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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אדר
הקדמה

והחודש השנים-עשר למניין החודשים מחודש  אדר הוא החודש השישי למניין החודשים מחודש תשרי, 

ניסן.

שם החודש

משמעות השם "אדר" בבבלית הוא - קודר ומעונן. תיאורים אלו תואמים, בדרך כלל, את מראה פני השמים 

בחודש זה. אמנם, האביב כבר מתדפק בשער, הימים מתארכים והלילות מתקצרים.

ויש  באדר.  ונפטר  שנולד  רבנו  ממשה  ואדיר  גדול  לנו  מי  שכן  אדיר",  אלא  אדר  תקרי  "אל  אומרים  יש 

אומרים "אל תקרי אדר אלא הדר", להנץ ולפרוח.

המקובל רבי יוסף גיקטילה, מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13, קבע כי חודש אדר הוא חודש של הדר, 

משום שבו עלתה, רמה ונתהדרה קרנם של ישראל ושמו של הקב"ה התקדש והתהדר בעולם כולו.

"אדרא" בארמית משמעה "גורן". בחודש אדר, בו הגשמים פוסקים, מתחילים להכין את הגרנות לקציר 

ודייש של תבואות הקיץ.

"אדרא" במשמעות גורן נלמד ממושב הסנהדרין בחצי גורן עגולה, ומכונה בארמית "אדרא דאזהרה".

אדר - דירה לגור בה

לחודש  אדר  נחשב  הערבית,  החברה  מנהגי  בהשפעת  עברו,  בשנים  שרווח  הארצישראלי  הנוהג  פי  על 

ה"מוחרם", היינו, תחילת השנה לדירות, ובה פוקעים חוזי ההשכרה ומתחיל מחזור חדש של שכירות.

אדר מדור דור

על פי הפסוק "כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (שמות יז, טז).

עיקר מצוות מחיית עמלק מתחת השמים, חלה בחודש אדר, שאם אין די באדר אחד למטרה זו, יש לַעֵּבר 

את השנה ולהוסיף חודש, כדי שהמחייה תהיה שלימה ונצחית. על כן לא מקרה הוא, שנס פורים, בו נמחתה 

משפחת המן האגגי, מזרע עמלק, התרחש בחודש אדר.

אדר - "אני ה' רופאך" (שמות טו, כו)

אדר הוא נוטריקון של "אני ה' רופאך" ומכאן שהחודש שלפני הגאולה השלימה שתחול בניסן, הוא החודש 

של ריפוי הנפש מפגמי הגלות, על מנת שהעם יהיה מוכן לגאולה, פיסית ונפשית.
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אדר-אדרת

אדרת היא גלימת מלכים ובחודש אדר התגלה מי הוא מלכו של עולם. גם אם הכל היה בסתר וכביכול בדרך 

מקרה, היה ברור לכל מי הוא מלכו של עולם.

מזלו של החודש

מזל החודש - דגים, כי בזמן זה הדגים פרים ורבים בנהרות ובאגמים ואין עין-

הרע שולטת בהם.

הדגים חיים בים ומכוסים מעין רואה, לפיכך נאמרה הברכה בהם ולא ביתר 

הנבראים, הגלויים.

דג בהיפוך אותיות - "גד", לשון מזל טוב. 

"כשם  ואמר  בלבו  שמח  אדר,  חודש  על  המן  של  הפור  נפל  כאשר  אמרו:  עוד 

שהדגים בולעים, כך אני בולע את היהודים".

יצאה  בת קול משמים ואמרה לו: רשע! דגים - פעמים שהם בולעים ופעמים שהם נבלעים.

וכי בטוח אתה שהנך הדג הגדול מכולם? אלא, אזמן לך דג גדול ממך, והוא יבלעך.

ואכן, הקים בחצרו עץ גבוה חמישים אמה כמניין נו"ן שפירושו בארמית "דג", לתלות עליו את מרדכי וסופו 

שהוא בעצמו נתלה עליו.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

אירועים
כט באדר א - שבת פרשת פקודי, פרשת שקלים - הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשיות, חלה בשבת 

שלפני ר"ח אדר ב.

פרשת שקלים

סוג של מס שכל יהודי בתקופת המשכן והמקדש היה צריך לשלם פעם בשנה. כספי מחצית    

השקל שימשו לקניית קורבנות הציבור השונים שיוקרבו על גבי המזבח בשנה הבאה.

המקור בתורה הוא בפרשת כי תישא.   

כיום אף שאין לנו בית המקדש ולא קורבנות, מנהג ישראל הוא שבתענית אסתר בזמן מנחה    

נותנים מחצית השקל לעניים ובכך מקיימים את זכר מצוות מחצית השקל. כיום, אף מקפידים 

לא להסתפק במחצית אחת אלא לתת שלוש מחציות, משום שבמצוות מחצית השקל הנזכרת 

בפרשת כי תשא המילה תרומה מופיעה שלוש פעמים.

אומרים  יש  השקל.  למחצית  זכר  לתת  וקבע  השקל  מחצית  מנהג  את  שחידש  זה  היה  מי    

שמרדכי היהודי ואסתר המלכה תיקנו אותו.



7

מרדכי ביקש לבטל את השפעתם הרעה של עשרת אלפים כיכר הכסף ששקל המן להביא אל    

גנזי המלך אחשוורוש וציווה על היהודים לשקול בכל שנה ושנה את שקליהם לפני פורים למען 

העניים.

חכמי הדרוש אף אומרים כי מרדכי היהודי, המשנה למלך אחשוורוש טבע מטבע מיוחד של    

מחצית השקל. על צידו האחד של המטבע נחקקו שק ואפר ועל צידו האחר הוטבעה עטרת 

זהב. על המטבע גם נחקקו המילים "ונהפוך הוא".

בשם ארבע פרשיות אנו קוראים לארבע פרשיות מן התורה, שמוסיפים בארבע שבתות בקריאת    

התורה, לאחר קריאת פרשת השבוע. את הפרשיות האלה מוסיפים כזכר למאורעות שאירעו 

לאבותינו בימים ההם, בשבתות האלה הן משמשות חלק מחינוך העם למורשתו ולעתידו.

בשעת קריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. קוראים בראשון את פרשת השבוע ובשני את    

הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), בה מוזכר על תרומת השקלים שנעשתה בימי 

המקדש.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

הנורא  לפיגוע  שנים  שלוש   -  (2008) תשס"ח  ב,  באדר  א 

שמונה  נרצחו  בו  הרב",  "מרכז  בישיבת 

תלמדים.

להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון    

באינטרנט.

  www.yashlatz.com/memorial כתובתו    

ובו  אדם"  נסיכי  "שמונה  הספר  לאור  ויצא 

מאמרים תורניים, הספדים ותיאור דמותם של 

הקדושים ז"ל.

ג באדר ב תשמ"ז (1987) - יהונתן (ג'ונתן) פולארד נידון בארה"ב למאסר עולם באשמת ריגול למען ישראל.

יהונתן פולארד, הוא יהודי אמריקני שעבד כאנליסט בשירות המודיעין של חיל הים האמריקני.    

באמצע שנות ה-80 (בשנים 1984-1983), גילה פולארד שגורמים מסויימים במערך הביטחון 

הלאומי בארה"ב מונעים במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

חוקית  מבחינה  זכאית  הייתה  ישראל  המדינות,  שתי  בין  מ-1983  ההבנות  למיזכר  בהתאם    

למידע חיוני זה. במידע שנמנע מישראל נכללו יכולות הלחימה הגרעינית, הביולוגית והכימית 

פיתוח  על  מידע  וכן  ישראל,  כנגד  לשמש  במטרה  שפותחו  ואיראן,  לוב  עיראק,  סוריה,  של 

טילים באליסטיים על ידי מדינות אלה ועל מיתקפות טרור המתוכננות כנגד מטרות ישראליות 

אזרחיות.
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בסופו של דבר נוצר קשר בין פולארד ושירות הביטחון הישראלי ופולארד העביר מידע חשוב    

זה ישירות לישראל.

יונתן פולארד נתפס ונעצר בארצות-הברית אך לא נערך לו משפט. על פי דרישתן של ממשלת    

הממשלות  משתי  שחסכה  טיעון,  לעיסקת  להסכים  נאלץ  הוא  ישראל  ממשלת  ושל  ארה"ב 

בחובו  הנושא  ויקר  מורכב  ארוך,  משפטי  תהליך 

מבוכה רבה לשתיהן.

גל הקריאות לשחרורו של הסוכן הישראלי יהונתן    

שעשרות  לאחר  כעת,  לרגע.  פוסק  אינו  פולארד 

אנשי קונגרס, ממשל, ביטחון ומשפט כבר שותפים 

של  תורו  גם  מגיע  פולארד,  של  לשחרורו  למאבק 

הארגון  פולארד",  לג'ונתן  "צדק   - הפייסבוק 

הפעילות  מאחורי  שנים  מזה  העומד  האמריקני 

שנועד  חדש  פייסבוק  דף  כעת  משיק  בארה"ב, 

לאפשר לציבור רחב ומגוון להירתם לפעילות למען 

שחרורו של יהונתן.

לעוול  מודעים  היו  שלא  רבים  היו  השנים  במשך    

רשמי,  באופן  הנושא  עם  להזדהות  מודעים אך חששו  כאלה שהיו  גם  והיו  ליהונתן  שנעשה 

אומרים בארגון, "כעת כשלכולם ברור שמדובר בנושא מובהק של צדק, אנו מציעים לכל אזרח 

דרך פשוטה להצטרף לבכירים הרבים שכבר קראו לשחרורו של יהונתן".

דף הפייסבוק החדש צפוי לשמש לעדכונים מיידיים על המאבק למען שחרורו של פולארד, אך    

זו אינה המטרה היחידה. החברים שיצטרפו יקבלו הודעות ובהן משימות פשוטות שיסייעו 

לקדם את שחרורו של יהונתן.

הדף אמנם הושק באופן רשמי רק בימים האחרונים אך כבר כעת ניתן למצוא בו הודעות שזכו    

לתגובות מצד אזרחים אמריקנים ואף תומכים נוספים באוסטרליה, קנדה ומדינות נוספות.

בוועד להשבת יהונתן פולארד הביתה קראו גם לפעילים בארץ לסייע ככל האפשר בהפצת דף    

הפייסבוק החדש באנגלית: "כעת, כשהאמת כבר ברורה לכולם, הדבר היחיד שיכול למנוע את 

שחרורו של יהונתן הוא מצב שבו הנושא מתמסמס ויורד מסדר היום. האחריות לכך שזה לא 

יקרה נמצאת בידיו של כל אחד מאתנו."

www.facebook.com/justice4jp :דף הפייסבוק למען פולארד באנגלית   

www.facebook.com/freepollardnow :דף הפייסבוק למען פולארד בעברית   
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ד באדר ב תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

רוזה חימי, מחנכת בבית ספר אמי"ת בבית שמש ומניצולות הפיגוע בנהריים, מזועזעת    

מדרישת שר המשפטים הירדני לשחרר את המחבל שרצח 7 בנות.

"אנחנו פשוט מזועזעים, זה היה בדיוק לפני ארבע עשרה שנה בחודש אדר, הייתי עדה    

לכל האירוע, החל מהשלב בו החייל הירדני התחיל את הירי מהמגדל, ראיתי איך הוא יורד, 

ויורה, נשכבנו על האדמה ואמרנו שמע ישראל, הוא הגיע עד למדרון  מחליף  מחסנית 

והמשיך בירי, פתאום הייתה דממה, הוצאתי את הראש, החלפתי איתו מבטים, ראיתי אותו 

נאבק עם המעצור בנשק היינו חסרי אונים, ואז הוא זרק את הנשק וברח".

