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תאריכים ומאורעות בחודשי מרחשוון-כסליו

)אירועים, אתרים וגדולי מורשת(

חודש מרחשוון
הקדמה

חודש מרחשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין החודשים מתשרי.

ראש חודש חשוון הוא תמיד שני ימים כי הוא אחרי תשרי, שהוא חודש מלא - היום הראשון שלו הוא היום 

השלושים לתשרי ויום שני שבו הוא הראשון בחשוון. יש הסוברים שהשם חשוון אינו אלא קיצורו של השם 

מרחשוון שמשמעו ירח שמיני. סברה אחרת אומרת שחשוון נגזר מהביטוי ַחשרת מים, שפירושו התעבות 

העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב ואין בו שמחה, והיו בו כמה צרות מרות לישראל, או 

על שם מים - הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא ומצפה לו בחודש זה. כי מר פירושו טיפת 

גשם, כמו שנאמר בספר ישעיהו: "הן גויים כמר מדלי".

מרחשוון גם מלשון מַרַחִשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

שם החודש

בתורה נקרא החודש השמיני, לפי מניין החודשים המתחיל מיציאת מצרים. ובנביאים הוא קרוי ירח בול, 

כנאמר בספר מלכים: "ובשנה האחת-עשרה בירח בול הוא החודש השמיני".

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש חשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה במילה מבול ואינה מופיעה 

ועוד,  בכסליו.  כז  עד  חשוון  מ-יז  העולם,  ימי המבול שהציפו את  של  יום  על ארבעים  בול מרמז  במילה 

שבחודש זה יורדים לרוב גשמים הרבה.

אחרים אומרים ששמו בול - מלשון יבול - כי בחודש זה מתחילה החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או 

מלשון בלל - היות שהעשב בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא 

אשר בבית.

מזלו של החודש:  עקרב, הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב 
הצמא למים. ומצאתי עוד רעיון, שעקרב מורכב מעקר ומהאות ב - המרמזת לבית 

הקטלנית  נשיכתו  העקרב  )כי  לעד  ויישאר  הבתים  עיקר  שהוא  השלישי  המקדש 

עוקרת בית(. 
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אירועים 
ג במרחשוון תס"א )1700( - עליית רבי יהודה החסיד.

בסוף שנת ת"ס הגיעה לירושלים שיירה גדולה של עולים יהודים בראשות רבי יהודה החסיד    

משדליץ שבפולין.

השיירה עברה נדודים קשים וממושכים, דרך ארצות אירופה המזרחית והמרכזית.   

לקראת בואה של השיירה הוכנו בירושלים, בעיר העתיקה, מיבנים מיוחדים, בורות מים ובית    

כנסת. 

רבי יהודה החסיד נפטר פתאומית, לאחר שלושה ימים, ועדתו נשארה מיותמת ונבוכה.   

שרפו  שנה   20 במשך  להחזיר  הצליחו  וכשלא  מערבים  רב  כסף  לוו  המיבנים  רכישת  לצורך    

המלווים את בית הכסת ומכאן שמו "החורבה". היהודים האשכנזים גורשו מן העיר. המעטים 

שנשארו לבשו בגדי ספרדים כדי להימלט מן הנושים.

המקום עמד בשוממותו כ-140 שנה. בתחילת המאה ה-19 חזרו האשכנזים לעיר והתגבשה    

עדת הפרושים.

הורגש חסרונו של בית כנסת אשכנזי מרכזי והוחלט לבנותו על "החורבה".    

בית  של  בנייתו  החלה   )1857( תרי"ז  בשנת    

ובאלול  הכנסת בחסות השר משה מונטיפיורי 

תרכ"ד )1864( נחנך.

עבודת הבניין נעשתה בשמחה מיוחדת, ברינה    

שהבינו  ירושלים,  יהודי  כל  ידי  על  ובשירה, 

שבהקמת בית תפילה מרכזי, הם מחזקים את 

היסוד ליישוב העברי בארץ ישראל כולה.

ושימש  מכונו  על  הכנסת  בית  עמד  שנים   84   

כמרכז רוחני.

גדולי  ממנה  החשובה,שיצאו  חיים  עץ  ישיבת    

תורה התקיימה במקום, וכן גר שם כ-70 שנה 

ירושלים.  הרב שמואל סלנט, רבה הראשי של 

עד מלחמת העולם הראשונה שכן במקום בית 

הדין הרבני הגדול.

מותה של המלכה  לרגל  העברי  היישוב  עצרת אבל של  נערכה במקום   )1901( בשנת תרס"א    

ויקטוריה במעמד הקונסול האנגלי.

סמואל  )אליעזר(  הרברט  סר  הבריטי,  המנדטורי  השלטון  בתחילת  הראשון,  העליון  הנציב    

השחרור  במלחמת  זה.  לתפקיד  התמנותו  עם  עמי"  נחמו  "נחמו  ההפטרה  בקריאת  התכבד 

חורבת רבי יהודה החסיד
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בתש"ח נפל הרובע בידי הלגיון הירדני וזה החריב את בתי הכנסת.

לאחר מלחמת ששת הימים, שופץ המקום מעט במסגרת שיקום הרובע היהודי, ושוחזרה אחת    

מ-4 הקשתות שתמכו את הגג.

בימים אלה, לאחר כ-40 שנה, נבנית ה"חורבה" מחדש, והיא אמורה להיות מנוהלת על ידי    

הקרן למורשת הכותל המערבי, שלה ניסיון רב בניהול מקום קדוש. 

ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן טל ומטר לברכה", לפי    

נוסח האשכנזים; לפי נוסח הספרדים אומרים "ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון 

מזכירים גבורות גשמים - משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים - הוא דרך שבח 

למקום וב-ז מרחשוון לאחר שכבר הספיק להגיע האחרון שבישראל מעולי הרגלים לנהר פרת 

מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא במרחשוון - יום פטירת רחל אמנו.

רחל נפטרה בלידתה את בנימין ונקברה על אם הדרך לאפרת, ולא זכתה להיקבר ליד בעלה    

יעקב אבינו במערת המכפלה.

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו    

על ידי הבבלים, הם הובאו על ידי השובים 

אותם בדרך אפרת. כשעברו ליד קברה של 

רחל פרצו בבכי. באותה שעה עמדה רחל 

ואמרה:  בניה  על  התפללה  הקב"ה,  לפני 

עולם, רוצה אתה להעניש את  ריבונו של 

שאין  זרה  עבודה  שעבדו  על  ישראל  עמך 

הרי  אני  פגיעה.  בכך  וראית  ממש,  בה 

הכנסתי לביתי את אחותי - אישה אחרת, 

והעדפתי לשתוק ובלבד שלא לביישה ומסרתי לה את הסימנים שקבעתי עם יעקב. אנא מחול 

ואמר,  הקב"ה  לה  נענה  שעה  באותה  המקדש.  לבית  הזרה  העבודה  הכנסת  על  והבלג  להם 

"מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש תקווה 

לאחריתך, נאום ה', ושבו בנים לגבולם" )ירמיהו לא 16-15(.
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יב במרחשוון תשנ"ו )1995( - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. רמטכ"ל מלחמת ששת 

הימים, חותם הסכמי שלום עם ממלכת ירדן ואש"ף וחתן פרס נובל לשלום לשנת 1994 )היה 

בן 73 בהירצחו(.

הוכרז  לאומי  ואבל  בהלם  הוכתה  ישראל    

פני  על  עברו  אנשים  ממיליון  יותר  במדינה. 

ברחבת  שהוצב  הממשלה  ראש  של  ארונו 

במהלך  הגיעו  נוער  בני  אלפי  עשרות  הכנסת, 

נרות  ימי האבל לכיכר מלכי ישראל, הדליקו 

בכתובות  רוחם  סערת  את  הביעו  נשמה, 

ראש  של  לזכרו  חרישית  ושרו  הקירות  על 

הממשלה. בתום השבעה הוסב שמה של כיכר 

מלכי ישראל לכיכר רבין.

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב החריף    

בציבור הישראלי. 

אירוע קשה זה נתן תנופה לעריכת חשבון נפש    

גיסא  מחד  אלימות  על  בעם,  רבות  בשכבות 

וסובלנות מאידך גיסא.

טז במרחשוון תרצ"ט )1938( - ליל הבדולח.

ליל הבדולח התרחש ביום השנה ה-15 ל"פוטש"    

של היטלר בשנת 1923. הוא ניסה כבר אז לתפוס 

את השלטון ולא הצליח. 

זה  יום  לציין  לנכון  מצאו  הנאצים  ראשי    

התבקשו  מראש  וברכושם.  ביהודים  לפגיעה 

לשרוף  היטלר במקומות השונים,  אנשי מפלגת 

יהודים  של  ודירות  חנויות  להרוס  כנסת,  בתי 

)בתואנה של חיפוש נשק(, לאסור גברים יהודים, 

וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".

הראשון  במזכיר  בפאריס  "ההתנקשות"  אירוע    

המניע  סיפק את  יהודי  בידי  גרמניה  בשגרירות 

לזעם זה והגרמנים המוסתים מילאו את חלקם 

היו  ה-20  המאה  )בתחילת  בגרמניה  הכנסת  בתי  כל  כמעט  נהרסו  ובהתלהבות.  בשמחה 

בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת(, חוללו בתי קברות ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות 

יהודים נרצחו או נפצעו, יותר מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.
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בהוראה מגבוה נמנעה המשטרה להפריע לפורעים או להחזיר את הסדר על כנו. השריפות כובו    

רק במקומות שבהם הייתה סכנת התפשטות לבתיהם ורכושם של לא-יהודים.

בעולם הרחב נשמעו גינויים חריפים ומספר מדינות החליטו לנתק את קשריהן הדיפלומטיים,    

אך התגובה לא הייתה נחושה ומשמעותית. הגרמנים הבינו זאת ובכך נסללה הדרך להשמדת 

יהודי אירופה. 

על פי "מדור לדור", מאת מאיר ומרים שוורץ

    
יז במרחשוון תרע"ח )1917( - הצהרת בלפור.

הצהרת בלפור היא שמו של מסמך שניתן בתאריך דלעיל ונחתם בידי שר החוץ הבריטי, הלורד    

ארתור ג'ימס בלפור.

וייצמן לממשלת בריטניה, בה ביקש להכיר  פנייתו של ד"ר חיים  ניתנה בעיקבות  ההצהרה    

בזכות העם היהודי על ארץ-ישראל, בזכותם של יהודים לעלות ולהתיישב בה. ובמתן מעמד 

מוכר למוסדות התנועה הציונית בארץ.

ד"ר וייצמן היה כימאי מצטיין והמצאת הטכניקה להפקת האציטון סייעה למאמץ המלחמתי    

של הבריטים במלחמת העולם הראשונה.

ממשלת בריטניה גמלה לו בהצהרת בלפור. ההצהרה הייתה מסוייגת ומצומצמת בהשוואה    

בארץ-ישראל.  ליהודים  לאומי  בית  בהקמת  הכרה  כללה  זאת  בכל  וייצמן.  שהגיש  להצעה 

ההצהרה הכירה בתנועה הציונית כמייצגת שאיפות אלה.
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מסמך המנדט של חבר הלאומים משנת 1922 שאישרר את החלטות ועידת סן-רמו - שהתכנסה    

בתום המלחמה - כלל הצהרה זו ככתבה וכלשונה.

ההצהרה,  את  יפה  בעין  ראו  הממשלה,  ראש  ג'ורג',  לויד  והן  תנ"ך  חובב  שהיה  בלפור  הן    

מטעמים דתיים, והאמינו כי שיבתם של היהודים לציון היא מאורע היסטורי שנגזר מתוקף 

צו הבורא.

כנגדם פעלו כוחות אנטי-ציונים: בריטים שחששו מפגיעה בקשריהם עם הערבים, או שראו    

ברעיון המדינה היהודית פנטזיה פרועה, וכן יהודים, בני המעמד הגבוה, שראו עצמם כאנגלים 

בני דת-משה וחששו למעמדם. הם חששו גם מיצירת "נאמנות כפולה" של יהודים בארצות 

השונות ופגיעה בזכויותיהם בארצות אלו.

בריטניה עצמה ראתה חשיבות אסטרטגית בשליטה במזרח התיכון ובחיזוק האינטרסים שלה    

באזור. 

הצהרת בלפור הייתה ההישג המדיני המשמעותי הראשון של התנועה הציונית. בפעם הראשונה    

בארץ-ישראל.  לאומי  לבית  היהודים  של  בזכויותיהם  רשמי  במסמך  זרה  מעצמה  הכירה 

ההצהרה, המבטאת במשתמע הכרה ביהודים כעם, הייתה מאוחר יותר למסמך יסודי במתן 

המנדט הבריטי על ארץ-ישראל על ידי חבר הלאומים. אלא שבמהלך שנות שלטונם בארץ, 

צמצמו הבריטים את משמעותה של ההצהרה בספרים הלבנים שפירסמו, ובמיוחד בספר הלבן 

משנת 1939. ההצהרה נתנה לתנועה הציונית יוקרה רבה, העלתה את מורל היהודים ברחבי 

הגולה, הפיחה בהם תקווה להתחדשות עם ישראל בארצו, ועזרה להגביר את העלייה ארצה. 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק אף כתב על ההצהרה "אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה 

לפנינו... כל בעל נפש, שיש בו יכולת לחדור ולהתבונן במה שמצוי מעבר לתופעה החיצונית 

ונראית לעין יודע, שיד ה' נראית כמנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך הזה 

אל השלמתו" )איגרות הראי"ה ג קנה(. 
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חודש כסליו
הקדמה

חודש כסליו הוא החודש התשיעי למניין החודשים מניסן והחודש השלישי למניין החודשים מחודש תשרי. 

השם כסליו נזכר בתנ"ך: "בארבעה לחודש התשיעי בכסליו" )זכריה ז, א(.

מזל החודש: קשת - לפי שהוא חודש הגשמים ובו נראית לעיתים הקשת בענן. בחודש 
זה ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים.

לנביטת  רבה  שחשיבותם  ראשונים,  גשמים  לירידת  מצפים  זה  בחודש  הגשמים: 

תבואת החורף. במסכת בבא מציעא מובאת חלוקת השנה לפי עונות ושם נאמר: "חצי 

כסליו זרע וחצי חורף" )חצי חודש זורעים וחצי חודש יורד גשם( )תלמוד בבלי, בבא 

מציעא קו:(. אם לא יורדים גשמים עד לראש חודש כסליו קבעו חכמים שצריך להתענות כדי לבקש על 

הגשם: "ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלוש תעניות על הציבור" )משנה תענית א, ה(.

אירועים 
יז בכסליו תש"ח )1947( - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל והקמת מדינה יהודית. 

לאחר שבריטניה העבירה את בעיית ארץ-ישראל להכרעת האו"מ בעיקבות מלחמת המחתרות    

ובעיקבות לחץ בינלאומי, מינתה העצרת הכללית של האו"מ ועדה מיוחדת לבדוק את הבעיה 

על בוריה ולהגיש הצעות. רוב חברי הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות - 

יהודית וערבית - והשארת ירושלים בפיקוח בינלאומי.

