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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אלול
הקדמה

חודש אלול הוא החודש השישי לחודשי השנה מניסן והחודש השנים-עשר מחודש תשרי.

שם החודש עלה עם שבי ציון מבבל (ירושלמי, ראש השנה א, הלכה ב). הוא נזכר לראשונה בספר נחמיה 

ו:טו.

אין ימים יפים מימי אלול לחשבון נפש. בגלל הימים הנוראים הבאים אחריו, נעשה אלול לחודש הרחמים 

הספרדים  בקהילות  בשופר.  ותוקעים  לסליחות  משכימים  הדין.  ליום  וההתכוננות  התשובה  והסליחות, 

מראש חודש אלול עד יום כיפורים ובקהילות אשכנז מתחילת השבוע שבו חל ראש השנה.

ימי אלול מסוגלים לתשובה מֶיֶתר ימות השנה לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם. הנה כי 

כן, כשחטאו ישראל בחטא העגל ונשתברו הלוחות, עלה משה רבנו למרום בראש חודש אלול לקבל לוחות 

שניות ושהה שם ארבעים יום עד יום כיפורים. וכתוב בספר תנא דבי אליהו: "ישראל היו נוהגים כל אותם 

ימים צום ותענית... ולפי כשעלה משה תקעו בשופר במחנה להודיע לישראל שלא יטעו עוד, לכן גם אנחנו 

נוהגים לתקוע בשופר בכל יום מראש חודש אלול "כרמז לסגולתו של אלול ולקרבה המיוחדת שבין כנסת 

ישראל לדודה הקב"ה.

ימי  ארבעים  על  מרמזות  המילים  שבסופי  היו"דים  ארבע  לי".  ודודי  לדודי  "אני  אלול  תיבות  ראשי 

התשובה שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים.

אלול בטבע

חודש אלול, סופו בגשם טבול, כך אומרים עובדי האדמה. אכן בחודש אלול חלה תמורה באקלים בחקלאות 

בארצנו  שקיננו  העופות  מתארכים.  והלילות  חדלים  והחום  היובש  יורדות,  הטמפרטורות  כולו.  ובטבע 

בחודשי הקיץ עוזבים ואחרים באים במקומם.

התשובה  חודש  עם  אלול  מזל  את  קשרו  העברית  במסורת  בתולה.  החודש:  של  מזלו 
והרחמים כלפי "בתולת ישראל" כפי שכתוב "שובי בתולת ישראל" (ירמיהו לא). בסיפור 

בורא?  אתה  מה  אב)  חודש  מזל  אריה,  (אחרי  ואחריו  נאמר   ..... שבפסיקתא  הבריאה 

"בתולה שעתיד אדם לשמוח כבתולה".
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אירועים 
א באלול ב' תמ"ח (2448) לבריאת העולם - על פי המסורת משה רבנו עלה על הר סיני להתפלל לפני 

לחודש  בעשירי  הקב"ה  לו  ונתרצה  העגל,  חטא  על  וסליחה  עמו  על  רחמים  ולבקש  הקב"ה 

נקבעו הימים האלה לדורות כימי  כן  לו "סלחתי כדבריך". על  (יום הכיפורים) ואמר  תשרי 

רצון, תשובה וכפרה.

יז באלול תרצ"ה (1935) - פורסמו "חוקי נירנברג". במהלך ההיסטוריה עברה שנאת ישראל כמה גלגולים. 

הגזירות, שנחקקו נגד יהודים, היו בעיקרן בעלות אופי מדיני.

מיתוסים  גם  ישראל  לשנאת  חבריה  הוסיפו  בגרמניה  הנאצית  המפלגה  של  הקמתה  עם    

ואמונות תפלות של המוני העם, וטענו כי היהודים זוממים להשתלט על העולם. הטיעונים 

לּווּו  ב"הוכחות" למיניהן, והידועה ביותר ביניהן הם הפרסומים השקריים "הפרוטוקולים 

של זקני ציון". ה"פתרון" שהגו הנאצים כדי להיפטר מן "הגזע היהודי הנחות" היה השמדתו 

הפיזית, אבל הדבר נעשה בשלבים: נידוי חברתי-כלכלי, ריכוז בגיטאות, משלוחים למחנות-

ריכוז והשמדה שם. הנאצים ימ"ש בגרמניה חוקקו יותר מ-2,000 חוקים נגד היהודים. תוכנית 

המפלגה הנאצית כללה ארבעה סעיפים:

יהודים לא יוכלו להית אזרחים ולכן מעמדם החוקי יהיה מעמד של זרים.   .1

אסור יהיה ליהודים לשרת במשרות ציבוריות.  .2

יש למנוע הגירת יהודים לגרמניה.  .3

יש להשעות ממשרתו כול יהודי שהוא בעליו של עיתון גרמני או עורכו.  4

באותה עת לא היו הדרישות הללו חדשות ואף לא נראו רדיקליות במיוחד, למעשה הן היו 

מלחמת  לפני  כבר  האנטישמיים  הפוליטיים  והגופים  המפלגות  שהציעו  התוכניות  על  חזרה 

העולם הראשונה. הן עלו בקנה אחד עם הרעיונות והתקוות של חוגים נרחבים באוכלוסייה 

הגרמנית.

(הפרלמנט  ב-15 בספטמבר 1935 כשהרייכסטאג  יהודית היה  גדול שני של חקיקה אנטי  גל 

הגרמני) אישר במושבו בנירנברג שני חוקים שהביאו לידי הפרדה חוקית וחברתית סופית בין 

יהודי גרמניה לגרמנים:

חוק האזרחות הגרמני ששלל מן היהודים את האזרחות הגרמנית, ואשר זיכה באזרחות  א. 

זו תושבים מגזע ארי טהור בלבד.

אסר  לגרמנים  יהודים  בין  תערובת  נישואי  שאסר  הגרמני,  העם  טוהר  להגנת  החוק  ב. 

העסקת משרתות גרמניות בנות 45 ומטה בבתי היהודים ואסר הנפת הדגל הגרמני בידי 

יהודים. משני חוקי יסוד אלה הסתעפו הגזירות שגזרו הנאצים לאחר מכן על היהודים.
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חודש תשרי
הקדמה

חודש תשרי הוא החודש השביעי למניין החודשים מניסן, והחודש הראשון לחודשי השנה.

שמו הבבלי תושריתום שפירושו ראשית. השם נקלט בתוכנו ונתקדש בקדושת ישראל, כדי לזכור תמיר את 

שיבת ציון מבבל.

חודש תשרי הוא חודש הבריאה שבו נברא האדם והוא חודש המשפט של דין שמים וחודש החגים.

מזל החודש - מאזניים.

האדם  ומעשי  העולם  מעשה  נשקלים  שבו  הדין  כחודש  החודש  של  תוכנו  את  לסמל 

במאזניים.

ובמשקל  במידה  הכל  נעשה  שבה  הבריאה  את  לסמל  באות  שמאזניים  אומרים  ויש 

כבמאזניים.

ולמה נקרא המזל והמשקולת מאזניים? - מפני שתולים את הזכויות והחובות באיבר השמיעה שהוא אוזן 

וקללה את הברכה אשר תשמעו...  לפניכם היום ברכה  נותן  ישראל "ראה אנכי  לבני  כפי שאמר הקב"ה 

הקללה אם לא תשמעו - הכל תלוי בשמיעה ובאוזן. בבית המקדש היו מקדשים את הכהנים בנתינת דם 

קרבנות על תנוך האוזן. ושתי כפות המאזניים דומות לשתי אוזניים - לרמוז שעל האדם לשמוע תמיד.

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 

חגנו"  ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  הפסוק  פי  על  לעשור,  כסה  בין   - התקופה  את 

(תהלים פא:ד).

 

ג תשרי - 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.
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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 

יום  נקבע  לפיכך  שוממה  נותרה  והארץ  הפליטה  שארית  נתפזרה  וכך  למצרים,  וברחו 

צום, המבטא את פיזור שארית הפליטה שנותרה ביהודה (ליתר פרטים, ראה ספר מלכים 

ב:כה, כו-כח, ירמיהו, פרקים מא-מב).

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 

התהפך  מהרה  עד  אך  הישגים,  האויב  לכוחות  היו  ימים  מספר  במשך  הגולן.  וברמת 

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 

ארמייה  ולכתר  לתעלה  ממערב  גדול  שטח  במצרים  לכבוש  התעלה,  את  לחצות  צה"ל 

מצרית שלימה ממזרח לה.

שבהתקפה  ההפתעה  בשל  בצל  הושמו  כשלעצמם,  גדולים  הישראליים,  ההישגים 

מ-2,500  יותר  הגדול:  הנפגעים  ומספר  רבים  בתחומים  המוכנות  אי  המצרית-סורית, 

ועדת  מסקנות  לנוכח  ובעיקר  המלחמה,  אחרי  שבויים.  ו-300  פצועים   7,500 הרוגים, 

חקירה בראשות השופט אגרנט, חלו שינויים גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

בד' בתמוז תש"ס ספר התורה שנלקח שלל כשמוצב המזח נכבש במלחמה הוחזר לישראל. 

מוצב המזח היה אחרון המוצבים שנכבש על ידי המצרים. ו-37 מחייליו נפלו בשבי.

מפקד המוצב סיפר "החלטנו לקחת את הספר בשבי כי חשבנו שהוא ישמור עלינו".

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

כב בתשרי - 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).

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

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

טז בתשרי תרס"ו (1905) - הופעלה לראשונה רכבת העמק.

בתחילת  נבנתה  אשר  החיג'אזית  הרכבת  מסילת  שלוחת  של  הנפוץ  השם  הוא  העמק  רכבת    

המאה ה-20 בניצוח המהנדס הגרמני היינריך אוגוסט מייסנר.

מפעל זה הכניס רוח חדשה לעמקי צפון הארץ. הדבר בא לביטוי במלחמת העולם הראשונה    

ובשלושים השנים שלאחריה.

גם הקמת תחנת הכוח ההידרו-אלקטרית בנהריים, נעזרה רבות ברכבת, באמצעותה הועבר    
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כל הציוד הכבד שהגיע לחיפה. המסילה הונחה לתוך התחנה ומאות הפועלים שהקימוה, נסעו 

בה מדי שבוע לחיפה, לתל-אביב ולירושלים.

ההתיישבות היהודית הטרייה בעמק יזרעאל ובבקעת כינרות נעזרה רבות בשירותי הרכבת.    

גידול  החל  כך  ובעיקבות  יזרעאל  עמק  למרחבי  ההגעה  התאפשרה  המסילה  של  בעזרתה 

משמעותי באוכלוסייה היהודית של האזור. כידוע כל החומרים בעזרתם הוקמו מרבית יישובי 

ביותר  המשמעותית  התרומה  הרכבת.  ידי  על  למקום  הובאו  יזרעאל,  שבעמק  ומגדל  חומה 

שהעניקה רכבת העמק ליישובים הצעירים זכתה לכינוי "רכבת החלב" שהובילה את תוצרתם 

החקלאית לשווקים בארץ.

כדי  מרובות.  להתנכלויות  למוקד  הברזל  מסילת  הפכה   1936 בשנת  הערבי  המרד  פרוץ  עם    

להתמודד עם הבעיה הוקם "משמר הרכבת".

הבריטים  ממדיניות  בארץ-ישראל  היהודי  ביישוב  ששררה  האכזבה  בעיקבות   ,1945 בשנת    

תנועת  בארץ  הוקמה  לארץ-ישראל,  ההגירה  וזכויות  ליהודים  הלאומי  הבית  הקמת  בנושא 

ברחבי  וביטחוניות  אסטרטגיות  בתשתיות  לפגוע  למטרה  לה  שמה  זו  תנועה  העברי.  המרי 

הארץ כדי להניא את ממשלת בריטניה מכוונותיה הפוגעות כלפי יהודי הארץ.

מאות  פשטו  שבו  הרכבות",  "ליל  לכינוי  זכתה  התנועה  שביצעה  הראשונות  הפעולות  אחת    

חוליות חבלה על מיתקני הרכבת הפזורים לכל אורכה של הארץ. בפעולה זו השתתף בין היתר 

רחבעם זאבי (ז"ל) אז חייל צעיר בשורות הפלמ"ח.

את תחילת קיצה של רכבת העמק נהוג לראות ב-1948. באותו לילה שפשטו פלוגות ההגנה    

על כ-200 נקודות על פני רשת מסילות הברזל וחיבלו בהן קשות כדי לעכב ולמנוע את פלישת 

צבאות ערב הממשמשת ובאה.
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כה בתשרי תרע"א (1910) - ייסוד דגניה א "אם הקבוצות" בהתיישבות החדשה בארץ-ישראל. 

הקדמה - עמק הירדן

ארץ- את  מחלק  הסורי-אפריקני.  הבקע  מן  חלק  שהוא  הירדן  לאורך  וארוך  צר  עמק 

ישראל לשניים: עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי. אורכו ממורדות החרמון ועד 

העיקריים  חלקיו  מ'.  כ-725  לדרום  מצפון  ירידתו  ושיעור  ק"מ   168  - המלח  ים  לצפון 

כנרת, עמק הירדן התיכון  ים  (או עמק החולה), אגן  מצפון לדרום: עמק הירדן העליון 

(הכולל גם את עמק בית-שאן) ועמק הירדן התחתון (המסתיים בערבות יריחו). לפעמים  

רק  מיוחס  הוא  ולפעמים  התחתון  ולחלקו  התיכון  לחלקו  רק  הירדן  עמק  השם  מיוחס 

מתקופת  יישוב  מקום  הירדן  עמק  שימש  ארכיאולוגיים  סקרים  פי  על  התיכון.  לחלקו 

האבן החדשה, ועל פי עדויות היסטוריות שימש זירת קרבות כמעט בכל התקופות ובכל 

בחלקו  מכוסה  ברובו,  שומם  הירדן  עמק  היה  בארץ  היהודי  היישוב  בהתחדש  הדורות. 

ביצות מארה ודליל אוכלוסין. היישוב היהודי הראשון בעמק חולה הוקם בסוף המאה 

ה-19 (יסוד המעלה, 1883), והיישובים הראשונים בעמק הירדן התיכון הוקמו בתחילת 

המאה ה-20 (מנחמיה - 1902, חוות כנרת - 1908, המושבה כנרת - 1909, דגניה א - 1909). 

גם אחרי כן הוסיף היישוב היהודי להתפתח בעיקר בעמק החולה, באגן ים כנרת ובעמק 

מעיראק  מסוריה,  ערב  צבאות  הירדן  לעמק  פלשו  העצמאות  במלחמת  התיכון.  הירדן 

ומירדן. על פי הסכם שביתת הנשק נכלל עמק הירדן התחתון בתחום ממלכת ירדן. חלק 

זה נכבש במלחמת ששת הימים והוא נכלל עתה בשליטת ישראל. אחרי המלחמה הוקמו 

גם בעמק הירדן התחתון (בבקעה) כמה יישובים יהודיים. 

דגניה ממוקמת בקצהו הדרומי של ים כינרת, כ-10 ק"מ מדרום לטבריה. ראשוני דגניה שבאו    

מרוסיה יישבו את אדמות הכפר הערבי אום ג'וני שנרכשו בידי הקרן הקיימת לישראל. הם 

הקימו את יישובם על יסודות שיתופיים, ובכך היו לקבוצה הראשונה שממנה התפתח לימים 

רעיון הקיבוץ.

הראשונים  בחצר  מתכנסים  הקבוצה  חברי  היו  ומפרכים  ארוכים  עבודה  ימי  של  בסיומם    

ומתדיינים במשך שעות הערב והלילה ואט אט גיבשו את עקרונות של "אורח החיים היפים" 

שוויון, חירות ודמוקרטיה. בתחום השוויון כללו את ערך העבודה - אין עבודה חשובה ואין 

עבודה בזויה; את היחסים בין בני האדם - כולם שווים ואין דבר היכול לגרום להעדפת חבר 

הייתה  החירות  לתמורה.  התרומה  בין  הקשר  ביטול   - בצריכה  השוויון  ואת  חברו;  פני  על 

שחרור הפרט מן הדאגה לחומר והתפרקות מן הרכוש הפרטי, לכן הקפידו המייסדים להכריז 

שהקרקע שאותה עיבדו וממנה חיו, תהיה רק פיקדון בידיהם ותמשיך להיות אדמת הלאום. 

כמו כן כל הרכוש הינו רכוש הכלל. יחס זה לרכוש הפרטי יצר חברה שהחברים בה היו בעלי 

חירות ללא מנצלים וללא מנוצלים. הוחלט גם על דמוקרטיה - אין מנהלים ומנוהלים. אסיפת 

חברים הייתה מוסד העל, בה דנו בכל עניין וכל החלטה התקבלה על דעת הרוב. כאשר התגבשו 

נמצאה  הקיבוצית,  התנועה  של  יסודותיה  להיות  הפכו  שלימים  בקבוצה,  לחיים  העקרונות 

קבוצת חברים, במיוחד זוגות נשואים שהסתייגה מן השיתוף הכולל - הם חיפשו דרך להקים 
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כפר שיתופי שישלב משק משפחתי אינדיבידואלי עם יסודות שיתופיים אמיצים. על רקע זה 

עזבו את דגניה כמה חברים.

ב-1911 השתקעה במקום "הקומונה החדרתית" - קבוצת פועלים שדגלה בעיקרון השיתופיות.    

