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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אייר
הקדמה

למניין החודשים מחודש  והחודש השני  למניין החודשים מחודש תשרי  אייר הוא החודש השמיני  חודש 

ניסן.

החודש בטבע
אייר - חודש אחרון, בפועל, לאביב. במהלך חודש זה יתייבשו מרבית הצמחים החד-שנתיים. הדגן שראשית 

הבשלתו בעומר, בפסח, יבשיל את זרעיו ויהיה מוכן לקציר.

דגני הבר ישירו את מירב זרעיהם לקרקע מהם ינבטו שדות החורף של תש"ע. חלקם יינתק כאשר יעבור 

בעל-חיים לידם והם ייצמדו לפרוותו או לבגדי האדם וכך יופצו למרחק.

כמו  לכך,  ומעניינות  רבות  שיטות  ולגלות  להתבונן  ואפשר  זרעיהם  את  עתה  מפיצים  רבים  חורף  צמחי 

מצנחים וכנפיים למעוף ברוח, היצמדות לבעלי חיים, עסיסיות המגרה לאכול את הפרי (שבו זרעים), טלטול 

ברוח של "קופסת זרעים" (כמו חצב ופרג), התפרקות תוך תנועת סיבוב עזה (תרמילי קיטניות) ועוד.

- אם ואפרוחים או פרגיות, וככל שמאחרים להתבונן בהם  זו אפשר להבחין בלהקות של חוגלות  בעונה 

הולך מספרם ופוחת.

בעיקר שרקרקים המצויים   - בני משפחת הכחלים  ביניהם הם  עופות קיץ שהגיעו מתבססים. הבולטים 

בלהקות, וכחל המעדיפים בדידות. מי שמצליח לגלות מושבת קינון של שרקרקים זוכה במראה נאה.

הכוורנים (מגדלי הדבורים) אינם אוהבים את השרקרקים שמרבית מזונם הן הדבורים, אולם אין זה גורע 

מיופיה של ציפור זו.

שם החודש: השם אייר נקרא במקורו "אארו". במקרא (מלכים א, ו:א) הוא נקרא חודש זיו שמשמעו אור 

ותרגומו ניצניא שמשמעותו ניצנים הנראים בחודש זה.

מזל החודש: שור. הוא מסמל את השור החורש את השדות, כפי שנאמר "ורב תבואות 

בכח שור" (משלי, יד, ד) והוא גם מזכיר את העלאת הביכורים, שהשור החורש התבלט 

בה באופן מיוחד.

על פי "משנה לשנה", בעריכת הרב מנחם כהן
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אירועים 
ד באייר - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. יום הזיכרון נקבע כדי לזכור ולהזכיר 

את קורבנם וגבורתם של לוחמי מערכות ישראל אשר מסרו את נפשם על תקומת העם והארץ 

ולהעלות את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות הוא מאוד חד - מתוגה לשמחה - אך קבעו את ההצמדה    

הקמת  לבין  הלוחמים  של  קורבנם  בין  האמיץ  הקשר  את  לציין  כדי  הללו  המועדים  בין 

המדינה.

ה באייר - יום העצמאות למדינת ישראל. ביום ה באייר תש"ח (1948) החליטה מועצת העם "על הקמת 

מדינה יהודית בארץ-ישראל". יום זה הוא עדות חיה לתוקפה של הברית האלוהית, המקשרת 

בין עם ישראל לארצו. רוח תחייה לאומית סחפה את יהדות העולם בעיקבות הקמת המדינה, 

אשר הזינה וחיזקה את האמונה בברית שכרת ה' עם העם היהודי להיות ממלכת כוהנים וגוי 

היהודים  עליית  ביותר את  הגבילו  כששלטונות המנדט הבריטי  לפני הקמת המדינה  קדוש. 

לארץ-ישראל, בוצעו על ידי המחתרות - ההגנה ואצ"ל - מבצעי העפלה נועזים, שבהם הובאו 

בדרכו,  כל אחד  ניסו,  אירגוני המחתרת  רשיונות השלטון הבריטי.  ללא  עולים,  לארץ אלפי 

לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. ב-יז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) נתקבלה בעצרת 

האומות המאוחדות החלטה על הקמת מדינה יהודית ריבונית. בעיקבות ההחלטה, גאה גל של 

התלהבות והתעוררות בקרב יהודי הארץ והעולם. הערבים פתחו במאבק מזויין נגד החלטת 

האו"מ, במעשי רצח ובהתנפלויות על ערים ויישובים יהודיים. ביום ה באייר תש"ח (1948), 

בשעות אחה"צ של יום השישי, התכנסו מנהיגי היישוב, חברי מועצת העם, והכריזו על הקמת 

מדינת ישראל. בלילה שלאחר מכן פרצה מלחמת השיחרור בין כל צבאות ערב לבין היישוב 

נקנתה  וכך  ערב  צבאות  עם  הנשק  שביתת  הסכמי  נחתמו  המלחמה  חודשי  בתום  היהודי. 

עצמאות מדינתנו בדם רב.

במערכה על עצמאות ישראל מיום החלטת עצרת האו"מ ועד לכריתת הסכמי שביתת הנשק    

נפלו כ-8,000 איש ואישה, מתוכם 2,000 אזרחים, וזאת מתוך אוכלוסייה יהודית שמנתה בעת 

הכרזת המדינה כ-650,000 איש, כ-6,000 לוחמים נפלו במערכה, לא בכדי שם המשורר נתן 

אלתרמן בפי הנופלים את המילים "אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".

כ-700,000 פליטים יהודים ברחו ממדינות ערב בעיקבות גל פרעות שנפתח כנגדם עקב ניצחון    

ישראל על הערבים. רוב העולים הגיעו לארץ בתחילת שנות החמישים ומחוסר ברירה שוכנו 

במעברות. ישראל התחילה בקליטת עלייה בתנאים קשים תוך הנהגת מדיניות של כור היתוך 

וצנע כלכלי.
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ה באייר תשנ"ט (1999) - עלה לקרקע היישוב סנסנה.

הגיאוגרפי  התפר  על  נמצא  סנסנה  היישוב    

שבין צפון הנגב ודרום הר חברון, כ-15 ק"מ צפונית-

כרמים  יער  משתרע  מדרום  לבאר-שבע.  מזרחית 

המכונה גם יער להב או יער סנסנה. ראשיתו בשנת 

1988 בהיאחזות נח"ל.

הנוכחיים  התושבים  של  ראשונה  קבוצה    

הגיעה ליישוב כבר ביום העצמאות התשנ"ט.

של  הנחלה  ערי  ברשימת  סנסנה  השם  מקור    

"וצקלג  ל:  טו,  ביהושע  שכתוב  כפי  יהודה,  שבט 

ומדמנה וסנסנה".

הגבול  מערי  אחת  שהייתה  המקראית  סנסנה    

הדרומי של שבט יהודה, מזוהה כ-2 ק"מ דרומית-

מזרחית מהנקודה בה שוכן היישוב.

סמל היישוב לקוח מפסוק בשיר השירים ז, ט: "אמרתי אעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו..." והם    

דרשו סנסנה כדוגמת העלייה בתמ"ר - עליית התימנים בשנת תרמ"ב, כדרך ושיטת חיים, אם 

ברצונך לעלות מעלה, מעלה!

ישנן פרשנויות  ז:ט.  ללמוד מהפסוק משיר השירים  כפי שניתן  הינה חלק מהתמר  הסנסנה    

שונות באשר לאיזה חלק מדובר. יש גורסים שסנסנה הינה הבליטה הנותרת לאחר כריתת ענף 

מהתמר, ולעומתם יש המבינים שסנסנה הינו ענף התמר הנושא פירות.

ראו את עצמם  ליישב את הדרום, הרחק מהעיר הסואנת, הם  רצו  המתיישבים הראשונים    

להידברות  הצורך  ראיית  ומתוך  ותורתו,  ישראל  עם  של  רבת-שנים  היסטוריה  כממשיכים 

אמיתית בין איש לרעהו, הם הקימו את היישוב לא רחוק מכפר בדואי, מול הגבול.

פועלים  במקום  משפחות.  כ-45  היום  מתגוררות  ביישוב    

מוסדות שונים, מוסדות חינוך לגיל הרך, קרן לסיוע לנזקקים, בית 

לילדים  מגוונת  חברתית  פעילות  מתקיימת  כן  כמו  קהילתי.  מדרש 

ולמבוגרים.

אמונה  מתוך  הדתית,  הציונות  של  הלפיד  את  מרימה  סנסנה    

בצדקת דרכה המוארת באורו של הרואה הגדול - הראי"ה קוק זצ"ל. 

על אף המשברים בזמננו, אנשי היישוב מאמינים בתנופה ובהתחדשות 

העשייה של תורה ושל התיישבות מתוך אהבת העם והארץ.

לפרטים ניתן לפנות לרוני פלמר - תנועת אור - 054-6699369    

.roni@or1.org.il או באמצעות הדוא"ל   

   הובא על-ידי חנה תובל
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יד באייר - פסח שני. מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש בערב פסח, היה מביא 

את הפסח ב-יד באייר, והיה לו אז יום שמחה. ולכן אין אומרים תחנון בתפילה ביום זה. יש 

הנוהגים לאכול ביום זה מצה שנשארה מפסח, לזכר קורבן הפסח שנאכל עם המצות. מועד זה 

של פסח שני, ניתן לבני ישראל בשנה השנייה ליציאת מצרים. הקב"ה ציווה אז שבני ישראל 

יקריבו את הפסח במועדו (אף-על-פי שבני ישראל היו עדיין במדבר), אולם נמצאו אנשים שהיו 

טמאים ולא יכלו להקריב הפסח, הם ביקשו שתינתן להם הזדמנות נוספת להקרבת הפסח. 

כשראה ה' שהם משתוקקים לזה בכל ליבם, נתן להם מועד שני לתקן את מה שחיסרו ב-יד 

בניסן.

יח באייר - לג בעומר.

לפי המסורת ב-לג בעומר נפסקה פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שלא    

נהגו כבוד זה בזה. לפי ההלכה אין אומרים בו תחנון, אין מתענים בו, פרט לחתן ביום חופתו, 

ונישאים בו (מנהג הספרדים להינשא למחרת ב-לד בעומר). בישראל הוא חג הגבורה. לפי דעה 

ולפי דעה  בר-כוכבא  בו מרד  פרץ  (בסופו של הבית השני) או  אחת חל ראשית המרד הגדול 

ניצחון מסוים במלחמתו ברומאים. בתפוצות ישראל נהגו המלמד  אחרת נחל בו בר-כוכבא 

ותלמידיו, וכן בני נוער, לצאת ביום זה לשדה, למרחבים, לשחק בחץ וקשת, מנהג המזכיר את 

מרד בר-כוכבא, שלמרות שנכשל נטע את רוח הגבורה בישראל לדורות. טעם שני למשחקי חץ 

וקשת, כעין "ללמד בני יהודה קשת", לפי הדעה שיום זה הוא יומו של ר' שמעון בר יוחאי. לפי 

חז"ל לא נראתה הקשת בשמים בימי חייו והיה זה סימן שזכותו של רשב"י הגנה על העולם 

מפורענויות, ולא היה צריך בימיו להראות את הקשת בשמים, שהיא כידוע סימן פורענות שרק 

בגלל שבועתו של הקב"ה לא בא מבול לעולם אף על פי שהוא ראוי לכך בגלל המעשים הרעים 

של בני האדם.

ישראל  לבני  לרדת  המן  החל  יום  באותו  בעומר.  לג  יום  של  לייחודו  נוספים  טעמים  ניתנו    

במדבר, בו ביום יצאו רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) ובנו אלעזר מן המערה שבתוכה הסתתרו 

מהחיילים הרומאים שביקשו את נפשם, בגלל ששמרו על יהדותם בלימוד התורה. ב-לג בעומר 

נישא רשב"י. לראשונה נמצא בקבלת האר"י שרשב"י נפטר ביום זה ולפיכך נקבע בספר "חמדת 

ימים" ללמוד לזכרו. על-פיו נערך תיקון מיוחד ללימוד בלילה וביום. מראשית המאה התשע-

עשרה נהגו הספרדים בצפת להוליך למירון, בערב לג בעומר, ספר תורה בשירה ובריקודים 

תחת חופה מקושטת. כיום, בנוסף לעלייה לקברו של רשב"י, נוהגים בני נוער ברחבי הארץ 

להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה ובריקודים.
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יח באייר תש"ט (1949) - יסוד המושב מירון.

מושב עובדים בגליל העליון, בצד כביש עכו-צפת לרגלי הר מירון. משתייך לפועל המזרחי. שמו    

כשם עיר קדומה ששכנה בקרבת מקום. נוסד בידי עולים מהונגריה ומפולין. מדרום למושב 

אתר מירון הקדומה.

מירון שולטת על מעבר חשוב ועל צומת דרכים הודות למיקומה האסטרטגי.   

מירון (מרום) התפרסמה במלחמות קדומות ביותר. לפי הסברה, היא זהה עם מרום, הידועה    

במסע המלחמה של רעמסס השני מלך מצרים (בשנת 1285 לפנה"ס) וגם נחשבת למי-מרום 

שבו התחולל הקרב הגדול של בני ישראל ומפקדם יהושע בן-נון נגד הכנענים, אחר הניצחון 

במי-מרום עבר כל הגליל לידי בני ישראל. מירון התפרסמה גם בימי מרד היהודים ברומאים 

(66 לספירה). ידוע שיוסף בן מתתיהו מפקד המרד בגליל ביצר אותה לקראת המלחמה.

מירון התפרסמה בתקופת התלמוד כמרון ובית מרון. בה התנוסס בית כנסת מפואר ששרידיו    

נשארו עד היום. רבותינו מספרים על מקום בשם זה שבו התגוררו משפחות הכוהנים יהויריב, 

ששירתו בבית המקדש.

מוקף  הזוהר,  ספר  מחבר  בר-יוחאי,  שמעון  רבי  החכמים,  גדול  השנייה  במאה  חי  במירון    

תלמידים רבים, ובה נמצא קברו וקבר בנו ר' אלעזר.

בצלע ההר מערות קבורה מימי המשנה והתלמוד, מהן של הלל ושמאי. מירון התפרסמה בימי    

הביניים ורבים מעולי הרגל הגיעו אליה להשתטח על קברי הצדיקים.

המקובלים בצפת הסמוכה הנהיגו את ההילולא הגדולה במירון על קברי רשב"י ובנו, ומנהג זה    

הלך והשתרש בדורות שאחרי כן. ההילולא היתה לחגיגה עממית לכל היהודים תושבי הארץ 

והארצות השכנות.

מירון הייתה מיושבת ערבים ונקראה בפיהם בשמה הקדום, אם כי בשינוי קל - מירון. במלחמת    

הקוממיות שימשה מרכז ללוחמים הערבים והם הבריחו את היהודים המעטים שהתגוררו 

חזית  נוצרה  נמלטו ממנה  וערביה  צפת השכנה,  על  היהודים השתלטו  בה. לאחר שהכוחות 

ממערב ומצפון לצפת ומירון הייתה בידי הכוחות הערביים "צבא ההצלה" וקאוקג'י מפקדו. 

לפרקים פתחו הערבים באש על צפת היהודית. החזית נמשכה כחמישה חודשים עד ראשית 

"מבצע חירם" וכיבוש מירון.

בן  רבי שמעון  אחד של  בתלמיד  "מעשה  הבקעה הסמוכה למירון התפרסמה באגדה הקדומה:    

יוחאי, שיצא החוצה לארץ ובא עשיר. והיו התלמידים רואין אותו ומקנאים בו והיו מבקשים הן לצאת לחוצה 

לארץ. וידע ר' שמעון והוציאן ואת תלמידיו לבקעה אשר על פני מירון, ונתפלל ואמר: בקעה! בקעה! מלאי 

דינרי זהב! התחילה מושכת דינרי זהב לפניהן, אמר (רבי שמעון אל תלמידיו): אם זהב אתם מבקשים - הרי 

זהב! וטלו לכם! היו יודעין: כי מי שהוא נוטל עכשיו - חלקו של עולם הבא הוא נוטל. שאין מתן שכרה של 

תורה אלא לעולם הבא".

(שמות רבה, נב, ג)
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יט באייר תרצ"ט (1939) - ייסוד קיבוץ שדה אליהו.

