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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, ובני עדות אשכנז מתחילים 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.

ג באלול תרצ"ה )1935( יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל - הרב 
הרוח  ואישי  התורה  מגדולי   - ישראל  לארץ  הראשון  האשכנזי  הראשי 

ביהדות.

לפני  נולד  ז"ל  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב   
במדינת  גריווה  בעיירה  שנה  וחמישים  מאה 
ליטא. הוא למד אצל גדולי ישראל והתפרסם 
ושבע  עשרים  בן  בהיותו  מצטיין.  כתלמיד 
הוזמן לכהן כרב בעיר זוימל, אחר כך בקהילות 

נוספות. כבר אז הוא החל לכתוב ספרים.

כאוהב  בעולם  התפרסם  קוק  הרב  של  שמו   
כגדול  וגאון,  כצדיק  מחלוקת,  ושונא  ישראל 
כרב  לכהן  הוזמן  הוא  דתי.  וכמנהיג  בתורה 
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אנשי  לקרב את  רצה  כי  ונענה בשמחה  ישראל  בארץ  יפו  בעיר  ראשי 
ההתיישבות החדשה לתורה. הרב קוק נבחר אחר כך לרבה הראשי של 
ירושלים, וכשנוסדה הרבנות הראשית - לרב ראשי של ארץ ישראל. הוא 
פטירתו  על  והאבל  ארונו,  אחרי  הלכו  רבבות  שבעים.  בן  בהיותו  נפטר 

הפך לאבלו של העם היהודי כולו )ראה מדור מיוחד בהמשך(.

הקשה  אביב  תל  על  האיטלקי  האוויר  חיל  הפצצת   –  )1940( ת"ש  באלול  ו 
בהתקפות שפגעו בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה. 

איטליה הפאשיסטית שהתייצבה ב-1940 לצידה של גרמניה הנאצית, 
תל  העיר  תושבי  את  האוויר  מן  תקפה  בריטניה,  על  מלחמה  והכריזה 
אביב שלא נטלו חלק במלחמה, וזאת כחלק ממלחמתה בבריטים שהיו 

בעלי מנדט על ארץ ישראל. באותה שנה הפציצו גם את העיר חיפה.
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ח באלול תרצ"ט )1939( – נחתם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין גרמניה הנאצית 
וברית המועצות. 

היה זה הסכם אי התקפה שבצידו נספח סודי הקובע חלוקת שטחים 
פולין  את  לתקוף  לגרמניה  איפשר  זה  הסכם  המדינות.  בין  עתידית 
בתחילת המלחמה, ללא חשש מתגובה סובייטית והביא לחלוקת פולין 
ולהשתלטות סובייטית על ליטא, לטביה ואסטוניה. ההסכם הופר על ידי 

היטלר י"ש ביוני 1941 כשפלש לברית המועצות.

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

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

יז באלול תרצ"ה )1935( - פורסמו חוקי נירנברג ששללו שוויון זכויות אזרח של 
היהודים בגרמניה והטילו עליהם הגבלות בשם ההגנה על הדם הגרמני 

ועל העם הגרמני.

חוקים אלו נוסחו בכנס ועידת המפלגה הנאצית בעיר נירנברג ומטרתם   
הייתה לשלול זכויות אזרח מכל מי שאינו עונה להגדרה זו. בסיס החוקים 
היהודים.  להפליית  בסיס  היוותה  אשר  פסבדו-מדעית  תאוריה  היה 
להתגונן  היכולת  את  מהיהודים  שמנע  מדינה  לחוק  הפכה  הגזענות 
מפני האנטישמיות באמצעים משפטיים. האמנציפציה בוטלה לחלוטין 

והיהודים הפכו לנתינים מדרגה נחותה.

בית הכנסת בנווה דקלים
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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 
רצופים, אך שני ימים אלה נחשבים למעשה ליום אחד ארוך – בארמית 

"יומא אריכתא".

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

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

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

ג תשרי – צום גדליה.

לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו 
מעט אנשים שהיוו את דלת העם – איכרים ויוגבים. על האנשים האלה 
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.

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

מלכים ב:כה, כו-כח(.
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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.
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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.

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: בניי, 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 
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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
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בדרך האתרים מס’ 65
 חידון אלול תשע"ה-תשרי תשע"ו
  ד”ר עמנואל בן נאה

התורה,  ערוגות  בין  לשוטט  יצאנו  מאז  עבר  חלף  רב  זמן 

ואתרים,  אישים  שמות  מתוכן  וללקט  והפטרותיה,  פרשיותיה 

תודה רבה צפונה לכל אשר ליוונו במסעותינו.

הגיעה השעה לקיום מצוות ויחנו!

וזוהי גם ההזדמנות הנאותה לשאול את השאלה הקצרצרה 

גיסא,  מחד  הכתובה  בתורה  בשאלות  הבכירה  גם  שהיא 

ובהליכות כל אחד ואחת מאיתנו מאז ימות עולם: אייכה?!

תכל'ס נבקש מכם מאוד, שותפינו לדרך להביע את דעתכם 

בדבר המשך הדרך.

היכולה  אחרת  אמירה  וכל  בה,  להחליף  מה  או  בה  חסר  מה 

להצביע על הדרך בה נלך. תודה תודה.

ועתה לדברי ברכתו של הרועה הנאמן המגיע לסוף דרכו. דברים המקשרין בין 
השמים ובין הארץ, שכבר צצה לה.

המיוחס  מהפועל  נגזר  ששמו  הארץ  במרכז  היישוב  הוא  מי  השאלה   .1
למטר?

ביקשה לעקור?  בפולחן שהתורה  החיים המוזכר שקשור  בעל  הוא  ומי   .2
ועוד ועוד.
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להגדירם  שניתן  בענביו  לשמח  הוא  שמפורסם  לכיש  בחבל  יש  יישוב   .3
כענבי ראש על דרך החיוב. 

הרנינו גויים עמו אומר הפסוק והפועל הזה מופיע בשם של יישוב אחד   .4
לפחות על מפת ארצנו.

בוראנו  של  בואו  בשעת  העם  של  תגובתו  את  שציינה  בפעולה  נסיים   .5
למשכנו במדבר סיני.

המצליח לענות על 4 שאלות יזכה בפרס.

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' 60

השיפוט  בתחום  התחתון,  בגליל  הנמצא  קהילתי  יישוב  הוא  יּוָבִלים  א. 

עובדי  של  גרעין  ידי  על  נוסד  היישוב  משגב.  האזורית  המועצה  של 

רפא"ל ועלה על הקרקע בסוף שנת 1982. יובלים הוא היישוב הקהילתי 

הראשון והיישוב הראשון במשגב שחצה את קו 300 המשפחות. )ביישוב 

מתגוררות 310 משפחות, נכון לאוקטובר 2010( בכניסה ליישוב נמצאים 

פסלים של דליה מאירי, תושבת המקום. בקצה היישוב נמצאת "גבעת 

ארבל" על שם ארבל רייך, יליד יובלים שנפל בקרב ברצועת עזה בשנת 

2007. מהגבעה - תצפית נוף על האזור ועל יובלים.

עֹוֶצם  - עוצמה. הוא מושב בחבל לכיש השייך למועצה אזורית לכיש.  ב.  

לו  ניתן  ידי עולים ממרוקו ושם היישוב  1955 על  היישוב הוקם בשנת 

עקב עוצמת הקרבות במלחמת העצמאות בין צה"ל לצבא מצרים באזור. 

בשנת 2014 השתכנה ביישוב ישיבת נר זרח )"זרועה"(, סניף של ישיבת 

ארחות תורה.

מעולי  משפחות  כ-100  היו  הראשונים  היהודים  המתיישבים   - מעלות  ג  

בבתים  להתיישב   1949 בתחילת  או   1948 בשלהי  שנשלחו  רומניה, 

ערביים נטושים בתרשיחא. תחילה הוגדר המקום "כפר עבודה". בשנות 

לצורכי  קטנים  פנסיונים  היהודים  המתיישבים  מן  חלק  הקימו  ה-50 

היהודים  המתיישבים  שחוו  הכלכליים  הקשיים  לאור  פנים.  תיירות 

עירוניים  למתיישבים  לחלקם   1951 באוגוסט  ב-1  הוחלט  במקום 

ולמתיישבים חקלאיים. 50 משפחות שהחליטו לעסוק בחקלאות עקרו 

משפחות  כ-100  ואילו  מעונה,  המושב  את  בסמוך  והקימו  מתרשיחא 

במרץ   9 מיום  עירונית".  "מעונה  בשם  כונו  בתרשיחא  שנותרו  יהודיות 

לעיר  "מעלות"  השם  את  הממשלתית  השמות  ועדת  קבעה   1952

 1953 העתידית, זאת על שהעיר תהיה בנויה על מעלות ההרים. בשנת 

"מעלות" כדי לפתור את  יהודי בשם  ישוב  יסוד  דובר כבר תכופות על 

מצוקת תושבי מעונה עירונית . בשנות ה-50 הוקמה במקום שהוא היום 

היישוב  מעלות".  "מעברת  ושמה  מעברה  מעלות,  של  התעשייה  אזור 

מחסור  לכך  תרמו  ה-60,  לשנות  עד  מאד  התדלדל  בתרשיחא  היהודי 

בעיתונות  ראשונה  ידיעה  השכנה.  מעלות  והקמת  תעסוקה  במקומות 

על הקמת היישוב היהודי מעלות פורסמה בעיתון דבר ב-3 ביולי 1957  . 

היישוב, אשר יושב ב-120 משפחות באותו השבוע, הוקם מזרחית לכפר 
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התוכניות  פי  על  ורומניה.  ממרוקו  לעולים  בעיקר  כעיירה  תרשיחא, 

יועד  השיכון,  משרד  במימון  עמידר  חברת  ידי  על  הוקם  אשר  היישוב, 

ל-450 משפחות. בחודש יולי הושלמו כבר 176 יחידות דיור ובניית שאר 

יחידות הדיור תוכננה להסתיים עד סוף שנת 1957. התושבים הראשונים 

הגיעו ליישוב מתרשיחא הסמוכה וממעברת מעונה. הבתים הראשונים 

נבנו סמוך למיקומו הנוכחי של מגרש הכדורגל העירוני, בשטח 54 מ"ר 

לרשת  מעלות  חוברה   1959 באוקטובר  ב-29  חיצוניים.  שירותים  עם 

החשמל בטקס בנוכחות שר המשטרה בכור שטרית. 

אייר  בכ"ג  במעלות  שהתרחש  ערבי  טרור  אירוע  היה  במעלות  הפיגוע   

תשל"ד )1974(. תלמידים מצפת שהיו בטיול נלכדו כבני ערובה כשלנו 

במעלות. בעקבות ניסיון חילוץ כושל נרצחו 22 מבני הערובה ונהרג חייל 

צה"ל. פעולת טרור זו, שנערכה בסמוך לפיגועים נוספים שבוצעו באותה 

עת נחשבת לזרז להקמתם של המשמר האזרחי והימ"מ.

מצודת יואב - משטרת עיראק-סווידאן הינה מצודת טגארט, החולשת  ד.  

על צומת דרכים מרכזי בדרום הארץ, על כביש 35, סמוך לקיבוץ שדה 

במהלך  כיבושּה  לשם  שנדרשה  הקשה  בלחימה  ידועה  המצודה  יואב. 

על שמו  יואב  למצודת  שונה שמה  כיבושּה  לאחר  מלחמת העצמאות. 

הקיבוץ,  על  בקרב  שנהרג  בנגבה  הכוח  מפקד  דובנו,  יצחק  סא"ל  של 

אשר כינויו המחתרתי בארגון הגנה היה "יואב". עד לשנת 1983 שימשה 

המצודה כבסיס פעיל של צה"ל וכיום משמשת כמוזיאון למורשת הקרב 

וחטיבת   ,5 חטיבה  העצמאות,  מלחמת  מתקופת  גבעתי  חטיבת  של 

ובהמלצת  הגדול  הערבי  המרד  לאחר   ,1940 בשנת  המחודשת .  גבעתי 

מצודות,  הבריטים  הקימו  טגארט,  צ'ארלס  סר  טרור  לענייני  המומחה 

בצמתים  חשובים,  שטח  בתוואי  שליטה  לשם  טגארט,  מצודות  שכונו 

הערבי  הכפר  ליד  נבנתה  סווידאן  עיראק  משטרת  מעבר.  ובנקודות 

עיראק-סווידאן, ששכן על הכביש שהוביל מאל-מג'דל )אשקלון( לבית 

ג'יברין )בית גוברין( ולחברון. מצודת הטגארט שלטה על הדרך הראשית 

שהובילה אל הנגב וכן לאזור מרכז הארץ - לערים גדרה, רחובות וראשון 

לציון. בניגוד לשאר מצודות הטגארט, אשר ננטשו לקראת סיום תקופת 

המנדט, המשיכו הבריטים לאייש את משטרת עיראק סווידאן עד לרגע 

האחרון ממש. על פי תוכנית החלוקה נכללו הן המצודה והן הכפר בשטח 

בבעלות  הייתה  המצודה  עמדה  עליה  האדמה  אולם  הערבית,  המדינה 

יהודית. ב-12 במאי 1948, יומיים לפני עזיבת הנציב העליון את ישראל, 

מסרו הבריטים את המצודה לידי כוחות ערבים. חלק מהכוחות היו אנשי 
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האחים המוסלמים וחלקם כוחות חלוץ מצריים, שהחזיקו בה עד הגעת 

תגבורת של חיל המשלוח המצרי, שהתקדם באותה שעה לעבר ישראל. 

