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!!הקראה מיוחדת לפורים

טיפים ועצות לבריאות טובה–מדור חדש מאת אגם ומיכל 
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' העיתון של כיתה ה
ד חולון"בנות מנחם חב

תרומה



-ה על עם"לקראת הקמת המשכן ציווה הקב

ישראל לתת תרומות שונות לצורך המשכן 

ציווי זה נאמר בלשון הדורשת  . ועבודתו

, "לי תרומהוייקחו: "ה מצווה"הקב. ביאור

לי ויתנו: "ולכאורה היה מתאים יותר לומר

ישראל הם הנותנים ולא -שכן בני, "תרומה

.הלוקחים

שאלה נוספת מתעוררת לאור הפירוש  

הנתינה צריכה , כלומר". לשמי"-" וייקחו לי"

והלוא אחת . ה"לשם הקב, להיות מכל הלב

תרומה ', תרומת המזבח'התרומות היא 

, ההלכה היא. לצורך קניית הקרבנות

כורחו של -שלוקחים תרומה זו גם בעל

מי שאינו רוצה לתרום בעבור . האדם

לוקחים ממנו בכוח ואפילו נוטלים  , הקרבנות

איך הדבר מתיישב עם  . את חפציו כמשכון

?"לשמי-לי "הציווי 

בלי פניות

שתי השאלות הללו מתורצות אחת 

,  כשנדייק בלשון הפסוק נמצא. בחברתה

:  ה מצווה"הקב. שיש בו כפילות מסוימת

מאת ,ויקחו לי תרומה, ישראל-אל בנידבר"

,  "ישראל-בני". "כל איש אשר ידבנו ליבו

הם אנשים אחרים , שאליהם מופנה הציווי

כל איש אשר ידבנו  "הכלולים ב, מכל העם

,  הציווי נאמר לגבאי הצדקה". ליבו

את התרומה לקחתשצריכים, הגזברים

.'ויתנו'ולא ' ויקחו'ולכן גם נאמר , מהעם

שלקיחת כספי  , ה"ובעניין זה אומר הקב

-לי "הצדקה מאת העם צריכה להיות 

-מצד היהודי הנותן לא חשובה כל": לשמי

ובלבד שייתן את התרומה , כך הכוונה

הם צריכים -אבל גבאי הצדקה , למקדש

בכוונה , לעשות את עבודתם לשם שמים

.בלי פניות צדדיות, טהורה

קבל האמת

מכאן אפשר ללמוד הוראה גדולה בעבודת 

כשיהודי הולך להשפיע על הזולת ולקרב : 'ה

יכול הוא לחשוב שאין , יהודי לתורה ולמצוות

לשם  , "לשמי"הכרח שפעילותו תיעשה 

הדברים צריכים להיות לשם , לדעתו. שמים

שמים כאשר מדובר בלימוד התורה ובקיום 

אבל כשהוא מדבר עם  , עצמו-המצוות שלו

הדבר החשוב הוא לכאורה עצם , הזולת

שאותו יהודי יניח תפילין או יימנע -המעשה 

.מעבירה

אמנם עדיין אינני  , אומר היהודי בליבו

ויש לי תחושה של התנשאות  , מבורר ומזוכך

קבל האמת "-אבל מה זה עניינו , על הזולת

"!ממי שאמרה

כפיים-ניקיון

שאמנם השומע את , מלמדת אותנו התורה

דברי התוכחה אינו צריך לעשות חשבונות  

ועליו לקבל  , על מעמדו ומצבו של המוכיח

אבל המוכיח צריך  , את האמת ממי שאמרה

בלי , להקפיד שפעילותו תיעשה לשם שמים

.פניות צדדיות

אם חלילה מתערבבות פניות אישיות  

גורם הדבר חיסרון לא  , בפעילותו עם הזולת

אלא גם בהשפעתו  , רק בעבודתו האישית

רק כאשר עבודתו היא לשם  . על הזולת

הוא זוכה לשכר  , "לשמי-לי ", שמים

גדולה צדקה שמקרבת את  "-המובטח 

2".הגאולה

פרשת תרומה

רבקוש שטיינברגר: מאת



בניית המשכן–פרשת תרומה 
ועורות אילים מאדמים : "כתוב בפרשתנו

('פסוק ה, ה"פרק כ" )ועורות תחשים ועצי שיטים
,לצורך בניית המשכן השתמשו בעורות אדומים של אילים

