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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי  
)אירועים ואתרים(

חודש אלול
הקדמה

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

הכיפורים, ועדות אשכנז מתחילות לומר סליחות בשבוע שלפני ראש השנה.

מזל החודש: בתולה.

־במסורת היהודית הקובעת את חודש אלול כחודש של התעו
ררות ראו במזל בתולה מעין קריאה לישראל המשולה לבתולת 

בת ציון – להתעורר לתשובה, שנאמר "שובי בתולת ישראל". 

אירועים
א באלול ב' תמ"ח )2448( לבריאת העולם )על פי המסורת( 

משה רבנו עלה על הר סיני להתפלל לפני הקב"ה ולבקש רחמים על עמו 
)יום  לו הקב"ה בעשירי לחודש תשרי  ונתרצה  וסליחה על חטא העגל, 
הכיפורים( ואמר לו "סלחתי כדבריך". על כן נקבעו הימים האלו לדורות 

כימי רצון, תשובה וכפרה.

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

חיללו,  הפלסטינים  תשס"ה,  באלול  ח'  ביום  ישראל  כוחות  יציאת  עם 
זה  יום  לפיכך  בחבל.  שנותרו  והישיבות  הכנסת  בתי  את  ושרפו  הרסו 

נקבע ליום תפילה ועיון וחשבון נפש.

בכנסת חנכו פינת הנצחה לבתי הכנסת שחרבו בגוש קטיף. בבית הכנסת 
שבכנסת הוצב שריד עשוי שיש, שהיה חלק מארון הקודש בבית הכנסת 

של היישוב עצמונה.
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כט באלול תש"ד )1944( – הוקמה החטיבה היהודית הלוחמת )חי"ל( הבריגדה 
היהודית, חטיבה צבאית יהודית במסגרת הצבא הבריטי. 

הביעו  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
יהודי ארץ-ישראל את רצונם לשתף פעולה 
עבריות  צבא  יחידות  ולהקים  בריטניה  עם 
בנאצים  למלחמה  הבריטי  הצבא  במסגרת 
)ימ"ש( ולהגנת ארץ-ישראל. יוזמתם נדחתה 
הסוכנות  בריטיים.  גורמים  ידי  על  והוכשלה 
היהודית והתנועה הציונית תבעו מהממשלה 
כחטיבה  המתנדבים  את  להפעיל  הבריטית 
הקצונה  תפקידי  כשגם  מיוחדת  לאומית 
חששו  הבריטים  הארץ.  בני  ידי  על  יאויישו 
ליחידות  תעניק  יהודית  צבאית  מסגרת  כי 

המגויסות משמעות פוליטית ולאומית ותערער 
את מעמדה של אנגליה בעולם הערבי. רק בתש"ד )1944( הסכימו להקים 
המגויסות.  העבריות  היחידות  כל  את  שתכלול  היהודית  הבריגדה  את 
דגלה של החטיבה היה כחול לבן ומגן דוד זהוב. חיילי החטיבה צויידו 
בסמלים מיוחדים דוגמת הדגל. בשיאה מנתה הבריגדה כ-5,000 חיילים 
- מעל ל-13 אחוזים ממספרם הכולל של המתנדבים מהיישוב היהודי 

בארץ-ישראל לצבא הבריטי שמוערך כ-38,000.

- יהודי יליד קנדה. ידיעותיו  מפקד הבריגדה היה תת-אלוף לוי בנימין 
ביהדות לא היו רבות אבל הוא התגאה ביהדותו וראה כבוד רב במינויו 
ביום  לשהות  נהג  בעולם  הצבאי  שירותו  במרוצת  הבריגדה.  למפקד 

הכיפורים במקום בו יוכל לקחת חלק בתפילות.

סוכם עמו על הדברים הבאים: 

בשר חזיר לא יוגש לחיילי הבריגדה.   •
יום המנוחה הרשמי יהיה שבת.   •

לרב הצבאי תינתן רשות לארגן מטבח כשר.   •
כל ההחלטות הללו בוצעו הלכה למעשה.

מצב  כחיל  שירתה  והיחידה  באיטליה,  בקרבות  השתתפו  החיילים 
בגבולות איטליה, יוגוסלביה ואוסטריה. קבוצות חיילים מהבריגדה הגיעו 
לגרמניה ואף ביצעו פעולות ענישה נגד הנאצים )ימ"ש(. חיילי הבריגדה 
שולבו בארגון הבריחה וההעפלה לארץ. הניסיון הצבאי שנרכש בתקופת 
היסודות  והנחת  ההגנה  לפעולות  רבות  עזר  השנייה  העולם  מלחמת 

לצה"ל והכשיר את משתתפיו להיות אנשי מפתח למדינה שבדרך.
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חודש תשרי
תשרי-ראשון לחודשי השנה; במקרא – החודש השביעי למניין החודשים מניסן.

מזל החודש: מאזניים.

לפי שבחודש זה נדון כל העולם לפי מעשיו של האדם ושוקלים 
במאזניים זכויות כנגד עוונות.

אירועים
א-ב תשרי – ראש השנה. 

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

ארוך – בארמית "יומא אריכתא".

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

ומכאן חשיבותו.

עשרת הימים – מראש השנה עד יום הכיפורים – נקראים עשרת 
ימי תשובה. יש המכנים את התקופה – בין כסה לעשור, על 

פי הפסוק "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" )תהלים 
פא:ד(.

ד תשרי )נדחה( – צום גדליה.

לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו 
מעט אנשים שהיוו את דלת העם – איכרים ויוגבים. על האנשים האלה 
ריכז את כל היושבים  הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם. גדליהו 
בציון וניסה לשקם את החיים בארץ-ישראל ובתוך כך לעורר את התקווה 

לחידוש המלוכה בארץ.

מעמדו הרם של גדליהו בעיני מלך בבל, ובקרב היהודים היו לצנינים 
בקרב מלך עמון שעינו הייתה צרה בשארית יהודה, הוא שלח את 
גדליהו.  את  לרצוח  ביהודה  המלוכה  מזרע  נתניה  בן  ישמעאל 

בעיקבות הרצח, היהודים בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו 
למצרים, וכך נתפזרה שארית הפליטה והארץ 

נותרה שוממה )ליתר פרטים, ראה ספר 
מלכים ב:כה, כו-כח(.
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ח תשרי תש"ב - 29 בספטמבר 1941 - במלחמת העולם השנייה התחיל טבח 
יהודי קייב בבאבי-יאר על ידי הנאצים )ימ"ש( ועוזריהם.

 )WFRJ( אלכסנדר לוין, נשיא הפורום העולמי של יהודים דוברי רוסית
אתר  של  המודל  את  לראשונה  הציג  בקייב,  היהודית  הקהילה  וראש 

הזיכרון החדש שאמור להיבנות בגיא ההרגיה באבי יאר באוקראינה.

באבי יאר הוא גיא הנמצא צפונית-מערבית לקייב בירת אוקראינה, שבו 
מ-29  החל  יהודים,  ממחציתם  למעלה  איש,  כ-100,000  הנאצים  רצחו 
בספטמבר 1941. כמעט 34,000 יהודים נטבחו בבאבי יאר בין ה-29 ל-30 
בספטמבר במה שמוגדר כמבצע ההשמדה הגדול ביותר בשואה שבוצע 
יאר  לבאבי  הובלו  הרצח  שלאחר  השנה  במהלך  קצרה.  כה  בתקופה 

והומתו שם בהריגה 15,000 יהודים נוספים שנתפסו בעיר ובסביבתה.

מכל  למבקרים  לאפשר  תהיה  החדש  הזיכרון  אתר  מטרת  לוין  פי  על 
במקום  שארע  הנורא  לטבח  ורגשית  חווייתית  בצורה  להתחבר  העולם 
יוצגו בין השאר מגוון אמצעי המחשה  לפני למעלה מ-70 שנה. באתר 
מהארכיון  מסמכים  נרצחים,  של  וביגוד  רכוש  שרידי  הכוללים  ולימוד 
נוסף  מרכזי  אלמנט  ניצולים.  עם  וראיונות  מימד  בתלת  סרט  הנאצי, 
שיוקם בתחום האתר יהיה מרכז יהודי עם בית כנסת שיסמל את התחייה 

היהודית במקום שבו הנאצים ניסו להשמיד כל זכר יהודי.

בדבריו קרא לוין לראשי כל המדינות באירופה, ובייחוד לנשיא אוקראינה, 
"מדובר  החדש.  הזיכרון  אתר  של  המנהלים  במועצת  כחברים  לשמש 
לא רק בטרגדיה של העם היהודי, אלא בטרגדיה כלל אירופאית וכלל 
עולמית ואתר הזיכרון ינציח לא רק את הטרגדיה של העם היהודי, אלא 
גם את הטרגדיה של העמים האחרים שנרצחו באכזריות על ידי הנאצים 

על אדמת אוקראינה", הבהיר.

אנדרטה ליהודי ם שנרצחו בבאבי יאר
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י תשרי – יום הכיפורים.

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

הנפש.

י תשרי תשל"ד )1973( – מלחמת יום הכיפורים.

המלחמה שפרצה ביום הכיפורים תשל"ד הייתה אחת הקשות שידעה 
מדינת ישראל מעודה.

ההגנה  קווי  את  פרצו  וסוריה  מצרים  צבאות  של  גדולים  כוחות 
הישראליים בתעלת סואץ וברמת הגולן. במשך מספר ימים היו לכוחות 
האויב הישגים, אך עד מהרה התהפך הגלגל: הסורים נהדפו מכל רמת 
הגולן וכוחות צה"ל כבשו מובלעת בתחום סוריה; ואילו בחזית הדרום – 
על אף האחיזה המצרית ברוב קו המוצבים הישראליים – הצליחו כוחות 
צה"ל לחצות את התעלה, לכבוש במצרים שטח גדול ממערב לתעלה 

ולכתר ארמייה מצרית שלימה ממזרח לה.

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

אגרנט(, חלו שינויים גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

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

טו-כא תשרי – חג הסוכות.

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

המקדש השני.

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

בדרך מן השיעבוד במצרים לחירות לאומית ורוחנית בארץ ישראל.



10

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

כב תשרי – שמיני עצרת ושמחת תורה.

של  אהבתו  את  מבטא  עצרת  השם  עצמו.  בפני  חג  הוא  עצרת  שמיני 
– במסגרת העלייה  בירושלים  ישראל שוהה  הקב"ה לעמו לאחר שעם 
לרגל – שבעה ימים, אומר להם הקב"ה: בני, עצרו עמי עוד יום אחד כי 

קשה עלי פרידתכם.

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

שלוש שנים וחצי(.

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

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

בהוצאת הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני

כב תשרי – יום נפילתה של גמלא "המצדה של הגולן".

שמורת הטבע של נחלי דליות וגמלא בדרום הגולן הינה חלק משמורת 
טבע "יהודיה". הנוף האופייני לשמורה הינו רמה בזלתית מבותרת על ידי 

נחלים עמוקים, רובם משופעים במים, מפלים ובריכות טבעיות.

גמלא קיבלה את שמה מעצם מיקומה בראש הר הנראה כדבשת של 
גמל.
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בימי  חומה  מוקפת  כעיר  ט:ו(  )ערכין  במשנה  לראשונה  מופיעה  היא 
בן  יוסף  מכתבי  לומדים  אנו  גמלא  על  נוספים  פרטים  נון.  בן  יהושע 

מתתיהו )יוסיפוס(.

יוסיפוס מספר שאלכסנדר ינאי )76-103 לפה"ס( כבש את גמלא, המבצר 
החזק, בין שאר כיבושיו בעבר הירדן ובגולן. בגמלא ישבו יהודים אמיצים 
מדורי דורות. סופר שבהיות הורדוס בגליל, בטרם כבש את מלכותו ואת 
ירושלים, מרדו בו הקנאים. הורדוס הרג את חזקיה, מנהיג המרד ובשל 
כך הוזמן להישפט על ידי הסנהדרין הגדולה בירושלים. חזקיה היה אביו 
של יהודה איש הגולן תושב העיר גמלא שגם הוא ובניו הלכו בעקבותיו 

ומרדו נגד הנציבים הרומיים.

יש לציין שמשפחה זו היו קרובי משפחה לאלעזר בן יאיר, ראש המורדים 
במצדה, חוט מקשר בין גבורת גמלא לבין עמידת מצדה, ולא מופרז הוא 

הכינוי לגמלא "מצדה של הגולן".

לעיר גמלא היו קשרים אמיצים עם הגליל וכאשר מונה יוסף בן מתתיהו 
למפקד הגליל במרד הגדול בשנת 66, הוא פיקד על ביצור גמלא. לאחר 
שכבשו הרומאים את הגליל ומרבית הגולן, הם עלו אל גמלא כדי לנתק 
יהודי גמלא לבין היהודים האחרים שבחו"ל.  בין  את הקשרים החזקים 
נאלצו  אך  פנימה,  הרומאים  פרצו   - חודשים  שבעה  של  מצור  לאחר 
הבתים  ומהתמוטטות  מהקרב  כבדות  אבידות  סובלים  כשהם  לסגת 

תחתם. לבסוף, לאחר קרב קשה נכבשה העיר.

כשבויים  ליפול  במקום  השם  קידוש  על  למות  בחרו  מהלוחמים  רבים 
בידי הרומאים.

הגולן  מתיישבי  לראשוני  הנצחה  אתר  הוקם  לגמלא  מקום  בקרבת 
הגולן  בין מתיישבי  ישראל. האתר מסמל את הקשר  שנפלו במערכות 

לבין מורדי גמלא דאז.
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בדרך האתרים מס’ 59
 חידון אלול תשע”ד - תשרי תשע"ה
  ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 6 שאלות יזכה בפרס.

אלול התשע"ד

אנו בהפטרת "שופטים". הרבה פסוקים בה ותכליתן - נחמה. יישובנו הוקם   .1
בידי  מזמן-מזמן  שהוקם  יהודי  יישוב  למקום  מאוד  בסמוך  יהודה  בהרי 
יהודים מבולגריה. שידע תלאות הרבה מידי בני דודנו, בסופה של מסכת 
ההתעללות בו נעקר במלחמת השחרור. באו אלה שנישאו על כנפי נשרים 
ויטעו עצמם כאן. השם שנקבע אמנם אינו שם היישוב שנעקר, ואפילו לא 

פירושו המדויק, אבל שם פרטי הוא מספר דברי הימים א פרק ד.

כי תצא  .2

הנביא ישעיהו קורא בקול גדול דברי ניחומים לעם הפותח דף חדש בארצו.   
והקול אכן נישא ומהדהד עד עצם היום הזה. אני, מועצה מקומית במערב 
הגליל העליון, שמי משמש גם כשם פרטי במקרא, מקפל בתוכו את התפילה 

למצב הנכסף מכל. הוקמתי בשנת תש"י.

כי תבוא  .3

חש   - בימינו  כרויות  ואזניו  פקוחות  שעיניו  מי  שכל  נוספת  נחמה  נבואת   
ורואה בהתגשמותן ואומר עליהן הלל בכל ימות השנה. הפעם מדובר בשבט 
הנשכח - שמעון. בתחומו, תחת הכותרת "בני שמעון" עלו על הקרקע בשנת 
המושבים  בשם  שובצו  מהפטרתנו  שמות  שלושה  חדשים.  עולים  תשי"ג, 

הללו.

נצבים-וילך  .4

פשוטים  נוצרים  אדמה  אנשי  היו  הם  צדקך:  גוים  וראו  מצינו,  בהפטרה   
שקראו בספר הספרים שלנו, ובייחוד בדברי מי שנחשב לנביאם. זה הניעם 
לארצנו  להגיע  מנת  על  בתנאים-לא-תנאים  קילומטרים  אלפי  לעשות 
אימפריה  אותה  מלכי  זאת  כל  ראו  רבה.  בלהיטות  בה  ולשוטט  באלפיהם 
ועשו מעשה. הוקמה אגודה ללימוד ארצנו ולקידום האינטרסים הרחבים 
מילים  נחקקו ארבע  יותר של אותה ממלכה. בסימלה של האגודה הזאת 

מהפטרתנו...
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תשרי התשע"ה

האזינו - שובה  .5

זו  בנבואתו  פזורים  וכך  העם.  את  ומנחם  מנחה  אוהב  וכאב  כנביא  הושע   
שמות המעטרים את מפת ארצנו. אמרנו שמות, ואכן כן!  "הפועל המזרחי" 
היום   - מעזה.  הרחק  לא  ושמצוי  הצפוני.  בנגב  מושב  תש"י  בשנת  הקים 
אני כבר עיר קטנה. מסלול התלאות שלי ארוך. בסמוך אליי מכתש. שמי 
- אני בעמק לוד. הוקמתי כמושב  בהפטרה נקרא בניקוד אחר. ועוד אחד 

בשנת תש"י. הוספתי נון סופית לשם המופיע בהפטרה.

תחל שנה וברכותיה

וזאת הברכה  .6

לכבוש  מיועד  אחר,  מועמד  כל  או  פנחס  ולא  משה,  את  שליווה  האיש   
ולהנחיל את הארץ. ליד שדה המערכה, שבו זינב באויביו הנמלטים, ניטשו 

מאז כמה וכמה קרבות היסטוריים, התדעו שניים או שלושה מהם?