ידי הצבא המצרי הביאה לשליטה מצרית מלאה  על  החזקת המצודה 

על הכבישים והדרכים העיקריים באזור וכן למיקומם בשטח השולט על 

קיבוץ נגבה, המרוחק כ-1.5 ק"מ מהמצודה, דבר שאיפשר להם לטווח 

בנגבה  הלוחמים  בידי  המצודה  של  כינויה  ארטילריה.  באמצעות  אותו 

של  עיקרי  ליעד  כיבושה  הפך  מהרה  ועד  הגבעה",  על  "המפלצת  היה 

נערכו  סווידאן  עיראק  משטרת  את  לכבוש  מנת  על  באזור .  הלוחמים 

ניסיונות   7 לאחר  שונות.  מיחידות  לוחמים  חלק  נטלו  בהם  ניסיונות   8

ו-2 ניסיונות של חטיבת הנגב(  )5 ניסיונות של חטיבת גבעתי  כושלים 

8 לפרוץ אל מבנה המשטרה, דבר  89 של חטיבה  הצליחו חבלני גדוד 

אשר הוביל לכניעת הכוח המצרי שאייש את המצודה 

בית לחם הגלילית - יישוב ישראלי עתיק בשם בית לחם שמקומו בגליל  ה.  

מוזכר לראשונה בספר יהושע: "ונהלל ושימרון וידאלה ובית לחם ערים 

שתים עשרה וחצריהן" )פרק יט פסוק טו(. כאמור בתחילה נקראה בית 

לחם הגלילית רק בית לחם, דבר שעורר בעיה בנושא הבדלה בינה ובין 

העיר היהודית האחרת, בית לחם שליד ירושלים המוכרת לנו כיום. כדי 

בנחלת  "בית לחם  ירושלים  בית לחם שליד  נקראה  לפתור את הבעיה 

עדויות  לפי  זבולון".  בנחלת  לחם  "בית  הגלילית  לחם  ובית  יהודה" 

יהודי עד לאחר חורבן בית המקדש  יישוב  היסטוריות התקיים במקום 

משמרת  של  מושבה  כמקום  המקום  זוהה  הביזנטית  ובתקופה  השני, 

כ"בית  הגלילית  לחם  בית  מוזכרת  הירושלמי  בתלמוד  מלכיה.  הכהנים 

לחם צוריה" בגלל היותה חלק ממלכת צור תקופה מסוימת. בימי הביניים 

ננטש. על פי הארכאולוג  נוצרי שבשלב מסוים  יישוב  התקיים במקום 

אבירם אושרי, אשר חפר את האתר, בית לחם הגלילית היא מקום הולדתו 

של ישו אבי הנצרות, ולא בית לחם שביהודה )להרחבה(. עד המאה ה-19 

היישוב המודרני  וכנסייה.  בית כנסת  היו מצויים במקום שרידיהם של 

הוקם במקור על ידי הטמפלרים ב-1906, בתוך יער אלוני תבור, על ידי 

בניהם של מייסדי המושבה הגרמנית בחיפה. הטמפלרים הקימו במקום 

מושבה חקלאית מודרנית ומפותחת ובה חיי תרבות מלאים, שעם הקמת 

הרייך השלישי הפכו בחלקם לבעלי אופי נאצי. בין השאר פעלה במקום 

העולם  מלחמת  פרוץ  עם  ההיטלראי.  הנוער  הנאצית  הנוער  תנועת 

השנייה עצרו הבריטים את תושבי המושבה שהוגדרו נתיני אויב וגירשו 

את רובם לאוסטרליה לאחר ריכוזם במחנות מעצר. הספר "פונטנלה" של 
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מאיר שלו מתאר, בין היתר, את הווי חייהם של המתיישבים הטמפלרים 

ואת מערכת היחסים המורכבת שלהם עם היהודים בסביבה. 

תפרח - הוא מושב חרדי במועצה אזורית מרחבים שבנגב הצפוני-מערבי  ו.  

על כביש 25, המשתייך לתנועת המושבים ולפועלי אגודת ישראל. מקור 

ִגּיַלת  ַאף  ְוָתֵגל  ִתְּפַרח  "ָפֹּרַח  ישעיהו:  בספר  מהפסוק  הוא  המושב  שם 

ְוַרֵנּן" . שייך למועצה אזורית מרחבים. המושב נוסד בשנת 1949 על ידי 

עולים ניצולי השואה מהונגריה. חברי המושב שהיו לפנים חברי אגודת 

ישראל, הצטרפו להסתדרות, אך לאחר מאבק הועברו להסתדרות פועלי 

אגודת ישראל . בשנת 1954 הצטרפו למושב קבוצת עולים ממרוקו.

חברי   .1887 בשנת  במקום  היהודית  ההתיישבות  ראשית   - יהודה  בני  ז.  

אגודה בשם "בני יהודה" מצפת רכשו מתושבי הכפר ביר א-שכום אדמות 

קטנה  חקלאית  מושבה  להקים  במטרה  אוליפנט,  לורנס  של  בסיועו 

בשם בני יהודה. המתיישבים לא הצליחו להתמודד עם התנאים הקשים 

במקום - תנאי מזג האוויר, הריחוק מיישובים יהודיים אחרים והתחבורה 

הקשה, וכן הקשיים בהסדרת חינוך הילדים - ונטשו אותו. ב-1890 נעשה 

ניסיון נוסף, של עשר משפחות לשוב למושבה, אך אף הן שבו לצפת תוך 

זמן קצר. קבוצה נוספת, אף היא בת עשר משפחות, הגיעה בשנת 1898. 

נותרו במקום  וחמש משפחות  זמן קצר,  תוך  נטשו  ארבע מהמשפחות 

עד 1913. המשפחה האחרונה, משפחת ברנשטיין, נותרה לבדה במושבה. 

במאורעות תר"פ רצחו פורעים את אם המשפחה ואת אחד הבנים. עקב 

כך, עזבה גם משפחה זו את בני יהודה. בעקבות מלחמת ששת הימים, 

אזורי  מרכז  המהווה  כישוב  הפעם  יהודה,  בני  מחדש  הוקם  ב-1972 

המספק שירותים בסיסיים למושבים ולקיבוצים באזור. בסמוך לו נבנה 

אזור תעשייה ובו מפעלי מזון וקוסמטיקה, בית בד, ומפעל של התעשייה 

האווירית לייצור כיסאות למטוסים, שבתחילת דרכו של היישוב פרנס 

חלק ניכר מתושביו.

מקומית  ומועצה  קהילתי  יישוב  התנחלות,  היא  אריה-עופרים  בית  ח.  

השוכנת בדרום-מערב השומרון. בית אריה שוכנת מזרחית לשוהם, על 

כביש 465, והוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1989. בשנת 2004 אוחדה 

עם היישוב הסמוך, עופרים. גדר ההפרדה הנבנית באזור עתידה לכלול 

את היישוב ממערב לגדר.שטח היישוב משתרע על פני 9,000 דונמים, 

מתוכם 2,500 דונמים של שטחים ירוקים ו-148 דונם של שמורת טבע. 

2010 התגוררו ביישוב כ-1300 משפחות. ביישוב שוכנים מספר  בשנת 

אתרים ארכאולוגיים, ואתרי טיפוס מצוקים של החברה להגנת הטבע.
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בני  של  "עבודה"  קיבוץ  ידי  על   ,1920 בשנת  נוסדה  ב  דגניה   - דגניה  ט.  

הערבי  המרד  גם  המכונים   ,1939–1936 במאורעות  השנייה.  העלייה 

הגדול, שימש המקום בסיס יציאה להקמת יישובי חומה ומגדל. במיפקד 

העצמאות  במלחמת  בתים.   39 ונמנו  תושבים   136 נספרו   1931 בשנת 

סוריה שפלש  לבלום את צבא  ב  ודגניה  א  דגניה  מגיניהן של  הצליחו 

לעמק הירדן. הסורים תקפו בשני ראשים ממשטרת צמח. כוח אחד מול 

דגניה א וכוח שני מול דגניה ב. טנק סורי שהגיע לפתחה של דגניה א 

נפגע ונעצר בידי מגיני המקום ונמצא שם עד היום. חמישה תותחים 65 

מ"מ ה"נפוליונצ'יק" שהגיעו לארץ באותו הזמן נשלחו מיד להגנת עמק 

הירדן, שם הופעלו לראשונה על ידי חיל התותחנים של צה"ל, הפתיעו 

על  בקרב  הסורית  לנסיגה  מהגורמים  והיו  לבהלה  גרמו  הסורים,  את 

הדגניות.

הזוכה בדרך האתרים 60

אשר חדד, לוד 
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חומר עיוני למדריכה

1. למעלותיה של הערבה / ד"ר אברהם גוטליב

ָעבֹת  ֵעץ  ַוֲעַנף  )=לולב(  ָמִרים  ְתּ ת  פֹּ ַכּ )=אתרוג(  ָהָדר  ֵעץ  ִרי  ְפּ ָהִראׁשֹון  יֹּום  ַבּ ָלֶכם  ם  ּוְלַקְחֶתּ
ְבַעת ָיִמים )ויקרא כג, מ(. ם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִשׁ ַמְחֶתּ )=הדס( ְוַעְרֵבי ָנַחל )=ערבה( ּוְשׂ

במסגרת  הלולב  עם  ָהֲאגּוָדה  בערבה  אשר  החינוכי  המסר  את  להבין  מטרתנו 
ארבעת המינים, שאנו נוטלים בחג הסוכות וכן בהושענא-רבה, היום השביעי של 

חג הסוכות לצורך חביטת הערבה.

מדרש ויקרא רבה )מהדורת וילנא ל, יב( מבאר את הכתוב בתורה שבכתב ונותן 
לו את התובנה החינוכית:

"וערבי נחל" – אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך ישראל, יש בהם 
בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.  

הטעם,  היא  ומוסריים,  ערכיים  לחיים  שלנו  והחינוך  ההוראה  ספר  התורה 
והליכותיה  התורה  שיישום  בעוד,  החיים.  של  התאורטית  והמהות  המשמעות 

באופן מעשי, זה הריח, בעשיית מעשים טובים למען הכלל והפרט. 

וריח  טעם  בה  שאין  הערבה  זכתה  במה  המתבקשת,  השאלה  כן  אם  נשאלת 
להימנות עם הלולב ולהוות את ההושענות? 

לאתרוג שעצו ופריו שווים בטעמם, יש גם טעם וגם ריח. ללולב יש פרי מתוק, 
בריא מזין וטעים ששמו תמר, אבל אין לו ריח. לעץ ההדס יש ריח מעולה והוא 
עץ בושם שמברכים עליו "בורא עצי בשמים", אבל אין לו טעם. לכל השלושה 
שהזכרנו, אתרוג לולב והדס, יש לכאורה הצדקה קיומית בהימצאותם במצווה 
של נטילת לולב. אבל לערבה שלכאורה אין לה כלום,"אין לה לא טעם ולא ריח", 
רבה  הושענא  של  בהושענות  ועוד  לולב  נטילת  של  במצווה  יש  הצדקה  איזו 
בסימן 'פיתקא טובה' – פתק טוב וחיובי של זיכוי בבית דין של מעלה. החותם 

את גזר הדין בימים הנוראים?

מבחינה מורפולוגית - מיבנית וצורתית של משמעות המילה ערבה, ניתן לומר 
של  ההדדית  הערבּות  יסוד  את  גם  בה  ויש  נעימה   - עֵרבה  שהיא  למעלותיה, 
המינים  בארבעת  האחרים  המינים  שלושת  עם  יחד  היותה  מעצם  ה'ביחד', 
המסמלים יחדיו את אחדות עם ישראל כפי שנאמר במדרש ויקרא רבה שהזכרנו. 

לשם כך נבדוק ונמצא שערבי נחל, זו הערבה שאין בה טעם ואין בה ריח.  היא 
ולא  תורה  לא  בהם  שאין  האדם  בני  של  ישראל  בעם  השיכבה  את  מסמלת 
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הבנים  בארבעת  לשאול'  יודע  'שאיננו  הרביעי  לבן  בדומה  זה  טובים.  מעשים 
שבהגדה של פסח הנקראת בליל הסדר. הוא לא יודע לשאול, כי לא לימדו אותו 
ולא למד, יכול ללמוד וכך בני ישראל אלו המשולים לערבה, שאין בהם לא תורה 
ולא מעשים טובים הם יכולים ללמוד היטב ולהתעלות ולעלות ולהתקדם מעלה 
מעלה בלימוד ובהתנהגות ּובעשיית מעשים טובים כלומר, לערבה ולנמשל לה, 
בני ישראל לשיכבה הספציפית שהזכרנו, יש פוטנציאל, יכולת עתידית הניתנת 

למימוש ולפיתוח.

נמשיך ונחשוב בערוץ חשיבה נוסף, אז מדובר ביכולת עתידית, אבל לכאורה, 
לא סביר שלצמח הערבה בפועל, אין כלום! לכן, נבדוק ונמצא שהערבה היא 
עץ ששמו סליקס אלבה )Salix alba( בלטינית. בקליפתו מצוי ריכוז גבוה של 
החומר סליצין )Salicin(, שממנו מופקת החומצה הסליצילית שעל נגזרת שלה 
תאים  )=שברי  טסיות  ומונע  הדם  מדלל  הידוע,  הסינטטי  האספרין  מבוסס 
שנעים במחזור הדם ותפקידן ליצור קרישי דם( ומשכך כאבים. החומצה שהיא 
כפי  פתוחים,  פצעים  ולחטא  באדם  כאבים  לשכך  מסוגלת  סליציל',  'ספירט 
היפוקראטס  מכתבי  לספירה  החמישית  במאה  כבר  העתיק  מהעולם  שידוע 

היווני, "אבי הרפואה המערבית" במאות ה-4-5 לפנה"ס.

