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פתח ודיבור
מבוא

הקדמה קצרצרה ומתחילים!

חנוכה שמח ור"ח טוב לכולן!

שמחות לכתוב לכן בחג הזה!:(
מתגעגעות ממש לכולן, ומקוות שאת החנוכה הבא

נוכל לחגוג יחד ללא מסכים ומחיצות..

תודה מיוחדת לכל מי שעזרה בהפקת העיתון!
קריאה מהנה!
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ענייני דיומא
לא פיללתי

מאת חדווה קושניר

חנוכה שמח חברות! 

אומרים שבימי החנוכה אפשר לזכות לניסים בכל 
התחומים, ובמיוחד בעת הדלקת נרות חנוכה 

נפתחים כל שערי שמים לתפילתנו.

אך מהי תפילה? האם תמיד תפילה עוזרת? ומה זה 
אומר כשהתפילות לא נענות? 

-רציתי לשתף אתכן בהרצאה יפה ששמעתי מאת 
הרב דוד אהרון, שאולי תאיר באור אחר את נושא 

התפילה.

מהו למעשה המושג  שאנחנו קוראים לו תפילה?

כשאנחנו מתפללים, למשל, על מישהו חולה. מה 
 אנחנו חושבים שקורה? 

אומר ר' אהרון,  הנה אולי ה' כביכול 'לא שם לב', 
אבל חברי לא מרגיש טוב, והייתי רוצה שהוא יהיה 

בריא. ה', האם תוכל בבקשה לשנות את דעתך 
 ולעשות אותו בריא? 

כמה ימים אחרי, חבר שלי עדיין לא בריא. אז אני 
אומר, בסדר, אביא עוד כמה אנשים שיתפללו יחד 

על חבר שלי. אולי אם נהיה כמה, ה' יראה אותנו. 
 -אבל שום דבר לא קורה. 

אז אנחנו אומרים: בסדר ה', אנחנו מבינים. 
נארגן עצרת תפילה. כולם יתפללו על חבר שלנו 

שיתרפא. -אבל עדיין, שום דבר לא קורה. אז כבר 
אנחנו אומרים: בסדר ה'. אתה רוצה שזה יהיה 

בדרך הקשה? אנחנו שולחים אימייל. כן, אימייל. 
אלפי אנשים יקבלו את השם של החבר שלנו 

לתפילה. אלפי אנשים כל יום יזכירו את השם של 
האיש הזה ו'ינדנדו' בכל יום עד שתשנה את דעתך. 

האם זוהי באמת מהות התפילה? לשנות את דעתו 
של הקב"ה?

הרי לא הגיוני לומר שהקב"ה גרם 'בטעות' ח"ו 
לאותו איש להיות חולה, ובעקבות התפילה שלנו, 

 חזר בו ושינה את דעתו.
-אין זה אומר שאנחנו לא צריכים להתפלל עבור 
חברינו ועבור עצמנו. אבל בואו נבין מה זה אומר:

בלשון הקודש ישנם פעלים מצומדים = פעלים 
שאנחנו עושים עבור עצמנו, ויש פעלים שאנחנו 

עושים כלפי אחרים. לדוגמא, אם אני שם בגד 
לעצמי, אני "מתלבש". )=פועל מצומד(, אך אם אני 

שם בגד לבני הקטן, אני "מלביש" אותו.

כשאני אומר תהילים )גם כשהם מיועדים עבור 
מישהו אחר(, אני מתפלל. כלומר, אני עושה פעולה 

עבור עצמי.

באמצעות התפילה אנו משנים משהו בעצמנו.

זאת פריצת דרך גדולה בהבנה. כשאנחנו הולכים 
לבית הכנסת, כשאנחנו פותחים סידור, אנחנו לא 

מדברים אל ה' רק כי אנחנו חושבים שה' צריך 
לשמוע מה יש לנו לומר, ושאם ה' ישמע את מה שיש 
לנו לומר אז איכשהו זה ישנה את דעתו. אלא אנחנו 

צריכים לשמוע את מה שיש לנו לומר. 

אבל רגע…  על איזה שינוי מדובר, ומה זה בכלל 
השורש "פלל"? 

