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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש תמוז
במקרא, חודש תמוז הוא החודש העשירי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי למניין החודשים 

מחודש ניסן.

היה  הבבלי)  והפריון  הצמחים  (אליל  האלילי  שהתמוז  לרמז  סרטן.  החודש:  מזל 

מעין סרטן בגוף הישראלי והוא היה הגורם העיקרי לחורבן - ללמד את העם להימנע 

מעבודה זרה שגם קיימת בצורות שונות בימינו (כסף, טכנולוגיה וכו') ויש שמסבירים 

שהסרטן הוא רמז לבני אדם להיות זהירים בהליכתם בחודש זה שהסרטן יוצא מן 

החולות לחפש מים ומסכן חיי בני אדם כמו העקרב במרחשוון.

טעם נוסף לשם זה הוא כיוון שבחודש זה מכסה השמש את קבוצת הכוכבים סרטן ויש שאומרים כי בסוף 

החודש מתחיל היום להתקצר והלילה להתארך ותופעה זו מזכירה את הליכת הסרטן לאחור.

החודש בטבע
קוצים

יש האומרים כי קץ, קוץ וקיץ נגזרים אחד מהשני. הקוצים מסמלים את הקיץ, את הקץ של חיי הצמחים 

ואין לך קיץ בלי קוצים.

יש קוצים שתפקידם הוא להמשיך את החיים - אלה הקוצים המופיעים על הזרעים, ננעצים בגוף החי וכך 

מתפזרים ונפוצים למרחקים, שם ינבטו עם רדת הגשמים. יש קוצים אחרים - המופיעים על חלקי צמח 

שונים - על העלים, על הענפים וגם על הגזע. למרות שהם ממררים את החיים למטיילים, הרי גם הם נוצרו 

כדי להקל את החיים על הצמח ולעזור לו לעמוד בתנאים הקשים והיבשים של ארצנו.

יש החושבים שהקוצים נוצרו כדי שבעלי חיים לא יוכלו לאכול את הצמחים בעלי הקוצים. אבל, בעלי חיים 

רבים מצליחים לזלול קוצים בלי בעיות. הגמל, למשל, מסוגל לאכול צבר עמוס קוצים בהנאה רבה. אפילו 

הקוצים של עצי השיטה בנגב, אשר כל קוץ יכול לחדור דרך סוליית נעל או לגרום לתקר בגלגל מכונית - גם 

קוצים אלו נמסים כגלידה בפי הגמל.

החוחית, אותה ציפור קטנה וצבעונית, אשר שמה בא מהמילה חוח (חוח = קוץ) עומדת לה בטבעיות רבה 

על קוץ מקוצי שדה קוצים ומנקרת ובולעת זרעי הקוצים בלי להינזק.

אם כך, אז למה נוצרו הקוצים? איזה תפקיד נועד להם? - אם נזכור את ימי החורף והשדות הירוקים, הרי 

אז אפשר היה לטייל שם והצמחים ליטפו את רגלינו בלי לפגוע בנו ובלי להזיק לנו. ועתה הקיץ בעיצומו, 
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ואותם השדות אבוי... אי אפשר לחדור מבעד לחומות הקוצים. אותם צמחים ירוקים מלטפים הפכו לקוצים 

אכזריים. עתה אולי נבין, בחורף, עת הגשמים מרווים את האדמה והחום אינו מתנכל - יכולים הצמחים 

לפתח עלים ירוקים, לספוג מים, לגדול ולהתפתח. אבל, כאשר הקיץ מתחיל להתקרב, החום מתחיל לגבור, 

המים נעלמים מהקרקע - העלים הגדולים נעשים מיותרים ואפילו מזיקים. כדי לקבל מים מהקרקע חייב 

הצמח לשאוב אותם ללא הרף ורוב המים מתנדפים דרך פתחים זעירים שבעלים. ועתה - אם ימשיכו העלים 

לבזבז מים, ימות הצמח! לכן עוברים העלים שינוי והופכים לקוצים. אלה משמשים בתפקיד העלים וכך לא 

מבזבזים מים. הנזקים שגורמים לנו הקוצים אינם כה גרועים אם נזכור שאפשר לקטוף קוצים יבשים ככל 

שנרצה. הם אינם צמחים שמורים ומוגנים. צריך רק להיזהר בעת הקטיף.

אירועים 
ב בתמוז תשי"ט (1959) - מהומות ואדי-סאליב. 

העולים  הוותיקים.  נגד  מרוקו  עולי  של  המרד  נס  כהנפת  הזה  האירוע  ייזכר  בהיסטוריה    

החדשים המקופחים והמסכנים נגד האשכנזים העשירים ְוַהְּשֵֹבִעים.

ב-8.7 התפרע שיכור באחד מבתי הקפה בעיר התחתית בחיפה. שוטרים שהגיעו למקום ירו    

באוויר. במהומה שהתפתחה נפגע אחד המתקהלים ברגלו. תוך דקות נפוצה שמועה שהאיש 

נהרג מכדורי המשטרה.

  

מאות יוצאי צפון אפריקה התקהלו תוך זמן קצר, והאירוע הפך להתפרעות המונית. ניידות    

נופצו,  ראווה  חלונות  ונבזזו,  נפרצו  וההסתדרות  מפא"י  משרדי  באבנים,  נרגמו  משטרה 
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שכונות   - כשהיעד  גברים,  של מאות  אלימה  תהלוכה  התארגנה  דקות  תוך  הוצתו.  מכוניות 

ֵבעֹות. בסוף האירוע פונו לבתי החולים 15 שוטרים פצועים. הכרמל והדר ַהּשְֹ

המאוכלסות  לשכונות  כלל  בדרך  נוספים,  למקומות  התפשטה  סאליב  בוואדי  ההתפרעות    

עולים ממרוקו, בעיקר בבאר-שבע ובמגדל העמק. כל אחד מהאירועים הללו הסתיים בעשרות 

פצועים ועצורים.

את  חייהם,  תנאי  את  אפריקה,  מצפון  העולים  מצוקת  את  היום  סדר  על  העלו  המהומות    

מצד  וההשפלה  הזילזול  את  האבטלה,  את  הדחק,  עבודות  את  הוותיקים,  מול  האפליה 

חקירה  ועדת  להקים  הממשלה  החליטה  המהומות  בעיקבות  בארץ.  הוותיקה  האוכלוסייה 

לבדיקת האירועים והטענות בדבר הקיפוח.

בינתיים עלו המהומות לכותרות העיתונים בעולם כולו וגרמו נזק כבד לתדמיתה של ישראל    

שעלו  ארצו  יוצאי  לגורל  דאגה  בפומבי  הביע  מרוקו  מלך  אפילו  ומתפתחת.  צעירה  כמדינה 

לישראל, וראשי הקהילה היהודית במרוקו דרשו מהממשלה לדאוג שלא יופלו אחיהם לרעה.

ועדת חקירה משטרתית קבעה שלא הייתה לשוטרים הצדקה לפתוח באש בהפגנה הראשונה    

בהסתה  פוליטיים  גורמים  האשים  דאז,  חיפה  עיריית  ראש  חושי,  אבא  סאליב.  בוואדי 

ובמהומות.

לא  המהומות  שמאחורי  קבע  הדו"ח  מאיר.  גולדה  לידי  החקירה  ועדת  דו"ח  נמסר  ב-17.8    

עמד גוף מאורגן כלשהו, והן לא הוגדרו כמהומות "בין-עדתיות". הדו"ח קבע גם שעולי צפון 

אפריקה לא הופלו לרעה בהשוואה לבני עדות אחרות, אבל צוין בו כי יש להיות ערים יותר 

לבעיותיהם, למצוקותיהם ולתנאי המחייה שלהם.

ה בתמוז תשל"ו (1976) - מבצע אנטבה (מבצע יהונתן). 

בסוף חודש יוני ותחילת חודש יולי 1976 התרחשה אחת הדרמות הגדולות בתולדות מדינת    

בעזרת  פלשתין"  לשיחרור  העממית  מ"החזית  מחבלים  מגבולותיה.  הרחק  כי  אם  ישראל, 

מחבלים גרמנים מכנופיית "באדר מיינהוף", חטפו מטוס של חברת "אייר פראנס" הצרפתית 

משאר  הופרדו  שהיהודים  לאחר  שבאוגנדה.  לאנטבה  והטיסוהו  ישראלים  ממאה  יותר  ובו 

הנוסעים, החוטפים איימו לרוצחם אם לא ישוחררו ארבעים טרוריסטים הכלואים בישראל 

ובגרמניה.

לאחר התלבטויות רבות והעמדת פנים שישראל מוכנה לנהל משא ומתן עם החוטפים, הורתה    

ממשלת ישראל לצה"ל לשחרר את החטופים במרחק 4,000 ק"מ מישראל.

כוח מוטס גדול של חיילי צה"ל נחת באנטבה אור ל-4 ביולי 1976 ושיחרר במבצע בזק את    

ז"ל, מפקד הכוח,  נתניהו  יהונתן  נהרג סגן אלוף  וכן  נהרגו  החטופים. שלושה מן החטופים 

בשדה התעופה של אנטבה שעל שמו מכונה המבצע.
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אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו הניצבת בפתחו של בית כנסת בפילדלפיה

לאחרונה החליט נשיא אוגנדה, גנרל מוסבני, להקים במגדל הפיקוח הישן באנטבה מוזיאון    

להנצחת המבצע המבריק של צה"ל והמלחמה בטרור. 

על פי "50 על 50", מרדכי נאור, משרד הביטחון הוצאה לאור

ט בתמוז תש"ט (1949) - עין צורים מתיישבת מחדש בדרום. 

עין צורים היא קיבוץ בשפלה, כ-5 ק"מ דרומית לקריית מלאכי. שם הקיבוץ כשם קיבוץ עין    

צורים בגוש עציון, שנפל במלחמת העצמאות וחבריו נלקחו בשבי לירדן. הקיבוץ נוסד בשנת 

השבי  מן  שחזרו  צורים  עין  חברי  ידי  על  ערביה"  אל  "סופיה  הנטוש  הכפר  באדמות  תש"ט 

מפונים  ליישב  התחילו  ההיתנתקות  תוכנית  ביצוע  לאחר  שנה  כחצי  עקיבא.  בני  של  וגרעין 

מגוש קטיף ובעיקר מהיישובים נווה דקלים ונצר חזני.

יז בתמוז - (על פי המסורת) - מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים 

המסתיימים ביום תשעה באב. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן שני בתי המקדש, הבית 

הראשון והבית השני ונוהגים בהם מנהגי אבלות, עדה עדה ומנהגיה.

מוזכרות  תענית  במסכת  ישראל.  בתולדות  לפורענות  מּוָעד  יום  הוא  בתמוז  שבעה-עשר  יום    

חמש פורענויות שקרו ביום זה, ולזכרן נקבע יום צום לדורות.

נשתברו הלוחות - על-פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות הברית בידיו  א. 

ומצא שהעם עשה עגל זהב, אז השליך מידיו את הלוחות ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח 

לבני ישראל על מעשיהם. משה רבנו עלה שוב בר"ח אלול וירד לאחר ארבעים יום - ביום 

הכיפורים.
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בוטל התמיד - על פי המסופר בתלמוד, בזמן המצור על ירושלים שררו בעיר רעב ומחסור  ב. 

ולא נמצאו כבשים לקורבן התמיד.

שרף אפוסטומוס את התורה - מעשה התגרות נגד היהודים על ידי חייל רומי שקרע ספר  ג. 

תורה ושרף אותו באש. הדבר קרה במעברתא בדרך אל טור-לוזה (הר השקדים) באזור 

שכם. ייתכן שהיה שם מחסום רומאי והחיילים התנפלו על יהודים.

מלחמת  בעת  היוונים  ידי  על  היהודים  נגד  התגרות  מעשה   - בהיכל  צלם  הועמד  ד. 

החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר - הובקעו חומות ירושלים ונפרצו מבואותיה על ידי הרומאים בבית שני.  ה. 

מאז החל חורבנה של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל. 

כז בתמוז תרצ"ט (1939) - יום ייסוד נגבה, מקיבוצי "חומה ומגדל". נגבה נוסדה על אדמת הקרן הקיימת 

הלקוח  שמה,  ומכאן  בארץ,  ביותר  הדרומית  הנקודה  הייתה  בהיווסדה  היסוד.  קרן  בכספי 

נא  "שא  אבינו  לאברהם  שנאמר  ממה 

עינך וראה ...צפונה ונגבה וקדמה וימה 

לך  רואה  אתה  אשר  הארץ  כל  את  כי 

אתננה ולזרעך עד עולם" (בראשית טו:

יד-טו).

מאורעות  של  בתקופה  נוסדה  נגבה    

דמים בארץ ולפיכך הייתה העלייה על 

הקרקע בחשכת הלילה מעשה נועז וגם 

פירסמו  יום  באותו  כי  סמלי,  מעשה 

ה"ספר  את  בארץ  ששלטו  הבריטים 

נגד  גזירות  על  הודיעו  שבו  הלבן", 

שונים  באזורים  היהודית  ההתיישבות 

לגזירות  היישוב  של  התגובה  בארץ. 

הייתה הקמת יישובים.

התחולל  הקוממיות  במלחמת    

פלישת  עם  מדם.  עקוב  קרב  בנגבה 

ישראל,  מדינת  לתוך  ערב  צבאות 

רצו  המדינה,  הכרזת  יום  למחרת 

לכבוש את נגבה, שחלשה על הציר המרכזי לתל אביב וירושלים בדרך לחברון. עמידת הגבורה 

של נגבה הייתה גורם חשוב בהתמוטטות צבא מצרים על אדמת ישראל ובנסיגתו ממנה. בנגבה 

ובסביבתה פעלה חטיבת "גבעתי", שאנשיה נלחמו בגבורה נגד הפולשים. רבים מחיילי גבעתי 

נפלו על גבעות נגבה. למרות הסכם הפסקת האש, המצרים המשיכו לתקוף שיירות בדרכים 

אנדרטה בנגבה מעשה ידיו של נתן רפפורט
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לכיבוש  דבר  של  ובסופו  המכות"  "עשר  למבצע  שהוביל  מעשה  הנגב,  יישובי  לשאר  מנגבה 

ומשקה  בקרבות  נהרסה  נגבה  אומנם  והסרת המצור מעל הקיבוץ.  עיראק-סואידן  משטרת 

החקלאי הושמד, אולם היא ניצחה וכתבה פרק גבורה בתולדות קוממיות ישראל.

נגבה, מוצב הטנק שנלקח שלל מהמצרים במלחמת העצמאות.  באיזור מפעלי החרושת של    

בית הקברות מתנוססת אנדרטה בת  בבית הקברות הצבאי קבורים חללי המלחמה. בקצה 

שלוש הדמויות לזכר גיבורי נגבה, מעשה ידי הפסל נתן רפפורט.

מומלץ לבקר במקום. לפרטים ניתן לפנות למאיר מינדל בטל' 08-6774312/879 ,08-6774305.   

כדאי לבקר ב"מצודת יואב" (משטרת עיראק-סואידן), נקודת מפתח בקרבות מסביב לקיבוץ    

נגבה.

במקום אתר הנצחה לחטיבת גבעתי. פרטים בטל' 08-6752004.   

