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מהי מטרת החינוך? מה אנחנו בראש ובראשונה רוצים שהילדים שלנו ילמדו בבית הספר? מיומנות, ידע, 
אותו הם יוכלו ליישם על מנת להתפרנס בבא העת? או שמא, יותר חשוב שהם יתחנכו על ערכים, כישורי 
חיים שיגרמו להם להיות בני אדם במלוא מובן המילה? בלשונו של רבי ישמעאל: האם הם צריכים ללמוד 
הערכים  סביב  שיגבשו  מסודרת  משנה  בעלי  להיות  שלהם,  הידע  את  להעביר  כלומר  ללמד,  מנת  על 
שהנחילו להם? או על מנת לעשות, כלומר ליישם ידע, להיות קונקרטים, לבנות את העולם? באופן מפתיע 
נדמה כי רבי ישמעאל מעדיף את הדרך השנייה. אולי כי ערכים לומדים לא מתוך חוברות בבית הספר אלא 
דרך דוגמה אישית? אולי כי החיים עם האחר מספיקים למי שרגיש מספיק על מנת ללמוד לכבד אותו? או 
אולי כי המסר הוא שככל שתהיה חשובה למידת הערכים שרוצים להנחיל לילדים, אסור לשכוח שיישומם 

בחיי המעשה הוא העיקר.

רַבִּי יִׁשמָעֵאל )בְּנֹו( 
אֹומֵר, הַלֹּומֵד ּתֹורָה עַל 

ד, מְַספִּיקִין  ְמנָת לְלַמֵּ
ד.  בְּיָדֹו לִלְמֹוד וּלְלַמֵּ

וְהַלֹּומֵד עַל ְמנָת לַעֲׂשֹות, 
מְַספִּיקִין בְּיָדֹו לִלְמֹוד 

וּלְלַמֵּד לְִשמֹור וְלַעֲׂשֹות. 

 )אבות ד’, ה’(

הנושאים העיקריים בפרשה
ברכת שלום הניתנת לפנחס  *

ספירת בני ישראל  *
בנות צלופחד  *

יהושע מתמנה להחליף את משה  *
סדר הקורבנות  שהיו מובאים מדי יום   *

ובמועדים המיוחדים: שבת, ראש חודש 
 ושלושת הרגלים.

שלום להורים ולילדים,
פנחס  בפרשת  העניינים  הם  רבים 
סביב  חשיבה  בשניים:  להתמקד  ובחרתי 
אודות  וסיפור  צלופחד  בנות  של  הסיפור 
ליהושוע. ממשה  המנהיגות   מעבר 

בנות צלופחד והירושה
שאנחנו  הדברים  כל  היא  ירושה  ירושה: 
שנפטרו.  שלנו  מהקרובים  מקבלים 
בירושה  קיבלה  אמי  מת,  שלי  כשסבא 
בינינו את  חילקנו  ואני  ואחותי  דירתו,  את 
מספריו  ומחצית  שלו  הגדולה  הספרייה 

נמצאים אצלי עד היום.
הראשון  התפקיד  תפקידים.  שני  לירושה 
כדי  מי שעבד קשה  ליורשים:  לעזור  הוא 
העת  שבבוא  לדעת  ישמח  דירה  לקנות 
לילדיו,  בירושה  אותה  להעביר  יוכל  הוא 
עזר  שהוא  כמו  במותו  להם  יעזור  ושהוא 

להם בחייו.

חשוב  הירושה  של  השני  תפקידה  אבל 
של  מזכרת  משמשת  הירושה  יותר:  עוד 
הקרובים שלנו שנפטרו. כך הזיכרון שלהם 
יותר. ספר שמישהו אהב, דיסק שהוא  חי 
שמע הרבה, חפץ כלשהו שהוא היה קשור 
אליו, כל אלה הם בעלי משמעות כפולה 

אחר. למישהו  בירושה  עוברים   כשהם 

האם במשפחה שלכם יש דבר כלשהו 
הם  ממי  בירושה?  קיבלו  שההורים 
או  בירושה  בחרו  הם  ואיך?  קיבלו? 
יקבלו? הם  מה  החליט   שמישהו 

