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תאריכים ומאורעות בחודשי מרחשוון-כסלו 

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש מרחשוון
הקדמה

חודש מרחשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין 

החודשים מתשרי. מרחשוון הוא חודש בו מתחילים לרדת הגשמים, בחודש זה 

מתחילים לזרוע את תבואות החורף ולכן הוא מכונה בפי החקלאים: "ירח זרע".

מזל החודש: עקרב - בתקופה זו העולם צמא למים כמו עקרב.

גשמי היורה

בחודש זה מתחילים בדרך כלל לרדת הגשמים הראשונים המכונים יורה, כיוון שהם מורים לבריות להטיח 

גגותיהם, להכניס ֵפרותיהם ולעשות כל צורכיהם (לקראת החורף). אחרי הגשם הראשון קיימת בדרך כלל, 

הפסקת גשמים המותירה זמן להתארגן לקראת חודשי החורף והגשמים הכבדים.

אם העם מקיים את מצוות ה', גשמים אלה יהיו בזמנם: "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... ונתתי מטר 

ארצכם בעיתו יורה ומלקוש" (דברים יא, יג-יד).

במרחשוון עוסקים במסיק זיתים

בהרי הגליל, הכרמל והשומרון תופעה זו בולטת מאוד בתקופה זו. משפחות שלימות יוצאות למסיק שנמשך 

כמעט עד לחנוכה. לחקלאי זהו האסיף האחרון במסגרת איסוף הֵפרות לפני החורף: "יצא קציר חיטים 

ונכנס בציר, יצא בציר ונכנס מסיק" (תוספתא שביעית).

נדידה והכנות לחורף

הנחליאלי,  כאן:  נמצאות  כבר  בארצנו  החורפות  והציפורים  נדידת-העופות,  לסוף  עדים  אנו  זו  בתקופה 

הזרזיר, העגור, דורסים, ציפורי-מים ועוד כאומרות לנו - "לא שכחנו". על שיכחה זו זועק הנביא ירמיהו. 

הוא מזהיר את העם ששכח את ה' ומצוותיו, ומשווה אותם לעופות הנודדים, שלמרות שאין להם בינה 

כאדם, אינם שוכחים את דרכם: "גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה 

ועמי לא ידעו את משפט ה' " (ירמיהו ח, ז).
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אירועים 
ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן טל ומטר לברכה", לפי    

נוסח האשכנזים; לפי נוסח הספרדים אומרים "ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון 

מזכירים גבורות גשמים - משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים - הוא דרך שבח 

למקום ובז במרחשוון לאחר שכבר הספיק להגיע האחרון שבישראל מעולי הרגלים לנהר פרת 

מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

  

יא במרחשוון (על פי המסורת). רחל אמנו נפטרה ב-יא במרחשוון ונקברה בדרך אפרתה, היא בית לחם. 

על פי המסורת יעקב אבינו קבר אותה על אם הדרך, כדי שתתפלל על בניה היוצאים לגלות 

(בראשית רבא כב ופסיקתא איכה רבתי).

נשים עקרות נוהגות לפקוד את הקבר ולהתפלל לפרי בטן.   

המבנה המפורסם נבנה בשנת 1841 הודות לזכיון מיוחד שקיבל משה מונטיפיורי מהשולטן    

ויהודי  מונטיפיורי  של  במימון  ביסודיות  שוב  ושופץ  פעמים  מספר  חודש  המבנה  התורכי. 

בומביי.

ראש  של  הירצחו  יום   -  (1995) תשנ"ו  במרחשוון  יב 

רמטכ"ל  רבין.  יצחק  ישראל  ממשלת 

מלחמת ששת הימים, חותם הסכמי שלום 

נובל  פרס  וחתן  ואש"ף  ירדן  ממלכת  עם 

לשלום לשנת 1994 (היה בן 73 בהירצחו).

לאומי  ואבל  בהלם  הוכתה  כולה  ישראל    

אנשים  ממיליון  יותר  במדינה.  הוכרז 

הממשלה  ראש  של  ארונו  פני  על  עברו 

בני  אלפי  עשרות  הכנסת,  ברחבת  שהוצב 

נוער הגיעו במהלך ימי האבל לכיכר מלכי 

את  הביעו  נשמה,  נרות  הדליקו  ישראל, 

ושרו  הקירות  על  בכתובות  רוחם  סערת 

בתום  הממשלה.  ראש  של  לזכרו  חרישית 

השבעה הוסב שמה של כיכר מלכי ישראל לכיכר רבין.

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב החריף בציבור הישראלי.    

גיסא  על אלימות מחד  בעם,  רבות  בשכבות  נפש  לעריכת חשבון  תנופה  נתן  זה  אירוע קשה    

וסובלנות מאידך גיסא.
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טז במרחשוון תרצ"ט (1938) - ליל הבדולח.

מקובל לייחס את אירועי ליל הבדולח בגרמניה, לפוגרום ספונטני ביהודים וברכושם, בעיקבות    

ההתנקשות של הרשל גרינשפן במזכיר שגרירות גרמניה בפאריס.

כיום ידוע שאין זה כך. מאז עליית הנאצים לשלטון, בשנת 1933, חונכו הגרמנים להיות אדוני    

העולם. היהודים הושפלו והפכו לתת-גזע שיש לסלקו, לקחת את כספו ורכושו ולהחרים את 

מוסדותיו. 

ואכן, כשלב ראשון גורשו ה"אוסט-יודן", יהודים שהם או הוריהם היגרו מפולין. פולין סירבה    

לקולטם והם נותרו בגבול חסרי כול. הרשל גרינשפן, שהורין היו בין המגורשים, ביקש לנקום, 

לפי טענות הנאצים "ירה" במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה בפאריס. הפצוע הובהל לבית 

החולים ושם נרצח על ידי הגרמנים.

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

לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

 

                     בית הכנסת של ברלין לאחר ליל הבדולח

וברכושם. מראש התבקשו אנשי  ביהודים  לפגיעה  זה  יום  לציין  לנכון  ראשי הנאצים מצאו    

מפלגת היטלר במקומות השונים, לשרוף בתי כנסת, להרוס חנויות ודירות של יהודים (בתואנה 

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

אירוע ההתנקשות בפאריס סיפק את המניע לזעם זה והגרמנים המוסתים מילאו את חלקם    

היו  ה-20  המאה  (בתחילת  בגרמניה  הכנסת  בתי  כל  כמעט  נהרסו  ובהתלהבות.  בשמחה 
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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.

בהוראה מגבוה נמנעה המשטרה להפריע לפורעים או להחזיר את הסדר על כנו. השריפות כובו    

רק במקומות שבהם הייתה סכנת התפשטות לבתיהם ורכושם של לא-יהודים.

בעולם הרחב נשמעו גינויים חריפים ומספר מדינות החליטו לנתק את קשריהן הדיפלומטיים,    

אך התגובה לא הייתה נחושה ומשמעותית. הגרמנים הבינו זאת ובכך נסללה הדרך להשמדת 

יהודי אירופה.

על פי "מדור לדור", מאת מאיר ומרים שוורץ 

כא במרחשון תשנ"ה (1994) - הסכם השלום עם ירדן.

חמש-עשרה שנה לאחר שחתמה מצרים על הסכם שלום עם ישראל, עלתה מדינה ערבית שנייה     

על עגלת השלום. הייתה זו ירדן, תחת הנהגתו של המלך חוסיין. המלך קיים מגעים הדוקים 

עם מנהיגי ישראל במשך שנים רבות, אך לא העז להצהיר על כך בפומבי. לאחר שנחתם הסכם 

אוסלו עם אש"ף, ובעקבות לחץ אמריקני, ניאות חוסיין לחתום על הסכם שלום עם ישראל. 

השיחות בין הצדדים נמשכו מספר חודשים. היו מספר אבני נגף, וביניהן מחלוקת על שטח    

בן מאות קילומטרים רבועים בערבה, שהירדנים טענו כי הם שייכים להם וכי ישראל סיפחה 

מעמידה  זו  בעוד  לישראל,  זה  שטח  להחכיר  ירדן  הסכימה  דבר  של  בסופו  לתחומה.  אותם 

לרשות ירדן כמויות מים גדולות בצפון בקעת הירדן.

  

ב-26 באוקטובר 1994 אפשר היה לברך על המוגמר. בטקס ססגוני שנערך במעבר הגבול החדש    

מצפון לאילת, נחתם הסכם השלום בנוכחות נשיא ארצות-הברית ביל קלינטון. דעת הקהל 
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בישראל, שהייתה מפולגת לגבי ההסכם עם אש"ף ב-1993, בירכה כמעט פה אחד את הסכם 

השלום עם ירדן מ-1994.

על פי מרדכי נאור: X 50 50, מאתיים אירועים וציוני דרך בשנים תש"ח-תשנ"ו

גדולי מורשת
טז במרחשוון תשנ"ה (1994) - יום פטירתו של הרב שלמה קרליבך ז"ל.

ומספ  חסידות  מנהיג  חסידי.  ומלחין  נגן  זמר,  היה  ואכן  המרקד"  "הרבי  בשם  כונה  הוא    

מגדולי  המועצות,  ברית  ליהודי  ועלייה  הגירה  חופש  מתן  למען  מאבק  שירי  שר  סיפורים, 

הזמרים החסידים של המאה ה-20.

הרב קרליבך נולד בברלין בשנת 1925 לאביו נפתלי, רב ומנהיג יהודי. לאחר עליית הנאצים    

לשלטון עברה משפחתו לארצות-הברית, שם התמנה האב לרב קהילה במנהטן.

הרב שלמה למד בישיבות "תורה ודעת" ו"לייקווד" ובאוניברסיטת קולומביה, הוסמך לרבנות    

והתפרסם כזמר, מלחין ושימש כחזן בימים הנוראים.

הוא התקרב לחסידות חב"ד ואל אדמו"ריה - הרב יוסף יצחק שניאורסון וחתנו הרב מנחם    

מנדל. הוא נשלח מטעמם למרכזים יהודיים ברחבי ארה"ב כדי לקרב את הנוער אל הדת. הוא 

נדד בליווי הגיטרה שלו, ובזכות הקסם האישי שלו וסגנונו המיוחד שתואם את הלך הרוח של 

התקופה, הצליח לקבץ סביבו קהל חסידים.

הוא הגיע לסן-פרנסיסקו שבחוף המערבי, הקים שם את "בית אהבה ותפילה", אליו הגיעו    

צעירים "היפים" ומחוסרי בית.

בעקבות  לישראל.  גם  והגיע  בעולם  יהודיות  בקהילות  להסתובב  החל  ה-70  שנות  לקראת    

התלהבותו וריקודיו במהלך ההופעה, זכה לכינוי "הרבי המרקד".

בשנת 1968 הקימו חסידיו את היישוב "מבוא מודיעים" באזור לטרון. הרב בנה שם את ביתו    

וחילק את זמנו בין המגורים במושב לביתו בארה"ב. 
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בפסטיבל הזמר החסידי הראשון זכה שירו "והאר עיננו" במקום השני ושימעו הגיע לתודעת    

הציבור בישראל. לאחר מכן הוכרה שירתו כז'אנר מתפתח ולחניו חדרו לישיבות התיכוניות, 

לישיבות ההסדר ולקהל הדתי-לאומי.

בשנות ה-80 החל לעסוק בהנחלת סיפורים חסידיים שהקליט והפיץ.   

הרב קרליבך, זמר ורב מלהיב, באורח חיים המבוסס על אהבה וקירבה, כנות ופשטות, ירידה    

לעומק הלבבות ולימוד זכות ואהבה על כל יהודי, סחף אחריו רבים וקירבם ליהדות.

                    מי רוצה להיות הגנב?
הרב שלמה קרליבך ז"ל, סיפר פעם על העבודה הראשונה שקיבל. מורה מחליף. "יש הרבה    

בתי ספר בניו-יורק", הוא אמר, "ואני הייתי צריך כמה דולרים, אז נכנסתי ללמד". "יום אחד 

הגעתי לבית ספר יסודי, והמנהל אמר שאחד המורים צריך לעבור ניתוח שקדים. "לך אליו", 

הוא הציע, "הוא יכין אותך לקראת התלמידים שלו".

*

"אה, אלו", אמר המורה, "הם איומים, כיתה נוראית. חמישה-עשר תלמידים, כולם צרות. משה    

- ה' ישמור. נחמן - בלתי אפשרי. וקובי, טוב, תשמע, הוא יושב בכוונה בשורה האחרונה. 

אל תתעסק איתו בכלל. הוא רק מצייר כל הזמן, ואם לא נותנים לו לצייר הוא מאוד מפריע. 

רצו  האחרים.  לילדים  בשירותים  אותם  ומוכר  צנועים  לא  ציורים  מצייר  שהוא  היא  הבעיה 

לזרוק אותו, אבל אבא שלו תורם הרבה כסף אז אי אפשר. בקיצור, תעזוב אותו".

כשיצאתי שאלתי את עצמי, "מה הפלא שהם רעים, אם אין לו שום דבר טוב לומר עליהם?"   

*

הסוגיה  את  למדנו  מעולם.  נהניתי  שלא  כמו  נהניתי  לכיתה,  כשנכנסתי  בבוקר,  "למחרת    

על מי שגונב משהו ולא זכר ממי, אבל אחרת. "לא אכפת לי מה עשיתם עד היום", אמרתי 

למתוקים, "אני רוצה שנלמד כמו משוגעים. מי רוצה להיות הגנב?".

