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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסלו    
(אירועים ואתרים)

חודש חשוון
שם החודש: חשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני 

למניין החודשים מתשרי.

- היום  ימים כי הוא אחרי תשרי, שהוא חודש מלא  ר"ח חשוון הוא תמיד שני 
הוא הראשון בחשוון.  ויום שני שבו  היום השלושים לתשרי  הוא  הראשון שלו 
שמשמעו  מרחשוון  השם  של  קיצורו  אלא  אינו  חשוון  שהשם  הסוברים  יש 
מים, שפירושו  ֶחשרת  מהביטוי  נגזר  שחשוון  אומרת  אחרת  סברה  שמיני.  ירח 

התעבות העננים לקראת הורדת גשם.

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

ישעיהו: "הן גויים כמר מדלי" (ישעיהו מ:טו).

מרחשוון גם מלשון מַרַחִשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

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

עשרה בירח בול הוא החודש השמיני".

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

גשמים הרבה.

החרישה  מתחילה  זה  בחודש  כי   - יבול  מלשון   - בול  ששמו  אומרים  אחרים 
ולכן  בשדה  בלה  שהעשב  היות   - בלל  מלשון  או  הארץ,  תבואת  של  והזריעה 

בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר בבית.

מזל החודש: עקרב

הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב הצמא 
 - ב  ומהאות  מעקר  מורכב  שעקרב  רעיון,  עוד  ומצאתי  למים. 
ויישאר  הבתים  עיקר  שהוא  השלישי  המקדש  לבית  המרמזת 

לעד (כי העקרב נשיכתו הקטלנית עוקרת בית). 
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אירועים
ר"ח חשוון תשס"ב (2001) – יום הרצחו של רחבעם זאבי הי"ד.

בשנת  בירושלים  נולד  זאבי  רחבעם 
תרפ"ו-1926. הוא גדל במשפחה שהיה 
גור  חסידות  מורשת  של  מיזוג  בה 
והשקפת עולם ציונית-סוציאליסטית.

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

חבריו.

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

ועתיקים.

פעל רבות למען השבויים והנעדרים.

הכביש המרכזי בבקעת הירדן נקרא על שמו "דרך גנדי"

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

ז בחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן 
אומרים  הספרדים  נוסח  לפי  האשכנזים;  נוסח  לפי  לברכה",  ומטר  טל 
"ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון מזכירים גבורות גשמים - 
משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים -  הוא דרך שבח למקום 

וב-ז חשוון מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא בחשוון ב ר"ח (2208 לבריאת העולם)  - יום פטירת רחל אמנו.

רחל אמנו נפטרה בלידתה את בנימין ונקברה על אם הדרך לאפרת, ולא 
זכתה להיקבר ליד בעלה יעקב אבינו במערת המכפלה.

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על 
ידי השובים אותם בדרך אפרת. כשעברו ליד קברה של רחל פרצו בבכי. 
באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, התפללה על בניה. באותה שעה 
יש שכר  כי  ועינייך מדמעה,  מבכי  קולך  "מנעי  ואמר,  הקב"ה  לה  נענה 
לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך, נאום ה', ושבו 

בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז).
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יב בחשוון תשנ"ו (1995) - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ע"ה.

רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, חותם הסכמי 
פרס  וחתן  ואש"ף  ירדן  ממלכת  עם  שלום 
נובל לשלום לשנת 1994. הישגי הממשלה 
שלו היו בלימת האינפלציה, הסכם ביניים 
מאנטבה  הערובה  בני  ושחרור  מצרים  עם 

בשנת 1976.

הרצח  לאומי.  ואבל  בהלם  הוכתה  ישראל 
החריף  הקיטוב  את  השטח  פני  על  העלה 

בציבור הישראלי. 

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

טז בחשוון תרצ"ט (1938) - ליל הבדולח.

ליל הבדולח התרחש ביום השנה  ה-15 ל"פוטש" של היטלר בשנת 1923. 
הוא ניסה כבר אז לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

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

לאסור גברים יהודים, וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".

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

מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.
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יז בחשוון תרע"ח (1917) - הצהרת בלפור.

הצהרת בלפור היא שמו של מסמך 
החוץ  שר  בידי  ונחתם  שניתן 
הבריטי, הלורד ארתור ג'ימס בלפור.

ההצהרה ניתנה בעקבות פנייתו של 
ד"ר חיים וייצמן לממשלת בריטניה, 
בה ביקש להכיר בזכות העם היהודי 
של  בזכותם  ארץ-ישראל,  על 
יהודים לעלות ולהתיישב בה, ובמתן 
התנועה  למוסדות  מוכר  מעמד 

הציונית בארץ.

מצטיין  כימאי  היה  וייצמן  ד"ר 
להפקת  הטכניקה  והמצאת 
האציטון סייעה למאמץ המלחמתי 
העולם  במלחמת  הבריטים  של 

הראשונה.

מסוייגת  הייתה  ההצהרה  בלפור.  בהצהרת  לו  גמלה  בריטניה  ממשלת 
הכרה  כללה  זאת  בכל  וייצמן.  שהגיש  להצעה  בהשוואה  ומצומצמת 
בתנועה  הכירה  ההצהרה  בארץ-ישראל.  ליהודים  לאומי  בית  בהקמת 

הציונית כמייצגת שאיפות אלה. 

 1922 משנת  האו"מ)  של  (הסבא  הלאומים  חבר  של  המנדט  מסמך 
שאישרר את החלטות ועידת סן-רמו - שהתכנסה בתום המלחמה - כלל 

הצהרה זו ככתבה וכלשונה.

הן בלפור שהיה חובב תנ"ך והן לויד ג'ורג', ראש הממשלה, ראו בעין יפה 
לציון  היהודים  של  שיבתם  כי  והאמינו  דתיים,  מטעמים  ההצהרה,  את 

היא מאורע היסטורי שנגזר מתוקף צו הבורא.

בקשריהם  מפגיעה  שחששו  בריטים  אנטי-ציונים:  כוחות  פעלו  כנגד 
וכן  פרועה,  פנטזיה  היהודית  המדינה  ברעיון  שראו  או  הערבים,  עם 
יהודים, בני המעמד הגבוה, שראו עצמם כאנגלים בני דת משה וחששו 
למעמדם. הם חששו גם מיצירת "נאמנות כפולה" של יהודים בארצות 

השונות ופגיעה בזכויותיהם בארצות אלו.

התיכון  במזרח  בשליטה  אסטרטגית  חשיבות  ראתה  עצמה  בריטניה 
ובחיזוק האינטרסים שלה באזור.

במהלך שנות שלטונם בארץ, בתקופת המנדט הבריטי, צמצמו הבריטים 
את משמעותה של ההצהרה בספרים הלבנים שפירסמו, ובמיוחד בספר 
הלבן משנת 1939. הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל אף כתב על ההצהרה 
"אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו... כל בעל נפש, שיש בו 
ונראית  החיצונית  לתופעה  מעבר  שמצוי  במה  ולהתבונן  לחדור  יכולת 
לעין יודע, שיד ה' נראית כמנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את 

התהליך הזה אל השלמתו" (איגרות הראי"ה ג קנה).
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כד בחשוון תשי"ז (1956) - מבצע סיני.

מבצע סיני - הנקרא גם "מבצע קדש", "מערכת סיני" ו"מלחמת סיני" - 
נערך בסתיו 1956. תוך שמונה ימים כבשה ישראל את כל חצי האי סיני 
ואת רצועת עזה, והביסה תבוסה מלאה את הצבא המצרי, שאיים עליה 

בשנים הקודמות וכן חסם את מיצרי טיראן לשייט ישראלי.

חשבון  להן  שהיה  צרפת,  ועם  בריטניה  עם  בתיאום  פעלה  ישראל 
כן את  משלהן עם נשיא מצרים, נאצר, שהלאים מספר חודשים לפני 
תעלת סואץ. הכוחות הצרפתיים והבריטיים פלשו לאזור התעלה לאחר 
הם   - לה  בניגוד  אך  לסופה;  קרובה  הייתה  כבר  הישראלית  שהפעולה 
או להשתלט על תעלת סואץ.  נאצר  בידן להפיל את  לא עלה  נכשלו. 
הן חשפו את עצמן ללחץ בינלאומי כבד ואיבדו הרבה מיוקרתן בעולם 

הערבי ובמקומות אחרים.

חיילים  ואלפי  התפורר  המצרי  הצבא  סוחף.  היה  הישראלי  הניצחון 
וקצינים מצרים נסו מערבה, לעבר תעלת סואץ. מבחינתה של מדינת 
ישראל הושגו יעדיה הישירים - חצי האי סיני נכבש כולו וצה"ל הוכיח 

את כוחו כזרוע המגן של מדינת ישראל.

האו"מ  חיל  וכניסת  בעיקבות המבצע  אך  אולצה לסגת מסיני,  ישראל 
והגבול  ישראלי  לשייט  טיראן  מיצרי  נפתחו  עזה,  ולרצועת  האי  לחצי 

הדרומי היה שקט עד למלחמת ששת הימים (1967).

כט בחשוון תשע"א (2010) - חג הסיגד.

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

החג ולחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

כט בחשוון תשע"ז (2016) - יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות 
ערב ומאיראן במערכת החינוך.

על פי חוק יצוין יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן 
השלם  הסיפור  על  דגש  יושם  מהשנה  החל  שנה.  בכל  בנובמבר  ב-30 
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של העם היהודי ותקומתו בארץ-ישראל, בהתאם להמלצותיה של ועדת 
ביטון.

ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות 
המפוארת,  מורשתו  ועם  זה  עשיר  יהודי  עולם  עם  ההיכרות  להעמקת 
שאינה מוכרת די בחברה הישראלית ובמערכת החינוך. מורשת זו מקיפה 
הלכתיות  בפסיקות  עשיר  רבני  עולם  היהודיים:  החיים  תחומי  כל  את 

מיוחדות, עולם יצירה ענפה, מוזיקה, שירה וספרות.

יהודי המזרח הן מהעתיקות ביותר בהיסטוריה היהודית. חלקן  קהילות 
היהודים  בהן.  חיו  יהודים  ממיליון  ולמעלה  שנה  כ-2700  קיימות  היו 
בעיראק, בסוריה, במצרים, במרוקו, באלג'יריה, בתוניסיה, בלבנון, בלוב, 
בתימן, באיראן ובארצות נוספות היו מעורים בכל תחומי החיים במדינות 

השונות וניהלו חיי קהילה עשירים ומשגשגים.

הם שמרו על קשרים עם הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם והושפעו 
מההתפתחויות שחלו בעולם היהודי, כמו צמיחתה של התנועה הציונית, 

שפעילים רבים בארצות אלה הצטרפו אל שורותיה.

בעקבות החלטת האו"מ על תכנית החלוקה ולאחר הקמת מדינת ישראל, 
הטילו השלטונות במדינות ערב ובאיראן הגבלות ואיסורים על הקהילות 
היהודיות שהקשו על חיי היום-יום שלהן. בחלק מן הארצות, בעיראק, 
בלוב, בתימן ועוד, נאלצו היהודים לעזוב את המדינה ורובם עלו למדינת 
ישראל שהוקמה זה מכבר. מארצות האיסלאם האחרות הגיעו כמחצית 
מן היהודים שחיו בהן כשהם משאירים את עברם ואת רכושם בארצות 

מוצאם.

הארץ,  ברחבי  ובמושבים  במעברות  העולים  שוכנו  לישראל  בבואם 
מקריית שמונה בגליל ועד לירוחם בדרום. העולים תרמו להקמת שכונות 
חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות המדינה, מהגליל 
הקמת  של  השלם"  מ"הסיפור  משמעותי  חלק  והיוו  הנגב  ועד  העליון 

מדינת ישראל.
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חודש כסלו
שם החודש: כסלו הוא החודש התשיעי למניין החודשים ליציאת מצרים - מניסן 

(זכריה ז:א, נחמיה: א:א), והשלישי למניין החודשים לבריאת העולם - מתשרי.

שמות החודש: במקרא מוזכר כסלו "בארבעה לחודש התשיעי בכסלו" (זכריה 
ז:א), "ויהי בחודש כסלו" (נחמיה א:1).

באכדית נקרא "כיסילימו" שפירושו עבה, שמן. ואמנם, בכתב היתדות האשורי 
מופיע החודש בשם "חודש עבי מטר" שפירושו חודש מרובה בגשמים.

מלשון  הוא  כשכסלו  חנוכה,  עם  החודש  שם  את  קושרים  החסידית  בספרות 
וביטחון.  אמונה  מתוך  בא  שארע  הנס  עיקר   - כסלי"  זהב  שמתי  "אם  ביטחון 
"כסיל" הוא שמה העברי של קבוצת הכוכבים "אוריון" הנראית בשמים בחודש 

הזה.

מזל החודש: קשת.

נראו  ובו  הגשמים  חודש  שהוא  לפי  אומרת  העברית  המסורת 
הקשת בענן ובו גם אחזו החשמונאים קשת גיבורים בידם.

וחיצים,  יתר  ללא  הקשת  מראה  אך  מלחמה  כלי  היא  הקשת 
בין  פיוס  ההיפך ממלחמה.  כלפי מעלה, מסמנת את  המכוונת 
הקדוש ברוך הוא לעולם כולו. הקשת מסמלת את חיזוק הארץ אחרי המבול, 
הקשת הופכת מסמל הברית וסמל החודש, מתופעה אקלימית ביסודה לקשת 

הצבאית - קשתם של החשמונאים.

קשת גיבורים - בקשת הגיבורים משכו גם החשמונאים ובראשם יהודה המכבי. 
בתום שנתיים של קרבות קשים הביסו את צבא המתייוונים, נכנסו לירושלים, 

טיהרו את בית המקדש מטומאתו וכוננו מחדש את המזבח ההרוס.

ביום כה בכסלו נחנכו ההיכל והמזבח ועל פי הפירוש העממי זהו מקור שם החג: 
חנוכה.

