
 

 163 גיליון שבת משפטים  חודש אדר תשע"זבס"ד                 

 , רב הקהילהנוי-הרב אסף הר מאת משולחן הרב  

 

", אמר החכם באדם, ַתַחת ַהָשָמיִם ְלָכל ֵחֶפץ "ַלכֹל ְזָמן, וְֵעת

 ולימדנו כי חיינו מורכבים ממכלול שלם של רגשות, תופעות ומצבים. 
כמו מסלול ארוך שכולו עליות ומורדות כך גם חיינו מלאים בתקופות וימים 

 שמחים יותר ושמחים פחות.
 

ו תקופה של שמחה, ההולכת ועולה דרך עם היכנסו של חודש אדר, מתחילים אנ
חג הפורים הקרב ועד לימי פסח אשר ריחם גם הוא מורגש היטב. תקופה זו 

"משנכנס  -מאופיינת בימים של חדווה, ימים של רווח והצלה, וכמאמר חכמינו
 אדר מרבין בשמחה".

 
אין שמחתו  -השמחה היא פועל יוצא של שלמות. אדם שמרגיש שחסר לו משהו

כי הוא עסוק וטרוד בהשלמת החסר. רק אדם שאינו חסר הוא החש את שלמה 
 -אותה שלמות המובילה לשמחה. לכן לימדונו חז"ל שהעשיר הוא השמח בחלקו

 שכן מרגיש הוא שלם במצבו כפי שהוא.
 

שלמות נגזרת מהמילה "שלום", ומכאן התפקיד שלנו כיחידים וכקהילה לפעול 
 למען השכנת השלום ביננו.

י השלום שישרור ביננו, נתקרב זה לזה ונחוש יותר ויותר את השלמות על יד
 המביאה לשמחה.

 
ימי אדר הבאים לפתחנו קוראים לכולנו לכבד זה את זה, לחייך זה לזה, 
ולהתאמץ עוד יותר בריבוי השלום בקהילתנו, שמתוך כך נזכה כולנו, בעזרת ה', 

 לריבוי השמחה.
 

 !ישראלחודש טוב ומבורך לנו ולכל בית 



 

 מאת רחל שוורץ מטבע הדברים 

צביה שממליטה מחפשת את המקום המוגן והמוסתר ביותר כדי שבו תוכל לגדל את 
הגור שלה. אך היא איננה יכולה לשבת לידו כל הזמן כי היא צריכה להתרחק ממנו כדי 

שבסביבה. לפעמים אנשים מוצאים לחפש אוכל. באותו זמן הגור חשוף לכל הסכנות  
את הגור וחושבים שהאם נטשה אותו. אסור להתקרב אליו וללטף אותו כי כאשר 
הצביה תרגיש את ריח האדם עליו היא תינטש אותו. אסור גם על פי חוק לקחת אותו 

 ולגדלו בבית.

לפני כמה שבועות הביאו לתחנה בעמק הצבאים צביה 
ון שם גידלו אותה. צעירה שהוחרמה מבית באזור חבר

הצביה מהווה אטרקציה גדולה מאוד לכל המבקרים 
בעמק כי היא רגילה לבני אדם ומתקרבת מאוד 
אליהם, מה שמאפשר לצלם אותה מאוד מקרוב וגם 
להצטלם אתה. גם אלי היא התקרבה ורחרחה 
בחצאית שלי. התנהגות זו שלה מהווה פיתוי חזק 

יכים להזכיר מאוד ללטף אותה מה שכמובן אסור וצר
 את זה כל הזמן למבקרים. 

בינתיים היא לא מצליחה להשתלב לאדר כי הם דוחים אותה בגלל בין היתר ריח 
 האדם שנודף ממנה.

