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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

 )אירועים, אתרים וגדולי מורשת(

חודש תמוז
שם החודש - תמוז

חודש תמוז הוא החודש העשירי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי 
למניין החודשים מחודש ניסן.

של  כתקופה  מוזכר  הוא  ישראל  במסורת  תמוז.  חודש  קשה  באקלימו  רק  לא 
אבלות ובהיסטוריה היהודית הוא מוזכר כחודש של צרות ופורענויות.

מזלו של החודש - סרטן
לרמז שהתמוז האלילי )אליל הצמחים והפריון הבבלי( היה מעין 
סרטן בגוף הישראלי הוא היה הגורם לחורבן - ללמד את העם 
להימנע מעבודה זרה שגם קיימת בצורות שונות בימינו )כסף, 

טכנולוגיה וכו'(.

)על פי אסתר וסרלאוף(

אירועים 
ה בתמוז תשל”ו )1976( - מבצע יהונתן

מבצע יהונתן או מבצע אנטבה )כינויו 
הצבאי של המבצע היה כדור הרעם( 
באוגנדה  צה"ל  שערך  מבצע  הוא 
 105 1976, במטרה להציל  ביולי  ב-4 
ואנשי  ישראלים  יהודים,  חטופים 
במהלך  שנחטפו  המטוס,  צוות 
במטוס  לצרפת  מישראל  טיסתם 
של  התבצרותם  למרות  פרנס.  אייר 
המבצע  עוינת,  במדינה  החוטפים 
הוכתר בהצלחה וכמעט כל החטופים 
נהרג  המבצע  במהלך  בשלום.  חולצו 
מפקד  שהיה  מטכ"ל,  סיירת  מפקד 
נתניהו,  יהונתן  במבצע,  הפריצה  כוח 
ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.

ב-27 ביוני 1976 )כט בסיון התשל"ו( נחטף מטוס של חברת אייר פרנס, 
בטיסה מנתב"ג לפריז, לאחר שערך חניית ביניים באתונה. במטוס שהו 

באותה עת 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות.

חנה במשך  בבנגאזי שבלוב, שם המטוס  הנחיתו את המטוס  החוטפים 
שבע שעות ותודלק. נוסעת בשם פטרישיה היימן, אחות במקצועה, הייתה 
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בדרכה ללווית אמה בלונדון והתחזתה לאישה הרה העוברת הפלה כדי 
להשתחרר מהמטוס החטוף. פטרישיה, בעלת אזרחות ישראלית ואזרחות 
בריטית, עשתה שימוש בדרכון הבריטי שלה וכך יצאה מהמטוס החטוף 
בעצירת התדלוק. המחבלים הורו לטייס לטוס לאנרבה שבאוגנדה, מרחק 
 4 עוד  החוטפים  אל  הצטרפו  שם  מישראל.  קילומטרים  כ-3,800  של 

מחבלים פלסטינים. 

ביום השלישי לחטיפה, 29 ביוני, ריכזו החוטפים את הישראלים והיהודים 
שבין הנוסעים באולם הנוסעים של הטרמינל הישן בשדה התעופה של 
על  מספרים  רבים  יהודים  חטופים  הנוסעים.  יתר  את  ושיחררו  אנטבה, 
תחושות אי הנוחות עקב הסיטואציה בה הופרדו מהשאר לקול פקודות 
עם  להישאר  התעקש  בקוס,  מישל  הצרפתי,  המטוס  קברניט  בגרמנית. 
צוות  כל  נשאר  איתו  יחד  לשלומם.  אחריותו  מתוך  החטופים,  נוסעיו 
המטוס. בעקבות מעשהו זה קיבל הקברניט אות הוקרה מראש הממשלה 

דאז, יצחק רבין.

מדינת ישראל ניהלה מגעים עם שליט אוגנדה אידי אמין, ששיתף פעולה 
עם החוטפים. החוטפים דרשו את שחרורם של כ-53 מחבלים. בנוסף לכך 
הם דרשו כופר כספי תמורת בני הערובה. הם קבעו כאולטימטום שאם 
לא ייענו דרישותיהם עד יום חמישי, 1 ביולי, יוצאו כל בני הערובה להורג. 
ומתן הסכימו המחבלים להאריך את משך האולטימטום  תוך כדי משא 

עד 4 ביולי.

ומתן לשיחרור החטופים, תיכנן צה"ל מבצע חילוץ, על  במקביל למשא 
סמך נתוני מודיעין על שדה התעופה אנטבה. תחילה סירב ראש הממשלה 
וגם הלחצים מצד שר הביטחון, שמעון  רבין לאשר מבצע צבאי,  יצחק 
לחילוץ  צה"ל  של  תוכנית  בפניו  הונחה  כאשר  אולם  הועילו.  לא  פרס, 
וקיבל  ערך הצבעה בממשלה  הוא  בקניה,  ותידלוק המטוסים  החטופים 
רוב מוחץ בעד תכנית החילוץ. גם בצה"ל היו חלוקות הדעות - הרמטכ"ל 
מוטה גור התנגד נמרצות לכל תוכנית פעולה, אולם האלופים בני פלד 
שהממשלה  לפני  עוד  לחילוץ.  לצאת  כולם  על  לחצו  אדם  ויקותיאל 
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אישרה את התוכנית, ב-3 ביולי המריאו ארבעה מטוסי הרקולס )"קרנף"( 
של חיל האוויר משארם א-שייח' וטסו לאנטבה. רק כשכבר היו מעל אגם 

ויקטוריה, בקרבת אוגנדה קיבלו את אישור הממשלה להמשיך במבצע.

כוח מוטס גדול של חיילי צה"ל ב-6 מטוסי "הרקולס" נחת באנטבה אור 
ל-4 ביולי 1976 ושיחרר במבצע בזק את החטופים. שלושה מן החטופים 
נהרגו וכן 40 חיילים אתיופיים שהגנו על המחבלים וכן נהרג סגן אלוף 

יהונתן נתניהו ז"ל, מפקד הכוח של סיירת מטכ"ל.

נשיא אוגנדה, גנרל מוסבני, הקים במגדל הפיקוח הישן באנטבה מוזיאון 
להנצחת המבצע המבריק של צה"ל והמלחמה בטרור.

יז בתמוז - )על פי המסורת(
מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים 
המסתיימים ביום תשעה באב. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן שני בתי 
המקדש, הבית הראשון והבית השני ונוהגים בהם מנהגי אבלות, כל עדה 

ומנהגיה. 

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

לדורות.

א. נשתברו הלוחות - על-פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות 
הברית בידיו ומצא שהעם עשה עגל זהב, אז השליך מידיו את הלוחות 

ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח לבני ישראל על מעשיהם.

ב. בוטל התמיד - על-פי המסופר בתלמוד, בזמן המצור על ירושלים שררו 
בעיר רעב ומחסור ולא נמצאו כבשים לקורבן התמיד.
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הובא:  מתתיהו  בן  יוסף  של  בספרו   - התורה  את  אפוסטומוס  שרף  ג. 
נהרגו בהר הבית, בגלל  "ואחרי הפורענות הזאת כשעשרת אלפים איש 
מהומה שנגרמה על ידי הרומאים, קמה מבוכה חדשה בגלל מעשה שוד, 
שטפנוס,  כבודת  על  שודדים  נתנפלו  חורן  בית  יד  על  המלך  בדרך  כי 
אל  צבאו  אנשי  את  שלח  קומנוס  כולה.  את  ובזזו  הקיסר  מעבדי  אחד 
ולהביאם  יושביהם  את  לאסור  וציווה  השוד,  למקום  הסמוכים  הכפרים 
ואחד  רדפו אחרי השודדים לתפסם,  על שלא  עוון  בהם  כי מצא  אליו, 
מאנשי הצבא תפס את ספר התורה הקדושה באחד הכפרים, וקרע אותה 
וחצים עפים מכלי  כולם  נזעקו  והשליכהו אל האש, לבשורה הראשונה 
קלע רצו אל קיסריה לחלות את פני קומנוס, לבל ימנע את מעשה נקמתו 
באיש אשר הרבה לחרף אלוהיהם, ואת תורתם. הנציב הבין כי לא תשקוט 
סערת העם, עד אשר יפייס את רוחו ועל כן גזר להביא את איש הצבא 
ולהעלות אותו לגרדום, בין מערכות המתלוננים עליו, והיהודים שבו אל 

עריהם.

ונתבטל  שהוסר  דבעת  מובא:  תענית  בגמרא   - בהיכל  צלם  הועמד  ד. 
התמיד, באותו היום הועמד צלם בהיכל. 

בפרקי דר' אליעזר הובא: "והעמיד מנשה צלם בהיכל". בתלמוד ירושלמי 
של  צלמו  העמיד  מנשה,  של  צלמו  "הועמד  הנוסחאות:  שתי  הובאו 

אפוסטומוס".

לדעת הבבלי   - ה. הובקעה העיר 
בתענית )כח, ב( בית ראשון הובקע 
בתשעה בחודש ובשנייה היה ב-יז 
עלינו  מה  משום  כן,  אם  בחודש. 

לצום ב-יז ולא ב-ט בחודש?

"תורת  בספרו  הרמב"ן  כותב 
אין  בחודש  "בתשעה  האדם": 
מתענים,  בו  ב-יז  אבל  מתענים, 
דכיון שמתחילה קיבלו עליהם על 
שם שבו הובקעה העיר בראשונה, 
נהגו   - בו  ב-יז  הובקעה  ובשנייה 
שני  בית  דחורבן  ב-יז,  להתענות 
יותר חמור ... וב-ט בו אין מתענים, 
שלא רצו לגזור עליהם להתענות 
קיבלו  צומות  ד-ד'  ו-יז,  ב-ט 
עליהם ואין מטריחים על הציבור 

יותר מדאי.

חומרת תענית שבעה עשר בתמוז הוא ככל התעניות, ולא כתשעה באב.

הראשונים שואלים מדוע לא החמירו בתענית זה בגלל חמשת המאורעות 
שאירעו בו, ושלושה נימוקים יש לכך: א( מפני שרוב ציבור לא קיבלוהו 
ב-ט  שהיה  כמו  פעמיים  אחת  צרה  נעשתה  לא  בתמוז  ב-יז  ב(  עליהם. 
באב. ג( אין מאורות עיניו של אדם חוזר אלא לאחר ארבעים יום, לכן לא 

התקינו שיצומו תוך זמן קצר שני צומות מלאים, יום ולילה.
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כג בתמוז תש"ו )1946( - פיצוץ מלון מלך דוד
פיצוץ מלון המלך דוד הוא פעולה שביצע האצ"ל כשפעל במסגרת תנועת 
המרי העברי נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל. האצ"ל באישור ההגנה, 
שהו  שבו  המלון  של  הדרומי  האגף  את  פוצץ  מוקדמת,  התרעה  לאחר 
אנשי מינהל של השלטון המנדטורי. בפיצוץ נהרגו 91 אנשים - מתוכם 

28 בריטים, 41 ערבים ו- 17 יהודים. 

מלון המלך דוד נפתח כמלון פאר ירושלמי בשנת 1930 וב-1938 העביר 
מינהל השלטון המנדטורי את מושבו לאגף הדרומי של המלון.

ובעיני  המנדט,  שלטון  של  רבים  ואזרחים  צבאיים  בכירים  ישבו  במלון 
זה. אירועי "השבת השחורה" גרמו לרצון  רבים הוא היווה סמל לשלטון 
בפעולת תגמול והמלון נבחר על ידי ִמפקדת ה"הגנה" בראשותו של משה 
סנה. בפעולת פיצוץ המלון השתתף גם היינריך ריינהולד שהיה סוכן שתול 
של הבריטים באצ"ל. הוא הספיק להודיע לבריטים על הכוונה לבצע את 
אולם  מדויק.  מידע  עם  שוב  יתקשר  שהוא  ואמר  כללי  באופן  הפעולה 
פונה  לא  דוד  המלך  שמלון  ההשערה  הועלתה  לו.  התאפשר  לא  הדבר 
בגלל הציפייה להודעה מריינהולד, שבהיעדרה הניחו הבריטים שהפעולה 

בוטלה.
בקרב  שונות  דעות  קיימות  האצ"ל  של  אחרות  לפעולות  ביחס  כמו 
את  הבריטים  עזיבת  על  הפעולה  מידת השפעתה של  על  היסטוריונים 

ארץ-ישראל.
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אתרים 
א בתמוז תרמ"ג )1883( - נוסדה המושבה נס ציונה

לפני  הראשונה.  העלייה  במסגרת  יהודית  כמושבה  הוקמה  ציונה  נס 
של  פרדס  מקום  באותו  היה  בארץ,  התורכי  השלטון  בתקופת  הווסדה, 
גרמני בשם רייסלר, אחד מהטמפלרים שהקימו מושבות בארץ. הוא חי 
באזור בודד מוקף ערבים. בהיותו ברוסיה פגש רייסלר את ראובן להרר - 
חסיד חב"ד וחבר חובבי ציון, בעל משק חקלאי ברוסיה. לאחר משא ומתן 
זה  של  פרדסו  תמורת  ברוסיה  משקו  את  לגרמני  למסור  להרר  הסכים 
בארץ-ישראל. להרר ומשפחתו עלו לארץ בשנת תרמ"ג )1883( והתיישבו 
יהודים  אליו  לצרף  ראובן שאף  רבי  נחלת-ראובן.  מאז  שנקרא  בפרדס, 
נוספים, לכל הפחות כדי "מניין" לתפילה. ואכן, התלקטו בפרדסו פועלים 
יהודים מעטים. אל הראשונים הצטרפו עולים מעטים שעסקו בחקלאות. 
תייר שביקר במקום תיאר את ביתו של הרב להרר כמקום מיוחד לתפילה 
עבור  צנועים  בתים  כמה  נבנו  זמן  לאחר  אורחים.  ולהכנסת  בציבור 
תרנ"א  בשנת  תל-אביב".  "אחוזת  קראו  זה  ולשיכון  הנוספים,  הפועלים 
)1891( רכש מיכאל הלפרין, עולה נלהב, גבעת חול סמוכה ואמר להקים 
שכירים(  )פועלים  לפרולטריון  מרכזי  בית  ולבנות  לפועלים  יישוב  עליה 
חובבי ציון ואמר לנטוע פרדס סביב, כמקום מנוחה לפועלים זקנים או 
אל  עלה  שפעם  מספרים,  הארץ.  לשחרור  במלחמה  שייפצעו  ללוחמים 
מרומי הגבעה, נטל חופן עפר ובלע אותו וקרא: כמה מתוקים רגבי ארץ 
ישראל! ומכיסו הוציא דגל לאומי וקרא בקול את דברי ירמיהו "שאו נס 
ציונה, העיזו אל תעמדו" )ירמיהו ד:ו(. על כך קראו מאז למושבה נס ציונה. 
במלחמת העולם הראשונה סבלה נס ציונה מהתורכים מושלי הארץ, עד 
נס  אל  והגיעו  החוף  במישור  התקדמו  הדרום,  בחזית  פרצו  שהבריטים 
צפונה   )1918( תרע"ח  בשנת  הבריטים  ציונה התקדמו  נס  מאזור  ציונה. 
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במלחמת  הגרמנים.  בריתם  ובעלי  התורכים  מידי  הארץ  כל  את  וכבשו 
הקוממיות תש"ח )1948( בהתגבר הכוח היהודי, נמלטו הערבים שהתיישבו 
שנות  במהלך  ציונה.  נס  אל  סופח  ושטחו  חנין  בוואדי   - מקום  בקרבת 
החמישים קלט היישוב עולים מצפון אפריקה ואירופה ובמקום הוקמה גם 

מעברה לעולים ממדינות שונות ובעיקר מעיראק.

