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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש תמוז
הקדמה

שם החודש: תמוז הוא שם בבלי שפירושו חום, שריפה והצתה. 

דורשי השמות מסבירים שבחודש זה הכול נמס מרוב חום. עם זאת, אף לא אחד מתכחש לעובדה שתמוז 

הוא שם של פולחן אלילי המבוסס על בכיות ופולחני הסקה ושריפה, פולחן שהתפשט גם בישראל, בעיקר 

בין הנשים, כפי שהדבר משתמע מתוכחת הנביא על הנשים ה"מבכות את התמוז". על השאלה למה קיבלו 

בני ישראל את השם הזה ואף קידשוהו בהכרזת החודש, אפשר לענות שחז"ל ביקשו להחדיר אותו בתודעת 

שהנביאים  כפי  האלילות,  פולחן  בגלל  נפלה  ירושלים  החורבן:  סיבת  את  ויבינו  ידעו  שכולם  כדי  העם 

מדגישים במקומות רבים. עובדה היא שעם החורבן בטלו גם כל הפולחנים האליליים, ולא היה להם עוד 

זכר בשיבת ציון.

תמוז הוא החודש הרביעי לפי סדר החודשים במקרא והעשירי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי 

בית שני.

תמוז הוא תחילת "תקופת" הקיץ, הכוללת גם את החודשים אב ואלול, והוא גם הראשון מבין שני חודשי 

החורבן. זהו חודש של בכי ושל אבל. יז בתמוז הוא יום תענית, והימים מיז בתמוז עד אחרי ט באב נקראים 

בשם "ימי בין המצרים". אלו הם ימי צער, מצוקה וצרות שבהם מרבים בבכי ומשוועים לה' בבחינת "מן 

המיצר קראתי י-ה". מספרם של אותם הימים הוא כ"א כגימטריה של השם "אהיה" הרומז על השתתפותו 

אין   - אבלות  נוהגים  אלה  בימים  טו).  צא,  (תהילים  בצרה"  אנכי  "עמו  ישראל  של  בצרתם  הקב"ה  של 

מסתפרים, אין מברכים שהחיינו ואין מתחתנים.

חודש תמוז ריק הוא מכל חג, ולא רק החודש אלא כל תקופת תמוז, היינו החודשים תמוז, אב ואלול, כולם 

ריקים הם. כיצד ניתן להסביר זאת? חכמים עונים על כך שלמעשה היה בדעתו של הקב"ה לתת מועד גדול 

בחודש תמוז, אלא היות שעשו בו את העגל ביטל את החג מכל התקופה, תמוז אב ואלול, ופרע להם שלושה 

חגים בחודש תשרי: ראש השנה, יום כיפור וחג הסוכות, ולעתיד לבוא יהפכו ימי האבל של יז בתמוז ו-ט 

באב לחגים בישראל, וייקראו בשם מועד. לזה הפסוק והיית "אך" שמח מרמז - לרבות ב"אך" הימים, כ"א 

ימים של ימי בין המצרים.

בגוף  סרטן  מעין  היה  האלילי  שהתמוז  לרמז  שבא   - סרטן  הוא   - החודש  של  מזלו 
הישראלי, והוא היה הגורם העיקרי לחורבן.

כמו  אדם,  חיי  ומסכן  מים  לחפש  החולות  מן  זה  בחודש  יוצא  שהסרטן  הטוענים  יש 

העקרב במרחשוון, לכן ניתן לחודש מזל זה, ויש אומרים שהסרטן של תמוז, שמתואר 
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בפסיפסים כהולך אחורנית, בא לרמז על עם ישראל שבממד הזיכרון מוטל עליו ללכת בחודש זה כשפניו 

אחורנית לחודש סיוון, שבו ניתנה התורה, שכן מוטל עליו לזכור תמיד את יום המעמד של מתן תורה. כפי 

שנאמר: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח... יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך בחורב".

אירועים 
ה בתמוז תשל"ו (1976) - מבצע אנטבה (מבצע יהונתן). 

 1976 יולי  חודש  ותחילת  יוני  חודש  בסוף    

בתולדות  הגדולות  הדרמות  אחת  התרחשה 

מגבולותיה.  הרחק  כי  אם  ישראל,  מדינת 

לשחרור  העממית  מ"החזית  מחבלים 

פלשתין" בעזרת מחבלים גרמנים מכנופיית 

חברת  של  מטוס  חטפו  מיינהוף",  "באדר 

ממאה  יותר  ובו  הצרפתית  פראנס"  "אייר 

שבאוגנדה.  לאנטבה  והטיסוהו  ישראלים 

הנוסעים,  משאר  הופרדו  שהיהודים  לאחר 

ישוחררו  לא  אם  לרוצחם  איימו  החוטפים 

בישראל,  הכלואים  טרוריסטים  כחמישים 

בצרפת ובגרמניה.

פנים  והעמדת  רבות  התלבטויות  לאחר    

שישראל מוכנה לנהל משא ומתן עם החוטפים, הורתה ממשלת ישראל לצה"ל לשחרר את 

החטופים במרחק 4,000 ק"מ מישראל.

 1976 ביולי  ל-4  אור  באנטבה  נחת  "הרקולס"  מטוסי  ב-6  צה"ל  חיילי  של  גדול  מוטס  כוח    

ושיחרר במצע בזק את החטופים. שלושה מן החטופים נהרגו וכן נהרג סגן אלוף יהונתן נתניהו 

ז"ל, מפקד הכוח של סיירת מטכ"ל, צנחנים וגולני בשדה התעופה של אנטבה שעל שמו מכונה 

המבצע.

המבצע  להנצחת  מוזיאון  באנטבה  הישן  הפיקוח  במגדל  הקים  מוסבני,  גנרל  אוגנדה,  נשיא    

המבריק של צה"ל והמלחמה בטרור.

על פי "50 על 50", מרדכי נאור, משרד הביטחון הוצאה לאור  

יז בתמוז - (על פי המסורת) - מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים 

המסתיימים ביום תשעה באב. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן שני בתי המקדש, הבית 

הראשון והבית השני ונוהגים בהם מנהגי אבלות, עדה ומנהגיה. 

מוזכרות  תענית  במסכת  ישראל.  בתולדות  לפורענות  מּוָעד  יום  הוא  בתמוז  שבעה-עשר  יום    
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חמש פורענויות שקרו ביום זה, ולזכרן נקבע יום צום לדורות.

נשתברו הלוחות - על-פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות הברית בידיו  א. 

מה'  וביקש  אותם  ושיבר  הלוחות  את  מידיו  השליך  אז  זהב,  עגל  עשה  שהעם  ומצא 

לסלוח לבני ישראל על מעשיהם. 

רעב  בעיר  שררו  ירושלים  על  המצור  בזמן  בתלמוד,  המסופר  פי  על   - התמיד  בוטל  ב.  

ומחסור ולא נמצאו כבשים לקורבן התמיד.

שרף אפוסטומוס את התורה - מעשה התגרות נגד היהודים על ידי חייל רומי שקרע  ג. 

ספר תורה ושרף אותו באש. הדבר קרה במעברתא בדרך אל טור-לוזה (הר השקדים) 

באזור שכם. ייתכן שהיה שם מחסום רומאי והחיילים התנפלו על יהודים.

מלחמת  בעת  היוונים  ידי  על  היהודים  נגד  התגרות  מעשה   - בהיכל  צלם  הועמד  ד. 

החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר - הובקעו חומות ירושלים ונפרצו מבואותיה על ידי הרומאים בבית שני.  ה. 

מאז החל חורבנה של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל.

כא בתמוז תשי"א (1951) - יום ייסוד נחל עוז. 

את  חיילים  משלבים  בה  מסגרת   - לוחם)  חלוצי  (נוער  הנח"ל  של  הראשונה  ההיאחזות    

שירותם הצבאי עם הקמת יישובים באזורי ספר. בעשרות השנים אחר כך קמו למעלה מ-100 

היאחזויות שחלק גדול מהן הפכו ליישובי קבע.
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נחל עוז הוא קיבוץ בנגב הצפוני, כ-5 ק"מ דרומית-מזרחית לעזה. משתייך לתק"מ. היאחזות    

הנח"ל הראשונה שהוקמה ב-1951 ונקראה נחלאים א מול עזה". אוזרחה ב-1953 בידי הגרעין 

מחבלים  מפגיעות  וסבל  ְסַפר  יישוב  היה  הימים  ששת  מלחמת  עד  המאוחדת.  התנועה  של 

ומהתנכלויות הצבא המצרי ברצועת עזה. במקום "בית הנח"ל" המנציח את תולדות הנח"ל 

מיום הקמתו. ליד הקיבוץ יער - אסף שמחוני - לזכר אלוף פיקוד הדרום במבצע קדש, שנספה 

בתאונת מטוס זמן קצר אחר כך.

כב בתמוז תשכ"א (1961) - שוגר טיל ישראלי ראשון לחלל. 

