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2 פתח ודיבור
מבוא

הקדמה קצרצרה ומתחילים!

מתרגשות להגיש לכן את הניוזלטר הדו-שבועי שלנו, ה”ביחד“ש“, 
-דרישת שלום חמה לכל הבנות אליהן אנו כ“כ מתגעגעות,

מוגשת בצורת אוסף של סיפורים, דברי חיזוק, מתכונים,
תמונות, מילתא דבדיחותא וכל מה שמעניין,

שיישלח אליכן פעם בשבועיים.

תודה מיוחדת לכל מי שעזר/ה בהפקת הגיליון! 

קריאה מהנה!

בס‘‘ד

cbnews2021@gmail.com

הבמה שלכן!
יש לך סיפור מעניין / שיר / ציטוט

בדיחה טובה / מתכון מדודה רבקה שתמיד מצליח?
או אפילו רעיון למדור שלא חשבנו עליו?

את מוזמנת לשלוח למייל:

מחכות לשמוע ממך! :)

שלום לכולן!



23 ענייני דיומא
הנני בידך

מאת הרב אריאל סופר | עריכה: שירה ברנס

אנו מוצאים כי חז“ל הקדושים הזכירו חמישה הבדלים 
בין החשמונאים לאויביהם:

• החשמונאים היו חלשים (לפחות באופן יחסי), ואילו 
היוונים בעלי עוצמה צבאית כבירה,

• החשמונאים היו מעטים – בכל קנה מידה ואילו 
אויביהם היו רבים לאין מספר,

• החשמונאים היו טהורים – וטהרתם עמדה להם מול 
טומאת היוונים,

• החשמונאים היו צדיקים ובשל כך נושעו מיד הרשעים,

• ולסיום החשמונאים היו בראש ובראשונה לומדי תורה - 
ואילו היוונים מוגדים ”זדים“.

לכאורה, בהתבוננות שטחית, יכולים אנו לחלק את חמשת 
ההבדלים הנ“ל לשני קבוצות: 

ישנם את שני ההבדלים הראשונים, אשר מבליטים את 
הנס ותוקפו – אף שהיו החשמונאים חלשים ומעטים – נצחו 

את הגבורים והרבים,

לעומת זאת שלושת ההבדלים האחרונים מהווים את 
הסיבה לניצחון; בגלל שהיו החשמונאים טהורים וצדיקים 

ולומדי תורה – לכן עשה להם השם את הנס וזכו לניצחון.

כל זאת לכאורה, אולם לאחר התבוננות נראה כי חמשת 
ההבדלים כולם – לא נועדו אלא להסביר על שום מה זכו 

החשמונאים לתשועה הניסית ולנצחון המופלא.

צריך להבין כי את המלחמה לא ניהלו החשמונאים, לא 
מתתיהו ובניו לא החסידים הצדיקים, אלא בורא עולם 

בכבודו ובעצמו. והחשמונאים זכו לכך, דווקא משום שהיו 
חלשים ודווקא משום שהיו מעטים, דווקא משום שידעו 
בבירור והכירו כי את עיניהם אין להם לשאת אל גבורת 

הסוס וחיילו אלא אך ורק אל אביהם שבשמים!! 
אמנם לא עמדו לרשותם פילי מלחמה, סביר אף להניח כי 

ציודם האישי לקה בחסר ביחס ליוונים, אך הם היו מצוידים 
במיטב הטכנולוגיה הרוחנית, אחזו בידם את חרב הביטחון 
ומגן האמונה, את הידיעה הברורה כי ד‘ הוא הנלחם להם – 

”מי כמוך באלים ד‘“! מול הנשק הזה לא היה ליוונים כל 
סיכוי לעמוד. יתר על כן, לו היו החשמונאים תולים את 

הצלחתם בכוחם, בגבורתם או באומץ הלב שגילו בקרב 
וכו‘, הרי בזה עצמו היו נכנעים לתרבות יוון אשר חרטה על 
דגלה את הערצת הכח והגבורה ושאר הצלחותיו של בשר 

ודם. הצלחתם ונצחונם הניסי של החשמונאים – נבעו 
מההכרה הברורה שלהם כי אין עצה ואין תבונה ואין חכמה 

ואין גבורה – אלא בחסדו של מקום.

