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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסלו

 )אירועים, אתרים וגדולי מורשת(

חודש חשוון
הקדמה

חודש חשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין 
החודשים מתשרי.

חשוואן  מר  או  חשוון  השם  של  קיצורו  אלא  אינו  חשוון  שהשם  הסוברים  יש 
מים,  ַחשרת  מהביטוי  נגזר  שחשוון  אומרת  אחרת  סברה  שמיני.  ירח  שמשמעו 

שפירושו התעבות העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב, והיו בו כמה צרות מרות 
לישראל, או על שם מים - הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא 
ומצפה לו בחודש זה. כי מר פירושו טיפת גשם, כמו שנאמר בספר ישעיהו: "הן 

גויים כמר מדלי" )ישעיהו מ:טו(.

מרחשוון גם מלשון מרַַחִשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

מזלו של החודש
עקרב, הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב 

הצמא למים. 

שם החודש — בול
מצרים.  מיציאת  המתחיל  החודשים  מניין  לפי  השמיני,  החודש  נקרא  בתורה 
”ובשנה האחת-עשרה בירח  ירח בול, כנאמר בספר מלכים:  ובנביאים הוא קרוי 

בול הוא החודש השמיני” )מלכים א:ו:לח(.

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש מרחשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה 
המבול  ימי  של  יום  ארבעים  על  מרמז  בול  במילה  מופיעה  ואינה  מבול  במילה 
לרוב  יורדים  זה  ועוד שבחודש  כו בכסלו.  יז מרחשוון עד  שהציפו את העולם, 

גשמים הרבה.

אחרים אומרים ששמו בול - מלשון יבול - וכן בשם זה רמזים לסתיו המתקרב, כי 
בחודש זה מתחילה החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או מלשון בלל - היות 
שהעשב בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן 
המספוא אשר בבית. שם זה נזכר במקרא פעם אחת בלבד בקשר לחנוכת בית 

המקדש הראשון בידי שלמה המלך.

התפילות  שכן  התפילות,  רחש  את  באוזן  מעורר  חשוון  השם  שונות  דעות  לפי 
עדיין רוחשות בפיות בני ישראל מאז חודש תשרי.

על פי ”בסוד חודשי השנה”, ש”ז כהנא
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אירועים 
ר“ח חשוון 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.

המערבי.  לכותל  משה  שבימין  מביתם  אביו,  עם  שבת  מידי  הלך  כילד, 
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.

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

המולדת וגם למען חבריו.

לא  בבקעה,  המרדפים  בשנות 
חייליו  חיי  את  לסכן  מוכן  היה 
בחדר  עליהם  פוקד  שהוא  בעוד 

מאובטח. 

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

ספרים נדירים ועתיקים.

השבויים  למען  רבות  פעל 
והנעדרים.

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

יחפים  ללכת  צריך  ישראל  שבארץ  היה  גנדי  של  המרכזי  המוטו 
התנ"ך. של  פסוקים  על  דורך  אתה  דורך  שאתה  מקום  בכל  כי 

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.

ז בחשוון — בארץ-ישראל שואלים על גשמים
אומרים  העמידה  שבתפילת  השנים  בברכת 
ומטר לברכה“,  “ותן טל  ז בחשוון  החל מיום 
הספרדים  נוסח  לפי  האשכנזים;  נוסח  לפי 
ועד  עצרת  משמיני  עלינו...".  "ברך  אומרים 

צילום יעקב סער, לשכת העתונות הממשלתית
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בברכת  הגשם  ומוריד  הרוח  משיב   - גשמים  גבורות  מזכירים  בחשוון  ז 
תחיית המתים - הוא דרך שבח למקום וב-ז חשוון מתחילים גם לשאול 

ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא בחשוון ב ר“ח )2208 לבריאת העולם( — יום פטירת רחל אמנו
רחל אמנו נפטרה בלידתה את בנימין ונקברה בדרך אפרתה, ולא זכתה 

להיקבר ליד בעלה יעקב אבינו במערת המכפלה.

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על 
ידי השובים אותם בדרך אפרתה. כשעברו ליד קברה של רחל פרצו בבכי. 
באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, התפללה על בניה ואמרה: ריבונו 
של עולם, רוצה אתה להעניש את עמך ישראל על שעבדו עבודה זרה 
 שאין בה ממש, וראית בכך פגיעה. אני הרי הכנסתי לביתי את אחותי -
את  לה  ומסרתי  לביישה  שלא  ובלבד  לשתוק  והעדפתי  אחרת,  אישה 
הסימנים שקבעתי עם יעקב. אנא מחול להם והבלג על הכנסת העבודה 
קולך  “מנעי  ואמר,  הקב“ה  לה  נענה  שעה  באותה  המקדש.  לבית  הזרה 
מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש 

תקווה לאחריתך, נאום ה', ושבו בנים לגבולם“ )ירמיהו לא, טו-טז(. 
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יב בחשוון תשנ“ו )1995( — יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק 
רבין ע“ה

חותם  הימים,  ששת  מלחמת  רמטכ“ל 
הסכמי שלום עם ממלכת ירדן ואש“ף 

וחתן פרס נובל לשלום לשנת 1994.

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב 
החריף בציבור הישראלי. 

להתחלת  תנופה  נתן  זה  קשה  אירוע 
חשבון נפש בשכבות רבות בעם.

טז בחשוון תרצ“ט )1938( — ליל הבדולח
ליל הבדולח התרחש ביום השנה ה-15 ל“פוטש“ של היטלר בשנת 1923. 

הוא ניסה כבר אז לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

ראשי הנאצים מצאו לנכון לציין יום זה לפגיעה ביהודים וברכושם. מראש 
כנסת,  בתי  לשרוף  השונים,  במקומות  היטלר  מפלגת  אנשי  התבקשו 
להרוס חנויות ודירות של יהודים )בתואנה של חיפוש נשק(, לאסור גברים 

יהודים, וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".
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אירוע ההתנקשות בפאריס במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה שבפריז 
את  מילאו  המוסתים  והגרמנים  זה  לזעם  המניע  את  סיפק  יהודי  בידי 
בגרמניה  הכנסת  בתי  כל  כמעט  נהרסו  ובהתלהבות.  בשמחה  חלקם 
)בתחילת המאה ה-20 היו בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת(, חוללו בתי קברות 
ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות יהודים נרצחו או נפצעו, יותר 

מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.

כט בחשוון תשע“א )2010( — חג הסיגד
שמו  ומקור  ישראל“,  “ביתא  אתיופיה,  יהודי  של  חגם  הוא  הסיגד  חג 
הוא מהשורש ס.ג.ד שפירושו לסגוד, להשתחוות. החג חל 50 יום לאחר 
לאלוהיו  העם  בין  הברית  חידוש  את  בו  חוגגת  והקהילה  הכיפורים,  יום 
ולתורתו, זכר לאמנה שכרתו עזרא ונחמיה לעם ישראל בשובו מגלות בבל 
צמים  הסיגד  בחג  נחמיה ט:א-ג(.  )ראה  הספירה  לפני  החמישית  במאה 
וזכות  המקדש  בית  לבניית  ותחנונים  תפילות  נושאים  אתיופיה  ויהודי 
לעלות לארץ-ישראל והקהילה כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, המצטרף 
לחשבון הנפש של הפרט שנערך ביום הכיפורים. בישראל ממשיכים בני 
הקהילה לחגוג את חג הסיגד מדי שנה על ידי עלייה לירושלים ותפילה. 
הטקס והחג מתקיימים באזור טיילת ארמון הנציב ובכותל המערבי, שם 
את  ולחזק  החג  את  לחגוג  האתיופית  העדה  בני  שנה  מידי  מתכנסים 

זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

הרב שרון שלום, מן הקהילה האתיופית, מציין חמש נקודות משמעותיות בחג:  

הזכרת מתן תורה וחיזוק הקשר של הציבור עם התורה 	0

חידוש הברית עם ה' כפי שעשו העולים בימי עזרא 	0

הקושי  למרות  והמצוות,  היהודית  הזהות  על  לשמירה  הקהילה  עידוד  	0

והבידוד משאר העם

יום צום, חזרה בתשובה ותחינה לישועה משמים 	0

יצירת אחדות בקהילה. 	0
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חודש כסלו
הקדמה

חודש כסלו הוא החודש התשיעי למניין החודשים מניסן והחודש השלישי למניין 
החודשים מחודש תשרי. 

השם כסלו נזכר בתנ“ך: “בארבעה לחודש התשיעי בכסלו“ )זכריה ז, א(.

היו  החודשים שעליהם  מן  הוא  זה  חודש  כן  ועל  החנוכה  חג  חל  כסלו  בחודש 
שליחי בית דין יוצאים מירושלים לכל חלקי הארץ ולגולה כדי להודיע על קידוש 

החודש.

על פי מסורת קדומה נראתה הקשת בענן לראשונה בחודש כסלו. יש מפרשים 
האומרים כי ה' כרת עם נח את הברית שבה הבטיח שלא להביא עוד מבול על 

הארץ בחודש כסלו.

כינס בכסלו  כי  עזרא  ובספר  בו  מסופר  כסלו.  בחודש  מתחיל  נחמיה   ספר 
עזרא את העם השבים מבבל לירושלים כדי להבדילם מן הנשים הנכריות )ראה 

עזרא י, יט(.

מזל החודש — קשת
בענן.  הקשת  לעיתים  נראית  ובו  הגשמים  חודש  שהוא  לפי 

בחודש זה ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים.

שם החודש

יש  כסיל.  בשם  הידועה  הכוכבים  לקבוצת  קשור  כסלו  השם  כי  אומרים  יש 
הסוברים כי השם כסלו בא מלשון כסל, היינו תקווה, כמו הפסוק מספר תהילים 

“וישימו באלוהים כסלם...“ )תהילים עח, ז(.

מנהג ישראל להרבות בימי החנוכה במתן כסף )דמי חנוכה(. רמז לכך מצאו בצליל 
שמו של החודש המרמז על הכיס ועל הלב שהם קשורים יחדיו. זו לשון המימרה 

העממית “כל מי שכיס לו - ייתן מעות מן הלב“.

על פי “בסוד חודשי השנה“, ש“ז כהנא

אירועים
בירת  ירושלים כעל  גוריון מכריז על  בן  דוד   —  )1949( יד בכסלו תש“י 

מדינת ישראל
תוכנית החלוקה קבעה כי ירושלים תהיה חלק מאזור בפיקוח בינלאומי 
זר שימונה על  בית לחם(, באמצעות מושל  גם את  לכלול  היה  )שאמור 
במלחמת  האזור.  של  התושבים  מנציגי  שתורכב  ומועצה  האו"מ,  ידי 
)בית לחם נותרה בידי  ירדן  ירושלים בין ישראל לבין  העצמאות חולקה 
ירושלים המערבית כעל חלק משטחה  ירדן(. מדינת ישראל הכריזה על 

בהחלטת ממשלה מיום 2 באוגוסט 1948.
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 ,1949 בדצמבר  רק  התקיימה  המדינה  בירת  כעל  העיר  על  ההכרזה 
באמצעות הודעה שהביא ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, בפני מליאת 
הכנסת, שכללה בקשה מן הכנסת להעביר את ישיבותיה לירושלים. הכנסת 
ההכרזה  בירושלים.  הבאות  ישיבותיה  את  וקיימה  ההודעה,  את  אישרה 
יריחו  ועידת  כינוס  הבינלאומית:  בזירה  התפתחויות  רקע שתי  על  באה 
שבה הכריזה ירדן על סיפוח הגדה המערבית, ובכלל זה מזרח ירושלים, 
יישום החלק בתוכנית החלוקה  ודיון בעצרת הכללית של האו"מ בדבר 
שעוסק בבינאום ירושלים ובית לחם. גורמים רבים בעולם, בייחוד נוצרים-
לקביעתה  ובפרט  לירדן,  ישראל  בין  ירושלים  לחלוקת  התנגדו  קתולים, 
של ירושלים כבירת מדינת ישראל, ופעלו להקמת גוף בינלאומי שישלוט 
בעיר, ואשר בו יהיו נציגי היהדות, הנצרות והאסלאם. הדיון בעצרת האו"מ 
נעשו  לא  אך  ירושלים,  את  לבנאם  הקוראת  החלטה  בקבלת  הסתיים 
של  הראשונה  ישיבתה  למעשה,  ההחלטה.  את  ליישם  רציניים  ניסיונות 
הכנסת ב-14 בפברואר 1949 )טו בשבט תש“ט( התקיימה בבניין הסוכנות 
היהודית בירושלים, אולם ישיבותיה הבאות של הכנסת, עד דצמבר 1949, 
מוסדות  גם  בתל-אביב.  רמו  סן  ובמלון  קסם  קולנוע  בבניין  התקיימו 
המדינה האחרים פעלו מתל-אביב עד שהועברו בהדרגה לירושלים החל 
מדצמבר 1949. השגרירויות הזרות שמוקמו בתל-אביב נשארו בה לאור 

היעדר ההסכמה הבינלאומית להכרזת ישראל על בירתה.