ירושה,  על  הילדים  עם  מדברים  כבר  אם 
פטירתה  לאור  שאלות,  ויעלו  ייתכן 
יבחר  הורה  כל  ז”ל.  נשר  אור  ניצן  של 
את  למקד  בכלל,  אם  במה,  לעצמו 
הבא: הכיוון  את  מציע  אני  אבל   השיח, 
הם  מתים,  זקנים  סבתא  או  כשסבא 
מיני  כל  ולנכדים  לילדים  משאירים 
של  במקרה  אבל  בירושה.  דברים 
כך  כל  לאסוף  הספיקה  שלא  ניצן, 
שלה? הירושה  מה  דברים,   הרבה 
לדעתי, הירושה שלה היא חשובה פי כמה 
שאפשר  אחרת  ירושה  כל  מאשר  דווקא 
משפחתה  רק  שלא  ירושה  זוהי  לקבל. 
שבקהילה  מי  שכל  אלא  לקבל,  יכולה 
ולקחת  ללמוד  יכול  אותה  שהכיר  ומי 
איך צריך להתייחס למי  אתו לכל החיים: 
הוא  בו  שהשוני  להבין  איך  ממך.  ששונה 
ממך.  פחות  שווה  לא  ושהוא  שלו,  היופי 
לי  יש  מה  חשובים:  הכי  הדברים  ושני 
לי  יש  ומה  ממני?  ששונה  למי  לו,  לתת 
לנו  שחשוב  הדברים  אלו  ממנו?  לקבל 
האלה. הקשים  ברגעים  וללמוד   לזכור 

ארץ  חלוקת  מוזכרת  שלנו,  בפרשה 
אבותם”  מטות  “לשמות  לשבטים,  ישראל 
קמות  זה  רקע  על  נ”ה(.  כ”ו,  )במדבר 
בנות צלופחד משבט מנשה ושואלות את 
לא  שלאבינו  העובדה  בשל  האם  משה: 

היו בנים, לא מגיע לנו חלק בארץ ישראל. 
חלק  נקבל  לא  שאנחנו  סיבה  אין  מדוע? 
שווה כמו כולם רק כי במשפחה שלנו יש 
התורה,  ניתנה  שבה  בתקופה  בנות!  רק 
היה נהוג להעביר את הירושה לבנים ולא 
עד  ההיסטוריה  במהלך  למעשה,  לבנות. 
לתקופה מאוד מאוחרת, ירושה של נכסים 
והשאירה  לבניו  מאב  עברה  וקרקעות 
הזה. ברומא  למעגל  מחוץ  הנשים  את 
העתיקה, לדוגמה, הבנות לא רק שלא היו 
בעצמן  היו  שהן  אלא  אביהן,  את  יורשות 
לחשוב  התרגלנו  היום  מהירושה!  חלק 
לנו  נראה  זה  כל  ולכן  בנות,  לקפח  שאין 
זה  היה  אז,  אבל  מקומם,  ואפילו  מוזר 
צלופחד  בנות  ולכן,  מאוד.  הגיוני  דבר 
לבקש  הולכות  מאוד:  נועז  מעשה  עושות 
בצד.  להישאר  במקום  כולם  עם   נחלה 

של  הראשונים  הפסוקים  את  קיראו 
פרק כ”ז וחישבו: איך משה מגיב? מה 

הוא עונה להן?

ובכן, משה לא יודע מה לענות והולך לשאול 
ה’(,  כ”ז,  )במדבר  ה’”  לפני  משפטן  “את 
 כלומר שואל את אלוקים מה לענות להן. 

איך זה יכול להיות? הוא לא ידע לענות 
על הכול? מה זה מלמד אותנו על משה 

ועל בנות צלופחד?
 

אנחנו  ה’  את  לשאול  הולך  שמשה  מכך 
לדעת  מאוד  חשוב  שלפעמים  לומדים 
להגיד: “אני לא יודע.” חכם הוא לאו דווקא 
מי שיודע הכל, אלא גם מי שיודע לשאול 
 ולהקשיב לתשובות כשיש לו משהו ללמוד.