נמצא אם כן, כי בתפילתינו – מזכירים אנו אמנם חמישה 
הבדלים בין החשמונאים ליוונים, אשר כולם מהווים סיבה 

לניצחון המופלא: החשמונאים נצחו מאחר והיו חלשים 
מאחר והיו מעטים מאחר והיו צדיקים מאחר והיו טהורים 

מאחר והיו לומדי תורה!!

בזמנים אלו בהם כל המדע והטכנולוגיה מרים ידיים אל 
מול יצור זעיר שאינו נראה – נישא עיניים לשמים, נאמין רק 

בו יתברך ונחכה יחד לניסים שיבואו עלינו לטובה.

בס‘‘ד

ברצוני לשתף אתכם ברעיון מיוחד, אותו שמעתי לפני 
שנים רבות בשמו של רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל.

ב“על הניסים“ אנו אומרים, "מסרת גבורים ביד חלשים 
ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד 

טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך". 
נס גדול הוא כאשר גבורים נופלים ביד חלשים. שלא 

כדרך הטבע הוא שהרבים יפלו ביד מעטים. אך ההמשך 
התפילה לא מובן. "טמאים ביד טהורים" וגו‘. מדוע 

הוסיפו זאת? הרי אין זה נס כאשר הרשעים והטמאים 
הם אלו שהפסידו במלחמה.

תשובתו של הגאון ר' איסר זלמן מרגשת:
במלחמה יש פעולות רבות, חלקן אף אכזריות ודורשות 

הרבה רשעות. ונראה שחלילה, רק מי שיש לו כח של 
רשע או רוע, יכול להשיב מלחמה. ואולי גם לנצח.

אך כאשר צד אחד במלחמה הוא צד של צדיקים, ישרים 
ועוסקי תורה, אין בכחם לעשות דברים של רוע. אין 

להם תשובה לכלים בהם משתמשים הרשעים 
במלחמתם. דרך הטבע היא שהצדיק יפסיד במלחמה 

מול הרשע. והטוב לא ינצח את הרע.

מכאן, שרק בשגחתו הפרטית ושמירתו של הבורא 
יתברך, ינצח עוסק התורה והצדיק.

כמה מוסר יש באמירה עמוקה זו. פעמים רבות אנו 
נתקלים במקומות בהם חוסר יושר או אפילו מעט רוע, 

יכולים לעזור לנו כך כך... אם נדבר חלילה רעה על 
המתחרה. אם נשתמש בכלים בהם העולם משתמש, 

לצערינו. נראה לנו שאולי נצליח... 
אבל "עסק התורה" שלנו, הצדיקות, מונעת אותנו 

מלפעול בדרך שבה העולם נלחם על השגים.

באים ימי החנוכה ומבטיחים לנו, כי ד' יתברך לא יעזוב 
אותנו חלילה. "לא ראיתי צדיק נעזב". 

מלחמה ללא כלים היא מלחמה בה ד' ילווה אותנו 
וישגיח עלינו, ויצליח דרכינו.

הרב אריאל סופר:

(מקורות: ”על התשועות“, הרב למברסקי שליט"א) 



4 טור אורח
הרב אהרון מרגלית

מחבר הספר ”אתהלך“

מהיכן נוטלים את הכוחות?

בתקופה זו שבה כולנו מתמודדים עם אתגרים 
מורכבים ולא פשוטים, אחת השאלות שאני נשאל 

עליהן היא שאלה שגם אני שאלתי את עצמי 
פעמים רבות במהלך חיי: מהיכן שאבתי את 

הכוחות להתמודד? איך שרדתי את כל ההתמו־
דדויות ונותרתי שפוי למרות הכל? מסלול ההתמו־

דדויות שנדרשתי לעבור, מגיל שנתיים וחצי ואילך, 
היה לגמרי לא פשוט, התמודדויות מפתיעות ובלתי 

צפויות שכל אחת מהן היתה בעלת פוטנציאל 
הרסני לגמרי. אני עצמי שאלתי שאלה זו עשרות 

אנשים שפגשתי בהם בשעת משבר וקושי. שאלתי 
חולים מיוסרים על ערש דווי; שאלתי אבלים והורים 

שכולים המתמודדים עם כאב של אבדן בלתי 
מושב; שאלתי זוגות הממתינים שנים רבות 

לפקודת ישועה ורחמים; מעוכבי שידוכים או בוגרי 
נישואין כושלים; שאלתי הורים לילדים חולים; 

שאלתי ושאלתי ולא הפסקתי לשאול. ולהישאל. 
ההנאה שלי היא, כאשר אני מגלה שכולם-כולם 

משמיעים את אותה תשובה. גם אם הניסוחים 
שונים והצלילים לא בדיוק מופקים מאותו מיתר, 

המהות אינה שונה מאדם לאדם ומתשובה 
לתשובה. 


