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ד"ר יחזקאל כהן ז"ל 
נלב"ע ביום א' של חג הסוכות, ט"ו בתשרי תשע"ג

ד"ר יחזקאל כהן ז"ל עבד במסירות 
באגף  שנה  מ-33  יותר  במשך 
החינוך,  במשרד  תורנית  לתרבות 
עד לפרישתו לפני 10 שנים בתשרי 
בציבור  מוכר  היה  הוא  תשס"ג. 
פעילותו  בזכות  בעיקר  הרחב 
של  הראשון  ומנהלה  כמייסדה 
עבודה"  תורה  "נאמני  תנועת 
ובזכות מאבקיו הבלתי-מתפשרים 
הציבורית-ציונית- תפיסתו  למען 
דתית. טבעי הוא שהמדיה שסקרה 

את פטירתו התרכזה בפן הזה.

רוצים  תורנית  לתרבות  באגף  אנו 
את  דווקא  לקוראים  להאיר 
אותו  שהכרנו  כפי  דמותו  מאפייני 
אנחנו במשך השנים שזכינו לעבוד 
במחיצתו. רמת מוסר העבודה שלו 
הייתה גבוהה ביותר. הוא ביצע כל 

תפקיד עם "ראש גדול" ועבודתו התאפיינה בירידה לפרטים הכי קטנים. 

על  ואחראי  ארצי  מפקח  עיקריים:  תפקידים  שני  באגף  מילא  הוא  פורמאלית, 
פרסומים. 

בתפקיד הראשון הוא עסק, בין היתר, בריכוז המסלול של מורות-חיילות של האגף, 
לנשים  ליהדות  כמורות  לתפקידן  הבנות  להכשרת  דאג  הוא  בחיתוליו.  אז  שהיה 
ומדריכות נוער בעיירות הפיתוח ובמושבי עולים, וגם עמד איתן בקשר במשך השירות. 
כמורה  )ניסיון  והניהוליים  הפדגוגיים  כישוריו  ביטוי  לידי  להביא  לו  אפשר  התפקיד 
למשך כ-10 שנים(, ידיעותיו המקיפות במקורות היהדות )תואר שלישי בהיסטוריה 

יהודית( ושאיפותיו להעמיק את זיקתם של תושבי הפריפריה למורשתם. 

הי"ד".  אגרסט  יעקב  ע"ש  יהודית  לתרבות  "הפרס  היה  בטיפולו  שהיה  נוסף  מפעל 
יעקב היה ידידו ועמיתו לעבודה באגף ונפל במלחמת יום כיפורים, ביום הראשון של 
חג הסוכות, בדיוק 39 שנה לפני פטירתו שלו! יחזקאל דאג לניהול הפרס והאזכרה 

השנתית שבמסגרתה הוענקו הפרסים, במשך שנים רבות.

הוזכרו בהספדים השונים ספרים ומאמרים שכתב במסגרת הפעילות הציבורית. גם 
אצלנו הוא חיבר ספרים וחוברות ששימשו את חוגי האגף בכל הארץ, עוד לפני שריכז 
את נושא הפרסומים. ראוי לציין שהוא היה עורכו הראשון של ה"דף לתרבות יהודית" 
בצבא  ארוכת  תקופות  ששהו  מילואים  לחיילי  תורני"  קשר  "דף  מעין  היה  שביסודו 

אחרי מלחמת יום הכיפורים.

בתפקידו כמנהל מחלקת הפרסומים ראינו את תכונת היסודיות שכל כך אפיין אותו. 
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הוא כתב בעצמו חלק מהספרים, ערך בעצמו אחרים מהם, וגם הקפיד לקרוא כל מילה 
של כל חוברת וספר שיצא בשם האגף. הוא פעם התבטא שהאגף צריך לקחת אחריות 

מלאה על כל מה שמופיע בשמו והוא ראה בזה את תפקידו.

מעבר לתפקידיו הרשמיים, יחזקאל תרם מכישוריו גם לכלל עבודת האגף ועמד לידו 
של כל חבר שביקש את עזרתו. באופן טבעי, לא כל החברים היו באותן עמדות שהוא 
נלחם עליהם, ובכל זאת, הוא היה מוערך על ידי כולם בגלל יושרו ונאמנותו האמיתית 
לדעותיו. העבודה איתו הייתה נעימה מאד ובזכות חוש ההומור שלו, אפילו השיחות 

האידיאולוגיות התנהלו ברוח טובה.

הוא היה רגיש במיוחד למצוקות האישיות של חברים בעבודה ועשה כל שביכולתו 
לסייע, אם בתמיכה רגשית ואם בעזרה מעשית. הוא היה מודע היטיב לכל הנושא של 
תנאי עבודה, ובהתאם להשקפתו והיותו בעל חסד גדול, הוא עזר לכולם גם בתחום 
הזה. בהקשר הזה הוא גם נרתם לכל מאבק הקשור למעמד האגף ועובדיו במשרד. 
מקצועית  מכובדת,  מסודרת,  בצורה  נעשו  הדברים  בו,  האמין  שהוא  דבר  בכל  כמו 

ומעמיקה.

נפילתו של בנו נעם הי"ד במילוי תפקידו בשב"כ לפני כ-18 וחצי שנים, הייתה עבור 
היוותה  בהלווייתו,  אותו  שהספיד  תירוש  אברהם  ידידו  וכדברי  נוראה  מכה  יחזקאל 
תחילת הפרידה מיחזקאל שהכרנו. כדרכו בקודש, תיעל יחזקאל את צערו בעשייה 
שתנציח את נועם ואת אישיותו הייחודית. בין מפעלי ההנצחה הייתה "הבמה לביטחון 
 – נועם  של  המשלבת  גישתו  את  הדגישו  מפגשיה  האגף.  במסגרת  וחברה"  יהדות 
מסירות לביטחון ישראל ועניינים חברתיים מתוך אמונתו היהודית. עליו אפשר להגיד 

"ברא כרעא דאבוה נינהו". )"הבן הוא רגלו של אביו."(

ככל  ועזר  לימיננו  עמד  שנים,   10 לפני  כאמור,  לגמלאות,  יחזקאל  פרש  כאשר  גם 
ומאתנו,  הידרדרו  התקשורתיות  יכולותיו  מכן,  לאחר  קצר  זמן  לצערנו,  שהתבקש. 
זכה  גרוע מזה, הוא לא  וידיעותיו.  וידידיו, נמנעה האפשרות לזכות בעצותיו  עמיתיו 
ליהנות מתקופת הגמלאות יחד עם אשתו יהודית ובני משפחתם, אחרי שנים כה רבות 

של עשייה ציבורית וייסורי שכול. 

בעבודתו המסורה בהפצת יהדות במסגרת האגף לתרבות תורנית נתנחם כולנו.

תהא נפשו צרורה בצרור החיים.

עובדי האגף לתרבות תורנית וגמלאיו
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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון - כסליו

 )אירועים ואתרים(

חודש חשוון

הקדמה
למניין  השני  והחודש  מניסן  החודשים  למניין  השמיני  החודש  הוא  מרחשוון  חודש 

החודשים מתשרי.

יש הסוברים שהשם חשוון אינו אלא קיצורו של השם מרחשוון או מר חשוואן שמשמעו 
ירח שמיני. סברה אחרת אומרת שחשוון נגזר מהביטוי חַשרת מים, שפירושו התעבות 

העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב, והיו בו כמה צרות מרות לישראל, 
או על שם מים - הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא ומצפה לו בחודש 
זה. כי מר פירושו טיפת גשם, כמו שנאמר בספר ישעיהו: "הן גויים כמר מדלי" )ישעיהו 

מ:טו(.

מרחשוון גם מלשון מרַחִַשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

מזל החודש - עקרב
הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב הצמא למים. 

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

השמיני" )מלכים יא:ו:לח(.

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש חשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה במילה 
ימי המבול שהציפו את  יום של  על ארבעים  בול מרמז  ואינה מופיעה במילה  מבול 

העולם, יז חשוון עד כו בכסליו. ועוד שבחודש זה יורדים לרוב גשמים הרבה.

כי  לסתיו המתקרב,  רמזים  זה  בשם  וכן   - יבול  מלשון   - בול  ששמו  אומרים  אחרים 
בחודש זה מתחילה החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או מלשון בלל - היות שהעשב 
בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר 
בבית. שם זה נזכר במקרא פעם אחת בלבד בקשר לחנוכת בית המקדש הראשון בידי 

שלמה המלך.