על פי הדף היומי לתולדותינו

צילום הנס פין, לשכת העתונות הממשלתית
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יז בכסלו תש“ח )1947( — עצרת האו“מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל 
והקמת מדינה יהודית 

האו“מ  להכרעת  ארץ-ישראל  בעיית  את  העבירה  שבריטניה  לאחר 
האכזריות  נגד  בינלאומי  לחץ  ובעיקבות  המחתרות  מלחמת  בעיקבות 
של  הכללית  העצרת  מינתה  היהודים,  נגד  הבריטיים  החיילים  של 
רוב  ולהגיש הצעות.  בוריה  על  הבעיה  לבדוק את  מיוחדת  ועדה  האו“מ 
יהודית  - מדינות  לשתי  ארץ-ישראל  חלוקת  על  החליטו  הוועדה   חברי 

ובזה צמצמו את השטח  בינלאומי  ירושלים בפיקוח  והשארת   - וערבית 
שהובטח ליהודים בהכרזת בלפור.

החלוקה,  בתוכנית  היהודית  למדינה  המצומצם שהוקצה  למרות השטח 
קיבלה הנהגת היישוב את התוכנית ויהודים רקדו משמחה בחוצות הערים 

והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל.

למחרת  התוכנית.  את  לחלוטין  הערבים  דחו  היהודים,  שמחת  לעומת 
וכך החלה מלחמת  ורצח  ההצבעה פתחו כנופיות ערביות במעשי איבה 

העצמאות.

מדינות ערב השכנות איימו שאם ישראל תכריז על הקמת מדינה בארץ-
ישראל, הן יפלשו מכל הכיוונים ויחסלו אותה בִאיבָה. הביטוי החריף היה: 
“נזרוק את היהודים לים“. ואכן, עם הכרזת העצמאות פלשו חילות סדירים 

מצפון, מזרח ודרום וניסו לממש את איומן ובעזרת הבורא נהדפו.

כה בכסלו – ג תקצ“ו, 164 לפני הספירה — חנוכה 
מוקד  ישראל  בארץ  ראה  סלווקי,  היווני  הפלג  בן  אפיפינס,  אנטיוכוס 
ובים התיכון. הוא קיווה להכניס את  גובלת במצרים  אסטרטגי, בהיותה 

התרבות היוונית לארץ ישראל בדרכים "טובות". 

צילום לשכת העתונות הממשלתית
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התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות יוון 
על ישראל. הוא הוציא תקנות וגזירות שתפקידן לגרום ליהודים להתיוון 

ובכך לחסל את היהדות.

ממחנה  גדול“  “כהן  בתוכו  והכניס  המקדש,  בית  על  השתלט  אנטיוכוס 
תומכיו המתיוונים.

כאשר הייונים העמידו מזבח בעיר מודיעין ודרשו מיהודי העיר להקריב 
את  האיש שחילל  את  בחרון  והרג  הכהן,  קם מתתיהו  יוון,  לאלילי  חזיר 

קודשי ישראל וקרא אל הקהל: “מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?“

בעזרת צבא זעום, של אלפי חיילים בודדים, יצא מתתיהו למלחמה בלתי 
אפשרית בכובש היווני האדיר.

מתתיהו הכהן מת, ויהודה המכבי )מלשון מי כמוך באלים ה'( בנו נטל את 
שרביט ההנהגה. המלחמות נגד היוונים נמשכו בכל עוז. מרבית הקרבות 
היוונים  לירושלים.  החוף  ממישור  המובילים  ההרים  למרגלות  התרחשו 
ניסו להצעיד את כוחותיהם לאזור ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם 

והתקיפו אותם בנקודות אסטרטגיות.

היהודים הצליחו לכבוש חזרה את ירושלים ואת בית המקדש. הם מצאו 
ובאלילים  היוונים,  שם  שהקריבו  חזיר  בקורבנות  ומגואל  טמא  מקום 
שהעמידו שם. הם טיהרו את המקדש, אך בבואם להדליק את המנורה 
הם לא מצאו שמן טהור, רק פך אחד קטן שאין בו די שמן אלא ליום אחד, 

בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.

למרות הניצחון בירושלים, עדיין לא הסתיימה המלחמה. רבים מהמתייוונים 
שניצחון החשמונאים לא מצא חן בעיניהם הצטרפו למלחמה בחשמונאים. 
הסכם  וחתמו  מארץ-ישראל,  היוונים  הסתלקו  לפנה"ס   142 בשנת  ורק 

שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו שנותר בחיים.

לציון ניצחונו של יהודה המכבי וחילו על היוונים והמתיוונים ולזכר טיהור 
המקדש וחנוכתו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים, מ-כה בכסלו עד ב 

או ג בטבת )תלוי אם חודש כסלו של אותה שנה חסר או מלא(.

מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים,  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 
נסתיימה  כסלו  ב-כה  ישראל.  עם  של  הקדום  בעבר  משמעות  רבי 
הנביא. בימי  וההיכל  המזבח  את  חנכו  וכן  במדבר,  המשכן   מלאכת 
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ממשיכים אנו בקו שאותו התווינו אשתקד. שאלותינו מוצמדות להפטרות 
שני החודשים הבאים עלינו לטובה. המצליח לפתור 8 מתוך 9 חידות יזכה 

בפרס.

לפני  יהודה שמתחומו,  בנחלת שבט  ליישוב  אותנו  נח מקשרת  הפטרת   .1
הקמתו המחודשת במקום היישוב שקדם לו, יצאו הל"ה בדרכם, שהפכה 
– בולגריה הייתה ארץ מוצאם של בני היישוב  לאחרונה. ועוד רמז עבה 

שקדם לעולים, שנתקיים בהם עורי צפון ובואי...

בהפטרת לך לך מוצאים אנו את שמו של היישוב, שהוצג בפנינו על אחת   .2
המפות העתיקות ביותר של ארצנו, מפה שנתגלתה בכנסייה... בירדן. זהו 
כמה  לו  התנכלו  עזה  מרצועת  שהגיעו  מרצחים  בתש"י,  שהוקם  מושב 
פעמים. ורדה פרידמן, בת כפר ויתקין, שהגיעה למושב כמתנדבת, נרצחה 
בעת חתונה שהתקיימה בו ב-28 במארס 1955. עוד רמז – שמי הוא שם 

של כלי עבודה.

ארצנו.  בנופי  כולו  טבול  ב  במלכים  ד'  פרק  וירא?  בהפטרת  טמון  ומה   .3
מי יעלה ויביא לנו את היישובים, הקיימים כיום בתחומי יהודה ושומרון, 
זה  הרי   – המרבה  וכל  פרק.  באותו  מקומות  וגם  אישים  המאזכרים 

משובח/ת!

כי מעשהו של אדוניהו לא  בימים, מבטיח לבת שבע  המלך, הזקן הבא   .4
יועיל לו. בהצהרתו מופיע פועל שעליו בנויים 3 יישובים בישראל. האחד 
במועצה אזורית מרחבים, השני במועצה האזורית גזר, והיישוב השלישי 

מצוי במועצה האזורית שומרון.

נאותה  הזדמנות  וזו  הקריאה.  את  חודש"  "מחר  הפטרת  תתפוס  השנה   .5
להעלות את זכרו של המלך היהודי הראשון ומשפחתו. יד ושם להם בכמה 

וכמה אתרים בארצנו. אנא מנו נא ופרטו, במידת האפשר.

בדרך האתרים מס’ 54

חידון חשוון - כסלו תשע"ד
ד”ר עמנואל בן נאה
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"ההרים השוממים מחכים שישובו אליהם שנית בני אותו עם שפעם הרביץ   .6
את עדריו עליו..." כתב לפני כ-130 שנה גוי סקוטי אמיתי שנולד בדרום 
אפריקה. הוא לא הסתפק בדיבור אלא עשה הכנות אמיתיות לממש את 
את  ואפילו  רבים,  יהודים  הקדים  בכך  כי  להזכירכם  התבקשנו  הרעיון. 
הרצל. חבל הארץ המדובר מוזכר הרבה בהפטרה. וגם נודה אם תודיעונו 

מיהו האיש המוזר.

בין  שנים  כ-77  לפני  שהוקם  למושב  הפניה  יש  ובו  עובדיה  בספר  אנו   .7
טבריה לבית שאן, המנציח את שמו של מנהיג בתנועת הפועלים בארץ 

הקודש.

הנביא עמוס, בהפטרת וישב, שופך את זעם ה' על חברה שמנה, שאננה   .8
ואדישה  לחלשים )נשמע מוכר?( העונש לקוח מתוך הריאליה בת זמנו. 
בתיאור מופיע שמו של קיבוץ בגליל העליון, שהוקם בידי חלוצי השומר 

הצעיר כחודשיים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה.

חדש  דף  לפתוח  מנסה  הפליטה  שארית  וקללותיה.  מלחמה  תיכלה   .9
בארצנו הקטנטונת. הנביא זכריה מדבר על התנכלות השטן לעמו – בחירו 
של הקב"ה. שם היישוב, בלשון רבים, מעיד על מקימיו שניצלו מן האש 

הגדולה שאכלה בעמנו. הוקם בתש"ח, בסמוך לנתניה, כמושב.

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 לבדרך האתרים מס� 50

נתיב הל“ה.  - מושב על גבעה דרומית לעמק האלה מול  היישוב אדרת   .1
– ללא רקע חקלאי  – עולים מרומניה  הניסיון הראשון היה בשנת 1959 
יושבו במקום ומשפחה אחר משפחה עזבו את המקום, ורק בשנת 1963 
יושב המקום על ידי עולים ממרוקו שעסקו בעיקר בענף הלולים. אדר-

אדרת – גפן אדרת – יין לשתייה בפורים.

אדורה - התנחלות אדורים – עיר בממלכת יהודה.   .2

דורא - יישוב ערבי.  

לצפת.  מירון  בין  העליון  בגליל  רבא  האידרא  ציון   - )מקרא(  אדר  חצר   
אדרעי )במקרא( בשימור שם בערבית דרעא.

יגאל אלון - היה מפקד הפלמ"ח כבר בגיל 27, מראשי תנועת העבודה,   .3
חבר כנסת ושר בממשלת ישראל.

יישובים על שמו: אלון, קלע אלון, שכונת רמת אלון בירושלים, רמת אלון   
בחיפה, קריית אלון בפתח-תקווה, מוזיאון בית אלון בגינוסר, כביש אלון, 
וביניהם  ההר  גב  ולכביש  הבקעה  לכביש  במקביל  המרדפים  ארץ  דרך 
היישוב אלון על יד כפר אדומים על גדת ואדי קלט, בסיס צה“ל לחיילים 

בעליי קשיי הסתגלות ומחווה אלון בגליל התחתון.

הרב צבי יהודה קוק ז"ל - ארץ ישראל - ארץ הצבי, גור אריה יהודה כרע   .4
שכב כארי וכלביא מי יקימנו. על שמו - רשת חינוכית צבי"ה וכן תלמוד 

תורה ממ"ד, נחלת צבי באלון מורה.