ובו  המקום  ראשוני  את  המנציח   - הראשונים"  "בית  נס-ציונה  בתחומי 
בעיר  ביולוגי.  מחקר  ומכון  דבש  לייצור  מרכז  נס-ציונה,  מורשת  תיעוד 
המקומי,  הקברות  בית  גבעת  על  ויצמן,  קריית   - המדע  פארק  נמצא 

בתחומי השכונה יד אליעזר, ישנם שרידי יישוב מן התקופה הרומית.

 )ליתר פרטים ראה אנציקלופדיה אריאל, מאת ד"ר זאב וילנאי, "כל מקום ואתר",
 בהוצאת כרטא ומשרד הביטחון, מדריך לאתרי התיישבות, אתרים מבנים מוזיאונים,
בהוצאת משרד החינוך והתרבות, מרכז ההסברה(.

חודש אב
שם החודש - אב

והחודש  תשרי  מחודש  החודשים  למניין  עשר  האחד  החודש  הוא  אב 
החמישי למניין החודשים מחודש ניסן.

השם אב הוא בבלי או פרסי. כשם בבלי פירושו אש, קודח, והוא בא לתאר 
את החודש כחודש חם. כשם פרסי פירושו הפוך - מים, ואף הוא בא לתאר 
המסורת  מבחינת  למים.  צמאים  אדם  בני  שבו  חם  כחודש  החודש  את 
היהודית, שני הפירושים הללו, אש ומים, מתארים את ימי החורבן שבהם 

"באנו באש ובמים".

יש דורשים נוטריקון א"ב: אדום ובבל - שתי הממלכות שהחריבו את בית 
המקדש הראשון והשני, כפי שנאמר ב"על נהרות בבל: "בת בבל השדודה" 

ו"זכור ה' לבני אדם את יום ירושלם".

יש מפרשים שרואים בשם אב סמל לחורבן, והם מספרים שהשם "אב" 
ניתן לחודש החורבן כדי להסביר למה קיבל עליו את התפקיד להעניש 
את בני ישראל שחטאו - הוא עשה זאת כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, 

לחנכם ללכת בדרך טובה, כפי שנאמר "חוֹשך שבטו שונא בנו". 

מזל החודש - אריה
החודש החמישי.

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

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

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

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

)על-פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא(
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אירועים
ז במנחם-אב )1993( - מבצע "דין וחשבון"

בעקבות הירי המתמשך של קטיושות על קריית-שמונה והגליל, והחרפת 
המצב הביטחוני בצפון, ניתנה ההוראה לצה"ל לפתוח במבצע "דין וחשבון". 
הופגזו  ואחר-כך  יעדי מחבלים,  ומהקרקע  הפגיזו מהאוויר  צה"ל  כוחות 
הכפרים השיעים שמצפון לרצועת הביטחון, במטרה להבריח את התושבים 
צפונה, לכיוון ביירות. בממשלה ובצה"ל סברו, שמנוסת התושבים תגרום 
ללחץ על ממשלת לבנון וגם על הסורים, לכפות על החיזבאללה לחזור 
יישובים  לכללי המשחק הישנים, שלפיהם לא משגרים קטיושות לעבר 

אזרחיים.

על המבצע נמתחה ביקורת קשה גם על ידי הקהיליה הבינלאומית וגם 
בדעת הקהל הישראלית. המבצע הסתיים לאחר שישה ימי לחימה, כאשר 
לפיהן  הבנות,  הושגו  בין הצדדים  הושגה הפסקת-אש.  בתיווך אמריקני 
מירי  יימנע  וצה"ל  הצפון,  יישובי  על  קטיושות  מירי  יימנע  החיזבאללה 
בפעילות  הסלמה  שוב  חלה   1996 בראשית  אבל  באזור.  הכפרים  לעבר 
החיזבאללה נגד צה"ל ברצועת הביטחון, וגבר הלחץ מצד תושבי הצפון 
על הממשלה להגיב ביד קשה. שמעון פרס, תחת לחץ הבחירות הקרבות 
נגד  משמעותי  צבאי  בכוח  ולפעול  ההבלגה  מדיניות  על  לוותר  נאלץ 
החיזבאללה, וב-12 באפריל החל מבצע "ענבי זעם" שמהלכיו היו דומים 

למבצע "דין וחשבון".

ט באב - יום צום תשעה באב 
היא החמורה  זאת  חורבן שני בתי המקדש. תענית  יום המציין את  הוא 

מבין ארבע התעניות על חורבן בית המקדש.

אנו צמים כדי לבטא את צערנו על מה שקרה לנו בימים ההם.
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הרי  נשאל:  ואם 
כל  לפני  קרה  זה 
שנים?  הרבה  כך 
ובינתיים היו לנו עוד 

הרבה מאוד צרות!

התשובה היא: אנחנו 
עצמנו  את  רואים 
הדורות  כממשיכי 
ומטרת  הקודמים, 
להביאנו  היא,  הצום 
לידי כך שלא נחזור 
על שגיאות אבותינו 

ועל חטאי אבותינו!

אלא  מאיתנו,  חזקים  אוייבינו  שהיו  מפני  ירושלים  חרבה  לא  לב,  נשים 
מפני שהתנהגותנו בין אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

מטרת הצום היא, שניתן דעתנו על שיפור התנהגותו של כל אחד ואחת 
מאיתנו. כאשר מקיים עם ישראל את מצוות ה', הקב"ה שומר עלינו מול 

כל אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם בימינו.

מובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.  ●

חורבן בית ראשון בידי הבבלים.  ●

חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.  ●

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

נתקיימה  ובו  טורנוסרופוס  ידי  על  החורבן  לאחר  ירושלים  נחרשה   ● 
הנבואה "ציון שדה תחרש".   
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מוצאי תשעה באב תשס"ה )2005( - 
ההתנתקות מרצועת עזה ומצפון השומרון

אריאל  הממשלה  ראש 
נלהב  כתומך  שנודע  שרון, 
של ההתיישבות בכל ארץ-

ישראל והצהיר ש"דין נצרים 
כדין תל-אביב", שינה באחת 
המדינית- תפיסתו  את 

ביטחונית והכריז על נסיגה 
ומתן  בלי משא  חד-צדדית 
רצועת  מכל  תמורה,  ובלי 
קטנים  יישובים  ומ-4  עזה 

מצפון השומרון. 

היו  לא  האמיתיים  מניעיו 
ברורים, אך הוא הכריז ש"התוכנית תוביל למציאות ביטחונית טובה יותר 

לטווח הארוך".

למורת- גרמה  זו  הצהרה 
רוח רבה בקרב המתיישבים 
הליכוד,  של  הכנסת  וחברי 
מצעו  את  נָגַד  שהדבר 

המפורש. 

חברים,  משאל  על  הוכרז 
נגד  הצביע  הגדול  שרובו 
במהלך  שרון  אך  המהלך 
אותו  ביטל  "דמוקרטי" 
בממשלה  רוב  והשיג 
המוזר  לצעד  ובכנסת 

והתמוה שהגה.

להתנגדות  חשש  בגלל 
התושבים  של  אלימה 
נגד   - לצאת  שייאלצו 
מיישוביהם,   - רצונם 
פרנסתם  וממקור  מבתיהם 
החל  שנה,  כ-30  במשך 
מדוקדקות  בהכנות  צה”ל 

של החיילים:

מן  מתעלמים  כיצד   - מנטלית  הכנה  מפנים,  כיצד   - מעשית  הכנה 
האפשרות מתגובת התושבים והכנה פסיכולוגית - כיצד עומדים, מבחינה 

אישית, בצעדים כל-כך קשים ומסובכים.

בנוסף, הוכן לוח זמנים מדוקדק לפי היישובים השונים, מצבות כוח אדם 
של כל יישוב, משפחות ובתים. שום פרט לא נשכח.
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היטב  שאומנו  והחיילות  החיילים  בלבד,  פאסיבית  התנגדו  המתיישבים 
והפינוי עבר במהירות ובקלות, מבחינת צה”ל. כשאנשים טובים ומסורים 
דור  שנות  במהלך  אפם,  בזיעת  שהשיגו  מה  מכל  נושלו  ולעם  למדינה 

ונותרו ללא דבר.

שמונה  היום,  עד  בהם  שוהים  עדיין  שרבים  זמניים,  מגורים  להם  הוכנו 
שנים אחרי הפינוי. פה ושם יש כבר התיישבות קבע, אך זו מועטה ולא 

כוללת את כולם.

אלא  ביטחונית,  מבחינה  דבר  השיגה  לא  שההתנתקות  לציין  למותר 
והפכה למחסן נשק  וגרורותיו,  ידי החמאס  להיפך. הרצועה נשלטת על 

ענק שזורם כל הזמן ממדינות ערב ומופנה כולו נגד מדינת ישראל.

רבים מראשי מבצעיה ובראשם ראש הממשלה שילמו מחיר כבד על כך, 
כל אחד בתחומו.

מיליון  כ-80  לגייס  הצליח  אריאל  אורי  והשיכון,  הבינוי  שר  לאחרונה, 
שקלים לטובת מבני ציבור שיוקמו ביישובי הקבע החדשים של מגורשי 

גוש קטיף. 

בדבריו הוא אמר: “מגורשי גוש קטיף הם אנשים אמיצים אשר גם לאחר 
המסע  את  והמשיכו  ראשם  את  הרימו  עליהם,  שניחתה  הקשה  המכה 
החלוצי ליישב חלקי ארץ-ישראל, ולכן זה אך ברור שיש למצוא תקציבים 

כגון אלו אשר נדרשים לסיום העוול המתמשך.”

בימי  עממי  טבע  חג   - באב  טו 
בית שני

באירועים  מתייחד  באב  טו 
אלה:

החמה  שבו  ליום  נחשב  הוא   ●
מכאן  כוחה,  לשיא  מגיעה 
כוחה  הולך  ל-טו בשבט  ועד 
ופוחת ויחד עמה נחלשים גם 
ב-טו  הפסיקו  כן  על  העצים. 
למערכה  עצים  לכרות  באב 
שעל המזבח, והוא נקרא "יום 
תבר מגל" )יום שבירת הגרזן(. 
הזדמנות  ניתנה  יום  באותו 
אלו  עצים  להעלות  אחרונה 
למקדש, ואף שהיה זה תורם 
של בני זַתּוא הם מסרו זכות 
ניצלוה,  ורבים  העם  לכל  זו 
עד שתאריך זה נקרא גם "חג 

קורבן העצים" )מגילת תענית, ה(. 

"יום ֶׁשכלּו בו מתי מדבר" )ירושלמי, תענית ד(, כלומר הסתיימו ארבעים   ●
השנה שנגזרו על דור יוצאי מצרים למות במדבר )במדבר יד, כז-לה(.
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יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, דהיינו להינשא זה לזה, ולא חששו   ●
כמקודם שהנחלה תעבור משבט לשבט )במדבר לו, ו-ז(.

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

אסרו  שהרומאים  לאחר  ביתר,  הרוגי  את  לקבור  הרומאים  שהרשו  יום   ●
לקבור את חיילי בר כוכבא, שנפלו בהגנה על מבצרם האחרון, ביתר )135 
לסה"נ(. לזכר מאורע זה נתקנה גם ברכת "הטוב והמיטיב" )סיום הברכה 
שהובאו   - ו"מיטיב"  הסריחו,  שלא   - "הטוב"  המזון(,  בברכת  הרביעית 

לקבורה )ברכות מח, ע”ב(.

על פי “מועדים וזמנים”, מאת יואל רפל 

כד באב תשי"ג )1953( - הוקמה יחידה 101
היא   101 יחידת 
קומנדו  יחידת 
שהוקמה  ישראלית 
של  ביצוען  לשם 
תגמול,  פעולות 
לחדירות  כמענה 
מסתננים  של  רבות 
עזה  ומרצועת  מירדן 
חדירות  לישראל, 
למטרות  שנעשו 
הצורך  ורצח.  גניבה 

בהקמת היחידה נבע מכשלונות חוזרים ונשנים של יחידות צה"ל מתום 
מדינות  וכוחות סדירים של  חדירת מחבלים  למנוע  מלחמת העצמאות, 
ערב שהתנכלו לישראל. איש מפתח בהקמת היחידה - על אף התנגדותו 
 16 חטיבה  מפקד  היה   - דיין  משה  אלוף  עת  באותה  אג"ם  ראש  של 
הירושלמית, אלוף משנה מישאל שחם שהיה מקורב לבן-גוריון. כמקימה 
וכמפקדה מונה רס"ן אריאל שרון. היחידה נקראה על שם יחידת גרילה 
למרות  ואריתריאה.  באתיופיה  וינגייט  אורד  הבריטי  הקצין  שהקים 
שהפעולות של היחידה נגד אזרחים ערבים עוררו ויכוח בציבור הישראלי, 
ראש הממשלה דוד בן גוריון צידד במדיניות של יד חזקה כלפי הערבים, 
ובהתנהגותו נתן גיבוי לפעולותיה של היחידה. הערכים שהודגשו ביחידה 

היו דבקות במטרה, אחוות לוחמים עזה וביצוע מושלם של משימות.

חמישה חודשים לאחר הקמתה מוזגה יחידה 101 לגדוד 890 של חטיבת 
הצנחנים.

)על פי "ויקיפדיה"(
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האיש, שמלכו של עולם הטריח עצמו וקרא לו שלוש פעמים, מסכם את    .1
שירותו עם צאן מרעיתו, סיכום קצת עצוב. בחבלי הארץ בהם שוטט 
יישוב בזה החודש לפני 89 שנים. שהאויב  ועבודה  הקימו אנשי תורה 
שהגיע מצפון לו “ריסס” את כל בתיו לפני 64 שנים. הקים בו את מחנהו 

וממנו גורש בששת הימים. 

“יגאל פייקוביץ’ - תן חופש!”. חיננו קולם חילי החטיבה הזאת. הפטרת    .2
שבשמו  מנהיג  של  עצוב  בסיפור  שוב,  אותנו,  משתפת  חוקת  פרשת 
הגליל  לאצבע  נעפיל  ואם  זה.  קטענו  של  התיבות  ראשי  מתלקטים 

נמצא גם קיבוץ הנושא שם זה, מי ימלל סיפורנו זה? 

בלק עשה מה שעשה. העם קשה העורף זקוק לתזכורת על כפיות הטובה    .3
ומורה מתמצת את  והנביא כמורה-אוהב לעם סורר  שהוא מצטיין בה. 
דרישות “המכרז”. בדורנו, דור הפלאות, הקים דוקטור אחד, שעלה לארץ 
מגרמניה לפני 99 שנים, בחיפה, מוסד חינוכי לתפארת. הסיסמה שבחר 

למפעלו החינוכי לקוחה מסוף הפטרתנו. ברור?

שהאישיות  לומר  מיותר  קולמוסין.  הרבה  נשברו  הפינחסי  הלהט  על    .4
עדיין  לישראל,  הגנה  צבא  לפינחס.  “מסופחת”  בהפטרה  ה”מתרוצצת” 
בחיתוליו, מבצע “כניסת מצרים” ומכה בחיל פרעה המודרני. שם המדבר 
הוא גם שם המבצע, והוא גם השם של מערכת חינוכית שצמחה, על אף 

קונמות וגם חרמות, לתפארת מוריה ותלמידיה.

