום שריטה
או חתך .מי אנו?
פתרון פרשת וישלח:

יום
שני

פתרון פרשת וישב:

פשוט ,התוכי היה חרש...

מח האדם

עונג שבת

סלט כרוב
וחסה ונשנושים
מצרכים לסלט:
חסה קצוצה
וכרוב קצוץ
(חשוב לקנות מחברות
המקפידות על נקיון מוחלט
מתולעים!)
מצרכים למטבל:
כף מיונז,
חצי כוס שמן זית
כפית חרדל
שתי כפות מים
כף רוטב סויה
 4כפות סוכר
כף מיץ לימון
 2שיני שום כתוש
מלח ,פלפל
אופן ההכנה:
ערבבו את שבבי החסה עם שבבי
הכרוב לפי הכמות הרצויה
לפני ההגשה  -צקו את המטבל
ומעל  -פזרו נשנושים
בטעם שמנת ובצל
מתאים לכל שמחה!

סיפור לשבת
כוחה של אמונה
מאת :אורה בכר
ישבתי בכיתה ,מקשיבה בסקרנות לדבריה של המורה בלומה שדיברה בהתרגשות:
"בנות ,השבת היא מקור הברכה!"
לא הבנתי את הדברים ולכן שאלתי" :המורה ,מה זאת אומרת?"
בסך הכל הייתי ילדה קטנה וחייכנית בכיתה ב' ,כשהמורה הרצתה בהתרגשות על מעלת
השבת .המורה ענתה לי תשובה מלאת חיוך אותה לא אשכח" :השבת היא מקור לברכה.
למשל ,את קונה ממתקים טעימים לשבת  -ה' מחזיר לך בדיוק אותו סכום של כסף!"
לא האמנתי!
"המורה ,השבת בעצמה פורעת את החובות?!" לא האמנתי למשמע אזני והמורה חזרה
על התשובה" :בוודאי חביבתי!
וכעת  -להפתעה!" פנתה לכל בנות הכיתה "גבאי בית הכנסת תיכף יכנס לכיתה ויתן
לכל בת דמי כיס לכבוד שבת קודש!"
והנה הגבאי נכנס והעניק לכל תלמידה סכום של כסף בסך  15ש"ח!!!
בחיים שלי לא היה כזה סכום! ועוד שלי  -פרטי! הרגשתי הילדה הכי מאושרת בעולם!
בדרכי הביתה זמזמתי לעצמי שיר שהכרתי עוד מהגן" :אם אקנה לי בובה היא תשבר,
אם אקנה סוכריה היא תיגמר .מה כדאי לי כדאי לי לקנות? אעשה בה כמה מצוות!"
ואז ,בשניה של רגע ידעתי!
אני ,שפרה בת השמונה ,אקנה מטעמים לכבוד שבת ואכבד אותה! עברתי לייד החנות
של שלמה וקניתי חטיפים וממתקים לכבוד שבת.
"אמא ,זה לכבוד שבת!" הכרזתי לאימי המופתעת כשנכנסתי הביתה.

אבא לבש את חליפתו הארוכה ,אמא התכוננה להדליק נרות ,ואני ,כהרגלי ,יצאתי ללוות
את אבא לבית הכנסת עד הרחוב הראשי .אבא נפרד ממני באיחול של "שבת שלום"
מלא חום ואהבה .לאחר מכן נפרדנו.
לפתע שמעתי את אבא קורא מאחורי" :שפרה ,שפרה שלי! בואי רגע ,חמודה!"
הסתובבתי מופתעת ,ואז ראיתי את זה!
ארבע עשר שקלים מונחים בתוך כף ידו הגדולה של אבא .והוא אמר לי" :שפרה ,שמעי.
בדיוק עכשיו שמתי לב שבתוך כיס חליפתי יש  14שקלים .קחי אותם במתנה ממני
וחזרי הביתה כי כבר כמעט נכנסת שבת!"
ואז אמרתי" :תודה ,אבא ,אבל ...חסר לי כאן שקל! תבדוק בבקשה שוב בחליפה"
אבא אכן בדק שוב בחליפה ולפתע הרצינו פניו .הוא שאל אותי" :אכן .צדקת .מצאתי
שקל אחד נוסף .אבל מאין לך? מאיפה ידעת?
ואני עניתי ,מלאת סיפוק" :אבא ,המורה בלומה סיפרה לנו שכל מה שקונים לכבוד שבת
 הכסף חוזר במדוייק .ולכן היום ,לאחר שקניתי בחמישה עשר שקלים ,שהגבאי הביאלנו ,ממתקים לכבוד שבת! והנה ,אתה השליח להחזיר לי את הכסף באותו הסכום!"
אבא הביט לי בעיניים ולחש ,ספק לי ספק לעצמו" ,אמונה תמימה שכזו ,הלוואי עלי!"
ואז ,בלי שהתכוונתי ,הרים אותי אבא ואמר בהתרגשות" :בזות התמימות הטהורה שלך
מנעת ממני לטלטל מוקצה  -מטבע של שקל  -במשך שבת שלמה ואולי שבתות הרבה!
אשרייך צדיקה קטנה!"
(מעובד עפ"י ספרו של הרב קובי לוי "מול העיניים שלי")

שבת

כמה טוב שבאת!
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בס"ד
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יציאת השבת:

17:40

פרשת שמות
חידושבת

ב
ת
חיל

ע
ל
ו
ן
ה
ש
ב
ת
של
ב
נ
ו
ת
החיל

אוצר של שבת

פרק ח'

"וירא והנה הסנה בוער באש"
(ג' ב')
מדוע סנה?
כמו שהסנה הזה ענפיו סבוכים וכל ציפור
שנקלעת לתוכו אינה יוצאת ממנו בשלום
אלא בחיתוך איברים  -כן מי שמזיק לעמ"י
אינו יוצא בשלום.
"צרור המור" בשם המדרש
הסנה מקום צר וכולו קוצים.
אמר הקב"ה:

לאחר כמחצית השעה ,שבו אל
בנין העיריה כשעל גבם ארגזי
העץ המיללים.
"ובכן ,אתם מוזמנים לחזות
בפלא" הכריז שלמה.
הוא את פתח את אחד הארגזים
וזרם של חתולים פרץ החוצה.
אנשי המקום הביטו בו מבועתים.
תוך מספר דקות נאכלו כל
העכברים שבחצר העירייה,
החתולים המורעבים המשיכו
הלאה ,לרחובות העיר
וחיסלו עוד ועוד את

היצורים שהפרו את שלוות
התושבים.
שלוש שעות מרגע פתיחת
הארגז הראשון ,כבר היתה ירידה
ניכרת בכמות העכברים.
ראש הקהילה ,מלווה בפמליה
גדולה ,הגיע להודות נרגשות
לשלומה על פתרונו האדיר:
"כיצד נוכל להשיב לך כגמולך?
אצווה על אנשי להעלות לך
לאניה את אותה כמות ארגזים
מלאה בכל טוב ,שכר על
החתולים הננפלאים שמיגרו לנו
את המכה הנוראה".

בפרק הבא נקרא
מה מילאו לו בארגזים

כתבתי בתורה "עימו אנוכי בצרה"
ישראל נתונים בשעבוד ,וכל זמן שישראל
שרויים בצרה כאלו צרה לפני שנאמר
"בכל צרתם לו צר" שכל זמן שישראל
בצער ,השכינה מצטערת עמהם!
מדרש תנחומא

שבת

כמה טוב שבאת!

בפרק ה' סיפרנו על
מכת העכברים בעיר
הנמל ועל הפיתרון

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
אני עשוי מעץ
אבל אי אפשר
לנסר אותי .מי אני?

והזוכה בהגרלה
על פתרון החידות:

יום
שלישי

פתרון פרשת ויגש:

אש .כשאוכלת עץ  -גדלה.
כששותה מים  -נכבת (מתה)
פתרון פרשת ויחי:

מים .אי אפשר לחתוך

אור עובדיה

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

סיפור לשבת
שבתטיפ
כדאי לנצל את השבת
לקריאה או שההורים
יקריאו סיפורים .זה
מחכים ,מהנה ומועיל.

עונג שבת

מרק
תירס ובטטה
מצרכים למרק:
 2בטטה גדולה
בצל קצוץ
מעט שמן ומים לטיגון
 2קופסת שימורי תירס
איטריות דקות
שמיר קצוץ
מלח ,פלפל ,אבקת מרק
אופן הכנה:
מטגנים את הבטטה והבצל
עד להזהבה והתרככות.
מוסיפים קופסה אחת של תירס
ומעט מים ומבשלים עד שהתירס
מתרכך מעט.
טוחנים את הכל ומוסיפים את
הקופסה השניה של התירס.
מוסיפים מים מלא הסיר
מוסיפים את חופן האיטריות
לקראת סוף הבישול מוסיפים
את השמיר הקצוץ
וכן את התבלינים

בעת העליה הגדולה לארץ בתקופת הכרזת המדינה ,כאשר תנופת בניית
מקומות יישוב חדשים הייתה בעיצומה ,בנה קבלן שומר מצוות שכונה בעיר
חדשה ,כאשר את השכונה הסמוכה לו בנתה חברת סולל בונה .העלות
הכספית הגבוהה ביותר בענף הבניה היתה אז רכישת המלט ,כי הוצרכו
לקנותו ולהביאו מחוץ לארץ תמורת הון רב .הקבלן הזמין כמות גדולה של
מלט ,וההזמנה הגיעה באחד מימי שישי שבתחילת הקיץ ,בחביות מגולות.
והנה אחרי הצהרים של אותו יום שישי ,כשכל המלט היה מונח באתר הבניה
והקבלן והפועלים כבר חזרו לעיר מגוריהם יפו ,נתקדרו השמים בעבים,
ובכל רגע היה עלול לרדת גשם זלעפות.
הופיעו הפועלים בבית הקבלן בבהלה והזהירוהו אודות כמות המלט
הגדולה הנמצאת בחביות מגולות באתר הבניה ,ואם ירד גשם והמלט יירטב
הוא יתקלקל לגמרי וההפסד הכספי יהיה אדיר .אין ברירה אחרת ,הם אמרו,
אלא שהם יסעו לשם עם עגלות טעונות קרשים ,כדי לכסות את החביות
היטב .אולם בדיקה מהירה של הזמן שנותר עד שבת העלתה כי פועליו
עתידים בנסיעה זו לחלל את השבת עבורו.
הוא היה איש ירא אלוקים ,וענה להם בנחרצות" :אני אינני מוכר את השבת
תמורת כל הון שבעולם! וכן אני מזהיר ,ששום יהודי לא יחלל את השבת
עבורי ,גם לא בכדי להציל את כל רכושי שעלול לרדת לטמיון".
ואמנם בליל שבת ירדו גשמים עזים בארץ ,כך שהדבר היה ברור שכל
הרכוש הגדול נאבד ונפסד .אולם יהודי יקר זה ,ערך את שולחן השבת שלו
בפנים מאירות ,שר את הזמירות כרגיל ,למד חומש ורש"י ,ועסק באמירת
תהילים כהרגלו כאילו שום דבר לא קרה ולא יקרה ,כפי שאכן הורו חז"ל,
שבשבת על האדם להרגיש כאילו "כל מלאכתך עשויה".
רק בצאת השבת ,לאחר שהבדיל על היין ,החל לבו נוקפו על ההפסד הגדול
באיבוד הכמות הגדולה של מלט שעלתה לו בדמים ויגיעה רבה ועכשיו
ירד הכל לטמיון .מיד נטל עגלה לנסוע למקום הבניה .אולם ,כשהגיע
לשם הופתע ונדהם ממראה עיניו :כל חביות המלט שלו היו מכוסות היטב
בקרשים ופחים ואבנים כראוי וכיאות ,ומאומה לא התקלקל!! הוא לא האמין
למראה עיניו ,ורצה למשש את הנס בידיו .הוא תחב ידו לתוך המלט והנה
הוא יבש וטוב לשימוש .מחשבה עלתה בדעתו ,מי יודע אולי נשלחו מלאכי
עליון לשמור על השקעתו הגדולה ,ולכסות את חביות המלט השייכות לו
שלא ינזקו במטר...
רק למחרת נודע מה שקרה .אנשי הנהלת חברת "סולל בונה" שלחו פועלים
לכסות את חביות המלט שלהם ,אך בחשכת הלילה הגיעו הפועלים בטעות
לאתר הבניה של מיודענו הקבלן ,וכיסו את החביות שלו במקום לכסות את
החביות של סולל בונה ...וכך ניצל רכושו.

שבת

כמה טוב שבאת!
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אוצר של שבת

פרק ט'

"הן אני ערל שפתיים,
ואיך ישמע אלי פרעה"
(ו' ל')
משה רבינו היה המושלם מכל אדם,
וחסרון זה של כבדות פה וערלות שפתיים
הושם לו בכוונה תחילה.
כפי שאת האותות והמופתים עשו דווקא
בארץ התרבותית של אותם ימים ,שהגיעה
להישגים אף בעניינו הכישוף והלהטים,
כדי שגם החרטומים יודו כי אצבע אלוקים
היא.
כך רצתה התורה לשלול כל מחשבה
אפשרית שסחף אחריו את ההמון ואף את
גבולותיהם בכח דיבורו הצח והמלהיב.
להפך ,כבד פה וכבד לשון היה ,ולא הלכו
אחריו אלא משום שייצרך את האמת
הצרופה.
רבינו הר"ן זצ"ל

לעת ערב טרם עלה שלמה על
יצועו החליט לבדוק את תכולת
הארגזים שהעמיסו אנשי העיר
לתוך תאו.
הוא טיפס על כסא ופתח את
מכסה הארגז העליון ,עיניו חשכו
למראה הלבן -לבן שנגלה לעיניו.
מלח.
הוא הציץ לארגז נוסף והמוני
גרגירים לבנים ניבטו אליו משם.
זהו האוצר שהבטיחו לו תמורת
העכברים שגאלו את אנשי
העיר ממצוקתם הגדולה? מלח
פשוט ,שאינו שווה יותר ממספר
פרוטות?
שלמה החניק אנחה .עד שהצליח

בפרק ח' סיפרנו על
התועלת מהחתולים ועל
השכר שהבטיחו אנשי
העיר

להפטר מעשרות החתולים,
נקלע לתסבוכת נוספת ,מה
יעשה כעת עם כמויות ענק של
מלח? איזה רווח יכול לצמוח
מהם? אולי מוטב שישליכם כבר
עכשיו אל הים?!
לא זמן רב ארך דכדוכו ,עד מהרה
תפס את עצמו והתעודד' ,השבת
הרי כבר הוכיחה לי שהיא מקור
הברכה ,בדרך ניסית ושמימית כל
כך הצלחתיי להתפטר מארגזי
החתולים ,ה' בוודאי יעזור לי
הלאה'
שלמה עצם את עיניו ,שליו
ורגוע ,בטוח בהשגחת ה'
הפרטית ובעובדה שרק טוב יהיה
בזכות שבת קודש.

בפרק הבא נקרא
איזה שימוש ימצא למלח

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

יום
שלישי

אין לי ארמון ,ולא מיטה לישון ,וגם אפילו לא שקל
אחד .אבל עדיין בפי כולם אני קרוי מלך .מי אני?