רוזה מספרת על קשר הדוק עם המשפחות השכולות לאורך השנים, "יש לנו סוג של קשר    

דם, חלק מהניצולות הן היום אמהות לילדים כולם התבגרו מאוד כבר אז בגלל האירוע, 

היה ברור לנו כל השנים שאסור לסמוך על הירדנים, ושיום אחד הם ישחררו את המחבל, 

לשחרר את המחבל הזה זה פשע נתעב".

 

במסגרת טיול שנתי של בית ספר "פירסט" שבבית שמש למובלעת נהריים שבשטח ירדן, לא    

הרחק מהמפעל החרב של תחנת הכוח שבנה פנחס רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד 

חמש תלמידות נפצעו בידי חייל ירדני.

יחסי ישראל-ירדן, שנחשבו לטובים בהרבה מאלה שבין ישראל למצרים, עמדו בפני קריסה.    

בית המלוכה הירדני מיהר לגנות בחריפות את הרצח, והמלך חוסיין לא הסתפק בגינוי, ובצעד 

נחנך  הבנות  שבע  לזכר  השכולות.  המשפחות  שבע  אצל  תנחומים  לביקור  הגיע  דופן  יוצא 

בנהריים אתר הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". את גן הזיכרון עיצבה ויצרה אורנה 

שמעוני מאשדות יעקב מאוחד. הסמליות שבו גזע עץ אדום עם ענפים שרופים, אשר בראשם 

שמות הבנות - הפרחים. כל שנה מוסיפים ביער מסביב אקליפטוסים ממינים שונים.

גבעת הפרחים שנקטפו - לזכר התלמידות שנרצחו בפיגוע
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המן האגגי היה, כידוע, מזרע עמלק. יהושע נלחם בעמלק במלחמת רפידים במדבר (שמות   �
יז). עם ישראל בראשות יהושע ניצח במלחמה זו, וזה הקשר שלו לניצחון על צאצאו הרשע 

של עמלק.

יד באדר ב תר"פ (1920) - יום תל-חי.

ממוקם  החולה,  עמק  של  בצפונו  יישוב  תל-חי,    

בשנת  נרכשה  תל-חי  אדמת  גלעדי.  כפר  בקרבת 

(1898) על ידי פקידות הברון רוטשילד.

לכיבוש  עד  תורכי  שלטון  תחת  היה  האזור  כל    

הבריטי בתרע"ח (1918). תל-חי יחד עם כפר גלעדי 

וחמארה שימשו נקודות ההגנה היהודית על הגליל 

והבניינים  נבנו בתל-חי החצר  העליון. בשנת 1907 

בסגנון בית ים-תיכוני אשר לו חצר מרכזית, מספר 

משמש  זה  בית  מגדל.  דמוי  עלייה  וחדר  ביתנים 

שלם  יישוב  המשמר  בארץ,  היחיד  כמוזיאון  כיום 

מראשית ההתיישבות ומשחזר את החיים במקום. 

תל-חי הפכה לסמל של עמידה איתנה מול האוייב, 

על מורשתה.  עברי התחנכו  נוער  רבים של  ודורות 

בי"א באדר מדי שנה נוהגות תנועות הנוער לעלות אל 

קברם של יוסף טרומפלדור וחבריו ולהזכיר שם את 

מעשה גבורתם.

לפרטים  באתר.  המתקיימות  הרבות  הפעולות  על  מידע  ולקבל  במקום  ביקור  לערוך  כדאי    

במרכז ההזמנות, טל' ומענה קולי: 04-6951333, טלפקס' 04-6951331.

.telhai@galilelion.org.il דוא"ל   

כח באדר ב' תשי"א (1951) - יום ייסוד מבשרת ציון.

מבשרת ציון היא מועצה מקומית בעלת צביון עירוני השוכנת על רכס בהרי ירושלים והיא    

ממוקמת משני צידי כביש 1, כ-6 ק"מ מערבית לכניסה לירושלים. המועצה הנוכחית נוצרה 

אחת  מוניציפלית  למסגרת  ב  ציון  ומעוז  א  ציון  מעוז  ירושלים,  מבשרת  היישובים  מאיחוד 

ששמה מבשרת ציון.

בשנת תשי"א (1951) הוקם היישוב מעוז ציון א באזור הקסטל מדרום לכביש ירושלים-תל-   

כפרי  אופי  בעל  כיישוב  כך  ואחר  ועיראק  כורדיסטן  יוצאי  עולים  כמעברת  בתחילה  אביב, 

המשלב משקי עזר. חלק מהתושבים עבדו במחצבה שהייתה בחלק הדרומי של היישוב. בשנת 

פסל האריה השואג



12

תש"ד (1954) הוקמה מעוז ציון ב ממזרח למעוז ציון א ואוכלסה על ידי עולים מאיראן. שני 

היישובים נקראו שנים רבות גם בשם קסטל - על שם אנדרטת ההנצחה לזכר קרבות מלחמת 

העצמאות שנמצאת במעלה הר הקסטל, ההר שלרגלו שוכנת מעוז ציון.

ירושלים-תל  ירושלים מעברו הצפוני של כביש  (1956) הוקם היישוב מבשרת  בשנת תשט"ז    

אביב ואוכלס על ידי עולים יוצאי צפון אפריקה. שלושת היישובים תוכננו כיישובים בעלי אופי 

כפרי עם בתים בני קומה אחת ומשק עזר לידם.

היישוב  של  ושמו  זה  באזור  שנערכו  הקרבות  לציון  סמלי  הוא  ציון  מעוז  היישוב  של  שמו    

מבשרת ירושלים לקוח מספר ישעיהו שם כתוב "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח 

קולך מבשרת ירושלים" (ישעיה מ, ט).

תושבים   3,500 בת  אחת  מקומית  למעוצה  היישובים  שלושת  אוחדו   (1963) תשכ"ג  בשנת    

ירושלים. למרות השם  ומבשרת  ציון  ציון שם שהוא שילוב השמות מעוז  שנקראה מבשרת 

הרשמי יש רבים המשתמשים עדיין בשמות מעוז ציון וקסטל לחלק הדרומי ומבשרת לחלק 

הצפוני.

במלחמת ששת הימים עלתה חטיבת הראל ממקום כינוסה ביער חולדה דרך כביש רמת רזיאל    

כדי לא להיחשף לעיני הירדנים שחלשו על הכביש הראשי לירושלים. כשהגיעו לאזור הקסטל  

ומעוז ציון נפתחה עליהם הפגזה ירדנית כבדה. בהפגזה זו נהרגו חמישה מלוחמי החטיבה. 

לזכרם הוקמה אנדרטה במרכז מעוז ציון.

החל משנת תשל"ח (1978) החלה להגיע ליישוב אוכלוסייה חדשה, שיצאה מירושלים מתוך    

שאיפה להתגורר בסביבה שקטה בעלת צביון כפרי ועם זאת להישאר סמוך לעיר לצורך עבודה 

ושירותים עירוניים.

נמצא היישוב בתנופת  ועד היום  החל משנת 1980 החל היישוב להתפתח בקצב מואץ. מאז    

פיתוח ללא הפסק. כ-11 שכונות חדשות נבנו בו, הוקמו מרכזים מסחריים ונבנה קניון הראל, 

כמרכז המסחרי הגדול אשר משרת את תושבי היישוב ויישובי הסביבה.

ביישוב פועלת מערכת חינוך מהטובות בארץ, אשר מושכת תושבים רבים מכל רחבי הארץ    

לבוא ולהתגורר בו.

 



13

ירושלים  בואכה  חסימה״  ״קו  הקסטל)  (משלט  המקום  שימש  העצמאות  מלחמת  בתקופת    

ונקודת שליטה על הדרך המקשרת את השפלה עם עיר הבירה. קרבות קשים וסיפורי גבורה 

רבים קשורים במאבק השליטה על נקודה אסטרטגית זו.

טרסות.  ומספר  המוכתר  בית  רק  שרדו  הלחימה,  כזירת  ששימשו  הערבי,  הכפר  מבנייני    

גג  על  הנופלים.  שמות  חקוקים  ובהם  שיש  לוחות  בסלע  משובצים  המוכתר  לבית  ממזרח 

הבית נמצאת מפת תבליט גדולה מפליז, המתארת את הדרך לירושלים במלחמת העצמאות 

ובסמוך מפות ולוחות ובהם תיאור מהלכי קרבות הקסטל. סביב הפסגה תעלות קשר ובונקרים 

השייכים למוצב שליטה קדמי של פיקוד המרכז שהוקם בשנות ה-60 במגמה לנהל ממנו את 

המערכות להגנת ״הפרוזדור״ וירושלים.

האתר  את  הכשירה  הקסטל  קרבות  להנצחת  הוועדה  עם  בשיתוף  הלאומיים  הגנים  רשות    

לביקורים ובשיתוף קק״ל נסללו דרך גישה וחנייה וניטעו עצים במקום.

  

כ באדר ב תשע"א - פרשת שמיני - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע הפרשיות.

השבוע  בפרשת  קוראים  בראשון  תורה.  ספרי  שני  התורה  לקריאת  מוציאים  בשבת,  השנה,    

ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת חוקת (במדבר יט:א). בפרשה זו מתארת התורה 

את הדרך להיטהרות מטומאת מת באמצעות אפרה של פרה אדומה. כל מי שנטמא בטומאת 

מת פסול היה מלאכול קורבן הפסח, לכן היה צורך להודיע על דיני טומאה וטהרה הכלולים 

בפרשת פרה, כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

כז באדר ב תשע"א - פרשת תזריע - פרשת החודש - הפרשה הרביעית מבין ארבע הפרשיות.

השנה שבת זו חלה בשבת שמברכים בה חודש ניסן. לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה.    

בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת בא (שמות 

י, ב), בה מוזכר, שחודש ניסן הוא ראש וראשון לחודשי השנה. מתוארת בפרשה הכנת קורבן 

הפסח ומשמעותו לדורות.

אתרים
מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה.

הרמב"ם  לקבר  סמוך  הפועל  משוכלל,  והנצחה  מבקרים  מרכז  הוא  הרמב"ם  מורשת  מרכז    

בטבריה.

המרכז, אשר נחנך בשנת 2009 ובקרוב יחגוג שנה להיווסדו, ממוקם במיבנה מיוחד עשוי אבני    

בזלת המוגדר כמיבנה לשימור. בתוך המיבנה מוצגת תערוכה קבועה המגוללת את קורות חייו 

זמניים הנותנים במה לאמנים שונים.  ומיצבים  וכן תערוכות  ופועלו,  של הרמב"ם, חיבוריו 
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חודש ניסן
הקדמה

ניסן הוא, על פי המקורות, החודש הראשון למניין החודשים והחודש השביעי למניין החודשים מתשרי.

השם ניסן נזכר רק פעם אחת במקרא במגילת אסתר "בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת שתים עשרה 

למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל" (אסתר ג, ז).

מקורו של השם ניסן אינו עברי אלא אכדי-בבלי ומשמעו כנראה אנשי צבא או דגלים של גדודי צבא. יש 

אומרים שהבבלים הקדמונים נהגו לארגן את צבאותיהם מחדש בעונת האביב.

