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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי

 (אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אלול
הקדמה

והחודש האחרון בשנה,  חודש אלול הוא החודש השישי למניין החודשים מניסן 

בו  לומר  ונוהגים  תשובה  מנהגי  נהוגים  בו  חודש  זהו  מתשרי.  החודשים  למניין 

סליחות. בני עדות המזרח מתחילים ממחרת ראש חודש אלול ועד ערב ראש השנה, 

ועדות אשכנז מתחילות לומר סליחות בשבוע שלפני ראש השנה.

מזל החודש: בתולה

במסורת היהודית הקובעת את חודש אלול כחודש של התעוררות ראו במזל בתולה 

מעין קריאה לישראל המשולה לבתולת בת ציון - להתעורר לתשובה, שנאמר "שובי בתולת ישראל".

בעולם הטבע אנו מבחינים בפריחת החצב ומבשרי סתיו ראשונים, נדידת העופות דרומה היא בעיצומה.

החצב המרשים בפריחתו בתקופה זו על רקע היובש סביב. החצב היה צמח שהקדמונים הכירו, על תכונותיו 

ֶׁשְּבָצֵליֶהם  כיוון  חצבים  בעזרת  הנחלות  את  יהושע  סימן  ההתנחלות,  שבזמן  מוזכר  במקורות  השונות. 

יהודה אמר רב: שבו תיחם  רב  (מהו חצב?) אמר  ומתאימים לסימון הגבול. "מאי חציבא  יציבים מאוד 

יהושע לישראל את הארץ" (תלמוד בבלי, בבא בתרא נו).

על כך מוסיף רש"י: "שבו תיחם בין שבט לשבט בין איש לאיש לפי שאינו יונק לא מכאן ולא מכאן".

אירועים 
א באלול ב' תמ"ח (2448) לבריאת העולם, על-פי המסורת משה רבנו עלה בחזרה להר סיני להתפלל לפני 

הקב"ה לבקש רחמים על עמו ונתרצה לו הקב"ה בעשירי לתשרי (ים הכיפורים) על כן נקבעו 

הימים האלה לדורות כימי רצון, תשובה וכפרה. 

  

בעמק  היישובים  מראשוני  הראשון,  העובדים  מושב  נהלל,  המושב  נוסד   -  (1921) תרפ"א  באלול  ח 

יזרעאל.

בנחלת  מקראית  עיר  שם  על  קרוי  הוא  חיפה-נצרת.  הכביש  בצד  העמק,  בצפון  נמצא  נהלל    

זבולון (יהושע, יט, טו) ושמו - נהלל השתמר משם הכפר הערבי הסמוך - מעלול.

המושב נוסד על ידי בני העלייה השנייה, חברי "הפועל הצעיר" מחוות כינרת. הוא היווה מזיגה    

של יסודות ההתיישבות הפרטית - המושבה וההתיישבות השיתופית - הקיבוץ.
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מעקרונות המושב: התיישבות על קרקע הלאום, קביעת החקלאות כמקור התעסוקה, עבודה    

עברית עצמית, עזרה הדדית, שיווק משותף ושימוש בשפה העברית.

ביניהם:  עובדים,  למושבי  והפכו  אלו  עקרונות  אימצו  קיימים  היו  שכבר  מהיישובים  חלק    

בלפוריה, מרחביה, כפר מל"ל.

 

מראה מלמעלה של נהלל  

פועלם של המייסדים בייבוש הביצות - מקור הקדחת, ובהקמת המושב הראשון, העצימו את    

המעשה החלוצי והפכו את נהלל לסמל.

נהלל תוכנן על ידי האדריכל ריכרד קאופמן בדגם של מעגלים ריכוזיים, מתוך כוונה להקל    

המגורים  בתי  במעגל  נבנו  סביבם  הציבור,  מוסדות  ניצבו  היישוב  במרכז  המתיישבים.  על 

ומאחוריהם התפרסו מבני המשק והשטחים החקלאיים.

אנשי נהלל תפסו מקום נכבד בשורות הלוחמים והפעילים באירגון ה"הגנה" ובצה"ל. עדות    

לכך ניתן למצוא באתר הסליק של משפחת אבידֹב.

סליק זה היה אחד מעשרים סליקים גדולים באחריות המיפקדה הארצית של אירגון ה"הגנה".    

ריית בור לאגירת שתן הפרות. הוסתרו בו תחמושת ונשק  הוא הוקם בשנת 1943 במסווה של כְּ

שהועברו לכוחות הלוחמים בפרוץ מלחמת העצמאות.

באתר-מוזיאון קטן ובו מתועדים פרקים מחייהם של בני המשפחה הקשורים בתקומת מדינת    

ישראל.

יאני אבידֹב, מאבות המשפחה, היה שליח המוסד לעלייה ב בהעלאת יהודים מסוריה, לבנון,    

עיראק, פרס, טורקיה, אירופה וצפון אפריקה. כמו כן הצליח להבריח כ-75,000 חוטרי תמרים 

מעיראק לישראל, יחד עם בן-ציון ישראלי מקבוצת כינרת. חוטרים אלו ניטעו ב"גן רחל" שעל 

"עלילות  בישראל. הסיפור מונצח בספר  ענף התמר  לחידוש  והיוו את הבסיס  שפת הכינרת 

עיראק" שכתב יאני.
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לאחר הקמת המדינה, כאשר היה צורך להגדיל את הייצור החקלאי ולמצוא פתרון מגורים    

על  מהם  אלפים  של  יישובם  ואיפשר  לכך  מתאים  המושב  נמצא  רבים,  חדשים  לעולים 

הקרקע.

בעיקבות המשבר שעברה ההתיישבות העובדת באמצע שנות השמונים של המאה הקודמת,    

השתנה אופיים של המושבים וחלק מעקרונותיהם אינו תקף עוד. 

טו באלול תשל"ח (1978) - הסכם קמפ דיוויד בין ישראל לבין מצרים.

בקמפ דיוויד, מחנה נופש של נשיא ארה"ב, לא הרחק מוושינגטון, זימן אליו הנשיא קרטר    

את ראש ממשלת ישראל ונשיא מצרים לדיונים מרוכזים בשאלת הסכם השלום בין ישראל 

במעורבותו  דיונים,  של  שבועיים  במשך  סתום.  למבוי  הגיע  עליו  ומתן  שהמשא  למצרים 

הנמרצת ובלחצו של הנשיא קרטר נולדו הסכמי קמפ דיוויד. 

בהסכם הראשון - הסכם המסגרת - נקבע שמטרתו להביא לידי חתימת הסכם שלום כולל    

שיהיה מבוסס על זכותן של כל מדינות האזור לחיות בגבולות בטוחים ומוסכמים. ההסכם 

עצמי  שלטון  על  ומתן  למשא  מנגנון  ונקבע  הפלשתינית  הבעיה  לפתרון  עקרונות  גם  קבע 

(אוטונומיה). נאמר בו גם כי החלטה 242 של האו"מ, על כל חלקיה היא בסיס להסכם.

בהסכם השני הנוגע למצרים נאמר כי ריבונותה על כל השטחים שנכבשו בסיני בשנת 1967    

תוחזר לה, עד הגבול הבין-לאומי וכן הוסכם בנספח (שכפוף לאישור הכנסת) שישראל תוציא 

מסיני את כל ההתנחלויות.

הסכמי קמפ דיוויד הביאו לחתימת הסכם שלום בין ישראל למצרים ולנסיגה ישראלית מכל    

שטח סיני.

ראש הממשלה מנחם בגין, הנשיא קרטר והנשיא סאדאת 
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גדולי מורשת
יח באלול ה שס"ט (1609) - יום פטירתו של רבי יהודה ליוא בר' בצלאל (המהר"ל) מפראג - רב, פוסק 

הלכה, מקובל, פרשן והוגה דעות - מגדולי ישראל הבולטים בעת החדשה.

יליד פוזנא. המהר"ל נחשב כמנהיגה של יהדות אשכנז. מגזע הגאונים המיוחס למשפחת דוד     

המלך. בנוסף לידיעותיו בתורה הוא הצטיין בידע כללי ואף באסטרונומיה. בדאגתו לצורכי 

ודרש  נגד שיטת הפלפול  יצא  הוא  רבים.  יהודים  בין  והשכין שלום  הקהילה התקין תקנות 

ללמוד על פי הפשט. הוא תבע ללמד תורה את ילדי ישראל בתוכנית חינוכית הדרגתית "בן 

חמש למקרא, בן עשר למשנה, בן חמש-עשרה לתלמוד", וכן תבע המהר"ל לימוד יסודי של 

דקדוק עברי ולשון. המהר"ל נודע בזכות כתביו הרבים. באגדת העם נחרט שמו בעיקר כלוחם 

בשונאי ישראל. האגדה מספרת כי לשם כך יצר "גולם" שהגן על היהודים מעלילות הגויים, 

התבטאה  אליו  הגויים  הערצת  לעפר.  להחזירו  נאלץ  הציבור  שלום  על  איים  שזה  ולאחר 

באנדרטה שהוקמה על-ידי עיריית פראג בשנת תרע"ח (1917).

על שמו קרוי היישוב כרם מהר"ל שבמועצה אזורית חוף הכרמל. ואחד מן המכתשים שעל פני    

הירח.

בשנת 2007 הכיר אירגון אונסקו של האומות המאוחדות בחגיגות לזכרו. בכך הפך המהר"ל    

ליקיר אונסקו.

 פסלו של המהר"ל בפראג



9

חודש תשרי
הקדמה

החודשים  למניין  השביעי  החודש   - במקרא  השנה.  לחודשי  ראשון   - תשרי  חודש 

מניסן.

מזל החודש: מאזניים. 

במאזניים  ושוקלים  האדם  של  מעשיו  לפי  כולו  העולם  כל  נדון  זה  שבחודש  לפי 

זכויות כנגד עוונות.

תקופת תשרי בשדה
הימים  התקצרות  את  כבר  חשים  אולם  מורגש,  עדיין  כשהחום  הסתיו  ותחילת  קיץ  סוף  של  זו  תקופה 

פורחים  החוף  במישור  פריחתם.  בסיום  החצבים  וגוברת.  הולכת  בלילות  הלחות  הלילות,  והתארכות 

חבצלת-החוף ונר-הלילה החופי, באזור ההר המרכזי פורח החורשף המצוייץ, הצמחים החד-שנתיים עדיין 

רדומים והרב-שנתיים מכוסים באבק. לקראת סוף החודש יתחילו במסיק הזיתים הגולש 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. 

עשרת הימים - מראש השנה עד יום הכיפורים - נקראים עשרת ימי תשובה. יש המכנים את    

התקופה - בין כסה לעשור, על פי הפסוק "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" (תהלים פא:

ד).

ג בתשרי - צום גדליה. 

לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו מעט אנשים שהיוו 

בן  גדליהו  את  בבל  מלך  הפקיד  האלה  האנשים  על  ויוגבים.  איכרים   - העם  דלת  את 

אחיקם. גדליהו ריכז את כל היושבים בציון וניסה לשקם את החיים בארץ-ישראל ובתוך 

כך לעורר את התקווה לחידוש המלוכה בארץ.

עמון  בקרב מלך  לצנינים  היו  היהודים  ובקרב  בבל,  בעיני מלך  גדליהו  של  מעמדו הרם 

המלוכה  מזרע  נתניה  בן  ישמעאל  את  שלח  הוא  יהודה,  בשארית  צרה  הייתה  שעינו 

בבל  מלך  מנקמת  חששו  בארץ  היהודים  הרצח,  בעיקבות  גדליהו.  את  לרצוח  ביהודה 
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וברחו למצרים, וכך 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).

ד בתשרי תשנ"ו (1995) - הסכם אוסלו ב. 

לרשות  ישראל  בין  היחסים  להסדרת  נוסף  שלב  זהו  הוא:  כן  כשמו  ב  אוסלו  הסכם 

נחתם  זה  הסכם   .1993 בספטמבר  מ-13  הראשון  אוסלו  להסכם  כהמשך  הפלסטינית, 

בוושינגטון ב-28 בספטמבר 1995.

וידעו משברים לרוב. במסגרתו  השיחות לקראת חתימת הסכם אוסלו ב היו ממושכות 

משטח  רבועים  קילומטרים  כ-2,000  הפלסטינית  הרשות  לידי  תעביר  ישראל  כי  סוכם 

ייסוג  כן  רבועים;  קילומטרים  ל-4,000  קרוב  יישארו  שבידיה  בעוד  ושומרון,  יהודה 

צה"ל מן הערים הגדולות (למעט חברון) של מה שכונה שטח A, ובשלבים מאוחרים יותר 

ייקבעו סדרי השליטה והנסיגה משטה B (העיירות, הכפרים ומחנות הפליטים), ומשטח 

C - הכולל את רוב ההתנחלויות ומחנות צה"ל, שיישאר בשליטת צה"ל.

י תשרי - יום הכיפורים. 

ופחד  יום של חרדה  זהו   - פנים. מצד אחד  לו שתי  מיוחד שיש  יום  הוא  יום הכיפורים 

מגזר הדין ומצד שני - זהו יום של תקווה והבטחה לסליחה ולמחילה. יום הכיפורים אינו 

מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ללא 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.

י תשרי תשל"ד (1973) - מלחמת יום הכיפורים.

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

מעודה.

כוחות גדולים של צבאות מצרים וסוריה פרצו את קווי ההגנה 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 

מצרית  ארמייה  ולכתר  לתעלה  ממערב  גדול  שטח  במצרים  לכבוש  התעלה,  את  לחצות 

שלימה ממזרח לה.

ההישגים הישראליים, גדולים כשלעצמם, הושמו בצל בשל ההפתעה שבהתקפה המצרית-

סורית, אי המוכנות בתחומים רבים ומספר הנפגעים הגדול: יותר מ-2,500 הרוגים, 7,500 
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(ועדת חקירה בראשות  לנוכח מסקנות  ובעיקר  ו-300 שבויים. אחרי המלחמה,  פצועים 

השופט אגרנט), חלו שינויים גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

(על פי "50 על 50", מאתיים אירועים וציוני דרך תש"ח-תשנ"ו, מרדכי נאור)

יג תשרי תשמ"ז (1986) - הנווט רון ארד נפל בשבי אירגון אמל והועבר לידי החיזבאללה. 

יעדי מחבלים באזור צידון שבדרום  נווט חיל האוויר, רון ארד, יצא לגיחת הפצצה של 

ושני אנשי הצוות נטשו את המטוס. הטייס  נפגע מטוס הפאנטום בו טס,  לבנון. בדרכו 

חולץ מאזור ההתרסקות, ואילו הנווט, רס"ן רון ארד, נפל בשבי אירגון אמל השיעי.

תמונתו של רון ארד בשביו שהועברה לאחרונה לישראל 

בשנתיים הראשונות הועברו מכתבים ממנו לידי ישראל, אך לאחר מכן נותק הקשר איתו 

לגמרי, ומאז 1987 נעלמו עיקבותיו.