ישראל משתלבת בעידן הטילים כששוגר בהצלחה שביט 2, טיל ניסוי ישראלי המיועד לחקור    

ההישג  צבאיות.  מטרות  ובעיקר  גם,  לו  ייחסו  לה  ומחוצה  בישראל  אך  האטמוספירה,  את 

הישראלי זכה לתהודה בעולם כולו. העולם הערבי הגיב בזעם. כתוצאה מהשיגור החליט שליט 

מצרים דאז, גמאל עבדול נאצר לבקש מברית המועצות טילי קרקע-קרקע והעסיק מדענים 

גרמנים שעבדו במשטר הנאצי. בעיקבות שיגור השביט פיתחה ישראל סדרות רבות של טילים 

ונכנסה לקבוצה של מדינות המשגרות לוויינים לחלל.
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חודש אב
שם החודש

לפי  עשר  האחד  והחודש  מאז  במקרא  החודשים  סדר  לפי  החמישי  החודש  הוא  אב 

הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני.

השם אב הוא בבלי או פרסי. כשם בבלי פירושו אש, קודח, והוא בא לתאר את החודש 

ואף הוא בא לתאר את החודש כחודש  - מים,  כחודש חם. כשם פרסי פירושו הפוך 

חם שבו בני אדם צמאים למים. מבחינת המסורת היהודית, שני הפירושים הללו, אש 

ומים, מתארים את ימי החורבן שבהם "באנו באש ובמים".

יש דורשים נוטריקון א"ב: אדום ובבל - שתי הממלכות שהחריבו את בית המקדש הראשון והשני, כפי 

שנאמר ב"על נהרות בבל": "בת בבל השדודה" ו"זכור ה' לבני אדם את יום ירושלם".

יש מפרשים שרואים בשם אב סמל לחורבן, והם מספרים שהשם "אב" ניתן לחודש החורבן כדי להסביר 

למה קיבל עליו את התפקיד להעניש את בני ישראל שחטאו - הוא עשה זאת כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, 

לחנכם ללכת בדרך טובה, כפי שנאמר "חושֹך שבטו שונא בנו". חודש אב הסכים לכך רק אחרי שניחמו 

אותו והבטיחו לו שהמשיח, ששמו מנחם, יוולד ביום החורבן, ושיום החורבן ישמש לעתיד כיום מועד, כפי 

שנרמז במגילת איכה "קרא עלי מועד", ומשום זה נקרא החודש בשם מנחם-אב.

מזלו של החודש - אריה

החודש החמישי

ואפילו בספר עזרא הוא  ואין מזכירים אותו במקרא,  פי שהתכוון אב לטובה, מזלזלים ביוקרתו  אף על 

נקרא בשם "החודש החמישי" אף על פי שבזמנו כבר קראו אותו בשם אב.

במקומות רבים אין מברכים את החודש הזה וקוראים עליו את הפסוק: "במספר ירחים אל יבוא", ויש לכך 

אסמכתא ממשה רבנו שבשעה שבירך לפני מותו את כל השבטים הוציא את שמעון, שהוא השבט של חודש 

אב ושבו תלה את אסון החודש, ולא בירך אותו.

שלוש דמעות הוריד ומוריד הקב"ה באותו החודש: אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני ואחת על 

צערם של בני ישראל. משום כך אמרו חז"ל: משנכנס אב ממעטין בשמחה.

ל פי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא
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אירועים 
ה באב תשכ"ט (1969) - הפשיטה על האי גרין.

לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים, החלה מלחמת התשה ארוכה לאורך תעלת סואץ, בה    

מארבים  הניחו  ואף  צה"ל  כוחות  על  כבדות  הפגזות  הנחיתו  המצרים  רבים.  חיילים  נפגעו 

ליחידות הנעות בשטח. צה"ל הגיב בהפגזות נגד, אך לא היה בהן כדי להשפיע, והתקריות רק 

הלכו והחמירו.

משום כך עבר צה"ל לפשיטות של יחידות עילית קטנות על עורף האויב. בוצעו כמה חדירות    

פשיטה  ביצוע  על  הוחלט  לכן  מספקת.  הייתה  לא  השפעתם  גם  אבל  הנילוס,  לאזור  נועזות 

יותר מקיפה ויותר מפתיעה. היעד שנבחר היה האי גרין, השולט על הכניסה הדרומית לתעלת 

סואץ. זהו אי מלאכותי קטן הבנוי על שרטון, שהבריטים הקימו בזמנו, כדי שישלוט על האזור 

וחימשו  בונקרים מבוטנים,  ליעד מבוצר היטב, מלא  האסטרטגי הזה. המצרים הפכו אותו 

אותו בתותחי נ"מ כבדים וקלים, בעמדות מקלעים  כבדים ובינוניים ובמכ"ם גבוה לאיתור 

מטוסים. על האי פעלו כ-100 חיילים מצויידים כראוי, אשר היו בטוחים כי אליהם לא תגיע 

חדירה.  כל  מפני  עליהם  המגן  בים,  הצדדים  מכל  ומוקפים  מבוצרים  כה  הם  שהרי  הרעה, 

דווקא משום כך הוחלט במטכ"ל לתקוף את המעוז הזה ולנצל עד תום את גורם ההפתעה.

זאב  פיקד  על הפעולה  וסיירת מטכ"ל.   13 היו שייטת  לבצע את הפשיטה  היחידות שנבחרו    

אלמוג, לימים מפקד חיל הים, הכנות מפרכות ומדוקדקות קדמו לפעולה - נבנה דגם מדויק 

של היעד, עד שכל לוחם ידע היטב לאן פניו מועדות.

6 לוחמים זכו בציונים לשבח על המבצע הנועז. ביניהם נמנה גם עמי איילון, לימים מפקד חיל    

הים, ראש השב"כ ושר מטעם מפלגת העבודה. בזמן המבצע היה איילון סגן צעיר בשייטת 13.

חדש  שלב  של  התחלתו  את  סימלה  היא  ההתשה.  במלחמת  מפנה  נקודת  היוותה  זו  פעולה    

במלחמה, שרוב החוקרים המצריים כינו אותו בשם "שלב ההתשה הנגדית", בו עברה היוזמה 

הצבאית מידי מצרים לידי ישראל.

מתוך "שבת בשבתו", מאת זאב ולק

ט באב - יום צום תשעה באב

הוא יום המציין את חורבן שני בתי המקדש. תענית זאת היא החמורה מבין ארבע התעניות על    

חורבן בית המקדש.

אנו צמים כדי לבטא את צערנו על מה שקרה לנו בימים ההם.   

ואם נשאל: הרי זה קרה לפני כל כך הרבה שנים? ובינתיים היו לנו עוד הרבה מאוד צרות!   

היא,  הצום  ומטרת  הקודמים,  הדורות  כממשיכי  עצמנו  את  רואים  אנחנו  היא:  התשובה    

להביאנו לידי כך שלא נחזור על שגיאות אבותינו ועל חטאי אבותינו!
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נשים לב, לא חרבה ירושלים מפני שהיו אוייבינו חזקים מאיתנו, אלא מפני שהתנהגותנו בין    

אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

מטרת הצום היא, שניתן דעתנו על שיפור התנהגותו של כל אחד ואחת מאיתנו. כאשר מקיים    

עם ישראל את מצוות ה', הקב"ה שומר עלינו מול כל אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם 

בימינו.

כפי שמובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:   

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.  �

חורבן בית ראשון בידי הבבלים.  �

� חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.

� נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא - 135 לספירה.

שדה  "ציון  הנבואה  נתקיימה  ובו  טורנסרופוס  ידי  על  החורבן  לאחר  ירושלים  נחרשה   �
תחרש".

טו במנחם אב - חג טבע עממי בימי בית שני.

טו באב מתייחד באירועים אלה:   

הוא נחשב ליום שבו החמה מגיעה לשיא כוחה, מכאן ועד לטו בשבט הולך כוחה ופוחת   �
ויחד עמה נחלשים גם העצים. על כן הפסיקו בטו באב לכרות עצים למערכה שעל המזבח, 

אחרונה  הזדמנות  ניתנה  יום  באותו  הגרזן).  שבירת  (יום  מגל"  תבר  "יום  נקרא  והוא 

להעלות עצים אלו למקדש, ואף שהיה זה תורם של בני ַזּתּוא הם מסרו זכות זו לכל העם 

ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" (מגילת תענית, ה).

"יום ֶׁשָּכלּו בו מתי מדבר" (ירושלמי, תענית ד), כלומר הסתיימו ארבעים השנה שנגזרו על   �
דור יוצאי מצרים למות במדבר (במדבר יד, כז-לה).

� יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, דהיינו להינשא זה לזה, ולא חששו כמקודם שהנחלה 
תעבור משבט לשבט (במדבר לו, ו-ז).

� יום שהותר לשבט בנימין לבוא בקשרי נישואין עם שאר השבטים, לאחר שהוחרם בעיקבות 
מלחמת פילגש בגבעה (שופטים, כא, טו-כד).