הדברים החשובים בחיים יש מקום ויש זמן

)“כן  לבנות  נותן  שאלוקים  מהתשובה 
ללמוד  אפשר  דוברות”(,  צלופחד  בנות 
שהשאלה שלהן באה במקום. הן לא שאלו 
רק כדי להתחצף או להראות שמשה לא 
יודע הכל, אלא כי הדבר היה באמת חשוב 
להן, והן הרגישו שהן צריכות להילחם על 
)הן  תבעו”  “יפה  רש”י:  אומר  וכך  הצדק. 
ביקשו בקשה נכונה(, “אשרי אדם שהקדוש 
בנימה  לדבריו.” ובכן,  מודה  הוא  ברוך 
אישית, כשחיפשנו שם לבת הבכורה שלנו 
מתוכן  צלופחד.  בנות  של  דמויותיהן  עלו 
ישנם שמות שלא מעלים על הדעת לתת 
)מי קורא לבת שלו חגלה או מחלה?(, אבל 

כך נקרא שמה בישראל נועה.

סיפור קצר לשבת: המחליפה
היום. הספר  מבית  נסער  חזר   אייל 
המחליפה  את  לנו  הציגה  המורה  “היום 

שלה”.
נועה. שאלה  מחליפה?”  למה   “מחליפה? 
“נו, את יודעת” ענה אייל בחוסר סבלנות. 
רצתה  והיא  בקרוב,  ללדת  צריכה  “היא 
להכיר לנו את המחליפה שלה לפני שהיא 

יוצאת לחופשת לידה.”
לה?”  חשוב  כך  כל  זה  זה  למה  “אבל 

התעקשה נועה.
ולהשאיר  אחריות,  על  משהו  אמרה  “היא 
אותנו לבד, אבל לא ממש הבנתי למה היא 

מתכוונת.”
“איך התרשמת מהמחליפה?” 

שאלה פתאום אימא.
 “היא נראית חמודה מאוד, אהבתי אותה.”
“ותגיד,” המשיכה אימא “מה אתה אומר על 
 זה שהמורה שלך יוצאת לחופשת לידה?”
ללדת,  הולכת  שהיא  בשבילה  שמח  “אני 
אבל גם עצוב לי קצת כי אני אוהב להיות 
תהיה  מי  ידענו  שלא  עד  בכיתה.  איתה 
שיביאו  דאגתי  ממש  שלה,  המחליפה 
עכשיו  אבל  נחמדה,  תהיה  שלא  מישהי 
 שאני מכיר את המחליפה, אני רגוע יותר.”
מטרתה,”  בדיוק  הייתה  זאת  “הנה, 
שאתם  יודעת  “היא  אימא,  הסבירה 
יכולה  לא  והיא  אליה  קשורים 
בהמשך.” בטוחים  שתהיו  בלי   לעזוב 
מזכיר  ממש  “זה  נועה,  אמרה  “מעניין,” 
ביקש  אלוקים  השבוע.  מפרשת  סיפור 
ואמר  העברים  הר  על  לעלות  ממשה 
ישראל  לארץ  יכנס  ולא  שם  שימות  לו 
לו  ימנה  שה’  מבקש  משה  ואז  העם.  עם 
אשר  “כצאן  ישראל  בי  יהיו  שלא  מחליף, 

לו  אומר  אלוקים  מיד  רועה.  להם  אין 
העם  כל  מול  נון  נן  יהושוע  את  להעמיד 
משה.” של  המחליף  שהוא  שיראו   כדי 
את  לנו  הציגה  שלי  שהמורה  “כמו 

המחליפה שלה,” המשיך אייל.
“זאת  אמא.  השיבה  ככה,”  בדיוק  “כן, 
עליה:  דיברה  שלך  שהמורה  האחריות 
ורגילים  אליה  קשורים  שאתם  יודעת  היא 
לפגוש אותה כל יום. לכן, היא בחרה להציג 
שתוכלו  כדי  שלה  המחליפה  את  לכם 
ידאג לכם גם כשהיא לא  להבין שמישהו 
שהיה  שמשה,  כמו  הספר.  בבית  תהיה 
שירגישו  רצה  לא  ישראל,  בני  על  אחראי 
להם.” לדאוג  בלי  מהם  נפרד   שהוא 
“אם זה היה תלוי בי, הייתי מעדיפה שלא 
תהיה מחליפה: לא היינו עושים שום דבר 
בבית הספר במקום ללמוד ולעבוד,” אמרה 

נועה.
אחרי  אבל  עכשיו,  לך  שנראה  מה  “זה 
אייל  קבע  היית משתעממת,”  שעות  כמה 

נחרצות.

