
 

 
 

 166 גיליון שבת במדבר  חודש סיוון תשע"זבס"ד                 

  רב הקהילה, נוי-הרב אסף הר מאת משולחן הרב  

 
 הירושה הגדולה

חודש סיון הוא הזמן בו זכה עם ישראל לקבל את המתנה 
 התורה. -היפה והיקרה ביותר מבית גנזיו של הקב"ה

הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה אומר שהפסוק הראשון אשר 
 -חייב האב ללמד את בנו, ממש כשהילד מתחיל לדבר, הוא

 "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".
 

מכל הפסוקים הרבים והחשובים, בחר הרמב"ם דווקא בפסוק 
זה, שכן הוא המסמל יותר מכל את השייכות של עם ישראל 

 לתורה.
 לשון "ירושה" שניתנה לנו בהר סיני.  -מורשה"התורה היא "

הירושה הזו שייכת לכולנו באופן שווה. היא מוטלת בקרן זווית 
 וכל שעלינו לעשות הוא פשוט לבוא וליטול אותה.

 
חודש טוב ומבורך, ברכת ה' לכל חברי הקהילה ועל כל עם 

 ישראל,
 יהי רצון שנשמע ונתבשר בבשורות טובות!

 

 
 

 



 גראטן תפוחי אדמה ובטטה תיאור המתכון בטוב טעם 

 מצרכים:
 תפוחי אדמה4 
 בטטות 3

 מיכלים שמנת מתוקה 1.5
 כפית אגוז מוסקט מגורר 0.25

 אופן ההכנה:
כף חמאה תבנית חסינת חום  1-מעלות(. משמנים ב 200מחממים את התנור לחום גבוה )

-קולפים את תפוחי האדמה והבטטות ופורסים אותם לעיגולים דקיקים )בעובי כ בגודל בינוני.
מחממים את השמנת עם אגוז המוסקט בסיר בינוני ומביאים לרתיחה. מתבלים  מ"מ(. 1

מסדרים את פרוסות הבטטות ותפוחי האדמה,  ר גרוס(.במלח ופלפל )מומלץ פלפל שחו
כשהן חופפות זו לזו )כמו רעפים( ולסירוגין, פעם שורה כתומה ופעם שורה לבנה 

 45יוצקים מעל את השמנת החמה ואופים  )המשקיענים יכולים לסדר את הפרוסות לסירוגין(.
 דקות, או עד שהפרוסות מתרככות.

 

 חצילים, עגבניות, גבינה וברוקולי טרין
  
  

  

  
 :המרכיבים

 חצילים, פרוסים דק 3
 עגבניות, פרוסות דק 5

 גרם גבינת פטה או בולגרית 100
 גרם ברוקולי קפוא 300

 שום כתושותשיני    3 שיני  3
 לפל שחורמלח ופמלח ופ

 שמנת מתוקה צמחיתסכוס  1 כוס  1
 ביצים 3 ביצי 3

 

 :אופן ההכנה

 .סופג נייר על הניחו זית. שמן עם במחבת החצילים פרוסות את טגנו או בתנור קלו .1
         בצד. והניחו סננו קרים. במים מיד וקררו דקות כמה מלח עם רותחים במים הברוקולי את חלטו .2

 .בצד והניחו זית בשמן השום את טגנו
       עם וקטנה עגולה בתבנית או קייק"-"אינגליש אפייה תבנית או הטרין: ליצירת תבנית בחרו .3

        גבי על הניחו התבנית. של והדפנות התחתית על חצילים פרוסות הניחו גבוהות. דפנות
 .ופלפל במלח ותבלו השום את פזרו פרוסות. עגבניות של אחרונה של שכבה החצילים

 הברוקולי על הברוקולי. את הניחו הגבינה, גבי על גבינה. פזרו העגבניות, שכבת על .4
 .לסיום חצילים ופרוסות עגבניות של אחרונה שכבה

 .התבנית כל על וצקו הביצים עם המתוקה השמנת את ערבבו .5
 כל נותרו שלא עד או דקות 25 -ל מעלות 160 של לחום מראש מחומם לתנור הכניסו .6

 .בתבנית נוזלים
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 חידון שבועות –דף לטף

 :מתחילה העומר ספירת .1
  שבועות ועד פסח של השביעי היום ממחרת 
 שבועות ועד בעומר ג"ל ממחרת 
 בעומר ג"ל ועד הסדר ליל ממחרת 
 השבועות חג ועד הסדר ליל ממחרת 

 "?עומר" המילה פירוש מה .2
  ענבים אשכול 
 שיבולים קבוצת 
 אמירה מלשון, אומר כמו 
 המקרא בתקופת שחי, מלך של שם 

 ?העומר ספירת נמשכת ימים כמה   .3
  ימים 49 
 ימים 33 
 ימים  16 

 ימים 51             
 ?העומר ספירת מסמלת מה 4

 על האבל ימי את מסמלת העומר ספירת 
  המקדש בית חורבן   

  שבה התקופה את מסמלת העומר ספירת 
 ממגפה עקיבא רבי של תלמידיו מתו            

  לרגל העלייה ימי את מסמלת העומר ספירת 
 השבועות לחג פסח שבין            

  שבין הזמן את מסמלת העומר ספירת 
 הקציר לסיום ועד הקציר ראשית            

 ?השבועות חג של העברי התאריך מהו .5
  בתשרי' א 
 .בסיון' ו 
 באייר' ה 
 בסיון' א 

 :והם שמות מספר השבועות לחג  .6.
  הקציר וחג הביכורים חג, המים חג 
 תורה מתן וחג הביכורים חג, האסיף חג 
 תורה מתן וחג, הביכורים חג, הקציר חג 
 המים וחג בציר חג, תורה מתן חג 