החודש בטבע
מזג האוויר בחודש כסלו / אהרן קלפון

במטעים  לראות  שאפשר  הנשירים  בעצים  השלכת  חודשי  הם  וטבת  כסלו 
ובגינות הנוי. אפשר לראות פרחי כרכום המאירים את ההר בלילות חנוכה ביחד 
וחלקם  עם הנרות שבחלון. תמה הנדידה הגדולה של העופות שעברו מעלינו 
בבריכות  ובעיקר  בארץ  מקום  בכל  בהם  לצפות  אפשר  אצלנו.  לחורף  נשארו 
לעתים  חל  האורים  חג  ניסן.  עד  מכסלו  מהם  וליהנות  החולה  ובשמורת  דגים 
סמוך ליום הקצר ביותר בשנה (ה-21 בדצמבר) והלילה הארוך ביותר. במועד זה 
חוגגים את סיום מסיק הזיתים, את הפקת שמן הזית (בבית הבד) והשימוש בו 

למאכל ולמאור.

בחנוכה מתחיל החורף האמיתי באזורנו. יש בעלי חיים הנכנסים לתרדמת חורף, 
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כגון נחשים וכאלה שרק התעוררו מתרדמת קיץ ארוכה כגון שבלולי היבשה. זה 
הסוף של בריזות הקיץ, תמו השרבים של הסתיו, בא היורה שהנביט את זרעי 
הדגנים בשדות ורוחות החורף התגברו. שדות המזרע מכוסים בנבטים ירוקים 
צפופים הנראים כמו משטחי דשא ענקיים. בשדות הבור אפשר לראות את מגוון 
הגיאופיטים  האם.  צמחי  של  השלדים  לרגלי  שנבטו  הבר  צמחי  של  הנבטים 
שהוציאו את פריחתם מיד אחרי הגשמים הראשונים, בולטים בהדרם לאורך כל 
ימי החנוכה כגון: כדן קטן פרחים, בן חצב סתווני, כרכום חורפי, סתוונית היורה 

ובמקומות גבוהים גם ראשוני הרקפות.

אירועים
טו בכסלו תש"ו (1945) - בנירנברג שבגרמניה נפתח משפט פושעי המלחמה 

הנאצים (ימ"ש).

נגזר דינם של מנהיגי הנאצים הנפשעים במשפטי נירנברג המפורסמים. 
נירנברג שבגרמניה לאחר מלחמת  בסדרת 13 משפטים שנערכו בעיר 
העולם השנייה (השואה). הועמדו למשפט ראשי הס.ס. ומערך השמדת 
נגד  ופשעים  המלחמה  פשעי  באשמת  הנאצית  בגרמניה  המיליונים 
לעונש  נידונו  הנאשמים  מבין  עשר  שנים  עם.  רצח  ידי  על  האנושות 
מוות. אחד מהם נידון שלא בפניו לאחר שהספיק להימלט ואחד התאבד 
להורג  הוצאו  הנאשמים  עשרת  הדין.  גזר  ביצוע  לפני  ספורות  שעות 
בתלייה וגופותיהם נשרפו במחנה הריכוז דכאו, שם עונו כמאתיים אלף 

יהודים שעבדו בפרך ועשרות אלפים נהרגו.

מדהים ביותר לגלות כי כבר במגילת אסתר שנכתבה לפני קרוב ל-2,400 
מובהקים  רמזים  נמצאו  הקודש  ברוח  ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנה 
שלוש  ישנן  המן  בני  בעשרת  הרשעים.  של  וסופם  נירנברג  למשפטי 
והן  האחרות  האותיות  לעומת  בהקטנה   - "בזעירות"  שנכתבות  אותיות 
מרכיבות את האותיות תש"ז היא שנת הוצאתם להורג בתלייה. במשפט 
נהרגו עשרה - כנגד עשרת בני המן - אחד מהפושעים צעק רגע לפני 
שנתלה "פורים 1946". הם הומתו בתלייה על עץ בדיוק כמו עשרת בני 
המן ושם המפקד התליין האחראי היה ג'ון וודס (woods). הם נתלו בחג 

הסוכות בהושענא רבה תש"ז (1946) - 16 אוקטובר 1946.

יז בכסלו תש"ח - כט בנובמבר 1947 - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-
ישראל והקמת מדינה יהודית.

האו"מ  להכרעת  ארץ-ישראל  בעיית  את  העבירה  שבריטניה  לאחר 
העצרת  מינתה  בינלאומי,  לחץ  ובעקבות  המחתרות  מלחמת  בעקבות 
הכללית של האו"מ ועדה מיוחדת לבדוק את הבעיה על בוריה ולהגיש 
הצעות. רוב חברי הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות -
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יהודית וערבית - והשארת ירושלים בפיקוח בינלאומי.

היהודי  ליישוב  שהוקצה  השטח  של  והמוגבל  המקוטע  האופי  חרף 
רקדו  ויהודים  התוכנית  את  היישוב  הנהגת  קיבלה  החלוקה,  בתוכנית 

משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ ישראל.

התקפה  התוכנית.  את  לחלוטין  הערבים  דחו  היהודים  שמחת  לעומת 
ערבית על אוטובוס יהודי סמוך ללוד פתחה את השלב הראשון במלחמת 

העצמאות.

כה בכסלו - ג' תקצ"ו, 164 לפני הספירה - חנוכה. 

חג החנוכה נחוג במשך שמונה ימים, מ-כה בכסלו עד ב או ג בטבת (תלוי 
אם חודש כסלו של אותה שנה חסר או מלא), לציון ניצחונו של יהודה 
המכבי וחילו על היוונים והמתייוונים ולזכר טיהור המקדש וחנוכתו ב-כה 

בכסלו בשנת 164 לפנה"ס.

ניצחונם של המכבים הביא לשיחרורה של ארץ יהודה משיעבוד זרים, 
לביטול הגזירות שגזר אנטיוכוס הרביעי (אפיפנוס) על היהודים (איסור 
בבית  העבודה  לחידוש  ועוד),  מילה  ברית  איסור  השבת,  שמירת  של 

המקדש ולכינונה של מדינה יהודית עצמאית.

להדליק  יכלו  לא  להיכל המחולל,  נכנסו המכבים  בכסלו, כאשר  ב-כה 
את נרות מנורת המקדש, כי לא מצאו שמן טהור מפני שהיוונים טימאו 
את כל השמנים. נמצא רק פך שמן טהור אחד בחותמו של הכהן הגדול, 
שמונה  דלק  והשמן  נס  להם  ונעשה  אחד,  ליום  להספיק  היה  שאמור 
"חנוכה"  השם  מקור  ע"ב).  כא,  שבת  מסכת  בבלי,  תלמוד  (ראה  ימים 
חנו  וצבאם  כה: המכבים  חנו   - חנוכה  ויש המסבירים:  בחנוכת המזבח. 

ב-כה בכסלו לאחר ניצחונם.

זה מאבק מתוך  היה  רוחני. לא  הייתה על רקע  מלחמתם של המכבים 
רצון להשתלט, אלא מאבק מתוך רצון לחיות חיי יהדות מלאים ולהתנער 
מכל כפייה של שלטון זר. לזכר נס פך השמן, המסמל את הפן הרוחני 

הזה של החג, אנו מדליקים את נרות החנוכה.

בנוסף ליום חנוכת המזבח בחנוכת בית חשמונאי אירעו ביום זה מאורעות 
רבי משמעות בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסלו נסתיימה מלאכת 

המשכן במדבר, וכן חנכו את המזבח וההיכל בימי חגי הנביא.
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משוט בארץ - פתרון חידון בידיעת הארץ   

אב ובנו הלכו יחדיו שלושה ימים. שמו של האב מופיע בשם בסיס חינוך     [1
והדרכה של צה"ל, ושם בנו נרמז במושב שהוקם בעמק חפר עבור העולים 
בעלייה החמישית. בדרום השרון הוקם קיבוץ עבור ניצולי שואה מתנועת 
דרור הנושא את שם בעל החיים שהיווה תחליף לבן הנזכר למעלה. עם 
האב והבן הלכו עוד שניים ששמו של האחד מהם רמוז בשמה של שכונה 
כל  ישראל.  מדינת  של  הראשון  האוצר  שר  ע"ש  הנקראת  חדרה  בעיר 
הסצנה הנזכרת לעיל מופיעה בפסיפס של בית כנסת עתיק המצוי בתוך 

קיבוץ במזרח עמק יזרעאל ושימו לב האתר נקרא ע"ש הקיבוץ השכן.

ד. אליעזר קפלן;         ג. קיבוץ אייל;  יצחק;  ב. בית  א. שערי אברהם;  פתרון:   
ה. חפציבה נקרא ע"ש בית אלפא

בין הראשון לעשירי לעולם תחול שבת ששמה כשם מושב עולים שהוקם    [2
הנוראים  הימים  עולים מלוב. מספר  ידי  בנגב המערבי בשנת 1950 על 
רמוז בשמם של שני יישובים - הוותיק יותר יישוב קהילתי שנוסד בשפלה 
על יד גדרה ב-1954 ונקרא כך ע"ש מניין חברי ביל"ו שהקימו את גדרה, 
הרוגי  ע"ש  ונקרא  רפיח  בפיתחת  הוקם  שבתחילה  מושב  יותר  הצעיר 
שלום.  לפיתחת  הועתק  סיני  פינוי  ועם  בסמוך  שאירעה  מסוק  תאונת 
מחולות  העתיקה  בעת  התקיימו  הנוראים  הימים  למניין  האחרון  ביום 
במקום שסמוך לתל העתיק המשמר את שמו, הוקמה התנחלות גדולה 
במקרא  המצוין  האירוע  את  הערבי  בשמו  משמר  הסמוך  העמק  וגם 

ובמשנה בסוף מסכת תענית.

במוצאי היום הקדוש בשנת תש"ז בזמן שלטון אלביון הוקמו 11 נקודות   
דתי  גרעין  ידי  על  והאחרת  המזרחי  הפועל  גרעין  ידי  על  האחת  בנגב, 

מהפלמ"ח.

פתרון: א. שובה; ב. עשרת; ג. נתיב העשרה; ד. שילה; ה. סילון; ו. מרג' אל   
עיד (=עמק החג); ז. סהל אל בנת - עמק הבנות; ח. כפר דרום; ט. תקומה.



15

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

אחרי הימים הנוראים אנו חוגגים מחוץ לבית את אחד משלושת הרגלים    [3
ששמו רמוז בתל הנמצא דרומית לבית שאן ומעבר לירדן. בערבית שמו 
תל דיר עלא והגמרא מכנה אותו תרעלה - שם עבר יעקב בדרכו ארצה 
כנען. עיירה ערבית בצפון סיני נושאת אף היא שם המרמז בתרגומו לשם 
החג. רמז לכך תוכלו למצוא גם בשיר השירים א:טו ובמשנה כלאיים פ"ו 

מ"א-מ"ב.

פתרון: א. תל סוכות; ב. אל עריש; הסוכות ערשנה רעננה (= עריש שבגפן)   
ג. רביבים; ד. בית עריף.

בחג זה אנו נוטלים כמה מינים. כשם הגבוה שבהם מועצה אזורית בדרום    [4
הארץ, וכן שמה של עיירה ערבית ברצועת עזה בה היה המקום בו היה 
- כולם  וכן נקראה בערבית מצודה הנמצאת בסיני  כנראה בעבר מנזר, 
על שם העץ ופריו. יחד איתו ניטל גם פרי ששמו מצורף ל"אחוזה" באזור 
ניצולי  לעולים  נוער  כפר  נקרא  בחבורה  והעבות  הסבוך  כשם  שפיר. 
השואה ויוצאי צפון אפריקה. וביתו של האחרון מקבוצה זו שהיה בצפון 
ים המוות, ניטש והוחרב במלחמת העצמאות ובמקומו נבנה קיבוץ גשר 
אלו  ענפים  כי  סוכה  במסכת  מציינת  המשנה  החוף.  מישור  בצפון  הזיו 
הובאו ממקום סמוך לירושלים ששמו הלועזי היה קולוניה. את הענפים 
שהביאו משם היו זוקפים בצידי המזבח ומתפללים ביום השביעי וביום 

השמיני תפילות המייחלות להורדת גשמים.

העברית הקדומה וה"יפה" ייחדה מילים נרדפות לגשם, באחת רמוז שם   
קק"ל  אדמות  על  ניסיונות  תחנת   - כמצפה  הקרקע  על  שעלה  קיבוץ 
בנגב בזמן השלטון המנדטורי ומושב נוסף בחבל מודיעין המיושב על ידי 

עולים מתימן.

פתרון: א. תמר; ב. דיר אל בלח; ג. קלעת הנחל; ד. אחוזת אתרוג; ה. כפר   
הדסים; ו. בית הערבה; ז. קולניה אמוסה (=מוצא) ח. רביבים; ט. בית עריף.

שם הפותר:

אשר חדד - לוד
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חומר עיוני למדריכה

1. להדליק נר (של) חנוכה
ד"ר אברהם גוטליב

מאז ומעולם, החנוכיה היא סמל לחג החנוכה שקבעו חז"ל. בשנת 164 לפנה"ס, 
הירואי  במרד  היוונים  על  ובתבונה  בחכמה  גברו  המכבים,  שהם  החשמונאים 

תקיף ובניצחונם על היוונים הבטיחו את קיומנו אנו בארץ ישראל. 

