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פתח ודיבור
מבוא

הקדמה קצרצרה ומתחילים!

זהו, החורף כאן רשמית,
עם גשם, רוח וכל מה שצריך:(

העיתון החורפי שלנו חם במיוחד, 
עם מתכונים וגדג'טים מיוחדים לחורף,

וכמובן סיפור טוב!

תודה מיוחדת לכל מי שעזרה בהפקת העיתון!
קריאה מהנה!



בס''ד

ענייני דיומא
יתגבר כארי

 ידוע לכל שהארי מלך החיות. 
ואני רוצה לשאול - למה?

האם משום שהוא גדול מכולם? והרי הפיל גדול ממנו.
אולי משום שהוא חכם מכולם? -ישנם חיות חכמות ממנו, 

כגון השועל, הקוף וכדומה.
אולי משום שהוא חזק מכולם? - היפופוטם חזק ממנו.

אולי משום ששואג בקול גדול, או שהוא בעל רעמה המקיפה 
את פניו? - אך ממתי שאגה או רעמה הן סימן למלכות? 

בשום מקום לא ראינו שמלכים שואגים או מגדלים רעמה 
כאות וסמל למלכותם…

אם כן, מה הופך את האריה למלך?
בפרשת השבוע )ויחי( יעקב מברך את בנו יהודה 

"גור אריה יהודה", ועל שמו אנו נקראים יהודים.
ואף ההלכה הראשונה בשולחן ערוך נפתחת במילים: 

"יתגבר כארי לעבודת הבורא".

סיפר הגאון רבי בן ציון קוק שליט"א: נשאלתי על ידי נער 
אמריקני שהגיע לחגוג את היכנסו לנועם עול מצוות 

בארה"ק, מדוע ההלכה הראשונה בשלחן ערוך דורשת 
מעובד ה' להידמות לארי: "יתגבר כארי לעבודת הבורא"? – 

וסיפר הנער שבביקורו בגן החיות, כשהתקרב למקום מושבו 
של האריה, התכונן לראות ארי בסורג המטיל אימה ופחד 

על כל סובביו, בנהמת שאגות אימתניות, כדברי הפסוק 
"אם אריה שאג מי לא יירא" )עמוס ג, ח(, אך לפליאתו ישב 

האריה בצד הכלוב בעין חצי פקוחה, כשסביבו עטים זבובים 
רבים, והוא כלל אינו מתנגד להם, ולא היה נראה מפחיד 

כלל. "אפילו החתול ברחוב הפוער פיו ביללה, מפחיד יותר 
מהאריה" – טען הנער – "ומדוע אם כן דווקא אליו דימה 

רבי יהודה בן תימא את הגבורה הנצרכת לעבודת הבורא? 
לדעתי" – כך אמר –  "האריה הוא סמל העצלות ולא סמל 

הגבורה!".
השבתי לו, כי הט"ז יישב את דבריו באומרו כי "עיקר גבורה 

היא כנגד היצר הרע". לזה נצרכת עיקר הגבורה כאמור, 
מאחר והיא המלחמה הגדולה ביותר. וממשיך וכותב: "ואמר 

'כארי', כי טבע הארי אשר אין לו יראה משום בריה, כמו 
שכתוב 'מקולם לא ייחת' )ישעי' ל"ד, א(". וכאשר עומדות 
מולו כל החיות, הוא לא מפחד אף מהחיות היותר חזקות 

ממנו.
אכן, האריה הוא לא החיה הזריזה ולא החזקה ביותר, אך 

מעלתו היא שאינו מפחד מאף אחד, וכשבעלי החיים רואים 
את האומץ שלו שאינו חושש מאף אחד מהם, הם מפחדים 

ממנו. וכך הוא קונה את מלכותו עליהם.
וזו היא העבודה הנדרשת 'להתגבר כארי' – "שלא יעלה על 

האדם מורא יצרו אף שהוא תקיף ממנו". ובזה שלא יפחד 
ממנו, הוא יהיה המלך על היצר הרע.