לפי דעות שונות השם חשוון מעורר באוזן את רחש התפילות, שכן בתפילות עדיין 
רוחשות בפיות בני ישראל מאז חודש תשרי.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא
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אירועים 
ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

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

שבישראל  האחרון  להגיע  הספיק  שכבר  לאחר  מרחשוון  וב-ז  למקום  שבח 
על  ולבקש  ולהתפלל  לשאול  גם  מתחילים  פרת  לנהר  הרגלים  מעולי 

הגשמים.

יא במרחשוון ב' ר"ח )2208 לבריאת העולם(  - יום פטירת רחל אמנו.
זכתה  ולא  לאפרת,  הדרך  אם  על  ונקברה  בנימין  את  בלידתה  נפטרה  רחל 

להיקבר ליד בעלה יעקב אבינו במערת המכפלה.

חורבן  בזמן 
ראשון,  בית 
כשישראל 
על  הוגלו 
ידי הבבלים, 
הובאו  הם 
ידי  על 
ם  י ב ו ש ה
אותם בדרך 
 . ת ר פ א
ו  ר ב ע ש כ
קברה  ליד 
של רחל פרצו 
בבכי. באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, התפללה על בניה ואמרה: ריבונו 
של עולם, רוצה אתה להעניש את עמך ישראל על שעבדו עבודה זרה שאין 
בה ממש, וראית בכך פגיעה. אני הרי הכנסתי לביתי את אחותי - אישה אחרת, 
והעדפתי לשתוק ובלבד שלא לביישה ומסרתי לה את הסימנים שקבעתי עם 
יעקב. אנא מחול להם והבלג על הכנסת העבודה הזרה לבית המקדש. באותה 
כי יש שכר  ועינייך מדמעה,  שעה נענה לה הקב"ה ואמר, "מנעי קולך מבכי 
לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך, נאום ה', ושבו בנים 

לגבולם" )ירמיהו לא, טו-טז(.
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יב במרחשוון תש"ג )1942( – קרב אל-עלמיין )או יותר נכון, קרב אל-עלמיין 

)השני(, הוא אחד מקרבות המיפנה במלחמת העולם השנייה.
 10 וארך   ,)1942 באוקטובר   23( תש"ג  בשנת  בחשוון  ב-בי"ב  החל  הקרב   

קרב  בנובמבר.  ל-3  עד  ימים 
המשמעותי  למעשה  היה  זה 
היהודי  היישוב  עבור  ביותר 
 200" של  לסיומם  והביא  בארץ, 
היישוב.  על  שעברו  חרדה"  ימי 
את  עוברים  היו  הגרמנים   לּו 
)מצרים(  באלכסנדריה  האנגלים 
יגיעו  שהם  מכך  מנוס  היה  לא 
היהודי  ליישוב  ישראל.  לארץ 
)תוכנית  חירום  תוכנית  הייתה 

"מצדה על הכרמל"( לפיה, אם יצליחו הגרמנים להגיע לארץ-ישראל, היישוב, 
שמנה כ-600,000 נפש, יילחם בכרמל עד היהודי האחרון. למזלו של היישוב 
היהודי הוא לא היה צריך להיערך לכך שכן בסופו של דבר הביסו הבריטים 

את הגרמנים.

יב במרחשוון תשנ"ו )1995( - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין 

ע"ה.
שלום  הסכמי  חותם  הימים,  ששת  מלחמת  רמטכ"ל 
עם ממלכת ירדן ואש"ף וחתן פרס נובל לשלום לשנת 

.1994

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב החריף בציבור 
הישראלי. 

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

מאידך גיסא.

טז במרחשוון תרצ"ט )1938( - ליל הבדולח.
השנה   ביום  התרחש  הבדולח  ליל 
ה-15  ל"פוטש" של היטלר בשנת 
1923. הוא ניסה כבר אז לתפוס את 

השלטון ולא הצליח. 

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



10

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

של "זעם ספונטני של העם".

אירוע "ההתנקשות" בפאריס במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה בידי יהודי 
בשמחה  חלקם  את  מילאו  המוסתים  והגרמנים  זה  לזעם  המניע  את  סיפק 
ובהתלהבות. נהרסו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה )בתחילת המאה ה-20 
היו בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת(, חוללו בתי קברות ונופצו חלונות בתי עסק 
נעצרו  יהודים  מ-30,000  יותר  נפצעו,  או  נרצחו  יהודים  מאות  יהודים.  של 

ונשלחו למחנות ריכוז.

כט במרחשוון תשע"א )2010( - חג הסיגד.
הוא  שמו  ומקור  ישראל",  "ביתא  אתיופיה,  יהודי  של  חגם  הוא  הסיגד  חג 
יום  לאחר  יום   50 חל  החג  להשתחוות.  לסגוד,  שפירושו  ס.ג.ד  מהשורש 
הכיפורים, והקהילה חוגגת בו את חידוש הברית בין העם לאלוהיו ולתורתו, זכר 
לאמנה שכרתו עזרא ונחמיה לעם ישראל בשובו מגלות בבל במאה החמישית 
לפני הספירה )ראה נחמיה ט:א-ג(. בחג הסיגד צמים ויהודי אתיופיה נושאים 
תפילות ותחנונים לבניית בית המקדש וזכות לעלות לארץ-ישראל והקהילה 
כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, המצטרף לחשבון הנפש של הפרט שנערך 
ביום הכיפורים. בישראל ממשיכים בני הקהילה לחגוג את חג הסיגד מדי שנה 
על ידי עלייה לירושלים ותפילה. הטקס והחג מתקיימים באזור טיילת ארמון 
הנציב ובכותל המערבי, שם מתכנסים מדי שנה בני העדה האתיופית לחגוג 

את החג ולחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

משמעותיות  נקודות  חמש  מציין  האתיופית,  הקהילה  מן  שלום,  שרון  הרב 
בחג:

הזכרת מתן תורה וחיזוק הקשר של הציבור עם התורה   •

חידוש הברית עם ה' כפי שעשו העולים בימי עזרא   •

הקושי  למרות  והמצוות,  היהודית  הזהות  על  לשמירה  הקהילה  עידוד    •
והבידוד משאר העם

יום צום, חזרה בתשובה ותחינה לישועה משמים   •

יצירת אחדות בקהילה.   •
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חודש כסליו

הקדמה
למניין  השלישי  והחודש  מניסן  החודשים  למניין  התשיעי  החודש  הוא  כסליו  חודש 

החודשים מחודש תשרי. 

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

בחודש כסליו חל חג החנוכה ועל כן חודש זה הוא מן החודשים שעליהם היו שליחי 
בית דין יוצאים מירושלים לכל חלקי הארץ ולגולה כדי להודיע על קידוש החודש.

מפרשים  יש  כסליו.  בחודש  לראשונה  בענן  הקשת  נראתה  קדומה  מסורת  פי  על 
האומרים כי ה' כרת עם נח את הברית שבה הבטיח שלא להביא עוד מבול על הארץ 

בחודש כסליו.

ספר נחמיה מתחיל בחודש כסליו. מסופר בו ובספר עזרא כי בכסליו כינס עזרא את 
העם השבים מבבל לירושלים כדי להבדילם מן הנשים הנכריות )ראה עזרא י, יט(.

מזל החודש - קשת
לפי שהוא חודש הגשמים ובו נראית לעיתים הקשת בענן. בחודש זה ניצחה 

קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים. 

שם החודש
יש אומרים כי השם כסליו קשור לקבוצת הכוכבים הידועה בשם כסיל. יש הסוברים כי 
השם כסליו בא מלשון כסל, היינו תקווה, כמו הפסוק מספר תהילים "וישימו באלוהים 

כסלם..." )תהילים עח, ז(.

מנהג ישראל להרבות בימי החנוכה במתן כסף )דמי חנוכה(. רמז לכך מצאו בצליל 
המימרה  לשון  זו  יחדיו.  קשורים  שהם  הלב  ועל  הכיס  על  המרמז  החודש  של  שמו 

העממית "כל מי שכיס לו - ייתן מעות מן הלב".