שבת שלום
בן לנדאו
אבא של נועה, כיתה ג’ ואייל, גן ארז, קשת

האם אנחנו באמת עוצרים ומקדישים זמן 
שלנו?  בחיים  באמת  החשובים  לדברים 
כך?  מתחילים  והגות  עצות  ספרי  כמה 
נזירים שמכרו מכוניות יוקרה ואנשי הי-טק 
שעשו מיליונים ועכשיו מספרים לכם איך, 
ממלאים מדפים שלמים בחנויות הספרים. 

גדול  חיוך  עם  מתראיינים  הכותבים 
שאלות  על  עונים  האירוח,  בתכניות 
עשן  מסלסלת  קטורת  כשברקע  קיומיות, 

מתוך בחלל האולפן.
יש  ולמי  תשובות?  באמת  להם  יש  האם 
אותנו שמה  לימדו  שנים  תשובות?  בכלל 
רק  נשאר  אתה  ובסוף  הדרך  זו  שחשוב 
באמת  זאת,  ובכל  טובות.  שאלות  עם 
כאלה  אמתיים?  ועכשיו  כאן  לנו  יש  מתי 
אחד  בדבר  להתמקד  לנו  שמאפשרים 
המקום  נמצא  הרגע. איפה  שקורה  בלבד 
ובזמן?  נכון  הכל  נעשה  אם  שאליו נגיע 
המטורף,  המרוץ  את  חיים  מאתנו  רבים 
תוך  שותים  נסיעה,  כדי  תוך  אוכלים 
כדי  רק  פעם  מדי  כדי כתיבה ונעצרים 
לישון וגם אז הנייד עדיין עובד, אולי מישהו 
יחפש אותי. אין לי שום יומרה למצוא דרך 
כנירוטי  ההיפך,  זה.  מכל  טובה להתחמק 
הכפולים,  חיי  את  חי  אני  וידוע,  מוכר 
שלווה  שום  ללא  והמרובעים  המשולשים 
לא במקום של להשיא  אני בטח  באופק. 
עצות בענין זה. הדבר היחיד שממקד אותי 

באמת הוא ההתייחסות למקום שלפני שנה 
הסרנו ממנו את הלוט, וילדנו נחפזים אליו 
בוקר בשמונה. סוג האחריות שאליה  מדי 
נדרשים במקרה הזה מחייב אותנו  אנחנו 
להתמקד. מכיוון שאנו עוסקים כאן בעתידו 
ההתמקדות  על  האחריות  אחר,  אדם  של 
על קלמר  רק  לא מדובר  גדולה.  הזו היא 
עם עפרונות מחודדים, גם לא על שיעורי 
בצורה מסודרת עם כתב  הבית הכתובים 
מלמד  הזמן  עטופות.  במחברות  עגול, 
אותנו שהסתגלות לכל אלה היא פשוטה 
ותכליתה צייתנות גרידא ותו לא. מי שהיה 
בצבא או בכל מסגרת נוקשה אחרת יודע 
זאת היטב. חשוב מזה בעיניי הוא העיסוק 
בתוכן. מכיוון שלנו בקשת אין עדיין משנה 
ילדינו. אין  עבור  שיצרנו  לשיתוף  סדורה 
תוך  אותה  סוללים  ואנחנו  דרך  לנו ממש 
כדי הנסיעה בה. הברירה שלנו היא הרהור 
וקבלת  ויכוח  התלבטות,  המזמין  מתמיד 
המורים  יאמר שהצבת  החלטות. חלקכם 
המתאימים היא הערובה להצלחת הדרך. 
למדנו,  כך  דבר,  של  בסופו  המדריך  הרי 
עושה את הטיול. רצוי לזכור שמי שנמצא 
מאחורי  בשביל  דרכו  משרך  מאחור  שם 
מולדכם,  נוף  ביתכם,  יציר  המדריך הוא 
ולא  שלכם  היא  הדרך  על  האחריות  לכן 
של המדריך. תסכולכם מובן, הרי אתם לא 
המנדט  להשפיע.  כדי  נמצאים שם ממש 
ההוראה  תכני  את  לקבוע  לכם  ניתן  לא 

