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חודש המורשת היהודית - תשע"ב

זוכים אנו השנה לציין את חודש המורשת היהודית ה-כ'. אירוע זה, הנערך 
האגף  של  הרבות  לפעולותיו  ומיוחד,  מוסף  ערך  עימו  מביא  שנה  בכל 
לתרבות תורנית. הוא מאופיין במפגש שבין סגנונותיה הרבים של המורשת 

היהודית ודרכי הבעתה בעם ישראל.

מפגש החברתי והתרבותי  שילוב הסגנונות הללו בא לידי ביטוי בחודש זה, בַּ
בין קהלים שונים. הוא מתקיים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, 

האזוריות, ומוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ. 

חוויתיים.  לימודיים  סיורים  ובקיום  ועיון  לימוד  בערבי  מצוינת  זו  פעילות 
עברית- שירה  משלבים  השונים  המוסיקליים  והמפגשים  הקונצרטים 
ישראלית, יחד עם פיוטי המזרח, המתובלים בחזנות מערבית. באירועים 
והתיאטרון השונים. אלה מציגים לציבור  נוטלים חלק אמני הבמה  אלה, 
את מיטב הרפרטואר, המתחבר למורשת היהודית. כולם יחד, יוצרים חגיגה 
אחת גדולה ודיאלוג רוחני וערכי עם שורשיה של תרבותנו עתיקת היומין.

וראשי  זו: לראשי הערים  וברכה לכל העוסקים במלאכת מחשבת  תודה 
תורנית  לתרבות  היחידות  ומנהלי  לרכזי  והאזוריות,  המועצות-המקומיות 
ברשויות. יבואו על הברכה גם חבַרי במטה האגף: לסגן מנהל האגף - מר 
ציון מנצורה ולמפקחים המחוזיים, הרב ב"צ מזרחי, הרב ד"ר אליהו אביעד 

ומר חיים שני. 

מידע על הפעילות בחודש זה, ניתן לקבל באתר האגף: 
www.education.gov.il/toranit

בברכה

שמריהו הרמן

מנהל האגף לתרבות תורנית
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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון

 )אירועים ואתרים(

חודש אייר
הקדמה

שם החודש:

שמו המקובל של החודש במקרא הוא "החודש השני" וכך הוא נזכר במקרא. 

בנוסף חודש אייר נקרא במקרא בשם "זיו". שם זה מופיע בקשר לבניית בית המקדש 
הראשון בידי שלמה המלך וכך נאמר "בחודש זִו, הוא החדש השני לִמְלֹךְ שלמה על 

ישראל, ויבן הבית" )מלכים א, ו, א(, וכן "בשנה הרביעית יסד בית ה' בירח זִו".

השם "אייר" אינו נזכר במקרא כלל - זה אינו שם עברי. מקורו בבלי ופירושו אור )כמו 
"זיו"( והוא בא להדגיש את האור המיוחד שישנו בעולם בחודש זה, הבא אחרי חודשי 

החורף הקודרים.

גדולי המקובלים מצאו בשם זה רמזים וסודות עמוקים. אייר - ראשי תיבות "אני ה' 
רופאיך - חודש שהוא טוב לרפואת הגוף והנפש. על חודש אייר המסורת אומרת שכל 
אחד מימיו יפה ונאה לרפואה שכן אורו מרענן ומשיב נפש. בהישנות היו"ד פעמיים 

בשם אייר רואים חכמי הסוד רמז לכפילות כוחו המרפא של חודש אייר. 

ובקרני  מנרתיקה,  חמה  הקב"ה  הוציא  מצרים  יציאת  שלאחר  הראשון  אייר  בחודש 
אז  מני  עבדותם.  שנות  במשך  בהם  שדבקו  המומים  מן  ישראל  בני  את  ריפא  אורה 
קיים אור מיוחד בעולם בחודש זה. חודש אייר הוא חודש ריפוי מגלות ומעבדות, ואכן 

מאורעות העצמאות, הגאולה והריפוי מן הגלות התרחשו ונקבעו באייר.

על פי "בסוד חודשי השנה", מאת ש"ז כהנא

מזלו של החודש - שור 

הם  השור  וקרני  השור  יחד.  גם  תקווה  ושל  אבלות  של  סמל  הוא 
שנאמר  כפי  השדה  חרישת  את  מסמל  השור  למלחמה.  סמל  גם 
"ורב-תבואות בכח שור" )משלי יד:ד( והוא גם מזכיר את העלאת 

הביכורים שבה מילא השור תפקיד בולט.

אירועים 

יד באייר תש"כ - )1960( - פרשת חטיפתו של אדולף אייכמן ימ"ש.
על  נקבעה  שבה  הוועידה   - ואנזה  לוועידת  השנים   70 את  זוכרים  השנה 
יהודי  של  להשמדתם  כינוי   - הסופי"  "הפתרון  לביצוע  תכנית  הגרמנים  ידי 

אירופה.

ה-אס-אס  משרד  ראש   - אייכמן  אדולף  ערך  הוועידה  של  מההכנה  כחלק 
לעניינים יהודיים וגירושים - אחראי למשלוח הוראות הגירוש.

את  ערך  אייכמן  השונות.  אירופה  במדינות  היהודים  כל  מספר  של  רשימה 
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הראשי  המשרד  ראש  ימ"ש,  היידריך  ריינהרד  פיו  ועל  הישיבה,  פרוטוקול 
בסיס  על  כי  למשתתפים  אמר   .SDוה הגסטאפו  את  שכלל  הרייך  לבטחון 
"אישור קודם" שניתן על ידי היטלר ימ"ש, יש להתחיל מיד בגירוש כל יהודי 
על  אלא  השמדה  על  בגלוי  מדבר  אינו  הפרוטוקול  אירופה.  למזרח  אירופה 
"עבודת כפייה שבה יש לקוות ימותו הרוב", אבל רומז שאסור להשאיר בחיים 

את הנותרים משום שהם יהוו גרעין להתחדשות.

שבידיהם  העותקים  את  השמידו  והם  המשתתפים  לכל  שוכפל  הפרוטוקול 
לקראת סוף המלחמה. אף על פי כן נמצא עותק אחד בארכיון משרד החוץ 

הגרמני.

אט  אט  הארץ.  בכל  להלם  גרם  אייכמן  אדולף  של  והבאתו  מעצרו  פרסום 
נחשפו ידיעות על החטיפה הדרמטית, במיוחד בספרו של איסר הראל, ראש 

המוסד "הבית ברחוב גריבלדי".

בירת  איירס,  בבואנוס  והסתתר  התבוסה  אחרי  מגרמניה,  ברח  אייכמן 
ארגנטינה, בזהות בדויה. אשתו ובניו הצטרפו אליו.

לאחר מעקב מרתק אותר בפרבר מגוריו ונחטף בתחילת מאי. לאחר החטיפה 
הוסתר בדירת מסתור וכעבור עשרה ימים הוטס עם חוטפיו, יחד עם משלחת 
ישראלית שחזרה מחגיגות יום העצמאות ה-150 של ארגנטינה. איש מאנשי 

המשלחת לא ידע על החטיפה. 

מישראל  שדרשה  ישראל-ארגנטינה,  ביחסי  עמוק  משבר  חוללה  הפרשה 
להחזיר את אייכמן ופנתה לאו"ם בתביעה לגנות את ישראל.

לבסוף יצאה הודעה משותפת, על ידי שתי המדינות, על חידוש קשרי הידידות 
ביניהן.

ג באייר )הוקדם( - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
של  וגבורתם  קורבנם  את  ולהזכיר  לזכור  כדי  נקבע  הזיכרון  יום 
העם  תקומת  על  נפשם  את  מסרו  אשר  ישראל  מערכות  לוחמי 

והארץ ולהעלות את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

ועד  האו"מ  עצרת  החלטת  מיום  ישראל  עצמאות  על  במערכה 
לכריתת הסכמי שביתת הנשק נפלו כ-8,000 איש ואישה, מתוכם 
2,000 אזרחים, וזאת מתוך אוכלוסייה יהודית שמנתה בעת הכרזת 
המדינה כ-650,000 איש כ-6,000 לוחמים נפלו במערכה, לא בכדי 
שם המשורר נתן אלתרמן בפי הנופלים את המילים "אנחנו מגש 

הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".

המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות הוא מאוד חד - מתוגה לשמחה - אך 
קבעו את ההצמדה בין המועדים הללו כדי לציין את הקשר האמיץ בין קורבנם 

של הלוחמים לבין הקמת המדינה.

ד באייר )הוקדם( - יום העצמאות למדינת ישראל. 
ביום ה באייר תש"ח )1948( החליטה מועצת העם "על הקמת מדינה יהודית 



8

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

בארץ-ישראל". יום זה הוא עדות חיה לתוקפה של 
הברית האלוהית, המקשרת בין עם ישראל לארצו. 
העולם  יהדות  את  סחפה  לאומית  תחייה  רוח 
את  וחיזקה  הזינה  אשר  המדינה,  הקמת  בעיקבות 
להיות  היהודי  העם  עם  ה'  שכרת  בברית  האמונה 
המדינה  הקמת  לפני  קדוש.  וגוי  כוהנים  ממלכת 
את  ביותר  הגבילו  הבריטי  המנדט  כששלטונות 
ידי  על  בוצעו  לארץ-ישראל,  היהודים  עליית 
העפלה  מבצעי   - ואצ"ל  ההגנה   - המחתרות 
הבריטי.  השלטון  רשיונות  ללא  עולים,  אלפי  לארץ  הובאו  שבהם  נועזים, 
אירגוני המחתרת ניסו, כל אחד בדרכו, לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. 
ב-יז בכסלו תש"ח )29 בנובמבר 1947( נתקבלה בעצרת האומות המאוחדות 
של  גל  גאה  ההחלטה,  בעיקבות  ריבונית.  יהודית  מדינה  הקמת  על  החלטה 
התלהבות והתעוררות בקרב יהודי הארץ והעולם. הערבים פתחו במאבק מזויין 
יהודיים.  ויישובים  ערים  על  ובהתנפלויות  רצח  במעשי  האו"מ,  החלטת  נגד 
ביום ה באייר תש"ח )1948( , בשעות אחה"צ של יום השישי, התכנסו מנהיגי 
היישוב, חברי מועצת העם, והכריזו על הקמת מדינת ישראל. בלילה שלאחר 
מכן פרצה מלחמת השיחרור בין כל צבאות ערב לבין היישוב היהודי. בתום 
נקנתה  וכך  ערב  צבאות  עם  הנשק  שביתת  הסכמי  נחתמו  המלחמה  חודשי 

עצמאות מדינתנו בדם רב.

כ- 700,000פליטים יהודים ברחו ממדינות ערב בעיקבות גל פרעות שנפתח 
בתחילת  לארץ  הגיעו  העולים  רוב  הערבים.  על  ישראל  ניצחון  עקב  כנגדם 
ישראל התחילה בקליטת  ברירה שוכנו במעברות.  ומחוסר  שנות החמישים 

עלייה בתנאים קשים תוך הנהגת מדיניות של כור היתוך וצנע כלכלי.

יד באייר - פסח שני.

מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש בערב פסח, היה 
מביא את קורבן הפסח ב-יד באייר, והיה לו אז יום שמחה. ולכן אין אומרים 
מפסח,  שנשארה  מצה  זה  ביום  לאכול  הנוהגים  יש  זה.  ביום  בתפילה  תחנון 
לזכר קורבן הפסח שנאכל עם המצות. מועד זה של פסח שני, ניתן לבני ישראל 
בשנה השנייה ליציאת מצרים. הקב"ה ציווה אז שבני ישראל יקריבו את הפסח 
במועדו )אף-על-פי שבני ישראל היו עדיין במדבר(, אולם נמצאו אנשים שהיו 
ביקשו  הם  המקדש,  מבית  רחוקים  היו  או  הפסח  להקריב  יכלו  ולא  טמאים 
שתינתן להם הזדמנות נוספת להקרבת הפסח. כשראה ה' שהם משתוקקים 

לזה בכל ליבם, נתן להם מועד שני לתקן את מה שחיסרו ב-יד בניסן.

יח באייר - לג בעומר.

לפי המסורת ב-לג בעומר נפסקה פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי 
אין  תחנון,  בו  אומרים  אין  ההלכה  לפי  בזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא  עקיבא  רבי 
להינשא  הספרדים  )מנהג  בו  ונישאים  חופתו  ביום  לחתן  פרט  בו,  מתענים 
למחרת ב-לד בעומר(. בישראל הוא חג הגבורה. לפי דעה אחת חל ראשית 
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המרד הגדול נגד הרומאים )בסופו של הבית השני( או פרץ בו מרד בר-כוכבא 
ולפי דעה אחרת נחל בו בר-כוכבא ניצחון מסוים במלחמתו ברומאים. והטעם 
למשחקי חץ וקשת, כעין "ללמד בני יהודה קשת", לפי הדעה שיום זה הוא יומו 
של ר' שמעון בר יוחאי. לפי חז"ל לא נראתה הקשת בשמים בימי חייו והיה 
זה סימן שזכותו של רשב"י הגנה על העולם מפורענויות, ולא היה צריך בימיו 
להראות את הקשת בשמים, שהיא כידוע סימן פורענות שרק בגלל שבועתו 
פי שהוא ראוי לכך בגלל המעשים  של הקב"ה לא בא מבול לעולם אף על 

הרעים של בני האדם.

יום לג בעומר. באותו  ניתנו טעמים נוספים לייחודו של 
יצאו  ביום  בו  במדבר,  ישראל  לבני  לרדת  המן  החל  יום 
רבי שמעון בר יוחאי )רשב"י( ובנו רבי אלעזר מן המערה 
את  שביקשו  הרומאים  מהחיילים  הסתתרו  שבתוכה 
יהדותם בלימוד התורה. ב-לג  נפשם, בגלל ששמרו על 
האר"י  בקבלת  נמצא  לראשונה  רשב"י.  נישא  בעומר 
שרשב"י נפטר ביום זה ולפיכך נקבע בספר "חמדת ימים" 
ללמוד לזכרו. על-פיו נערך תיקון מיוחד ללימוד בלילה 
הספרדים  נהגו  התשע-עשרה  המאה  מראשית  וביום. 
בצפת להוליך למירון, בערב לג בעומר, ספר תורה בשירה 
ובריקודים תחת חופה מקושטת. כיום, בנוסף לעלייה לקברו של רשב"י, נוהגים 

בני נוער ברחבי הארץ להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה ובריקודים.

כו באייר תשכ"ז )1967( - פרצה מלחמת ששת הימים.
מבצע  מאז  שנים  מעשר  למעלה  במשך 
התקפות  נמשכו   )1956( תשט"ז  קדש 
הפידאיון )מחבלים( על יישובים בארץ. גברו 
ישראל.  את  להשמיד  הערבים  של  האיומים 
באביב תשכ"ז )1967( הורחק - לפי דרישת 
מרצועת  האו"מ  של  החירום  כוח   - מצרים 
עזה, מסיני ומשארם א-שייך, שם הוצב מאז 
מבצע קדש. מצרים סגרה את תעלת סואץ 
ואת מיצרי טיראן לספינות ישראליות, ובכך 
נחסם המוצא הישראלי היחיד למזרח, ששם 
ישראל  שלה.  העיקריים  הנפט  מקורות  היו 
הוקמה  מקיף.  גיוס  וערכה  לכוננות  נכנסה 

ממשלת אחדות לאומית.

ימים  שישה  שנמשכה  המלחמה,  פרוץ  עם 
בלבד, פרצו חילות השריון, הרגלים והצנחנים את המערך המצרי, הגיעו עד 

תעלת סואץ ושיחררו את מיצרי טיראן ושארם-א-שייך.

כוחות  הופגזה.  וירושלים  למערכה  ירדן  הצטרפה  ישראל,  אזהרות  אף  על 
ישראליים שיחררו את ירושלים המזרחית, את העיר העתיקה - כולל הכותל 
הירדן.  עד  והגיעו  הירדנים,  מידי  ושומרון  יהודה  ואת   - הבית  והר  המערבי 
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בצפון נכבשה רמת הגולן עד למעבר קוניטרה. כשנסתיימה המלחמה ב-10 
ביוני שלטה ישראל בכל ארץ-ישראל המערבית, במרחבי סיני וברצועת עזה.

כח באייר תשכ"ז )1967( - יום שיחרור ירושלים.

ביום זה, ביום השלישי למלחמת ששת הימים 
זה  ובכלל  ירושלים  מזרח  את  צה"ל  שיחרר 
המערבי  והכותל  הבית  הר  העתיקה,  העיר 
משלטון ירדני ששלט במקומות הללו במשך 
בתש"ח  הקוממיות  מלחמת  מאז  שנים   19

.)1948(

צה"ל התגלה כצבא למופת, המשלב חוכמה, 
תבונה ואמונה בקב"ה, עם אסטרטגיה יעילה 
ומסירות נפש, תכונות שהובילו לניצחון מהיר, 
תוך התגברות האיכות על הכמות. עם שחרור 
חלקה המזרחי של ירושלים מידי הירדנים, יחד עם המקומות הקדושים - הר 
הבית והכותל המערבי - שהיו סגורים בפנינו במשך 19 שנים, ניתנה אפשרות 
חופשית לחזור למקומות הקדושים שכמהה נפשנו להתפלל בהם והמקומות 

הללו נפתחו למתפללים ולמבקרים מכל הדתות. 

כח באייר תשס"ה )2005( - יום ירושלים ויום זיכרון לעליית יהודי אתיופיה.

הגולים,  של  צאצאיהם  הם  אתיופיה,  יהודי  בקהילת  הרווחת  המסורת  לפי 
לאחר חורבן הבית הראשון, שהגיעו למצרים ולאחר מכן ירדו דרומה לסודאן 
עד שהגיעו להרים בצפון-מערב אתיופיה, ושל קבוצת יהודים שהגיעה מתימן 
)בשלבים מאוחרים יותר(. מרבית יהודי אתיופיה היו מפוזרים במאות כפרים 
באזורים נרחבים, בעיקר בהרים בצפון-מערב אתיופיה - באזורי גונדר )בירת 
הממלכה האתיופית לפני בנייתה של אדיס אבבה(, בהם השפה המדוברת היא 
אמהרית, באזור טיגרי, בה השפה המדוברת היא טיגרינית, ובאזורי וולקייט, 
שבהם דוברים את שתי השפות. שפות אלו הן שפות שמיות וקיימות בהן אלפי 

מילים הדומות לשפה העברית.