התחש הייתה . ועצי שיטים( עורות של חיה ושמה תחש)
צבעים שיצרו 6חיה יפה וצבעונית ובעור שלה היו 

מהעור של התחש עשו את . שילוב מרהיב
ואחרי , הכיסוי העליון של גג המשכן

!הן פשוט נעלמו ואינן, שהושלמה המלאכה





!יש פתרון-? מחפשת תרופה לבעיות נוזלים באוזניים
.ואת הבד הניחי על האוזן, הכניסי לבד סגור, קחי מלח גס

!יש פתרון? את או מישהו ממשפחתך סובל משיעול
,הכניסי לכלי עם דבש, קצצי אותו, קחי בצל

.ובכל שעה שתי כף אחת מהנוזל
.בריאות של ימות המשיח-רק בריאות טובה לכולנו 

מאגם ומיכל



אני אקרא ואתם תענו 
,נונונו 

אבל נא לא להרעיש בבקשה
..שהשהשה 

? מישהו שמע. משהו קרה בשושן הבירה
?מה? מה? מה

?אחשוורוש עשה מסיבה ומה נתן במשתה
תהתהתה 

והמלך הפציר בושתי 
שתישתישתי 

אבל זה לא היה טעים בלי סוכר 
קרקרקר 

?היכן השתחוו כולם להמן הצעיר
עיר עיר עיר

? האם גם מרדכי הצדיק השתחווה מולו
לאלאלא 

אתה מעדיף להשתחוות להמן או לקבל  : "פנו למרדכי
"?בשושן מנדט

דתדתדת 
?האם תעשה דבר בשבילו, עמלק

לאלאלא 
חימהוימלא המן 

?מה? מה? מה



מרדכי שייך לעם מפורד ומפוזר 
זרזרזר 

: והוא כבר ניבא את סופו של מרדכי ואמר
מרמרמר 

: אחרי מחשבה קבע היועץ
.עץעץעץ 

אז נידון שמרדכי היה נורא מסכן
כןכןכן 

? אתם יודעים מה עשתה אסתר התמימה
?מה? מה? מה

. הלכה וקבעה עם אחשוורוש פגישה
שהשהשה 

!" אתה נורא ותפקידך נגמר"היא אמרה להמן 
.מרמרמר 

" לך תרכיב את מרדכי בלי היסוס"
סוססוססוס 

וזה היה שכרו של מרדכי 
חיחיחי 

? ומה היה סופו של המן באמת
מתמתמת 

ואני חושבת שלפרט כבר לא כדאי 
דידידי 

... ואת ההתלהבות בשושן אין כבר צורך לחשוף
!!!סוף סוף סוף











אפרת בן צבי: מאת







להיות בשמחה
:מספרת סבתי הגברת ציפורה דבורהייס

, תוך כדי שהרבי רוקד עם ספר התורה הקטן
". רפואה שלימה: "דודי ניגש אל הרבי ואמר לו

:הרבי ענה לו בצרפתית

(.תודה רבה" )מכסי בוקו"