*

"זה היה כל כך מצחיק", המשיך ר' שלמה, "כולם רצו להיות הגנב. הזזנו את השולחנות,    

דמיינו שאנחנו בשוק, ותוך כדי משחק למדנו שניים שלושה דפי גמרא! דברים גדולים מאוד! 

בצהריים אמרתי להם, 'מחר, רק מי שיתנהג יפה, יהיה הגנב'".

*

השלישי,  ביום  עיניו.  את  הרים  לא  אפילו  וצייר,  האחרונה  בשורה  שישב  התלמיד  קובי,    

כשהסתיימה ההפסקה ואף אחד מהילדים לא חזר לכיתה, ר' שלמה חיכה קצת, ועוד קצת, 

מיד  פרחו  הילדים  כל  אחת  בשניה  לשירותים,  נכנס  הוא  תערוכה.  כנראה  שיש  הבין  ואז 

מהמקום, ורק קרובי עמד שם בפינה ורעד מפחד.

"הסתכלתי על הציורים, הוא היה כל כך מוכשר, גוואלד! הסתכלתי עליו ובלי לומר מילה,    
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התקרבתי וחיבקתי אותו. זה היה מדהים. הוא התחיל לבכות, ונאחז בחיבוק הזה בכל הכוח. 

"תשמע", אמרתי לו, "הציורים שלך מקסימים, יום אחד אתה תהיה אמן גדול! אבל כאן בבית 

את  לאט  לאט  והורדתי  אמרתי  בסדר?",  האלו,  היצירות  את  למכור  המקום  לא  זה  הספר 

התמונות מהקיר. "קובי, אני רוצה שתלמד איתי, אתה מסכים?".

*

כשחזרו שניהם לכיתה קרה דבר מדהים.   

"אבל כשהוא התיישב במקום  ר' שלמה,  לא הצביע", אמר  הוא  "אני בטוח שאלפיים שנה    

יכול  אני  מדי.  רחוק  יושב  "אני  ואמר:  היד  את  הרים  פתאום  הוא  האחרונה,  בשורה  שלו 

להתקרב?".

מתוק מדבש. "הבאתי כיסא, שמתי ליד השולחן שלי, ואמרתי לו, "בוא, שב לידי".   

*

"תוך שלושה ימים הוא היה הכי טוב בכיתה. אני אומר לכם", המשיך ר' שלמה, "הוא היה יכול    

להיות רבי. אבל אז חזר המורה עם השקדים, והדבר הראשון שהוא עשה, היה להחזיר אותו 

לספסל האחרון. כל כך הצטערתי שנפרדתי מהם".

*

"הם ילדים. והם מתוקים", אמר ר' שלמה, "למה הם לא הקשיבו? כי זה לא היה מעניין. מה    

ילדים עושים כשמשעמם להם? הם לא כמו המבוגרים שנרדמים. הם פשוט משתוללים".

מתוך הספר "לב השמים, חנוכה", ותודה לרב שמואל זיוון  
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חודש כסליו
הקדמה

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

השם כסליו נזכר בתנ"ך: "בארבעה לחודש התשיעי בכסליו" (זכריה ז, א).

מזל החודש: קשת - לפי שהוא חודש הגשמים ובו נראית לעתים הקשת בענן. בחודש זה 

ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים.

הגשמים: בחודש זה מצפים לירידת גשמים ראשונים, שחשיבותם רבה לנביטת תבואות 

החורף. במסכת בבא מציעא מובאת חלוקת השנה לפי עונות ושם נאמר: "חצי כסליו 

זרע וחצי חורף" (חצי חודש זורעים וחצי חודש יורד גשם) (בבלי, בבא מציעא קו:). 

אם לא יורדים גשמים עד לראש חודש כסליו קבעו חכמים שצריך להתענות כדי לבקש על הגשם: "הגיע 

ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלוש תעניות על הציבור" (משנה תענית א, ה).

אירועים
יז בכסליו תש"ח (1947) - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל והקמת מדינה יהודית. 

ארץ- בעיית  את  העבירה  שבריטניה  לאחר    

מלחמת  בעקבות  האו"מ  להכרעת  ישראל 

המחתרות ובעקבות לחץ בינלאומי, מינתה העצרת 

את  לבדוק  מיוחדת  ועדה  האו"מ  של  הכללית 

הבעיה על בוריה ולהגיש הצעות. רוב חברי הוועדה 

החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות -

בפיקוח  ירושלים  והשארת   - וערבית  יהודית 

בינלאומי.

למדינה  שהוקצה  המצומצם  השטח  למרות    

הנהגת  קיבלה  החלוקה,  בתכנית  היהודית 

משמחה  רקדו  ויהודים  התוכנית  את  היישוב 

ארץ- רחבי  בכל  והיישובים  הערים  בחוצות 

ישראל.

לעומת שמחת היהודים, דחו הערבים לחלוטין את התוכנית. למחרת ההצבעה פתחו כנופיות    

ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת העצמאות.

יפלשו  הן  בארץ-ישראל,  מדינה  הקמת  על  תכריז  ישראל  שאם  איימו  השכנות  ערב  מדינות    

מכל הכיוונים ויחסלו אותה בִאָּבה. הביטוי החריף היה: "נזרוק את היהודים לים". ואכן, עם 

הכרזת העצמאות פלשו חילות סדירים מצפון, מזרח ומערב וניסו לממש את איומן.

ה 
ינ

מד
 ה

זת
כר

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

חודש  אם  (תלוי  בטבת  ג  או  ב  עד  בכסליו  מ-כה  ימים,  שמונה  במשך  נחוג  החנוכה  חג 

כסליו של שאותה שנה חסר או מלא), לציון ניצחונו של יהודה המכבי וחילו על היוונים 

והמתייוונים ולזכר טיהור המקדש וחנוכתו ב-כה בכסליו בשנת 164 לפסה"נ.

ניצחונם של המכבים הביא לשיחרורה של ארץ יהודה משיעבוד זרים, לביטול הגזירות 

(איסור על שמירת השבת, איסור ברית  (אפיפנוס) על היהודים  שגזר אנטיוכוס הרביעי 

יהודית  מדינה  של  ולכינונה  המקדש  בבית  העבודה  לחידוש  החודש),  קידוש  מילה, 

עצמאית.

ב-כה בכסליו, כאשר נכנסו המכבים להיכל המחולל, לא יכלו להדליק את נרות מנורת 

פך  רק  נמצא  השמנים.  כל  את  טימאו  שהיוונים  מפני  טהור  שמן  מצאו  לא  כי  הקודש, 

שמן טהור אחד בחותמו של הכהן הגדול, שאמור היה להספיק ליום אחד. ונעשה להם 

נס והשמן דלק שמונה ימים (ראה תלמוד בבלי, מסכת שבת כא:). מקור השם "חנוכה" 

בכסלו  ב-כה  חנו  וצבאם  המכבים  כה:  חנו   - חנוכה  המסבירים:  ויש  המזבח.  בחנוכת 

לאחר ניצחונם.

מלחמתם של המכבים הייתה על רקע רוחני. לא היה זה מאבק מתוך 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.

משמעות  רבי  מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 

בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסליו נסתיימה מלאכת המשכן במדבר, וכן חנכו את 

המזבח וההיכל בימי הנביא.

אתרים
מעלה מכמש ומעבר מכמש.

מוח'מס,  הערבי  הכפר  שימר  מכמש, שאת שמו  היישוב הקדום  שם  על  נקרא  מכמש  מעלה    

שהיישוב הקדום נמצא בשטחו.

היום  זמנית,  בנקודה  אדומים  גוש  של  אדומים  מעלה  גרעין  התיישב  ה-70  שנות  באמצע    

בין  אדומים.  במעלה  קבע  יישוב  להקמת  כהכנה  אדומים,  מישור  של  התעשייה  לאזור  מעל 

והיו שחפצו ביישוב קהילתי כפרי. כאשר הוחלט שמעלה  גדולה  המתיישבים היו שרצו עיר 

אדומים תהיה עיר, פרשו קבוצות אחדות והחליטו להקים רצף של התיישבות חדשה במזרחו 

פרת.  ונופי  אלון  גם  יותר  ומאוחר  ומעלה מכמש,  כפר אדומים  כך קמו  של מדבר אדומים. 

בהתחלה קראו להם מעלה אדומים א ומעלה אדומים ב וכך הלאה, כדי שייחשבו לשכונות של 

מעלה אדומים. חשיבותו של רצף היישובים היא בהיותו עוטיף את ירושלים ממזרח.
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ערב הבחירות של שנת 1981 עלה על הקרקע גרעין מכמש שכלל 19 משפחות. שאיפת הגרעין    

לדתי, אך הקשת החברתית  היישוב  בפועל, הפך  וחילונים,  יישוב של דתיים  הייתה להקים 

ביישוב מורכבת מכל הגוונים הדתיים האפשריים. אחוז גבוה של בני התושבים שבגרו והקימו  

בו את ביתם. קליטת זוגות צעירים ליישוב היא רבה.

השדות  את  עיבדו  אף  השכנים  הכפרים  ערביי  ידידותיים.  הערבים  עם  הקשרים  היו  בעבר    

נמלט  אשר  השכן,  מהכפר  ערבי  של  הסתרתו  סיפור  זכור  במיוחד  היישוב.  בתחומי  שגבלו 

נעכרו  ידי חבריו מן הכפר אך לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה  ליישוב לאחר שנדקר על 

היחסים ונשתבשו הקשרים.

שבמזרח   635 גבעה  על  דני  מצפה  את  היישוב  הקים  וואי,  הסכמי  לאחר  תשנ"ט,  בשנת    

היישוב.

* * *  

הרבים.  היוונים  את  המעטים  היהודים  בניצחון  לכל  וידוע  מפורסם  הינו  חנוכה  נס  סיפור    

אולם, מסתבר שסיפורים מסוג זה ניתן למצוא לא מעט במורשת העם שלנו, אפילו הרבה לפני 

ימי החשמונאים. אחד מסיפורי גבורה אלה מחזיר אותנו לימיו של שאול המלך...

גבע בנימין - עיר בנחלת בנימין, עיר ששאול הופכה לבירתו ומאז נקראת גבעת שאול (כיום תל    

אל פול). במקום זה, בימי מלכותו של שאול, מתחיל סיפורנו.

אחדים  קילומטרים  שנוסד  חדש,  קהילתי  יישוב  הוא   - מכן  לאחר  שנה   3000  - בנימין  גבע    

מזרחה מאותה גבעה, יישוב שקם ב-1984 לזכרו של האלוף יקותיאל אדם שנפל שנתיים קודם 

לכן בלבנון, ועל כן כונה על ידי מייסדיו - כינוי הדבק בו עד היום - אדם.

את טיולנו נפתח בשער היישוב ונרד צפונה אל אפיקו של נחל מכמש, אל מיפתח הנחל אשר בין    
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ג'בע למוכמס. בעוברנו על פני מאהל בדואים וביורדנו על גב השלוחה המאורכת - נשים לב כי 

על שרידי דרך קדומה אנו דורכים...

דרך היורדת מירושלים לגבע, חוצה את נחל מכמש בנקודה נוחה - מעבר מכמש, עולה לצומת    

בראשית במכמש (מוחמס) ויורדת עד הבקעה למעבר הירדן באדם העיר (גשר אדם).

על מעבר זה שולטים מצוקי הנחל - סנה הדרומי ובוצץ הצפוני, ואל מעבר זה מועדות פנינו.   

באותה התקופה, המקום בו התיישב עם ישראל הוא באזור ההר המרכזי (נחלות שבט מנשה,    

אפרים, בנימין ויהודה) ואילו בעמקים ובאזור מישור החוף, יושב העם הפלישתי. הפלישתים 

מעולם לא העזו לעזוב את אזורם (ולכן הוא אפילו כונה ארץ פלשת), אך לפתע, ביום בהיר 

פירוש הדבר שהפלישתים עלו להר  כי פלישתים חונים במכמש.  בני ישראל  אחד, מבחינים 

בנימין והחלו להשתלט עליו, וכשמדובר במחנה פלישתי - לא מתכוונים לסתם לוחמים, כי 

אם עם רב מאוד שמלווה ב-6,000 פרשים.

ובייחוד שבט בנימין, שהמאורע מתרחש בנחלתו, נכנסים להיסטריה. נראה כי  בני ישראל,    

אין שום דרך להתמודד עם המצב, ולכן הם מחליטים להתחבא במקומות מסתור ולא מעזים 

לצאת ולהלחם בפלישתים. חלקם אפילו עוזב את האזור ונמלט לעבר הירדן המזרחי - העיקר 

לא להתמודד עם הצבא הפלישתי המאיים.

נעצור בקצה השלוחה, בינות פרחי החורף המקדימים לפרוח ִּבְסַפר המדבר, ניזכר בהתנקשויות    

בלורד מוינ, בברנדוט, וכך גם - "ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע"...