יישוב  ממרכזי  מהניתוק  האקלים,  תנאי  מחמת  הקבוצה  חברי  סבלו  הראשונות  בשנים 

וחלוצים  דגניה  ידי אחדים ממייסדי  על  נוסדה   1920 ומהתנכלות השכנים הבדוויים. בשנת 

נוספים קבוצה חדשה שנקראה דגניה ב. ב-1921 נוסדה גם דגניה ג אך קבוצה זו התפרקה מהר 

וחבריה עברו לקיבוץ גניגר בקרבת מגדל העמק.

במרוצת השנים הפכה דגניה א לתחנה וציון דרך בתולדות העבודה וההתיישבות בארץ. בימי    

מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט שימשה בסיס לפלוגות השדה וערב מלחמת העצמאות שימשה בסיס 

הסורים  הפולשים  את  ב  דגניה  שכנתה,  ומגיני  מגיניה  הדפו  העצמאות  במלחמת  לפלמ"ח. 

שהגיעו עד שערי המשק.

ניתן לבקר במספר אתרים בדגניה א:   

לארץ-ישראל  עלה  הוא  א.  דגניה  בקיבוץ  ונפטר  באוקראינה  נולד  גורדון  א"ד   - גורדון  בית 

בשנת 1904 ועד מותו פעל להגשמת החזון של תחיית העם היהודי והצעיר היהודי בארצו. הוא 

ראה בעבודה תכלית קיומו של האדם ולא אמצעי בלבד. הוא הצטרף אל צעירי העלייה השנייה 

בכל עבודה קשה וסבל את סבלם של הפועלים בעת ההיא. הוא נדד במקומות שונים בארץ 

ובשנותיו האחרונות חי בדגניה, שם נפטר ממחלה ממארת. רעיונותיו השפיעו השפעה מכריעה 

על חלוצי העלייה השנייה והשלישית. ביתו הפך למוזיאון ובו בית נכות לחי, לצומח ולדומם.

לפרטים נוספים בטלפון 04-6608410   

 - הראשונים  בחצר  המוזיאון 

האוכל  בחדר  השוכן  במוזיאון, 

הראשון של דגניה, מוצגת ראשיתה 

של  מהתארגנותה  החל  דגניה,  של 

לאום  הליכתה  בחדרה,  הקומונה 

הקבע  יישוב  הקמת  ועד  ג'וני, 

וההחלטה על השם "דגניה". מטרת 

ראשוני  את  להנציח  המוזיאון 

דגניה, שהיו הגרעין הראשון להגשמת רעיון הקבוצה בארץ. פועלם והישגיהם של הראשונים 

משתקפים בצילומים, במסמכים, במכתבים, במפות, בדגמים, בכתובות ובמוצגים שונים.

בנקודת הקבע;  ובניית הבתים החדשים  ג'וני  - תקופת אום  הנושאים המוצגים: "ראשית" 

"פיתוח המשק" - גיוון הענפים, מעבר למשק מעורב, ענפי בית כפתרון לבעיית עבודת החברות; 

"התפתחות הקבוצה" - הווי, חג ומועד; מפעל המים ותעשייה; היישוב והאוכלוסייה, מוסדות, 

ילדים ונוער, ענפי חקלאות ותעשייה. 

במקום אולם הרצאות וסרטים ואולם לימי עיון. 
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כה בתשרי תרפ"א (1920) - פתיחת אסיפת הנבחרים הראשונה ליהודי ארץ-ישראל. 

אסיפת הנבחרים הייתה המוסד העליון של יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 

האסיפה  וב-1944.  ב-1931  ב-1926,  מכן  ולאחר   1920 באפריל  נערכו  ראשונות  בחירות 

החליטה כי היא "המוסד העליון לשיפור ענייניו הציבוריים הלאומיים של העם העברי 

1928 פירסמה ממשלת  בארץ-ישראל ונציגתו היחידה כלפי פנים וכלפי חוץ". רק בשנת 

הגוף  היא  הנבחרים  אסיפת  כי  שקבעו  הממשלתיות  והתקנות  האישור  את  המנדט 

אוטונומיות בתחומי החינוך, העזרה  לה סמכויות  ישראל"  "כנסת  ידי חברי  על  הנבחר 

מתוכה   .171 עד  לבסוף  עלה  והוא   71 חבריה  מספר  היה  תחילה  והרבנות.  הסוציאלית 

נבחר הוועד הלאומי, שהוציא לפועל את החלטותיה. האסיפה הפסיקה לפעול עם הקמת 

המדינה. 

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

אוהב  היה  הי"ד  (גנדי)  זאבי  רחבעם 

כל  על  ארץ-ישראל  גדול,  ארץ-ישראל 

לומר  נהג  הי"ד  גנדי  ומרחביה.  שטחיה 

של  בארץ-ישראל  מטייל  "כשאתה 

נעליך, שהרי אתה דורך על פסוקים." 

אהוב  היה   ,(2001-1926) זאבי  רחבעם 

מסירותו  בשל  רבים  ידי  על  ונערץ 

לארץ-ישראל ועם ישראל, בשל הגינותו 

כן  כמו  לחבריו.  נאמנותו  ובשל  ויושרו 

השבויים  למען  ופעילותו  דאגתו  היו 

והנעדרים. על שמו נקרא כביש בבקעה 

כשר  כיהן  הירצחו  בעת  גנדי.  דרך   -

התיירות בממשלת ישראל. 

החוק  את  הכנסת  קיבלה   ,2005 ביולי 

ז"ל.  זאבי  רחבעם  של  זכרו  להנצחת 

להנצחת  עמותה  תוקם   - החוק  פי  על 

מורשתו והקצאת חמישה מיליון שקלים להקמת אתר הנצחה.

אופניים  מסע   - ז"ל  זאבי  רחבעם  השר  ע"ש  הלפיד  מירוץ  מתקיים  בחנוכה  שנה  בכל 

בבקעת הירדן.

.www.gandi.org.il לפרטים נוספים על רחבעם זאבי ז"ל באתר
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חידון אלול התש"ע - תשרי התשע"א
המצליח לענות על שש מתוך שבע החידות יזכה בפרס.

 

בלונדון פעילות נמרצת כדי לקבל הבטחת תמיכה של האימפריה הבריטית

בניסיונם של היהודים לחזור לביתם. הכל כמעט מוכן, אבל רק כמעט, 

ביום אחד מתייצבים לפתע, בנחישות ובנמרצות, עסקנים יהודים(!) 

הטוענים כי לאומיותם היא בריטית ובתור שכזו כל הכרזה על 

"בית לאומי" ליהודים במקום כלשהו, אינה לרוחם!. ואז נכנס הוא למערכה. 

רב שגלה מעירו ומארצו, אל מול מעלת סיר אדווין מונטאגיו, 

המיניסטר לענייני הודו. באיגרת שכתב הרב ושהופץ בכל בתי הכנסת בלונדון

והוקרא לפני קריאת התורה, השמיע את זעקתו. 

עד לפרלמנט הבריטי הגיע הדבר וההצהרה יצאה לדרך.

מי מכיר ומי יודע במי מדובר (יישובים ומוסדות המשמרים את שמות המעורבים בפרשה).

רמז דק, לא יזיק: יום עלייתו השמיימה היה בחודש אלול. 

בחג הסוכות באותה שנה שבסיפור הקודם, הייתי כבר בידם. 

אפילו בני היישוב שבו חייתי הרחיקו עצמם מעליי.

ואני עצמי הרי רציתי רק בטובתם ובטובת העם שלי כולו. ולכן סיכנתי את עצמי. הם עינו אותי ואני לא 

נשברתי. בביתי שלי הערמתי עליהם, הגעתי לאקדחי ויריתי בראשי. גססתי ובכ"ג בתשרי תרע"ח השבתי 

את גופי ואת נשמתי ליוצר האדם.

מה יודעים אתם עלי?? רמז קטן: ביישובי מצוי יקב.

בדרך האתרים - מס' 36

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                                 

נכון, יש לי הרבה חסידים וגם הרבה מתנגדים. 

אבל, מי שמשתוקק לשפטני, יואיל נא לחטט בתולדותיי, ואז ...נראה אותו! 

נולדתי בדגניה, גדלתי בנהלל, השתתפתי בפלוגות הלילה, 

נאסרתי בידי הבריטים, שוחררתי ועזרתי בכיבוש סוריה, 

פיקדתי בכיבוש לוד ורמלה, עליתי עד לדרגת רמטכ"ל בזמן כיבוש סיני, 

חבר כנסת, שר, ארכיאולוג (וחובב עתיקות), אוהב תנ"ך, 

שר ביטחון במלחמה מפוארת וגם במלחמה כואבת. 

בעצם ימי חג הסוכות לפני  כשלושים שנה נפטרתי. התכירוני?

נולדתי ברוסיה לפני 112 שנים. הועליתי לארץ בילדותי

וזו התחברה עם ילדותה של העיר העברית הראשונה, 

שבחולותיה ובאורה העז התפלשתי. 

גם בעקבות הרב הרואה למרחוק דשדשתי. 

למדתי ב"בצלאל", בווינה ובברלין. 

לאהבת חיי - ילדים, הקדשתי את כל קשת גווני. 

בחודש הזה נולדתי ולפני שלושים שנה נפטרתי. 

מה עוד יודעים אתם עליי?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 34
- נולד ב-טו תשרי, תרנ"ז (22.9.1896) בגליציה שבפולין, למשפחה רבנית  אורי צבי גרינברג (אצ"ג)   .1

ולכן קיבל חינוך תורני  (נצר למשפחת החסידית מסטרליסק המכונה השרוף שעל שמו הוא נקרא) 

ברוח החסידות.כשהיה בן 16 פירסם את שיריו הראשונים בעברית וביידיש. היות והייתה לו אזרחות 

(כהרגלם)  הפולנים  ערכו   1918 בשנת  הראשונה.  העולם  במלחמת  האוסטרי  לצבא  גוייס  אוסטרית 

פוגרום ביהודים ומשפחתו של אצ"ג ניצלה. אצ"ג פירסם חוברת ובה האשים את הנוצרים ביחסם 

ליהודים ובעיקבות כך הוציא השלטון הפולני צו מאסר נגדו ולכן נאלץ לברוח מפולין לגרמניה. שם 

המשיך אצ"ג לפרסם מאמרים והידוע בהם ניבא את השמדת היהודים באירופה. בחנוכה של שנת 

תרפ"ד (1924) עלה לארץ וסייר בה לאורכה ולרוחבה.

את  וכן  היהודים  של  העליבות  את  וראה  הבית  ולהר  לירושלים  כשהגיע  לאצ"ג  נשאר  קשה  רושם   

המסגדים שתפסו את מקומו של בית המקדש. אצ"ג היה מקורב לחלוצים ולכן כתב עליהם דברי שבח 

רבים ואולם הוא יצא כנגד הנהגת היישוב אשר לטענתו לא עשתה די כדי להגן על היהודים והתרפסה 

בפני שלטון המנדט. עקב דעותיו חבר לתנועה הרוויזיוניסטית בראשותו של זאב ז'בוטינסקי. במהלך 

העולם  מלחמת  בפרוץ  מאוחר  שיהיה  לפני  וקצת  באירופה  בשליחות  אצ"ג  שהה  השלושים  שנות 

השנייה הצליח להימלט חזרה לארץ. בשנת 1951 פרסם את ספרו הידוע "רחובות הנהר" אשר מתאר 

את חורבן יהדות אירופה. בספרו, יוצא אצ"ג בהתקפה על הקב"ה, על אומות העולם ועל הישארות 

היהודים בגולה. לאחר הקמת המדינה נבחר לכנסת מטעם מפלגת "חרות". אורי צבי גרינברג נפטר 

ביום העצמאות תשמ"א ונקבר בהר הזיתים בירושלים.

עציון הנמצא  גוש  ופורעים ערבים מהסביבה.  בידי הצבא הירדני  נפל  עציון  גוש   - עציון  גוש  קיבוץ   .2

הרי  בין  הדרך  על  חולש  בהיותו  ראשונה,  ממדרגה  אסטרטגית  חשיבות  בעל  היה  יהודה  באזור 

חברון לירושלים. הגוש, כלל 4 יישובים יהודיים: כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים של תנועת 

ההתיישבות של הפועל המזרחי וכן קיבוץ רבדים של תנועת השומר הצעיר. נוסף לערך ההיסטורי 

שביישוב האזור, הייתה לכך חשיבות מדינית רבה. עוד בימי תל חי נקבע הקו הציוני המדיני: במקום 

בו תחרוץ המחרשה היהודית את התלם האחרון - שם ייקבע גבול המדינה היהודית. תל חי וחניתה 

הוכיחו זאת במאבק על גבולות הגליל. יישובי חומה ומגדל קבעו את גבולות עמק בית שאן והגליל 

גוש עציון עתיד היה, באותה דרך, לצרף את הר חברון, הזרוע כפרים ערבים עוינים, אל  המערבי: 

תחומי מדינת ישראל העתידה לקום.

  החל מעלייתם לקרקע היו נתונים היישובים להתנכלויות של פורעים ערביים. כיוון שהיו מרוחקים 

אספקה.  אליהם  להעביר  הצליחו  שיירות  של  מועט  מספר  ורק  מנותקים  היו  יהודיים,  מיישובים 

ב-14.1.1948 הותקף הגוש על ידי כנופיות ערביות, בפיקודו של עבדול קאדר אל חוסייני, אך מגיני 

 38 יצאו  בלילה,   ,(15.1.1948) תש"ח  בשבט  ב-ה  בהם.  ולפגוע  התוקפים  את  להדוף  הצליחו  הגוש 

לוחמים מהר טוב, כשהם נושאים משא של אספקה לגוש. במהלך ההליכה נקע אחד הלוחמים את 

רגלו ושב להר טוב בליווי שני לוחמים ושאר הכוח המשיך בדרכו. לרוע מזלם נתגלו על ידי הערבים, 

אשר התנפלו עליהם בהמוניהם ובקרב דמים אכזרי נרצחו כל 35 הלוחמים (שיירת הל"ה). בחודש 

אדר נותק הגוש והיו קשיים ליצור קשר עם המגינים.

בתחילת חודש אייר (14.5.1948) התנהלו קרבות עזים, בעיקבות התקפת גוש על ידי כוחות גדולים   
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ונפצעו  נפלו  ובקרב  נכבש  עציון  כפר  ערביות.  וכנופיות  ומשוריינים  חי"ר  הערבי, שכללו  הלגיון  של 

 127 באכזריות  ורצחו  כל  לעיני  הערבים  בהם  טבחו  המגינים,  אחרוני  של  כניעתם  למרות  מגינים. 

אנשים ורק ארבעה נותרו בחיים ובתיווך הבריטים ו"הצלב האדום" הבינלאומי נלקחו בשבי. היה זה 

בערב שקדם להכרזה על הקמת המדינה. בקרבות נהרגו 240 איש ו-260 נלקחו בשבי לירדן. לימים 

קבעה הכנסת את יום ד באייר - יום נפילת כפר עציון כיום הזיכרון הכללי לחללי צה"ל.

המשך סיפור הגוש הוא בניר עציון:  

ניר עציון הוא מושב שיתופי המסונף לתנועת הקיבוץ הדתי, שוכן מדרום לחיפה ליד עתלית ושייך   

למועצה האזורית חוף הכרמל.

(בנגב),  יצחק  בארות  מפליטי  וקבוצה  עציון,  כפר  פליטי  ידי  על  כקיבוץ   1950 בשנת  הוקם    היישוב 

קבוצות "אחדות" ו"תקווה" וניצולי השואה. בשנת 1953 הפך הקיבוץ למושב שיתופי.

  משק ניר עציון מגדל פרות, בננות ואף מנהל בית מלון לציבור החרדי. כמו כן קיים מפעל מזון למנות 

מוכנות וקייטרינג.

היישוב נקרא על שם כפר עציון שחרב במלחמת העצמאות.  

נתיבות הוקמה בשנת  עיר במחוז הדרומי של ישראל. היא הוכרזה כעיר בשנת 2000.  נתיבות היא    .3

1956 על אדמת הכפר הערבי אל מוח'רקה. הכפר שימש מרכז אזורי ליישובי הנגב הצפון-מערבי יחד 

עם היישובים שדרות ואופקים. אל היישוב החדש הובאו עולים מצפון אפריקה, שעלו לארץ בראשית 

שנות ה-50. בתחילת שנותיה תיפקדה נתיבות כמעברה בשם עזתה, ומאוחר יותר שונה שמה לנתיבות. 

גם הישיבה הגדולה של נתיבות, בראשותו של הרב יששכר מאיר, זכתה בעבר לכינוי "ישיבת עזתה". 

בישיבה למדו בעבר חובשי כיפות סרוגות שהגיעו אליה מישיבות תיכוניות. כעבור שנים שונתה שמה 

של הישיבה ל"ישיבת הנגב". בשנים האחרונות נהנית העיר מפריחה כלכלית-חברתית, ובניגוד לערי 

לציבור החרדי המזרחי  וחינוכי  גם הפכה מרכז תרבותי  נתיבות  לעיר.  חיובית  הגירה  ישנה  האזור 

בעיקר, עקב פועלם וקבורתם של רבנים מפורסמים בעיר שקבעו בה את מושבם, דוגמת הבבא סאלי, 

הבבא שלום ובנו הרב יעקב איפרגן. בנוסף פועלים בעיר ישיבת הסדר ואולפנה לבנות המשמשים את 

תושבי הנגב המערבי וממוקם בה מרכז למורשת יהדות אתיופיה.