עם ישראל החוזר לארצו, זוכר את הכובש והמנחיל ומנציחו, בציון שם אביו,   
על גבול שדה הקרב, יודעים?

כעבור כשלושת אלפים שנה כתב מי שכתב: "לפני שישים שנה נתגלה לי   
ייעודי בחיים מטעם ההשגחה העליונה - גאולת הארץ לעמנו הכמה לה". 
למעלה  גואל  והמנחיל,  הכובש  של  הפרטי  שמו  את  הנושא  האיש  ואכן, 
- כחזון שליחותו,  משש מאות אלף דונמים)!( למען האנשים הכמהים לה 
הנושאת  את  נשכח  לא  לא,  שמו.  את  נושא  העמק  לרכבת  סמוך  יישוב 
וגם היא הונצחה בשמו של  חייו.  עמו במאמצים העל-אנושיים שליוו את 
יישוב, בסמוך לים התיכון, שכיום הוא חלק מהעיר ששמה העיד על הירוקת 

הקטלנית שהייתה סביב סביב, עם הקמתה.

ואנחנו בבראשית

הא-ל בורא שמים ונוטיהם, כלשון ההפטרה. הנושא את עמו על כנפי נשרים,   .7
פורש את מוטות כנפיהם של הנשרים של היום. קינם מצוי לא רחוק מעירו 
של אבי האומה, ובסמוך לקיבוץ שהוקם בידי הצופים של אז, שבתחילתו 

קראוהו - קלטה..

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' 55
ברית שלום - הייתה תנועה יהודית שהוקמה בשנת תרפ"ה )1925( על ידי   .1
קבוצת אינטלקטואלים יהודיים, ודגלה בהקמת אוטונומיה דו-לאומית 
שבה יהנו הערבים והיהודים משוויון זכויות מלא תחת המנדט הבריטי, 
ישראל.  בארץ  עצמאית  דו-לאומית  מדינה  להקמת  להביא  במטרה 
חברי ברית שלום ראו חשיבות לאומית רבה בתחיית התרבות העברית 
המכנה  על  המבוססות  הבנות  ליצור  כדי  כאחד,  הערבית  והתרבות 

המשותף ההיסטורי בין התרבויות.

צומת  על  החולשת  טגארט,  מצודת  הינה  סווידאן  עיראק  משטרת   .2
יואב.  שדה  לקיבוץ  סמוך   ,35 כביש  על  הארץ,  בדרום  מרכזי  דרכים 
המצודה ידועה בלחימה הקשה שנדרשה לשם כיבושה במהלך מלחמת 
העצמאות. לאחר כיבושה שונה שמה למצודת יואב על שמו של סא"ל 
יצחק דובנו, מפקד הכוח בנגבה שנהרג בקרב על הקיבוץ, אשר כינויו 
המחתרתי בארגון ההגנה היה "יואב". עד לשנת תשמ"ג )1983ׂׂ( שימשה 
המצודה כבסיס פעיל של צה"ל וכיום משמשת כמוזיאון למורשת הקרב 

של חטיבת גבעתי מתקופת מלחמת העצמאות.

סאסא - בליל ה אדר א תש"ח )15.2.48( ביצע כוח מגדודי הגליל פשיטה   .3
על הכפר הערבי סעסע - שנמצא בגליל העליון, כ-25 ק"מ בתוך שטח 
האויב - החדירה העמוקה ביותר אל תוך שטח אויב מתחילת המלחמה. 
פעולה  לבצע  הפלמ"ח  למטה  חשוב  היה  הל"ה  מחלקת  כישלון  לאחר 
מוצלחת, שתוכיח כי הוא מסוגל לעבור מרחק גדול בשטח אויב. הכפר 
נמצא בצומת חשוב ושימש כנקודת מעבר לכנופיות וכוחות צבא שחדרו 
מלבנון וסוריה. חיו בו כ-1500 תושבים, מהם כ-300 לוחמים חמושים, וכן 
ובה כ-100 לוחמים. מטרת הפעולה  יחידה מ"צבא ההצלה"  בו  נמצאה 
הייתה לפוצץ 20 בתים ולפגוע במספר לוחמים רב ככל האפשר, מתוך 
אמונה שהצלחת הפעולה תאלץ את הערבים לרתק כוחות לשמירה על 

הכפרים.

התנין )שם מדעי: Crocodylus(, או תמסח, פרעה מכונה התנים הגדול   .4
הרובץ בתוך יאוריו, נחל תנינים באיזור מעגן. התנין הוא סוג זוחל טורף 
שניזון מדגים, מיונקים ומעופות מים. כיום התנין הוא אחד מהזוחלים 
הגדולים ביותר החיים בים וביבשה )יחד עם נחש האנקונדה, האליגטור 
התנינים  הדינוזארים.  תקופת  לפני  עוד  הופיעו  התנינים  כוח(.  ולטאת 

.)True crocodiles( מסוג זה נקראים לעתים תנינים אמיתיים

התנינים חיים בנחלים ונהרות רחבים. לתנין ארבע רגליים קצרות וזנב   
חזק. אורכו של התנין מגיע לשבעה מטרים, ואורך זנבו מהווה מחצית 
עד  קשורת  לוחיות  של  שורות  בולטות  התנין  של  גבו  על  גופו.  מאורך 
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הזנב. הנחיריים, העיניים והאוזניים בולטות מעל הראש, כך שאיברים אלו 
יכולים להציץ מעל פני המים כשיתר גופו של התנין מוסתר בתוך המים. 
בדרך כלל התנין זוחל על גחונו, אך יכול גם להתרומם על רגליו. תנינים 
מהקרקע(.  מתרוממות  הרגליים  )כשכל  לדהור  אפילו  יכולים  צעירים 
מהירותו המרבית של התנין ביבשה נעה בין 12 ל-14 קילומטרים בשעה, 
אולם התנין יכול לנוע במהירות זו למרחקים קצרים בלבד. התנין מתקדם 

במים על ידי פיתול גופו וזנבו בתנועות גליות.

בדומה לעופות, ליבו של התנין הוא בעל ארבעה חדרים, עובדה המקנה    
בני  זמן  לפרקי  בדרך-כלל  צולל  התנין  הדם.  בחמצון  גבוהה  יעילות 
הוא  שתי דקות, אך מסוגל לשהות מתחת למים עד חצי שעה כאשר 
שינויי  ולכן  הזוחלים,  כיתר  קר,  דם  בעלי  הם  התנינים  מאוים.  מרגיש 
הטמפרטורה שלהם גדולים יותר מאלו של היונקים, שהם בעלי דם חם. 
עם זאת, במים הם שומרים על טמפרטורה קבועה. כשהם רוצים לקרר 
את גופם, התנינים עומדים בפה פעור כך שהמים מתאדים מפניהם, וכדי 

להתחמם הם מתמקמים באזור חשוף לשמש.

כ-100  חיים עד  ייתכן שתנינים  ידועה אבל  חייו של התנין לא  תוחלת   
שנה.

תבור - שם ההר השני הוא הכרמל. ד"ר קונראד שיק )27 בינואר 1822   .5
ארץ- חוקר  קרטוגרף,  ארכיאולוג,  אדריכל,  היה   )1901 בדצמבר   23  -

במחצית  בירושלים  ופעל  שחי  גרמני  פרוטסטנטי  ומיסיונר  ישראל 
השנייה של המאה ה-19. שיק היה אחד האישים הבולטים בירושלים של 
תקופתו, שלהי התקופה העות'מאנית, ונמנה עם החשובים בחוקרי ארץ 
ישראל וירושלים באותה עת. במשך שנים רבות עבד עם הקרן הבריטית 
 ,)DPV( והאגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל )PEF( לחקר ארץ ישראל
ופירסם מאות מאמרים העוסקים בתיאור מצבה הפיזי של העיר ועבודת 
מהבולטים  נחשב  הוא  כאדריכל  בה.  המתבצעת  הארכיאולוגי  החקר 
תכנונם  מאחורי  ועמד  החומות,  מן  היציאה  בתקופת  ירושלים  בבנאי 
של מוסדות קהילה, חינוך, בריאות ומגורים בשירות הקהילות הנוצריות 
והיהודיות. אף שהיה איש רב פעלים בתחומי התמחות רבים, שיק היה 
אוטודידקט שרכש בכוחות עצמו את השכלתו בהיסטוריה, ארכאולוגיה, 
אדריכלות ומיפוי. תואר דוקטור לשם כבוד הוענק לו בערוב ימיו, בצד 
במקביל  חייו  במהלך  בהם  שזכה  נוספים  והצטיינות  הוקרה  אותות 
לעיסוקיו במיסיון החל שיק לעסוק בארכיאולוגיה, בחקר ארץ ישראל, 
הצטיין  אלה  בתחומים  שלו.  האומן  בידי  בניינים  של  מודלים  ובבניית 
והתבלט, ובהדרגה רכש לעצמו שם בירושלים של מומחה בעל שיעור 
אחרים  נוצריים  ארגונים  ובהזמנת  האנגליקני  המיסיון  בשירות  קומה. 
תיכנן בתי ספר, בתי חולים, כנסיות ומנזרים על אדמות חדשות שנרכשו 
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העתיקה.  העיר  לחומות  שמחוץ  החדשים  בשטחים  העיר,  בפאתי 
השלטונות העות'מאנים הבחינו בכישרונו, וביקשו ממנו לסייע בתיכנון 
עבודות פיתוח ותשתית שנדרשו בירושלים המתפתחת. המבנים שתיכנן 
שיישם  דגול,  כאדריכל  התפרסם  והוא  וייחודם,  ביופיים  בלטו  שיק 
טכניקות חדשניות בתיכנון ובנייה. סגנון בנייניו התאפיין בשילוב מושכל 
ורב השראה של הדר אירופי עם אדריכלות מזרח תיכונית ועות'מאנית. 
תחילת   - החומות  מן  היציאה  תהליך  התרחש  בירושלים  חייו  בתקופת 
ההתיישבות ובניית העיר החדשה שמחוץ לחומות, ושיק הטביע באופן 
בולט את חותמו על תיכנון שכונות ומבנים רבים בעיר החדשה. למרות 
לתיכנון  שיק  אל  היהודית  האוכלוסייה  פנתה  המיסיון,  איש  היותו 
מקצועי בסטנדרט אירופי של מבנים ומוסדות נדרשים. בין היתר, תיכנן 
את שכונת מאה שערים עבור אנשי הקהילה החרדית שביקשו לצאת 
מהצפיפות של העיר העתיקה ולשפר את איכות חייהם, ואף בתי כנסת 
וישיבות. גם הוואקף המוסלמי נזקק לשירותיו האדריכליים, וביקש ממנו 
לסייע בעבודות הבניין והשחזור במסגדי הר הבית. שיק השכיל לנצל את 
הגישה החופשית שניתנה לו למתחם כדי לחקור לעומק את השרידים 
הארכיאולוגיים והמחילות התת-קרקעיות במקום, ולערוך מיפוי ורישום 
אדריכלי מדוקדק של ההר, מחילותיו ומבניו. הוא אף בנה דגם עץ של 
יצר  גם  בהמשך  בוינה.  בינלאומית  בתערוכה  הצגה  לצורך  הבית  הר 
דגמים רבים נוספים של האתר, ובכלל זה דגמים משוערים של מבנה 
בית המקדש. ממצאיו של שיק ותרשימיו שימשו אבן דרך חשובה בחקר 
האתר, שעל פי רוב היה בלתי נגיש לחוקרי ארץ ישראל. עוד עסק שיק 
במיפוי ירושלים של תקופתו, ומפותיו המדויקות משמשות מקור חשוב 
היה  הוא  ה-19.  המאה  בסוף  ירושלים  של  והתפתחותה  מצבה  ללימוד 
קשור בקשר הדוק עם הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל, ובמשך שנים 
רבות שימש איש הקשר העיקרי של חוקרי הקרן בירושלים. בביטאונה 
של הקרן, ה-Palestine Exploration Quarterly פרסם מאות מאמרים 

העוסקים בחקר ירושלים וארץ ישראל.

ָּבָרק - מושב בחבל תענך שבעמק יזרעאל, 8 ק"מ מדרום -מזרח לצומת   .6
בן אבינועם, שבאיזור  מגידו. משתייך לתנועת המושבים. על שם ברק 
זה נלחם עם סיסרא )שופטים ד, ו(. נוסד ב-1956, בידי עולים ממרוקו, 
במסגרת המבצע "מן האניה אל הכפר". שטחו 1,700 דונם, תושביו כ-250. 

ענפי המשק: גידולי-שלחין, פרדס.

גלעדי.  כפר  מול  ההרים  על  עליתי  בבוקר,  השכם  בשבת,   - סנש  חנה   .7
את  קיבל משה  למה  הבינותי  הנפלא  הבוקר  וברעננות  נפלאה.  סביבה 
התורה על ההר. רק בהרים אפשר לקבל פקודה מלמעלה, כשרואים כמה 
קטון האדם, ובכל זאת מרגישים את הביטחון בקירבת האלוהים. על ההר 
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מתרחב האופק בכל המובנים, ומבינים את סדר העולם. בהרים יכולים 
להאמין וצריך להאמין. בהרים עולה השאלה מאליה: את מי אשלח? - 
שלח אותי! לשרת את הטוב והיפה - האּוכל?" )חנה סנש, מתוך יומנה, 

.)26.7.1940

דרור הבית - )שם מדעי: Passer domesticus; נקרא גם אנקור בתלמוד(   .8
מין בסוג דרור, הוא ציפור השיר הנפוצה ביותר בישראל. צבעו של זכר 
הדרור הוא חום-אפור, ואילו נקבת הדרור אפורה. הדרור מאופיין בכושר 
הסתגלותו לחיים בקרבת בני האדם, ובדרך כלל נצפה כשהוא עף בלהקות 
גדולות וקולניות. עוף מסדרת ציפורי השיר וממשפחת הדרוריים. הדרור 
היא ציפור אוכלת כול, המתגוררת על פני עצים ונפוצה בכל העולם. דרור 
הבית היא ציפור חברותית המתאפיינת בפעילויות קבוצתיות: השתזפות 
בשמש )המגנה על הדרור מפני טפילי עור(, אמבטיות חול ומים, שירה 
והתגודדות מול אויבים. דרור הבית אינו נודד ממקום למקום, אך לעתים 
ינדוד מרחק שלא יעלה על קילומטרים ספורים לשם התגוררות וקינון 
בעצים המתאימים יותר למטרה זו )צפופים וסבוכים יותר(. הדרור איננו 
מפחד מבני אדם וזאת מכיון שבמהלך הדורות לא היוו לו סכנה. זו הסיבה 
שאנו יכולים למצוא את הציפור משוטטת בכל קהילה בה מיושבים בני 

האדם, בין אם זה בגינות או חצרות בתיהם. 

נתניה  העיר  ליד  השרון  באזור  מושב  הוא  דרור  בני  דרור:  בני  היישוב   
)יא   1946 השייך למועצה אזורית לב השרון. היישוב הוקם ב-12 במאי 
באייר תש"ו( על ידי חיילים משוחררים מהצבא הבריטי, שלחמו בחזיתות 
איטליה וצפון אפריקה )בעיקר מצרים( במלחמת העולם השנייה. הרעיון 
העברית  ביחידה  שירתו  המקימים  ב-1941.  עוד  נולד  המושב  להקמת 
והיו ברובם טכנאים. לפיכך, כאשר   ,544 והחימוש  של פלוגת ההנדסה 
בין חיי חקלאות ותעשייה. שם המושב  הוקם המושב, נעשה בו שילוב 
מסמל את שאיפת מייסדיו לחיי חופש. בני דרור הוקם כמושב שיתופי. 
החדשה  דרור  בבני  חדשות  שכונות  הוסיף  המושב  דונם.   3,200 שטחו 
לפני כ-7 שנים, כיום מתגוררים שם תושבי חוץ אמידים. מאבק הבנים 
על הקרקעות שרכשו נמצא במאבק משפטי עם הממשלה. מעבר לענפי 
 - גמלאים  וכפר  אזורי  ספר  בית  קניות,  מרכז  במושב  קיים  החקלאות, 

"פרוטיאה בכפר".

שמות הזוכים בדרך האתרים 55

אשר חדד - לוד

אריה סלומון - אפרת

יוחאי חלפון - נתניה.
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חומר עיוני למדריכה

1. שישו ושמחו בשמחת תורה ּותנו כבוד לתורה
ד"ר אברהם גוטליב

בארץ  תורה.  שמחת  חג  הוא  הסוכות,  חג  את  החותם  והנפלא  המדהים  החג 
ישראל, החג מתמזג יחד עם שמיני עצרת )החותם את חג הסוכות ומהווה חג 

בפני עצמו( ואילו בחו"ל הוא חג בפני עצמו כיו"ט שני של גלויות.