ומכאן - המאורעות מתגלגלים מהר מן המתוכנן... ולנגד עינינו - כתיאורו של שמואל (שמואל    

א, יג-יד): "שאול ויהונתן בנו והעם הנמצא אתם יושבים בגבע בנימין", מבוהלים ונחבאים -

מוציאים  לרב".  הים  שפת  על  אשר  כחול  במכמש...  חונים  "פלשתים   - ומולנו  מאחורינו, 

"משחיתים" לרחבי בנימין... צבא שאול נפוץ... ואפילו נשק אין, "פן יעשו העברים חרב או 

חנית"...

אל מצב  ונעברה  לכה   - כליו  נֵֹׂשא  הנער  אל  יהונתן  "ויאמר   - ועושה מעשה  יהונתן  ואז קם    

הערלים האלה, אולי יעשה ה' לנו, כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט". לילה, מסביב 

מוצב  לעבר  מתקרבים  הם  לאט  לאט  לדרך.  יוצאים  כליו  ונושא  יהונתן  שקט...  חשכה. 

הפלישתים... כשהם זוחלים ונאחזים בידיהם, הם מתחילים לטפס מעלה אל המוצב. פתאום, 

הפלישתים מבחינים בשתי הדמויות שמטפסות לעברם, אך בגלל הביטחון שלהם בכוחם, הם 

אינם מתארים לעצמם כי אותן הדמויות המתקרבות אליהם, מטפסות במטרה לפגוע בהם. 

עלינו"!  "עלו  כליו):  ונושא  (יהונתן  המסתוריות  הדמויות  לעבר  בזלזול  קוראים  הפלשתים 

בחרבו,  בהם  להכות  מתחיל  ומיד  במפתיע  לפלישתים  ומתגלה  עולה  יהונתן  היה.  כך  ואכן 

ונושא כליו מכה אחריו. בינתיים במחנה הפלישתי, הכל מתנהל לפי התוכנית - הלם ותדהמה 

נפלה על המחנה. חרדה רצינית בעקבות הנעשה במוצב. הפלישתים אינם מבינים מה קרה 

- פתאום הם לא שולטים במצב, פתאום שום דבר אינו ברור להם, ומתוך בהלה הם מתחילים 

להתרוצץ ולנוס.
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שאול והמחנה הישראלי מבחינים במהומה המתרחשת אצל הפלישתים, ואינם מבינים מה    

הסיבה. הם לא היו מודעים למזימתו של יהונתן. במהרה, שאול מתחיל לקלוט את העניינים 

ומבין שעכשיו הפלישתים בידיים שלו, ולכן חייבים לנצל זאת ומיד מתחילים לרדוף אחרי 

הפלישתים. הישראלים שנמלטו והסתתרו בזמן שמחנה פלישתי עלה על בנימין, ערים גם הם 

למצב החדש בו ישראל מבריחים את הפלישתים, וגם הם מצטרפים לכוחות הצבא הישראלי 

במרדף אחר הפלישתים.

מכאן ועד לניצחון - הדרך כבר קצרה, כסיכום הכתוב: "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל"!   

הנה כוחן ותוצאותיהן של אמונה בצדקת הדרך ושל אמונה תמימה!   

ומסתבר רבותי, שההיסטוריה חוזרת.   

בעיצומה של התקדמותו מדרום הארץ  נמצא צבא בריטניה   -  1918 פברואר של שנת  חודש    

לצפונה, תוך דחיקת רגלי התורכים, ומגיע למעבר מכמש. ונציב תורכיה - יושב במכמס מעבר 

לנחל. ובלילה, לאור הנר, שעות ספורות לפני ההתקפה החזיתית של הבריטים על התורכים, 

פותח גילברט, מיור הבריגדה, את תנ"כו... וקורא - לא יאמן - יונתן... סנה ובוצץ... מכמש... 

ובן רגע משתנה תוכנית ההתקפה! במקום חטיבה - נשלחת מחלקה! "עברנו בין סנה לבוצץ, 

טיפסנו במעלה התלול", וצבא תורכיה הופתע והובס!

3,000 שנה אחר כך, אותו מקום, אותה שיטה, אותו הספר...   

ואנו, "נוסעים במכונית הישנה אל תוך הלילה אפל",   

חוצים את מעבר מכמש המחודש,   

ושואבים לנו ניצוצות של תקווה...   

על פי חידון בנימין השני - גבורה בבנימין, בית ספר שדה עפרה - החברה להגנת הטבע ובעזרת ד"ר אהרן פיקל

מכמש בתקופת המקרא

� 1020 (לפנה"ס) - בראשית מלכותו של שאול התחולל במכמש קרב עם הפלישתים (שמואל א, יג-יד).

- סנחריב מלך אשור עבר כאן במסעו הצבאי אל ירושלים. מוזכרת בנבואת ישעיהו  701 (לפנה"ס)   �
המתארת מסע זה "למכמש יפקוד כליו" (י, כח).

� 445 (לפנה"ס) - בעליית נחמיה מפרס, באו עמו מאה ועשרים מאנשי מכמש.

� ממכמש הביאו את הסולת המובחרת ביותר לבית המקדש (מסכת מנחות ח, יא).

� יהונתן, אחרי יהודה המכבי, ישב בה ושפט את העם לאחר הנצחון על בכחודס (ספר המכבים, א-ט).

� לזכר שנים אלו, שמכמש הגנה על יונתן ושימשה לו תמורה לירושלים וממנה באה לו הישועה ונעשה 
שלום ונפתחה הדרך חזרה לירושלים, נתנו לה את הזכות שהסולת שלה תעלה על המזבח.

ב"צ לוריא, מגילת תענית, פרשיות בתולדות בית חשמנואי לאור משנה קדומה, ירושלים תשנ"ו, עמ' 157
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מרחשוון-כסליו  לחודש  בעקיפין  או  ישירות  הקשורים  והאתרים  האישים  האירועים,  את  לזהות  נא 

המרומזים בכל השאלות הבאות. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש כסליו. המצליח לענות על 

ארבע חידות יזכה בפרס.

ידועים הסיפורים באשר לניסיונות להורדת הגשם. נעסוק בדוגמה הקלה: 

קושרים אותו לגליל. לא מעטרים אותו בתואר רבני כלשהו. 

ויש הטוענים שמלאכתו הייתה פיזית ולא קלה - הכנת גגות הבתים לקראת הגשמים. 

התכירוהו? ומה עוד יודעים אתם עליו?

תקוות וייאוש, קימות ונפילות, היו מנת חלקו של העם. 

אי לכך, כל תפנית היסטורית בעלת משקל הציתה זיק של תקווה מחודשת. 

כזה היה השינוי שחל בארצנו הקטנטונת לפני כשמונה מאות שנה. 

פרשים קלים וגם כבדים, חרבות, קשתות וחיצים התערבלו ומעליהם התנוססה 

דמות עטוית עבאיה שקטעה את עוצמת כובשי הארץ הקודמים - 

כל היודע דבר על הכובש החדש מתבקש למסור פרטים, כי בחודש זה נכנס לירושלים.

זה אירע, אך תמול שלשום, בלב אירופה שהתיימרה להיות נאורה. 

וזה קרה בחודש מרחשוון. אחרי שעלו בצורה דמוקרטית לשלטון, 

דחקו, לחצו ורמסו את כל יריביהם. הם גם שרפו ספרים. 

בט"ו בחודש הגיעו לשיא חדש בהשמידם 270 בתי כנסיות, 

במעצרם של 30,000 יהודים ובהטלת קנס אדיר על הקהילה היהודית. באיזה אירוע מדובר?

אל מול מערכות חינוך מוצקות וישנות, שמעלותיהן 

ומגרעותיהן משמשות בערבוביה, הוטמן הגרעין של משהו חדש, 

שונה ובן הארץ הזאת. ניסיון חינוכי להתמודדות שאינה מסתגרת, 

המשלבת ערכי ציונות דתית ואת המורכבות הטמונה בסיסמה "תורה ועבודה". 

ההתחלה בלב השרון ושמו של המקום, כמה סמלי, טומן בחובו אור. 

כדי לסייע בידכם, הגרעין כיום הפך ליער וההתחלה הייתה לפני כשבעים שנה.

בדרך האתרים - מס' 25

ד"ר  עמנואל בן-נאה



18

5

9

8

7

6

הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
ירושלים 46459                            רח' כנפי נשרים 22

הם לא צריכים היו לארגון, להסתדרות, או למנגנון שיזכיר להם את "ומפני חטאינו". 

שיריהם מעידים בהם, וגם שלדי אלה שעשו דרכם לארץ במדבריות החול הנורא 

מעידים בהם! לא חלפה שנה מהחלטת עצרת האו"מ על חלוקת הארץ, 

והם כבר החלו לעשות את דרכם אליה, והפעם בהמוניהם, בט"ז בחודש הזה, 

עלייה, שהשם שהודבק לה לקוח מדיבור האהבה של ה' לעמו ערב מתן תורה. נו, מה בפיכם?

יצר הקיום הלאומי, בתערובת של קיפאון מחשבתי דתי ולא דתי בעם הסגולה, 

גרמו לו להיות כקול קורא במדבר. האיש שנפטר בחודש הזה נולד בפרוסיה, 

שימש כרב עשרות שנים בלי תמורה כספית (כן!) כתב ספרים בענייני הלכה, 

נלחם ברפורמה מחד גיסא וברבנים שלא הסכימו עמו באשר לשיבה לארץ, מאידך גיסא.

וכל פעילותו זו לפני קום התנועה הציונית. הוא לא נשכח 

ויש גם יישוב וגם שמות רחובות הנושאים את שמו. מי הוא?

הייתה זו תנועת צופים יהודים, שקמה בגליציה ב-1913, 

שהפכה לתנועת נוער ציונית וסוציאליסטית. חוט השידרה האידאי שלה 

היה תיקון העולם, כשאחד מביטויו היה הרעיון הקיבוצי. 

התנועה הצטיינה במצוות יישוב הארץ, ובכור קיבוציה הוקם בחודש הזה 

לפני כשמונים ושבע שנים. נכון. ההמנון הצהיר: "עולם ישן עד היסוד נחריבה", 

אבל בחפירת יסודות למבנה חדש בקיבוץ, נתגלו שרידי בית כנסת ובפסיפס נהדר... במי מדובר??

שתיהן נולדו באותו תאריך, וזה לא היה מזמן, בחודש כסליו. 

שתיהן סבלו מאותן מחלות ילדות. הצפונית שבהן מצויה בשפלה, 

נושאת שמו של מי שהזכיר לנו "זיכרו תורת משה עבדי", 

או אז יתגשם החלק האחר "הנה אנוכי שולח לכם". האחרת, הדרומית יותר, 

מיקומה בצפון-מערב הנגב, וכמה וכמה קבין של חומרי חבלה הומטרו עליה. 

זו וגם זו מונות היום אלפי תושבים. התכירון.

"לא נעזוב את המקום הזה, שכן באנו לארץ אבותינו למטרה קדושה. 

איננו רוצים לחיות במקום אחר בעולם. אדמה זו קנייננו היא והיא נחלתנו". 

זאת אמרו אנשי המקום לשליח הנדיב הידוע כשרצה לסייעם בממון וגם 

בעצה לעקור מן המקום, בגלל הקשיים האדירים שבהם עמדו. 

היישוב הוקם בחג החנוכה לפני מאה עשרים ושבע שנים. מיהו?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 23
רבי חיים בן עטר (1743-1696) המכונה "אור החיים" הקדוש על שם ביאורו המפורסם לתורה "אור    .1

החיים". בעיר הולדתו סאלי שבמרוקו ובערים נוספות לא הייתה לו השפעה רבה בגלל סכסוך עם 

אחד מנכבדי הקהילה. סכסוך זה הסב לו צרות, מאסר ונישול מהונו. הוא חי מורחק ומבודד.

הוא עזב את ארצו, שהה במקומות שונים. בעיר ליוורנו האיטלקית מצא תומכים ומעריצים ובעזרתם    

הדפיס את ספריו וכן הקים את ישיבת "כנסת ישראל" בירושלים בה למדו איתו יא חכמים וארבעה 

בחורים.

גדולתו בתורה וספריו המעמיקים נודעו ברחבי העולם ואף ברוסיה ופולין. לא האריך ימים והוא    

והישיבה  נשיו  שתי  עם  יחד  הזיתים  הר  בשיפולי  ונקבר  אחריו,  זרע  שהניח  בלי  בירושלים  נפטר 

יוסף דוד אזולאי  שלו עברה לעדת האשכנזים בירושלים. מתלמידיו המפורסמים היה הרב חיים 

(החיד"א).

רב מאיר בר' ברוך מרוטנבורג (מהר"ם) מגדולי רבני אשכנז. פוסק ופייטן. נולד בוורמייזה - רוב ימיו    .2

ישב בעיר רוטנבורג ומישיבתו הגדולה שלח את תשובותיו לתפוצות רבות. בשנות חייו האחרונות 

הוא היה במאסר בפקודת הקיסר הגרמני רודולף באשמת ניסיונו לעזוב את גרמניה ולעלות לארץ 

ישראל.

כשבע שנים נשאר מהר"ם במעצר. נעשו מאמצים רבים לשחרר את המהר"ם והקהילות היהודיות    

היו מוכנות לשלם ממון רב עבור שחרור רבם הגדול. מהר"ם לא הסכים שישלמו עבורו סכומים 

גבוהים. ההנהגה היהודית ותלמידיו המשיכו במשא ומתן עם ראשי השלטון על תנאי השחרור וגובה 

דמי הפדיון אך באמצע הוא נפטר והגיע לקבורה לאחר שבע שנים בבית הקברות העתיק בקהילה 

וורמזייה. ר' אלכסנדר שילם סכום גדול עבור הבאת המהר"ם לקבורה וזכה להיקבר לידו.