מערת ענק מרשימה מצויה בירושלים. סביבה נרקמו סיפורים ועלילות    .5
בין  טולטל  שקרס.  במנהיג  נוגעת  שוב  מטות  לפרשת  ההפטרה  רבות 
הקוטב המצרי לקוטב הבבלי, בין נביא שהקריב את חייו למען עמו, ובין 

חידון אייר-סיוון - בדרך האתרים מס’ 52

ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 9 מתוך 10 חידות בתשובות שלמות יזכה בפרס

את  לעזרה  ונציב  הסקרנות,  במסע  ושותפותינו  שותפינו  לקראת  נלך  הפעם 
ההפטרות של שבתות שני החודשים הבאים עלינו לטובה.



18

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

חסידים שוטים ורעים שחשבו שהיכל ה’ הוא תעודת הכשר לכל מעשה 
עוול חברתי, נשמע מוכר? בקיצוב מה סיפרה ההפטרה ומה שם המערה?

פרשת מסעי מצויה לה בין המצרים. האוהב, המייסר והמתייסר, מהרהר    .6
אבל,  אהובה.  בעקבות  במדבר  בנעוריה  שהלכה  לזאת,  קרה  מה  בקול 
אולי בכדי להותיר קרן של אורה ותקווה, לאהוב מוענקת דרגה צבאית 

גבוהה. וזה בהפטרה?!?!

היטב  ומנומקת  מלווה  ובא  הקרב  החורבן  מרירות  דברים.  בספר  ואנו    .7
בדברי הנביא. עירנו שאמורה הייתה להיות לאור גויים - נזופה ומואשמת. 
אבל הוא, שריחם על נינווה אפילו, מרעיף מילי נחמה וקורא לעירנו כמה 

ביטויי חיבה. אנא מנו נא אותם!

בה  וחיים  ציון  למסילת  הפכה  בימינו  בורמה”  “דרך  אבלנו!  ימי  שלמו    .8
בערבה  “ישרו  הנביא  מילי  מהדהדות  היישוב  ובשם  מקוצ’ין  עולים 
במסילה  העולים  החולמים  ועם  הנביאים  עם  אנו  לאלוהינו”.  מסילה 
והופ... שני יישובים שנולדו על ההר הגבוה בקרבת ירושלים, מוזכרים אף 

הם בהפטרה.

יישוב מתאוששת.  כשירושלים  הניחומים  זרם  גובר  הבאה  בהפטרה    .9 
מצוי  ירבו.  כן   - תושבים  הרבה  ובו  הימים,  ששת  מלחמת  אחרי  שקם 

בהפטרתנו זו.

כלי נשק קטן )יש גם פירושים אחרים( הופך לחומר בנייה בשערי העיר,    .10
שזכתה ליטול 90% מצערו של העולם. וזה - בהפטרה.

הכתובת למשלוח התשובות:

 מערכת “מדי חודש בחודשו”,
 האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך, 

רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים מיקוד 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 48

שאיפתו  להגשמת  כשרה  השעה  כי  א-דין  צלאח  החליט   1187 בשנת    2-1
להחריב את ממלכת ירושלים )של הצלבנים( התקבץ צבא גדול תחת דגלו 
של הג'יהאד ובקרני חיטין הצליח להביס את הצלבנים. כמעט כל צבאם 
ויחד איתו אבדה כמעט כל האצולה הבכירה שניהלה  הושמד במערכה 
את המדינה. קומץ המגינים שנשאר להגן על מקומות היישוב הצלבניים 
נכנע במהירות ורק נקודות יישוב בודדות נשארו בידיים נוצריות. המצור 
על ירושלים בשנת 1187 הוביל לכיבוש העיר ולהתפרקותה המוחלטת של 

ממלכת ירושלים.

בשנת 1697 חולל תנועת עלייה לארץ-ישראל מתוך מטרה לקרב את ביאת   4-3
כ-1500  החסיד  יהודה  רבי  הקבוצה של  מנתה  דבר  בסופו של  המשיח. 
איש שביניהם תלמידי חכמים ורבנים חשובים. הקבוצה זכתה גם לקבל 
תמיכה כספית מקהילות יהודיות שדרכן עברה. בהמשך המסע נטשו את 
הקבוצה יהודים רבים שנשארו בארצות שאליהן הגיעה הקבוצה, או אף 
חזרו לארץ מוצאם. רבים נוספים ניספו במחלות, בסערות הים ובפגעים 
בשנת  מרחשוון  חודש  בראש  לירושלים  הגיעו  דבר  של  בסופו  שונים. 
התס"א )1700( כ-1000 איש. ימים ספורים לאחר הגיעו לירושלים - ב-ו 
במרחשוון התס"א )1700( נפטר רבי יהודה החסיד בהיותו כבן 41 שנים. 
כמה ימים לפני שנפטר הספיק יהודה החסיד לרכוש את המגרש הסמוך 
לבית כנסת הרמב"ן העתיק )שהיה ידוע כ"חצר האשכנזים" בעיר העתיקה 
בה התגוררו רבי ישעיה הלוי הורוביץ מפראג מחבר "שני לוחות הברית" 
ותלמידיו שעלו לארץ כמה שנים קודם לכן( כדי לבנות בית כנסת לעדה 
האשכנזית בעיר, אך בשל מותו הבלתי צפוי נותרו אחריו חובות גדולים 
לערבים - חובות שהקהילה בעיר העתיקה סירבה לעזור בהם כיוון שחשדו 
שהם שבתאים. בעקבות החובות הללו, נהרס בית הכנסת בידי הערבים 
ונאסר על יהודים אשכנזים במשך מאה שנים לגור בירושלים. רק בשנת 
1836 הצליח רבי אברהם שלמה זלמן צורף מן היהודים האשכנזים שעלו 
בעליית תלמידי הגר"א להסדיר את החובות ולהתיר ליהודים האשכנזים 
האשכנזי  הכנסת  בית  בה  ונבנה  החצר  נגאלה  אז  בירושלים.  להתיישב 
גם  נשתמר  זה  כינוי  החסיד".  יהודה  רבי  "חורבת  בכינוי  שנודע  הגדול 

לאחר שחרב בשנית במלחמת השיחרור בידי הלגיון הירדני.

קבוצה  עם  יחד  מליוורנו  רוויגו  אברהם  ר'  הפליג   )1702( התס"ב  בשנת   
מבני משפחתו עם משפחתו של ר' מרדכי אשכנזי ותלמידיו - כ-25 איש 
בירושלים  ייסד  רוויגו  אברהם  רבי  לארץ-ישראל.  לעלות  כדי  יפו  לנמל 
בעיקר  נימנו  הישיבה  חכמי  ועם  הסוד  תורת  ללימוד  מיוחדת  ישיבה 

חכמים מסיעתו של ר' יהודה החסיד.

שהיא  משום  רבה,  חשיבות  זו  לעלייה  ייחס  דינור  ציון  בן  ההיסטוריון   
פתחה לדעתו תקופה של עליות "ריאליסטיות" שהן הבסיס ליישוב החדש 

בארץ-ישראל. 

העלייה מתימן, לאחר קום המדינה נחלקה לשלושה שלבים:   6-5

שלב ראשון - מ-15 בדצמבר תש”ח )1948( עד 10 במרס תש”ט )1949(   
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הועלו  ובמהלכה  “גאולה”  במחנה  שהתרכזו  הפליטים  לפינוי  מתייחס 
לארץ על פי נתוני הסוכנות היהודית כ-5,500 עולים.

שלב שני - מיוני תש”ט )1949( עד דצמבר תש”י )1949( הוא השלב העיקרי   
במבצע ובו הועלו לארץ על פי נתוני הסוכנות 42,862 עולים מתימן. סיום 

שלב זה בישר את תום המבצע אך לא את סוף העלייה מתימן.
לארץ  עלו   )1956( תשי”ז  ועד   )1950( תש”י  מאוקטובר   - השלישי  שלב   

בדרכים שונות על פי נתוני הסוכנות עוד 1,793 עולים.
מספר קטן של יהודים נשאר בתימן מסיבות שונות ובשנות התשעים של   

המאה ה-20 בגל העלייה אחרון עלו רוב הנותרים לארץ.
הם הקימו את היישובים גאולי תימן, אליישיב וראש העין.  

מיקומו  הצעיר.  השומר   - הארצי  הקיבוץ  מזרם  קיבוץ  הוא  אלפא  בית   8-7
במזרח עמק יזרעאל בעמק חרוד לרגלי הגלבוע ליד גן השלושה - הסחנה.

יישוב יהודי קדום שישב במקום במאה ה-6  מקור השם הוא בשמו של   
לספירה ואחריו ישב במקום יישוב ערבי קדום בשם בית אלפא. על פירוש 
שור,  שפירושה  אלוף  מהמילה  האחת   - סברות  שתי  יש  הקדום  השם 
כלומר מקום שגידלו בו שוורים. השנייה מהמילה אולפנא, כלומר מקום 
לימוד, בית ספר. הגן הלאומי בית אלפא ובתחומו בית הכנסת עם רצפת 
הפסיפס שנתגלו בשנת 1928 נמצאים על אדמות קיבוץ חפציבה הסמוך.

של  השלישי  הממשלה  ראש  היה   -  1969-1895 )שקולניק(  אשכול  לוי   9
מדינת ישראל, עלה לארץ-ישראל בשנת 1914 במסגרת העלייה השנייה. 
בימים שלפני קום המדינה היה פעיל בחברת מקורות ובסוכנות היהודית. 
כמו כן גם המטה הארצי של ההגנה, כן עסק במסגרת חברת “העברה” 

בשליחות לגרמניה שהייתה תחת שלטון המפלגה הנאצית.
ושימש  הישראלי  במשק  מפתח  דמות  אשכול  היה  רבות  שנים  במשך   
וברבות  גוריון  בן  אף בתפקיד שר האוצר. עבודתו קירבה אותו אל דוד 
הימים הפך ליורשו המיועד. בשנת 1963 הביא בן גוריון למינויו של אשכול 
על  האישים  שני  בין  גלוי  סכסוך  פרץ   1964 בשנת  הממשלה.  לראשות 
רקע דרישתו של בן-גוריון להקים ועדת חקירה משפטית לפרשת ריגול 
בימים  הממשלה  ראש  בכהונת  להחזיק  המשיך  אשכול  הביש”.  “העסק 
שלפני  ההמתנה  תקופת  במהלך  ומיתון.  ביטחונית  מתיחות  של  קשים 
מלחמת ששת הימים פרץ משבר מנהיגות ואשכול נאלץ למנות את משה 
דיין לשר הביטחון. לאחר מלחמת ששת הימים הוסיף להחזיק בתפקוד 

ראש הממשלה עד מותו.
בעקבות הסמינריון השני של תנועת הנוער בני עקיבא שהתקיים בכפר    .10
הארץ- הנוער  עבור  תורניות  מסגרות  בהקמת  הצורך  נדון  ובו  הרא”ה 

ישראלי הדתי הוקמו חוגים תורניים בסניפי בני עקיבא בירושלים, חיפה 
ופתח תקווה. הלומדים הגיעו להבנה שיש צורך להקים ישיבה ברוח בני 
עקיבא ואין להסתפק במסגרות הקיימות. תלמידי החוגים התורניים פנו 
שחור  ולבנימין  נריה  צבי  משה  לרב  עקיבא  בני  של  הארצית  להנהלה 

בדרישה להקים ישיבה שתהיה חלוצית ושילמדו בה בעברית.
הרב נריה פנה למוסדות שונים בבקשת סיוע להקמת הישיבה. אך פרוץ   
מלחמת העולם השנייה הציב קשיים רבים על גיוס הכספים. רב יהודה 
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בישיבה  החיים  שלו.  מכיסו  הישיבה  להקמת  לסייע  הסכים  מימון  לייב 
עד  תורה”.  בני  של  “רפובליקה  הכותרת  תחת  נריה  הרב  ידי  על  נקבעו 
משניות,  גמרא,  לימוד  עם  כרגיל  הישיבה  פעלה  לישיבה  העשור  שנת 
תנ”ך וכתבי הראי”ה. הרב צוקרמן פעל להכנסת לימודי חול לישיבה. חרף 
התנגדותו של הרב נריה לעניין. לשיטתו של הרב צוקרמן חובתו ההלכתית 
של האב ללמד את בנו אומנות, חלה על לימודי חול המאפשרים הוצאת 

תעודת בגרות.
ברצון מייסדיה של הישיבה היה ליצור מוסד חינוכי שישלב בין הלימוד   
החסידות  תנועת  של  החמימות  המוסר,  ישיבות  של  רצינות  הליטאי, 
קוצים”.  ללא  “צבר  ליצור  נריה  הרב  של  בלשונו  החלוצית  והערנות 
וכיוונה  בתלמידיה  אמון  ובנתינת  רבה  בליברליות  התאפיינה  הישיבה 
אותם להגשמה ציונית, המשך לימודים בישיבות גבוהות ושירות ביחידות 
מייסדי  ישראל.  במערכות  נפלו  הישיבה  מבוגרי  )כ-100  בצה”ל  קרביות 

הישיבה כיוונו להגשמת חזונו של הרב קוק.

שם הזוכה
אשר חדד - לוד  ●
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חומר עיוני למדריכה

1. "שילהי דקייטא קשיא מקייטא" - הזהירות בקיץ
ד"ר אברהם גוטליב

התלמודית האימרה  את  להזכיר  יש  בקיץ,  ובייחוד  שונות  בהזדמנויות 
)יומא כט, ע"א(:

"שילהי דקייטא קשיא מקייטא", שפירושו בעברית: סוף הקיץ קשה מאשר 
הקיץ עצמו. לכאורה הכוונה לומר, שהקיץ הארוך, הלוהט והמייגע, מכביד 
מאוד וקשה הוא לאדם. אולם, אין הגמרא רוצה לומר לנו עד כמה קשים 
חיי האדם בקיץ החם, אלא היא באה ללמדנו כיצד יש להתנהג בזהירות 
כפי  הסוגיא  במכלול  כשמעיינים  להיווכח  ניתן  זאת  הלוהט.  הקיץ  בימות 
שהיא מובאת להלן. הגמרא להקשרהכ. הגמרא עוסקת בדרגות קושי שונות 
של פעולות ומצבים. המטרה לפקוח את עיני האדם שיחשוב בהיגיון ובחכמה 

ויכלכל מעשיו בתבונה וביעילות.
הרהורי עבירה קשו מעבירה, וסימניך: ריחא דבישרא. שילהי דקייטא קשיא 
מקייטא, וסימניך: תנורא שגירא. אישתא דסיתוא קשיא מדקייטא, וסימניך: 

תנורא קרירא. מיגמר בעתיקתא קשיא מחדתא, וסימניך: טינא בר טינא.
הירהורי  ולהיזהר.  להישמר  החינוכית:  והמטרה  יותר?  קשה  מה  הכללי:  הנושא 
עבירה קשים הם - גרועים הם יותר מהעבירה עצמה. והסימן שלך: ריח הבשר. 
שריח הבשר הצלוי כפי שמבאר רש"י קשה לו מאוד לאדם, כי מתאווה לו וזה 
יותר  בחומו  הקיץ, שקשה  סוף  גם  כך  אכילתו.  בשעת  יותר מאשר  אותו  מגרה 

מאשר הקיץ עצמו. והסימן שלך: תנור שהוסק. מבאר רש"י:

"שילהי דקייטא" - אלול, שהוא סוף הקיץ קשה מקייטא, קשה חומו מחום 
הקיץ של תמוז, לפי שכבר נתחמם כל האוויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר 
עליו תמיד, מתחמם הוא עתה בחום קל ומזיקו. "וסימניך תנורא שגירא" - 
ונוח להסיקו בעצים מועטים  תנורא שהוסק ביום פעמיים ושלוש, חם הוא 

)=כי הוא כבר התחמם(.
הלומד המעיין בגמרא, מגיע לידי המסקנה המתבקשת, שעל האדם להשתדל, 
לקראת  ובמיוחד  הקיץ  במהלך  והחום  השמש  קרני  מפגיעת  ולהיזהר  להישמר 
להסתובב  ולא  המזיקות  השמש  לקרני  להיחשף  ולא  להשתדל  דהיינו:  סיומו. 
יותר מדי בחום השורף והמייבש. אך אם צריך לצאת החוצה, להתלבש בהתאם 
ולהקפיד על שתייה מספקת ומזינה. כך גם קדחת החורף, מחלת החום בתקופת 
החורף שהיא קשה יותר מקדחת הקיץ מבחינת השלכותיה במערכות גוף האדם. 
והסימן שלך: תנור קר. שהרי, כדי לחמם תנור קר, צריך להסיקו ביותר, על מנת 
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שיגיע לטמפרטורה הדרושה. כך גם קדחת, שמחממת את הגוף בחורף למרות 
הצינה שבחוץ, - קשה היא יותר מזו שבקיץ החם והלוהט. באותו מישור: ללמוד 
דבר ישן שנלמד ונשכח, קשה מללמוד דבר חדש. והסימן שלך: טיט בן טיט. כי 
קשה מאוד לגבל - ללוש טיט שנעשה מחרס שכבר לש אותו פעם אחת והתפורר. 