הקיבוץ נוסד על ידי גרעין של עליית הנוער בגרמניה במסגרת התיישבות "חומה ומגדל". חומה    

בימי  בארץ-ישראל  שהוקמו  מבוצרים,  יישובים   52 של  ההקמה  למבצע  הכינוי  היה  ומגדל 

מהומות הדמים תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936), בעיקר באזורי ספר מרוחקים ממרכזי היישוב 

העברי. מהומות הדמים של הערבים נגד היהודים, עמדתו העוינת של השלטון הבריטי לעליית 

יהודים ולהתיישבותם בארץ-ישראל ומגמתם להקפיא את היישוב העברי הקיים, המריצו את 

המוסדות הלאומיים לפתוח במבצע נרחב של התנחלות באזורים אסורים על פי גזרות הספר 

הלבן. המצב המבודד והמסוכן של היישובים החדשים, בסביבה ערבית, והחשש להפרעות מצד 

השלטון הבריטי, הצריכו פעולה זריזה ומהירה בזמן ייסודם. לפיכך נעשתה הקמת היישובים 

במבצע בזק.

בגרמניה,  גוטמאכר, מגדולי הרבנים הציוניים  על שם הרב אליהו  נקרא  קיבוץ שדה אליהו    

שהאמין בגאולת ישראל בארץ אבות רק על ידי קיום המצוות התלויות בארץ. שדה אליהו 

קיבוצים  של  בגוש  מהירדן.  מערבה  ק"מ  כ-4  ובמרחק  שאן  לבית  מדרום  ק"מ  כ-6  נמצא 

נוספים: טירת צבי, הישוב הוותיק באזור מתקופת "חומה ומגדל", עין הנציב ושלוחות.

בתחומי היישוב נמצא בית ספר "שקד" שהוא בית ספר דתי אזורי גדול הנותן שירות ליישובי    

הסביבה. הקיבוץ הקים לאחרונה בית מדרש לבוגרי צבא המשלב לימודי יהדות עם עבודה 

חקלאית. היישוב מהווה אחד מתוך רצף של ארבעה קיבוצים דתיים סמוכים בבקעת בית שאן 

(טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב ושלוחות).

מומלץ לבקר במוזיאונים לחומה ומגדל בחניתה. לפרטים יש לפנות למנהל יואל גוזלן בטל'    

בטל'       ליוני  לפנות  יש  לפרטים   - (הסחנה)  השלושה  בגן  ומגדל  חומה  בדגם  וכן   04-9859677

.04-6488029

מיישובי "חומה ומגדל"
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כו באייר תשכ"ז (1967) - פרצה מלחמת ששת הימים.

קדש  מבצע  מאז  שנים  מעשר  למעלה  במשך    

הפידאיון  התקפות  נמשכו   (1956) תשט"ז 

יישובים בארץ. גברו האיומים  (מחבלים) על 

באביב  ישראל.  את  להשמיד  הערבים  של 

תשכ"ז (1967) הורחק - לפי דרישת מצרים - 

כוח החירום של האו"מ מרצועת עזה, מסיני 

ומשארם א-שייך, שם הוצב מאז מבצע קדש. 

מיצרי  ואת  סואץ  תעלת  את  סגרה  מצרים 

נחסם  ובכך  ישראליות,  לספינות  טיראן 

היו  ששם  למזרח,  היחיד  הישראלי  המוצא 

מקורות הנפט העיקריים שלה. ישראל נכנסה 

ממשלת  הוקמה  מקיף.  גיוס  וערכה  לכוננות 

אחדות לאומית.

עם פרוץ המלחמה, שנמשכה שישה ימים בלבד, פרצו חילות השריון, הרגלים והצנחנים את    

המערך המצרי, הגיעו עד תעלת סואץ ושיחררו את מיצרי טיראן ושארם-א-שייך.

על אף אזהרות ישראל, הצטרפה ירדן למערכה וירושלים הופגזה. כוחות ישראליים שיחררו    

יהודה  ואת   - והר הבית  כולל הכותל המערבי   - ירושלים המזרחית, את העיר העתיקה  את 

קוניטרה.  למעבר  עד  הגולן  רמת  נכבשה  בצפון  הירדן.  עד  והגיעו  הירדנים,  מידי  ושומרון 

סיני  במרחבי  המערבית,  ארץ-ישראל  בכל  ישראל  שלטה  ביוני  ב-10  המלחמה  כשנסתיימה 

וברצועת עזה.

כח באייר תרצ"ט (1939) - פורסם הספר הלבן.

לפני 70 שנה בריטניה פירסמה את הספר הלבן, בו הודיעה על כוונתה לכונן מדינה פלשתינאית    

(ארץ-ישראלית) בעלת רוב ערבי. לשם כך הטילה הגבלות על עליית יהודים ואסרה על יהודים 

לרכוש קרקע במרבית אזורי הארץ.

כח באייר תשכ"ז (1967) - יום שיחרור ירושלים.

שיאה של מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז היה ביום רביעי, כח באייר. כאשר חדרו כוחות    

הכותל  ואת  הבית  הר  את  ושיחררו  שנה,   19 ירדן  בידי  הייתה  אשר  העתיקה,  לעיר  צה"ל 

ירושלים". מועצת  ירושלים, נקבע לדורות כ"יום  יום שיחרור  המערבי, שריד בית מקדשנו. 

הרבנות הראשית קבעה כי יש לומר קטעי תפילה מיוחדים והלל שלם בברכה. נוהגים ביום 

זה לעלות לירושלים ולחגוג ליד הכותל המערבי, כביטוי של תקווה לקיבוץ כל נדחי ישראל 

ולגאולה השלימה, וכאות הזדהות עם בירת ישראל.

הצנחנים המשחררים ליד הכותל 
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כח באייר תשס"ה (2005) - יום ירושלים ויום זיכרון לעליית יהודי אתיופיה.

במשך שנים רבות יהודי אתיופיה ייחלו וקיוו לעלות לארץ-ישראל, לציון, אך לא עלה הדבר    

בידם. בשנת תשמ"ד (1984) מדינת ישראל אירגנה באופן מיוחד מבצע תחת מעטה של סודיות 

והטיסה יהודים מאתיופיה.

מבצע זה כונה "מבצע משה" וניסיון נוסף בשנת תשנ"א (1991) כונה "מבצע שלמה".   

יהודי אתיופיה הצטרכו, במיוחד ב"מבצע משה", לעשות את דרכם ברגל תוך מאבק בתנאים    

הקשים בדרך, של רעב, מחלות ופורענות.

בכל השנים מאז עלייתם, בחרו אנשי העדה לזכור ביום ירושלים את האירועים ואת התלאות    

שעברו עליהם.

בשנת תשס"ה החליטה הממשלה כי יום ירושלים יהיה גם יום הזיכרון הממלכתי לעלייתם    

ארצה ולאלה שנפטרו בדרך ויתקיים טקס לזכרם בהר הרצל.

4,000 עולים מאתיופיה לא זכו להגשים את חלומם להגיע לארץ-ישראל וניספו בדרך.   

לאחר יותר מ-20 שנה נחנכה בהר הרצל אנדרטה מרשימה לזכרם.   

האתר הוא אנדרטה  גדולה ובה פרטי אבן בצבע לבן, המסמלים את אוהלי המגורים בעלי    

להתכנסות  נרחב  מקום  יש  הנספים.  ואת  הדרך  תלאות  את  המיוחד,  המחודד  המבנה 

וטקסים.

בני הקהילה מברכים על הקמת האנדרטה ומציינים כי עתה יש להם מקום להתייחד עם זכר    

קרוביהם ולבכות עליהם.

  אנדרטה לנספי עולי אתיופיה בהר הרצל
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אתרים
אייר תש"ט (1949) - החלו להגיע העולים הראשונים לבאר-שבע - עיר האבות, בירת הנגב.

באזור  הגדל  האשל  עץ  ציור  מופיע  בסמל   - באר-שבע  העיר  סמל    

לזכר אברהם אבינו שקיבל אורחיו בצל עץ האשל. העץ ניראה כמרים 

שנים-עשר  מופיעים  כן  כמו  העיר.  ולפיתוח  לבניין  סמל  לבניין  לבנים 

עמודים ומגדל המסמלים את שנים עשר שבטי ישראל ואת רעיון קיבוץ 

הגלויות של שבטי ישראל שהתקבצו ובאו לעיר מכל קצווי תבל.

רקע כללי על הנגב   

הנגב משתרע על פני כ-60% משטחה של מדינת ישראל, בעוד שאוכלוסייתו מהווה פחות מ-   

10% מאוכלוסיית ישראל.

דיספרופורציה זו, מדגישה את הצורך בגיוס מירב ומיטב הכוחות לשינוי המגמות בתהליכי    

הפיתוח והצמיחה באזור כולו.

מונה  העיר  ישראל.  מדינת  הגיאוגרפי של  בטבורה  הנגב ממוקמת  בצפון  באר-שבע השוכנת    

כיום כ-200,000 תושבים, מהם כ-80,000 עולים חדשים שהגיעו בשנים האחרונות. ייחודה של 

העיר הוא, שכל צמיחתה התרחשה בתקופת הקמת המדינה. למן 1948 באר-שבע עברה עליות 

ומורדות במהלך כל שנות קיומה.

ההיסטוריה של העיר באר-שבע נפרסת על פני ארבע תקופות: התקופה המקראית, התורכית,    

הבריטית והעברית.

התקופה המקראית   

בשנת 1800 לפני הספירה נדד אברהם אבינו לבאר-שבע, חפר בה בארות יחד עם יצחק ושניהם    

רבו עליהן עם אנשי גרר. השם באר-שבע נגזר משבועת (שבע) האמונים שנשבעו אברהם אבינו 

שנגזלה  הבאר  על  אבימלך  את  הוכיח  אברהם  כי  מסופר  שם  הבאר.  על  גרר  מלך  ואבימלך 

כי הבאר אכן  לעדות  ידי אנשיו. אבימלך לקח מאברהם את "שבע כבשות הצאן"  על  ממנו 

כי שם  כן קרא למקום ההוא באר-שבע  "על  ברית במקום.  כרתו  והשניים  שייכת לאברהם 

נשבעו שניהם". יש הטוענים כי היא הבאר שנמצאה בחפירות הארכיאולוגיות בתל-שבע (ראה 

בראשית כא: כב-לב) (הבאר הוכרזה על ידי אונסק"ו בשנת 2005 כאתר מורשת עולמית).

בספר יהושע (פרק יט) באר שבע מוזכרת כאחת מערי שבט שמעון.   

באר-שבע התורכית   

באר-שבע הוקמה על-ידי התורכים בשנת 1900 במטרה להשתלט על הבדואים פורעי החוק    

שנות  ב-400  התורכים  בידי  שהוקמה  היחידה  העיר  זוהי  לשלטון.  נאמן  לאלמנט  ולהפכם 

שלטונם.
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מפוארים  מבנים  בעיר  בנו  התורכים  והדר.  פאר  ברוב  העיר  את  חנכו   (1907) תרס"ז  בשנת    

שנועדו להרשים את הבדואים ולמשוך אותם להסתייע בשירותיה ולהתיישב בה.

הם בנו את בית המושל (ששימש שנים רבות כבניין עיריית באר-שבע), מסגד, תחנת רכבת, בית    

הסראייה - בניין משרדי הממשלה, הגשר (התורכי), בית ספר לילדי השיי'חים ועוד.

התקופה הבריטית   

הבריטים כבשו את באר-שבע בשנת תרע"ז (1917) לאחר שהדפו את התורכים מתעלת סואץ    

וסיני. זו הייתה העיר הראשונה שנכבשה על-ידי הבריטים. בראש הכוח הצבאי עמד הגנרל 

אלנבי שלכבודו הוקם בעיר הפסל הציבורי הראשון. הבריטים שלטו בבאר-שבע שלושים שנה. 

העיר גדלה פי 3 הן בשטח והן במספר התושבים.

הבריטים ניסו גם הם לקרב את הבדואים אליהם ולשפר את תנאיהם הפיזיים והכלכליים,    

הוקמה בעיר משטרה רכובה ולשורותיה צורפו בדואים מקומיים.

בעיר שהו חיילים בריטיים רבים שתרמו לתנועת מסחר ערה, נפתחו בה עסקים "מודרניים".    

בתקופת השלטון הבריטי הייתה לעיר עדנה כלכלית במושגים של אז. מספר תושביה אף גדל 

בצורה תלולה.

באר-שבע העברית   

הכרזת  עם  לכן  קודם  הנגב-פלמ"ח.  חטיבת  בידי  באר-שבע  העיר  נכבשה   1948 באקטובר    

המדינה השתלטו המצרים על העיר. העיר נפלה לידי כוחותינו כאשר תושביה הערביים נמלטו 

ממנה. בתום המלחמה היו תושביה הראשונים של העיר חיילים משוחררים.

כבר באפריל 1949 הופנו לעיר עולים חדשים רבים מהם ניצולי שואה. בפברואר 1950 הוקמה    

עירייה עברית ראשונה בראשות דוד טוביהו שפעל מאוד לקידום העיר ופיתוחה. בשנת 1964 

ה-60  בשנות  ואירופה.  מרוקו  תוניס,  תימן,  מעיראק,  שבאו  תושבים  כ-6000  העיר  מנתה 

הוקם בית חולים סורוקה ובשנת 1973 הוקמה אוניברסיטת בן-גוריון. שני מוסדות אלה גררו 

אחריהם תושבים איכותיים.

בשנת 1989 גל העלייה מברה"מ הביא לעיר עולים רבים.   
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אתרים היסטוריים בעיר   

המסגד הגדול (הג׳אמע). נבנה בשנת 1906, נחשב כמסגד החשוב ביותר בנגב ובמשך זמן רב    

לא הורגש הצורך במסגד נוסף. משנת 1953 שימש המסגד את מוזיאון הנגב ובו הוצגו מוצגים 

ארכיאולוגיים, גאולוגיים, חקלאיים מחיי הבדואים, אמנות ועוד.

בית המושל. נבנה בשנת 1906 ושימש כביתו ומשרדיו של    

המושל. בניין בן שתי קומות, חזיתו סימטרית עם כניסה 

מרכזית ואכסדרה בת שלוש קשתות, עוצב בסגנון תורכי 

ואופייני לבניין ציבורי בבאר-שבע, הבניין שימש במשך 

שנים את עיריית באר-שבע ואחר כך את מוזיאון הנגב.

                                    מוזיאון הנגב לאומנות בבית המושל בעיר העתיקה

 .1906 בשנת  הוקם  בעיר.  הראשונים  הגנים  אחד  אלנבי.  גן    

הגן הורחב וטופח על-ידי התורכים ומשנכבשה העיר על-ידי 

הבריטים הוקם במרכז הגן פסל לכבודו של הלורד אלנבי 

אשר הוביל את המתקפה הבריטית על פלשתינה.

הפסל  את  שיצר  מי  מלניקוב,  אברהם  היהודי  הפסל    

״האריה השואג״ על קברו של טרמפלדור, נבחר לעצב פרוטומה (ראש וכתפיים) של אלנבי מאבן 

לבנה.

לסייע לצבא  1910, במטרה  בתחילת  נבנה  התורכי.  הגשר    

התורכי בהתקדמותו בואכה מצרים. עד לשנות ה-70 נחשב 

לגשר הארוך ביותר בגשרי הארץ. אורכו של הגשר כ-190 

מטר והוא נבנה על-ידי פועלים יהודים מיפו. לא בכדי משמש 

הגשר מעין אנדרטה לפועל היהודי. הוא נבנה ב-6 חודשים, 

עלה רק 2,000 לירות, נאה לעין ובנוי ידני.

לבאר- דרומית  הוקמו   1943 בקיץ  אשל.  בית    

אשל,  ובית  גבולות  רביבים,  מצפים:  שלושה  שבע 

המסמלים את ראשית ההתיישבות החלוצית בנגב.

מבנה  התורכים.  מתקופת  וחנויות  המגורים  בית    

דו-קומתי אשר השתמר עד עצם היום הזה. בקומה 

מרווחת.  מגורים  קומת  ומעליהן  חנויות  הראשונה 

במרכז הבית - פטיו וסביבו חצר.
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המקורית  הבאר  שזוהי  סברות  ישנן  באר-אברהם.    