למרות השטח המצומצם שהוקצה למדינה היהודית בתוכנית החלוקה, קיבלה הנהגת היישוב    

את התוכנית ויהודים רקדו משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל.

לעומת שמחת היהודים, דחו הערבים לחלוטין את התוכנית. למחרת ההצבעה פתחו כנופיות    

ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת העצמאות.
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מדינות ערב השכנות איימו שאם ישראל תכריז על הקמת מדינה בארץ-ישראל, הן יפלשו מכל    

עם  ואכן,  לים".  היהודים  "נזרוק את  היה:  הביטוי החריף  בִאיָּבה.  אותה  ויחסלו  הכיוונים 

הכרזת העצמאות פלשו חילות סדירים מצפון, מזרח ומערב וניסו לממש את איומן.

כה בכסליו - ג תקצ"ו, 164 לפני הספירה - חנוכה. 

אנטיוכוס אפיפינס, בן הפלג היווני סלווקי, ראה בארץ ישראל מוקד אסטרטגי, בהיותה 

ישראל  לארץ  היוונית  התרבות  את  להכניס  קיווה  הוא  התיכון.  ובים  במצרים  גובלת 

בדרכים "טובות".

התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות יוון על ישראל. הוא 

הוציא תקנות וגזירות שתפקידן לגרום ליהודים להתיוון ובכך לחסל את היהדות.

אנטיוכוס השתלט על בית המקדש, והכניס בתוכו "כהן גדול" ממחנה המתיוונים.

לאלילי  חזיר  להקריב  העיר  מיהודי  ודרשו  מודיעין  בעיר  מזבח  העמידו  היוונים  כאשר 

יוון, קם מתתיהו הכהן, והרג בחרון את האיש שחילל את קודשי ישראל וקרא אל הקהל: 

"מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?"

בעזרת צבא זעום, של אלפי חיילים בודדים, יצא מתתיהו למלחמה בלתי אפשרית בכובש 

היווני האדיר.

נגד היוונים נמשכו  ויהודה בנו נטל את שרביט ההנהגה. המלחמות  מתתיהו הכהן מת, 

בכל עוז. מרבית הקרבות התרחשו למרגלות ההרים המובילים ממישור החוף לירושלים. 

היוונים ניסו להצעיד את כוחותיהם לאזור ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם והתקיפו 

אותם בנקודות אסטרטגיות.

טמא  מקום  מצאו  הם  המקדש.  בית  ואת  ירושלים  את  חזרה  לכבוש  הצליחו  היהודים 

ומגואל בקורבנות חזיר שהקריבו שם היוונים, ובאלילים שהעמידו שם. הם טיהרו את 

המקדש, אך בבואם להדליק את המנורה הם לא מצאו שמן טהור, רק פך אחד קטן שאין 

בו די אלא ליום אחד, בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.

למרות הניצחון בירושלים, עדיין לא הסתיימה המלחמה. רבים מהמתייוונים שניצחון 

החשמונאים לא מצא חן בעיניהם הצטרפו למלחמה בחשמונאים. ורק בשנת 142 לפנה"ס 

הסתלקו היוונים מארץ-ישראל, וחתמו הסכם שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו 

שנותר בחיים.     

את  גם  החשמונאים  לעצמם  נטלו  לוי,  לשבט  ולא  יהודה  לשבט  שייכת  שהמלוכה  אף 

בהתדרדרות  ואף  ובמריבות,  רבים  בסכסוכים  התאפיינה  מלכותם  המלוכה.  שרביט 

רוחנית חמורה. היא הסתיימה לאחר כמאה שנה )מתוך חוברת "האור שלנו" של "שלום 

לעם", נערך על ידי י"א בלוך(.
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חודש  אם  )תלוי  בטבת  ג  או  ב  עד  בכסליו  מ-כה  ימים,  שמונה  במשך  נחוג  החנוכה  חג 

וחילו על היוונים  ניצחונו של יהודה המכבי  כסליו של אותה שנה חסר או מלא(, לציון 

והמתיוונים ולזכר טיהור המקדש וחנוכתו ב-כה בכסליו בשנת 164 לפסה"נ.

משמעות  רבי  מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים,  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 

בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסליו נסתיימה מלאכת המשכן במדבר, וכן חנכו את 

המזבח וההיכל בימי הנביא.

חנוכה על ציר ההיסטוריה היהודית

כדי להבין מתי בדיוק התרחש נס חנוכה סרטטנו מפה ובה רצף אירועים חשובים בתולדות ההיסטוריה 

היהודית

2089 לבריאת העולם )167 לפנה"ס( - אברהם ושרה

את  אמנו  שרה  עם  יחד  ופרסם  בוראו  את  הכיר  העברית  האומה  אבי  אברהם 

אחדות ה' בעולם של עובדי אלילים.

2338 לבריאת העולם )1428 לפנה"ס( - תחילת העבדות במצרים

בני יעקב שירדו למצרים בגין הרעב בארץ כנען מתו, וצאצאיהם הפכו עבדי פרך 

על כרחם לפרעה ולמצרים.

2448 לבריאת העולם )1312 לפנה"ס( - יציאת מצרים

לאחר  ונפלאות,  בניסים  ממצרים  ישראל  יוצאים  שיעבוד,  שנות   210 לאחר 

שהקב"ה מנחית על מצרים 10 מכות קשות.

2448 לבריאת העולם )1312 לפנה"ס( - מתן תורה

ארבעים יום אחרי צאתם ממצרים ניתנה לעם ישראל התורה בגילוי אלוקי בהר 

סיני, במעמד זה נצטוו על עשרת הדיברות.

2488 לבריאת העולם )1272 לפנה"ס( - הכניסה לארץ ישראל

נידודים במדבר נכנס עם ישראל לארץ ישראל וכובש אותו  לאחר ארבעים שנות 

בהנהגתו של יהושע בן נון.

2516 לבריאת העולם )1244 לפנה"ס( - תקופת השופטים

365 שנה ממותו של יהושע בן נון ועד מלכותו של שאול שפטו את ישראל  במשך 

השופטים והושיעו אותם מאויביהם.
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2883 לבריאת העולם )877 לפנה"ס( - דוד מלך ישראל

דוד נמשח למלך על ידי שמואל הנביא ומלך על ישראל במשך ארבעים שנה, נודע 

בגבורת ה' שבו ובשירי תהילותיו לה'.

2935 לבריאת העולם )825 לפנה"ס( - בניין בית המקדש הראשון

ומכניס לתוכו את ארון  בירושלים,  בית המקדש הראשון  בונה את  שלמה המלך 

הברית ובו לוחות הברית שניתנו למשה.

3317 לבריאת העולם )573 לפנה"ס( - תחילת גלות עשרת השבטים

בין השנים 573-555 הוגלו עשרת שבטי ממלכת ישראל על ידי מלכי אשור ונתפזרו 

בארצות שונות.

3338 לבריאת העולם )422 לפנה"ס( - חורבן בית המקדש הראשון

לגלות  ירושלים  ולוקח את תושבי  בית המקדש  נבוכדנצאר מלך בבל מחריב את 

בבל הנמשכת שבעים שנה.

3405 לבריאת העולם )355 לפנה"ס( - נס פורים

המן האגגי מתכנן להרוג את כל יהודי מלכות אחשוורוש, בדרך נס נמנעת מזימתו, 

ואויבי היהודים נוחלים תבוסה.

3408 לבריאת העולם )352 לפנה"ס( - בניין בית המקדש השני

עזרא ונחמיה מנצחים על בניית המקדש השני הנתקל בקשיים רבים, אולם הרצון 

העז והאמונה מביאים להשלמת המלאכה.

3595 לבריאת העולם )165 לפנה"ס( - נס חנוכה

3830 לבריאת העולם )70 לספירה( - חורבן בית המקדש השני

ירושלים ומחריב את בית המקדש השני, תחילתה  טיטוס, קיסר רומי כובש את 

של גלות אדום הארוכה.

4260 לבריאת העולם )500 לספירה( - חתימת התלמוד הבבלי

אחרוני האמוראים בבבל מסיימים את עבודת עריכת התלמוד הבבלי לששת סדרי 

המשנה.

מתוך חוברת "האור שלנו" של שלום לעם, נערך על ידי י"א בלוך
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הפעם ננסה לזהות אישים שונים לפי סיפורם או דיבורם. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש 

כסליו. המצליח לענות על שש חידות יזכה בפרס.

...בימים ההם ראיתי את סבלות אחינו בית ישראל במזרח אירופה, 

ולא מצאתי להם דרך תשועה כי אם בשובם לארץ אבותינו, חרף דלותה ושממונה. 

שם, אמרתי, ַיראה ישראל לעולם גם את ערכו הרוחני והמוסרי, גם את כוח עבודתו.

...היו אומרים לי: אתה בונה על החול! - והנה החול, כדברי המשורר, 

היה לראש פינה לבניין ישראל... חנכו נא את בניכם בתורה אשר מסרו לנו אבותינו, 

ואשר קיימה את עמנו והגיעתהו עד היום!...

- וכאן כמה פיסות מידע. זה היה האיש, אשר ליבו וכיסו 

היו פתוחים לבניית הארץ הזאת והיישובים הראשונים ממש, 

שהם ורק הם היוו את התשתית שעליה נבנו, מאוחר יותר, כל המפעלים האחרים. 

- התכירוהו?!

...סבלם של בעלי החיים הדריך את מנוחתי. מראות שונים ראיתי, 

ותמונות אחדות נחרתו עמוק בליבי: פרפוריה האחרונים של תרנגולת, 

שהתרגלתי לראותה מהלכת בחצר ומנקרת בכל פינה, והנה דמה מאדים על השלג,

 וגופה ערוף, הראש מקרטע קרטועים משונים. ...וראיתי איך מצליפים בסוס יגע, 

עד שטיפות דם מבצבצות מבעד לעורו העבה. כל אלה וכיוצא באלה צעקו אליי, 

כהוכחה ועדות מסייעת לתורת הצמחונות מייסודו של טולסטוי...

- והאיש הזה היה עד לחיות-אדם שהתנפלו על בני עמו, 

ראה את הטבח שנעשה במהפכני האוניה פוטיומקין ואת ההתנכלות המתעצמת לעמו, 

בכל דרך אפשרית. עלה לארץ והפך להיות ממעצבי הכוח היהודי העומד על המשמר, 

והפעם מול "בני דודים" ששכחו מה הדבר מחייב.

- התכירוהו?!

בדרך האתרים - מס' 31

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 91911                                                       

6

...לפני שישים שנה נתגלה לי ייעודי בחיים מטעם ההשגחה העליונה: 

גאולת הארץ לעמנו ַהָּכֵמַּה לה. מאוד דבקתי בייעודי זה, 

ובכל רמ"ח אבריי חתרתי לקראת הגשמתו בעודי בחיים... 

עלינו לדעת כי רק על ידי התמדה עקשנית, ובאמונה בלי מצרים בִצדקת רעיוננו הנשגב, 

נשיג את גאולתנו השלימה במדינתנו היקרה...

- הוא נולד על גדות הדנייפר, באוקראינה. 

גם להוריו כאבה הגלות והם עולים לארץ ונמנים על מקימי ראשון לציון.

החל בקניית קרקע שעליה הוקמה רחובות ומאז, ועד יום מותו, 

לא חדל מגאולת אדמות ישראל, וכל זאת בשעות ובימים שבהם לא היה לו כל "כיסוי" כספי מוצק. 

השורה התחתונה אמרה - מאות אלפי דונמים שנגאלו והוחזרו לעם שגלה מהם.

מי הוא?

...החלטתי אז לעזוב את סג'רה וללכת לעבוד ביבנאל. לקחתי את כל חפציי,

שנכנסו בסל קטן שנשאתי בידי, והלכתי ברגל ליבנאל מזוין בבראונינג )אקדח(. 

זה היה בבוקר, קרוב לשרונה בין כפר קמא ליבנאל, 

פגשתי רועה בדואי שביקש אש )להדליק סיגריה(. אמרתי לו שאין לי, 

נתקרב אליי ורצה להוציא מידי את הסל. לא נתתי כמובן. ניסה לתפוס הבראונינג. 

יכולתי בנקל לירות בו, אבל זה היה קרוב לכפר הערבי ׂשרונה והחלטתי לא לירות והתאבקנו זמן רב. 

שנינו נפלנו ארצה, פעם הוא היה עליי ופעם אני עליו. מאמציי היו מכוונים לשמור על הבראונינג,

פתאום הוציא שברייה, סכין בדואית עקומה, והיכה על ידי השמאלית שאחזה בסל חפציי. 

הסל נפל מידי, הוא תפס אותו וברח...

- וזה היה האיש הנושא את שמו של מצביא ומלך נועז אחר, שחרט במגילת עמנו את מה שחרט. 

מנהיג נחרץ, לעיתים נוקם ונוטר, אבל זה הוא האיש, שעל אף דעתם של רבים וטובים, 

עשה את הצעד המכריע בתולדות הארץ הזאת במאה הקודמת. 

אכן, איש לא גבוה - שהיה משכמו ומעלה.

היש מי שמנחש?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 29
ד"ר הלנה כגן, עלתה יחד עם אמה מרים בשנת 1914. רופאה, כלת פרס ישראל, הקימה ב-1916 בית   .1

חולים ראשון לילדים בירושלים, ובמשך עשרות בשנים עשתה בשירות הבריאות של יהודים וערבים 

בארץ.

המלכותית  לאקדמיה  התקבל  הוא  מחסן.  מנהל  של  בנו  היה  אנגלי,  צייר   - האנט  הולמן  ויליאם   .2

באנגליה ב-1844, והציג לראשונה מיצירותיו בשנה שלאחר מכן במנצ'סטר. הוא לא היה מרוצה מן 

האופן בו לימדו באקדמיה וחיפש סגנון מתאים יותר. חיפושים אלו הובילו אותו להקים מאוחר יותר 

ביחד עם אומנים נוספים את אחוות הפרה-רפאליטים. בדומה לאחרים, גם האנט חשב, שעל מנת 

לצייר נושאים מהברית החדשה עליו לנסוע לארץ הקודש, ולראות בעצמו את המקומות והאנשים. 