בין השנים 1977 ל-1985 החלו היהודים לצאת מאתיופיה. מניעי העלייה היו 
בן מאות  גוון משיחי. החלום להגיע לירושלים היה חלום  ציוניים דתיים עם 
מקהילת  אלפים  עשרות  של  עלייה  ניסיון  על  תיעוד  )קיים  שנים  של  רבות 
"ביתא ישראל" - כך קרא שבט זה לעצמו באמהרית - כבר ב-1862(. בשנים 
אלה עזבו את בתיהם בחופזה ובחשאי כ-20 אלף איש ואישה מקרב הקהילה 
ונעו לעבר גבולות המדינה, בעיקר לעבר סודאן. הם הלכו ברגל באזורים לא 
נהרות  צלחו  במדבריות,  צעדו  הרים,  שרשרות  חצו  קשות,  ובדרכים  מוכרים 
צמא,  מרעב,  וסבלו  דרכים  שודדי  ידי  על  הותקפו  סבוכים,  ויערות  גועשים 
שבועות,  חמישה  עד  כשלושה  בממוצע  ארך  הרגלי  המסע  ומוות.  מחלות 
לא  חלקם  שנים.  מספר  ואפילו  שנה  שנה,  חצי  גם  נמשך  הוא  לעיתים  אך 
עמדו במסע התלאות המסוכן ומתו בדרך. בהגיעם לסודאן נאלצו להתגורר 
במחנות פליטים בתנאים קשים, כשנה עד שנתיים בממוצע, וגם פה חלו רבים 
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מבני הקהילה ומתו. במהלך המסע לישראל איבדה הקהילה כחמישית מבניה 
ובנותיה כ-4,000 אנשים.

שאורגנה  אווירית  ברכבת  בעיקר  לישראל  אתיופיה  יהודי  הגיעו  מסודאן 
של  שבשתיקה  ובהסכמה  ובינלאומי  אמריקני  בסיוע  ישראל  מדינת  ידי  על 
שליט סודאן. עד שנת 1984 הגיעו יותר מ-7,0000 מיהודי אתיופיה לישראל. 
בנובמבר 1984 החל "מבצע משה", שארך כחודשיים ובו הוטסו עוד כ-7,000 
עולים. המבצע נעצר ב-5 לינואר 1985 עקב דליפת מידע ושבירת הסודיות 
עוד  הוטסו  ובו  שבא"  "מלכת  מבצע  התנהל  כן  אחרי  חודשיים  העיתונאית. 
כ-1,200 מן היהודים שבמחנות הפליטים בסודאן לישראל. במאי 1991, לאחר 
הפסקה כמעט מוחלטת של שש שנים שבהן נותרו רבים בשלבים שונים של 
יהודים לישראל. זמן  ובו הובאו עוד כ-15,000  המסע, נערך "מבצע שלמה" 
הפכה  ממנה  והיציאה  באתיופיה  המשטר  התחלף  שלמה  מבצע  אחרי  קצר 

לפשוטה יותר.

תהליך העלייה המפרך והמסוכן היה טראומטי עבור העולים, אשר חוו אובדן, 
מוות וניתוק - חוויות קשות יותר ממה שעוברים בדרך כלל מהגרים או עולים 
העצב,  תחושות  אך  משה",  "מבצע  עולי  בקרב  במיוחד  בולט  הדבר  אחרים. 

הבדידות ורגשות האשם משפיעים גם על כל יתר בני הקהילה.

יהודי אתיופיה הצטרכו, במיוחד ב"מבצע משה", לעשות את דרכם ברגל תוך 
מאבק בתנאים הקשים בדרך, של רעב, מחלות ופורענות.

הזיכרון  יום  גם  יהיה  ירושלים  יום  כי  הממשלה  החליטה  תשס"ה  בשנת 
הממלכתי לעלייתם ארצה ולאלה שנפטרו בדרך ויתקיים טקס לזכרם בהר 

הרצל.

לארץ-ישראל  להגיע  חלומם  את  להגשים  זכו  לא  מאתיופיה  עולים   4,000
וניספו בדרך.

לבסוף נחנכה בהר הרצל אנדרטה מרשימה לזכרם.
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חודש סיוון
שם החודש:

אחת  פעם  במקרא  נזכר  "סיוון"  השם  השלישי.  כחודש  כלל  בדרך  נזכר  סיוון  חודש 
בשלושה  סיוון,  חודש  הוא  השלישי  בחודש  ההיא  בעת  המלך  סופרי  "ויקראו  בלבד 

ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציוה מרדכי" )אסתר ח, ט(.

"זימנו"  או  "סימנו"  גלגול השם הבבלי  והוא  אינו עברי אלא אשורי  מקורו של השם 
שמשמעו שמחה, משום שהוא חודש הקציר והבשלת התבואה והפירות. כמובן, עבור 
עם ישראל מעבר לשמחה הגדולה של הקציר, שמחת הפרנסה, ישנה השמחה הגדולה 

יותר, נתינת התורה, החודש של חג מתן תורה.

אך מעבר לזה לשם סיוון יש גם משמעות בעברית. אי אפשר שלא לראות את הדמיון 
בין השמות סיוון, סין וסיני.

חכמי הדרוש שואלים מדוע הוסיפו לה לסין זו של סיני את האות ו ועשו אותה לסיוון? 
הם משיבים: ה-ו הזאת באה להודיענו שהתורה ניתנה ב-ו בסיוון, שהרי בתורה עצמה 

לא פּורש היום בחודש שבו ניתנה תורה לישראל על הר סיני.

עוד באה ה-ו שבסיוון לצוותנו למלא אחר התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם עולמו 
בשישה ימי הבריאה, לקיים את התורה וללמדה, שאם לא כן הוא יחזיר חלילה את 
היקום כולו לתוהו ובוהו בשעת מעמד הר סיני בהיות הקולות והברקים על ההר העשן, 
באה ה-ו של ששת ימי הבריאה בתור עדות לדורות על כך שבלעדי התורה אין לעולם 

קיום.

סיבה נוספת לשם סיוון על שם מדבר "סין" והר "סיני" ששם ניתנה התורה ומוסיפים 
חז"ל ששם זה מסמל, שהתורה יכולה להיות שייכת לכל אשר חפץ בה, כיוון שניתנה 

במדבר - במקום הפקר.

מזל החודש - תאומים

מזלו של החודש הוא תאומים ותכליתו האירוע המרכזי מתן תורה, 
לעשות אותנו עם ישראל תאומים-תאומים זה לזה ותאומים לקב"ה. 
התיאום וההתאמה מקורם בהררי קודש, ידוע כי "חותמו של הקב"ה 
"ברא  תיבות  בסופי  בראשית  מעשה  את  חותמת  והאמת  אמת", 
אלוהים לעשות". בצירוף אחר יוצרות אותיות אמת את השורש תאם, 
ממנו נגזרו התאומים, צירוף זה פותח את מעשה בראשית בסופי תיבות "בראשית ברא 

אלוהים".

מעשה  של  החותם  הסוף  בהופעת   - בתחילתן"  סופן  "נעוץ  של  תופעה  כאן  קיימת 
התיאום  כי  ללמד   - לתחילתו  הצירוף  מסוף  ת'  האות  ובעליית  בתחילתו,  בראשית 

המוחלט והאמיתי הוא תכלית כל היצורים הנפרדים שנבראו במעשה בראשית.

לכאורה אם התבאר עד כה שחודש סיוון הוא חודש של תאומים - של גילוי ההתאמה 
- מדוע נקבע כחודש  זה מתן תורה  "ביום חתונתו"  ביטוי  לידי  והדבר בא  בין שניים 
השלישי ולא השני? אלא בהיות שחתונה שיש בה התאמה אמיתית כוללת את השותף 
השלישי, ומי הוא אם לא הקב"ה, שאז שכינה שורה ביניהם וחיים של שלמות ביניהם.

מתוך "מאמרי חניאל" שאמור לצאת בקרוב
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התאומים מתאימים להיות מזל החודש של סיוון, בחודש שבו ניתנה תורה לישראל, 
השבטים  שני  של  התורה  לימוד  כלפי  הכפולה  האחריות  את  מציינים  שהם  משום 

זבולון ויששכר.

יששכר יושב והוגה בתורה ומלמדה לרבים ואילו זבולון, השוכן לחוף ימים מספק לו 
הייתה  הללו  ה"תאומים"  בלעדי  התורה.  ולהפצת  לקיומו  החומריים  האמצעים  את 
התורה ח"ו פוסקת מישראל. שיתוף הפעולה הפורה הזה הוא מן הסימנים המובהקים 

של עם ישראל.

על פי מסורות אחרות התאומים הם משה ואהרון. הם שהוציאו יחדיו את עם ישראל 
ממצרים, הוליכוהו במדבר, הגנו עליו ודאגו לצרכיו, יחד הם הכשירו את העם לקראת 

מעמד הר סיני וקבלת התורה.

במדרש מגילת אסתר מבואר מזל תאומים לסיוון שהוא נמשל לפרץ וזרח הצדיקים 
שהיו תאומים ויצאה מלכות בית דוד מאחד מהם.

לפי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא

אירועים 

ה בסיוון תשמ"א )1981( - פיצוץ הכור הגרעיני בעיראק באמצע מלחמת איראן-עיראק.
בשנת 1963 הוקם מדרום-מזרח לבגדד 
שבעיראק כור גרעיני מדגם רוסי. הכור 
סיפק  ומאז   1969 בשנת  לפעול  החל 
עיראק.  של  המחקר  צורכי  כל  את 
לעיראק  צרפת  סיפקה  מכן  לאחר 
שחלף  ככל  "אוסירק".  כונה  אשר  כור 
שהעיראקים  החשש  התחזק  הזמן, 
אלא  המחקר  בכור  מסתפקים  לא 
מעוניינים בכור מעבדה איטלקית כדי 
אף  חוסיין  סאדם  גרעיני.  נשק  לייצר 

התבטא בעיתונות על כך:

"העם האיראני אינו צריך לפחד מהכור הגרעיני העיראקי - אין כוונה להשתמש 
בו נגד איראן אלא נגד האוייב הישראלי..."

שיטות  נבחנו  ובו  הישראלי  האוויר  בחיל  התכנונים  החלו   1979 באוקטובר 
שונות. התוכנית נשמרה בסוד והיא נודעה רק למספר מצומצם של קצינים 
והגאווה  הסיפוק  למועד.  סמוך  רק  בלבד  חלקיים  פרטים  נמסרו  ולטייסים 
הכוונה  וחרדה.  במתח  מהולים  היו  היסטורית  משימה  בביצוע  שותף  להיות 
הייתה להימנע מפגיעות בנפש במיוחד לא לפגוע במומחים הזרים אשר שהו 

בדרך כלל במקום. 

ביום א 7 ביוני ערב חג השבועות תשמ"א )1981( יצא מבצע "אופרה" לדרך 
סיני  האי  על  ויתרה  שישראל  לפני  סיני  בדרום  אשר  עציון  התעופה  משדה 
בהסכם השלום עם מצרים. שתי קבוצות של 4 מטוסי F-16 מלוווים במטוסי 
המטוסים  מישראל.  ק"מ   2000 של  במרחק  הכור  לעבר  טסו  לחיפוי,   F-15
כדי להתחמק ממכשירי המכ"ם  נמוך  בגובה  וערב הסעודית  ירדן  טסו מעל 
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של המדינות. בתחילת החג עם השמש השוקעת המטוסים הגיעו למטרתם, 
אלוף  היה  בפעולה  המשתתפים  בין  בשלום.  לבסיסם  וחזרו  אותו  השמידו 
חיסלה  הפעולה  הראשון.  הישראלי  האסטרונאוט   - ז"ל  רמון  אילן  משנה 

לפחות - זמנית - את היכולת הגרעינית העיראקית.

ו בסיוון - חג השבועות - מעמד מתן תורת ה' לעם ישראל על ידי משה רבנו, בחודש 

השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. 

שעת  בתולדותינו,  ביותר  והמכרעת  המקודשת  השעה  זוהי  העם  במסורת 
לצמיתות  עוצבו  כאן  מצרים.  יציאת  לאחר  יום   49 שלם,  לעם  ה'  התגלות 
ייחודנו, ייעודנו, תרבותנו וגורלנו, כל מצוות התורה, לרבות אותן שכבר ניתנו 
קודם מתן תורה קיבלו תוקף מחייב רק במעמד הר סיני. בצד התורה שבכתב 
ניתנה גם תורה שבעל פה, הפירושים הנלווים אליה עד היום במורשת הדורות 
של גדולי הראשונים והאחרונים ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות, כבר 
נאמר למשה רבנו מסיני )ירושלמי פאה ב:ד(. לזכר מעמד זה אנו חוגגים את 

חג השבועות ועל פי המסורת דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות.

יא בסיוון תשנ"א )1991( - מבצע שלמה - עליית יהודי אתיופיה.

תמורת  החדש,  הממשל  הסכים  באתיופיה,  השלטון  חילופי  לאחר  ב-1991, 
כופר של 40 מיליון דולר, לאפשר את העלאת שארית יהודי אתיופיה. ב"מבצע 

שלמה", שארך פחות מ-48 שעות עלו ארצה כ-14,000 איש.

בין הגורמים לעלייה היה חידוש היחסים בין ישראל לאתיופיה בשנת 1989, יחד 
עם התערערות המצב במדינה והתגברות החשש לפגיעה ביהודים, הביאו את 
מדינת ישראל ויהודי אמריקה להתגייס ולסייע להצלתם של יהודי אתיופיה. 
כסף רב שולם לשלטונות בכדי לאפשר את קיומו של "מבצע שלמה" אשר 
קיבל את שמו בהשראת דמותו של שלמה המלך, ששמו נקשר בשמה של 

מלכת שבא מאתיופיה )ראה מלכים א פרק י(.

ב-1989 הוחל בהעלאתם של יהודים שחלק ממשפחתם כבר היה בישראל, אך 
גם יהודים רבים נוספים, ששמעו על חידוש העלייה, החלו להגיע לשגרירות 

ישראל ביוזמתם ולבקש לעלות לארץ.

כאשר החלו הכוחות שהתנגדו לשלטון לכבוש שטחים מהמדינה ואף התקרבו 
במאי   24 שישי,  ביום  היהודים.  לחיי  החשש  גבר  הבירה,  עיר  אבבה,  לאדיס 
1991, בתוך 36 שעות הועלו על מטוסי אל על 14,000 יהודים ובשבת )המבצע 
התנהל בשבת באישור הרבנות הראשית לישראל מטעמי פיקוח נפש(, ה-25 
בחודש, נחת בישראל אחרון העולים שהגיעו במבצע זה. בארץ, פגשו חלק מן 

העולים את בני משפחתם אחרי פרידה של שנים. 

יותר  מאתיופיה,  הגדולות  העליות  שתי  במסגרת  לארץ  הגיעו  הכל  בסך 
בני  של  אלפים  כמה  באתיופיה  נשארו  היום  אתיופיה.  יהודי  מ-35,000 

הפלאשמורה שעומדים לעלות בעתיד.
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יג בסיוון תשנ"ט )1999( - אותרה הצוללת "דקר". 

צוללת  הייתה  "דקר"  אח"י 
את  ושירתה  בבריטניה  שנבנתה 
חיל הים הבריטי במלחמת העולם 
 1945-1943 השנים  בין  השנייה 
הישראלי  הים  לחיל  הועברה 
השם  את  וקיבלה   1965 ביוני 
שיפוץ  עברה  הצוללת  "דקר". 
כללי תוך השבחת כל המערכות 
יצאה   1968 בינואר  וב-9  בה 
שבאנגליה  פורטסמות'  מנמל 

לנמל הבית בחיפה.

ביקשו  מהמתוכנן  מוקדם  בתאריך  להגיע  עומדת  שהצוללת  בארץ  כשנודע 
ממפקד הצוללת להמשיך להפליג מספר ימים בים התיכון כדי לא "לקלקל" 

את טקס קבלת הפנים שתוכננה.

הקשר האחרון עם הצוללת התקיים בלילה שבין ה-24 ל-25 בינואר 1968. 
מאז לא חודש הקשר עמה.

ב-6 במארס 1968 הוכרזה הצוללת "דקר" אבודה, והרב הצבאי הראשי, האלוף 
שלמה גורן ז"ל, הנפיק תעודות פטירה ל-69 אנשי הצוות הנעדרים. במדינה 
הוכרז יום אבל. עם זאת, החיפושים נמשכו בהיקף חסר תקדים על ידי חיל 

הים הישראלי וכוחות בינלאומיים.

אותרה הצוללת  לאחר שנעלמה,  ואחת שנה  1999 שלושים  28 במאי,  ביום 
בקרקעית הים, בין קפריסין לכרתים, כ-500 ק"מ מחופי ישראל.

בחיל הים מתחזקת מאוד ההערכה כי ה"דקר" טבעה לאחר שאוניית סוחר 
ששייטה באזור פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

ביותר של  עם איתורה של הדקר באה לסיומה אחת מהתעלומות הגדולות 
צה"ל.

יג בסיוון תשמ"ב )1982( - החל מבצע שלום הגליל )של"ג(. 

וברכוז  בנפש  ונשנות  חוזרות  ופגיעות  בלבנון  אש"ף  של  התעצמותו  עקב 
המחבלים.  בסיסי  את  לתקוף  ישראל  ממשלת  החליטה  הצפון,  ביישובי 
עד  הגיעו  צה"ל  וחיילי  והתרחב  התארך  מהיר  להיות  אמור  שהיה  המבצע 
לשערי ביירות, בירת לבנון, זאת כדי להכריח את אש"ף ואת הכוחות הסוריים 
חללים(   650( אדם  בחיי  שילמה  שישראל  הכבד  המחיר  השטח.  את  לעזוב 
בנוכחותה הצבאית בעומק לבנון העלתה מחלוקת ציבורית לגבי שהייתה של 
ישראל באזור. בשנת 1985 השלימה ישראל פינוי מרבית שטח לבנון והותירה 
רק רצועת ביטחון. לאחר 18 שנים, ב-24 במאי 2000 נסוגו כוחות צה"ל לקו 

הגבול הבינלאומי בעקבות החלטת ממשלת ישראל בראשות אהוד ברק.
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בדרך האתרים מס' 45 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון אייר - סיוון תשע"ב

המצליח לענות על 5 חידות יזכה בפרס.