יוצא אפוא, שבעִלי הערבה וקליפתה, יש פוטנציאל עתידי עצום של חומר גלם 
רפואי שיש לבודדו ולהפיק ממנו חומצה אנטיספטית-מחטאת, אנטי-דלקתית. 
כימי  יסוד  ריח, אלא  או  ,טעם  גלוי  אין משהו  פיזי ממשי  כך, שבערבה באופן 
הרעיוני-דימויי  במישור  וכן  מיטבית.  רפואית  תרכובת  להפיק  אפשר  שממנו 
כמו  בהם  טמון  הערבה,  כמו  ריח  ולא  טעם  לא  להם  שאין  ישראל  בני  במשל: 
וליישמם  וערכיה  בערבה, חומר גלם של פוטנציאל עתידי: ללמוד את התורה 
כך,  ובאמונה.  ביושר  ובעשיית מעשים טובים  כראוי בהתנהגותם בהליכותיהם 

שעם עשייה נכונה בעולמנו עולם העשייה, יש לערבה ולדומיה, עתיד מזהיר!

הרב שמואל פנחס גלברד באמרו: "מנהג חיבוט ערבות בהושענא רבה", המופיע 
באתר 'שאל את הרב', מביא שני טעמים לכך מאת הגאונים ומוסיף טעם יפה 

משלו:

)שערי תשובה, סימן ש"מ( מצינו שני הסברים למנהג של  בתשובות הגאונים 
חיבוט ערבות בהו"ר:

האחד: הערבה דומה לשפתיים )מדרש ויקרא רבה ל, יד(, ובזה שחובטים 
אותה בקרקע אנו באים לרמוז שאנו זקוקים לכפרה, לפיכך אנו מקיימים 
את הנאמר באיכה: "יתן בעפר פיהו )=ימלא פיו בעפר במשמעות של : לא 

יתאונן( אולי יש תקוה" )איכה ג, כט(. 

טעם שני: על פי מה שאמרו במדרש )ויקרא רבה, שם(: לולב דומה לשדרו 
של אדם, הדס דומה לעינים, ערבה דומה לפה, והאתרוג דומה ללב, ובהיות 
שעד יום הושענא רבה, ישראל מרבים במצוות... ואם היה בא השטן לקטרג 
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רומזים  אנו  ולהבא,  מכאן  אך  המצוות,  ריבוי  ידי  על  מתבטל  היה  כנגדם, 
בחביטת הערבה בקרקע, שכל פה שיקום עלינו לקטרג לא יוכל לנו, ויפול 
ארצה, כנאמר: "כל כלי יּוצר עליך )=להילחם בך( לא יצלח, וכל לשון תקום 

ִאתך למשפט תרשיעי )=אותו( זאת נחלת עבדי ה..." )ישעיהו נד, יז(. 

הגשם.  על  לתפילה  הערבות  חיבוט  בין  הקשר  את  להסביר  אפשר  ועוד 
כידוע אנו מביעים את תפילותינו, מאוויינו, רגשותינו ותחינותינו, בעיקר ע"י 
תפילה הנאמרת בפה, אך גם בדרכים אחרות, כגון הנושא העיקרי והמרכזי 
של ראש השנה, והוא המלכת הקב"ה למלך, אנו מביעים בתפילות שונות, 
ועבור  "המלך"!,  האשכנזים(:  )בנוסח  השחרית  בעל  של  ההכרזה  מן  החל 
אין אנו מסתפקים  )מלכויות(, אבל  ומוסף  בתפילות העמידה של שחרית 
בכך, אלא מכריזים על כך בתקיעות שופר, ובכריעות והשתחוויות, ותשליך 
וכדומה. את בקשות הסליחה בתפילות יום הכיפורים אנו מלווים בחמשה 
)=ואין  מיניה"  פנוי  אתר  "ולית  בכל,  שולט  שהקב"ה  אמונתנו  את  עינויים. 
מקום נסתר ממנו( נמצאנו מביעים בנענוע הלולב לארבע רוחות השמים 
למי  ומביא  "מוליך  ע"ב(:  לז,  דף  )סוכה,  יוחנן  ר'  כדברי  ולמטה,  ולמעלה 

שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו." 

אנו  המינים,  ארבעת  בקבוצת  נחל(,  )ערבי  המים"  "נציגת  שהיא  הערבה 
לוקחים בהושענא רבה, ערב חג שמיני עצרת, שבו אנו מתפללים לראשונה 

על הגשם, להביע באמצעותה את תחנונינו לגשם. 

בהקפות ביקשנו: "נשיאים )עננים( להסיע, שעירים להניע, עננים מלהמניע... 
מטרות עוז לסממה, נשיה לקימה, שיחים לקוממה, עדנים לעצמה, פרחים 

להעצימה, צמחים לנשמה, קרים לזרמה, רביבים לַשלמה".

לאחר ההקפות לוקחים את הערבה ואומרים פיוט "תענה אמונים", שהמלה 
המנחה "מים" חוזרת בכל שורה, ובסיומה: תענה שואלים ברבוע אשלי מים... 

תפתח ארץ ותרעיף שמים".

בהמשך אנו מבקשים: "שערי שמים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח", ואומרים 
את הפיוט הפותח ב"קול מבשר", שכל שורה פותחת ב"קול." 

וכאן אנו מדגימים את ה"קול", שאליו אנו מצפים - בחיבוט הערבה )נציגת 
כאשר  בזה,  ביקשנו  אותם  העוז",  "מטרות  את  המזכיר  הקול  הוא  המים(, 

שערי שמים יפתחו, "ואוצרו הטוב לנו יפתח".

הערבה בארבעת המינים, מעניקה תקווה לאנושות בכלל, ולעם ישראל בפרט. 
רק  זה,  שצריך  מה  עתידית.  לתקוה  מוצק  יסוד  שהוא  גלם,  חומר  בערבה  יש 
לערבה  לאור.  הוצאתן  לקראת  ולהכשירן  כרגע  החבויות  היכולות  את  ללטש  
שלכאורה אין כלום - יש המון, המון מה לתת בעתיד עם הכנה ויישום נכונים. 
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לרבדיו.  ישראל  עם  באחדות  היטב  משתלבת  ישראל,  בעם  כשיכבה  הערבה 
אולם בהושענא רבה, חביטת חמש הערבות בקרקע כנגד חמש גבורות הרמוזות 
באותיות מנצפ"ך הכפולות )רגילות וסופיות(, מסמלת את המוטיב החזק ביהדות: 
'כפרת עוונות', כאשר "הכל לטובה". חובטים את הערבה בקרקע והפלא ופלא, 
היא נראית חבוטה אבל קיימת וצורתה נשארה ברורה וניתנת לזיהוי. מה שמלמד, 
שאסור להתייאש. יש לרצות, להשתדל ולהאמין, שאפשר תמיד לשפר ולתקן 
אינטגרלי  להיות חלק  ובעיקר,  ואף את הטובות שבהן!  ומידותינו  את מעשינו 
כשמדובר  ובמיוחד  ואמונה.  אהבה  מתוך  המאוחד  ישראל  מעם  נפרד  בילתי 
לפי צו התורה בערבי נחל, כפי שמדגיש היטב הרב גלברד, שחיותם מים לכל 

משמעויותיו: חיּות, שיגשוג, צמיחה ותורה וגם אורה.

לארבעת  נבחרה  היא  מדוע  הערבה,  של  למעלותיה  יותר  מבינים  אנחנו  כעת 
המינים ולהושענות בהושענא רבה. הערבה כמשל,  היא מֵעין ספירט סליציל 
רוחני לחיטוי וטיהור הנפש! היא עֵרבה ונעימה מבחינת ההשראה החיובית של 
שמחה ואופטימיות, ומסמלת ערבּות הדדית של אחדות עם ישראל, של 'ביחד'. 
חג  בימי  הנוראים  הימים  של  השמחה  בחלק  ובמיוחד  תמיד  הדרושה  אחדות, 
הסוכות וחול המועד לקראת חתימת הדין  המיטבית בהושענא רבה. שבעזרת 
ד(, הנמצאת בסיום פרשת  )ג,  נזכה  ליישם את תפילתו של הנביא מלאכי  ה' 
שמונה-  – העמידה  תפילת  ובסיום  שחרית  תפילת  לפני  הנאמרת  הקרבנות 
עשרה:                                                                                                                                      

עֹוָלם  יֵמי  ִכּ )=התפילות(  לָ ִם  ִוירּוָשׁ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליהָוה  למעלותיה(  הערבה  )=כמו  "ְוָעְרָבה 
ִנים ַקְדמִֹניֹּות! ּוְכָשׁ

              



23

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

2. ארבעת המינים
ארבעת המינים אותם אנו נוטלים בחג הסוכות שונים אחד מהשני. תכונותיהם, 
מקום גידולם, קטיפתם, צורתם, ריחם, טעמם, צבעם, גודלם ומספרם - מסמלים 
את הייחודיות והשונות בעם ישראל. כל אחד מארבעת המינים מאופיין בתכונות 
מיוחדות, ויחד הם מסמלים את עם ישראל. כמו שאי אפשר לברך על ארבעת 
אלא  מבניו,  חלק  שום  על  מוותר  אינו  הקב"ה  כך  חסר,  מהם  כשאחד  המינים 

אוגדם יחדיו לעם אחד ושלם.

3. הישיבה בסוכה
פסוק ה' בפרק כ"ז בתהילים אומר: "כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתירני בסתר 
כיצד  וביטחון.  הדבר תמוה, שכן  והסוכה מהווים מבצר הגנה  אהלו...". האוהל 
סוכה בעלת שלוש דפנות עץ או בד ומעליה גג של ענפים ועלים עשויה לסוכך 
בעת צרה? לפי דברי הרב קוק, הישיבה בסוכה מזכירה לנו שחוסן וביטחון אינם 
תלויים בכתלים ובדלתות שמחוץ לאדם, אלא בחוזק ובעצמה שבתוך האדם. 
אדם הנאמן לבוראו, השומר על צדק והגינות חברתיים ומקפיד על יושר אישי,  
גם אם ישב בסוכה ירגיש עצמו מוגן. עם ישראל המצווה לשבת בסוכה נדרש 
למעשה לשמור על טוהר מידות ועל יושר והגינות. הישיבה בסוכה לאחר ימי 

התשובה מסמלת רעיון זה.
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א. מִדיני 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 בשמיים 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(.

 

דינים
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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(.

הגדול  הכהן  הוידוי, שריד מתפילתו של  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 
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’ 58 - אלול התשע"ה - 
תשרי התשע"ו /  מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
בגליל-העליון  ישוב   )1
והעיר צפת,  למרגלות הר כנען 
 12( תרמ"ג  בטבת  ב-ב  נוסד 
התחנות  אחת   ,)1882 בדצמבר 
למושבות"  הרבנים  ב"מסע 
 ;)1913 דצמבר  תרע"ד,  )כסלו 
קוק  הראי"ה  של  פירושו   )6
מסכתות  למספר  אגדות  על 
ישוב   )12 אויב;   )11 בתלמוד; 
הר  למרגלות  בגליל-התחתון 
ב"מסע  התחנות  אחת  תבור, 
גדול   )14 למושבות";  הרבנים 
אמוראי בבל; 15( לא אכל ביום 
ביותר  הגדול  האי   )17 תענית; 
באוקיינוס  הקנריים  באיים 
גדול  מספר   )18 האטלנטי; 
נמדד  ההגזמה,  לשון  על  מאד, 
תיאטרון  הצגת   )19 בפרסאות; 
דיאלוגים,  שירים,  שמשלבת 
יתוש  מין   )21 וריקוד;  משחק 
קטן; 24( קומה בכלי-שייט; 25( 
ב-1977,  נוסד  בערבה,  קיבוץ 
באיוב;  לא  בפרק  שמו  מקור 
ששלח  במשלחת  השתתף   )27
סנחריב  לאנשי  המלך  חזקיהו 
 )28 יח(;  ב  )מלכים  אשור  מלך 
הסגר, איסור יציאה; 29( שן של 
סיומת   )32 חותן;   )30 מפתח; 
של שמות עבריים, בהם מלכים 
הוקם  בכרמל,  ישוב   )33 רבים; 
ב-1882 ונקרא על-שם אביו של 
התחנות  אחת  הידוע",  "הנדיב 
ב"מסע הרבנים למושבות"; 37( 
40( רסיסי- 39( עני;  שפל-רוח; 
אגרטל,   )42 שגגה;   )41 לילה; 
בלעז; 44( החלק הרך שבנוצה; 

47( הנה; 48( רומן פרי-עטו של ש"י עגנון; 49( משועבד, בלעז; 50( בר-פלוגתא, מתחרה; 51( שער ארמי, 
כרך; 52( גורם התורשה; 53( מורה כיוון; 55( אם ישמעאל; 56( ישוב בעמק החולה, אחת התחנות ב"מסע 
הרבנים למושבות"; 58( דמות מהמיתולוגיה היוונית, ילדה את אל השמש, אל הירח ואל השחר; 60( ישוב 
ברכס ממערב לכנרת, אחת התחנות ב"מסע הרבנים למושבות"; 61( תואר-כבוד לגדולים בתורה; 65( ספרו 
68( עיירת הולדתו של הרב קוק באימפריה  של הראי"ה קוק זצ"ל העוסק ביסוד אמונת גאולת ישראל; 
רב חרדי שהצטרף לרב קוק ב"מסע הרבנים   )71 מו(;  )ישעיה  70( אליל הבבלים  כיום בלטביה;  הרוסית, 

