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בס"ד

"שמחה רבה אביב הגיע פסח בא"
שלום לכם,
בשעה זו כשאני כותבת שורות אלו,
ניקיונות הפסח בעיצומן .כמו כל שנה
זה גם הופך להיות נושא השיחה
בה' הידיעה .כמה כבר הספקנו? מה
עוד נשאר? ואיך עוד לא התחלת את
המטבח?!?!
ובמקביל לזה ,מתרחשות הכנות נוספות
לחג ואני מדברת על רשימות הקניות.
כמה מצות לרכוש? ביצים? שוקולד?
וכמה שקי תפו"א?
אני אוהבת לשקוע שוב בדפי המתכונים
של פסח המונחים כל השנה במדף
ארון פסח וממתינים לשבוע שלהם .אני
מתכננת איזה קינוח יתאים לליל הסדר
(משהו קליל ומרענן) ואיזה קינוח יתאים
לסעודת הבוקר (עם הרבה הרבה
שוקולד) .וכמובן כמה עוגות להכין (כי
צריך לאכול משהו בפסח.)...
אבל אני מרגישה שהשנה הרשימה
מורכבת בצורה מעט שונה ,זהירה
יותר .הרי מי מאיתנו לא נתקע בסוף
החג הקודם עם קילו (אחד לפחות)...
עודף של מצות כי בנינו על אורחים? או
כמה טבלאות שוקולד שהיו מתחסלות
במהירות אם רק הנכדים היו באים
לביקור?
יכול להיות שהמצב גם היה הפוך ולא

התארגנו לחגוג את ליל הסדר לבד
ולא אצל ההורים?
אז השנה אנחנו מעט יותר זהירים,
פחות מתחייבים.
לומדים אולי להנות יותר מה"-כאן
ועכשיו" .לדעת מה העיקר ומה
הטפל.
גם אם לא הכנו ארבע מנות לשולחן עורך
(כאילו שמישהו רעב בשלב הזה של
ליל הסדר )...כיוון שעד הרגע האחרון לא
ידענו מי יבוא .או אולי לא הספקנו לקנות
מתנות לכל המארחים שלנו כיוון שעננת
"סגר" התהלכה ביננו.
אז מה?
העיקר שנשב יחד עם מי שמסב מימננו

אני אוהבת לשקוע שוב בדפי
המתכונים של פסח המונחים כל
השנה במדף ארון פסח וממתינים
לשבוע שלהם
ומשמאלנו ופשוט נהנה יחד מאווירת
החג ומהיכולת לצאת מגלות לגאולה גם
בתוך עצמנו.
תודה לרותי ולמרכז חברתי "לילך"-
מודיעין עילית שלקח על עצמו את
ההובלה בגיליון זה.
בטוחים שתהנו.
בברכת פסח כשר ושמח
אורית

הסדר" -ברך" /
לשולחן
קטן
משהו
הביאה לדפוס מתוך חוברת "הידברות" -רבקה.ב
מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר
מנחם מן שך זצ"ל היה מספר :ידוע
ומפורסם כח זכרונו המופלג והנדיר
של גדול הדור מרן הגאון רבי חיים עוזר
גרודז'ינסקי זצ"ל.
רבי חיים עוזר העיד על עצמו שאינו יודע
שכחה מהי.
כרבה של וילנא היה ממונה על כל
קרנות גמילות החסד בעיר ,וכל
חשבונותיהם המדוקדקים ,ההפקדות,
המשיכות ,ההלואות והפרעונות ,נכתבו
על ידו בספר עב.

