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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול - תשרי

 )אירועים ואתרים(

חודש אלול

הקדמה
חודש אלול הוא החודש השישי למניין החודשים מניסן והחודש האחרון בשנה, למניין 
ונוהגים לומר בו סליחות. בני  החודשים מתשרי. זהו חודש בו נהוגים מנהגי תשובה 
עדות המזרח מתחילים ממחרת ראש חודש אלול ועד ערב ראש השנה, ועדות אשכנז 

מתחילות לומר סליחות בשבוע שלפני ראש השנה.

אם מבקשים אנו להבין היטב את מהותם של הימים הללו, דומה כי נוכל לעשות זאת 
באמצעות התבוננות בדוגמה הבאה:

כאשר אדם מוכר את דירת מגוריו הישנה ועובר לדירה חדשה, רחבה יותר ויפה יותר, 
הוא אינו מעביר את כל רהיטיו, מטלטליו וחפציו אל המעון החדש, אלא הוא בודק 
ייראה  לא  הישן אך  יפה במעון  היה  ומה מקולקל, מה  לו, מה תקין  דרוש  היטב מה 
טוב במשכנו החדש. את כל השבור, המרופט, הבלוי והבלתי שמיש, הוא משליך, ואינו 
כדי  לשימוש,  והראויים  התקינים  הנאים,  החפצים  את  אלא  החדשה  לדירה  מעביר 

שתהיה דירתו מרחיבת-דעת ונעימה למגורים.

כאשר אנו עוזבים את השנה הקודמת ומבקשים להיכנס לשנה החדשה, עלינו לערוך 
בדק בית רציני, עלינו לבדוק איזו מההנהגות שלנו ראויה, וניטיב לעשות אם ניטלה 

עמנו לשנה החדשה, ואיזו פסולה ומוטב להשליכה ולהרחיקה מעלינו.

כשם שאדם משפץ את דירתו החדשה כדי שיוכל להיכנס אל דירה נאה המרחיבה 
דעתו של אדם, כך עלינו לשפץ את השנה החדשה שלנו, או ליתר דיוק: לשפץ ולתקן 
את עצמנו. לעשות כל מה שביכולתנו כדי להיכנס לשנה החדשה כשאנו מתוקנים 

ומושלמים ככל האפשר.

באדיבות חוברת "ותן חלקנו", אלול תשע"א

בהוצאת "מאורות הדף היומי"

מזל החודש - בתולה
במסורת היהודית הקובעת את חודש אלול כחודש של התעוררות ראו במזל 
בתולה מעין קריאה לישראל המשולה לבתולת בת ציון – להתעורר לתשובה, 

שנאמר "שובי בתולת ישראל".

אירועים 
ח באלול תשס"ה )2005( - יום עיון ותפילה על חבל עזה וצפון השומרון

בקיץ תשס"ה נטשה מדינת ישראל את חבלי אדמות גוש קטיף וצפון השומרון. 
ביום ח' באלול תשס"ה יצאו כוחות ישראל מחבל עזה ובו בערב חגגו צוררינו 
בשריפה והריסה של מקדשי מעט בתי כנסת של יישובי ישראל. היום נקבע 

ליום תפילה ועיון וחשבון נפש.
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יז באלול – מיתתם של המרגלים – "ולא תָתּורּו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". 
ביום יז באלול – שנה לאחר יציאת מצרים, בשנת 2449 לבריאת העולם )1311 
לפה"ס(, 40 יום לאחר שובם מארץ כנען )שיצאו ביום כט בסיוון ושבו ביום ח 
באב(, מתו המרגלים שהוציאו דיבה רעה על הארץ: "וימותו האנשים מוצאי 

דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה' ". )במדבר יד, לז(.

מהו "לפני ה' "? שהם מתו באותה מיתה הראויה להם לפי מידותיו של הקב"ה, 
"ונשתרבב   – בלשון  ולקו  בלשון  חטאו  הם  מידה.  כנגד  מידה  מודד  שהוא 
לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין לתוך טבורם..." )רש"י שם( 
וזהו שנאמר: "ּבַּמַּגֵפָה" )ב פתוחה, שהפתח במקום ה"א הידיעה(, ולא נאמר: 
"ּבְמַּגֵפָה" )ב שווייה( – המגפה הראויה להם לפי חטאם. והאריך להם הקב"ה 
שהם  יום   40 כנגד  באלול(  ב-יז  ונענשו  באב  ב-ח  חטאו  )שהם  יום   40 אפו 
תרו את הארץ. ואמרו רבותינו: "אמר רבי אלעזר בן פרטא – בוא וראה כמה 
גדול כוח )עונשה( של לשון הרע. מנלן? מהמרגלים. ומה המוציא שם רע על 
– על אחת כמה וכמה!" )ספר  – כך, המוציא שם רע על חבירו  עצים ואבנים 

התודעה(.

מתוך הדף השבועי / היומי לתולדותינו

יז באלול תרצ"ט )1 בספטמבר 1939( – פרצה מלחמת העולם השנייה. 
 "blitzkrieg" שנקרא  במבצע  לפולין  גרמניה  פלישת  עם  החלה  המלחמה 

בריטניה  הכריזו  יומיים,  כעבור  בזק[.  ]=מלחמת 
הצטרפו  במהלכה  גרמניה.  על  מלחמה  וצרפת 
בריטניה,  לצד  וארה"ב  המועצות  ברית  למלחמה 
את  שכבשה  הנאצית,  גרמניה  לצד  ויפן  איטליה 
שש  שנמשכה  מלחמה  אירופה.  מדינות  מרבית 
אירופה,  ליהדות  וחורבן  שואה  שנות  שהיו  שנים 
 .1945 בשנת  הברית  בנות  בניצחון  סיומה  עד 
שרידי  הפליטה,  שארית  עליית  החלה  בסיומה 
שואת יהדות אירופה להגיע ארצה, בעלייה "בלתי 

ליגאלית", תוך מאבקים קשים בשלטונות המנדט הבריטי, שניסו בכל כוחם 
למנוע את עלייתם.

כג באלול תשס"א )11.9.01( – 11 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. 
בהיסטוריה,  הגדולה  הטרור  מיתקפת  התבצעה   2001 בספטמבר   11 בבוקר 
אל  ארגון  אנשי  טרוריסטים,  עשר  תשעה  בספטמבר:   11 פיגועי  המכונה 
מגדלי  תוך  אל  התרסקו  מהם  שניים  נוסעים.  מטוסי  ארבעה  חטפו  קעידה, 
התאומים במרכז הסחר העולמי בניו יורק ומוטטו אותם. מטוס נוסף התרסק 
לתוך הפנטגון, מרכז משרד ההגנה האמריקני, בסמוך לוושינגטון, והחריב אחד 
מאגפיו. מטוס רביעי התרסק באזור חקלאי בפנסילבניה, בדרך להתרסקותו 
הטרור  בהתקפות  חוטפיהם.  על  להתגבר  ניסו  שנוסעיו  לאחר  הלבן,  בבית 

ניספו כ-3,000 בני אדם. הפיגועים היכו בהלם את העולם המערבי.
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בעיקבות  התעורר  החופשי  העולם 
פגיעה חמורה זו בערכיו הדמוקרטיים. 
ארצות הברית הנפגעת העיקרית יצאה 
ותומכיהם.  אל-קעידה  נגד  למלחמה 
את  הורידה  לאפגניסטאן,  פלשה  היא 
שלטון הטאליבאן שנתן חסות לארגון 
עיראק  את  כבשה  וכן  אל-קעידה, 
והפילה את משטרו של סדאם חוסיין 
אל-קעידה  של  מנהיגו  את  וחיסלה 

אוסמה בן לאדן.

כוחות הקואליציה הצליחו ללכוד את 
למשפט  העמידוהו  חוסיין,  סאדאם 
עד  להורג.  עוזריו  ואת  אותו  והוציאו 
כה כוחות הקואליציה עזרו לעיראקים 
אולם  חדש,  חוקתי  משטר  בהקמת 
איראן, סוריה ומדינות ערביות אחרות 
של  ההישגים  כל  את  לטרפד  מנסות 

הקואליציה.

כיום דעת הקהל בארצות הברית הכריעה שעל הממשל להוציא את הכוחות 
משם.

ביולי 2004 התקיים טקס הנחת אבן פינה באתר מגדלי התאומים לבניין חדש 
שנבנה על הריסותיהם. על האבן נחקק "נושאים ברוח החירות".

מגדל החירות או מרכז הסחר העולמי צפוי להיות הבניין הגבוה ביותר בארה"ב 
– 1776 רגל ]=541.3 מ'[, שהיא שנת העצמאות של ארה"ב.

בראש המגדל תוצב אנטנה ענקית, כשאלומת אור תוקרן ממנה לזכר הניספים 
בפיגועים ולסמל של חופש וחירות הנצחיים.

המגדל משתלב בנוף פסל החירות הניצב בנמל ניו-יורק. כל המגיע בספינת 
ידע כי לארץ חירות הוא בא. מועד חנוכת הפרויקט צפוי  נוסעים אל העיר, 

להיות בשנת 2013.

 

כו באלול תשל"ב )1972( – 40 שנים לאולימפייאדת הדמים במינכן. 
בשנת 1972 יצאה משלחת גדולה מישראל למשחקים האולימפיים שהתקיימו 

באותה שנה במינכן, גרמניה המערבית.

שמונה  פרצו   1972 בספטמבר  ה-5  בבוקר 
השחור"  "ספטמבר  מארגון  חמושים  מחבלים 
המשלחת  למגורי  ניאו-נאצים,  פעילים  בעזרת 
הפריצה  כדי  תוך  האולימפי.  בכפר  הישראלית 
הם הרגו שניים מהספורטאים הישראלים שניסו 
כבני  אחרים  תשעה  ולקחו  דרכם  את  לחסום 
השלטונות  ניהלו  יום  אותו  כל  במשך  ערובה. 
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הגרמניים משא ומתן עם המחבלים, שתבעו שחרור מאות מחבריהם הכלואים 
לצאת  להם  יורשה  כי  למחבלים,  הגרמנים  בין  הסכם  הושג  בערב  בישראל. 
שוטרים  פתחו  למטוס  העלייה  לפני  לתוניסיה.  במטוס  הערובה  בני  עם 
מהמחבלים  חלק  הטיסה.  את  למנוע  בניסיון  המחבלים  על  באש  גרמנים 
נהרגו, והנותרים פוצצו את המסוקים שבהם הגיעו לשדה התעופה והרגו את 
ומאמנים  ספורטאים  אחד-עשר  יום  באותו  נרצחו  הכול  בסך  הערובה.  בני 

ישראלים.

עם תום האירוע הכריז הוועד האולימפי כי המשחקים ייפסקו למשך יום אחד, 
התקבלה  ההחלטה  המשחקים.  יימשכו  מכן  ולאחר  זיכרון,  טקס  ייערך  בו 
נוספות.  מדינות  מצד  ביקורת  ולמרות  ישראל,  מדינת  של  מחאתה  למרות 

המשלחת הישראלית שנותרה שבה לישראל עם ארונות המתים.

שלושת המחבלים שנתפסו בחיים נכלאו בגרמניה. זמן קצר לאחר מכן איים 
ייפגעו אזרחים  ישוחררו,  לא  והשלושה  כי במידה  "ספטמבר השחור"  ארגון 
באוקטובר  שב-29  עד  בעניין  להחליט  התקשתה  גרמניה  ממשלת  גרמנים. 
שוחררו  והשלושה  הגרמנית,  "לופטהאנזה"  חברת  של  מטוס  נחטף   1972

לאחר משא ומתן.

לאחר  ימים  שלושה  יותר.  מעט  תקיפה  הייתה  ישראל  מדינת  של  תגובתה 
הטבח תקף חיל האוויר בסיסי מחבלים בלבנון. במהלך התקיפה נהרגו כ-200 

במקביל  מחבלים. 
ממשלת  הורתה 
בראשות  ישראל, 
למוסד  מאיר,  גולדה 
את  להורג  להוציא 
לפעולה.  האחראים 
נחשבת  זו  החלטה 
בה  הראשונה  לפעם 
ממשלת  החליטה 
באופן  ישראל 
"מדיניות  על  רשמי 

חיסולים".

השנה מבקשים - הכנסת בישראל, הסינאט, הבונדסטאג הגרמני והפרלמנטים 
לבקש  העולמי  האולימפי  מהוועד  בדרישה  ואוסטרליה  קנדה  אנגליה,  של 
מהמשתתפים לעמוד דקה דומייה לזכר 11 הספורטאים בטקס הפתיחה של 
המשחקים האולימפיים בלונדון. הקריאה לדקה דומיה עם ציון 40 שנה לטבח 

מהווה קריאה מוסרית ממדרגה ראשונה המופנית כלפי הוועד האולימפי.
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חודש תשרי
תשרי – ראשון לחודשי השנה; במקרא – החודש השביעי )למניין החודשים מניסן(.

מזל החודש - מאזניים

אירועים 

א-ב תשרי – ראש השנה. 
שחל  היחיד  החג  הוא  השנה  ראש 
בראש חודש )א תשרי( ונמשך יומיים 
נחשבים  אלה  ימים  שני  אך  רצופים, 
בארמית   – ארוך  אחד  ליום  למעשה 

"יומא אריכתא".

הכללי  הדין  ליום  נחשב  השנה  ראש 
לכל העולם שבו הקב"ה דן ושופט את 

כל באי עולם ומכאן חשיבותו.

עשרת הימים – מראש השנה עד יום הכיפורים – נקראים עשרת ימי תשובה. 
יש המכנים את התקופה – בין כסה לעשור, על פי הפסוק "תקעו בחודש שופר 

בכסה ליום חגנו" )תהלים פא:ד(.

ג תשרי – צום גדליה.
לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו מעט 
אנשים שהיוו את דלת העם – איכרים ויוגבים. על האנשים האלה הפקיד מלך 
בבל את גדליהו בן אחיקם. גדליהו ריכז את כל היושבים בציון וניסה לשקם את 

החיים בארץ-ישראל ובתוך כך לעורר את התקווה לחידוש המלוכה בארץ.

מעמדו הרם של גדליהו בעיני מלך בבל, ובקרב היהודים היו לצנינים בקרב 
מלך עמון שעינו הייתה צרה בשארית יהודה, הוא שלח את ישמעאל בן נתניה 
בארץ  היהודים  הרצח,  בעיקבות  גדליהו.  את  לרצוח  ביהודה  המלוכה  מזרע 
חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים, וכך נתפזרה שארית הפליטה והארץ 

נותרה שוממה )ליתר פרטים, ראה ספר מלכים ב:כה, כו-כח(.

 

י תשרי – יום הכיפורים.
 – אחד  מצד  פנים.  שתי  לו  שיש  מיוחד  יום  הוא  הכיפורים  יום 
של  יום  זהו   – שני  ומצד  הדין  מגזר  ופחד  חרדה  של  יום  זהו 
מכפר  אינו  הכיפורים  יום  ולמחילה.  לסליחה  והבטחה  תקווה 
על  ופיוס.  סליחה  בקשת  ללא  לחברו  אדם  שבין  עבירות  על 
הצרכים  מכול  זה  ביום  מתעלמים  אנו  היהודית  המסורת  פי 
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הגופניים – אכילה, שתייה, רחיצה וגם מפעולות רגילות אחרות ומקדישים את 
כל שעות היום לתפילה בבית הכנסת ולחשבון הנפש.

י תשרי תשל"ד )1973( – מלחמת יום הכיפורים.
ביום  שפרצה  המלחמה 
הכיפורים תשל"ד הייתה אחת 
הקשות שידעה מדינת ישראל 

מעודה.

צבאות  של  גדולים  כוחות 
קווי  את  פרצו  וסוריה  מצרים 
בתעלת  הישראליים  ההגנה 
במשך  הגולן.  וברמת  סואץ 
מספר ימים היו לכוחות האויב 
הישגים, אך עד מהרה התהפך 

הגלגל: הסורים נהדפו מכל רמת הגולן וכוחות צה"ל כבשו מובלעת בתחום 
המוצבים  קו  ברוב  המצרית  האחיזה  אף  על   – הדרום  בחזית  ואילו  סוריה; 
הישראליים – הצליחו כוחות צה"ל לחצות את התעלה, לכבוש במצרים שטח 

גדול ממערב לתעלה ולכתר ארמייה מצרית שלמה ממזרח לה.

ההפתעה  בשל  בצל  הושמו  כשלעצמם,  גדולים  הישראליים,  ההישגים 
הנפגעים  ומספר  רבים  בתחומים  המוכנות  אי  המצרית-סורית,  שבהתקפה 
הגדול: יותר מ-2,500 הרוגים, 7,500 פצועים ו-300 שבויים. אחרי המלחמה, 
ובעיקר לנוכח מסקנות )ועדת חקירה בראשות השופט אגרנט(, חלו שינויים 

גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

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

יג תשרי תשמ"ז )1986( הנווט רון ארד נפל בשבי אירגון אמל.
נווט חיל האוויר, רון ארד, יצא לגיחת הפצצה של יעדי 
מחבלים באזור צידון שבדרום לבנון. בדרכו נפגע מטוס 
הפאנטום בו טס, ושני אנשי הצוות נטשו את המטוס. 
הטייס חולץ מאזור ההתרסקות, ואילו הנווט, רס"ן רון 

ארד, נפל בשבי אירגון אמל השיעי.

לידי  ממנו  מכתבים  הועברו  הראשונות  בשנתיים 
ישראל, אך לאחר מכן נותק הקשר איתו לגמרי, ומאז 

1987 נלעמו עיקבותיו.

על  מידע  ולקבלת  לשיחרורו  מהמאמצים  כחלק 
לידי  ארד  רון  את  שהעביר  דיראני,  ומוסטפה  עובייד  השייח'  נחטפו  גורלו, 
החיזבאללה. למרות זאת, מחקירתם לא עלה מידע חדש בדבר מיקומו של 

רון ארד. במערכת הביטחון סבורים כי הוא הועבר לידי האיראנים.