 

 

 

 

  :הוועד משולחן 

 נוי, -שיעור מיפי הרב אסף הרה :יום חמישי כל בגמרא מסכת שבתשבועי שיעור  - 
 בכיבוד חם ממטעמיה של שבת באווירת הו, עד שעה מלומשך השיעור רב הקהילה.   
 רצוי להביא גמרא. השיעור פתוח לכלל חברי הקהילה. טועמיה חיים זכו"."   

  

( בשעה 28.2.17ביום שלישי אור לג' אדר ) - אזכרה לאביה של קרן פישלר - 
אזכרה לרוז'ה מאיר אטל ז"ל מלווה בשיעור מפי  תתקיים בבית המדרש 19:00

 רב הקהילה.

  

תיערך במוצ"ש משפטים, ליל ר"ח אדר  – מלווה מלכה לע"נ סו קומט ז"ל - 
. בתכנית: דברי תורה מפי הרב 20:00( בבית הכנסת אפרתה בשעה 25.2.17)

 ערן מרגלית, דברי זיכרון מאת חבריה וביתה ברכה.

 תוגש ארוחה חלבית קלה.

 



REPORT FROM GILO by Norman and Lola Cohen: 

GAZELLE VALLEY  

This small green spot, known as Emek Hazvaim or the Valley of Gazelles in the 
very heart of Jerusalem, is the result of an unprecedented victory for the Jerusalem 
municipality and the public over the real estate tycoons who sought to build high-rise 
office and housing blocks on this much-fought-over patch of land.  The campaign to 
save this last remaining piece of greenery as a nature park and a safe home to the 
remaining few mountain gazelles whose home this had been for many years and 
whose existence was being threatened, was a fierce one.  Waged over a ten-year 
period, the battle to preserve and develop this site as a nature park and a green lung 
for Jerusalem resulted in an unprecedented bonding of the religious and secular, 
affluent and poorer residents of the adjoining neighborhoods who were passionate in 
their efforts to prevent property developers from destroying this valuable area of 250 
acres which is adjacent to Givat Mordechai and the busy Pat intersection. It is only a 
ten minutes’ drive from where we live in Gilo. 
FIRST VISIT 
We first visited the park shortly after it was opened to the public in March 2015 and have to 
admit to being disappointed.  We didn’t have even one sighting of a gazelle who all remained 
obstinately hidden in the thickly wooded area where they normally stay secluded except 
when emerging to drink from one of the several pools or forage for food. Also the area was 
still a work in progress and rather messy.  The newly excavated ponds had not yet attracted 
any water birds and there was no sign of any other wild-life. The park, the first of its kind in 
Israel, is modelled on similar inner city green spots such as Central Park and Hampstead 
Heath, although, of course much smaller. Its highlights are 5 natural and man-made ponds, 
two streams, several posts for observing the various wildlife that inhabits the park along with 
the gazelles and a man-made island.  The very attractive Visitors Centre is manned by 
friendly and knowledgeable staff who are more than happy to answer questions and chat 
about the deer and their behavior. 
ENCOUNTER WITH A GAZELLE 
It was over a year before we managed to return to the park for a second visit and this time, 
we were in no way disappointed.  New greenery had softened the edges of the pools, many 
types of birds and ducks were swimming on the water and flying around and after only a few 
minutes a small, beautiful gazelle suddenly appeared right in front of us, seeming to be as 
interested in us as we were in him or her.  It seemed to be attracted to Norman’s wheelchair 
and, much to our amusement, trotted along behind it for some distance. 
RIGHT AGAINST MIGHT 
This beautiful little oasis in the midst of busy roads and densely-built areas, is a remarkable 
testimony to the ability of ordinary citizens to fight wealth and power for what they believe to 
be right.  Though credit must also be given to Jerusalem’s excellent mayor, Nir Barkat, who 
fought along with Jerusalem’s citizens to achieve this remarkable victory. 

The weather is cold and damp at the moment and not conducive to nature trips but, hopefully 
it will soon warm up and we look forward to a return visit, seeing further improvements to 
Gazelle Valley and meeting with even more of its inhabitants. 