קושי  לדרגות  מעשיות  דוגמאות  ארבע  הגמרא  מביאה  המעיין,  הלומד  לטובת 
שונות של פעולות ומצבים. להמחשה, נותנת הגמרא סימן מוחשי לזכירה ולהבנת 
המסר המבוקש והפנמתו. הרהורי עבירה קשים מעבירה. סוף הקיץ קשה מהקיץ. 

קדחת החורף קשה משל הקיץ, ולימוד מחדש של דבר ישן, קשה הוא מלימוד 
דבר חדש. הרהורי עבירה, מגרים כריח הבשר הצלוי. סוף הקיץ חם ולוהט כתנור 
שהוסק. קדחת החורף המחממת את הגוף למרות הקור השורר בחוץ, היא כמו 
לימוד מחדש את הנלמד  וכן,  כדי לחממו.  זמן  קר, שצריך להסיקו הרבה  תנור 
בעבר שכבר נשכח, הוא כמו לישת טיט שנעשה מחרס שכבר נילוש פעם אחת. 
המסקנה, להימנע מהרהורי עבירה. להתנהל כראוי בקיץ וגם בחורף כדי להימנע 
המרכזי  הרעיון  את  לתמצת  יש  מסוים,  דבר  לומדים  כאשר  לבסוף,  מקדחת 
ולשומרו במקום בטוח ולהעלותו על הכתב. זאת כדי, שלימוד הנושא, לא יצריך 

עיון מחדש שהוא קשה הרבה יותר מלימוד נושא חדש.

ומכאן המילים שנתחדשו בלשון ימינו: קיט - נופש קיץ; קייטנה - מקום מרגוע 
בקיץ, מקורן במילה הארמית קייטא, המובאת בגמרא, שפירושה קיץ. זאת אכן 
הקיץ  בימי  ובריאה  נבונה  נכונה,  להתנהלות  האדם  את  לכוון  הגמרא,  תכלית 
החמים, היבשים והלוהטים, כדי שייזהר וישמור על עצמו. זאת באמצעות, ביגוד 
הולם, תזונה ושתייה נכונה ונבונה ובמיוחד במעט מנוחה, בשלהי דקייטא מתוך 
בריאות והנאה. כלומר, סוף הקיץ, קשה הוא הרבה יותר מהקיץ עצמו. לכן, אתה 
האדם, הכן עצמך לקיץ, כך שהקיץ וסופו לא יהיו קשים בעבורך ואתה תישא, 

ברכה והצלחה בע"ה.
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2. הנחמה
... אשה בציריה סובלת, אבל יש לה ההרגשה  אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה 
בטוחים  אנו  כך  הנולד.  הרך  עם  תנוח  ומיד  מסבלותיה  תשתחרר  מעט  שעוד 
אפילו בזמנים הקשים שבמהרה תהיה לנו השמחה של הגאולה המלאה והשלימה 

)קדושת לוי(.



כי  בימיו",  חרב  כאילו  בימיו,  המקדש  בית  נבנה  שלא  ש"דור  לנו  אומרים  חז"ל 
אומרת  זאת  שוב,  חרב  היה  הוא  עוונותינו  מחמת   - קיים  היה  הוא  אם  בעצם 
סיבה  זאת  דעתי,  לעניות  הבית.  לחורבן  שגרמו  מעשינו  את  תיקנו  לא  שעדיין 
מספיק טובה לצום! אם נבין שכל הייסורים שיש בעולם יכולים להיפסק אם רק 
נחליט החלטות של חזרה אל הקב"ה בכל הלב - בוודאי שנצום. זאת ועוד, אני 
בית  את  ועזבו  ומצוות  תורה  לקיים  חדלו  שבניהם שלהם  מכיר שתי משפחות 
הוריהם. בבית אחד השאירו כל אותם שנים כיסא ריק בשולחן שבת, ובבית האחר 
לא עשו כן. לאחר מספר שנים ראה הבן של המשפחה הראשונה שמשפחתו עדיין 
משאירה כיסא בעבורו, הוא התקרב לאט לאט שוב אל משפחתו, ובסופו של דבר 

חזר אליה ולאמונתו. בבית האחר עדיין מחכים לבן...

הצום - הצומות, הם הכיסא הריק שלנו שעל ידו אנו מכריזים כלפי עצמנו, כלפי 
העולם וכלפי הקב"ה שלא שכחנו את בית המקדש, לא שכחנו עד כמה מצבנו 
עגום, ולכן אנו לא עוברים על כך לסדר היום, ובזכות זה - עד היום עם ישראל 

קיים לעומת כל שאר העמים הקדמונים שנעלמו מעל במת ההיסטוריה.
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ארבעת צומות החורבן
כיוון שהיו ארבעה שלבים מרכזיים בחורבן בתי 
המקדש )הראשון והשני(, קבעו חז"ל בעקבותיהם 
יז  בטבת,  עשרה  צום(:  )ימי  תענית  ימי  ארבעה 

בתמוז, תשעה באב וג' בתשרי - צום גדליה.

שרטטו את ציר חודשי השנה העיבריים והוסיפו 
בו ציונים לארבעת תעניות החורבן במקום 

המתאים.

עשרה בטבת:
ביום זה החלו הבבלים את 
המצור על העיר ירושלים, 

במטרה להכריע את הלחימה 
נגד היהודים ולהחריב את 

בית המקדש הראשון. המצור 
 נמשך שנה וחצי, והנצורים 

סבלו מרעב ומצמא.

י"ז בתמוז:
ביום זה מציינים את הבקעת 
חומות ירושלים. בשני בתי 

המקדש )בהפרש של כ-650 
שנה(. בבית המקדש הראשון 
בידי הבבלים, ובבית המקדש 
השני בידי הרומאים. כניסת 
האויבים לירושלים הייתה 
 השלב האחרון לפני חורבן

בית המקדש.

תשעה באב:
 ביום זה נחרבו ונשרפו 
 בית המקדש הראשון 
 ובתי המקדש השני 

)בהפרש של כ-650 שנה(, 
ורוב העם נלקח בשבי 
והוגלה מארץ ישראל.

צום גדליה, ג' בתשרי:
 ביום זה הושלמה היציאה

לגלות בתקופת בית המקדש 
הראשון. לאחר חורבן בית 

המקדש הראשון גלו רוב העם 
 בתנאים קשים אל בבל, 

ורק יהודים מעטים נותרו 
 בירושלים ובארץ ישראל. 

בעקבות סכסוך פנימי בעם נרצח 
מנהיג היהודים בארץ, גדליה בן 
אחיקם, ואחרוני היהודים שנותרו 

בארץ ברחו גם הם לגלות.

מתוך מפתחות לאחריות ולמחויבות לכיתה ו'.

כל הזכויות שמורות לחל"ד מפעלים חינוכיים.

	מדוע בחרו חז"ל לציין 
את הבקעת החומות?
	מה מסמלת הבקעת 

החומה?

		נסו לדמיין חיים 
במצור במשך חודשים ושנים...
	מדוע חשוב לציין את תחילת 

המצור?
		מה ניתן היה לעשות במועד זה    

      כדי לנסות ולמנוע את 
         החורבן?

	מדוע לדעתכם חשוב שנזכור 
את חורבן בתי המקדש?

	איזה מסר לדעתכם צריך 
להעביר כיום במועד זה?

		נסו לשער - מדוע נוצר
סכסוך פנימי בעם?

		איזה אירוע מהעת האחרונה 
מזכיר את רצח גדליה בן אחיקם?

	לפי דעתכם - איזה מסר חז"ל   
    רוצים להעביר בקביעת יום צום 
     ותענית לציון רצח של מנהיג?
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לוח המודעות מס’ 44 - תמוז-מנחם אב 

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

הצליח  שלא  אשור  מלך   )1
מידי  ירושלים  את  לכבוש 
י”ח- ב’  )מלכים  חזקיהו 
בני- מתחנות  אחת   )6 י”ט( 
)פרשת  במואב  ישראל 
מלך   )12 רטוב   )11 חוקת( 
ירושלים שהוגלה לבבל בידי 
כ”ד(  ב’  )מלכים  נבוכדנאצר 
תואנה  סיבה,   )15 שלם   )14
17( נחל הזורם במרכז הארץ 
פעוט  קטן,   )19 ניצב   )18
החלים   )23 רב  צורך   )21
בהשאלה:   )24 ממחלתו 
שובר   )26 טירון  צעיר, 
משהו  של  קצה   )28 ומרסק 
29( שמח 30( שליח 32( אות 
כינוי   )33 העברי  באלפבית 
לים-התיכון )2, פרשת עקב( 
 )40 שניים   )39 סיעה   )37
זה  באופן   )41 תל-חורבות 
גרגירי  הפרדת  מלאכת   )42
החיטה מהמֹוץ העוטף אותם 
לגוף  אוויר  שאיפת   )44
תיאטרון  ובמאי  שחקן   )47
יהודי )1939-1887(, ממקימי 
הראשון  העברי  התיאטרון 
משחקניו  ואחד   )1917(
תיאטרון  של  הראשונים 
 )48 במוסקבה  “הבימה” 
חפירה מפולשת מתחת לפני 

האדמה 49( התקן לחיבור ולהפסקה של זרם חשמלי 50( נישואי אח לאשת אחיו שמת ללא ילדים 51( מילת קריאה 
לצער 52( חבר 53( רצוץ, מעונה 55( אבי דוד המלך 56( מלך אשור, אחז מלך יהודה ביקש את עזרתו )2, מלכים 
ב’ ט”ז( 58( צדע 60( אחד משמותיו של הר החרמון )פרשת ואתחנן( 61( אחרון גאוני בבל )1038-939(, ראש ישיבת 
פומבדיתא 65( אבי חמשת הבנות שדרשו לרשת נחלה בארץ-ישראל )פרשת פינחס(, הוא המקושש המקראי לשיטת 
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ב' כ"ה( 24( קרן-זווית 25( אחד המקומות לשם היגלה מלך אשור את בני-ישראל )מלכים ב' י"ז-י"ח( 27( תשעה באב 
)2, זכריה ח'( 29( אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל )פרשת עקב( 31( "כלי-מלחמה" שמיימי )פרשת 
עקב( 34( מצבת-זיכרון 35( רשת חינוך ציונית ממלכתית דתית 36( אות הניצחון 38( מצב ללא הכרעה 41( אליל 
מואב )פרשת חוקת( 43( מנוחת השבת 45( כתב-עת תורני, יוצא לאור על-ידי משרד החינוך ומכללת אורות ישראל 
46( מבנה המסייע בניווט ושייט בים 47( ליקוט, איסוף 52( אחראי ומנהל משרד של בעל תפקיד בכיר )ר"ת( 54( פה 
57( אות באלפבית העברי 59( רצועה הנכרכת סביב הצוואר 62( עם קדום )פרשת חוקת( 63( סלע קשה, גרניט 64( 
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פעולות

א. ימי בין המצרים

1. אכפתיות
מי רוצה - מקצה לקצה?

המטרות:

לבדוק את האכפתיות  ● 
של החניכים לזולת.

לגלות את היחס שלהם  ● 
לארץ-ישראל.

המדריך מספר את סיפורם של קמצא ובר-קמצא 
ומדבר על חטא המרגלים במדבר.

הוא שואל על שני האירועים.

כיצד היית מגיב לו שמעת את בעל הבית   ●
נפשו  מבקש מבר-קמצא לעזוב את המשתה, אך בר-קמצא מתחנן על 

ומפציר בבעל הבית לא לגרשו ולא לביישו לפני כל האורחים.

משכנך  ומבקש  ראשך  מרכין  או  הגירוש,  את  למנוע  מנסה  היית  האם   ●
להעביר אליך את החומוס והחצילים.

בני-ישראל במדבר, שומע את דיבת המרגלים על  יחד עם  נמצא  אתה   ●
ארץ-ישראל ומתמלא פחד מהעם החזק השוכן בתוכה.

לחזור  ומוכן  והרוגים  קשה  מלחמה  על  מוותר  כמוך,  חושב  העם  רוב   ●
למצרים)!(

ואז קמים יהושע וכלב, מוחים על הדברים ומבטיחים שבעז”ה, נוכל לכל   ●
העמים ונקבל את ארצנו.

האם היית תומך בשניהם או חובר לכל העם התבוסתן.  ●

כן יש לבקש מהחניכים להתייחס לשני הנושאים הבעייתיים שהוצגו.  ●

המנחה מסכם: קשה להגיד כיצד היינו מתנהגים במצבים אלו. כי יש מרכיבים 
רבים נוספים שמשפיעים עלינו, כגון: פחד מהלא נודע, לחץ חברתי ועוד.

ודאי שהייתם פועלים בהתאם למצפונכם.

ננסה לדמיין מצבים מחיי יום-יום )של לחץ חברתי או אי רצון להתמודד(:  ●

כיצד היית מגיב לו ראית חבר או שכן שלך מושפל ומבויש.  ●

כיצד היית מגיב לו שמעת אדם המבזה את החיים בארץ “שגעון לחיות   ●
כאן!!”

רק אינם  ארץ-ישראל,  ומאהבת  לזולת  היחס  מתחום  שתארנו,  המצבים   שני 
להארכת  סיבות  הן  אלא  באב,  בתשעה  לבני-ישראל  שאירעו  מהאירועים  חלק 

הגלות שלנו.
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2. למי מגיע הטרקטור?
בחר מתוך הקבוצה שלושה חניכים בולטים. את שאר הקבוצה, חלק ל-3 קבוצות.