ומוסטפה  עובייד  השייח'  נחטפו  גורלו,  על  מידע  ולקבלת  לשיחרורו  מהמאמצים  כחלק 

עלה  לא  מחקירתם  זאת,  למרות  החיזבאללה.  לידי  ארד  רון  את  שהעביר  דיראני, 

לידי  הועבר  הוא  כי  סבורים  הביטחון  במערכת  ארד.  רון  של  מיקומו  בדבר  חדש  מידע 

האיראנים.

שיר שנכתב על ידי אהוד מנור הקורא להחזיר את רון



12

בעיקבות שיחרורם של השייח' עובייד ומוסטפה דיראני בעיסקת חילופי גופות החיילים 

וחבריו  משפחתו  יצאו  טננבאום,  אלחנן  והחטוף  סוואד  עומר  אביטן  עדי  אברהם,  בני 

של רון ארד למחאה ציבורית בניסיון למנוע את שיחרורם על ידי הגשת בג"צ, אך ללא 

הועיל.

הארץ  בכל  שנה  כל  מצוין  החטיפה  תאריך  סא"ל.  לדרגת  ארד  רון  הועלה  שביו  במהלך 

בהפרחת בלון כחול.

בחודש דצמבר 2004 הודיע ראש הממשלה, אריאל שרון, כי ישראל תעמיד פרס כספי של 

10 מיליון שקל למי שיתן מידע מהימן על שעלה בגורלו של רון ארד. הצעת הפרס הייתה 

שלב ראשון בעיסקת השבויים שעמדה לדיון בין ישראל לבין החיזבאללה. השלב השני 

קונטאר  סאמיר  האסירים  ובתוכם  מישראל,  לבנוניים  אסירים  שיחרור  לכלול  תוכנן 

בתמורה לקבלת מידע חדש לגבי רון ארד.

נוספים,  ו-4 שבויים  קונטאר  (תמוז תשס"ח) שוחררו הרוצח סאמיר   2008 יולי  בחודש 

במסגרת החזרת גופות חיילי צה"ל שנחטפו ערב מלחמת לבנון השנייה - אהוד גולדווסר 

ואלדד רגב. השחרור בוצע גם בעיקבות דו"ח של החיזבאללה על רון ארד. למרבה הצער 

הדו"ח לא חידש דבר וגורלו של רון נותר לוט בערפל, אחרי 22 שנות שבי.

טו תשרי - כא תשרי - חג הסוכות. 

פסח  הם  האחרים  (שני  הסוכות  חג  הוא   - לחגוג  מצווה  שהתורה  הרגלים  משלוש  אחד 

ושבועות), על פי הפסוק "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך במקום 

טז).  טז,  (דברים  הסכות"  ובחג  השבועות  ובחג  המצות  בחג  המקדש)  (בבית  יבחר  אשר 

מצווה זו של עלייה לרגל לירושלים הייתה קשורה לבית המקדש ולטקסים שנערכו בו. 

המנהג לעלות לרגל היה נפוץ בתקופות בית המקדש הראשון ובית 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.

טז)  (תהילים  פניך"  את  שמחות  "שובע  הפסוק  את  רבות.  במצוות  משופע  הסוכות  חג 

בחג  עלינו  ציוותה  שהתורה  המצוות  שבע  אלו  שבע.  אלא  שובע  תקרי  אל  חז"ל  דרשו 

הסוכות: סוכה, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, שלמי חגיגה, שלמי שמחה.
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כב תשרי - שמיני עצרת ושמחת תורה. 

שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו. השם עצרת מבטא את אהבתו של הקב"ה לעמו לאחר 

שעם ישראל שוהה בירושלים - במסגרת העלייה 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 שמחת תורה 

(שנתחבר כנראה  ובני ארץ-ישראל"  מופיע לראשונה בספר "חילוקים שבין אנשי מזרח 

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).

ו"יום  הספר"  "יום  הללו:  השמות  את  זה  לחג  מוצאים  אנו  הגאונים  תקופת  בסוף 

הסיום".

על פי "חגי ישראל בראי הלשון העברית", מאת שלמה הרמתי, בהוצאת הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני

כה בתשרי תק"ע (1809) - יום פטירתו של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב מגדולי האדמו"רים בדורו. יליד הוסקוב 

שבגליציה, בן למשפחת רבנים מיוחסת בגליציה, השתקע בברדיצ'ב, ובה שימש רב ואדמו"ר 

החסידות  לביסוס  הפנה  מרצו  עיקר  את  ואולם  הציבור,  בענייני  פעיל  היה  ימיו.  סוף  עד 

במרכזה של פולין, בליטא ובאוקראינה. סובב ברחבי המדינה וחינך את המוני העם לעבוד את 

ה' בשמחה, בדבקות ובהתלהבות.

ישראל  על  סניגוריה  הזדמנות  בכל  מלמד  והיה  שלו,  ישראל  באהבת  נתפרסם  יצחק  לוי  ר'    

ודורשם לשבח.

סופר עליו:   

יצחק מברדיצ'ב, שהלך בליל סליחות לבית-הכנסת, והשמש הולך עמו.  לוי  מעשה ברבי    

ובבית  הגשמים.  מפני  להתחבא  אחד  בית  של  גגו  תחת  ועמדו  לרדת.  התחילו  זעף  גשמי 

מסבאה שמתאספים בה ריקים ופוחזים, גנבים ובריונים, זוללים וסובאים, ובזמן השתייה הם 

דנים ומחליטים על מעשיהם הרעים.

הציץ הַׁשָמׁש בחלון וראה חבורה של ריקים מסביב לשולחן, ועל השולחן - יין ושכר וכל מיני    

מאכלים. והם זוללים וסובאים, הוללים ומתהוללים. 

רבנו - אמר השמש לרבי לוי יצחק - יראה נא בעיניו: פושעי ישראל אלו יושבים בליל סליחות    

במסבאה ושותים ומשתכרים.

חלילה - אומר רבי לוי יצחק - ישראל קדושים הם. בודאי שהם אוכלים - ומברכים ברכת    

"הנהנין".

   מביט השמש שוב ורואה שהם תוקעים כף זה לזה.

עכשיו - הוא אומר לרבי לוי יצחק - הם הגיעו להסכם על חלוקת הגניבות.   
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חס וחלילה - אומר רבי לוי יצחק - אין הם תוקעים כף אלא כדי לברך זה את זה לחיים    

ולשנה טובה.

ושוב רואה השמש, שהם מתלחשים ביניהם.   

עכשיו - הוא אומר לרבי לוי יצחק - הם מגלים זה לזה את מעשי הגניבות: מה גנבו וממי    

גנבו.

אם כן - מתמלא רבי לוי יצחק שמחה רבה - הרי הם בעלי-תשובה גמורים, והם מתוודים    

זה בפני זה לפני הסליחות, כדי שייכנסו לשנה החדשה בקדושה ובטהרה.

ל תשרי תשס"ב (2001) - יום הירצחו של רחבעם זאבי הי"ד. 

רחבעם זאבי הי"ד היה אוהב ארץ-ישראל גדול. ארץ-ישראל על כל שטחיה ומרחביה.

למרות שדמותו הייתה שנויה במחלוקת, רחבעם זאבי היה אהוב ונערץ על ידי רבים בשל 

מסירותו לארץ-ישראל ועם ישראל, בשל הגינותו ויושרו ובשל נאמנותו לחבריו. כמו כן 

היו דאגתו ופעילותו למען השבויים והנעדרים. על שמו נקרא כביש בבקעה "דרך גנדי". 

החוק  פי  על  ז"ל.  זאבי  רחבעם  של  זכרו  להנצחת  החוק  את  הכנסת  קיבלה   2005 ביולי 

הוקם עמותה להנצחת מורשתו.

www.gandi.org.il לפרטים נוספים על רחבעם זאבי ז"ל באתר

אתרים
המוזיאון לראשית ההתיישבות בעמק ע"ש עודד ארצי.

מציג  מתעד,  ההתיישבות  לראשית  המוזיאון    

ומספר את סיפורם המופלא של מתיישבי העמק, 

של  העשרים  בשנות  בו  שהתיישבו  החלוצים 

המאה העשרים, ועד הקמת המדינה.

הקיבוצים  של  בסיפורם  מתרכז  המוזיאון    

ומופת  אות  היוו  שמעשיהם  בעמק,  והמושבים 

להתפתחות החברה הישראלית, ולעיצוב דמותה 

ותרבותה טרם הקמת המדינה.

והמועצה  יפעת  קיבוץ  ידי  על  הוקם  המוזיאון    

האזורית ונפתח לקהל בשנת 1972. הוגה הרעיון 

היוזם והמקים היה עודד ארצי, בן המקום. עודד 

שמו  על   ,1986 בשנת  קשה  מחלה  אחרי  נפטר 

נקרא המוזיאון.

בנוי  בישראל,  בסוגו  מהגדולים  המוזיאון,    
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קרן  ראשונים,  עלייה,  שער  הכוללים:  תצוגה,  משערי 

שער  מסורתית,  חקלאות  חלוצים,  לישראל,  קיימת 

שדה, ביתן הדבש, שער מושב, קיבוץ ומה שביניהם.

התיישבות  ביתני  נושאיים,  ממיצגים  בנויה  התצוגה    

ושיחזורים של אורח החיים בתקופת הראשית.

חוויה,  בתחושת  לרוב  מסתיים  במקום  הביקור    

התפעלות ו"איך לא גילינו זאת קודם", לא ידענו וכדו'. 

המוזיאון בנוי על תפיסת המוזיאון הפתוח, כאשר ניתן 

לגעת, לחוש, לטעום ולהרגיש את מה שהיה ואיך היה.

עם  פרונטלי  בסגנון  הדרכה  כוללת  במקום  הפעילות    

על  ואורחות החיים, או לחילופין הדרכה  סיפורי הווי 

ידי מדריך שחקן או תיאטרון - אתר. באשר לתלמידי 

גנים ובתי ספר, קיים מיגוון רב של אפשרויות לפעילות, 

המפורט בהמשך.

הניסיון הרב שלנו בהדרכה ובפעילות לקהלים מגוונים מאפשר להתאים את הביקור לצרכים    

המשתנים של קבוצות הקהל השונות, וכן ביקורי משפחות, אירועים, ערבי תרבות ועוד.

ה"סליק"  (כמו  בעמק  נוספים  מבקרים  ומרכזי  ראשונים  אתרי  עם  לקישור  אפשרות  ישנה    

זייד  ובנהלל, חצר מרחביה, אתר רכבת העמק בכפר יהושע ואלרואי, בית לחם, פסל  בגבת 

גלבוע, מסלולי קק"ל בבית לחם ואלוני  ועוד). כמובן מסלולי טבע באזור כמו נחל השופט, 

אבא. כל אלה בקרבה גדולה למקום.

             אתרים נוספים בעמק

בריטי,  משטרה  מיבנה  נהלל:  נהלל:משטרת  משטרת   �
והנוטרים  השוטרים  סיפור  ומשוחזר.  משוקם 

ערבים,  בין  פעולה  שיתוף  המנדט.  מתקופת 

סרט   - במקום  הבריטי.  והמנדט  יהודים 

ואורווה משוחזרת המספרת את סיפור  וידיאו 

המקום.

� הסליק בגבת: ״תחנת שרה״ -הסליק בגבת: ״תחנת שרה״ - תחנת שידור תת-קרקעית ששימשה את ה״הגנה״ בתקופת 
המנדט - לשידור אלחוט לנציגות היהודית בלונדון.
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״רומן  פי  על  השתן״,  ״בור  בנהלל:  ״הסליק  בנהלל:  הסליק   �
רוסי״ (מאיר שלו), סליק גדול של ה״הגנה״ בצפון 

שהיה מתחת לרפת של משפחת אבידֹב. במקום 

נפתח מרכז מבקרים, אירוח (קפה ועוגה), סיפור 

ידי  על  חוטרי התמרים  והובלת  העלייה מעיראק 

יאני אבידֹב ראש המשפחה ועל בן משפחה נוסף 

- שנספה באיטליה וסיפור הסליק.

יהושע:  בכפר  הרכבת  יהושע: תחנת  בכפר  הרכבת  תחנת   �
שנסעה  האגדית  העמק,  רכבת 

ועד  שעברה  המאה  בראשית 

לדמשק.  מחיפה  השחרור  מלחמת 

יהושע  בכפר  משוקמת  תחנה 

הרכבת  סיפור  את  מספרת   -

והמקום.

� בית לחם הגלילית: בית לחם הגלילית: יישוב כפרי, תיירותי, בנייה 
באבן מתקופת הטמפלרים, אתרי תיירות: צימרים, 

באזור  מקסימים  פריחה  שבילי  חנויות.  מסעדות, 

בתקופת החורף.

זייד: ביקור בפסל, גבעות שייך אברק, בית הקברות  � אלכסנדר 
של אירגון השומר בעיקבות סיפורם של אלכסנדר וציפורה זייד, מפי 

נכדתו. הסיור מלווה בביקור באתרים הקשורים למשפחת זייד, שירים 

וסיפורים.

www.pioneers.co.il לפרטים נוספים: יש לפנות לאבנר גלילי, טל׳ 04-6548974, או באתר
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים ישירות או בעקיפין לחודש אלול המרומזים בכל 

השאלות הבאות. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש תשרי. המצליח לענות על ארבע חידות 

יזכה בפרס.

עוד שנה נפרדת מאיתנו ובליבנו לוחשת תפילה דמומה: "תחל שנה וברכותיה".

אבל - אנו, על כל פנים, מצווים על העשייה, וזו לא תמיד קלה היא! 

הארץ, בימי האיש שבו משיחים אנו, מצויה בלב המערכה 

של נושאי צלב לבין דגלני הסהר. והוא, פרשן תנ"ך 

בדרכו המיוחדת מנהיג ומדבר בעד עמו בקרבות-לשון 

עם הטוענים שהם ישראל האמיתי, מגיע לארץ, 

ועושה דרכו לעירנו בט' באלול לפני כ-744 שנה 

ומנסה כוחו בבניין חורבותיה הרוחניים והפיסיים. 

התכירוהו? כן, הוא-הוא הטוען בלהט ובתוקף 

בזכות משקלה וכובדה של מצווות יישוב הארץ.

אכן מעשרת הקבין של צער נטלה ירושלים הרבה.

אך אל נא נטעה!! העיר העברית הראשונה ידעה גם היא מכות ופחדים. 

לפני שישים ושמונה שנים, ב-ו באלול, נקטפו בבת אחת 117 מבניה 

ונפצעו כ-150, היש יודע על מה ולמה, ומה בדיוק קרה?

הסבא היה רבה של העיר המעטירה קייב אשר באוקראינה. 

עוד עשר אחיות היו במשפחתה. חלומה היה ללמוד אמנות וגם פילוסופיה באיטליה. 

