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חידונים והפעלות
פ .חריף

תושבים יקרים,
לפני שנה ,חגגנו את חג החנוכה בשלווה ובשמחה ,כמדי שנה בשנה.
מי יכול היה לשער אז ,איזו שנה תחלוף עלינו .שנה שבה התמודדנו
עם מגבלות וסגרים ,נגיף שסירב לעזוב וקושי רב בכל התחומים.
והנה ,הגענו שוב לחג החנוכה .החג שבו אנו מקיימים מדי שנה
את ההשוואה בין ‘הימים ההם’ – ל’זמן הזה’ .כשאנו מסתכלים על
ביתר עילית ,ההשוואה שנעשית ,הופכת את צמיחתה של העיר ,בכל
המישורים ,למרשימה עוד יותר.
התמודדנו עם הנגיף והתפשטותו ,בשורה של מישורים ,אבל לרגע לא
פסקנו מלהשקיע בעיקרים החשובים לנו :בעולם התורה ,במוסדות
החינוך ,בתרבות ,ביופייה של העיר ,בצרכי התושבים עצמם ,ועוד.
זו הייתה שנה מאתגרת בהחלט .ההתמודדות עדיין בשיאה ,אבל
בחג החנוכה הזה אנחנו רואים את האור שנמצא בקצה המנהרה.

מאיר רובינשטיין
ראש העיר

כולנו תפילה שבקרוב מאד נצא כולנו מהאפלה שהאפילה על השנה
האחרונה ,לאורה גדולה ,שחג החנוכה מסמן אותה.
בחוברת שלפניכם ,שמנו את הדגש על נושא העסקים בעיר .בעלי
העסקים ,שנפגעו אנושות בשנה האחרונה ,זכו לשבועיים ימים של
מכירות ,בהם כל התושבים ערכו את קניותיהם במחירים מוזלים
ומבצעים חסרי תקדים .הערבות ההדדית הגיעה לשיאים חדשים,
והפעימה את כולם.
בחוברת שלפניכם תמצאו שורה של תוכן תורני ,איכותי ,הפעלות
לילדים ושלל תכנים שינעימו לכם את שמחת החג .בחג הזה ,חג בו
גובר הרוח על הגשם ,נזכור תמיד את העבר ,את הניסים הגדולים,
ונתפלל על העתיד ,שימשיך להיות מושפע בשפע טוב.
ייתן ה’ שחג החנוכה יביא איתו את האור לעירנו ,לכל בית ובית
בעיר ,וללבבות התושבים כולם ,ושנזכה כולנו לרוות רוב נחת בחורף
תשפ”א ,מתוך בריאות איתנה ,שפע ברכה והצלחה.

חנוכה שמח
שלכם,

דודי זלץ

סגר"ע ומחזיק תיק תרבות
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תוכן עניינים:

תוכן גברים:
ותורה אור

שאלה הלכתית בדיני ממונות  -נושאת פרסים

עוסקי תורתיך
מאמר תורני מרבני העיר שליט"א

פכים קטנים
טיפים וכללים לחיסכון כלכלים

תוכן ילדים:
למחדדין מן המחדדין
חידונים והפעלות

על הניסים
על הניסים ועל הנפלאות בימי הקורונה

חשביבון
חידון ידע יומי  -נושא פרסים
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מוסיף והולך
התפתחות הענף במספרים

תוכן נשים:
סוב סוב הכל טוב ):
טור פובלציסטי קומי

קנקנים
טיפים ופטנטים שימושיים
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נשים  +עולים

תוכן ילדים
נר ראשון

נר שלישי

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

יצירתיות – זה לא מה שחשבת.

• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

מה מידת האופטימיות הטבועה בנו.
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

לאכול את העתיד.
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.

טיפים באנגלית.

נר רביעי

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

השראה – מעולמה היצירתי של סופרת.
• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

עד כמה אני יצירתית.
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

מה הקשר?
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –
• עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.

טיפים ברוסית.

נר חמישי

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

מרעיון לביצוע – מעולמה היצירתי של שפית.

• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

מה מידת האמת הטבועה בך?
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

מתקפת מעגל חשמלי.
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –
• עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.
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טיפים בצרפתית.

נר שישי

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

יצירתיות כדרך חיים  -מעולמה היצירתי של עקרת בית.

• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

עד כמה ההבחנה בפרטים חזקה אצלך?
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

רואים רואים
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –
עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.

לא ליפול – טיפים בספרדית.

נר שביעי

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

פתרון בעיות מעולמה היצירתי של מנהלת משרד פרסום.

• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

כיצד את מתקשרת עם חברה?
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

תסתכלו לי בעיניים!
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –
• עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.

אור בקצה המנהרה – באנגלית.

נר שמיני

• ביתרתי משמע – מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

מילה יצירתית של...

• שקע לתקע – חוזקות שהתאים לך הבורא( .אבחונים)

עד כמה את חריפה ופקחית?
• מטעינים ומתניעים – מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

אנ – ד  -תרועה
• משעולים בשביל העולה פלוס ומינוס –
עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך.
ניצוצות אור בקצה המנהרה.

אור בקצה המנהרה – רוסית.

• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
המגילה המסתורית.
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
מה כתוב במגילה.
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
שפות צופן
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
שפת הצופן איקס עיגול.
נר שני
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
ריח של חשד עולה.
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
עזרו לחבורה לשוב לכפר.
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
הד מהדהד.
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
חריזה בהד.
נר שלישי
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
חייבים להודיע למכבים.
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
איזה מסרים העבירה היונה
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
יונת דואר.
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
מעבירים מסר גם בלי יונה.
נר רביעי
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
במחנה יהודה
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
מתי יצאו לקרב
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
בכי
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
בכי תנכי – מי אני?

נר חמישי
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
הקרב הגדול.
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
באיזה שביל צעד מחנה יון.
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
מערות.
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
מערת האתגרים.
נר שישי
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
החשדות מתעצמים האם הבוגד הוא...
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
כמה דינרים אספו מהיונים.
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
מטבעות
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
בונוס – מתאימים וצוברים.
נר שביעי
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
אויב או אוהב
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
האם אריה מעמיד פנים כחוזר אל עמו.
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
שעות זמניות
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
שעון שמש.
נר שמיני
• חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד  -ספור מתח בהמשכים
סגירת מעגל.
• חבורת מיל"ה בשדה מוקשים – חדר בריחה וכתבי חידה.
מה שרו הלויים?
• מטעינים ת'ראש – אינטלגנציה וידע עולם.
כלי נגינה
• החבורה בהטענה – משחקי חברה ושעשועים.
שיעור מוזיקה חוויתי
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים
חדר בריחה וכתבי חידה -בעמודי תוכן ילדים בעלון

תכניות חנוכה לכל המשפחה שלוחה 2
ילדים /הקש 1

נשים /הקש 2

לעולים /הקש 3

חבורת מיל"ה סיפור מתח בהמשכים /הקש 1

ביתרתי משמע – מחד ומאידך למערכת ההפעלה שלך /הקישי1

ניצוצות אור בקצה המנהרה ראיונות וטיפים מעולים /הקש 1

שדה מוקשים – החידה ופתרונה /הקש 2

שקע לתקע החוזקות שהתאים לך הבורא /הקישי 2

מטעינים ת'ראש אינטלגנציה וידע עולם /הקש 3

מטעינים ומתניעים -ווארט אחד ומשחק משפחתי מחשמל /הקישי 3

החבורה בהטענה – משחקי חברה מדליקים /הקש 4
הטעינו אותנו מוקד לאתגרי ופתרונות /הקש 5
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| הרבסט תסרוקות
ריאות וטיפוח | גולד
תפירה | חוט ופרח |
רדמן | בינגו | חנות
אדל מילר | גולדקס
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אוור | בריאות עם א
רוטמן קוסמטי
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לר תופרת | תפר רץ
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סד לאלפים | חסדי
חק לכל אחד | צעצו
ח
צב
ש
הירק | ברכת הטל |
ם | יחיאל פרקל | ה
דיסקים לילדים | מ
תפירה | תופרת ומע
| מזל מתוק | מרכז
שקאות העיר | בריקי
פר לחיים | קומידיל |
לשעון | ביגוד
לל סטור | מור וקינמון
 | Bרויאל ציפ'ס | מ
| כישורים -בית הס
כו
רה
צה
פה הבית | מן הארץ |
רפיה | הפעלה באווי
נס | רובינפלד יעוץ |
טעם | פיצה שי | פי
צבעונית | בובת
 | Avigail's Paמא
הגריל הלוהט | טוב
באור | פלמינגו | צ'א
 | Bשפיצר | stries
וסלה | משולשים |
וח בכל מצב | לגעת
י
מי
|
ומנות השולחן | פע
| חיה גוטליב  -לפר
| בייגל  | Bגריל בי
וב | חני שפריי | יאמ
| פישלס פיש | א
פע זול | שפע חיים
ח" | זווית של תקווה
רכניצר  -עימוד ועיצ
פע ברכת השם | ש
משי זהב "הכח לצמו
פרסום ויחצ | חיים
ש
|
גר
תי
ם
ם | שפע ברכת הש
די | דבורה כהן | זינ
מון וטיפול רגשי | א
וצרי פרסום | עמודי
| שפע ברכת הש
ת | אימון אישי | אי
שאר | אודל  -קו יחו
ת | מוניטין דפוס ומ
מדרס | צעדי בריאו
תר |  -MKאלבום שנ
| בית הדפוס | חוצו
ה
קי
בי
ת
| פינחס טייבר | בי
שערים | שרה קוסובס
ת מעיין גנים | ספא
ם פיננסיים | ברוך פ
רוטמן | ע שניידר
יניץ ביטוחים | בריכ
"ח ירוק | קניג שירותי
מים | פרסום במה |
פתרונות ביטוח | רי
| ספץ | עיצוב אלבו
צוות האברכים | מט
מי
קד
ם
נל-עיצוב מיתוג פרסו
צ.ק .הובלה והפצה |
מס מוסמכת | חשמ
טוחים | פיננסיקל |
| הובלות העילית |
גרין | לוצקין בי
| שרי דויטש יועצת
סטודיו ברלב | ספי
ובלות | הובלות ביתר
 Braמירי ברנדויין |
שבון | מטי ברנשטיין
ה
n
ח
רבלי הובלות | אלחנן
זן | סטודיו dwin
| טובי קרויזר רואת
ר' שלמה שטיין | מו
לעילא | מנדי איי
תר פרקל ,חשבונאות
דריכת כלות | אבי א
רוזנשטיין | המוהל ה
נים לחיי נישואין | מ
בונות ויעוץ מס | אס
 | Wי .שלשלת | ש.
ת
ש
ח
ע"ר) | א.כ הנהלת ח
תר | rite it Right
סל | המרכז להדרכת
מנעולים | דוד מנעול
תיירות | נשמהל'ה (
בא אולמן | שירות בי
קופידיסק | קופי
ת | חלה נריה | דובי
רוורמן השכרת רכב ו
מוצרי חשמל | עקי
ת מהדרין | שי הסעו
ב
קון
מה
טכנאי גז | מנחם תי
מוניות הכיכר | מוניו
עים |  | EZ rentשל
נד | אביטל בינר | מ
לס | הטכנאי שלכם |
סט | מוניות אנ"ש |
מירי עיצוב אירו
וחאי פטנטים | פרוי
שרולי כהן  -אורגני
הו
כי דין ונוטריון | בר י
לה
הר
א
|
ור
ש
גי
כז
|
סט
מר
שפירא בוטרנן עור
מי בלושטיין  -אורגני
רס | אלחנן רבינסקי |
כון | מפתח | ב.א.ר מ
כנתא דוד הולצמן |
 | RR Recordinשלוי
מוסמך יוסי מיי
תיווך דיקמן | תיווך נ
תא לכל | עולם המש
g
St
כים | תיווך אמינות |
ud
io
דר
ינ
ר
כנ
קי
ש
רי
הספר | י .לינדר | מ
קי | צלילים הפקות |
גפנר תיווך | המתוו
מרכז בית הסת"ם |
| ספר ג'ינג'י | יאיר
 - sbשושי ברזס
לידה | בית בביתר |
 תשמישי קדושה |עולן מקצועי | דייקא
המגע | אילת תומכת
דברג'ס תפילין | פיין
מנ
מנעולן ביתר עילית |
עון קראוס  -עוצמת
ביתר | קודש | גול
ולם | ISS FLOWERS
עוצמת הרכות | שמ
ישראל מנעולים |
שר | האוצר | ספריית
ת התמר | שמחת ע
פלוס | נקוי וחיזוק |
התקשורת | קשר כ
מי עטרת גיטל | פנינ
מה
חסני סלולר | מרכז
פאת  | MAORמשלי
אולמי סלונים | אול
הס  -צלמת | אלימל
נתונים | וייסטק | מ
בכיר | מסאג' | מר
קיי | אולמי הדקל |
 | Elazar shenרבקי
שחזור מידע והצלת
הגפן | אולמי גולדן ס
ny photography
|
שב
ת
שים | אולמי ארמונו
שר-נט | מרכז המח
לה  -רוחי בורשטין |
| הכל לבית ביתר |
רסדארף | אולם פרו
| יזם מחשבים | כ
בורים | שמלות כלה
עוגת הפאר | עלה ע
ני חן | אולמי מאטע
גולומב | קיטרינג בר
ת | היופי שבאירוע |
אב
עון צילום אירועים |
שליט''א | שמות |
| אננס | בוטיק פרו
וס | רפפורט מטבחים
שטיין  -צלמת | שמ
חבורה -הרב אדלר
| ציפיות | בלונליום
רצלן סנטר | פנטהא
| צמצם | רחלי בלו
כז
מר
אילן | דקוסנטר | פו
ה
|
ם
בי
צו
עי
מר
ם
ני
צובית | שימעלה | ת
| צילום אירועים קט
| מייפל | דלתות בר
ול | דרכי נועם | נעל
חותם | לייפציג | עי
קלאר צילום ארועים
פה | קרטיב | BIRCH
תי משרד | פוינט ניה
טומן | פוטוקום | צבי
מל | אלפא חום | סו
הרשקופ בע"מ | שירו
פו
מן מזגנים ומוצרי חש
הרגע-רייזי הבלין |
ומטבחי איכות | יעקי
אר שטראוס | בנים
צלמת | להנציח את
ת טיהור מים | קרייז
| בזאר המנורה | בז
יג | אמיר תיקון הכל
| מיני ברים ומערכו
מרכז | חליפות ביתר
המזרנים | יהודה פי
תר
כלי וחומר | יריד בי
רל | ברון כובעים | ה
וביה | מעבל | עולם
פרת | חיה מינצברג
אברמי | יריד ביתר |
שפיצר רהיטים | הק
קוקוס | תכשיטי קו
יה | אתי משי זהב מא
לפרין | רהיטי המלך |
ת | מודל| MODAL -
שבע הורביץ | אספמ
 | xlאופטיקינג | עיני
יקוח בניה | רהיטי ה
לצמן | לה רופה | אלי
ת | מירי שמעיה | ס
קיר | יהודה פייג  -פ
טימי | אופטיקה ook
ובעים שלי | כובעי ז
קי קוריץ בוטיק פאו
לי גברים ונוער | אופ
מן | בינגו | חנות הכ
רבסט תסרוקות | חיי
ליי | FLY-קלאס נע
וד | אוקליקו | אורד
מילר | גולדקס | ה
| ברנינה מכונות תפ
סף | עולם הנעל | פ
יה | כיסויי ראש ביג
וף קוסמטיקה | אדל
| אסתי | בול תפירה
יו
 Chanceבוטיק יד שנ
מי רוט קוסמטיקה | צ
| אילת אבא שאול
2
וטמן קוסמטיקה | נח
חמודון | קידישיק |
ת | תפר רץ | תיקט
| אלוורה פוראוור |
ר
פון
רי
ונ
פר
מי
עזרה ואחווה | פ
אחד | צעצועי ביתר
נה | תמימה קולר תו
רי מכון היופי שלך |
מיכל אפילציה | מי
תופרת ומעצבת אופ
ילדים | משחק לכל
| להיבנות מחדש |
קומידיל | דיסקים ל
עון | ביגוד תפירה |
זל מתוק | מרכז היר
אייזנבך | חני שפיים
ת ערב | מסביב לש
ם -בית הספר לחיים |
ור | מור וקינמון | מ
אב | תלתל | תסרוקו
לה באווירה | כישורי
מן הארץ | כולל סט
11
פייגי אירום | רבקי ר
ת | בובתרפיה | הפע
 | Avigמאפה הבית |
| יוסלה | משולשים
ת חני וינשטוק |
ביתר | צבעוני
ail's Pastr
| גריל בי

ענף הילד

נר ראשון
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רים | שמלות כלה |

הכל לבית ביתר | ט

ברמי | יריד ביתר | כ

ענף הילד

אולמי גולדן

סקיי | אולמי הדקל |

מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

מעלת החינוך בבית לחשיבות קיום המצוות ,ולהתרחק מן הרחוב ,הנלמד מנס חנוכה
יש להתבונן מהמאורעות שאירעו לאבותינו בימי החנוכה
וללמוד מכך להתחזקות בעבודת ה׳ ובייחוד לחנך את ילדינו
בסור מרע ועשה טוב הנלמדים מהניסים שנעשו לאבותינו בימים
ההם בזמן הזה.
בספה״ק מובא שעניין גזירת היוונים על שבת חודש ומילה לא
היה גזירה על הגופים של בני ישראל אלא גזירה על הנשמות .כמו
כן העניין שנכנסו היוונים לבית המקדש ופרצו פרצות דהסורג
דהיינו שהחריבו את המחיצות שהבדילו בין העכו״ם לישראל
בבית המקדש ,ועניין זה אינו עניין גשמי של פרצות גרידא ,אלא
טמון בזה נושא חשוב בהרבה ,שאת זה ניסו היוונים להחריב,
ובשל כך הנס היה צריך להיות על ידי הכוהנים שהגבירו את
הקדושה במציאת פך השמן הטהור ,וכפי שמזמרים בפיוט ברוך
ה׳ יום יום ,ובלבם דמו ׳להשחית׳ את רחומיו וכו׳ ,דהיינו לקלקל
ח״ו את רחומיו את אהוביו של הקב״ה שהם בני ישראל.
והעניין שרצו היוונים להחריב ולקלקל את עם ישראל הוא עניין
ההבדלה של בני ישראל מכל העמים .כדכתיב בנים אתם לה׳
אלוהיכם שאין לנו שייכות עם שאר העמים .ובשבת חודש ומילה
רואים אנו לעין כל את ההבדל בין היהודים לגויים ואת זה רצו
היוונים להחריב.
מצוות שבת שייכת אך ורק ליהודים .גוי ששבת חייב מיתה
מפני שמשתמש בשרביטו של מלך ,ובני ישראל בני מלכים הם
ומשתמשים הם בשרביט המלך כעם הנבחר ואת זה רצו היוונים
לבטל.
חודש גם כן ,קביעת המועדים בשמיים נעשה על ידי קידוש
החודש של בני ישראל וזה משפיע על הטבע בעולם כולו .וכן
בברית מילה אות הברית מבדיל אותנו משאר אומות העולם ,ואת
זה היוונים לא יכלו לסבול ,ועל כן ניסו לבטל את שלשת הדברים
האלו.
והניסיון נעשה על ידי שהמתייוונים הסיתו ופיתו את בני
ישראל להאמין שאין הבדל בין עם ישראל לאומות העולם ,ובשל
כך גם פרצו את המחיצות בבית המקדש דהיינו הסורג ,דעד שם
מותר לנכרי להיכנס ומשם ואילך אסורים להיכנס ,בכדי להראות
שאף הגויים יכולים להיכנס כיהודים לבית המקדש.
לאחר הניצחון של החשמונאים מובא בגמ׳ דב״ד של
החשמונאים גזרו על כל בנות העכו״ם שיהיו כנידות ושפחות
וכן תלמידי בית שמאי ובית הלל התכנסו וגזרו י״ח גזירות .חלק
מהגזירות התמקדו בנושא ההבדלה בין בני ישראל לאומות
העולם כדוגמת גוי מטמא בזיבה ,ושאסור לאכול מפיתם
ומשמנם ,ושאסור ללמוד שפת עכו״ם וכדומה .עניינין אלו צריכים
היו חיזוק לאחר הרפיון שחל בהם בתקופת היוונים והמתייוונים
ועל כן התכנסו גדולי הדור שבאותו הדור וחיזקו דווקא את
העניינים האלו ,לחזק את ההתבדלות בין ישראל לעכו״ם.
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בימים אלו קוראים אנו בפרשיות השבוע את סיפורי האבות,
וכידוע מעשה אבות סימן לבנים ,ובשיחת יעקב אבינו ולבן הנכתב
בפרשת ויצא יש ללמוד על העניין המדובר של ואבדיל אתכם
מכל העמים.
איתא במהר״ל שגלותו של יעקב אבינו אצל לבן היה כנגד גלות
יוון ,וכידוע שיש כמה דברים שלמדו לדורות מהתנהגותו של
לבן ,כדוגמת שבוע שבע ברכות לחתן ולכלה ,וכן עניין לא לתת
את הצעירה לפני הבכירה ,וכן ידוע שהיוונים התנהגו בחכמה
ונימוסים שרצו להתדמות ליהודים .ויש לבאר על פי הנאמר
בפסוקים כשלבן הארמי רדף אחר יעקב אבינו והשיגו ,ויעקב
אבינו הוכיח אותו ׳הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה וכו׳ ,ולבן
הארמי ענה לו ׳הבנים בני והבנות בנותי והצאן צאני וכו׳ ,ותשובתו
של יעקב הייתה ׳ויאמר יעקב לאחיו לקטו הבנים ויאכלו שם על
הגל׳ ,ולבן קרא לגל יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד.
וברש״י שם :׳דקרא לבניו בשם אחיו׳ .ופלא הוא הדבר ,דעד
כאן לא מצאנו את הכינוי אחיו לבניו השבטי ק-ה ,ונראה לומר
דכשלבן רדף אחר יעקב ,אמר לו לבן שלא צריך להיות שום הבדל
בנינו כי אנחנו משפחה אחת ,הבנים בני והבנות בנותי וכו׳,
והכוונה דלבן אומר ליעקב על כך שברח :׳אמנם נכספת לראות
את אביך יצחק אבל הבנים בני והבנות בנותי כמו שאר בני ובנותי
ולא עם בפני עצמם׳ ,וכשמוע יעקב את דברי לבן היכולים לקרר
חלילה את שבטי קה ,הבין שבשעה שכזו אין עצה אחרת מלבד
להתבדל מכל וכל ,ולהתרחק מהשפעות הרחוב ,ולכן כשלבן קרא
לגל ׳יגר שהדותא׳ מיד קרא יעקב ׳גלעד׳ ,שאפילו בעניין כזה
רצה יעקב אבינו לחדד את ההבדל ביניהם ולא להשתמש באותו
שפה ,וכן אח״כ כשיעקב עשה זבח קרא הוא רק לבניו ולא ללבן
דהיינו שהתבדל לגמרי שאפילו לא אכלו ביחד.
ואותו עניין היה גם בנס חנוכה בגלות יוון ,שהיוונים רצו להרוס
ולקלקל את ההבדל בין עם ישראל לכל העמים דגזרו על כל
העניינים המבדילים בין ישראל לאומות העולם ,והחשמונאים
בנס גלוי מעל דרך הטבע הצליחו להפר את מזימתם ולהשיב את
בני ישראל לאבינו שבשמיים.
וממעשי יעקב אבינו ניתן ללמוד בעניין חינוך הילדים,
שכשרצה לחנכם וללמד אותם את ההבדל הנדרש ביניהם לבין
לבן ומשפחתו ,דהיינו כשהרחוב קורץ להתקרב לקלקלת הרחוב
כדברי לבן ,קרא להם אחיו ,כלומר הראה להם קירבה יתרה
ורומם אותם בכדי שהדברים יתקבלו את לבם .אם כן כנאמר
מעשי אבות סימן לבנים ,וגם אנו כשרוצים לחנך את הילדים
צריך להיות הדבר מתוך קירבה ותחושה טובה על מנת שהדברים
יתקבלו באהבה.
יסוד נוסף וחשוב שאפשר ללמוד מימי החנוכה הוא עניין
חשיבות המצוות.

הב״ח הק׳ בהלכות חנוכה שואל ,מדוע הזיכרון לנס חנוכה
נעשה דווקא בצורה של קיום מצווה רוחנית כמו הדלקת הנר
ולא כמו בפורים שהזיכרון נעשה במשתה ושמחה ,ומבאר שצריך
להתבונן ביסוד גזירת היוונים ,כמבואר בספה״ק בכל פעם שיש
גזירה בעניין כלשהו – זה מגיע מפני שהיה רפיון אצלנו בעניין
הזה .ואם היוונים הצליחו לבטל את עבודת בית המקדש ולבטל
את עבודת המנורה זה קרה בגלל שהיה רפיון בעבודת בית
המקדש ובהדלקת המנורה ,ולכן כשמסרו נפשם על העבודה
ונתקן מה שהתרפו לכתחילה ,נעשה הנס של מציאת פך השמן
שזה היה הגזירה והתיקון ,ולכן כשקרה הנס תקנו לדורות לעשות
חיזוק ברוחניות בעניין הזה.
ויש להוסיף בדבר ,דההתרפות בעבודה קורה בעיקר כי לא
מחשיבים מספיק את עשיית המצווה .וכשאין חשיבות לדבר
אם מפני שחושבים שבשמיים לא מחשיבים את המצווה הזו או
שלא רואים בעין את ההשפעה שנעשית לאחר קיום המצווה ,לכן
נעשה רפיון בקיום אותו המצווה.
ובשל כך בהדלקת המנורה לאחר ניצחון החשמונאים צריך
היה נס מעל לדרך הטבע בכדי להראות לעם ישראל כמה חשובה
הדלקת המנורה ,דהרי עצם הדלקת המנורה כבר לא נעשתה
בבית המקדש שלש שנים טרם הנס דחנוכה ,ועתה בכדי להקדים
הדלקה בשמונה ימים פעלו משמיים בנס שלא כדרך הטבע
למציאת השמן ולהדלקת המנורה ,כך בעצם הראו לעם ישראל
את החשיבות של העבודה במקדש וכמה זה משפיע בשמיים.
והכל בכדי להגדיל את חשיבות קיום המצווה בעיניהם של בני
ישראל שבאותו הדור.
כידוע אותו הדור היה נגוע בעניין זה ,כפי שמובא בסוף מסכת
סוכה דף נ״ו ,על מרים בת בילגא שהייתה בת כוהנים מומרת
וכשנכנסו הרומאים להיכל נכנסה עימהם וטפחה על המזבח
והטיחה דברים קשים ומרים ,וקנסו את משמרת בלגה בשלש
קנסות .ומבארים שקנסו את המשמרת מפני ששותא דינוקא
מאבוהי ואימה ,ואם היא העזה לעשות כך בפני המזבח כנראה
שלמדה בבית שעבודת המזבח אינה חשובה ועל ידי זה באה
לזלזול האיום והנורא ,ולכן קנסו את המשפחה כולה .וזה היה
הבעיה של אותו הדור ובזה היו צריכים להתחזק.
היוצא מדברינו שעיקר העבודה בימי החנוכה הוא ללמוד
להחשיב מעלת קיום המצוות ולימוד התורה וכל פעולה בעבודת
ה׳ ,ומלבד שנלמד אנו בעצמינו ,שומה עלינו לחנך כך את ילדינו
בכדי שילמדו להחשיב את מעלת קיום המצוות .וצריך להחדיר
בנפשות הרכים שכל מצווה וכל פעולה רוחנית משמחת את כל
העולמות וגורמת תענוג ונחת רוח עילאי לה׳ יתברך ,וכמה זה
משפיע עלינו גם בגשמיות וגם ברוחניות ,וכך נזכה שיתחנכו
בדרך הטובה והישרה אכי״ר.

ענף הילד

ותורה אור

| המרא דאתרא הגאון רבי חיים ווייס שליט״א

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

המקרה:
תושב ביתר רצה לרכוש עריסת תינוק ייחודית שאותה ניתן להשיג רק בחנות מסוימת בתל אביב .ביקש אפוא משכנו שנוסע לעיתים קרובות
לתל אביב שירכוש עבורו את העריסה .כשהשכן הגיע לחנות ,גילה שיש מבצע על אותה עריסה "המוצר השני בשקל" ,החליט השכן לקנות
לעצמו כיסא תינוק לרכב ,כשהוא מוסיף רק שקל אחד.

צד המשלח:

צד השליח:

המשלח טוען שגם הוא צריך ליהנות מההנחה ,וכי משמעות
המבצע היא ששני המוצרים נמכרים בחצי המחיר.

השליח טוען :אתה גמרת בדעתך לשלם את המחיר המלא על
העריסה ,מה איכפת לך שאני מקבל את המוצר השני בשקל?

יודע להכריע? תוכל להרוויח! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים
כשקונים מוצרי תינוקות יש לקחת בחשבון שתינוקות גדלים
במהירות ,ועדיף לקנות משהו שיכול לשמש אתכם גם כשהוא יגדל.
קחו בחשבון את הניידות שלכם עם העגלה .לא נעים להסתבך עם
קיפול עגלה ביד אחת כשאוטובוס שלם ממתין לך.
גם אם יש לכם רכב ,בדקו אם העגלה נכנסת בקלות לתא המטען
וכמה מקום היא משאירה לכם לדברים אחרים.