'על הניסים' לחנוכה, שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, מתוארת  בתפילת ההודיה 
המזימה היוונית שכשלה, לצד ההצלחה היהודית העילאית:

ָך     ַעְמּ ַעל  ָעה  ָהְרָשׁ ָיָון  ַמְלכּות  ָעְמָדה  ֶשׁ ְכּ ּוָבָניו.  מֹוָנִאי  ַחְשׁ ָגּדֹול  ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ
ֵעת    ים ָעַמְדָתּ ָלֶהם  ְבּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ י ְרצֹוֶנָך: ְוַאָתּ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּ ִכּ ָרֵאל ְלַהְשׁ ִיְשׂ
ים   ים. ְוַרִבּ ִשׁ ַיד ַחָלּ יָנם. ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָתּ ִגּבֹוִרים ְבּ ָצָרָתם. ַרְבָתּ ֶאת ִריָבם. ַדְנָתּ ֶאת ִדּ
יָת  ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ּוְלָך ָעִשׂ יִקים. ְוֵזִדים ְבּ ַיד ַצִדּ ִעים ְבּ ַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָשׁ ים. ּוְטֵמִאים ְבּ ַיד ְמַעִטּ ְבּ
ְך  ַהיֹּום ַהֶזּה: ְוַאַחר ַכּ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכּ יָת ְתּ ָרֵאל ָעִשׂ ָך ִיְשׂ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ם ָגּדֹול ְוָקדֹוׁש ְבּ ֵשׁ
ָך.  ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ ָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבּ ֶשׁ יֶתָך. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָדּ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵבּ ָבּ

ְמָך ַהָגּדֹול. ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ְוָקְבעּו ְשׁ

האיכות גברה על הכמות: ה' יצר חילוף יוצרות מדהים. מסר את היוונים ובכללם 
במזיד,  רע  (שעושים  והזדים  הרשעים  הטמאים,  הרבים,  הגיבורים,  המתיוונים 
בכוונה) ביד בני ישראל החלשים. שהם, המעטים, הטהורים, הצדיקים, עוסקי 
המעטים  והליכות.  בנימוסים  כראוי  אותה  ומיישמים  תורה  הלומדים  תורתך, 
החלשים הם טהורים וצדיקים אשר עוסקים בתורה ומיישמים אותה כראוי. הם 
הם, הגיבורים האמיתיים באופן מעשי.מוסרי-ערכי בשילוב טקטיקה של תבונה 

ויעילות, היוצרת איכות מנצחת הגוברת על הכמות.

על כן לזכר הנס הלאומי-קיומי הענק, אנו מברכים כברכה ראשונה: "להדליק 
מבחינת  הדבר  אותו   - הך  היינו  וזה  בגירסה  תלוי  חנוכה",  "של  או  חנוכה"  נר 
נר של חנוכה. בנוסף אנו מברכים ברכה   = נר חנוכה  המשמעות של השייכות: 
שנייה " שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", במשמעות של נס על-
זה  ובזכות  לאבותינו  נעשה  שהנס  לו  שותפים  אנחנו  שאף  דורות  לדורי  זמני 
הטוב  ולהוקיר את  להעריך  היטב  יודעים  כבני תרבות  ואנו  לנו הצאצאים.  גם 
שאנו זוכים לו בעולם וליישם את הכרת הטוב. ביום הראשון מברכים גם ברכה 
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הטוב:  הכרת  מתוך  והייחודי  הניסי  המעמד  לייחוד  "שהחיינו"  ברכת  שלישית 
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

ממוקדת  אבל  דליקה  ליצור  הוראתה:  דל"ק,  'להדליק' מהשורש  הפועל  צורת 
בשליטה ולאורך זמן. ידועים כינויי המשל של צורת הפועל 'להדליק' במשמעויות 
ולהשיג אותו.  – לעקוב אחרי מישהו, למהר  'לדלוק אחרי מישהו'  כגון:  שונות, 
וכן 'משהו מדליק' זה: משהו ייחודי ומיוחד, בולט ורב רושם שכדאי לראותו או 
לרוכשו אם ניתן. משהו, מגרה ומפתה, משהו שנעשה באופן מיטבי. 'לתדלק את 
הגוף' פירושו, לאכול ולשתות, להזין את הגוף במזון ושתייה כמו שמתדלקים את 
הרכב בדלק שהוא חומר בערה והתנעה כדי שהרכב יוכל לנוע. הדלק בהשאלה 

בלשון משל, הוא האוכל והשתייה של הרכב.

מחלקי  באחד  חולני  תהליך  'דלקת':  במינוח  נמצאת  נוספת  מושאלת  הוראה 
וכו'.  כליות  דלקת  בגרון,  דלקת  כמו,  ואודם,  כאב  נפיחות,  חום,  מלווה  הגוף, 
הדלקת היא "דליקה", "שריפה" באחד מחלקי הגוף בגוון – צבע אדום וניגזרותיו, 

גוון של בעירה, כאשר המצב הוא "דליק", "פתוח", מגורה ופגוע.

חנוכה  נר  הדלקת  מתוך  הנובעת  מובנים,  רבת  סימלית  משמעות  כן  אם  יש 
בכוונה ראוייה, היוצרת קדושה עילאית. עם ישראל המאוחד, מדליק בכל שמונת 
היא  ההדלקה  פעולת  ישראל.  כלל  של  האחדותי  חנוכה'  'נר  את  החנוכה  ימי 
כשלעצמה "מדליקה", מיוחדת וייחודית, מרשימה ועושה רושם, הזוכה לתשומת 
לב של האדם המדליק והזולת. הדלקת נר חנוכה היוצרת הארה של אור ושמחה, 
היא מתבקשת, אתגרית וסוחפת, היוצרת באדם כבן אנוש חומרי וגשמי, סיפוק 

נפשי של תקווה בשאיפה להגיע להישגים מיטביים בחיים.

חנוכה  נר  ישראל בהדלקת  בני  אותנו  זיכו  החיל,  גיבורי  החשמונאים המכבים 
קיומי- נס לאומי  היא  הנר דאז,  דורות. הדלקת  לדורי  ישראל  של אחדות עם 
אל  הנכנס  אור  ישראל,  לעם  האור  את  מביאה  ממוקד  באופן  בשליטה  ניצחי 
הלב, הרגש והמצפון ויוצא ממנו. האדם לוקח גפרור או מצית ומדליק את הנר 
והופך אותו מיידית מחפץ דומם להארה פיזית ובמיוחד נפשית-רוחנית. לדומם 
פתאום, יש משמעות עילאית ומיטבית. הנר נהפך למשהו "חי", משהו משמעותי, 
שהאדם מתבונן בו היטב. וכידוע כפי שלימדנו שלמה המלך החכם מכל אדם 

(משלי כ, כז):

ֶטן. ל־ַחְדֵרי־ָבֽ ׂש ָכּ ֵפ֗ ת ָאָד֑ם חֹ֝ ַמ֣         ֵנ֣ר ה' ִנְשׁ

לפי 'פשוטו של מקרא', נשמת האדם היא נר שה' הדליק בתוך גוף האדם עם 
התהוותו ברחם אמו. נר, הדולק ומאיר כל ימי חייו של האדם עלי אדמות. לנשמה, 
מורדות ועליות, כמו הנר דולק שבדרך כלל מאיר היטב ולפעמים מהבהב ומאיר 
קצת פחות ולאחר מכן יותר ולבסוף לפתע דועך. זוהי רגישותה הפיזית ובמיוחד 
הנפשית רוחנית של נשמת האדם שהיא מאוד מאוד עדינה, מורכבת ו"שברירית" 

במהותה.
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מעשי  באופן  כן,  אם  הוא  האדם  בגוף  המצוי  והרוחני  הקדוש, השמיימי  ה'  נר 
הוא  בפסוקנו  ה'  נר  האדם.  נשמת  והחומרי,  הגשמי  העשייה  עולם  בעולמנו 
ומאירתו"  בו  ה' הוא נשמת האדם ה"דולקת  נר  הנושא של שני חלקי הפסוק: 
כל ימי חייו, והוא גם "מאיר וחושף" את פנימיות האדם לפי התנהגותו והליכותיו 
של  הפנימיים  איבריו   - בטן"  "חדרי  כל  על  שולט   – חולש  ה'  ברייתו.  מטבע 
האדם כולל מחשבותיו ובמיוחד בכליות ובלב כתופעה ריגשית. מה שמעיד על 
אפשרות הבחירה החופשית לטוב וחלילה לרע, העומדת לרשות האדם, במסגרת 

ההשגחה הפרטית של ה' בורא העולם בעולמו.

באופן טיבעי מתקשר 'נר ה' ', כמושג חינוכי-ערכי למושג 'נר מצוה ותורה אור', 
כדברי שלמה המלך החכם מכל אדם במשלי (ו, כג):

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחִיּים ּתֹוְכחֹות מּוָסר, ִכּ

אלטשולר  דוד  ר'  דוד',  ה'מצודת  מקרא',  של  'פשוטו  לפי  לבאר  שמיטיב  כפי 
מגדולי פרשני התנ"ך בפולין  (המאה ה-18):

כי נר מצוה - המצוה שאדם עושה מאירה לו כנר, והלומד תורה היא לו כאור 
היום,  והשומע תוכחת מוסר הוא לו דרך המביא חיים.

זיכנו  ה'  יחד.  ו-'תורה אור' גם  'נר מצוה'  כן צירוף שתי התקבולות:  לפנינו אם 
מצוות.  רבים:  בלשון  הוראתה  קיבוצית  בלשון  המצוה  כאשר  ובמצוות,  בתורה 
דהיינו, תורתנו הקדושה שה' נתן לנו בטובו, היא תורת חיים, המחנכת אותנו כיצד 
לחיות. תורה, שנועדה להיות אור, כנר לרגלינו לכל הליכותינו. זאת באמצעות, 
המוסרי-ערכי  במישור  דרכנו  חיובית  ומנתבת  המאירה  שבתורה  המצוות 
כמתבקש בחיינו עלי אדמות. כך, ש'תורה אור', מהווה תקבולת משלימה ל'נר 
מצוה'. הנר הוא הנשמה שטבע ה' בגוף האדם. יסוד חיות התורה והמצוות הוא, 
להאיר ולנתב כראוי וכיאות את הליכותינו מוסרית-ערכית ולהשתדל ו"להשגיח 
ולשמור עלינו שחלילה לא ניפול ושלא ניכשל", כטיבעם של בני האדם מטבע 

ברייתם, שהרי:          

ֻעָריו ! (בר' ח, כא). ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנּ

באופן  חנוכה  נר  החינוכית העמוקה אשר טמונה בהדלקת  היא הסימליות  כך 
"מדליק", בפעולה ובתוצאתה, באופן מרשים ובולט לפני ולפנים בחוץ ובפנים, 

ברחוב, בבית ובנפש הפרט והכלל של עם ישראל המאוחד. 
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2. סמל פך השמן
ונצחי  רובד עמוק  יוון מצליחה לטמא, מסמל  הפך הקטן הטהור החבוי, שאין 
בתרבות היהודית שאין יד ההתבוללות נוגעת בו. גם כאשר הרבדים החיצוניים 
של התרבות היהודית נפגעים מהשפעות זרות, ישנו גרעין קשה עמיד, שנותר 
שנפגעו  הרבדים  כל  את  לשקם  מסייע  זה  קשה  גרעין  ובטוהרו.  בתמימותו 
ולשחזר את התרבות המקורית. הפך הקטן גונז בתוכו עוצמה רבה ובכוחו להאיר 

שמונה ימים!!

 

3. שאיפה תמידית
מבימת  ותרבויות  עמים  לירידת  היסטוריוסופי  הסבר  מציע  קוק  הראי"ה 
התרבותית  השאיפה  מידת  לפי  נקבע  העמים  חיי  אורך  לדעתו,  ההיסטוריה. 
שלהם. אין חיים בלא התקדמות ובלא שאיפה לעלייה. עם שהגיע לשיא ושמיצה 
את הפוטנציאל התרבותי שהיה גנוז בו, דורך במקום, ואחר כך מתנוון ונופל. זהו 

סוד נפילתן של האימפריות הגדולות.

לאומתנו העתיקה אין עוד עד כה נקודה אחת של זמן יציאה אל הפועל הגמור, 
כי היא תמיד הולכת ומתעלה.

אומה המרגישה בעצמה שהיא עומדת על מרום פסגת שלמותה, צפוייה לירידה 
ולכיליון.

עם עולם יכול להיות רק עם כזה, שההתעלות התמידית חתומה על דגלו".

מאמרי הראי"ה, עמ' 280

בכל  והאין-סופית  המתמדת  שאיפתה  היא  היהודית  התרבות  ממאפייני  אחד 
תחומי המוסר והרוח. היהודי מעולם לא הסתפק בהישגים שהיו בידו. הוא תמיד 
שאף לבנות חברה צודקת יותר, מוסרית יותר, מאמינה יותר, ערכית יותר. הראי"ה 
קוק טוען שאין אף תחום שבו עם ישראל מיצה את עצמו (זהו פירוש המשפט: 
"לאומתנו העתיקה אין עוד עד כה נקודה אחת של זמן יציאה אל הפועל הגמור") 

זהו סוד נצחיותה של התרבות היהודית.

את החתירה האין-סופית של עם ישראל אנו יכולים לראות בנטייה של היהודים 
שביב  כל  אחר  ותרו  חברתי  לתיקון  תנועה  בכל  השתלבו  יהודים  למהפכנות. 
צדק. הספרות הרבנית הענפה בתחומי הפילוסופיה והמוסר היהודי הם מאמץ 
אינטלקטואלי יחיד במינו לנסח בצורה שיטתית את השאיפה העזה של העם 
ועלייה  שאיפה  פוסקת.  בלתי  רוחנית  ולהתקדמות  מתמדת  לעלייה  היהודי 
תכונת  את  לה  המעניקות  והן  תרבותנו  של  המובהקים  מסימניה  הן  מתמדת 

הנצחיות.

באדיבות "במעגל הזמנים", בית הרב
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א. מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

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

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

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

או נמוך משאר הנרות.

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

לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע).

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

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו. 

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

פי הגרא"ח נאה).

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

השמן ניתן להדליק יום נוסף אם מתנה מראש.

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

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

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

בעוד שמדליק את שאר  לילה,  אותו  החיוב של  נר  לאחר שהדליק את  יב. 
ההדלקה  אחרי  תיבות.  ל"ו  בו  שיש  בנוסח  הללו  הנרות  יאמר  הנרות, 

 

דינים
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ובעדות  שיר  מזמור  בנגינות  ולמנצח  הבית  חנוכת  שיר  מזמור  אומרים 
אשכנז אומרים מעוז צור.

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

בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

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

בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

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

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

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

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח. 