 בטוב טעם
      מה לעשות עם שאיריות פירות טו בשבט

 טיפי אנרגיה עם תמרים, גרעינים ופירות יבשים

 :מצרכים 
כוסות( שיבולת שועל שלמה )לגרסה נטולת גלוטן שימו לב שניתן להשיג  3גרם ) 300

 שיבולת שועל ללא גלוטן(
 כוס( שקדים פרוסים 1גרם ) 100
 כוס( אגוזי קשיו, קצוצים גס 1גרם ) 100
 כוס( גרעיני חמניות או גרעיני דלעת 1/2גרם ) 50
 כוס( קוקוס טחון 1/4גרם ) 25
 כפות( זרעי פשתן 2גרם ) 25
 כפות( שומשום 2-3גרם ) 25
 כפות( גוג'י בריז 3גרם ) 25

 כפות זרעי צ'יה 2-3
 חבילה( תמרים מגולענים בואקום 1גרם ) 500

 כוס( דבש או סילאן או מייפל 1/2גרם ) 180

 כוס( טחינה גולמית 1גרם ) 240

 .מעלות 160-מחממים תנור ל אופן ההכנה .1
שועל, שקדים, קשיו, מפזרים בתבנית מרופדת בנייר אפייה שיבולת  .2

דקות עד שהתערובת  8-10גרעינים, קוקוס, פשתן ושומשום וקולים במשך 
 .מזהיבה קלות ומתפזר ריח נעים

מצננים מעט בטמפרטורת החדר. מוסיפים את הגוג'י בריז והצ'יה  .3
 .ומערבבים

בקערת מיקסר עם וו גיטרה שמים את התמרים המגולענים ומערבלים  .4
 .הם מתרככים מעטבמהירות בינונית עד ש

 .מוסיפים טחינה ודבש ומערבלים עד קבלת תערובת אחידה .5
מוסיפים פנימה את תערובת היבשים, האגוזים והגרעינים וממשיכים  .6

לערבל במהירות נמוכה עד שמתקבלת תערובת אחידה ולא נותרו חומרים 
 .יבשים בתחתית

ת משטחים את התערובת בתוך תבנית מרופדת בנייר אפייה או משומנ .7
 .היטב ומהדקים היטב לעובי הרצוי

 .שעות במקרר וחותכים לריבועים בגודל הרצוי 4-5מצננים במשך  .8
 :הערות, הארות ותוספות

o החטיפים נשמרים היטב בכלי אטום במקרר עד שבועיים. 
o אפשר להקפיא עד חודש. 
o אפשר להשתמש בגרעינים ואגוזים בהתאם לטעם האישי. 

o  להשיג בחנויות תבלינים ובחנויות טבעגוג'י בריז וזרעי צ'יה ניתן. 

: 



 עדשים אוזני המן במילוי שוקולד וסוכריות
 

החומרים במתכון 
 25-מתאימים ל

 יחידות:
 המרכיבים:

 150כף ) 1כוס +  1
 גרם(  קמח עוגיות

גרם(   50כפות ) 5
 אבקת סוכר
 אבקת סוכר

גרם חמאה  100
 קרה, חתוכה לקוביות

 )אפשר מרגרינה(

 קורט מלח
 כפית תמצית וניל 1/2

חלמון ביצה בגודל  1
L 

כפות חלב )לפי  1-2
 הצורך(
 למילוי:

צנצנת ממרח  1/2
 אגוזים-שוקולד

סוכריות עדשים 
 צבעוניות

 להגשה: אבקת סוכר

 אופן ההכנה:

של מעבד מזון קמח, אבקת סוכר, חמאה, מלח ווניל מניחים במיכל 
 ומעבדים באמצעות להב פלדה עד לקבלת תערובת פירורית.

