
  
  
  

  

  

  

  

  

  "ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה "
 

בקצרה, משה מציל את בנות יתרו מיד הרועים, הן חוזרות הביתה ומעדכנות את אביהן ששואל: למה  
  .זה עזבתן את האיש, קראן לו ויאכל לחם! וממשיכה התורה: ויואל משה לשבת את האיש 

 
להסכים? האם יש לו אפשרות אחרת אל מול   למשהה יש  ; מאך הלשון קשההסכים.    –ויואל, בפשוטו  

  ? הצעתו הנדיבה של יתרו, לגור אצלו בבית ולא להיות נרדף ע"י האומה החזקה בתבל
  

יתרו השביע את   –ויואל מלשון אלה, שבועה  :  אפשרות אחרתבות הקושי הלשוני מציע המדרש  בעק
שבנו הראשון יוקדש לעבודה זרה  כפה עליו ת ביתו ללא רשותו (ע"פ רש"י) או משה שלא יעזוב אותו וא

  . )(ע"פ מכילתא
 

את משה ללכת    שיכנעה'  -אחרי ההתגלות בסנה, אחרי ש מדרש התקיימו:ני פירושי השניתן לראות ש
להושיע את העם שסובל בכל יום, שעה שעה, בעבודות פרך, בחומר ובלבנים, משה באופן מפתיע לא  

וילך משה : "דוהר על הגמל להושיע את עמו אלא חוזר לבית חותנו לקבל ממנו רשות לצאת למצרים
ר שופטים,  בספו".  ואשובה אל אחי... ויאמר יתרו למשה לך לשלוםוישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא  

  בסיפור פסל מיכה, משמש נכדו של משה ככהן עבודה זרה בביתו של מיכה. 
  

וניתן לומר ש  שבועתו של משה להקדיש את בנו לעבודה זרה  זו  ניתנהתמוהה,  מתוך שראה    שבועה 
המדרש מלמד עד כמה חשוב להיזהר במוצא    בכל זאת  .שיתרו מחפש אמת וסופו להגיע לדת האמת

ברית כרותה    -שהרי בוודאי לא התכוון משה להקדיש את בנו לעבודה זרה. ואף על פי כן    –פיו של האדם  
  ועל האדם להיזהר במוצא פיו. לשפתיים

  שבת שלום!                                                                                                                                                             
  

משפחת תורג'מן מזמינה את 
הציבור לקידוש אחרי 

 לרגל, בבית הכנסת, התפילה
 הולדת ביתם רוני.



  
  

  

      
בבית   ארוח  שבת 

הקהילתי |    הכנסת 
יתרו   פרשת  בשבת 

מגדל  22/1 ישיבת   ,
תתארח   התורה 

שלנו. ישיבת   בקהילה 
ישיבה  מגדל התורה היא  

אנגלית  דוברי  של 
ג הרב  ינזברג, בראשות 
הישוב. אנו    תושב 

  משפחות              מחפשים
למעוניינים נא לפנות    לארח את הבחורים ללינה וסעודת ערב שבת.

  . 19143364660+ -בווצאפאו  0587977116 -בטלפון ינהלעד

  

פרויקט ספר מתכונים של  
יש |    הקהילתי בית הכנסת  

שתרצו   טעים  מתכון  לכם 
אותו   לשתף?  שלחו 

הבישול  ספר  לפרויקט 
אנא   נשמח לשמוע.  -שלנו

  כל         לשתף        תהססו     אל  
סיפור מהיכן מגיע המתכון הזה או מדוע המשפחה שלכם  

. את המתכון יש להעביר בעברית ובאנגלית.  אוהבת אותו
או  הווצאפ  בקבוצת  לינק  דרך  המתכון  את  לשלוח  ניתן 

  053-9660200לבתיה שרעבי 

  אמנון מאייר מתכון מאת    – ספקולאס  

גר' חמאה  175[ב]  גר' קמח לכל מטרה 250 [א] :רכיבים
גר' סוכר    150[ג]    (אפשר להשתמש במרגרינה במקום) 