על פי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא

אירועים 

ארץ-ישראל  חלוקת  על  החליטה  האו"מ  עצרת   -  )1947( תש"ח  בכסליו  יז 

והקמת מדינה יהודית. 
לאחר שבריטניה העבירה את בעיית ארץ-ישראל להכרעת האו"מ בעיקבות 
החיילים  של  האכזריות  נגד  בינלאומי  לחץ  ובעיקבות  המחתרות  מלחמת 
מיוחדת  ועדה  האו"מ  של  הכללית  העצרת  מינתה  היהודים,  נגד  הבריטיים 
רוב חברי הוועדה החליטו על  ולהגיש הצעות.  בוריה  לבדוק את הבעיה על 
ירושלים  והשארת   - וערבית  יהודית   - מדינות  לשתי  ארץ-ישראל  חלוקת 
בפיקוח בינלאומי ובזה צמצמו את השטח שהובטח ליהודים בהכרזת בלפור.
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למדינה  שהוקצה  המצומצם  השטח  למרות 
הנהגת  קיבלה  החלוקה,  בתוכנית  היהודית 
היישוב את התוכנית ויהודים רקדו משמחה 
ארץ- רחבי  בכל  והיישובים  הערים  בחוצות 

ישראל.

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

פתחו כנופיות ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת העצמאות.

בארץ- מדינה  הקמת  על  תכריז  ישראל  שאם  איימו  השכנות  ערב  מדינות 
היה:  החריף  הביטוי  באִיּבָה.  אותה  ויחסלו  הכיוונים  מכל  יפלשו  הן  ישראל, 
חילות סדירים  ואכן, עם הכרזת העצמאות פלשו  לים".  היהודים  "נזרוק את 

מצפון, מזרח ודרום וניסו לממש את איומן.

הרקע ההיסטורי של חג החנוכה – שמאול הרץ
חג החנוכה הוא הביטוי לדורות של נצחון החשמונאים.

מדוע ניצחון זה, שכמותו היו רבים בדברי ימי עמנו מאז יציאת מצריםוכיבוש 
ארץ ישראל, זכה לקביעת חג כה חשוב?

כדי להבין את המשמעות המלאה של ניצחון החשמונאים, עלינו להכיר את 
הרקע ההיסטורי הבינלאומי ואת האירועים שהביאו למלחמת החשמונאים 

ולניצחונם.

בראשית ימי הבית השני שלטה בארץ ישראל הממלכה הפרסית. ממלכה זו 
איפשרה, בהצהרת כורש, את שיבת היהודים מגלות בבל לציון ובניית המקדש 

השני. הצהרת כורש הייתה בשנת 538 לפה"ס.

של  כיבושו  עם  הסתיים  בארץ-ישראל  הפרסית  הממלכה  של  שלטונה 
היה  הדבר  ארץ-ישראל,  גם  זה  ובכלל  כולו  המזרח  את  מוקדון  אלכסנדר 

בשנים 333-332 לפה"ס.

אחידה  )יוונית(  הלניסטית  תרבות  ליצור  מוקדון  אלכסנדר  של  תוכניתו 
האימפריה  התחלקה  מותו  לאחר  בימיו.  התגשמה  לא  הגדולה,  בממלכתו 
הפרסית בין יורשיו וזאת לאחר מאבקים ממושכים. היורשים הקימו ממלכות 

הלנסטיות.

במסגרת החלוקה בין יורשי אלכסנדר מוקדון, נפלה ארץ-ישראל בשליטתו 
הצליח   – לפה"ס   200 בשנת   – שנה  כמאה  לאחר  מצרים.  שליט  תלמי,  של 
תלמי  בית  מידי  ארץ-ישראל  את  לכבוש  "הגדול"  המכונה   – ה-3  אנטיוכוס 

ולספחה לשלטון ממלכתו – ממלכת בית סלבקוס, אשר שלטה הסוריה.

בשנת 190 לפה"ס פלשו הרומאים לאסיה הקטנה שהייתה בשליטת אנטיוכוס 
ה-3. בקרב, שנערך ב"מגנסיה", שבמערב אסיה הקטנה, הוכה אנטיוכוס על 
ידי הרומאים מכה קשה, ונאלץ לחתום עמם על הסכם שלום, שהיה למעשה 

הסכם כניעה.

בסעיפי ההסכם אנו מוצאים את ההתחייבויות הבאות:



13

ליו
ס

 כ
- 

וון
ש

ח
ון 

לי
גי

הסלבקים מתחייבים לשלם מדי שנה פיצויים גבוהים לרומאים.   -

על הסלבקים נאסר לנהל מלחמות מחוץ לשטח שלטונם.   -

הוגבל מאוד מספר הפילים בצבא הסלבקי )הפיל שימש כ"טנק"(.   -

יימצא ברומי על מנת להבטיח מילוי  בן ערובה מבית המלוכה הסלבקי    -
ההסכם.

לעמוד  מאוד  התקשו  גם  הם  מתבוסתם.  להתאושש  התקשו  הסלבקים 
בתשלום הפיצויים הגבוהים לרומאים וכתוצאה מכך הכבידו את עול המסים 

על העמים הנשלטים על ידם.

כאשר קופת הסלבקים נותרה ריקה, עסקו המלכים הסלבקים בשוד מקדשים, 
שהיו עתירי ממון, וזאת כדי למלא את קופת הממלכה.

על  בתחילה  הלניסטיות,  ממלכות  ידי  על  נשלטה  ארץ-ישראל  שציינו,  כפי 
הממלכה  ידי  על  לפה"ס   200 משנת  והחל  במצרים  תלמי  בית  ממלכת  ידי 

הסלבקית שמרכזה בסוריה.

יהודים מהשכבה העשירה בחברה היהודית קיימו קשרים מסחריים וחברתיים 
לירושלים  הביאו  אלו  סוחרים  יהודים  ההלניסטיות.  בממלכות  סוחרים  עם 
ולחברה היהודית בארץ-ישראל את סממני התרבות ההלניסטית, שכללו, בין 

השאר, טיפוח תרבות הגוף, הצגות שונות, הצבת פסלים וכדו'.

במשך הזמן נוצרה בירושלים קבוצה יהודית – "המתיוונים",  שביקשה לשלב 
את התרבות ההלניסטית בחיי היהודים. הם ביקשו להפוך את ירושלים לעיר 
להיאבקויות  גימנסיון  הקמת  לכך:  הנדרשים  הסממנים  כל  על  הלניסטית 

בעירום, הצבת פסלים 
היהודים,  רוב  וכדו'. 
השכבה  בעיקר 
התנגדו  העממית, 
לכך. המפתח היה בידי 
ששלט  הגדול  הכהן 
במקדש וקבע במידה 
של  הצביון  את  רבה 
עוד  כל  ירושלים. 
חוניו   – הגדול  הכהן 
שמעון  של  בנו  ה-3, 
התנגד  הגדול,  הכהן 

לא  ההתייוונות,  לרוח 
היה למתיוונים כל סיכוי להפוך את ירושלים לעיר הלניסטית.

למתיוונים בירושלים היה ידוע על המצוקה הכספית של הממלכה הסלבקית, 
והם ביקשו לנצל מצוקה זו. הם פנו למלך הסלבקי, שליט ירושלים, והציעו לו 
לעזור להם לקבל את משרת הכהונה הגדולה, ובתמורה לכך ישלמו סכום כסף 
ומינה במקומו  גדול. המלך הסלבקי נענה להצעה. הוא הדיח את חוניו ה-3 
את נציג המתיוונים, ישוע – יאסון, ככהן גדול. יאסון היה אחיו של חוניו ה-3, 
אך בניגוד אליו הוא יצג את המתיוונים ועשה פעולות רבות להפיכת ירושלים 
והכרזה שירושלים היא  גימנסיון  ידי הקמת  בין השאר על  לעיר הלניסטית, 
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"פוליס" )עיר בעלת אופי הלניסטי(.

יאסון לא העיז בשלב זה לחלל את המקדש היהודי, אך בתוך החברה היהודית-
המתיוונת היו שביקשו למנות כהן גדול מתיוון, קיצוני יותר מיאסון. אלה פנו 
יותר עבור משרת הכהונה הגדולה.  אל המלך הסלבקי והציעו תשלום גבוה 

יאסון הודח ובמקומו התמנה מתיוון קיצועי – מנלאוס – ככהן גדול.

עתה לא היה כל מעצור בהתפשטות ההתיוונות בירושלים; ההתייוונות חדרה 
אף לבית המקדש, בו הציב מנלאוס את פסלו של זאוס וכפי שמכנה אותו ספר 
בית  נטמא  הפסל  מהצבת  שכתוצאה  כמובן,  משומם".  "שיקוץ  החשמונאים 

המקדש וכל עבודת הקודש היהודית הופסקה.