גזלוה  גרר  המלך  ואנשי  בבאר-שבע  חפר  אבינו  שאברהם 

מידיו. עומקה של הבאר כ-13.5 מטר. מדופנת עד לקרקעיתה 

תהום שמקורם  ניזונה ממי  הבאר  היטב.  באבנים מסותתות 

במי נחל המחלחלים בקרקע וניקווים בעומק מועט יחסי.

הקפידו  רבים  שבטים  חשוב.  מפגש  מקום  הייתה  הבאר    

לחנות במרחק שאינו עולה על יום נדודים מן הבאר. בקצה 

נשאבים  אליה  קטנה  בריכה  עם  מים  גלגל  יותר,  מאוחרת  מתקופה  בבאר  להבחין  ניתן  החצר 

המים.

בצדו המערבי של האתר ישנו עץ אשל עתיק יומין. האתר משמש היום כמרכז מבקרים וכמוקד    

יציאה לסיורים בעיר.

הסדנה לאומנויות יהודי אתיופיה   

כי  למדים  נמצאנו  העבר  מניסיון  ועשירה.  עתיקה  תרבותית  מורשת  איתם  הביאו  אתיופיה  עולי    

לשימור המורשת והתרבות חשיבות רבה בתהליך הקליטה והוא מהווה ערובה להצלחת התהליך. 

לכך המרכז לאומנויות יהודי אתיופיה במתנ״ס טאובל שם לעצמו מטרה לשמר ולטפח את עבודות 

האומנות היהודית האתיופית תוך שמירה על אותנטיות העבודות והמסורת האומנותית המיוחדת.

במרכז, נשים עולות מאתיופיה משחזרות את חייהן בכפרים ביצירת כלי החרס שלהן, הנאדים שהן    

מקשטות, רקמה, פיסול ועבודות קש.

פרט לעניין ההיסטורי והתיירותי שניתן למצוא בעיר, באר-שבע משמשת כנקודת מוצא נוחה וטובה    

לכל סוגי הטיולים לנגב: יער יתיר ויער להב, אזור המכתשים והר הנגב, ים המלח, הערבה, הכפרים 

הבדואים, נחל הבשור והנגב המערבי.

מראש  בתיאום  שבמקום  האומנויות  עם  יחד  יצירתית  בפעילות  בסדנה  הביקור  את  לשלב  ניתן    

בטלפון שמספרו 08-6235882,

מרכז מבקרים - באר אברהם טל׳ 08-6879897, 054-4403115, .    

ליתר פרטים על באר שבע ניתן להתקשר למחלקה לתיירות והסברה לגל גרינברג, טל' 08-6463600,   

www.beer-sheva.muni.il דוא"ל
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חודש סיוון
חודש סיוון הוא החודש התשיעי למניין החודשים מתשרי והחודש השלישי למניין החודשים מניסן.

נקרא  גזר  מחפירות  החקלאי  בלוח  השמש.  להט  עת  שפירושו  "סיונו"  האשורי  במונח  השם,  של  מקורו 

החודש "קציר כל" - קציר כללי.

וכשם שהטבע מתוח ודרוך לקראת השלמתו בקציר, שהוא תכלית החריש והזריעה וכל עבודת האדמה, כך 

מבטאים ימי ספירת העומר - מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני - את הציפייה וההכנה להשלמת תכלית 

יציאת מצרים שהיא מתן תורה.

מזל החודש - תאומים

חודש סיוון שמזלו תאומים - לרמוז כי בלעדי האחדות ואחוות רעים אי אפשר לקיים 

את התורה. שהרי אין באפשרות של אדם יחיד - בודד לקיים את כל תרי"ג המצוות 

שהרי יש מצוות הנוהגות רק בכוהנים או תלויות בנסיבות מסוימות ורק על ידי איחוד 

הלבבות כחטיבה אחת מתקיימת התורה על ידי כולם.

על פי "ילקוט הגרשוני"

אירועים
א בסיוון תרצ"ט (1939) - נחנך בית החולים הדסה בהר הצופים, בסמוך לאוניברסיטה העברית.

במלחמת השחרור נפל הר הצופים לידי הירדנים והדרך אליו נחסמה.   

בחודש מרץ 1948 כבשו כוחות אצ"ל את השכונה הערבית שיח ג'ראח שמצפון לעיר, כדי לחבר    

את הר הצופים הנצור אל העיר.

הבריטים, שהיו עדיין בירושלים, דרשו את פינויים. השכונה פונתה מכוחות יהודיים.   

טקס הנחת אבן הפינה לבניין בית החולים האוניברסיטאי הדסה (במרכז הנרייטה סאלד)
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הקשר בין בית החולים והאוניברסיטה לעיר, קויים באמצעות שיירות.   

ב-ד בניסן תש"ח הותקפה שיירה על ידי הערבים. הבריטים שהיו בסביבה לא התערבו, אך    

מנעו עזרה יהודית. ע"ח מאנשי השיירה - רופאים, אחיות, מרצים, עובדי מעבדה ועוד נהרגו.

הר הצופים והמוסדות שעליו נותרו מובלעת ישראלית בשטח ירדן ואי אפשר היה להפעילם    

יותר.

נשות "הדסה" בארה"ב התגייסו למשימה והקימו בית חולים חדש, גדול ומשוכלל בשכונת עין    

כרם מדרום לעיר.

במלחמת ששת הימים שוחרר הר הצופים וב-23.4.76 נפתח בית החולים מחדש.   

ה בסיוון תשמ"א (1981) - חיל האוויר הישראלי השמיד את הכור האטומי בעיראק.

עיראק, בהנהגתו של סדאם חוסיין, עסקה בפיתוח נשק גרעיני בכור מתוצרת צרפת, לא הרחק    

מבגדד. הסכנה לישראל הייתה אז ברורה. בתחילת קיץ 1981 קבעו דוחות מודיעין ישראליים 

כי תוך זמן קצר יתחיל הכור לפעול. ממשלת ישראל, בהנהגתו של מנחם בגין החליטה למנוע 

את הדבר.

בפעולה נועזת, באמצע מלחמת איראן-עיראק, הצליחו טייסינו לחמוק מהמכ"ם של המדינות    

הערביות ולחדור לתוך השטח האווירי של עיראק במסווה של מטס אזרחי ולהשמיד את הכור. 

בין המשתתפים בפעולה היה אלוף משנה אילן רמון ז"ל (האסטרונאוט הישראלי הראשון). 

הפעולה חיסלה לפחות זמנית את היכולת הגרעינית העיראקית שאיימה אז על ישראל.

ו בסיוון - חג השבועות - מעמד מתן תורת ה' לעם ישראל על ידי משה רבנו, בחודש השלישי לצאת בני 

ישראל מארץ מצרים. 

במסורת העם זוהי השעה המקודשת והמכרעת ביותר בתולדותינו, שעת התגלות ה' לעם שלם,    

49 יום לאחר יציאת מצרים. כאן עוצבו לצמיתות ייחודנו, ייעודנו, תרבותנו וגורלנו, כל מצוות 

התורה, לרבות אותן שכבר ניתנו קודם מתן תורה קיבלו תוקף מחייב רק במעמד הר סיני. בצד 

התורה שבכתב ניתנה גם תורה שבעל פה, הפירושים הנלווים אליה עד היום במורשת הדורות 

של גדולי הראשונים והאחרונים ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות, כבר נאמר למשה 

רבנו מסיני (ירושלמי פאה ב:ד).

חג השבועות שבמקרא מופיע תדיר כיום הביכורים, נתייחד במסורת גם כחג מתן התורה וגם    

כיום שבו נולד ונפטר דוד המלך.

יב בסיוון תשנ"א (1991) - מבצע שלמה - שיחרור יהודי אתיופיה. 

מלחמת האזרחים  בעיקבות התגברות  מלחמת המפרץ.  לאחר  קצר  זמן  התרחשה  הפעילות    

המורדים  כי  חשש  והיה  אדיס-אבבה,  בבירה  יהודים  של  רבים  אלפים  התרכזו  באתיופיה, 
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והסוכנות  ישראל  ממשלת  החליטו  לפיכך,  לה.  הסמוך  התעופה  נמל  ואת  העיר  את  יכבשו 

היהודית ליזום פעולה של עלייה מוטסת, מבצע שקיבל את השם "מבצע שלמה".

מבצע שלמה - בתוך אחד מהמטוסים

רכבת אווירית ביצעה 36 טיסות, שהביאו לישראל יותר מ-14 אלף עולים. בעת המבצע, שנמשך    

36 שעות רצופות, נוהל נמל התעופה של אדיס-אבבה על ידי צוותים ישראלים.

היום  נפש.  פיקוח  לישראל מטעמי  באישור הרבנות הראשית  "מבצע שלמה" התנהל בשבת    

נשארו באתיופיה כמה אלפים בני הפלאשמורה שעומדים לעלות בעתיד.

יג בסיוון תשנ"ט (1999) - אותרה הצוללת "דקר". 

אח"י "דקר" הייתה צוללת שנבנתה בבריטניה ושירתה את חיל הים הבריטי במלחמת העולם    

השם  את  וקיבלה   1965 ביוני  הישראלי  הים  לחיל  הועברה   ,1945-1943 השנים  בין  השנייה 

יצאה   1968 בינואר  וב-9  בה  כל המערכות  תוך השבחת  כללי  שיפוץ  עברה  הצוללת  "דקר". 

מנמל פורטסמות' שבאנגליה לנמל הבית בחיפה.

הצוללת  ממפקד  ביקשו  מהמתוכנן  מוקדם  בתאריך  להגיע  עומדת  שהצוללת  בארץ  כשנודע    

להמשיך להפליג מספר ימים בים התיכון כדי לא "לקלקל" את טקס קבלת הפנים שתוכננה.

חודש  לא  מאז   .1968 בינואר  ל-25  ה-24  שבין  בלילה  התקיים  הצוללת  עם  האחרון  הקשר    

הקשר עמה.

ב-6 במארס 1968 הוכרזה הצוללת "דקר" אבודה, והרב הצבאי הראשי, האלוף שלמה גורן    

זאת,  עם  יום אבל.  הנעדרים. במדינה הוכרז  ל-69 אנשי הצוות  הנפיק תעודות פטירה  ז"ל, 

החיפושים נמשכו בהיקף חסר תקדים על ידי חיל הים הישראלי וכוחות בינלאומיים.
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ביום 28 במאי 1999, שלושים ואחת שנה לאחר שנעלמה, אותרה הצוללת בקרקעית הים, בין    

קפריסין לכרתים, כ-500 ק"מ מחופי ישראל.

בחיל הים מתחזקת מאוד ההערכה כי ה"דקר" טבעה לאחר שאוניית סוחר ששייטה באזור    

פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

עם איתורה של הדקר באה לסיומה אחת מהתעלומות הגדולות ביותר של צה"ל.   

עבור אזרחי מדינת ישראל הפכה דקר לסמל - בהוויה הישראלית, בתודעה, בשפה, בשמות    

ילדים שנקראו על שמה. דקר הייתה למושג של כאב ארוך ומתמשך, של אסון כבד - אובדן 

של 69 לוחמים מתנדבים, מועקה של חוסר ודאות וחוב לפתרון התעלומה. בני הנוער אינם 

זוכרים, כמובן, בעוצמה כה גדולה את מה שזכור להוריהם, לכל מי שחי בישראל ב-1968, גם 

אם היה אז ילד. יש להניח כי עם איתור הצוללת ההתרגשות של דור ההורים גדולה יותר משל 

בני הנוער, למרות שהשם דקר מהווה גם עבורם, כמו עבור כולנו, סמל למאמצי חיפוש בלתי 

נלאים, לאורך שנים, עד לאיתור הנעדרים.   

הנעדרים.  החיילים  של  לזכרם  צוללת  דמויית  אנדרטה  הוקמה  שבירושלים  הרצל  בהר    

לאנדרטה רותכו מעטפת המצוף שהתגלה וחלק ממשקפת.

במוזיאון חיל הים בחיפה נמצא המצוף עצמו שהתגלה חודשים מעטים לאחר אובדן הצוללת    

וכן גשר הפיקוד שנמשה עם גילויה.

כ בסיוון ת"ח (1648) - גזירות ת"ח-ת"ט - הטבח והחורבן ביהדות אוקראינה. 

בראשונה הוזמנו היהודים להתיישב בפולין כדי לפתח את המדינה. האצילים הפולנים מסרו    

בידי היהודים תפקידי פיקוח על אחוזותיהם והטילו עליהם לשעבד את האיכרים האוקראינים 

הצמיתים, וכשהחל מרד הקוזאקים נגד השלטון, היהודים שימשו מטרה ישירה וקלה לנקמה 

ולהתעללות. בפרעות שנמשכו לסירוגין עד תט"ז (1656) נפגעו מאות קהילות יהודיות ורבבות 

יהודים נרצחו. יהודים רבים נלקחו בשבי, רבין מן היהודים ברחו למערב אירופה ולתורכיה. 

תופעת  להתפתחות  הגורמים  אחד  בהן  הרואים  ויש  עזות  משיחיות  תקוות  עודדו  הגזירות 

החסידות ולהופעת משיחי שקר. יום זה נקבע ליום תענית ציבור לזכר הפרעות והגזירות נגד 

היהודים.
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים ישירות או בעקיפין לחודשי אייר-סיוון המרומזים 

בכל השאלות הבאות. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש סיוון. המצליח לענות על שש חידות 

יזכה בפרס.

אכן, לא מעט אירועים בעלי עניין מקופלים בצמד החודשים שלפנינו. אנו ניגע אך בחלקיקים מהם.

בארכיאולוגיה  ועסק  הזו  מהמשימה  בו  שחזר  מיסיונר  אותי  תיכנן  חומות.  פורצי  אותי  הקימו 

שאפילו  היו  שלה,  כינוס  ליצלן,  רחמנא  ציונית-דתית,  תנועה  קיימה  בשכונתי  בישיבה  ובארכיטקטורה. 

הישוו אותי לפריז, לא עלינו! התכירוני? אני בירושלים, ומניין שנותיי מתקרב לחמש ושלושים ומאה. ועוד 

רמז מהדהד: היום קושרים אותי לאנשים ששם תנועתם הוא הניגוד הגמור להגדרת פועלם של אלה שהעזו 

והקימוני.

יושביי  שנים.  עשרות  וכמה  בכמה  מקודמתי  אני  צעירה  הצפון-מערבי.  בנגב  מיקומי  אני??  מי  ואני, 

הראשונים, אוהבי וחולמי ציון הגיעו מצפון היבשת השחורה. בשמי הראשון כלול היה שם העיר ששעריה 

עדיין מוטלים כריחיים על צוואר המדינה. השם החדש יותר שניתן לי משמעו - דרכים. כיום, ברוך השם, 

גם  ואני  ולהוקרה, עשה בתחומי כמה משנותיו  ומושא לאהבה  ויקר  ישר  ואיש  זכיתי,  אוכלוסיי.  מרובין 

מקום מנוחתו האחרונה. מי אני?

אל נקמות ה'!! בתחילת חודש אייר, לפני כ-913 שנים, באירופה, הייתה קהילתנו לקורבן הדמים של הערב-

רב שהלך ל"גאול" את ארצנו שלנו מיד בני המדבר ששלטו בה. ראשונים היינו לטבח, וקהילות רבות אחרות 

היוו את ההמשך המר. קינות לא מעטות מאזכרות את אשר עוללו לנו. שמה של קהילתנו, מה אירוני הדבר, 

מרמז על מילה שמשמעה - טוב!

מצפון עלולה הייתה להיפתח הרעה. ובתחילת סיוון הוכה מי שקרוי היה תמוז. למה נתעמר בכם? "האנא 

בכח" הזה קרה לפני כ"ח שנים. ועוד רמז? החוסן שהחל להישבר אז, נפל שדוד כעבור שתי מלחמות נוספות. 

עכשיו זה ברור?

בדרך האתרים - מס' 28

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 91911                                     

והאורה. במשך שנים הם  גם היה כחשכת הגלות והמרחק ממרכזי התורה  והצבע  ונאוה".  "שחורה אני 

הגיעו טיפין טיפין. כמה טיפות גדולות של דולרים. ושלושים ושישה כנפי נשרים, אזרחיים וצבאיים, נשאו 

והביאו לארץ 14,500 נפשות. מה שם המבצע? ומי ומי הבאים??