ותיקנו  שקבעו  והחגים  התורה  מועדי  מכל  היחיד  החג  הוא  זה  שחג  מעניין, 
חכמים, הנושא את השם 'שמחה' ועוד בצירוף עם 'התורה', תורת משה רבינו. 
נצחית  היא  התורה,  ואילו  וחולפת,  זמנית  קצרה,  חיובית  חוויה  היא  השמחה 
ביטוי  לידי  מביאה  לשוני,  בצירוף  תורה  שמחת  לכן,  עד.  לעולמי  המתמשכת 
מעשי את החג הקצוב בן היממה של חג התורה בו אנו שמחים בתורה ונהנים 
מן הקדושה.  התורה, היא תורתנו הקדושה שה' נתן לנו בחג השבועות - חג מתן 
תורה, התורה שבכתב יחד עם התורה שבעל-פה המבארת אותה באופן מעשי. 
התורה היא, שם קיבוצי להוראות חינוכיות, מוסריות וערכיות למען האדם ולמען 
העולם. שכן, התורה היא תורת חיים  -  התורה של החיים שתכליתה ללמד אותנו 
כיצד לחיות וכיצד להתנהג. ּובנוסף, לכוון ולנתב דרכינו לדרכים חיוביות,ערכיות 
בשנה  שנה  מידי  זוכים  אנו  זה,  ונעלה  ייחודי  ביום  וישרות.  טובות  ומוסריות, 
לסיים את התורה ב'וזאת הברכה' ולהתחיל מחדש ב'בראשית' ולשמור על הרצף 

התמידי הבלתי פוסק של קריאת התורה, לימודה ויישומה!

בשמחת תורה, יום חגה של תורה, אנו רוקדים, שרים ושמחים עם התורה ברוב 
עם בבית הכנסת. המנגינה בה"א הידיעה של החג, לקוחה מהשורה הראשונה 
הפותחת של הפיוט  הנאמר ומּושר בהכנסת ספרי התורה לקראת תפילת מוסף: 
העממי,  בלחנה  וידועה  שלנו  בכותרת  המופיעה  תורה'  בשמחת  ושמחו  'שישו 
הקיצבי, הסוחף והתוסס ובעוד כמה לחנים מרניני נפש נוספים:                                                                                                         

     שישו ושימחו )גירסה אחרת: וגילו( בשמחת תורה / ותנו כבוד לתורה,  כי טוב סחרה 
מכל סחורה / מפז ומפנינים יקרה, נגיל ונשיש בזאת התורה / כי היא לנו עֹז ואורה.

הפייטן האנונימי שזהותו אינה ידועה, זכה להביא לנחלת הכלל לדורי דורות את  
המסר החינוכי-ערכי והייחודי  של שמחת תורה. הפייטן קורא בלשון רבים לכלל 
חגה.  ביום  התורה  של  בשמחה  מאוד  לשמוח  העשייה,  עולם  בעולמנו  ישראל 
'ששון ושמחה' שתכליתו להביע שמחה רבה  הקריאה פותחת בצירוף הלשוני 
ומשמעותית, כמו בברכה השביעית של 'שבע ברכות' של הנישואין: "אשר ברא 
ששון ושמחה חתן וכלה...". לא מדובר בשמחה סתמית, חסרת מעצורים ובלתי 
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יהודית אמיתית, תכליתית, מתוחמת  נשלטת, אלא בשמחה של מצוה. שמחה 
ומוגדרת המובאת כתקבולת רעיונית משלימה בסיפא, בחלקה השני המסיים 
כבוד  המעניקה  שמחה   - לתורה"  כבוד  "ּותנו  הפותחת:  השורה  של  והחותם 

אמיתי, ראוי והולם לתורה.

דהיינו: הפייטן קורא לכלל ישראל בלשון רבים: "שישו" - שימחו בדרגת השמחה 
ההתחלתית שהיא 'ששון' בשמחת תורה, "ושימחו" - שדרגו והעלו את עוצמת 
השמחה בחג לשמחה במיטבה: שימחו באופן נמרץ ומּוחשי המלּווה בתנועות 
הגוף בשירה ספונטנית מתפרצת ו/או מחיאות כפיים ו/או בריקועים ברגליים 
ובריקודים בשמחה יהודית אמיתית. הכיצד? על-ידי שתיתנו כבוד לתורה. וכיצד 
נותנים כבוד לתורה? על-ידי יישומה הנאות, ההולם והראוי של התורה המחנכת, 
בהליכותינו. כאשר, היישום החיובי ההולם, מהווה כיבוד התורה מצד האדם וגם 
הוי  תורה.  של  בשמחתה  ממש,  אבל  ּוטהורה  אמיתית  לשמחה  מיקדמי  תנאי 
אומר: מי שמקיים את הנהגות האדם במישור המוסרי-ערכי, הוא זה שמכבד את 
התורה וגם את עצמו ובאופן טבעי, הוא גם שמח עד מאוד ביום חגה שהיא גם 
יום חגו.  שהרי, התורה היא עסק-מסחרי רוחני רב מעלה יותר מכל עסק-מסחרי 
גשמי וחומרי והיא שוות ערך הרבה יותר מהזהב היוקרתי פז ומן הפנינים יקרות 
הערך והחן. עלינו לצאת בגילה ובשמחה מּוחשית נמרצת בחגה של התורה שלנו 
הייחודית והמיטבית. זאת מכיוון, שהתורה היא לנו עוז - מקור עוצמה וגם מקור 
של אור - אנרגיות חיוביות של אופטימיות, ראיית הוורוד - הטוב. כאשר, התקווה 

לטוב נובעת מתוך מקום של אהבה ואמונה ושלוות הנפש  וגם שלוות הגוף.

מה שמאפיין בעיקר את הריקוד והשירה בחג ייחודי ומרשים זה - ההקפות. שבע 
הקפות כמספר המיוחד של יום שבת שהוא היום השביעי, יום המנוחה והקדושה 
שהוא יום ההארה, לאחר ששת ימי החול שהם ימי המעשה. את הבימה שבבית 
ובריקודים עם ספרי תורה מתוך שמחה אמיתית  הכנסת, אנו מקיפים בשירה 
של לומדי התורה ומיישמיה. בהקפות נוטלים חלק גם ילדים קטנים שחלקם 
בידיהם  המחזיקים  מהם,  יש  ידידים.  או  אחיהם  אבותיהם,  כיתפי  על  יושבים 
ספרי תורה קטנים ודגלים מיוחדים של שמחת תורה ובהם הדגלים עם תפוח-
עץ המצּופה בגלזורה )=ציפוי סוכרי דביק( אדומה מתוקה. גם הנשים רוקדות 
והסוחפת  הקולחת  העזה,  השמחה  הנשים.  בעזרת  משלהן  במעגל  ושמחות 
ברחבי הארץ בהקפות בליל החג וביום ובמיוחד בהקפות השניות, מהווה סממן 
חשוב ביותר של קירוב ואחדות עם ישראל לשיכבותיו ורבדיו השונים. גם אלה 
ויותר שהם  יותר  שמרגישים בימים כתיקונם רחוקים, חשים במיוחד בהקפות 
קרובים ואולי אף מאוד למסורת ישראל. מה שחסר כיום לרוב הציבור, זה קירוב, 
חיבוק רוחני, חום ואהבה. ובמיוחד: יישוב הדעת - חשיבה מידתית, נבונה ּונכונה, 
כך  כל  הלא  החיים  בנפתולי  ועניין  עניין  בכל  בהתמודדות  ּומאוזנת  שקולה 
פשוטים עלי אדמות. זה מה שנקרא: "תהיה חכם ואל תהיה צודק!". כלומר: כדאי 
ורצוי לכולם, להשתדל, לשאוף ולהיות חכם ומציאותי -  אדם המחפש ומוצא 
בתבונה ּוביעילות את האיזון הנבון והנכון בין הרצוי למצוי. עם זה, כדאי ורצוי 

לכל, שלא להיות צודק, דימיוני והזוי, המרוחק ואולי אף מנותק מן המציאות.
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השירה בעלת התוכן הנעלה התורני-ערכי עם ריקוד, מחיאות כפיים ואף ריקועי 
רגליים של בני כל הגילאים גברים ונשים, מעצימה עד מאוד את מימד החווייה 
החיובית היוצרת אשר בשמחת החג. ובנוסף: החיוך שבא בטבעיות מפה לאוזן 
יוצרים את הביחד הקבוצתי, מה שנקרא  ידיים,  חיבורי  יחד עם  ומאחד לשני, 
הפרט  של  ומתחשב  נאות  תיפקוד   - קבוצתית"  "דינמיקה  המקצועית:  בלשון 

במסגרת הקבוצה, למען הפרט ּולמען הכלל.

הסופר, העיתונאי והפובליציסט )פרשן לענייני אקטואליה בכתב ובעל-פה( ב' 
יאושזון ) שמו הסיפרותי של היוצר הדגּול משה יּוסטמן, פולין, הרבע הראשון 
של המאה ה-20(, מבאר את מהות השמחה המיחודת והייחודית בחג זה, בחיבורו 
מאידיש:  )תרגום  הישן  מאוצרנו  והגיגים:  דרשות  קובץ  שעניינו  המונומנטלי, 
)הוצאת  והמועדים  החגים  על  יּוסטמן(,  ה'  יהושע  המחבר  ובן  מלצר  שמשון 

ספריית מעריב תש"ם, עמ' 74( ב'פנינים' לשמחת תורה:

         "שישו ושמחו בשמחת תורה"...שמחה, שבה צד אחד רק משמח עצמו, והצד האחר 
ונתון למרה שחורה )=דיכאון(, איננה שמחה נכונה, איננה שמחה אמיתית.  מתהלך עצוב 
שישו ושמחו בשמחת תורה: שני הצדדים, שני המחותנים צריכים לשמוח. לא רק אתם 

צריכים לשמוח בתורה, אלא התורה צריכה גם לשמוח בכם...

שמחת התורה כמו כל שמחה אמיתית, חייבת להיות הדדית ּובאותה מידה משני 
הצדדים גם יחד. אבל, איך התורה שהיא דומם - ספר, יכולה לשמוח? אז בוודאי 
שמדובר במישור הרוחני. כאשר התורה מיושמת, היא חיה וקיימת ואף שמחה 
בבני ישראל מקיימיה. כך, שהתורה ביישומה הנאות, מעניקה לחיי ההבל עלי 
אדמות בעולם הזה, החומרי והגשמי, מעטה של רוחניות אבל מעשית. רוחניות, 
הבא  רצון,  להישגים.  להגיע  עז  ורצון  שאיפה  מתוך  וחיוניות  שמחה  המפיקה 
לידי ביטוי מעשי בנכונּות עם שאפתנות רבה שלעיתים יכולה היא להיות חסרת 

פשרות, המביאה לידי ברכה וצלחה.  

ממשיך יאושזון בביאור הרעיון ומביא ראייה היסטורית:

שמחת תורה – היה אומר רבי יֹושֶע ּבֶער )=כינוי של רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, המאה 
פירושה   - )=ששם(  מּבריסק   ) הלבנה  רוסיה   - סלוצק שבבלארוס  העיירה  מן  ה-,19 

שתהא התורה שמחה.  לא רק שתהא אתה שמח בה, אלא גם – היא בך!...    

היא  התורה  שבה.  בחיּות  מעשי  ביטוי  לידי  אפוא  בא  התורה,  של  נאות  יישום 
החומש, ספר תורה הוא חמשת חומשי תורה לקדושתם! כאשר האדם מיישם 
כראוי את התורה הקדושה שבכתב יחד עם התורה שבעל-פה המבארת אותה 
באופן מעשי, להליכותיה המוסריות-ערכיות באורח חייו, הוא מחייה את התורה 
עצמו.  את  גם  מכבד  ובכך  התורה  את  מכבד  הוא  לחי:  מדומם  אותה  והופך 
הוקרה  הערכה,  האדם  מביע  לתורה,  כבוד  המעניקה  זו  התנהגות  באמצעות 
והכרת הטוב לה' יתברך בורא העולם ומנהיגו, שנתן לנו אותה. אף התורה כאשר 
"שמחה"  היא  בהליכותינו,  כראוי  ומיושמת  במעשינו  אצלינו  מתקבלת  היא 
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ִׂשמחה אמיתית עם האדם. שהרי, האדם שהוא הפרט שמח בתורה ואיתה ועם 
כלל ישראל בשמחתה-שמחתנו.  השמחה העילאית היא שמחת החג המדהים 
לזמן  חיובי  מימד  מעניק  הוא  וכראוי,  היטב  נחוג  זה  חג  כאשר  תורה.  שמחת 

ומעצים בקדושתו את אישיות האדם, את התורה ואת העולם,

כמו שהגדיר היטב הפייטן המלּומד:

שישו ושימחו בשמחת תורה / ותנו כבוד לתורה.   

2. קרבת שנת "השבע"
ליקט שמעון בן יוסף

מאז ומעולם האדם והאדמה - יונקים זה מזה, זה לזה...

אחת ל-7 שנים באה לידינו מצוות השמיטה, שלא נחמיצנה כי ברכה רבה 
טמונה בה.

כידוע, שתי מצוות אנו מחוייבים בשמיטה: )1( שמיטת קרקעות; )2( שמיטת 
כספים.

מאז ימי קדם, מצווה זו תובעת כוחות, בשל השלכות כלכליות ואחרות. לא 
בכדי נקראים השומרים "גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו". עושים אחר 

כך שומעים.

עם תקומת המדינה, הציבו חכמי ישראל אתגר רוחני - השמיטה. ולא נעלם 
הפולמוס היהודי בדורות אחרונים, מכירה, לא למכירה אוצר בית דין, אב הבניין 
של מצווה זו - "כי לי כל הארץ" - חיזוק ובטחון לאמונה בה'. זאת ועוד מנוחה 
לאדמה כלאדם )ב-7( ביום השביעי וינפש. בשנה השביעית, תשמטנה ונטשתה.

הערך המוסף אז - להקדיש זמן יתר לעסוק בתורה ובמצוותיה. להתקדש, 
להתחדש במשנה מרץ בשנת שבתון זו.

רעיון נשגב נוסף - במסד המצווה הזו נשיג שוויון לכל, הפקר לכל.

ברכתי  את  וצוויתי  התורה  מבטיחה  נאכל?  מה  תאמר  וכי   - השואל  ישאל 
לשלוש השנים )6, 7, 8(.

תוצרת  קניית  ומעדיף  למכירה  מתנגד  האמוני  הציבור  מן  חלק   - בימינו 
חקלאית מגויים. ציבור דתי-לאומי - דבק בהיתר מכירה ורואה חשיבות, בגידול 
רוצים להדר  ישראל  כל  ובין  כך  בין  דין.  בית  או מאוצר  דווקא  יהודית  תוצרת 
במצווה הבאה לידינו ולא להחמיץ. ההבטחה האלוקית נדחית - ראינו עין בעין.

וזכו, כך קטנה אמנה בסתר לבם מקננת השאלה  השומרים ומאמינים ראו 
מה נאכל? וההולכים בתום יזכו עד בלי די - והעובדות מדברות.
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לקט עדויות

בעל מטע אתרוגים סיפר, כי אתרוגיו אחר השמיטה, גדלו לתפארת. הכפילו 
ושילשו מחירם יען היו: נקיים, חלקים, גדולים ויפים.

עדות ביישוב מבוא חורון - סיפר הרב דברת, שכל דונם הצמיח פי 3. ומעשה 
יתר על המידה, שלא  ריסס שדותיו  ירא שמים  יהודי  מאלף באחד המושבים. 
רובצות  פרותיו  ראה  הרפת  ליד  עבר  תורה  בשמחת  בשבועות.  לרסס,  יצטרך 
לרבו  נכנס  למות.  ועלולות  מרוסס  מעשב  אכלו  ודאי  לי,  אוי  נפוחה.  ובטנן 
הרב מנדלסון וסיפר צרתו. ענה הרב - שומר מצווה לא יינזק! אל דאגה! הלך 
לבית כנסת ורקד בשמחת תורה ביתר מאמץ ובלי דאגה. במוצאי החג הזעיק 
את הוטירנר שבדק את הפרות ופסק: אין מה לעשות - הפרות הורעלו וימותו. 
אנשים ברכוהו בתוספת "המקום ימלא חסרונך" והוא בשלו - הרב הבטיח. אחרי 
24 שעות - פלא, מעשה ניסים! הפרות קמו על רגליהן והתהלכו כדרכן, ונתקיים 

בו שומר מצווה לא יידע רע! וזהו - "ואולך אתכם קוממיות".

עלינו  לדורות.  הארץ  ליישוב  ערובה  זו  מצווה  שמירת  כי  יהודי,  כל  יידע 
לשמוח, לאחר מאות שנים, זכינו לקיים מצווה זו בארצנו. "שבת הארץ" - אנו 
מקיימים בידינו זכר המצווה, עד אשר יבוא הזמן המוכשר שנוכל לקיימה בכל 

פרטיה ודקדוקיה. ואשרי המאמין.
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דינים

א. מדיני הימים הנוראים
ראש השנה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות.

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

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

בלב שלם.

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

כז בתהלים(.

בראש השנה ממליכים את הקב"ה כמלך.