היהודים, נאמני ה', ראו בזעם את הנעשה בירושלים וביקשו להתנגד לכך, אך 
המתיוונים נעזרו בכוח צבאי, שהועמד לרשותם על ידי הסלבקים. כך שבשלב 
– להזדמנות  זה לא פרצה כל התנגדות מעשית. נאמני ה' חיכו לשעת כושר 

מתאימה לפעולה שתביע את התנגדותם.

זו  בשנה  לפה"ס,   168 בשנת  לידם  נפלה  זו  הזדמנות 
מסע  אפיפנס,  ה-4  אנטיוכוס  הסלבקי,  המלך  ערך 
מהירים  מסעות  במסגרת  נערך  זה  מסע  למצרים. 
לכיבוש שטחים על מנת למלא את הקופה הריקה של 
נציג רומאי  ממלכתו. בעומדו לפלוש למצרים הופיע 
ודרש מאנטיוכוס לסגת, בטענה שהפלישה למצרים 
קרב  לאחר  הרומאים  עם  שנחתם  להסכם  מנוגדת 
הנציג  אך  היסס,  אנטיוכוס  לפה"ה(.   190( מגנסיה 

הרומאי עמד על דרישתו ואף עשה עיגול סביב אנטיוכוס ואמר לו "אינך יוצא 
מעיגול זה עד אשר תסכים לסגת". אנטיוכוס נסוג לבסוף.

אנטיוכוס  לפלישת  הרומאית  ההתנגדות  על  הידיעה  הגיעה  לירושלים 
למצרים, ובין השאר נפוצה השמועה שאנטיוכוס נהרג. נאמני ה' ראו במותו 
מנלאוס,  את  ולסלק  המתיוונים  נגד  פעולה  לנקוט  הזדמנות  אנטיוכוס  של 
הכהן הגדול המתיוון, מבית המקדש. ההתקוממות הספונטנית-העממית נגד 
המתיוונים ונגד השלטון הסלבקי שתומך בהם, הגיעה לידיעתו של אנטיוכוס 
אפיפנס, בדרכו חזרה ממצרים לסוריה. הוא הגיב בכעס וביקש להעניש את 
המתקוממים, ולדכא אותם. הדרך שבה בחר, כנראה לפי עצתם של שותפיו 
מהם  למנוע  מנת  על  היהודים  על  דת  גזירות  הטלת  בירושלים,  המתיוונים 
לשמור את ההלכה ולקיים מצוות. בין שאר הגזירות שהוטלו, נדרשו היהודים 
להקריב קרבנות לפסל היווני. חיילי אנטיוכוס הגיעו ליישובים יהודים בארץ-

ישראל וביקשו לאכוף את הגזירה.

אחד המקומות אליו הגיעו חיילי אנטיוכוס היה היישוב היהודי מודיעין.

היהודים נאספו למרכז היישוב בו הוצג הפסל והוקם מזבח והחיילים הסלבקים 
מוכן  והיה  מהקהל  יצא  המתיוונים  אחד  היווני.  הפסל  לכבוד  להקריב  דרשו 
על  המתייוון  את  הרג  החשמונאית,  המשפחה  אבי  מתתיהו,  אך  זאת,  לבצע 
המזבח, ותוך כדי קריאת "מי לה' אלי" הכריז על מרד יהודי בסלבקים – הוא 

מרד החשמונאים.

המרד נמשך כ-3 שנים ובסיומו הצליחו החשמונאים, ובראשם יהודה המקבי, 
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מזבח  לבנות  המקדש,  את  לטהר  המתיוונים,  את  לסלק  לירושלים,  לחזור 
ולחנוך אותו בכ"ה בכסליו, הוא חג החנוכה.

פרץ  המרד  גרידא.  טריטוריאלי  מאבק  היה  לא  החשמונאים  של  מאבקם 
כתגובה על ניסיונם של המתיוונים והסלבקים לשנות את דמותו ה רוחנית של 
עם ישראל ואת הצביון היהודי של ירושלים והמקדש. אכן, כתוצאה ממאבקם 
שטחים  נכבשו  לאומיים,   – רוחניים  כאמור,  היו,  שמניעיו  החשמונאים  של 
בארץ-ישראל מידי הסלבקים וחודשה העצמאות המדינית של העם היהודי 

בארצו.

מלחמה שמניעיה העיקריים רוחניים, לא היה כדוגמתה בתולדות עם ישראל 
עד לימי מרד החשמונאים.

ואמנם, גברו מעטים על רבים, והצליחו לטהר את בית המקדש בכ"ה בכסליו, 
וחנכו אותו בטהרתו.

לכן קראו חכמינו לחג: "חג החנוכה", על שם "חנוכת בית המקדש".

לאור כל זאת, מבינים אנו מדוע מצאו חכמינו לנכון להנציח את חג החנוכה 
לדורות עולם: כי ניצחון זה הבטיח את המשך קיומו של עם ישראל, ומנע את 

התבוללותנו.

כה בכסליו - ג תקצ"ו, 164 לפני הספירה – חנוכה. 
אנטיוכוס אפיפינס, בן הפלג היווני סלווקי, ראה בארץ ישראל מוקד אסטרטגי, 
בהיותה גובלת במצרים ובים התיכון. הוא קיווה להכניס את התרבות היוונית 

לארץ ישראל בדרכים "טובות".

התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות יוון על 
ובכך  להתיוון  ליהודים  לגרום  שתפקידן  וגזירות  תקנות  הוציא  הוא  ישראל. 

לחסל את היהדות.

אנטיוכוס השתלט על בית המקדש, והכניס בתוכו "כהן גדול" ממחנה תומכיו 
המתיוונים.

כאשר היוונים העמידו מזבח בעיר מודיעין ודרשו מיהודי העיר להקריב חזיר 
לאלילי יוון, קם מתתיהו הכהן, והרג בחרון את האיש שחילל את קודשי ישראל 

וקרא אל הקהל: "מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?"

בלתי  למלחמה  מתתיהו  יצא  בודדים,  חיילים  אלפי  של  זעום,  צבא  בעזרת 
אפשרית בכובש היווני האדיר.

את  נטל  בנו  ה'(  באלים  כמוך  מי  )מלשון  המכבי  ויהודה  מת,  הכהן  מתתיהו 
הקרבות  מרבית  עוז.  בכל  נמשכו  היוונים  נגד  המלחמות  ההנהגה.  שרביט 
התרחשו למרגלות ההרים המובילים ממישור החוף לירושלים. היוונים ניסו 
להצעיד את כוחותיהם לאזור ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם והתקיפו 

אותם בנקודות אסטרטגיות.

היהודים הצליחו לכבוש חזרה את ירושלים ואת בית המקדש. הם מצאו מקום 
טמא ומגואל בקורבנות חזיר שהקריבו שם היוונים, ובאלילים שהעמידו שם. 
בבואם להדליק את המנורה הם לא מצאו שמן  הם טיהרו את המקדש, אך 
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אחד,  ליום  אלא  שמן  די  בו  שאין  קטן  אחד  פך  רק  טהור, 
בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.

המלחמה.  הסתיימה  לא  עדיין  בירושלים,  הניצחון  למרות 
חן  מצא  לא  החשמונאים  שניצחון  מהמתייוונים  רבים 
 142 בשנת  ורק  בחשמונאים.  למלחמה  הצטרפו  בעיניהם 
הסכם  וחתמו  מארץ-ישראל,  היוונים  הסתלקו  לפנה"ס 

שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו שנותר בחיים.  
   

אף שהמלוכה שייכת לשבט יהודה ולא לשבט לוי, נטלו לעצמם החשמונאים 
גם את שרביט המלוכה. מלכותם התאפיינה בסכסוכים רבים ובמריבות, ואף 
בהתדרדרות רוחנית חמורה. היא הסתיימה לאחר כמאה שנה )מתוך חוברת 

"האור שלנו" של "שלום לעם", נערך על ידי י"א בלוך(.

טיהור  ולזכר  והמתיוונים  היוונים  על  וחילו  המכבי  יהודה  של  ניצחונו  לציון 
המקדש וחנוכתו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים, מ-כה בכסליו עד ב או 

ג בטבת )תלוי אם חודש כסליו של אותה שנה חסר או מלא(. 