ישו  לירושלים, והצטרף ליהודים שבה, מתוך מחשבה שהציור בסביבה הטבעית בה חי  נסע  כן  על 

עבורו  הייתה  הקודש  בארץ  השהייה  האלוהית.  לאמת  ויקרבו  הרוחנית  אמונתו  את  לשקף  יצליח 

התגשמות חלום אפוקליפטי. הוא הטיף באמצעות ציוריו לחיי צניעות ומוסר, ולשינוי מנהגים שיכין 

את הנוצרי המאמין לחורבן, ולאחר מכן לגאולה. הוא ביקר שוב בארץ הקודש בין השנים 1872-1868,                    

64 )הידוע גם כביתה של ד"ר הלנה כגן(. בסוף  וב-1878-1875, והתגורר בירושלים ברחוב הנביאים 

תיכנן  אותו  הראשון  הציור  הדתית.  מאמונתו  כחלק  הרצל  זאב  ובבנימין  הציוני  ברעיון  תמך  ימיו 

לצייר בארץ ישראל היה "ישו מתווכח עם החכמים בבית המקדש". על מנת לשוות לציורו אותנטיות 

חיפש האנט נערים יהודים על מנת שידגמנו לפניו את הדמויות בציור. פרשה זו של צייר נוצרי התופס 

נוצרי, עוררה סערה ציבורית עזה ברחוב היהודי באותה עת.  נערים יהודים על מנת לציירם בציור 

דוגמה נוספת לדבקותו של האנט בציור ריאליסטי היא סיפור הציור "השעיר המשתלח לעזאזל": על 

מנת לצייר את השעיר לעזאזל, לקח האנט עמו עז אל מדבר יהודה, וכדי לשוות לה מראה נטול חיים, 

כמתבקש מן האירוע, "ייבש" אותה האנט בשמש ורק אז החל לציירה. לרוע המזל, העז מתה, אך 

הדבר לא עצר בעדו.

רחל בלובשטיין סלע )יט בתשרי ה'תרנ"א, 20 בספטמבר 1890( )כך על פי הלוח היוליאני; על פי הלוח   .3

הגרגוריאני: 2 באוקטובר(, סרטוב, האימפריה הרוסית - ל בניסן ה'תרצ"א, 17 באפריל 1931, תל-

רחל המשוררת(, מן המשוררות הבולטות בשירה  אביב( המוכרת בשם העט שלה, "רחל" )ולעיתים 

העברית המודרנית.

סיר גריי היל.  .4

בשנת  שהתגיירה.  שברוסיה,  סרטוב  מהעיר  נוצרית  סובוטניקית  משפחה  הייתה  דוברובין  משפחת   .5

יסוד  במושבה  דונם   650 של  חלקה  דוברבין  יואב  קנה   1909 בשנת  ארצה.  עלתה  המשפחה   1903

אבי  יואב,  דוברובין.  נקרא המקום אחוזת  היום  גדולה,  וחצר אחוזה  המעלה, הקים משק משגשג 

המשפחה, נולד בשנת 1831 תחת השם אנדריי קאריליץ' דוברובין. בצעירותו היה רועה צאן של בעלי 

וכתוב תמורת חלק מפיתו. הספר  האחוזות בסביבתו. הוא התיידד עם איכר קשיש שלימדו קרוא 

היחידי שמצא בסביבתו היה תנ"ך, שאותו החזיקו האיכרים מסיבות דתיות, וכך החל יואב להתעמק 

בתנ"ך, ונשבה בקסמו. יואב עשה חייל בעבודתו ונהיה לאיכר עשיר ובעל נכסים, ובעיקבות לימודיו 

הצטרף אל כת הסובוטניקים. בעיקבות פגישה עם מאיר דיזנגוף והלל יפה שיצאו כשליחי היישוב 

בארץ ישראל למזרח אירופה, על מנת לעודד עליית יהודים לארץ, החליט יואב לעלות ארצה, ועבר 
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גיור אצל הרב יצחק אלחנן ספקטור, רב העיר קובנה. משפחת יואב ורחל דוברובין בת 13 הנפשות, 

72, והביאה איתה ספר תורה שנמצא עד היום  1903 כאשר יואב היה בן  עלתה לארץ ישראל בשנת 

בבית הכנסת במושב יסוד המעלה. תחילה גרו בחדרה, ולאחר מכן במושבה בית-גן שהייתה סמוכה 

ליבניאל, שם מתו בתם הצעירה ושניים מנכדיהם. 

ומרים איתן. אליהו היה מראשוני ארגון  זקונים לאליהו  בן  ב-1929 בתל עדשים,  נולד  רפאל איתן   .6 

"השומר" ומרים נצר למשפחת סובוטניקים. חמשת אחיו ואחיותיו של רפאל איתן הם: שמואל, ניצב 

במשטרה, מתתיהו, חבר בארגון "ההגנה", יוסף )נפטר בהיותו תינוק(, נחמה וציפורה.

רפאל איתן גדל במושב תל עדשים, שבו בילה את מרבית חייו. אביו, אליהו, הקנה לכל ילדיו חינוך   

נוקשה וקפדני תוך שימת דגש על משמעת - דבר אשר ליווה את רפול ואחיו לכל אורך חייהם. נטען 

לא אחת שהמקור למשמעת הקפדנית שאותה תבע רפול בהיותו רמטכ"ל נבעה מאותו חינוך שלו זכה 

בילדותו. רפול נשא לאישה בראשונה את מרים, אם חמשת ילדיו: יוחנן, נפטר בהיותו ילד מהתקף 

- רותי, גליה  אסטמה. יורם, טייס חיל האוויר, נהרג כאשר מטוסו התרסק בתאונה. שלוש בנותיו 

ונורית. בשנים האחרונות שלפני מותו התגרש מאשתו מרים ונשא לאשה את עפרה מאירסון.
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חומר עיוני למדריכה

1. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים - איכות מול כמות / ד"ר אברהם גוטליב

אנטיוכוס  בימי  ישראל.  בעם  הדורות  קיום  להמשכיות  ושמחה  אור  של  האורים,  חג  הוא  החנוכה,  חג 

אפיפנס, חיללו היוונים נושאי דגל ההתיוונות את בית המקדש השני אשר הושלם בידי שבי ציון בשנת 515 

לפנה"ס בקירוב. בשנת 164 לפנה"ס בקירוב, במבצע גבורה אדיר, טקטי ומתוחכם, הצליחו החשמונאים - 

המכבים לפרוץ ולשחרר את בית המקדש - מעוז הקדושה והטהרה, מידי היוונים, לטהרו ולשכללו, ולחנוך 

אותו מחדש. לזכר שיחרור בית המקדש מידי היוונים, קבעו החשמונאים את חג החנוכה - חג האורים. החג 

שהוא חג מדרבנן, מדברי חכמים ולא חג המוזכר בתורה בשל תקופתו המאוחרת, מתחיל בכ"ה בכסליו - בו 

חזו החשמונאים בניצחונם ונמשך שמונה ימים. זכר לנס פך השמן הטהור שנמצא במקדש ולא היה בו אלא 

כדי הדלקת המנורה שבבית המקדש ליום אחד, אך הספיק ל'שמונה' ימים כמובא במסכת שבת דף כא ע"ב.

ואומץ  גבורה  רוח  ֶהרֹוִאית, בעלת  ישראל. תקופה  ביותר בתולדות עם  מדובר באחת התקופות הנשגבות 

מתוך חירוף נפש ומתוך אהבה ואמונה: מרד המכבים בראשות מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול החשמונאי 

ובניו והקמת המדינה החשמונאית כאבן פינה גשמית ורוחנית למדינת ישראל לדורי דורות. השם "מכבי" 

המופיע גם כ"מקבי" באות קו"ף, מורה על נוטריקון, ראשי תיבות של יסוד ערכי לאמונה בה' - הפסוק 

המפורסם משירת הים שכל יום ויום אנו אומרים בתפילת שחרית בפסוקי דזימרא:

מי כמוך באלם ה' )שמ' טו, יא(

"מקבי" - מלשן מקבת, פטיש גדול וחזק, מסמל את החוסן והכוח העצום שבו נחונו החשמונאים, כאשר 

מדובר,  וחזק.  גדול  מקבת   - בפטיש  כביכול  בהם  מכים  שהם  תוך  והחזקים,  הרבים  היוונים  את  ניצחו 

על  היוונית-סלבקית  האימפריה  אדירה,  באימפריה  להילחם  שיצא  אמצעים,  דל  קטן,  עם  של  במאבק 

חירותו הדתית-אמונית ועל עצמאותו המדינית הלאומית. המאבק שנוהל על ידי החשמונאים כצד החלש 

של המעטים, השכיל בחוכמה ובפיקחות מתוך אמונה, לגבור על היוונים הרבים והחזקים, ולשאת בגאון 

את דגל היהדות.

ובמיוחד  אנטיוכוס  במגילת  החשמונאים,  בספרי  מתועדים  החשמונאית,  המדינה  והקמת  המכבים  מרד 

בגירסה המשלימה, מגילת חנוכה בעריכתו של ידידי ורעי ד"ר חִגי בן ארצי הי"ו, ספריית בית אל, ירושלים 

התשס"ז. כדבריו במבוא, היה נהוג לקרוא בחג החנוכה בימי הביניים בקהילות יהודיות רבות, את מגילת 

אנטיוכוס. אולם, היא מגילה יוונית-מגמתית ואין היא מבוססת על המקורות ההיסטוריים של התקופה 

נשארנו אם כן ללא חומר מפורט על האירוע מחורבן לתקומה בחג החנוכה. לכן, החליט ד"ר חִגי בן ארצי 

הי"ו, להשלים את החסר בדמות מגילת חנוכה. ספר המחולק לשמונה פרקים כנגד שמונת ימי החנוכה, 
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מבוסס על ספרי החשמונאים ועל מקורות משלימים מתוך ספרות חז"ל. לפנינו, עיבוד מדעי ונאמן למקורות 

התקופה, המיועד גם לקהל הרחב.

תזכיר למרד והניצחון של המכבים, מופיע בתפילה ובברכת המזון בתפילת על הניסים הנאמרת גם בחג 

השני מדרבנן בחג הפורים, כאשר ניצלנו משמד פיזי. בחג החנוכה, חנוכת בית המקדש, ניצלנו משמד רוחני. 

התפילה ניתקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה בסמוך לחנוכת בית המקדש מחדש, לאחר טיהורו ושיכלולו.

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה להשכיח תורתך ולהעבירם 

את  נקמת  דינם,  את  דנת  ריבם,  את  רבת  צרתם,  בעת  להם  עמדת  הרבים  ברחמיך  ואתה  רצונך  מחוקי 

נמקתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים 

כהיום  ופרקן  גדולה  עשית תשועה  ישראל  ולעמך  בעומלך  וקדוש  גדול  עשית שם  ולך  עוסקי תורתך  ביד 

הזה...

מעשי  האלילית  המעוותת  והאמונה  הכמות  את  ניצחה  העולמים,  בריבון  האמיתית  והאמונה  האיכות 

ידי אדם. החשמונאים - המכבים, הם החלשים, המעטים, צדיקים וטהורים, העוסקים בתורת ה' הלכה 

למעשה, באמת ואמונה. היוונים לעומתם, נשאו את דגל ההתייוונות להשכיחם תורתך - להשמיד אותנו 

רוחנית. הם אומנם גיבורים, רבים, אך רשעים, טמאים וזדים. אולם, כאן מופיעה יד ה' ומכה בהם כפי 

ה' מלך מלכי  - אתה  מסרת   - וכו'  ביד חלשים  גיבורים  מסרת  הגדולה:  כנסת  זו אנשי  שתיקנו בתפילה 

המלכים, מסרת את היוונים החזקים בידינו - עם ישראל המעט והחלש, בכמות, אך חזק ועוד איך באיכות. 

- החשמונאים,  כך המכבים  וטהורה.  זכה  מנפש  הנובעת  ברוכה תמיד  ה'  עזרתו של   - הסיעתא דשמייא 

נאחזו באהבה ואמונה להמשך קיומנו ולהתעצמותנו, במדינת ישראל אמונית ולאומית השופעת אור חיובי, 

גשמי ורוחני. בזכותם, מדי שנה בשנה אנו זוכים לאורות האמונה כאור האחדותי הפנימי והחיצוני של עם 

ישראל לכל שבטיו לדורי דורות.  
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2. ר' יצחק עראמה, בספריו עקידת יצחק מספר מעשה מאיר עיניים לכל /
     ליקט: שמעון בן-יוסף

למלך חשוב היו שלושה בנים. קרא להם ואמר: רצוני שתמשיכו הנהגת המדינה אחריי! רק מי שחכם 

ומוכשר!

לכו למדינת הים, קנו חכמה והראוי ייבחר. יצאו לדרכם באו לאי מופלא, שבו גן ענק ובשער שלושה 

אנשים - האחד זקן מופלג, השני בעל יסורין והשלישי חכם. שאלו בעצתם.

הראשון אמר - כנסו לפרדס, זיכרו לא תישארו שם תמיד, בסוף תצאו...

השני ייעץ - איכלו כנפשכם שבעכם, אולם לא תוציאו ממנו מאומה...

השלישי הזהיר - כשאתם אוכלים מן הפירות, היזהרו לאכול רק את הטוב.

שמעו ונכנסו, הכל נפלא, גן פורח, עצים רבים, עופות, אגמים ואבנים יקרות. אכלו ושתו ואחר כך 

"נתפרדה החבילה".

הראשון - בילה זמנו באכילה, שתייה ותענוגים.

השני - כבש תאוותיו ואסף עושר רב.

השלישי - נתן עיניו וליבו לחקור פלאי הטבע וחכמת הבורא.

בא זמנם לשוב לארמון.

הראשון שהרגיל עצמו באכילה מרובה, לא עמד בשגרת החיים בחוץ, ומת!

השני - עמוס בחבילות, היה תשוש ומשונה, נדרש להשאיר הכול וגם נענש.

השלישי - שמח ואמר, זה היום שקיווינו לו, אראה לאבי כל העושר והחכמה שלמדתי.

עמדו שני האחרים לפני המלך-אביהם, הראשון  - אציל, נבון ופיקח, השני - תשוש ומשונה - מיד נודע 

מי היורש.

כולם שמעו  בני האדם השונים בעולם,  בני המלך,  זה סיפור בעלמא. שלושת  יצחק, אין  ר'  מסביר 

אזהרות האל, ובחרת בחיים! עפר אתה ואל עפר תשוב - לדאבוננו לא רבים הבחינו בין עיקר וטפל, לא זכרו 

שליחותם בזה העולם.

"בני עליה" מועטים הם, תמרור אזהרה לשמור דרך ה', נר ה' נשמת אדם, נאיר דרכנו, ויפה שעה 

אחת קודם.
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מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

חצי שעה קודם זמן ההדלקה אין לאכול וכמובן אין לעסוק בכל עיסוק אחר, ומשהגיע זמן ההדלקה  א.  

אין ללמוד.

בלילה הראשון מדליק הנר הקיצוני מצד ימין, בשני מדליק נר הסמוך מצד שמאל ובו מתחיל ופונה  ב.  

לימין.

אפילו  חנוכה  מנרות  וליהנות  להשתמש  רשאים  אנו  שאין  מפני  נוסף,  נר  בשמש,  להדליק  נוהגים  ג.  

לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום הנס - "ומניחו בצד שמאל  ד.  

של הפתח - כדי שיהא מסובב במצוות" )מזוזה לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע(.

מי שדר בקומה עליונה, מניחו במרפסת או חלון הפונה לרשות הרבים. ה.  

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו.  

יש להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים )24 ס"מ( עד עשרה טפחים )80 ס"מ( שזוהי עיקר  ז.  