המוזיאון הפתוח - קיבוץ נגבה   

נגבה הוא סיפור מתח - מלידתה ב-1939 ועד לבלימת הצבא המצרי ב-1948. המגדל, הטנק    

והאנדרטה מעידים על עברה. הסיור נמשך בין שעה לשבע שעות (ברוסית, באנגלית ובעברית) 

וכורך אתרים נוספים כמו גבעת תום ותומר, מצודת יואב (משטרת עיראק-סואידן), פעילויות 

 - ג'אמפו  וחידות,  (בקבוצות), סיפור מבצע "תינוק", פתרון דפי הפעלה, כתבי סתר  לילדים 

משחקייה להנאת ילדים ליחידים ולמשפחות - מדריך קולי אישי.

פרטים אצל מאיר מינדל בטל' 050-5560554    

http://negbamuseum.blogspot.com או באתר   

חזרה  גורשו  ומעפיליה  לבריטים  נכנעה  "אקסודוס"  המעפילים  אוניית   -  (16.7.47) תש"ז  בתמוז  כח 

לגרמניה. 

האונייה נרכשה על ידי המוסד לעלייה ב. היא הייתה ספינת נהר בעלת גחון שטוח, דבר שהיה    

אמור להקל על ירידת נוסעיה לחוף.

שמה הקודם "פרזידנט וורפילד" שונה ל"יציאת אירופה" תש"ז ו"אקסודוס" בלע"ז.   

"אקסודוס" הוא שמו היווני של חומש "שמות" ופירושו יציאה - יציאת מצרים. ניסו להקבילה    

ליציאת פליטי השואה מאירופה.

האונייה  בבטן  שהצטופפו  נפשות,   4,554 סיפונה  כשעל  באב  בכ"א  מצרפת  הפליגה  הספינה    

התנאים  למרות  נוער.  ובני  משפחות  היו  הנוסעים  בין  בלבד.  איש   1,000 לתכולת  שנבנתה 

הקשים והצפיפות הרבה, רוחם הייתה איתנה, בעיקר בגלל פעילות של חברי תנועות הנוער 

החלוציות, שעודדו, לימדו שירים עבריים ועוד.

האונייה בוצרה מראש מפני עליית חיילים בריטים. גובהה כוסה בגדרות תייל, הוכנו זרנוקים    

להתזת מים ושמן, ורוכזו מצרכי מזון רבים.
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בלילה של כח בתמוז, סמוך לחופי הארץ, נגחו בה משחתות בריטיות וחיילים הצליחו לעלות    

תוך יריות. הם נרגמו בתחמושת שהוכנה מראש והשיבו באש חיה. שלושה מעפילים והקצין 

הורדו  והנוסעים  הראל,  יוסי  האונייה,  מפקד  נכנע  זאת  לאור  נפצעו.  ורבים  נהרגו  הראשון 

בכוח והועלו לאוניות גירוש.

בקרב הנואש וסיומו צפו גם חברי ועדת אונסקו"פ, שנשלחה להמליץ על פתרון בארץ-ישראל    

בדבר  החלטתם  על  והשפיעו  מאוד  אותם  הרשימו  המראות  היהודי-ערבי.  הסכסוך  לאור 

חלוקת הארץ והקמת מדינה ליהודים.

הגירוש האלים של פליטי שואה, בספינות גדורות בגדרי תייל, עורר זעם רב בארץ ובעולם.   

יציאת אירופה בנמל חיפה

שלא כבעבר, המעפילים לא הורדו בקפריסין אלא הוחזרו לנמל ממנו יצאו, לצרפת. ממשלת    

צרפת סירבה להורידם בכוח, אלא רק מרצון. השהות שם עוררה שוב סערה ומחאות בקרב 

היהודים ברחבי העולם.

על האונייה התנהלו באותה עת חיים חברתיים ותרבותיים, ואפילו הוצאת עיתון. וכל זאת    

בעזרת נציגי ה"הגנה" וישראלים נוספים שהצליחו להסתנן פנימה. ציבור המעפילים התגלה 

כבעל משמעת עצמית וכוח סבל מפתיעים.

ושוכנו  באכזריות  המעפילים  הורדו  ושם  לגרמניה,  הזוועה,  למרבה  הפליגו,  הגירוש  אוניות    

במחנות, למשך חודשים אחדים. 

המעפילים הגיעו לארץ, חלקם בדרכונים מזוייפים וחלקם ישירות, אחרי קום המדינה ופתיחת    

שעריה לכול.
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אין ספק שעמידתם האיתנה והנחושה של המעפילים וההד התקשורתי בעולם, הביאו גם הם      

להחלטת האו"מ על הקמת המדינה ולסיום המנדט הבריטי.

הסיפור המופלא של אקסודוס הוסרט בסרט מפורסם בשם זה. הסרט צולם ברובו בארץ וזכה    

להצלחה גדולה. 

לקט עדויות של מעפילים ושליחים שהופיעו באתר של פרופ' מאיר שורץ, מפקד ההגנה של    

ה"אושן ויגוריי, אחת מספינות הגירוש

פיסת  או  צעצוע  כל  על  היו! שמחנו  נחמדים  נוער. כמה  ובני  ילדים  האונייה מאות  על  היו    

שוקולד שיכולנו לתת להם. ניסינו להיענות לצורכי הילדים. הם היו חכמים והבחינו בינינו לבין 

האחרים - את השוקולד שהאנגלים הגישו להם, הם זרקו לעיניהם לים.

חנוך רייכמן - שליח

החל מאתמול אירגנו על הספינה בית ספר. התנאים איומים - אין ניירות, אין עפרונות, אין    

כלום. לילדים יש חשק גדול ללימודים. הם ממש בולעים כל מה שמלמדים אותם.

שירה  בהם  שמתקיימים  קונצרטים  מארגנים  בערבים  זמנם.  את  להנעים  משתדלים  אנו    

בציבור, דיקלום שירים ועיסוקים אחרים. לילדים יהיו, ודאי זכרונות רבים וחזקים מן האונייה 

והלוואי שכל זה ייגמר בטוב...

אסתר ג' - עפולה



13

מיליוני  על  עולות  מחשבות  הנפלאה.  השמש  משקיעת  ומתפעלת  הסיפון  על  עומדת  אני     

אנשים שאינם רוצים לדעת על עם מעונה שמשתוקק רק לדבר אחד, מולדת משלו.

כל הפוליטיקאים המחליטים על גורלה של ארץ-ישראל, אילו אחד מהם היה איתנו, אולי היה    

מתברר לו שהוא אינו יכול להיות רק מיניסטר, אלא הוא חייב להיות קודם כל בן אדם.

הנית ד' - עפולה

ד"ר מאיר שוורץ, שהיה שליח "הגנה" ישראלי על האונייה, כתב ספר מרגש בשם "מעפילי    

והתמודדות, אך גם על  אקסודוס 1947" מתאר את כל האירועים. הוא מספר על קשיים 

חוויות עמוקות, ואחת מהן הייתה קבלת שבת באונייה. 

בתוך הצפיפות והתנאים הבלתי-אנושיים הופיעו פתאום חולצות נקיות וחזקן החל בתפילת    

קבלת שבת, כשקהל גדול הולך ומצטרף אליו.

אישה פרסה מפה לבנה ועליה "ארוחת שבת" שכללה פרוסות לחם מרוחות בריבה וקפה    

שחור. גם מנות מרגרינה זעומות חולקו, אך הנשים התקינו מהן נרות שבת זעירים.

מאיר כותב "הייתה זו התגלות כבירה של רוח עמנו, שחרף כל הצרות ידע להתרומם לפיסגת    

הרוחניות. ידעתי שננצח, כמו האור הקלוש של נרות השבת שניצח את החושך מסביב".

השליחים דאגו לניקיון, חלוקת אוכל ושמירה. אך פעילותם המבורכת במיוחד הייתה בתחום    

החינוך והתרבות.

הם הצליחו להקים בית ספר ל-350 ילדים, ובו לימדו עברית, תורה, ידיעת הארץ ותולדות    

דבר  זה  ואף  ללמוד  רב  רצון  גילו  כולם  למבוגרים.  ושיעורים  ילדים  גני  נפתחו  כן  ישראל. 

מפליא, אחרי כל התלאות וחרף התנאים הקשים.

ספרים היו, אם בכלל, במידה זעומה והשיעורים נערכו בעיקר בעל פה.   

גם סליחות נאמרו, מעומק הלב הפצוע ובצעקה עזה "שמע קולנו... חוס ורחם עלינו...".   

של  המנדט  למסירת  מרכזי  גורם  הייתה  "אקסודוס"  מעפילי  של  ...עמידתם  מעיד:  מאיר    

על  מוותרים  היו  לא  הבריטים  נשברים,  היינו  אם  יהודית.  מדינה  ולהקמת  לאו"מ  הבריטים 

המנדט שלהם על פלסטינה".
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חודש אב
החודשים  למניין  החמישי  והחודש  מתשרי  החודשים  למניין  עשר  האחד  החודש  הוא  מנחם-אב  חודש 

מניסן.

מזל החודש: אריה. 

שמו של חודש אב בא מהשפה האכדית - אבו שפירושו בעברית קנים כי בחודש זה 

היו הבבלים כורתים קנים לבנייה. יש האומרים שפירושו של השם אב בא מהשפה 

הארמית ופירושו פרי, ובחודש זה מגיע לשיא בציר הענבים ואסיף הפרי.

החודש גם כן נקרא מנחם-אב משלוש סיבות: - (א) כי הקב"ה הנקרא "אב" "מנחם" 

את עצמו אחרי חורבן בית המקדש בבניינו בקרוב. 

(ב) משום שהחודש מסתיים בפרשיות נחמה ובתפילות נחמה לישראל על אבלותם על חורבן בית המקדש, 

ובציפייה לגאולה שלימה. 

(ג) שהוא רמז לשמו של משיח, הקרוי מנחם, ולפי האגדה נולד בתשעה באב.

החודש בטבע
צלף קוצני

הצלפים צומחים בעמק יזרעאל כמו כל הצמחים, כששורשיהם תקועים עמוק בקרקע העמק הדשנה.

והעוקץ  שונים. הפרי  חיים  ובעלי  עכברים  צעצועים:  ובעזרת קיסמים מכינים  פירות הצלף  אוספים את 

המחברו לשיח - כמוהם כגוף עכבר עם זנב.

סלעים  קירות  מתרוממים  צדדיו  כשמשני  עמוק,  בוואדי  הגבול.  ליד  בנגב  גם  קוצני  צלף  למצוא  אפשר 

זקופים וגבוהים.

לצלף יש כישרון מיוחד - הוא מסוגל לצמוח בלי אדמה. אפשר למוצאו תקוע וגדל בסלע, בקירות אבן של 

בתים עתיקים ובחומות אבן סביב ערים עתיקות. בעיר העתיקה ואפילו בין אבני הכותל המערבי נראה את 

צמחי הצלף צומחים בירוק ופורחים בימים אלו של סוף הקיץ, כאילו הם נטועים על פלגי מים באדמה 

דשנה וטובה.



15

שם  שגם  ומסתבר  האבנים,  בין  עמוק  נשלחים  שורשיו  ובעלים.  בשורשים  נמצא  הצלף  של  החיים  סוד 

אפשר למצוא מעט מים. העלים מכוסים בשכבת דונג שקוף שאינו חדיר למים. וכך מעט המים שהשורשים 

שולחים אל העלים נשמרים ואינם מתבזבזים. במקום חיבור העלים לגבעול נמצאים קוצים חדים ועמוקים 

ותפקידם כנראה להגן על הצמח מפני בעלי חיים שמחפשים מזון ירוק בסוף הקיץ.

כפתורי הפריחה הכדוריים נחשבים כמעדן טעים אצל עדות שונות, והם נאכלים אחרי שכבשו אותם בחומץ 

או בשמן. בארצות הים התיכון יש שמגדלים את הצלף כגידול חקלאי, במיוחד לאסיף כפתורי הפריחה 

ולהכנת שימורים.

פרחי הצלף נפתחים עם שקיעת השמש. צבעם הלבן של עלי הכותרת והסגול של האבקנים מושך פרפרים 

ופרפרי לילה רבים. הפרח מכין בעבור החרקים צוף רב ותמורתו הם מעבירים את האבקה מפרח לפרח. חיי 

הפרח נמשכים בדיוק לילה אחד ובבוקר מתחיל להיווצר הפרי.

אירועים
ט באב - יום צום תשעה באב.

הוא יום המציין את חורבן שני בתי המקדש. תענית זאת היא החמורה מבין ארבע התעניות    

של חורבן בית המקדש.

אנו צמים כדי לבטא את צערנו על מה שקרה לנו בימים ההם.   

ואם נשאל: הרי זה קרה לפני כל כך הרבה שנים? ובינתיים היו לנו עוד הרבה מאוד צרות!   

היא,  הצום  ומטרת  הקודמים,  הדורות  כממשיכי  עצמנו  את  רואים  אנחנו  היא:  התשובה    

להביאנו לידי כך שלא נחזור על שגיאות אבותינו ועל חטאי אבותינו!

שהתנהגותנו  מפני  אלא  מאיתנו,  חזקים  אוייבינו  שהיו  מפני  ירושלים  חרבה  לא  לב,  נשים    

הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

מטרת הצום היא, שניתן דעתנו על שיפור התנהגותו של כל אחד ואחת מאיתנו. כאשר מקיים    

עם ישראל את מצוות ה', הקב"ה שומר עלינו מול כל אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם 

בימינו.

כפי שמובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:   

� נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.   

� חורבן בית ראשון בידי הבבלים - 587 לפני הספירה.   

� חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.   

� נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא - 135 לספירה.   

שדה  "ציון  הנבואה  קוימה  ובו  טורנסרופוס  ידי  על  החורבן  לאחר  ירושלים  נחרשה    �
תחרש".
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טו במנחם אב - חג טבע עממי בימי בית שני.

טו באב מתייחד באירועים אלה:   

הוא נחשב ליום שבו החמה מגיעה לשיא כוחה, מכאן ועד לטו בשבט הולך כוחה ופוחת   �
ויחד עמה נחלשים גם העצים. על כן הפסיקו בטו באב לכרות עצים למערכה שעל המזבח 

אחרונה  הזדמנות  ניתנה  יום  באותו  הגרזן).  שבירת  (יום  מגל"  תבר  "יום  נקרא  והוא 

להעלות עצים אלו למקדש, ואף שהיה זה תורם של בני ַזּתּוא הם מסרו זכות זו לכל העם 

ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" (מגילת תענית, ה).

"יום שָּכלּו בו מתי מדבר" (ירושלמי, תענית ד), כלומר הסתיימו ארבעים השנה שנגזרו   �
על דור יוצאי מצרים למות במדבר (במדבר יד, כז-לה).

יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, דהיינו להינשא זה לזה, ולא חששו כמקודם שהנחלה    �
תעבור משבט לשבט (במדבר לו, ו-ז).

שהוחרם  לאחר  השבטים,  שאר  עם  נישואין  בקשרי  לבוא  בנימין  לשבט  שהותר  יום    �
בעיקבות מלחמת פילגש בגבעה (שופטים, כא, טו-כד).

יום שנקברו הרוגי ביתר, לאחר שהרומאים אסרו לקבור את חיילי בר כוכבא, שנפלו    �
בהגנה על מבצרם האחרון, ביתר (135 לסה"נ). לזכר מאורע זה נתקנה גם ברכת "הטוב 

והמיטיב" (סיום הברכה הרביעית בברכת המזון), "הטוב" - שלא הסריחו, ו"המיטיב" 

- שהובאו לקבורה (ברכות מח ע"ב).