במקום לצטט את כל הניסוחים המקבילים 

לתשובה האחת והיחידה, אני מעדיף לכתוב אותה 
במלים ברורות ובהירות: מהיכן נוטלים את 

הכוחות?! - הם פשוט שם. כל הזמן! 
בצלו של קושי ובחסותו של אתגר אנו מגלים 

אותם, נוכחים לראות כי הקדוש ברוך הוא צייד 
אותנו מראש בכוחות שאנו זקוקים להם בשעת 

משבר. להמחשה נשתמש בהשוואה: אנחנו יכולים 
לקיים מערכת יחסים קרובה עם אדם סימפטי 

ונעים הליכות, שהשלווה והשקט הם נר לרגליו 
וסמל לדרכיו. עד לרגע בו מישהו פגע בו והכעיס 

אותו. לפתע באים לידי ביטוי כוחות אדירים, עד כדי 
שכל הסביבה נחרדת מעוצמת התגובה. "לא 

האמנתי לעצמי שהוא מסוגל לאבד שליטה ולבטא 

כאלו רגשות עכורים", סחים אנשים בהשתוממות. 
ואני שואל: האם אלו רגשות שלא היו בו באותו אדם 

קודם לשעת כעסו?! היו גם היו, אלא שאדם ניכר 
בכעסו.

בדיוק כך, הכוחות המתגלים בשעת קושי ואתגר - 
שלא לדבר על טרגדיה ומשבר - אינם כוחות חדשים 

שניתנו לנו ברגעים בהם איננו מסוגלים לשרוד 
בלעדיהם. הם קיימים וזמינים להפעלה בכל רגע 

ובכל מצב. אז הם רק באים לידי ביטוי.


וכדי שנוכל 'ברגע האמת' להוציא את הכוחות הללו 
מן הכח אל הפועל אנו חייבים להזכיר לעצמנו בכל 

עת. בבחינת 'והשבת אל לבבך'. להפנים במעמקי 
לבנו, כי אכן יש לנו את כל הכוחות הנדרשים, וגם אלו 

שידרשו לנו בעתיד, כדי להתמודד עם כל האתגרים 
שבורא עולם מציב ויציב לפתחנו. אז יש סיכוי 

ש'ברגע האמת', כשאתגר יצנח לפתע על ראשנו, 
נזכור זאת. ועצם ידיעת עובדה זו כשלעצמה, תתן לנו 

כוחות להתמודד באופן נכון ומועיל.

בס‘‘ד

לבנות "ביחד" היקרות,
אנו, 'חיילי הקומנדו' של בורא עולם, 

למדנו במהלך האימונים הרבים שעברנו, 
לא להביט לאחור ולא לחשוב על מה שחסר, 

למדנו להביט תמיד רק קדימה ולהתמקד 
רק בדבר אחד, והוא: 

מה אנו כן יכולים לעשות, כעת, ובאופן מועיל?
אז יתגלה בפניכם מי שאנו באמת, 

לפתע תגלו אדם שלא הכרתם, 
תגלו את העושר שבנו, את היכולות המדהימות

הקיימות בכל אחד ואחת מתוכנו.
מאחל לכולכן מעומק הלב, בריאות איתנה, 

חיים מלאי משמעות, והגשמת שאיפות 
וחלומות עם הרבה אושר ושמחה.

בנימה אישית
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מאת: שרי וינר, סופרת

תחשבי טוב טוב!

"איזה יום עבר עלי"  יוכבד טורקת את 
הדלת אחריה. "נורא!".

היא מעיפה את התיק לסוף הבית בתנועה 
עצבנית, ומחפשת זוג אוזניים לשפוך 

בפניהם את מר גורל היום המסכן שהיה לה. 
סיבוב קצר מבהיר לה, כי גם חציו השני של 

היום הולך להיות כך.
אף לא אחד בבית. 