אם אמרנו שבניין "התפעל" פירושו לעשות משהו 
עבור עצמך, מה בעצם את עושה לעצמך? מה פרוש 

לעשות לעצמך "פלל"?

הדרך הטובה ביותר לגלות מהי כוונת המילה היא 
לראות היכן נעשה שימוש במילה זו בתורה.

המילה פלל נמצאת ברגע מאוד מרגש בהיסטוריה 
שלנו:

יעקב עומד למות. בנו יוסף בא ומבקש מאביו ברכה 
עבור שני ילדיו, אפרים ומנשה. 

זאת פריצת דרך גדולה בהבנה. 
כשאנחנו הולכים לבית הכנסת, 

כשאנחנו פותחים סידור, אנחנו לא 
מדברים אל ה' רק כי אנחנו חושבים 

שה' צריך לשמוע מה יש לנו לומר
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ברכה מאביו שכבר נטה להאמין שהוא נרצח, ורק 
אחרי 22 שנה, הוא גילה מחדש את בנו. ולא רק זה, 

זוכה לראות את ילדיו.

 יוסף מבקש, "אבא, אני רוצה ברכה עבור ילדיי." 
ומה יעקב משיב? "לא פללתי..."  =לא עשיתי 

"פלל" שאזכה לראות את פניך. ואלוקים בירך אותי 
שאראה אפילו את פני ילדיך. 

אז מה פירוש פלל? תמלאו את החסר במשפט. 
מעולם לא חלמתי ש.. מעולם לא ציפיתי.. מעולם 
לא חשבתי.. זה המשמעות של להתפלל. אני לא 

בא לאלוקים כדי להעביר מידע שאולי אין ברשותו, 
ולקוות שישנה את דעתו. אלא להתפלל זה – אני 

שופך את אשר בנשמתי לפני אלוקים.

רש"י מסביר, מה יעקב בעצם אמר? לא פללתי, 
לא מילאתי את ליבי לחשוב את המחשבות, שאי 
פעם אראה את פניך שוב. ובורכתי לראות אפילו 

את ילדיך. -זו אמורה להיות המשמעות כשפותחים 
סידור: לעסוק בפעולה של מילוי לבך לחשוב 

את המחשבות, לחלום את החלומות, לרצות את 
הרצונות האולטימטיביים הללו בחייך.

בבית הכנסת, מי מנהיג את התפילה? -החזן. 

ומה המשמעות של המילה חזן? חזן מלשון חזון. 
במילים אחרות, החזן מוביל את התפילה בפעולה 
של חזון, של מחשבה. אנחנו חוזים, ואנחנו מצפים 

לשלום בארץ. אנחנו חוזים ומצפים לבריאות. אנחנו 
חוזים ומצפים לקיבוץ גלויות של עמנו, והקמת 

ארצנו מחדש. וככל שנרצה יותר את מה שאלוקים 
כבר רוצה, כך רצון ה' יוכל יותר להיכנס אל חיינו. 

במילים אחרות, רוב האנשים חושבים שכל מטרת 
התפילה היא לנסות לגרום לאלוקים לרצות את מה 

שאנחנו רוצים. אבל זו לא המטרה של להתפלל. 

המטרה של להתפלל, בחוויה שלנו, היא לא איך 
לגרום לאלוקים לרצות את מה שאני רוצה. אלא 

איך לגרום לי לרצות את מה שאלוקים רוצה. וככל 
שאיישר את רצוני באותו קו עם הרצון האלוקי, כך 

אוכל להתחבר ולהפוך לערוץ שממלא את רצונו של 
אלוקים בעולם. 

אנחנו לא צריכים לשנות את דעתו של אלוקים. 
לאלוקים מטרה אחת והיא לתת לכל אחד מאיתנו 

את הטוב ביותר. את הטוב האבסולוטי. 

אז מדוע איני חווה את הטוב האבסולוטי בחיי? כי אני 
לא מחובר ומוכן לקבל את הברכה הזאת שנכנסת 

לחיי. 

