
כשאנו באים להתבונן על מבנה חמישה חומשי תורה, אנו רואים מהלך מובנה ומסודר.  מתחילים בבריאת העולם, 
בהשתלשלות ההיסטוריה האלוקית, ובהופעת אבות האומה שנקראו ישרים ועל שמם נקרא הספר כולו “ספר הישר”.  
ומאבות האומה אל הבנים, השבטים, מיחידים למשפחה מקודשת.  ממשיכים בספר שמות היווצרות עם ישראל בתוך 
ארץ מצרים, גלות קשה, גאולה מופלאה עד לשיא של מעמד הר סיני ובניית המשכן.  לאחר מכן, מגיע ספר ויקרא, 
הוא ספר “תורת כהנים” שעיקרו ביסוס מקום משכן השם כמרכז חיי האומה על מנת לבנות עם שבתוך חיי החומר הוא 

מלא בעוצמה רוחנית והתגלות אלוקית.  
כהמשך טבעי, ספר במדבר מתאר באופן מדהים את מחנה ישראל מאורגן על פי סדרים אלוקיים, כך שאפילו מסעותיו 
רוחניים.  אלא שבאמצע פרשת בהעלותך מתחילים משברים.   עולמות  ובתיאום עם  לפי חשבונות שמיים  מכוונים 
התרחקות מהר סיני )רש”י(, המתאוננים, המתאווים לבשר, לשון הרע, מרגלים, קורח וכו’.  ונראה שיש כאן יציאה 
מכל המהלך המסודר של בניין עם ישראל קומה על גבי קומה.  התורה מאריכה ומפרטת את החטאים האלו, למרות 
שלכאורה אינם שייכים למהלך הכולל של הבנין, וניתן היה אולי לצמצם מאוד ולא להאריך כל כך.  מובן שיש כאן יסוד 

גדול בתיאורי התורה שאנו נדרשים להבינו.  
בדרך כלל, אם נשאל ילד עם איזה משלושת האבות הוא הכי מזדהה, התשובה תהיה אברהם אבינו.  אברהם מתואר 
כגיבור השובר פסלים וניצל מכבשן האש מתמודד ומנצח בכל מלחמותיו הרוחניות הגשמיות.  אבל, כאשר מתבגרים, 
רבים מזדהים יותר עם יעקב אבינו, הנקרא גם בחיר האבות, העובר קשיים רבים והתמודדויות בתוך משפחתו וגם 
מחוצה לה.  ועם כל זה, עובד את ה’ ושואף למלא את יעודו בכל עת. האדם חולם תמיד להגיע למנוחה, לרוגע, ופעמים 
רבות זה מה שמכשיל אותו בהתמודדות עם קשיי העולם הזה.  הצפייה שהכל יהיה חלק, איננה מתאימה למציאות 

שאליה נשלחנו כששליחים של ה’. 
זוהי חשיבותו העצומה של ספר במדבר. בתחילה, ישנו תיאור מופלא של סדר אלוקי, שעל פיו שואפים לחיות אבל מיד 
אחר כך, מדגישה התורה את ההתמודדויות, והקשיים שרק לאחר שאנו מתגברים עליהם אנחנו מבצעים את היעוד 
שלנו.  ולדעת רבים, בזה חטאו המרגלים, שהחטיאו את המטרה לחיות חיי קודש במציאות של העולם הזה.  לכן ספר 
במדבר אינו מנותק מהמהלך הכללי של הבניין, אלא להיפך. הספר מחנכנו ליישם את הרעיונות הגדולים של התורה 

בתוך העולם החומרי והמסובך.  

              לטיול יצאנו
ביום שני, ט”ו באייר, יצאנו לטיול השנתי של נשות קהילת אורות התורה. השארנו מאחור את הבעלים, את 

הילדים, את הבתים ואת נקיפות המצפון, ויצאנו לדרך לכיוון הישוב קדומים שבשומרון.
עזבנו את גוש דן על כבישיו הרחבים, המכוניות הרבות והבניה הצפופה, והגענו לשומרון, על גבעותיו הפרושות 

מסביב, הנוף הבראשיתי, עצי הזית הרבים, הכפרים והישובים הפזורים פה ושם.
ב”אלפי מנשה” עלתה לאוטובוס המדריכה שלנו, שוש שילה הנהדרת והתחילה לספר לנו על ראשית 