שנפלו  כוכבא,  בר  חיילי  את  לקבור  אסרו  שהרומאים  לאחר  ביתר,  הרוגי  שנקברו  יום   �
בהגנה על מבצרם האחרון, ביתר (135 לסה"נ). לזכר מאורע זה נתקנה גם ברכת "הטוב 

והמיטיב" (סיום הברכה הרביעית בברכת המזון), "הטוב" - שלא הסריחו, ו"המיטיב" - 

שהובאו לקבורה (ברכות מח, ע"ב).

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל
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המצליח לענות על חמש חידות מתוך שש החידות בתשובות מלאות יזכה בפרס.

מי הם שני הקיבוצים שנוסדו על ידי דרום-אמריקאים

ששמותיהם לקוחים ממדרש המתאר את חורבן יהודה 

על ידי הנביא ירמיה ומביא סמלים/רמזים לקיום מצוות היהדות 

גם בזמן השמד של מלכות רומי?

מה שמו של המושב הדתי ע"ש אחד מראשי הסנהדרין

בדור שאחרי חורבן בית המקדש השני שנמצא מעט צפונה 

לשני הקיבוצים הנ"ל ומי הם שלושת היישובים הסמוכים 

הנושאים שם כמעט זהה ומשמרים את שם מקום מושבו של אותו ראש סנהדרין?

ממישור החוף נעלה להרי יהודה וגם כאן נמצא קבוצת יישובים 

המשמרים את שמו של אחד ממעוזי המרד ברומאים ובהם 

כפר ערבי, מושב שיתופי המשתייך לתנועה שאימצה לה שם זה 

אם כי בצירוף ראשי תיבות ע"ש אחד מגיבורי ישראל 

בעידן ההתיישבות הציונית המתחדשת, התנחלות שבשמה 

שמרה על אחד מסמלי התנועה שנזכרה, אותה התנחלות נבלעה

 בתוך העיר שלשמה נוסף כינוי בדומה לעוד שתי ערים 

בארץ כדי להבדילן מעיר בעלת שם דומה?

במישור החוף הייתה עיר שנוסדה על ידי מלך יהודי 

ונקראה לכבוד פטרונו הרומי, היום נושא אותו שם 

יישוב בו גרים אנשי האלפיון העליון בישראל. 

בסמוך נמצאת עיירת פיתוח הנושאת את שמו 

של אחד מראשי החכמים והמנהיגים היהודיים 

לאור תורתו הוקמה גם תנועת נוער דתית ציונית בישראל. 

על פי המסורת מראים את מקום קבורתו בעיר נוספת 

שנבנתה באותה תקופה ונושאת אף היא שם של קיסר רומי.

מסע ההלוויה אם כך היה "מים אל ים".

בדרך האתרים - מס' 40

באדיבות אריה סלומון
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 91911                                 

כשם שהסנהדרין גלתה מיבנה צפונה 

כך גם אנו נצפין לגליל התחתון כאן נמצא 

מספר יישובים הנושאים שמות מקומות 

אליהם גלתה הסנהדרין. בהם עיירה ערבית, קיבוץ, 

מושבים ואפילו עיר. מה הם?

ולסיום בגליל העליון מושב הנושא את 

שם היישוב היהודי השכן מימות המרד 

בו שרידי בית כנסת גלילי עתיק ועל פי המסורת 

קבורים כאן אב ובנו, שהגמרא מספרת 

שברחו ממקום מושבם בלוד והתחבאו במערה 

מכוסים עד צווארם בחול, ניזונים ממעיין 

שבקע להם ועץ חרוב שנתן פירותיו.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 38
משה רבנו - על פי המסופר בתנ"ך, היה גדול הנביאים שקמו לישראל, גואלם של ישראל ממצרים,   .1
ומנהיגם ושופטם בעת לכתם במדבר לארץ ישראל. מוסר התורה במעמד הר סיני, האמונה בנבואתו 
של משה היא העיקר השביעי בשלושה עשר העיקרים של הרמב"ם. לפי המסורת נולד ונפטר ביום ז 
באדר. משה נחשב כנביא מרכזי גם באמונות מונותאיסטיות אחרות, כגון הנצרות, האיסלאם. בקרב 

השומרונים הוא נחשב לנביא היחיד אי פעם.

נבי מוסא הינו מבנה קבורה ומסגד מוסלמי עתיק שבנה הסולטאן הממלוכי בייברס בשנת 1269 בלב    
מדבר יהודה (על פי המסורת המוסלמית זהו קברו של הנביא משה - נבי מוסא) במסורת היהודית 

קבור משה בעברו המזרחי של הירדן ומקום קבורתו לא נודע.

- ד בשבט ד'תתקכ"ד, 23 בינואר  (מכונה ראב"ע, ד'תתמ"ט, 1089  רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא   .2
גם  בימי הביניים. עסק  בהוגים היהודים  ופילוסוף מהבולטים  פרשן המקרא  1164) משורר, בלשן, 
 - Abenezra - באסטרולוגיה, שהביאה אותו גם לעיסוק במתמטיקה ובאסטרונומיה (מכתש בירח

קרוי על שמו). נולד בתור הזהב של יהדות ספרד בטולדה שבספרד. רבים מספריו נכתבו בעברית.

לוי אשכול (שקולניק) (25 באוקטובר 1895, ז בחשוון ה'תרנ"ו - 26 בפברואר 1969, ח באדר ה'תשכ"ט)    .3
היה ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.

במסגרת   1914 בשנת  ישראל  לארץ  עלה   .1895 בשנת  (אוקראינה)  הרוסית  האימפריה  בדרום  נולד    
העלייה השנייה. בימים שלפני קום המדינה היה פעיל בחברת מקורות ובסוכנות היהודית, כמו גם 
תחת  שהייתה  לגרמניה  בשליחויות  "העברה",  חברת  במסגרת  עסק,  כן  ההגנה.  של  הארצי  במטה 

שלטון המפלגה הנאצית.

  במשך שנים רבות היה אשכול דמות מפתח במשק הישראלי, ושימש אף בתפקיד שר האוצר. עבודתו 
קירבה אותו אל דוד בן-גוריון, וברבות הימים הפך ליורשו המיועד. עם פרישתו של בן-גוריון מתפקיד 
ראש הממשלה בשנת 1963, הביא בן-גוריון למינויו של אשכול לראשות הממשלה. בשנת 1964 פרץ 
ועדת חקירה משפטית לפרשת  בן-גוריון להקים  על רקע דרישתו של  בין שני האישים  גלוי  סכסוך 
ממפא"י  בן-גוריון  של  לפרישתו  הביא  הסכסוך  הביש".  "העסק  בשם  וידועה  שהסתבכה  ריגול 
ואנשי  בן-גוריון  ניצחונו הגדול של אשכול על  ולהקמת רפ"י. הבחירות לכנסת השישית הביאו את 
סיעתו. בבחירות לכנסת השישית זכתה רפ"י ל-10 מנדטים בלבד, ואשכול המשיך להחזיק בכהונת 
ראש הממשלה, בימים קשים של מתיחות ביטחונית ומיתון. במהלך תקופת ההמתנה שלפני מלחמת 
ששת הימים, פרץ משבר מנהיגות, ואשכול נאלץ למנות את משה דיין לשר הביטחון. לאחר מלחמת 

ששת הימים הוסיף להחזיק בתפקיד ראש הממשלה עד מותו מהתקף לב בשנת 1969.

שמואל יוסף עגנון (יח באב ה'תרמ"ז, 8 באוגוסט 1887 - יא באדר א ה'תש"ל, 17 בפברואר 1970),    .4
מוכר גם בשם המקוצר ש"י עגנון, מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה וחתן פרס נובל לספרות 
לשנת 1966. עגנון נולד בעיירה בוצ'אץ' שבגליציה המזרחית, שמו שניתן לו עם לידתו היה שמואל 
יוסף צ'צ'קס (או בכיתוב היידי שהעדיף - טשאטשקעס). בשנת 1908 עלה לארץ-ישראל, כשהוא כבר 
סופר צעיר, והמשיך בכתיבה בארץ. בשנת 1912 היגר לגרמניה למשך 12 שנה, שלאחריהן, ב-1924 
עלה שוב לארץ-ישראל והשתקע בה עד לסוף ימיו. הסיפור הראשון שפרסם בארץ-ישראל, באוקטובר 
1908, היה "עגונות", ובעיקבותיו שינה את שמו לעגנון. עגנון פרסם ספרים רבים בימי חייו בהוצאת 
שוקן, שהוקמה בעיקר בשבילו וספריו היו לראשונים שפורסמו בה.לאחר מותו פרסמה בתו, אמונה 
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אלו  והן  בחייו  שיצאו  אלו  הן  עגנון,  של  ספריו  חייו.  בימי  פרסם  לא  שאותם  רבים  יד  כתבי  ירון, 
שפורסמו לאחר מותו, תורגמו לשפות רבות, וזכו להצלחה ולהערכה ברחבי העולם. ספריו של עגנון 
רבים.  נוספים  ובנושאים  בפסיכולוגיה  פואטיקה,  בארס  היהודי,  לעם  הקשורות  בשאלות  עוסקים 
בין יצירותיו הבולטות: הרומנים "הכנסת כלה", "אורח נטה ללון", "תמול שלשום", הרומן הקצר 

"סיפור פשוט" והנובלות "והיה העקוב למישור", "בלבב ימים" ו"תהילה".