בעיקבות שיחרורם של השייח' עובייד ומוסטפה דיראני בעיסקת חילופי גופות 
החיילים בני אברהם, עדי אביטן, עומר סוואד והחטוף אלחנן טננבאום, יצאו 
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משפחתו וחבריו של רון ארד למחאה ציבורית בניסיון למנוע את שיחרורם על 
ידי הגשת בג"צ, אך ללא הועיל.

רון ארד לדרגת סא"ל. תאריך החטיפה מצוין כל שנה  במהלך שביו הועלה 
בכל הארץ בהפרחת בלון כחול. מ-1996 מתקיימת בהוד השרון צעדה שבה 
רון  של  העדרו  את  מציין  האוויר  חיל  שנה  מדי  אנשים.  אלפי  משתתפים 
ארד במטס מיוחד של שלושה מטוסים הנמצאים במבנה חסר של רביעיית 

מטוסים – סמל לנווט הנעדר.

הפזמונאי אהוד מנור ז"ל כתב את השיר "לא מפקירים חבר". את הלחן הלחין 
חנן יובל ובפזמון השיר, מציינים את שמו: "אנחנו, רון, לא מפקירים חבר".

ידי  על  ובוצע  הולחן  ז"ל,  מנור  בידי אהוד  יותר, שנכתב  נוסף, מפורסם  שיר 
בועז שרעבי "כשתבוא". השיר מתאר את שובו של רון ארד הביתה. גם בשיר 

זה מופיע שמו בפזמון השיר: "ואז נשיר ברון, נשיר ברון".

על  ונתלתה  עותקים  אלפי  במאות  הופצה  נולד"  לחופש   – ארד  "רון  הכרזה 
רבבות בתים בישראל.

טו - כא תשרי – חג הסוכות.
מצווה  שהתורה  הרגלים  משלוש  אחד 
האחרים  )שני  הסוכות  חג  הוא   – לחגוג 
הם פסח ושבועות(, על פי הפסוק "שלוש 
ה'  פני  את  זכורך  כל  יראה  בשנה  פעמים 
אלהיך במקום אשר יבחר )בבית המקדש( 
ובחג הסכות"  ובחג השבועות  בחג המצות 
)דברים טז, טז(. מצווה זו של עלייה לרגל 
המקדש  לבית  קשורה  הייתה  לירושלים 
ולטקסים שנערכו בו. המנהג לעלות לרגל 
הראשון  המקדש  בית  בתקופות  נפוץ  היה 

העבודות  סיום  עם  האסיף  חג   – הסוכות  בחג  ובמיוחד  השני  המקדש  ובית 
החקלאיות.

האדם שהיה שרוי מאז תחילת חודש אלול בחרדה של ימי הדין סמוך ובטוח 
במצוות  לעסוק  הכיפורים  יום  במוצאי  מיד  ניגש  והוא  נתקבלו  תפילותיו  כי 
בניית הסוכה. החג מזכיר לו את חסדי ה' לבני ישראל בנדודיו במדבר בדרך מן 

השיעבוד במצרים לחירות לאומית ורוחנית.

כב תשרי – שמיני עצרת ושמחת תורה.
שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו. השם עצרת מבטא את אהבתו של הקב"ה 
לעמו לאחר שעם ישראל שוהה בירושלים – במסגרת העלייה לרגל – שבעה 

ימים, אומר להם הקב"ה: בני, עצרו עמי עוד יום אחד כי קשה עלי פרידתכם.

יום טוב אחרון )מגילה לא, ע"א(. השם  זה בשם  נודע חג  בתקופת התלמוד 
ובני ארץ- שמחת תורה מופיע לראשונה בספר "חילוקים שבין אנשי מזרח 
זה  חג  השביעית(.  המאה  של  השנייה  במחצית  כנראה  )שנתחבר  ישראל" 
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קשור במנהג של בני בבל לסיים את קריאת התורה בציבור כל שנה )בארץ 
ישראל סיימו את הקריאה במשך שלוש שנים וחצי(.

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

על פי "חגי ישראל בראי הלשון העברית", מאת שלמה הרמתי,

בהוצאת הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני

ל בתשרי תשס"ב )2001( – יום הרצחו של רחבעם זאבי הי"ד.
רחבעם זאבי נולד בירושלים בשנת תרפ"ו – 1926. הוא גדל במשפחה שהיה 

בה מיזוג של מורשת חסידות גור והשקפת עולם ציונית – סוציאליסטית.

כילד, הלך מידי שבת עם אביו, מביתם שבימין משה לכותל המערבי. רגליו 
הקטנות פוסעות בשבילי בירת ישראל הנצחית, בעיקבות האבות, שהובטח 
לזרעם "לך אתן את הארץ הזאת". מאביו למד שיש לחיות על פי העקרונות 

של עדש"ה – ענווה, דבקות, שמחה, התלהבות.

בתשובה למנחם אוסישקין, ששאלו לשמו, ענה "רחבעם היה מלך רע, אבל 
אני אהיה איש טוב ואתקן את מה שהוא קלקל".

ההגשמה האישית ושלימות הארץ עמדו במרכז עולמו והוא פעל רבות למען 
ההתיישבות, כביטוי לציונות האקטיבית. טבעי היה בעיניו להקריב את עצמו 

למען המולדת וגם למען חבריו.

לא  בבקעה,  המרדפים  בשנות 
היה מוכן לסכן את חיי חייליו, 
עליהם  פוקד  שהוא  בעוד 
היאחזות  מאובטח.  בחדר 
פיקודו  תחת  שהייתה  נח"ל 
זכתה לביקורו, ואפילו לזריעת 

שטחי חקלאות בה.

"הצבא כאן כדי לשרת אתכם" 
– אמר למתיישבים כשהעמיד 

לרשותם את רופאי החטיבה.

ובתולדות  ביהדות  בתנ"ך,  התעניינותו  את  הגשים  מצה"ל  פרישתו  לאחר 
ישראל, בחיפוש אחר ספרים נדירים ועתיקים. 

פעל רבות למען השבויים והנעדרים.

הוא היה אוהב גדול של ארץ-ישראל, על כל שטחיה ומרחביה. 

רחבעם היה אהוב ונערץ על ידי רבים בשל מסירותו לארץ-ישראל ועם ישראל 
ובשל הגינותו, יושרו ונאמנותו לחבריו.

הכביש המרכזי בבקעת הירדן נקרא על שמו "דרך גנדי".

ביולי 2005 קיבלה הכנסת את החוק להנצחת זיכרו ומורשתו והוקמה עמותה 
לצורך זה.

יהי זכרו ברוך! 



13

רי
ש

ת
 -

ל 
לו

א
ון 

לי
גי

בדרך האתרים מס' 47 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון אלול - תשרי תשע"ג

המצליח לענות על 9 חידות יזכה בפרס.

* נא להשיב על המסומן בכוכבית.

זו לא  – האומנם?! אני אפילו במיכסה  "ימי שנותינו בהם שבעים שנה"   .1-2

בכל  אבל, משהו  "ירדתי" מהבמה.  83 שנים  לפני  אלול  ובחודש  זכיתי, 

זאת הספקתי! נולדתי ברוסיה, ראיתי מקרוב בחוסר הישע של בני עמי 

אני לארץ בראש קבוצה  עולה   ,21 בן  וכך, כשאני  ונחלצתי למעשים*. 

ראשונה* קטנה, שבה חברה אחת ושלושה עשר חברים, כשדברי ישעיהו 

מלווים אותנו*. עבדנו במקומות שונים, עד שרב פעיל מירושלים* הצליח 

זוכה  ואני עוד  לקנות לנו פיסת אדמה. מראשוני לוחמי העברית היינו. 

ומקים בית ספר עברי, מוסד חקלאי ליתומים מקישינוב ולאחר שנים גם 

ליתומים מאוקראינה. נקברתי בברלין וכעבור שנה זכו עצמותיי לחזור 

למחוז חפצי – ראשון לציון. התזכרוני?

וזכיתי  בגולה  נולדתי  אני  גם  הגעתי.  הגע  השנה  שבעים  למיכסת  אכן   .3-4

כשבפי  הגולה,  בקהילות  נדדתי  שנה  ארבעים  בוולוז'ין.  להסתופף 

עד  שקטתי.  ולא  נחתי  לא  אליה  בהגיעי  גם  ארץ-ישראל.   – ובנשמתי 

בתהליך  הרוח  של  למקומה  ודאגתי  היבשות  העצמות  לתחיית  הייתי 

העיקו.  השאלה  וסימני  והמצוקות  בי  בערה  התמיד  אש  הזה.  המופלא 

עבד הייתי לעם הקודש הכולל בתוכו את העם שבשדות*. נכון, נרדפתי 

"קצת" בסתר וגם בגלוי, אבל נאמן הייתי לדרכי. "נרות" הדלקתי*, והם-

והם  הם המאירים עד עצם היום הזה, על אף המחשיכים עצה במילין, 

רבים!

דיקטטורה ימנית מחד* ודיקטטורה שמאלית מאידך* מחלקות ביניהן    .5-6

ובין  עולמי.  כלל  דמים  מרחץ  בעיקבותיו  המביא  הסכם*  עמים,  נחלות 

מלתעות הטורפים קהילות יהודיות שנמחו כליל מעל פני האדמה. רק 

לקראת קץ המלחמה הנוראה הזאת "מואילה" ממשלת בריטניה להקים 

מסגרת צבאית יהודית למיגור החיה הנאצית. מי מכירה ומי יודעה? מי 

יודע על שכונה שנבלעה בעיר הלבנה ושמה אמור להנציח מסגרת זו?
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רופא הייתי וגם משורר הייתי. ברוסיה נולדתי ובירושלים בחג האסיף לפני   .7-8

69 שנים נאספתי. על שמי רחובות* וגם מוסדות*. חלק משיריי* מתנגן 

עד היום. למלך ישראל הראשון ספדתי* ואוצרות יצירתי מרהיבים עד 

היום. יצירות קלאסיות רבות מהרבה לשונות בעברית הלבשתי. ולמען 

האמת – אישה נוצרייה במובהק נשאתי, מי אני?

צמח זה דומה לתאנה, אך קטן ממנה. השמן המופק ממנו משמש לצרכים   .9

רפואיים חיצוניים ופנימיים. בארצנו גדל הוא כצמח בר, אבל, למעשה, 

מטוסים...  למנועי  משמש  ממנו  המופק  השמן  אפריקה.  היא  מולדתו 

למה בכלל הוא כאן? כי בעצם יום הכיפורים הוא מופיע*. התכירוהו?

אחד  כל  חרשנו,  שנינו  שנים.  ב-59  לי  קדם  הוא  בספרד.  נולדנו  שנינו   .10

ואני  העבדים"  ב"בית  נפטר  הוא  ביהדות.  עמוקים  תלמים  שלו,  בדרכו 

בארץ האבות. בחודש אלול לפני 745 שנים זכיתי ועליתי לארץ. מי הוא 

ומי אני? )רמז עבה – שמנו הפרטי זהה(.

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
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פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 44

היה   1939-1936 בשנים  בארץ  מודיעין  כקצין  ששירת  וינגייט  אורד  קפטן   .1
הידיד הבריטי הנאמן ביותר של היישוב מאז מותו של בלפור )הצהרת בלפור(. 
הממושך  הקודם  שירותו  בשל  כי  מחשבה  מתוך  דווקא  לארץ  נשלח  וינגייט 
בסודן, שליטתו בדרכים והיותו בן אחיו של רג'ינלד וינגייט )מושל כללי בסודן 
ונציב עליון במצרים( יפגין הבנה כלפי שאיפות ערביי ארץ ישראל וכך ישרת 
בואו  לאחר  חודשים  כארבעה  אולם  תקופה.  באותה  הבריטי  האינטרס  את 
ארצה כבר היה ציוני נלהב. בארץ הוא למד והתקרב לראשי ה"הגנה" ולמנהיגי 
ותבע הקמתה של מדינה עברית.  יהודי  התנועה הציונית, פעל להקמת צבא 
הנוער  עליית  וכפר  וינגייט  מכון  לזיכרו  חניכיו.  היו  ההגנה  מפקדי  מבין  כמה 

בימין אורד בכרמל.

ואובדן בהיותה בת  נכות  ילידת שבדיה התמודדה עם  האישה סלמה לגרלף   .2
שלוש. חלתה בשיתוק ילדים, ובמשך רוב שנת ילדותה לא הלכה לבית ספר 
וסלמה  התרוששה  והמשפחה  אביה  נפטר   20 בת  בהיותה  אחרים.  כילדים 
למדה הוראה. במקביל לעבודת ההוראה היא פרסמה יצירות מפרי עטה, זכתה 
במילגה וכתבה ספרים למבוגרים שזכו להצלחה רבה. בין ספריה "ירושלים" 
חבל דלאתה לארץ-ישראל  איכרים תושבי  הגירתם של קבוצת  על  שמספר 
וחייהם בירושלים. הספר נכתב בעיקבות ביקור שערכה בארץ. היא זכתה לפרס 
נובל בשנת 1909. לגרלף התעניינה באגדות עם ישראל והתכוננה לכתוב חיבור 
מקיף על חיי רבי עקיבא. היא הביעה אהדה לעם היהודי וחיברה אגדה למען 
הפליטים היהודים שמצאו מקלט בשבדיה. הזיכרונות הצנועים בארץ היו כפר 

הנוער השבדי, כפר נוער בדרך לבית חולים הדסה עין כרם.

משה הס היה סופר והוגה דעות סוציאליסט מאבות התנועה הסוציאליסטית   .3
בגרמניה.  נולד  הוא  הציוני.  הסוציאליזם  ואבי  הציונות  ממבשרי  באירופה, 
והעניק לילד  הוריו השאירו אותו אצל סבו טוביה הס שהיה מוסמך לרבנות 
ופעילותו אימץ לעצמו את השם מוריץ,  יהודי מסורתי. עם התבגרותו  חינוך 
אך מאוחר יותר חזר לשמו העברי – משה כדי להפגין את זיקתו ליהדות. מבין 

כתביו היה "רומא וירושלים".

ד"ר ראובן הכט היה ציוני רוויזיוניסטי – תעשיין וחתן פרס ישראל לשנת תשמ"ח   .4
על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. בגיל 11 נכבש ליבו על ידי הציונות כאשר 
אזרחים  של  המרכזית  האגודה  של  בחסותה  אנטי-ציונית  בכתיבה  נתקל 
גרמנים בני הדת היהודית שדרשו טמיעה בגויים, דבר שעורר תרעומת בליבו. 
בשנת 1939 נשלח על ידי דוד רזיאל לארגן את ההעפלה באירופה ופתח משרד 
הגירה בציריך. בעת מלחמת העולם השנייה עמל על ארגון עלייה מאירופה 
לארץ ישראל והיה חבר בוועד ההצלה. הכט החל לאסוף פריטי ארכיאולוגיה 
המשתייכים לעם ישראל בארצו. אוסף זה התרחב במרוצת השנים ובאחרית 
ימיו תרמו אותו להקמת מוזיאון הכט. הוא שימש כחבר בוועדות ממשלתיות. 
הוועדה הקבועה לעיצוב שטרות, מטבעות ומדליות, המועצה הארכיאולוגית 

והוועדה הציבורית לתרבות ואמנות. היה ממייסדי אוניברסיטת חיפה.

ותנועת  הצעיר  הפועל  מפלגת  של  מהמייסדות  הייתה  )פישמן(  מימון  עדה   .5
הפועלות, חברת הכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י ומהיוזמות של חוק 
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שיווי זכויות האישה. אחיה היה הרב יהודה ליב מימון )פישמן( מחותמי מגילת 
העצמאות ושר הדתות הראשון למדינת ישראל.

התימנים  התאחדות  ממייסדי  והיה  מתימן  שעלה  כהן  ליוסף  בת  כהן  גאולה   .6
בישראל ולמרים ממשפחה ספרדית שהתגוררה ברובע המוסלמי בעיר העתיקה 
בירושלים. בשנת 1942 התגייסה לתנועת אצ"ל וכשנה לאחר מכן הצטרפה 
הרדיו  תחנת  קריינית  הייתה  בלח"י  "אילנה".  שלה  הכיסוי  שם  בו   – ללח"י 
המחתרתית "קול ציון המשתחררת". הודות לבקיאותה הרבה בשפה העברית 
והגייתה הספרדית. בשנת 1946 נתפסה באמצע שידור על ידי הבריטים ונדונה 
במהלך  ונפצעה  לחם  בבית  לנשים  הסוהר  לבית  ונכלאה  מאסר  שנות  ל-9 
ניסיון בריחה מהכלא שנכשל. כשנה לאחר מכן ארגן יצחק חסון את בריחתה 
מבית החולים לאסירים בסיוע ראובן גרינברג שגייס למשימה את ידידו יוסף 
דודיו. במהלך הבריחה התחפשה לערביה. לאחר בריחתה  בני  ושני  גוש  אבו 
וחזרה לפעילותה המחתרתית. היא אף שישמשה כעורכת  הסתתרה בחיפה 

העיתון "חזית הנוער" של הלח"י. 
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חומר עיוני למדריכה

1. "כי ביום הזה יכפר עליכם" )ויקרא טז, ל( / ד"ר אברהם גוטליב

מות,  אחרי  בפרשת  כמובא  הכיפורים,  יום  מהות  את  מתאר  שלפנינו  הפסוק 

בחומש ויקרא )ויקרא טז, כד-לד(.

"והיתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי ]=תשרי[ בעשור 

וכל מלאכה לא תעשו האזרח  לחודש תענו את נפשותיכם 

והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל 

חטאותיכם לפני ה' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את 

נפשותיכם חוקת עולם. וכפר הכהן... והיתה זאת לכם לחקת 

עולם לכפר על בני ישראל מכל חטֹאתם אחת בשנה ויעש 

כאשר ציווה ה' את משה".

פסוקנו מציין את קדושת היום בתפילות היום הקדוש הזה. התורה כאן מדגישה: 

חוק – מצוה לעולמי עד, שבחודש תשרי שהוא החודש השביעי למניין החודשים 

הדין  יום  הוא  זה  יום  הכיפורים.  יום  חל  לחודש,  בעשור  ניסן,  בחודש  הפותח 

שתכליתו עינוי הנפש והגוף ואסור לעבוד בו. איסורי היום, חלים על האזרחים 

והגרים שקיבלו על עצמם את היהדות. מדגישה התורה את עניין הכפרה, כפי 

רופא,  ומחנך,  רב  ה-טו-טז(,  המאה  )איטליה,  ספורנו  עובדיה  רבי  שמתאר 

פילוסוף, פילולוג ומתמטיקאי, מגדולי מפרשי המקרא:

"כי ביום הזה יכפר" – והטעם ]=המשמעות המעשית[ שתצטרכו 

עם זה גם לשביתה ועינוי הוא, כי אומנם הכהן בעבודתו בלבד 

יכפר לעניין הכיפור, הוא, הקטנת החטא והכנתו לקבל סליחה. 

הגמורה  והסליחה  הטהרה  השגת  אבל   – תטהרו"  ה'  "לפני 

ידע  לבדו  שהוא  ותשובה  בווידוי  וזה  בלבד  ה'  לפני  תהיה 

אמיתתם ]=שהוא בוחן כליות ולב[ ובשביל כך, "שבת שבתון 

היא לכם". על הפך הן ]=שדווקא[ ביום צומכם תמצאו חפץ 

]=כפרה[.

כפרת הכהן כשליח ציבור של עם ישראל לפני ה', היא רק נדבך קטן ממעשה 

הכפרה שצריך לבוא ישירות מן האדם עצמו. ולא בכדי, התנא רבי אלעזר בן 

עזריה, תנא בדור השלישי במאה הראשונה לספירה, מגדולי חכמי יבנה, דורש 

ח,  )פרק  יומא  עוונות, כמובא במשנה מסכת  יסוד חשוב מאוד בכפרת  מכאן, 

משנה ט(: 

זו דרש רבי אלעזר בן עזריה: "מכל חטאתיכם לפני ה'  את 
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מכפר;  הכיפורים  יום   – למקום  אדם  שבין  עבירות  תטהרו": 

עד  מכפר,  הכיפורים  יום  אין   – לחברו  אדם  שבין  עבירות 

שירצה ]=יפייס עד כדי בושה עצמית[ את חברו.

שבין  העוונות  בכפרת  מהותי  הבדל  שיש  עזריה,  בן  אלעזר  רבי  אותנו  מלמד 

לכך  מצפים  היינו  לכאורה  לחברו.  אדם  שבין  העוונות  לעומת  למקום  האדם 

אדם  בין  כמו  לחברו  אדם  שבין  עוונות  על  לכפר  כדי  הכיפורים  יום  שמספיק 

למקום. אלא, לא היא. לא כך הם פני הדברים. ה' הנמצא בכל מקום, הכפרה 

המבוייש,  האדם  את  אולם  להלכותיו.  הכיפורים  יום  של  בעיצומו  היא  כלפיו 

האדם  שכן,  עצמית.  בושה  כדי  עד  ולפייס  לרצות  יש  לידינו  והנמצא  הנגיש 

הבושה  ועוצמת  וחששות  דאגה  ויצרים,  רגשות  לסערת  נתון  ברייתו,  מטבע 

עלולה להיות רבה ונוראה. על כן הכפרה כסליחה, היא ריצוי האדם המבויש. 

לכן, אומר רבי אלעזר בן עזריה, מדגישה כאן התורה, שיום הכיפורים מהותו: 

"לפני ה' תטהרו" – שרק מהעוונות שביניכם לבין ה' תטהרו ולא מהעוונות שבין 

מאוד  דבר  זה  כי  שניתן,  כמה  עד  כראוי,  ולפייסו  לרצותו  שעליו  לחברו  אדם 

מסובך ובעייתי. אנו רואים כיצד רבי אלעזר בן עזריה כנציג התורה שבעל-פה, 

מבאר את התורה שבכתב לפרטיה.

האדמור אִמְרֵי אֵש )תל-אביב, המאה ה-20( רבי שמואל  טאוב בחיבורו אמרי 

אש על התורה, מוסיף נדבך נוסף של ביאור:

ולכאורה, אם "ביום הזה יכפר עליכם" ועיצומו של יום מכפר, 

למה צריך עוד "לפני ה' תטהרו"? ופירשו בספרים הקדושים, 

דאף כי עיצומו של יום מכפר על עבירות שבין אדם למקום, 

בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה ]לדעת רבי סוף פרק 

קמא דשבועות[, ברם ודאי שפיר דמי ]=טוב הוא[ לבוא בהאי 

יומא טהורים וזכים מן החטא לאחר שעשו תשובה. וזהו, הגם 

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם", בין תעשו תשובה, 

בין לא תעשו תשובה, מכל מקום – "לפני ה' תטהרו" – דהיותר 

מעולה שבאים לפני ה' זכים וטהורים נקיים מכל רבב.

מה',  לכפרה  ומחילה  סליחה  לבקש  הכהן  כפרת  מלבד  עצמו  האדם  על  גם 

בתפילות ובתחנונים, בדברים שבין אדם למקום.

מוסיף האדמו"ר אמרי אש, ביאור נוסף:

"ויש להוסיף, דאף חילוק עניין הכפרה, דהנה אמר רבי אליעזר 

בן יעקב )אבות ד, יא(: העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט 

ואפשר  אחד.  קטיגור  לו  קונה  אחת  עבירה  והעובר  אחד, 
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בין  החטא  על  מכפר  יום  של  שעיצומו  דמה  לענייננו,  לומר 

על  הכפרה  לגבי  זהו  תשובה,  עשה  לא  בין  תשובה,  עשה 

החטא גרידא ]=עצמו[, אולם עדיין, לא בטל הקטיגור שקנה 

לעצמו במעשה העבירה ונשאר הרושם ]=השלילי[, מה שאין 

רק  גורם שלא  בזה  לפניו,  ומטהר עצמו  בעושה תשובה  כן, 

מתכפר לו גוף מעשה העבירה, אלא אף הקטיגור ייבטל ולא 

נשאר שום רושם ממעשה העבירה. זהו, "כי ביום הזה יכפר 

זה,  יום  כי  ]=דווקא![,  דייקא  אתכם   – אתכם"  לטהר  עליכם 

אבל  דייקא,  הרעים  מעשיכם  על  ומחילה  סליחה  יום  הוא 

"מכל חטאתיכם" – די  לבטל הקטיגור הנברא מכל חטא ועוון, 

בשביל כן "לפני ה' תטהרו" – על ידי תשובה ומעשים טובים, 

)מסכת  כזכויות  לו  נעשות  זדונות  מאהבה,  בתשובה  רק  כי 

יומא דף פו, ע"א(.

וקלון  חטא  צדדים:  שני  יש  העבירה,  שלמעשה  אש,  אמרי  האדמו"ר  מדגיש 

מדגישה  לכן  לחוטא.  הנדבק  והרע  השלילי  הרושם   – והקלון  עצמו  החטא   –

התורה: "לפני ה' תטהרו" – על ידי תשובה ומעשים טובים. שמעשה התשובה 

מכל הלב מתוך אהבה ורצון – מבטלת את הרושם הרע הנוסף למעשה העבירה. 

ועוונות שבין אדם לחברו, יש כאמור לרצות ולפייס את האדם  אבל בחטאים 

המבוייש והפגוע.

על האדם להיות אמיתי, ישר וכן לפני ה' בוחן כליות ולב, ולעשות מעשים טובים. 

ובמיוחד, להיזהר בכבוד הזולת היטב היטב, למען הפרט והכלל.
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2. שתי אבנים / ליקט שמעון בן יוסף

בין הערביים, נפגשו 2 מקובלים ירושלמיים מיקירי העיר...ר' צבי ור' חיים )שמות 

שאולים(.

שואל ר' חיים את חברו: "ר' צבי לאן אתה רץ כצבי? ומהי האבן בידך?"

עונה ר' צבי – "אתה הרי יודע מנהגי הקבוע, תמידין כסדרן.

פ"נ שנה  וכותב  באחרית שנה, אני הולך לבית עלמין וקובר השנה שחלפה... 

פלונית תכלה שנה וקללותיה".

     שקט חרישי...

"ואתה" - שואל ר' צבי את חברו, "לאן תלך?"

"גם אתה יודע מנהגי מימים ימימה...

אני הולך להניח אבן פינה, לשנה החדשה.

לבניין מפואר בן 12 קומות ו-365 חדרים".

- "אבל היכן האבן שלך?" שאל ר' צבי בסקרנות

"מה קרה לך, אינך יודע? הרי שנים רבות אני אחריך!

כאשר אתה מניח אבן מצבה – עדות לשנה שחלפה –

אני נושא את האבן, הופך אותה על פניה וחורט פ"נ שנה פלונית

לאמור – אתה חורט    פ"נ פ'ה נ'קברה שנה פלונית

                אני חורט    פ"נ פ'ה נ'בנית שנה חדשה..."

תחל שנה וברכותיה...

ספר מוסר, מאיר עיניים בדרך החיים... ההופכי הצור אגם מים 

בין תקווה  בין ראשית לאחרית,  בין שמים לארץ,  כמו  עולה מאליו...  וההבדל 

לייאוש... כל התורה על רגל אחת... ואידך זיל גמור דור לדור ישבח מעשיך...
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דינים

א. מדיני הימים הנוראים

ראש השנה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות.

בדין:  לזכות  כדי  מקורותינו,  מונים  דרכים,  שלוש 
תשובה, תפילה וצדקה.

אדם  שבין  לעבירות  רק  מועילה  הזאת  התשובה 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות  על  למקום. 
אדם  ויהא  חברו.  את  שיפייס  עד  מכפר,  הכיפורים 

מוחל לחברו בלב שלם.

נוהגים  עצרת  שמיני  עד  אלול  חודש  מראש  החל 
לסיים את תפילת שחרית וערבית ובתפילת מנחה 
)בקהילות מסוימות( במזמור "לדוד ה' אורי וישעי" 
את  ממליכים  השנה  בראש  בתהלים(  כז  )פרק 

הקב"ה כמלך.

בו ביום שוקלים את זכויותיו ועוונותיו של כל אדם. 
לכל אדם ניתנת האפשרות לחזור בתשובה עד יום הכיפורים, סוף עשרת ימי תשובה.

מצוות ומנהגים רבים הנוהגים בראש השנה נותנים ביטוי למהותו של היום )אכילת 
מאכלים סמליים, תקיעת שופר, תשליך, ברכות ואיחולים לשנה טובה ועוד(.

יום הכיפורים

והמקודש  הקדוש  היום  הוא  הכיפורים  יום 
שבת   - שמכונה  כפי  ישראל  בעם  ביותר 
שבתון. ביום זה מרגיש כל יהודי את ייחודו 
של עם ישראל. העם כולו שובת ממלאכה 
ומרבית היום שוהים בבית-הכנסת בתפילות 

ובתחנונים.

נפשותינו.  את  מענים  אנו  הכיפורים  ביום 
לא אוכלים ושותים, לא רוחצים, לא סכים 
בשמן ותמרוקים, לא נועלים נעלי עור ולא 

מקיימים יחסי אישות )חמשת העינויים(.

ביום  הגדול  הכהן  של  מתפילתו  שריד  הוידוי,  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 
אדם  כל  שעל  חז"ל  קבעו  הבית  חורבן  אחרי  קיים.  היה  המקדש  כשבית  הכיפורים 

מישראל להתוודות. 
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 ב. מדיני חג הסוכות

בחג הסוכות אנו מצווים לשבת בסוכה שבעה ימים.

גובה הסוכה צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים ולא יותר מעשרים אמה.  b 
רוחב הסוכה צריך להיות לא פחות משבעה טפחים על שבעה טפחים )בערך 

X 57.2 57.2 ס"מ( )על פי רא"ח נאה(, או 70X70 ס"מ )על פי החזון איש(.

שהצל  צריך  מצויה.  רוח  בפני  לעמוד  שיכולות  דפנות,  בשלוש  חייבת  סוכה  b 
יתפוס משטחה יותר מאור השמש )צילתה מרובה מחמתה( ושלא יסתיר את 

אור הכוכבים בלילה.

בדברים  לא  אך  קרקע,  גידולי  שהם  בדברים  אלא  הסוכה  את  מסככים  אין  b 
הנאכלים )פירות וירקות(. בדרך כלל משתמשים בענפי עצים.

ובשבעת  נאים  בכלים  בקישוטים,  הסוכה  את  לקשט  היא  סוכה  נוי  מצוות  b 
המינים שבהם נשתבחה ארץ-ישראל.

נכנסים  מבית-הכנסת,  כשחוזרים  הכוכבים  צאת  לאחר  בערב  הסוכות  בחג  b 
כן מברכים ברכת שהחיינו. בשאר  ומברכים ברכת לישב בסוכה. כמו  לסוכה 

הימים מברכים רק ברכת לישב בסוכה.

על האדם לאכול ולשתות בסוכתו, ללון בה ולעשות בה את ימי החג )על-פי  b 
פירושו של הפסוק "בסכת תשבו שבעת ימים", "תשבו, כעין תדורו"(.

אתרוג,   לולב,  המינים:  ארבעת  נוטלים  b 
)חוץ  החג  מימי  יום  בכל  וערבות  הדסים 
משבת(. בפעם הראשונה מברכים ברכת 

שהחיינו לאחר ברכת על נטילת לולב.

אוגדים את הלולב עם שלושה ענפי הדס  b 
לשמאלו.  ערבות  ושתי  שידרתו  לימין 
מחזיקים באתרוג ביד שמאל ובלולב ביד 
להיות  צריכה  הלולב  של  שידרתו  ימין. 
או  נאה(  רא"ח  פי  )על  ס"מ   32.7 לפחות 
40 ס"מ )על פי החזון איש( ושידרתו של 
מקצה  טפח  גבוהה  להיות  צריכה  הלולב 

ההדסים והערבות.

על  אנו  מצווים  החגים  שבכל  אף-על-פי  b 
עליה  אנו  מצווים  האסיף  בחג  השמחה, 

כפליים.

בית  "שמחת  זכר  את  לציין  נהוג  כיום,  b 
השואבה" בלילות חול המועד סוכות, בריקודים המלווים בכלי זמר ונגינה. כן 
יש הנוהגים להרבות בשירות ותשבחות בלילות חול המועד ולומר את חמישה 

עשר פרקי שיר המעלות שבספר תהלים )פרקים קכ-קלד(.

בקהילות וישיבות רבות נערכים במשך ימי חול המועד סוכות אירועי "שמחת  b 
בית השואבה", בליווי תזמורות וריקודים.

בליל השביעי של חג הסוכות שהוא ליל הושענא רבה יש נוהגים להיות ערים  b 
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כל הלילה ולעסוק בתורה ואומרים תיקון ליל הושענא רבה, ובהושענא רבה 
על  הושענות  בתפילות  ומרבים  הלולב  עם  פעמים  שבע  הבימה  את  מקיפים 
המים. לבסוף מניחים את הלולב ומקיימים מנהג נביאים קדום שהוא חיבוט 
חמש ערבות על הקרקע.  כמו בארבעת המינים, יש המהדרים לקחת ערבות 
מהודרות כשם שלוקחים אתרוג והדסים מהודרים כדי לקיים "זה א-לי ואנוהו". 

לפי המסורת, בהושענא רבה נחתם סופית דינו של אדם.

לאחר קיום מנהג חיבוט הערבה שמים את הערבות במקום מכובד. b 

ג. מדיני שמיני עצרת

בקידוש ליל החג אומרים ברכת שהחיינו ושמיני חג העצרת הזה. ; 

בלילה וביום מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים עמם שבע  ; 
בשמחה  פיוטים  ואומרים  ושרים  רוקדים  הקפה  ובכל  הבימה  סביב  הקפות 

גדולה.

בקריאת התורה בשחרית קוראים פרשת וזאת הברכה ומעלים את כל הציבור  ; 
ואף את כל הילדים לברך על התורה )כל הנערים(.

"חתן  נקרא  המסיים  התורה.  את  ולהתחיל  לסיים  הקהילה  למכובדי  קוראים  ; 
תורה" והמתחיל נקרא "חתן בראשית". ומתחילים לקרוא מבראשית עד סוף 
פרשת ויכולו כדי להראות שחביבה עלינו התורה. לפני תפילת המוסף מזכירים 

את הנשמות בתפילת יזכור.

בתפילת מוסף אומרים תפילת הגשם ומזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם".  ; 

יש הנוהגים לעשות הקפות שניות במוצאי החג כדי להמשיך את רוח האחדות  ; 
שאיפיין את ימי החג.

צייר: ר' זלמן קליינמן
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מנהגי עדות

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

מנהגי אלול וחגי תשרי בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

- מתחילים להתפלל מיום ב אלול עד ערב  סליחותא. 
יום כיפור. השמש היה עובר בין בתי היהודים וקורא 
מתכנסים  האיש.  בשם  נוקב  סליחות",  "סליחות 
בביהכנ"ס, החזן מתחיל "יהי חסדך", "אשרי", "ישן 
כיפור(,  ביום  )גם  הסליחות  בכל  וגו'.  תרדם"  אל 
רחום  "אל  הפיוט  את  שרים  וחנון"  "רחום  אחרי 
תוקעים  ותיעתרו"  "תיענו  לפני  בקדיש  שמך". 
שלמא"  "יהא  קדיש  ואחרי  אחת  פעם  תשר"ת 
תוקע תרועה גדולה אחת, בערב ר"ה לא תוקעים. 
לבסוף שרים בקשות "בת אהובה", "יה ריבון עלם" 
וכד', מתעטפים בטלית, מניחים תפילין ומתפללים 

שחרית. 