מעשרים             למעלה  לא  אבל  כשר,   - מהקרקע  טפחים  מעשרה  יותר  הניחם  אם  אך  בבית.  המצווה 

אמה )=9.6 מטר( )על פי הגרא"ח נאה(.

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה ושמן זית מצוה מן המובחר. פתילות שהדליקו בהן פעם  ח.  

אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר השמן ניתן להדליק יום נוסף.

החמה  בשקיעת  להדליק  בירושלים(  )כגון  מקדימים  יש  הכוכבים.  בצאת  להדליק  מצוותה  עיקר  ט.  

ובלבד שיתן מספיק שמן שתדלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. כמובן גם כשמדליק אחר צאת 

הכוכבים או אחר חצי השעה שאחר צאת הכוכבים, צריך שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

ידליק כשכל בני הבית מקובצים ביחד ויברך: 1( להדליק נר של חנוכה; 2( שעשה נסים. ו-3( בערב  י.  

הראשון יוסיף ברכת שהחיינו.

אפשר להדליק כל הלילה כל זמן שבני הבית ערים, ואם לא הדליק עד מאוחר בלילה ובני ביתו ישנים,  יא.  

ידליק בלא ברכה.

לאחר שהדליק את נר החיוב של אותו לילה, בעוד שמדליק את שאר הנרות, יאמר הנרות הללו בנוסח  יב.  

שיר  בנגינות מזמור  ולמנצח  חנוכת הבית  שיר  ל"ו תבות. אחרי ההדלקה אומרים מזמור  בו  שיש 

ובעדות אשכנז אומרים מעוז צור.

דינים
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מי שאין לו בכל ימות החנוכה הרבה שמן כדי שידלקו כל הנרות שיעור הזמן החייב בהדלקה, יתן בנר  יג.  

הנוסף באותו יום שמן כשיעור החייב בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

בערב שבת תמיד מדליקים נר חנוכה קודם לנרות השבת. אבל במוצאי שבת בבית הכנסת, בראשונה  יד.  

מדליקים נר חנוכה ובבית מבדילים בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

אורח המתאכסן אצל בעל הבית משתתף בפרוטה או שבעל הבית מקנה לו חלק בשמן. טו.  

בעל הבית שיודע שיתאחר לבוא יכול למנות את אשתו כשליחו להדליק במקומו. טז.  

כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם ומוסיפים על הניסים בתפילה ובברכת המזון. יז.  

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח.  

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות וסופגניות מטוגנות בשמן,  יט.  

זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס' 170

תשבץ חשוון-כסליו / מאת שילה הרשושנים
לרגל חגיגות 100 שנה לעיר תל-אביב, מופיעים בתשבץ זה מושגים המתייחסים לעיר ולדמויות הקשורות אליה.

6( שם העט  ניבא בתל-אביב אך לא בארץ;   )1 במאוזן: 
הציונות,  מראשי   ,)1856-1927( גינצברג  צבי  אשר  של 
ב-1922  לארץ  עלה  הרוחנית,  הציונות  והוגה  מייסד 
והתיישב בתל-אביב ברחוב שנקרא על שמו עוד בחייו; 
11( שיח הדפנה; 12( מחלוצי העלייה הראשונה   )-1856
אנגלו- בנק  וממקימי  ראשון-לציון  ממייסדי   ,)1940
בית- וועד  ראש  היה  לאומי(,  בנק  )לימים  פלשתינה 

הכנסת הגדול בתל-אביב בעת בנייתו; 14( עוף דורס; 15( 
במלחמת-העולם  בארץ-ישראל  שפעלה  עברית  מחתרת 
בעל  הוא  שמייסדה  חסידית  תנועה   )17 הראשונה; 
גן-החיות  מנהל   )20 לצדדים;  נוטה  שאינו   )18 התניא; 
 )23 הוד;  מלא  נשגב,   )21 לשעבר;  בתל-אביב  העירוני 
תו מוסיקלי; 24( ספרו המפורסם של הסופר האיטלקי 
מוסיקלי;  תו   )26  ;)1846-1908( ד'אמיצ'יס  אדמונד 
איש-שיבה;   )30 נמוכה;  חומה   )29 לאט;  בשלווה,   )28
של  המדינית  המחלקה  ראש   )33 נתיב;  מסלול,   )32
הסוכנות היהודית, נרצח בחוף ימה של תל-אביב )-1899

משפחות  ושש  משישים  אחד   )39 קמין;   )37  ;)1934
מייסדי "אחוזת בית" )1925-1871(, על-פי הצעתו זכתה 
פעיית  קול   )40 תל-אביב;  בשם  לעיר  שהייתה  השכונה 
41( עיר בצרפת, ידועה בחכמיה היהודים בימי- הצאן; 

)הראב"ן(,  הירחי  נתן  בן  רבי אברהם  ביניהם  הביניים, 
מחבר ספר "המנהיג"; 43( תזרים; 45( נכסים, הון; 46( 
48( מילת  אין לו רגליים )מדרש אותיות דרבי עקיבא(; 
 )51 סיעה;   )50 וריחני;  קוצני  שיח   )49 האח!;  קריאה, 
אויב; 53( צינור במערכת העיכול; 54( בד; 57( אמו של 
אתר   )61 נוי;  יופי,   )59 א(;  א  )שמואל  הנביא  שמואל 
ארץ- מוזיאון  של  בתחומו  כיום  השוכן  ארכיאולוגי 

ישראל ברמת-אביב בצפונה של תל-אביב; 64( כאן; 65( 
בסוף  ב-1914(,  )נפתח  תל-אביב  של  הראשון  הראינוע 
קיבוץ   )68 שירה;   )67 לקולנוע;  הפך  העשרים  שנות 
מספר   ,)2003-1922( ישראלי  פסל   )70 בעמק-הירדן; 

)1986(, זכה בפרס דיזנגוף  פסלים מעשה ידיו מוצבים במוזיאון תל-אביב לאומנות וברחובות תל-אביב, חתן פרס ישראל לפיסול 
לאמנות הציור והפיסול מטעם עיריית תל-אביב )1954( ובפרסים מטעם מוזיאון תל-אביב; 71( מנהיג ציוני, הקים וניהל את המשרד 
76( נביא החורבן, רחוב בסמוך  75( נחל החוצה את תל-אביב, מקורו במעיינות ראש-העין;  73( כלי-מלחמה;  הארצישראלי ביפו; 

ל-75 מאוזן נקרא על-שמו, המילים הכתובות על סמל העיר תל-אביב נלקחו מספרו )פרק לא(.

במאונך:1( העוף הגדול ביותר; 2( יוצא-דופן; 3( השכבה החיצונית; 4( חודש בלוח העברי; 5( טבלה בספר; 6( שיח-בר קוצני ממשפחת 
9( ניתן  8( מבני יהודה בגלות בבל, פותר חלומות ויועץ המלך נבוכנאצר, שמו הבבלי בלטשאצר;  7( שיש נשמה באפו;  הסולניים; 
למעבר; 10( ארכיאולוג ישראלי )1995-1906(, חתן פרס ישראל במדעי היהדות )1968(, ביצע את החפירה הארכיאולוגית הראשונה 
16( אחד המורים הראשונים בגימנסיה העברית "הרצליה"  13( מצב במשחק הכדורגל;  לאחר הקמת מדינת ישראל ב-61 מאוזן; 
בתל-אביב )1937-1871(, לימד דברי-הימים )היסטוריה(, היה המנהל הראשון של מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית; 19( נמל-
התעופה של תל-אביב, הוקם ב-1938 ונקרא על-שם אחד ממקימי חברת התעופה אווירון, חברת התעופה הראשונה שהוקמה בארץ-

ישראל לטיסות פנים; 22( חבר-כנסת ושר הפנים לשעבר בממשלת ישראל )1896-1959(, ראש-העיר השלישי של תל-אביב )בין השנים 
1936-1952(; 24( הרב הספרדי הראשי של תל-אביב בשנים תשל"ג-תשנ"ח )1998-1973(; 25( כיהן כסגן ראש-העיר תל-אביב מטעם 
המפד"ל; 27( אתר בתל-אביב; 29( כלי-נשיפה; 31( חוזה-ידידות; 34( ראש-העיר הרביעי של פתח-תקווה )1978-1895(; 35( גיחה, 
קפיצה מהירה; 36( אגם סמוך לברלין, בווילה לידו התקיימה ועידת חברי האס.אס, בעלי תפקידים בכירים ונציגי המפלגה הנאצית 
)ב-20 בינואר 1942( בה סוכם על ה"הפיתרון הסופי לבעיית היהודים" ועל הדרכים ליישומו; 38( שוכר קרקע או עסק לשימוש לזמן 
44( תולעי ריקבון שבאדמה )איוב ז(; 46( יסוד, בסיס; 47( כלי במשחק השחמט;  מסוים; 40( אינפורמציה בלע"ז; 42( מפורסם; 
50( אחת מפעולות החשבון; 52( משוררת עבריה )1931-1890(, גרה בדגניה, התגוררה בתל-אביב בשנותיה האחרונות, בין שיריה: 
"זמר נוגה" )התשמע קולי( ו"עקרה" )בן לו היה לי(; 55( נביא בימי דוד ושלמה, ניבא לדוד כי בית-המקדש לא ייבנה בימיו, אלא 
בימי שלמה בנו )שמואל ב ז(; 56( כינוס, ליקוט; 58( מי שמסיע רכב; 60( חותנתה של רות המואביה )מגילת רות א(; 62( מין עגלה; 
63( פייטן ארץ-ישראלי בן המאה החמישית או השישית, חיבר את "אז רוב ניסים הפלאת בלילה" הנאמר ב"הגדה" בערב פסח; 64( 
כאלה יש חמישים וארבע בתורה, ואחת מהן, לפי סדר, נקראת בכל שבת; 66( מחסן לעצים; 69( צבע בגוון אדום כהה; 70( משמש 

כקורבן מן הצאן; 71( אות באלפבית היווני; 72( כלי למאור; 74( מחבר שתי נקודות.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  

  
  

   חינו�� 24 דג� � ע" תשכסלו�חשוו�תשב�  גלופת
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    54  55      56    57  58        
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א. חנוכה

1. פענח אותי
המטרה

להבהיר בעזרת משחק את הגזירות שגזר אנטיוכוס.

מהלך ההפעלה

קוראים בפני המשתתפים את כתב-החידה )נספח 1(.  §

§ מחלקים את המשתתפים לשלוש קבוצות. ניתן לכל קבוצה דף משימה )נספח 2( הכולל: 

משימה.  

מגילה.  

מפתח סימנים.  

צירופי מילים חסרות.  

§ על הקבוצות לפענח את המגילה ולמצוא על-פי הציורים את שלוש המילים החסרות.

הקבוצה המסיימת ראשונה תעביר למנחה את דף הפתרון שלה: הכתובת המפוענחת ושלוש המילים   §
החסרות.

§ אחרי שיסיימו שלוש הקבוצות, יקרא נציג מכל קבוצה את הפתרון שאליו הגיעה קבוצתו.

הכתובת במגילה

§ עתה בואו ונעלה עליהם ונבטל מהם את הברית אשר כרת להם אלוקים.

המילים החסרות: מילה, שבת, חודש.  

)מדובר בשלוש גזירות של אנטיוכוס: איסור על המילה; איסור על שמירת השבת; ואיסור על קיום   

הלוח העברי, המתבטא במילה "חודש".

מנצחת הקבוצה שסיימה ראשונה - בתנאי שפתרה נכון. אם טעתה, המנצחת היא הקבוצה הבאה   §
בתור.

פעולות
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נספח 1

"מצאתי!" קרא בהתרגשות גדעון הארכיאולוג, העוסק זה שנים בחיפוש אחר עתיקות.

מעל  העפר  גושי  את  רועדות  בידיים  פורר  גדעון  סביבו.  חבריו  מעטות התקהלו  שניות  תוך 
המציאה. והנה נתגלה כד סדוק, ומתוכו משתרבב קצה של גיליון נייר ישן.

"אם יש גיליון נייר בפנים, ודאי מחכה לנו הפתעה מרעישה", צהל יפתח.

באיטיות  עתיקות.  אותיות  ניגלו  ולפניו  הכד,  מן  הנייר  גיליון  את  גדעון  שיחרר  רבה  בזהירות 
הצליחו גדעון וחבריו לפענח את הכתוב - אולם לא את הכול: שלוש מילים היו מטושטשות 
למדי, וקשה היה לזהותן. "עסק ביש! דווקא בקטע החשוב ביותר!" רטן גדעון, "אם נדע אותן, 
נבין מה הדבר, שהפריע ביותר לאנטיוכוס באורח-חייהם של היהודים. נשב כאן עד שנמצא", 

החליט בעקשנות.

לאחר עמל רב הצליחו לפענח את המילים החסרות. "עכשיו הבנתי", קפץ משה, "המילים הללו 
הן שלוש מצוות חשובות, שבהן בייחוד מובדל עם ישראל מיתר העמים".

נספח 2

המשימה

נסו כוחכם ופענחו את כתב החידה מימין לשמאל, לעזרתכם מפתח סימנים בהמשך.
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מצאו שלוש המילים החסרות על פי התמונות המצורפות.

                                                                                                         המילה היא_________________

27
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מילה היא_________________

המילה היא_________________

באדיבות "הפעלופדיה", אנציקלופדיה לפעילות חברתית, החברה למתנ"סים, 

בהוצאת משכ"ל ידיעות אחרונות, עובד על פי סדנת נשים מתוך "חוברת עבודה לילדים לחג חנוכה", 

בהוצאת "לקוממיות", מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו

28
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2. לימוד מושגי חנוכה
מטרת הפעילות

הכרת הכתב העברי הקדום.  §

לאחר שהחניכים תירגלו והכירו את הכתב העברי הקדום באמצעות כתיבת שמם, רשימות קצרות וכו', 

ניתן לשחק את המשחק הבא.

החומרים

דפים לכתיבה.  §

§ טושים.

§ משרוקית.

§ שעון סטופר.

§ כרטיסי חידות )דוגמאות בהמשך(.     

§ צוות שיפוט.

מהלך הפעילות

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות.  §

כל קבוצה מקבלת זמן קצוב ובו-זמנית מנסה לפתור חידות, על ידי שליחת נציג לקבל כרטיסי חידות   §
מהמדריך.

§ קבוצה שעונה תשובה נכונה, צוברת נקודות:

§ תשובה נכונה, בלי ניצול מפתח הסימנים, מזכה את הקבוצה ב-4 נקודות.

§ תשובה נכונה, בעזרת מפתח הסימנים, מזכה את הקבוצה ב-2 נקודות.

§ לאחר גמר כל סיבוב נשמע קול משרוקית.

§ בשלושה סיבובים ניתן לגוון את צורת החידות.

א. יכולים לכתוב סימנים - מכתב עברי קדום על הכרטיס ומבקשים מהקבוצה לפענח.

ב. יכולים לכתוב חידה בעברית ולבקש מהקבוצה לכתוב אותו בכתב העברי הקדום.

