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 נֹשא במדבר ד’, כא-ז, פטפרשת השבוע למשפחה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

“מלחמות לא קורות בקיץ” אומר השיר, אך הן בעיקר לא קורות בחורף. החורף הוא קר ושעות האור בו מועטות ולכן המלחמות התחילו בדרך 
כלל באביב )לא לחינם חודש תחילת האביב נקרא על שם אל המלחמה, ָמְרס( ובעיקר כשנגמר הקציר והמלכים יכלו לגייס את האיכרים 
ָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלִכים, ַוִּיְנַהג יֹוָאב ֶאת ֵחיל ַהָּצָבא” )דברי הימים א’ כ, א(. עת צאת המלכים – פירושו האביב  לצבאם. “ַוְיִהי ְלֵעת ְּתׁשּוַבת ַהּׁשָ
כשהמלכים יוצאים למלחמה. גם התקדמות הטכנולוגיה לא מנעה קשר זה, ורבים מהקרבות והמלחמות ממשיכים להתרחש בסוף האביב 

ותחילת הקיץ. השבוע הקרוב רווי בציוני דרך חשובים, ולצערנו עקובים מדם.
 

ועוד השבוע:
4 ביוני 1940 < הגרמנים כובשים את פריז במלחמת העולם השנייה. 4 ביוני 1942 < היפנים תוקפים את האי מידווי ונכשלים בקרב שנחשב 
נקודת המפנה לטובת ארצות הברית במלחמה באוקיינוס השקט )מלה”ע השנייה(. 6 ביוני D Day > 1944 – בעלות הברית נוחתות בחוף 
נורמנדי שבצרפת בדרכם לשחרר את מערב אירופה מהכיבוש הנאצי. 5 ביוני 1967 < פורצת מלחמת ששת הימים. 7 ביוני 1981 < הפצצת 

הכור העיראקי על ידי ישראל. 6 ביוני 1982 < פורצת מלחמת שלום הגליל. 
אולם לא הכול שלילי השבוע. השבוע אנו מציינים את יום הולדתם של בר רפאלי, אנג’לינה ג’ולי ונטלי פורטמן! )ולנשים – גם של ג’וני דפ(.

 ליקט: ישי להמן

בפרשת נשא עולים הנושאים הבאים:
ה’ מצווה לשלוח אנשים שנטמאו אל מחוץ 

למחנה.
ה’ 	  בשם  שנשבע  אדם  גֵזלֹות -  אשם 

לשקר צריך להקריב קורבן.
בִניאּוף 	  שחשודה  אישה  סוָטה -  פרשת 

לשתות  עליה  הכוהן.  אל  מובאת 
שלה  הבטן  תגובת  לפי  “מים ְמָאְרִרים”. 

למים - יודעים אם באמת ָנֲאָפה.
שמקבל 	  החוקים  פירוט   - הנזיר  פרשת 

על עצמו אדם שנֹוֵדר להיות נזיר: אסור 
לו לשתות יין וֵׁשיָכר, ואסור לו לגלח את 

ראשו.
הכוהנים 	  שעל  הברכה   - כוהנים  ברכת 

לברך בה את העם.
המשכן 	  בניית   - הנשיאים  מתנות 

מביאים  השבטים  ונשיאי  הסתיימה, 
קורבנות. בכל יום מקריב נשיא אחד את 

קורבנו. כך במשך שנים-עשר ימים.

נתמקד באחד מהם: ברכת הכוהנים
העם  את  שבירכו  הראשונים  הכוהנים 
בברכה זו היו אהרון ובניו, על פי ציוויו של 

הקב”ה: 
ַאֲהֹרן  ֶאל  ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’  “ַוְיַדֵּבר 
ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר: ֹּכה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... 
ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם” 

)במדבר ו, כב-כז(. 
הכוהנים נבחרו לשמש כלי להעברת ברכת 
 – אנשי חסד  ישראל משום שהיו  לעם  ה’ 
שבט לוי אשר לא חטא בחטא העגל כליו 
וכך גם הקשר עם הקב”ה.  נשארו שלמים 
כמו  חינם  חסד  לבקש  יכולים  הכוהנים 

מתן  לפני  בעולם  הנהיג  שהקב”ה  החסד 
תורה.