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל

יז מנחם אב תרפ"ט (1929) - מאורעות תרפ"ט.

מאורעות תרפ"ט (1929) היו סידרה של פרעות אלימות ומעשי טרור מצד הערבים תושבי ארץ    

ישראל נגד היישוב היהודי בארץ-ישראל, שהחלו ב-23 באוגוסט 1929.

ובמספר המתפללים בכותל.  הערבים הרגישו מאויימים בגלל הגידול באוכלוסייה היהודית    

את  עוררה  כותל  בסימטת  המתפללים  לנוחיות  ספסלים  להניח  ביקשו  שהיהודים  העובדה 

כעסם והם מחו על כך בפני שלטונות המנדט הבריטי.

ב-ט באב התרפ"ט - 15 באוגוסט 1929 נערכה בכותל הפגנה של יהודים (בארגון תנועת בית"ר)    

בעד זכותם לחופש הפולחן בכותל.

ביום שישי 23 באוגוסט 1929 עם סיום דרשתו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני בהר הבית,    

שבה הסית נגד היהודים, המון רב של מוסלמים חמושים בסכינים יצא משער שכם והסתער 

- שכונת הגורג'ים  על השכונות היהודיות הנמצאות מחוץ לשער, משני צידי רחוב הנביאים 

כנסת  בתי  אלה,  בשכונות  נרצחו  יהודים   19 ב"ק).  ניסן  (בית  נאמנה  וקריה  אברהם)  (אשל 

ובתים נוספים נהרסו ונשרפו.
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המוסלמים ניסו לתקוף שכונות יהודיות נוספות בירושלים, אך אהרון פישר (אביהם של הרב    

רב  יבל"א,  פישר  שלמה  הרב  ושל  החרדית  העדה  גאב"ד  לימים   - זצ"ל  פישר  יעקב  ישראל 

ידוע בירושלים) עמד בפתחה של שכונת מאה שערים וירה באקדח במנהיג התהלוכה שפסע 

בראשה, פעולה זו גרמה למנוסת ההמון הערבי והצילה את היישוב היהודי. הרב אהרן פישר 

שילם בחייו על מעשה גבורתו.

 67 נרצחו  נערך טבח שבמהלכו  לחברון, שם  באוגוסט)   24 (שבת,  למחרת  הפרעות התפשטו    

יהודים ובתיהם נבזזו. התוצאה הייתה מחיקת הקהילה היהודית העתיקה שישבה בחברון 

להם  ועזרו  היהודים,  על  הגנו  ערביות  משפחות  של  קטן  מספר  כי  לציין  ראוי  שנים.  מאות 

לברוח מחברון. גם היישוב מגדל עדר בגוש עציון נעזב וננטש לאחר שתושביו הוזהרו על ידי 

ערבים ידידים.

העיתון "חדשות בולטימור" בארה"ב מדווח על טבח חברן בכותרת ראשית

יהדות עזה, אשר הייתה קהילה קטנה בעלת עבר היסטורי ארוך בעיר, התכנסה כולה בבית    

מלון שם התגוננה נגד ההמון הערבי, לבסוף חולצו היהודים על ידי הבריטים, אולם לא הורשו 

לחזור לעיר אלא כדי לקחת את רכושם. לעומת זאת, יהודי תל אביב וחיפה הצליחו להדוף את 

מתקפות הערבים בעזרת פעילי ההגנה וצעירי בית"ר. גם הקהילה היהודית בבית שאן הותקפה 

אבל המשטרה הבריטת הצליחה להגן עליה. הקהילה המשיכה להתקיים עד מאורעות 1936.

קהילות יהודים קטנות בשכם, רמלה, ג'נין ועכו פונו על ידי הבריטים.   

ידי  על  שחולצו  עד  והתגוננו  באורווה  הסתגרו  התושבים  הותקפה.  טוביה  באר  המושבה    

יזרעאלי  חיים  ד"ר   - המושבה  רופא  נהרג  בהתקפה  היסוד.  עד  נהרסה  המושבה  הבריטים. 

ותושב נוסף.

חילצו את  צ'יזיק. הבריטים  - אפרים  נהרג מפקד המקום  בהתקפה  הותקפה.  חולדה  חוות    

התושבים והמקום נעזב ונהרס.

המושבה מוצא הותקפה על ידי ערביי קולוניה. הם פרצו לבית משפחת מקלף ורצחו את רוב    
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המשפחה. הילד מרדכי מקלף שהיה לעתיד הרמטכ"ל השלישי של צה"ל הצליח לברוח עם 

אחיו ואחותו.

המושבה הרטוב הותקפה ותושביה נמלטו ממנה. הערבים שרפו אותה עד היסוד. גם המושבה    

הקטנה כפר אוריה נעזבה, נבזזה והועלתה באש.

ב-28 באוגוסט 1929 בשעה 17:30 פרצו פורעים ערבים לרובע היהודי בצפת שלא היה מוגן.    

מזוינים במקלות ובסכינים הם פרצו לבתים דקרו והרגו את תושבי הרובע והעלו את בתיהם 

באש. ההשתוללות נמשכה 20 דקות והופסקה על ידי המשטרה הבריטית שחשה למקום והרגה 

שניים מהפורעים. מספר הנפגעים היהודים היה 18 הרוגים ו-80 פצועים.

תוצאות המאורעות   

בטבח חברון נהרס היישוב היהודי בחברון. 67 יהודים נרצחו באכזריות והשאר גורשו   �
בידי הפורעים הערביים. בסך הכול 113 יהודים נהרגו ו-339 יהודים נפצעו.

וכינה  הודעה חריפה לאחר המאורעות  פירסם  צ'נסלור  ג'ון  ֶסר  הנציב העליון הבריטי   �
את מבצעיהם "ברברים, אכזרים ורוצחים". שלטונות המנדט הכריזו על השבתה זמנית 

של כל העיתונים הערבים משום שראו בהם אחראים להסתה, לאלימות ולהפרת הסדר 

הציבורי.

הצלחת ה"הגנה" בפעולות ההגנה, במקומות בהם פעלה, העלתה את כוחה.  �

עם זאת, בשל מעשי הרצח והפגיעות המזעזעות, קמו קולות מתוך ההגנה שטענו כי אין   �
לשבת תמיד בחיבוק ידיים וכי יש לנקוט קו תקיף יותר כלפי הצד הערבי. הדבר הביא 

לפילוג שיצר את "ארגון ההגנה ב", או כפי שנקרא לימים ה"אצ"ל". 

סימפסון,  דו"ח  הוגש  שאו,  ועדת  את  הבריטית  הממשלה  זימנה  המאורעות  בעיקבות    �
והוצא לאחר מכן הספר הלבן של פאספילד.

עם חידוש היישוב היהודי בחברון לאחר מלחמת ששת הימים, הוקם מוזיאון הנצחה   �
לחללי הטבח, בבית הדסה שבעיר.

על פי "ויקפדיה"
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים המרומזים בחידות הבאות. את התשובות יש לשלוח למערכת 

עד סוף חודש מנחם-אב. המצליח לענות על חמש חידות יזכה בפרס.

היהדות מחייבת עשייה - זאת מוסכמה שאין עליה עוררין. קל וחומר כשמדובר בבעלי תואר כלשהו. אין 

שררה - יש, ועוד איך, עבדות!! אבל, ניגש נא לעניין עצמו.

היא נולדה לפני כמאה ועשרים שנה בטורקמינסטאן, למשפחת כהנים, וייעדה עצמה לסעוד ולרפא ילדים. 

עם אימה עלתה לארצנו ערב מלחמת העולם הראשונה. מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים שלנו ניצבו 

לפניה שתי חומות בצורות נוספות. האחת, הידועה מאז ומקדם, של החרדים שהרעיון של אישה העוסקת, 

רחמנא ליצלן, ברפואה, לא היה מקובל עליהם. החומה השנייה הייתה של השלטון העות'מאני שגם הוא 

סבר שאישה אינה ראויה לכך. אבל העולה החדשה לא ויתרה. וֵאלו, החרדים, וגם ֵאלו, הטורקים, נאלצו 

לבקש מזור מהצעירה המסורה והעקשנית, ששכנה בעיר הקודש כל ימי חייה, עד לחודש מנחם אב לפני 

בפעילות  עסקה  ונוצרים.  מוסלמים  יהודים,  חולים,  אלפי  ריפאה  הזה  הזמן  בתוך  שנים.  ואחת  שלושים 

ציבורית. זכתה בתואר 'יקירת ירושלים' ובפרס ישראל. התכירוה?

ושאלה נוספת: המדוברת לעיל רכשה את ביתה מאוהב ציון שנטש את ביתו בבירת האימפריה הגדולה אז, 

על מנת לחבור לנופי ארצנו ועירנו. וזאת בסוף המאה התשע עשרה. הוא מונצח בדרומה של העיר, בסמוך 

למנזר מר אליאס, במקום שבו נהג לישב, לבלוע את הנופים מסביב, ולהנציחם בציוריו. מי האיש?

אחרת,  גדולה  אוהבת  שכנה  לעיל,  שצוינו  לשניים  הקשור  בניין  אותו  בחצר  עניין.  באותו  לעניין,  ומעניין 

שנולדה בצפון רוסיה כשנה לפני הרופאה הנזכרת לעיל. היא הייתה בדרכה לאירופה על מנת ללמוד ציור. 

עברה דרך ארצנו, הציצה, ונפגעה! הארץ המתעוררת פרטה על נימי נפשה, והפריטה הזו תורגמה לאותיות 

ולמילים של שירה עברית שכבשו בסערה את הארץ. בין לבין היא 'ניגנה' במעדר בבקעת הירדן הלוהטת. 

מחלת השחפת הגלתה אותה מהבקעה להר. בגינת הבית האמור לעיל מצאה מקלט בשנת 1925. ליבה חדל 

לפעום בהיותה בת ארבעים ואחת, ומקום מנוחתה בנופים בהם עדרה. מי היא העלמה?

בדרך האתרים - מס' 29

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                                     

6

ומעלמה לעלמה: גם היא הייתה אוהבת ציון וגם היא שלחה ידה בציור. למזלה, בעלה עשיר היה ומשפטן 

חשוב היה שנשא אפילו בתואר 'סר'. וכן גם הם מאנגליה - היא העדיפה לצייר את העיר ונופיה מצפונה, 

לכן בנה הזוג לפני כ-110 שנים בניין לעצמו, בניין שנקנה כעבור 15 שנה לצורך הקמת מוסד תרבותי יהודי 

חשוב. מי? מה?

חוזרים אנו לאותה יבשת שממנה עלו ובאו הנשים שהוזכרו לעיל. האימפריה הרוסית חבקה שטחים עצומים 

ואוכלוסיות רבות ושונות. הדת הפרובוסלבית הייתה השלטת ואין פוצה פה ומצפצף. אבל, גם לנפש יש, 

לפעמים, מה לומר. ובחשכת מעמקי רוסיה, וזאת לפני למעלה ממאה שנה החלו לנצנץ אורות של איכרים 

יראי השם במהדורה רוסית. צעדים מהוססים, נהדפים ונרדפים בידי וברגלי נושאי צלב הדת השלטת, גרמו 

למחפשי הדרך ליהדות לנדוד ולחפש מקלט. אוהבי אדמה היו אלה וסופם שהחליטו שאם כבר היהדות היא 

משאת נפשם הרי שהארץ היא יעדם. וכך עשו דרכם לארץ עוד לפני יהודים רבים אחרים! משפחה אחת כזו 

הגיעה תחילה לקובנא, שם נכנסו תחת כנפי היהדות בסיועו של הרב יצחק אלחנן, ומשם לאודיסה ובסיוע 

חובבי ציון הגיעו לארץ. ריח השדה ידעו גם ידעו, ואת התנ"ך בלעו והפנימו. היכן התיישבו?

לאחר הקדמה כה ארוכה הגיע תורכם לספר לנו - ולו רק בקצרנות - אם מכירים אתם מישהו - והיו כמה 

וכמה - למשל: דוברובין, קורקין, זייד - שצמח מאותם שורשים, ומה היה פעלו!

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 27
הורדוס בנה מצודה עם שלושה מגדלים. אחד בעבור פצאל אחיו, השני בעבור אשתו מרים החשמונאית   .1

והשלישי בעבור מפקד רומאי ידידו בשם היפיקוס (של פרשים). הקומפלקס כונה בטעות מגדל דוד. 

היופי  כסמל  מזכירו  השירים  שיר  ומשורר  בנה  המלך  שדוד  המגדל  את  בו  רואה  העממית    האגדה 

כמגדל דוד צווארך, בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי גיבורים (שיר השירים ד:ד) רבותינו 

מבארים את דברי המקרא: ויצא שם דוד בכל הארצות - יצא לו מוניטין בעולם ומה מוניטין שלו? 

מטבען עם מקל ותרמיל - מכאן ומגדל - מכאן.

אבשלום בן דוד - הבן הסורר של דוד המלך, שמרד נגד אביו. המקום נקרא יד אבשלום - על פי פסוק   .2

במקרא: ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך (בנחל קדרון) כי אמר אין לי בן 

בעבור הזכיר שמי ויקרא למצבת על שמו - ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה (שמואל ב: יח:יח).

עמודי שלמה ליד מכרות תמנע כ-25 ק"מ מצפון לאילת נוצרו מאבני חול - בעיקבות פעולות המים   .3

והרוח, בקרבת מקום מצויים מכרות נחושת מצריים שנחשבו בטעות כמכרות המלך שלמה.

מימי  מסורת  פי  על  לחם.  לבית  מדרום  ק"מ   4 גדולות  בריכות  שלוש  של  מערכת   - שלמה  בריכות   .4

הביניים מייחסים את בנייתן לשלמה. נראה שנבנו בימי הורדוס.

אורוות שלמה - החלק הדרומי של הר הבית נשען מאז ימי הורדוס על גבי קשתות היוצרות חללים   .5

תת-קרקעיים. הצלבנים השתמשו בחלק מחללים אלו כאורוות וקראו להם אורוות שלמה. מאוחר 

יותר מולאו האורוות עפר.

ג'יב יוסף ליד קיבוץ עמיעד ליד צומת כורוזים.  .6

גשר בנות יעקב - גשר על הירדן בגליל העליון כ-15 ק"מ מצפון לכנרת. לפי אחת האגדות כאן עברו   .7

יעקב את הירדן בבואן ארצה. כאן עבר אחד הסעיפים העיקריים של דרך הים שבין מצרים  בנות 

וארץ-ישראל ובין סוריה וארצות הפרת והחידקל.

קבר הלני המלכה שהגיעה ממלכת חדייב. הארון שלה נמצא במוזיאון לובר בפריז שבצרפת.  .8

שמות הזוכים בחידון בדרך האתרים 27
יואל קליימן - ירושלים.

אשר חדד - לוד.
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חומר עיוני למדריכה

1. ט"ו באב - אחדות עם ישראל / ד"ר אברהם גוטליב

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים 
יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונין טבילה (מסכת תענית, פרק ד, משנה ח).

רבן שמעון בן גמליאל (השני), הוא הנשיא השישי מבית הלל, מן הדור הרביעי לתנאים בשנת ה-50 לספירה. 

כאן, הוא מתאר את אופיין הייחודי של חגיגות טו באב. מאז ומעולם, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה 

עשר באב וכיום הכיפורים, מעצם היותם ימי סליחה ומחילה.

