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3. בחרתי לברר - מנורת האור
המנורה שהייתה מוצבת בבית המקדש אותה הדליקו המכבים, נבחרה להיות הסמל הלאומי של מדינת 

ישראל.

אנדרטה בצורה המשוערת של המנורה מוצבת מחוץ לרחבת משכן הכנסת בירושלים.

מנורת הכנסת

אנדרטת ברונזה בגובה כחמישה מטרים, ניצבת בקצה גן הוורדים, מול משכן הכנסת בירושלים. 
את המנורה העניק הפרלמנט הבריטי כמחווה למדינת ישראל הצעירה בשנת 1956, והיא מעשה 
גרמני, שעמל עליה במשך שש שנים. על המנורה  יהודי-בריטי ממוצא  ֶאְלָקן, אמן  ֶּבנֹו  ידיו של 
מפוסלים כשלושים אירועים, ביטויים, דמויות ומושגים מכוננים בתולדות עם ישראל, והיא נחשבת 

ל"ספר לימוד" אומנותי של ההיסטוריה היהודית לדורותיה.

מנורת הכנסת משלבת מסורת וחידוש.

� במה דומה ובמה שונה מנורת הכנסת ממנורת המקדש?

משימה: נסו לברר דרך האינטרנט או דרך משפחה וחברים, אלו אירועים, ביטויים ומושגים חשובים בחר 

להכניס האמן בנו אלקן במנורה שפיסל?

שימו לב! מדובר ב-30 תבליטים שונים! נסו להשיג תמונה של פריט אחד.
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מנורה בעיצוב אישי
עצבו לכם מנורה אישית משלכם שתכיל דברים החשובים לכם מחייכם האישיים ומחיי העם שלנו.

מנורה  לצייר  או  זו  מנורה  על  להתבסס  תוכלו  מהתבליטים.  נקייה  הכנסת  מנורת  של  תרשים  לפניכם 

משלכם. כל אחד מהקנים יהיה קשור לנושא בחיים האישיים שלכם או בחיי החברה.

משימתכם - למלא את המקומות החסרים בתוך הקנים על פי הרעיון הבא:

לעצמכם  יתייחסו  השמאליים  הקנים  שלושת  הלאומי,  למישור  יתייחסו  הימניים  הקנים  שלושת 

ולמשפחתכם, והקנה האמצעי יהיה הקנה של אור העתיד.

לוקחים את האור בידיים

לאחר שסימנתם לעצמכם יעדים ומטרות בקנה האמצעי של המנורה, הציעו דרך מעשית שבה תוכלו לקרב 

או לממש את אחת המטרות העתידיות שלכם.

מתוך "מפתחות לגלגל השנה, חגי ישראל מסורת וחידוש לכיתות ו, כל הזכויות שמורות לחל"ד מפעלים חינוכיים
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חידות בפרשיות השבוע - שאלות ברש"י ובשפתי חכמים

פרשת נח
"עשה לך תבת" - כמה שנים בנה נח את התיבה? (ברש"י)  .1

100 א. 

120 ב. 

110 ג. 

90 ד. 

צהר - כתב רש"י אבן טובה המאירה להם מהיכן מדוייק? (שפתי חכמים המלא)  .2

לשון צר, דהיינו חוזק וידוע חוזקן המיוחד של אבנים טובות. א. 

נוטריקון צריך הון רב - דהיינו - אבנים טובות ויקרות. ב. 

צהר לשון צהריים - דהיינו - דבר המאיר. ג. 

אותיות צרה, שמי שיש לו אבנים טובות צריך לפחד מגנבים. ד. 

"כי לימים עוד שבעה" - מדוע עיכב הקב"ה את המבול 7 ימים נוספים? (ברש"י)  .3

נתן להם אורכה נוספת אולי יחזרו בתשובה. א. 

אלו שבעת ימי אבלו של אדם הראשון. ב. 

אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח שחס הקב"ה על כבודו. ג. 

בזכות שבעת ימי המילואים של המשכן שעתידים להיות. ד. 

"יום ולילה לא ישבתו" - כתב רש"י מכלל ששבתו כל ימות המבול שלא שימשו המזלות. מה הקשר ברא"ם על   .4
רש"י? (שפתי חכמים)

איך יכול נח באחד בתשרי לראות אם חרבו המים שהוא בתוך י"ב חודש. א. 

איך ידע נח מספר ימים שאמר מקץ ארבעים יום. ב. 

איך פרחה היונה מבלי אור ואיך ראתה אם יש מקום לנוח, ומה תועלת בחלון אם אין אור. ג. 

כל התשובות נכונות. ד. 

ג. פרשיות החודש
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"ומשם הפיצם" - כיצד למדנו שגדול השלום?   .5

שהיה צורך לעשות אות של קשת בשמיים בין מידת הדין ובין יושבי הארץ. א. 

שנתן את אימת הבריות על החיות. ב. 

שדור המבול - על ידי שהייתה שנאה ביניהם נאבדו מן העולם ודור הפלגה שהייתה אחווה ביניהם, אף על  ג. 
פי שפשטו ידם בעיקר לא אבדו מן העולם.

"וימת תרח בחרן" - מתי מת תרח? (ברש"י)  .6

לאחר שיצא אברהם מחרן מת תרח מיד. א. 

לאחר 20 שנה שיצא אברהם מחרן. ב. 

לאחר 30 שנה שיצא אברהם מחרן. ג. 

לאחר יותר משישים שנה שיצא אברהם מחרן. ד. 

פרשת לך לך
"ָאֳהֹלה" - כתב רש"י נטה קודם של אשתו ואחר כך שלו. מהיכן מוכח? (ברש"י)  .1

כיוון שהייתה שרה יפת תואר ודאי נטה שלה קודם שלא יתלו בה עיניהם. א. 

שמצינו ששרה צנועה הייתה לכן נטה את שלה קודם. ב. 

שאמרו חז"ל שענן היה קשור באוהלה של שרה ומכבוד השכינה היה צריך לנטות את שלה קודם. ג. 

שכתוב אהלו עם ה"א בסוף משמע אהלה של אשתו. ד. 

"וילך למסעיו" - איזו דרך ארץ כתב רש"י?  .2

שצריך ללכת מעט ברגליו לתת מנוחה לבהמה שרוכב עליה. א. 

שלא יצא אדם למסע אלא אם יש לו די כסף והותר שכן כתוב בפסוק הקודם "כבד... בכסף ובזהב". ב. 

שלא ישנה אדם מהאכסניה שלו. ג. 

שידע היטב לאיזה מסע הולך, שכן כתוב למסעיו שהם כמו שידועים לו. ד. 

"ויהי ריב" - איזו טענה הייתה לרועי לוט שהיו מרעים בהמתם בשדות זרים? (ברש"י)  .3

כשהבהמה רועה בשדות זרים זה גרמא לגבי האדם וגרמא בנזיקין מותר. א. 

אין הם יכולים להשגיח על רוב הבהמות שיש להם. ב. 

שהארץ ניתנה לאברהם ואין לו יורש ולוט יירש אותו ואין זה גזל. ג. 

מנת  על  שגזל  וסוברים  בצואתה,  הגזל  את  מחזירה  וכשאוכלת  בשדות  לזיבול  טובה  הבהמה  שצואת  ד. 
להחזיר - מותר.
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"ממרא" - היכן הוא ממרא? (ברש"י)  .4

בחברון. א. 

בשכם. ב. 

אין ממרא שם מקום אלא שם אדם. ג. 

בצפת. ד. 

"בארת בארת חמר" - מדוע ניצל מלך סדום מן החימר?   .5

שהיה צריך להישרף בגפרית בהפיכת סדום ולא למות בחימר. א. 

שיראה כמה אברהם בעל חסד גדול אולי יחזיר את עמו בתשובה. ב. 

שהיו אומות שלא היו מאמינים שניצל אברהם מאור כשדים וכיוון שיצא זה מן החימר האמינו באברהם  ג. 
למפרע.

"שמונה עשר" - כתב רש"י אליעזר לבדו היה והוא מנין גמטריא של שמו והרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו (שפתי   .6
חכמים, תרוץ רבנו בחיי).

שאברהם ואליעזר לבדם היו מספיקים כדי לנצח אלא שלקחום כדי להסתיר את הנס. א. 

בגימטריות אומרים מקרא יוצא מדי פשוטו. ב. 

הלכו עימו למלחמה 318 איש אלא שהחזיר החוטאים כדין תורה ונשאר הוא ואליעזר לבדו. ג. 

פרשת וירא
ָלה"? (ברש"י) ֵסק בין "ָעשּוֹ" ל"ּכָ "הבאה אלי" - מדוע יש ּפַ  .1

ה אותם. שאין הכיליון מוחלט עדיין, שאם לא יעמדו במרדם ייפרע מהם ביסורים ולא ְיַכּלֶ א. 

