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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת-שבט

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש טבת
הקדמה

חודש טבת הוא החודש הרביעי למניין החודשים מתשרי והעשירי ממניין חודש ניסן.

שם החודש

בגלל  שמא  לי  אוי  אמר:  ומתמעט  הולך  שהיום  שנולד  ביום  שראה  כיוון  הראשון  שאדם  מספרים  חז"ל 

שסרחתי העולם חשך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזהו המיתה שנקנסה עלי מן השמים. עמד וישב שמונה ימים 

בתענית ותפילה, כיוון שבאה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר: זהו מנהגו של עולם, עשה שמונה 

ימים טובים ומכאן השם טבת (ע"ז ח).

ויש אומרים שהשם טבת הוא בלשון סגי נהור בלבד, מפני שבחודש זה רבו הצרות בישראל, בחמישי בו 

בא הפליט ליחזקאל ובישר לו "הוכתה העיר" ויום שמועה כיום שריפה. בשמיני בו נישלם תרגום התורה 

ליוונית. בתשיעי בו נסתלקו עזרא ונחמיה ובעשירי בו התחיל המצור על ירושלים, והוא גם נקבע בדורנו 

כיום הקדיש הכללי לקדושי השואה. בחודש זה אין גם שום חג חוץ משלושת ימי חנוכה האחרונים, ויש 

אומרים שהמשיכו את שלושת ימי חנוכה לתוך טבת להמתיק את המרירות של שלושת הימים הקשים של 

צום וצער - שלושה כנגד שלושה. 

המילה "טבת" מזכירה בצלילה ובאותיותיה את המילה "טוב". ייתכן שחז"ל ביקשו לדבר על החודש הזה 

בלשון נקייה. למרות שחודש טבת נזכר כחודש קשה, מכל מקום צריך לזכור שאף שבטבת גברה אידם של 

שונאי ישראל וקרו בו צרות, עם כל זאת קרו בו גם דברים טובים. כך למשל מסורת היא בידינו כי בטבת 

היכו משה וישראל לפי חרב את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן וירשו את ארצם. בטבת גם נלקחה 

אסתר לבית המלך אחשוורוש, מהלך שהתחיל את נס פורים.

מזלו של החודש:  גדי. 

על פי הפשט - משום שבו יוצאים הגדיים למרעה ויש אומרים שקבעו לו לחודש הזה 

ובאותו  הבהמות  מבין  החלש  והוא  שבעיזים  הקטן  הוא  שהגדי  מפני  למזלו,  הגדי 

החודש התנפלו נבוכדנאצר מלך בבל וחיל הכשדים על בני ישראל ושיסעו את ישראל 

כשסע הגדי. ועל זה היו מספרים בישראל את מעשה השונרא דאכלה לגדיא, והיות 

שהשונרא היא סמל לכשדים, נבחר הגדי - כסמל לישראל וכתפילה להציל את הגדי 

לפי  המזלות  בסידור  ישראל  ארץ  של  מזלה  הנו  שהגדי  אומרים  ויש  שוסעיו.  מיד 

הארצות.
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הגדי רומז על הברכות שיעקב נטל מיצחק בשכר גדיי עזים, שהן שומרות על ישראל נגד רדיפות שונאיהם, 

נגד השמדות וגזירות רעות.

אירועים 
ב בטבת - ח דחנוכה "זאת חנוכה" - ליום האחרון של חנוכה קוראים "זאת חנוכה" על שם סיום פרשת 

הנשיאים שקוראים בו "זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו" (במדבר ז:פח). נימוק אחר 

- ז"את בגימטריה = ח"ת, כלומר יום ח' של חנוכה. יום זה מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר 

הימים  של  כפרה  מעניין  שלפניו,  במועדים  שיש  מה  מכל  בו  שיש  הסוכות,  חג  ימי  שבעת 

הנוראים ומעניין שמחה של החג.

בקרב עדות אחדות התפתח מנהג לסעודת נשים שהצטיינה בריבוי מאכלי חלב לכבוד יהודית    

שהאכילה את הוליפורניס גבינה ואחר כך הרגה אותו.

י בטבת - צום העשירי (בנבואת זכריה ח:יט) ויום הקדיש הכללי.

עשרה בטבת שייך לשלושה ימי אבילות רצופים על מאורעות קשים שאירעו לעם ישראל.    

ביום ח בטבת תורגמה התורה ליוונית (תרגום השבעים).   

את  המלך  לתלמי  שכתבו  טעות)  כאן  (אין  זקנים  בחמישה  "מעשה  נכתב:  סופרים  במסכת    

התורה  הייתה  שלא  העגל,  בו  שנעשה  כיום  לישראל  קשה  היום  אותו  והיה  ביוונית  התורה 

יכולה להתרגם כל צורכה" כלומר, כל סופר או מדען נוכרי יוכל לשנות, להוסיף, לגרוע ולעוות 

את התורה.

ביום ט בטבת נפטרו עזרא הסופר ונחמיה (אורח חיים תקפ) לדעת הפרשן של מגילת תענית    

(דפוס וילנא) נולד באותו היום "אותו האיש". לפי זה מובן מדוע יראו רז"ל לכתוב במפורש 

שגזרו תענית על יום זה.
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עשרה בטבת הוא "צום העשירי" - שבו החל המצור על ירושלים בזמן בית המקדש הראשון    

בא  לחודש  בעשור  העשירי  "בחודש  מלכים:  בספר  מסופר  זה  יום  על  הספירה).  לפני   586)

ותבוא  סביב,  דייק  עליה  ויבנו  עליה  ויחן  ירושלים  על  חילו,  וכל  הוא  בבל,  נבוכדנאצר מלך 

העיר במצור" (מלכים ב, כה א).

כפי שהזכרנו, יום העשירי בטבת היה ראשית תהליך החורבן של הבית הראשון. ובתאריך זהה    

הוטל המצור על ירושלים בתקופת בית שני, בעת המרד הגדול של היהודים ברומאים. מאז 

היה עשרה בטבת יום של תענית ציבור לדורות. יום זה נקבע כתענית ציבור לדורות גם אם הוא 

חל בערב שבת ואין לדחותו.

חכמי ישראל הסמיכו ימי פורענות נוספים לאלה שנקבעו במסורת הדורות.    

לאחר השואה שפקדה את עמנו בימי מלחמת העולם השנייה, כאשר שישה מיליונים יהודים    

נרצחו בידי הנאצים י"ש, החליטה הרבנות הראשית לקבוע את צום העשרה בטבת גם כיום 

הזיכרון לקורבנות השואה שיום מותם לא נודע. יום זה נקבע כיום הקדיש הכללי, שבו נאמרת 

תפילת "קדיש" לעילוי נשמתם, ונערכות עצרות זיכרון ברחבי הארץ ובתפוצות. 

בעשרה בטבת מתענים מהשכם בבוקר עד צאת הכוכבים.   

כג בטבת תשכ"א (1961) -  טביעתה של ספינת "אגוז" - העפלת יהודי מרוקו לארץ-ישראל.

במשך הדורות הייתה זיקה חזקה של יהודי מרוקו לארץ-ישראל. על רקע זה נקל להבין את    

תנופת העלייה מקהילת מרוקו בהינתן האות.

המלך מוחמד החמישי התחייב לשמור על ניטרליות בסכסוך הפלסטיני. יהודים רבים בחרו    

יהודים  בין  גמור  שוויון  על  והכרזתו  המלך  של  הנוח  יחסו  על  בהסתמכם  במרוקו  להישאר 

זו בלבד שלא הורע מצבם של  לא   (1956) ואכן עם קבלת עצמאותה של מרוקו  למוסלמים. 

היהודים אלא אף עלתה  קרנם כעתודה למילוי משרות בכירות בממשל. אולם אט אט סר 

חינם של היהודים.
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ספינת אגוז   

״אגוז הייתה ספינת מעפילים קטנה, שפעלה כ-12 שנה לאחר שההעפלה לארץ הסתיימה למעשה.    

והובילה מדי פעם עשרות עולים, ששלטונות  גיברלטר,  בין חוף שומם במרוקו לנמל  היא שטה 

מרוקו אסרו על יציאתם לישראל. בינואר 1961 טבעה הספינה בים סוער. ארבעים ושלושה יהודים, 

וכן מלווה מטעם ״המסגרת״ - גוף יהודי שאירגן את ההעפלה - טבעו. רב החובל הספרדי וגיסו 

לעלות  מרוקו  יהודי  של  העז  רצונם  על  אור  שפך  האסון  טבע.  ספרדי  ומלח  המים  מן  נמשו 

לישראל, על אף איסור השלטונות בארצם. לאחר האסון תבעו נציגים של יהודי מרוקו, בתמיכת 

מרוקו  מיהודי  לאלה  רשות  תינתן  כי  וצרפת,  ארצות-הברית  וכן  בעולם  יהודיים  גורמים  ישראל, 

בנושא, הדבר  ומורדות  ולאחר מספר מעלות  תוך מספר שבועות,  כן.  - לעשות  הרוצים לצאת 

סוכם. קרוב לוודאי שגם עלייתו לשלטון של המלך החדש, חסן השני, סייעה.

מבין 44 הטבועים היהודים התגלו 23 גופות והן נקברו במרוקו בשטח שלא סומן, ובשנת 1992, לאחר    

משא ומתן, הועלו ארונות הנספים ארצה ונקברו בישראל. 

מדליה שהוצאה לזכר ספינת אגוז
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חודש שבט - שנשמע      שורות      טובות

שמותיו של החודש

חודש שבט הוא החודש החמישי למניין החודשים מתשרי והאחד עשר ממניין חודש ניסן.

שם החודש - השם שבט הוא עברי בתוכנו. הוא כבר נזכר במקרא ויש לו משמעויות אחדות: 1) מטה, מקל, 

שוט לחביטה; 2) זמורה, ענף מגזע, מעם וממשפחה.

משמעות השם שבט לפי הפסיקתא הוא מלשון שבטים וייסורים. לפי דעה זו מחודש שבט התחילו עשר 

המכות על מצרים.

לעתים חודש שבט עומד בסימן של מיני פורענויות שהחורף והגשמים גורמים. לשבט יש גם משמעות אחרת 

של ענף רך וצעיר משום שזהו חודש של פריחה והתחדשות. עץ השקד פורח והטבע כולו מלבלב ומוציא 

פרחים.

מזלו של החודש - דלי

"יזל מים מדליו"  מזלו של החודש הוא הדלי המסמל את שפע המים כפי שנאמר 

(במדבר כד, ז). ובחודש זה היו ממלאים את בורות המים בדליים ואף הולכים עם 

דליים להשקות את העצים והנטעים.

אירועים 
א בשבט (על פי המסורת - בשנת הארבעים ליציאת מצרים) - החל משה רבנו לבאר את התורה. 

את  להם  ונתן  התורה  את  משה  להם  ביאר  לארץ-ישראל  ישראל  בני  של  כניסתם  לפני 

"משנה תורה" (ספר דברים).

משה בחר לחזור וללמד תורה לעם ישראל בשבט. הוא ראה בעיני רוחו את בני ישראל 

נוטעים נטיעות בארץ-ישראל והם הולכים בחודש שבט בהרים ובעמקים ובידיהם דליים 

של מים להשקייה ושבטי עצים לשתילה, אמר משה בלבו "אף אני אקח לי דלי של מים 

ואלך לטעת בהם ובלבם את עץ התורה".

א בשבט תשנ"א (25.1.1991) - התחיל מבצע "סופה במדבר" - מלחמת המפרץ. 

לאחר פלישת עיראק לכווית וסירובה להיענות לתביעת ארצות הברית ומדינות המערב 

לסגת ממנה, הן יצאו נגדה במלחמה שכונתה "מלחמת המפרץ".

טב   
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שליט  שיגר  הברית,  ארצות  בראשות  המערב  למדינות  עיראק  בין  המלחמה  במהלך 

סקאד  טילי  ותשעה  שלושים  בבגדד),  לגרדום  (שהועלה  חוסיין  סדאם  הנשיא  עיראק, 

לעבר ישראל, וכן עשרות טילים לעבר סעודיה.

ישראל הבליגה ולא הגיבה על ההתקפה.

ולא  גן, הי"ד, בדרך נס ההתקפות גרמו רק לנזקי רכוש כבדים  פרט להרוג אחד ברמת 

לנזקי גוף.

ה בשבט תש"ח (1948) - פרשת הל"ה - מחלקת ההר - שנפלו בדרך לגוש עציון. 

שלושים  של  מחלקה  של  הקרב  היה  העצמאות  מלחמת  של  הראשונים  הקרבות  בין 

וחמישה לוחמי פלמ"ח, שהתנדבו במסע רגלי באישון לילה להבקיע את המצור הערבי על 

גוש עציון ולהחיש עזרה ליישוביו, שניצבו מול סכנת כיבוש והשמדה. הם נשאו על גבם 

תחמושת, חומרי נפץ, סוללות, פלסמה וחומרי חבישה.

הכפר  למרגלות  הערביים,  הכפרים  בין  עציון,  גוש  לפני  קילומטרים  כחמישה  בהיותם 

צוריף, נתגלתה המחלקה. ישנה סברה שהם התגלו על ידי רועה זקן וחסו על חייו. גירסה 

1949. לא נמצאו תימוכין לגירסה.  ידי יצחק שדה בעיתון במחנה בינואר  זו תוארה על 

מפקד משטרת חברון טען כי הם התגלו על ידי שתי נשים ערביות שקוששו זרדים. ערביי 

הסביבה הוזעקו מיד בשיטת ה"פזעה", ביניהם קבוצת ערבים בקורס מפקדים שהתאמנו 

ולצלוף בלוחמים, שנעו בכבדות בהיותם עמוסים  לירות  צוריף. הערבים התחילו  בכפר 

בציוד כבד.

חפורית,  גבעת  אל  צפונה  וטיפס  ההליכה  כיוון  את  שינה  מס  דני  ומפקדם  עלה  הבוקר 

אל  טיפסו  הלוחמים  סביבתה.  על  השולטת   ,573 גובה  נקודת   - לגבעה  להגיע  במטרה 

עימם. הם  נושאים את הפצועים  "גבעת הקרב", תוך שהם  הגבעה שנקראה לאחר מכן 

ונמשך  שהתפתח  בקרב  רימונים.  והשלכת  יריות  קרב  וניהלו  היקפית  בהגנה  התארגנו 

מעשר בבוקר ועד לשעה חמש אחה"צ, נהרגו הלוחמים בזה אחר זה.

נפגעים  על  ידיעות  הגיעו  דוגין,  היימיש  לויטננט  חברון,  משטרת  של  הבריטי  למפקד 

הכפרים  ליד  שהתנהל  יריות  קרב  על  שמע  הוא  החולים.  לבית  שהועברו  רבים  ערבים 

צוריף וג'בע. בשבת בבוקר הוא תיחקר את הפצועים הערביים ויצא לשטח, שם הוא גילה 

אותם  ופתקאות,  מכתבים  מצא  הוא  הגופות  מן  חלק  ליד  המחלקה.  לוחמי  גוויות  את 

מסר מאוחר יותר לאחראים בירושלים וסבר שאלו היו אנשי הסוכנות היהודית. אילולא 

אבדו מכתבים אלו, יכולנו ללמוד ולדעת טוב יותר מה אירע.

גופות החללים הועברו לבסוף מכפר עציון לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. נפילת הל"ה 

הייתה אבל לאומי - שלושים וחמישה בחורים שיצאו למשימה כל כך חשובה  ומסוכנת 
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תוך הקרבה עצמית - מחלקה שלמה שראויה להערצה ולקיחתם כסמל לאחריות הדדית 

ועזרה הדדית.