בכיתה וגם לא על הדרך שבה יועברו. מה 
גם שחייכם עמוסים, אתם טרודים בהבלי 
זה  כל  הביתה.  פרנסה  מביאים  היומיום, 
יש  לכם,  כידוע  לזמן,  אבל  וידוע,  מובן 
תכונה מוזרה שכזו, הוא חולף. הוא חולף 
והילד  בסדר  שהכל  בטוחים  כשאתם  גם 
לבחור  שיכולתם  טוב  הכי  במקום  נמצא 
עבורו. הזמן חולף גם כשהילד נמצא שם 
ואתם לא ממש יודעים מה עובר עליו ורק 
מקווים שזה בסדר. לחיות בתקווה זה טוב. 
לקחת אחריות זה יותר טוב. להיות מעורב 
פעם  מדי  להתלונן  שאלות,  זה לשאול 
נוכח,  להיות  לך. אפשר  מפריע  כשמשהו 
מקום  למצוא  ממש,  נוכח  להיות  בלי  גם 
ומהעולם  שלך  מהתוכן  להביא  לתרום, 
בו  שיש  מקום  בשיחה.  בכתיבה,  שלך, 
ממנו.  אכפת  שלאנשים  מקום  הוא  חיים 
הציבליזציה אינה מתרחשת מעצמה, היא 
האדם  בני  של  שלנו,  התערבות  דורשת 
בסביבה. בנינו מקום, יש לנו אחריות למצוא 
להודות  הזו  בהזדמנות  רוצה  אני  זמן.  לו 
מכאן, לצוות בית הספר שלנו, של השנה 
לדרך  לצאת  שהעיזו  החלוצים  הראשונה. 
הלא סלולה, להוביל את עדתנו למקומות 
טובים ולהחזיר אותם בסוף השנה, עמוסי 

חוויות ותכנים, שמחים ועולזים הביתה. 

טל גנוסר
אב לדור, כיתה ג’ ורוני, גן דולב, קשת



רינה וירון היקרים והאהובים,

כאשר רעי איוב באים לבקרו נאמר “ואין דובר אליו כי ראו 
כי גדל הכאב מאוד”. כך חשתי גם אני כשבאתי לביתכם 
במהלך השבעה. אך כעת את אותן המילים שהתקשיתי 
לומר לכם פנים אל פנים, אני מבקש לומר קבל עם ועדה. 
רבים  בלב  וקיננו  שייתכן  בתחושותיי,  כולם  את  לשתף 

מהקהילה. 
זמן  יותר  ממני  דרש  בקלות,  בניצן  ראיתם  שאתם  מה 
תפילת  טרם  שבועיים,  לפני  לנו  סיפרת  ירון,  ומאמץ. 
הדברים  על  ומרגשת,  נוגה  ערביים  בין  בשעת  ערבית, 
ששימחו אותה או הרגיזו אותה, על צחוקה ועל עצבותה, 
הטלוויזיה  תכניות  ועל  אהבה  שהיא  הסיפורים  על 
הגוף.  בתחלואי  שכלואה  הילדים  ככל  ילדה  שהעדיפה; 
ומתוך ידיעה זאת פעלתם - טיפחתם אותה, נהגתם בה 
בטבעיות כאחת מאיתנו. בשבילכם זה בוודאי היה הדבר 
הגילוי  גילוי.  היה  זה  בשבילי  אבל  והמתבקש.  הטבעי 
ההתבוננות  מזווית  הרזולוציה.  ממידת  נובע  שהכול 
המרוחקת שלי ניצן הייתה שונה מכל אחד מילדיי. אולם 
הקירבה  מזווית  ולהתבונן  להתקרב  משכיל  הייתי  אילו 
שהיו  הרגילות  הפנים  את  בקלות  מזהה  הייתי  שלכם, 