שבת

כמה טוב שבאת!
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סיפור לשבת
מסופר על אחד מגדולי ישראל שהגיע אליו עני הרעב לפת לחם וביקש
צדקה לו ולילדיו .אך למרבה צערו של הרב ,בדיוק באותו יום הוציאה
רעייתו הרבנית את כל כספם המזומן לקניית כמות של תכשיטים שונים,
כדי למוכרם ולהתפרנס מהם.
הרב אשר נותר ללא מזומנים לתת מהם צדקה ,ניגש ללא היסוס לקופסת
התכשיטים העומדים למכירה ,שלף טבעת נאה ונתן אותה לעני" .הא
לך!" אמר באהבה" ,מכור טבעת זו והשתמש בתמורתה לקניית ארוחה
לך ולילדיך" .יצא העני לדרכו שמח וטוב לב.
שולחן השבת
של משפחת בן עזרא

אך עם צאת העני פנתה אשת הרב מיד ואמרה לו בתמיהה" :כדי שיוכל
לקנות ארוחה למשפחתו ,היה די בטבעת פשוטה עשויה דמוי זהב
ומשובצת זרקוני זכוכית ,ומדוע נתת לו טבעת זהב טהור משובצת אבני
חן יקרות!"..

עונג שבת

מששמע זאת הרב ,נטל את מעילו מעל הקולב ויצא במהירות אחרי
העני .הוא כמעט הגיע אליו בפינת הרחוב ,אך העני שהבחין בו ,החיש
את צעדיו מתוך חשש שהרב התחרט על שנתן לו טבעת במקום פרוטה.
הרב נאלץ להזדרז יותר ,והעני פתח במנוסה" .המתן!" קרא לעברו הרב.
אך העני המשיך במנוסתו תוך שהוא משיב" :הרב כבר נתן לי! אי אפשר
להתחרט!"" .לא! לא התחרטתי!" הרגיעו הרב בקול רם" ,המתן רגע!".
עצר העני ממרוצתו והמתין לרב שהגיע מתנשף" .לא יצאתי אחריך
כדי לקחת ממך את הטבעת ,אלא רדפתי אחריך כדי להודיעך :הטבעת
שבידך יקרה היא מאוד! מזהב טהור היא עשויה ומשובצת אבני חן
יקרות! אל תחליף אותה תמורת פרוטות ,הון רב היא שווה!!"

מרק ירוק
מעדן בימים הקרים
מצרכים:
פלפל ירוק
קישואים
שמן זית
 5שיני שום
שמיר קצוץ
תבלינים ,מלח
אבקת מרק
אופן ההכנה:
לחתוך את הפלפל והקישואים
לקוביות ולטגן היטב בשמן זית.
לטחון חצי מהכמות ולשים בסיר.
לכתוש את השום ולהוסיף.
ליצוק מים בכמות הרצויה
ולהוסיף תבלינים ואבקת מרק
וכמובן ,מלח.
בתאבון!!


נבין מעתה היטב מדוע הוצרך בורא היקום להקדים ולומר למשה רבנו,
מה שלא הקדים לומר בשאר המצוות" :מתנה טובה יש לי בבית גנזי
ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל ,לך והודיעם!" (גמרא מסכת
שבת)
כלומר ,לך והודיעם שמתנה טובה היא .שידעו כמה טובה ויקרה היא
ויזהרו לבל יחליפוה מתוך חוסר הכרתה בהנאות זולות שאינן כלום
לעומתה! ומדוע הוצרך להזהירם? משום שלפני שמכירים אותה היטב
ולפני ששומרים אותה בשלמות עם כל פרטיה ,לא מרגישים ולא יודעים
עד כמה יקרה ,מהנה ומענגת היא!
ואכן ,מי שזכה להכירה כראוי ,מעיד על כך.

שבת

כמה טוב שבאת!
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הדלקת נרות:

16:51

שקיעה:

17:13

יציאת השבת:

17:52
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אוצר של שבת

פרק י'

חידושבת
"ויהי חושך על ארץ מצרים
וימש חושך" (י' כ"א)
לא האירו המאורות באותם
שישה ימים ,אלא הוציא הקב"ה
אור מגנזיו ,את אור שבעת ימי
בראשית שנגנז לצדיקים לעתיד
לבא ,שהוא אור רוחני.
ישראל שהיו צדיקים ,היה להם
האור לנהרה ,והמצרים שהיו
רשעים ,לא היו להם כלים
להכיל את האור הרוחני ,והוא
נהפך להם לחושך עד ולעלטה!
הרב "שפתי כהן"

שבועיים מיגעים של הטלטלות
באניה ,מסתימים בחניית ביניים
קצרה בת יומיים בעיר הסמוכה.
נוסעי האניה יורדים ברינה אל
עבר החוף מאושרים לראות
אנשים ,עצים ופרטי נוף נוספים
שהיו כה חסרים להם בשבועיים
האחרונים.
גם שלמה בין היורדים ,עייף
ורעב ,מקווה למצוא אכסניה
בעלת הכשר מהודר ,מחכה
לטעום שוב מנה חמה ומזינה,
הוא כמה למרק מהביל ,לחתיכת
בשר משביעה .בכל השבועות
האחרונים חי על קופסאות
שימורים ומעט ירקות ופירות.
העיר מקבלת את פניהם בהמולה
שגרתית ,ושלמה ,שמח לפגוש
אדם בעל חזות יהודית מברר
היכן קיימת מסעדה כשרה" .שני
רחובות מכאן ,בקלות תמצא את
המקום" מסביר לו התושב.

בפרק ט' סיפרנו על
השכר ששולם לשלמה

שלמה מחיש את צעדיו ,שלט
הפונדק בולט כבר מפינת הרחוב.
בטנו מתכווצת נוכח הניחוחות
שעולים מבפנים .הוא נכנס מזמין
ארוחה ומחכה למלצר שיגיש
אותה.
כעבור דקות ספורות מגיע הלה
ובידו מגש גדול מעלה אדים .צלחת
מרק עדשים מזינה ומבריאה ,אורז
חם וטוב ,עוף צלוי ,כמה התגעגע
שלמה לאוכל מן הסוג הזה ,אוכל
בניחוח של בית.
הוא מקרב את הכפית מלאת
המרק אל פיו ,מברך ,טועם ומעווה
את פניו בסלידה .בלי טעם המרק.
הוא מנסה את האורז ,את העוף
אף דבר כל הארוחה מעוררת
התאבון אינו מוצא חן בעיניו .הוא
ניגש למלצר ומסביר שהאוכל
חסר טעם ,טפל .אפשר לקבל אולי
קצת מלח?

בפרק הבא נקרא
מהו הפיתרון?

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

שבת

כמה טוב שבאת!

אני מופיעה בסוף הסתו ,אבל לא באביב .ניתן
למצא אותי בחורף ,אך אף פעם לא בקיץ.
מי אני?

יום
רביעי
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סיפור לשבת

עונג שבת

סלט משובח
מצרכים לסלט:
חסה,
כרוב סגול
גזר מגורד,
בטטות
פטריות חיות,
נבטים,
בצל סגול חי
מצרכים לרוטב:
 4כפות סילאן
חצי כוס תפוז סחוט
כפית חרדל
מלח
רבע כוס שמן זית
אופן ההכנה:
חתכי את הבטטות לרצועות
ואפי עם קצת מים ושמן זית
חתכי את הפטריות לרצועות
גרדי את הגזר בפומפיה
חתכי את שאר הירקות לסלט
וערבבי הכל בקערה.
הכיני את הרוטב.
דאגי לבלילה אחידה
לפני ההגשה ,פזרי שקדים
פרוסים ופקאן מתוק
וצקי מעל את הרוטב
בתאבון!!

שבת

כמה טוב שבאת!

לפני שנים רבות חי צדיק גדול מאוד בשם ר' חיים יוסף דוד אזולאי ,אבל כולם
קוראים לו "החיד"א" .פעם אחת כשהגיע לעיר אחת ,קיבלו אותו בכבוד גדול ,כי
ידעו שהוא תלמיד חכם.
כל העשירים התווכחו ביניהם מי יזכה לארח את הרב אצלו בשבת ,עד שהחליטו
לעשות הגרלה .עשו הגרלה ואחד העשירים זכה.
לאחר קבלת שבת ותפילת ערבית ,כל המתפללים ליוו את הרב יחד עם המלווים שלו
לבית העשיר .שם חיכו להם כל המשפחה וכולם היו לבושים יפה לכבוד שבת קודש
 ,כי אסור בשבת ללבוש בגדים של יום חול ,אלא מחליפים את כל הבגדים לבגדים
חגיגיים.
הרב חיד"א נכנס לבית ואמר" :ש-ב-ת שלום!" כי כל אבא כשהוא חוזר מבית הכנסת
ונכנס לבית מברך בשמחה" :שבת שלום!" מייד התחילו כולם לשיר" :שלום עליכם
מלאכי השלום "---ואז הגיע הקידוש.
העשיר אמר לרב" :בכבוד ,כבוד הרב .תעשה את הקידוש!"
אבל הרב אמר" :אבל אני רוצה דווקא שאתה תעשה את הקידוש!"
לפתע העשיר נהיה אדום ועוד יותר אדום ועוד יותר...
"מה קרה?" שאל הרב "אני רק ביקשתי שתעשה קידוש"
ואז העשיר אמר" :כבוד הרב ,אני מצטער ...אבל אני ...לא יודע לקרא"...
הרב התפלא" :מה ,איש מכובד כמוך ,לא יודע לקרא?"
והעשיר אמר" :לצערי ,כשהייתי ילד לא אהבתי ללמוד וזלזלתי בש"ב ולכן עד היום
אני מתבלבל בקריאה"...
אמר לו הרב" :אני לא מוכן שתישאר ככה .אני רוצה ללמד אותך לעשות קידוש"
"טוב ,אני מסכים" אמר העשיר "אבל איך אלמד?" שאל הרב" :יש לך משרתים?"
השיב העשיר" :ודאי .יש לי הרבה ".שמח הרב" :יופי ,תקרא בבקשה לשבעים ושניים
משרתים ויעמדו לפני"
העשיר קרא מייד לשבעים ושניים עבדים והעמיד אותם לפני הרב .הרב ניגש אל
הראשון ואמר לו" :מהיום לא קוראים לך איך שקוראים לך ,אלא קוראים לך "יום""
ניגש הרב אל השני ואמר" :ולך מהיום קוראים "השישי""
לשלישי קרא " -ויכולו" ולרביע י" -השמים" ולחמישי " -והארץ" .וכך קרא הרב
לכולם בשמות לפי סדר המילים בקידוש .כשסיים ,העמיד את כולם בשורה ואמר
לעשיר" :מהיום ,כל ערב שבת ,אתה תעמיד את כולם בשורה ותקרא לכולם בשמות
החדשים" :יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם "....וכך תזכור את כל מילות
הקידוש שהן שבעים ושתיים מילים"
כעבור שנים ,הזדמן שוב החיד"א לאותה עיר והתארח אצל אותו עשיר .אמר לו
העשיר" :כבוד הרב ,אני ממש מודה לך שבזכותך אני יודע לומר את הקידוש לבד"
הרב שמח ואמר לו" :נו ,בוא נראה!"
העשיר העמיד את כל העבדים בשורה והתחיל לומר" :יום השישי ,ויכולו והארץ"...
הרב עצר אותו והעיר" :רגע ,רגע ,שכחת לומר "השמים"!" אבל אז העשיר אמר" :אני
מצטער ,אבל "שמים" נפטר בדיוק בשבוע שעבר!"
"מה?!" התפלא הרב "איך שמים יכולים להיפטר?!" השיב לו העשיר" :העבד שקאו
לו שמים נפטר ".ואז הרב אמר" :תשמע ,אדון עשיר .אתה חייב ללמוד לקרא בצורה
מסודרת כמו בכיתה א' .אין חכמות!"
אסף העשיר את כל הנכדים שלו ואמר" :תראו מה קרה לי בגלל שזיזלתי
בלימודים כשהייתי בגיל שלכם!"
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בס"ד

הדלקת נרות:

16:57

שקיעה:

17:19

יציאת השבת:

17:58

פרשת בשלח
חידושבת
"וחמושים עלו בני ישראל מארץ
מצרים" (יג ,ח)
"חמושים"  -מצוידים בנשק וכי איזה
נשק היה להם ,והיכן למדו לאחוז בנשק,
היכן התאמנו בטכסיסי מלחמה?
אלא ,הנשק הסודי של בנ"י נאמר
בפסוק שאחריו" :ויקח משה את עצמות
יוסף עימו"
שהרי חז"ל אמרו על הפסוק "הים ראה
 וינוס"  -מה ראה?ארונו של יוסף ראה .נמצא שזה היה
הנשק ההצלה של בנ"י
(רבינו שלמה הלוי אלקבץ זצ"ל)
"נורא תהילות עושה פלא"(טו' יא)
לכאורה היתה קריעת הים מאורע חד
פעמי ,אבל אנו אומרים שירת הים בכל
יום ,משום שזו הקדמה ודוגמא לגאולה
העתידה במהרה ,ככתוב "כימי צאתן
מארץ מצרים אראנו נפלאות"
(מרן החיד"א בשם
הגאון מהר"ש פרימו
זצ"ל)
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אוצר של שבת

פרק י'

"אין" ,מפטיר המלצר ומניף את
ידו.
"אין?!" מחזיר שלמה בתמיהה,
כיצד יתכן דבר כזה? מסעדה
בלי מלחיה? "איו לי פנאי
להתלוצצויות" מחה בתוקף
"בטני מקרקרת אפשר מלח
בבקשה?"
"אין" ,חוזר המלצר על שלו.
שלמה פוער עיניים שואלות
המלצר משיב ביובש "כבר מספר
חודשים שלא ניתן להשיג מלח
בכל גבול המדינה"...
"כיצד מסתדרים אתם?" חוקר
שלמה" ,מלח הוא הרי אחד
ממוצרי היסוד .בלעדיו ,האוכל
בלי טעם ,טפל ממש"...
"התרגלנו" ,משיב המלצר
וממשיך ללקוח הבא.
בהבזק של רגע מבין שלמה
שהפתרון למצוקת התושבים
נתון בתוך ארגזי עץ סגורים
בתאו אשר באניה.

בפרק י' סיפרנו על
האוכל התפל שאכל
שלמה במסעדה

הוא מחיש את צעדיו ,הפעם יפעל
באופן עצמאי .בדרכו לנמל הוא
שוכר מספר סבלים ומסביר להם
את המיקום המדויק וכעבור שעה
הוא כבר ניצב בפתח ביתו של אחד
מעשירי העיר.
"בידי אוצר בלום" לוחש שלמה,
ומוזמן להיכנס פנימה אל
הטרקלין.
שלמה מסיר את מכסה אחד
הארגזים והעשיר פוער עיניים
משתוקקות.
"מלח"..
"מלח ,אכן!" מאשר שלמה.
"תוך כמה שעות אכפיל ואשלש
את ממוני ,כבר תקופה ארוכה
מאוד שאין גרגר מלח בנמצא.
בוא אחרי"...
העשיר מוביל את שלמה אל קומת
המרתף ופותח דלת מתכת כבדה.
שלמה מסנוור מן הברק ,מהאור.
החדר מלא בזהב ,אבנים טובות
ומרגליות.