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות  יט. 
וסופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס‘ 65 - חשוון-כסלו  /                                               
מאת: שילה הרשושנים 

במאוזן - מימין לשמאל:
בגולה;  היהודיות  הקהילות   (1
 (11 עני;   (10 היום;  מתפילות   (6
ערבית  לפני  הנאמרת  התפילה 
חרדית  עיר   (14 שבת;  בערב 
אחת  המקודשת  שנה   (15 (ר"ת); 
לכל  כינוי   (17 שנה;  לחמישים 
לאותו  הנשואות  מהנשים  אחת 
העיר   (18 לרעותה;  ביחס  בעל, 
לפני  הרצל  זאב  בנימין  נקבר  בה 
 (20 לישראל;  עצמותיו  שהועלו 
 (21 ישראל;  של  הראשון  המלך 
אחד משבטי ישראל; 23) קידומת 
בליטה   (26 בסיס;   (24 הולנדית; 
בלעז;  בית-מרזח,   (28 גיאוגרפית; 
תל- ליד  עיר   (30 טהור;  נקי,   (29
הראשון;  המספר   (32 (ר"ת);  אביב 
לכאלו  או  לניצולים  ברכה   (33
שעשו את דרכם הארוכה בשלום; 
 (40 (כ"מ);  חתונה   (39 סימן;   (37
שהייה;  חיכוי,   (41 הפרה;  געיית 
43) יחידה צבאית גדולה (בצבאות 
זרים); 45) סוגה ספרותית; 46) אחד 
 (48 לח);  (שמות  המקדש  מכלי 
באמצעות  המופעלת  מכנית  ידית 
הרגל ומשמשת להפעלת כלי-רכב 
ומכשירים שונים; 49) לוח המשקף 
את הדמות הניצבת מולו; 50) קפל 
מחזור,   (53 במים;  חי   (51 בבגד; 
סיבוב מלא; 54) כשלון, תקלה; 57) 
תפילה   (60 ג);  (חבקוק  כנעני  אל 
ההשכמה  לאחר  מיד  הנאמרת 
בבוקר; 64) פולמוסן; 66) ביחידות; 

67) שר-צבא מלך ארם (מלכים ב ה); 70) מאורה (כ"מ); 71) אחת מתרומות הכהונה; 73) נמס, רך; 74) ברכה 
הנאמרת במוצאי-שבת ובמוצאי-יום-טוב; 75) כך מכונה חפץ האסור בטלטול בשבת וביום-טוב.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) שניים; 2) ציפור-שיר זעירה; 3) מין ילקוט (מלכים ב ד); 4) תן!; 5) משפחת כהנים גדולים שהייתה ידועה 
לשמצה (מסכת פסחים דף נז עמוד א); 6) זקן, קשיש; 7) חג כלולות; 8) עיר שרבי יוחנן בן זכאי ביקש 
להצילה ואת חכמיה לאחר חורבן ירושלים (מסכת גיטין דף נו עמוד ב); 9) בעזרתה צלח נח את המבול 
(בראשית ו); 12) קל-דעת; 13) מן הצאן; 16) עץ מהגדולים בעולם, גדל באפריקה; 19) היא מדינתנו; 22) 
נאמרת כאשר יוצאים לנסיעה ארוכה; 24) שקע באדמה הסגור מכל הכיוונים על-ידי שטח גבוה יותר; 25) 
אחד מן הטעמים; 27) טקס דתי בו ניתן כסף לכהן בגין שחרור בן בכור לאם מקדושתו; 29) ניצחון בתחרות; 
31) אבן לא מסותתת; 34) שמחה, צהלה; 35) אחד מנביאי תרי-עשר; 36) ממול; 38) מספרי היסוד של הדת 
היהודית, תלמוד; 40) צורת התיישבות חקלאית; 42) מסכת תלמודית בסדר קודשים; 44) אחד המשיחים 
בו  נוזל לכתיבה; 52) מקום לדוש   (50 א); 46) קיים; 47) בת-קול;  נב עמוד  (מסכת סוכה דף  יבוא מבניו 
תבואות; 55) פסל או מצבה לעבודת השמש (ויקרא כו); 56) דתם של בני-ישראל; 58) מאותיות האלפבית 
העברי; 59) סופר ומחזאי רוסי (1904-1860), בין יצירותיו: "השחף" ו"הדוד וניה"; 61) אחת ממכות מצרים; 
62) ראשון יצורי האנוש; 63) אביו של ישעיהו הנביא (ישעיהו א); 64) הכוכב הזוהר ביותר במערכת הכוכבים 
"נבל" (לירה); 65) אחת התנועות החסידיות (ר"ת); 68) מישור מוקף הרים; 69) אחד מכוכבי-הלכת; 71) מין 

משקה; 72) גוף שלישי רבים.
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פעולות

                א. חג חנוכה

1. משחק תחנות לחנוכה
ניתן להכין כרטיסי משימות עם שעשועי לשון (הוא והיא, מצא את הנר, מצא 

את המשותף, מילים מבולבלות ורמזים ופתגמים).

מחלקים את החניכים לחמש קבוצות - כל קבוצה תתמקם בתחנה שונה.  •
לכל תחנה מוקצבות כ-6 דקות.  

תשובות  בדפי  הקבוצות  ימלאו  שבוצעו  למשימות  הפתרונות  את    •
קבוצתיים שיקחו אתם בכל התחנות.

קבוצה  הקבוצות.  שצברו  הנקודות  סה"כ  את  השופטים  יבדקו  בסיום    •
שצוברת את מרבית הנקודות היא המנצחת.

א. הוא והיא לחנוכה

היאהוא

מאירה (נורה)מאיר (נר)1.

שקופה (שמשה)משרת (שמש)2.

נזקקת לדיאטה (שמנה)משמש לטיגון (שמן)3.

מנצחת במצור (יהודית)מנהיג המרד (יהודה)4.

מאכל בחנוכה (לביבה)אבר החיים (לב)5.

שם ילדה (אורה)ההפך מחושך (אור)6.

מילה נרדפת לשריפה (דליקה)משתמש להתנעת המכונית (דלק)7.

מילה נרדפת לאיסור (גזירה)ירק גינה כתום (גזר)8.

רכה ומלאה בשמן (סופגניה)רך ומלא בחורים (ספוג)9.

שם חג (חנוכה)מה שמקבל ילד בבית ספר (חינוך)10.

ברחה (נסה)הוא סוג קפה (נס)11.

היא עיר בארץ (יבנה)משם הגיעו אוייבי המכבים (יוון)12.

מושל תורכי (פחה)מצאו בו שמן (פך)13.
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ב. מצא את הנר ואת השמן ואת הנס

נחלץ לעזור (נרתם)1.

מוצר העשוי משעווה (נר)2.

אפשר להבין (נראה)3.

שנשפכו עליו מים (נרטב)4.

הצליח להיכנס לשינה עמוקה (נרדם)5.

קורה לעבד עברי שמבקש להישאר בעבודתו (נרצע)6.

שעובד בנגינה (כנר)7.

ג. מצא את המשותף

קפה, חנוכה, פורים (נס)1.

יוון, דוד, בבל (ממלכת)2.

מעות, לב, מכנס (כיס)3.

יישוב, לוחמים, ספר (מכבים)4.

זבל, שמן, גגון (פח)5.

שבת, חג, שלווה (נר)6.

הנוער, תימן, הגג (עליית)7.

חנוכה, נסיעה, אבטלה (דמי)8.

ליל שבת, ידים ורגליים, שם שמיים (קידוש)9.

ד. סדר את המילים הרשומות באי סדר

מביך (מכבי)1.

בני סבו (סביבון)2.

פס הגיון (סופגניה)3.

כן חויה (חנוכיה)4.

מאין חושם (חשמונאים)5.

ותה מתי (מתתיהו)6.

ניכס אוטו (אנטיוכוס)7.

מעין ודי (מודיעין)8.

הרמון (מנורה)9.
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ה. רמזים ופתגמים

ביטוי הקשור במצב רוח (אור פנים)1.

ביטוי הקשור לתנועה - (אור אדום, אור ירוק)2.

ביטוי הקשור להדפסה (יצא לאור)3.

ביטוי הקשור בהערכת תנאים ומסיבות (לאור המצב, לאור הדברים)4.

ביטוי הקשור להברקה (מאיר עיניים, האיר פנים)5.

ביטוי הקשור לעולם האמת (נר נשמה, דעך נרו, אור גנוז)6.

ביטוי הקשור לשבחו של אדם (נרו יאיר, נר ישראל)7.

ביטוי הקשור להשפעה טובה על הפרט ועל הכלל (נר לאחד נר למאה)8.

ביטוי הקשור לבלש (חיפוש בנרות)9.

ביטוי הקשור לחסרונות ויתרונות (אורות וצללים)10.

ביטוי הקשור לחגים (נרות שבת, נר להבדלה, נר חנוכה)11.

ביטוי הקשור לבית המקדש (נר תמיד, שמן למאור)12.

ביטוי הקשור למורה (הולך לאורו, נר לרגלו, פתח פיך ויאירו דבריך)13.

2. חידונים לחג האורים

שם נוסף לחג/דומה לחגו של בן אגגא -

מלך רשע ואכזר / גזירות קשות גזר

אורים 

אנטיוכוס

אנטיוכוס ייעץ עצה / להחריבו הוא רצהב -

בית המקדשאבל לא עלה בידו / כי ה' היה בעדו

גדולהמילה השנייה על הסביבון שסב / מקבילה לעצום ורבג -

דמי חנוכהאותם מקבלים הילדים / שיקנו בה ממתקיםד -

בכל יום מימי החנוכה אותו אומרים / וללא דילוגים ה - 
וקיצורים

הלל שלם

זית זךלא סתם שמן היה בתוך הפך / אלא שמן ____ז - 

חשמונאיםמילה נרדפת למכבים / מזכירים אותה גם ב"על הניסים"ח - 

חנוכהשם החג

שמונה קנים לה ושמש / ומתחילה באות שמתחיל 
החומש

חנוכיה

זהב טהורהמנורה עשויה מזהב מסוג מסויםט -

שמן טהורומאותו סוג עשויים השמנים שמדליקים בה כולם
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מלכות שנקראה הרשעה / להשכיחם תורתך ולהעבירם י -
מחוקי רצונך רצתה

בני מתתיהו שלושה מתוך חמישה

יוון

יוחנן, יונתן, 
יהודה

כדבו נמצא שמןכ -

כ״ה כסלוירח והחג ומועדו

מאכל שהסבתא עושה לנכדים ולנינים / בשמן אותו ל -
אנחנו מטגנים 

לביבות

מתתיהוכהן גדול, חשמונאימ -

מודיעיןעיר המכבים

מכבימי כמוך באלים ה'

מוסיף והולךהגדרת בית הלל להדלקת הנר

נרותסך הכל בכל הימים / 44 בהם משתמשיםנ -

סביבוןבו משחקים הילדים / בכל הדורות ובכל הזמניםס -

על הניסיםתוספת הלל והודיה / בתפילה שלאחר הסעודהע -

פהנס גדול היה ________פ - 

צורמעוז _______ ישועתי.צ -

קידשנואשר _______, במצוותיו וציוונו.ק -

רביםמול המעטים עמדו _______ר -

שמן זית זךאותי מצאו בפך הלא הוא ___ ___ ___ש -

תורתךלהעבירם מחוקי רצונך להשכיחם _____ת -
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3. חידודים
בציור שלפניך נפלו שש שגיאות. התוכל למצוא אותן?

מהי האמירה המסתתרת בחידה? 

באדיבות "מעגל השנה" כסלו-טבת, משרד העבודה והרווחה



28

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

4. החנוכייה ל"בית" לאומי ומשפחתי
מסע לגילוי החנוכיה של משפחתי

כיצד נקשר את תולדות החנוכייה לתולדות המשפחה?

נקודת המוצא שלנו היא לעורר את הילדים להתייחס לזה, שאנו רוצים לדעת 
על החנוכייה של משפחתם.

אילו שאלות נשאל על החנוכייה?  -

אילו שאלות נשאל את משפחתנו?  -

הממצאים  את  לארגן  שיוכלו  כדי  אפשריות,  שאלות  בקבוצה  יעלו  החניכים 
החניכים  יביאו  אחדים  ימים  כעבור  אישית.  בחירה  כדי  תוך  שיאספו  והמידע 
חנוכיות משפחתיות למועדון, נערוך אותם במקום מרכזי, נשב מולם ונתבונן. כל 
חניך יציג את החנוכייה המשפחתית שלו. במעמד זה יועלו הגילויים המשותפים 
שאספנו  במידע  לערוך  אפשר  מיונים  אילו  לגלות  ננסה  החנוכיות.  על  שלנו 

ובחנוכיות שהבאנו.

נעלה את הממצאים שלנו ברובד המוחשי

צורות שונות של חנוכיות. מה הן מזכירות?  -

החומרים שמהם עשויות החנוכיות.  -

נזהה סמלים וכתובות המצויים עליהם. מה הם מזכירים?  -

נפתח תהליך יוצרני של שיחזור תולדות החנוכייה המשפחתית

כל חנוכייה תקבל תעודת זהות משפחתית הנבנית מן המידע, שלמד החניך על 
החנוכייה ועל משפחתו:

ארץ המוצא של החנוכייה?  -

גיל החנוכייה?  -

למי היא שייכת?  -

מאיזה חומר היא עשוייה?  -

כתובות וסמלים, המצויים עליה?  -

גלגוליה של החנוכייה המשפחתית שלנו?  -

כיצד מדליקים את החנוכייה במשפחתנו? בעדתנו?  -

הממצאים האישיים והכלליים ייצרו מעגל משותף של גילויים על משפחותינו, 
עדתנו או קהילת הורינו. בשלב זה עולים ממצאים, שמן הראוי להתייחס אליהם 
ולעורר את הרגישות אל הצפון בהם, כגון: "למשפחתי אין חנוכייה", "החנוכייה 
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של משפחתי - אבדה". או "החנוכייה של משפחתי היא זו שאני הבאתי מהגן או 
מבית הספר"...