נולדתי לפני 158 שנים בקובנא. עליתי עם הוריי לארץ בהיותי בן 15.  .1-2
למדתי לימודי קודש, וגם לימודי חול, וגם למדתי שפות. בירושלים 
הגדולה  סקרנותי  הייתה  שלי  המגרעת  חיים".  "עץ  בישיבת  למדתי 
שגררה אותי להשכלה, רחמנא ליצלן. ועל כך זכיתי לתיגרת ידם של 
הממונים, מאז ועד עצם היום הזה, על שמירת החומות. עם פרומקין 
שיטת  על  חלקתי  בעירנו.  ספרייה  והקמת  תרבותית  פעילות  יזמתי 
ומתמשך  אנוש  באופן  חליתי  לכל  מעל  אבל,  וסדריה.  "החלוקה" 
אחד,  תוצר  ברבים.  ופרסומם  מחקריה  על  ושקדתי  הארץ,  באהבת 
להדגמת דבריי, הוא המדריך לירושלים שהוצאתי לאור בהיותי בן 22. 
כעבור 3 שנים כבה מאור עיני. אבל, על תטעו בי ואל תרחמו עליי! 
ארץ  ללימודי  אהבתי  ואת  סקרנותי  את  כיבתה  לא  זו  קשה  עובדה 
ישראל. ועד יום מותי, בחודש אייר התרע"ח )1918( חקרתי, כתבתי 
והדפסתי את מחקריי. אה, עוד דבר "קטן" התחלתי להוציא לאור את 

התלמוד הירושלמי. מי אני, ומה עוד עשיתי??

הייתה  השירה  ברלין.   - העשירה  התרבות  בעיר  ב-1891  נולדתי  .3-4
 - הגדולה  האפילה  לימי  עד  הגרמנית,  הייתה  ושפתה  חיי  מנגינת 
בעטי  ושם,  בשירה  החזקֹתי  שם  לשבדיה,  נמלטתי  הנאציזם.  תוצר 
ובסערת כאבי, ציירתי את השואה. אכן כן, מיתרי לשוני וצליליהם היו 
בשפה הגרמנית, ונחשבתי כאחת המשוררות הדגולות ביותר בשפה 
הגרמנית במאה הקודמת. הערכה זו זיכתה אותי בפרס נובל לספרות, הגרמנית במאה הקודמת. הערכה זו זיכתה אותי בפרס נובל לספרות, הגרמנית במאה הקודמת. הערכה זו זיכתה אותי בפרס נובל לספרות, 
אותן חלקתי עם גאון הספרות העברית. מי אני ומי שותפי? )נפטרתי אותן חלקתי עם גאון הספרות העברית. מי אני ומי שותפי? )נפטרתי 

  ב-ו' באייר תש"ל(.  ב-ו' באייר תש"ל(.    

בפרשת יתרו, לקראת שיאה ותכליתה של יציאת מצרים, מלחש ה' בפרשת יתרו, לקראת שיאה ותכליתה של יציאת מצרים, מלחש ה'  .5-6
לזו, שהלכה אחריו בארץ לא זרועה, דיבורים מלבבים, שכדאי מאוד לזו, שהלכה אחריו בארץ לא זרועה, דיבורים מלבבים, שכדאי מאוד 
הדיבור,  מופיע  היתר  בין  המדבריות.  כל  ולאורך  לעצמנו  הדיבור, שנשננם  מופיע  היתר  בין  המדבריות.  כל  ולאורך  לעצמנו  שנשננם 
מוגזם?  נשמע  אליי.  אתכם  ואביא   - נשרים  כנפי  על  אתכם  מוגזם? ואשא  נשמע  אליי.  אתכם  ואביא   - נשרים  כנפי  על  אתכם  ואשא 
כעבור אלפי שנים מומחשות המילים הללו במציאות ממש. יומיים-כעבור אלפי שנים מומחשות המילים הללו במציאות ממש. יומיים-

שלושה לפני חג מתן תורה, לפני שישים ושתיים שנה הופיעו הנשרים שלושה לפני חג מתן תורה, לפני שישים ושתיים שנה הופיעו הנשרים 
ועמם מאה וארבעה עשר אלף נפשות מארצו, ממולדתו, ומבית אביה ועמם מאה וארבעה עשר אלף נפשות מארצו, ממולדתו, ומבית אביה 
באומה  מעורים  שזורים  היום,  ועד  מאז  והם,  העברית.  האומה  באומה של  מעורים  שזורים  היום,  ועד  מאז  והם,  העברית.  האומה  של 
שמות  הכתב  על  ויעלה  בידינו  יסייע  מי  כנשר.  נעוריה  שמות המחדשת  הכתב  על  ויעלה  בידינו  יסייע  מי  כנשר.  נעוריה  המחדשת 

אישים ויישובים שנולדו מהקהילה היהודית המפוארת הזאת. אישים ויישובים שנולדו מהקהילה היהודית המפוארת הזאת. 
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היה "בר גיורא" והיה גם "השומר". ניסיונות של יהודים, שבאו ארצה   .7-8
מי  עם  ביד  יד  לפעול  ובייחוד  עולם  לתקן  וגם  כקדם.  ימי  להשיב 
שמוגדרים כבני דודינו. אבל, חלק מה"קרובים" גרר את היישוב הערבי 
למסלול של דם ואש. או אז נקבצו ובאו למושבה כינרת, בכ"א בסיוון 
התר"פ )15.6.1920( צעירים שהיו מוכנים בלב ובנפש להגן על עמם 

וכל השאר היסטוריה... במי מדובר?

ועוזריהם  הנאצים  מלחמה.  בסער  העולם  שנה...  עשרים  כעבור   .9-10
האוויר.  מן  מותקפות  וחיפה  אביב  תל  אפילו  העליונה.  על  כשידם 
יהודים הנמלטים על נפשם מוצאים מולם חיילים בריטים, המרחיקים 
אותם מן הארץ, ומיליוני יהודים אחרים נמצאים בצל המאיים של מה 
שמצפה להם. מה עושים? הנהגת היישוב מגייסת אלפי צעירים לשרת 
בצבא הבריטי ואילו הוא, בחור מבריק ומוכשר, סטודנט מצטיין, טוען 
ומקים  מחבריו  פורש  הוא  בבריטים...  להילחם  חייבים  כי  בעקשנות 
את ארגונו בחודש זה, באותם ימים עם קומץ חסידים כשמחכים להם 
ימים אפלים שהם נרדפים מכל העברים. אבל, מאמינים בכל ליבם 
בצידקת אבחנתם ודרכם, שבה דבקו, על אף הכל, עד להקמת מדינת 

ישראל. מה יכולים אתם לתרום על האיש וחבריו?

הכתובת למשלוח התשובות:
מערכת "מדי חודש בחודשו", האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911
aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני

פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 42

אעלה בתמר - מדובר בעליית התימנים לירושלים בשנת תרמ"ב )1882-1881(.  .1

וכן  במקום  מחסור  בשל  בעיקר  העתיקה  העיר  תושבי  ידי  על  נדחו  מתימן  העולים   
משום שתושבי העיר העתיקה הטילו ספק ביהדותם של העולים. 

בקרן  נעזרו  הם  דוד.  עיר  ליד  היום(  של  )סילואן  השילוח  בכפר  התיישבו  התימנים   
עזרת נידחים של משפחת פרומקין. בנוסף לכפר השילוח הם התיישבו בנחלת צבי 
ק"מ  כ-2  בשפלה  עובדים  מושב   - צבי  בניר  התימנים  של  יישוב  הוקם  בירושלים. 

מצפון-מערב לרמלה. היישוב נקרא על שם הברון הירש )צבי(.

אמידה  יהודית-ספרדית  למשפחה  שבאיטליה  בליוורנו  נולד  מונטיפיורי  משה  סֵר   .2
ובגיל צעיר עבר עם משפחתו לאנגליה - בה גדל והתחנך. בבגרותו השתלם במסחר. 
מונטיפיורי שווה הר של פרחים )בלומברג( עם משפחת רוטשילד הוא התעשר מאוד 
עד כי בשנת 1824 - בגיל 40 יכול היה לפרוש ולהקדיש את כל זמנו לעשייה ציבורית 
ברחבי העולם. מונטיפיורי ביקר בארץ שבע פעמים, בשנות המאה ה-19 שררו בארץ 
ערי  בארבע  הקהילות  של  לקיומן  רבות  תרם  מנוטיפיורי  של  וביקורו  ומחלות  עוני 
הקודש - ירושלים, צפת, טבריה וחברון. בשנת 1855 הגיע לארץ עם ירושה שקיבל 
מהנדבן היהודי יהודה טיורא. על אדמה שקנה מכספו בנה טחנת קמח, על מנת להוזיל 



18

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

לתושבי ירושלים את ייצור הקמח.

תלתה  הציונית  התנועה  בריטניה.  ממדיניות  כאכזבה  הוקמה  העברי  המרי  תנועת  .3 
מפלגת  ניצחה  השנייה  העולם  מלחמת  בסוף  בבריטניה.  השלטון  בחילופי  תקווה 
הם  לשלטון  יעלו  שאם  ציוניים  לפעילים  הבטיחו  הלייבור  אנשי  בבחירות.  הלייבור 
יתמכו בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אך למרות עלייתם לשלטון, לא השתנה 
דבר במדיניות הבריטית וביישוב היהודי בארץ-ישראל כי אם להפך, הממשל המשיך 

לדבוק במדיניות "הספר הלבן".

פעולות שבוצעו על ידי הארגון:

הפלמ"ח  ידי  על  מהן  שמונה  גדולות.  פעולות   11 בוצעו  התנועה  של  קיומה  במשך 
היו שחרור  והלח"י. הבולטות בפעולות אלה  ידי האצ"ל  מטעם ההגנה לושלוש על 
בליל  רכבת  ותחנת  ברזל  מסילות  פיצוץ  בעתלית,  המאסר  ממחנה  מעפילים   200
מטוסים  עשרות  פיצוץ  בחיפה,  הרכבת  של  המלאכה  בתי  על  ההתקפה  הרכבות, 
אצ"ל  אנשי  ידי  על  סירקין  וכפר  )חצור(  קסטינה  בלוד,  התעופה  בשדות  בריטיים 
הכרמל,  הר  על  הרדאר  תחנת  פיצוץ  בריטיות,  משטרה  תחנות  על  התקפות  ולח"י, 

פיצוץ עשרה גשרים ברחבי הארץ )"ליל הגשרים"( ופיצוץ מלון המלך דוד.

שמות הזוכים "בדרך האתרים" מס' 42
אשר חדד - לוד               אריה סלומון - אפרת
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חומר עיוני למדריכה

1. "ביום הזה באו מדבר... ויחן שם ישראל נגד ההר" / ד"ר אברהם גוטליב

נתונים  בשלושה  פותח  "יתרו",  בפרשת  המתואר  תורה,  מתן  ששיאו  סיני  הר  מעמד 
ערכיים: היום, המיקום במדבר וההתייחסות לעם ישראל בלשון יחיד:

סיני.  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת  השלישי  "בחודש 
ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר".

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש ניסן, הוא חודש סיוון. נשאלת 
השאלה: מה ההדגשה ש"היום הזה באו מדבר סיני"? מבאר רש"י, ש"ביום הזה - הראש 

חודש". רש"י מבאר זאת בעקבות הגמרא במסכת שבת )דף סו, ע"ב(:

ראש  לכם  הזה  'החודש  התם:  וכתיב  סיני'  מדבר  באו  הזה  'היום  הכא:  "כתוב 
חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה' )שמות יב, ב(. מה להלן ראש חודש, אף 

כאן ראש חודש. מכאן, שבראש חודש באו ישראל למדבר סיני".

תמימה,  תורה  בפירושו  ה-20-19(  המאה  )ליטא,  מפינסק  עפשטיין  הלוי  ברוך  הרב 
בהערה ב', מבאר את דברי הגמרא:

"מדייק, מדהווה ליה למימר )= הגמרא מדייקת, מזה שהכתוב היה צריך לומר: 
'ביום ההוא' ולא 'ביום הזה'(, דלשון 'הזה', מורה על דבר ועניין הנראה באצבע 
וזה לא שייך על קביעת זמן. ולכן דרוש לגזירה שווה. ו'הזה' דראש חודש, בוודאי 
איירי )=מורה( על הוראה האצבע, כמבואר שם לפנינו, שהראה הקב"ה למשה 

את הלבנה בחידושה ואמר לו: 'כזה ראה וקדש'".

ממשיך רש"י ודורש מדרש - שם מעניין: חודש - חדש:

"לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא', מהו 'ביום הזה'? שיהיו דברי תורה חדשים 
עליך כאילו היום ניתנו".

כל הזמן,  יתחבבו על האדם  והתחדשות. שדברי התורה  עניינו, התחלה  ראש חודש 
כאילו הם חדשים שניתנו היום.

טאב  אליהו  שמואל  רבי  ה-20(,  המאה  )תל-אביב,  ממודז'יץ  אש  אִמְרֵי  האדמו"ר 
בחיבורו אמרי אש על התורה, מבאר את המשמעות הרוחנית שבדברים:

על  כאן  הכתוב  ירמוז  חודש.  בראש  רש"י:  פירש  סיני':  מדבר  באו  הזה  "'ביום 
ביאתם בענוה ושפלות, כעניין הלבנה בראש חודש שהיא בקטנותה. דהנה אמרו 
חז"ל )תענית דף ז, ע"א(: למה נמשלו דברי תורה למים: דכתיב: 'הוי כל צמא לכו 
למים' )יש' נה, א( - לומר לך: מה מים מניחן מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף 
דברי כורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. וזהו הרמז: ביום הזה, בראש 
חודש, היינו, במידת קטנות וענווה, כמו הלבנה שהיא אז בקטניותה, כך באו מדבר 

סיני לקבלת התורה, כי אין התורה מתקיימת אלא אצל שפלי הרוח".
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עובדים  כשהם  התורה  לקבלת  רוחנית-ערכית  עצמם  את  הכינו  כן,  אם  ישראל  בני 
על מידותיהם, משתדלים להגיע להכנעה והשפלה מתוך ענווה כיסוד אדיר לברכה 
טוב  כי  וראוי.  נאות  עבודה  במוסר  ענווה  קיימת  גאווה,  אין  כאשר  שהרי,  והצלחה. 
מביא טוב, שפע, ברכה והצלחה. כאן אפשר להוסיף את מדרש-השם של רש"יף שבני 
ישראל התחילו דרכם בהתחדשות חינוכית-ערכית, כך, שדברי התורה יהיו חביבים כל 

הזמן כחדשים, מתוך ענווה וצניעות.

מוסיף האמרי-אש נקודה נוספת מתבקשת: מדוע ניתנה התורה במדבר? 

בארץ-ישראל,  ולא  במדבר  תורה  שניתנה  העניין  סיני':  מדבר  באו  הזה  "'ביום 
והלא אין תורה כתורת ארץ-ישראל, ובפרט, מצוות התלויות בארץ. אלא, דארץ 
ישראל, אינה יכולה לסבול אפילו רגע אחד בלא תורה, על כן ניתנה במדבר קודם 
כניסתם לארץ-ישראל, כדי שתיכף עם כניסתם לארץ, יקיימו מצוות התורה על 

כל משפטיה וחוקותיה".

נקודה עיונית נוספת: המשמעות שבאיזכור עם ישראל כאן בלשון יחיד. מבאר רש"י 
בעקבות המכילתא )יתרו, בחדש, פרש א(:

בתרעומת   - החניות  כל  שאר  אבל  אחד.  בלב  אחד  כאיש  ישראל':  שם  "'ויחן 
ובמחלוקת. זכות גדולה וכילאית, לנו עם ישראל, שהחנייה במדבר סיני לקראת 
קבלת התורה, נעשתה מתוך אחדות לבבית, מצפונית ורגשית, כאשר כולנו, איש 

אחד.

האמרי-אש מוסיף כאן ביאור רעיוני-ערכי:

"'ויחן שם ישראל נגד ההר': וברש"י: כאיש אחד בלב אחד. אפשר לרמז, ההר 
- רמז ליצר הרע, כמאמרם ז"ל )סוכה דף נבה, ע"א(: צדיקים נדמה להם )= יצר 
הרע( כהר )= מחסום גבוה, קשה למעבר ומאוד מורכב(. וכן, הה"ר, ראשי תיבות: הרע( כהר )= מחסום גבוה, קשה למעבר ומאוד מורכב(. וכן, הה"ר, ראשי תיבות: הרע( כהר )= מחסום גבוה, קשה למעבר ומאוד מורכב(. וכן, הה"ר, ראשי תיבות: 
היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות היצר הרע. זהו 'ויחן שם ישראל', הבחינה הזו כישראל הם האחדות והתחברות 
כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד כאיש אחד בלב אחד, זה סגולה נגד ההר, כי כח אחדות והתחברות שלהם מאוד 
וצד  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  וצד נעלה,  האחר  הצד   =( אחרא  והסיטרא  הרע  היצר  את  להכניע  ומצליחים  נעלה, 

הטומאה(.

ומאוד  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  ומאוד נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם  ונעלה  כוח עצום, נשגב  ישראל, היא  נמצאנו למדים, שכוחה של אחדות עם 
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של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו של ראש חודש סיוון באו מדבר סיני. קבלת התורה, היא השיא של עם ישראל בצאתו 

מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.מהמדבר הפיזי והרוחני לארץ-ישראל, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.

 2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל  2. אייר - חודש המסוגל לרפואה לפרט ולכלל / רב חניאל פרבר

אורה  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  אורה בחודש  ובקרני  מנרתיקה  חמה  ה'  הוציא  מצרים  יציאת  לאחר  הראשון  אייר  בחודש 
ישראל מן המומים שדבקו בהם במשך שנות עבודתם במצרים.זאת גם ישראל מן המומים שדבקו בהם במשך שנות עבודתם במצרים.זאת גם ישראל מן המומים שדבקו בהם במשך שנות עבודתם במצרים.זאת גם ישראל מן המומים שדבקו בהם במשך שנות עבודתם במצרים.זאת גם  ריפא את בניריפא את בניריפא את בני
זה. בירח זה היונק את כוחו מחודש הגאולה יש בו סגולה זה. בירח זה היונק את כוחו מחודש הגאולה יש בו סגולה זה. בירח זה היונק את כוחו מחודש הגאולה יש בו סגולה זה. בירח זה היונק את כוחו מחודש הגאולה יש בו סגולה  הסיבה לאור המיוחד בחודשהסיבה לאור המיוחד בחודשהסיבה לאור המיוחד בחודש
יציאת מצרים ומהרפואה שריפא ה' את בני ישראל יציאת מצרים ומהרפואה שריפא ה' את בני ישראל יציאת מצרים ומהרפואה שריפא ה' את בני ישראל  מיוחדת השואבת את הוויתה מכוחמיוחדת השואבת את הוויתה מכוחמיוחדת השואבת את הוויתה מכוחמיוחדת השואבת את הוויתה מכוח
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מכל חולאיהם כחלק מן ההכנה למתן תורה בחודש סיון ולכן יפה הוא לא רק לרפואת 
הפרט אלא אף לרפואת הכלל.