מוסיף והולך

גם בענף הילד

עסקים מרוויחים  -תושבים שמחים

26
עסקים בעיר בענף הילד
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בעגלה ובזמן קריב
לפי הטון שהיא שמעה בטלפון היה ברור לה שהיא חייבת להתייצב מייד ,ויפה שעה
אחת קודם .אחרת זה יעלה לה ביוקר.
אחרי רבע שעה היא כבר היתה שם ,ליד העריסה בו שכב החתן הזעיר .מתבוננת בפלומה
הרכה שהתבדרה על הקרקפת הקטנטנה שהמיסה את ליבה.
"אנחנו חייבים לקנות עגלה ,את יודעת."...
"ברור ,מה השאלה"...
"אז יאללה ,הולכים לקנות"...
"כבר עכשיו? את בטוחה שאת יכולה?" יולדות אמורות
להיות חלשות ,לא? מאיפה האנרגיות האלו?
"למה לא? אני בסך הכול יולדת ,לא נכה".
"אוקיי ,ומה איתו?" הצביע על העולל" .תיקחי אותו
ככה באוטובוס?"
"השתגעת? איזה אוטובוס בראש שלך? שכחת שאני
יולדת?! רק מונית!"
"אוקיי ,אין בעיה ,לאן ניסע? לכיכר הר"ן?"
"מה פתאום כיכר הר"ן? אני אקנה עגלה כאן בביתר? נראה
לך?"
"למה לא? דווקא הצצתי לאחרונה פה בכמה חנויות ,יש להם
דברים יפים מאוד דווקא"...
"אויש ,נו ,באמת ...מה את משווה ביתר לירושלים? טוב ,תזמיני מונית ,אנחנו
זזים .חבל על הזמן".
"את באמת הולכת להיסחב עד ירושלים עם תינוק כזה על היד ,ולשלם מונית הלוך
וחזור עד לירושלים ,בשביל עגלה?"

קנקנים

14

טיפ ופטנט

כך תשמרו על עגלת הילדים לאורך זמן:
השתמשו במגן מבד כביס ,וגם אם הבד של העגלה התלכלך עדיף לנקות באמצעות במברשת או מטלית עדינה טבולה במים חמים ומעט
סבון עדין או באמצעות מגבונים לחים .בכל מקרה יש למעט בכביסה.
אחסנו את העגלה במקום סגור ,ולא כשהיא חשופה לשמש או גשם ,אבק ,לכלוך וכדומה.
עגלות בעלות שלדת מתכת :חשוב מאוד לנקות את השלדה בעזרת מברשת או מים וסבון בהתאם לצורך ,ולייבש היטב למניעת חלודה.
התאימו את העגלה לגודלו ולמשקלו של הילד .הימנעו משימוש בעגלה להובלות מכל סוג שהוא ,ואל תאתגרו אותה בתנאי שטח קשים
ואגרסיביים מדי.
שמנו את צירי המתכת בעגלה אחת לכמה חודשים בעזרת שמן סיליקוני (ולא על בסיס נפט שיכול לשחוק את הציר).
קפלו את העגלה בעדינות ועל פי ההוראות .קיצורי דרך מקצרים גם את חייה של העגלה.
כיסוי גשם ישמור על העגלה במצב חדש ואיכותי של הבדים והשלדה.

ענף הילד

סוב סוב הכל טוב ):

"היי ...זה עגלה לתינוק הראשון שלנו!!" אחרי טענה ניצחת כזו כבר באמת לא היה לה
מה לענות.
אבל מתברר שהסרט רק התחיל.
הם הגיעו לחנות מעוצבת וענקית בטבורו של קניון ענק .צוות מכירות ענקי עמד שם.
רק המחשבה שהעלויות המטורפות של כל אלו מגולמות בעגלה שלהם ,עשתה לה
התקף חרדה.
ההיצע היה עצום ומבלבל .הכחולה נוחה לאימא אבל לא לתינוק .זו שלידה מגושמת
מדי ,וההיא שלימינה מיושנת .והצבע של זו מאחורה כבר לא באופנה ,וההיא שכבר כן
נראית טוב ,לא מתקפלת בקלות.
בסוף ניצבו על המסלול שלוש עגלות .האחת מקסימה אבל עולה כמו רכב .השנייה
הידראולית בעלת גלגלי מגנזיום מתכווננים ,עם בולמי זעזועים כולל מגבים בעלי תקן
אירופי על הפנסים מלפנים ,אבל הגגון נראה קצת מוזר .השלישית...
תודו שקשה עד בלתי אפשרי להכריע בשאלות הרות גורל שכאלו.
הוחלט אפוא שלא להחליט ,והם פנו לחנות הבאה .שם ניצבו
לפניהם הכרעות קשות יותר :האם לוותר על גודל הגלגל ,למען
עיצוב הכידון ,או להתפשר על הקימור של הגגון לטובת
הכיסוי המדהים.
אחרי שעות של שיטוטים ,ארבע רגליים שבורות וכמה
מאות שקלים לטובת תריסר נהגי מוניות ירושלמיים,
נמצאה סוף סוף העגלה המיוחלת .אלא שכאן
התעוררה בעיה אחרת.
"ראיתי את אותה עגלה ממש בחנות בביתר ,בחמש
מאות שקל פחות"...
"באמת?!"
"כן ,בטוח ,במאה אחוז".
"אז מה נעשה עכשיו?"
"מאסתומרת? נחזור לביתר ,נקנה אותה שם".
"אז מה ,סתם שרפנו את כל היום?!"
"אז מה את רוצה ,לשרוף גם עוד  500שקל?"
"לא יודעת ,אולי"...
הגיוני ,לא?

מוס גבינה בציפוי גלאסז' צהוב עם עלה שוקולד לבן
|שף קונדיטור ק .פטל
מוס גבינה טעים ומדהים ביופיו הציפוי הצהוב מאיר לנו את הלב בהשראת נרות חנוכה הדולקים.
מתאים במיוחד לסוף מתוק בערבי לביבות חגיגיים 42 .יחידות |  3תבניות שקעים מסיליקון לבן דגם סטון
לקרם פטיסייר:
 300גרם חלב
גרגירים מ  1/2מקל וניל
 4חלמונים
 100גרם סוכר
 15גרם קמח
 25גרם קורנפלור
 14גרם אבקת ג'לטין
 70מ"ל מים
 500גרם גבינה לבנה 9%
 2מיכלי שמנת מתוקה
 150גרם סוכר

לציפוי:
גלאסז' צהוב :
 80מ"ל מים
 150גרם סוכר
 150גרם גלוקוזה (להשיג בחנויות
המתמחות)
 100מ"ל קצפת ריצ' גולמית מהמיכל
 10גרם אבקת ג'לטין
 50מ"ל מים
 150גרם שוקולד לבן (חלבי)
 1/2כפית צבע מאכל לבן
מעט צבע מאכל צהוב

לעלה שוקולד לבן:
 250גרם שוקולד לבן
 4רצועות שקף חלק
גליל ריק של ניר מגבת
סכין קטנה חדה לא משוננת
לקישוט:
דפי זהב אכילים

|המשך בעמוד 75
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למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

ענף הילד

חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

| שלוחה 2

מה כתוב במגילה?

יזֹוהי ֶּד ֶרְך ְי ָׁש ָרה
ֵא ִ
ְהּודה צָ ִריְך לָ ַק ַחת ֶאת ָא ִחיו ַה ָּק ָטן זְ כַ ְריָה
י ָ
לַ ּגַ ןַ ,אְך ַה ֶּד ֶרְך ִמ ְת ַּפ ֶּתלֶ ת וְ ָאסּור לָ לֶ כֶ ת ּבְ כָ ל
ָמקֹום ֶׁשרֹוצִ ים; יֵׁש לִ צְ עֹד ַרק ּבַ ִּמ ְׁשּבְ צֹות
מֹופ ַיע צִ ּיּור ַה ָּקׁשּור לַ ּגִ יל ָה ַרְך,
ֶׁש ֲעלֵ ֶיהן ִ
ּכַ ְּמפ ָֹרט ּבַ ֶה ְמ ֵׁשְך.
יהּודה ֶּד ֶרְך ִמּנְ ֻק ַּדת ַהּמֹוצָ א וְ ַעד לַ ּגַ ן.
ַה ְתוּו לִ ָ
יֵׁש לַ ֲעבֹר ִמ ִּמ ְׁשּבֶ צֶ ת לַ ִּמ ְׁשּבֶ צֶ ת ַה ְּסמּוכָ ה לָ ּה
ּבִ לְ בַ דִ :מּלְ ַמ ְעלָ הִ ,מּלְ ַמ ָּטהִ ,מּי ִָמין ִּומ ְּשׂמֹאל,
ַאְך ֹלא ּבַ ֲאלַ כְ סֹון.
ּבְ ַהצְ לָ ָחה!

ׁשּורים:
ּיּורים ַה ְּק ִ
ַהּצִ ִ
ּבַ ְקּבּוק ,מֹוצֵ ץֲ ,עגָ לָ ה ,נַ ַעל ְק ָטנָ ה.

שאלה 1

חשביבון
16

איזה תנא הובל ע"י אמו לבית
הכנסת בהיותו תינוק?
רבי חנניה בן תרדיון
ר' אלעזר בן הורקנוס
רבי יהושע בן חנניה

שאלה 2
איפה מוזכר לראשונה עגלת
תינוק?
במשנה
בגמרא
בפוסקי ההלכה

שאלה 3
ממה היה עשוי בקבוק לתינוק
בימי היוונים?
מזכוכית
מקרן של פרה
לא היו בקבוקים

יודעים את התשובה? מגיע לכם פרס!
חייגו עכשיו  079-9692044והיכנסו להגרלה על  10חבילות פרסים מדהימים!
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| אבני ח
אולמי גולדן

ּכְ בָ ר ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּבָ רּוְך
ַה ֵּשׁם ִמ ְת ַּפ ְרנְ ִסים ּבְ כָ בֹוד ֵמ ֲחנּות
לְ ִמ ְמּכַ ר מּוצְ ֵרי ִּתינֹוקֹות וִ ילָ ִדים.
ּכְ ֶׁש ָּפ ְרצָ ה ַמּגֵ ַפת ַהּקֹורֹונָ הָ ,היִינּו
ֻמ ְד ָאגִ ים ְמאֹוד ּבַ ֲא ֶׁשר לָ ֵע ֶסק
ֶׁשּלָ נּוַ .ה ְּסגָ ִרים וְ ַה ַהגְ ּבָ לֹות ַּומּצַ ב
הֹורידּו ֶאת ַה ְּמכִ ירֹות
רּוח ַהּכְ לָ לִ י ִ
ָה ַ
צּורה ְּד ַר ְס ִטית ַמ ָּמׁש.
ּבְ ָ
ִה ְרּבִ ינּו ּבִ ְת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים לִ ְפנֵ י
ּבֹורא עֹולָ ם .וְ ָאזּ ,בְ ִסּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמיָא
ֵ
ְמי ֶֻח ֶדתָ ,עלָ ה לָ נּו ָה ַר ְעיֹון לְ ַׁשּוֵק
ִמ ְׂש ֲח ֵקי יְלָ ִדיםּ ,כִ י יֵׁש ַה ְרּבֵ ה יְלָ ִדים
ְמ ֻׁש ְע ָמ ִמים ּבַ ּבַ יִתִּ ,ומי ֹלא י ְִרצֶ ה
ִמ ְׂש ָחק ֶׁשּי ֲַע ִסיק ֶאת ַהּיְלָ ִדים ֶׁשֹּלא
יְכֹולִ ים לָ צֵ את ַהחּוצָ ה לְ ַׂש ֵחק?
ִה ְת ַחלְ נּו לְ ַח ֵּפׂש ֵאצֶ ל ּכָ ל ַה ְּמ ַׁשּו ְִקים,
ַעד ֶׁשּבְ ִסּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמיָא ָמצָ אנּו
ְמ ַׁשּוֵק ֶׁשל ִמ ְׂש ֲח ֵקי ֻק ְפ ָסה ֶׁש ָהיָה
לֹו ְמלַ אי ּגָ דֹולִּ .פ ְר ַס ְמנּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְמ ַׁשּו ְִקים ִמ ְׂש ָח ִקים ַעד ַהּבַ יִת,
ּקּוׁשים ָהיּו ּכָ ל ּכָ ְך ּגְ דֹולִ ים
וְ ַהּבִ ִ
ּבָ רּוְך ַה ֵּשׁםֶׁ ,שּבְ ק ִֹׁשי ָע ַמ ְדנּו ּבַ ּלַ ַחץ.
קּופה
ֹלח ֶאת ַה ְּת ָ
ּכָ ְך ָיכֹלְ נּו לִ צְ ַ
ַה ְּמ ַא ְתּגֶ ֶרת ַהּזֹו לְ ֹלא ְק ָׁשיִים
ְמי ָֻח ִדים .הֹודּו לֹו ּבָ ְרכּו ְׁשמֹו.

ספור מתח בהמשכים

המגילה המסתורית.
| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה  3הזטכיענתם?
תם!
שפות צופן

הקשבתם לנו היום? מעניין אתכם לדעת איפה נפגוש את יונתן מחר?
אם תפתרו נכון את הצופן ,תגלו את התשובה.

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4
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צץק רשת

כתוב לחבר או לאח מכתב מחמיא בשפת הצופן( .ספרו לנו בנתב  5מה היתה התגובה ) ותזכו בביתריות.
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רים ונוער | אופטימי
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נר שני

מטעינים ת'ראש

זה לא רק מדענים ,גם אתם יכולים ):
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ת | היופי שבאירוע |

אולמי סלונים | אול

ברמי | יריד ביתר | כ

אפילציה | מירי מכון

ענף תקשורת

על הניסים

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד

בוטיק פרו

סקיי | אולמי הדקל |
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המקרה:

פגעי הטכנולוגיה
יבימי החנוכה נזכרים אנו בניסים ונפלאות שעשה
הקב״ה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,שנצחו מעטים את
הרבים והצליחו להכשיל את תכניותיהם של המתייוונים
שרצו לעקור את התורה.
אחד המצוות המיוחדות בחנוכה הוא שצריך להדליק את
נרות החנוכה על פתח ביתו ומבחוץ .כלומר עיקר המצווה
של ההדלקה הוא להאיר את החשיכה דווקא לאחרים,
שיהיה פרסומי ניסא ושהנרות יאירו לעוברים ושבים ברחוב
ויפרסמו את גודל הנס .וזהו באמת עניין ימי החנוכה ,שאנו
צריכים להאיר לאחרים את אור התורה והמצוות ,ולהזכיר
להם את הניסים והנפלאות שנעשים לנו בימים ההם בזמן
הזה.
אחד הדברים הזקוקים לחיזוק גדול וצריכים אנו להאיר
בנושא ,הוא השמירה והזהירות בפני פגעי הטכנולוגיה.
אינני רוצה להתייחס לנושא מסוים אלא לדבר באופן כללי,
אך הזהירות מפני אותם פגעים אינם בהכרח רק הדברים
האסורים ממש כדוגמת פריצות וכדו׳ ח״ו ,אלא אפילו
הדברים המותרים יש להיזהר מאוד מהם ,מפני שהם
מביאים להתמכרות נוראה וחושפים את האדם לדעות
אחרות המפריעות לעבודת ה׳ ,ובעיקרו זהו בזבוז הזמן
הנגרם כתוצאות מהיחשפות לדברים אלו ,וההתמכרות
אפילו לדברים הכשרים לגמרי יכולים להוציא את האדם
מן העולם ,ולגרום לו להתעניין בכל מיני דברים שאין רוח
חכמים נוחה מהם ולהגיע לעבר שאול תחתיות ה״י.
ואפילו אלו שזקוקים לדברים אלו לפרנסתם ,צריכים
לדעת כי לעיתים החיסכון או הרווח שיגרם להם מהשימוש
בטכנולוגיה הזו ,יכולה גם לגרום להפסדים כספיים ,אם
זה בביזבוז זמן כתוצאה מההתעניינות בדברים אחרים
שאינם קשורים לעבודה ,ואם זה בכך שנחשפים לדברים
שונים והתיאבון גובר ,ואדם שהיה רגיל להיות שמח בחלקו
ולקנות רק את מה שהוא זקוק ,יכול לפתע לגלות שהוא
נמשך לקנות דברים אחרים ולמלא את תאוותו בכל מיני
מוצרים שצדו עיניו בפרסומים כאלה ואחרים ,והוצאות
הבית יגדלו בהתאם ,כך שלא בטוח שכדאי מבחינה
כלכלית להשתמש בכלים הללו .ועל אחת כמה וכמה הנזק
הרוחני שנגרם מזה כפי שהזכרנו.
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ועניין ימי החנוכה כפי שדובר ,הוא הרי להאיר לאחרים
את החשיכה ,וכיוצא בזה גם אלו שזקוקים ל״ע לטכנולוגיה
הזו לצורך פרנסתם ,צריכים לשום על לב שיהיה הדבר
בהסתר ובהצנע לכת ,שלא לגרום חלילה חשיכה לאחרים
ולקלקלם בעצם ההיחשפות למכשירים מסוג זה .ובוודאי
בתוך העניין של להאיר לאחרים יש גם את העניין שלא
להחשיך לאחרים ,ואדרבה אם מצליח להסתיר זאת ולמנוע
משכניו ומכריו להתרגל לקיום דבר כזה ,הרי בוודאי שזהו
אור גדול שמאיר לאחרים שלא יגררו חלילה למחוזות
שכאלו.
והנה בברכת יצחק ליעקב ראינו שלמרות היותו של יעקב
איש תם יושב אהלים ,שעסק בתורה ולא הלך בדרכי אחיו
עשו שפיתה את אביו בלשון חלקלקה ושירת אותו תמיד
על מנת לקבל את הברכות ,אך בסוף יעקב אבינו זכה לקבל
את הברכות במלואן וביושר בזכות היותו תם ויושב אהלים,
וכדברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה שאומר שמי שעוסק
בתורה הקב״ה ידאג לו לכל מחסורו בלי צורך לעמול קשה
ולטרוח אחר פרנסתו .ומיעקב אבינו למדנו שבכמה רגעים
הצליח יעקב בסייעתא דשמיא להקדים את עשו ולזכות
לכל הברכות ,וכך גם כל אחד שתופס באומנות אבותיו
שהיא התורה אמנותו של יעקב אבינו ,זוכה לסייעתא
דשמיא בכל העניינים אף ללא השתדלות.
וכן אצל לבן הארמי שרימה את יעקב אבינו מאה פעמים.
אם נתבונן בחשבון הימים נראה שבשש שנים שעבר יעקב
אצל לבן רימה אותו לבן  100פעמים ,כלומר כל שלש
שבועות החליף לו את משכורתו .המהרי״ל דיסקין מביא
שבכל פעם היה מרמה אותו לפי מה שהיה נולד בעדר ,אם
היו נולדים ברודים היה נותן לו נקודים ואם נקודים היה
נותן לו טלואים .אך למרות כל הרמאות של לבן רואים
שהקב״ה דאג שתמיד ייוולד בעדר את מה שהגיע לו ,וכך
קיבל יעקב את משכורתו השלימה מאת ה׳.
על כן דעו ,מי שהולך בדרך תמימה וטובה בעבודה ה׳,
ירוויח בכפלי כפלי כפליים אבל בתנאי שיהיה לו מידת
ההסתפקות כי אם אין לו מידת ההסתפקות אינו יכול
לשמוח בחלקו ולראות את אשר הרוויח .ובעניין ההתמכרות
כפי שדיברנו ,גם מי שחושב שהוא יוכל להתמודד עם זה

ענף תקשורת

ותורה אור

| מרא דאתרא הגאון רבי יעקב תופיק-אביעזרי שליט״א

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

תושב ביתר קנה מכשיר טלפון מחנות מזדמנת בירושלים ,והמכשיר התקלקל בתוך שנת האחריות.
שיידע שאי אפשר להתגבר מול זה ,ומהדברים הקטנים
והכשרים אפשר גם להתמכר ולהתדרדר הלאה .ואף אם
יאמר האדם לעצמו שיש לו חיסכון כספי מכל מיני מהלכים
שעושה דרך השימוש בטכנולוגיה ,צריך לדעת כי כמו אצל
יעקב אבינו שקיבל מאת ה׳ את כל מה שנלקח לו על ידי
התחבולות של לבן ,כך בוודאי אדם שנשמר מלהשתמש
בכלים אלו ,יזכה לאוצרות השפע מבורא עולם דהרי לי
הכסף ולי הזהב נאום ה׳.
ולמעשה זהו איסור גמור ,כמובא בגמ׳ ׳עוצם עינו מראות
ברע׳ זה שהולך בדרך ואינו נושא עיניו בנשים העומדות על
הכביסה ,ואומרת הגמ׳ אי איכא דרכא אחרינא רשע הוא,
כלומר גם אם הוא עובר בעצימת עיניים מוחלטת ,עדיין
זה שבחר לעבור בדרך הזו ולא בדרך האחרת הוא נקרא
רשע ,ורק אם אין לו כל ברירה אחרת צריך הוא לעבור שם
ולעצום את העיניים .ומזה אנו לומדים לעניינו שאם איכא
דרכא אחרינא לא עוזר שום חסימה ,ובמיוחד כשרואים ל״ע
שגם בחסימות הכי טובות אפשר לפעמים לפרוץ ולהגיע
למקומות מאוד בעיתיים המכלים את הזמן ומחדירים
דעות שאינן תואמות את רוח היהדות.
ורבותינו אמרו הרחק מן הכיעור והדומה לו ,שמחויבים
אנו לשמור על עצמנו להשריש מאיתנו את ההתמכרות
לכיעור הזה ,וכן להאיר לאחרים ולהסביר במאור פנים את
גודל האיסור ,ואת בזבוז הזמן הנורא שיכול להיגרם אפילו
מהצצה קטנה ,שמובילה לחיפוש נוסף וחיפוש נוסף עד
שזה מטריף את הדעת.
ואני אומר לכם בבירור ,שאין תענוג יותר גדול לנפש
ולנשמה מלימוד התורה שהיא מקור מים חיים ,וגדולה
תורה שנותנת חיים לעושיה .וברורים הדברים שחלילה
מלהחליף את הדביקות בתורה וביראת שמים בבארות
נשברים של תאוות וחיפושים שאין להם סוף ותכלית.
יהי רצון שנזכה אכן להישמר מדברים אלו ושיקויים
בנו הנאמר :׳צדיק אוכל לשובע נפשו׳ שנהיה שמחים
בחלקנו ולהנות מזיו השכינה ומלימוד התורה .וה׳ יעזרנו
שניסי החנוכה יתחדשו עלינו בזמן הזה שנזכה להדליק
את המנורה בבית המקדש שהיו מאירין למרחוק ושיאירו
הנרות בנשמתינו אכי״ר.

צד המשלח:

צד השליח:

נתת לי אחריות למכשיר ,בבקשה תקן אותו או החלף לי
למכשיר אחר!

לא נתקלתי בתקלות במכשיר הזה ,הוא כנראה נפל או נרטב ,אין
אחריות על זה.

יודע להכריע? תוכל להרוויח! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים
בדקו מעת לעת את מסלולי השיחות ,גם אם יש לכם מסלול
משתלם הוא על פי רוב מוגבל בזמן.
מכשירים סלולאריים קונים ליד הבית ,במקרה של תקלה ,אף אחד
לא יתן לכם שירות על מכשיר שלא קניתם ממנו.
חצי שנה לאחר השקת דגם חדש של טלפון סלולרי ,מחירו יהיה זול
הרבה יותר וגם תוכל לדעת כבר אם מדובר בדגם מוצלח.

מוסיף והולך

גם בענף התקשורת

עסקים מזנקים  -תושבים מתפנקים

14
עסקים בעיר
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קווי האויב
"היי סבתוש ,מה נש"...
"סליחה ,זה טעות ,זה לא משפחת סבתוש"...
"סבתא ,זאת אני ,שרי ,מה שלומך? הערתי אותך?"
"לא ,לא הערת אותי .הצלצול של הטלפון כבר העיר אותי ...מה נשמע מיידלע?"
"בסדר ,מתגעגעים נורא ...מתפללים שתיגמר כבר הקורונה הזאת ,שנוכל לראות
אותך"...
"גם אנחנו מתגעגעים ,סבתא!" התערבה ציפי שהייתה גם היא על הקו בשיחת
'ועידה'.
"מי זו ,ציפורה'לע? איך הגעת מחיפה לביתר? הרי אין אוטובוסים ,וזה גם מסוכן!"
"לא ,אני בבית בחיפה ,עשינו 'שיחת ועידה'"...
"לא הבנתי ,אבל לא נורא ,העיקר שאני יכולה לשמוע את הקול שלכן לפחות ...אז
מה שלומכן ,מיידלעך?"
"בסדר ,שומרים על ההנחיות"...
"אתם נוסעים לגן החיות??"
"לא סבתא ,לא הבנת מה אמרתי ,הקליטה שלך גרועה"...
"שרי ,לא יפה לדבר ככה לסבתא ,למה את חושבת שיש לי קליטה גרועה?"
"לא ,סבתא ,את לא מבינה"...
"את גם חושבת שיש לי בעיות בהבנה? מה נהיה ממך ,שרי? לא מתאים לך! תמיד
היית ילדה כל כך מחונכת ...אוי ווי איזמיר ...מה שהקורונה הזו עשתה מהדור
הזה"...

קנקנים
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טיפ ופטנט

"חלילה ,סבתא! למה את חושבת ככה ,אני התכוונתי לומ"...
"מה ,מה התכוונת לומר ,שייפלע?"
דממה.
"נראה לי שהיא נפלה "...מציינת ציפי.
"אוי ואבוי ,מה קרה לה? אולי לקחה ללב מה שאמרתי לה"...
"לא ,היא לא נפלה ממש ,מהכיסא או מהשולחן"...
"אז מאיפה נפלה? נפלה על הראש?!"
"לא ,לא .נפלה מהקו"...
"אוי געוואלד! מאיזה קו? מהאוטובוס?! אוי וויי ,ה' ישמור"...
"לא ,לא ,סבתא ,הכול בסדר .לא קרה לה כלום ,היא נפלה מהקו של הטלפון ,אני
מתכוונת שהקו שלה התנתק".
"אהה ...ברוך ה' ,העיקר שהיא בריאה ושלמה ...שוין ,שתהיו לי בריאים כולם"...

איך נשמור טוב יותר על משך חיי הסוללה במכשיר שלנו?
בזמן הטעינה כבו את המכשיר .כך הטעינה תהיה מהירה יותר וחיי הסוללה יתארכו.
הרחיקו את הסוללה ממקורות חום ושמרו עליה קרירה.
אל תיתנו למכשיר להגיע למצב שבו הוא נכבה מעצמו .הדבר גורם נזק לסוללה ועלול להביא למצב של חוסר
יכולת טעינה.
הגדירו את בהירות המסך ברמה נמוכה .תאורת המסך גוזלת את רוב האנרגיה במכשיר.
השתמשו במטען המקורי של המכשיר .השוק מוצף במטענים זולים שגורמים נזק בלתי הפיך לסוללה.

ענף תקשורת

סוב סוב הכל טוב ):

"אוי ואבוי ,מה קרה לה?
אולי לקחה ללב מה שאמרתי לה"...
"לא ,היא לא נפלה ממש ,מהכיסא או מהשולחן"...
"אז מאיפה נפלה? נפלה על הראש?!"
"לא ,לא .נפלה מהקו"...
"אוי געוואלד! מאיזה קו? מהאוטובוס?!
אוי ו י ,ה' ישמור"...

מיני פוקאצ'ות איטלקיות
|שף קונדיטור ק .פטל
מיני פוקאצ'ות צבעוניות יפות וטעימות טעימות ,עוד לא תספיקו לסובב את הראש ותגלו שכל מה
שהכנתם פשוט נגמר ....והכי כייף ברכתן מזונות ,אז רוצו להכין...אפשר גם להקפיא |  65יחידות
החומרים לבצק:
 1ק"ג קמח
 50גרם שמרים טריים (או  2כפות שמרים
יבשים)
 2ביצים
 2חלמונים
 3/4כוס סוכר ( 150גרם)
 1כוס שמן ( 240מ"ל)
 1כפית מלח
 1 3/4כוסות מים חמימים ( 420מ"ל)

לטופינג ירקות מעל הפוקאצ'ות:
 1בטטה כתומה גדולה
 1בטטה סגולה גדולה
 2חצילים בגודל בינוני ללא הליבה
 3פלפלים צהובים
 3פלפלים אדומים
 6בצלים סגולים קטנים
 4ענפי טימין

למרינדה (משרה) של הירקות:
 3כפות חומץ
 3כפות סוכר חום כהה
 3כפות סילאן
 3כפות שמן קנולה
 2כפות שמן זית בכבישה קרה
 1/2כפית פלפל שחור גרוס
 1/2כפית מלח

לקישוט:
גרעיני דלעת ,גרעיני חמניות ,פרג ופטרוזיליה קצוצה.

|המשך בעמוד 76
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

ָהלֹו?

ענף תקשורת

למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

עזרו לחבורה לשוב לכפר.