בפרק הבא נקרא
על העיסקה השווה

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

שבת

כמה טוב שבאת!

מה יוצא דופן?
קציעה פגה צימוק
גרוגרת דבלה
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ט"ו בשבט שמח!

סיפור לשבת

עונג שבת

מאת :המורה ירדנה תחי'

סלט ירוק
עם חמוציות
ופקאן חגיגי
מצרכים לסלט:
צרור פטרוזיליה קצוצה
כוס כוסברה קצוצה
 3גבעולי סלרי קצוצים  +עלים
חופן חמוציות
חופן פקאן מסוכר קצוץ גס
חופן אגוזי מלך
חופן קשיו בדוק מתולעים
חופן בוטנים בדוקים
חופן גרעיני חמניה
מצרכים למתבל:
 3כפות שמן זית
מיץ מלימון אחד
כף חומץ
כף סיליאן
מלח ופלפל שחור לפי הטעם
ערבבי את מוצרי הסלט
הכיני את המתבל בקערית
צקי את המתבל על הסלט
הגישי בשמחות!

שבת

כמה טוב שבאת!

הבבא סאלי היה גר בעיר תיפלאלת שבמרוקו .למושל של העיר קראו מוחמד .כולם
פחדו מאוד ממוחמד ,כי הוא שנא יהודים ועשה להם צרות גדולות.
פעם אחת ,היה אירוע גדול ומיוחד בעיר שהשתתפו בו גם היהודים וגם הערבים.
הגיעו לשם כל האנשים החשובים שהיו בעיר .לפתע נפתחה הדלת והמושל מוחמד
נכנס .כולם עמדו בדממה מוחלטת ,השתחוו לו דרך כבוד והוא צעד בגאווה עד
שהגיע אל הכיסא המהודר והיפה שלו .התיישב עליו והיה שמח ומרוצה מכל הכבוד
שחולקים לו.
לאחר כמה דקות ,נכנס לאולם הבבא סאלי .הוא צעד לאט למקום שלו .המושל
הסתכל עליו וציפה שיעשה לעברו תנועת כבוד .שיבוא אליו יאמר לו" :שלום עליך
אדוני המושל!" אבל הבבא סאלי לא התייחס אליו בכלל ובוודאי לא לחץ לו את היד...
כי יש חכמים שאומרים שכאשר לוחצים יד לגוי ,צריך ליטול אחר כך ידיים.
אולם ,לא מספיק שהוא לא אמר לו שלום ,אלא הבבא סאלי עמד ,הסתובב לכיוון של
מוחמד וצעק עליו" :הפסק מייד להתעלל ביהודים שנמצאים אצלך בעיר!"
המושל מוחמד היה המום ,איך יכול להיות שהרב מדבר אליו ככה? הרי כולם רועדים
ממנו  ,אף אחד לא מעז לדבר אליו בצורה כזאת! ועוד לפני כולם! המושל התחיל
להתחמם כמו מנוע של אופנוע ...האזניים שלו נהיו אדומות מרב כעס והוא לא היה
מסוגל להישאר שם עוד שניה אחת.
הוא קם והתחיל לצעוד לכיוון הדלת ,ולפני שיצא ,הסתובב לכיוון הבבא סאלי וסינן:
"אני עוד אתנקם בך! זה לא יעבור בשתיקה "...הוא יצא מהחדר וכל האנשים שהיו
שם פחדו נורא .הם ידעו שמוחמד הוא אכזר ,הוא יכול לשלוח חיילים ולפגוע ברב
וגם ביהודים אחרים...
הם הסתכלו על הבבא סאלי ושאלו" :כבוד הרב ,מה נעשה?"
אמר להם הרב" :אל תדאגו! עוד תראו שהוא יבוא לבקש ממני סליחה".
כבר אמרנו לכם שה' אוהב את הצדיקים ומי שמעז לפגוע בהם  -ה' מטפל בו...
מה קרה?
מוחמד נכנס לבית שלו כמו רוח סערה.
"אני אראה ליהודי הזה מה הכח שלי! אני כבר אתנקם בו! רק יבוא היועץ שלי והוא
יאמר לי איך בדיוק לטפל בו "...אבל אז ,לפתע ,הוא הרגיש סחרחורת ...הוא הסתכל
על החדר וראה אותו מסתובב סביבו כמו סביבון של חנוכה...
"אמאלה ,מה קורה לי?! אני מרגיש ח-ל-ש!!" מוחמד הרגיש שכל הכח שהיה לו בגוף
יוצא ממנו והוא נהיה חלש ועוד יותר חלש ועוד יותר חלש .עד ש---נפל על המיטה.
בום!
כל הרופאים שלו הסתובבו סביבו ובדקו לו :חום ,קור ,לחץ דם ,נשימה ...הציצו
באזניים ,בעיניים ,בגרביים ...ולא מצאו כלום .אבל מוחמד הרגיש שהוא עוד רגע מת.
ואז ,כשהוא שוכב על המיטה ,התחיל מוחמד לחשוב על המעשים שלו...
"מה עשיתי בזמן האחרון?" פתאום הוא נזכר במה שאמר לבבא סאלי .מייד אמר
לעצמו :כנראה שכל זה קרה לי בגלל שפגעתי בצדיק של היהודים .אין לי ברירה,
אלא לבקש ממנו סליחה".
הוא קרא למשרתים שלו ואמר להם" :לכו מהר לבבא סאלי ובקשו ממנו ברכה בשמי"
המשרתים הלכו מהר לבבא סאלי והוא אמר להם" :בסדר ,אני מוכן לסלוח לו .אבל
מהיום  -שישנה את היחס שלו ליהודים .אנו לא עשינו לו שום דבר רע!"
ובאמת ,מאותו היום ,מוחמד התנהג יפה אל היהודים.
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אוצר של שבת

פרק י"א

"זכור את יום השבת לקודשו"
(כ,ח)
כתב הרב שפתי כהן זצ"ל:
"השבת" בה"א הידיעה ,הכוונה היא
לעולם הבא ,יום שכולו שבת .ומי שטרח
בערב שבת ,כלומר בעולם הזה שנמשך
לימות בחול ,יאכל בשבת ,יתענג על ה'
לעתיד לבוא.
וזהו שנאמר" :זכור את יום השבת
לקודשו"
תמיד תשים לנגד עיניך את הידיעה
שעתיד אתה לנחול את העולם הבא,
ותשתדך "לקודשו"  ,כלומר לקיים יותר
ויותר מצוות כדי שיהיה לך חלק גדול
יותר בקדושה.

שלמה ממצמץ בעיניו.
"כל זה שלך!" מצהיר העשיר.
"כל זה?!"
"המלח שהבאת שווה הון
תועפות .בטוחני שכל האוצרות
שנמצאים פה לא יכסו את ערכו
של המלח " -הזהב הלבן" ...האם
אתה מוכן לעיסקה?"
שלמה מושיט ידו ללחיצה.
העסקה נחתמת .בתוך שעות
ספורות שוב עמוס תאו של
שלמה באניה בארגזי עץ כבדים.
אך הפעם ,שוכנים בתוכם

בפרק י' סיפרנו על
האוצר שהראה העשיר
לשלמה במרתף

אוצרות אמיתיים ,שערכם רב
מאוד.
'אוצר של שבת' מחליט שלמה
בליבו  -לא היה לי ספק שגבריאל
לא יצא בהפסד מויתורו ומזהירותו
על כבוד השבת.
האניה מפליגה ליעדה הסופי
'הביתה' מהרהר שלמה .מתגעגע
הוא כל כך למשפחתו ,לילדיו.
מצפה לפגוש אותם ...מחכה
בקוצר רוח להעניק לגבריאל את
ארגזי העץ היקרים מפז.

בפרק הבא נקרא
על תגובתו של גבריאל

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
פתרון פרשת שמות :פתרון פרשת בא:

נסורת

האות ו'.

פתרון פרשת וארא:

פתרון פרשת בשלח:

האריה ,מלך החיות

צימוק

והזוכות בהגרלה
על פתרון החידות:

הילה סומך
ותהילה מזרחי

אני יותר גבוהה מעץ וקטנה מהציפור
מכינה לכם משהו מתוק ונותנת לכם מכה מרה

שבת

כמה טוב שבאת!
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סיפור לשבת
תמונות מהתערוכה
ל"שבת שירה"
ע"י בנות כיתה ג'

השבוע נערכה בבית ספרנו
מסיבת סידור לילדות כיתה א'
ו -ב' .הילדות הביעו את המסר
שכל חלום ה' יכול להגשים לנו,
אם רק נתפלל .והלוואי ותמיד
נרגיש מחוברים לתפילה!

עונג שבת

מאת :הילה סומך

סלט
קולסלו במיונז
מצרכים לסלט:
 3גזרים
 2קולרבי
פלפל לבן
מלח
מיונז
אופן הכנה:
גרדי את הגזר והקולרבי
בפומפיה (דק דק)
הוסיפי מלח ופלפל לפי הטעם
צקי  3כפות גדושות מיונז
ערבבי היטב והגישי!

שבת

כמה טוב שבאת!

לפני שנים רבות ,חי הצדיק הגדול ,ר' ישראל הבעל שם טוב .פעם אחת ,בליל שבת ,מייד
לאחר הקידוש ,צחק הבעל שם טוב צחוק גדול מאוד ,ממש מתוך שמחה עצומה .אף אחד
מהתלמידים לא הבין על מה הרב צוחק .אולם הם התביישו לשאול אותו והמשיכו את
הסעודה כרגיל.
לפתע שוב פרץ הבעל שם טוב בצחוק גדול ושמח ,התלמידים ממש לא הבינו מה קרה,
אבל הם לא שאלו .לאחר כמה דקות ,כשבפעם השלישית צחק הרב ,התלמידים היו ממש
סקרנים .הם חיכו עד מוצאי שבת ואז שלחו את אחד התלמידים שישאל את הרב מה קרה.
לאחר ההבדלה ,ניגש התלמיד אל הרב ושאל" :כבוד הרב ,אנחנו ,התלמידים ,מאוד רוצים
לדעת למה הרב צחק בערב שבת כל כך?"
הסתכל עליו הבעל שם טוב ואמר" :טוב .אם אתם כל כך רוצים לדעת ,תגיד לעבד שלי
שירתום את הסוסים לעגלה ואתם  -קחו איתכם בגדי חול וניסע".
הם נסעו כל הלילה ולקראת הבוקר הם היגיעו לעיירה גדולה מאוד שנקראת" :קוזניץ".
כל תושבי העיירה שמחו מאוד כששמעו שהבעל שם טוב הגיע ועשו לו כבוד גדול .אחד
מחשובי התושבים אירח אותו.
הם התפללו שחרית מתוך שמחה גדולה ,כי אחד הדברים החשובים אצל הבעל שם טוב
היה :לעבוד את ה' מתוך שמחה .בסוף התפילה קרא הבעל שם טוב לבעל הבית ,אצלו
התארחו ,ואמר" :אני רוצה שתקרא לי לכאן את שבתאי כורך הספרים"
בעל הבית התפלא" :כבוד הרב ,למה אתה צריך דווקא אותו? הוא איש פשוט בעיר שלנו".
הרב אמר" :לא משנה .תקרא לו לכאן".
כששבתאי הגיע ,אמר לו הרב" :לך ותקרא לכאן גם את אישתך" .שבתאי קרא לאישתו והם
עמדו לפני הבעל שם טוב" .שבתאי ",אמר הבעל שם טוב "אני רוצה שתספר עכשיו לכולם
מה קרה בערב שבת בבית שלך!"
שבתאי קצת התבייש ואמר" :כבוד הרב ,אני אספר בדיוק מה שקרה ואם עשיתי איזה עוון,
אני מבקש סליחה .והרב ידריך אותי איך לחזור בתשובה "...הוא התחיל לספר" :המקצוע
שלי הוא  -כורך ספרים .כשהייתי צעיר ,הייתי מרוויח הרבה כסף וכבר ביום חמישי בצהריים,
הייתי רגיל לקנות את כל צרכי השבת .אישתי ואני היינו מכינים הכל לכבוד השבת וביום
שישי ,כבר בשעה מוקדמת ,הייתי הולך לבית הכנסת לקבל את השבת בשמחה ובנחת.
אבל בזמן האחרון ,נהייתי זקן ואני לא יכול לכרוך טוב ולכן אני לא מרוויח מספיק כסף כדי
לקנות את כל הדברים לכבוד שבת.
והנה ,ביום שישי האחרון ,לא היה לי כלום בבית ,אפילו לחם .החלטתי שבשום אופן לא
אבקש צדקה מאנשים ,אלא עדיף לי לצום בשבת .ניגשתי לאישתי ואמרתי לה" :אישתי
היקרה! אני מבקש ממך שלא תבקשי כסף מאף אחד ".והיא הבטיחה לי.
יצאתי לבית הכנסת כשאני בצום .בינתיים אישתי היקרה ניקתה את הבית ומה היא מצאה?
ככפות ישנות שהיו להן כפתורים מזהב! היא רצה לצורף ,מכרה אותן וקנתה הכל לכבוד
שבת .ואני לא ידעתי...
בסוף התפילה יצאתי אל הבית והייתי בטוח שאמצא בבית שלי חושך כי לא היה לנו כסף
לקנות נרות .אבל לפתע אני רואה שיש אור בבית .נכנסתי ,ומה ראיתי? השולחן ערוך מכל
טוב .באותו רגע ,רציתי לכעוס על אישתי כי חשבתי שהיא ביקשה מהשכנים ,אבל לכבוד
השבת התאפקתי ולא כעסתי .עשיתי את הקידוש בנחת ולאחר שאכלנו את הדגים שאלתי
את אישתי על העניין בצורה יפה" :מאיפה קנית את כל האוכל?!"
אישתי הרגיעה אותי וסיפרה לי את סיפור הכפפות .באותו רגע ,נכנסה לי שמחה גדולה
בלב ,תפסתי את ידה של אישתי ורקדנו יחד מתוך שמחה והודאה לה' .אחר כך ישבנו
לשתות מרק ושוב רקדנו פעם שניה להודות לה' .אחרי הבשר ,שוב רקדנו.
ועכשיו ,הרב" פנה כורך הספרים אל הבעל שם טוב "אם עשיתי משהו לא טוב ,אני מצטער"
הבעל שם טוב הסתכל על כולם ואמר :דעו לכם ,שכל המלאכים שבשמים רקדו עם שבתאי
ושמחו יחד איתו באותו ליל שבת והיתה שמחה גדולה להקדוש ברוך הוא .ולכן גם אני
שמחתי!" הבעל שם טוב ברך אותם בבן צדיק ובאמת זכו לכך!
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חידושבת
"ועבדתם את ה' אלוקיכם
וברך את לחמך"
(כג ,כד)
רבינו יוסף אלבו זצ"ל כתב:
עבודה זו תפילה.
ועבודה זו סגולתה להביא טובה וברכה
בכל השטחים" :וברך את לחמך ואת
מימיך והסרתי מחלה מקירבך ,לא
תהיה משכלה ועקרה בארצך ,את
מספר ימיך אמלא"
ומצינו שהתפילה פעלה בכל אלו:
 בימי דוד הסירה את הרעב
 בימי חזקיהו ריפאה אותו ממחלתו,
ומילאה את מספר שנותיו ואף הוסיפה
 15שנה
 את חנה הושיעה מעקרותה
 וכן נמחלה בגינה גזירת ההכחדה
לאחר חטא העגל.
"התפילה היא כמו הצרי
הכולל רפואה כל מיני החולאים
ומועיל לכל הגופים".