29
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 דמויות
עליי נאמר "אם הבנים שמחה"

ומהסיפור שלי כל אם ואם בוכה.

היוונים הרגו את שבעת בניי 

ללא רחמים כשהיו בין זרועותיי.

ואני משברון ַמִּתי לאחר מות הבנים 

על קידוש שם שמים ברבים.                                        מי אני?      )חנה(

אני הוא זה שאת הכל התחיל.

כשכבשתי את ירושלים, ואת דת היוונים רציתי להנחיל.

טמאתי את המקדש, גזרתי גזירות

והרגתי את כל מי שאת פי החליט להמרות.

את המורדים היהודים רדפתי באכזריות.

אך הם הצליחו אותי להביס בנחישות.     מי אני?   )אנטיוכוס(

כהן זקן אני, מבית חשמונאי,

צדיקים ואמיצים היו חמשת בניי.

הרגתי את המתיוון שהשתחווה לאלילים 

ובעיקבות כך הפכתי למנהיג המורדים.

"מי לה' אליי" בעוצמה קראתי,

והמוני יהודים אחריי למאבק סחפתי.     מי אני?   )מתתיהו(

אני בנו בכורו של מתתיהו החשמונאי

ועל שם הכרזתו נקראתי - "מכב"י" -

הנהגתי את המורדים אחרי מות אבי

וניצחוני לכל היהודים, כבוד גדול הביא.     מי אני?   )יהודה המכבי(

בתו של מתתיהו אני ואחות יהודה,

ומלבד זו, אני גם בחורה מאוד יפה.

אל אוהל השר היווני באתי,

האכלתי אותו במטעמי גבינה וביין השקיתיו

וכשנרדם, על ידי חרבו שלו אותו הרגתי.     מי אני?   )יהודית(
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בנו של מתתיהו אני, ולוחם גיבור.

ביוונים נלחמתי, רציתי אותם לשבור.

את מפקד צבא היוונים להרוג רציתי,

לכן את הפיל עליו ישב בחרבי דקרתי.

מפקד הצבא נפל מהפיל ומת

ואני מתחת לפיל נמחצתי באותה העת.     מי אני?   )אלעזר(

 שעשועי לשון - האור שבתוך המילים
)אורחה( שיירת גמלים   א. 

המאכל האהוב על הסינים      )אורז( ב. 

ביתו של הסוס    )אורווה( ג. 

עץ בעל עלים מחטיים      )אורן( ד. 

הנהר ממנו משו את משה הקטן      )יאור( ה. 

תבלין המוסיף טעם מיוחד לפיצה      )אורגנו( ו. 

אדן שבא לביתנו     )אורח( ז. 

אדם העושה בדים/אריגים מחוטים      )אורג( ח. 

כלי נגינה קטן בעל קלידים שחורים ולבנים      )אורגן( ט. 

 המספרים שבאור
בראש הנרות מופיע מספר. עליכם להגיד מה הקשר בין המספר לחג החנוכה.

תשובות

- מספר הנרות שמדליקים במשך חג החנוכה.  44

- חנה ושבעת בניה.  7

- שמונת ימי חנוכה.  8
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- מספר בני מתתיהו כהן גדול.  5

- מספר נרות שמדליקים בלילה האחרון של חנוכה.  9

- מספר הברכות שמברכים בלילה הראשון.  3

- התאריך של חנוכה - כה בכסלו.  25

על פי מדרשת בית שמש להעמקת ערכי היהדות

 מנהגים ודיני חנוכה
מאיזה צד מתחילים להדליק נרות חנוכה?       )ימין( א. 

מה קוראים בתורה ביום ראשן? - אפשר לתת 3 אפשרויות:       )בראשית, קורבנות נשיאים, לא קוראים( ב. 

מה סדר ההדלקה ביום שישי של חנוכה?       )קודם הבדלה, אחר כך נרות חנוכה( ג. 

מה סדר ההדלקה במוצאי שבת?       )קודם הבדלה, אחר כך נרות חנוכה( ד. 

איזו ברכה מיוחדת מוסיפים בחנוכה בתפילה ובברכת המזון?       )על הניסים( ה. 

מב מברכים כשמדליקים חנוכיה?       )ברוך... להדליק נר חנוכה, שעשה נסים, שהחיינו - ביום הראשון( ו. 

היכן מניחים את החנוכיה?       )על אדן החלון לפרסם את הנס, או בפתח הבית מול המזוזה( ז. 

באיזה צד של פתח הבית מניחים את החנוכיה ומדוע?       )בצד שמנגד המזוזה, שנהיה מוקפים במצוות( ח. 

האם חשוב באיזה פתיל משתמשים?       )לא חשוב - כולם כשרים( ט. 

מהם ראשי התיבות המדרשיים של חנוכה?       )ח נרות והלכה כבית הלל( י. 

איזה אותיות מופיעות על הסביבון בחו"ל?       )נס גדול היה שם( יא. 

האם גם נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה?       )כן - הן חלק מהנס( יב. 

מתי מדליקים נרות?       )מיד בצאת הכוכבים( יג. 

האם חנוכיה שנרותיה אינם עומדים בגובה אחיד - כשרה       )לא( יד. 

מדוע אוכלים מאכלים מטוגנים?       )לזכר נס פך השמן( טו. 

מדוע נקבע חג החנוכה?       )לפרסם את ניצחון המכבים ונס פך השמן( טז. 

כמה זמן לפחות, על הנרות לדלוק?       )חצי שעה מצאת הכוכבים( יז. 
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3. ניסים לאומיים
החומרים

לוח בריסטול עליו מסלול המסמל את ההיסטוריה של עם ישראל  )כדוגמת הלוח בהמשך(.  §

§ חיילים למשחק, המייצגים את הקבוצות.

§ קוביית משחק.

§ כרטיסיות עליהן כותבים ניסים.

מהלך הפעילות

§ מחלקים את החניכים לשתי קבוצות או יותר.

§ על הלוח ישנם חיילים למשחק כמספר הקבוצות.

§ מצמידים ללוח בעזרת סיכה את הניסים - כך שהקבוצה הראשונה שמגיעה לנס זה זוכה בו.

§ במשבצות שלא מצויות בהן ניסים, ניתן לשים הוראות או מכשולים, כגון: חזור 3 צעדים, המתן תור 
אחד וכו'.

§ כאשר הקבוצה מגיעה לנס, כדאי שהמדריכה תרחיב ותדבר על הנס.

רשימת הניסים:

קריעת ים סוף

מתן תורה

מן - שליו

סלע - מים

ניצחון עמלק

קריעת הירדן

כיבוש הארץ )יריחו(

שמעון - פלישתים

דוד - גוליית

הקמת מדינת ישראל

ועוד...
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4. סקר דעת קהל
במאבק שניטש בין היהודים ליוונים היו מן הסתם, כמו תמיד, חילוקי דעות גם אצל היהודים. לפניכם 5 

שלבים במהלך המאבק עליהם מתבקשות 5 הדמויות הנתונות להגיב. ציינו בטבלה שלפניכם את תגובות 

הדמויות כפי הנראה לכם.

על פי "ידידים למען הנוער והחברה", מחלקת הנוער
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ב. המים

1. אין חדש תחת השמש
למנחה: 

בשל ההיקף הנרחב של המידע וחשיבות הנושא מומלץ להקדיש לפעילות זו שני שיעורים רצופים.

ואם יוקדש לנושא שיעור אחד בלבד, מומלץ לקצר את שלב הפתיחה של הפעילות או לצרף יחד את שלב 

ב ושלב ג.

המטרות

להעלות למודעות המשתתפים היבטים שונים של משבר המים. א. 

לעודד את המשתתפים לגבש כללי התנהגות לצריכה נכונה של מים ולהתחייב לפעול על פיהם. ב. 

אוכלוסיית היעד: חט"ב-חט"ע

משך הפעילות:  90/45 דקות

עזרים:  כרטיס משימה זוגית, 5 כרטיסי מידע שונים - נספח, כרטיס משימה קבוצתית, דף מושגים, כלי 
כתיבה ודפים.

מהלך הפעילות: 
שלב א

המנחה יפתח ויאמר: בישראל, כמו במקומות רבים ברחבי העולם, קיים מחסור חריף במים, שרק הולך 

ומחמיר עם השנים. מיקומה הגיאוגרפי של ישראל, גידול האוכלוסייה, הצריכה הגבוהה, מקורות המים 

לכדי משבר אמיתי.  דרדרו את מצבו של משק המים  כל אלה   - רצופות  בצורת  ומספר שנות  המוגבלים 

החורף האחרון היה החורף היבש ביותר זה עשור, והוא מצטרף לשורה של ארבע שנות בצורת רצופות. 

לנוכח זאת, החליט מינהל  לפני הים(.  )213 מטר מתחת  ירד מפלס הכנרת מתחת לקו האדום  לאחרונה 

יוצא דופן לאפשר שאיבה חריגה מתחת לקו האדום ולהגיע עד לגבולות הקו השחור  רשות המים בצעד 

)214.87 מטר מתחת לפני הים( למשך תקופה קצרה. שאיבת מים מהכנרת מתחת לקו השחור תביא לפגיעה 

ודאית במקורות המים עד כדי מצב בלתי הפיך של השחתת מים.

המנחה יחלק למשתתפים את הקטע הבא ויקרא אותו באוזניהם:
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מעשה במים אחרונים  / מאת אפרים קישון

באותה מדינה עצמאית, בה התרחש הדבר, קבעו המומחים, שמאגרי-המים של הארץ הולכים ומתרוקנים מיום 
ליום, עד כי, לפי מיטב שיקוליהם, תוך שנתיים יתייבשו המקורות כליל. דובר המחלקה לאספקת המים הזעיק 
מיד את העיתונאים למסיבת-חירום ואמר להם תוך הגשת כיבוד קל: “רבותי! הסכנה היא איומה! גורל המדינה 

נתון בידיכם!”...
“לאן הערב?” הופיעה  ליד המדור  לצו השעה. בעמודים הפנימיים, בטור החמישי למטה,  נענתה  העיתונות 
הידיעה: “אם לא נחסוך במים ניעלם מן המפה”. קוראים רבים נתקלו בידיעה, אך לא עשו שום דבר, מאחר 
שמה זה משנה, אם אדם אחד מתחיל לחסוך מים, כשכולם מוסיפים לבזבז? רק שני אזרחים קראו לאינסטלטור 

שיתקן את הברז המטפטף, אבל האינסטלטור לא בא.
בשנה הבאה הגיעו המים עד נפש. המכון לעידוד השקאות-חוץ הודיע באופן רשמי, שאספקת המים מובטחת 
לשנה אחת בלבד ודרש מן הממשלה להתערב. ברם הממשלה לבדה לא הייתה יכולה לעשות הרבה, מאחר 
שהאזרחים התעלמו לגמרי מן התעמולה הממשלתית לחיסכון במים, ומאידך, גם הממשלה נמנעה מלעשות 
תעמולה כזו, מכיוון שאותה שנה שנת הבחירות הייתה ואתם יודעים כיצד זה, בעונה זו יותר נוח לדבר על מים 

כבדים...
אולם כתום הבחירות )הם ניצחו( הוגברו המאמצים מטעם. הרחובות הוצפו פלקטים ססגוניים, בהם הוזהר 
הציבור, שהארץ תלך לאיבוד חת-שתיים, אם לא יפסיקו לבזבז מים. זה לא כל כך הועיל הואיל והאזרחים 
אמרו: “לבשל צריך? להתרחץ צריך? לגדל פרחים צריך? אקוואריום צריך?” - ולא ויתרו אפילו על טיפה אחת. 

יתר על כן, שתו תה גם לפני ההפסקה וכולם שרו את השלאגר הפופולארי החדש: “מים-מים באסון”...
בראשית השנה הבאה נשארו מים לחודש ימים בלבד. הממשלה הספיקה בינתיים להזמין מדי-מים במספר 

מצומצם וגם ראש הממשלה נאם ברדיו, לומר:
- אם לא נצמצם תצרוכת-מים, שבוק נשבוק חיים!

יותר מקלחות. גם  ולקחו  ולכן התחממו  בוויכוחים בקשר לפרשה מסוימת  אבל האזרחים היו עדיין עסוקים 
הדגים גדלו באקווריום ובהצטלבות רחוב 1032  ורחוב 17  ביפו התפוצץ צינור אחד לפני שנתיים ומאז יצאו 

מתוכו 10,000  קוב לשבוע...
כשהוברר שהמים ייפסקו ביום חמישי, החליטה הממשלה לנקוט צעד דראסטי והעלתה את מחיר המים בשתי 

אגורות לקוב. אבל היה שגשוג כלכלי והאזרחים שילמו את ההפרש.
אז ביום חמישי נפסקו המים וכולם מתו. 

)מתוך: באחד האמשים – הומרסקות, תל-אביב, הוצאת נ.טברסקי, 1963, עמ’ 28(

שאלה לדיון:
מה ניתן ללמוד מן הסאטירה שנכתבה לפני כ-45 שנים על ההתמודדות עם בעיית המים במדינת   •

ישראל?

2. פעילות ל"משמעת המים" 
מחלקים את המשתתפים לקבוצות. כל קבוצה מקבלת כרטיסים עם בעיות:

קבוצה א': צריכה לכתוב סיפורים על הבעיות.

קבוצה ב': צריכה לכתוב מכתב לגורמים שיכולים לפתור את הבעיות.

קבוצה ג': קיבלה את המכתבים ועליה לפעול.

המשך הפעילות: קבוצה א' מקריאה סיפור מס' 1, קבוצה ב' מקריאה מכתב מס' 1 וקבוצה ג' - מספרת 

כיצד היא פעלה.
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לסיום: מתפתח דיון: מי נהג כשורה. כיצד היית אתה נוהג? האם תמיד צריך ישר לפעול? האם תמיד צריך 

ישר לכתוב מכתב?

לסיכום: המנחה יסכם את הפעילות במסקנות שנבעו מן הדיון, ובמסקנה סופית, שאנו, כל אחד מאיתנו, 

מהצורות  חיסכון  כולל  וזה  אמיתית,  מים"  "משמעת  על  שנשמור  מנת  על  המקסימום  את  לעשות  צריך 

ההפוכות למה שפעלנו בתחילת הפעילות.

הכרטיסים:

אתה הולך ברחוב ורואה ברז מים דולף - מנסה לסגור אותו אך לשווא.

השכן ממול משקה כל יום את הגינה במשך שעות מספר בהמון מים.

השכן ממול רוחץ מדי יום את מכוניתו עם צינור המים הראשי, ביקשת ממנו שירחוץ עם דלי 
וסמרטוט, והצעת את עזרתך, אולם הוא לא "שם עליך" וממשיך בשלו.