ב. אנשי אמונה אדוקים נהגו להתענות בימי אלול, יש נהגו כך בעשרת ימי 
מהמילה  "רמזן",  בשם  אלול  חודש  את  מכנים  גם  היו  מלפנים  תשובה. 

"רמדן" בערבית. 

גם  כך  נוהגים  יש  ר"ה מיד לאחר הסליחות,  - עושים בערב  נדריםג.  התרת 
בערב יום כיפור.

ראש השנהד.  - השמש מחליף לכבוד ר"ה לפרוכת זהובה או כסופה וכיסויים 
אליהו  לכיסאות  גם  ולעיתים  התיבה  שעל  לדוכן  תורה,  לספר  תואמים 

הנביא.

ה. לפני כניסת החג מדליקה האישה נרות ומברכת "...להדליק נר של )שבת 
ו( יום הזיכרון" ו"שהחיינו". 

ערבית ר"הו.  - נהוג שהחזן מתפלל לבוש חלוק לבן וארוך, בר"ה וביום כיפור. 
וכולם מצטרפים וממשיכים "למנצח  ביום א מתחיל החזן "אחות קטנה" 
על הגתית" )תהילים פא(, ביום ב מתחיל "חון תחון", כשחל בשבת מתחיל 
ב"מזמור לדוד הבו לה'" וגו'. הזוכה פותח את ההיכל, קוראים את  תפילה 
בסיום  כיפור.  וביום  למחרת  גם  כך  בניגון,  קורא  החזן  מעומד,  לפרנסה 
טובה"  "שנה  ומברכים  ידיים  לוחצים  חי",  אלוהים  "יגדל  שרים  ערבית 

ו"תזכו לשנים רבות", כך גם בבואם הביתה. 

מעומד,  ומקדשים  חי"  אלהים  "יגדל  שרים  ילדיו,  את  מברך  האב  ז. בבית, 
מברכים "שהחיינו" בשני הלילות. אוכלים את הסימנים הבאים: תפוחים 
)חזור(,  תמרים  )ביט(,  סלקא  )דנדנא(,  כרתי  )מורבא(,  בסוכר  מבושלים 
)מצלי(,  דגים  )דאלימב(,  רימון  שנגא(,  )צאוליצ'אה  לוביא  )דודיא(,  קרא 
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וראש עז )קורקצ'א דוקא(. אומרים "יהי רצון" לכל סימן ומברכים בהתאם 
"העץ", "האדמה", "שהכל" ו"שהחיינו", נהוג גם לאכול מיני מתיקה )הלווה(, 
נוטלים ידיים ומברכים "המוציא" וסועדים. נוהגים ללמוד משניות, ארבעה 
פרקים במסכת ר"ה ולקרוא שני ספרים בתהילים ומשלים בעת ההשכמה 

בבוקר או אחרי שחרית. כך גם ביום שני של ר"ה.

אלה  ושמאל,  ימין  בשם-  הידועים  חזן,  תומכי  עולים  ובמוסף  ח. בשחרית 
בעיקר שרים בית בית, את הפיוטים לפני "נשמת" בר"ה יום א "אלהי אל 
ו"יום זה דר". לפני ברכת  יום לך"  תדינני" ו"שופט  כל הארץ" ביום ב "ה' 
היוצר ביום א שרים "ידי רשים נחלשים" וביום ב "יה שמך ארוממך". לפני 

חזרות הש"צ שרים התומכים את הפיוטים "ה' שמעתי שמעך יראתי". 

שעולה  ב"כבוד"  לתוקע  קוראים  מיוחד,  בלחן  ההפטרה  קריאת  ט. אחרי 
לתיבה, שם מונח השופר מכוסה בבד, התוקע שר "עת שערי רצון" והקהל 
מצטרף, יש נוהגים להמשיך "המלך ה' רום ותחת קונה" ושר "עלה אלוהים 
לקרוא  נוהגים  יש  רצון",  ו"יהי  עולם"  של  "רבונו  קורא  התוקע  בתרועה", 
בקול ויש בלחש בעת הפיוטים. עפ"י המנהג שומעים את התקיעות מעומד, 
אומר התוקע "ברשות מורי ורבותי" עונים לו "ברשות השמים", מברך "...

לשמוע קול שופר" ביום א של ר"ה מוסיף "שהחיינו" ותוקע תשר"ת שלוש 
פעמים, תש"ת ג"פ, ותר"ת ג"פ, ושר "אשרי העם" ו"כל כלי יוצר" ג"פ. את 
תקיעות,  למאה  ומשלים  הש"צ  ובחזרת  בעמידה  תוקע  התקיעות  שאר 

בקדיש לפני "תיענו ותיעתרו".

א  ביום  שרים  להיכל  תורה  ספר  י. בהחזרת 
של ר"ה "מזמור לדוד הבו לה'" וביום ב "חון 
תחון". מלפנים היו שרים לפני מוסף יום א 
של ר"ה את הפיוט "אהיה במאמר" וביום ב 

"ארשת שפתינו".

יא. ביום א של ר"ה, אחרי מנחה הולכים אל הים, 
אם  התשליך,  את  קורא  החזן  נהר,  או  באר 
ב. באומרו  ביום  חל בשבת אומרים תשליך 
"ותשליך במצולות ים...", מנערים את קצוות 
"על  בקדיש  מסיימים  המים.  לעומת  הבגד 

ישראל" והחזן נותן "מי שברך" לקהל.

התענו  רוזא",  "גדליהצ'אה   - גדליהיב.   צום 
ותפילת  הכוכבים  צאת  עד  השחר  מעלות 
)מארטי(,  בהודית  נקרא  זה  צום  ערבית. 

בשם "כהיראצ'אה רוזא", ע"ש  דייסת אורז ממותקת )כהיר(, אותה אוכלים 
בסיום הצום, אכלו גם תבשיל העשוי משבעת מיני ירקות שונים מבושלים 
יחד )סאט באג'ה(. מלפנים, צום זה נקרא גם "נאויוורצ'אה רוזא" משמעו 

צום של השנה החדשה, היות שמועדו למחרת ר"ה. 
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ובמעשים  בתפילה  וחסד,  בצדקה  להרבות  נהגו   - תשובהיג.   ימי  בעשרת 
טובים. 

כפרותיד.  - נהגו לעשות באמצעות סכום כסף שתרמו לביהכנ"ס או תרנגול 
לזכר ותרנגולת לנקבה ושחטו אצל השוחט. 

סגירת  מועד  משמעו-  סאן",  "דרפרלניצא'ה  נקרא  מלפנים   - כיפורטו.   יום 
הדלתות, השם רומז שהיו סוגרים את דלתות הבית ומתכנסים לתפילות, 
הגויים למדו שביום זה אין לבוא אל היהודים שעשו סימן בדלתות סגורות. 
וכן כיסוי בד לבנים לס"ת, לדוכן שבתיבה  השמש מחליף לפרוכת לבנה 
ולכיסאות אליהו, יש קהילות בני ישראל שנהגו להתפלל יחפים בכיפור, 

על כן פורסים שטיחים בביהכנ"ס. 

ולעשות  העלמין  לבית  לעלות  נהגו  יש  שחרית,  אחרי  כיפור  יום  טז. בערב 
השכבות. נוהגים לטבול במקווה, בנהר או באגם, לפני הטבילה נהגו לאמר 
פעמים,  שלוש  וטבלו  הטבילה"  "...על  ולברך  ישראל"  "שמע  הפסוק  את 
הרטובה  המגבת  את  לוקח  המבוגר  מכנסיו,  ולובש  מתנגב  הטובל  יוצא 
מגלגל ועושה מעין רצועת בד עבה וארוכה ובעזרתה צולף מלקות על גבו 
של הטובל שבע פעמים ותוך כדי כך אומר "והוא רחום". יש נהגו לא לברך 
על הטבילה ולצלוף בחגורת עור י"ג פעמים תוך אמירת "והוא רחום" כך 

שלוש פעמים, בסיום אומר לו "וסר עוונך וחטאתך תכופר". 

הסעודה  לפני  או  מנחה  לפני  משפחה  קרובי  נשמות  להזכיר  שנהגו  יז. יש 
המפסקת. נוהגים להדליק נר שמן גדול לעילוי נשמות הנפטרים שדולק 

בכל משך הצום.  

יח. הקדימו להתפלל מנחה. לובשים לבן מכף רגל עד ראש, אוכלים סעודה 
יום  ו(  )שבת  של  נר  "...להדליק  וברכת  נרות  מדליקה  האישה  מפסקת. 

הכיפורים" ו"שהחיינו" והאב מברך את ילדיו.  

ערביתיט.  - מתעטפים בטלית 
בברכה לפני השקיעה. אם 
החזן  מתחיל  בשבת  חל 
השבת",  ליום  שיר  "מזמור 
אם חל בחול מתחיל "שמע 
קולי", יש הנוהגים להתחיל 
ב"לך אלי תשוקתי". אח"כ 
את  לקהל  למכור  נהוג 
יום  אורך  לכל  המצוות 
את  פותח  הזוכה  הכיפור. 
והחזן  ההיכל, הקהל עומד 
מתחיל בתפילת "כל נדרי". 

הפסוק  את  וקומה".  ברך  רוח  "שפל  השרים  יש  "ברכו"  קדיש  חצי  לפני 
"ברוך שם", בקריאת שמע, אומרים בקול. בסליחות מוסיפים אחרי הפיוט 
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בכל  הסליחות  את  קורא  לא  החזן  עלי".  "שטר  הפיוט  את  לך"  "הנשמה 
תפילות יום כיפור, אלא הזוכים במצווה. בסיום ערבית שרים "יגדל אלוהים 
חי", לא מקפלים את הטלית, מניחים אותה על הספסל. לא לוחצים ידיים 
ולא מברכים אחד את השני, כך גם למחרת בסיום שחרית. לומדים מסכת 
אחרי  או  כיפור  יום  בערב  נשמות  להזכיר  נוהגים  תהילים.  וקוראים  יומא 

שחרית או מוסף. 

כ. יש נהגו להישאר לישון בחצר ביהכנ"ס או באולם הסמוך לו, על הרצפה או 
על הספסלים.

כא. ילדים שלא הגיעו למצוות הורגלו לצום וצמו לפחות עד חצות היום.  

שחריתכב.  - לפני "נשמת" שרים תומכי החזן, בית בית, את הפיוטים "שופט 
כל הארץ", "ה' נגדך כל תאוותי" ו"אלוהים אלי אתה" ולפני ברכת היוצר 
שרים "שנאנים שאננים". וכן גם את הפיוטים "ה' שמעתי שמעך יראתי" 
לפני חזרת הש"צ בשחרית ובמוסף ועוד קטעי תפילה. הקהל אומר בקול 

את הפסוק "ברוך שם" שבקריאת שמע, החזן והסומכים חוזרים. 

חצי  לפני   - מוסףכג.  
שר  ועמידה,  קדיש 
התיבה  מעל  הזוכה, 
"אשפוך  הפיוט  את 
בחזרת  נפשי".  דמי 
קריאת  לפני  הש"צ 
לסדר  "רשות 
הזוכה  העבודה" 
את  פותח  במצווה 
שהחזן  בעת  ההיכל, 
שתי  "וסמך  קורא 
המתפללים  ידיו" 
על  לפניהם  פורסים 
הספסל  או  הרצפה 
לבנות,  מטפחות 

ונופלים על  "והכוהנים והעם", כורעים המתפללים "ומשתחווים  כשקורא 
פניהם ואומרים, ברוך שם" וגו', כך ארבעה פעמים. 

מנחהכד.  - הזוכה קורא את ההפטרה בניגון מיוחד. מלפנים נהגו לשיר "ארשת 
מתחילים  מנחה  בסיום  מיד  ועמידה.  קדיש  חצי  לפני  תאזין"  שפתינו 

בתפילת נעילה.

נעילהכה.  - הזוכה פותח את ההיכל, הזוכה או החזן שר מעל התיבה את הפיוט 
"אל נורא עלילה" והחזן ממשיך "יהי חסדך" וגו'. יש הנוהגים לפתוח את 
מצליח  לא  ברובו  והקהל  היות  הסליחות,  לפני  נורא"  "אל  ולשיר  ההיכל 
לעמוד לכל אורך התפילה. לפני קדיש "תיענו ותיעתרו" תוקע פעם אחת 

צייר: ר' זלמן קליינמן
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את  וסוגרים  גדולה  תרועה  תוקע  הקדיש  בסיום  ותר"ת  תש"ת  תשר"ת, 
ההיכל. מלפנים נהגו לשיר "מכניסי רחמים" לפני חצי קדיש ועמידה. 

כו. מיד בסיום נעילה מתחילים ערבית למוצאי יום כיפור, בסיום, החזן מבדיל 
על הגפן וברכת מאורי האש. לוחצים ידיים ומברכים אחד את השני בברכת 
"גמר חתימה טובה" ו"תזכו לשנים רבות". נהוג להגיש למתפללים ביציאה 
מביהכנ"ס כוסות משרת צימוקים, יש שלא שתו והמתינו לקידוש בבית. 
מברכים ברכת הלבנה, לאחריה הגבאים ניגשים לבניית סוכה גדולה ורחבה 

בחצר ביהכנ"ס.

מאכל  באכילת  מסיימים  היו  הצום  את  מבדיל,  הבית  בעל  היה   - בביתכז.  
או  קוקוס  בשבבי  ממולא  בצק  עשוי  "פורי",  הנקרא  בשמן  שטוגן  מיוחד 
סולת ממותקים בתוספת צימוקים, שבבי פיסטוקים ושקדים ושותים תה 

ממותק וכד'. 

חצות  אחרי  כיפור  יום  למחרת  משפחה  קרובי  נשמות  להזכיר  נהגו  כח. יש 
הלילה.

הגדול  הכהן  של  יציאתו  את  לציין  נהגו  כיפור  יום  למחרת   - כהןכט.   שמחת 
לאוהביו  עושה  היה  טוב  "ויום  כנאמר  הכיפורים,  ביום  מהקודש  בשלום 
היו  כהן  בקרבם  מתגורר  היה  אם  ז,ד(.  יומא  )מס'  בשלום"  שיצא  בשעה 
מגיעים אליו ומגישים לו ולמשפחתו לאות הוקרה, מאכלים, מיני מזונות 
ופירות. נהגו לערוך לכבוד הכהן סעודת הודיה בביתו או באולם ביהכנ"ס. 
היו כוהנים שהכירו מנהג זה של עדת בנ"י והם בעצמם ערכו סעודת הודיה 
לערוך  נהגו  יש  כוהנים,  במקומם  היו  לא  אם  הקהילה.  בני  את  והזמינו 
סעודת הודיה זו אצל החזן הזקן, בביתו או באולם ביהכנ"ס. מלפנים, נהגו 
או  קדוש  עדיין  שמשמעו-  סאן"  "שילאצ'אה  כיפור  יום  למחרת  לקרוא 
שמח, נוהגים לתת לשכנים ולקרובים מנות של המאכל "פורי" וצדקת כסף 

ואוכל גם לעניי הגויים.

הקהילה,  כל  את  שימשה  והיא  בביהכנ"ס  בנו  הסוכה  את   - סוכותל.   ערב 
אותה קישטו בפרחים ומגוון פירות בעיקר אתרוגים ורימונים, הניחו שולחן, 
ספסלים וכיסא מיוחד לאליהו הנביא מכוסה בבד לבן, תלו נר שמן בנוסף 
לתאורה שהתקינו. היו שבנו סוכה בביתם. נהוג שהשמש מחליף לפרוכת 
בד בגוון ירוק על ההיכל וכך גם הכיסויים של ספר תורה, כיסאות אליהו 
ארבעת  של  סטים  ואוגדים  רוכשים  הגבאים  התיבה.  מעל  והדוכן  הנביא 

המינים אחד לחזן ואחרים למכירה לקהל מדי יום לפני קריאת ההלל.  

טוב"  יום  ו(  )שבת  של  נר  "...להדליק  ומברכת  נרות  הדליקה  לא. האישה 
ו"שהחיינו".  

וגו', בחול מתחיל  ערביתלב.  - אם חל בשבת מתחיל "מזמור לדוד הבו לה'" 
"למנצח משכיל לבני קורח". אחרי התפילה הולכים לסוכה של ביהכנ"ס, 
מקדשים  חי",  אלוהים  "יגדל  שרים  ונכנסים,  יחוד"  "לשם  קורא  החזן 

ומברכים "...לישב בסוכה" ו"שהחיינו" ומתכבדים בפירות, מזונות ושתייה.
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לבני  מקדשים  האחרים  וסועד.  ומקדש  לביתו  ממהר  בביתו  שסוכה  לג. מי 
משפחתם. יש נוהגים ללמוד משניות ממסכת סוכה.

שחריתלד.  - מתעטפים בטלית בסוכה נוטלים את ארבעת המינים שהגבאים 
הניחו בסוכה, מחזיקים ביחד הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל ומברכים 
לביהכנ"ס.  נכנסים  אח"כ  ומנענעים,  ו"שחיינו"  לולב"  נטילת  "...על 
המינים  ארבעת  של  הסטים  את  לקהל  מוכר  הגבאי  ההלל,  קריאת  לפני 

אותם  נטלו  והזוכים 
בהלל  התפילה  למשך 
בגמר  ובהושענות, 
כך  מחזירים,  התפילה 
המועד  חול  ימי  בכל 
ובהושענא רבא, כך זיכו 
את כל מי שאין ברשותו 
אחרי  המינים.  ארבעת 
לסוכה  נכנסים  שחרית 
עולם",  "אדון  שרים 
ומתכבדים  מקדשים 
מזונות  במיני  בפירות, 

ומתיקה.