- נקרא כך על שם הפרח הצומח בסביבה  - בצפון רצועת עזה  ניסנית   .5
בעונת האביב.

ישראל  כל  חברת  בסיוע  נטר  )קרל(  יצחק  ידי  על  הוקם  ישראל  מקווה   .6
חברים )כי“ח( וברישיון הממשלה התורכית.

ערב פסח תר"ל )1870(.  .7

העיר תל-אביב הוקמה בתרס"ט )1909( בשם “אחוזת בית“ - חולות אחוזת   .8
בית מצפון ליפו העתיקה, מונה למעלה מ-400,000 תושבים. היא מכונה 

עיר ללא הפסקה.

בידי  השם  קידוש  על  ונהרג  בר-כוכבא  של  במרדו  שתמך  עקיבא  רבי   .9
הרומאים. הוא מצא את מותו על ידי מסרקות ברזל בקיסריה - “בת אדום“ 

ולימים הוקמה בסמיכות לה עיר העולים אור עקיבא.

שמות הזוכים
אשר חדד – לוד  ●

אריה סלומון – אפרת  ●

רות כ“ץ – עופרה  ●
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חומר עיוני למדריכה

1. “הארת נר חנוכה להגיע ליראת שמים“
ד"ר אברהם גוטליב

ההארה  כאשר,  ישראל.  עם  אחדות  את  ביחיד, מסמל  הברכה  כלשון  חנוכה  נר 
הפיזית, יוצקת אל תוך הנשמה הארה רוחנית השורה בלב כל אחד ואחד. לכן, כפי 

שנאמר במסכת שבת )דף כא, ע“ב(:

נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ.
המטרה - פירסומי ניסא - פירסום הנס, להוציאו לעיני כל, מן הכוח אל הפועל, 
מן הפרט אל הכלל – כלל ישראל את נס חנוכה. ובכך, לְזַכֹות כמה שיותר נשמות 
קדושות וטהורות להיות מוארות, באור הפנימי של נשמתן. שהרי בזכותם, בזכות 
המכבים הגיבורים, אנו קיימים כאן בעולמנו עולם העשייה. באותו יום, כה בכסלו, 
החקוק היטב בתודעתנו, יום מופלא ורב משמעות עד לימינו אנו, אירע נס חנוכה, 
ביום זה חדרו המכבים הגיבורים - שהם הלוחמים היהודים - לירושלים המשוחררת. 
הם טיהרו את בית המקדש מטומאת היוונים שרצו “להשכיחם תורתך ולהעבירם 

מחוקי רצונך“, כפי שנאמר בתפילת על הניסים.

מ-ציון  והיושר  הצדק   - הצדי“ק  את  לעקור   - רוחנית  להשמידנו  רצו  היוונים 
חידשו  בית המקדש,  את  לאחר שטיהרו  התוכן.  חסר  היווני  ההבל  ולהותיר את 
נרות  )שם(, שהדלקת  במסכת שבת  וכפי שנאמר  הקודש,  עבודת  את  המכבים 

החנוכה שמונה ימים לזכר נס פך השמן:

בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה )= ימי החנוכה( תמניא אינון )= שמונה הם(. דלא 
למספד בהון )= שאין להספיד בהם( ודלא להתענות בהון )= שלא להתענות 
בהם(. כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות 
בית חשמונאי )= המכבים( וניצחום. בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול )= רש“י: בהצנע וחתום בטבעתו והכיר 
יום אחד. נעשה בו נס והדליקו  שלא נגעו בו( ולא היה בו אלא להדליק 
ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

לכן קובעת הגמרא, שמצווה להניח את נר החנוכה - החנוכיה, על פתח ביתו של 
ראש המשפחה, מבחוץ - מחוץ לביתו, כלפי רשות הרבים - השטח הציבורי של 
- מן החוץ אל הפנימיות החמימה  היא, להאיר בחוץ  ישראל. דרך הביצוע  כלל 
האנושית והמבינה של האדם. השאלה המתבקשת היא אם כן, מה מהות הארת 

נר החנוכה ותכליתה?

את מהות הארה של נר החנוכה ותכליתה מבחינת האדם, מבאר האדמו"ר שפת 
אמת מגור )ר� יהודה אריה ליב אלתר, מן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי 

המאה ה-19, בספרו לחנוכה, שנת תרל“ה, מהדורת ישיבת אור עציון, עמ' 220(:



18

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ )שבת, דף כא, ע“ב(. פירש 
לא,  דף  )שבת  הגמרא  פי  על  הרי“מ(  חידושי   - וזקני-סבי  מורי   =( מו“ז 
ע“ב(: מפתחות החיצוניות הם יראה. והיינו: שהארת נר חנוכה מסייעת להגיע 

ליראת שמים.
מדובר בדברי רבה בר רב הונא )אמורא בבלי בדור השני והשלישי במאות ה-3 
וה-4( בנו של האמורא הנודע רב הונא, המובאים שם בגמרא בתחתית עמוד א 

של דף לא:

אמר רבה בר רב הונא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה 
ומפתחות   - לו מפתחות הפנימיות  )= האחראי על האוצר( שמסרו  לגזבר 

החיצונות לא חסרו לו! בהֵי עייל )= במה ייכנס?(.
אומר רבה בר רב הונא, שכל אדם שיש בו תורה, שהוא למד ולומד וקובע עיתים 
לתורה, אבל אין בו יראת שמים - יושר וצדק ומידות טובות נוספות, יש בו פגם 
ואין ערך לעיסוקו וידענותו בתורה. בן תורה אמיתי, ניכר בהליכותיו ובהתנהגותו 
טובות  ממידות  מורכבת  שמים,  יראת  שמים.  ויראת  נימוסים  ארץ,  דרך  מתוך 
ונעלות והיא חלק אינטגרלי - בלתי נפרד מן התורה. הדבר בא לידי ביטוי מעשי 
במשל הנפלא שאמר רבה בר רב הונא. שאדם, שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, 
שדומה הוא לגזבר האחראי על האוצר, שיש לו את מפתח האוצר - הכספת, אבל 
אין לו את מפתח החדר שבו נמצא האוצר. זאת אומרת, שבאופן מעשי, אין לו 
מפתח לאוצר, כי הוא לא יכול להיכנס לחדר האוצר. כך גם אדם שאין לו יראת 
שמים והכל כביכול מותר וכשר, שאין לו בפועל את התורה, כי הוא לא מיישם 
לסייע  היא,  החנוכה  נר  של  אמת, שהתכלית שבהארה  אומר השפת  הליכותיה. 
לאדם החומרי והגשמי, להתעלות על עצמו ולהשתדל ולהגיע ליראת שמים. מיד 

נשאלת השאלה: הכיצד? ולכן ממשיך השפת אמת ואומר:

כל  כי  יתברך.  ליראתו  לבו  לקרב  דעת  על  להדליק  האדם  צריך  לזאת 
המצוות, מסייעין לאדם לעבודת השם יתברך כפי מבוקש )= מבוקשו( של 
האדם, ופתח ביתו הוא נקודה )= שהיא( פנימיות שבלב, קודם התחלקות 
מחשבות לבו להתפשטות מעשיו המרובין. כי "רבות מחשבות בלב איש" 
)משלי יט, כא( ונקרא: רשות הרבים. אבל הנקודה הנ"ל היא אצל מפתח 

הלב. ונר חנוכה מועיל לשמור דלתות שערי הלב כנ"ל )= כך נראה לי(.
אומר השפת אמת, שעל האדם לרצות ולהשתדל בעשייה חיובית ומעשית, להגיע 
ליראת שמים. לכן על האדם, להדליק את נר החנוכה מתוך ידיעה שבכוונתו לקרב 
את לבו ורצונו ולעשות הכל כדי לירא את ה' יתברך. שהרי, מטרת כל המצוות 
שבורא עולם העניק לנו, זה כדי לסייע לנו מבחינת הכלים לעבוד את עבודת ה' 
יתברך, וכאן מדגיש השפת אמת: "כפי מבוקש של האדם" - כפי שהאדם מבקש, 
רוצה ומעוניין. על האדם ליצור ולעשות את היראת שמים באופן מעשי וזה מה 
הארה  ולספוג  באור  ולהתבונן  החנוכה  נר  בברכות של  להתכוון  שנדרש האדם 
פנימית לנפש - לנשמה. כאשר פתח ביתו של האדם, מסמל את נקודת הפנימיות 
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שהרי,  המרובים,  ומעשיו  מחשבותיו  לכל  כבסיס  ובמצפון,  ברגש  האדם,  שבלב 
מחשבות  ש"רבות  כא(,  יט,  )משלי,  אדם  מכל  הֶחכם  המלך  שלמה  שאומר  כפי 
בלב איש", וההמשך: "ועצת ה' היא תקום"! העשייה בפתח הבית-בלב משליכה 
על רשות הרבים – שאר הברואים, פתח ביתו - מפתח הלב, פתיחות הלב, הרגש 
החנוכה,  שבנר  וההארה  הזולת.  כלפי  איכפתיות  המביעה  בהתנהגות  והמצפון 
נועדה לשמור על דלתות שערי הלב: שהאדם, יתבונן, יהרהר ויפשפש במעשיו, 
יתקן וישפר דרכיו והליכותיו ואף את הטובות שבהן. כך שהרגש, יתפקד באופן 
טבעי ואובייקטיבי לפי המצב הנתון בתוספת של אהבת ישראל אמיתית-אמונית, 

סלחנית ואוהבת, רחמנית, מבינה ומקרבת.

זה  ביתו מבחוץ,  נר החנוכה על פתח  להניח את  מה שאומרת הגמרא שמצווה 
כאשר האדם גר בקומת הקרקע. כי אם גר בקומה גבוהה יותר, עליו להניח בחלון 

שבסמיכות לרשות הרבים, כפי שמציין השפת אמת בהמשך:

ואם היה דר )= גר( בעלייה )= בקומה גבוהה או בעליית הגג(, פירוש: מי 
שהוא צדיק ואין לו מחשבות אשר לא לה' המה )= שאינו מתגאה בגלל 
הגובה(, יניח בחלון הסמוכה לרשות הרבים. כי חלונות ונקבים יש בכל מקום 
שימשך משם הארה גם לרשות הרבים. והבן )= את הרעיון של זיכוי הרבים 

באור נר החנוכה החיצוני ובמיוחד הפנימי(.
ליראת  להגיע  תכליתה,  הכלל,  אל  מהפרט  חנוכה  נר  שהארת  למדים,  נמצאנו 
שמים. הארה מבררת עניינים ומסייעת לפתור בעיות ותקלות ולמצוא הבנות מתוך 
אור חיובי. ההארה מביאה ליראה באור חיובי מתוך אהבה ואמונה, אלא, שהאדם 
צריך לרצות, להשתדל ולעשות. לכן, באה הגמרא במסכת שבת כנציגת התורה 
שבעל-פה המלמדת אותנו כיצד ליישם את התורה שבכתב ומדגישה שמצווה 
להציב את נר החנוכה על פתח הבית הפרטי מבחוץ אל כלל ישראל. וכן, על אדן 
החלון למי שגר בקומה גבוהה יותר כאשר החנוכיה מופנית לרשות הרבים, למען 

זיכוי הרבים.

טיב  את  שיבין  האדם,  של  הפנימי  האור  את  מאירה  החנוכה,  בנר  ההתבוננות 
מעשיו, יתקן וישפר. מה, שיביאו לידי יראת שמים ראויה מתוך אהבה את ה' ואת 
הזולת, שתשלים את היותו בן תורה אבל אמיתי. בן תורה עם מידות טובות, נעלות 
והישרות. שהרי, בן תורה אמיתי הוא זה  ונעימות הבולטות בהליכותיו הצנועות 
שיש לו יראת שמים בגדר המפתחות החיצוניות, דהיינו גישה לתורה באופן מעשי 
שהוא האוצר האמיתי עלי אדמות, בגדר המפתחות הפנימיות. שכאמור, אין להם 
ערך אם החדר נעול ואין מפתחות חיצוניים. כשם שהגזבר זקוק לשני המפתחות 
שזקוק  אמיתי  תורה  בן  גם  כך  נמצאת  היא  בו  החדר  ושל  עצמה  הכספת  של 
לתורה ויראת שמים. בעזרת הארת נר חנוכה האדם עשוי להגיע ולהשיג יראת 

שמים, כפי שהדגיש היטב השפת אמת:

צריך האדם להדליק על דעת )= בידיעה(, )= על מנת( לקרב לבו ליראתו 
יתברך...

