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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי

(אירועים ואתרים)

חודש אלול
הקדמה

"אלול" - חיפוש ובילוש

כשהיו עם ישראל בגלות בבל, הם נתנו לכל חודש מחודשי השנה שם בשפה 
הארמית: תשרי, חשון, כסלו, טבת וכו' - כל חודש לפי מהותו ועניינו.

 : הוא  אלול  המילה  תרגום  "אלול".  בשם  כינו  הם  בשנה,  האחרון  החודש  את 
חיפוש, חיטוט, בילוש. כפי שמתרגם אונקלוס על הפסוק (במדבר טו:יט): ויתורו 

את הארץ - ויאללון ית ארעא.

היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?

בואו חשבון!

מדי  היומי,  הפדיון  את  סופר  הוא  יום  כל  בסוף  בחשבון.  חי  תמיד  טוב  סוחר 
יותר  להשקיע  עליו  במה  תמיד  מחשב  מוחו  ההוצאות.  את  הוא  מחשב  חודש 
ובמה פחות, באלו הוצאות עליו לחסוך ובמה לא, כמה חייבים לו, כמה הוא חייב, 
וכו'. אולם החשבון הגדול ביותר מגיע בסוף השנה, בעת עריכת המאזן השנתי. 
המאזן השנתי נותן מבט כולל ורחב יותר על העסק, זהו הזמן האידיאלי להסיק 
מסקנות טובות יותר, לשפר ולייעל את העסק בצורה משמעותית. שום סוחר לא 

יוותר על החשבונות הסוף שנתיים.

כולנו סוחרים!

העולם הזה - הוא יריד ענק, שבו אנו הסוחרים, המחליטים מה לקנות ומה לא, 
מאלו הפסדים ונזקים צריך להיזהר, במה שווה להשקיע ובמה לא.

"ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמוְׁשִלים - ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון!" (במדבר כא:כז) - המושלים על יצרם חיים 
תמיד בחשבון. יהודים יראים ושלמים עושים לעצמם חשבון נפש בכל יום ויום.

אולם החודש האחרון של השנה, חודש אלול - הוא חודש המיוחד לכך ביותר. 
ולהתבונן היטב בנבכי הלב,  ורחב, לבלוש  זהו הזמן לערוך חשבון נפש אמיתי 
ובכך להגיע מוכנים אל יום ראש השנה - יום הדין. כמאמר הפסוק (איכה ג:מ): 

ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה - ְוָנׁשּוָבה ַעד ה'.

התקדמות אישית

התבוננות  לערוך  חייב  הוא  ה',  בעבודת  ולהתקדם  להשתפר  רוצה  כשהאדם 
בעצמו, ולהסיק מסקנות אישיות: אלו הלכות אני צריך להתחזק בשמירתן? אלו 
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מידות עלי לשפר? על אלו מעשים עלי לחזור בתשובה? אלו הנהגות טובות אני 
יכול לאמץ לעצמי? וכך בעזרת ה' לעלות ולהתעלות.

כאן חובה עלינו לזכור מה שאמרו בעלי המוסר: האדם צריך לדעת מה ביכולתו 
לתקן - ולתקן, ומה אין ביכולתו לתקן - ולהניח. כי באמת הקב"ה לא רוצה מאף 
 - שני  ומצד  בכל.  ומתוקן  מושלם  להיות מלאך,  ייהפך  הוא  חודש  אחד שתוך 
היכולת  לפי  ולהשתפר  להתקדם  אלא  מקום,  באותו  ולדרוך  להישאר  לא  גם 
והנתונים שלו, בבחינת מה שאמרו במשנה (אבות פרק ג משנה טז): לא עליך 

המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה.

מזל החודש 

"שובי  הפסוק  שם  על   - בתולה   - הוא  אלול  חודש  של  מזלו 
בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה" (ירמיהו לא).

כאשר עם ישראל חוטא, הוא נמשל לאשה הסוטה תחת בעלה. 
את  לו  מוחק  הקב"ה  תשובה שלמה,  עושה  הוא  כאשר  אולם 
עם  חדש  קשר  יוצרים   - בתולה  בבחינת  הם  ואז  כליל,  העוון 

הקב"ה, נקיים ומטוהרים מכל חטא, כאילו מעולם לא חטאו.
www.a�er4u.com/online :מתוך

אירועים
ח באלול תשס"ה (2005) – יום עיון ותפילה על חבל עזה וצפון השומרון.

עם יציאת כוחות ישראל ביום ח באלול תשס"ה, הפלסטינים חיללו, הרסו 
ושרפו את בתי הכנסת והישיבות שנותרו בחבל. לפיכך יום זה נקבע ליום 

תפילה ועיון וחשבון נפש.

בכנסת חנכו פינת הנצחה לבתי הכנסת שחרבו בגוש קטיף. בבית הכנסת 
שבכנסת הוצב שריד עשוי שיש, שהיה חלק מארון הקודש בבית הכנסת 

של היישוב עצמונה.

בית הכנסת בנווה דקלים
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טז באלול תשס"ב (2002) – נפטר שמעון 
צייד   - שואה  ניצול   - ז"ל  ויזנטל 

הנאצים.

כשההיסטוריה תביט אחורה, אני 
שהנאצים  ידעו  שאנשים  רוצה 
בני  מיליוני  יכולים להרוג  היו  לא 
אדם מבלי להיענש", אמר ויזנטל.

השנייה,  העולם  מלחמת  בסיום 
לנירנברג שבגרמניה  ויזנטל  נסע 
הרבים  במסמכים  לעיין  כדי 
המלחמה.  שנות  במשך  שנכתבו 
עדויות  לגלות  הייתה  מטרתו 
הפושעים  אל  שיובילו  ועקבות 

הנאציים.

לחקר  במחלקה  עבד  תחילה, 
את  באוסטריה  הקים  מכן  לאחר  האמריקני.  הצבא  של  מלחמה  פשעי 
המרכז לתיעוד היסטורי יהודי. בשנת 1977 הוקם בלוס אנג'לס הארגון 
ויזנטל להבאה  ויזנטל". במשך שנות עבודתו היה שותף  "מרכז שמעון 

לדין של יותר מ-1000 פושעי מלחמה נאצים ובהם:

יהודי  לגירוש  אחראי  שהיה  בֶאס-ֶאס,  בכיר  קצין   - אייכמן  אדולף    •
בישראל  לדין  הועמד  אייכמן  וההשמדה.  הריכוז  למחנות  אירופה 

והוצא להורג.

פרנץ שטנגל - מפקד מחנות ההשמדה טרבלינקה וסוביבור. שטנגל    •
הועמד לדין בגרמניה ונידון למאסר עולם.

אחראי  היה  הערכה  לפי  אשר  סילברבר,  קרל  האוסטרי  השוטר    •
למעצרה של אנה פרנק. 

כל חייו הצטער ויזנטל על שלא הצליח להביא ללכידתו של יוזף מנגלה, 
שמת במקום מחבואו בדרום אמריקה.

בשנים האחרונות לחייו הזהיר ויזנטל שאין להשוות את השואה לפשעי 
שאירע  מה  'שואה'.  במילה  זלזול  של  בזמן  חיים  "אנו  אחרים  מלחמה 
דין  גזר  היה  יהודי  לכל  הפשעים.  יתר  עם  להשוואה  ניתן  לא  ליהודים 

מוות בלא תאריך" אמר ויזנטל.

במהלך חייו קיבל ויזנטל אותות הוקרה ממדינות רבות, ובהן אוסטריה, 
ותואר אבירות של כבוד מאליזבת השנייה, מלכת אנגליה, בהוקרה על 

מפעל חייו למען האנושות.

לפני שנתיים סיים את שנות עבודתו בהבאת הפושעים הנאציים לדין, 
וכך סיכם את חייו הארוכים:

"סיימתי את עבודתי... מצאתי את רוצחי ההמונים אותם חיפשתי וחייתי 
אחרי מותם".
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חודש תשרי
חודש תשרי - ראשון לחודשי השנה. במקרא - החודש השביעי למניין החודשים 

מניסן.

מזל החודש: מאזניים.

האדם  של  מעשיו  לפי  כולו  העולם  כל  נדון  זה  שבחודש  לפי 
ושוקלים במאזניים זכויות כנגד עוונות.

תקופת תשרי בשדה

תקופה זו של סוף קיץ ותחילת הסתיו כשהחום עדיין מורגש, אולם חשים כבר 
את התקצרות הימים והתארכות הלילות, הלחות בלילות הולכת וגוברת. החצבים 
בסיום פריחתם. במישור החוף פורחים חבצלת-החוף ונר-הלילה החופי, באזור 
ההר המרכזי פורח החורשף המצוייץ, הצמחים החד-שנתיים עדיין רדומים והרב 
הגולש  הזיתים  במסיק  יתחילו  החודש  סוף  לקראת  באבק.  מכוסים  -שנתיים 

לחודש חשוון.

 

אירועים
א-ב תשרי – ראש השנה. 

ראש השנה הוא החג היחיד שחל בראש חודש (א תשרי) ונמשך יומיים 
רצופים, אך שני ימים אלה נחשבים למעשה ליום אחד ארוך – בארמית 

"יומא אריכתא".

ראש השנה נחשב ליום הדין הכללי לכל העולם שבו הקב"ה דן ושופט 
את כל באי עולם ומכאן חשיבותו.

ימי  עשרת  נקראים   – הכיפורים  יום  עד  השנה  מראש   – הימים  עשרת 
תשובה. יש המכנים את התקופה – בין כסה לעשור, על פי הפסוק "תקעו 

בחודש שופר בכסה ליום חגנו" (תהלים פא:ד).
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ג תשרי – צום גדליה. 

לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו 
מעט אנשים שהיוו את דלת העם - איכרים ויוגבים. על האנשים האלה 
הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם. גדליהו ריכז את כל היושבים 
בציון וניסה לשקם את החיים בארץ-ישראל ובתוך כך לעורר את התקווה 

לחידוש המלוכה בארץ.

לצנינים  היו  היהודים  ובקרב  בבל,  בעיני מלך  גדליהו  מעמדו הרם של 
את  שלח  הוא  יהודה,  בשארית  צרה  הייתה  שעינו  עמון  מלך  בקרב 
ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה ביהודה לרצוח את גדליהו. בעקבות 
וכך  למצרים,  וברחו  בבל  מלך  מנקמת  חששו  בארץ  היהודים  הרצח, 
נתפזרה שארית הפליטה והארץ נותרה שוממה - לפיכך נקבע יום צום, 
המבטא את פיזור שארית הפליטה שנותרה ביהודה (ליתר פרטים, ראה 

ספר מלכים ב: כה, כו-כח).

י תשרי – יום הכיפורים. 

יום הכיפורים הוא יום מיוחד שיש לו שתי פנים. מצד אחד - זהו יום של 
חרדה ופחד מגזר הדין ומצד שני - זהו יום של תקווה והבטחה לסליחה 
יום הכיפורים אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ללא  ולמחילה. 
בקשת סליחה ופיוס. על פי המסורת היהודית אנו מתעלים ביום זה מכול 
הצרכים הגופניים - אכילה, שתייה, רחיצה וגם מפעולות רגילות אחרות 

ומקדישים את כל שעות היום לתפילה בבית הכנסת ולחשבון הנפש.
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י תשרי תשל"ד (1973) - מלחמת יום הכיפורים. 

המלחמה שפרצה ביום הכיפורים תשל"ד הייתה אחת הקשות שידעה 
מדינת ישראל מעודה.

ההגנה  קווי  את  פרצו  וסוריה  מצרים  צבאות  של  גדולים  כוחות 
הישראליים בתעלת סואץ וברמת הגולן. במשך מספר ימים היו לכוחות 
האויב הישגים, אך עד מהרה התהפך הגלגל - הסורים נהדפו מכל רמת 
הגולן וכוחות צה"ל כבשו מובלעת בתחום סוריה, ואילו בחזית הדרום - 
על אף האחיזה המצרית ברוב קו המוצבים הישראליים - הצליחו כוחות 
צה"ל לחצות את התעלה, לכבוש במצרים שטח גדול ממערב לתעלה 
ולכתר ארמייה מצרית שלימה ממזרח לה. המלחמה הופסקה כשברית 

המועצות איימה על ישראל.

גדולים כשלעצמם, הושמו בצל בשל ההפתעה  ההישגים הישראליים, 
ומספר  רבים  בתחומים  המוכנות  אי  המצרית-סורית,  שבהתקפה 
ו-300 שבויים  פצועים   7,500 הרוגים,  מ-2,500  יותר   - הגדול  הנפגעים 
אחרי המלחמה, ובעיקר לנוכח מסקנות ועדת אגרנט חלו שינויים גדולים 

בצמרת הצבאית והמדינית.

על פי "50 על 50" - מאתיים אירועים וציוני דרך תש"ח-תשנ"ו, מרדכי נאור  
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יא בתשרי תש"ז (1946) - הקמת אחד עשר יישובים בנגב. 

במוצאי יום הכיפורים עלו על הקרקע אחד עשר יישובים בנגב.

שאסר  הבריטי,  השלטון  נגד  היהודי  היישוב  של  המאבק  ימי  אלה  היו 
להקים יישובים חדשים באזורים רבים בארץ.