היא פונה לקיר המרכזי בסלון:  "למה??" 
הוא נותר אדיש כמקודם. 

המטבח מקדם אותה עם אפס ריחות של 
ארוחת צהרים. "אוף!".  

חושך ממלא את ליבה בגוונים קודרים,  
ממלא את  העולם היפה שסובב את כולם. 

רק היא בחוץ.  
בנייד של  אמא אין מענה, כמובן. היא לא 

חשבה  שיקרה אחרת. 
לאבא היא לא מנסה. ולמזכירות בית הספר 
זה מיותר ממש, וכי מה תבקש? לשחרר את  
אלישבע  ומלכי מבית הספר,  מאיזו סיבה? 

שאחותן הגדולה לא אוהבת את  הבית על 
ארבע קירותיו  שומם כל כך?

למה הכל מעצבן לה  כל הזמן. אין לה כח 
להקשיב בשעורים,  

אין מורה אחת בכל הסמינר שהיא אוהבת, וזה 
הדדי  ביניהן. לכולן  יש חברות וחבורות, ולה? 

הילדה הכי מסכנה בכיתה משגרת לעברה 
חיוכים אומללים בהפסקות.  אין לה אפילו 

למי להתקשר  בדכאון הזה. 
אף אחד בטח לא יענה לה. 

קרני השמש  שחדרו מבעד לחלון לא הצליחו 
להאיר אפילו חלק קטן בליבה, 

הם רק סינוורו את עיניה ומלאו אותן  בדמעות  
של רחמים עצמיים. זהו, היא סיכמה לעצמה, 

אין זה כי אם מזל רע הרודף אחריה לכל 
מקום בו היא הולכת,  ותמשיך ללכת.  פסימית 

אמיתית רואה שחורות בכל הזדמנות; היא 
נפלה בצד הלא נכון של החיים, היא מעודדת 

את עצמה, לא לכולם החיים מאירים פנים, 
עליה להשלים עם הענין. ובדחיפות.



דמות לא מוכרת נעמדת בפתח הכיתה,  חיוך 
רחב על פניה הצעירות. 

מהם המבטים האלו שהיא שולחת לעברי? 
זהו, כבר אני לא מוצאת חן בעיניה? בטח 

בס‘‘ד

סימנה אותי. ראתה את השוונצים ליד 
העיניים.  יוכבד אפילו לא נאנחת.

"בוקר אור" המורה פוסעת פנימה, "אני 
אהיה היום במקום  המורה  רבקה."   

קריצות  של אושר  עוברות בין הבנות.  אף 
אחת לא אוהבת שעור תחביר , אבל יוכבד 
בטוחה שהיא הכי שונאת  מכולן.  טוב, אף 

שיעור היא לא מחבבת במיוחד  בסמינר 
הזה.  

גם השיעור הזה יהיה משעמם מן הסתם, 
מה הצעירונת הזו יכולה לחדש לנו?

"מילה אחת שמשנה חיים"  המורה פותחת 
בקול מתוק. יוכבד לא אוהבת חנופה.  "אם 

רק נתרגל לומר אותה ולחפש סיבות  
בשבילה, הכל יראה אחרת, ותאמינו לי", 

היא ממשיכה, "שזה לא קשה בכלל..." 
יוכבד לא התכוונה להקשיב רק שהפתיחה 

הייתה מסקרנת. היא  תחכה לשמוע מהי 
המילה, ותמשיך בעיסוקיה הרבים.

אחרונות הבנות משתתקות כשהמורה 
מבקשת להוציא דפים ועטים.  

ליוכבד הכל מונח על  השולחן.  
"רשומנה בבקשה חמישה דברים טובים 

שקרו לכן הבוקר. כמו," היא מדגימה,  
"שהספקתן את האוטובוס  בלי צורך לעלות 

עליו קצרות נשימה".  החיוך שלה קטן.
מה היא מחייכת כל הזמן? ומה זו הבקשה 

המסובכת  שהיא מנחיתה בלי התראה?  
דברים טובים?  היא קמה מאוחר  ושכחה 

את האוכל בבית ו... ו...