למושבות";  72( שמח.
במאונך - מלמעלה למטה:

 )4 נוזלים;  3( כלי קטן לשמירת  2( ספרו של הרב קוק הכולל אמרות על ארץ-ישראל ובניינה;  1( שליח; 
עבר לעולם שכולו טוב; 5( אחי אברהם אבינו )בראשית יא(; 6( אחת המידות של דבר; 7( נוי, חן )כ"מ(; 8( 
כלי למאור; 9( מושב בשרון, נוסד ב-1932 ונקרא על-שם הנחל שבסמיכות אליו 10( תן!; 13( שנת פטירתו 
של הראי"ה קוק זצ"ל; 16( מוגבר, מואץ )כ"מ(; 18( הובי; 19( כך מכונה סיור הרבנים בישובי הצפון, תרע"ד 
שבעל-פה,  התורה  וספרות  התלמוד  חוקרי  מגדולי   )23 )ר"ת(;  הנגב  בירת   )22 השמיים;  לחם   )20  ;)1913
עמד בראש המכון לחקר התלמוד על-שם הארי פישל בירושלים )כיום מכון אריאל( שאליו הוזמן על-ידי 
הראי"ה קוק; 25( העיר בה החל הרב קוק את רבנותו בארץ-ישראל; 26( אחת המחתרות העבריות בארץ-

וממשיכו בראשות הישיבה  קוק  29( תלמיד מובהק של הראי"ה  )ר"ת(;  ישראל בתקופת המנדט הבריטי 
 )38 36( בעל משקל מועט;  35( דרך-ארץ;  34( קצה שאינו מחודד;  31( כיסוי, ציפוי;  המרכזית העולמית; 
נחל בצפון הארץ; 41( ענף, במיוחד של גפן; 43( כינויו של הרב קוק )ר"ת(; 45( בעיר זו כיהן הרב קוק כרב 
של קהילת "מחזיקי הדת" בתקופת מלחמת-העולם השנייה )ר"ת(; 46( מושבה בעמק-הירדן, אחת התחנות 
ב"מסע הרבנים למושבות", כיום שמה שונה במעט; 47( מקום קבורתו של אהרן הכהן )2, במדבר כ(; 52( כלל 
האיברים של אדם או בעל-חיים )במדבר כ(; 54( החלק הקשה בצמחים; 57( בליטה גיאוגרפית; 59( החודש 
בו נפטר הראי"ה קוק זצ"ל; 62( הוגה-דעות ישראלי )1965-1878(; 63( מין אגוז; 64( סגסוגת של נחושת 
ובדיל, ברונזה בלעז; 65( צמח רענן; 66( סימן; 67( אחד משבטי ישראל; 68( התפשטות, או התקדמות, של 

הפרעה בתווך מרחב; 69( מילת הסכמה )ר"ת(; 70( אויב. 
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37  38    39          40      41    

42    43    44  45    46      47      

48          49        50        

51        52      53  54    55      

    56        57              

58  59      60            61  62    

      63            64        

65        66    67    68        69  

70      71                72    
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                                                                       פעולות

                                                                        א. חגי תשרי

1. משחק בערבון מוגבל )בסגנון טאבו(

מטרות: 

לבדוק מיומנות של החניכים במושגי החגים. 	§

להעשיר את אוצר המילים של החניכים. 	§

מהלך הפעילות:

ירשום  ועל כל אחד מושג מחגי תשרי. מתחת למושג  המדריך מכין כרטיסים 
מספר רמזים הקשורים למושג.

החניכים נחלקים לקבוצות. כל חניך בקבוצה בתורו מוציא כרטיס מתוך קופסת 
הכרטיסים ומסתיר את הכרטיס מעיני הקבוצה שלו שצריכה לנחש מהו המושג 
לא  מוגבל  הוא  אך  שונים,  ברמזים  קבוצתו  את  מנחה  הוא  בכרטיס.  הכתוב 
להשתמש ברמזים שהמדריך ציין בכרטיס. הקבוצה מוגבלת בזמן )דקה אחת( 
ואם היא מצליחה לנחש במסגרת הזמן היא זוכה לבחור בכרטיס נוסף. כשהזמן 

חולף המשחק עובר לקבוצה השנייה.

דוגמה לכרטיסים:

שופר - רמזים מוגבלים: תוקע, בעל תקיעה, קרן אייל.

סוכה - רמזים מוגבלים: בונה, סכך, דפנות, קישוטים.
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2. נחש את הביטוי

למדריך:

יש להכין רשימה של ביטויים הקשורים לחגי תשרי.   •
כל חניך מקבל מספר מאחד עד עשרים ונייר ועפרון.    •
יש לרשום את כל הביטויים על נייר עם כל האותיות.   •

ללא  אך  לשני  אחד  צמוד  נפרדת  נייר  בפיסת  ביטוי  כל  לרשום  יש    •
תהפוך   - בלב  ואחד  בפה  אחד  בביטוי  למשל  )אהוי(  התנועה  אותיות 

ל"חדבפחדבלב".

יש למספר כל פיסת נייר כך שתתאים לרשימה.   •
את  לפתור  לנסות  חניך  כל  ועל  החניכים  בין  הביטויים  את  מחליפים    •

הביטוי.

את  לפתור  שמצליח  החניך   - החניכים  בין  הביטויים  שהוחלפו  לאחר    •
מרבית הביטויים הוא המנצח.
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3. זיהוי הפריט

3 חניכים בוחרים מתוך רשימת פריטים של חגי תשרי.  §

בבית מכינים דרך מקורית לספר על פריט בלי לגלות את שמו.   §

על החניכים לשבת במעגל ולהעביר כדור ביניהם.  §

לשרוק  מפסיק  שהוא  וברגע  משרוקית  עם  באמצע  יעמוד  אחד  חניך   §
לספר/ בכדור  שמחזיק  מהחניך  ומבקשים  הכדור  העברת  את  עוצרים 

להציג את סיפורו. על החניכים לגלות במה מדובר. 

ההצגה המקורית ביותר זוכה בפרס.  §

 

4. אמרות ופתגמים )משחק היכרות(

הכנה:

על כל זוג כרטיסים רשום פתגם או אימרה ידועה הקשורים לחגי תשרי.  	§

רושמים בצורה זו: על כרטיס אחד חצי פתגם או אימרה ועל הכרטיס השני 

את החצי השני.

מהלך המשחק:

יש לחלק לכל חניך כרטיס, בהינתן האות יחפשו "זוגות הכרטיסים" איש   §

את רעהו.

חניך המוצא בן זוג ישאל לשמו, תחביביו וכו'.  §

דוגמאות לפתגמים:

אני לדודי - ודודי לי.   .1

בסוכות תשבו - שבעת ימים.   .2

תשובה תפילה וצדקה - מעבירין את רוע הגזירה.  .3

ולקחתם לכם - ביום הראשון.  .4

שלוש פעמים בשנה - יראה כל זכורך.  .5
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5. תן קו

מעמידים לוח כאשר מוצמדים אליו ניירות גדולים.   §

למתחרים ניתן טושים בולטים.   §

כל קבוצה שולחת מתחרה לפי התור.   §

המתחרה  ועל  רשומה  מילה  עם  כרטיס  למתחרה  מראה  המנחה  כאשר   §
להעביר את המשמעות בעזרת ציור לקבוצה שלו תוך זמן קצוב.

ניתן להעביר מילים הקשורות לחג - שמות של ֵפרות וירקות.  §

ניתן להעביר מושגים כמו שבעת המינים, אושפיזין, כפרות, יום הדין, עלייה   §
לרגל, הקפות, תפילת הגשם.
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6. סולמות ושופרות )חידון(

מכינים כ-40 כרטיסי שאלות על חגי תשרי )כאשר התשובות אצל המדריך(.  		§
על כל כרטיס יש לרשום מספר מאחת עד שלוש )מספר המשבצות שזכאי 

המשחק להתקדם(.

ניתן להכין טבלת משחק בהתאם עם סולמות ושופרות.  §

חניך שמגיע לסולם או לשופר עולה - אם יודע לענות את התשובה הנכונה.  §

במידה ואינו יודע את התשובה - הוא נשאר במקומו. כיוון שאנו עוסקים   §
בימי תשובה תמיד אנו בעלייה - להתקרב לקב"ה.

ניתן להוסיף כרטיסי מטלות בתוך כרטיסי השאלות.  §

הקבוצה שמנצחת היא זו שמסיימת את המסלול.  §

התחלה

סיום

1

16

19

34

37

52

55

60

63
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18

35
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54

61

62
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50
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65
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48

57
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משחק מסלול בחגי תשרי - שאלות לדוגמה

שני אירועים שאירעו בראש השנה? )יוסף יצא מבית האסורים, ה' פקד את   .1

האמהות( 

מי קיבל מחילה מה' בר"ה הראשון? )אדם הראשון(  .2

"לא אדו ראש" - מה פירושו? )ראש השנה לא יכול לחול בימי א, ד, ו(   .3

איזו ברכה מאחלים אחד לשני בליל הראשון של ראש השנה? )לשנה טובה   .4

תכתב ותחתם(

טובה  שנה  עלינו  )שתחדש  בדבש?  תפוח  כשאוכלים  מבקשים  משאלה  איזו   .5

ומתוקה(

איזו משאלה מבקשים כשאוכלים ראש דג או כבש? )שנהיה לראש ולא לזנב(  .6

מאכלים נוספים שאוכלים בראש השנה? )רימונים, קרא, רוביא(  .7

שתי סיבות שתוקעים בשופר? )להמליך הקב"ה, לזכור עקידת יצחק, לזכור   .8

מעמד הר סיני, שופרו של משיח(

כמה תקיעות שופר חייבים לשמוע בר"ה? )100 תקיעות(  .9

אלו שלוש ברכות מוסיפים לתפילת מוסף בראש השנה? )מלכויות, זכרונות   .10

ושופרות(

איזו מצווה מיוחדת יש לנו לקיים בעשרת ימי תשובה? )חזרה בתשובה(  .11

כיצד מכינים את השבת שבין ר"ה ליום הכיפורים? )שבת שובה(  .12

התכירו שני דברים שעושים לפני צום יום הכיפורים? )וידוי, אוכלים סעודה   .13

מפסקת(

איזה צבע הם בגדי הימים הנוראים? )לבן, אם יאדימו כצמר כשלג ילבינו(  .14

מה ה' עושה ביום הכיפורים? )הוא מוחל לנו וחותם את גזר דיננו(  .15

מה אמר הקב"ה למשה ביום הכיפורים? )סלחתי כדבריך(  .16

למה מתחילים בבניית הסוכה במוצאי יום הכיפורים? )להמשיך במצוות(  .17

באיזה סידור מיוחד משתמשים ביום הכיפורים? )מחזור(  .18

למה אנו יושבים בסוכה? )לזכור ענני הכבוד ששמרו על בנ"י במדבר(  .19

להראות  )כדי  הגשמים?  בתקופת  בתשרי  דווקא  הסוכות  חג  חוגגים  למה   .20

שאנו יושבים בסוכה לשם מצווה ולא משום נוחיות(
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במה מכסים את הסוכה? )בסכך, גידולי קרקע המנותקים מהקרקע(  .21

דרך הסכך צריכים לראות את ה______ )הכוכבים(  .22

המוכר לכם עוד שם לחג הסוכות? )זמן שמחתנו(  .23

איזו ברכה מברכים כשדרים בסוכה? )לישב בסוכה(  .24

המוכרים לכם האושפיזין? )7 אורחים אצלנו בסוכות - אברהם, יצחק, יעקב,   .25

יוסף, משה, אהרן ודוד(

לגמור את הפסוק בסוכות תשבו.... )שבעת ימים(  .26

האם ניתן לקיים מצוות ישיבה בסוכה כשרה בתוך קופסה? )רק אם גודלה   .27

של הקופסה הוא 7X7 טפחים(

מה הם ארבעת המינים? )לולב, אתרוג, הדס וערבה(  .28

איזו ברכה מברכים עליהם? )על נטילת לולב(  .29

איך קוראים למנהג לקשט את הסוכה? )נוי סוכה(  .30

שמחה  ראה  )לא  השואבה...  בית  שמחת  ראה  שלא  מי  הפתגם:  את  לסיים   .31

מימיו(

רשמו שני דברים שמותרים לעשות ביו"ט ולא בשבת? )בישול והעברת אש(  .32

)לנסוע ברכב  ביו"ט:  ולא  רשמו שני דברים שאפשר לעשות בחול המועד   .33

ולהדליק ולכבות חשמל(

בהושענא רבא אנו מפסיקים לקיים מצווה זאת )ליטול ארבעת המינים(  .34

כיצד קרוי החג אחרי הושענא רבא? )שמחת תורה(  .35

מה אומרים לאחר סיום ספר התורה? )חזק חזק ונתחזק(  .36

איזו תפילה אומרים בשמיני עצרת? )תפילת הגשם(  .37

למה מתחילים לקרוא מבראשית לאחר שמסיימים את התורה. )כדי להראות   .38

את אהבתנו לתורה, שמיד לאחר שמסיימים אותה מתחילים לקרוא בה מחדש(
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש אלול
פרשת ראה 

הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים      א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 

נכונה תקבלו מצוות לא תעשה בפרשה – שלא לבנות  ____   ____  )2 מילים(

הקרבן שלא נאכל והנשרף כליל על המזבח נקרא: )להוע(  )1

יונק מפריס פרסה בעל קרנים הכתוב ברשימת החיות הטהורות.  )חרומי(  )2

מצוות לא תעשה בפרשה שלא לשלח עבד עברי כשישתחרר ללא דבר. )מרקי(  )3

ביטוי בפרשה לצד מערב: מבוא. )שהמש(  )4

מצוות לא תעשה בפרשה שלא לאכול מבהמה חיה ועוף שמתו.  )הנלב(  )5

עוף דורס גדול הכתוב ברשימת העופות האסורים באכילה.  )הדי(  )6

הדבר שנאסר באכילה ביום ארבעה עשר בניסן אחר חצות הוא: )צחמ(  )7

ביטוי בפרשה לגל חורבות ניצחי, עי-מפולת שאין לו תקומה: 2 מילים. )לת( )לועמ(  )8

                                    8      7        6         5         4                     3        2       1                                

                                                                                            

פרשת שופטים           
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים    א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את שם המקום הגבוה ביותר בארץ-ישראל לפי פירוש עיקר שפתי חכמים.    