5.  נתן אלתרמן היה מגדולי משוררי ישראל והיה לפה לעם בעייני אקטואליה ב"טור השביעי" שהיה 
התש"ל  באדר  בכ  ונפטר   (1910) התר"ע  באב  ב-ט  נולד  הוא  שבוע.  מידי  "דבר",  בעיתון  מתפרסם 
(1970). מחסידי ארץ-ישראל השלמה. נתן אלתרמן היה ממייסדי התנועה לארץ-ישראל השלמה. בגלל 
נאמנותו לארץ-ישראל, אלתרמן הסתכסך עם בעלי עיתון "הארץ". אלתרמן היה יוצר פורה ומוביל 
ועוד.  רוזנבלום  יאיר  ארגוב,  וילנסקי, סשה  נעמי שמר, משה  ידי  על  הולחנו  פזמוניו  העברי.  בזמר 
ביניהם "על אם הדרך", "אליפלט", "כלניות", "אני מצפת", "זמר שלוש הפלוגות", "שיר העמק", 
"רינה", "חנהל'ה התבלבלה", "בכל זאת יש בה משהו", "מסביב למדורה", "צריך לצלצל פעמיים", 

"אוריאנה" ועוד.

- 29 בפברואר 1980) היה מפקד הפלמ"ח, מראשי תנועת העבודה,  (10 באוקטובר 1918  יגאל אלון    .6
ראש ממשלת ישראל בפועל, חבר כנסת ושר בממשלות ישראל מהממשלה ה-10 ועד הממשלה ה-17. 
אלון נולד בכפר תבור לחיה וראובן פייקוביץ', מראשוני המתיישבים בכפר תבור. הוא גדל בכפר על 
אהבת הגליל וכל חייו ראה את עצמו כאיש הגליל. בנעוריו למד במחזור הראשון בבית הספר החקלאי 
כדורי. בשנת 1935 השתתף בעימות עם רועים ערבים שרעו בשדות כפר תבור, נעצר והושעה מבית 
הספר. כשהיה נער הצטרף למכבי הצעיר ולמשטרת היישובים העבריים (הנוטרים). ב-1936 הצטרף 
למפקד  התמנה  בו  גינוסר,  קיבוץ  ממקימי  היה  וב-1937  ההגנה  ארגון  של  (פו"ש)  השדה  לפלוגות 
פלוגות השדה בגליל התחתון והשתתף במארבים ופעולות תגמול בימי המאורעות. ב-1941 נמנה עם 
ולסוריה, ושהה שם מספר חודשים בתור  מייסדי הפלמ"ח. השתתף בכוח הפלישה הבריטי ללבנון 
סייר. היה ממקימי מחלקת המסתערבים. בסוף שנת 1944 התמנה לראש מטה הסזון מטעם הפלמ"ח 
ופיקד על החלק הראשון של הסזון. יגאל אלון היה מאנשי הקיבוץ המאוחד ובעת הפילוג במפא"י 
ב-1944 הצטרף לתנועה לאחדות העבודה. הוא נודע באותה תקופה כאקטיביסט קיצוני. בשנת 1945 

מונה למפקד הפלמ"ח והוא בן 27 בלבד.

באדר  יד   -  1891 באפריל   23 ה'תרנ"א,  בניסן  טו   - גם הרצי"ה  (מכונה  קוק  יהודה הכהן  צבי  הרב    .7
ה'תשמ"ב, 9 במרס 1982) היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו 
ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב צבי יהודה הכהן קוק נולד בליל הסדר, טו בניסן 
ה'תרנ"א (1891), לרב אברהם יצחק הכהן קוק ולריזא רבקה, בת אחיו התאום של האדר"ת. אמו 
הייתה רעייתו השנייה של אביו, והרב צבי יהודה היה בנו הראשון (היחיד) מרעייתו זו. אחריו נולדו 
שתי בנות נוספות, בתיה מרים, שלימים נישאה לרב שלום נתן רענן, ואסתר יעל, שנהרגה בתאונה 
בילדותה. הוא נולד בעיירה זוימל במחוז קובנא שבליטא, שם כיהן אביו ברבנות, ובשנת תרנ"ו-1896 
עברה המשפחה לבויסק שליד ריגה, שם נתמנה אביו לרב העיירה. כאשר התמנה הראי"ה קוק לשמש 
כרבן של יפו והמושבות, עלתה המשפחה לארץ-ישראל והגיע לנמל יפו בכח באייר תרס"ד, 13 במאי 
וכן  יואל משה סלומון,  ידידיה, חתנו של הרב  גוטפריד  1904. בילדותו למד גמרא אצל הרב ראובן 
אצל ר' משה זיידל ור' בנימין מנשה לוין, אך עיקר תלמודו בא לו מאביו. בשנת התרס"ו (1906) עבר 
לירושלים כדי ללמוד בישיבת "תורת חיים" בעיר העתיקה. על אף גילו הצעיר (כבן 15), נמנה הרב 



16

צבי יהודה על בני השיעור הגבוה, והתקרב לראש הישיבה הרב זרח אפשטיין. לאחר תקופה בירושלים 
שב הרב צבי יהודה ליפו וחזר ללמוד אצל אביו. בשנות יפו הללו, התיידד עם הרב יעקב משה חרל"פ 
ואף סייע לו בעריכת הספר "צבי לצדיק". כמו כן, היה בין יוזמי הקמת ישיבת "שערי תורה" ביפו, 
בראשותם של אביו והרב זלמן שך. בשנים אלו החל גם בעריכת כתביו של אביו ובהוצאתם לאור. 
הראשון שבהם היה הספר "שבת הארץ" (1910) על שנת השמיטה, שבו נטל חלק בכתיבה. בשיתוף עם 

ר' ישראל חבס הוציא בשנת התרע"ג ׂ(1913) את הקובץ "התרבות הישראלית".

(16 באוגוסט 1913, ברסט ליטובסק - 9 במרס 1992, תל-אביב). ראש הממשלה השישי  מנחם בגין    .8
של מדינת ישראל, יו"ר תנועת החרות ומפלגת הליכוד, שר בממשלות ישראל, מפקד האצ"ל בתקופת 
המאבק במנדט הבריטי, חותם הסכם השלום השלום עם מצרים וחתן פרס נובל לשלום לשנת 1978.

  בגין החל את דרכו הפוליטית כמנהיג ציוני בתנועת בית"ר במזרח אירופה. במלחמת העולם השנייה 
נעצר על ידי המשטרה החשאית הסובייטית הנ.ק.ו.ד. בגין, שנשלח לגולאג, שוחרר יחד עם אזרחים 
פולנים נוספים והתגייס לצבא הפולני. בעת שירותו בצבא הפולני הגיע לארץ-ישראל, ויצר קשרים 
עם אצ"ל. הוא הפך למפקד הארגון בסוף שנת 1943. בארבע השנים שבהן פיקד בגין על אצ"ל, ביצע 

הארגון קרוב ל-300 פעולות.

  לאחר פירוק האצ"ל בקיץ 1948, הקים בגין את תנועת החרות ובמשך שנים שימש מנהיגה הבלתי 
מעורער וכראש האופוזיציה. בגין התנגד חריפות להסכם השילומים של ישראל עם גרמניה, אך תמך 
בממשלה בעת מלחמות ישראל. הוא עלה לשלטון לאחר "המהפך" של 1977, חתם על הסכם השלום 
עם מצרים ועמד בראשות הממשלה בשנה הראשונה של מלחמת לבנון הראשונה. ב-1983 התפטר בגין 
מתפקידו והסתגר בביתו. עד יום מותו, סירב בגין לפרט את המניעים שגרמו לו לפרוש. ב-9 במרס 
1992, ד באדר ב' ה'תשנ"ב, נפטר מנחם בגין בבית החולים איכילוב בתל-אביב בגיל 78. עשרות אלפים 
ליווהו בדרכו האחרונה. בקשתו, שהועברה אל קדישאי הייתה: "בבוא היום, אני מבקש לקבור אותי 
בהר הזיתים, ליד מאיר פיינשטיין ומשה ברזני...". כך קבור בגין בבית הקברות בהר הזיתים, ליד 
רעייתו עליזה, סמוך לקברם של עולי הגרדום, ולא בחלקת גדולי האומה שבהר הרצל. לפי בקשתו, 

הלווייתו לא הייתה ממלכתית. על קברו שרו את המנון האצ"ל, שירי ביתר.

  בגין השאיר אחריו שתי בנות, חסיה ולאה, ובן זאב בנימין שהיה שר וחבר כנסת, וכיום (2011) מכהן 
כח"כ ושר מטעם הליכוד בממשלה ה-32. בן אחותו הוא העיתונאי עמנואל הלפרין.