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

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

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

ממלאכה ומרבית היום שוהים בבית-הכנסת בתפילות ובתחנונים.

ביום הכיפורים אנו מענים את נפשותינו. לא אוכלים ושותים, לא רוחצים, לא 
סכים בשמן ותמרוקים, לא נועלים נעלי עור ולא מקיימים יחסי אישות )חמשת 

העינויים(.

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

אדם מישראל להתוודות. 

 

ב. מדיני חג הסוכות
בחג הסוכות אנו מצווים לשבת בסוכה שבעה ימים.

יותר מעשרים  ולא  גובה הסוכה צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים   •
שבעה  על  טפחים  משבעה  פחות  לא  להיות  צריך  הסוכה  רוחב  אמה. 
טפחים )בערך X 57.2 57.2 ס"מ( )על פי רא"ח נאה(, או 70X70 ס"מ )על 

פי החזון איש(.

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

את אור הכוכבים בלילה.

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

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

נכנסים  מבית-הכנסת,  כשחוזרים  הכוכבים  צאת  לאחר  הסוכות  בחג   •
מברכים  כן  כמו  בסוכה.  לישב  ברכת  ומברכים  קידוש  עושים  לסוכה, 

ברכת שהחיינו. בשאר הימים מברכים רק ברכת לישב בסוכה.

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

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

נטילת לולב.

ערבות  ושתי  שידרתו  לימין  הדס  ענפי  שלושה  עם  הלולב  את  אוגדים   •
של  שידרתו  ימין.  ביד  ובלולב  שמאל  ביד  באתרוג  מחזיקים  לשמאלו. 
הלולב צריכה להיות לפחות 32.7 ס"מ )על פי רא"ח נאה( או 40 ס"מ )על 
מקצה  טפח  גבוהה  להיות  צריכה  הלולב  של  ושידרתו  איש(  החזון  פי 
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ההדסים והערבות.
אף-על-פי שבכל החגים מצווים אנו על השמחה, בחג האסיף מצווים אנו   •

עליה כפליים.
כיום, נהוג לציין את זכר שמחת בית השואבה בלילות חול המועד סוכות,   •
בשירות  להרבות  הנוהגים  יש  כן  ונגינה.  זמר  בכלי  המלווים  בריקודים 
ותשבחות בלילות חול המועד ולומר את חמישה עשר פרקי שיר המעלות 

שבספר תהלים )פרקים קכ-קלד(.
אירועי  סוכות  המועד  חול  ימי  במשך  נערכים  רבות  וישיבות  בקהילות   •

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

רבה נחתם סופית דינו של אדם.
לאחר קיום המנהג הקדום של חיבוט הערבה שמים את הערבות במקום   •

מכובד.

ג. מדיני שמיני עצרת
בקידוש ליל החג אומרים שמיני חג העצרת הזה וברכת שהחיינו.  •

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

בשמחה גדולה.
כל  את  ומעלים  הברכה  וזאת  פרשת  קוראים  בשחרית  התורה  בקריאת   •

הציבור ואף את כל הילדים לברך על התורה )כל הנערים(.
נקרא  המסיים  התורה.  את  ולהתחיל  לסיים  הקהילה  למכובדי  קוראים   •
"חתן תורה" והמתחיל נקרא "חתן בראשית". ומתחילים לקרוא מבראשית 
ויכולו כדי להראות שחביבה עלינו התורה. לפני תפילת  עד סוף פרשת 

המוסף מזכירים את הנשמות בתפילת יזכור.
ומוריד  הרוח  "משיב  ומזכירים  הגשם  תפילת  אומרים  מוסף  בתפילת   •

הגשם". 
רוח  את  להמשיך  כדי  החג  במוצאי  שניות  הקפות  לעשות  הנוהגים  יש   •

האחדות שאיפיין את ימי החג.
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לוח המודעות מס’ 52 - אלול התשע"ד -                  
תשרי התשע"ה / מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
2( עיר קדומה בנחלת שבט יהודה, עד 
אליה התקיים מרדפו של יהושע בן נון 
בא  כאשר  האמורי  מלכי  חמשת  אחר 
נחש   )6 י(;  )יהושע  לגבעונים  לסייע 
ארסי; 10( קני-תבואה יבשים; 12( תנא 
מן הזוגות שהתקין את 65 מאוזן, הקשור 
לנושא השמיטה; 13( עוף דורס; 14( נקי 
אמריקנית;  אוניברסיטה   )16 מחטא; 
חליטה;  משקה   )18 שלילה;  מילת   )17
חומש   )22 המלך;  שלמה  של  אמו   )19
בו נאמרת מצוות השמיטה; 25( מצבת-

דברים  בחומש  זו  בפרשה   )26 זיכרון; 
הטעמים;  אחד   )28 השמיטה;  מוזכרת 
מנה   )30 העיכול  במערכת  איבר   )29
אחד   )33 הדפנה;  שיח   )31 א(;  )דניאל 
כך   )34 פסח;  של  ההגדה  מסימני 
בשביעית  שאסורות  פעולות  מכונות 
אות   )40 ממשלתי;  היטל   )38 מדרבנן; 
באלפבית  אות   )41 היווני;  באלפבית 
 )43 קדומה;  נפח  מידת   )42 העברי; 
של  כינויה   )45 וסירחון;  לריקבון  גרם 
חודש  של  מזלו   )48 השביעית;  השנה 
 )50 דברים;  החלפת  דיבור,   )49 שבט; 
 )51 יא(;  )בראשית  אבינו  אברהם  אחי 
סבוך; 52( מידת הרווח בין שני עצמים; 
 )56 חלחלה;   )55 מסעיר;  משלהב,   )53
ברמת- תל   )58 לח"י;  מייסד  כינויו של 
נפלו;  הכיפורים  יום  במלחמת  הגולן, 
שנערך  הקשה  בקרב  צה"ל  לוחמי   35
בה  הדרך   )60 הסורי;  הצבא  עם  עליו 
הסביבה רואה גורם כלשהו; 63( אתלט 
אולימפי, החזיק בשיא  אמריקני, אלוף 

העולם בקפיצה לרוחק )8.90 מ'( במשך 23 שנים; 65( שטר הנעשה בבית-דין המונע השמטת חובות בסוף 
השמיטה, תקנה שהנהיג 12 מאוזן; 68( כלי-שייט קטן; 70(  שמו העברי של חודש מרחשוון )מלכים א ו(; 71( 
מצבם של הפירות בשנת השמיטה; 74( אחת מבנותיו של שאול המלך )שמואל א יד(; 75( מלאכה האסורה 

בשנת השמיטה )ויקרא כה(; 76( סוג של תרשים.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( בלבד; 3( מילת הצבעה; 4( נורה מכלי-נשק; 5( תפילה הנאמרת בראשי-חודשים, בשלוש רגלים בליל 
פסח )בקריאת ההגדה(, וכן ביום העצמאות וביום ירושלים; 6( סימן אסטרולוגי המייצג תקופה בשנה; 7( 
חצי-אי לחופה הדרומי של סין, הייתה בעבר מושבה פורטוגזית; 8( ילד; 9( אחד ממצבי הצבירה של חומר; 
11( בור )משלי כו(; 13( בפרשה זו בחומש ויקרא נאמרה מצוות השמיטה; 15( דבר ברור ומובן מאליו; 18( 
19( החיוב להוציא מן הבית את כל התרומות והמעשרות שנשארו ולתת  מקרה פגיעה, אינצידנט בלעז; 
מנגנון   )24 מערב;  צד   )23 העברי;  באלפבית  אות   )21 ענף;   )20 העולם;  מן  לאבדם  או  לבעליהם  אותם 
באמצעותו משווקים פירות הקדושים בקדושת שביעית, מקורו בתוספתא שביעית פרק ח הל' א-ב; 26( 
27( הישוב השני בארץ-ישראל אותו כבש יהושע בן נון )יהושע ח(;  הבנה או הזדהות למצבו של הזולת; 
אסור  ענבים,  קטיף   )36 בן;   )35 ועורפו;  האריה  ראש  את  המעטר  השיער   )32 מסוים;  לדבר  דרישה   )30
לבצעו בשנת השמיטה )ויקרא כה(; 37( מקווה-מים גדול; 39( שיבולים שגדלו בשולי השדה מזרעי השנה 
הקודמת, בעלי דין מיוחד בשמיטה; 42( שזור; 44( כינוי לכיפת-השמיים; 46( מלחין יהודי-אוסטרי )-1911
1860( שנטבל לדת הקתולית כדי לזכות בתפקיד של ניהול האופרה המלכותית של וינה, מפורסם בזכות 
תשע הסימפוניות שכתב והלחנת "השיר על הארץ"; 47( משחק כדור הנערך בין שני שחקנים; 48( חומש 
בו מוזכר נושא השמיטה; 53( יחידה מיוחדת בחיל התותחנים המפעילה אמל"ח בעל טכנולוגיה מתקדמת 
ועוצמת אש רבה; 54( איסור חברתי כנגד דברים אשר נחשבים כלא-רצויים בחברה או בתרבות מסוימת; 
59( כינוי למעבר של איבר או רקמה אחרת ממקומם הטבעי בגוף  57( מידת נפח קדומה )יחזקאל מה(; 
במחיצה שרירית או אחרת, בקע או הרניה בלעז; 61( כינוי לקודש הקודשים )מלכים א ח(; 62( לא מציאותי, 
 )66 על-שמו  ונקראים  בעולם  הטובים  בין  נחשבים  שלו  שהמשקאות  סקוטי,  ויסקי  יצרן   )64 מדומיין; 
יחידת-מידה של השטף המגנטי, נקראת על-שם פיסיקאי גרמני שהיה בין ממציאי הטלגרף האלקטרו-

מגנטי הראשון; 67( מרמה )תהילים נב(; 68( חומר משכר וממכר; 69( מספיק; 72( תינוק שנולד טרם זמנו; 
73( אצטבה.
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בתשבץ מופיעים מושגים הקשורים לשנת השמיטה



27

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

 

פעולות

                 א.  חגי תשרי

1. סיפורו של חפץ - משחק היכרות
מהלך ההפעלה

הקבוצה יושבת במעגל.  §

כל משתתף מניח חפץ אישי במרכז המעגל, ותוך כדי ההנחה מספר על  	§
עצמו מספר פרטים וסיפור אישי שעל ידו אפשר להכיר אותו.

מחלקים את החפצים בין המשתתפים. כל משתתף מנסה לקבל חזרה   §
מחזיק  של  האישי  הסיפור  על  בדייקנות  חזרה  ידי  על  שלו  החפץ  את 
החפץ. אם מצליח - מקבל את החפץ, אם לא, צריך לבצע משימה משנית.

דוגמאות למשימות

מעבירים מטבע מיד ליד תוך 2 דקות בלי שיפול על הרצפה. 	§

פעמים   10 מאוזן  בכיוון  ואחת  מאונך  בכיוון  אחת  הידיים  את  מניעים    §
ברציפות מבלי להתבלבל.

לומר את האלף-בית בסדר הפוך )מתיו עד אלף(. 	§

קופצים על רגל אחת מהדלת עד לחלון בהלוך וחזור. 	§

מחברים שיר או נאום קצר. 	§

לדבר דקה בלי הפסקה. 	§

2. סלחתי כדברך - על היופי והקושי שבסליחה

חולשה  כהבעת  נתפסת  הסליחה  לפעמים  קל.  דבר  איננה  סליחה  בקשת 
וכהודאה באשמה, ומלווה בתחושת בושה. לכן בקשתה היא איננה דבר נפוץ, 
על אחת כמה וכמה בגילם של חניכינו. מנקודת מוצא זו אנו מתחילים, במטרה 

להציף את התחושות הקשורות בסליחה ולהעלות על נס את חשיבותה.

מטרת ההפעלה

הבנה כי חטאים יום-יומיים מצטברים על לוח ליבנו והופכים עם הזמן  	§
למשא כבד.
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הבנת חשיבותה של הסליחה כמאפשרת לנו לתקן את מעשינו.  §

מספרים את סיפור האבנים )ראה בנספח א בהמשך( ולאחריו מפתחים דיון:

הרב מנסה להעביר לאישה השנייה )שנשאה את האבנים הקטנות( שיעור  	§
חשוב. מהו?

"אבנים  ומהן  קטנות"  "אבנים  מהן  שבסיפור?  האבנים  נמשלות  למה  	§
גדולות"?

על  שמכביד  דבר  )שהוא  אבנים?  של  בדימוי  דווקא  משתמשים  מדוע  	§
האדם(.

איך אתם מרגישים לאחר שאתם פוגעים באדם כלשהו? 	§

בחיינו, יוצא לנו לעיתים לעשות מעשה חמור, עליו אנו חשים רגשות אשם רבים 
וחרטה גדולה. מעשה זה נמשל לאישה עם האבן הגדולה שבסיפור. הסוג השני 
חוטאים פעמים  או  היום-יום  - בשגרת  "החטאים הקטנים"  הוא  החטאים  של 
רבות כלפי חברינו וכלפי האנשים שמסביבנו, לפעמים אף מבלי משים. חטאים 
נראים  ולנו הם  ייתכן  ומצטברים על לוח ליבנו, ומעמיסים עלינו.  אלו הולכים 
כדבר פעוט, אך איננו יודעים כיצד הם השפיעו על האדם בו פגענו וכיצד הם 
משפיעים עלינו מבפנים )ניתן לפרש לחניכים את המושג "חטא" במשמעות של 

החטאה, פספוס(.

א. בקשת הסליחה

שאלות מבוא לשירו של יהודה אטלס:

תארו לעצמכם שהחטאים שלנו היו לאבנים אותן עלינו לסחוב כל הזמן.   §
כיצד ניתן להיפטר ממשא האבנים?

לשמוע  )ניתן  שעשיתם?  מעשה  על  רע  שהרגשתם  לכם  קרה  האם  	§
דוגמאות( איך התמודדתם עם הרגשה זו?

שצברנו"  מה"אבנים  להיפטר  הטובות  הדרכים  אחת  היא  סליחה  בקשת 
ומהשפעתן עלינו ועל האדם בו פגענו.

הקושי שבבקשת הסליחה

קוראים לחניכים את שירו של יהודה אטלס )נספח ב בהמשך(.

מדוע הילד בשיר כל כך מתנגד לבקשת סליחה? 	§

מהו הקושי הגדול שבבקשת הסליחה? 	§

האם אי פעם יצא לכם לבקש סליחה מאדם בו פגעתם? איך הרגשתם? 	§
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ישנן סיבות רבות לקושי שבבקשת הסליחה. הסליחה גורמת לנו לפעמים  	§
להרגיש אשמים או לתחושת נחיתות. בנוסף, איננו יודעים כיצד לבקש 

סליחה, אנו מתביישים, אנו מרגישים כי המעשה שעשינו מוצדק ועוד.

ב. "עד שירצה חברו"

לימוד מקורות

ומפרשים  קוראים  ג(,  )נספח  בסליחה  הדנים  המקורות  שלושת  את  מחלקים 
אותם ודנים על פי המקורות:

מה אנו לומדים על משמעותו של יום הכיפורים? 	§

כיצד עלינו להתכונן ליום הכיפורים? 	§

מה אנו לומדים על הסליחה? 	§

כיצד נתמודד עם הקושי שבבקשת הסליחה? 	§

מה צריך לעשות בכדי לפייס חבר? 	§

בחבר  פגעתי  אם  לסלוח?  מחויב  הוא  האם  הסולח?  של  התפקיד  מהו   §
והוא לא רוצה לסלוח לי, מה עלי לעשות?

חכמינו אומרים שהמעשה לא מתכפר לאדם עד ֶׁשְּיַרֵּצה את חברו. עליו לבקש 
מהחבר שלוש פעמים, ואפילו אם האדם נפטר, צריך ללכת עד לקברו ולבקש 

סליחה )נספח ג, מקור ב(. כל זה מראה עד כמה בקשת הסליחה היא חשובה.

חז"ל ממשיכים ואומרים שלאחר שניסה שלוש פעמים, וביקש גם מחבריו של 
האדם הפגוע לפייסו, אם האדם הפגוע לא סלח, זה נחשב לחטא של אכזריות 
מצידו של האדם שלא מחל. מעניין זה ניתן ללמוד שחשוב לא רק לדעת לבקש 

סליחה, אלא גם לדעת לסלוח.

סיכום

בתחילת הפעילות ראינו איך חטאים קטנים שעשינו מצטברים ומכבידים עלינו 
באמצעות  חטאים  מאותם  להיפטר  שניתן  למדנו  בהמשך  הפגוע.  הצד  ועל 

בקשת הסליחה.

יום כיפור הוא יום של חשבון נפש והתנקות. באמצעות בקשת סליחה ובאמצעות 
מחילה לחבר, ניתנת לנו ההזדמנות להשתחרר ממשקעים ומזיכרונות שמעיקים 

עלינו ולפתוח דף חדש.