בפרוע פרעות בישראל. מילים ומנגינה שמלווים אותנו מעל ומעבר לקורה בדברי ימי אומות אחרות. ואילו 

מהות התגובה שלנו שרויה בהתלבטויות מרובות. ואז קם בן הישיבה לשעבר, שהפך להיות איש שדה ואיש 

מגן, ובהרי ירושלים הוא יוצא עם יחידתו - מה שמה? - מן הגדר על מנת להקדים תרופה למכה. הקיבוץ 

מצוי לא רחוק מירושלים, וזה קרה ב-1936. זוכרים?? 

היינו בדרום, היינו בהרי ירושלים, ועכשיו נקפוץ צפונה. יום לאחר חג השבועות לפני כ-113 שנים הם עלו 

על הקרקע, נכון, אבל על העולים, שאדמתם נרכשה כדת וכדין, עלו השכנים שטענו עדיין לבעלותה. וכך 

שולמה פעמיים התמורה. אבל הפורענויות לא אמרו די. ביום שנפל הגידם הידוע נהרס גם היישוב הזה. גם 

בימינו אנו, חלק טוב מאדמותיו מצוי בידי שכניו נתיני "ממלכת הארזים". מיהו היישוב?

פגיעה  על  בחודש סיוון, שנה לאחר תום השואה, כשכלו כל הקיצין אפילו בעיני הנהגת היישוב, הוחלט 

באימפריה הבריטית, שהמשיכה בהתעללות ביישוב ובניצולי השואה, שניסו להגיע אליו. ההגנה, הפלמ"ח, 

נופצו, בתי  וגשריה  בכל רחבי הארץ. קשרי הארץ  בעוצמה רבה במתקני הבריטים  והלח"י היכו  האצ"ל 

המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה נפגעו. מה יודעים אתם על כך??

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 26
כמות המים בחידקל: הספיקה הממוצעת: בעונת הגאות 5,500, בעונת השפל 300 מ"ק לשנייה. אגן    .1

הניקוז: 166,000 קילומטר רבוע.

כמות המים בפרת: הספיקה הממוצעת: 818 מ"ק לשנייה. אגן הניקוז: 765,831 קילומטר רבוע.  

כמות המים בנילוס: ספיקה ממוצעת: 2,870 מ"ק לשנייה. אגן הניקוז: 3,349,000 קילומטר רבוע.  

2.  הנחל הינו נחל קישון. הוא מוזכר לשבח בשירת דבורה שלאחר המלחמה שניהלו ברק בן אבינועם 

ודבורה הנביאה כנגד סיסרא שר צבא יבין. דבורה משבחת את הנחל: "נחל קישון גרפם נחל קדומים 

נחל קישון תדרכי נפשי עוז". כמו כן היא מתחה ביקורת ("לא צריך להתעצבן") על השבטים שלא באו 

למלחמה ביבין מלך חצור ובסיסרא שר צבא יבין.

חוני המעגל (תלמוד בבלי, מסכת תענית כג). העיר שהוכתה הייתה טבריה.   .3

המדובר הוא במלכים ב פרק ג. מלך ישראל ומלך יהודה יוצאים למלחמה במלך מואב שמרד במלך    .4

בגבים  מים  שיהיה  אומר  הוא  אלישע  אל  באים  הם  כאשר  מים.  ואין  במדבר  הולכים  הם  ישראל. 

למרות שלא יירד גשם - "ויאמר כה אמר ה' עושה הנחל הזה גבים גבים: כי כה אמר ה' לא תראו רוח 

ולא תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם".

אוקספורד.  באוניברסיטת  גאולוגיה  למד  בארה"ב,  נולד  הוא  לאודרמילק.  קליי  וולטר  הוא  האיש    .5

הברית.  ארצות  ממשלת  של  הקרקע  לשימור  המחלקה  מנהל  עוזר  לתפקיד  מונה  הוא   1933 בשנת 

בשנת 1938 נשלח למסע חקר בנושא שימור הקרקע באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון. לאחר 

שראה את מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ואת תרומתו לשימור הקרקע ולטיובה, הפך להיות חסיד 

את  סוקר  הוא  בו  היעודה",  הארץ  ישראל  "ארץ  בשם  ספר  פירסם   1944 בשנת  הציונית.  התנועה 

בואו לארץ, את הרקע הגאוגרפי וההיסטורי של ארץ ישראל, את ההתיישבות היהודית בארץ, את 

פיתוח התעשייה, את בניית הבית הלאומי היהודי ואת הכלכלה הערבית והיהודית בארץ. הוא מציע 

להקים "רשות לעמק הירדן" ולהשתמש במי הירדן להשקיית עמק הירדן (ובעודפים - להשקיית עמק 

יזרעאל), תוך ניצול הפרש הגבהים בין הים התיכון לים המלח לייצור חשמל. ספרו הביא, בתמיכת 

ד"ר חיים ויצמן, להכנת תכנית על ידי מהנדס אמריקני ידוע, ג'יימס בנימין הייס, לפיתוח מי הירדן, 

הירמוך והליטני.

6.  ב-23 במאי סגרה מצרים את מיצרי טיראן למעבר ספינות ישראליות, פעולה שהוגדרה כ"קאזוס בלי" 

(עילה למלחמה) והייתה מהגורמים העיקריים לפרוץ המלחמה.

האיש הוא פנחס רוטנברג. הוא היה שותף למהפכת 1905 יחד עם גפון ברוסיה. לאחר כישלון המהפכה    .7

הוא נמלט לאיטליה, שם עבד כמהנדס בתחום ההשקייה ובניית סכרים מ-1907 עד שנת 1915. עם 

נפילתו של הצאר בשנת 1917 שב לרוסיה. לאחר מהפכת אוקטובר נאסר על ידי הבולשביקים. כמו כן 

היה ממשתפי הפעולה עם צרפת שפלשה לרוסיה כתגובת נגד למהפכת אוקטובר. לאחר פינוי הכוחות 
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הצרפתים עזב את רוסיה והיה אחד מהיוזמים של הקמת הגדודים העבריים. בשנת 1919 הוא עלה 

לארץ-ישראל, ערך סקר מקורות מים והציע תכניות מקיפות לפיתוח מפעלי מים, ניקוז מים, סיכור 

ופיתוח קרקע, לצד הקמת תחנות כוח מנהר הליטני ועד ים המלח. בשנת 1920 אירגן הגנה עצמית 

הוא  אביב.  בתל  "ההגנה"  ארגון  מפקד  היה   1921 בשנת  ז'בוטינסקי.  זאב  עם  ירושלים  יהודי  של 

ניסה למצוא דרך לדו-קיום בין היהודים לערבים וניסה להשכין שלום בין הסתדרות העובדים לבין 

הרוויזיוניסטים. הוא ייסד בשנת 1923 את חברת החשמל לארץ-ישראל. הוא ערך מדידות של ספיקת 

הירדן וכן הכין סרטוטים של תכנית המפעל ההידרו-חשמלי. בשנות העשרים, עם האישור לניצול מי 

הירדן והירמוך, הקים את תחנת הכוח ההידרו-חשמלית בנהריים וכן הקים תחנות חשמל שסיפקו 

חשמל לתל-אביב, יפו, חיפה וטבריה. ב-1932 נחנך מפעל תל-אור לשימוש בחשמל, ואחרי זמן מה 

הקים רוטנברג את תחנות הכוח המנועיות "רדינג" בתל-אביב ו"חיפה א" בחיפה.

המדובר הוא סיפור אליהו הנביא ונביאי הבעל בהר הכרמל. נביאי הבעל צועקים לבעל בכל הכוח   .8

ואף מורידים מגופם דם. בסוף הבעל לא עונים לנביאי הבעל והקב"ה עונה לאליהו. לאחר הנס שאירע 

לאליהו מודים כולם שה' הוא האלוקים. לאחר מכן נשחטים נביאי הבעל בנחל קישון. גשם רב מתחיל 

לרדת ואחאב הולך. כמו כן אליהו משנס את מותניו ורץ לפני מרכבתו של אחאב.

שם הזוכה בחידון בדרך האתרים 26
� משה ניסנבוים - ירושלים
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חומר עיוני למדריכה

1. חג השבועות זמן מתן תורתנו - הנתינה והקבלה / ד"ר אברהם גוטליב

יום מעמד הר סיני  זה, הוא  יום  חג השבועות, אחד משלושת הרגלים שחל שבעה שבועות אחרי הפסח. 

וקבלת התורה. בתפילות העמידה של חג השבועות, איזכור היום הוא:

חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו.

הדגש הוא: מתן תורה. החג הוא, חג מתן תורה שבכתב ושבעל-פה, מלבד היותו גם חג הקציר וחג הביכורים, 

זה, מהווה את ההגדרה  ידי הגאונים. שם  על  נקבע  בית המקדש היה קיים. השם חג מתן תורה,  כאשר 

זו מצויה בהבלטה כבר בספרות התלמודית. המעשית-יישומית לנאמר בספר שמות פרשת יתרו. הגדרה 

בימינו, לדאבוננו, ללא בית מקדש, חג השבועות הוא למעשה בפועל חג מתן תורה. זאת, תוך תפילה להקמת 

בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן וחידוש העבודה בו עם הקציר והבאת הביכורים.

מתן תורה אפוא, הוא המוטיב העיקרי בחג השבועות. בהגדרה זו - מתן תורה ולא קבלת התורה מצוינת 

הנתינה ולא הקבלה. למרות שהנתינה כוללת את הקבלה. המטרה היא, להדגיש את נתינת התורה לעם 

ישראל מאת ה', ביד אבי הנביאים, המנהיג משה רבינו שלוחו הנאמן. זו נתינה מחייבת בעלת זכויות רבות. 

תכליתה,  וייחודית.  עילאית  נתינה  לבניו,  כאב  ישראל,  בני  לנו  ה',  מאת  בנתינה  ראשיתה  התורה  קבלת 

אותנו  מדריכה  חיים  עץ  שהיא  התורה  האדם.  טבע  את  בכך  ולשפר  ישרות  בדרכים  ללכת  אותנו  לזכות 

בדרכי התנהגות ישרות ושומרת על האדם שיתנהג כראוי. בעולמנו עולם הבחירה, נותן לנו בורא עולם את 

האפשרות לבחור בטוב. כך הדברים באים לידי ביטוי בקבלת התורה באופן מעשי. בתפילת ויברך דוד שאנו 

אומרים כל בוקר בתפילת שחרית (דברי הימים א כט, י-יג), נאמר בפסוק יא (שהוא נאמר גם בהוצאת ספר 

תורה).

לך ה' הגֻדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד.

במסכת ברכות (דף נח ע"א) דורשים:

"והתפארת" - זו מתן תורה.

ומבאר המהרש"א (רבי שמואל אליעזר ב"ר יהודה אידליס פולין, המאה ה-טז-יז):
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"והתפארת" - זו מתן תורה שהיא לישראל לשם ולתפארת כמו שנאמר:

כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" וגו' (דברים ד, ו).

התורה כספר החינוך הבסיסי להנהגה נכונה ונבונה, מועברת מדור לדור, כדברי הגמרא במסכת קידושין 

(דף ל, ע"א):

כל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו לימד לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות

לוי, אמורא ארצישראלי מפורסם בדור הראשון, מגדולי חכמי  בן  - רבי יהושע  וכפי שמדגיש שם ריב"ל 

האגדה:

כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני שנאמר: "והודעתם לבניך ולבני בניך" (דברים ד, ט) 
וסמיך ליה "יום אשר עמדת לפני ה' אֹלקיך בחורב" (שם, י).

לימוד התורה ומסירתה מאב לבנו ולנכדו, מהווים למעשה את קבלת התורה מהר סיני. כך תלמוד תורה 

ויישומה המעשי כדרך חיים, הם לשם ולתפארת לדורי דורות.

2. בין פסח לשבועות - הגאולה באמונה / ליקט שמעון בן יוסף
"ברכת ה' היא תעשיר"

מעשה בחייט-אמן, ירא שמים, תמים ובעל ביטחון.

מדי יום נהג להשכים ל"ותיקין", קבע עיתים לתורה, סעד ליבו בפת שחרית והלך לעבודתו.

בשעה 400 אחה"צ, הפסיק הכל, הלך לתפילת מנחה, שיעור תורה וערבית.

כך מנהגו מימים ימימה "קיץ וחורף לא ישבותו".

פעם בא שליח המלך לחנות, לקנות כפתור זהב לגלימת המלך.

אמר החייט: כרגע אין בידי, בהזדמנות הראשונה, אביא אני למלך!

חלפו ימים, לחנות בא תייר, הציע סחורה יקרה, המוצנעת בכובעו.

כפתור זהב נדיר. התפעל החייט, הנה משאלת המלך בידי!

התייר ביקש 5000 דינר... בין כך ובין כך, הביט החייט בשעונו והנה 400. בבהילות התנצל בפני התייר, 

זמן מנחה! בוא מחר נדבר...

התייר ענה - מצטער - לא אוכל, רק היום! העיסקה התבטלה - נפרדה החבילה.

בביתו סיפר הכל לאשתו, היא החלה צועקת, טיפש! לא חבל! מה עשית! יכולת להתעשר בהרף עין, 

החמצת!

לא עשיתי כן בעבר. לא אעשה גם בעתיד! מפתח הפרנסה יבוא ממקום אחר.

ביקשה אשתו שוב, אולי תקדים מחר, אולי יבוא התייר, ויאיר מזלך.

והחייט איתן בדעתו ובדתו. ברכת ה' היא תעשיר.
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למחרת, בדרכו לחנות, ראה התקהלות רבתי ליד המלון. מה קרה? אמרו נפטר תייר ואין לו קרובים 

כאן, והרשות מוכרת במכרז, רכושו. התבונן החייט בסקרנות ומתח, לפתע מכריזים על מקלו וכובעו... מיד 

הכיר!! הכרוז, דינר אחד! כולם צחקו, על כובע ישן דינר? לא שווה פרוטה. איש לא הוסיף והוא זכה!

בלב נרגש רץ עם הכובע לביתו, פרם הביטנה ומצא את המטמון - כפתור הזהב! דומה להפליא לגלימת 

המלך, הלך למלך וקיבל תמורתו 10,000 דינרים, עובר לסוחר. 

אלפים  חמשת  דחה  אחד,  דינר  הנה  הפרנסה,  מקושי  מנוחה  נראה  המנחה,  בזכות   - בליבו  אמר 

דינרים...

3. אחדות









4. התיישבות
נמדד  מצווה  של  שערכה  סולובייצ'יק,  דב  יוסף  הרב  הסביר  המדינה  כנגד  הפוליטית  הפעילות  את 

במאמצים שהיא תובעת ובקשיים שמערים השונא על קיומה. מכאן מסיק הרב, שהמצווה המרכזית של 

תקופתנו היא מצוות בניין הארץ, המלכדת כנגד שונאים מגושים שונים:

...כשאנו רואים כיצד כל שונאי האומה ריכזו את חמתם ואת זעמם (המכוון, לאמיתו של דבר, נגד 

שעצם  העובדה,  עם  בהתחשב  ושוב  ועלילותיהם;  לחיציהם  מטרה  שנעשתה  ישראל,  מדינת  על  אומתנו) 

קיומה של מדינת ישראל מפריעה את מנוחתם של רבים ממנהיגי העולם, הרי שאין לך סימן טוב מזה כי 

המדינה היא בעלת כוחות סמליים גדולים, ושהינה... בעלת קדושה פנימית הנובעת מקדושת הנצח של עם 

ישראל. כי בארץ ישראל ובמדינת ישראל, למרות חיי החולין, המאפילים על האור ועל זוהר הקדושה, נמצא 

כסא הכבוד הנצחי של בורא העולם.

על פי "חמש דרשות", עמ' 111-110
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מדיני חג השבועות
בו  היו מקריבים  והטעם הוא שבזמן המקדש  יב בחודש  עד  סיוון  אין אומרים תחנון מראש חודש   .1

קורבנות מיוחדים והם נקראים ימי שמחה. שלושת ימי ההגבלה - שלושה ימים קודם חג השבועות 

מתכוננים לכבודו של יום מתן תורה.

בליל החג מאחרים קצת בתפילת ערבית כדי שימי הספירה יהיו שלימים, כמו שכתוב בתורה: "שבע   .2

שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג:טו). 

אומרים ברכת שהחיינו בקידוש כמו בשאר הרגלים. למחרת גומרים את ההלל.  .3

נוהגים להיות נעֹורים כל הלילה בלימוד התורה מכמה טעמים:   .4

כדי לתקן הפגם שפגמו בני ישראל בשעת מתן תורה שהיו צריכים להעיר אותם משנתם.  א.  