חפץ חיים הוא קיבוץ דתי ליד גדרה, נוסד ב-25 באפריל 1944 והוא היישוב הראשון שהקימה תנועת    .4

פועלי אגודת ישראל, שהקימה את קיבוץ שעלבים וכמה מושבים. הקיבוץ הוא חלק ממועצה אזורית 

ויושבו  הקיימת  הקרן  ידי  על  נקנו  חיים  חפץ  קיבוץ  היום  יושב  שעליו  המקום  אדמות  שורק.  נחל 

לראשונה ב-15 באוגוסט 1937, במסגרת יישובי חומה ומגדל. יישוב זה כונה אז "שער הנגב".  שנה 

וחצי לאחר מכן עברו חברי גרעין קיבוץ חפץ חיים, חלוצים דתיים מגרמניה, חברי "עזרא" ו"אגודת 

ישראל", ששהו בהכשרה משנת 1933 ליד כפר סבא ובעוד מקומות, אל האדמות הנטושות של "שער 

הנגב". חברי הגרעין ביקשו לקיים את המצוות התלויות בארץ ככתבן וכלשונן בהתאם להנחיות של 

החזון איש. השם "חפץ חיים" ניתן לזכרו של הרב ישראל מאיר הכהן, שכונה "החפץ חיים", שנפטר 

ביום שגרעין הקיבוץ הוקם בכפר סבא.

5.  גבולות הוא קיבוץ בנגב המערבי, המשתייך לקיבוץ הארצי. מייסדיו הגיעו מרומניה ומטורקיה, הוקם 

כראשון משלושת המצפים בנגב (יחד עם רביבים ובית אשל בשנת 1943), על ידי חברי קיבוץ ארץ-

ישראלי ג של תנועת השומר הצעיר, שעברו לאחר מכן להתיישב בחצור. קיבוץ גבולות, השוכן בצפון-
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מערב הנגב, באזור חבל אשכול, חבל הבשור, עלה לקרקע ב-12 במאי 1943 כתחנת ניסיונות חקלאית 

 11 הקמת  למבצע  יציאה  בסיס  שימש  גבולות  מצפה  בנגב.  המצפים  משלושת  הראשון   - (מצפה) 

הנקודות במוצאי יום כיפור 1946. חברי הקיבוץ הפעילו מאפייה אזורית אשר סיפקה לחם ליישובים 

בעת המצור על הנגב. לאחר מלחמת העצמאות הועתק היישוב למקומו הנוכחי, כקילומטר צפונית-

מזרחית למצפה.

6.  שלוחות - הוא קיבוץ דתי בעמק בית שאן, הנמצא כשלושה ק"מ מדרום לעיר בית שאן ושייך לתנועת 

הקיבוץ הדתי. שם הקיבוץ סמלי ולקוח מספר ישעיהו. היישוב מהווה אחד מתוך רצף של ארבעה 

קיבוצים דתיים סמוכים בעמק בית שאן - טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב ושלוחות. הקיבוץ נוסד 

בשנת 1948, במהלך מלחמת העצמאות, והינו הקיבוץ הראשון שהוקם לאחר קום המדינה. מייסדי 

הקיבוץ הינם בוגרי גרעין תורני מתנועת בני עקיבא. בתחילה הוקם היישוב במחנה משותף עם קיבוץ 

רשפים החילוני הסמוך, ובהמשך נחלקו לשני יישובים סמוכים, המופרדים על ידי שטח חקלאי. 

הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 34
אשר חדד - לוד

חיה שטרנפלד - רחובות

נעם קופמן - אפרת

לודמילה כץ - פתח תקווה.
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חומר עיוני למדריכה

1. "ארבעת המינים והאדם" / ד"ר אברהם גוטליב

 - האושפיזין  עם  בסוכה  בישיבה  ראשית,  ישראל.  עם  ואחדות  השמחה  במיוחד  בולטות  הסוכות,  בחג 

האורחים הרוחניים בדמותם של: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. הדגש על האחדות  בחג 

הסוכות מצוי בארבעת המינים האגודים כאחד: אתרוג, לולב, הדס וערבה.

ספר החינוך (מצווה שכד), בעיקבות מדרש תנחומא (מהדורת ורשא, אמור יט) ומדרש ויקרא רבה (מהדורת 

לאיבריו  בחג הסוכות,  ומנענעים  נוטלים  ותוכנית את ארבעת המינים שאנו  צורנית  יד), מדמה  ל,  וילנא 

החשובים של האדם, כל זאת, תוך הדגשת המסר החינוכי-ערכי לתיקון ושיפור התנהגות האדם שהיא כלל 

וכלל לא קלה, ופשוטה מטבע ברייתו. אומר ספר החינוך:

"ועוד יש בארבעה מינין אלו עניין אחר, שהם דומים לאיברים שבאדם היקרים [=החיוניים]. שהאתרוג דומה ללב שהוא משכן 
השכל, לרמוז, שיעבוד בוראו בשכלו. והלולב דומה לשידרה שהיא העיקר שבאדם, לרמוז, שישיר כל גופו לעבודתו ברוך הוא. 
וההדס דומה לעיניים, לרמוז, שלא יתור אחר עיניו ביום שמחת לבו. והערבה דומה לשפתיים, שבהן יגמור האדם כל מעשהו 

בדיבור, לרמוז, שישים רסן בפיו ויכוון דבריו, ויירא מהשם אף בעת השמחה".

דברי ספר החינוך, הם לימוד מעשי, המבוסס על שילוב שני המדרשים תנחומא וויקרא רבה. האתרוג, דומה 

בצורתו ובמהותו למשאבת הדם המשוכללת - הלב, שהוא משכן השכל - המקום שבו הרגש מנווט מעשית 

את פקודת המוח - השכל באופן מצפוני ומבין. המטרה - לרמוז לאדם שיעבוד את בוראו בשכלו - בתבונתו 

מתוך רגש והבנה. הלולב, דומה בצורתו ובמהותו לעמוד השידרה של האדם, שתקינותו קובעת את תיפקודו 

הנאות של האדם ההולך. המטרה - לרמוז לאדם שבעובדו את ה', עליו לעמוד זקוף בצורה מכובדת ולכוון 

באמת וביושר. ההדס, דומה בצורתו ובמהותו לעיניים במבנה האליפסי של עליו. המטרה - שישתדל האדם 

לראות רק את מה שצריך לראות ובהיבט חיובי, ובמיוחד במועד, שהוא יום שמחת ליבו. 

הערבה דומה בצורתה ובמהותה לשפתיים שבפתח הפה, שבאמצעות הדיבור הבוקע ממנו, מבטא האדם 

את רצונו ודעתו. המטרה - שהאדם ישים רסן - מחסום לפיו, שיברור כל מילה ומילה טרם הוצאתן מפיו. 

בכך, יש יראת שמים אף בעת השמחה.

בהתבוננות בלולב ומיניו, ניתן לראות בפרופיל את צורתו של האדם: ראש, ידיים ורגליים, אלא, שהזיקה 

משני  ששאב  החינוך,  ספר  שמדגיש  כפי  כאמור,  עמוקה  יותר  הרבה  היא  והאדם,  המינים  ארבעת  בין  

משמעותו  את  לפרש  כדי  הזיקתי  ברעיון  משתמשים  לעומתו,  המדרשים  הזיקתי.  הרעיון  את  המדרשים 

המעשיר של הפסוק בתהלים של דוד המלך, נעים זמירות ישראל (לה, י):

"כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".
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במהדורתו למדרש ויקרא רבה, מבאר ר' משה אריה מירקין (יבנה תל-אביב, תשמ"ז), את פירוש המדרש 

לפסוק:

"'כל עצמותי' וכו' - ברור שאין העצמות מדברות. ודורש 'עצמותי', במובן עיקרים האיברים החשובים ביותר. ורואה השידרה והעין 
והפה והלב כאיברים החשובים ביותר. ואימתי מתקיים, שכל האיברים הללו מהללים להקדוש ברוך הוא? - בנטילת ארבעת המינים, 
שהם משולים לאיברים הללו ואמירת הלל. ונראה, שגם הדרש הזה קשור למה שנאמר: 'ולקחתם לכם' (ויקרא כג, מ) - תיקחו 

דברים הממשלים את האדם" (ועיין ויקרא רבה מרגליות בהערות ובביאורים.)

נטילת ארבעת המינים, בא לידי ביטוי מעשי בפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".

ר' שמואל יפה אשכנזי (קושטא המאה ה-ט"ז), בפירושו 'יפה תואר' למדרש ויקרא רבה, מפרט את פעולות 

האיברים ביחס לארבעת המינים: 

וזה ה-ד' מינין שהם דוגמת האדם והנה  ודוגמתכם,  (ויקרא כג, מ) - את עצמכם  'ולקחתם לכם'  "'כל עצמותי תאמרנה' ודריש 
כל מעללי איש (על-פי ברכת 'זכרונות' בראש השנה'), הם או במעשה, או בדיבור, או במחשבה והאדם צריך להכין כל כוחותיו 
לעבודת שמים ונגד המעשה הבא מתנועת העצמות והאיברים, בא הלולב, וכנגד הדיבור באה הערבה הדומה לפה וכנגד המחשבה 
הבאה מהלב, בא האתרוג הדומה ללב ויען כי [=בגלל ש...] כל המעשים יתעוררו מראשיתם על ידי העין וכאומרם 'עין רואה והלב 

חומד' (על פי רש"י במדבר טו, לט בעיקבות במדבר רבה י, ב), לכן נכלל עמהם גם העין אשר ההדס בא נגדה".

מדגיש ר' שמואל יפה אשכנזי שכמו ארבעת המינים, על האדם לקחת את עצמו בידיים ולהקפיד על שימוש 

ראוי והגון בארבעת איבריו החיוניים: לב, עמוד השידרה, העיניים והפה בפעולות: מחשבה, מעשה, ראייה 

ודיבור. כך בא לידי ביטוי הפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".

ר' חנוך זונדל (ביאלסטוק, צפון-מזרח פולין, שלהי המאה הי"ט), בפירושו 'עץ יוסף' למדרש תנחומא מוסיף 

נופך רעיוני-הגותי מעניין בדברי ה"יפה תואר":

"'כל עצמותי כו' שהלולב הזה דומה לשידרה כו' לעינים כו' לשפתים כו' ללב. כתב ה'יפה תואר', טעם היות דוגמה לאיברים אלו 
מזולתם [=ולא האיברים האחרים], להיות זכויות האדם וחובותיו אם במעשה ואם בדיבור ואם במחשבה. והמעשה, בהתנועעות 
עצמות האדם וכנגד זה השידרה אשר היא חיבור רוב העצמות המתנועעים. והפה כלי הדיבור, והלב כלי המחשבה ולפי שתחילת 
התעוררות האדם אל הדברים הוא ראיית עין כאומרם 'עין רואה ולב חומד'. לכן, שם בכללם העין, וזהו שאמר שהם שקולים כנגד 

כל הגוף".

ר' חנוך זונדל מבאר בדברי ר' שמואל יפה אשכנזי, שארבע הפעולות החיוניות שניתנו לאדם: ראייה, מעשה, 

לו לזכויות או חלילה לחובות. הכל תלוי באדם,  יכולות לפי בחירתו בהתנהגותו להיות  דיבור ומחשבה, 

בדרך שהוא בוחר לו בחיים. איברי פעולות אלה: עיניים, עמוד שידרה, פה ולב, שקולים כנגד כל הגוף כפי 

שמרמזים ארבעת המינים בדימיונם לאדם בצורה ובמידות.

כעת ברור שספר החינוך התמקד בדמיון בין ארבעת המינים והאדם מבלי להזדקק לפירוש שכן, הדמיון 

הזיקתי הוא הבסיס הלימודי לכל דבר.

נמצאנו למדים מן הדמיון הזיקתי בין ארבעת המינים והאדם, מסר חינוכי-ערכי לאדם: לעבוד היטב על 

מידותיו בהתנהגותו, לשפרן ולתקנן. במועד, בחג הסוכות בנטילת הלולב, מתבונן האדם וחושב ומהרהר 

בהתנהגותו תוך שהוא חושב על איבריו החיוניים ופעולותיו ומפנים את הביקורת למען התנהגות חיובית, 

נאותה, ראויה והולמת.
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2. "פירורים משולחן גבוה" - הנהגות להתחדשות רוחנית / ליקט שמעון בן יוסף
לקט מעשים מחיי הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל.

בכ"ה סיוון תש"ע נאסף ענק הרוח, המקובל האלוהי. מאות אלפים ליווהו למנוחת עולמים... 

אין ספור של סיפורי גדלות במהלך 81 שנותיו של הרב זצ"ל, נציין שלוש קרני אור מחיי היום-יום.

הרב הצטיין במסירות נפש, אהבת ישראל, אהבת התורה וארץ-ישראל בענווה, גדלות וקדושה - בכל 

אחד.

באלול, באו תלמידי בית ספר, לבית מדרשו להתברך, עשרות רבות היו. א. 

לאחר השיחה המרגשת, עבר כל תלמיד לפני הרב לקבל ברכה. התבונן הרב בפני כל אחד. אחד   

התלמידים נראה עצוב, שאלו הרב: למה אינך שמח כשאר חבריך? ענה: אני יתום, אין לי אב! 

הרב קירב אותו בלבביות ודיבר על לבו והוסיף - דע לך, גם אני הייתי יתום בגילך (9). הנה הגעתי 

בלבו, הרב הראשי  דרכך. הילד שמח  יאיר  וה'  לישראל. תתחזק, תתפלל  להיות הרב הראשי 

דומה לי... לימים היה תלמיד חכם גדול וירא שמים.

כמה רגישות והתייחסות לפרט, הנהגה רוחנית נעלה, לחזק לבבות שבורים ולהאיר מזלם. רק   

אדם שהרגיש בעצמו מבין את זולתו, מרום מעלתו - יורד לדבר בשפת הילד ומשמחו.

פעם הגיע זוג לעשות "שלום בית". טענת האישה - בעלי רוצה שאבשל זיתים בפסח ואנו לא  ב.  

נוהגים! והבעל מתעקש. הזיתים עלולים לגרום לפירוד ח"ו. שכנע הרב את האישה להכין זיתים 

למען השלום. אחרי שהלכו, באקראי שלף הרב מספרייתו, הגדת פסח בנוסח מרוקו. עיין בה, 

להפתעתו מצא כתוב: קהילת מרוקו לא שמים זיתים בשולחן פסח, כי נאמר למען תזכור צאתך 

ממצרים כל ימי חייך! מצווה זכורה! וכידוע הזיתים מביאים לידי שכחה... הפלא ופלא, אֹורּו 

עיניו. מיד ביקש הרב לקרוא לזוג, התנצל בפניהם שלא ידע ולבעל אמר אין לחייב אותה. 

גדלות הרב, לא בוש לתקן טעות, האמת נר לרגליו וזהו קידוש ה'.  

ערך הכרת טובה - למשרדו בא תייר מצרפת וביקש את הרב. התייר לא ידע עברית והרב לא  ג.  

דיבר צרפתית. עוזר הרב אמר אולי הוא ממרוקו ויודע ערבית, וכן היה! מה תבקש? באתי להגיד 

תודה לרב. על מה? הרב היה בצרפת וביקשתי ברכתו, כי השלטונות רודפים אותי ואני בסכנה... 

באתי   - לטובה  התהפך  הכל  והנה  בה',  בטח   - תיחת"  ואל  תירא  "אל  וחיזק  אותי  ברך  הרב 

להודות לרב.

תן לרב את המזוודה - חשבתי נשאיר אותה במשרד, לא! ביקש לפתוח, והנה מלאה באלפי יורו,   

לא יאומן. הרב פסק - לא לקחת! ה' ברך אותנו, שיתן לאחרים כראות עיניו. גדלות והכרת טובה 

מאין כמותה. יה"ר שיהא נר לזכרו - חבל על דאבדין ולא משתכחין.
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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) ובראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה כמלך.

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

הכיפורים, סוף עשרת ימי תשובה.

"ובחדש  ככתוב:  תרועה"  "יום  נקרא  שמו  ועל  שופר,  תקיעת  במצוות  הוא  השנה  בראש  המצווה  עיקר 

השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. יום תרועה יהיה לכם" (במדבר 

כט, א).  אם ראש השנה חל ביום חול תוקעים בשופר, ואם הוא חל בשבת, אין תוקעים בשופר אלא רק 

מזכירים את השופר בתפילות, כנאמר: "בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא 

קדש" (ויקרא כג, כה) ותוקעים בשופר למחרת.

נותנים ביטוי למהותו של היום (אכילת מאכלים סמליים, תשליך,  מצוות ומנהגים נוספים בראש השנה 

המלך  (כגון  היום  קדושת  מוזכרים  שבהם  בתפילה  שמוסיפים  ובקטעים  טובה)  לשנה  ואיחולים  ברכות 

הקדוש, זכרנו, מי כמוך, ובספר החיים וכו').

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 למען שיזכו בדין.

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. 

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.

בחג הסוכות בערב לאחר צאת הכוכבים כשחוזרים מבית-הכנסת, נכנסים לסוכה מקדשים ומברכים   �
ברכת 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) והיא 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 בלימוד   �
התורה 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 

יש המהדרים לקחת ערבות מהודרות כשם  חיבוט חמש ערבות על הקרקע. כמו בארבעת המינים, 

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.  �
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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 לחשוב, 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

ֵּבַרְכּתֹו כעץ שתול על פלגי מים

גוננתו (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 תמנע מים.
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לוח המודעות מס' 175

תשבץ אלול תש"ע-תשרי תשע"א / מאת שילה הרשושנים
בתשבץ מופיעים מושגים הקשורים לחודשי אלול ותשרי או לפרשות השבוע (מוזכרות בסוגריים).