לנקודה  הצופים  הר  הפך   ,1947 בשלהי  העצמאות  מלחמת  פרוץ  עם   - והאחיות  הרופאים  שיירת    .9
מרוחקת מהעיר, שהדרך אליה עוברת בשכונות ערביות עוינות. באפריל 1948 הותקפה שיירה שיצאה 
להר הצופים בלב שכונת שייח' ג'ראח, בה נטבחו 78 אנשי ההגנה, רופאים, אחיות, חולים, מבקרים 
ואנשי סגל האוניברסיטה (שיירת הע"ח). בין הנרצחים היה גם ד"ר חיים יסקי, מנהל בית החולים 
הדסה בהר הצופים. ההתקפה הייתה מכה קשה לבית החולים, ובעיקבותיה הידרדר מצבו, עד שנותר 
בו צוות מצומצם ביותר שפעל במתכונת חירום. עם שוך קרבות מלחמת העצמאות בירושלים, והפיכת 

הר הצופים למובלעת ישראלית בלב שטח ירדני עוין, פונה בית החולים לגמרי.

אליהו חכים (2 בינואר 1925 - 22 במרס 1945) היה לוחם לח"י, מעולי הגרדום. אליהו חכים נולד    .10
והתחנך  גדל  הוריו.  עם  לארץ-ישראל  עלה   7 בן  בהיותו  הכהן.  ושמעון  לפולה  בביירות   1925 בשנת 
ובית הספר הריאלי. הצטרף בנעוריו ללח"י. בעיקבות  בחיפה. למד בבית הספר היסודי "אליאנס" 
הבריטי  לצבא  התנדב  וחכים  הארגון,  פעילות  נפגעה  הלח"י,  מפקד  (יאיר),  שטרן  אברהם  רצח 
במלחמת העולם השנייה ושירת במצרים. עם התאוששות הלח"י ערק חכים משירותו כדי להשתתף 
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בפעולות לח"י. בין השאר השתתף בהתנקשות הכושלת בחיי הנציב העליון הרולד מקמייקל בשנת 
1944. יחד עם לוחם לח"י נוסף, אליהו בית צורי, השתתף חכים בהתנקשות ששמה קץ לחיי הלורד 
מוין, השר לענייני המזרח התיכון בבממשלת בריטניה, שמקום מושבו היה בקהיר. אליהו בית צורי 
(10 בפברואר 1922 - 22 במרץ 1945) היה לוחם לח"י, מעולי הגרדום. אליהו בית צורי נולד בתל אביב 
עוזי,  עוזי אורנן הכיר את אחיו של  ידידו  לאסתר ומשה. למד בגימנסיה "בלפור" בתל אביב. דרך 
יונתן רטוש והושפע מדעותיו. בשנת 1940 החל ללמוד מדעי הרוח באוניברסיטה העברית  המשורר 
בירושלים, אך הפסיק לימודיו מאחר ולא יכול לממנם. למד מדידות והחל לעסוק בכך במשרד פרטי 

בתל-אביב. בשנת 1937 הצטרף לאצ"ל, ובעת הפילוג באצ"ל, בשנת 1940 עבר ללח"י.

הרוסית  האימפריה  של  היהודי  המושב  בתחום  ביאליסטוק,  שליד  באורלא  נולד   - לוין  אריה  הרב    .11
(כיום בפולין) לר' בנימין ביינוש ולעטיל. הוא למד בסלוצק ובסלונים, ונחשב כמתמיד ועילוי. בגלל 
גילו הצעיר לא התקבל בהתחלה ללמוד בישיבת וולוז'ין ורק מאוחר יותר התקבל אליה, ושם למד 
חיים.  תורת  בישיבת  ולמד   ,(1905) ה'תרס"ה  באדר  לארץ-ישראל  עלה  שפירא.  רפאל  מהרב  תורה 
הוסמך לרבנות על ידי הרב חיים ברלין, הרב שמואל סלנט והראי"ה קוק. נישא לצפורה חנה, בתו של 
הרב דוד שפירא, רב בקובנה, שהיה בנו של הרב חיים יעקב שפירא. הרב דוד שפירא היה גם חותנו 
של הרב צבי פסח פרנק. כיהן כמשגיח בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים. היה ידוע כבעל חסד, נודע 
בכינויו "רב האסירים", על שום שהיה נוהג במשך כעשרים וחמש שנה, כבר בתקופת המנדט הבריטי, 
ללכת רגלי בכל שבת לבקר את האסירים בבתי הכלא, לעודד את רוחם ולכתוב להם מכתבים. בפרט 
נודעו ביקוריו אצל אסירי המחתרות ועולי הגרדום. ביקר בקביעות גם בבית החולים למצורעים על 

מנת לעודד את יושביו.

  לאחר מלחמת השחרור, כאשר הוחזרו לישראל גופותיהם של אנשי מחלקת הל"ה, שנה וחצי לאחר 
שנפלו בקרב, לא הצליחו אנשי הרבנות הצבאית לזהות בוודאות 12 גופות. לפתרון הבעיה שנוצרה 

הוטל על הרב לוין לערוך את גורל הגר"א - הטלת גורל שבאה לזהות את הגופות.

  מידותיו הטובות ומעשי החסד הרבים שעשה היו למושא לסיפורים רבים על פועלו (שהסופר שמחה 
רז שהיה ממקורביו קיבץ רבים מהם לשני כרכים), ובזכותם היה נערץ על חלקים נרחבים בציבור.

  עם קום המדינה הקים את הישיבה הנקראת על שמו "בית אריה" והעמיד בראשה את חתנו, הרב 
אליעזר פלצינסקי, נכדו של הרב נתן צבי פינקל, "הסבא מסלבודקה". כיום מונה הישיבה כמה עשרות 
תלמידים ביניהם רבנים ומורי הוראה מפורסמים. הרב פלצינסקי שימש כראש הישיבה עד לפטירתו 
בחודש תשרי תשס"ח (אוקטובר 2007). כיום עומד בראשות הישיבה בנו הרב שלמה יהודה פלצינסקי. 
הרב לוין נפטר בערב שבת הגדול ה'תשכ"ט במרכז הרפואי הדסה, ונטמן באותו היום אחרי חצות 
היום בבית הקברות סנהדריה, ובכך נתמלאה צוואתו שלא להספידו (הן בשל קדושת השבת והן בשל 
חודש ניסן שאין מספידין בו). על פי צוואתו נרשם במצבתו שהוא מבקש ממי שעולה לקברו שיאמר 

"אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים".

  הרב לוין התגורר במשך שנים רבות ברחוב הר גריזים שבשכונת משכנות ישראל. לאחר מותו נקרא 
הרחוב על שמו. ביולי 2005 הנפיקה החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות מדליה לזכרו.

  כששאלו את הראי"ה קוק זצ"ל מדוע המליץ בפני שלטונות הכלא דווקא על ר' אריה שיהיה רבם של 
האסירים השיבם: "יש בו בר' אריה, מידה של גומל חסד בגופו וכאן סוד נשמתו ותיקונו בעולם". 

ועוד אמר עליו הראי"ה: "אילו היו בדורנו שלושה יהודים כר' אריה - היה המשיח בא".
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הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (הגרי"ד או הרי"ד) (יב באדר ה'תרס"ג, 11 במרס 1903 - יח בניסן    .12
וממנהיגיה  המזרחי,  תנועת  מראשי  דתי,  פילוסוף  ישיבה,  ראש  רב,   ,(1993 באפריל   9 ה'תשנ"ג, 
כיום בלארוס,  גרודנו,  בפרוז'ני, חבל  נולד  הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית. 
נינו של  (1903), לאביו הרב משה סולובייצ'יק, בנו של רבי חיים מבריסק. בן  ב-יב באדר ה'תרס"ג 
הנצי"ב. מצד אימו היה נכדו של רבי אליהו פיינשטיין, הרב של פרוז'ן, ומחבר הספר "הליכות אליהו" 
(סבו של הרב משה פיינשטיין). ב-1931 נישא לטוניה לוויט וב-1932 היגר לארצות הברית. בבוסטון, 
בבורות  גם  כמו  כגון כשרות,  בנושאים הדתיים הבוערים שלאותה תקופה,  נתקל  לרב,  נתמנה  שם 
הדתית של יהודי אמריקה. בניסיון לפתור בעיה זו הקים הרב בית ספר יהודי ראשון - "הרמב"ם" 
("מיימונידס") הקיים עד היום. בשנת 1935 ביקר בארץ-ישראל, נפגש עם הרב קוק, והעביר שיעור 
וולוז'ין ואפילו תלמידים מישיבת חברון. הרב משה  בישיבת מרכז הרב שאליו הגיעו ותיקי ישיבת 
וניצב לנגד עינינו במלוא יפעתו והודו... ברחבות,  וולוז'ין קם  נריה תיאר שיעור זה "זכרה של  צבי 
בביטחון, התחיל את קושיותיו על הגמרא, על הרמב"ם... אכן 'בית הלוי' לא איכזב". בעת מסע זה 
היה הרב מועמד להיות רבה הראשי של תל-אביב, אך לבסוף נבחר הרב משה אביגדור עמיאל, שהיה 
אחד האידאולוגים של הציונות הדתית. היה זה ביקורו היחיד של הגרי"ד בארץ, ובשנת 1959 סירב 
להתמודד על משרת הרב הראשי לישראל, למרות שבחירתו הייתה מובטחת. לימים הסביר זאת כך 
"אחת הסיבות... חששתי מפני היותי פקיד המדינה... אני מעריך את רבני ארץ-ישראל על האומץ 
שהם מגלים ועל הגבורה הכמעט בלתי אנושית שהם מגלים. אולם, עצם העובדה שמפעם לפעם נדונות 
לאחר  הרבנות".  של  ריבונותה  על  הסגה   - הממשלה  בישיבות  פוליטיים  בנושאים  הלכתיות  בעיות 
פטירת אביו, הרב משה סולובייצ'יק, ב-ג שבט תש"א (1941), ירש את מקומו בראש ישיבת רבי יצחק 
אלחנן, למרות התנגדות כמה גורמים, אך בתמיכתו של הרב יוסף יצחק שניאורסון, הרבי מלובביץ' 
כפרופסור  גם  וכיהן  יוניברסיטי, שבה העביר שיעורים במשך למעלה מארבעים שנה  בישיבה  דאז. 
ורבים מרבניה היו תלמידיו.  יהודים רבים בארצות הברית,  יהודית, הפך למנהיג רוחני של  להגות 
הרב היה ער לשינויים שחלו בחברה היהודית ובשנת 1960 שינה את שפת הרצאותיו ושיעוריו מיידיש 