בלתי  תקציבית  רזרבה  נותרה  התקציב  שנת  סוף  לקראת  כי,  לחניכים  ספר 
מנוצלת, בתקציבו של משרד החקלאות. ַחשבי המשרד חישבו ומצאו שסכום זה 
יכול לסייע בידי חקלאים לקנות טרקטור אחד. מנכ"ל המשרד אימץ את הרעיון 
ופרסם מכרז ובו הוא מציע לחקלאים המעוניינים לזכות בסיוע שיפנו בבקשה 

מנומקת למשרד. המשרד ישקול ויחליט מי מבין החקלאים ראוי לקבלת הסיוע.

שלושת החניכים שבחרת מהווים את הוועדה שעליה לבחור מי זכאי לסיוע )יש 
תקציב לטרקטור אחד בלבד(.

כרטיס א

הוראות ביצוע לשלושת חברי הוועדה )מטעם משרד החקלאות(

לאחר שמשימתכם הובהרה על ידי המורה, תקבלו לידיכם העתק ממכתבי 
שלוש הקבוצות.

ההתייעצות  לצורך  לכיתה.  מחוץ  תתקיים  הוועדה  של  ההתייעצות  א.  
מוקצבות לכם 10 דקות.

בכל מכתב המגיע לידיכם הנכם מתייחסים ל-10 השורות הראשונות  ב.  
בלבד.

נימוקים  מהם  אלה  לציין  הנימוקים.  את  היטב  לשקול  עליכם  ג.  
משכנעים, ואיזה מהם לא.

יש  בהחלטתכם עליכם לקחת בחשבון שאתם חייבים להכריע שכן  ד.  
סכום כסף המספיק לטרקטור אחד בלבד.

השיקול  את  לשקול  עליכם  ממשלתי  משרד  מייצגים  שהנכם  כיון  ה.  
הממלכתי, איזה מבין המכתבים מייצג אינטרס ציבורי שאותו אתם 

משרתים.

בהחלטתכם הנכם צריכים לפרט את הנימוקים: ו.  

מדוע החלטתם לתת לאיכר מסוים   .1

לנמק מדוע לאחרים לא מגיע סיוע.   .2

את נימוקיכם עליכם להציג בפני הכיתה. ז.  
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הנימוקים העיקריים להחלטתם:

שני האיכרים האחרים הם אנשים פרטיים המייצגים אינטרסים פרטיים. לעומתם 
האיכר שביקש עבור השיתופיים, שאינו מייצג אינטרס פרטי )שלו(, כיון שהוא 

מחובר לקבוצה.

כרטיס ב

קבוצה א: הנך איכר ישראלי מעמק יזרעאל שירד לקליפורניה ומתגורר 

שם. בעל שדות פוריים בעמק יזרעאל, שדותיך מוחכרים לאריסים ערבים 

מיו"ש. אתה מבקש סיוע כדי לאפשר את עיבוד השדות.

לסיוע.  בקשתך  את  תנמק  בו  החקלאות  ממשרד  לוועדה  מכתב  נסח 

המכתב ייכתב בשני העתקים.

זמן לכתיבה 10 דקות, אורך המכתב לא יותר מ-10 שורות.

כרטיס ג

המבקש  יזרעאל  בעמק  פרטי  משק  בעל  ישראלי  איכר  הנך  ב:  קבוצה 
עזרה ברכישת

טרקטור לשם עיבוד שדותיך הפרטיים בעמק יזרעאל.

לסיוע.  בקשתך  את  תנמק  בו  החקלאות  ממשרד  לוועדה  מכתב  נסח 
המכתב

ייכתב בשני העתקים.

זמן לכתיבה 10 דקות, אורך המכתב לא יותר מ-10 שורות.

שיתופי כרטיס ד ממושב  איכרים  קבוצת  של  נציג  ישראלי  איכר  הנך  ג:  קבוצה 
לסיוע. וייבושה. הביצה באיזור זה הפיצה בעבר את מחלת המלריה בכל העמק.המבקש עזרה במימון קניית הטרקטור שישמש אתכם בעיבוד שדה ביצתיבעמק יזרעאל בקשתך  את  תנמק  בו  החקלאות  ממשרד  לוועדה  מכתב  נסח 

המכתב
ייכתב בשני העתקים.

זמן לכתיבה 10 דקות, אורך המכתב לא יותר מ-10 שורות.
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משרד ממשלתי המייצג את הצרכים הכלליים צריך לסייע בידי השיתופיים כיון 
שהם עוסקים במשימה כללית - ייבוש הביצות ולא רק לטיפוח פרנסתם הפרטית.

סיכום ההפעלה והנמשל

כלל,  בדרך  היחיד,  מעמדו.  את  משנה  )שיתופיות(  מהכלל  חלק  שנעשה  היחיד 
עוסק בענייניו הפרטיים, ועל כן הם בעלי ערך מצומצם, לעומתו הרבים - ערכם 

גדול.

מצוות אהבת הרֵע קושרת את היחיד אל זולתו, בכך היחיד מפסיק להיות פרט 
נפרד ונעשה חלק מן הכלל.

שהאדם  ברגע  כולם,  של  זכויותיהם  את  בקרבו  מכיל  הוא  רבות,  זכויות  לכלל 
נעשה חלק ממנו מתרבות זכויותיו.

מתוך ד.ע.ה “ואהבת לרעך כמוך” בהפקת נחלת ש”י מרכז חיספין, רמת הגולן

3. אהבת אמת
מטרת הפעילות

הבנת המושגים: אהבה התלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר.   .1

הבנת הפסוק - “ואהבת לרעך כמוך” ויישומו הלכה למעשה.   .2

אמצעים

האנשים שאני אוהב  ●

סמלי השופטים  ●

סיכות תפירה להצמדת הסמלים  ●

סיטואציות לעדים  ●

מהלך הפעילות

שלב א - מיהם האנשים האהובים עלי?

המדריכה מחלקת לכל חניך דף בו הוא כותב את שמותיהם של שלושה אנשים 
שהוא אוהב ולידם - מדוע הוא אוהב אותם?

בשמות  להשתמש  מהחניכים  מבקשת  המדריכה  נעימות  אי  למנוע  כדי  הערה: 
בדויים.

המדריכה שואלת: מהי אהבה התלויה בדבר?

זו אהבה שקשורה בגורם חיצוני. לדוגמה: אלעד אוהב את אהוד משום שיש לו 
כסף רב.

מהי אהבה שאינה תלויה בדבר?

זו אהבה טהורה ללא מניעים וגורמים חיצוניים כגון אהבת אב ובנו.



31

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

שלב ב - בית משפט לאהבה

המדריכה מכריזה על פתיחתו של משפט. היא בוחרת שלושה שופטים ומצמידה 
אליהם בסיכות את סמלי השופטים.

)ראה  הסיטואציות  את  להם  ומחלקת  עדים  חמישה  מזמנת  היא  מכן  לאחר 
דוגמאות(. כל עד בתורו קורא את הסיטואציה שקיבל. לאחר כל חלק המדריכה 
דנה עם החניכים בשאלה: האם מדובר באהבת אמת שלא תלויה בדבר או באהבה 

מזויפת?

את הדין מכריעים השופטים על פי רוב.

המדריכה מעלה לדיון את השאלה הבאה:

מדוע עדיפה אהבה שאינה תלויה בדבר מאהבה התלויה בדבר?

אהבה שאינה תלויה בדבר נשארת זמן רב יותר ובאה מהלב, כמו שניתן ללמוד 
ממסכת אבות: “כל אהבה שהיא תלויה בדבר - בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה 
תלויה בדבר - אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שתלויה בדבר - זו אהבת אמנון 

ותמר, ושאינה תלויה בדבר - זו אהבת שאול ויהונתן.

למיין לעצמם בראש את האנשים שהם אוהבים  המדריכה מבקשת מהחניכים 
לאהבות תלויות בדבר ולאהבות שאינן תלויות בדבר.

סיכום ביניים

המדריכה מסבירה כי אהבת אמת המחזיקה לאורך זמן היא אהבה שאינה תלויה 
בדבר והיא עדיפה על אהבה התלויה בדבר.

אך אין לזלזל באהבה תלויה בדבר כי היא עדיפה על חוסר אהבה ובאמצעותה 
ניתן להגיע לאהבת אמת.

שלב ג - “ואהבת לרעך כמוך”

המדריכה שואלת למה מתכוונים בפסוק “ואהבת לרעך כמוך” )עליך לאהוב את 
האחר באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך(.

המדריכה מחלקת את דף הקריאה וקוראת אותו בקול. היא שואלת - כיצד התורה 
יכולה לצוות ציווי כזה, הרי אהבה באה מן הלב?

השאלה נשארת פתוחה.

המדריכה מבקשת מהחניכים לבחור חניך בקבוצה שהוא לא חבר שלהם, ולחשוב 
במשך דקה, על תכונות טובות שקיימות בו.

הערה: אסור שהחניכים יגידו בקול מי החניך שבו הם בחרו!!

סיכום

המדריכה מסבירה: למרות שאהבה היא דבר שבלב, ניתן להגביר אותה על ידי 
מעשים ומחשבות )אחרי המעשים נמשכים הלבבות(.
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שלושת האנשים האהובים עלי ביותר:

  .1

  .2

  .3

מדוע אני אוהב אותם?

  .1

  .2

  .3
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דוגמאות סיטואציות לעדים

רותי מתייחסת לחנה יפה, כי תמיד בהפסקת עשר 
חנה מוציאה מתיקה ממתקים.

אביו של אורי אוהב אותו, גם כאשר אורי משקר 
בעניין ציוני המבחנים שלו.

יוסי, חברו של דניאל, שבר את רגלו.
לדניאל היו הרבה שיעורי בית להכין. אך בכל זאת 

הוא פינה מזמנו ליוסי והלך לבקרו בבית החולים.

שאול המלך, האבא של יונתן, רודף את דוד ורוצה 
לפגוע בו. למרות זאת יהונתן אוהב את דוד.

רונית וענת חברות טובות. רונית ראתה שענת 
 מתקרבת אל שירה וזה לא מצא חן בעיניה. 

רונית רוצה את ענת לעצמה.

יפה וגיל נשואים מזה 20 שנה. שניהם אינם 
מרוצים מחיי הנישואים, אך נשארים יחד בגלל 

דני, הילד שלהם.
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בחמש דקות ביום תהיה טוב יותר... לזולתך!

מצבה של כיתת הבנים ח1 בבית ספר תחכמוני השתפר להפליא. מכיתה גרועה 
מבחינה חברתית הפכה לכיתה שנעים להיות בו. אהבת רֵַע, עזרה הדדית, נימוס, 

דרך ארץ, יחס נאות לזולת - כל אלו בולטים לפתע, בכיתה.

כיצד הצליח להפוך את תלמידי הכיתה  פונים למחנך הכיתה כדי ללמוד  הכל 
לטובים ולנעימים כל כך, המקפידים כראוי על מצוות שבין אדם לזולתו.

"הסוד", אמר המורה, טמון ב"תרגיל" יום יומי של 5 דקות ביום. בעזרת "תרגיל" זה 
לימד הרמב"ן את בנו להיות טוב לזולת ובעזרתו הצלחנו, ב"ה, גם אנו, לחנך את 

תלמידי הכיתה לאהבת רֵַע.

התדעו לאיזה "תרגיל" הכוונה?

תשובה:

אוהד  ואהוב,  אוהב  טוב,  אדם  להיות  ברצונו  שאם  לבנו  באיגרת  כותב  הרמב”ן 
ואהוד עליו להקציב כ-5 דקות ביום לשם תרגולת יום יומית קבועה.

וינסה  או מכריו,  יקיריו  לו במחשבתו אדם אחד מקרוביו,  יבחר  5 דקות  באותן 
למצוא, מהם המעלות והמידות הטובות שישנן באדם זה ואינן נמצאות באותה 

מידה, בו )בחושב( עצמו.

יום בחר כל תלמיד את אחד מחבריו לכיתה  וכך עשה גם המורה בכיתה. בכל 
זה. מעלות שבהן החבר הוא טוב  5 דקות חיפש את מעלותיו של חבר  ובמשך 

ממנו, מידות טובות שבהן הוא מצטיין יותר ממנו.

3 תוצאות ל”תרגיל” זה:

כל תלמיד חושב על חברו באופן יסודי ומעמיק. א.  

כל תלמיד מחפש את מעלותיו הטובות של חברו. ב.  

כל תלמיד נוכח לראות שחברו טוב ממנו בתחומים רבים. ג.  

רק את עצמו  במרכז, במקום שיראה  רק את עצמו  וכך במקום שיראה האדם 
בזכוכית מגדלת ואת האחרים בזכוכית מקטנת, במקום זאת רואה הוא גם את 
האחרים בגדולתם, רואה שלא-אחת האחרים טובים יותר, וכך רואה גם את הזולת 

במרכז חייו ולא בשוליים.

מצוות  את  כראוי  לקיים  וזוכה  מעשי  באופן  הזולת  לאהבת  האדם  מתחנך  כך 
ואהבת לרעך כמוך.

על פי חמדת הימים סיוון-תמוז תשנ”ט מרכז ההדרכה הארצית - חמד”ת
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4. אהבה מכל הלב

הקדמה:
"בית שני חרב בעוון שנאת חינם, בית שלישי ייבנה בזכות אהבת חינם, שיהודים 

יאהבו זה את זה בלא חשבונות".

)על פי ר' יוסף חיים זוננפלד(

המטרה:

להכיר ביטויים ופתגמים, הקשורים בלב ובאהבה, ולהבין את משמעותם.

מהלך ההפעלה:

הכנה

על בריסטול לבן שלם מסרטטים את התרשים שבנספח 1. א. 

משני בריסטולים בצבעים שונים חותכים 30 כרטיסים קטנים בכל צבע. על  ב. 
צבע אחד רושמים ניב או פתגם, ועל הצבע השני - את פירושו. )נספח 2(.

הפעילות

מחלקים את המשתתפים לשניים.. א. 

מצמידים את הכרטיסים והופכים על גבי לוח תלוי )תרשים בעמוד הבא(. ב. 

בכל  אחד  כרטיסים,  שני  בתורה  להפוך  נציג  לשלוח  מתבקשת  קבוצה  כל  ג. 
צבע, אם הצמד מתאים - כלומר התקבל ניב ופירושו - תקבל הקבוצה את 
שני הכרטיסים. אם לא - הופכים אותם למצבם המקורי, והקבוצה השנייה 

מנסה את כוחה.

מנצחת הקבוצה שצברה יותר זוגות.  

הערה למנחה:

יתרונות השימוש בלוח הם: היכולת לזכור את מיקום הכרטיסים המדויק והיכולת 
של מספר משתמשים רב יותר לראות את הכתוב בזכות השימוש בלוח קיר.

פירוש ניב או פתגם
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נספח 1
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נספח 2

צבע אחד - ניב או פתגם

1. לבבי

2. לב-זהב

3. כאב-לב

4. נשכח מלב

5. הכביד את ליבו

6. לבו סמוך ובטוח

7. לבו שבור

8. לב-אבן

9. דברים שבלב

10. מוג-לב

11. לב טהור

12. נוגע ללב

13. לב אריה

14. גבה-לב

15. אחד בפה ואחד בלב

16. טוב-לב

17. בלב ובנפש

18. גילוי-לב

19. הלמות-לב

20. מעומק הלב

21. משאלת-לב

22. שרירות-לב

23. תשומת-לב

24. דיבר על לבו

25. פתח את סגור-לבו

26. יוצא מן-הלב

27. ראה מהרהורי-לבו

28. לקח ללב

29. מלאו לבו

30. שמר בלבו.
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צבע שני - פירוש הניב או הפתגם

1. שופע חיבה לזולתו.