לפי תכנית מוריסון גריידי לחלוקת הארץ משנת 1946, הנגב לא נכלל 
להרחיב  היישוב  מוסדות  החליטו  בתגובה  היהודית.  המדינה  בתחומי 
את ההתיישבות בנגב וליצור עובדות בשטח. למבצע היו שותפים הקרן 
הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית, ה"הגנה" וחברת "מקורות". התכנית 
להעלות את אחת עשרה הנקודות קודמה כתוצאה מגילוי מאגר מים תת-
קרקעי גדול באזור. תכנון קו המים, בעקבות הגילוי, השפיע על החלטת 
ועדת האו"ם "אונסקו"פ", בקיץ 1947, לכלול את הנגב בתחומי המדינה 
היהודית חרף התנגדות מדינות ערב והממשלה הבריטית. זמן קצר אחר 
כך פרצה מלחמת השחרור ויחד עם חטיבת הנגב עמדו היישובים האלה 

מול הערבים, ולמעשה, קבעו את גורל הנגב.

י"א היישובים היו כפר דרום, בארי, נירים, אורים, חצרים, נבטים, משמר 
הנגב, שובל, קדמה, תקומה וגלאון.

ללמוד  כדי  עם  ניר  בקיבוץ  הנגב  וביטחון  המים  במוזיאון  לבקר  כדאי 
 1,000 בת  בבריכה  שוכן  המוזיאון  היישובים.  י"א  הקמת  תקופת  על 
ממ"ק שהוכנסו אליה שני צינורות של המוביל הארצי. בתחתיתם רצפת 
זכוכית ומתחתיה מזרקה מוארת. על קירות הבריכה תצלומים מתקופת 
הסבר  המבקרים  מקבלים  אוזניות  ובעזרת  בנגב,  ההתיישבות  ראשית 
על המוצגים. חיזיון אור קולי מציג נושאים אלה: ביטחון הנגב במלחמת 

העצמאות, המים וההתיישבות בנגב, הנגב בעבר, בהווה ובעתיד.

outsiderprod@gmail.com לפרטים בטל' 050-5709042, דוא"ל
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יג בתשרי תשי"א (1950) - הסתיים מבצע "מרבד הקסמים". 

בשנת 1949-50 כ-47,000 מתוך 50,000 יהודי תימן עלו ארצה במבצע 
במשך  הקסמים".  "מרבד  העממי  בשמו  גם  ידוע   - נשרים"  כנפי  "על 
יהודי  הוטסו  ליומיים,  אחת  של  ממוצעת  בתדירות  רצופות,  שנתיים 
אי  בריטי.  שלטון  תחת  ההיא  בעת  שהייתה  מעדן  ישירה  בטיסה  תימן 
סואץ  תעלת  חסימת  עקב  הים,  בדרך  העולים  את  לשלוח  האפשרות 
וקויימו  אווירי  מבצע  על  הוחלט  ישראלים,  למעבר  או  ישראלי  לשייט 
כ-500 טיסות במטוסים אמריקאיים. משנחת המטוס על אדמת ישראל 
היו העולים מנשקים את האדמה בבכי של שמחה ומברכים על הגאולה. 
ישראל  עם  עבור  סמלית  משמעות  בעל  הוא  הקסמים"  "מרבד  מבצע 

כולו, בייצגו באופן חד ומובהק את נס קיבוץ הגלויות. 

שני ציוני דרך בולטים בעליית יהודי תימן - העלייה המגובשת הראשונה 
של 1882 שנת תרמ"ב, אשר בחילוף אותיות היא "בתמר", ובה ראו שנת 
גאולה מלשון הפסוק בשיר השירים "אמרתי אעלה בתמר" (שיר השירים 
ז:ט), והעלייה ההמונית במבצע "מרבד הקסמים" שהשלים את שיבת כל 

יהודי תימן להוציא כאלפיים וחמש מאות נפש.

עם  ה-13,  המאה  מאז  החלה  תימן  יהודי  בקרב  לארץ  לעלות  הכמיהה 
שחרור הארץ מידי הצלבנים. מאז עשו זקנים מאמצים עליונים להגיע 

לארץ למות ולהיקבר בה.

עולי תימן נתברכו בתכונות אשר הקלו על קליטתם בעבודות החקלאות 
להעסיקם  נטו  האיכרים  העבודה.  לכיבוש  תרמו  ובכך  בארץ  והבניין 
היה  התימני  הפועל  ובדרישותיהם.  בצורכיהם  צנועים  היותם  משום 

קשור למשפחתו, יושב ישיבת קבע ומצוי בכל עת שיידרש.

יהודי תימן במטוס בדרכם לישראל
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את  מאליו.  מובן  עניין  פרנסה  לשם  כפיים  בעבודת  ראו  תימן  יהודי 
מיומנותם במלאכות השונות ריכזו במשך שנות גלותם. נכבדי הקהילה 
וראשיה מילאו את תפקידם הציבורי בחינם ולמחייתם עסקו באומנות 
ובמלאכה. בארץ ישראל נוספה לעבודתם ההתלהבות שבאה בראותם 

עצמם מבורכים בזכות להגשים את שיבת ציון ובניינה במו ידיהם.

על-פי "יהודי תימן", מרכז ההסברה

טו בתשרי-כא תשרי - חג הסוכות. 

(שני  הסוכות  חג  הוא   - לחגוג  מצווה  שהתורה  הרגלים  משלוש  אחד 
האחרים הם פסח ושבועות), על פי הפסוק "שלוש פעמים בשנה יראה כל 
זכורך את פני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר (בבית המקדש) בחג המצות 
ובחג השבועות ובחג הסוכות" (דברים טז, טז). מצווה זו של עלייה לרגל 
לירושלים הייתה קשורה לבית המקדש השני ובמיוחד בחג הסוכות - חג 

האסיף עם סיום העבודות החקלאיות.

האדם שהיה שרוי מאז תחילת חודש אלול בחרדה של ימי הדין סמוך 
ובטוח כי תפילותיו נתקבלו והוא ניגש מיד במוצאי יום הכיפורים לעסוק 
במצוות בניית הסוכה. החג מזכיר לו את חסדי ה' לבני ישראל בנדודיו 

במדבר בדרך מן השיעבוד במצרים לחירות לאומית ורוחנית.

חג הסוכות משופע במצוות רבות. את הפסוק "שובע שמחות את פניך" 
(תהילים טז) דרשו חז"ל אל תקרי שובע אלא שבע. אלו שבע המצוות 
ערבה,  הדס,  לולב,  אתרוג,  סוכה,  הסוכות:  בחג  עלינו  ציוותה  שהתורה 

שלמי חגיגה, שלמי שמחה.
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כא בתשרי - הושענא רבא. 

של  שביעי  "יום  הבבלי  בתלמוד  נקרא  הסוכות,  חג  של  השביעי  היום 
(מסכת סוכה, דף מב), על שם שהיו מקיפים את המזבח בבית  ערבה" 
המקדש בערבה. ויש שהיו קוראים אותו "יום חיבוט חריות", על שם ענפי 
הדקל שהיו מביאים וחובטין אותן בקרקע בצידי המזבח (שם, דף מה). 
לז)  רבה  (ויקרא  "הושענא"  זה  יום  שקוראים  נמצא  במדרשים  אמנם, 
נחל,  ערבי  נוטלים  רבה,  הושענא  יום  שהגיע  וכיוון  רבה",  "הושענא  או 
רבה"  (הושענא  זה  ובשם  ה).  יז  (מדרש תהילים  ומקיפין שבע הקפות" 

נזכר יום זה לדורות.

אמנם מסוגיית הגמרא הבבלית לא ניתן להכיר את אופיו של הושענא 
במה  נמצא  לכך  רמז  ערבה".  נטילת  כ"יום  ידוע  והוא  דין,  כיום  רבה 
שהוזכר בדרשה בתלמוד הירושלמי (מסכת ראש השנה פרק ד, הלכה 
(של השופר בראש השנה) תהא בתפילת מוסף  ח), להוכיח שהתקיעה 
(ראש  אלה  מועדים  בשני  וערבה".  תקיעה  זו   - ידרושון  יום  יום  "ואותי 
אם  המוסף,  בזמן  הכנסת  בבית  נמצאים  כולם  רבה),  והושענא  השנה 
לשמיעת קול השופר בראש השנה ואם לנטילת הערבה ביום הושענא 
רבה. עצם הדבר שהושוו שני הימים האלה זה לזה, יום תקיעת השופר 
רבה, מלמדנו על  נטילת הערבה, שהוא הושענא  ליום  יום הדין,  שהוא 

יסוד משותף להם - דין.

וכך כתוב בספר המנהיג (סימן לח): "כי שהושענא רבה מקויימת חתימת 
ביום  ונחתמים  הקב"ה,  לפני  השנה  בראש  הפתוחים  הספרים  שלושת 

הכיפורים, ובהושענא רבה - תכלית הכפרה".
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חג,  של  גוון  רבה  בהושענא  שיש  מוצאים  אנו  הפוסקים  בספרי  כבר 
שהכול באים לבית הכנסת, ומרבים לומר מזמורים כמו ביום טוב ומרבים 
קצת בנרות, כמו ביום הכיפורים (טור, אורח חיים תרס"ד). והרמ"א מוסיף: 
יום  בערב  כמו  השחר,  עלות  קודם  עצמן  לטבול  נוהגים  "והמדקדקים 
הכיפורים, ויש נוהגים ללבוש הקיטל כמו ביום הכיפורים". (שו"ע, אורח 

חיים, סימן תרס"ד א).

היער,  את  רואים  לא  עצים  שמרוב  שנדמה  עד  העניין  לעתים מתרחב 
לא מדגישים את עיצומו של היום ועל מה נידונים בו, מרבים בתפילות 
אדם,  (חיי  רבה"  "הושענא  זה  ליום  קוראים  ולכן  בהושענא  המתחילות 
כלל קנג). רואים ביום זה מעין המשך לימים הנוראים, אבל לא מבליטים 
מספיק את מה שכתב הטור: "לפי שבחג נידונים על המים, והכל הולך 
אחר החיתום, וכל חיי אדם תלויים במים" (טור, אורח חיים, סימן תרסד).

כב בתשרי - שמיני עצרת ושמחת תורה. 

של  אהבתו  את  מבטא  עצרת  השם  עצמו.  בפני  חג  הוא  עצרת  שמיני 
- במסגרת העלייה  בירושלים  ישראל שוהה  הקב"ה לעמו לאחר שעם 
לרגל - שבעה ימים, אומר להם הקב"ה: בני, עצרו עמי עוד יום אחד כי 

קשה עלי פרידתכם.

בתקופת התלמוד נודע חג זה בשם יום טוב אחרון (מגילה לא, ע"א). השם 
ובני  מזרח  אנשי  שבין  "חילוקים  בספר  לראשונה  מופיע  תורה  שמחת 
ארץ-ישראל" (שנתחבר כנראה במחצית השנייה של המאה השביעית). 
חג זה קשור במנהג של בני בבל לסיים את קריאת התורה בציבור כל 

שנה (בארץ ישראל סיימו את הקריאה במשך שלוש שנים וחצי).

בסוף תקופת הגאונים אנו מוצאים לחג זה את השמות הללו: יום הספר 
ויום הסיום.

על פי "חגי ישראל בראי הלשון העברית", מאת שלמה הרמתי, 
בהוצאת הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני
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המצליח לענות על 3 שאלות בשלמותן יזכה בפרס

אתרים  על  המרמזים  וצמחים  חיות  דמויות  בסמלים  וגדוש  רווי  תשרי  חודש 
ויישובים שונים ברחבי ארצנו.

אב ובנו הלכו יחדיו שלושה ימים. שמו של האב מופיע בשם בסיס חינוך     [1
והדרכה של צה"ל, ושם בנו נרמז במושב שהוקם בעמק חפר עבור העולים 
בעלייה החמישית. בדרום השרון הוקם קיבוץ עבור ניצולי שואה מתנועת 
דרור הנושא את שם בעל החיים שהיווה תחליף לבן הנזכר למעלה. עם 
האב והבן הלכו עוד שניים ששמו של האחד מהם רמוז בשמה של שכונה 
כל  ישראל.  מדינת  של  הראשון  האוצר  שר  ע"ש  הנקראת  חדרה  בעיר 
הסצנה הנזכרת לעיל מופיעה בפסיפס של בית כנסת עתיק המצוי בתוך 

קיבוץ במזרח עמק יזרעאל ושימו לב האתר נקרא ע"ש הקיבוץ השכן.

עולים  מושב  כשם  ששמה  שבת  תחול  לעולם  לעשירי  הראשון  בין    [2
הימים  מספר  מלוב.  עולים  ידי  על   1950 בשנת  המערבי  בנגב  שהוקם 
קהילתי  יישוב  יותר  הוותיק   - יישובים  שני  של  בשמם  רמוז  הנוראים 
ביל"ו  חברי  מניין  ע"ש  כך  ונקרא  ב-1954  גדרה  יד  על  בשפלה  שנוסד 
רפיח  בפיתחת  הוקם  מושב שבתחילה  יותר  גדרה, הצעיר  שהקימו את 
ונקרא ע"ש הרוגי תאונת מסוק שאירעה בסמוך ועם פינוי סיני הועתק 
בעת  התקיימו  הנוראים  הימים  למניין  האחרון  ביום  שלום.  לפיתחת 
העתיקה מחולות במקום שסמוך לתל העתיק המשמר את שמו, הוקמה 
האירוע  את  הערבי  בשמו  משמר  הסמוך  העמק  וגם  גדולה  התנחלות 

המצוין במקרא ובמשנה בסוף מסכת תענית.

במוצאי היום הקדוש בשנת תש"ז בזמן שלטון אלביון הוקמו 11 נקודות   
דתי  גרעין  ידי  על  והאחרת  המזרחי  הפועל  גרעין  ידי  על  האחת  בנגב, 

מהפלמ"ח.

. 