ברכת הכוהנים מורכבת משלוש ברכות:
“ְיָבֶרְכָך ה’ ְוִיְׁשְמֶרָך” )במדבר ו, כד( – יתברכו 

נכסיך ותישמר מהמזיקים.
ִויֻחֶּנָּך” )שם, שם, כה( –  “ָיֵאר ה’ ָּפָניו ֵאֶליָך 

יראה ה’ לך פנים שוחקות וייתן לך חן.
)שם,  ָׁשלֹום”  ְלָך  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ה’  א  “ִיּשָׂ

שם, כו( - יכבוש ה’ כעסו וייתן לך שלום.

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו הכוהנים 
סיום  לאחר  הכוהנים  ברכת  את  מברכים 
הקרבת הקורבנות. המשמעות של סדר זה 
היא שלאחר הקרבת הקורבנות, שמבטאים 
הרצון  בפני  להתבטל  שלנו  הנכונות  את 
האלוקי, אנו זכאים לקבל את ברכתו. לאחר 
שברכת  חכמים  קבעו  המקדש  בית  חורבן 
משום  התפילה,  לאחר  תיאמר  הכוהנים 
שהתפילה היא במקום הקורבנות. בשתיהן 
לקרבת  ההשתוקקות  ביטוי  לידי  באה 

אלוקים. 

ולחשיבותה  הברכה  של  לעתיקותה  עדות 
בעיני העם ניתן למצוא בשתי לוחיות כסף 
במערת  בירושלים  שנתגלו  מגולגלות 
קבורה יהודית בת 2500 שנה. על הלוחיות 
נחרטו מילות ברכת הכוהנים בנוסח הדומה 
לנוסח המקרא, ונראה שהנקבר ענד אותן 
הקבר  אל  איתו  אותן  לקח  ואף  כקמע 

)הלוחיות מוצגות כיום במוזיאון ישראל(.

מי ייתן שעם ישראל יתברך בברכות אלה. 
אמן!

חג השבועות
כפי שהזכרנו לעיל, עד מתן תורה התקיים 
העולם בזכות חסד חינם של הקב”ה, כי אין 
העולם נברא אלא שבני ישראל יקבלו את 
התורה, ילמדוה ויקיימוה, ובכל זאת המתין 
מבריאת  דורות  ושישה  עשרים  הקב”ה 
העולם עד אשר מצא את הדור המתאים 

ביותר לקבלת התורה.
ארבעים  מאות  ארבע  אלפיים  בשנת 
בסיוון  ו’  ו’,  ביום  העולם  לבריאת  ושמונה 
לעם  תורתו  ונתן  סיני  בהר  הקב”ה  נגלה 
לעם  ישראל  עם  נהיה  הזה  וביום  ישראל 

הנבחר.
חוגגים  אנו  ושנה  שנה  בכל  שנה  מאותה 
הארה  חלה  שבו  חג  השבועות,  חג  את 
כל  של  בליבו  התורה  קבלת  של  מיוחדת 

אחד ואחת מעם ישראל.

שם החג השגור בפינו הוא “חג השבועות”, 
ספירת  בתום  חל  שהוא  משום  זאת 
יש  העומר.  ספירת  של  השבועות  שבעת 
גם על שם  לחג  ניתן  זה  כי שם  מפרשים 
את  לקיים  ישראל  שהושבעו  השבועה 
שבה  האדירה  ההתגלות  והמצוות.  התורה 
נכחו ישראל גרמה להם לקבל על עצמם 
בכל  ולתורתו.  לקב”ה  נאמנים  להישאר 
אלא  השבועה”  “חג  קרוי  אינו  החג  זאת 
“חג השבועות”, זאת משום כפל הְשבועות 
שלא  לנו  נשבע  הקב”ה  הזה:  ביום  שהיה 
יחליף אותנו באומה אחרת, ושקשרי אהבתו 

אלינו לא יפוגו לעולם.
חג שמח
רונן מדמון



מי שומר על ילדינו?