מוטב שתעשה רשימה הפוכה.  
אבל המורה מבקשת, ומסתובבת ביניהן, לא 

מוותרת לאף אחת.  בשולחן שלה היא 
נעצרת.  רואה את הדף שלה  חרוט בקשקו־

שים בעט שחור. "אפילו לא דבר אחד?"  הקול 
שלה לוחש,  מבהיל אותה לרגע. "לא הגיוני". 

יוכבד רוצה לספר על הבוקר המזעזע. אבל 
חושבת פתאום כמה החשיבה שלה, לא 

הגיונית. 
"אני לא מעוניינת להתערב"  העיניים של 

המורה בוחנות אותה.  "רק רוצה שתחשבי 
טוב טוב" 

והיא חושבת.  מתעלמת  מהקולות  שעולים 
בתוכה, אומרים כי חבל על המאמץ. 

היא קמה היום בבוקר. כרגיל מאוחר. אבל 
היא קמה!  לכתוב את זה?

היא התלבשה  בחולצה  אממ... מגוהצת. מי 
גיהץ לה? אמא.  לרחל  מהטור ליד למשל אין 

אמא שתגהץ לה...
הגילוי הזה  מדהים  ומבלבל אותה.  מטלטל 

את העולם היציב שבנתה לעצמה, והיה 
לתירוץ הטוב ביותר  לכשלונות הרבים 

שאפפו אותה.
עולם בו היא  המסכנה היחידה, קרבן 
למציאות (ולכן אין צורך להשקיע בו, 

להתאמץ.)
"תודה". הצעירונת חוזרת למקומה שעל יד 

הקתדרה. ”תודה“, חושבת לעצמה יוכבד, 
בעצם, יש לה הרבה על מה להודות. 

אף לא אחד בבית. 
היא פונה לקיר המרכזי בסלון:  

"למה??" 
הוא נותר אדיש כמקודם.

יוכבד לא התכוונה להקשיב, 
רק שהפתיחה הייתה מסקרנת. 
היא  תחכה לשמוע מהי המילה, 

ותמשיך בעיסוקיה הרבים.
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"איזה יום עבר עלי"  יוכבד טורקת את 

הדלת אחריה. "נורא!".
היא מעיפה את התיק לסוף הבית בתנועה 

עצבנית, ומחפשת זוג אוזניים לשפוך 
בפניהם את מר גורל היום המסכן שהיה לה. 
סיבוב קצר מבהיר לה, כי גם חציו השני של 

היום הולך להיות כך.
אף לא אחד בבית. 

היא פונה לקיר המרכזי בסלון:  "למה??" 
הוא נותר אדיש כמקודם. 

המטבח מקדם אותה עם אפס ריחות של 
ארוחת צהרים. "אוף!".  

חושך ממלא את ליבה בגוונים קודרים,  
ממלא את  העולם היפה שסובב את כולם. 

רק היא בחוץ.  
בנייד של  אמא אין מענה, כמובן. היא לא 

חשבה  שיקרה אחרת. 
לאבא היא לא מנסה. ולמזכירות בית הספר 
זה מיותר ממש, וכי מה תבקש? לשחרר את  
אלישבע  ומלכי מבית הספר,  מאיזו סיבה? 

שאחותן הגדולה לא אוהבת את  הבית על 
ארבע קירותיו  שומם כל כך?

למה הכל מעצבן לה  כל הזמן. אין לה כח 
להקשיב בשעורים,  

אין מורה אחת בכל הסמינר שהיא אוהבת, וזה 
הדדי  ביניהן. לכולן  יש חברות וחבורות, ולה? 

הילדה הכי מסכנה בכיתה משגרת לעברה 
חיוכים אומללים בהפסקות.  אין לה אפילו 

למי להתקשר  בדכאון הזה. 
אף אחד בטח לא יענה לה. 

קרני השמש  שחדרו מבעד לחלון לא הצליחו 
להאיר אפילו חלק קטן בליבה, 

הם רק סינוורו את עיניה ומלאו אותן  בדמעות  
של רחמים עצמיים. זהו, היא סיכמה לעצמה, 

אין זה כי אם מזל רע הרודף אחריה לכל 
מקום בו היא הולכת,  ותמשיך ללכת.  פסימית 

אמיתית רואה שחורות בכל הזדמנות; היא 
נפלה בצד הלא נכון של החיים, היא מעודדת 

את עצמה, לא לכולם החיים מאירים פנים, 
עליה להשלים עם הענין. ובדחיפות.