רבי  מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים,  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 
משמעות בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסליו נסתיימה מלאכת המשכן 

במדבר, וכן חנכו את המזבח וההיכל בימי הנביא.
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בדרך האתרים מס' 48 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון חשוון - כסליו תשע"ג

המצליח לענות על 9 חידות יזכה בפרס.

עם שבויי חרב נודד ומצפה "להלוך להרגיעו ישראל". ולכן מחשבי הקיצין, עם 

כל כוונותיהם הטובות – לא זכו בברכה ובעידוד. אבל, אירועים נכבדים בתולדות 

הארץ הזאת והעם הזה , גרמו להתעוררות התקווה, שבשלב מסוים התקרבה 

לגיל אלפיים. וכאן מתחיל סיפורנו.

או  במכללה,  שלמד  בו  חשד  לא  שאיש  אף  על  ונמרץ.  יעיל  היה  הוא   .1-2

אדוניו,  בסמכויות  פיסה,  אחר  פיסה  שנגס,  זה  שהיה  הוא  באקדמיה. 

יריביו  זה שביום קיץ חם משך את  והוא היה  לו.  או המושלים השכנים 

לציפורי, ולמחרת דרדרם במורדות הסמוכים לקיבוץ לביא, מבלי שייהנו 

חיסול  מכירת  היה  המַטבח  אחרי  הבא  השלב  המפורסם.  מלונו  מטיב 

של רוב מבצריהם בארץ הקודש. לעירנו הוא נכנס בב' במרחשוון לפני 

 – חלומם  את  הלהיט  עמנו  לבני  ויחסו  שנה.  ושלושים  מאות  כשמונה 

גאולה... מי, מה, מו??

כן כן, לכל אחד מאיתנו משמיע השם שבתי צבי צלילים שונים. ואתה   .3-4

עומד מסוקרן ושואל האם "מעז יצא מתוק"? האם גלי ההדף של התקוות 

ויש הטוענים  הגדולות שנתנפצו, גרמו גם לשינויים חיוביים? שהרי יש 

תוצרים  הם  מסוימים,  ומעשים  מסוימים  אישים  מסוימות,  שתנועות 

מאוחרים לאותו האיש. ולענייננו: באו חכמים מסוימים וקבעו מסמרות: 

למה  אבל,  וכו'.  וכו'  שנייה  עלייה  ייקרא  לזו  ראשונה.  עלייה  ייקרא  לזו 

ניגרע אנו מן המנויים? שהרי עליו, ולא בודדים, עִם רב ומנהיג, לפני כל 

האחרים, וליתר דיוק, לפני שתים עשרה ושלוש מאות שנה! ורבות שבעה 

לה נפשנו, בעיר שכה נכספנו אליה. מישהו מכירנו?

ועדיין אנו תחת אדרתו של חודש מרחשוון. הרבה הרבה שנים של חיים    .5-6

שקובע  מי  כי  שמצהירה  הדת  של  ובצילה  מחד,  המדבר  של  ליבו  בלב 

הנשר  ליווה  שאותן  נשמות  משלהם.  והוא-הוא  האחרון  הנביא  הוא 

הגדול במסריו ובהנחיותיו. וכשהם שמעו שמלכו של עולם שוב מייעד 

את הנשרים למשימתם הישנה-ישנה להביא את בניו אליו מחדש, לא 
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נזקקו לנאומים ולנואמים, וכולם נקבעו ובאו, וכיונים שבו אל ארובותיהם. 

ושלוש  שישים  לפני  במרחשוון  בט"ו  הוחל  זה  ומרומם  מופלא  תהליך 

שנים, ומצא את ביטויו בשמות יישובים שונים. מי יושיט לנו תשובה?

"שחקי – כי באדם אאמין". כך הם האמינו. הם מאסו בעולם הישן ונשבעו   .7-8

"עולם ישן עד היסוד נחריבה". נשמע קטלני? אבל אותו להט, שגם מאיר 

תרתי  נשמות,  הפריח  להט  אותו  משמעותו,  על  ועמד  ראהו  הדור  עיני 

מגינים  קמו  בכוחו  חיים.  באורחות  וביצות  ממש  ביצות  וייבש  משמע, 

ולוחמים. ראשון לקיבוצים תקע יתדותיו על חלקה, ששימרה יישוב יהודי 

בן כמה וכמה מאות שנים, וכרטיס הביקור שלו היה בית כנסת מפואר. 

ביכורי התנועה – "השומר הצעיר", שהוקם ב-י' במרחשוון לפני תשעים 

שנה. מי מזהה ומוסיף משלו/ה?

"חכמי" האידיאולוגיות השונות מיעטו מדמותו. האיש שעשה במלאכת   .9

ובעשייה ההתיישבותית, האיש שנהג באיפוק ועשה חסד של  ההנהגה 

אמת עם זאב ז'בוטינסקי, נולד ביום שבו מבקשים על מה שחיוני כל כך 

להתיישבות, לפני 117 שנים. רמז קטן הוא זכה להיות ראש הממשלה 

במלחמת הישועה של ששת הימים.

מה תהא דמות החינוך הדתי? שאלה ישנה נושנה. החומות מאז ומעולם   .10

יש צורך חיוני בנחשון.  והוא הדין בחרמות. אבל תמיד-תמיד  היו עזות 

שם משפחתו רימז על אופיו ועל מעשיו. והוא אכן שבר את הקיפאון ובי' 

במרחשוון לפני 73 שנים עם קומץ תלמידים בנחלתו של חפר, זוכרים? – 

הקים את מה שהקים. מי יודע/ת?

הכתובת למשלוח התשובות:

מערכת "מדי חודש בחודשו", האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 45

למד  ב-1869.  הוריו  עם  ארצה  עלה  הצארית.  ברוסיה  בקובנה  נולד  קלונץ   .1-2
בירושלים בישיבת עץ חיים, השתלם גם בלימודי חול וקרא בספרות ההשכלה. 
יחד עם ישראל דב פרומקין ייסד לונץ את הספרייה על שם משה מונטיפיורי, 
קצר.  זמן  כעבור  ונסגרה  בירושלים,  הראשונה  הציבורית  הספרייה  שהייתה 
ב-1873 התחיל לפרסם מאמרים בעיתונו של פרומקין, "חבצלת", ובהם מתח 
ביקורת קשה על שיטת החלוקה ועל הגבאים הממונים עליה. עם זאת נחלץ 
להגנה על קהילת ירושלים מפני התקפותיו של ההיסטוריון היינריך גרץ. לונץ 
כמה  שפרסם  לאחר  אנוכי.  העברי  העת  בכתב  הבולטים  מהמשתתפים  היה 
ציון  "נתיבות  ספרו  את  ב-1876  לונץ  כתב  גיאוגרפיים  נושאים  על  מאמרים 
ובשנת 1891 פרסם מורה דרך ראשון לירושלים בשפה העברית,  וירושלים", 
וזאת בעקבות מורי הדרך הלועזיים הרבים על ארץ ישראל שנדפסו באותה 
עת עם התגברות זרם התיירים והמבקרים בארץ הקדושה. מאז ועד סוף ימיו 
גם  זו  למטרה  והשתמש  ארץ-ישראל,  של  בגיאוגרפיה  מחקריו  את  המשיך 
בספריות של מוסדות נוצריים, דבר בלתי רגיל בירושלים דאז. ראייתו לקתה 
עלו  הרופאים  מאמצי  אך  ריפוי,  לשם  ולפריז  לווינה  נסע  והוא   23 בן  בהיותו 
בתוהו, והוא התעוור כעבור שנתיים. בסיועו של פרץ סמולנסקין פרסם לונץ 
בווינה ב-1882 את הכרך הראשון של "ירושלים, שנתון לידיעת ארץ ישראל". 
על שנתון זה עבד עד יום מותו, והוציא לאור במרוצת השנים 12 כרכים נוספים, 
שנדפסו בירושלים בבית דפוס של לונץ עצמו, ששכן מ-1900 בשכונת עזרת 
ישראל בפינת רחוב יפו. משנת 1895 ועד שנת 1915 פרסם מדי שנה גם את "לוח 
ארץ ישראל", מעין אלמנך ספרותי. הוא אף ההדיר מספר ספרים גיאוגרפיים 
בתוספת הערות משלו, כגון את "כפתור ופרח" לר' אשתורי הפרחי, את "פאת 
השולחן" לר' ישראל משקלוב ואת "תבואות הארץ" לר' יהוסף שווארץ. הוא 
גם הוציא לאור, בשלושת הכרכים של "המעמר", תעודות ומאמרים על חקר 
פי כתב  והתחיל בפרסום מהדורה חדשה של התלמוד הירושלמי על  הארץ, 
חינוך  בית  וייסד  בוועד הלשון העברית,  היה חבר  לונץ  הוותיקן.  יד בספריית 
לעיוורים בירושלים. כמו כן, ערך את השירון הראשון "כינור ציון", ובו חמישים 
שירים לאומיים על העם, הארץ והגעגועים לציון. בעקבות פרסום השירון הוא 
נשפט על ידי השלטון העות'מאני באשמת עידוד למרד, ובסופו של דבר נקנס, 
בהר  ונקבר  בירושלים  נפטר  נסגר.  שבבעלותו  הדפוס  ובית  הוחרמו  ספריו 

הזיתים.