מי יתן ונזכה בע"ה להארה חיובית בעלת השראה אדירה של נר החנוכה לפרט 
ולכלל, בגשמיות ובמיוחד ברוחניות.
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2. מאי חנוכה? 

מהו העיקר ומהו האמצעי?

אפשר לנתח את מלחמת החשמונאים מההיבט הצבאי, המדיני, הפוליטי, הלאומי, 
הדתי ועוד.

צבא  אנשי  מדינאים,  רוחניים,  כמנהיגים  המכבים  את  לראות  גם  כמובן  אפשר 
רק  היה  ומה  ובמטרותיהם,  באישיותם  העיקר  היה  מה  היא:  השאלה  אך  ועוד. 

האמצעי להשגת המטרות? ממה נבעו מניעיהם ועל מה הם מסרו את נפשם?

במרבית  לראות,  עשוי  החנוכה,  בתקופת  במדינה,  הספר  בבתי  המבקר 
הכיתותהנמוכות, ציור דמות של חייל, ספק יווני ספק רומאי, שמתחתיו רשומות 
”יהודה המכבי”, דמויות דומות ימצא גם בספרי הילדים. ואם יסור לגן  המילים 
ביוונים  נכון  רם  דגלנו  אנחנו  ”מכבים  כי  ישמע  הילדים  לשירת  ויאזין  הילדים 

נלחמנו ולנו הניצחון...”.

אך אם יפתח את סידור התפילה הישן, ויעיין בתפילת על הנסים, ימצא שהמכבים 
הלוחמים היו: כהנים, חלשים, מעטים, טהורים, צדיקים ועוסקים בתורה... שם גם 
יקרא שהסיבה למלחמה לא היתה השעבוד הלאומי אלא ניסיונותיה של מלכות 
ימצא  ויקרא  ימשיך  רצונך”...וכאשר  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  ”להשכיחם  יוון 
שלאחר הניצחון לא ערכו המנצחים מצעדים ברחובות אף לא בימות בידור אלא 
החנוכה  ימי  שמונת  וקבעו  נרות  הדליקו  המקדש,  את  וטיהרו  ההיכל  את  פינו 
להודות ולהלל לה'... תפילה זו עתיקה היא מאוד ומופיעה בסידורי הגאונים רבי 

עמרם ורבי סעדיה.

על פי "מראשית שנה ועד אחרית שנה", מאת משה אבידן
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3. מוקדי המאבק

על מה גזרו היוונים? ומה היו הערכים שבמוקד המאבק?

הסבירו לחניכים: מאבק זה היה תוצר של ניגוד עקרוני בין תרבות יוון לתרבות 
ישראל.

על המקדש היווני בדלפי התנוסס המשפט - ”דע את עצמך”. התרבות היוונית 
האדם  את  לפתח  נועדו  התרבותיים  הערכים  גם  במרכז!  האדם  את  העמידה 
ויכולתו. אמנם היה בכך חידוש בעולם שביסודו היה עולם אלילי, אך המוסריות, 
נועדו ל"כתובת" אחת, האדם עצמו. התרבות היוונית שאותה  וכו'  הידע, המדע 

ניסו לכפות על עם ישראל לא הכירה ב"ערכים" שמעבר ל”צרכים”.

היהדות, להבדיל, מדגישה את הערכים האלוהיים הנצחיים. מול ”דע את עצמך” 
יש ערך מוחלט שהוא  ועבדהו”.  ”דע את אלוהי אביך  היהדות בהכריזה:  קדמה 

מעל לצורך האישי של האדם!

שאלי את חניכייך: האם מאבק זה נחלתו של העבר, או שמא ניתן להצביע על   ●
המשכו? )גם היום, אף אם הוא לובש צורה אחרת?(.

לא  הפך  זה  משפט   - הזה”  בזמן  ההם  ”בימים   - מציינים  אנו  הניסים”  ב”על 
הזה, מאבקים  בזמן   - בימינו  מכבר לאמירה עצמאית. משמעות האמירה: שיש 
הדומים באופיים ובצורתם לאלה שהיו בימים ההם. חובה עלינו ללמוד את העבר 

ובאמצעותו לשפוך אור על המתרחש בהווה.

את  ניישם  באמצעותו  בלבד,  אינטלקטואליות  למטרות  מיועד  לא  הלימוד 
הלקחים בהווה.

על-פי "דעות", נחלת שי
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מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

חצי שעה קודם זמן ההדלקה אין לאכול וכמובן אין לעסוק בכל עיסוק  א. 
אחר, ומשהגיע זמן ההדלקה אין ללמוד.

נר הסמוך  בשני מדליק  ימין,  הקיצוני מצד  הנר  הראשון מדליק  בלילה  ב. 
מצד שמאל ובו מתחיל ופונה לימין.

נוהגים להדליק בשמש, נר נוסף, מפני שאין אנו רשאים להשתמש וליהנות  ג. 
מנרות חנוכה אפילו לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה או נמוך 

משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום  ד. 
הנס - "ומניחו בצד שמאל של הפתח - כדי שיהא מסובב במצוות" )מזוזה 

לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע(.

מי שדר בקומה עליונה, מניחו במרפסת או חלון הפונה לרשות הרבים. ה. 

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו. 

עשרה  עד  )24 ס"מ(  טפחים  למעלה משלושה  החנוכייה  את  להניח  יש  ז. 
טפחים )80 ס"מ( שזוהי עיקר המצווה בבית. אך אם הניחם יותר מעשרה 
טפחים מהקרקע - כשר, אבל לא למעלה מעשרים אמה )=9.6 מטר( )על 

פי הגרא"ח נאה(.

המובחר.  מן  מצוה  זית  ושמן  חנוכה  לנר  כשרים  והפתילות  השמנים  כל  ח. 
פתילות שהדליקו בהן פעם אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר 

השמן ניתן להדליק יום נוסף.

בירושלים(  )כגון  מקדימים  יש  הכוכבים.  בצאת  להדליק  מצוותה  עיקר  ט. 
שעה  חצי  שתדלק  שמן  מספיק  שיתן  ובלבד  החמה  בשקיעת  להדליק 
לאחר צאת הכוכבים. כמובן גם כשמדליק אחר צאת הכוכבים או אחר 
חצי השעה שאחר צאת הכוכבים, צריך שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

ידליק כשכל בני הבית מקובצים ביחד  ויברך: 1( להדליק נר של חנוכה; י. 
2( שעשה ניסים. ו-3( בערב הראשון יוסיף ברכת שהחיינו.

אפשר להדליק כל הלילה כל זמן שבני הבית ערים, ואם לא הדליק עד  יא. 
מאוחר בלילה ובני ביתו ישנים, ידליק בלא ברכה.

בעוד שמדליק את שאר  לילה,  אותו  החיוב של  נר  את  לאחר שהדליק  יב. 
ההדלקה  אחרי  תיבות.  ל"ו  בו  שיש  בנוסח  הללו  הנרות  יאמר  הנרות, 
ובעדות  שיר  מזמור  בנגינות  ולמנצח  הבית  חנוכת  שיר  מזמור  אומרים 

אשכנז אומרים מעוז צור.

 

דינים
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מי שאין לו בכל ימות החנוכה הרבה שמן כדי שידלקו כל הנרות שיעור  יג. 
החייב  כשיעור  שמן  יום  באותו  הנוסף  בנר  יתן  בהדלקה,  החייב  הזמן 

בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

בערב שבת תמיד מדליקים נר חנוכה קודם לנרות השבת. אבל במוצאי  יד. 
מבדילים  ובבית  חנוכה  נר  מדליקים  בראשונה  הכנסת,  בבית  שבת 

בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

אורח המתאכסן אצל בעל הבית משתתף בפרוטה או שבעל הבית מקנה  טו. 
לו חלק בשמן.

בעל הבית שיודע שיתאחר לבוא יכול למנות את אשתו כשליחו להדליק  טז. 
במקומו.

כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם ומוסיפים על הניסים בתפילה  יז. 
ובברכת המזון.

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח. 

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות  יט. 
וסופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס’ 47 - חשוון - כסלו תשע"ד 

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

נרצחה   ,)1944-1921( עברית  צנחנית   )1
בידיהם  נפילתה  לאחר  הנאצים  על-ידי 
מחולל   )6 תש"ה;  בחשוון  ב-כא  בהונגריה 
אחד   )10 היוונים;  נגד  החשמונאים  מרד 
משבטי ישראל, נולד ב-י במרחשוון )ילקוט 
שמעוני תורה קסב(; 12( אשתו האהובה של 
סמל  במרחשוון,  ב-יא  נפטרה  אבינו,  יעקב 
הרחמים )ירמיהו לא(; 14( בית-הבליעה; 15( 
 ,)1340-1255( שבספרד  המקרא  מפרשני 
תלמיד הרשב"א; 17( איש-צבא; 18( עשיר; 
שנשאבו ומונחים  להכשרת מים  דרך   )20
בבור הטבילה; 21( מצבם של השיניים בתוך 
הפה; 23( תו מוסיקלי; 24( נמוך-קומה; 26( 
מבני  אחד   )29 פוחד;   )28 מילת-קריאה; 
תעלת-שופכין;   )32 הניצחון;  סימן   )30 נח; 
רחבי  בכל  שנערך  הפוגרום  מכונה  כך   )33
בלילה  ואוסטריה(,  )גרמניה  השלישי  הרייך 
בחשוון  )טז   1938 בנובמבר  ל-10   9 שבין 
תרצ"ט(, שבו נהרסו כמעט כל בתי-הכנסת 
ואלפי  רבים  יהודיים  בתי-קברות  בגרמניה, 
יותר  ונעצרו  יהודים,  בבעלות  חנויות 
למחנות  שנשלחו  יהודים  אלף  משלושים 
נקרא  אשר  מושב   )39 בת-קול;   )37 ריכוז; 
על-שמו של הרב הראשי הראשון לישראל, 
ב-23  הוקם  זצ"ל,  קוק  הכהן  אברהם  הרב 
 )40 תרצ"ד;  בכסלו  ה'   ,1933 בנובמבר 
ספר-כריתות; 41( מנהיג ציוני )1943-1876(, 
בראש  עמד  הארצישראלי,  המשרד  מנהל 
מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית; 
43( תרופה הניתנת לצריכה או רעל )כ"מ(; 
45( צמח תבלין; 46( מתכת יקרה; 48( שליט 

עריץ; 49( אחת האצבעות; 50( חוץ; 51( מדור; 53( ריקוד זוגות סלוני; 54( נמל הבריחה של יונה הנביא; 57( ללא תשלום; 59( חלש, 
אין-אונים; 61( שר החינוך והתרבות בממשלת ישראל הראשונה ונשיאה השלישי של מדינת ישראל )24 בנובמבר 1889 - 5 באוקטובר 
1974, א בכסלו תר"ן - יט בתשרי תשל"ה(; 64( מילת שאלה; 65( תשלום שהחתן משלם להורי הכלה; 67( תרביך בלעז, מאכל העשוי 
תערובת של בשר וירקות; 68( צעד; 70( סוחר; 71( עוז, תוקף, מתכונותיו של יהודה המכבי; 73( מיץ שמפרישים הפרחים; 75( עיר במרכז 
הארץ - ביום ראשון, 23 בנובמבר 1924, כו חשוון תרפ"ה, הוקם הצריף הראשון שלה; 76( תוספת "ותן _ _ _ _ _ _ לברכה", מתחילה 

להיאמר ב-ז במרחשוון ב"ברכת השנים".

