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חג שבועות שמח!ודברת בם

פרשת “ָנֹשׂא” פרשת השבוע למשפחה
על הדברים החשובים באמת

בחיים.  ביותר  החשוב  הדבר  אינה  “פיזיקה 
אהבה כן”. 

מקבל  הזה  ההקשר  ונטול  הבנאלי  המשפט 
זה  היה  אמרו.  מי  יודעים  כאשר  משמעות 
היהודי-אמריקני,  הפיזיקאי  פיינמן,  ריצ’ארד 
במאה  הפיזיקאים  ומגדולי  נובל  פרס  חתן 
רבות  פיינמן  תרם  הישגיו,  שאר  בין  ה-20. 
לאחד  ונחשב  הקוונטים  מכאניקת  להבנת 
היה  מה  יודע  איני  הננוטכנולוגיה.  ממבשרי 
סדר יומו של הפיזיקאי הדגול, אבל אני בטוח 
ולא  בפיזיקה,  דווקא...  מלא  היה  רובו  שרוב 
באהבה. הוא חקר, לימד וכתב, וסדר יומו היה 

גדוש, מן הסתם, בעבודתו ובמחקריו. 
חווים  אנחנו  בחיים,  אחרים  פרדוקסים  כמו 
מדי יום את היחס ההפוך שמתקיים בין הזמן 
שאנחנו מקדישים לאנשים ולדברים שאנחנו 
אוהבים לבין הזמן שאנחנו עוסקים בכל שאר 
הדברים האחרים. חייזר שייֵרד לכדור הארץ 
יסיק מחלוקת הזמן של בני האדם שהעבודה 
היא הדבר החשוב להם ביותר, שינה במקום 
במקומות  יהיו  ותחביבים  משפחה  השני... 

האחרונים. 
לתוכני,  הטכני  בין  בעימות  דבר,  בכל  כמעט 
לעשות,  מה  אין  העליונה.  על  הטכני  של  ידו 
הזמן  רוב  את  תופסים  הטכניים  העניינים 
ובתוכן.  במהות  העיסוק  לעומת  והמאמץ 
לפני  שרגע  ייתכן  למשל,  צבאי  במבצע 
מילות  כמה  לומר  המפקד  ייזכר  ההתחלה 
“ציונות”, אבל רוב מוחלט של הזמן והמאמץ 

יוקדש לעניינים הטכניים והמבצעיים. 
יוצא שלא ניתן ללמוד על חשיבות עניין מסוים 
מהנפח שהוא תופס בפועל. עניינים מהותיים 
חשוב  אך  מועט,  מקום  יתפסו  כלל  בדרך 

לזכור שיהיה זה מועט המחזיק את המרובה. 
בפרשתנו, רגע לפני סיום בניית המשכן ולפני 
הראשונה  בפעם  הקריבו  שבו  החגיגי  היום 
נשיאי שנים עשר השבטים את קורבנותיהם, 

ה’ מוסר למשה את נוסח ברכת כוהנים:
“ְיָבֶרְכָך ה’ ְוִיְׁשְמֶרָך.

ָיֵאר ה’ ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך.
א ה’ ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום”  ִיּשָׂ

)במדבר ו כד-כו(.

ברכה זו בולטת בקיצורה, על רקע החזרתיות 
הקורבנות  מרכיבי  רשימת  של  הארוכה 
העובדה  רקע  על  מהנשיאים,  אחד  כל  של 
ביותר  הארוכה  הפרשה  היא  שפרשתנו 
המקדש  ענייני  כל  רקע  על  וגם  בתורה, 
מפירוט   - התורה  בכל  בדקדקנות  שנידונים 
והטקסים  הקורבנות  סוגי  ועד  המשכן  בניית 

השונים שהכוהנים עוסקים בהם. 
15 מילים בלבד כוללת הברכה הקצרה, אך 
אלו כוללות את כל העומק והתוכן של בניית 
המשכן, שהוא השפע שירד אלינו, בני האדם, 
חיבור  היא  המשכן  מטרת  בנייתו.  בעקבות 
של  יומיומית  הנצחה  דרך  אלוהיו  אל  האדם 
מוחשית  ותזכורת  בעולם,  אלוהים  הימצאות 