י בשבט התרמ"ב (1882) - נוסדה תנועת ביל"ו - "בית יעקב לכו 

ונלכה" (ישעיה ב:ה).

יהודים  צעירים  של  לאומית  אגודה  הייתה  ביל"ו    

שנוסדה בחרקוב שברוסיה לאחר פרעות  1882-1881 

לארץ- בעלייה  דגלו  האגודה  חברי  בנגב").  ("סופות 

העברית.  הלשון  ובהחייאת  בה  בהתיישבות  ישראל, 

והשכלה  מעמד  בעלי  אנשים  סטודנטים,  היו  רובם 

סוציאליסטיות  לתנועות  הקשורים  אישים  וביניהם 

מושבה  בארץ  להקים  התכוונו  הם  ברוסיה.  שונות 

ראשית  עם  כבר  שיתופיים.  יסודות  על  חקלאית 

משך  אחד  פלג  מגמות.  שתי  נתגלו  המעשית  הפעולה 

לכיוון העלייה המיידית לארץ ישראל והפלג השני ראה 

הכרח בהשגת ערובות מדיניות מצד תורכיה. הוויכוח בין הפלגים גרם להפרעות רבות בפעולת 

הביל"ויים וסופם של המגעים המדיניים שנחלו כישלון והסבו אכזבה לתומכים בהם. דרכם 

בארץ לא הייתה קלה. כחברת עילית בעלת איכות העמידו עצמם אנשי ביל"ו ללא הרף תחת 

כפועלים  עבדו  חזון, אולם בחוסר אמצעים,  שבט הביקורת העצמית. הצעירים שעלו מכוח 

עלו  מראשון-לציון  בראשון-לציון.  כך  ואחר  ישראל  במקווה  תחילה  שונות.  משק  בעבודות 

חברים אחדים לירושלים, בעזרתו של הרב יחיאל מיכל פינס, להיות לפועלים - אומנים. ארגון 

זה שנקרא בשם "שיבת החרש והמסגר" ניתק מהחקלאות ורצה להעמיד את חרושת המעשה 

הגרעין  החבורה.  התפזרה  שנתיים  ולאחר  בדוחק  התקיימו  הם  לחקלאות.  זכויות  כשוות 

אמנם,  בגדרה.  מושבה  להקים  פינס,  הרב  פטרונם,  בעזרת  הצליח  בראשון-לציון  שנשאר 

מספרם של הביל"ויים לא היה גדול ובסך הכל עלו מהם לארץ כ-50 איש, אך הייתה להם 

השפעה גדולה ורעיונותיהם, ספריהם וזכרונותיהם פרנסו דורות של עולים שבאו אחריהם.

ilmuseums.com כדאי לערוך ביקור במוזיאון לתולדות גדרה והבילו"יים - באתר   

טל' 08-8593316.   

יג בשבט תשס"ג (2003) - החללית "קולומביה" המריאה לחלל, ועל צוותה נמנה גם אלוף משנה אילן 

רמון ז"ל האסטרונאוט הישראלי הראשון.

טייסי "קולומביה" היו אמורים לבצע כ-100 ניסויים בזמן השהייה בחלל.   

אילן רמון היה אחראי לתחזוקה וההפעלה של המכשירים השונים בחללית, וזאת בזכות עברו    

ומיומנותו הרבה בטיפול באמצעי לחימה של חיל האוויר.
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אילן הצליח מאוד לאחד את כלל ישראל - הן בפועלו בחלל והן באישיותו הצנועה והכובשת.    

הוא ראה את עצמו כמייצג את כל היהודים ברחבי תבל.

הוא הצהיר שיקח לחלל אוכל כשר. מכוח תפיסתו כבן לניצול שואה ויהודי גאה במורשתו,    

לקח איתו לחלל ספר תורה זעיר ששרד את השואה, ספר תהילים, גביע לקידוש ומזוזה - גם 

היא מהשואה ומעוטרת בגדר תיל, סמל להתנגדות הרוחנית של העם היהודי.

נופו היפה  אילן רמון ז"ל נקבר בבית הקברות של היישוב נהלל, למרגלות תל-שימרון, מול    

והפורח של עמק יזרעאל.

רמון הותיר אחריו אישה - רונה וארבעה ילדים. בנו הבכור, אסף, התגייס בעיקבותיו לחיל    

שבועות   ,2009 בספטמבר  ב-13  קרב.  במגמת  הטייס  קורס  את  בהצטיינות  וסיים  האוויר 

(אותו   F-16I מטוס  כשהטיס  מבצעי  אימון  במהלך  אסף  נהרג  הקורס,  סיום  לאחר  אחדים 

הדגם של המטוס שאביו טס להפציץ את הכור בעיראק), ולאחר שביצע תמרון חד, לקה, ככל 

הנראה, באובדן הכרה זמני (Blackout) כתוצאה מכוח ג'י חזק שפעל על גופו, והוא התרסק 

אל מותו בדרום הר חברון. מותו הביא לאבל לאומי בישראל. 

נמל התעופה הבינלאומי המתוכנן בתמנע ייקרא על שם רמון ובנו אסף שנהרג אף הוא בתאונת    

אימונים במטוסו. רמון וחבריו לטיסה הונצחו במצפור בהר רמון, אשר צופה אל "קרני רמון", 

גבעות בזלת במערב מכתש רמון. כמו כן אילן רמון הונצח בבול ועל שמו נקראו מספר בתי ספר 

ופארקים וכן אסטרואיד "51828 אילנרמון".

טו בשבט - ראש השנה לאילנות.

לתאריך זה משמעות הלכתית חשובה, ועיקרה הוא קביעת יום המבדיל בין שנת מעשר אחת    

לחברתה.

על פי ההלכה חייב יהודי להפריש מיבולו תרומות ומעשרות שיש לתת לכוהנים וללוויים אשר    

מפירות  והמעשרות  התרומות  את  להפריש  יש  העם.  עניי  את  ולפרנס  המקדש  בבית  שירתו 

אותה שנה ולא מפירות של שנה זו על פירות שנה אחרת. ראש השנה לאילנות קובע אפוא את 

תאריך פתיחת השנה החדשה לפירות האילן.

מדוע נקבעו טו בשבט כראש השנה לאילנות? עד טו בשבט "יצאו רוב גשמי השנה" (ראש השנה    

יד, ע"א). זהו התאריך הממוצע שבו מתחיל האילן לשתות ממימי השנה החדשה, על כן, פירות 

שחנטו (שכבר נראים בהם פקעות הפרי) לפני טו בשבט ייחשבו כפירות השנה הקודמת, ופירות 

שחנטו אחרי טו בשבט ייחשבו כפירות השנה החדשה לעניין המעשרות.

בימינו חוגגים את טו בשבט בנטיעת אילנות, באכילת פירות ובהעלאה על נס מסרים ירוקים    

בעד איכות הסביבה.



13

תפילת הנוטעים על אדמת ישראל/קרן קיימת לישראל

ָאִבינּו ֶׁשַּבָּשַמִים

ּבֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים

ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל.

ְרֵצה ה' ַאְרֶצ

.ְוַהְׁשַּפע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסֶּד

ֵּתן ַטל ִלְבָרָכה

ְוִגְּׁשֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ְּבִעָתם

ְלַרּוֹות ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוֲעָמֶקיָה

ּוְלַהְׁשקֹות ָּבֶהם ָּכל ֶצַמח ָוֵעץ.

ּוְנִטיעֹות ֵאֶלה

ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו נֹוְטִעים ְלָפֶני ַהּיֹום

ַהֲעֵמק ָׁשְרֵׁשיֶהם ְוַגֵּדל ְּפֵאָרם

ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

ְּבתֹו ְׁשָאר ֲעֵצי ִיְׂשָרֵאל 

ִלְבָרָכה ּוְלִתְפָאָרה.

ְוַחֵּזק ְיֵדי ָּכל ַאֵחינּו

ָהֲעֵמִלים ַּבֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש

ּוְבַהְפָרַחת ִׁשְמָמָתּה.

ָּבֵר ה' ֵחיָלם

ּופַֹעל ָיָדם ִּתְרֶצה.

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָׁשַמִים

ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ָלנּו

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו.

ָאֵמן



14

כב בשבט תשל"ו (1976) - יום זיכרון לגוש קטיף.

יום כב בשבט נקבע כיום זיכרון לגוש קטיף שנעקר כולו מעל אדמתו.    

יום הזיכרון מזכיר את תרומת הגוש למדינת ישראל וחקלאותה. הוא נקבע בתאריך עלייתו    

חזני  מיכאל  על שם השר  חזני" שנקרא  "נצר  בגוש המושב  על הקרקע  היישוב הראשון  של 

שהיה מראשי ההתיישבות הדתית בארץ.

בטקס האזרוח של המושב השתתפו כאלפיים איש ובראשם ראש הממשלה דאז יצחק רבין.   

אחיזתנו  ביסוס  את  המסמל  יום  ולהתיישבות,  למדינה  גדול  יום  "זהו  בנאומו:  אמר  רבין    

באזור, שמאז מלחמת ששת הימים נעשה לחלק בלתי נפרד מהמדינה וביטחונה".

עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה בשנת 1985 סבלו תושבי גוש קטיף מהתקפות טרור חוזרות    

ונשנות מצד שכניהם הפלסטינים ברצועה. אנשים נפצעו וחלקם שילמו בחייהם.

שנקראה  חד-צדדית  לנסיגה  יוזמה  לגבש  שרון  אריאל  הממשלה  ראש  החל   2003 בשנת    

"התנתקות".

למרות הפגנות ומחאות רבות ולמרות רוב שהתקבל במיפקד פנימי של הליכוד נגד התוכנית,    

המשיכה הממשלה במהלכים לאישורה וזו עברה את אישור הכנסת.

 ,2005 באוגוסט  ב-15  הפינוי.  את  לבצע  הוכשר  הצבא  פינוי-פיצוי.  חוק  אושר   2005 בשנת    

למחרת ט באב תשס"ה החל המבצע תוך התנגדות כל התושבים ותומכיהם ומחאות בכל רחבי 

כוחות צה"ל את הרצועה  עזבו  וב-12 לספטמבר  ימים  כעבור עשרה  הפינוי הסתיים  הארץ. 

וסגרו את מחסום כיסופים.
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לא  יישבו פליטים במקומות שהתפנו, לא הפעילו את החממות שנעזבו,  תושבי הרצועה לא    

ביישובים  ואף  עזה  ניצלו את המהלך להשכנת שלום, אלא החלו בהפגזת היישובים בעוטף 

רחוקים יותר.

המהלך נראה כשגוי ביסודו ואכזרי במהותו.   

כה בשבט - שבת פרשת משפטים, פרשת שקלים - הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשיות, חלה בשבת 

שלפני ר"ח אדר.

שבתות  בארבע  שמוסיפים  התורה,  מן  פרשיות  לארבע  קוראים  אנו  פרשיות  ארבע  בשם     

בקריאת התורה, לאחר קריאת פרשת השבוע. את הפרשיות האלה מוסיפים כזכר למאורעות 

למורשתו  העם  מחינוך  חלק  משמשות  הן  האלה.  בשבתות  ההם,  בימים  לאבותינו  שאירעו 

ולעתידו. 

בשעת קריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. קוראים בראשון את פרשת השבוע ובשני את    

הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), בה מוזכר על תרומת השקלים שנעשתה בימי 

המקדש.
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אתרים 
בית הכנסת העתיק בפקיעין   

בית הכנסת העתיק של פקיעין שופץ בתחילת שנת    

ה׳תרל״ג (1873). את המימון לשיפוץ בית הכנסת נתן 

יהודי מביירות בשם רפאל הלוי. כתובת המנציחה 

את תרומתו מצויה במשקוף בית הכנסת.

רבי  של  מדרשו  בית  במקום  הוקם  הכנסת  בית    

ו-1930 התגלו בבית  יהושע בן חנניה. בשנים 1926 

הכנסת שני לוחות אבן עתיקים אשר הוצבו בבית 

הכנסת בשימוש משני בעת הקמתו. התברר כי אלו לוחות אבן 

מימי בית שני אשר היו ככל הנראה חלק משרידי בית הכנסת 

הקדום.

על שני לוחות האבן ישנם תבליטים. באחד תבליט של מנורה,    

ולולב  למרגלותיה של המנורה שופר ומחתה מצדה האחד 

מצדה השני. על לוח האבן השני ישנו תבליט של שער מפואר. 

מקובל  קונכייה.  מעין  ומעליהם  עמודים  שני  השער  לצד 

להניח שהתבליט מתאר ארון קודש. שני לוחות האבן מוצגים 

בבית הכנסת.

פי  שעל  עתיק  תורה  ספר  שרידי  גם  נמצאו  הכנסת  בבית    

חורבן  לאחר  מירושלים  שנסו  פליטים  בידי  הגיעו  ההערכה 

בית שני. 

כיום בתוך ארון הקודש קיים ספר תורה עתיק בין מאות שנים כתוב על עור של צבי.   

בית הכנסת בתקופה החדשה   

יצחק בן צבי חקר בין היתר בספרו ״שאר ישוב״ את בית הכנסת העתיק, ובתקופת נשיאותו אף יזם    

שיפוץ של המקום. הקשר בינו לבית הכנסת בא לידי ביטוי בכך שחזית בית הכנסת מופיעה על 

צדו האחורי של שטר 100 ש״ח, בו מופיע דיוקן הנשיא.

כיום בית הכנסת מתוחזק בידי מרגלית זינאתי, משפחת זינאתי חיה בפקיעין מזמן חורבן בית שני,.    

בית הכנסת מתקיימות תפילות במניין.

על פי הויקיפדיה

תבליט המנורה מימי בית שני
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מרכז המבקרים - בית זינאתי - פקיעין

סיורים באתרי פקיעין העתיקה   

ועד בית הכנסת העתיק,  והמעיין  וכוהני הגליל, ממערת רשב״י החרוב  זינאתי  בעקבות משפחת    

ממקווה היהודים ובית הספר העתיק משנת תרפ״ו ועד בית זינאתי - שומרת הגחלת היהודית.

משך הסיור כשעה ורבע. ניתן לשלב נגן במהלך הסיור.   

מיצג אור-קולי    

בעקבות סיפורה של קהילת יהודי פקיעין העתיקה.   

בפקיעין.  מבקר  ההיסטוריה  חוקר  צבי,  בן  הנשיא  דפקיעין.  יוסי  ור׳  רשב״י  וסיפורים.  דמויות    

מאורעות תרצ״ח בפקיעין ומשפחת זינאתי החוזרת והחיה עד היום בפקיעין.

משך המיצג רבע שעה, המיצג מתקיים בבית זינאתי (תרגום לאנגלית).   

מופע התיאטרון   

״פיסות של פקיעין״ בהשתתפות מרגלית זינאתי.   

רוזנבאום  אוריאל  השחקן  בשילוב  מרגש  תיאטרון  מופע  עזבה.  שלא  יהודיה  של  אוטוביוגרפיה    

ובשיתוף מרגלית זינאתי, היהודיה של פקיעין.

ארגונים,  בפני  פעמים  מאות  שבוע  מדי  הועלתה  ומאז   2001 בשנת  לראשונה  הועלתה  ההצגה    

תיירים, מבוגרים, נוער, ילדים וחיילים.   

משך המופע כשעה.   

ניתן לשלב בתיאום מראש:   

ארוחה חמה בבית זינאתי או בחצר בית הכנסת העתיק.   

ארוחה מסורתית או בשרים על האש (כשר).   

כוס קפה או תה עם בקלווה.   