משוט בארץ - חידון בידיעת הארץ  
 חידון תשרי תשע"ז
            מאת אריה סלומון
(המחבר עוסק שנים רבות בהכשרת עובדי הוראה, הרצאות והדרכות בארץ ובחו"ל)
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אחרי הימים הנוראים אנו חוגגים מחוץ לבית את אחד משלושת הרגלים    [3
ששמו רמוז בתל הנמצא דרומית לבית שאן ומעבר לירדן. בערבית שמו 
תל דיר עלא והגמרא מכנה אותו תרעלה - שם עבר יעקב בדרכו ארצה 
כנען. עיירה ערבית בצפון סיני נושאת אף היא שם המרמז בתרגומו לשם 
החג. רמז לכך תוכלו למצוא גם בשיר השירים א:טו ובמשנה כלאיים פ"ו 

מ"א-מ"ב.

בחג זה אנו נוטלים כמה מינים. כשם הגבוה שבהם מועצה אזורית בדרום    [4
הארץ, וכן שמה של עיירה ערבית ברצועת עזה בה היה המקום בו היה 
- כולם  וכן נקראה בערבית מצודה הנמצאת בסיני  כנראה בעבר מנזר, 
על שם העץ ופריו. יחד איתו ניטל גם פרי ששמו מצורף ל"אחוזה" באזור 
ניצולי  לעולים  נוער  כפר  נקרא  בחבורה  והעבות  הסבוך  כשם  שפיר. 
השואה ויוצאי צפון אפריקה. וביתו של האחרון מקבוצה זו שהיה בצפון 
ים המוות, ניטש והוחרב במלחמת העצמאות ובמקומו נבנה קיבוץ גשר 
אלו  ענפים  כי  סוכה  במסכת  מציינת  המשנה  החוף.  מישור  בצפון  הזיו 
הובאו ממקום סמוך לירושלים ששמו הלועזי היה קולוניה. את הענפים 
שהביאו משם היו זוקפים בצידי המזבח ומתפללים ביום השביעי וביום 

השמיני תפילות המייחלות להורדת גשמים.

העברית הקדומה וה"יפה" ייחדה מילים נרדפות לגשם, באחת רמוז שם   
קק"ל  אדמות  על  ניסיונות  תחנת   - כמצפה  הקרקע  על  שעלה  קיבוץ 
בנגב בזמן השלטון המנדטורי ומושב נוסף בחבל מודיעין המיושב על ידי 

עולים מתימן.

הכתובת למשלוח התשובות:

מערכת "מדי חודש בחודשו", 

האגף לתרבות יהודית, משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :או בבאמצאו באמצעות הדואר האלקטרוני
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חומר עיוני למדריכה

1. חג הסוכות זמן שמחתנו
ד"ר אברהם גוטליב

הימים  של  השמח  החלק  המועד,  באיזכור  העמידה  בתפילות  שמופיע  כפי 
באיזכור  לכן,  תורה.  שמחת   – עצרת  שמיני  והמשכו  הסוכות  חג  הוא  הנוראים 
הרגלים, חג הסוכות הוא המופיע כאחד הרגלים והראשון שבהם לפי תקופות 

השנה: סוכות, פסח ושבועות ולא ראש השנה או יום הכיפורים.

אלול,  בחודש  כבר  שתחילתם  התמידי  הנפש  חשבון  ימי  הם  הנוראים  הימים 
את  לבחון  אמורים  אנו  החולפת.  השנה  סיום  עם  והסליחות,  הרחמים  חודש 
ושיפור  תיקון  לייעול,  דרכים  ולמצוא  ולהשתדל  טעויות  לזהות  התנהגותנו, 

המידות ואף המידות הטובות, למעננו ולמען הפרט והכלל. 

הנוראּות שבימים הנוראים, יוצרת מגבלה חיובית, טבעית ומתבקשת בחיים של 
יראה ופחד מתוך זהירות, התבוננות ודאגה לעתיד. עשיית חשבון נפש בסגנון: 
במידותי  גם  ולשפר  עלי להשתפר  ומה  הזולת? במה אתקן  "מה עשיתי למען 
ואמיתית,  עצמית  התבוננות  של  ימים  אלה  והמיטביות?".  הטובות  והתנהגותי 
ישרה, ישירה "בגובה העיניים" וכנה, הנותנת לאדם כבן אדם, תחושה קשה של 
לחרדה  לא  וגם  לפחד פתאומי  לא  הכוונה  כאן  פחד.  עם  ודאות  וחוסר  חרדה 
שהיא מועקה ידועה, אלא לפחד במובן אחר, של דאגה לעתיד, כפי שלימדנו 

שלמה המלך החכם מכל אדם:

ָרָעה (משלי כח, יד). ה ִלּבֹו ִיּפֹול ְבּ ִמיד ּוַמְקֶשׁ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָתּ ַאְשׁ

מאושר הוא האדם הרציונלי, השכלתן והמציאותי, היודע לחשוב ולדאוג לעתיד. 
מאושר וטוב לו לאדם שמבין את מציאות החיים הלא פשוטה ונערך בהתאם. 
הוא מפחד תמיד, הוא תמיד באופן עקבי, חושש מדברים צפויים ומאלה אשר 
הכנה  באמצעות  מולם  להתגונן  או  מהם  להימנע  ומנסה  להתרחש  עלולים 

הולמת, כפי שמבאר רש"י בגיטין:

מפחד - דואג לראות הנולד,  שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת. (תלמוד בבלי, מסכת 
גיטין, דף נה ע"ב)

טוב נוהג האדם החושש לבאות בראיית הנולד במחשבה לעתיד מבחינת צפייה 
עתידית של מה עשוי ומה עלול להתרחש, באומרו: "שכל הדאגה והמחשבה, כדי 

שלא תארע תקלה, לא לי ולא לאחרים".
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המפחד  המציאותי  האדם  שלעומת  הרישא:  את  מחזקת  הפסוק  של  הסיפא 
תמיד ודואג לעתיד, ניצב אדם המקשה ליבו, את מצפונו ואת הרגש ומתעלם 
ונמנע מלחשוב לעתיד "כמה צעדים קדימה" ולכן קרוב לוודאי, הוא יפול ברעה, 
יסתבך וייכשל. זאת בגלל, ש"לא פקח עיניים" ולא "קרא את השטח וחש וחשב 
לעתיד, אלא "חי את הרגע" בלבד והתעלם מן העתיד. ובחיים שלנו החומריים 
יותר מאשר חיי רגע בכדי להתקיים ולאורך זמן.  והגשמיים עלי אדמות, צריך 
ההשלמה הטבעית לימים הנוראים והמפחידים מטבעם, היא השמחה היהודית 

האמיתית השלמה והפנימית, שמחה של מצווה בתוכן ובסגנון:

ֵמַח (דברים טז, יד-טו) ָך... ְוָהִייָת, ַאְך ׂשָ ַחּגֶ , ּבְ ַמְחּתָ ְוׂשָ

קוראת  התורה  וזמנית:  קצרה  חיובית  חווייה  היא  כשלעצמה,  השמחה  כידוע, 
לאדם לשמוח בחג הסוכות ובשמחת תורה במשך שמונת הימים, כי זה 'חגך', 
החג שלך. לחוש היטב את החוויות המיטביות שבהפסקת השיגרה היומיומית. 
ולא הולל!   ולהיות רק שמח  אתה האדם חייב בציווי אלוקי, לשמוח בחג שלך 
כפי שמבאר השפת אמת מגור (שנת תרמ"א): אתה האדם תשמח כיאות בימי 
הוללות.  ולא  מצווה  של  אמיתית  יהודית  שמחה  תורה  ובשמחת  בסוכות  החג 
ותגיע  ותגדל  תעצים  והחולפת  קצרה  חיובית  חווייה  שהיא  הזמנית,  השמחה 
למימדי אושר מתמשך של חווייה חיובית מתמשכת לאורך זמן, שמחה תמידית. 

כך, שתהיה שמח כל השנה. 

לכן, האיזכור הוא: חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. כביכול אנו מצביעים באצבע 
ומבקשים מה': שמחנו ביום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו, הזמן של השמחה 

שלנו, של עם ישראל המאוחד באחדות עם ישראל.

חג הסוכות מאופיין בישיבה בסוכה ובארבעת המינים, לולב, אתרוג, הדס וערבה, 
המסמלים את אחדות עם ישראל בלב, באגודה אחת. כאשר, הישיבה בסוכה 
מצווה  כהידור  זכות  היא  לנשים,  ואילו  זכות.  שהיא  חובה  הגברים,  חובת  היא 

שלא נצטוו בה ומקיימות אותה מתוך בחירה של רצון עילאי.

דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ת.   כֹּ ֻסּ ַבּ בּו  ֵיְשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ָהֶאְזָרח  ל  ָכּ ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ בּו  ְשׁ ֵתּ ת  כֹּ ֻסּ ַבּ  
ֱאלֵֹהיֶכם.                                       ה'  ֲאִני  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוִציִאי  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאת  י  ְבִתּ הֹוַשׁ ּכֹות  ַבֻסּ י  ִכּ

(ויקרא כג, מב-מג.)

התורה שהיא תורת חיים, מצווה בהדגשה כפולה את בני ישראל, לשבת בסוכות 
כל שבעת ימי החג. הפעולה היא ישיבה בתוך הסוכה כמצווה אחדותית שכולם 
יושבים בסוכות עם שתי רגליים על הקרקע - על הריצפה - מה שמעיד על יציבות 
רוחנית,  וגם  פיזית,  בסוכה  לשבת  הוא  הציווי  עתה.  לעת  זמנית  שהיא  ואפילו 
להיכנס לתוך יישוב הדעת בתןך מבנה, בית, אמנם ארעי אבל מקורה עם תיקרה. 
אמנם התיקרה, היא סכך מרווח ולא סגור הרמטית לחלוטין שרואים דרכו את 
השמים והכוכבים. מה שמסמל את התקווה, הפתיחות והחופש, ש"השמים הם 



20

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

הגבול" וש"הכל פתוח" ניתן ואפשר להשיג דברים, כאשר משתדלים, מעוניינים, 
מוכנים ורוצים ואין להתייאש ו"להרים ידיים". הסוכה עם הסכך, היא הפינה של 
האדם כבן האדם להתייחדות אישית עם עצמו ועם אחרים, ליישוב הדעת, מתוך 

מרגוע ושלוות הנפש.

ַבֻּסּכֹּת.  וו"ים:  המילה 'בסוכות', מופיעה בפסוק מב בציווי פעמיים ובחסר ללא 
וזמנית  זמנית בשמחה קצרה  הסוכה שהיא מאוד  ארעיות  על  החוסר מצביע 
השיא  קודש,  שבת  כמו  השביעי  היום  של  הארה  עם  ימים  שבעה  שבוע,  בת 
בטעם  מג  בפסוק  ואילו  והמיטבית.  החיובית  העשייה  המעשה,  ימי  ששת  של 
המצווה המילה מופיעה פעם אחת אבל מלא עם ו"ו : ֻסּּכֹות. הארעיות, עשוייה 
להעניק קביעות מסויימת בעולמנו כמו ביציאת מצרים בדרך לארץ המובטחת, 
ארצנו היפה, הטובה והמבורכת ארץ ישראל. שהרי, הארעיות מסמלת צניעות 
וביטחון במסגרת הטבעיות של  ואמונה המעניקה עוצמה  וענווה מתוך אהבה 
עולמנו - העולם הזה. עלינו אם כן, להשתדל ולהיות צנועים וענווים המסתפקים 
במועט, לשמוח וליהנות ממה שיש ולומר יפה תודה, לבורא עולם. וליישם בחג 
הסוכות ובשמחת תורה, הלכה למעשה את 'צו השעה' השמחה, בחג זה שהוא 

זמן שמחתנו מתוך בריאות איתנה ושלוות הנפש.
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2. אני לדודי ודודי לי

אלול - אני לדודי ודודי לי, כלומר: אני - כל האנוכיות והעצמי שלי, הכל לכבוד ה' 

יתברך: הרצונות, ההרגלים, החשקים... - הכל מופנה לעשות רצון ה'. גם אם כעת 

אני רוצה לדבר לשון הרע, או אני רוצה לישון עוד ולא לקום לתפילה וכדומה, 

אותנו.  האוהב  עולם  בורא  שהוא  לדודי  הזה  האני  כל  את  משעבד  שאני  הרי 

וממילא אם כך יעשה האדם, התוצאה הישירה היא 'ודודי לי', שהקב"ה ימלא כל 

משאלותיו ויעשה הכל למענו ולטובתו, ויחתום דינו לשנה טובה.

בתנאי   - לתקן  שרוצה  מי  לכל  דשמיא  סייעתא  שערי  נפתחים  אלול  בחודש 

התפילות,  לקבלת  פתוחים  שמים  שערי  למעשה.  רצונו  את  מתרגם  שהוא 

מסלקים את כל שומרי הפתח והמקטרגים למיניהם - להכניס את תפילותיהם 

של ישראל, בתנאי שיצאו מלבם.

האבא  את  להרגיש  לאביו,  בן  של  הרגשות  את  לפתח  הזמן  זהו  אלול  חודש 

שבשמים. הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, 

אותם רגשות יכולים להתפתח במהירות משגשגת בחודש אלול. עלינו להרבות 

בסליחות ובתחנונים בחודש זה, ולהרגיש בחוש שבעצם חבל על שעה בחודש 

זה.

www.ateret4u.com/online  .באדיבות

 

3. מצוות הסוכה - להזכיר את יציאת מצרים

סמוך  נקבעה  לא  מדוע  מצרים,  יציאת  את  להזכיר  הסוכה  מצוות  באה  אם 

למאורע זה, החל, כידוע, בחודש ניסן? 