יצאו  ישראל  בני  שהרי  ממצרים  היציאה  לחודש  ניסן  השם  נבחר  בכדי  לא  כי  אומרים,  המדרש  חכמי 

ממצרים על צבאותיהם ועם דגליהם וניסיהם. עוד מצאו בשם ניסן רמז לניסים שהראה ה' את עמו ישראל, 

בבחינת "ה' נסי" שנתן ליראיו נס להתנוסס.

ועוד אמרו חכמי הדרש, אל תקרי ניסן אלא ניצן.

בחודש האביב העצים מניצים ניצנים ופרחים - על פי הפסוק בשיר השירים "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר 

הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (ב, יב). "עת הזמיר" הוא אחד משמות ימי הגאולה - והרי חודש הגאולה 

הוא ניסן, שבו נגאלו ישראל ובו עתידים הם להיגאל.

שם מוכר נוסף לחודש ניסן הוא חודש האביב וגם שם זה מקורו בתנ"ך "היום אתם יוצאים בחודש האביב" 

(שמות יג:ד).

קביעתו של ניסן כראש החודשים היא המצווה הראשונה שניתנה לישראל עוד לפני מתן תורה - לדעת רבי 

הזה  ב"החודש  להתחיל  צריכה  התורה  הייתה  בראשית,  לספר  פירושו  בתחילת  מביא  שרש"י  כפי  יצחק 

לכם" רק כדי למנוע מן הגויים את האפשרות לערער על זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל.

חכמי הסוד אומרים כי אותיות "לכם" (מהפסוק "החודש הזה לכם") הן אותיות "מלך" שניסן הוא המלך 

שבחודשים.

למילה אביב שתי משמעויות - עונת השנה שבין החורף לבין הקיץ.

חכמי הסוד מצאו בשם אביב גם משמעויות שבדרוש ובסוד. 

אביב הוא אב ל-יב חודשי השנה. אביב הוא מלשון ֵאֶבה שהוא שם אחר לגומא קנה, צמח הנחלים ורמז יש 

כאן למשה רבנו גואלם של ישראל.

אביב הוא גם עת רצון מלשון אב"ה, היינו אהב או רצה ללמדנו שניסן הוא חודש של עת רצון, על כן במשך 

כל החודש אין אומרים תחנון ואין מספידים.  

מזלו של החודש - טלה

הטלה הוא כבש רך וצעיר שעדיין לא מלאה לו שנה.

"וגר  בחזיונות הנביאים הטלה מסמל את אופייה של גאולת אחרית הימים, שבה 

ומבטא  וחלוש  רך  הוא  הטלה  יא:ו).  (ישעיהו  ירבץ..."  גדי  עם  ונמר  כבש  עם  זאב 



???

18

6

5
4
3
2

1

המצליח לפתור שתים עשרה מתוך שלוש עשרה החידות יזכה בפרס.

יש אישים ויש גם ניחוחים - ובאלה הקשורים לחודשי חידוננו נדון הפעם.

ומי הקשורים באדר?
תולדות "כי זה האיש" ידועות ומוכרות לכולנו. 

הדמות המאירה של סמל מחייב לכל מי שרוצה באיצטלה של מנהיגות. 

האדם הבודד, נושא את עמו עלי שכם ומת אל מול היעד. 

בחודש זה, על פי המסורת, יום מותו.

אגב, מצביא ושליט מוסלמי הקים אתר גדול לזכרו בארצנו. מי יודע?

יוסיף דעת - יוסיף מכאוב. הוא היה האיש שצלל בפרשנות התורה

ובדקדוקי לשונה, נדד בארצות שונות ועושר לא מצא! 

הוא אבן חשובה בין פרשני ימי הביניים. נשמע מוכר?

כדי להקל נוסיף - שמו כשם אחד מאבות האומה.

וקפיצה גדולה לבני זמננו. חכמי יחסי הציבור, בתערובת עסקנים פוליטיים,

ניסו לגמד את קומתו ואישיותו. בתקופת מנהיגותו עשה לריפוי פצעים ישנים, 

וזכה לראות בניצחון בששת הימים. על שמו כמה אתרים בדרום הארץ. מי הוא?

מעיירה קטנה הגיע. שמר לה ולשכמותה אמונים. 

כרה במכרות לשוננו ודלה מהן אוצרות. אז אמרו בגויים: מגיע לו! 

וזכה במה שזכה. אף הוא השיב בחודש זה את נשמתו לבוראה. התכירוהו?

מעט לעט! גם הוא בין הכורים באוצרות לשוננו. היה לפה לעם, 

המתאבק בארץ, עד עלות השחר. מחסידי ארץ-ישראל השלמה 

שבגלל כך נפסל בקולמוסי משגיחי כשרות מזן מסוים. 

ה"אז ישיר" של עבר, הווה ועתיד, בשלל גוונים.

כמו סולם המוצב ארצה נטוע היה בארץ, בשנות הגנה והתחפרות. 

חייל פשוט שהפך למפקד-מנהיג בפלוגות שמחצו במקום שצריך היה. 

נדחק לצד בתחום המעשה המדיני ומת, לפני שמיצה את מלוא יכולתו, לפי 31 שנה. מוכר?

בדרך האתרים - מס' 38

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
ירושלים 91911                    רח' כנפי נשרים 22

אביו ראה למרחוק, האיר לקרובים וגם לרחוקים. 

ספג מקוצר ראותם של קנאים. הבן קיפל בשמו את "אתה יודוך אחיך", 

ובשמו האחד את כינויה של ארצנו, שמים רבים לא יכלו לכבות את אהבתו לה. 

תלמידיהם שואבים מתורתם תעצומות. הבן נפטר בזה החודש.

הוא נולד בחודש החורבן - ולכן שמו הדווקאי. הכיר ב"דרך היהודית" 

את הפולנים, את הרוסים ואת הבריטים - המדורות שחישלוהו 

והפכוהו לראש ממשלה בישראל. הניח את ראשו היגע ליד שניים מחייליו, שהפכו לסמל בישראל.

ומה ומי בחודש הגאולה?

והימים ימי מלחמת השחרור. המוסדות ששרתו את כל אזרחי הארץ הזאת, 

מנותקים. הם עשו דרכם, על סמך הבטחה שיקרית בריטית, וליעדם לא הגיעו.

שבעים ושמונה נפשות נטבחים בסמוך לחג המצות בירושלים. מה יודעים אתם?

במצרים יושב פרעה חדש. הפעם כנציג אימפריה אירופית. הוא מונע מיהודים, 

המחפשים מקלט מכבשני הנאצים, למצוא מחסה בארצם-שלהם. 

הם יוצאים מהארץ, מגיעים לפתח מעונו והורגים אותו. העולם, לפתע, גועש. 

השופטים המצרים נאלצים לחרוץ גזר דין מוות. בחודש זה נתלו השניים.

חברים של השניים שהזכרנו זה עתה, ושנפלו בשבי הבריטי, 

זכו באותם ימים אפלים ליהנות מאורו ומחומו של נר "קטן", יחיד ומיוחד, 

ששמו שואג, מעורב בנעימות התקווה והדבקות של הלוויים. 

גם את חוצות ירושלים וחדרי הישיבה, בה שימש, הציף באורו. התדעו במי מדובר?

בגלות המוזהבת, שיש הקושרים לה כתרים של בבל היהודית, 

הוא שימש כמורה וכמנהיג. לא ספון, לטוב או למוטב, בתוככי גטו פיזי, 

או רוחני, זה או אחר. אל מול מציאות משתנה בכל היבטיה התייצב 

וניסה לנווט את קהלו. בעל עוצמה ועצמאות מחשבתית שזרעיה נקלטו 

במוחות ובליבות אלפי תלמידיו. גם הוא נפטר בחודש זה.

קנאות או מתינות?? פרובינציה קטנה מעיזה פניה כנגד גברת ממלכות. 

הקרב אבוד! ירושלים בחורבותיה, והם מחזיקים עדיין בֶמְרָים. 

האימפריה משלחת בהם את המקצוענים - את הלגיונות.

 ערב פסח, לפני 1938 שנים, הם מאותתים איתות אחרון, 

המהבהב עד עצם היום הזה. מי הם?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני

13

12

11
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חומר עיוני למדריכה

יציאת מצרים - גשמית ורוחנית / ד"ר אברהם גוטליב

יציאת מצרים, מוזכרת ונאמרת מידי יום ביומו במסגרת התפילות: בשירת הים, שירת האמונה שבתפילת 

שחרית ובקריאת שמע שבתפילות שחרית וערבית. אנו מודים לה' יתברך שגאל אותנו משיעבוד לגאולה, גם 

בברכת המזון בברכת "נודה לך", אנו מודים:

"על שהוצאתנו ה' אלוהינו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים".

היהדות  ערכי  לפי  האנושית  ההנהגה  בדרכי  מאוד  חשובים  יסודות  הן  הטוב,  הכרת  לצד  הטוב  הערכת 

הנעלים והנשגבים.

ְמַפֵעם בנו אנשי האמונה כל הזמן, כפי שאנו  הנס הגדול והאדיר, הנס הבלתי נתפס במחשבה האנושית, 

אומרים בסיום קריאת שמע של תפילת ערבית:

                   " המעביר בניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שוניאהם בתהומות טיבע...".

קריעת ים סוף - נס עילאי בלתי מובן לאדם, שרק אלוהים בורא העולם ומנהיגו מסוגל היה לעשות. 

בחג הפסח עצמו שהוא חג החירות החל באביב, אנו מציינים, בנוסף לאיזכורים היום-יומיים, את גדלותו 

של המאורע הטבוע בנו לעד.

בליל הסדר, בהתקבצות משפחתית, יחד עם אורחים, אנו חוווים את יציאת מצרים באופן אישי, כפי שאנו 

אומרים בהגדה של פסח:

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה (=המצה 
שנאפתה בחיפזון) עשה ה' לי בצאתי ממצרים". לא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר: ואותנו 

הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו".

אנו בני ישראל, בניו של מקום, עלינו לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. יציאת אבות אבותינו, 

זיכתה אותנו להיות כאן בזכותם. לכולנו יש זכות אבות - שהם אברהם יצחק ויעקב, שה' נשבע להם, לתת 

לזרעם את הארץ המובטחת.

היציאה משיעבוד לגאולה, ראשיתה, יציאה מעבדות לחירות, הן של הגוף והן של הנפש, כפי שמדגיש בעל 

"שפת אמת" (פסח, שנת תר"ס):

"בעניין יציאת מצרים וקריעת ים סוף. כי הגאולה הייתה בגוף ובנפש, יציאת מצרים הייתה הצלה מעבודת הגוף בחומר ובלבנים 
(שמות א, יד), ולכן המצווה לחם עוני רומז על הככנעת הגוף, כי עיקר תיקון הגוף בהכנעה, כמו שכתוב: "לא מצאתי לגוף טוב 
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1. מדיני פורים
קריאת המגילה

עד כדי כך, שמבטלים  ונשים. קריאת המגילה חשובה  גברים   - הכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה 

תלמוד תורה כדי לבוא ולשמוע אותה. עיקר המצווה היא לקרוא את המגילה בלילה וביום בציבור, כדי 

שיתפרסם הנס (פירסומי ניסא). לפני הקריאה נותנים צדקה זכר למחצית השקל, שנתנו בבית המקדש.

הברכות הנאמרות לפני קריאת המגילה הן:

"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה".  §
"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".  §

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".  §

סעודה (משתה ושמחה)
ביום פורים מכינים סעודת חג נאה ומצווה להרבות בסעודה. יש לעשותה ביום ועם הרבה משתתפים כדי 

להרבות ולהגדיל את השמחה.