הושענותלה.  - אומרים במוסף אחרי חזרת הש"צ, אוחזים בארבעת המינים 
באומרו  לתיבה,  מהיכל  ס"ת  מוציאים  כפי"  בנקיון  "ארחץ  מתחיל  החזן 
"אנא אל אחד" )בכל יום בהתאם(, יורד מהתיבה ועם המתפללים שארבעת 
המינים בידם סובבים את התיבה. נוהגים לומר מעומד הושענות גם בשבת, 

ללא ארבעת המינים, פותחים את ההיכל ולא מוציאים ס"ת.

לו. בליל שביעי של סוכות אחרי הסעודה, עורכים תיקון הושענא רבא )זאגרן( 
ואומרים  בביהכנ"ס  שחרית  מתפללים  התיקון  אחרי  ביהכנ"ס,  בסוכת 
הושענות להושענא רבא וגו'. בסיום יוצאים לחצר ואומרים תפילת לחבטת 
האדמה  על  פעמים  חמש  חובטים  ערבה  ענפי  חמישה  מחזיקים  ערבה, 

ואומרים "חביט חביט ולא בריך".

- השמש מחליף לפרוכת בגוון אדום, כך  ערב שמיני עצרת, שמחת תורהלז. 
שולחן  מניח  הנביא,  אליהו  וכיסאות  החזן  לשולחן  ס"ת,  של  כיסויים  גם 

ארוך לפני ההיכל ומסדר עליו את כל ספרי התורה לפי גודלם.

"למנצח  החזן  מתחיל  ערבית-  בהתאם.  ומברכת  נרות  מדליקה  האישה  לח.  
ו"יגדל אלוהים  וגו' )בשבת בהתאם(, אחרי "עלינו לשבח"  על השמינית" 
חי", מוכרים לקהל את נשיאת כל ספרי התורה להקפה הראשונה וקריאת 
והקפה,  הקפה  כל  לפני  כך  ההקפה,  שלאחר  רצון"  ו"יהי  ישראל"  "שמע 
והחזרתם  לנושאים  ס"ת  כל  מסירת  ומצוות  ראשון  ס"ת  נשיאת  למעט 
אחרי ההקפה לשולחן שלפני ההיכל, מצוות אלו נמכרות פעם אחת בלבד 

לפני ההקפה הראשונה. בכל שבע ההקפות רוקדים ושרים. 
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"יגדל אלוהים  "תזכו לשנים רבות", שרים  ידיים מברכים  - לוחצים  בביתלט.  
חי", מקדשים וסועדים.

"חתן  מעונה",  "חתן  בהן  והעליות  המצוות  את  לקהל  מוכרים   - שחריתמ.  
ו"חתן בראשית". לפני הוצאת ס"ת מהיכל שר החזן "אל רם בכל  תורה" 
נודעת", "יה השב לביצרון", "קומה ה' למנוחתך" ואח"כ "אתה הראת", יש 
ס"ת  ובחזרת  בהולכת   . ה' אלקינו עמנו"  "יהי  בתוך  אלו  משלבים שירות 
מעונה,  חתן  לכבוד  פיוט  ששרים  יש  תורה.  שמחת  מפיוטי  אחד  שרים 
אחרי שעלה וקראו "מעונה אלוהי קדם" וגו', עולים מוסיפים נוספים, בדרך 
הילדים  כל  ביחד  עולים  אחרונים  החולפת.  בשנה  עלו  שלא  כאלה  כלל 
שלא הגיעו למצוות, אחד הילדים מברך וקוראים לכבודם "מעונה", אח"כ 
פורסים עליהם כחופה טלית גדולה לרוב של החזן או הזקן ומברכים אותם 
החזן והקהל בברכת "המלאך הגואל אותי" שלוש פעמים, אח"כ אומרים 

"מי שברך" לכל ילד. 

מא. לפני עליית חתן תורה וחתן בראשית, שרים לכבודם "ישמח חתני", מלפנים 
הפיוט  את  מקדימים  היו 
מן  נחתו  כלילין  "ארבעה 
לס"ת  עלייתם  בעת  שמיא", 
עליכם",  "שלום  אומרים  הם 
שלום  "עליכם  להם  עונים 
ברכה וטובה". לפני שמתחיל 
בקריאת ספר בראשית אומר 
טבא"  "בסימנא  הקורא 
למילים  שמגיע  פעם  וכל 
יום  בוקר  ויהי  ערב  "ויהי 
קורא  הקהל  מפסיק,   "---
כשחוזרים  חוזר.  והוא  בניגון 
החתנים למקומם, שרים "לך 
שלושת  במקומך".  לשלום 
לשבת  מתכבדים  החתנים 
שמברכים  ואחרי  התיבה  על 

אותם יורדים.

מוסףמב.  - נוהגים לעשות שבע 
לשבח  עלינו  אחרי  הקפות 
אחרי  נהגו  יש  עולם.  ואדון 
התפילה ללכת הביתה, לקדש 

ולסעוד ובשעה הנקובה הגיעו להקפות שנמשכו שעות ארוכות, ומי שלא 
ראה שמחת תורה אצל עדת בני ישראל לא ראה שמחת תורה מימיו. 

במנחהמג.  - יש נהגו אחרי עלינו לשבח לעשות שלוש הקפות. לפני ההקפה 
מוכרים  במנחה,  נהגו  אם  השלישית  או  מוסף  אחרי  השביעית  האחרונה 
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לקהל את כל הסטים של ארבעת המינים של ביהכנ"ס בהם התפללו החזן 
להגשמת  סגולה  להם  מייחסים  בביתם,  אותם  שומרים  הזוכים  והקהל, 
כל  את  מוכרים  בנוסף  זכר.  בן  וללידת  עקרות  נגד  נישואין,  משאלות, 
אותם  ותולשים  מנתרים  שהזוכים  בסוכה  התלויים  והפירות  האתרוגים 
ע"י  ונקטפו  מכרו  לא  אותם  נוספים,  פירות  גם  תולים  בסוכה  בהמשך. 
זריזים, גם להם מייחסים סגולות, בעיקר לאתרוג הגדול המרכזי, שלב זה 
נקרא "לשדוד את הסוכה" או "שדידת הסוכה". נהוג בדר"כ אחרי ערבית 
ע"י תקיעת שופר  או  ושרים, בהינתן האות  רוקדים  בה  שנכנסים לסוכה, 
נהוג לעשות סעודת  ותולשים את הפירות התלויים. בצאת החג  קופצים 

הודיה )מלידה( בביהכנ"ס ולכבד מפירות אלו. 

מד. נהוג שהחתנים - מעונה, תורה ובראשית, עורכים סעודת הודיה )מלידה( 
או  שלישית  סעודה  עורכים  יש  הנותרים,  תשרי  בימי  באחד  בביהכנ"ס, 

רביעית בשבת בראשית.

לשמו  "...ונודה  אחרי  שבע"  "מעין  בברכת  שבת  בליל   - בראשיתמה.   שבת 
קדשנו  בית  ותבנה  מלכותינו  מהרה  "ויחדש  החזן  מוסיף  תמיד"  יום  בכל 
ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו וגם ישרה שכינה בינינו, עוז יתקיים עלינו 
בחיינו, שלומך תפרוש עלינו, בצלך תגן בעדנו, ברוכים לעד תשימנו, אל 
מלך עושה השלום", וממשיך "מעין הברכות ורוב ההודאות" וגו'. בשחרית 
היו שרים פיוטים או בקשות לפני נשמת וברכת היוצר. שרים שירות של 

שמחת תורה בהוצאת ובהכנסת ספר תורה להיכל. 

וליום  לר"ה  תשובה",  ו"שערי  לנפש"  "מרפא   - לסליחות   : תפילהמו.  סידורי 
מועד",  "קריאי  וש"ת-  לסוכות  לאברהם",  "זכור  מחזורי  בעיקר   - כיפור 
"חמד אלוהים", להקפות ש"ת-  ולימוד מתוך  ה'"  "מועדי  סוכות-  לתיקון 
"חופת חתנים", כולם בדפוסי ליוורנו. בבומבי הדפיסו בנ"י בעברית ובמארטי 
מחזורי תפילה, ספרי סליחות )גם בפונה(, חוברות תשליך, פיוטים לר"ה, 

כיפור וש"ת.
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לוח המודעות מס' 40 – תשבץ אלול - תשרי

שילה הרשושנים

מימין   - במאוזן 
לשמאל:

חודש  של  מזלו   )1
פרקי   )6 תשרי; 
הנאמרים  תפילה 
בחודשי אלול ותשרי; 
כך   )12 אנקול   )11
שבין  השבת  מכונה 
ויום- ראש-השנה 
הכיפורים; 14( תוספת 
שנפטר  אדם  לשם 
ירח   )15 )ר"ת(; 
עונה   )17 האיתנים; 
עייפות;   )18 גשומה; 
אדם  שיבוץ   )20
 )21 מסוים;  בתפקיד 
הטמאים  מהעופות 
)פרשת ראה(; 23( תו 
אחת   )24 מוסיקלי; 
לחם   )26 האצבעות; 
משחק   )28 השמיים; 
תבואה   )29 הרכבה; 
גבוה;   )30 נקייה; 
מגורים;  מקום   )32
העוקב  החג   )33
חג-הסוכות;  את 
מן  דורס,  עוף   )37
)פרשת  הטמאים 
אחת   )39 ראה(; 
ההפרשה  ממצוות 
 )40 ראה(;  )פרשת 
עוף-טורף   )41 זמן; 
הטמאים  מן  לילי, 
 )43 ראה(;  )פרשת 

עיר האבות; 45( שאינו קיצוני; 46( הבטחה בשבועה; 48( קריאת-עידוד; 49( "עורף" ערוף ראש; 50( מזל; 51( 
מסגרת; 53( משבטי ערב, מצאצאי ישמעאל )הפטרת פרשת כי-תבוא(; 54( רימה ותולעה; 57( עב; 59( בירת 
הולנד; 61( ברכה הנאמרת בתחילת שנה;  64( חותן; 65( מין ירק; 67( מבני נוח; 68( מהעופות הטמאים )פרשת 
ראה(; 70( נבלה, גופת מת; 71( סחבה; 73( שמה הקודם של בית-אל )בראשית כח(; 75( העיר העברית הראשונה; 

76( מלחמת-שוורים בלעז.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( חידלון החי; 2( קיבוץ בעמק זבולון, בעבר היה אחד ממקומות גלותה של הסנהדרין )מסכת ראש-השנה דף 
לא עמוד ב(; 3( שאיפת אוויר ונשיפתו; 4( אי בנהר הנילוס בדרומה של מצרים; 5( מכשיר-התעמלות; 6( קץ; 7( 
מרכז; 8( מאבני החושן )שמות כח(; 9( הר-געש באיטליה; 10( שלוש בארמית; 13( סופר המלך דוד )שמואל ב ח(; 
16( אוושה; 19( בעל-חיים האסור באכילה )פרשת ראה(; 22( לידם נמצאים הר גריזים והר עיבל )פרשת ראה(; 
24( אדם; 25( הזדעזע; 27( פעולה המתבצעת בדרך-כלל בערב ראש-השנה או בערב יום-כיפור; 29( במהירות, 
כהרף-עין; 31( התקן המונע נפילה חופשית; 34( כסף, רכוש; 35( עכירות עדשת העין, קטרקט בלעז; 36( עלמה, 
נערה צעירה; 38( צינור המוחדר לגוף למטרות רפואיות; 40( אחת החטיבות שהוקמו בצפון הארץ בזמן מלחמת 
בעל   )50 סוד;   )47 קיר;   )46 דעת;  ללא  בור,   )44 בימים-הנוראים;  בשימוש  הנמצא  כלי-נגינה   )42 העצמאות; 
חטוטרת; 52( חוסר מזון; 55( אות הברית בין הקב"ה ובין הארץ שלא יבוא מבול נוסף )בראשית ט(; 56( נדבק, 
לא הירפה; 58( נתיב-מים רחב; 60( מול 22 מאונך )פרשת ראה(; 62( כראוי 63( בעל ניסיון רב 64( נאה, יקר; 66( 

חמור-הבר )איוב לט(; 69( מדווה; 70( פרוסת-לחם; 71( תו מוסיקלי; 72( סימן; 74( מילת-הצבעה.
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פעולות

א. חגי תשרי

1. המשותף בינינו
מחלקים את החניכים לשלוש קבוצות. כל קבוצה מקבלת טבלה )ראה דוגמה 

בהמשך(.

יש למצוא את המילה אשר מתחברת למילה המופיעה בכרטיס/טבלה והופכת 
לצמד מילים.

קבוצה אחת שואלת בעזרת שלוש שאלות מנחות את הקבוצה היריבה. 

ברגע  המדריכה.  בדף  שמופיע  כפי  המילים  צמדי  לגילוי  עד  נמשך  המשחק 
המנצחת  הקבוצה  ניקוד.  מקבלת  היא  המילה המשותפת  את  מגלה  שקבוצה 

היא זאת שמצליחה לצבור את מרב צמדי המילים.

)נטילת( ידים – לולב – סיכון   א. 
)שמחה( תורה – בית השואבה – מצווה  ב. 
)ארבע( מיתות – פרשיות – מינים   ג. 

)מים( ניסוך – אחרונים – שלנו   ד. 
)חג( מצות – אורים – אסרו   ה. 

)משולש( הדס – פורים – עֵרך    ו. 
)יוצא( דופן – צבא – פועל    ז. 
)חול( המועד – ארמון – ים   ח. 
)רגל( עלייה – פשיטה – דריסה   ט. 

)תורה( כהנים – חתן – דין    י. 
)עצרת( או"ם – שמיני – המונים   יא. 
)שניות( מחוג – הקפות – 60   יב. 

)חתן( תורה – יובל – בראשית   יג. 
)דגל( לבן – אונייה – שמחת תורה   יד. 
)ירח( איתנים – בן יומו – דבש   טו. 

)בראשית( חתן – שבת – רבה    טז. 

דוגמה לטבלה של אחת הקבוצות:

דופןניסוךידים

המועדמצותתורה

עלייההדסמיתות
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2. מושגים הקשורים לחגי תשרי

מטרת הפעולה

הכרת מושגים הקשורים לחגי תשרי.

מהלך הפעולה

יש להכין כרטיסי חידות במושגים של חגי תשרי. M 
מכינים רשימת מטלות/משימות. M 

מכניסים את הכרטיסים לקופסה/קערה. M 
מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. M 

על כל קבוצה בתורה לשלוף כרטיס חידה מתוך הקופסה ולקבל רשימת מטלות. M 
מנסים לפתור את החידה תוך זמן קצוב. M 

אם הקבוצה מצליחה היא מקבלת M 2 נקודות. אם הקבוצה לא הצליחה לענות או טעו 
בפתרון – הכרטיס עובר לקבוצה השנייה.

במשך המשחק, הקבוצות עובדות על המשימות שלהן שמאפשרות להן לצבור נקודות  M 
נוספות.

הקבוצה המנצחת היא זו שצוברת את מרבית הנקודות. M 
דוגמאות למושגים )בהמשך(. M 

כדי לגוון את הפעולה:

כל קבוצה בוחרת בנציג.

מחלקים לכל נציג 10 חידות שעליו לצייר תוך זמן קצוב כדי לרמוז לקבוצתו את פתרון 
החידות. הקבוצה שמנצחת היא הקבוצה שצוברת את מרבית החידות.

חידות: דוגמאות למושגים: 

כלל: והרמז הוא ראשון, רביעי ושישי.   לא אד"ו ראש -   

בין כסה לעשור לפני אחד או שלושה.   התרת נדרים -   

לשם אמירתם משכימים ומקדימים.   סליחות -   

חלק מסידרת מאה קולות שתוקעים בתפילה.  מלכויות, זכרונות, שופרות - 

תפילה מימי הביניים הממחישה את אווירת היומיים.  ונתנה תוקף -   

לפני הדגים מתרוקנים הכיסים.   תשליך -    

פרקי זמן בין ראש השנה ליום הכיפורים.   בין כסה לעשור -  

שליט שנכנס לתפילה.     מלך -    
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בתרנגול, בדג או בכסף עושים ולצדקה תורמים.  כפרות -    

יום בו מתכפרים עוונותינו.    יום הכיפורים -   

נאמרת בארמית אפילו פעם שלישית.   כל נדרי -   

הם כבני אדם או כאברי האדם.   ארבעת המינים -   

יש אומרים של עננים.     סוכה -    

רוקדים על ניסוך המים.    שמחות בית השואבה -  

לאחר הנעילה יש עוד חתימה.    הושענה רבה -   

חג שהוא צ'ופר.     שמיני עצרת ושמחת תורה -  

בערב יום כיפור מסביב לראש ובסוכות מסביב לבימה.  הקפות -   

אחד מסיים והשני מתחיל.    חתנים -    

חצי חג וחצי חול.     חול המועד -  

אחד בפה ואחד בלב. זאת לא התשובה...  טובל ושרץ בידו -   

פרקי תהלים קיג-קיט שאומרים בכל חג הסוכות.  הלל -    

ברכה שמאחלים לקראת הכתיבה.   גמר חתימה טובה -  

ספר שקוראים ביום הכיפורים.    ספר יונה -   

תפילת חרטה בעשרת ימי תשובה.   וידוי -    

כולם כשרים חוץ משל פרים.    שופר -    

מטלות לפעולות מוסכמות
ציינו ארבע בקשות מוסכמות בין קבוצתיות לשנה החדשה. 1 .

ציירו פרסומת קבוצתית שתמשוך אדם ללמוד על חגי תשרי. 2 .