2. כינוי ללב טוב ורחום.

3. יגון, צער עמוק.

4. נשכח לגמרי, נמחה זכרו.

5. התעקש, עמד בסירובו.

6. הוא בטוח בדבר, הוא משוכנע.

7. מצבו של אדם שנפגע עמוקות.

8. כינו לאדם חסר רגש ורחמים.

9. דברים שאדם שומר בליבו ולא מספרם לאחרים.

10. פחדן, מי שאינו אמיץ.

11. מצפון נקי.

12. גורם התרגשות.

13. סמל לגבורה ולאומץ רוח.

14. גאה, יהיר.

15. אמר בפיו דבר אחד - ובלבו חשב אחרת.

16. בעל אופי נוח לבריות.

17. בכל הלב, במסירות שלמה.

18. אמיתי, כן, שלא מסתיר את מחשבותיו.

19. פעימת לב.

20. ברגש עז ביותר.

21. רצון עז.

22. נטייה לא מרוסנת למה שהלב חומד.

23. ריכוז הנחשבה לדבר מסוים.

24. ניסה לשכנע אותו.

25. גילה את מחשבותיו הכמוסות, והתוודה.

26. כן, אמיתי, לבבי.

27. ראה דברים לא כבמציאות, אלא כפי שרצה לראות.

28. קיבל דבר בדעגה, בהתרגשות.

29. העז, מצא עוז בנפשו.

30. השתדל לא לשכוח.

באדיבות "הפעלופדיה", אנציקלופדיה לפעילות חברתית,
החברה למתנ"סים, בהוצאת משכ"ל, ידיעות אחרונות.
עובד על-פי שפרה גיברלטר, שלמה זיס, מתוך "פעולה נמרצת" דף למדריך מס' 7,
בהוצאת איגוד המושבים של הפועל המזרחי, האגף לחינוך ותרבות.
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ג. קיץ

1. “אם אין אני לי מי לי” -
על אחריות אישית בהכנת החופשה

רציונאל

החופש הגדול מזמן לנו מצב שבו התלמיד עצמאי ואחראי למעשיו למשך זמן רב 
יותר מאשר במהלך שנת הלימודים. זו הזדמנות ללמוד וליישם, והמבחן האמיתי 

לאחריות אישית ללא מחויבות חיצונית.

לכל אחד,  ונתרגל את האחריות שיש  סיפור  ידי  על  נמחיש  זו  במהלך הפעלה 
את החשיבות הגדולה שבנטילת אחריות ואת העובדה שאין אחר שיוכל למלא 
את המשימה מלבדו. כל זאת מתוך הבנה שאחריות צריכה לבוא לידי ביטוי כבר 

בגילאים הצעירים.

קהל היעד

תלמידי כיתות א-ו

מטרות 

מוטלת  בחופשה  למעשיהם  האחריות  כי  התלמידים  למודעות  להביא   ●
עליהם.

התלמידים יבינו את אחריותם גם כלפי סביבתם.  ●

עזרים

נספח מספר 1: ציורי “מצבים בחיים שלי”.

נספח מספר 2: דפי “רשימת האחריות שלי”, כמספר המשתתפים.

שקיות ניילון לאיסוף אשפה, כמספר הקבוצות.

מהלך ההפעלה

שלב א - במליאה

המנחה יכתוב במרכז הלוח את המשפט “אם אין אני לי מי לי”.  ●

נשיא  הזקן,  הלל  אמר  הזה  המשפט  את  כי  למשתתפים  יספר  המנחה   ●
התייאש  לא  הוא  אבל  מאוד,  עני  הזקן  הלל  היה  מחייו  בחלק  ישראל. 
ובמעט הכסף שהיה לו פרנס את משפחתו ולמד תורה עד שהיה לנשיא 
ישראל. הוא רצה ללמד אותנו שכל אחד מאתנו צריך להתאמץ, להשתדל 

ולהתקדם ולא לסמוך על אחרים שיעשו זאת עבורו.

יכול לעשות  הוא  יבקש מכל משתתף לחשוב על דברים אותם  המנחה   ●
ולומר זאת בפני המליאה, ואת דבריו יפתח במילים: “אני יכול/ה להיות 

אחראי/ת”.

המנחה יכתוב את הצעות התלמידים על הלוח סביב המשפט “אם אין אני לי  ● 
מי לי”.

יכולים  שהם  רבים  דברים  שישנם  יראו  שהמשתתפים  חשוב  )למנחה:   ●
לעשות, אין צורך להתעכב על כל פרט.(
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 ציורי “מצבים בחיים שלי"

ערב

הורים מטבח אחים קטנים

משפחה
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שלב ב - מליאה

המנחה יתלה על הלוח את דפי הציורים המתארים מצבים שונים מחיי המשתתפים 
)נספח מס’ 2(.

המנחה יבקש מכל משתתף לחשוב על משהו שבו הוא יכול לקחת אחריות בזיקה 
לאחד הציורים )כיתה, משפחה, הורים, אחים קטנים, בוקר, ערב, מטבח, ספר, גן 

משחקים וכו’(.

כל משתתף ייגש ללוח, יבחר את אחד הציורים ויאמר למליאה על מה ביכולתו 
לקחת אחריות. המשפט יתחיל במילים: “אני יכול להיות אחראי...”

משפטים לדוגמה:

אני יכול להיות אחראי להתפלל כל בוקר.

אני יכול להיות אחראי לשמור על האחים שלי.

אני יכול להיות אחראי על סידור המיטה שלי.

אני יכול להיות אחראי על הכנת המערכת שלי.
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המנחה יקרא באוזני המשתתפים את הסיפור הבא:

המלך שאהב מיץ

במדינה אחת חיו אנשים רבים ולהם מלך אחד. המלך 
הייתה  למלך  אותו.  אהבו  והם  מדינתו  אנשי  את  אהב 
אהבה מיוחדת, הוא אהב מאוד לשתות וגם לראות מיץ.

ועוזריו רצו להפתיע אותו במתנה  יום הולדתו של המלך התקרב 
ידוע לכל, שהדבר  משמחת. למשרת האישי של המלך היה רעיון. 
שהמלך הכי אוהב הוא מיץ. מול החלון הגדול בארמון המלך הייתה 
יראה  הולדתו  יום  בבוקר  אם  המלך  ישמח  כמה  גדולה.  בריכה 

שהבריכה הגדולה שמול ארמונו מלאה במיץ.

כדי שכל התושבים יוכלו להיות שותפים במתנה העלה העוזר רעיון 
פשוט. כל אחד מהתושבים יקנה בקבוק מיץ אחד. בלילה שלפני 
יום ההולדת יבואו כל התושבים אל חצר הארמון וישפכו את בקבוק 

המיץ שלהם לבריכה ובבוקר הבריכה תהיה מלאה במיץ.

באותה מדינה גר שואב מים עני וטוב לב. גם שואב המים רצה לתת 
את חלקו במתנה למלך האהוב, והוא לקח את מעט הכסף שחסך 

לעצמו וקנה בקבוק מיץ.

את  המים  שואב  לקח  העיר,  תושבי  כל  כמו  ההולדת,  יום  בליל 
הבקבוק ויצא לדרך לכיוון הארמון. בדרכו לארמון הוא הסתכל על 
הבקבוק ורצון עז מילא אותו לטעום מעט מן המיץ. שואב המים 
פתח את הבקבוק ושתה לגימה קטנה. אף פעם הוא לא טעם מיץ. 
והמיץ היה לו טעים מאוד. הוא נהנה כל כך מהמשקה, ורצה 
קטנה.  טעימה  עוד  לעצמו  ולקח  נוספת,  לגימה  לשתות 
המים  שואב  גילה  קטנות  לגימות  של  דקות  כמה  לאחר 
שהבקבוק התרוקן. שואב המים נבהל מאוד, אבל אחרי 
כמה דקות חשב לעצמו: לא נורא אם שואב מים עני 
הבקבוק  את  אמלא  מיץ.  בקבוק  פעם  שתה  שכמוני 
במים, ומכיוון שאבוא בלילה, אף אחד לא יבחין שיש 
בבקבוק מים ולא מיץ. ובבוקר אף אחד לא ישים לב 

שאחד התושבים שם מים במקום מיץ.

בבוקר יום הולדתו, התעורר המלך ממיטתו שבארמון. 
החצוצרות  תרועת  ולקול  סגור  היה  החדר  וילון 
את  לראות  ציפו  וכולם  הוסט  הוילון  הקהל  ולציפיית 

בריכת המיץ המרשימה.

הלם ותדהמה הכו בכל הצופים. בריכת מים גדולה ניצבה 
מול ארמון המלך. מים שקופים, צחים ונקיים מילאו אותה.
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שאלות לדיון:

מדוע לדעתכם לא היה מיץ בבריכה?  ●

האם היו עוד אנשים שחשבו לעצמם את מה ששואב המים חשב לעצמו?  ●

מה היה צריך להיות כדי שהמצב הזה לא יקרה?  ●

האם יש לכם דוגמה לדבר כזה בחיים שלנו?  ●

שלב ג - קבוצתי

המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות ארבעה משתתפים.

כל קבוצה תקבל שקית ניילון.

בפסולת  הניילון  שקית  את  ולמלא  לחצר  לצאת  מהמשתתפים  יבקש  המנחה 
)במשך שלוש דקות(.

שלב ד - מליאה

שאלות לדיון:

מי, לדעתכם זורק כל כך הרבה פסולת בחצר?

מדוע, לדעתכם יש כל כך הרבה לכלוך?

המנחה יסכם כי כל אחד צריך לקחת אחריות על מעשיו ויש לכך השפעה על 
כולם.

מומלץ להביא דוגמאות נוספות.

שלב ה - אישי

כל משתתף יכין לעצמו את “רשימת האחריות שלי” )נספח מס’ 2(

למנחה:

חשוב שכל המשתתפים יכתבו דברים אמיתיים, שהם באמת יוכלו לעשות בכל 
ימי  בכל  לראות  יוכל  במקום שהמשתתף  בבית  לתלייה  מיועדים  הפתקים  יום. 

החופשה.

על פי חמ”ד של חופש מינהל חברה לנוער, מינהל החינוך הדתי
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ג. פרשיות החודש - קפד ראשו וקפד זנבו / עוזי קייש

 פרשת קורח                  
חרוץ, מתמיד, זריז וער בעבודתו. ____   א(  

קפד זנבו  
מהו הפרי כפי שכתוב בפרשה אשר פרח על המטה של אהרן? "ויצץ ציץ   

ויגמל ____" )בלשון יחיד(

לא   לכשאפנה אשנה שמא  "ואל תאמר  מעבודתו.  פנאי, השתחרר  מצא  ב(  
____" )משנה, מסכת אבות פרק ב משנה ד(  

קפד זנבו  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: שם לב ל-? "אל - ____   

אל-מנחתם" 

)בהשאלה בדומם( מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: קיבל  ג(  
אל קירבו, קלט, ספג?            "ופצתה האדמה את-פיה ו-____ אתם"

קפד זנבו  
)בהשאלה( נכשל, נתנסה בדבר בלתי-נעים. ____ גלולה מרה  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה ליבול עשיר, שפע התבואה או פרי  ד(  
הגפן? "כדגן מן-הגרן וכ-____ מן-היקב" 

קפד זנבו  
בכל שיעור גובהו, בכל אורך גופו. "____ קומתו" )שמואל א כח, כ(  

בלה, נשחק, נתפורר. "שמים כעשן  ____" )ישעיה נא, ו( )בלשון יחיד( ה(  

קפד ראשו  
כיצד נקראת בפרשה - ברית-עולם, ברית העשויה להתקיים לאורך ימים?   

"ברית - ____"  

בלשון  )לא  יחיד(  )בלשון  יום"   - "כ-____  יום.  קשה  ה(  ג,  איוב  )על-פי  ו(  
סמיכות(

קפד זנבו  
מהו הביטוי בפרשה לאנשים מרדנים וממרים? "בני - ____"    

פרשת חקת                  
סערה , רוח עזה וסוערת מאוד. "וכגלגל לפני  ____" )ישעיה יז, יג( א(  

קפד זנבו  
בימינו הוא נקרא "הים האדום". כיצד הוא נקרא בפרשה? ים - ____    

כינוי לברכה השלישית בתפילת "שמונה-עשרה" החותמת במילים "הא-ל  ב(  
הקדוש".  ____  )בכתיב חסר(

קפד זנבו  
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ונקברה מרים כפי שכתוב בפרשה?  בו מתה  מהו שמו של המקום אשר   
"וישב העם  ב-____  ותמת שם מרים ותקבר שם" 

התחשב, חשב לראוי לתשומת-לב, לשיתוף וכו'. הביא  ____  ג(  

קפד ראשו  
מהו שם העיר של מלך האמורי כפי שכתוב בפרשה? "כי ____ עיר סיחן   

מלך האמרי"

 ____ "חגלה   אביהן.  נחלת  להן  שביקשו  חפר  בן  צלפחד  מבנות  אחת  ד(  
ותרצה" )במדבר כו, לג(

קפד זנבו  
מהו הביטוי בפרשה לדרך ראשית, דרך שעוברי-דרכים רבים עוברים בה?   

"דרך ה-____"

מהו הביטוי על סמך הכתוב בפרשה המתאר: לא יכול לסבול עוד-בקשר  ה(  
לדרך הארוכה שהעם הלך? "___ נפשו"

קפד זנבו  
דיבור חז"ל המזרז את האדם להרבות בעיסוק בתורה ובמצוות כל עוד הוא   
חי ומסוגל.                     "היום ____ והמלאכה מרובה" )משנה, מסכת 

אבות פרק ב משנה טו(

איזה עם סרב לבקשת משה רבנו שבני-ישראל יעברו דרכו ככתוב בפרשה?  ו(  
"ויאמר אליו ____ לא תעבר בי"

קפד זנבו  
ראש הנתינים בימי עזרא. "ואצוה אותם על- ____" )עזרא ח, יז(   

פרשת בלק                  
אביו של בלק מלך מואב בימי משה רבנו כפי שכתוב בפרשה. ____  א(  

קפד ראשו  
גורל, חרס או שבר-אבן וכדומה שמטילים בקלפי כדי לחרוץ על פיו דבר.   