שגם  למדים,  נמצאים  ואנו  הדבר?  קרה  כיצד   - השאלה  מתעוררת  ומכאן, 
לחנוכיות שאינן - יש סיפור משלהן.

שלב זה מסתיים בסיפורים שונים העולים ומצטרפים, תוך כדי המסע לגילוי 
החנוכייה המשפחתית. 

5. חזרה על מושגי חנוכה
התרגיל משלב גם הומור והפעלת דמיון.

מציירים על הלוח ציור של חבילה ומקריאים לחניכים את הקטע הבא:  -

"יהודי נמצא על הירח ואנו מסדרים עבורו חבילה לחג - מה נשים בחבילה?"  

זכרונם  פי  (על  חג  לאותו  השייכים  הפריטים  כל  את  לומר  החניכים  על   -
מהעבר, או על פי מה שלמדו עכשיו)

6. במחשבה תחילה (חידון)
ההכנה

לוקחים תמונה בנושא המתקשר לחג החנוכה או תמונה המרמזת על ניב,   �
כרטיסים.   22 מכינים  בריסטול.  בגודל   - לחג  הקשורים  פתגם  או  מנהג 
מאותיות  אחת  כרטיס  כל  על  ורושמים  התמונה  את  לגמרי  בהם  מכסים 

הא"ב (אפשר בצורת פאזל).

בחג,  הקשורות  שאלות  מחברים  או  בנספח  המצורף  הלקט  מתוך  בוחרים    �
שאלות  לחבר  ורצוי  אפשר  הא"ב.  אותיות  בכל  מתחילות  שתשובותיהן 

נוספות שיתאימו לגילאים שונים.

הפעילות

�  מחלקים את החניכים לשתי קבוצות.

שתשובתה  שאלה,  שואל  המדריך  מסויימת.  אות  מבקשת  אחת  �  קבוצה 
מתחילה באות זאת. השיבו נכון - מסירים את הכרטיס נושא האות ומגלים 
חלק מהתמונה, והקבוצה זכאית לבקש אות נוספת. לא השיבו נכון - עוברת 

השאלה לקבוצה השנייה, וכן הלאה. 

המשימה היא לגלות את התמונה.

כשחלק ניכר ממנה כבר גלוי, אפשר להציע לקבוצות לנחש מה התמונה. זיהו - 
זכו. לא זיהו - המשחק נמשך.
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רעיונות לשאלות

אוראחד המוטיבים בחנוכה

אנטיוכוסגזר גזירות הדת על ישראל

בית המקדשהיכן הונהג על ידי הסלווקים פולחן זאוס?

גרילהסגנון המלחמה בו נקטו המכבים?

גבינהאותה האכילה יהודית את המלך, על פי המדרש?

דבירכיצד מכונה בית המקדש ב"מעוז צור"?

הללאיזה קטע מוסיפים בתפילה בחנוכה?

הלניסטיתאיך נקראת התרבות היוונית?

ושחה לי בלאט...מהי השורה השלישית של השיר: "חנוכיה לי יש"?

רבי שניאור זלמן מלאדימייסד חב"ד יצא לחופשי בי"ט בכסלו?

חנהמי היא האם האמיצה?

טבתראש חודש שלו חל בחנוכה

אותם נוהגים יהודים לומר בשבת חנוכה

יוצרותתוכנם מלחמות הגבורה של החשמונאים?

כסלוהחודש בו אנו חוגגים?

לביבותמאכל לחנוכה?

מתתיהואבי משפחת החשמונאים?

מודיעיןמשם החל המרד?

נסמה המשותף לפך השמן, קריעת ים-סוף, שמש בגבעון דום?

סביבוןמשחק לחנוכה?

סופגניותמאכל לחנוכה?

על הניסיםמוסיפים בתפילה ובברכת המזון?

פרסום הנסאחד העקרונות בדינים ובמנהגים הקשורים לחנוכה?

צבאגוף היוצא למלחמה.

קורבנות הנשיאיםמה קוראים ל"מפטיר" בשבת הראשונה של חנוכה?

רני ושמחי בת ציוןמהי ההפטרה בשבת חנוכה?

שמשלא כולל את האיסור "אין לנו רשות להשתמש בהם"?

תשועותמילה מ"על הניסים" המתחילה באות ת?
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7. חידה טלפונית
אחת החברות במשק מעוניינת לשווק את אחד ממוצריה.  �

לשם כך היא פתחה קו מידע שמספרו: 4737542*.    �

לפי  (היעזרו בתרגום הספרות לאותיות  נסו לחשב מהו המוצר המתחבא   �
לחצני הטלפון).

מה הקשר של המוצר לימי החנוכה?   �

3 אבג

9 סעפ

4 מנ 5 יכל 6 זחט

?!,- 1 2 דהו

8 צק

#

7 רשת

* =+ 0
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש חשוון
פרשת נח

הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.       א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 
הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית. רמז ודוגמה: מ  ,  ם   
33   33                                                                                                                          

 

שלמד         "למדנו  ב)  ז,  בראשית  (רש"י  כי:  טהורה  בהמה  לקח  שנח  מכך  למדים  אנו   (1
נח  __"

     __   __   __    __                                                                                                                        

       9    5      7       3                                                                                                                          

אחת                     "שפה  א)  יא,  בראשית  (רש"י  המבול?  לאחר  בארץ  דיברו  שפה  באיזה   (2
לשון  ___"  

  __   __    __    __                                                                                                                       

1     10    11     9                                                                                                                         

הקב"ה לא יביא קללה פעם נוספת על האדמה כי: "כי יצר לב האדם  ___ מנעריו"           (3

    __    __                                                                                                                                       

15      5                                                                                                                                        

(רש"י  ולא כתוב "צדיק תמים"?  "ראיתי צדיק"  מה אנו למדים מכך שכתוב על נח     (4
בראשית ז, א) "מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם  ___  וכולו שלא  ___"   

   __     __    __     __   __                                                                                                             

        7        6     2       18      8                                                                                                             

מדרש אגדה על המילה 'טרף' הוא: (רש"י בראשית ח,יא) "ודרשו בפיה לשון מאמר.      (5

           אמרה:יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר  ___"

                        __   __    __                                                                                                                               

   33    10     7                                                                                                                                

      

ב)    לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את התשובה לשאלה: באיזה דורות הופיע 
הקשת בענן כאות שהקב"ה לא יביא מבול נוסף על הארץ לפי פירוש עיקר שפתי חכמים? 
"ר"ל לכך נכתב חסר לרמז שרק לדורות החסרים (ר"ל  ____) נצרך הקשת", על-ידי כתיבת 

כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.
   __     __    __     __   __                                                                                                             

33      6     15      1      5                                                                                                              
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פרשת לך-לך
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 
מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה: מ  ,  ם   
                                                                                                           1     1                                                                                                                            

פירוש רש"י ל"כבד מאד" - במקנה בכסף ובזהב הוא: (רש"י בראשית יג, ב) "טעון __"    (1

   __     __    __     __   __                                                                                                             

10      9      5        7      1                                                                                                              

מה עשתה שרה כשהיתה בחרן? (רש"י בראשית יב,ה) "ושרי מגיירת  ___"     (2

   __   __    __     __   __                                                                                                             

                         1      8       7       2     11                                                                                                             
מי יצא למלחמה כדי לשחרר את לוט?  (3

(רש"י בראשית יד,יד) "רבותינו אמרו __ לבדו היה"         __   __   __   __  __   __       

                                 22    3    18    8       6     5                                                                                                           

ציין את אחד מההגדרות למילה 'ערירי'. (רש"י בראשית טו,ב) "ערירי חסר  ___"    (4

     __   __   __    __                                                                                                                       

1      8     2      33                                                                                                                       

מי הודיע לאברהם שלוט נלקח בשבי? (רש"י בראשית יד,יג) "לפי פשוטו זה  ___"       (5

                        __   __    __                                                                                                                               

              20     9    18                                                                                                                                

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת טענתה של שרה כלפי אברהם            ב)  
כשביקש מהקב"ה שלא יהיה ערירי ולאחר שהגר התעברה מאברהם היא זילזלה בכבודה 
של שרה לפי פירוש רש"י.  "לא התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על  ___ והייתי אני 
נפקדת עמך ועוד דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני ושותק", על-ידי כתיבת כל 

אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.   
   __     __    __     __   __                                                                                                             

9       2       8       2     7                                                                                                               
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פרשת וירא
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה.   

אנו למדים מכך שמלאך ה' קרא להגר אודות בנה: "כי-שמע ה' אל-קול הנער" כי:   (1
(רש"י בראשית כא, יז) "מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו והיא קודמת 

    "___

__    __    __   __    __     __                                                                                           

                        3      7      9      6      1        3                                                                                            

מדוע הפכה אשתו של לוט לנציב מלח? (רש"י בראשית יט, כו)   (2

"במלח  ___ ובמלח לקתה"                                                        __   __    __    __            

 1      2      16    11                                                                                                            

אמר                                          החולה  את  "לבקר  יח,א)  בראשית  (רש"י  אברהם?  את  הקב"ה  ביקר  מדוע   (3
רבי חמא בר חנינא יום שלישי  ____ היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו" 

__    __    __   __    __     __                                                                                          

                     13      6      3     18      8        3                                                                                          

ח)                                                              כא,  בראשית  (רש"י  יצחק?  כשניגמל  אברהם  שערך  במשתה  השתתף  מי   (4
"משתה גדול. שהיו שם גדולי  ____ שם ועבר ואבימלך"          __   __    __    __    

                                     33    13     22    1                                                                                                              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את הטעם לכך שנכתב בסמיכות בפרשה  ב)   
לאחר-מכן  ומיד  תלדנה,  אבימלך  של  ושפחותיו  שאשתו  כדי  לקב"ה  התפלל  שאברהם 
כתוב: "וה' פקד את שרה" לפי פירוש רש"י, "ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא 
צריך לאותו דבר הוא נענה  ____", על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי 
שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.                                                     __   __    __    __    

1      3     11     6                                                                                                             

פרשת חיי שרה
ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית. רמז ודוגמה:  נ  ,  ן    ,  פ   ,  ף

                                                                                       11   11    13 13                                                                                                                            
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הדבר שאמרו לבן ובתואל לעבד אברהם כשבא לקחת את רבקה לאשה ליצחק הוא:    (1
"מה'  ____  הדבר" (בראשית כד, נ)                                                  __    __     __

                 9       5         7                                                                                                                  

לסוחר   ___ כסף  הוא:  טובים  מהלכים  לו  שיש  כסף  טוב,  לכסף  בפרשה  הביטוי   (2
(בראשית כג,טז) (בכתיב מלא)                                                  __   __    __     __

            18      12      1     4                                                                                                            

נקרא:                                                       יצחק  לבנו  אשה  למצוא  עבדו  את  אברהם  שלח  שאליו  המקום   (3
ארם - ___                                                                        __     __   __    __   __

22     7     18     8      13                                                                                                   

האיש שאברהם קנה ממנו את השדה שבו היתה מערת המכפלה הוא:  __     (4

__  __    __   __   __                                                                                                      

  13    1     18   11     4                                                                                                       

              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את התשובה לשאלה: מהו הדבר שבו כיסתה  ב)  
רבקה את פניה כאשר ראתה את יצחק? על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה 

כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.                                             __   __    __     __

11       7      4      5                                                                                                                     

 

חודש כסלו
פרשת תולדות

הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   
הערה: מספרים אלו אינם גימטריה.  

אבימלך מלך על פלשתים ב-___                                                    __    __   __   (1

 1       1      6                                                                                                                   

 

העיר ששמה ניתן לה בעיקבות הברית שנכרתה בין אבימלך לבין יצחק.    (2

באר-___                                                                                            __   __  __   

9     4      7                                                                                                                     

עשו מכר את בכורתו ליעקב תמורת לחם ונזיד  - ___       __    __   __  __  __      (3

                                                                                            5     3     7     2      9                                                                                                       
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ביטוי המתאר: יבול רב ביותר, תוצאות מצויינות.  מאה - ___             (4

                             __   __   __   __    __                                                                                                   

5      3      1      9      7                                                                                                    

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את המילה בפרשה המתארת שיעקב יהיה  ב) 
שמצאת  כפי  לה  המתאים  המספר  מעל  אות  כל  כתיבת  על-ידי  אחיו,  על  ומושל  אדון 

בפיתרון השאלות שלעיל.                                                                   __   __   __   __    
1      3     4      6                                                                                                                

פרשת ויצא
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 
הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית. רמז ודוגמה: כ ,  ך  ,  מ  ,  ם
                                                                                    6     6     3   3                                                                                                                           

כשלבן פגש לראשונה את יעקב הוא שאל אותו: "הגידה לי מה-  ___"   (1

   __  __   __   __   __    __                                                                                            

3     9     1      3     7      6                                                                                                       

ציין מילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה לעג.  "ואביכן  ___  בי"       __   __  __      (2

    8      9      2                                                                                                                           

יעקב אמר ללבן שיעבוד אצלו כדי לקבל את:"ברחל בתך  ___"           (3

    __  __   __   __   __                                                                                                           

2     5       4     11    2                                                                                                                   

שם המקום שיעקב נתן לאבן שעליה הוא ישן נקרא:  ___ - אל               __   __  __     (4

     9     22    18                                                                                                                           

כשרחל ראתה שהיא עקרה היא אמרה ליעקב: "הבה לי בנים ואם-אין  ___ אנכי"       (5
        __  __   __

  2     9      6          

              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל מילה נרדפת בפרשה למילה-שוקת-בלשון  ב)  
רבים או לבריכות שנבנו במיוחד כדי להשקות שם את הצאן , על-ידי כתיבת כל אות מעל 

המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל. 
    __  __   __   __   __                                                                                                                   

6   22    4      2     1                                                                                                                   
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פרשת וישלח
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות. 
מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:  נ  ,  ן    
                                                                                                     8    8                                                                                                                            