בנימין זאב הרצל (1904-1860) חוזה מדינת ישראל, מייסד הציונות כתנועה מדינית. נולד בבודפשט    .3

לעיתונאות,  לגמרי  כמעט  התמסר  אך  משפטים  למד  שם  שבאוסטריה.  לוינה  עבר  שבהונגריה. 

תיאטרון וספרות. סיקר את משפט דרייפוס עבור עיתון אוסטרי-הונגרי והיה עד לצעדות ההמון 

"מוות ליהודים". כל אלה שכנעו אותו שהיהודים יוכלו לשרוד רק אם תהיה להם מדינה משלהם.

הרצל החל לעסוק בציונות. פרסם את ספרו "מדינת היהודים" וניהל מגעים דיפלומטיים להפצת 

רעיונותיו ולהשגת צ'רטר - הרשאה מאת הסולטן העותמאני ליישב יהודים בארץ-ישראל.

הרצל כינס את הקונגרס הציוני הראשון בבזל שבשוויץ. בקונגרס הציוני השישי הביא הרצל הצעה    

ליישב יהודים באופן זמני באוגנדה, כמקום מקלט זמני מפני הפרעות שהיו אז ביהודי רוסיה. הרצל 

נפטר ב-3 ביולי 1904. באוגוסט 1949 הועברו עצמותיו של הרצל לירושלים להר הרצל. על שמו העיר 

הרצליה בצפון-מזרח השרון ורחובות מרכזיים בערי ישראל. 

חנה סנש (1944-1921) - ילידת בודפשט. אביה בלה סנש סופר ועיתונאי ידוע נפטר כשהייתה חנה    .4

ילדה. למרות שחנה גדלה במשפחה מבוססת, בגיל 17 היא הגיעה למסקנה שעליה לעזוב את הונגריה 
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הבריטים  ידי  על  הורשתה  בנהלל  החקלאי  הספר  לבית  שהתקבלה  לאחר  לארץ-ישראל.  ולעלות 

לעלות ארצה. 

היא למדה בנהלל ואז הצטרפה לקבוצת צעירים שהקימו את קיבוץ שדות ים ליד קיסריה. חנה לא    

הייתה שבעת רצון בקיבוץ, העבודות שהוצעו לה לא משכו את ליבה והיא נמשכה לכתיבה. היא 

יהודים והתקבלה כמתנדבת לקבוצת צנחנים. בקיץ 1944  פנתה לארגונים שארגנו פעולות הצלת 

צנחה חנה עם חבריה בקרואטיה. ליד הגבול ההונגרי נתפסה והועמדה לדין באשמת ריגול והוצאה 

להורג. על שמה נקרא יד חנה בצפון מזרח השרון.

חיים נחמן ביאליק (1934-1873) נולד בווהלין-אוקראינה, למד בישיבה בוולוז'ין אצל הנצי"ב. הוא    .5

השתתף בתנועת ההשכלה והתחיל לחבר שירים על האירועים שהתרחשו מסביבו. מבין שיריו - "אל 

הציפור", "על סף בית המדרש", "לבדי", "המתמיד", "מתי מדבר אחרונים", "על השחיטה", "עיר 

ההריגה" ועוד. הוא ערך עם רבינצקי את ספר האגדה - אוסף של אגדות תלמודיות ומדרש חז"ל. 

הוא נודע כמשורר הלאומי.

העברי  הגדוד  ממקימי  מפורסם.  ונואם  הוגה  סופר,  ציוני,  מנהיג   -  (1940-1880) ז'בוטינסקי  זאב    .6

ונשלח  משפטים  עברית,  למד  יהודי-לאומי.  בבית  גדל  אודסה,  יליד  הראשונה.  העולם  במלחמת 

כעיתונאי לאיטליה ושוויץ. 

ערך  יותר  מאוחר  הרוסית.  בשפה  המזהירים  העיתונאים  כאחד  שמו  את  פירסמו  ששלח  כתבות    

עיתונים ביידיש, ברוסית ובעברית.

מחונן  כנואם  התפרסם  מהרה  ועד  הציונית  לתנועה  הצטרף  קישינב,  פרעות  לאחר   ,1903 בשנת    

זכויות למיעוט  ונלחם למתן  להגנה עצמית  יחידות  הנוער המשכיל. הוא ארגן  רוחני של  וכמנהיג 

היהודי ברוסיה.

יחד עם יוסף טרומפלדור, ייסד את גדודל נהגי הפרדות, שבו שירתו מאות יהודים, רובם נתינים    

רוסיים שגורשו מארץ-ישראל ומצאו מקלט במצרים.

לאחר פירוק הגדוד נסע ללונדון במטרה להקים גדודים יהודיים במסגרת לגיון יהודי בתוך הצבא    

הבריטי.

בשנת 1917 הסכימה הממשלה הבריטית להקים שלושה גדודים כאלו.   

ז'בוטינסקי עצמו השתתף בלחימה בעמק הירדן בשנת 1918 וקיבל ציון לשבח.    

הוא היה ברוך כישרונות וידע שפות רבות. הוא הצטיין גם כסופר וכמתרגם.    

להנהלה  צורף   1921 ובשנת  בארץ-ישראל,  הראשונה  הנבחרים  לאסיפת  כציר  נבחר  ז'בוטינסקי    

הציונית העולמית. 

בשנת 1923 פרש מן ההנהלה עקב חילוקי דעות עם חיים וייצמן וייסד את התנועה הרוויזיוניסטית,    

וכעבור זמן את תנועת הנוער בית"ר (ברית יוסף טרומפלדור).
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הוא תבע להכריז כי מטרתה של הציונית היא הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל המערבית ובעבר    

הירדן המזרחי.

לחזרתו  הבריטים  הסכימו  לא  לאחריו  השישה-עשר.  הציוני  לקונגרס  הארץ  מן  יצא   1929 בשנת    

לארץ. ועד יום מותו לא ביקר בה יותר. 

ביקש  הוא  הברית.  בארצות  בית"ר  של  קיץ  במחנה   (1940) ת"ש  בתמוז  בכ"ט  נפטר  ז'בוטינסקי    

בצוואתו שעצמותיו יועלו ארצה רק בהוראת ממשלת המדינה העברית שתקום.

וזאב  זאת,  עשה  אשכול  לוי  כזו.  הוראה  נתן  לא  שביניהם  העימותים  על  לו  שנטר  בן-גוריון  דוד    

ורעייתו יוהנה נטמנו, בטקס רשמי, בהר הרצל, בחלקת גדולי האומה בכ"ט בתמוז תשכ"ד (1964).

שמו הונצח ב"מצודת זאב" - שהוא מרכז מוסדות תנועת החרות וביישוב סמוך לירושלים - גבעת    

זאב.

כפר דרום.   .7

הזוכה בדרך האתרים 23
� אבי הורוביץ - מיתר

� אריה סולומן - אפרת

� אשר חדד
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חומר עיוני למדריכה

1. המהות החינוכית-ערכית של דמי החנוכה / ד"ר אברהם גוטליב

במאות המאוחרות החל מן המאה ה-י"ח, הונהג בעם ישראל לתת דמי חנוכה לילדים. המנהג נעשה בגולה,  

על מנת לתת צביון יהודי למנהג רומי קדום זר ומושרש, המתקיים בסמוך לימי החנוכה. הדגש היהודי הוא 

מתן צדקה לנזקקים בחודש כסליו, כפי שנשמע במדרש מילים: כסליו - הכיס והלב. בחודש זה, יש לפתוח, 

איש כפי יכולתו את הכיס ואת הלב במתן צדקה. הנתינה, היא מעשה פיזי-חומרי, אשר שורשו היהודי נובע 

מתוך הלב - מתוך הרגש. זה מה שנקרא "להרגיש" כביכול את הזולת. דמי חנוכה בלשון העברית הקדומה 

הם מעות חנוכה. המטרה היא לשתף את הילדים בשמחת החנוכה. הנותן משמח את המקבל שהוא במקרה 

שלנו ילד. כאן מקור החינוך הערכי: הילד לומד להעריך ולהוקיר דברים. הוא שמח לקבל והמבוגר שמח 

לתת. הילד מתחיל להבין את החשיבות בלשמח את הזולת. כאן המקום להדגיש, שברבות השנים, דמי 

החנוכה, הם כבר לא בהכרח הכסף עצמו, אלא גם שווה כסף - מתנות הניקנות בכסף. שהרי "שווה כסף 

ככסף" כפתגם העממי הנפוץ. המבוגר מלמד את הילד ליהנות מדבר חומרי כסף או שווה כסף, כאשר זה לא 

סתם כסף או מתנה, אלא, דמי חנוכה - מעות - כסף של חג החנוכה, חג האורים, שהוא חג ההצלה הרוחנית 

מן ההתיוונות באמצעות הדגשת היהדות והעצמתה. כאשר נר חנוכה הוא נר היהדות, המאיר ומפיץ את 

היהדות כדרך חיים אידאלית על פי התורה. הילד כמובן שואל לפשר דמי החנוכה ומבין את החשיבות הרבה 

אשר בנתינה, כדי לסייע לזולת הנצרך ולשמח את קרובי המשפחה ואת החברים הקרובים והידידים.

נמצאנו למדים, יסודות ערכיים ונעלים של הנהגה: קבלה ונתינה, כאשר, האחד קשור בשני. בצביון התורני, 

דמי החנוכה הם מעות החנוכה על שם המטבע היבוסי מעה, שהוא המטבע המקורי בלשון המשנה. נתינת 

המעות, הולכת וצוברת תאוצה רבה של קדושה עילאית, כנהוג בהרבה חצרות אדמו"רים - כאשר, האדמו"ר 

- הרבי, מעניק דמי חנוכה סימליים לילדים לאחר טקס הדלקת הנרות. מתן הכסף החומרי מקבל צביון 

רוחני טהור של קדושה. הנתינה, מחנכת לסייע לזולת ולשמחו. החינוך, כאמור, בא ביסודו מן הבית ובגיל 

צעיר כשתיל רך וצעיר בראשית דרכו, שיש לנווט לדרך החיובית הישרה.
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2. חשבון הנפש - חשבון הזמן, ביום יום... / ליקט שמעון בן יוסף
הספינה יצאה לדרך, שני עשירים עמוסים משא, על הסיפון, משכו תשומת לב, הנוסעים הסקרנים 

שאלו מה יהיה?... אמר הזקן: הכל עניין של כבוד!

גדול לעשיר הראשון. ביקשו מבעל השמחה לכבד גם  לפני כמה שבועות, באירוע מרכזי, עשו כבוד 

העשיר השני, שממונו רב.

התגלגלו העניינים למחלוקות וריב, עד אשר שני העשירים החלו מתנצחים זה בזה, למי יש יותר (אז 

לא היו פנקסי צ'קים ולא מאזנים) נמנו וגמרו: כל עשיר יביא שקי זהב לאניה. התחילו לזרוק, זה אחר זה, 

מטבע אחר מטבע, ומי שיפסיק לזרוק הראשון - הוא עשיר פחות, הסכימו!

על הסיפון פרקו שקים והחלו לזרוק לסירוגין והקהל המום ונרגש.

לו  להגיש  למשרתו  סימן  הלבן,  בתרבוש  העשיר  יצר?  כבוד?  התערבות?  מה?  בשביל  לים?!  הזהב 

משקה.

מיד קיבל מיץ ֵפרות טרי! הקהל ראה בכך רמז שהוא מתחיל להיכנע מאט את הקצב... ואילו חברו 

העשיר, עצר רק פעם אחת, להיטיב את אבנטו!

העשיר הראשון, עוצר ומבקש הפסקה, בזווית עינו ראה את חברו ממשיך, ללא ליאות, מתמיד וזורק, 

צורב!  ובעגמת הנפש... הפסד  ידי חברו  לחץ  עוד! הצטער שהתחיל...  יכול  ולא  נכנע  בעל התרבוש הלבן, 

והאמת, כי הוא עשיר, לא פחות מחברו. אך המתחרה, היה רשע ונוכל. מי שזורק בלי חשבון, ולא כואב לו, 

כנראה אין לכספו כל ערך! ואכן... מטבעותיו היו מזוייפים! כעת הכול ברור... 

אומר "בן איש חי": מי שדבק בתורה ובמצוות ובהתמדה, זמנו יקר ולא יאבדו לחינם. לחייו יש תוכן 

ומשמעות, כל שעה שווה זהב, לא יזרוק לים... להיפך... יהודי יקר! 

נשתדל לאסוף זכויות, מעשים טובים, כי הזמן יקר. ויפה שעה אחת קודם.

הגבורה היהודית באה לביטוי בכיבוש היצר מכל סוג... 

כבר למדונו חז"ל איזהו חכם? הרואה את הנולד ובזה אנו שונים בתכלית מאומות העולם, חשבון 

הנפש...