אנחנו  הוא  סליחה  ממנו  שנבקש  חשוב  שהכי  מהאנשים  שאחד  לציין  כדאי 
בעצמנו - עלינו לדעת לסלוח לעצמנו.
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נספח א: סיפור האבנים

חודש תשרי ממשמש ובא. שתי נשים הגיעו אל רב העיירה, בכדי לשמוע את 
עצתו. "במה אוכל לעזור לכן?" שאל הרב. פרצה אחת הנשים בבכי ואמרה: 
"הרב, אני אובדת עצות. עשיתי מעשה נורא ובלתי נסלח. אני מאוד רוצה לכפר 
ואיני  יושב על ליבי כל היום וכל הליל. אני מצטערת עליו כל כך,  עליו. הוא 
יודעת כיצד לתקן את המעוות". המשיכה האישה וסיפרה את פרטי המעשה. 
הרב האזין לסיפורה בקשב רב וחשב לעצמו שאכן הדבר שעשתה היה מאוד 
לא בסדר, וגרם לנזק לא מועט. כשסיימה לספר, הסביר לה הרב מה עליה 

לעשות, ואז פנה אל האישה השנייה ושאל אותה: "ואת, מדוע באת אלי?".

ענתה לו האישה השנייה: "אני? זה בסדר, אני רק באתי בתור בת לוויה של 
ויודעת שמה שעשתה הינו איום ונורא, ולכן  חברתי. אני מכירה את הסיפור, 

היה לי חשוב לבוא ולעזור לה".

דבר  איזה  אין  פה,  כבר  את  אם  "אבל  הרב,  לה  אמר  מצידך",  יפה  "מאוד 
שעשית בעברך שהיית רוצה לתקן, לבקש עליו מחילה... הרי אנחנו מתקרבים 

לראש השנה וליום כיפור...".

דברים  אולי  יש  שעשיתי.  נורא  כזה  משהו  שאין  באמת  הרב!  השם,  "ברוך 
קטנים פה ושם שלא פעלתי ממש כמו צדיקה, אבל לא משהו רציני".

שתק הרב לרגע, הביט בשתיהן בכובד ראש, ואז אמר: "צאו נשים יקרות לחצר 
ביתי והביאו לי משם אבנים". הרב פנה אל האישה הבוכיה ואמר לה: "ממך 
אני מבקש להביא אבן גדולה וכבדה", ואז פנה אל חברתה ואמר לה: "וממך 
אל  בתמיהה  הנשים  יצאו  קטנות".  אבנים  הרבה  ולהביא  לאסוף  מבקש  אני 
החצר, ועשו כמצוות הרב. האחת חיפשה אבן גדולה, והשנייה החלה לאסוף 
בקלות רבה אבנים קטנות רבות. לאחר זמן מה חזרו שתי הנשים אל הרב, 

כשהאבנים באמתחתן.

"עשינו כדברך, הרב" אמרה האישה האחת, תוך שהיא מחזיקה בקושי רב את 
האבן הכבדה. "מה לעשות עם  האבנים כעת?" שאלה האישה השנייה, כשהיא 

נלחמת עם האבנים הקטנות שלא יפלו לרצפה.

"כעת", השיב הרב, "חיזרו אל החצר, והחזירו כל אבן בדיוק אל המקום ממנו 
הרב  בקשת  לכן  קודם  אם  מופתעות.  בזו  זו  הביטו  הנשים  אותה".  לקחתן 
הגיונית  ובלתי  מובנת  בלתי  הייתה  היא  שכעת  הרי  בעיניהן,  תמוהה  הייתה 
בעליל. אך אין ברירה, הרב הוא איש מכובד, ויש לשמוע בדבריו. חזרו הנשים 
אל החצר, האישה שבאמתחתה האבן הגדולה מצאה בקלות רבה את המקום 
בו הייתה האבן. הרי האבן הייתה כל כך כבדה עד שהיא השאירה שקע ברור 
באדמה. החזירה האישה את האבן הגדולה, וחזרה אל הרב. אולם המצב של 
חברתה היה שונה. היו ברשותה אבנים קטנות רבות והיא לא זכרה איזו אבן 
יתרה מזאת, כאשר לקחה את האבנים עשתה  לקחה מאיזה מקום בחצר. 
מיקומן  ולכן  רבה,  לכך מחשבה  להקדיש  זאת כמעט בהיסח הדעת, מבלי 
כלל לא נחרט בזיכרונה. לאחר שעה ארוכה חזרה האישה מיואשת אל הרב, 
מהיכן  זוכרת  אינני  "הרב!  לו:  ואמרה  ברשותה,  נשארו  רבות  אבנים  כאשר 
לקחתי כל אבן. איני יכולה להחזיר אותן למקומן! מה עליי לעשות?". פני הרב 
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היו רציניות מאוד, והוא השיב: "אני מבקש משתיכן לחשוב מדוע ביקשתי מכן 
דבר משונה זה, ומדוע האחת הייתה צריכה לקחת אבן גדולה והשנייה אבנים 
קטנות. יש כאן מסר מאוד חשוב לשתיכן! אני מבקש שעד שלא יובן המסר, לא 

תורידי את האבנים מידייך!".

יצאו הנשים מבית הרב. האחת יצאה בצעדים קלילים והרגישה שאכן הוסרה 
אבן מליבה. היא הרגישה כבר חסרת מנוחה לשוב אל ביתה ולתקן את המעוות 

במעשה שעשתה. יש לה הרבה בקשות סליחה לבקש...

כיצד  אצלה.  שנשארו  הרבות  האבנים  עם  ללכת  השנייה התקשתה  האישה 
תוכל להתפנות לעיסוקיה עם כל האבנים האלו? היא רגזה מאוד על הרב ולא 

הבינה במה מועיל לה כל העניין הזה. האם תוכלו לעזור לה?

נספח ב: אני מוכן / יהודה אטלס

אני מוכן לא לאכול שוקולד

אני מוכן שלא יקנו לי צעצועים

אני מוכן שלא ירשו לי לצאת לשחק

אני מוכן...

העיקר - לא לבקש סליחה.

נספח ג: מקורות

האומר... אחטא ויום-הכיפורים מכפר - אין יום-הכיפורים מכפר. עבירות 
יום- אין   - חברו  לבין  שבינו  יום-הכיפורים מכפר.   - למקום  אדם  שבין 

הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו.

)משנה יומא ח(

עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייסנו. ואפילו 
לא הקניטו אלא בדברים, צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור 
וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם יקח עמו שלושה אנשים. ואם אינו 

מתפייס בשלושה פעמים, אינו זקוק לו.

)שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרו, א(

וזה שלא מחל - הוא החוטא.

)רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב(
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2. משחק לסוכות )משחק מסלול(
מטרה: הכרת מושגי החג ודיניו.

הציוד הדרוש: לוח משחק, קוביה, כרטיסי הוראות, כרטיסי מטלות.

תיאור הפעולה:

 החניכים עוברים במסלול בעזרת קוביה.

 החניך המגיע לסוף הוא המנצח.

 בדרך למטרה ישנן מטלות שעליו למלאן.

הוראות:

כל חניך עובר במסלולו וממלא אחר ההוראות. כשהוא מגיע לעיגול צבעוני עליו 
עם  לעיגול  מגיע  שהוא  במידה  ההוראות,  אחר  ולמלא  הוראות  כרטיס  לקחת 
תמונה מחג הסוכות )ראה דוגמאות( הוא לוקח כרטיס מטלה ועליו למלא את 
המטלה כדי להמשיך במסלול. אם אינו ממלא את המטלה תוך זמן קצוב חוזר 

לתחילת המסלול.

כרטיסי הוראות למסלול:

את  לתקוע  ורצת  אכלת  הכיפורים  יום  במוצאי  הכנסת  מבית  כשיצאת    .1
היתד הראשון לסוכה "זריזים מקדימים למצוות" - קבל תור נוסף.

כשבנית את הסוכה חשבת לשים את הסכך לפני הקירות - טעית עליך   .2
להמתין לתור הבא.

איזה מזל! חשבת שעכשיו לא תצטרך להביא סכך היות ואילן קרוב חופף   .3
על הסוכה, סככת את ענפיו על הסוכה, אבל שכחת לחתוך אותם - חזור 

ותחתוך ותערוך אותם נכונה - בינתיים חזור אחורה 4 עיגולים(.

קישטת את הסוכה בצורה נהדרת - קבל תור נוסף.  .4

עזרת לאבא לבנות את הסוכה - קבל תור נוסף.  .5

ערב סוכות שכחת לקשור את הדפנות כדי שיוכלו לעמוד ברוח מצויה -   .6
חזור אחורה 2 עיגולים כדי לתקנם.

התבלבלת. במקום לקחת מחזור לבית הכנסת לקחת סידור - חכה לתור   .7
הבא כשתחזור מהבית עם המחזור.

בלילה הראשון הזמנת משפחת עולים שהיו בלי סוכה - קבל תור נוסף.  .8

"לישב בסוכה", אבל שכחת לברך  בלילה הראשון ברכת בורא פרי הגפן   .9
"שהחיינו" - אתה מפסיד תור.
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ביום הראשון אגדת את ארבעת המינים בצורה נכונה עם השדרה באמצע,   .10
תור  - קבל  ושתי ערבות לצד שמאל  ימין השדרה  שלושה הדסים לצד 

נוסף.

תשבו  "בסוכות  המצווה  את  ולקיים  בסוכה  ולישון  ללמוד  לאכול,  זכית   .11
שבעת ימים" - קבל תור נוסף.

בחול המועד עלית לרגל עם המשפחה לירושלים - קבל תור נוסף.  .12

רעיון מקורי: בנית סוכה על גלגלים, עכשיו תוכל לטייל עם המשפחה -   .13
אתה מקבל תור נוסף.

קיבלת לראשונה הזמנה בכתב לשמחת בית השואבה בביתו של חבר הגר   .14
בעיר אחרת, אבל איבדת את ההזמנה - חפש עבורו ותפסיד תור.

שכחת לקנות את הערבות למנהג "חיבוט הערבה" בהושענא-רבה - אתה   .15
מפסיד תור.

זכית לקבל עלייה לתורה בשמיני עצרת - קבל תור נוסף.  .16

שכחת לברך את חברך בברכת "חג שמח" - המתן סיבוב אחד עד שתפגוש   .17
בו שנית.

כרטיסי מטלות

הצג לקבוצה כיצד אוגדים את ארבעת המינים.  .1

ספר על חוויה אחת שלך עם משפחתך בסוכות.  .2

הכן הזמנה מקורית לאושפיז.  .3

למד את הקבוצה שיר קצר על סוכות או שמיני עצרת.  .4

למד ריקוד חדש לשמיני עצרת.  .5

תאר כיצד היית מקיים את המצווה "והיית אך שמח" בסוכות.  .6

ספר על אגדה ששמעת בקבוצה.  .7

הכן סיפור קצר בנושא ארבעת המינים כבני אדם.  .8

שרוק שיר מוכר על שמיני עצרת.  .9
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סוף

לוח המשחק

3. משחקים - גזרו ושחקו לפי ההוראות בעמוד הבא לסוכות

סעודה מפסקתלולבבגדים לבניםוידויכל נדרי

ערבהדבשתפוח אתרוגמלכויות

קודש הקודשיםסכךאושפיזיןעקדת יצחקתענית

זכרונותספר יונהשופרתשליךרימון

שמחת בית אשמנו בגדנוהדסנעילהכפרות
השואבה
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משחקים לכרטיסיות

משחק זיכרון  .1

מכסים  כך  ואחר  דקות  כמה  במשך  הכרטיסיות  את  לחניכים  מראים   
והחניכים צריכים לזכור כמה שיותר מושגים )אם יש מספר חניכים - זה 

יהיה כעין תחרות - מי זוכר יותר(.

מיון  .2

החניך מקבל את כל הכרטיסים וממיין אותם לפי החגים. א. 

 - הכרטיסים(  בכל  להשתמש  חייב  )לא  קבוצות  ממיין  החניך  ב.  
קבוצות של דינים ומנהגים.

כגון:  נוספות  קבוצות  למצוא  החניך  של  לדימיון  לתת  אפשר   
מהצומח, תפילות ועוד.

מה יוצא דופן?   .3

)אם  דופן  יוצאת  מהן  יותר שאחת  או  כרטיסיות   4  ,3 לוקחת  המדריכה   
החניכים קצת גדולים ייתכן שחניך אחד יעשה לשני והשני יפתור ואחר 

כך להיפך(.

דוגמאות:  

תפוח, שופר, עקידת יצחק, תענית.  .1

לולב, תענית, סכך, שופר, רימון.  .2

נעילה, זכרונות, כל נדרי, וידוי, שופר.  .3

לחניכים הצעירים   .4

הכרטיסים כולם פתוחים לפני החניכים.  

אחד החניכים בוחר במחשבתו את אחד הכרטיסים ואז הוא חד חידה על   
אותו מושג והחניך השני צריך לגלות מהו הכרטיס.

לכמה חניכים  .5

כל חניך לפי תורו בוחר את אחד הכרטיסים והוא צריך להסביר על אותו   
מושג לשאר החניכים לאיזה חג הוא שייך. מה זה, מה עושים עם זה, למה 

וכו'.

על פי: לקוממיות, מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו, 

סדנת נשים לפיתוח אמצעים חינוכיים ליד ישיבת "שבי חברון"
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                 ב.  שנת השמיטה

1. שבע מי יודע?

והשביעית תשמטנה

המטרה: להדגיש את חשיבותו של המספר שבע ביהדות.

אמרו חכמים "כל השביעים חביבים למעלה". )ויקרא רבה כט, ט(

בשנים, השביעית חביבה: "והשביעית תשמטנת ונטשתה".

ונאמר:  תבל  נשיה,  ציה,  גיא,  ארקא,  אדמה,  ארץ,  חביבה:  השביעית  בארצות, 
"והוא ישפוט תבל בצדק".

אסא.  אביה,  רחבעם,  שלמה,  דוד,  איש-בושת,  שאול,  חביב:  השביעי  במלכים, 
"ויקרא אסא אל ה' אלוהיו" )נענה יותר מן המלכים הקודמים(.

היובל  )שנת  "וקדשתם את שנת החמישים שנה"  בשמיטים השביעית חביבה: 
לסוף שבע שמיטות(.

באבות, השביעי חביב: אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה. "ומשה עלה 
אל האלוהים".

בחודשים, השביעי חביב: "ובחדש השביעי באחד לחדש".

בימים, השביעי חביב: "ויברך אלוהים את יום השביעי".

בדורות, השביעי חביב: אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך. "ויתהלך חנוך 
את האלוהים".

בבנים )בני ישי(, השביעי חביב: אליאב, אבינדב, שמעא, נתנאל, רדי, ארצם, דוד. 
"דוד השביעי".

שנאמר:  ערבות.  מכון,  מלון,  זבול,  שחקים,  רקיע,  וילון,  חביב:  השביעי  הרקיע 
"סולו לרוכב בערבות".

כדאי לארגן את החניכים לישיבה במעגל ולבקש מהם לציין את חשיבותו  	§
של מספר שבע ביהדות.

הלוח  על  שם  לכתוב  כגון  רמזים  לתת  אפשר  יותר  הצעירים  לחניכים  	§
והם צריכים לגלות את המספר שבע הטמון בו: "יום השביעי", וכן בשאר 

הדוגמאות המפורטות לקמן:

שבת יום השביעי -    

שמיטה שנה השביעית -    

חג האסיף שבעה ימים יושבים בסוכה -  

פסח שבעה ימים אוכלים מצות -  
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ביכורי הארץ שבעת המינים -    

ספירת העומר שבעה שבועות -    

בני נח שבע מצוות בני נח -   

שנת היובל שבע שמיטות -    

מנורת המקדש שבעה קנים למנורת המקדש -  

תשרי החודש השביעי -   

ז בסיוון    - זמן מתן תורתנו 

לאחר סיום הפעולה, יש לבקש מהחניכים )עדיף בקבוצות קטנות( להכין  	§
ציור, פתגם, או פרסום מקורי המדגים את אחת המשמעויות של המושג.

לדוגמה:

שולחן שבת, נרות, יין וחלות. 	§

השדה  ובעל  זווית  בקרן  במרוכז  מונחים  העבודה  וכלי  שדה,  של  ציור  	§
יושב בצד ולומד תורה.

     

2. השמיטה - לתפארת מדינת ישראל )לחטיבת הביניים(

המטרה:

מטרה ייחודית להפעלה זו:

המשתתפים יכירו בהשפעות השינויים שיתחוללו בנפש האדם על מהלך  	§
החיים התקין כאומה וכמדינה.

הערה: ניתן לחלק את הפעולה כדי להפנים את המסרים.

מהלך הפעילות:

כחלק ממסע ההסברה שערכה "אל-חשש" )אגודה למען חקלאים שומרי   .1
בחיוניותה  ישראל  ממשלת  שרי  את  ליידע  חבריה  החליטו  שביעית( 
יותר  מעורב  ולהפיכתו  האדם  אופי  לתיקון  השביעית  של  ובתרומתה 
בקהילה. לשם כך פנתה האגודה אל החניכים במועדון בבקשה שיחברו 
להבות/דפי-עמדה משכנעים למשרדי הממשלה  חוצבי  מכתבי שכנוע 
השונים, בהם יסבירו לכל אחד מהם מדוע הוא ומשרדו במיוחד עשויים 

לצאת נשכרים מהשינויים שתגרור אחריה שנת השביעית.