זו תכוון אותנו לעשיית הטוב בכל דרכינו. 
“ַּכּלֹות”  במילה  שהשימוש  מסביר  רש”י 

הכוהנים:  לברכת  הצמוד  בפסוק 
ְלָהִקים  ֹמֶׁשה  ַּכּלֹות  ְּביֹום  “ַוְיִהי 
הוא  א(,  ז  )שם  ַהִּמְׁשָּכן...”  ֶאת 
היו  המשכן  הקמת  ש”יום  מכיוון 
לחופה”.  הנכנסת  ככלה  ישראל 
וכמו הברכה שמברך הרב את הזוג 
בחופתו רגע לפני טקס הקידושין, 
אותו רגע קצר וחמקמק שבין סיום 
כל ההכנות לחתונה עד תחילתה, 

הגדולה  במטרה  להיזכר  המקום  הוא 
אמנם  זה  הזה.  המאמץ  כל  נעשה  שלשמה 
התחתונה,  השורה  הסיכום,  זה  אך  קצר, 

העיקר. 
כאשר  דבר?  כל  של  מהותו  את  יודעים  איך 
בהם.  לעסוק  טכניים  עניינים  יותר  אין 

כשליש  בטלו  ואיתו  המקדש  נחרב  כאשר 
יותר  לנו  נשארו  לא  שבתורה,  מהמצוות   )!(
כן  מה  במקדש.  שקשורים  טכניים  עיסוקים 
נשאר? מהמקדש נשארה לנו רק אותה ברכה 
בכל  הכוהנים  אותנו  מברכים  שבה  קצרה 
בוקר בתפילת שחרית, מהתקופה שבה בית 

המקדש היה קיים ועד ימינו אנו. 
הטקסטים  לאחד  הפכה  הכוהנים  ברכת 
אחד  למעשה  ביהדות.  והידועים  המכוננים 
בארץ  שנמצאו  ביותר  הקדומים  הטקסטים 
היא ברכת כוהנים שנכתבה על לוחיות כסף, 

שמתוארכות לתקופת הבית הראשון. 
הם  כאשר  הכוהנים  ידי  על  נאמרת  הברכה 
מפושֹקות  ואצבעותיהם  בטלית  מכוסים 
האות  שזו  בגלל  כנראה  שי”ן,  האות  בצורת 
הראשונה של אחד משמות ה’ - “ֵאל ַׁשַּדי”. מי 
“מסע  סדרת  את  שראה 
שאחד  יודע  כוכבים”  בין 
ספוק,   – הסדרה  מגיבורי 
אותו חייזר דמוי אדם שבא 
ושותף  “וולקן”  מהכוכב 
מלא במסע בין הגלקסיות 
אומר  האדם,  בני  עם 
מושטת  יד  עם  “שלום” 
בדיוק  לשלוש,  המפוׂשקת 
שהשחקן  היא  לכך  הסיבה  הכוהנים.  כמו 
ספוק,  את  שגילם  נימוי  ליאונרד  היהודי 
בברכת  היד  בצורת  להשתמש  לבמאי  הציע 
אז  אותה מבית הכנסת.  כפי שזכר  הכוהנים 
אפשר בהחלט לומר שברכת הכוהנים תרמה 

גם לשלום בין הגלקסיות. 
יואב פרנקל

מדורה קהילתית ל”ג בעומר תשע”ד



האות ע’אלף-בית של פלורליזם יהודי

אלוהים כן ואלים לא?