3. האומץ להיות ֶשֶמן
קיים הבדל בין המציאות בזמן מאורעות חנוכה, בה כל אימוץ של תרבות זרה היווה סכנה להמשך התרבות 

היהודית, לבין זמנינו אנו בו קיימות באופן טבעי השפעות תרבותיות ממדינות אחרות, השפעות שמתרחשות 

משום שאיננו חיים על אי בודד. בתוך עולמנו אנו יושבים, אנו אוכלים מאכלים של עמים אחרים, מאזינים 

למוסיקה שלהם ובאותה מידה אנו גם משפיעים על התרבויות האחרות. המודל איננו "הכל או לא כלום". 

איננו רוצים להטיף בשיעור לבדלנות. יש מקום לקלוט ולקבל "מבחוץ" תוך סינון ובחינה של הדברים. יוצא 

שיש למצוא את "שביל הזהב" - קליטה ואימוץ תוך שמירה על הייחוד והזהות שלנו.

על פי "חנוכה", מפתחות לתרבות ישראל, בהוצאת חל"ד 
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מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

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

אין ללמוד.

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

לימין.

אפילו  חנוכה  מנרות  וליהנות  להשתמש  רשאים  אנו  שאין  מפני  נוסף,  נר  בשמש,  להדליק  נוהגים  ג.  

לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום הנס - "ומניחו בצד שמאל  ד.  

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.  

יש להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים (24 ס"מ) עד עשרה טפחים (80 ס"מ) שזוהי עיקר  ז.  

מעשרים             למעלה  לא  אבל  כשר,   - מהקרקע  טפחים  מעשרה  יותר  הניחם  אם  אך  בבית.  המצווה 

אמה (=9.6 מטר) (על פי הגרא"ח נאה).

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה ושמן זית מצוה מן המובחר. פתילות שהדליקו בהן פעם  ח.  

אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר השמן ניתן להדליק יום נוסף.

עיקר מצוותה להדליק בצאת הכוכבים. יש מקדימים (כגון בירושלים) להדליק בשקיעת החמה ובלבד  ט.  

שיתן מספיק שמן שתדלק חצי שעה 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) שעשה נסים. ו-3) בערב  י.  

הראשון יוסיף ברכת "שהחיינו".

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

ידליק בלא ברכה.

לאחר שהדליק את נר החיוב של אותו לילה, בעוד שמדליק את שאר הנרות, יאמר "הנרות הללו"  יב.  

בנוסח שיש בו ל"ו תבות. אחרי ההדלקה אומרים "מזמור שיר חנוכת הבית" ו"למנצח בנגינות מזמור 

שיר" ובעדות אשכנז אומרים "מעוז צור" .

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

הנוסף באותו יום שמן כשיעור החייב בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

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

מדליקים נר חנוכה ובבית מבדילים בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

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

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

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

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח.  

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות וסופגניות מטוגנות בשמן,  יט.  

זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס' 164

תשבץ מרחשוון-כסליו/ מאת שילה הרשושנים
ישראל,  מדינת  של  הראשון  נשיאה   (1 במאוזן: 
נפטר ב-כ"א בחשוון תשי"ג (9 בנובמבר 1952); 6) 
מרים נס המרד ביוונים, נפטר על-פי המסורת ב-

ט"ו בחשוון ג'תתקכ"ו; 11) מודלק בחנוכה; 12) 
מלחמה שהתנהלה בין ישראל ומצרים בין ה-29 
בחשוון-א'  (כ"ד   1956 בנובמבר  ל-5  באוקטובר 
בכסלו תשי"ז), במהלכה כבשה ישראל את חצי-

האי סיני; 14) מים רבים לרוויה (איוב ל"ז); 15) 
(ר"ת); 17) צרור, אגודה; 18) שליח;  חיל-אוויר 
 (24 בלעז;  ממשי,   (21 נכון;  סדר  בו  שאין   (19
אחד   (25 ב-1952;  נוסד  בית-שאן,  בעמק  מושב 
איש-  (28 מת;  גוף  גופה,   (27 המקרא;  מטעמי 

פסחים  (מסכת  שבת  במוצאי  נבראה   (29 חרש; 
ריקנות,   (32 הבית;  מכסה   (30 א);  עמוד  נד  דף 
שיריו  בין  ופזמונאי,  מלחין  זמר,   (33 שממון; 
ו"אדון  לשלום"  "נולדתי  המפורסמים:  ולחניו 
עולם", נפטר ב-ב' בחשוון תשס"ה, 17 באוקטובר 
2004; 37) תשובה חיובית; 39) ביום זה בחודש 
חשוון תרצ"ט, 9 בנובמבר 1938, התחולל פוגרום 
מצבת-  (40 גרמניה;  ברחבי  הבדולח"  "ליל 

זיכרון; 41) סך-הכל (ר"ת); 42) מזמור בתהילים 
בתפילת  נאמר  הקב"ה,  של  בשבחו  המדבר 
מנחה של שבת בעת החזרת ספר-התורה לארון-

מעיירה  חסידית  חצר  של  שמה   (44 הקודש; 
המשתייכת  אוקראינה)  (כיום  בבוקובינה  קטנה 
זו  חסידות  של  הראשון  האדמו"ר  רוז'ין,  לגזע 
מכוכבי- אחד   (47 יצחק";  "פחד  בכינויו  ידוע 

נחל;  צר,  49) עמק  48) תגר;  בלעז;  ונוס  הלכת, 
50) דברי פתיחה, מבוא למאמר או ספר; 51) בגד, 
מלבוש (שמואל ב י); 52) בעל משקל מועט; 53) 
ההסתדרות  מייסד   (56 נמוך-קומה;   (55 רטוב; 
נולד  בית"ר,  ותנועת  (הצ"ח)  החדשה  הציונית 
 ;(1880 באוקטובר   18) תרמ"א  בחשוון  ב-י"ג 
והתלמוד,  המשנה  בימי  נהוג  שהיה  מטבע   (58
מאה דינרי כסף; 60) כפר ערבי בו נערכה פעולת 
התגמול הראשונה של יחידה 101 (בלילה שבין ה' 

ו-ו' בחשוון תשי"ד, 15-14 באוקטובר 1953); 61) פאר, הדר; 65) קצין אנגלי, כובש ארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה, כבש 
את ירושלים ב-כ"ד בכסלו תרע"ח (9 בדצמבר 1917); 69) חגו של חודש כסלו; 72) איש-ציבור ונדבן יהודי מאנגליה, פעל רבות למען 

ירושלים וארץ-ישראל בה ביקר שבע פעמים, נולד ב-ט' בחשוון תקמ"ה (24 באוקטובר 1784).
במאונך: 1) קידומת לשמות הולנדיים; 2) שמו העברי של חודש חשוון (מלכים א ו); 3) שאינו אוכל ושותה; 4) קבס, התקפת בחילה; 
5) אנך; 6) מטה, קנה-עץ; 7) עץ המוזכר בתנ"ך (ישעיהו ס'); 8) נגמר כוחו; 9) עיר במרכז הארץ, נוסדה כמושבה ב-כ"ו בחשוון תרפ"ה 
(23 בנובמבר 1924); 10) סימן הניצחון; 13) התבוננות והתעמקות בדבר-מה 16) נביא, תלמידו של אליהו (מלכים ב ב);  18) בכור 
בני יעקב; 19) כך כונתה עליית יהודי תימן ועדן בשנים הראשונות למדינת ישראל שהחלה ב-ט"ז בחשוון תש"י, 8 בנובמבר 1949;  
20) ראשי-תיבות שנהוג לכותבם בראש דף; 22) גיל התחלת חיוב במצוות; 23) מחולל תנועת עלייה לארץ-ישראל במטרה לקרב את 
ביאת המשיח, הגיע לירושלים עם כ-1,000 איש בראש-חודש חשוון תס"א (14 באוקטובר 1700), נפטר ימים ספורים לאחר מכן ב-ו' 
בחשוון תס"א (19 באוקטובר 1700), הספיק לרכוש מגרש שעליו נבנה שנים רבות לאחר מכן (1864) בית-הכנסת האשכנזי הגדול; 25) 
אריג יקר; 26) נביא ששתי נבואותיו האחרונות נאמרו לו ביום אחד, בעשרים וארבעה לחודש כסלו; 29) בן-שיח רב-שנתי ממשפחת 
השפתניים, "זעתר"; 31) מסכת במשנה בסדר נשים; 34) יחידת הספק חשמלי; 35)  מושב בשפלת לוד, נוסד ב-1950 ונקרא על-שם 
ישוב מקראי שתושבים ממנו נענו לקריאת עזרא לעלות לארץ מבבל (עזרא ב); 36) בגד-שרד; 38) העברה ממקום למקום; 41) סוג של 
מעיל צבאי; 43) אגודה שחבריה ייסדו את רעננה, על-שמה נקרא הרחוב הראשי של העיר; 45) פילוסוף וסופר צרפתי (1694-1778), 
מחבר "קנדיד" ו"הגורל"; 46) מושב בגליל-התחתון, נוסד ב-ג' בכסלו תרס"ב, 14 בנובמבר 1901; 47) עיר-חוף, נוסדה ב-א' בכסלו 
תר"ץ (3 בדצמבר 1929); 52) הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ-ישראל (ט"ז באלול תרכ"ה-ג' באלול תרצ"ה, 7 בספטמבר 1865  
- 1 בספטמבר 1935); 54) מין ירק; 57) אי בנילוס, בדרומה של מצרים, בתקופת בתי-המקדש הייתה במקום קהילה יהודית שבנתה 
לעצמה מקדש; 59) הוצא ממקום גידולו; 62) ". . . . יוסף את אחיו" (בראשית מ"ב); 63) חברת מחשבים בינלאומית גדולה; 64) צבע 
אדום עז; 65) מילת תנאי; 66) בכי, יללה (יחזקאל ז); 67) אות באלפבית האנגלי; 68) שן הפיל; 69) נקי מחטא; 70) קרס; 71) מילת 

קריאה לצער (יחזקאל ב).
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פסיפס קהילות ישראל

מאת שמחה סיאני

יהודי סין - חלק א

העדות הקדומה ביותר שיש בידינו לעובדה, שסוחרים יהודיים הגיעו כנראה לסין, כבר בתקופת בית שני 

יחד עם סוחרים אחרים מן המערב, בתקופות שדרך המשי המפורסמת הייתה בטוחה ופתוחה לתנועה, היא 

מראשית המאה השמינית (שושלת טאְנג): זהו מכתב עסקים, כתוב פרסית באותיות עבריות, שמצא אוֶרל 

ׁשַטיין בחֹוטאן, שליד הגבול המערבי של סין.  

ניתן גם להניח, שסוחרים יהודיים ישבו בערי החוף של דרום-מזרח סין (קאנטֹון, ואולי גם ניְנֱגּבֹו וצ'ּוַאן ג'ֹו), 

לשם הגיעו בדרך הים יחד עם סוחרים ערביים, אך יש להניח שדרך קבע לא ישבו שם.

היהודים מוזכרים, יחד עם המוסלמים, בתקופה המונגולית (שושלת יּוַאן ששלטה בסין בשנים 1279-1368), 

שיוכל  נתון  אין שום  ובאיסור השחיטה.  הייּבּום  באיסור  במיסוי,  הדנים  צוות שלטוניים  בטקסטים של 

לאפשר לנו לאמוד את מספר היהודים שישבו שם באותה תקופה, משום שקהילות אלה לא הותירו אחריהן 

כל עדות כתובה (או אחרת).  כל מה שידוע לנו הוא, כי הנוסע מארקֹו ּפֹולֹו פגש יהודים רבים בח'אְנּבאליק, 

היא פקין, ובחאְנג'ֹו.  

אם ברצוננו להכיר את הקהילה היהודית-סינית, הרי מדובר בקהילת קאיֶפְנג, שמקורה במאה ה-11.  בשנים 

960-1280 – תקופת שלטונה של שושלת סֹוְנג עד שנת 1127, בירת הממלכה הייתה קאיֶפְנג. לאחר מכן, 

עד השתלטותה של שושלת ג'ין הטאטרית בצפון סין, הבירה עוברת לחאְנגג'ו. בתקופה זו הגיעו, כנראה, 

יהודים לסין והתיישבו, כאמור, בקאיֶפְנג.  כאלף יהודים, שבאו ככל הנראה מפרס או מהודו והביאו עמם 

בית  בעיר  נבנה   1163 בשנת  זו.  בתקופה  סין  שבמרכז  קאיֶפְנג  בעיר  להתיישב  רשות  קיבלו  הכותנה,  את 

כנסת, ששופץ במשך הזמן פעמים אחדות. שלוש מצבות זיכרון, שהוקמו בשנים 1489, 1512 ו-1663, נוקבות 

בשלושה תאריכים שונים לגבי הזמן שבו הגיעו היהודים לסין, אך קשה מאוד לקבל תאריכים קדומים 

הכתובות  לכן.  קודם  אפילו  או  הנוצרית  הספירה  תחילת  המאוחרות:  הקבורה  מצבות  שתי  שמציינות 

מספרות בפירוט רב על מוצאם של היהודים מאז האדם הראשון (שבמקרה זה הוא באן גּו הסיני), וניכר 

בהן המאמץ לפשר בין האידיאולוגיה הקונפּוציאנית לבין אמונותיהם של היהודים.