שבת

אוצר של שבת

פרק י"ב

פיסת אדמה כבר נראית באופק.
"נותרו עוד ארבע שעות למסע" ,
מבשרים המלחים .שלמה מארגן
את חפציו ,אורז את תיקו ונפרד
מהתא הקטן והצפוף שהיה לו
כבית בחודשיים האחרונים.
מיד עם הטלת העוגן .ממהר
שלמה לשכור שוב סבלים .הוא
עומד ובוחן בעין קפדנית את
עבודתם .מוודא שהארגזים
סגורים הרמטית .שלא יפול
אף חפץ מתוכם ,שלא תהיה
אפשרות לעיניים חמדניות
להציץ אל תכולתם.
לאחר כחצי שנה שוב דורכות
רגליו של שלמה במפתן ביתו.
ניחוחות תבשילים ערבים עולים

בפרק י"א סיפרנו על
האוצר שקיבל שלמה
עבור גבריאל

מן הבית ,סעודה שהוכנה לכבוד
שובו הביתה ,ילדיו רצים לעברו
בידיים פרושות בגעגוע ,שלטים
של "ברוך שובך ,אבא" תלויים בכל
פינה.
שלמה מכניס את תיקיו הרבים אל
החדר פנימה ,ומצווה אל הסבלים
להניח את ארגזי העץ ליד ביתו של
גבריאל.
בידיים רועדות מהתרגשות,
מעייפות נוקש הוא על דלת ביתו
של ידידו.
יוסף ,בנו הקטן של גבריאל פותח
את הדלת.
"אבא בבית?" שואל שלמה  ,ותוך
דקות מספר ניצבת בפתח דמותו
התמירה בעל הבית ,גבריאל.

בפרק הבא נקרא
על תגובתו של גבריאל
אוירת בחירות בבית ספרנו!
שתיקה או דיבור?
אי"ה נפתח השבוע מערכת
בחירות בבית ספרנו שתנוהל
ע"י בנות כיתות ו' ז' ח'.
בנות בית הספר תברחנה
לגבי עדיפות אחד הערכים:
"שתיקה" מול "דיבור"

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל
בכדי להשתמש בי,
עליכם לשבור אותי.
מי אני?

כמה טוב שבאת!
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סיפור לשבת

תערוכת שבת שקלים ע"י כיתה ד'

עונג שבת

מאת :המורה ירדנה

סלט
עגבניות שרי
מצרכים לסלט:
עגבניות שרי שטופות
(רצוי מכמה צבעים,
אבל אפשר רק אדומות,
עדיף מזן תמר)
בצל סגול (או שום)
חבילת כוסברא
חצי פלפל חריף
שמן זית,
מיץ לימון
מלח ,פלפל שחור
אופן הכנה:
קצצי את הבצל (או השום),
את הכוסברא
ואת הפלפל החריף
פרסי את העגבניות לחצי לאורך
וערבבי
תבלי בשמן זית ובמיץ לימון
הוסיפי מלח וערבבי
פזרי פלפל שחור מעל
לשדרוג ההגשה:
הוסיפי קשיו קלוי
מעל הסלט

שבת

כמה טוב שבאת!

לפני שנים רבות ,היה איש עשיר גדול שהיו לו אלף דינרי זהב ,שדות ,כרמים ,צאן ,בקר
ובית מפואר .היו לו גם עשרה בנים טובים ונחמדים והיו לו גם כמה חברים טובים .העשיר
היה משתדל תמיד לעשות צדקה וחסד .כי כל אדם שזכה ברוך ה' לעושר ,צריך לתת ממנו
לצדקה לעניים .ה' לא נותן סתם לאדם הרבה כסף ,אלא רק בכדי שיתן ממנו לאחרים.
אבל דבר אחד הטריד קצת את העשיר .מהו?
הוא חשב כל הזמן" :מה יקרה אחרי שאמות? הרי כל העושר והכסף שלי ישאר לילדים שלי,
ואולי חס ושלום הם יתחילו לריב על הכסף? מי יקבל יותר כסף? מי יקח את הבית? מי את
השדה?"
המחשבה הזו גרמה לו להיות עצוב ...מה עשה?
קרא העשיר לכל הילדים שלו ואמר להם" :בני היקרים ,אני יודע שאף אחד לא חי לעולם,
גם אני אמות ואתם תקבלו את כל העושר שלי .אני לא רוצה שתריבו על הכסף .יש לי אלף
דינרי זהב ,אני רוצה לתת לכל אחד מכם מאה דינרים ובבית ,בשדה ובכל השאר  -תחלקו
ביניכם שווה בשווה"...
הילדים לא רצו לשמוע דברים כאלו עצובים ,כאילו אבא שלהם הולך למות .הם אמרו" :אבא,
אתה תחייה עוד הרבה שנים ,אנחנו לא רוצים שום כסף ממך ,העיקר שתהיה בריא" והלכו.
מאותו יום ,התחיל העשיר להפסיד בעבודה .בהתחלה ,מתו לו קצת כבשים ,אחר כך -
נשרפה לו השדה ,וכך מיום ליום ,הפסיד העשיר עוד ועוד רכוש .עד שלא נשאר לו כמעט
כלום .רק על דבר אחד שמר העשיר מאוד  -על האלף דינרי זהב.
אבל בסוף ,גם בהם הוא היה צריך להשתמש .לא היתה לו ברירה .הוא נהיה מזה ממש עצוב
וחולה .קרא העשיר שוב לכל הילדים ואמר להם" :בני היקרים ,מכל עשרי לא נשאר כלום,
חוץ מדינרי הזהב ששמרתי לכם והם נמצאים כאן ".חילק העשיר  100דינרים ל 9-בנים והם
הלכו .נשאר ליידו הבן הצעיר .האבא הסתכל בו עצוב ואמר" :בני היקר והצעיר ...אני ממש
מצטער ...לא חשבתי שהכסף יגמר לי .נשארו כאן חמישים דינרים ואני צריך לקחת מהם
 30דינרים למשהו דחוף ...לכן אני נותן לך רק עשרים דינרים ....אני מבקש שתסלח לי"....
הבן הצעיר אמר" :אבא ,בוודאי שאני סולח! אתה גם לא חייב לתת לי את העשרים הללו,
באמת תודה! אבל אבא ,מה אוכל לעשות בעשרים דינרים? זה הרי יגמר לי תוך כמה ימים
ומה אעשה אחר כך?"
חשב האב וכך אמר" :יש לי רעיון! דע לך שיש לי עשרה חברים מאוד טובים .אני אתן לך
את שמותם ובעזרת ה' אני בטוח שתרוויח מזה ...כי חברים טובים שווים יותר אפילו מאלף
דינרים!" לאחר שהעשיר מסר לבנו את שמות החברים ,עצם עיניים ונפטר לבית עולמו.
אחרי שנגמרו ימי האבל ,הלכו כל תשעת האחרים עם ה 100דינרים שקיבלו כל אחד ,לעבוד
ולהרוויח כסף .הם אפילו לא התעניינו מה יהיה עם האח הצעיר שקיבל רק עשרים.
ומה קרה איתו? האח הצעיר לא הצליח לפתוח עסק ,כי הכסף לא הספיק לו .הוא השתמש
בו לצרכי ביתו עד שנשאר לו רק דינר אחד .מה יעשה? איך הוא יסתדר? הלך לו לבדו וחשב
וחשב ,עד שנזכר במה שאבא שלו אמר לו" :חברים טובים שווים יותר מאלף דינרים"
הוא לקח את הדינר האחרון ,קנה בו אוכל טוב ,שתיה טובה ועשה סעודה גדולה .לסעודה
הוא הזמין את כל החברים של אבא שלו .כולם ישבו ואכלו ביחד ,והתחיל ולדבר ביניהם:
"כולנו זוכרים את ידידנו ,האבא של האיש הצעיר .כמה היינו חברים טובים! ומכל הילדים
שלו ,הוא ביקש שנישאר חברים דווקא של הילד הצעיר .ועכשיו ,תראו איזו ארוחה טובה
הוא עשה לכבודנו .מן הסתם ,האוכל עלה לו הרבה כסף .גם נראה שאין לו כל כך הרבה
דברים בבית .אולי נעזור לו?"
כל אחד מהחברים נתן קצת כסף ,הלכו יחד לשוק ויחד קנו פרה .פרה שמנה שעומדת ללדת.
נתנו לו את הפרה במתנה והאח הצעיר שמח מאוד .ובאמת ,לאחר זמן קצר ,המליטה הפרה
עגלה קטנה .העגלה גדלה ,נולדו לה אחים עגלים ואחיות עגלות וכולם גדלו והמליטו אף הם
עגלים קטנים .האח הצעיר מכר את הפרות ולאט לאט התחיל להתעשר.
עד שנהיה עשיר יותר מכל האחים שלו ואפילו יותר מאבא שלו
וכל זה בזכות החברים!!

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

17:15

שקיעה:

17:37

יציאת השבת:

18:15

פרשת תרומה
חידושבת
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
(כה' ח' )
כתב ספר החינוך ,שמטרת כל המצוות
אחת היא:
הבורא יתברך חפץ להטיב עם בריותיו,
והמצוות מכשירות את האדם לקבל
טובה זו.
ופסוק מפורש מורה על כך:
"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך דורש
מעימך ,כי אם ליראה את ה' ...
לטוב לך" היינו כדי שיוכל להטיב לך.
יש המקיימים המצוות כדי לזכות
לאותה הטבה ,בעולם הזה ובעולם
הבא.
ויש דרגה נעלה יותר ,לקיים המצותת
משום שזה רצון הבורא יתברך ,מקרבות
אליו ומביאות לצדקות בו!
גם במצוות הקמת המקדש קיימות שתי
מטרות אלו :שע"י הבית הגדול והקדוש
אנו מוכשרים להשגת רוב טובה וברכה,
אם יותר מכן ,מתקדשים אנו ונטהרים,
מתקרבים לבוראנו ונדבקים בו.
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אוצר של שבת

פרק י"ג

ברוך שובך ,ידידי" ,קורא גבריאל
לעבר שלמה בהתרגשות ולוחץ
בחמימות את ידו" ,כיצד עבר
עליך המסע? כבר למעלה מחצי
שנה שאתה בדרכים ,האם
הרווחת כפי שציפית? עסקים
טובים התגלגלו לידך? בא הכנס
פנימה ונדבר בארוכה "...גבריאל
מניח את ידו על כתף חברו
ועיניו נפקחות בתמהון כאשר
הוא מבחין בערימת הארגזים
הניצבת סמוך לדלתו.
"הדינר" ,מסביר שלמה.
"הדינר" ,חוזר אחריו גבריאל
כהד" .פרח הדבר מזיכרוני ,כ"כ
מתרגש אני לראותך שוב עד
שלרגע כמעט ושכתי שנתתי
לך דינר אי פעם .כמה שמח אני
שהבאת לי תמורתו סחורה.
בוודאי לא קל היה לך להיטלטל
איתם בחדרך הצפוף שבספינה,
אמור לי ,מה מכילים הארגזים?"
גבריאל מחווה לבנו ,והלה ניגש
ומסייע לאביו ולידידו להכניס
את האוצר פנימה אל הבית.
ארגז ועוד ארגז נכנס פנימה
ולאחר מספר דקות עומדים
ארגזי העץ בסלון ביתו של
גבריאל.
אפשר להציץ?" כך דוד בנו

בפרק י"א סיפרנו
ששלמה בא לגבריאל
לתת לו את האוצר

הבכור של גבריאל" .הם כבדים
כ"כ ,שוקלים המון ,מה קנית לנו
בדינר ,מר שלמה? אפשר לראות
מה מכילים הארגזים?"
"חכו ,חכו בסבלנות עד שתשמעו
את סיפור הארגזים מתחילתו ועד
סופו" ,מגיב שלמה.
הוא מתישב על הספה ומתחיל
לספר את השתלשלות הענינים.
"את הדינר מכרתי רגע לפני עלייתי
לאניה לברנשים מפוקפקים ,הם
הבטיחו תמורתו ארגזים מלאים
באוצר יקר ,הזמן הלך ואזל ואני,
בלית ברירה מסרתי את הדינר
לידיהם וקבלתי את הארגזים
הללו"....
עיניו של גבריאל מתרחבות
בחשש.
"בלילה הראשון למסע כבר גיליתי
את התרמית ,קולות יללה נשמעו
לאוזני ,חיפשתי את מקור הרעש
שהיה לא פחות ולא יותר מתוך
הארגזים! תארו לכם ,הרמתי את
מכסה הקופסא העליונה ותוך
דקה היה התא מוצף חתולים
שהתרוצצו לכל עבר ,לכלכו
ובילגנו"....
דוד מתקרב ומצמיד את אוזנו אל
אחד הארגזים" .אין שום רעש"
הוא מודיע" ,היכן החתולים?"

כמה טוב שבאת!
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חידת השבת

סיפור לשבת

האמצע של שמי הוא
ההתחלה של שמי.

ּנֹור ָאהִ .מ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְמ ֻר ַּבת יְ לָ ִדים
ּסּורים ָהיָ ה ,וְ ָהעֹולָ ה ַעל ּכֻ ּלָ נָ ה ָהיְ ָתה ֲענִ ּיּותֹו ַה ָ
יַ ְענְ ָק'לֶ ה לְ מּוד יִ ִ
ְּובכִ יסֹו ֵאין ּכֶ ֶסף לְ ַה ֲאכִ ילָ ם ּולְ ַס ֵּפק לָ ֶהם ָצ ְרכֵ ֶיהם.

ההתחלה של שמי
זה אמצע של שמי

יֹותרֲ ,א ֶׁשר ֹלא ְמ ַעט נִ ָּסה לַ ֲעזֹר לְ יַ ְענְ ָק'לֶ ה ְּב ָצ ָרתֹוְּ ,וב ָפנִ ים
יֹום ֶא ָחד ְּפגָ ׁשֹו יְ ִדידֹו ָה ָאהּוב ְּב ֵ
צֹוהלֹות ּפֹונֶ ה לִ ִידידֹו יַ ְענְ ָק'לֶ הּ" :בֹא וְ ִא ָיע ְצָך ֵע ָצה נִ ְפלָ ָאה ָּבּה ֵּת ֵצא ִמ ָּצ ָר ְתָךִ .הּגִ ַיע לְ ִע ֵירנּו ֶא ָחד
ֲ
עֹוׂשה ְרצֹונֹו.
פֹועל יְ ׁשּועֹותּ ,וכְ כָ ל ֲא ֶׁשר יִ גְ זֹר ִ -מּיָ ד ַה ָּק ָּב"ה ֶ
ִמ ַּצ ִּד ֵיקי ַהּדֹורְׁ .שמֹו הֹולֵ ְך לְ ָפנָ יו ּכְ ֵ
ַה ַּצ ִּדיק ִהּגִ ַיע לְ ִע ֵירנּו וְ יִ ְׁש ֶהה ָּבּה לִ זְ ַמן ָק ָצר ,קּום ִהזְ ָּד ֵרז ְּותפֹס ּתֹור לְ ִה ְת ַק ֵּבל ֵאלָ יו" .