- "לחם אבירים" שלא  זה החל לרדת המן במדבר "המן"  מובא במדרשים שבחודש 
גרם מאכל זה שום מחלה בעם ישראל היות שהיה אוכל נקי וזך. לכן נשאר טבע טבוע 
זה הרפואה  ובריאות. זאת גם הסיבה שבחודש  זה לדורות כחודש המסוגל לרפואה 
מתגלה על-ידי בורא העולם דווקא, ולא על-ידי בשר ודם. האמירה של הפסוק "אני 
ה' רופאך" מבטאת את ההבדל המהותי בין רפואה שנעשית על-ידי ה' לבין רפואה 
של בשר ודם.על רפואת ה' נאמר:"אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך, והישר בעיניו 
תעשה והאזנת למצוותיו... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' 

רופאך")שמות ט"ו, כ"ו(.

שלא  מובטח  מצוותיו  נקיים  רצונו,  על-פי  ונתנהג  נשכיל  שאם  ה'  הבטחת  קיימת 
תבא עלינו כל מחלה. הרמב"ם בספר המצוות מביא שאדם הנזהר מלאכול מאכלות 
אסורים ה' ערב לו שלא יבוא לידי חולי כל ימי חייו. מעלה נוספת ברפואת ה' העולה 
על רפואת בשר ודם, שהיא לא רק מונעת את החולי מלבוא על האדם אם הוא מקיים 
מצוות. אלא גם אם חלילה לא התנהג כראוי והמחלה באה עליו הרי שרפואת שמים 
עוקרת ממנו את החולי כאילו לא היה מעולם, זאת בשונה מבשר ודם שיכולת הריפוי 
שלו מוגבלת ויכולה להועיל מכאן ולהבא ואינה יכולה לתקן את העבר. מובן אם כן 
ה' רופאך" שחשיבותה היא ברפואת  " אני  שסגולת החודש ברפואה היא באופן של 

הקדוש ברוך הוא שהיא למעלה מהטבע שעוקרת כל חולי מעיקרו.

מתוך "מאמרי חניאל" שאמור לצאת בקרוב
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מדיני חג השבועות
אין אומרים תחנון מראש חודש סיוון עד יב בחודש והטעם הוא שבזמן המקדש  1 .
היו מקריבים בו קורבנות מיוחדים והם נקראים ימי שמחה. שלושת ימי ההגבלה 

- שלושה ימים קודם חג השבועות מתכוננים לכבודו של יום מתן תורה.

בליל החג מאחרים קצת בתפילת ערבית כדי שימי הספירה יהיו שלימים, כמו  2 .
שכתוב בתורה: "שבע שבתות תמימות תהיינה" )ויקרא כג:טו(. 

אומרים ברכת שהחיינו בקידוש כמו בשאר הרגלים. למחרת גומרים את ההלל. 3 .

הלילה  כל  נעֹורים  להיות  נוהגים  4 .
בלימוד התורה מכמה טעמים: 

בני  שפגמו  הפגם  לתקן  א. כדי 
ישראל בשעת מתן תורה שהיו 
צריכים להעיר אותם משנתם. 

בא  השבועות  בליל  ב. הלימוד 
התורה.  תקיפות  את  להוכיח 
בלימוד  עוסקים  שאנו  וככל 
התורה, אנו מרגישים בצימאון 

ללימוד נוסף )שפת אמת(.

תורה  בו  שניתנה  זה  ביום  לשמוח  מצווה  5 .
חלב  מאכלי  לאכול  מנהג  יש  וכן  לישראל 

מכמה טעמים:

על-פי  ודבש  לחלב  נמשלה  א. התורה 
הפסוק "דבש וחלב תחת לשונך" )שיר 

השירים ד:יא(.

את  שמספק  היחיד  המזון  הוא  ב. חלב 
הרעב ואת הצמא כאחד )אמרי נועם(.

לישראל  מותר  היה  תורה  מתן  ג. עד 
וטריפות.  טמאות  בהמות  לאכול 
ועל  השחיטה  על  נצטוו  תורה  במתן 
נאסר  כך  משום  האסורים,  המאכלים 

עליהם השימוש בכלים הבשריים, שהשתמשו בהם עד כה. להגעיל את 
הכלים לא יכלו כי שבת היה )שבת פו( על כן נאלצו ישראל לאכול מאכלי 

חלב, ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן תורה.

נוהגים לשטוח עשבים בחג השבועות בבית-הכנסת ובבתים )ויש המעטרים את  6 .
ספרי התורה בשושנים( מטעמים אלה:

א. התורה משולה לעץ על-פי הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה" )מלמד 
להועיל(.
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ב. כדי להזכיר לנו להתפלל לשלומם של העצים, שבעצרת נידונין על פירות 
האילן )מגן אברהם(.

ג. כזכר למעמד הר-סיני בעת 
קבלת התורה.

שהושם  רבינו  למשה  ד. כזכר 
שלושה  לאחר  יום  באותו 
עשבים  בין  ביאור  חודשים 

וקני סוף )חידושי הרי"ם(.

הוא  בנוטריקון  ה. "עשב" 
עצרת,  החג:  של  משמותיו 

שבועות, ביכורים.

ו. וכן זכר לביכורים שהיו מעטרים אותם בכל מיני פרחים, שושנים, ורדים 
ועלים.

ז. בשמים, רמז לדברי חז"ל: "כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה, נתמלא כל 
העולם בשמים" )מסכת שבת(.

ח. וכן על-פי הנאמר במדרש: משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר ימים 
בא המלך והציץ בפרדס ונמצא מלא חוחים. הביא קצצים לקצצו וראו בו 
שושנה אחת של ורד. אמר המלך בשביל שושנה זו ניצל כל הפרדס. כך 

בזכות התורה יינצל כל העולם כולו )על-פי ויקרא רבה(.

ט. בקהילות אירופה הדביקו ירק ממגזרי נייר על החלונות כדי למנוע כניסת 
אור לחדרים, לרמוז שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה ואין צורך 

באור החיצוני. 

)מגן  עליהם  ויתפללו  האילן  פֵרות  על  נידונין  שבעצרת  שיזכור:  י. כדי 
אברהם(.

נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות מכמה טעמים: 7 .

א. המעשה המסופר במגילת רות אירע בתחילת תקופת קציר השעורים.

)מתנות  ופאה  שכחה  לקט,  מצוות  להעריך  לומדים  אנו  רות  ב. ממגילת 
לעניים(.

וזאת דוגמה לכך  ג. מוזכרת במגילה כניסתה של רות תחת כנפי השכינה 
שבני ישראל נכנסו תחת כנפי השכינה ביום זה במעמד הר סיני.

ד. כשם שבמגילת רות יש גילויי חסד רבים, כך התורה עיקרה בעשיית חסד 
בין הברואים.

ויום  ה. במגילת רות כתובה שלשלת היוחסין של דוד המלך שיום הולדתו 
פטירתו חלו בחג השבועות.

מלבד מאכלי חלב נוהגים לאכול דברים נוספים שיש בהם זכר לחג הזה כיום מתן  8 .
תורה וכיום הביכורים.

א. לחם ארוך - נהגו הנשים לעשות בשבועות לחם ארוך ולו ארבעה ראשים, 
פרד"ס  כנגד  הראשים  וארבעה  בעצרת.  שהקריבו  הלחם"  ל"שתי  זכר 

)פשט, דרש, רמז וסוד( שהתורה נדרשת בהם )לב דוד(.
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ב. עוגת הר סיני - עוגה כפולה שבע כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד על הר 
סיני לתת את תורתו.

סיני  בגימטריה  סולם  החג  לכבוד  לאפות  נהגו  באיטליה   - סֻלם  ג. חלות 
)031( )אבן בוחן(.

ד. פירות העונה בסעודת החג לזכר הביכורים. בשוב בעל הבית מבית הכנסת 
הוא מברך את אשתו בברכת "תזכי למאה שנים טובות כאלו" והיא עונה: 
גם אתם תזכו למאה שנים טובות כאלו. לאחר הקידוש מברכים על פירות 
דברי  נשמעים  החג  סעודת  הגשת  ולפני  השולחן,  על  המוצגים  העונה, 

שירה ופיוט מפי ראש המשפחה - כל זה לזכר הביכורים.

על-פי "פרדס חג השבועות", בהוצאת מכון הפאר
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מנהגי עדות

הודו לה' כי טוב / מאת ראובן טלקר )ראשל"צ(

מנהגי ספירת העומר וחג השבועות בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

א. בשבת שלאחר הפסח מתחילים לקרוא פרקי אבות אחר תפילת מוסף, כל שבת 
יש שנהגו לקרוא את  פרק אחד בשש השבתות שבין פסח לשבועות )עצרת(. 

פרקי אבות לפני קריאת התורה.

ב. במהלך ספירת העומר עד לג' בעומר נהגו מנהגי אבלות, לא נשאו אישה, נהגו לא 
להסתפר, לא להתגלח ולא לקנות בגדים ורהיטים חדשים, לא לברך "שהחיינו", 
לא ערכו "מלידה" )סעודות נדר( ונמנעו מלשמוע מוזיקה, )למעט כל החריגים 

בברית המילה(.

ג. בתפילת ערבית אחרי קדיש "תתקבל", סופרים את העומר מעומד, החזן קורא 
"לשם יחוד" הארוך )כפי שכתוב "תפילת החודש" בדפוס ליוורנו(. בתחילה מברך 
)בניגון( וסופר קהל המתפללים ורק אחריהם, מברך וסופר החזן. אח"כ קוראים 
שם"  ו"ברוך  בכח",  "אנא  סז'(,  )תהילים  בנגינות"  "למנצח  יחזיר",  הוא  "הרחמן 

וממשיכים "שיר למעלות" )תהילים קכא'( וגו'.

לג'  בליל  הערבית  תפילת  את  יוחאי",  בר  של  ה"יום  גם  קראו  בעומר  לג'  ד. ליום 
בעומר התחילו בשירת הפיוט "בר יוחאי בר יוחאי" )לרבי שמעון לביא(.

יש  מא"י  ומורים  שליחים  השפעת  בעקבות  אך  מדורות,  הדליקו  לא  ה. מלפנים 
נרות  בביתם,  להדליק  שנהגו  יש  בעומר.  בלג'  מדורות  שמדליקים  מהצעירים 

לע"נ רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. 

ו. יש שנהגו להעניק שמות לילדים בהתאם למועד שנולדו בו או בסמוך לו. לילדי 
לג' בעומר ובמהלך ימי ספירת העומר, העניקו אחד מהשמות - שמעון, בר יוחאי, 

יוחאי או עקיבא. לילדי חג השבועות העניקו את 
אחד השמות - פרץ, נחשון או דוד. לבנות העניקו 

את השמות - נעמי או רות.   

פעילויות  קיימו  היהודיים  וביה"ס  הנוער  ז. ארגוני 
וחג  בעומר  לג'  על  היהודים  לילדי  חינוכיות 

השבועות. 

הדליקה  החג  כניסת  לפני   - השבועות  חג  ח. ערב 
האישה נרות שמן )בימינו גם נרות שעווה(, וברכת 
"...להדליק נר של )שבת ו( יום טוב", ועפ"י המנהג 

מוסיפה ומברכת גם "שהחיינו".

ט. את תפילת ערבית של שבועות, מתחילים אחרי 
שחג  כדי  מהרגיל,  קצת  מאוחר  הכוכבים,  צאת 
כנאמר  לעומר,  החמישים  ביום  יחול  השבועות 
"שבע שבתות תמימות תהיינה" )ויקרא כג', טו'(. 
החזן נעמד על התיבה ומתחיל לשורר בניגון חגיגי 
)תהילים  וגו'  שיר"  מזמור  לדוד  "למנצח  ומיוחד, 
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של  הראשון  החלק  את  מצטרף.  והקהל  סח'( 
תפילות  כל  את  בניגון.  החזן  משורר  הקדיש, 
לשלוש  המחזור  מתוך  מתפללים  בשבועות, 

רגלים "מועדי ה' ", בדפוס ליוורנו )איטליה(.

י. בסיום ערבית מזמרים "יגדל אלוקים חי", לוחצים 
ידיים איש לרעהו ומברכים "תזכו לשנים רבות". 
כך גם בבואם לבית לוחצים את ידי כל הנוכחים 
"יגדל  מזמרים  רבות",  לשנים  "תזכו  ומברכים 
ומברכים  ידיים  נוטלים  ומקדשים,  חי"  אלוקים 

"המוציא" וסועדים. 

יא.  בליל יום הראשון של שבועות, אחרי ברכת המזון, 
כולם  מתכנסים  הגבאים,  ע"י  שנקבעה  בשעה 
בבית הכנסת לתיקון שבועות )שנקרא "זאגרן", 
פירושו - להישאר ערים, בשפת - מארטי, שפה 
מתוך  קוראים  התיקון  את  המקומית(.  ההודית 
מחזור "קריאי מועד" בדפוס ליוורנו. קוראים גם 

את מגילת רות, בסיום התיקון יש שנהגו לזמר את הפיוט "בר יוחאי בר יוחאי". 
במהלך התיקון נוהגים להגיש למתפללים כיבוד קל לברכות, פירות, דברי מתיקה 

)"האלווה"(, חטיפים ותה. 

יב. בשחרית - מלפנים נהגו לשורר פיוט לפני "נשמת" )"שפל רוח" או "שחר אבקשך" 
וכד'( ולפני ברכת ה"יוצר" )"קול מהלל יגדל" או "יונתי זיו" וכד'(, עם השנים פסק 
מנהג נאה זה בהודו. אחרוני הנוהגים עפ"י מנהג זה הפסיקו מנהגם בהודו ובא"י 

משום טענת הפסק בתפילה, בגלל הפיוטים.

יג.  גומרים את ההלל, מברכים תחילה וסוף. לפני הוצאת ספרי התורה, החזן קורא 
לפני ההיכל, את הכתובה לחג השבועות "ירד דודי לגנו" )לר' ישראל נאג'רה(. 
"בסימנא  השני  ליום  הכתובה  את  החזן  קורא  גלויות,  של  שני  טוב  ביום  בהודו, 

טבא יאיא ובמזלא מעליא" )לר' חביב טולידאנו(.

בשמחת  נא  שמחו  נא  "שמחו  הפיוט  את  מזמרים  לתיבה  תורה  ספרי  יד. בהולכת 
התורה" )לר' יוסף חיים - "הבן איש חי"(. 

הכיוונים,  לארבעה  בתורה  הקריאה  מקום  את  הקריאה  בעל  מראה  התיבה  טו. על 
מצביעים  שהמתפללים  בעת  מה,  זמן  ושוהה  הכתב  את  מראה  וכוון  כיוון  בכל 
"ה' אמת, משה אמת, תורת אמת, ברוך הבא בשם  ואומרים בקול  לעבר הכתב 
ה', וזאת התורה אשר משה לפני בני ישראל, תורת ציוה לנו משה מורשה קהילת 

יעקב". כך בכל שבת, מועד וחול. 

טז. לפני עליית הרביעי, בה קראו את עשרת הדברות, נהגו לשורר את הפיוט "יום 
קהל  על  חביבה  הייתה  זו  עלייה  )סימן-יצחק(.  בנו"  בחר  אשר  לאל  אודה,  יום 
המקדים  משפט  משום  הן  בראשיתה,  שמזמרים  הפיוט  משום  הן  המתפללים, 
לעשרת הדברות "אציתו ושמעו", ובעיקר משום עשרת הדברות שקראו בה, על 

כן מכרו אותה במכירת המצוות, והזוכה עולה. 

יז. לפני קריאת עשרת הדברות, נעצר בעל הקריאה בקריאתו, הקהל נעמד והחזן 
קורא את הנוסח: "אציתו ושמעו עממיא ית עשר פתגמיא, דיהב ה' לנא, על ידוהי 
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דמשה נביאנא באימה, ביראה, במורא, ברעדה, בפחד, ברעד, בגעש, ברתת, בזיעה 
ובחלחלה, רכב אלוקים רבותים, אלפי שנאן ה' בם סיני בקודש", אח"כ ממשיכים 
בקריאת התורה בעשרת הדברות, אותם קורא בטעם עליון. עד סיום קריאת כל 

העלייה כולם נשארים עומדים, בסיומה נותן החזן גם "מי שברך" לקהל.

יח. את ההפטרות קראו בניגון מיוחד שלא כמו בשבת, כיום רק מעטים יודעים ניגון 
זה, המיוחד למועדים. 

יט. בעת החזרת התורה להיכל מזמרים את הפיוט "הללויה הללויה, הללו את שם 
ה' ".  

כ. בתפילת מוסף לפני "אין כאלוקינו", החזן קורא בניגון את כל "רשות לאזהרות", 
"אמון יום זה"  )סימן- אני דוד בן אלעזר בקודה(, לאחר מכן ממשיך וקורא שני 

"שמור  מ"האזהרות",  פסוקים 
רבן  שלמה  )לרבי  מענה"  ליבי 
המתפללים  אחריו  גבירול(, 
ממשיכים, כל אחד בתורו קורא 
סיום  את  פסוקים.  שני  בניגון 
"אלה  מהמילים  ה"אזהרות", 
משוררים  חקותי",  ואלה  מצותי 
אח"כ  חוזר,  והחזן  ביחד  כולם 
"אין  ומזמרים  ממשיכים 
קוראים  בהודו  וגו'.  כאלוקינו" 
ביום שני של שבועות את המשך 
אחסה"  שדי  "בצל  ה"אזהרות", 

)על מצוות לא תעשה(.