לאנגלית.

מצדה - ב-73 לספירה עלה הנציב הרומי פלביוס סילבה על מצדה עם הלגיון העשירי פרטנסיס, והטיל   .13
ואדמה  אבנים  של  טונות  מאלפי  סוללה  הרמה  של  המערבי  הצד  על  בנו  הצרים  המבצר.  על  מצור 
כבושה. יוסף בן מתתיהו אינו מציין ניסיונות משמעותיים של הסיקריקים לתקוף את הצרים תוך 
כדי התהליך. זהו הבדל משמעותי מדיווחיו על מצורים אחרים על מבצרים יהודיים, מה שמעיד אולי 
על כך שלסיקריקים לא היו הכישורים או הציוד להלחם בליגיון הרומאי. הסוללה הושלמה באביב 
73 או 74 לספירה לאחר כשניים או שלושה חודשי מצור, ואיפשרה לרומאים לבסוף לפרוץ את חומת 
גילו שמגיניו, כאלף במספר, העלו  ניגוח. אולם כשנכנסו הרומאים למבצר הם  המבצר בעזרת איל 
באש את כל המבנים והעדיפו התאבדות המונית על נפילה בשבי או על תבוסה ודאית. גירסה זו של 
נשים שניצלו מההתאבדות כשהתחבאו בבור מים עם  ידי שתי  על  סיפור המצור על מצדה נמסרה 

חמישה ילדים.

שמות הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 38
אשר חדד - לוד

ד"ר גדי אשל - נופים
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חומר עיוני למדריכה

1. "ַהְׂשֵּכל ְוָידֹע אותי" (ירמיהו ט, כג) - היסוד הקיומי של החיים   / ד"ר אברהם גוטליב

לפנינו פסוק מירמיהו שנקבע על ידי קובעי ההפטרות כהפטרת שחרית של תשעה באב (ירמיהו ח, ג-ט, כג). 

פסוק זה חותם את ההפטרה, כאשר תחילת הרעיון מופיע כבר בפסוק הקודם (כב):

"כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתפלל המתפלל השכל 
ויֹדע אנוכי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום ה'". 

ירמיהו הנביא בן חלקיהו מענתות הוא מחנך דגול. נבואתו היא נבואת תוכחה שתכליתה להביא את שומעי 

לקחו להסקת מסקנות, לתיקון ולשיפור דרכי התנהגותם. דבר זה בא לידי ביטוי ייחודי בסיומה של הנבואה 

על ישראל והפטרת שחרית של תשעה באב - יום חורבן שני בתי מקדשינו. אומר ירמיהו בנבואתו בשם ה': 

בעולמנו החומרי והגשמי, אין ערך ממשי לכוח האדם שהרי הכל מאת ה'. אסור לחכם שניחון מאת ה' 

בחוכמה ובתבונה להתהלל - להתפאר ולהתגאות בחוכמתו, וכן גם אסור לגיבור שניחון מאת ה' בגבורה, 

להתפאר ולהתגאות בגבורתו. גם לעשיר שניחון מאת ה' בעושר, אסור להתפאר ולהתגאות בעושרו.

ממשיך ירמיהו ואומר שאם כבר להתפאר, זה בתבונתו ובעוצמתו של ה'. כי אם בזאת יתהלל המתהלל: 

השכל וידֹע אותי - על האדם להשכיל, להבין ולדעת בידיעה את התכלית האנושית של ה' בעולם. כי אני ה', 

נותן לכם דוגמה אישית להתנהגות חינוכית-ערכית, כאשר אני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ - עשיית 

חסד - מעשים לטובת הכלל הנעשים מאהבת הבריות, משפט - דין אמת, צדק ויושר, צדקה - יושר נכונות 

מתוך אמינות בנאמנות. מדגיש הנביא בשם ה': כי באלה חפצתי נאום ה' - כל התכלית הקיומית של האדם 

בעולם היא אהבת הזולת מתוך אמת, צדק ויושר כדרכו של ה' בורא העולם ומנהיגו. בזה ולזה ה' חפץ, 

משתוקק ורוצה שהדברים ייושמו על ידי הבריות בעולמנו החומרי-גשמי שהוא עולם העשייה.

מלך  עומרי  בן  אחאב  הזכירו  שכבר  תכליתי  הגותי  רעיון  מבאר  הספירה,  לפני  השביעית  במאה  ירמיהו 

ישראל במאה התשיעית לפני הספירה, בדבריו לבן הדד מלך ארם (מלכים א, כ, יא):

" ויען מלך ישראל ויאמור דברו אל יתהלל חוגר כמפתח".

אחאב מלך ישראל בתגובתו לבן הדד מלך ארם ששם מצור על שומרון, מצווה את אנשיו בלשון פקודה דברו 

- אמרו לבן הדד את משל החוכמה בעל מוסר השכל: אל יתהלל חוגר כמפתח - מי שחוגר את כלי המלחמה, 

לא יכול להתפאר כמו שמי שפותח ומכיר את כלי מלחמתו. מסביר רש"י:

"אל יתהלל החוגר חרבו לרדת למלחמה שאינו יודע אם ינצח אם לאו. כמפתח חגורת חרבו שכבר עלה מן המלחמה וניצח, כך אין 
לאדוניכם להתהלל בדבר העתיד.
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אחאב משיב למלך הארמי שאין לדעת את העתיד ומה ילד יום. ירמיהו הנביא לעומת זאת, מדבר אל עם 

ישראל עמו של ה' ולהם ולנו הוא מדגיש, שהעיקר בחיים זה: 

"השכל ויֹדע אותי".

להבין ולדעת את ה' באופן מעשי מתוך בינה ודעת באמצעות עשיית מעשים טובים בין אדם לחברו ובין אדם 

למקום. דרך ה' שהוא חפץ בעשייתה עלי-אדמות, היא דרך החסד, המשפט והצדקה - עזרה לזולת, גמילות 

חסדים מתוך איכפתיות וערבות הדדית, בצדק, כנות ויושר - להיות אמיתי ואנושי. דרך זו היא דרך חיים 

לפי היסוד הקיומי של החיים עלי אדמות.

יסוד חינוכי-ערכי עצום זה, הוא הבסיס לתקומת עם ישראל, לאחר חורבן שני בתי המקדש, בדרך לבית 

המקדש השלישי ולגאולה האמיתית, לכן קבעו קובעי ההפטרה, נבואה זו כהפטרה לקריאה בשחרית של 

תשעה באב.

הפטרה זו שעניינה, תיאור האבל על חורבן המקדש ותיאור ראשית הגלות, הולמת את הקריאה בפרשת 

ואתחנן (דברים ד, כה-מ), בו מזהיר משה רבינו את עם ישראל מן הפורענות שתבוא עליהם אם לא ילכו 

בדרכי ה' לקיים וליישם מצוותיו.

השאיפה והחזון לחשוב בתבונה וללכת בדרך ה' מתוך שכל ודעת, חסד משפט וצדקה, באמת ובאמונה. מי 

יתן ונזכה אי"ה במהרה בימינו לבנות ולהיבנות, לבניין בית המקדש ולגאולה השלמה -הגשמית והרוחנית.