סיורנו  את  להתחיל  מאשר  יותר  מתאים  אין 
בפזורה הפלורליסטית של האות עין בפסוק 
מתוך קהלת: “ַלֹּכל ְזָמן, ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת 

ָמִים” )ג א(. ַהּׁשָ
שנעצור  הראשון  המקום 
“ִעתים”  עמותת  הוא  בו 
שנוסדה בשנת 2002. מייסד 
שאול  הרב  הוא  העמותה 
ב”ישיבה  שהוסמך  אורתודוקסי  רב  פרבר, 
יוניברסיטי” ומכהן כרבה של קהילת “נתיבות” 
מספרת  הייתי  נו”ן  באות  היינו  )אם  ברעננה 
על  שמספרת  זו  מעניינת  קהילה  על  לכם 
אורתודוקסית  יהודית  קהילה  היא  כי  עצמה 
בקבלה  בפלורליזם,  בפתיחות,  המאמינה 
מגוונים(.  ורעיונות  שונים  אנשים  של  והכלה 
יכול  באתר  המשוטט  עי”ן.  לאות  נחזור  אבל 
למצוא מידע על האירועים החשובים במעגל 
החיים היהודי, מלידה, ברית מילה, פדיון הבן, 
שמחת הבת, נישואים, גירושין ועד, לא עלינו, 

מוות.
חוברות  לאור  מוציאה  “עתים”  עמותת 
וליברליות  מקיפות  החוברות  אלו.  בנושאים 
וקריאה  לעלייה  בנוגע  למשל  כך  מאוד. 
בתורה של בנות מצווה: “הכנסת דרשת בת 
התפילה  בסוף  הכנסת  בית  לתוך  המצווה 
היא תופעה מודרנית... במספר מצומצם של 
הליברליות  בתנועות  כלל  בדרך  כנסת,  בתי 
לתורה  עלייה  המצווה  בת  כוללת  ביהדות, 
וקריאה בתורה בפני הציבור... תופעה אחרת 
היא תפילת נשים... בת המצווה קוראת ועולה 
בפני  נפרש  וכך  בלבד”,  נשים  בפני  לתורה 
הקורא/ת מגוון אפשרויות כיצד לחגוג את בת 

המצווה. 
חיובי  למפגש  “לתרום  שואף  העמותה  חזון 
לסייע  היהודיים...  החיים  עם  ומשמעותי 
של  הביורוקרטיה  בנבכי  לנווט  לאנשים 
לבאר  מידע,  לספק  בישראל;  הדת  רשויות 
לקיצור  לפעול  לייצג,  לתווך,  בקשות, 
חשוב  סבוכות”.  בעיות  ולפתור  תהליכים 
להדגיש כי עמותה זו אינה מעוניינת להתנגד 
תפקודו  את  לאפשר  אלא  הדתי,  לממסד 

לשירותיו.  הזקוקים  את  לשרת  כדי  התקין 
בסוגיות  להתערב  מהססת  לא  העמותה  כך 
שבידה  כל  ועושה  עגונות,  ונשים  גיור  של 
או  עמדה  ניירות  בהפקת  בייעוץ,  אם  לסייע, 
הוגשו  בעתירות לבג”ץ. בשנתיים האחרונות 
כאלה  או  פרטיים  בגיורים  להכרה  עתירות 
מגדר  בנושאי  המתעניין  לכל  בחו”ל.  שנעשו 
שירותי  “מצב  העמדה  בנייר  להציץ  כדאי 
הדת - מעקב ‘עתים’. סוגיות מגדריות בהליך 
הרישום לנישואין”. בעקבות פנייה של עמותת 
הנחיה  דת  לשירותי  המשרד  הוציא  “עתים”, 
בדבר חובה לקבל עדות נשים לעניין רווקּות 
אצלנו?  ומה  לנישואין.  הרישום  בעת  חבריהן 
זלמנוביץ’,  אפרים  המושבה, הרב  של  רבה 
ציין בעבר כי מאז כניסתו לתפקיד מתקבלת 
זוג  בני  של  האישי  למעמד  נשים  עדות  גם 
להינשא.  ומבקשים  הרבנות  ללשכת  הבאים 
אין זו נקודה יחידה בה מזכרת בתיה מככבת 
חברת  התמנתה  השנה  המגדרי,  בנושא 
לשמש  רוזנברג,  שפירא  אפרת  קהילתנו, 
את  שקיבל  מהלך  הדתית,  במועצה  חברה 
הזדמנות  אנצל  זלמנוביץ’.  הרב  של  ברכתו 
זו לברך את אפרת ולאחל לה בהצלחה. אל 
דּווח   2012 לשנת  נכון  בהישג,  ראש  תקלו 
בלבד   6% של  נשי  ייצוג  על  הכנסת  בדו”ח 
קביעת  לאחר  זאת  כל  הדתיות!  במועצות 
שאין  שקדיאל  דין  בפסק   1988 בשנת  בג”צ 
להפלות נשים במינוי הרכבי מועצות דתיות. 
הראשונה  האישה  הייתה  שקדיאל  לאה 
בכלל  דתית  במועצה  חברה  שמונתה 
בעמותה  ירוחם  על  עוד  בפרט.  ובירוחם 