"בחדש הראשון... הפיל ___ הוא הגורל" )אסתר ג, ז(

למעבר?  צרה  למילים:שביל,דרך  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי  ב(  
"ויעמד מלאך ה' ב-____ הכרמים"

קפד ראשו  
ואופייני  מיוחד  קול  השמעת  אגב  הפה  דרך  הריאה  מן  אוויר  התפרצות   

כתגובה של אברי-הנשימה. ___ )בכתיב חסר( 

מהי המילה בפרשה המתארת כעין כידון קצר שפינחס לקח בידו? "ויקם  ג(  
מתוך העדה ויקח ___ בידו" )בכתיב חסר( 

קפד זנבו  
מאבותיו של דוד המלך. בן חצרון ואבי עמינדב. ____ )רות ד, יט(   

דבר-מה?  משהו,  כלום,  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי  ד(  
"היכל אוכל דבר  ____" 
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קפד ראשו  
עם, לאום , קיבוץ גדול של בני-אדם אשר להם מוצא ועבר משותף. "שלשה   
סימנים יש ב-____ זו )ישראל( הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים" )גמרא 

בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א( 

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: התרגל, היה רגיל? "____  ה(  
לעשות לך כה" )גוף שלישי, עבר(

קפד ראשו  
משל חכמינו בשבח הלימוד בחבורה שבה כל אחד עוזר ומסייע לחבירו.   
"אין ____ מתחדדת אלא בירך של חברתה" )מדרש רבה, בראשית פרשה 

סט(

עיר בנחלת אפרים. "עברי לכם יושבת ____" )מיכה א, יא( ו(  

קפד זנבו  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: בשלווה, לאט? "והגדתי לך   

וילך ____" 

פרשת פינחס                  
יום ראש-השנה שתוקעים בו בשופר ככתוב בפרשה. "יום ____" א(  

קפד ראשו  
ה'  עדת  תהיה  "ולא  בפרשה.  שכתוב  מנהיג,מנהל,ראש-כפי  )בהשאלה(   

כצאן אשר אין-להם ____" )בכתיב מלא(

עריכת חשבון, סיכום מספרים, פעולות וכדומה. ____ )בכתיב מלא(  ב(  

קפד ראשו  
אחד מבני יששכר הכתוב בפרשה מהיורדים עם יעקב למצרים. "ל-____   

...לשמרן משפחת השמרני"

ראש בית אב לשבט בנימין בימי משה רבנו כפי שכתוב בפרשה. "לאשבל  ג(  
משפחת האשבלי   ל-____"  

קפד ראשו  
מלך צור בימי דוד ושלמה. ____ )שמואל ב ה, יא(   

ידידו הנאמן, חברו. איש -  ____  ד(  

קפד זנבו  
 - ברית  מדינות.  בין  או  אנשים  בין  ידידות  חוזה  בפרשה(  הכתוב  )על-פי   

 ____
)על-פי  גדולים"  הרים  בין שני   ____ "הכניס  גדולים.  בין  בויכוח  התערב  ה(  

גמרא בבלי מסכת יבמות דף טו עמוד ב( 

קפד זנבו  
מתי צריכים בני-ישראל לפי הכתוב בפרשה להקריב עולה ל-ה'? "וב-____    

חדשיכם תקריבו עלה" )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
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תעודה , כתב שיש בו אישור לדבר-מה ושנוהגים להסתמך עליו.  ____   ו(  

קפד ראשו  
כיצד מתואר בפרשה האופן שבו העביר ונתן משה רבנו מחכמתו ומתורתו   

ליהושע בן-נון?                 "ו-____ את-ידך עליו" )גוף שלישי, עבר(

פרשת מטות-מסעי                  
מדוע לפי הכתוב בפרשה קצף משה רבנו על פקודי החיל,שרי האלפים  א(  
ושרי המאות לאחר שהיכו את המדינים? “ויאמר אליהם משה החייתם כל 

 ”____ -

קפד זנבו  
)ספר  אוהבים"  לשני  צר  המחט   ____ "אין  ונאמנה.  עזה  לאהבה  משל   

"מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול, שער האהבה כה, ד(

הגלעד  בחבל  האמורי  של  חוותיהם  את  לכד  אשר  יוסף  בן  מנשה  מבני  ב(  
וקראם על שמו ככתוב בפרשה. ____  

קפד ראשו  
שמו של החודש במקרא הוא: "ירח זיו" - נקרא בשמו הידוע: ____ )בכתיב   

חסר(

בפרשה?  שכתוב  כפי  ביותר שבארץ-ישראל  הארוך  הנהר  של  שמו  מהו  ג(  
"אל- תעברנו את ה-___" 

קפד זנבו  
הכניע. "אז  ____ שריד לאדירים עם" )שופטים ה יג(  

כיצד נקראים בפרשה שש הערים שהוקצו בימי קדם שינוס אליהם כל מי  ד(  
שרצח בשגגה?                "ערי ____  תהיינה לכם"

קפד זנבו  
שאינו מחמיר, שאינו מרבה בחומרות ובהקפדה. "הלכה כדברי ה- ____"   

)בכתיב חסר( )גמרא בבלי מסכת עירובין דף מו עמוד א(

מקום בגבולה הדרומי של ארץ-ישראל כפי שכתוב בפרשה. "חצר - ____"  ה(  

קפד ראשו  
אבן-ריצוף יקרה. "רצפת בהט-ושש ו-____ וסחרת" )אסתר א, ו(  

הגבל  "...וירד  צד, קצה?  למילים:  הזהה במשמעותה  המילה בפרשה  מהי  ו(  
ומחה על- ____ ים-כנרת קדמה"

קפד זנבו  
ו-___   ליצים  שכינה:___   פני  מקבלות  אין   . .  . "ארבע  מחלקה.   קבוצה,   
מסכת  בבלי  )גמרא  לשון-הרע"  מספרי  ו-___  שקרנים  ו-___   חניפים 

סוטה דף מב עמוד א(
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פרשת דברים
שכתוב  כפי  האמורי  את  הקב”ה  דימה  ועוקץ  כנפים  בעל  חרק  לאיזה  א(  
בפרשה?                      “וירדפו אתכם כאשר תעשינה ה-____”  )בכתיב 

מלא(

קפד ראשו  
נבער מדעת, עם הארץ, אדם שלא למד כלום. "אין ____ ירא חטא" )מסכת   

אבות פרק ב, משנה ה( )בלשון רבים( 

מהו שמה של העיר השוכנת על חוף מפרץ ים-סוף כפי שכתוב בפרשה?  ב(  
"ונעבר... מ-____ ומעצין גבר" 

קפד זנבו  
את  בה  לנגח  במלחמה  קדם  בימי  בה  שהשתמשו  מיוחדת  קורת-ברזל   

חומת האויב ולהבקיעה.  ____ - ברזל 

מהו שמו של הר חרמון בפי האמורים כפי שכתוב בפרשה? "והאמרי יקראו- ג(  
לו  ____" 

קפד ראשו  
שדה שנחרש.  "...לכם ____  ואל-תזרעו אל-קצים" )ירמיה ד,ג(  

מהו שמו של ההר כפי שכתוב בפרשה שלפי פרוש רש"י אילמלא חטאו  ד(  
בני-ישראל הם היו עוברים דרך הר זה לארץ המובטחת? "ונסב את-הר - 

____  ימים רבים"
קפד ראשו  

כינוי בימי התלמוד לתכשיט של נשים שעליו מצוירת או בו חקוקה דמות   
ירושלים וחומותיה.               "____ - של - זהב" )משנה ,מסכת שבת פרק 

ו , משנה א( 

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה מיטה? "____  ברזל" ה(  

קפד זנבו  
מהו שמה של עיר הבירה של מואב שניתנה לבני-לוט ככתוב בפרשה? "כי   

לבני-לוט נתתי את- ____ ירשה"

בני-ישראל.                                  בראש  ללכת  וגד  ראובן  של  החיל  בני  את  ציווה  הקב"ה  ו(  
המילה המתאימה לתאור זה בפרשה: "הארץ הזאת לרשתה  ____ תעברו 

לפני אחיכם" )בלשון יחיד(

קפד זנבו  
)על יסוד איכה ד,ו( ביטוי המתאר לא נגעו בו , לא מיששו אותו ידיים.  "לא    

____ בו ידים"
  

פרשת ואתחנן
כיצד מכונה לפי פירוש רש”י בית המקדש בפרשה? “אעברה-נא...וה-____”  א(  

)בכתיב חסר(

קפד זנבו
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- של - ביצה" )גמרא בבלי מסכת שבת דף עז עמוד ב(  "ו-____  חלבון.   
)בכתיב חסר( 

נאלם, לא יכול להניע את לשונו לדבר. "____  לשונו לחכו" )על-פי תהלים  ב(  
קלז,ו( 

קפד זנבו  
אחרי-,  כרוך  ב-,  אחוז  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי   
ניצמד?                                               "ואתם ה-____ ב-ה' ")בלשון יחיד(

אותו.                                     לחתוך  מנת  על  העץ  על  הבא  עצים  חוטב  המתאר  ביטוי  ג(  
"עלה עליו ה-____"  )על-פי ישעיה יד, ח( )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
ויוצא אתכם  ה'  "ואתכם לקח  כינוי מליצי בפרשה למקום שעבוד קשה.   

מ-____ - הברזל" 

שחרר את האסירים. "ה'  ____ אסורים" )תהלים קמו, ז( ד(  

קפד זנבו  
"ונשארתם  רבים.  לא  בני-אדם  מעטים,  אנשים  המתאר  בפרשה  ביטוי   

____ - מספר"
עצירת גשמים, תקופה ממושכת של חוסר גשמים. ____ )בכתיב חסר( ה(  

קפד זנבו  
אחת משלושת ערי מקלט שיעד משה רבנו בעבר הירדן המזרחי בנחלת   

ראובן ככתוב בפרשה. "את- ____  במדבר"

בבית  בה  כינוי לשבת הראשונה שאחרי תשעה באב על-שום שקוראים  ו(  
הכנסת את ההפטרה הפותחת במילים " ____ ____  עמי" )ישעיה פרק מ( 

שבת - ____

קפד זנבו  
עשיתי"  מה  לאמר  על-רעתו   ____ איש   "אין  מדעתו.  בו  חזר  התחרט,   

)ירמיה ח, ו(

פרשת עקב                           
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: אכלת די צורכך, סיפקת  א(  

את רעבונך? “ואכלת  ו-____ וברכת” 

קפד ראשו  
בלשון-הדיבור( בו בזמן בדיוק , בזמן אחד. ____ ובעונה אחת  (

משל לדבר הקיים לעד , לעולם ועד כפי שכתוב בפרשה. "כימי ה-____  ב(  
על-הארץ"

קפד ראשו  
הוא בוכה הרבה. "עיני יורדה ____" )על יסוד איכה א, טז(   

איזה חרק ארסי ובעל עוקץ הרג את הגויים שהסתתרו מפני בני-ישראל  ג(  
ככתוב בפרשה?                   "וגם את ה-____ ישלח"  
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קפד ראשו  
)בהשאלה מהושע יב, ב( נטה אחרי ההבל. ____ - רוח   

הביא מורך בליבו, ריפה את ידיו.   ____  את לבו )על-יסוד יהושע יד, ח(  ד(  
)בלשון יחיד( )גוף שלישי, עבר(

קפד ראשו  
"ה-____  מבחן?  ניסיון,  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי   

הגדלת אשר-ראו עיניך" )בלשון יחיד(

מהו שמו של אחי גלית הגתי שהיכה אותו אלחנן? _ ___  )דברי-הימים א'  ה(  
כ, ה(

קפד זנבו  
)בהשאלה מהפרשה( אין די לו לאדם בסיפוק צרכיו הגופניים אלא עליו   
לספק גם את צרכיו הרוחניים.          "לא על- ה-_____  לבדו יחיה האדם"

מהימן, שאפשר לסמוך עליו שלא יכזיב. ____ )בלשון רבים( ו(  

קפד ראשו  
המפורט  לפי  ארץ-ישראל  בהם  שנשתבחה  והכרם  השדה  צמחי  שבעת   

בפרשה. שבעת ה-____

פרשת ראה                          
הר הברכה בקירבת שכם כפי שכתוב בפרשה.   “ונתתה את-הברכה על- הר  א(  

 ”____ -

קפד ראשו  
כינוי להקדוש-ברוך-הוא היודע מחשבות ליבו של כל אדם. "חכם ה-____"   

)גמרא בבלי מסכת ברכות דף נח עמוד א( 

ביטוי על יסוד הכתוב בפרשה המתאר: בא הקץ לנדודיו ולטילטוליו, הונח  ב(  
לו. "בא אל ה-____ ואל-הנחלה" 

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

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

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

הסכים, התרצה. "אך-בזאת ____ לכם" )בראשית לד, טו( ד(  

קפד ראשו  
נפש"   -  ____  " חשק.  תשוקה,  המתאר  בפרשה  הכתוב  יסוד  על  ביטוי   

)בכתיב חסר(

בן אפרים מאבותיו של יהושע בן-נון. "ורשף ו-_ __ בנו" )דברי-הימים א' ז,  ה(  
כה(
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קפד זנבו  
 -  _____" תקומה.  לו  שאין  עי-מפולת  נצחי,  חורבות  לגל  בפרשה  ביטוי   

עולם"

לאדם  "אסור  הדרושה.  הכמות  את  מכילה  שאינה  מידה  פגומה,  מידה  ו(  
או יתרה בתוך ביתו" )גמרא בבלי מסכת בבא בתרא  שישהה מדה ____ 

דף פט עמוד ב(

קפד ראשו  
ביטוי על-יסוד הכתוב בפרשה המתאר את דברי הנביא או חולם החלום:   

הוציא עליו לעז, דיבר בגנותו. "דיבר- ____ עליו"  
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סיפור החודש

החסיד והשר הגוי
היה שונא חסיד אחד שקדן על  וביותר  גדול,  גוי שהיה אנטישמי  מעשה בשר 
תורה ותפילה יומם ולילה, שמנהגו היה להשכים בקיץ ובחורף ועטוף בטלית לילך 

לבית המדרש ללמוד וללמד.

רקם אותו שר מזימה, איך לסכן את חייו של החסיד. ציווה על משרתיו לחפור בור 
בלילה באותו השביל ממש, בו היה מהלך החסיד עם השכמה, ולהסוותו בכיסוי 

דק.

מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו ליהודי אורח חשוב, והיה מסיח עמו בתורה 
עד שעה מאוחרת בלילה, ולמחרת לא השכים אלא כשהחמה כבר זרחה בגבורה, 

קם והלך כדרכו לבית המדרש. ממילא הבחין בבור ועקף אותו.

באותו בוקר מיהר הגוי אל המקום בחשבו ברשעותו, שהחסיד ודאי כבר מת בבור 
העמוק. אך מה גדל תמהונו כשראהו מהלך לו בשלום ובנחת בריא ושלם, כדרכו 

בוקר בוקר. למה איחרת היום ללכת לבית התפילה שלכם? - שאל אותו.

לו החסיד, שבגלל השיחה הארוכה בדברי התורה עם אורחו איחר לקום  סיפר 
הבוקר.

נתן הגוי על כורחו שבח לאלוקי ישראל, סיבת הסיבות להצלת יהודיו-חסידיו.

פסק החוזה מלובלין ואמר:

עכשיו מובן לי הפסוק: “הללו ה’ כל גויים, כי גבר עלינו חסדו”.

ומזימותיהם  רשעותם  גודל  לפי  ישראל  שונאי  אבל  בניסו.  מכיר  הנס  בעל  אין 
יודעים גם יודעים גודל חסדי ה’ לישראל.

מתוך גביעי הזהב

שלוש מאות סיפורים חסידיים

בהוצאת צור-אות, ירושלים
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

תמוז-אב הם החודשיים בהם מסיימים את שנת הלימודים, מכינים מתנות 
והפתעות כהוקרה להורים ולמורים.

הנה כמה הצעות להכנת מתנות שכאלה:

אהילים

אהיל לתלות בחדר הכיתה, כמתנה להורה, למורה וכתרומה למתנ”ס, לבית הכנסת 
ולכל מקום להכרת תודה.

1. אהיל פשוט ביותר 
החומרים

בלון עבה ויציב.  ●

ניירות עיתונים + נייר לבן.  ●

קמח, מים, מלח )3 כוסות קמח, 1 כוס מלח, מים לפי הצורך(.  ●

צבעי גואש.  ●

חוט לתלייה.  ●

נייר צלופן צבעוני, סכין יפנית.  ●

ההכנה

מכינים דייסה דלילה מהקמח, מהמים ומהמלח.  ●

יש לערבב את המים הקרים עם הקמח והרבה מלח יחד כל   ●
הזמן על אש קטנה כדי שלא יהיו גושים.