מסבירים חכמים: אם היה נקבע בניסן, לא היה חידוש גדול ביציאה מן הבתים 

ובהליכה אל הסוכות; שכן בחודש ניסן, כשמתחיל האביב, רגילים אנשים לצאת 

מן הבית אל הטבע וסוכות הנופש, ולא היינו מודעים אז לעובדה, שהסוכה באה 

החורף,  צינת  בימי  דווקא  היא  הסמל  של  ההבלטה  היסטורי.  מעמד  להנציח 

ושוהה  היהודי אל סוכת הארעי  יוצא  אז  ודווקא  כשהכול מסתגרים בבתיהם, 

בה שבוע ימים.

חג הסוכות חל בתקופת שפע וסיכום ההישגיות החומרית של עמל השנה כולה 

("באספך מגרנך ומיקבך"). טבעי הוא, כי תחושה של גאווה והדגשת הבעלות על 

קניינים חומריים מממלאת את לבו של בעל השדה. קיים אפוא חשש, כי תחושות 

אלה יוליכוהו למחשבה כי "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים, ח 
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מטרה  אינה  וההישגיות  חולף  קניין  היא  החומריות  כי  להדגיש,  מנת  על  י"ז). 

כשלעצמה, אומרת התורה לאדם הסוקר בהנאה את שלל רכושו ויבולו: דווקא 

בימים אלה צא מן הבית - מן המבצר החמים, הנוח, המאורגן היטב והמצויד בכל 

טוב - והחלף את דירת הקבע בדירת ארעי, החשופה לרוחות ולפגעי מזג האוויר.

דווקא בעונת האסיף בה מלאו הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר, באה הסוכה 

שפלותו  את  תפארתו  ובימי  העוני  את  בעושרו  לזכור  אדם  שחייב  להזכירנו 

ולהיות אסיר תודה ושמח בחלקו.

בתוך מערכת ההלכות העונה לשאלה כיצד יש להקים את הסוכה, מושם הדגש 

העיקרי בסכך שעל הסוכה (ממנו גם נגזר שמה). הסכך מייצג את ארעיותה של 

הסוכה, שאין בה מחסה מגשם וממטר, לעומת דירה של קבע, המקורה ומכוסה 

היטב מלמעלה. מכאן שאין מקיימים את הסוכה מתחת לגג או מחסה כלשהו, 

אלא היא עומדת תחת כיפת השמים, כאשר סוככים עליה ענפים ועלים בלבד.

טעמים נוספים למצוות הסוכה קשורים לערכים: שוויון חברתי, אחדות, הכרת 

הטוב, זיכרון לאומי, צניעות ואוניברסליות.

מעובד מתוך: "יהדות הלכה למעשה, דברים שבעל פה", מאת הרב ישראל מאיר לאו,                 

בעריכת שאול מייזליש, הוצאת מסדה, רמת גן, 1978.
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א. מִדיני הימים הנוראים
ראש השנה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות.

שלוש דרכים, מונים מקורותינו, כדי לזכות בדין: תשובה, תפילה וצדקה.

התשובה הזאת מועילה רק לעבירות שבין אדם למקום. על עבירות שבין אדם 
יום הכיפורים מכפר, עד שיפייס את חברו. ויהא אדם מוחל לחברו  לחברו אין 

בלב שלם.

שחרית  תפילת  את  לסיים  נוהגים  עצרת  שמיני  עד  אלול  חודש  מראש  החל 
וערבית ובתפילת מנחה (בקהילות מסוימות) במזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (פרק 

כז בתהלים).

בראש השנה ממליכים את הקב"ה כמלך על העולם.

בו ביום שוקלים בשמיים את זכויותיו ועוונותיו של כל אדם. לכל אדם ניתנת 
האפשרות לחזור בתשובה עד יום הכיפורים, סוף עשרת ימי תשובה.

היום  של  למהותו  ביטוי  נותנים  השנה  בראש  הנוהגים  רבים  ומנהגים  מצוות 
(אכילת מאכלים לסימן ברכה, תקיעת שופר, ברכות ואיחולים לשנה טובה ועוד).

יום הכיפורים

 - כפי שמכונה  ישראל  ביותר בעם  והמקודש  היום הקדוש  הוא  הכיפורים  יום 
שבת שבתון. ביום זה מרגיש כל יהודי את ייחודו של עם ישראל. העם כולו שובת 

ממלאכה ומרבית היום שוהים בבית-הכנסת בתפילות ובתחנונים.

ביום הכיפורים אנו מענים את נפשותינו. לא אוכלים ושותים, לא רוחצים, לא 
סכים בשמן ותמרוקים, לא נועלים נעלי עור ולא מקיימים יחסי אישות (חמשת 

העינויים).

הגדול  הכהן  הוידוי, שריד מתפילתו של  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 
ביום הכיפורים כשבית המקדש היה קיים. אחרי חורבן הבית קבעו חז"ל שעל כל 

אדם מישראל להתוודות. 

 

 

דינים

ם, סוף עשרת ימי תשובה.

היום  של  למהותו  ביטוי  נותנים  שנה 
ר, ברכות ואיחולים לשנה טובה ועוד).

 - כפי שמכונה  ישראל  ביותר בעם  ש 
חודו של עם ישראל. העם כולו שובת 

ובתחנונים. בתפילות ת

לא אוכלים ושותים, לא רוחצים, לא 
ר ולא מקיימים יחסי אישות (חמשת 

הגדול  הכהן  וי, שריד מתפילתו של 
אחרי חורבן הבית קבעו חז"ל שעל כל 



24

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ב. מדיני חג הסוכות

בחג הסוכות אנו מצווים לשבת בסוכה שבעה ימים. לפי דעה אחת זכר לענני 
הכבוד שליוו את בני ישראל במדבר. ולפי דעה שנייה - לזכר הסוכות שבנו בני 

ישראל כשיצאו ממצרים.

גובה הסוכה אמור להיות לא פחות מעשרה טפחים ולא יותר מעשרים   •
שבעה  על  טפחים  משבעה  פחות  לא  להיות  צריך  הסוכה  רוחב  אמה. 
טפחים (בערך X 57.2 57.2 ס"מ) (על פי רא"ח נאה), או 70X70 ס"מ (על פי 

החזון איש).

שהצל  מצויה.  רוח  בפני  לעמוד  שיכולות  דפנות,  בשלוש  חייבת  סוכה   •
יתפוס משטחה יותר מאור השמש (צילתה מרובה מחמתה) ושלא יסתיר 

את אור הכוכבים בלילה.

אין מסככים את הסוכה אלא בדברים שהם גידולי קרקע, אך לא בדברים   •
הנאכלים (פירות וירקות). בדרך כלל משתמשים בענפי עצים.

מצוות נוי סוכה היא לקשט את הסוכה בקישוטים, בכלים נאים ובשבעת   •
המינים שבהם נשתבחה ארץ-ישראל.

נכנסים  מבית-הכנסת,  כשחוזרים  הכוכבים  צאת  לאחר  הסוכות  בחג   •
לסוכה, מזמינין האושפיזין ועושים קידוש ומברכים ברכת לישב בסוכה. 
לישב  רק ברכת  הימים מברכים  כן מברכים ברכת שהחיינו. בשאר  כמו 

בסוכה.

על האדם לאכול ולשתות בסוכתו, ללון בה ולעשות בה את ימי החג (על-  •
פי פירושו של הפסוק "בסכת תשבו שבעת ימים", "תשבו, כעין תדורו").

נוטלים ארבעת המינים: לולב, אתרוג,  הדסים וערבות בכל יום מימי החג   •
(חוץ משבת). בפעם הראשונה מברכים ברכת שהחיינו לאחר ברכת על 

נטילת לולב.

ערבות  ושתי  שידרתו  לימין  הדס  ענפי  שלושה  עם  הלולב  את  אוגדים   •
של  שידרתו  ימין.  ביד  ובלולב  שמאל  ביד  באתרוג  מחזיקים  לשמאלו. 
הלולב צריכה להיות לפחות 32.7 ס"מ (על פי רא"ח נאה) או 40 ס"מ (על 
מקצה  טפח  גבוהה  להיות  צריכה  הלולב  של  ושידרתו  איש)  החזון  פי 

ההדסים והערבות.

אף-על-פי שבכל החגים מצווים אנו על השמחה, בחג הסוכות מצווים   •
אנו עליה כפליים.
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כיום, נהוג לציין את זכר שמחת בית השואבה בלילות חול המועד סוכות,   •
בשירות  להרבות  הנוהגים  יש  כן  ונגינה.  זמר  בכלי  המלווים  בריקודים 

ותשבחות בלילות חול המועד.

אירועי  סוכות  המועד  חול  ימי  במשך  נערכים  רבות  וישיבות  בקהילות   •
שמחת בית השואבה, בליווי תזמורות וריקודים.

בליל השביעי של חג הסוכות שהוא ליל הושענא רבה יש נוהגים להישאר   •
ערים כל הלילה ולעסוק בתורה, ובהושענא רבה מקיפים את הבימה שבע 
פעמים עם הלולב ומרבים בתפילות הושענות על המים. לבסוף מניחים 
את הלולב ומקיימים מנהג נביאים קדום שהוא חיבוט חמש ערבות על 

הקרקע. לפי המסורת, בהושענא רבה נחתם סופית דינו של אדם.

לאחר קיום המנהג הקדום של חיבוט הערבה שמים את הערבות במקום   •
מכובד.
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ג. מדיני שמיני עצרת

בקידוש ליל החג אומרים שמיני חג העצרת הזה וברכת שהחיינו.  •
בלילה וביום מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים עמם   •
שבע הקפות סביב הבימה ובכל הקפה רוקדים ושרים ואומרים פיוטים 

בשמחה גדולה.

כל  את  ומעלים  הברכה  וזאת  פרשת  קוראים  בשחרית  התורה  בקריאת   •
הציבור ואף את כל הילדים לברך על התורה.

נקרא  המסיים  התורה.  את  ולהתחיל  לסיים  הקהילה  למכובדי  קוראים   •
"חתן תורה" והמתחיל נקרא "חתן בראשית". ומתחילים לקרוא מבראשית 

ויכולו כדי להראות שחביבה עלינו התורה. לפני תפילת  עד סוף פרשת 

המוסף מזכירים את הנשמות בתפילת יזכור.

ומוריד  הרוח  "משיב  ומזכירים  הגשם  תפילת  אומרים  מוסף  בתפילת   •
הגשם". 

רוח  את  להמשיך  כדי  החג  במוצאי  שניות  הקפות  לעשות  הנוהגים  יש   •
האחדות שאיפיין את ימי החג.
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לוח המודעות מס‘ 64 - אלול-תשרי  /                                               
מאת: שילה הרשושנים 

במאוזן - מימין לשמאל:
אחד  בכל  הנאמרת  תפילה   (1
המכנים  ויש  בסוכות,  חג  מימי 
כך  אורח,   (6 הערבה;  את  כך 
מהרועים  אחד  כל  מכונה 
המבקרים בסוכה; 11) מספיק; 
מוסף  בתפילת  נאמרת   (12
שנון;   (14 עצרת;  שמיני  של 
אווילות;   (17 מוסיקלי;  תו   (15
18) עוף דורס; 19) כינוי לאחד 
בחיל- התובלה  מסוקי  מסוגי 
תינוק;   (21 הישראלי;  האוויר 
24) סוגה ספרותית; 25) שליח 
אדמה  מלך   (27 כה);  (משלי 
(בראשית  המלכים  במלחמת 
בית- ממיתות  אחת   (28 יד); 
צמח   (29 מט:);  (סנהדרין  דין 
ו);  השירים  (שיר  ורענן  צעיר 
האפורים";  התאים  "מאגר   (30
שנצרבו  תבואה  גרגרי   (32
הגבוה   (33 י"ג);  (ויקרא  באש 
לו  בסמוך   ,(3) השומרון;  בהרי 
אחיו  רצח אבשלום את אמנון 
(שמואל ב' י"ג); 37) מילת תנאי; 
39) נהר באיטליה; 40) בבקשה; 
41) פקודה; 42) גיס; 44) מסכת 
 (47 קדשים;  בסדר  תלמודית 
בהרי- מושב   (48 אבל;  אך, 
 (49 ב-1950;  נוסד  יהודה, 
אינם  שגבעוליהם  צמחים 
של  מעובד  עור   (50 מעוצים; 
 (52 חרש-עץ;   (51 בהמה; 
מחזאי וסופר אירי (-26.7.1856

2.11.1950) - בין יצירותיו: פיגמליון, בכור שטן;  53) גוי; 55) משמש גג לסוכה; 56) מחגי חודש תשרי; 58) 
תשורה (מלכים א יג); 60) אי בדרום-מזרח אסיה; 61) סופר ישראלי, נקרא על-שם ראש-ממשלת ישראל 
בעבר, מחבר הספר "המקווה האחרון בסיביר"; 65) אחד מארבעת המינים; 68) אחד ממאפייניו של ראש-
השנה (ויקרא כג); 70) הרווח שבין החזה והבגד; 71) כך מכונה העולה לתורה בסיום ספר דברים בשמחת-

תורה;  72) לוחץ, מעיק.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) בת-קול; 2) נשיאה של ארצות-הברית בתקופת מלחמת-העולם הראשונה (1924-1856); 3) זמן; 4) עבר 
לעולם שכולו טוב; 5) שור, פר (דברים ז); 6) תפיסת אדם את דימויו ומעמדו בחברה; 7) מלכת פרס; 8) כינוי 
לדבר; 9) נביא תל-אביבי; 10) רשע, נבל; 13) מחודשי השנה; 16) ירידה לעומקו של דבר; 18) מקלט תת-
קרקעי מבוצר; 19) חודש תשרי; 20) קידומת לשמות הולנדיים; 22) אדם; 23) תפילה הנאמרת בעשרת ימי 
תשובה ובתעניות-ציבור; 25) גוון; 26) טיל ארטילרי תוצרת תע"ש, בשימוש צה"ל; 29) מסכת בסדר נזיקין; 
31) מושב בערבה, נוסד ב-1965 כהיאחזות נח"ל; 34) אצטבה; 35) בגד; 36) סימן הניצחון; 38) כלי-עבודה; 
לרזה,  כינוי   (46 ומשתוקק;  רוצה   (45 ב-1996;  נוסד  בגליל-התחתון,  קהילתי  ישוב   (43 הכרחי;  נחוץ,   (41
כחוש; 47) גן עצי-פרי; 52) הפלגה; 54) רצועה צרה של ים המפרידה בין שני חלקי יבשה; 57) צד מערב; 59) 
אביזר מלאכותי הבא במקום איבר בגוף; 62) יסוד כימי ממשפחת ההלוגנים; 63) משטח לכתיבה וציור או 
למשחק; 64) מבנה ארעי שמצווים על בנייתו בחודש תשרי; 65) קמין; 66) בור לדריכת ענבים לעשיית יין; 

67) פחד; 68) מסגרת; 69) עוף דורס. 
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פעולות

                א. חגי תשרי

1. זיכרונות מבית אבא
יש לבקש מהחניכים להביא למועדון פריט שמזכיר להם משמעותם של   •
חגי תשרי כגון: כוס ליין, כרטיס ברכה ישן, שופר, ספר סליחות או מחזור 
ישן, תיק מצוייר לטלית, סיפור או שיר מיוחד, קיטל (בגד מיוחד לתפילה), 
קופסת בשמים, תמונה משפחתית, מאכלים סימליים, תכשיט, קמע, כלי 

אוכל, תפוח בדבש.
לתערוכה  אותו  ולהכניס  פריט  אותו  של  סיפורו  לספר  החניכים  על    •

במועדון.