לִ פְ נֵ יכֶ ם ַּת ְרּגִ יל ֶק ֶסם ִמ ְסּפָ ִרים ָחבִ יב ֶׁש ַּתכְ לִ יתֹו לַ ֲחׂשֹף ֶאת ִמ ְסּפַ ר ַה ֶּטלֶ פֹון ּבְ בֵ ְיתכֶ ם.
ִׂשימּו לֵ ב ִ -ה ְׁש ַמ ְטנּו ֶאת ַה ָּשׁלָ ב ָה ַא ֲחרֹון וַ ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַה ְׁשלִ ים אֹותֹו.
חֹורי ּכָ ל ַה ַּת ֲהלִ יְך...
ּכְ מֹו כֵ ן ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַה ְסּבִ יר ֶאת ַהּסֹוד ֶׁש ֵּמ ֲא ֵ

ָׁשלָ ב ּ :1כִ ְתבּו ֶאת ְׁשלֹוׁש ַה ְּס ָפרֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ִמ ְס ַּפר ַה ֶּטלֶ פֹון (לְ ֹלא ִקּד ֶֹמת).
ָׁשלָ ב ַ :2הכְ ִּפילּו ּבִ .80-
הֹוסיפּו .1
ָׁשלָ ב ִ :3
ָׁשלָ ב ַ :4הכְ ִּפילּו ַהּכֹל ּבְ .250-
הֹוסיפּו לַ ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ִה ְת ַקּבֵ ל ֶאת ַא ְרּבַ ע ַה ְּס ָפרֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל ִמ ְס ַּפר ַה ֶּטלֶ פֹון.
ָׁשלָ ב ִ :5
הֹוסיפּו ׁשּוב ֶאת ַא ְרּבַ ע ַה ְּס ָפרֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל ִמ ְס ַּפר ַה ֶּטלֶ פֹון.
ָׁשלָ ב ִ :6
ָׁשלָ ב ַ :7ה ְפ ִחיתּו ֵמ ַהּתֹוצָ ָאה .250

נֹותר
ְּפ ַת ְר ֶּתם ֶאת ַה ִח ָידה וְ ַע ָּתה ַ
לָ כֶ ם ַ'רק' לְ ַה ְסּבִ יר ֵאיְך זֶ ה עֹובֵ ד.

ָׁשלָ ב ? :8

שאלה 1

חשביבון
24

ִקּבַ לְ ֶּתם ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ֶּטלֶ פֹון
ּבְ בֵ ְיתכֶ ם? ִאם ּכֵ ןּ ,כָ ל ַהּכָ בֹוד!

מתי המציאו את הטלפון
הסלולרי?
לפני כעשרים שנה
לפני כארבעים שנה
לפני כשבעים שנה

שאלה 2
כמה אותיות קיימות בשפת
המחשב?
2
250
23,000

שאלה 3
מה הפירוש המילולי של:
בלוטוס' באנגלית?
אלחוטי
ניידות
שן כחולה

יודעים את התשובה? מגיע לכם פרס!
חייגו עכשיו  079-9692044והיכנסו להגרלה על  10חבילות פרסים מדהימים!

25

| אבני ח
אולמי גולדן

על הניסים

26

ספור מתח בהמשכים

| שלוחה 1

ריח של חשד עולה.
| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

הקשבתם לנו היום? רוצים לשוחח עם ההד? שאלו אותו שאלות!

____________________ כן! כן!
____________________ שוב! שוב!
____________________ לא .לא!
____________________ תות .תות.
____________________ לי! לי!

כמה ביתריות
הטענתם?

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4
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אתגר
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חברו שיר בחריזת הד והשאירו אותו בקו (תנתב  )5השירים המושארים יזכו בביתריות
והשיר הנבחר יזכה בפרס !
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אפילציה | מירי מכון

ענף שירות

ּתֹוׁשב ּבֵ ָיתר ִעּלִ ית.
מּואל ,וַ ֲאנִ י ַ
ְׁש ִמי ְׁש ֵ
לִ ְפנֵ י ּכְ ָׁשנָ ה ֶה ְחלַ ְט ִּתי לִ ְפּת ַֹח ֲחנּות ֲח ָד ָׁשה
לְ ִמ ְמּכַ ר מּוצְ ֵרי ֶסּלּולָ רּ .בְ ִדּיּוק זְ ַמן ָקצָ ר
ַא ֲח ֵרי ַה ְּפ ִת ָיחה ָּפ ְרצָ ה ַהּקֹורֹונָ הּ .בַ ַה ְת ָחלָ ה
נִ בְ ַהלְ ִּתי ְמאֹודּ ,כִ י לָ ַק ְח ִּתי ַהלְ וָ אֹות
ּגְ דֹולֹות לַ ְּפ ִת ָיחה ֶׁשל ָה ֵע ֶסק וְ ֹלא י ַָד ְע ִּתי
ֵאיְך ַא ְחזִ יר ֶאת ַה ַה ְׁש ָק ָעה.
וְ ָאז ...יֹום ֶא ָחד ַמּגִ ַיע לַ ֲחנּות ֶׁשּלִ י ּבַ ַעל
ּדֹומה לְ ֶׁשּלִ יֶׁ ,ש ֲחנּותֹו ָהי ְָתה ּבַ ָּקצֶ ה
ֲחנּות ָ
ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַה ְּשׁכּונָ הָ .ח ַׁשבְ ִּתי ֶׁשהּוא ּבָ א
לִ צְ עֹק ָעלַ י ַעל ֶׁש ֲאנִ י ַמ ִּשׂיג ֶאת ּגְ בּולֹו,
ֲאבָ ל ַמ ֵהר ְמאֹוד ִה ְתּבָ ֵרר לִ י ֶׁשהּוא ְמבַ ֵּקׁש
ֶאת ַה ֵה ֶפְך.
הֹורים ֶׁשּלֹו ְמבֻ ּגָ ִרים ,וְ הּוא
הּוא ִס ֵּפר ֶׁש ַה ִ
אֹותם לְ בַ ד .הּוא ַחּיָב
ֹלא יָכֹול לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
לִ ְהיֹות ִא ָּתם ּבַ ֶּסגֶ ר .הּוא נִ ָּסה לִ ְמצֹא
יׁשהּו ֶׁשּי ֲַחלִ יף אֹותֹו ּבַ ֲחנּותַ ,אְך ֹלא
ִמ ֶ
ֹלח ֵאלַ י ֶאת
ָמצָ א .לָ כֵ ן הּוא ְמבַ ֵּקׁש לִ ְׁש ַ
ַהּלָ קֹוחֹות ֶׁשּצְ ִריכִ ים ֵׁשרּות אֹו ַא ְח ָריּות,
ֶׁש ֶא ֵּתן לָ ֶהם ֵׁשרּות ,וְ הּוא י ְַׁשּלֵ ם לִ י ַעל
זֶ ה...
ִיתי מּוכָ ן לָ ַק ַחת
מּובָ ן ֶׁש ִה ְסּכַ ְמ ִּתי ,וְ ֹלא ָהי ִ
בֹודה ַרּבָ הּ ,כִ י ּכֻ ּלָ ם
ּכֶ ֶסף ַעל זֶ הָ .הי ְָתה ֲע ָ
ָהיּו צְ ִריכִ ים לִ ְקנֹות עֹוד ַמכְ ִׁש ִירים ּכְ ֵדי
ֶׁש ַהּיְלָ ִדים יּוכְ לּו לִ לְ מֹד ֵמ ַהּבַ יִת .וְ כָ ְך
ּבָ רּוְך ַה ֵּשׁם ָה ֵע ֶסק ִה ְתיַּצֵ ב טֹוב ְמאֹוד
ַמ ָּמׁש ֵמ ַה ַה ְת ָחלָ ה ,וְ ַהּיֹום ְׁשנֵ ינּו עֹובְ ִדים
ַּומ ְרוִ ִיחים ּבָ רּוְך ַה ֵּשׁם ַּפ ְרנָ ָסה ּבְ ֶרוַ ח.
י ְִׁש ַּתּבַ ח ְׁשמֹו לָ ַעד.

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד

בוטיק פרו

סקיי | אולמי הדקל |

מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

ותורה אור

| הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א  -ראב"ד ביתר עילית

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

המקרה:

רכישת מוצרים ושרותים מבני העיר
אדם על רגליו בפרנסה ,וזאת ע"י הלוואה כספית או ע"י

כיום רוב העסקים בעירנו ,צריכים חיזוק גדול ,ומאחר
ואלו מפרנסים משפחות מבני עירנו ,לפיכך רכישת
מוצרים ושרותים בעיר כלולים בדיני צדקה ,ועניי עירך
קודמים.

גם במצוות צדקה זו של העמדת הפרנסה של אדם,

ובפרט כאשר האפשרות השניה היא ,לקנות מעכו"ם
או ממי שאינו שומר תומ"צ ,הרי הוא מעיקר הדין,
כמו שדרשו חז"ל כי תמכרו ממכר לעמיתך וכו' ,ומנין

בנתינת צדקה ,והדרגה הגבוהה ביותר היא העמדת
רכישה אצלו כדי לחזקו שלא יצטרך לבריות ,וזה בכלל
והחזקת בו עיי"ש ,וכן פסק השו"ע בסי' רמ"ט.
כפי שביארנו (בספר מפנקס בית הדין על הל' צדקה),
קיימת קדימה לבני העיר ,וכפי שהיא בכל הל' צדקה
שלעולם יש להקדים צדקה לבני העיר ,וכלשון הגמ'

בתשובותיו סי' י' ,שבהפסד מועט חייב לקנות מישראל,
וכ"כ החפץ חיים באהבת חסד ,ומרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל ,היה מתריע רבות בזה.
בנוסף על כך יש תועלת מרובה בפיתוח המסחר

צד המשלח:

צד השליח:

סתם הגזמתי ,זהו סכום לא הגיוני ,היה ברור שאני לא מתכוון
באמת לסכום הזה .זה הרבה יותר משתות ,וזה בכלל הונאה
לקחת סכום כזה ,על פתיחת סתימה.

באתי רק על דעת זה! בזמן לחוץ שכזה לא הייתי מוכן לבוא בשביל
סכום פחות מזה.

בעירנו ,בבחינת לכו והתפרנסו זה מזה ,כדאמרי'
בברכות ג' ע"ב ,ומבואר בגמ' בכמה מקומות שתיקון
השווקים למסחר חשיב לצרכי רבים כדאמרי' בע"ז ב'

יודע מי מהם צודק?מגיע לך פרס על זה! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

ב' ,ובמו"ק ה' א' ועוד רבות.

פכים קטנים
נסו לקבל המלצה מחבר או מכר שהתנסה עם בעל המקצוע
או נותן השירות ,ויצא מרוצה.
ערכו השוואת מחירים ,אך קחו בחשבון גם את עלות וזמן
הנסיעות.
ערכו תיאום ציפיות מפורט ככל האפשר ,ועדיף בכתב.
בררו אצל נותן השירות על האחריות שהוא לוקח על
השירות או על התוצאות.
בחורף יש ירידה בהיקף העבודה של משפצים ואנשי
מיזוג .זה הזמן לקבל מהם מחירים טובים יותר ולהיות
מחוזרים.
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ענף שירות

הרמב"ם בפ"י מהל' מתנ"ע מונה שמונה דרגות

בבא מציעא דף ע"א ע"א ,עניי עירך ועניי עיר אחרת-
עניי עירך קודמין ,וכן נפסק בכל הפוסקים.

שאם באת לקנות קנה מישראל ע"כ ,וכן פסק הרמ"א

אחד מתושבי ביתר גילה לחרדתו ,בערב פסח אחר חצות שיש לו פיצוץ בצינור .ניסה לאתר אינסטלטור פנוי ,ללא הצלחה .עד שמישהו ענה
לו ,אך סירב לבוא בשעה כל כך לחוצה .גם כאשר הבטיח להוסיף לו על המחיר הרגיל האינסטלטור עדיין סירב לבוא" .אשלם לך "₪ 5,000
הבטיח המזמין .מששמע האינסטלטור כי כן ,הסכים לבוא ואכן תיקן את הדרוש תיקון .כשביקש לקבל את שכרו ,אומר לו המזמין שזה היה
רק גוזמה ,הוא לא באמת התכוון לשלם לו  5000ש"ח בשביל פתיחת סתימה.

מוסיף והולך

גם בענף השירות

עסקים גדלים  -תושבים מהללים

215
נותני שירות
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סוב סוב הכל טוב ):
דירה חלומית

"מה נראה לך ,גיברת? שאנחנו אומרים
סתם?" שאל בקול פגוע" .יש לנו  40שנות
ניסיון בבניית חלומות .אין לך מה לדאוג.
תאמיני לי .יהיה לך חלום של דירה .רק דבר
אחד :אם את רוצה שאני אכנס לסיפור,
אני צריך את כל הכסף מראש .ככה אנחנו
עובדים על כולם ,סליחה ,עם כולם"...

קנקנים
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טיפ ופטנט

טיפים חשובים לבחירת איש מקצוע:
ניסיון  -איש המקצוע הטוב ביותר הוא לא זה שיש לו הכי הרבה ידע בתחום ,אלא מי שיש לו הכי הרבה
ניסיון בתחום .זכרו :אין חכם כבעל הניסיון.
המלצות  -העדיפו בעל מקצוע ששמעתם עליו המלצות חמות ממכרים שלכם (לא שלו)...
זמינות  -גם אם בעל המקצוע מבוקש ומקצועי מאוד ,אם הוא לא זמין בשבילכם בכל הזמן שהוא מטפל
בכם ,מומלץ שתחפשו מישהו אחר.
תיאום ציפיות  -תאמו ציפיות ,ועדיף בכתב ,של כל מה שאתם מצפים מבעל המקצוע ,וכמובן כתבו את
סכום ואופן התשלום.

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

יצירתיות – זה לא מה שחשבת

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.

Integrating Easily in Your New Home- Country
Learn your shopping list in Hebrew. Call a friend for help before writing
your list. Ask for descriptions as to how the item looks. (This will save time
)looking for things that look entirely different. E.g., salt in a bag
Go on trips to see the many unique, beautiful places in Eretz Yisroel to
remind you why you came to live in Hashem's favorite country.
Understand that moving to Israel is a rebirth experience. Everything will be
!different thanks to it, including YOU

מה מידת האופטימיות הטבועה בנו.
בתוי הפנים – מורפולוגיה:
היקף הראש מעוגל.
מצח גבוה או בולט.
כאשר הפה סגור ,השפתיים מתעקלות כלפי מעלה – מעין חיוך קבוע.
אברי הפנים ברובים ,גדולים/רכים/מעוגלים.
השפתיים בשרניות ועבות.
רווח גדול בין הגבות.

בכתב היד – גרפולוגיה:

Read to your kids often in English (to preserve their fluency) and read their
)books and stories in Hebrew for yourself (to develop your fluency

כתב עגול עם הרבה קערות שאינם יורדות מהשורה כגון האות כ'
שהתחתית עגולה ומכילה ,ש' ,א' ,וכו'.
כתב נוטה ימינה
ניתן לראות זאת בעיקר באותיות קויות כגון :ו' ,י' ,מ' וכו'.
באותיות עולות כמו ל' ,ף ,שעולות לגובה רב.

The best advice I ever received from a mother of 11 who moved here. "Stick
"!around the"U reah b'tuv Yerushalayim" kind of people

בשפת הגוף:

Learn the language!!! You will feel way more at home if you can speak the
lingo. Your kids will pick up Ivrit in the air they breathe. However, they'll
lose respect for you (to the point of embarrassment) if you stay stuck and
consistently need their help to navigate everyday life.

Cultural differences are not matters of right and wrong. It does not matter
what you were used to in our country of origin. If underlying your chinuch
and attitudes is 'we will not become Israeli,' you're unintentionally teaching
your kids that everyone else is wrong. At best, they won't acclimate; at
worst, they will reject the entire system – including rebbes and teachers.
Don't get upset when an Israeli puts on a dramatic show of being annoyed.
People are so kind! They may be a little bit pushier than we are used to, but
it comes from the right place—a place of caring. If you need help, everyone
will rush to help you.

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

ענף שירות

ערב פסח האחרון נפלה ההחלטה.
זה היה יותר מדי.
כל פתרונות הקסם ששימשו אותי
בנאמנות שנים רבות לפתרון מצוקת
הדיור ,הפכו ללא רלוונטיים.
'לכו לשחק למטה' ,רציתי לצעוק .אבל
במקום זה יצא לי 'לכו לשחק על המיטה'.
'לכו לישון אצל סבתא '...רציתי לומר
לבחורי הענק שחזרו לי מהישיבה (מה
נותנים להם שם לאכול ,שהם גדלים ככה?)
אבל מהר מאוד הבנתי ,שגם זה יישאר בגדר
חלום...
אפילו הפריווילגיה ,להציג את המזרנים
שלי לראווה במרפסת הקטנה ,לא הייתה לי.
לא משום שהם היו בשימוש ,אלא מכיוון שהיא
הייתה תפוסה עד אפס מקום בילדים חמוצים
(ככה קוראים לילדים בציפוי פירורי לחם ,לא?)
קיצורו של עניין ,לאחר חודש וחצי של מלחמות בלתי פוסקות בין רגלי הבנים,
בשאלת 'עליי יניח צדיק את ראשו '...הגיעה החלטת הקבינט שחייבים להרחיב.
"אל תתפשרי על הקבלן!" הזהירה דודה בלה בעיניים מזרות אימה" .קחי רק
מישהו עם ניסיון ,שמעת?! רק מישהו עם ארבעים חמישים שנות ניסיון ל-פ-ח-
ו-ת! אחד כמו זכי שקרי ...תתקשרי אליו ,הוא משהו משהו .שמעתי עליו הרבה ,אין

כמוהו .הינה ,יש לי אפילו טלפון שלו"...
"תודה דודה בלה" ,אמרתי בנימוס" .אבל אני מעדיפה קבלן מביתר".
"השתגעת?" הסתכלת עליי הדודה כאילו נפלתי מהמאדים" .את סומכת על כל
החאפרים האלו בשוק? עכשיו את מתקשרת לזכי ,שמעת?! עכשיו!"
הדודה לא הרפתה ,עד שראתה אותי מתקשרת .תקליט קסום החל מתנגן באוזניי.
'זכי שקרי ובניו בונים לך חלום מתוק ,שלא תרצה להתעורר ממנו .אצלנו מבטיחים
לכם תקופת בנייה שקטה ורגועה לחלוטין ,ללא אבק ולכלוך ,ללא רעש ,ללא צורך
באישורי בנייה וללא הפרעות מצד השכנים'...
אחרי הבטחות כאלו ציפיתי כבר לסגור עם הקבלן הקוסם.
רק אחרי רבע שעה של המתנה מורטת עצבים זכיתי
לדבר סוף סוף עם זכי.
"אתה עומד מאחורי כל ההבטחות שלך?" שאלתי
בחשש.
"מה נראה לך ,גיברת? שאנחנו אומרים
סתם?" שאל בקול פגוע" .יש לנו 40
שנות ניסיון בבניית חלומות .אין לך
מה לדאוג .תאמיני לי .יהיה לך חלום
של דירה .רק דבר אחד :אם את רוצה
שאני אכנס לסיפור ,אני צריך את כל
הכסף מראש .ככה אנחנו עובדים על כולם,
סליחה ,עם כולם"...
הרבה ברירות לא היה לי .העברתי לו את כל הכסף.
ועד היום אני בהמתנה.
בפעם האחרונה שהוא ענה לי ,הוא כעס מאוד" :מה את רוצה
גיברת? אני באמת לא מבין ...הבטחתי לך חלום – יש לך חלום .הבטחתי שלא יהיה
רעש – אין רעש ,אין לכלוך ,גם בעיות עם שכנים אין לך ,בעירייה לא עשו בעיות.
למה את אומרת שרימיתי אותך?"
"כי לא בנית כלום"...
"אה ,זה ...נכון ,זה לא עשיתי ,אבל כל השאר קיימתי ,זה הופך אותי לנוכל?"

ֵב ַית ְר ֵתי משמע

חיוך נוטה כלפי מעלה כולל כל שרירי הפנים
צורת עמידה יציבה
מיקוד ראיה

בציורי ילדים:
צביעה בהרבה צבעים חמים :צהוב ,כתום.
הדמויות כולן מחייכות.
ציורים מלבבים ולא קודרים.

לאכול את העתיד.
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

מה הפירוש "קבלן" בלשון
חז"ל?
קבלן שיפוצים ובניה
פועל שמשלמים לו לפי תוצאה
פועל לעבודות השדה

למי קראו "עגלון"?
לשר צבא הפלישתים
לעגלון של שאול המלך
למלך מואב

צֹועם
צֹוע ׁשֹונִ יםֶׁ ,ש ִּמ ְק ָ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְר ִׁש ָימה ֶׁשל ּבַ ֲעלֵ י ִמ ְק ַ
ְמבֻ ָּטא ּבִ ְׁש ֵּתי ִמּלִ יםֲ .עלֵ יכֶ ם לִ ְמּת ַֹח ַקו ּבֵ ין ַה ִּמּלִ ים
אֹותן ּבַ ּטּור ַה ְּשׂ ָמאלִ י.
ּבַ ּטּור ַהּי ְָמנִ י לַ ִּמּלִ ים ַה ַּמ ְׁשלִ ימֹות ָ
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איזה מסרים העבירה היונה?
ענף שירות

חַ לְ פַ ן
ֹ
ּכו ֵר ְך
ֹ
לוחֵ ם
מַ ִ ּגיד
ֹ
מובִ יל
ֹ
מו ֶרה
מְ ַט ֵּפל
מְ תַ ֵ ּו ְך
נַ הַ ג
ֹ
עו ֵר ְך
ֹ
ּפו ֵרץ
ָּפ ִקיד
צַ ָ ּלם
ַרב
ֹ
רופֵ א
ׁ ֹ
שומֵ ר

ׁ
אֵ ש
ַ ּבנְ ק
ֹ
ִ ּדירות
ֶ ּד ֶר ְך
ֹ
חובֵ ל
ֹ
חֲ ּ
תונות
ְ ּכ ָספִ ים
ֹ
מונִית
ׁ
מֵ ָיש ִרים
מַ נְ ּ
עולִ ים
ְספָ ִרים
ֹ ׁ
ראש
ׁ
ִרגְ ִשי
ָרהִ ִיטים
ׁ
ִש ּנַיִ ם
ֹ
ּתו ָרנִי

מה הקשר?

חשביבון

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

מה זה "לבורנט"?
מנהל מעבדה
מותג מכשירי חשמל
עוזר בחדר ניתוח

יודעים את התשובות הנכונות? אל תפספסו את הפרסים!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!
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| אבני ח
אולמי גולדן

על הניסים
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ספור מתח בהמשכים

אירועים קטנים

| שלוחה 1

חייבים להודיע למכבים.

מטעינים ת'ראש

ככל שתטעינו
יותר ביתריות

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

יונת דואר.

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

מעבירים מסר גם בלי יונה.
הקשבתם לנו היום? רוצים לשלוח מסר לחבר?
החומרים הדרושים:
 2קופסאות שימורים ריקות.
חוט עבה באורך הרצוי (לפחות  2מטר )
מכשיר חד כדי ליצור חור במרכז תחתית הקופסא.
דבק – להדבקת היונים.

אתגר

הכינו עם אחים או חברים עוד כמה ערכות כאלו .התפזרו בשטח פתוח כשכל אחד מחזיק בשתי ידיו
חלק של מעביר מסר והחלק השני מתוח עד חבר.והתחילו במשחק "המסר עובר"
הילד הראשון אומר מסר לתוך הקופסא .החבר שמחזיק בקצה השני מניח את הקופא על אונו ומאזין
ומעביר את המסר לתוך הקופא השניה שצמודה לאוזן חברו .כך הלאה עד שהמסר חוזר אל הראשון.
ספרו לנו (בנתב )5איך נהנתם ותזכו בביתריות!

ת | היופי שבאירוע |

תצברו יותר
פרסים
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פייגי אירום | רבקי ר
ת | בובתרפיה | הפע
 | Avigמאפה הבית |
| יוסלה | משולשים
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ביתר | צבעוני
ail's Pastr
| גריל בי

הלבשה
ענף
נר רביעי

אפילציה | מירי מכון

ענף הלבשה

ָׁשלֹום ְׁש ִמי ֵמ ִאיר ,וַ ֲאנִ י סֹוכֵ ן נְ ִסיעֹות.
ַעד לִ ְפנֵ י ְׁשנָ ַתיִם ָעבַ ְד ִּתי ּכְ ָׂשכִ יר ּבְ ֶחבְ ַרת
נְ ִסיעֹות ּגְ דֹולָ ה ,וְ ָאז ַה ֶחבְ ָרה ֶׁשּבָ ּה ָעבַ ְד ִּתי
ָּפ ְׁש ָטה ֶאת ָה ֶרגֶ ל.
ִיתי ָאז ָׁשבּור וְ ָרצּוץ ַעל ֶׁש ַה ֶחבְ ָרה
ֲאנִ י זֹוכֵ ר ֶׁש ָהי ִ
נִ ְסּגְ ָרה ,וְ ֹלא י ַָד ְע ִּתי ֶאת נַ ְפ ִׁשי ֵמרֹב ְּד ָאגָ ה
ֵמ ַאיִן ִּת ְהיֶה לִ י ַּפ ְרנָ ָסה .לְ ַאט לְ ַאט ִה ְת ַחלְ ִּתי
בֹורא עֹולָ ם ֶׁשהּוא
לְ ַחּזֵ ק ֶאת ַעצְ ִמי ּבְ בִ ָּטחֹון ּבְ ֵ
לּוחים.
ַה ְּמ ַפ ְרנֵ ס ,וְ כָ ל ַה ְּשׁ ָאר ֵהם ְׁש ִ
ּבְ סֹופֹו ֶׁשל ָּדבָ ר ִה ְת ַחלְ ִּתי לַ ֲעבֹד ּכְ ַעצְ ָמ ִאי,
ּובָ רּוְך ַה ֵּשׁם ָה ֵע ֶסק ָהלַ ְך וְ גָ ַדלַ .ה ְרּבֵ ה לָ קֹוחֹות
אֹותי ּכְ ֶׁש ָעבַ ְד ִּתי ּבַ ֶחבְ ָרה ִהּגִ יעּו ֵאלַ י
ֶׁש ִהּכִ ירּו ִ
ּבְ א ֶֹפן ְּפ ָר ִטיּ ,ובָ רּוְך ַה ֵּשׁם ִהצְ לַ ְח ִּתי לְ ַהּגִ ַיע
לְ ַמ ְׂשּכ ֶֹרת ְמכֻ ּבֶ ֶדת.
וְ ָאזָׁ ,שנָ ה ּבְ ִדּיּוק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָה ַפכְ ִּתי לְ ַעצְ ָמ ִאי,
ָדּועֶ ,ה ָענָ ף ֶׁשּלִ י
ָּפ ְרצָ ה ַמּגֵ ַפת ַהּקֹורֹונָ ה ,וְ כַ י ַ
לּוטיןּ ,כָ ל ַה ְּמ ִדינֹות ּבְ כָ ל ָהעֹולָ ם
ֻה ְׁשּבַ ת לַ ֲח ִ
טֹוסים ֻה ְׁשּבְ תּו
ָסגְ רּו ֶאת ַׁש ֲע ֵר ֶיהן ,וְ כָ ל ַה ְּמ ִ
לְ גַ ְמ ֵרי.
אתי ֶאת ַעצְ ִמי ְמ ֻח ַּסר ַּפ ְרנָ ָסה ,וְ ׁשּוב
ׁשּוב ָמצָ ִ
בֹורא עֹולָ ם ֶׁשהּוא
ִחּזַ ְק ִּתי ֶאת ַעצְ ִמי ּבְ בִ ָּטחֹון ּבְ ֵ
זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס ִמ ַּק ְרנֵ י ְר ֵא ִמים ַעד ּבֵ יצֵ י ּכִ ּנִ ים.
ַרק ּכַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה ֳח ָד ִׁשים ִה ְתּבָ ֵרר לִ י ּג ֶֹדל ַהּנֵ ס
אֹותי
ֶׁשה' ָע ָׂשה ִא ִּתי ּכְ בָ ר ָאזּ ,כְ ֶׁש ִּפ ְּטרּו ִ
בֹודהֶׁ :שּכֵ ן ַרק ּבִ זְ כּות זֶ ה ֶׁש ָה ַפכְ ִּתי
ֵמ ָה ֲע ָ
לְ ַעצְ ָמ ִאי ִקּבַ לְ ִּתי ַמ ֲענָ ִקים ּגְ דֹולִ ים ּבִ ְמי ָֻחד,
ֶׁשּכֵ ן ַה ַּמ ֲענָ ִקים נִ ָּתנִ ים לְ ִפי ֶה ֵּקף ַה ְּמכִ ירֹות
וְ ֹלא לְ ִפי ֲאחּוזֵ י ֶרוַ חּ ,כָ ְך ֶׁש ֶאצְ לִ י ּכְ סֹוכֵ ן
נְ ִסיעֹות ,לַ ְמרֹות ֲאחּוזֵ י ָה ֶרוַ ח ַהּנְ מּוכִ ים,
בֹוהים ְמאֹודּ ,ולְ ִפי
כּומים ֶׁש ֲאנִ י ְמגַ לְ ּגֵ ל ּגְ ִ
ַה ְּס ִ
זֶ ה ֲאנִ י ְמ ַקּבֵ ל ַמ ֲענָ ִקים ֵמ ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ הּ .כָ ְך
יָצָ א ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַקּבֵ ל ַמ ֲענָ ִקים ְמכֻ ּבָ ִדים ְמאֹוד,
ֶׁשעֹולִ ים ּבְ ַה ְרּבֵ ה ַעל ָה ֶרוַ ח ֶה ָח ְד ִׁשי ָה ָרגִ יל
ִיתי ַמ ְרוִ ַיח.
ֶׁש ָהי ִ
ּבָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול לְ עֹולָ ם וָ ֵעד!