המבקרים  מרכז  לפרטים:    

050- טל׳  זינאתי  בית 

רוזנבאום);  (אוריאל   7713357

 04-9979120  ,050-2322454

03- פקס׳  (מרגלית); 

.7256352
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חידון טבת-שבט תשע"ב

המצליח לענות על שש חידות יזכה בפרס.

נולדתי בחודש שבט לפני מאה שבעים ושתיים שנים. 

למדתי לימודי קודש וגם לימודי חול... וכך הייתי לרב, לראש ישיבה 

וגם פרופסור במתמטיקה. נסחפתי לתנועה הציונית מיומה הראשון 

וכבר אז חלמתי חלומות משונים, כמו הקמת אוניברסיטה בארצנו 

שתשמש מגדל אור לכל הגלויות. זאת ועוד, התעקשתי שנבקש מכל יהודי 

שיקצה קופסה קטנה שאליה ישלשל מדי פעם פרוטה או שתיים 

למימון גאולת אדמה בארץ-ישראל. גם הרעיון הזה זחל מקונגרס לקונגרס 

עד ל-1901. קוראים לה קופסה כחולה. נפטרתי בגלות, בגרמניה, 

אבל זכו עצמותי לחיבוק בארץ חלומותיי. 

גם יישוב מצוי על שמי והוא בעמק חפר.

ב-ח בשבט תשט"ו תלו אותנו! נולדנו בארצו של פרעה, 

הלהט הציוני מילא את חדרי ליבנו. 

הגענו למדינת ישראל בחשאי והתאמנו בה. 

ביום אחד בהיר הוטלה עלינו משימה לנסות לחבל ביחסי מצרים עם המערב. 

עשינו מה שהורו לנו לעשות, נתפסנו, נשפטנו ונתלינו! 

למי שמצטט כתוכי "קראים אינם מתאחים" 

נתגלה כי חלק מאיתנו היו קראים, ועוד איך. מי אנו?"

בדרך האתרים - מס' 43

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                                  

לא לוחמת הייתי. אבל אהבתי את החיים ובשורות שירתי 

ושאר כתביי יצאתי לקרב נגד כוחות החושך והמוות. 

חונכתי באירופה ועליתי ארצה בהיותי בת 24. 

"הקשב הקשב למשב הרוח בנוף הזיתים. איזו צמיחה ענווה". 

נקטעתי בגיל 59 בחודש שבו חל חגם של האילנות, 

אותם אהבתי כמו שאהבתי גם את האדם.

קראו לי ירושלים "דליטא". והייתי למעשה מרכז רוחני וגם פוליטי 

ליהודי מזרח אירופה. ממני עולה לארץ-ישראל, לפני 106 שנים, 

משפחה שאחד מבניה שהיה בן 5 במועד העלייה, 

יהפוך להיות משורר הארץ הזו בגופו ובנפשו. 

המשוטט הנצחי בשביליה, בהריה ובגבעותיה. 

מאיר הדרך שבאש התמיד שבו קירב לנופיה הרבה הרבה מאוהביה. 

88 שנות חיים של "ויסעו", בלי הפסקת "ויחנו", 

הגיעו למנוחתם בחודש שבט לפני 24 שנים. מי הוא ומה כתב?

והימים ימי הלאומנות הערבית שניסתה לגדוע את החיים היהודיים בארץ.

היישוב קלוע בין אפשרויות התגובה, האם להבליג או לא? 

הבריטים שאמורים להיות האמונים של שלום תושבי הארץ הזו, 

מקרטעים בעשייתם. ולא תמיד בגלל חוסר אונים! 

אני שעליתי לארץ מפולין, וגם חבריי לתנועה, יוצאים, כתגובה לטרור הערבי, 

לכביש העולה לצפת, כדי לתקוף אוטובוס ערבי. 

נכשלנו, נתפסנו, נשפטנו לתלייה. הארץ הגועשת תחינות מכל עבר, 

אבל הבריטים הקשיחו ליבם ואני ניתליתי. 

המושבה שאליה הגעתי כמתנדב וממנה יצאתי לפעולה הכושלת, 

נמנית על הראשונות בארץ, שהוקמה בחודש טבת לפני מאה ושלושים שנה. 

מי יאיר את עינינו בפרטים נוספים?!

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני

5
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תשובות לדרך האתרים מס' 41
"הרופא" - ד"ר הלל יפה. בית חולים הלל יפה בין חדרה לגבעת אולגה.  .1

"העיר הירוקה" - אל חאדר (= הירוק בערבית).  

אשתו של הקונה המזוקן הידוע - אולגה חנקין המיילדת חשוכת הילדים - על שמה גבעת אולגה שעל   .2

שפת הים, מזרחית לחדרה.

"הקונה המזוקן הידוע" - יהושע חנקין - גואל אדמות עמק יזרעאל.  

"היישוב"  - קיבוץ מרחביה שקדמה לו למעשה התיישבות הקואופרציה של פרנץ אופנהיימר משנת   .3

.1911

במרחביה נולדו האלוף אביעזר יערי, מפקד המכללה לביטחון לאומי ובנו האלוף ידידיה יערי מפקד   

חיל הים, והאלוף רן גורן, סגן מפקד חיל האוויר וראש אכ"א.

או קיבוץ נהלל - בנהלל נולדו משה דיין, עוזי דיין, מוקי בצר.  

משפחת הברון אדמונד - בנימין דה-רוטשילד.  .4

היה מרד בראשון לציון.  

בניין הכנסת בגבעת רם, הגן הלאומי קיסריה, קו צינור הנפט אילת-אשקלון, בית המשפט העליון,   .5

האוניברסיטה הפתוחה, בית חולים "מאיר רוטשילד" שבהמשך נקראו "הדסה", בית ספר אווילינה 

דה-רוטשילד, בית כנסת החורבה, מבנים בבתי מחסה לצורך השכנת רבנים ות"ח מושבות.

הראי"ה קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק.  .6

"קוק" - (=הסתכל, ראה - בגרמנית).  .7

אורות האמונה,  אורות התורה,  אורות התשובה,  אורות הקודש,  גאולה,  פרקי  אורות   - "האורות"   

אורות התפילה, אורות המקדש, אורות הנבואה, אורות הראי"ה, אורות החנוכה.

"יישוב" - כפר הרא"ה בעמק חפה.  

"ספרים" אדר יקר, עקבי הצאן, עין אי"ה, אגרות הראי"ה, ארץ חפץ חזון הצמחונות והשלום לנבוכי   

הדור, עולת ראי"ה, מוסר אביך, מידות הראי"ה, מצוות ראי"ה.

"מוסדות" - מוסד הרב קוק בירושלים, ישיבת הארץ, דעת כהן, משפט כהן, באר אליהו, עזרת כהן,   

ישיבת מרכז הרב בירושלים, בית הרב רחובות, בתי ספר.

רחל בלובשטיין - סלע או "סתם" רחל המשוררת.  .8

ארכיאולוגיה  היסטוריה,  חקלאות,  לטבע  מוזיאון   - גורדון  בית  גורדוניה,   - גורדון  דוד  אהרון   .9

ואנתרופולוגיה, בית חינוך ע"ש א"ד גורדון.

הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 41
שירה שושנה כרמון, ירושלים
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חומר עיוני למדריכה

1. "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" / ד"ר אברהם גוטליב

התורה בפרשת קדושים  (ויקרא יט, כג-כה), מציינת את חובת האדם העולה לארץ-ישראל להתיישב בה:

"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שֹלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה 
כל פריו קודש הלולים לה'. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני ה' אלוהיכם."

כל העולה לארץ-ישראל, חייב לקשור עצמו למקום באמצעות נטיעה של עץ מאכל. לקיים מצוות ערלה ונטע 

רבעי ולאכול את הפירות רק בשנה החמישית. אלו הם יסודות המצוות התלויות בארץ. נטיעת עץ המאכל 

על ידי האדם שבא להקים ביתו בארץ-ישראל, מקשרת אותו לארץ ולמצוותיה. באכילת הפירות האדם 

מברך לפני אכילתם ולאחריה וניזון ונהנה מפירות נהדרים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ובכך הוא שותף 

לנטיעת עצי הפרי בארץ-ישראל.

זאת ועוד, נטיעת עץ המאכל, מסמלת גם את המשכיות קיום הדורות של העם היהודי בארץ ישראל, כפי 

שמלמדנו מדרש תנחומא (קדושים ח):

" 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם'. אמר להם הקב"ה לישראל: אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע 
אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר: 'ונטעתם כל עץ מאכל'. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים 
לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה (= וכמה) שנים אני חי (= נותרו לי עוד לחיות). מה אני עומד מתייגע לאחרים למחר (יבוא 

יום ו...) אני מת..."

המדרש מלמדנו, שיש לשמור על מנהג המקום ולהמשיך את המסורת הקיימת. בנוסף, יש בכך גם הכרת 

הטוב, כיצד? לנטוע לדורות הבאים כפי שעשו זאת בדורות הקודמים: "כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות 

למקום  טובה  ולהכיר  כך  על  ולהודות  החיובית  המציאות  את  להעריך  עליהם  דהיינו:  אחרים".  שנטעו 

ולדורות הבאים. חובת הנטיעה של עץ פרי בעלייה לארץ, מהווה אם כן גם תכלית חברתית שיש בה מעורבות 

חברתית. כאשר בני ישראל, הם למעשה מעין משפחה ובניו של מקום. לכן מובן שגם אדם מבוגר העולה 

לארץ חייב בנטיעת עץ פרי מאכל ולא משנה כמה שנים עוד נותרו לו לחיות. נתון זה מלמד על הנתינה לאחר 

ובמקרה זה לדורות ההמשך מצד אחד, ואת השוויוניות שלא משנה גילו של העולה לארץ, כי כולם שווים 

וממשיכים את קיום הדורות בעם ישראל בארץ-ישראל.

נמצאנו למדים, שחובת העולה לארץ לנטוע עץ פרי מאכל, היא למעשה זכות, להיות חלק אינטגרלי בלתי 

נפרד ושווה זכויות מבחינה אחדותית בעם ישראל בארץ-ישראל. כל זה, מתוך הכרת הטוב לעם ישראל 

והמשכיות קיום הדורות בדרך החינוכית-ערכית, כמוטו חברתי, חינוכי-ערכי.
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 2. מן השורש אל הצמרת - דרך האמונה / ליקט שמעון בן יוסף

מעשה מרגש עד דמעות הובא בספר "עלינו לשבח".

יהודי - תלמיד חכם - בירושלים הזדמן לבית כנסת באמצע היום, המקום ריק מאדם.

קודם שפתח הדלת, שמע בכי חרישי ליד ההיכל. נכנס בלאט, ראה ילד קטן מיתומי השכונה בוכה. 

אביו האהוב נפטר בחטף והותיר אלמנה ויתומים רבים.

הילד המוכשר, פתח במעין "דו-שיח" מרגש עם הבורא "אני יודע שהכל בהשגחה". ודאי לטובה, כך 

לימדנו אבא, תמיד חיזק אותנו בביטחון בה'.

עכשיו לא ברור לי למה מגיע לנו? אני בוטח בך, אתה יודע טוב ממני מה הטוב האמיתי למשפחתנו, 

דווקא בגלל שהכל לטובה. אני רוצה לתת לך, אבי שבשמים מתנה!

כאן פרץ בבכי מר (גם התלמיד חכם בוכה חרישית), והילד הוסיף - את השירים שלי, מאז שעזב אותי 

אבא - רק אתה יודע, ריבונו של עולם! אין לי לא יום ולא לילה, כי הייתי קשור אליו בעבותות אהבה, ואני 

חולם שיבוא אליי ויחבק אותי "ולפום צערא-אגרא".

כיוון שאתה אבא טוב, אני נותן לך את השכר הזה "שגם אתה תשמח". אני מעניק לך את היסורין 

שלי, שתקבל מהם את השכר הגדול המגיע לי.

הדברים התמימים והחכמים חדרו עמוק בלב התלמיד חכם ודמעותיו זלגו.

למען האמת אין זה סיפור פרטי של נשמה גדולה, זה סיפור עמנו, כי נשמות כלל ישראל, מחוברות 

בשורשיהן, באילן שיש לו שורש וגזע אחד ועלים אין מספר - אנחנו בבחינת אילן ורק השורשים כלפי מעלה 

וכל נשמה מסתעפת מנשמת כלל ישראל.

רוב הניסיונות והגלות הקשה רק מחזקות אמונתנו שהישועה בוא תבוא, אף על פי שתתמהמה, ולא 

ניתן שהות לפגום באמונת הלב, ואתם הדבקים בה' - חיים כולכם היום".

בברכה שמועות ובשורות טובות.
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פיוטים מתקופת הגאונים
בדברי חכמי המשנה וחכמי התלמוד לא נזכר טו בשבט כיום חג, אך סביר להניח כי אבותינו עובדי האדמה, 

התפללו ביום זה להצלחת יבול המטעים.

לר'  לאילן  ליום ראש השנה  פיוטים  שני  נשתמרו  באוקספורד,  הנמצאים  הגניזה הקהירית,  בין מימצאי 

יהודה ב"ר הלל, מתקופת הגאונים (המאה העשירית). מכאן שבתקופת הגאונים ראו בטו בשבט יום חג 

ושילבו בתפילות היום פיוטים מיוחדים.

אחד הפיוטים בנוי לפי המתכונת של תפילת שמונה עשרה וכוללת תפילות לשנת פריון לאילנות.

בכל אחד משמונה-עשר הבתים הכלולים בפיוט האמור, מייחד הפייטן תפילה לפריונו של אחד האילנות.

החל מן המאה האחת עשרה ואילך מצוין טו בשבט כחג בקהילות ישראל במזרח אירופה ובמרכזה בשלושה 

מנהגים: אין קובעים בו תענית-ציבור, אין אומרים בו תחנון ומרבים בו באכילת פירות.

יהודי כרודיסטן - שולחים זה לזה בטו בשבט קערות ובהן שלושים מיני פירות. גם הכורדים המוסלמים 
שולחים פירות ליהודים, מתוך אמונה שברכת היהודים משפיעה לטובה על תנובת עצי הפרי. אחרי ברכת 

מביאים  אלה  שעצים  "כשם  ולומר  רעותה  שערות  על  אישה  מים  לשפוך  הכורדיות  הנשים  נהגו  הפירות 

ניצנים, כך יפרח שערך".

יהודי אשכנז - העדיפו לאכול מפירות ארץ-ישראל.

יהודי בוכרה - קוראים לטו בשבט "חג אכילת שבעת הפירות", ואוכלים בו משבעת המינים שנשתבחה 
בוכרה  מיהודי  יש  פירות,  מאכילת  לבד  בכתוב.  כסידרם  שולחנם  על  אותם  ועורכים  ארץ-ישראל,  בהם 

ארבעה  בין  במשנה  נכלל  בשבט  טו  כי  מתוקה",  שנה  עלינו  "שתתחדש  ומברכים  מתיקה  מיני  האוכלים 

ראשי השנים.

בתימן - לא חגגו היהודים את טו בשבט וראו בו תאריך לקיום מצוות התלויות בארץ-ישראל.

יהודי עדן - נהגו לקרוא בטו בשבט את פרק א ממסכת ראש השנה, לאחר תפילת שחרית ולאחר תפילת 
ערבית.

יהודי סלוניקי - מגישים לסעודת החג מיני מרקחת של פירות ובשעת אכילתם שרים את "שירת הפירות". 
לאחר מכן מעטרים את השולחן בפרחים ושרים את "שירת הפרחים", הילדים נוטלים חלק בשמחה וכדי 

שלא יירדמו בליל החג, מספרים להם אגדות על עצים ופרחים.