משלוח מנות איש לרעהו
במצווה זו חייבים איש ואישה, והיא נועדה "להרבות שמחה ורעות". מצווה לשלוח לפחות לאדם אחד שתי 

מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. המנהג לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

מתנות לאביונים
חובה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים (ולא בלילה ולא אחרי החג), כדי לשמח את לב העניים. יש לתת 

שתי מתנות לשני אביונים.

מהסעודה  יותר  חשובה  והיא   - לאביונים  מתנות  במצוות  היא  ביותר  הגדולה  שהשמחה  אומר  הרמב"ם 

עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך: "אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא 

ובניו ואשתו ואינו מאכיל לעניים ומרי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

דינים
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2. מהלכות פסח
תענית בכורות

כל בכור חייב לצום לזכר הינצלם של בכורי בני-ישראל במכת בכורות במצרים, ונהגו להקל ולהדר אחר 

סעודת מצווה (כגון סיום מסכת), ולאכול מן הסעודה.

עיקר מצוות ליל הסדר
לחוות את היציאה ממצרים על-ידי:

סיפור יציאת מצרים - מצוות עשה היא לספר בליל הסדר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת  א. 

מצרים הרי זה משובח. 

אכילת מצה - כדי לזכור שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ בשעת יציאת מצרים. ב. 

אכילת מרור - כדי לזכור שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. ג. 

שתיית ארבע כוסות - כנגד ארבע לשונות של גאולה (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי). ד. 

אכילת קורבן פסח (בזמן המקדש). בימינו אוכלים את האפיקומן לזכרו. ה. 

תפילות מיוחדות בפסח
ההלל אבל בימי חול המועד ושביעי של פסח  גומרים את  וביום א של פסח  בתפילת ערבית של ליל החג 

(על-פי  הקב"ה  של  ידיו  מעשה  היו  הם  שגם  סוף  בים  המצרים  טבעו  שאז  משום  הלל,  חצי  רק  אומרים 

ועד שחרית של שמיני  זה  מיום  תפילת טל.  מוסיפים  יום ראשון של החג  של  בתפילת המוסף  המדרש). 

מוריד הטל במקום משיב הרוח ומוריד הגשם. בשמונה עשרה של  עצרת אומרים בתפילת שמונה עשרה 

חול אומרים ותן ברכה במקום ותן טל ומטר לברכה. במשך כל ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא 

בתפילות ובברכת המזון.

שיר השירים - סיפור האהבה בין הקב"ה לעם ישראל -  בשבת חול המועד פסח נוהגים לקרוא במגילת 

שהיא אחת מחמש המגילות.
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לוח המודעות מס' 177

תשבץ אדר-ניסן תשע"א / מאת שילה הרשושנים
של  היסוד  מחיבורי   (2 במאוזן: 
יהודה  רבי  על-ידי  סודר  היהדות, 
המלך  של  הסף  משומרי   (6 הנשיא; 
אחשוורוש (גילת אסתר ב); 10) יופי, 
נוי; 12) קטע שאלתי בהגדה של פסח, 
מקורו במסכת פסחים פרק י משנה 
ד; 13) כיוון; 14) אחד מבני נח; 16) 
את  הקב"ה  הוציא  ב"אמצעותה" 
(שמות  מצרים  מארץ  בני-ישראל 
 (18 היווני;  באלפבית  אות   (17 יג); 
סימון   (19 כז);  (ירמיה  אציל  נכבד, 
 (25 נשים;  בסדר  מסכת   (22 דרך; 
26) בהיכנסו מרבים  מילת התנייה; 
בשמחה; 28) מתנה; 29) אחד מבניו 
של אהרון הכהן שמת בהקריבו אש 
זרה במשכן (פרשת שמיני); 30) כזה 
 (31 אדר;  חודש  של  במזלו  נמצא 
המקרא  מפרשי  גדול   (33 בבקשה; 
ממשורי  אחד   (34 (ר"ת);  והתלמוד 
(ד'תת"ל- בספרד  הזהב"  "תור 

מחבר   ,(1141-1070 ד'תתק"א, 
הפיוט "יום ליבשה" הנאמר בשביעי 
יעקב  40) מבני  38) אדם;  של פסח; 
אבינו; 41) שניים; 42) תו מוסיקלי; 
 (48 סניף;   (45 עובר-אורח;   (43
תורת   (49 ברכה;  כל  לאחר  נאמרת 
 (51 הראשון;  הנרצח   (50 המידות; 
ד  פרק  כלים  (מסכת  גריפה  מכשיר 
פנימית  התעוררות   (52 ו);  משנה 
בלעז;  אימפולס  דבר-מה,  לעשות 
הנקראת  הפרשה  נקראת  כך   (53
עמק,   (55 אדר;  ראש-חודש  לפני 
ערוץ; 56) ניצלה הודות לבקשתו של 
רבן יוחנן בן זכאי (מסכת גיטין דף נו 
עמוד ב); 58) שמו הפרטי של ראש-

של  ההכרזה  בעת  בריטניה  ממשלת 
"הצהרת בלפור", נפטר בחודש ניסן 
תש"ה (מרס 1945), קיבוץ רמת-דוד 
 (60 שמו;  על  נקרא  יזרעאל  בעמק 

מחזה מאת ויליאם שייקספיר; 63) חניך, עוזר לאומן; 65) נאמרה על-ידי משה לאחר מעבר ים-סוף, ונאמרת כיום בשביעי של פסח; 
68) כינוי לארץ-ישראל ולירושלים; 70) בור; 71) אחת ממכות מצרים; 74) ממדינות המלך אחשורוש (אסתר א); 75) גיבור מגילת 
אסתר, היה מראשי הגולים לבבל עם יכניה מלך יהודה (מגילת אסתר ב), לדעת רב נחמן הוא מלאכי (מסכת מגילה דף טו עמוד א); 

76) חלון קטן.

במאונך: 1) נקי, טהור; 3) כינוי לדבר; 4) יללה, בכי; 5) הנעה; 6) אחרי; 7) נימוס, אופן התנהגות (מסכת סוטה דף לו עמוד ב); 8) 
משקה העשוי מחליטת עלים; 9) מזל; 11) קורת-רוח; 13) לפי רש"י הוא הָנָטף, אחד מסממני הקטורת (שמות ל); 15) אסור לבוא 
בקהל ישראל (דברים כג); 18) חשוך ילדים; 19) צורר יהודים נודע; 20) צד מערב; 21) מספר החלקים ב"משנה תורה" של הרמב"ם; 
23) קפל בבגד; 24) אחות משה רבנו; 26) צרור, חבילה; 27) אמורא בבלי בדור השלישי, חברו של רב יוסף; 30) אדונים הלוי, פרשן, 
משורר ומדקדק בתקופת "תור הזהב" של יהדות ספרד; 32) בת; 35) בת-קול; 36) שמו של נמל אשדוד החדש; 37) קרס; 39) סילוק, 
גירוש; 42) מנוסה, מורגל (ירמיה ב); 44) כספית; 46) חבורה, קבוצה; 47) כלי-נשיפה; 48) אחת האצבעות; 53) נלמד; 54) מושי; 57) 
הוא מרדכי היהודי (מסכת מגילה טז); 59) מסכת תלמודית בסדר מועד; 61) כלי-דם; 62) תיש, הזכר בעיזים (בראשית ); 64) סוג של 
בכי; 66) סוג של מכשיר איכון, מכ"ם; 67) אחד מסריסי המלך אחשורוש (אסתר ד); 68) מתענה; 69) מילת-קריאה לצער; 72) כאלה 

יצאו דחופים במצוות המלך אחשורוש (אסתר ג); 73) גוש-אדמה המתנשא לגובה רב.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  

1    2  345  6  7  8      9  

10  11    12                13    

  14  15    16      17      18      

19      20      21    22  23      24  

    25      26    27    28        

29        30      31  32    33      

    34  35      36      37        

38  39    40          41      42    

43    44    45  46    47      48      

49          50        51        

52        53        54    55      

    56  57        58    59        

60  61          62    63      64    

      65    66    67            

68    69      70        71  72    73  

74        75            76      
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א. פורים
1. פנטומימה

לאחר למידת המושגים והכרת הדמויות שבמגילת אסתר, ניתן לשחק את המשחק הבא.

� המדריך מכין פתקים עם מושגים ודמויות שבילבלו לשונם ומכניס את הפתקים לקופסה.

� מחלקים את הקבוצה לשתיים.

� כל נציג קבוצה בתורו שולף פתק מהקופסה ועליו לפענח תוך זמן קצוב ולהציג בפנטומימה את המושג 
לפני קבוצתו. אם הקבוצה מצליחה לזהות במי מדובר היא מקבלת 5 נקודות.

� אם הנציג לא מצליח לזהות את המושג מעבירים את הפתק לנציג הבא עד שתם הזמן (לרשות הקבוצה) 
הפתק נכנס חזרה לקופסה.

� הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות היא המנצחת.

הערה: ניתן לשחק את המשחק בשתי רמות גיל.

לשכבה הצעירה ניתן להכין פתקים של מילה אחת. לשכבה העליונה יש להכין מילים נוספות.

מושגיםפתרונותדמויות

רגול - גורלאחשורוששוחר שווא

ארד - אדראסתרתאסר

זו אני הנם - אוזני המןהדסההס! הד!

מנוחה-שלום-משלוח מנותהמןנהם

סיגל מתארת - מגילת אסתרויזתאתא-זיו

מדי מר פו - דמי פוריםזרששזר

מי נציל - ליצניםחרבונהבן הרוח

סמכה - מסכהמרדכידרך ים

מר יפו - פוריםבגתןנתבג

בקעת שושני - שושנת יעקבושתישתוי

עשרן - רעשן

שותפחת - תחפושת

פעולות
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2. דיני פורים בחרוזים
ציין ברכה אחת מבין שלוש שמברכים (מקרא מגילה, שעשה ניסים, שהחיינו).  .1

אחת מבין ארבע שאומרים, למגילה קשורים (ד פסוקי גאולה).  .2

בהישמע שמו יש המרעישים ויש אלה שצועקים (המן).  .3

לאדם אחד נותנים ועל ידי כך המצווה הזו מקיימים (משלוח מנות).  .4

בנתינת שתיים לשניים משמחים אחרים (מתנות לאביונים).  .5

כדי להרבות בשמחה מזמינים אלו לסעודה (אורחים).  .6

כדי לזכור להשמיד את הרשע אנו קוראים בפרשה (פרשת זכור).  .7

מילה במגילה שבה מוזכר הקב"ה בקריאה (מלך).  .8

כדוגמת מלכה אסתר ובני ישראל בימים קודמים נוהגים בערב פורים (תענית).  .9

אותה מקפלים כדי שיאמרו באיגרת קוראים (מגילה).  .10

כמו בחנוכה ובפורים אותה תפילה מזכירים (על הניסים).  .11

מה שיש בי"ד לחוגגים יש בט"ו לעובדים (י"ד חוגגים ערים שאינן מוקפות חומה, בט"ו חוגגים ערים   .12

שמוקפות חומה).

3. תחרות שירי פורים
המדריך מציג תמונות בכרטיסים על הלוח או במטול. כל תמונה רומזת לשיר הקשור לפורים.

לדוגמה:   נער מחזיק בשושן צחור = שושנת יעקב

              עני עם תווית פורים       = אני פורים

ניתן לשחק בתחרות בין שתי קבוצות. הקבוצה שמגלה את מירב השירים היא המנצחת.