ארע פעם ,שרבי חיים עוזר עבר דירה,
ואבד ספר החשבונות .כשראה רבי
חיים עוזר את צערם של בני הבית שלא
מצאוהו ,ישב וכתב מזכרונות את הספר
כולו :שמות ,תאריכים וסכומים.
לאחר זמן נמצא הספר וכאשר השוו
אותו עם השיחזור ,מצאו שהכל היה
תואם לחלוטין!.
ולמרות זאת ,סיים מרן הרב שך" :מעולם
לא ברך רבי חיים עוזר ברכת המזון-
אלא מתוך סידור".
(הגדה של פסח -קנין תורה)
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שיר /

מאת רותי קצבורג

וביערת הרע מקרבך ְ
ובל תראה המחמצת
לא רק בביתך ְ
אלא גם בתוכך ְ
נפשך שוב ושוב מתאמצת
כי עבדנו
וניקינו
ועייפנו עד תום
והשקענו
עד כלות בליל אמש
אך מחר
שוב יגיע ,יבוא יום חדש
ומחר שוב תזרח לה השמש..
ונשב אז כולנו
עם כתר זהב
כי יש שכר לעמלנו
ובלב יתנגן הניגון שנאהב
בשולחן של החג,
למולנו...

בואו נהיה בני חורין/
הנה כבר פסח בפתח ,
ואיתו -הרגשת החרות.
אכן,
רציתי להיות בת חורין,
רציתי לנתק כבלים
לשחרר אזיקים
להתיר חבלים
של מה ,אתן שואלות?
רבו המשאלות..
להתיר אזיקים של הגבלות,
לא רק של מסכות ,בידודים והפרדות.
אזיקים של יצרים
אזיקים של הגבלות חברתיות
ושל סטיגמות עצמיות
רציתי שחרור,
רציתי מעוף
לממש שאיפות ,
להגשים תקלות
בלי גבולות,
בלי מיצרים בלי ייאוש,
בלי פחד וחשש
עם הרבה תקווה
עם הרבה תפילה
עם הרבה "ביחד"
של כל הקבוצה..

אסתר.

סערה

ר.

היה זה לפני האביב,
בחוץ התחוללה סערה
מזג האוויר לא סטנדרטי
קדמו להם ימים קיציים- ,בחודשים הקרים של ימי
החורף.
החיות החלו להשיר פרוותם.
העצים ,חלקם נותרו עם עלי שלכת.
אחדים מהם החלו ללבלב ,ויש שנותרו אוחזים בשני
הקצוות גם יחד.
ופתאום ,מן קרה ,המכינה אותם לשנת החורף..
שלג ירד על הרי הצפון וגם בירושלים.
ברד ניתח ברחובות העיר ,ורוח הפילה חפצים.
לאן תוביל הסערה את הסערה את בעלי החיים
שקר להם ומסתובבים בחוץ?
מה יקרה לצמחים בצעירים שלא בשלו עדיין
להתמודד עם סערה שנוחתת
עליהם פתע?
כמה מופלא לראות שהסערות אינן מתחוללות רק
בפנים...
כשהגשם והשמש מתערבבים נוצרת הקשת..
כשהרוח נושבת  ,נשברים אפילו עצים חסונים..
סערה -כמו פרץ התרגשות שלא נשלט.
לא תמיד בזמן ,ולא תמיד במקום.
אבל תמיד ,בהשגחה פרטית..
כי לעולם שלנו יש אדון .
כמה טוב אם בתוך הסערה אתה יודע שהאביב
ממשמש ובא.
כמה טוב אם אתה זוכר שבעולם יש גם פריחה
וצמיחה.
עלה קטן ,שלא ודע אם לפרוח או לנבול..
ציפור קטנה התרה אחר מקום מסתור.
החזיקו מעמד אל תאבדו תקווה,
כי האביב שלכם ממשמש ובא...