 ?בתורה מצוין לא החג משמות איזה .7
  השבועות חג 
 תורה מתן חג 
 הקציר חג 
 הביכורים חג 

 :המצווה בגלל הביכורים חג גם נקרא השבועות חג .8
  נכונה אינה תשובה אף 
 זה ביום' ה לבית השדה ביכורי ראשית את להקדיש 
 זה ביום והבקר הצאן בכורי ראשית את קדישהל 
 זה ביום' ה לבית הבכור הבן את להקדיש            

 



  :משום הקציר חג גם נקרא השבועות חג.9
  והשעורים החיטים קציר סיום זמן זהו 
 הענבים בציר סיום זמן זהו 
 הענבים בציר תחילת זמן זהו 
 והשעורים החיטים קציר תחילת זמן זהו 

 לאכול נוהגים השבועות בחג.10
  חלב מאכלי 
 בשר מאכלי 
 ממתקים 
 המינים שבעת מפרות 

 ?אלה מאכלים לאכול נוהגים מדוע.11.
  נכונות התשובות כל 
 "ודבש חלב זבת" ארץ שהיא, ישראל ארץ על שנאמר משום 
 רק חלב לינוק רצה והוא המים מן משה את משו זה שביום משום 

 .עבריה מאישה
 שם, סיני בהר משה שהיה יום 40 כנגד -40= בגימטרייה חלב 
 התורה את קיבל

 :את ישראל עם קיבל זה בחג.12
  התורה 
 משנה סדרי שישה 
 התלמוד 
 הברית ארון 

 : על ישראל לעם ניתנה התורה.13.
  המוריה הר 
 סיני הר 
 הכרמל הר 
 נבו הר 

 ?ישראל לעם התורה ניתנה מתי14.
  המקדש בניית בזמן 
 המקדש בית בניית אחרי חודשים כשלושה 
 סוף ים קריעת לאחר מיד 
 מצרים יציאת אחרי חודשים כשלושה 

 ?לישראל התורה כשניתנה העם מנהיג היה מי.15
 המלך דוד 
 אבינו אברהם 
 משה 
 הנביא אליהו 

 :את הכנסת בבית קוראים השבועות בחג.16
 איכה מגילת 
 השירים שיר מגילת 
 אסתר מגילת 
 רות מגילת 

 ?הכנסת בבית זו מגילה קוראים מדוע.17
    ככתוב', לה אהבתו את בשירה ישראל עם מביע זה שביום משום
 השירים בשיר

 איכה במגילת ככתוב, המקדש בית חרב זה שביום משום 
 ביום היה אחשורוש בימי ישראל עם את להשמיד שהגורל משום      



 
  

 .אסתר במגילת ככתוב, זה       
 רות במגילת ככתוב, הקציר בתקופת מתרחש המגילה שסיפור משום 

 :היתה המגילה סיפור גיבורת.18
 אבינו אברהם של הסבתא 
 המלך דוד של רבה הסבתא 
 המלך דוד של האמא 
 רבנו משה של רבה הסבתא 

 :שהם, הרגלים משלוש אחד הוא השבועות חג.19
 השבועות חג, השנה ראש, פסח 
 הסוכות וחג השבועות חג, פסח 
 שהבועות חג, סוכות חג, הכיפורים יום 
 השבועות וחג סוכות, השנה ראש 

 :הייתה הרגלים בשלוש המרכזית המצווה.20
 המקדש לבית לרגל לעלות 
 ובשר חלב מאכלי לאכול 
 פעמים שלוש ברגל הבית להר לעלות 
 סליחות ולומר' לה להתפלל 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 מזל טוב

להולדת  ולמשפחתנוי, רב הקהילה, ו-למו"ר הרב אסף הר מזל טוב
 הבת

 מזל טוב למשפחות מארק ובלוך להולדת הנכד
 מזל טוב למשפחת קולנגי להולדת הנכדים

 מזל טוב למשפחת סעדה לרגל בר המצווה של הבן נדב
 מזל טוב למשפחת שפירא לנישואי הבן יואב

 להולדת הנכדהמזל טוב למשפחת קליין 
 רודמן להולדת הנינהטוב למשפחת מזל 

 
 

 הודעות: 

 לגיליון החודשי.   /ההמערכת מחפשת עורך/ת חדש

 יפנה לוועד בית הכנסת. ןהמעוניי          

 
 
 

 

אנא הודיעו למערכת על אירועים משפחתיים, ימי שמחה, תנחומים, 
איחולי רפואה שלמה וכל הודעה הנראית כמתאימה. לכל הודעה אנא 
התקשרו למערכת "עלי אדרת אליהו". נשמח להפיץ כל הודעה בתנאי 

 .kutners@zahav.net.ilשתובא לידיעתנו: 

 

 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 אליהו משה קליין
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