אבל... בדרכה למחוז לימודיה עברה בארץ השוממה והתאהבה בה. 

ארבעים ואחת שנותיה שפעו עושר לשוני ותרבותי שלא ייאמן. 

שיריה בעברית נגעו באלפי מיתרים ונשמות. גם בתרגומים שלחה ידה ובעבודת האדמה. 

מחלתה גזרה עליה ריחוק מנופי ערגותיה 

וכשנקטפה נטמנה על שפת הימה הכחולה הקטנה. בחודש אלול נולדה. מי היא??

בדרך האתרים - מס' 24

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 46459                                                     

אמרו להם שהנוף הירוק טומן בחובו מוות בטוח. 

ועדות לכך הייתה ברורה וחדה. אבל הם, 

בני העם שהתמחה בקשיות עורף מעודו ועד היום, עמדו על דעתם! 

הדוקטור הלל יפה הוזמן על ידם, לשם שמיעת עצתו, 

והוא אמר להם: "הלא ידוע לי למפרע שלא תקיימו את אשר אצווה". 

והוא צדק!! הם עלו, הם קדחו, הם שמרו בלילות מפני בני הדודים.

והם היום יישוב גדול ועגול שיום הולדתו הוא ה' באלול, תרפ"א. 

עוד כוכב בשמי הארץ הקשוחה הזאת.

לפי תום השנה זכו הם לחזור לביתם שנהרס. 

"ברוך מציב גבול אלמנה" הייתה ההגדרה הפשוטה ביותר למעשה השיבה הזה. 

היישוב שהיה לקורבן עולה ערב יום ההכרזה על הקמת המדינה, 

פתח דף חדש של נבואה מתקיימת בשבט יהודה. 

מה שם היישוב ומתי חידש ימיו?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 22
רבקה הנערה ששאבה מים עבור אליעזר וגמליו. יצחק התחתן עם רבקה בהיותו בן 40 שנה וכשנולדו    .1

להם יעקב ועשיו הוא היה בן 60 שנה.

עוג מלך הבשן ניסה למנוע את התקדמותם של בני ישראל לארצם. בסוף המלחמה קיבלו ראובן    .2

גד וחצי שבט מנשה 60 ערי מבצר. הכיבוש של ממלכת עוג נתן עידוד ליתר השבטים בכיבושם את 

נחלתם בארץ ישראל.

בספר שיר השירים לשלמה היו שישים גיבורים (ג:ז) ושישים ַמלכֹות אשר לשלמה (ו:ח).   .3

בקרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח מוזכרים שישים אילים, עתודים וכבשים בני שנה (במדבר, ז:   .4

ח).

ברכת  מימון  ליב  יהודה  הרב  ברך  העצמאות  הכרזת  בעת   - אביב  תל  בעיר  באייר  י'  שבת,  בערב    .5

שהחיינו, בשם ומלכות.

המילים נכתבו על ידי שמואל יוסף עגנון (ש"י עגנון).   .6

בן גוריון ורעייתו פולה לא נקברו בחלקת גדולי האומה בהר הרצל אלא בנגב ליד קיבוץ שדה בוקר,    .7

בו התגוררו. קברם ניצב על רמה הצופה על נחל צין. 

אורי צבי גרינברג היה נכדו של השרף הקדוש, מגדולי אדמורי החסידות.   .8

את  להביא  מנסים  הזו  בעת  בדמשק.  בכיכר  ונתלה  נתפס  בסוריה,  המוסד  כסוכן  פעל  כהן  אלי    .9

עצמותיו לקבורה בישראל.

הרב ישראל בעל שם טוב מחולל החסידות.   .10

הזוכה בדרך האתרים 22
� נעם קופמן - אפרת.
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חומר עיוני למדריכה

1. "ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת לעשות רצונך בלבב שלם" / ד"ר אברהם גוטליב

הכמיהה העזה לאחדות עם ישראל להיות אגודה אחת כדי לעשות את רצון ה' בלבב שלם, מקורה, בברכת 

'ובכן תן פחדך' שבתפילות העמידה, בימים הנוראים: ראש השנה ויום הכיפורים. אחדות עם ישראל, היא 

אם כן, תנאי מוחלט לקיום רצון ה' - שהוא קיום המצוות בלבב שלם. הליכה נאותה בדרכי ה', ראשיתה 

באחדות עם ישראל, מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעּות. אחדות עם ישראל דורשת רצון ועשייה. יש לעשות 

הכלל:  של  משותף  ברצון  להיעשות  צריכה  העשייה  ישראל.  עם  אחדות  למען  חיובית-אקטיבית  פעולה 

"ויעשו כלם". על אף שהמעשה הוא אקטיבי, הקריאה כאן היא פסיבית שמשמעותה היא, שהאחדות היא 

דבר קיים ומושרש במורשת התרבותית תורנית-ערכית.

הימים הנוראים מורכבים משני גורמים עיקריים: הרינה והתפילה בראש השנה ויום הכיפורים, והשמחה, 

בחג הסוכות ושמיני-עצרת-שמחת תורה. בחג הסוכות בולטת במיוחד אחדות עם ישראל, בישיבה בצוותא 

בסוכה עם אושפיזין בדמותם של גדולי ישראל כדמויות מופת של הנהגה וחינוך: אברהם, יצחק, יעקב, 

משה, אהרֹן, יוסף ודוד. רמז לאחדות בהיות חג הסוכות גם "חג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך 

מן השדה" (שמות כג, טז). פעולת האיסוף הינה ריכוז שתכליתה אחדות. יתר על כן, באופן סימלי, אחדות 

עם ישראל, מצוייה בארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה. מדרש ויקרא רבה (מהדורת וילנא ל, יב), 

מיטיב לבאר את הדבר, הלכה למעשה:

"דבר אחר: 'פרי עץ הדר' (ויקרא כג, מ) - אלו ישראל. מה אתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש 
בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. 'כפות תמרים' - אלו ישראל. מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח, כך ישראל יש 
בהם בני אדם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. 'וענף עץ עֹבת' - אלו ישראל. מה הדס זה יש בו ריח ואין בו טעם, 
כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. 'וערבי נחל' - אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם 
ואין בה ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקב"ה עושה להם? - לאבדן אי 
ה אחת והן מכפרין אלו על אלו. ואכן עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה, הדא  ָלם ֲאֻגּדָ רּו ּכֻ אפשר! אלא אמר הקב"ה: יְֻקׁשְ
ה ֶאָחת, שנאמר:  הוא דכתיב (= זה מה שכתוב) 'הבונה בשמים מעלותיו' (עמוס ט, ט)  ואי מתי הוא מתעלה? כשהן עשויין ֲאֻגּדָ

'ַואגדתו על ארץ יסדה' (שם). לפיכך משה מזהיר לישראל: 'ולקחתם לכם ביום הראשון' " (ויקרא כג, מ).

הטעם, משמעות ומהות החיים זה התורה כאשר חיים לפי התורה בקיום המצוות הלכה למעשה. הריח, 

הריהו מעשים טובים, על ידי ההנהגה החיובית שהן מידות טובות, דרך ארץ ויראת שמים טהורה, צרופה 

ורצויה. המעשים הטובים הנוהגים בין אדם לחבירו, הם תנאי בל-יעבור לקיום נאות של התורה והמצוות 

שבין אדם למקום, שהוא הקב"ה בורא העולם ומנהיגו. בעם ישראל יש את ארבעת המינים לתכונותיהם: 

אתרוג המסמל תורה ומעשים טובים. האידיאל כמובן הוא שילוב של תורה ומעשים טובים, שילוב בלתי 

כאשר  לתכונותיהן,  שבעם  השכבות  ארבע  בין  לאחדות  סמל  היא  הלולב,  נטילת  היטב.  המשתלב  נפרד, 
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המינים  בארבעת  המסומלת  בעם  לאחדות  הנכונות  ישראל.  לכלל  טוב  שפע  ונותן  השני  על  מכפר  האחד 

הולמת את התפילה בכניסה לסוכה:

ת שלומך, בזכות מצות ֻסָכה שאנחנו  " יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שתשרה שכינתך בינינו ותפרוש עלינו ֻסּכַ
ִמים...", ְמַקּיְ

השמחה  את  למעשה  מהווה  ישראל,  עם  לאחדות  מוחשי  כסמל  הלולב,  בנטילת  המינים  ארבעת  אגודת 

הגלומה ברינה ובתפילה בימים הנוראים:

ה ֶאָחת לעשות רצונך בלב שלם". ם ֲאֻגּדָ "ויעשו ֻכּלָ

וזה תוך כדי קיום מצוות סוכה, ולאחריה בשמיני עצרת, שמחתה של תורה, התורה שבכתב והתורה שבעל-

פה, כחלק אינטגרלי כתורה של כלל ישראל באגודה אחת. אחדות עם ישראל מהווה את עשיית רצונו בלבב 

שלם, בעזרת קירוב לבבות.
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2. "וחותם יד אדם בו"... הרהורים לימים נוראים / שמעון בן יוסף

תמרור לכוחה של זהירות
מעשה שהיה במהלך מלחמת העולם הראשונה. 

בבית הצדיק היה מטבע זהב נפוליאוני מוסתר.

בין קונדס לשובבות, מצא הבן את המטבע ובלי חשבון רץ לקנות ארטיק! 

בתמורה קיבל כמה מטבעות נחושת... חזר לביתו וסיפר לאמו...

בלי אומר ודברים, רצה למכולת, צעקה, איך עשית זאת? גזלן!

לשטות בילד? אינך מתבייש!? טען המוכר - לא קיבלתי כלל מטבע! לא היו הדברים מעולם!

שקרן, צעקה - והמהומה החלה.

הלכו לדין תורה, פסקו הדיינים: תישבע או תשלם.

לכאורה  כך   - בתשלומים  הסכום,  תשלם.  כך  אם   - נשבעתי!  לא  מעודי  אשבע!  לא   - המוכר  אמר 

הסתיימה הפרשה, שני הצדדים יצאו בעגמת נפש...

ומכתב  הנפוליאני  הזהוב  בסך  המחאה  בו  אנונימי,  מכתב  המשפחה  קיבלה  המלחמה,  בסוף  והנה 

התנצלות על המעשה "אני לקחתי את המטבע מן הילד, בתמורה למטבעות נחושת... והוסיף "היינו רעבים 

בבית, ואשתי עמדה למות"! צר לי, אתכם הסליחה!!

האשה והמשפחה היו בהלם. נחרדו מכל הסיפור! מי ימחל לנו כעת? חייבים לרוץ, להתנצל ולתקן 

העוול שעשינו לבעל המכולת, ובכל מחיר!

אך מספרים... כי בינתיים האיש מת מצער ועילבון!... האם אפשר לתקן כעת?

צא וחשוב, חובת זהירות מהי? יפה שעה אחת קודם.

ממשיך הדרשן הירושלמי הנודע ואומר...

והמחליף  החנות  בעל  האמא,  למעשיהם...  והצדקה  למעורבות  סיבה  אחד  לכל  בסיפור,  דמויות   3

להבין אנשים  לא תהיה הצדקה,  לעולם  תירוציהם... אך  וישמעו  ידונו  בעולם האמת  את המטבע... שם 

כל  בלי  הדין  יתנו  ודאי  זה  על  ולמעשה?  לכם  מה  הרע,  בלשון  המיותר,  בדיבור  השתתפו,  "שהצטרפו", 

תירוץ... נלמד ונשמר!
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א. מדיני 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 לחברו אין יום הכיפורים 

מכפר, עד שיפייס את חברו. ויהא אדם מוחל לחברו בלב שלם.

החל מראש חודש אלול עד שמיני עצרת נוהגים לסיים את תפילת שחרית וערבית ובתפילת מנחה (בקהילות 

מסוימות) במזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (פרק כז בתהלים). בראש השנה ממליכים את הקב"ה כמלך.

ניתנת האפשרות לחזור בתשובה עד יום  ועוונותיו של כל אדם. לכל אדם  בו ביום שוקלים את זכויותיו 

הכיפורים, סוף עשרת ימי תשובה.

סמליים,  מאכלים  (אכילת  היום  של  למהותו  ביטוי  נותנים  השנה  בראש  הנוהגים  רבים  ומנהגים  מצוות 

תקיעת שופר, תשליך, ברכות ואיחולים לשנה טובה ועוד).

יום הכיפורים
יום הכיפורים הוא היום הקדוש והמקודש ביותר בעם ישראל כפי שמכונה - 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).

כשבית  הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  של  מתפילתו  שריד  הוידוי,  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 

המקדש היה קיים. אחרי חורבן הבית קבעו חז"ל שעל כל אדם מישראל להתוודות. 

ממנהגי יהודי לוב
אחד המנהגים היפים ביותר הוא המנהג להביא את כל הילדים והילדות לבית הכנסת בשעת ברכת הכהנים 

שבתפילת נעילה. כולם מתאספים מסביב לסב או האב, הוא שם את ידיו עם הטלית על ראשי בניו, והם על 

ראשי בניהם עד תום כל הברכה מפי הכהנים. אפילו תינוק בן כמה ימים אין מקפחים אותו בברכה זו.

דינים
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ב. מדיני חג הסוכות
בחג הסוכות אנו מצווים לשבת בסוכה שבעה ימים.

גובה הסוכה צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים ולא יותר מעשרים אמה. רוחב הסוכה צריך להיות   �
לא פחות משבעה טפחים על שבעה טפחים (בערך 57.2X57.2 ס"מ) (על פי רא"ח נאה), או 70X70 ס"מ 

(על פי החזון איש).

סוכה חייבת בשלוש דפנות, שיכולות לעמוד בפני רוח מצויה. צריך שהצל 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.

ברכת  ומברכים  לסוכה  נכנסים  כשחוזרים מבית-הכנסת,  בערב לאחר צאת הכוכבים  בחג הסוכות   �
לישב בסוכה. כמו כן מברכים ברכת שהחיינו. בשאר הימים מברכים רק ברכת לישב 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.

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

ס"מ (על פי החזון איש) ושידרתו של הלולב צריכה להיות גבוהה טפח מקצה ההדסים והערבות.

אף-על-פי שבכל החגים מצווים אנו על השמחה, בחג האסיף מצווים אנו עליה כפליים.  �

בליל השביעי של חג הסוכות שהוא ליל הושענא רבה יש נוהגים להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה   �
ואומרים תיקון ליל הושענא רבה, 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. כמו בארבעת המינים, יש המהדרים לקחת ערבות מהודרות כשם שלוקחים 

אתרוג והדסים מהודרים כדי לקיים "זה א-לי ואנוהו". לפי המסורת, בהושענא רבה נחתם סופית 

דינו של אדם.