לומר שנחתם כבר דינם ולא יצליחו לעשות הפסק למנוע הכיליון שהוא כבר עשוי נוי נפש. ב. 

שאין הכיליון על מה שעשו אלא על מה שיעשו בעתיד כעין בן סורר ומורה. ג. 

כיצד ידענו שאין באנשי סדום אפילו צדיק אחד?  .2

שכתוב "ואנשי סדום רעים וחטאים". א. 

שכתוב "ויגשו לשבר הדלת" - שהיו בעלי זרוע וכל הצדיקים נמלטו משם. ב. 

שכתוב "כל העם מקצה" - מקצה העיר עד הקצה שאין אחד מהם מוחה בידם. ג. 

שאמרו "האחד בא לגור וישפט שפוט" - גילו דעתם שאין שם אלא צדיק אחד עושה משפט. ד. 
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"וה' פקד את שרה" - מדוע נסמכה פרשה זו לתפילתו של אברהם? (ברש"י קרא היטב).  .3

שהרוצה שיוולדו לו בנים צריך להתפלל על דבר זה. א. 

כל המרחם על הבריות הוין לו בנים תלמידי חכמים כיצחק. ב. 

כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, לכן נפקדה שרה קודם שנתרפא  ג. 
אבימלך.

"כי חפרתי את הבאר" - כיצד הוכח למי שייכת הבאר שהייתה עליה מריבה? (ברש"י)  .4

אמרו כל מי שיתראה על הבאר ויעלו המים לקראתו שלו הוא ועלו לקראת אברהם. א. 

אמרו מי שיצוף מטבע שלו על המים הבאר שלו וצף המטבע של אברהם. ב. 

אמרו מי שיתפלל וירד גשמים וימלאו הבאר היא שלו ואברהם התפלל וירדו גשמים ומילאו הבור. ג. 

"כעת חיה" - כתב רש"י פסח היה, מנין? (שפתי חכמים)  .5

שאמר אברהם לשרה מהרי... שלוש סאים קמח, דהיינו שלא החמיצה העיסה. א. 

שכתוב למועד ואין חול המועד אלא סוכות ופסח ולא מצינו שעשה אברהם סוכה באותה עת. ב. 

שבלוט כתוב "ומצות אפה" משמע פסח היה והיה זה באותו יום שדיבר המלאך לאברהם. ג. 

"גם היא אמרה אחי הוא" - את מי עוד שאל אבימלך? (רש"י ושפתי חכמים)  .6

את השדים והרוחות. א. 

את העבדים, הגמלים והחָמרים של שרה. ב. 

את החמורים והגמלים (על ידי כישוף). ג. 

שאל באובות ובידעונים. ד. 

פרשת חיי שרה
"ויהיו חיי שרה" – מפירוש רש"י כאן משמע שעד 20 אינו בר עונשין ובפרשת בראשית (ה:לב) כתב קודם מתן    .1

תורה עד 100 אינו בר עונשין – כיצד מיושב? (שפתי חכמים)

כאן מדובר במצוות דרבנן ואילו בבראשית מדובר על מצוות דאורייתא. א.  

כאן מדובר בנשים ובבראשית מדובר בגברים. ב.  

כיון שקיבלו עליהם אברהם ושרה את התורה ולאחר מתן תורה מבן 20 הוא בר עונשין, הודיע הכתוב שגם  ג. 
לפני זמן זה לא חטאה.
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"מגמלי אדוניו" – כתב רש"י שהיו זמומין מהיכן מדויק? (שפתי חכמים)  .2

שרבקה אמרה גם תבן גם מספוא רב עמנו והרי לא נשאלה על כך אלא שראתה שהם זמומים ורעבים ולכן  א. 
אמרה כן.

שכתוב "ויפתח הגמלים" – משמע שעד עכשיו היו זמומים. ב. 

שכתוב "כלו הגמלים לשתות" – לשתות יכלו אבל לאכול לא, משמע שהיו זמומים. ג. 

"בת בתואל" – איזה דבר משבעת הדברים המוזכרים בחכם נעשה בפרשה? (ברש"י)  .3

אינו נכנס לתוך דברי חברו. א. 

שואל כעניין ומשיב כהלכה. ב. 

אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ג. 

מודה על האמת. ד. 

"גר ותושב אנוכי עמכם" – מדוע אומר גר ותושב? (מדרש אגדה ברש"י)  .4

אם גר אני, כתוב "לא תונו את הגר", ואם תושב אני כתיב "כתושב יהיה עמך" – נהג בו כמותך. א. 

אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין. ב. 

שאמר לי הקב"ה "לזרעך אתן את הארץ הזאת". ג. 

"וישקל אברהם לעפרון" – מה פירוש קנטרין? (ברש"י)  .5

אנשים שאוהבים לקנטר. א. 

שקלים קטנים שאין מתקבלים בכל מקום. ב. 

שקלים גדולים המתקבלים בכל מקום. ג. 

שרשרת. ד. 

"ושני צמידים... עשרה זהב משקלם" – למה רומזים? (ברש"י)  .6

משה ואהרון ועשרת הדיברות. א. 

יהודה ובנימין שהיו יחד ועשרת השבטים. ב. 

שני לוחות מצומדות ועשרת הדיברות שבהם. ג. 

עשיו ויעקב – ליעקב חמישה חומשי תורה ולעשיו חמש תועבות שעשה ביום שמת אברהם אבינו. ד. 



פרשת תולדות
"שני גויים בבטנך" – כתב רש"י – אלו אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת... והרי אמר   .1

רבי לא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה (שפתי חכמים)

בני ביתו היו אוכלים אבל רבי לא היה אוכל. א. 

כיון שהיה מכוון לשם שמים לא היה מרגיש שום טעם. ב. 

הצנון והחזרת שלהם היה חריף ביותר ואי אפשר היה ליהנות ממנו. ג. 

"ויעתר לו" – לו ולא לה – מדוע? (ברש"י)  .2

שהייתה לו מסירות נפש בעקידה. א. 

שהיה לה לרבקה אח רשע ושמו לבן. ב. 

אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. ג. 

"בכרתך" – מדוע רצה יעקב לקנות את הבכורה מעשיו? (ברש"י)  .3

אמר אין רשע זה כדאי שיקריב לקב"ה. א. 

סבר יעקב שהוא היה צריך לצאת ראשון (כדאיתא ברש"י פסוק כו) והבכורה שייכת לו. ב. 

שרצה לזכות בכמה שיותר מצוות. ג. 

אמר הצדיק הזה מלא במצוות ויש להקל עליו קצת. ד. 

"אל תרד מצריימה" – מדוע לא רצה הקב"ה שירד יצחק למצרים? (ברש"י)  .4

שהייתה מלאה בכשפים. א. 

רצה לנסותו. ב. 

שלא היה הרעב חזק. ג. 

שהיה יצחק עולה תמימה. ד. 

"מאה שערים" – כתב רש"י – ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה. מה היה קשה לרש"י? (שפתי חכמים)  .5

שמאה שערים הוא מעט מאוד לברכה לכן הביא פירוש שהיה למעשרות. א. 

שהרי בדבר המנוי אין הברכה שורה אלא ודאי אומד זה היה ליתן מעשר, שצריך ליתן במדויק. ב. 
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"משמני הארץ" – מה היא?  .6

תורכיה. א. 

איי מלטה. ב. 

אפריקה. ג. 

איטליה של יוון. ד. 

פרשת ויצא
"לא נוכל" – מדוע לא יכלו הרועים להשקות את הצאן? (ברש"י)  .1

שק מלח נפל בבאר ולא רצו הצאן לשתות. א. 

משאבת המים התקלקלה. ב. 

לא היו מים בבאר. ג. 

שהייתה אבן גדולה וכבדה על פי הבאר. ד. 

"ויבך" – מדוע בכה יעקב?  .2

שראה ברוח הקודש שאין רחל נכנסת עימו לקבורה. א. 

שבא בידיים ריקניות. ב. 

ראה ברוח הקודש שהוא יגרום למותה ולא ידע כיצד. ג. 

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 

"הפעם ילוה אישי" – כתב רש"י לפי שהאימהות נביאות היו... והרי בפרק ראשון במסכת מגילה כתוב שהיו 7   .3
נביאות ולא החשיבו את רחל ולאה (שפתי חכמים).

תנא ושייר, כלומר לא כתב את כולם. א. 

כל ה-7 הכתוב העיד עליהם – מה שאין כן רחל ולאה. ב. 

כיוון שרחל ולאה היו מתנבאות על עצמן, אבל מה שיבוא לעתיד על אחרים לא היו יודעות, לכן לא  ג. 
החשיבום.

תשובות ב ו-ג נכונות. ד. 

"מטוב ועד רע" – למה לא ידבר טוב (ברש"י).  .4

מהשמיים רוצים להוקיר טובה לצדיקים ולא שהרשעים יתנו לצדיקים. א. 