4. שניצל בורשט לפורים
מכינים מספר לוחות בריסטול, כשעל כל לוח תמונות, שאלות וחידות.

הלוחות עוברים בין הצוותים

לכל לוח - דף תשובות נפרד

כשמסיימים למלא את דף התשובות הוא מועבר לצוות הבודקים ואז מחליפים את הלוח וכל קבוצה מקבלת 

לוח חדש, כך שבמשך המשחק נוצר סבב בין הקבוצות ובסופו יווצר מצב בו כל לוח עבר בכל קבוצה.

שניצל בורשט יכול להיות מוקדש לנושא אחד, או שכל לוח יהיה בנושא אחר.
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לוח 1 - המפה של ארץ-ישראל

יש להסתכל במפה ולאתר בה 5 מקומות הקשורים ישירות או בעקיפין לנושא פורים. 

יזכו בניקוד נוסף אם יינתן הסבר לקשר לפורים:

אביחיל, צור הדסה, הדסים, יד מרדכי, חוות מרדכי, כוכב יאיר,יד בנימין, גבע בנימין, שושנת העמקים, 

אחוזת שושנה, איילת השחר, אליפז, בנימינה, גבעת שאול (תל אל פול), הגן הפרסי, הר אדר, הר בן יאיר, 

ירושלים, כפר מרדכי, כפר קיש, מגן שאול, מנות, נווה דניאל, פתחיה, תל מור, ברוש, מצודת נחל סרפד, 

ברוש.

הקשורים לאסתר

צור הדסה, אביחיל, הדסים, איילת השחר, ברוש.

הקשורים למרדכי 

יד מרדכי, כוכב יאיר, הר בן יאיר, כפר מרדכי, פתחיה, תל מור.

הקשורים לעוד דמויות

נווה דניאל, כפר קיש, מגן שאול, גבעת שאול, יד בנימין, גבע בנימין, מצודת נחל סרפד.

כללי 

מנות, ירושלים, הר אדר, הגן הפרסי, אחוזת שושנה, שושנת העמקים, יהודיה, אליפז.

לוח 2 - חידון לפי א-ב (כל תשובה מתחילה באות המסומנת מימין)

בזמננו מגילה, בזמנם - זה לא היה / אסתר כותבת הכל וכבר גומרת, ומה שיצא זה ___________. 1. א. 

משתה אסתר במגילה / מתואר אך ורק במילה / הרעיון שהוזמנו כולם מפיל ועד תרנגול / הלא  2. ג. 

המשתה היה מאוד ___________.

העברה מיד ליד מהמן למרדכי / מהמלך באה היא, הלא תדעו זאת אחי. / לא אשה היא, לא ילדה  3. ט. 

לא נכדה ולא בת. / כמובן זוהי ___________.

כבשת הרש נכנסת למגילה. / וכמובן בנהפוך הוא, בדיחה לא רגילה. / אחשורוש שואל והמן מנסה   4. כ. 

/ ולבסוף קרא הוא: ___________  ___________.

להכריח  מצוה  מרדכי  על   / ניקוד  מחלקת  וכמעט  צוויים  נותנת   / פיקוד  תופסת  פתאום  אסתר  5. ל. 

ולאנוס / ובמילים אחרות: ___________  ___________.

לא יודעת אסתר מה ללבוש למשתה / את שמלת הערב או את שמלת התה / לבסוף מחליטה על  6. מ. 

משהו לא נחות / הלא הלבשה היא ___________.

זהו   / ללא היסוס  / הלא תנחשו  / כשלפניו סוחבו איש להחישו.  צוהל ברחובות כשכתר בראשו  7. ס. 

כמובן ה ___________.

בעצת אישתו הכינו בן לילה / אך אוי אבוי ואבוי לה / היתה זו עצת לץ / למחרת היה הוא בעצמו  8. ע. 

על ה ___________.

על שמו נקרא החג / אותו הפיל בן אגג / לא מדובר על יום כיפור / אלא על ה ___________. 9. פ. 
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יום ועוד יום ועוד יום / לא אכלו אלא עשו ___________. 10. צ. 

תיאור מחשבת תרש ובגתן / מסופר לנו בביטוי קטן, לא כעס ולא חרי אף / כי אם ___________. 11. ק. 

הם אלו שהעבירו את הידיעות / את הספרים שלחו לכל המדינות / לא הולכים ולא מטיילים / אלא  12. ר.  

קופצים אצים הלא הם ה ___________.

על-פי "כזה ראה וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל, 

ב' בעריכת מיכל בלאו (שינובר), בהוצאת מרפ"ד מופת נחלים

לוח 3 - עם ראש או קצת מבולבל

מושגים  או  מילים  תקבל  הראש  את  תשנה  או  ראש  להן  תוסיף  אם  כלליות.  למילים  הגדרות  לפניכם 

הקשורים לפורים. כמו כן יש פתרונות במשפטים עם מילים מבולבלות שטמונים בהן מושגי פורים.

הוא נפלט מן הארובה ___________  ___________.  .1

דרך הרחקת האדם משימוש בסמים ___________  ___________.  .2

דבר הנעלם ובלתי ידוע הוא דבר ___________  ___________.  .3

איש דל ועני ואביון ___________, ___________ ___________ (שתי דמויות).  .4

מזון אבותינו במדבר ___________  ___________.  .5

חוטי האורך באריגה ___________  ___________.  .6

יוסף גר בבית ___________  ___________.  .7

כל הדרכים מובילות לרומא ___________.  .8

פסול חיטה ___________  ___________.  .9

ביון ___________ (כ"ח) ___________.  .10

יוסף טרומפלדור נקרא ה ___________ ___________.  .11

ממית פרה ומוכר אותה חייב ארבע וחמישה ___________.  .12
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לוח 4 - ביטויים במגילת אסתר

לפניך ביטויים אחדים מן המגילה.

השלם את הביטויים (מצא אותם במגילה). א.  

התאם בין הביטויים להגדרות המופיעות בעמוד הבא. ב.  

הביטויים:

מהודו ועד __________________ (פרק א פסוק א).

עד חצי ה ___________________ (פרק ה פסוק ג).

ליהודים ____________________ (פרק ח פסוק טז).

כיד _______________________  (פרק א פסוק ז).

כטוב ב _____________________ (פרק ג פסוק יא).

מחשבת ____________________ (פרק ח פסוק ה).

כלים מכלים _________________ (פרק א פסוק ז)

עם ועם _____________________ (פרק א פסוק כב)

רשום ליד כל הסבר את הביטוי המתאים:

סוגים רבים _____________________________________.

מדינות רבות ____________________________________.

כמו שאתה רוצה _________________________________.

הרבה, בשפע ____________________________________.

מחשבה רעה ____________________________________.

ימי שמחה _____________________________________.

מה שתבקש, תקבל _______________________________.

כפי ההבנה של כל עם ועם __________________________.
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ב. פסח

1. עבדות וחירות 
וחירות. התלמידים יתבקשו לנסח בלשונם, מהי תחושת  דיון על המושגים עבדות  בשלב ראשון יתקיים 

העבדות ומהי תחושת החירות.

במשך הדיון תירשמנה תגובות התלמידים בטבלה מעין זו:

מהי תחושת החירות?מהי תחושת העבדות?

א.     אי אפשר לעשות מה שרוצים.

ב.      

ג.

ד.

א.     כל אחד חופשי לעשות כרצונו.

ב.

ג.

ד.

דיון:

בשלב השני יקיים המורה דיון על ההיבטים השונים של עבדות וחירות, כפי שבאו לידי ביטוי על פי תשובות 

התלמידים.

ניתן לחלק את ההיבטים השונים לפי קריטריונים מסוימים כמו: כפייה, היבט מעמדי, היבט רוחני, היבט 

ערכי ועוד.

הדיון,  יותר את  לפתח  מנת  על  ידי התלמידים  על  הועלו  עבדות שלא  איפיונים של  להוסיף  יוכל  המורה 

למשל:

� שלילת האפשרות מן האדם לבחור.

� כעבד, האדם נתון במסגרת של עבודה קשה - כפייתית.

� המעמד הקוטבי של העבד לעומת האדון "בעליו", ועוד.

ההגדה

בשלב זה יוכל המורה לעבור להגדה של פסח:

במצרים היו בני ישראל עבדים, אך דורות רבים אחרי יציאת מצרים אנו עלולים לשכוח את תקופת העבדות.

על כן נאמר בהגדה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים."

בליל הסדר אנו נדרשים להחיות את תחושת העבדות והיציאה לחירות, כדי לזכור את המאורע הגדול של 

יציאת מצרים. אנו עושים זאת על ידי שורה של סמלים ומושגים.

לפניך רשימה של סמלים ומושגים המופיעים בליל הסדר, ציין אלו מזכירים עבדות ואלו חירות, והסבר 

מדוע.
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רשימת המושגים

אכילת מצה, אכילת מרור, אפיקומן, ארבע לשונות גאולה, ארבעה בנים, ארבע כוסות, ביצה, הא לחמא 

עניא, הסבה, חזרת, חרוסת, טיבול, כוסו של אליהו, כורך, שפוך חמתך.

הערה: כמה מן המושגים יכולים להתפרש גם כעבדות וגם כחירות.

2. ביעור חמץ - ביעור בעיות חברתיות בכיתה 
� המדריך יפצל את הקבוצה למספר קבוצות קטנות.

� כל קבוצה מקבלת מכשירי כתיבה, מפיות - מעטפות וכדו'.

כל קבוצה צריכה לכתוב על פתק, בעיה חברתית הקיימת בכיתה.  �

לאחר מכן תעטוף הקבוצה את הפתק (כלומר את ה"חמץ" שצריך ביעור), ואחד התלמידים או המורה   �
יצטרכו לחפש את הפתקים.

� רצוי לחפש בחושך ולאור הנר.

ניתן לחבר "ברכה" מתאימה לפני החיפוש.  �

על  אותם  יכתוב  בכיתה,  בעיות ה"חמץ" שהועלו  כל  יקרא המוצא את  כל הפתקים,  לאחר שנמצאו   �
הלוח, ובעזרת התלמידים ימצאו דרכים לפתרון.

בסיום ההפעלה "שורפים את החמץ ומבערים אותו מקרבנו".  �

3. תרגול בסימני "אחד מי יודע" 
� מכינים 14 כסאות וממספרים אותם מ-1 עד 14.

� משתתפים במשחק 13 חניכים - כיסא אחד נשאר ריק.

� כל משתתף מקבל פתק ועליו מספר וערך המספר לפי "אחד מי יודע" - למשל: 6 - שישה סדרי משנה.

� החניך שלימינו הכיסא הפנוי מתחיל במשחק. הוא מכריז מספר - בעל המספר קופץ בזריזות, אומר את 
הערך המוסף ומתיישב בכיסא הריק וכן הלאה.

� משתתף שהשתהה, לא ידע את מספרו או את ערכו, מקבל נקודה שלילית בצורת דבקית צבעונית.

� ניתן להדביק לכל חניך שתי דבקיות על חולצתו.

� במקרה של נקודה שלילית, תוסר הדיבקית מן החולצה ותוצמד ללחי כנמש.

� המקבל שתי נקודות שליליות, פורש מן המשחק.