קיבלת פתק לבנות סוכה. תאר איך היית בונה  3 .
אותה? )מקום, חומרים, צורה(.

על  שלמדת  אדגה/סיפור  סַּפֵר  שניות   4 .30 תוך 
משמעות חג הסוכות.

שירו שיר המתאר את ההווי של חגי תשרי. 5 .

תארו חוויה מיוחדת של הימים הנוראים. 6 .

ראש העיר הזמין את הקבוצה לקשט את סוכתו  7 .
לקראת החג. אלו רעיונות הייתם מציגים.
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3. מושג עובר

מטרת הפעולה

הכרת מושגים הקשורים לחגי תשרי.

מהלך הפעולה

שתי קבוצות קטנות יושבות מסביב לשולחן ומעבירות פריט  Q 
סוכה,  תפוח,  שופר,  מחזור,  )לדוגמה  תשרי  לחגי  הקשור 
יהיו פריטים  וכו'( )על המדריך להחליט אם  לולב, אתרוג 
מוזיקלי.  בליווי  בכרטיסים(  הפריטים  של  תמונות  או  ממש, 

כשהמוזיקה נפסקת, הפריט מפסיק לטייל.
שמחזיק  החניך  את  לזהות  השנייה  מהקבוצה  החניך  על  Q 
מה  להציג  או  לספר  החניך  על  אותו,  מזהה  אם  בפריט. 
"אומר לו" הפריט )תוך זמן קצוב(. אם הוא משלים את 

המשימה הקבוצה שלו צוברת נקודות.
אם החניך טעה בזיהוי, על החניך החוקר לספר על הפריט.  Q 

כנ"ל והקבוצה הראשונה מקבלת תור נוסף.
הקבוצה המנצחת היא זו שצוברת מרבית הנקודות. Q 

4. בימים ההם ובזמן הזה
אחדות בינינו

העם שלנו מורכב מאנשים השונים במראה שלהם, במנהגים שלהם ובדעות שלהם. 
האחדות, כאמור, באה לידי ביטוי דווקא בכך שאנשים מסוגים שונים מצליחים לחיות 

יחד ואף להועיל זה לזה.

אנשים על כוכב אחר
כל  שבו  אחר,  לכת  בכוכב  אנושית  תרבות  לתכנן  צריכים  שהייתם  לעצמכם  תארו 

האנשים זהים זה לזה. איך הייתם מעצבים בו את הסביבה האנושית?

מה צריך לעשות 
כדי להצטרף לחיים 

בכוכב הזה?

מהם הערכים 
החשובים ביותר 

באותו כוכב?

כמה אנשים יחיו 
על הכוכב הזה? איך הם היו 

נראים?

במה הם היו 
עובדים?

מה הם היו עושים 
בשעות הפנאי?
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ואתם, הייתם רוצים לחיות על כוכב הזה? � 

מהם היתרונות שיש בקבוצה שחבריה דומים זה לזה? ומהם החסרונות? � 

גם אצלנו אפשר לקדם את  זה מזה, אך  בני האדם שונים  בכוכב הלכת שלנו,  � 
רעיון האחדות.

תארו בעיה אחת שנובעת מהשוני בין סוגי בני האדם. � 

האם במקרה שתיארתם אפשר לגשר על השונות ולקדם אחדות וכבוד הדדי? � 

האם בדרך כלל אנו נוטים להתחבר לאנשים שיש להם מכנה משותף איתנו או  � 
לאנשים שונים מאיתנו באופיים ובהתנהגותם.

האם טוב להיות בחברת אנשים השונים מאיתנו?  � 

חשבו, במה יכול להועיל הקשר בין אנשים בעלי אופי שונה? � 

למדתם כיצד מאגדים יחד ארבעת

המינים, אבל כיצד אפשר לאחד

בין בני אדם?

לפניכם שאלה דומה:

נסו לענות ליעל:
)תוכלו להיעזר בניסיונכם (

יש גם כמה  אני מאוד חברותית ומקובלת בכיתה, אבל 

בנות בכיתה שמאוד שונות ממני, ממש לא בסגנון שלי.

התחביבים שלנו שונים, הראש שלנו אחר לגמרי, בקיצור, אין 

לנו כמעט מכנה משותף. בחודש הבא יש לי יום הולדת, 

להזמין  ביקשה  המורה  בבאולינג.  מסיבה  מתכננת  ואני 

מהכלל,  יוצא  בלי  הכיתה  תלמידי  כל  את  ההולדת  לימי 

אבל לא ממש בא לי לחגוג עם כאלה שאיני חברה שלהם, 

במיוחד שבבאולינג אצטרך לשלם לפי מספר המשתתפים. 
מה כדאי לעשות?

אשמח לשמוע את דעתכם,
יעל

מתוך מפתחות לגלגל השנה - חגי 

ישראל - "מסורת וחידוש" לכיתות ו' 

כל הזכויות שמורות לחל"ד, 

מפעלים חינוכיים.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_________________________
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ב. פרשיות החודש – קפד ראשו וקפד זנבו  / עוזי קייש

הוראות: קפד ראש, קפד זנבו.

ענו על כל שאלה, הורידו אות אחת מהתשובה – וקיבלתם את התשובה לשאלת ה"קפד".

פרשת ראה
הר הברכה בקירבת שכם כפי שכתוב בפרשה.     הר _____   א(  

קפד ראשו
כינוי להקדוש-ברוך-הוא היודע מחשבות ליבו של כל אדם.

"חכם  ה-_____" )גמרא בבלי ברכות דף נח עמוד א( 

ביטוי בפרשה ל-עסק, דבר שאדם עוסק בו.   _____  - יד ב(  

קפד זנבו
היה לבוז, לעגו לו.   היה   ל-_____    ולשנינה     

ביטוי בפרשה המתאר: בא הקץ לנדודיו ולטילטוליו, הונח לו.  ג(  
בא אל -  ה-____  ואל-הנחלה   

קפד זנבו
אביו של שמשון הגיבור והשופט.   _____  )שופטים יג, ב(    

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: טרי, מלא לח, ד(  
מלא חיות? "ותחת כל-עץ   _____"  

קפד ראשו
מן החתומים על האמנה בימי נחמיה. "ואחיה חנן  _____"  )נחמיה י, כז(   

הסכים, התרצה.  "אך-בזאת _____  לכם" )בראשית לד, טו( ה(  

 קפד ראשו
ביטוי מהפרשה המתאר תשוקה, חשק. " _____  - נפש"  )בכתיב חסר(  

בן אפרים מאבותיו של יהושע בן-נון. "ורשף ו-_____  בנו"   ו(  
)דברי-הימים א ז, כה(  

 קפד זנבו
ביטוי בפרשה לגל חורבות נצחי, עי-מפולת שאין לו תקומה.  _____    

- עולם  

פרשת שופטים
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: יושר, כנות, דרך אמת?  א(  

" ____      ____    תרדף"  

קפד זנבו
משך את פלוני אחריו בעורמה, הונה ורימה אותו.  ____   את דעת פלוני  



39

רי
ש

ת
 -

ל 
לו

א
ון 

לי
גי

ביטוי בפרשה המתאר: לא בכוונה, בשוגג.  ____   - דעת ב(  

קפד זנבו
כיצד נקרא גרוש תושבי יהודה על-ידי נבוכדנאצר? גלות  ____     

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: תזיז, תרחיק? ג(  
"לא ____  גבול רעך"  

קפד ראשו
מאימרי חז"ל בשיבחה של השתיקה ומיעוט הדיבור.  

____  לחכמה-שתיקה  )אבות ג, יג(   

אחד מהעופות הטורפים הכתוב במקרא. ד(  
"ואת-  ה-____  ואת-השחף" )ויקרא יא טז(  

קפד ראשו
כינוי בפרשה לעד שקר, עד המעיד נגד מישהו עדות שקר כדי להכשילו.  

עד -  ____    

מהי המילה בפרשה המתארת: התחיל לגור, ערך טקס פתיחה? ה(  
"בית-חדש ולא  _____ " )לא בלשון סמיכות(  

קפד זנבו
הבעל אוהב את אשתו.  "_____   אשה על בעלה"   

)גמרא בבלי סוטה דף מז עמוד א(  

)בהשאלה( החלים, הבריא. ו(  
"חזר ל-____ "  )גמרא בבלי נידה דף מח עמוד ב(  

קפד זנבו
כינוי בפרשה לנחל שגדותיו זקופות ואפיקו זרוע אבנים וסלעים.   

"נחל   ____ "  

פרשת כי תצא
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לגדר או קיר לא גבוה מסביב א(  

לגג שטוח או מדרגות העשוי למנוע את נפילתו של אדם למטה?  
"ועשית   ____  לגגך".  

קפד ראשו
לחץ, מצוקה. "מקול אויב מפני  ____  רשע" )תהלים נה, ד(  

)לא בלשון סמיכות(.    

ביטוי בפרשה לגט, שטר שהבעל נותן לאשתו כשהוא מגרש אותה ב(  
והוא מתיר לה להינשא לאחר. "ספר - ____ "  )בכתיב חסר(.  

קפד זנבו
נחל ממזרח לירדן שהתחבא שם אליהו הנביא.  

"וילך וישב בנחל  ____"  )מלכים א יז, ה(   
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מהי המצווה בפרשה הקשורה לדבר שהיה ונעלם, ג(  
לא ניתן למצאו-והאיסור להתעלם ממנו? השבת ___ )בכתיב חסר(    

קפד ראשו
הבדיל, בודד, הפריש.  "שאור  ____   להן מתוכן ומחמצן"  

)משנה מנחות ה, א(  )גוף שלישי, עבר(.  

ניסתר, כמוס. "לא היה דבר _____ מן המלך" )מלכים א י, ג(. ד(  

קפד זנבו
כיצד מכונה בפרשה אדם שקיים באשת אחיו המת דין חליצה ונפטר   

על ידי כך מלשאת אותה לאישה? "בית-חלוץ ה- _____".   

שם מסכת במשנה ובתלמוד בסדר קדשים העוסקת בעיקרה ה(  
בעיניני החלפת בהמות חולין בבהמות קודשים  ____                            

קפד ראשו
ביטוי בפרשה לבן מרדן ועיקש. "בן סורר ו-____".   

מהו שמה של ממלכה ואזור בדרום רמת הגולן שמלך עליה תלמי? ו(  
"בת-תלמי מלך  ____ " )יהושע יג, יא-יג(.  

קפד ראשו
הזכר בבקר המשמש במשק החקלאי לעבודות שדה ולהובלת משאות  

כפי שכתוב בפרשה. "לא-תחסם _____ בדישו".    

פרשת כי תבוא
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לסל של נצרים, א(  

סל קלוע מענפים להחזיק בו פירות.   "ושמת ב-___ ".    

קפד ראשו
צלוי למחצה, מבושל למחצה. "אל תאכלו ממנו ____ " )שמות יב, ט(.  

כינוי בפרשה למספר גוזמה, הרבה. ב(  
"בדרך אחד יצאו אליך וב-____  דרכים ינוסו לפניך"  

קפד זנבו
ביטוי למי שסבל הרבה צער והתרגזות. "  ____  - רגז" )איוב יד, א(.   

)בהשאלה( כינוי בפרשה לאדם שפל וניקלה בניגוד ל"ראש". ג(  
"ונתנך ה' לראש ולא  ל-____".  

קפד זנבו
מכל המינים, מבחר גדול. "מ-____ אל-____ " )תהלים קמד, יג(.    

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה להצהבה של הצבע הירוק ד(  
בעלים הבאה עקב מחלה? "ובשדפון  וב-___ "  
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קפד ראשו
הוצאת מה שנמצא בתוך דבר. "לשון  _____  מריקה עצמה מהם"   

)רש"י ויקרא יח כח( )בכתיב חסר(.  

אחד ממיני הארונות או התיבות שהשתמשו בהם הקדמונים ה(   
במשק-הבית. "____  תיבה ומגדל" )משנה שבת טז, ה( )בכתיב מלא(.                         

קפד זנבו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לאבן-גיר?  

...אתם   ב-____ "  ְדתָּ "והקמת לך אבנים גדלות ְושַׂ  

תיבה, קופסה. "ואת כלי הזהב... תשימו ב-____" )שמואל א ו, ח(. ו(  

קפד ראשו
ביטוי המופיע בפרשה למילה: צער.  "לב- ____ ".  

פרשת ניצבים
מהי המילה בפרשה המתארת דברים שכל אדם יכול ורשאי לדעת  א(  

אותם? "וה-___ לנו ולבנינו" )בכתיב מלא(.  

קפד ראשו
דיבור-משל עממי לעניין הנמשך הרבה, בלי סוף ובלי תכלית.  

כאורך  ה-____ .    

ביטוי בפרשה המתאר: אין הדבר רחוק או קשה ביותר להשיגו, ב(  
הוא ניתן לביצוע. "לא _____  היא".  

קפד זנבו
נוזל ריחני העשוי תמצית של צמחים או חומרים נותני ריח ניחוח.                                                                    

"וששה חדשים ב-_____  ובתמרוקי הנשים" )אסתר ב, יב(  
)בלשון סמיכות, רבים(.   

משל על פי הכתוב בפרשה למהפכה חמורה ביותר, הרס ואנדרלמוסיה. ג(  
מהפכת - ____  )בכתיב מלא(.  

קפד ראשו   
בדממה, בחרש.  "האנק ____"  )יחזקאל כד, יז( )בכתיב מלא(.  

סימן בכתב המציין מספר. ____  )בכתיב חסר(. ד(  

קפד ראשו
ביטוי בפרשה המתאר: מקור הרעה, אבי הטומאה.  

"שרש ____ ראש ולענה" )בכתיב חסר(.   

קופה ששמים בה שטרי מזומנים או חפצי-ערך אחרים לשמירה. ה(  
____ )בלשון רבים(.  
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קפד ראשו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: הוסיף?  

"למען ____ הרוה את-הצמאה".  

שם נוסף לכיבשה. "נקבה מן-הצאן ____  או-שעירת עזים" )ויקרא ה, ו(  ו(  
)בלשון רבים(.  

קפד ראשו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לתאור של-חזרה  

אל המצב הקודם? "את- ___  ורחמך" )לא בלשון סמיכות(.  

פרשת וילך
כינוי על פי הכתוב בפרשה להסרת השגחתו של הקב"ה מעל א(  

עם-ישראל. ____ פנים.  

קפד ראשו
סוד, דבר נעלם, צפונות. "דבר- ____ לי אליך" )שופטים ג, יט(.  

מה מצווה משה רבנו את הלויים נושאי ארון-הברית לעשות ב(  
ככתוב בפרשה? "___ את ספר התורה" )בכתיב מלא(.  

קפד ראשו
שחרור, גאולה, פדות. "פקח - ____ " )ישעיה סא, א(.    

מהו שמו הנוסף של ספר ההלכה הגדול "משנה-תורה" שחיבר הרמב"ם? ג(  
יד   ____ .    

קפד זנבו
קריאת עידוד וזירוז כפי שכתוב בפרשה.  "____  ואמץ".  

)בחשבון( תוצאה של פעולת חיסור. ____    ד(  

קפד זנבו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: ביטל?  

"ו-____ את-בריתי".  

כינוי לפי הכתוב בפרשה ליום שהיו עולים בו בני-ישראל לירושלים ה(  
ביום א של חול-המועד סוכות בשנת השמיטה לשמוע מפי המלך  

את קריאתו בספר משנה-תורה )דברים(.  יום  ____    

קפד ראשו
לעיני רבים, בפומבי, בציבור. "בתוך ____ ועדה" )משלי ה, יד(.  

מכובד ביותר, נישגב. "א-ל  _____ בסוד-קדשים רבה" )תהלים פט, ח(. ו(  

קפד ראשו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: פחד, ירא?   

"ואל-  _____  מפניהם" )גוף שלישי, יחיד( )בלשון עבר(.  
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פרשת האזינו
כינוי מליצי בפרשה לעם ישראל. "וישמן ____  ויבעט". א(  

קפד ראשו
המישור הצפוני של אזור החוף בארץ-ישראל. "וישבו בגלעד...   

ובכל-מגרשי ____"  )דברי הימים א' ה, טו(.  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לגשם, מטר? ב(  
"עלי-דשא וכ-____  עלי-עשב".  

קפד ראשו
תעלה או צינור באדמה למשיכת מים ממקום למקום, בייחוד   

למי-שופכין. "והמים יורדין  ל-____ " )משנה עירובין ח, י( )בלשון רבים(.  

ביטוי על-פי הכתוב בפרשה המתאר: כעסו גדל ביותר. ג(  
"אש   ____   באפו".  

קפד זנבו
עשה חור במשהו, העמיק חלל. "ה-____  כל שהוא )בשבת( חייב"  

)משנה שבת יב, א( )גוף שלישי, עבר(.  

מילה הזהה במשמעותה לחגורה. "שופך בוז על-נדיבים ד(  
ו-____  אפיקים רפה" )איוב יב, כא(.  

קפד זנבו
יטוי בפרשה לתשושים ומעונים על-ידי חוסר מזון. "____   רעב". ב 

עיר מלוכה כנענית בגליל, נכללה בנחלת נפתלי. ה(  
"ואת- ____ שרף באש" )יהושע יא,יא(.  

קפד ראשו
)בהשאלה( כינוי בפרשה להקדוש-ברוך-הוא המשמש מחסה-עוז לצדיק.  

"ה-____   תמים פעלו"    
ביטוי הבא לשבח את מי שמצטיין בטוב-ליבו, בהכנסת אורחים, ו(  

ברחמים וכדומה. "מזרעו של _____ אבינו"  
)גמרא בבלי, ביצה דף לב עמוד ב(.  

קפד זנבו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לכנף של עוף?  

"כנשר... יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על- ____" )לא בלשון סמיכות(.  