והסוף של שמי זה
ההתחלה של התחלה.
מי אני ומה שמי?

אֹותם ַהּיָ ִמים לְ תֹורֹו ֵא ֶצל ַה ַּצ ִּדיק ,וְ ַהּתֹור
ּתֹוקקּות ְּוב ִב ָּטחֹון ִה ְמ ִּתין יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ּכָ ל ָ
ְּב ֶמ ַתחְּ ,ב ִה ְׁש ְ
ִהּגִ ַיע...

יום
השישי

עונג שבת

מאת :הילה סומך

פשטידת
קישואים ותפו"א
מצרכים:
 2קישואים בינוניים
 2תפו"א
חצי כפית פלפל שחור
חצי כפית מלח
כף אבקת מרק בטעם עוף
ביצה
מעט שמן קנולה
אופן הכנה:
גרדי את הקישואים והתפו"א
הוסיפי את התבלינים והביצה
בחשי היטב
שפכי את הבלילה לתבנית
מארכת וצקי מעט שמן מעל
אפי בתנור על חום של 1800
בתאבון!

שבת

ֹלׁשה יָ ִמים ְּב ָׁש ָעה
מֹועד ַהּתֹור ָהיָ ה לְ עֹוד ְׁש ָ
ִהזְ ָּד ֵרז יַ ְענְ ָקלֶ 'ה וְ ָרץ לַ ּגַ ַּבאי וְ ִהזְ ִמין ּתֹור ֵא ֶצל ַה ַּצ ִּדיקֵ .
אֹותם ַהּיָ ִמים ָהיָ ה יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ָמלֵ א ִּת ְקוָ ה ִּוב ָּטחֹון ִהּנֵ ה ּוכְ ָבר ִּת ָּפ ֵתר ֶא ְצלֹו
ַּ 12:00ב ָּצ ֳה ַריִ םְּ .בכָ ל ָ
צּוקת ָענְ יֹוֶׁ ,שּכֵ ן ִה ְס ִּפיק ֵּבינְ ַתיִ ם לִ ְׁשמ ַֹע עֹוד ַה ְר ֵּבה ִמּנִ ְפלְ אֹות ָה ַר ִּבי וְ כִ י ּכָ ל ְּד ָב ָריו נִ ְׁש ָמ ִעים
ְמ ַ
ַּב ָׁש ַמיִ ם.

יֹוׁשב לֹו יַ ְענְ ָקלֶ 'ה מּול ַה ַּצ ִּדיק ְּב ֵא ָימה ֵּומ ִׂש ַיח ֶאת ַצ ֲערֹו לְ ָפנָ יוַ .ה ַּצ ִּדיק ַמ ֲאזִ ין לֹו ְּב ֶק ֶׁשב ַרב,
ֵ
עֹורר
רֹואה זֹאתְ ,מ ֵ
וְ ָה ַר ֲח ָמנּות ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק ַעל יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ִמ ְת ַּב ֵּטאת ֵה ֵיטב ְּב ָפנָ יו .וְ יַ ְענְ ָקלֶ הּ ,כְ ֶׁש ֶ
אֹומר,
יֹותר עֹוד וָ עֹוד ֶאת ַר ֲח ֵמי ַה ַּצ ִּדיק ָעלָ יוְּ ,ובלִ ּבֹו ָמלֵ א הּוא ִּת ְקוָ הִ ,הּנֵ הּ ,וכְ ָבר ַה ַּצ ִּדיק ּגֹוזֵ ר ֵ
ְּב ֵ
ּנֹורא זֶ ה ַרּבֹות ַּב ָּׁשנִ ים.
וְ זֶ הּוּ ,גָ ַמ ְר ִּתי ִמ ִּסּפּור ָענְ יִ י ַה ָ
ְמ ַסּיֵ ם יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ֶאת ְּד ָב ָריו ,וְ ַה ַּצ ִּדיק סֹוגֵ ר ֵעינָ יו ְמ ַק ֵּמט ִמ ְצחֹו ּוכְ ִאּלּו עֹולֶ ה הּוא לָ עֹולָ מֹות
ָה ֶעלְ יֹונִ ים...
נּועֹותיוְּ ,ובלִ ּבֹו ִּת ְקוָ ה ִּוב ָּטחֹון לְ ֹלא ָס ֵפק ,זֶ הּוָ ,ה ַרב
ָ
יֹוׁשב מּול ַה ַּצ ִּדיק ָׂשם לֵ ב ַעל ּכָ ל ְּת
יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ֵ
ׁשּועה ַּבּגְ זֵ ָרה ֶׁשּיִ גְ זֹר ...אֹו ְּב ַהזְ ּכָ ָרת ֵׁשם ָקדֹוׁש ...אֹו
יֹוריד לֹו יְ ָ
ִּב ְר ִאּיָ תֹו לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ֵּתכֶ ף וְ ִ
ׁש ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשּנָ ה ּכְ ָבר יִ ּוָ ַׁשע.ְּב ֵאיזֶ ה ְסגֻ ּלָ ה נִ ְפלָ ָאה ֶ
ּפֹוק ַח ַה ַּצ ִּדיק ֶאת ֵעינָ יוְּ ,וב ַמ ַּבט ַר ֲח ִמים ִמ ַּצד ֶא ָחד,
לְ ַא ַחר ַּדּקֹות ֶׁשל ֶמ ַתח ֶׁשּנִ ְראּו ּכִ זְ ַמן ַרבֵ ,
אתי ִּפ ְתרֹון לִ ְב ָעיָ ְתָךְׁ ...ש ַמע ֵה ֵיטב!"
"ׁש ַמעָ :מ ָצ ִ
אֹומר לְ יַ ְענְ ָקלֶ הְ :
ְּובטֹון ֶה ְחלֵ ִטי ִמ ַּצד ֵׁשנִ יֵ ,
אתי ִמ ָּצ ָר ִתי" ...
חּוׁשהֹ" ,לא ָט ִע ִיתי ,זֶ הּו יָ ָצ ִ
יַ ְענְ ָקלֶ 'ה "ּכֻ ּלֹו אֹזֶ ן" לְ ִמ ְׁש ַמע ִּד ְב ֵרי ַה ַּצ ִּדיק ִּוב ְת ָ
"ע ָצ ִתי לְ ָך ִהיאְּ :בכָ ל יֹום ִּת ְת ַּפּנֶ ה ִמּכָ ל ֲע ָס ֶקיָך,
אֹומרֲ :
ּפֹות ַח ַה ַּצ ִּדיק ֶאת ִּפיו ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ֵ
וְ ָאז ֵ
בֹודד ,וְ ָת ִׂש ַיח ַצ ַע ְרָך לִ ְפנֵ י קֹונְ ָך ְּבלֵ ב נִ ְׁש ָּברְּ ,ובכָ ְך ִּתּוָ ַׁשעִּ !...ת ְת ָּפלֵ ל
ִּת ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְמצֹא ָמקֹום ְמ ָ
יֹוׁש ַיעָך!" ִסּיֵ ם ַה ַּצ ִּדיק ְּד ָב ָריו.
ִמּכֹל ַהּלֵ ב לַ ה' ֶׁש ִ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִמּק ֶֹדםְּ .וביֵ אּוׁש חֹוזֵ ר לְ ֵביתֹו ֶה ָענִ י
יֹוצא ִמ ֵּבית ַה ַּצ ִּדיקְ ,מ ֻאכְ זָ בָׁ ,שבּור ֵ
יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ֵ
יׁשה ִעם
ׁשֹואלֹו" :נּו ,יַ ְענְ ָקלֶ 'הַ ,מה ּיָ ָצא ֵמ ַה ְּפגִ ָ
לְ ֹלא ִּת ְקוָ הְּ .ב ַד ְרּכֹו ּפֹוגְ ׁשֹו מ ֶֹׁשה יְ ִדידֹו ֲאהּובֹו ,וְ ֲ
ַה ַּצ ִּדיק? "
ְמ ִׁשיבֹו יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ְּב ָׂש ָפה ָר ָפהֹ" :לא יָ ָצא ּכְ לּום"!...
אֹותָך?"
אֹומ ֶרת ֹלא יָ ָצא ּכְ לּוםַ ,ה ַּצ ִּדיק ֹלא ִק ֵּבל ְ
"מה ּזֹאת ֶ
ְׁש ָאלֹו מ ֶֹׁשהַ :
"ֹלאְ ,מ ִׁשיבֹו יַ ְענְ ָקלֶ 'ה ִ"ק ְּבלַ נִ י ִה ְצ ִּדיק ,וְ גַ ם ִק ְּבלַ נִ י ִּב ְמאֹור ָּפנִ יםִ ,ה ְׁש ַּת ֵּתף ָא ְמנָ ם ְּב ָצ ָר ִתי ,אּולָ ם
ֹלא ָהיָ ה ִּביכָ לְ ּתֹו לַ ֲעזֹר לִ י"...
ּ:ומה ּכֵ ן ָא ַמר לְ ָך ַה ַּצ ִּדיק ְּב ִׂש ָיח ְתָך ִעּמֹו?"
ׁשֹואלֹו מ ֶֹׁשהַ :
וְ ׁשּוב ֲ
ֹאמר לִ י לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל?!
"אהָ ,מה ָא ַמר לִ י?! ָא ַמר לִ י לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ...וְ כִ י לָ זֶ ה ִצ ִּפ ִיתי ֶׁשּי ַ
ֵמ ִׁשיב יַ ְענְ ָקלֶ 'הָ :
יֹוד ַע ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל"?...
ִּב ְׁש ִביל זֶ ה ָהיִ ִיתי ָצ ִריְך לָ לֶ כֶ ת לַ ַּצ ִּדיק?! וְ כִ י ֵאינִ י ֵ
"ּדע לְ ָךֶׁ ,ש ַה ַּצ ִּדיק נָ ַתן לְ ָך ֶאת ָה ֵע ָצה
אֹומ ִרים לְ ֶא ָחד ּכָ זֶ ה ּכְ מֹו יַ ְענְ ָקלֶ 'הַ :
ָּב ִאים ֲחכָ ֵמינּו זַ "ל וְ ְ
יֹותר ִמּכָ ל ַמה ֶּׁש ָר ִצ ָית לִ ְׁשמ ַֹעֶׁ ,שּכֵ ן ְּת ִפּלָ ה
ּטֹובה ְּב ֵ
יֹותר ִמּכָ ל ָה ֵעצֹות ֶׁש ָּבעֹולָ ם! ֵע ָצה ַה ָ
ּטֹובה ְּב ֵ
ַה ָ
יֹותר
בֹוּה ְּב ֵ
רֹומ ֶמת ָה ָא ָדם לַ ָּמקֹום ַהּגָ ַ
יֹותר ֶׁש ְּמ ֶ
בֹוהה ְּב ֵ
עֹומ ֶדת ִהיא ְּברּומֹו ֶׁשל עֹולָ ם ,זֹו ָה ֵע ָצה ַהּגְ ָ
ֶ
מֹועילָ ה לָ ָא ָדםֶ ,אּלָ א ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ְמזַ לְ זְ לִ ין ָּבּה וְ ֹלא ַמּכִ ִירים ְּב ֶע ְרּכָ ּה....
מֹוה ִ
וְ ֵאין ּכָ ָ
וה' רוצה דווקא את התפילה שלך על עצמך .היא החשובה והאהובה ביותר בשמים!
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אוצר של שבת

פרק י"ד

"פעמון זהב ורימון ...ונשמע קולו
בבואו אל הקודש"
(כח ,לד-לה)
הקב"ה רואה הכל ויודע הכל ,ואינו
צריך שהכהן יודיע לו שהוא מגיע ,ובכל
זאת ,הרי זה מחוקי דרך ארץ ,שאדם
יודיע על בואו ולא יכנס פתאום.
אמר הרב 'צרור המור' זצ"ל :נמצאנו
למדים שבתורה הקדושה יש הכל.
גם קדושה ,עבודת ה' וגם הנהגות
דרך ארץ ונימוסים.
גם בשעת עבודת הקודש הנעלה
ביותר ,על האדם להקפיד על נימוסיו
והליכותיו.

גבריאל הקשיב בעיניים פעורות
לסיפורו של שלמה .איך שילם
בדינר הזהב על חביות וקיבל
חתולים ,איך שחרר אותם בארץ
שורצת עכברים וקיבל מלח
בתמורה .איך נקלע לאי ללא
מלח ומה שקיבל עבורו.
הוא הושיט את ידיו אל עבר
הארגזים וקרב אותם אליו.
לאיטו פתח את האוצר ופיו
נפער בתדהמה.
"רגע ,אני ...מכיר את האוצר
הזה "...מלמל ,כמתוך
חלום "אני לא מאמין!
הזהב
גביע
הנה
והשרשרת המיוחדת...
הנה הטס הצבעוני

בפרק י"ג סיפרנו
ששלמה מספר לגבריאל
את גלגולו של האוצר

והמראה המלוטשת...
זה האוצר ההוא"...
"איזה אוצר?!" התפלא שלמה.
"אוצר השבת!" קרא גבריאל וסיפר
לשלמה על המסע ההוא ,ביום
שישי ,על המערה שמצא בה אוצר
גדול ,אך כדי לא לחלל את השבת,
לא לקחו עימו.
על האכזבה שהרגיש כשחזר
במצואי שבת למערה וגילה
שהאוצר איננו עוד .ועל הנחמה
לא
"שבת
המתוקה:
תאכזב!!"
ואכן ,כעת ,קיבל את האוצר,
בדרך ניסית ,בדרך
של היתר .בלי טורח
ומאמץ .אוצר של שבת!

סוף!
שמחת השבת

לקראת פורים
מה ענה המן
כששאלו אותו איך
הוא מרגיש?

תלוי...

שבת
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איך יודעים שהמן
היה רזה כמו מקל?

כי כתוב "איש צר ...המן
הרע הזה"

מה המן אהב לאכול?

חמאה,
כי כתוב "וימלא המן חימה"

איך יודעים שלהמן
היתה צורה של כדור?
כמה מיטות היו
בשושן הבירה?

כי כתוב "והמן נבעת"

שש כי כתוב (א' ו)" :גלילי
כסף ועמודי שש מיטות"
מה נאחל לכם?

פורים שמח!!
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יום
ראשון

סיפור לשבת

חידת השבת
בכמה שיותר מקומות
שאני אהיה ,כך אתה
לא תראה את אותם
המקומות?

עונג שבת

עוגת שמרים
מקמח מלא
מצרכים:
קילו קמח 80%
 3\4כוס סוכר
כפית מלח
 3כפות שמרים
 3ביצים
בערך  2כוסות מים
כוס שמן
נשמח לקבל
מתכונים מוצלחים
של מאפי שמרים

חומרים למילוי:
 3כוסות סוכר
כוס וחצי קקאו
כפית קפה
כ-רבע כוס שמן
כפית קינמון

אופן הכנה:
לערבל את כל החומרים
באיטיות לבצק אחיד ,תו"כ
הוספת כוס שמן
להתפיח כשעה
לחלק ל 5-חלקים שווים
לרדד
לערבב את חומרי המילוי
למרוח מילוי ולגלגל
בתאבון!