(א)  יום טוב:  ל ע"ב-לא ע"א), מביאה שישה טעמים להיות חמישה עשר באב  הגמרא (מסכת תענית דף 

יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. (ב) יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. (ג) יום שכלּו [=שפסקו בו] 

בו מתי מדבר. (ד) יום שביטל הושע בן אלה, המלך האחרון בממלכת ישראל בשנים 733-732 לפנה"ס, את 

הפרדסאות - השמירה, השומרים אשר הושיב ירבעם בן נבט, המלך הראשון של ממלכת ישראל המפולגת, 

על דרכים כדי למנוע מעם ישראל לעלות לרגל בשנים 930-912. (ה) יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. (ו) יום 

שפסקו לכרות עצים למערכה, תשש כוחה של חמה והעצים לא מתייבשים היטב ויש חשש לתולעים. 

המשך קיום הדורות בקדושה ובטהרה ב-טו באב, מהווה סליחה ומחילה ביום הכיפורים. ימים טובים אלה, 

הם ימים של אחדות אמיתית עם דאגה עמוקה לזולת. בנות ירושלים יוצאות בבגדים לבנים המסמלים 

צחות וטהרה, בגדים שאולים, וכפי שמדגיש גדול הפרשנים רש"י:

שאולין - שכולן שואלות זו מזו שאפילו עשירות כדי שלא לבייש את מי שאין לו. חשיבות הפרט היא ככלל: 

כולן - כל הנשים שוות, כפי שהגמרא שם (דף לא ע"א) מפרטת. 

יסוד חינוכי ערכי זה מזכיר את מהות מחצית השקל, כפי שנאמר בפרשת 'כי תשא' (שמות ל:טו) העשיר לא 

ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשֹתיכם.

כולם - כל עם ישראל שווים בכפרתם לפני ה'. כל שקל מורכב משתי מחציות. מכאן האחדות לכל רבדי 

העם. לכל פרט יש את אותו ערך.

בנות ירושלים הביאו לשוויון אחדותי מעין זה של מחצית השקל, להראות שאיך שלא יהיה כולן שוות. 

אחדות ערכית שכזו מהווה ימים טובים לישראל, שכן האחדות יוצרת הבנה וזיקה על מישור המצווה של 

אהבת ישראל שבפרשת קדושים (ויקרא, יט:יח): ואהבת לרעך כמוך, על כל המשתמע מכך.

בהמשך, מציינת המשנה שכל הכלים טעונין טבילה טרם לבישתם. מסתבר, שקיים החשד שמא הם טמאים. 

רבי מנחם המאירי (צרפת, המאה ה-יג-יד) מגדולי אחרוני הראשונים, בחיבורו המונומנטלי על הש"ס בית 
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שגם  מפרשים  למשנה,  בפירושו  ה-טו-טז)  המאה  (איטליה,  מברטנורא  עובדיה  ורבינו  אתר,  על  הבחירה 

כאן קיים הטעם האחדותי-הומני-אנושי ולמעשה הטעם היהודי-אמיתי: שלא לבייש את אותן נשים שהיו 

באותו זמן נידות ובגדיהן צריכין טבילה.

הוא  הבסיסי  היסוד  כאשר,  ושוות.  וטהורות  כשרות  ישראל  בנות  עמוק:   - ערכי  יסוד  למדים,  נמצאנו 

וערכיים  טובים  לחיים  הדורות  קיום  המשכיות  ולמעשה,  והמחילה,  הסליחה  מכאן  האחדות-השוויון. 

שבראשם הגינּות יחד עם יראת שמים.

לאחר היתר הנישואין הבין-שבטיים כמתואר שם בגמרא יחד עם הטהרה והקדושה, היו בנות ירושלים 

יוצאות ורוקדות מתוך שמחה בכרמים, כמתואר בהמשך המשנה:

ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך. אל 

תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה: "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא ִתתהלל" (משלי לא:ז). ואומר 

(שם:לא): "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".

בנות ירושלים היו יוצאות במחול בכרמים ואומרות בלשון יחיד אמירה של מוסר השכל לחיים ובפנייה 

ישירה. בחור - כאשר אתה בוחר אשה, הנוי - היופי החיצוני זה לא העיקר הקובע, אלא מה שחשוב זה 

המסגרת - המשפחה. התא המשפחתי - הייחוס עם העשייה החיובית מתוך יראת שמים. המשפחה היא 

הסממן האחדותי שאליו יש לשאוף במסגרת חברתית. בחיצוניות יש לעיתים שקר והבל, ואין היא משקפת 

את העיקר, את הפנימיות. לכן, יש ליישם באופן מעשי מושאל את עצת רבי יהודה הנשיא הוא רבי, ראש 

הדור החמישי לתנאים בשנת 180 לספירה, נשיא הסנהדרין ועורך המשנה, כמובא במסכת אבות (פרק ד 

משנה כ): 

רבי אומר: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, ויש שאפילו חדש אין בו.

בניגוד לדעה אחרת המובאת במשנה, אומר רבי בעצתו, שכמו שאין לקבוע את טיב היין לפי המראה החיצוני 

של הקנקן - הבקבוק אשר הוא נתון בו, כך גם, חוכמת האדם לא נקבעת בהכרח לפי גילו.

אין להסתכל בקנקן - בחיצוניות, אלא בפנימיות - בערכיות.

לסיום, מביאה המשנה תיאור ליום הכיפורים כיום של שמחה:

וכך הוא אומר: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת 

בית המקדש,  בניין  זה   - לבו"  ו"ביום שמחת  זה מתן תורה   - "ביום חתונתו"  ג:יא).  (שיר השירים  לבו" 

שייבנה במהרה בימינו אמן.

יום חתונתו של הקב"ה עם כנסת ישראל זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונים כפי שמדגישים רש"י 

וברטנורא כמובא בילקוט שמעוני (כי תשא שצב). שמחת ליבו של הקב"ה זה בניין בית המקדש השני שנחנך 

תפארת  הרב  שמציין  כפי  ע"א),  ט,  (דף  קטן  מועד  במסכת  בגמרא  כמבואר  שלמה  בימי  הכיפורים  ביום 

ישראל - רבי ישראל ליפשיץ (גרמניה, המאה ה-יח-יט) בפירושו. 

יוצא אפוא, שמאז ומעולם לא היו ימים טובים לעם ישראל כ-טו באב וכיום הכיפורים, שאז אחדות עם 

זו, מהווה את  ישראל מתמקדת בחיצוניות שיסודה פנימיות וערכיות לשם שמים. כאשר אחדות ערכית 

הבסיס החיובי לחיים טובים ואמיתיים על-פי התורה. "חיים שאין בהם בושה וכלימה" כפי שנאמר בברכת 
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החודש שאנו אומרים. בשבת מברכים "חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, 

חיים שימלא ה' משאלות ליבנו לטובה אמן סלה". 

2. בין תמוז לאב - הייסורין באספקלריה יהודית / ליקט שמעון בן יוסף
שתי מגמות לייסורין - האחת - גמול על המעשים, לכפרה...

                            והשנייה - ניסיון מאהדה, להרבות שכר...

אלו אבני יסוד, בהסתכלות של המאמין בעולמו...

הגר"א היה רגיל לדרוש במוסר ותוכחה כל ערב שבת, וכולם שותים בצמא את דבריו.

אחד מתלמידיו, לקח ללב, ברצינות יתירה את התוכחה, עד שהגיע לסכנת נפשות.

לאחר שהבריא, בא להגר"א בתלונה: "אם הייתי מת חס וחלילה, מו"ר, אתה אשם"!!

הגאון צעק בתקיפות, דע לך! מה שאמרתי בדיוק כך! אני מצטער, שלא הוספתי עניין... אם עשיתי כן, 

לא היית נופל למשכבך! ומה הייתי צריך להוסיף?

היה  לא  הבא...  בעולם  ייסורינו  להפחית  יקר,  כלי  הם  הזה,  בעולם  ייסורין  כמה  האדם,  ידע  אם 

מהרהר לרגע, ושמח ביסורין!! המאמין - צריך להיות מאושר ביסוריו... כי הם - מוסר ותרופה, כך אנו, 

לוקים במיעוט דעת.

כך תהיה  רגבים?  הפיכת  צריכה חרישה?  אינה  כלום,  בה,  לזרוע  - שדה שרוצים  דומה  למה הדבר 

מוכנה להצמיח - כן לב האדם, הייסורין חורשים ליבו ומרככים אותו, רק אז הוא מצמיח ישיעות ותבואת 

תשובה.

כוס  אחד:  בפסוק  מרוכזת  חייו  תמצית  למאמין,  ומשל  סמל  המלך,  מדוד  למדנו  והשגחה  אמונה 

ישועות אשא - ובשם ה' אקרא / צרה ויגון אמצא - ובשם ה' אקרא = הכל אחד, בלי מחיצה...

יוחנן  רבי  על  מו"ר,  תלמידיו:  אמרו  מרובים,  ייסורין  בעל  ישראל,  מגדולי  נחום  רבי  על  מסופר 

ויאירו   - וייפסקו. אמר: אספר לכם משל  ייסורין. אמר: "לא הן ולא שכרן" ופסקו, אף אתה בקש  באו 

עיניכם...

פעם ביקש המלך לבדוק סדרי החיים בממלכתו... כולם היו דרוכים, שר בית הסוהר, פחד לעורו כי לא 

היו אסורים בבית הסוהר. יצא לשוק, ביקש עוברי אורח להסכים להיכנס לבית סוהר זמנית, ויקבלו שכר 

רב. וכך היה וניצל... חלפו ימים ואחד מאלו "האסורים" - נתפס בעבירה ונידון למאסר ממושך! למרבית 

הפלא, סירב להיכנס לכלא כי אמר "לא הן ולא שכרן", מוחל טובות, הולך הבייתה.

ביקשתי שתיכנס... הפעם-אחרת, קופת  אני  זכאי,  היית  בעבר  בעולם,  ואמר: שוטה  צחק הממונה 

שרצים מאחריך, על כרחך תשב בכלא!

אם כן נחום - תלמידי, דורות קודמים, היו נקיים מכל עוון ואשמה - הייסורין באו מאהבה - לתת 

שכרם. עלינו לקבלן באהבה, להאמין שהכל בהשגחה.
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מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב

�  לצום יז בתמוז ושאר הצומות (חוץ מט באב ויום הכיפורים) מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

�  מקילים לגבי חולים (ראה קיצור שו"ע, מקור חיים פרק כד ושו"ע או"ח ס' תקמט-תקסט).

�  ימי בין המיצרים - שלושת השבועות:

אין עורכים שמחות בימים אלו. א.  

נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו פרט לשבת. ב.  

לכן:

אין מחדשים בגדים, אין אוכלים פרי חדש, נוהגים שלא להסתפר.

�  תשעת הימים - מ-א באב עד ט באב.

נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין. א.  

נוהגים לא לכבס. ב.  

יש המחמירים רק מהשבוע שחל בו ט באב זהו מנהג עדות המזרח.

�  ערב תשעה באב

לאחר חצות יש הנוהגים לא ללמוד  תורה.

אין אוכלים שני תבשילים: בסעודה המפסקת.

�  ט באב - חמישה עינויים

1) צום מערב עד ערב 2) אסור ברחיצה 3) אסור בסיכה 4) אסור בנעילת הסנדל 5) אסור בחיי אישות.

אין מניחים תפילין ואין מתעטפים בטלית בתפילת שחרית אלא בתפילת מנחה.

� י באב - ממשיכים בחלק ממנהגי האבלות עד צהרי י באב - כי עיקר השריפה הייתה ביום העשירי...                      

דינים
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צומות על החורבן

מקורותאירועי היוםשם הצום 

צום גדליה

ג תשרי

נהרג גדליהו בן אחיקם

הפסקת ריבונות יהודית בימי חורבן בית ראשון.

מלכים ב: כה: כב-כז

מלכים ב: כה: א-בסמך מלך בבל על ירושלים וצר עליה עד רדת חומותיה.י בטבת

ירמיהו נב: ד-ה

יחזקאל כד: א-ב

חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז...יז בתמוז

נשתברו הלוחות

ובוטל התמיד

והובקעה העיר

ושרף אפוסטמוס את התורה

והעמיד צלם בהיכל

מלכים ב: כה - ב-ד

ירמיהו נב: ד-ז

מסכת תענית

פרק ד

מסכת תענית כו

נגזר על אבותינו (דור המדבר) שלא ייכנסו לארץ-ישראלט באב

חרב בית המקדש הראשון על ידי הבבלים 

חרב בית המקדש השני על ידי הרומאים 

נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא

נחרשה ירושלים לאחר החורבן.

מלכים ב: כה: ח-י

דברי הימים ב: לו: יט-כ
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על מה חרבה הארץ?
מקדש ראשון מפני מה חרב?

� עבודה זרה 

� גילוי עריות

� ושפיכות דמים.

תענית תשעה באב מוזכרת לראשונה במקרא בשם צום החמישי, צום על חורבן בית המקדש הראשון. בספר 

זכריה בסוף תקופת גלות בבל, בתקופה שבה החל כבר להיבנות בית המקדש השני.

בספר זכריה מתוארת משלחת מבבל שנשלחה אל כוהנים ונביאים של ארץ ישראל עם שאלה לגבי עצם 

המקדש  בית  ובניית  ציון  שיבת  לאור  הראשון  המקדש  בית  חורבן  לאחר  נהגו  שבה  באב  תשעה  תענית 

השני.

"...האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים" (זכריה ז, ג). הנביא ענה להם (ראה זכריה 

ז: ט-יא) שהתענית אינה רק על חורבן הבית בפני עצמו אלא גם על הסיבות המוסריות שהביאו לחורבנו. 

בהמשך מנבא זכריה על הפיכת ארבע צומות החורבן לימי שמחה והודיה.

...צום הרביעי (יז בתמוז) וצום החמישי (תשעה באב), צום השביעי (צום גדליה) וצום העשירי (עשרה בטבת) 

יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים (זכריה ח: יח-יט).

מקדש שני מפני מה חרב?

� אף על פי שהיו עוסקים בתורה, במצוות ובגמילת חסדים, 
נחרב בגלל שנאת חינם.

ללמדך: ששקולה שנאת חינם כגד שלוש עבירות: עבודה   �
זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט:).
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לוח המודעות מס' 168

תשבץ תמוז-מנחם-אב/ מאת שילה הרשושנים
בתשבץ זה מופיעים מושגים הקשורים לפרשות השבוע ולהפטרות הנוגעות לחודשי אותה חוברת, וכן למועדים מיוחדים בחודשים 

אלה (מצוינים בתוך הסוגריים).