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים. ב. 

שלא יאמר לבן מטובתי עשה יעקב את הכל. ג. 

שלא יקבל לבן שכר על טובה זו. ד. 
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"קרא שמו לוי" – מדוע נקרא לוי בשם זה? (ברש"י)  .5

ששבט זה הוא ליבו של העם. א. 

על שם שליוהו ב-כד מתנות. ב. 

שאמרו לאו לעגל. ג. 

שעזבו את העבודה הזרה במצרים ובלעז "ְליו" הוא לעזוב. ד. 

מי מהשבטים נולד נימול? (ברש"י)  .6

לוי. א. 

יהודה. ב. 

יוסף. ג. 

גד. ד. 

פרשת וישלח
"שור וחמור" – איזו דרך ארץ יש בעניין התרנגול? (ברש"י)  .1

לפני שמתחיל בסעודה מקרקר לבת זוגו לבוא. א. 

אדם אומר קרא התרנגול ולא קראו התרנגולים. ב. 

שעד חצות הלילה לא שומעים אותם. ג. 

יש בהם צניעות. ד. 

"באנו אל אחיך" – מה השיבו המלאכים ליעקב? (ברש"י)  .2

שחיפשו את עשיו ולא מצאוהו. א. 

שאין ליעקב מה לדאוג - עשיו תעה בדרך והולך בכיוון ההפוך. ב. 

שהוא – עשיו – שלם עמך ומבקש אהבתך. ג. 

עודנו בשנאתו. ד. 

"הבא בידו" – מה עשה יעקב לעדרים לפני ששלחם לעשיו? (ברש"י)  .3

פיטמם היטב להשביע עיניו של עשיו. א. 

הוציא את החולות והרעועות להשביח הדורון. ב. 

ומדרשו – השקה אותם יין לטשטשם, שלא היו רוצות ללכת לעשיו. ג. 

הוציא מעשר. ד. 
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"ויותר יעקב" – כיצד נקראים כלים שאינם חשובים? (שפתי חכמים)  .4

חד פעמי. א. 

שמעטס. ב. 

פכים. ג. 

גרוטאות. ד. 

"לא יעקב" – על מה התחנן המלאך? (ברש"י)   .5

שלא יהרגנו יעקב. א. 

שימתין לו יעקב עד שיתגלה עליו הבורא בבית-אל ושם הוא יודה לו על הברכות. ב. 

רצה שיעקב יתפלל עליו. ג. 

רצה להצטרף למחנה המלאכים של יעקב. ד. 

"ואתה אמרת – ושמתי את זרעך כחול הים"  - והרי אמר לו "והיה זרעך כעפר הארץ" (ברש"י)  .6

כל עפר הארץ נקרא חול הים מזמן המבול שהציף את העולם. א. 

אל תקרי ים אלא יום, כחול היום שנראה כל גרגיר ברור וקיים. ב. 

(והכוונה מה שדיברתי לאברהם עליך), ולאברהם אמר "כחול  אלא שאמר לו "את אשר דיברתי לך"  ג. 
אשר על שפת הים".

הברכה שונתה מחול הים המכוסה לעפר הארץ המגולה. ד. 

פרשת וישב
"ולא יכלו דברו לשלום" – איזה שבח למדנו על השבטים? (ברש"י)  .1

שלא הייתה להם אפשרות לדבר איתו שכתוב "ולא יכלו" – אבל רצו לדבר. א. 

שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. ב. 

לשלום לא דיברו אבל בהלכה ופלפול ודיבור בעלמא כן דיברו. ג. 

דווקא כולם ביחד לא דיברו לשלום, אבל כל אחד בנפרד היה מפייסו בדברים. ד. 

"ויספר אל אביו ואל אחיו" – מדוע לא סיפר יוסף את החלום הראשון לאביו? (שפתי חכמים)  .2

כיוון שבחלום השני חלם על השמש ויעקב נמשל לשמש סיפר לו מה שאין כן בראשון. א. 

אין דרכו של יעקב לצאת לשדה ולאלם אלומות, לכן לא סיפר לו. ב. 

כיוון שאחיו פתרוהו לטובה אבל בשני לא רצו לפתרו לטובה לכן סיפר לאביו. ג. 

44



"וגמליהם נשאים נכאת" – מדוע נשאו הישמעאלים בשמים הרי דרכם לשאת נפט ועטרן.  .3

ללמד שהישמעאלים אוהבים את ריח הנפט והוא להם כבושם ובאמת נשאו נפט. א. 

ישמעאלים אלו פחדו שתדלק כל השיירה באש ואסרו לשאת נפט וכל חומר דליק. ב. 

שלא ינזק יוסף בריח רע. ג. 

"וכל בנותיו" – למי נשאו השבטים? (שפתי חכמים)  .4

כל אחד נשא את התאומה שנולדה עימו. א. 

כל אחד נשא את התאומה שנולדה עם אחיו שלא מאותה אם. ב. 

חלק כתשובה א וחלק כתשובה ב. ג. 

לקחו נשים ממשפחת אברהם. ד. 

 

"ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה" – מה פירוש? (ברש"י ושפתי חכמים)  .5

כל מה שהיו עושים האסירים האחרים גם הוא היה עושה. א. 

מה שהיו אומרים לו היה עושה בלי להתווכח. ב. 

הוא היה אומר להם מה לעשות. ג. 

שהיה עושה את כל מה שהאסירים האחרים היו צריכים לעשות שהייתה ברכה במעשה ידיו. ד. 

"וישכחהו" – מפני מה היה צריך יוסף להיות בבית הסוהר 10 שנים? (שפתי חכמים)  .6

מפני שהוציא דיבה על 10 אחיו. א. 

שלשון הרע שקול כנגד 10 הדיברות. ב. 

שכתבו 10 פעמים חלום (בהטיות) אצל יוסף (מלבד חלומותיו שכתוב באחרים) שזה גרם שינאה ביניהם. ג. 

שיצא ממנו ירבעם שעבד עבודה זרה ששקולה כנגד 10 הדיברות. ד. 

פרשת מקץ
"על היאור" – איזה נהר נקרא יאור? (שפתי חכמים המלא)  .1

חידקל והוא נילוס. א. 

פישון והוא הנילוס. ב. 

גיחון והוא הנילוס. ג. 

פרת והוא הנילוס. ד. 
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"נער" – כתב רש"י – שוטה, מדוע? (שפתי חכמים)  .2

כוונתו של שר המשקים שהיה מנוער מנימוסים. א. 

שנער בגימטריה = שוטה. ב. 

כוונתו של שר המשקים שהיה נעור בכל עת ומציק כדרך השוטים. ג. 

נער – דהיינו קטן ובלי דעת. ד. 

"שבע שנים" – היכן ראוי לומר לשון "הגיד" והיכן לשון "מראה"? (ברש"י)  .3

הגיד – בשבע השנים הטובות לפי שהן סמוכות, ומראה – בשבע השנים הרעות לפי שהיה הדבר מופלג  א. 
ורחוק.

היפך תשובה א. ב. 

אין בדבר הזה קפידא, יכול כתשובה א או ב. ג. 

כשמדבר קשה אומר לשון הגיד וכשמדבר ברכות אומר לשון מראה. ד. 

"אשר יאמר לכם תעשו" – מדוע הרקיבה תבואתם של המצרים? (ברש"י)  .4

לא ידעו כיצד לשמר תבואה. א. 

יוסף גזר על תבואתם שתרקיב. ב. 

באה להם מכת תולעים. ג. 

הנילוס עלה והציף את מחסני תבואתם והרקיבה. ד. 

"המליץ" מי היה המליץ? (ברש"י)  .5

אפרים. א. 

מנשה. ב. 

שר המשקים. ג. 

שר האופים. ד. 

"לא ירד בני עמכם" – מדוע לא קיבל יעקב דבריו של ראובן? (ברש"י)  .6

בגלל שבלבל יצועיו. א. 

אמר יעקב אם לא יכל להציל את יוסף גם את בנימין לא יוכל. ב. 

כיוון שהייתה לו תבואה רבה באותה עת. ג. 