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד

בוטיק פרו

סקיי | אולמי הדקל |

מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

ותורה אור

עוסקי תורתיך

| הגאון רבי יצחק מעלם שליט״א
ראב״ד דקהילות הספרדים

יסודות בית בישראל בנויים על גדרי הצניעות

המקרה:
אברך קנה זוג נעליים בחנות בירושלים .אחרי יומיים הוא שם לב שהן לא ממש זוג ,והדוגמה של נעל ימין אינה זהה לנעל שמאל .כנראה כל
כך מיהר לאוטובוס ולא שם לב .האברך חוזר לחנות ומבקש את הנעל השניה ,התואמת.

צד המשלח:

צד השליח:

אני שילמתי על זוג נעליים בדוגמה זהה .תן לי בבקשה את
הנעל התואמת.

אתה צריך לשלם לי על שני זוגות נעליים ,בגלל הטעות שלך ,אינני
יכול למכור את הזוג השני ,אחרי שנעלת אחד מהם במשך יומיים!

יודע מי מהם צודק? מגיע לך פרס על זה! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים
יש לכם שמחה ,ורוצים לקנות בגדים לכל המשפחה ,לכו בתחילת
העונה ,אז יש את כל הדוגמאות ואת כל המידות ,וזה יחסוך מכם
התרוצצות בעשרות חנויות בכל קצוות העיר
במידה וזה אפשרי ,העדיפו לערוך את הקניות בשעות של לפני
הצהריים ,אז התנועה פחותה בהרבה ,ונציגי המכירות יהיה להם את כל
הזמן והאנרגיה להעניק לכם את מלא תשומת הלב.
במידה ואתם צריכים לקנות ביגוד עבור ילדים קטנים ,מומלץ לערוך
את הקניות בשני שלבים .בשלב ראשון אתם יוצאים לבד לסיור בחנויות
הבגדים לאיתור הבגד והדוגמא האהובה עליכם ,במידה ומצאתם ,בררו אם
יש להם מלאי מספיק של המידות הדרושות לכם .בשלב שני קחו איתכם
את הילדים/ות וגשו ישירות אל אותה חנות בה מצאתם את הדגם הנבחר
ורכשו אותם בהצלחה.
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ידוע הדבר ומפורסם העניין לכל איש ואשה כי יסוד
בית ישראל בנוי על גדרי הצניעות ולכן תמר שהייתה
צנועה בבית חמיה זכתה ויצא ממנה מלכות בית דוד
ובימים קודמים היו גדרי הצניעות שמורים מאוד,
ולצערינו היום באו ונקבצו הרב מארבע כנפות העולם
לארצינו הקדושה ובנ"י שהיו פזורים במדינות שונות
ומנהגים שונים הרבה מנשות ישראל אפי' שומרי תורה
בעקבות המצב המקום והזמן הקילו בכמה דברים ובפרט
במלבושי כבוד וצניעות וסמכו על דיעבד כלכתחילה ,או
שנהגו כמנהגי הנכרים במקומותיהם ושוב ההרגל נהפך
לטבע והבדיעבד לכתחילה .ונחשב כאילו הוא "תורת
אמך" וכבר כתב הרמב"ם פ"ו ה"ו מהל' דעות שדרכם
של בני אדם להמשך וכו' .
וכבר אמרו בגמ' (יומא לג ):אמרו עליו על ר' ישמעאל
בן פאבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה וכו' אמרו
עליו על ר' אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת
משתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני
שנראה כערום ,ופריך וכי מתחזי והאמר מר חוטן כפול
ששה ,אמר אביי כחמרא במזגא ופרש"י כיון שנראה

ככלי זכוכית ואעפ"י שהזכוכית עבה כך היה הפשתן
מוצהב ונראה בשרו מתוכה ע"כ.
למדנו שכל שהבשר נראה דינו כערום ולכן לא הניחוהו
אחיו לעבוד בלבוש זה ,שאין נפק"מ בעובי הלבוש אלא
אם נראה הבשר מבחוץ אסור.
ואמר ר' יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה דר' יוחנן
שמעה לההוא בתולה דנפלה אאפא וקאמרא רבש"ע
בראת גן עדן בראת גיהנום בראת צדיקים בראת רשעים
יה"ר שלא יכשלו בי בני אדם (סוטה כב ).וכ' מהרש"א
שהתפילה שלא יכשלו בה בני אדם ויענשו כי עי"ז היא
גם תיענש.
וכ' ר' יונה (אגרת התשובה נח') וצריכה האשה שתהא
צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה
מפני שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדים לגיהנם
והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהן ובעוונות הרבים
נתפשט המנהגים הרעים על בנות ישראל קדושים בנות
מחנינו לחקות את דרכי הגויים להתלבש כמותם בחוסר

קדושה וצניעות המתאימה והולמת את בנות ישראל
וכדי לחפות על חומר חטא זה הנקרא כפשוטו "פריצות"
המציאו שם יותר נח לשמיעה וקראוהו בשם "מודה"
ואוי לעיניים שכל רואות שנגע זה מצא מקום חשוב
בקרב מחנינו שומרי התורה והמצוות אשר מעלימים עין
במתכוון ושאינו במתכוון מחטא איום זה ואין להם על
מה שיסמוכו ומה יענו ביום פקודה.
הנה מה טוב אם נקבל על עצמינו לשמור על קדושת
המחנה ובפרט בענייני המלבוש אם זה באורך השמלות,
בבגדים שאינם שקופים ,כדי שח"ו לא יראה בשרה ולא
בבגדים המשונים המושכים את העיניים ולא בבגדים
ההדוקים לגוף שזהו מכשול חמור ביותר ועדיף לחזור
למקורות אשר הלכו בהם אמותינו הקדושות אשר שמרו
על קדושתן וצניעותן בכל עוז ,והכל נעשה לכתחילה
ועל צד החומרא יותר מצד הקולא וזהו מה שאמרו
במקום שצריך להאריך אינך רשאי לקצר ,ובעזהי"ת
בזכות הצניעות וגדרי הקדושה נזכה לביאת משיח
צדקנו בב"א.

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

מוסיף והולך

גם בענף הלבשה
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ֵב ַית ְר ֵתי משמע

סוב סוב הכל טוב ):

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

השראה – מעולמה היצירתי של סופרת.

לייבש בצל

קנקנים
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טיפ ופטנט

כך תשמרו על הבגדים שלכם שלא ייהרסו בכביסה:

הקפידו על הפרדת צבעים  -לבן ,שחור וצבעוני.
הקפידו לפעול בהתאם להוראות הכביסה שעל תווית הבגד.
בחרו בחומר כביסה ללא 'ביו' .העדיפו ג'ל כביסה על פני אבקה.
בגדים חגיגיים ועדינים מכבסים ככל האפשר פחות .עדיף להסיר כתם בשפשוף מקומי מאשר לכבס את כל הבגד.
כאשר חייבים לכבס ,עדיף תמיד ניקוי יבש ,ואם כבר מכבסים ,כדאי ביד ,במים קרים ,עם מינימום חומר כביסה.
השתמשו פחות ככל האפשר במייבש כביסה .גם כשמייבשים בתלייה ,העדיפו לייבש בצל ,כשהבגד הפוך לצידו הפנימי.

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.

Как можно легко адаптироваться на вашей новой Родине.
Выучите свой список покупок на иврите. Прежде чем писать список,
попросите другу помочь вам. Попросите описать, как выглядит этот
предмет. (Это сэкономит время, которое может уйти на поиски вещей, которые выглядят
совершенно иначе, например: соль в мешочке).
Путешествуйте, чтобы увидеть множество уникальных и красивых
мест в Эрец-Исроэль, это будет напоминать вам, почему вы приехали
жить в любимую страну Всевышнего.
Поймите, переехать в Израиль - это заново родиться. Благодаря этому
!все будет по-другому, в том числе и ВЫ
Лучший совет, который я когда-либо получала от переехавшей
сюда матери 11 детей: "Держитесь около людей типа "У реэ бе тув
Йерушалаим!" (т.е., которые видят "то хорошее, что есть в Иерусалиме", видят вещи
с лучшей стороны).
Культурные различия - это не вопрос правильного и неправильного.
Неважно, к чему вы привыкли в вашей стране происхождения.
Если в основе вашего хинуха (воспитания) и вашего отношения лежит
постулат "мы не станем израильтянами", вы невольно учите своих
детей тому, что все остальные - не правы. В лучшем случае ваши дети
не акклиматизируются; в худшем случае - они отвергнут всю систему,
включая ребе и учителей.
Не расстраивайтесь, когда на ваших глазах израильтянин вышел из
себя. На самом деле люди здесь очень добрые! Они могут быть немного
более напористыми, чем мы привыкли, но причина их поведения
правильная – они просто заботятся о вас. И если вам понадобится
помощь, все бросятся вам на помощь.

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

עד כמה היצירתיות שלך מפותחת?
בתוי הפנים – מורפולוגיה:
המצח אינו בקו ישר עם הפנים ,אלא 'בורח' באלכסון אחורנית.
מצח עגול ,צורת הראש דומה לביצה.
השפה העליונה שבשפתיים בשרנית.
סנטר עגול.
מצח גבוה במיוחד.

ענף הלבשה

"כמה פעמים אני צריכה להגיד לך ,שגם אם נופל משהו מהשכנים ,אנחנו לא אמורים
לכבס את זה!"
"לא כיבסתי שום דבר של השכנים".
"מה 'לא כיבסתי' ,לכי תראי במכונה".
"זה לא של השכנים ,זה שלנו ,אימא!"
"מה שלנו? נראה לך הייתי קונה דבר כזה? הסחבה של המנקה בחדר המדרגות נראית טוב
יותר".
"נו אימא ,את לא זוכרת את הסרפן הירוק הזה שקנינו בחנות ההיא בבני ברק ,לאירוסין
של מומי?"
"בטח שאני זוכרת .אני גם זוכרת שקניתי פאפיה בט"ו בשבט ,אז מה?"
"נו ,זה אותו סרפן!"
"אם זה אותו סרפן ,אז אני לובשת עכשיו שמלת כלה"...
"לא ,אימא ,ברצינות .זה אותו סרפן! הוא כנראה התקלקל קצת בכביסה".
"קצת? הוא היה סרפן ירוק שמתאים לבחורה בת שמונה-עשרה ,זה בייביגרו שחור לילדה
בת שלוש!"
"אני אומרת לך שזה אותו סרפן! תראי אפילו יש בו עניבת פרפר סגולה שהייתה על הכיס
השמאלי"...
"זה נראה יותר כמו זבוב מת ...אבל נראה לי שאת צודקת .יש כאן בהחלט קווים לדמותו
של הסרפן הירוק .אני חייבת להחזיר את זה .שלוש מאות חמישים שקלים שילמתי עליו".
"מה להחזיר? תיסעי בשביל זה עד בני ברק?"
"כן ,רק בשביל העיקרון .חצופים שכאלו! מה הם חושבים ,שכסף גדל על העצים?"
"אבל תפסידי יום עבודה שלם בסטודיו! זה הרבה יותר מ 350-שקל".
"לא משנה ,צריך לחנך אותם".

מה לא עושים בשביל החינוך? לוקחים יום חופש ,אורזים תיק עם סנדוויצ'ים וחטיפים,
עומדים ארבע שעות בפקקים ,אבל בסוף מגיעים לבני ברק.
נכנסתי עצבנית לחנות המעוצבת .המוכרת הייתה עסוקה בשיחת טלפון תוך כדי לעיסת
מסטיק קולנית .היא אפילו לא טרחה להסתכל לכיווני.
"מה זה אמור להיות?" שאלתי כשסיימה סוף סוף .הר געש של עצבים איים להתפרץ ממני.
"את שואלת אותי? נראה כמו בייביגרו שקנית במבצע חיסול".
"אז זהו ש'מבצע החיסול' היה על הארנק שלי .קניתי את זה פה ,לצערי ,ב 350-שקל".
"אין מצב .אנחנו לא מוכרים בגדי תינוקות "...אמרה באדישות ופוצצה בלון מסטיק ענקי.
"זה היה סרפן בגלגול הראשון .בכביסה ראשונה זה הפך לבייביגרו!"
"אז כנראה לא כיבסת לפי ההוראות".
"בטח שכיבסתי לפי ההוראות ,אפילו קניתי מגדלת ,שאוכל לקרוא אותן".
"הבאת אותו איתך?"
"כן ,בהחלט .הנה ,בבקשה "...היא לקחה ממני את המגדלת ועברה על כל ההוראות.
 ייבשת בצלים? לא ,למה? כתוב כאן' :לייבש ּבָ צָ ל'. כתוב 'לייבש ּבַ צֵ ל'. אין כאן ניקוד .כנראה התכוונו לייבש ּבָ צָ ל. אבל מה הקשר? לא יודעת .אם כתוב כתוב .אנ'לא מבינה בזה .אבל את מבינה שאם את לא מכבסת לפיההוראות ,זה לא בעיה שלנו ,כן?
נכון ,זו לא בעיה שלכם .זו לגמרי בעיה שלי.

בכתב היד – גרפולוגיה:
צורת הכתב לא שבלונית.
ככל שצורת הכתב יותר אישית מדובר באדם בעל חשיבה יצירתית
גבוהה יותר.
רווחים גדולים בין שורות ומילים – כתב מאוורר ,הרווחים משקפים
את פעילות החשיבה ,וככל שיש אוורור גדול יותר החשיבה יצירתית יותר.
חיבורים בין האותיות במילה שלא פוגמים בקריאות.

בשפת הגוף:
לא ניתן לראות יצירתיות בשפת הגוף.

בציורי ילדים:
ציור שמצויר באופן ספונטני ,קו גמיש – ככל שהציור יותר מפותח כגון:
צפור בתוך העץ ,או תוספות לא שגרתיות שנעשות בצורה גמישה וזורמת
מעיד על יצירתיות מפותחת.

מה הקשר?
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין
ׁשּורה יֵׁש ְׁשּתֵ י הַ גְ ּדָ רֹות הַ ּמֹובִ ילֹות לְ אֹותָ ּה
ּבְ כָל ָ
ִמּלָה ּבְ נִ ּקּוד ׁשֹונֶה.

אֹותּיֹות מֵ הַ ִּמ ְׁשּבְ צֹות
לְ אַ חַ ר ׁשֶ ְּתסַ ּיְ מּוִ ,א ְספּו אֶ ת הָ ִ
הַ ּמ ְֻדּגָׁשֹות וְ כִ ְתבּו אֹותָ ן לְ פִ י ִס ְד ָרן ּבַ ּמָ קֹום הַ ְּמיֹ עָד
לְ כְָך.

ָמה ִקּבַ לְ ֶּתם?

שאלה 2

שאלה 1
איך אומרים פיג'מה בעברית
תקנית?
פיג'מה
נמנמת
מרדמת

מאיזה חומר נוצר הבגד הראשון
בעולם?
פשתים
עלי תאנה
עפר

ענף הלבשה

לְ דֻגְ מָ ה .1 :א .נִ ּגַׁש ּובָ א .בִ .מלְ חָ מָ ה .הַ ּפִ ְתרֹון:
קָ ַרב /קְ ָרב.
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מתי יצאו לקרב?

ׁ
1.1נִ ַ ּגש ּובָ א /
מִ לְ חָ מָ ה
ֹ
ׂ
2.2לא ַקל /
ְ ּבהֵ מָ ה לִ ְרכִ יבָ ה ּולְ מַ ּ ָשא
ׁ
ׂ ֹ
ּ 3.3
עָ ָשה ּגוי לִ ּ
סוג ֶשל אֶ בֶ ן /
יהו ִדי
ׁ ֹ
ְ ׂ
ּ ֹ
4.4מֶ לֶ ך יִ ְש ָראֵ ל הָ ִראשון ֵ /גיהִ ּנום
ֹ
ִס ֵּפק מָ ֹזון לַ ֶ ּד ֶרךְ
5.5לוכֵ ד ַ ּבעֲ לֵ י חַ ִ ּיים /
ׁ
ׂ
ׁ
ֵ 6.6שם חִ ָ ּבה לְ ָ'ש ָרה' /
מִ ין מַ ְש ֶקה
ֹ
7.7הו ֵרס ,מְ נַ ֵּתץ /
ַק ָ ּבלָ ה
ֹ
8.8הִ מְ ִּתינָ ה ַ ּב ֵּסתֶ ר /
מִ ּ ַמ ּכות מִ צְ ַריִ ם
מַ חֲ לִ יףֹ ,הופֵ ךְ
ּ ִ 9.9דבְ ֵרי הַ ַּת ָ ּנאִ ים /
ׁ
1010אֵ ֶשת אֶ לְ ָקנָ ה /
עָ צַ ר לִ זְ מַ ן מָ ה
ֹׁ
1111נֶ ֶקב /
ָסבו ֶשל ְ ּבצַ לְ אֵ ל
ֹ
1212מִ ְרצֶ פֶ ת /
נִ ְראֲ תָ ה יותֵ ר מֵ אֲ חֵ ִרים
ׁ
ּ ׁ ֹ
1313עֶ צֶ ם ָ ּכלְ ֶש ּהו /
הַ ּ ַמ ֵגפָ ה הַ ּ ְשחו ָרה
ֹ
1414חמֶ ר ְ ּבעִ ָירה /
ָר ַדף
ֹׁ
ּ ֶ 1515בן ּזוגו ֶשל הִ ֵ ּלל /
מֻ מְ חֶ ה לְ הַ עֲ ָרכַ ת נְ כָ ִסים
ֹ
ֹ
1616אַ חַ ד הַ ְ ּצ ָד ִדים /
יוצֵ ר ַּתעֲ רבֶ ת
ֹ
ׂ
 ,1,2,31717וְ כַ ּדומֶ ה /
מְ תָ אֵ ר מַ עֲ ֶשה
ֹ ֹ
ֹ ֹ
1818מֶ לֶ ְך הָ עופות /
נָ פַ ל מִ ּ ְמקומו

אֹותּה ּגְ בֶ ֶרת ּבְ ִׁשּנּוי ַא ֶּד ֶרת
ָ

חשביבון

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

שאלה 3
באיזה חומש מוזכר "נעל"
לראשונה?
בראשית
שמות
דברים

יודעים את התשובות הנכונות? אל תפספסו את הפרסים!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!
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| אבני ח
אולמי גולדן

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד
ספור מתח בהמשכים

על הניסים

וְ ָאכֵ ן ,ה' ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּת ִפּלֹות ֶׁשּלָ נּו,
יׁשהּו
ּובְ ִדּיּוק ּבְ אֹותֹו זְ ַמן ָּפנָ ה ֵאלַ י ִמ ֶ
וְ ָׁש ַאל ִאם ֲאנִ י רֹוצֶ ה לִ ְקנֹות ּכַ ּמּות
יכּותּיֹות ְמאֹוד
ֲענָ ִקית ֶׁשל ֻחלְ צֹות ֵא ִ
ּבִ ְמ ִחיר ַמ ָּמׁש ַמצְ ִחיקּ ,כִ י הּוא ָסגַ ר ֶאת
ַה ִּמ ְפ ָעל וְ הּוא ְמ ַח ֵּפׂש לְ ִה ָּפ ֵטר ִמּזֶ ה.
ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ּכָ ל ַה ַּקיִץ ָמכַ ְר ִּתי ֶאת ַה ֻחלְ צֹות
ַהּלָ לּו ּבִ ְמ ִחיר נָ מּוְך וַ ֲע ַדיִן ָה ְרוָ ִחים
בֹוהים ,וַ ֲהמֹון ֲאנָ ִׁשים
ֶׁשּלִ י ָהיּו ּגְ ִ
ִהּגִ יעּו לִ ְקנֹותּ .כָ כָ ה ּבָ רּוְך ה' ַה ַּפ ְרנָ ָסה
ֶׁשּלָ נּו ֹלא נִ ְפּגְ ָעה ,וְ ִהצְ לַ ְחנּו לַ ֲעבֹר ֶאת
קּופה ַהּזֹו ּבְ ָׁשלֹום.
ַה ְּת ָ
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מטעינים ת'ראש

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

בכי

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

בכי תנכי – מי אני?
הקשבתם לנו היום? שמעתם את הבכי של יונתן ושל כל חבורת מיל"ה?

אז הנה חידות על בכי מהתנ"ך:
ממי מבקש ה' שתמנע קולה מבכי?
מי בכה ,ודמעותיו עוורו אב?
מי הורידה  4דמעות ולכן זכתה
לארבעה גיבורים?
על איזה נביא כתוב שבכה על
החורבן?
אלו אחים בכו אחד על צווארי חברו
כי ראו ברוח הקודש את בתי המקדש

אתגר

שיחרבו בגבולם?
בכיה לדורות – על מי ועל מה נאמר
ומתי?
היכן גרמו דברי המלך לצום ובכי?
מיהו שהוזיל  2דמעות ום היה
מוזיל דמעה שלישית בני ישראל לא
היו נגאלים?

חפשו עוד בכי בתנ"ך והשאירו בקו (בנתב  )5ככל שתשאירו יותר בקו תזכו ביותר ביתריות.

ת | היופי שבאירוע |

אירועים קטנים

אולמי סלונים | אול

וגת הפאר | עלה עלה
ע

רוחי בורשטין | phy
-

| צמצם | רחלי בלו

שטיין  -צלמת | שמ

עון צילום אירועים |

לומב | קיטרינג ברבו
גו

רים | שמלות כלה |

מייפל | דלתות בר אי

לן | דקוסנטר | פורצ

הכל לבית ביתר | ט

לן סנטר | פנטהאוס |

ברמי | יריד ביתר | כ

יצוב פנים  -ציורי קיר

רפפורט מטבחים | ע

דרכי נועם | נעלי לו

| יהודה פייג  -פיקוח

דמיר | סנדלרית יוסף

בניה | רהיטי הלפרין

רים ונוער | אופטימי

| עולם הנעל | פליי

 | FLY-קלאס נעלי גב

 Chבוטיק יד שניה |

| קידישיק | ance2

פה | קרטיב | | BIRCH
חווה | פונפון חמודון
שרד | פוינט ניהול |
בגדי ילדים | עזרה וא
ופ בע"מ | שירותי מ
מל | אלפא חום | סו
איכות | יעקי הרשק
מזגנים ומוצרי חש
שטראוס | בנים | הדס
יבנות מחדש | מיכל
חי
טב
בך | חני שפיים | לה
בזאר המנורה | בזאר
אמיר תיקון הכל ומ
|
זנ
יג
|
איי
המזרנים | יהודה פי
מרכז | חליפות ביתר
ראב | תלתל | תסר
רואים תוצאות | חני
| מעבל | עולם
| פייגי אירום | רבקי
רל | ברון כובעים | ה
פרת | חיה מינצברג-
| פאות חני וינשטוק
קו
מא
טי
הב
שי
תכ
ז
שי
|
מ
וס
תי
וק
א
ק
|
|
נר
יה
M
פמ
סלון פאות פראדי גפ
ראוס | גרפיכל | הד
עינית | מודלODAL -
לישבע הורביץ | אס
באגי בי | בזאר שט
אות | מירי שמעיה |
| אופטיקינג |
לצמן | לה רופה | א
לוק | chiclook
פ
ז
יק
עי
וט
וב
כ
ב
|
יץ
לי
ור
ש
ק
ם
קי
עי
חיי
וב
יק
הכ
ש
|
| הרבסט תסרוקות
ריאות וטיפוח | גולד
תפירה | חוט ופרח |
רדמן | בינגו | חנות
אדל מילר | גולדקס
| אוקליקו | או
טבע | טבע סיטי | ב
רה | ברנינה מכונות
קה | צוף קוסמטיקה |
ול | אסתי | בול תפי
רה | ויטמין  | Bמוצרי
שא
טי
לוו
קה | נחמי רוט קוסמ
| תיקט | אילת אבא
מי לוי שיווק השיקמה
אוור | בריאות עם א
רוטמן קוסמטי
עי ביתר | אלוורה פור
לר תופרת | תפר רץ
רפאל | יש חסד | ר
ת אופנה | תמימה קו
חסד לאלפים | חסדי
חק לכל אחד | צעצו
צב
ש
הירק | ברכת הטל |
ם | יחיאל פרקל | ה
דיסקים לילדים | מ
תפירה | תופרת ומע
| מזל מתוק | מרכז
שקאות העיר | בריקי
פר לחיים | קומידיל |
לשעון | ביגוד
לל סטור | מור וקינמון
 | Bרויאל ציפ'ס | מ
| כישורים -בית הס
כו
רה
צה
פה הבית | מן הארץ |
רפיה | הפעלה באווי
נס | רובינפלד יעוץ |
טעם | פיצה שי | פי
צבעונית | בובת
 | Avigail's Paמא
הגריל הלוהט | טוב
באור | פלמינגו | צ'א
 | Bשפיצר | stries
וסלה | משולשים |
וח בכל מצב | לגעת
י
מי
|
ומנות השולחן | פע
| חיה גוטליב  -לפר
| בייגל  | Bגריל בי
וב | חני שפריי | יאמ
| פישלס פיש | א
פע זול | שפע חיים
ח" | זווית של תקווה
רכניצר  -עימוד ועיצ
פע ברכת השם | ש
משי זהב "הכח לצמו
פרסום ויחצ | חיים
ש
|
גר
תי
ם
ם | שפע ברכת הש
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ענף תש"ק

גּורה ּבִ ְׁשנֵ י
ַה ָּשׁנָ ה ַה ֲחנּות ֶׁשּלִ י ָהי ְָתה ְס ָ
עֹונֹות ַה ַחּגִ יםּ ,גַ ם ּבְ ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ,וְ גַ ם
ּבְ ֶע ֶרב ֻסּכֹותַ .ה ַחּגִ ים ,וְ ַהּנְ זָ ִקים ָהיּו
ִיתי ֻמ ְד ָאג וְ ָׁשבּור ְמאֹוד.
צּומיםָ .הי ִ
ֲע ִ
ֵאיְך ָאבִ יא אֹכֶ ל ַהּבַ י ְָתה?? וְ ֵאיְך ֲאכַ ֶּסה
ֶאת ּכָ ל ַה ַהלְ וָ אֹות ֶׁשּלָ ַק ְח ִּתי ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות
חֹורה? י ַָׁשבְ ִּתי ִעם ַהּיְלָ ִדים ֶׁשּלִ י
ֶאת ַה ְּס ָ
בֹורא
ּבַ ּבַ יִת ,וְ ָׁש ַפכְ נּו ְּד ָמעֹות ּכַ ַּמיִם לְ ֵ
אֹותנּו ּגַ ם ּבְ ָׁש ָעה
עֹולָ ם ֶׁשֹּלא י ֲַעזֹב ָ
ָק ָׁשה זֹו.

| שלוחה 1

במחנה יהודה

יֹוסי ,וַ ֲאנִ י ּבַ ַעל ֵע ֶסק
ָׁשלֹוםְׁ ,ש ִמי ִ
לַ ֲחלִ יפֹות ּגְ בָ ִרים.
יֹוד ִעים ,לִ ְפנֵ י
ּכְ מֹו ֶׁש ַא ֶּתם ּבְ וַ ַּדאי ְ
ַחג ַה ֶּפ ַסח וְ ַחג ַה ֻּסּכֹות ַה ְרּבֵ ה ְמאֹוד
ֲאנָ ִׁשים קֹונִ ים ֲחלִ יפֹות ֲח ָדׁשֹות ּובְ גָ ִדים
ֲח ָד ִׁשים לִ כְ בֹוד ַה ַחג .וְ לָ כֵ ן ,רֹב ַה ַּפ ְרנָ ָסה
ֶׁשּלִ י ִמ ְתּבַ ֶּס ֶסת ַעל ַע ְרבֵ י ַה ַחּגִ ים.

בוטיק פרו
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מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

ותורה אור

| חבר הבד"ץ הגאון רבי ישראל ברזובסקי שליט״א

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

המקרה:

ההוואי של בית צריך להיות תורה ויראת שמיים
במשניות ערלה מובא שאמנם כל עץ שנוטעים צריכים
להמתין שלש שנים עד שיוכלו לאכול מפירותיו ,וכל
אותם שלש שנים נחשבים פירות האילן כערלה ,אך אם
הבריכו את האילן עם אילן זקן ,כלומר הנטיעה איננה
נטיעה חדשה אלא הברכה מאילן קודם ,כל עוד שהאילן
החדש מחובר לאילן הזקן – נחשב הוא כאילן הזקן
לדיני ערלה והוא נספר כשנות גידוליו של האילן הזקן.
אבל אם האילן הצעיר התנתק מהאילן הזקן ,מתחילים
לחשב לו שנות ערלה מחדש.