במאוזן: 1) אחד מן הקיסרים שבטעמי-
הערבה  עץ  לענף  כינוי   (6 המקרא; 
חג  בימי  שנוטלים  הלולב  שבאגודת 
הסוכות; 11) נקיק, סדק (שמואל א יג); 
בדומה   (14 בדחיפות;  קהל  אוסף   (12
ל-; 15) מודע, קרוב; 17) מדינה בדרום-

ח);  (יחזקאל  אליל  שם   (19 אמריקה; 
"אדמה  (פיוט  מהעץ  פרי  נפילת   (21
המיוחס  בהושענא-רבה  הנאמר  מארר" 
חג  תקופת   (23 הקליר);  אלעזר  לרבי 
דף  חגיגה  מסכת  לד,  (שמות  הסוכות 
 (26 קשה;  שאינו   (25 א);  עמוד  יח 
מתנה;   (29 יב);  (קהלת  בית-קברות 
מקולות   (32 לנוי;  תכשיט  קישוט,   (30
בתורה  גדול  לחכם  כינוי   (33 השופר; 
 (34 ב);  עמוד  קיח  דף  שבת  (מסכת 
אספת   (38 קשה;  גופני  מחוש   (36 פה; 
השמיטה  שנת  במוצאי  ישראל  עם  כל 
מום   (40 וילך);  (פרשת  בבית-המקדש 
מסוג זה פוסל את בעל-החיים מלשמש 
 (44 פולמוסן;   (42 כב);  (ויקרא  כקורבן 
על  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  של  פירושו 
ה'תר"ס;  באלול  (ה'תקפ"ג-ט'  התורה 
קילל  דמות מקראית,   (45  ;(1900-1823
את דוד המלך בעת שברח מפני אבשלום 
ישראל;  מלך   (47 טז);  ב  (שמואל  בנו 
 (51 נא);  (ירמיה  חשוב  איש  נגיד,   (48
תענית; 53) מפלה, אסון (ישעיה ל'); 54) 
הבצק  חלק   (58 ריבית;   (56 בגד-שרד; 
שבית-המקדש  בזמן  לכוהנים  המופרש 
היה קיים; 59) סופר עברי שכתב בעיקר 
(1957-1880); 60) אמורא  בשפת אידיש 
שאינו  מין   (61 הרביעי;  בדור  בבלי 
אגוד; 63) אם כל חי (פרשת בראשית); 
64) עני; 66) בד יקר-ערך; 68) עוקב את 
 (71 נבלה;  מעשה  גזל,   (69 בצופן;  א"ת 
שאיבת  של  הגדולה  החגיגה   (73 ביזה; 
המים לקיום מצוות ניסוך המים על-גבי 

המזבח בחג הסוכות בבית-המקדש.

במאונך: 1) פיוט, שחובר בידי ר' אברהם חזן גירונדי, בן המאה ה-13, נאמר לפני תפילת ערבית של ראש-השנה בעדות המזרח; 2) 
סימן; 3) כך נקראת השבת שלאחר תשעה באב; 4) אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ-ישראל; 5) אותו זמן; 6) מילת קריאה 
לצער; 7) הקדש מוסלמי; 8) ריקוד תוך כדי נענוע העכוז (ישעיה ג); 9) ישן; 10) אורחי הסוכה; 13) הפיוט המרכזי של תפילות ראש-

השנה בעדות המזרח, פיוט העקידה, מושר לפני סדר התקיעות שבין שחרית למוסף, מחברו ר' יהודה בן שמואל עבאס, בן המאה 
השתיים-עשרה, יליד פאס, חי בסביליה ספרד; 16) שקר; 18) בעל-חיים מברכת משה (פרשת וזאת הברכה); 20) כך כונה משה בפתיח 
לברכתו (פרשת וזאת הברכה); 21) מכוון את האוניות בכניסתן לנמל; 22) מבני יעקב; 24) מ"תכונותיו" של הקב"ה בשירת האזינו 
(פרשת האזינו); 27) עתיק; 28) האדם הראשון שמוזכר בתנ"ך שנשא שתי נשים (פרשת בראשית); 31) מצווים בעשייתה בחודש 
תשרי; 33) גרגרי אבק זעירים המפוזרים באוויר; 35) אחד מתוך אלף חלקים שניתן לחלק אליהם קבוצת אנשים; 37) סוג של מרווח 
בין שני צלילים במוסיקה; 39) מזרח; 40) מיתר המחבר את השריר לעצם; 41) לבדו (פרשת האזינו); 43) מחלה המוזכרת בפרשת 
ה"קללות" (פרשת כי תבוא); 45) מאבטח; 46) אילן; 49) שור; 50) מחגי חודש תשרי; 52) מטען; 53) סוג של משקעים; 55) מיץ מתוק 
היוצא מפרי; 57) רבב; 58) כופר יהודי שחי בפרס במחצית השנייה של המאה התשיעית; 59) רוח המת (פרשת שופטים); 62) היתר; 
65) פרשת-דרכים; 67) ". . . המסלה" (הפטרת פרשת ניצבים); 69) טבעת ברזל שנותנים באף הבהמה לקושרה בחבל (יחזקאל י"ט); 

70) איש-שיבה; 71) מין אריג (שמות ו); 72) מילת שלילה. 

ראה פתרונות בסוף הגיליון  

1  2  3    4  5    6  7    8  9  10  

11        12    13        14      

    15  16          17  18        

19  20        21    22    23    24    

25      26  27        28      29    

30    31    32            33      

    34  35          36  37        

38  39        40    41    42    43    

      44                    

45    46      47        48  49    50  

    51    52        53          

54  55    56    57    58        59    

60        61    62        63      

64      65    66        67    68    

    69    70        71    72      

73                          
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א. חגי תשרי

1. סיפורו של חפץ
מהלך ההפעלה

� הקבוצה יושבת במעגל.

� כל משתתף מניח חפץ אישי במרכז המעגל, ותוך כדי ההנחה מספר על עצמו מספר פרטים וסיפור אישי 
שעל ידו אפשר להכיר אותו.

חזרה  ידי  על  שלו  חזרה את החפץ  לקבל  מנסה  כל משתתף  בין המשתתפים.  החפצים  מחלקים את   �
לבצע  צריך  לא,  אם  החפץ,  את  מקבל   - מצליח  אם  החפץ.  מחזיק  של  האישי  הסיפור  על  בדייקנות 

משימה משנית.

דוגמאות למשימה

� מעבירים מטבע מיד ליד תוך 2 דקות בלי שיפול על הרצפה.

� מניעים את הידיים אחת בכיוון מאונך ואחת בכיוון מאוזן 10 פעמים ברציפות מבלי להתבלבל.

� לומר את האלף-בית בסדר הפוך (מתיו עד אלף).

� קופצים על רגל אחת מהדלת עד לחלון בהלוך וחזור.

� מחברים שיר או נאום קצר.

� לדבר דקה בלי הפסקה.

2. סלחתי כדברך - על היופי והקושי שבסליחה
בקשת סליחה איננה דבר קל. לפעמים הסליחה נתפסת כהבעת חולשה וכהודאה באשמה, ומלווה בתחושת 

אנו  זו  מוצא  מנקודת  חניכינו.  של  בגילם  וכמה  כמה  על אחת  נפוץ,  דבר  איננה  היא  לכן בקשתה  בושה. 

מתחילים, במטרה להציף את התחושות הקשורות בסליחה ולהעלות על נס את חשיבותה.

מטרת ההפעלה

� הבנה כי חטאים יום-יומיים מצטברים על לוח ליבנו והופכים עם הזמן למשא כבד.

� הבנת חשיבותה של הסליחה כמאפשרת לנו לתקן את מעשינו.

פעולות
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מספרים את סיפור האבנים (ראה בנספח א בהמשך) ולאחריו מפתחים דיון:

� הרב מנסה להעביר לאישה השנייה (שנשאה את האבנים הקטנות) שיעור חשוב. מהו?

� למה נמשלות האבנים שבסיפור? מהן "אבנים קטנות" ומהן "אבנים גדולות"?

� מדוע משתמשים דווקא בדימוי של אבנים? (שהוא דבר שמכביד על האדם).

� איך אתם מרגישים לאחר שאתם פוגעים באדם כלשהו?

בחיינו, יוצא לנו לעיתים לעשות מעשה חמור, עליו אנו חשים רגשות אשם רבים וחרטה גדולה. מעשה זה 

נמשל לאישה עם האבן הגדולה שבסיפור. הסוג השני של החטאים הוא "החטאים הקטנים" - בשגרת היום-

יום או חוטאים פעמים רבות כלפי חברינו וכלפי האנשים שמסביבנו, לפעמים אף מבלי משים. חטאים אלו 

הולכים ומצטברים על לוח ליבנו, ומעמיסים עלינו. ייתכן ולנו הם נראים כדבר פעוט, אך איננו יודעים כיצד 

הם השפיעו על האדם בו פגענו וכיצד הם משפיעים עלינו מבפנים (ניתן לפרש לחניכים את המושג "חטא" 

במשמעות של החטאה, פספוס).

א. בקשת הסליחה

שאלות מבוא לשירו של יהודה אטלס:

תארו לעצמכם שהחטאים שלנו היו לאבנים אותן עלינו לסחוב כל הזמן. כיצד ניתן להיפטר ממשא   �
האבנים?

� האם קרה לכם שהרגשתם רע על מעשה שעשיתם? (ניתן לשמוע דוגמאות) איך התמודדתם עם הרגשה 
זו?

בו  ועל האדם  עלינו  ומהשפעתן  להיפטר מה"אבנים שצברנו"  בקשת סליחה היא אחת הדרכים הטובות 

פגענו.

הקושי שבבקשת הסליחה

קוראים לחניכים את שירו של יהודה אטלס (נספח ב בהמשך).

� מדוע הילד בשיר כל כך מתנגד לבקשת סליחה?

� מהו הקושי הגדול שבבקשת הסליחה?

� האם אי פעם יצא לכם לבקש סליחה מאדם בו פגעתם? איך הרגשתם?

� ישנן סיבות רבות לקושי שבבקשת הסליחה. הסליחה גורמת לנו לפעמים להרגיש אשמים או לתחושת 
יודעים כיצד לבקש סליחה, אנו מתביישים, אנו מרגישים כי המעשה שעשינו  נחיתות. בנוסף, איננו 

מוצדק ועוד.

27
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ב. "עד שירצה חברו"

לימוד מקורות

מחלקים את שלושת המקורות הדנים בסליחה (נספח ג), קוראים ומפרשים אותם ודנים על פי המקורות:

� מה אנו לומדים על משמעותו של יום הכיפורים?

� כיצד עלינו להתכונן ליום הכיפורים?

� מה אנו לומדים על הסליחה?

� כיצד נתמודד עם הקושי שבבקשת הסליחה?

� מה צריך לעשות בכדי לפייס חבר?

מהו התפקיד של הסולח? האם הוא מחויב לסלוח? אם פגעתי בחבר והוא לא רוצה לסלוח לי, מה עלי   �
לעשות?

חכמינו אומרים שהמעשה לא מתכפר לאדם עד ֶׁשְּיַרֵּצה את חברו. עליו לבקש מהחבר שלוש פעמים, ואפילו 

ב). כל זה מראה עד כמה בקשת  ג, מקור  (נספח  ולבקש סליחה  נפטר, צריך ללכת עד לקברו  אם האדם 

הסליחה היא חשובה.

חז"ל ממשיכים ואומרים שלאחר שניסה שלוש פעמים, וביקש גם מחבריו של האדם הפגוע לפייסו, אם 

ניתן ללמוד  האדם הפגוע לא סלח, זה נחשב לחטא של אכזריות מצידו של האדם שלא מחל. מעניין זה 

שחשוב לא רק לדעת לבקש סליחה, אלא גם לדעת לסלוח.

סיכום

בתחילת הפעילות ראינו איך חטאים קטנים שעשינו מצטברים ומכבידים עלינו ועל הצד הפגוע. בהמשך 

למדנו שניתן להיפטר מאותם חטאים באמצעות בקשת הסליחה.

יום כיפור הוא יום של חשבון נפש והתנקות. באמצעות בקשת סליחה ובאמצעות מחילה לחבר, ניתנת לנו 

ההזדמנות להשתחרר ממשקעים ומזיכרונות שמעיקים עלינו ולפתוח דף חדש.

- עלינו לדעת לסלוח  כדאי לציין שאחד מהאנשים שהכי חשוב שנבקש ממנו סליחה הוא אנחנו בעצמנו 

לעצמנו.

נספח א: סיפור האבנים

חודש תשרי ממשמש ובא. שתי נשים הגיעו אל רב העיירה, בכדי לשמוע את עצתו. "במה אוכל לעזור 
לכן?" שאל הרב. פרצה אחת הנשים בבכי ואמרה: "הרב, אני אובדת עצות. עשיתי מעשה נורא ובלתי 
נסלח. אני מאוד רוצה לכפר עליו. הוא יושב על ליבי כל היום וכל הליל. אני מצטערת עליו כל כך, ואיני 
יודעת כיצד לתקן את המעוות". המשיכה האישה וסיפרה את פרטי המעשה. הרב האזין לסיפורה בקשב 
רב וחשב לעצמו שאכן הדבר שעשתה היה מאוד לא בסדר, וגרם לנזק לא מועט. כשסיימה לספר, הסביר 

לה הרב מה עליה לעשות, ואז פנה אל האישה השנייה ושאל אותה: "ואת, מדוע באת אלי?".

ענתה לו האישה השנייה: "אני? זה בסדר, אני רק באתי בתור בת לוויה של חברתי. אני מכירה את הסיפור, 
ויודעת שמה שעשתה הינו איום ונורא, ולכן היה לי חשוב לבוא ולעזור לה".
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"מאוד יפה מצידך", אמר לה הרב, "אבל אם את כבר פה, אין איזה דבר שעשית בעברך שהיית רוצה 
לתקן, לבקש עליו מחילה... הרי אנחנו מתקרבים לראש השנה וליום כיפור...".

"ברוך השם, הרב! באמת שאין משהו כזה נורא שעשיתי. יש אולי דברים קטנים פה ושם שלא פעלתי ממש 
כמו צדיקה, אבל לא משהו רציני".

לי משם  והביאו  יקרות לחצר ביתי  נשים  "צאו  ואז אמר:  שתק הרב לרגע, הביט בשתיהן בכובד ראש, 
אבנים". הרב פנה אל האישה הבוכיה ואמר לה: "ממך אני מבקש להביא אבן גדולה וכבדה", ואז פנה אל 
חברתה ואמר לה: "וממך אני מבקש לאסוף ולהביא הרבה אבנים קטנות". יצאו הנשים בתמיהה אל החצר, 
ועשו כמצוות הרב. האחת חיפשה אבן גדולה, והשנייה החלה לאסוף בקלות רבה אבנים קטנות רבות. 

לאחר זמן מה חזרו שתי הנשים אל הרב, כשהאבנים באמתחתן.

"עשינו כדברך, הרב" אמרה האישה האחת, תוך שהיא מחזיקה בקושי רב את האבן הכבדה. "מה לעשות 
עם  האבנים כעת?" שאלה האישה השנייה, כשהיא נלחמת עם האבנים הקטנות שלא יפלו לרצפה.

"כעת", השיב הרב, "חיזרו אל החצר, והחזירו כל אבן בדיוק אל המקום ממנו לקחתן אותה". הנשים הביטו 
זו בזו מופתעות. אם קודם לכן בקשת הרב הייתה תמוהה בעיניהן, הרי שכעת היא הייתה בלתי מובנת 
ובלתי הגיונית בעליל. אך אין ברירה, הרב הוא איש מכובד, ויש לשמוע בדבריו. חזרו הנשים אל החצר, 
האישה שבאמתחתה האבן הגדולה מצאה בקלות רבה את המקום בו הייתה האבן. הרי האבן הייתה כל 
וחזרה אל הרב.  כך כבדה עד שהיא השאירה שקע ברור באדמה. החזירה האישה את האבן הגדולה, 
אולם המצב של חברתה היה שונה. היו ברשותה אבנים קטנות רבות והיא לא זכרה איזו אבן לקחה מאיזה 
מקום בחצר. יתרה מזאת, כאשר לקחה את האבנים עשתה זאת כמעט בהיסח הדעת, מבלי להקדיש 
לכך מחשבה רבה, ולכן מיקומן כלל לא נחרט בזיכרונה. לאחר שעה ארוכה חזרה האישה מיואשת אל 
הרב, כאשר אבנים רבות נשארו ברשותה, ואמרה לו: "הרב! אינני זוכרת מהיכן לקחתי כל אבן. איני יכולה 
להחזיר אותן למקומן! מה עליי לעשות?". פני הרב היו רציניות מאוד, והוא השיב: "אני מבקש משתיכן 
לחשוב מדוע ביקשתי מכן דבר משונה זה, ומדוע האחת הייתה צריכה לקחת אבן גדולה והשנייה אבנים 
האבנים  את  תורידי  לא  המסר,  יובן  שלא  שעד  מבקש  אני  לשתיכן!  חשוב  מאוד  מסר  כאן  יש  קטנות. 

מידייך!".

יצאו הנשים מבית הרב. האחת יצאה בצעדים קלילים והרגישה שאכן הוסרה אבן מליבה. היא הרגישה 
כבר חסרת מנוחה לשוב אל ביתה ולתקן את המעוות במעשה שעשתה. יש לה הרבה בקשות סליחה 

לבקש...