יש לשים הרבה מלח משני טעמים: המלח שומר מפני עובש   ●
וגם מקלקל את הטעם לכן אין בל תשחית באוכל.

כאשר הדייסה מתקררת מנפחים את הבלון לגודל האהיל   ●
הרצוי

לוקחים חתיכות עיתונים גדולות ומניחים אחת על השנייה.   ●
חתיכות די גדולות שמכסות כשליש מהבלון. מכסים חצי 
בלון - עושים 4-3 שכבות ומייבשים יומיים-שלושה - רצוי 

בשמש.

לאחר הייבוש מנפצים את הבלון ונשאר האהיל חצי-עגול.  ●

מסמנים בעזרת לורד חלוקה ל-8-6 חלקים. בכל חלק אפשר   ●
)כמובן  יפנית  סכין  בעזרת  קישוטים  ולחורר  דוגמה  לצייר 
משאירים  שבוחרים  דוגמה  בכל  הבוגרים(.  לחניכים  רק 
סביב החור כ-2 ס”מ לפחות. כדי לאפשר הדבקת הצלופן 

מבפנים.

לחלק ל-6
או ל-8 חלקים
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מדביקים מבפנים נייר צלופן וצובעים מבחוץ. מחוררים חור בקצה העליון של   ●
הכדור וקושרים קשרים בחוט בפנים ומשחילים.

לחתוך דוגמאות 
בעזרת סכין 
ולהסיר אותן

להדביק צלופן 
צבעוני מבפנים

לקשור בחוט כמה 
קשרים ולהשחיל 

במבפנים

אפשר גם לגזור את 
השוליים בצורות שונות 

לקישוט

2. אהיל )מעט יותר קשה מהקודם(
החומרים

½ גיליון קרטון ביצוע.  ●

נייר צלופן צבעוני.  ●

סרגל, סכין יפני, עיפרון, חוט לתלייה.  ●

כדאי להכין מצע ולעבוד עליו )דיקט, פלסטיק - כדי לשמור על השולחן עליו   ●
עובדים(.

דבק פלסטי.  ●

סלוטייפ או מסקינטיפ.  ●

ההכנה

מציירים על קרטון הביצוע 6 או 8 פעמים את צורת האהיל )רצ”ב דוגמאות( - 
תלוי בדוגמה - מציירים אחד ומעתיקים אותו 8-6 פעמים. הדפנות צריכות להיות 

מחוברות )ראה ציור(.
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לא   - זהירות  ישר!(, אך  להיות  )חייב  וסרגל  יפנית  עוברים על הקווים עם סכין 
חותכים, רק מסמנים חריץ בחצי העובי כדי שנוכל להעמיד את הקונוס. הופכים 
לפני  ומעמידים  סוגרים  צלוטייפ  או  המסקינטיפ  עם  השני.  בצד  ומחזקים 
ובעזרת  ומציירים עליו את הדוגמה  שסוגרים משכיבים שוב את האהיל פתוח 

הסכין חותכים ומוציאים את החלק שנצפה בצלופן.

מחזקים עם צלוטייפ בצד ההפוך 
וסוגרים עם צלוטייפ בסוף
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אפשר להשתמש בדוגמאות הרצ”ב. מדביקים את הצלופן מבפנים לפי הדוגמה 
שחוררנו. 

יקר  יותר  - כמובן שזה  זכוכיות במקום הצלופן  למשקיעים אפשר גם להדביק 
ויותר מסובך.

מחט  בעזרת  או  חורים   4 לפחות  למעלה  לחורר  אפשר   - האהיל  את  סוגרים 
משחילים חוט ותולים.

נופך  עוד  שנותן  דבר  חלק,  ולא  ישר  לא  הוא  הקצה  הרצ”ב  בדוגמאות  הערה: 
לעבודה.

ככול שיהיו יותר צלעות, הקונוס יהיה יותר פתוח. ולהיפך ככל שלמטה יהיה יותר 
ומאמץ אפשר לעשות  זמן  כיון שהעבודה דורשת  יותר סגור  קונוס  צר תקבלו 

אותה כעבודה קבוצתית ולתלות בגן במתנ”ס.

מציירים את הדוגמה ומוציאים אותה

לחתוך חורים 
ולהשחיל חוט

ככל שיש יותר חלקים הקונוס יותר רחב

נדנדה / קרוסלה ביתית
ואחות קטנים גם  זו אפשר לעשות לשימוש בגן במתנ”ס, מתנה לאח  קרוסלה 
כתרומה למעון, לגן. גם עבודה זו אפשר לעשות בקבוצה. כדי להכין אותה צריך 

מינימום 2 חניכים - האחד מחזיק את הכדור והשני מדביק. 

החומרים

כדור גדול של התעמלות - אפשר להשתמש בו פעמים אחדות ולאחר מכן   ●
מחזירים לשימוש רגיל )הוא לא נפגם(.

לנפח אותו היטב.  ●

עיתונים ישנים.  ●

מעט שמן - 3-2 כפות.  ●
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דבק קמח - הכנה כמו באהיל, לחלופין דבק פלסטי מהול במים, שליש מים,   ●
שני שלישים דבק.
בגד ישן או כרית.  ●

ההכנה

השני  הילד  כלפי מטה,  בכדור  מחזיק  ילד אחד  היטב,  הכדור  מנפחים את   ●
מורח את השמן על החצי השני של הכדור )כדי שהדבק לא יידבק על הכדור 

ואפשר יהיה להוציאו בסוף(.

טובלים את חתיכות הנייר שנקרעו בערך לחצי גיליון ומדביקים על הכדור   ●
)יש לשים לב שהשכבה הראשונה שמונחת על הכדור תהיה ללא דבק וגם 
יש להקפיד ששכבה אחת תכסה את  שמים 7-6 שכבות אחת על השנייה. 
השנייה בקצוות הנייר כך שנקבל רקמה עגולה ויפה. תוך כדי עבודה כדאי 

ללטף את הכדור לקבלת רקמה חלקה ככול שניתן.

בסיום 7-6 השכבות מייבשים כמה דקות, לאחר מכן משחררים קצת אוויר   ●
מהכדור ומשחררים אותו מהשכבות בזהירות ונותנים לו להתייבש יום-יומיים.

גוזרים מסביב לחצי הכדור כדי ליצור מרקם יפה. אפשר לגזור בזיג זג, אפשר   ●
לקשט בצבעים - אם צובעים כדאי לעבור עליו בלקה כדי שהצבע לא ילכלך 

את הידיים.

להתנדנד  בפנים  לשבת  אפשר   - הכרית  או  הבד  את  פנימה  מכניסים   ●
ולהסתובב - שוב אחד יושב והשני מסובב.

הערה: לא צריך לעשות את זה עמוק - בהחלט מספיק חצי כדור - לא כדי   ●
שלא יהיה עמוק מדיי.

טובלים את חתיכות הנייר 
שנקרעו בערך לחצי גיליון 

ומדביקים על הכדור

 מוציאים את הכדור. אפשר לגזור
את השולים בזיג זג ולקשט בצבעים. 

כדאי למרוח שכבה של לכה.
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חודש אב
לא נשכח את תשעה באב כמובן - הכותל - שריד מקדשינו.

הכותל בתלת-מימד
החומרים

גופיה ישנה או בד כותנה - סדין ללא שימוש, העיקר שהבד לא יהיה עבה   ●
מדיי.

דבק פלסטי מעורבב עם מים - 2/3 דבק - 1/3 מים.  ●

ארגז ריק של שתייה קרה.  ●

צבעי גואש.  ●

מספריים.  ●

מקל של ארטיק או קרש ישר או אטב.  ●

ההכנה

חותכים את הקרטון של השתייה   ●
הקרה בגודל הרצוי להכנת הכותל.

גוזרים את הבד למלבנים ברוחב   ●
שרוצים את האבן בכותל ומוסיפים 

עוד 2-1 ס”מ בערך נוסף, כמובן 
שכל מלבן בגודל אחר כמו אבני 

הכותל.

מתחילים באבנים הגדולות למטה -   ●
מסמנים רק את הקרטון ברוחב כדי 

להקל להניח את הבדים.

טובלים את חתיכות הבד בתוך   ●
הדבק והמים. מתחילים בפינה. 

מקמטים את הבד באמצע מסביב 
עוברים עם מקל הארטיק או אטב 

או קרש ומיישרים כמו אבני הכותל 
שיש להם שפה סביב האבן.

אחרי הייבוש שאורך כיום - צובעים   ●
את הכותל בתוך הקמטים של הבד 

- צבע יותר כהה ומעט הקמטים 
בצבע יותר בהיר - כך מתקבל מראה 

תלת מימד. אפשר כמובן לגזור 
אנשים ולהדביק כמובן גם אזובים 

כיד היצירה היפה.

הערה: ראו חוברות קודמות להכנת נעליים לתשעה באב.

מיישרים 
סביב השוליים 

של כל אבן

צובעים את 
ריבועי הבד 
לפי ההוראות



61

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

חומר אור-קולי
רק   DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ”ד  חדשות 

באמצעות דיסק און-קי.  

פרטים בטל’ 02-56013032/3.

ימי בין המצרים
תוכניות DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(  

מתארים  ארכיאולוגים   - ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   - ירושלים   - עדות   
מימצאים  בעזרת  שני,  ובית  ראשון  בית  מימי  ירושלים  של  תולדותיה  את 

ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

על קמצא ובר-קמצא - )יסודי וחטיבת ביניים(( על קמצא ובר-קמצא חרבה   
ירושלים, על פי מסכת גיטין נה )סרט מצויר(.

תן לי את יבנה - )יסודי( )כ.ר( - דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ופעילותו בירושלים   
הנתונה במצור )מסידרת “קשת וענן”(.

איכה - )מבוגרים( - ירושלים שלפני החורבן, ביופיה ובתפארתה, כפי שהיא   
מתארים  ארכיאולוגים  הארכיאולוגיים.  ומהשרידים  מהמימצאים  מתגלה 
את התרבות החומרית, את מיבנה העיר לחלקיה ואת אורח החיים בה. הרב 
ישעיהו הדרי מבאר את משמעות החורבן והאבל, כפי שזה מתבטא בביטוי 
“איכה” ובמגילה. כמו כן מתואר הרקע הגיאופוליטי של כיבוש ארץ-ישראל, 

המצור על העיר, דרך כיבושה וחורבנה.

שבעים פנים - מבוגרים - ירון לונדון משוחח עם הרב הראשי לישראל, הרב   
ישראל מאיר לאו על הרקע והסיבות לחורבן הבית. הרב לאו מבאר את עניין 
שנאת חינם, משבר המנהיגות בזמן החורבן, על-פי המקורות והאגדות. כמו כן 

הוא עומד על הקשר בין חורבן ובניין, גלות וגאולה, סבל ונחמה.

ניגון לירושלים - )על-יסודי( - אברהם בורג משוחח עם ילדים על החורבן ועל   
תשעה באב ומשמעותו לימינו. בתוכנית משולבות אגדות על ירושלים ועל 

החורבן ושירי מקהלה.

אבני גורל - )חטיבת ביניים( - קורותיה של ירושלים, מראשיתה ועד ימינו: בית   
מקדש, העלייה לרגל, ירושלים בבניינה ובחורבנה.

לך ירושלים - )חטיבת ביניים( - סיפורה של ירושלים מימי האבות ועד ימינו.   
הסרט דובר רוסית ללא תרגום.

הכותל שבלב - )על יסודי( - סיפורים, אישים, זכרונות וחוויות סביב הכותל   
המערבי )בזמן המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ”ח ולאחר מכן(.

רחל אמנו - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה )מסידרת “קשת וענן”(.  

יוחנן בן זכאי, דובר  - סיפור חייו של רבן  )ר(  )לעולים(   - יוחנן בן זכאי  רבן   
רוסית עם תרגום )גשר(.

 

חומר עזר



62

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

רבי עקיבא - )לעולים( - סיפור חייו של רבי עקיבא. דובר רוסית עם תרגום.  

מקיפה  בצורה  מתאר  הסרט   - ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   - הגדול  המרד   
את המרד שקדם לחורבן הבית בתשעה באב. הסרט צולם במקומות שבהם 

התחולל המרד - בגליל, בגולן ובירושלים.

תמרורים - תוכנית לתשעה באב. תשעה באב הוא יום הזיכרון לחורבן ירושלם   
וגלות העם מארצו, ולשאר האסונות הלאומיים שקרו בתאריך זה. בתוכנית 
צילומים מאמירת קינות בבתי כנסת בירושלים וכתבי יד מקהילות יהודיות 

עתיקות. חוקרים מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

תכלת קטורת כלי המקדש מכון פוע”ה.  

מאחורי הכותל - הדגמת עבודת בית המקדש.  

ירושלים אור ואבן - אדריכלות ואמנות בירושלים.  

ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:  

 http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit /  
mekorot nose / moadim / beinhametzarim.htm
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פתרון לתשבץ תמוז - מנחם-אב

לאילחנבירחנס

מתניכיוהיחל

כנאנוקריהלע

חרכהיריעז

צתנמחרפאפרנ

ואוצלנרלדב

מנורחאהמיהו

הכיעמודתכ

חמצהמישנשיד

מוביגתמהבקנ

ישיכדעריוא

שרסאלפתלגתצ

יאהנואישהקר

דקרנשו

נובשחעדחפלצ

צמהבירמימרד
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פתרונות לפרשיות החודש - קפד ראשו קפד זנבו:
פרשת קורח:

 א( שקדן-שקד ב( תפנה-תפן  ג( בלעה-בלע ד( מלאה-מלא ה( נמלח-מלח  
ו( מריר-מרי 

פרשת חוקת:

א( סופה-סוף ב( קדשה-קדש  ג( בחשבון-חשבון ד( מלכה-מלך ה( קצרה-קצר  
ו( אדום-אדו 

פרשת בלק:

 א( צפור-פור ב( משעול-שעול ג( רמח-רם ד( מאומה-אומה ה( הסכין-סכין 
ו( שפיר-שפי             

פרשת פנחס:

א( תרועה-רועה ב( חישוב-ישוב ג( אחירם-חירם ד( שלומו-שלום ה( ראשו-ראש 
ו( מסמך-סמך  

פרשיות מטות-מסעי:

א( נקבה-נקב ב( יאיר-איר ג( ירדן-ירד ד( מקלט-מקל ה( אדר-דר  ו( כתף-כת 

פרשת דברים:

 א( דבורים-בורים ב( אילת-איל ג( שניר-ניר ד( שעיר-עיר ה( ערש-ער  
ו( חלוץ-חלו       

פרשת ואתחנן:

 א( לבנן-לבן  ב( דבקה-דבק  ג( כורת-כור ד( מתיר-מתי  ה( בצרת-בצר  
ו( נחמו-נחם 

פרשת עקב:

 א( שבעת-בעת ב( שמים-מים ג( צרעה-רעה ד( המסה-מסה ה( לחמי-לחם  
ו( אמינים-מינים 

פרשת ראה:

 א( גרזים-רזים ב( מנוחה-מנוח  ג( רענן-ענן ד( נאות-אות ה( תלח-תל 
ו( חסרה-סרה

קיץ בריא
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