ההתישבות בשומרון, ועל כל מה שראינו סביב. הישוב קדומים, שאליו התקרבנו, חוגג כעת 40 שנה להיווסדו. 
זהו ישוב שהוקם בזכות העקשנות של מיסדיו והוא אושר חוקית ע”י שמעון פרס. מעשה טוב שעשה, 

שבעקבותיו הוקמה כל ההתישבות בשומרון. 
כשהגענו לקדומים, הופתענו לראות עד כמה הישוב יפהפה, ירוק ופורח. ירדנו במרכז הישוב, במקום בו 

התישבו מתנחלי קדומים לראשונה, שם שמענו על החיים בקדומים הצעירה.
חזרנו לאוטובוס ויצאנו לסיור בשכונותיה של קדומים. ביקרנו ב”פארק הצנירים”, ולמי שתוהה מה פירוש 

השם, נסביר שצנירים הם תופעת טבע ייחודית לכרמל, לשומרון וליהודה, בה סלע גיר מומס ע”י מים ויוצר 
מצוק קעור )כמו חצי צינור(. בפארק צנירים ניתן לראות תופעה זו.

נהנינו בפארק מהאויר הנעים, מהמים הזורמים בתעלות מלאכותיות, ממרבדי הדשא )הטבעי!(, הפרחים 
היפים, כולל ה”חוטמית הזיפנית” – עמודי פרחים גבוהים ורודים-סגולים, ומהסיור בשבילי הפארק.

חתמנו את סיורנו בביקרו במוקד הבטחוני. בקדומים, באופן עקרוני, אין גדרות סביב הישוב. דניאלה וייס, ראש 
המועצה לשעבר, ממייסדות היישוב, עמדה על כך שהישוב לא יגודר. היא פתחה חומש לפני אריאל שרון, 

וציטטה לו מפרשת שלח: “הבמחנים אם במבצרים...” – עם שפוחד, חי בישובים מאחורי גדרות. עם שבטוח 
בעצמו, חי ללא גדרות! ותיקי הישוב התעקשו שקדומים לא תהיה מגודרת, ובזכות זאת הישוב זכה לגדול 

ולהתפרס על הגבעות מסביב, והערבים שבאזור חשו שהיהודים אינם מפחדים וב”ה, לא העזו לפגוע בהם. 
במוקד הבטחוני משתמשים באמצעים שונים להגנת הישוב.

סיכום הביקור היה ארוחת ערב בביתה של שוש שילה. היא פתחה את ביתה בפנינו, על אף שעמדה לטוס 
למחרת לארצות הברית על מנת לגייס כספים לפיתוח הישוב. אל הבית הגיע חננאל דורני, ראש המועצה 

המקומית, ששוחח איתנו על חשיבותו של הישוב קדומים.
נפרדנו בתחושה שיכולנו לראות עוד הרבה, ולשמוע עוד רבות על הישוב קדומים בפרט, ועל ההתישבות 

בשומרון בכלל. הגענו לבת ים עיפות, אך כבר מצפות לטיול הבא.
יישר כח למארגנות, ובראשון לרנת וודקה הנהדרת, שפעלה במרץ על מנת שהטיול יצא לפועל!

פרטים בנוגע לקייטנה!

קבוצות של 10 ילדים יפעלו בבתים פרטיים ע”י מדריכות מנוסות.
פעילויות משותפות לכלל הקבוצות יתקיימו בין פעמיים לשלוש פעמים  בשבוע באולם צור.

הקיטנה תתקיים בתאריכים: י”ד תמוז עד ו’ אב, כולל ימי שישי, בין השעות 8:30-13:30 יום ו’ עד 12:00 המחיר כולל הזנה.
עלות של: 400 ₪  לילד

הרישום לקייטנות יעשה במשרדי הישיבה הגבוהה נתיבות ישראל אצל אחוה שארף 
בימים א-ה בין השעות 9:00-14:00. 03-5546363

הרב אשר וודקהדבר תורה

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה
גרפיקה: אורה אלאלוף. עריכה לשונית: דינה בר ציון