הבעל שם טוב מסביר שקללה בחייך היא ברכה 
שאינה רצויה. הברכה מנסה להיכנס לחייך, אבל 
היות שאינך מכוון אליה, היות שאינך פתוח לקבל 

אותה, אתה אינך חווה אותה.

זה כמעט כמו עטלף. עטלפים חיים בחושך, כי אינם 
יכולים להתמודד עם האור. אם היינו מכוונים אור 

לעיניו של עטלף, ולאט לאט מגבירים את האור, מה 
העטלף היה חווה? חושך, ויותר חושך. כי בשביל 

עטלף חושך זה אור ואור זה חושך. ולעיתים, כך גם 
עבורנו.

היהדות מלמדת שרק אור נכנס לעולם מהקב"ה. 
אבל אם אנחנו לא מכוונים, אם אנחנו לא מיישרים 

קו במחשבה וברצון, אז הברכה הזאת הופכת 
למשהו כואב מאוד. איך תפילה  באמת עובדת? איך 

 אתה עושה שיישמעו תפילותיך? 
-תענה להן. תענה לתפילות שלך. במילים אחרות 

אל תשבו בפסיביות ותחכו ותחשבו שאם נתפלל 
 לאלוקים אז איכשהו הוא ישנה משהו. 

 הדרך שבה אני משנה את המצב שלי, היא בכך 
שאני מתחבר למה שאני באמת רוצה, לחזון הטוב 

ביותר. האם זה בקו אחד עם חזונו של אלוקים 
בעולם? -אם יש יישור קו עם רצונו של הקב"ה, אז 

הברכות נכנסות לעולם.

הבעל שם טוב מסביר שקללה בחייך 
היא ברכה שאינה רצויה. הברכה 

מנסה להיכנס לחייך, אבל היות שאינך 
מכוון אליה, היות שאינך פתוח לקבל 

אותה, אתה אינך חווה אותה.
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עוד סיפור אחד

"מה את אומרת על העומס הלימודי בחנוכה?"
"לדעתי זה בכלל לא נתון לדעה, המצב כבר..."

"מה זה??" צעקה נפלטה מהאישה בעלת הדעה.
עשרות שולחנות עגולים ומעוצבים נרתעו לאחור .

 פכפוך מים נשמע מהצד השמאלי של האולם, 
ולפתע, זרם אדיר ועכור, החל לזרום בלי התחשבות.

הצפה.
"חברות, לעלות על הכיסאות. המים מלכלכים וזה 
לא יורדים בכביסה"  -בכל חברה יש נשמה טובה, 

שחייבת להזהיר או להגזים...
"איזה מחדל, מחדל!" מפיקת ערב הלביבות 

הסתובבה היסטרית,  "שמענו על מקרים כאלו, אבל 
דווקא אצלי??"

"תעזבי כלום לא קרה, הנה הזרם פסק" ניסתה אישה 
חכמה להרגיע אותה. "כולם לצאת מהאולם, המים 

יפונו בעז"ה תוך חצי שעה".
הנשים החלו לנוע לכיוון היציאה, המים כבר שככו 

קצת, פה ושם עדיין נראו תנודות היסטריות אבל 
מתונות. האולם התרוקן, ובעל האולם פכר את ידיו. 

איזה בלגן!
 "אני מקווה שהמנקה עדיין נמצאת, היא כבר סיימה 

מזמן את העבודה"
תקוות רבים, גם חצי נחמה? אולי?..

הלוואי ואהפוך לשקופה רק לרגע, הלוואי ותפתח 
האדמה את פיה למנהרה ארוכה שסופה הרחק מן 

האולם...
"הו, הנה היא, איזה נס!"

נס, תלוי למי... 
"אביבה. צריך לפנות את המים באולם" קולו של 

המנהל היה נחרץ.

"המנקה כבר סיימה? מצוין." כל אחת 
בתורה חזרה על הדקלום.

כן, המנקה סיימה. אמרתי בציניות 
לאחת הנשים, אך היא לא הבינה מה 

אני רוצה ממנה.

"וצריך גם כוח, מנהל יקר ונאצל' שתקתי באופן נחרץ 
לא פחות.

אך מבט אחד לכיוון הקבוצות המתגודדות, והצורך 
בעבודה לא השאיר לי מידי הרבה ברירות.