3. מילים בתפזורת
בתפזורת שלפניכם מילים הקשורות במים, מצא את המילים המסתתרות.
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4. טיפות של גשמים
התאם בין צד ימין לצד שמאל:

א. גשם חזק היורד בשטף.1. גשם ברכהגשם:

ב. מטר סוחף, העלול להכות את הצומח החלש.2. גשם גבורה

ג. תקופת השנה שבה יורדם רוב הגשמים.3. גשם זעף

ד. גשם היורד בעיתו ובשפע.4. גשם שוטף

ה. פרקי התפילה שמתפללים על הגשמים בשמיני עצרת.5. ימות הגשמים

6. תפילת הגשם

א. כינוי עממי לאותיות קטנות.1. מטר סוחףמטר:

ב. גשם חזק הגורף וסוחף הכל בזרימתו על הארץ.2. מטרות עוז

ג. גשמים היורדים בזעף.3. אותיות של טל ומטר.

מצא מילים הקשורות לימות הגשמים בהגדרות הבאות:

התאם בין צד ימין לצד שמאל:

א.  בנחת1.   לרוחורוח:

ב.  אינו רצוי לו2.   רוח נכאה

ג.   נשמה3.   רוח גבוהה 

ד.  דכדוך, רוגז4.   רוח צוות

ה.  לטעמו5.   לא לרוחו

ו.   טרוף הדעת6.   רוח סרה

ז.   עצבות, שעמום7.   רוח חיים

ח.  מחשבת - סכלות8.   ברוח קלה

ט.  גאוותנות, יהירות9.   רוח רעה

י.   נכונות לשיתוף פעולה10. רוח שטות

 על פי "כזה ... ראה וחדש", בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת נחלים
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ג. 100 שנה לעיר העברית הראשונה - תל-אביב )חלק ב(

התחלת התגשמות החלום - הפלא בשיבת ציון
הקדמה

על הקיר מפה של העולם.   §

החניכים נשאלים למקום מוצא אבותיהם וסביהם.   §

כל חניך ידביק מדבקה בארץ מוצא של הוריו, סביו.   §

מגלים שעם ישראל היה מפוזר בכל העולם.   §

ונפוצונו לארבע  גלינו מארצנו  כ-2000 שנה כל עם ישראל חי בארץ ישראל. בעיקבות החורבן  לפני    §
כנפות הארץ.

§ במאה השנים האחרונות קרה פלא אדיר, אירוע יוצא דופן בהיסטוריה. עם ישראל שב לארצו מכל 
קצוות תבל - קיבוץ גלויות - כמו שניבאו הנביאים.

§ כדאי להראות תמונות של העליות לארץ-ישראל מגלויות שונות, וכן ציר זמן של תאריכים עד ייסוד 
תל-אביב.

העלייה המופלאה לארץ היא תוצאה של חזון וכיסופים לארץ-ישראל.   §

שאלה: הידוע לכם במה התבטאו החזון והכיסופים?   §

מנהגים, תפילות, אמנות, שבירת כוס ואפר בראש חתן, הזכרת ירושלים בתפילות ובברכת המזון,   

תפילה לכיוון ירושלים וארץ-ישראל, השארת "זכר לחורבן" בזמן סיוד הבית, חריטת "אם אשכחך 

ירושלים" על כלי כסף ועוד.

הקורות של תל אביב

עיר הנמל העתיקה יפו הייתה ראשיתה של העיר תל-אביב-יפו. יפו נחשבת לאחת מערי הנמל 
העתיקות בעולם: היא נזכרת רבות בתנ"ך ובמקורות קדומים אחרים, ובמשך דורות שימשה 
שער כניסה ימי לארץ-ישראל. לבד מיפו, התקיימו לאורך ההיסטוריה מספר ניכר של יישובים 
בשטחה של תל-אביב. בשלהי המאה ה-19 החלו להתגורר בה תושבים יהודים ואלה הקימו 
נווה צדק וכרם  שכונות חדשות מחוץ ליפו הערבית, כמו שכונת מונטיפיורי במזרח ושכונת 

התימנים מצפון ליפו.

1909 כשכונת "אחוזת בית" כשם האגודה שייסדה אותה.  תל-אביב נוסדה רשמית בשנת 
המטרה המוצהרת הייתה להקים עיר עברית לצד יפו הערבית, שתכלול את השכונות היהודיות 

החדשות. שנה מאוחר יותר ב-1910 נקראה העיר החדשה תל-אביב.

החלום של מייסדי תל-אביב היה להקים עיר מתוכננת שנעים לחיות בה ושתהיה דוגמה לגויים.   §

לחניכים: מובאים לפניכם מספר רעיונות של מייסדי תל-אביב, לפיהם אתם מתבקשים לבנות מחומרים 

רחוב כפי דמיונכם.
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ציטוטים מרעיונותיהם של מייסדי תל-אביב

שימרו על רוחה ועל צביונה התרבותי, לא הבתים, הרחובות והגנים מהווים עיר, כי אם תכונות תושביה.  §

הלשון העברית, האהבה לעבודה וליצירה, השיוויון, החופש, האמונה בכוחות עצמנו והרצון לחיות חיים של כבוד   §
ושל עמידה ברשות עצמנו.

לא שכונה עומדים ליצור אלא אווירה תרבותית חדשה, מרכז יהודי לאומי.  §

פי חוקי ההיגיינה...  ועל  היופי  ושיהיה ערוך בתכלית  עירוני עברי במקום טוב לבריאות  לייסד מרכז  מטרתנו היא   §
וישתדלו להביא את הדבר לידי הוצאה לפועל עד שנראה עיר של יהודים בארץ היהודים.

הקפידו מאוד על השימוש בשפה העברית. גם בארכיטקטורה ניסו לשלב מוטיבים יהודים )מגיני דוד, עמודי יכין   §
ובועז כמו בבית המקדש(.

בניין בתים כאלה אך ורק על ידי פועלים יהודים מן המסד עד הטפחות.  §

מי יבנה בית בתל אביב?

החניכים יפנימו את חזון המייסדים ויביאו לידי ביטוי את חזון המייסדים בבניית רחוב חלומי.   §

בסופה של ההפעלה לכל קבוצה יהיה המיצג של רחוב תל-אביבי שבנו החניכים על לוח פוליגל בצורת    §
רחוב, עליו יונחו עצים, מכוניות, לוחות מודעות )בתלת מימד וכו'(, יבחרו החניכים שם לרחוב )ויכתב 

על השלט שם הרחוב(. 

החניכים יבנו את הרחוב שלהם, בתחילת התחנה יהיה הסבר על שחזונם של מייסדי תל-אביב היה   §
לבנות עיר יפה ונקייה, על אדני השפה העברית, מחוברת למקורות וכו'... ואנחנו רוצים לנסות ליישם 

את חזונם שלהם!

כל חניך יבחר איזה בית הוא רוצה להוסיף ולבנות לרחוב )ניתן לקבל רעיונות לבניינים מספרים על    §
תל-אביב, כמו תל-אביב-תל-אביב וכו'(.

מכינים שלט מידע על כל רעיון וחזון ויהיו דפים על בתים, מבני ציבור בתלת מימד שאותם החניכים    §
יצרו )כמו קוביה( ויציבו ברחוב שבנו.

לכל נושא יהיה דף הסבר + צבע לכל נושא שיבוא לידי ביטוי, לדוגמה מבני ציבור תורניים - בריסטול    §
- לבן; הסרטוטים יצרו מבנים שונים בצבעים שונים.  כחול; מבני ציבור הקשורים לשפה העברית 

בתוך כל בית החניך יציין איזה מבנה הוא הוסיף לעיר.

אפשר לארגן צוות שיפוט ולתת פרס למיצג הרחוב הכי מקורי.   §

מבנים בתל אביב
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כרונולוגיה של תל-אביב-יפו

היסטוריה מוקדמת של יפו

המאה ה-15 לפנה"ס - יפו מוזכרת בכתבים מצריים לרבות סיפור כיבוש יפו על ידי צחותי.......

המאה ה-8 לפנה"ס - הפלישתים שולטים בעיר. על פי המקרא יונה הנביא יוצא מנמל יפו לעיר נינווה.

701 לפנה"ס - סנחריב מלך אשור כובש את העיר.

1099 - הצלבנים כובשים את יפו.

1268 - כיבוש על ידי בייברס הממלוכי מידי הצלבנים.

1345 - יפו נחרבת בפקודת מלך מצרים מחשש שתשמש בסיס לתקיפה צלבנית.

1799 - נפוליאון כובש את יפו במסעו בארץ-ישראל.

1807 - מוחמד אבו נבוט מושל יפו.

1855 - משה מונטיפיורי קונה את "פרדס מונטיפיורי" - לימים שכונת מונטיפיורי. קבוצת פרוטסטנטים 

מקימה את "הר התקווה" באזור שבח מופת שקם מאוחר יותר במקום.

1866 - מוקמת המושבה האמריקאית-גרמנית ביפו.

1871 - הטמפלרים מקימים את שרונה.

תחילתה של העיר העברית - התקופה העות'מאנית

1877 - הקמת נווה צדק.

1890 - הקמת נווה שלום.

1892 - חנוכת תחנת הרכבת יפו והקו לירושלים.

1896 - הקמת שכונת שבזי.

1897 - נבנה בניין הסראיה העות'מאני ביפו.

1898 - הרצל מבקר ביפו.

1904 - הקמת השכונות מחנה יוסף וכרם התימנים.

1905 - הגימנסיה העברית "הרצליה" מתחילה לפעול ביפו.

1906 - יסוד חברת "אגודת בוני בתים ביפו", המחליפה את שמה תוך זמן קצר ל"אחוזת בית".

1909 - נערכת הגרלת המגרשים של "אחוזת בית".
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חידות בפרשיות השבוע - בחרוזים
פרשת נח

הפועלים באו מהצד המזרחי  .1
והתחילו לבנות מן המסד  

לא הספיקו להגיע לטפחות  
ובבינלאומי הראשון אותם בלל.  

כעצם בגרון, לא לבלוע ולא להקיא  .2
נקבעה מילה שלוש פעמים  

הבקיא ימצאה בתורה בספורות מאורעות  
שלציין עלילות פומביות הן באות  

כאומר: "אני לעיני השמש מטפל בחוסי  
וינסו נא מתנגדי להפריעני ממעשי!"  

בהינצל מכלייה - אדם, בהיגאל מעבדות עם  
ובהילקח איש לבית עולם.  

פרשת לך לך
מי זה אנוס על פי הדיבור  .1

לפתור בליל חשבון של חיבור?  

במזל תלוי הכל  .2
אפילו כסף של קודש וחול  

כל אחד בוודאי יודע   
שזוז וסלע הם שמות של מטבע  

עשה מאן-דהוא מעשה בזוז   
וזכרו בתורה לשבח גנוז  

אך מי שעשה כמוהו בסלע  
בסופו של דבר נקלע לצלעי.  

ד. פרשיות החודש



פרשת וירא 
במקרהו קרה גם לה  .1

ֲהָגבתם שווה - אותה מילה  

למה נחשבה לו למעלה  

ולה כאילו באמון מעלה?  

מתי מילא הולך על ארבעתיים  .2

את מקומו של הולך על שתיים?  

פרשת חיי שרה
יצא לשוח לאחר יום עמל  .1

גרם לנפילת העלמה מעל הגמל  

ומאז לקחה לו לאשה  

חזרה הברכה לשרות בעיסה.  

ארבע פעמים קרה  .2 

בגבר בבואו למטרה  

שנפגש בצעירות על פי רוב  

והיה לו הדבר לסימן טוב.  

פרשת תולדות
היזהרו מבנות רעות  .1

גם אם להן הרבה מעות  

אל תיקחו אותן לבניכם  

כי ימררו המה את חייכם  

כלה לא טובה בבית  

הופכת אותו לשמיר ושית  

היש לדבר זכר בעבר.  
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הוא הקדים בהרבה את הנביא מיכה  2

שאמר משוכבת חיקך שמור פתחי פיך.  

לא צמצם הזהירות בדיבורים גרידא  

אף הרחיב הוא השמירה על כלי חמדה  

בנשיו לא האמין וימסרם לאימו  

והיא דווקא לא הייתה באמונה עימו  

ומדעת ובזדון - מעלה בפיקדון.  

פרשת ויצא
על שאלה שהיא בתורה כתובה  .1

בארה לחיוב באותה מילה תשובה )שמואל א(.  

רבות בנות שיקרו לאבות  .2

אך שתיים נודעו בתנ"ך בשמות.  

פרשת וישלח
טרם העלייה בואכה בית אל  .1

ולפני שייקרא שמו )ב( ישראל  

כדי להיטהר לעילא ולעילא  

נטמנו המה תחת האלה.  

מי היא האישה  .2

אשר דורות שלושה  

על ברכיה שיעשעה  

ורק לרגלי פטירתה  

נודענו שמה ומשפחתה?  
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פרשת ויישב
לתפקידים שונים משמשים חוטים  .1

לא רק אנשי מצווה אחריהם להוטים  

חוט היה נס הצלה למשפחה  

שבאורח צניעות אימה לא הלכה  

חוטים ניתנו לעירבון  

שלא זכו להישבון.  

שני מקרים של אי זכירה   .2

השני לחיוב - הראשון לשלילה  

יחיד שירד מגדולה ואחר כך שרה  

שכח את הבטחתו לחבר לצרה   

ואילו רבים כל מה שמרבים לשכוח  

נותנים לחסרי אונים אומץ וכוח.  

חידות לחנוכה
בכל יום משמונת ימי חנוכה   .1

קוראים בתורה בפרשת הנשיאים )במדבר, פרשת נשא(  

אחד הפסוקים הנקראים הוא:   

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת )פרק ז:יד(,  

שבו נרמזים בראשי תיבות הרבה מדיני החג. אלו הם?   

פרשת מקץ, החלה בדרך כלל בשבת חנוכה   .2

)לעיתים רחוקות היא חלה למחרת סיום החג(    

משופעת ברמזים מסוגים שונים מענייני דיומא. נו?  

באדיבות "שאל בנך ויגדך", מאת אריה פלהיימר, 

שאלות מנחות וחידות מחכימות בפרשת השבוע בחגים ובמועדים, פסגות
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ענה על השאלות הבאות. עליך לאתר את הפתרונות לשאלות בתפזורת שלעיל.
המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמטה למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.

אלה  כולל  הפתרונות  כל  את  שלעיל  בתפזורת  למצוא  עליך  שונות  לשאלות  זהים  פתרונות  וישנם  הואיל  הערה: 
המופיעים יותר מפעם אחת.