מנהגי עדות
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יהודי מרוקו - מציינים את ליל טו בשבט בהדלקת נרות רבים בבית הכנסת. לאחר התפילה, מזמינים 

נכבדי העדה את קהל המתפללים לבתיהם לסעודת מצווה. בשעת הסעודה מרבים באכילת פירות.

באלג'יר - "מאומץ" חג זה על ידי עשירי הקהילה, האוספים במשך שנה פירות רבים ושונים ככל האפשר 
ושומרים אותם בחדרי קירור. בליל טו בשבט מוגשים פירות אלה לחכמי העיר, במסגרת סעודה חגיגית 

הנערכת לכבודם.

יהודי פרס - עורכים סעודה בבית ה"מולה" - רב העדה. בשעת הסעודה מחלק הרב למסובים כזית מחרוב 
שהובא מארץ-ישראל ומברכים עליו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".

כסגולה  עצים  לגזעי  מסביב  וממתקים  צימוקים  שהניחו  ישראל  בקהילות  נשים  יש   - עיראק  יהודי 
לפוריותן ולפוריות האילנות.

יהודי בגדד (בבל בעיראק) - סעודת "חג לבלוב העצים" נושאת אופי משפחתי. היא משופעת בפירות 
ונערכת בבית ראש המשפחה על פירות ממינים שונים.

יהודי סוריה - הבחורים היהודים בדמשק נוהגים לקנות בטו בשבט לארוסותיהם טבעות, צמידי זהב, זרי 
פרחים וסלים גדושי פירות. הורי הבנות המאורסות מקבלים מתנות אלה מידי החתנים, מזמינים קרובים 

וידידים ומקדישים את סעודת טו בשבט לחתניהם.

יהודי חלב - נוהגים לקרוא, בלשון הערבית, את עשרת הדיברות בערב החג.

בני ישראל שבהודו - בקרב עדת בני ישראל שבהודו, וכן בקהילות היהודים בסוריה ובעיראק רווחת 
המסורת שעליית אליהו הנביא בסערה השמיימה הייתה ביום טו בשבט, לפיכך, קוראים הם לטו בשבט 

בשם "יום עליית אליהו".

בני ישראל שבהודו עורכים בטו בשבט טקס הקרבת קורבן מן הצומח בדרך הזאת: מניחים צלחת גדושה 

בפירות ובלחם העשוי מאורז וממתקים על גבי אח המעלה קטורת. בעת שעשן הקטורת הריחני מכסה את 

צלחת הפירות פותחים בתפילה לאליהו הנביא וקוראים את הפסוקים "ויתן לך האלוהים מטל השמים 

ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש"... (בראשית כז, כח).

לאחר התפילה/הברכה מחלקים את הפירות לבני הבית.
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לוח המודעות מס' 182

תשבץ טבת-שבט תשע"ב / מאת שילה הרשושנים

(בראשית  אברהם  מגורי  עיר   (1 במאוזן: 
משפחת  מגורי  מקום  חרן,  היא   (6 כב); 
עני;   (11 כה);  (בראשית  בחו"ל  אברהם 
במהלך  ליעקב  מספד  נערך  זה  במקום   (12
הלווייתו (פרשת ויחי); 14) רצועה; 15) יש, 
 (19 18) לאלתר;  דרגה צבאית;   (17 נמצא; 
השירים  (שיר  צעיף   (21 יח);  (איוב  רשת 
ציוני  ארגון   (24 כלי-נשיפה;  מין   (23 ה); 
בדצמבר   29 תרס"ב,  בטבת  (ביט  שנוסד 
מיהודים  כספים  לאסוף  במטרה   (1901
(ר"ת);  בארץ-ישראל  קרקעות  קניית  לשם 
26) חלק ממכלול; 28) עם-הארץ; 29) אחד 
שבט  בחודש  הולדתו  יום   (30 הטעמים; 
(שבט  מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  של 
ה'תקצ"ח-אלול ה'תרצ"ג, 1933-1838), בעל 
חיים"  "החפץ  המכונה  ברורה",  ה"משנה 
בהורים;  לנקבה  כינוי   (32 ספרו;  על-שם 
ב-טו  נוסד  הישראלי,  בית-המחוקקים   (33
בשבט תש"ט, 14.2.1949; 37) אות באלפבית 
 (40 ויקרא;  בחומש  פרשה   (39 העברי; 
מצבת-זיכרון; 41) מילת ברירה; 42) פגם; 
44) פילגש נחור אחי אברהם (בראשית כב); 
47) סוג של שבועה שתוקנה על-ידי חכמים 
 (48 ב);  עמוד  מ  דף  שבועות  מסכת  (כ"ח, 
פרשת  את  בה  שקוראים  השבת  מכונה  כך 
ב);  השירים  (שיר  סדק  נקיק,   (49 בשלח; 
באלפבית  אות   (51 לכלי;  מכלי  הרקה   (50
דומה  טורפת,  חיה   (53 ילד;   (52 היווני; 
יהודי-גרמני  פיסיקאי   (55 יג);  (ישעיה  לתן 
והראה  שהדגים  הראשון   ,(1894-1857)
האלקטרומגנטית,  הקרינה  של  קיומה  את 
במחזורים  שנמדדת  התדירות  יחידת 
מכונה  כך   (56 שמו;  על  קרויה  לשנייה, 
 (58 ה);  (שופטים  בשלח  פרשת  הפטרת 
 (60 עא);  (תהילים  מוסיקלי  כלי-פריטה 
(מסכת  בקמה  הנמצאת  גרועה  תבואה  מין 
מחשובי   (61 א);  משנה  א  פרק  כלאיים, 
(ה'רפ"ב- השש-עשרה  במאה  צפת  מקובלי 

ה'ש"ל, 1570-1522), מחבר ספר הקבלה "פרדס רימונים", תלמידו של ר' יוסף קארו ורבו של האר"י (ר"ת); 65) אובדן תחושה בגוף; 
69) מסמך, רשמי, כתב-אישור; 72) אחד מכינויו של עשרה בטבת.

ואחותו  2) אשת אהרן הכהן  לפי מנהג אשכנז);  (הפטרת הפרשה האחרונה בחודש שבט, פרשת שקלים,  1) בקיע, סדק  במאונך: 
של נחשון בן עמינדב (פרשת וארא), עליה אמר רבא: "הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה" (מסכת בבא בתרא, דף קי עמוד א); 3) 
עומד בשער המחנה (ר"ת); 4) אפשרות לבחור בדבר; 5) פרי הגפן; 6) כיסוי לראש (ישעיה סא); 7) שחקן וזמר ישראלי; 8) קיר; 9) 
אחת מתחנות בני-ישראל בנדודיהם במדבר סיני, שם נלחמו בעמלק (פרשת בשלח); 10) ישוב בגליל-התחתון, נוסד ב-1984, מקור 
שמו בפסוק ממלכים א ז; 13) כמות העבודה המבוצעת ביחידת זמן; 16) מהולל, ראוי לשבח (כ"מ); 18) אחד מארבעת המלאכים 
העומדים לפני כיסא הכבוד (פרקי דרבי אליעזר פרק ד); 20) מספר האותיות; 22) אם המרגלית; 23) מייסד הלח"י ומפקדו הראשון 
(1942-1907); 24) עיר גדולה, כרך; 25) כינוי לאריה (איוב ד); 27) קיבוץ סמוך לפתח-תקווה, נוסד ב-כב בשבט תש"ג (26 בינואר 
1943), במיקומו הראשון ליד עזה; 29) כלי-עבודה; 31) סמלו של שבט יהודה, מתוך הפסוק הנקרא בפרשת ויחי; 34) עוף-דורס; 
35) הופעה במקום מישהו ובשמו; 36) הבל; 38) אמורא בבלי בדור הרביעי, תלמידו של רב יוסף וחברם של אביי (מסכת ברכות, 
דף כח עמוד ב) ושל רבא (מסכת שבת דף מו עמוד א); 41) ציווי שלא לעשות דבר-מה; 43) מוזנח, בלתי-מסודר (כ"מ); 45) אחד 
הפרעונים, מלכי מצרים, אחת מנשותיו היא נפרטיטי; 46) מהמותרות לבוא בקהל ישראל (מסכת יבמות, דף עז עמוד א); 47) מקום 
פטירתו של אהרן הכוהן (במדבר כ); 52) התקן לפתיחת זרם נוזלים ולסגירתו; 54) אטום בעל מטען חשמלי; 57) אחד השבטים; 59) 
ארגון יהודי לאומי, הוקם ב-א' בשבט ה'תרמ"ב, 21 בינואר 1882, באוקראינה (אז חלק מהאימפריה הרוסית),  בעקבות ה"סופות 
בנגב", הפוגרומים שבוצעו ביהודי רוסיה בשנת 1881, ושם לו למטרה להתיישב בארץ-ישראל, שמו (ר"ת) לקוח מפרק ב בישעיהו; 
62) מושבה על שפת הכנרת; 63) אחד מבני יששכר (פרשת ויגש); 64) מאפה בצק, בייגלה בלעז; 65) יבשה מוקפת מים מכל עבריה; 
66) אחד מבני נח; 67) אמתחת; 68) מתנה; 69) משקה העשוי מחליטת עלים; 70) נהר בדרום-אפריקה; 71)  מילת קריאה לצער 

(יחזקאל ב).
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                          
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א. לחודש שבט

1. משחק טאבו - משחק קבוצתי

אביזרים למשחק

� שעון סטופר.

� 30 כרטיסי משחק לפי הדוגמה של "עץ"

במקרה זה, המשתתף יגדיר את המילה עץ מבלי להשתמש במילים: עלה, ענף, גזע ושורש.

� כרטיסים בכמה צבעים - לציין ניקוד לקבוצה:

צהוב = 1 נקודה

אדום = 2 נקודות

ירוק = 3 נקודות

מהלך המשחק

מתחלקים לשתי קבוצות.  �

חבר קבוצה א מראה את הקלף ובו מושג מסוים ומילים האסורות בשימוש לקבוצה הנגדית.  �

� על קבוצתו שלו לנחש מהו המושג, בלי להשתמש במילים האסורות.

� מכוונים את שעון הסטופר ל-3 דקות.

עובר  הניקוד   - לא הצליחה  והניקוד. אם  הזמן הקצוב מקבלת את הכרטיס  בתוך  קבוצה שמנחשת   �
לקבוצה הנגדית.

פעולות

המושג:       עץ

- עלה

- ענף

- גזע

- שורש
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אם הוזכרה מילה אסורה, הקבוצה הנגדית זוכה בנקודה.  �

מנצחת - הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות.  �

ניתן לשחק את המשחק ברמות שונות:

� לרמה נמוכה - אוסרים לומר שתי מילים

� לרמה בינונית - אוסרים לומר שלוש מילים

� לרמה גבוהה - אוסרים לומר ארבע מילים.

גיוון המשחק

מראים 2 כרטיסים לקבוצה הנגדית ועליהם לנחש את הפתגם.  �

לדוגמה: הכרטיס תפוח  �

מילים אסורות: עסיסי, פרי, ירוק, נגיסה

הפתגם: ״התפוח לא נופל רחוק מהעץ״.  

� כל מושג שווה נקודה

� יש לנחש את המושגים ואת הפתגם תוך 3 דקות.

� קבוצה שניחשה מקבלת 3 נקודות.

רשימת כרטיסים לדוגמה
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המושג:       עץ

- עלה

- ענף

- גזע

- שורש

המושג:       תאנה

- פרי

- יבש

- חום

- שבעת המינים

המושג:       שתיל

- עץ

- אדמה

- נטיעות

- ט"ו בשבט

המושג:       יער

- עצים

- צמחים

- ירוק

- יערה

המושג:       פרח

- עלים

- צמח

- שושנה

- גינה

המושג:       גן

- פרחים

- מדשאה

- ריהוט

- בית
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2. פתקי עץ

� מיועד לגילאי חטיבת הביניים.

� כל משתתף רושם שמות עצים על חמישה פתקים שונים.

� מערבבים את כל הפתקים בסלסלה ומחלקים לכל משתתף חמישה פתקים.

מהלך המשחק 

� כל חניך מנסה לקבל חזרה את הפתקים שלו - בתנאים הבאים:

כל משתתף רשאי לתת פתקים, אך לא לבקש.  �

כל משתתף משתדל שיהיו בידו חמישה פתקים בלבד, במשך כל זמן המשחק. כשהוא מקבל פתק,   �

הוא נותן פתק חזרה.

� כדי לקבל את פתק העץ שלו, על החניך לדקלם פסוק או פתגם ששם העץ מופיע בתוכו.

� כדי לזכות בפתק העץ האחרון במשחק - חייב לבצע משימה לדוגמה:

� לספר סיפור אישי/מחז"ל על העץ שלו.

� להכין פרסומת לעץ.

� להכין משחק (פנטומימה וכו').

� להכין שיר על העץ.

� לצייר את העץ.

� מנצח - המשחק שמצליח לקבל חזרה את כל הפתקים שלו.
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3. שורשים
כל משתתף מקבל ציור של עץ ויוצר את העץ הפרטי שלו.

מדריכה: לכל אדם יש שורשים כמו שיש לכל עץ.

מה הם לדעתכם השורשים שלכם?

החניכים רושמים את שמות בני המשפחה שלהם.

אחיות,סבא,  אחים,  הורים,  ניתנים:  שהם  גנטיים  שורשים  ישנם  במשפחתנו,  יהודי  לכל  כמו  מדריכה: 

סבתא, אבל לעם ישראל קיימים שורשים נוספים - מה הם?

מראים לחניכים שני עצים, עץ אחד בעל שורשים עמוקים ועץ שני בעל שורשים שאינם עמוקים.

                           עץ עם שורשים עמוקים                    עץ בלי שורשים
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למי משני העצים דומה העץ של עם ישראל? מדוע?

מדוע לדעתך, יש לעץ של עם ישראל שורשים עמוקים?

הערה: כאן כדאי לפתח דיון עם החניכים על השורשים העמוקים של עמנו שקיימים דורות רבים. כל דור 

נוצרה שרשרת ארוכה מתקופת האבות ועד לימינו אלה ללא  נשען על המורשת של הדור הקודם לו וכך 

הפסקה.

ניתן ללמד לחניכים את המשנה הראשונה בפרקי אבות.

וזקנים  ויהושע לזקנים  בהמשך תשאל המדריכה את החניכים: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע 

לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה.

מדוע לדעתכם עץ עם שורשים עמוקים עדיף יותר?

הצעות לתשובות:

עץ בעל שורשים עמוקים לא במהרה יפול וגם ברוחות חזקות הוא מחזיק מעמד. כך עם ישראל שיש   .1

לו שורשים עד לדורות עתיקים לא במהרה נופל או נכחד. מה שאין כן עץ שאין לו שורשים עמוקים 

שעלול ליפול בכל רוח מצויה.

ופירותיו  ורעננותו, עליו  יונק ממעמקי האדמה, דבר שמשפיע לטובה על בריאותו  עץ בעל שורשים   .2

מתוקים יותר. מה שאין כן בעץ ששורשיו אינם מגיעים לעומק האדמה. בדרך כלל העלים שלו פחות 

רעננים ופירותיו פחות מתוקים.

רק אומה השואבת מדורות קודמים מתחדשת כל הזמן ושומרת על רעננותה. היצירות הרוחניות שלה הן 

פוריות ותוכן הרוחני שלן תרבותה חזק יותר.
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מן התורה שבכתב ועד השולחן ערוך



חידות בפרשיות השבוע - שאלות ברש"י ובשפתי חכמים

פרשת ויגש
"אדני שאל את עבדיו" על מי הדרך לשאול בענייני חיתון? (שפתי חכמים)  .1

על הסבא, הסבתא והנכדים א.  

על השכנים והחברים ב.  