בסיעתא דשמיא

עלון מס’ 28 תמוז התשע”ה

הגמרא מספרת על אדם שדיבר לשון הרע על שמואל שהיה אחד מגדולי האמוראים.
כשסיים לומר את דבריו, נפלה עליו קורת עץ שעמד תחתיה כדי להתגונן מפני השמש, רוצצה את גוגלתו, פגעה במוחו 
ומת. מכאן למדו חכמים על החומרה העצומה שיש בדיבור לשון הרע על תלמידי חכמים וצדיקים. עונשו של אדם זה 
לא בא במקרה. קורת העץ שנפלה עליו מסמלת את היותם של צדיקים המגן של עם ישראל מפני הצרות והאויבים. לא 
לחינם רגע לפני שנפלה עליו הגנה עליו הקורה מפני קרני השמש הלוהטות. כשדיבר לשון הרע לא רק שלא הגנה עליו 
יותר, אלא פגעה בו למוות. גם לא לחינם היא פגעה דווקא בראשו. תלמידי החכמים נמשלו למוח של עם ישראל, הם 
אלו שעוסקים בתורה ובונים את המערכת הרוחנית של האומה. פגיעה בהם פירושה פגיעה במוח,במרכז הרוחני, ועל 
כן היא חמורה ביותר. חייבים לשים לב להשלכות החמורות של דברינו! ולהקפיד הקפדה יתרה לא לדבר כלל על רבנים, 

אנשי חסד ולומדי תורה!

“שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו”

הגיגים
דינה אייפרמן



בוקר. אני פוקחת עיניים, מצליחה להבחין שכבר בוקר. מתישבת במיטה, מודה אני וקמה. מבט חטוף בשעון על הקיר מגלה 
לי שהשעה 5:10 בבוקר.

לא יכול להיות! בטח השעון נעמד באיזשהו שלב. מבט מהיר בסלולרי שעל המדף מראה את השעה 5:11. בבוקר!!
חזרה למיטה! מהר! לפני שאשים לב שהתעוררתי! אולי אצליח למשוך עוד כמה דקות של שינה לפני המרוץ שמחכה לי היום.
אבל הנשמה כבר ברשותי. שבה אלי ב”ה, והיא תאבת חיים ורוצה להתחיל את היום. המחשבות סוקרות את מה שעומד לפני 

היום. יום עמוס וגדוש. כל דקה צריכה להיות מנוצלת.
התגברי כארי, לפחות כלביאה.

אני קמה ומתארגנת ויוצאת בשקט אל הסלון.
ה – פ – ת – ע – ה !

הבן שלי כבר יושב על הספה, קורא בספר. כן, הוא כבר נטל ידיים. לא, הוא עדיין לא התלבש כי לא רצה להרעיש לישנים.
אני תמיד צוחקת ואומרת לו שמזל שהוא קם, אחרת מי היה מעיר את התרנגול? ועכשיו אני גם חושבת לעצמי האם כשדוד 

המלך כתב בתהלים “אעירה שחר” הוא ידע שאחרי כ- 3000 שנה יהיה עוד דוד אחד שיעיר את השחר מידי יום.
הקיץ הגיע במלוא עוזו, חום גדול שרק המזגן, שעובד שעות נוספות, מצליח להשכיח וכולם מחפשים משהו קר וקליל שיצנן 

אותם.
שני סלטים מבית היוצר של רבקה שאוליאן. קלים ומרעננים ומתאימים בדיוק לימים חמים אלו.

?

אופן ההכנה
רצועות  את  מוסיפים  לקערה,  הרצויים  הירקות  את  חותכים 

חזה העוף ומערבבים.
מערבבים את חומרי הרוטב בנפרד ויוצקים על הסלט

• מנה שהיא פתרון טוב לארוחה שאפשר לקחת לעבודה.
ואף רצוי להשתמש בעוף או בשניצל שנותרו מארוחה  ניתן   •

קודמת.
• תוספות אפשריות ומשדרגות לסלט : קוביות בטטה אפויות 

ו/או פסטה קרה בצורות שונות.
נושא החודש: שבת

ז’ תמוז

בנות

בנים

בנות

3-6

3-6

3-9

לכל הגילאיםמשחק חופשי

יום הולדת

פעילות בנושא שבת

פעילות בנושא שבת

י’ד תמוז

כ’א תמוז

כ’ח תמוז

טל ישראלושיהיה לבריאות!חן צרפתיטעמו וראו כי טוב
עונת היתושים כבר כאן!