צריך להבין שעיקר מעלתו של האריה היא הגבורה שבו, 

כשהוא רואה לדוגמא פיל, הוא אינו מפחד מגודלו, למרות 
שלעומת הפיל האריה נדמה כחתול, הרי הפיל יכול להביס 

את האריה בהנף חדק…
האריה מיד שואג מולו ותוך זמן קצר זוכה לארוחה משביעה...

ואילו הפיל, כשרואה אריה, הוא אינו עוצר לחשוב - 
רגע, אני בעצם הרבה יותר גדול ממנו! אני יכול להביס אותו 

"אפילו החתול ברחוב הפוער פיו ביללה, 
מפחיד יותר מהאריה" – טען הנער – "ומדוע 
אם כן דווקא אליו דימה רבי יהודה בן תימא 

את הגבורה הנצרכת לעבודת הבורא? 

בקלות! אלא מיד מפחד ובורח, או נכנע...

ממשיך הרב קוק שליט"א - כשמגיעה השעה לקום לעבודת 
הבורא, בא היצר הרע ומתחיל להפחיד את האדם: לא ישנת 
מספיק, אם תקום עכשיו מי יודע מה יקרה לך, ובכלל, עלול 

להיות שמחמת זה תהיה חולה וכל היום תהיה עייף, יותר טוב 
שתמשיך לישון עוד קצת. ובעקבות כך הוא קם מאוחר וצריך 

'לחטוף' את התפילה באיזה מניין-לא-מניין, ומפסיד את 
התפילה ונכנס מאוחר ללימוד או מגיע באיחוד לעבודת כפיו, 

וכל היום שלו מתחיל ברגל שמאל.
על כך אומרת ההלכה הראשונה בשולחן ערוך: אל תפחד! 

קום לעבודת הבורא. אחר כך תסדר את שאר העניינים. תלמד 
מהאריה, שאיננו מפחד משום דבר, ואל תפחד מכלל הטענות 

השונות שזורע היצר בלבך.

ואיך ניתן להגיע להרגשה של מלכות?
אם נשאל, מהו החלק החשוב ביותר ברכב?  רובנו נסכים 

שזהו המנוע. בלעדיו הרכב לא יוכל לזוז.
מנוע טוב כידוע עולה ממון רב.

אך מצד שני, ללא מצבר גם המנוע הטוב ביותר לא יוכל 
לפעול.

מצבר הכי איכותי לא יוכל לפעול ללא מצת היוצר את הניצוץ 
שמפעיל את המנוע,

והמצת לא יוכל לעבוד ללא כבל. כבל פשוט שעולה 20 ש"ח.
אם כן, מה הכי חשוב? מנוע או כבל?

התשובה היא- אף אחד, וכולם. כל החלקים חיוניים להפעלת 
הרכב, לא משנה מה מחירם או גודלם.

כל אדם חשוב וחיוני לעולם )-לפחות עד הבידוד הבא;( 
כמו האמרה המפורסמת של ר' נחמן מברסלב "היום בו נולדת 

הוא היום בו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם הזה לא יכול 
להתקיים בלעדייך"

-אני נבראתי בשביל העולם, ובשבילי נברא העולם!
התגברי כארי!
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עוד סיפור אחד

"רחלוש?" ראש מתולתל הציץ מדלת החדר. 
שוב רותי. 

'מה היא רוצה הפעם, השובבה הקטנה הזו?' 
הרהרה רחל ונאנחה, טובלת מכחול דקיק בעדינות 

במים. רותי הטביעה תלתל אחד ערמוני בצבע הירוק, 
נהנית מעצמה. 