על-מנת להקל עליהם צירפה האגודה דף מידע לדוגמה על תרומתה של   
השביעית לתיקון ולעיצוב נפש האדם.
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חלק את החניכים לצוותים בני ארבעה משתתפים לכל היותר, ותן בידי   .2
כל צוות דף הנחיה לכתיבת המכתב/דף-העמדה, וכן דף מקורות, כדוגמה 

בלבד, שיספק להם רקע מחשבתי בכתיבת המכתב.

אותם  וללמוד  המקורות  דף  ללא  גם  הפעילות  את  לבצע  ניתן  הערה:   
לפניה או אחריה.

שרי  הממשלה,  וראש  הנשיא  השונים:  הצוותים  יפנו  אליהם  השרים   
החינוך והתרבות, שרי האוצר והרווחה ושרי הביטחון והמשטרה.

כותבים נכבדים,  

מבנה המכתב והנקודות להתמקדות הן המלצה בלבד.  

באפשרותכם לשנות ולהוסיף נושאים נוספים הקשורים לנושא השכנוע   
ולשר אליו אתם פונים.

לכבוד

השר _________________

קריית הממשלה

ירושלים

השמיטה  קיום  חשיבות  בדבר  הסברה/דף-עמדה  מכתב  הנידון: 
ונחיצותה לצורך השגת מטרותיה החינוכיות.

ייתכן שבעל מכתב/דף-עמדה יציין מספר תחומים העשויים לבוא 
על תיקונם כתוצאה ממצוות שביעית. נסה לפרט בכל תחום את 

הדברים הבאים:

משרדך  של  העיסוק  תחום 
העלול להינזק.

סוג הקלקול הצפוי - לפרט!!

מצוות  תיקון המצב באמצעות 
לרווחת  ותרומתו  שביעית 

הציבור כולו.
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תוכן דף המקורות
)המדריך יוסיף מקורות נוספים בעזרת תלמידיו(

)נשיא,  לבוראו  ביחס האדם   - והביטחון  מידות הענווה, האמונה  פיתוח  א.  
ראש ממשלה ומשרדיהם(

"כי על-ידי השמיטה יכניע האדם לבו ולא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי   
את החיל הזה. כי רואה עין בעין שהכל מן השמים וביד השם יתברך הוא. 
ולשמור  שמו,  יתברך  לפניו  נכנע  להיות  מחויב  עצמו  ימצא  זה  ידי  ועל 

מצוותיו, חוקיו ומשפטיו". )כתב סופר, בהר(

הסתפקות במועט )משרדי האוצר, החינוך( ב. 

"שעניין שבת הארץ )=שמיטת קרקעות( וטעמו הוא כדי שייוודע לך שאין   
רק מה שיצטרך לכם לאוכלה  ומכל שאר עסקיך  המכוון לך מעבודתה 
והיותר מזה ראוי להחרימו ִולִתיתו מאכל לבהמת השדה ולחיית הארץ... 

ולזה ציווה בדבר השמיטה: ָשמוט כל בעל ַמֶּׁשה ידו.

מדי  יותר  נשתקעו  שלא  לישראל  גרמה  כספים(  )שמיטת  זו  "מצווה   
בעסקי משא ומתן ולהרבות בסחורה ולבלות בו זמן יומם ולילה...  ואם כן 
היה חובה עלינו להחזיק במידת ההסתפקות כראוי וכנאות לעובד השלם, 
מבלי לשים כל חושו וחילו וראשית אונו בהבל המדומה ותחבולות לאסוף 

עושר שלא כמשפט התורה..." )אורים ותומים, חושן משפט, סימן סז(.

נדיבות וותרנות )משרדי החינוך והרווחה( ג. 

כנותן  נדיב  אין  כי  הוותרנות,  מידת  בזה  לקנות  בדבר  תועלת  יש  "ועוד   
מבלי תקווה אל הגמול... כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל 
גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו... ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו 
מכאובים, ובכל עת עיניו נשואות לשמים, וחייו תלויים לו מנגדו, והעשיר... 
בעניין שבעושרו וברוחב לבבו שוכח העני ואינו יודע מכאוביו. ולכן רצתה 
התורה להביא שנת השמיטה שאפילו העשיר נושא עיניו לשמים, ואומר 
יראה  וכשהעשיר  העני....  צער  ויזכור  שידע  כדי  אשתה,  ומה  אוכל  מה 
עצמו בעושרו יזכור הימים שעברו עליו מהשמיטה והיובל... יזכור העני 

וירחם עליו" )צרור המור(.

שוויון )משרדי החינוך והרווחה( ד. 

השמיטה...  באה  העברי,  העם  של  הפסיכולוגי  השוויון  על  לשמור  כדי   
וירגיש העשיר כי עשירותו אינה בת קיימא וירגיש העני כי עניותו אינה 

מתמדת )הרב ניסנבוים(.
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מניעת גזל ומחשבתו )משרדי המשטרה והחינוך( ה. 

"רצה ה' להודיע לעמו כי הכל שלו ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ הוא   
ליתנה בתחילה, כי לו הארץ כמו שכתוב: 'כי לי כל הארץ' )שמות יט, ה(. 
של הספירה של ארבעים ותשע  )ספירת שמיטות ליובל(  זו  ועם מצווה 
שנה, ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע חברם ולא יחמדוה בלבם, בדעתם 

כי הקרקע שב לאשר חפץ האל שתהיה לו" )ספר החיונך, מצווה של(. 

לאחר סיום כתיבת המכתבים/ניירות העמדה כנס את החניכים למליאה   .3
ְוַאְפֵׁשר לארבעה נציגים מצוותים שונים, שעסקו בתחומים שונים, לקרוא 

את התכנים שניסחו.

לאחר מכן פתח דיון שיעסוק בנקודות הבאות:  

האם קיים תחום מסוים מבין התחומים שהוזכרו )אחדות האומה,  א.  
יותר  נשכר  שיצא  ומשטרה(  ביטחון  ורווחה,  אוצר  ותרבות,  חינוך 

מתחומים אחרים משנת השמיטה? הסבר ונמק תשובתך.

האם המצווה באה לשפר יותר את איכות חיי הפרט או את איכות  ב. 
חיי האומה ככלל? מה אתה למד מכך? נמק את תשובתך.

הצג בפני החניכים את האירוע הבא:  .4

נשיא מדינה אחרת, ְׁשָמּה שמור במשרדי הממשלה, פנה לנשיא מדינת 
השורר  מאוד  הבעייתי  המצב  את  לו  הציג  הוא  סיוע.  בבקשת  ישראל 
בארצו - ריבוי פשיעה וגזל, הבדלי מעמדות קיצוניים והתנתקות חלקי 
העם זה מזה, בורות עצומה בחוקי המדינה, חוסר פרגון ובעקבותיו יצר 

נקמנות מפותח, שאפתנות ורעבתנות עד כדי רמיסת האחר ועוד.

נסח עם החניכים דף המלצות שיסייעו בשיפור המצב. לאחר מכן פתח 
בדיון מסכם סביב הנקודות הבאות:

האם קיים דמיון בין אופי ההמלצות לתיקון שהצעתם לבין יישומה  א. 
המעשי ומימוש מטרותיה של השמיטה על היחידים? פרטו ונמקו 

את תשובתכם.

האם ניתן לדעתכם להפיק את אותה תועלת משנת השמיטה גם  ב. 
בעמים אחרים, או שזהו אתגר מיוחד לעם ישראל בלבד? 

על פי "ערבות ומעורבות בשנת השמיטה, 

משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי

הערה: ללוח מפורט על טעמי מצוות שמיטה ניתן להיעזר בספר שמיטה 
הלכה ממקורה מן המקורות ועד להלכה למעשה, הרב יוסף צבי 

רימון. 
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3. אשנב לשמיטה בהמחזה

הכרת מושגי שנת השמיטה

הקדמה

כל שבע שנים אנו מציינים שנת שמיטה שבה אנו מצווים להפסיק לעבוד את 
הקרקע ולהפקיר את האדמה.

דמיינו את עצמכם כתפוזים בפרדס בשנת השמיטה ותשחקו תפקידים. תארו 
מה קורה מסביבכם? איך אתם מרגישים?

ההצגה הכי מקורית תזכה בפרס. לרעיונות ראה ההמחזה הבאה:

למה כל כך שקט כאן? תפוז א: 

למה אף אחד לא בא - איזו דממה?  

למה אתה מתכוון? תפוז ב: 

האנשים. תפוז א: 

סיפר לי התפוז שבשנה שעברה   
כשהפועלים  המולה.  הייתה 
את  קוטפים  בפרדס,  עובדים 
הפירות  את  ומכינים  הפירות 

למשלוח לשוק.

השנה הם לא יגיעו לקטוף. תפוז ב: 

למה? תפוז א: 

שנת  היא  שהשנה  שמעתי  כי  תפוז ב: 
בפרדס  עובדים  ולא  שמיטה 

שלא  והעצים  הפירות  על  לשמור  רק  מותר  רגילה,  כבשנה  ובכרם 
יינזקו ושלא ימותו.

היי! בכל זאת אני רואה אדם קוטף בפרדס - עצור אדוני זה גזל. תפוז א: 

אתה לא מבין. הפרדסן סיפר לפועלים שמותר לכל אחד מהם לקטוף  תפוז ב: 
פירות בפרדס כיוון שהפרדס כמו כל השדות הם הפקר.

תראה איך הוא קוטף את הפירות בזהירות. תפוז א: 

וצריכים  קדושה  להם  יש  השמיטה  שנת  של  שהפירות  כיוון  כן.  תפוז ב: 
להתייחס אליהם בצורה מיוחדת.

לאחר ההמחזות ניתן לשאול את החניכים אלו מושגים למדתם על שמיטה?

המושגים הם:
בשנת השמיטה לא עובדים את האדמה אלא רק מבצעים מלאכות לשמירה 

מנזקים ומונעים מהעצים מלמות - "לאקומי ולא לאשבוחי".

פירות שנת שמיטה הם הפקר.
יש להתייחס לפירות שמיטה בקדושה.
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

תשבץ לחודש אלול

מאוזן

מספר הנשים שהיו לדוד המלך.  "ולא ירבה לו נשים. אלא י"ח שמצינו שהיו לו לדוד  ____    .1
נשים" )רש"י דברים פרק יז פסוק יז(.

כיצד מכנה רש"י את מי שנותן תרומה לכהנים בשיעור של אחד מששים?  "עין  ____"    .3
)רש"י דברים פרק יח פסוק ד(.

התיז, זרק.  "ו-____  אל-הבית שבע פעמים" )ויקרא פרק יד פסוק נא(.  .5

פירוש רש"י לפסוק:"לא-עברתי ממצותיך" בחומש )רש"י דברים פרק כו פסוק יג( הוא:"לא   .7
הפרשתי ממין על שאינו מינו". תן דוגמה לכך.  )עיקר שפתי חכמים אות ע( "פירוש חטין 

על  ____".

כנוי לתבואה שמשאיר הקוצר בקצה השדה שיש לעזבם לעניים בשעת הקציר או הבציר.    .8
"לא תכלה  ____  שדך" )ויקרא פרק יט פסוק ט( )לא בלשון סמיכות(.

פירוש רש"י לפסוק:"ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך":)רש"י דברים פרק כח פסוק ו(   .10
"שתהא יציאתך מן העולם בלא  ____  כביאתך לעולם".

אחד מהנגעים בעור. "ובטחורים  וב-____  ובחרס" )דברים כח, כז(.  .11

"והסתרתי פני" כפי שאומר ה' לעם-ישראל במידה ויפר את הברית: )רש"י דברים פרק לא   .12
פסוק יז( "והסתרתי פני. כמו שאיני רואה  ____".

קולמוס, קנה ובו ציפורן-מתכת לכתיבה.  "____  סופר מהיר" )תהלים פרק מה פסוק ב(.  .15

ציין פירוש אחד של רש"י לפסוק:"הירא ורך הלבב"-אשר נצטווה על-ידי השוטרים לשוב   .16
לביתו. )רש"י דברים פרק כ פסוק ח( "רבי יוסי הגלילי אומר: הירא  מ-____  שבידו".

מהאנשים הנקראים לחזור לביתם לפני היציאה למלחמה.  "ומי האיש אשר נטע  ____    .19
ולא חללו" )דברים פרק כ פסוק ו(.
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חדר, לשכה.  "____  הרצים" )מלכים א פרק יד פסוק כח(.  .20

רשום את שתי האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי.  א-400, ב-4.  .21

ג(  אות  חכמים  שפתי  )עיקר  פירוש  שיתגיירו.  כדי  לכנענים  שהוצבו  מהתנאים  אחד   .22
לפסוק:"מחטב עציך" בחומש  )דברים כט,י(  "ופירש כי משה לא קבלם רק אם יקבלום 

עליהם להיות  ____  עץ".

אחד מהתפקידים של השוטרים הוא:"ושוטרים. הרודין את העם אחר מצותם  ש-____   .24
וכופתין במקל וברצועה" )רש"י דברים פרק טז פסוק יח(.

מילה נרדפת ל-ספר כריתות ככתוב בחומש דברים פרק כד פסוק א. ____.  .26

ממיני השיש המשמש לריפוד ולשיבוץ. "ושש  ו-____ ")מגילת אסתר א,ו(.  .28

ב-)רש"י חומש דברים לא,ז( כתוב: "ַּדָּבר אחד לדור ולא שני ַדָּבִרים לדור". פירוש המילה-  .30
ַּדָּבר לפי )עיקר שפתי חכמים אות ג(: "ּדָּבר. פירוש  ____".

מצא מילה המתארת: שם לב ל-.  "אל- ____  אל-קשי העם הזה" )דברים פרק ט פסוק כז(.  .31

כיצד מכנה רש"י את מי שנותן תרומה לכהנים בשיעור של אחד מארבעים?  "עין ____"   .32
)רש"י דברים פרק יח פסוק ד(.

מספר ערי המקלט שיהיו בסה"כ לעתיד לבוא לפי פירוש רש"י הוא:)רש"י דברים פרק יט   .34
פסוק ט( "ויספת לך עוד שלש.  הרי  ____".

ציין פירוש נוסף של רש"י לפסוק: "הירא ורך הלבב" – אשר נצטווה על-ידי השוטרים לשוב   .35
לביתו. )רש"י דברים פרק כ פסוק ח( "רבי עקיבא אומר כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי 

המלחמה ולראות  ____  שלופה".

כתוב את האות הראשונה של אחת מהפרשות שבחודש אלול.  ____.  .37

..." ט(  פסוק  כג  פרק  דברים  )רש"י  מההורגו?  יותר  גרוע  האדם  את  שמחטיא  מי  מדוע   .39
שההורגו הורגו בעולם הזה והמחטיאו  ____ מן העולם הזה ומן העולם הבא".

בן מררי בן לוי בן יעקב. )שמות פרק ו פסוק יט( "מחלי  ו-____".  .41

ציין את אחד מהתנאים שצריכים להתקיים על מנת שמי שרואה קרי יהיה טהור.  פירוש   .42
)עיקר שפתי חכמים אות ע( על חומש דברים פרק כג פסוק יא.  "פירוש  ה-____  תהיה 

ביום בכל עת שירצה".

תפקידם של השופטים לפי פירוש רש"י הוא: )רש"י דברים פרק טז פסוק יח( "שופטים   .43
ושוטרים. שופטים דיינים  ה-_____ את הדין".

מאונך

דרך וצעד בחוזקה.   ____.  .1

ג(  אות  חכמים  שפתי  )עיקר  פירוש  שיתגיירו.  כדי  לכנענים  שהוצבו  מהתנאים  אחד   .2
לפסוק:"מחוטב עציך" ב-)דברים כט,י(: "ופירש כי משה לא קיבלם רק אם יקבלו עליהם 

להיות חוטבי עץ ו-____ מים".

רשום את שתי האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי -  א-200, ב-10.  .3

חברות, רעות, ידידות. )בלשון נקבה( )בלשון סמיכות(  ____.  .4

ממתי נתחייבו בני-ישראל במצוות הבאת הביכורים? )רש"י דברים פרק כו פסוק א( "והיה   .5
כי תבוא וגו' ויירשתה וישבת בה. מגיד שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את  _____  

וחילקוה".

השלם: על מלך ישראל חל איסור שלא ירבה לו מאוד  ____  וכסף.  .6

ביטוי לבעל עינים מושפלות, ענותן, צנוע. "____ - עינים" )איוב כב, כט(.  .7
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ולד שיצא מרחם אמו לפני המועד הקבוע נקרא: ____.  .8

ציין מקום הגבוה יותר ממקום המקדש. פירוש )עיקר שפתי חכמים אות  צ( לפסוק "וקמת   .9
ועלית" ב-)דברים יז, ח(: "פירוש גבוה מכל המקומות שבחו"ל. אבל בארץ-ישראל היה עין 

____ גבוה ממקום המקדש".

רעה, מצוקה. "המה יושיעו לכם בעת  ____" )שופטים פרק י פסוק יד(.  .13

אחד מהתפקידים של השוטרים הוא: )רש"י דברים פרק טז פסוק יח( "ושוטרים.  ה-____    .14
את העם אחר מצותם שמכין וכופתין במקל".