האישה השנייה התקשתה ללכת עם האבנים הרבות שנשארו אצלה. כיצד תוכל להתפנות לעיסוקיה עם 
כל האבנים האלו? היא רגזה מאוד על הרב ולא הבינה במה מועיל לה כל העניין הזה. האם תוכלו לעזור 

לה?

נספח ב: אני מוכן / יהודה אטלס

אני מוכן לא לאכול שוקולד

אני מוכן שלא יקנו לי צעצועים

אני מוכן שלא ירשו לי לצאת לשחק
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אני מוכן...

העיקר - לא לבקש סליחה.

נספח ג: מקורות

האומר... אחטא ויום-הכיפורים מכפר - אין יום-הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום - יום-
הכיפורים מכפר. שבינו לבין חברו - אין יום-הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו.

(משנה יומא ח)

עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייסנו. ואפילו לא הקניטו אלא בדברים, 
צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם יקח עמו שלושה 

אנשים. ואם אינו מתפייס בשלושה פעמים, אינו זקוק לו.

(שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרו, א)

וזה שלא מחל - הוא החוטא.

(רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב)

הפעולה מתוך חוברת של עמותת רוח יהודית לפעילות בבתי ספר, חודשים אלול-חשון

3. מידות וחשבון נפש
מטרה

� החניכים ילמדו על המידות.

� החניכים יבינו שראש השנה הוא זמן של חשבון נפש ומה המשמעות של חשבון נפש.

החומרים

� שקפים.

� נצנצים וקישוטים.

מנקי מקטרות.  �

� בריסטולים צבעוניים.

� תחפושות של ילד ודוור.

� מעטפה גדולה חומה.
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מהלך הפעולה

פתיחה - מחלקים לחניכים שקפים וכל אחד יחשוב על מידה שחשובה לו, יכתוב אותה על השקף ויקשט 

אותה. אחר כך תולים את כל השקפים על הלוח של "מורשת יהודית".

סיטואציה - מחלקים לחניכים מנקי מקטרות ב-2 צבעים (אדום וכחול). בוחרים נציג מהקבוצה שיקרא 

את הסיטואציות השונות (נספח מס' 1) וכל חניך יוכל להרים את מנקה המקטרות המתאים לתשובה שהוא 

בחר (כחול - כן, אדום - לא).

דיון - כל מקרה נדון מהן המידות והערכים המתאימים לסיטואציה, ועל אלו מידות צריך לעבוד (=למשל 

הרגישות לזולת).

נספח מס' 1

סיטואציות

והתפזרו ברחוב.  נפלו  והמצרכים שהיו בה  נקרעה  זקן שהשקית שלו  בדרך חזרה מהמועדון ראית   .1

אתה עייף ורעב. 

האם תעזור לו להרים את המצרכים?  

ניירות התפזרו ברצפה. המדריכה שעברה שם ביקשה מכמה  הפח במועדון עולה על גדותיו והרבה   .2

חניכים שיאספו את הניירות אל הפח המרכזי שבמתנ"ס. 

האם תצטרף למנקים?  

עבדת יום שלם בעבודות שליחות קשות ומעצבנות, הרווחת 100 ש"ח ובדרכך הביתה אתה פוגש עני   .3

המבקש ממך צדקה.

האם תיתן לו?  

אתה מגיע מהמתנ"ס ורוצה לשחק במחשב ואתה רואה שאחיך הקטן רועי גם רוצה לשחק בו.  .4

האם תוותר לו?  

סיימת להתכונן למבחן חשוב בחשבון שמתקיים מחר. יעל מתקשרת ומבקשת עזרה בלימוד.  .5

האם תעזור לה?  

אתה הולך עם חברים לסרט ובדרך עוצר אותך עולה חדש ומבקש שתסביר לו כיצד להגיע למקום   .6

מסוים. בתנועות ידיים לא הצלחת להסביר לו.

האם תעזוב את חבריך ותיקח אותו למקום הרצוי?  

המדריכה חילקה את הקבוצה לקבוצות וביקשה מכל קבוצה לשלוח אליה נציג. גם אתה וגם ספיר   .7

רוצים להיות נציגי הקבוצה שלכם.

האם תוותר לה?  

על פי "ספר השנה" של מרכז ההדרכה לזהות יהודית, חולון תשס"ט
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לשכבה הבוגרת ניתן לגוון את הפעולה באמצעות כרטיסי האירועים הבאים:

כרטיסי אירועים:

כבר שבועיים שאתה רואה את נעלי הריבוק זרוקות באולם ספורט, ואף אחד לא לוקח אותם. 
בדקת והם אפילו מתאימות לך.

מה תעשה?

אחכה עוד שבוע ואם הן עדיין יהיו שם - אקח אותם. א.  

אשים מודעת "השבת אבידה" בלוח המודעות. ב.  

אקח אותם כבר עכשיו. אם הן לא שייכות לאף אחד למה שאני לא אהנה? ג.  

מצאת 200 ש"ח זרוקים ליד המועדון.

מה תעשה?

אקח אותם. על כסף אין סימנים ולכן מי שמוצא יכול לקחת. א.  

אשים מודעה בלוח מודעות - ואם אחרי שבוע אף אחד לא יבוא לקחת את הכסף - אקח  ב.  
אותו לעצמי.

אתן אותו לצדקה. הרי זה אינו הכסף שלי. ג.  

בשיעור אנגלית המורה החלה לבדוק את שיעורי הבית.

אתה לא הכנת, אך אתה טוב באנגלית ואין לך בעיה לענות בעל-פה על השאלות. כאשר המורה 
תפנה אליך

מה תעשה?

תאמר שלא הכנת את השיעורים, אך שאתה מסוגל לענות עליהם עכשיו. א.  

תעמיד פנים שהכנת שיעורים, ותענה על השאלות בעל-פה. ב.  

תכין אותם עכשיו, עד שתורך יגיע השיעורים יהיו מוכנים והמורה לא תדע את האמת. ג.  
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לך  מבשר  הוא  זמן.  הרבה  ראית  שלא  חבר  נמצא  הקו  של  השני  ומהעבר  מצלצל  הטלפון 
בשמחה שהוא נמצא בסביבה ורוצה לקפוץ לביקור. לך לא מתחשק שהוא יבוא.

מה תגיד לו?

"נו כבר בוא, מה אתה מבזבז זמן?!." א.  

"אני לא יכול עכשיו - אני צריך לנסוע." ב.  

"מתי אתה רוצה לבוא? עכשיו? אהה, חבל זה לא כל כך נוח לי, אולי נוכל לתאם פגישה  ג.  
לשבוע הבא?".

המחנכת מבקשת ממך חוות דעת על השיעורים שלה.

מה תגיד לה?

אתה תאמר את האמת, גם אם זה יהיה קצת מביך. א.  

אתה תנצל את ההזדמנות - ותהלל ותשבח את השיעורים ואת המורה. ב.  

אתה תנצל את ההזדמנות, ותאמר שהשיעורים שלה ממש גרועים. ג.  

אח, איזו נקמה מתוקה!  

הוזמנת למסיבת יום הולדת של חבר, אך לא חשבת שצריך להביא מתנה.

בהמשך הערב, החבר'ה שאלו אחד את השני מה הביא כל אחד. כשהגיעו אליך

ענית...

"לא חשבתי שצריך להביא מתנה לכן לא הבאתי - אך אביא מחר." א.  

תמציא משהו כדי להציל את כבודך. ב.  

פתאום שאתה  מה  אז  מתנה,  לך  הביאו  כולם  לא  שלך  ההולדת  שביום  לחבר'ה  תזכיר  ג.  
תביא?
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4. פיקולו
המטרה: לשנן מושגים הקשורים לחגי תשרי.

הגיל: 8 ומעלה.

מהלך המשחק:

� יושבים במעגל (רצוי מסביב לשולחן).

� המדריך מכריז "פיקולו" וכולם מכים בקצב בשתי אצבעות לסירוגין על ברכיהם. עתה המדריך מכריז 
אחת מתוך שלוש המילים: "ניצב", "שטח", או "אגרוף".

� אם המדריך מכריז "ניצב" - על כולם להציב מיד את כפות ידיהם בצורה אנכית כשהן פתוחות.

� אם הוא מכריז "שטח" - שוטחים את כפות הידיים על הברכיים.

� אם הוא מכריז "אגרוף" - מכווצים את כפות הידיים לאגרופים על הברכיים.

� כל מי שטועה בתגובה מקבל נקודה.

� המדריך מכריז שוב "פיקולו" וממשיכים במשחק וכך הלאה.

בכך שהוא מבצע  או  רבה.  הוראותיו במהירות  בהכריזו את  להטעות את המשתתפים  יכול  המדריך   �
אפילו  או  "שטח",  תנועת  בידיו  ועושה  "אגרוף"  מכריז   - למשל  להכרזות  מתאימות  שאינן  תנועות 

להוסיף תנועות אחרות.

� ההוראה הקובעת היא ההכרזה המילולית ולא תנועת היד של המדריך. המנצח הוא בעל מספר הנקודות 
הקטן ביותר בעת סיום המשחק.

II פיקולו

התהליך:

לחגי תשרי. לאחר שהחניכים למדו להכיר את  על המושגים הקשורים  המדריך מלמד את החניכים   �
המושגים הקשורים לימים הנוראים/חג הסוכות הם משחקים את המשחק הנ"ל עם כמה שינויים.

המדריך מכין חידות קצרות על כל מושג ומושג (ראה דוגמאות להלן).  �

� החניכים בוחרים/יוצרים תנועות גוף לכל מושג ומושג שנלמד וכמו כן כל חניך בוחר בתנועה גוף מסוימת 
לעצמו. המדריך לומד את התנועת של החניכים ומתקשר אתם באמצעות תנועות גופם. כשעונים על 

החידה עליהם להקדים את תנועתם האישית ואחר כך את התנועה של המושג. 

הערה: יש להתחיל בקצב איטי את התנועות ולאחר שהחניכים יתרגלו יש להאיץ את קצב המשחק.  �

כמו כן אפשר לרמוז למושגים באמצעות תנועות מגוונות של צלילים.  �

דוגמאות לחידות למושגים

סליחות - לשם אמירתם משכימים ומקדימים.  .1
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מלכויות, זכרונות, שופרות - חלק מסידרת מאה קולות שתוקעים בתפילה.  .2

ונתנה תוקף - תפילה מימי הביניים הממחישה את אווירת היום-יום.  .3

תשליך - לפני הדגים מרוקנים הכיסים.  .4

כפרות - בתרנגול, בדג או בכסף עושים ולצדקה תורמים.  .5

יום הכיפורים - יום בו מתכפרים עוונותינו.  .6

ארבעת המינים - הם כבני אדם או כאברי האדם.  .7

סוכה - יש אומרים של עננים.  .8

שמחת בית השואבה - רוקדים על ניסוך המים.  .9

שמיני עצרת ושמחת תורה - צ'ּופר שהוא חג.  .10

הקפות - בערב יום כיפור מסביב לראש, בסוכות סביב לבימה.  .11

חול המועד - חצי חג וחצי חול.  .12

וידוי - תפילת חרטה בעשרת ימי תשובה.  .13

שופר - כולם כשרים חוץ ִמשל פרים.  .14

אתרוג - פנו דרך בא אורח יש בו טעם ויש בו ריח.  .15

התהליך:

� המדריך מלמד את החניכים מושגים הקשורים לנושא. לאחר שלמדו מושגים הקשורים לימים הנוראים 
וחג הסוכות, הם משחקים את המשחק הנ"ל בשינוי. המדריך מכין חידות קצרות על כל מושג ומושג 

(דוגמאות להלן).

כל חניך בוחר תנועת גוף מסוימת שמייצגת אותו. המריך לומד את התנועות ומתקשר עם החניכים   �
באמצעותן.

מי שעונה על החידה, מקדים את תנועת הגוף האישית שלו ואחר כך את המושג.  �

על פי "61 משחקים", משרד החינוך, מינהל חברה ונוער

5. פאזל ארבעת המינים
החומרים: 

חלק  כל  הגוף.  חלקי  לארבעה  המינים  ארבעת  את  המשווה  מדרש  מוסתר  ומתחתיו  גדול  פאזל  לוח   �
מהפאזל מהווה משימה, לאחר שמשימה תבוצע, מסירים את אותו החלק.

המשימות הן: 

גלגל החודש עם פלחים של שמות החגים, שהחניכים יתבקשו לסדר את החגים בתאריכים הנכונים. א. 

את  לפענח  צריכים  יהיו  שהחניכים  המינים  ארבעת  של  ברמזים  תמונה  מדרש   - בציורים  חידות  ב. 

המסתתר מאחורי כל ציור ולמצוא את המכנה המשותף לארבע המילים שמצאו.
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החניכים יקבלו את הפסוק מהתנ"ך המתייחס לציווי ליטול את ארבעת המינים בסוכות ויהיה עליהם  ג. 

להתאים בין שמו של אותו מין כפי שהוא כתוב בתורה לשמו כלשוננו.

החניכים יקבלו פלקט שעליו הגדרות ועליהם להתאים כל הגדרה למילה המתאימה. למשל: שם נוסף  ד. 

לחג הסוכות - חג האסיף. 

דני בונה סוכה, הנה הסוכה, היכן השגיאות? ה. 

לאחר שהסרנו את כל חלקי הפאזל יתגלה המדרש שיש להסבירו. 

6. אושפזין
המטרה: 

הכרת המידות של האושפיזין.  �

לאחר לימוד על האושפיזין ותכונותיהם כדאי לבקש מהחניכים בקבוצה להכין הצגה מקורית בסיפור,   �
שיר ותמונה שמדגימים את תכונת הדמות שקיבלו (ראה דוגמאות להלן):

רשימת האושפיזין ומידותיהם  

אברהם אבינו - גמילות חסד (הכנסת אורחים).  

יצחק - אמונה וביטחון.  

יעקב - אמת.   

משה רבנו - מנהיג בעל אחריות, ענווה.  

אהרן - אוהב שלום ורודף שלום.  

יוסף - מסירות, ענווה.  

דוד - מלכות, רועה של עם ישראל.  
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הדמות: יעקב
יש לקרוא את הסיפור של תומר.

"בשבוע שעבר אמא שלי הלכה לקניות וביקשה ממני שאשמור על יואב, אחי הקטן. החלטתי להזמין את 
חברי הטוב, יוסי, כדי שנשחק בכדור. בדרך כלל אמא לא מרשה לי לשחק בכדור בתוך הבית, אך בגלל 
שהיא לא הייתה בבית שיחקנו אני ויוסי עם הכדור בסלון. מרוב שהתלהבנו והיינו שקועים במשחק, לא 
שמנו לב שאנחנו משחקים ליד הכד היקר של אמא, אותו כד שהיא קיבלה בירושה מסבתא. פתאום עף 
הכדור ונפל הישר על הכד היקר ושבר אותו. כשאמא חזרה היא מאוד הצטערה. לא ידעתי מה לעשות - 

לומר את האמת או להמציא סיפור שיקרי."

מלא את בועות המחשבה של תומר:

אם היית תומר, כיצד היית נוהג/ת?

הדמות: אהרון הכהן
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הדמות: דוד המלך

לפניכם מדרש המספר על דוד המלך, קראו אותו וענו על השאלות בדף.

"ה' בא ובדק לדוד בצאן [=ה' הביט כיצד דוד רועה את צאנו] ומצאו רועה יפה...

כשהיה דוד כולא את הצאן אלו מפני אלו [=מפריד בין המינים השונים העלולים לפגוע זה בזה]. היה מוציא 
את הגדיים מאכילם ראשי עשבים, שהם רכים [=המתאימים לגדי], מוציא התיישים ומאכילם אמצעם של 
עשבים, שהוא בינוני [=ומתאימים לתיישים). מוציא הבחורים [גדיים בוגרים/תיישים צעירים) שהוא קשה 

[=ומותאם לבחורים].

אמר אלוקים: 'מי שהוא יודע לרעות צאן איש לפי כוחו [=מי שיודע לטפל בכל אחד כמו שראוי לו], יבוא 
וירעה צאני, אלו ישראל'".

הדמות: יוסף הצדיק

אופיו העברי של יוסף התגלה ברגע המכריע ביותר בחייו, הרגע שבו עמד לפתע לפני מלך מצרים. הוא 
הובהל אל ארמון פרעה הכל יכול, היישר ממחשך הכלא, שאליו הושלך בעטיין של עלילות אשת פוטיפר. 
עתה פונה המלך הגדול אל העבד העברי הצעיר, ומבקשו למצוא פשר לחלום הפרות והשיבולים. כל 
חרטומי מצרים, שמקצועם בכך, נלאו לפתרו "ואני שמעתי עליך לאמר", אמר המלך, "תשמע חלום לפתור 
אותו". כל העיניים, אולי אלפי זוגות עיניים, היו נעוצות באותה שעה ביוסף. מצרים כולה, שהיאור אלוהיה, 
האיצטגנינים  תחזיות  פי  על  בה  נחתכים  והפרט  הכלל  שחיי  כישוף,  במעשי  השטופה  לאלים,  הסוגדת 

ופתרונות החרטומים - מצפה למוצא פי יוסף. האם יצליח במקום שבו נכשלו מומחיה?