שבת
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אתם בוודאי יודעים שיש בעולם הרבה ארצות .אחת המדינות הכי חזקות בעולם היא:
ארצות הברית .זה לא היה כך לתמיד ,כי עוד מעט ה' יבוא למלוך על כל העולם בגלוי ועם
ישראל יהיה העם הכי חזק בעולם! אבל בינתיים ,ארצות הברית היא הכי חזקה בעולם.
ארצות הברית כוללת הרבה ארצות גדולות מאוד ולכל הארצות הללו ביחד יש נשיא .הנשיא
של ארצות הברית הוא אדם מכובד מאוד .לא כל אדם יכול לדבר עם הנשיא ,אלא רק אנשים
חשובים מאוד ,כמו נשיאים של ארצות אחרות .סביבו יש המון שוטרים וחיילים שמגינים
עליו כל הזמן ,ביום ובלילה.
לפני שנים רבות נבחר בארה"ב נשיא חדש בשם" :טרומן" .לאחר שהוא נבחר ,החליט
הנשיא לדבר לכל העם ולומר לו מה הוא הולך לעשות בזמן שהוא נשיא .זה נקרא" :נאום".
כמובן ,שאת הנאום של הנשיא מצלמים ומפרסמים בכל הארצות באותו רגע.
הנשיא טרומן חשב וחשב מתי כדאי לו לומר את הנאום ,באיזה יום ובאיזה תאריך .עד
שבסוף הוא החליט .מתי? ביום שישי בלילה .כן ,ליל שבת קודש...
לגויים ,אמנם ,אין בעיה לדבר ברמקול בשבת ,וגם לשמוע ברדיו את הנאום של הנשיא.
אבל באמריקה יש גם הרבה מאוד יהודים .וכיוון שהם גרים בין הגויים ,חלק מהם למדו
מהגויים ולא כל כך שומרים על כל המצוות ...כאשר הנשיא ינאם ביום שהוא החליט (יום
שישי בלילה) עלולים אותם יהודים מסכנים לחלל את השבת...
היתה באמריקה אישה יהודיה צדיקה ,ששמעה שהנשיא הולך לומר את הנאום שלו בליל
שבת .מה עשתה? לקחה דף ועט וכתבה מכתב לנשיא ארצות הברית .וכך כתבה:
לכבוד הנשיא החדש!
ראשית ,אני רוצה לאחל לך מזל טוב.
דבר שני ,רציתי לבקש ממך בקשה .אנחנו ,היהודים ,הגרים בארצות הברית ,משתדלים
להיות אזרחים טובים ,אבל אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא ,והוא ציווה אותנו בתורה
הקדושה ,ואפילו כתב את זה בעשרת הדברות שנחרטו על לוחות הברית שאנחנו חייבים
לשמור את השבת.
זה היום הכי קדוש בשבילנו ואסור לנו להדליק חשמל או לעשות פעולה אחרת שיש בה
יצירה חדשה וחילול שבת .אנחנו מאוד רוצים לשמוע את הנאום שלך ,אדוני הנשיא ולכן,
אני ועוד הרבה יהודים אחרים ,מבקשים ממך לשנות את היום שבחרת ליום אחר.
ואפילו שאני יודעת שקשה מאוד לשנות ולהזיז את היום ,לאחר שהודעת למליוני אנשים
שבארצות הברית את התאריך ,אבל אבקש לעשות לכבוד המלך של כל העולם  -הקדוש
ברוך הוא.
תודה רבה!
חלפו מספר ימים ויום אחד ,הנשיא הודיע בכל כלי התקשורת של ארצות הברית" :מכל מיני
סיבות ,אני מעביר את הנאום ליום שלישי".
הנשיא לא גילה לאף אחד מה הסיבה .אבל אחרי כמה ימים ,אותה אישה קיבלה מכתב
לבית ,מאת הנשיא של ארצות הברית ושם כתוב:
"רציתי לבשר לך שבזכות המכתב שכתבת לי ,שיניתי את מועד הנאום ליום שלישי!"
האישה שמחה מאוד והודתה לה' מכל הלב.
המכתב הזה שמור עד היום אצל הבן שלה ,שהוא רב באחת הישיבות הידועות בירושלים.
ילדות יקרות!
לפעמים אתן רואות שצריך לעשות משהו קשה .ואתן אומרות" :אי אפשר לעשות את
זה! זה קשה מידי!" באותו רגע ,תנסו להיזכר בסיפור הזה .הרי מאוד קשה להגיע לנשיא
ארצות הברית ולשכנע אותו לשנות החלטה שלו .אבל כשה' רוצה ,אפשר לעשות הכל!
אם מכוונים לכבוד ה'  -מצליחים!!!

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

בס"ד

הדלקת נרות:

19:25

שקיעה:

19:47

יציאת השבת:

20:31

פרשת שלח
חידושבת
"טובה הארץ ...אם חפץ בנו ה'
והביא אותנו אל הארץ"
(יד' ,ח')
רבינו עובדיה ספורנו ז"ל מפרש כאן
פירוש מרעיש.
המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה:
יש בה ענקים ונפילים ,ערים גבולות
ובצורות עד השמיים ,אין אפשרות
לכבוש את הארץ ולרשת אותה .נענו
יהושוע וכלב ואמרו  :לא! דעו לכם כי
"טובה הארץ מאוד מאוד" אך בתנאי
אחד והוא " :אם חפץ בנו ה' "
ארץ ישראל נפלאה היא ,כאשר הקב"ה
חפץ כיושבים עליה במעשיהם.
כמו שנאמר ":והיה אם שמוע תשמעו
אל מצוותי ...ונתתי מטר ארצכם
בעיתו ,יורה ומלקוש ואספת דגנך"
ויהיה לנו כל טוב!
כולנו חיים כאן ,כולנו רוצים לחיות
טוב .והדרך אחת ויחידה שה' יחפוץ
בנו ,ע"י שנתחזק בתורה ובמצוות!!!
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אנו שמחות להיפגש שוב בערב שבת קודש
עם חידות ומטעמים לקראת המלכה
נקוה שנזכה לרב ברכתה!

עונג שבת

חלות לשבת
לקרא ולהכין לפני שבת

ק"ג קמח+כוס
 2כפות שמרים
שלוש רבעי כוס שמן
 8כפות סוכר
כף מלח
 3כוסות מים פושרים
מערבלים את כל החומרים
במיקסר,
מתפיחים במשך שעה עד
שהבצק מכפיל את נפחו
קולעים ואופים

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

שבת

כמה טוב שבאת!

יום
שני

גם אם יכו אותנו בסכין הכי
חדה בעולם ,לא תהיה לנו שום
שריטה או חתך .מי אנו?
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ילד פרא

סיפור לשבת
צ'רלי הילד היה ממש פרא אדם ,בבחינת יצר בכל  -ויד כל בו .פשוט תלמיד בלתי
נסבל .נכון ,הכינוי "פרא אדם" שייך לזרע ישמעאל ,אבל יודעי ח"ן יודעים לומר
שבמקרים נדירים המוטיבציה הזו חודרת גם לכנסת ישראל ומחוללת ַשמות .הוא
הרביץ כמעט לכל מי שנשם לידו ,גנב עפרונות וסנדוויצ'ים ,יזם מעשי שובבות
בלתי צפויים שהיו מקפיצים את המורים וההנהלה ומוציאים אותם מכליהם.
כשהגיעה אמו של צ'רלי הגברת רוחמה בן-סירא לשיחה דחופה עם מנהל ביה"ס
הממלכתי "אלומות" ד"ר נחמן ציפורי ,היא האזינה בלב מכווץ למונולוג הבא
"אני נורא מצטער לומר לך גב' בן-סירא ,אבל איבדנו כל שליטה על ילדך שלמה,
המכונה משום מה ,צ'רלי .הוא אומנם רק בכיתה ו' אבל קצב ההפרעות ומסת
הנזקים שהוא גורם לנו עולה על כל דמיון .מה לא ניסינו! דיברנו איתו ,חיבקנו
אותו ,הענשנו אותו ,קראתי לכם ההורים היקרים לשיחות מוטיבציה ותאום ,אבל
הכל עורבא פרח .צ'רלי נשאר צ'רלי .גם אני באופן אישי ניסיתי לקרבו ולרכוש את
ליבו ,אבל הנער מנוער מכל משמעת ומתנהג בחוצפה רבה ובחוסר אחריות .אנו
מכירים כבר שש שנים ועברנו עמו הרפתקאות לא מעטות ,אבל הפעם אני רוצה
לחדש לך חידוש לא פחות נורא לגבי התנהגותו של התכשיט שלך .יש בבית ספרנו
מורה ,יהודי כבן ששים ,ערירי וחולני ,ושמו שמריהו תבורי ,והבן שלך שיהיה בריא
לקח אותו כפרוייקט אישי ליוזמות הזדון שלו .כך למשל הוא הכניס חול לסנדוויץ'
של המורה ,עירבב כמה פעמים מלח בכוס הנס-קפה שלו ,הסתיר את תיקו של
המורה בפח הזבל הכיתתי ומכנה אותו בכינויים מזלזלים .היום נכנס אלי המורה
תבורי דומע כולו ורועד" ,אני מתפטר" הודיע לי ביבושת "הילד הזה צ'רלי הורס לי
את החיים ,וזה כבר עובר כל גבול .אני מרגיש תעוקה בלב ,נכנסתי לכיתה עכשיו
להעביר להם שיעור חשבון ,והחצוף הזה מרח משחה חלקלקה בכניסה לכתה...
התגלשתי לעיני התלמידים והוטחתי ארצה .כולם צחקו עלי אך מעל כולם ,אותו
צ'רלי שלח ידו כביכול כדי לסייע לי לקום ,אבל כשהזדקפתי הוא חמק והוטחתי
שוב בביזיון על הארץ."...
"תראי גב' בן-סירא ,הילד הזה גדול עלינו בכמה מספרים .אין לנו כלים לטפל בו...
עם כל הכבוד ,אני חייב גם לשמור על כבודם ומעמדם של המורים שלי .צר לי,
אבל אני מבקש שתיקחי אותו ,אני משהה אותי למשך שבוע ,ואבקשך למצוא לו
מוסד מתאים .תודה ,ושוב צר לי".
***
למה להאריך .מאז אותו יום עצוב למורה תבורי ולאמא שלו ,ועד גיל  24צ'רלי נטש
כל מסגרת .לא בתי ספר ,לא פנימיות ,לא צבא ,לא עבודה .מכל מקום עבודה הוא
הועף תוך זמן קצר .הצבא קלטו את "התכשיט" ושיחררו אותו עקב מה שמכונה
"חוסר התאמה" .הוריו היו מיואשים ממנו ,והיו להם יותר מ 250 -סיבות טובות
לכך .המזל הגדול היה ,שהמשטרה עדיין לא הניחה ידיה עליו .בקיצור ,על פי נתוני
היסוד שבידינו ,שלמה בן-סירא המכונה צ'רלי ,היה אמור למצוא עצמו בסופו של
נתיב התפרעויותיו באיזה בית-סוהר אפור וקפוא .זה משום מה ,לא קרה.
***
לילה אחד ,יום אחד לפני יום הולדתו ה ,24 -בדק צ'רלי את כיסיו ולא מצא שם
פרוטה קלושה .הוא היה צמא לפחית בירה והשעון שלו סימן על שלוש לפנות
בוקר .הוא שוטט ברחוב ,עד שהבחין לשמחתו בבית הכנסת "נתיבי אור" שניצב
לו בסוף רחוב קטן וחשוך ,מוסתר מאחורי ששה ברושים ואקליפטוס אחד.
מוחו הזדוני זמם פריצה קלה למתחם הנ"ל .מדובר על סיכון מזערי ,ובוודאי
שתימצא שם קופת צדקה נחמדה ובה  20-30שקלים או יותר .סכום לא רע שיכול
להספיק לפחות לבירה ולקופסת סיגריות .הוא ניתר לעבר חלון הזכוכית ,שבר
אותו באגרופו ,והשתחל פנימה .נרות הזיכרון החשמליים ריצדו מעבר לקיר

שבת

כמה טוב שבאת!

המרוחק ,וזמזומו של מאוורר שכוח ריחף בחלל בית הכנסת .האור הזה
הספיק לצ'רלי כדי להבחין בקופת הצדקה העגולה שניצבה לה על התיבה.
הוא ניגש לתיבה ,הרים את הקופה ונענע אותה קלות .יופי ,הרעש והכובד
העידו על סכום לא מבוטל ששכן אחר כבוד בקופה.
"אם כבר הגעתי לכאן ,כדאי שאכנס למטבח של בית הכנסת ,בטח אמצא
שם משהו טעים ועממי וטוב לעיכול".
חושיו של הבחור הפרוע ותלוש-המסגרת ,לא הטעו אותו .בית הכנסת של
העדה הפרסית בעיר מגוריו ,היה ידוע ומפורסם בהנהגות האירוח והשמחות
המגוונות שנחגגו שם .הוא הדליק האור ,המקרר  -בלי עין הרע  -היה מלא
וגדוש .יין ,ערק ,בירות ומשקאות קלים ,עוגות ,קציצות ,ירקות ,פירות ,בקיצור
סיבה למסיבה.
צ'רלי בחר מכל הבא ליד ,והניח לפניו שלוש צלחות גדושות מכל טוב הארץ.
פתח לעצמו פחית בירה והחל ללעוס ולנגוס מלפפונים חמוצים ,זיתים ,סלט
תורכי ,קרקרים .לשובע.
התענוג הזה נמשך בדיוק חמש דקות ,כשלפתע הבחין צ'רלי ההמום בדמות
תמירה של יהודי עם זקן ארוך ומאפיר ,המביט בו בעיניים רכות להפליא.
פיו חדל מללעוס וגופו התכווץ.
"בוקר טוב חביבי ,ברוך הבא לבית הכנסת .אשריך ,אני שמח שאתה מקדים
את כולנו לתפילת השחרית ."...הקול המלטף הזה והמבט הידידותי שניבט מן
העיניים ,נעמו לו לאוזניים וללב.
צ'רלי לא ידע נפשו מרוב תדהמה ,וניסה להסתיר את קופת הצדקה מתחת
לכנף מעילו.
"הממ ...המ "...הימהם הצעיר "כן ...כן ...מתי התפילה ...כבוד הרב."...
"בעזרת השם בעוד חצי שעה נוכל להניח טלית ותפילין ,עד אז אני רואה
שאתה רעב ,אז תגמור לאכול ,תברך ברכה אחרונה ותיגש אלי ...אני מאד
שמח להכיר אותך .אני רב בית הכנסת ,שמי בן ציון תורג'מן אמר הרב,
והושיט ידו לעבר הבחור הנבוך.
מרוב תדהמה השיב" :שמי צ'רלי ...כבוד הרב ,ליתר דיוק שלמה בן-סירא...
צ'רלי זה רק כינוי ."...שמעתם פעם על גנב שמודיע לנגנב את שמו המלא?
"כן ,אני מבין שלמה .כשתסיים לאכול ,גש אלי ,יש לי בשבילך טלית ותפילין,
אשמח ללמד אותך כיצד להניחם".
הרב תורג'מן פתח ארונית קטנה בקצה המטבח ושלף משם כיפה לבנה
והניחה על ראשו של הגנב הזולל ,שניסה לשמור על ארשת לא מופתעת.
הקול של הרב בן ציון תורג'מן היה מוכר לו מאיפשהו ,גם בתווי פניו הוא נתקל
פעם ,אך הוא לא ידע להניח אותו על שום פאזל שכוח בנתיב ההסטוריה שלו
הקצרה והמגוונת במעשי שובבות לא מכובדים" .ובכלל" הרהר בלבו "אולי
אני מדמיין לעצמי ,עכשיו לילה ,ואני כבר אחרי שתי פחיות בירה ,מה לי
ולרבנים ,מה לי ולבית כנסת ,מה לי ולתפילת שחרית".
צ'רלי שלנו ,במקור שלמה בן-סירא ,בחור חסר תועלת ,ותלוש מן המציאות,
התרומם מכיסאו ,הביט כה וכה ,וכשהבחין ברב בן ציון ישוב בירכתי בית
הכנסת ,פתח את הדלת ופתח במרוצה לתוך הלילה השחור.
לילה שחור? לא בדיוק .יש לילות שניראים שחורים בתחילתם ,אבל סמוך
ונראה לעמוד השחר מזדהרים להם חוטים של אור ,שטיפוס כל כך זנוח
ועלוב כמו צ'רלי כה זקוק להם ,זקוק להם מאד ,אפילו מבלי לדעת זאת.