יותר) טעים  תבלינים    2[ג]    (דמרה  תערובת  כפות 
[ו]   קורטוב מלח[ה]    קורטוב סודה לאפיה[ד]    ספקולאס

 כפות חלב (או מים)  1.5

  - התבלינים השתמשו בתבלינים טחונים היטב  לתערובת  
 . התוצאה הטובה ביותר עם מרכיבים טחונים טריים 

להיות    -קינמון    50%[א]   צריכה  מהתערובת  מחצית 
מוסקט  10%[ב]    קינמון   15%[ד]    משייה  10%[ג]    אגוז 
אופציונלי: פלפל (לבן), קליפת  [ו]    זנגביל  15%[ה]    ציפורן

 . תפוז מיובשת, אניס, הל

התבל  :הכנה הקמח,  והסודה  מערבבים את  המלח  ינים, 
הסוכר את  החמאה    .ומוסיפים  את  פנימה  חותכים 

ולשים את המסה לבצק נוקשה. הוסף   לחתיכות קטנות, 
זה לא נשאר ביחד מצננים במקרר, רצוי .קצת חלב אם 

הלילה או .למשך  רוח  טחנת  צורת  יש  המקורית  לעוגייה 
תבניות   ההולנדי  הטבח  לרשות  עומדות  שעבורן  בובה, 

שה מעשית יותר פשוט מרדדים את הבצק  מיוחדות. לגי
) מאוד  אפייה  3-4דק  בנייר  מרופדת  תבנית  על    .מ"מ) 

מעלות. חותכים את   170דקות בחום של    20אופים בתנור  
דקות    10ס"מ תוך    3X5התוצאה האפויה לחתיכות בגודל  

  .מחוץ לתנור ומצננים לחלוטין על רשת

  

  



  
  

  

 

      
     

We are hosting at the 
GMCshul | On 
Shabbat Yitro 22/1, 
Yeshivat Migdal 
Hatorah will be joining 
our community. This 
Yeshiva is Rabbi 
Ginzberg's Yeshiva, a 
member of the 
GMCshul community. 
A Yeshiva for english 
speaking boys . We are 
looking     for     families 

who would like to host the boys for Erev Shabbat meal & 
sleepover. If you are interested please contact Adina: Call- 
0587977116 or Whatsapp- +19143364660 . 
 
 

A Community GMCshul 
Cookbook | Do you have a 
delicious recipe that you'd like 
to share? Submit it for our 
cookbook project- We'd love to 
hear .  Please feel free to share 
any stories of  where  this  recipe  

 comes from or why your family likes it. Pleasse write 
it in Hebrew and in English. Send the recipe via our 
whatsapp group link or to Batya Sharabi - 053-
9660200. 
 

Speculaas – Recipe by Amnon Mayer 

Ingredients: [a] 250 gr all-purpose flour [b] 175 gr 
butter (you can use margarine instead) [c] 150 gr 
sugar (demara tastes better) [d] 2 tablespoons 
speculaas spice-mix [e] pinch baking soda [f] pinch 
salt [g] 1.5 tbs milk (or water). 

For the speculaas spice-mix use fine-ground spices - 
the best result with freshly grounded ingredients: [a] 
50% cinnamon - half of the mix should be cinnamon 
[b] 10% nutmeg [c] 10% mace [d] 15% clove [e] 15% 
ginger [f] Optional: (white) peppercorn, dried orange 
peel, anise, cardamom. 

Preparation: Mix the flour, spices, salt and soda and 
add the sugar. Cut in the butter in small pieces, and 
kneed the mass into a stiff dough. Add some milk if it 
doesn't stay together. Cool in fridge, preferably 
overnight. The original cookie has a windmill or 
puppet shape, for which special moulds are available 
to the Dutch cook. For a more practical approach just 
roll-out the dough very thin (3-4mm) on a cookie 
sheet lined with parchment paper. 

Bake in oven 20 minutes at 170C. Cut the baked result 
into 3x5 cm pieces within 10 minutes out of the oven 
and let completely cool on a rack. 

 