עבודה, עבודה, עבודה

כל מי שהולך לבית הכנסת בשבת בבוקר 
באמצע  מעניינת.  תופעה  לראות  זוכה 
טליתות  מכוסים  גברים  עמידה,  תפילת 
כלפי  ידיים  מרימים  הבימה,  על  עומדים 
יאר  וישמרך:  ה'  "יברכך  ומברכים:  הקהל, 
ה' פניו אליך ויחנך: ישא ה' פניו אליך וישם 
כך מאמינים, מברך  זו,  לך שלום". בברכה 
על  המתפללים.  את  הקדוש-ברוך-הוא 
שאהרון  הברכה  הייתה  זו  נשא  פרשת  פי 
זו  ישראל.  בני  את  ברכו  הכוהנים  ובניו 
נוהגים לשים  הברכה שבה חלק מההורים 
יד על ראש ילדיהם ולכסות את עצמם ואת 
משמעותה  מה  משותפת.  בטלית  ילדיהם 

של ברכה זו?

מלמדים אותנו שלאלוהים אין גוף, ולכן זה 
בהקשר  פנים  במילה  שמשתמשים  מוזר 
פנים  יש  שלאלוהים  הייתכן  אלוהים.  של 
אותנו  מלמד  הרמב"ם  גוף?  לו  אין  אם 
ה'  יישא  גם  "...נאמר  נבוכים:  בספרו מורה 
ויישם לך שלום, כלומר התלוות  פניו אליך 
המילה  אחרות,  במילים  אלינו."  ההשגחה 
האלוהים  להשגחת  כדימוי  משמשת  פנים 
על האדם. הרמב"ם טוען בספר זה )חלק ג' 

לייבוביץ כתב על  ישעיהו  בנדודיו במדבר. 
תפקיד נשיאת קודשי המשכן עם הערכה 
יינתנו  לא  להם  כי  קהת,  לבני  מיוחדת 
אּו” )במדבר  אמצעי תובלה והם “ַּבָּכֵתף ִיּשָׂ
ז, ט(. פרופ’ לייבוביץ “מרחיק לכת מאוד” 
נושא  על  דרשה  וכותב   - שלו  מילים   -
והכלים  האמצעים  בין  מבחין  הוא  זה. 
תכליתה  לבין  המשימה,  לביצוע  הנחוצים 
של המשימה. לדעתו, “השגת תכלית, כגון 
ורק  אך  להיעשות  ניתנת  ערכים,  הגשמת 
עצמו  על  המקבל  האדם  ידי  על  במישרין 
לייבוביץ  פרופ’  ולפעול להשגתן”.  לעשותן 
מקיש מכאן ליחס שבין ארגון מדיני-חברתי 
לבין האדם בארגון או במדינה. “אין המדינה 
אלא כלי מכשור ואמצעי להגשמת מטרות 
צורכי  סיפוק  בחינת  ערכית  משמעות  עם 
תרבות,  בריאות,  חינוך,  צדק,  כגון  האדם 
וכו’... משמעותה של מדינה...  עבודת הדת 
שהיא מאפשרת לאדם עליו מוטלת חובת 
ולממשם  להגשימם  הערכים  הגשמת 
מהמדינה  לקוות  או  לדרוש  אין  ולעולם 
 - אּו”  ִיּשָׂ “ַּבָּכֵתף  ערכים...  מגשימת  שתהא 
האדם נושא חובותיו אלה על כתפיו, תרתי 
להשקיע  הוא  צריך  ולהגשמתן  משמע, 
מאמץ רב וביצוע... הכלים והמכשירים, כגון 
המסכים,  היריעות,  נושאי  הבקר  העגלות, 
וכיוצא בהם... אינם כלל  הקלעים, היתדות 
יוצרים את  וכלל עבודת-הקודש, אלא הם 
רק  הקודש...  עבודת  תלויה  בה  המסגרת 