שבת שלום!
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חידושבת
"ויתן את הקטורת ויכפר על העם
ויעמוד בין המתים ובין החיים"
(יז ,ב')
פירש רבנו יצחק זצ"ל" :הקטורת מועילה
לעצור את המגפה ,אולם זה בתנאי
שחוזרים בתשובה.
שאם לא ,הקטרוג ימשך חלילה .לפיכך,
עמד אהרון בין המתים ובין החיים ,כדי
להזכיר לחיים להתבונן במוות ולחזור
בתשובה.
מסופר על ר' אחא שנקלע לכפר שהיתה
בו מגיפה ובכל רגע מתו אנשים.
לקח ר' אחא  40איש ,חילק אותם לארבע
קבוצות ,ושלח כל קבוצה לצד אחר
של הכפר .שיאמרו בכוונה את פרשת
הקטורת והקרבנות.
הגזירה התבטלה.
נרדם ר' אחא וראה בחלומו שאומרים
לו :כשם שעשית זאת ,לך ואמור להם
שישובו בתשובה ,כיון שהם חטאו ויש
עליהם קטרוג.
קם ר' אחא והחזיר את תושבי הכפר
בתשובה וקיבלו עליהם שלא יתבטלו
מן התורה ואז החליף את שם המקום
ל"-מתא מחסיא" .שפירושו:
"העיר המוגנת"

שבת

כמה טוב שבאת!

עונג שבת

מוס בטעם נוגט
לקרא ולהכין לפני שבת

מערבבים בקערה:

 5 חלמונים
 100 גר' אבקת נוגט

(להשיג בחנויות לחומרי אפיה)

 4 כפות שמן

מוס
מוצלח
ומשובח

מקציפים:

 קצפת צמחית ויוצקים לקערה
 בנפרד מקציפים את החלבונים ,תוך
הוספת  50גר' אבקת סוכר עד להתייצבות,
מנמיכים את מהירות ההקצפה ומוסיפים את
תערובת הנוגט

מאחדים:

 את התערובת הנ"ל עם הקצפת

מעבירים:

 לכוסיות אישיות או לתבנית 20*30
 פזרי מעל בוטנים או שקדים גרוסים

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

יום
שלישי

מתי אדם ממשיך באדום,
אבל עוצר בירוק?
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ילד פרא

סיפור לשבת

פרק ב'
צ'רלי שעט ברחובות העיר מבוהל למדי .הסצינה המוזרה הזו ,בית כנסת ,קופת
צדקה ,קרקרים והרב בן ציון תורג'מן היתה קשה עליו לעיפה ,אם כי ניצוץ של
סקרנות החל לפעפע בקרביו .הוא התיישב על ספסל באחד הגנים הציבוריים
ושיחזר את השיחה עם הרב תורג'מן.
"בוקר טוב חביבי ...ברוך הבא לבית הכנסת ,אשריך ,אני שמח שאתה מקדים את
כולנו לתפילת השחרית" .נעימת קולו של הרב בעל העיניים המלטפות לא משה
מאוזניו.
"הוא מוכר לי מאיזשהו מקום ...את הפנים שלו ראיתי פעם" הרהר צ'רלי "אני
עוד אחזור לשם כדי לתהות על קנקנו של היהודי הזה ...אני רק חושש שמא יגלה
שנגנבה קופת הצדקה ויודיע על כך למשטרה ...מה פתאום ,הוא לא טיפש הרב
הזה ,הוא קלט מיד שאני אורח לא קרוא ,ואם היה רוצה היה מחייג מיד למשטרה...
וחוץ מזה שכנראה מרוב תדהמה אמרתי לו גם את שמי האמיתי ,שלמה בן-
סירא ...אני רק מקווה שלא ילשין עלי ואמצא את עצמי בלי כוונה בתא-המעצר".
במשך אותו יום שוטט צ'רלי ברחובות העיר חסר מנוחה .הוא חש דבקות פנימית
שאין לה הסבר לשוב לבית הכנסת ולשוחח עם הרב בן ציון ,הניצוץ הקטן של
הסקרנות בער בו להיפגש בשנית עם הרב.
קצת לפני תפילת מנחה.
צ'רלי נכנס לבית הכנסת "נתיבי אור" וחיפש את הרב .עיניו נתקלו בו ישוב מול
סטנדר ורכון על גמרא .צ'רלי נעמד בסמוך ,שותק .שתי דקות אחר כך נשא הרב
בן ציון עיניו והבחין בצעיר.
"הו ברוך הבא ,מה שלומך שלמה ,חיכיתי לך בתפילת שחרית אבל כנראה שלא
הרגשת טוב ...אבל אני מאד שמח שחזרת לתפילת מנחה .דע לך יקירי ,המקום
הטבעי של יהודי הוא בית הכנסת ,ובית המדרש .אנחנו נולדנו כאן ואנחנו שתולים
כאן ,וגם אם אנו יוצאים מכאן ,זו יציאה על מנת לחזור .כאן בבית המדרש יהודי
יכול לפרוק את המטענים הכבדים שעל ליבו להניחם מול הדום רגליו של מלך
מלכי המלכים ,לבקש רחמים ,לבקש מחילה וטהרת-הלב ולצאת לדרך חדשה.
אתה איש צעיר ידידי ,וכנראה לא זכית להכיר מספיק את מכמני תורתינו
הקדושה ,אז דע לך שהתשובה ,החזרה בתשובה ,היא היא עמוד היסוד בבנין
הנפש של כל אחד מאיתנו .אין דבר יותר מאושר מן הידיעה ,שלפעמים נופלים
וחוטאים ,אבל גם מן הנפילה ,מן הצניחה לאשפתות ,מושטת ידו של הקב"ה כדי
להרימך ,לייצבך ,ולתת לך נתיב חדש של מאור פנים אלוקי ,של תקווה לטוב .יהודי
אף פעם לא מתייאש ,אף פעם לא נופל ברוחו ,כי נשמתו אומרת לו :זה רק זמני
יקירי ,חזור לאבא ,הוא מחכה לך באהבה ,בחמלה ,ברצון טוב .חזור לאבא".
שלמה בן-סירא המכונה צ'רלי ,לא הבין מדוע ,אבל דמעות ענקיות פרצו להן אל
לחייו .הוא ביקש לחבק את הרב וזה נענה לו.
"אשרי יושבי ביתך" אמר החזן.
***
מיד אחרי תפילת ערבית התיישבו הרב בן ציון תורג'מן ושלמה בן-סירא בן ה-
 ,24לשיחה מלב אל לב .צ'רלי חשף בפני הרב את מסכת חייו הגדושה אכזבות,
כישלונות ,מתחים וריקנות אדירה .שיחה בת כמה שעות.

יהודי מבוגר כבן  .60הרסתי את חייו ,ביישתי אותו ,ביזיתי אותו .אני נזכר
שפעם אחת מרחתי משחה בכניסה לכיתה ,הוא החליק וקיבל חבטה עזה.
צחקנו עליו ...ויתירה מזאת ,הושטתי לו יד כדי לתמוך בו שיעמוד ,אך משכתי
ידי והוא צנח שוב ...זו היתה בדיחה ,אבל זה היה הקש ששבר את גב הגמל.
סולקתי מבית הספר ועד היום אני ברחובות".
"זה באמת מעשה מזעזע" אמר הרב "אתה לא יכול להמשיך בחיים מבלי
שתבקש מחילה מן המורה הזה .על עבירות שבין אדם לחבירו אין הקב"ה
סולח ,עד שיפייס את חבירו .אני מאמין שהמורה יסלח לך אם תגיע אליו .נכון,
יש אנשים שסוחבים צלקות של הקפדה על זולתם רבות בשנים ,אבל כאשר
מבקשים את מחילתם יש בהם תעצומות נפש לסלוח...
"אני זוכר" אמר צ'רלי "שהמורה ביקש להתפטר מבית הספר מיד אחרי
המקרה איתי .הוא היה אדם די מבוגר ,ערירי ,שכל עולמו היה ללמד בבתי-
ספר .הוא היה טיפוס שקט כזה ,שילד מופרע כמוני יכול לשגע בקלות .אני
עוד לא מרגיש שיש לי כוחות נפש לבקש ממנו סליחה ,ואולי הוא כבר סלח
לי ...סוף סוף הייתי ילד קטן ,בכיתה ו' ,עוד לפני בר-מצווה.
"כן חביבי ,אומנם היית בגיל של פטור מן המצוות ,אולם דעת והבנה יש לך
כיום ,כבוגר ,להבין שהמעשה ההוא הוא נורא ואיום וחובה עליך ליישר את
ההדורים עם המורה שלך .ומי יודע ,אולי הרישעות הזו שפגעה בכבודו של
המורה ,היא אבן הנגף של חייך .אתה בעצמך מספר לי ,שאתה לא מאושר ,לא
שמח ,לא מסתדר בחיים .הקב"ה מודד לאדם מידה כנגד מידה .יהודי עושה
רע ,יעשו לו רע מן השמים ,עושה טוב ,ישפיעו עליך טובה מן השמים .יש דין
ויש דיין חביבי".
***
במשך למעלה משנה נמשכו השיחות בין הרב בן ציון תורג'מן לבחור שלמה
בן-סירא ,שביקש לעקור את הכינוי צ'רלי ,וכמעט הצליח בכך .היו אלו שיחות
נפש מחד ,אך עם המון מוסר יהודי מאידך .לשלמה היה גם צימאון גדול
לדעת תורה ,והוא נכנס כאחד מן המניין לשיעורי הגמרא של הרב תורג'מן,
שהועברו בטוב-טעם ובחינניות כובשת בעזרת הנשים בבית הכנסת מיד
אחרי תפילת ערבית.
שלמה נטש את הרחובות ,וליבו החל מתמלא ביראת שמים וברצון עז
לגמול חסדים .הוא החליף את הנהנתנות האישית שלו ואת השאיפה לגזול,
בעוצמות של נתינה ללא גבול .בהנחיית הרב בן ציון הוא אירגן מנייני תפילה
בבתי אבלים ,התרים מזון למשפחות עניות ,דאג להכנסת כלה ,ומפעם לפעם
היה מבקר חולים קשישים ובודדים בבתי אבות סמוך לבית מגוריו .הצ'רלי
המאוס הלך וגווע לו ,ושלמה בן-סירא החדש ,הבחור ירא האלוקים ,בעל
מידות תרומיות ,הלך ונבנה כמגדלור מאיר בחשכת הלילה.
"שלמה יקירי ,אתה כבר איש ירא אלוקים וסר מרע ,גומל חסדים ומקיים
מצוות ...באמת ראוי להתגאות בך .אני גם שמח שהוריך רואים בדרכך
החדשה ברכה והצלחה .אבל ענין קטן עדיין מנקר בתוכי בכל התהליך
המכובד שעבר עליך "...ציין הרב.
שלמה פער שתי עיניים תמהות.

"אני פשוט לא יוצלח .מגיל  12אני לא לומד ,לא מסתפר ,חי ברחובות ,ההורים שלי
אמרו נואש .לא קיבלו אותי לצבא ,לא הצלחתי באף מקום עבודה .אני כלומניק
אחד גדול ,ובצער רב אני רוצה לספר לך כשפגשת אותי בבוקר כאן בבית הכנסת,
זה היה אחרי ששברתי חלון וגנבתי את קופת הצדקה...

"עדיין לא ביקשת סליחה מהמורה שלך בבית הספר ,שעל פי דבריך התעללת
וביישת אותו .צר לי ,אבל זה כתם גדול המעיב על כל תהליך הכיבוס של
נשמתך הטהורה .בחודשים הקרובים אנסה למצוא לך שידוך מתאים" הפתיע
הרב בן ציון "אבל עם החטא הנורא שבין אדם לחבירו שעדיין תקוע על גבך
כגיבנת ,חוששני שהשידוך יתעכב."...

צ'רלי שתק ,עצם עיניו והחל לסרוק תמונות ממסע חייו.

"כבוד הרב" ניתר שלמה "אני מספיק בשל וחזק לעמוד מול המורה שמריהו
תבורי ולבקש ממנו סליחה מכל הלב...

"אני יודע" הנהן הרב.
"כשהייתי בכיתה ו' התעללתי במורה אחד שלי.

שבת

כמה טוב שבאת!

"שמריהו תבורי?" שאל הרב.
"כן ,שמריהו תבורי ,נזכרתי עכשיו בשמו .אני גם זוכר היטב את שכונת
מגוריו."...
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בס"ד

הדלקת נרות:

19:29

שקיעה:

19:51

יציאת השבת:

20:34

פרשת חקת
חידושבת
"והיה אם נשך הנחש"
(כ"א ,ט')
מקובל בידינו ,כל מקום שנאמר "והיה",
לשון שמחה.
ומדוע כתווב כאן "והיה"?
אלא ,מפרש רבינו ה"אור החיים" הקדוש
זיע"א שברגע שנחש נשך את האדם
שדיבר במשה רבינו ובשליחותו והאדם
התעורר להביט אל נחש הנחושת ולהכיר
בחטאו ,לשוב בתשובה ולהרפא ,להכיר
בנס ולהודות לבוראו  -הודה גם על
הנשיכה שהביאתו לכל זאת!
"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"
(כ"א ,כ"ז)
חובת האדם לערוך חשבון נפש בערוב
יומו ,לפני השינה.
לסקור כיצד עבר עליו היום אםעבר
עבירה ,יתוודה עליה ויחזור בתשובה.
ומתבונן ,כיצד ייטיב דרכו להבא וכיצד
ימנע מהמכשולים בהם נכשל.
(בשם הזוהר הקדוש)
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עונג שבת

עוגת קרמבו

להקציף:
 5ביצים
חצי כוס סוכר

ולהוסיף בהדרגה:
 1אינסטנט פודינג שוקולד

להכניס לתנור  20דקות בחום ,לקרר.
בקערה נפרדת להקציף  1.30שמנת מתוקה
שקית אינסטנט פודינג וניל
 1/4כוס סוכר

לאחר שהעוגה מתקררת למרוח:
להמיס  1שוקולד מריר
 1/2קרטון של שמנת מתוקה
 4כפות סוכר

לשפוך על השמנת ,לאחר מעט
קרור
לאחסן במקרר למשך כמה שעות שולחן השבת בביתה של שיראל דדון

חידת השבת

אתגרי חשיבה ופיצוח לבנות החיל

שבת

כמה טוב שבאת!