הלימוד בליל השבועות בא להוכיח את תקיפות התורה. וככל שאנו עוסקים בלימוד התורה, אנו  ב. 

מרגישים בצימאון ללימוד נוסף (שפת אמת).

מצווה לשמוח ביום זה שניתנה בו תורה לישראל וכן יש מנהג לאכול מאכלי חלב מכמה טעמים:  .5

התורה נמשלה לחלב ודבש על-פי הפסוק "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד:יא). א. 

חלב הוא המזון היחיד שמספק את הרעב ואת הצמא כאחד (אמרי נועם). ב. 

עד מתן תורה היה מותר לישראל לאכול בהמות טמאות וטריפות. במתן תורה נצטוו על השחיטה  ג. 

ועל המאכלים האסורים, משום כך נאסר עליהם השימוש בכלים הבשריים, שהשתמשו בהם עד 

כה. להגעיל את הכלים לא יכלו כי שבת היה (שבת פו) על כן נאלצו ישראל לאכול מאכלי חלב, 

ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן תורה.

נוהגים לשטוח עשבים בחג השבועות בבית-הכנסת ובבתים (ויש המעטרים את ספרי התורה בשושנים)   .6

מטעמים אלה:

התורה משולה לעץ על-פי הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה" (מלמד להועיל). א. 

כדי להזכיר לנו להתפלל לשלומם של העצים, שבעצרת נידונין על פירות האילן (מגן אברהם). ב. 

כזכר למעמד הר-סיני בעת קבלת התורה. ג. 

כזכר למשה רבינו שהושם באותו יום לאחר שלושה חודשים ביאור בין עשבים וקני סוף (חידושי  ד. 

הרי"ם).

דינים
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"עשב" בנוטריקון הוא משמותיו של החג: עצרת, שבועות, ביכורים. ה. 

וכן זכר לביכורים שהיו מעטרים אותם בכל מיני פרחים, שושנים, ורדים ועלים. ו. 

ודיבור שיצא מפי הקב"ה, נתמלא כל העולם בשמים"  בשמים, רמז לדברי חז"ל: "כל דיבור  ז. 

(מסכת שבת).

וכן על-פי הנאמר במדרש: משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס  ח. 

ונמצא מלא חוחים. הביא קצצים לקצצו וראו בו שושנה אחת של ורד. אמר המלך בשביל שושנה 

זו ניצל כל הפרדס. כך בזכות התורה יינצל כל העולם כולו (על-פי ויקרא רבה).

בקהילות אירופה הדביקו ירק ממגזרי נייר על החלונות כדי למנוע כניסת אור לחדרים, לרמוז   ט. 

שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה ואין צורך באור החיצוני. 

כדי שיזכר: שבעצרת נידונין על ֵפרות האילן ויתפללו עליהם (מגן אברהם). י. 

נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות מכמה טעמים:  .7

המעשה המסופר במגילת רות אירע בתחילת תקופת קציר השעורים. א. 

ממגילת רות אנו לומדים להעריך מצוות לקט, שכחה ופאה (מתנות לעניים). ב. 

מוזכרת במגילה כניסתה של רות תחת כנפי השכינה וזאת דוגמה לכך שבני ישראל נכנסו תחת  ג. 

כנפי השכינה ביום זה במעמד הר סיני.

כשם שבמגילת רות יש גילויי חסד רבים, כך התורה עיקרה בעשיית חסד בין הברואים. ד. 

בחג  חלו  פטירתו  ויום  הולדתו  שיום  המלך  דוד  של  היוחסין  שלשלת  כתובה  רות  במגילת  ה. 

השבועות.

וכיום  תורה  מתן  כיום  הזה  לחג  זכר  בהם  שיש  נוספים  דברים  לאכול  נוהגים  חלב  מאכלי  מלבד   .8

הביכורים.

לחם ארוך - נהגו הנשים לעשות בשבועות לחם ארוך ולו ארבעה ראשים, זכר ל"שתי הלחם"  א. 

שהקריבו בעצרת. וארבעה הראשים כנגד פרד"ס (פשט, דרש, רמז וסוד) שהתורה נדרשת בהם 

(לב דוד).

עוגת הר סיני - עוגה כפולה שבע כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד על הר סיני לתת את תורתו. ב. 

חלות ֻסלם - באיטליה נהגו לאפות לכבוד החג סולם בגימטריה סיני (130) (אבן בוחן). ג. 

פירות העונה בסעודת החג לזכר הביכורים. בשוב בעל הבית מבית הכנסת הוא מברך את אשתו  ד. 

בברכת "תזכי למאה שנים טובות כאלו" והיא עונה: גם אתם תזכו למאה שנים טובות כאלו. 

לאחר הקידוש מברכים על פירות העונה, המוצגים על השולחן, ולפני הגשת סעודת החג נשמעים 

דברי שירה ופיוט מפי ראש המשפחה - כל זה לזכר הביכורים.

על-פי "פרדס חג השבועות", בהוצאת מכון הפאר
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לוח המודעות מס' 167

תשבץ אייר-סיוון/ מאת שילה הרשושנים
בתשבץ זה מופיעים מושגים הקשורים לפרשות השבוע ולהפטרות הנקראות בחודשי אייר-סיוון, וכן למועדים מיוחדים בחודשים 

אלה (מצוינים בתוך הסוגריים).

במאוזן: 6) סודר דק הנכרך על הראש כמלבוש של כבוד 
ממשפחת  בעל-חיים   (6 בהעלותך);  פרשת  (הפטרת 
באמצע  הנמצאת  לבנה   (12 נוי;  יופי,   (10 החתוליים; 
מעט   (13 בהעלותך);  פרשת  (הפטרת  בבניין  קשת 
המשקל; 14) מן הכבשים או מן העיזים; 16) דגל; 17) 
19) תערובת קמח  18) מספיק;  לז);  (איוב  רבים  מים 
העממים  משבעת   (22 לך);  שלח  (פרשת  לבצק  ומים 
שישבו בארץ כנען לפני התנחלות בני-ישראל בה; 25) 
משה  של  במשלחתו  מרגל   (26 לצער;  מילת-קריאת 
לתור את הארץ וכן מן המרגלים ששלח יהושע לרגל את 
יריחו (פרשת שלח לך והפטרתה, לפי מדרש רבה פרשה 
טז א); 28) אויב; 29) כבשה בוגרת; 30) חטא בשגגה 
(שמואל ב ו); 31) בסיס, יסוד (שמות ל); 33) מטר; 34) 
פרשת  (הפטרת  הימים  באחרית  הגלויות  קיבוץ  מועד 
(ר"ת);  חי  לאדם  שם  תוספת   (40 תן!;   (38 במדבר); 
41) מצבת-זיכרון; 42) זז; 43) מין בור החפור באדמה 
(מסכת בבא בתרא סד); 45) אחרון המלכים בממלכה 
המאוחדת (מלכים א יא-יב); 48) פצע (ישעיה ל); 49) 
ספל עם ידית (מסכת פסחים סד.); 50) אלומה (מגילת 
רות ב); 51) חזק, בעל כוח רב; 52) נוזל בפה; 53) עולה 
ערוך"  ל"שולחן  ההגהות  ה"מפה",  מחבר   (55 ויורד; 
הפוסקים  החלטות  את  המציינות  קארו,  יוסף  ר'  של 
האשכנזים ואת מנהגיהם (ר"ת); 56) בירת אוסטריה; 
(ויקרא  58) זכאי, מותר לו; 60) מן העופות הטמאים 
דמויות  נצצו  כמותו   (65 הקשבה;  צייתנות,   (63 יא); 
החיות במראה שראה יחזקאל (הפטרת חג השבועות); 
פרשת  (הפטרת   גדולים  חורים  בעלת  מסננת   (68
בליטה   (71 המקדש;  משרתי  שבט   (70 קדושים); 
בני-ישראל  עשו  זו  ממתכת   (74 גבוהה  לא  גיאוגרפית 
באו  זה  75) מאי  פרשת במדבר);  (הפטרת  בעל  פסילי 

הפלשתים, מזוהה עם כרתים (הפטרת פרשת קדושים); 76) עם קדום שישב מצפון לארץ-ישראל (הפטרת פרשת קדושים).

במאונך: 1) רטוב; 3) בבקשה 4) עיר חכמים שהציל רבן יוחנן בן זכאי מידי הרומאים 5) מכשיר תאורה 6) כינוי לתפילין (יחזקאל 
כד, מסכת ברכות טז:) 7) ראש, רם מעלה 8) מין משקה 9) מעיין נובע (שיר השירים ד) 11) אחת מארבע החיות שהרכיבו את הדמות 
במראה שראה יחזקאל (הפטרת חג השבועות) 13) ארץ לשם הגלה תגלאת פלאסר את הארמים (מלכים ב טז) ומשם ישובו לארצם 
(הפטרת פרשת קדושים) 15) ראשוני 18) התקן כעין חצובה בן שתי רגליים 19) ניתנו לבני-ישראל בהר-סיני, נקראות בחג השבועות; 
20) תו מוסיקלי 21) דמות מטושטשת 23) נוגש, לוחץ (ישעיה טז) 24) חג המציין את  הקמת המדינה; 26) דבר המשמש למלאכה 27) 
גמל צעיר 30) אבן יקרה וקשה, שימשה כציפורן לחריתה (הפטרת פרשת בחוקותי) 32) ערב, נחמד 35) קידומת לשמות הולנדיים 36) 
פחת יהודה, עלה בראש הגולים מבבל לירושלים (עזרא ג), לפי מסכת סנהדרין (לח.) הוא נחמיה בן חכליה (הפטרת פרשת בהעלותך) 
37) הבל 39) אביו של יחזקאל הנביא (הפטרת חג השבועות) 42) אחד מתרי-עשר הנביאים 44) אחד מסוגי המזון העיקריים שהיו 
נפוצים בימי התנ"ך (הפטרת פרשת במדבר) 46) מושב בערבה, הוקם בשנת 1965 כהיאחזות נח"ל 47) עשיר 48) ארץ שכונתה "משענת 
הקנה הרצוץ" (ישעיה לו), אך גם "עגלה יפה-פיה" (ירמיה מו) 53) רופא מומחה לניתוחים 54) הבזיק במראה שראה יחזקאל (הפטרת 
חג השבועות) 57) אחד מבני אשר (בראשית מו) 59) חומר שהשתמשו בו בימי המשנה לניקוי וכביסה (מסכת שבת פט:); 61) קיבוץ 
בדרום, הוקם ב-1939 כיישוב חומה ומגדל, התפרסם בעמידתו העיקשת כנגד הפולש המצרי במלחמת-העצמאות 62) סימון מרחוק 
64) מין שיח סרק (הפטרת פרשת בחוקותי) 66) שדה שנקצר ועדיין לא נחרש לזריעה 67) אות באלפבית האנגלי 68) חנינא בן תרדיון 
נענש על שעסק בתורה, כעונש על כך נגזרה הריגה על אשתו, ועל בתו ברוריה, לישב בקובה של זונות, ועליו לשריפה (מסכת עבודה 
זרה יז-יח.), נשרף בידי הרומאים ביום זה בחודש סיוון וספר-תורה בחיקו (שו"ע או"ח סימן תקפ סעיף ב) 69) מספיק 72) פרשה 

בחומש שמות 73) גוף שלישי רבים.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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א. חגי אייר

1. ייחודיותה של ארץ ישראל ושייכותה לנו
יש לתאר לחניכים מצב בו אנו רוצים, ממש בימים אלו, להעביר את מדינת ישראל למקום מסוים בדרום 

אמריקה (מראים לחניכים את המקום על פני הגלובוס). הארץ "ההיא" גדולה פי 3 משטח מדינת ישראל, 

יש שם אדמה טובה, מזג אוויר מעולה, מקום שקט ומבוסס, אינו מוקף אוייבים וכמו בארץ-ישראל תהיה 

תעסוקה לכולם, יהיה שלום וביטחון מלאים וכו'.

את  להם  לספר  כדי  יושבים.  כשהם  האפשר  ככל  רבה  בהתרגשות  לחניכים  מספרים  הבא  התיאור  את 

"הבשורה החדשה" על העברת המדינה יש להודיע לחניכים שיש הודעה חשובה למסור להם...!  וממשיכים 

- כי ראש הממשלה לא רוצה לעשות שום צעד על דעת עצמו ולכן הוא שואל את העם לרצונו.

ועל הפתק כל חניך יכתוב האם הוא רוצה להעביר את מדינת ישראל או לא,  מחלקים לחניכים פתקים 

בתוספת נימוק. לאחר שסיימו את הכתיבה, אוספים את הפתקים ומקריאים בקול. סופרים את הקולות 

"בעד" ואת הקולות "נגד", ומודיעים לחניכים מה הוחלט בחדר - האם מדינת ישראל תישאר פה או שמא 

תועבר לדרום אמריקה.

מספרים לחניכים שדבר כזה אכן קרה בפרשת אוגנדה - מראים להם היכן נמצאת אוגנדה.

הייתה הצעה שניתנה להרצל - כעומד בראש התנועה הציונית - להעביר את היהודים זמנית לאוגנדה - היו 

ויכוחים חריפים בנושא ובסוף ב"ה ארץ-ישראל היא מדינת ישראל השייכת ליהודים.

לארץ-ישראל יש תכונות וסגולות שאין לאף ארץ אחרת!

ישנם הרבה מאוד מצוות שאפשר לקיימם רק בארץ-ישראל.

עבודת יצירה

על בריסטול גדול יש לכתוב ביחד עם החניכים את הכותרת:

"ארץ מובטחת מימי האבות שייכת היא לנו מזה אלפי דורות". 
ולמטה כל חניך יכתוב בגדול את הסיבה למה הוא רוצה לגור דווקא בארץ ישראל (הסיבות שכתובות על 

גבי הפתקים של "ההצבעה").

פעולות
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2. דע ישראל
כל הפעילויות בפעילות זו הן תחרות בין שתי קבוצות - יש להקפיד על רמה אחידה בין הקבוצות.

הקניית ידע על מיקום ערים חשובות בישראל, גבולות ישראל, ַיִּמים בארץ-ישראל, מיקום אתרים חשובים 

בישראל.

להלן משחקים להקניית ידע על אזורים בארץ-ישראל

� מסרטטים בעזרת גיר רטוב על הריצפה את מפת ארץ-ישראל בגדול (מבלי לציין מקומות).

� כל קבוצה שולחת נציג. מכסים את עיני הנציגים. על כל נציג לזהות אזור בארץ-ישראל. על ידי הנחיות 
קבוצתו, עליו לעמוד במקום המתאים על המפה שצויירה על הרצפה - למשל: נגב, גליל, גולן, שומרון, 

ים המלח, הכנרת וכו'. 

� הנציג שנעמד ראשון במקום המתאים - ניצח.

� בוחרים בנציג מכל קבוצה ומכסים את עיניו ונותנים בידו סוכריה, והוא יצטרך לשים אותה על הריצפה 
בגבולות המפה שסורטטה. על הקבוצה לומר באיזה אזור היא נמצאת.

משחקים להקניית ידע על מקומה של ארץ-ישראל

� לפעולה זו נחוצים 2 גלובוסים. הקבוצה שמוצאת את ארץ-ישראל על הגלובוס ראשונה - מנצחת.

� מסבירים אחרי משחק זה שארץ-ישראל נמצאת באזור שנקרא המזרח התיכון.

יש לומר בסוד לנציג מכל קבוצה שם של אחת מהמדינות השכנות, והוא בעזרת מקלות/מחטי אורן   �
צריך לכתוב את שם המדינה.

� קבוצה שגילתה את שם המדינה ניצחה.

על פי חוברת הדרכה לחודש אייר, תנועת הילדים "עוז"

3. כמה עולה עם ישראל
מטרת הפעולה

יום העצמאות מאפשר "חשבון נפש" לעם ישראל. הפעולה תאפשר היכרות ושימת לב לערכים השונים בעם 

ישראל + היכרות עם ערכים עצמיים על-מנת לאפשר חיבור לערכי הזולת.