השלם: מצווה להקים בארץ-ישראל  ____ - מקלט.  .15

יד(  כט פסוק  פרק  דברים  )רש"י  זה-ועם:  הנוכחים במעמד  היא עם  ברית-אבות  כריתת   .16
"ואת אשר איננו פה. ואף עם דורות ה-____ להיות"

מפרשיות השבוע.  .17

טועה בדבר-מה, חוטא בלא ידיעה ובלא כוונה תחילה. "____  ומשגה" )איוב פרק יב פסוק   .18
טז( )בלשון נקבה( )בכתיב מלא(.

מספר האותיות שבאלף-בית העברי.  )ללא האותיות הסופיות(.  .19

קיצור המילים: טעון טבילה.  .23

בעברית-אור.  ובארמית?  "הוא גלא...בחשוכא  ו-____  עמה" )דניאל פרק ב פסוק כב(.  .25

כיצד נקרא שמו של העם שרצה להתגייר בימי משה רבנו? )רש"י דברים פרק כט פסוק י(   .27
"מחוטב עציך. מלמד שבאו  ____ להתגייר בימי משה".

מדף, איצטבה קטנה בארון או בכוננית בקיר לשים עליה דברים שונים-ספרים, עציצים   .29
וכדומה.  _____

מילה המתארת ניצול, קיפוח, מי שלא שילם לעובד את שכרו המגיע לו.   "לא  ____  שכיר   .31
עני ואביון" )דברים פרק כד פסוק יד( )בכתיב מלא(.

אחד משבע אומות שעל בני-ישראל להשמידם. "והפריזי ____" )דברים פרק כ פסוק יז(.  .33

כנוי לטורפים שבין החיות-זאב, וכו'. "____  רעה" )בראשית לז, כ(.  .35

קיצור המילים: בושת פנים.   ____  .36

שמו של אביו של דוד המלך הוא: ____  .38

כתוב את מספר המסעות של בני-ישראל ביציאת מצרים בשתי אותיות מלמעלה כלפי   .39
מטה.  ____.

כנוי לדבר החולף מהר ואין לו קיום של ממש.  "כ-____  עובר" )תהלים פרק קמז פסוק ד(.  .40

מצא מילה נרדפת לתשלום-חובה לאוצר המדינה שיחויבו לשלם העמים היושבים בארץ-  .41
ישראל במידה ותוכרז עליהם מלחמה והם ייכנעו ויקבלו את המרות של עם-ישראל.  "יהיו 

לך  ל-____  ועבדוך" )דברים כ, יא(.
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תשבץ לחודש תשרי

מאוזן

מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים. "ויסעו מ-____" )במדבר פרק לג פסוק ט(.  .1

מדוע נמשל שבט גד ללביא? )רש"י דברים פרק לג פסוק כ( "כלביא שכן. לפי שהיה סמוך   .5
לספר לפיכך נמשל כאריות שכל הסמוכים לספר צריכים להיות  ____".

מי נקראו- אבות לפי )רש"י דברים פרק לב פסוק ז(? "שאל אביך.  אלו  ה-____ שנקראו   .9
אבות".

השלם את הבטוי: נכנס  ____  יצא סוד.  .11

כנוי לעם-ישראל.  "יעקב  ו-____  בחרתי בו" )ישעיה פרק מד פסוק ב(.  .12

אלי, לעצמי. השלם:"אם אין אני  ____  מי  _____" )מסכת אבות פרק א משנה יד(.  .15

מהו שמו של ההר אשר ממנו ראה משה רבנו את כל ארץ-ישראל? הר - ____.  .16

לז(  פסוק  יח  פרק  )תהלים  קרסולי"    ____ "ולא   רגלו.  הוחלקה  המתארת-כשל,  מילה   .17
)בלשון יחיד, עבר(.

מהפירושים של רש"י לפסוק:"הים האחרון" )רש"י דברים פרק לד פסוק ב( "דבר אחר: אל   .18
תקרי הים האחרון אלא  ____  האחרון".

שטח-מים גדול המוקף יבשה מכל עבריו כעין אגם גדול נקרא: ____.  .19

הנחלה של איזה שבט היתה מלאה כל-טוב יותר מכל שאר נחלות השבטים? עיין )רש"י   .20
דברים פרק לג פסוק יג(  ____.

והיא עומדת לפני הקציר נקראת:"וחרמש לא תניף על  ____  רעך"  תבואה שהבשילה   .22
)דברים פרק כג פסוק כו( )לא בלשון סמיכות(.

קיצור המילים: לוחות ראשונות הוא: ____.  .23

ביטוי המתאר נחמת-מה, הקלה כלשהי. נחמה  ____ )בארמית(.  .24

ביטוי המתאר רכות, רחמנות.  "_____  בשר" )יחזקאל פרק לו פסוק כו(.  .26

המילה הרביעית מתחילת פרשת "וזאת הברכה" היא: ____.  .27

עיר כהנים בימי שאול בנחלת בנימין, צפונית לירושלים. "ואת  _____ עיר-הכהנים הכה"   .28
)שמואל א פרק כב פסוק יט(.

  
  

1  2  3    4    5  6    7    8  

9          10              

11        12    13    14    15    

16        17        18        

  19        20    21          

22        23      24        25  

      26      27        28    

    29              30      

31  32        33      34      35  

36        37            38    

39        40      41    42      

  43          44            
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מתי הוא הזמן של מתן שכר לצדיקים? )רש"י דברים פרק לב פסוק ד( "אל אמונה. לשלם   .29
לצדיקים צדקתם לעולם  ____".

מילה המתארת צער, כאב. "למי אוי למי  ____" )משלי פרק כג פסוק כט(.  .31

איזה מלך עתיד להיות מצאצאי יוסף? )רש"י דברים פרק לג פסוק יז(  "בכור. מלך היוצא   .33
ממנו והוא  ____".

"יום  לא(  פסוק  א  פרק  בראשית  )רש"י  הידיעה?  הא  אות  עם  השישי"  "יום  כתוב  מדוע   .36
השישי.  הוסיף ה' בשישי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו 

עליהם  ____ חמישה חומשי תורה".

צלוי למחצה, מבושל למחצה.  "אל-תאכלו ממנו  ____" )שמות פרק יב פסוק ט(.  .38

קיצור המילים: נדב ואביהוא הוא:  ____.  .39

)בלשון  כח(  פסוק  לח  פרק  )שמות  לעמודים"    ____" נקרא:  כפוף מעט  מסמר שראשו   .40
יחיד(.

אחד משני השמות שנקראת התורה לפי פירוש )עיקר שפתי חכמים אות ב( לפסוק: "יערף   .41
כמטר לקחי" ב-)דברים פרק לב פסוק ב( "כי התורה נקראת  ____".

מגיבורי דוד.  _____  הנטופתי. )שמואל ב פרק כג פסוק כח(.  .43

אחד מהדברים שיחדו את בנות שבט אשר הוא: )רש"י דברים פרק לג פסוק כד( "יהי רצוי   .44
אחיו...שהיו בנותיו  ____ לכהנים גדולים"

מאונך

עשרה יהודים לפחות הדרושים לשם תפילה בצבור נקראים:  ____.  .1

ציין מילה נרדפת בפרשת "האזינו" לגשם.  "וכ-____ עלי-עשב" )דברים פרק לב פסוק ב(      .2

כנוי לצעיף דק ושקוף שמכסים בו את ראש הכלה בשעת החופה. ____.  .3

התורה נקראת לפי פירוש )עיקר שפתי חכמים אות ב( לפסוק: "יעטף כמטר לקחי" )דברים   .4
פרק לב פסוק ב(.  "...והיא נקראת גם כן  ____".

בפיו ממש.  "_____ - פי אתחנן-לו" )איוב פרק יט פסוק טז(.  .6

שליח מהיר. )ביחוד ברגל(  "ה-____ יצאו דחופים בדבר המלך" )אסתר פרק ג פסוק טו(   .7
)בלשון יחיד(.

הקב"ה... "...הראהו  ב(  פסוק  לד  פרק  דברים  )רש"י  האחרון"  לפסוק:"הים  מהפירושים   .8
שעתידין ליארע לישראל עד שיחיו  ה-___".                    

למי פנה הקב"ה בתחילה כדי שיקבלו את התורה והם סרבו? "וזרח  ____  למו" )דברים   .10
פרק לג פסוק ב(.

באותיות  במצרים  למצרים  בני-ישראל  שנשתעבדו  השנים  מספר  את  לרשום  עליך   .13
מלמעלה כלפי מטה.   ____.

ביטוי המתאר: להפך, אדרבה.  "ו-____  הוא" )אסתר פרק ט פסוק א(.  .14

ציין שם נוסף לתנין לפי פירוש )רש"י בראשית פרק א פסוק כא( "התנינם... ובדברי אגדה   .15
הוא  ____ ובן זוגו".

שבט גד שכן-קרוב לגבול.  מילה הזהה במשמעותה לתאור זה לפי )רש"י דברים פרק לג   .21
פסוק כ( "כלביא שכן. לפי שהיה סמוך ל-____".

מהפירות שהלבנה גורמת להבשלתם הוא: מ)רש"י דברים פרק לג פסוק יד( "גרש ירחים.   .22
יש פירות שהלבנה מבשלתן ואלו הן: ____  ודלועין".
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אחד מהטעמים לכך שהקב"ה הבדיל בין האור ובין החושך הוא: )רש"י בראשית פרק א   .23
פסוק ד( "לדברי אגדה: ראהו שאינו כדאי. להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד  

."____

שם החודש העברי שעליו נאמר: "משנכנס ____ ממעטין בשמחה".  ..25

שם נרדף לאריה בבגרותו. עיין )דברים פרק לג פסוק כ( "כ-____ שכן".  .26

מדוע ברך משה רבנו את ראובן: "יחי ראובן ואל-ימות"? )רש"י דברים פרק לג פסוק ו( "...  .27
שלא ייזכר לו מעשה  ____".                             

למה היו ראויים שבט לוי?  פירוש )עיקר שפתי חכמים אות ר(. על הפסוק: "יורו משפטיך"   .29
הם   ראויים  ולכן  לוי  שבט  על  שהגיד  השבח  אחר  "פירוש  י(  פסוק  לג  פרק  ב-)דברים 

ל-____".

פגע ב- לרעה: "____  בהרים ויעשנו" )תהלים פרק קמד פסוק ה(.  .30

מילה המתארת: קבע, השכין.  "התדע  ____ - אלוה עליהם". )איוב פרק לז פסוק טו(.  .32

מילה המתארת: כתש, פורר לאבק.  "אבנים  ____  מים" )איוב פרק יד פסוק יט(.  .34

אחד מהדברים שיחדו את בנות שבט אשר הוא - )רש"י דברים פרק לג פסוק כד( "יהי רצוי   .35
אחיו שהיו בנותיו  ____".

מי לא חטא כלל בחטא העגל?  שבט  ____.  .37

אחד מ-ל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת.  מי שמגלגל וכובש בידיו או במכשיר - בצק   .41
לעשותו רך ודביק.  _____

קיצור המילים: חודש אלול.  .42
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סיפור החודש

מעשה בשני ש"ץ, ובתיבה אחת / מאת: ש"ז כהנא
                                                                                         בעיבוד: נחמה כהן

ר' שבתאי הזקן הוא יליד ירושלים, דור שישי בארץ. והוא אוהב לספר על 
כך לכל המוכן לשמוע. נדמה, שאין לו הנאה גדולה יותר, מאשר לשבת ולספר 
בפני זוג אוזניים שומעות סיפור אבותיו, מיום שעלו לירושלים, בשנת תקע"ב. 
מתאספים  זה  במקום  ציון.  בהר  הכנסת  בבית  שומעות  אוזניים  חסרות  ולא 
אנשים מכל קצווי ארץ. יהודים שואלים שלום זה לזה. ושואלים מהיכן יהודי, 

ומתי עלה לארץ.

ולגלגני,  רחב  חיוך  מחייך  הוא  שבתאי,  ר'  של  עיניו  נוצצות  שעה  באותה 
ועונה ברצון: "חייכם, אף אני איני יודע מאיזה ארץ באתי ובאיזה שנה עליתי".

"איך זה? כיצד?"

חגורת  את  יפה  קושר  מותניו,  הוא  משנס  להשיב,  ממהר  אינו  שבתאי  ר' 
קמו  כאשר  שקלוב".  "עליית  על  ובאריכות  לאט  לאט  ומספר  ופותח  מכנסיו, 
תלמידי הגאון מווילנא, עלו לארץ ישראל, והקימו את היישוב האשכנזי בעיר 
ועל  הראשונים,  הדורות  על  שעברו  והפורענויות  הצרות  על  צפת.  הקודש 
עיניו  את  מוריד  את משקפיו,  שבתאי  ר'  מוריד  לבסוף  הנפש שלהם.  מסירות 

לארץ, ומסיים בענווה: "ואני אחד מבני בניהם".

מובן כי בהר ציון יש לר' שבתאי הזדמנויות רבות לספר את סיפורו. אך, לא 
לשם כך הוא שב ועולה אל ההר.

בידו,  יש  חזקה  קונו.  לבין  שבינו  דברים  בשביל  דווקא  מה?  בשביל  אלא 
שהוא עובר לפני התיבה.

 - נוראים"  ו"בימים  בחגים,  "מברכים",  בשבת  להר,  עולה  שהוא  פעם  בכל 
אומר ר' שבתאי כי חזקה הייתה לו לעבור לפני התיבה בבית הכנסת "החורבה" 
ומתווכח  מתווכח  הוא  שכך  ומכיוון  העתיקה.  בעיר  אחרים  כנסת  בתי  ובכמה 
עם כל מי שרוצה לעבור לפני התיבה. ואפילו אם בא האיש מוקדם יותר לבית 

הכנסת. ואפילו אם יש לו לאיש זכות מיוחדת, כמו "יום שנה" וכדומה.

אמת: הקהל אוהב את תפילתו של ר' שבתאי, על כך אין ויכוח. שומע אדם 
שני פסוקים מן התפילה - ומיד הוא יודע: איש זה העובר לפני התיבה הוא זקן 

ורגיל.

כאשר ר' שבתאי מתפלל - פירוש המילים מובן וברור. אלא מה? בגלל גילו 
- שוב אין קולו חזק כמו בשנים הראשונות. ולפעמים בא גם השיעול ומטריד אך 
אין בכך כלום. אדרבא, זקנים אומרים: "יפה השיעול לש"ץ - כפילפל לפשטידה, 
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ובלבד שלא יהיה השיעול חזק מדי..." שיעול ועיטוש וצרידות, הבאים אחד אחד 
- אין לך דבר נאה מהם לש"ץ..."

ר' שבתאי הוא איש נעים. מתיידד עם הבריות ומתרחק מן המחלוקת. אך 
מתווכח  הוא  האיש.  משתנה  מיד   - התיבה  לפני  לתפילה  העניין  מגיע  כאשר 

בתוקף ובכישרון, ואינו מוותר לעולם.

לפני  בתפילה  התחיל  וכבר  אחר  בא  כי  ומוצא  שבתאי  ר'  בא  לפעמים 
התיבה. מיד מתכופף אליו ר' שבתאי ולוחש באוזניו כי העמוד שלו הוא, ואין זה 

נאה להשיג גבול והאיש מסתלק.

הממונה על הר ציון אינו מתערב. ומדוע יתערב - אם ר' שבתאי נהנה, והשני 
מוותר.

פעם אחת, בליל "כל נדרי" בא להר ציון יהודי, ר' מנדל מזאקרוצים שמו. 
האיש היה משרידי אושוויץ, איש נאה היה ותלמיד חכם. הוא סיפר למתפללים 
שהיה עובר לפני התיבה במחנה המוות באושוויץ. לא פעם ראה את המוות בעיניו 
- ואף על פי כן היה מקיים את המצווה ועובר לפני התיבה, משום שכך אמרו לו 
לעשות צדיקים גדולים שהיו אתו שם. והוא, הש"ץ הבטיח לחבריו, כאשר הלכו 
לכבשן, ונדר נדר "אם אזכה לצאת מכאן בחיים ואעלה לארץ ישראל, אתפלל 
לזיכרם לפני התיבה". והיום בא לשלם את הנדר בבית הכנסת של דוד המלך 

בהר ציון, שבו נמצא חלק מאפר הקדושים.



50

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ומיד, לאחר שסיים את סיפורו, לבש ר' מנדל את הקיטל, התעטף בטלית 
וירד לפני התיבה, ותפילתו הייתה לרצון רב לכל הקהל.

באותה שעה הגיע לבית הכנסת ר' שבתאי. מבט אחד הספיק לו כדי לראות 
"ר' אורח!  כי אורח בא ולקח את מקומו לפני התיבה. מיד ניגש אליו ואמר לו: 

העמוד שלי הוא. חזקה היא בידי מאז ומעולם".