מוסיפים חלמון ומעבדים עד להיווצרות גושים גדולים של בצק. רק אם 
 צריך מוסיפים בהדרגה מעט חלב.

מקמחים קלות את משטח העבודה ומניחים עליו את גושי הבצק. לשים 
בצק אחד ומשטחים אותו. עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים  בידיים לגוש

 במקרר למשך שעה.
מקמחים שוב את משטח העבודה. מניחים עליו את הבצק ומרדדים לעובי 

ס"מ ומעבירים אותם  7-8מ"מ. קורצים מהבצק עיגולים בקוטר  3-4של 
 לתבנית מרופדת בנייר אפייה.

סוכריות צבעוניות  3-4 אגוזים ו-מניחים חצי כפית של ממרח שוקולד
במרכז כל עיגול בצק ומקפלים לצורת משולש. מהדקים היטב את הקצוות 

 ומאחסנים במקפיא למשך חצי שעה.
 מעלות. 180-מחממים תנור ל

דקות, עד שהאוזניים מזהיבות. מניחים להצטנן  15-20אופים בתנור החם 
 לחלוטין בטמפרטורת החדר, מעטרים באבקת סוכר ומגישים.

   .שר להשתמש גם בקמח רב תכליתיאפ: גיווון

 

 

 

 



 דף לטף
 

 תבחר/י בתשובה הנכונה
 

 חג פורים חל בתאריך:1שאלה 

 י"ד אדר        ו' ניסן      כ"ג אדר     ט"ו בשבט 

 השלם את המשפט: "משנכנס אדר...2שאלה 

 הוא."ונהפוך     מרבין במתנות לאביונים."   מרבין במשתה." מרבין בשמחה." 

 המקור לסיפור ההיסטורי של פורים מופיע ב...:3 שאלה 

 מגילת העצמאות.   מגילת איוב.   מגילת אסתר.   המגילות הגנוזות. 

 במגילת אסתר מוזכרות ארבע מצוות והן:   4שאלה

  קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ומשתה פורים. 

 לאביונים, ומסיבת פורים.קריאת מגילה, תחפושות, מתנות  

 משתה פורים, עדלאידע, משלוח מנות, אכילת אוזני המן. 

 קריאת מגילה, אכילת אזני המן, משלוח מנות ותחפושת. 

 תענית אסתר הוא צום לזכר: 5שאלה 

 לפני שהלכה לבקש מאחשוורוש לבטל    שלושת הימים שצמה אסתר,  

     המלך אחשוורוש. המשתה שערך      המן. את גזרת            

     צום היהודים, שניסו לבטל את גזירות אחשוורוש.            

 שלושת הימים שצם מרדכי, כדי שאחשוורוש יבטל את גזירת המן.             

 הדמויות הנשיות במגילה הן:6שאלה 

 אסתר, זרש ורות.  הדסה, ושתי ורות.   אסתר, רות, ונעמי. 

 אסתר, ושתי, וזרש. 

 ממלכתו של המלך אחשוורוש השתרעה:7אלה ש

 מהודו ועד כוש.    מנהר פרת ועד ארץ ישראל. 

 מבבל ועד נהר הירדן.      לאורך נהר פרת והחידקל. 

 "אחשדרפנים" הם:8שאלה 

 יועצי המלך.             רצי המלך.               ילדי המן. שומרי המלך. 

 מה פרוש המילה פתשגן?9שאלה 

 הפור.          אגרת מפורשת.       חותם המלך. המלך.שליח  

 שומרי המלך אחשוורוש שבקשו להרגו:10שאלה 

 המן וחרבונא.          בגתן ותרש.             ויזתא והמן. חרבונא ודלפון. 

 אשתו הראשונה של אחשוורוש, שסרבה להופיע למשתה:11שאלה 

 הדסה               זרש            אסתר ושתי 

 תפקידו של המן בחצר המלך:12שאלה 

 שר המשקים של המלך. שר הבכיר ביותר בממלכת אחשוורוש. 