אמר בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית את בניו וכי בניו הם לא בני. ד. 

www.halacha.area.co.il ,"באדיבות "שערי ציון
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 ד. סיפורים בחרוזים 

40

ִוד ַער ּדָ ָחְכַמת ַהּנַ

יר, ֶבר ָעׁשִ ה ְיַפת ַמְרֶאה, ַאְלָמַנת ּגֶ ּשָׁ

ְקלֹון ָהִעיר. ַאׁשְ אוּל ּבְ יֵמי ׁשָ ָרה ּבִ ּגָ

ים וָּבּה ִהְתַאֵהב, ּתִ ִלׁשְ ה ְנִציב ּפְ ְרֶאּנָ ַויִּ

ֵלו. יתֹו ַהּשָׁ ְוָזַמם ַלֲהִביָאּה ֶאל ּבֵ

אוּל, ים ְלׁשָ ּתִ ִלׁשְ ין ּפְ ה ּבֵ ׁשָ ִמְלָחָמה ָאז ִנְטּ

ָרב ּכֹ ה ָחבוּל. ָרֵאל ִמן ַהּקְ ַויֵֵּצא ִיׂשְ

ּה ָהַאְלָמָנה ְחׁשֹׁש ְמאֹוד ְלַנְפׁשָ ַוַתּ

ה. י ְמַעּנָ ּתִ ִלׁשְ ּה ַיד ּפְ ע ּבָ ְפּגַ ן ּתִ ּפֶ

ְקֵלי ְזָהָבּה ל ׁשִ ָקם ַוִתּטֹל ּכָ ַוּתָ

ֲעָוה, ִלי חֹוַתם ׁשַ ים ּבְ ַכִדּ ְטְמֵנם ּבְ ַוּתִ

ַבש ָטהֹור ַעל ֶזה ָהאֹוָצר ּצֹק ּדְ ַוּתִ

ר! ים – וֵּמַעִין ִנְסּתַ ּדִ ַפת ַהּכַ ַעד ׂשְ

י ַהֶחֶרס ּדֵ א ָהַאְלָמָנה ֶאת ּכַ ּשָׂ ַוּתִ

ֶרס ֵכָנּה ַהּטֹוב ְוָעב ַהּכָ ֶאל ׁשְ

ֵני ֵעִדים ְפֵקד אֹוָתם ִלְפֵני ׁשְ ַוּתַ

ִנים! ם ְטמוּ ָקִלים ָבּ ּשְׁ ָתה ׁשֶ ּלְְ ְולֹא ּגִ

ְיָלה ִמן ָהִעיר ָהַאְלָמָנה, ַלּ ְבַרח ּבַ ַוּתִ

ָנה. ִציב ָלּה ַסּכָ ְקָפה ֵמַהּנָ ְולֹא ִנׁשְ

ים ִדּ ף ֶאת ַהּכַ ְרּתֵ ּמַ ֵכן ּבַ ַנח ַהּשָׁ ַויָּ

ב ָהֵעִדים. ִמּלֵ ּבֹו וּ חוּ ִמּלִ ּכְ ְוִנׁשְ

ה, ּתֶ ֵביתֹו ִמׁשְ ֲעֹרְך יֹום ֶאָחד ּבְ ַויַּ

ֶקה. ְדַבׁש וְּבַמׁשְ ד ֶאת אֹוְרָחיו ּבִ ַכּבֵ ַויְּ

ַחת, ּלַ ּצַ ַבׁש ּבַ ה, לֹא נֹוַתר עֹוד ּדְ ְוִהּנֵ

ַבׁש ָלַקַחת? ְיָלה יוַּכל ּדְ ּלַ ֵמַאִין ּבַ וּ

ֶכְנּתֹו, ל ׁשְ ַבׁש ׁשֶ י ַהּדְ ַכֵדּ ר ּבְ ָאז ִנְזּכַ

יתֹו. ף ּבֵֵ ָעָמיו ֶאל ַמְרּתֵ ם ּפְ ׂשֵ ַויָּ

ַבׁש ים ֶאת ַהּדְ ּדִ ּטֹל ֵמַאַחד ַהּכַ יִּ

ׁש. ִלי ֲחׁשָ ד ּבְ וָּמָחר ַיֲחִזירֹו ֶאל ַהּכַ

ד ֶאָחד, רֹוֵקן ּכַ ְחָסן ַויְּ ַויֵּ ֵרד ַלּמַ

ד. ְכּבָ ָגֶלה ְלֵעיָניו ָהאֹוָצר ַהּנִ ַוִיּ

עֹות ֶאְצּבָ ִדים ּבָ ל ַהּכַ ְבּדֹק ֶאת ּכָ ִיּ ַו

עֹות! ְטּבְ ַפז ַהּמַ ְלאוּ ָיָדיו ּבְ ָמּ ַוִיּ

כוָּלָתם ֳחָרת רֹוֵקן אֹוָתם ִמּתְ ַלּמָ

ָפָתם! ְדַבׁש ָטהֹור ַעד ׂשְ ָאם ּבִ ִמּלְ וּ
 

ים ּתִ ִלׁשְ ּפְ אוּל ּבַ ְך ׁשָ ְיִּהי ַהיֹּום ַויַּ ַו

ִתים! ין ַהּמֵ ע ְוָהָיה ּבֵ ִציב ִנְפּגַ ְוַהּנָ

ְקלֹון ַאׁשְ יָתּה ּבְ ָחְזָרה ָהַאְלָמָנה ֶאל ּבֵ

דֹון. ּקָ יב ַהּפִ ֵכן ְלָהׁשִ ה ִמן ַהּשָׁ ׁשָ ִבּקְ וּ

ִדים ל ַהּכַ ֹוֵצא ֶלָחֵצר ֶאת ּכָ ַויּ

ֵני ָהֵעִדים. ד ִלׁשְ ִיְּקָרא ִמיָּ ַו

ד, ּכַ ַבׁש ָהָיה ּבַ ַאְך אֹוָיה, ַרק ּדְ

ד? ְכּבָ ל ָהאֹוָצר ַהּנִ ְוֵהיָכן הוּא ּכָ

ְבִכי ַמר ָהַאְלָמָנה ְרָצה ָאז ּבִ ּפָ

ָנה? ְסּכֵ י ִמי ָיִריב ֶאת ִרָבּה, ַהּמִ ּכִ

ַער: ּשַׁ ּבַ ָרץ ֶאל ׁשֹוֵפט ָהִעיר ׁשֶ ַוּתָ

ַצַער ֵכן ָחַמס אֹוִתי", ָאְמָרה ּבְ "ַהּשָׁ

ּפוּר ל ַהּסִ ֹוֵפט ֶאת ּכָ ר ַלׁשּ ַסּפֵ ַוּתְ

סוּר"...                ֵכָנּה ַה"ּמָ ִציב ְוַעל ׁשְ ַעל ַהָנּ

ׁש

סיפור על פי המדרש

עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני
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ים?" ּדִ ּכַ ָהב ּבַ "ְוָהֵעִדים ָראוּ ֶאת ַהזָּ

ים. ּלֹו ַמְאּדִ ֹוֵפט, ּכֻ ָאָלּה ַהּשׁ ׁשְ

ֵעיֶניָה, "לֹא," ָעְנָתה, וְּדָמעֹות ּבְ

ֶניָה. ם ִמּבָ יָרה ָהאֹוָצר ּגַ י ִהְסּתִ ּכִ

ה? י, ִאּשָׁ ה ַאּתְ ּגֹוֶזֶלת ֶאת ְזַמּנִ "ָאז ָלּמָ

ה!" ׁשָ ּקָ ַבּ ן ּבַ ִאם ֵאין ֵעִדים, לֹא ָאדוּ

"ְוֵאיְך ֶאת אֹוָצִרי ַאֲחִזיר, הֹו ֵאיְך?"

יֵעְך!" ֶלְך יוַּכל ְלהֹוׁשִ אוּל ַהּמֶ "ַרק ׁשָ

ָניו. ָחּה ֵמַעל ּפָ ּלְְ ֹוֵפט ְוׁשִ ָאַמר ַהּשׁ

ְזֵקָניו. אוּל וּ ֵלְך ָהַאְלָמָנה ֶאל ׁשָ ַוֵתּ

ֵקִנים אוּל ְוִעּמֹו ַהזְּ ֶלְך ׁשָ ם ַהּמֶ ּגַ

ֵני ֵעִדים, ָאלוָּה ִאם יֵׁש ָלּה ׁשְ ׁשְ

ַלל ְזָהָבּה. ים ֶאת ׁשְ ִדּ ַכּ ָראוּ ּבַ ׁשֶ

ַאְכָזָבה. ּה ּבְ ְוִהיא ֵהִניָדה ֹראׁשָ

ח ֶנֶפׁש ָהְלָכה ָהַאְלָמָנה ַמּפַ ּבְ

ה. ּה ְמֻעּנָ ּלָ ְבִכי ּכֻ יָתּה, ּבִ ֶאל ּבֵ

ה, ְלִחיׁשָ ַאל ּבִ ִיּׁשְ ִוד ַו ּה ָדּ ִיְּפֹגׁש ּבָ ַו

ה: י ִנְכְמרוּ ַרֲחָמיו ַעל זֹו ָהִאּשָׁ ּכִ

ְך?" י, ְוַיד ִמי ָהְיָתה ּבָ ְבּכִ י ּתִ "ָמה ָלְך ּכִ

ְך... קֹול ְמֻדְכּדָ ל ּבְ ר לֹו ַהּכֹ ַסּפֵ ַוּתְְ

ֶלְך ִכי ְוִאְמִרי ַלּמֶֶ "ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבְ

ֶלְך!" ָכל ַהּפֶ י אֹוִציא ָלאֹור ִצְדֵקְך ּבְ ּכִ

אֵמר ְלָדִוד: ְדָברֹו ַוֹתּ ַעׂש ּכִ ַוּתַ

אוּל ַמְזִמיְנָך ְלָפָניו ְלָהִעיד. "ׁשָ

ִטי ָלאֹור, ּפָ ב ְויֵֵצא ִמׁשְ ִנְתַיּצֵ

ר ִלי ַיֲעֹזר." ל ֶצֶדק ֲאׁשֶ ט ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ

ֶלְך אוּל ַהּמֶ ַנִים ֶאל ׁשָ ַויְֵּלכוּ ַהׁשְּ

ֶלְך. ל ַהּפֶ ט ִמּכָ ּפָ בֹואוּ ַלִמׁשְ ַויָּ

ֲחָוה ּתַ ִהׁשְ ָדִוד ׁשֶ אוּל ּבְ יט ׁשָ ִהּבִ

ְקָוה?" ִביא ּתִ ִלּבֹו, "ֲהָלּה ּתָ ֵבז לֹו ּבְ ַויִּ

ט ֶלֱאלִֹהים, ּפָ ׁשְ י ַהּמִ "לֹא ֲאִני, ּכִ

רֹוִמים. ְמּ ֹוֵפט ּבַ ָהֵאל ַהַחּנוּן ַהּשׁ

ְבַחְסּדֹו ֶאְבַטח, ּבֹו ַאֲאִמין וּ

ק ָהַאְלָמָנה ְלעֹוָלם לֹא ֶאְסַלח!" ְלֹעׁשֶ וּ

ֶלְך, יֵעְך," ָאַמר ַהּמֶ "ְלִכי ִעּמֹו ְויֹוׁשִ

ֶלְך. ל ַהּפֶ ְסַער ּכָ "ִאם יוַּכל"... הֹוִסיף, ַויִּ

ֲעֵמיֶהם ָהַאְלָמָנה ְוָדִוד ימוּ ּפַ ָיּׂשִ ַו

ר ִהְתִמיד. ּקֵ ׁשַ ּלְ ֵכן ׁשֶ ית ַהּשָׁ ֶאל ּבֵ

ַבׁש?" י ַהּדְ ֵדּ ִוד: "ֵהיָכן ּכַ ַויֹֹּאֶמר לֹו ּדָ

ׁש. ִלי ֲחׁשָ ֵכן ּבְ ה," ָעָנה ַהּשָׁ "ֵהם ּפֹ

ְכָנם, ִוד ְלרֹוְקָנם ִמּתָ ַוְיַצו ּדָ

ל ָהָעם. ים ְלֵעיֵני ּכָ ּדִ ר ַהּכַ ּבֹ ׁשְ ַויִּ
ְקֵלי ָזָהב ָנְצצוּ ֵני ׁשִ וְּבתֹוָכם ׁשְ

. צוּ ּפְ ּנֻ ים ׁשֶ ּדִ ָדְפנֹות ַהּכַ ְבקוּ ּבְ י ּדָ ּכִ

ָקִלים: ֵני ַהּשְׁ ִוד ֶאת ׁשְ ָאז ֵהִרים ּדָ

ְגִלים ֵני ֵעַדי ַהִנּ ה ֵהם ׁשְ "ֵאּלֶ

ע ׁ ֵכן ְמֻרָשּ ל ׁשָ ִפים ֲעוֹונֹו ׁשֶ ַהחֹוׂשְ

ע!" ׁשַ ַזל ַאְלָמָנה ְולֹא ִיוָּ ּגָ ׁשֶ

ע ְפׁשָ ֲעוֹונֹו ַהּנִ ב ּבַ ּנָ ס ַהּגַ ִנְתּפַ

ה. דֹון ָלִאּשָׁ ּקָ ֹוֶדה ְוֶהֱחִזיר ַהּפִ ַויּ
 

. ְמעוּ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ִזְקֵני ָהָעם ֶאת ַהּמִ

, ַער", ָאְמרוּ ּנַ "רוַּח ֱאלִֹהים ּבַ

"ָראוּי הוּא ִלְמלְֹך, ֶזה ַצו ָהֵאל.

ָרֵאל!" י – ֶמֶלְך ִיׂשְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּדָ
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חכמת הנער דוד
שמחה סיאני

סוף מעשה במחשבה תחילה
אדם בחייו, צריך לחשוב תחילה בטרם יעשה מעשה, שאם לא כן, עשוי הוא לשגות,  להיכשל 

ולשלם על פזיזותו מחיר יקר.

בסיפורנו זה: "חכמת הנער דוד", אנו רואים את נושא "סוף מעשה במחשבה תחילה", הבא לידי 
ביטוי בדרך קבלת ההחלטות של גיבורת סיפורנו – האלמנה העשירה.

עמדו בפני האישה הבודדה מספר דילמות, שכל אחת מהן הייתה כבדת משקל. טעות מצידה, 
הייתה עשויה לסכן אותה ואת בני ביתה, ולכן, כל מחשבה בטרם מעשה, הצילה את האלמנה 

מכישלון ובסופו של דבר, ידה הייתה על העליונה.

מספר דילמות מתגלות לעינינו בסיפור: "חכמת הנער דוד". כל דילמה "מצמיחה" דילמה נוספת 
בפני האלמנה ומגיעה לפיתרון במחשבה תחילה, ככתוב: "סוף מעשה  במחשבה תחילה" ("לכה 

דודי" – מתוך תפילת ערב שבת).

העם  בת   – אויב  לַעם  בת  בבחינת  שהיא  האלמנה,  האישה  של  מעמדה   – הראשונה  הדילמה 
היהודי, בזמן מלחמה, כשידו של העם הפלישתי על העליונה.

בה  התאהב  בה,  הבחין  הפלישתי  הנציב  ועשירה.  מראה  יפת  אלמנה,  הייתה  האישה  כאמור, 
ורצה לקחתה לביתו. היא כמובן התנגדה, אך לא יכלה לומר דבר, כי הוא הכובש והיא אישה 
בודדה. כיצד במעמדה הנחות תוכל להתמודד עימו. האם תיעתר לבקשתו בלית ברירה, או תסרב 
לבקשתו? האישה הבינה שהיא חסרת אונים ואז גמלה החלטה בלבה להימלט הרחק מאשקלון, 

העיר בה גרה, ובכך לבטל את רוע הגזירה.

והיא  רבים  זהב  היו ברשותה מטבעות  – בהיותה עשירה,  דילמה שנייה  בפני  עתה עמדה היא 
הייתה צריכה להחליט, האם תיקח עימה את מטבעות הזהב שברשותה למקום מחבואה מחוץ 
אותה,  ולשדוד  באוצרה  להבחין  יכולים  אנשים  והרי  אותם?  תישא  איך  כן,  אם  לא?  או  לעיר 
בת  כבּודה  "כל  זמנים  באותם  שכן,  למחייה,  כסף  לה  באין  ילדיה  לפרנס את  תוכל  היא  ואיך 
מלך פנימה" (תהילים מ"ה, י"ד). הנשים בזמנו לא היו יוצאות לעבוד מחוץ לבית, אלא עסוקות 
בגידול הילדים ובאורחות הבית. הגברים בלבד עבדו ופרנסו את בני המשפחה. כך נעשתה אז 

חלוקת התפקידים בין בני הזוג.  

האלמנה החליטה, שהיא לא תיקח עימה את אוצר המטבעות שברשותה, כי כאמור זה מאוד  
מסוכן. אך עתה צצה בפניה דילמה שלישית –  היכן תניח את אוצרה ואיזה מקום מחבוא תמצא 
הנסתר מֵעין איש? לאחר מחשבה החליטה האישה להניח את מטבעות הזהב שלה בתחתית כֵדי 
הזהב,  איש במטבעות  יבחין  לא  כך  עד שפת הכדים,  דבש טהור  לשפוך  ועליהם  גדולים,  חרס 

חשבה, כי הרי צבעם הזהוב של המטבעות כֵעין צבע הדבש.

כֵדי  ביֵדי מי להפקיד את   – דילמה רביעית  בפניה  פותרת את הדילמה השלישית, צצה  בעודה 
הדבש, והאם לתת ֵאמון בשכנה, הגר בסמוך לביתה? כי הרי כתוב בבראשית ו', ה': "וירא ה' 
כי רבה רַעת האדם בארץ וכל יֵצר מחשבות לבו רק רע כל היום". לבסוף ראתה האלמנה שאין 
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לה ברירה והפקידה את כדי הדבש בידי השכן, בנוכחות שני עדים, וברחה מהעיר אשקלון, כדי 
למנוע מנציב פלישתים שחמד אותה לקחתה לביתו.