לאחר שסיפרו על הפריט - על המדריך להכין רשימת הפריטים שהוצגו ולערוך 
מיגוון פעולות כדלהלן:

פריטים   5 של  רשימה  תקבל  קבוצה  שכל  לקבוצות  החניכים  את  לחלק  א. 
את  שמציגה  הקבוצה  הפריטים.  בעזרת  קצרה  הצגה  להכין  ותצטרך 

ההצגה המקורית ביותר היא הזוכה בפרס.
משחק פנטומימה לזיהוי הפריט. ב. 

בינגו ג.  
המדריך מכין קלפים של מושגים.   -

כל משתתף מקבל לוח.  -
הקלפים  את  למצוא  ומנסים  המושגים  של  הקלפים  את  מערבבים    -

המתאימים ללוח.
המנצח - הוא הראשון שמצליח למלא את הלוח לפי ההוראות.   -

מארגנים תערוכת צילומים של כל הפריטים. ד. 
ברגע  מוסיקלי.  ליווי  עם  לשולחן  מתחת  לשני  מאחד  פריטים  מעבירים  ה. 

שהמוסיקה פוסקת על החניך לספר כמה מילים על הפריט שבידו.
לספר על החוויות מבית אבא בסביבת החגים. ו. 
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2 סיפור לראש השנה

מיצאו לפחות 20 מילים הקשורות לראש השנה.

נכנסתי הבייתה ואמרתי לדוד: אתה בא לשיעור מלאכה?״

דוד התעסק עם המאזניים. שקל וספר רימונים ותפוחים. ״איזה מלאכה?״ 
שאל דוד ״הרי אני עוסק עכשיו בעירוב של פירות ותבשילים, אמי מבשלת 

תפוחים ורימונים בדבש ויוצאת מין ריבה טובה ומתוקה!״.

תקעתי בדוד מבט. ״תשליך מיד את הרימונים, יש בהם תולעים!״.

דוד הסתובב בבהלה, נתקל במאזניים שנפלו ונשברו. השברים התפזרו בכל 
החדר.

״תעזור לי!״ צעק דוד ״חוס ורחם עלי!. אמי תכעס כל כך!״.

״שהחיינו!״ קראתי לדוד ״סוף סוף אתה מתייחס אלי!״

תרועת   - בתרועה  קולנו  את  הרמנו  וכשסיימנו  השברים  את  הרמנו  מיד 
חדווה. פנינו היו אדומות כסלק. ״נו, מה אתה שותק כדג? כואב לך הראש?״ 
דוד לא ענה. התכוונתי לעזוב את החדר ללא בקשת סליחה ומבלי להתפייס 

ואז תפס דוד בבגדיי וצעק ״יש לך זנב! אייל שכמוך!״.

נעלבתי. ככה הוא מדבר אלי? ״אתה לא בן-אדם! לך בעצמך יש זנב!״.

״זו התשובה שלך? באמת יש לך זנב!״ אמר דוד ואז נוכחתי לדעת שחלק 
מהשברים של המאזניים נדבקו למכנסיי והיוו כעין ״זנב״.

״היית יכול לומר לי מאה פעמים ולא הייתי מבין איך זה שיש לי זנב! עכשיו 
אני מבין״.

״סלח לי שקראתי לך אייל...״.

״אני לא נעלבתי ממש ואני סולח לך, במיוחד שלאחותי קוראים יעל...״

״ולאחותי קוראים חווה!״

כאן נכנסה אמו של דוד, עם השכן מר קיטל. אמא והשכן הסתכלו על 
המהפכה שבחדר.

״סילחו לנו, אנו מתחרטים, לא נעשה זאת יותר!״ אמרנו.

מרים סמואל
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2. תיקון
המהלך:

פתח את הפעולה בסיפור הבא:

בלתי  דרכים  חיפש  הסורר  לבנו  מוסר  מלהטיף  שהתייאש  אחד  אב   
ינעץ  הוא  רעיון:  במוחו  עלה   - דרכיו*  לשפר  עליו  להשפיע  שגרתיות 
מסמר בקיר החדר של בנו בכל פעם שבנו יעשה מעשה לא טוב - אמר 
ועשה. על כל מעשה לא טוב שבנו עשה הוא תקע מסמר בקיר ותלה עליו 

פתק ובו מצוין התאריך ומהו המעשה שנעשה.

כאשר נכנס הבן לחדר לאחר כמה ימים נדהם. קירות החדר היו מכוסים   
מלמעלה עד למטה במסמרים. הבן פרץ בבכי ושאל את אביו: "אבא, מה 

אפשר לעשות כדי להוציא את המסמרים ממקומם?"

השיב לו האב: בכל יום שיעבור ולא תעשה מעשה לא טוב נוציא מסמר   
אחד מן הקיר".

הבן קיבל על עצמו להתנהג כראוי ולא לחזור על מעשיו. אחרי ימים רבים   
חזר והתבונן בחדרו. הקיר היה נקי ממסמרים. אביו הקפיד להוציא אותם 
יום. אך גם הפעם פרץ הבן בבכי. "מה קרה? מדוע אתה בוכה?"  מדי 
שאל אביו. ענה הבן: "אמנם כל המסמרים הוסרו מהקיר אך החורים עדיין 

נותרו...".

אמר האב: "אם כך, עליך לעשות מהיום מעשים טובים.** על כל מעשה   
שהיה  כמו  להיות  שישוב  עד  שבקיר  אחד  חור  אסתום  שתעשה,  טוב 

בתחילה".

אגדה עממית

מוטב לספר את הסיפור בעל-פה ולפתח אותו כמובן.

לבקש מהחניכים לכתוב או לומר בעל-פה אלו מעשים ותכונות אופי היו    *
לילד הסורר (המטרה: לשתף את החניכים ולהוציא מהם דברים שלדעתם 

פסולים וראויים לשיפור ותיקון).

אפשר לשאול את החניכים כיצד ניתן לסתום את החורים שבקיר, כלומר,   **
אלו מעשים טובים והתנהגויות נכונות אפשר לעשות על מנת להשתפר?

3. החלף ראש לחגים
האות  את  תשנו   - כלומר  ראשן,  את  תחליפו  אם  למילים.  הגדרות  לפניכם 
הראשונה שלהן לאות אחרת, תקבלו מילה חדשה הקשורה לחגים וגם הגדרתה 

ניתנת:

כורה בור - בו תוקעים בראש השנה (חופר - שופר)  .1
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יום טוב - אכילת ראשו היא ממנהגי ראש השנה (חג - דג)  .2

הקים בניין - את תחילתה אנו חוגגים בימים אלה (בנה - שנה)  .3

מן הצאן, גופו מכוסה בצמר - בו טובלים את התפוח, סימן לשנה מתוקה   .4
(כבש - דבש)

נבוב, שתוכו ריק - חודש שבלילותיו מבקשים סליחות (חלול - אלול)  .5

נגמר - שאינו אוכל ואינו שותה (ביום כיפור, למשל) (תם - צם)  .6

איבר השמיעה (כתיב חסר) - עומד לפני התיבה בבית הכנסת (אזן - חזן)  .7

ששערותיו אינן מסודרות - מקולות השופר (פרועות - תרועות)  .8

אותו קוראים בספר - יום של צום ותענית (סיפור - כיפור)  .9

עליו תולים בגדים - מארבעת המינים (קולב - לולב).  .10

מתוך: סוכות "מפתחות" לתרבות ישראל - חל"ד - חנוך לנוער על פי דרכו

4. חידון א-ב לסוכות

אסיףמשמות החגא
איתניםמשמות החודש השביעיא
אתרוגמשול ללבא
אושפיזיןהם אורחינו בחג הסוכותא

בראשיתבה נפתחה התורהב
בדואיםעד היום בסוכות ישבוב

גשםאליו אנו מתפללים החל מסוכותג
גויאבותריחם ריח סוכותג

דודאחד האושפיזיןד
דבשבו טובליםד

הושענא רבהביום זה חובטים ערבותה
הקפותבמרכז שמחת תורהה
הדסצמח מרפאה
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ושמחת בחגךהמייחד את סוכות משאר הרגליםו
וזאת הברכהבה מסתיימת התורה ו

זמן שמחתנומשמות החגז
זיתקטיפו מתחיל בסוכות ונס שלו בחנוכהז

חתן כך קרוי העולה לתורה לפרשה אחרונהח
עד ח סוכות  של  השני  שמהיום  הימים 

לשביעי בו
חול המועד

טללו אנו מתפללים באביב ובקיץט

יצחק, יעקב, יוסףשלושה מהאושפיזיןי
ישראלהמילה האחרונה בחמשת חומשי תורהי

כפות תמריםמארבעת המיניםכ

לויתןמעורו יעשו סוכה לצדיקים לעתיד לבואל

מגזרות ניירבהם נקשט את הסוכהמ
משה רבינובמותו עוסקת הפרשה האחרונה בתורהמ

ניסוך המיםממנהגי סוכות כשבית המקדש היה קייםנ

סכךדרכו אנו מסתכלים בכוכביםס
סוכהאנו יושבים בה בחג הסוכותס

עליה תלו בני ישראל כנורותיהם בצאתם ע
לגולה

ערבות

ענף עץ עבותמארבעת המיניםע
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פרי עץ הדריש בו טעם ויש בו ריחפ
פטיש, מסמראותם ניקח מהרפ

צעדההיא העלייה לרגל בימינוצ

קהלתאותה אנו קוראים בשבת סוכותק

רימוןמשבעת המיניםר

שמחת בית השואבהמי שלא ראה אותה לא ראה כמותה מימיוש
שמיני עצרתהיום האחרון של סוכותש
שישו ושמחו בשמחת תורהמשירי שמחת תורהש

תשריהחודש השביעית
תמרהצדיק כמוהו יפרחת
תקיעת יתד לסוכהמצווה ראשונה עם תום יום כיפורת
תפוחאותו שמים על הדגל בשמיני עצרתת
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5. הכרת הטוב

לעיתים קרובות אנו שוכחים להודות על ה"טוב" שבחיינו. מצא את ה"טוב" בכל 
מצב מתואר.

תארו לחניכים את המצב ובקשו מהם למצוא את "נקודת האור" בו. בסוגריים 
מובאות הצעות ל"נקודות האור".

� אתם הולכים ברחוב וגשם זלעפות יורד.

[זה אומר שהכינרת מתמלאת מים, שהיבול בארץ גדל ושהחקלאים מאושרים].

� קיבלתם הרבה מטלות לשיעורי הבית.

ואתם  לומדים כל העת דברים חדשים  למסגרת בה אתם  שייכים  [זה אומר שאתם 
מתפתחים ומתקדמים].

� נשאר בביתכם בלאגן גדול אחרי המסיבה.

[זה אומר שאתם מוקפים חברים].

� גיליתם סנדוויץ "פשוט" לארוחת עשר, שאינכם אוהבים.

[זה אומר שמישהו מהמשפחה קם במיוחד הבוקר והכין עבורכם אוכל].

� החולצה שאתם הכי אוהבים כבר קצת הדוקה עליכם לאחרונה.

[זה אומר שיש לכם מספיק אוכל לאכול].

� יש לכם הרבה תלונות על התנהלות הממשלה.

[זה אומר שיש לכם חופש ביטוי].

� קיבלתם חשבון חשמל גבוה ביותר.

[זה אומר שיש לכם הרבה מכשירים חשמליים שמקלים על חייכם].

� ערימה של כלים מחכה רק לכם בכיור המטבח.

[זה אומר שאתם עוזרים להורים, מכבדים ומשמחים אותם].

� השרירים שלכם כואבים אחרי הטיול השנתי.

[זה אומר שאתם מסוגלים לעבודה מאומצת].

� השעון המעורר העיר אתכם בבוקר והפסיק את חלומכם.

[זה אומר שיום חדש מתחיל לו. יום חדש מלא בחוויות].

� ריח חריף של צבע-קירות אופף את כל הכיתה.