סערה

בס"ד

אליהו-הנבֿ יאס ּכוס /
ַאמָאל הָאבן געלעבט ַא מַאן און ַא ווײַב אין ַא
שטעטל אין ווָאלין’.ער הָאט געהייסן חיים-יונה
און זי הָאט געהייסן רבֿקה-ביילע .ביידע זענען
געווען גרויסע צדיקים און מכניס-אורחים.
חיים-יונה איז געווען ַא רײַכער מַאן ,ער
איז געווען ַא ווַאלד–סוחר ָאבער ער הָאט
פַֿארלוירן זײַן גַאנצע ּפרנסה און איז געווָארן
ַא יורד .צוליב דעם זענען זיי געבליבן ָאן
פֿאֵרזעצטַ ,אפֿילו די
ּפרנסה .אֵלץ איז געווָאר ן ַ
שבתדיקע לײַכטערס .עס קומט ָאן דער יום-
א יי ִד הָאט מער זָארגן ווי הָאר
טובֿ ּפסח ווען ֵ
אויפֿן קָאּפ .ווָאס וועלן מיר געבן די ָארעמע-
לײַט ווָאס קומען צו אונדז?"_זָאגט דָאס ווײַב .
מיר וועלן פֿאֵרזעסן דעם גָאלדענעם ּכוס פֿון
אליהו-הנבֿיא"_ זָא גט דער מאֵן .רבֿקה-ביילע
הָאט נישט געווָאלט פַֿארזעסן דעם ּכוס.
דערווײַל איז חיים-יונה געפָֿארן זוכן ּפרנסה
ָאבער ער הָאט נישט מצליח געווען .דָאס
ווײַב איז אין שטוב און הָאט נישט מיט ווָאס
צו צוגרייטן דעם יום-טובֿ .די שַאפֿעס זענען
ליידיקָ ,אבער אליהו-הנבֿיאסּ -כוס וויל זי
נישט פַֿארמשּכנען .איין טָאג קלַאּפט מען אין
איך קענען ביַי דיר
טיר " .אפֿשר וועל
עסן?" זָאגט דער
ּפסח
מַאן" .ניין ,איך הָאב
ַאפֿילו נישט קיין
מצות אויף יום-
טובֿ"_ .זָאגט
דָאס ווײַב.
דער מַאן
גיט איר ַא
גָאלדענעם

בא ַארבעט
י.לּ.פרץ ַ

רענדל און זָאגט" :דָאס איז אויף יום-טובֿ" .זי
גייט אין געוועלב און קויפֿט אײַן מצות און ווײַן.
ווען רבֿקה-ביילע איז אין גַאס ַ ,א סורּפריז
 ,זי הָאט ווידער ַא גָאלדענעם רענדל אין
קעשענע .קויפֿט זי ווײַטער אײַן עסן אויף יום-
טובֿ ערבּֿ-פסח איז דער מַאן ַאהיימגעקומען
ער איז ַארײַן אין שטוב און געזען ַא טיש פֿול
מיט ּכל-המעטמים אין מיטן טיש _אליהו-
הנבֿיאסּ-כוס!! חיים-יונה איז געגַאנגען דאוַונען
אין שול ,פֿון שול קומט ער ַאהיים מיט ַא סך

ווָאס וועלן מיר געבן די ָארעמע-לײַט
ווָאס קומען צו אונדז?"_זָאגט דָאס
ווײַב
אורחים .אויפֿן טיש שטייט אליהו-הנבֿיאס
ּכוּסַ .אלע זָאגן די הגדה ,עסן די געשמַאקע
ּפסחדיקע מאכלים און נָאכן פֿערטן ּכוס ,ווען
ַאלע שלָאפֿן אײַן ,קומט דער מענטש און
טרינקט פֿון אליהו-הנבֿיאס ּכוס .נָאר דָאס
ווײַב איז נישט געשלָאפֿן .דער מַאן הָאט
געזען אין חלום אליהו-הנבֿיא ווָאס הָאט אים
געזָאגט:
"עס איז איר בַאשערט געווען מיך צו זען ,דײַן
ווײַב ,הָאט געהַאט דעם זכות מיך צו זען ווײַל
זי הָאט געהַאט בטחון אין גָאט און נישט
פַֿארקויפֿט אליהו-הנבֿיאס ּכוס ,מײַן ּכוס .עס
איז איר בַאשערט געווען מיך צו זען".