את  במנחה  לקרוא  שנהגו  כא. יש 
המחזור,  מתוך  רות,  מגילת 
החזן מתחיל את קריאתה בניגון 
קורא  בתורו  אחד  כל  והקהל 
שתי פסוקים. בהודו, נהגו לחלק 
מגילת  קריאת  את  לשניים 
שבועות  ביום  במנחה  חצי  רות, 
הראשון )עד פרק ג' פס' ז'( וחצי 

הנותר במנחה למחרת. 
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לוח המודעות מס' 185 - תשבץ

שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

חודש  של  מזלו   )1
הנאמר  פיוט   )6 סיוון 
שן   )11 השבועות  בחג 
בחודש  מועד   )12 הפיל 
כבש   )14 )כ"מ(  אייר 
כלי-  )15 ומפוטם  שמן 

 )18 עמודה   )17 ירייה 
בזבלים  האדמה  טיוב 
 )20 אחרים  ובחומרים 
לד(  )יחזקאל  דריסה 
לצמחים  כולל  שם   )21
זה  בעל-חיים   )23
שימש לקורבן פסח 24( 
לפועלו  הערכה  אות 
 )26 )ר"ת(  אדם  של 
לז(  )איוב  לרוויה  מים 
נגד  התקוממות   )28
מן  אחד   )29 השלטון 
קני-  )30 הטעמים 

 )32 שהתייבשו  תבואה 
אינו כשר, אסור באכילה 
האחרונה  הפעולה   )33
במלחמת- שבוצעה 
העצמאות )10-6 במרס 
 )39 קינה   )37  )1949
חג  של  מכינויו  אחד 
השבועות )2( 40( אציל, 
אדם חשוב 41( "מקצוע" 
 )45 אונאה   )43 ההורים 
תואר לאדם מכובד 46( 
של  המזוינים  הכוחות 

מדינה 48( חילוף דבר בדבר 49( איש-חרש 50( אחת הגפיים 51( יום-טוב 53( מחצית החצי 54( יחידה מנהלית בארגון 57( 
החלק הקדמי העליון בגוף 59( שקט 61( בעיר זו הוקם בשנת 1953 מפעל ההנצחה הראשון לנופלים במערכות ישראל - "בית יד 
לבנים" )2( 64( מסייר 65( קול גברי 67( הערך אשר מחצית מהנתונים נמצאים מתחתיו או שווים לו, ומחצית מהנתונים נמצאים 
מעליו 68( מתנה 69( ממקום זה בא יועץ דוד )שמואל ב טו( 71( שעות היום הראשונות 72( בדיוק 74( אוניית-נשק של האצ"ל, 
הוטבעה בפקודת דוד בן-גוריון בחופי תל-אביב ב-22 ביוני 1948 )טו בסיוון ה'תש"ח( 75( ישוב בשפלת-יהודה, סמוך לו שרתה 

על שמשון רוח-הקודש )הפטרת פרשת נשא(.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( במקום 2( החלקיק הקטן ביותר של יסוד כימי שבו נשמרות תכונותיו היסודיות 3( מאבק מזוין בין צבאות 4( מספר העיקרים 
ביהדות לפי הרמב"ם 5( הסתכלות 6( אחת מצורות האנרגיה 7( אויב 8( גלגול 9( פולמוס בלעז 10( מוט גבוה בספינה אליו 
נקשרים המפרשים 13( תינוק 16( כלי-עזר להצגה חזותית של מידע 19( אחת המצוות שנמסרו למשה בהר-סיני )כ"מ, פרשת 
בהר( 22( כך מכונים שלושת הימים שלפני מתן-תורה 24( מקום מגורי הוריו של שמשון )הפטרת פרשת נשא( 25( תועבה, דבר 
מאוס 27( מצווה המקוימת בחודשי ניסן, אייר וסיוון )פרשת אמור( 29( צורת הצגה של נושא מסוים לקהל צופים, פרזנטציה 
בלעז 31( ניתן לשבירה 34( עלם 35( מזלו של חודש מרחשוון 36( סוגה ספרותית-תיאטרונית 38( תקופה בת חמישים שנה 
)פרשת בהר( 40( אחד ממבצעי צה"ל במלחמת-העצמאות )22 בדצמבר 1948 - 7 בינואר 1949( 42( קטע המופיע בתחילה 44( 
פתגם 46( כיוון 47( קמין 50( חטיבה צה"לית שהוקמה בגליל במלחמת-העצמאות, נקראה על-שם כינויו של מפקד הפלמ"ח, 
יגאל אלון 52( עליו הולך הנחש )בראשית ג( 55( יחידה קטנה בחיל-האוויר 56( ישן מאוד 58( מילת הצבעה 60( שאינו פעיל, 
פסיבי 62( מושב בערבה 63( עוף מדברי )הפטרת פרשת בחוקותי( 64( מצב שאינו ניתן להכרעה 66( תערובת ירקות חתוכים 

68( חינם 69( יהיר 70( תבלין לקפה 72( אמונה 73( כוח.
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פעולות

א. אייר

1. מסירות נפש
הסיפור על רבי עקיבא

שנו רבותינו: פעם אחת גזרה מלכות, שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן-
אמר  בתורה.  ועוסק  ברבים  קהילות  מקהיל  שהיה  עקיבא  לרבי  ומצאו  יהודה 
לו: עקיבא, אי-אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אתה פפוס, שאומרים עליך 
חכם אתה – אי-אתה אלא טיפש! אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשועל, 
להם:  אמר  ולכאן,  לכאן  רצים  שהיו  דגים  וראה  הנהר  שפת  על  מהלך  שהיה 
מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני הרשתות והמכמורות שמביאין עלינו בני 
אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה ונדּור אני ואתם, כדרך שדרו אבותיי 

ואבותיכם?" אמרו לו: אתה 
פיקח  עליך  שאומרים  הוא 
אלא  אי-אתה   – שבחיות 
חיותנו  במקום  ומה  טיפש! 
במקום  מתיראים,  אנו 
ואף  שכן,  כל  לא   – מיתתנו 
אנו כך: בזמן שאנו עוסקים 
"כי  בה:  שכתוב  בתורה, 
הוא חייך ואורך ימיך" – אנו 
פוסקין  אנו  אם  מתיראים, 
אחת  על   – תורה  מדברי 

כמה וכמה.

אמרו: לא היו ימים מעטים עד שתפסוהו לר' עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, 
לכאן?"  הביאך  מי  "פפוס!  לו:  אמר  אצלו.  וחבשוהו  בן-יהודה  לפפוס  ותפסו 
אמר לו: אשריך, ר' עקיבע, שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס, שנתפס על 

דברים בטלים!

בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת-שמע היה, והיו סורקין את 
בשרו במסרקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמים באהבה. 
אמרו לו תלמידיו: רבנו! עד כאן! אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה: 
"ובכל נפשך" – ואפילו הוא נוטל את נשמתך; אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו! 
נשמתו  שיצאה  עד  ב"אחד"  מאריך  היה  אקיימנו?  לא   – לידי  שבא  ועכשיו 

ב"אחד".

)ע"פ ספר האגדה, תלמוד בבלי מסכת ברכות סא:(
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הסיפור על רועי קליין

לפני חמש שנים, באחד הימים באמצע הקיץ, התחילה 
מדינת  בין  שהייתה  מלחמה  זו  השנייה.  לבנון  מלחמת 
ישראל למחבלים שגרו בלבנון, כי הם חטפו שני חיילים 
הארץ.  בצפון  יהודים  של  בתים  על  טילים  וירו  יהודים 

מדינת ישראל יצאה מיד למלחמה נגדם.

לרועי  למלחמה.  נקרא  חיילים,  הרבה  עוד  כמו  רועי, 
היה תפקיד חשוב מאוד בצבא )רב-סרן( ובכל הקרבות 
הוא תמיד רץ קדימה תוך כדי לחימה ופיקוד. הוא חילק 

משימות ועסק בחילוץ הנפגעים, והכל תוך כדי שיורים עליהם אש עזה.

באחד הקרבות, כשזיהה רועי שאחד החיילים פצוע קשה, הוא התקדם לעברו 
ואמר לחיילים שסביבו לירות על המחבלים שמעבר לחומה. רועי עזר להעלות 
הרימון  לחומה.  מעבר  רימון  לעברם  נזרק  ופתאום  אלונקה,  על  הפצוע  את 
נפל והתגלגל קרוב לאלונקה באופן שסיכן את כל הלוחמים שבקרבתו, כולל 
הפצוע. רס"ן קליין הגן בגופו על חייליו מפני הרימון, קפץ עליו ונהרג כשהוא 

קורא "שמע ישראל".

במה  ישראל.  עבור  חייהם  את  שמסרו  יהודים  שני  מתארים  הסיפורים  = 
התבטאה מסירות נפשו של רבי עקיבא? של רועי קליין?

האם אתם מכירים סיפורי גבורה נוספים – אם כן ספרו אותם לחבריכם. = 

2. המזוודה הציונית

של  סיפורה  בלבד.  הספרים  מן  סיפור  בשבילנו  איננה  ישראל  מדינת  תקומת 
מדינת ישראל הוא סיפורנו שלנו, של כל אחד מאיתנו. משפחות כולנו השתתפו 
באירועים ההיסטוריים שעברו על עם ישראל בדורות האחרונים, מי כאן ומי שם, 
בכל רחבי העולם. חשוב שילדינו ונכדינו ישמעו על מה שעברו ועשו אבותיהם 
יש  הקימו.  ומה  עשו  מה  באו,  ומאין  מתי  איך,  וסבותיהם:  סביהם  ואימותיהם, 
שבאו מוקדם ויש שבאו לאחרונה, יש שהקימו כאן ויש שפעלו שם. כאן המקום 
לספר את סיפורינו האישיים וסיפורי משפחותינו לילדינו, אשר בתורם יעבירו 

הם את הסיפורים הלאה, לדור הבא. וכל המרבה הרי זה משובח.

עזרים: ליד כל שולחן מונחת מזוודה ישנה ובה מניחים המשתתפים מזכרות, 
ארצה  בעלייה  הקשורים  חפצים   - וכדומה  מפות  תעודות,  פמוטים,  תמונות, 
ובהקמת המדינה. כל משתתף שיש לו חפץ במזוודה, יניחו על השולחן ויספר 

את הסיפור המלווה אותו.

יש  הציונית.  המזוודה  וחפצי  הסיפורים  שאלוני  את  מראש  לאסוף  לדאוג  יש 
מעניין  משפחתם  סיפור  או  שסיפורם  אחדים  המשתתפים  בין  ולאתר  לנסות 
במיוחד והם מוכנים לספר אותו בטקס. עם הצגת חפץ או בלעדיו. את הסיפור 
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יכול לספר בן משפחה אחד או מספר בני משפחה יחד. הקטע בו משתפים את 
הקבוצה בסיפורים האישיים הוא מרתק, מרגש ומותיר זיכרונות חמים וחיובייים. 

זו נגיעה בנשמה היתירה של כל אחד מאיתנו.

מתוך "הגדה ליום העצמאות", באדיבות אגף לחינוך ונוער, הקרן הקיימת לישראל

3. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - לזכור

במהלך החיים שלנו מתרחשים אירועים רבים.
את חלקם אנחנו זוכרים ואת חלקם אנחנו שוכחים.

חשבתם פעם מה אתם זוכרים ומה לא?
למשל, האם אתם זוכרים:

מה לבשתם בדיוק לפני שנה? � 
מי קנה לכם את הילקוט? � 

מה הדבר הראשון שאמרתם היום בבוקר? � 

מדוע לדעתכם יש פרטים שאנו זוכרים 

ואחרים ששנשכחים מאיתנו?

ומה לדעתכם חשוב לזכור?

תחשבו על זה...

לכן  לנו.  חשובים  שהם  משום  לזכור,  צריכים  שאנחנו  דברים  הרבה  יש  אכן, 
כדאי להקדיש זמן ומחשבה לנושא הזיכרון. יש לנו גם יום בשנה שנועד כולו 
לנושא הזיכרון, והוא נקרא: "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 

האיבה".
וילדים מבני  גברים, נשים  זכרם של עשרות אלפי  זה אנו מתייחדים עם  ביום 

עמנו שפעלו במסירות ונפלו במאבק על חירותו של עם ישראל.

ההגנה  ככוח  המשמש  לישראל,  הגנה  צבא   - צה"ל  הוקם  המדינה,  קום  עם 
יותר  ישראל  במערכות  נפלו  השנים,  לאורך  ותושביה.  המדינה  של  המרכזי 

מ-22,600 חיילי צה"ל, ויותר מ-3,700 אזרחים נהרגו בפעולו טרור.
יום הזיכרון נקבע כיום שבו מזכירים, מוקירים ומכבדים את אותם החללים.
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:
חוק יום הזיכרון לחללי צהל

לישראל  הגנה  צבא  ללוחמי  גבורה  זיכרון  יום  הוא  באייר  ד' 
וללוחמי  ישראל  מדינת  של  קיומה  הבטחת  על  נפשם  שנתנו 
מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם 

זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם...

ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומייה בת שתי דקות, 
הדגלים  בדרכים.  תנועה  כל  ותפסק  עבודה  כל  תשבות  בן 
אזכרות  יקויימו  התורן,  לחצי  יורדו  הציבוריים  הבניינים  על 
ההגנה  צבא  במחנות  התייחדות  טקסי  ייערכו  ועצרות-עם, 
לישראל ובמוסדות החינוך, תוכניות השידורים יביעו את ייחודו 

של היום. בערב יום הזיכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.

)מתוך ספר החוקים, 393(

לפי לשון החוק, מדוע חשוב לזכור את החללים? מה הם עשו למעננו? � 

מדוע לדעתכם נקבע זיכרון החללים כאחד מחוקי המדינה? � 

זיכרונם אינו עמנו  זמן לזיכרון הנופלים? האם  יש צורך לייחד  חשבו, מדוע  � 
ועם המשפחות כל השנה?

ערכו רשימה של המנהגים המתאימים ליום זה, המופיעים בספר החוקים � 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

הוסיפו התנהגויות ומעשים שרצוי לדעתכם לנהוג בהם ביום זה. � 
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4. באופן אישי

החשיבות לזכור איננה דבר מובן מאליו.

בחנו את עצמכם עד כמה אתם נושאים באחריות לזכור:

עד כמה אתם מסכימים או לא מסכימים עם ההיגדים הבאים:

1 - מסכים, 5 - לא מסכים כלל.

מתוך "מפתחות לגלגל השנה – חגי ישראל – מסורת וחידוש" לכיתות ו',
 כל הזכויות שמורות לחל"ד, מפעלים חינוכיים

"אני חושב שיש הרבה אתרי הנצחה, 
טקסים ותפילות וכדומה, אבל בפועל 
מעטים האנשים שבאמת זוכרים את 

הנופלים בחיי היום-יום".

5 - 4 – 3 – 2 – 1

"אני לא חושב שהתפקיד של 
כולם הוא לזכור את הנופלים. 

בעיקר חשוב שמשפחות הנופלים 
תזכורנה...".

5 - 4 – 3 – 2 – 1

""אני חושב שאתרי ההנצחה והטקסים מספיקים 
– ולא צריך שכל אחד ואחד יזכור באופן פרטי".

5 - 4 – 3 – 2 – 1

"אני חושב שנעשים 
הרבה דברים שנועדו 

להזכיר לנו את 
הנופלים".

5 - 4 – 3 – 2 – 1

"אני חושב שאתרי ההנצחה, 
הטקסים וכדומה – הם 

כלי שעוזר לנו לזכור את 
הנופלים. אבל הם אינם 
מהווים תחליף לכך שכל 

אחד צריך לזכור".

5 - 4 – 3 – 2 – 1
אני חושב שהדרך 

הטובה ביותר לזכור 
את הנופלים היא 
דווקא בשמיעת 

הסיפורים עליהם".

5 - 4 – 3 – 2 – 1
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יום העצמאות

5. שעשועי לשון

מילים מבולבלות

לפניכם מילים שהתבלבלו כולן הקשורות בדגל ישראל.

מצאו את המילה הנכונה והסבירו את הקשר:

לכוח - אחד מצבעי דגל ישראל )כחול(

נלב - אחד מצבעי הדגל )לבן(

נתור - עליו מעלים הדגל )תורן(

לגנד - חייל שתפקידו לשאת הדגל )דגלן(

הפנה - פעולה שמפעילים על הדגל )הנפה(

תיטל - אחד מתשמישי הקדושה הדומה לדגל )טלית(

הוא והיא בארץ-ישראל

לאחר שפתרתם את התשובות,
יש לאתר את המקומות בפה האילמת המצורף.

הוא: טרי - רענן  .1

היא: שוכנת בין פתח תקווה לחדרה - רעננה.  

הוא: חיץ מפריד בין חצרות - גדר  .2

היא: הוקמה על ידי הביל"ויים - גדרה  

הוא: מחלקי הדירה - חדר  .3

היא: עיר בדרך מתל-אביב לחיפה - חדרה  

הוא: מנגן על כלי קשת - כנר  .4

היא: שוכנת ליד ימה של רחל המשוררת - כנרת.  

הוא: מקרניו מכינים שופר - איל  .5

היא: שם בהחלט לא קר - אילת  

הוא: שט במים - צף  .6

היא: עיר המקובלים - צפת  

הוא: אחיו של יוסף הצדיק - בנימין  .7

היא: מושבה על שם "הנדיב הידוע" - בנימינה  

הוא: שם של כוהן שהוכיח את דוד המלך - נתן  .8

היא: עיר נופש על שפת הים - נתניה  
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הוא: משדר חדשות ברדיו - שדר  .9

היא: עיירת פיתוח בקרבת נתיבות - שדרות.  

הוא: חלק מהכתובת - רחוב  .10

היא: משכנו של נשיאה הראשון של המדינה - רחובות  

הוא: חוזה המדינה - הרצל  .11

היא: עיר בשרון - הרצליה.  
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ל"ג בעומר

בימים ההם בזמן הזה 
הבעש"ט הקדוש, זיע"א, היה אומר: "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" - כל 
הנגעים שאדם רואה בחוץ, אצל אחרים, באים מנגעי עצמו. אך צדיקים גמורים שאין 

בהם כל רע, מביטים על הכל בעין טובה ולפיכך הם אוהבי ישראל באמת ובתמים.

)באדיבות "ותן חלקנו" חוברת ניסן תשע"ב בהוצאת מאורות הדף היומי(

נוהגים בכבוד
א. יש יותר כבוד!

בניי,  החדשים:  לתלמידיו  עקיבא  רבי  אמר  במגפה,  תלמידיו  של  מותם  בעקבות 
התלמידים הראשונים לא מתו אלא מפני שהייתה עינם צרה אלו לאלו. תנו דעתכם 

שלא תעשו כמעשיהם!

)על פי המדרש, בראשית רבה ס"א(

לעומת צרות העין המתוארת בדברי רבי עקיבא, ישנו פתגם האומר:

"טוב עין הוא יבורך..." )משלי כ"ב, ט(

אדם שמתרגל לראות את הטוב שסביבו ולבו שמח בשמחתם של אחרים ובהצלחתם, 
יוצר סביבו יחסים חברתיים טובים ונעימים.