[זה אומר שהכיתה שלכם עברה שיפוץ והיא יפה וחגיגית].

המדריך ישאל: ומה הקשר לסוכות?
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חג האסיף הוא אחד משמות חג הסוכות, מה פשרו? (האסיף זוהי העונה בה   �
מתחילים עובדי האדמה לאסוף את יבולם מן הגורן ומן היקב. האסיף מציין 
את סיום השנה החקלאית הקודמת ואת ראשית השנה החקלאית החדשה. 
כמו בחגי ישראל האחרים, יש קשר אמיץ בין מובנו הלאומי וההיסטורי של 

החג לבין ההתרחשות בטבע ועבודת האדמה).

אילו רגשות עולים לדעתכם בלב החקלאי בחג האסיף?  �

זו, את היהודי? (הסוכה  חשבו, מה מלמדת הישיבה בסוכה, דווקא בעונה   �
מזכירה לו דווקא בתקופה בה הוא מונה פירותיו וגאה בהישגיו, לבל ימעד 
למצב של אדישות וזחיחות, כי אין זה מובן מאליו כלל וכי עליו להיות אסיר 
תודה ולהעריך זאת. בעיקרה מסמלת הסוכה את ערך הכרת הטוב בחיים).

(לעיונכם  רובנו אינם חקלאים?  ימים בהם   - בימינו  יש לסוכה  איזה ערך   �
דברים שכתב הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר).

למע� תזכרו כי ב�וכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעי
 שנה בלא יישוב ובלא 
ואל  טוב,  כל   
מלאי  
ובתיכ נחלה   
לכ שנת�  למי  הודאה  תתנו  כ�  ומתו�  נחלה, 

תאמרו בלבבכ
 כוחי ועוצ
 ידי עשה לי את החיל הזה. ...

 
ולכ� יוצאי
 מבתי
 מלאי
 כל טוב בזמ� א�יפה ויושבי� ב�וכות לזכרו� שלא היה לה
נחלה במדבר ולא בתי
 לשבת.

 
ומפני הטע
 הזה קבע האל את חג ה�וכות בזמ� א�יפת גור� ויקב, לבלתי רו
 לבב
על בתיה
 מלאי
 כל טוב פ� יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה.

[רשב"
 בפירושו על ויקרא פרק כג, פ�וק מג]

מתוך: סוכות "מפתחות לתרבות ישראל" חל"ד
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש אלול
פרשת ראה

הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.    א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה                                                                                                                      

מהו פירוש רש"י לפסוק - "ואת-מצותי תשמרו"?  "תורת   ___"        __     __   __  (1

                             13   10       8                                                                                                                     

פירוש רש"י ל- "בני בליעל" הוא: "___  עול שפרקו עולו של מקום"  __    __   __  (2

28    17      9                                                                                                                     

מצוות לא תעשה בפרשה שלא לאכול אבר מן  ___                         __     __   __  (3

                                   28   15      13                                                                                                                    

פירוש רש"י ל- "אל-המנוחה" הוא: "זו  ___"                                __    __   __   __  (4

13   17    28    10                                                                                                              

מצוות לא תעשה בפרשה שלא לבנות  ___  הנידחת לעולם.             __   __   __    (5

6     28   22                                                                                                                      

מצוות לא תעשה בפרשה שלא להוסיף  ___ שבכתב ולא  ___   (6

שבע"פ שום דבר.                                                                __  __    __   __   __         

13     6      2      1    9                                                                                                      

              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל עליך למצוא את אחד משמות בית המקדש המופיע  ב)  

לה      אות מעל המספר המתאים  כל  כתיבת  על-ידי  "והיה המקום"  לפסוק:  רש"י  בפירוש          
כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.   בית   __   __    __     __   __   __

13    6     28     15     9     13                                                                                   

פרשת שופטים
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.        א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.

הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים      
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:  נ  ,  ן   

                                                                                                    9    9                                                                                                                            

גוף או ממון על-פי  ___   נעניש שום אדם עונש  מצוות לא תעשה בפרשה שלא   (1
אחד.    __     __  

                        7        5                                
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ציין את אחד משלושת הדברים שנאסר על מלך ישראל להרבות לו.    (2

__  __   __  __                                                                                                                 

2    8      1    9                                                                                                                   

פירוש רש"י ל-"בין נגע לנגע" הוא: (רש"י דברים יז, ח) "בין נגע  ___ לנגע טהור"                          (3

__   __   __                                                                                                                      

                                   10    2      3                                                                                                                       

מצוות לא תעשה בפרשה שלא להקריב קרבן מבהמה שיש בה  ___     (4

  __   __  __                                                                                                                       

2    12    2                                                                                                                        

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל עליך למצוא את שם המקום הגבוה ביותר בארץ- ב) 
ישראל לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה 

כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.     __  __    __               __   __   __    __

                      2       3     8      5                 9       8    5                                                                    

פרשת כי תצא
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.        א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.  

הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:  מ  ,  ם   

                                                                                                        11    11                                                                                                                           

מצוות לא תעשה בפרשה. "לא יהיה כלי-גבר על- ___" (בכתיב מלא)       (1

__    __   __     __                                                                                                           

                       7       1     8        3                                                                                                            

מצוות לא תעשה, שלא לזרוע תבואה בכרם.  "לא-תזרע כרמך  ___"  (2

__    __    __   __     __                                                                                                   

                                                                11     8      3    13        2                                                                                                    

ביטוי בפרשה לבן מרדן ועיקש. "בן סורר  ___"               __    __     __   __     __    (3

7       16   10      11    10                                                                                                  

              

מילה נרדפת בפרשה למילה-ריבית היא: "לאחיך  ___ כסף ___  אכל  ___כל-דבר"         (4

  __   __   __                                                                                                                      

2     1      4                                                                                                                       

מצוות עשה לטעון משא על בהמה שנפלה.  "___  תקים עמו"           __   __   __                                  (5

11   22    7                                                                                                                              
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הכתובה  תעשה  לא  מצוות  את  להשלים  עליך  שלעיל  השאלות  כל  על  שענית  לאחר  ב)     
בפרשה – שלא למשכן בגד  ___, על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי 

שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.     __  __    __    __   __   

7     4      11    13    3                                                                      

פרשת כי תבוא
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.       א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.

הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים      
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:   נ  ,  ן   

                                                                                                        6    6                                                                                                                             

הביטוי בפרשה לבילבול ולמבוכה רבה הוא: "ובעורון  וב-___  לבב"       (1

__     __    __   __     __                                                                                                   

                      6       9       1     3       28                                                                                                   

2)   הטעם לכך שיבואו על עם-ישראל קללות הוא: "לא-עבדת את-ה' אלהיך __"

__    __    __   __     __                                                                                                   

                                                               1      2       3     8        5                                                                                                    

3)   אחד מהמחלות המאופיינת בחום גבוה מאוד. "___  ובדלקת ובחרחר" 

                                                                                                                  __  __  __   __     __    __                                                                                              

28    2   22    11      5      9                                                                                                

4)    התרומה נקראת 'ראשית' כי- (רש"י דברים כו,יג) "שהיא ראשונה משנעשה  ___"      

  __   __   __                                                                                                                      

6     25   22                                                                                                                      

5)    הפירוש שהתורה נכתבה-'באר היטב' הוא: (רש"י דברים כז, ח) "בשבעים  ___"  

                             __    __     __   __                                                                                                           

  6       9       8     33                                                                                                           

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל עליך להשלים את פירוש רש"י לפסוק: "אל-המקום  ב)     
על-ידי   ,"___ בית  "זה  ממצרים.  שהוציאם  לאחר  בני-ישראל  את  הקב"ה  שהביא  הזה", 

כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.

   __   __    __   __  __                                                                                                                

8    22     11    3     1                                                                                                                 
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פרשת ניצבים
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.        א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה   

ביטוי בפרשה המתאר - מקור הרעה, אבי הטומאה הוא: "שרש פרה ראש  __"    (1

__     __    __   __     __              

                        13       2       5     7        1                                                                                                  

בברית?                                                              להכניסם  כדי  ה'  לפני  עם-ישראל  את  רבנו  משה  כינס  מתי   (2
(רש"י דברים כט, ט) ביום  ___                                                  __   __    __    __

                                                                 1     10      1      8                                                                                                            

רבותינו למדו: (רש"י דברים ל, ג) "כביכול שהשכינה שרויה עם __ בצרת גלותם"  (3

   __   __   __   __   __                                                                                                    

7     3     14    11   18                                                                                                    

             

4)    מילה בפרשה המתארת - מכוסה. "לא  ___  היא ממך"    __   __     __    __    __

   10      3      7      22     2                                                                                                  

5)   ביטוי המתאר - אין הדבר רחוק או קשה ביותר להשיגו, הוא ניתן לביצוע. "ולא מעבר 
לים ___"                                                                                        __     __    __                             

3      18      13                                                                                                                

חכמים  שפתי  עיקר  פירוש  את  להשלים  עליך  שלעיל  השאלות  כל  על  שענית  לאחר  ב)    
לשאלה: כיצד נקראו השמים והארץ ששימשו עדים של הקב"ה?   "עדי  ___" , על-ידי 

כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.  

           עדי   __  __  __  __   __   

13    3    14  10  13                                                                                                                
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חודש תשרי
פרשת וילך

הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.       א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה   

כינוי לעשרת ימי תשובה.  בין  ___  לעשור.                                   __     __   __     (1

                        8     1        6                                                                                                                  

על             החמה-שמרמזים  ימי  על  הנוספים  הלבנה  ימי  כנגד  הם  תשובה  ימי  עשרת   (2
העולם __.                                                                                       __   __    __    

                                                                   5       3      8                                                                                                                  

השלם: אמר הקב"ה לישראל בני פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של  ___    (3
ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו.             __    __     __     

           12      9       7                                                                                                                 

נוהגים לקרוא את ספר התהלים פעמיים שהם 300 פרקים כנגד המילה  ___ שהיא     (4

           בגימטריה 300.                                                                                 __   __  __   

          10   15     6                                                                                                                     

השלם: אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא  ___ .         (5

                         __    __   __    __   __                                                                                                 

 22    18     3      6      8                                                                                                  

        

השלם: אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרת הימים שבין ראש-השנה     (6
ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומיד היא  ___.         __  __    __    __   __    __            

33    36    3      29     33    7                                                                                          

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את התשובה לשאלה: מתי הזמן הטוב ביותר        ב)    
כל אות מעל המספר המתאים        ___,  על-ידי כתיבת  ימי   לחזור בתשובה?  בחיי האדם 

לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.               ימי   __  __    __    __   __    __   

33    18    10     9       3    8                                                                                                     
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פרשת האזינו
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.        א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה   

שמו של המקום שממנו השקיף משה רבנו על ארץ כנען ושם נקבר הוא:  __  __    (1

    __   __   __   __     __                                

7     5      9      3       1                                                                                                     

כינוי בפרשה לעמקי התהום הוא:  ___  תחתית.                        __   __    __   __    (2

                                                                 22     7      2      8                                                                                                             

הביטוי בפרשה המתאר - כעסי גדל ביותר הוא: "אש קדחה  ___"      (3

 __    __     __    __                                                                                                          

 21     12      2       5                                                                                                           

ביטוי בפרשה על מי שהתחיל לנהוג בגסות ובכפיית – טובה לאחר שעלה לגדולה     (4
הוא: "וישמן ישרון  ___".                                                     __   __    __    __   __   

          10    18     5      21    7                                                                                                     

שם של אבן קשה.  "ושמן  ___  צור".                           __   __   __   __   __   __                           (5

8     21   33    22   44   33                                                                                               

     

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת התשובה לשאלה: מדוע קוראים  ב)   
כאן להושע בן-נון בשם זה לפי פירוש רש"י? "שלא זחה דעתו עליו שאע"פ שניתנה לו 

גדולה ____ עצמו כאשר מתחלתו".                                           __   __   __    __   __   

22    21   12      8     1                                                                                                              

פרשת בראשית
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.       א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.

מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:      
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:  מ  ,  ם   
13    13                                                                                                                   

ציין מילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה -'יתביישו'. "האדם ואשתו לא _".  (1

   __  __   __   __   __    __                          

       5     8     8      4     9       1                                                                                               
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מהו פירוש רש"י למילה 'עיצבונך'? (רש"י בראשית ג,טז) "זה  ___  גידול בנים".  (2

  __   __    __                                                                                                                  

2     30     44                                                                                                                  

העולם אינו מתקיים במידת הדין לפיכך הקב"ה: (רש"י בראשית א, א) "הקדים מידת       (3
___ ושתפה למידת הדין"                                                __    __   __    __   __

 13     1     13    11     2                                                                                                   

בן. שממנו  "ויולד  ה, כח)  (רש"י בראשית  הדבר המיוחס לנח לפי פירוש רש"י הוא:      (4
נבנה  ___".                                                                           __   __  __  __  __   

     13  40    5   30   18                                                                                                       

   

עיסוקו של הבל היה:  ___  צאן.  (בכתיב חסר)                               __    __   __                             (5

    18    30     2                                                                                                                   

       

כינוי בפרשה לאישה, בת-זוגו של האדם.  ___  כנגדו.                      __  __   __                                         (6

2    55   30                                                                                                                    

      

לאחר       הראשון  באדם  שנכנס  הדבר  את  תקבל  שלעיל  השאלות  כל  על  שענית  לאחר  ב)  
שאכל מפרי עץ הגן לפי פירוש רש"י, על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה 

כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.  ___   ___  (2 מילים).