הבאה - “עתיד במדבר”.

“עתיד במדבר”
זו  מופלאה  עמותה 
בלב  ותוססת  חיה 

בירת ההתחדשות היהודית בנגב – ירוחם. כן, 
ירוחם - עוד הרבה לפני עיר הבה”דים - היא 
חברתית-רוחנית  עשייה  של  שוקק  מקום 
“עתיד  עמותת  פלורליסטית.  יהדות  ברוח 
חברתי  ידי  על   1990 בשנת  נוסדה  במדבר” 

היקרה דבי גולן, כלת פרס ליבהבר לסובלנות 
נאמר,  העמותה  פעילות  על  בישראל.  דתית 
בין  לעצמו,  אדם  בין  חיבורים  “יוצרת  שהיא 
אדם  ובין  למורשתו  אדם  בין  לרעהו,  אדם 
מעל  גשרים  בונה  במדבר’  ‘עתיד  לסביבתו. 
ומטפחת  הישראלית  בחברה  הפערים 
היכרות וכבוד הדדי, סביב מכנה משותף של 
פתוחה  בגישה  וישראלית,  יהודית  תרבות 

ושוויונית”. אז מה עושים שם?
חמש  לפני  הינה  מצאתם.   - לימוד  רציתם 
בלב  מסייר.  מדרש  בבית  השתתפתי  שנים 
יושבות  החול,  דיונות  בין  הקטן,  המכתש 
ולתורה,  למדבר  המשותף  ללימוד  חברותות 
את  ישראל  עם  קיבל  במדבר  דווקא  ומדוע 
התורה. כאן גם למדתי על ייחודו של “מדרש 
מחול”, הנותן תרגום תנועתי לסיפורי התנ”ך 
בעודכם  אחת  רגל  על  לעמוד  נסו  וחז”ל. 
בבלי,  )תלמוד  הזקן  הלל  על  חושבים 
המשמעות  מה  או  א(;  עמוד  לא,  דף  שבת, 
עומד  דברים  שלושה  על  של  הגיאומטרית 

העולם )מסכת אבות פרק א משנה ב(.
או שמא חשקה נפשכם במעט שקט מדברי 

או העמקה בנושאי קיימות? גם זה יש! 
מה בדבר עדות וגוונים שונים של יהדות? כאן 
יופיו של הפיוט המזרחי  על  תוכלו להתרפק 
חבר  עולי  בקרב  מרתקת  התחדשות  עם 
פורום ארצי  “עתיד במדבר” מרכזת  העמים. 
יהודית  זהות  על  העובדים  ארגונים   30 של 
בין- דיאלוג  ועל  רוסית  דוברי  עם  וישראלית 

תרבותי בינם לבין ישראלים ותיקים.
בשם  יפהפה  בפרויקט   - היסטורי  תיעוד 
העבר  תושבי  סיפורי  של  זהות”,  “תעודת 

וההווה, המוצג לראווה בפוסטרים גדולים.