למשפחה  גרמניה  בירת  בברלין  נולדה  קדושים(  )זרע  זק"ש  ליאוני  נלי   .3-4
יחידה  בת  הייתה  היא  זעיר.  תעשיין  היה  אביה  הבינוני,  המעמד  מן  יהודית 
להוריה וזכתה לחינוך מעולה. שיריה הראשונים נכתבו בעת שהייתה בת 17, 
היו אלה שירים שמרניים  והחלו להתפרסם בעיתונים כשהייתה בת עשרים. 
ורומנטיים, ולימים שינתה לחלוטין את נושאי שירתה ואת צורתה. בשנת 1940 
ורק התערבותה של הסופרת  הייתה מועמדת לעבודות כפייה אצל הנאצים, 
השבדית המפורסמת סלמה לגרלף הצילה את חייה. לגרלף עירבה בהצלתה 
את משפחת המלוכה השבדית, ונלי זק"ש ואמה הזקנה חולצו מגרמניה והובאו 
לסטוקהולם. חייה בסטוקהולם לא היו קלים, היא התגוררה עם אמה בדירה 
קטנה והתפרנסה מעבודות תרגום. שירתה של נלי זק"ש השתנתה לחלוטין 
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במחנות  שהושמד  היהודי  העם  על  קינה  לשירת  הפכה  והיא  השואה,  עם 
ההשמדה. גם מחזותיה עסקו בנושא הזה, מהיבטים שונים. עם תרגום יצירתה 
לאנגלית, בראשית שנות ה-60 של המאה העשרים, התפרסמה ברחבי העולם. 
1965. בטקס קבלת  היוקרתי בשנת  זכתה בפרס המו"לים הגרמני  זק"ש  נלי 
שחרף  והצהירה,  הגרמנים,  עם  ההתפייסות  בזכות  דברים  אמרה  היא  הפרס 
הנוראות שעברה היא ואמה, הריהי מאמינה באפשרות של קיום גרמני אחר. 
בשנת 1966, כשהייתה בת 75 שנים, זכתה בפרס נובל לספרות בצוותא עם ש"י 
עגנון. היה זה אחד המקרים הבודדים שבו התחלקו שני זוכים בפרס הספרותי 
החשוב ביותר בעולם. היא מצוטטת כמי שאמרה שבעוד ש"י עגנון מייצג את 
נלי  של  מיצירתה  יהודי.  העם  של  הטרגדיה  את  מייצגת  היא  ישראל,  מדינת 

זק"ש תורגמו לעברית שיריה והמחזה הידוע ביותר שלה "אלי".

יהודי תימן לארץ- כינוי למבצע העלאתם של  הוא  נשרים  כנפי  על  ממבצע   .5-6
כך  כונה  המבצע  ו-1950   1949 בשנים  גלויות  חיסול  מעליות  כחלק  ישראל 
מתוך שמות יט:ד: "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". המבצע 

כונה גם מרבד הקסמים וכן מבצע ביאת המשיח.

הרב   – ישראל  פרס  חתני  ישעיהו,  ישראל  הכנסת  ראש  יושב   - האישים  בין   
חה"כ  גולן,  אייל  בשן,  יגאל  שרעבי,  בועז  הזמרים  ז"ל,  ברכה  ורעייתו  קאפח 
בנימין בן אליעזר, הסופר סמי מיכאל, חה"כ רן כהן, חה"כ גאולה כהן ואביגדור 

קהלני.

היישובים – אליישיב, גאולי תימן, ישעי, כפר שמאי, אחיעזר, ראש העין, נבטים,   
נוגה, פדיה, מנוחה.

יסוד ההגנה בכ"א בסיוון תר"פ )1920( במושבה כינרת.  .7-8

אברהם "יאיר" שטרן היה לוחם מחתרת ומשורר יהודי, מייסדו ומפקדו הראשון   .9-10
כינויו  שהיה  "יאיר"  בשם  גם  נודע  )לח"י(  ישראל"  חירות  "לוחמי  ארגון  של 
המחתרתי )על שם אלעזר בן יאיר, ממפקדי המרד הגדול נגד הרומאים ומפקד 
הקנאים במצדה(. הטרן פעיל אצ"ל עמד בשנת 1940 בראש קבוצת פורשים 
שהסתייגו מהתמתנות גישתו של הארגון בכל הקשור למאבק בשלטון המנדט 
הבריטי והתפלגות לארגון עצמאי שלימים נקרא לח"י – בפברואר 1942 שטרן 

נרצח בידי אנשי הבולשת הבריטית.

שם הזוכים:
משה מרום - פתח תקוה
אריה סולומון - אפרת

אשר חדד - לוד
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חומר עיוני למדריכה

1. וְנָתַּתִי מְטַר-אַרְצְכֶם ּבְעִּתֹו" )דב' יא, יד( / ד"ר אברהם גוטליב

פסוק זה בפרשיית 'והיה אם שמוע' )דב' יא, יג-כ(, שגור מאוד בפינו. אנו אומרים 

שחרית  בתפילות  שמע,  בקריאת  ביומו  יום  מידי  רבה,  ובכוונה  בדביקות  אותו 

וערבית. מדובר, בהבטחה קיומית לנו בני ישראל, בניו של מקום, הוא ה' הנמצא 

בכל מקום, אם נקיים  וניישם כראוי את המצוות, כדרך חיים חינוכית-ערכית:

ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם,  ר  ְמעּו ֶאל-ִמְצו ַֹתי, ֲאשֶׁ שְׁ מַֹע תִּ ְוָהָיה, ִאם-שָׁ

ָכל-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל- ַהּיֹום - ְלַאֲהָבה ֶאת-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ּוְלָעְבדוֹ, בְּ

ְוָאַסְפתָּ  ּוַמְלקֹוׁש;  יֹוֶרה  ִעּתוֹ,  בְּ ְמַטר-ַאְרְצֶכם  י  ְוָנַתתִּ ֶכם.   ַנְפשְׁ

 , ָך; ְוָאַכְלתָּ ְדָך, ִלְבֶהְמתֶּ שָׂ ב בְּ י ֵעשֶׂ ָך ְוִיְצָהֶרָך.  ְוָנַתתִּ ְדָגֶנָך, ְוִתירֹשְׁ

ם  ַוֲעַבְדתֶּ ם,  ְוַסְרתֶּ ְלַבְבֶכם;  ה  ִיְפתֶּ ן  פֶּ ָלֶכם,  ְמרּו  ִהשָּׁ   . ָבְעתָּ ְושָׂ

ֶכם, ְוָעַצר  ֲחִויֶתם, ָלֶהם.  ְוָחָרה ַאף-ְיהָוה בָּ תַּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוִהשְׁ

ֶאת-ְיבּוָלּה;  ן  ִתתֵּ לֹא  ְוָהֲאָדָמה,  ָמָטר,  ְולֹא-ִיְהֶיה  ַמִים  ֶאת-ַהשָּׁ

ָלֶכם.   נֵֹתן  ְיהָוה,  ר  ֲאשֶׁ ַהּטָֹבה,  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה,  ם  ַוֲאַבְדתֶּ

ם  ְרתֶּ ּוְקשַׁ ֶכם;  ְוַעל-ַנְפשְׁ ַעל-ְלַבְבֶכם  ה,  ֵאלֶּ ָבַרי  ֶאת-דְּ ם  ְמתֶּ ְושַׂ