הערה: המשחק נערך בזריזות ולכן צריכים המשתתפים להיות דרוכים במהלך כל המשחק.
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 ג. סיפורים בחרוזים

26

ָפר ְלִעיר ב ֶאָחד ָנַדד ִמּכְ

ָהָיה ָחרוּץ וָּמִהיר. ִעם ֶעְגלֹונֹו ׁשֶ

ַנִים ִלְכָפִרים ְרחֹוִקים, ָנְסעוּ ַהּשְׁ

ים. ת ַמְחּכִ ֶהם לֹא ָהָיה ִאיׁש ּדָ ּבָ ׁשֶ
 

ָפר אֹו ֲעָיָרה יָעם ֶאל ּכְ ִעם ַהּגִ

יָרה ׁשִ ל ֶאת ָהַרב ּבְ לוּ ַהּכֹ ִקּבְ

ְלָחן ְמֹפָאר, ֹראׁש ׁשֻ יבוּהוּ ּבְ הֹוׁשִ

ר, ִגים וָּבׂשָ רֹות, ָדּ ֶהֱאִכילוּהוּ ֵפּ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ְך הֹוִבילוּהוּ ֶאל ּבֵ ַאַחר ּכָ

ָידֹו נֹוָצה ִעם ֶקֶסת.  ְוָנְתנוּ ּבְ

ִים ּתַ ה ַאַחת אֹו ׁשְ ֻתּבָ הוּא ָחַתם ַעל ּכְ

ָבִנים ְיֵפי ֵעיַנִים תוּלֹות וּ ל ּבְ ׁשֶ

וִּאים ׂשּ ְבִרית ַהּנִ ְוֵהִביא אֹוָתם ּבִ

יִאים! יָעה ְלׂשִ ִהּגִ ְמָחה, ׁשֶ ֹרב ׂשִ ּבְ

ָרׁשֹות ַרש ּדְ ה הוּא ּדָ ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ

ַסק ֲהָלכֹות ָקׁשֹות. ְוַאף ּפָ

ה ְמֹפֶאֶרת יעוּ לֹו ִמּטָ ֶעֶרב ִהּצִ ּבָ

ֶרת... ֶסת ְמֻעּטֶ ה ְונֹוָחה ִעם ּכֶ ַרּכָ

נוּ ּכְ ֻאְרָוה ׁשִ ְוִאּלוּ ֶאת ָהֶעְגלֹון ּבָ

. ֵאִריֹּות ֵמָהֲארוָּחה לֹו ָנְתנוּ ְוַרק ׁשְ

ָפר ַוֲעָיָרה, ָכל ּכְ ְך ָקָרה ּבְ ּכָ

ֵעָרה. ָחה ּבְ וְּבֵלב ָהֶעְגלֹון ִהְתַלּקְ

יֹום ֶאָחד ָאַמר הוּא ָלַרב:

דֹול ָוָרב! "ִנְמַאס ִלי, ְוַצֲעִרי ּגָ

ֹרב ַעם, ה מוָּבל ּבְ ָכל ָמקֹום ַאּתָ ּבְ

ם, ה ּגַ ה ַחּמָ ל ָמזֹון וִּמּטָ ְמַקּבֵ

ְואֹוִתי, ָהֶעְגלֹון, זֹוְרִקים ָלֻאְרָוה

ִבי נֹוֲהִגים... ָמה, ֲאִני ְסָחָבה?" וּ

יב ָאז ָהַרב ְלִדְבֵרי ָהֶעְגלֹון ִהְקׁשִ

ִלי ָחרֹון: ְמִתינוּת, ּבְ יב לֹו ְלַאט, ּבִ ְוֵהׁשִ

ֲחָך, ל רוּ ּפֹ ָקר, ַאל ּתִ "ְיִדיִדי ַהיָּ

ָלְתָך. ָרִכים, ֵאין ִלי ַאף ָחֵבר זוּ ּדְ ּבַ

יו – ָבר ַעְכׁשָ ף, ֵרִעי, ּכְ ָהָבה ִנְתַחּלֵ

בֹוד ָהַרב!" ה ּכְ ֲאִני ָהֶעְגלֹון, ְוַאּתָ
 

ַנִים, יֶהם ֶהֱחִליפוּ ַהׁשְּ ֶאת ַמְלּבוּׁשֵ

ִים. ין ַעְרּבַ ַעת ּבֵ ׁשְ יעוּ ּבִ ָפר ִהִגּ ְוַלּכְ

ֲעָיָרה, ל ּבָ "ַרב", ִהְתַקּבֵ ָהֶעְגלֹון ּכְ

יָרה. ׁשִ יפוּהוּ ּבְ דֹול ִהּקִ וְּבָכבֹוד ּגָ

ִדים ֻכּבָ הוּא ִנְלַקח ְלֵבית ַאַחד ַהּמְ

יָלה ְוִרּקוִּדים. ה, ּגִ ְמָחה, ִרָנּ ׂשִ ּבְ

ים ְטַעּמִ ָקאֹות ְוַהּמַ ׁשְ יׁשוּ ַהּמַ ם ִהּגִ ׁשָ

ים... ָגִדים ַחּמִ ם ּבְ יעוּ לֹו ּגַ ְוִהּצִ

ְדמוּת ָהֶעְגלֹון ְוִאּלוּ ֶאת ָהַרב ּבִ

ִלי ַחּלֹון.          ֻאְרָוה ֲחׁשוָּכה ְבּ נוּ ְבּ ְכּ ִשׁ
 

ִביָרה ִביר ְוַהּגְ ֶקר ָה"ַרב", ַהּגְ ִעם ּבֹ

ֲעָיָרה. ִחיד ּבָ ֶנֶסת ַהיָּ ָהְלכוּ ְלֵבית ַהּכְ

ה ִפּלָ ֵבית ַהּתְ ף ּבְ ַעם ַרב ִהְתַאּסֵ

יָלה. ִרית ַהּמִ ֶטֶקס ּבְ ִלְראֹותֹו ּבְ

אוּ ֶאל ָה"ַרב" ֵעיַנִים ם ָנׂשְ ּלָ ּכֻ

ִים. ּמַ ְבֵרי ּתֹוָרה ּכַ ּתֹות ּדִ ִלׁשְ

יֵניֶהם... ּבֵ ֶ סיפור-עם חסידי מגליציהָהַרב, ָהֶעְגלֹון וַּמה ׁשּ
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ִפְלּפוּל ה ּבְ ִביר ְוִהְקׁשָ ה ָקם ַהּגְ ְוִהּנֵ

ִבְלּבוּל. ה ִנְתַקף ּבְ ְתַחזֶּ ְוָהַרב ַהּמִ

ׁשוָּבה ָלל לֹא ָיַדע ַמִהי ַהּתְ הוּא ּכְ

ְך וְּבֻקְרטֹוב ְמׁשוָּבה: וּ ִחיּ ַאְך ָעָנה ּבְ

ִביר! בֹוד ַהּגְ ִמּכְ ֶכם וּ ּלְ ְמִחיָלה ִמּכֻ "ּבִ

י ִמן ָהִעיר, ְעּתִ ִהּגַ ֲהֵרי ָידוַּע ׁשֶ

ְרסֹות ָעַבְרנוּ ַעד ֲהלֹום, ֵמאֹות ּפַ

לֹום ׁשָ ְענוּ ּבְ ֲעָגָלה ֲחבוָּטה ִהּגַ ּבַ

ָיה, ׁשְ ֹמע ֶאת זֹו ַהּקוּ ֵדי ִלׁשְ ּכְ

ָעָיה? ל ּבְ יב ֵאין ּכָ ָעֶליָה ְלָהִשׁ ׁשֶ

ֻאְרָוה, ח לֹו ּבָ ֲאִפּלוּ ֶעְגלֹוִני ַהּנָ

ׁשוָּבה." יב ֶאת ַהּתְ ַקּלוּת ְלָהׁשִ יוַּכל ּבְ

ה ָנבֹוְך. ִביר ּכֹ ַמע, ְוַהּגְ ַרַחׁש ִנׁשְ

ֹרְך: ְך ּבְ קֹו ְוָאַמר ָכּ ָה"ַרב" ִחּבְ

ַכח..." "ָהִביאוּ ְלָכאן ֶאת ָהֶעְגלֹון ְוִנוָּ

ַלח. ֶנֶסת ַלֲהִביאֹו ִנׁשְ ית ַהּכְ ׁש ּבֵ ּמַ ְוׁשַ
 

ַלְך ַהס ֶנֶסת ֻהׁשְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ֲעָנָוה ִנְכַנס! ֵעת ָה"ֶעְגלֹון" ּבַ

יל ֶאת ֵעיָניו, ּפִ יט ּבֹו ָה"ַרב" ְוִהׁשְ ִהּבִ

ב...  ַגּנָ יבֹו ְלִצּדֹו, ְוֵהִציץ ּבֹו ּכְ הֹוׁשִ

ָיה, ִביר, ָמה ַהּקוּׁשְ "ֱאֹמר ִלי, ַהּגְ

ִניָּה!" יב ּתֹוְך ׁשְ ְוֵרִעי ָהֶעְגלֹון ָיִשׁ

ַאל, ָ ׁשּ ֶ ַאל ַמה ׁשּ ִביר ְוׁשָ ם ַהּגְ ְמּגֵ ּגִ

ל. ָמׁשָ יב לֹו ּבְ ְוָה"ֶעְגלֹון" ֶהָחָכם ֵהׁשִ

ח ֶזה ָהַרֲעיֹון, ּתַ ך ּפִ ַאַחר ּכָ

הֹון: ִתּמָ יו ּבְ ַער ֶאת ּפִ ָהל ּפָ ְוַהּקָ

ְלִמיד ָחָכם, ֶזה ּתַ "ִאם ָהֶעְגלֹון הוּא ּכָ

ֻפְרָסם." ָאז ַקל ָוֹחֶמר ַרּבֹו ַהּמְ

ַכח, ָ אֹותֹו ָהֶעֶרב ְלעֹוָלם לֹא ִיׁשּ

ח. ּבָ תוּ ֵהם ַיִין ְמֻשׁ וּמֹו ׁשָ ְבִסיּ וּ

ם ָה"ֶעְגלֹון" ן ּגַ ִיל ָיׁשַ ֶרֶדת ַהּלַ ּבְ

ִוילֹון. ט ּבְ ָ ֶחֶדר ְמֹפָאר ְמֻקׁשּ ּבְ

ֶקר ֵהִכינוּ ֶאת ָהֲעָגָלה וְּלֵעת ּבֹ

ה. ִפּלָ לֹום ַאֲחֵרי ַהּתְ ְוָנְסעוּ ְלׁשָ
 

ְתאֹום ָעַצר ַהּסוּס, ֶרְך ּפִ ֶאְמַצע ַהּדֶ ּבְ

ִלי ִהּסוּס: ָנה ֶאל ָהַרב ּבְ ְוָהֶעְגלֹון ּפָ

ה ְלָכבֹוד, בֹוד ָהַרב, ָראוּי ַאּתָ "ּכְ

ל ָיַמי אֹוְתָך ֶאֱעֹבד. ַוֲאִני ּכָ

ְיָלה ּלַ ָאַמְרּתָ ֶאְתמֹול ּבַ ה ׁשֶ ל ִמּלָ ּכָ

ווּ ָלּה! ָזָהב ָוֶכֶסף לֹא ִיְדמוּ, לֹא ִיְשׁ

ֻאְרָוה, ם ּבָ ב ׁשָ ּכַ יַע ִלי ִלׁשְ ַמּגִ

יָעה ֹרב טֹוָבה..." עֹוד ְלָך ַמּגִ ּבְ

ֵקן, "ָחִליָלה," ָאַמר ָאז ָהַרב ַהזָּ

ן. ה ָחָכם ְוֵאיְנָך ִמְסּכֵ "ַאף ַאּתָ

ים ְוֶחְמָלה ָך ָחְכַמת ַחיִּ ִלּבְ יֵׁש ּבְ

ה; ְקּתָ ְקִהּלָ ְבֵחן ִרּתַ ַתְחּבוָּלה וּ ּבְ

ֵניֶהם ֵריָקם ְבּתָ ֶאת ּפְ לֹא ֵהׁשַ

ם. ָכבֹוד ִמן ָה'ֵעֶסק' ׁשָ ְוָיָצאָת ּבְ

ָחְכָמה, ים ּבְ בֹוד רֹוְכׁשִ ּכָ ָלַמְדּתָ ׁשֶ

ֵני ָהֲאָדָמה. ֲאָוה ֵאין ָמקֹום ַעל ּפְ ְוַלּגַ

י, ֵמַהיֹּום ָוֵאיָלְך ְמקֹוְמָך ְלִצּדִ

ֻאְרָוה, ְיִדיִדי." ן ּבָ לוּ לֹא עֹוד ּתָ
 

ם ָהַרב ַמח ּגַ ַמח ָהֶעְגלֹון ְוָשׂ ׂשָ

ְרָחב.   ּמֶ ם ּבַ ְרּכָ יו ֶאת ּדַ יכוּ ַיְחּדָ ְוִהְמׁשִ
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מתוך הספר "האישה ושפמו של הצבוע", "הוצאת שי"ח ירושלם", ת"ד 8484, ירושלים