מהם חמ"ש המצוות שבקשו היוונים לבטל מעם ישראל?     ______      ______      ______ א(  
ישיאי הוא כינוי לחמשת בני מתתיהו.  מהם שמותיהם?     ______       ______      ______     _____     ______ ב(  

מתחיל לאמר "הנרות הללו" לאחר שהדליק    ______      ______ ג(  
הדליק כל הנרות ושכח לברך "ברכת להדליק"  שוב   ______     ______    אבל יברך את שאר הברכות. ד(  

הפסיק בדיבור בין הברכה להדלקה     _______      _______ ה(  
מדליקים נרות חנוכה בבית-הכנסת  ____    ____    שמקומה  ב____  בדרום וכן כדי  ____  ____   ____  ____ ו(  

בחנוכה בימי חול עולים   _____    קרואים  לתורה. ז(  
בחנוכה קוראים בתורה מפרשת ה______    עד סוף פרשה ראשונה של פרשת    _____ ח(  

קריאת התורה ל____ -  _____  מקדימה את הקריאה לחנוכה על פי הכלל  ____ ושאינו  ____   ____   קודם ט(  
זמן ההדלקה עד ש_____      ______     _______       _______ י(  

לפי שיטת בית שמאי   _______      _______    הוא כנגד הדעה לגבי פרי החג בסוכות  ש_____   ______        יא(  
זמן   _____     ______     בבית הכנסת הוא לפני שמתפללים תפילת    ______ יב(  

נס נוסף בתנ"ך שאירע בתנ"ך עם שמן הוא בסיפור עם  ____   ____  שברכה את הנביא  ____ )מלכים ב פרק ד( יג(  
לביתו של איזה תנא נתחלף חומץ בשמן בהדלקת נרות?   רבי   ______     ______    ______   )תענית כה.( יד(  

כמה שמן יכניס לחנוכיה ביום רגיל ובערב שבת?  יתן שמן שיספיק ל_____    _____   ובערב שבת יתן שמן  טו(  
שיספיק עד   _____     ______

בחנוכה אין   ______    ואין    ______    אלא לחכם בפניו. טז(  
כיצד נרמז במילה חנוכה שההלכה כבית הלל?   _______     _______     _______     _______     _______ יז(  

ההבדל בין חנוכה לפורים שחנוכה נגזרה על ה______    ופורים נגזרה על ה______ יח(  
בפסוק הזה נרמז ברכות חנוכה – והם: עשה לך שרף.  ברכת  _____ , ושים אותו על נס.   ברכת   _____   _____,  יט(  

וראה אותו כל נשוך וחי.    ברכת    _____                    
ג' ימים עם כינויים מיוחדים בחנוכה.  מהם?    _____    _____ , ______     _____ ,  _____     ______ כ(  

כא(  שמו של יום האחרון של חנוכה נקרא    _______      ______
הסיבות ששמחים בחנוכה וגומרים את ההלל בו הוא משום שבו ביום נשלמה    ______     ______   וזכר ל____  כב(  

פך השמן.
נאמר לא פחות ולא יותר על המצווה שהנרות יהיו בגובה לא יותר מ_____   טפחים  ולא פחות מ_____   טפחים. כג(  

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת לחג החנוכה
  תפזורת חג חנוכה

  

  ח  ו  ד  ש  ד  ק  מ  ר  י  ד  ת  ג  ש  ו  ל  ש  א 

  ת  נ  ש  מ  ו  ת  י  מ  נ  ו  ש  ה  ה  ש  א  ה  מ

  ה  ע  ש  ש  ב  ת  ח  נ  ו  כ  ה  פ  ד  נ  ס  פ  י

  כ  ר  ב  י  א  ל  כ  ש  מ  ר  כ  ו  ל  כ  ו  ו  ב

  ה  ב  מ  י  ל  ה  ת  ד  י  א  ו  ח  ק  ש  ד  ח  ר

  כ  י  ר  ש  ע  ד  ו  ו  ד  ש  נ  ת  ת  מ  נ  ת  ב

  ל  ת  ס  נ  ח  ל  ל  ח  י  ח  ח  ו  נ  ה  ב  י  ס

  ה  מ  ג  ע  צ  י  ע  ש  פ  ו  ת  ה  ר  ת  א  מ  נ

  ו  י  ו  ש  י  ק  ה  א  ס  ד  א  ו  ו  כ  נ  ו  ה

  נ  א  פ  י  ש  ת  ב  ר  מ  ש  ז  ל  ת  א  י  ה  ת

  ה  י  ו  ל  ע  ז  א  ת  ח  נ  ו  כ  ה  ל  נ  ו  א

  נ  ש  ת  א  ה  ר  ו  נ  מ  ל  ר  כ  ז  מ  ח  ל  מ

  ו  נ  י  י  ח  ה  ש  ע  ש  ה  נ  י  ס  י  מ  כ  ס

  מ  ת  ע  נ  י  מ  כ  ר  ב  י  ו  ר  ו  ז  ח  י  ר

  ש  ב  ג  א  נ  א  צ  א  ת  ה  כ  ו  כ  ב  י  מ  פ

  ג  ש  נ  ק  ו  ש  ה  נ  מ  ל  ג  ר  ה  ל  כ  ת  ל

  ש  ל  ו  ש  ה  ד  ו  ה  י  ו  ח  נ  נ  ת  נ  ו  י

  ד  ח  א  ר  נ  ו  ע  מ  ש  א  ל  ע  ז  ר  י  ש  ר
  

  .עליך לאתר את הפתרונות לשאלות בתפזורת שלעיל.  ענה על השאלות הבאות

  .שמאלה ובאלכסון,ימינה, מלמטה למעלההמילים יכולות להופיע בכל כיוון

הואיל וישנם פתרונות זהים לשאלות שונות עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות כולל אלה המופיעים  : הערה

  .יותר מפעם אחת
  ?     ______      ______      ______ש המצוות שבקשו היוונים לבטל מעם ישראל"מהם חמ) א
  ____       ______      ______     _____     ______?     __מהם שמותיהם.  ישיאי הוא כינוי לחמשת בני מתתיהו) ב
  ______      ______לאחר שהדליק    " הנרות הללו"מתחיל לאמר ) ג
  .אבל יברך את שאר הברכות______     ______    שוב   "  ברכת להדליק" הדליק כל הנרות ושכח לברך )ד
     ______________   הפסיק בדיבור בין הברכה להדלקה     ) ה
  ____     ____    ____   ____בדרום וכן כדי   ____  שמקומה  ב_____      ______    הכנסת    -מדליקים נרות חנוכה בבית) ו
  .קרואים  לתורה_____    בחנוכה בימי חול עולים   ) ז
  _____עד סוף פרשה ראשונה של פרשת    ______    בחנוכה קוראים בתורה מפרשת ה) ח
  קודם_____    ____    ושאינו    _____   מקדימה את הקריאה לחנוכה על פי הכלל       ______  -_____  קריאת התורה ל) ט
  _____      ______     _______       _______זמן ההדלקה עד ש) י

  _____      ______       סוכות  שהוא כנגד הדעה לגבי פרי החג ב_______      _______    לפי שיטת בית שמאי   ) יא
  ______בבית הכנסת הוא לפני שמתפללים תפילת    _____     ______      זמן   )יב
  )מלכים ב פרק ד(_____ שברכה את הנביא  _______      ______   ך עם שמן הוא בסיפור עם   "ך שאירע בתנ"נס נוסף בתנ) יג
  .)תענית כה(______     ______    ______   רבי   ?   ץ בשמן בהדלקת נרותלביתו של איזה תנא נתחלף חומ) יד
_____  ובערב שבת יתן שמן שיספיק עד   _____    _____   יתן שמן שיספיק ל?  כמה שמן יכניס לחנוכיה ביום רגיל ובערב שבת) טו

______  
  .ניואלא לחכם בפ______    ואין    ______     בחנוכה אין   )טז
  ?   _______     _______     _______     _______     _______כיצד נרמז במילה חנוכה שההלכה כבית הלל) יז
  ______ופורים נגזרה על ה______    ההבדל בין חנוכה לפורים שחנוכה נגזרה על ה) יח
וראה _____    _____ , ברכת    .    ושים אותו על נס ,_____ ברכת    .    עשה לך שרף:   והם – בפסוק הזה נרמז ברכות חנוכה )יט

  _____                    ברכת    .    אותו כל נשוך וחי
  ?    _____    _____ , ______     _____ ,  _____     ______מהם.  ימים עם כינויים מיוחדים בחנוכה' ג) כ

        _____________שמו של יום האחרון של חנוכה נקרא    ) כא
  .פך השמן____ וזכר ל______     ______   הסיבות ששמחים בחנוכה וגומרים את ההלל בו הוא משום שבו ביום נשלמה    ) כב
  .טפחים_____   טפחים  ולא פחות מ_____   נאמר לא פחות ולא יותר על המצווה שהנרות יהיו בגובה לא יותר מ) כג
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אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל פתגם הקשור לחג החנוכה:

המילה הראשונה

הפתרון  של  הראשונה  באות  נמצאת  המתקבל  הפתגם  של  הראשונה  המילה  של  הראשונה  האות    .1

שבסעיף יב: תפילת __________

האות השנייה של המילה הראשונה נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף יד: בן __________    .2

המילה השנייה

האות הראשונה של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף ז.   .1

 __________ ט.  שבסעיף  הפתרון  של  הראשונה  באות  נמצאת  השנייה  המילה  של  השנייה  האות   .2

ושאינו __________   __________ קודם.

האות השלישית של המילה השנייה נמצאת באות הרביעית של שם אחר לחג האורים.  .3

האות הרביעית של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של הפתרון של הברכה הראשונה שבסעיף   .4

יט.

האות החמישית של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף יב: זמן __________    .5

.__________

המילה השלישית

האות הראשונה של המילה השלישית נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף ט: קריאת התורה    .1

ל __________   __________.

האות השנייה של המילה השלישית נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף יח: ופורים נגזרה על   .2

ה __________.

האות השלישית של המילה השלישית נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף ד.  .3

המילה הרביעית

האות הראשונה של המילה הרביעית נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף טז.   .1

האות השנייה של המילה הרביעית נמצאת באות האחרונה המשותפת לשלוש מבין חמשת בני מתתיהו   .2

של הפתרון שבסעיף ב.

המילה החמישית

שמן  יתן  טו:  שבסעיף  הפתרון  של  האחרונה  באות  נצאת  החמישית  המילה  של  הראשונה  האות    .1

שיספיק ל __________   __________.

האות השנייה של המילה החמישית נמצאת באות הראשונה של הפתרון של הברכה השנייה שבסעיף   .2

יט.

האות השלישית של המילה החמישית נמצאת באות השלישית של שם אחר לחג האורים.  .3

הראשונה  הברכה  של  הפתרון  של  האחרונה  באות  נמצאת  החמישית  המילה  של  הרביעית  האות   .4

שבסעיף יט.
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מלאכות יד

פעילויות לחודש מרחשוון / מאת מלכה אהרונסון

חיסכון במים - "משיב הרוח ומוריד הגשם"
בחודש מרחשוון אנו מתחילים להתפלל "ותן טל ומטר לברכה".

מתפללים לגשם, אבל הוא מתמהמה, גם אם יורד היורה, הוא עדיין לא בכמויות מספיקות להשקות גינה, 

לכן צריך לחסוך במים  - הפעם נחסוך במים ונשקה הגינה דבר שהוא טוב ומועיל גם לשאר ימות השנה.

1. טפטפות במו ידינו מחומרים נפסדים
החומרים:

§ בקבוקי פלסטיק ריקים + המכסה.

§ מדבקות.

§ לורדים לא מחיקים במים.
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אופן ההכנה:

אימרות  לחבר  לחניכים  לתת  כדאי  במים.  החוסכים  ובפסוקים  בציורים  הבקבוקים  את  מקשטים   §
לחיסכון במים כמו:

"צו השעה - חיסכון כל טיפה"  

"בין סיבון הכלים - ברז סוגרים"  

את האימרה כותבים על הבקבוק ומקשטים בציורים ובמדבקות.  §

§ ממלאים את הבקבוק במים, סוגרים את הבקבוק, אך לא עד הסוף - כך שיטפטף ומניחים אותם ליד 
השתיל, השיח שאותם אנו רוצים להשקות וכך יוצרים טפטפות. יש למלא את הבקבוקים מדי שבוע.

הערה: בקבוק ליטר וחצי מחזיק 3-4 ימים ולכן לא צריך להשקות עוד יומיים, לפיכך 6-7 ימים של השקייה 

בליטר וחצי.
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פעילויות לחנוכה

1. נרות מרובעים מחוררים
החומרים:

§ נרות שעווה

§ פתיל

§ קוביות קרח

§ קרטון חלב ריק

§ קופסת שימורים ריקה

§ צבעי פוליכרום ישנים וקטנים ללא שימוש

§ דלי מים

§ פלטה

אופן ההכנה:

§ חותכים את קרטון החלב ל-2 )משתמשים בחלק ללא המכסה(

§ ממיסים את השעווה בתוך קופסת השימורים על אש נמוכה )שהשעווה תומס לאט, היא לא מעלה עשן 
ולא נשרפת(.

§ מכניסים לתוך הקופסה את צבע הפולכרום. מחליטים איזה צבע רוצים - אדום, כחול, ירוק וכו' - צבע 
אחד.

שופכים את קוביות הקרח )גודל הקוביות יקבע את גודל הדקורציה של הנר - החורים שיהיו בו. אם   §
קוביות הקרח גדולות מדי, ניתן לשוברם ולהכניסם לתוך מגבת ולהכות מעט, הקרח נשבר. שופכים את 

הקרח לתוך קרטון החלב חצי מהקרח ומכניסים את הפתיל )מהנר שהמסנו(, מעמידים את הפתיל בצד 

הקופסה, שופכים את הנר הצבעוני המומס על הקרח, ומיד שופכים לתוך קופסאת הקרטון את שאר 

הקרח.

הערה: כל מקום שהקרח יימצא יהיה חור ויצור נר דקורטיבי, כך שגודל הקרח ומיקומו בקופסה   §
יקבעו את עיצוב הנר.
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§ יש לזרוק אותו מיד לדלי מים, המים עוזרים לנר להתקרר ומונעים מילדים להתקרב לנר החם.

§ המים בדלי יוצרים צורות וספות בשכבה העליונה של הנר, וכן עוזרים לקלף את הנייר מעל הנר.

§ לאחר שהנר הפך למוצק לאחר 20-30 דקות והתקרר, מקלפים את הנייר ומקבלים נר דקורטיבי צבעוני.

הערה: אם נחתוך את קרטון החלב קצר יותר נקבל נר בצורת ריבוע או מלבן.
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2. חנוכיית שמן
החומרים:

וניתן  טבעיים  מחומרים  העשוי  אומגה  של  נטוריאל  קרמיקס  חימר  נקרא  לשוק  שיצא  חדש  חימר   §
למחזרו מחדש על ידי השרייה במים.

אופן ההכנה:

§ מחלקים את החימר ל-9 חלקים כאשר את החלק התשיעי - השמש -  חותכים קצת יותר גדול.

§ החניכים מכיירים צורות נר לשמן - מכינים 8 נרות כאשר התשיעי שונה.

§ מניחים על פס עץ, שיש או מתכת את הנרות ומכיניסים פתיל ושמן לכל נר, והרי חנוכיית שמן.
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3. סביבונים
אי אפשר לחגוג חנוכה ללא סביבונים, נרות וחנוכיה.

סביבונים מחומרים נפסדים לגיל הצעיר ביותר.

החומרים:

מכסה של גביע קוטג' / גבינה ולמעשה כל מכסה מפלסטיק  §

§ פלסטלינה בצבעים שונים.