ם אָֹתם  ְדתֶּ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלמַּ אָֹתם ְלאֹות ַעל-ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת בֵּ

ָך  ְכבְּ ֶרְך, ּוְבשָׁ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם, בְּ ר בָּ ֵניֶכם, ְלַדבֵּ ֶאת-בְּ

ָעֶריָך. יֶתָך, ּוִבשְׁ ם ַעל-ְמזּוזֹות בֵּ ּוְבקּוֶמָך.  ּוְכַתְבתָּ

אומר ה': אם אכן, תשמעו היטב, תפנימו ותיישמו את מצוותי בהתמדה, מתוך 

ציות, כהוויתם כנדרש, בעולם העשייה, באהבה ובאמונה, תיזכו לברכה והצלחה 

במעשי ידיכם. היסוד החשוב בעבודת ה' הוא, לעשות זאת באהבה, ברצון רב 

ּובמצפּון אדיר, עם השתפכות הנפש: בכל  רב  ובהשתוקקות מכל הלב, ברגש 

לבבכם ובכל נפשכם, תנו את כל כּולכם, את כל הנשמה, מתוך אחדות עם ישראל, 

ואני, אתן את המטר בעתו - בזמנו. הנתינה הגשמית והחומרית של הגשמים, 

היא בתקופה מוגדרת, עונת החורף, מ-ז' מרחשון, בו אנו שואלים - מבקשים 

'תפילת   - העמידה'  שב'תפילת  השנים'  ב'ברכת  הגשמים  על  ישראל,  בארץ 

שמונֶה-עשרה: "ותן טל ּומטר לברכה", כדברי רבן גמליאל כפי שפסק להלכה 

ר' יוחנן במסכת תענית )דף ד, ע"ב ולפיו הרמב"ם )ספר אהבה, הלכות תפילה ב, 

טז( והשו"ע )או"ח קיז, א(. דיון היסטורי-הלכתי ממצה ּומרתק של הרב יהודה 

זולדן, על שאילת גשמים ועלייה לרגל לאחר החורבן -  הלכה ומציאות )תענית 

ד ע"ב ; י ע"א(, ראו, בספרו, מועדי יהודה וישראל, מרכז שפירא תשס"ד, עמ' 

553-540
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לאחר,  השנים',  ב'ברכת  מרחשון,  בז'  הגשמים  על  ישראל  בארץ  שואלים  אנו 

בברכת  הגשם",  ּומוריד  הרוח  "משיב  הגשמים:  את  להזכיר  התחלנו  שכבר 

'תחיית המתים' ב'שמונֶה-עשרה', לאחר 'תפילת הגשם' במוסף שמיני-עצרת 

ושמחת תורה. בחו"ל לעומת ארץ ישראל, שבדרך כלל הסתיו נמשך שם עוד 

קצת זמן, מתחילים לשאול על הגשמים, כשלושה שבועות לאחר ז' במרחשון, 

דהיינו, חודשיים לאחר תחילת תקופת תשרי, בשילהֵי חודש נובמבר למניינם. 

מטר ארצכם - הכמות הראוייה והמדודה לפי הצורך, לא פחות ולא יותר - לא 

בצורת ולא שיטפונות, חס ושלום. הנתינה היא בעתו - בעונתו, בזמנו, רק בחורף 

בין ז' מרחשוון עד פסח ולא אחרי, כדי שלא לפגוע ביבול. המקום: ארץ ישראל 

ארצכם, שאתם חייבים להתנהג כראוי באופן מוסרי וערכי כדי להיות ראויים 

והקולח  החזק  הראשון  הגשם  ביורה,  פותחת  הגשמים,  עונת  בה.   להימצא 

עונת  ירייה.  מכלי  אותם  שיורים  הפגזים  כעוצמת  רבה  בעוצמה  ארצה  הניתך 

המעיפות  עזות  ברוחות  המלּווה  האחרון  הגשם  במלקוש,  מסתיימת  הגשמים 

נתינת  כמותה:  שאין  אדירה  קיומית  ברכה  זו  קש.  כמו  שונים  חפצים  בקלות 

המטר, בעתו ובכמותו הדרושה. 

דרך  ה',  בדרך  ההולך  המוסרי-ערכי  האדם  שאתה  העשייה:  בעולם  התוצאה 

התורה, זוכה לקצור ולאסוף את הדגן, ולבצור את הענבים ענבי התירוש הייניים 

לאדם  מסייעת  אשר  הבהמה,  מאכל  הוא,  העשב  השמן.  רוויי  הזיתים  את  וכן 

בעבודה החקלאית בשדה. האדם ובהמתו וכן כל שאר היצורים והצומח, מהווים 

 Symbiosis( ( 'דוגמא לתופעה הביולוגית המדהימה של מדעי החי,  ה'סימביוזה

שבטבע, שברא ה'. תופעת פלא, הבאה לידי ביטוי מעשי, בחיים משותפים של 

יצורים ממינים שונים, לתועלתו של לפחות אחד מהם, עד ליחסי גומלין. כאשר, 

בעלי חיים, צמחים ואפילו חיידקים, חיים יחד בקשר הדּוק.  תופעת חיים נפלאה 

 ,Συµβίωση ביוונית  סימביוזה  או  שיתוף,  חיי  מכּונה:  הבריאה,  שמפלאי  זו 

שפירושה המילולי: לחיות יחד ּוביחד.

 מן הדגן, אופים את הלחם, שהוא המזון של האדם בה"א הידיעה, המזון העיקרי, 

שעליו  קובעים סעודה ונוטלים ידיים, מודים לה' שמספק לנו את המזון ומברכים 

ברכת המוציא, הכוללת את הלחם, הנקרא כבר בלשון התורה 'פת' )בר' יח, ה 

אחרונים'  ב'מים  ידינו  שנטלנו  לאחר  אליו.  הנילווים  המאכלים  כל  ואת  ועוד( 

התגלמות  דיוק:  ּוליתר  הברכה,  וכאן  המזון.  בברכת  חותמים  הידיים,  לניקיון 

הברכה במיטבה -  ואכלת ושבעת. אתה לא רעב, אתה נהנה וחש בטוב ויש לך 

כוח, חשק ויכולת, לעשות מעשים טובים. עד כאן הברכה לאדם החכם והנבון 

שקיבל על עצמו את קיום מצוות ה' והליכה בדרכיו. הוא עושה זאת מתוך רצונו 

החופשי עלי אדמות, מתוך הבחירה החופשית שניתנה לו במסגרת ההשגחה 
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אם  והיה  בפתיחה:  נאמר  לכן,  בעולם.  ומנהיגו,  העולם  בורא  ה',  של  הפרטית 

לכם  וטוב  אשריכם  זו,  בדרך  תבחרו  שאם  תנאי,  בלשון  אם,   - תשמעו  שמוע 

)עפ"י תה' קכח, ב( ולא חלילה לפי הדרך האחרת כמבואר בהמשך.

 מקור הבחירה הניתנת לאדם והמלצת התורה בפרשת 'ניצבים' )דב' ל, טו-כ(:

ֶות, ְוֶאת- ים ְוֶאת-ַהּטֹוב, ְוֶאת-ַהמָּ י ְלָפֶניָך ַהּיֹום, ֶאת-ַהַחיִּ ְרֵאה ָנַתתִּ

ָך,   ַהּיֹום, ְלַאֲהָבה ֶאת-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת  ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ ָהָרע.  ֲאשֶׁ

ָטיו...  ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום,  פָּ מֹר ִמְצו ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמשְׁ ְדָרָכיו, ְוִלשְׁ בִּ

ָרָכה  ַהבְּ ְלָפֶניָך,  י  ָנַתתִּ ֶות  ְוַהמָּ ים  ְוֶאת-ָהָאֶרץ--ַהַחיִּ ַמִים  ֶאת-ַהשָּׁ

ְלַאֲהָבה  ְוַזְרֶעָך.   ה  ַאתָּ ְחֶיה,  תִּ ים--ְלַמַען  ַחיִּ בַּ  , ּוָבַחְרתָּ ָלָלה;  ְוַהקְּ

י הּוא ַחיֶּיָך, ְואֶֹרְך  קֹלֹו ּוְלָדְבָקה-בוֹ:  כִּ מַֹע בְּ ֶאת-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ִלשְׁ

ע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם  בַּ ר ִנשְׁ ֶבת ַעל-ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ָיֶמיָך--ָלשֶׁ

ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ָלֵתת ָלֶהם.