____   ____  )2 מילים(

מצוות לא תעשה בפרשה שלא נעניש שום אדם עונש גוף או ממון על-פי  ___  )דע(   )1
אחד

מצוות לא תעשה בפרשה שלא נשאל  ב-___. )בכתיב מלא( )ניעיוד(  )2

ציין את אחד משלושת הדברים שנאסר על מלך ישראל להרבות לו.  )מנשי(  )3

בדרך.  או  בשדה  הרוג  כשימצא  איתן  בנחל    ____ לערוף   בפרשה  עשה  מצוות   )4
)הלעג(

כתוב את אחד משבע אומות שבכנען שעם-ישראל חייב להשמידם.  )בויסי(  )5

הפירוש לפי רש"י לפסוק "בין נגע לנגע" הוא: בין נגע  ___   )אטמ( לנגע טהור  )6

מצוות לא תעשה בפרשה שלא להקריב קרבן מבהמה שיש בה  ____  )וממ(  )7

        7        6         5         4                           3        2       1                                 
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פרשת כי תצא           

הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים  א(  
באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
ימיו-שלא  את  יאריכו  אותה  שמקיים  מי  שכל  בפרשה  תעשה  לא  מצוות  תקבלו  נכונה 

להשהות ברשותו  ____   ____  חסר )2 מילים(

מצווה לעשות גדר מסביב לגג או למדרגות-נקרא  ____ )עהמק(  )1

מצוות השבת אבדה ל-____ )אישלר(  )2

אדומי ומצרי יכולים לבוא בקהל ה' ב-____ )ורד( שלישי.  )3

המקיים באשת אחיו המת דין חליצה ופטור ע"י כך מלשאת אותה לאשה נקרא: בית   )4
חלוץ  ____ )עלהנ(

בן שסר מן הדרך, מרדן ועיקש נקרא: בן סורר ____ )המרוו(  )5

ביטוי על פי הכתוב בפרשה ל-דיבור, אומר. ____ - שפתים. )אמוצ(  )6

אריג ארוג מחוטי צמר ופשתים נקרא: ____ )טעזשנ(  )7

מצוות לא תעשה – על בית הדין שלא לקבל עדות  ____  )ובקר(  )8

מצוות לא תעשה שלא לשוב  ____ )קתלח( עומר ששכח בשדה.  )9

     9        8        7        6         5                 4         3        2        1                       

             
 

פרשת כי תבוא     
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים  א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את פירוש רש"י לפסוק: "אל-המקום הזה" שהביא הקב"ה את בני-ישראל 

לאחר שהוציאם ממצרים. ____  ____  ____  )3 מילים(

)בהשאלה( כינוי בפרשה לאדם שפל וניקלה. "ונתנך ה' לראש ולא ל-____"  )נבז(  )1

מילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה - הקשב. ____ )סהתכ(  )2

הביטוי בפרשה שכל התורה נכתבה בשבעים לשונות הוא:  ____ )אבר( היטב.  )3

אחד מהשבטים שעמדו על הר-גרזים על מנת לברך את העם הוא: ____ )ידהוה(  )4

ביטוי בפרשה לבילבול ולמבוכה רבה. ____ לבב. )תנהמו(  )5

מילה בפרשה המתארת - הכהו מכות נמרצות. "ו-____ ה' את-מכתך" )פהלא(  )6

מילה נרדפת בפרשה למילים: כאב, מחלה. ____ )המוד(  )7

אחת מהמחלות המוזכרות בפרשה המאופיינת בחום גבוה מאוד. ____ )דתקח(  )8

ביטוי בפרשה לכאב-לב, לצער ויסורים. ____ נפש.  )אונבד(   )9

ב-____   ה'  את  עבדו  שלא  משום  הקללות  עם-ישראל  על  שיבואו  לכך  הטעם   )10
)משחה( כשהיה להם כל-טוב.

 10     9         8          7        6                       5       4         3                         2        1                  
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פרשת ניצבים     
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים    א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
98 קללות חוץ מ-49  נכונה תקבלו את תגובתם של בנ"י לפי פירוש רש"י כאשר שמעו 

קללות שבתורת כהנים. ____ ____ )2 מילים(

   ____ דורות  ועם  הברית  כריתת  במעמד  שנמצא  מי  עם  ברית  כורת  הקב"ה   )1
)מעהידית( להיות לפי פרוש רש"י.

  ____ ראש  פרה  שרש  הוא:  הטומאה  אבי  הרעה,  המתאר-מקור  בפרשה  ביטוי   )2
)נועלה(.

את מי כינס תחילה משה רבנו לפי סדר חשיבותם? ____ )מאיכשר( שבטיכם.  )3

הטעם לכך שעובדי כוכבים עובדים לכסף ולזהב שלא בגלוי לפי שהם יראים שמא   )4
___ )ביגונ( לפי פירוש רש"י.

מילה בפרשה המתארת - כעס, חמה. ____ )פקצ(  )5

ביטוי בפרשה המתאר - אין הדבר רחוק או קשה ביותר להשיגו, הוא ניתן לביצוע.    )6
___ )אול( מעבר לים היא.

כינוי לבנים, צאצאים. ____ )רפי( בטנך.   )7

מילה בפרשה המתארת-מכוסה. לא ____ )פאתנל( היא ממך.  )8

לפי פירוש רש"י רבותינו למדו שהשכינה כביכול שרויה עם ____ )אירלש( בצרת   )9
גלותם.

השמים והארץ שימשו עדים של הקב"ה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים ונקראו:  עדי   )10
____   )אהרהת(

מתי כינס משה רבנו את עם ישראל לפני הקב"ה להכניסם בברית לפי פירוש רש"י?    )11
ביום ____  )תומו( 

11     10       9         8         7                     6      5        4         3         2        1                  
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חודש תשרי

פרשת וילך 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את המשמעות של המילה - דבר - כאשר הקב"ה אומר ליהושע: "דבר אחד 

לדור ולא שני דברים לדור" לפי פירוש עיקר שפתי חכמים. דבר. פירוש  ____  )1 מילה(.

מי היה קורא לפני בני-ישראל ביום א'של חול המועד סוכות בשנה השמינית מקץ   )1
שבע שנים בירושלים את חומש דברים לפי פירוש רש"י? ה-____ )כמל( 

אחד מהפירושים של רש"י ל"אנכי היום" הוא: ביום זה ____  )לינותד( ביום זה אמות.  )2

סוכות  המועד  חול  של  א  ביום  לירושלים  בני-ישראל  בו  עולים  שהיו  ליום  הכינוי   )3
בשנה השמינית מקץ שבע שנים כדי לשמוע את קריאת ספר דברים הוא: יום  ____  

)קלהה(  

מהיכן אנו למדים שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו לפי פירוש רש"י? "כל זמן    )4
ש-____  )עישוה( חי היה נראה למשה כאילו הוא חי" 

הגימטריה של ראשי התיבות של הפסוק: "הרעה באחרית הימים" עולה בגימטריה    )5
____  )וגג( לפי בעל הטורים.

                                     5        4         3         2        1                                                     

פרשת האזינו 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
יין     את פירוש עיקר שפתי חכמים ל-"ודם ענב חמר תשתה" שהוא: פירוש  נכונה תקבלו 

____  תשתה )1 מילה(  

    ____ הוא:  נקבר  ושם  כנען  ארץ  על  רבנו  משה  השקיף  שממנו  המקום  של  שמו   )1
____ )רה( )בונ( 2מילים

הביטוי בפרשה לתשושים ומעונים על-ידי חוסר מזון הוא: ____  ____  )זימ( )ברע(    )2
2 מילים

הכינוי בפרשה לעמקי התהום הוא: ____   )אושל( תחתית.  )3

וישמן  ובכפיית-טובה לאחר שעלה לגדולה:  לנהוג בגסות  מליצה על מי שהתחיל   )4
ישרון ____ )טיועב(  

הביטוי בפרשה המתאר - כעסי גדל ביותר הוא: אש קדחה ____ )איבפ(   )5

שם של אבן קשה ככתוב בפרשה הוא: ____ )לישחמ(  )6

                    6        5        4         3         2        1
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וזאת הברכה 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א(  
באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב(  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את הדבר שקיים תמיד וללא הפסקה על הגבעות שבנחלתו של שבט יוסף 

לפי פירוש רש"י. ____ )1 מילה(

שם מקום שמשה רבנו נקבר מולו נקרא: מול בית ____ )ערופ(    )1

ציין את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה - יטיפו - לפי פירוש רש"י.  ____     )2
)ריעופ(  

מה קיבל יהושע לאחר שתמו ימי אבלו של משה רבנו?  ____  ____ )חרו( )מכהח(    )3
2 מילים

השלם את הפסוק המתאר שלאחר מות משה רבנו נשארה בו לחלוחית.  ___  ___    )4
לחה. )אול( )סנ( 2 מילים 

בישיבת  הצלח  היא:  רש"י  פירוש  לפי  באהליך"  "יששכר   - יששכר  שקיבל  הברכה   )5
אהליך ל-____  )ורתה( 

                          5       4        3       2       1

           
   

בראשית 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א(  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

סדר  לפי  פתרון  כל  של  הראשונה  האות  את  להניח  עליכם  השאלות  את  שפתרתם  לאחר  ב( 
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את הדבר שנכנס באדם הראשון לאחר שאכל מפרי עץ הגן לפי פירוש רש"י.   

____   ____   )2 מילים(

ציין את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה - יתביישו.  ____ )בכתיב חסר(    )1
)שיתבוש(  

הפירוש של רש"י למילה - עיצבונך - על העונש שקיבלה האישה הוא: זה  ____    )2
___  בנים )ערצ( )דגויל( 2 מילים

לפי פירוש רש"י העולם אינו מתקיים על מידת הדין לפיכך הקדים ה' מידת ___   )3
)מרימח( ושתפה למידת הדין  

נבנה   נח לפי פירוש רש"י? שממנו  מהו הדבר המיוחד המיוחס לבנו של למך הוא   )4
____  )מולהע(  

מה היה עיסוקו של הבל? ____  ____  )בכתיב חסר( )הרע(  )אנצ(  2 מילים  )5

כינוי בפרשה לאישה, בת-זוגו של האדם.  ____  ____   )זרע(  )גכונד(  2 מילים  )6

                      6        5         4                   3         2        1
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סיפור החודש

ֶהָעִׁשיר ֶׁשִאֵּבד ָּכל ּתֹוֶחֶלת / סיפור ָעם
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני
הגהה וניקוד: ד"ר אורי מלמד

ְּבִעיר ַאַחת ָּגר ָאָדם ָעִׁשיר

ֶׁשֹּלא ָּתַרם ְלִאיׁש ֲאִפּלּו ַּגְרִּגיר

ּוִמי ֶׁשָּבא ֶאל ֵּביתֹו ְלַבֵּקׁש ַמָּתת,

ָּפַטר אֹותֹו ַהָּלה ְּבאֹותֹו ִמְׁשָּפט:

"ֶאֵּתן ְלָך, ֲאדֹוִני, ְּפרּוָטה אֹו ְׁשַּתִים,

ִאם ַּתִּביט ִלי ַעָּתה ָיָׁשר ָּבֵעיַנִים;

ְוֹתאַמר ֶׁשִהְתָיַאְׁשָּת ֵמַהַחִּיים ָּכִליל

ְוָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה ְלִהָּנֵצל ַּבֲעִליל!"

ָּכְך ָאַמר ֶהָעִׁשיר ְלָכל ַהָּבא ֶאל ֵּביתֹו

ְוִׁשְחֵרר ַעְצמֹו ִמָּלֵתת ְנָדָבה ִמִּפּתֹו!

ַּפַעם ַאַחת ָרָאה ֶהָעִׁשיר ָעִני ֻמָּטל

ְּבתֹוְך ָהַאְׁשָּפה ְוַהְּסִחי ְמֻגְלָּגל.

"ִהֵּנה ָהִאיׁש ֶׁשִאֵּבד ָּכל ִּתְקָוה!" –

ָּכְך ִהְרֵהר ֶהָעִׁשיר ְּבִלּבֹו ְוִקָּוה

ֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֵני ָהִאיׁש ֶיֱחֶזה

ְוהֹוִׁשיט לֹו ַמְטֵּבַע ָׁשחּוק ֶׁשָּכֶזה...

– "ַקח, ָעִני, ִּכי ַמָּצְבָך ַאַחר ֵיאּוׁש

ּוָמָעה ִמָּיִדי ְּבַוַּדאי ָלַקַחת ָּתחּוׁש"

– "ָטעּות, ֲאדֹוִני, ַמָּצִבי טֹוב ִמַּמָּצְבָך".