את החשיבות לבית של תורה שהבית עצמו ינשום
ויחוש הוואי של תורה ויראת שמיים ניתן ללמוד מבניית
המשכן .ידוע המחלוקת של משה רבינו ובצלאל בן
חורי כשמשה ביקש מבצלאל לבנות את הכלים למשכן
ובצלאל טען שראשית יש לבנות את המשכן ורק לאחר
מכן לבנות את הכלים .האור החיים הק׳ בפרשת תרומה
מבאר על פי דרכו ,אבל יש לבאר שמשה רבינו סבר
בצדק שהרי עיקר המשכן הוא הכלים שיש בתוכו,
וכמו בחנות שעיקר העניין זה המוצרים בו והחנות רק
משמשת כמחסה לאותם מוצרים הנמכרים .אבל בצלאל
סבר שעצם המשכן הוא חשוב כי הוא בית ה׳ ובשל כך
צריך קודם לבנות את המשכן ,כי בבית אין חדר שהוא
יותר חשוב ממשנהו ,כל חדר וכל פינה בבית חשובה,
וההוואי של כללות הבית משפיע על הכל.
כך גם בעניין בית של תורה .גם אם צריכים לצאת
לעבור ולהתפרנס ,עדיין הכל בבית צריך לסוב סביב
התורה וההלכה ,וכשהוואי בבית כולו משדר תורה
ויראת שמיים אפשר בהחלט להגדיר את הבית כמשכן
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מסופר על הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצוק״ל שהיה
מחזר על הפתחים של נדיבי עם בכדי להתרימם
לטובת הישיבה .היה זה יום גשום וחורפי ור׳ אלחנן
הגיע לביתו של גביר גדול וחשוב ברוסיה .הדרכים אז
היו מלאות בוץ ור׳ אלחנן חשש ללכלך את מבוא הבית
שהיה מקושט בשטיחים יקרים ,ובשל כך פנה ר׳ אלחנן
לכניסה האחורית המרוצפת שהייתה כניסת המשרתים,
ושם המתין לבואו של הגביר .כשהגיע העשיר לפתח
הדלת נרעש כולו וביקש בדמעות ובתחנונים מראש
הישיבה שיסור ויכנס לביתו דרך הכניסה הראשית.
ר׳ אלחנן מילא את בקשתו ,ונכנס לבית דרך הכניסה
הראשית תוך כדי שנעליו המוכתמים בבוץ מלכלכים
כהוגן את השטיחים היקרים ,ובגדיו הנוטפים מים
מילאו את מבוא הבית במי גשמים.
לאחר שהשיב את לבו ביקש הגביר להסביר לראש
הישיבה את סיבת בקשתו .״תדע לך ראש הישיבה״,
פתח הגביר את סגור ליבו ,״מאוד הייתי רוצה לשבת
ולהגות בתורה יומם ולילה ,אך לדאבוני לא זכיתי
לכך וכל חיי אני שקוע במסחר ,אך המעט שאני יכול
לעשות זה לחנך את ילדיי שהתורה ולומדיה הוא
הדבר החשוב ביותר עלי אדמות .כך פעלתי וכך אפעל
תמיד ,וכשהראש ישיבה נכנס דרך הכניסה האחורית
ראיתי בעיני רוחי את בני ובנותי מקבלים את הרושם
הנורא שהשטיחים היקרים שווים חלילה יותר מאשר
כבוד תורתו של ראש הישיבה ,ומבחינתי זה הרס של
כל העמל החינוכי שאני משתדל לתת להם זה מכבר.
על כן ביקשתי מכבוד ראש הישיבה להיכנס מהכניסה
הראשית וכך הם יוכלו לחוות ולהרגיש מקרוב עד כמה
התורה חשובה מאלפי זהב וכסף״.
בפרשת קריאת שמע אנו רואים שכתוב ושיננתם
לבניך ודיברתם בם .הרבי הראשון מצ׳וטרקוב שאל ,הרי
קודם לומדים ואחר כך חוזרים ולמה כאן כתוב ההפך?
ואפשר לבאר שיש מצוות ועניינים שלפעמים האב

בעקידת יצחק שמים לב למשהו מעניין .אברהם אבינו
הולך לעקוד את יצחק בנו והוא לא מכין אותו לכלום,
עד כדי כך שבאמצע הדרך שואל אותו יצחק ׳איה השה
לעולה׳ ,לכאורה תמוה מדוע אברהם אבינו לא הכין את
בנו למעמד הזה? והביאור הוא פשוט .החינוך שאברהם
חינך את בנו במשך כל שנותיו היה שהוא יבין בעצמו
מה צריך לקרות ,שהוא יגיע לעבוד את ה׳ מעצמו בזכות
החינוך שהוא קיבל מאביו .וכשהוא מגיע לדרגה של
להעיקד על קדושת השם זה הזמן לראות את הפירות
של החינוך שאברהם חינך אותו כל השנים.
ישנו מושג רפואי של דחייה אוטומטית של דברים
זרים על ידי הגוף .במושתלי כלייה לדוגמא ,הם נאלצים
לקחת כדורים מיוחדים בכדי לנטרל את הדחיה
האוטומטית נגד כל גוף זר .כך גם בנשמה הרוחנית,
במקורה היא מנטרלת כל דבר זר ,השאלה היא איך
הגדירו את הנשמה ,מה זר בשבילה ומה לא .כשהבית
הוא בית של תורה אז הנשמה הרוחנית דוחה את
הדברים הזרים.
בחנוכה אנו רואים שאין יחס מיוחד בחז״ל לסיפורים
על שבת חודש ומילה ,למרות שאלו היו הגזירות
העיקריות ,והביאור בזה הוא שעיקר הפעילות של
היוונים היה להחדיר מתיוונים אל הקהילות היהודיות
ובכך לגרום להם מעצמם לדחות את שבת חודש ומילה,
את הדחייה הזאת ניתן למנוע על ידי בית של תורה.
למעשה ,בית של תורה זה לא אומר שהאבא צריך
לשבת וללמוד בבית כל הזמן ,אדרבה כשהוא עוזר בבית
ועושה חסד – זה חלק בלתי נפרד מהוואי של בית של
תורה וזה משפיע המון על הילדים לדורי דורות.

צד הלקוח:

צד המוכר:

המקח בטל ,שהרי איני יכול להשתמש בפרשיות הללו ,הרב
שלי פסק שהן פסולות.

אני נתתי לך תפילין כשרות ,הרב שלי פסק שהן כשרות.

יש לך מושג מי צודק? בא לזכות בפרסים שווים! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים
רוב האנשים משלמים הרבה מאוד בשביל מזוזות מהודרות ,ואינם שמים לב לנקודה קריטית של גלגול נכון
של המזוזה .שעלול לפסול את המזוזה ,כבר עם הגלגול ,ואף לגרום לפסילתה בהמשך.
במזוזה צריך להיזהר ממים כמו מאש .חדירת מים או לחות למזוזה עלולה לגרום למחיקת אותיות ,או
לכיווץ הקלף מה שעלול לקרב ולהצמיד שני אותיות זו לזו ולגרום לפסילת המזוזה.
לפניכם הוראות מדויקות כיצד לגלגל נכון את הקלף של המזוזה:
מתחו היטב על שולחן נקי פיסת נילון נצמד באורך  20ס"מ
חפשו את השרטוט האנכי השמאלי במזוזה ובצעו עליו קיפול קל
קחו עיפרון-עץ בעל חוד קטום וגלגלו עליו את הקלף משמאל לימין.
שלפו את העיפרון בזהירות ,כשיד אחת מהדקת את הקלף שלא ייפתח.
הניחו את הקלף המגולגל בקצה הנילון הנצמד ,וגלגלו את הקלף יחד עם הנילון הנצמד בתנועת מערוך ,עד
שהנילון הנצמד מגולגל כולו ע"ג הקלף.
גלגלו והדקו את קצוות הניילון משני הקצוות( ,בדומה לאריזת טופי)
קטמו את הקצוות ,והשאירו  5ס"מ מכל קצה.
קפלו את הקצוות כלפי מטה ,מעל גבי הקלף (בשום אופן לא אל תוכו!) והדביקו בעזרת סלוטייפ.
הקפידו להשתמש עם בית מזוזה פשוט בעל פקק גומי .בתי מזוזה אחרים ,גם יקרים יותר ,וגם פחות מגנים
מפני רטיבות ולחות ,העלולים כאמור לפסול את המזוזה.

מוסיף והולך
גם בענף התשמישי הקדושה

ענף תש"ק

יש לבאר על פי משנה זו לעניין בניית בית יהודי על
אדני התורה וההלכה .ערלה כידוע מסמל אטימות כמו
שידוע עניין ומלתם את ערלת לבבכם ,וכשהבית היהודי
מחובר לתורה אזי בני הבית יונקים מהתורה וכל עוד
הם מחוברים לבית של תורה – אין בזה ערלה ,האטימות
נעלמת ,אבל אם חלילה עוזבים את הבית או חלילה
הבית עצמו כבר לא מחובר לדרך התורה ,האטימות
חוזרת וכמוה גם ערלת הלב.

השכינה ,המשכן שבלב כל אחד ואחד.

עושה בבית אבל הילד לא עושה כמוהו ,אבל בדרך
כלל כשהאב עושה איזה שהוא פעולה בצימאון
ובהשתוקקות ובהתלהבות ,לרוב זה יחקק בנפשו של
הילד וכשהוא יגדל הוא יתנהג כאביו .הושיננתם לבניך
זה לאו דווקא על המצווה עצמה ,אלא על הצורה והדרך
עושים את המצווה ,את האש של ההכנה למצווה את זה
אפשר וצריך להעביר ולשנן לילד.

תושב ביתר קנה פרשיות מסופר סת"ם בירושלים ,ונתעוררה בהן שאלה הלכתית .הקונה הלך לשאול את פי מורה ההוראה שלו ,וזה פסק שהן
פסולות ,ואילו מורה הוראה של הסופר פסק שהן כשרות.

עסקים צומחים -
תושבים מהדרים

15
עסקים בעיר
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ֵב ַית ְר ֵתי משמע

סוב סוב הכל טוב ):
עיקר ותפל

הפעם הבאה שחתן הבר-מצווה העז לצייץ הייתה גם היא בעיתוי בעייתי .זה
קרה לאחר דיון מתיש עם מעצב האירועים אם להעדיף כלניות או אירוסים
למרכזי השולחן .דווקא אז נזכר הקטנצ'יק שאין לו דרשה לבר-מצווה.
"דרשה אתה אומר "...גירד זיקי בפדחתו" .נו ,מה הבעיה? דרשה זה
בעיה בשבילך ,גאון שלי?"
"כן אבא ,זה בעיה ,כל החברים שלי מכינים עם האבות שלהם את
הדרשה ,ורק אני אין לי אפילו התחלה "...יילל החתנצ'יק.
"רגע רגע ,רק שנייה" ,קטע אותו זיקי" .לא ,בשום אופן לא .אין
מצב שאנחנו שמים את הגרניום פה .זה ממש ממש לא לעניין,
אני רוצה פה את הרקפות ,זה הרבה יותר מרשים...
כן ,פה ,ככה ,יופי  - - -כן צדיק ,איפה היינו? מה
רצית? אה ...כן ,דרשה אמרת .נו באמת ,דרשה זו
בעיה? נמצא לך דרשה .זאת הבעיה הכי קטנה ,תן לי
רק לסיים פה עם הפרחים ונמצא לך דרשה".
רק בדרך חזור מהסטודיו לעיצוב החבקים למפיונים,
נזכר זיקי שלחתן עדיין אין תפילין ודרשה .אבל כמו
תמיד ,הוא ידע 'להזיז עניינים' במהירות .עצר את הרכב
הנוצץ בפתחה של חנות לממכר תשמישי קדושה ,רכש
זוג תפילין מוכנות ,כמו גם ספר כלשהו שעליו המליץ
המוכר כמי שמכיל בחובו דרשות בר מצווה קלות לשינון.
"נו ,קנית לי תפילין?" פיזז לעומתו החתן בהיכנסו הביתה.
"בטח!" השיב זיקי" .אתה רואה ,אתה סתם דואג ,קניתי לך גם
תפילין וגם ספר דרשות"...
"נו ,איפה זה?" התרגש החתן.
"אה ...זה באוטו ,בבגאז' ,תחפש שם בין השקיות"...

מרעיון לביצוע – מעולמה היצירתי של שפית.

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.

S'intégrer facilement en Israël
Mémorisez par cœur votre liste de courses. Appelez une amie avant de
rédiger votre liste. Demandez-lui de vous décrire le produit recherché.
Partez en excursion pour visiter les beaux sites d'Erets Israël et vous rappeler
la raison de votre installation dans le pays préféré de Hachem.
Intégrez l'idée que votre déménagement en Israël est une renaissance. Tout
! sera différent, y compris VOUS-MÊME
Lisez souvent des histoires en français à vos enfants (pour préserver leur
maîtrise de la langue) et lisez des histoires en hébreu pour vous-mêmes
)(pour améliorer votre niveau
Apprenez la langue !!! Vous vous sentirez plus chez vous si vous parlez
l'hébreu. Vos enfants assimileront la langue facilement. Mais ils finiront pas
moins vous respecter si vous avez besoin constamment d'eux dans la vie
quotidienne.
Le meilleur conseil d'une mère de 11 enfants : «Fréquentez des gens qui
» ! voient le bien d'Erets Israël
Ne portez pas de jugement sur les différences culturelles. Mais si votre
attitude envers vos enfants trahit votre refus de devenir israélien, vous
faites erreur. Au mieux, ils ne s'intégreront pas et au pire, ils rejetteront le
système, y compris leurs enseignants.

קנקנים
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טיפ ופטנט

כך תשמרו על הבגדים שלכם שלא ייהרסו בכביסה:

הקפידו על הפרדת צבעים  -לבן ,שחור וצבעוני.
הקפידו לפעול בהתאם להוראות הכביסה שעל תווית הבגד.
בחרו בחומר כביסה ללא 'ביו' .העדיפו ג'ל כביסה על פני אבקה.
בגדים חגיגיים ועדינים מכבסים ככל האפשר פחות .עדיף להסיר כתם בשפשוף מקומי מאשר לכבס את כל הבגד.
כאשר חייבים לכבס ,עדיף תמיד ניקוי יבש ,ואם כבר מכבסים ,כדאי ביד ,במים קרים ,עם מינימום חומר כביסה.
השתמשו פחות ככל האפשר במייבש כביסה .גם כשמייבשים בתלייה ,העדיפו לייבש בצל ,כשהבגד הפוך לצידו הפנימי.

Ne soyez pas offensés par l'aspect rude des Israéliens, ils sont en réalité très
gentils et compatissants. Si vous avez besoin d'aide, tout le monde viendra
à votre secours.

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

מה מידת האמת הטבועה בך?
בתוי הפנים – מורפולוגיה:
מצח צר
סנטר מרובע – מסתיים בקו ישר
בליטה על גבי גשר האף
העיניים בקו ישר
הגבות בקו ישר
הפה ,כאשר סגור בקו ישר
העיניים קרובות אחת לשנייה

ענף תש"ק

תאורה מאופקת ואצילית האירה רכות את החדר המעוצב
ביוקרה מאופקת ואצילית .זיקי (אייזיק במקור) ישב שם על
הכיסא המעוצב ,מעלעל בהנאה גלויה באלבום הקינוחים
הכבד .מתלבט בין פנקוטה ברוטב פירות יער לבין סברינה
בציפוי חלב קוקוס עם נגיעות קרם פסיפלורה .הוא כמעט
הצליח להגיע להחלטה ,אלא שאז בדיוק רטט הנייד בכיסו.
על הצג הופיע חתן הבר-מצווה בכבודו ובעצמו.
"אבא ,הזמנת כבר תפילין?" צייץ החתן.
"אוי ...שכחתי לגמרי .אני פה באמצע לבחור את התפריט,
איך שאני אסיים אני מזמין ,טוב חמודי? לילה טוב".
כשסיים ,היה ראשו של זיקי מסוחרר משפע המנות,
והתפילין פרחו מראשו לחלוטין.
כעבור ימים ספורים ,בדיוק בעיצומה של שיחת הטלפון
הנזעמת מול הדפוס על כך שהחוט המעוצב שנועד לאגוד
את ההזמנה המעוצבת הגיע בגוון שונה לגמרי ממה שהוא
סיכם ,נזכר הבן-יקיר להזכיר את עניין התפילין שטרם
הוזמנו...
"אתה לא רואה שאני באמצע פה?!" זכה גם החתן למנת קצף
לא מבוטלת" .אני עסוק פה בבר-מצווה ש-ל-ך! תפילין זו
בעיה להשיג?! יש מלא חנויות שמוכרים תפילין .אל תדאג ,יהיה
תפילין ...א קיצער ,איפה היינו ...אתה שומע? אם אתה לא
שולח עכשיו מישהו שיחזיר את כל ההזמנות ,אתה
עוד תתחרט על זה"...

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

בכתב היד – גרפולוגיה:
הכתב עומד ,אינו נוטה לשום צד.
כתב קריא וברור.
כתב מהיר – ניכר שנכתב בספונטניות ובמהירות – משדר כנות.

בשפת הגוף:
כבדהו וחשדהו
מחיאת כף וליטוף מגע ידיים אחד בשני (בצורה שמורחים קרם לחות
על הידיים) – משמעות סיפוק של מרמה ,תחושה של נהנתי לעבוד עליך.
עיניים מושפלות או מרחפות – העיקר לא ממוקדות.

בציורי ילדים:
קו נקי – קו ברור בלי השחרות ובלי חזרות על הקו ,ובלי הרבה מחיקות.

מתקפת מעגל חשמלי.
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

באיזה שביל צעד מחנה יון?

ַה ַּצד ַה ָּשׁוֶ ה
ּתֹורה קָ טָ ן
לִ פְ נֵיכֶם ִ'מ ְׁשוָאֹות' ּבֵ ין ּתַ ְׁש ִמיׁשֵ י קְ דֻּׁשָ ה ׁשֹונִים .הַ צְ לִ יבּו אֶ ת הַ ּנְתּונִים וְ גַּלּו ּכַּמָ ה ׁשֹופָרֹות ׁשָ וִ ים לְ סֵ פֶר ָ

+

=

+

=

=

ענף תש"ק

+

=

?
שאלה 1

חשביבון
48

מעור של איזו בהמה אסור לייצר
תפילין?
נבילה
טמאה
גסה

שאלה 2
מה זה "דוכסוסטוס"?
סוג של קולמוס
החלק העליון של בית התפילין
הצד האחורי של הקלף

שאלה 3
באיזה תשמיש קדושה גם נשים
חייבות?
שופר
מזוזה
סוכה

יודעים את התשובה? מגיע לכם פרס!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!
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| אבני ח
אולמי גולדן

על הניסים
ָׁשלֹוםְׁ .ש ִמי ָׁשלֹום ,וַ ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ְרנֵ ס
לֹומרֲ ,אנִ י קֹונֶ ה ִס ְפ ֵרי
סֹוחר ְס ָת"םּ .כְ ַ
ּכְ ֵ
ּסֹופ ֵרי ְס ָת"ם
ּתֹורהְּ ,ת ִפּלִ ין ְּומזּוזֹות ִמ ְ
ָ
אֹותם לַ ֲאנָ ִׁשים ְּפ ָר ִטּיִיםֶ .את ִע ַּקר
ּומֹוכֵ ר ָ
ּתֹוׁשבֵ י חּו"ל,
ַה ַּפ ְרנָ ָסה ֶׁשּלִ י ֲאנִ י ַמ ְרוִ ַיח ִמ ָ
סֹופ ֵרי ְס ָת"ם ,וְ ַה ְּמ ִח ִירים
ּכִ י ֵאין ָׁשם ַה ְרּבֵ ה ְ
בֹוהים ּבְ ַה ְרּבֵ ה ֵמ ֲא ֶׁשר ּכָ אן ּבָ ָא ֶרץ.
ָׁשם ּגְ ִ

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד
ספור מתח בהמשכים

ֲאבָ ל ִה ְׁש ַּת ַּדלְ ִּתי לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּבֶ ֱאמּונָ ה ֶׁש ַהּכֹל
ֵמ ִאּתֹו י ְִתּבָ ַרְך ,וְ הּוא זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ּכֻ ּלָ ם
אֹותי.
וְ ֹלא י ֲַעזֹב ִ

מטעינים ת'ראש

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

יֹום ֶא ָחד ֲאנִ י ְמ ַקּבֵ ל ֶטלֶ פֹון ֵמ ַא ַחד
ַהּלָ קֹוחֹות ַהּו ִָת ִיקים ֶׁשּלִ י ָ -ע ִׁשיר ּגָ דֹול
ּגֹורר ּבְ ַא ְר ַה"ב .הּוא ִס ֵּפר לִ י ּבְ צַ ַער
ֶׁש ִּמ ְת ֵ
ַרב ֶׁש ָאבִ יו נִ ְפ ַטר ל"ע לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְדּבַ ק
ּבַ ּנְ גִ יף ,וְ הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְתרֹם לְ זִ כְ רֹו ֹלא
ּתֹורה!! ֶאת ּכֻ ּלָ ם
ָּפחֹות ֵמ ֲע ָׂש ָרה ִס ְפ ֵרי ָ
הּוא ָקנָ ה ִמ ֶּמּנִ י ,וְ כָ ְך ּבָ רּוְך ה' ָהי ְָתה לָ נּו
ַּפ ְרנָ ָסה ּבְ ֶׁש ַפע ּובְ ַה ְר ָחבָ ה.
ַח ְס ֵדי ה' ּכִ י ֹלא ָּתמּוּ ,כִ י ֹלא כָ לּו ַר ֲח ָמיו.
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מערות

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

מערת האתגרים
הקשבתם לנו היום?
הנה רשימת האתגרים שתכניסו למערה שלכם.
אפשר להוסיף עוד כיד הדמיון.
ספריי קצף.
קערת מים.
חוט גומי מתוח.
אטבי כביסה.
נגן עם קולות שהקלטתם את עצמכם.
בלוני הליום.

אתגר

שתפו אותנו בחוויותיכם ותזכו בביתריות.

כמה ביתריות
הטענתם?

ת | היופי שבאירוע |

אירועים קטנים

אולמי סלונים | אול

וגת הפאר | עלה עלה
ע

רוחי בורשטין | phy
-

| צמצם | רחלי בלו

שטיין  -צלמת | שמ

עון צילום אירועים |

לומב | קיטרינג ברבו
גו

רים | שמלות כלה |

מייפל | דלתות בר אי

לן | דקוסנטר | פורצ

הכל לבית ביתר | ט

לן סנטר | פנטהאוס |

ברמי | יריד ביתר | כ

יצוב פנים  -ציורי קיר

רפפורט מטבחים | ע

דרכי נועם | נעלי לו

| יהודה פייג  -פיקוח

דמיר | סנדלרית יוסף

בניה | רהיטי הלפרין

רים ונוער | אופטימי

| עולם הנעל | פליי

 | FLY-קלאס נעלי גב

 Chבוטיק יד שניה |

| קידישיק | ance2

פה | קרטיב | | BIRCH
חווה | פונפון חמודון
שרד | פוינט ניהול |
בגדי ילדים | עזרה וא
ופ בע"מ | שירותי מ
מל | אלפא חום | סו
איכות | יעקי הרשק
מזגנים ומוצרי חש
שטראוס | בנים | הדס
יבנות מחדש | מיכל
חי
טב
בך | חני שפיים | לה
בזאר המנורה | בזאר
אמיר תיקון הכל ומ
|
זנ
יג
|
איי
המזרנים | יהודה פי
מרכז | חליפות ביתר
ראב | תלתל | תסר
רואים תוצאות | חני
| מעבל | עולם
| פייגי אירום | רבקי
רל | ברון כובעים | ה
פרת | חיה מינצברג-
| פאות חני וינשטוק
קו
מא
טי
הב
שי
תכ
ז
שי
|
מ
וס
תי
וק
א
ק
|
|
נר
יה
M
פמ
סלון פאות פראדי גפ
ראוס | גרפיכל | הד
עינית | מודלODAL -
לישבע הורביץ | אס
באגי בי | בזאר שט
אות | מירי שמעיה |
| אופטיקינג |
לצמן | לה רופה | א
לוק | chiclook
פ
ז
יק
עי
וט
וב
כ
ב
|
יץ
לי
ור
ש
ק
ם
קי
עי
חיי
וב
יק
הכ
ש
|
| הרבסט תסרוקות
ריאות וטיפוח | גולד
תפירה | חוט ופרח |
רדמן | בינגו | חנות
אדל מילר | גולדקס
| אוקליקו | או
טבע | טבע סיטי | ב
רה | ברנינה מכונות
קה | צוף קוסמטיקה |
ול | אסתי | בול תפי
רה | ויטמין  | Bמוצרי
שא
טי
לוו
קה | נחמי רוט קוסמ
| תיקט | אילת אבא
מי לוי שיווק השיקמה
אוור | בריאות עם א
רוטמן קוסמטי
עי ביתר | אלוורה פור
לר תופרת | תפר רץ
רפאל | יש חסד | ר
ת אופנה | תמימה קו
חסד לאלפים | חסדי
חק לכל אחד | צעצו
צב
ש
הירק | ברכת הטל |
ם | יחיאל פרקל | ה
דיסקים לילדים | מ
תפירה | תופרת ומע
| מזל מתוק | מרכז
שקאות העיר | בריקי
פר לחיים | קומידיל |
לשעון | ביגוד
לל סטור | מור וקינמון
 | Bרויאל ציפ'ס | מ
| כישורים -בית הס
כו
רה
צה
פה הבית | מן הארץ |
רפיה | הפעלה באווי
נס | רובינפלד יעוץ |
טעם | פיצה שי | פי
צבעונית | בובת
 | Avigail's Paמא
הגריל הלוהט | טוב
באור | פלמינגו | צ'א
 | Bשפיצר | stries
וסלה | משולשים |
וח בכל מצב | לגעת
י
מי
|
ומנות השולחן | פע
| חיה גוטליב  -לפר
| בייגל  | Bגריל בי
וב | חני שפריי | יאמ
| פישלס פיש | א
פע זול | שפע חיים
ח" | זווית של תקווה
רכניצר  -עימוד ועיצ
פע ברכת השם | ש
משי זהב "הכח לצמו
פרסום ויחצ | חיים
ש
|
גר
תי
ם
ם | שפע ברכת הש
די | דבורה כהן | זינ
מון וטיפול רגשי | א
וצרי פרסום | עמודי
| שפע ברכת הש
ת | אימון אישי | אי
שאר | אודל  -קו יחו
ת | מוניטין דפוס ומ
מדרס | צעדי בריאו
תר |  -MKאלבום שנ
| בית הדפוס | חוצו
ה
קי
בי
ת
| פינחס טייבר | בי
שערים | שרה קוסובס
ת מעיין גנים | ספא
ם פיננסיים | ברוך פ
רוטמן | ע שניידר
יניץ ביטוחים | בריכ
"ח ירוק | קניג שירותי
מים | פרסום במה |
פתרונות ביטוח | רי
| ספץ | עיצוב אלבו
צוות האברכים | מט
מי
קד
ם
נל-עיצוב מיתוג פרסו
צ.ק .הובלה והפצה |
מס מוסמכת | חשמ
טוחים | פיננסיקל |
| הובלות העילית |
גרין | לוצקין בי
| שרי דויטש יועצת
סטודיו ברלב | ספי
ובלות | הובלות ביתר
 Braמירי ברנדויין |
שבון | מטי ברנשטיין
ה
n
ח
רבלי הובלות | אלחנן
זן | סטודיו dwin
| טובי קרויזר רואת
ר' שלמה שטיין | מו
לעילא | מנדי איי
תר פרקל ,חשבונאות
דריכת כלות | אבי א
רוזנשטיין | המוהל ה
נים לחיי נישואין | מ
בונות ויעוץ מס | אס
 | Wי .שלשלת | ש.
ת
ש
ח
ע"ר) | א.כ הנהלת ח
תר | rite it Right
סל | המרכז להדרכת
מנעולים | דוד מנעול
תיירות | נשמהל'ה (
בא אולמן | שירות בי
קופידיסק | קופי
ת | חלה נריה | דובי
רוורמן השכרת רכב ו
מוצרי חשמל | עקי
ת מהדרין | שי הסעו
ב
קון
מה
טכנאי גז | מנחם תי
מוניות הכיכר | מוניו
עים |  | EZ rentשל
נד | אביטל בינר | מ
לס | הטכנאי שלכם |
סט | מוניות אנ"ש |
מירי עיצוב אירו
וחאי פטנטים | פרוי
שרולי כהן  -אורגני
הו
כי דין ונוטריון | בר י
לה
הר
א
|
ור
ש
גי
כז
|
סט
מר
שפירא בוטרנן עור
מי בלושטיין  -אורגני
רס | אלחנן רבינסקי |
כון | מפתח | ב.א.ר מ
כנתא דוד הולצמן |
 | RR Recordinשלוי
מוסמך יוסי מיי
תיווך דיקמן | תיווך נ
תא לכל | עולם המש
g
St
כים | תיווך אמינות |
ud
io
דר
ינ
ר
כנ
קי
ש
רי
הספר | י .לינדר | מ
קי | צלילים הפקות |
גפנר תיווך | המתוו
מרכז בית הסת"ם |
| ספר ג'ינג'י | יאיר
 - sbשושי ברזס
לידה | בית בביתר |
 תשמישי קדושה |עולן מקצועי | דייקא
המגע | אילת תומכת
דברג'ס תפילין | פיין
מנ
מנעולן ביתר עילית |
עון קראוס  -עוצמת
ביתר | קודש | גול
ולם | ISS FLOWERS
עוצמת הרכות | שמ
ישראל מנעולים |
שר | האוצר | ספריית
ת התמר | שמחת ע
פלוס | נקוי וחיזוק |
התקשורת | קשר כ
מי עטרת גיטל | פנינ
מה
חסני סלולר | מרכז
פאת  | MAORמשלי
אולמי סלונים | אול
הס  -צלמת | אלימל
נתונים | וייסטק | מ
בכיר | מסאג' | מר
קיי | אולמי הדקל |
 | Elazar shenרבקי
שחזור מידע והצלת
הגפן | אולמי גולדן ס
ny photography
|
שב
ת
שים | אולמי ארמונו
שר-נט | מרכז המח
לה  -רוחי בורשטין |
| הכל לבית ביתר |
רסדארף | אולם פרו
| יזם מחשבים | כ
בורים | שמלות כלה
עוגת הפאר | עלה ע
ני חן | אולמי מאטע
גולומב | קיטרינג בר
ת | היופי שבאירוע |
אב
עון צילום אירועים |
שליט''א | שמות |
| אננס | בוטיק פרו
וס | רפפורט מטבחים
שטיין  -צלמת | שמ
חבורה -הרב אדלר
| ציפיות | בלונליום
רצלן סנטר | פנטהא
| צמצם | רחלי בלו
כז
מר
אילן | דקוסנטר | פו
ה
|
ם
בי
צו
עי
מר
ם
ני
צובית | שימעלה | ת
| צילום אירועים קט
| מייפל | דלתות בר
ול | דרכי נועם | נעל
חותם | לייפציג | עי
קלאר צילום ארועים
פה | קרטיב | BIRCH
תי משרד | פוינט ניה
טומן | פוטוקום | צבי
מל | אלפא חום | סו
הרשקופ בע"מ | שירו
פו
מן מזגנים ומוצרי חש
הרגע-רייזי הבלין |
ומטבחי איכות | יעקי
אר שטראוס | בנים
צלמת | להנציח את
ת טיהור מים | קרייז
| בזאר המנורה | בז
יג | אמיר תיקון הכל
| מיני ברים ומערכו
מרכז | חליפות ביתר
המזרנים | יהודה פי
תר
כלי וחומר | יריד בי
רל | ברון כובעים | ה
וביה | מעבל | עולם
פרת | חיה מינצברג
אברמי | יריד ביתר |
שפיצר רהיטים | הק
קוקוס | תכשיטי קו
יה | אתי משי זהב מא
לפרין | רהיטי המלך |
ת | מודל| MODAL -
שבע הורביץ | אספמ
 | xlאופטיקינג | עיני
יקוח בניה | רהיטי ה
לצמן | לה רופה | אלי
ת | מירי שמעיה | ס
קיר | יהודה פייג  -פ
טימי | אופטיקה ook
ובעים שלי | כובעי ז
קי קוריץ בוטיק פאו
לי גברים ונוער | אופ
מן | בינגו | חנות הכ
רבסט תסרוקות | חיי
ליי | FLY-קלאס נע
וד | אוקליקו | אורד
מילר | גולדקס | ה
| ברנינה מכונות תפ
סף | עולם הנעל | פ
יה | כיסויי ראש ביג
וף קוסמטיקה | אדל
| אסתי | בול תפירה
יו
 Chanceבוטיק יד שנ
מי רוט קוסמטיקה | צ
| אילת אבא שאול
2
וטמן קוסמטיקה | נח
חמודון | קידישיק |
ת | תפר רץ | תיקט
| אלוורה פוראוור |
ר
פון
רי
ונ
פר
מי
עזרה ואחווה | פ
אחד | צעצועי ביתר
נה | תמימה קולר תו
רי מכון היופי שלך |
מיכל אפילציה | מי
תופרת ומעצבת אופ
ילדים | משחק לכל
| להיבנות מחדש |
קומידיל | דיסקים ל
עון | ביגוד תפירה |
זל מתוק | מרכז היר
אייזנבך | חני שפיים
ת ערב | מסביב לש
ם -בית הספר לחיים |
ור | מור וקינמון | מ
אב | תלתל | תסרוקו
לה באווירה | כישורי
מן הארץ | כולל סט
51
פייגי אירום | רבקי ר
ת | בובתרפיה | הפע
 | Avigמאפה הבית |
| יוסלה | משולשים
ת חני וינשטוק |
ביתר | צבעוני
ail's Pastr
| גריל בי