   __    __     __         __     __   __                                                                                          

30      2      18           2      44     1                                                                                           
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סיפור החודש

חלומו של רשב"י בליל ראש השנה*
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

חלום חלם רבי שמעון בר יוחאי

בליל ראש השנה, היה זה ֵאַחיי,

ובחלומו ראה שעל בני אחותו לשלם

סכום כסף נכבד שהוטל עליהם

בסך שש מאות דינרי זהב

אותם ישלמו לממשלה כבר עכשיו!

רצה רבי שמעון להציל קרוביו מהמצוקה

ושלח לביתם נציגים ממוסדות צדקה

והפציר בקרוביו לתת תרומה יותר מרִגילותם

ובלבו פילל, שבחסד זה יציל נשמתם.

למרות שבני אחותו של רבי שמעון,

סוחֵרי בדי משי היו ובעלי ממון,

הבחינו שדודם תובע מהם כסף רב

לצדקה, יותר ממה שביקשם עד עכשיו.

תרמו הכספים ושאלו לפשר השינוי?

וסירב הרב לגלות החלום שבלבו חבוי

ואמר: "מוטב לתת צדקה ל'יעקב' רֵעב,

מאשר ל'עשיו' ׂשֵבע, שלכל דבר תֵאב". 

עוד ציוום, שכל סכום שיתרמו – ירשמו אותו!

ולמרות שלא ירדו לפשר דבריו, עשו כמצוותו.

* מתוך: "סיפורי חב"ד - סיפורים על החגים", מהאינטרנט.
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לקראת סוף השנה הגיעו לעיר חיילים

והמפקד הטיל מס כבד על האמידים.

על בני אחותו של רבי שמעון הוטל עכשיו

קנס של שש מאות דינֵרי זהב!

כשסירבו לשלם את זה הסכום הגבוה

הובלו למעצר, שם ישבו לבלי נוע.

הנשים המבוהלות רצו ישר לרבי שמעון

ששמע דבריהן בהבנה ובלי תימהון

וביקש מהן את רשימת סכומי הנתינה

שתרמה המשפחה במשך כל השנה.

כשקיבל הרב את תרומת קרוביו היקרים

ראה שחסרים לסכום עוד שישה דינרים!

"לכו והביאו לי שישה דינרים והעניין יסודר!"

הביטו בו הנשים בתדהמה: "אך הקצין אמר,

שנביא לו שש מאות דינרים עד מחר!"

"עשו כדבריי, יקירותיי, והכל בעזרת הֵשם

יבוא על מקומו לשלום ולא יהיה מביניכם אֵשם!"
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הלך רבי שמעון עם הדינרים אל סגן המפקד

ולו אמר: "אדוני היקר, ַאל לך לפֵחד

מצו המפקד, הנטפל ליהודים ללא סיבה 

ונוטל כספים לכיסו ומוציא עליהם דיבה

ומה אתה, אדוני, מרוויח מכל זה התכסיס?

עשה מעשה טוב ושישה דינרים לכיסך תכניס".

חדרו דברי הרבי ללבו ולמרבה הפלא

שוחררו קרוביו באותו היום מן הכלא!

בדרך הביתה אמרו האחים לרבי שמעון:

"עתה הבנו מדוע ביקשת שנתרום רוב ממון

וכן את דבריך על 'יעקב' רֵעב ו'ֵעשֹיו' ַשֵׂבע,

אך מדוע נתת לנו לחשוב ולהתייגע

ולא סיפרת לנו, כי זו גזירה משמיים

והיינו תורמים הכסף בשמחה שבעתיים".

"אם הייתי מספר לכם זאת", חייך הרב

"הייתם תורמים, להינצל מהגזירה עכשיו

ואני רציתי שתתנו הצדקה בלב חֵפץ

כי בראש השנה גורלו של אדם משתבץ

במסכת הגורלות בעולם, כבר מראש!

וכדי שתתנו הצדקה בלב טהור, ללא חובה,

שזכות צדקה זו תעמוד לכם לטובה

ותגן עליכם ותמלטכם מכל גזירה

ופורענות שחלילה תבוא עליכם בכל רגע.

חיבקו בחום את רבי שמעון כל הקרובים

וצדקה תרמו בלב אוהב, כי מצילה היא חיים!
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תובנות לסיפור
חלומו של רשב"י בליל ראש השנה

מאת: שמחה סיאני

חלומות, לא תמיד שווא ידֵּברּו

חלום חלם רבי שמעון בר יוחאי והיה הוא אמת! ומי אמר שתמיד חלומות שווא 
ידברו? בחלומו ראה את רוע הגזירה שעלולה לבוא על קרוביו, וחרד לבבו ועשה 
מעשה! ביקש מקרוביו העשירים שטבלו בשמן רגלם, לתת צדקה ולתרום לעניי 

הקהילה סכום גדול יותר משנתנו כל השנים.

בני אחותו היו סוחרים מאוד עשירים ולמרות הכול לא גילה להם את פשר חלומו.  
הקב"ה הראה לו בחלום את הגזירה העלולה לבוא עליהם ולא בכִדי עשה זאת, 
כי ידע שהצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, ֵידע כיצד לנהוג במקרה זה ויציל את נפש 
קרוביו  בדרך המצווה של עזרה לזולת, אהבת הבריות, נתינה בנפש חפצה וביד 

רחבה, ואף ביקש שיתרמו לעניי הקהילה יותר ממה שתרמו כל הימים.

סקרנות מילאה את לבם של הקרובים לדעת, מדוע התעקש רבי שמעון וביקשם 
שייתנו יותר צדקה לעניי הקהילה, והרי תרמו הם ביד רחבה מבלי שיבקש מהם?  
ידם במשך  על  תרומה שתינתן  כל  לכתוב  ודרש מהם  מים  פיו  מילא  הוא  אך 
כל השנה! גם על כך תמהו הקרובים, אך ידעו שיש דברים נסתרים הנגלים רק 

לעיֵני צדיקים ועשו כרצונו.

'יעקב' הרֵעב ו'ֵעׂשיו' הׂשֵבע

אדם יכול להיות עשיר בנכסים, אך לא תמיד רוחו עשירה. רבי שמעון רמז להם 
ל'יעקב הרֵעב  ולא פירש. אמר להם, שמוטב לתת צדקה   - רמז עבה ממותניו 

מאשר "לתת צדקה" ל'ֵעׂשיו' הׂשֵבע – ולא הבינו! 

חשוב שאדם יעבוד ויפרנס את משפחתו בכבוד ואפילו ברווחה, אך חשוב גם  
כדי  ה"מצחצח את המוח"  תורה  ללימוד  זמן  גם  לתורה, שיקצה  עיתים  שייתן 

שיבין דבר מתוך דבר, כי "די לחכימא ברמיזא" (מדרש משלי, פרשה כב, ח).

כוונתו של רבי  יודעים את התורה,  כולנו  נבונים,  כולנו  ומכיוון שכולנו חכמים, 
יעקב,  לבני  והכוונה   – ל'יעקב'  צדקה  לתת  שמוטב  הייתה:  יוחאי  בר  שמעון 
העניים שבקהילתם ולהרבות במצווה זו, כדי שיגיעו בתרומתם לסכום של  600 
דינרי זהב שראה בחלומו. קרוביו העשירים היו חייבים לתת מס בסכום נכבד זה  

למפקד הרשע בסוף השנה. כך, ורק כך תינצל נפשם ממוות!

ומאידך,  לא לתת צדקה ל'עשיו' הׂשֵבע – והכוונה לאותו מפקד רשע שהיה נוהג 
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לקחת שוחד, למלא כיסיו בכספי יהוֵדי הקהילה ולהתעֵמר בהם ללא גבול כל 
הימים. אך, כאמור, קרוביו לא הבינו את הרמז. מכיוון שכך, ביקשם רבי שמעון 
לרשום כל תרומה הניתנת על ידם, כדי שֵידע כמה דינרים עליו להשלים בסוף 

השנה, סכום שיגיע לכדי 600 דינרי זהב!

אכן, התגשם חלומו של רבי שמעון בר יוחאי ובא לידי מימוש. בסוף השנה הגיעו 
המפקד האכזר וחייליו, שציוו על כל האמידים בקהילה לתת מיסים בסך 600 

דינרי זהב.  קרוביו של הרבי שמעון סירבו לשלם את המס הכבד ונזרקו לכלא!

להביא  ביקשן  הוא  בפניו.  בעייתן  ושטחו  שמעון  לרב  בסערה  נשותיהם  באו 
גודל  את  כשסַפר  כמצוותו.  עשו  והן  השנה  כל  שתרמו  התרומות  רשימת  את 
אמר  דינרים.  שישה  עוד  הזהב  דינרי   600 לסכום  שחסרו  גילה  התרומות, 

לקרובותיו שתבאנה רק שישה דינרי זהב והבעייה תיפתר!

את  תפתור  ואיך  זהב  דינרי   600 ביקשו  "אבל  כנגדו:  וטענו  לדבריו  הן  תמהו 
הבעייה בשישה דינרים בלבד?"

כוח האמונה

בילדותי, אבי יוסף חיים סיאני זצ"ל, היה מספר לי את סיפורי התנ"ך וביניהם 
את פלא הַמן במדבר, וכך אמר: "כשהיו בני ישראל במדבר, כל יום היה הקב"ה 
מוריד מהשמיים את הַמן. היו אנשים מבני ישראל שאמרו: "ברוך ה' יום יום". אך 
היו אנשים מהעם שלא הייתה אמונה בקב"ה בלבם ולא האמינו שכל יום ֵירד ַמן 
מן השמיים והחביאו חלק ממה שליקטו גם ליום המחרת - ונרקב הַמן שהחביאו 

ולא ניתן היה למאכל! 

נשים אלו, כנראה, היו חסרות אמונה. הן הכירו את קרובן רבי שמעון בר יוחאי 
ֵסי דעת, אך כאותם בני ישראל שהחביאו את  וידעו שהוא בעל תורה ועתיר נכְִ
הַמן ליום המחרת, לא האמינו בדבריו וטענו כנגדו, כיצד יוכל לשחרר את בעליהן 
מהכלא עם שישה דינרי זהב בלבד, בעוד הן התבקשו לתת למפקד 600 דינרים? 

מכל  וניצלים  הקב"ה  בישועת  מאמינים  הם  ניזוקים.  אינם  כנה  אמונה  בעֵלי 
הגזירות הניגפות בדרכם, ואכן כך קרה.

כי בתחבולות תעשה לך חירות

רבי שמעון בר יוחאי היה ַעז נפש, הבין ללבו את הצורר, שהוא סגן המפקד וניצל 
את חולשתו. הוא סבר שסגן המפקד רואה להיכן הולכים כל כספי "המיסים", 
יודע  ושיֵער שאף דינר זהב לא נפל לידיו של זה, ולכן, בעורמה אמר לו: "הרי 
מאשים  היהודים,  על  רעות  שמועות  ממציא  שלך  שהבוס  המפקד,  סגן  אתה, 
אתה,  אך  מרוב.  יימנו  שלא  זהב  דינרי  לכיסיו  ומכניס  שווא  בהאשמות  אותם 
לא  גם  ומפה,  קירח מפה  יוצא  הזה? אתה  מרוויח מכל העסק  מה אתה  סגנו, 
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מקבל ממפקדך ולּו דינר אחד, וגם לא מקבל מאיתנו, היהודים, דינר אחד. כדאי 
שתיקח את שישה דינֵרי הזהב מידי ותרוויח גם אתה", כך אמר רבי שמעון ותחב 

לידו של האיש שישה דינרים של זהב.

יבוא מי מכם ויגיד לי: יכול סגן המפקד גם לקחת את שישה דינרי הזהב וגם 
לא להוציא את היהודים לחופשי מהכלא. אכן נכון הדבר, אך אני משערת שגם 
"סוף מעשה במחשבה תחילה".         כי  יוחאי,  בר  רבי שמעון  זו חשב  על אפשרות 

(מתוך פיוט "לכה דודי"). 

נלך צעד קדימה ונראה מה יכול היה לקרות: אם היה עושה את מעשה הנבלה 
חיילי  בקרב  שמועה  להעביר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  יכול  המפקד,  סגן  הזאת 
המפקד האכזר, שסגנו ה"נאמן" לקח מידי יהודי שישה דינרי זהב, שילשל אותם 
לכיסו בחשאי ולא דיווח לו על כך. את סופו של אותו סגן מפקד כולנו יכולים 
לו לאיש, שישלח את היהודים לחופשי מהכלא, שהרב  לנחש. לכן, מוטב היה 
"ישכח" שנתן שישה דינֵרי זהב בידו ושאולי בעתיד תהיה לו אפשרות להרוויח 

בדרך זו עוד כמה דינרי זהב...

השאלה ופתרונה

כאמור, תהו קרוביו של רבי שמעון, מדוע לא סיפר להם מלכתחילה את חלומו 
זה, ואז היו שמחים לתת מהונם לצדקה שבעתיים?

אף זה מעיד על כך שקרוביו העשירים לא למדו מספיק תורה בחייהם, שאם לא 
כן, היו בוודאי יודעים שאת המצווה עושים בכוונה גדולה בנפש חפצה, בשמחה 
רבי  היה  אם  כלשהי!  מטרה  משום  לא  אך  עשו,  אמנם  וכך  מושלמת  ובנתינה 
שמעון מספר להם את חלומו, אמנם היו נותנים לו את הכסף שדרש, אך הייתה 
ניטלת מהם שמחת המצווה והיו נותנים וחושבים כל העת על המשפט: "צדקה 
תציל ממוות" (משלי י, ב) ולא תורמים את הכספים לעניים משום עצם המצווה, 
עצם הנתינה, אלא לשם הצלת נשמתם בלבד, ואת זה רצה רבי שמעון בר יוחאי 

למנוע.