§  שיפוד

אופן ההכנה:

§ החניכים מכיירים בפלסטלינה נחש ושמים אותו סביב המכסה ונחש נוסף בצבע שונה, עד שמגיעים 
לקוטר של 1 ס"מ בערך.

§ תוקעים את השיפוד וחותכים אותו ביחס לגודל המכסה.

פלסטלינה
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גיוון לחניכים הבוגרים יותר:

אפשר להכין את הסביבון בצורה מעט יותר קשה על ידי הכנת עיסת נייר שממנה יוצרים נחש סביב   §
המכסה.

§ לאחר הייבוש צובעים כל סיבוב של נחש בצבע אחר

§ מייבשים בין יום ליומיים, רצוי במקום מאוורר

אפשר לצבוע ב-2 צבעים המתחברים לצבע שלישי, כאשר מסובבים את הסביבון כמו: כחול ואדום -   §
כאשר מסובבים - מתקבל סגול; צהוב וכחול - מתקבל ירוק.

מתכון לעיסת נייר

§ עיתונים ישנים חתוכים לחתיכות גדולות

משרים את חתיכות העיתונים במים למשך שעה-שעתיים, אם ממהרים משרים במים חמים עד שהמים   §
מתקררים.

§ חותכים את הפיסות הגדולות לפיסות קטנות יותר, בקוטר של 2-3 ס"מ כל חתיכה.

§ סוחטים את המים מהנייר

§ לכלי נוסף מוסיפים קמח והרבה מלח עד שהבצק לא דבק לידיים.

§ יוצרים עיגולים ומוכנים לעבודה.

הערה: המלח מוסף לתערבות כדי לשמר את העיסה שלא תתקלקל, ובל תשחית.

4. סביבון יצירתי תלת-מימדי
החומרים:

קרטון, רצוי מקופסה שלא בשימוש  §

§ צבעי גואש או ניירות זוהרים

§ חרוזים, ניירות צבעוניים

§ שיפודים

§ מחוגה

§ צבעים ודבק

דבק לבן
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אופן ההכנה:

§ בוחרים את גודל הסביבון הרצוי. לפי זה מציירים עיגול בעזרת המחוגה, העיגול השני יהיה קטן ממנו 
ב-1-2 ס"מ, העיגול השלישי קטן ב-2-3 ס"מ.

§ אפשר להמשיך עד ל-6-7 עיגולים לפי בחירה.

§ על כל עיגול צובעים או מדביקים ניירות צבעוניים/פסיפס

§ בכל עיגול יש טכניקה אחרת של עבודה - פסיפס של רעיונות.

§ משחילים את העיגולים על שיפוד כאשר ביניהם משחילים חרוז כלשהו.
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5. סביבוני שוקולד - קל, נעים וטעים
החומרים )מתאים ל-8-10 ילדים(:

תבנית סיליקון של עוגיות קטנות  §

§  2-3 חבילות שוקולד

§ קיסמים שיניים או שיפודים.

אופן ההכנה:

§ מרתיחים סיר עם מים ומכניסים לתוכו סיר קטן יותר עם השוקולד החתוך לחתיכות גדולות וממיסים 
את השוקולד.

כאשר השוקולד נמס יוצקים לתוך התבנית ותוקעים קיסמי שיניים, כאשר השוקולד כמעט מתקרר   §
הקיסמים נשארים עומדים.
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6. סביבונים לחניכים יותר בוגרים
§ מכינים את התבנית לבד

§ לוקחים נייר לבן בצורת ריבוע - גודל הריבוע תלוי בגודל הסביבון אותו רוצים לקבל.

§ מעגלים את הנייר לקונוס, אם רוצים סביבון צר וארוך או רחב - כך מגלגלים את הקונוס

§ מהדקים את קודקוד הקונוס כדי שהקיפול לא ייפתח והשוקולד לא ישפך.

§ שופכים לתוך הקונוס את השוקולד ומחזיקים ביד כדקה או שתיים. 

§ מעמידים בתוך כוס ריקה או כוס עם קרח.

§ כאשר השוקולד כמעט מתקרר, תוקעים את השיפוד שיצא מצד שני )היכן שהדקנו(, משאירים להתקרר.

§ כאשר הכל נקרש מקלפים את הנייר.

§ הסביבון יכול להיות כיבוד למסיבת חנוכה.



59

 

חומר אור-קולי

חנוכה
סרטי וידיאו )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

לאור הנרות - )יסודי וחט"ב(  - 300 )כ.ר.(, 227 )א(, 24 - סיפור מלחמת המכבים מופיע בסרט בצילומי    §
ציורים בשיטת האנימציה - עותק אחד של הסרט בשפה האמהרית )בהפקת נהורה(.

פירסומי ניסא )יסודי( - 183  )כ.ר.(, 25 - חנוכה: פירסום הנס מתבטא בהדלקת נרות חנוכה; הדינים    §
והמנהגים הקשורים בחג )מהסידרה "קשת וענן"(.

החשמונאים - )יסודי( - 183 )כ.ר.(, 25 - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה )מהסידרה "קשת וענן"(.   §

534 - מהדורה דמיונית של "מבט לחדשות" מתקופת   ,329 - )על-יסודי( -  חנוכה - מבט אל העבר    §
החשמונאים.

חנוכה - חג דתי וחג לאומי - )על-יסודי( - 536 - דיון בהשתתפות הרב יואל בן נון והסופר יורם קניוק    §
)מהסידרה "שבעים פנים"(.

Hanuka Show )אנגלית( - )הגיל הרך( - 241 - תוכנית במתכונת "רחוב סומסום" לחנוכה.   §

אורות - )כל הגילים( - 30, 173 )ר(, 390 - סרט אנימציה, המתאר, בשילוב של היסטוריה ואגדה, את    §
סיפור חנוכה ולקחיה לדורות )בהפקת גשר(.

המכבים - 502 )ר( )בהפקת גשר(.   §

היום השמיני - 66 )אנג(, 535 )ר( - ברקע הסרט ויכוח בין בעל לאשתו אם להכניס את בנם לבריתו    §
של אברהם אבינו )בהפקת גשר(.

חגים ומצוות - 193 )ר( - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזה, תפילין, בהפקת הסוכנות היהודית.   §

חידון - 239 - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה )מתוכנית "פיצוחים"(.   §

Hanuka  - 287 )אנגלית( - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה - דינים, מנהגים ושירים.   §

חנוכה - 879 - )מסידרת "פרפר נחמד"(.   §

חנוכה - 882 - חג מדליק )מסידרת "פרפר נחמד"(.   §

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - 988 - שירי ילדים.   §

כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - 1117 - תיאטרון בובות של נעה אריאל מספר את    §
סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.

חומר עזר
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קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

ראה אתר האגף 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/haverimlareshet/chageyisrael/chanukah.htm

מקורות קצרים 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/mekorotnose/moadim/chanukah.htm

קלטות קול )המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית(

-  מרד החשמונאים.    2040

-  יהודה המכבי כובש את ירושלים.  2125 ,2091

-  מירושלים לתקוע.    2092

-  מאתיופיה לישראל - מסורת חגי ישראל באמהרית.    2267

-  מעשה במנורה - תיאור עבודת יום יום במקדש )ע"פ הרמב"ם( בהפקת תלמוד     2261

                                    תורה נחלה

Debbie Friedman - Miracles & Wonders  -    2285

-  שירי חנוכה - מחרוזת שירים לילדים.    2392

שקופיות )המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית(

חנוכיות - )משרד החינוך(

חג החנוכה  -      3006

חנוכה בקהילות ישראל )זאב רדובן(.  -      3007

ארץ ישראל תחת שלטון יוון ותקופת החשמונאים )זאב רדובן(.  -      3029

שקופיות + קלטת
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פתרון לתשבץ חשוון-כסליו

פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת נח                   

מגדל בבל. פרק יא: פסוקים א, ב, ט.  )1
הראשון - ה' "אני ראשון ואני אחרון" )ישעיהו מד:ו(.  

"בעצם היום הזה".  )2
נח ומשפחתו נכנסו לתיבה - בראשית ז:יג. א.   

בני ישראל יצאו ממצרים - שמות יב:ז. ב.   
משה רבנו מת - דברים לב:מח. ג.   

פרשת לך לך                     
ראה בראשית טו:ב.    )1

כדרלעמר והמלכים אשר אתו היכו את הזוזים - בראשית יד:ה. א.    )2
משה היכה את סלע - במדבר כ:יא-יב. ב.    

פרשת וירא                     
צחוקם של אברהם ושרה - בראשית יז:יב, יז, יח.   )1

האיל - בראשית כב:יג.  )2

  
  

  ע"תשרי תש�ט" תשסאלולתשב� פתרו� 
  2אביב � תל–  חינו�– 24דג� 

  
  

  שילה הרשושני�
  
  
  

 מ ע ה ד ח א   ל א ק ז ח י

 ז ב   נ י ט נ ו ב ל   ר ע

 ר י ש י   ד ב ח   י ל י נ

   ר ד א נ   ד   ר פ ו ג  

 כ   ה ל   ב ל ה   ה ר   י

 כ ר ד   ב ס   ל ח   י פ ש

 ר   ב ו ר ו ז ו ל ר א   ר

 ה מ   נ י ק נ י י ש   ח א

 מ י ר ז ת   ו   ל י נ ו ל

 ד ד י ה   ר ק ש   ש ו כ ר

 י ע מ   ר צ   ת כ   ד ר ו

 נ   ה נ ח   א   פ נ ע   ק

 ה פ   ה ל י ס ק ל ת   נ ח

   ר ש ג   נ ו ר   נ ד ע  

 ק ש נ   נ י פ ו ר   י מ ש

והי מ ר י  נוק ר י ה
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פרשת חיי שרה                     
יצחק ורבקה - פרק כד:סג-סז, וראה רש"י לפסוק יז.    )1

העבד פגש את רבקה - בראשית כד:טו. א.    )2
יעקב פגש את רחל - בראשית כט:י. ב.    

משה פגש את בנות יתרו - שמות ב:טז-יז. ג.    
שאול ונערו פגשו את הנערות - שמואל א:ט:יא. ד.    

פרשת תולדות                     
יהודית, בשמות פרק כו:לד-לה.    )1

עשיו - פרק כז:טו.  )2

פרשת ויצא                     
השלום לו? - שלום - פרק כט:ו.   )1

רחל שיקרה את לבן אביה בעניין התרפים - בראשית לא:לד-לה. א.   .2
מיכל שיקרה את שאול אביה - שמואל א: פרק יט:יד-יז. ב.   

פרשת וישלח                     
אלוהי הנכר והנזמים - פרק לה:ג, ד, י.   )1

דבורה מינקת רבקה - פרק לה:ח.  )2

פרשת וישב                     
תקוות חוט השני שהצילה את משפחת רחב הזונה - יהושע ב:יח. א.    )1

הפתילים - בראשית לח:יח. ב.   

חנוכה                    
= פסולה: אם הנרות מונחים בגובה מעל עשרים אמה, לא יצא ידי חובתו. כ"ף    )1
= א - ח תדליק: "מוסיף והולך", כבית הלל, ולא להיפך )"פוחת והולך"(. אח"ת     

= עד שתכלה רגל )מן( השוק. עשר"ה   
= )משמאל לימין( בין השמשות זמנה. זה"ב   

= מצווה להניחה אצל הפתח. מלא"ה   
= קרוב טפח )ל(רשות )הרבים(. קטר"ת   

וכן  והבריאות,  המראה  יפות  הפרות  את  הבשר  ודקות  המראה  רעות  הפרות  אוכלות  פרעה,  בחלום  א.   )2
בולעות השיבולים הדקות את השיבולים הבריאות והמלאות.

תופעה זו של התגברות החלש על החזק באה לידי ביטוי בולט בנס חנוכה: "מסרת גבורים ביד חלשים"    
)מתוך "על הניסים"(.

וטובות,  בריאות  אחד  בקנה  עולות  שבלים  שבע  )"והנה  פרעה  בחלום  המופיע  אחד"  "בקנה  הביטוי  ב.   
בראשית מא, ה( מופיע שוב בתנ"ך בעניין אחד בלבד - המנורה: שלושה גבעים משקדים בקנה האחד 
כפתור ופרח ושלשה גביעים משקדים בקנה אחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה 

)שמות לז, יט(.
בנימין  יוסף אתם את  וירא  לזו:  זו  האותיות של "חנוכה" מופיעות ברצף אחד בשתי מילים סמוכות  ג.   
בצהרים  האנשים  יאכלו  אתי  כי  והכן  טבח  וטבח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו  על  לאשר  ויאמר 

)בראשית מג, טז(.
ביד  וטמאים  מעטים,  ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גבורים  ...מסרת  קוראים:  אנו  הנסים"  "על  בתפילת  ד.   

טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזרים ביד עוסקי תורתך...
סה"כ הידים - חמש, ככתוב בפרשת מקץ: וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימין ממשאת    

כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו )בראשית מג, לד(.
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בסוף פרשת "מקץ" ישנה הערת מסורה: קמ"ו, חזקיהו אמציה יהיה לי עב"ד סימן ותיבות אלפים כ"ה. ה.   
בשום  דהיינו,  בתורה.  פרשיות  בסופי  המסורה  הערות  כל  בין  במינה  יחידה  הנ"ל  המובלטת  ההערה    
פרשה, פרט לזו שלנו, אין התייחסות למספר התיבות בפרשה. יודעי ח"ן סבורים, שציון מספר התיבות 

בפרשה - 2025 - יסודו בקשר לחג החנוכה.
250 = "נר" בגימטריה     

2000 = כפול 8 נרות    
25 = כ"ה )בכסלו(    

    2025 = סה"כ     

הפתרונות לתפזורת חג חנוכה

חודש, מילה, שבת א( 
יהודה, שמעון, יוחנן, אלעזר, יונתן ב( 

נר אחד ג(  
לא יברך ד(  

יחזור ויברך ה(  
זכר למנורה, מקדש, לפרסם את הנס ברבים ו(  

שלושה ז(  
נשיאים,בהעלותך ח(  
ראש חודש, תדיר ט(  

תכלה רגל מן השוק  )שזהו הזמן שהאנשים עדיין חוזרים מהשוק ואז יש פרסומי ניסא לבני רשות הרבים( י(  
פוחת והולך, פוחתים והולכים - )שהוא סימן כליה לאומות העולם( יא(  

הדלקת נרות, ערבית יב(  
האשה השונמית, אלישע יג(  

חנינא בן דוסא יד(  
חצי שעה, צאת הכוכבים טו(  

מתענים, מספידים טז(  
)ח'(  שמונה  נ')נרות(  )ו'(והלכה  כ')כבית(  ה')הלל( יז(  

נשמות, גופות יח(  
"להדליק", "שעשה ניסים", "שהחיינו" יט(  

שבת חנוכה, ראש חודש, זאת חנוכה כ(  
זאת חנוכה כא(  

מלאכת המשכן, נס כב(  
עשר, שלוש כג(  

פתרון הפתגם הקשור לחג החנוכה הוא:

עד שתכלה רגל מן השוק

.