קהילתי  ויישוב  התנחלות  הייתה   (1 במאוזן: 
בגוש קטיף שברצועת עזה; 6) המקום אליו ברח 
יפתח הגלעדי מפני אחיו (הפטרת פרשת חוקת); 
בארצות-הברית;  מדינה   (12 מצבת-זיכרון;   (11
טורף  בעל-חיים   (17 תגר;   (15 אביון;  עני,   (14
ממשפחת החתוליים; 18) שכונה בירושלים; 20) 
אחד   (21 חוקת);  פרשת  (הפטרת  מנהיג  ראש, 
לארץ- ייכנס  לא  שמשה  שהתנבאו  השניים  מן 

אליה  ישראל  את  יכניס  נון  בן  ויהושע  ישראל, 
(במדבר יא, ספרי פיסקא בהעלותך); 23) ראשי-

החיים;  נוזל   (24 ראשי-תיבות;  של  התיבות 
מכשיר   (28 ואתחנן);  פרשת  (הפטרת  טיפה   (26
השתקפות; 29) קול פעיית הצאן; 30) שליח; 32) 
לקוח  (שמו  לירושלים  הסמוך  ישוב   (33 צמית; 
של  סוג   (39 תן;   (37 ואתחנן);  פרשת  מהפטרת 
 (41 תותבת;  רגל   (40 בלק);  (פרשת  זרה  עבודה 
הצלחה  זכייה,   (43 חוקת);  (פרשת  מואב  גבול 
גדולה; 45) מוט גבוה בספינה (כ"מ); 46) נדוניה; 
גדול   (49 סין;  בדרום  מקורו  טרופי,  פרי  עץ   (48
מפרשי המקרא והתלמוד (ר"ת); 50) וילון, כינוי 
בו  שאין   (51 ואתחנן);  פרשת  (הפטרת  לשמיים 
נשמה; 53) מושב הממוקם בין קרית-גת וחברון, 
מבבל  שעלה  הסנהדרין  נשיא   (54 ב-1981;  נוסד 
מתייחס  לפנה"ס),  הראשונה  המאה  כ:,  (סוכה 
בגד-  (59 ברכה;  אחר  נאמרת   (57 דוד;  לבית 

שרד; 61) ממראות ירמיה הנביא (הפטרת פרשת 
מטות); 64) הפרק בישעיה ממנו לקוחה התחלת 
עתיקה  עיר   (65 באב;  בתשעה  מנחה  הפטרת 
 (67 יט);  (יהושע  טבריה  בסביבות  יהושע,  מימי 
עצר  זה  בכלי   (68 הגוף;  של  החיצונית  השכבה 
פינחס את המגפה (פרשת בלק); 70) עם; 71) אבן 
קשה (תהילים קיד); 73) כהן במקדש שילה שהיה 
התנחלות  על-שמו  שמשון,  אחרי  ישראל  שופט 
הסמוכה לשילה שבשומרון (שמואל א א-ד); 75) 
 (76 מסעי);  פרשת  (הפטרת  שומם  מקום  מדבר, 

מלך יהודה האחרון (מלכים ב כד).

במאונך: 1) גורל; 2) צמוד, קשור; 3) נותר (הפטרת פרשת בלק); 4) אבן טובה (מגילת אסתר א); 5) מידת הלח (שמות כט); 6) אחת 
מצורות האנרגיה; 7) שמח; 8) אמצע היום; 9) צבע המביע אופטימיות (כ"מ); 10) אחד התשלומים שהמפתה משלם (כתובות מב.); 
13) אחד מנשיאי השבטים, הוא שלומיאל בן עמישדי (ילקוט שמעוני פרשת פינחס); 16) עיר שאינה מוקפת חומה (ויקרא כ"ה); 19) 
מורד, שטח משופע; 22) נתיב שבו הלכו בני-ישראל ממדבר סיני לארץ כנען (פרשת חוקת); 24) כינויו של רבי יהודה ליווא בן בצלאל 
(1520-1609), מגדולי "האחרונים", בין חיבוריו התורנים: "תפארת ישראל" ו"באר הגולה" (ר"ת); 25) באמצעותו נענש עבד עברי על 
רצונו להמשיך ולהיות עבד (שמות כא); 27) אחד האנשים שהנחילו את ארץ-ישראל (פרשת מסעי); 29) סעד, תמיכה; 31) כינוי לארץ-

ישראל (הפטרת פרשת עקב); 34) סוג של קוף; 35) חוסר-טעם, בערות (ירמיה כג); 36) יהודי שברח ב-1944 מאושוויץ, ועל-סמך 
עדותו ועדות חברו נודע על המתרחש שם במחנה-הריכוז, ועל הכוונה לרצוח את יהודי הונגריה, עדות שנשלחה לשוויץ ולא נעשה בה 
שימוש; 38) עץ מקראי (הפטרת מנחה של תשעה באב אצל האשכנזים); 40) עיר בפולין, מקום כהונתו של "השרף", האדמו"ר רבי 
מנחם מנדל מורגנשטרן (ה'תקמ"ז-כב בשבט ה'תרי"ט; 27-1787 בינואר 1859); 42) יישוב תורני לאומי, הוקם ביום העצמאות ה-43 
למדינת ישראל (תשנ"א), נקרא על-שם מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא, המכונה "אבי דור הכיפות הסרוגות" (כא בשבט ה'תרע"ג-יט 
בכסלו ה'תשנ"ו; 29 בינואר 12-1913 בדצמבר 1995); 44) גלאי, הממיר ערכים פיסיקליים לאותות אלקטרוניים; 46) ריקבון (ישעיה 
ג'); 47) גבוה; 50) כלי קיבול למים (הפטרת פרשת ואתחנן, שבת נחמו); 52) בהמה ממשפחת הבקר, ג'מוס; 55) מעצמות הפנים; 56) 
כלל המידע התורשתי באורגניזם המקודד בדנ"א; 58) ביום שלאחר זה; 60) חופש; 62) צעיף לכיסוי הפנים; 63) פורק-עול, איש חמס 
(ירמיה ז); 64) אחוזה, קניין (במדבר טז); 66) פירות בגמר הבשלתם (ירמיה מ); 69) חלק ממערכת העיכול; 70) יהיר; 71) שיש נשמה 

באפו; 72) גזל, חמס (הפטרת כי תבוא); 74) אות באלפבית האנגלי.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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א. ימי בין המצרים

1. השליח האילם
מבנה

� שתי קבוצות של משחקים יושבות זו מול זו.

� כל קבוצה שולחת שליח אל מנחה המשחק, המוסר לשליח פתגם ידוע, אימרה, או שם של יצירה, ספר 
או תמונה (למשל: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וכו').

מהלך המשחק

השליחים ניצבים במרכז, גב אל גב ופותחים בהצגה אילמת, תוך זמן קצוב בפני קבוצותיהם באמצעות   �
סימנים ותנועות מוסכמים. בסימן מוסכם מציינים את הכוונה לספר או לפתגם - לאחר מכן מורים 

באצבעות את מספר המילים שמהן מורכב המשפט. גם את סדר המילים שמהן מורכב המשפט מציינים 

באמצעות אצבעות.

� אצבע אחת - מילה ראשונה.

� שתי אצבעות - מילה שנייה, וכו'.

� משנסתיימה ההקדמה מתחילים להציג בפנטומימה כל מילה.

סיום

הקבוצה שמפענחת ראשונה את פשר ההצגה ומוצאת את הפתגם, או שם היצירה זוכה בנקודות.

הקבוצה המנצחת היא זו שמצליחה לפתור את מרבית המושגים.

הערה

מהן  אחת  כל  ולהציג  לאותיות  מילה  כל  ל"פרק"  אפשר   - האילם  ההסבר  את  תופסים  הצופים  אין  אם 

בנפרד.

סימנים מוסכמים

כפות הידיים פרושות וצמודות זו לזו - שם הסיפור.

תנועת ידיים לצדדים - פתגם.

"לחתוך" את אמת היד באמצעות כף היד השנייה - לפרק את המילים.

פעולות
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2. מצא את ארבע המילים
בשבת שלפני ט באב קוראים את הפטרת                                                                     ישעיהו                                          א.  

עליהן עבדו בני ישראל את האלילים  ב.  

האיש צם. כבר זמן רב לא שתה ולא ג.  

השלם את הפסוק: "דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל                                           (איכה א, ד) ד.  

לכל אות מספר מתאים. רשום ליד כל מספר את האות שלו.

_____   .8  _____   .7  _____   .6  _____   .5  _____   .4  _____   .3  _____   .2  _____  .1

_____ .16  _____ .15  _____ .14  _____ .13  _____  .12  _____ .11  _____ .10  _____  .9

רשום במשבצות למטה את האותיות המתאימות, ותקבל אימרה:

3. למי מגיע המחסן (פעילות לנוער במשמעות הרעב)
מיבנה הפעולה

המדריך יהפוך את הקבוצה לבית משפט. המדריך ישמש כסדרן בית המשפט. יש למנות שופט, נציג תקופת 

השואה, נציג תקופת המצור על ירושלים וצוות חבר המשובעים (נספחים ב-ה).

כל אחד מחבר המושבעים יקבל 2 פתקים: צהוב  (לטובת נציג השואה)

                                                                    חום    (לטובת נציגת חורבן) 

לאחר קבלת ההחלטה יש להרים את הפתק לטובת הנציג הנבחר.

30
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הנך שופט בית המשפט. הקרא לחבר המושבעים את תיאור המקרה המופיע לפניכם.

היום התכנס בית המשפט כדי לדון בסוגיה הבאה: באחד ממקומות העיר נמצא מחסן ענק המכיל מזון 

בכמות היכולה להספיק למאות אלפי אנשים לתקופת שנים ארוכה.

אומנם מצבה הכלכלי של המדינה אינו הכי טוב, אך הוחלט בישיבת בית המשפט כי יש להעניק, את האוכל 

לאחת מתקופות הרעב הקשות שפקדו את עם ישראל.

בית המשפט חיפש באילו תקופות היה הרעב קשה מנשוא ומצא, כי שתי תקופות היו נוראיות לעם ישראל: 

האחת: המצור הקשה על ירושלים על ידי הרומאים.

השנייה: השואה הקשה שהתחוללה באירופה לפני כשישים שנה.

בית המשפט חיפש ומצא שני נציגים שיעמדו לפניכם היום ויציגו את עמדתם.

ראשונה תופיע בפני בית המשפט נציגת העיר ירושלים הנתונה במצור על ידי טיטוס - בתו של נקדימון בן 

גוריון, ולאחריה יעלה הילד יוסל'ה אוד מוצל מהתופת הנאצית.

חבר המושבעים מתבקש להקשיב היטב לדוברים לשקול את בקשתם ובסוף הדיון להכריע בסוגיה.

המקרים אשר יוצגו לפניכם קשים. החלטה שלכם חשובה בהחלט.

בתו של נקדימון בן גוריון

שלום לכם יהודי ארץ ישראל. אני, בתו של נקדימון בן גוריון, כן אתם בטח זוכרים או ששמעתם על אבי. 

אבא היה אחד מחשובי ועשירי ירושלים. היה כן, ומשום כך באתי אני אליכם.

רוצה אני לספר לכם על הרעב הקשה שמתחולל בעיר. רעב קשה עד שאני בתו של נקדימון שכף רגלי לא 

דרכה בשוק מחפשת כעת גרגירים בגללי הבהמות. והכסף שהיה לאבא התמוסס כמו לא היה.

הכל התחיל מהשונאים הללו, הרומאים ובראשם טיטוס שהחל את המצור על ירושלים. אין יוצא ואין בא. 

וכשכבר חשבנו להתלכד החלו המלחמות הפנימיות בינינו היהודים עד שבא ראש הבריונים אבא סיקרא בן 

בטיח ושרף את מחסני האוכל.

המצב קשה, אנו מרתיחים קש במים ושותים, צואת הבהמות היא לנו מעדן, נשים מבשלות ילדיהן ואוכלות 

בשרן. אתם מבינים את הילדים שלהם. אוי ריבונו של עולם ראה מה היה לנו.

ועכשיו פונה אני אליכם בשמם של כל תושבי ירושלים ובראשם רבן יוחנן בן זכאי, אנא תנו לנו את מחסן 

האוכל, הניחו לנו לקבלו. ואולי אוכל זה יצליח להעמיד אותנו על רגלינו ולהשיב מלחמה לשונאינו, אנא 

מנעו את חורבן הבית, את היציאה לגלות, כן מנעו את הבכייה לדורות. בידיכם למנוע את השריפה הגדולה, 

בידיכם למנוע את חורבן הבית. אנא.

יוסל'ה

שלום, אני... קוראים לי יוסל'ה. ואני בן שמונה וחצי עוד חודשיים. נכון, לא רואים, ותמיד חושבים אותי 

ליותר קטן. אתם יודעים למה? כי כבר שבוע לא טעמתי כלום. אתם יודעים מהו שבוע שלם בשביל ילד קטן 

כמוני? אתם מבינים? אנשים מתים מרעב ברחובות ולאף אחד זה לא איכפת. האמת כן איכפת לנו אבל 

מה נעשה אנו לא יכולים לדאוג לאחרים אנחנו חייבים להציל את עצמנו. הם רוצים שנמות ברעב ככה הם 
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מחסלים אותנו הנאצים, ימח שמם. ואם לא ברעב אז הם שורפים אותנו, יורים בנו ותולים אותנו. תנו לנו 

את האוכל תנו לנו להתחזק ונוכל להשיב מלחמה. אנחנו רבים יותר מהם. נוכל להתנגד רק אם יהיה לנו 

את הכוח הגופני, רק אם נוכל להעלות עוד קצת בשר על שלדי גופותינו.

נכון, בת נקדימון צודקת אולי אפשר למנוע את החורבן אבל... תבינו מה שיקרה אצלנו אם תתנו לנו את 

לאנשים  ויהיו  שיגדלו  קטנים  ילדים  והכי חשוב  זקנים  נשים,  גברים,  יהודים  מיליון  שישה  יציל  האוכל 

בזכותכם.

נכון ירושלים חשובה אבל פיקוח נפש מה יותר חשוב ממנו?

תנו לנו את האוכל והצילו אותנו מהשמדה. יהודים רחמנים בני רחמנים, הצילו אותנו את אלה שעדיין 

בחיים שנהיה פה לספר לכולם על התופת הנוראה תנו לנו את האוכל בבקשה.

סיכום הפעולה: שני הנציגים שהופיעו לפני בית המשפט מתארים מצבים משתי תקופות קשות ונוראות. 

הדילמה היא קשה וגדולה. יהיו מהחניכים שיצדדו בצד זה או בצד השני ויהיו שיאמרו לחלק לשניים את 

המחסן. החניכים צריכים להבין, כי כל החלטה של חבר המושבעים לא תשנה את ההיסטוריה "מה שהיה 

הוא שיהיה". הסיבות למצור והגלות רבות. הנביאים ובראשם ירמיהו מתארים, זועקים ומזהירים, אך 

העם היה בשלו.

לפני תקופת השואה היו רבים אשר קראו, הפצירו והזהירו את יהודי אירופה כי משהו רע עומד להתחולל, 

אך הגלות הייתה מוטבעת עמוק ביהודים.

הקב"ה הביא על עם ישראל את האסונות האלה בעיקבות משהו. אין אנו רוצים להיכנס לדיון מהו הדבר 

שהביא לאסון, אלא להדגים לחניכים את הקווים המאוד דומים ברעב, בשתי התקופות. רעב שבסופו של 

דבר הביא להרס איום ונורא. 

על פי חוברת הדרכה של תנועת עזרא, מחוז ירושלים
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4. "מה הקשר?"
הוראות המשחק

� מציירים על לוח בריסטול גדול את הצורה הבאה, וכותבים עליה את שכתוב:

� כל מספר מייצג נושא.

� לוח זה יהיה תלוי על הקיר עם תחילת המשחק.

� מלבד זאת, המדריכה תכין שישה חלקי בריסטול היוצרים יחד את המעגל החיצוני.

המדריכה רושמת מאחור את הנושא המסוים שהמספר מייצג. מחלקים את החניכים לשש קבוצות וכל 

קבוצה מקבלת אחד הנושאים.