במאונך - מלמעלה למטה:
1( חרק מנתר; 2( הושב ריקם; 3( חיפוש מדוקדק; 4( בונה התיבה; 5( אגף במינהל חברה ונוער במשרד החינוך המפעיל תוכנית לימודים 
חינוכית ערכית )ר"ת(; 6( מפרכה, האבן הפורכת וכותשת את הזיתים בבית-הבד; 7( חיה הדומה לכלב; 8( עלילה, אמתלה; 9( פעולה 
או שלב בביצוע פעולה מנהלית או משפטית; 10( נציגות-עובדים; 13( הרמטכ"ל האחד-עשר של צה"ל, נפטר ב-23 בנובמבר 2004, 
י' בכסלו תשס"ה; 16( מדינתנו; 19( מעולה, מובחר )כ"מ(; 22( כך מכונה ליל ה-1 בנובמבר 1945, כה במרחשוון תש"ו, בו נערך אחד 
המבצעים הראשונים של תנועת המרי העברי, במסגרתו חובלו מסילות-ברזל ברחבי הארץ, כמלחמה בשלטון הבריטי בארץ-ישראל; 
24( פזיז; 25( מטפחת לדגל )מסכת סנהדרין דף מ"ב עמוד ב'(; 27( מנהיג התנועה הרביזיוניסטית )1940-1880(, נולד באודסה ב-יב 
בחשוון תרמ"א; 29( שולחני; 31( שמו של אחד ממלכי יהודה ושל אחד ממלכי ישראל; 34( אחד משני עמודי הנחושת שהקים שלמה 
המלך בפתח בית-המקדש הראשון )מלכים א ז(; 35( פחד פתאום; 36( דבר הזוכה להצלחה רבה, שלאגר בלעז; 38( שאֹול )תהילים 
קטו(; 40( פור; 42( מין סוס נמוך-קומה; 44( אישור, מתן תוקף לדבר; 46( מסגרת; 47( נערה; 50( חודש מרחשוון )מלכים א ו(; 52( אחד 
ממלכי יהודה; 55( אחד מטעמי המקרא; 56( עץ-פרי טרופי; 58( ישיבה בבבל, הוקמה על-ידי רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע; 60( 
השופט השני )שופטים ג(; 62( רב במספרו; 63( מגרד ופוצע את העור; 64( חילוץ מצרה; 66( יחידת-מידה לתדירות, נקראת על-שמו 

של פיסיקאי גרמני בשם זה; 69( גֶרֶם; 70( מין משקה; 71( אות באלפבית האנגלי; 72( תבלין לקפה; 74( שור.
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החנוכה

 

פעולות

א. חג חנוכה

1. סיפור החנוכה
כמה מילים “נפלו“ מן הסיפור

קראו בעיון והשלימו את המילים החסרות מן הסופגניות אשר בקערה )עליכם 
להשתמש בכל המילים, בכל מילה פעם אחת בלבד(.

בזמן בית ……………………………… השני נכנסו היוונים לארץ ………………………………. .

ואפילו שמו  לקיים את המצוות,   ……………………………… ל  לא הרשו   ……………………………… ה 

……………………………… בבית המקדש.

יוחנן,  ………………………………, שמעון,  בניו;  וחמשת  כהן,  ……………………………… שהיה  מתתיהו 

ל  יצאו  יהודים  עוד  עם  ויעחד  ביוונים,  למרוד  החליטו  ואלעזר   ………………………………

.………………………………

היוונים,  ניצחו את   ……………………………… גם  )שנקראו  ובראשם החשמונאים  היהודים 

הגיעו לבית המקדש ו ……………………………… אותו ביום כה בכסלו.

היהודים חיפשו ……………………………… כדי להדליק את מנורת המקדש ומצאו רק פך 

שמן ………………………………, שהספיק בנס להדלקת המנורה לשמונה ימים.

לזכר אותו ………………………………, אנו חוגגים את חג ……………………………… במשך שמונה ימים, 

ומדליקים בכל יום ………………………………. .

ביום הראשון נר אחד ועוד ………………………………, ובכל יום שאחריו נר נוסף.

בימי החנוכה, כאשר ה ……………………………… דולקת נוהגים לשחק ב ………………………………, 

לאכול ……………………………… ולביבות ולשיר משירי החג.

על-פי "זהות" - המרכז להעמקת הזהות היהודית, המחלקה לתרבות תורנית, עיריית לוד

יוונים

פסל

טיהרו

יהונתן

הנס

סביבון

קטן

חנוכיה

יהודה

ישראל

יהודים

שמש

נרות

שמן

המקדש
מלחמה

החשמונאי

סופגניות

מכבים
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2. תשע בריבוע
שתי קבוצות מתחרות המנסות ליצור רצף של איקס או עיגול )בשורה, טור או 
באלכסון(. כל משתתף בתורו בוחר בריבוע. אם השחקן עונה נכון על השאלה הוא 
לקבוצה השנייה  עוברת  יודע את התשובה, השאלה  לא  הוא  בריבוע. אם  זוכה 

לענות על השאלה ולזכות בריבוע.

המדריכה מכינה רשימות של דוגמאות לשאלות מתוך שעשועי לשון

מילים שהתבלבלו  ●

מה יוצא דופן?  ●

השלם את החסר וכו'  ●

בתוך לוח המשחק ישנן משימות ועל המתמודדים לענות/לבצע כדי לנצח   ●
במשחק.

דוגמאות למשימות

לקבוע שם לקבוצה ולחבר חמשיר על השם.  ●

לשיר שיר חנוכה בניגון שונה.  ●

להמחיז במשחק תפקידים קטע קצר מתוך סיפור חנוכה.  ●

לצייר פתגם הקשור לחנוכה.  ●

לשחק בפנטומימה על אחת מהדמויות של חג החנוכה.  ●

12  3

משימה

 4

משימה

56

78

משימה

9

משימה
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דוגמאות לשאלות

סדר את המילים הרשומות באי סדר  ●
מביך - )מכבי(  ●

בני סבו - )סביבון(  ●
פס הגיון - )סופגניה(  ●

כן חויה - )חנוכיה(  ●
תורן - )נרות(  ●

מאין חושם - )חשמונאים(  ●
ותה מתי? - )מתתיהו(  ●

וידה - )יהודה(  ●
נוע שם - )שמעון(  ●
בה לב - )לביבה(  ●

ניכס אוטו - )אנטיוכוס(  ●
זרע אל - )אלעזר(  ●

חן יון - )יוחנן(  ●
הן יתנו - )יהונתן(  ●

מען ודי - )מודיעין(  ●
לי דף - )לפיד(  ●

מאורי - )אורים(  ●
נמש - )שמן(  ●

הרמון - )מנורה(  ●

מה יוצא דופן?

מכבים, חשמונאים, בני מתתיהו, ירושלים. )ירושלים(  ●
פסח, חנוכה, סוכות, שבועות. )חנוכה הוא לא בין שלוש הרגלים(  ●

יוחנן, שמעון, לוי, אלעזר. )לוי לא היה בנו של מתתיהו(  ●
מעות חנוכה, סופגניה, עוגת דבש, לביבה. )עוגת דבש אינה ממנהגי החנוכה(  ●

רשעים/צדיקים - טמאים/טהורים - רבים/מעטים - גבוהים/נמוכים.  ●
)גבוהים/נמוכים - לא מופיעה ב”על הניסים”(.  

השלם את החסר:

מי אני?היאמי אני?הוא

מאיר
שרת

משמש לטיגון
מנהיג המרד

שלושים ושתים

)נר(
)שמש(
)שמן(

)יהודה(
)לב(

מאירה
שקופה

נזקקת לדיאטה
נצחה במצור

מאכל בחנוכה

)נורה(
)שמשה(
)שמנה(

)יהודית(
)לביבה(
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3. שעשועי לשון

מטרה:

היכרות עם פתגמים בנושאי אור שמן, נר ונס

פריטים:

לוח עם חץ  ●

שעון סטופר  ●

ניתן לחלק את החניכים ל-2 קבוצות. כל קבוצה בתורה )בעזרת נציג שלה( 
מפעילה את הלוח ופועלת בהתאם להוראות שהחץ נופל עליהן.

אם החץ פוגע באחת מהמילים )אור, שמן, נר או נס( - על הקבוצה למצוא תוך 
זמן קצוב ביטוי, פתגם או שם במורשת )יישוב וכו'( שבתוכו מופיעה המילה 

ולומר את הביטוי.

אם הקבוצה עונה בתוך הזמן שעומד לרשותה היא זוכה בנקודה ואם מוסיפים 
הסבר לביטוי - הקבוצה זוכה ב-2 נקודות.

הקבוצה הזוכה במרבית הנקודות היא המנצחת.

קבל
תור
נוסף

הפסד 
נקודה

עובר תור

נס

שמן

אור

נר

קבל
עוד 
נקודה
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דוגמאות לפתגמים

נר

להדליק נר תמיד

נר לאחד נר למאה

נר איש וביתו

כאדם המדליק מנר לנר

נר לרגלו

נרו יאיר

לחפש את ירושלים בנרות

נר חנוכה

בית הנר

דעך נרו

אור

הוציא לאור

לאור המצב

האיר פניו

פתח פיך ויאירו דבריך

התחמם כנגד אורו של פלוני

אור הגנוז

אור התורה

אורו עיניו

חג האורים

אורות וצלילים

נס

אין סומכים על הנס

נס בתוך נס

לא בכל יום מתרחש נס

מלומד בניסים

נס גדול היה פה

אין בעל הנס מכיר בניסו

על הניסים

שמן

טובל בשמן רגליו

טוב שם משמן טוב

נס פך השמן

הוסיף שמן למדורה

בא השמן בעצמותיו

שמן זית זך

שמן למאור

מסלתו ומשמנו

וישמן ישורון ויבעט
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4. גבורה
מטרת הפעילות:

להפגיש את החניכים עם המושג ”גבורה” – על רבדיו השונים. הגיבור נתפש בעיני 
החניכים כאדם העושה מעשה לו דרושה הקרבה עצומה ורק יחידי סגולה זוכים 
לכינוי זה. אנו מעוניינים להכיר לחניכים את הגבורה דווקא מן הרובד היומיומי 

שלה.

מהלך הפעילות:

הפעילות מורכבת מארבעה שלבים:

יחידה ראשונה: דמות הגיבור - הרכבת תכונותיו על פי סטריאוטיפים.  ●

יחידה שנייה: התייעצות ציבורית בנושא - למי מגיע עיטור גבורה - משחק   ●
תפקידים העוסק ב”הירואים”, המוכרים.

יחידה שלישית: דיון בנושא גבורה יומיומית.  ●

יחידה רביעית: סיכום הפעילות.  ●

יחידה ראשונה:

ולתלות   1 על המדריך להעתיק לבריסטול גדול את הצללית הנמצאת בנספח 
אותה על גבי הלוח. 

מפזרים על גבי רצפת החדר כרטיסי תכונות )הנמצאים בנספח 1( - כגון שמן, 
חזק, יפה, מכוער וכו’, ושאלו את החניכים מה מבין התכונות המפוזרות על הרצפה 
מרכיב את דמות הגיבור. הדביקו על הבריסטול את התכונות בהן החניכים בחרו 
)קרוב לוודאי שיבחרו בתכונות הטובות - על פי הסטריאוטיפים(, ואמרו כי זהו 

הגיבור שלנו, ובכדי לראות מי מתאים לתיאור עוברים לשלב הבא.

יחידה שנייה:

בחלק זה של הפעילות החניכים יציגו הצגות קצרות )ראה נספח 2(, כאשר כל 
הצגה תעסוק בגיבור מסוים. שאר החניכים ישמשו חברי הוועדה להענקת אות 

הגבורה.