כשראתה את מבטה של רחל אמרה בבהילות 
"אימא קוראת לך!" וכבר נעלמו התלתלים אל תעלול 

חדש ומגרה.
רחל התמתחה. הכיסא המסתובב חרק במחאה, אבל 

היא כבר לא הייתה שם כדי לשמוע אותו. התרחקה 
מן הקנבס המתוח, ונעמדה ליד הארון, זווית התצפית 

המועדפת עליה. צווחת התלהבות נמלטה מפיה, 
מזעיקה את אימא מהמטבח. החדר של רחל דומה 

היה כעת לזירת קרב יותר מאשר לחדר עבודה, 
אבל הכול היה שקוף לעומת יצירת הפאר ששכבה 

מעדנות על מעמד העץ הישן.
שמיים תכולים נפרשו מולה, נושקים לשדה קמה 

צהבהב. אגם קסום התחבא בין השיבולים, מסתיר 
ברבורים הדורים בין גליו. 

"זה… פשוט מושלם!" אמרה אימא לבסוף, מתיקה 
את מבטה המתפעל באיטיות מיצירת האומנות אל 

בתה בכורתה. רחל ישבה על המיטה, סמוקה מעט. 

למרות שהתאמצה, 
היא לא האמינה בהתחלה שהיצירה תצא יפה כל כך.

אימא התיישבה לידה, מתבוננת עדיין בציור בחיוך.
לאחר כמה דקות, רחל התנערה בבהלה תוך שהיא 

מצביעה על שעון הקיר. "מאוחר לי, עוד מעט 
הפגישה עם מנהלת הגלריה. להתראות, אימא!" 

"בהצלחה רחלי!" קולה של אמה היה נרגש. 
כל כך קיוותה בשבילה שהפגישה תצליח, שעבודתה 

"בהצלחה רחלי!" 
קולה של אמה היה נרגש. 

כל כך קיוותה בשבילה שהפגישה 
תצליח, שעבודתה המאומצת של 

בתה תישא פרי.

המאומצת של בתה תישא פרי.
ספר התהילים הקרוב כל כך לליבה המתין לה, נאמן, 
על המדף. היא ליטפה ברוך את כריכת העור הבלויה 

שהשיבה לה מבט שבע ימים. פתחה אותו לאט, 
והמילים שלחו אליה מבט מבין ואוהד. ספגו אל קרבן 

גם היום את התרגשותה של אימא אוהבת.
וודאי הלכו לבקש למעלה שתמצא בתה חן בעיני 

אלוקים ואדם.
• • •

הדלת נפתחה בשריקה ורחל פרצה פנימה בסערה. 
"אימא! התקבלתי!!" תרועות גיל שטפו את הבית 
הקטן. אבא הרים את ראשו מהקובץ התורני אותו 
ערך וחייך אל בתו הנרגשת, "איזה יופי, בהצלחה, 

רחל!"
רחל התהלכה בבית בצעדים קלילים ומרחפים, 

נרגשת עד עמקי נשמתה. הציור שלה התקבל 
לתערוכת האמנים הארצית שתתקיים בשבוע הבא, 

בגלריה שבצפת.  הקלה היא בעינכם? פמליית 
אמנים מכל העולם ישזפו את עיניהם בפרי ידיה!

רחל התיישבה מול הקנבס, תוקעת בו מבט חולמני. 
רבות עוד ילמדו עליה, על האמנית הצעירה 

והמוצלחת, הייתה בטוחה.
היא הציבה את הציור מול מיטתה, מתעמקת בכל 

פרטיו. וכשחיוך נסוך על פניה שקעה בשינה מתוקה.
• • •

שמש חייכנית ליטפה את פניה של רחל. היא מצמצה 
בעיניה בפליאה, תרה אחר השעון המעורר שמעל 

בתפקידו הבוקר.
הוא חייך אליה בהתרסה מקצה הארונית הנמוכה 

שלצד המיטה.
שניה של תמיהה, והאסימון נפל לה באחת. הבשורה 

המרגשת מליל אמש, השכיחה ממנה את  השעון, 
ו-אבוי! בבת אחת התחברו בראשה פירורי זיכרון 

לכדי תמונה. מושלמת, צבועה בצבעי שמן ענוגים.
מאותו רגע ואילך כל אותו הבוקר היה רצף של 

תקלות מרגיזות, כשבסופן, היא הפסידה את 
האוטובוס בשניה האחרונה.