אם יהיו בני אדם המוכנים להטריח עצמם 
לקבל עליהם מרצון את התנאי הערכי של 

אּו”.  “ַּבָּכֵתף ִיּשָׂ

ומהו  המשל  “זהו  ממשיך:  לייבוביץ  פרופ’ 
הנמשל? הווי אומר שהתכנים הערכיים של 
לביצוע  ניתנים  אינם  כולם  האדם...  קיום 
על ידי אמצעים, כגון שלטון מדיני, עוצמה 
שלטונית או מנגנון חברתי, אלא הם ניתנים 
וכל  עצמו  האדם  ידי  על  ורק  אך  לביצוע 
אלה אינם בעיות של צורת הקיום החברתי, 

אלא הן בעיות האדם בחברה”. 

מאמירות  לוקח  אני  לי,  תרשו  אם 
קטנה.  נחמה  אלה  נרחבות  פילוסופיות 
בהיותנו כולנו מוכנים “לתת כתף”, כל אחד 
לפי כישוריו ויכולתו, בהקדישנו שעות רבות 
כלשהי  בצורה  המועילה  ל”עבודה”  מחיינו 
ערכים  מגשימים  אנחנו  “החברה”,  לשאר 
חשובים מאין כמותם, כמו “ערבות הדדית”, 
ודאגה  פרנסה  רק  ולא  לזולת”  “דאגה 
לצרכים של משפחתנו הצרה ושל עצמנו. 
משמשים  שאנו  שהדוגמה  מקווה  אני 
שיכולנו  הרבות  על השעות  תכפר  לילדינו 
הנגזלות  משפחה  שעות  להם,  להקדיש 
בשל שעות “עבודת-הקודש” הפרטית של 

כל אחד ואחד מאיתנו. 

ירון נשר

כי אדם אשר מקדיש את עצמו  נא(  פרק 
לידיעת אלוהים: "לא ייתכן אז כלל שיפגע 
באותו האדם מין ממיני הרעות, לפי שהוא 

עם ה', וה' ִעמו." 
המשברים  אחד  על  למדנו  השואה  ביום 
היהודי.  העם  על  שעברו  ביותר  הגדולים 
עוול  רבים מבני עמנו ללא  נרצחו  בשואה 
להסביר  מאוד  קשה  הדתי  לאדם  בכפם. 
את קיומו של אל טוב אוהב ושומר, כאשר 
המציאות המרה מוכיחה כי הגרמנים הרגו 

יהודים רבים ואלוהים לא התערב. 

האם משמעות השואה היא שאין אלוהים, 
או שיש אלוהים אבל לא אכפת לו מאיתנו? 
חלק מהחילוניים בוחרים להאמין בכך. חלק 
אחר:  בנרטיב  להאמין  בוחרים  מהדתיים 
כי  בשואה  היהודים  את  העניש  אלוהים 
רבים מהם עזבו את הדת. הם הסתירו ממנו 
"פנים" וכך הוא הסתיר מהם את "פניו" – 
מקוממת  זו  אמונה  השגחתו.  את  כלומר 

חילוניים ודתיים רבים כאחד.  