אמצעים

מחלקים את הקבוצה לשלוש. לכל קבוצה נותנים חבילת כסף (משחק). מכינים דפים, שעל כל אחד   �
כתוב אחד מהערכים הבאים: * דת * כסף * לבוש * מסורת * חינוך * תורה * יושר וכבוד * יופי * ביטחון 

* שייכות * הערכה וכבוד * הגשמה עצמית * חיי אדם * אמונה * כבוד לזולת * נימוסים * חסד * ציונות 

* תרבות * נועם הליכות * שלום * עמידה על עקרונותיך * הנאה.

� מראים לקבוצה את הדפים.
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מהלך הפעולה

שלב א 

קבוצה א - מייצגת "דתיים" והיא צריכה להחליט אלו מבין הערכים שייכים לדרך החיים שלה.

קבוצה ב - מייצגת "חילונים", והיא צריכה להחליט אלו מבין הערכים שייכים לקבוצה שלהם.

קבוצה ג - מייצגת "חבורת רחוב", והיא צריכה להחליט, אלו מבין הערכים חשובים להם.

מכירת הערכים

� מראים את אחד הערכים, והקבוצה שמעוניינת בו, מציעה מחיר. אם הקבוצות האחרות לא מעוניינות, 
אז מוכרים לקבוצה המעוניינת. אם יש כמה קבוצות שמעוניינות, אז עורכים מכירה והקבוצה שמציעה 

את המחיר הגבוה ביותר לערך - תזכה בו.

� אחרי שכל הערכים נמכרו (או שלא רצו אותם), בודקים מה כל קבוצה הצליחה לרכוש, שואלים אותה 
מדוע כל אחד מהערכים היו חשובים לה.

שלב ב

מבקשים מהחניכים לחלק את רשימת הערכים ל-2 ולתת שם לכל קבוצה.  �

ויש  עליהם  לוותר  ערכים שאפשר  יש  זאת,  עם  יחד  לה,  ערכים שחשובים  יש  לכל קבוצה  מסכמים:   �
ערכים שאי אפשר לוותר עליהם והם קודמים לערכים אחרים בכל הקבוצות.

4. משחקים "ראש העיר"
מהלך הפעולה

� כל זוג חניכים מקבל פתק ובו מסופר על המקרה. זוג אחד הוא "ראש העירייה".

המקרים:

ודורש  גינה, אך הגישה הנוחה ביותר לגינה, היא דרך הדירה שלך. אתה לא מסכים לכך,  יש  לבניין   �
שהעירייה תבנה מעבר ציבורי לכולם.

בעבור  גני משחקים  טוענים שאין מספיק  נוספים, אתם  הורים  עם  יחד  בשכונה. התאגדת  אב  אתה   �
הילדים. העירייה טוענת שיש פרויקטים יותר חשובים שקודמים לו (מבחינת התקציב שהיא מוכנה 

להשקיע).

האנטנה של הטלוויזיה על הגג נשברה, וחצי מדיירי הבניין רוצים לתקן אותה. ישנם שכנים שמתנגדים.   �
אתם פונים לעירייה.

יש לך עץ בחצר, השורשים של העץ התחילו לפרוץ מתחת למדרכה, והם שוברים אותה. העירייה רוצה   �
כי תעקור את העץ. אתה לא מוכן לשלם עבור זה, ודורש שהעירייה תעשה זאת.

� אתם "ראש העירייה", ויש לכם הרבה פרויקטים חשובים שצריך לתחזק ולממן בעיר. עליכם להחליט 
במה לטפל קודם. מה יותר חשוב ומה פחות. במה צריך וכדאי להשקיע יותר ובמה פחות וכו'.
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למדריך: אפשר להוסיף עוד מקרים (לפי מספר החניכים בקבוצה).  �

היותר  בדברים  קודם  מטפלים  עדיפויות!!!  סדר  יש  שבהחלט  לראות  אפשר  אלו  במקרים  מסקנה:   �
גדולים והיותר חשובים. מה שנחוץ עושים קודם!

ניתן  לא  אופן  שבשום  דברים  יש  אך  להתפשר,  אפשר  שעליהם  דברים  יש  שבחיים  ולומר  לחזור  יש   �
להתפשר עליהם.

לסיכום: ראשית, על מנת להבין אחד את השני בעם ישראל יש צורך לחקור אלו דרכים מכוונים את   �
התפשרות  יכולת  ואת  השונות  הקבוצות  בין  כנה  הבנה  מאפשר  זה  ידע  קבוצה.  כל  של   התנהגותה 

בדברים מסוימים כאשר מערך הערכים מוגדר לכל צד בבירור. היכרות זו שהיא על סמך תוכן פנימי 

ודאי תביא ליותר קירבה בין הצדדים.

הממתק  את  "אגוזי".  וממתק  מים  כוס  יש  הבאה:  הדוגמה  ידי  על  הפעולה  במהלך  להדגים  ניתן   �
מכניסים לכוס מים ומקפיאים. על החניכים להעלות אפשרויות כיצד ניתן להשיג את הממתק. ישנן 

שתי אפשרויות הגיוניות:

שוברים את הכוס והקרח ומוציאים את הממתק.  �

מחכים עד שהקרח יימס ומושים את הממתק.  �

בכל מקרה, הוצאת ה"אגוזי" באה על חשבון דבר אחר הקרח והכוס. ואז אנחנו צריכים לשקול - מה   �
באמת חשוב לנו יותר - הקרח או ה"אגוזי"?! וכיוון שה"אגוזי" חשוב לנו יותר מהקרח אנו מוכנים 

לוותר עליו על מנת להגשים את מטרותינו האמיתיות!

� אפשר להשתמש בנ"ל כסיכום, ואפשר גם לבקש מהחניכים לתת דוגמאות דומות.

� הערה: ניתן לפתוח דיון בעניין החשיבות בהכרת הערכים אצלנו ואצל הזולת.

למה זה טוב? האם זה מקרב את הצדדים או להיפך?!

על פי "לכל זמן ועת", מבחר הפעלות לחודשי השנה, בהוצאת מחלקת ההדרכה, תנועת עזרא

5. שיר השרירים
הציוד 

� לוח משחק בן 21 משבצות.

� למספר כל משבצת, לא לפי הסדר. ליד כל מספר לכתוב אות.

� להכין 21 בלונים מנופחים ולהצמידם לכל המשבצות, באופן שיסתירו את המספר.

� להכין 21 שאלות בנושאי יום העצמאות ויום ירושלים, שתשובתם מרומזת באות שעל המשבצת.

� שני חיצים דקיקים.

מהלך המשחק 

� מחלקים את הקבוצה לשתיים.

� הקבוצות עומדות בטורים מול הלוח - במרחק של כ-2 מ'.
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� הראשונים זורקים את החיצים ומנסים לפוצץ בלונים. בלון שמתפוצץ "מגלה" את המספר שמתחתיו 
ואת הרמז לתשובה.

להדגים  מנסה  מצליחה,  לא  אם  בנקודות.  זוכה  מצליחה  אם  התשובה.  את  למצוא  מתבקשת  הקבוצה 

בתנועות מושג אחר הקשור לחג העצמאות ויום ירושלים. אם מצליחה זוכה במחצית הנקודות.

שאלות לדוגמה

עץ או מדינאי   (אלון)  .1

בריטי שהכריז הכרזה דומה להכרזת כורש   (בלפור)  .2

ראש ממשלה יהודי או אשת טוביה   (גולדה)  .3

פרח שמופיע על מדבקות של יום הזיכרון   (דם המכבים)  .4

המנון לאומי עם שאיפה   (התקווה)  .5

שם המשפחה המשותף לנשיא הראשון והשביעי של מדינת ישראל   (ויצמן)  .6

מדינאי שכינויו היה אלטלנה   (ז׳בוטינסקי)  .7

שיטת הקמת יישובים בימי המנדט הבריטי   (חומה ומגדל)  .8

גיבור תל-חי   (טרומפלדור)  .9

שמו של יום שחרור הבירה   (יום ירושלים)  .10

יום הכרזת החלוקה באו"מ   (כט בנובמבר)  .11

שמה של מחתרת יהודית מלפני קום המדינה   (לח״י)  .12

על סמל המדינה   (מנורה)  .13

כינויו של פנחס רוטנברג, מייסד חברת החשמל - הזקן מ_______   (נהריים)  .14

אלי כהן היה מרגל ב ______  (סוריה)  .15

הגירת המעפילים לארץ-ישראל נקראת   (עלייה ב)  .16

שמה של ארץ ישראל לפני קום המדינה   (פלסטינה)  .17

אחד משמותיה של ירושלים   (ציון)  .18

בנקאי עשיר שעזר בהקמת יישובים בארץ   (רוטשילד)  .19

חייל מפורסם שכולנו מחכים לשחרורו   (שליט)  .20

תפילה שאומרים בשבת, ביום העצמאות וביום ירושלים   (תפילה לשלום המדינה)  .21

הפעולה  בסוף  ורק  המשחק  בתוך  שיאספו  האותיות  את  לרשום  מהקבוצות  לבקש  יש  הפעולה  לפני   �
עליהם לנסות ולחבר כמה מילים שאפשר תוך זמן קצר.
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6. להרגיש את ירושלים
השלימו את המשפטים הבאים

המקום החשוב ביותר בירושלים הוא: __________________________________________     .1

במחנה יהודה אני מרגיש/ה ______________________________________________ 2.      א.  

במדרחוב בן יהודה אני מרגיש/ה ___________________________________________ ב.  

במאה שערים אני מרגיש/ה _______________________________________________ ג.  

ברובע היהודי אני מרגיש/ה _______________________________________________ ד.  

אומרים שירושלים היא ____________________________________________________   .3

אילו הייתי יכול/ה, הייתי משנה בירושלים:   .4

א.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ב.  

__________________________________________________________________ ג.  

 

בירושלים חסר: א.  _____________________________  .5

                                 ב.   _____________________________

                                 ג.    _____________________________

בירושלים יש יותר מדי:   א.   __________________________  .6

                                                ב.    __________________________

                                                ג.     __________________________

אני אוהב/ת בירושלים:   .7

___________________________________________________________________ א.  

___________________________________________________________________ ב.  

___________________________________________________________________ ג.  

הביקור בירושלים עושה לי: _________________________________________________   .8
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ב. ל"ג בעומר

1. אמרותיו של ר' עקיבא ורבי שמעון בר-יוחאי
לאחר שהחניכים למדו מאמרותיהם של רבי עקיבא ורשב"י ניתן לשחק את המשחק הבא מסביב למדורה 

בל"ג בעומר.

מהלך המשחק
�  מומלץ לחלק את החניכים לקבוצות.

�  מכינים פתקים שעליהם רשומות האימרות.
כל חניך בקבוצה מקבל בתורו פתק עם אימרה ועליו לרמוז לקבוצתו את האימרה - או חלק ממנה   �

- בפנטומימה תוך זמן קצוב.
� כל קבוצה יכולה לזכות בשתי נקודות עבור תשובה נכונה.

� במידה והקבוצה אינה יודעת לענות או עובר הזמן - השאלה נשמרת לסוף המשחק.

המשחק בשלושה שלבים
� בכל שלב שבמשחק פוחת הזמן שנשאר לענות.

דוגמאות לאמרות
כל ישראל יש להם חלק _______  _______ (לעולם הבא).  .1

כל ישראל _______  _______ (בני מלכים).  .2
ואהבת _______  _______ (לרעך כמוך).  .3

כל מי שאינו מבקר חולים כאילו _______  _______ (שופך דמים).  .4
איש ואשה זכו _______. בניהם לא זכו _______ אכלתן ( שכינה, אש).  .5

איזהו עשיר? כל שיש לו _______  _______ במעשים (אשה נאה).  .6
סייג ל _______  _______ (לחכמה, שתיקה).  .7

לא _______  _______ חסיד (עם הארץ).  .8
לא ה _______ לומד ולא ה _______ מלמד (הביישן, הקפדן).  .9

שלי _______  _______  (ושלכם, שלה).  .10
שלושה דברים אינם נקנים אלא על ידי יסורין _______, ארץ ישראל ו _______  _______ (תורה,   .11

עולם הבא). 
ארץ _______ מתובלת ב _______ (ישראל, בכול).  .12

כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים _______  _______ (עולם מלא).  .13
ה _______ פני חבירו ב _______ אין לו חלק לעולם הבא (מלבין, ברבים).  .14
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2. זה הסוד שלי
המדריך קורא קטע על דמות הקשורה לל"ג בעומר ועל החניכים לזהות את הדמות.

לדוגמה:
רחל: אני בתו של אדם אמיד. פגשתי רועה צאן צנוע שביקש להתחתן איתי. עניתי לו שאסכים בתנאי שילך 

לבית המדרש ללמוד תורה.

אבי התנגד לנישואינו וגרשנו מביתו. נאלצנו לגור במתבן ובעלי היה מסיר תבן משערותי. הוא הלך ללמוד 
כפי שהבטיח, במשך 12 שנים. 

אדם רע אחד דיבר סרה בבעלי שעזבני. 

עניתי לו שאם היה שומע לי, היה שוהה עוד 12 שנים נוספות וממשיך לגדול בתורה.

בעלי חזר בראש אלפי תלמידים, ואבי ואנוכי נפלנו על פנינו ונישקנו את רגליו.

הקיסר הרומי: הייתי מתוסכל כל פעם שהחיילים שלי תקפו את המורד ואת חייליו באבנים. הוא הרים את 
האבנים וזרק אותם בחזרה על חיילי.

מתוך אכזבה ודיכאון, הורדתי את הכתר מראשי והתפללתי שיבוא מישהו לחלץ אותי.

בסוף שמעתי שנחש הכיש את המורד.

דוגמאות נוספות:

בר-כוכבא

רבי שמעון בר-יוחאי

אליעזר - בנו
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ג. חג השבועות

1. משחק שבעת המינים
הציוד

� כרטיסי רמז לחמשת המינים - פירות האילן.

� שופט.

הכנה 

� חלוקה לקבוצות ובחירת שם אחד (משבעת המינים) לכל קבוצה.

� המדריך בוחר באחד החברים להיות "איכר" העומד במרכז.

� הקבוצות יושבות סביבו במעגל.

מהלך המשחק 

� האיכר מערבב את הכרטיסים, מוציא שניים ומקריא בקול או רומז את שמותיהן של שתי קבוצות.

� הקבוצות שמגלות את שמן קמות ומחליפות מקומות.

� אם האיכר קורא "סל פירות" - כל הקבוצות קמות ומתחלפות.

� גם האיכר מנסה לתפוס מקום פנוי, ואם מצליח - החבר שמקומו נתפס הופך ל"איכר".

� קבוצה שקמה בטעות, בוחרת אחד מחבריה והוא מחליף את ה"איכר".

� משחקים עד גמר הכרטיסים.

דוגמאות לכרטיסי רמזים (בסגנון קפד ראשו)

שפן - גפן  בעל-חיים השוכן בנקיקי סלעים         .1

צאנה - תאנה  לכנה החוצה         .2

אימון - רימון ִתרגּול         .3

בית - זית מקום בו גרים         .4

זמר - תמר מומחה בשירה         .5

2. משחק "כן ולא" 
המטרה:

� להפגיש את החניכים עם המינהגים הקשורים לחג.
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מהלך הפעילות 

� יש לחלק את הקבוצות לשתיים.

ישבו אחד מול  יקבל מספר סידורי בתוך הקבוצה, כך שהמספרים הזהים משתי הקבוצות  כל חניך   �
השני.

מעמידים שני כיסאות, כל אחד בקצה אחר של החדר ומסמנים את הכיסאות - האחד "כן" והשני "לא"   �
בעזרת בריסטולים.

הציוד הדרוש 

� דף משפטים.

� שלטים "כן" ו"לא".

מהלך המשחק 

יש לקרוא בקול משפט ואחר כך להכריז על מספר מסוים. המספר בכל קבוצה יתייעץ עם חבריו בקבוצה   �
וירוץ לכיסא שמתאים למשפט - המשפט "כן" ירוץ לכיסא שנקרא "כן" והמשפט "לא" ירוץ לכיסא 

שנקרא "לא".

חניך שיתפוס ראשון את הכיסא הנכון יזכה את קבוצתו ב-2 נקודות.  �

� הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שצברה את מירב הנקודות.

המשפטים למשחק 

לחג השבועות קוראים גם בשם חג האסיף.   �

� ביכורים הם פירות שהבשילו ראשונים.

� נוהגים בחג השבועות לערוך 3 סעודות.

� בליל שבועות נוהגים ללמוד כל הלילה.