ו  בפסוק  עי”ן  האות  של  הסיור  את  ונסיים 
מאותו פרק מופלא בקהלת המציג את האיזון 
“ֵעת  החדש:  וייצור  הישן  שימור  בין  העדין 
ְלַבֵּקׁש ְוֵעת ְלַאֵּבד, ֵעת ִלְׁשמֹור ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך”. 
זו משימתה של תנועת ההתחדשות היהודית 
- לייצר משמעות מחודשת ללא פגיעה במסד 

העבר.
ליאת יוספסברג בן-יהושע

אותי,  שמעצבן  נושא  על  לכתוב  בחרתי 
הגיונית  פגאניים  באלילים  אמונה  למה  והוא 
לי  חשוב  ויחיד.  אחד  באלוהים  מאמונה  יותר 
לומר שאני  אינו בא  לציין שכל מה שכתבתי 
חושבת  שאני  רק  אלא  באלילים,  מאמינה 
יהיה  שיותר הגיוני, שאם קיים כוח עליון הוא 
מורכב מ”צבא” של אלילים מאשר מאל אחד 

בודד. 

שולטת  תרבות  הייתה  שנים  מאות  לפני 
כשהדתות  פגאניים.  באלים  אמונות  של 
המונותיאיסטיות התפתחו התרבות הפגאנית 
קיים.  עדיין  זה  דבר  כיום  גם  אך  נחלשה, 
השאלה שלי היא למה אלוהים זוכה באמונה 
כלומר,  הפגאניים?  מהאלים  יותר  גדולה 
למה אל אחד – גדול ומפחיד – נראה אמיתי 
חלוקת  קיימת  שביניהם  אלים,  מכמה  יותר 

תפקידים?
בתרבויות שונות ברחבי העולם קיימים אלים 
דומה:  הרעיון  אך  שונים,  שמות  בעלי  שונים 
משהו  על  ממונה  אל  וכל  אלים  מספר  יש 
שונות  תופעות  להסביר  באים  האלים  אחר. 
ברבות  להסביר.  ידע  לא  האדם  שבעבר 
השנים התפתחו דתות המאמינות באל אחד 
לאל  הופנו  וההסברים  התשובות  וכל  ויחיד 



האצבע  את  לשים  יודע  יניב  לאחור,  במבט 
על הרגע שבו החליט להחביא בתוכו פנימה 
קרה  זה  משירה.  ממוזיקה,  התלהבותו  את 

לו  אמר  כשאביו 
טעם  שאין  בילדותו 
נגינה  לחוג  ללכת 
על אורגנית, בנימוק 
של “מה זה ייתן לך 

בחיים?!” 
יניב סננס הוא מורה 
בחטיבה  ללשון 
לשון  רכז  העליונה, 
חינך  ותקשוב, 
כיתת מב”ר )מסלול 
מנהל  רגיל(,  בגרות 
את אתר האינטרנט 
הספר  בית  של 
העל-יסודי בקבוצת 
ומדריך  יבנה 

נהל לחינוך התיישבותי. תקשוב של המִִ
לעלון  נחשף  הוא  בתיכון  לימודיו  בסוף 
הוראה,  ללימודי  יצא  ובעקבותיו  פרסומי 
בעיקר מתוך תחושה שאם הוא רוצה שיקרה 
עיר  מאופקים,  להתרחק  עליו  משהו,  לו 
העתודה  כבוגר  כנפיים.  ולפרוש  הולדתו, 
עברית  הוראת  במדור  שובץ  הפדגוגית 
פיתח  ראשי,  חינוך  חיל  במפקדת  לעולים 
מש”קיות  והדריך  לעולים  לימוד  תוכניות 

וקצינות הוראה. 
הלהט  אותו  הוביל   מצה”ל,  שחרורו  לאחר 
בדרכו  הנקרות  ההזדמנויות  את  למצות 
היהודית  הסוכנות  מטעם  לשליחות  לצאת 