הימים חלפו, המלחמה בין ישראל לפלישתים המשיכה, עד שהייתה ידה של ישראל על העליונה 
והיא ניצחה במערכה. הנציב שאיים על חייה מת בקַרב, והאלמנה חזרה לביתה ודרשה מהשכן 

את כֵדי הדבש שהפקידה בידיו בנוכחות שני העדים. 

השכן החזיר לה את הכדים, אך בלי מטבעות הזהב שהניחה בתחתיתם. האישה נחרדה ועמדה 
גם  ולהיעתר  צדק,  משפט  להוציא  יכולה  אכן  המשפט  מערכת  האם   – חמישית  דילמה  בפני 
לחלשים בחברה, דוגמתה? להזכירכם, האישה חיה בחברה פטריארכאלית גברית ומעמדה היה 

חלש מעיקרו, ובהיותה אלמנה ללא גבר שיגן עליה, קל וחומר. 

חשבה האלמנה תחילה והחליטה לגשת לשופט היושב בשער העיר, שיסייע בידה לקבל את זהב 
מטבעותיה אותם הפקידה בידי שכנה. השופט שמע את טענותיה ודחה אותן, כי העדים ראו רק 

דבש בכדים ולא את מטבעות הזהב שבתחתיתם.

חשבה האישה בשנית, והחליטה לפנות לשאול המלך וזקני הַעם, בתקווה שיוציאו משפט צדק. 
גם מהם לא  באה לאלמנה הישועה, ושאול המלך שלחה מעל פניו.

כשחזרה לביתה בוכייה ומאוכזבת, פגשה בנער דוד, והיא ניצבה בפני הדילמה השישית – האם 
להיעתר להצעתו של נער צעיר – הלא הוא דוד –  להוציא את משפטה לאור, לאחר  שלא זכתה 

למשפט צדק מגדולים ממנו?

לאחר מחשבה אמרה בלבה האלמנה שאין לה מה להפסיד, ונעתרה לבקשתו של דוד לבקש את 
רשותו של המלך שאול שהוא יטפל בעניינה. המלך בז בלבו לנער דוד, כי לא האמין שצעיר זה 

יצליח במקום בו הוא נכשל,  והתיר לו להוציא את צדקת האלמנה לאור.

והסוף ידוע, האלמנה זכתה במשפט צדק, והשכן בא על עונשו: הוא הוצג כרמאי בפני כל בני 
העדה והחזיר לאלמנה את כספה.

אבל, ראינו כאן דבר נוסף, את גבהות לבו של שאול המלך ביחס לנער דוד. שאול לא ציפה שנער 
כה צעיר וחסר ניסיון יוכל להכריע במשפט כזה שאין בו על מה להתבסס, והלא העדים לא ראו 
כל מטבעות זהב בכֵדי הדבש. שאול המלך סבר, שרק הקב"ה או נביא יכולים להגיע לפיתרון 

תעלומה כזאת. 

וניסיון  צעיר, חסר השכלה  ייתכן שאדם  בזה שסבר שלא  בא הפקפוק של שאול המלך  מכאן 
כידוע, "רבות מחשבות בלב איש  פני השטח כקשה. אך  על  בעיה שנראית  לפענח  ֵידע  משפטי, 
ועצת ה' היא תקום" (משלי י"ט, כ"א), גם כשמדובר באיש שהוא במעלת מלך. רוח ה' הייתה 

בנער דוד, שהוציא משפט צדק לאלמנה, למלוך על ישראל, וכך היה!

יש  כי  שבחבורה,  הצעירים  של  בחכמתם  לזלזל  שאין  גם,  למדנו  דוד"  הנער  "חכמת  מסיפור 
קנקן חדש מלא ישן – זאת אומרת, שנוכל לפגוש בחיינו אדם צעיר שהוא מלא בחכמה עתיקה. 
ולעיתים, נוכל לפגוש אדם מבוגר שהוא כקנקן ישן אך ריק, שאפילו חדש אין בו –  והכוונה היא, 

שלמרות שהאדם מבוגר וׂשבע ימים, אין הוא חכם. 

מכאן אנו למדים, כי מניין שנותיו של האדם, אינו בהכרח מורה על תבונתו ומן הראוי, שנקשיב 
ונלמד גם מהמבוגרים, אך גם מהצעירים שבינינו.
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מאת עוזי קייש

מצא את הקשר בין 12 המילים הרשומות בכל יב הסעיפים שלהלן , כאשר כל מילה מסומנת בקו המתוח 
מתחתיה, לבין חג החנוכה. א) ענה על השאלות הבאות. מעל כל צורה עליך לרשום את האות המתאימה 

של הפתרון. לשם כך עליך להעזר ב"מפתח" - הצורות, המופיע בהמשך.

חידון חג החנוכה

� �
��
��	���!�"���	���	����������#���
���������������������	����������������������������	����"��������

��
������ !��	������������	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�"���	����������	��
����$����������������������������������������������������	�����
������������
�����
���������������� �

� �� �

���!�������������%����������%����%������������	����������������������&����������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������� �������%�������	$���&��������
�������������%����� �
�������������
����������������������������������� �

������&�
�	�����������������
��	����������������&������%�������
���������	��%�����$���������������%������� �

� �

���!�&����%��	���	����	�
�������&�����%��	���	��������������
��������%�����
��%����
��������������������������� �
���������������������������������������������������������
�%����������
���	���	�������	�����	�������������������������������������������� �
��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�%��%�%�����������������������������	
�����	������������������%���������	
��%��	�����������
��	�%���������

������	
�������������������$�����������������$�����������	��������
����
�%��������	�����	
����������
���

 

�%�!��������������
�������$#������	�
���������
��	�
�
����������������������������%����	�
����������	����	�
�
����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������� �

�������������������������	�
���������	������	�
�
����������������������������%��	�
�������	�����������
���$���� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �

� �

���!	�������� �����������	���	��������������
�����$��
����������
�����
������'������������������������������ �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��������������	�����������������������������������
���	����������������������	
��������������������	�����$��������� �
�������������������������������������������������������	����
����� �

��	���������'�����%�����������	���������������������������������������%
�������%�
��%��
����%�����%�
���%������
�
���
����������
�����
������#������������������������������
��	����������������	�������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����
������� �

���!	�%�������� ����������%����������
��'�����%����������%����	������%�������������������	�����$�����
��������
������������������������������	��
���������	
�������������%��	
����������������%�������������������� �

��������������������������������������
��������	������	�������
�����%��������������	
��������������������������������	
��
��

��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���������������%$����������	
�������%�'�������	��������������
���
���%����������
�����$�������������������������� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �

���������%�������������%���������������������������������������������������������������	���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��
����&����%�������'��������
�����
����������&����������
����
���������	���

� �

���!"���������	����� ���"���	��%�����%����������
�����$���������"��������	�����	������'������	�������

��������
�����
����������������������������������������������������������������������������������	������%�#�������	�	���%����������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����

� �

��������������������	��%���%�����������
�����$��������������������'����
��	�������	 ��������������������������������������
(����������������������������&��������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���� �

���!�������
���������
��
���	�
��� �����������������������������
��������� ���������������������������	��������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������
����
��� �

((��������������������� ����%�������������������	������������������������������������������	�����������	�%����	��������������
��������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������

����
�	��$�����	�������
���������������%��������
������	�������������������������	�
�
����

� �



54

 
����������	
����
����������������
����
��
�	�����
�������	
��
������	
����������������
����
����

�������	
����������� ���!�����������������������	��	
�����������������������
	��������������	�
��
����	�����������������������������������������������������������
�"""�������	��
�����������������������������
��� �

�������������������������������������������������������������	���
� �
����"�����
���������	
��#
	�����
��
���
������	����������������
����
�������
������
� �������	�����

�������
�������

$�
���������
���������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
����� �

 
������
������������������
���������
�����
��������������
����������
����������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
����� �

�������������!����������	�������������	����������"��
��������	���%�����	�	
�������������
	����������

������� �
�������
��"�����	������
�������������������������������������������������������"���	�������������	����
	������
����������� �

�����������������������������������������������������������������������������������������	��
������������������� �
� �

#���������
����������
�������
� �������	������
	�����
��
���
������	�����������������
����
����
�������������������
�������
������������������
�������

$�
!�������������$��������
�������������������������

�������������������������������������������������������!��"�$����� �

����������������	��
����������������������� �

����������������������������
��������"���
������
��������	�������
����
���������
����	���������
!��
���������
�������������������������������"���������
����	���!�������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������
� �

�������	����	
���������	
�	����
�������	��	�������������" ��
�
�%�
������	��	���������������	
���
�������	����	
���������!���������������!���"%�
�
�	�
��

������������������������������������������������������������������������������ �
� �

�	���
$���%����	
�����������	���������������������������������"	��	��� �
� �

�"""��������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������������������������������������� �

����������������	�����������������������	�����������������������������������������������	�����������������	���
�
� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	���������	��
�����������������������������������	����������������������������������������������������������������������� �
� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��	���������	����������������������	������������������������������	��
�����������������	�����������������������
���������������������� �
� �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����������	��	���
�����������������������������������������������������������������	���������������	�������������������������
�������������� �
� �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������	��������������������������������������������������������������������������������������  ����������������������������������� �
� �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������	�����������������������������������������������	��	���
������������������������	��������� �

� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����������������������	��������������������������������������������
�������������������������	������������������������������������������������� �
� �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"""���
������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
������������

��

�������
� �

�������
� �

��� !��
� �

���"	��
� �

���#���
� �

�������
� �

���$��
� �

�������
� �

���%���
� �

���&
��
� �

���'(��
� �

���)���
� �

�������
� �

���*���
� �

���+,��
� �

���-���
� �

�������
� �

����.��
� �

���/���
� �

�������
� �

���0���
� �

��������
� �

���1���
� �

���2���
� �

���34��
� �

���56��
� �

��78 
� �

� �� �� �

��



55

מלאכות יד

פעילויות לחודשי מרחשוון-כסליו/ מאת מלכה אהרונסון

חומוס,  גרגרי  סוכר,  אורז,  כמו:  למוצרים יבשים  חודרת  והלחות. הלחות  בחודש חשוון מתחילים הטל 

גרעינים, קטניות וכו'. פטנט קל ונוח - בית קיבול לאחסן את המוצרים היבשים שאפשר להניח אותם בכל 

מקום.

1. כלי איחסון לקטניות

החומרים:

� בקבוק ריק של שתייה קלה.

� שקית ניילון של כריכים.

� מספריים.

ההכנה קלה ופשוטה:

חותכים מסביב לבקבוק ומשאירים את האלכסון של הבקבוק   �
(משאירים בערך 7-8 ס"מ) מוודעים שהשוליים לא יהיו חדים.

את המכסה מניחים בצד וכך נשאר על הבקבוק חישוק.   �

� מורידים את החישוק בזהירות, משחילים את שקית הניילון 
ומחזירים את החישוק כדי שיחזיק את שקית הניילון. מתקבל 

כלי קיבול סגור והרמטי לאיחסון.
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2. עץ השבשבות
לקראת חודש חשוון מזג האוויר משתנה ורוחות מנשבות לכל עבר. זה הזמן להכין עץ שבשבות המראות 

את כיוון הרוח.

כל חניך מכין שבשבת בצורה אחרת. 

החומרים:

שלא  (כדי  דק  פלסטיק  עשוי  חומר  כל  או  שולחן  של  ניילון  או  לילינאום  או  פרספקט  גיליונות   2-3  �
יתקלקלו בגשם) - תלוי בגודל השבשבות (מספיק בערך ל-10-15 שבשבות).

� סיכה מתפצלת.

� מקל.

� מספריים.

ההכנה:

גוזרים מרובעים, מקפלים אותם למשולש מסמנים ושוב   �
מקפלים למשולש ומחזקים את הקיפול.

� פותחים את הקיפולים וגוזרים שני שליש פנימה.

� מקפלים פנימה ונועצים במרכז סיכה מתפצלת.

לגיוון

� אפשר לגזור בפיתולים או בכל צורה אחרת.

� לאחר שהשבשבת מקופלת והוכנסה הסיכה אפשר לראות 
שהיא מסתובבת.

� כדאי להכין את השבשבות בגדלים שונים ובצורות שונות.

תוקעים את השבשבת על מקל. תולים את השבשבת על   �
עץ קרוב.

לחניכים הגדולים יותר: אפשר למדוד את כיווני הרוח על   �
ידי סיבובי השבשבת.
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פעילויות לחנוכה

1. סביבונים
סביבון סוב סוב סוב - חנוכה הוא חג המשחקים (סביבונים מחומרים נפסדים)

החומרים:

� קרטון של ביצים.

� אבנים קטנות.

� בריסטולים צבעוניים.

� שיפוד.

� דבק פלסטי.

� מספריים.

ההכנה:

גוזרים את קרטון הביצים (החלק הבולט) לקונוס (2 לכל חניך).  �

� גוזרים מהבריסטולים הצבעוניים 2 פרחים שווים לכל חניך ומקפלים 
את הבריסטול לשניים כדי שיצא מדוייק.

לאחר שכל החלקים מוכנים מחברים:

מכניסים את השיפוד לקונוס של הקרטון (מכניסים כ-3-4   �
אבנים).

משחילים את 2 הפרחים ואת הקונוס השני על השיפוד.  �

שיתחבר  כך  הקונוס  שפתי  על  פלסטי  דק  מעט  מורחים   �
לפרח העליון וכנ"ל לפרח התחתון.

� מהדקים ופותחים את הפרח - עלה למעלה ועלה למטה.

אחר  קישוט  כל  או  בפסים  הביצים  גביעי  את  מקשטים   �
מהבריסטולים הצבעוניים (אם הנייר מבריק זה עדיף ויפה 

יותר).

מסובבים על הצד שבו הכנסנו את האבנים (הצד הכבד   �
למטה - וכך הסביבון מסתובב מהר יותר).

נ

פ
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2. חנוכיה מחימר

החומרים:

� חימר שנשרף בתנור ביתי - בערך ¼ ק"ג לכל חניך (להשיג בחנויות יצירה).

� חתיכת בד ישנה בגודל 40X30 שתשמש כמשטח עבודה.

� 9 כוסיות של נרונים (לאחר השימוש).

� שקיות משומשות.

צבעי אקריליק - אפשר לקנות רק 3 צבעי יסוד ולערבב את הצבעים לגוונים שונים.  �

� בקבוק זכוכית ריק או חתיכת מקל של מטאטא (לרידוד).

ההכנה:

כל חניך מקבל ¼ ק"ג של חימר, מכניסו לשקית ניילון ומכה מספר   �
פעמים על השקית (על הרצפה) כדי להוציא את האוויר ממנה.

פורשים את הבד על השולחן ומגלגלים את החימר לנקניק ומרדדים   �
לאורך ולצורה הרצויה, יש לקחת בחשבון שצריך להניח 9 כוסיות 

של נרונים, וכן לא יותר דק מ-1 ס"מ כדי שלא ישבר.

בסיום  שמן.  של  נוריות  כמו  לעצב  אפשר  הנרות  של  הכוסות  את   �
העיצוב ישקיעו פנימה את הכוסיות לתוך החימר. כל חניך יחליט 

אם הוא רוצה חנוכיה מנרות או עששיות לשמן. הנריות מקבלות 

כל צורה בקלות רבה על ידי כיפוף בעזרת האצבעות.

בהזדמנות זו ניתן ללמד את הילדים דיני חנוכיה כשרה

צריך שיהיה רווח שווה בין נר לנר - כי צריך להבדיל בין נר לנר.  �

כל הנרות צריכים להיות בקו ישר ולא בעיגול.  �

השמש צריך לבלוט משאר הנרות (או גבוה יותר או נמוך יותר,   �

או במרחק מכל הנרות האחרים).  

ככל שהחניכים בוגרים יותר ניתן להוסיף עוד על דיני   �
חנוכייה כשרה.

כאשר החנוכייה מוכנה מכניסים אותה לתנור אפייה   �
בייתי למשך כ-20 דקות בחום של 1800.

אם החנוכייה עבה מדי דרוש יותר זמן אפייה ואם דקה החנוכייה פחות זמן. ן� 
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3. חנוכיה מסוכריות
מסיבה/ארוחה משותפת בחג החנוכה. כל אחד מביא משהו והחניך מביא מפרי יצירתו - חנוכייה מסוכריות.

החומרים:

� 9 שיפודים לכל חניך.

� ½ ק"ג סוכר (מספיק בערך ל-10 חניכים).

� ¾ כוס מיץ ממותק עם צבע (אפשר אדום, צהוב וירוק - במקום צבעי מאכל).

� פירות העונה - תפוח עץ, אגס, תות, מילון וכו' (שיהיו מוצקים).

ההכנה:

מבשלים את הסוכר עם המיץ הממותק על אש נמוכה עד שהסוכר   �
נמס (לשים לב לא לבשל יותר מדי זמן שהסוכר לא ישרף והצבע 

ישאר).

חלקים  ל-8  אותו  לחתוך   - הפרי  את  להכין  כדאי  הבישול  לפני   �
שווים וחלק אחד גדול יותר (שמש). השמש יכול להיות פרי אחר.

� נועצים בפרי את השיפוד ומכינים אותו לטבילה בסיר עם הסירופ.

בסירופ  הטבולים  הפירות  את  נסדר  שבה  הכוס  את  מכינים   �
להתקררות ומסדרים את השיפודים כמו חנוכייה. 

� קושרים בגומיה שלא יזוזו ואחר כך קושרים בסרט.