על המורים ג.  

על הבנים והבנות, האבות והאמהות ד.  

"ויפל על צווארי בנימין" - כתב רש"י על שני מקדשות. מהיכן למדנו שמדובר במקדש? (שפתי חכמים)  .2

שהראש כנגד השמים, ודרך הצוואר דהיינו בית המקדש יורד השפע לכל הגוף שהוא עולם הזה. א.  

שנאמר "צווארך כמגדל השן" (שיר השירים). מה להלן מקדש אף כאן מקדש. ב. 

שנאמר "על צווארנו נרדפנו" (איכה). מה להלן מקדש אף כאן מקדש. ג. 

שנאמר "התפתחי מוסרי צווארך" (ישעיהו). מה להלן מקדש אף כאן מקדש. ד. 

"אל תרגזו בדרך" - כתב רש"י אל תתעסקו בדבר הלכה. והרי אמרו חז"ל שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך   .3
ואין ביניהם דברי תורה ראויים ל...? (שפתי חכמים)

כל אחד לבדו אין לו להתעסק אבל ביניהם חייבים בדברי תורה. א.  

השבטים היו חבורה גדולה לכן אין להם להתעסק אבל שנים חייבים. ב. 

לעיין ולעסוק לא אבל לגרוס צריכין. ג. 

דווקא הלכה אבל ש"ס צריכים. ד. 

"ויבך על צוואריו עוד" - כתב רש"י שיעקב היה קורא את שמע. מדוע לא קרא יוסף קריאת שמע באותה עת?   .4
(שפתי חכמים).

היה עוסק במצוות כיבוד אב והעוסק במצווה פטור מן המצווה. א.  

מפני שהיה טרוד. ב. 

יוסף סבר כרבנו תם שזמן קריאת שמע לשיטתו מאוחר יותר. ג. 

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 

ב. פרשיות החודש
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"ויברך יעקב" - איזו ברכה קיבל פרעה מיעקב (ברש"י).  .5

ברכו בבנים תלמידי חכמים. א.  

שיעלה הנילוס לרגליו. ב. 

שיקבל רק 10 מכות. ג. 

ברכו באריכות ימים. ד. 

מה התכוון יוסף כשהעביר את המצרים מקצה לקצה (ברש"י)  .6

שלא יטכסו עצה למרוד בפרעה. א. 

להסיר חרפה מעל אחיו שלא יהיו קוראים אותם גולים. ב. 

ליגעם שלא יחשבו הרבה על מאכל ומשתה. ג. 

כדי להחלישם כדי שלא ישעבדו את בני ישראל הרבה. ד. 

פרשת ויחי
"תעלא בעידניה סגיד ליה" - מה פירושו? (שפת חכמים).  .1

תעלא בעידינה הוא האריה שמתעדן ברוב נחת וצריך להשתחוות לו. א.  

תעלא בעידינה כשעליותיך הם בזמן המתאים אזי ישתחוו לך. ב. 

ועל אותו חודש אמר  תעלא הוא השועל השפל שבחיות שיש חודש אחד שהשועל הוא מלך על החיות  ג. 
תעלא... דהיינו שהשועל בחדשו ואתה צריך לו - השתחווה לו.

"ואקברה שם" - ישנה לכאורה סתירה בין דברי רש"י לפסוק. מהי? (שפתי חכמים)  .2

שבפסוק כתוב ואקברה משמע מדעתי ורש"י כתב שעל פי הדיבור קברתיה. א.  

ברש"י כתוב ושבו בנים לגבולם - משמע שהיו מחוץ לגבולות ארץ-ישראל ובפסוק כתוב שנקברה בארץ  ב. 
כנען.

רש"י כתב ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ ובפסוק כתוב בפירוש שקברה בארץ-ישראל. ג. 

רש"י כתב שלא הוליכה אפילו לבית לחם ובפסוק כתוב שקברה בדרך אפרת - היא בית לחם. ד. 

"וירא ישראל את בני יוסף" - כתב רש"י - ביקש לברכם - כיצד מוכח? (שפתי חכמים).  .3

שכתוב "מי אלה" וכי לא היה יעקב מכירן, אלא שביקש לברכם ולא היו ראויים. א.  

שכתוב "וירא" - והרי כתוב "לא יוכל לראות" - אלא שביקש לברכם וראה ברוח קודשו... ב. 

שדרך הצדיקים הנוטים למות לברך. ג. 

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 
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"בחרבי ובקשתי" - כתב רש"י היא חכמתי ותפילתי. מהי החכמה ומהי התפילה ומדוע? (שפתי חכמים).  .4

בחרבי היא החכמה שמצילה את האדם, בקשתי לשון בקשה והיא התפילה. א.  

בחרבי כנגד החכמה שצריכה להיות שנונה כחרב, בקשתי היא התפילה שצריכה מאמץ כמו המושך בקשת. ב. 

חיוניים, בקשתי היא התפילה המגיעה  בחרבי כנגד החכמה שיכולה להיות למלחמה או לנצלה לדברים  ג. 
למרחוק כמו החץ.

זו  בקשתי  הצניעות,  בזכות  לחכמה  זוכה  האדם  כך  בנרתיק  מוצנעת  החרב  שכמו  החכמה  כנגד  בחרבי  ד. 
התפילה שצריך לכוון בה היטב כמו היורה בקשת.

"כאשר השביעך" - כתב רש"י שאם לא הייתה שבועה לא היה מניחו. מדוע לא היה מניחו? מדוע לא אמר פרעה   .5
ליוסף לעבור על שבועתו?

ידע את חומר העוון על העובר על שבועתו. א.  

חשש שיאמר לו יוסף - אם כן אעבור על השבועה שנשבעתי לך שלא אגלה על לשון הקודש שאני מכיר. ב. 

פרעה פחד מיוסף שמא יגזור עליו וימות כמו שכתב רש"י לעיל. ג. 

"וידבר על לבם" - עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו' - מה פירושו? (שפתי חכמים).  .6

שהרי נר דרכו להאיר ולהדליק נרות אחרים. א.  

שהשבטים הם כנגד 12 כוכבים המאירים העולם, וכשרצו להרגו לא יכלו שהשבטים דומים למזלות שאי  ב. 
אפשר לאבדם, כל שכן שהוא יחיד שלא יוכל לאבדם.

פרשת שמות
"נתחכמה לו" - רבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל לדונם במים - מדוע דווקא במים? (ברש"י).  .1

שהיו עובדים ליאור וחשבו שיגבר על מושיען של ישראל. א.  

סברו שאין להם ממש לחוש שהרי נשבע שלא יביא מבול לעולם. ב. 

ראו באיצטגנינות שעתיד היאור להפוך לדם ורצו שינצל על ידי היאור ולא תבוא המכה על ידו והם לא ידעו  ג. 
שעל ידי אהרון תבוא.

"למה זה עזבתן" - כיצד הכיר יתרו שמשה הוא מזרעו של יעקב? (רש"י ושפתי חכמים).  .2

יעקב קינא לגזל ליד הבאר שאמר "הן עוד היום"... ומשה קינא לגזל שרצו הרועים להשקות לפני בנותיו של  א.  
יתרו.

שסיפרו לו שעלו המים לקראתו וכן יעקב מתברכת הבאר בזכותו. ב. 

שמשה ברח מפני פרעה וכן יעקב ברח מעשיו. ג. 

שמשה נעשה צווארו שיש וכן יעקב. ד. 
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"מהיכן למדנו שמידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות (ברש"י).  .3

שנאמר "ויהי למטה בידו", שרק החזיק בו משה בנחש כבר נהפך למטה, אבל כשהשליכו עדיין היה מטה  א.  
ורק אחר כך "ויהי לנחש".

שכתוב "והיו לדם ביבשת", אבל כשהוציאם עדיין היו מים. ב. 

שכתוב "ויוציאם מחיקו והנה שבה", בעודה בחיקו כבר שבה כבשרו, אבל כשידו נהייתה מצורעת כתוב  ג. 
"ויוציאה והנה ידו מצורעת" - לא נצטרעה היד עד שהוציאה.

"ויחר אף" - מה הפסיד משה מחרון אף זה? (רש"י)  .4

שלא הוא הכניסם לארץ. א.  

שהכהונה הייתה אמורה לצאת ממנו. ב. 

שהמלכות הייתה צריכה לצאת ממנו. ג. 

שלא הוא נתן את כל עשר המכות. ד. 

"על החמור" - איזה מין חמור היה?  .5

חמור לובי חזק. א.  

חמור מיוחד וצדיק כמו של רבי פנחס בן יאיר. ב. 

חמור מיוחד הוא החמור שחבש שאברהם לעקידה והוא החמור שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. ג. 

חמור מיוחד הוא חמורו של אדם הראשון והוא החמור שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. ד. 

"ואחר באו משה ואהרון" - כתב רש"י - אבל הזקנים נשמטו אחד אחד... מה היה עונשם? (רש"י)  .6

ירדו מנכסיהם. א.  

נהרגו כולם כשמיחו בעם כשעשו את העגל (כדאיתא בחז"ל). ב. 

בסיני נפרע להם שכתוב "ויגש משה לבדו" והם לא ניגשו. ג. 

גלגל עליהם את חטא האספסוף שנאמר במדרש רבה שהאספסוף אלו הזקנים. ד. 

פרשת וארא
"וידבר אלהים אל משה" - כתב רש"י דיבר איתו משפט - מדוע?  .1

שרצה משה שמידת הדין תדבר איתו כיוון שהוא צדיק גמור ואינו רוצה מתנות ממידת הרחמים. א.  

שהיה צורך להכות את המצרים לכן מדבר עימו במידת הדין. ב. 

שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה? ג. 

ששוב לא רצה משה לבוא אל פרעה שאמר ואני ערל שפתיים לכן דבר עימו במידת הדין. ד. 
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"נשאתי את ידי" - כתב רש"י הרימותיה להישבע בכסאי. על מה מורה המילה כסא? (שפתי חכמים).  .2

על גדולה. א.  

על חוזק. ב. 

על זריזות. ג. 

על מלכות. ד. 

על מה הביא רש"י איסור אכילת פירות בשלוש שנים ראשונות?  .3

חיפשנו בכל רש"י בפרשה ולא מצאנו. א.  

על פרעה שהיה אטום ומכוסה מלשמוע, כן הפירות הללו מכוסים ומובדלים מלאוכלם. ב. 

על בני ישראל שהיו מכוסים ומובדלים מהמצרים שלא שינו את שמם וכדומה, כך הפירות הללו... ג. 

שמשה אמר על עצמו שהוא ערל שפתיים - מסביר רש"י לשון ערלה מהו. ד. 

"ויצוום... ואל פרעה מלך מצרים" - מה פירושו לפי מדרשו?   .4

ציווה להם שיתנו לו התראה לפני כל מכה. א.  

ציוון שידברו אליו בתקיפות אבל בזהירות. ב. 

ציוום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. ג. 

ציווה על שריו של פרעה לחלוק כבוד למשה. ד. 

"ואני אקשה" - מאיזו מכה הקשה הקב"ה את לב פרעה?   .5

מהמכה החמישית. א.  

מהמכה השישית. ב. 

מהמכה השביעית. ג. 

מהמכה הרביעית. ד. 

"ויבלע מטה אהרון" - מתי בלע מטה אהרון את מטות החרטומים? (רש"י ושפתי חכמים).  .6

כשהיה תנין בלע את התנינים של החרטומים. א.  

כשהיה תנין בלע את מטותם. ב. 

כשהיה מטה בלע את התנינים. ג. 

כשחזר להיות מטה בלע את מטותם. ד. 
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פרשת בא
"ראו כי רעה נגד פניכם" - אותו דם שהיה אמור להיות במדבר, למה הפכו הקב"ה? (ברש"י).  .1

לדם קורבן הפסח שהיזו על המשקופים. א.  

לדם הקורבנות שהקריבו ישראל במדבר. ב. 

לדם המילה שמל יהושע את ישראל. ג. 

למסירת נפשם של כל הצדיקים לתורה ולמעשים טובים. ד. 

"דבר נא" - מדוע היה צורך להזהיר את בני ישראל לשאול כלי כסף וזהב? (רש"י).  .2

כדי שיהיה לבניין המשכן. א.  

כדי שלא ישכרו מצרים חיילים וירדפו אחריהם, לכן היה צורך לרוקנם מכסף וזהב. ב. 

שלא יאמרו בני ישראל בחינם עבדנו. ג. 

שלא יאמר אברהם, ועבדום וענו... קיים בהם אבל ויצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. ד. 

"ויאמר משה כה אמר ה'" - כתב רש"י בעומדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו. והרי אפילו תפילה קלה לא   .3
התפלל משה בתוך העיר? (שפתי חכמים)

משום כבוד משה שלא יימצא בדאי שאמר לא אוסיף עוד ראות פניך. א.  

הגביהו למעלה מעשרה טפחים ודיבר עימו כיוון שהוא ברשות אחרת. ב. 

נבואה היא כאש שנאמרת אפילו במקום טומאה. ג. 

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 

"בן שנה" - בן כמה ראוי השה להקריבו? (רש"י ושפתי חכמים)  .4

צריך שיעבור את שנתו, דהיינו שנה ו... א.  

בתוך שנתו, דהיינו שלא יהיה יותר משנה. ב. 

בכל גיל ראוי להקריבו, ונדרש כאן מה בן שנה בלא חטא אף הקורבן מביאו ללא פגם. ג. 

בכל גיל ראוי להקריבו, ונדרש בן שנה שמצווה מן המובחר להקריבו בן 407 יום כמניין בן שנה. ד. 

"על הבתים אשר יאכלו" - בית שראוי לדור בו אבל אין אוכלים בו את הפסח, האם היה צריך לתת את הדם?   .5
(שפתי חכמים)

אין נותנים. א.  

נותנים בשינוי. ב. 

קושרים שם שה ודיו. ג. 

נותנים שם דם. ד. 
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"משארתם... על שכמם" - מדוע - הרי הוליכו בהמות הרבה?   .6

היו עמוסים בכסף וזהב ולא היה מקום בעגלות. א. 

שחיבבו את המצוות. ב. 

שהיו מדקדקים במצוות ולא רצו להעמיס על הבהמות משום צער בעלי חיים. ג. 

פרשת בשלח
"וישיבו" - כתב רש"י לאחוריהם לצד מצרים - מדוע?   .1

רצו לאמר שלום אחרון לפרעה ושהם מצטערים שאינם יכולים להישאר. א.  

רצו להילחם במצרים ולבוז ולרוקן את כולה. ב. 

כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך. ג. 

להראות שאין הם פוחדים מהמצרים וכוונתם הייתה שלא ירדפו אחריהם. ד. 

"ויחנו לפני פי החירת" - כתב רש"י הוא פיתום. מדוע נקרא פי החירות? (רש"י)  .2

שהיו חרותים עליו כל עבודה זרה שבעולם. א.  

כך מעשיה של עבודה זרה זו, אדם בן חורין לעשות ככל העולה על רוחו. ב. 

שנעשו שם בני חורין. ג. 

פי החירות, דהיינו פה חרוט והוא פתוח שעבודה זרה זו נעבדת בדיבור בלתי פוסק. ד. 

"דבר אל בני ישראל ויסעו" - באיזו זכות נבקע הים? (רש"י)  .3

זכות אבות ואמונת ישראל בה' שיצאו. א.  

זכות יוסף. ב. 

זכות אבות וזכות משה. ג. 

בזכות משה ואהרון. ד. 

"נלחם להם במצרים" - מי לקה עוד בעת שלקו המצרים על הים? ( רש"י)  .4

דתן ואבירם. א.  

תושבי כנען. ב. 