חווה  אשר  עמיטל  יהודה  הרב  על  מסופר 
פגש  שנים  לאחר  בצעירותו.  השואה  את 

נשארת  "האם  אותו:  ששאל  ילדות  חבר 
ענה  עמיטל  הרב  דתי?"  נשארת  מאמין, 
בשאלה: "ואילו לא נשארתי דתי, השאלות 
מובנת  הייתה  התופעה  מובנות?  היו 
"אפילו  אמר:  אחר  במקום  ברורה?"  יותר, 
כזה!  עונש  מקבלים  לא  זרה  עבודה  על 
את...  להצדיק  יכול  לא  בעולם  דבר  שום 
להיות  יכולה  לא  הזו  לקושיה  ]השואה[. 

תשובה."

צריכים  וחילוניים  דתיים  ובוגרים,  ילדים 
להן  שאין  בעולם  תופעות  שיש  להבין 
הסבר. לא כל דבר אפשר להסביר באופן 
רציונאלי. כמו שחלק מהחילוניים מאמינים 
הוכחה  להם  שאין  אף  על  אלוהים  שאין 
מאמינים  רבים  דתיים  אופן,  באותו  לכך. 
בהשגחה אלוהית, למרות הידיעה שעליהם 
לשמור שילדיהם לא ירוצו אל הכביש, מפני 
אותם.  ויציל  פתאום  יצוץ  לא  שאלוהים 
אלוהים,  שיש  מאמינים  הם  זאת,  ובכל 
הוא  אופן,  שהוא  ושבאיזה  טוב,  שהוא 

משגיח עליהם. 

ואסונות  מלחמות  עברו  כבר  אבותינו 

כבר תקופה לא קצרה אני חש תסכול, כי 
כבד.  עול  עליי  מטיל  בחרתי  בו  המקצוע 
הוא גורם לי לריחוק מהדברים הכי חשובים 
לי בחיי: אין זמן למשפחה, אין זמן לחברים, 

אין זמן לקהילה.
הכול רק עבודה, עבודה, עבודה...

זמנם  מרבית  את  מכלים  בוגרים  אנשים 
מרצם  מרבית  את  לה  תורמים  בעבודה, 
ומחשבתם ונמדדים על פי תפוקתם. למה 

אנו עושים זאת? 
פרנסת  לצורך  חייבים,  אנחנו  כי   – רובנו 
המשפחה; חלקנו – כי באמצעות העבודה 
משהו  לייצר  מיכולתנו  סיפוק,  חשים  אנו 
העבודה  דרך  לתרום  מיכולתנו  או  חדש 
למושג ערטילאי בשם “החברה האנושית”. 
מספיק  מקדישים  אנחנו  האם  אבל 

מחשבה למחיר שזה גובה מאיתנו? 

ארבעים  קשה.  ספר  הוא  במדבר  ספר 
דינים  ִמפקדים,  במדבר,  נדודים  של  שנה 
קורח,  )עדת  טראגיים  אירועים  ומצוות, 
כאן  להתרכז  רוצה  אני  המרגלים(.  חטא 
פרשת  השבוע,  מפרשת  קטן  באספקט 

נשא: העבודה של הסעת אוהל מועד.

של  עבודתם  בתיאור  נפתחת  הפרשה 
בני לוי – גרשון, קהת ומררי - להסיע את 
ישראל  מסעי  לאורך  כליו  ואת  המשכן 



בת-שבע )38(, גלעד )38(, 
אריאל )6(, אלה )4( ונועם )1(. 

בבולטימור,  גדלה  בת-שבע   
בסיום  דתית.  במשפחה  ארה”ב, 
כיתה י”ב עברה לניו-יורק ולמדה 
שם תואר ראשון במדעי המדינה 
ותואר שני במשפטים. היא בעלת 
בניו-יורק,  דין  לעריכת  רישיון 
הישראלית  בקונסוליה  ועבדה 
עלתה  היא  תקשורת.  כאחראית 
ותשע,  עשרים  בגיל  לארץ 
ועבדה בלשכת שר החוץ כיועצת 
של  לידתה  עם  זרה.  לתקשורת 
וכיום  העבודה  את  עזבה  אלה 