איתן )37( נטליה )34( רותם )6( עומר )4( נגה )2.8( 

   נטליה גדלה בקיבוץ יבנה והתגוררה שם עד סיום התואר 
הראשון. )“הרבה געגועים וזיכרונות טובים”(. לצבא התגייסה 
ומ”מית  כמכי”ת  שרתה  משקים’.  ל’בנות  הנח”ל  במסגרת 
במחנה 80 ולאחר מכן קצינת תיאום שטחי אש באזור מדבר 
יהודה וים המלח.   איתן גדל במרכז שפירא “יישוב דתי קטן 
בין קסטינה לאשקלון”. בשמינית היה בדימונה במסגרת של”פ  
)שמיניסטים לעיירות פיתוח( “אחת מחוויות החיים החשובות”. 
בצבא שירת בשיריון וממשיך לעשות שם מילואים.     היכרות: 
נפגשו במסיבה ובמשך שנה איתן חיזר אחרי נטליה עד שהיא 
נענתה. שלושה חודשים אחרי שהתחילו לצאת, כבר הודיעו 
ותעסוקה: נטליה למדה תואר ראשון  על חתונה.   לימודים 
עובדת  בריאות.  מערכות  בניהול  שני  ותואר  בעיסוק  בריפוי 
כמרפאה בעיסוק בקופת חולים בתחום השיקום. איתן למד 
סטטיסטיקה )“אהבתי מתמטיקה”( אך לא עסק בזה. שימש 
ראשון”  “מקור  עורך  סגן  הכנסת,  של  החינוך  ועדת  כדובר 
נהנה מהעבודה,  ציבור. מאוד  והיום הוא בעל משרד ליחסי 
אך היא תובענית “עבודה ללא זמנים”.   הבנות: רצו לבנות 
שמות עם שתי הברות, לא שמות מתוחכמים. “שלוש הבנות 

דומות במראה, אך שונות באופי, אם כי שלושתן פעילות מאוד וספורטאיות”.    מזכרת בתיה: לאחר שהתגוררו מספר שנים ברחובות, 
החליטו שמעוניינים במקום יותר קטן וקהילתי באזור השפלה, אך גם לא רצו מקום מידי קטן והומוגני כמו המקומות שבהם גדלו. התחילו 
לשמוע על קשת והחליטו לעבור למזכרת בתיה. היו פעילים כבר משלב ההקמה של קשת, עוד לפני שעברו להתגורר במזכרת. גרים שלוש 
שנים במזכרת בתיה.   למה קשת? חיפשו חינוך יותר פלוריליסטי והטרוגני מהחינוך שקיים היום ברוב המקומות. “קשת מהווה אתגר. דרך 
לא סלולה. מתאים למיטיבי לכת.” בהחלט מרוצים.    דת: שלמים עם ההתנהלות הדתית שלהם. אלוהים? נטליה “חושבת שיש אלוהים”. 
איתן: “יש אלוהים, אך הוא לא בהכרח הסיבה לבחירה באורח החיים הדתי. דרך החיים הטובה ביותר עד גיל 14 ומגיל 30.”   תתחביבים: 
בהיותה בקיבוץ, נטליה שיחקה במשך 10 שנים כדור עף וממשיכה עד היום לעסוק בספורט - פילאטיס והליכות. איתן - הליכות. גם איתן 
וגם נטליה אוהבים קפה ופיתחו מומחיות בעניין. אוהבים גם לשבת בבתי קפה. המלצה: ‘מזרין’ - בית קפה ברחוב מונטיפיורי בתל אביב.          
ביבילויים משפחתיים: טיולים. נמצאים הרבה עם המשפחה המורחבת גם של איתן וגם של נטליה. שבת מהווה בילוי משפחתי “מכבים את 
כל המכשירים , מתנתקים מהעבודה ובונים ביחד הווי משפחתי”.     כיבוי אורות : ילדים - מתחיל באזור 20:00 “לא תמיד נגמר”. הורים: 

24:00-23:00      תוכניות משפחתיות: עוברים לבית משלהם בתחילת אוגוסט. שיהיה בהצלחה! 