דמות לא מוכרת נעמדת בפתח הכיתה,  חיוך 
רחב על פניה הצעירות. 

מהם המבטים האלו שהיא שולחת לעברי? 
6זהו, כבר אני לא מוצאת חן בעיניה? בטח 

סימנה אותי. ראתה את השוונצים ליד 
העיניים.  יוכבד אפילו לא נאנחת.

"בוקר אור" המורה פוסעת פנימה, "אני 
אהיה היום במקום  המורה  רבקה."   

קריצות  של אושר  עוברות בין הבנות.  אף 
אחת לא אוהבת שעור תחביר , אבל יוכבד 
בטוחה שהיא הכי שונאת  מכולן.  טוב, אף 

שיעור היא לא מחבבת במיוחד  בסמינר 
הזה.  

גם השיעור הזה יהיה משעמם מן הסתם, 
מה הצעירונת הזו יכולה לחדש לנו?

"מילה אחת שמשנה חיים"  המורה פותחת 
בקול מתוק. יוכבד לא אוהבת חנופה.  "אם 

רק נתרגל לומר אותה ולחפש סיבות  
בשבילה, הכל יראה אחרת, ותאמינו לי", 

היא ממשיכה, "שזה לא קשה בכלל..." 
יוכבד לא התכוונה להקשיב רק שהפתיחה 

הייתה מסקרנת. היא  תחכה לשמוע מהי 
המילה, ותמשיך בעיסוקיה הרבים.

אחרונות הבנות משתתקות כשהמורה 
מבקשת להוציא דפים ועטים.  

ליוכבד הכל מונח על  השולחן.  
"רשומנה בבקשה חמישה דברים טובים 

שקרו לכן הבוקר. כמו," היא מדגימה,  
"שהספקתן את האוטובוס  בלי צורך לעלות 

עליו קצרות נשימה".  החיוך שלה קטן.
מה היא מחייכת כל הזמן? ומה זו הבקשה 

המסובכת  שהיא מנחיתה בלי התראה?  
דברים טובים?  היא קמה מאוחר  ושכחה 

את האוכל בבית ו... ו...

מוטב שתעשה רשימה הפוכה.  
אבל המורה מבקשת, ומסתובבת ביניהן, לא 

מוותרת לאף אחת.  בשולחן שלה היא 
נעצרת.  רואה את הדף שלה  חרוט בקשקו־

שים בעט שחור. "אפילו לא דבר אחד?"  הקול 
שלה לוחש,  מבהיל אותה לרגע. "לא הגיוני". 

יוכבד רוצה לספר על הבוקר המזעזע. אבל 
חושבת פתאום כמה החשיבה שלה, לא 

הגיונית. 
"אני לא מעוניינת להתערב"  העיניים של 

המורה בוחנות אותה.  "רק רוצה שתחשבי 
טוב טוב" 

והיא חושבת.  מתעלמת  מהקולות  שעולים 
בתוכה, אומרים כי חבל על המאמץ. 

היא קמה היום בבוקר. כרגיל מאוחר. אבל 
היא קמה!  לכתוב את זה?

היא התלבשה  בחולצה  אממ... מגוהצת. מי 
גיהץ לה? אמא.  לרחל  מהטור ליד למשל אין 

אמא שתגהץ לה...
הגילוי הזה  מדהים  ומבלבל אותה.  מטלטל 

את העולם היציב שבנתה לעצמה, והיה 
לתירוץ הטוב ביותר  לכשלונות הרבים 

שאפפו אותה.
עולם בו היא  המסכנה היחידה, קרבן 
למציאות (ולכן אין צורך להשקיע בו, 

להתאמץ.)
"תודה". הצעירונת חוזרת למקומה שעל יד 

הקתדרה. ”תודה“, חושבת לעצמה יוכבד, 
בעצם, יש לה הרבה על מה להודות. 

בס‘‘ד

"אפילו לא דבר אחד?"  
הקול שלה לוחש, 

מבהיל אותה לרגע.  
"לא הגיוני."