חנוכה שמח
חג שמח
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4. סביבונים מחומרים נפסדים

החומרים:

� 2 בתי נרונים ריקים לכל חניך.

� בריסטולים צבעוניים או ניירות צבעוניים.

� דבק סלוטייפ דו-צדדי.

� מספריים, דבק פלסטי, שיפוד, 5-6 אבני חצץ קטנים, פטיש ומסמר.

ההכנה:

בעזרת הפטיש והמסמר מחוררים חור באמצע בתי הנר ומכניסים   �
לתוכם את האבנים.

השיפוד  את  מכניסים  היטב,  וסוגרים  מחברים  הדבק  בעזרת   �
ומהדקים עם הדבק.

הסביבון  סביב  ומדביקים  ונרות  סביבונים  מהבריסטול  גוזרים   �
לקישוט.

לשידרוג

לגזור פרטים קטנים אפשר לתת  יכולים  לחניכים הצעירים שלא   �
מדבקות צבעוניות.

של  או  החניך  של  תמונה  לבקש  ניתן   - יותר  הבוגרים  לחניכים   �
אח או של חבר (לו הוא רוצה להעניק את הסביבון) ולהדביק את 

התמונה למעלה אחרי החירור.

ה פ
 ג 

נ
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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.

חנוכה
סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

לאור הנרות - (יסודי וחט"ב)  - 300 (כ.ר.), 227 (א), 24 - 5128 - סיפור מלחמת המכבים מופיע בסרט    �
בצילומי ציורים בשיטת האנימציה - עותק אחד של הסרט בשפה האמהרית (בהפקת נהורה).

פירסומי ניסא (יסודי) - 183  (כ.ר.), 25 - 5128 - חנוכה: פירסום הנס מתבטא בהדלקת נרות חנוכה;    �
הדינים והמנהגים הקשורים בחג (מהסידרה "קשת וענן").

החשמונאים - (יסודי) - 183 (כ.ר.), 25 - 5128 - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה (מהסידרה "קשת    �
וענן").

חנוכה - מבט אל העבר - (על-יסודי) - 329, 534 , 5355, 5416 - מהדורה דמיונית של "מבט לחדשות"    �
מתקופת החשמונאים.

חנוכה - חג דתי וחג לאומי - (על-יסודי) - 536, 5417 - דיון בהשתתפות הרב יואל בן נון והסופר יורם    �
קניוק (מהסידרה "שבעים פנים").

- סרט אנימציה, המתאר, בשילוב של היסטוריה   5128 - (ר), 390   173 ,30  - (כל הגילים)   - אורות    �
ואגדה, את סיפור חנוכה ולקחיה לדורות (בהפקת גשר).

המכבים - 502 (ר) 5418, 5193  (בהפקת גשר).   �

היום השמיני - 66 (אנג), 535 (ר), 5417 - ברקע הסרט ויכוח בין בעל לאשתו אם להכניס את בנם    �
לבריתו של אברהם אבינו (בהפקת גשר).

חגים ומצוות - 193 (ר) 5418 - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזה, תפילין, בהפקת הסוכנות היהודית.   �

חידון - 239, 5416 - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה (מתוכנית "פיצוחים").   �

Hanuka  - 287 (אנגלית), 5417 - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה - דינים, מנהגים ושירים.   �

חנוכה - 879, 5416, 5418  - (מסידרת "פרפר נחמד"), (כיתובית ברוסית).   �

חנוכה - 882, 5416 - חג מדליק, חנוכה, דמי חנוכה לפינגי (מסידרת "פרפר נחמד").   �

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - 988, 5355 - שירי ילדים.   �

חומר עזר
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כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - 1117, 5355 - תיאטרון בובות של נעה אריאל מספר    �
את סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.

5418  - מבראשית - הרב מוטי אילון.

קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

ראה אתר האגף 

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

מקורות קצרים 

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

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

חנוכיות - (משרד החינוך)

חג החנוכה  -      3006

חנוכה בקהילות ישראל (זאב רדובן).  -      3007

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

המרכז "מלמדיה" פיתח והפיק תקליטור "בית יהודי. ספריית מולטימדיה לכל המשפחה".
הספרייה מציעה מגוון רחב של חומרי לימוד לילדים והורים בשפה הרוסית.

התקליטור כולל: 
* משחק מחשב, המציע מפגש עם דמויות מן ההיסטוריה היהודית,
* משחקי מחשב ותכנית לימודים מתוקשבת העוסקת בחגי ישראל,

* סיור וירטואלי בבית היהודי ובמורשת היהודית שהוא שומר בין כתליו,
* סרטוני אנימציה חינוכיים המציגים מושגים יהודיים,

* ספרים ומאמרים למבוגרים בנושאים שונים,
* הדרכה למורים, מדריכים והורים,

* סיפורים לילדים ועוד ועוד.
אנחנו מבקשים להפיץ את התקליטור בהיקף רחב בקרב משפחות, מוסדות חינוך, תכניות קהילתיות 

וקהל הרחב של דוברי רוסית.
http://www.youtube.com/watch?v=ns2yV3b59JQ :מצגת על התקליטור אפשר לראות ב

במקביל אנחנו מפתחים אתר אינטרנט שבו יוצגו חלקי התקליטור, מאמרי הסבר והדרכה וגם אפשרות למשוב.
http://www.melamedia.org/click :כתובת האתר

מחיר התקליטור 35 ש"ח, ברכישת יותר מ-10 עותקים יינתנו הנחות משמעותיות.
אנחנו פונים אליכם בהצעה לשיתוף פעולה במפעל החינוכי החשוב הזה ובבקשה לעזור בהפצת התקליטור.

נשמח לשמוע הצעותיכם ולענות על שאלותיכם. 
ד"ר יונה שניידר  - yona@judaicru.org טל' 054-5746927

להזמנת התקליטור:  click@melamedia.org טל' 02-6222486
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פתרון לתשבץ חנוכה

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת נח         

ב  (1
ג  (2
ג  (3
ב  (4
ג  (5
ד  (6

פרשת לך לך
ד  (1
ג  (2
ג  (3
ג  (4
ג  (5

א  (6

פרשת וירא
א  (1
ג  (2
ג  (3

א   (4
ג  (5
ב  (6

 ל ו בח ר י נפרט י פ
 ו ר  ד ג יסה גח  נח
 ד י ר י  נ פ ג ממ ו ד
  ד ו ר ע ס ס נ דח 
 י  בה א למ א י  ז
 ומא  ע ר  ע נ  נ ד ב
ח  י ב צ נ בקח צ י  ו
 נ ר  ו לס כ ב ו כ  לט
 נ ו ר י נ  ל  ר ו עס י
המ י נ שמש  ב וק נ
 ג ל י  לת  בק  נ רס
 ד קשח מ  לחה ק
 יה  ו נמא לח ר מ י
  וה ב  ר ו כ  פ ע ר 
ח צק ש ו ר ית  ד וש
ח לש ותמ ש נסה נח

פרשת חיי שרה
ג  (1
ב  (2
ג  (3
ב  (4
ג  (5
ג   (6

פרשת תולדות
א  (1
ג  (2

א  (3
ד  (4
ב  (5
ד  (6

פרשת ויצא
ד  (1
ד  (2
ג  (3
ב  (4
ב  (5
ד  (6

פרשת וישלח
ב  (1
ד  (2
ד  (3
ג  (4
ב  (5
ג  (6

פרשת וישב
ב  (1
ג  (2
ג  (3
ג  (4
ג  (5

א  (6

פרשת מקץ
ב  (1
ב  (2
א  (3
ב  (4
ב  (5
ד  (6
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פתרון חידון חג החנוכה
שמאל נר תדליק ימין מזוזה א)  

שמונים ושמונה ב 
בעלי תשובה, תשובתם ג)  

חודש, שבת, מילה ד)  
1) שואל, ומדליק   2) שואל, ומדליק ה) 

1) ושורפין, ושרפת   2) הנותר, ושורפו. ו)  
1) שלושה טפחים   2) שלושה טפחים ז)  

שמיני , שמיני, שמיני, שמונה ח)  
1) עשרה טפחים 2) עשרה טפחים ט)  

1) עשרים אמה, עשרים אמה, 2) עשרים אמה י)  
עשרים וחמש יא)  

תרד יב)  

האימרה המתקבלת:
מצינו שהכתיבה בראש-השנה והחתימה ביום הכיפורים וגמר הדין בהושענא-רבא, עכ"ז אף שיוצאין הפתקין הנגזרים 

אין להם כח להתקיים עד חנוכה אולי יתקן האדם מה שעיוות, נמצא שקדושת החג נמשך והולך עד חנוכה שאז ניתן 

רשות לקיים הפתקין, לכך יש לו לאדם להמשיך על עצמו ולקשר קדושת חג הסוכות עד חנוכה                             

(זרע קודש) 