Passover Joke
A British Jew is waiting in line to be knighted by the Queen. He is to
kneel in front of her and recite a sentence in Latin when she taps him
on the shoulders with her sword. However, when his turn comes,
he panics in the excitement of the moment and forgets the Latin.
Then, thinking fast, he recites the only other sentence he knows in a
foreign language, which he remembers from the Passover Seder:
"Ma nishtana ha layla ha zeh mi kol ha laylot."
()מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
Puzzled, Her Majesty turns to her advisor and whispers, "Why is this
knight different from all other knights?"
Dictionary		 מילון
Knighted		 לקבל אות אבירות
Queen
מלכה
Kneel			
לכרוע ברך
Recite			
לדקלם
Latin			
)לטינית (שפה
Sword			
חרב
Panic			
חרדה
Foreign
זר
Puzzled
מבולבלת
Her Majesty 		
המלכה
Whisper		 ללחוש
Knight			
אביר
 המילה- רמז להבנת הבדיחהknight  והמילהnight נשמעות דומה מאד
בצליל.
נסו עכשיו לתרגם את המשפט שאמרה המלכה:
Why is this knight different from all other
knights?

בס"ד

הסיפור הבא נכתב עפ"י עקרון מסוים.
האם תצליחו לגלות אותו??

סיפור
של
עקרונות
מאת קבוצת ה"זום"
של מרכז חברתי-
"שעות טובות".

קשה מאד להתחיל לנקות לפסח.
חשבתי על זה והתחלתי לקנות חומרים בכל מיני
ריחות של פרחים .מה אתן אומרות על ניקיון יסודי
או שמספיק שלא יהיה חמץ?
ציפורים מציצות ואומרות ללכת על האפשרות
הקלה.
הייתי הולכת על האפשרות המורכבת.
תודו שזה הכי מעניין.
נעים מאד להיות במקום מאוורר ומבושם בניחוח
משכר של אביב.
בכיף אני יושבת ומסדרת אלבומים ומוצאת מכתבים
מעניינים ותעודות מפעם ואוסף הפרחים המיובשים
שלי.
יש לי הרגשה שאני נשאבת למכתבים והתמונות
הנוסטלגיות ושוכחת מהנקיון.
נקווה שגם השנה נכניס את פסח אלינו הביתה
בהידור.
רואים שחג הפסח חשוב לנו.

עוגת שוקולד כשרה לפסח
מרכיבים:
 170גרם שוקולד מריר
 1/2כוס שמן
 3/4כוס סוכר
קורט מלח
 3ביצים
 1/2כוס אבקת קקאו
הוראות הכנה:
 .1מחממים תנור לחום בינוני של  180מעלות ,ומשמנים קלות תבנית
אפייה עגולה.
 .2קוצצים את השוקולד ,וממיסים בסיר כפול יחד עם השמן.
 .3מעבירים את השוקולד המומס לקערה ,ומערבבים היטב יחד עם
הסוכר ,המלח ,הביצים ואבקת הקקאו.
 .4יוצקים את הבלילה לתבנית האפייה ,ואופים במשך  30דקות ,עד
שקיסם הננעץ במרכז יוצא יבש.

בס"ד

פירמידה של תנאים

מצאו את שמות עשרת התנאים המסתתרים בתוך
הפירמידה .כל תנא מופיע גם כן בצורת פירמידה ,כפי שניתן
לראות בדוגמה של "רבי יהודה".
שימו לב כי בין אותיות שמו של התנא ,מופיעות לעיתים
משבצות ריקות.

חבק מפיות
אביבי לשולחן החג
העתיקו את תבנית החבק בגודל הרצוי וכמספר המשתתפים בסעודה.
צבעו ,הדביקו וקשטו את החבק כיד הדמיון הטובה עליכם.
אתם יכולים גם לכתוב את שמות בני המשפחה ,כך שכל אחד ימצא מיד
את מקומו על יד השולחן.
ניתן גם לעשות את העבודה עם הילדים היצירתיים.
כעת גזרו עפ"י הפס המסומן -שימו לב ,לא לחתוך עד הסוף.
קפלו בעדינות את החבק והכניסו חריץ אל תוך חריץ כך שכנפי הפרפר
התחברו.
קחו את המפית וגלגלו אותה ,כך שתיכנס בתוך החבק.

חג אביב שמח!

איחולים לחג