ֵהִׁשיב לֹו ָהָרׁש ְּבִחּיּוְך ּוְבִבְטָחה:

– "ִלי ַּדְוָקא ֵיׁש ְלַמה ְלַקּוֹות ֶּבָעִתיד

אּוָלם ַאָּתה, ַרב ְיהּוִדי, ִלִּבי ַמְרִטיט

ְּבִלי ָסֵפק ִאַּבְדָּת ָּכל ּתֹוֶחֶלת ְּבַחֶּייָך,

ִּכי ְמֹיָאׁש ַלֲחלּוִטין הּוא ַמַּבט ֵעיֶניָך"

ִהְתּבֹוֵנן ּבֹו ֶהָעִׁשיר ֻּכּלֹו ִנְדָהם

ּוֵמֹרב ְּפִתיָעה קֹולֹו ָנגֹוז ְוָנָדם.

ַאַחר ָּכְך ִהְתַעֵּׁשת ְוָגַער ַּבָּדל:

"ְנָדָבה ֲאִני נֹוֵתן ְלָך, ִאיׁש ֻאְמָלל,

ְוַאָּתה ְמַקֵּלל אֹוִתי? ִמי ַאָּתה ִּבְכָלל?!

ֹלא ֶאְחֹּפץ ִלְׁשֹמַע ְּדָבֶריָך, ֲחָדל!"

ִהִּביט ּבֹו ֶהָעִני ְוָעָנה לֹו ִחיׁש:

"ָחִליָלה ְוָחס, ֵאיִני ְמַגֵּדף ִאיׁש;

ְׁשִביב ִּתְקָוה ֵיׁש ִלי, ָּכָאמּור ִּבְתִהִּלים.

ָּכְך ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ֶּבן ַהְמֻהָּלִלים:

'ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּל, ֵמַאְשׁפֹּת ָיִרים ֶאְביֹון'

ּבֹוֵרא עֹוָלם עֹוד ְירֹוְמֵמִני ִמֵּגיא ַהִּבָּזיֹון;

ֵיׁש ָלָאָדם ִּתְקָוה ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ַחי,

ַרק ַלֵּמִתים ֵאין ּתֹוֶחֶלת ָּבעֹוָלם, ְוַדי!"

– "ִאם ָּכְך, ֵמַעָּתה ֶאֵּתן ְצָדָקה ַלֵּמִתים!"

ָאַמר ֶהָעִׁשיר, ְוֶאת ִּדְבֵרי ָהָרׁש ִהְפִנים.

הּוא ָחׁש ְלֵבית ָהָעְלִמין ְוָחַפר ּבֹו ּבֹור,

ּוְסכּום ֶּכֶסף ִנָּכר ָטַמן ָׁשם ְּבִמְסּתֹור!

ָעְברּו ָׁשִנים ֵמָאז אֹותֹו ִמְקֶרה מּוָזר

ְוַגְלַּגל ַהַחִּיים סֹוֵבב ָקִדיָמה ְוָחַזר...

ֵּביָנַתִים ָיַרד ֶהָעִׁשיר ִמְּנָכָסיו

ְוָהַפְך ַּדל ְוֶאְביֹון, ְלגּופֹו ַרק ִמְכָנָסיו.

הּוא ְּכָבר ִאֵּבד ִזיק ִּתְקָוה ַּבַחִּיים

ְוִנְזַּכר ֶּבָעִני ֶׁשָּפַגׁש ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים;

ֶזה ֶׁשֶהֱעִמידֹו ַעל ַהּתֹוֶחֶלת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְוִנְזַּכר ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָקַבר ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה...

ִמֵהר ֶאל ֵּבית ַהְּקָברֹות ִלְמֹצא ֶאת ַהִּפָּקדֹון

אּוָלם ְּבֶטֶרם ִהִּגיַע ַלֶּכֶסף, ֲעָצרֹו ִּפְתאֹום ָאדֹון

ֲהֹלא הּוא ׁשֹוֵמר ֵּבית ַהַחִּיים, ֶוֱהִביאֹו ַלּׁשֹוֵפט:
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"הּוא ִּבֵּקׁש ִלְׁשֹּדד ְקָבִרים ּוְמָצאִתיו ְמׁשֹוֵטט..."

ָטַען ַהּׁשֹוֵמר, ְוֶהָעִני ִהְׁשִּפיל ַמָּבט ְוִנְכָלם

ּוַמֲעֵׂשה ְּתרּוָמתֹו ַלֵּמִתים ִסֵּפר ְלֻכָּלם!

ֶהֱאִזין לֹו ַהּׁשֹוֵפט ּוְבֵעיָניו ָעלּו ְּדָמעֹות:

"ַאָּתה זֹוֵכר אֹוִתי?" – ָׁשַאל ֶאת ֶהָעִני ַרּכֹות

ּוְכֶׁשָעָנה ֶהָעִני ִּבְׁשִליָלה ְוָתַמּה ַעל ַהְּתגּוָבה,

ָאַמר לֹו ַהּׁשֹוֵפט: "ֲאִני אֹותֹו ָעִני, ַּבַעל ַהִּתְקָוה. 

ַאָּתה רֹוֶאה? ֵמָעָפר ֱהִקיַמִני ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים,

ּוִמְּמָך ָלַקח ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ְוַהְמֻזָּמִנים.

ִמָּכאן ְוִאיָלְך ְּבַטח ָּבֵא-ל, ְוהּוא ְיִהי ִעְּמָך.

ְוַעָּתה, ֲאִני ַמִּתיר ְלָך ִלֹּטל ֵאת ַּכְסְּפָך

ּוַמְזִּכיְרָך, ֶׁשְּצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְקׁשּוִרים ַיְחָּדיו.

ׂשּוָמה  ָעֶליָך ְלַסֵּיַע ְלַאֶחיָך ַלֲעִנֶּייָך ֵמַעְכָׁשיו;  

ְּכָכל ֶׁשַּתֲעִניק יֹוֵתר, ֵּתָהֶנה ִמּטּוב ָהעֹוָלם,

ִּכי זֹו ַּדְרּכֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ִמִּני ָאז ְוַעד ָהעֹוָלם!  

מתוך "ארץ חמדת", מאת ציון עמיר - המרכז לחינוך דתי בישראל
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החטא, עונשו והחזרה בתשובה
שמחה סיאני

הבוטח בה' יחד יסובבנו )תהילים ל"ב, י'(

סיפורים רבים מספרים על עשירים ועניים ועל היחסים שביניהם. הפעם, בשונה 
שבדרך  עשיר,  אדם  בסיפורנו  מגלים  אנו  ודומיהם,  אחרים  רבים  מסיפורים 

מתוחכמת ביותר מצא סיבה להימנע מלסייע לעניי עירו ונתן "צדקה" בתנאי...:

"ֶאֵּתן ְלָך, ֲאדֹוִני, ְּפרּוָטה אֹו ְׁשַּתִים,

ִאם ַּתִּביט ִלי ַעָּתה ָיָׁשר ָּבֵעיַנִים;

ְוֹתאַמר ֶׁשִהְתָיַאְׁשָּת ֵמַהַחִּיים ָּכִליל

ְוָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה ְלִהָּנֵצל ַּבֲעִליל!"

הואיל ואף עני לא יאמר לו שאפסה תקווה לחייו וכל מה שראוי לו, לעני, הוא 
מיתה! חילץ עצמו הלה מלתת צדקה לעניים ובכך קיווה שהשקיט את מצפונו. 
העשיר חשב בלבו שהערים על האנשים בסביבתו ושהוא לא רק עשיר מכולם 
אלא גם חכם מכולם. גורם ההפתעה בא לו בדרך בלתי צפויה: העני, שמצאֹו 
ובין אדם  מתגולל באשפה ובסחי, לימד אותו פרק ביחסים שבין אדם לחברו 
שהוא,  לו,  ואמר  העשיר  אל  ממנו  המבוכה  את  העני  העביר  ראשית,  למקום: 
העני, יש לו תקווה בעולם הזה למרות היותו עתה בשפל המדרגה. בזכות הקב"ה 
אך  הרגליים!  על  שנית  ולעמוד  הביזיון  מגיא  לעלות  תקווה  לו  יש   – יתברך 
העשיר, שמתיימר להיות מורם מַעם, מצבו קשה ביותר ולאחר יאוש! כדי לחזק 
את דבריו, הביא בפני העשיר את המשפט הבא שאמר דוד המלך: "ְמִקיִמי ֵמָעָפר 

ָדּל, ֵמַאְשֹׁפּת ָיִרים ֶאְביֹון" )תהילים קיג, ז(.

בניגוד לעני, הדרך היחידה שיש לעשיר היא להידרדר לֵמי אפסיים, כי עתה הוא 
נמצא בשיאו ואין לו להיכן להתקדם יותר... הדרך היחידה שיש לו, היא לרדת 

במורד ההר של החיים אם לא יתן צדקה ויאמין בקב"ה בכל לבבו ומאודו.

"עזות מצח" זו של העני, להעמיד מרָאה מול פניו היהירים של העשיר בעוד הוא 
עצמו נראה אדם ללא כל סיכוי להתרומם מהסחי בו הוא מתגולל, הוציאה את 
העשיר משלוותו והדהימה אותו כל כך, עד שנאלם דום והיה חסר מילים ממש...        

לאחר שהתעשת השיב לעני, שאין הוא רוצה לשמוע את דבריו יותר! 

ככתוב  חוסן"  לעולם  לא  "כי  העני  לבבו שמא צדק  אולי חשש העשיר בסתר 
במשלי כז, כד; וכפי שעלה במעלה הסולם יוכל גם להדרדר ממנו מטה מטה, 
ובכך ישלם את המחיר על חטא היוהרה שלו? על כך אין אנו קוראים בסיפור, אך 

את תוצאת השיחה הזאת קראנו. 
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לבסוף, "אימץ" העשיר את דברי העני שאמר:

"ֵיׁש ָלָאָדם ִּתְקָוה ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ַחי,

ַרק ַלֵּמִתים ֵאין ּתֹוֶחֶלת ָּבעֹוָלם, ְוַדי!" 

הוא אץ אל בית העלמין, קבר סכום כסף ניכר בבור שחפר וחי את חייו בידיעה, 
שנתן צדקה על פי דרכו, ועתה הוא נקי מכל אשמה של חוסר עזרה לזולת!

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

העשיר לא התחשב בעובדה הקיומית שגלגל החיים מסתובב ומי שיושב במושב 
העליון, עלול למצוא עצמו דל ואביון היושב במושב התחתון, כפי שמצא העשיר 
את עצמו בזמן ששומר בית העלמין תפס אותו, וזאת בטרם הצליח לקחת את 

הכסף שטמן שם בשעתו.

בבית המשפט טען השומר, כי חשש שהאיש העני בבגדיו הבלויים בא לשדוד 
קברים; וכי מה יש לו לאיש עני שרק מכנסיו לגופו, לבוא ולשוטט בבית העלמין 
ולתור אחרי דבר מה בלתי ידוע...? בוודאי בא לשדוד קברים! אותו שומר כלל לא 
שיער בנפשו, שאותו עני לובש סמרטוטים העומד לפניו היה בעבר אדם עשיר 
ונכבד בקהילתו, שעניים רבים שיחרו אל פתח ביתו לבקש נדבה, והוא באותה 

עת בז להם עמוקות בנפשו.

נׂשים גם לב להתנהגותו של השומר: האם הוא היה ניגש לאדם הנראה כבעל 
הֵמעה, לבוש יפה ונקי ושואל אותו: "מדוע אתה משוטט כאן?" – ברור שלא היה 
יבוא לשדוד  היישוב,  מן  או אפילו אדם  הנראה עשיר  עולה על דעתו שאדם 

קברים.

הוא  החיצונית.  והופעתו  לבושו  פי  על  העני  את  שפט  שהשומר  איפה,  יוצא 
אף לא טרח לשאול אותו: "מדוע באת אל בית העלמין ומה אתה מחפש פה?". 
אולי חיפש האיש קבר של בן משפחה או מכר שלא זכר היכן הוא קבור? על פי 
התרשמותו ממראהו של העני חרץ עליו השומר משפט והובילו ישר לבית הדין!

ולהישמר מאוד מלשפוט אדם רק  – לבושו, אך עלינו להיזהר  חן אדם  אמנם 
עלינו  אדם.  הוא  באשר  לאדם  כבוד  מתן  על  ולהקפיד  ולבושו  מראהו  פי  על 
להיות זהירים בכבודו של זולתנו: ראשית, משום שאף פעם לא יהיה נעים לנו 
תחילה.  דבר  לברר  מבלי  משפט  עלינו  חורצים  בה  סיטואציה  באותה  לעמוד 
שנית, לעולם לא נוכל לדעת, היכן גלגל החיים יניח אותנו מחר, ייתכן שנהיה 
ברום הגלגל או חו"ח נמצא עצמנו בתחתיתו..., ואולי נפגוש דווקא באותו אדם 
שהקלנו בו ראש ונסיבות המפגש יהיו כאלו, שדווקא נזדקק לעזרתו של אותו 

אחד בשעת דוחק? מה נעשה אז?

במעמד בית המשפט ואפילו לפני, כאמור, השומר כבר חרץ את דינו של העני 
למראהו  לבו  שת  לא  ובעצמו,  בכבודו  השופט  אך  אשם!  היה  הוא  בעיניו   –
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יתרה לדברי הנתבע, אשר סיפר בשקט  לב  של האיש אלא הקשיב בתשומת 
ובהשפלת ראש על פרשת חייו כעשיר, על פגישתו עם העני מלא התקווה ועל 

קבורת הכסף בבית הקברות.