בעל צפון שנשאר מאלוהי מצרים. ג. 

אותם שנשארו במצרים. ד. 
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"וירא ישראל את מצרים מת". כתב רש"י שפלטן הים על שפתו, מדוע פלטן? (רש"י)  .5

שיבוזו ישראל ביזה שנייה. א.  

שרצו ישראל לעשות חסד ולקבור את המצרים. ב. 

לא יכול שר הים לסבול את המצרים בתוך המים, לכן פלטם. ג. 

כדי שלא יאמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולים מצד אחד וירדפו אחרינו. ד. 

"חיל אחז יושבי פלשת" - מפני שהרגו את בני אפרים שמיהרו את הקץ (וחשבו שיבואו עליהם ישראל). כיצד   .6
טעו בני אפרים? (שפתי חכמים)

חישבו את השיעבוד מלידת יצחק שהוא 30 שנה אחרי גזרת בין הבתרים. א.  

חישבו השיעבוד מגזירת בין הבתרים שהוא 30 שנה קודם לידת יצחק. ב. 

חישבו השיעבוד מכניסתו של אברהם לארץ. ג. 

חישבו את הקץ מלידתו של אברהם ויצאו הרבה לפני הזמן. ד. 

פרשת יתרו
"אחר שלוחיה" - מדוע לא ירדה ציפורה עם שני בניה למצרים עם משה? (רש"י)  .1

שהייתה יפה ביותר ומשה חשש (כשהיה בדרך) שמא יהרגוהו עליה. א.  

לא רצה להביא בניו למקום טמא (והתלבט בדרך והחליט להחזירם). ב. 

אמר לו אהרון בהר האלוהים על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם. ג. 

כתשובת ג, אלא שהיה זה חור שנתן עצה זו. ד. 

"אל המדבר" - אף אנו יודעים שבמדבר היה ומה מלמדנו? (רש"י)  .2

לומר שבחן של ישראל שיצאו אל המדבר לקבל תורה. א.  

ונידבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום תוהו  יושב בכבודו של עולם  יתרו דיבר הכתוב שהיה  בשבחו של  ב. 
לשמוע דברי תורה.

בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, מה מדבר מקום הפקר ַלּכֹל, כך יתרו כל מי שירצה חכמה ממנו יכול לבוא  ג. 
ולקבל.

מי ששם עצמו כמדבר זוכה לתורה במתנה. ד. 

"ועתה" - כתב רש"י שכל ההתחלות קשות - על מה נכתב? (רש"י ושפתי חכמים)  .3

על ירושת הארץ. א.  

על קבלת עול תורה ומצוות. ב. 

על העולם הבא. ג. 

על אהבת הזולת. ד. 
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"ירה יירה" - כמה היה גבוה בית הסקילה ומדוע? (רש"י ושפתי חכמים)  .4

קומה אחת שהוא כדי להמית. א.  

שתי קומות שכתוב ירה יירה שתי פעמים. ב. 

שלוש קומות - ירה אחת, יירה שתיים, סה"כ שלוש. ג. 

קומה אחת וחומש הקומה, קבלה הייתה בידם. ד. 

"בתחתית ההר" - כתב רש"י שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית והלא אמרו כבר נעשה ונשמע (שפתי   .5
חכמים).

שמא יהיו חוזרים בהם כשיראו האש הגדולה. א.  

נעשה ונשמע אמרו על התורה שבכתב וכפה עליהם על התורה שבעל פה. ב. 

נעשה ונשמע אמרו על עול מלכות שמיים וכפה עליהם ההר על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ג. 

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 

"אתה ובנך ובתך"... - כתב רש"י להזהיר גדולים על שביתת קטנים. באלו מקומות נוספים הזכיר רש"י פירוש   .6
זה? (שפתי חכמים)

פרשת שמיני לגבי שרצים אחרי מות לגבי דם, פרשת בראשית לגבי למך. א.  

פרשת שמיני לגבי שרצים אחרי מות לגבי דם, פרשת אמור לגבי טומאת כוהנים. ב. 

פרשת בשלח לגבי המן, אחרי מות לגבי דם, פרשת בראשית לגבי למך. ג. 

פרשת שמיני לגבי שרצים, בא לגבי בנערינו ובזקנינו נלך, פרשת אמור לגבי טומאת כהנים. ד. 

 
פרשת משפטים

"ואלה המשפטים" - מדוע נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח (שבסוף פרשת יתרו) (רש"י)  .1

ן דין אמת כאילו הקריב קורבן. לומר לך כל ַהּדָ א.  

לומר לך כל שאיננו מעביר על מידותיו, דהיינו שהולך על פי דין אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. ב. 

לומר לך כל המקריב קורבן סופו שישב בעדת דיינים. ג. 

לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. ד. 

"את אישתי" - על איזו אישה מדובר? (רש"י)  .2

אישתו הישראלית. א.  

גרושתו, דהיינו שאומר אהבתי אותה והיא איננה ולכן אני רוצה להישאר כאן. ב. 

אין אישה אלא תורה, דהיינו שאומר שרוצה ללמוד תורה בלא דאגת פרנסה. ג. 

השפחה שנתן לו האדון. ד. 
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"לא תצא כצאת העבדים" - אדון שהפיל את שן אמתו או עבדו העברי - האם ייצא העבד לחופשי? (רש"י)  .3

כן - קל וחומר, ומה עבד כנעני יוצא בשן ועין, עבד עברי לא כל שכן. א.  

אין יוצאים אלא משלם דמי השן. ב. 

אינו יוצא, אלא שאין משעבד בו מחצות היום. ג. 

הדין הוא שיוצא אלא שהיום שישנה אפשרות לשיניים תותבות לא ייצא. ד. 

"תחת השור" - במה נוהגת תשלומי ארבעה וחמישה (רש"י)  .4

נוהגת בשור, שה וכלים. א.  

נוהגת בכל הבהמות. ב. 

בשור ושה ומיני עופות בלבד. ג. 

בשור ושה בלבד. ד. 

"ולא תחלצנו" - כיצד? (רש"י)  .5

בגזלת ממון. א.  

להזכיר לו עבדו. ב. 

להכותו בשבט. ג. 

בקושיות על דברי תורה. ד. 

ובכל אשר אמרתי... כלל גדול בידינו, מצוות עשה דוחה את לא תעשה - מדוע? (שפתי חכמים)  .6

מצוות מילה שהיא עשה נצטווה בה אברהם, לכן היא נותנת כוח לכל העשה וגוברת על כל לא תעשה. א.  

כי העשייה שייכת לצדיקים ולא תעשה לפחותים, ולכן גובר העשה. ב. 

שבכל מצוות עשה ישנה מצוות לא תעשה, והם שניים הדוחים מצוות לא תעשה יחידי. ג. 

גזירת הכתוב. ד. 

www.halacha.area.co.il ,"באדיבות "שערי ציון

הפיתרונות לחידון בסוף הגיליון
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 ג. סיפורים בחרוזים 

30

ֵני ְנָעִרים רוּ ׁשְ ְכָפר ָקָטן ּגָ

ִנים ָהְפכוּ ַלֲחֵבִרים. ָ ֲחלֹוף ַהׁשּ ּבַ ׁשֶ

ִלים ִעם ּגֹוָרלֹו, ִהׁשְ ָהֶאָחד –ָעִני ׁשֶ

ֶמן טֹוֵבל ֶאת ַרְגלֹו. ֶ ׁשּ ִני – ּבַ ֵ ְוַהׁשּ

יעוּ ְלִפְרָקם ַנִים, ִהּגִ ְדלוּ ַהׁשְּ ּגָ

ְכָפָרם. י ֲעָלמֹות ּבִ ּתֵ אוּ ִלׁשְ ְוִנׂשְּ

ה וְּקרֹוָבה יֵניֶהם ַעזָּ ִדידוּת ּבֵ ַהיְּ

ְוִאיׁש ְלֵרֵעהוּ ֶהְחִזיקוּ טֹוָבה.
 

יר יחֹות ִהְתַרְבֵרב ֶהָעׁשִ ַאַחת ַהּשִׂ ּבְ

ְפֵני ְיִדידֹו ֶהָעִני ְוִהְצִהיר: ּבִ

ֶלְך ַמְזִמיֵנִני ֵאָליו ְללֹא ֶהֶרף, "ַהּמֶ

י ַלֲארוַּחת ֶעֶרב. ְוַגם ַהיֹּום ֻהְזַמְנּתִ

ים נוּעוּ ַאּמֹות ַהִסּפִ יָּ ׁש..., ׁשֶ ֶאְתַלּבֵ

ים: ִעּפִ י ַהּסְ ּתֵ ַאְך ּפֹוֵסַח ֲאִני ַעל ׁשְ

ַבׁש? ֶליָה ֶצַבע ּדְ וּ ּשׁ ֶנת ׁשֶ ּתֹ ׁש ּכֻ ַהֶאְלּבַ

ה ִעם ְצִעיִפי ֶהָחָדׁש?" ֻחּלָ ֶרת ּכְ אֹו ַאּדֶ
 

ע ֲעׁשָ ט ְמֻשׁ ַמּבָ יט ּבֹו ֶהָעִני ּבְ ִהּבִ

ע: ָ ְרטֹוב ּבֹו ְמֻרׁשּ ּקֻ ֶזה ֶשׁ ְך ּכָ וּ ִחיּ ּבְ

ׁש ַהיֹּום – ְלּבַ ַע ַמה ּתִ ה ִלְקּבֹ "ָקׁשֶ

ֹחל אֹו ֶאת ָהָאֹדם... ֶגד ַהּכָ ֶאת ַהּבֶ

ְכִריַע? ית ּתַ ִליִשׁ ָעִתי ַהׁשְּ ַלי ַהּצָ אוּ

לוָּיה ָלֲארוָּחה ּתֹוִפיַע!" ֶנת ּבְ ֻכּתֹ ּבְ

הֹון, ִתּמָ יר ּבְ "ַמה?," ֶנֱחַרד ֶהָעׁשִ

ַאְרמֹון?" לוָּיה אֹוִפיַע ּבָ ֶנת ּבְ ֻכּתֹ "ּבְ

מֹו ֵעיֶניָך ַכח ּבְ ן, ֵרִעי, ְוִתוָּ "ּכֵ

ֶגד, ְולֹא ְלָפֶניָך. בֹוד יֵׁש ַלּבֶ ּכָ ׁשֶ

ב ֶסף ֶנֱחׁשָ ֶלְך ַרק ּכֶ ֵעיֵני ַהּמֶ ּבְ

ב!" ה עֹוֵבר... ַאְך לֹא ׁשָ ְכָעִני ַאּתָ וּ
 

ר, ְיִדיִדי ֶהָעִני, ַדּבֵ "ֲהָבִלים ּתְ

ִני ֵאין ִלי ׁשֵ ֶלְך ָאַמר ׁשֶ ַהּמֶ

ן; ם ּכֵ ְבִביָנה ּגַ ַדַעת וּ ָחְכָמה, ּבְ ּבְ

ן." ַפְרּגֵ ה ִלי ּתְ ם ַאּתָ ּגַ מוָּטב ׁשֶ

ְלדוּת, ה עֹוד ִמיַּ ָאח ִלי ַאּתָ "ּכְ

טוּת ה ׁשְ ְדָבַרי ֵאּלֶ ְוֵאין ּבִ

ָיה, לוּ רוָּעה, ַהּבְ י ַהּקְ ְנּתִ ּתָ ְלַבׁש ּכֻ

ֲעֹבר זֹו ַהֲחָוָיה." ְוִנְרֶאה ֵאיְך ּתַ
 

ָגָדיו ַהֲהדוִּרים יר ּבְ ט ֶהָעׁשִ ׁשַ ּפָ

ֲעַלת ַהחֹוִרים. ֶנת ּבַ ּתֹ ְוָלַבׁש ַהּכֻ

ׁש ַצַעד ְמֻאּשָׁ ֶרְך ּבְ ָנה ַלּדֶ הוּא ּפָ

ׁש. ִלי ֲחׁשָ ְך, ּבְ וּ ִחיּ יַע ָלַאְרמֹון ּבְ ְוִהּגִ

ק, ּתֵ ּתַ ֹוְמִרים ְוִהׁשְ לֹום" ָאַמר ַלׁשּ "ׁשָ

ק. ּלֵ ְסּתַ יִּ ׁשוּ ׁשֶ ִבּקְ ְרּכֹו וּ ָחְסמוּ ּדַ ׁשֶ ּכְ

יִרים." ם ַמּכִ "ֶזה ֲאִני ְואֹוִתי ַאּתֶ

יִרים!" ִניָסה ַלֲעׁשִ ה ָעִני, ְוַהּכְ "ַאּתָ

ֶלְך ְוֶאת ֵרַעיי ַהטֹוִבים". ֲאלוּ ֶאת ַהּמֶ ׁשְ "ּתִ

ָלִבים!" ָך ֶאת ַהּכְ ה ּבְ ּסֶ ֵלְך, ְנׁשַ "ִאם לֹא ּתֵ

בֹוד ָאָדם – ַמְלּבוּׁשֹו סיפור-עם מאפגניסטןּכְ
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני
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ֹוְמִרים, ִהְפִליאוּ ּבֹו ַמּכֹות ְך ָצְוחוּ ַהׁשּ ּכָ

ְקָללֹות וִּבְצָעקֹות. ם ּבִ ָ קוּהוּ ִמׁשּ ְוִסּלְ
 

ם וָּפצוַּע, יַע ָזב ּדָ ְלֵביתֹו ִהּגִ

ַמּדוַּע ָלל ַמה וּ ָאלֹו ּכְ ְוֶהָעִני לֹא ׁשְ

ְפָצָעיו ָיד ֲאמוָּנה ּבִ ל ּבְ ַרק ִטּפֵ

ָאְמרֹו ֵאָליו: יר ּבְ ַמע ֶאת ֶהָעׁשִ ְוׁשָ

ּבֹון' , ְיִדיִדי, ְויֵׁש ִלי 'ֶחׁשְ "ָצַדְקּתָ

י ָהַאְרמֹון. ֶלְך ְוַאְנׁשֵ ֹוְמִרים, ַהּמֶ ִעם ַהׁשּ

ְקִסים ֶגד ַהּמַ ׁש ַהּבֶ ֲעזֹור ִלי ִלְלּבֹ

ה סוִּסים". ׁ ָשּ ָרה ְלׁשִ ְרּכָ וְּרֹתם ַהּכִ
 

ְדָהָרה, יר ֶאל ָהַאְרמֹון ּבִ ָנה ֶהָעׁשִ ּפָ

ְסָעָרה. חוּ ֵמֲאֵליֶהם ּבִ ָעִרים ִנְפּתְ ְוַהׁשְ

ִנים, ְמאֹור ּפָ ל אֹותֹו ּבִ ֶלְך ִקּבֵ ַהּמֶ

וְּבָרכֹות ִאֲחלוּ לֹו ַגם ָהרֹוְזִנים.