ליוסף הייתה זו הזדמנות בלתי חוזרת להיחלץ מבור הכלא. אם יצליח, תבוא שעת המיפנה בחייו. מובן, 
שברגע כזה, בהיותו חשוף לעיני השליט וכל עמו, עליו לכלכל את מעשיו בתבונה ולמלא אחר הבקשה. 
אין זה הזמן הנכון להפגין דעות עצמאיות העלולות להרגיז את השליט ולהעלות את חמתו, עד כי יחזיר 

את יוסף אחר כבוד אל הבור.

אולם יוסף שמע דברים, שלא ערבו לאוזניו. בו במקום החליט להעמידם על דיוקם.

בלעדי! אלוקים יענה את שלום פרעה.

מתוך "תורה בחיי יומיום", בראשית, הסוכנות היהודית - עליית הנוער

ניתן גם כן להביא את מידת הסולחנות של יוסף כלפי ֵאחיו.

יוסף ראוי לכבוש את עשו ולמגרו מפני שהתגבר על מידותיו. לא נקם בֵאחיו אלא להפך גמל עמם טובה 
תחת רעה.

על פי "ילקוט שמעוני", שופטים רמז, נ"א
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ב. זהות יהודית

בחוברות הבאות נתמקד בנושא הזהות היהודית - שאלות שכולנו שואלים - מאין באת? מי אתה ולאן אתה 

הולך?

מטרתנו להאהיב את המורשת העשירה שלנו על התלמידים והחניכים.

מוחק הזיכרון (סיפור הניתן להמחזה)
נערה בוכיה הסתובבה במרכז המסחרי כשטלפון סלולרי בידה.

היא צעקה אל תוך הפלאפון: ״לא חזי אל תנתק עליי, חזי אני אוהבת אותך! אתה אהבת חיי!״ תחנוניה 
לא עזרו לה וחזי ניתק. הנערה חשבה לעצמה: ״חזי הוא אהבת חיי, אנחנו חברים כבר שבועיים וחצי. 
עד  ובכתה,  אותי...״  זרק  הוא  אבל  בכוונה...)  (הטעות  ילדים  נקנה  בית,  ביחד  שנגדל  בטוחה  הייתי 
עליו״, אך  רוצה שנחזור, כפרה  חזי  ״בטח  היא חשבה לעצמה:  אותה.  הודעה עצר  שצלצול קבלת 

כשפתחה את ההודעה גילתה לאכזבתה שמדובר בעוד אחת מאותן פרסומות מעצבנות.

בהודעה היה כתוב: ״קשה לך עם הגעגוע? רוצה רק לשכוח? מהיום זה אפשרי במרפאת delete! ״מה 
זה ׳דליט׳? שאלה את עצמה, ״אה... זה למחוק. כן אני חייבת להגיע לשם למחוק את חזי!״. מיד רצה 
הנערה וחיפשה אחר מיקום המרפאה. היא נכנסה מתנשפת, ומאחד החדרים הגיח טיפוס משונה עם 
חיוך מרוח על פניו ואמר במבטא צרפתי: ״שלום לך לפציינטית היקרה, אני דוקטור ז׳אק המהולל, 

המצאתי את מכונת מוחק הזיכרון, מה תרצי למחוק?״.

הנערה השיבה בבכי: ״את חזי. הוא היה החבר שלי. אתה יכול למחוק לי אותו?״

״בוודאי״, ענה הפרופסור, ״בשביל זה אני כאן. רק תחתמי כאן תשלמי לי 500 ש״ח ואנחנו מסודרים!״.

היא חשבה לעצמה שזה קצת יקר אבל החליטה שזה שווה את המחיר. ״מה עוד להביא לך?״ שאלה. 

הפרופסור השיב: ״את צריכה להביא לי חפצים שמזכירים לך את חזי ואז נכניס אותך אל תוך המכונה 
ונמחק הכל!״.

״טוב״ אמרה הנערה, ״הבאתי את הטבעת שהוא נתן לי לרגל שבוע לחברות שלנו, הבאתי את הפרח 
שהוא נתן לי בפגישה הראשונה וגם את הוופל הזה שהוא הכי אוהב״.

אני מפעיל את מכונת המחיקה בעוד  ״אוקיי, מוכנה,  ואמר:  הנערה למכונה  הפרופסור הכניס את 
1...2...״ וכשהגיע לספרה 3 לחץ על הכפתור והנערה החלה לפרכס קלות. במקביל, לקח הפרופסור 
את החפצים שהנערה הביאה והכניסה אותם למכונה קטנה. לאחר מכן לחש: ״מוחקת חזי, מוחקת חזי, 

מוחקת חזי״ ופתח את דלת המכונה.

הנערה הסתכלה מסביבה בפליאה: ״מה? איפה אני... וואו דוקטור ממש לא הרגשתי את הסתימה 
שעשית לי״ (היא לא הבינה היכן היא נמצאת).

הפרופסור בחן אותה: ״תגידי את זוכרת את הטבעת הזו? ואת הוופל?״.

הנערה הסתכלה על הטבעת והשיבה: ״לא, איזה טבעת יפה, ווי!״.

שלח אותה לביתה והורה לה לא לשתות כלום שעה, כאילו היה רופא שיניים...
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רק יצאה הנערה, וכבר נכנסה בסערה מורה עצבנית ופנתה לפרופסור במבטא תימני:

״שלום, סלח לי, כאן זה מוחק הזיכרון? יופי. קוראים לי דרורה חיון אני מורה כבר 22 שנה. 22 שנה יותר 
מדי, תאמין לי. אני מורה לאנגלית כמובן, לא שומעים את המבטא? לא משנה. אני יוצאת לפנסיה 
בשעה טובה. אני אמורה לנסוע עם בעלי רפי להוואי אבל דבר אחד תקוע לי בראש. התלמידים 

המופרעים האלה, תעשה לי טובה תמחק לי אותם מהזיכרון!״.

הפרופסור שלח אליה חיוך ואמר: ״אוקי גברת, זה יעלה לך 5,000 ש״ח  בואי תחתמי כאן״.

המורה עיקמה את האף ואמרה: ״קצת יקר לא? אני לא גאידמק...״ והפרופסור ענה לה בתגובה: ״אם 
רוצה לשכוח תלמידים חותמת כאן! עכשיו תביאי לי כמה פריטים שמזכירים לך תלמידים״.

״בבקשה״ אמרה המורה והוציאה מתיקה יומן נוכחות. ״בקושי הגיעו לכיתה החצופים. גיליון ציונים... 
ביזיון! והנה מסטיק שהחרמתי לניסים בשנת 83״.

1...2...״  בעוד  המחיקה  למכונת  נכנסת  את  מוכנה,  אוקיי,  ואמר:  המכונה  דלת  את  פתח  הפרופסור 
וטרק מאחוריה את דלת המכונה. הפרופסור הכניס את חפציה למיני-מכונה ולחש: ״מוחקת תלמידים 

חצופים. מוחקת שכבת ח׳...״ ופתח את דלת המכונה.

המורה יצאה בפנים קורנות: ״וואו... מה זה היה? אויש אתה הדייל שלנו במטוס? תגיד מתי ננחת בהוואי? 
אני רוצה שני קולה בבקשה לי ולרפי... רפי?״ היא הסתובבה לחפש את רפי ויצאה מפתח המרפאה 

בצעקות: ״רפיייי!״

עבר זמן מה, ולמרפאה נכנס איש עסקים ופנה אל הפרופסור: ״שלום פרופסור ז׳אק, אני ג׳ייק, זאת 
אומרת ג׳ייקוב, נו... יעקב במקור אבל למי איכפת. תשמע, אני איש עסקים רציני, אני מטייל בכל 
העולם, אני איש העולם הגדול. יש לי בקשה אחת - תמחק לי את הזהות היהודית שלי! למה אני צריך 

את זה? זה מיותר ומיושן! זה סתם פרימיטיבי! זה גם דופק לי את העסקים!״.

חבר,  אנשים,  מוחק  בדרך-כלל  אני  שמעתי.  לא  עוד  זה  ״אולאלה  מצחו:  את  קימט  הפרופסור 
תלמידים.... לא זהות. אבל ז׳אק יכול הכל, והמכונה המדהימה שלי תעשה זאת. אתה רק צריך לחתום 

כאן ולתת לי 50,000 ש״ח״.

ג׳ייק פשפש בארנקו ואמר: ״אין שום בעיה, כסף זה לא בעיה, יש לי בלי סוף, אבל העיקר שתמחק 
לי את זה!!״

הפרופסור שאל אותו אם הביא פריטים שמזכירים לו את הזהות היהודית שלו וג׳ייק הציג בפניו אותם: 
״הנה סידור ישן שמצאתי בבית, זו כיפה של סבא שלי, וזה ספר תהילים שחילקו לי פעם בצומת... 

תמחק את הכל, זה סתם מיושן!״

הפרופסור פתח את דלת המכונה ואמר: ״אוקיי, מוכן?, אתה נכנס למכונת המחיקה בעוד 1... 2... ולחץ 
וצעק. במקביל, הכניס הפרופסור את החפצים  נפל על הרצפה  ג׳ייק החל להתעוות,  על הכפתור. 
למיני-מכונה ולחש: ״מוחק זהות יהודית... מוחק היסטוריה... מוחק תרבות״. ג׳ייק יצא מן המכונה בכעס 

וצעק: ״מה אתה משוגע? זה ממש כואב!״.

הפרופסור נפנף בכיפה ושאל: ״זוכר מה זה?״

״בטח״ ענה לו ג׳ייק, ״מה אתה עושה צחוק? זו הכיפה של סבא שלי! תחזיר לי את הכסף המכונה שלך 
לא פועלת!״.
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הפרופסור ניסה להרגיע אותו: ״רגע, רגע, לא להתעצבן, ננסה שוב... שלוש ארבע ו...״ אך לא עזרו כל 
הניסיונות - הזיכרון לא נמחק.

ג׳ייק רתח מזעם: ״אתה לא נורמלי, המכונה שלך לא עובדת וגם הרסה לי את הפן! תחזיר לי עכשיו 
את הכסף!״.

הפרופסור השיב בזהירות: ״סליחה אדוני, אבל חתמת על החוזה״. הוא הראה לו את דף החוזה והמשיך: 
״רואה אותיות קטנות למטה? כתוב שם שהמכונה מוחקת עד 50 שנה, לא 3700 שנה!״ ג׳ייק הסתכל 

עליו בזלזול: ״מה אתה רוצה להגיד לי שאני בן 3700?״.

״לא״ ענה לו הפרופסור, ״אבל הזהות היהודית שהיא בת 3700 שנה, אז שלום יומטוב לך״, ונכנס לאחד 
החדרים.

ג׳ייק קימט את גבותיו והרהר לעצמו: ״וואו, לא ידעתי שזה כזה רציני. 3700 שנה. פששש... מה אני 
הולך לעשות עם זה עכשיו? טוב, כנראה שאני צריך לברר ולבדוק מה זה אומר לי...״.

מתוך החוברת מעמותת הרוח היהודית לפעילות בבתי ספר, חודשים אלול-חשוון תש"ע



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם

פרשת שופטים
אחד האנשים שחוזרים ממלחמת רשות _________  _________  _________  _________  .1

בין  טמא.   _________ ל   _________ בין  שישפטו  דין  לבית  להביא  שיש  בהלכה  לספקות  דוגמאות  שתי   .2
_________ זכאי ל _________ חייב.

"כי השוחד יעוור עיני חכמים _________ דברי צדיקים".  .3

מתנות הכהונה _________  _________  _________.  .4

כך נקרא ֵעד, שבא להעיד דברים שאינם נכונים. ֵעד _________.  .5

  _________   _________ הלוחמים  בין  לפחד  יגרום  שלא  כדי  רשות,  ממלחמת  שחוזרים  מהאנשים  אחד   .6
._________

אסור שהמלך יהיה כזה, אלא רק מקרב אחיו _________.  .7

עורפים אותה בנחל איתן, אם נמצא חלל ולא יודעים מי הרוצח _________  _________.  .8

על המלך לכתוב ספר תורה. ומה עליו לעשות בו? "ו _________ בו כל ימי חייו".  .9

קריאות העידוד שמשמיע כהן משוח מלחמה ללוחמים: "אל ירך לבבכם, אל _________ ואל _________ ואל   .10
_________ מפניהם".

פרשת כי תצא
שכרה של מצוות שילוח הקן _________  _________  .1

עד מתי צריך אדם לשמור אבידה שמצא? "עד _________ אחיך אותו".  .2

"לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך _________ מהם, הקם תקים עמו".  .3

כך נקרא אדם המסרב לשאת את יבמתו (=גיסתו, אשת אח שמת, ושאין להם ילדים) _________  _________.  .4

אסור להלין את המת כדי שלא נגרום לארץ שתהיה במצב כזה _________.  .5

מילה נרדפת לעיף, כך היה מצבם של בני ישראל כשיצאו ממצרים ועמלק נלחם בהם _________.  .6

" _________ יומתו אבות על בנים ובנים _________ יומתו על אבות, איש בחטאו ימות.  .7

מצווה שהבונה בית חדש צריך לעשות _________.  .8

ג. פרשיות החודש
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כך נקרא בן שאינו שומע בקול הוריו וסר מן הדרך הישרה _________  _________.  .9

אדם ששכח עומר בשדה, אסור לו לשוב ולקחתו. לאיזו מצווה הכוונה? _________.  .10

פרשת כי-תבוא
כך מתחילים דבריו של המביא ביכורים לה' _________  _________  _________.  .1

" _________ ממעון קדשך מן _________ וברך את עמך את ישראל ואת _________ אשר נתתה לנו..."  .2

" _________ עליך כל הברכות האלה _________ כי תשמע בקול ה' אלוהיך".  .3

  _________   _________ גריזים  הר  על  שעמדו  האות)  באותה  מתחילים  (ששמותיהם  שבטים  שלושה   .4
._________

איחול שנוהגים לומר בראש השנה כאשר אוכלים דג. "ונתנך ה' _________ ולא _________".  .5

נותנים אותו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה בשנה השלישית והשישית  _________  _________.  .6

כך יקרה לאויבים אם בני ישראל ילכו בדרך ה'. "יתן ה' את אויבך הקמים עליך _________ לפניך".  .7

הילדים נקראים כך _________  _________ הפירות נקראים כך _________  _________.  .8

סוג של ארבה, שיאכל את העצים והצומח _________.  .9

אם בני ישראל לא ישמעו בקול ה' וילכו בדרכיו, יבואו עליהם _________.  .10

פרשת ניצבים
1.   מילה נרדפת לשבועה _________.

"למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלוהים כאשר _________ לך".  .2

"כי קרוב אליך _________ מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".  .3

" _________ ה' אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך _________  _________  _________ מאבותיך".  .4

שתי מילים נרדפות למילה כעס (שתיהן מופיעות בפרשה) _________  _________.  .5

צמח בר שהעלים שלו מרים _________.  .6

חומר, שאם הוא נמצא באדמה, הוא מפריע לצמחיה לגדול _________.  .7

ה' יהיה לנו לאלוהים, ואנחנו נהיה לו ל _________.  .8

ההיפך מרוה _________.  .9

מילה נרדפת לרעל _________.  .10
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פרשת וילך
מילה נרדפת למילה מלא כל טוב. "כי אביאנו אל האדמה... ואכל ושבע ו _________".  .1

מצווה שמקיימים אותה כל שבע שנים במוצאי חג הסוכות _________.  .2

" _________ הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך _________ יעזבך...".  .3

במילים אלו מעודד משה את יהושע לעיני כל ישראל _________  _________.  .4

צטט דבריו של ה' למשה, שלא יוכל להכנס לארץ ישראל. " _________  _________  _________  _________    .5
._________

גילו של משה בפרשת וילך _________  ו  _________.  .6

מילה נרדפת להרגיזו אותי _________.  .7

"וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי _________ מהם".  .8

אחד הדברים שיהיו לבני ישראל בעיקבות חטאיהם והפרת הברית עם ה' _________.  .9

יש להקהילם אל משה, כדי שידבר אליהם לפני מותו _________.  .10

פרשת האזינו
לכך נמשל היין בפרשתנו _________.  .1

" _________ ישורון _________ שמנת עבית כשית, _________ אלוה עשהו...".  .2

אותם עליך לשאול אודות ההיסטוריה של עם ישראל "מימות עולם" _________.  .3

אמרותיי יזלו כמו נוזל זה, שמופיע לפנות בוקר _________.  .4

תשושים ותלושים מחמת רעב _________  _________.  .5

כך מכונה עם ישראל שלא שומעים בקול ה'. עם _________.  .6

"...יקומו ויעזרכם יהיה עליכם _________".  .7

כך מכונה הדור שהולך בדרך עקומה ועיקשת _________.  .8

אחד משמותיו של הקב"ה, המבטא את תקיפותו _________.  .9

מילה נרדפת לטיפות גשם _________.  .10
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פרשת וזאת הברכה
על שבט זה נאמר: "ידיד ה' ישכון לבטח עליו..." _________.  .1

על שבט זה נאמר: "ברוך מרחיב... כלביא שכן וטרף זרוע אף קודקוד" _________.  .2

על שבט זה נאמר: "...גור אריה יזנק מן הבשן" _________.  .3

"אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר _________ גאותך.  .4

כיצד כתובה הברכה שמראה ששבט אשר מבורך בשמן? _________  _________  _________.  .5

המילה המסיימת את חמשת חומשי התורה? _________.  .6

על שבט זה נאמר: "...יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל..." _________.  .7

יהושע מלא רוח חכמה, כי משה _________ ידיו עליו.  .8

כינויו של משה בפרשתנו _________  _________.  .9

מילה נרדפת למילה שונאיו _________.  .10

פרשת בראשית
אדם יצליח להצמיח לחם רק בעמלו הקשה, לאחר יגיעה מרובה, "ב _________  _________ תאכל לחם".  .1

שתי מילים, שמשמעותן הפוכה. שתיהן כתובות זו ליד זו בפסוק אחד (פרק ג) _________  _________.  .2

שני אחים שנקראים בשמות דומים. שניהם היו ראשונים, אבל לדברים שונים _________  _________.  .3

כך נקראים השמש והירח  _________.  .4

"שם הנהר השני גיחון הוא ה _________ את כל ארץ כוש".  .5

ממנו נוצר האדם _________.  .6

שם של שני נהרות (ששמם באותה האות) הנמצאים בגן עדן _________  _________.  .7

ממנה נוצרה האשה _________.  .8

שבעה אחים אנו וארבעה מתוכנו מתחילים באותה האות? _________  _________  _________  _________.  .9

שינה עמוקה _________.  .10

על פי א-ת פ"ש, חידונים בפרשת השבוע, כתבה צביה בר-אלי
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מאת עוזי קייש

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

להופיע בכל כיוון, מלמעלה למטה, ימינה, שמאלה ובאלכסון. 

הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.

כיצד מתאר רבי אליעזר את הגמול שהאדם מקבל על מצווה אחת או על עבירה אחת שהוא עושה? א) 

השלם: (משנה, אבות ד יא) "רבי אליעזר בן יעקב אומר: העושה ____  ____ קונה לו ____ אחד,   

בפתרונות  לראות  ניתן  החסרות  המילים  של  (הפירוש  אחד"   ____ לו  קונה  אחת  עברה  והעובר 

לתפזורת), כיצד הגמרא מתארת את הגמול על מצוות הצדקה והחסד? השלם: (גמרא בבלי בבא בתרא 

דף י עמוד א) "כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה ____ גדול ופרקליטין ____ בין ישראל 

לאביהן שבשמים".

בערב ____ ____ מוסיפים פיוטי תפילה וסליחות מיוחדות, ואלה מגיעים לשיאם ביום שלפני ערב  ב) 

____ ____. ביום זה מרבים ב ____ שעיקר עניינן הדברים שנאמרו כשנתקבלה עתירתו של ____ 

ותפילתו לסלוח לעם ישראל לאחר עוון מעשה ____. כיצד מתואר המעמד בגמרא? השלם: (גמרא 

בבלי ראש השנה דף יז עמוד ב): "שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה ____ ____ אמר 

לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני ____ להם... אמר רב יהודה ____  ____ לי"ג 

מדות שאינן חוזרות ריקם". כיצד מפרש רש"י - ברית כרותה לשלוש עשרה מידות? השלם: (גמרא 

בבלי רש"י ראש השנה דף יז עמוד ב): "ברית כרותה לשלוש עשרה מידות - הללו שאם יזכירום ישראל 

בתפילת ____ אינן חוזרות ____", הפירוט של שלוש עשרה מידות ניתן לראות  בפתרון לתפזורת.

תיפזורת חודשים אלול-תשרי
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1) כיצד נקרא בתורה החודש בו חל ראש השנה? 2) כיצד נקרא ראש השנה בתורה? 1) החודש בו חל  ג) 

ראש השנה נקרא בתורה: החודש ____ עיין: (במדבר כט) 2) ראש השנה נקרא בתורה: יום ____ עיין 

(במדבר פרק כט), ____ תרועה  עיין: (ויקרא פרק כג).

עניינים  לארבעה  שמתייחס  שנה  ראש  הוא  מהם  אחד  שכל  בשנה  תאריכים  ארבעה  מונה  המשנה  ד) 

שונים. מהם? עיין: (משנה, ראש השנה א א) ארבעה ראשי שנים הם: 1) אחד בניסן – ראש השנה 

ל ____  מלכי ישראל מונין להם מניסן שאם מלך מלך בשבט או באדר, משהגיע ניסן כלתה לו שנה 

ומתחילים למנות לו שנה שנייה. אחד בניסן – ראש השנה ל ____ כלומר חג הפסח. אנו רואים את 

הסכות".                                              ובחג  השבועות  ובחג   ____  ____ "ב  טז)  פרק  (דברים  השלם:  בתורה:  גם  הסדר  אותו 

2) אחד באלול – ראש השנה ל ____  ____ 3) אחד בתשרי – ראש השנה ל-____  ל-____  ול-____                                        

4) אחד בשבט – ראש השנה ל-____, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו.

פי המשנה?   על  נידון בראש השנה  ומי  נידון העולם. אלו הם?  מונה ארבעה תאריכים בהם  המשנה  ה) 

עיין: (משנה ראש השנה א ב) ב-____ - על התבואה, ב-____ (חג השבועות) – על פירות האילן, בראש 

השנה – כל ____ ____ עוברין לפניו כבני מרון,  ו ____ (סוכות) - נדונין על המים. שבאותם הימים 

מתחילים ימות הגשמים.

מהם שמותיהם של שלוש הברכות המרכזיות הנאמרות בתפילת מוסף של ראש השנה? ____ ____ ,                 ו) 

את טעמם של הברכות הללו ניתן לראות בפתרונות לתפזורת. 

1) איזו פרשה מן התורה קוראים בראש השנה (ביום השני) בבית הכנסת? קוראים את פרשת  ____    ז) 

____  מחומש בראשית. 2) ממה נוהגים  לעשות את השופר? ומדוע? השלם: (גמרא בבלי ראש השנה 

דף טז עמוד א) "אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של ____", הטעם הוא – השלם: "כדי 

שאזכור לכם ____ ____ בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם ____ לפני".

מדוע אין אומרים "הלל" בתפילת ראש השנה, כמו בחגים האחרים? עיין: (גמרא בבלי ראש השנה דף  ח) 

לב עמוד ב) "אמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע (רבונו של עולם) מפני מה אין 

ישראל אומרים ____ לפניך ב- ____  ____ ו-____ ____  אמר להם אפשר ____ יושב על כסא דין  

ו-____  ____ וספרי מתים ____ ____ וישראל אומרים ____".

חז"ל קבעו – "כל השופרות כשרים חוץ משל פרה" מדוע? ציין סיבה אחת. עיין: (גמרא בבלי ראש  ט) 

ובשעה  העגל  חטאי  את  מזכירה  ש-____  משום   ,"____ ____נעשה  "שאין  א)  עמוד  כו  דף  השנה 

שבאים לבקש סליחה אין טעם להזכיר את החטאים.  

1) מדוע תוקעים בראש השנה?  ומדוע תוקעים בשופר דווקא? אנו למדים שתוקעים בראש השנה לפי  י) 

הפסוק - השלם: "...באחד לחדש ...____ ____ יהיה לכם" (במדבר פרק כט), אנו מבינים כי הפסוק 

בחומש במדבר מתייחס לאחד לחודש – הוא ראש השנה. הפסוק (תהלים פא ד) השלם: "תקעו בחודש 

שופר ____ ליום חגנו". "בכסה" פירושו ביום בו הירח מכוסה ויום זה הוא בתחילת החודש. מכאן 

ששני הפסוקים עוסקים בראש השנה. ומכאן נובע בברור: "יום תרועה" של חומש במדבר, מתפרש על 

פי הפסוק בתהלים "תקעו בחדש שופר" - מריעים בשופר, ולא בכלי נגינה אחר. 2) כיצד מתואר הפסוק 

"תקעו בחדש שופר" לפי המדרש? השלם: (ויקרא רבה פרשה כט, ו) "...בחדש זה -____  מעשיכם,  

בשופר בחדש הזה – ____ מעשיכם, אמר להן הקב"ה לישראל אם שיפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם   

____  ____ מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מ ____  ____  ויושב על   ____    ____  

והופך לכם  מידת ____ למידת ____ אימתי בחדש השביעי".
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יא)  על אלו דברים מסכימים רבי אליעזר ורבי יהושע שאירעו באותו הזמן? עיין: (גמרא בבלי ראש השנה 

דף י עמוד ב – דף יא עמוד א) בפסח – נולד ____, בראש השנה – נפקדה ____  ____  _____, בראש 

השנה – יצא ____ מ- ____  ____, בראש השנה -____  ____ מאבותינו במצרים.

חז"ל קבעו שמצווה לאכול ולהרבות בסעודה בערב ____ ____  ואמרו: "כל האוכל ושותה בתשיעי   יב) 

מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה ____  ____" מהו המקור לדבריהם? עיין: (גמרא בבלי ברכות דף ח 

עמוד ב) "____ את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב  (ויקרא כג לב) וכי בתשעה מתעניין והלא בעשרה 

מתעניין". כיצד מפרש זאת רש"י? השלם: (גמרא בבלי רש"י ברכות דף ח עמוד ב) "מעלה עליו הכתוב 

וכו' - ...הכינו עצמכם בתשעה לחודש לעינוי ____ והרי הוא בעיני ____  ____".

מתי לפי התיאור בגמרא אומר רבי אליעזר שצריך לחזור בתשובה? עיין: (גמרא בבלי שבת דף קנג  יג) 

עמוד א) "שוב ____  ____לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע איזהו יום ימות 

אמר להן וכל שכן ____   ____ שמא ימות למחר ונמצא כל ____  ____" .

בסוף תפילות יום הכיפורים קורא כל הקהל ____ פעמים את המשפט: "ה' הוא האלהים" מהו מקורו  יד) 

של פסוק זה? עיין: (גמרא בבלי ברכות תוספות דף לד עמוד א) "אך מה שאומרים ה' הוא האלהים 

שבע פעמים ביום הכיפורים ו-____  ____ – כנגד  שבע ____ משבחים לבורא שהוא ____   ____ מז' 

מנהג כשר הוא" , כמו כן מקורו של הפסוק (במלכים א יח לט). הפסוק אותו אמרו העם ____  פעמים  

לפני ____  ____, כשנפלו על פניהם ועזבו את עבודת ה- ____  וחזרו בתשובה שלמה.

כיצד מתואר במדרש האופן שבו הקב"ה מוחל לעוונותיהם של עם ישראל? עיין: (ויקרא רבה פרשה  טו) 

ל, ז) "רבי לוי אמר משל למדינה שחייבת ____ (חוב גדול של מס) למלך והלך המלך לגבותה בתוך 

עשרה ____ יצאו ____ המדינה וקלסוהו התיר (ויתר) להם שליש_____ (מהחוב של המס) שלהם 

בתוך חמשה מילין יצאו ____ המדינה וקלסוהו התיר להם עוד שליש כיון שנכנס למדינה יצאו ____  

____  ____  אנשים ונשים וטף וקלסוהו והתיר להם הכל. אמר להון מלכא (אמר להם המלך) מה 

דאזל אזל מן הכא נחיל חושבנא (מה שהיה היה מכאן נתחיל חשבון חדש),  כך בערב ראש השנה גדולי  

____ מתענין והקב"ה מתיר להם שליש מעוונותיהן ומראש השנה ועד יום הכיפורים ____מתעניינין 

והקב"ה מתיר להם שליש מעונותיהן וביום הכיפורים ____ מתענין אנשים ונשים וטף והקב"ה אומר 

להם לישראל מה דאזיל אזל מן הכא ולהלן נחיל חושבנא ומיום הכיפורים עד ____ (חג הסוכות) כל  

ישראל עסוקין במצוות זה עוסק ____ וזה בלולבו וביום טוב הראשון של חג ____   ____ עומדין לפני 

הקדוש ברוך הוא ו- ____   ו- _____   לשמו של הקדוש ברוך הוא ואומר להם מה דאזל אזל מן הכא 

נחיל חושבנא  לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון".

מהן השאלות לפי חז"ל, המתוארות בגמרא, נשאל האדם ביום הדין? עיין: (גמרא בבלי שבת דף לא  טז) 

עמוד א)  "בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו ____   ____ באמונה קבעת ____  ____..."  כיצד 

מפרש רש"י באותו מראה מקום:  קבעת עיתים לתורה? השלם: "קבעת עיתים – לפי שאדם צריך 

דבר____שלא  לתורה  עיתים  לקבוע  הוצרך  תורה  אין  דרך ארץ  אין  ב-____  ____שאם  להתעסק 

ימשך כל היום לדרך ארץ".

חז"ל התירו לאדם לעסוק בתורה כדי לקבל שכר על עבודתו אך הדגישו שאין זו המטרה האחרונה,  יז) 

והיא מועילה רק כאמצעי חינוכי ומותנית בכך שתרגיל את האדם במשך הזמן לקיים את המצוות 

בטבעיות ולא על מנת לקבל שכר. מהם המקורות לכך? א) עיין: (גמרא בבלי סנהדרין דף קה עמוד ב)  

"אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שמתוך שלא לשמה בא ____"    ב) 
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עיין והשלם את שני הסעיפים: (רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק י) 1) "כל העוסק בתורה כדי 

לקבל  ____, או כדי שלא תגיע עדיו ____ – הרי זה עוסק בה שלא לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה 

ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה – הרי זה עוסק בה לשמה – שמתוך שלא 

לשמה בא לשמה" 2)  "לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן 

אלא לעבוד מ-____, וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתרה... ומרגילין אותן לעניין 

זה בנחת, עד שישיגוהו ויידעוהו ויעבדו מ–____".

במראה המקום: (גמרא בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב) כתוב: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"   יח) 

כיצד מפרש פסוק זה רש"י? השלם: פירוש רש"י באותו מראה מקום. "הכל בידי שמים – כל הבא על 

האדם ביד הקב"ה הוא כגון ____ קצר עני ____  ____ שוטה _____ שחור  הכל בידי שמים הוא 

אבל  צדיק  ורשע  אינו בא על ידי שמים  את זו ____ בידו של אדם ונתן לפניו שני דרכים והוא   ____    

____  יראת שמים".

אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל אימרה מהמשנה מסכת אבות פרק שני

המילה הראשונה

האות הראשונה של המילה הראשונה של האימרה נמצאת באות הראשונה של המילה הראשונה של   (1

הפתרון שבסעיף א: "רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה ____  ____".

האות השנייה של המילה הראשונה נמצאת באות האחרונה של המילה הראשונה של הפתרון שבסעיף   (2

יד: "משבחים לבורא שהוא ____  ____".

האות השלישית של המילה הראשונה נמצאת באות הראשונה של המילה השנייה של הפתרון  שבסעיף   (3

יג: "ונמצא כל ____  ____".

האות הרביעית של המילה הראשונה נמצאת באות האחרונה של המילה השנייה של הפתרון שבסעיף   (4

ב: "אמר רב יהודה ____  ____ לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם".

המילה השנייה

האות הראשונה של המילה השנייה נמצאת באות האחרונה המשותפת של שמותיהן של שלוש הברכות   (1

המרכזיות הנאמרות בתפילת מוסף של ראש השנה של הפתרון שבסעיף ו: ___  ____ ____.

האות השנייה של המילה השנייה נמצאת באות האמצעית של המילה השנייה של הפתרון שבסעיף ה:    (2

"בראש השנה כל ____  ____ עוברין לפניו כבני מרון".

האות השלישית של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של המילה האחרונה של הפתרון שבסעיף   (3

ב: "אינן חוזרות ____".

האות הרביעית של המילה השנייה נמצאת באות האחרונה המשותפת של כל אחת  משתי המילים של   (4

הפתרון שבסעיף יא: בראש השנה - ____  ____ מאבותינו במצרים.

המילה השלישית

הפתרון          של  האחרונה  המילה  של  האמצעית  באות  נמצאת  השלישית  המילה  של  הראשונה  האות   (1

שבסעיף ז: 2) "ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם ____ לפני".

האות השנייה של המילה השלישית נמצאת באות האחרונה המשותפת של כל אחת משתי המילים של   (2

הפתרון שבסעיף ט: "שאין ____ נעשה ____".

הפתרון  של  האחרונה  המילה  של  האחרונה  באות  נמצאת  השלישית  המילה  של  השלישית  האות   (3

שבסעיף טז: "דבר ____ שלא ימשך כל היום לדרך ארץ".
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האות הרביעית של המילה השלישית נמצאת באות הראשונה של המילה השנייה של הפתרון שבסעיף   (4

יב: "והרי הוא בעיני _____  _____".

המילה הרביעית

האות הראשונה של המילה הרביעית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף יב: "הכינו עצמכם   (1

בתשעה לחדש לענוי _____".

האות השנייה של המילה הרביעית נמצאת באות הראשונה של המילה הראשונה של הפתרון שבסעיף   (2

יח: "ונתן לפניו שני דרכים והוא _____  _____ יראת שמים".

האות השלישית של המילה הרביעית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף ז: 2) "אמר הקדוש   (3

ברוך הוא תקעו לפני בשופר של ____".

האות הרביעית של המילה הרביעית נמצאת באות האחרונה של המילה השנייה של הפתרון שבסעיף   (4

ח: "יושב על כסא דין ו-____  ____".

פתרונות בסוף הגיליון
www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי אלול-תשרי/ מאת מלכה אהרונסון

1. תפוח פורח בדבש
בכל בית בארץ קונים דבש לראש השנה והנה דרך מקורית להביא מתנה צנצנת דבש פורח.

החומרים:

� צנצנת דבש (הגודל והצורה לא משנים).

� 1/8 ספוג של פרחים.

� פלסטר או לחלופין דבק מגע.

� 3-2 פרחים - רצוי בעלי צבע.