בית
ענף
נר שישי

אפילציה | מירי מכון

ענף בית

וְ ָאז ָר ִא ִיתי ֶׁשּבְ ֶרגַ ע ֶא ָחד ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך
אֹותי...
הּוא יָכֹול לְ ַהּצִ יל ִ
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הקרב הגדול

קּופת ַה ַּקיִץ ָה ַא ֲחרֹונָ ה ּכִ ְמ ַעט ֹלא ָהיּו
ּבִ ְת ַ
לָ נּו ַהזְ ָמנֹות ֵמחּו"לּ .כַ ּנִ ְר ֶאה ֲאנָ ִׁשים ָּפ ֲחדּו
ַעל ַהּכֶ ֶסף ֶׁשּלָ ֶהםָּ ,ומה ֶׁשֹּלא ָהיּו ַחּיָבִ ים
לִ ְקנֹות ֹלא ָקנּו.
ִיתי ֻמ ְד ָאג ְמאֹודֵ .מ ַאיִן יָבֹוא ֶעזְ ִרי??
ָהי ִ
יֵׁש לִ י ִּת ְׁש ָעה יְלָ ִדים ּבַ ּבַ יִתֵ ,איְך ַא ֲאכִ יל
אֹותם?
ָ

בוטיק פרו

סקיי | אולמי הדקל |

מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

ותורה אור

|חבר הבד"ץ הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט״א

הקפדה על כשרות המאכלים בבית משפיעה על נפשינו ונפש ילדינו
ימי החנוכה מסמלים דבר חשוב ומהותי ,מהות הקיום
של עם ישראל כנגד כל העמים .כידוע ,היוונים הרשעים
ציוו על בני ישראל לכתוב על קרן השור ׳אין לנו חלק
באלוהי ישראל׳ ח״ו ,ורצונם של היוונים לא היה בדווקא
לבטל לגמרי את התורה ,אלא הם ניסו להתאים את
התורה לסגנון ולמושגים שלהם .הם החדירו את
המתייוונים בקרב היהודים שניסו להראות שאין הבדל
בין עם ישראל לגוים ובכך לטמא אותם בטומאותיהם.
אך הנס הגדול הוא שהמכבים הצליחו בזעקת ׳מי
לה׳ אליי׳ ללכד סביבם בחזרה את עם ישראל ולהפריד
אותם מכל העמים.

זה המהות של עם ישראל ,הקב״ה הוציא אותנו
ממצרים ומהגלות בשביל להיות בבחינת ממלכת כהנים
וגוי קדוש ,וכן כדכתיב הן עם לבדד ישכון שעלינו
להיבדל מכל העמים.
הדבר שמסמל יותר מכל את ההבדל בין יהודים
לשאינם יהודים ,זהו עניין השמירה מפני מאכלות
אסורות ,ואכילת דברים כשרים בלבד .בפרשת ראה
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ברמב״ן בפרשת ראה מובא שאדם שאוכל מאכל
שאינו כשר ,זה משפיע עליו לרעה .ובתוס׳ במסכת
חגיגה דף ט״ו מביא את הירושלמי ש׳אחר׳ יצא לתרבות
רעה כי אמו אכלה מאכלות אסורות ,ולעומת זאת תוס׳
בעבודה זרה מביא שמאכלים כשרים משפיעים לטובה
כפי שראינו באנטונינוס שהתגייר כי בילדותו זכה לאכלו
מאכלים כשרים מאמו של רבינו הקדוש .מכלל הדברים
מוכח עד כמה רחוקה השפעתו של דבר המאכל שאנו
מכניסים לפה ,ועד כמה אנו צריכים לדאוג שהוא יהיה
כשר בתכלית הכשרות המהודרת.
הפרי חדש ביורה דעה סימן פ״א אומר דבר מבהיל
ביותר :״לפי שבזמנינו אין נזהרים בעניינים אלו של
כשרות המאכלים ,אזי יש רבים שיוצאים לתרבות רעה
והם עזי פנים שאינם מקבלים מוסר״ .ואם כך כתב הפרי
חדש בזמנו – מה נענה אנן אבתריה ,במיוחד בזמנינו
שישנם מוצרים רבים על המדפים מכל סוג ובשפע רב,
וכל מי שיש לו יד והבנה בכשרויות יודע כמה מאמצים
יש על מנת לדאוג שכלל הרכיבים ש כל מוצר יהיה
בהשגחה מהודרת וללא חשש כלל.
על כן זכותינו וחובתינו להדר בדבר הזה ,ולא לסמוך

במיוחד בימי החנוכה שאנו מהדרין מן המהדרין בנרות
החנוכה ובוודאי שצריכים אנו להדר בדבר כה מהותי
שמשפיע על חיינו ועתיד ילדינו.
אצל מרן החת״ס זצוק״ל מסופר ,שהגיעו לשאלו
אודות ילד שאינו בקו השפיות ,שהיה אמור להתחנך
במוסד מיוחד ,והיחיד שהיה באיזור היה מוסד שאינו
שומר תורה ומצוות ומאכילים את החוסים מאכלות
אסורות ,ושאלו את החת״ס האם ניתן להקל במקרה
שכזה.
החת״ס האריך מאוד בתשובתו בסימן פ״ג ושקל
את הצדדים באר הייטב ,ובסיום תשובתו כתב :״ידוע
מקדמונינו שאכילת מאכלות אסורות מטמטם את הלד
ובייחוד בימי הנעורים ,ועל כן מוטב שיהיה שוטה כל
ימיו ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום״.
רואים אנו עד כמה הקפידו על כשרות המאכלים גם
כשאין ברירה ,ואם כן על אחת כמה וכמה כשבימינו
אכשר דרא וכל מאכל קיים בכשרות הכי מהודרת ,אם
כן וודאי צריכים אנו להתאמץ ולהרגיל את בנינו ובנותינו
לאכול מוצרים שהם אך ורק בכשרות המהודרת.
וכשנתחזק בנושא הכשרות נזכה לברכות האמורות
בתורה שיבדיל אותנו ה׳ מכל העמים להיות לו לעם
סגולה ,ונזכה בסייעתא דשמיא לאכול מבשר שור הבר
והלוויתן השמור לצדיקים לעתיד לבוא בביאת משיח
צדקנו במהרה בימינו אמן.

המקרה:
אברך קנה מדף מחנות בירושלים .כשהגיע הביתה גילה שהמדף לא מתאים ורצה להחזירו ,אך בשל הסגר לא היה יכול להגיע לירושלים
ולהחזיר את המוצר בתוך  14הימים.

צד המשלח:

צד השליח:

רציתי להחזיר ,אבל בגלל הסגר לא התאפשר לי.

החוק קובע שבועיים להחזרה ,לא מעניין אותי מה הסיבה שבגללה
לא החזרת.

יודע להכריע? תוכל להרוויח! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים
מעניין שישנם חנויות רבות שקוראות לעצמן "כלי בית ומתנות" משום
מה זה תמיד הולך ביחד.
זכרו! רוצים שיזכרו אתכם ואת המתנה שלכם ,קנו משהו שימושי,
ולאו דווקא יקר ומרשים .עדיף פותחן נוח ושימושי מוואזה יקרה שמונחת
בבוידם.
החלק החשוב ביותר במתנה  -זו ההקדשה האישית ,ועדיף בכתב יד,
ולא העתבק במחשב.
אם יש באפשרותכם לברר מה חסר למקבל המתנה ,בין אם זה ע"י ביקור
בביתו או ע"י בני משפחתו ,זה יהיה הרבה יותר מוצלח ואפקטיבי.
זכרו לבקש פתק החלפה ,למקרה שלמקבל יש כבר את המוצר ,או שהוא
מעדיף משהו אחר.

מוסיף והולך

גם בענף הבית

ענף בית

בתוה״ק בפרשת ויקרא (ויקרא כ׳ כ״ו) כתוב :״והייתם
לי קדושים וכו׳ ,ואבדיל אתכם מכל העמים להיות לי״.
רש״י מביא את מאמר חז״ל :״אם אתם מובדלים מהם
הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו
רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי
קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאים אבל יאמר
אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי ת"ל ואבדיל
אתכם מן העמים להיות לי שתהא הבדלתכם מהם
לשמי פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים״.

( דברים י״ד ב׳) כשהתורה מפרטת את כל הבהמות
והחיות המותרות באכילה ,הפסוק הראשון מדבר על
ההבדלה בין עם ישראל לשאר העמים :״בך בחר ה׳
להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה״.
על ידי שיהודי מקפיד על הנושא של כשרות ,לא לאכול
דברים שאינם ברורים ובדוקים בתכלית הכשרות ,על ידי
זה הוא נהיה חלק מעם סגולה מכל העמים.

כביכול על עיר התורה והחסידות שכל המוצרים בה
כשרים ,אלא לשים לב למוצרים הנקנים שיהיו בכשרות
מהודרת ובכך לא להיכשל חלילה במאכלות אסורות.

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

עסקים מתפתחים  -תושבים מתרווחים

31
עסקים בעיר
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ֵב ַית ְר ֵתי משמע

סוב סוב הכל טוב ):
שטיפה חינמית

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

יצירתיות כדרך חיים  -מעולמה היצירתי של עקרת בית.

"ההוסטל בהמשך למטה "...אמרה המוכרת
בעלת השביס ,מזועזעת כולה .כנראה
גם להוסטל מגיעות בנות מוזנחות פחות
מאלו.
עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.
"אל תדאגי ,היא תעריך .נקנה לה משהו שאין בביתר .היא תבין לבד שיצאנו
לירושלים בשביל זה "...ניסיתי להצדיק את המחיר.

Aprende tu lista de compras en Ivrit. Llama a una amiga y aconséjate con ella antes
de escribir la lista. Pídele descripciones sobre los artículos que deseas comprar. (Esto te
ahorrará tiempo al buscar cosas que se ven completamente diferentes. Por ejemplo, acá venden la sal en paquetes).

"אבל איך היא תדע שנשטפנו עם בוץ בשבילה?" שאלה פייגי בסרקזם" .אולי
נשאיר לה גם קצת בוץ על המתנה"...

Es muy recomendable hacer excursiones para conocer los únicos y hermosos lugares
en Eretz Israel para hacerte recordar porqué viniste a vivir en este país tan amado por
Hashem.

הרגשנו קצת מוזר להיכנס ככה לחנות היוקרתית ,אבל הרבה ברירות לא היו לנו.

!Esto te ayudará a comprender que mudarse a Israel es una experiencia de renacimiento

"ההוסטל בהמשך למטה "...אמרה המוכרת בעלת השביס ,מזועזעת כולה.
כנראה גם להוסטל מגיעות בנות מוזנחות פחות מאלו.

!De tal forma, todo será diferente, incluyendo TU

"באנו בשביל מתנה"...
"אהההממ ...אנחנו מוכרים מתנות ,לא מחלקים מתנות"...
"ברור ,ברור .אני משלמת "...הסמקתי ושלפתי את כרטיס האשראי כהוכחת
רצינות" .אל תראי אותנו ככה ...הגענו מביתר .מישהו פשוט שטף אותנו בדרך"...
"אוי ,אני מצטערת .אבל למה הייתם צריכים להגיע מביתר? יש לנו סניף שם"...

Aprende el idioma! Te sentirás mucho más cómoda si comprendes y hablas el lenguaje.
Tus niños aprenderán Ivrit con el aire que respiran.
El mejor consejo que recibí fue de una madre de 11 hijos, que se mudó acá:
!”“Con la clase de gente que ve todo en forma positiva: “U’reé Be’tuv Yerushalaim
Las diferencias culturales no son cuestión de correcto o incorrecto. No importa a
qué estaban acostumbrados en vuestro país de origen. Si vuestro Jinuj está basado
sobre la ideología y la actitud de “nosotros no nos convertiremos en Israelíes”,
le están enseñando, involuntariamente, que todos los demás están equivocados.
Por consecuencia, no se aclimatizarán, y, peor, rechazarán todo – incluyendo a sus
Rabanim y maestras.
No se agiten cuando un Israelí parece enojado. ¡La gente es sumamente amable! Puede
ser que sean un poco más agresivos de lo que estábamos acostumbrados, pero todo
proviene de una fuente de cariño. Si necesitas ayuda, todos se apresurarán a asistirte.

קנקנים
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טיפ ופטנט

טיפים יעילים למטבח:

במחבתות וכלי טפלון השתמשו בכלי עבודה מעץ או סיליקון כדי למנוע שריטות וקילוף הציפוי.
לניקוי קל ומהיר של סיר שרוף מלאו את הסיר במים וסבון כלים ,והרתיחו על הכיריים .הסירו מהאש ,והמתינו עד שהמים
מצטננים .המשיכו לנקות כרגיל בספוג הכלים .החום ביחד עם החומר הפעיל בסבון ממיסים את השומנים השרופים ,והניקוי
קל מתמיד.
איך מתפטרים מריח רע במקרר? רוקנו את המקרר ,היפטרו כמובן ממזון ישן או מעופש ,אפסנו בקופסה אטומה מזונות
בעלי ריח חריף כמו בצל ושום ,ונגבו את המקרר אם יש כתמי מזון על המדפים .כדי לספוג את הריחות החזקים פזרו על
המדפים אבקת סודה לשתייה ,נגבו אותה היטב כעבור חצי שעה והכניסו את המזון חזרה למקרר.

El gmaj de remedios es útil por ejemplo en shabat o cuando la farmacia está cerrada tu
vas y pides lo que necesitas y después lo compras y devuelves al gmaj
El gmaj de ropa tiene ropa usada en perfecto estado a precio muy económico (entre 5
)y 10 Shekel aproximadamente

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

בתוי הפנים – מורפולוגיה:
לחיים מלאות
העיניים ,האף והפה תופסים את רוב השטח בפנים.
עיניים ירוקות.
אף גדול בהשוואה לפנים.
עצמות לחיים בולטות.
גבות קרובות  /מחוברות.

בכתב היד – גרפולוגיה:
כשהאות מופיעה במלואה על כל חלקיה
סימני פיסוק מדוייקים ובמקום המדוייק כשהמילים כתובות על השורה ולא
חורגות למעלה ולמטה.

בשפת הגוף:

ענף בית

אוי לא! רק זה מה שהיה חסר לי ...דודה חנה .לא פחות.
לא יכלו לשתול פה איזה עץ או פח? שיהיה מקום להתחבא! שום כלום.
ידיה נופפו בהתרגשות .זהו ...היא קלטה אותי.
איך?! איך היא רואה כל כך רחוק?
בשביל לקרוא את ה'צאינה וראינה' היא מרכיבה משקפיים שנראים ממוגני ירי,
ואותי היא תמיד קולטת ממרחק של קילומטר וחצי.
זהו .ה'מקלחת' בלתי נמנעת .אוטוטו דודה חנה תשטוף אותי מכף רגל ועד ראש
על כל מה שלא עשיתי נכון.
אלא שהמקלחת האמיתית הגיעה מכיוון לא צפוי.
רכב שרד נוצץ חצה במהירות שלולית ענק ויצר לרגע מזרקת מים מרהיבה .רק
שברגע הבא המחזה היה מרהיב קצת פחות .כל חמש הבנות ניצבו שם המומות,
ספוגות עד לשד ,מטפטפות בוץ ורועדות מקור.
לפחות משהו טוב יצא מזה  -דודה חנה כבר לא זיהתה אותנו.
"מעניין אם ציפי תעריך בכלל את מה שעשינו בשביל המתנה שלה "...התמרמרה

הבכורה ושלפה עוד מקבץ עלים רקובות מהקוקו.

Cómo integrarte sencillamente a tu nuevo país – tu nuevo hogar.

עד כמה האבחנה בפרטים ובדקויות חזקה אצלך?

מיקוד בעינים
מבט עמוק ויציב.
עמידה יציבה.

בציורי ילדים:
תנו לילדים ציור חופשי ,ככל שיש יותר פרטים בציור שממוקמים במקומם
המדויק ,מראה על אבחנה בפרטים ובדקויות.
כשילד מצייר דמות ,שלמות באיברים כגון 5 :אצבעות בכל יד ,כפתורים
בבגד ,כיסים במכנס ,כל אברי הפנים כולל ריסים וגבות.

רואים רואים.
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

כמה דינרים אספו מהיונים?

ֶׁש ֶקל לְ ֶׁש ֶקל
ִאּׁשָ ה אַ חַ ת הִ ּגִ יעָה ַלחֲנּות לִ כְ לֵי ּבַ יִת.
" ֲאנִי ְמ ֻע ְנ ֶינֶת לִ קְ נֹות ּבְ ֶלנְדֵ ר יָד ּולְ ׁשַ ּלֵם ּבִ ְמז ֻּמָ ן" ,הֹודִ יעָה לַּמֹוכֵר.
"ּבְ בַ ּקָ ׁשָ ה" ,הֵ ִׁשיב הַ ּמֹוכֵר" .יֵׁש לָנּו ְׁשלֹוׁשָ ה סּוגִ ים .הָ אֶ חָ ד עֹולֶה ְׁ 65שקָ לִ ים ,הַ ּׁשֵ נִי עֹולֶה ְׁ 76שקָ לִ ים,
יׁשי עֹולֶה ְׁ 82שקָ לִ ים".
וְ הַ ְּׁשלִ ִ
"מ ֻצּיָן"ִ ,א ְמ ָרה הָ ִאּׁשָ ה" .יֵׁש לִ י ּכָאן ּבַ ּׂשַ ּקִ ית עֲׂשָ ָרה מַ טְ ּבְ עֹות ִמ ְּׁשלֹוׁשָ ה סּוגִ יםְׁ 10 :שקָ לִ יםְׁ 5 ,שקָ לִ ים וְ ׁשֶ קֶ ל
ְ
אֶ חָ ד ,וְ הַ ּסְ כּום הַ ּכֹולֵל מַ ְת ִאים ּבְ דִ ּיּוק לְ אֶ חָ ד מֵ הַ ּסּוגִ ים ׁשֶ אָ מַ ְרּתָ ".
הַ ּמֹוכֵרׁ ,שֶ חֹובֵ ב חֶ ְׁשּבֹון הָ יָה ,הָ פְַך ְמעַט ּבְ ר ֹאׁשֹו ּובְ טֶ ֶרם הֵ צִ יץ ּבַ ּמַ טְ ּבְ עֹות הָ לְַך לַּמַ ּדָ פִ ים וְ ׁשָ לַף אֶ ת ּבְ ֶלנְדֵ ר הַ ּיָד
הַ ּמַ ְת ִאיםּ" .בְ דִ ּיּוק לְ זֶה הִ ְת ַּכ ַּונ ְִּתי"ִ ,א ְמ ָרה הָ ִאּׁשָ ה ּבְ סִ ּפּוק.

ענף בית

ּכַ ָּמה ּכֶ ֶסף ָהיָה ּבַ ַּשׂ ִּקית?
שאלה 1

חשביבון
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מה זה "אינטרפוץ"?
מנגנון של ברז
שם של מותג גרמני
צינור ניקוז באידיש

שאלה 2
ממה מיוצרת הזכוכית?
ממרבצי זכוכית המצויים בבטן האדמה
תערובת כימיקלית של נפט וקריסטל
תערובת של חול וסודה

שאלה 3
מהי התאורה החסכונית ביותר?
נורת ליבון
נורה פלואורסנטית
נורת לד

יודעים את התשובה? מגיע לכם פרס!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!
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| אבני ח
אולמי גולדן

על הניסים
קֹור ִאים לִ י רֹונִ י ,וַ ֲאנִ י ְמנַ ֵהל ֲחנּות
ַהייְ ,
ּגְ דֹולָ ה לְ ַמ ָּתנֹות ּוכְ לֵ י ּבַ יִת י ְֹק ָר ִתּיִים.
ַה ֲחנּות ֶׁשּלָ נּו ֵאינָ ּה ֻמגְ ֶּד ֶרת ּכְ ִחּיּונִ ית,
קּופת ֲהקֹורֹונָ ה ָהי ְָתה
ּובְ ַמ ֲהלַ ְך ְּת ַ
לָ נּו י ְִר ָידה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹוד ּבַ ַהכְ נָ סֹות.
ּכְ ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֻמ ְד ָאגִ ים ֵמ ַה ַּפ ְרנָ ָסה
רּוחֵ ,הם
ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ גַ ם ֵאין לָ ֶהם ַמּצַ ב ַ
ֹלא קֹונִ ים ַמ ָּתנֹות .וְ לָ כֵ ןּ ,גַ ם ּכְ ֶׁשּכְ בָ ר
ָהיָה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפּת ַֹחֹ ,לא ּבָ אּו ַה ְרּבֵ ה
ֲאנָ ִׁשים.
ּבַ ַה ְת ָחלָ ה ָהיִינּו ֻמ ְד ָאגִ ים ְמאֹוד,
ֲאבָ ל ּבְ ָׁשלָ ב ְמ ֻסּיָם ֶה ְחלַ ְטנּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ַמ ְפ ִס ִיקים לִ ְדאֹג .יֵׁש לָ נּו ַאּבָ א ּבַ ָּשׁ ַמיִם
ּדֹואג
וַ ֲאנַ ְחנּו ַהּיְלָ ִדים ֶׁשּלֹוּ ,וכְ מֹו ֶׁש ֲאנִ י ֵ
לַ ּיְלָ ִדים ֶׁשּלִ יּ ,כָ כָ ה הּוא י ְִד ַאג לִ י.

ּתֹודה ַאּבָ אֶׁ ,ש ָּד ַאגְ ָּת לָ נּו ּכָ ל ּכָ ְך
ָאז ָ
י ֶָפה.
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ספור מתח בהמשכים

| שלוחה 1

החשדות מתעצמים האם הבוגד הוא...

מטעינים ת'ראש

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

היכונו למכירה
הסינית הגדולה

מטבעות

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

בונוס – מתאימים וצוברים.
הקשבתם לנו היום? מגיע לכם בונוס משחק נוסף
למשחק של היום הצטיידו בחבילת שטרות למשחק (ניתן לקנות
בחנויות השקל) ובלורדים צבעוניים.
חלקו את השטרות ביניכם ,קחו שני שטרות זהים והוסיפו
לדמות שבשטר פריט לבוש כמו כובע ,או ידגיש חלק מהפנים
כמו עיניים כחולות ,משקפיים וכולי.
כאשר תסיימו יהיה בידכם משחק זיכרון שבו המנצח הוא לא
מי שאסף הכי הרבה זוגות ,אלא מי שהגיע לסכום הגבוה ביותר
בשטרות שזכה בהם.