לאחר קיום מנהג חיבוט הערבה שמים את הערבות במקום מכובד.  �

ממנהגי יהודי כורדיסטאן
יהודי כורדיסטאן מקפידים להניח שבע קורות על דפנות הסוכה - כנגד שבעת האושפיזין - ועליהן מונח 

הסכך. באחת הפינות מעמידים כיסא המכוסה מפה צבעונית, והוא מיועד ומיוחד לשבעת האושפיזין.
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ג. מדיני שמיני עצרת
בקידוש ליל החג אומרים ברכת שהחיינו ושמיני חג העצרת הזה.  �

בלילה וביום מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים עמם שבע הקפות סביב הבימה   �
ובכל הקפה רוקדים ושרים ואומרים פיוטים בשמחה גדולה.

יש נוהגים לקרוא בתורה בליל שמחת תורה.   �

בקריאת התורה בשחרית קוראים פרשת וזאת הברכה ומעלים את כל הציבור ואף את כל הילדים   �
לברך על התורה (כל הנערים).

קוראים למכובדי הקהילה לסיים ולהתחיל את התורה. המסיים נקרא "חתן תורה" והמתחיל נקרא   �
עלינו  שחביבה  להראות  כדי  ויכולו  פרשת  סוף  עד  מבראשית  לקרוא  ומתחילים  בראשית".  "חתן 

התורה. לפני תפילת המוסף מזכירים את הנשמות בתפילת יזכור.

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

יש הנוהגים לעשות הקפות שניות במוצאי החג כדי להמשיך את רוח האחדות שאיפיין את ימי החג.  �

תפילה לגשם
בימים אלה של ראש השנה וסוכות, עדיין לא יורד גשם (בדרך כלל), אולם כבר מתחילים לחשב, לחשוש 

ולנחש מה יעלה בגורל שנה זו בעניין הגשמים שהם כה חשובים, ולכן הנהיגו את תפילת הגשם ביום האחרון 

אחד  בית  נביא  האבות.  בזכות  מים  ברכת  שמבקשים  המים,  על  פיוט  לומר  נוהגים  בתפילה  סוכות.  של 

מתפילה זו:

זכור אב (אברהם) נמשך אחריך כמים

ברכתו כעץ שתול על פלגי מים

גננתו (הגנת עליו) היצלתו מאש (באור כשדים) וממים (כשאברהם הלך לעקוד את יצחק 

יש מדרש המספר שאברהם כמעט טבע בנהר בדרכו, כחלק מהניסיונות שהאל מנסהו, 

דרשתו (ניסית אותו) בזרעו על כל מים. בעבורו אל תימנע מים.
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לוח המודעות מס' 163

תשבץ אלול-תשרי/ מאת שילה הרשושנים
שמו  הנוריתיים,  ממשפחת  צמח   (1 במאוזן: 
עני,   (11 מחטא;  הטהרות   (6 צבעו;  על  מעיד 
יוקרתי  יהודי  יישוב   (12 כז);  (ויקרא  מסכן 
ותרנגולת,  תרנגול  בגלל  נחרב  בית-שני,  בימי 
דרבי  אבות  א,  נז  (גיטין  המלך"  "הר  מכונה 
ראש-  (18+15 אחד;  תפר   (14 כה);  פרק  נתן 

ממשלת ישראל בעבר (1992-1913); 17) מודל 
בלעז; 18) ראה 15 מאוזן; 20) מלון בתל-אביב 
בו אירעה פעולת טרור שערכו מחבלים מארגון 
הפת"ח בכ"ב באדר תשל"ה (בלילה שבין 5 ו-6 
 (21 מלוחמינו;  שניים  בו  נהרגו   ,(1975 במרס 
הוצאת סחורה למכירה; 23) שהה בלילה; 24) 
נזכר   (26 רבים;  חללים  המפילה  קשה  מחלה 
לעיל (ר"ת); 28) תכשיט; 29) כינוי-השם לגוף 
נשיר  עץ   (32 אביון;  עני,   (30 רבים;  שלישי 
זורמים;;33)  נחלים  גדות  על  צומח  גדול, 
(יולי  תשל"ו  בתמוז  שנערכה  באוגנדה  פעולה 
שנחטפו  וישראלים  יהודים  לשחרור   (1976
יחד עם מטוסם; 37) שלם;  39) כינוי לפעולת 
התיישבות בארץ הרווח בעיקר ביישובי יהודה 
ושומרון, אך כך מכונה גם תקופת יישוב ארץ-

כיבושה;  לאחר  נון  בן  יהושע  בימי  ישראל 
חלק   (41 (ר"ת);  עלמא  כולי  הדעות,  כל   (40
הגדול  הכוהן  שהקטיר  המנחה  מקורבן 
היה  כזה   (43 ב);  (ויקרא  ניחוח  ריח  להעלות 
אליפז, רעו של איוב (איוב ב); 45) אישה; 46) 
ירח; 48) "אבן _ _ _ _ הבונים היתה לראש 
פנה" (תהילים קיח); 49) תלמידו המובהק של 
האר"י זצ"ל (ש"ג-ש"פ) (1690-1543) כתב את 
 (50 (ר"ת);  בדמשק  קבור  האר"י,  ספרי  רוב 
אדון; 51) בן-מין, סוג; 53) "אל _ _ _ למוט 
קשירת  מקום   (54 קכא);  (תהילים  רגלך" 
חבל   (61 מגש;   (59 בוקר;   (57 בנמל;  אוניות 
בן 16 התנחלויות בדרום רצועת- התיישבותי 

ישראל  ממשלת  על-ידי  ממקומו  נעקר  עזה, 
באוגוסט 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות; 64) לחם השמיים; 65) גבוה; 67) אולם לתצוגות אומנות; 68) קלף מנצח; 69) אווילי, 
טיפשי; 71) אות באלפבית העברי; 72) סוג של קוף; 74) מושב בגבול הצפון, בט"ז באייר תש"ל (22 במאי 1970) פגעו מחבלים חברי 
אש"ף באוטובוס שהסיע את ילדי המושב לבית הספר האזורי, 12 מהנוסעים ובהם 9 ילדים נהרגו; 75) רופא מדרום-אפריקה שערך 

את השתלת הלב הראשונה בעולם, בשנת 1967.

במאונך: 1) שתיקה; 2) מה שאדם אוצר למחיית ביתו (ירושלמי כלאיים כז ג); 3) אוצר; 4) אות באלפבית האנגלי; 5) מין ירק; 6) 
דפיקה; 7) טהור; 8) כאב, צער (דברים כח); 9) כינוי לקב"ה, ראה הפיוט "ידיד נפש" של ר' אלעזר אזכרי; 10) מספר, כמות (שמות 
ה); 13) המדינה שתעמוד בראש קואליציית העמים במלחמה בעם היהודי שצפויה להתרחש באחרית הימים (יחזקאל לח); 16) כאבי-

יום-כיפור),  גוף ממלכתי שהוקם לבדיקת מחדלי מלחמת  יום-כיפור;) 22)  לידה; 44+19) ראש-ממשלת ישראל בתקופת מלחמת 
נקראה על-שם העומד בראשה; 24) האיש שאליו שלוח המכתב; 25) פיסיקאי צרפתי, מחלוצי האופטיקה, תרם תרומה משמעותית 
 (31 29) הדלקה, הבערה;  ב-33 מאוזן;  27) שמו האחר של הפעולה המוגדרת   ;(1827–1788) הגלית של האור  לביסוס התיאוריה 
טפשות, איוולת; 34) כתם לבן (ויקרא יג); 35) נביא בימי ירבעם בן נבט (מלכים א יא), רבו של אליהו הנביא (בבא בתרא קכא ע"ב); 
36) עיר במרכז הארץ; 38) עליו הקריבו הקורבנות בבית-המקדש; 40) הגוף המחוקק  במדינת ישראל; 42) יסוד כימי, שמספרו 
האטומי הוא 24, מתכת אפורה, מבריקה וחזקה הנמצאת במצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר; 44) ראה 19 מאונך; 46) כועס; 
47) סוד; 50) רדיוס בלעז; 52) שכחה; 55) קליפת הענב; 56) כינוי לתנ"ך; 58) נקי מחטא; 60) אי-הסכמה, מיאון; 62) כולנו מייחלים 
לו; 63) השבחה; 64) כלי-נגרות; 66) חודש בלוח הכללי; 68) "_ _ _ אריכא", שכינויו רב (מסכת חולין קלז ב); 69) בבקשה; 70) 

מרכז; 72) ילד ביחס לאביו; 73) קיר.

  ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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פסיפס קהילות ישראל

מאת שמחה סיאני

יהודי יוון - החלק האחרון

קהילת רודוס
היהודי  בעולם  ביותר  והעתיקה  הנודעת  הגדולה, החשובה,  ומתמיד הקהילה  הייתה מאז  רודוס  קהילת 

ביבשת יוון ואייה, עד שהושמדה בידי הנאצים.  

בימי בית שני היו לקהילה זו קשרים עם ארץ ישראל. יוסף בן מתתיהו, שחי בסוף תקופת בית שני, כותב על 

מסעו של המלך הורדוס הגדול לעיר ועל עזרתו לתושביה:  "פיזר כסף לרוב פעם  לתיקון הצי ובנייני העיר" 

(מלחמות א', כ"א, י"א). רודוס התפרסמה במיוחד בימי הביניים, שכן, שימשה כתחנת מעבר לעולי הרגל 

ר' בנימין מטודילה מצא  היהודים שחפצו להגיע לארץ-ישראל. אנשים רבים ששהו בה סיפרו בשבחה:  

בה ארבע מאות יהודים. ר' משולם מוולטירה הגיע לרודוס לאחר שניצל מקרב ימי בין האנייה מאיטליה 

(ג'נובה) בה נסע, לבין אניית מלחמה ונציאנית. בתיאוריו, מרחיב  ר' משולם ומספר על רודוס כעיר יפה 

והדורה מאוד. בבואו לשכונת היהודים מצאה הרוסה עקב מלחמת התורכים באבירים השולטים בעיר, 

וזכה לראותה גם בתחילת שיקומה. ר' עובדיה מברטינורה (1481), אף הוא כתב בשלוש איגרותיו מהשנים 

1490-1488, על חורבן בתי הקהילה היהודית, על מספרם הזעום של היהודים שנותרו ברודוס, ושאין בה 

אלא כשנים ועשרים בעלי בתים ש"כולם אנשי ׂשכל ומִביֵני מדע, צֵחי לשון ובעלי מוסר, תרבות ודרך ארץ". 

כבנות  יפות  נשים  נמצא  "לא  ואמר:  בעיר  היהודיות  הנשים  שיבח את מראה  גם  עובדיה מברטינורה  ר' 

רודוס בכל הארץ".   

בשנים 1642-1641, ביקר הקראי שמואל בן-דוד מקרים בעיר ומצא בה שני בתי-כנסת. אף הוא מתאר את 

יופייה של רודוס ובנייניה. קראי אֵחר בשם בן-אליהו הלוי (1655-1654), מספר על רבני העיר.

הגיעו אליה  מגורשי ספרד  ידי התורכים.  על  כיבוש העיר  עם  היהודים,  1522 שופר מצבם של  רק בשנת 

נתנו  הם  מיוחדות.  זכויות  להם  העניקו  ואף  מסאלוניקי  יהודיות  משפחות  העיר  אל  העבירו  והתורכים 

ליהודים בתים ושחררו אותם מתשלום מיסים במשך עשרים שנה.  הסאלוניקים הביאו עימם את מנהגיהם, 

שפת הלאדינו ולחני התפילות, שמהם אומצו על ידי קהילת יהודי רודוס. 

העיר רודוס זכתה לכינוי: "ירושלים הקטנה", שכן, היהודים בה היו פעילים בחיי הכלכלה, עסקו בתעשיית 

הנשק, קנו בתים וכרמים והיו מביניהם בעלי מלאכה וסוחרים ואף עסקו בדייג. הקהילה ברודוס נודעה 

ברבניה, ברופאיה ובחכמיה. היו בה שני בתי-כנסיות:"קהל גדול" ו"קהל שלום", שנבנה בשנת 1593, נהרס 

ושוקם בשנת 1840. על יד בתי הכנסת היו בתי-מדרש ובתי-חינוך. 

בשנת 1900 בנתה חברת "כל ישראל חברים" מפריס בית ספר לילדים ולילדות (בנפרד). מספר היהודים 
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ברודוס היה אז כארבעת אלפים נפש, ובכל איי הדודיקניז כעשרת אלפים נפש. בית הכנסת הקיים היום, 

נבנה בסוף המאה ה-19.  

מרכז  להם  שימשה  רודוס  האיטלקים.  ידי  על  האי  נכבש   ,1912 בשנת  בתורכיה  איטליה  במלחמת 

לאחוזותיהם בארצות המזרח. משפחות יהודים שהגיעו לעיר מבולגריה, מיוון ומתורכיה הגדילו את מניין 

ונוסד בית מדרש לרבנים, כדי לספק רבנים לקהילות תחת השלטון האיטלקי במזרח.   תושביה בקהילה 

עקב התחזקות השלטון הפשיסטי  הורעו  כאמור, מהשלטון התורכי  היהודים,  הנוחים שקיבלו  התנאים 

נסגר. עסקני  לרבנים  ובית המדרש  גירוש מרודוס  נגזר  רבים בקהילה  יהודים  על   .1939 באיטליה בשנת 

ארץ-ישראל, בייחוד מעדת הספרדים בירושלים, טרחו ופעלו רבות כדי להסיר את רוע הגזירה והצליחו אך 

רק לזמן קצר עד שהגיעה מלחמת העולם השנייה. רבים מהם לא האמינו שסופם יהיה כה מר. קרוב לאלף 

ושבע מאות יהודים נתפסו והובלו להשמדה. אחרי המלחמה חזרו לרודוס רק חמישים יהודים! לאחר זמן 

מה עזבו אחדים מהם את העיר ורובם עלו לארץ-ישראל.

בית הכנסת של יהודי רודוס

קהילת כרתים
כרתים הוא האי הגדול ביותר באיי יוון והחשוב שמביניהם. הוא נמצא בין הים התיכון והים האגאי, ימים 

במקרא  ונזכר  והמערב  המזרח  ארצות  בין  כמתווך  שימש  כרתים  האי  קדם.  בימי  ביותר  חשובים  שהיו 

כמולדת הפלשתים שפלשו בימי בית ראשון לחופיה הדרומיים של ארץ-ישראל, והיישוב היהודי בה החל 

עוד במאה השנייה לפסה"נ. יוסף בן מתתיהו הזכיר את האי בכתביו בקשר לנישואיו עם בת כרתים. האי 

גם נזכר בברית החדשה כמקום מושבם של יהודים עוד לפני הופעת הנצרות. 