 גזבר המלך.          סופר המלך. 



 מרדכי היה :13שאלה 

 שר בממלכת אחשוורוש     כל התשובות נכונות.     הדוד של אסתר. 

 גולה משבט בנימין. 

 המן קראו:לבנו הצעיר של 14שאלה 

 תרשדלפון       חרבונה              וייזתא            

 על מנת שגזרותיו של המן יתגשמו היה צריך לחתום על הצווים ב:15שאלה 

 חותמת דיו.            שרביט זהב.       טבעת המלך. להפיל פור. 

למי התכוון אחשוורוש כשאמר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 16שאלה 

 למרדכי היהודי. לויזתא בנו של המן.           רו"?:ביק

 להמן בן המדתא.          לאסתר המלכה. 

 משמעות המילה "פורים":17שאלה 

  משתה. –מילה בפרסית שמשמעותה             

 המן בקש להפיל גורל ליום ההשמת היהודים. –גורל  –מהמילה ּפּור             

 שהיהודים התרבו בממלכת פרס. –ורובו מהמילה פרו             

 ברבים פרים ששחטו במשתה המלך. –מהמילה פר             

 בשעת קריאת המגילה בבית הכנסת, נהוג להרעיש ברעשן כאשר:18שאלה 

      המן.  מזכירים בכל פעם, את שמו של   בתחילת קריאת המגילה ובסופה.    

 בכל פעם שמזכירים את ושתי.           בכל פעם שמזכירים את השם אחשוורוש

 גורלו של המן על פי המגילה:19שאלה 

 ממונה לשר בכיר. נתלה על העץ עם עשרת בניו.            

 מתפייס עם המלך אחשוורוש.             שם קץ לחייו.            

 "ונהפוך הוא" מסמל את:20 שאלה 

  לשמחה, ומאבל ליום טוב.מיגון  –המהפך שחל בגורל היהודים           

         התחפושות, שנהוג להתחפש בחג זה.    

 השינוי שהביא את היהודים לשלוט באויבים שלהם.            

 כל התשובות נכונות.            

 

 

 

 

 

 

 

 



 מזל טוב
 .מזל טוב לחיים קוזוכוביץ להולדת הנכד, בן להדס וישי

 .מזל טוב למשפחת שניידר להולדת הנכד
 .מזל טוב למשפחת ליבוביץ׳ לנישואי הבת

  האב והסבעל פטירת  פישלרמשתתפים בצערה של משפחת   
 .ה מאיר אטל ז"ל'רוז           

 הורים לחיילים/ות ולבני/ות שירות לאומי מוזמנים לפנות לשמואל באר או  
 לאבינעם אריאב להרשמה לחבילות שי לפורים.            
 

  :חשובה ההודע        
 את הרב אסף הר נוי  תמברכ "אדרת אליהו"קהילת  

 ומשפחתו לרגל הצטרפותם לקהילה, ותחילת כהונתו 
 .של הרב אסף כרב הקהילה

 

  .החודשי וןילהמערכת מחפשת עורך/ת חדש לגי      
 .יפנה לוועד בית הכנסת ןהמעוניי      

 
 איחולי, תנחומים, שמחה ימי, משפחתיים אירועים על למערכת הודיעו אנא

 התקשרו אנא הודעה לכל. כמתאימה הנראית הודעה וכל שלמה רפואה

נשמח להפיץ כל הודעה בתנאי שתובא  אדרת אליהו". עלי" למערכת

 .kutners@zahav.net.ilלידיעתנו: 

 law.golan@gmail.com 0546691911 אריאל גולן

 amit.halle@gmail.com 0542024637 עמית הללה

 ezragabbay@gmail.com 0543131451 עזרא גבאי

 yossefhbd@gmail.com 0586741033 יוסף חיים בן דוד

 eliahouk@gmail.com 0545723801 קלייןאליהו משה 
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