אם נסתכל במקורות הסיניים, קהילת היהודים בקאיפנג אינה מוזכרת כלל, אך סיפורו של מיסיונר ֵישּועי 

ידוע בשם מאֵטיאו ריצ'י, שהתגורר בפקין, מעיד על כך שבשנת 1605, סיני מקאיפנג בשם ַאי ְטֶיין, סיפר לו 

על בני הקהילה היהודית.

פרט לכתובות שעל מצבות הזיכרון, שרדו מקהילת קאיפנג ספרי תפילה, שמצאו מיסיונרים במאה התשע-

עשרה, וכן ספר קהילה בעברית ובסינית מאמצע המאה השבע-עשרה.  
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אחת העדויות החשובות על בית הכנסת בקאיפנג, נרשמה בתחילת המאה השבע עשרה על ידי מיסיונרים 

שביקרו במקום ואף תיארו אותו. לדבריהם, הוא דמה בצורתו למקדש סיני. בית הכנסת ניזוק קשה באמצע 

המאה השבע-עשרה, אך כנראה נותר עומד על תילו, עד שנהרס באמצע המאה-התשע עשרה כליל!

 במרוצת השנים נטמעה קהילת היהודים של קאיפנג בתוך התרבות הסינית המקומית והתפוררה לחלוטין. 

עמדות  תפסו  אף  מהם  אחדים  סיניים.  שמות  לעצמם  ואימצו  היהודיים  מהשמות  התנערו  הקהילה  בני 

בכירות במנדארינאט ובצבא הסיני. בתחילת המאה התשע עשרה כבר לא היה רב לקהילת קאיפנג והיא 

חדלה למעשה להתקיים.

כיום יש עדיין סינים בודדים הרואים את עצמם צאצאים של יהודי קאיפנג, אך אין להם עם היהדות ולא 

סין  נשיא  גם  פי השמועה,  ועל  ותרבותית הכללית.  והן מבחינת ההשתייכות  הן מבחינה הלכתית  כלום, 

לשעבר, ִליּו ָשאֹו צ'י, היה אחד מאותם צאצאים.            

גם מהקהילות היהודיות המאוחרות יותר, לא נותר זכר, והכוונה לקהילות שהוקמו בסוף המאה התשע-

עשרה ובתחילת המאה העשרים.  ערב מלחמת העולם השנייה, היו בחארּבין כ-5,000 יהודים יוצאי רוסיה, 

ובשאנגחאי, מצאו מקלט בזמן המלחמה אלפי פליטים מאירופה, אך רק מעטים מהם טרחו להתעניין בשפת 

המקום ובתרבות הסינית. בהונג קונג קיימת עדיין קהילה יהודית קטנה, וניתן לומר כי בכך מסתכמת היום 

כל הנוכחות היהודית בעולם הגדול של סין.

בפרקים הבאים אספר יותר על חייהם המרתקים של יהודי סין והאישים היהודים שתפסו מקום מרכזי 

בחיי הקהילה שם, ואף אציג את ספרו של הסופר עזרא יחזקאל-שקד: "היהודים, האופיום והקימונו". 

ביבליוגרפיה

�  בר-נביא, אלי.  תולדות עם ישראל – האטלס ההיסטורי. הוצאת ידיעות אחרונות-ספרי חמד-ספרי 
תל-אביב.  1994.  עמ'  167-168.                           
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א. חנוכה

1. מדרש תמונה לחנוכה
למדריך:

עומדות כפסלים  התמונה שלפנינו מציגה שש דמויות הנראות כלקוחות מן המקדש היווני הקלאסי. הן 

יווני  נטולות המבט אף  פניהן  ובמרכז  זהים,  ופניהן  הקבועים על הקרקע, לבושות טוגות, אורח עמידתן 

סולד. יוצאת דופן היא הדמות במרכז הציור, שכמו היתר, אף היא קבועה לקרקע, אך את חלקה העליון 

פניה  בתווי  בשיערה,  אף  שונה  הזו  הדמות  שרירים.  משתרגים  זרועה  ועל   ,Coca Cola חולצת  מעטרת 

ובתנוחת ידיה.

"שאלת ההתיוונות" היא כאמור שאלה העולה בהקשר של חנוכה בישראל המודרנית. התרבות המערבית 

דומיננטית מאוד בחיינו. מילים באנגלית חודרות לשפתינו, מותגים מחו"ל הם סמלי המעמד בחברתינו. 

האם זו תופעה חיובית או שלילית? מה המינון הנכון בין "הדברים שלנו" והשפעות מן החוץ איך מתקשרים 

חיינו למאבקם של המכבים בהתיוונות?

מה בתמונה?

� כמה דמויות יש בתמונה? אפיינו אותן.

� במה שונה אחת הדמויות מהאחרות?

� מה המשמעות לכך שהדמות השלישית משמאל שונה רק בחציה? אולי זה שילוב? מה היא משלבת?

� איזו הקבלה למצב החברתי בתקופת שלטון יוון ניתן למצוא בתמונה?

� איזו הקבלה לחיינו-אנו ניתן להסיק מן התמונה?

� הצע דמות נוספת לתמונה שתייצג עמדה חברתית אחרת.

� הצע שם או כותרת לתמונה.

פעולות
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הצעות לעבודה עם התמונה

כלפי  שונים  יחסים  המייצגות  פנים  הבעות  להוסיף  מהחניכים  ולבקש  הפנים  אברי  את  למחוק  יש   �
הדמות יוצאת הדופן.

� מבקשים מהחניכים להוסיף בלוני מחשבה המביעים יחס כלפי הדמות השונה.

� מבקשים מן החניכים להציע שינוי מנח הידיים כך שיהיה בעל משמעות.

� ניתן להוסיף צבעים לתמונה, שיביעו בעוצמה חזקה יותר את ההבדים בין הדמויות.

� מבקשים מהחניכים לצייר דמות בעלת עמדה חברתית נוספת שאינה מיוצגת בתמונה.

על פי "חנוכה", מפתחות לתרבות ישראל, בהוצאת חל"ד

2. מסע בחירות
מטרת הפעולה: להביא למודעות החניכים את עמדות הצדדים בתקופת היוונים.

הקדמה

יום אחד בעירכם החליטו היוונים-הסורים להרשות לבני העיר לבחור במועמד למועצת העירייה - אולם בני 

העיר לא ידעו איזה מועמד מתאים לעתידה של העיר. אתם כבוחרים מתבקשים להצביע לאחר ששמעתם 

את המועמדים וקראתם את עמדות המועמדים המוצגות לפניכם להלן בנושאים הבאים: חינוך, רווחה, 

ביטחון מדיניות חוץ, תקשורת וכו'.

� על המדריך לחלק את החניכים לקבוצות של חשמונאים ומתיוונים.

� על כל קבוצה להכין מצע בחירות שמציג את עמדת מפלגתה.

� החניכים יתבקשו להכין את העמדה שלהם באמצעים שונים - כתיבה, ציור, תשדירי שירות, פלקטים, 
בכדי למשוך את החברה להצביע.

המתיווניםהחשמונאים
� ברית המילה היא הקשר הנצחי בין היהודי 

לבורא.

� ברית המילה מחבלת ביופיו של הגוף.

� הגוף והנפש הם האמצעים לעבוד את 
הבורא.

� הגוף הוא העיקר ויש לטפח אותו.

� השכל של האדם הוא מוגבל ויש לציית 
לשכל האלוהי שנמצא בתורה בכל מהלכי 

החיים.

� השכל של האדם הוא הקובע של האמת 
והמוסר בחינוך ובבריאות.

� היופי הוא חשוב, אם זה מקדם את האדם 
לבוראו.

� היופי הוא העיקר בתרבות, בספורט 
ובבנייה.

� הצדק הוא העיקר - יש לדאוג לכל שכבות 
החברה.

� יש לדאוג לבני אנוש החזקים ולוותר על בני 
אנוש חלשים.
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� צריכים להיות ככל העמים.� עם לבדד ישכון.
� ה' ברא את העולם וויתר עליו לבני האדם.� ה' משגיח על העולם.

� התורה משתנה לפי צורכי האדם.� התורה היא נצחית.

לגיוון הפעולה

יהודים/יוונים,  שמות,  (לבוש,  הדמות  את  המתארים  פרטים  להדגיש  ניתן  בו  למידה  מרכז  לארגן  ניתן 

עיסוקים בשעות הפנאי, מאכלים, דמויות להערצה). העיסוק בפריטים עוזר לחניכים להבין את ההבדלים 

בין התרבויות.

3. יהדות מול יוונות
המטרות: 

� החניך יעמוד על החשיבות של שמירה על תרבות יהודית ייחודית לנוכח תרבויות זרות - דרך מוטיב 
השמן.

הציוד הדרוש

� 2 כוסות מלאות עד חציין במים.

� חצי כוס שמן ומעט תרכיז פטל.

ניסוי שמן ומים + דיון

כל שלב בניסוי ילווה בהסבר לחניכים.

המדריך מניח 2 כוסות מים נוכח הקבוצה.

חלק א:

� בכוס הראשונה נזליף כמה טיפות תרכיז בצבע.

� נשאל את החניכים: מה יקרה אם נערבב את התרכיז עם המים?

� המדריך מערבב (מה קרה? הצבע נהיה אחיד).

חלק ב:

� בכוס השנייה נזליף כמה טיפות שמן.

� נשאל את החניכים: מה יקרה אם נערבב את השמן עם המים?

� המדריך מערבב (מה קרה?)

� מוסיף חצי כוס שמן (מה קרה?)

� בוחשים בכפית (מה קרה? - השמן צף למעלה).
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שאלות לדיון 

� מה קרה?

� מה צפיתם שיקרה?

� מה דעתכם על התוצאה?

� איזו תכונה יש לשמן (צף למעלה, "שומר על עצמו", לא מתאחד עם נוזל המים, משקלו הסגולי קל יותר 
ממשקלם הסגולי של המים).

� ננסה לעסוק בחיים שלנו ועבור מדיבור על חומרים (שמן, מים, פטל) לדיבור על בני אדם. בחיים שלנו 
אנחנו הרבה פעמים נוהגים כמו משקה הפטל; אנחנו אוכלים, מדברים ולבושים (ג'ינס, חולצות טי, 

נעלי ספורט וכו') כמו כולם. לפעמים יש לנו אומץ או שאנו חייבים להיות שונים, ואז אנחנו מתנהגים 

כמו השמן.

� המדריך מתאר מצבים ועל החניכים להחליט בכל מצב האם בן האדם נהג שם כ"פטל" או כ"שמן".

שמן או פטל?

� כאשר כולם משחקים ואתה לא.

� כאשר כולם מפריעים וגם אתה.

� כאשר כולם אוהבים המבורגר - ואתה צמחוני.

� כאשר כולם עם שעון - וגם אתה.

� כאשר כולם מתעניינים בספורט - ואתה לא.

� כאשר כולם בפעילות - ואתה מתבטל בצד.

שמן: האדם הפרטי, האמיץ, שהוא שונה מהחברה ולא מסכים להיות פטל ולהיות כמו כולם.

� מי מחשיב עצמו טיפוס של "פטל" (הולך עם הזרם, לא יוצר מהומות, לא מתמרד...) תנו דוגמה.

� מי מחשיב עצמו טיפוס של "שמן" (אמיץ, הולך נגד הזרם, לא חושש להיות שונה וכו') תנו דוגמה.

קישור לחנוכה

המדריך מספר:

בחג החנוכה הראשון, לפני כ-2,000 שנה, עם ישראל המכבים התנהגו כמו השמן.

אנטיוכוס, השליט היווני, רצה שכל הממלכה הגדולה שלו, שכללה עמים שונים וארצות רבות תהיה אחידה 

ושכולם יהיו יוונים. הוא רצה לערבב את כולם, כמו במשקה הפטל וליצור אחידות בשפה היוונית, הלבוש 

היווני, השמות היוונים, האמונה ועוד.

מי שסירב להיות כמו כולם הם המכבים, היהודים ששמרו על תורתם, שמם, לבושם ושפתם היהודית.
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מה בעיה?

פרסים  [אשורים],  ארמים-סורים  [פיניקים],  כנענים  (יהודים,  שתחתם  שהעמים  מסכימים  לא  היוונים 

ומדים ועוד) יהיו שונים מהם.

היוונים רוצים לערבב אותם ולאחד אותם כמו תרכיז הפטל עם המים. אבל היהודים מתנהגים כמו שמן.

מה קורה בעקבות זאת? השליט היווני כועס ולא מוכן שיקיימו את הדת היהודית, וגוזר גזירות:

המדריך יקריא מספר המכבים א, פרק א פסוקים מו-נ:

מלאכים  ביד  ספרים  המלך)  אנטיוכוס  בן  אפיפנס  (אנטיוכוס  המלך  שלח  "אז 
וחגים,  שבתות  ...לחלל  לארץ:  זרים  חוקים  אחרי  ללכת  יהודה  ולערי  לירושלים 
לטמא מקדש וקדושים, להקים במות והיכלים ופסילים, להקריב חזירים ובהמות 
טמאות, להניח את בניהם ערלים... להשחית התורה ולשנות כל החוקים... ומי שלא 

יעשה כדבר המלך יומת".

דיון במועדון

יש להסביר כל גזירה. לשאול מה משותף לכל הגזירות. מה הכי קשה? 

תארו לכם שאוסרים עליכם היום לדבר עברית, לשיר את ההמנון, להיכנס לירושלים, להניף דגל. מה הייתם 

עושים? מורדים? או אולי מוותרים על היהדות ונשמעים לשלטון?