לא בכִדי הקשיב השופט לדברי העשיר שירד מנכסיו עד לבור תחתיות. למשמע 
באותו  סיפר  הכלל  מן  יוצא  לב  ובגילוי  בעיניו  דמעות  עלו  הנתבע,  של  דבריו 

מעמד את סיפורו לאיש שהובא לפניו למשפט ושָאלו, אם הוא מכיר אותו? 

החזרה בתשובה

השופט  מושב  על  שלפניו,  דעתו  על  העלה  לא  והעני  רבות  שנים  מאז  עברו 
התחוור  משפטים  מספר  אחרי  אולם  מכבר...  זה  המכירו  אדם  יושב  המכובד, 
לו, שהשופט עצמו היה אותו עני אשר התגולל באשפה שאמר לו בזמנו, שיש 

תקווה לאדם כל עוד הוא חי! 

בשפל  ונמצא  תכלית  כל  לו  שאין  שחשב  הזה,  האיש  של  עיניו  את  זכר  הוא 
המדרגה..., עיניים שהאירו בזכות אמונתו הטוטלית בקב"ה שיחלצהו מן המקום 

העלוב בו הוא שרוי לדרך חדשה וטובה. 

הוא זכר, איך הביט בזמנו בעני המתגולל באשפה בבוז עמוק ממרום עומדו ואיך 
במשך השנים ירד פלאים מאיגרא רמה לבירא עמיקתא )חגיגה ה, ב(, איבד את 

כל הונו וכבודו, כי הסתמך רק על עצמו ולא השליך את יהבו על הקב"ה. 

באותו רגע הבין הנתבע את המשפט של דוד המלך, אשר אמר לו בעל התקווה:                 
במחשבתו:        אז  עלו  מחשבות  ושתי  ֶאְביֹון"  ָיִרים  ֵמַאְשׁפֹּת  ָדּל  ֵמָעָפר  "ְמִקיִמי 
האחת – חרטה עמוקה על שלא הקשיב לדברי הַדל, כי היה בטוח מדיי בעצמו 

שכל חייו יהיה עשיר ומוגן מפני תלאות החיים; 

לו תקווה!       יש  חי,  – שלא הבין את משמעות התקווה, שכל עוד אדם  והשנייה 
הבור  מן  במרומים  היושב  יוציאו  בקב"ה,  גדולה  ובכוונה  לבבו  בכל  יאמין  אם 
שנפל לתוכו ויושיעהו, כפי שהושיע את אותו עני שבז לו ועתה מביט בו ממרום 

מושבו כשופט בעיניים מלאות חמלה.

סוף טוב – הכול טוב!

ואכן, כפי שנאמר בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות לד ע"ב: "א"ר אבהו – מקום 
הנאשם  עם  קרה  כך  עומדין".  אינם  גמורים  צדיקים  עומדין,  תשובה  שבעלי 
בסיפורנו זה. השופט הבין ללבו, סלח לו והתיר לו לקחת את אוצרו הקבור בבית 
גאווה עצמית אלא בחמלה  כל  ללא  והפעם  חייו,  ולהתחיל מחדש את  החיים 
וברצון אמתי לסייע לעניי עירו בנפש חפצה – כך הוא עשוי ליהנות משארית 

חייו בשמחה ובכבוד!

הסיפור נלקח מאתר "בית חב"ד" שכתובתו: 
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/563473/jewish/-.htm
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סיפורים מחיי הרב קוק ז"ל  
לרגל 80 שנה לפטירתו 

 לרגל 80 שנה לפטירתו
במשך השנה במדור "על סיפורים מחיי הרב קוק ז"ל" נביא סיפורים המאפיינים 

את ייחודיותו של הרב ומידותיו.

הקדמה

נשאר  הרבי  המולה.  בקול  בחצר  ומתפזרים  במרוצה  יוצאים  "הילדים 
לבדו בבית המדרש, לפוש ולנמנם מעט, אף כי אוזנו כרויה לרעש של משחקי 
פסקו  והמשחק  הצחוק  וקולות  השתרר  שקט  הרעש,  פסק  ולפתע  הדרדקים. 
ובמקומם עולה מהחצר קול קצוב של צעדת רגליים. הרבי מתעורר, מתרומם 
ומטה אוזן. רק קול דקיק אחד הוא שומע ואחריו קולות רבים, במקהלה. הרבי 

רץ אל החלון הפונה לחצר, ומה רואות עיניו?!

הילד  מאשר  אחר  לא  צועד  ובראשם  בשורה,  מסודרים  התלמידים  כל 
אברהם יצחק, עיניו בורקות, פניו מלוהטים והוא שואל בקול:

"לאן אנו צועדים?"

וכל הילדים עונים במקהלה:

"לארץ ישראל!"

תחילה חשב הרב לגעור בהם ולמנוע מהם לעבור את השער, אך הוא חזר 
בו, חייך ואמר לעצמו: "זה הקטן גדול יהיה. בטוחני שהוא אכן יגיע לארץ ישראל, 

ושם יעשה גדולות ונפלאות".

הילד הזה היה רבי אברהם יצחק הכהן קוק.
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דרכיה דרכי נועם 
                                                                                         

כיהן  שהרב  בתקופה 
כרב ראשי ביפו, הייתה בעיה 
את  סגר  שלא  יהודי  עם 

חנותו בשבת. 

שבת אחת בבית כנסת 
אחד  יהודי  תורה,  שערי 
התורה  קריאת  את  הפסיק 
לקהל  והודיע  באמצע 
יושב  הסנדלר  ששמואל 
הוא  בשבת.  ועובד  בחנותו 
להפסיק  מהציבור  דרש 
ביחד  וללכת  התפילה  את 
ממנו  למנוע  כדי  לחנותו 

חילול שבת. 

כשהרב קוק שמע זאת 
מתגובות  פחד  מאוד  הוא 
הקהל ודאג לשלום הסנדלר. 
את  לגמור  מהם  ביקש  הוא 
התפילה בנחת ורק אז ללכת 

איתו לחנות.

שלום"  "שבת  אמר  הרב  לחנותו.  הרב  עם  הלכו  הקהל  כל  התפילה  אחרי 
לסנדלר והמשיך בדרכו. כל אחד מבני הקהילה עשו כמוהו ואמרו "שבת שלום", 

וחזרו הבייתה. 

ההתנהגות של הקהילה השפיעה על הסנדלר והוא סגר את חנותו והגיע 
לביתו של הרב. 

הוא הסביר לרב שיש לו שמונה ילדים בבית והוא לא מרוויח מספיק כסף 
להאכיל אותם. 

הרב הרגיע אותו ואמר לו שהוא ימצא פתרון לבעיה שלו. 

יוכל  כדי שהוא  לעזור לסנדלר  דרך  ועד הקהילה שמצאו  דיבר עם  הרב 
לסגור את החנות שלו בשבת.
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סטירה מהרב קוק 
בבית כנסת אחד בדובלין הגיעו לתפילת שחרית אנשים בודדים, ובכל זאת 

הם התפצלו לשני מניינים; הסיבה לכך הייתה ששני אנשים שונים היו צריכים 

לעבור לפני התיבה בגלל "חיוב":, וכל אחד מהם היה זקוק למניין משלו, אחד 

גדול,  חכם  תלמיד   - בנגיס  ראובן  זליג  הרב  היה  והשני  ידוע,  היה עשיר  מהם 

על  הקרב  אלישיב.  והרב  אוירבך  הרב  של  ורבם  החרדית  העדה  גאב"ד  לימים 

המתפללים המעטים היה קשה, ובשלב כלשהו הסתמן שהעשיר עומד להפסיד 

בו. הוא לא ויתר, ניגש אל הרב בנגיס והתנפל עליו בצעקות וגידופים.

אחד המתפללים הספורים בבית הכנסת היה הרב קוק. הוא ניגש אל האיש 

ולעיני כולם סטר על לחיו. הנוכחים במקום עמדו פעורי פה, וכשהם קלטו את 

מה שראו עיניהם - הם החלו לחשוש שהאיש הנכבד יפעיל את קשריו וידאג 

שהשלטונות יתחשבנו עם הרב מבריסק. הם הציעו לרב קוק לבקש סליחה, אבל 

הוא סירב להתנצל; על כבוד תלמידי חכמים אין למחול.

לארץ  הראשי  הרב  בתפקיד  כיהן  כבר  קוק  כשהרב  רבות,  שנים  כעבור 

ישראל, הוא נסע עם משלחת של רבנים לניו-יורק. שם ניגש אליו יהודי וביקש 

לא  קוק  שהרב  לבד  לנחש  יכולים  אתם  יוקרתי.  זהב  שעון  מתנה,  לו  להעניק 

וגם  השעון,  את  לקבל  בו  והפציר  התעקש  האיש  המתנה.  את  לקבל  הסכים 

הסביר: אני היהודי שהרב סטר על לחיו לפני הרבה שנים, הסיפור ההוא רובץ 

עליי עד היום, וכעת אני רוצה לבקש את סליחתו של הרב. אם ייקח ממני הרב 

את השעון, אדע שהוא מוחל לי על עווני.

הרב קוק הסכים לקבל את השעון כדי לפייס את האיש, ומאוחר יותר מסר 

אותו לאישה נזקקת.  

מתוך המגזין "עולם קטן" - 77 שנים לפטירת הרב קוק זצ"ל -                                                       

האיש שראה את האור - חיים אקשטיין
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

תשרי
אבל   - בטלפון  או  במייל  השולחים  יש  ברכה.  כרטיס  שולחים  השנה  בראש 
 - נכין בעצמנו  ונזכר לאחר שנים רבות כמו כרטיס אותו  שום דבר לא נשמר 
למשפחתנו. המאמץ, הרעיון והנתינה נמצאים רק בכרטיס ברכה אמיתי, מוחשי 

שאותו אנו מתאמצים להכין - ומי שמקבל ודאי מעריך.

1. כרטיס ברכה
החומרים:

בריסטולים צבעוניים  
מדבקות צבעוניות  

לורדים, פייטים, דבק פלסטי.  
סרט ברוחב 1-2 ס"מ  

צבעים ניירות מספריים  

ההכנה:
הכרטיס  של  החיצונית  הצורה  של  אלמנט  בחרו  	

כמו: רימון, תפוח, צנצנת דבש, פרח וכו'. 
את  ומציירים  לשניים  הבריסטול  את  מקפלים  	
הדוגמה הגדולה וגוזרים כך שנקבל דוגמה כפולה. 
מקטינים את גודל האלמנט כל פעם כמספר בני 

המשפחה כך שבסוף נכניס אחד לתוך השני.
שלמעלה  כדי  למטה  הכרטיס  את  מהדקים  	
יישאר פתח להכניס כרטיס ברכה. לכל אחד מבני 
המשפחה ברכה נפרדת. לבסוף מדביקים את הסרט 
אפשר  אח"כ  השני.  לתוך  אחד  ומכניסים  בשורה 
לתלות כקישוט בסוכה - האורך יהיה כמספר בני 

שנההמשפחה.

טובה 
ומתוקה

לאבא
לאבא

לאמא

לאחות

לאח
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2. כרטיס ברכה קופץ -אישי
לכל אדם יש משהו אהוב עליו במיוחד, תחביב, מקום, משחק, פעילות, אוכל, 

ספר, תקליט ועוד.

צריך לחשוב על מי שרוצים לשלוח לו את כרטיס הברכה. אם זה תחביב כמו: 
דייג - לגזור דגים לצייר ים ודייג. אם זה אהבה לבעלי חיים - לצייר בעל חיים. 
אם זה מקום - לצייר פרטים על המקום וברקע את המקום. אם בחרתם בפעילות  
הרעיון  שוחים.  ואנשים  בריכה  שחייה,   - מהמקום  פרטים  לצייר   - כושר  חדר 

שהכל ייראה זז ולא סטאטי.

הרקע  את  לצייר  הכרטיס  של  הפנימי  בחלק  לשניים.  בריסטול  לקפל  הרעיון 
של המקום בו מתרחשת הפעילות ועליהם החלקים. את החלקים לא מדביקים 
אקורדיאון,  בצורת  אותה  ומקפלים  ארוכה  נייר  רצועת  לוקחים  אלא  שטוח 
מדביקים את הפרטים בצד אחד של הנייר המקופל כאקורדיאון, ובצד השני על 

הכרטיס, וכך יוצא שכל הפרטים קופצים בתוך הכרטיס זזים ובעלי נפח.

הרעיון של הכרטיס

לחשוב על האדם שרוצים לברך מה חשוב לו. א.  

לכתוב ברכה אישית מיוחדת לו. ב.  

להכין כרטיס לא שגרתי עבורו. ג.  

לחשוב על החלקים שזזים במציאות ואילו סטאטיים. ד.  

ומה  עליו  שחשבת  הכרטיס  את  שמקבל  מי  ירגיש  איך  החניכים  עם  לשוחח 
חשוב לו. לפעמים המקבל יהיה מופתע - מה חושבים עליו.

לאבא היקר

שתמשיך ליהנות 

משלוות הים והגלים

ובהצלחה בדייג

לאמא היקרה

תמשיכי לטייל 

בארץ ישראל לראות 

פרחים ועצים 

וליהנות מהם.
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3. כרטיס ברכה
ראש השנה הוא היום הראשון של השנה - השער של השנה, לכן נכין כרטיסי 

ברכה בצורת שערים.

החומרים:
של  תמונות  דבק,  מספריים,  עפרון,  בריסטולים, 

שערים )להשראה(, פייטים, סרטים.
הערה: כל ילד יכין שער עם פרטים יותר מקושטים 

או פחות לפי גילו.