אתגר

אם יש לכם רעיונות נוספים למשחק בנושא מטבעות או כסף השאירו בקו (בנתב )5ותזכו בביתריות.
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ענף המזון

וְ הּוא ָאכֵ ן ָּד ַאגּ .כָ ל ַּפ ַעם ּבְ ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרת.
ַעד ַהּיֹום ֵאין לִ י ֶה ְסּבֵ ר ּבְ ִדּיּוק ֵאיְך זֶ ה
יׁשהּו
ָק ָרהּ .פֹה ִקּבַ לְ נּו ַמ ֲענָ קָׁ ,שם ִמ ֶ
ֶה ְחזִ יר חֹוב י ָָׁשןּ ,כָ ל ִמינֵ י ְּדבָ ִרים
ׁשֹונִ ים ְּומ ֻׁשּנִ יםֲ ,אבָ ל ּכְ ֶׁש ָע ִׂשינּו ֶאת
ַה ֶח ְׁשּבֹון ּבְ סֹוף ַהח ֶֹדׁשּ ,גִ ּלִ ינּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֹלא ּבְ ִמינּוסֶ ,אּלָ א ּבִ ְפלּוס .וְ ַעד ַהּיֹום
ֵאין לִ י ֶה ְסּבֵ ר ֵאיְך זֶ ה ָק ָרהֲ .אבָ ל
ּדֹואג לְ ָךֹ ,לא צָ ִריְך
ּכְ ֶׁש ַאּבָ א ֶׁשּלְ ָך ֵ
קֹורה.
ֶה ְסּבֵ ִרים .זֶ ה ָּפׁשּוט ֶ

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד

בוטיק פרו

סקיי | אולמי הדקל |

מי עטרת גיטל | פני

shenny photogra

 | Elazarרבקי הס -

צלמת | אלימלך פס

מבור  | Bטמבורית א

לי וחומר | יריד בית

היטי המלך | שפיצר
|ר

ותורה אור

| חבר הבד"ץ הגאון רבי משה דוד אדלר שליט״א

לימוד התורה הוא המזון העיקרי של כל יהודי
ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה מציבים באור את
הדברים שעלינו להודות לה׳ יתברך שהצילנו מגזירות
היוונים .וכפי שמופיע בפיוט על הניסים ׳כשעמדה
מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל ״להשכיחם תורתך״
ולהעבירם מחוקי רצונך׳ ,וההודאה על כך תעשה על
ידי שנתחזק בלימוד התורה ודווקא בימים אלו ,וכמו
שמובא בספה״ק שבימי החנוכה מתגלה האור הגנוז
לצדיקים לעתיד לבוא ,והאור הזה גנוז בתורה הקדושה.
אם כן בוודאי על ידי התחזקות בלימוד התורה ניתן
לזכות לאותו אור ולניסים ונפלאות שעשה עימנו בימים
ההם בזמן הזה.
במצוות ת״ת מלבד עצם החיוב לעסוק בתורה יומם
ולילה ,נצטווינו ״לקבוע עיתים לתורה״ ,וזהו מה
ששואלים כל אדם בבואו לבית דין של מעלה ,׳קבעת
עיתים לתורה?׳
ובשו״ע אורח חיים סימן קנ״ה איתא :״ילך לבית
המדרש ויקבע עת ללמוד ,וצריך שאותו עת יהיה קבוע

שלא יעבירנו״.
ומבאר המשנה ברורה שם ,״הכוונה בקביעות עיתים
לתורה הוא שצריך האדם לייחד עת קבוע בכל יום
שלא יעבירנו בשום פעם ,ואם ארע לו אונס שלא היה
יכול להשלים הקביעות שלו ביום ,יהיה עליו כמו חוב
וישלימנו בלילה״.
וזהו מה שנפסק בשו״ע אורח חיים סימן רל״ח סעיף
ב׳( ,מהגמ׳ עירובין ס״ה ).״אם יש לו חוק קבוע ללמוד
כך וכך ביום והיה טרוד ביום ולא השלימו ישלימנו
בלילה מיד״ ,ומפרש שם המשנה ברורה ,שאפילו
בלילות הקצרים מחויב להיות ניעור בלילה להשלים
חוקו ,ולא יאחר עד מחר כי יום שלאחריו הוא חיוב בפני
עצמו .ע״כ.
ומפורש ומבואר מכל הנ״ל שחיוב לימוד התורה הוא
לא רק חיוב ללמוד אלא הרי זה כחוב ממון שאדם חייב
לחבירו ,כך צריך כל יהודי לשעבד ולתת זמן שיהיה

קבוע ומוקדש ללימוד התורה ,וזמן זה הוא קודש לה׳,
ונחשב כזמן אינו שלו ,ואם לוקח מזמן זה צריך לפרוע
כנגדו בזמן אחר כמו שמפורש בגמ׳.
ושורש חיוב זה הוא כי מצוות ת״ת שקולה כנגד כל
המצוות ,ות״ת אינו רק חובה ומצווה ככל המצוות אלא
הוא עצם החיים של היהודי ,וכמו שתקנו חז״ל לומר
בתפילה ״כי הם חיינו״ ,כי התורה היא עצם הדביקות
של היהודי בקב״ה ,דקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל
חד הוא .ורק על ידי עסק התורה נדבק היהודי בקב״ה
דביקות גמורה .ולכן חיוב ת״ת והזמן שמוקדש לת״ת
הוא שונה מכל המצוות ,וזמן זה של ת״ת הוא זמן
שקדוש לה׳ ולתורתו.

עוסקי תורתיך

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

המקרה:
לקוח קנה מארז בקבוקי שתייה במחיר מלא .לבסוף החליט להחזיר את המוצר ,אך בשעה שהחזיר יצאה הרשת במבצע שבו נמכרת שישייה
בחצי מחיר.

צד המשלח:
יש לי זכות להחזיר  14יום ,אני רוצה לקבל את המחיר
ששילמתי עליו.

צד השליח:

אין לי אפשרות למכור את זה עכשיו במחיר הזה .אני מוכן לזכות
אותך רק לפי המחיר הנוכחי של השישייה.

יודע מי מהם מהם צודק? זה שווה לך כסף! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

הלכך ,בימים אלו של ימי החנוכה שהיוונים רצו
להשכיחם תורתך ורצו לבטלנו מעסק התורה הקדושה,
צריכים אנו להתחזק כולנו בקביעות עיתים לתורה
ולשעבד זמן לתורה חק ולא יעבור .ובזכות זה נזכה
לאור וקדושת החנוכה שיאיר לנו ולכל ישראל .אמן.

פכים קטנים

מוסיף והולך

עדיף לקנות במכולת ליד הבית מה שצריך מאשר ברשתות הגדולות
שדוחפים לך הרבה מעבר.
ערכו רשימה בבית ,והשתדלו להיצמד אליה.
מזון לא קונים בתשלומים .זה סתם יכביד עליכם בחודשים הבאים.

עסקים מתרחבים  -תושבים נלהבים

גם בענף המזון

ענף המזון

42
עסקים בעיר
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סוב סוב הכל טוב ):
חסכו ואמצו!
זה היה השקט הכי רועש ששמעתי.
ראיתי אותו יוצא לתפילה בגב שחוח ובפנים אפורות .ידעתי שזה קשור לחיוב
האשראי שירד אתמול .הבנתי שעליי לקום ולעשות מעשה' .הפעם את חייבת
לעמוד בזה!' גערתי בעצמי .וממחשבה למעשה :החלטתי שהיום אבצע
קנייה שבועית ,ויהי מה.
נחושה לעמוד במילה שלי ולא להיסחף אחרי הסחות
דעת כאלו ואחרות .המתנתי לבנות למטה בבניין .וככה,
בתלבושת ,גררתי אותן אל האוטובוס.
אני חייבת לעשות קנייה שבועית בסוּפר הכי גדול
שקיים .כזה שאין כמוהו בכל ביתר .אסע עד
לירושלים ,ובלבד שלא יהיה מצב שאצטרך חלילה
לרדת למכולת ,כי משהו היה חסר .זהו .הפעם זה
סופי.
"אי-מ-א אנחנו רעבות "...קוננו הבנות.
"אין מה לעשות .עדיף לרעוב שעה שעתיים ,מאשר
לרעוב לפת לחם ...עוד מעט נגיע לסוּפר הגדול ,ורק
מלראות תהיו שבעות חודשיים"...
שעריו של המרכול הענקי קידם את פנינו באור יקרות.
חדורות רוח קרב ,רכובות על ארבע עגלות רחבות ידיים,
מצויידות באקדחי מחיר שלופים ,התחלנו להסתער על המשימה,
נחושות לכבוש את פסגת החלומות  -הסוף לריצות התכופות למכולת
השכונתית!
"אימא תראי! מארז  36קוצצי ציפורניים!" קראה הגדולה בהתלהבות .מסכנה היא
התחילה לכסוס ציפורניים ,היא בטוחה שאין קוצץ בבית.
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טיפ ופטנט

אתם רוצים שיהיה לכם הכול בבית תמיד ,ולא תצטרכו כל רגע לשלוח את הילד לשכנים (וחלילה לשכוח מה
שלוויתם ואז לחזור בגלגול לא עלינו)...
ערכו פעם בחודש קנייה מרוכזת וגדולה של כל המוצרים שהם בעלי חיי מדף ארוכים ואתם משתמשים בהם
באופן קבוע (ולא משתמשים יותר רק כי יש בבית )...כמו חד פעמי ,מוצרי ניקיון ,היגיינה ,שמן סוכר וכדומה.
כדי לא לשכוח שום דבר ,ערכו לכם רשימה חד-פעמית שמסודרת לפי מיקום הדברים במטבח ,כגון כל מה
שבמקרר ,כל מה שבמזווה וכל מה שבפינת הניקיון ,וכל פעם לפני שאתם יוצאים לקניות ,אתם פשוט מסמנים
את מה שחסר ולא שוכחים דבר.

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

פתרון בעיות מעולמה היצירתי של מנהלת משרד פרסום.

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.

LIGHTBULB MOMENTS
On my parents’ last visit to Eretz Yisroel prior to making Aliyah, my father and I attended a
shiur given by a talmid of Rav Yitzchok Hutner, zt"l. Upon hearing that my father was planning
”!to make Aliyah, he quoted R’ Hutner saying, “Your Aliyah should have a neshamah
It’s harder to acquire gashmiyus but easier to acquire ruchniyus. It’s harder to make money, but
easier to get the things that money can’t buy. I don’t know how to describe it, but there is just
more spirituality in the air. Emuna, bitachon, and yiras shomayim come a lot easier here. I think
that this is a function of Eretz Yisroel itself, plus of the nature of the Chareidi community here.
I think my parents see Eretz Yisroel as the future not just of the Jewish people in general, but
of our family specifically. Having grandchildren that are playing in the streets of Yerushalayim
and elsewhere in Eretz Yisroel makes them feel strongly connected to this amazing part of our
nation's history that is playing out now. When, at the end of the Pesach Seder, they say “l'shana
haba'ah b'Yerushalayim,” it is a Yerushalayim that is much more tangible to them, not just some
esoteric concept. They've been here, they are represented here, and they have a future here.
I am proud to be part of that future.
Snowstorm Weekend
About five years ago in there was a huge snowstorm on a Thursday. The entire city shut down.
Right across the street from our building is a large supermarket. The workers could not get
home, so they slept in the store that night, which was amazing for us, as they were one of the few
stores in the whole city that was open on Erev Shabbos. No cars could get out because, unlike
America, Eretz Yisroel gets so few large snowstorms that it’s not worth the money to invest
in snowplows. Eventually, they used some tanks to clear the main roads. So, on that Friday,
many of my neighbors were totally homebound. Being elderly, they could not brave the walk
across the street in over a foot of snow. My sweet neighbor made Challah for every family in the
whole building so that they would all have Challah for Shabbos! Another neighbor had a Sefer
Torah, so all the residents in the building davened together for all of the Shabbos tefillos without
!needing to venture outdoors. It was a very special, only-in-Eretz Yisroel type of weekend
In the kitchen the hotplate and borrowed Shabbos kettle are still on the marble counter. I had
forgotten it was Sunday - the weeks are longer here, without Shabbos Sheni shel goluyos. Before
I can put them away, I have to disentangle the surrealistic network of wires and plugs, which
eventually converges on a single Israeli wall-socket.

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

כיצד את מתקשרת עם החברה?
בתוי הפנים מורפולוגיה:
פה גדול בהשוואה לפנים.
פנים מלאות באופן כללי.
עיניים גדולות.
אין כמעט זוויות בפנים ,הכל רך/עגול/גדול.
גבות בשרניות ועבות.

בכתב היד – גרפולוגיה:
רווח תקין בין המילים
אותיות עגולות
הצד השמאלי של הדף מלא – הצד השמאלי מאפיין את הצד החברתי וככל
שהאדם תקשורתי יותר השורה מתקדמת יותר לכוון שמאל – לכוון החברה.
בנ"א שתלטן מאובחן בשולי שמאל מלאים עד הקצה ,מה שאומר שהכותב הוא
בעל המילה האחרונה ,ואין מקום מעבר לאף אחד.

בשפת הגוף:
מדברים עם תנועות ידים.
ממקדים מבט.
הרבה חיוניות וחינניות.

בציורי ילדים:

ענף המזון

קנקנים

קונים מזון  -קונים נכון:

"בטח ,קחי שני מארזים ,שיהיה "...אין ברירה ,חייבים לקצץ!
"היי ,אימא תראי! שלוש מכונות כביסה במארז".
"מעולה ,קחי .זה נורא חסכוני שיש מכונה נפרדת לכל צבע .זה שומר על הבגדים".
"יש כאן מארז חסכוני של צ'ילי גרוס ,שבעה קילו ,לשים בעגלה?"
"בטח .כתוב 'חסכוני' ,הם לא כותבים סתם"...
"יש פה חבילה של מאה ועשרים ספידות שמאליות מידה ארבעים ושמונה,
לקחת?"
"קחי ,זה נורא זול ,אני מניחה שנצטרך מתישהו"...
"ומכשירי שמיעה חדשניים?"
"עדיף ,נראה לי אתם צריכים לפעמים ,לא?"
"ונוזל לניקוי פקקי שעם ,שבע ליטר?"
"חייבים!"
לקראת חצות החלה מערכת הכריזה לזרז אותנו אל הקופות.
שלושה עובדים התנדבו לגרור את העגלות שלנו לקופה,
וההנהלה הביאה צוותי תגבור לעזור לנו לפרוק הכול
על המסוע.
משום מה האשראי לא עבר .ת'אמת  -לא מבינה
איך ציפו מחתיכת פלסטיק שכזו לקחת על גבה
 5עגלות עמוסות.
הקופאית לא נבהלה" .יש לך משכנתא?" שאלה
בלבביות .הנהנתי לחיוב" .אז אין בעיה ...אני
אבקש תוספת משכנתא ,בטח יאשרו לך"...
לקח למחשב דקה וחצי לשקול את העניין ,ובסוף
נשמע קול הנקישה המיוחלת ,והמכשיר החל
לפלוט את החשבונית המסולסלת.
"את רואה "...אמרה הקופאית" .לא צריך להתייאש"...
'קל לדבר '...חשבתי לעצמי' .נראה אותה צריכה לסחוב
את כל זה הביתה ולא מתייאשת'...
בסופו של דבר הזמנתי משאית הובלות ,היחיד שהסכים לקחת את
הכול בבת אחת.
"תגידו ,אתם נורמליים?" שמעתי מישהי צועקת מאחת המרפסות" .מי עובר דירה
באמצע הלילה?"

ֵב ַית ְר ֵתי משמע

בא לידי ביטוי בחלקים עגולים ,בצורות רכות ומיקוד הציור בצד הימני של
הדף .ככל שהציור ברור יותר – מובן לצופה ,מראה על תקשורת טובה יותר.

תסתכלו לי בעיניים!
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חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

| שלוחה 2

האם אריה מעמיד פנים כחוזר אל עמו?

ִמינֵ י ְמזֹונֹות
עֹומדֹות זֹו לְ צַ ד זֹוּ .כָל חֲנּות הִ יא ּבְ צֶ בַ ע אַ חֵ ר ּומֹוכְ ִרים ּבָ ּה סּוג
אַ ְרּבַ ע ֲחנֻּיֹות מָ זֹון ְ
ׁשֹונֶה ׁשֶ ל מָ זֹוןּ .בְ ֶעז ְַרת הַ ּנְתּונִים ֲעלֵיכֶם לְ מַ ּלֵא אֶ ת הַ ּטַ בְ לָה ּבְ כָל הַ ּפְ ָרטִ ים.
 .1הַ חֲנּות ׁשֶ ל ְׁשֹלמֹ הׁ ,שֶ ּצִ בְ עָּה אֵ ינֹו ְּת ֵכלֶת ,אֵ ינָּה ּבַ ּקָ צֶ ה.
ּ .2דָ וִ ד ל ֹא מֹוכֵר ּפִ ּצּוחִ ים וְ אַ בְ נֵר ל ֹא מֹוכֵר ִמיצֵ י ּפֵרֹות.
ּ .3בַ חֲנּות הַ ּסְ ֻגּלָה ל ֹא מֹוכְ ִרים ּפִ יצָ ה אֹו ּפִ ּצּוחִ ים.
ּ .4בֵ ין הַ חֲנּות הָ ֲאדֻּמָ ה ַלחֲנּות הַ ּכְ תֻּמָ ה יֵׁש חֲנּות אַ חַ ת – ׁשֶ ל אַ בְ נֵר.
ּוׁשֹלמֹ ה.
 .5הַ חֲנּות ׁשֶ ל עֹובַ דְ יָה אֵ ינָּה סְ מּוכָה ַל ֲחנֻּיֹות ׁשֶ ל ּדָ וִ ד ְ
 .6לְ יַד הַ ָפלָאפֶל מֹוכְ ִרים ַרק ִמיצֵ י ּפֵרֹותּ ,ולְ יַד הַ ּפִ ּצּוחִ ים מֹוכְ ִרים ַרק ּפִ יצָ ה.
ִ .7מ ְּׂשמ ֹאל לְ דָ וִ ד נ ְִמצֵ את הַ חֲנּות הָ ֲאדֻּמָ ה.

ֹ
ְסחו ָרה
ֹ
מוכֵ ר
צֶ בַ ע ּד ּוכָ ן

1

2

3

חשביבון

שאלה 2
כמה מחלבות קיימות בישראל?

איך מגדלים גזר גמדי?
זן גזר מיוחד שמיובא מתאילנד
לוקחים גזר רגיל ומחדדים אותו
קוטפים את הגזר כשהוא עדיין קטן
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10-50
50-100
100-250

שאלה 3

ענף המזון

שאלה 1

4

מי היתה המאפייה הראשונה
בארץ ישראל?
מאפיית אנג'ל
מאפיית ברמן
מאפיית שיבולת

יודעים את התשובות הנכונות? אל תפספסו את הפרסים!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!
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| אבני ח
אולמי גולדן

על הניסים
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ספור מתח בהמשכים

| שלוחה 1

אויב או אוהב

מטעינים ת'ראש

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

שעות זמניות

ככל שתטעינו
יותר ביתריות

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

שעון שמש
הקשבתם לנו היום? כך יכול להראות שעון השמש שלכם
רואים את השמש בבקר ,בצהרים ,ולעת ערב.

אתגר

אתגר -השאירו לנו בקו ( בנתב  )5רעיונות לשעונים נוספים כגון :שעון חול מחומרים נפסדים.
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ענף אירועים

לֹוׁשים וְ ֶׁשבַ עָ ,אב
קֹור ִאים לִ י ְמנַ ֵחםֲ .אנִ י ּבֶ ן ְׁש ִ
ְ
לְ ִׁשבְ ָעה יְלָ ִדים בלע"ר.
סּוּפר ּגָ דֹול ַּומצְ לִ ַיח ּבָ רּוְך
לְ ַפ ְרנָ ָס ִתי ֲאנִ י ְמנַ ֵהל ֶ
ה' ּבְ ַא ַחת ֵמ ָע ֵרי ַה ֶּפ ִר ֶיפ ְריָה.
ּכְ ֶׁשּנְ גִ יף ַהּקֹורֹונָ ה ָּפ ַרץ לְ ַחּיֵינּו ,הּוא ִאּיֵם
אֹותי ּכָ לִ ילֹ .לאֹ .לא נִ ְדּבַ ְק ִּתי ָחלִ ילָ ה
מֹוטט ִ
לְ ֵ
ּבַ ּנְ גִ יףֲ ,אבָ ל הּוא ָה ַפְך ֶאת ַה ַחּיִים ֶׁשּלִ י לְ בִ לְ ִּתי
ֶא ְפ ָׁש ִרּיִים ּכִ ְמ ַעטִ .א ְׁש ִּתי עֹובֶ ֶדת ּכְ ָאחֹות ּבְ בֵ ית
חֹולִ ים ,וְ לַ ְמרֹות ֶׁשּבְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִהצְ לַ ְחנּו ָּפחֹות
יֹותר לְ ַת ְמ ֵרן ּבֵ ין ָה ֲעבֹודֹות ֶׁשּלָ נּוֲ ,ה ֵרי
אֹו ֵ
קּופת ַהּקֹורֹונָ ה ַהּכֹל ִה ְׁש ַּתּבֵ ׁשִ .א ְׁש ִּתי
ֶׁשּבִ ְת ַ
מֹודד
הֹוסיף ָׁשעֹות ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ֵ
ָהי ְָתה צְ ִריכָ ה לְ ִ
ּנֹוספּו לַ ַּמ ְחלָ ָקהִ .היא
ִעם חֹולֵ י ַהּקֹורֹונָ ה ֶׁש ְ
ָעבְ ָדה ַמ ָּמׁש ַעד ּכְ לֹות ַהּכֹחֹות ,וְ גַ ם ֲאנִ י
יֹותר ּבַ ֲחנּות.
נִ ְד ַר ְׁש ִּתי לִ ְהיֹות ַה ְרּבֵ ה ֵ
ִיתי צָ ִריְך לְ ַמּנֹות עֹובְ ִדים ֶׁשּי ְַׁשּגִ יחּו ַעל
ָהי ִ
ַה ַהנְ ָחיֹותָ .היּו ּגַ ם עֹובְ ִדים ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לְ בִ ידּוד,
ְּוס ָתם ּכָ כָ ה ,עֹובְ דֹות ֶׁשֹּלא ָמצְ אּו ִסּדּור
ּדֹומה .וְ ִאם ּכָ ל זֶ ה
לַ ּיְלָ ִדים ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו ּבַ ּבַ יִת וְ כַ ֶ
ֹלא ַמ ְס ִּפיקֲ ,ה ֵרי ֶׁשּגַ ם ַהּיְלָ ִדים ֶׁשּלִ י ָהיּו ּבַ ּבַ יִת,
וְ ֹלא ָהיָה ִמי ֶׁשּי ְַׁשּגִ ַיח ֲעלֵ ֶיהםֲ .א ִפּלּו לְ ָהבִ יא
אֹותם לְ ַסּבָ א וְ ָסבְ ָתא
ֹלח ָ
ּבֵ ייּבִ ִיס ֶיטר אֹו לִ ְׁש ַ
ֹלא ָיכֹלְ נּו.
לַ יְלָ ה ֶא ָחד ָחזַ ְר ִּתי ַהּבַ י ְָתה ֻמ ָּתׁשִ .א ְׁש ִּתי ֹלא
ָהי ְָתה ,וְ כָ ל ַהּבַ יִת ָהיָה ָהפּוְךַ .הּיְלָ ִדים ּבָ כּו
אתי לַ ִּמ ְר ֶּפ ֶסת
וְ ָרבּו זֶ ה ִעם זֶ ה ,וְ ָאז ָּפׁשּוט יָצָ ִ
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ בְ ּכֹותּ ,בִ ְד ָמעֹותּ .בָ כִ ִיתי לַ ָּקדֹוׁש
ּבָ רּוְך הּוא ֶׁשּי ְִפּתֹר לִ י ֶאת ַה ַּמּצָ ב.
ַא ֲח ֵרי ּכַ ָּמה י ִָמים ָּפנָ ה ֵאלַ י ִּפ ְתאֹום ָחבֵ ר וָ ִתיק
בֹודה ּבִ ְׁשבִ ילֹו ּכִ י ָה ֵע ֶסק
וְ ָׁש ַאל ִאם יֵׁש לִ י ֲע ָ
ֶׁשּבֹו ָעבַ ד ,נִ ְסּגַ רִ .מּפֹה לְ ָׁשם ִהכְ נַ ְס ִּתי אֹותֹו
לָ ֵע ֶסק ,וְ הּוא ָּפׁשּוט לָ ַקח ֶאת ּכָ ל ַהּנִ הּול
אֹותי ִמּכָ ל
ַעל ַעצְ מֹו ,וְ ֹלא ַרק ֶׁשהּוא ִׁש ְח ֵרר ִ
בֹודהּ ,גַ ם ַה ַהכְ נָ סֹות ָעלּו ְּפלָ ִאים.
ָה ֲע ָ
הֹודֹו לַ ה' ּכִ י טֹוב!

חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד
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|מו"ץ הגאון רבי מנחם קוריץ שליט״א

השמחה הפנימית הגוברת על הפאר החיצוני
אירועי השמחה בתקופה זו הם לימוד לדורות .התקופה
היא קשה ,הפרנסה דוחקת ובשל כורח המציאות עורכים
שמחות קטנות יותר המתבטאות בפחות פאר והדר אבל יותר
שמחה אמיתית .מדהים לראות זאת שוב ושוב בכל חתונה,
איך למרות התנאים הקשים של אירועים בחוץ וכדומה ,עדיין
השמחה מתפרצת בלב כל אחד ואחד לשמח את החתן והכלה.
אשרי העם שככה לו.
אך כמובן זהו מסר משמיים שעלינו לקחת הנהגה זו לדורות,
גם לאחר שהתקופה הקשה תסתיים בעז״ה ,עדיין עלינו לשום
על לב למעט את אירועי הפאר מנקרי העיניים ,וככלל להתרגל
לחיות ללא מותרות מיותרות בחיי היום יום .הן בתוככי הבית
והן מחוצה לה ,מותרות הגורמות לקנאה ותחרות ומוציאות
את האדם מן העולם .עולם שיכול להיות רגוע בהרבה כשלא
נזקקים לבליל המותרות השוטפות את העולם הזה.
בספרי היראה והפוסקים מובא מעלת ההסתפקות במועט,
למעשה כבר אצל האבות הקדושים ראינו מידה זו .בעת
שאברהם אבינו חזר ממצרים כתוב ׳וילך למסעיו׳ ,מביא
רש״י שהוא חזר ולן באותה אכסניא שלן בדרך הליכתו .ישנם
הסברים רבים מדוע עשה זאת אך לעניניינו אפשר לבאר
שהחידוש הוא שלמרות היותו משופע בעושר ובממון רב בעת
חזרתו בשל המתנות ממלך מצרים ,עדיין בחר לחזור וללון
באותם אכסניות שלן בהם בדרך הלוך בטרם היותו עשיר.
מכאן יש ללמוד על מידת ההסתפקות במועט שצריך לנקוט
בה ולילך בדרכי האבות.
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החברותא מיהר לתרץ את עצמו בפני המגיד מוילקומירר,
והסביר שבהיותו מתגורר בקובנא למד הוא בחברותא
עם יהודי בשם ר׳ לייזר שהיה בעל יכולת ואותו יהודי חש
כלפיו הכרת הטוב ,כך שבצוואתו ציווה לבניו שישלחו אליו
לארץ ישראל את המפה היקרה כמתנת הערכה על הלימוד
המשותף .״אמנם רעייתי לא ראתה בעין טובה את השימוש
במפה יקרה זו״ ,סיפר החברותא ,״אך מאידך מצווה לקיים
דברי המת ובשל כך החלטנו להשאיר את המפה ולקשט בה
את השולחן״.
המגיד חכך בדעתו זמן מה ואז פנה אל החברותא ואמר
לו :״זו שאלה קשה ביותר ,עלינו לעלות להגה״צ רבי שמואל
סלנט הידוע כחכימא דיהודאי והוא בוודאי יידע להכריע
בשאלה סבוכה זו״.
עלו הם לרבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זצוק״ל ופרסו
בפניו את הצדדים .מחד מצווה לקיים דברי המת וחייבים
להשים את המפה על השולחן ,אך מאידך אי אפשר לקלקל
ככה את אנשי ירושלים ולהרגיל אותם למותרות שכאלה.
פסיקת רבי שמואל סלנט הייתה ברורה ביותר ,המפה יכולה
להישאר על השולחן כצוואת הנפטר אך מעליה יש לכסות
במפה פשוטה ורגילה על מנת לא לנקר עיניים ולא לגרום
לקלקול אנשי הישוב הישן.

בעניין לחיות ברחבות מצאנו בפוסקים התייחסות מאוד
ברורה בנושא .במשנה ברורה סימן תקכ״ט הלכות יו״ט
כותב הביאור הלכה דברים חריפים בעניין זה .וז״ל :״דאיתא
בגמרא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'
ופירש"י ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו אלא
מה שפסקו לו עכ"ל וזהו תוכחת מרובה על זמנינו שבעו"ה
הרבה אנשים עוברין ע"ז ולא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות
ביתם להרחיק דברים המותרים ורבים חללים הפילה הנהגה
הרעה הזו שמביאה את האדם לבסוף עי"ז לידי גזל וחמס וגם
לחרפה וכלימה״.
בעל שבט הלוי כותב אף הוא בחלק י״א ,יש אלו שנוטלים
הלוואות גדולות עבור שיפוץ הדירה או קניית דברים חדשים,
ונכנסים חלילה לגדר לווה רשע ולא ישלם ,ומובן מאליו
שאסור לקחת הלוואות למי שאין לו מאיפה להחזיר.

המקרה:
לפני כשנה בדיוק מישהו הזמין אולם חתונות לאמצע חודש סיוון ,וכידוע הגיעה הקורונה ולא אפשרה עריכת חתונות באולם סגור ,ובעל
האולם העמיד לרשות המזמינים מגרש פתוח .אך המזמין אומר שאם מגרש פתוח ,הוא רוצה להזמין במקום אחר.

צד המשלח:
הזמנתי את האולם הסגור ,אם אין לך אפשרות לאפשר לי
לערוך שם חתונה ,החזר בבקשה את כספי ,ואלך לי לדרכי.

צד השליח:

הזמנתי ממני מקום לעריכת חתונה .ברגע שלא מתאפשר לך לערוך
חתונה באולם שהזמנת ,אני מעמיד לך משהו חילופי ,אין לך זכות
לבטל את ההזמנה כולה.

יודע מי מהם מהם צודק? זה שווה לך כסף! חייג עכשיו  ,079-9692044בחר את התשובה הנכונה והיכנס להגרלה על חבילת פרסים יוקרתית

פכים קטנים

אם כן ,כפי שנכתב לעיל ,יש לאמץ את ההנהגות שהיום
נוהגים בכורח המציאות ולא לעשות שמחות גדולות
ומפוארות שמנקרים את העיניים לאחרים ובמצבים מסוימים
גם יכולים להיות חב לאחריני שאחרים בשל הלחץ החברתי
נאלצים לעשות שמחות גדולות ולהשקיע כספים שאין להם.
ומהנהגה טובה בשמחות מצומצמות יש להשפיע אף על כלל
אורח החיים ,לנסות ככל האפשר לשמוח כל אחד בחלקו ולא
להתאוות לחיות כמו השני במותרות ובתפנוקים מיותרים.

העדיפו נותני שירות שמציעים חלופות במקרה של הגבלות.

יעזור השי״ת שנזכה בימים אלו לשמוח את השמחה
הפנימית של לימוד התורה ,ולזכות לאור הגנוז המתגלה
בימים אלו הגנוז בתורה ובקיום המצוות ,אכי״ר.

סכמו מראש ובכתב את כל סוגי התרחישים שאתם עלולים
להיקלע אליהם.