� עלים - עלי רוזמרין או הדס או שרך, עלי ברוש או כל עלה מצוי.

ההכנה:

עם  אותו  מחזקים  לחלופין  או  הדבש  צנצנת  מכסה  על  הספוג  את  מדביקים   �
פלסטר.

נועצים מסביב לספוג עלי שרך בגודל 6-4 סביב כל המכסה כך שהעלים לא יהיו   �
כבדים מדיי וכן 3-2 עלים באמצע ולבסוף נועצים 3-2 פרחים בעלי צבע עז, כמו 

ורדים, חרציות,  חמניות קטנות או סיגליות. 

עוטפים את הכול בנייר צלופן שקוף עם סרט והרי מתנה יפה להביא לשולחן   �
החג.
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2. רימון פתוח

החומרים:

� נייר קרטון גלילי.

� עיתונים.

� מספריים, סכין יפני.

� צלוטייפ.

� חוט דייגים (חוט ניילון).

� דבק פלסטי.

� סרגל.

� נייר כסף.

� נייר צלופן - אדם/כתום.

ההכנה:

הופכים את הנייר הגלילי ועובדים על צידו הפנימי.  �

ישר.  הבסיס  כאשר  זהה,  בגודל  רימונים   2 מציירים   �
כדי  לאורך  חריצים  בשני  הרימונים   2 את  מסמנים 

בלבד  אחד  מצד  הרימונים   2 את  מחברים  לקפלם, 

בעזרת צלוטייפ.

עיתון  נייר  מקמטים  פנימה.  מכניסים  המשושים  אחד  את  משושה.  ומקבלים  בחריצים  מקפלים   �
ומכניסים לתוך הרימון. ממלאים עד הסוף. עוטפים את הכול בנייר כסף, כאשר מדגישים את החריצים 

בנייר הגלילי. 

מבט על
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בתוך הפתח על נייר העיתון מגלגלים עיגולים מהנייר צלופן ומדביקים על העיתון הפנימי, כמובן שרק   �
שמים עיגולים בחוץ לכסות את העיתון, כך שנקבל רימון משושה עטוף בנייר כסף שרואים את הגליל 

פתוח ובתוכו גרגירים.

הרימונים  כמו  לתלות אותם  כן אפשר  כמו   - רימונים  - קערת  שונים  בגדלים  רימונים  כמה  מכינים   �
האחרים בעזרת חוט ניילון. 

ניתן להכין כמה רימונים כאלה ולתלות אותם בסוכה כמו אהיל על מקל או חישוק עגול בגבהים שונים   �
ובגדלים שונים.
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3. וגפן ותאנה ורימון

רימונים שונים לקישוט הסוכה מחומרים נפסדים.

החומרים:

� ארגז קרטון של משקאות קלים.

� מספריים, סכין יפנית.

� צלוטייפ.

� חוט דייגים (חוט ניילון).

� מחורר.

� דבק פלסטי.

� סרגל.

� נייר כסף.

ההכנה:

 - 2 רימונים באותו הגודל  ומציירים  מפרקים את הארגז למשטח עבודה   �
כדאי להיעזר במגזרת נייר. מסמנים על הרימונים 2 חריצים בעזרת סרגל 

כדי  הם  החריצים  חלקים).  ל-3  הרימון  את  מחלקים  (ובכך  יפנית  וסכין 

להעמיד את הרימון כמשושה.

גוזרים עוד עיגולים מהארגז - גודל העיגולים צריך להיות מותאם כגרגירים   �
לרימון הגזור.

מתקבלים 2 רימונים ומקפלים אותם כמשושה.  �

מדביקים בצדדים בעזרת צלוטייפ, כך שמתקבל משושה.  �

מחוררים חורים בראש הרימון להשחלה, עוטפים את כל הרימון   �
סביב  הנייר  את  מכווצים  אלא  הנייר  את  מותחים  לא  כסף.  בנייר 

הרימון ובליטות העיגולים ומקבלים רימון שנראה כאילו הגרגירים 

מבחוץ.
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4. מובייל רימונים

החומרים:

� עיתונים ישנים.

� דבק פלסטי או דבק מבושל (המתכון בהמשך).

� נייר צלופן בצבעים אדום/כתום/ירוק.

� חוט ניילון (חוט דייגים).

לפי  אורך   - לערך)  ס"מ   1 של  (בקוטר  יבשים  עצים  ענפי   �
שיווי משקל.

� מחט גדולה.

ההכנה:

מהדקים  לעיגול,  אותו  ומקמטים  עיתון  גיליון  לוקחים   �
דבק  עליו מעט  מורחים  טניס,  כדור  לגודל  הכדור  יותר את  חזק 

ועוטפים בנייר צלופן מרובע, כאשר הקצה של הנייר משמש כעלה 

כותרת לרימון.

גודל הנייר צריך לעטוף את הכדור ולהשאיר קצוות. ניתן לעטוף   �
בצבעים: כתום-אדום לסירוגין, כאשר מדביקים סביב כל הכדור 

ורק הזוויות נשארות בולטות - ללא דבק. עוטפים כל כדור בשתי 

חלק  שונים).  בצבעים  להיות  יכולות  צלופן  חתיכות   2) עטיפות 

מהכדורים יכולים להיות בצבעים שונים ובגדלים שונים.
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דוקרים את הכדור בשליש השלישי של הרימון במחט מושחלת בחוט ניילון. אורך החוט כאורך המובייל   �
אותו אנו רוצים. מספר הכדורים תלוי בגודל המובייל. אפשרי 2 כדורים גדולים 3-2 קטנים. 

 2 מול  כאשר  המקלות.  בקצוות  הרימונים  את  קושרים  כאשר  משקל,  שיווי  על  לומדים  החניכים   �
רימונים גדולים שמים שלושה רימונים קטנים (החניכים יתנסו ויגיעו למסקנות בעצמם), או ארבעה 

באותו הגודל.

ההתנסות הזו חשובה - מזיזים את החוט קדימה, אחורה עד שהמובייל מתייצב.  �

מתכון לדבק מקמח

הדבק מספיק ל-25-20 חניכים (היחס אחד לשלוש).

� 3 כוסות קמח.

� 2 כוסות מלח (דק או עבה).

� 9 כוסות מים.

מערבבים היטב את כל החומרים שלא יווצרו גושים, לאחר מכן מחממים על אש קטנה עד שתתקבל   �
דייסה (במרקם של אשל).

הערה: המלח המרובה מוכנס לכמה מטרות:

כך האוכל מקולקל ואין חשש לבל תשחית.  .1

שומר על הדבק ל-4-3 ימים במקרר עד שבוע.  .2

5. דף פאזל מתאים לכל חג
החומרים:

� תמונה המתאימה לחג.

לפני שמחלקים אותו לפאזל יש לבצע כמה משימות:

למלא את הקערות מטעמי החג. החניכים הבוגרים יותר יכולים לצייר את התבשיל המיוחד אצלם בבית 

לחג.

החניכים הצעירים יותר יכולים לצייר את סמלי החג, כמו:

בראש השנה - תפוח בדבש, ראש, רימון וכו'.

ביום כיפור - כל חניך עם המנהגים הנהוגים אצלו בבית.

בחנוכה - לביבות, ספוגניות - ימלא את הקערות בסביבונים שונים.

בפורים - משלוח מנות (בכל קערה משלוח מנות אחר).

בפסח - מצות, 4 כוסות, יין וכו'.
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שבועות - מאכלי חלב, סידור פרחים.

כך בכל חג יחפש החניך את המיוחד לאותו החג.

חג שמח!

שים בקערה את 

סמלי החג.
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חומר אור-קולי

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

פרטים בטל' 02-5601303.

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

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

הכנות לחג - 5305.

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....

זמרת בית הכנסת הגרוזי בפיוטי הימים הנוראים - 5108.

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

חגי תשרי - (יסודי) - 181 (כ.ר.), 5306 - 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, 5305 - 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, 

חומר עזר
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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.

ונתנה תוקף - 810, 5080, 5307 - דין וחשבון בקיבוץ בית השיטה בעיקבות מלחמת יום הכיפורים.

תיאום כוונות - 5147 - מלחמת יום הכיפורים (מבוסס על ספרו של חיים סבתו). 

בחזרה אל מוצב המזח - 5238 - ביקור במצרים על ידי שבויי צה"ל ממלחמת יום הכיפור.

קברי צדיקים - 5202.

חגי תשרי - 880, 5305 (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

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

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

�  ימים נוראים (שקופיות - קלטת ברוסית) - (3002)
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ב. חג הסוכות ושמיני עצרת
דגם לגזירה - בניית סוכה  �

סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

אגודה אחת - 150, 5308 - (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.), 5305 - כיצד בונים סוכה כשרה.

בסוכות תשבו (יסודי - חט"ב)  - 23 , 5308 - 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.

אושפיזין - שולי ראנד - 5136.

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

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

�  סוכות - 3004 - יצחק גנוט. 

�  סוכות - 3005 - שמחת תורה בקהילות ישראל (זאב רדובן).
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פתרון לתשבץ אלול-תשרי

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת שופטים                  

בנה בית חדש ולא חנכו או נטע כרם ולא חיללו, או ארש אישה ולא לקחה.   (1
2)  דם לדם, דין לדין.

ויסלף.   (3
זרוע או לחיים או קיבה.   (4

5)  חמס או שקר.
ירא ורך הלבב.   (6

נוכרי.   (7
8)  עגלה ערופה.

9)  קרא.
10)  תיראו, תחפזו, תערצו.

 א נ עש ו ה   א ת ח נ ת א
 ו מ כ   ק י ע ז מ   ח ו ח
ש   ו ר פ   ת   ר כ מ   ו
 פ יס א   לש נ   ז ו מ ת
 יש   מ ל ו ע ת יב   ל ק
 ז ר א   מ י ר בש  ס כט
 י   ב א כ   י   נ א כ   נ
 נ ח כ ו   ב ר ג   ל ה ק ה
   ר  ק י ד צ י ר פ   ד  
 רס פט   ד ו ד   י ע מש
 א   ר בש   נ   מ ו צ   ו
ש א   ה ל ח   כש נ   ד מ
 ה ו ח   ג ו ר ת א   א ב ר
ש ב  ס   יש מ   צ  ש ר
 נ   ל לש   ו  ס מ ח   א
 ה ב א וש ה ת י ב ת ח מש
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פרשת כי תצא                  
1)  אריכות ימים.

דרוש.  (2
והתעלמת.  (3

חלוץ הנעל.  (4
טמאה.  (5

יגע.  (6
לא, לא.  (7
מעקה.  .8

סורר ומורה.  (9
שכחה.  (10

פרשת כי תבוא                  
1)  ארמי אובד אבי.

השקיפה, השמים, האדמה.  (2
ובאו, והשיגך.  (3

יוסף, יהודה, יששכר.  (4
לראש, זנב.  (5
מעשר שני  (6

נגפים.  (7
פרי בטנך, פרי האדמה.  (8

ְצָלַצל.  (9
קללות.  ׂ10

פרשת נצבים                  
1)  אלה.
דיבר.  (2

הדבר.  (3
והביאך, וירשתה, והטיבך, והרבך.  (4

חרי אף, חימה.  (5
לענה.  (6
מלח.  (7

עם.  (8
צמאה.  (9

ראש.  (10

פרשת וילך                  
ָדשן.   (1

הקהל.  (2
וה', ולא.  (3

חזק ואמץ.  (4
לא תעבור את הירדן הזה.  (5

מאה ועשרים.  (6
ניאצוני.  (7

פני.  (8
צרות.  (9

שוטרים.  (10

פרשת האזינו                  
1)  דם עינך.

וישמן, ויבעט, ויטוש.  (2
זקניך.  (3

טל.  (4
מזי רעב.  (5

נבל.  (6
סתרה.  (7

פתלתל.  (8
צור.  (9

רביבים.  (10

פרשת וזאת הברכה                 
בנימין.   (1

גד.  (2

דן.  (3
חרב.  (4

טובל בשמן רגלו.  (5
ישראל.  (6

לוי.  (7
סמך.  (8

עבד ה'.  (9
קמיו.  (10

פרשת בראשית                  
זעת אפיך.  (1

טוב ורע.  (2
ָיָבל, יּוַבל.  (3
מאורות.  (4

סובב.  (5
עפר.  (6

פישון, פרת.  (7
צלע.  (8

שני, שלישי, שישי, שבת.  (9
תרדמה.  (10
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פתרון תפזורת חודשים אלול-תשרי
מצוה אחת, פרקליט, קטיגור, שלום, גדולין א)  

ראש השנה, יום הכיפורים, סליחות, משה, העגל, סדר תפלה, מוחל, ברית כרותה, תעניתם, ריקם ב) 
1) השביעי 2) תרועה, זכרון ג) 

1) מלכים, רגלים, חג המצות, 2) מעשר בהמה, 3) שנים, שמיטין, יובלות 4) אילן ד) 
פסח, עצרת, באי העולם, בחג  ה)  

מלכויות, זכרונות, שופרות ו)  
1) עקידת יצחק, 2) איל, עקידת יצחק, עצמכם ז) 

שירה, ראש השנה, ביום הכיפורים, מלך, ספרי חיים, פתוחין לפני, שירה ח)  
קטיגור, סניגור, הפרה ט)  

1) יום תרועה, בכסה, 2) תחדשו, שפרו, כשופר הזה, כיסא הדין, כיסא רחמים, הדין, רחמים י) 
יצחק, שרה, רחל, וחנה, יוסף, בית האסורין, בטלה עבודה יא)  

יום הכיפורים, תשיעי ועשירי, ועניתם, המחרת, כעינוי היום יב)  
יום אחד, ישוב היום, ימיו בתשובה יג)  

שבע, יום ערבה (הסבר ליום ערבה ניתן אחרי הפתרונות), רקיעים, דר למעלה, שתי, אליהו הנביא, בעל יד)  
ליפס, מילין, גדולי, מדמוסא, בינוני, כל בני המדינה, הדור, היחידים, כולן, החג, בסוכתו, כל ישראל, לולביהן,  טו)  

אתרוגיהן
נשאת ונתת, עיתים לתורה, דרך ארץ, קצוב טז)  

א) שלא לשמה, לשמה ב) 1) שכר, פורענות 2) יראה, אהבה יז)  
ארוך, עשיר, חכם, לבן, מסר, יבחר לו יח)  

שנשבע, לעולם, השכינה טו) 

הסבר המילים שצריך למצוא שבסעיף א:
פרקליט – סניגור , מליץ יושר , המלמד זכות עליו

קטיגור – המקטרג עליו ודורש את עונשו
מצוה אחת – הכוונה של התנא רבי אליעזר להעיר לאדם, שלא תהא עשיית מצווה אחת קלה בעיניו, כי בעשותו מצווה 

אחת כבר יש לו פרקליט אחד.
וכן לא תהא עשיית עבירה אחת קלה בעיניו, כי על ידי עבירה נוצר קטיגור.

הפירוט של שלוש-עשרה מידות שבסעיף ב:   
מראה המקום (שמות פרק לד פסוקים ו – ז)

א) א-ל ב) רחום  ג) וחנון  ד) ארך  ה) אפיים ו) ורב-חסד ז) ואמת ח) נוצר חסד ט) לאלפים י) נושא עון יא) ופשע יב) 
וחטאה יג) ונקה

טעמם של שלוש הברכות המרכזיות הנאמרות בתפילת מוסף של ראש השנה שבסעיף ו: מראה המקום: (גמרא בבלי 
ראש השנה דף טז עמוד א)

מלכויות – כדי שתמליכוני עליכם
זכרונות – כדי שיעלה זכרונכם לפניי לטובה

שופרות – ובמה יעלה זכרונכם  לפניי לטובה? בשופר

הסבר ליום ערבה - שבסעיף יד': מראה המקום: (משנה, סוכה ד, ג)
נקרא  זה  יום  ולכן  בשעת התפילה  הערבות  בו את  הסוכות שחובטים  חג  של  ליום השביעי  כינוי  הוא   – ערבה  יום 
"יום ערבה" או "יום שביעי של ערבה". יום זה נקרא גם "הושענא רבה", מפני שמרבים באמירת פרקי תפילה בשם 
"הושענא". יום זה נחשב ליום גמר הדין שהחל בחודש אלול. מיום א דראש חודש אלול ועד יום הושענא רבה יש 51 

ימים כמניין: "הושע – נא" (בגימטריה: נ – 50, א – 1)

האימרה המתקבלת: מרבה תורה מרבה חיים
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תיקון טעות !
אנו מתנצלים על הטעות שנפלה בפתרון תפזורת לחודשים תמוז-אב בחוברת "מדי חודש בחודשו" 

מס' 192:
בפתרון של סעיף ט' - ברשימת המילים החסרות נוספו בטעות שתי המילים הראשונות: יהויקים, 

בדורו.
רשימת המילים החסרות הנכונה היא: נתקררה, צדקיהו, היו רשעים.

בפתרון של סעיף ו' - בכל שנה מתו: הפתרון הנכון הוא חמש עשרה אלף (ולא חמשה עשר אלף 
כפי שנכתב בטעות).

בפתרון של סעיף ה' סעיף משנה ו' - הכהנים הגדולים בבית המקדש השני - הפתרון הנכון הוא: 
שלש מאות (ולא שלוש מאות כפי שנכתב בטעות).

בפתרון של סעיף ה' סעיף משנה ה' - המזבח בבית המקדש השני - הפתרון הנכון הוא: שלשים 
ושתים (ולא שלושיםושתים כפי שנכתב בטעות).
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