� בשבועות נוהגים לאכול מפירות שבעת המינים.

� נוהגים לאכול בשבועות מאכלי חלב.

� בשבועות סופרים בערב את היום ה-50 לעומר.

� חג השבועות חל בז' בסיוון.

� בשבועות קוראים במגילת קוהלת.

� בשבועות נוהגים לקשט את בית הכנסת והבית בירוק. 

� מביאים ביכורים משבעת המינים.

� לחג השבועות קוראים בשם יום הביכורים כי אוכלים משבעת המינים.
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רות  ומגילת  השבועות,  בחג  נפטר  המלך  דוד  המסורת  לפי  כי  רות  במגילת  קוראים  השבועות  בחג   �
מספרת את ייחוסו. 

� אלימלך היה בעלה של נעמי.

� נעמי חזרה לארץ משדה מואב עם עורפה ורות.

� בועז נשא לאישה את רות ונולד להם בן בשם עובד.

� חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים.

� בשבועות קוצרים את השעורה שהבשילה.
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת תזריע-מצורע

טומאת האישה בסמיכות, בשינוי - אחד מבעלי מחלוקת על משה.  .1

שם לפצע המיוחד באדם, בשינוי - הרגשה רוחנית טובה.  .2

נמוך מהגובה הרגיל (כתיב חסר), בשינוי - לא ישר (כתיב חסר), בשינוי - סגולה.  .3

צבע הנגע (בנקבה), בשינוי - שם הבהמה שאסור לאוכלה כשאיננה חיה.  .4

שם של נגע, בשינוי - תעשה לו חור באוזן.  .5

שם המקום בו שהו ישראל במדבר, בשינוי - עידוד ומילות פיוס.  .6

היד החזקה והדומיננטית בדרך כלל, בשינוי - בת לאחת מעדות ישראל.  .7

פרשת אחרי מות-קדושים
עשה את פעולת הקורבן (התכלית וביחיד), בשינוי - עבודת מצרים.  .1

לקח דבר שאסור לו לקחת, בשינוי - עבודה קשה.  .2

שם את ידיו על הקורבן, בשינוי - עליו מקרינים.  .3

את הגוף במים הוא... והכלב את לשונו... והילד כשראה את הממתק...  .4

לפני ההורים צריך (בלשון התורה), בשינוי - שם של בת.  .5

מצוות עניים באיסוף התבואה, בשינוי - קבלת והבנת הדברים בראש, בשינוי - סוג אבקה רפואית.  .6

כלי מקראי למדידת הנוזל, בשינוי - הדבר משאיר חותם חרוט בהא הידיעה.  .7

פרשת אמור
הורדת שיער בשל ֵאבל, בשינוי - מרחק רב.  .1

יעשה עצמו חול, בשינוי - המתים של.  .2

סוג מום, בשינוי - מחבר קרשים (כתיב חסר), בשינוי - חלק אדמה.  .3

ירימו, בשינוי - הרמת ידיים.  .4

קבוצת שיבולים אסופה (כתיב חסר), בשינוי - רעש בשמים בחורף.  .5

נשאר לאחר אכילת בשר, בשינוי - ראשי תיבות של חברת כבישים.  .6

הרגשת האף, בשינוי - חודש, בשינוי - כעס.  .7

ד. פרשיות החודש



פרשת בהר-בחוקתי
פעולה אסורה ליחיד בשמיטה (כתיב חסר), בשינוי - במקום דיבור בסימן (כתיב חסר), בשינוי - המשך תנועה   .1

בעיקבות האחרים (כתיב חסר).

כלי למצווה ביובל, בשינוי - פעולת האש ביחיד זכר.  .2

לאיש שנהיה יהודי, בשינוי - אבר בגוף האדם.  .3

בדק בחשבון, בשינוי - נתן מחמאה, בשינוי - שם תחבושת על הפצע.  .4

אצל הזכר הפועל בראש, ואילו אצל הנקבה הפועל בסוף.  .5

נתתי לכם לאכול (בלשון התורה), בשינוי - ראשי תיבות של מחבר הזהר.  .6

מקום שהיית הקב"ה ביחיד, בשינוי - גרים לידי.  .7

פרשת במדבר
מקום שמם ויבש, בשינוי - שטיח.  .1

אחד מאבות הנשיאים, בשינוי - מונע, בשינוי - כינוי לאדם שיוצא נגד ומזיק.  .2

כמעט מניין, בשינוי - תפעל.  .3

זז; בשני - גוף שלישי; בשלישי - לא מקומי; ברביעי - שם בת  ארבעה אחים, באותיות של שמם באחד -   .4
דוד.

מזרחה, בשינוי - משחק ותיק.  .5

סוג עור, בשינוי - שנה מיוחדת לעם ישראל בארץ-ישראל.  .6

במה שבט נפתלי יוצא דופן?  .7

פרשת נשא
ספור (כתיב חסר), בשינוי - לא אוהב.  .1

בציווי ספירה לבני גרשון יש שני שינויים מבני קהת, ַמהם?  .2

בעל מחלה, בשינוי - גם בתקשורת וגם בהרים.  .3

חומר ללחם, בשינוי - בקניה ומכירה, בשינוי - נעלם.  .4

סכין, בשינוי - ביקש (בדרך כלל מבית משפט).  .5

לקח קצת מהמנחה, בשינוי - שם פרשה מבראשית.  .6

מה המשותף לראשי שבט יהודה, בנימין, דן ונפתלי?  .7
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פרשת בהעלותך
נראה לכאורה כטעות במהות העבודה.  .1

גם על פי הענן וגם על פי ה'.  .2

השמיעו בשופר, בשינוי - יישוב בהרי יהודה.  .3

פתאום נעלמו שמותיהם.  .4

הסתובבו וחיפשו, בשינוי - ממריץ לבהמה, בשינוי - כינוי למקלחת.  .5

מה המשותף בין שני האנשים שנותרו במחנה והתנבאו.  .6

שם מקום, בשינוי - רומז למה שקרה לנגע מרים.  .7

פרשת שלח
שם הפרשה, בשינוי - אריה קטן, בשינוי - לא חזק.  .1

האבא של השליח כשם אחד מה-12.  .2

לרגל, בשינוי - אמה של מלכות.  .3

חיה לה נדמו המרגלים, בשינוי - עם גב עקום.  .4

נקרא בלשון חיובית, אך יכול להישמע בלשון שלילית.  .5

שתי מילים עם אותה משמעות, בשינוי - סדר האותיות בפסוק אחד.  .6

החוטים (כתיב חסר), בשינוי - תיתן מבט מעבר לחור.  .7

פרשת קרח
תאור לאדם מיוחד בעבודת ה' ולכהן, בשינוי - מתמיד בלימודים.  .1

הכסף וכל מה שיש, בשינוי - החוט שבנעל, בשינוי - מלך פרס בעבר.  .2

כלי הקטורת, בשינוי - תגביל.  .3

לאה יפן עומד - סדר את המילים והמשפט.  .4

הפסיקה, בשינוי - אחד משמות חג השבועות.  .5

מבגדי הכהן הגדול, או עלי הכותרת של הפרח.  .6

גם בחנוכה וגם בפרשה.  .7

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

עליך להשלים את הפסוקים מפרקי אבות ואחר כך למצוא את המילים החסרות בכל פסוק ופסוק בתפזורת שלעיל.
על שלושה דברים העולם עומד : על ____   ועל ____ ועל ____   ____  (פרק ראשון) א)  

המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו.   _____    ____   ____   (פרק ראשון) ב)  
הוי מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות   _____     _____   (פרק ראשון) ג)  

יפה תלמוד תורה   _____    _____    _____    (פרק שני) ד)  
מרבה תורה   _____     _____    (פרק שני) ה)  

קנה לו דברי תורה ,קנה לו   _____    _____    _____   (פרק שני) ו)  
אם למדת תורה  הרבה   _____     _____     ______      ______     (פרק שני) ז)  

התקן עצמך ללמוד תורה ש____    _____      _____    (פרק שני) ח)  
שלושה שאכלו וכו' ולא אמרו עליו דברי תורה   ____    _____    ____   _____   (פרק שלישי) ט)  

עשרה שיושבין ועוסקים בתורה   _____    _____    _____    (פרק שלישי) י)  
המגלה פנים בתורה שלא כהלכה וכו' אין   _____     _____     _____    _____    (פרק שלישי) יא)  

מסורת סיג    _____ יב)  
אם אין תורה    _____     _____     _____    (פרק שלישי) יג)  

איזהו חכם    _____     ______       _____ יד)  
כל הנהנה מדברי תורה    _____     _____     _____    העולם.     (פרק רביעי) טו)  
כל המכבד את התורה    ______     _____    _____    הבריות.   (פרק רביעי) טז)  

כל המקיים את התורה מעוני    _____     _____    _____    (פרק רביעי) יז)  
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך   _____    ____    ____    _____     (פרק שישי) יח)  

הוי ממעט בעסק   ______      ______    (פרק רביעי) יט)  
ואם בטלת מן התורה     _____    _____    _____    _____   כנגדך.    (פרק רביעי) כ)  

ואם עמלת בתורה     _____     ______     _____     _____     _____    לך   (פרק רביעי) כא)  
הוי גולה    ____     _____     (פרק רביעי) כב)  

כל העוסק בתורה לשמה     ______     ______    _____     (פרק שישי) כג)  
אוי להם לבריות   _____    _____     תורה.     (פרק שישי) כד)  

כל מי שאינו עוסק בתורה  נקרא    _____    (פרק שישי) כה)  
אין לך בן חורין  אלא   ______     _____     _____    _____     (פרק שישי) כו)  

וחיי צער תחיה    _____     _____      ______     (פרק שישי) כז)  
גדולה תורה יותר מן     ______      ומן   ______    (פרק שישי) כח)  

התורה נקנית ב____     _____     _____    (פרק שישי) כט)  
גדולה תורה שהיא נותנת     ______       ______     (פרק שישי) ל)  

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת לשבועות

 ש  ת  ו  ו  צ  מ  ו  ה  ר  ו  ת  מ  ה  ל  ה  ב  ר  ה  י  ש  א  מ  א
  א  ר  ב  ע  י  מ  ו  ש  מ  ו  נ  ה  ד  ב  ר  י  מ  ב  ש  ס  נ  ה  ל
  א  נ  ת  ח  מ  ש  כ  ל  ה  ש  ו  ר  י  ה  נ  י  א  ר  ל  ו  ה  י  ת
  ב  ה  ו  י  ד  ת  א  מ  ח  י  י  מ  ל  ע  ו  ש  י  ה  ו  פ  ר  נ  ח
  ה  ב  ר  י  א  ה  י  ק  ה  צ  ר  א  כ  ר  ד  מ  ע  מ  ש  ו  ו  י  ז
  מ  ר  ה  ה  ל  ר  נ  ו  ע  ת  ו  כ  ל  מ  ה  י  ו  י  כ  ל  ת  ב  י
  ל  ה  א  ע  כ  ו  ד  מ  ב  פ  א  ת  ר  א  נ  י  מ  ר  ר  ק  י  ה  ק
  ו  מ  ת  ו  מ  ת  ר  ת  ו  ו  נ  ת  ד  נ  ו  ח  ק  ב  ה  י  ר  י  ט
  ע  י  ה  ל  ד  ב  כ  ו  ד  ז  א  י  ש  א  ה  ה  ר  ד  ר  מ  ב  ו  ו
  ל  ל  ע  מ  מ  ק  א  ר  ה  נ  ת  י  ש  ר  כ  ב  ב  ל  ב  ה  ד  ר  ב
  ק  ט  מ  ה  ו  ו  ר  ה  ר  ו  ת  ל  ס  נ  ה  ר  נ  ה  ה  מ  מ  ש  ה
  ל  ב  ל  ב  ל  ס  צ  ל  ש  ה  נ  ו  ב  ל  ע  מ  ל  כ  ל  ע  ל  ה  ל
  ח  כ  נ  א  ה  ע  נ  מ  ו  י  י  ח  ל  ט  ו  נ  ת  ו  ת  ו  ט  נ  ע
  ו  ל  ג  ו  פ  ו  מ  כ  ו  ב  ד  ע  ל  א  נ  א  ו  ז  נ  ש  ו  י  צ
  ל  ש  ג  מ  י  ל  ו  ת  ח  ס  ד  י  מ  ת  ג  ת  ר  י  ש  ר  ב  כ  מ
  מ  י  ש  ע  ו  ס  ק  ב  ת  ל  מ  ו  ד  ת  ו  ר  ה  א  ר  ש  ו  ש  כ
  ה  ר  ו  ת  ה  מ  י  ת  מ  י  ח  ב  ז  מ  ו  ל  כ  א  ו  ל  י  א  כ
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מלאכות יד

א. חגי אייר/ מאת מלכה אהרונסון

1. גשש בלש - חידה בלשית - כתב סתרים
     משחק חברתי בחוץ

החומרים:

� לימון או חומץ

� 3-2 מקלות אוזניים 

� קערה

� דף נייר

� נר, גפרורים, בקבוקים ריקים

אופן ההכנה:

סחטו את הלימון או שימו בקערה את החומץ.  �

� בעזרת מקלוני האוזניים כותבים או מציירים על הנייר. אפשרי כתב סתרים או משימה או לאן להמשיך 
למשימה הבאה.

� מייבשים את הנייר - הציור או ההודעה מתייבשים ואז "נעלמים".

� מכניסים את ההודעות לתוך בקבוק מחביאים את הבקבוק.

� נותנים לחניכים סימנים לאן ללכת כדי למצוא את הבקבוק.

כאשר מוצאים את הבקבוק מוציאים את הפתק מתוכו, מנסים לקרוא ואי אפשר, מעלים השערות   �
כיצד אפשר לקרוא את ההודעה.



49

הפתרון

� מדליקים את הנר ומעבירים את הנייר מעליו במהירות מספר פעמים והאותיות נעשות חומות וכך ניתן 
לקרוא אותן.

ניתן לעבור למשימה הבאה

� מחלקים את החניכים לשניים.

� מכינים את המשימות ועל החלק השני למצוא את מסתורי הבקבוקים ולפענח אותם.

� לגיוון: חניך אחד יכול לכתוב לשני מכתב ועליו לפענח את מכתב חברו.
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2. שבלול ליום ירושלים

� מחקו בעזרת עיגול כל שם של מקום בארץ ישראל וישאר משפט השייך לירושלים.

� למדריך: ישאר המשפט  "אם אשכחך ירושלים"

� צריך למצוא ולמחוק: ת"א, חיפה, אשקלון, אשדוד, שער העמקים, נגב, באר שבע, גליל, בית שמש.
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ב. חג השבועות

1. בניית כלים לפיתוח כישורי מנהיגות ברוח היהדות - מגילת רות
במגילת רות בולט עניין המנהיגות, כשרוצים להטמיע את סיפורי התורה ובמיוחד את הדמויות המרכזיות, 

הטוב ביותר הוא לשוחח עם החניכים על כישורי מנהיגות, ולאחר מכן להיכנס לדמות ולשחק את תפקידה 

תוך כדי לבישת אביזר אחד או שניים המאפיינים את הדמות, דבר העוזר להיכנס לדמות, להזדהות עמה 

ולחוש את ההתלבטות.

הדמויות: רות, נעמי, בועז, אלימלך, מחלון וכליון.

הציוד הדרוש:

כדאי להכין אביזרים לדמויות שבמגילת רות, כמו כובע מתאים, זקן וכו'.

למדריך: יש לשוחח עם החניכים מהו המנהיג האדיאלי ובעל אילו כישורים עליו/עליה להיות.

כישורים תוך אישיים כמו:

מודעות עצמית

ניהול יעל של רגשות

מטרתיות ואחריות

אופטימיות

שייכות ומחוייבות לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ-ישראל

כישורים בין-אישיים כמו:

שיתוף פעולה בין כל הגורמים איתם הוא עובד

אמפטיה

תרבות הדיבור

כבוד הדדי

ערבות ומעורבות

ערבות הדדית ומעורבות אישית בחיי הקהילה והעם היהודי בארץ ובתפוצות.
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2. חידון חלבי לשבועות

� מחקו בעזרת X כל מילה השייכת למאכלי שבועות.

� לחניכים הצעירים אפשר למחוק כל מילה בלורד בצבע אחר ואז לראות את המילים שנמחקו

� בסוף ישאר פסוק השייך לשבועות

� למדריך: ישאר המשפט "שבע שבועות תספרו"

� למחוק: לבן, שמנת, גבינה, קוטג', חלב, יוגורט, חמאה.