לפניכם תרגיל אימון אישי בראיית הטוב:

מעשה טוב שעשיתי:

דבר טוב שעשו הוריי למעני בשבוע האחרון:

שני דברים טובים שיש בבית הספר שבו אני לומד/ת:

מקום יפה שיש בעיר/ביישוב שלי:

דבר שאני אוהב/ת בארץ שלנו:
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החליפו כל אות באות הבאה לפניה בסדר הא"ב ומצאו את המשכו של הפתגם  =
- למשל:

"טוב עין הוא יבורך, לכ סאס מטנז מהם"
טוב עין הוא יבורך

לפי הפתגם המלא, מהם סוגי המעשים שאותם עושה אדם "טוב עין"? =

ב. לוקחים אחריות

בזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא  משום  במגפה  עקיבא  רבי  תלמידי  נפטרו  המסורת,  פי  על 
לפיכך, ימי ספירת העומר הם ימים מתאימים לחזק בהם את הקשרים החיוביים בינינו 

לבין סביבתנו ולהרבות במעשי נתינה וכבוד כלפי הזולת.

לפניכם מעשים המבטאים טוב לב ונתינה. כתבו ליד כל מעשה מספר מ-3-1:

אני עושה זאת לעתים קרובות. אני עושה זאת לעתים קרובות.1 אני עושה זאת לעתים קרובות..1 1
אני עושה זאת לפעמים. אני עושה זאת לפעמים.2 אני עושה זאת לפעמים..2 2

אני בכלל לא עושה זאת. אני בכלל לא עושה זאת.3 אני בכלל לא עושה זאת..3 3

בחרו שני מעשים מתוך הרשימה שאותם תיישמו במהלך השבוע הקרוב. �
תכננו את יישומם: �

מיהו הנמען של המעשה? �
תעדו את ביצוע המעשים. �

תארו כיצד הרגשתם בעשייתנו. �
כיצד הרגישו נמנעי המעשים. �

מתוך "מפתחות לגלגל השנה – חגי ישראל – מסורת וחידוש" לכיתות ו',
 כל הזכויות שמורות לחל"ד, מפעלים חינוכיים

ללמד זכות 
במקום לכעוס לשמח אחרים

לעזור בבית לעזור בבית לעזור בבית 
כשמבקשים 

ממני
להתנדב

לכבד אורחים לכבד אורחים לכבד אורחים 
במאכל ובמשקה

להשאיל מחפציי 
לאחרים
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ב. חג השבועות

1. שמות מסתתרים 

בכל אחד מעשרת המשפטים שלפניכם מסתתר שם המצוי במגילת רות, התצליחו 
לגלות את השמות?

מדוע נמנע מיכאל מלהשתתף בשיעור? = 

הביאי את הכלי, וננקה את הבית. = 

האב עזר לבנו הקטן להרכיב את המשחק. = 

ראיתי את הנחש ונמלטתי מהמקום. = 

מי שיודע את התשובה – מוזמן לענות! = 

הילד רעד ודמעות זלגו מעיניו. = 

תפתחו את השער ותיכנסו פנימה. = 

סוף סוף יעקב מחל ונתרצה. = 

מה מצער פה כל כך? = 

השמש במרומי הרקיע ובדרום מעופפות ציפורים. = 

ראה פתרונות בסוף הגיליון

2. המשפט והקשר 

לפניכם משפט חסר משמעות, ובכל זאת, יש לו קשר כלשהו לחג השבועות. כיצד?

טוב חלה יבש שביל שלנו.
על פי "זרקור"

3. חפש את המטמון – לחג השבועות

המשחק מיועד ל-4 שכבות גיל שונות )נוער ומבוגרים(

לשיכבת הנוער

המשחקים מחולקים למחביא ולמחפשים. � 

כתב  של  למיקומו  אותם  מובילה  אשר  חידה  כתב  למשחקים  נותן  המחביא  � 
חידה נוסף וכן הלאה – עד לכתב החידה המוביל למטמון.

האתגר במשחק משתנה לפי רמתם של המשתתפים.

לשיכבה הצעירה

כתב החידה מציין בדרך כלל מקום באופן מפורש ועיקר האתגר טמון במציאתו  � 
הפיזית של כתב החידה הבא.

משחק ברמה זו מזכיר את המשחק "קר-חם" ועשוי אף להיות משולב בו. � 

 



39

וון
סי

 -
ר 

איי
ון 

לי
גי

לשיכבת חטיבת הביניים

המשחק מערב כתבי חידה ובהם חידות קלות, לעיתים בחרוזים. תיתכן הצפנה  � 
באמצעות צופן פשוט כגון א"ת – ב"ש.

רמה זו מתאימה לבני עשרה. � 

לשיכבה הבוגרת

בדרך כלל מעורבת חידה לשונית. � 

המשתתפים יידרשו לחומר עזר כדי למצוא את התשובות, בדרך כלל מלווה  � 
בעלייה באתגר המחשבתי, בהקטנת האתגר – במציאה הפיזית של כתב החידה. 
כתב החידה הבא עשוי להינתן למחפשים עם הגיעם לנקודת היעד, עם זאת 

השטח המוגדר לצורך חיפושים עשוי לגדול משמעותית.

דוגמה למשחק חפש את המטמון

במגילת רות – בועז שמי

אולם בספר שופטים איך קוראים לי? )אבצן(

אמור נא לי – באיזה יום אירע המאורע )ו בסיוון(

אני אחת ממתנות עניים 

ושמי מופיע במגילה בכתובים )לקט(

במשך השנה קוראים עוד ארבע כמוני

באירועים מיוחדים – מי אני?    )מגילת רות(

אמור נא לי באיזו תקופה התרחש ביספור המגילה

ואיזה משמות החג מכונה בשמה?     )הקציר(

אני כלי לעבודת קציר החיטים

ב-ט"ז בניסן מזכירים את שמי שלוש פעמים )מגל(

אחד משמות החג

שמזכיר רגל אחר  )עצרת(

מחבר ספר תהילים אנוכי ונינה של רות המואביה אני

חסד למדתי מאם סבתי ואותו הנהגתי בממלכתי  )דוד(
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פסוק ממצוות החגים

ובמיוחד בשלוש רגלים   )ושמחת בחגך(

אשת אלימלך את מחלון וכליון שכלה 

חזרה לבית לחם כאשה אומללה.    )נעמי(

הפתרון: אולם המועדון
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ג. פרשיות השבוע בחודשי אייר-סיוון

פרשת אחרי מות - קדושים
"קדש ילבש" - בגדי הכהן, משל מי היו ומדוע? )רש"י, שפתי חכמים( "קדש ילבש" - בגדי הכהן, משל מי היו ומדוע? )רש"י, שפתי חכמים(1 "קדש ילבש" - בגדי הכהן, משל מי היו ומדוע? )רש"י, שפתי חכמים(.1 1

משל עצמו, שמצינו גדולי ישראל שלא לקחו משל ציבור כלום. א.

מאביו ואימו שהם הביאוהו לגדולה זאת וצריכים לגמור המצווה ולתת  ב.
לו כל צרכו.

משל הקדש - שבבגדים היה מתפלל על כל ישראל. א.

"ועשהו חטאת" - מה אומר הכהן על השעיר ששזכה להקרב? )רש"י( "ועשהו חטאת" - מה אומר הכהן על השעיר ששזכה להקרב? )רש"י(2 "ועשהו חטאת" - מה אומר הכהן על השעיר ששזכה להקרב? )רש"י(.2 2

אשריך שזכית להקרב על המזבח. א.

חטאת היא. ב.

חטאת בימין או חטאת בשמאל. ג.

"איש עיתי" - מה פירושו? )שפתי חכמים( "איש עיתי" - מה פירושו? )שפתי חכמים(3 "איש עיתי" - מה פירושו? )שפתי חכמים(.3 3

שמורגל ללכת שם עתים הרבה. א.

איש מסודר ועתי כמו עט שכותב כל דבר. ב.

עתי כמו אתי - שצריך לקחת אדם נוסף איתו. ג.

עתי - לשון זמן שזמנו יקר דהיינו - איש חשוב. ד.

)שפתי  אב?  של  מקומו  בעניין  יש  מחלוקת  איזה   - אלוקיכם"  ה'  "אני  )שפתי 4 אב?  של  מקומו  בעניין  יש  מחלוקת  איזה   - אלוקיכם"  ה'  "אני  )שפתי .4 אב?  של  מקומו  בעניין  יש  מחלוקת  איזה   - אלוקיכם"  ה'  "אני  4
חכמים(

יש אומרים דווקא כיסא שליד השולחן אסור לישב, אבל בשאר מקומות  א.
הבית אין קפידא, יש אומרים אין הבדל.

יש אומרים דווקא אם הכיסא גדול וניכר אבל אם הוא קטן לית לן בה.  ב.
יש אומרים אין לחלק.

יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין יש אומרים דווקא כורסא של ספה אבל שאר כיסאות לא יש אומרים אין  ג.ג.ג.
לחלק.לחלק.לחלק.

יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש יש מפרשים כל מקום שמיוחד לו בבית ויש מפרשים מקום מיוחד שיש  ד.ד.ד.
לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.לו אצל הזקנים.

אחד  ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד .5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד 5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  אחד .5 ממקום  שמוצאיהם  האותיות  כל   - רש"י  כתב   - רכיל"  תלך  "לא  5
מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(מתחלפות זו בזו - מה פירוש? )שפתי חכמים(

דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות דהיינו מא' עד י' שהם עשרת מכ' עד ק' וכו' - כל קבוצה מתחלפות  א.א.א.
האותיות זו בזו.האותיות זו בזו.האותיות זו בזו.האותיות זו בזו.האותיות זו בזו.

אותיותיהן   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  אותיותיהן ממוצא   - צרפתית  עברית,   - שפה  כל  הכוונה   - אחד  ממוצא  ב.
מתחלפות.מתחלפות.מתחלפות.מתחלפות.מתחלפות.
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וכל  בגרון  בלשון, שקצתן  וקצתן  אותיות שמוצאן בשפה  ג.  שיש מקצת 
קבוצה אותיותיה מתחלפות.

"לא תעננו" - כיצד האיסור? )רש"י( "לא תעננו" - כיצד האיסור? )רש"י(6 "לא תעננו" - כיצד האיסור? )רש"י(.6 6

פתו נפלה מפיו ועושה זאת לסימן. א.

צבי הפסיקו בדרך ועושה זאת לסימן. ב.

ג.  שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת.

מקלו נפל מידו ועושה זאת לסימן. ד.

פרשת אמור
"לא יטמא בעמיו" - מהי הגדרתו של מת מצווה? )שפתי חכמים( "לא יטמא בעמיו" - מהי הגדרתו של מת מצווה? )שפתי חכמים(1 "לא יטמא בעמיו" - מהי הגדרתו של מת מצווה? )שפתי חכמים(.1 1

כשהמת הוא אדם חשוב נקרא מת מצווה. א. 

כשציווה המת לפני מותו שיקברוהו נקרא מת מצווה. ב.

ג.  גרים בלבד נקראים מת מצווה.

מת שאין לו קוברים, והוא שקורא המוצא ואין אחרים עונים אותו. ד.

"לא יגלתנו" - כהן או ישראל שליקט את פאות זקנו האם חייב? )רש"י,  "לא יגלתנו" - כהן או ישראל שליקט את פאות זקנו האם חייב? )רש"י, 2 "לא יגלתנו" - כהן או ישראל שליקט את פאות זקנו האם חייב? )רש"י, .2 2
שפתי חכמים(

חייב - כיוון שסופו שהוא נראה מגולח. א. 

חייב - שביקש לשחיטה מה שחיטה ביד אף גילוח ביד. ב.

ג.  חייב שכתוב "לא יגלחו ובבשרם" כל דבר שמגלח את הבשר.

אינו חייב אלא על דבר הקרוי גילוח. ד.

"אשר יטמא לו" - מהו השיעור לטומאת מת? )ברש"י( "אשר יטמא לו" - מהו השיעור לטומאת מת? )ברש"י(3 "אשר יטמא לו" - מהו השיעור לטומאת מת? )ברש"י(.3 3

בכעדשה. א. 

בכביצה. ב.

ג.  בכזית.

בכגרוגרת. ד.

"תושב כהן ושכיר" - על מי מדובר? )ברש"י( "תושב כהן ושכיר" - על מי מדובר? )ברש"י(4 "תושב כהן ושכיר" - על מי מדובר? )ברש"י(.4 4

תושב - עבד עברי שנרצע שקנוי לו עד היובל. א. 

  שכירו - עבד עברי שיוצא בשש.

תושב - עבד כנעני שקנוי לו עולמית. ב.

  שכירו - עבד עברי שנרצע.

ג.  תושב - עבד עברי שיוצא בשש.
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  שכירו - שעובד כשכיר של ימינו.

תושב - עבד כנעני שקנוי לו עולמי. ד.

  שכירו - שכיר של ימינו.

"לא תעשו" )פסוק לו( - מהיכן למדנו שחולו של מועד אינו אסור בעשיית  "לא תעשו" )פסוק לו( - מהיכן למדנו שחולו של מועד אינו אסור בעשיית 5 "לא תעשו" )פסוק לו( - מהיכן למדנו שחולו של מועד אינו אסור בעשיית .5 5
מלאכה? )רש"י(

שכתוב "ביום השמיני מקרא קודש" ולא בחולו של מועד. א. 

שכתב "אלה מועדי" - להוציא חולו של מועד. ב.

ג.  מהמילה "היא.

שכתוב "ביום הראשון מקרא קודש" ונדרש ולא בחולו של מועד. ד.

"וסמכו כל השומעים" - מי הם השומעים?  "וסמכו כל השומעים" - מי הם השומעים? 6 "וסמכו כל השומעים" - מי הם השומעים? .6 6

אלו ששמעו את פסק דינו. א. 

אלו העדים. ב.

ג.  כל ישראל במשמע.

אלו השוטרים השומעים לדיינים. ד.

פרשת בהר
"וקדשתם" - מתי מקדשים את שנת היובל?  "וקדשתם" - מתי מקדשים את שנת היובל? 1 "וקדשתם" - מתי מקדשים את שנת היובל? .1 1

בעשור לחודש ביום הכיפורים. א. 

בסוכות. ב.

ג.  בכניסת שנת היובל.

בסוף שנת היובל, גזרת הכתוב. ד.

"ה' השיב לו" - מה למדו מכאן חז"ל? )ברש"י( "ה' השיב לו" - מה למדו מכאן חז"ל? )ברש"י(2 "ה' השיב לו" - מה למדו מכאן חז"ל? )ברש"י(.2 2

אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו.אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו.אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו.אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו.אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו.אחר העני הולכת העניות, משנהיה עני אין יכול לגאול שדהו. א. א. א. 

מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול.מי שאין ידו נקיה סופו שאין יכול לגאול. ב.

ג.ג.ג.    שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.שאין גואלים לחצאין.

"גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו?  "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? 3 "גאולת עולם" - לוי שמכר שדהו ובא לגאלו בתוך שתי השנים - מה דינו? .3 3
)ברש"י( )ברש"י( )ברש"י( )ברש"י( )ברש"י( )ברש"י( )ברש"י( 

אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול.אינו רשאי לגאול. א. א. א. 

צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים.צריך להמתין 7 שנים. ב.ב.ב.

ג.ג.  רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.רשאי לגאול.

צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים.צריך להמתין 5 שנים. ד.ד.ד.
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"גר ותושב" - מה הגדרתו של "תושב"? )ברש"י(  "גר ותושב" - מה הגדרתו של "תושב"? )ברש"י( 4 "גר ותושב" - מה הגדרתו של "תושב"? )ברש"י( .4 4

אדם שנמצא 30 יום בארץ-ישראל. א. 

כל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות. ב.

ג.  שקיבל על עצמו שלא לאכול נבלות וטרפות.

גוי שמל ולא טבל. ד.

"עד שנת היובל יעבוד עמך" - ישנם 5.4 פסוקים באופנים שונים המלמדים 
שעבד יוצא ביובל, איזה אופן נלמד בפסוק זה? )שפתי חכמים( 

שמכרוהו בית דין ופגע בו היובל קודם שש. א. 

בנרצע שפגע בו היובל אחר שש לרציעתו. ב.

ג.  במוכר עצמו שפגע בו היובל קודם שש.

בנרצע שפגע בו היובל אחר שש לרציעתו. ד.

"ואכלתם לשבע" - אף בתוך המעיים תהא בו ברכה - מה היה קשה לרש"י  "ואכלתם לשבע" - אף בתוך המעיים תהא בו ברכה - מה היה קשה לרש"י 6 "ואכלתם לשבע" - אף בתוך המעיים תהא בו ברכה - מה היה קשה לרש"י .6 6
שפירש כך? )שפתי חכמים אות ל'(

וכי חייבים אנו לכוון לאכילת שובע, אלא שאם נעשה כך אף בתוך... א. 

קשיא רישא לסיפא "ואכלתם" - משמע כל דהו, "לשובע" משמע ומתרץ  ב.
אף...

ג.  שהרי כתוב "ונתנה הארץ את פריה" וממילא יאכלו לשובע ומדעו כתוב 
ואכלתם לשובע, אלא אף...

קשה לרש"י שמשמע שחייבים לאכול בשנת השמיטה ומתרץ אף... ד.

פרשת בחקתי
גוררת  הראשונה  עבירות  שבע  הרי  רש"י  כתב   - בריתי"  את  "להדרכם  גוררת 1 הראשונה  עבירות  שבע  הרי  רש"י  כתב   - בריתי"  את  "להדרכם  גוררת .1 הראשונה  עבירות  שבע  הרי  רש"י  כתב   - בריתי"  את  "להדרכם  1

השנייה מה היא הסדר?

לא למד לא עשה, שונא את החכמים מואס באחרים העושים, מונע את  א. 
האחרים, כופר במצוות כופר בעיקר.

לא למד לא עשה מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את  ב.
האחרים, כופר במצוות כופר בעיקר.

ג.  לא עשה לא למד מואס באחרים העושים שונאע את החכמים מונע את 
האחרים כופר במצוות כופר בעיקר.

"בערכך" - אדם שאמר ערך ידי עלי מה דינו? )שפתי החכמים(.2

צריך לשלם שווי ידו. א. 