    פרשת וזאת הברכה
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: מנעול, בריח? א(  

"ברזל ונחשת ____" )לא בלשון סמיכות(.  

קפד ראשו
מנע מפלוני את האפשרות למלא את חפצו. ____ )דלת( בפני פלוני.    
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כינוי פיוטי להקדוש-ברוך-הוא על פי הכתוב בפרשה. ב(  
שוכן ____ )בכתיב מלא(.  

קפד ראשו
)על-פי מלכים א יח, כט( אין כל תשובה, אין כל תגובה, שתיקה מוחלטת.  

"אין-קול ואין-  ____" )בכתיב מלא(.  

מהו שמו של בעל כרם ביזרעאל שאחאב מלך ישראל חפץ בכרם שלו? ג(  
"כרם היה ל-____ היזרעאלי" )מלכים א כא, א(.  

קפד זנבו
מהו שמו של ההר שעליו עלה משה רבנו ומפיסגתו הראה לו הקב"ה  

את ארץ-ישראל ככתוב בפרשה? הר  ___ .    

ארץ אדום מדרום לים-המלח וכן שם העם שישב בה ככתוב בפרשה. ד(  
"וזרח  מ-____ למו".    

קפד ראשו
כינוי במקרא לירושלים על שום בית-המקדש שהיה בה.  

"____ - הקדש" )ישעיה נב, א(.   

אלכסוני, שאינו ניצב ואינו אופקי.  ה(  
"כשאתה בונה כבש למזבח לא תעשהו מעלות מעלות...  

אלא חלוק יהא  ו-_____" )רש"י שמות כ, כג( )בכתיב חסר(.  

קפד ראשו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: ריבוי, רוב, כמות יתרה?  

"____ ימים יינקו".    

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: טמון, חבוי? ו(  
"ו-____ טמוני חול" )בלשון יחיד( )בכתיב מלא( )לא בלשון סמיכות(.     

קפד זנבו
בן שובל מבני שעיר החורי. "ואלה בני שובל... ועיבל ____  ואונם"  

)בראשית לו, כג(.                       
   

פרשת בראשית
)בהשאלה מאיוב יט, כד( כינוי לעיפרון. עט - ____ )בכתיב חסר(. א(  

קפד ראשו
מהו שמו של הנהר החשוב ביותר מבין ארבעת הנהרות הכתובים   

בפרשה - אשר לפי פירוש רש"י הוא נזכר על שם ארץ-ישראל?  
"והנהר הרביעי הוא ____".    

כינוי לעולי יהודה בימי שיבת-ציון. יסוד ה-____ )עזרא ז, ט(. ב(  
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קפד ראשו
כינוי על יסוד הכתוב בפרשה למשהו המשמש כסות או הסוואה.  

"____ - תאנה".   

מהו שמו של מי שהיה סופר, בן שריה הכהן הגדול ובספר הנקרא על ג(  
שמו מסופר תחילה על העלייה שלאחר הכרזת כורש ובניין הבית  

השני ולאחר-מכן על עלייתו שלו ופעולותיה?      ____                                                   

קפד זנבו
כינוי לאישה לפי הכתוב בפרשה. ____ כנגדו.   

שיר-אבל, הספד פיוטי על מת או על חורבן וצרה. ד(  
"דוד את ה-____  הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו" )שמואל ב א, יז(.    

קפד זנבו
כינוי על פי הכתוב בפרשה לאות-קלון לפושע או לעברין  

שאין למחוק אותו. אות - ____.    

יבשה, אדמה שאינה מכוסה מים. "וישם את-הים ל-____" ה(  
)שמות יד, כא(.                                                                                                       

קפד זנבו
משל על-פי הכתוב בפרשה לסכנה רבה. ____ המתהפכת.   

)בהשאלה( ביטוי מהפרשה לעמל קשה, יגיעה מרובה.  ____ אפים.                                                                                     ו(  

קפד ראשו
תמיד, בכל זמן. בכל - ____.                         
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ביום קדוש למרום לבטח לא עלה.

אם כן, היכן הרבי בזמן ה"סליחות",

לא בבית הכנסת, גם לא ברחובות?

החליט להתגנב לביתו של הצדיק,

תחת מיטתו ישכב וחשדו יצדיק!

כך עשה ולמד תורה שבעל-פה,

כל הלילה שקד, לימודו לא ירפה.

באחת אחר חצות, טרם בא השָמש

התהפך הרב במיטה ואנחה כַבש.

שניהם שוכבים: הרבי על המיטה

והליטאי מתחת למיטה המרטיטה.

השמש קרא: "סליחות"..., כולם הקיצו,

הדליקו נרות, ולחדרו לא הציצו.

בני הבית, לבית הכנסת אצו חיש,

והצדיק במיטתו, נאנח ומחריש.

"המציץ", ַאל יהיה קל בעיניכם מצבו, 

כי רעד בכל הגוף ולא זז מהמחבוא...

בינתיים קם הרבי מהמיטה והלך

 

סיפורים בחרוזים

אם לא למעלה מזה / י.ל. פרץ  
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

כשעולה עמוד השחר בימי ה"סליחה"

נעלם הרבי ִמְנִמירֹוב -  ואין זו בדיחה...

בני ביתו יוצאים לבית הכנסת מוקדם

ואת הרבי הקדוש, לא רואה שום אדם!

לא בביתו הצנוע ולא מחוצה לו

ובבית המדרש לא נראה צלו...

את דלת ביתו הוא מותיר פתוחה 

ולשם לא יבוא אף גנב בִבטחה,

כי מיד תיבש ידו אם ייגע בידית

ומוטב שירחק מהדלת, המשחית!

ביום זה של תענית, סליחה וכפרה

נעלם הרבי, ורבתה הסערה...

חסידיו הניחו שעלה למרום

ונשא שם תפילה לרגלי ההדום,

של מלך העולם היושב על כס,

וביקש על עמו, שייקרה לו נס!

והנה בא לֶנִמירֹוב "מתנגד" מוילנא

ושמע על הרבי העוזב את השכינה

ביום ה"סליחות" הקדוש והנורא...

ופרץ בצחוק, כי לא פעם זה קרה.

חשב ה"מתנגד" )הליטאי(:

אנו, הליטאים, חזקים בלימוד תורה

ואף יודעים היטב משנה וגמרא,

אך אודה שיש לנו נפש יֵבשה

ואנו מתנגדים לרבי בלי בושה!

חשב ה"ליטאי" שכתוב בגמרא,

שמשה לא עלה השמימה בסערה,

אז קל וחומר הרבי מנמירוב, הלה,
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לרחוץ פניו, למגבת יד שלח...,

ניגש אל ארון הבגדים הישן

והוציא חבילת בגדים וַקְפַטן,

מכנסיים לבנים עשויים מבד פשוט,

מכנֵסי איכר ומגפיים בלי קישוט,

כובע מפרווה גבוה וחגורה

עם מסמרים של נחושת..., ממש נורא!

ו"המציץ" לא האמין למראה עיניו

וחשב, אולי חולם הוא, והליט פניו...

ובינתיים הרבי את הבגדים לבש

בגדי איכר-גוי, מאיש לא חשש,

ויצא מחדרו, וראה זה פלא, 

נטל הוא גרזן מפינת המבשלת )!(

תחב את ידית הגרזן לחגורה

ויצא בלי לסגור את דלת הדירה...

הולך לו הרבי והליטאי הסקרן

כֵצל אחריו, לגלות מה העניין...

הרב ביום צדיק - ובלילה גזלן

ואיש אינו יודע – רחמנא ליצלן?

בלאט הולך הרבי בצד הרחוב

והליטאי אחריו, מתבונן בו טוב.

מבית אחד נשמעת אנחה,

מבית שני, ניגון של "סליחה"...

והרבי מתקדם והליטאי אחריו,

לבו הולם בעוז, כמו חייל בקרב.

והנה כבוד הרבי עזב את העיר

ונכנס אל היער בשעל זהיר.

אחרי מספר צעדים עצר ליד עץ,

הוציא הגרזן וגזעו הוא רוצץ.

והליטאי צופה איך הרבי חוטב,

מבקע הגזע לאורך היטב...

מוציא את החבל מכיס מעילו,  

כורך בחבילה חתיכות העץ שלו,

מחזיר את ידית הגרזן לחגורה

מעמיס העצים וצועד לעיירה.

כבדה החבילה, וגוף הרב שחוח

אך ממשיך הוא ללכת מבלי לשכוח

את המשימה ביום זה, יום הדין

והליטאי בעקבותיו ואינו מבין...,

אולי יצא הצדיק מדעתו, השתגע,

איך נושא גופו משא מבלי להתייגע?

נכנס הרבי לרחוב צר וקטון ,

ניגש לבית דל ונקש על חלון...

"מי שם?" נשמע קול חלוש של אישה

"ָיא )אני(, ואסיל" ענה לקשישה

"ומה חפצך, ואסיל, עכשיו כה מוקדם?

"למכור עצים בזול, שיהיה בית חם".

"אין כסף לאלמנה עניה שכמוני",

 "תשלמי פעם אחרת, אינני אלמוני",

"אין תקווה שאשלם לך ֵאי פעם"

נאנחה האלמנה, "ואסיל, אין טעם..."

והצדיק הניח על הרצפה החבילה

"מאין יבוא עזרי", האלמנה יללה...

"ַאת אישה קטנה, חולה ובך אבטח

ומאמין שיום אחד הכסף יהיה לך,

בֵאל שלך, לא תאמיני, הרחמן הגדול,

שייתן לך הכסף ותשלמי על הכול?"
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ולוחשת האישה כולה ּכֵאב, בלי מזור:

"בני עובד בֵליל ומתי הוא יחזור?

ומי יסיק התנור, אמור לי אדוני?"

"מה הבעיה, אעשה זאת אני".

הצדיק הסיק את תנּורה הקר,

ובעודו מכניס עצים, בלאט הוא שר

בקול נמוך, פזמון ראשון של "סליחות",

הדליק עצים ושר פזמון שני עם אנחות,

וכשכילה עבודתו וסגר פי התנור

פזמון שלישי זימר – כפי שהיה אמּור.

הרבה למעלה מזה...
מאת: שמחה סיאני

כולנו ב"פרוזדור" מתקינים עצמנו ל"טרקלין", גם הצדיקים שבינינו, שכן, כולנו שווים 
בעיני הקב"ה.

שקיבלו  בשל  וזאת  הישוב,  מן  אדם  של  מזו  יותר  גבוהה  שמעלתם  אנשים,  יש  אך 
הם  המעשים  חכמים:  שאמרו  וכמו  מאודם,  בכל  ומצוות  תורה  של  עּולה  עצמם  על 

המקרבים את האדם לקב"ה ולא תפילות ודיבורים ללא כל כוונה שבלֵב.

ולעיתים עולה האגו על הצנעה של מאמיניהם,  וצדיקים שונים,  ישנן חצרות שונות 
והם נוטים  להרגיש שהצדיק של החצר "השכנה", נמוך במדרגה  מהצדיק "שלו".

בסיפורו של י.ל. פרץ – "אם לא למעלה מזה", לימד אותנו הסופר דרך ארץ ויחס של 
כבוד לזולתנו וזאת באמצעות הדוגמה האישית.

הליטאי - ה"מתנגד" לרבי מנמירוב, הגיע לנמירוב מהעיר הגדולה וילנה, המכונה בפי 
יושביה "ירושלים של ליטא". הוא שמע על גדולתו של הרבי, )שהיה מניח את דלת 
ביתו פתוחה ואף גנב לא היה מהין לגעת בידית הדלת, שמא תיבש ידו!( ועל מעשה 
את  ומותיר  והקדושים  הנוראים  בימים  להיעלם  נוהג  שהיה  ה"סליחות",  בימי  הרבי 
עדרו ללא רועה. תמה הליטאי לֵשמע המעשה, צחק על הרבי וחשב בלבו: "הרי אנו, 
הליטאים, ידועים לכל כחזקים בלימודי תורה, משנה וגמרא. ואם כי יש לנו נפש יבשה, 

אין אנו מאמינים בצדיקים. זו הסיבה שאנו "מתנגדים" לרבי. 

אם כתוב בגמרא שמשה רבנו הנערץ, עליו השלום, לא עלה השמימה בסערה כאליהו 
זה שרב העומד בראש   איך  ובכלל,   וחומר הצדיק מנמירוב לא עלה.  אז קל  הנביא, 
קהילה, עוזב את צאן מרעיתו דווקא בימים הנוראים? הרבי שלנו, בוילנה, לעולם לא 

יעשה דבר שכזה". 

גמלה החלטה בלבו של הליטאי, שיעקוב אחרי הרבי מנמירוב ויראה מה הוא עושה 
ולאן הוא נעלם בימי ה"סליחות". התגנב הלה חרש לביתו של הצדיק ושכב מתחת 

למיטתו כל הלילה, כדי לעמוד מקרוב על מעשיו. 

נאמר, ש"כל הפוסל – במומו פוסל", וכל החושד ברעהו, קל וחומר ברב צדיק שכזה, 
מעשיו הם הראויים לחשד. 

בוש זה הליטאי בעצמו והפך חסיד

של הרבי מנמירוב ואף פעם לא הפסיד,

פגישות עם הצדיק פעמיים בשנה

אותו מאד אהב, ודעתו עליו שינה.

וכשהיו מספרים שהרבי, בלא מתום,

עולה בימי "סליחות" כך ישר למרום,

לא צחק עוד הליטאי מן צחוק שכזה

ולכולם אמר: "אם לא למעלה מזה...".
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כל  הליטאי  למד  בשינה,  ישקע  לא  וחלילה  ושחס  מלבו  מצפון  נקיפות  הסֵר  למען 
הלילה תורה שבעל-פה, אך לא סרה ממנו היִראָה מפני הצדיק וכל גופו רעד מתחת 
למיטת הרבי. הוא שמע אותו מתגלגל במיטתו ונאנח אנחה עמוקה. הצדיק נאנח לא 

רק על מצוקתו הוא, אלא על מצוקותיו של כל עם ישראל. 

והנה עלה עמוד השחר, ומעירים את כל בני הבית ל"סליחות" וכולם עוזבים את הבית 
ורצים לבית הכנסת להתפלל, והצדיק עדיין במיטתו.

די לחכימא ברמיזא

שבאים  כך,   על  תמה  ולא  הרמז  את  הבין  לא  פשוט",  "חסיד  היה  שהליטאי  מכיוון 
להעיר את כל בני הבית ל"סליחות" והם, כאילו, מתעלמים מכבוד הרב. כולם קמים, 
עושים את מה שעושים ואחר כך נחפזים לבית הכנסת ל"סליחות". אף אחד מהם לא 
ניגש לרבי ולא אמר לו: קום, אבי, ל"סליחות". האם זה לא מוזר שהרבי לא קם עם בני 

המשפחה ונחפז לבית הכנסת להתפלל עם חסידיו?

ולעשות  להתפלל  לקב"ה,  להגיע  משלו  דרכים  יש  שלרבי  ידעו  הבית  שבני  כנראה, 
מעשים כדי להגן על עם ישראל ולשאת תחינה לבורא עולם שיבטל את כל הפרעות 
שנכונו לבני עמו. אם כך, סומא עליהם להניחו לנפשו, שינהג כרצונו וכחפץ לבו ולא 

נהגו לחקור מן המופלא מהם.

את זה לא הבין הליטאי ובחִיל ּורעדה עקב אחרי מעשֹי הרבי. הוא ראה אותו מוציא 
וחגורה.  פרווה  כובע  פרווה,  מעיל  גוי,  איכר  בגדי  הארון,  מתוך  ישנה  בגדים  חבילת 
של  מחדרה  גרזן  הצדיק  לוקח  איך  בחרדה  וראה  הצדיק  אחרי  לעקוב  המשיך  הוא 
המשרתת... לובש את בגדי האיכר המוזרים, תוקע את הגרזן בחגורה שלמתניו..., ולא 

היה סוף לתמיהתו.

הרבי מנמירוב  את  כשראה  לבינו,  בינו  הליטאי  חשב  השתגע",  הרבי  ספק  כל  ”ללא 
לבוש בבגדים משונים אלה, שאפילו אמו הורתו לא הייתה מכירה אותו, ושם פעמיו 

לאן? לא ידע ולא יכול היה לנחֵש.

חשד בכשרים

וכי מה לו לרבי  חוסר האמונה של הליטאי ברבי היה כה גדול, עד שחשד בכשרים. 
כה  בשעה  לבית  מחוץ  לעשות  לו  יש  מה  מביתו?  כך  ויצא  איכר  בבגדי  שיתלבש 
מוקדמת  של הבוקר, אם הוא לא הולך לבית הכנסת ל"סליחות"?  לרגע לא עלתה 
על דל מחשבתו שישנה סיבה טובה למעשיו של הרבי, והוא ביתר סקרנות        עקב 

אחריו.

הרבי ו"צלו" עברו לכל אורך בתי העיירה.  מבית אחד נשמעה אנחה של איש חולה, 
מבית שני נשמעו קולות תפילת "סליחות" חרישיים... כך חצו את העיירה ויצאו ממנה 
והלכו לעבר היער )!(.  הרבי פסע לתוך היער עשרות צעדים, הגיע לעץ רך והיכה בעץ. 

הליטאי ראה אותו חוטב עצים בתנועות מדודות ומקצועיות. 

נראה היה שבקיא הרב אף במלאכה זו, שכן בקע את גזע העץ הגדול לחתיכות לאורך 
ולרוחב ואף ארז אותן בחבילה בעזרת החבל הארוך שהיה עמו.  ”אולי הוא צדיק ביום 
וליסטים בלילה?", חשב הליטאי בחרדה, ולא הסיר עיניו מהצדיק. אה, עוד יהיה לו מה 
לספר לרבי בבית הכנסת שלו בליטא ולחבריו בבית המדרש... חכך ידיו בהנאה גלויה 

ממקום מחבואו. 