לאחר מכן לקחו המזכירים הרב קליין והרב  
על פי הוראת הרבי הם ביקשו  . גרונר לחדרו

.לחזור לבית הכנסת ולהמשיך את ההקפות

...ה"המשך יבוא בעז

ד"בס

רבקה חיה דביר: מאת



שקט מסביב  . כוס מים הוגשה למר משה ברנד

הניח יד על גבו  , חיים ברנד פנה אל אביו. לשולחן

".כעת הכל ברור, אבא: "הכפוף ואמר ברכות

הקשב  : "נרגע מבכיו פנה אל חיים ואמר, משה ברנד

אני מסיר ממך את ! הם צודקים. בני, לי חיים

אך אני רוצה להיות נוכח יחד איתך בשעת  , האיסור

טוב  -המשלחת יצאה אל בית משפחת בר". התרומה

הסיפור  . התרומה תתבצע. בהתרגשות מהולה בעצב

ליל הסדר  . אותו סיפר מר משה ברנד נשמר בסוד

.  הזה לא יישכח עוד שנים רבות בלב הסועדים

שלוש שעות עברו ". מזור"בית החולים . יום התרומה

בחדרו של חיים ברנד נמצא  . מתרומת מח העצם

אם אינך מרגיש  . מר ברנד, סיימנו. זהו"; הרופא

משה ". סחרחורת או חולשה אתה יכול לקום וללכת

מתהלכים להם לאט במסדרונות בית  , וחיים ברנד

אביו של . טוב-החולים כשלפתע עוצר אותם מר בר

.טוב-ישראל בר

אני אבא של " "?נכון, אתם משפחת ברנד, חכו רגע"

משה ..." ...רציתי לומר לכם. החולה, טוב-ישראל בר

מתבונן בפניו של מר , עומד קפוא על מקומו, ברנד

. טוב וזיכרונות מן העבר החלו מציפים את מוחו-בר

!  בומבה גליקמן! מול עיניו הוא רואה את המפלצת

הוא מאבד את הכרתו !" הצילוווו! הסתלק! לא"

צוות רפואי שעבר שם הצליח . ונופל על הרצפה

הנה . אט החל מתאושש, ואט, להחזיר את הכרתו

ממאן להסתכל בפניו  . הוא יושב על רצפת המסדרון

.של העומד לידו

,  טוב לעזוב את המקום-חיים ברנד מבקש ממר בר

ומתחיל  , משה ברנד נעמד על רגליו. אך הוא מסרב

,  קאפו שכמוך: "טוב-לצעוק לעברו של מר בר

..."רוצח

אני סיכנתי  , תתבייש לך"-צועק כנגדו, טוב-מר בר

את  ? ומה עם לוליק!" "את חיי במחנות ההשמדה

הוא מבין , עומד המום, טוב-מר בר"... ?לוליק שכחת

כי הנמצא מולו הוא לא אחר מאשר אביו של לוליק 

!?הייתכן....הקטן ממחנה ההשמדה בוכנואלד

תן לי לספר לך את  ... אתן לך תשובה על לוליק"

טוב החל מספר לנוכחים  -ומר בר.." הצד שלי בעניין 

על ליל לקיחתו של , על קורות חייו במחנה ההשמדה

לוליק ! לא הרגתי אותו! לוליק אינו מת... "לוליק

מר משה ברנד . טוב את סיפורו-מסיים מר בר!" חי

... לוליק שלי"מרגיש כי שוב מתערפלת ראייתו 

קח נשימה עמוקה ! הרגע"  "???היכן הוא??? חי

שמו של בנך הוא . בנך נמצא בחדר הסמוך, ידידי

.  לאחר המלחמה, אותו אימצתי כבן. טוב-ישראל בר

חיים הציל  . חיים-הוא המושתל שהיום הציל בינך

".  את חייו של אחיו

, משה ברנד; בחיל ורעדה צועדים יחד אל החדר

עומדים ליד מיטתו של . טוב-חיים ברנד ומר בר

על מנת שלא לזעזע  , ובזהירות רבה. טוב-ישראל בר

מספרים את הסיפור ... את גופו העדין של לוליק

ובשמחה ובכי חובקים יחד שוב אבא  ... הלא יאומן

!לאחר שנים של חוסר וודאות. ובן האחד את השני

, בתום ההתאוששות מן ההשתלה, חודשים' לאחר מס

(  ברנד)טוב -יוצא ישראל בר, מלווה בשני אבות ואח

.  בחזרה אל המשך החיים" מזור"מבית החולים 

!הסוף! לבורא עולם-השבח, תם ונשלם

צבי-אפרת בן : מאת



.'דבורי אמיתי וכבי גורארי, רחלי גורליק:עיצוב גרפי