בסיפור חנוכה היו יהודים אמיצים (מכבים, מתתיהו ובניו) שחרפו נפשם עבור המשכה של התרבות היהודית 

והיו גם מתיוונים (שהפכו ליוונים).

על פי "חנוכה", מפתחות לתרבות ישראל, בהוצאת חל"ד

4. בימים ההם בזמן הזה
א. עבודה בקבוצות/בזוגות

לפניכם מושגים/ערכים המתקשרים לחג החנוכה.

לאחר דיון ביניכם, הוסיפו עוד 4-3 מושגים/ערכים שלטעמכם מתחברים לחנוכה.   .1

מול כל מושג נסו לנסח את ההיפך ממנו, לדוגמה: שלום - מלחמה.  .2

לאחר מכן צרו מערך חדש של קשרים בין המושגים/ערכים שיצרתם. נמקו את החלטתכם תוך כדי   .3

הגדרה של כל מרכיב.
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ב. במליאה

� כל קבוצה תציג את מערך הקשרים שיצרה.

� יתקיים דיון בזיקה שבין המושגים הנ"ל ובין המשמעות של חג החנוכה ללומדים.

קנאות

כבוד

אמונה
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת נח

על פי הכללים הקבועים היה צריך לקרוא לפרשתינו בשם אחר, מהו?  .1

תכונה של נח, בשינוי - מתאים לבית הקברות.  .2

קבוצת אנשים בשנים מסוימות, בשינוי - ניקוד משלח יד.  .3

הבדל בציווי בן הבהמה הטהורה לטמאה.  .4

כולם ברוורס.  .5

שם ארץ, בשינוי - נשמע ב"המן".  .6

אבי נחור, בשינוי - מטבע קטנה לפני מספר שנים.  .7

פרשת לך לך
הדוד והמקום באותן אותיות בכתיב חסר ובשינוי.  .1

שם המקום יכול להיות שם איש ומקצועו.  .2

הבטחה לטוב וגם שם יישוב בבקעה.  .3

הלך צפונה והגיע דרומה.  .4

הלך ממני, בשינוי - רצה אחרי.  .5

לקבל את הארץ, בשינוי - זילזל.  .6

שם שקראה הגר על שם החיזיון - בשינוי מברכת כהנים..  .7

פרשת וירא
תכונת נח בבקשת אברהם.  .1

נותן צל, בשינוי - שיקול דעת.  .2

שלוש מילים רצופות בנות שתי אותיות בביקור המלאכים.  .3

בפי המלאכים ובפי אחשוורוש.  .4

הבטיח המוציא, נתן מזונות.  .5

תאמר לאברהם ושרה, בשינוי - פגיעות.  .6

חבל ארץ ושם בית המקדש (בכתיב חסר), בשינוי - הגביה.  .7

ב. פרשיות החודש
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פרשת חיי שרה
אביו של עפרון, בשינוי - עשה סימן בעץ.  .1

קונה ומוכר (בכתיב חסר), בשינוי - סוג כלי.  .2

הברכה לאברהם, בשינוי - חיה.  .3

כינוי לאליעזר, בשינוי - לטובתם.  .4

ביטוי גם אצל אליעזר וגם בסדום.  .5

נערה בפרשתנו, בשינוי - פרותיה, בשינוי - מקום מנוחתה האחרונה.  .6

בן ישמעאל, בשינוי - סוללת של תעלומה.  .7

פרשת תולדות
ללא פיסוק הטעמים בקריאה כמו בפרשת העקדה.  .1

ללא יכולת ללדת, בשינוי - כלי קיבול.  .2

אפיון לעם (בכתיב חסר), בשינוי - יש הרבה בכלי.  .3

יעקב אבינו מקפיד על זמן הווה בקנייתה הבכורה.  .4

תוספת רבקה לדברי יצחק.  .5

יגע בי ויחוש, בשינוי - נר אחרון של חנוכה.  .6

אפסיד את שניכם, בשינוי - לא אצליח.  .7

פרשת ויצא
אגוז או עצם בפרשה.  .1

מילה אחת אות ראשונה ואחרונה סגורות מכל הכיוונים ובאמצע אות מטפסת.  .2

עצם שווה בשני מאורעות.  .3

מיתרי קול כבדים.  .4

בפגישת יעקב ועשיו פעמיים מעשיו היו זקוקים לכתובת ופעם אחת לא.  .5

עולים בשני דברים דומים.  .6

פעם שם מקום ופעם שם עצם.  .7
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פרשת וישלח
ארץ, בשינוי - מעמד חברתי.  .1

יותר מעשרות, בשינוי - מצב אמיתי של עשיו.  .2

גם תפילה גם מתנה.  .3

מעבר נחל, בשינוי - מכיר היטב.  .4

שם, בשינוי - תכונה רצינית ומתמדת.  .5

נפגע ביעקב, בשינוי - תכונה איטית.  .6

סגירת מעגלים בפרשה.  .7

פרשת וישב
כינוי יוסף, בשינוי - שותף של אברהם.  .1

פיג'מה לחלומות.  .2

סחב אוויר (תש"ת).  .3

כספת אוויר.  .4

שם מקום (כ"ח), בשינוי - שותף של קרח.  .5

שם אישה, בשינוי - נתינה טובה, בשינוי - כינוי לאישה.  .6

חפץ קדושה של יהודה, בשינוי - חפץ אישי מאוד ליהודה.  .7

על פי "הפרשה בחידה ובשאלה" מאת פנחס פרקש
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מאת עוזי קייש

על מנת לפתור את התפזורת עליכם להמיר את המספרים לאותיות לפי ערכן הגימטרי. לאחר מכן עליכם למצוא את 
המילים שבתוך התפזורת.

בתפזורת שלפניכם מסתתרים 44 כלי בית המקדש. המילים יכולות להירשם בכל כיוון. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה 
ובאלכסון.

יב) 300,6,30,300 – א)  5,200,6,50,40
400,6,3,200,4,40      

לד) 50,6,200,1כג) 50,20,300,40,5

לה) 200,7 – 2,5,7כד) 40,10,300,200,100יג)  8,2,7,40 – 2,5,7,5ב)  40,10,70,10,2,3

יד) 8,2,7,40 – ג)  40,10,200,6,400,80,20
400,300,6,8,50      

כה) 10,90,70 – 
40,10,9,300       

לו)   400,200,6,80,20

לז)  40,10,2,6,200,20כו)  40,10,8,10,200,2,5טו) 300,2,20ד)  40,10,8,200,80

לח)  200,80,60 – כז)  40,10,50,4,1טז) 400,6,100,200,7,40ה)  5,20,200,10
5,200,6,400       

לט)  50,8,30,6,300כח)  400,6,70,10,200,10יז)  400,6,200,10,60ו)  5,50,100

ז) 5,300,300  – 
40,10,50,100   

מ)   400,6,6,300,100כט)  400,20,6,200,80יח)  40,10,70,10

מא) 400,6,10,100,50,40,5ל)   40,10,4,6,40,70יט)  400,6,3,30,7,40ח) 40,10,8,100,30,40

לא) 200,90,8,5, - כ)   400,6,400,8,40 ט) 5,400,8,40
20,60,40,5,6       

מב) 400,6,80,20

כא) 200,6,10,20 – י) 4,20 – 50,40,300,5
400,300,6,8,50       

מג)  40,8,30 – לב)  400,6,1,30,6,30
40,10,50,80,5       

מד)  400,6,200,70,100לג)  40,10,60,200,100כב)  6,50,20יא) 7,6,20,5

www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש ולצפות בחידות ותיפזורות נוספות
חוברת תשבצים ותפזורות בנושאי יהדות ניתן לקבל בפנייה למחבר עוזי קייש ת"ד 1810, רחובות 76100, טל' 08-9456080

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת כלי המקדש

 ת ס נ ת נ ת א מ א מ ח ת ה ל ו ל א ו ת
 י ר ש ת מ א י ש ר ת ש ה ג מ ז ל ג ו ת

 י ש א נ ו י ת ד ש ב כ כ ד י נ ש נ ס א

 ס נ י ת ד פ ת מ א נ ת ו י ח ה ק א י ג

 ד ת י ש ר ש כ ת ו א מ ז ר ר ר ה י ר ת

 י ח א נ א ר א ג א ת ש י נ פ ו ר א ו ש

 א ס נ ר ו ת ו ו ש ק ב א ע י ת ו ש ת ת

 ש נ ו ב מ י ת ו ג ה כ ר י י ר נ ת ש ו

 ת נ י נ י נ ח י ז ר ז ה ב א פ מ ו ש ג

 ג מ ה ח ש נ א ה ב ר י ח י מ ס ח ק ה ר

 ת ש נ ל ר י ח ה מ ש כ נ י א נ ג ר ק ד

 ק ה ק ו ק ב נ י ר ש א נ מ ח ב א ז נ מ

 ע ד י ש ז ק ר ס י מ פ י ב י ת ש מ י ש

 ר כ ס מ ה ו ר צ ח ה נ ז ע ש י ת ד מ ו

 ו א נ ת ת ו ת ח מ ד מ י ט ש י צ ע א ל

 ת ר ו פ כ י ח ח א א מ י ד ו מ ע ת ג ש

 י ח כ י ח מ ל ק ח י מ י ר י ע ו ת י ח
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מלאכות יד

חודש מרחשוון/ מאת מלכה אהרונסון

בחודש זה אנו מתפללים לגשם, ולפיכך עלינו לחזור ולשנן לחניכים את מצוקת המים במדינה ולתת להם 

טיפים לחסכון במים.

במחקרים האחרונים שנערכו מדדו ש-4 דקות של מקלחת גם מהנה, גם מנקה וגם חוסכת הרבה מים, ולכן 

נכין מד זמן ל-4 דקות לשימוש לכל בני המשפחה במקלחת.

מד זמן למקלחת
החומרים:

� שעון למדידת הזמן

� 2 בקבוקי פלסטיק קטנים (500 מ"ג)

� 4 מכסים (פקקים) של בקבוקי פלסטיק

� חתיכת בריסטול - להכנת הקונוס

� מסמר ארוך או מחט עבה של רקמה.

� נר נשמה

� דבק חם

� חול ים מסונן (בערך 2 כוסות)

� לורד על בסיס ספירט שאינו נמחק

� ֶפָלֵייר או מספריים להחזיק את המסמר החם

הוראות ההכנה:

דקות.  כ-2-1  הפלייר,  בעזרת  הנר  גבי  על  המסמר  את  מחממים    �
כאשר מתחמם מחוררים חור במכסה באמצע. כדי שהחור יהיה 

בדיוק באמצע 2 המכסים שמים את המכסים גב על גב. לפי גודל 

ככול  לבקבוק.  מבקבוק  יעבור  שהחול  הזמן  את  מקבלים  החור 

שהחור קטן יותר הזמן ארוך יותר. לכן צריך 4 פקקים כי ייתכן 

שהחור יהיה קטן מדי או גדול מדי.
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יש למלא בקבוק אחד בחול מסונן, לסגור בפקק המחורר (טיפ: כדי   �
מחתיכת  קונוס  לעשות  אפשר  במהירות  בחול  הבקבוק  את  למלא 

בריסטול) ולהעמידו מעל הבקבוק השני הריק ולבדוק בשעון 4 דקות. 

אם החול נגמר לפני 4 דקות סימן שהחור גדול ולכן צריך לחזור ולחורר 

על הפקק השני חור יותר קטן ולהיפך, אם החול בבקבוק נגמר אחרי 4 

דקות יש להגדיל את החור. 

� לסיום ניתן לקשט את הבקבוק בלורד ולסמן 4 דקות.

� אחרי התנסות החול עובר מבקבוק אחד לשני ב-4 דקות.

� יש לחבר את הפקקים בדבק חם.

� יש להוריד את הפקק מהבקבוק הריק ולחבר אותו בדבק חם עם הבקבוק המלא מסביב לפקק כדי לא 
לסתום את החור בפקק.

השתמשו וחיסכו במים - מקלחת נעימה, מהנה וחסכונית!

12

6

39
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חג החנוכה חג האור

1. נרות בצבעים ובצורות שונות לקישוט
החומרים:

� נרות - רצוי מספר 4 (הם גדולים ונוחים לעבודה)

� קופסת שימורים גדולה (בקוטר בערך של 15 ס"מ)

� קוביות קרח בגודל הרצוי לחניכים

�  גזיה קטנה (אפשר גם על גז רגיל בהשגחת מבוגר)

� צנצנות שונות מזכוכית או קעריות שונות מזכוכית או בקבוקי פלסטיק חתוכים לחצי 

� צבעי פולכרום

� מספריים

� דלי מים

� מקל.
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הוראות ההכנה:

או  זכוכית  הקערות  הצנצנות,  את  מכינים    �
לשניים  החתוכים  הפלסטיק  בקבוקי  את 

(הפתחים צריכים להיות גדולים ורחבים).

� מחממים את הנרות על אש קטנה, מוציאים 
בתוך  ושמים  הפתיל  את  מספריים  בעזרת 

הכלי הרצוי לעשיית הנר.

חתיכת  לתוכו  מכניסים  נמס  הנר  כאשר   �
(כדאי  הרצוי  בצבע  ס"מ   2 של  באורך  צבע 

אפשר  אי  שכבר  ישנים  בצבעים  להשתמש 

לצייר בהם מפאת גודלם).