ְלָחן ֻ ֹראׁש ַהׁשּ ֶלְך ּבְ ב ִעם ַהּמֶ הוּא ָיׁשַ

ּבֹון' ָהָיה מוָּכן. ְוִלְפֹרַע ֶאת ַה'ֶחׁשְ
 

ׁש ג ֻהּגַ ה ְוַהּדָ ָהֲארוָּחה ֵהֵחּלָ

ׁש. ָחה ַעל ַמּגָ ּנָ ַחת ָזָהב ׁשֶ ַצּלַ ּבְ

ֶרת ְרווּל ָהַאּדֶ יר ֶאת ׁשַ ָנַטל ֶהָעׁשִ

ֶרת. תֹוְך ַהַחזֶּ וְּטָבלֹו ַמֲעַדּנֹות ּבְ

ח ּבָ ׁשֻ ָרק ַהּמְ ׁש ַהּמָ ְך ֻהּגַ ַאַחר ּכָ

ע ְוָרַתח. ְעּבַ ְקֵדָרה ֻמְכֶסֶפת ּבִ ּבִ ׁשֶ

ּלֹו ִנּנֹוַח, ְרווּלֹו, ּכֻ יר ׁשַ ָטַבל ֶהָעׁשִ

ֶהֱעָלה ִניחֹוַח. יל ׁשֶ ְהּבִ ָרק ַהּמַ ּמָ ּבַ

ִמְצמוּץ ֵעיַנִים ֶלְך ּבְ יט ָאז ַהּמֶ ִהּבִ

ַלִים ְרווּ ַחת ׁשַ ּלַ ּצַ יר ּבַ ֵאיְך טֹוֵבל ֶהָעׁשִ

יׁש, יו לֹא ַיּגִ ג ְוַגם ָמָרק ֶאל ּפִ ּדָ

ֶלְך ִחיׁש. ה ַהּמֶ "ִקְראוּ ָלרֹוֵפא!" ִצוָּ
 

יר: ָאַמר ֶהָעׁשִ

ַח, ְמַנּתֵ רֹוֵפא ְולֹא ּבִ "ֵאין ֹצֶרְך ּבְ

י הוּא ָהאֹוֵרַח. ְגִדּ י ִאם ּבִ לֹא ֲאִני ּכִ

ְנָקן', ֶלְך, ַל'ּקַ בֹוד ַהּמֶ ה, ּכְ בוּי ַאּתָ ׁשָ

ָכן. ַאְך ְלִהְתַיֵחס ְלָתְכנֹו ֵאיְנָך מוּ

י, ְעּתִ ֶנת ִהּגַ ֻכּתֹ ֶאל ָהַאְרמֹון ּבְ

י." ְלּתִ ֹוְמִרים ִקּבַ וַּמּכֹות ִמן ַהּשׁ

ף ֶאת ּגוּפֹו וְּזרֹועֹוָתיו, ְך ָאַמר ְוָחׂשַ ּכָ

"ו. ָהיוּ ֲחבוִּלים ֵמָאֶל"ף ְוַעד ּתָ ׁשֶ
 

ה, בוּׁשָ יֶהם ּבְ ל ָראׁשֵ ינוּ ַהּכֹ ִהְרּכִ

ה: ְלִחיׁשָ ֶלְך ּבִ יר ָאַמר ַלּמֶ ְוֶהָעׁשִ

ֶכֶסף ֵאין קֹוִנים; "ְיִדידוּת ֱאֶמת ּבְ

ִנים? ֲחֵבֶריָך, ַהִאם ֵהם ּכֵ ט ּבַ ַהּבֵ

ָנה? ַעת ַסּכָ ׁשְ ֲהָיבֹואוּ ְלֶעְזָרְתָך ּבִ

ְסָקָנה..." יַע ַלּמַ י, ְוַתּגִ ֲחׁשֹב, ַמְלּכִ
 

יר ְוָעַזב ֶאת ָהַאְרמֹון ְך ָאַמר ֶהָעׁשִ ּכָ

בֹון. ָעָמיו ֶאל ְיִדידֹו ַהּנָ ם ּפְ ְוׂשָ
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כבוד אדם - מלבושו
שמחה סיאני

נושא סיפורנו זה נוגע במספר ערכים:

ערכה של ידידות   �

ַאל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו  �

כבוד לזולת  �

אין חכם כבעל ניסיון  �

זכות הבחירה  �

ערכה של ידידות

ידידות, היא מילה גדולה, ואין המילה "ידידות" יכולה להיאמר מן השפה ולחוץ, כי היא מתממשת בעצם 

הוכחת הידידות בכל תנאי ובכל מצב, שאם לא כן, אין זו ידידות.

התבגרותם.  עד  השנים  כל  ביניהם  שררה  והידידות  באפגניסטן,  קטן  בכפר  שחיו  ילדים  שני  על  קראנו 

"האחד – עני שהשלים עם גורלו", משמע, נולד עני, ואף שנישא בבגרותו, נותר עני, השלים עם גורלו ולא 

בא בטרוניות לקב"ה על היותו עני. והשני, שפר עליו גורלו והיה עשיר. כדי לתאר את עושרו, נכתב: "טבל 

בשמן רגלו", זאת אומרת , מרוב עושרו, לא רחץ רגליו במים אלא סך בשר רגליו  בשמן. עברו השנים, והיו 

הידידים מבקרים איש בֵבית רעהו וסייעו זה לזה, למרות הבדלי המעמדות ביניהם. 

ישנם אנשים, שלא יוצרים קשרי ידידות עם אנשים שלא מה"רמה שלהם", וזאת מתוך גאווה וחשיבות 

עצמית ומקיימים את הפסוק: "כל עוף למינהו ישכון ובן אדם לדומה לו" (בבא קמא צ"ב, ב): העני ידיד של 

העני, והעשיר ידידו של העשיר כמותו.

במשלי פרק  טז' פסוק ה' נאמר: "תועבת ה' כל גבה לב". הקב"ה לא אוהב אדם שהוא גא, שהוא בבחינת 

ולמרות כל  ויצר את האדם,  ח'). הגאווה היא לקב"ה, שברא את העולם  (ישעיהו מז',  "אני ואפסי עוד" 

נמצא  הוא  שכן,  חברו,  על  ולהתנשא  גא  להיות  סיבה  כל  לו  אין  והאדם,  גאווה.  מכל  הוא  חף  גדולתו, 

בפרוזדור ומתקין עצמו לטרקלין בדיוק כמו אותו עני שהוא מתנשא עליו. את מה שקיבל העשיר, לא בזכות 

עצמו קיבל, אלא בזכות הקב"ה, ואין לו אלא להודות לבורא עולם על שזכה בעושר זה.

לגאווה פנים רבות: אחד גא מפני עושרו. השני גא מפני הישגיו בלימודים והאֵחר גא משום יופיו... בסיפורנו, 

העשיר התרברב בפני ידידו העני וסיפר לו, שהמלך חפץ ביקרו ומזמינו לעיתים מזומנות לארמונו, וגם הערב 

הוא מוזמן אליו לארוחה. הידיד העשיר שמח מאוד, אך "בעיה" העיבה על שמחתו: מה ילבש? האם את 

הכותונת ששוליה צבע דבש, או את האדרת הכחולה עם הצעיף החדש? העני, שבעיות אמיתיות נערמו על 

ראשו ולא התלונן על כך, לגלג על "בעיותיו" של ידידו העשיר.

הידידות האמיצה ביניהם במשך שנים רבות, נתנה אפשרות לכל אחד מהם לדבר בגילוי לב ובלא הסתרת 

דברים. האמת, חדה היא ולעיתים אף מכאיבה, ולכן, רק ידידים טובים ונאמנים, יכולים להרשות לעצמם 

לומר את האמת זה לזה ללא כל סייג, מה שקרה בסיפורנו זה.
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ַאל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

את  עצמו,  אותו  מעריך  לא  לדעתו המלך  כי  ילבש,  מה  זה משנה  העשיר, שאין  לידידו  העני אמר  הידיד 

תבונתו וכישוריו..., אלא רק את רכושו הרב, את בגדיו היקרים ואת מעמדו הרם בחברה. העשיר מאוד  

נעלב וסבר שידידו העני מקנא בו. אך העני שכנע אותו ללבוש את כותנתו הישנה והמחוררת ולראות כיצד 

ינהגו בו המלך ורעיו. הסכים העשיר לעשות את הניסיון, אך לא משום שהיה תמים דעים עם רעו העני, אלא 

רצה להוכיח לו שהמלך אוהב אותו בזכות ולא בחסד, והרי הוא ידידו הנאמן של המלך שנים רבות ומה 

משנה איזה לבוש יעטה על גופו. 

הסכים העשיר לבקשת רעהו העני והסיר את בגדיו המהודרים ולבש את הכותונת הדלה והמחוררת של רעו 

העני ויצא לדרכו בצעד קל, במצב רוח מרומם ומאד בטוח בעצמו. בהגיעו לכניסת ארמון מלך, התחוור לו 

מהשומרים שידידו אכן צדק. הם אמרו לו שרק עשירים רשאים להיכנס לארמון והיכו אותו מכות נמרצות!

זב דם שב העשיר לביתו מבויש וכועס. ידידו העני טיפל בפצעיו והעשיר פנה לארמון בבגדיו המהודרים 

ובמרכבתו המפוארת הרתומה לשישה סוסים. עתה נפתחו שערי הארמון והעשיר התקבל בסבר פנים יפות 

על ידי המלך והרוזנים שהסבו מסביב לשולחן המפואר.

אומרים שֵחן אדם לבושו. ואכן, בגדים יפים מרשימים את המתבונן בהם, ולא פעם דנים אדם לזכות או 

לחסד רק בשל מראהו ולא בשל פנימיותו – מסתכלים בקנקן ולא במה שיש בו, ואם האדם הוא עשיר, אז 

קל וחומר. אך האם זו ערובה שאותו אדם הלבוש מחלצות פאר, יהיה גם חבר טוב? לא בהכרח.  מי שמקיים 

ידידות בתנאי..., עשוי להתאכזב מרה, כי אף פעם אין אדם יודע מתי יעלה לאיגרא רמא ומתי ירד לבירא 

עמיקתא –  וכבר היו דברים מעולם. 

כבוד לזולת

שמזלזלים  רואה  אדם  אם  בחברה.  מעמדו  מה  משנה  ולא  אותו,  ויכבדו  שיעריכו  רוצה  מאתנו  אחד  כל 

בכבודו, הוא תחילה מברר בינו לבין עצמו מדוע לא נותנים לו כבוד. אולי משום שנהג שלא כשורה, אולי לא 

עשה עבודתו נאמנה, אולי טעה והעליב מישהו קבל ַעם וֵעדה?... ואז הוא משתדל לשפר את דרכיו ולתקן את 

הטעון תיקון בו. אך אם אין כל פסול בהתנהגותו ולא נותנים לו כבוד משום שהוא, למשל, עני, הוא מרגיש 

שעושים לו עוול ומבקש ללמד את העולבים בו לקח.

בסיפורנו זה, מבקש העשיר להראות למלך ולידידיו הרוזנים, שכבוד צריך לתת לאדם באשר הוא אדם, 

ללא כל קשר לעושרו או ללבּושו. מכיוון שהמלך התייחס רק למעמדו וללבושו, הוא "האכיל" את קצה 

שרווליו בדגים ובמרק, ולפיו לא הגיעה אף טיפה מכל המטעמים. 

המלך ואורחיו תמהו על התנהגותו הבלתי מובנת של העשיר, והשליט ציווה להזעיק מיד רופא החצר כדי 

שיבדוק את ידידו ה"חולה". הרגיע העשיר את המלך ואמר שהוא אינו חולה, אך לפי הבנתו וניסיונו, הוא 

עצמו אינו האורח של המלך, כי כאדם, הוא חש שאין הוא נחשב בעיני המלך ולכן, הבגד המהודר שעליו, 

הוא האורח והוא הראוי לאכול  מהתקרובת.

סיפר העשיר למלך ולאורחיו כיצד התנהגו אליו השומרים, כיצד היכו ופצעו אותו  בכל גופו, וזאת רק משום  

שנראה עני ולא משום כל סיבה אחרת שגרמה להתנהגותם המבישה. ואז לחש העשיר באזנו של המלך: 

"ידידות אמת בכסף אין קונים / הבט בחבריך, האם הם כנים?/ היבואו לעזרתך בשעת סכנה?/ חשֹוב, מלכי, 

ותגיע למסקנה..."
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לא חשש העשיר מפני חרונו של המלך והעז ללמדו מוסר. כבוד צריכים לתת לכל אדם, כאמור, ואם נחזור 

לנושא הידידות בין אדם לחברו, אין אדם יודע מתי יזדקק לרעהו. יש ואדם לא חולק כבוד לשכנו וסבור 

שלא יזדקק לו לעולם. אך אין אדם יודע מראש, באיזו סיטואציה יהיה מעורב מחר, ודווקא, כאילו להכעיס, 

רק מאותו שכן, שלא כיבד בעבר, יהיה עליו לבקש עזרה כדי לצאת מן הֵמצר.

אין חכם כבעל ניסיון

כשאתה בעל ניסיון, יש בך תבונה. לעני, בסיפורנו, כנראה היה ניסיון והוא חווה חוסר כבוד מהחברה בשל 

היותו עני. אחרי ששמע את התרברבותו של ידידו העשיר, אותו אהב וכיבד עוד מילדות, קיים את המשפט: 

"את אשר יאהב ה' יוכיח" (משלי ג, יב). גם העני הוכיח את חברו העשיר שהתרברב בפניו, ורצה ללמדו 

שיעור כיצד לנהוג בדרך ארץ ובענווה. וכדי שלא תהא האכזבה מנת חלקו מהמלך וידידיו בעתיד, העמיד 

את רעו העשיר בניסיון, ואכן צדק העני בכל דבריו!  

זכות הבחירה

הקב"ה נתן בידינו את "זכות הבחירה": אנו קובעים מי יהיו ידידינו, מה יהיו מעשינו (טובים או רעים), 

מה נאכל, מה נלמד וכיו"ב. והנה, בסיפורנו זה ניתנה לעשיר זכות הבחירה, ואכן הוא בחר, בשנית, ברעו 

העני. אמנם הוא סבר תחילה שהמלך וידידיו שהסבו עמו לשולחן המפואר הם אכן ידידיו, אך, כאמור, זכה 

לאכזבה גדולה. 

יכול היה ידידנו העשיר לבחור במלך ובחבריו העשירים ולנהוג כמותם, אך הוא התמיד בידידותו לחברו 

מנוער, לא נהג כמותם והבין, מאותו שיעור שנתן לו רעו  העני, שבחיים, מוטב שיהיה לו ידיד אמת אחד, 

ולא עשרה "ידידים" בתנאי...

   *   *    *
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מאת עוזי קייש

לפניך טבלה ובה שלושה טורים. בטור הימני ישנם שמות של 7 פירות, בטור האמצעי רשום הפרי במשל, 
בטור השמאלי רשום הפרי בנמשל. הסדר בשני הטורים הללו מבולבל ועליך להתאים לכל אחד משבעת 
הפירות את המשל ואת הנמשל שלו - לדוגמה: גפן שהספרה שלה 1 - עליך למצוא בטור של הפרי במשל, 

את המשל המתאים לגפן ולרשום בסוגרים את הספרה 1.
לאחר מכן עליך למצוא בטור של הפרי בנמשל, את הנמשל המתאים לגפן ולרשום בסוגרים את הספרה 

1.  כך בכל 7 הפירות.