נו, ומה עתה?  מה זה? תמה האיש כשראה שהרבי נושא על גבו את  חבילת העצים 
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שארז. הוא ראה את גופו השחוח בשל משא חבילת העצים ואת הליכתו הכבדה, ולא 
ידע את נפשו מרוב סקרנות ותמיהה והמשיך לעקוב אחרי הרבי.

דברים שרואים מפה – לא רואים משם

הרבי הלך לאיטו עד הגיעו לסמטה צרה, האֵט צעדיו והגיע לבית קטן ודל. בזהירות 
הוריד את החבילה מעל גבו והניחה לרגליו ונקש על חלון הבית. הליטאי כרה אזניו 

ושמע את השיחה ביניהם... 

לאט לאט הבין הליטאי במה דברים אמורים. הוא הבין את גודל המצווה שעשה הרבי 
ושלא ּבִכְדִי לבש את הלבוש המוזר הזה. הרבי לא רצה להסגיר עצמו, כדי לא להביך 
את האישה החולה. הוא בא לביתה בשעה זו, כיוון שידע  שבנה לא נמצא בבית, וחשש 

שמא יכיר אותו...

האונים  חסרת  הענייה  האישה  של  בלבה  הצדיק  שנטע  מהאמונה  התפעל  הליטאי 
כששאל אותה: האם אינה בוטחת באלוהים "שלה" שיסייע לה בשעת מצוקה ויחזיר 

לו, לרבי בדמות ואסיל, את הכסף עבור העצים?

ללא ספק חשה האישה מבוכה, כשאיש זר מסיק את התנור בביתה ואין כסף בידה 
לפזמון  לבה  שמה  ולא  חם  שהתנור  שמחה  היא  והטרחה.  העצים  עבור  לו  לשלם 
הראשון, השני והשלישי של "סליחות" שיצא בניגון מפיו של ה"גוי" תוך כדי עבודה..., 

אך הליטאי ראה ושמע ה כ ל!

שמעשים  למד,  האישית  הדוגמא  בדרך  גבול.  ללא  הייתה  מנמירוב  לרבי  הערצתו 
ויזכה  ביום הדין,  יציל נפש בישראל  זה,  גדולים מדיבורים, ושצדיק במעלה כמו של 

במעשיו ובצניעותו, להציל את כל עם ישראל!

וכשתלמידיו  בשנה.  פעמיים  אליו  נוסע  והיה  לבו  בכל  הרבי  את  הליטאי  אהב  מאז, 
של הצדיק היו מספרים שרבם עולה בימי ה"סליחות" השמימה, לא צחק עוד רק היה 

אומר: "... אם לא למעלה מזה"! ונצר את סודו של הרבי בלבבו.     
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חגי תשרי
1. עץ המשפחה בתוך הסוכה או אושפיזין 

אפשר לקשט את הסוכה בנימה אישית להכין עץ משפחה כקישוט לסוכה או לחלופין 
אושפיזין.

חומרים קלים ופשוטים

בריסטול בגודל הרצוי של העץ צריך להיות מאורך. � 

בריסטול בגודל הקטן ביותר )גודל פוליו(. � 

צבעים, לורדים, פייטים, נצנצים. � 

מספריים. � 

ההכנה

מקפלים את הנייר לשניים ומציירים למטה גזע. � 

על הצד הפתוח מקפלים קיפול נוסף מהצד הסגור. � 
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גוזרים את הנייר מצד לצד פס של 2/3 � ברוחב הופכים, גוזרים צד שני עד הגזע 
)אין לגזור את הגזע(, פותחים ומושכים קצת )לאחר התלייה זה נמתח(.

מקבלים רצועות ארוכות ועליהם אפשר לכתוב שמות כל המשפחה המורחבת. � 

. הערה: הרוחב של הגיזרה והפסים הגזורים שמתקבלים מקופל על 4 �

וגזרי  המשפחה  של  רחב  יותר  עץ  לעשות  ורוצים  בוגרים  יותר  שהילדים  ככל  � 
רצועות יותר קטנות וההיפך.

צובעים ומקשטים בפייטים, נצנצים, צבעים. � 

לחלופין, אפשר לכתוב אושפיזין בכותרת ולכתוב את שמות האורחים שבאים.

הערה: כדאי לתת לילדים להתנסות בגזירה קודם על עיתון ואחר כך על הבריסטול.
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2.  שרשרת לסוכה
פשוטה, קלה ומתאימה לצעירים.

החומרים

נייר משי צבעוני או קרפון. � 

מספריים. � 

דבק או מהדק. � 

 

ההכנה  

הנייר  את  מקפלים  בערך,  ס"מ   � 20 של  וברוחב  רצוי  באורך  משי  נייר  לוקחים 
לשניים ושוב לשניים ומקבלים נייר מקופל לארבעה שצד אחד סגור וצד אחד 

פתוח.

גוזרים מצד לצד )לא עד הסוף(, אבל כמעט עד הסוף )אם גוזרים עד הסוף זה  � 
נקרע(.

פותחים לשניים ומותחים והרי שרשרת. � 

מכינים עוד אחד בצבע אחר ומחברים לאורך הרצוי. � 

מותחים מעט ומשהים דקה כאשר השרשרת מתוחה. � 

לחניכים בוגרים אפשר לשלב צבעים ולהכניס פנימה בקיפול הראשון צבע נוסף.  � 
בסיום, כאשר מושכים רואים את הנייר מלמטה בצבע אחר. אפשר לשלב צבעים 

שונים.

תולים סביב הסוכה לרוחב השרשרת. � 
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3.  שרשרת לסוכה 
החומרים

ניירות מבריקים. � 

ניירות משי. � 

נצנצים, פייטים. � 

כל נייר צבעוני מתאים. � 

דבק. � 

מספריים. � 

כוס או קופסה עגולה בגודל � 

העיגול הרצוי בשרשרת.

ההכנה

מקפלים את הנייר לשניים או לארבעה )תלוי בעובי הנייר – רצוי  � 
ל-2 – קל יותר לעבוד(.

להדבקה  ומכינים  לשרשרת  הרצוי  בגודל  עיגולים  הרבה  גוזרים  � 
זוגות זוגות )אפשרי להכין זוגות מניירות שונים(.

מקפלים  כך  ואחר  חורים  החניכים  יכולת  לפי  גוזרים  לשניים,  זוג  מקפלים  � 
לארבעה.

כמה  מכינים  כך  העיגולים.  קצוות   � 2 את  ומדביקים  פותחים  דוגמאות,  גוזרים 
עיגולים שרוצים כאורך השרשרת.

מקשטים בפייטים, צבעים ונצנצים. � 

אחרי הייבוש מדביקים ומחברים את העיגולים באמצע העיגול אחד לשני והרי  � 
שרשרת.
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4.  שרשרת משולשים, ריבועים, עיגולים

וכל צורה אחרת… 
החומרים

ניירות צבעוניים מג'ורנלים )רצוי מהכריכה שהיא יותר חזקה(. � 

מספריים, מהדק. � 

חוט סריגה /תפירה. � 

ההכנה

מקפלים את הנייר לשניים לרוחב. � 

מציירים משולשים וגוזרים, מקפלים שוב לשניים, מוציאים את התוכן במשולש  � 
נוסף, משאירים את החלק המקופל לשניים  מחובר ומשחילים אחד בשני.

חצי  ומוציאים  לשניים  העיגול  את  ומקפלים  ועיגולים  מרובעים  מכינים  וכנ"ל  � 
עיגול. אפשר לערבב צורות שונות לשרשרת ארוכה.
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5.  כרטיס ברכה מסקרן 
החומרים

לוקחים בריסטול או נייר בגודל הרצוי, אפשר  � 
מעט גדול יותר מנייר פוליו.

כדי לראות  גם   – בנייר עיתון  כדאי להתנסות  � 
את הגודל הרצוי.

צבעוניים,  ניירות  נצנצים,  להוסיף:  אפשרי  � 
לורדים, מדבקות וכו'.

ההכנה

מקפלים את הנייר לשניים לרוחב ואחר כך לאורך. � 

מסמנים את האמצע וגוזרים משולש שווה שוקיים ומקבלים 2 � משולשים.

גוזרים בפנים עוד משולש שווה שוקיים ומוציאים את הפנים. � 

מקבלים 2 � משולשים, הופכים את המשולשים ומשלבים אחד בשני כך שמתקבל 
מגן דוד כפול. בתוך כל פינה כותבים ברכה למישהו במשפחה או לחברים וכו'.
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6. כרטיס ברכה רימון הברכה - הפתעה בכל פתק
החומרים

נייר בריסטול. � 

מספריים. � 

נייר צלופן אדום-צהוב. � 

צבעים. � 

מהדק, פייטים, נצנצים. � 

ההכנה

מקפלים נייר ל-2 � כאשר הנייר למטה מחובר. 

גוזרים צורת רימון ופותחים פתח באמצע הרימון ומקפלים כמו מדרגות. � 

מהדקים סביב הרימון כדי לסגור. משאירים למעלה פתח. � 
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לוקחים פתקים נוספים לכל מתברך פתק, מציירים או כותבים ברכות, מקשטים,  � 
מקפלים ועוטפים בנייר צלופן כאילו הגרגירים של הרימון. 

מכניסים לתוך המדרגות. מכניסים גם נייר מגולגל ריק ואז מוציאים גרגר אחר  � 
גרגר, לראות האם קיבלנו ברכה, או פתק ריק, ולמי הברכה.

מקפלים ועוטפים בתוך נייר הצלופן, מכניסים לתוך הרימון, גם מקבלים נפח וגם  � 
ברכות.

 



59

רי
ש

ת
 -

ל 
לו

א
ון 

לי
גי

7. קופת צדקה
לאחר יום כיפור נשארו לנו קופסאות ריקות של נרות נשמה. כדאי לעבור מיד ממצווה 

למצווה – נהפוך אותן לקופות צדקה.

החומרים

קופסה ריקה של נר נשמה. � 

בגד ישן או שאריות בדים או ניירות צבעוניים, פייטים. � 

קרטון של שתייה קלה. � 

דבק פלסטי.  � 

מספריים. � 

סכין חיתוך. � 

הכנה

מדביקים בדבק פלסטי על הקופסה חתיכות בד. � 

מצפים את הקופסה בקישוטי בדים, או לחלופין מדביקים ניירות צבעוניים. � 

מקשטים בפייטים, נצנצים, נוצות וכו'. � 

גוזרים מהקרטון מכסה ועוטפים אותו בבד או בנייר. � 

חורצים חריץ במכסה. � 

לוקחים חתיכת בד מלבנית, מורחים בדבק ומחברים את המכסה לקופסה והרי  � 
קופת צדקה.
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8. שרשרת הברכות לסוכה
החומרים

ניירות צבעוניים. � 

צבעים. � 

סרט בד. � 

דבק או מהדק. � 

סרטים צבעוניים. � 

מדבקות. � 

ההכנה

גוזרים משולשים שווה שוקיים. � 

מקשטים כל משולש. � 

מדביקים 2 � משולשים אחד לשני ומתקבל מגן דוד. 

 – חפצים  שאנחנו  מי  לכל  ואיחולים  ברכות  ומציירים  כותבים  דוד  מגן  כל  על  � 
למשפחה, לחברים ובכלל לעם ישראל.

מדביקים אותם על סרט ותולים בסוכה. � 

רוצים  שהיינו  חברים  שמות  או  האושפיזין  שמות  את  לכתוב  אפשר  לחלופין,  � 
לארח בסוכה, או שמות בני משפחה שיבואו לבקר. נחמד שכל אורח שבא רואה 

את שמו תלוי.

יותר מתקדמים של מגן  יותר אפשר לעשות כל מיני דגמים  לחניכים הבוגרים  � 
דוד כמו כרטיס הברכה שמופיע פה עם אמצע מחורר או להמציא צורות אחרות 

של מגן דוד.

כדאי להכין שרשרות רבות ולהביא מתנה לסוכת בית הכנסת או לסוכה המרכזית  � 
בשכונה, או מתנה לסוכת השכנים.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
  DVD-ה מספריית  און-קי  בדיסק  להעתיק  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

המתפתחת במרפ"ד התורני.

פרטים בטל' 02-5601303.

 

א.  הימים הנוראים
סרטי DVD המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.

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

הכנות לחג.

מכוער  אדם  שהעליב  שמעון  בן  אלעזר  ר'  של  סיפורו  חט"ב(-    - )יסודי   – הסליחה 
ולאחר שזה לא סלח לו בקלות קבע את האימרה הידועה "לעולם יהיה אדם רך כקנה 
המדריך  כאשר  לדרמה  בחוג  ילדים  מתנסים  דומה  בסיפור  כארז".  קשה  יהיה  ואל 

מעליב את אחד הילדים.

ָרַק  הצדיק הכפרי – )יסודי( - סרט מצוייר. סיפור הידוע של ילד שלא ידע להתפלל וְשׁ

באמצע תפילת יום הכיפורים....

זמרת בית הכנסת הגרוזי בפיוטי הימים הנוראים.

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

חגי תשרי – )יסודי( )כ.ר.( – מורכב מהסרטים לשמוע קול שופר, אושפיזין, יום תרועה 

ותוכנית פרפר נחמד.

חגים ומצוות )חט"ב+( – שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזות, תפילין – 193 )ר( )דובר 

רוסית(.

יום תרועה – )יסודי( )כ.ר.( – ראש השנה, תקיעת שופר ומשמעותה.

יונה הנביא – )הגיל הרך( – הסיפור התנ"כי בתיאטרון בובות.

פי  על  )לא  בנינווה  הנביא  של  שליחתו  סיפור  מצויר.  סרט   – )יסודי(   – הנביא  יונה 

המסורת(.

גדריה,   – השנה  בראש  השופר  מצוות   – )כ.ר.(  חט"ב(  )יסודי,   – שופר  קול  לשמוע 

הלכותיה ומשמעויותיה.

סליחות בנוסח ספרד – צולם בבית הכנסת "שערי תורה" בשכונת ארמון הנציב.

במוצאי יום כיפור – )חט"ב ועל-יסודי( – שירי מקהלה, זמר וסיפורים של רבי לוי יצחק 
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מברדיצ'ב.

– דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה לספרות  )על יסודי(   – יום הכיפורים 

אריאל הירשפלד, הסופרת הבימאית מיכל גוברין, בהנחיית ירון לונדון.

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי אֵלון בנושא ראש השנה.

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי אֵלון בנושאי ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

ומיכל  הירשפלד  אריאל  רוזנברג,  שלום  פרופ'  בהשתתפות   – השנה  לראש  פנים   70

גוברין.

ונתנה תוקף – דין וחשבון בקיבוץ בית השיטה בעיקבות מלחמת יום הכיפורים.

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

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

קברי צדיקים.

חגי תשרי – )מסידרת פרפר נחמד( )יסודי(.

חגי תשרי – שנה טובה )מסידרת פרפר נחמד( )יסודי(.

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי אֵלון בנושא ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

תערוכת חגי חודש תשרי באומנות ובהווי העדות – בהפקת שאול גולדפרב ז"ל.

קישורים לאתרים ברשת לחגי תשרי

מקורות על ראש השנה: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/

moadim/RoshHashanah.htm

מקורות על סוכות: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/

moadim/Sukkot.htm

קישורים לאתרים אחרים בנושאי חגי תשרי: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/averimLareshet/

ChageyIsrael/ChageiTishrei.htm

שקופיות המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית

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

) ימים נוראים )שקופיות - קלטת ברוסית( - )3002 �
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פתרון לתשבץ אלול-תשרי

תוחילסמינזאמ

לזהבושתבשוו

תואלפרחירשת

ברועיהמשה

הנמנהבהרא

תיבמררבוגל

רתרצעינימשו

תעינשרשעמצנ

נורבחופושני

דדיהרדננותמ

רדקרזדגפרו

יננענבקרר

מחהבוטהנשגה

מחרתפיתפל

זולתילטמרגפ

הדירוקביבאלת
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פתרונות חידוני פרשיות השבוע – קפד ראשו קפד זנבו

פרשת ראה:  א( גרזים-רזים  ב( משלח-משל  ג( מנוחה-מנוח  ד( רענן-ענן  ה( נאות-

אות  ו( תלח-תל 

פרשת שופטים:  א( צדק-צד  ב( בבלי-בבל  ג( תסיג-סיג ד( תחמס-חמס  ה( חנך-חן  

ו( איתנו-איתן

פרשת כי-תצא: א( מעקה-עקה  ב( כריתת-כרית  ג( אבדה-בדה  ד( נעלם-נעל  ה( 

תמורה-מורה  ו( גשור-שור

פרשת כי-תבוא: א( טנא-נא  ב( שבעה-שבע  ג( זנב-זן  ד( ירקון-רקון  ה( שידה-שיד  

ו( ארגז-רגז

פרשת נצבים: א( נגלות-גלות  ב( בשמים-בשמי  ג( סדום-דום  ד( ספרה-פרה  ה( 

כספות-ספות  ו( כשבות-שבות

פרשת וילך: א( הסתר-סתר  ב( לקוח-קוח  ג( חזקה-חזק  ד( הפרש-הפר  ה( הקהל-

קהל  ו( נערץ-ערץ

ג( קדחה-קדח  ד( מזיח-מזי  ה(  פרשת האזינו: א( ישרון-שרון  ב( רביבים-ביבים  

חצור-צור  ו( אברהם-אברה

פרשת וזאת הברכה: א( מנעל-נעל  ב( מעונה-עונה  ג( נבות-נבו  ד( שעיר-עיר  ה( 

משפע-שפע  ו( שפון-שפו 

ה(  קינה-קין   ד(  עזרא-עזר   ג(  מעלה-עלה   ב(  עפרת-פרת   א(  בראשית:  פרשת 

חרבה-חרב  ו( זעת-עת