שמה של בתו של יעקב שנולדה לו מלאה אשתו הוא: ___                   (1

                                                                                                                       __   __   __   __                                                                                                                  

3      8      1      6                                                                                                                  

עד מתי נאבק יעקב עם איש-שהוא שרו של עשו?  "עד  ___  השחר"      (2

                                                                                                                           __   __   __   __                                                                                                                 

  11      2      5     9                                                                                                                      

שם ארץ אדום מדרום לים-המלח וכן שם העם שישב בה.  "ארצה  ___"  (3

                                                                                                                                               __   __   __   __                                                                                  
    13      1      9     18                                                                                                      

ביטוי לפי מדרש אגדה שהדבר שריפא את יעקב מצליעתו: "ויזרח  ___  השמש"  (4

 __  __                                                                                                                                  

 2     5                                                                                                                                         

השלם: דבורה היתה  ___  רבקה                                            __    __   __   __   __      (5

11    22      8      1    15                                                                                                                 

              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את הדבר הראשון שהכין את עצמו יעקב       ב)  
כאשר נודע לו כי עשו בא לקראתו עם ארבע-מאות איש לפי פירוש רש"י, על-ידי כתיבת 

כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.   ל-____
    __   __   __   __    __                                                                                                         

                               8      2     13     2       6                                                                                                                     

פרשת וישב
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   
מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה: מ  ,  ם  ,   נ  ,  ן   
13   13     4     4                                                                                                                              
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מה אמר יעקב כשראה את הכותנת של יוסף ועליה כתמי דם? "חיה רעה  ___"   (1

  __     __    __   __     __    __                                                                                                   

2      7      3      9       1      6                                                                                               

והשיבך  פרעה את-ראשך  ישא  ימים  "__ שלשת  פתרון החלום של שר המשקים:   (2
על-כנך"__   __   __  __   

                               5     2       8     11                      

המקום אשר בו מצא יוסף את אחיו נקרא:  ___  (בכתיב מלא)    __    __    __   __      (3

       13     3        2       5                                                                                                                         

יהודה אמר לתמר כלתו לאחר ששני בניו מתו כשנישאו לה:     (4

"שבי  ____  בית-אביך עד-יגדל שלה בני"                           __    __     __   __    __             

 7      13      4      9       6                                                                                                              

המילה הזהה במשמעותה לבית-כלא היא: "ויתן אתם  ב-___  בית שר הטבחים"   (5

     __    __   __     __                                                                                                              

                                                             22      4      18     4                                                                                                                              

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את הטעם לכך שיעקב לא ראה את יוסף  ב)  
במשך 22 שנה  עד שיעקב ובניו ירדו למצרים-לפי פירוש רש"י.  "כ"ב שנה כנגד כ"ב שנה 
בדרך  וב' שנה  לבן  בבית  כ' שנה שהיה  מילים)   2)  ____   ____ כבוד  יעקב  קיים  שלא 
בשובו מבית לבן" , על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון 
השאלות שלעיל.                                                                     __    __           __   __    __      
                                                                                                4        6      2            11       6                                                                                                           
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סיפור החודש

ֵנס ֶׁשֶמן ַהֲחֻנָּכה / סיפור-ָעם מתימן
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

עריכה וניקוד: ד"ר אורי מלמד

"ַהָּדָבר ָקָרה ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות

ֶאת ַהִּסּפּור ָקָראִתי ְּבִסְפֵרי ָאבֹות

ְּבַחג ַהֲחֻנָּכה ָהָיה ֶזה", ִסֵּפר ִלי ַאָּבא,

"ִּבְכָפר ָקָטן ְוִנָּדח ֶׁשְּׁשמֹו 'ַקְעָטָּבּה'11 

ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ֵּתיָמן זֹו ַהָּיָפה

ֵאַרע ָאסֹון! ָּפְרָצה ַמֵּגָפה!

ּוְבאֹותֹו ְּכָפר, ַקְעָטָּבּה, ְׁשכּוַח־ֵאל

ַחָּיה ְקִהָּלה ְיהּוִדית ְּבַהְׁשָּגַחת ָהֵאל,

ֶׁשְּבֶדֶר ֵנס ָּפְסָחה ַעל ָּכל ָּבֶּתיָה

ַהַּמֵּגָפה ַהּזֹאת, ְוא ָּפְגָעה ְּבָבֶניָה.

ְוִהֵּנה ֲחֻנָּכה ַּבֶּפַתח ִויהּוֵדי ַהְּקִהָּלה

ִהְתַקְּבצּו ְּבֵבית ָהַרב ְוָׁשֲאלּו ְּבֶבָהָלה:

"ֵּכיַצד ַנֲחגֹג ֶאת ֶהָחג ּוְׁשֵכֵנינּו ְּבַצַער?"

ִהְרִּגיָעם ָהַרב: "רֹאׁש ַהְּכָפר ֵאיֶנּנּו ַּבַער,

ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ִהַּצְעִּתי ָלִאיׁש

ֵּכיַצד ָיִסיר ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה ִחיׁש;

ַא הּוא ֵאינֹו מּוָכן ְלַקֵּבל ָּכל ֵעָצה

ֵמַרב ְיהּוִדי, ִלְׁשמַֹע ְּדָבַרי א ָרָצה!

ָיכֹול ֲאִני ְלהֹוִביל ֶאת ַהּסּוס ַעד ַלּׁשֶֹקת

ַא ֵאיִני ָיכֹול ְלַהְכִריחֹו ִלְׁשּתֹות ְּבֶׁשֶקט.

היהודים  ולתולדות  זו  עיירה  לקורות  מזרח־תימן.  בדרום  ועיירה  מחוז  [َقْعَطَبه],  ַקְעָטָּבּה   1
שהתגוררו בה ראו בספרו של משה גברא, אנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן, בני ברק 

תשס"ה, חלק ב, עמ' 519-518 
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ׁשּובּו ְלָבֵּתיֶכם ְוִׂשְמחּו ְּבַחְּגֶכם

ִּכְבָיִמים ָיִמיָמה, ַאֶּתם ְוֶצֱאָצֵאיֶכם".

ִנְרְּגעּו ַהְּיהּוִדים ּוְבִׂשְמָחה ַּבְּלָבבֹות

ִהְדִליקּו ֲחֻנִּכּיֹות ֶאֶבן ְוִלְּבבּו ְלִביבֹות.

ֵהִאירּו ָּבֵּתיֶהם ְּבאֹורֹות ֶהָחג

ְואֹור ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָזַהר ַלֶּמְרָחק.

ָראּו ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר ֶאת ַהֲחֻנִּכּיֹות ַהּמּוָארֹות

ְוַהִּׁשיָרה ֶׁשָּבְקָעה ִמן ַהָּבִּתים ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ...

ְוֶנֱחַמץ ִלָּבם ְּבִקְרָּבם ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה ְּבָחרֹון:

"ַהִּביטּו ַּבְּיהּוִדים ַהְּׂשֵמִחים ְלֶׁשַמע ָהָאסֹון;

ָנִביא ֶאת ַהָּדָבר ִּבְפֵני ָהִאיַמאם2  ֶהָחסּוד

ְוַיֲעִניׁש אֹוָתם, ִּכי ָלֶהם הּוא נֹוֵתן ָחסּות!"

ָׁשַלח רֹאׁש ַהְּכָפר ֶאל ָהִאיַמאם ִמְׁשַלַחת

ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהְּיהּוִדים – ַהֵּׁשִדים ִמַּׁשַחת!

ָּבאּו ַהְּׁשִליִחים ְלָפָניו ְוִסְּפרּו ַעל ַהַּמֵּגָפה

ְוַעל ִׂשְמַחת ַהְּיהּוִדים ְוַהְּמִסָּבה ַהָּיָפה ...

"ָּבֵּתיֶהם אֹורֹות ְוִׁשיָרה ּוָבֵּתינּו ָמֶות ּוְדָמָמה;

ַצֵּוה ַעל ְׁשִליֶחי ְלַהְכִריָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה!"

ְלֶׁשַמע ַהְּטָענֹות ִצָּוה ָהִאיַמאם ַעל ֲעָבָדיו

ָלֶלֶכת ַלְּכָפר ּוְלָהִביא ֶאת ַרב ַהְּיהּוִדים ֵאָליו!

ֶהֱעִמידּו ַהַחָּיִלים ֶאת ָהַרב ִלְפֵני ָהִאיַמאם.

ָנַעץ ּבֹו ַהָּלה ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות ְוָזַעם:

"ֻחְצַּפת ַהְּיהּוִדים ְּבַמְמַלְכִּתי עֹוָלה ְוגֹוֶבֶרת

ְועֶֹנׁש ָּכֵבד ֲעֵליֶכם ָאִטיל – ֵאין ַאֶחֶרת!"

– "ַּבֶּמה ָחָטאנּו?", ָׁשַאל ָהַרב ְּבקֹולֹו ַהָּׁשֵלו

"ָאַׁשְמנּו ִּכי ְּבִׂשְמָחה ְלֵאיד ְקָהִלי ָּתֵאו?!"

– "ִהֵּנה ְיהּוֵדי ְקִהָּלְת ַמְדִליִקים אֹורֹות ְוחֹוְגִגים

2  ִאיַמאם [ِإَمام], כינויו של שליט תימן, מלך תימן.
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ְּבעֹוד ְׁשֵכֵניֶהם ֻמֵּכי ַהַּמֵּגָפה ִמֶּבִכי ִמְתּפֹוְגִגים".

ָּכ ָאַמר ָלַרב ְּכבֹוד ָהִאיַמאם ָּבֳחִרי־ָאף

ְוָהַרב ֱהִׁשיבֹו ֶׁשַהָּקָהל ַהחֹוֵגג ִמֶּפַׁשע ָחף:

"א ַלֲאסֹוְנֶכם ָאנּו חֹוְגִגים ְוַצר ָלנּו ַעל ָהאֹור

ַא ָּכֵעת ַחג ַהֲחֻנָּכה ְואֹותֹו ְמֻצִּוים ָאנּו ִלְׁשמֹר;

ַעל ִמְצוֹות ֶהָחג ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְּבכ"ה ְּבִכְסֵלו

ּוְלַהְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְוִלְׂשמַֹח ְּבָכל ֵלב".

"ּוַמּדּוַע ְקַבְעֶּתם ֶאת ֶהָחג ְלֵעת ָצָרה ְוָאסֹון?" –

ָׁשַאל ָהִאיַמאם ְּכֶׁשָּפָניו ַמִּביִעים ַּכַעס ְוָחרֹון.

– "ְּכבֹודֹו, ַהּמֹוֵעד ִנְקַּבע ְּכָבר ִמָּיִמים ָיִמיָמה

ְוא נּוַכל ְלַׁשּנֹותֹו ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ַאַחת ְּתִמיָמה!"

– "ּוְבֵכן, ֲאַׁשֶּנה ֶאת מֹוֵעד ֶהָחג!", ִהְרִעים ָהִאיַמאם,

"ּגֹוֵזר ֲאִני ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּתּדֹם ְוַהֵּנרֹות ְיֻכֶּבה אֹוָרם;

ַעד ֶׁשַּתֲחף ַמֵּגָפה זֹו ְוֶׁשֵּיָרֵפא ָּכל חֹוֶלה

ּוִמי ֶׁשָּיֵפר ַהַּצו – ֵחי ַנְפִׁשי, ַעל ֶחֶבל ִיָּתֶלה!"

"ְּכבֹוד ָהִאיַמאם, ִאם ַיְרֵׁשיִני", ָאַמר ָהַרב ְּבַהְכָנָעה

"ְּבכִֹחי ַלֲעצֹר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָחָלה ְּבָׁשָעה ָרָעה

ְוֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבָצָרָתם ַהְּגדֹוָלה.

ִאם ֵיאֹותּו ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבַרי, ִּבְמִחיָלה;

ָעֶלי ְלַצּוֹות ֲעֵליֶהם ְלַטֵהר ֶאת ּגּוָפם ְוֶאת ִּבְגָדם

ְלַהֲחִליף ִמֵּדי יֹום ּוְלֵעת ֶעֶרב ִלְמׁשַֹח ֶאת ָּכל ּגּוָפם

ְּבֶׁשֶמן ַמְרֵּפא הּוא ֶׁשֶמן ַהֲחֻנִּכּיֹות ֶׁשָּלנּו;

ְּבָכ ֵהם ֵיָרְפאּו ְוִיְׂשְמחּו, ְוִנְצַהל ַאף ָאנּו!"

ָּתַמּה ָהִאיַמאם ְלֶׁשַמע ִּדְבֵרי ָהַרב ְונֹוַעץ ְּבָׂשָריו

ּוְלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה ֶׁשל ִּדּיּוִנים ָּפַתח ְוָאַמר ָלַרב:

"ּדֹוֶחה ֲאִני ֵּביְנַתִים ֶאת מֹוֵעד ִּבּצּוַע ַהְּגֵזָרה

ַוֲאַצֶּוה ַעל ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר ֶׁשַהִּמְקֶרה ָׁשם ֵאַרע
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:זֹאת ֲאִני ְּכָבר מֹוִדיַע ְל ַא ;ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבֶרי

"!א ֵּתָעֵצר ַהַּמֵּגָפה – ִיָּכֵרת ִמָּיד רֹאְׁש ִאם

ֶנֱאַלץ רֹאׁש ַהְּכָפר ְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ָהִאיַמאם;

ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר ִהְתַרֲחצּו יֹום יֹום ְוֶהֱחִליפּו ִּבְגָדם,

ָראּו ַהֵּנרֹות ְוָׁשְמעּו ִׁשיָרה ַּבֲחֵצרֹות ַהּׁשֹוְקקֹות

ּוָמְׁשחּו ֶאת ּגּוָפם ְּבֶׁשֶמן ַהֲחֻנִּכּיֹות ַהּדֹוְלקֹות.

ָּכל אֹוָתם ָיִמים ָחְגגּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה

ְוִצּפּו ְלֵנס ֶׁשָּיבֹוא ִמָּׁשַמִים ֶׁשַהִּצּבּור לֹו ִחָּכה

ְוָאֵכן ְּבתֹם ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֶהָחג ָּבָאה ָהְרָוָחה

ַהַּמֵּגָפה ֶנֶעְצָרה ּוַבְּיהּוִדים ָרְבָתה ַהִּׂשְמָחה.

