
עיתון השבוע

אסתי גורליק ודבורה גורארי: עורכות העיתון

כיתת השלהבות

פרשת כי תשא



דברי עורכות העיתון

כל הכבוד לכל  ! בנות יקרות
הבנות ששלחו לנו יצירות וכל  

אם יש לך רעיון  . מיני דברים
,  חדש למדור או לחומר לעיתון
:  מוזמת לשלוח את זה למייל

15modain@gmail.com
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אנו לומדים על כי תשא בפרשת 
,  ממש שבוע שעברקימנומצווה אותה 

מחצית  'מצות –בתענית אסתר 
הצוויאחרי חטא העגל בא . 'השקל

יתןשכל איש בן עשרים שנה ומעלה 
,  מחצית השקל כתרומה למשכן

כך . לכפר על נפשו מחטא העגל
תהיה נשיאת והרמת ראשם של בני 

.ישראל מחדש

מטבע מיוחד
זה יתנו כל  : "השם אומר למשה

מחצית  , העובר על הפקודים
".השקל

בדרך כלל  ? "זה"מה פירוש המילה 
אנחנו רואים משהו אנחנו  כשרק 

"!  זה"יכולים להצביע עליו ולומר 
מסביר על כך המדרש שמשה רבינו  
לא הבין מהי מחצית השקל ולכן 
השם הוציא מטבע של אש מתחת  

הראה אותו למשה  , כיסא הכבוד
כזה מטבע  –" זה יתנו: "ואמר לו

. הם צריכים לתת

פרשת כי תשא

myshliach: מאת





הקדמה לסיפור 
המשכים ילדים במשימה

,וחצי8תמי וחני תאומות בנות 
והשכנה שבכיתתם היא  חברתם הטובה 

.וחצי8-בתיה בת ה
.10והוא בן , אח של תמי וחני, חיים

גם הוא בן , אח של בתיה, וגם יענקי
10.

הוא בישיבה עם בן  , אח של חיים, מויישי
. דוד שלו

עד כאן ההקדמה



!אופס.. ו
תמי וחני שמעו על , קראו המשפחה

הם גם  . הקורונה שבוע אחרי הברית
התפללו שלא יכנסו לבידוד והלכו  

בתיה  . מיד לספר לבתיה על הקורונה
הייתה מופתעת מהקורונה שצצה 

.פתאום בתחילת שבוע חדש

ילדים במשימה



:מצרכים
:לתחתית

מפוררים" פתי בר"ביסקוויטים מסוג ' ג250
חמאה מומסת' ג125

:לקרם הגבינה
(ל"מ500כ "סה)חבילות שמנת מתוקה 2

חלב( 'ג120)כוס 1/2
סוכר( 'ג50)כוס 1/4

(לא חובה)קליפת לימון מגורדת 
('ג80)חבילת אינסטנט פודינג וניל 

(9%רצוי )גבינה לבנה ' ג500
(לא חובה)ביסקוויטים מפוררים גס : לקישוט

מצרכים לעוגות גבינה מיניות



:אופן הכנה
מערבבים את פירורי : הכנת התחתית–

הביסקוויטים עם החמאה המומסת ומהדקים היטב 
.בתחתית התבנית

מקציפים את השמנת במשך : הכנת קרם גבינה–
קליפת לימון , סוכר, מוסיפים חלב. כחצי דקה

ואינסטנט פודינג וניל ומקציפים כמה דקות 
לאחר שקיבלנו  . בודדות עד לקבלת קצפת יציבה

מוסיפים גבינה לבנה ומערבבים  , קצפת יציבה
.בתנועות קיפול

מפזרים מעל פירורים גסים של ביסקוויטים  -

.שעות לפחות לפני ההגשה6-ומכניסים למקרר ל

מתכון לעוגות גבינה מיניות



חידה בפרשה

האם משה ידע  
מחצית  "מהו 

"?השקל