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם

פרשת תרומה
אמתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו ה _________.  .1

מהבשמים עשו את _________ ה _________ ו _________ ה _________.  .2

"וזאת ה _________ אשר תיקח  _________ זהב וכסף ונחושת."  .3

ה _________ הייתה מסגרת מסביב ל _________ ו _________.  .4

מכסה הארון נקרא כך _________.  .5

קישוטי המנורה היו כפתורים, _________ ו _________.  .6

ה _________ מבדילה בין ה _________ לבין _________ ה _________.  .7

גוש אחד של זהב או של כסף _________.  .8

שם של עץ שנטעו במצרים שהשתמשו בו לבניין המשכן.  .9

בעל חיים שהתייצב לתפקידו ונכחד.  .10

פרשת תצווה
זמני הקטרת הקטורת _________  _________ _________.  .1

מילה שפירושה קליעה, כמעשה החבל "ועשית על החושן שרשרת _________ מעשה עבות" (פרק כח).  .2

לוקחים אותו מהפר ושמים על קרנות המזבח _________ _________.  .3

"ונשמע קולו בבואו אל _________ לפני ה' ובצאתו" (פרק כח).  .4

"_________ בתוך בני ישראל _________ להם לאלוהים" (פרק כט).  .5

עליו נשא אהרון הכהן את החושן _________.  .6

שם נרדף לציץ _________.  .7

רצועות האפוד המונחות על הכתפיים ומשתלשלות כלפי מטה _________.  .8

פרי שלא נאכל בפרשתינו, והוא עשוי מתכלת ארגמן ותולעת שני _________ על ה _________.  .9

הסחוס האמצעי שבאפרכסת האוזן _________.  .10

ד. פרשיות החודש
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מאת עוזי קייש

לפניך מילים במגילת אסתר שמשמעותם שונה מהמובן הרגיל שלהם.  מהם?

א) השלם את המילים החסרות בפסוקים שבכל סעיף וסעיף.
א)     "ו-____ בערה ___ " (אסתר א, יב) א)  זה בער ולא אש -   

ב)     "והנחה ל-____ עשה" (אסתר ב, יח) הנחה ולא בחנות -    ב)  

ג)     "בראש ה-____" (אסתר ה, ב) ראש ולא של אדם -    ג)  

ד)     "ככר ____" (אסתר פרק ג, ט) ד)  ככר אבל לא של לחם -   

ה)     "נדדה ____ המלך" (אסתר פרק ו, א) התנדנדה ולא נדנדה -    ה)  

ו)     "_____ היתה אורה" (אסתר פרק ח, טז) אור ולא ממנורה -    ו)  

ז)    "____ לכבוש ___  ___" (אסתר פרק ז, ח) כבש אבל לא עיר -    ז)  

ח)    "ותכריך ___" (אסתר פרק ח, טו) תכריך ולא למתים -    ח)  

ט)    "____ ותכלת" (אסתר פרק א, ו) שם של ירק ולא אוכלים אותו -   ט)  

י)     "פתגם ____" (אסתר פרק א, כ) פתגם ולא פתגם -    י)  

יא)   "את _____ ואת מנותה" (אסתר פרק ב, ט) קיבלו במנות וזה לא אוכל -   יא)  

יב)   "__   __ רב ____ לעשות כרצון איש ואיש"  רב , שאינו תלמיד חכם -   יב)  

             (אסתר פרק א, ח)

יג)    "___       _ יסד ____" (אסתר פרק א, ח) יסד אבל לא ביסודות הבנין -   יג)  

יד)   "____ ספרים ביד ____" (אסתר פרק ג, יג) ספרים – לא שלומדים בהם -   יד)  

טו) "___   ___   ___ על העץ" (אסתר פרק ז,י) עץ ללא פירות עליו -    טו) 

טז)    "_______ יצאו מבהלים" (אסתר פרק ח, יד) בהלה ולא מאזעקה -     טז)  

חידודי מגילת אסתר

 י כ ב  נ ה מ  י  נ ר ת ש ח א ה ב  י ר ה פ ס ל כ
 ב ש ט  י ב ר ש  ו ת כ ה ל כ  ו  ו מ ד  י א  י ב  ו
 ל  נ  י מ ע  ו  י  נ א  נ  י ד צ  י ת ב ע מ  י  י א  י

 ת ת ה  ו ת מ ח  ו מ מ ה  י ל ל ר ט ב כ ת  י ת ת
 א ג ג מ מ צ  ו ד ח א ח  י ש ל ה מ ל  ו ה ת ה ל
 ת ל מ ר ה  ו  י ר ח ת ע ס פ מ א ה ת ל מ  י מ  ו

 ה  י כ ת מ  נ  י ש  י ל ק  נ ל א  י  י ה ר  י ה  נ א
 מ ה  י ש  ו מ ד  ו ה ח  י כ ה ה ש מ  ו ח מ ע ה ת
 ל  ו  ו ת כ ר ל ש ה ה כ  ו  ו ה ר ק  ו ל ת ל ר ה
 כ ד ע ב פ ש ר ה מ ר  ו ד ת ל  י ש כ ת  ו כ צ מ
 ה  י  י  נ א  י ש ל כ ה  י פ ל ה  נ כ  י כ ה ל  י  נ
 ב מ  י ע מ ל כ  נ ס מ  י ל ס פ ר כ ט ב מ  נ מ  נ
 ו מ ח  ו ל ש  נ  ו פ כ ל מ ה  י  נ פ ל מ  נ מ ל  ו
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי אדר-ניסן/ מאת מלכה אהרונסון

א. פורים
משלוח מנות איש לרעהו - משנכנס אדר מתחילים להכין משלוח מנות

1. כלי למשלוח מנות (ויטרז' צבעוני)
החומרים:

� מיכל של חלב או כל מיכל מרובע מקרטון (מיכל חלב סויה) 

� נייר כסף

� לורדים על בסיס ספירט / לא נמחקים/ עיפרון

� סכין יפנית, מהדק, דבק פלסטי

� סרט בד ברוחב 2-1 ס"מ.

ההכנה

� מצפים את המיכל בנייר כסף, אפשר לאורכו או לרוחבו

� חותכים את המיכל בגובה הרצוי 

(יש  העיפרון  בעזרת  וכו'  עלים  פרחים,  בציורי  המיכל  את  מקשטים   �
יפנית  על הציור עם סכין  עוברים  כך  כי אחר  לצייר את הציור חזק 

וחותכים ויטרז') צריך שיהיה רווח בין עלה לעלה או בין הקישוטים 

השונים.

ומקשטים בטושים. אפשר לכתוב  צלופן  נייר  מדביקים בצד הפנימי   �
פסוקים מילה בכל צד כמו: "משלוח מנות איש לרעהו", או "ליהודים 

הייתה אורה ושמחה" או "משנכנס אדר מרבין בשמחה" או "ומרדכי 

יצא מלפני המלך".

� החניכים הבוגרים יכולים לכתוב בחריטה ולחתוך בעזרת הסכין היפנית (כמו בקישוטים האחרים).

� החניכים הצעירים יותר יכולים לכתוב בעזרת הטושים.
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� מצפים מבפנים בנייר כסף או שאריות בדים. בסיום מהדקים את הסרט בשני צידי הסלסלה וממלאים 
במשלוח מנות.

הערה: כדאי באותה הזדמנות לדבר על מה רצוי ומה לא רצוי להכניס למשלוח המנות. מבחינת ההלכה 

כדאי לפחות 2 מיני מאכל אפויים או מבושלים, משלוח מנות לעניים - להתאים את המשלוח למקבל, לאדם 

מבוגר, לילד - הן מבחינה בריאותית - אכילת ממתקים מופרזת.

לגיוון

אפשר לעשות זאת עם קופסת קוטג' (לחניכים   .1

קשה  הקוטג'  קופסת  את  כי  יותר),  הבוגרים 

לחתוך.

בשאריות  מבחוץ  הקופסה  את  לצפות  אפשר   .2

הבד  (אם  בויטרז'  צורך  אין  שאז  בדים 

מקושט).

כדאי לגזור את הבד מעבר לגבולות הקופסא,   

כך שיהיה אפשר לקשור בסרט למעלה וחלק 

מהבד יפול מעל לסרט.
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אין צורך להדביק את הבד סביב הקופסא כי הסרט קשור חזק.

2. רעיונות נוספים למשלוח מנות
החומרים:

� מיכל חלב ריק 

� ניירות צבעוניים

� עיפרון, מספריים

� סרט בד ברוחב 2-1 ס"מ.

� דבק פלסטי

ההכנה:

חותכים את הניירות הצבעוניים למרובעים בגודל 2X2 ס"מ (לא חייב להיות במדוייק, אפשר בגדלים   �
שונים).

עוטפים את העיפרון בצדו העליון (לא בצד שכותבים בו) בנייר צבעוני וטובלים בדבק ומדביקים את   �
הנייר הצבעוני מסביב למיכל. 

ממלאים את כל המיכל בניירות הצבעוניים ומקבלים קישוט תלת מימד, חותכים את המיכל באורך   �
הרצוי ומוסיפים את הסרט.
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3. מה להכניס למשלוח המנות 
החומרים:

� ביצים קשות

� ניירות צבעוניים (בריסטולים הם עמידים)

� דבק פלסטי

� לורדים על בסיס של ספירט (לא נמחקים)

הכנת ביצים בצורת ארנבת

לצייר קו בשליש הקדמי של הביצה  �

ואדום,  ורוד   - שמתחברים  צבעים  ב-2  כפולות  אוזניים  מדביקים   �
כתום וורוד

מדביקים עיניים, אף ופה - העיניים יכולות להיות עגולות. לילדים   �
עם יכולות יותר אפשר להוסיף ריסים בהדבקה.

ולהוסיף  הביצים  על  לצייר  פשוט  אפשר  יותר  הצעירים  לחניכים   �
עיגולים או עיניים.

עיגול בתוך עיגול הדבוקים בדבק פלסטי  �

מדביקים רצועות בריסטול כשפם  �

מסביב  כשגוזרים  צבעים  בשני  עיגול  בתוך  מעיגול  בנוי  הזנב:   �
חריצים, או לחילופין כמה רצועות נייר מאחור.