הגומי נאבק במים העכורים, מנסה להראות להם 
את מקומם הראוי. המאמץ התיש אותו, אולם הרצון 

לרצות את הגברת המחזיקה בו גבר.
האנחה של אביבה חזרה אליה באלפי הדים. הזרועות 

כואבות. הרקות פועמות. והרי העבודה לא החלה 
עכשיו, מהנץ היא כבר על הרגליים. גריפה אחרונה. 

זהו.
"המנקה סיימה, אפשר להיכנס". הנשים חזרו אט אט.

"מה? המנקה כבר סיימה? מצוין."
כל אחת בתור שלה חזרה על הדקלום.

כן, המנקה סיימה. אמרתי בציניות לאחת הנשים, אך 
היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה.

כיתפתי את התיק. עכשיו לרוץ הביתה ועדיף בדרך 
להימנע ממפגש חזיתי עם המנהל,

 אין לו בעיה להעסיק אותי עוד קצת.
אבל רצונות לא תמיד מתגשמים ואצלי בדרך כלל 

לא.
"אביבה" המנהל מרים אחת מזוויות פיו, במבט מאוד 

אופטימי אפשר לקרוא לזה חיוך.  "תודה רבה, אני 
מעריך את זה" 

"לא חשדתי בכם עד כדי כך, שלא תעריכו." שתקתי 
שוב.

המשכתי עוד כמה פסיעות, השער חשמלי נפתח, 
זמזום עצבני. זהו.

כעת הגיע הזמן של המחשבות.
מינימום הכרת הטוב. זה לא מובן מאליו שהסכמתי 

להישאר. אין לי בית? ילדים? 
נכון, בסוף המנהל הואיל בטובו לומר לי דקלום אדיש, 

כשהוא הוא בכלל לא חושב על מה שהוא אומר!
אני בחיים לא אחזור על דקלום כזה, ובטוח לא 

אחשוב שהכול מובן מאליו!
האומנם? התעורר בי קול קטן, עיקש.

קמת בבוקר. הספקת את האוטובוס. עבדת יום שלם. 
הרגשת טוב.  זכרת להודות?

 כל בוקר כשאת אומרת "מודה אני" את לא חוזרת על 
דקלום מונוטוני וחסר מחשבה?... 

מודה אני
מאת מלכי
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חשבו על זה קודם
גדג'טים

סביבונים

 את סביבוני 2020, לא צריך לסובב עם היד.
בשביל מה לטרוח אם אפשר פשוט 

להתעטש?... כן, את הסביבון הזה מסובבים 
באמצעות נשיפה.

-מיותר לציין שהסביבון אישי-משפחתי 
בלבד, לפחות עד סוף 2021...

 Gyro סטודיו לונדוני לעיצוב יצר את
– הסביבון הקטן בעולם. הוא קטן יותר 

ממטבע סנט אמריקאי, ויוצריו מתגאים 
במבנה הגיאומטרי המושלם שיצרו – מדויק 

עד רמת הננומטר. אפשר לסובב אותו 
משני צדדיו, גם ראשו.

הרבה סביבונים מתחרים על התואר, אולם 
הסביבון שעדיין מסתובב ונחשב לגדול מכולם 
שייך לערן גרבלר, העוסק כל השנה בפיסול 
ובנייה של סביבונים. גובהו של הסביבות כ-5.5 
מטרים, משקלו כמה טונות, והוא מוצב עד היום 
בקיסריה. 

נס גדול היה - פוווו!

הקטן בעולם

הגדול בעולם

1

3

2

מה כבר אפשר לחדש על סביבון שקיים עוד הרבה מלפני ימי הרומאים? מסתבר שהרבה!
מסביבונים עתיקים שנמצאו בפרמידות ועד הספינרים הזכורים לטוב ]?[ מסתבר שצעצועים מסתובבים 

תמיד הלהיבו את הדמיון. אספנו כמה מהיחודיים מהם, קריאה מהנה!

6



בס''ד

הסביבון עשוי 134 גרם של זהב 18 קראט, 
ומשובץ ב-222 יהלומים ופיסות זהב לבן. 