ַהֵּתיָמִנים ָחְגגּו ְּברֹב־ָעם ֶאת ַהָּצָלָתם

ְוַהְּיהּוִדים הֹודּו ָלֵא-ל ַעל ְיׁשּוָעָתם.

ֶאת ְּדַבר ַהֵּנס ָׁשַמע ָהִאיַמאם ִּבְׁשִקיָקה

ִנְתַהֵּפ ִלּבֹו ַעל ַהְּיהּוִדים ְוָחרֹון ֵמַאּפֹו ִנָּקה.

ֵמָאז ָחְגגּו ְיהּוֵדי ַקְעָטָּבּה ְלאֹור ַהֲחֻנִּכּיֹות

ְלֵנס ִנְצחֹון ַהַּמַּכִּבים ּוְלֵנס ַהֶּׁשֶמן ְצִרי ַהְּבִרּיֹות!
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תובנות לסיפור המחורז נס שמן החנוכה
שמחה סיאני

היהודים בתימן סבלו רבות מנחת זרועם של המוסלמים. האימאם יחיא נתן להם 
חסות: הרשה להם לחוג את חגיהם, ללבוש את בגדיהם המסורתיים, לאכול מזון 
היהודים  של  צעדיהם  את  להצר  מהמוסלמים  מנעו  לא  אלה  כל  וכיו"ב.  כשר 
קוראים  אנו  זה  יחס  דוגמת  ומגוונים.  רבים  באופנים  אותם  ולהשפיל  בתימן 

בסיפורנו זה. 

המגיפה שפסחה על בתי היהודים – מדוע?

פרצה מגיפה בתימן וכאמור, פסחה על בתי היהודים ופגעה קשות באוכלוסייה 
של בני הכפר המוסלמיים. מנהגם של היהודים הוא ליטול ידיים עם סבון לפני 
הארוחה, לנקות תכופות את בגדיהם, להפריד בין חלב לבשר, לאכול מאכלים 
זו  מדוקדקת...,  בדיקה  תוך  אכילה  טרם  והירקות  הפירות  את  לרחוץ  כשרים, 

הסיבה שהמגיפה לא פגעה בהם.

כיבוד נותן החסות

מסיפורנו זה אנו לֵמדים על כיבוד נותן החסות. הרב ידע שמעמדו ומעמד בני 
קהילתו כמקבלי חסות, נחות מכל אזרח אחר במדינה, אך כנאמן למלכות ראה 
בצרתם של שכניו הגויים והלך לראש הכפר וביקש להשיא לו עצה כיצד להסיר 
את המגיפה מעל אנשיו. הלה לא הסכים לקבל עצה מרב יהודי, שכן הוא נחות 

ממנו וכיצד ישמע בקולו של יהודי ויהיה חשוב ככל שיהיה?

והנה חג החנוכה כבר עומד בפתח ובני קהילת הרב באו מפוחדים אליו ושאלו 
את  העריכו  הם  אף  מהמגיפה?".  סובלים  כה  ושכנינו  נחגוג  כיצד  "רבנו,  אותו: 
כדרכם  ולשמוח,  נרות  להדליק  רצו  ולא  עמו  ובני  חסות  להם  הנותן  האימאם 

בחנוכה כל הימים, בעוד שכניהם חולים ואף מתים מהמגיפה.

הסובלים  המוסלמים  בשכניהם  היהודים  של  התחשבותם  את  רואים  אנו  כאן 
שכניהם  בעיני  תיראה  החנוכה  בחג  ששמחתם  והבינו,  המגיפה  מתוצאות 

כמעשה לא הומאני וכדי להציק להם ולשמוח לאידם.

לדוגמה: לא פעם בא האב אל בנו, מנסה להסביר לו לא לנהוג בדרך מסויימת, 
או לנהוג בדרך בטוחה יותר שתועיל לו, וזאת מתוך ניסיונו בחיים, אך הבן ממאן 
לשמוע בקול האב בכל מיני תירוצים: "אתה מדור אֵחר, אני מהדור הצעיר יותר 
ומבין ממך, יש לנו אורח מחשבה אחרת, מתקדמת משלך, אתה לא מבין ללבי 

ואני כבר יודע מה לעשות במקרה זה ולא זקוק לעצתך... 



44

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ונחזור מדוגמה זו לסיפורנו. הרגיע הרב את בני קהילתו ואמר להם, שהגיע לבית 
ראש הכפר מספר פעמים ניסה להציע לו כיצד להינצל מאותה מגיפה, אך הלה 
שלח אותו בכל פעם מעל פניו, ואז אמר הרב לבני עדתו לחגוג את חג החנוכה 

כהלכתו וללא מורא. וכך עשו.

הרב, בתבונתו, ידע את הסכנה הכרוכה בהרשאה לאנשיו לחגוג את חג הניסים 
וידע לאל נכון ששכניו הגויים יעשו מעשה, אך אמונתו הגדולה בקב"ה הייתה 
ללא מיצרים והוא היה חייב לתת דוגמה לצאן מרעיתו, שהיא בבחינת: "ישראל 

בטח בה' עזרם ומגינם הוא". (תהילים קטו,ט).

רוחשי מזימות

לאימאם  הלכו  מיד  נרות,  ומדליקים  חוגגים  היהודים  את  הכפר  אנשי  כשראו 
וניסו להבאיש את ריחם של היהודים, מקבלי החסות ממנו, ואמרו שהם סובלים 

מתוצאות המגיפה בעוד היהודים חוגגים וצריך להכריתם מעל פני האדמה!

אצלנו נהוג ש"על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר"(דברים יט, 
טו), אך כנראה לא כן הדבר אצל האימאם. הוא מיד קרא לרב, הזעיף פניו אליו 
והאשים אותו בשמחת היהודים בשעה קשה זו של בני הכפר. הוא אף לא שאל 
להתגרות  כדי  במתכוון  זאת  עושים  אתם  האם  חוגגים?  אתם  מדוע  הרב,  את 
בשכניכם בני הכפר? האם אתם לא רואים בסבלם ומרחמים עליהם? האימאם 
ולא ידליקו נרות עד  מיד הטיל גזירה על היהודים לבל יחגגו את חג החנוכה 

שלא תעבור המגיפה הקשה מעל כל בני הכפר!

עצת חכם בנחת נשמעת

מאוד קל לו לאימאם לגזור גזירות על בני חסותו, לענות אותם בדרכים שונות, 
לגזול את חגם, את מסורתם וזאת מבלי להקשיב תחילה לדברי הרב. אך הרב 
וזאת  יז),  ט,  (קהלת  "דברי חכמים בנחת נשמעים"  בחוכמתו דיבר בנחת, שכן, 
עדתו  שבני  לו  השיב  הרב  שיחו.  בבן  וזעף  קולו  שהרים  מהאימאם  בשונה 
היהודים חייבים לחגוג את חג החנוכה כי הוא נקבע מימים ימימה ואין לזה כל 

קשר לתוצאות המגיפה אצל בני הכפר.

האימאם נרעש מ"עזות מצחו" של מקבל החסות המייצג את הקהילה היהודית, 
בשקט  הרב  אמר  החנוכה,  חג  השבתת  של  מזו  גדולה  גזירה  שיגזור  ולפני 
ובנימוס, שהציע לראש הכפר זה מכבר, עוד בהנץ המגיפה בכפר, את שעליהם 
ולא  פניו  מעל  אותו  שלח  הכפר  ראש  אך  המגיפה,  את  להכרית  כדי  לעשות 

הקשיב לעצתו.

האימאם היה המום! הוא, שחשב עצמו לחכם גדול, לא הייתה בידו כל עצה כיצד 
להציל את בני הכפר מהמגיפה, והנה בא לפניו הרב, נציג היהודים בני חסותו 
ובפיו עצה: שבני הכפר ירחצו גופם מדי יום, יחליפו בגדם, ישמרו באופן כללי 
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ואז המגיפה  מזור,  גופם בשמן החנוכיות שיביא להם  וימשחו את  היגיינה  על 
תיעלם מהכפר וכולם יירפאו!

אולי צודק האיש, הרהר האימאם בלבו, ופנה להתייעץ עם שריו, שאף באמתחתם 
לא הייתה כל עצה למקרה זה.  ישבו כולם וחשבו וחשבו... ולבסוף נכנעו כי ראו 
שיש היגיון בעצתו של היהודי. האימאם פנה לרב ואמר לו, שהוא בינתיים מבטל 
את רוע הגזירה שגזר על יהוֵדי קעטבה ושהם  יכולים לחגוג את חג החנוכה. אך 
כדי להראות שהוא עדיין השליט, ואולי עצתו של הרב לא תביא מרפא לאנשי 
הכפר? איים עליו ואמר, שאמנם הוא מבטל עתה את רוע הגזירה, אך אם לא 

יירפאו אנשיו, יכרות את ראשו של הרב מעליו!

נס חנוכה הכפול

של  לתנאיו  הסכים  הוא  אך  כזאת,  גזירה  מול  לעמוד  לרב  היה  קשה  מאוד 
יעקב"  עבדי  תירא  ַאל  "ואתה  המשפט  מנגד.  תלויים  שחייו  ביודעו  האימאם 
(ירמיהו מו,כז) עמד לו לחזקו והוא חזר אל צאן מרעיתו כדי להורות להם לחגוג 

את חג החנוכה ללא מורא ופחד.

שמונת ימי החנוכה עברו חלפו בשירה, לביבות והדלקת נרות חנוכה בחנוכיות 
הקשיבו  המוסלמים,  הכפר  בני  שבתימן.  קעטבה  יהוֵדי  בתי  בחלונות  שהוצבו 
קשב רב לעצת הרב, רחצו גופם מדי יום, החליפו בגדיהם וכל אשר יעץ להם הרב 
ומשחו גופם בשמן החנוכיות שהביא להם מרפא. והנה זה פלא, בתום שמונת ימי 
החנוכה, נעצרה המגיפה והאימאם ניחם על כעסו ולבו התהפך בקרבו לטובה 

על היהודים.

מאותו יום חגגו יהודי קעטבה נס חנוכה כפול: 

נס המכבים, ונס שמן החנוכיות שהביא מזור לאנשי הכפר. 

סוף טוב – הכל טוב, 

בזכות כוח האמונה!
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודש כסלו

1. נר דקורטיבי וריחני
נרות  להכנת  פעולות  הבאתי  הפעם  קרב.  החנוכה  חג 
וחנוכיות - חלקם פשוטים לכל גיל - חלקם חייב מבוגר 

- כל אחד יבחר ויתאים לגיל אותו הוא מדריך.

החומרים:
צנצנת ריקה.   �

חתיכות תחרה.   �
הקופסה.  להחזקת  רטובה  מטלית   - שעווה  נרות    �

החמה.
צבעי פוליכרום / שעוה (אפשרי שאריות).   �

קופסת שימורים ריקה.   �
קופסת  את  להכניס  שאפשר  גדול  בישול  סיר    �

השימורים לתוכו.
שיפודים.   �

פלטה בישול/גז.   �
פתיל לנרות.   �

ההכנה:
חותכים את נרות השעוה, מכניסים לקופסת שימורים ריקה יחד עם צבע   �

הפוליכרום הרצוי (צבע אחד בלבד).
עד  שיפוד  או  מקל  בעזרת  בוחשים  חמים,  מים  עם  סיר  לתוך  מכניסים   �

שהשעווה תימס. 
לרפד את השולחן בעיתונים ישנים. להעמיד את הצנצנת.   �
לקשור את הפתיל אל השיפוד ולהעמיד באמצע הצנצנת.   �

כאשר השעווה מומסת, לשפוך לתוך הצנצנת ומקררים במשך כמה שעות.    �
לגזור את הפתיל בגודל הרצוי.

לאחר הקירור אפשר להוסיף בושם בריח הרצוי.   �
נר דקורטיבי  ומקבלים  מקשטים את הצנצנת מבחוץ עם חתיכות תחרה    �

ריחני.
הצנצנת  את  לסגור  אפשרי    �

עד השימוש במכסה שלה.
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2. נר בתוך נר לקישוט
ההכנה:

החומרים:
בלון.   �

סיר גדול שמכיל קופסת שימורים בפנים.   �

קופסת שימורים ריקה.   �

צבעי פוליכרום/פנדה שאריות.   �

פלטה לחימום.   �

עיתונים ישנים - להרטיב אותם.   �

פלטה לחימום.   �

נרונית, שיפוד.   �

נרות שבת גדולים, מטלית רטובה להחזיק את הקופסה החמה.   �

ההכנה:
מרתיחים את המים.   �

חותכים את הנרות לחתיכות ומכניסים לקופסת    �
הרצוי.  השעווה  צבע  את  מכניסים  השימורים, 
בעזרת  בוחשים  נמסים,  שהנרות  עד  מחכים 

השיפוד.

המים  כמות  הבלון,  לתוך  מים  מכניסים    �
כגודל הכוס שרוצים לקבל.

מהאש  מורידים  נמסה,  השעווה  כאשר    �
מוציאים  בתוכה,  הבלון  את  וטובלים  
עד  פעמים.   3 הפעולה  על  וחוזרים  מיד, 

שמקבלים עובי רצוי.

רצוי  הרטוב,  העיתון  על  מעמידים  מיד    �
שתתקבל תחתית. ומשאירים להתקרר לכמה שעות.

מפוצצים את הבלון בסיכה.   �

מתקבלת קערה משעווה. מכניסים לתוכה נרון.    �
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3. סביבון
ההכנה:

החומרים:
שיפוד.   �

נייר ג‘ורנל (עבה במיוחד).   �

אבקת גבס.   �

מעט מים.   �

כוס חד פעמית, מדבקות צבעוניות.  

מהדק.   �

ההכנה:
מכינים קונוס מנייר הג‘ורנל.   �

הרצוי  בגודל  משולש  מכינים    �
לסביבון.