רק בחדר המדרגות כשעלתה הביתה כדי לחשוב 
מה לעשות, הכתה בה העובדה, שהיא הפסידה את 

ההזדמנות. היא לא תצליח להגיע בזמן.

תעודת ניצחון
מאת ברכי זולדן
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אימא הקשיבה לה בדממה, מעכלת יחד איתה את 
האכזבה המרה.

"לא נראה לך שהם יסכימו לקבל את הציור אחרי 
השעה שקבעו?" שאלה לבסוף בהגיון. 

"לא." לאטה רחל בעצב. "המזכירה הודיעה לי 
בפירוש, שאחרי עשר הם סוגרים את התערוכה ולא 

יתקבלו איחורים. זו גלריה ענקית, והם לא יעמדו 
בקצב של איחורים ללא יד עיקשת שתינקט בנושא." 

שעון הקיר שלח אליהן מבט מתנצל. השעה לא 
הייתה ניתנת לפקפוק. עשר בבוקר יהיה שוב רק 

מחר…
"אולי תנסי בכל זאת?" שאלה שוב אמא בשקט 

לאחר כמה דקות. "-אין לך מה להפסיד..."
• • •

אסתר התישבה בתחנת האוטובוס, מביטה אל 
האופק ואל השעון לסירוגין בתחינה.

מלי גרגרה אליה מהעגלה, מושיטה לה יד קטנטנה 
מנוקדת בפירורי במבה.

היא חייכה אליה, מתמרנת בקושי בתוך האוטובוס 
העמוס והמזדחל לאיטו בין כבישי העיר המנומנמת. 

לבסוף צנחה על הכיסא הפנוי הראשון שראתה, 
נושמת נשימה סדירה ראשונה לבוקר זה.

מישהי נגעה בכתפה. "רחל! כמה זמן לא נפגשנו!" 
זוג הידידות הביטו אחת בשנייה בהפתעה, 

"כמה טוב לראות אותך!"  את הדרך הנותרת הן עשו 
בפטפוטים עליזים, שוכחות עולם ומלואו.

הנוף התחלף במהירות מול עיניהן, עד שגילתה 
אסתר בבהלה שבתחנה הבאה עליה לרדת, 
ולא- תגיע הביתה מן הכיוון השני של העיר...

"רק רגע", נזכרה פתאום לברר, 
"מה את עושה כאן בעצם?"

רחל השפילה את עיניה בדכדוך, לוחשת בשפתיים 
רפות: "הייתי אמורה כעת להיות בגלריית "אומנות 

צעירה", אבל איחרתי את המועד…" היא גוללה 
באוזניה הקשובות של אסתר את הסיפור בקצרה.

"מה קרה אסתר? הכל בסדר?"
אסתר לא ענתה. היא פשפשה בתיק 

העגלה בבהילות, שולה משם פיסת נייר 
מקומטת ששמשה אי פעם כדף עיתון, 

והגישה אותו לרחל.

ממילה למילה, התרחבו עיניה של אסתר ופיה נפער 
לגודלו המקסימלי. רחל לא יכלה לעצור את הצחוק 

שפעפע בה מולה, "מה קרה אסתר? הכל בסדר?"
אסתר לא ענתה. היא פשפשה בתיק העגלה 

בבהילות, שולה משם פיסת נייר מקומטת ששמשה 
אי פעם כדף עיתון, והגישה אותו לרחל.

האותיות הדהויות קפצו מול עיניה של רחל, היא 
קראה שוב ושוב, משפשפת עיניים ומסרבת להאמין...