לאי  ומיהודים שהגיעו  ביותר, הרומניוטית,  היה מורכב מהקבוצה הקדומה  באי כרתים  היהודי  היישוב 

מאשכנז, איטליה ואחרי הכיבוש התורכי, מתורכיה ואף יהודים ממגורשי ספרד. 
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בכל התקופות התנהלו באי ובימים שבסביבותיו מלחמות רבות והשלטון התחלף בו פעמים רבות: היוונים 

העתיקים, הרומאים, הביזנטים, הצלבנים, הוונציאנים והתורכים. בין  השניים האחרונים התנהלו קרבות 

עזים. התורכים משלו באי מהמאה ה-16 ועד שיחרורו  על ידי היוונים בשנת 1898. במלחמת העולם השנייה 

השתלטו הגרמנים על האי עד כניעתם לכוחות הבריטיים בשנת 1945. כשהשלטון עבר לידי הגרמנים, הורע 

מצב היהודים מאוד והם התרכזו באי בשתי ערים: בעיר הבירה כניה ובעיר החוף קנדיה. 

בעיר החוף קנדיה שכנה הקהילה היהודית הגדולה ביותר ובניה עסקו במסחר ובמלאכות-יד  שונות. היו  

גם  עורכי-דין, רופאים  ומעתיקי  ספרים  בקהילה,  שהייתה  מפורסמת ברבניה. על החיים הכלכליים, 

הרוחניים והאירגוניים של הקהילה, העידו  "תקנות  קנדיה" המפורסמות.

מהמחצית הראשונה של המאה ה-13 ידוע לנו על מצבה של קהילת כניה בימי השלטון הוונציאני. היהודים 

רוכזו בשכונה מיוחדת ונשללו מהם זכויות אזרחיות. לבני הקהילה היו קשרים עם בתי הדין שבקהילות 

קושטא, איזמיר וסאלוניקי. יהודים רבים נספו ברעידת האדמה שהתחוללה באי ב-1848. יהודים רבים 

עזבו את המקום ונמלטו לארץ ישראל. בשנת 1871 חזרו רבים לכניה. במרידות היוונים בתורכים סבלו 

היהודים משום נאמנותם לתורכים, במיוחד כאשר סופח האי כרתים ליוון בשנת 1898.

קהילת כרתים מנתה 726 יהודים בתחילת המאה העשרים, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה נותרו בה 400  

יהודים, מהם כ-270 בכניה. הגרמנים סימנו מפעלים יהודיים והרסו את בית הקברות בכניה. ביוני 1944 

נשלחו כל היהודים למחנות השמדה ומאז המלחמה, באי כרתים, לא קיימת כל קהילה יהודית.

הקהילות היהודיות בחצי האי מוריאה
חבל  שהוא  במוריאה,  היהודי  היישוב  יהודיות.  קהילות  התקיימו  אי,  הוא  שהיום  מוריאה,  האי  בחצי 

שני.  בית  בימי  עוד  התקיים  שבו,  ספרטה  באזור  הקדמונים  היוונים  בתולדות  שהתפרסם  הפלפונסוס, 

הוא נזכר בספר המקבים, בספרי פילון האלכסנדרוני ובימי ייסוד הנצרות, על ידי השליח שאול-פאולוס 

באיגרותיו.

ראשיתן של הקהילות היהודיות בימי קדם ואחריתן במאה ה-17: פטרס – בצפונו המערבי של האי ובחוף 

הים היוני, שהתקיימה עד לתקופת השואה הנאצית בשנת 1944;  קורון שבדרום האי ובחוף הים התיכון; 

קורינתוס במזרחו של האי ובחופי מפרץ קורינתוס וסמוכות להן ליפנטו וזייתון.  

הקהילות היהודיות סבלו מאוד בכל הקרבות והמלחמות שהתחוללו באזור זה, בתיהם של בני הקהילה 

ונבנו מחדש עם שוך הקרבות. בשל מעמדו הגיאוגרפי של חצי האי, התחרו עליו מדינות תורכיה  נהרסו 

וונציה במאות ה-16 וה-17. תחרות זו לוותה בקרבות אכזריים וממושכים, כולל התנפלויות של פירטים 

ששוטטו בים התיכון. הפירטים תקפו את יישובי החופים, בזזו את רכוש התושבים ומכרו אותם לעבדים.   

ומיסטרה,  ספרטה  מוריאה:   האי  בחצי  יהודיות  קהילות  היו  בהם  חשובים,  היסטוריים  אתרים  שני 

הפוקדים  הרבים  התיירים  בפי  ונקראת  חורבותיה  בשל  מפורסמת  החרבה,  מיסטרה  לזו.  זו  הסמוכות 

עוד  ובתיה  ארמנותיה  מנזריה,  כנסיותיה,  חורבות  את  רואים  התיירים  הביזנטית".  "פומפיאה  אותה: 

קהילה  קיימת  הייתה  מינסטרה  בעיר  ה-15.   המאה  ועד  הביזנטית  ומהתקופה  העתיקה  יוון  מתקופות 

יהודית חשובה, הנזכרת עוד במאה העשירית לספה"נ וידיעות עליה מתרבות עוד מהמחצית השנייה של 
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המאה ה-16 ומראשית המאה ה-17. על כך כתב במחקרו צבי אבינרי, שהתפרסם בקובץ ספונות 11. 

היהודים במיסטרה עסקו במסחר המשי ובבגדי פשתן והסוחרים נסעו לירידים בכפרים שבסביבתם, דוגמת 

פטרס והאי זנטי, שם היו קשרים הדוקים עם הקהילות היהודיות במקום. לקהילה במיסטרה היו ארבעה 

בתי כנסת ובית דין שהיה בקשרים עם רבני סאלוניקי, שכמה מהם עסקו בקבלה ואחד אף נתפרסם בחוגי 

השבתאים ביוון. על קהילת היהודים שם אין כל ידיעות מסוף המאה ה-17 ואילך, רק ידוע שבתי הקהילה 

נהרסו ותושביהן ברחו או נהרגו במהלך המלחמות הרבות בין הוונציאנים והתורכים.

קהילת יהודי פטרס
החל  הפלופונסוס,  בחבל  שהתחלפו  הרבים  למשטרים  מרכז  שימשה  הארוכים,  תולדותיה  במשך  פטרס, 

יוון  מלחמות  שנות  ועד  התורכים  הוונציאנים,  הפרנקים,  הרומאים,  ועד  בספרטה  הקדומים  מהיוונים 

לעצמאותה בתחילת המאה ה-19.

בשל מעמדה הגיאוגרפי, במעבר הצר שבין המפרץ קורינתוס לים היווני ואייו, הפכה פטרס למרכז מסחרי 

בצי האי  בין הקהילות  ביותר  יהודית שהייתה חשובה  ותעשייתי. בחצי האי מוריאה, התקיימה קהילה 

חמישים  ועל  בעיר  שמצא  הגדולים  הבניינים  על  מספר  ה-12,  במאה  במסעו  מטודלה,  בנימין  מוריאה.  

יהודיה. במאה ה-17 היה היישוב היהודי גדול. היו שם ארבעה בתי כנסת ובית דין אחד. רבני פטרס היו 

ידועים ומפורסמים בקרב קהילות יוון ונקראו: "חכמי פטרס" ומנהגי היהודים כונו: "מנהגי פטרס".  החיים 

הכלכליים שגשגו בה מאוד במאות ה-16 וה-17 והיא התפרסמה באנשי ֵשם ובעשיֵריה. קשרי המסחר של 

יהודי פטרס עם יתר קהילות היהודים ביוון היו פורים והגיעו עד קהילת איזמיר שבחוף המערבי של אסיה 

הקטנה. קשרים אלה הוזכרו אף בספרי השו"ת של אותן מאות. יהודי פטרס היו ידועים כעוברי אורחות 

אמיצים והגיעו עם מרכולתם עד חופי פרס הרחוקים.  במלחמות היוונים לעצמאותם, נמלטו יהודי פטרס 

ללריסה, לקורפו ולחלקיס. בשנת 1905 חזרו אליה והקימו מחדש את מוסדות הקהילה.החדשה.  במלחמת 

העולם השנייה, היו בה רק 240 יהודים. עם השתלטותם של הגרמנים, ברחו היהודים לכפרים שבסביבה,  

בעזרת תושבי העיר. אחרי המלחמה, חדלו חיי הקהילה לגמרי, למרות שמעטים מבניה חזרו לפטרס.

הקהילות היהודיות באיי הים היווני והאדריאטי
קהילת זנטי

האי זנטי, שנקרא זקינטוס בימי קדם, נמצא לא רחוק מהעיר פטרס והשלישי בגודלו בין איי יוון המערביים, 

בימים האדריאטי והיווני. האי מצטיין בנופו  המרהיב  ובפוריותו. כל המבקרים בו, בכל התקופות, מתארים 

את עושרו הטבעי, היערות, שדות התבואה ומטעי עצי הפרי.

על ראשיתה של קהילה זו אין לנו ידיעות ברורות. לראשונה הוזכרה קהילת האי זנטי בסוף המאה ה-15 על 

ידי הנוסע משולם מוולטירה. בבואו לשם, מצא שלושים בעלי בתים ובית כנסת אחד, ואילו במאה ה-16, 

מזכירים אותה שני נוסעים שביקרו בה: הנוסע משה באסולה מאיטליה (1522), והנוסע אליהו מפיסארו 

(1562), שמצא בה עשרים משפחות שמוצאן מסיציליה ומפורטוגל. הוא מתאר את יהודי הקהילה כסוחרים 

גדולים. מתוך עדויות של חכמי הדור נראה, כי הקהילה התפתחה מאוד במאה ה-17. אך עם כל הפריחה 
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על  קלון  אות  בנשיאת  החיוב  כגון:  קשים,  מאורעות  גם  הקהילה  חוותה  זנטי,  באי  והרוחנית  הכלכלית 

הבגד ועלילות דם בשנת 1721. בעקבות מאורעות אלה, נוצר משבר כלכלי בקהילה ויהודים רבים עזבו את 

העיר והתפזרו בין קהילות יוון הסמוכות. עם חלוף הגזרות, חזרו יהודי הקהילה ושיקמו את בתיהם, את 

מוסדות הקהילה ואת בית הכנסת העתיק.  

מספר היהודים הגיע ל-300 עם הכרזת עצמאותה של יוון, ואילו במלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה כ-

275 נפש. בשונה מהקהילות היהודיות האחרות באיי יוון, קרה לה נס! היא הייתה היחידה מכולן שניצלה. 

אחרי המלחמה חזרו לזנטי 70 מבני הקהילה, אך כעבור זמן מה הגרו כולם, חלקם לאתונה וחלקם לארץ-

ישראל.

קהילת קורפו
מכל איי יוון המערביים, האי קורפו הוא הגדול בשטחו מכולם - 600 קמ"ר, ומספר תושביו הגיע למאה 

אלף נפש. רק מהמאה השמינית לפסה"נ, בתקופת שלטון יוון העתיקה, הגיעו אלינו הידיעות הראשונות 

אודותיו. האי שימש עד המאה השלישית לפסה"נ כבסיס צבאי חשוב במלחמות היוונים בארצות המערב 

ובייחוד בסיציליה, נמשך גם תחת השלטון הרומאי והביזנטי והיה מרכז כלכלי ותרבותי לכל האיים מסביב. 

בתקופת מסעי הצלב, היו המלכים הנוצרים חונים באי בשובם ממסעותיהם בארץ הקודש.  

בהיותו בצומת דרכים מסחריות חשובות, סבל האי מהתקפות של שודדי דרכים ופירטים. הוא השתחרר 

מהם כשנכבש על ידי הוונציאנים ששלטו בו כ-400 שנה, בין השנים 1792-1386. הם ביצרו את העיר הראשית 

בעת  ו-1570.   1537 בשנים  לכובשה  שניסו  בראשם,  והתורכים  לה  המתנכלים  מפני  ובמצודות  בחומות 

החדשה עבר האי קורפו לידי אנגליה, צרפת, איטליה חליפות, עד שנכבשה בשנת 1864 על ידי היוונים.

והמניבה  בריבוי מימיו, באדמתו הפורייה  לא בכדי חשקו באי קורפו, שכן הוא מצטיין באקלימו הנוח, 

גידולי קרקע מגוונים, כמו:  מטעי עצי הדר, כרמי זיתים וגפנים וגינות ירק. האי גם שימש למקום קיט 

משובח לאנשי המערב ונקרא גם בשם: קירקרה. אי זה הוא החשוב בין האיים שבימים היווני והאדריאטי 

ומשמש כעין שער אל ארצות מערב אירופה ובמיוחד אל איטליה. 

על הקהילה היהודית בקורפו נודע לנו מהמאה ה-12, מרישומי מסעותיו של בנימין מטודילה. הוא מצא 

קהילה חשובה שהתושבים הראשונים הגיעו מחצי האי הבלקני.  הם היו שייכים לקהילות הרומניוטיות 

יווני שנקרא בפיהם: "איסקולה גריגה". בסוף המאה ה-15 ובמאה  יוונית והיה להם בית כנסת  שדיברו 

ה-16 הגיעו לקורפו משפחות מאפוליה שבאיטליה, מסיציליה ומספרד, שהתארגנו מסביב לבית הכנסת            

חדש  ניב  נוצר  כך  עקב  ומשפתם.  ממנהגיהם  והושפעו  היוונים  אחיהם  בין  נטמעו  הם  "פולייזי-ספרדי". 

יהודי הקהילה  של  טוב ממעמדם  היה  היוונית  יהודי הקהילה  של  זאת, מעמדם  כל  עם  איטלקי.  יווני   -

האיטלקית והם קיבלו זכויות אזרחיות. במאה ה-17, גדל באי קורפו מספר היהודים, שהגיעו מהמערב 

השנים        בין  שנתיים,  שנמשך  ומתן  משא  אחרי  וסוחרים.  מדע  אנשי  רופאים,  מהם  מאיטליה,  בייחוד   -

1664-1662, הצליחה הקהילה האיטלקית ליהנות אף היא מזכויות אזרחיות, אך לא לזמן רב. בימי השלטון 

עם  רק  להם  הושבו  והן  האזרחיות  הזכויות  הקהילות  שתי  מבני  נשללו   ,1864-1815 בשנים  באי  האנגלי 

הכיבוש היווני בשנת 1864.
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בתקופה הווניציאנית, התפתחה הקהילה היהודית מאוד ורבניה ומנהיגיה עזרו מאוד לקהילות היהודיות 

הקטנות באיי יוון ובחצי האי מוריאה.  עניין פדיון שבויים היה נושא חשוב בקהילה זו וקהילת קורפו ייסדה 

קופות לשם כך, שכן, הייתה פעילות פיראטית בים התיכון ומהקרבות בין אניות ונציאניות ותורכיות, ִנשּבּו 

יהודים רבים.  

במאה ה-19 הגיעו שדר"ים (שליחים דרבנן) רבים מארץ-ישראל - מירושלים, חברון וצפת, והקהילה תרמה 

להם בנפש חפצה ובעין יפה למען היישוב היהודי בארץ. השליחים  היו מבקרים באי בדרכם לארצות המערב 

וצפון אפריקה. היו שליחים ששהו באי והתערבו בענייני הקהילה, תיקנו תקנות לטובת הציבור, הקימו 

בפעולותיה  הקהילה  הצטיינה  באי,  האנגלי  בתקופת השלטון  ברבנות.  שימשו  ואף  תורה  ללימוד  חברות 

החברתיות והרוחניות ובקידום החינוך בקהילה.