התבלבל ר' מנדל. "מה זאת אומרת, שלך? הרי אני מתפלל לנשמתם של 
קדושים? אני מתפלל לזכרם של רבבות קדושים!"

"חזקה יש לי, מבתי הכנסת של העיר העתיקה" - השיב ר' שבתאי בענווה. 
"זו זכותי מאז ומתמיד. עוד מן הימים שהקדושים היו בחיים".

"אושוויץ! אושוויץ" מלמל ר' מנדל.

"ירושלים! ירושלים" - השיב לו ר' שבתאי.

קם רעש גדול בבית הכנסת. הקהל התחלק לשניים, והוויכוח היה מר וקשה. 
אלו אמרו: זכותו של בעל החזקה להתפלל. ואלה אמרו זכותם של הקדושים 

גדולה יותר.

רק ר' מנדל ור' שבתאי עומדים ואינם משתתפים בוויכוח. שניהם עומדים 
ורועדים לפני העמוד, ופניהם לבנות כסיד.

באו כמה אנשים מן החשובים שבציבור אל הממונה על ההר, וביקשו ממנו 
להתערב. בא הממונה לבית הכנסת וביקש מר' שבתאי: "ותר".

אמרו לו: "חזקה יש בידו".

ביקש הממונה מר' מנדל: "ותר".

אמרו לו: "נדר יש בידו".

עומד הממונה, ואינו יודע מה לעשות. חושב הוא בליבו: "אין לו לדיין ששני 
אנשים באים אליו לדין - והצדק עם שניהם".

לבסוף צץ רעיון בראשו: יתפללו שניהם יחדיו. מקום שאין בו ברכה - יקראו 
שניהם יחד. מקום שיש בו ברכה - יתפללו זה ברכה אחת וזה ברכה אחת.

קפץ פלוני ואמר: "והרי מנהג הוא, שאין שני קולות תפילה נשמעים?"

ענה לו הממונה: "לפעמים נשמעים הם. 'שמור וזכור' - בדיבור אחד נאמרו. 
וכאן זכור ושמור! זה שבא מאושוויץ הרי הוא מקיים "זכור את אשר עשה לך 
חומותייך  "על  ככתוב:  הוא.  "שמור"   - העתיקה  מירושלים  שבא  וזה  עמלק". 

ירושלים הפקדתי שומרים".

מיד הסכימו שניהם וקול תפילתם עלה כקול אחד. עד שלא הבחינו בהם 
שהם שניים. וכל הקהל ענה אחריהם בקול אחד, ובלב אחד. 
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חודש תשרי
1.   כרטיס ברכה לראש השנה

החומרים והכלים:

 חצי גליל של נייר מטבח

 נייר לבן

 נייר לכרטיס ברכה

 צבעים

 שאריות בדים

 דבק פלסטי.

ההכנה:

על החניכים לצייר על ניר לבן ציור יפה וצבעוני, בו עוטפים את הגליל של   
ואז מגלגלים  גדול מהגליל  יותר   - צד  2 ס"מ מכל  ידי שגוזרים  על  הנייר, 

ומכניסים פנימה את השאריות של הנייר.

 נותנים לחניך כרטיס לא יותר ארוך מהגליל.

 החניך מקשט ומדביק פרחים מהבדים, מצייר, מקשט וכותב ברכה - להורים, 
לסבתא, לסבא, לאחים, לחולים וכו'.

 מייבשים ומגלגלים פנימה את הכרטיס.

 הרעיון הוא שהכרטיס יכול להית תלת-מימד ובכל זאת ייכנס מבלי להתקמט.

הערה:

 בימים טרופים אלו אפשר להכין כרטיס כזה גם לחייל ואפילו להכניס פנימה, 
בנוסף לכרטיס המקושט גם ספר תהילים קטן או מחזיק מפתחות עם ספר 

תהילים.

 אפשר לסגור את הגליל בעזרת 2 עיגולים נוספים כדי שספר התהילים לא 
ייפול.
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רעיון נוסף:

אפשר לסגור את הגליל בעזרת חתיכת בד מקופלת לשניים באורך 10 ס"מ   
הגליל  צידי  בשני  אותו  שמדביקים  פרח  מתקבל   - לגלגל  פשוט   - בערך 

כשבתוכו כרטיס הברכה עם ספר התהילים.

אורך הבד תלוי בעובי הבד - ככל שהבד עבה יותר צריך רצועת בד קצרה   
יותר - 10 ס"מ בערך.  ככל שהבד דק יותר הרצועה צריכה להיות ארוכה יותר.

אם הפרח ייצא יותר גדול אפשר להכניס אותו פנימה.  

הערה:

 לא חשוב אם הפתח של הבד המגולגל כלפי מטה או מעלה. בשני הצדדים 
מקבלים פרח.

 אם רוצים להכין כרטיס יותר גדול אפשר להשתמש בגליל של נייר כסף או 
כל גליל אחר. 
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2. תפוח בדבש

החומרים:
 בקבוקי שתייה קלה.

לחילופין   / ציפורניים(  )של  לק  צבעי   
צבעי זכוכית )יקרים יותר(.

 סכין יפני / מספריים.

או  צבעוני  סלוטייפ  לחילופין  או  נר   
לחילופין פלטת שבת )חמה(.

ההכנה:
 1/4 בגובה  בערך   - שווה  בגובה  הבקבוקים   2 את  חותכים   

מהבקבוק.

החלק העליון חד ואפשר להעביר אותו מעל נר דולק לשנייה   
או לחלופין לעביר אותו לשנייה מעל  ליישר את החודים  כדי 

פלטה חמה או להדביק סלוטייפ צבעוני סביב העיגול.

2 החלקים נכנסים אחד לתוך השני.  

 מקשטים בלקה או בצבע אחר שקוף ומייבשים.

קטן  זנב  עם  עלים  הבקבוק  משאר  לגזור  אפשר  יותר  הבוגרים  לחניכים   
ומדביקים מעל המכסים.

הערה: יש להשאיר גבעול קטן כדי להדביקו למכסה.

צובעים בלק ירוק/זהב/צהוב.  

 מכניסים פנימה תפוחים או דבש או תפוח.
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3.  קישוטי סוכה )קל פשוט ומהיר(

החומרים:
 דף מלבני בגודל פוליו בצבעים שונים.

ההכנה
את  ומהדקים  לאורך  לשניים  מקפלים   

הקיפול.

 כל צד לקפל לצד השני כמו אקורדיון.

ארבע  מקבלים  צד  מכל  קיפולים   3  
רצועות מקופלות כמו אקורדיון.

בצד השני מקפלים באותה דרך.  

מהדקים באמצע במהדק.  

גוזרים בצדדים משולשים מקבילים, פותחים ומקבלים   
פרח.

חור  מחוררים  שונים,  בצבעים  כאלה  כמה  עושים   
ומשחילים בסרט לפי האורך הרצוי.
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4.   קישוטי סוכה - שרשרת מניירות אריזה
כגודל  עיגולים  נייר אריזה צבעוני. מכינים הרבה  הכנת עיגולים משאריות   

אורך השרשרת הרצויה.

 מקפלים לשניים לאורך ומהדקים את הקיפול.

 גודל העיגולים תלוי בגודל הפרחים הרצויים.

 מקפלים את העיגול לארבע. 

 פותחים כמו משולש ומקפלים את 2 קצוות העיגול.

 מדביקים עיגול לעיגול ומקבלים פרח בעל נפח.

באמצע מדביקים עיגול או כפתור כדי למלא את   
החור.

מכינים כמה פרחים בגודל ובאורך הרצוי.  

יהיו  העיגולים  כל  הפרח  שבאותו  לב:  לשים  יש   
מכסה  או  בכוס  להשתמש  רצוי   - הגודל  באותו 

עגול.

אפשר להכין פרחים משאריות אריזה צבעוניות -   
בגדלים שונים, בצבעים שונים באורך הרצוי.

 משחילים בחוט צבעוני.

לא  כך  עיגול בקצוות.  עיגול על  - אפשר להדביק  יותר  לחניכים הצעירים   
מקבלים פרחים בנפח. מחברים בין פרח לפרח אפשרי עם חוט.
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5.   לוח אושפיזין לתלייה 
בסוכה

החומרים
קרטון מארגז שתייה קלה.  

 לורדים.
 מדבקות.

 סיכה מתפצלת.

ההכנה:
2 עיגולים בגדלים שונים - אחד יותר  גוזרים   
גדול מהשני ב-3-2 ס"מ. העיגולים יהיו לפחות 

בקוטר של 20-15 ס"מ - אפשרי יותר גדול.
לפתוח צוהר בעזרת סכין יפנית.  

מוצאים את מרכז העיגול - ממנו זזים 1 ס"מ   
באמצע  בדיוק  תהיה  הנפתחת  שהסיכה  כדי 

העיגול.
הגדול  העיגול  ורושמים על  - מסובבים   מוציאים משולש מהעיגול הקטן   
את שבעת האושפיזין ואת היום הראשון, השני וכו', אברהם, יצחק, יעקב וכו' 
ברוכים הבאים,  עולו אושפזין,  כמו:  ומקשטים בפסוקים על העיגול הקטן 

האושפזין בסוכתינו וכו'.
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אברהם

יעקביצחק

משה

אהרון
יוסף

דויד

חג שמח!אברהם
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את שאריות העיגול הגדול מקשטים ומכניסים את הסיכה בדיוק באמצע   
לשם  מסובבים  יום  כל  בסוכה.  לתלייה  מאחור  מתלה  מדביקים  העיגולים. 

האושפיזין הנכון.
לחניכים הבוגרים יותר - יכולים לגזור את הפתח בצורת לב או פרח - העיקר   

שבפנים יהיה מספיק מקום לכתוב שמות וימים של האושפיזין.
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שרשרת לחניכים בוגרים יותר   .6

החומרים והאביזרים:
בקבוקי פלסטיק משתייה קלה - 7 בקבוקים לכל חניך.  

 מספריים
 דבק פלסטי
 סכין חיתוך

או  מתנות  של  אריזות  צבעוניות/לחלופין  נייר  מפיות   
צלוטייפ צבעוני, אפשרי כפתורים.

ההכנה:
חותכים כשליש עליון של הבקבוק ישר בעזרת סכין חיתוך.  

מסמנים בעזרת לורד צורת פרח על החלק שחתכנו וגוזרים עם מספריים עד   
קרוב לפקק.

שמדביקים  או  כאמצע,  משמש  כשהפקק  פרח  צורת  ומקבלים  פותחים   
כפתור, מקשטים בניירות, בדבקיות או בצבעים את הפרח.

בעזרת מחט חמה מחוררים חור ומשחילים   
שרשרת.  ויש  לפרח  פרח  מחברים  חוט, 

אפשר לתלות אותם כבודדים בסוכה.
לשכבה הבוגרת יותר אפשר לחבר אותם עם   

חוט ברזל וליצור צורות מעניינות.
אפשרות נוספת: על כל פרח לכתוב שם שלן   

אושפזין.
אפשרות נוספת: לגזור משאריות הבקבוק שלט או שם של אחד משבעת   

המינים.
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7.  אושפזין לסוכה

החומרים והאביזרים:
בקבוק פלסטיק.  

סכין חיתוך.  

מספריים.  

לורדים.  

7 כרטיסיות.  

מעט חול.  

ההכנה:
ידית  עם  כוס  בצורת  הבקבוק  את  חותכים   

לתלייה בצורת מקל סבא.
מסמנים בתחתית הבקבוק ריבוע שיישאר שקוף ובו נעמיד   
שם  ובו  יום  כל  שיוחלף  כרטיס  מבפנים  בפתח  יום  כל 
או  במדבקות  לקשט  אפשר  הקופסה  יתר  את  האושפזין. 

בצבעים.
שמות  עם  שהשארנו  החלון  בגודל  כרטיסיות   7 מכינים   

האושפזין.
שהכרטיסיות  כדי  הבקבוק  לתוך  חול  כוס  בערך  מכניסים   

יעמדו מול החלון שהכנו ותולים בסוכה.

הערה: לא לשים יותר מדי חול כי זה יהיה כבד ויעמוד באלכסון. כדאי לתלות 
אותו צמוד לקיר שבו יתמוך בו כדי שהבקבוק יעמוד ישר.

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

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

א.  הימים הנוראים

סרטי DVD  המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.  

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

הכנות לחג.

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

בחוג לדרמה כאשר המדריך מעליב את אחד הילדים.

הצדיק הכפרי – )יסודי( - סרט מצוייר. סיפור הידוע של ילד שלא ידע    
להתפלל ְוָׁשַרק באמצע תפילת יום הכיפורים....

זמרת בית הכנסת הגרוזי בפיוטי הימים הנוראים.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

יום הכיפורים – )על יסודי( – דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה    
לספרות אריאל הירשפלד, הסופרת הבימאית מיכל גוברין, בהנחיית ירון 

לונדון.

מבראשית – שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה.   

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

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

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

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

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

קברי צדיקים.   

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

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

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

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

ב.  חג הסוכות

סרטי DVD  המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.   

מנהגי  לפי  המינים  ארבעת  הלכות   – יסודי(  על   – )חט"ב  אחת   אגודה    
העדות השונות על רקע גידולם בטבע ובנופי ארץ-ישראל.

אושפיזין )יסודי( – )כ.ר.( – כיצד בונים סוכה כשרה.   
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בסוכות תשבו )יסודי – חט"ב( – דיני הסוכה.   

חגי ישראל )חט"ב( – )ר( דובר רוסית.   

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו )חט"ב – על יסודי(.   

אדם  בין  וכבוד  אימון  של  יחס  הנושאים:  על  ביהדות  תוכניות  לקט    
לחברו, משא ומתן באמונה במסחר, השבת אבידה, השב תשיבם, איסור 

בל תשחית.

שלוש רגלים )יסודי( – )ר( דובר רוסית.   

בין כיפור לסוכות – )חט"ב( – עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו שליט"א.   

סוכות – )על-יסודי( )כ.ר.( )אנגלית, כיתוביות ברוסית( – קבוצות תלמידים    
מכינה סרט על דיני סוכות ומנהגיו.

מבראשית – שיעוריו של הרב מרדכי אלון בנושא סוכות.   

תערוכת חגי חודש תשרי באמנות ובהווי העדות   

אושפיזין – שולי ראנד   

בעקבות הסיפורים הקסומים – האתרוג, מקומו של בית המקדש, פסח    
במדריד, תבלין של שבת )גשר(.

קישורים לאתרים ברשת לחגי תשרי

מקורות על ראש השנה:    

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

מקורות על סוכות:    

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

קישורים לאתרים אחרים בנושאי חגי תשרי:    

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
HaverimLareshet/ChageyIsrael/ChageiTishrei.htm
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פתרון לתשבץ אלול התשע"ד - תשרי התשע"ה

  
  

  
  
  

  
 ג   ה ב מ מ  הקז ע   ר

 ז ב   נ ק ז ה ל ל ה   ש ק

   ה ת   א ל   ל ו   פ ח  

 א ר ק י ו   פ   ע ב ש ת ב

 ו   ר מ   ה א ר   ד י   ע

 צ ח י   ר ע   ג ב  ט ש ו

 ר   ת י ע י ב ש ק ב א   ר

 ב ק   מ מ   צ   ו ר   ס מ

 י ל ד   ה ט י מ ש   ש פ ע

 ת ו ב ע   נ ר ה   ה ח י ש

 ד ע ר   ט י ה ל מ   ק ח ר

 י   י ק א ס   ר י א י   ו

 נ ו מ י ב   ה   ת י מ ד ת

   ו   ל ו ב ז ו ר פ   ב  

 ר ק פ ה   ל ו ב   ה ר י ס

 פ ר ג   ה ע י ר ז   ב ר מ
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פתרון לפרשיות החודש

לחודש אלול התשע"ד                     לחודש תשרי התשע"ה

  
  
  

   ה ז ה   ה ע ר   ש ש  
 ע   ה א פ   מ י ר ו ע ש

 י   ב ר ג   י     א ט ח

 ט ע   צ   מ ת ר צ ב    

 מ ר כ   ש   ת ו ר י ב ע

   י ב ט ו ח   ד ת   א ת

 כ     ט ג   נ י כ מ   י

 נ פ ת   ג י ה נ מ   ר ד

 ע   ע ש ת   ו     ה פ י

 נ י ש     ב ר ח   ח   מ

 י ש ו מ   ו א י צ ו מ  

 מ י ק ס ו פ   ה ל י ב ט

  

  

 מ י ר ו ב ג   ח   ה ר מ

 ת   צ   מ   מ י א י ב נ

 י ל   נ ו ר ש י   נ י י

 מ ו י ה   ד ע מ   ו ב נ

   י   � ס ו י   ה מ י  

 א ת ר ו פ   ר ל   ה מ ק

 ב נ   כ ר ב   ב ל     ש

     ג     ל   א ב ה   ו

 נ   ע ש ו ה י   י ו ב א

 א נ   ח   ה   ל א ר ש י

 ו   ח ק ל   ו ו   א ו נ

 ת ו א ו ש נ   י ר ה מ  
      

ה טובה!
שנ