עובדת בחברה שעוסקת בייעוץ ביטחוני לממשלות זרות כמנהלת פיתוח עסקי.
איבריו.  רמ”ח  בכל  כחקלאי  עצמו  מגדיר  מסמיה(,  צומת  )ליד  ערוגות  במושב  נולד  גלעד    
גדל בבית מסורתי-חילוני וכיום מגדיר עצמו מסורתי. בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים. 
לפני עשר שנים הקים מפעל לייצור תכשיטי כסף, ובנוסף עוסק בנדל”ן בארץ. בצבא שירת 
בנח”ל. משרת עדיין במילואים כחובש גדודי.    אריאל אוהבת מאוד את כיתה א’ ב”קשת”, 
אוהבת מאוד אמנות. אלה – שמחת החיים והצחוק שלה מאירים את הבית, ונועם היא הבובה 
של אחיותיה.  היכרות: בביקור של גלעד בקונסוליה בניו-יורק. הפגישה השנייה שלהם הייתה 
למשך שבוע משותף בלונדון. במשך שנה וחצי נפגשו אחת למספר שבועות במקומות שונים 
באירופה )באמצע הדרך ביניהם(.    “קשת”: קבוצת התפילה. עברנו למזכרת בתיה בגלל קשת. 
חיפשנו מסגרת בה שנינו יכולים להרגיש בנוח ולתת חינוך יהודי לילדינו. אנו מרוצים ומרגישים 
“אנחנו  גלעד:  ביומיום שלי”.  “נוכחות משמעותית  שמצאנו את מקומנו.   אלוהים: בת שבע: 
ביחסים טובים”.    בילוי משפחתי: טיולים רגליים, חוף הים, טבע וארה”ב פעם בשנה.     בילוי 
זוגי: מסעדות וטיולים.   תחביבים: גלעד חובב שחייה, נגרות ופוליטיקה. בת-שבע: ריצה, קריאה 
וכתיבה.   ספר מומלץ: גלעד ממליץ על ספריו של פול אוסטר, ובת-שבע על “החדר” של אמה 

דנהיל.    חלומות משותפים: פנסיה מוקדמת מאוד והרבה טיולים בעולם.

מדרש נֹשא

רגע
משפחתי

והבחינו ש"צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו". זה 
הסברים  להאמין.  להפסיק  להם  גרם  לא 
השגחת  על  בהיסטוריה  לכך  ניתנו  שונים 
משכנע  לא  הרמב"ם  של  ההסבר  האל. 
של  התנהגותו  את  לאמץ  נוטה  אני  אותי. 
לא  כדי  ענו,  מספיק  להיות  עמיטל:  כלבים הרב  גור  ביתנו  אל  לאחרונה  אספנו 

דווקא  ועמוס  אני  רצו”.  “הילדים  קטן. 
חשוב,  שלנו  הרצון  שגם  מניסיון  ידענו 
אבל כאשר ביקרנו עם הילדים ב”צער 
בעלי חיים” וכל הילדים “נורא רצו” גור 
כלבים מסוים, נשברנו ולא עמדנו בפני 

תחנוניהם הרבים ולקחנו אותו הביתה.
של  הכלב  שם  על  “כלבי”  לו  קראנו 
שסיפוריה  ז”ל,  עמוס  של  סבתא 

אודותיו הם חלק מילדותו.

קמה  אחינועם  עזרו:  מאוד  הילדים 
גיל  אותו,  והאכילה  בבוקר  מוקדם 
שגיל  כמו  אותו,  וחיבק  אותו  החזיק 
אותו  ללקק  לו  נתן  עמית  לחבק,  יודע 
יודע  שעמית  כמו  איתו,  והשתולל 
וסיפר  אליו  חייך  ואיתמר  להשתולל, 
לכל הילדים בגן בגאווה גדולה שיש לו 

כלב.