אציין את כב' הרב יהודה ביבאס שהיה רבה של קהילת קורפו (1852-1831). הוא נולד בגיברלטר למשפחה 

והיה בקי בשפות אירופאיות משום  חונך באולפני מדע באיטליה  רבנים מצפון אפריקה. הוא  ידועה של 

נסיעותיו ופעולותיו באנגליה, איטליה, אוסטריה וגרמניה. 

הוא  בכלל.  ההשכלה  ועל  ציון  שיבת  על  המקוריים  רעיונותיו  בשל  היה,  ביבאס  הרב  של  פרסומו  עיקר 

נפגש בסרביה עם הרב יהודה אלקלעי, שחי בין השנים 1878-1798, מראשוני מבׂשֵרי שיבת ציון, מגשימיה 

ומפיציה בדורו. הרב ביבאס הודיע לרב אלקלעי ש"צריך להדריך את היהודים במדעים ובנשק כדי שיוכלו 

לקחת את ארץ ישראל מן התורכים כמו שהיוונים לקחו בחזרה את ארצם". הוא ביקש להיפגש עם השר 

משה מונטיפיורי בשובו מארץ-ישראל, כדי לדעת מה לעשות למען היישוב. הרב ביבאס עלה בערוב ימיו 

לארץ-ישראל, חי בחברון שם נאסף אל אבותיו.

הקהילה  מועדונים.  ושני  גדול  תורה  תלמוד  בית  כנסת,  בתי  ארבעה  קיימים  היו  ה-20   המאה  בתחילת 

מנתה עד כ-7,000 נפש ונחשבה לעשירה בקהילות יוון הישנה. בקורפו נדפסו ושווקו מחזורי תפילה, הגדות 

פסח, פרקי אבות, פיוטים לימים הנוראים ולחגים וחולקו לשאר קהילות היהודים.  ברבות השנים היגרו 

היהודים לאיטליה, למצרים ומעטים מהם עלו לארץ-ישראל. בזמן השלטון האיטלקי בשנים 1943-1941, 

התנהלו החיים כסדרם ובמלחמת העולם השנייה (1943), מנתה הקהילה כ-2,000 נפש. הם רוכזו במחנות 

הסגר ורובם נשלחו להשמדה. אחרי המלחמה חזרו לאי קורפו כ-185 יהודים. 

המוסדות בקהילות יוון
לאחר שיחרור חלקה הצפוני של מדינת יוון מהמשטר התורכי, בתחילת המאה ה-20, היו ביוון כמאה אלף 

יהודים, מתוכם שמונים אלף מסאלוניקי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היו ביוון 77,000 יהודים מהם  

56.540 בסאלוניקי. בין מרס 1943 ופברואר 1944, נשלחו ב-19 משלוחים מסאלוניקי לאושוויץ ולברגן בלזן, 

46,091 יהודים שהם כ-85% מכלל היהודים בעיר וכן מהקהילות הקטנות יותר בתראקיה ובמקדוניה. בסך 

הכול נשלחו למחנות ההשמדה כ-62,573 נפש.  

ירד מניינם ובשנת 1960  יהודים לבתיהם. לאט לאט  ליוון כ-10,371  אחרי מלחמת העולם השנייה, שבו 

היגרו כ-5000 יהודים, ברובם לארץ-ישראל והשאר לאמריקה הצפונית והדרומית.  הקהילות היהודיות הן 

ספרדיות במוצאן. אחרי השואה קבע צו ממשלתי את אירגונן של הקהילות ונאמר שקהילה שמונה פחות 
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מעשרים אלף נפש, אין לה סמכות קהילתית. מתוך עשרים ושש קהילות שהיו ביוון, קיבלו רק שבע מהן 

סמכות קהילתית, ומספרן אף פחת אחרי השואה. שלוש עשרה קהילות קיבלו זכויות מוגבלות ועם הזמן 

נותרו מהן שש בלבד. 

התפילות  בסידור  דתיים,  שירותים  בהספקת  לנזקקים,  בסעד  נכסיה,  בניהול  מתרכזת  הקהילה  פעילות 

בשבת ובימי חג. ישנה השגחה על האיטליזים לממכר בשר ומקוואות בקהילות גדולות, כמו: סאלוניקי 

זולת  חברי הקהילות,  החזן.  ידי  על  נעשית  בקהילות קטנות, ההשגחה  רב.  ידי  על  נעשית  והיא  ואתונה, 

אתונה, פטורים מתשלום מיסים וההוצאות משולמות על ידי נכסי הקהילה. 

אירגונים יהודיים שונים
כל הקהילות מאוגדות על ידי ועד מרכזי – KIS, והוא מייצג את הקהילות בפני הממשלה ואירגונים בחו"ל. 

 ,OPAIE את הוועד בוחרים מכל הקהילות והחברים נבחרים באתונה באספות כלליות. האירגון השני הוא

המרכז את כל הרכוש שנשאר לאחר השואה בקהילות יוון ללא יורשים.  בשנת 1965, לאחר דין ודברים 

הוועד המרכזי  עם  פעולה  בשיתוף  פועלת  זו  קרן  דולר.   600,000 על  הועמד הסכום  ביוון,  עם השלטונות 

ומשקמת את  הקהילות, בייחוד בענייני סעד. יש לציין, שיחס שלטונות יוון אל היהודים הוא טוב. אין שם 

אנטישמיות רשמית והיהודים ידועים בנאמנותם לשלטון ורואים עצמם כיוונים בני דת משה. בין ממשלות 

ישראל ויוון יש קשרי כלכלה ותרבות באמצעות נציגויות קונסולאריות.

המצב הכלכלי של יהודי יוון
בשובם של היהודים ליוון לאחר מלחמת העולם השנייה, המשיכו לעסוק במלאכות שונות ובעיקר במסחר 

בינלאומי ובבנקאות. הם השתלבו בכלכלה עם תושבי יוון ומעטים מהם עבדו במשרדי ממשלה. אין הם 

 .OPAIE נזקקים לסעד והמעטים שזקוקים לעזרה פונים לקרן

מוסדות החינוך בקהילות יוון
הקדיש  האמריקאי  הג'וינט  השואה.  תקופת  בתום  יהודית  חינוכית  פעילות  הייתה  הגדולות  בקהילות 

תשומת לב רבה לחינוך הנוער במכונים להוראה ולרבנות הנמצאים בארץ-ישראל, בצרפת ובארה"ב. כמו 

כן למדו הצעירים מקצועות כמו: חשמל, חייטות וענפי הלבשה בבית הספר "אורט" באתונה.  במשך השנים 

הלך ופחת החינוך היהודי ביוון, בית ספר "אורט" סגר את שעריו וניתנה אפשרות ללמוד בבתי-ספר של 

"אורט" בג'נבה. בקהילות אתונה, סאלוניקי ולריסה ניתן למצוא בית-ספר יסודי בן שש כיתות. באתונה 

מתכונת  אותו.  ומממנת  עליו  חסותה  נותנת  העירייה  ובלריסה,  הקהילה  ידי  על  מוחזק  הוא  וסאלוניקי 

הלימודים היא יוונית וצוות המורים הוא יווני. רק 3-2שעות שבועיות ללימודי הדת היהודית.  על יד בתי 

ונותן שיעורי דת  נודד מקהילה לקהילה  יהודי,  ילדים. בקהילות הקטנות, חזן או מורה  גן  הספר הוקם 

בשעות אחר הצהריים.

ישנו הווי יהודי המורגש במחנות הקיץ לילדים, אותו יוצרים המדריכים נשלחים ליוון מישראל. פעילות 

מנהיגי הקהילות  ידי  על  מועדונים, המנוהלים  יש  ובסאלוניקי שם  באתונה  מורגשת  יותר  ערה  חברתית 

ובמימונם. צעירים ותלמידים יהודיים פוקדים את המועדונים ונהנים מספורט, מסיבות קבלת שבת וחגים, 

תזמורת, מקהלה ומעט לימודי עברית. 
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באתונה נבנה בניין מיוחד לפעילות חברתית זו וההסתדרות הציונית ו"בני ברית" היו שותפות לה. הסתדרות 

"בני ברית" הייתה במשך כל השנים ההסתדרות החשובה והפעילה ביותר בחיי היהודים, בשיתוף ויצ"ו, 

בייחוד באתונה. בראשה עמדו גדולי המנהיגים בקהילה היהודית. אחד מהם היה משה מואיסים ששימש 

נשיא ההסתדרות ופעל רבות לחיזוק הקשר בין היהודים ליוונים. הוא חיבר ספרים על היהדות וכן מחקרים                 

ֶהֶלנו-יהודיים.

ההסתדרות הציונית סייעה בלימוד השפה העברית לבני נוער ולמבוגרים וכן קיימה מסיבות לרגל מאורעות 

לאומיים, כמו: יום העצמאות וחגים אחרים ובהשתתפות המגבית היהודית לטובת ארץ-ישראל, באמצעות 

בין  נהוגה  שהייתה  הספרדית-יהודית  השפה  בירושלים.  היהודית  הסוכנות  מטעם  שהגיעו  השליחים 

ביכולתן  היה  לא  השואה,  אחרי  היוונית.  בשפה  מדברים  ורובם  ונשכחה  הלכה  השואה,  לפני  יוון  יהודי 

של הקהילות היהודיות לשקם את עצמאותן הרוחנית, וזיקתם של בניהן ליהדות הייתה תלויה בנסיבות 

ולנוער בקהילה. ההתכנסות מסביב  הכלכליות והחברתיות של סביבתם, במידת החינוך הניתנת לילדים 

בית הכנסת, הצילה לא מעט את בני הקהילה, שכן ההתבוללות רבה וההורים החרדים שלחו את ילדיהם 

לישראל ולארצות המערב ללימודים. רובם ככולם לא חזרו ליוון, והיהודים שנותרו שם, קיימו קשרים עם 

המשפחות בישראל ששימשן להם כעוגן הצלה מהטמעות  טוטאלית בין גויי ארצם.

*     *     *

ביבליוגרפיה
� בנבנשתי, דוד. יהודי יוון. משרד החינוך מרכז ההסברה. ירושלים ה'תשמ"ו – 1986

� בנבנשתי, דוד. קהילות היהודים ביוון. ירושלים תשל"ט.
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חגי תשרי

1. זכרונות 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 לטלית מצוייר, סיפור או שיר מיוחד, קיטל (בגד 

מיוחד לתפילה), קופסת בשמים, תמונה משפחתית, מאכלים סימליים, תכשיט, קמע.

� על החניכים לספר סיפורו של אותו פריט ולהכניס אותו לתערוכה במועדון.

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

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

בעזרת הפריטים. הקבוצה שמציגה את ההצגה המקורית ביותר היא הזוכה בפרס.

משחק פנטומימה לזיהוי הפריט ב.  

בינגו  ג.  

- המדריך מכין קלפים של מושגים  

- כל משתתף מקבל לוח  

- מערבבים את הקלפים של המושגים ומנסים למצוא את הקלפים המתאימים ללוח.  

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

מארגנים תערוכת צילומים של כל הפריטים. ד. 

מעבירים פריטים מאחד לשני מתחת לשולחן עם ליווי מוסיקלי. ברגע שהמוסיקה פוסקת על החניך  ה. 

לספר כמה מילים על הפריט שבידו.

2. חגי תשרי באסוציאציות
� על המדריך לרשום במרכז הלוח את המילים "חגי תשרי - סוכות/שמחת תורה", לבקש מהחניכים 
להשמיע אסוציאציות הקשורות למושג ולרשום את דבריהם על הלוח, כגון: בקשות, סליחות, בגדי 

לבן, שמחה, קדושה, חרדה, שלום, שופר, בראשית, תפוח בדבש, בית כנסת.

פעולות
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3. קשרי מילים
כל המילים בשלישיה קשורים לנושא מסוים.

הראשונה  האות  ידי  על  מרומז  הקבוצה  שם  החסרה.  המילה  את  כך  ואחר  הקבוצה  שם  את  לגלות  יש 

והאחרונה של שם הקבוצה.

לדוגמה: 

המילה          

נסיעה, ביקור ___________ כם (כרטיסים)      ברכה

דוגמאות

תשובה (בעלים)   בם   ___________ בית, קורא,     .1

לחג (מחזורים)  מם   ___________ דם, כספים     .2

איל (שופרות)   שת   ___________ משיח, מלחמה     .3

לבן-יום טוב (בגדים)   בם   ___________ חול, שבת    .4

שופר (תקיעות)   תת   ___________ יתד, כף    .5

תשליך (תפילות)   תת   ___________ הדרך, שמונה עשרה   .6

תקיעה (תרועות)   תת   ___________ חצוצרה, מלחמה   .7

סוכות/שמיני עצרת (חגים)   חם   ___________ ראש השנה, יום הכיפורים   .8

דין (עורכים)   עם   ___________ שולחן, ספר    .9

דין (ימים)   ים   ___________ הולדת, צום    .10

כופר (נפשות)   נת   ___________ פיקוח, מסירות    .11

תרועה (ימים)   ים   ___________ מלחמה, זיכרון    .12

שאלת (גשמים)   גם   ___________ גבורות, הזכרת    .13

סכות (רגלים)   רם   ___________ פסח, שבועות    .14

מקוה   (טבילות)   טת   ___________ ירק, כלים    .15

36
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קל  
לסלוח

קשה 
לסלוח

4. יש לי מושג
� המדריך יספר על חגי תשרי תוך ציון מושגים הקשורים אליהם.

� לאחר מכן יכין קופסה ובה פתקי מושגים.

� יחלק את החניכים לקבוצות למשחק הבא:

כל קבוצה בתורה תבחר חניך תורן שישלוף פתק מהקופסה וידגים אותו בתנועות (או בסמלים). על כל 

זיהוי נכון תקבל הקבוצה 2 נקודות. אי זיהוי או טעות בזיהוי יחזירו את הפתק לקופסה.

ניתן להגביל את הזמן למחשבה בהתאם למהלך המשחק.

5. סליחה
עבודה בזוגות/בקבוצה

לפניכם שתי יצירות. האחת מאת חנה ניר והשנייה מאת זרובבל גלעד.

קראו את שתיהן והגדירו מהו הנושא המשותף בו עוסקות שתי היצירות. א.  

הציגו את ההגדרה בדרך שאלה: האם... או:......?  באיזו מידה....?   

לסלוח / חנה ניר

(מתוך מעריב לילדים מס' 177)

לא לא קל לסלוח,

קשה עד מאוד לוותר

הלב מסרב לשכוח

הלב לעיתים נוטר.

קשה כשהכאב מפלח

ויותר קשה להשלים,

אך אם אלוהים סולח

אנחנו ודאי יכולים.