סוף דבר - לטובה!

ואכן, ניצלו חייהם של קרוביו והם יצאו מבור ִשְביים, שבו לביתם לשלום ומאז 
ועד סוף ימיהם חילקו תרומתם ל'יעקב' הרֵעב ולא ל'עשיו' הׂשֵבע.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודשי אלול-תשרי
1. כרטיס לבקשת סליחה

הזמן  זה  אולי  בסליחות  ותקיעות  והסליחה  הסליחות  חודש  הוא  אלול  חודש 
הנכון לבקש סליחה בצורת שופר.

כרטיס לבקשת סליחה ממי שפגענו בו.

שופר בתוך שופר עשוי מבריסטול.

2. כרטיס ברכה עם כיס

ההכנה:

מלבן באורך של 30X10 ס"מ - (בערך לא חייב להיות מדויק).   �

מקפלים ל-3 חלקים שווים ומהדקים.   �

פותחים חזרה.   �

סליחה
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מקפלים פינה ימנית למעלה כלפי פנים. צד שמאל קיפול כלפי החוץ. צד    �
ימין קיפול פנימה ואחר כך אחורה.

מקבלים 2 כיסים. מהדקים משני הצדדים.   �

מכניסים 2 כרטיסי ברכה לכיסים.   �

לאבא היקר

לאמא היקרהלאמא היקרה

קלאבא היקר
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3. עץ הברכות

ההכנה:

לצייר על נייר בריסטול כמה גזעי עצים.   �

לטבול את כפות ידי הילדים בצבעי גואש ולהטביע על הענפים את כפות    �
הידיים של החניך.

כאשר מתייבש לגזור את קצוות האצבעות ולתלות בחוט את הברכות על    �
העץ.

לדודה היקרה

לאחי היקר

לסבא היקר

לסבתא היקרה

לאמא היקרה

לאבא היקר
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4. כרטיס ברכה קופץ לכל המשפחה

החומרים:

בריסטול בגודל פוליו.   �

מספריים   �

צבעים   �

ניירות, מדבקות לקישוט   �

ההכנה:

לקפל את הבריסטול לשניים לאורך.   �

לגזור עד חצי העמוד - לפי הציור.   �

לפתוח אחד כן אחד לא. מתקבלות מדרגות.   �

להכין פרחים, רימונים, תפוח להדק.   �

לכתוב ברכה, לקשט ולהדביק על המדרגות.   �

לייבש, לסגור כלפי פנים מבחוץ ולסגור. כאשר פותחים   �

       הברכות קופצות החוצה.
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5. מובייל לסוכה או שרשרת

החומרים:

צבעים.   �

5-3 גלילי נייר טואלט לכל ילד.   �

חרוזים, כפתורים.   �

חוט רקמה.   �

3 שיפודים.   �

ההכנה:

לצייר על הגליל כך שיהיה לגמרי צבוע    �

(שלא יראו את הצבע החום של הגליל).  

לגזור ברוחב של בערך 1.5 ס"מ לאורך כל    �

הגליל (ראה תמונה).  

אפשר להכין משלושה גלילים ואפשר משישה גלילים.   �

קושרים אותם לשיפודים בקצוות - אפשרי רק שלושה עם שיפוד אחד.   �

ניתן להוסיף להם חרוזים תלויים או כפתורים.   �

ניתן להצמיד את כולם יחד למנורה.   �

ניתן לחבר אותם לשרשרת לתלות בסוכה.   �
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6. מעמד לאתרוג

החומרים:

שקיות של חטיף - רצוי שקית של חטיף קטן.   �

אבקת גבס.   �

מים.   �

כלי לערבוב + מקל לערבב.   �

כדור פלסטיק (בגודל כדור טניס).   �

ההכנה:

לקמט את שקית החטיף מבחוץ.   �

לערבב את הגבס עם המים (שיהיה דליל כמו לבן) לשפוך לתוך השקית.    �

את  להכניס  (כדי  רטוב  בעודו  בתוך השקית  הכדור לעשות שקע  בעזרת    �
האתרוג) - לייבש.

אפשרי לקלף לאחר הייבוש חלק מהשקית וחלק להשאיר לקישוט (היכן    �
שהיה מקומט קשה להוציא וזה מקשט את השקית מבחוץ) אפשר לקשט 

בפייטים או צבעים מבחוץ.

להכניס אתרוג לאחר הייבוש.   �

חטיפליחטיפלי

חטיפליחטיפלי

גבס

חטיפליחטיפלי

להכניס 
כדור
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7. ראש של דג - שנהיה לראש ולא לזנב

השנה  ראש  מאכלי  את  להגיש  אפשר  דג.  של  ראש  אוכלים  השנה  בראש 
(היבשים) בתוך צלחת בצורת דג, או סתם לקשט את שולחן החג.

החומרים:

2 צלחות חד פעמיות מקרטון (לכל דג).   �

צבע אקריליק.   �

דבק פלסטי מהדק, מספריים.   �

ההכנה:

שנגזר  זנב  לצלחת  מוסיפים    �
מהצלחת השנייה בצורת טרפז.

2 אליפסות לסנפירים.   �

מהדק  בעזרת  לצלחת  מחברים   �
וצובעים.

כדאי  מתייבש  שהצבע  לאחר    �
למרוח בדבק פלסטי בכמות נדיבה 

ולייבש היטב (כמה שעות). זה גם מחזק, גם נותן ברק וגם שומר על הצבע 
שלא יירד.
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8. שולחן לחגים - מפיות מסודרות בצורת נר

מפית מרובעת לקפל למשולש  �

בתחתית המפית לקפל פעמיים (פעם ועליו עוד פעם) כלפי פנים, לגלגל    �
את הנר למטה, את קצה הפינה להכניס פנימה שלא ייפתח, למשוך כלפי 

מעלה את הנר.

אפשר לקפל את החלק העליון - נראה כמו להבה. בה. 

1 2 3
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9. שרשרת לסוכה

החומרים:

בקבוקי אקטימל ריקים   �

חוט לקשור את הבקבוקים   �

גבס   �

כלי להכין את הגבס   �

מים   �

מקל ארטיק   �

פרחים יבשים/שיבולים/קוצים/עלים   �

ההכנה:

להכין את הגבס.   �

לשפוך לתוך הבקבוקי אקטימל כאשר הגבס עדיין רטוב.   �

לתקוע בתוכו, פרחים יבשים, עלים, שיבולים.   �

כאשר מתייבש, לקשור בחוט אחד לשני ולתלות שרשרת לסוכה.   �

סידור  בפנים  ולתקוע  הגבס  במקום  בחול  אותם  למלא  נוספת  אפשרות    �
פרחים קטן.



58

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

חומר אור-קולי
 DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

המתפתחת במרפ"ד התורני. 

פרטים בטל': 02-5601302.

א.  הימים הנוראים

סרטי DVD  המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.  �

הראשי  (הרב  לאו  מאיר  ישראל  הרב  עם  (חט"ב)   – לסוכות  כיפור  בין   �
לישראל), הזמר דדי גראוכר ותזמורת.

הכנות לחג

ר' אלעזר בן שמעון שהעליב  -  סיפורו של  - חט"ב)  (יסודי   – הסליחה    �
אדם מכוער ולאחר שזה לא סלח לו בקלות קבע את האימרה הידועה 
"לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז". בסיפור דומה מתנסים 

ילדים בחוג לדרמה כאשר המדריך מעליב את אחד הילדים.

הצדיק הכפרי – (יסודי) - סרט מצוייר. סיפור הידוע של ילד שלא ידע    �
להתפלל ְוָׁשַרק באמצע תפילת יום הכיפורים....

זמרת בית הכנסת הגרוזיני בפיוטי הימים הנוראים.   �

חגי ישראל – (חט"ב) (ר)  - (דובר רוסית).   �

חגי תשרי – (יסודי) (כ.ר.) – מורכב מהסרטים לשמוע קול שופר, אושפיזין,    �
יום תרועה ותוכנית פרפר נחמד.

חגים ומצוות (חט"ב+) – שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזות, תפילין – (ר)    �
(דובר רוסית).

יום תרועה – (יסודי) (כ.ר.) – ראש השנה, תקיעת שופר ומשמעותה.   �

יונה הנביא – (הגיל הרך) – הסיפור התנ"כי בתיאטרון בובות.   �

יונה הנביא – (יסודי) – סרט מצויר. סיפור שליחותו של הנביא בנינווה.   �

לשמוע קול שופר – (יסודי, חט"ב) (כ.ר.) – מצוות השופר בראש השנה –    �
גדריה, הלכותיה ומשמעויותיה.

סליחות בנוסח ספרד – צולם בבית הכנסת "שערי תורה" בשכונת ארמון    �
הנציב.

 

חומר עזר
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במוצאי יום כיפור – (חט"ב ועל-יסודי) – שירי מקהלה, זמר וסיפורים של    �
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

יום הכיפורים – (על יסודי) – דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה    �
לספרות אריאל הירשפלד, הסופרת הבימאית מיכל גוברין, בהנחיית ירון 

לונדון.

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה.   �

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושאי ראש השנה ועשרת ימי    �
תשובה.

אריאל  רוזנברג,  שלום  פרופ'  בהשתתפות   – השנה  לראש  פנים   70   �
הירשפלד ומיכל גוברין.

יום  מלחמת  בעיקבות  השיטה  בית  בקיבוץ  וחשבון  דין   – תוקף  ונתנה    �
הכיפורים.

תיאום כוונות – מלחמת יום הכיפורים (מבוסס על ספרו של חיים סבתו).   �

בחזרה אל מוצב המזח – ביקור במצרים על ידי שבויי צה"ל ממלחמת יום    �
הכיפור.

קברי צדיקים.   �

חגי תשרי – (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).   �

חגי תשרי – שנה טובה (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).   �

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה ועשרת ימי    �
תשובה.

שאול  בהפקת   – העדות  ובהווי  באומנות  תשרי  חודש  חגי  תערוכת    �
גולדפרב ז"ל.

ב.  חג הסוכות

סרטי DVD  המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.   �

מנהגי  לפי  המינים  ארבעת  הלכות   – יסודי)  על   – (חט"ב  אחת   אגודה    �
העדות השונות על רקע גידולם בטבע ובנופי ארץ-ישראל.

אושפיזין (יסודי) – (כ.ר.) – כיצד בונים סוכה כשרה.   �

בסוכות תשבו (יסודי – חט"ב) – דיני הסוכה.   �

חגי ישראל (חט"ב) – (ר) דובר רוסית.   �

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו (חט"ב – על יסודי).   �

אדם  בין  וכבוד  אימון  של  יחס  הנושאים:  על  ביהדות  תוכניות  לקט    �
לחברו, משא ומתן באמונה במסחר, השבת אבידה, השב תשיבם, איסור 

בל תשחית.
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שלוש רגלים (יסודי) – (ר) דובר רוסית.   �

בין כיפור לסוכות – (חט"ב) – עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו שליט"א.   �

סוכות – (על-יסודי) (כ.ר.) (אנגלית, כיתוביות ברוסית) – קבוצות תלמידים    �
מכינה סרט על דיני סוכות ומנהגיו.

מבראשית – שיעוריו של הרב מרדכי אלון בנושא סוכות.   �

תערוכת חגי חודש תשרי באמנות ובהווי העדות   �

אושפיזין – שולי ראנד   �

בעקבות הסיפורים הקסומים – האתרוג, מקומו של בית המקדש, פסח    �
במדריד, תבלין של שבת (גשר).

קישורים לאתרים ברשת לחגי תשרי

מקורות על ראש השנה:    �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
MekorotNose/moadim/RoshHashanah.htm

מקורות על סוכות:    �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
MekorotNose/moadim/Sukkot.htm

קישורים לאתרים אחרים בנושאי חגי תשרי:    �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
HaverimLareshet/ChageyIsrael/ChageiTishrei.htm
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פתרון לתשבץ אלול תשע"ו-תשרי תשע"ז
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פתרונות פרשות אלול-תשע"ו

הפתרונות של 
פרשת ראה 
שבסעיף א

הפתרונות 
של פרשת 

שופטים 
שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת כי-תצא 

שבסעיף א

הפתרונות 
של פרשת 

כי-תבוא 
שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת נצבים 

שבסעיף א

משה  (1
בלי  (2
החי  (3

שילה  (4
עיר  (5

בתורה  (6

עד  (1
נשים  (2
טמא  (3
מום  (4

אישה  (1
כלאים  (2
ומורה  (3

נשך  (4
הקם  (5

תמהון  (1
בשמחה  (2
ובקדחת  (3

דגן  (4
לשון  (5

ולענה  (1
מותו  (2

ישראל  (3
נפלאת  (4

היא  (5

הפתרון של 
סעיף ב:  
הבחירה

הפתרון של 
סעיף ב:  

עין  עיטם

הפתרון של 
סעיף ב:  

אלמנה

הפתרון של 
סעיף ב:  
המקדש

הפתרון של 
סעיף ב:  

התראה

פתרונות פרשות תשרי-תשע"ז

הפתרונות של 
פרשת וילך 
שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת האזינו 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת בראשית 

שבסעיף א

כסה  (1
הבא  (2
מחט  (3
כפר  (4

הכבוד  (5
מתקבלת  (6

הר  נבו  (1
שאול  (2
באפי  (3

ויבעט  (4
מחלמיש  (5

יתבששו  (1
צער  (2

רחמים  (3
העולם  (4

רעה  (5
עזר  (6

הפתרון של 
סעיף ב:  
הבחרות

הפתרון של 
סעיף ב:  

השפיל

הפתרון של 
סעיף ב:  
יצר הרע
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טובה!
שנה 

ה טובה!
שנ