עריכת אירועים בתקופה זו היא אתגר לא קל ,הן מבחינה
לוגיסטית והן מבחינה רגשית .לכן מומלץ להיערך כראוי.
אירועים הניתנים לדחייה ,מומלץ לדחות ככל אפשר לפחות
לקיץ הקרוב .אם האירוע חייב להיערך בתקופה הקרובה ,סכמו
מראש אפשרות של הגבלת תנועה או של מספר משתתפים.

מוסיף והולך

גם בענף האירועים
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זקני ירושלים מספרים את הסיפור הבא הממחיש יותר מכל
את החשש חלילה מלחיות עם מותרות ותענוגי העולם הזה.
אחד מיהודי ירושלים למד בחברותא עם המגיד מוילקומירר.
בכל לילה ישבו הם ושקדו על התורה ועל העבודה בבית כנסת
החורבה שבעיר העתיקה .באחד מן הימים החל המגיד לשוח
על לבו של החברותא והכביר במאמרי חז״ל על חשיבות

ההסתפקות במועט וגנות הנהנה מן המותרות בעולם הזה.
החברותא שהיה חי בדחקות נוראה תמה עד למאוד ,מדוע
בחר המגיד להוכיח אותו בדברי מוסר בנושא זה .כששטח
את תמיהתו בפני המגיד ,שח לו המגיד את אשר ראו עיניו:
״ביקרתי בביתך לפני כשבועיים ,ועל השולחן היה מונח מפת
משי יקרה ומפוארת .ת״ח חשוב כמוך שמתחיל במותרות
אלו יכול חלילה להתדרדר לתענוגי העולם הזה ,ואף חלילה
להשפיע השפעה רעה על הסובבים שיבחינו בהתנהגות זו,
וסופה מי ישורנו״.

נמצאנו למדים כמה התאמצו רבותינו להסתפק במועט
ולהשקיע בתורה וביראת שמיים ודווקא בנושאים אלו לנהוג
ברחבות יתרה ולא להסתפק במועט אלא להרבות בשמחה
אמיתית ובלימוד התורה.

| שאלה אקטואלית בדין ממונות

סוב סוב הכל טוב ):
עובד חיוני
ענן פיח מהביל התאבך אל תוך פניו המאדימות והחריף עוד יותר את קוצר הנשימה
שתקף אותו כתוצאה מן המרדף אחרי האוטובוס ,שהסתיים כרגיל בניצחונו של הכלי
הממונע.
מובס ,ניסה לאתר מקום ישיבה בתחנה ,אלא שהספסל היה עמוס' .עוד מעט יגיע
האוטובוס ,תוכלו לנוח '...ניחם את רגליו הדוויות .אלא שהאוטובוס הבא חלף מבלי
לעצור ,וזה שאחריו היה עמוס זאטוטים שסיכמו על קונצרט בכי ייחודי לאורך כל הדרך.
סוף סוף זכו הרגליים הדוויות לדרוך על אדמת עיר הקודש ,תוך כדי שהוא מאיץ בהן
לגרור אותו אל עבר הגומחה שמישהו בחר לכנות בשם היומרני 'אולם אירועים  -היכלי
הזוהר'.
לאורך כל מסע הייסורים דמיין את פני החתן והמחותן קורנים למראהו .אך כשנכנס
היה המחותן עסוק בקבלת פניו של שכנו עתיר הממון שטרח לכבד את השמחה ,ואילו
מיודענו הסתפק בלחיצת יד רפה וחפוזה.
נו שוין ,לשמח הוא לא זכה ,לפחות תהיה לו ארוחה טובה  -התנחם הביתר'ניק ,ומיהר
למצוא מקום לשבת .מתברר שגם זה לא פשוט כל כך .בלית ברירה גרר כיסא מאנשהו,
אילץ כמה מבני משפחתו להצטופף עוד קצת ולתת לו להשחיל רגל ביניהם.
המסובים נחלצו לעזרתו .אחד קירב לעברו צלחת משומשמת תוך שהוא מעביר עליה

ניגוב קל במפיון מרוט .השני תרם לו זנב לחמנייה מרוטת לחי .השלישי טפטף אל תוך
הצלחת כמה טיפות טחינה שנותרו לפלטה ,והרביעי ,קומבינטור ,הצליח להשיג עבורו
אחד חלקי בורקס בציפוי רוטב קרוש.
כאן הגיע החלק האומנותי של הערב – הדרשות .מלווים כנהגו במופע תיפופים על
המחיצה המבדלת בין העזרות ובקריאות שאאא ...שאאאא ...מחרישות (תרתי משמע).
את מסע ההופעות פתח אחד הר"מים שמקיף סוגיה שלמה שעה שלמה ,רק כדי להגיע
למסקנה שעל אף הכול ,יש לחתן מעלה מסוימת.
אחריו ניגש אל הדוכן (מערכת קריוקי צורמנית) אחד הדודים ,שתיאר בפרוטרוט את
אילן היוחסין המסתעף.
בינתיים הניחו המלצרים צלוחית זעירה של תפודים ואורז במרכז השולחן ,שהתרוקן עוד
בטרם הספיק להקיף רבע ממנו .שעה לאחר מכן יצאו שניים מהם עם מגשי השניצל/
עוף ,מנסים לפלס דרך בין עדת זאטוטים מכריזי" :אני יושב ,אני יושב".
אחרי שמפרקתו כמעט התפרקה מסיבובים של  360מעלות במעקב אחר המלצר ,נחת
סופסוף עיגול רולדה-הודו (זה מה שנשאר) בצלחתו .אך טרם
זכה האיש לנעוץ בה מזלג ,הגיע מלצר אחר כדי לפנות.
מחוגי השעון המשיכו לדהור .הוא ויתר על הקינוח,
חצה כבישים סואנים ורמזורים אדומים ,ובניסי
ניסים הצליח לדחוף רגל לאוטובוס ,רק בשביל
להיתקע שעה וחצי בפקק של כביש המנהרות.
בשתיים וחצי בלילה שחרר את הבייביסיטר,
לא לפני שהוסיף טיפ שמן על האיחור' .אבל
הכול היה שווה כדי לשמח חתן וכלה '...ניחם
את עצמו.
כעבור שבועיים הם נפגשו" :שלום זעמיל ,למה
לא ראיתי אותך ב'שבע ברכות' שלי?"

כך תערכו שמחות בלב שמח:

קנקנים

טיפ ופטנט

מחד או מאידך ,למערכת ההפעלה שלך (ראיונות).

מילה יצירתית של...

עשה ולא תעשה ,טיפים לעולים שבדרך .ניצוצות אור בקצה המנהרה.

Внезапное откровение

Я думаю, что мои родители видят в Эрец Исроэль будущее не только еврейского народа
в целом, но и нашей семьи в частности. Тот факт, что их внуки играют на улицах
Иерусалима и в других местах Эрец Исроэль, заставляет их чувствовать себя прочно
связанными с той удивительной частью истории нашего народа, которая разыгрывается
сейчас. Когда в конце пасхального седера они говорят «ле шана абаа бе-Йерушалаим»,
понятие "Иерушалаим" является для них гораздо более осязаемым, а не просто каким-то
эзотерическим. Они были здесь, у них здесь есть свои представители, и здесь их будущее.
Я горжусь тем, что являюсь частью этого будущего.
Снежная метель в выходные.
Лет пять назад в четверг была сильная метель. Весь город отключился. Прямо через
дорогу от нашего дома находится большой супермаркет. Рабочие не могли добраться до
дома, поэтому они спали в магазине в ту ночь, что было для нас занимательно, поскольку
это был один из немногих магазинов во всем городе, который был открыт в Эрев Шаббос.
Ни одна машина не могла выехать, потому что, в отличие от России, в Эрец Исроэль
бывает так мало сильных метелей, что вкладывать деньги в снегоочистители нет смысла.
В конце концов, использовали танки, чтобы расчистить основные дороги. Итак, в ту
пятницу многие из моих соседей были полностью привязаны к дому. Пожилые люди
не осмелились перебраться через улицу по снежным сугробам. И моя милая соседка
!приготовила халы для каждой семьи в нашем доме, чтобы у всех были халы на Шаббос
У другого соседа была Сефер Тора, так что все жители дома собирались вместе на все
субботние молитвы, не выходя на улицу. Это были особенные выходные, которые могут
!быть только в Эрец-Исроэль
Представьте себе следующую картину. Шабатняя плата и взятый напрокат субботний
чайник все еще стоят на мраморной поверхности кухонного шкафчика. Прежде чем
я смогу их убрать, мне нужно будет распутать сюрреалистическую сеть проводов и
вилок, которая в конечном итоге сходится в единой израильской розетке. Вот аллегория
которую я искала! С помощью импровизированных проводов и нескольких адаптеров
мы стремимся подключиться к первоначальной розетке.

מטעינים בוואט אחד ומתניעים מעגל חשמלי שבו משחק משפחתי מחשמל.

עד כמה את חריפה ופקחית?
בתוי הפנים – מורפולוגיה
אף סולד
אף שצורתו דומה למשולש
אף קטן בהשוואה לפנים
פה קטן בהשוואה לפנים
החלק התחתון של הפנים – מהאוזניים עד הסנטר בצורה דומה למשולש
מבט חודר ועמוק
הגבות באלכסון

בכתב היד – גרפולוגיה:
אותיות זויתיות – לא מעוגלות.
כתב ספונטני.
איזור עילי מפותח – האותיות העולות ,כגון ל' ,ף ,עולות הרבה וגם אותיות
שאינן גבוהות עולות מעבר לשורה.

בשפת הגוף:
קיבעון בתנועה
מבט עמוק ויציב.
רצינות וענייניות.

בציורי ילדים:
ככל שהציור ממוקם בחלק העליון של הדף עולם הלמידה מעסיק את הילד
והוא מבטא את החריפות והפקחות.

אנ – ד  -תרועה
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ניסיון  -התקשרו למכרים ובני משפחה ,ושאלו אותם מה הם היו רוצים לשנות באירוע שלהם ועל מה צריך
להקפיד .בטוח שתופתעו לגלות כמה דברים שלא חשבתם עליהם.
היצמדו למסגרת  -חוסר הקפדה על מסגרת תקציב יכול לעלות לכם עשרות אלפי שקלים בלי שתרגישו.
חובה לקבוע מסגרת תקציב ברורה והחלטית .כך כל ההחלטות יהיו קלות בהרבה.
תכנון תקציב מוקדם  -תכננו איך אתם פורסים את עוגת התקציב שלכם .ערכו רשימה של כל צורכי
השמחה ,עברו עליה כמה פעמים לוודא שלא שכחתם כלום ,בררו סדר גודל של מחירים לכל פריט ,ובדקו אם
אתם עומדים בתקציב .השאירו מעט מרווח לחריגות קטנות.
בין אם יש לכם כסף בצד ובין אם אתם צריכים לקחת אותו בהלוואה ,ארגנו מראש את כל הסכום
שהחלטתם עליו ,שיהיה זמין במזומן או בחשבון בנק נפרד .גלגול הלוואות תוך כדי ההכנות הוא מתכון ברור
לאיבוד שליטה ועוגמת נפש ,שעלולים להרוס לגמרי את השמחה .כמו כן הימנעו ממתן צ'קים דחויים ומקניות
בתשלומים רחוקים.
הכינו מראש במעטפות סגורות את התשלום הדרוש לכל אחד מנותני השירות .זה יעניק לכם רוגע ושלווה
וייתן לכם ראש ולב פנוי להכיל את השמחה.

ֵב ַית ְר ֵתי משמע

חבורת מיל"ה בשדה מוקשים

למחדדין מן המחדדין

חדר בריחה וכתבי חידה

רֹאׁש ֵחץ

אֹותּיֹות .לְ אַ חַ ר ׁשֶ ְּתסַ ְּימּו לִ פְ ּתֹ ר ְּתקַ ּבְ לּו ּבְ ר ֹאׁש הַ חֵ ץ הַ ּמֻדְ ּגָׁש ִאחּול נָפֹוץ ּבְ אֵ רּועֵי ִׂש ְמחָ ה.
ּכָל אַ חַ ת ִמן הַ הַ גְ ּדָ רֹות מֹובִ ילָה לְ ִמּלָה ּבַ ת חָ מֵ ׁש ִ
 .1הַ ּגְ דֹולָה ּבַ ְּילָדִ ים.
.1
 .2עָׂשּוי ּבַ ֲאלַכְ סֹון.
.2
עֹוׂשים ְׁשגִ יאָ ה.
ִ .3
.3
ְ .4מלֻכְ לְָך ,נָגּועַ.
.4
ְ .5ר ִׁשימַ ת הַ ּמָ נֹות.
.5
 .6הִ ְתּפ ְַּׁשרּות.
.6
.7
 .7מַ ֲאכָל ֲחלָבִ י ַרְך.
.8
 .8נֹותֵ ן הַ ְת ָראָ ה.
.9
ּ .9בַ ֲעלֵי חַ ּיִים צְ עִ ִירים.
.10
ּ .10כְ לִ י לִ גְ ִריפַת לִ כְ לּוְך.
.11
 .11אַ ּבָ א ׁשֶ ּלָנּו.
.12
 .12יְצּור מַ פְ חִ יד.
.13
 .13אָ חִ יו ׁשֶ ל ּכִ לְ יֹון.
.14
.15
ׁ .14שָ טִ יחַ  ,מַ ְרבָ ד.
ִ .15מיץ ֲענָבִ ים.
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מיהו המוזיקאי הראשון המוזכר
בתנ"ך?
יובל
מרים הנביאה
דוד המלך

מה היה אולם האירועים הראשון
בביתר?
בית כנסת סלונים
בית הספר אהבת חסד
ערלוי

יודעים את התשובה? מגיע לכם פרס!

חייגו עכשיו  079-9692044ענו על השאלות והיכנסו להגרלה הגדולה על  10חבילות פרסים שווים במיוחד!

מה שרו הלויים?

73

ענף אירועים

חשביבון

מהו התרגום של המילה
"קייטרינג"?
אוכל טעים
מזון יוקרתי
הסעדה

שאלה 2

שאלה 3

| שלוחה 2

על הניסים
קֹור ִאים לִ י מ ֶֹׁשה ,וַ ֲאנִ י ּבַ ַעל ֶחבְ ַרת ֲה ָפקֹות
ְ
רּועים ֶׁשל ֵמאֹות
ִיתי ֵמ ִפיק ֵא ִ
ּגְ דֹולָ ה ְמאֹודָ .הי ִ
ּדֹואג לְ כָ ל ָמה ֶׁשּצָ ִריְך
ַאלְ ֵפי ִאיׁש ּבְ בַ ת ַא ַחתֵ ,
אּורהַ ,הגְ ּבָ ָרהֻׁ ,שלְ ָחנֹותּ ,כִ ְסאֹותּ ,בָ מֹות,
 ְּת ָאּורהִּ ,תזְ מ ֶֹרתַ ,אבְ ָט ָחה ,צִ ּלּוםּ ...כָ ל ָמה
ַּת ְפ ָ
רּועים ּכְ מֹו ִסּיּום
ֶׁש ַא ֶּתם ְרגִ ילִ ים לִ ְראֹות ּבְ ֵא ִ
ִיתי ְמ ַא ְרּגֵ ן.
ּדֹומה ֶ -את ּכָ ל זֶ ה ֲאנִ י ָהי ִ
ַה ַּשׁ"ס וְ כַ ֶ
ּדֹור ֶׁשת ֲהמֹון ִרּכּוז וְ ַא ֲח ָריּות,
בֹודה ֶׁש ֶ
זֹוהי ֲע ָ
ִ
בֹודהּ ,בְ ָׁשעֹות ֹלא
ּובְ ִע ָּקר ֲהמֹון ֲהמֹון ְׁשעֹות ֲע ָ
ָׁשעֹות.
ִיתי
ּכִ ְמ ַעט ֹלא ָר ִא ִיתי ֶאת ַהּיְלָ ִדים ֶׁשּלִ יָ .הי ִ
חֹוזֵ ר ְמ ֻא ָחר ְמאֹוד ּבַ ּלַ יְלָ ה ,לִ ְפ ָע ִמים ֲא ִפּלּו
לִ ְפנֹות ּב ֶֹקרַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָּד ַאגְ ִּתי ֶׁש ָהעֹובְ ִדים
י ְָפ ְרקּו ֶאת ּכָ ל ַהּצִ ּיּוד וְ י ְַחזִ ירּו אֹותֹו לַ ַּמ ְח ָסן.
ִיתי ָקםַ ,הּיְלָ ִדים ּכְ בָ ר ָהיּו ּבְ בָ ֵּתי ַה ֵּס ֶפר.
ּכְ ֶׁש ָהי ִ
אֹותם ַרק ּבְ ַׁשּבָ תֶׁ ,ש ָאז
וְ כָ כָ ה יָצָ א ֶׁש ָר ִא ִיתי ָ
יֹוׁשב ִא ָּתם
ִיתי ֵ
בּועָ .הי ִ
ִיתי ָעיֵף ִמּכָ ל ַה ָּשׁ ַ
ָהי ִ
ְקצָ ת ִּומּיָד נִ ְר ָּדם.
לּוטין
וְ ָאז ִהּגִ ָיעה ַהּקֹורֹונָ ה וְ ִה ְׁשּבִ ָיתה לַ ֲח ִ
יֹוד ִעיםֵ ,אין
ֶאת ּכָ ל ֶה ָענָ ף ֶׁשּלָ נּוּ .כְ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם ְ
רּועים ּכָ ֵאּלּוִּ .פ ְתאֹום
ׁשּום ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲערְֹך ֵא ִ
יֹוׁשב ּבַ ּבַ יִת ּבְ ֶא ֶפס ַמ ַעׂש.
אתי ֶאת ַעצְ ִמי ֵ
ָמצָ ִ
ּבָ רּוְך ַה ֵּשׁם ִמּבְ ִחינָ ה ּכַ ְס ִּפית ִה ְס ַּת ַּד ְר ִּתיְ .קצָ ת
ֵמ ַה ַּמ ֲענָ ִקיםְ ,קצָ ת ִמ ָּמה ֶׁש ָח ַסכְ ִּתי ּכָ ל ַה ָּשׁנִ ים.
ֲאבָ ל ַה ַּמ ָּתנָ ה ַהּגְ דֹולָ ה וְ ָה ֲא ִמ ִּתית ֶׁש ִּקּבַ לְ ִּתי
ֵמ ַהּקֹורֹונָ ה ִהיא ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלִ י!
ִּפ ְתאֹום ָהיָה לִ י זְ ַמן לְ בַ ּלֹות ִעם ַהּיְלָ ִדים ֶׁשּלִ י,
לְ ַדּבֵ ר ִא ָּתם ,לְ ַׂש ֵחק ִא ָּתם וְ כַ ּמּובָ ן לִ לְ מֹד
ִא ָּתםִּ .פ ְתאֹום ּגִ ּלִ ִיתי ֵאילּו אֹוצָ רֹות ַמ ְד ִה ִימים
יֵׁש לִ י ּבַ ּבַ יִת! וְ כָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ּכִ ְמ ַעט ֹלא ַׂש ְמ ִּתי
לֵ ב ֲאלֵ ֶיהם.
מֹודה לַ ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּכָ ל יֹום ֶׁש ִהכְ ִר ַיח
ֲאנִ י ֶ
אֹותי לַ ֲעצֹר ֶאת ַה ֵּמרֹוץ ַה ְּמט ָֹרף ַהּזֶ הּ ,כְ ֵדי
ִ
ֶׁשאּוכַ ל לִ ְראֹות ֵאיזֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַמ ְד ִה ָימה יֵׁש לִ י.
ּתֹודה!
ּבֹורא עֹולָ םָ ,
ּתֹודה לְ ָך ֵ
ָ
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חבורת מיל"ה בעקבות הבוגד
ספור מתח בהמשכים
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סגירת מעגל

מטעינים ת'ראש

| אינטלגנציה וידע עולם | שלוחה 3

כלי נגינה

החבורה בהטענה
משחקי חברה ושעשועים | .שלוחה 4

שיעור מוזיקה חוויתי

אופן ההכנה:
מתחילים בהמסת הג'לטין:
שמים בכוס חד פעמית  70מ"ל מים ומוסיפים לתוכה  14גרם של אבקת ג'לטין,
משהים להתייצבות כ 15 -דקות ושומרים במקרר .מתקבל מרקם של ג'ל קרוש
וספוגי.
מכינים קרם פטיסייר:
שמים בתוך סיר חלב וגרגירים מחצי מקל וניל ומביאים לרתיחה.
טורפים בקערה ארבעה חלמונים עם  100גרם של סוכר .מוסיפים קורנפלור וקמח
וטורפים במטרפה עד לקבלת תערובת סמיכה ,חלקה ובהירה יותר.
משווים טמפרטורות:
כשתערובת החלב שבסיר הגיעה לרתיחה מוזגים  1/3ממנה לתוך קערת החלמונים
וטורפים נמרצות ,חוזרים על הפעולה עד שמחצית מהחלב הרותח מוטמעת
בחלמונים.
• מוזגים את יתרת החלב לתוך קערת החלמונים וממשיכים לטרוף היטב
• מחזירים את התערובת החמה לסיר ומניחים על גבי להבה בינונית ,מערבבים
בעזרת מטרפה עד שהתערובת מסמיכה היטב.
• מעבירים את הקרם פטיסייר לקערת מיקסר מצויד בוו גיטרה ,מפעילים את
המיקסר במהירות בינונית ,מוסיפים לו את הג'לטין הקרוש ומערבלים עד שהג'לטין
נמס היטב מהחום ,ועד שהקרם פטיסייר מצטנן.
• מוסיפים גבינה לבנה  9%ומערבלים לדקה נוספת עד לקבלת מסה הומוגנית של
הקרם פטיסייר עם הגבינה.
• בקערה נפרדת מקציפים  2מיכלי שמנת מתוקה עם סוכר עד לקבלת שמנת יציבה
ומקפלים לתערובת הגבינה.
• מניחים תבניות שקעים מסיליקון לבן (דגם סטון)על תבנית אפיה.
• מוזגים לתוכן את המוס ומקפיאים ל 8 -שעות לפחות.
מכינים גלאסז' צהוב לציפוי:
רצוי להכין את הגלאסז' יום לפני שמצפים את העוגה.
ממיסים  10גרם אבקת ג'לטין בתוך כוס עם  50מ"ל מים.
משהים להתייצבות כ 15 -דקות עד לקבלת ג'ל קרוש וספוגי ,שומרים במקרר.
מרתיחים בסיר מים עם סוכר וגלוקוזה (עד  100מעלות ) ,מוסיפים ריצ' גולמי ואת
הג'לטין הקרוש ,מערבבים היטב עד להמסת הג'לטין בתערובת .מוסיפים שוקולד
לבן ואבקת צבע מאכל לבן וצהוב ומערבבים היטב עד להמסה מלאה של השוקולד.
מסירים מהכיריים וטוחנים במוט בלנדר ,מצננים ושומרים במקרר.

מכינים עלים משוקולד לבן:
ממיסים במיקרוגל שוקולד לבן לפירקי זמן קצרים ,מערבבים ומחזירים למיקרוגל
להמסה נוספת ועד שהשוקולד נמס לגמרי.
מעבירים את השוקולד המומס לכוס חד פעמית או לכלי צר אחר.
מעבירים מטלית לחה על השולחן ומניחים רצועת שקף חלקה (הלחות תגרום לשקף
להידבק לשולחן ולא לזוז)
טובלים מחצית מהסכין בשוקולד ומניחים על השקף מרימים את הסכין מהשקף
לגובה של  2מ"מ מהשקף ומושכים כלפי חוץ (לכיוון הגוף) לקבלת עלה מושלם.
משאירים רווח של  1ס"מ ומכינים עלה נוסף .חוזרים על הפעולה עד שלא נותר
מקום על רצועת השקף.
מעגלים מעט את רצועת השקף עם העלים ומכניסים לתוך גליל של נייר מגבת ריק.
מעבירים להקפאה למשך  15דקות.
מוציאים מהמקפיא ומחלצים בעדינות את השקף מתוך הגליל.
בעזרת פלטה משחררים בעדינות את עלי השוקולד הקפואים.
מעבירים למגש ושומרים בהקפאה עד להרכבת המנה.
מצפים את העוגת מוס גבינה:
מתיכים את הזיגוג במיקרוגל בכל פעם ל 30 -שניות ,מערבבים וממיסים עד להמסה
מלאה .ממתינים שהציפוי יצטנן ממש ( 30מעלות) ורק אז מצפים את העוגה.
מחלצים בכל פעם  6יחידות של מוס מתבניות הסיליקון ומניחים אותם על רשת
,כשמתחתיה תבנית מרופדת בניילון נצמד לקליטת עודפי הציפוי( .המוס חייב להיות
קפוא ממש חזק כשמצפים אותו).
מוזגים את הציפוי מלמעלה ומניחים לציפוי ליזול.
נפטרים מעודפי הקרם בתחתית המוס ומעבירים לבסיס עגול מקרטון בצבע זהב או
לצלחת הגשה נאה.
מקשטים בעלה שוקולד לבן ובדפי זהב אכילים.
ניתן לקשט בכל מה שתבחרו ,בפרחים מבצק סוכר ,בשברי שוקולד מדוגמים
בנשיקות או בפרחים אכילים והכל כיד הדמיון הטובה.
שומרים במקפיא מוציאים מהמקפיא ומעבירים למקרר כשעתיים לפני ההגשה.
תנאי איחסון:
ניתן להכין את הגלאסז' לציפוי עם כל צבע מאכל שתבחרו .שומרים את הגלאסז'
במקרר עד שלשה חודשים או במקפיא לזמן ארוך עוד יותר.
ניתן להכין את המוסים מראש לצפות בגלאסז' ולקשט ולהקפיא בקופסא אטומה
היטב עד חודש ימים.

אתגר

הכינו מקצב לשיר מעוז צור ישועתי והקליטו אותו בקו (בנתב  ) 5המקצבים היפים ביותר יזכו בביתריות
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|המשך בעמוד23
אופן ההכנה:
מכינים את הבצק:
שמים חצי מכמות הקמח שבמתכון ( 500גרם) בקערת מיקסר ומערבבים לתוכה שתי כפות
שמרים יבשים.
מוסיפים את יתרת החומרים  -ביצים ,חלמונים ,סוכר ,שמן ומים חמימים ,ומקציפים
במהירות גבוהה במקצף בלון (לא ,זו לא טעות) עד לקבלת תערובת חלקה דלילה ואחידה.
משהים את הבצק כחמש דקות ומוסיפים את המלח.
בשלב זה מחליפים את מקצף הבלון בוו לישה.
לשימת לבכם :חשוב מאד להחליף את מקצף הבלון לוו לישה ,מי שלא יחליף מסתכן
בשבירה של מקצף הבלון ,וחבל.
מפעילים שוב את המיקסר ומוסיפים בהדרגה את הקמח שנותר (עוד ½ ק"ג) עד לקבלת
בצק רך חלק ואחיד.
זמן הלישה הראשוני יהיה כחמש דקות לפחות .לאחר מכן מכבים את המיקסר ,נותנים
לבצק לנוח כחמש דקות ,ואז לשים אותו פעם נוספת  -לחמש דקות.
לקבלת בצק איכותי ,רך ואוורירי ,מומלץ לחזור על הפעולה הזו של לישה-מנוחה ,לישה-
מנוחה כשלוש פעמים.
משמנים את קערת המיקסר ואת פני הבצק למעלה ומכסים ביריעת ניילון.
מתפיחים את הבצק עד להכפלת הנפח.
מכינים טופינג ירקות:
חותכים את כל הירקות לקוביות בגודל  1X1ס"מ מניחים בתבנית חד פעמית גדולה
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ויוצקים מעל הירקות את כל חומרי המשרה.
מערבבים היטב ואופים בתנור שחומם מראש ל 180 -מעלות לפחות חצי שעה ועד
שהירקות מתרככים ,מצננים.
מרכיבים ואופים:
בעזרת ידיים משומנות חותכים מהבצק חתיכות במשקל של  25גרם מגלגלים לנקניק
ומתפיחים בשנית למשך  10דקות.
מותחים ומשטחים כל נקניק בצק למיני פוקאצ'ה באורך  13ס"מ וברוחב של  3ס"מ.
מניחים על הפוקאצ'ות את הירקות ודואגים להניח על כל פוקאצ'ה מכל סוגי הירקות.
מתפיחים למשך  10דקות ואופים בתנור שחומם מראש ל 180 -מעלות כ 15 -דקות.
מגישים חם.
אופציה נוספת להגשה מרכזית:
מחלקים את הבצק ל 3 -חלקים שווים ויוצרים מכל חלק כדור ,מניחים את הכדורים על
תבנית מרופדת בנייר אפיה משומן היטב ,למנוחה של  10דקות.
מותחים כל כדור לפוקאצ'ה אובלית ,מורחים שמן זית ומפזרים את התוספת הרצויה.
(אפשר עגבניות שרי ,זעתר מלח גס ומעט שמן זית)
דוקרים את הבצק בעזרת האצבעות מכסים ומניחים להתפחה למשך  20דקות
אופים בתנור שחומם מראש ל 250 -מעלות כ 15 -דקות ועד שפני הפוקאצ'ות זהובים
ויפים.
מצננים ופורסים לפרוסות או שמגישים אותן שלימות.
טיפים של קונדיטורים:
מאותו בצק ניתן גם להכין לחמניות ביס נפלאות ופיצות מזונות.
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