ערכו דיון ביניכם סביב השאלה שהעליתם, ונסו לחוות את דעתכם: ב.  

קשה לסלוח/קל לסלוח. את מסקנותיכם סמנו בסולם אותו תיצרו, במספר המתאים:  

1              2            3             4             5             6             7            8               9           10                

לכאורה / זרובבל גלעד

ולכאורה כה פשוט וטבעי

לומר לאדם יקר

את המילה האחת,

וטבעי הוא לגשת

ביד לאחוז, להציץ בעיניים

וזה הענן האופף את הלב ימוג

לכאורה.
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נסו להיזכר במצב, מתוך המציאות שלכם, שיחזק את הדעה (שקל או קשה לסלוח). ספרו זה לזה את  ג.  

המקרה.

מה הייתה האירוע

ההתלבטות

מה עשיתמה הרגשת

במליאה: עריכת סולם משותף וסיכום הדעות של הקבוצות. עריכת רשימה של אירועים שעלו בקבוצות.

למורה: שיח סביב הנקודות שעלו (מתן לגיטימציה לקשיים).

ביקור אצל סבתא
"החזר לי את הטטריס!" - צעקה טלי כשהיא רודפת אחרי שלמה אחיה, בסלון המפואר של 

סבתא.

"אין לך סיכוי" - ענה שלמה בצחוק "אני משחק עכשיו וזהו!".

"אם אתה לא מחזיר לי, בחיים לא אסלח לך על כך, בחיים!".

היא לקחה כרית מהספה, זרקה אותה לעבר שלמה. הכרית לא פגעה בו, אלא, לתדהמתה, 
באגרטל גדול שנפל ונופץ לרסיסים.

האגרטל היה נכס משפחתי של סבתא שירשה אותו מהוריה.

"מה אעשה עכשיו?" - בכתה טלי. היא ברחה לחדרה וטרקה את הדלת.

"סבתא לעולם לא תסלח לי על איבוד האגרטל, ולא תכיר בי כנכדתה."

טלי החלה לארוז את חפציה, בהחלטה לברוח לפני שסבתא תחזור. היא כתבה פתק סליחה 
קצר ועמדה לצאת. באותו רגע הגיעה סבתא ועיינה בפתק. 

היא סיפרה לטלי על האגרטל שהיה ירושת המשפחה, הזכירה לה את אמא האהובה, סבתא 
רבא שלה, שהייתה תמיד מוכנה לסלוח על כל דבר. 

מידתה הטובה הזו יקרה לי יותר מכל נכס, גם מן האגרטל.

טלי תהתה "אם כן, את סולחת לי?"

גם שלמה, שמסר לה את הטטריס ביקש סליחה בביישנות, וכמובן היא סלחה לו.

שאלות לדיון: 

� איזה לקח, לכל החיים, למדה טלי?

� אם אדם עושה לנו מעשה רע כי הוא יודע שנסלח לו, האם אנו בכל זאת חייבים לסלוח לו?
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת שופטים

עבודת השופטים בעבר, בשינוי מאוד מובן והגיוני.  .1

מצווה על היחיד בארץ ישראל, בשינוי תזמר.  .2

הסכם, בשינוי שם העיר.  .3

כיצד ניתן להרוג את ההרוג (חש"ת)?  .4

שתי מילים נפרדות אבל אפשר גם יחדיו, בשינוי יעשה.  .5

ציון לנשיו ולסוסיו של המלך (חש"ת).  .6

כינוי לנחל זורם, בשינוי שם ספר בחסידות חב"ד.  .7

פרשת כי תצא
יאזין בשינוי, כינוי לאדם פעלתני. בשינוי, שם של אדם שביזה את דוד המלך כשברח מפני אבשלום.  .1

יש להקדים את האנשים, ואחר כך המקום.  .2

החיה שלו, בשינוי כינוי ליהודה ושומרון.  .3

מכל מקום לקבל דברים ובעיקר אוכל. בשינוי בעבר הייתה לו אפשרות.  .4

העבר בדואר, בשינוי, לא חזק, בשינוי אמר בשקט.  .5

הקטנים גדלו.  .6

הוא עצמו שם יישוב בבנימין.  .7

פרשת כי תבוא
התחלה, בשינוי תניח.  .1

סדר את המילים: לנשך שום מש.  .2

מי מוזכר על שם ניסו ולא בשמו?  .3

וכי המחלה טובה שצריך להוסיף לה תואר?  .4

בתוך שעות האור, בשינוי מצווה לאשת האח שמת ללא ילדים.  .5

פעולה בפרשת מעשר, בשינוי אדם רע במיוחד.  .6

צהלת, בשינוי, תמנה אותו למלך עם שמן על הראש.  .7

ב. פרשיות החודש
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פרשת ניצבים
ארבע סיומות שוות.  .1

ביטוי לחרון אף של ה', בשינוי יניח כתפו על הקיר.  .2

חיה ישבה, בשינוי אספה לערמה, בשינוי פעולה בזכוכית.  .3

מחיה את הצמח ונקרא גם מהסוף להתחלה.  .4

לקריאה בשינוי, טורף.  .5

אם לא תהיה הפעולה ודאי לא תהיה התוצאה.  .6

לכאורה ברית מילה לא במקום הנכון.  .7

פרשת וילך
המשותף בין פרשת וילך וספר עובדיה.  .1

השלם לאחר העשרות, בשינוי מידה למדידה.  .2

יעזבך, בשינוי שביר.  .3

בגלל נקרא גם מהסוף להתחלה.  .4

מקום הלוחות, בשינוי כינוי לקב"ה.  .5

עזבתם, בשינוי שומר נגד האוייב בקרב.  .6

ביטוי גם לשירה וגם לתורה (כ"ח).  .7

פרשת האזינו
שם קיבוץ בדברי משה.  .1

עושה מעשה רע במיוחד, בשינוי שנה מהותית לעם ישראל.  .2

נשמע אותו הדבר, אבל נראה ונכתב אחרת (כתוב זה לצד זה).  .3

שלוש מילים עם סיום שווה ברציפות.  .4

שומר בים, בשינוי אומר מילה טובה.  .5

גם אות וגם אבא של מישהו מהתורה והנביא.  .6

מטרת הכניסה לארץ, בשינוי מועל בתפקידו.  .7
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פרשת וזאת הברכה
שם הר ונחל, בשינוי נהיה איתן במצבו הבריאותי.  .1

נכתב יחדיו נקרא לחוד, אבל יש מקום כזה.  .2

ירושה, בשינוי מקום השומר בשדה.  .3

בברכת יוסף ובברכת יצחק.  .4

מילה לא שיגרתית לתוצר, ארבע פעמים בברכתו.  .5

הוכח כי דן וגד מאותה המשפחה.  .6

משה מסכים לשינוי שעשה יעקב.  .7

פרשת בראשית
נושבת, בשינוי בנה של מרים.  .1

נוזל בתוך מילה מקבל משמעות שונה.  .2

שם נהר, בשינוי מהדגנים.  .3

משחק בפרשה.  .4

אותו הכתיב והקריא גם לקבל וגם לזמן.  .5

רק על עצם השיחה ידוע ולא על תוכנה.  .6

נוזל מדבר.  .7

על פי "הפרשה בחידה ובשאלה" מאת פנחס פרקש
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מאת עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות.  רמז: ליד כל שאלה מופיע הפתרון או הפתרונות לשאלה במילים מבולבלות. עליכם לסדר את 
המילים בצורה הנכונה ולאתר אותם בתפזורת שלעיל. המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמטה למעלה,ימינה,שמאלה 

ובאלכסון.
כמה תקיעות שופר חייב אדם לשמוע בראש השנה? _____   (שעת)  תקיעות.  א)  

באילו ימים לא יכול לחול יום ראשון של ראש השנה אף פעם?   ב)  
1) יום  _____  (שארנו)    2) יום ____  (עיביר)   3) יום   _____   (ששיי)  

אילו יסודות החזרה בתשובה?  א)  _____  (טרחה)    ב)   _____    (דויוי)    ג)  _____    _____ (זיעתב  טחהא) ג)  
לאחר איזו תפילה בראש השנה נוהגים ללכת למקור מים ולאמר תפילת תשליך?   תפילת   _____  (חנמה)  ד)  

אילו קרנות כשרות לתקיעה בראש השנה? 1) קרני ה____   (שימבכ)    2)   ה____    (חמליר)    ה)  
3)    ה____    (מישיתי)    4)  ה_____   (זיעמי)    5)   ה_____   (מילאיי)   

השלם.  "ו_____    (להפתי)    ו_____    (בהשות)    ו_____    (קדהצ)  מעבירין את רע הגזירה" ו)   
תוקעים בשופר של אייל זכר ל-    _____     ______     (דתיעק    חקיצ) ז)  

על איזה ירק מברכים   "שיסתלקו כל שונאינו"?    _____    (קסל) ח)  
איך נקראים הקולות היוצאים מן השופר?    א)  _____   (יהעקת)    ב)   _____   (רבמיש)    ג) _____   (עהרות) ט)  

מהו המנהג בתפילה שנהוג רק בראש השנה וביום כיפור?   ______    (ערכיתו) י)  
שלושה ספרים נפתחים בראש השנה והם:   יא)  

אחד של   _____    (מיקדיצ),    אחד של   ____    (שמריע)    ואחד של    _____    (נימינובי)                    
האם מותר לתקוע בשופר ביו"ט ראשון של ראש השנה שחל בשבת?   ______     (סואר)  יב)  

כמה זמן לפני ראש השנה נוהגים יהודי ספרד ועדות המזרח לאמר סליחות?                                                            יג)  
_____      ______       ______    (ארשמ      דחשו       לאלו) 

כמה קולות תוקעים בשופר בראש השנה?   _____    (מהא)   קולות.  יד)  
בתפילת מוסף של ראש השנה יש תשע ברכות.   כיצד נקראות שלוש הברכות המרכזיות?                                              טו)  

_____     (תלמכווי),    ______    (תונכיזרו),    ______    (תפשורו) 
עליך להשלים את הפתרונות לשאלות הבאות על ידי המרת המספרים באותיות לפי ערכן הגימטרי.

א) מהו המנהג לגבי שינה ביום ראש השנה?  נוהגים שלא    ____   ___  ___  ___  ___    ביום ראש השנה אלא
50     6     300  10       30                                                                                 

____    ____   ____   ____   ____       ____  ____  ____  ___   או לאמר   ___   ___   ___  ___ ___    ___
40      10   30    10      5    400                      5     200      6     400            4         6        40     30         30  

ב) מדוע נוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול חוץ מערב ראש השנה?    כי עושים    ____   ___  ___  ___  ____  בין  
 5     100   60     80     5                                                                                                                  

___   ____   ____  ____  ____  ___  חודש אלול  ____   ____   ____       ____  ____  ____   ___   לבין 
400       6     300     200         50         5        300                    400    6       70       10      100   400

___   ____   ____  ____  ____  ___    ראש השנה    ____   ___  ____     ____  ____  ___  ____
5       2       6       8          50       5      300                         400     6       70      10      100   400

www.tashbetz8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש ולצפות בחידות ותיפזורות נוספות
חוברת תשבצים ותפזורות בנושאי יהדות ניתן לקבל בפנייה למחבר עוזי קייש ת"ד 1810, רחובות 76100, טל' 9456080-08

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת - לראש השנה
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מלאכות יד

ראש השנה/ מאת מלכה אהרונסון

בקהילות  שונים  מבורכת  לשנה  הסימנים  ומבורכת.  טובה  לשנה  וסימנים  ברכות  ועמו  מגיע  השנה  ראש 

ישראל, לכן אפשר לעשות שרשרת סימנים לפי עדות שונות ולהשוות בין המנהגים השונים בעדות ישראל.

1. שרשרת הסימנים
החומרים:

� בריסטולים

� צבעים ולורדים

� חוט כלשהו - רצוי זהב

� מספריים, מהדק

מתחילים ברימון גדול ולאחר מכן כל סימן קטן יותר הנכנס לתוך הרימון.

התפוח ייכנס לתוך הרימון, התמר לתוך התפוח וכו' (כמה סימנים שהחניך 

רוצה ומכיר). כך כשאחד נכנס לתוך השני וכולם לתוך הרימון. אחרון הוא 

הראש. מושכים את הראש החוצה ויוצא התמר, וכך הלאה.
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הוראות ההכנה:

גוזרים רימון בקוטר הרצוי - 20 ס"מ בערך כשהבריסטול מקופל לשניים. צד אחד סגור, תפוח יותר    �
קטן - אפשרי צד סגור או להדביק.

� יש להכניס חוט זהב סביב התפוח ואת הקצוות 
לאמצע הרימון בפנים ולהדק. 

� השרשרת תהיה ארוכה לפי הסימנים הנהוגים 
אצל אותו חניך.

� ניתן להעתיק מהסידור את "יהי רצון מלפניך... 
ולכתוב על גבי הסימנים את הברכות.

הערה: לאחר ראש השנה ניתן לתלות את היצירה כקישוט לסוכה.

טובה
ה 

שנ
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2. קישוטי סוכה - קישוטים מחומרים נפסדים למען איכות הסביבה
העיתונים הצבעוניים, הפרסומות הצבעוניות ממלאים את בתינו מדי יום, לכן כדאי לאסוף אותם ולהכין 

מהם קישוטי סוכה. כדאי להשתמש בחלק הצבעוני ולא בכתוב.

החומרים:

� ניירות מעיתונים צבעוניים

� עיפרון

� כוס גדולה לקוטר העיגול (גודל השרשרת תלוי בגודל הכוס)

� כוס קטנה יותר לקוטר הפנימי

� ניירות צבעוניים

� לורדים

� מספריים

� מהדק

� חוטים או סרטים צבעוניים (מקישוטים של אריזות מתנה)

הוראות ההכנה:

מקפלים את הנייר לשניים לאורכו.   �

� את הכוס מניחים במרחק שרוצים את הזרוע מהקפל ומציירים 
הזרוע  ברוחב  לפחות  פנימי  עיגול  מציירים  העיגול  בתוך  עיגול 

כדי שיוכל להיכנס לתוכו.

� גוזרים סביב העיגול 
לגזור  מבלי  והזרוע 

את הקפל.

� מקפלים את העיגול לשניים וגוזרים את האמצע כך שיתקבל חור. העיגול 
האמצעי צריך להיות לפחות ברוחב של הזרוע.

� משחילים זרוע לתוך העיגול הריק ומקבלים שרשרת. את האחרון מהדקים 
במהדק.
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אפשריות גיוון:

� מציירים 7 זרועות ארוכות יותר וגוזרים.

� מציירים את שבעת המינים ומחברים עם חוט ומחט את שבעת המינים לשרשרת.

כך  ולהרים מעט את הפרח.  לקיר  בדוגמה, לתלות צמוד  לאורך כמובא  פרח  ניתן להשחיל   �
מקבלים שרשרת תלת מימד. כמו כן ניתן לתלות במרכז הסוכה.