לתשומת לבך - לפני שלב זה עליך לערוך את ההצגה באופן שיתאים לחניכים, 
ולהעניק לחניכים את הטקסטים. כמו כן עליך לתלות על הלוח את דו”ח הגיבור 
)מספר הדו”חות כמספר ההצגות(, שנמצא בנספח הנ”ל. רק לאחר מכן התחילו 

ביחידה זו.

ועל  אירוע,  תציג  קבוצה(  בכל  חניכים  תשעה  עד  )שלושה  חניכים  קבוצת  כל 
תפקיד  הוועדה.  תפקיד  את  לשחק  בהצגות  משתתפים  שאינם  החניכים  שאר 
הוועדה הוא להתבונן בהצגות, ובסיום כל הצגה למלא את דו”ח הגיבור ולציין את 

מסקנות הוועדה )על כל דו”ח נציג אחר מחברי הוועדה(.

הדו”ח יעסוק באירוע, מה הרווח וההפסד שהיה ל”גיבור” מן האירוע, כיצד היה 
עליו לנהוג ומסקנת הוועדה - האם הוא ראוי להיקרא גיבור או לא.

בסיום ההצגות והדיונים על כל החניכים לשוב למקומותיהם, ועל הוועדה להחליט 
את מי לזכות בעיטור הגבורה, ומכאן עברו לשלב הבא.



31

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

יחידה שלישית:

ועל  אירועים,  כרטיסי  החדר  רצפת  על  לפזר  עליך  הפעילות  של  זה  בשלב 
“גבורה”. כל כרטיס מציג אירוע הלקוח מחיי היומיום,  הלוח לתלות את המילה 
שלכאורה אינו נראה כאירוע גבורה. בקשו מן החניכים להקריא את האירועים, 
ובסיום קריאתם שאלו אותם אילו אירועים מתאימים יותר למילה הזו - האירועים 
שהוצגו או הכרטיסים שעל הרצפה. חלקו לחניכים את הגדרת אבן שושן למילה 
להיות  הזדמנות  יש  היומיום  בחיי  גם  כי  לנקודה,  החניכים  והובילו את  “גבורה” 
הוא  גיבור  לדעתם  האם  אותם  כעת שאלו  חשובים.  הגיבורים  סוגי  ושני  גיבור 
)הדגישו את התכונות החיצוניות  אדם בעל תכונות שצויינו בתחילת הפעילות 

שנאמרו( או שמא גיבור זה אדם המתאפיין בתכונותיו הפנימיות.

הגדרת מילון אבן שושן למילה גבורה:

יחידה רביעית:

סכמו את הפעילות באופן הבא:

עתה  עד  הגבורה.  זוהי  מסימניו  ואחד  ובא,  קרב  החנוכה  חג  כי  לחניכים  אמרו 
סברנו, כי גיבור זהו אדם העושה מעשה מיוחד במינו ואין רבים שיוכלו “להיכנס 

לנעליו“. עתה אנו מגלים, כי כל אחד יכול להיות גיבור - תמיד!

לדאוג קודם כל לחברים!
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נספח 1: איורים

חכם

שמן
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מנומס

ביישן

בעל ביטחון 
עצמי
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חצוף

שלומפר

שאקל
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ממושקף

בלונדיני

שרירי
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חייכן

גבוה

נמוך
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מכוער

רזה
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דו"ח גיבור
שם האיש -

תיאור המעשה -

מה הרוויח הנידון מעשית המעשה?

מה הפסיד הנידון מעשית המעשה?

כיצד היה עליו לנהוג?

מסקנות הוועדה:

האם ראוי להיקרא גיבור?!

כן / לא

חמד"ת הימים לחודש כסלו
מרכז לחינוך הדתי בישראל
מינהל החינוך הדתי
המכללה למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ
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נספח 2:
דוגמה למשחק תפקידים - כיבוש מוצב אוייב במלחמת השחרור

שחקנים: מפקד, חיילים, קריין

הקריין: היה זה בליל חורף קר, היה חושך אימים מסביב ולא ראינו כלום. החיילים 
בדרכם  לעבור  להם  נשאר  היחיד שעוד  הדבר  אוייב,  מוצב  לכבוש  בדרכם  היו 

למוצב היא גדר!

)החניכים יציגו כעת.(

המפקד: הגדר מלאה בחוטי תייל סבוכים, מי יעשה את העבודה?

אחד החיילים קם וצועק: המפקד! אני אעשה את זה.

החייל נשכב על גדר התיל, וכל שאר החיילים עוברים על גבו.

לאחר שכל החיילים עוברים קם החייל ואומר: “יורים, יורים עלינו תרוצו מהר”.

)כל החיילים רצים ויורים לכיוון המוצב.(

קריין: הכוח איבד הרבה מחייליו, אך החיילים לא איבדו את אומץ ליבם והמשיכו 
במשימה.

הערה: ניתן לגוון ולספר סיפור על “גיבור” לפי הדוגמה הבאה:

החונכות  תוכנית  שבמסגרת  מתלמידיו  אחד  על  הספר  מבית  מורה  סיפר 
לתלמידים קיבל לטיפול ילד מכיתה ב’ – שקט, סגור, שהיו לו קשיים רבים עם 

הוריו ובבית הספר.

ה”שידוך” ביניהם הנראה בתחילה לא מתאים אולם משהו במבטו של הילד כבש 
את ליבו של הנער והוא החליט לנסות ולעבוד איתו בכל זאת.

הייתה קשה... שעות על שעות היה מנסה להבקיע את החומה שבנה  ההתחלה 
בד  אולם  פירות...  לתת  החלו  הרבים  מאמציו  גדול...  היה  האתגר  הילד...  סביבו 
בבד חש שכל עולמו סובב סביב הילד... וחלה נסיגה בלימודיו הוא, בקשריו עם 

החברים ובזמנו הפנוי לתחביביו.

לכמה  אותך  לשחרר  מוכן  הילד  “האם  אותו:  ושאלו  עליו  ללגלג  החלו  חבריו 
מטרה  פתאום  נעשה  וחביב,  אהוד  העניינים,  במרכז  תמיד  שהיה  הוא,  שעות?” 
לקראת  להחליט  חייב  היה  כאשר  הגיע  לשיא  נוראה...  הייתה  והתחושה  ללעג 
אליפות בתי הספר בכדורסל בין השתתפות בנבחרת הכדורסל של בית הספר, 
בה מאוד רצה לשחק, לבין עזיבת הילד איתו עבד... מעמדו החברתי בין חבריו 

עמד על כפות המאזניים...

בסוף השנה זכה בפרס החונכות של בית הספר. 
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נספח 3:
נספח זה מיועד ליחידה השלישית.

לא לבכות אצל רופא השיניים

לעזור לאנשים זקנים

לא להעתיק במבחן

לא להראות איך אתה מרגיש

לכבוש את יצר הרע

לעשות דברים קטנים אך חשובים

לא לפחד מכלום!

אדם חזק שגומר את כולם במכות

לעשות מעשה מרשים וגדול שמביא כבוד

להקדיש את החיים למטרה נעלה

לעזור לאמא בעבודות הבית

לדאוג קודם כל לחברים!

לא לאכול חלב אחרי בשר
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

פרשיות נח, לך-לך, וירא, חיי שרה, תולדות
הוראות: 

מצא את הפתרונות על ידי השלמת המילים החסרות בפסוקים בכל השאלות  א(  
בפרשיות נח, לך-לך, וירא, חיי-שרה.  

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן.  המילים יכולות להופיע  ב(  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.  

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו בטבלה  ג(  
למילים

לפי הפרוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל ביטוי מפרשת תולדות. הביטוי מתאר: 
יבול רב ביותר, תוצאות מצוינות.

פרשת נח
נח הכניס לתיבה מכל בהמה טהורה ככתוב בפרשה : “________  ________   א(  
זכר ונקבה” )רש”י בראשית פרק ז פסוק ב( )הערה: בשאלה זאת עליכם לסמן 

את המילה בתפזורת שלהלן רק פעם אחת(

הטעם שהיו דורות שלא הוצרכו לאות הקשת בענן שהיא הבטחת ה’ שלא  ב(  
יהיה עוד מבול שישחית את הארץ הוא: )רש”י בראשית פרק ט פסוק יב( “לפי 
רבי  של  ודורו  יהודה  מלך  חזקיהו  של  דורו  כמו  היו  גמורים  ש-________ 

שמעון בן יוחאי )בראשית רבה(”

הארץ.  את  החריב  לפני שהקב”ה  נח  בימי  האנשים  חיו  שבה  התקופה  שם  ג(  
.________  ________

פרשת לך-לך
הטעם שאברהם אבינו בנה מזבח ל-ה’: )רש”י בראשית פרק יב פסוק ז( “על  א( 

בשורת ה-________ ועל בשורת ארץ ________”

על  נצחונו  לאחר  אברהם  את  שברך  שלם  מלך  של  אביו  רש”י  פרוש  לפי  ב(  
כדרלעומר והמלכים אשר איתו הוא: )רש”י בראשית פרק יד פסוק יח( “ומלכי-

צדק מדרש אגדה הוא שם בן ________”

כשדים”    ________“ נהרים.  ארם  בדרום  אבינו  אברהם  של  מולדתו  עיר  ג(  
)בראשית פרק טו(

פרשת וירא
אברהם ראה עשן-שרפה, עמוד-עשן כאשר השקיף על סדום ועמורה. “וירא  א( 
זאת  בשאלה  )הערה:  הכבשן”  כ-________  הארץ   ________ עלה  והנה 

עליכם לסמן את המילה בתפזורת שלהלן רק פעם אחת(

המילה בפרשה הזהה במשמעותה למכת עוורון. ב(  

“ואת-האנשים אשר-פתח הבית הכו ב-________” )בראשית פרק יט(  
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פרשת חיי שרה
הברכה שקיבלה רבקה כאשר נפרדה ממשפחתה לאחר שהסכימה לעזוב את  א( 
ביתה וללכת עם עבד אברהם היא: “היי לאלפי ________” )בראשית פרק 

כד(

הטעם לפי פירוש רש”י שיצחק הביא את רבקה אל שרה אמו לפני שנשא  ב(  
אמו... שרה  “האהלה  סז(  פסוק  כד  פרק  בראשית  )רש”י  לאשה:  רבקה  את 
כלומר ונעשית ________ שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה ________  
________ מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה ________  ו-________ 

קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו )בראשית רבה(”  

פרשת תולדות

ננעשיצסרואבנ

האבשדנקמרעדר

עעריוישביזוד

האקרטרבסרנגל

ליירמההעחימו

ממלובמהרודתק

 

מילה ראשונה                                          מילה שנייה                                      

5 אותיות 3 אותיות        

פרשיות ויצא, וישלח, וישב, מקץ 
הוראות: 

מצא את הפתרונות על ידי השלמת המילים החסרות בפסוקים בכל השאלות  א(  
בפרשיות ויצא, וישלח, וישב.   

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן. המילים יכולות להופיע  ב(  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון. 

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו בטבלה  ג(  
למילה אחת המורכבת משלוש אותיות הנמצאת בפרשת מקץ המרמזת על 

מספר השנים שנשתעבדו בני-ישראל למצרים.
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פרשת ויצא  
)רש”י בראשית פרק   - “ברחל בתך הקטנה” הוא  הטעם שיעקב אמר ללבן:  א(  
כט פסוק יח( “ברחל בתך הקטנה כל הסימנים הללו למה? לפי שהיה יודע בו 

שהוא  ________”

מספר הפעמים שהחליף לפי פירוש רש”י לבן את התנאי עם יעקב על מנת  ב(  
למדנו  מונים...  “עשרת  ז(  פסוק  לא  פרק  בראשית  )רש”י  שיקבל את שכרו. 