אינו צריך לשלם מאומה כיוון שצריך להעריך בדבר שהנפש תלויה בו. ב.

ג.  צריך לשלם זהב במשקל היד.

צריך לשלם נחושת במשקל היד ודיו. ד.
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"אם בחוקותי תלכו" - מה פירושו ומדוע? )ברש"י(.3

שנעשה המצוות כמו חוק בלי שאלות כדי שנקבל שכר מלא. א. 

שנעשה המצוות גם בהליכה כדי להרבות שכרינו. ב.

ג.  שנהיה עמלים בתורה שאם הכוונה לקיים המצוות הרי כתוב בהמשך.

שלא נעשה חוקים חדשים שלנו? ד.

"והרביתי אתכם" - מה פירושו? )ברש"י(.4

אעשה אתכם מרובים. א. 

בקומה זקופה והרביתי לשון התרברבות. ב.

ג.  בבינה.

בדעת. ד.

"והשמותי אני את הארץ" - איזו מידה טובה יש כאן? )ברש"י(.5

שהארץ נחה והיבולים אחר כך טובים יותר. א. 

שלא ימצאו האוייבים רוב נחת בארצם שתהא שוממה. ב.

ג.  שידעו ישראל שהארץ שייכת רק3 להם.

שיתנו לב בשמיים להחיש גאולתם כשיראוה שוממת. ד.

אדם שאמר ערך תלמיד חכם פלוני עלי וערך עם הארץ פלוני עלי ושניהם  אדם שאמר ערך תלמיד חכם פלוני עלי וערך עם הארץ פלוני עלי ושניהם 6 אדם שאמר ערך תלמיד חכם פלוני עלי וערך עם הארץ פלוני עלי ושניהם .6 6
בני 50 - כמה עליו לשלם? )ברש"י(

הדין נותן - שלתלמיד חכם יתן הרבה יותר מעם הארץ וצריך שאלת  א. 
חכם.

משלם על כל אחד 50 שקלים שבערכים משלמים אך ורק לפי מספר  ב.
השנים הקצובים בתורה בין שהוא יקר בין שהוא זול.

ג.  היות וסמך תלמיד חכם לעם הארץ אין בדבריו כלום.

כיוון שאמר שני בני אדם ניתנת לו הנחה של 20% ומשלם 80 שקלים.כיוון שאמר שני בני אדם ניתנת לו הנחה של 20% ומשלם 80 שקלים.כיוון שאמר שני בני אדם ניתנת לו הנחה של 20% ומשלם 80 שקלים.כיוון שאמר שני בני אדם ניתנת לו הנחה של 20% ומשלם 80 שקלים. ד.

פרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדברפרשת במדבר
"מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י("מכנגד" - כתב רש"י מרחק מיל )אלפיים אמה( מדוע? )רש"י(.111

שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם.שלא יביטו בני ישראל בשכינה ויכהו עיניהם. א. א. א. 

לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן.לתת שכר פסיעות לבני ישראל הבאים למשכן. ב.ב.ב.ב.

ג.ג.ג.  שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.שיוכלו בני ישראל לבוא בשבת למשה ואהרון החונים לסמוך למשכן.

כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? )רש"י(.222

אשר  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  אשר יהודה,  דן,  בצפון,   - וגד  ראובן, שמעון  במזרח,   - וזבולון  יששכר  יהודה,  א. 
ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.ונפתלי - בדרום, בנימין, אפרים ומנשה - במערב.
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ונפתלי  אשר  דן,  בדרום,  היו  וגד  שמעון  שראובן,  אלא  א'  כתשובה  ב.
בצפון.

ג.  כתשובה א' אלא שיש להחליף ראובן ובנימין בסדר הקורבנות.

גזירת הכתוב שיעמדו בעיגול. ד.

"ראשונה יסעו" - כתב רש"י וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן, איזו דעה רצה  "ראשונה יסעו" - כתב רש"י וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן, איזו דעה רצה 3 "ראשונה יסעו" - כתב רש"י וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן, איזו דעה רצה .3 3
רש"י להוציא? )שפתי חכמים(

שהיו נוסעים בעיגול ורש"י אינו סובר כך. א. 

שהיו נוסעים כקורה ורש"י אינו סובר כך אלא כתיבה. ב.

ג.  שבחנייתן היו בלב אחד.

שלא היה סדר בנסיעתם ורש"י אינו סובר כך. ד.

כיצד חנו שבט לוי סביב למשכן?.4

גרשון במערב, קהת בדרום, מררי במזרח, משה ואהרון ובניו בצפון. א. 

גרשון בדרום, קהת במערב, מררי בצפון, משה, אהרון ובניו במזרח. ב.

ג.  גרשון במערב, קהת בדרום, מררי בצפון, משה, אהרון ובניו במזרח.

"חמישה ושישים" - מדוע הטיל משה גורלות על בכורי ישראל? )ברש"י(.5

שכל בכור רצה להפקיע עצמו מ-5 שקלים ואמר שהוא מפדויי הלוויים  א. 
בגופם.

כדי לחלק את ארץ-ישראל בגורל. ב.

ג.  שהיו 273 בכורים שפדו אותם הלוויים והשאר היו צריכים להפדות ב-5 
שקלים וכדי להבדיל ביניהם היה צריך גורל.

שהיו בכורות שרצו להפדות ראשונים ולכן עשו גורל. ד.

"ופרשו עליו" - היכן הייתה האש שירדה מן השמיים למזבח, במסעות?  "ופרשו עליו" - היכן הייתה האש שירדה מן השמיים למזבח, במסעות? 6 "ופרשו עליו" - היכן הייתה האש שירדה מן השמיים למזבח, במסעות? .6 6
)ברש"י(

הייתה מצטרפת לעמוד האש. א. 

הייתה חוזרת למקומה בשמיים. ב.

ישרף  שלא  סיר  תחת  המזבח  של  הבגד  כיסוי  תחת  רבוצה  ג.  הייתה 
הבגד.

האש הייתה כבויה במסעות. ד.

פרשת נשא
"עבדת עבדה" - הוא שיר... שהיא עבודה לעבודה אחרת, על איזו עבודה  "עבדת עבדה" - הוא שיר... שהיא עבודה לעבודה אחרת, על איזו עבודה 1 "עבדת עבדה" - הוא שיר... שהיא עבודה לעבודה אחרת, על איזו עבודה .1 1

אחרת מדובר )שפתי חכמים(
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עבודת קורבן כשהיו הכהנים מוסכים יין היו הלוויים שרים. א. 

שהיו הלוויים שרים בשני קולות ולכן נקראים עבודת עבודה. ב.

ג.  עבודת שמירה במקדש.

עבודת נעילת שערים. ד.

"להשיב האשם אליו" - על מי מדובר ומדוע? )רש"י(.2

מדובר על הנשיא שאין לו גואל אלא ה'. א. 

מדובר על הגר שהוא בלבד אין לו יורשים. ב.

ג.  מדובר על הנוכרי שאין לו גואל.

מדובר על עובד עבודה זרה שאין לו גואל. ד.

באלו דברים אסור הנזיר? )פשט הכתוב(.3

איסור גילוח הראש, איסור אכילת מאכלים הקשורים לגפן היין, איסור  א. 
כניסה למחנה לוויה.

דברים  אכילת  איסור  למתים,  להטמא  איסור  הראש,  גילוח  איסור  ב.
הקשורים לגפן היין.

להיות איסור  ב, אלא שבמקום איסור להטמא למתים צריך  ג.  כתשובה 
להיטמא לשרצים ונבלות.

"מאשר חטא על הנפש" - באיזה חטא חטא הנזיר? )רש"י(.4

שלא נזהר מטומאת מת. א. 

שציער עצמו מן היין. ב.

ג.  שניוול עצמו בגידול שיער וייתכן שחילל את ה'.

תשובות א ו-ב נכונות. ד.

"וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו  "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו 5 "וגלח הנזיר פתח" - כתב רש"י יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיון - מהו .5 5
הביזיון? )שפתי חכמים(הביזיון? )שפתי חכמים(הביזיון? )שפתי חכמים(

שמלכלך העזרה.שמלכלך העזרה.שמלכלך העזרה.שמלכלך העזרה.שמלכלך העזרה. א. א. 

בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש.בצריך לעמוד בגילוי ראש. ב.ב.ב.

ג.ג.  שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.שמרעיש על ידי מכונת התספורת.

שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים.שמביטים בו אנשים. ד.ד.ד.ד.

"מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? "מלאה קטורת" - היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת? .666

במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב.במקומו במזבח הזהב. א. 

במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות.במזבח החיצון השייך לקורבנות. ב.
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ג.  בכמזבח שבנו מחוץ למקדש בגזרת הכתוב.

על מחתה בהיכל. ד.

פרשת בהעלותך
"נתנים נתנים" - פעמיים - מדוע? )ברש"י(.1

נתונים לי בעולם הזה נתונים לי בעולם הבא. א. 

נתונים למשא נתונים שיר. ב.

ג.  נתונים לי נתונים לישראל.

נתונים לחכמה, נתונים לבינה. ד.

"ולפי העלות הענן" - אילו היה נכתב ולפי עלות הענן - כיצד היה פירושו?  "ולפי העלות הענן" - אילו היה נכתב ולפי עלות הענן - כיצד היה פירושו? 2 "ולפי העלות הענן" - אילו היה נכתב ולפי עלות הענן - כיצד היה פירושו? .2 2
)ברש"י(

לשון הסתלקות. א. 

לשון צמיחה ועלייה. ב.

ג.  לשון עול על צווארו.

לשון שווי - כמו ששואלים כמה עולה חפץ זה. ד.

"יהי בנסוע הארון" - כתב רש"י למה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות  "יהי בנסוע הארון" - כתב רש"י למה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות 3 "יהי בנסוע הארון" - כתב רש"י למה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות .3 3
לפורענות, על איזה פורענות מדובר? )שפתי חכמים(

פורענות ראשונה - מעשה העגל פורענות שנייה - מתאוננים. א. 

פורענות ראשונה - "וימרו בים סוף" פורענות שניייה - מתאוננים. ב.

ג.  פורענות ראשונה - "ויסעו מהר ה'" כתינוק הבורח מבית הספר, פורענות 
שנייה - מתאוננים.

פורענות ראשונה - מתאוננים, פורענות שנייה - מרגלים. ד.

"וטחנו ברחיים או דכו במדכה" - מה פירושו? )ברש"י(.4

או טחנו או דכו - הכול כפי רצונם. א. 

שהיו צריכים לטחון ולדוק ורק אחר כך לאכול. ב.

ג.  שלא היו טוחנים ולא דכים אלא שהיה טעמו משתנה לטחנין ולנדוכים.

שהיו טוחנים אותו ברחיים או דכים במדוכה והיה טעמו משתנה לנטחנין  ד.
ולנדוכים.

"ויצאו שניהם" - מדוע הפריד הקב"ה את אהרון ומרים ממשה? )רש"י(.5

שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. א. 

שלא ישמע משה בנזיפתו של אהרון. ב.
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ג.  ששניהם היו צריכים ללקות.

תשובות א ו-ב נכונות. ד.

ן" - מדוע ניקוד שין של שמן בקמץ ולא בסגול )פתח קטן(?  "ְלַשד ַהָשֶמ "ְלַשד ַהָשֶמ6 "ְלַשד ַהָשֶמ.6 6
)רש"י(

מפני שהוא סוף פסוק. א. 

מפני הדגש בשין. ב.

ג.  כיון שהוא נסמך לתיבה שלפניה.

לתפארת המילה. ד.

פרשת שלח לך
"ויקרא משה להושע" - מה פירוש ויקרא? )רש"י ושפתי חכמים(.1

שקרא לו שיבוא אליו כמו "ויקרא לבנו ליוסף". א. 

שקרא לו בקול רם לפרסם )כמו ויקרא לפניו ככה יעשה...( אולי יקחו  ב.
מוסר.

ג.  לשון חיבה כמו וקרא זה אל זה.

לשון תפילה כמו ויקרא שם אברם בשם ה'. ד.

"ממדבר צין עד רחב" - כיצד הלכו המרגלים? )רש"י(.2

וגבול מערבי על שפת הים עד הר  הלכו בגבול צפון ממזרח למערב  א. 
ההר.

עלו  כך  ואחר  הים, עד הר ההר  בגבול מערב תחילה, על שפת  הלכו  ב.
בגבול דרום ממערב למזרח.

ג.  הלכו בגבול דרום ממזרח למערב ומשם כל גבול מערבי מדרום לצפון 
על שפת הים.

הלכו בגבול דרום ממערב למזרח ואחר כך גבול מערבי על שפת הים הלכו בגבול דרום ממערב למזרח ואחר כך גבול מערבי על שפת הים  ד.
מדרום לצפון.מדרום לצפון.

"עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י("עמלק יושב" - מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? )רש"י(.3333

אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען.אמרו עדיף לכבוש את עמלק מלכבוש את כנען. א. א. א. 

כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם.כדי ליראם. ב.ב.ב.ב.

ג.ג.ג.  אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא אמרו, למרות שעמלק יבוא לעזרתנו, שהוא ממשפחתנו, בכל זאת לא 
נוכל להם.נוכל להם.נוכל להם.נוכל להם.נוכל להם.נוכל להם.נוכל להם.

אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח.אמרו, עמלק כבר ניסה לכבוש את כנען ולא הצליח. ד.ד.
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מה פירוש "נתנה ראש"? )רש"י(. 4

לשון עבודת כוכבים. א.  

נשים עלינו מלך. ב. 

ג.  אפילו חותך לנו בן עמרם את ראשנו לא נעלה.

תשובות א ו-ב נכונות. ד. 

"ארבעים שנה" - כתב רש"י לא מת אחד מהם פחות מבן ששים - מדוע?  5 .
)שפתי חכמים, אות נ(

כדי שיסבלו במדבר ויכירו את חטעם הגדול. א.  

שאם נקנסה עליהם מיתה, כרת לא נתחייבו. ב. 

ג.  כיוון שה' א-ל רחום וחנון.

במדבר?  40. 6 שנה שישבו  גזרת  - מתי עלתה במחשבה  "ארבעים שנה" 
)רש"י(

מהמרי על ים סוף. א.  

במרה - וילן העם על משה. ב. 

ג.  במן - "ויותירו".

בחטא העגל. ד. 

www.halacha.area.co.il "באדיבות "שערי ציון
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חידון תפזורת לחג השבועות / עוזי קייש

א.   ענה על השאלות הבאות.

מעל כל צורה עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.

לשם כך עליך להיעזר ב"מפתח" - הצורות המופיע בהמשך.

ב. לאחר שענית על כל השאלות עליך למצוא את האימרה המתקבלת. האימרה המתקבלת 

היא מקיצור שולחן ערוך, דיני שמחת יום טוב, סימן קו סעיף ז. האימרה:
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אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש:
www.tashbetz.8m.com
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

1. הכנת צעצועים מחומרים ממוחזרים
מיד לאחר הפסח יש הרבה אריזות פלסטיק של חומרי ניקוי בהם השתמשנו, ננצל את 

האריזות להכנת צעצועים/משחקים - לעצמנו/לאח/אחות. 

אנחנו יוצאים הרבה החוצה לשחק בארגז החול לכן מתאים להכין כף ודלי.

החומרים והכלים

בקבוקי פלסטיק - מלבנים, עגולים, קטנים, גדולים.

סכין יפנית/מסור גדול 

מספריים

פלטת חימום

נייר כסף

חוט ברזל

ההכנה:

חותכים בקבוק אקונומיקה גדול בערך באמצע ומקבלים שני חצאים - אחד כף  	 
עם ידית והשני קערה.

אפשר לחורר חור בשני הצדדים, להשחיל חוט כידית 	 

כדי לשייף את הקצוות החדות של הפלסטיק - עוטפים את הפלטה בנייר כסף  	 
כדי שהפלטה לא תתלכלך מהפלסטיק הנמס מעט - מחממים את הפלטה 
את  לשייף  כדי  שחתכנו  החלקים  את  עליו  ומעבירים  כסף  בנייר  בעטופה 

הקצוות החדות מהחיתוך. כך נקבל 2 חלקים - כף וקערה שאינם חדים.
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לאורך  חיתוך  יותר.  צרים  פלסטיק  בקבוקי  גם  לחתוך  אפשר  דומה  בצורה  	
אפשר להשתמש בו בשני אופנים עם פקק ככף וללא הפקק כמשפך.

משחק לאח/אחות בני שנתיים-שלוש
ההכנה:

בקבוק פלסטיק גדול

בעזרת סכין החיתוך לפתוח שלושה פתחים בגדלים שונים. 	
המכסים  את  פנימה  להשחיל  יצטרך  הילד   - פקקים  וסוגי  מיני  כל  לאסוף  	

השונים - הגדולים בפתח הגדול והקטנים בפתח הקטן.

כדי שהפתחים לא יהיו חדים - אפשר להדביק סביבם סלוטייפ צבעוני ברוחב  	
של 1-2 ס"מ.

בקבוק ריצפז )הוא פשוט שטוח( 

מחוררים חור בשני הצדדים של הבקבוק כאשר הבקבוק  	
שוכב.

ולא  לידית  מתחת  לחורר  לב  )לשים  השני  מול  אחד  	
ממול הידית(

לוקחים 2	 גלגלים ממשחק או מכונית ישנה ואם אין אפשר להשתמש במכסה 
אם   - המכסה  באמצע  חור  מחוררים  מתאימה(.  )בפרופורציה  צנצנת  של 
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המכסה ממתכת בעזרת פטיש ומסמר גדול.

אם המכסה מפלסטיק - מחממים את המסמר על האש ומחזיקים בצבת )כי  	
הוא חם( ולחורר גם את הבקבוק בצד אחד, מכסים )גלגלים( בצד שני חרוז 

ולקשור. לשים לב שהידית למעלה. 

אפשר להוסיף בציור חלונות כמו במכונית. זו מכונית על 2	 גלגלים. 

אפשר לעשות אותו הדבר עם 4 גלגלים במקום חרוזים עוד 2	 גלגלים.

כמובן ששוטפים היטב כל בקבוק לפני השימוש שלא ישארו בו שאריות של חומר 
ניקוי.

אפשרי בהחלט לצבוע את הכלים שהתקבלו - לא הכרחי.

קופסה לאיחסון צעצועים

חותכים צמוד לידית חצי שהקופסה תהיה גדולה יותר. 	
ממיסים את החלק העליון על הפלטה. 	