לנושא מצורפת פעילות (הצגה, ריקוד, סיפור וכדו'). כל קבוצה תכין בנפרד את משימתה. אחר כך החניכים 

יציגו את הפעילות בפני כל החניכים והללו יצטרכו לגלות מהו הנושא. כשכל הקבוצות הציגו, יניחו את לוח 

הבריסטול (שהיה תלוי על הקיר) על הרצפה. כל קבוצה תניח את חלק הבריסטול שקיבלה, אבל הפעם על 

צידו ההפוך (שעליו רשום שם הנושא) על הבריסטול שברצפה.

כל הקבוצות יחד ינסו להבין מהו הנושא המרכזי שכלל ששת הנושאים הקטנים רומזים עליו.

הערה: אם הקבוצה קטנה, ולא ניתן לחלקה לשש, או אין ההצעה מתאימה מכל סיבה אחרת, ניתן לשחק 

במשחק בדרך אחרת: חניכים נבחרים מראש להציג את הנושאים ושאר חניכי הקבוצה מנסים לגלות מהו 

הנושא. או, בכל פעם נבחר נציג מהחניכים לגלות מהו הנושא המוצג.

הנושאים

חניכים רוקדים ריקוד לקצב נעימה. כל חניך מביא בצעדי ריקוד קוביה שהיא כעין "אבן למקדש". על   .1

רקע ריקוד הבנייה, משמיעים את סיפורו של ניקנור ושעריו (קריין קורא את הסיפור הנמצא במסכת 

יומא לח).

הצגה: עולים לרגל בשירה, במחולות ובתופים. מגיעים ללוויים והם שרים את אחד משירי המעלות   .2

במנגינה המוכרת לכולם.

הנושא: חוויות מהמקדש.  

הצגה: חיילים פורצים ברעש, שורפים את בית המקדש (השריפה נעשית באופן דמיוני ובפנטומימה)   .3
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תוך כדי כך מקריאים:

� בתאריך אחד לשניהם זה קרה

� האוייבים לא הותירו קורה על קורה

� הכל נהיה לאפר ואבק

� ובכך הסתיים כל המאבק.

� תיאור תהלוכה של "רומאים" הלוקחים איתם את המנורה לרומי.

המנורה  את  שלוקחים  ומספר  שאירע,  מה  על  ונאנח  כפיו  סופק  מהצד,  עומד  יהודי  ראייה  עד   �
לרומי, כאות ניצחון על היהודים.

הנושא: החורבן (ראה אגדות החורבן - ספר האגדה).  

מעמד של חתונה. מבצעים את הטקס בקצרה, ללא ברכות. אחר כך החתן שובר כוס ושרים "אם   .4

אשכחך ירושלים..."

אדם צובע את ביתו ומשאיר בקיר טפח על טפח לא צבוע. אשתו אומרת: "היי! שכחת חתיכת קיר לא   

צבועה כאן". הבעל: זה בכוונה. זהו המנהג וכל זמן שירושלים חרבה צריך לעשות כן.

הנושא: זכר לחורבן.  

יהודים יושבים על הארץ. אחד מהם קם ואומר: "אני רוצה להתפלל, התוכלו לומר לי באיזה כיוון   .5

ארץ-ישראל כדי שאפנה לשם בתפילתי?"

מצביעים לו על כיוון מסוים. לפני שהוא מתחיל להתפלל אחד אחר נאנח בקול רם ונזכר (בקול) בזמן   

שהיו פונים לירושלים. ומי שגר בירושלים פונה לבית המקדש.

המשימה: על החניכים לדלות קטעים בתפילה שבה מבקשים לשוב לציון, וכיסופים לארץ-ישראל. כל   

אחד מדקלם קטע אחר. ואחד המציגים יקרא תיאור הרגשתו של יהודי בגולה.

הקריין: היכן הם כעת ומהו הנושא?  

הנושא: הכיסופים לארץ-ישראל.  

יוחנן בן זכאי אומר: אם הייתה  (בדיבור או במעשה) את הפתגם: רבי  הצגה: שני חניכים מציגים   .6

נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך: הרי לך המשיח!

בא ונטע את הנטיעה, ואחר כך צא והקבילו.  

הגדולה  הפנים  קבלת  וזו  מהגאולה,  חלק  היא  בארץ-ישראל,  בנייה  שנטיעה,  להסביר  (למדריכה:   

ביותר של פני המשיח).

הקראת פתגמים על המשיח (על ידי שני חניכים נוספים), כגון: אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח   

מישראל. או אין משיח בא אלא בתשעה באב.

הנושא: המשיח.  
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הקשר בין נושא לנושא הינו די ברור ומובן, המקשר בין המשיח לבניין המקדש, הוא: שבימות המשיח, בעת 

הגאולה ייבנה בית המקדש השלישי שלעולם לא ייחרב!

הנושא הכללי הוא: מחורבן לגאולה.

על-פי "לקוממיות", מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו 

סדנת נשים לפיתוח אמצעים חינוכיים ליד ישיבת "שבי חברון"

 

5. בניית הכותל - משחק זיכרון
מטרת המשחק

� הכרת מידות טובות שבין אדם לחברו.

� בנייה במשותף של הכותל המערבי בעזרת "אבנים".

� כל אבן היא כרטיס שהמדריך הכין מראש, ועליו כתובה מידה, כגון: צדקה לעניים, יחס לחבר, כיבוד 
הורים, הכנסת אורחים, עזרה לזולת, בניית אופי וכדו'.

לקראת הפעולה המדריך יבקש מחניכיו להכין סיפור קצר, מחיי יום-יום, על אחת מהמידות המנויות   �
הכרטיסים  את  להתאים  כדי  המשחק  לפני  הסיפורים  את  לאסוף  המדריך  על  מידות).  (כ-10  לעיל 

לסיפורים.

מהלך הפעולה

� המדריך מחלק את הכרטיסים על הלוח והופכם כך שלא יראו את הכתוב.

� יש לחלק את הקבוצה לשתיים.

� כל חניך בתורו מקריא את הסיפור ומרים את כרטיס המידות בכדי להתאים את הכרטיס לסיפור - אם 
מתאים מצמיד את הכרטיס לכותל - אם לא - מחזירו למקומו.

� אם מצליחה הקבוצה להתאים את המידה היא זוכה בכרטיס.

� אם מצליחה הקבוצה בפעם הראשונה, זוכה ב-3 נקודות.

� אם מצליחה בפעם השנייה היא מקבלת 2 נקודות בלבד והתור עובר לקבוצה השנייה.

� הקבוצה המנצחת היא זו שצברה את מירב הנקודות.

דוגמאות לסיפורים

נער רעב בישיבה ביקש לאכול מנת פודינג נוספת. כשננזף על כך, כעס והפיל את כל הסיר על הרצפה. הודיעו 

לנער שגורלו ייחרץ על ידי הרב אריה לוין המשגיח.

פודינג?   אוהב  שהוא  נכון  זה  והאם  מעשיו?  על  מתחרט  הוא  האם  שאלו  המשגיח  זצ"ל,  לוין  אריה  הרב 

וכשענה בחיוב הזמין אותו לאכול פודינג ביחד אתו.

(בניית אופי))
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תלמיד בכיתה גילה שאחד מחבריו שכח את ארוחתו בבית ונתן לו חלק מהמזון שהביא עבור עצמו.

(ויתור ועזרה לזולת)

תלמידים הבינו שחברם חולה זמן ממושך. הרבו לבקרו, לעודדו וללמוד עמו.

(ביקור חולים)

דוגמאות ממקורות חז"ל

אמרו עליו על ר' יהודה בר עילאי שהיה נוטל בד של הדס (ענף מעץ הדס) ומרקד לפני הכלה ואומר: "כלה 

נאה וחסודה" (כתובות ט"ז) וכן נוהגים בימינו.

(מילה טובה ומשמחת)

על פתח החנויות (כשיש לאדם כסף להזמין את חבריו) מרובים אחים ואוהבים ועל פתח העוני לא אחים 

ולא אוהבים (שבת לב) 

(עזרה לחבר)

שנה רבי שמעון בן יוחאי: משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה. נטל אחד מהם מקדח והחל קודח תחתיו 

והתחיל לפרוץ פרצה בדופן הספינה הגובל בתאו. אמרו לו חבריו: מה אתה עושה? אמר להם: מה איכפת 

לכם לא תחתי (בתאי) אני קודח? אמרו לו: המים עולים ומציפים את הספינה...

(התחשבות בזולת)
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6. מנהגים לזכר החורבן
המדריך ישאל את החניכים:

� "אלו מנהגים אתם מכירים העוסקים בזכר החורבן?"

  המדריך ירשום את תשובותיהם על הלוח או על בריסטול, ואחר כך יאמר:

� לפניכם רשימת מנהגים לזכר החורבן. זהו ברשימה זו את השירים המתחברים למנהגים אלו.

� שבירת כוס על ידי החתן מסמלת שאין שמחתנו שלמה ללא ירושלים ובית המקדש ואומרים תחת 
החופה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" - דברי תנחומים הנאמרים לאבל.  �

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה" - סיום ההגדה של פסח ותפילת יום הכיפורים.  �

"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו... וקרב פזורנו מבין הגוים ונפוצותינו כנס   �
מירכתי ארץ והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם" - מתוך תפילת 

מוסף לשלוש רגלים.

"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה" - תשעה באב ועוד שלושה ימי צום נקבעו בלוח   �
השנה לזכר חורבן ירושלים ואובדן העצמאות.

ההפכה...  מתוך  צאי  קומי  מלוכה  עיר  מלך  מקדש  נקבלה...  שבת  פני  כלה  לקראת  דודי  "לכה   �
התנערי מעפר קומי התעוררי התעוררי... ונבנתה עיר על תלה..." שיר על השבת וירושלים, מתוך 

תפילת קבלת שבת.

"יבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה".  �

"ואפק ית עמך מגו גלותא" (=והוצא את עמך מתוך הגלות) - מתוך זמירות שבת.  �

על פי לקט הפעלות בנושא בין המצרים, משרד החינוך - מינהל חברה ונוער
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ב. קיץ

1. סיפור חם לקיץ
שנקרה  מי  וכל  חבריו  שכניו,  משפחתו,  על   - העולם  כל  על  כעס  ולכן  תמיד  מקופח  עצמו  חש  ג'קי 

בדרכו.

הוא חלם להיות מהנדס, אך מצב כלכלי קשה מנע זאת.

ותסכולים. העבודה  זה מקור לכעסים  וגם  זבל.  נהג של משאית  - להיות  נותר למי שלא למד?  מה 

המלוכלכת והקשה ובעיקר בעיות חניה ליד ביתו. קשה לתמרן משאית גדולה בין מכוניות קטנות, ודבר 

יומיומי זה העצים את מיפלס העצבנות והכעס.

היה לו חלום אישי, כבר מגיל 6, לנהוג במכונית מפוארת וחדשה.

מה רבה הייתה תדהמתו, כאשר ביום קיץ חם, אחרי פקקים ועיכובים בכבישים, הגיע לביתו והנה על 

מגרש החנייה שלו, חונה ברוב חוצפתה מכונית קטנה, יפה, חדשה ומבריקה.

הכעס הרקיע שחקים ואחרי שצפירות רמות לא הועילו, החליט להגן על כבודו, וכיבד את ה"אורחת 

החצופה" בציפוי זבל מתוך המכונית.

מרוצה ממעשהו עלה לביתו, והנה... אורחים בבית, בני משפחה וחברים, חוגגים לו יום הולדת 50 

בשעה טובה.

לאחר ברכות ואיחולים שאלו חמיו "אתה לא אומר כלום על החנייה התפוסה?", "אני לא אומר, אני 

עושה!" - ענה ג'קי - "כיבדתי אותה במנת זבל הגונה ונראה שיעיזו לחנות שם שוב!"

מה עשית?! - הן זו מתנתנו ליום הולדתך!" 

נסו לשער את תגובתו. ומהי תגובתכם?
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2. תרגיל החמורים
שיתוף  אי  במצבי  חמורים  צמד  של  תרשים  מקבלת  קבוצה  כל  קבוצות.  למספר  מתחלקת  הקבוצה   �

פעולה ושיתוף פעולה ביניהם (ראה איור).

� כל קבוצה מתבקשת לתאר את ששת המצבים שבהם מתוארים שני החמורים - בשיר, בפתגם, בסיסמה, 
בסיפור, בהמחזה, בפנטומימה. כל קבוצה מביאה את יצירתה בפני כל המשתתפים.

� תולים את היצירות על הלוח. מקיימים שיח על הנושא של שיתוף פעולה, ומגבשים מסקנות.
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3. שבת אחים גם יחד - הקבוצה
כוחה של הקבוצה נבנה מתרומתו הסגולית של כל אחד מחבריה. עם זאת, הקבוצה מעשירה כל פרט בתוכה 

ותומכת בו הן ברגעי שמחה והתלהבות והן ברגעים קשים, כולל בשלב הפרידה.

חלק זה מציע הפעלות התורמות לבניית הקבוצה ולגיבושה.

הפעלה: היכרות ראשונה
מטרת הפעילות היא ליצור מפגש ראשוני בין חברי הקבוצה, לאפשר לכל חניך להתבטא ולהצליח לפחות 

בתחום אחד שבו הוא חזק.

במשחקים  לפתוח  מומלץ  עצמם.  על  מספרים  החניכים  שבהם  היכרות  במשחקי  לפתוח  נהוג  כלל  בדרך 

ילמדו  הקבוצה  חברי  של  האישיים  הפרטים  שאר  את  רעהו.  עם  איש  ועובדים  נפגשים  החניכים  שבהם 

החניכים במפגשים הבאים.

מהלך ההפעלה 
הצג את עצמך וקבל בברכה את חניכיך החדשים. הסבר את מהלך ההפעלה ואת מטרתה (את ההסברים 

למה שקרה בהפעלה עצמה תוכל לתת גם בסוף ההפעלה). ציין שבסוף ההפעלה יתקיים משחק קבוצתי 

- תחרותי אשר יעסוק בשמות חברי הקבוצה, ולכן על כל חניך ללמוד את שמות חברי הקבוצה.

לפני כל משימה בקש מהקבוצה לתחלק לזוגות. חשוב שלכל משימה יווצרו זוגות בהרכב שונה, ושני חניכים 

לא יצטרפו זה לזה פעמיים במהלך הפעילות.

לאחר החלוקה לזוגות הסבר את המשימות לתחרות בין הזוגות.

הצעות למשימות
בניית מגדל מ"אבנים"

הכנה: מספר גדול של קוביות בגדלים שונים.

המשחק: הצב את הקוביות בערימה במרכז החדר וסמן עיגול מסביב לערימה. אסור לחניכים להיכנס לתוך 

עיגול זה. עם הינתן הסימן, על כל זוג לבנות במשך דקה אחת את המגדל הגבוה ביותר מהקוביות שבמרכז 

יותר משתי קוביות בבת אחת מתוך הערימה. הצע לחניכים שלפני  - אסור לחניך לקחת  החדר. המגלה 

בניית המגדל יקדישו כמה שניות לתכנון עבודתם.

מנצח: הזוג שהצליח לבנות את המגדל הגבוה ביותר.

מעבר מכשולים בזוגות

הכנה: חבלים באורך מטר אחד כמספר הזוגות בקבוצה.

מכשולים שונים: ספסל, כיסאות, חבל ארוך ומתוח לאורך החדר וכדומה.