בת  לשליחות  ומכאן  ברוסיה,  קיץ  במחנות 
מורה  היא  אף  נטלי,  רעייתו  עם  שנים  ארבע 
שלוש  ועוד  בבּוָכָרה  שנה  בתום  במקצועה. 
השניים  חזרו  בקישינב, 
כיתה  חינך  יניב  ארצה. 
הנשיא”  “אשל  בפנימיית 
ניהל  כך  ואחר  בדרום, 
בתיה”  “כפר  פנימיית  את 

ברעננה. 
זה בחייו הבוגרים,  עד שלב 
את  הכתיבה  העבודה 
הזוג  וכשבני  מגוריו,  מקום 
החליטו שקצו במגורי הסגל 
בית.  חיפשו  הם  בפנימיות, 
רק  הסתיימו  שיטוטיהם 
רוטשילד  ברחוב  כשחלפו 
והחליטו  בתיה  במזכרת 
שכאן יהיה ביתם. בין רכישת 
ידי  על  לאכלוסה  הדירה 
ארבעת בני משפחת סננס, חלפו חמש שנים 
מחנך  כשיניב  יבנה,  בקבוצת  מגורים  של 

כיתה.
בשל  המקצועיים  לחייו  פרצה  הטכנולוגיה 
סקרנותו והרצון ללמוד ולהתפתח. הוא בדק 
וחקר מרחבי למידה, והיום, במסגרת תפקידו 
כמדריך תקשוב, משמש ארגז הכלים שגיבש 
לעצמו מורים נוספים בבית ספרו ובבתי ספר 
להדרכת  במקביל  הדרום.  באזור  אחרים 
בהוראה,  טכנולוגיים  בכלים  לשימוש  מורים 
לימודיו  במסגרת  זה  בתחום  מתמחה  הוא 

לתואר שני.
“בגיל 32, כשאין לי שום זיקה לשירה, מלבד 

חלום  להגשים  החלטתי  למוזיקה,  אהבה 
ללמוד  רצה  הוא  יניב.  מספר  זמר,”  ולהיות 
קליינשטיין,  ורמי  בן  זהבה  שירי  את  לשיר 
קול  לפיתוח  מורים  רק  מצא  בקישינב  אבל 
לשיר  תוכל  כך  “אחר  אופרה.  ללמדו  שידעו 
הראשונה.  מורתו  לו  הבטיחה  דבר,”  כל 
בעקבות לימודיו המוזיקליים זכה יניב בפרס 
הופיע  לשנתיים,  ובמלגה  אמריקה-ישראל 
ובקונצרטים.  בארץ  אופרה  בהפקות  כזמר 
חזנות.  פרקי  שינסה  נטלי  הציעה  אחד  יום 
שנטע  המוזיקליים  השורשים  צדקה.  היא 
התעוררו.  באופקים  התימני  ה”מורי”  בו 
בפניו  שפתחו  החזנות,  שעולם  הרגיש  הוא 
הוא  סובול,  מרדכי  ודר’  יפה  אלי  מאסטרו 
התימני  בנוסח  מתפייט  יניב  הטבעי.  מקומו 
ובנוסח  מצרי(  וחצי  תימני  חצי  עצמו  )הוא 
היום  בדמו.  זורמים  שהם  ונשמע  האשכנזי, 
יניב את תפילות הימים הנוראים כחזן  מוביל 
אורח בקהילות צפון אמריקה, ומביא עימו את 
הישראלית  היצירה  ואת  הישראלית  ההוויה 

המתחדשת. 
את קורס האימון, שמשמש כלי נוסף בארגז, 
ואת תפקידו כמורה מלווה למורים בתחילת 
דרכם, עדיין לא הזכרנו... וכבר יש לסיים. יניב 
מספק סיכום ראוי למדור השנה: “כדי לגלות 
חשוב  אליו,  ולהתחבר  בחיים  הייעוד  את 
ההתלהבות  מרחב  מתוך  ייעשו  שהבחירות 
שגורם לך להתרגש. אם משהו נמצא במרחב 
ההתלהבות שלך – אל תנסה להשתיק אותו. 
צריכים  הורים  עכשיו”.  “לא  לו  תאמר  אל 
לזהות את הלהבה הזאת ולשמור עליה, שלא 