"זעזוע!" התריעה כותרת אדומה, "גלריית האומנים 
מרחוב מתתיהו הודיעה על כוונה להיפתח לציבור 

הרחב גם ביום השבת!" 
רחל הרימה עיניים מהדף המקומט, מבקשת להודות 

לשליחה הנאמנה.
אבל אסתר כבר לא הייתה שם, ירדה כנראה בתחנה 

הקודמת. את תפקידה, היא כבר מילאה היום 
בשלמות...

• • •
שוב נפתחה הדלת. גם הפעם, לא נכנסה דרכו נערה 
עטורת חלומות שהתגשמו. אבל נדמה היה שקומתה 

גבהה טפח.
אבא הרים את עיניו מהספר בשאלה, ואימא הגיעה 

מן המטבח כשמגש זהוב בידיה. עוגת השמרים 
שיצאה זה עתה מהתנור הביטה מן המגש בציפייה, 

ורחל העבירה מבטה על כולם תוך שהיא מחייכת 
חיוך קטן, ורק הוציאה מכיס המעיל גזיר עיתון 

מקופל.
חיוכו של אבא התרחב. אימא הרימה מהדף מבט 

המום, שהתחלף עד מהרה לחיוך גדול.
רחל ברכה בקול, טעמה מהעוגה הטרייה ואחר 

הצביעה על הקיר ממולה.
תמונה אחת תלתה שם, פורשת גלוית נוף מרהיבה 

וחלומית, מחביאה בין שבוליה חלום אבוד.
"הוא יכל להיות היום בגלריה מפוארת, ולרמוס בעצם 

היותו את השבת בפרהסיה". אמרה בשקט.
אבא ואימא החליפו מבט של נחת, מלטפים במבטם 

את התמונה. עדות אילמת להשגחה פרטית מופלאה.
אימא משמשה בכיס החלוק, תרה אחר ממחטה 

שתשיב על כנן דמעות שקופות שהצליחו להימלט 
מעיניה.

ידה נתקלה במשהו נוקשה. היא הוציאה את ידה יחד 
עמו מהכיס בתמיהה. 

ספר תהילים ביישן הציץ מכף ידה, נאמן ושבע 
ימים. היא לטפה אותו רפות. הוא ידע טוב ממנה את 

הכתובת המדויקת לתפילותיה. והן אינן שבו ריקם.
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בס''ד

חשבו על זה קודם
גדג'טים

חורף

לא נח להחזיק את הפלאפון בגשם? אין 
בעיה! הכובע הזה מצוייד בדיבורית בלוטוס 

ואוזניות, כך שניתן לשוחח דרכו, ואם 
חשוב לכם להראות שאתם בשיחה, בתוך 
הכפפות האלו ישנם מיקרופונים באגודל 

ובזרת, שניתן להצמיד בנוחות לפנים.

חברה יפנית משווקת כיסויים מחממים 
לרכב,- לכסאות, להגה, ואפילו לידית 

ההילוכים.  נשאר רק להביא כרית 
ושמיכה...

האם הקפה עדיין חם?
הבקבוק הזה יציג בכל זמן נתון את מידת החום 
של המשקה.
הבקבוק השני נצמד למשטח, ואינו מתהפך גם 
אם דוחפים אותו בחזקה.

דבר אל הכובע והכפפות

חם בדרכים

ToGo משקה חם

1

3

2

במיוחד עבור הגליון החורפי שלנו, אספנו מגוון גדג'טים מתאימים לעונה. חלקם שימושיים, חלקם מצחיקים 
וחלק מוזרים, אך המשותף לכל אלו, שכולם העלו לנו חיוך. מקוות שגם לכן!
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בס''ד

לא כל יום פורים, אבל יש כאלו שבחורף 
בוחרים ללכת עם כובעים סרוגים, 
מחממים ומצחיקים.  למה? כובע!

הרעיונות אינסופיים, בחרנו את שני 
המשעשעים ביותר.