שהחליף תנאו ________ פעמים”

מהו הטעם לפי פירוש רש”י שלאה קראה לבנה השלישי לוי? )רש”י בראשית  ג(  
לוי...ויש מדרש אגדה ב”אלה הדברים” רבה  “קרא שמו  פרק כט פסוק לד( 
ששלח הקב”ה גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה ונתן לו כ”ד ________ 
כהונה ועל שם שליוהו ב-________ קראו לוי” )הערה: בשאלה זאת עליכם 

לסמן את המילה בתפזורת שלהלן רק פעם אחת(

פרשת וישלח
מהו לפי פירוש רש”י המשמעות של המילה שלם בפסוק: “ויבא יעקב שלם  א(  
ב-________  “שלם. שלם  יח(  פסוק  לג  פרק  בראשית  )רש”י   ? שכם”  עיר 
שנתרפא מצלעתו שלם ב-________ שלא חסר כלום מכל אותו דורון שלם 

ב-________ שלא שכח תלמודו בבית לבן”  

למה הכין את עצמו יעקב כאשר נודע לו כי עשו בא לקראתו עם ארבע-מאות  ב(  
“והיה המחנה הנשאר לפליטה על  ט(  )רש”י בראשית פרק לב פסוק  איש? 
 כרחו כי אלחם עמו התקין עצמו לשלשה דברים ל-________  ל-________

ול-________”

מדוע טמן יעקב את השלל שלקחו שמעון ולוי אחי דינה תחת האלה-שהיא  ג(  
לפי פירוש רש”י אילן סרק? עיקר שפתי חכמים סימן ג חומש בראשית פרק 
לה פסוק ד “כי תחת אילן סרק לא ילכו בני-אדם ולא יראו את ה-________ 
אבל תחת אילן מאכל ילכו בני-אדם ויראו את ה-____ ויפתחו אותה וימצאו 
את הנזמים” )הערה: בשאלה זאת עליכם לסמן את המילה בתפזורת שלהלן 

רק פעם אחת(

פרשת וישב
1( מדוע לא גילו ליעקב שיוסף בנו חי? 2( מי ידע שיוסף חי בנוסף לאחיו  א( 
ושתק? )רש”י בראשית פרק לז פסוק לג( 1( “לפי שהחרימו וקיללו את כל מי 
ש-________  ושיתפו להקב”ה עמהם” 2( “אבל  ________ היה יודע שהוא 

חי”

מהו הטעם לכך שיעקב לא ראה את יוסף במשך 22 שנה - עד שיעקב ובניו  ב(  
ירדו למצרים? )רש”י בראשית פרק לז פסוק לד( “...כ”ב שנה כנגד כ”ב שנה 
שלא קיים יעקב  ________  אב ואם: כ' שנה שהיה בבית לבן ו-ב' שנים 

בדרך בשובו מבית לבן”

מה אנו למדים מדברי תמר ליהודה? עיין בבראשית פרק לח פסוק כה. )רש”י  ג( 
בראשית פרק לח פסוק כה( “...מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן  

________ ואל ילבין פני חבירו ברבים”
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פרשת מקץ

מיהותרותי

מצאופוגמג

וחשכרחתדל

נקברפנודה

וומיורהאמ

דארתוהלפת

יהונהמחלמ
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סיפור החודש

סלע חנה 
מאת ש"ז כהנא, הובא לדפוס על ידי נחמה כהן

חנוכה של שנת תש”ח, היה חג החנוכה האחרון שלנו בעיר העתיקה לפני שנפלה 
בידי הירדנים.

הייתה  העתיקה  העיר  על  המלחמה  ירושלים.  ליהודי  קשים  ימים  אלה  היו 
העיר  הייתה  ערב  עם  ובלילה.  ביום  פסקו  לא  וכדורים  פגזים  וקולות  בעיצומה 
חנוכה  באותו  החוצה.  יצא  לא  ואיש  בבתים  הסתגרו  אנשים  באפילה.  שוקעת 
ירדו גשמי זעף. ברד כבד היכה בחלונות, על גגות הפח, על כיפות בתי הכנסת 
קטנים.  לנהרות  והפכו  מים,  התמלאו  הסימטאות  והמסגדים.  המגדלים  וצריחי 
הכנסת התעטפו  בבתי  חנוכה  ראשון של  נר  הדלקת  לאחר  מיד  עז.  היה  הקור 

האנשים במעילים כבדים ומיהרו לבתיהם.

גם רבה של ירושלים העתיקה, ר' שלמה דוד כהנא סיים את תפילתו ומיהר עם 
"אור החיים" בקצה סימטת חב"ד. נכנסו  בניו לביתו שעמד בחצר בית הכנסת 
הביתה סגרו היטב את כל החלונות והאפילו עליהם. רק חלון קטן השאירו בלתי 
מאופל, כדי לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה כשאורם פונה אל רשות הרבים.

בדק הרב את פתילות השמן, ואחר כך לקח את השמש בידו ועמד להדליק נר 
חנוכה ולברך.

לפתע שמעו בני הבית קול פסיעות ברחוב. והפסיעות הלכו וקרבו אל הבית. היה 
זה קול פסיעותיו של איש זקן, ההולך לאיטו ומקלו הולך ומקיש לפניו.

מי האיש? לאן הוא הולך: וכי לאן יכול הוא ללכת? הרי בסימטה זו אין אלא בית 
אחד, ביתו של הרב. והפסיעות קרבו והלכו.

הרי דבר הוא כשיהודי קם ויוצא מביתו בליל אופל וכפור שכזה! מי יודע אם לא 
אסון הוא.

ניסו בני הרב להציץ החוצה ולראות מי האיש. אך הסימטה הייתה שרויה באפלה 
עמוקה. ואפילו אש הפגזים לא האירה את האפלה הכבדה.

והפסיעות קרבו והלכו. הנה נשמע הקול ליד הפתח. אחד הבנים מיהר לפתוח את 
הדלת - אלא שאיש לא נכנס בעדה. עברו רגעים מעטים ופתאום נשמעו כמה 
נקישות חזקות באבן הסלעית, ומיד שב ונשמע הד פסיעות מתרחקות והולכות 

עד שנדמו.

למחרת בלילה השתוללה בחוץ שוב סופה עזה. הרוח הקרה הקפיאה את שלוליות 
המים שעמדו בחצרות. בשעה שהדליק הרב נר שני של חנוכה נשמע שוב הד 
פסיעות וקול מקל מקיש באבני הסימטה. שוב קרבו הפסיעות אל בית הרב. ר' 
שלמה דוד מיהר להתעטף במעילו ואמר לצאת ולראות מי האיש ולאן הוא הולך. 
אלא שהרבנית והבנים עיכבו אותו בכוח. חלש היה הרב הזקן וחששו לחייו אם 
יצא מן הבית החם אל הכפור הנורא. זאת ועוד: מי יודע מי האיש ההולך בסימטה. 

מי יודע אם אין כאן מלכודת שהכינו האוייבים לרבם של היהודים.
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ובלילה השלישי - מיד לאחר הדלקת הנר, כבר חיכו בני הבית לשמוע: אם ישוב 
לכאן ההלך המיסתורי? לא חלפו אלא רגעים והפסיעות נשמעו שוב. הפעם פקעה 
סבלנותו של הרב. הוא פתח את הדלת ורץ במהירות בעיקבות האיש הפוסע, ובנו 
מיהר אחריו. הקור היה עז מאוד. אך הרב ובנו לא שמו אל לב. הם ירדו בסימטה, 
ושם ראו דמות כפופה פוסעת לאט אל הסלעים במבוי הסתום שבקצה הרחוב. 
ושם, ליד הסלעים השיגו הרב ובנו את האיש. כאשר זיהו את הדמות – לא היה 
ובנו הרים  ולעיני הרב  ירושלים.  יצחק איש  ר'  זה המקובל  היה  גבול לתמהונם: 
המקובל את מקלו והיכה בו בכוח רב באחד הסלעים. כאשר פגעה גולת הכסף 

בסלע - ניתזו ניצוצות והרב ובנו רואים.
המתמידים  כאחד  ידוע  שהיה  הזקן  את  הרב  שאל   - יצחק”?  ר'  מעשיך  ”מה 

הגדולים של ירושלים, שעשה שעות רבות בלימוד בזוהר ובספרי ח”ן.
ראה הזקן את הרב, אימץ את המקל אל ליבו, נשק לגולת הכסף, ואמר: ”רבי אני 

מדליק ומעלה את האור בכל החנוכיות שבעולם”.
”מה פירוש?” - התפלא הרב. ”ומדוע במקום זה דווקא?”

שום  על  בא  החנוכה  שחג  הם  "סבורים  יציק  ר'  אמר   - בטעות”  שרוי  ”העולם 
נס פך השמן שדלק שמונה ימים, אך לא זה הכל. חג החנוכה בא הודות לחנה 
אחת  חנה   – התורה  את  להפר  לא  כדי  ומתו  שמים  שם  שקידשו  בניה  ושבעת 
ושבעת בניה – שמונה והם הם מהווים את מקור הנס והאור. אילולי גבורתם – לא 
יכלה להתעורר רוח הגבורה במתתיהו ובניו. אילמלא מסירותם – לא היה בא נס 
החנוכה... ומסורת עתיקה יש בידי העוברת מדור לדור, שכאן, בירושלים, במרחק 
עשרים מדרגות במורד חצר ”בית החיים”, במקום שהיא נפגשת בסימטת חב”ד, 

במקום זה, תחת סלע זה קבורים חנה ושבעת בניה”.
”כאן במקום זה?” שאל הרב.

לי אבי  ומגדולי הדור. לפני שנפטר מסר  ”כך שמעתי מפי אבא שקיבל מאביו 
מקל זה וציווה עלי להכות בו בימי החנוכה על הסלע הזה כדי להעלות אור. ואת 
מצוותו אני מקיים. ועתה מבקש אני... זקן אני וחלש, ובן אין לי... אנא ר' שלמה 
דוד, קח מידי את המקל, וקבל עליך להמשיך במצווה הקדושה שציווני אבא”. 

דמעות חנקו את קולו של ר' יצחק.
הרב לקח את המקל השחור בעל גולת הכסף, הוא ובנו חזרו הביתה. ור' יצחק הזקן 

נבלע בחשכה. לא עברו ימים רבים ור' יצחק נתבקש לישיבה של מעלה.
המצווה  את  לקיים  הרב  משפחת  בידי  עלה  בטרם  ושנים  ימים  שעברו  אלא 
שקיבלו על עצמם. העיר העתיקה שהייתה במצור נפלה בידי הירדנים. משפחת 
כהנא נאלצה לעקור מביתה אל העיר החדשה. כשקמה מדינת ישראל – נשארה 

העיר העתיקה בידי האוייבים.
תשע עשרה שנה חלפו מבלי שבני ירושלים יוכלו לגשת אליה. ר' שלמה דוד, רבה 
של ירושלים העתיקה הלך בדרך כל הארץ, ובנו ר' שמואל זנוויל כהנא, שהיה עד 

ראייה לכל אותו מעשה נתמנה לממונה על הר ציון.
במשך כל השנים שמר על המקל השחור בעל גולת הכסף בהר ציון והמתין ליום 

שבו יוכל לקיים את צוואתו של ר' יצחק המקובל.
בשנת תשכ”ז שוחרר סוף סוף הכותל. וכאשר הדליקו בני ישראל נר ראשון של 
חנוכה, לקח את המקל והלך להכות בסלע חנה. והוא זכה והעלה את האור בכל 

החנוכיות שבעולם.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודש חשוון

כרזה לתלייה בה ברכת ”משיב הרוח ומוריד הגשם”
אפשר לנדב אותה לבית הכנסת, לגן, לכיתה, למתנ"ס וכו'.

החומרים:

קרטון/בריסטול לבן )גודל - לפי מקום תליית השלט(   ●

מספריים  ●

סכין יפנית )תלוי בגיל החניכים(  ●

קרש לעבוד עליו על השולחן.  ●

הרעיון הוא לצייר ולחתוך ולהוציא את האותיות מתוך הכרזה ולהדביק מאחור 
נייר צלופן כחול )בצבע המים / הים(.

לחתוך מנייר לבן עננים קטנים ולהדביק מאחורנית – כך שנראה כמו שמים עם 
פה ושם עננים.
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אפשר שכל הכרזה תיגזר בצורת ענן.