הרגשתי  קשה.  מאוד  קשה.  היה  ולי 
עליי  ששומרת  שלי  ההגנה  ששכבת 
של  ותחושה  נסדקת,  העולם  מפני 
אותי  מקיפה  גדול  מאוד  אונים  חוסר 
ומשתלטת עליי. חמישה ימים החזקתי 
דבר  עשיתי  לא  ימים  באותם  מעמד. 
מלבד לנקות את הבית ולהתגעגע אל 
“כלבי”  של  בואו  לפני  לי  שהיו  החיים 

אלינו הביתה.

עם  שיחה  קיימנו  בערב  שלישי  ביום 
הילדים ובה שיתפנו אותם במה שעובר 
ביקשו  אבל  הקשיבו  הילדים  עלינו. 
היה  אבל  וניסינו.  קצת.  עוד  שננסה 

מאוד קשה.
ביום חמישי בערב קיימנו עמוס ואנוכי 
כלבי,  את  להחזיר  החלטנו  ובה  שיחה 
הרגשנו  חיים”.  בעלי  “צער  אל  בצער, 
צער  הילדים,  של  האכזבה  על  צער 
על חוויה של כישלון, צער על כך שלא 
מספיק הקשבנו לרצון שלנו והרצון של 

הילדים השתלט על קבלת ההחלטה.
הללו  התחושות  לכל  בנוסף  אך 
הרגשנו גם שזה בסדר לטעות לעתים, 
היה  הזו  ההרפתקה  כל  של  ושהמניע 
בסך הכול לעשות טוב לילדינו. והילדים 

הבינו וקיבלו את ההחלטה.
נסענו  חיי.  אליי  חזרו  שישי  ביום 
ל”מזרחי” בשוק מחנה יהודה בירושלים, 
טובה,  בירה  שתינו  טוב,  ניוקי  אכלנו 
הטוב  כל  על  גדולה  בתודה  אני  ומאז 

שמקיף אותי ומגן עליי.
מיכל שור-הרטמן

“ָאמֹור ָלֶהם” )במדבר ו, כג(. אמר להם 
מפני  לא  לכוהנים:  הוא  ברוך  הקדוש 
את  מברכים  שתהיו  לכם  שאמרתי 
באנגריא  אותם  מברכים  תהיו  ישראל 
בכוונת  מברכין  תהיו  אלא  ובבהילות 
לכך  בהן.  הברכה  שתושלם  כדי  הלב 
נאמר “ָאמֹור ָלֶהם” )במדבר רבה יא, ד(.

מכירים את טקס ברכת כוהנים? על פניו, 
מתוקף  הכנסת:  בית  בתוך  מאגי  פולחן 
לברך  הכוהנים  יכולים  להם  שניתן  הכוח 
זה  מדרש  שבא  עד  המתפללים.  את 

או  קסם  פה  אין  אחרת:  פרשנות  ומציע 
אנגריא  מתוך  לברך  אוטומטית.  פעולה 
 =  Anger האנגלית  למילה  המקור  )אולי 
היא  הכוונה  כל  כלום:  שווה  אינו  כעס?( 
כוונת  מתוך  לאנשים  טובים  דברים  להגיד 
להם  לומר  משמעו  אותם  לברך  הלב. 
להשתפר,  או  לחיות  להם  שיעזרו  דברים 
ולא מלמול של נוסחה קבועה. עד כדי כך, 
לפני  לברך  צריכים  שהכוהנים  שהברכה 
אמירת ברכת כוהנים היא: “וציוונו לברך את 

עמו ישראל באהבה”.
בן לנדאו

לרצות להסביר את כל הצרות שלנו במונחים 
להמשיך  במקביל  אך  תיאולוגיים,  ונרטיבים 
העולם  זה  נורא.  לא  רציונאלי?  לא  ולהאמין. 

שהקדוש-ברוך-הוא ברא.  