אפשר לכתוב מה הוא יאחסן. 	
אפשר לקשט עם מדבקות. 	
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2. לחודש אייר

סידור פרחים המתאים לכל חג - יום העצמאות/יום ירושלים
החומרים:

נרוניות - 20-30	 בערך

6	 רצועות מקלות/סרטים כולם באותו הגודל.

ספוג של פרחים. 	
פרחים או עלים שנאספו על ידי הילדים בטיול. 	

ההכנה:

- תלוי  ממלאים את הנרוניות בספוג של פרחים, תוקעים לתוכו 1-4	 פרחים 
כמה יש.

מעמידים את הרצועות בצורת מגן דוד על שולחן או כל מקום שרוצים לקשט  	
ועליו מניחים את הנרוניות עם הפרחים.

לחג השבועות אפשר לתקוע עלים 	
אפקט  נותן  אחד  כל   - מאוד  נמוכים  או  מאוד  גבוהים  עלים  לתקוע  אפשר  	

אחר.

למסיבה אפשר לתקוע פירות או חלקי פירות בנרוניות בעזרת קסמי שיניים 	



57

וון
סי

 -
ר 

איי
ון 

לי
גי

3. לחג השבועות

דמויות ממגילת רות
רות מלקטת שעורים - אפשר לבחור דמויות או תמונות ממגילת רות ולהכין תמונה 

לתלייה על הקיר.

החומרים:

פלסטלינה - בגוונים שונים של ירוק, צהוב וחום 	 

אבנים קטנות שנאספו על ידי הילדים 	 

לחלופין חרוזים קטנים או פייטים, אבני מוזיאקה -  	 
אפשרי שילוב של כולם.

קרטון מארגז אריזה - בגודל הרצוי 	 

עט, עיפרון. 	 

ההכנה:

גודל  לפי  נייר  על  וכו'  הקוצרים  נעמי  רות,  בועז,  דמויות,  או  דמות  מציירים  	 
הנייר.

גוזרים ומכינים שבלונה של הדמות. 	 

 	 2-3 בת  שכבה   - חום  צהוב,  ירוק,  בגוונים  בפלסטלינה  הדף  כל  את  מורחים 
מ"מ, עליה מניחים את השבלונה.

עוברים בחריטה בעזרת עט או עפרון מסביב - נוצר חריץ. את החריץ ממלאים  	 
באבנים, חרוזים ופייטים וכו'.

הפלסטלינה  על  השיבולים  עם  השדה  את  במרחב  העט  בעזרת  מציירים  	 
ונועצים את האבנים. אפשר לנעוץ שיבולים במקום אבנים.

בסיום: מורחים כמות נדיבה של דבק פלסטי - זה מדביק את הכל וכאשר הוא  	 
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מתייבש הוא מבריק.

מחוררים חור למתלה ומשחילים סרט. 	 

אפשר לעשות את כן העבודה בתוך מכסה של קופסת נעליים ואז זה מקבל  	 
מימד של עומק.

של  הצבעים   - השיבולים  שדה  רק  אפשרי  דמות  לצייר  המתקשים  לילדים  	 
הפלסטלינה נותנים כבר את ההשראה.

לילדים הבוגרים אפשר שיציירו סיטואציה כמו:

פגישת בועז ורות

כולם יושבים בשדה לאכול

רות חוזרת הביתה לנעמי

ולהוסיף פסוקים מהמגילה מעל הקופסה.

לגיוון: את הבגדים של הדמויות אפשר לגזור מחתיכות בד או טול ולהדביק.

לבירורים: מלכה אהרונסון, טל' 050-7522452.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
חדשות המרפ"ד התורני: מעתה ניתן לשאול פריטים מספריית ה-DVD המתפתחת 

במרפ"ד התורני.  פרטים בטל' 02-5601303.

א. חגי אייר
סרטי וידיאו )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית( - מבחר

. � DVD-עמוד האש" ו"ארץ מולדת", "תקומה" )סדרות( ב"
לארץ  הכיסופים   - וענן"  "קשת  מסידרת   -  � 155  - חדשה  מדינה  ישן  חלום 

ישראל, מעמד הכרזת המדינה.
לחללי  הזיכרון  ליום  תוכנית   - וענן"  "קשת  מסידרת   -  � 155,898 רן?  ואיפה 

מערכות ישראל.
ושבו בנים לגבולם - 55, 492 � )ר( - תיאור ההתפתחות של כפר עציון.

ישראל  מדינת  תולדות  על   - )כ.ע.(  )צרפ(   � 5213  ,403  - ישראל  של  לידתה 
במאה העשרים.

הסרטים  )שירות  התיישבות  שנות  מאה   -  � 794  - ראשונים  בעיקבות 
הישראלי(.

המדינה  להקמת  ועד  מהרצל  הציונות  של  סיפורה   -  � 71  - הכרעה  שנות 
)ההסתדרות הציונית(.

השיבה לארץ המובטחת - סרט ארכיון 745 � - טלוויזיה כללית.
עץ או פלסטין - סרט ארכיון 745 � - טלוויזיה כללית.

- )באנגלית עם כתוביות בעברית( - מאבקם של מעפילים   � 937 - אקסודוס 
ושל תנועות המחתרת בשלטון המנדט הבריטי עד להקמת מדינת ישראל.

אקסודוס - 2009 - 5236 � - סרט תיעודי על ההעפלה.
מגילת עצמאות - 101 � - תיאור המצב ביום ה באייר תש"ח )שירות הסרטים 

הישראלי(.
בן גוריון - ארץ בה נחיה - 531 � - בן גוריון והעלייה ההמונית.

סודה של ארץ-ישראל - 801, 5254 � - האהבה הגדול בין עם וארץ דרך תקופות 
הפריחה, השממה הממושכת, המלחמות הרבות עד שיחרור ירושלים והבעיות 

האקטואליות - הרצאתו של הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזוית שונה.
לול - 151 � - אורי זוהר ואריק אינשטיין מדגימים בדרך היתולית בעיה רצינית 

- בעיית דעות קדומות.
תעלומת כג יורדי הסירה - 63 � - טלוויזיה כללית.

. � BBC - 5247 ,1002 - סיפורו של אלי כהן
הסיפור האמיתי: האיסלאם והשקפותיה בעולם - 39 � - טלוויזיה כללית.

.  תיאום כוונות - 5147 �
.  פרפר נחמד - לטייל בארץ-ישראל - 5153 �

 , סרטים ליום הזיכרון לחללי צה"ל - אגדת הל"ה - הם לא יתלו אותנו - 5373 �
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-5162 רועי קליין - הקרב על החרמון - דקר.
. עליית יהודי אתיופיה - יציאת אתיופיה - מבצע שלמה ועוד - 5346 �

. סרטים ציוניים - חיי היהודים בארץ ישראל - 5249 �
. סרטים ציוניים - חולמים ומגשימים - 5250 �

. סרטים ציוניים - בונים ולוחמים - 5251 �
. צמות - על העלייה מעיראק - עלילתי - 5377 �

רוח צה"ל - )ערכת סרטים למפקד(750 � - קצין חינוך ראשי.
מנחם  טייסים,  שני  הימי,  הקומנדו   -  � 368  ,362  ,361  - כורחם  בעל  גיבורים 

אנסבכר.
מלחמת  של  ומפורט  מלא  תיאור   -  � 5212  ,5211 )כ.ר.(,   545  - הימים  ששת 

ששת הימים )שירות הסרטים הישראלי(.
)טלוויזיה  אנטבה  מבצע  על  עלילתי  סרט   -  � 5208  ,648  - יהונתן  מבצע 

כללית).
. מתקפה באנטבה - מבצע יהונתן )תעודי( - 5163 �

ג'נין - 107 � - יומן מילואים - מבצע "חומת מגן" )טלוויזיה כללית(.
קוד אלקנה - 869 � - תיאור החיים במכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי )שירות 

הסרטים הישראלי(.
פיאות ירוקות - 1025 � - על הנח"ל החרדי )טלעד(.

אפשר לעשות זאת / נועם - 586, 802 � - הקשיים הכרוכים בשירות הצבאי של 
הצעיר הדתי בצה"ל - סיפור חייו ונפילתו של נועם כהן הי"ד.

קרב בדרך לירושלים - 1948, 1076 � - סיפורו של קרב בדרך לירושלים במלחמת 
תש"ח )טלוויזיה כללית(.

לירושלים,  ירושלים, הפריצה לעיר העתיקה, המאבק על הדרך  סיפורה של  � 
שישה משירי ירושלים - 5278.

. מלחמת ששת הימים - ירושלים, שישה ימים בירושלים, אם אשכחך - 5281 �
)טלוויזיה  שמיר  משה  של  ספרו  פי  על  מחזה   -  � 1029  - בשדות  הלך  הוא 

כללית(.
אלטלנה - 255 - � סיפורה של אוניית האצ"ל אלטלנה )טלוויזיה כללית(.

קישורים לאתרים ברשת ליום העצמאות )בעברית(. � 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm

מקורות קצרים בענייני יום עצמאות � 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
MekorotNose/moadim/PamayGeula.htm 

מקורות קצרים בענייני יום ירושלים � 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
MekorotNose/moadim/Jerusalem.htm 

קישורים ליום העצמאות ויום הזיכרון � 
ttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm 
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פירוט של חומר נוסף נמצא בקטלוג האור-קולי של האגף לתרבות תורנית שאפשר 
לצפות בו בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/Merkazia/
ReshimatKalatot.htm 

ב. בנושאי חג השבועות, תורה שבעל-פה וערכים
סרטי וידיאו )המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית(

וזאת התורה - )חטיבת ביניים( - 6, 5199 � - חשיבותו של ספר התורה, דרכי 
הכנתו, כתיבתו ושימושו.

על מזוזות - )חטיבת ביניים( - 7 � - חשיבותן, דרכי הכנתן, כתיבתן ושימושן.
אמה של מלכות - )יסודי( - 28, 160 � )כ.ר.( )מסידרת "קשת וענן"(" - סיפורה 

של מגילת רות )הטלוויזיה החינוכית(.
. חפץ חשוד ת"ת מורשה - 5070 �

. לומד תורה - 5077 �
. איך עושים תפילין - 5228 �

. דין תורה בעולם העסקים כן או לא - 5283 �
. שנים אוחזין - סוגיות תלמודיות - 5336 �

. המשכן - בית המקדש - 5354, 5374 �
מהחל חרמש - )יסודי- 28, 160 � )כ.ר ))מסידרת "קשת וענן"(- רב-גוניותו של 

חג השבועות )הטלוויזיה החינוכית(.
)שירות  - משמעותם של שבעת המינים   � 138 - - על-יסודי(  שבעת המינים 

הסרטים הישראלי(..
שלוש הרגלים - )כל הגילים( - 170, 250 � )ר( - פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.

סמלים יהודיים - )על יסודי( - 136 � - האומנים היהודיים עיטרו את תשמישי 
הקדושה בסמלים יהודיים שמקורם ברעיון הבריאה, גן עדן, ירושלים, המקדש, 
הקשורה  ומיסטית  סמלית  משמעות  בעלות  גיאומטריות  צורות  שילוב  תוך 

לתולדות עם ישראל )שירות הסרטים הישראלי(.
מצווה  בר/בת  בנושא   - )כ.ר(   � 184  - ביניים(  )חטיבת   - למצוות  היגענו 

)הטלוויזיה החינוכית(.
סידרת שניים אוחזין - חטיבת ביניים( - 47-41 � - סוגיות התלמוד בהמחזה.

ומה אומר רש"י - )יסודי( - 2 � - לדמותו של רש"י )הטלוויזיה החינוכית(.
רש"י - חטיבת ביניים - 900 � - לדמותו של רש"י - סרט מצוייר )טלעד(.

עולם הישיבה - )חטיבת ביניים( - 127 � - הישיבה בעבר ובהווה.
ניגונם של מתמידים - )על-יסודי(( - 103 � - הסרט מתאר את ה"מתמיד" בבית 
המדרש הישן, ליד העמוד, הנר ודף הגמרא, כפי שראה אותו ח"נ ביאליק, ועל 
רקע שירתו. לעומתו, המתמידים של דורנו, השונים בעולמם הפנימי ובגישה 

לסביבתם אך מטרתם אחת היא - לימוד תורה )נהורה(.
. חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו - )על יסודי( - 233 �

רות - )חטיבת ביניים( - )רוסית עם כתוביות בעברית(( - 316 � - סיפורה של 
רות הוא סיפור של חסד, של מסירות למשפחה ולעם ישראל )גשר(.
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)ערוץ  רות  מגילת  על   -  � 1099  - ביניים(  )חטיבת  רות   - מהתנ"ך  חברים 
התכלת(.

סמלים יהודיים ומצוות בין אדם למקום - )חטיבת ביניים( - 216 � - ספר תורה, 
תפילין, מזוזה, ציצית, בר/בת מצווה )הטלוויזיה החינוכית(.

חגי ישראל - 199 � )ר(.
משא ומתן באמונה - )חטיבת ביניים( - 8, 161 � (כ.ר.( - )מושגים ביהדות( - 

הלכות משא ומתן.
- הלכות  ביהדות(  ))מושגים   - )כ.ר.   � 161 ,8 ביניים(  )חטיבת   - השב תשיבם 

השבת אבידה.
חגים ומצוות - )חטיבת ביניים- 193 � )ר(.

סוגיות בהלכה - )חטיבת ביניים( - 76 � - הדגמת מקרים שונים של היזק כאשר 
שניים הולכים זה לקראת זה )פנטומימה ))מרכז מלטון(.

מונחים בתלמוד - - 241 � )קטעים מתוכניות "שניים אוחזין"(.
. שבועות - )שיחה עם הרב מרדכי אלון( - 756, 1031 �

חידוני תנ"ך � - )מבחר( תוכניות מפיצוחים וחידון התנ"ך העולמי.
מיפגשי בראשית � - )סידרה בפרשת השבוע( - בהמחזה.

שבעים פנים � - )סידרה בפרשת השבוע( - ירון לונדון.
מבראשית � - )סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון(.

האשה  מעמד   - לנשים  תורה  לימוד   -  � 1031  - יסודי(  )על   - אשה  שעשני 
ביהדות.

)הטלוויזיה  )דיון(  לנשים  תורה  לימודי   - )על-יסודי(992 �   - טוב  שבוע 
הכללית(.

שבועות - פסח - )יסודי( - 936 � - )מסידרת "רחוב סומסום(.
בו"ל בפ"ש � - )חטיבת ביניים( - סידרת חידוני פרשת השבוע מפרשיות ספר 

בראשית ושמות )מעלה(.
שקופיות + קלטת קול )גנוט( � 

חג השבועות + קלטת קול )גנוט(.   - 3015
חג השבועות - זמן מתן תורתנו )רדובן(.  - 3018

בית הכנסת והתפילה - ערכה.  - 3034
ספרי תורה תפילין ומזוזות - ערכה.  - 3035

קישורים לחג השבועות )בעברית( � 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshet/ChageyIsrael/shavuot htm



63

וון
סי

 -
ר 

איי
ון 

לי
גי

פתרון לתשבץ אייר - סיוון

תומדקאמימואת
רכרמועבגלטח
נושדרוטחתות

חמוצלסמרמ
סירשלצהשי
פרטשקרמירמ
יהדבועעצבמי
רחריצקהגחיה
תואמררתורוה
הרמהאבצריבג
עברגחדישלב
מהזחעפגאל
רתהוקתחתפסה

ישנויצחסב
אקודרקבהליג
לואתשאהנלטלא

פתרון לפעולת "שמות מסתתרים"
1( נעמי. 2( כליון. 3( בעז. 4( נחשון. 5( ישי. 6( דוד. 7( רות. 8( מחלון. 9( ערפה. 10( עובד.

פתרונות לפרשיות החודש
פרשת אחרי מות-קדושים

1 - ג

2 - ב

3 - א

4 - ד

5 - ג

6 - ג

פרשת אמור

1 - ד

2 - ד

3 - א

4 - א

5 - ג

6 - ב

פרשת בהר

1 - א

2 - ג

3 - ג

4 - ב

5 - ג

6 - ג

פרשת בחקתי

1 - ב

2 - ב

3 - ג

4 - ב

5 - ב

6 - ב
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פרשת במדבר

1 - ג

2 - ב

3 - ב

4 - ג

5 - א

6 - ג

פרשת נשא

1 - א

2 - ב

3 - ב

4 - ד

5 - ב

6 - ב

פתרון חידון לחג השבועות עם מראי-מקומות
א. תפילה )בבלי ברכות דף לב עמוד ב(

ב. בתורה )בבלי סנהדרין דף צח עמוד ב(
ג. עמלים )רש"י ויקרא פרק כו פסוק ג(

ד. מעשה )בבלי בבא קמא דף יז עמוד א(
ה. שלבו חפץ )בבלי עבודה זרה דף יט עמוד א(

ו. לעולם הבא )בבלי סנהדרין דף צב עמוד א(
ז. מעלה )בבלי בבא מציעא דף פה עמוד א(

ח. שממית )בבלי ברכות דף סג עמוד ב(
ט. זורע, קוצר )בבלי סנהדרין דף צט עמוד א(

י. חסד )בבלי עבודה זרה דף ג עמוד ב(
יא. דשין )בבלי עירובין דף נד עמוד א(

יב. לפרקים )בבלי תוספות סנהדרין דף צט עמוד ב(
יג. טיפשות )בבלי נדרים דף כב עמוד ב(

יד. מתשת )בבלי סנהדרין דף כו עמוד ב(
טו. תבלין )בבלי קידושין דף ל עמוד ב(

טז. חכמה, אל )מדרש איכה רבה פרשה ב סימן יג(

מראה מקום - קיצור שולחן ערוך: דיני שמחת יום טוב סימן קג, סעיף ז.

האימרה המתקבלת:
ביום ראשון של שבועות נוהגין לאכל מאכלי חלב, ויש בזה כמה טעמים ורמז "מנחה חדשה 
לה' בשבעתיכם" ר"ת מחלב. ויש לאכל גם מאכלי דבש מפני שהתורה נמשלה להם שנאמר 
"דבש וחלב תחת לשונך" וכיון שאוכלים מאכלי חלב וצריכין גם כן לאכל בשר, שהרי מצוה 

לאכל בשר בכל יום טוב, צריכין לזהר שלא יבואו לידי אסור.

פרשת בהעלותך

1 - ב

2 - א

3 - ג

4 - ד

5 - ד

6 - א

פרשת שלח לך

1 - ד

2 - ג

3 - ב

4 - ד

5 - ב

6 - ד