שרשרת שבעת המינים

שרשרת פרחים
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ניתן להשחיל את העיגול לחישוק עגול שנגזר בצורת פרחים ולהדק אותם על הקיר, כאשר   �
הזרוע מקופלת כך שנוצר פרח תלת מימדי. באמצע ניתן להכניס נייר צלופן מקומט.

3. נעליים ליום הכיפורים מחומרים ממוחזרים
אחד המנהגים של יום כיפור הוא אי נעילת נעליים מעור, וכדי שנחוש את מלוא עוצמת העינוי נכין "נעל" 

מבד.

החומרים:

� גרביים ישנות

� חתיכות בד, רצוי שאריות בד עבה, או בגד שהתבלה

� כפתורים מבגד ישן

� דבק פלסטי

� מספריים

לחניכים הגדולים חוט ומחט.

פרח קיר
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הוראות ההכנה:

חותכים חתיכות בד בצבעים שונים ובגדלים שונים.   �

מלבישים את הגרב על יד אחת ובתחתית   �
הגרב מדביקים את חתיכות הבד - שכבה 

על שכבה - עד שתהיה שכבה מרופדת.

� אם קשה לחניך לעבוד ביד אחת - עובדים 2 
ילדים על גרב אחד. אחד מלביש את הגרב 

על היד והשני מדביק - ומתחלפים.

כפתורים  תופרים  או  מדביקים   - לסיום   �
וקישוטים שונים לאורך הגרב.

דבק
פלסטי
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חומר אור-קולי

א. הימים הנוראים
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

בין כיפור לסוכות - (חט"ב ) - 627 -  עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו, הזמר דדי גראייכר ותזמורת.

הסליחה - (יסודי - חט"ב) - 478, 506 - סיפורו של ר' אלעזר בן שמעון שהעליב 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) - 612 - סרט מצוייר. סיפור הידוע של ילד שלא ידע להתפלל ְוָׁשַרק באמצע תפילת 

יום הכיפורים....

חגי ישראל - (חט"ב) - 199 (ר) - דובר רוסית.

חגי תשרי - (יסודי) - 181 (כ.ר.) - מורכב מהסרטים לשמוע קול שופר, אושפיזין, יום תרועה ותוכנית פרפר 

נחמד.

חגים ומצוות (חט"ב +) - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזות, תפילין - 193 (ר) (דובר רוסית).

יום תרועה - (יסודי) 22 (כ.ר.), 172, 181 (כ.ר.), 506, 612 - ראש השנה, תקיעת שופר ומשמעותה.

יונה הנביא - (הגיל הרך) 175 - הסיפור התנכ"י בתיאטרון בובות.

יונה הנביא - (יסודי) 627 - סרט מצוייר. סיפור שליחותו של הנביא בנינוה (לא על פי המסורת).

לשמוע קול שופר - (יסודי, חט"ב) 23 (כ.ר.), 181 (כ.ר.), 184, 506, 612 - מצוות השופר בראש השנה - גדריה, 

הלכותיה ומשמעויותיה.

סליחות בנוסח ספרד -  366 - צולם בבית-הכנסת "שערי תורה" בשכונת ארמון הנציב.

במוצאי יום כיפור - (חט"ב ועל-יסודי) - 713 - שירי מקהלה, זמר וסיפורים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

יום הכיפורים - (על-יסודי) - 714 - דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה לספרות אריאל הירשפלד, 

הסופרת הבימאית מיכל גוברין, בהנחיית ירון לונדון.

מבראשית - 813 - שיעורו של הרב מרדכי אלון בנושא ראש השנה.

מבראשית - 832 - שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושאי ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

70 פנים לראש השנה - 813 - בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, אריאל הירשפלד ומיכל גוברין.

חומר עזר
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ונתנה תוקף - 810 - דין וחשבון בקיבוץ בית השיטה בעיקבות מלחמת יום הכיפורים.

חגי תשרי - 880 (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).

חגי תשרי - שנה טובה - 885 (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).

מבראשית - 896 - שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

תערוכת חגי חודש תשרי באומנות ובהווי העדות - 938 - בהפקת שאול גולדפרב ז"ל.

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

קלטות קול (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

- חרטה.  2015

- עת שערי רצון - תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי בבל.  2043

- השופר / הימים הנוראים.  2081

- עת שערי רצון - פיוטים (רננות).  2203

- עת שערי רצון - תפילה (רננות).  2204

- מחזור סלוניקי - ימים נוראים.  2208

- עת שערי רצון - תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי כורדיסטאן.  2244

- עת שערי רצון - תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי מרוקו.  2245

- עת שערי רצון - תפילת הימים הנוראים בנוסח ספרדי ירושלמי.  2246

- עת שערי רצון - תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי תורכיה.  2247

- פתח לנו שער - נוסח תפילת הימים הנוראים.  2248

- מראה כהן (ת"ת נחלה) תיאור עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.  2262

- ימים נוראים במלל ובניגון.  2263

לעלייה  המחלקה  היהודית,  הסוכנות  בהוצאת  (מארז),  ישראל  חגי  מסורת   - לישראל  מאתיופיה   -  2267

וקליטה.
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- פיוטי ראש השנה (יהודי לוב).  2278

2289 - בואו נשיר בחגי תשרי.

- אלול - שלושה ספרים נפתחים בראש השנה - ביאור עניין - הרב אליהו דרמר.  2355

2473 - אלול - תפילה ותחנונים ולא קבע - התוצאה וניחם על הרעה - הרב אליהו דרמר.

- ראש השנה - וכותבנו בראש השנה מהו? ביאור - הרב אליהו דרמר.  2475

- הרב אליהו  - למצווה תשלום  גמול  לעבירה  ביאור   - פרי  בלי  עיקרה היא מצווה  עבירה   - - אלול   2476

דרמר.

- עשרת ימי תשובה - המשותף בין המוח והלב - הרב אליהו דרמר.  2477

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

�  הימים הנוראים בקהילות ישראל (זאב רדובן) - (3001)

�  ימים נוראים (שקופיות - קלטת ברוסית) - (3002)

ב. חג הסוכות ושמיני עצרת
דגם לגזירה - בניית סוכה  �

סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

אגודה אחת - 150 - (חט"ב - על-יסודי) - הלכות ארבעת המינים לפי מנהגי העדות השונות על רקע גידולם 

בטבע ובנופי ארץ-ישראל.

אושפיזין (יסודי) - 22 (כ.ר.), 172, 181 (כ.ר.) - כיצד בונים סוכה כשרה.

בסוכות תשבו (יסודי - חט"ב)  - 23 - דיני הסוכה.

חגי ישראל (חט"ב) - 199 (ר) דובר רוסית.

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו (חט"ב - על-יסודי) 233.

משא ומתן באמונה במסחר,  לקט תוכניות ביהדות על הנושאים: יחס של אימון וכבוד בין אדם לחברו, 

השבת אבידה, השב תשיבם, איסור בל תשחית.

שלוש רגלים - (יסודי) 250 (ר) דובר רוסית

בין כיפור לסוכות - (חט"ב) - 627 - עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו שליט"א.

סוכות - (על-יסודי) 680 (כ.ר.) (אנגלית, כיתוביות ברוסית) - קבוצות תלמידים מכינה סרט על דיני סוכות 

ומנהגיו.

מבראשית - 896 - שיעוריו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא סוכות.

תערוכת חגי חודש תשרי באמנות ובהווי העדות - 938.
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שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

�  סוכות - 3003 - יצחק גנוט (קלטת ברוסית).

�  סוכות - 3004 - יצחק גנוט. 

�  סוכות - 3005 - שמחת תורה בקהילות ישראל (זאב רדובן).

קלטות קול (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

�  2260 - סוכת שלום - (ת"ת נחלה) תיאור חג הסוכות בזמן בית המקדש.

�  2375 - הגדר בשמחת החג - הרב אליהו דרמר - מכון הרב פרנק - רמות.

2376 - סוכות נעוץ ביעקב אבינו - הרב אליהו דרמר - מכון הרב פרנק - רמות.  �

2404 - סוכות ושמחת תורה במלל ובניגון - ברוסית.  �

2424 - סוכות תשס"א - הרב אלישע וישליצקי (אל-עמי).  �

2469 - שמיני עצרת - חיובה בשמחה - הרב אליהו דרמר.  �

2470 - סוכות - למען ידעו, פסח למען תזכור - הרב אליהו דרמר.  �

2486 - חג הסוכות - שיעורו של הרב מרדכי אלון.  �



53

פתרון לתשבץ אלול-תשרי

פתרון תפזורת ראש השנה
תשע א)  

ראשון, רביעי, שישי ב)  
חרטה, וידוי, עזיבת החטא ג)  

מנחה ד)  
כבשים, רחלים, תיישים, עיזים, איילים ה)  

תפילה, תשובה, צדקה ו)  
עקידת יצחק ז)  

סלק ח)  
תקיעה, שברים, תרועה ט)  

כריעות י)  
צדיקים, רשעים, בינוניים יא)  

אסור יב)  
מראש חודש אלול יג)  

מאה יד)  
מלכויות,זיכרונות,שופרות טו)  

הפתרונות לשאלות לאחר ביצוע ההשלמה
א) נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה אלא ללמוד תורה או לאמר תהילים.

ב) כי עושים הפסקה בין תקיעות חודש אלול שהן רשות לבין תקיעות  ראש השנה שהן חובה.

תוכדזהתימומד

כתאכלמרוטכמ

ניגבמגדמחנמ

   ק ו וש   ו   י ו ב ס  

 מ   ל נ   פ ג נ   נ ל   ו

 ב ל ד  ש ר   מ ה   י ד ע

 צ   ה ב ט נ א ע צ ב מ   ד

 ע כ   ת ו ל ח נ ת ה   מ ת

 י נ מ י ת   י   ה ר כ ז א

 ו ס א מ   ר ה ס   ת ר ב ג

 נ ת י   נ ז   ר מ   ו ח ר

 ת   ר חש   מ   ח ז מ   נ

 נ מ   פ י ט קש ו ג   ס ט

   ס א   ה י ר ל ג   מ ר  

 נ ו ב ב   ו א ו   ל א ו נ

 ד ר א נ ר ב   מ י ב י ב א
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פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת שופטים                      

שפטו - פשוט.   (1

ירשת - תשיר.  (2
ברית - ביתר.  (3

יומת המת.  (4
על פי - יפעל.  (5

מאוד.  (6
איתן - תניא.  (7

פרשת כי תצא                      
ישמע - מעשי - שמעי.   (1

קודם זקני עירו ואחר כך שער מקומו - בן סורר ומורה.  (2
שיו - יו"ש.  (3
כלי - יכול.  (4ׂ

שלח - חלש - לחש.  (5ׂ
באותו הפסוק אפרוחים ואחר כך בנים - שילוח הקן.  (6

לבדו - דולב.  (7

פרשת כי תבוא                      
בראשית - תשאיר - הבאת ביכורים.   (1

לשכן שמו שם.  (2
יעקב (ארמי אובד אבי).  (3

שחין רע...  (4
ביום - יבום.  (5
עשר - רשע.  (6

שמחת - תמשח.  (7

פרשת ניצבים                      
סיומת מם - ראשיכם, שבטכם, זקניכם ושוטריכם.   (1

יעשן - ישען.  (2
רבצה - צברה - צרבה.  (3

שורש.  (4
ספר - פרס.  (5

לא תזרע ולא תצמיח.  (6
ומל את לבבך.  (7

פרשת וילך                      
פרק אחד.   (1

מאה - אמה.  (2

ירפך - פריך.  (3
תחת.  (4

ארון - נורא.  (5
סרתם - מתרס.  (6

תמם.  (7
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פרשת האזינו                      
רביבים.   (1

שחת - תש"ח.  (2
לו - לא.  (3

יסובבנהו - יבוננהו - יצרנהו.  (4
מציל - מליץ.  (5

נון.  (6
לרשתה - מתרשל.  (7

וזאת הברכה                      
פארן - נרפא.   (1

אשדת.  (2
מורשה - שומרה.  (3

טל.  (4
מגד - יוסף.  (5

לביא - גד, אריה - דן.  (6
קודם אפרים ואחר כך מנשה.  (7

בראשית                      
רוח - חור.   (1

שמים.  (2
פישון - שיפון.  (3

מחבואים.  (4
שעה.  (5

ויאמר קין.  (6
קול דמי אחיך.  (7

פתרון חידון תנכ"י - חוברת "מדי חודש בחודשו" מס' 180
מגילת איכה

קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו (איכה ד:יט).

הוא - היא
פלת - תפילות.  (1

אב - אבלה.  (2

שאלו שלום ירושלים
דוד המלך שיכנע את חושי הארכי (שמואל ב: טו, לד).  (1

רב-שקה שרו של המלך סנחריב מלך אשור (מלכים ב:יח).  (2
ויאמר ה' אל ישעיהו צא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך (ישעיה ז, ג-ז).  

דוד המלך - וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך   (3
הִעְוִרים והפסחים... (שמואל ב: ה-ו).

אדני בזק (שופטים א:ו).  (4
דוד המלך כשברח מאבשלום (שמואל ב: טז).  (5

רחבעם בן שלמה (מלכים א: יב-ח).  (6
על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים (ישעיהו סב:ו).  (7

יחזקאל - כדי להודיע שה' מביא את ירושלים במצור ומסתיר את פניו מבני ישראל (יחזקאל ד, א).  (8
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צור.  (9
עזרא ו, ז.  (10

ירושלים הרים סביב לה (תהילים קכה).  (11
הגיע עזרא הסופר לירושלים (עזרא ז: א-יא).  (12

עזרא קיבץ את בני ישראל לאסיפה בירושלים וביקש מהיהודים לגרש את הנשים הנוכריות. עונש הסרבנות   (13
- יוחרם רכושם (עזרא ט: ז-כ).

שבנא (ישעיהו כב).  (14
אחזיהו (דברי הימים ב: כב-א).  (15
שמעי בן גירא (מלכים א: ב:לו).  (16

אנשי ירבעם בן נבט לרחבעם בן שלמה (מלכים ב: כג, כא).  (17
עוזיהו (עזריהו) מלך יהודה (דברי הימים ב: כו, ט).  (18

פסח יאשיהו מלך יהודה (מלכים ב: כג, כא).  (19
קוהלת (שלמה המלך).  (20
הרעיה בשיר השירים.  (21

דניאל התפלל שלוש פעמים ביום בכיוון ירושלים.  (22

צום ומספד
דוד המלך כששמע שמת בנו.  (1

איזבל ביזרעאל - פרשת כרם נבות.  (2
שאול המלך (שמואל א-יג).  (3

אנשי יבש גלעד לאחר פטירתו של שאול המלך - כיוון שהציל אותם מאוייביהם בעבר.  (4
דוד המלך בספר תהילים.  (5