תכבה”.
ראיינה וכתבה: אילת אסקוזידו

עם  יניב ָסַנֶנס
בעבודהיום 

כלומר  היגיון,  בכך  מוצאת  איני  בלבד.  אחד 
אלים  כמה  שיש  הגיוני  יותר  הרבה  לדעתי, 
גם  זו  לכך,  ומעבר  עולמנו,  על  האחראים 
כול-יכול.  אחד  אל  לעומת  מנחמת  מחשבה 
הייתי מעדיפה שמספר אלים שכוחם מוגבל 
ישלטו על עולמנו מאשר אל אחד שאין גבול 

לכוחו וליכולותיו.
יש הטוענים כי מה שכינו אלילים, הם בעצם 
שנחתו  היא  האחת  האפשרות  חייזרים. 
לעצמם  וקראו  הארץ  כדור  על  חייזרים 
תור  שכמו  היא,  השנייה  האפשרות  אלילים. 
)אל חייזרי קדמון(, החייזרים באמת היו בעלי 
אלילים.  בתור  ושימשו  על-טבעיים  כוחות 
הפגאניים  האלים  את  מציגות  אלו  טענות 

של  מקיומו  יותר  הגיונית  אפשרות  בתור 
לקיומם  רבים  סיכויים  שיש  משום  אלוהים 
גם  ניתן  זאת,  להוכיח  ניתן  ואם  חייזרים,  של 

להוכיח את הטענות הנ”ל.
 - התנ”ך  בספר  מגובה  באלוהים  האמונה 
ספר קדום בעל היסטוריה ארוכה, שמחקרים 
ארכיאולוגים רבים עוסקים בהוכחת אמיתותו. 
מגובות  רבים  באלים  האמונות  גם  אך 
מידה  באותה  מוכחת  שאמיתותם  במקורות 
שהתנ”ך מוכח, כלומר, אם האנשים מאמינים 
ניתן  התנ”ך,  בסיס  על  וביכולותיו  באלוהים 
הפגאניים  באלים  גם  המידה  באותה  להאמין 

על בסיס המקורות שלהם.
יעל יוספסברג בן-יהושע
תלמידת כיתה ח2



ילדים מציירים

עוגת פטל ושקדיםממטבחה של אימא
מספר  לפני 
כשעברנו  שנים, 
שתלנו  לביתנו, 
בגינה שיח פטל 
)אוסנה(  שחור 
שיח  קטנטן; 
קוצני שאינו ניחן 
אחרת.  מושכת  תכונה  איזושהי  או  חן  ביופי, 
הראשונה  ובשנה  לאיטו  התפתח  השיח 
ליקטנו  אותם  ספורים,  פירות  להניב  הצליח 

בהתרגשות רבה לסלסלה קטנה.
מתחילים  הקיץ,  בתחילת  שנה,  בכל 
השיח  מקסימים,  לבנים  פרחים  לפרוח 
של  יותר  נאה  כמות  ומניב  ויותר  יותר  גֵדל 
השנה  ובטעמם.  ביופיים  מדהימים  פירות 
לא  אנחנו  עצומה.  כמות  של  לקטיף  הגענו 
בכל  שרוטים  ויוצאים  פרי,  שום  על  מוותרים 
להצליח  לחלוטין  נחושים  אבל  גופנו,  חלקי 
במשימה. מחלק מהפירות הכנו ריבה, מחלק 
אחר גלידה וכמובן אינספור טארטים ועוגות. 
ונמשיך  הוקפאו,  שנותרו  הגדולות  הכמויות 

ליהנות מהם במהלך השנה.
וגיליתי  פטל  לעוגת  מתכון  על  שקדתי 
זוהי  מצוין.  הוא  לשקדים  פטל  בין  שהשילוב 
ויפה  בטעמה  מאוד  עשירה  בחושה,  עוגה 
שמעל  שקדים  הְשְטרֹויֶזל  בזכות  למרֶאה 
אפשר  חמאה(.  בצק  פירורי  הם  )שטרויזל 
או  ס”מ   24 בקוטר  עגולה  בתבנית  לאפות 

בשתי תבניות של אינגליש קייק.