לגיוון: אם האותיות שהוצאנו מהגזירה שלימות אפשר לתפור אותן שיתנדנדו 
על הלוח.

אפשרות נוספת: האותיות מרצדות מתחת לכרזה.

לגיוון: טיפות על צלופן הכחול במקום העננים.



49

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

לחודש כסלו
בחודש כסלו מגיע הכול - נרות, חנוכיות, אור ושמחה, הרבה אור.

1. כמה רעיונות להכנת נרות דקורטיביים
החומרים:

צנצנות בגדלים שונים, קערות וכוסות - העיקר שיהיו שקופות  ●

פרחים, עלים מפלסטיק  ●

לחלופין אפשר קוצים יבשים - לצאת לשדה לאסוף צמחים יבשים. אפשר גם   ●
קונכיות וצדפים

נייר צלוטייפ  ●

שעווה או נרות נשמה  ●

צבעי פולכרום ישנים וקטנים - ללא שימוש  ●

קוביות קרח או שבבי קרח - כדי לחורר חורים בנר - גודל הקרח יקבע את   ●
גודל החור

קופסת שימורים ריקה  ●

מקום לחימום - אפשר גם במיקרוגל.  ●

ההכנה:

לשטוף את הצנצנות שיהיו נקיות.

בדפנות הצנצנת היבשה יש להצמיד את מה שבחרנו להכניס - פרחים מפלסטיק, 
קונכיות, צדפים.

עליהם יש להדביק עם הצלוטייפ )הצלוטייפ יירד לאחר שפיכת השעווה(.

מחממים בתוך הקופסה את נרות הנשמה או השעווה )לשמור על הפתיל לסוף(.

לחמם מעט עד שהשעווה תימס.

להכין צבע פולכרום - רצוי לנר כחול, צהוב, ירוק וכו'.

צלוטייפ

צלוטייפ
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לאחר  בערך.  גובה  ס"מ   3-2 שעווה  של  ראשונה  שכבה  הצנצנת  לתוך  לשפוך 
מכן להכניס קוביות קרח )הקוביות גורמות לחורים בכל מקום שיהיה קרח יהיה 
חור דקורטיבי - לכן צריך שהקרח יהיה קטן(. ממשיכים לסירוגין לשפוך שעווה 
וממשיכים  הפתיל  מכניסים את  הצנצנת  מגיעים לאמצע  קרח. כאשר  וקוביות 

לסירוגין לשפוך קרח ושעווה עד לגובה הרצוי.

נר  לכם  והרי  מחדש  תתקרש  שהשעווה  להתקרר  שעה-שעתיים  משאירים 
דקורטיבי. 

משאירים אותו הפוך למשך כמה דקות כדי שמי הקרח שנמס ייצאו ממנו.

הערה: כאשר כל חניך מכין נר בתוך כלי אחר וצבע אחר - נוצרת תערוכה יפהיפיה 
של נרות.

הערה:

נרות אלו מכינים בעזרת מבוגר צמוד.

כמו כן יש להכין דלי מים לביטחון.

אם מחליטים להשתמש במיקרוגל כדאי לבדוק כמה דקות צריך להשאיר את 
השעווה - תלוי בכמות השעווה כמובן ובכלי המתאים למיקרוגל.

פרחים קוצים

צדף

פתיל

מספר פתילים
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2. קישוט הכיתה או המועדון לחנוכה
נותנים לחניכים 8 ניירות חתוכים בצורת מלבן לציור חופשי. לחניך ה-9 נותנים 

נייר ארוך יותר לשמש.

לאחר שהחניכים ציירו, קישטו והדביקו כיד הדמיון הטובה מגלגלים את הנייר 
בצורת קונוס מהדקים ומניחים באמצע את הַשָמש ומחברים לקיר או לבריסטול 
גדול אחר על הקיר. בסוף מכניסים לתוך כל גליל מעט נייר צלופן אדום / צהוב 

כלהבה.

לרגל החנוכייה עוד 3 גלילים בגדלים שונים לחבר הכול לקיר כך שכולם יכולים 
להשתתף בהכנה.

הערה: אפשר לחבר הכל בעזרת סיכות תפירה ישר על הקיר )לא פוגע בקיר(.

החנוכיה 
מודבקת 
על בריסטול

 ואח"כ
מחוברת לקיר

צלופן מקומט
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3. חנוכייה
החומרים:

5 עיגולי חמר שווים )הגודל תלוי בגודל שרוצים את בית הנר(. רצוי מעט יותר   ●
גדול מכדור פינג פונג.

ההכנה:

לחתוך 4 עיגולים לחצי - זה הבסיס להעמיד את בית הנר - ומקבלים 8 חצאי 
עיגולים שווים.

בעזרת 2 אצבעות אפשר להפוך כל חצי עיגול לפרח או חצי רימון - כל צורה 
שהחניך רוצה בתנאי שיהיו שווים.

מכניסים אותם לתנור ביתי בחום הכי גבוה לחצי שעה.

לקרר ולצבוע - אפשר בצבעי חימר ואפשר בצבעי גואש.

לאחר הייבוש לצבוע בלקה )אפשר לצבוע רק בלקה(. אפשר להשאיר ללא צבע 
תלוי בטעם האישי.

יש להדביק על חתיכת שיש את החלק השטוח.

 - נוגע בשני  נר לא  - אף  רווחים שווים   - צריך לדאוג שהחנוכייה תהיה כשרה 
וכולם בקו ישר, שמש בולט - זו הזדמנות ללמוד הלכות חנוכייה כשרה לפי רמת 

החניכים.
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4. סביבון
החומרים:

תבנית ביצים  ●

כדור בגודל כדור פינג פונג עשוי מקלקר  ●

שיפוד  ●

דבק פלסטיק  ●

צבעי גואש  ●

פלסטלינה ישנה או חצץ קטן-קטן.  ●

ההכנה:

חותכים מתבנית הביצים את החלק הבולט - קונוס - שניים לכל חניך.

מדביקים ב-2 צידי הכדור כאשר בוחרים שאחד יהיה הצד התחתון ואותו ממלאים 
או בפלסטלינה ישנה או חצץ ומדביקים.

מעבירים בין הקונוסים והכדור את השיפוד - מקשטים בניירות צבעוניים והרי 
הסביבון.

אפשר לקשט בצלוטייפ צבעוני.

ראו רעיונות לסביבונים בחוברות הקודמות.
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5. כד קל, פשוט ונחמד
החומרים:

עיתונים ישנים  ●

בריסטול  ●

צבעים  ●

דבק  ●

מספריים.  ●

ההכנה:

נותנים לחניכים להכין כדור מעיתון פשוט מקומט ומהודק היטב )הגודל לפי רצון 
הילד(. פשוט לגלגל ולהדק היטב כדור מהעיתון.

מהבריסטול חותכים רצועה ברוחב מתאים לכדור + 1 ס"מ.

לחתוך בצד אחד מקווקו 1 ס“מ - לקפל אחד בפנים ואחד בחוץ.

למרוח בדבק ולהדביק בתחתית הכדור למעמד, לחתוך עוד רצועה לידית. למדוד 
איזה גודל מתאים לידית ולהוסיף עד 4-3 ס“מ ואותם לגלגל בעזרת מספריים 

את 2 הקצוות ולהדביק לכדור. 

להכין קונוס קטן לזרבובית להדביק או להדק במהדק.

כאן החניך לומד פרופורציות - להתאים זרבובית, ידית ותחתית.

גם רוחב גם אורך וגודל הכדור

לבסוף יש לצבוע בצבעי גואש - זה גם מחזק וגם יפה. 

אפשר אחרי הייבוש לצפות בלקה.

לחתוך כל 1 ס"מ. לקפל אחד בפנים, אחד בחוץ

 להדביק מסביב 
את המעמד

זרבוביתתחתית וידית
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6. נרות שאני מכיר / אוהב
לצייר נר גדול  ●

בפנים לצייר / להדביק / לכתוב  ●

בתוך הלהבה נרות שאני מכיר - כמובן שהנר צריך להיות גדול שיהיה מספק   ●
מקום לכתוב וגם לצייר ולהדביק.

כי נר מצווה ותורה אור

נרות 
שאני 
מכיר/
אוהב

לציירלכתוב

נרות שבת, נרות חג, נר נשמה, נרות חנוכה, נרות חתן וכלה, נרות שמן, נרות הבדלה, 
נר זכרון, נר דקורטיבי.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
מספריית  קיי  און  בדיסק  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ”ד  חדשות 

ה-DVD במרפ"ד התורני בטל 02-5601302.

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

לאור הנרות - )יסודי וחט“ב( - סיפור מלחמת המכבים מופיע בסרט בצילומי   
ציורים בשיטת האנימציה - עותק אחד של הסרט בשפה האמהרית )בהפקת 

נהורה(.

פירסומי ניסא )יסודי( - חנוכה: פירסום הנס מתבטא בהדלקת נרות חנוכה;   
הדינים והמנהגים הקשורים בחג )מהסידרה “קשת וענן“(.

“קשת  )מהסידרה  חג החנוכה  - הרקע ההיסטורי של  )יסודי(   - החשמונאים   
וענן“(.

חנוכה - מבט אל העבר - )על-יסודי( - מהדורה דמיונית של “מבט לחדשות“   
מתקופת החשמונאים.

חנוכה - חג דתי וחג לאומי - )על-יסודי( - דיון בהשתתפות הרב יואל בן נון   
והסופר יורם קניוק )מהסידרה “שבעים פנים“(.

אורות - )כל הגילים( - סרט אנימציה, המתאר, בשילוב של היסטוריה ואגדה,   
את סיפור חנוכה ולקחיה לדורות )בהפקת גשר(.

המכבים )בהפקת גשר(.  

היום השמיני - )אנג( - ברקע הסרט ויכוח בין בעל לאשתו אם להכניס את בנם   
לבריתו של אברהם אבינו )בהפקת גשר(.

חגים ומצוות - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזה, תפילין, בהפקת הסוכנות   
היהודית.

חידון - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה )מתוכנית “פיצוחים“(.  

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

חנוכה - )מסידרת “פרפר נחמד“(.  

חנוכה - חג מדליק )מסידרת “פרפר נחמד“(.  

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - שירי ילדים.  

כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - תיאטרון בובות של נעה   
אריאל מספר את סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.
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קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

ראה אתר האגף   

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

מקורות קצרים   

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/
mekorotnose/moadim/chanukah.htm
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פתרון לתשבץ חשוון-כסלו

והיתתמשנסהנח

עלונמאלחרדג

דימאליחייחב

כשנמתהקשה

זוהסננהרל

ביביומחארי

וחלודבהלילל

טגהארהרפכדה

יוקישלניפור

נריטבהזנומכ

סלואתרבנהב

קמנחמופיו

ימרזשנמלזשת

לעשוגררהמ

פוצהרובגרגת

רטמולטהילצרה
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פתרונות לפרשיות החודש: 

פרשיות: נח, לך-לך, וירא, חיי-שרה, תולדות 

פרשת נח:
א( שבעה 

ב( צדיקים 

ג( דור המבול

פרשת לך-לך: 
א( זרע , ישראל  

ב( נח 

ג( אור  

פרשת וירא: 
א( קיטר  

ב( סנורים 

פרשת חיי-שרה: 
א( רבבה  

ב( דוגמת, נר דלוק, בעיסה, ענן 

פרשת תולדות:  
הביטוי המתקבל: מאה שערים

פרשיות: ויצא, וישלח, וישב, מקץ 

פרשת ויצא: 
א( רמאי  

ב( מאה 

ג( מתנות

פרשת וישלח: 
א( גופו, ממונו, תורתו 

ב( דורון, תפלה, מלחמה 

ג( חפירה
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פרשת וישב: 
א( 1( יגלה 2( יצחק 

ב( כבוד 

ג( האש

פרשת מקץ: 
ב(  פסוק  מב  פרק  בראשית  חומש  )רש"י  מקום  מראה  רדו.  המתקבלת:   המילה 
"רדו שמה. ולא אמר לכו רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין 

רד"ו"
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