מדענים מצאו שיתושים מעדיפים ילדים על פני מבוגרים ונשים על פני גברים.. אז מה עושים???
שיטה טבעית להרחקת יתושים היא שימוש בשמנים אתריים.אחד המומלצים בקטגורי’ה הוא שמן הציטרונלה 

אחריו ברשימה שמן הלבנדר,שמן אקליפטוס ועוד.. איך משתמשים? מטפטפים מסביב למיטה ישירות על 
המצעים מס’ טיפות או בעזרת מרסס יש לטפטף 10 טיפות שמןל50 מ”ל מים ולרסס בחדר.ואם כבר נעקצתם.. 

מירחו מי סודה על מקום העקיצה)1/2 כפית סודה לשתי’ה על כוס מים פושרים(. ושיה’יה לכולנו קיץ בריא 
בעזרת השם!!

בתאבון!

מקום

למגנט..

סלט ירוק עם פרי קיץ / רבקה שאוליאן

לסלט-
עלי חסה

כרוב קצוץ :
לבן / סגול  )ניתן לשלב(

טבעות בצל ירוק
פטרוזיליה קצוצה )לא חובה(
אפרסק / מנגו / תפוח פרוס

לרוטב-
4-5 כפות שמן זית

כפית מחוקה חרדל
)מומלץ דיז’ון(

1 כף סילאן
מעט מלח

מעט חומץ
)ניתן לשים חומץ בלסמי(

אופן ההכנה
את  בכוס  מערבבים  הסלט.  מרכיבי  את  בקערה  מערבבים 

מרכיבי הרוטב ויוצקים על הסלט לפני ההגשה.
יודעת, אין כמויות מדויקות לחסה/כרוב/בצל/פירות.  • אני 
מה שאוהבים שמים קצת יותר. אם לא אוהבים משהו אפשר 

לשים מעט או לוותר עליו. יצירתיות היא שם המשחק.

ביום רביעי, ו’ באב יתקיים 
יום עיון לנשים בנושא: “מי 

כעמך ישראל”- שריינה 
את התאריך ועקובנה אחר 

הפרסומים!

בכל יום רביעי
מתקיימת פעילות

בספריה- משחקיה-
מומלץ בחום לבוא!!

ביום שני, י”ד סיוון
התרגשנו והתחזקנו באמונה 
עם סיפור חיים מיוחד של 
אביאלה ששון בליווי נגינה, 
בקרוב יבואו פרטים אודות 
סדנא עם אביאלה, עקובנה 

אחר הפרסומים!

קורות באורות

מזל טוב
למשפחת לוי

ר’ מאיר ומאיה 
להולדת הבן

מזל טוב
למשפחת לדקני 

אברהם ורחל 
לנישואי צופיה

עם שרון

מזל טוב
למשפחת זמיר 
יצחק ותרצה 
לנישואי זוהר

עם לירז

ביום שני י”ב בתמוז
תתקיים הצגה נפלאה 

וייחודית של מכון המקדש 
“על נהרות בבל” לנשים 
ולנערות מעל כיתה י”א 
בעלות של 20 ₪ לאישה 
באולם צור בשעה 20:15. 

אל תחמצנה!

אמהות יקרות, אנו משתדלות להיות מאורגנות מראש- כדאי לכן להפיק מכך תועלת- גזורנה את הטבלה והדבקנה 
אותה על המקרר או על דלת הבית כך תוכלנה לעקוב אחר הפעילויות במשחקיה לחודש הקרוב...

מזל טוב
למשפחת עמרני 

יואב ורחל לנישואי 
הודיה- מעין

עם ינון

סלט ירקות עם רצועות עוף / רבקה שאוליאן

מבחר ירקות לבחירתכן:
מלפפון, עגבנייה, פלפל,

כרוב בצבעים, חסה,
פטריות טריות,

בצל בצבעים ועוד..
רצועות חזה עוף מטוגנות

או אפויות עם תיבול לבחירתכן.

לרוטב:
שמן זית

מלח
מעט שום כתוש

לימון סחוט
מעט סילאן-

למתיקות מעודנת,
או חומץ וחרדל-

לטעם חזק יותר. 