אביאור ביירון

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר 
עם רינה פורטנוי 054-5532433 או עם קרן עמנואל 054-5224935

משפחת אילוז
קשתמשפחה מבו

ריאיינה: רינה פורטנוי



משחקשת במטבח

ל"ג בעומר בתמונות

ריקוד קהילתי בהמשך

ואוכל... הרבה אוכל כמובן

רגע לפני שהיא נדלקת

הפעלות כיתתיות לפתיחה

אחד  לכל  רבים.  חגים  יש  היהודית  בשנה 
הוא  השבועות  חג  אך  משלו,  ייחוד  מהם 
פנים  בעל  חג  זהו  ביותר.  עליי  מהחביבים 
רבות ומנהגים המעלים חיוך על השפתיים. 
זה  ליום  חיכתה  השכונה  כל  קטנה  כילדה 
הורים,  המים.  חג  שזהו  מכיוון  רוח  בקוצר 
מים  השליכו  כולם  וסבתות  סבים  ילדים, 
התייבשה(.  שישראל  )לפני  השני  על  אחד 
מכינים  בלבן,  מתלבשים  היינו  למחרת 
זרים וטנא מלא כל טוב, ומשתתפים בטקס 
הקיבוץ  שבילי  השכן.  בקיבוץ  הביכורים 
תוצרת  שעליהם  בטרקטורים  התמלאו 
תינוקות.  ועד  וטלאים  מגדיים  חקלאית, 
בבית הספר העלו הצגה על מעמד הר סיני 
הנבחר.  מהעם  חלק  להיות  גאים  והרגשנו 
אבל הדבר האהוב עליי ביותר היה ארוחת 
קוסקוס  מכינה  הייתה  שלי  אימא  החג. 
היו  השולחן  על  וסוכר,  צימוקים  חלב,  עם 

וירקות  פירות  חלב,  מאכלי  מגוון  מפוזרים 
והכול לבן פרחוני וריחני. 

החג  לשולחן  נכין  בפינתנו  הפעם 
עוגת גבינה קרה. 

ביסקוויטים,  גרם   250 לבסיס:  חומרים 
קליפה  סוכר,  כוס   1/4 מרגרינה,  גרם   75

מגורדת של לימון. 
חומרים למלית: 500 גרם גבינה לבנה 9%, 
מיכל  וניל,  פודינג  חבילת  חלב,  כוס   1/2
 2 לקרם:  חלב,  כוס   1/2 מתוקה,  שמנת 
כפות חלב, 2 כפות קקאו, 2 כפות סוכר, 50 

גרם מרגרינה, 1 חלמון. 
אופן ההכנה: 

בתוך  לשקית  הביסקוויטים  את  מכניסים 
שקית ומועכים בעזרת מערוך עד שנוצרים 

פירורים. 
ממיסים את המרגרינה במיקרוגל.

ומרפדים  מערבבים את כל חומרי הבסיס 
את תחתית התבנית העגולה )מספר 26(. 

החלב  הגבינה,  את  בקערה  מערבבים 
והפודינג. 

את  ומקציפים  מההורים  עזרה  מבקשים 
מערבבים  אותה  לקצפת  והסוכר  השמנת 

עם הגבינה. 
הבסיס  מעל  שופכים  התערובת  את 

ומקררים. 
שמים  בהורה.  להיעזר  יש  הציפוי  להכנת 
הסוכר  הקקאו,  החלב,  את  קטן  בסיר 
והמרגרינה ומחממים עד שנוצרת תערובת 
חלקה. מסירים מהאש ומערבבים במהירות 

עם החלמון. 
ומחזירים  העוגה  על  הציפוי  את  מושחים 

למקרר. 
בהצלחה, בתיאבון וחג שמח.  

אילנה כרסנתי

פיתות הישר מהטבון

בשיא תפארתה

ולסיום - מופע אש מרהיב ומרתק