לעיון והרחבה בקשר שבין הפרשה להפטרה, ראו בסיפרי: פרשה והפטרתה - עיון ביסודות הנהגה, הוצאת ראובן מס, ירושלים 

תשס"ח, עמ' 217-214 וההערות שם.
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2. בין תמוז לאב / ליקט שמעון בן יוסף

הקשים  ופורענות  חושך  בימי  כי  מאמינים,  אנו  המצרים".  בין  השיגוה  רודפיה  "כל  נאמר  עליהם 

לישראל, יש מקום לכל יהודי להאיר לעולם ככוכבים. וכל רודפי-יה' השיגוה". פרק מופלא, ממסעו של 

הרב אליהו זצוק"ל בצל הגויים - מאיר לדורות ולכל יהודי.

במלאת שנה תמימה, לאסיפת המקובל האלוקי הרב אליהו זצוק"ל (כה סיוון). נאיר טפח מגדולתו 

וכוחו הרוחני מול האומות.

וארץ- ירושלים  נושא  להעלות  שלא  הרב  מכבוד  השגרירות  אנשי  ביקשו  בצרפת,  ממלכתי  בביקור 

ישראל כדי שלא להרגיז את הצרפתים שנטו לצד הערבים ולהימנע ממבוכה דיפלומטית.

המשלחת יצאה לסיור במוזיאון הממלכתי, שם אוצרות האומה. במהלך הביקור הראו לרב כיסא 

וענו בעדינות,  נבוכים  נפוליאון? המארחים היו  נפוליאון, בעדינות שאל הרב מתי חי  מלכותי של הקיסר 

אחר כך הוסיף ושאל האם הכיסא ניתן למכירה? כאן חשו באי נוחות מופגנת. אנשי השגרירות החלו לרנן 

איזה רב שלחו? בושות!

אבל אי אפשר לעצור שאלות מביכות מעין אלו.

המארחים השיבו - זה מוצג לאומי ונכס היסטורי - לא מוכרים! והסיור נמשך. הגיעו עד פסל לואי 

ה-14 מלך צרפת.

והרב שוב שואל מתי חי לואי ה-14? ושוב מבוכה. שואל הרב ומה הוא תרם לעולם? האם היה איש 

מוסרי? - ענו בכנות, כל השלטון לא היה אז מוסרי! אבל זו היסטוריה שלנו ואנו גאים ומכבדים אותה.

השבח לאל, תם הסיור! נשמו לרווחה. כעת קבלת פנים לרב עם נשיא צרפת.

הרב סיפר על ביקורו במוזיאון, והכל נלחצו, מה עוד מצפה להם?

אך הרב לא יודע על נפוליאון ולואי ה-14? לא עשה שיעורי בית?

אמר והוסיף: אתם מצפים שאדע ואכבד ההיסטוריה והמורשת של צרפת, אף על פי שאנו מישראל 

אנחנו צריכים לכבד מורשתנו, ואתם לא צריכים לכבד ההיסטוריה שלנו?

את המלכים שלכם לפני 200 או 300 שנה צריך לכבד, אף שהיו כפי שהיו, ואת מורשת ישראל בת 

3000 שנה לא צריך לכבד? את כיסא נפוליאון ולואי ה-14 לא מוכרים, אנחנו נמכור את ירושלים ומולדתנו?

הרב זכה למחיאות כפיים ממושכות והנשיא הצרפתי אמר - מעודי לא שמעתי דברים כאלה! ומתוך 

כבוד העניק לרב מדליית זהב יוקרתית, שמעניקים רק לראשי מדינות חשובות.

הרב היה שליח של ההשגחה העליונה, הרים קרן ישראל בעולם ומגיע לו הכול. 
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מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב

�  לצום יז בתמוז ושאר הצומות (חוץ מ-ט באב ויום הכיפורים) מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

�  מקילים לגבי חולים (ראה קיצור שו"ע, מקור חיים פרק כד ושו"ע או"ח ס' תקמט-תקסט).

�  ימי בין המצרים - שלושת השבועות:

אין עורכים שמחות בימים אלו. א.  

נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו פרט לשבת. ב.  

לכן:

אין מחדשים בגדים, אין אוכלים פרי חדש, נוהגים שלא להסתפר.

�  תשעת הימים - מ-א באב עד ט באב.

נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין. א.  

נוהגים לא לכבס. ב.  

יש המחמירים רק מהשבוע שחל בו ט באב זהו מנהג עדות המזרח.

�  ערב תשעה באב

לאחר חצות יש הנוהגים לא ללמוד  תורה.

אין אוכלים שני תבשילים: בסעודה המפסקת.

�  ט באב - חמישה עינויים

1) צום מערב עד ערב 2) אסור ברחיצה 3) אסור בסיכה 4) אסור בנעילת הסנדל 5) אסור בחיי אישות.

אין מניחים תפילין ואין מתעטפים בטלית בתפילת שחרית אלא בתפילת מנחה.

� י באב - ממשיכים בחלק ממנהגי האבלות עד צהרי י באב - כי עיקר השריפה הייתה ביום העשירי...                      

דינים
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צומות על החורבן

מקורותאירועי היוםשם הצום 

צום גדליה

ג תשרי

נהרג גדליהו בן אחיקם

הפסקת ריבונות יהודית בימי חורבן בית ראשון.

מלכים ב: כה: כב-כז

מלכים ב: כה: א-בסמך מלך בבל על ירושלים וצר עליה עד רדת חומותיה.י בטבת

ירמיהו נב: ד-ה

יחזקאל כד: א-ב

חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז...יז בתמוז

נשתברו הלוחות

ובוטל התמיד

והובקעה העיר

ושרף אפוסטומוס את התורה

והעמיד צלם בהיכל

מלכים ב: כה - ב-ד

ירמיהו נב: ד-ז

מסכת תענית

פרק ד

מסכת תענית כו

נגזר על אבותינו (דור המדבר) שלא ייכנסו לארץ-ישראלט באב

חרב בית המקדש הראשון על ידי הבבלים 

חרב בית המקדש השני על ידי הרומאים 

נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא

נחרשה ירושלים לאחר החורבן.

מלכים ב: כה: ח-י

דברי הימים ב: לו: יט-כ
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לוח המודעות מס' 179

תשבץ תמוז-אב / מאת שילה הרשושנים

מבני   (6 שמועה;  נפוצה   (1 במאוזן: 
כו);  (במדבר  יוסף  בן  מנשה  משפחות 
שכונה  כיום   (12 מדופלם;  טבח   (11
ישוב  של  מקומו  על  נבנתה  בירושלים, 
תרפ"ד  בתמוז  ב-ח  שהוקם  זהה  בשם 
 (14 העצמאות;  במלחמת  ופונה   (1924)
מים רבים; 15) כך נקראת השבת שאחר 
תשעה באב; 17) מייחל; 18) כינויו של 
אברהם שטרן, מפקד הלח"י; 20) ב-טו 
ראשון- נוסדה  זו  בשנה  במנחם-אב 

לציון; 21) אשת שלמה המלך, אמו של 
רחבעם (מלכים א יד); 23) מטבע יפני; 
24) עיר המקובלים; 26) אות באלפבית 
שגגה;   (29 היום;  מחלקי   (28 האנגלי; 
הדרכים  אחת   (32 רגל-תותבת;   (30
של  שמו   (33 בהן;  נדרשת  שהתורה 
ב-ה בחודש מנחם- נפטר  האר"י, אשר 

אב ה'של"ב; 37) כלי-כתיבה; 39) רשת 
 (41 מדור;   (40 לבנות;  חרדית  חינוכית 
שר   (45 קלה;  שינה   (43 בארץ;  נחל 
ָחֵרב;   (48 פה;   (46 המזרח;  בארצות 
49) נמוך-קומה; 50) מוקש; 51) טהור, 
נקי; 53) מטבע הנמצא בשימוש מספר 
מפרש  בדרום-אמריקה;;54)  מדינות 
בתמוז  בכט  נפטר  והתלמוד,  המקרא 
בכי,   (59 דעת;  חוכמה,   (57 ד'תתס"ה; 
במרכז  עיר   (61 ז);  (יחזקאל  יללה 
נוסדה ב-א בתמוז תרמ"ב; 64)  הארץ, 
כבש שמן ומפוטם; 65) כינויו של מסדר 
המשנה; 67) לעג; 68) ביטוי, דיבור; 70) 
חומר העץ שבתוך הצמח; 71) רב וחבר 
מגילת  ומחותמי  הראשונה  הממשלה 
תשכ"ב;  בתמוז  ב-ח  נפטר  העצמאות, 
75) רקדנית בלט; 76)  עיר בדרום;   (73
משורר עברי, נפטר ב-כא בתמוז תרצ"ד 

.(1934)