המשחק: פזר את המכשולים השונים לאורך החדר. הזוגות יעמדו בקו ההתחלה, כאשר רגלו הימנית של 
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האחד קשורה לרגלו השמאלית של השני. עם הינתן האות יהיה על כל זוג להגיע לקצה השני של החדר תוך 

מעבר המכשולים.

מנצח: הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום כשרגליו קשורות.

הערה: תוכל להקשות על החניכים בכך שתקבע באיזה אופן יש לעבור את המכשולים: מתחת לקו המתוח, 

בקפיצה מעל הספסל, בזחילה מתחת לכיסאות או בהליכה לאורכם.

מעבר כיסאות

הכנה: מספר כיסאות כמספר הזוגות כפול שניים.

המשחק: תן לכל זוג שני כיסאות. העמד את כל הזוגות עם כיסאותיהם בצד אחד של החדר מאחורי קו 

ההתחלה. בהינתן האות על הזוגות להגיע לקו הסיום (בקצה השני של החדר) רק על ידי ישיבה בכיסאות, 

כלומר בלי לגעת בידיים ברצפה. זוג שאחד מחבריו יגע ברצפה, יחזור לקו ההתחלה.

מנצח: הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום.

ארץ - עיר - חי - צומח

הכנה: ניירות כמספר הזוגות, עפרונות כמספר החניכים.

המשחק: שחקו את המשחק המוכר לכם, אלא שהפעם העבודה תהיה בזוגות.

מנצח: הזוג שאסף מספר נקודות מירבי.

משחק כדור "מה שמי"

הכנה: שני כדורי נייר גדולים.

המשחק: עמדו במעגל. כדור אחד תן לאחד החניכים וכדור שני השאר אצלך.

(של הזורק). החניך  יזרוק את הכדור שבידיו לחניך אחר במעגל ובתוך כך יאמר את שמו  כל אחד מכם 

שאליו נזרק הכדור יתפוס אותו וימסור אותו הלאה. חניך שלא יצליח לתפוס את הכדור - יקבל נקודה 

לחובתו.

מנצח: החניך שלחובתו מספר נקודות החובה הקטן ביותר.

מתוך: לקט נבחר של הפעלות "חוויה קיצית", בהוצאת משרד החינוך, מינהל חברה ונוער 
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת חוקת

ארבע נקודות מדגישות בשריפת פרה.  .1

סדר את המשפט: לכו יכל תפוח ראש.  .2

הכניס לתוך נוזל, בשינוי - נראה מעל כולם או שם ריקוד.  .3

בני ישראל עבדו בבית הספר (חש"ת).  .4

מת, בשינוי - ענק במיוחד, בשינוי - ניקוד עשה עיגול (כתיב חסר).  .5

הוא והחומר ממנו הוא עשוי, מורכב מאותן האותיות רק עם תוספת אחת.  .6

כתובת לריגול, בשינוי - מילת בקשת סיוע מאישה.  .7

פרשת בלק
הבדל בין ברכה וקללה של בלעם.  .1

דחף בכוח, בשינוי - דרכך יהיה טוב.  .2

התחלפו היוצרות בכמות הדיבור.  .3

מילת אזהרה לבלעם שהיא גם סיפרה, בשינוי - ליקט.  .4

שם מקום, בשינוי - ניקוד; אמצע הלילה (כתיב חסר), בשינוי - מילים שנונות.  .5

נוף ללא כלום (כתיב חסר), בשינוי - יום שלאחר ימי השבוע.  .6

חזק ונמצא גם בעגלה ערופה, בשינוי - פתיחה לברייתא.  .7

פרשת פנחס
הסכם שלי, בשינוי - כסף אסור.  .1

שם משפחה במשפחת ראובן (כתיב חסר), בשינוי - ניקה את עצמו במים, בשינוי - נצעק כולנו.  .2

נין לראובן, בשינוי - להוט על אומתו.  .3

מה כתוב רק כאן על פרשיה קדומה ביותר?  .4

בת צלפחד, בשינוי - פת שלה, בשינוי - רחמים.  .5

יוצא דופן בשבט אשר, בשינוי - פעולה בקרקע או לא שומע.  .6

מה שונה בימי חול המועד בימים שני ושישי?  .7

ג. פרשיות החודש



פרשיות מטות-מסעי
פתח שהוא גם יישוב.  .1

מצביא במלחמה, בשינוי - מקום בגולן (בכתיב חסר).  .2

הבאנו את הקורבן, בשינוי -קוץ.  .3

לא ביקשו אבל קיבלו.  .4

בגלוי ובגאון, בשינוי - שם מקום בו ניסו אבותינו את הקב"ה.  .5

שלושה אנחנו שניים בדרך חיבה והשלישי לא.  .6

מגלה מה שיצווה בעתיד.  .7

פרשת דברים
מלך גוי (כתיב חסר), בשינוי - עמיד נגד.  .1

הסביר, בשינוי - ניקוד, מקור מים.  .2

שם נחל בארץ ישראל (כתיב חסר), בשינוי - אפול בפח.  .3

לקח אותך ביד, בשינוי - לא אוהב אותך.  .4

שם נוסף לחרמון בפי האמורים, בשינוי - נופל או נזמר יחדיו.  .5

ראשונים בהתיישבות, בשינוי - נמצאים תחת מכבש של דרישות ותביעות.  .6

הפסוק עובר מנוכחים לנסתרים.  .7

פרשת ואתחנן
הפועל שלך, בשינוי למענך.  .1

תורידו, בשינוי - אל תהיו בלחץ.  .2

הכריח אותי, בשינוי - כינוי לארץ-ישראל.  .3

זוג בסמיכות, בשינוי - לאה ורחל ליעקב בסמיכות, בשינוי - נם.  .4

ארבע תכונות שליליות לגוף עם סיומת שווה.  .5

אחת מתכונות הקב"ה, בשינוי - על הפרוסה הממרח, בשינוי - חיה, בשינוי - כלי מלחמה.  .6

לתמיד (כתיב חסר), בשינוי - מטרת לידת האדם בעולם.  .7
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פרשת עקב
היוולדות, בשינוי - תחושה.  .1

חיית מלחמה, בשינוי - נתינת חשיבות ודגם ללמוד ממנו למישהו.  .2

משהו שלא קרה לרגלך, בשינוי - בעל מקצוע בהא הידיעה.  .3

באותו כינוי של תחילת הפרשה, מופיע לכיוון השני. היכן?  .4

מטרת הכניסה לארץ ישראל, בשינוי - הזניח.  .5

מסתיר את הפנים, בשינוי - החלטה סופית בכתב בן הצדדים.  .6

פחד, בשינוי - ראשי תיבות שמו של רב ראשי מפורסם.  .7

פרשת ראה
המועד נמצא בשני הניגודים.  .1

תיאור אדם ערני ומלא כוח, בשינוי - יישוב קדום ליד יריחו.  .2

ארבע פעולות נגד עבודה זרה. לשניים הפעולה לפני ולשניים הפעולה אחרי. מי אנחנו ומה הן הפעולות.  .3

שש פעולות אחרי ה'.  .4

מילה בת חמש אותיות על חי, בעלת שלוש אותיות שוות.  .5

קמץ עשב נשים - סדר מילים אלו.  .6

מתנות הכהן בסמיכות, בשינוי - העברה למעות במקום החפץ.  .7

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

ענה על השאלות הבאות.  רמז: ליד כל שאלה מופיע הפתרון או הפתרונות לשאלה במילים מבולבלות.
עליכם לסדר את המילים בצורה הנכונה ולאתר אותם בתפזורת שלעיל. המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמטה 

למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.
ארבעה מנהגים זכר לחורבן הם: 1) משאירים בקיר של בית חדש ריבוע לא  _____    (דייסמו)   2) בחתונה שמים  א)  
אפר על  _____ (מחצ) החתן. 3) בסיום טקס הנישואין החתן אומר: ___  ___  ___  ___  ___ (מא   אש'(אשכחך)    

ים'(ירושלים)  חכשת  ניימי)  4) שוברים   _____    (סוכ)
מהי שם אגדה מפורסמת שעוסקת באחת מסיבות חורבן בית שני? ___  ___   ___   (אקצמ    רוב     מקאצ) ב)  

איזו עיר נחרבה בגלל אירוע בתרנגולת?  ____   ___   (טרו    אמכל) ג)  
מהו שם הצדיק שביקש להציל את יבנה וחכמיה?  ____   ____   ____  ____   (נבר ננחוי   נב   יזאכ) ד)  

השלם: המצביא נירון קיסר ירה חיצים בארבע כיוונים וכולם נחתו ב_____  (מיריושל) ה)  
הגויים פחדו מהגיבור היהודי הזה עד שבגד בקב"ה.  מיהו הגיבור?  ____    ___   (רב    אדרמו) ו)  

שבע.                      מביתו  יצא  ככלב  רעב  לביתו  שנכנס  מי   (1 רמזים?  בכמה  החורבן  לסיפור  הקשורים  דמויות  ג'  הם  מי  ז)  
____ _____ (אכבל עשוב)    2) כסתו מוטלת בין גדולי רומי.  ____   ___   ___  (נב  תיציצ  תהסכ)  3) בזכותו 

עמד השמש.  ____   ____   ____  (ננקדיומ    נב    נגורוי)
מי היא האצילה שאכלה גרוגרת דרבי צדוק? ____   ____   _____ (אמתר  תב  סבתוי) ח)  

מי החריב את בית המקדש הראשון? ______  (רנבוצנדכ)  מלך  בבל. ט)  
מתי נחרב בית המקדש הראשון?  ____   ___   ___   ___  (שמח   תואמ  משמוינ  ששו)  לפני הספירה י)  

נב      (יעשוה   ___   ___  ___  (2 לשאלאית)   נב   (לזרובב    ___  ___   ___  (1 השני?  המקדש  בית  את  בנה  מי  יא)  
קיהודצ)

מתי ועל ידי מי נחרב בית המקדש השני? ____    ___    ___ (משביע) לספירה, ע"י ____ (סטיטו)                      יב)  
מנו לפחות ארבעה שמות של מנהיגי המרד נגד הרומאים. 1) ___  ___  ___ (נשמעו  רב  אגרוי) 2) ___   ___   ___   יג)  

(ניוחנ  שמוג בחל)  3) ___  ___  ___ (ראליזע  שמוג   בחל) 4) ____    ____    ____    (ראלעז      נב     ריאי)
מה שמו של הסופר היהודי, שכתב את תולדות מלחמות היהודים ברומאים? ___ ___ ___ (פיסו  נב  ומתתהי) יד)  

על מה נחרב בית ראשון?  ___  ___  ____ (לע  העבוד   הזר), ___   ___ (תשפיוכ  מדמי),  ___   ___  (יגילו     טו)  
עתויר)

מה אירע בשבעה-עשר בתמוז? ___   ___   ___ (הנבקע  תחמו מירוילש)  טז)  
מהן הערים בארץ ישראל,ששמותיהן ניתנו על ידי הרומאים?  ___  (הקיסיר), ___ (הטרבי), ___  ___ (האילי     יז)  

הקפיילוטנ)
מה מיוחד בכתיבה של ספר איכה?  בארבעת הפרקים הראשונים מתחילים הפסוקים לפי ___  ___   ___  (רסד    יח)  

תאותיו  בא)

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת ימי בין המצרים

 נ ש ז ר ו ב ב ל ב נ ש א ל ת י א ל י ש ג א

 ב י ש י ב ל ח ש ו ג מ ר ז ע י ל א נ ש ק נ

 ק א ש ת נ ה ר פ כ ל ב א ש ב ו ע י י ו י א

 ע כ מ א צ ר י י ג ס ו כ ט א ח ק ל מ מ ס ס

 ה ז א צ י ז א כ י מ צ ח ו ת נ ד י י י ר ו

 ח נ ו מ צ ה י ו ל ש י א ר ו נ צ ה ח נ י ט

 ו ב ת ק י ד נ ת ו ר מ מ מ י מ ו ק כ ו ה י

 מ נ ו ר ת ו ב ד י צ י ו ל ת ג ה פ ש מ א ט

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

 י ח ב ו כ ע ז י ר ד ש ד א א ש נ ט מ ת צ מ

 ר ו ע א ס ל ע מ י כ ו ר י ר ח ב ו י ו ה ס

 ו י י צ ת ע ל א ו ו ר ב א ד ל ע ל ש א י ו

 ש נ מ מ ר ת א ב ת ב י ת ו ס ב ש י א מ ר י

 ל ב נ ק י ו ס פ ב נ מ ת ת י ה ו נ מ ש ב י

 י ר ש מ ע ו נ ב ר ג י ו ר א י ה ה א מ ט ד

 מ י א נ ק ד י מ ו נ ב נ ג ו ר י ו נ ח ג א
לל ל ל ל ל לל ל
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי הקיץ/ מאת מלכה אהרונסון

שומרים על איכות הסביבה - ממחזרים

1. אגרטלים לפרחים ולנרות
בחודשי הקיץ החמים רבים מאיתנו יושבים בחוץ - במרפסת, בגינה, בקומזיץ, נוסיף נרות דולקים שמשרים 

אווירת שלווה, חופש, קיץ והפרחים בהחלט מוסיפים.

אפשר להביא גם מתנה  - להכניס פנימה ברכה יפה.

החומרים:

� צנצנות זכוכית ריקות בגדלים שונים

� ניירות וז'ורנלים צבעוניים 

� דבק פלסטי

� נר

אופן ההכנה:

מיצאו בז'ורנל תמונה שמוצאת חן בעיניכם בגודל הצנצנת.  �

� גיזרו אותה והדביקו סביב הצנצנת. השאירו בערך 2-1 ס"מ מלמטה ומלמעלה של הצנצנת.

� לאחר ההדבקה מרחו שכבה נדיבה של דבק פלסטי על התמונה ותנו לצנצנת להתייבש.

כאשר דבק הפלסטי מתייבש הוא הופך להיות:  

� שקוף  

� שומר על התמונה בפני רטיבות  

דבק פלסטי
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� הכניסו לתוך אחת הצנצנות נר ובשנייה הכניסו פרחים ובשלישית ברכות.

� אפשר להכין סט. אותה תמונה שמופיעה פעמיים. אפשר להשתמש באותם צבעים של התמונה, דבר 
שיוצר אחידות.

� והרי לכם שולחן מקושט ושליו לקראת האירוע שלכם.

הערה: אם תקחו צנצנות בגדלים שונים ובגבהים שונים תוכלו לקשט חדר גדול והתוצאות תהיינה   

מגוונות.

אם הצנצנת עמוקה מדי אפשר למלאה במים.  
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פעילויות לכל עת

2. עוגיות לכל עת
עוגיות  - קערת  וכדו'  יום הולדת, מסיבת הפתעה  ומועד,  בכל מסיבה, התכנסות של חברים, לקראת חג 

מקושטת מרנינה כל לב.

החומרים (כמות המספיקה ל-20-30 עוגיות - תלוי בגודל המנג'ט):

� 4 ביצים

� 3/4 כוס סוכר

� 1/4 כוס שמן

� 1 אבקת אפייה

� 2 כוסות קמח

� 3/4 מיץ תפוזים או חלב

� נייר צלופן

� שיפודים

� סרטים

� כלי יפה להגשה

� סוכריות קטנות (לא הכרחי)

אפשר להוסיף לבצק 1/4 כוס פרורי שקדים או חתיכות פרות יבשים.  �

אופן ההכנה

- לקערה  הביצים  את  מכניסים   �
רצוי להקציף במיקסר או במקצפת יד.