פרווה או חלבי
לקרא ולהכין לפני שבת

יום
רביעי

מהי השעה השלמה שמופיעה על השעון,
שאם נכפול אותה ב,2-
נקבל מחצית מאותה שעה שמראה השעון?
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סיפור לשבת

ילד פרא
פרק ג'

שיכון "לוחמי המחתרות" .שם התגורר לו המורה שמריהו תבורי .שלמה בן-סירא בעל
התשובה הצעיר זכר היטב שכונה זו ,מאחר והיו לו כמה חברים טובים שהתגוררו שם .לא
פעם בנעוריו החופשיים ,היה נפגש גם במורה שמריהו סמוך למכולת השכונתית בשעות
אחר הצהרים .הם רק החליפו מבטים ותו לא .לא פעם היה עוקב אחרי המורה הקשיש
הצועד באיטיות לכוון ביתו ברח' המעפילים  .19שני דקלים קשישים וחצי יבשים הזדקרו
להם במרכז חצר הבנין בן השלוש קומות .המורה התגורר בקומת הקרקע ובחצרו גידל
עגבניות ,חצילים ופרחי עונה.
הפעם הצעידה לכוון השכונה היתה תכליתית ,לבקש סליחה ומחילה משמריהו תבורי על
הצער והעלבון שגרם לו .נכון ,חלפו שנים רבות מאז ,אבל כמו שאמר הרב בן ציון תורג'מן,
זו גיבנת לא פשוטה ,שעלולה לעכב לו את השידוך המיוחל.
הוא זכר את שהמורה התגורר בדירה השמאלית .הוא הקיש בדלת שלוש פעמים ,וחצי דקה
אחר כך ניצב בפתח איש צעיר אוחז בידיו תינוק מתולתל ושובב.
"סליחה אדוני ,שמי שלמה בן-סירא ,אני מחפש יהודי בשם שמריהו תבורי ...אין לי ספק
שהוא התגורר כאן בדירה הזו ...אולי אתה יודע היכן אוכל למצוא אותו?".
הגבר הצעיר שבפתח היה חבוש כיפה סרוגה צבעונית גדולה וליטף את תלתליו של בנו
התינוק ,שנע אנה ואנה וניסה להרגיעו.
"שושי ,יש כאן יהודי נחמד שמחפש את שמריהו תבורי ,את מעודכנת יותר ממני."...
האשה הצנועה גב' רותי גלנטי הבחינה ששלמה בן-סירא לא רק מתעניין אלא גם נסער.
"אתה בן משפחה שלו?" שאלה.
"לא בדיוק" השיב שלמה "אני תלמיד שלו ,הוא לימד אותי לפני הרבה שנים ...לצערי הייתי
שובב גדול ופגעתי בכבודו מספר פעמים .בחסדי השם חזרתי בתשובה ,והחלטתי לבקש
ממנו סליחה ...אתם יודעים בעל תשובה לא יכול להרשות לעצמו להשאיר פצועים בדרך...
יוסי גלנטי שיחרר את התינוק הערני שפתח בזחילה מואצת לכוון הסלון.
"צר לי ...אבל שמריהו תבורי נפטר לפני מספר שנים .בעלי ואנוכי רכשנו ממנו את הדירה
חצי שנה לפני פטירתו .הוא עבר לבית האבות "נחלי אביתר" במזרח העיר ,ביקרנו אותו
כמה פעמים ,אך לצערנו הוא חלה במחלה קשה ונפטר תוך ימים ספורים .הוא היה יהודי
חביב אבל ערירי .הוא מיעט לדבר על עצמו ,אבל אנחנו הכרנו לו טובה על הדירה המתוקה
שמכר לנו וליווינו אותו בחודשי חייו האחרונים."...
"תודה ,סליחה" שלמה יצא לרחוב וחייג בסלולרי לרב בן ציון תורג'מן.
"כבוד הרב ,המורה שלי שמריהו תבורי נפטר לפני שנה ,דיירי הדירה שלו עדכנו אותי .מה
אני עושה? איך אוכל לקבל את סליחתו?
"נפטר?" שתיקה ארוכה משני עברי קו הפלאפון.
"ידידי הצעיר אין לך ברירה" השיב הרב "עליך להשיג מנין יהודים ,לגשת לבית הקברות
ולבקש לאוזניהם סליחה משמריהו תבורי ,כך נהוג ונכון לעשות .אבל אתה בטוח שהוא
נפטר?" גם הרב תורג'מן נשמע מרוגש.
"כן ,כך אמרו לי בני הזוג גלנטי .הם נראים לי אנשים אמינים ויראי שמים."...
"ובכן שלמה גש עכשיו למשרדי החברא קדישא ובקש מהם שיאתרו לך את מיקום הקבר
של שמריהו ,בינתיים נסה להשיג מנין חברים שיעלו עמך לבית העלמין .גם אני בדרך לשם.
"כבוד הרב ,אני מאד מכבד אותך ואת כוונתך להצטרף ...אבל אין לי העוז לבקש מאנשים
ואפילו ידידים לבוא עמי לקברו של יהודי שהם לא מכירים ,כדי שאבקש ממנו סליחה .אני
אגש לבד ,אקרא תהילים לעילוי נשמתו ואבקש ממנו מחילה...
הקברן הותיק רזיאל רוזנטלר הביט על צג המחשב ולחש "שמריהו תבורי ת.ז,5592011/27 .
קבור בגוש  ,23מגרש  12חלקה  6שורה שניה מצד מזרח".
שלמה יצא בזריזות ממשרדי החברא קדישא עצר מונית ועלה" .לבית העלמין" .הוא שלף
את ספרון התהילים שלו וכוון לעילוי נשמת "שמריהו בן שרה אמנו" ,שילם לנהג ופתח
בהליכה מהירה ,כשעיניו בוחנות את השלטים .גוש  ,20גוש  ,21גוש  ,22גוש  .23הוא נעצר
ליד מגרש  12והחל סוקר את החלקות .אחרי דקותיים הוא נעמד מול הקבר.
"פ.נ .שמריהו בן רוזט ואברהם תבורי .נפטר בכ"ג חשוון תשס"ד ת.נ.צ.ב.ה.".
שלמה בן-סירא שלף מכיסו את לוח השנה שלו דפדף ולא האמין למראה עיניו .היום יום
שלישי בשבוע ,כ"ג חשוון תשס"ד .ארבע שנים לפטירתו של המורה שמריהו ז"ל ,היום זה
יום האזכרה שלו .לא יאומן!
"הרב בן ציון כאן שלמה .אתה לא תאמין היום כ"ג בחשוון זה יום השנה
הרביעי לפטירת שמריהו ז"ל ,אני המום מכך שבורא עולם הביא
אותי לכאן בדיוק ביום היורצייט...

שבת

כמה טוב שבאת!

"אני המום לא פחות ממך" השיב הרב בן ציון "אבל ברור לי שעכשיו אתה מוכרח
לאסוף מנין כדי להגיד עליו קדיש ,גם אני בעוד עשר דקות מגיע לבית העלמין...
שלמה הביט במצבה הלבנה ובאותיות השחורות ונזכר באותן דקות נוראיות של
הפגיעה במורה שמריהו עת היה בכיתה ו' ,ילד פרא ,ממש פרא.
לפתע משומקום חלפו בסמוך שלושה קשישים חבושי קסקטים ,שלמה סימן להם
שיבואו להשלים מנין והם ניצבו לידו .חצי דקה אחר כך נעצר טנדר עם עוד שלושה
צעירים בריאי גוף ,עובדי חברת המצבות ,ובאופק בשער בית העלמין והבחין שלמה
בן-סירא ברב היקר שלו בן ציון תוג'מן צועד נמרצות לעברו ...תוך כדי צעידה הצמיד
אליו הרב בן ציון עוד שני יהודים .המנין הושלם ,ומעניין ,אף אחד מהם לא היה קצר-
רוח .הסבלנות ניצחה.
הרב בן ציון קרא כמה משניות ,אחר כך כולם קראו מספר פרקי תהילים "רבי חנניה
בן עקשיא" .ושניהם ,הרב בן ציון ושלמה אמרו קדיש" .אמן יהא שמיה רבה מבורך."...
"רגע אחד" ביקש שלמה מבאי המניין "אל תלכו ,אני רוצה לבקש סליחה מהיהודי
הקבור כאן .הייתי תלמיד שלו לפני  12שנה ,ועשיתי לו המון רע .המורה שמריהו היקר,
צר לי על עוגמת הנפש שגרמתי לך .אני רוצה שתבין אותי ,הייתי ילד קטן ופראי,
חסר שיקול דעת ,ילד ,רק ילד קטן .אבל ברוך השם חזרתי בתשובה והחלטתי ליישר
אורחותי .לא זכיתי להיפרד ממך בעודך חי ,לא זכיתי לקבל את סליחתך עם חיוך
על פניך ,אבל הרב בן ציון הסביר לי שלא אוכל להמשיך בחיי מבלי לתקן את העוול
שגרמתי לך .סליחה שמריהו ,סליחה ...אני רואה שהקב"ה אוהב אותי וגם אותך ,שהרי
רק ידו של הקב"ה ניווטה לקברך דווקא ביום האזכרה הרביעי שלך כ"ג חשוון .אתה
בוודאי סולח לי ...מוחל לי "...עיניו של שלמה נרטבו להן.
באי המניין טפחו לשלמה על השכם "יישר כוח בחור צעיר ,אשריך שאתה מתעלה על
עצמך ומבקש מחילה מהנפטר ...זה מעיד על מידות מתוקנות "...והם ביקשו להתפזר.
"רגע אחד יהודים יקרים!!! חכו איתנו עוד כמה דקות ,אני מתחנן לפניכם" .הרב בן
ציון תורג'מן היה הדובר .שלמה נידהם ,הוא הבחין שרבו ניסער מאד ועיניו לחות.
"חז"ל אומרים שכשיהודי רוצה להטיף מוסר לחבירו כדי שיתקן דרכיו ומעשיו ,עליו
לפשפש היטב בעצמו .שיבדוק בחורים ובסדקים של נשמתו .ומדוע? שמא יאמר
ראובן לשמעון "טול קיסם מבין שיניך" ויענה לו שמעון לראובן "טול קורה מבין עיניך".
פרוש הדברים ,לפני שאתה מחנך מישהו ומכהו בשבט מוסר ,בדוק היטב אם חלילה
אתה אינך נגוע באותה רעה חולה שאתה מטיף לה .את חטאי אני מזכיר היום ,גם אני
הגעתי לכאן על ידי ניווט ההשגחה העליונה כדי לבקש סליחה מחילה וכפרה מדודי
היקר שמריהו בן רוזט תבורי ע"ה .אנא מכם ,המתינו ושמעו .אבי מורי בנימין תורג'מן
ע"ה ,עלה ארצה עם אחיו הצעיר שמריהו מיד אחרי הכרזת המדינה .הוריהם נותרו
במרוקו עד יום מותם ,הם היו קשישים וחולניים ,אבל עודדו את שני בניהם לעלות
ארצה ,ולחונן את עפר ארץ הקודש .הם ציוו את אבי בנימין ,לדאוג לחינוכו של אחיו
הצעיר שמריהו ,אך המשימה לא עלתה בידו של אבא .שמריהו העדיף את הקיבוץ,
ואת בית ספר "כדורי" על פני לימוד תורה בישיבה .ניסיונותיו של אבא לקרבו עלו
בתוהו .שמריהו היה עקשן ,והמשיך בדבקות בדרכו ,בלימודי הוראה באוניברסיטה.
"בשלב מסויים החליט שמריהו תורג'מן ,לעברת את שמו לשם עם צליל ישראלי,
תבורי .היה זה עוד מהלך שהוסיף לנתק בין שני האחים ,זה בעולמה של תורה וזה
בעולם האקדמיה .אבא ביקש מאיתנו  -בניו  -לשמור מרחק משמריהו ,שמא נציץ
וניפגע ,וננטוש חלילה את עולם התורה .עשרות שנים חיינו תחת האיום :שמריהו
חי וקיים ,שיהיה בריא ,אבל בלעדינו .פעם בכמה שנים היינו פוגשים אותו בשמחה
משפחתית ולא יותר .אחי ואחיותי לא יצרו עמו קשר חוץ מ"שלום שלום" בשפה
רפה .שמריהו לא התחתן ,גר ערירי כל ימיו .הוא לא ניסה ליצור קשר עמנו ,וגם
אנחנו הפנינו לו עורף .אבל כאן ,מול קברו של שמריהו ולאוזניכם אני מבקש ממנו
סליחה מעומק הלב .מי יודע דוד שמריהו ,אם הייתי קצת יותר רגיש כלפיך ,קצת יותר
מתעניין ופתוח ,אולי כאיש בוגר וחסון באמונתי ,הייתי מצליח להכניס אותך לכנפיים
החמות והמחבקות של המשפחה המורחבת שלנו ...ויתכן שאם היית חש בנעימות
המשפחתית האוהבת ,היית חש בשר מבשרנו ,עצם מעצמותינו וחוסה אחר כך גם
תחת כנפי השכינה .אבל אנחנו ,גם אני "הרב הגדול" בן ציון תורג'מן הדחקתי אותך,
והמשכתי להתעלם ממך ,כמו אותו ילד קטן שאביו מרחיקו ממקום סכנה .והנה לפני
מספר שעות בעודי מטיף מוסר לתלמידי החביבי שלמה היקר שילך לבקש סליחה
מהמורה שלו אשר סבל ממנו בילדותו ...לא העליתי בדעתי ,שהמורה הזה הוא דודי
היקר שמריהו .סליחה שמריהו על שנים של התעלמות ,של הדחקתך מהלב .סליחה
גם ממך שלמה תלמידי האהוב שהטפתי לך מוסר להוציא קיסם מן השיניים ,בעוד
קורת ענק מונחת על עיני ...אני מבטיח לך דוד שמריהו שמעתה ועד יום מותי אעשה
הכל לעילוי נשמתך ,תורה ,תפילה וגמילות חסדים .סליחה".
הרב בן ציון תורג'מן ושלמה בן-סירא תלמידו הצעיר ,חיבקו איש את רעהו בחום רב
ובהתרגשות רבה .עכשיו הבין שלמה מדוע הרב בן-ציון מוכר לו ,תווי פניו דמו להפליא
לפניו של המורה שמריה .ציפור דרור אפורה עצרה מעופה ,נעמדה על המצבה
וציפצפה .אבל ציפורים  -כידוע  -אינן אומרות קדיש.

העלון יוצא בחסות בית ספר 'בנות החיל'  רח' אלימלך  13א' רמת גן  טל' 03-6722208 :פקסbnotahail@gmail.com 03-6722256 :