לגיוון:

בלוד  הקשה  הביצה  את  לקשט  לתת  אפשר  הצעירים:  לחניכים 

ולעטוף את הביצה בנייר צלופן כמו סוכריות.
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4. קופסאות שימורים מקושטות למשלוח מנות 
החומרים:

� קופסת שימורים כלשהי

� בריסטול

� נייר קרפ

� צבעים

� מספריים

� דבק פסלטי

ההכנה:

� גוזרים רצועות ברוחב 2-3 ס"מ מנייר הקרפ - אפשרי בצבעים שונים

� את הרצועות גוזרים לאורך עד החצי

� עוטפים מסביב לקופסה את הנייר ומדביקים עם דבק פלסטי - אפשרי בצבעים שונים ומכסים את כל 
הקופסה.

� גוזרים כובע ליצן או תרבוש ומקשטים. מוסיפים בהדבקה נעליים או רגלי בעלי חיים בבסיס ומדביקים 
עיניים.

� והרי 2 תבשילים מקושטים לפורים העונים על ההלכה.
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ב. פסח
בכל בית מכינים חרוסת, בכל עדה מכינים אותה אחרת אך יש משהו קלאסי המשותף לכולם ואלו 

החומרים

1. סידור פרחים מחרוסת (מתאים ל-20 עיגולים)
החומרים:

� 1 כוס אגוזי מלך קלופים

� 1 כוס שקדים קלופים

� 100 גר' תמרים

� 100 גר' צימוקים

ההכנה:

� טוחנים את כל החומרים יחד. אפשר לתת לחניכים לקטוש יחד לפירורים או חתיכות גסות.

� מכניסים שקדים ואגוזים לתוך מגבת או בד כלשהו ודופקים באבן על הבד.

� מערבבים הכול יחד לעיסה

� צרים עיגולים ומכניסים למנג'טים

� נועצים שיפוד בעיגול ומכניסים לצנצנת צרה וארוכה

� גם מקשט את השולחן וגם לכיבוד.

לגיוון:

� נועצים בעיגולים קסמי שיניים

� מכניסים ספוג של פרחים לקערה נמוכה 

� ניתן לשלב קסמים ושיפודים חתוכים לשניים.
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2. מפית לכיסוי המצות
החומרים:

� בד כותנה או כל בד שהחוטים בו עבים בגודל 35X35 או 
45X45

� צבעי פולכרם, צבעים רגילים או לורדים

ההכנה:

� החניכים מציירים על הבד ככל העולה על רוחם.

והרי  צד,  3-4 ס"מ של חוטים מכל  בסיום מורידים בערך   �
המפית מוכנה.

"שבעה  כמו  מהתורה  פסוקים  להוסיף  ניתן  כאן  גם   �
ימים מצות תאכלו" וכו'.

3. כרית למסובין
החומרים:

35X70 40 אוX80 בד כותנה או כל בד שהחוטים בו עבים, בגודל �

� צבעי פולכרם, צבעים רגילים או לורדים.

הכנה:

מקשטים את הבד בצבעים ותופרים בשני צדדים וממלאים בצמר   �
גפן סינטטי או בבדים ישנים. 

תופרים את הצד האחרון הפתוח.  �
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4. פרחים מיובשים לשימוש לזמן ארוך
החומרים:

� 8 שושנים

� כמה ענפי רוזמרין או אקליפטוס או לחלופין כל עלה שהוא עמיד

� צנצנת עגולה או מרובעת

� צבעי שמן או צבעי אקריליק

� ספוג של פרחים

� מספריים

ההכנה:

ותולים אותם הפוך  8 השושנים  לפני ההכנה לוקחים את  ימים  כעשרה   �
למשך שבוע עד עשרה ימים לייבוש

� מכניסים את היד לתוך הצנצנת והופכים אותה כך שהפתח יהיה כלפי 
כך  הצנצנת,  על  האקריליק  צבעי  את  מטפטפים  מכחול  ובעזרת  מטה, 

שמתקבלים קווים ללא צורה.

הערה: לפעמים הצבע סמיך ויש לדלל אותו במים.  

וצבע  שעה-שעתיים  לאחר  מתייבש  האקריליק  צבע   - להתייבש  מניחים   �
השמן לאחר יום-יומיים.

כאשר  הצנצנת  לתוך  הספוג  את  מכניסים   �
משאירים כ-1 ס"מ בחוץ.

הוראות להכנת צנצנת מרובעת

גוזרים את הפרחים צמוד לספוג ונועצים שורה אחת 

של שושנים (4 שושנים), שורה שנייה של רוזמרין או 

נובל בצורה צפופה,  עלי הדס או כל עלה אחר שלא 

שורה שלישית שוב 4 שושנים ואחר כך שוב רוזמרין. 

מאוזנת  בצורה  רוזמרין  עלי  עוד  מוסיפים  בסיום 

סביב הסידור כדי לכסות את הספוג.
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חומר אור-קולי

התורני.  במרפ"ד  ה-DVD המתפתחת  מספריית  פריטים  לשאול  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

פרטים בטל' 02-5601303.

ו. פורים
סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ונהפוך הוא - (יסודי וחטיבת ביניים)  - 23, 287, 5369 - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון של "ונהפוך   �
הוא" (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

- הדינים  - פורים: משלוח מנות ומתנות לאביונים  (כ.ר.), 287, 5369   158 - (יסודי)   - מנות ומתנות   �
וההווי הקשורים בו (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

חג הפורים - (חטיבת ביניים) - 131, 5369 - מצוות פורים ומנהגיו בעדות השונות משולבים בהצגות   �
ילדים ותיאטרון בובות (ברק שקהיין).

ולעניין")  "קצר  (מהסידרה  פורים  נושא  על  בידור  תוכנית   -  5369  ,296   - ביניים)  (חטיבת   - פורים   �
(טלוויזיה כללית).

היא  פרס,  למלכת  הופכת  ידועה  ולא  צעירה  יהודייה  אשה   -  5369 389(ר),   - (על-יסודי)   - אסתר   �
רוסית, כתוביות  (דובר  ומהשמדה  כדי לחלץ את עמה ממצוקה  והמרץ שלה  משתמשת בכל השכל 

בעברית) (בהפקת גשר).

לא רק בימי אחשוורוש -  (על-יסודי) - 443, 5370 - איך חוגגים את פורים? מהם "פורים שפילס"?   �
מהו הקשר בין הרעיונות של מגילת אסתר לבין הנושאים של "פורים שפילס"? השחקנים והזמרים 

מציגים ושרים.

מאחורי  שמסתתר  מה  על  משוחחים  שמרוק  חנא  ופרופ'  צוקרמן  מאיר  הרב  שבייד,  אליעזר  פרופ'   

הפנים הצוהלות של מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 564 - חידון במגילת אסתר (מסידרת "פיצוחים") (טלוויזיה חינוכית).  �

השואה - הרב נויגרשל (על-יסודי) - 602, 5370 - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים ובעיות הקשורות   �
במגילת  ורמזים  ציון  ושיבת  הנבואה  והיסורים,  הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה  לנושא 

אסתר (יהדות מזווית שונה בע"מ).

�  מבראשית - 5370 - פרשת זכור ומגילת אסתר - הרב מרדכי אלון.

חומר עזר
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת תרומה                  

ארון.  (1
2)  שמן המשחה, קטרת סמים.

3)  תרומה, מאתם.
זר, לארון, לשולחן.   (4

5)  כפורת.
גביעים, פרחים.  (6

7)  פרוכת, קודש, קודש הקודשים.
מקשה.  (8
שיטה.  (9
תחש.  (10

פרשת תצווה                  
1)  בוקר, בין הערביים.

ַּגְבלּות.  (2
דם הנפש.  (3

הקודש.  (4
ושכנתי, והייתי.  (5

לבו.  (6
נזר.  (7

כתפות.  .8
הרימון, המעיל.  (9

תנוך.  (10

 ג  נת ג ב הנשמ  צ
 ד צ ה נתש נהמ  נח
  ר ע  ו ר  ד י מח 
מ י ר ד נ  י ה י ותה
 ר  יש  ר דא מא מ
 יש ר  י ב  ג ד  ב ד נ
מ  י ו להה ד וה י  ב
ה ל  ו ד  י  נ ד ש נ
 נמא הח ו לש  כ לה
 ב ו גמ  ל בה  רס ומ
 י ד ו מ י לקש  פח ד
א  ד י ו ל ה נ ב י ת
ה י ל וש  ע  ו לת וא
  ב מ יהת ר יש  ר 
ה ב רא ת ו ד  נ ו י צ
 רה צ  י כ ד רמ  י דמ

כי תשא                  
גויים, גבולך.  (1

דל.  (2
ושמרו, ברית.  (3

זר.  (4
תבשל גדי בחלב אמו.  (5

מי לה' אלי.  (6
סמים.  (7

אמורי, כנעני, חיתי, פריזי, חוי, יבוסי, גרגשי.  (8
תתצון, תשברון, תכרתון.  (9

עם קשי עורף.  ׂ10

פרשת ויקהל                  
1)  דעת.

הביאו.  (2
ַוְיַצץ.  (3

חח.  (4
טפח.  (5

כרובים.  (6

לולאות.  (7
עשתי עשרה.  (8

קרסים.  (9
רבוע.  (10

פרשת פקודי                  
איפוד, אבנט.  (1

הלויים, הכוהן.  (2
ויכס, וכבוד.  (3

זרת וזרת.  (4
ניסן.  (5

ענן.  (6
צפון.  (7

שוליים.  (8
בטורים.  (9

תכלת.  (10

פרשת ויקרא                 
אליה.  (1

בכורים.  (2
דבש.  (3

זריקת הדם.  (4
חטאת.  (5

טובל.  (6
לבונה.  (7
נשיא.  (8

קרנות המזבח.  (9
תור.  (10
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"שניצל  פעולת  ללוחות  תשובות 
בורשט לפורים"

לוח 2
1.    אגרת   
2.     גדול  
3.    טבעת  

4.    ככה יעשה             
5.    לך כנוס                 
6.     מלכות                  

7.     סוס
8.     עץ

9.     פור
10.   צום
11.   קצף

12.   רצים  

לוח 3
עשן - רעשן      .1

גמילה - מגילה  .2
הסתר - אסתר  .3
4.  רש, זרש, תרש

מן - המן  .5
שתי - ושתי  .6

דר - אדר  .7
מרדכי  .8

מוץ - צום  .9
רגול - גורל  .10

גידם - דגים  .11
הפרתמים  .12

לוח 4
כוש

המלכות
הייתה אורה ושמחה וששון ויקר

המלך
בעיניך

המן
שונים

כלשונו
סוגים רבים - כלים מכלים שונים

מדינות רבות - מהודו ועד כוש
כמו שאתה רוצה - כטוב בעיניך

הרבה, בשפע - כיד המלך
מחשבה רעה - מחשבת המן

ימי שמחה - ליהודים הייתה אורה ושמחה
מה שתבקש, תקבל - עד חצי המלכות

כפי ההבנה של כל עם ועם - עם ועם כלשונו.

׳׳לעשות אותם ימי משתה ושמחה

 לרעהו
ומשלוח מנות איש

ומתנות לאביונים.׳׳

לי בצאתי ממצרים׳׳

׳׳והגדת לבנך ביום ההוא

לאמור: בעבור זה עשה ה׳

! ן חגים ומועדים לששו

חגים ומועדים לששון!