( ) הפרי בנמשל( ) הפרי במשלהפרי        
( )   כך הם ישראל נלקח אחד מהם           אל  ( )   יש בו טעם וריח                     י1. גפן                     ע

כולם מרגישים (שיר השירים רבה 
      פרשה ו, [יא])

( )   שמנו אינו מתערב עם           א 2. אתרוג                א
       שאר משקים

( )  ישראל – אפילו ריקנים שבהם            ענו      
מלאים מצוות (בבלי ברכות דף נז 

      עמוד א)

( )   אתה נוטל אחד                     שר              3. תמר                   ס
מהכרי (מהערמה) כולם  
      מתדרדרים ומתגלגלים 

      זה אחר זה

( )   כך ישראל אינם מתערבים באומות     רץ 
שנאמר: "ולא תתחתן בם" (דברים ז ג)  

(שמות רבה פרשה לו פסקה א)

( )   נשענת בגדילתה על             תי             4. זית                   שב
גבי עצים ישנים

( )   כך ישראל אין בהם פסולת,                 ק           
מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה,         

מהם בעלי תלמוד, מהם בעלי אגדה                        
(בראשית רבה פרשה מא פסקה א)

( )   יש בגרעין של הפרי                יט 5. אגוז                   י
      מעטה עסיסי נפלא של 

      ברכה (פירוש רבינו יוסף       
      חיים זצ"ל מבגדד)

( )   אף ישראל הקדימו "נעשה"                  ת      
ל"נשמע" (בבלי שבת דף פח עמוד א)

( )   כך ישראל נשענים על זכות אבותם     דין     ( )   פריו קודם לעליו                    רו6. רמון                  ש
(ויקרא כו מב)

( )   אין בה פסולת, הפרי              ר 7. תפוח                 פי
      משמש לאכילה, לולבין 

      להלל, חריות (ענפים) לסיכוך,
      קורותיו להקרות בהם את הבית

( )   כך ישראל יש בהם תורה                     לני 
ומעשים טובים

אם פתרת נכונה את החידון - עליך לחבר את האותיות המופיעות ליד כל שלישיה כלומר: הפרי, הפרי 
במשל, הפרי בנמשל.  לדוגמה בפרי -  גפן: עליך לרשום את האות  ע המופיעה במשבצת של הגפן, ואחר-כך 
לרשום את האותיות שנמצאות במשבצת של הטור של הפרי במשל שרשמת בה את הספרה 1, ולאחר מכן 
לרשום את האותיות שנמצאות במשבצת של הטור של הפרי בנמשל שרשמת בה את הספרה 1, ולחבר את 

כל השלישיה.
וכך תקבל 7 מילים שמרכיבות ביחד אימרת חז"ל הקשורה לט"ו בשבט.                                 

מראה מקום: גמרא בבלי מסכת כתובות

_____ .7  _____ .6   _____.5   ______.4   ______.3    _____.2    _____ .1

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

חידון לחודש שבט
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי טבת-שבט/ מאת מלכה אהרונסון

1. אני נוגע באבני הכותל
בעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים. הכותל הוא השריד האחרון שנשאר לנו מבית המקדש. 

השלם את הכותל

שימו לב לאבנים הגדולות מאוד בשורה הראשונה וכיצד הן יותר קטנות בשורות העליונות.  �

� שימו לב היכן עוברים החריצים והאזוב (כדאי להיעזר בתמונה) הדבק אזוב בחריצים (אפשר מנייר משי 
מגולגל או עלים יבשים). הוסף את בני משפחתך הבאים לכותל.

בקשה/בקשות  כתוב  פתק,  הכנס   - מבקשים  היו  הם  לדעתך  מה   - מהקב"ה  בקשה  עבורם  בקש   �
למשפחתך, לבני עמך ולעצמך, קפל והדבק.

פל
ק

קפל את הבריסטול,

העמד את הכותל

קפל

אני מרגיש את הקדושה
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� לסיום הדבק את הציור על בריסטול, השאר חתיכת בריסטול ריק למטה - 3 ס"מ לפחות וכן בצדדים. 

� לחץ על הקפל - העבודה תעמוד וגם תקבל עומק.

אפשר גם להעמיד את האנשים על הדופן המקופלת - בעוד כמה שנים יפתח החניך את עבודתו ויקרא   �
מה היו בקשותיו או בקשת משפחתו.

ואז  מחיצה  ובאמצע  לחוד  והגברים  הנשים  צד  את  ולצייר  כפולה  הזאת  העבודה  את  לעשות  אפשר   �
להדביק את העבודה על בריסטול גדול יותר.

אפשר גם לצייר מה שקיים היום בצידי הכותל.  �

2. שותלים וממחזרים ומיפים את הסביבה
טו בשבט המניע, חג הנטיעות הגיע. 

כולנו שותלים בטו בשבט, אך הפעם נשתול בתוך "עציצים" מיוחדים וממוחזרים.

החומרים

מכנסיים מרופטות של נער/ילד.  �

חולצה מרופטת של נער/ילד.  �

נעליים ישנות.  �

לו  שיש  בגד  כל  או  שונים  כובעים  סוודרים,  קטנים,  ג'קטים  והמינים,  הסוגים  מכל  ישנים  תיקים   �
קיבולת.

אדמה - כדאי לקנות שק אדמה.  �

שתילים.  �

גומיות עבות/חוט גומי.  �

מספריים  �

כף - למלא את הבגדים באדמה.  �

תהליך ההכנה

לוקחים את הבגד וסוגרים את השרוול בגומיות וממלאים באדמה טובה ושותלים.

אפשר לתלות על קיר, להעמיד כמחיצה או להעמיד כפסל סביבתי.
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דחליל

� ממלאים מכנסיים באדמה ואז הם מתייצבים. 

� למעלה שמים חולצה בעלת שרוולים שממלאים בניילונים.

� במכנסיים אפשר לתקוע חתיכת עץ ולהדיק בגומי ולתקוע באדמה.
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קיר נעליים

לבית  למתנ"ס,  הספר,  לבית  לגן,  לכניסה  מתאים  ושתילים  באדמה  ממולאות  צבועות  נעליים  מלא  קיר 

הכנסת ועוד.
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� כמו כן אפשר לעשות עציצים ממגרה של שולחן, מגרה של ארון ישן, קומקומים, סירים, צלחות, כוסות, 
קערות,ספלים ועוד.

� כלי בעל נפח ממלאים באדמה ושותלים בו שתילים.
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תיקיה הישנים של אמא עושים הסבה לעציצים

� תיקים מפלסטיק, בד, ניילון - כל תיק ממולא באדמה מוכן לשתילה

� אפשר להעמיד את התיק-עציץ על מדף בבית, בחוץ ולהשתמש בו כמחיצה.

� מפזרים בחצר או תולים על עצים.

� רצוי לקנות אדמה מדושנת שבה הפרחים נשארים זמן רב יותר.
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עציצים משולבים עם חומרי הסביבה

סיירו בסביבה הקרובה ואיספו אביזרים שאתם מוצאים - ברזלים, פלסטיקים, גלילים, מכסים וכו' וצרו 

סביב העציץ דמות של חיה או של אדם כיד הדמיון הטובה.
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חומר אור-קולי

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

פרטים בטל' 02-5601302.

ט"ו בשבט
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

האדם עץ השדה - (יסודי) - 158 (כ.ר.), 5248, טו בשבט במקורות ובמסורת (מהסידרה "קשת וענן")    �
(הטלוויזיה החינוכית).

שבעת המינים - (כל הגילים) - 138, 5426 - משמעותם של שבעת המינים, מספרם, צורתם, מקורם,   �
תפקידם בחיי העם היהודי ובארץ-ישראל. שילוב מרהיב של צורות, סמלים ומשמעויות היסטוריות, 

דתיות ומיסטיות (שירות הסרטים הישראלי).

שומרי היער - (יסודי) - 265, 5426 - שני ילדים עוזרים למשטרה ולמכבי האש לפענח שריפה ביער.   �
סרט של קרן קיימת לישראל (הטלוויזיה החינוכית).

קלאסי טבע - 201 - חוויה מוזיקלית לפעוטות מלווה בתמונות חיות בטבע.  �

פסוקו של מקום - מסיפורי הארץ הטובה - (7-1) 231, 5103 (הטלוויזיה הכללית).  �

פירות  גורם להשחתת  כיתת חיילים  - מפקד   5248  ,559  ,312  ,233  - ביניים)  (חטיבת   - בל תשחית   �
ועצים בשעת אימונים, בתואנה של "צורכי ביטחון", עד שאחד החיילים מעמיד אותו על החומרה של 

איסור "בל תשחית" (הטלוויזיה החינוכית).

ירושלים - יערות סביב לה - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 404, 5426 - פעילות הקרן הקיימת לישראל   �
ועוד  נטוע,  ויער  טבעי  יער  היום,  וחקלאות  תנ"כית  חקלאות  היסטוריה,  יהודה:  ובהרי  בירושלים 

(הטלוויזיה הכללית).

העץ והיער - (יסודי) - 423, 5248 - העץ וסביבת גידולו, חלקיו, החיים סביבו, כריתת עצים, השימוש   �
בעץ.

מתוך  שלנו  העולם  את  המציגות  וידיאו  קלטות   -  5233  ,(1)(2)427  - (על-יסודי)   - אמונתך  רבה   �
התבוננות אל שמים וארץ מספרים כבוד א-ל: 1) ברכי נפשי - תהלים קד; 2) מן הסערה - מענה ה' 

לאיוב - לח-לט (פלפוט בע"מ).

ארץ ישנה חדשה - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 617, 5427 - סרט המציג את ארץ-ישראל באור חדש:    �
דרך תמונות של ארצנו - תמונות נוף, אתרים ובעיקר עדויות של "מטיילים" ידועים, חכמים ואנשי 

חומר עזר
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צבא ומדע שעוברים את הארץ עם התנ"ך בידיהם לפני מאות בשנים ומשתוממים לנוכח מה שעיניהם 

רואות - השממה מול ההבטחות בתורה (טוביה שוורץ ומשה בן מנחם).

תמונות בגולן - מיצג בגולן - 5269.   �

הגדת סדר ט"ו בשבט - 5044.   �

האיש שנטע עצים (אנימציה) - 649, 5426 - סיפורו של אלעזר בופירה, איש בודד ומופלא שהתמסר   �
לנטיעת עצים בארץ שוממה ונידחת. האיש לא נכנע לפגעי הטבע והאדם, והודות לנחישותו ולעבודת 

יחיד שלו הצליח להפוך שממה לארץ פורחת ומיושבת (הטלוויזיה הכללית).

�  ושבו בנים לגבולם - 5427.

מעבר לאופק - 814, 5427 - צילומים של  נופי ארץ-ישראל מהאוויר (דנאור הפקות).   �

הדיסקונטאים מטיילים בשבילי הכיף - 816 - (טיולים מובחרים).  �

הנבטים בדרכי הבשמים - עמותת התיירות בנגב - 5191.   �

הנשר האחרון - 841, 5430 - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - חיי הנשרים בטבע.  �

אהבת החסידה - 842, 5430 - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - חיי החסידות ברמת הגולן.   �

פרפר נחמד - 862 - עץ עץ - צמיחה - זרעים (הטלוויזיה החינוכית).   �

העץ הנדיב - (יסודי) - 873, 5220 - סרט אנימציה על הסיפור הידוע, שבו מסופר על עץ ועל ידידו הילד.   �
הילד גדל, והעץ מתוך אהבה, ממשיך לתת לו כל מה שביכולתו.

50 על 5 - 986-7, 5428-9 - הכרת 50 יישובים בארץ (רשות השידור).  �

יחד אל ההר (דרום הר חברון) - 1027, 5435 - לציון 20 שנה לחידוש ההתיישבות בהר חברון.  �

מינים נכחדים - 1051.  �

תנו לחיות לחיות - 1052.  �

קום התהלך בארץ - 5104.   �

ארץ חמדה - מסלולי טיול בגליל העליון - ד"ר אהרן פיקל - 5119.   �

תרומות ומעשרות - 5104.   �

זימרת הארץ ומצוותיה - סרט לימודי להכרת המצוות התלויות בארץ - 1326, 5366.   �

קישורים לאתרים ברשת לט"ו בשבט (בעברית) 

/http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet ChageyIsrael/tubishvat.htm
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פתרון לתשבץ טבת-שבט

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת ויגש                  

1 - ד
2 - ב
3 - ג

4 - א
5 - ב
6 - ב

פרשת ויחי                  
1 - ג
2 - ג
3 - ב
4 - א
5 - ב
6 - ב

 מ ר א נ ד פ  עבש ר א ב

 ס פ   ד ט א ה נ ר ג   ל ד

 ד י מ   נ ר ס ב ר   מ י ק

   ד י ד ר   פ   ה כ בש  

 ב י כ ר   ל ק ק   ב ו ב א

 א מ א   א י   ר מ   ר ע ב

 ר   ל א רש י ת ס נ כ   ר

 ו א   ד י   צ   ו צ   א ה

 ת ס ה   ה מ ו א ר   מ ו מ

 י ו ר ע   ו ג ח   ה ר יש

 צ ר ה   י א   נ ב   ו א ט

 ח   ה ר ו ב ד ת ר יש   ר

 ק מ ר   נ י נ ו ז   ל ב נ

   ג   כ   ת   נ   פ   י  

 ה ד ו ע ת  ש  ש ו ח ל א

 י ל ל כ הש י ד ק ה מ ו י
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פרשת שמות                  
1 - ב
2 - ב
3 - ג
4 - ב
5 - ג
6 - ג

פרשת וארא                  
1 - ג
2 - ד
3 - ד
4 - ג
5 - ב
6 - ד

פרשת בא                 
1 - ג
2 - ד
3 - ב
4 - ב
5 - ד
6 - ב

פרשת בשלח                  
1 - ג
2 - ג

3 - א
4 - ד
5 - ד
6 - ב

פרשת יתרו                 
1 - ג
2 - ב
3 - ב
4 - ב
5 - ד
6 - ב

פרשת משפטים                  
1 - ד
2 - ד
3 - ב
4 - ד
5 - א
6 - ג
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פתרון חידון טו בשבט תשע"ב

( ) הפרי בנמשל( ) הפרי במשלהפרי        
(5)   כך הם ישראל נלקח אחד מהם           אל  (2)   יש בו טעם וריח                  י1. גפן                     ע

כולם מרגישים (שיר השירים רבה 
      פרשה ו, [יא])

(4)   שמנו אינו מתערב עם         א 2. אתרוג                א
       שאר משקים

(6)  ישראל – אפילו ריקנים שבהם            ענו      
מלאים מצוות (בבלי ברכות דף נז 

      עמוד א)

(5)  אתה נוטל אחד                    שר              3. תמר                   ס
מהכרי (מהערמה) כולם  
      מתדרדרים ומתגלגלים 

      זה אחר זה

(4)  כך ישראל אינם מתערבים באומות     רץ 
שנאמר: "ולא תתחתן בם" (דברים ז ג)  

(שמות רבה פרשה לו פסקה א)

(1)  נשענת בגדילתה על              תי             4. זית                   שב
גבי עצים ישנים

(3)  כך ישראל אין בהם פסולת,                  ק           
מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה,         

מהם בעלי תלמוד, מהם בעלי אגדה                        
(בראשית רבה פרשה מא פסקה א)

(6)   יש בגרעין של הפרי             יט 5. אגוז                    י
      מעטה עסיסי נפלא של 

      ברכה (פירוש רבינו יוסף       
      חיים זצ"ל מבגדד)

(7)  אף ישראל הקדימו "נעשה"                  ת      
ל"נשמע" (בבלי שבת דף פח עמוד א)

(1)  כך ישראל נשענים על זכות אבותם     דין     (7)   פריו קודם לעליו                 רו6. רמון                   ש
(ויקרא כו מב)

(3)   אין בה פסולת, הפרי           ר 7. תפוח                  פי
      משמש לאכילה, לולבין 

      להלל, חריות (ענפים) לסיכוך,
      קורותיו להקרות בהם את הבית

(2)  כך ישראל יש בהם תורה                     לני 
ומעשים טובים

הפתרון של אימרת חז"ל:                                                                                      

"עתידין  אילני  סרק  שבארץ  ישראל  שיטענו  פירות"

מראה מקום: (גמרא בבלי מסכת כתובות דף קיב עמוד ב)
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"מדי חודש בחודשו" חוגגת 200 גיליונות

נשמח לקבל תגובות, הארות, הערות והצעות.

 ובות

ש
ב
ט