יורד גשם והמגפיים מרגישות מסורבלות 
מדי? כיסויי הגומי האלו יגנו על הנעליים 

מרטיבות, ובסיום השימוש ניתן לנגב 
ולהניח בכיס. -לוקחים את הגשם בהליכה.

ההמצאה הפשוטה והגאונית הזו מאפשרת 
להצמיד את המטריה לכל מוט כמעט, בין אם 
זה אופניים, כיסא, מעקה או עגלה.
נראה את הרוח עכשיו... 

בוער הכובע

לרקוד בגשם

שתיים במטריה אחת

4

6

5

על מה תרצו לקרוא במדור הבא? 
שלחו לנו!
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נכנסנו למטבח
מתכונים

והפעם: סחלב ושוקו חם
המתכון החורפי המושלם: גשם, שמיכה, ספר ומשקה חם:)

• 3 כפות קקאו
• קורט מלח

• 2 כפות סוכר חום
• 3 כוסות חלב

• 100 גרם שוקולד מריר קצוץ
• 1 כף קורנפלור (לא חובה)

• להגשה: קצפת או חלב מוקצף

אופן ההכנה

• 3 כוסות חלב
• 3.5 כפות סוכר 

• 2 כפות קורנפלור
• 2 כפיות קינמון

• אגוזי מלך
• פיסטוק

• 2 כפות קוקוס טחון

חומריםחומרים

אופן ההכנה

• לחמם מעט 2.5 כוסות חלב עם 
   הסוכר, לא להרתיח 

• לערבב את הקורנפלור עם החלב
    שנשאר, לצרף לסיר ולהרתיח

• לערבב עד עד שנהיה סמיך.
• למזוג ולקשט עם התוספות

   (אגוזים, קוקוס ופיסטוק)

שוקו

סחלב

• מביאים לרתיחה כוס מים בקלחת. 
• מוסיפים קקאו, מלח וסוכר ומערבבים 

    עד שרותח ונמס. 

• מוסיפים את החלב ומחזירים לרתיחה.
• מוסיפים שוקולד ומערבבים 

    עד שהוא נמס בנוזל

• מי שאוהבת מרקם סמיך כולה להוסיף
     קורנפלור שהומס בקצת מים ולערבב 

• מוזגים ומקשטים בכף גדושה של קצפת,
    מפזרים קקאו ומגישים.



העמוד האחרון
בדיחות, ציטוטים ושאר ירקות

יותר נכון קינוח..

"ייתכן גשם" 
זה ה"עשוי להכיל בוטנים" 

של מזג האוויר.

דיאטה, יום 1:
העלמתי את כל הדברים 

המשמינים מהמקרר.
היה טעים.

על ה-K300 כתוב שרצוי להשתמש עד 06/2016. 
כאילו שאם תרסס ג'וק אחרי הוא יגיד "איכס, זה חמוץ!"

החסרונות של
לקום מוקדם:

1. לקום
2. מוקדם

ההבדל בין 
"בוקר" 

ל"בוקר טוב!"
הוא כ-4

שעות שינה.

צבע אהוב: תכלת וטורקיז
מתוק או מלוח?  מלוח

חורף או קיץ?  קיץ
בוקר או ערב? לילה

ההשראה שלך?  ההורים שלי!
והמחנכת שלי של י"ב.

מילה שהמצאתם בבית: 
החלק הרך של החלה של שבת

נקראית אצלנו "פטיטה"
-פ‘ בלי דגש...:)

משפט לחיים: אתה לא מצלם
תמונה אתה יוצר אותה

הכרות בקטנה

הצלחה
היא לא תמיד

שאתה רואה
משהו

לא נתייחס לקשיים
אלא נעקוף

משפט לחיים

מילתא דבדיחותא

[אפטר חנוכה]
- רוצה עוד סופגניה?

- לא תודה אני מלא
- הייתי אומר שמן אפילו..

• למחשבה

מחכות לשמוע ממך! :( 

https://forms.gle/BTKNZUE3no8cJL7d9