� למדריך: לאחר שהחניך הבין את הרעיון אפשר לתת לו שבלול ריק להכין לחברו משחק בכל חג וחג.
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3. מיקרוגראפיה לשבועות
יש לתת לחניך ציור של פרוכת כדוגמה המצורפת והחניך יכניס במיקרוגראפיה פרק מתהילים (שבועות,   �

דוד המלך) או תפילה אישית או פרק מתוך מגילת רות, למסגר, לקשט ולתלות בחדרו.

ניתן להוסיף את הקטע על העיטור במיקרוגראפיה.  �

השימוש בכתב זעיר ליצירת קו היקף עיטורי, לציור ולכתיבה מונומנטאלית, הוא אחד מן היסודות 
המיוחדים לכתבי-היד העבריים. תוכנו המילולי של הכתב הזעיר הוא בדרך כלל המסורה הגדולה 

לתנ"ך ובעצם רוב העיטור במיקרוגראפיה מופיע בתנ"כים הן במזרח והן במערב.

העיטור במיקרוגראפיה מופיע לראשונה במזרח, במאה התשיעית. כתב היד של נביאים אחרונים 
שנכתב בטבריה בשנת 895 (כיום בקהיר, בבית הכנסת הקראי) מכיל מספר רב של דפי שטיח 
בעלי דגמים גאומטריים העשויים במיקרוגראפיה. שיטה זו השתכללה והתפתחה במזרח במשך 
המאות העשירית והאחת-עשרה. בתנ"כים ספרדיים ואשכנזיים מופיעים עיטורים מיקרוגראפיים 
החל מהמאה ה-13 ועד ה-15. כך למשל "בכתב דמשק" מבורגוס, משנת 1260 ועד לתנ"ך 

של ליסבון מ-1482.

בספרי המקרא המזרחיים והספרדיים עיקר העיטור עשוי מיקרוגראפיה יוצר דגמים גיאומטריים 
בכתב  השתמשו  ולמעשה  ביותר,  זה  מסוג  העיטורים  התפתחו  באשכנז  מסוגננים.  צמחיים  או 
הזעיר כקו מיתאר לציורים כלשהם, מבנים, חיות, ציפורים ומפלצות, וכן כקווי מיתאר לאותיות 

מונומנטאליות.

לפי  הקלאסית.  האמנות  של   Carmina Figurata בשם  הידוע  הציור  מן  שונה  זו  עיטור  שיטת 
הופיעה  זו  שיטה  צמח,  או  אדם  חיה,  דמות  מילאו  ששורותיו  שיר  לכתוב  נהגו  הרומית  השיטה 
באמנות הכתיבה העברית במאה ה-15 בגרמניה ובאיטליה, והייתה נפוצה גם במזרח אירופה 

החל מן המאה ה-18.
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דוגמאות
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חומר אור-קולי

א.   חגי אייר
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית) - מבחר

"עמוד האש" ו"ארץ מולדת" (סדרות).  �

הכרזת  מעמד  ישראל,  לארץ  הכיסופים   - וענן"  "קשת  מסידרת   -  155  - חדשה  מדינה  ישן  חלום   �
המדינה.

ואיפה רן? 155, 898 - מסידרת "קשת וענן" - תוכנית ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.  �

ושבו בנים לגבולם - 55, 492 (ר) - תיאור ההתפתחות של כפר עציון.  �

לידתה של ישראל - 403 (צרפ) (כ.ע.) - על תולדות מדינת ישראל במאה העשרים.  �

בעיקבות ראשונים - 794 - מאה שנות התיישבות (שירות הסרטים הישראלי).  �

שנות הכרעה - 71 - סיפורה של הציונות מהרצל ועד להקמת המדינה (ההסתדרות הציונית).  �

השיבה לארץ המובטחת - סרט ארכיון 745 - טלוויזיה כללית.  �

עץ או פלסטין - סרט ארכיון 745 - טלוויזיה כללית.  �

המחתרת  תנועות  ושל  מעפילים  של  מאבקם   - בעברית)  כתוביות  עם  (באנגלית   -  937  - אקסודוס   �
בשלטון המנדט הבריטי עד להקמת מדינת ישראל.

מגילת עצמאות - 101 - תיאור המצב ביום ה באייר תש"ח (שירות הסרטים הישראלי).  �

בן גוריון - ארץ בה נחיה - 531 - בן גוריון והעלייה ההמונית.  �

וארץ דרך תקופות הפריחה, השממה  בין עם  - סיפור האהבה הגדול   801 - סודה של ארץ-ישראל   �
הממושכת, המלחמות הרבות עד שיחרור ירושלים והבעיות האקטואליות - הרצאתו של הרב מרדכי 

נויגרשל - יהדות מזוית שונה.

לול - 151 - אורי זוהר ואריק אינשטיין מדגימים בדרך היתולית בעיה רצינית - בעיית דעות קדומות.  �

תעלומת כ"ג יורדי הסירה - 63 - טלוויזיה כללית.  �

.BBC - 1002 - סיפורו של אלי כהן  �

הסיפור האמיתי: האיסלאם והשקפותיה בעולם - 39 - טלוויזיה כללית.  �

רוח צה"ל - (ערכת סרטים למפקד) 750 - קצין חינוך ראשי.  �

גיבורים בעל כורחם - 361, 362, 368 - הקומנדו הימי, שני טייסים, מנחם אנסבכר.  �

ששת הימים - 545 (כ.ר) - תיאור מלא ומפורט של מלחמת ששת הימים (שירות הסרטים הישראלי).  �

חומר עזר
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מבצע יהונתן - 648 - סרט עלילתי על מבצע אנטבה (טלוויזיה כללית).  �

ג'נין - 107 - יומן מילואים - מבצע "חומת מגן" (טלוויזיה כללית).  �

קוד אלקנה - 869 - תיאור החיים במכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי (שירות הסרטים הישראלי).  �

פיאות ירוקות - 1025 - על הנח"ל החרדי (טלעד).  �

אפשר לעשות זאת / נועם - 586, 802 - הקשיים הכרוכים בשירות הצבאי של הצעיר הדתי בצה"ל   �
- סיפור חייו ונפילתו של נועם כהן ז"ל.

(טלוויזיה  תש"ח  במלחמת  לירושלים  בדרך  קרב  של  סיפורו   -  1076  ,1948  - לירושלים  בדרך  קרב   �
כללית).

הוא הלך בשדות - 1029 - מחזה על פי ספרו של משה שמיר (טלוויזיה כללית).  �

אלטלנה - 255 - סיפורה של אוניית האצ"ל אלטלנה (טלוויזיה כללית).  �

קישורים לאתרים ברשת ליום העצמאות (בעברית)  �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm  

מקורות קצרים בענייני יום עצמאות  �

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

מקורות קצרים בענייני יום ירושלים  �

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

קישורים ליום העצמאות ויום הזיכרון  �

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm           

פירוט של חומר נוסף נמצא בקטלוג האור-קולי של האגף לתרבות תורנית שאפשר לצפות בו בכתובת:

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/Merkazia/ReshimatKalatot.htm

ב. בנושאי חג השבועות, תורה שבעל-פה וערכים
קלטות וידיאו (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

וזאת התורה - (חטיבת ביניים)  - 6 - חשיבותו של ספר התורה, דרכי הכנתו, כתיבתו ושימושו.  �

על מזוזות - (חטיבת ביניים) - 7 - חשיבותן, דרכי הכנתן, כתיבתן ושימושן.  �

אמה של מלכות - (יסודי) - 28, 160 (כ.ר.) (מסידרת "קשת וענן") - סיפורה של מגילת רות (הטלוויזיה   �
החינוכית).

מהחל חרמש - (יסודי) - 28, 160 (כ.ר.) (מסידרת "קשת וענן") - רב-גוניותו של חג השבועות (הטלוויזיה   �
החינוכית).

שבעת המינים - (על-יסודי) - 138 - משמעותם של שבעת המינים (שירות הסרטים הישראלי).  �
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שלושת רגלים -  (כל הגילים) - 170, 250(ר) - פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.  �

בסמלים  הקדושה  תשמישי  את  עיטרו  היהודיים  האומנים   -  136  - (על-יסודי)   - יהודיים  סמלים   �
יהודיים שמקורם ברעיון הבריאה, גן עדן, ירושלים, המקדש, תוך שילוב צורות גיאומטריות בעלות 

משמעות סמלית ומיסטית הקשורה לתולדות עם ישראל (שירות הסרטים הישראלי).

היגענו למצוות - (חטיבת ביניים) - 184 (כ.ר.) - בנושא בר/בת מצווה (הטלוויזיה החינוכית).  �

סידרת שניים אוחזין - (חטיבת ביניים)  - 41-47 - סוגיות התלמוד בהמחזה.  �

ומה אומר רש"י - (יסודי) - 2 - לדמותו של רש"י (הטלוויזיה החינוכית).  �

רש"י - (חטיבת ביניים) -  900 - לדמותו של רש"י - סרט מצוייר (טלעד).  �

עולם הישיבה - (חטיבת ביניים) - 127 - הישיבה בעבר ובהווה.  �

ליד  הישן,  המדרש  בבית  ה"מתמיד"  את  מתאר  הסרט   -  103  - (על-יסודי)   - מתמידים  של  ניגונם   �
של  המתמידים  לעומתו,  שירתו.  רקע  ועל  ביאליק,  ח"נ  אותו  שראה  כפי  הגמרא,  ודף  הנר  העמוד, 

דורנו, השונים בעולמם הפנימי ובגישה לסביבתם אך מטרתם אחת היא - לימוד תורה (נהורה).

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו - (על-יסודי) -  233.  �

רות - (חטיבת ביניים) - (רוסית עם כתוביות בעברית) - 316 - סיפורה של רות הוא סיפור של חסד, של   �
מסירות למשפחה ולעם ישראל (גשר).

חברים מהתנ"ך - רות (חטיבת ביניים) - 1099 - על מגילת רות (ערוץ התכלת).  �

סמלים יהודיים ומצוות בין אדם למקום - (חטיבת ביניים) - 216 - ספר תורה, תפילין, מזוזה, ציצית,   �
בר/בת מצווה  (הטלוויזיה החינוכית).

חגי ישראל -  199 (ר).  �

משא ומתן באמונה - (חטיבת ביניים) - 8, 161 (כ.ר.) - (מושגים ביהדות) - הלכות משא ומתן.  �

השב תשיבם - (חטיבת ביניים) - 8, 161 (כ.ר.) - (מושגים ביהדות) - הלכות השבת אבידה.  �

חגים ומצוות - (חטיבת ביניים) - 193 (ר).  �

זה  הולכים  שניים  היזק כאשר  שונים של  - הדגמת מקרים   76  - ביניים)  (חטיבת   - סוגיות בהלכה   �
לקראת זה (פנטומימה) (מרכז מלטון).

מונחים בתלמוד - 241 (קטעים מתוכניות "שניים אוחזין").  �

שבועות - (שיחה עם הרב מרדכי אלון) - 756, 1031.  �

חידוני תנ"ך - (מבחר) - תוכניות מפיצוחים וחידון התנ"ך העולמי.  �

מיפגשי בראשית - (סידרה בפרשת השבוע) - בהמחזה.  �

שבעים פנים - (סידרה בפרשת השבוע) - ירון לונדון.  �

מבראשית - (סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון).  �

שעשני אשה - (על-יסודי) - 1031 - לימוד תורה לנשים - מעמד האשה ביהדות.  �

שבוע טוב - (על-יסודי) - 992 - לימוד תורה לנשים (דיון) (הטלוויזיה הכללית).  �
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שבועות - פסח - (יסודי) - 936 - (מסידרת "רחוב סומסום").  �

בו"ל בפ"ש - (חטיבת ביניים) - סידרת חידוני פרשת השבוע מפרשיות ספר בראשית ושמות (מעלה).  �

שקופיות + קלטת קול (גנוט)

חג השבועות + קלטת קול (גנוט)  - 3015

חג השבועות - זמן מתן תורתנו (רדובן).  - 3018

בית הכנסת והתפילה - ערכה.  - 3034

ספרי תורה תפילין ומזוזות - ערכה.  -  3035

קישורים לחג השבועות (בעברית)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/shavuot htm
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פתרון לתשבץ אייר-סיוון

פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת תזריע-מצורע                   

נדת - דתן.   (1
נגע - ענג.  (2

עמק, עקם, קמע.  (3
לבנה, נבלה.  (4

צרעת - תרצע.  (5

מחנה - נחמה.  (6
הימנית - תימניה.  (7

פרשת אחרי-מות-קדושים                      
כפר, פרך.   (1
מעל, עמל.  (2

סמך, מסך.  (3
רחץ, חרץ, צרח.  (4ׂ

תיראו, אורית.  (5ׂ
לקט, קלט, טלק.  (6
משורה, הרושם.  (7
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מ ו צ ע ת ב צ  כ י ז ב
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 ו  יאש ר ה נ י ו  ו
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מ רא  ר ות פ כ  בה ז
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פרשת אמור                      
קרחה, הרחק.   (1

יחלל, חללי.  (2
גרב, ברג, רגב.  (3

ישאו, יאוש.  (4ׂ
עמר, רעם.  (5

עצם, מע"ץ.  (6
ריח, ירח, חרי.  (7

פרשת בהר-בחוקותי                      
תזמר, תרמז, תזרם.   (1

שופר, שורף.  (2
לגר, רגל.  (3

חשב, שבח, חבש.  (4
ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו.  (5

שברי, רשבי.  (6
משכני, שכנים.  (7

פרשת במדבר                     
מדבר, מרבד.   (1

צוער, עוצר, רועץ.  (2
תשעה, תעשה.  (3

נדב, אביהוא, אלעזר, איתמר.  (4
קדמה, דמקה.  (5
תחש, תש"ח.  (6

בכולם לבני ורק בנפתלי בני.  (7

פרשת נשא                     
נשא, שנא.   (1

לצבא צבא לעבוד עבודה.  (2
צרוע, ערוץ.  (3

קמח, מקח, חמק.  (4
תער, עתר.  (5

קמץ, מקץ.  (6
אין אותיות אל בשמם.  (7

פרשת בהעלותך                     
לעבוד את אוהל מועד.   (1

יסעו ויחנו.  (2
תקעו, תקוע.  (3

משה ויתרו (פרק י: ל-לב).  (4
שטו, שוט, טוש.  (5

אלדד, מידד.  (6
פארן, נרפא.  (7
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פרשת שלח                     
שלח, שחל, חלש.   (1

יגאל בן יוסף.  (2
תור, רות.  (3
חגב, גבח.  (4

הלא טוב לנו שוב מצרימה.  (5
יתמו, ימתו (פרק יד: לה).  (6

ציצית, תציץ.  (7

פתרון תפזורת פרקי אבות - מאמרי חז"ל
התורה,העבודה,גמילות חסדים א)  

ובוטל מדברי תורה ב)  
ומקרבן לתורה ג)  

עם דרך ארץ ד)  
מרבה חיים ה)  

חיי העולם הבא ו)  
אל תחזיק טובה לעצמך ז)  

אינה ירושה לך ח)  
כאילו אכלו מזבחי מתים ט)  

שכינה שרויה ביניהם י)  
לו חלק לעולם הבא יא)  

לתורה יב)  
אין דרך ארץ יג)  

הלומד מכל אדם יד)  
נוטל חייו מן טו)  

גופו מכובד על טז)  
סופו לקימה מעושר יז)  

הרבה להם תורה ומצוות יח)   
ועסוק בתורה יט)  

יש לך בטלים הרבה כ)  
יש לו שכר הרבה לתן כא)  

למקום תורה כב)  
זוכה לדברים הרבה כג)  

מעלבונה של כד)  
נזוף כה) 

מי שעוסק בתלמוד תורה כו)  
ובתורה אתה עמל כז)  
הכהונה, המלכות כח)  

ארבעים ושמונה דברים כט)  
חיים לעושיה ל)  

פרשת קורח                     
קדוש, שקוד.   (1

רכוש, שרוך, כורש.  (2
מחתות, תתחום.  (3

פני אוהל מועד.  (4
תעצר, עצרת.  (5

ציץ.  (6
יצהר.  (7

ששון ולשמחה!
דים ל

ע
מו

ם ו
גי

ח