חוד הסביבון עשוי יהלום במשקל 4.2 
קראט. שוויו מוערך ב-70,000 דולר, והוא 

אף נכנס כמובן לספר השיאים של גינס.

Limbo הוא סביבון מפיתוח ישראלי 
המצוייד בגוף טיטניום, סוללה חזקה ומנוע 

עוצמתי. לגאוות המפתחים, הוא  הצליח 
לשבור שיא גינס כשהסתובב יותר מ-27 

 שעות ברציפות. הסביבון מרגיש טוב, 
תודה ששאלתם, ומוכן לסיבוב נוסף.

אולי סביבון משוקולד אינו דבר חדש, אך בבית 
חב"ד שבסידני - אוסטרליה יצרו את סביבון 
השוקולד הגדול אי פעם. סופגניות, מישהו?

היקר בעולם

סוב סוב סוב סוב...

הטעים בעולם
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על מה תרצו לקרוא במדור הבא? 
שלחו לנו!
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https://forms.gle/BTKNZUE3no8cJL7d9


נכנסנו למטבח
מתכונים

והפעם: לביבות גבינה ופשטידה חלבית
לכבוד החנוכה, 2 מאכלי חלב (ושמן;) טעימים וקלים להכנה

• 250 גר‘ גבינה לבנה (=קופסא) 
 L ביצה אחת •
• 2 כפות סוכר
• 1/2 כף מלח

• 3 כפות אינסטנט פודינג וניל
• 4 כפות קמח תופח

אופן ההכנה

• 2 בטטות גדולות
• 2 ביצים 

• 2.5 כפות קמח 
• גביע קוטג‘

• 150 גר‘ גבינה צהובה מגורדת
• 100 גר‘ שמנת לבישול

• פלפל שחור/מלח

חומריםחומרים

אופן ההכנה

• קולפים ופורסים את הבטטות 
   לפרוסות דקות 

• מערבבים את שאר החומרים
    עם 3/4 מכמות הבטטות

• משמנים תבנת ויוצקים לתוכה 
   את הבלילה

• מפזרים מעל גבנ“צ ופרוסות בטטה
• אופים בחום 180 מ‘ למשך כ-50 דק‘.

חשוב! מומלץ לצנן את 
הפשטידה לפני הגשה כדי 

שלא תתפרק. 
בתאבון!

לביבות

פשטידה

• מערבבים את כל החומרים 
   לתערובת חלקה

• מחממים כמה כפות שמן על 
   להבה קטנה

• מטגנים את הלביבות 2 דקות והופכים
  לעוד 2 דקות.



העמוד האחרון
בדיחות, ציטוטים ושאר ירקות

יותר נכון קינוח..

אבל בטלפון אמרו
שהמקום נגיש?!

יש לי כל כך הרבה 
מגנטים מאירועים על המקרר, 

עד שהתחלתי להצטלם
בחתונות עם שלט: 

"לא לשכוח לקנות חלב"

בעל: הבנק שלך לי הודעת חיוב של 1,000 ש"ח, 
תגידי, את בקניות?

אשה: תאמין לי ההאקרים האירנים האלה אין להם בושה!!

רה"מ: לא הגזמנו 
קצת עם ריבוי 

התיקים?
השר לענייני- 

הגזמות: 
לא, לא חושב..

אין רגע יותר 
כואב מלגלות 

שחבר טוב שלך
שומר אותך 
בשם המלא 

שלך בפלאפון.

צבע אהוב: -כחול
מתוק או מלוח? -מתוק

חורף או קיץ? -קיץ
בוקר או ערב? -בוקר

ההשראה שלך? -סבא שלי
מילה שהמצאתם בבית: 

לקידוש, מכינים עוגל וקוגה 
(=קוגל ועוגה)

מי אני?

הכרות בקטנה

אושר
הוא לא יעד 

דרך חיים
אלא

אין אדם
שאין לא פה שעה

משפט לחיים

• למחשבה

מילתא דבדיחותא

מחכות לשמוע ממך! :( 

https://forms.gle/BTKNZUE3no8cJL7d9