משפחת זליגר )בעוד חודש ברחוב ארז(משפחה מבוקשת
ראיינו: שרון נוימן הקר ומיכל ליבני

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, נא ליצור קשר עם שרון 050-6670174.

בניצן כמו בכל ילד אחר. הייתי רואה את השמחה או העצב, את 
האהבה או הרוגז, ההתרגשות או ההתפנקות. 

הייתי  לו  מסוגל,  הייתי  אם  עצמי  את  שאלתי  רבות  פעמים 
במקומכם, לגייס את תעצומות הנפש הדרושות בשביל לתת 
שלא  סבור  הייתי  פעם  לתת.  ידעתם  שאתם  מה  את  לניצן 
זאת.  שינתה  ואתכם  ניצן  עם  ההיכרות  כזו.  במשימה  אעמוד 
ליחידה  דרככם  את  הפכה  אותה  גידלתם  שבה  הטבעיות 

האפשרית לבני אנוש.
נדמה לי שגם בספקטרום הקהילתי למדנו מכם מסר חשוב על 
קבלת האחר. ילדי הקהילה הכירו את ניצן ודאגו לה, ואובדנה 
זעזע גם אותם. וזהו האור של ניצן-אור, בבחינת האור שפקח 

את עינינו להבין את ההבדל בין גוף ונפש.
בהספדו לניצן אמר רב הישוב שמעולם לא טעמה טעם חטא. 
בעיניי, העניין אינו מה שהיא לא עשתה אלא דווקא מה שהיא 
שהייתה  הקצר  והזמן  הגופנית  מוגבלותה  למרות  עשתה.  כן 
נפש  יופי  לימדה את מכריה שיעור חשוב בהכרת  היא  אתנו, 

האדם.  
שלא תדעו עוד צער.

יהודה זלצברג
אב להילה, כיתה ב’ ושמוליק, גן ארז קשת



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת

ילדים, הפעם בחידה רצינו לאחל לכם איחול חשוב עם יציאתכם 
לחופש הגדול. כדי לחשוף את האיחול המוצפן, עליכם לפתור את 

שלושת המשחקונים המצורפים לפי ההוראות. בהצלחה!

משחק 3:
וחגים  במועדים  להקריב  שיש  השונים  הקרבנות  מתוארים  פנחס  בפרשת 
שונים. עיינו בפסוקים המצויינים ומלאו את שם החג המוזכר בהם. וכמובן, 

את האותיות הממוספרות יש למלא באיחול המוצפן.

פרק כט פסוק ז
פרק כח פסוק כו
פרק כט פסוק א
פרק כט פסוק יב

משחק 2:
את  לדעת  כדי  מספיקים  פנחס  בפרשת  פסוקים  שני 
הגניאולוגיה )אילן יוחסין( העיקרית של משה רבנו - פרק 
כו פסוק נט, פרק כז פסוק יח. קיראו את שני הפסוקים 
והשלימו את השמות החסרים. את האותיות הממוספרות 

רישמו במקומם הנכון באיחול המוצפן.

משחק 1:
לפניכם רשימת מילים הקשורות לקיץ ולחופש, אך בכל מילה התבלבלו קצת האותיות במרכז, וגם נוספה אות שאינה שייכת 

למילה. זהו את המילים )יש רמז לכל מילה(, ואת האות המיותרת רישמו באיחול המוצפן מעל המספר שמצוין בסוגריים.

ארליטק )3( רמז: משהו טעים ללקק
מדזומה )9( רמז:זהירות! משהו עוקץ

במכירה )14( רמז: משהו להשתכשך בו
קנטיבה )5( רמז: משהו להיות בו בימי החופש

אטבילח )18( רמז: משהו טעים וקר
גידולה )4( רמז: עוד משהו ללקק

 האיחול המוצפן

מזל טוב למשפחת גנוסר
 להולדת הבת.

המון שמחה ואושר 
מכל חברי הקהילה