מהדקים במהדק שהמשולש לא    �
ייפתח.

משחילים לתוכו את השיפוד שיצא החוצה מהקונוס (השפיץ של הסביבון).   �

מערבבים את אבקת הגבס עם מים עד שמתקבל גבס סמיך.   �

ממלאים את המשולש.   �

מחכים לייבוש כחצי שעה.   �

מורידים את הנייר, כאשר עדיין לא יבש לגמרי.   �

מקשטים במדבקות צבעוניות.   �

חותכים את השיפוד מלמעלה לגודל הרצוי.   �

אפשר להדביק סביבו נייר קרפ צבעוני.   �
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4. נרות דקורטיבים מחוררים
ההכנה בליווי מבוגר בלבד.

החומרים:
נרות שעווה גדולים (הכמות תלויה במספר    �

הנרות, הגודל והעובי). 

צבעי פוליכרום או גירי שעווה בצבע הרצוי.   �

קרטון חלב ריק.   �

פלטה חשמלית.   �

קוביות קרח, כפפות להחזקת הכלי החם.   �

דלי מים.   �

ההכנה:

קופסת  לתוך  השעווה  נרות  את  חותכים    �
צבע  לתוכה  מכניסים  הריקה.  השימורים 

אחד נבחר.

מדליקים את הפלטה על אש נמוכה להמסת    �
השעווה והצבע - לוקח כמה דקות.

החלב  קרטון  את  הסכין  בעזרת  חותכים    �
לחצי.

קושרים את הפתיל שנשאר מהנר באמצע    �
השיפוד, מעמידים למעלה כדי שהפתיל יפול פנימה.

כאשר השעווה נמסה, לערבב היטב בעזרת שיפוד נוסף.   �

קוביות  (אם  וקוביות קרח  ליצוק לתוך קרטון החלב מעט שעווה מומסת    �
הקרח גדולות לשבור אותן לפני הכנסתן לקופסה).

הקרח גורם לחורים בנר, יוצקים עד הגובה הרצוי, ומכניסים אותו מיד לדלי    �
עם המים לקירור וחירור נוסף למעלה.

לאחר כמה שעות מקלפים את הקרטון ומקבלים נר דקורטיבי.  מקלפים את הקרקרקרטטוטון ומקבלים נר ד�  
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5. נר חנוכה צבעוני
נר זה חייב בליווי מבוגר כי השעווה חמה.

החומרים:
8-6 ילדים   �

חבילת נרות חנוכה צבעוניים.   �
8-6 צנצנות שקופות בגודל הנר הרצוי.   �

8-6 שיפודים (שיפוד לכל ילד).   �
(מקרטון של שתיה  8-6 כוסות חד-פעמיים    �

חמה).
מיקרוגל, עיתונים ישנים, מטלית לחה או מגבת לתפוס את הכלי החם.   �

ההכנה:

למיין את נרות החנוכה לפי צבעים.   �
מספר הצבעים תלוי בצבעי הנר הרצוי.   �

מכינים צנצנות שקופות או כוסות שקופות להכניס בהם    �
את הנר.

מרפדים מתחתם עיתונים ישנים    �
ורטובים מעט.

אחד  מצבע  הנרות  את  חותכים    �
לתוך כוס. 

את  מכניסים  כוס,   3/4 ממלאים    �
פעמית,  חד  נוספת  לכוס  הכוס 
 20 למשך  למיקרוגל  מכניסים. 

שניות.
אח“כ מוזגים לתוך הצנצנת, שכבה ראשונה צבע אחד לכל כוס.   �

מחכים 1/4 שעה עד שהנר נקרש ושוב חוזרים על הפעולה לצבע השני    �
ואחריו השלישי והרביעי.

כך מקבלים צנצנות של נרות צבעוניים. חותכים את הפתיל ליד השיפוד    �
והנר מוכן.

יפה להכין אותם בצנצנות שונות ובצבעים שונים ולעשות תערוכה.    �
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6. קישוט אהיל לחנוכה
החומרים לאהיל אחד:

קטן  יותר  (אפשרי  שקפים   4   �
מ-1/2 שקף אז צריך 2 שקפים 

לכל ילד)

שתייה  מארגז  קרטון  חתיכת    �
קלה

לורדים בלתי מחיקים   �

סרט או חוט צמר   �

מחורר   �

נייר צלופן צבעוני, סכין חיתוך,    �
דבק פלסטי.

ההכנה:

גוזרים שבלונה מהקרטון בצורה הרצויה לכל צד (נר, סביבון וכד‘)   �

הגודל צריך להיות בגודל שליש מהשקף  

שמים את השבלונה באמצע השקף ומציירים בלורד את הצורה הרצויה, כך    �
בכל 4 הדפנות.

בעזרת סכין חותכים את הצורה, מקשטים ומציירים על השקף.   �
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מחוררים חורים במרחק של 2 ס“מ. הופכים אותו, מדביקים את נייר הצלופן    �
לריבוע,  הצדדים   2 את  משחילים  ובחוט  חזרה  הופכים  פלסטי,  דבק  עם 

קושרים למעלה חוט לתלייה, מקבלים ריבוע שקוף ומקושט.

לתלות בכיתה, תרומה לבית כנסת, בית אבות, קופת חולים וכו‘.   �

נותן  שיעמוד.  פנס  בפנים  תחתית.ולהכניס  גם  חלקים   5 לעשות  אפשר    �
אפקט של אהיל ויטרז'.

במסיבה אפשר להדליק את הפנס.   �

הערה: אפשר להשיג פנס בשקל בחנויות.

לילדים צעירים יותר אפשרי לא לגזור את הציור האמצעי, רק לצבוע אותו ואין 
צורך להדביק צלופן, רק לצבוע בלורדים לא מחיקים.
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7. חנוכיה
החומרים (לחנוכיה אחת):

4 גלילי נייר טואלט   �

נייר כסף עבה   �

חול מסונן   �

9 נרונים   �

סכין חיתוך   �

מספריים   �

לורדים לא מחיקים   �

חתיכת קרטון   �

דבק פלסטי   �

רצועת עץ באורך ורוחב שתחזיק את כל הנרות  - להדבקת הנרות עליה.   �

ההכנה:

לחתוך 3 גלילים ל- 3 מקבלים 9 גלילים של שליש גליל. עוטפים 8 חלקים    �
בנייר כסף.

גוזרים 8 עיגלים מהקרטון ומדביקים תחתית מהקרטון. מקשטים בלורדים    �
לא מחיקים.

ממלאים קצת יותר מחצי בחול מסונן ומכניסים לתוכו נרונית.   �

הַשמש: הגליל הרביעי. חותכים לחצי, עוטפים בנייר כסף, מדביקים תחתית    �
לַשמש, ממלאים בחול, מכניסים לתוך כל עיגול נרונית.
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מדביקים הכל על קרש עם רווחים שווים ושמש בולט ואפשר להדליק את    �
החנוכיה - הזדמנות ללמד דיני חנוכיה כשרה.

הערה: החול הנרונית ונייר הכסף שומרים מפני דליקה.

הנרות הללו אנו מדליקים
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8. נר פרח - לקישוט הנאה ויופי
(נר דקורטיבי - לא להדלקה)

החומרים:
צנצנת רחבה או כלי קצת רחב.   �

ההכנה:
למלא חצי בחול מסונן.   �

לגזור 4-5 עלי כותרת מקרטון   �

לעטוף אותם בנייר כסף ולהעמיד אותם בצנצנת.   �

לגזור 1/2 גליל נייר טואלט לאורך וליצור צורת נר ולעטוף גם אותו בנייר    �
כסף. 

להדביק להבה מנייר או להכניס פנימה מנקה מקטרות אדום כלהבה.   �

או  ישרה.  בשורה  ולהעמידה  חנוכיה  ולהכין  ושמש  נרות   8 להכין  אפשר    �
להביא נר מתנה לאירוח בחנוכה.

הזדמנות ללמוד דיני חנוכיה כשרה ופסולה.   �

עליה לעמוד בקו ישר ולא בעיגול, רווחים שווים.    �
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9. חנוכיה פשוטה וקלה
לילדים צעירים מאוד

החומרים:
מאורכת  חד-פעמית  תבנית    �

(ממתכת)

חול מסונן   �

אפשר  לחילופין   - אבקה  צבעי    �
או  כורכום  כמו  תבלינים  לשים 

פפריקה

נרוניות   �

לורדים לא מחיקים   �

מדבקות צבעוניות   �

ההכנה:
מבחוץ  התבנית  את  מקשטים    �

בלורדים ומדבקות

מערבבים חול מסונן עם צבע אבקה   �

ממלאים את התבנית בחול עד גובה חצי התבנית.   �

מכניסים לתוכה את הנרוניות   �

לשמש מדביקים עוד נרונית ריקה להדביק גב אל גב.   �

ולהכניס את הנרונים בפנים.    �
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10. חנוכיה או נר בתוך קליפת תפוז
החומרים:

4 תפוזים לחתוך אותם לחצי לרוקן אותם בעזרת סכין וכפית   �

כפתיל.  לאורך  חתיכה  ממנו  ולהוציא  לגוש  לגולל  גן  צמר  חתיכת  לקחת   �
להכניס לתוך הקליפה, ליצוק מעט מים.

ליצוק שמן לתוכו.    �

להכניס את הפתיל (הצמר גפן) הוא צף ואפשר להדליק .   �

אפשר גם להכניסם לתוך קערת מים והם יצופו לקישוט השולחן.   �

11. נר בתוך גליל ניר טואלט
החומרים:

צבעי שעוה (פוליכרום שאריות בצבעים הרצויים לנר)   �

גליל נייר טואלט, שיפוד לכל ילד, חתיכת נייר כסף.   �

דלי מים, סכין, מקל של ארטיק או חתיכת עץ ארוכה.   �

קופסת שימורים, עיתונים ישנים רטובים.   �

קופסת  את  המקיפים  בגודל  ופלטה  סיר    �
השימורים.

ההכנה:
עם  הטואלט  נייר  גליל  את  אחד  מצד  אוטמים    �

חתיכת נייר כסף, עוטפים כלפי מעלה.

שולחן  מרפדים  הרצוי.  הנרות  כמספר  מכינים    �
בעיתונים רטובים.

השימורים,  קופסת  לתוך  הנרות  את  חותכים    �
אותו  מוציאים את הפתיל מצד אחד, מגלגלים 

על השיפוד ומכניסים  לתוך הגליל.
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עם  החתוכים  הנרות  את  השימורים  קופסת  לתוך  מכניסים    �
חתיכת הצבע הרצוי, מכניסים לתוך המים הרותחים עד שהנרות 

נמסים.

שופכים את השעווה המומסת לתוך הגליל ומחכים כמה דקות,    �
מכניסים לתוך  דלי מים שיתקררו למשך שעתיים.

לאחר מכן, מקלפים את נייר הטואלט ומוציאים את הנר.   �
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13. מובייל טיפות מים לקישוט, הזכרת התפילה
החומרים:

4 שקפים   �

לורדים לא מחיקים   �

מחורר   �

מספריים   �

חוט צמר או חוט דיייגים   �

3 שיפודים   �

הכנה:

 2X לגזור 4 טיפות מים   �

(מקבלים 4 זוגות של טיפות)   �

אפשרי לקפל את השקף לשניים לצייר עליו טיפת מים לגזור את השקף    �
שניים יחד מקבלים דיוק.

הטיפה,  חצי  עד  גוזרים  מלמעלה.  שני  וחריץ  מלמטה  אחד  חריץ  לחורר    �
מכניסים אחד לתוך השני, מקבלים תלת מימד.

שמ

בי

רה-
חו

מו

רו

ם ש ג ה ד  י ר ו מ ו ח  ו ר ה ב  י ש מ
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חומר אור-קולי
 DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

המתפתחת במרפ"ד התורני. 

פרטים בטל': 02-5601302.

חנוכה

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

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

(בהפקת נהורה).

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

החשמונאים – (יסודי) - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה (מהסידרה "קשת   �
וענן").

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

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

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

המכבים (בהפקת גשר).  �

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

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

חידון - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה (מתוכנית "פיצוחים").  �

 

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

חנוכה – (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה - חג מדליק (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - שירי ילדים.  �

כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - תיאטרון בובות של נעה   �
אריאל מספר את סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.

קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

� ראה אתר האגף 

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

� מקורות קצרים 

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

הפתרונות 
של פרשת נח 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת לך-לך 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת וירא 
שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת חיי-

שרה שבסעיף 
א

תורה  (1
הקדש  (2

רע  (3
בפניו  (4

ודם  (5

משאות  (1
הנשים  (2

אליעזר  (3
בנים  (4

עוג  (5

להתקבל  (1
חטאה  (2

למילתו  (3
הדור  (4

יצא  (1
עובר  (2

נהרים  (3
עפרון  (4

הפתרון של 
סעיף ב:  

רשעים

הפתרון של סעיף 
ב:  

שנינו

הפתרון של 
סעיף ב:  

תחלה

הפתרון של 
סעיף ב:  צעיף

פתרונות פרשות כסלו

הפתרונות של 
פרשת תולדות 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת ויצא 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת וישלח 

שבסעיף א

הפתרונות של 
פרשת וישב 

שבסעיף א

גרר  (1
שבע  (2

עדשים  (3
שערים  (4

משכרתך  (1
התל  (2

הקטנה  (3
בית  (4

מתה  (5

דינה  (1
עלות  (2
שעיר  (3

לו  (4
מינקת  (5

אכלתהו  (1
בעוד  (2
דותן  (3

אלמנה  (4
משמר  (5

הפתרון של 
סעיף ב:  

גביר

הפתרון של 
סעיף ב:  

רהטים

הפתרון של 
סעיף ב:  

דורון

הפתרון של 
סעיף ב:  

אב ואם
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חג אורים ש

חג אורים שמח!!
 

ת ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה    
עו

שו
הי

ה שמח ! הנרות הללו אנו מדליקין על הניסים ועל הנפלאות ועל 
וכ

חנ
  נס גדול היה פה!! 
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