הכנה:
גוזרים את הבריסטול ברצועה ארוכה הגודל יכול להיות לפי רצון הילד העיקר 
4 מהרוחב, מקבלים  40 ס"מ. האורך גדול פי  10 ס"מ אורך  הפרופורציה, רוחב 
רצועה, מקפלים אותה מהצד פנימה, מצד שני פנימה באמצע. מקבלים שער, 
לכל  ל-4  החלוקה  בפנים  פותחים,  מה שרוצים, מקשטים  על השער  מציירים 
6. מסמנים בעיפרון  יותר בני משפחה מחלקים ל-5 או  בני המשפחה ואם יש 
וכותבים לכל אחד מבני המשפחה ברכה. השערים יכולים להיות גדולים, קטנים, 
קישוטים ללא סוף כיד הדימיון. לילדים גדולים יותר אפשר גם להוציא חתיכות 
בצורת ויטראז' ולהדביק בפנים נייר צלופן. לעשות חיתוך מיוחד עם סכין יפנית 

ולהדביק בפנים נייר צלופן צבעוני, אחרי ראש השנה לתלות בסוכה.

ברכהכרטיס

אחות

לקפללקפל

לאמאלאבאאח

כרטיס     ברכה
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סוכות

4. כיסא לאליהו הנביא בסוכה
כיסא  אותו  נכין  עכשיו  הנביא,  לאליהו  ריק  כיסא  משאירים  סוכות  בהרבה 

מקושט ומיוחד לאורח החשוב בסוכה.

האביזרים והחומרים:

ארגז קטן בגודל הרצוי - שיהיה חזק ויציב )לא של שתייה קלה(, עיפרון, סכין 
חיתוך, שאריות בדים, או בגד ישן, פייטים, דבק פלסטי.

ההכנה:

מציירים בשני צידי הארגז חצי עיגול ובעזרת סכין חיתוך חותכים אותו. לגזור 
ריבועים, מלבנים מהבד או מהבגד הישן, להדביק בעזרת דבק פלסטי, לכסות 
את  מחזק  גם  הבד  אליהו'.  'כסא  אותיות  גם  להדביק  אפשר  הכיסא.  כל  את 

הקופסא וגם מקשט. למי שאין בד אפשר לצייר ולהדביק ניירות, פייטים וכו'.

כסא אליהו
כסא אליהו
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5. אושפיזין לסוכה או שבעת המינים לסוכה
אביזרים וחומרים:

וצבעים  )בגדלים  כפתורים  חיתוך,  סכין  נעליים,  קופסת  רצוי  מקרטון,  ארגז 
שונים( חוטים, עדיף חוט דייגים, רצועות נייר.

ההכנה:

החוטים   - אותו  לחתוך  יש  קצר,  יותר  יהיה  לעין  הנראה  שהצד  לדאוג  צריך 
צריכים להיות ארוכים ולצאת מהקופסה.

7 חריצים, עוברים עליו בעזרת סכין חיתוך ועושים  מציירים למעלה בקופסה 
שבעה חריצים. כותבים על רצועת נייר את שם האושפיזין, מחוררים ברצועה 
חור, משחילים את החוט וקושרים בצד אחד של החוט משחילים את הכפתור 
למרכז,  האושפיזין  את  מעבירים  יום  כל  החוט.  את  מחזיק  שזה  כך  וקושרים 

אפשר לעשות זאת עם שבעת המינים.

וד
ד

סף
יו

הם
בר

א

רון
ה
א

חק
צ
י

קב
ע
י

ה
ש
מ

וד
ד
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6. תפוח בדבש
מתכון ל-6 מנות תפוחים

המצרכים:

2 תפוחי עץ רצוי אדומים - לא הכרחי  
4 כפות דבש  
2 כפות מים  

6 רצועות של בצק פילו  
מעט קמח  

לימון  

ההכנה:

חצאי  את  ופורסים  הליבה  את  ומוציאים  לחצי,  התפוחים  את  חותכים  		
התפוחים לפרוסות ברוחב של כחצי ס"מ, מכניסים את הפרוסות לקערה, 

מוסיפים עליהם את הלימון. מכניסים למיקרוגל 3 דקות לריכוך.
בקערה נוספת שמים את הדבש והמים, מכניסים למיקרוגל לחצי דקה. 		

פרסו את הבצק ל-6 רצועות ברוחב של 5 ס"מ בערך.  
מסדרים את חצאי פרוסות התפוח בשורה לאורך, אחת על השנייה כאשר   
חצי מציץ מהבצק החוצה, מקפלים את שאר הבצק מעל התפוחים כאשר 

חצי יוצא החוצה, מגלגלים ומקבלים פרח תפוח.
מהדקים היטב את הבצק לתפוחים. אופים בחום של 200-180 במשך 40   

דקות. אפשר להכניס למנג'טים.
כאשר יוצא חם מהתנור מפזרים בעזרת כפית את הדבש.  
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לגזור 
רצועות

לקפל
ולהדביק

להדביק סביב 
הבריסטול

מבחוץ

להדביק סביב 
הבריסטול

מבפנים

נייר קרפ 
לגזור ולהדביק

במרכז הפרח

2

34

5

1

7. פרח לסוכה
עיגול מקרטון בגודל הרצוי לפרח. 		

פי  אורך  ס"מ   3-2 ברוחב  למלבנים  חתוכים  רצויים  בצבעים  צבעוני  נייר  	
שניים, להדביק אותם בקצוות, מקבלים אליפסה.

להדביק סביב העיגול כאשר חצי בפנים, חצי מחוץ לעיגול. 		

לקחת צבע שני ולעשות אותו דבר עיגול פנימי. 		

לקחת נייר קרפ או מפית נייר צבעוני לשים אחד על השני, ולגזור עיגול  		
הסוף,  עד  לא  חריצים,  לגזור  שנשאר,  החלל  לתוך  פנימה  שייכנס  קטן 

להרים אותם בעזרת היד ולהדביק את העיגול במרכז הפרח.
הערה: לא כל הרצועות צריכות להיות באותו הגודל או הרוחב, זה נותן תחושה 

של פרח.
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8. שרשרת פרחים מבקבוקי פלסטיק לסוכה
החומרים:

בקבוקי פלסטיק, מספריים, צבעי גואש, מהדק חזק.

לחתוך את 
הרבע העליון 
של הבקבוק 

עד קרוב לפיה

לחתוך לרצועות 
שיהיו 6 לשוניות

לעגל את הלשוניות 
בעזרת המספריים

לצבוע בצבע רצוי )אפשרי בלורדים 
שלא נמחקים או צבעי גואש( לייבש, 
לקשט במדבקות, להדביק את הפקק 

מבפנים

לחבר בעזרת מהדק סיכות את כל 
הפרחים, לשרשרת באורך הרצוי.

12

34

5
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9. שרשרת קלה פשוטה מחומרים נפסדים
החומרים:

קופסאות של חלב  
צבעים  
פייטים  
מהדק  

סכין של לחם  

ההכנה:

להשכיב את קופסאות החלב, לחתוך לרצועות ברוחב 3-2 ס"מ בעזרת סכין של 
באמצע,  לפתוח  אחת,  לחתוך  וצבעים,  בפייטים  הרצועות  את  לקשט  לחם. 
להשחיל אחת בשנייה, בכל אחת אפשר להשחיל שתיים, להדק, מקבלים שלוש 

רצועות, בסוף להשחיל את כל השלוש עם עוד שלוש עד לאורך הרצוי.

חלב
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10. אהיל לסוכה
החומרים:

קופסת קרטון בגודל האהיל, רצוי של קופסת חלב. 

ההכנה:

- רצוי, פרח, שמש, פרפר, דגים. לחניכים גדולים  מציירים מבחוץ קישוט   
יותר אפשר משהו משבעת המינים, תמר, זית, חיטה, גפן, תאנים, רימון.

בכל צד אפשר ציור אחד משבעת המינים, אפשרי שניים העיקר שיהיה   
באמצע הקופסה ובצורות גיאומטריות גדולות, בעזרת סכין חיתוך לחתוך 
את החלקים, כך שיישארו חללים. עוטפים הכל בנייר כסף, מדגישים את 
החללים של הציור )אם נייר הכסף נקרע אין בעיה, מדביקים עם מעט דבק 

פלסטי(. 
 - זיתים  כתום,   - רימון  מתאימים.  בצבעים  צלופן  נייר  מדביקים  מבפנים   
ירוק, תמר - חום וכו'. עושים חור, משחילים סרט, עושים קשר בפנים כדי 

לתפוס את המתלה לתלייה בסוכה.
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11. פרחים מפלסטיק
פרחים אלו יכולים לשמש לכרטיס ברכה, או לקישוט בסוכה לפי בחירתכם.

חומרים ואביזרים:

	צלחת פלסטיק, רצוי צבעונית.
	מספריים, עיפרון, מהדק קטן.

הכנה:

מציירים על הצלחת עלי כותרת, עלים וגבעול. 		

גוזרים את החלקים, בעלים ובעלי כותרת מקפלים לשניים, בחלק התחתון  		
לוחצים חזק ואז מתקבל חריץ והעלה מקבל נפח כמו כפית. מהדקים הכל 

לגבעול, מקבלים פרח עם נפח.

אפשרויות:

לעשות כמה פרחים בודדים לקישוט בסוכה בצורה חופשית.   -

להדביק אותם על משטח ולתלות כתמונה בסוכה.   -

להדביק את הפרח על כרטיס ברכה, בכריכה ובפנים הברכה.    -

אם הצלחת צבעונית אין צורך בקישוט נוסף.     

אפשר להדק לשאריות ממסגרת הצלחת.   -

סוכתי הסוכה נהדרת וירוקה לסבא היקר
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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. 	

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

הכנות לחג

ר' אלעזר בן שמעון שהעליב  -  סיפורו של  - חט"ב(  )יסודי   – הסליחה  		
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.

 

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

במוצאי יום כיפור – )חט"ב ועל-יסודי( – שירי מקהלה, זמר וסיפורים של  		
רבי לוי יצחק 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.
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אושפיזין )יסודי( – )כ.ר.( – כיצד בונים סוכה כשרה. 		

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"ה-תשרי התשע"ו

  
  

  חינוך - 30דגם  -תשבץ  פתרון      
  
  

  שילה הרשושנים                             
  
  
  

  ה  י  א  נ  י  ע   ה נ פ  ש  א  ר

  ב  ר    ר  ו  ב  ת  ר  פ  כ    ר  צ

    ק  ת    פ  י  ר  נ  ט    מ  צ  

  ש  ו  ח  ב  י    צ    ר  מ  ז  ח  מ

  א  נ  ב  ש    ל  ה  י    נ  ו  פ  ס

  ו  ה  י    מ  ח    פ  ח    ר  צ  ע

  ל    ב  ק  ע  י  נ  ו  ר  כ  ז    ה

  ל  ש    ל  ט    מ    ל  ד    כ  מ

  י  ר  ה    ה  מ  ו  ל  פ    ה  ז  ו

  ב  י  ר  י    ל  ס  ו    ה  ר  י  ש

  ר  ג  ה    צ  ח    נ  ג    א  ב  ב

  מ    ה  ל  ע  מ  ה  ד  ו  ס  י    ו

  נ  ב  ר    ה  י  ר  ו  פ    ה  א  ת

    ו    א    ה    נ    ל    ל  

  ה  ב  י  ר  ג    ד    ת  ו  ר  ו  א

  נ  ר    ד  ל  פ  נ  נ  ו  ז    ל  ב
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פתרונות פרשות אלול - תשע"ה

הפתרונות של 
פרשת ראה

הפתרונות של 
פרשת שופטים

הפתרונות של 
פרשת כי-תצא

הפתרונות של 
פרשת כי-תבוא

הפתרונות של 
פרשת ניצבים

עולה  )1
יחמור  )2
ריקם  )3

השמש  )4
נבלה  )5

דיה  )6
חמץ  )7

תל עולם  )8

  

עיר  הנדחת                      

עד  )1
ידעוני  )2
נשים  )3
עגלה  )4
יבוסי  )5
טמא  )6
מום  )7

     

עין  עיטם                       

מעקה  )1
ישראל  )2

דור  )3
הנעל  )4
ומורה  )5
מוצא  )6

שעטנז  )7
קרוב  )8

לקחת  )9

מידה  ומשקל                       

זנב  )1
הסכת  )2

באר  )3
יהודה  )4
תמהון  )5
הפלא  )6
מדוה  )7

קדחת  )8
דאבון  )9

שמחה  )10

זה בית        
המקדש                       

העתידים  )1
ולענה  )2

ראשיכם  )3
יגנבו  )4
קצף  )5
ולא  )6
פרי  )7

נפלאת  )8
ישראל  )9
התראה  )10

מותו  )11

הוריקו  פניהם                      

פתרונות פרשות תשרי - תשע"ו

הפתרונות של 
פרשת וילך

הפתרונות של 
פרשת האזינו

הפתרונות של 
פרשת וזאת הברכה

הפתרונות של 
פרשת בראשית

מלך  )1
נולדתי  )2
הקהל  )3
יהושע  )4

גוג  )5

 
מנהיג                       

הר נבו  )1
מזי-רעב  )2

שאול  )3
ויבעט  )4
באפי  )5

חלמיש  )6

המשובח                        

פעור  )1
יערפו  )2

רוח חכמה  )3
ולא נס  )4

תורה  )5

 
פירות                        

יתבששו  )1
צער גידול  )2

רחמים  )3
העולם  )4

רעה צאן  )5
עזר כנגדו  )6

יצר הרע                        
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