בניוזלטר הבא המדור ”עוד סיפור אחד“ יעסוק בנושא ”שעשה לי נס“ - על הניסים שביומיום. 
יש לך סיפור מתאים? את מוזמנת לספר לנו! 

מה הסיפור שלך?



7 נתפס בעדשה
מדור תמונות

תמונה שווה + כמה מילים

לתפוס את הרגע - השראה מהיומיום

רגעים בלתי נשכחים

בס‘‘ד

”צל בסך הכל אומר
שיש מקור אור קרוב“

פעם פעם,
יכלנו להתאסף כל החמולה באוטובוס אחד.
בעז“ה שניפגש שוב בקרוב!!
מצליחות לזהות מי בתמונה?

מסכות או לא להיות

הרגע של: מיכל בן חמו

טיול לדרום, 2018

רק רגע!
יש לך רגע מצולם שאת רוצה לשתף? שלחי לנו!

cbnews2021@gmail.com
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8 נכנסנו למטבח
מתכונים

והפעם: הסלט המנצח (?) 7
בס‘‘ד

בעיקרון מה שאתן אוהבות-
עגבניות/מלפפונים/חסה/כרוב, 

פלפלים/גזר/בצל...

חומרים לסלט

הסלט
של דבורי

הסלט
של יהודית

חומרים לרוטב

• 1 כוס שמן
• 3 כפות מיונז
• 3 כפות חומץ
• 6 כפות סוכר 

• 3 שלוקים מכובדים של רוטב סויה
• 1.5 פלפל שחור גרוס

• 3 כפיות חרדל

ובזזזז בבלנדר..

• חסה 
• כרוב סגול 
• בצל סגול 

• צנוברים וחמוציות

חומרים לסלט

חומרים לרוטב

• 2 כפות דבש 
• רבע כוס שמן
• חצי כוס חומץ
• 3 כפיות סוכר

• חצי כפית מלח
• כפית חרדל

למעלה אפשר לפזר 
דוריטוס טבעי/מנצ'ס

/נשנושים...

יש לך מתכון מנצח?

לעוגה, סלט או אפילו געפילטעפיש? 
נשמח לשמוע! ולטעום.. (-לא כולל הגעפילטעפיש, ט.ל.ח.)



89 העמוד האחרון
בדיחות, ציטוטים ושאר ירקות

יותר נכון קינוח..

בס‘‘ד

  את כבר יודעת מה לעשות...

- עולה על המשקל
- מסתכלת על המספר

- "איך הגעתי למשקל הזה?!
   אה, חחח, אני עם גרביים"

כבר שמעתי שמות ממש 
מוזרים לילדים,

אבל השיא היה ככשמעתי 
אמא לתאומים צועקת-

 "אוי ואבוי, מה עשיתם?!"

הרגע הזה כשאת חוזרת הביתה וכולם ישנים,-
את נכנסת בשקט, נועלת את הדלת לאט ובשקט, 

צועדת בשקט ומפילה כיסא שעליו מגש אלומניום ופסנתר

כל הרצפה במקלחת

 מים ואין לי סמרטוט, 

מה אני עושה עכשיו?!

מגבת: אל תיתני לי 

את המבט הזה.

שעון מעורר: קום!
אני: עוד חמש דקות..

שעון מעורר: קום עכשיו!
אני: עוד חמש דקות..

שעון מעורר: שמת לב 
שאתה מתווכח 
עם חפץ דומם?

אני: אתה התחלת...
07:00 - עייפה
11:00 - עייפה
15:00 - עייפה
21:00 - עייפה
02:00 - רוצה 
לסדר ולעצב 
את כל הבית

מחדש...

מילתא דבדיחותא

רופאים ממליצים 
על נטילת ויטמינים לחיזוק 

המערכת החיסונית, 
חלקם ממליצים ויטמין C, חלקם 

 ..D על ויטמין
למרות זאת, יש הרבה שמתלוננים 

על חסר בוויטמין P. (=פרוטקציה:) 
לדעת מומחים, 

 :B הדבר נגרם ממחסור בויטמין
”אין הדבר תלוי אלא בי!“

בריאות משפט לחיים

הוא בעצם מפסידן

שניסה

מנצח

עוד פעם
אחת

• למחשבה

ללמוד מהשני
ולהישאר אני