לאט  להוסיף  יש  ההקצפה  לאחר   �
לאט  את הסוכר, השמן.

אבקת  עם  הקמח  את  לערבב   �
הקמח  את  לסירוגין  ולהוסיף  אפייה 

והמיץ ולבחוש היטב.

ולאפות  מנג'טים  לתוך  מוזגים   �
בחום בינוני 15-10 דקות.

אפשר לפזר סוכריות קטנות.  �

� לאחר הקירור לעטוף כל עוגיה נייר צלופן, לקשור בסרט ולתקוע לתוך שיפוד ולהכניס לתוך כלי.

� אפשר למלא שליש מהכלי בחול כדי שהכלי יהיה יציב.

סוכר
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3. עוגיות בשילוב הפתעה
אתם מתכננים מסיבת יום הולדת להורים, לחברים - הביאו עמכם עוגיות הפתעה.

הכינו פתקים עם ברכות לחתן היום הולדת, הבר-מצווה, מסיבת סיום השנה וכו'.

כל חניך יכין ברכה משלו על פתק.

לאחר מכן הכינו בצק פריך, רדדו ממנו מרובעים, הכניסו את הפתק בפנים והדקו מארבעה צדדים.

אפו בחום בינוני 20-15 דקות והכניסו לקערה.

ההגשה

הברכות יכולות להיות מכוונות לילד אחד.

אם זו מסיבה חברתית כל אחד כותב ברכה וכל חניך מוציא ומקבל עוגיה עם ברכה בתוכה.

הערה: לפני פורים אפשר להדק משולש ואז מקבלים אוזני המן עם ברכה בפנים.

לבר מצווה

אפשר לחתוך את הבצק למרובעים גדולים, להכניס את הפתק ולכסות במקובעים קטנים יותר ובאמצע 

מכניסים סרט שחור ומקבלים תפילין.

עלה 
במעלות 

התורה
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בצק פריך לעוגיות ההפתעה

� 1/2 2 כוסות קמח

� 1/2 כוס סוכר

� 2 ביצים

� 1 כוס שמן

1 כפות מיץ לימון  �

1 כפית קליפת לימון מגורדת  �

אפשר ללוש את הבצק במערבל חשמלי. במקרה זה יש להכניס את כל החומרים יחד לקערה ולערבב   �
במשך 5-3 דקות במהירות איטית.

ללישה ביד: יש להכניס את כל החומרים לקערה, ללוש בתנועות קטנות. כשהבצק לא נדבק ליד הוא   �
מוכן. אם הבצק נדבק ליד אפשר להוסיף מעט קמח.

מרדדים על משטח מקומח.  �

קורצים בעזרת עכוס עיגולים.  �

מכניסים פתק ומהדקים בצורות שונות (תלוי איזו צורה רוצים להשיג).  �

כל חניך יהדק בצורה הנראית לו ונקבל עוגיות בצורות שונות.  �

הערה: כדאי להכין ליתר ביטחון 3-2 עוגיות יותר ממספר המשתתפים במקרה ועוגיות תתפוררנה.

סוכר
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4. תכשיטים לכל מטרה
התכשיט יכול לשמח כל אדם. הכנת התכשיט היא תעסוקה נהדרת לכל פנאי וסיפוק גדול מהתוצאה.

החומרים

� צבעי גואש

� לקה

� קליפסים של עגילים

� סיכה סגורה

� חוט גומי להשחלת מחרוזת

� מסמר

� מכחול

החומרים להכנת העיסה

� 1 ק"ג קמח

� 3 כוסות מלח דק (כדי לשמור על הבצק)

� 4-3 גיליונות נייר עיתון או תבנית ביצים

� 4 כוסות שמן

� 4-3 כוסות מים

אופן ההכנה

� משרים את הנייר או את תבנית הביצים בהרבה מים - רצוי כמה שעות לפני הפעילות.

� חותכים את נייר העיתון לחתיכות קטנות בגודל של 1 ס"מ.

� סוחטים את הנייר מהמים.

מכניסים הכול לתוך קערה גדולה ושופכים על הניירות קמח, מלח ומים לסירוגין עד שתתקבל עיסה   �
נעימה וחלקה מבלי חתיכות של העיתון. הבצק מוכן כאשר הוא לא נדבק ליד.

לפני הפעילות יש למרוח כף שמן על השולחן כדי שהבצק לא ידבק לשולחן.  �

� בצק זה יחולק בין החניכים וכל חניך יצור לו תכשיט:

צמיד   .1

חרוזים עגולים לתוכם יכניס מסמר גדול לחורר חור.   .2

עגילים - צורות שאפשר יהיה להדק על הקליפסים.  .3



52

טבעות בצורות שונות.  .4

סיכה צורת בעל חיים, פרחים וכו'.  .5

רצוי   - לשלושה  יומיים  בין  להתייבש  לבצק  לתת  יש   �
בשמש. כאשר הבצק מתייבש הוא מתקשה ביותר.

� כאשר הבצק מתייבש צובעים אותו בצבעי גואש. 

� לאחר הייבוש צובעים בלקה. הלקה שומרת על הצבע.

� את החרוזים משחילים על חוט ואת העגלים מדביקים על 
הקליפסים.
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חומר אור-קולי

ימי בין המצרים
קלטות וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

של  תולדותיה  את  מתארים  ארכיאולוגים   -  197  - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   - ירושלים   - עדות   �
ירושלים מימי בית ראשון ובית שני, בעזרת מימצאים ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

על קמצא ובר-קמצא - (יסודי וחטיבת ביניים) - 321 - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים, על פי   �
מסכת גיטין נה (סרט מצויר).

בשערייך ירושלים - (על-יסודי) - 116 - שלוש פעמים בשנה עלו ישראל לרגל לירושלים - בחג המצות,   �
בחג השבועות ובחג הסוכות.

התקופה: ימי הבית השני לפני שנת 66 לספירה - פרוץ המרד הגדול. הסרט עוקב אחרי עולי הרגל   

לעיר המפורסמת ביותר במזרח - עיר הקודש, בירת יהודה. בעיקבות עולי הרגל אנו למדים על חומות 

העיר, על בריכות המים ועל הקברים המונומנטליים. שיאה של העלייה לרגל הוא, כמובן, במיתחם 

ירושלים, שריפת  על  רומא, המצור  נגד  במרד  והקרבת הקורבנות. הסרט מסתיים  עצמו  הר-הבית 

הבית ונפילת העיר.

הסרט מלווה במוסיקה מקורית בהשתתפות מזי כהן ויזהר כהן.  

בסרט נוטלים חלק פרופ' יורם צפריר ומאיר בן דב.  

תן לי את יבנה - (יסודי) - 159 (כ.ר.), 246 - דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ופעילותו בירושלים הנתונה   �
במצור (מסידרת "קשת וענן").

איכה - (מבוגרים) - 146 - ירושלים שלפני החורבן, ביופיה ובתפארתה, כפי שהיא מתגלה מהמימצאים   �
ומהשרידים הארכיאולוגיים. ארכיאולוגים מתארים את התרבות החומרית, את מיבנה העיר לחלקיה 

ואת אורח החיים בה. הרב ישעיהו הדרי מבאר את משמעות החורבן והאבל, כפי שזה מתבטא בביטוי 

"איכה" ובמגילה. כמו כן מתואר הרקע הגיאופוליטי של כיבוש ארץ-ישראל, המצור על העיר, דרך 

כיבושה וחורבנה.

שבעים פנים - (מבוגרים) - 146 - ירון לונדון משוחח עם הרב הראשי לישראל מאיר לאו על הרקע   �
והסיבות לחורבן הבית. הרב לאו מבאר את עניין שנאת חינם, משבר המנהיגות בזמן החורבן, על-פי 

המקורות והאגדות. כמו כן הוא עומד על הקשר בין חורבן ובניין, גלות וגאולה, סבל ונחמה.

באב  תשעה  ועל  החורבן  על  ילדים  עם  משוחח  בורג  אברהם   -  146  - (על-יסודי)   - לירושלים  ניגון   �
ומשמעותו לימינו. בתוכנית משולבות אגדות על ירושלים ועל החורבן ושירי מקהלה.

חומר עזר
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אבני גורל - (חטיבת ביניים) - 104 - קורותיה של ירושלים, מראשיתה ועד ימינו: בית מקדש, העלייה   �
לרגל, ירושלים בבניינה ובחורבנה.

לך ירושלים - (חטיבת ביניים) - 311(ר) - סיפורה של ירושלים מימי האבות ועד ימינו. הסרט דובר   �
רוסית ללא תרגום.

(בזמן  וחוויות סביב הכותל המערבי  זכרונות  סיפורים, אישים,   -  608  - יסודי)  (על   - הכותל שבלב   �
המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ"ח ולאחר מכן).

ישראל  עם  ונפשו של  בליבו  ירושלים  - סרט המייצג את   31  - (על-יסודי)   - ואור  עיר סוד  ירושלים   �
היהודית  ומהספרות  מהמדרשים  מהנביאים,  במקורות  שזורה  הקריינות  ייחודית.  אמנותית  בדרך 

המודרנית.

וילנאי על חומות העיר  - תשעה באב: קינות בכותל, סיור עם זאב   397 - (על-יסודי)   - ועצבת  אזוב   �
העתיקה, דיון בהנחיית פרופ' פנחס פלאי.

ושכנתי בתוכם - (על-יסודי) - 394 - סיור בדגם בית המקדש.  �

החורבן על פי מרתא - (על-יסודי) - 703 - המצב החברתי והפוליטי בירושלים ערב חורבן בית שני דרך   �
סיפורה האישי של מרתא בת בייתוס.

רחל אמנו -  5 - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה (מסידרת "קשת וענן").  �

יוחנן בן זכאי, דובר רוסית עם תרגום  - סיפור חייו של רבן  - 503(ר)  (לעולים)   - יוחנן בן זכאי  רבן   �
(גשר).

רבי עקיבא - (לעולים) - 504(ר) - סיפור חייו של רבי עקיבא. דובר רוסית עם תרגום.  �

המרד הגדול - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 797 - הסרט מתאר בצורה מקיפה את המרד שקדם לחורבן   �
הבית בתשעה באב. הסרט צולם במקומות שבהם התחולל המרד - בגליל, בגולן ובירושלים.

עשרה בטבת - 445.  �

העם  וגלות  ירושלם  לחורבן  הזיכרון  יום  הוא  באב  תשעה  באב.  לתשעה  תוכנית   -  352  - תמרורים   �
מארצו, ולשאר האסונות הלאומיים שקרו בתאריך זה. בתוכנית צילומים מאמירת קינות בבתי כנסת 

בירושלים וכתבי יד מקהילות יהודיות עתיקות. חוקרים מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit / mekorot  nose / moadim / beinhametzarim.htm



55

פתרון לתשבץ תמוז-מנחם-אב

פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת חוקת                   

עורה, בשרה, דמה, פרשה (פרק יט:ה).   (1
וכל כלי פתוח אשר.  (2

טבל, בלט.  (3
המורים.  (4

גוע, עוג, עג.  (5
נחש, נחשת.  (6
יעזר, עזרי.  (7

פרשת בלק                      
תברך, מבורך (הווה), תאור-יואר (עתיד).   (1

תלחץ, תצלח.  (2
האתון הרבה, בלעם מעט.  (3

אפס, אסף.  (4ׂ
חוצות, חצות, צחות.  (5ׂ

ישימון, שמיני.  (6
איתן, תניא.  (7

פרשת דברים                     
סיחן, חסין.   (1

באר.  (2
אשכל, אכשל.  (3
נשאך, שנאך.  (4

שניר, נשיר.  (5
חלוצים, לחוצים.  (6

גד, להם - לכם.  (7

 ב וט צ רא הדשתא פ
ש ר ה נ ו ז י רא  ד י
ת ומ ר  רמ נ  רח וס
  ד ד ימ  ר  נ י צק 
 כ  רמ מ ימ ת ר  ד
 לס ו  צ ר המ  יא ר
 ב  נ ו י צת רש במ  כ
 בק  ר ו ע פ ל ע ב  בה
 נ וח צ נ  ל  נ ו נ רא
 י צ י ל  רהמ  נ ר ות
 פקש תמ ק ד  יש ר
 נ  נמא  ג  ל לה  י
ה נ ח ו פ נ ר יס  דמ
 חמ ר  ר ו ע תק ר 
 י ל ע ש ימ לח  י ו ג
 וה יק ד צ ה י צ צ רא

פרשת פנחס                      
בריתי, ריבית.   (1

חצרן, נרחץ, נצרח.  (2
נמואל, לאומן.  (3

שדתן ואבירם נבלעו.  (4ׂ
מחלה, לחמה, חמלה.  (5

שרח, חרש.  (6
נסכיהם, נסכיה.  (7

פרשת מטות-מסעי                      
מוצא.   (1

פינחס, חיספן.  (2
נקרב, ברקן.  (3

חצי שבט מנשה.  (4
רמה, מרה.  (5

ראובני גדי מנשה.  (6
שישה ערי מקלט ללוויים.  (7

פרשת ואתחנן                     
עבדך, בעדך.   (1

תגרעו, תרגעו.  (2
ִני, ציון. ִצוָּ  (3

שני, נשי, ישן.  (4
יראון, ישמעון, יאכלון, יריחון (פרק ד, פסוק כה).  (5

רחום, מרוח, חמור, רומח.  (6
לעלם, לעמל.  (7
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פרשת עקב                     
שגר, רגש.   (1

הצרעה, הערצה.  (2
בצקה, הקצב.  (3

עקב לא תשמעון (פרק ח, פסוק כ).  (4
לרשתה, התרשל.  (5

מסכה, הסכם.  (6
יראה, ראיה.  (7

פתרון חידון תיפזורת ימי בין המצרים                      
1) מסוייד 2) מצח 3) אם אש'(אשכחך) ים'(ירושלים) א)  

  תשכח ימיני 4) כוס
קמצא ובר קמצא ב) 

טור מלכא ג) 
רבן יוחנן בן זכאי ד) 

ירושלים ה) 
בר דרומא ו) 

1) כלבא שבוע 2) בן ציצית הכסת 3) נקדימון בן גוריון ז) 
מרתא בת ביתוס ח) 

נבוכדנצר ט) 

פרשת ראה                     
היום מופיע בברכה ובקללה.   (1

רענן, נערן.  (2
ניתוץ מזבח, שיבור מצבה, אשרה לשרוף, פסל לגדוע   (3

(פרק יב, ג).
תעבודו, תדבקון, תלכו, תראו, תשמורו, תשמעו.  (4

הבהמה.  (5
המקץ שבע שנים.  (6

תרומת, תמורת.  (7

חופשת קיץ

חה ובריאה!
בטוחה, שמ

חמש מאות שמונים ושש (לפני הספירה) י) 
1) זרובבל בן שאלתיאל 2* יהושע בן יהוצדק יא)  

ושבעים (לספירה), טיטוס יב) 
1) שמעון בר גיורא 2) יוחנן מגוש חלב 3) אליעזר  יג) 

מגוש חלב 4) אלעזר בן יאיר
יוסף בן מתתיהו יד) 

על עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות טו) 
נבקעה חומת ירושלים טז) 

קיסריה, טבריה, איליה קפיטולינה יז) 
סדר אותיות א"ב יח) 