� מערבבים עם מקל. כאשר הכל נמס מכינים 
את קוביית הקרח בגודל הרצוי לחור.

� שופכים מעט מהנרות המותכים לתוך הכלי, 
הקרח  את  ישפריץ  שלא  בעדינות  זורקים 

ולסרוגין קרח ונוזלים, עד לגובה הרצוי.

� מיד מכניסים את הכלי לתוך המים הקרים 
לשהייה של 35-30 דקות לקירור.

� כאשר הנר מתקרר מוציאים אותו מהכלי 
לייבוש. אם הכלי צר וארוך צריך לשבור את הזכוכית בזהירות. בכלי רחב או בקערה אין קושי להוציא 

את הנר.

אפשרויות לגיוון

� אם רוצים 2 צבעים, עושים את כל התהליך אחרי הקירור. בפחית נוספת מכינים צבע נוסף ושופכים 
על הנר הקר.



43

� לגיוון נוסף ניתן להוסיף בצידי הצנצנת או הקערה קוצים, פרחים יבשים, להדק אותם לדפנות הצנצנת 
בעזרת נייר דבק שקוף ואחר כך את כל תהליך שפיכת הנר לצנצנת ומקבלים נר שבכל מקום שהיה 

קרח, נוצר חור ומתקבל נר דקורטיבי ב-2 צבעים או נר פרחוני.

2. סביבונים מחומרים נפסדים - שמירת איכות הסביבה עם משחקי חנוכה
כעיקרון כל דבר עגול בעל נפח יכול ומסוגל להיות סביבון. לפנינו כמה דוגמאות.

לאחר שהדלקנו נרות שבת נשארו כוסות האלומיניום הריקות או הכוסות הריקות של נרות נשמה - מהם 

נכין סביבונים.

החומרים:

� כוסות ריקות של נרות השבת

� שיפודים

� גבס + מים

� פטיש ומסמר

� קופסת שימורים ריקה - לעירבוב הגבס

� צבעים לקישוט - אפשר צבע ספריי כסף או זהב

� מקל

גבס



44

הוראות ההכנה:

מחוררים  מטה.  כלפי  כשהפתח  הכוסות  את  הופכים    �
חור קטן עם המסמר כדי להכניס את השיפוד.

(מערבבים  השימורים  בקופסת  הגבס  את  מכינים   �
- הרצויה  לסמיכות  מקל  בעזרת  מים  מעט  עם  הגבס  את 

כמו לבן).

� ממלאים את הגביעים, כאשר השיפוד כבר תקוע בפנים - שני 
שליש מהשיפוד למעלה בידית ושליש בתחתית הסביבון.

� מייבשים כמה דקות.

� צובעים או מרססים בצבע את הכל.

הערה:

כיוון שהגביעים של הנרות קטנים אין צורך בהרבה גבס לבן וכל חניך יכול להכין כמה סביבונים ובצבעים 

שונים ואם מכינים מנרות נשמה אין צורך למלא עד הסוף. אפשר למלא עד חצי הקופסה.

משחק מהנה!

פלסטלינה
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3. סביבונים מגביעים שונים
החומרים:

� זוג גביעי יוגורט כלשהו או גביעי גמדים (לכל חניך שיהיה זוג גביעים זהה)

� רבע גביע חול / חצץ

� צלוטייפ

� צבעי גואש לקישוט או מדבקות או צלופן

� שיפודים

� מסמר גדול לחורר חור 

הוראות ההכנה:

מחוררים חור קטן בתחתית הגביעים.   �

� מכניסים לגביע התחתון את החול / החצץ

� מחברים את הגביעים בצלוטייפ

� תוקעים את השיפוד שיעבור דרך 2 הגביעים

� צובעים והרי לנו סביבונים שונים

� לאחר הייבוש ניתן להוסיף אותיות נ-ג-ה-פ בעזרת המדבקות או הצלופן.

אפשרויות לגיוון:

� ניתן לעטוף את הכל בנייר צלופן - כמו סוכריה - ועליו להדביק את 
האותיות או לכתוב בלורד.

הערות:

� יפה שכל חניך יכין סביבון שונה ולערוך תערוכת סביבונים מחומרים 
נפסדים.

� כל חניך יביא מהבית את החומרים הנפסדים לסביבון.

� ראה חוברת "מדי חודש בחודשו" מס' 176 לרעיונות נוספים להכנת 
סביבונים מחומרים נפסדים.

גנ

פה

גנ

פה

חול

גנ

פה
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4. סביבונים משקפים
הסביבונים יכולים להיות בצורות שונות, בגדלים שונים ובצבעים שונים לגיוון החג.

החומרים:

� שקפים

� ניירות צבעוניים / מדבקות

� לורדים לקישוט

� דבק פלסטי

� מספריים

� מסמר / שיפודים

הוראות ההכנה:

רוצה,  שהחניך  עגול  דבר  כל  או  מרובעים  או סתם  פרפרים  פרחים, משולשים,  על השקף  מציירים    �
ומקשטים בפנים.

� מקפלים את השקף לשניים וגוזרים כפול (2 אותו הדבר בדיוק)

� פותחים בפנים, גוזרים ומדביקים קישוטים מהנייר הצבעוני ומדביקים בדבק פלסטי.

� בסיום שמים את השקף השני מעליו ומהדקים (שאריות הדבק מהקישוטים מספיק - אין צורך בדבק 
נוסף). לאחר הייבוש הדבק הפלסטי נעשה שקוף.

� בעזרת מסמר, מעט חם, מחוררים חור קטן מאוד באמצע ותוקעים מיד את השיפוד. כאשר המקום 
מתקרר השיפוד נדבק.

דבק



47

הערה:

� משקף אחד אפשר לעשות 2 סביבונים לכל חניך.

� כדי שהסביבון יסתובב כהלכה כדאי לתקוע את השקף בשליש התחתון כאשר 2 שלישים של השיפוד 
למעלה .
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חומר אור-קולי

חנוכה
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

לאור הנרות - (יסודי וחט"ב)  - 300 (כ.ר.), 227 (א), 24 - סיפור מלחמת המכבים מופיע בסרט בצילומי   �
ציורים בשיטת האנימציה - עותק אחד של הסרט בשפה האמהרית (בהפקת נהורה).

פירסומי ניסא (יסודי) - 183  (כ.ר.), 25 - חנוכה: פירסום הנס מתבטא בהדלקת נרות חנוכה; הדינים   �
והמנהגים הקשורים בחג (מהסידרה "קשת וענן").

החשמונאים - (יסודי) - 183 (כ.ר.), 25 - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה (מהסידרה "קשת וענן").  �

- מהדורה דמיונית של "מבט לחדשות" מתקופת   534 ,329 - (על-יסודי)   - חנוכה - מבט אל העבר   �
החשמונאים.

חנוכה - חג דתי וחג לאומי - (על-יסודי) - 536 - דיון בהשתתפות הרב יואל בן נון והסופר יורם קניוק   �
(מהסידרה "שבעים פנים").

Hanuka Show (אנגלית) - (הגיל הרך) - 241 - תוכנית במתכונת "רחוב סומסום" לחנוכה.  �

אורות - (כל הגילים) - 30, 173 (ר), 390 - סרט אנימציה, המתאר, בשילוב של היסטוריה ואגדה, את   �
סיפור חנוכה ולקחיה לדורות (בהפקת גשר).

המכבים - 502 (ר) (בהפקת גשר).  �

היום השמיני - 66 (אנג), 535 (ר) - ברקע הסרט ויכוח בין בעל לאשתו אם להכניס את בנם לבריתו של   �
אברהם אבינו (בהפקת גשר).

חגים ומצוות - 193 (ר) - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזה, תפילין, בהפקת הסוכנות היהודית.  �

חידון - 239 - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה (מתוכנית "פיצוחים").  �

Hanuka  - 287 (אנגלית) - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה - דינים, מנהגים ושירים.  �

חנוכה - 879 - (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה - 882 - חג מדליק (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - 988 - שירי ילדים.  �

כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - 1117 - תיאטרון בובות של נעה אריאל מספר את   �
סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.

חומר עזר
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קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

ראה אתר האגף 

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

מקורות קצרים 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/mekorotnose/moadim/chanukah.htm

קלטות קול (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

-  מרד החשמונאים.    2040

-  יהודה המכבי כובש את ירושלים.  2125 ,2091

-  מירושלים לתקוע.    2092

-  מאתיופיה לישראל - מסורת חגי ישראל באמהרית.    2267

-  מעשה במנורה - תיאור עבודת יום יום במקדש (ע"פ הרמב"ם) בהפקת תלמוד     2261

                                    תורה נחלה

Debbie Friedman - Miracles & Wonders  -    2285

-  שירי חנוכה - מחרוזת שירים לילדים.    2392

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

חנוכיות - (משרד החינוך)

חג החנוכה  -      3006

חנוכה בקהילות ישראל (זאב רדובן).  -      3007

ארץ ישראל תחת שלטון יוון ותקופת החשמונאים (זאב רדובן).  -      3029

שקופיות + קלטת

- חנוכה (בהפקת גנוט, מפעלי נתן מירון).   3014
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פתרון לתשבץ מרחשוון-כסליו

פתרון תפזורת כלי בית המקדש
מנורה א) 

גביעים ב) 
כפתורים ג) 

פרחים ד) 
ירכה ה) 
קנה ו) 

ששה קנים ז) 
מלקחים ח) 

מחתה ט) 
כד השמן י) 

הכוז יא) 
שלוש מדרגות יב) 

מזבח הזהב יג) 
מזבח נחושת יד) 

כבש טו) 
מזרקות טז) 

סירות יז) 
יעים יח) 

 ו ה י ת ת מ  נמצ י י ו

 י ר   ש ד ק ע צ ב מ   ר נ

   צ ר   ה ל י ב ח   א ח  

 י ל א י ר   ו   ל ב ל ב מ

 ה י ו ג   ח נ מ   ה י ו ר

 ו ה ב   ג ג   ש א   ש ל ב

 ד   נ מ ט י ח י ז ו ע   ד

 ה ס   ד י   ד   ו ט   נ ה

 ה ג נ   נ א י ו ב   א י ק

 ח י ת פ   י ד ו   ר ח ו ס

 ס נ נ   ח ל   ל ק   ו ד מ

 י   י ק ס נ י ט ו ב ז   י

 ד ו ה   ה י ב י ק   ה נ מ

   י   ש   ה   ר   י   ת  

 ה כ ו נ ח   ח   י ב נ ל א

 י ר ו י פ י ט נ ו מ ה ש מ

מזלגות יט) 
מחתות כ) 

כיור נחושת כא) 
כנו כב) 

המשכן כג) 
קרשים כד) 

עצי שטים כה) 
הבריחים כו) 

אדנים כז) 
יריעות כח) 
פרוכת כט) 

עמודים ל) 
החצר והמסך לא) 

לולאות לב) 
קרסים לג) 

ארון לד) 
זר זהב לה) 
כפורת לו) 

כרובים לז) 
ספר תורה לח) 

שולחן לט) 
קשוות מ) 

המנקיות מא) 
כפות מב) 

לחם הפנים מג) 
קערות מד) 
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פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת נח                     

תולדות.   (1
תמים - מתים.  (2

דור - ַדָור.  (3
אצל הטהורה שבעה ואצל הטמאה רק זוג.  (4

וילכו ופניהם אחורנית.  (5
שנער - רעשן.  (6
שרוג - גרוש.  (7

פרשת לך לך                      
נחור - חרן.   (1
אלון מורה.  (2

ייטב.  (3

נגבה.  (4ׂ
הפרד - פרדה.  (5ׂ

לרשתה - התרשל.  (6
ראי - יאיר.  (7

פרשת וירא                      
חן.   (1

העץ - עצה.  (2
כי על כן.  (3

כן תעשה כאשר דברת.  (4ׂ
פת - עוגות.  (5

זקנים - נזקים.  (6
המריה - הרימה.  (7

פרשת חיי שרה                      
צחר - חרץ.   (1

סחר - חרס.  (2
בכל - כלב.  (3
עבד - בעד.  (4

טרם.  (5
רבקה - בקרה - קברה.  (6

קדר - דקר.  (7

פרשת תולדות                      
אברהם אברהם.   (1

עקרה - קערה.  (2
לאם - מלא.  (3

כיום.  (4
לפני ה'.  (5

ימשני - שמיני.  (6

אשכל - אכשל.  (7
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פרשת ויצא                      
לוז = בית אל.   (1

סלם.  (2
אבן בחלום ובבאר.  (3

וישא יעקב את קולו.  (4
ויחבק לו וינשק לו ויביאהו (בלי לו).  (5

א. מלאכים ב. הצאן.  (6
גלעד.  (7

פרשת וישלח                      
שעיר - עשיר.   (1

מאות - תאום.  (2
מנחה.  (3

יבק - בקי.  (4
יעקב - עקבי.  (5

צלע - עצל.  (6
פגישה עם עשיו - בית אל מצבה - אבן שמן.  (7

פרשת וישב                      
נער - ענר.   (1

כתונת פסים.  (2
ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם.  (3

ואביו שמר את הדבר.  (4
דתן.  (5

תמר, תרם, מרת.   (6
תפילך - פתילך.  (7