קטן  כלי-קיבול   (2 נם;   (1 במאונך: 
לנוזלים (שמואל א' כ"ו); 3) יחידת זמן 

גיאולוגית בתחילתו של תור הקרטיקון העליון; 4) קרס; 5) יחידה בחיל-האוויר; 6) כך מזכיר בן את אביו שנפטר (ר"ת); 7) אמתחת; 
8) צום שבעה-עשר בתמוז (זכריה ח); 9) מזלו של חודש מנחם-אב; 10) מלך שייקספירי; 13) בן יעקב אבינו, לפי המסורת נפטר ב-א 
בתמוז; 16) שד המוזכר באגדה; 19) חכם תלמודי; 22) פעולה צבאית לשחרור חטופים שבוצעה ב-ה בתמוז תשל"ו; 24) סימן הנשאר 
בעור אחרי פצע שהגליד; 25) עירו של עמוס (עמוס א'); 27) ממנהיגי היהודים בימי "שיבת ציון" ובתחילת תקופת בית-שני, עלה 
לירושלים מבבל בראש קבוצת עולים כממונה מטעם מלך פרס ארתחשסתא, בחודש תמוז ג'ש"ג (457 לפנה"ס); 29) אחת ממכות 
מצרים; 31) אבן מאבני החושן (שמות כח); 34) קהל גדול; 35) מדינה לחוף-הים הבלטי; 36) עיר חכמים שהציל רבן יוחנן בן זכאי 
מידי אספסיאנוס (מסכת גיטין דף נו עמוד ב'); 38) גיבור סדרת ספרים פרי-עטו של הסופר אדגר רייז בורואוז; 40) אחד מחודשי 
השנה; 42) כינוי לטעמים המפסיקים הגדולים ביותר, כ"אתנח" ו"סוף-פסוק"; 44)  סופר ומשורר יהודי אוסטרי (1945-1890), מחבר 
"ארבעים הימים של מוסה דאג"; 46) ביום זה בחודש תמוז שנת תרפ"ב אישר חבר הלאומים את המנדט הבריטי על ארץ-ישראל; 
47) עוף-דורס;  50) גורל; 52) מבגדי הכוהן-הגדול (שמות כח); 55) גוון אדום כהה; 56) גמר; 58) צאצא של אהרן, שתפקידו לעבוד 
בבית-המקדש ולהורות את חוקי התורה; 60) חוזה המדינה (1904-1860), נפטר ב-כ בתמוז תרס"ד (1904); 62) רשת אולפנות לבנות 
דתיות; 63) הר-געש פעיל באיטליה; 64) קיבוץ בגליל-המערבי, נוסד ב-1949 על-ידי חברי קיבוץ בית הערבה שנאלצו לפנותו במהלך 
מלחמת העצמאות; 66) פרשה בחומש ויקרא; 69) אשת חבר הקיני (שופטים ד); 70) ענן; 71) לחם השמיים; 72) תוספת לשם אדם 

חי (ר"ת); 74) וילון, כינוי לשמיים (ישעיה מ).

 ראה פתרונות בסוף הגיליון  

1  2    345  6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    

  65  66      67        68  69      

70        71        72    73    74  

75              76            
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א. ימי בין המצרים

1. חידון מושגים
רצוי להכין כרטיסי תשובות בלבד ולהצמיד בלוח המחולק ל-4 טורים תחת ראשי הפרקים הבאים:

אירועי יז בתמוז בעבר ובהווה. א.  

חודש מנחם אב- בעבר ובהווה. ב. 

אבלות החורבן. ג. 

דמויות באגדות החורבן. ד. 

� ניתן לחלק את הקבוצה לשתיים ולהפעיל את החניכים בחידון הבא.

לתשובה  המתאימה  שאלה  לחבר  ועליה  תשובה  כרטיס  ומקבלת  בנושא  בוחרת  בתורה  קבוצה  כל   �
שברשותה.

חודש מנחם-אב אירועי יז בתמוז

- בעבר ובהווה

דמויותאבלות החורבן

אם הקבוצה מצליחה היא מקבלת את הכרטיס ומצמידה אותו ללוח, אם לא מצליחה - התור עובר   �
לקבוצה השנייה שיכולה לחסום את המסלול של הקבוצה הראשונה.

� הקבוצה שמצליחה לבנות רצף של כרטיסים מצד אחד לצד השני של הלוח היא המנצחת.

פעולות
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דוגמאות לשאלות ותשובות: 

אירועי יז בתמוז בעבר ובהווה 

⇐   כיצד נקראים הימים שבין יז בתמוז ל-ט באב? ימי בין המצרים   .1

⇐   תפילות מיוחדות הנאמרות בצום יז בתמוז? סליחות    .2

⇐   מה עשה משה רבנו כשראה את העם רוקדים מסביב לעגל הזהב? שבר את הלוחות    .3

⇐   מה הועמד בהיכל המקדש ב-יז בתמוז? צלם     .4

⇐   פעולת חיילי הרומאים ב-יז בתמוז? פריצת החומות    .5

חודש מנחם-אב בעבר ובהווה 

⇐   השלישי כבר לא ייחרב. בית המקדש    .1

⇐   כינוי לתוכנית יציאת קהילת היהודים מרצועת עזה. ההתנתקות    .2

⇐   המגילה המתארת את החורבן. מגילת איכה    .3

⇐   ספר שקוראים ממנו בט באב ובתוכו מופיעים משירי ריה"ל. קינות    .4

⇐   באיזה תאריך הותרו השבטים לבוא זה בזה. טו באב    .5

אבלות החורבן 

⇐   מה ששוברים בחתונה לזכר החורבן. כוס      .1

⇐   איזה פסוק נאמר תחת החופה? "אם אשכחך ירושלים" וכו'   .2

⇐   מנהג לזכר החורבן שיהודים רבים מקיימים בביתם? משאירים קטע לא מסויד    .3

⇐   היכן שם החתן אפר לזכר החורבן? על מקום הנחת התפילין    .4

⇐   מה שמים במקום הנחת התפילין כזכר לחורבן? אפר      .5

דמויות באגדות החורבן 

⇐   מי ביקש מקיסר עיר וחכמיה? רבן יוחנן בן זכאי    .1

⇐   מאיזו משפחה יבוא המשיח? דוד המלך     .2

⇐   מיהו התנא שצחק בשעת בכייתם של חבריו? רבי עקיבא     .3

⇐   מי היא המבכה על בניה בדרכם לגלות? רחל      .4

⇐   בגלל גירושו של אדם זה מהמשתה חרבה ירושלים? בר קמצא     .5

26
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2. קומיקס
החניכים יבחרו נושא או אירוע היסטורי שאירע בתקופת ימי בין המצרים וינסו לתאר אותו בצורת   �

קומיקס. 

� עליהם לנסח טקסט מתאים ולקבוע מה יופיע בציורים.

את הציורים יוכלו להכין בעצמם או באמצעות קולאז'ים ואחר כך יוסיפו את הטקסט שמשקף את   �
האירוע במלואו.

רעיונות לדוגמה: 

מעשה העגל ושבירת הלוחות (פרשת כי תשא).  �

� פרשת המרגלים (פרשת שלח לך).

� ירמיהו הנביא בבית האסורים.

� קמצא ובר-קמצא.

� רבן יוחנן בן זכאי לפני אספסיינוס.

� ליל תשעה באב בבית הכנסת.

� מעשה בשני אחים.

על פי "ירושלים שלנו", חוברת לימוד דרך פעילות ומשחקים

3. תחרות מושגים
מהלך התחרות 

נציג מכל קבוצה מקבל כתר שעליו כתוב מושג.  �

� החניך לא רואה ולא יודע מהו המושג.

�  ניתן לו זמן קצוב כדי לשאול שאלות את קבוצתו שעונה לו רק בכן ולא בלבד.

� החניך שמגלה ראשון את המושג, מזכה את קבוצתו בנקודה.

�  הקבוצה שקיבלה את מירב הנקודות היא המנצחת.

דוגמאות למושגים 
♦ שנאת חינם ימי בין המצרים     ♦

♦ אהבת חינם ♦ זכר לחורבן    

♦     רבן יוחנן בן זכאי ♦ תשעה באב    

♦     בר קמצא ♦ מגילת איכה   

♦     ירושלים ♦ תענית   

27
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4. בינגו לימי בין המצרים
המטרה: 

מיומנות במושגי ימי בין המצרים.

המהלך:

צורות  לב למספר  לשים  צריכים  בנושא כאשר החניכים  בינגו  לוחות  לכל אחד מהחניכים  להכין  יש   �
שונות שבהן צריך למלא את הבינגו.

כדאי להכין כרטיסי בינגו לפי הדוגמה ולהכין שאלות בהתאם.   �
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דוגמאות לשאלות 

מה הם סימני אבלות?  .1

באיזו שנה (לספירה הנוצרית) נחרב בית המקדש?  .2

מילה נרדפת למצב שלא אוכלים ושותים?  .3

מילה נרדפת ללהבה?  .4

רמז בשם החודש המרמז לאירועים שקרו בו?  .5

עוד שם לתקופת שלושת השבועות?  .6

סיפור מפורסם על שני אנשים שגרמו לחורבן?  .7

אגדה מפורסמת על מקום המקדש?  .8

קראו לו נביא החורבן?  .9

סמל הכיבוש הרומי על ישראל?  .10

מגילה שקוראים בה בליל תשעה באב?  .11

מנועים מלעשותם ב-ט באב.  .12

   

29