חומרים לשטרויזל
100 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות.

100 גרם סוכר.
140 גרם קמח.

40 גרם אבקת שקדים.
חומרים לעוגה

3 ביצים בטמפרטורת חדר.
350 גרם סוכר.

250 גרם חמאה רכה מאוד אבל לא מומסת 
)ניתן לרכך במיקרו(.

280 גרם קמח.
2.5 כפיות אבקת אפייה.

קורט מלח.
70 גרם אבקת שקדים.

1 גביע שמנת חמוצה )200 מ”ל(.
50 גרם מרציפן חתוך לקוביות קטנות.

להשתמש  )ניתן  טרי  שחור  פטל  גרם   250
בפטל קפוא ואין צורך להפשירו(.

2 כפות קמח.
אבקת סוכר לקישוט.

אופן הכנה – השטרויזל והעוגה
החומרים  כל  את  מזון  למעבד  מכניסים 

לשטרויזל ומעבדים עד קבלת פירורים.
מעבירים לקערה ומקררים במקרר.

מחממים תנור ל-170 מעלות.
מערבבים את הפטל הטרי עם 2 כפות הקמח 
קפוא  בפטל  משתמשים  )אם  בצד  ומניחים 

מדלגים על שלב זה(.
מערבבים בקערה את כל החומרים היבשים: 

קמח, אבקת אפייה, מלח ואבקת שקדים.
בעזרת בלון הקצפה מקציפים במערבל את 
בהיר  קצף  קבלת  עד  הסוכר,  עם  הביצים 

ותפוח.
וממשיכים  הרכה  החמאה  את  מוסיפים 

להקציף עד שהחמאה נבלעת בתערובת.
היבשים  החומרים  את  לסירוגין  מוסיפים 
נבלעים  שהם  עד  החמוצה  השמנת  ואת 

בתערובת. לא לעבד יותר מדי!
מקפלים את המרציפן בעזרת ָמרית.

ומפזרים  לתבנית  התערובת  את  מעבירים 
מעל את הפטל. בעזרת האצבעות מטביעים 

את הפטל בתערובת ומכסים.
כ-40  השטרויזל, אופים  את  מעל  מפזרים 

דקות או עד שקיסם יוצא עם פירורים יבשים.
מקררים ובוזקים אבקת סוכר.

בגינתכם  אוסנה  שיח  לשתול  לכם  ממליצה 
הבריאים  היפים,  הטריים,  מפירותיו  וליהנות 

והטעימים.
חג ביכורים שמח
אפי בלה

ומחלוצי  בציור  המודרניזם  ממייסדי  הולנדי  צייר  היה   )1872-1944( מונדריאן  פיט 
האמנות המופשטת.

החל  לפריז,  עקר  לחייו  ה-30  בשנות 
הקוביסטיים  מהרעיונות  מושפע 
על  הצבע  את   בציוריו  העדיף  ובהדרגה 
להעלם  החל  האובייקט  הרישום:  פני 
לפרטים  לב  תשומת  גם  כמו  מעבודותיו 

קטנים.
ריאליסטיים  ציוריו לפחות  בהמשך הפכו 
בד  על  מסודרות  לצורות  שהפכו  עד 
גם  כך  צבעים.  של  גדול  לא  ובמספר 
לעבודותיו  לתת  להפסיק  מונדריאן  יכל 
מכן  לאחר  שמות.  במקום  מספרים 
וצייר  בצבע  לחלוטין  להשתמש  הפסיק 

ריבועים שחורים על משטחים נייטרלים.

תמונות משותפות של תלמידי כיתות ו’ 
בהנחיית המורה דיני ובהשראת פיט מונדריאן