אומר ה': ראה, הבט וחשוב טוב, אני ה' הרוחני, בורא העולם ומנהיגו, נותן לך היום, 

דהיינו, מהיום והלאה לדורי דורות, את זכות הבחירה החופשית בעולם העשייה 

הגשמי והחומרי: את החיים ואת הטוב, מצד אחד, ואת המוות ואת הרע, מצד 

שני, כאשר הדרך המומלצת בחום רב היא, לבחור בטוב, בחיים וללכת בדרך ה' 

אלוקיך, הדרך המוסרית, החינוכית-ערכית: ובחרת בחיים - תבחר בחיים, בדרך 

וזרעך  אתה  תחיה  למען  הבאים:  הדורות  ובשביל  בשבילך  והברּוכה,  החיובית 

-  קיום לדורות ולדורי דורות. הדרך החיובית והטובה: לאהוב את ה', ע"י אהבת 

הבריות, לשמוע ולציית לה' ולזולת ובמיוחד, לדבוק ולהתמיד בדרך חיים נעלה 

ונפלאה זאת. 

העוצמה  רבת  הקיומית  בברכה  שלפנינו,  החיובית  התוצאה  מושגת,  כך 

מעשים  ולעשות  להשתדל  עלינו  ּבְעִּתֹו"!  מְַטר-אַרְצְכֶם  "וְנָתַּתִי  וההשלכות: 

טובים למען הזולת. כך, שניתן ונעניק לחיינו הגשמיים והחומרית את המסגרת 

"משיב  בברכת  בקשות  שתי  לפנינו,  כאשר  המתבקשת.  היהודית  הרוחנית- 

הרוח ומוריד הגשם": א. בקשה גשמית וחומרית: גשמים ורוחות כדי להשקות 

ולהרוות את צימאון האדמה. ב. בקשה רוחנית-יהודית: להשיב לנו את הרוחניות 

ולהוריד מאיתנו עד כמה שניתן, את הגשמיות והחומריות. המטרה והתכלית: 

להוסיף לחיים נופך מהותי בדמות הלחלוחית היהודית והייחודית של קדושה 

וטוהרה בהיותנו העם היהודי הנבחר, האמור לחיות באחדות של כלל ישראל 

מתוך ערבּות-הדדית אמיתית. אם נשתדל ונעשה, אזי בע"ה נצליח ונזכה, לברך 

ולהנות מן המּוגמר.
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2. גבורה יהודית – מהי? / ליקט שמעון בן יוסף 

אין ספק כי הגבורה האמיתית ניכרת באמונה.

אבינו.  אברהם  מאז  החיים...  בניסיונות  המאמין  גבורת  עומדת  רבים  דורות 

המוטו באמונה "גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירא... כי אתה עמדי"... לא קל 

ולא פשוט...

מעשה שהיה, מאיר עיניים כמשל.

מטפס הרים נחוש, החליט לכבוש פסגת הר גבוה בדרום אמריקה. נעץ יתדות, 

קשר חבלים והעפיל, צעד אחר צעד – מטרים, קודם הפסגה – לא יכול להמשיך. 

כוחותיו,  בשארית  תחתיו...  ותהום  חלק  קיר  לפניו  לעשות?  מה  שמים  שומו 

החל לגרד בסלע... אצבעותיו רעדו ואבריו נחלשו. איך יוצאים מזה? הושיט יד 

לתפוס בסלע כמגן אחרון, והאבן רופפת. מחד – הוא עומד להגשים חלום, אם 

יצליח. מאידך הוא כל כך רחוק... והתהום מנגד... הוא עומד בין שמיים וארץ...

והד ההרים  גדול, אעשה הכל למענך...  צווח בקול  לי!  עזור  עולם!  ריבונו של 

משיב לי! לי! לי! ושוב – עזור לי! וההד - לי! לי! לי!

לפתע שמע קול אוהב – "הבאמת תאמין לי"? קרא לו האל.

כן! ענה בהתלהבות! אעשה הכל!

חזר האל ואמר: אם אכן אתה בוטח בי, באמת ובתמים, עזוב את האבן הרופפת 

שאתה אוחז!

אמונתו  בדרגת  תלוי  עזב?  האם   – זו?  באבן  אחיזתו  כל  הרי  עולם,  של  ריבונו 

וביטחונו...

הנמשל – הכל רצים אחר פרנסה וכו' – אושר, ביטחון והנאות...

הבורא מבקש לא לעזוב את "האבן", אלא להרפות מעט, לקבוע עיתים לתורה! 

"עץ חיים היא למחזיקים בה".
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דינים

מדיני חנוכה

מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

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

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

מתחיל ופונה לימין.

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

גבוה או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות  ד. 
הרבים מבחוץ משום פירסום הנס - "ומניחו 
בצד שמאל של הפתח - כדי שיהא מסובב 
לצד  והחנוכייה  ימין  לצד  )מזוזה  במצוות" 

שמאל והמדליק באמצע(.

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

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו. 

יש להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים )24 ס"מ( עד עשרה טפחים )80  ז. 
ס"מ( שזוהי עיקר המצווה בבית. אך אם הניחם יותר מעשרה טפחים מהקרקע - 

כשר, אבל לא למעלה מעשרים אמה )=9.6 מטר( )על פי הגרא"ח נאה(.

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

להדליק יום נוסף.

עיקר מצוותה להדליק בצאת הכוכבים. יש מקדימים  ט. 
ובלבד  החמה  בשקיעת  להדליק  בירושלים(  )כגון 
צאת  לאחר  שעה  חצי  שתדלק  שמן  מספיק  שיתן 
הכוכבים  צאת  אחר  כשמדליק  גם  כמובן  הכוכבים. 
צריך  הכוכבים,  צאת  שאחר  השעה  חצי  אחר  או 

שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

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

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

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

הבית ולמנצח בנגינות מזמור שיר ובעדות אשכנז אומרים מעוז צור.

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

שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

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

מדליקים נר חנוכה.

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

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

במקומו.

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

בתפילה ובברכת המזון.

קוראים  חנוכה  מימי  יום  בכל  יח. 
בפרשת הנשיאים.

זכר  חלב  מאכלי  לאכול  נוהגים  יט. 
אוכלים  כן  כמו  יהודית.  למעשה 

לביבות וסופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס פך השמן.

 .
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מנהגי עדות

הודו לה' כי טוב / מאת ראובן טלקר )ראשל"צ(

מנהגי חנוכה בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

וקהילתי,  משפחתי  ולגיבוש  דתית  להתחזקות  מנוצלים  החנוכה  חג  א. ימי 
המכבים  של  עמם  ישראל,  לעם  השייכות  גאוות  תחושת  התעצמות  תוך 

הגיבורים.

ערביתב.  - בליל כה' בכסלו, נר ראשון של חנוכה, כולם מגיעים לביהכנ"ס 
בלבוש חג. החזן מתחיל לשורר בניגון "מזמור שיר חנוכת הבית" )תהילים 
הפסוקים  שלושת  על  חוזר  החזן  המזמור  בסוף  מצטרפים,  כולם  ל'(, 
האחרונים "שמע ה' וחנני...", ממשיך בניגון "ימלוך ה' לעולם..." וחצי קדיש 
וגו'. מוסיפים "על הניסים ועל הפורקן". אחרי קדיש "תתקבל" מדליקים 
את החנוכייה, אחריה אומרים "שיר למעלות" קדיש "יהא שלמא", "ברכו" 

ו"עלינו לשבח". יש הנוהגים להדליק נרות חנוכה  אחרי "עלינו לשבח".

מבני  שרבים  מפני  בביהכנ"ס  חנוכה  נרות  להדליק  נוהגים  המנהג  ג. עפ"י 
הקהילה באים ויש בזה פרסומי ניסא וגם כדי להוציא ידי חובה את האורחים 
שאין להם בית ללון בו ואת מי שאינו בקי ואינו יודע להדליק נרות בביתו. 

סדר הברכות והדלקת הנרותד.  - כל המתפללים עומדים סביב ומול החנוכייה, 
כולם מזמרים ביחד בקול אחד, בניגון מיוחד את הברכות "להדליק נר של 
חנוכה" )כיום יש המברכים "נר חנוכה"(, "שעשה ניסים לאבותינו" ובלילה 
הראשון מברכים "שהחיינו". מאחר ועפ"י המנהג כולם מברכים ומזמרים 
שכולם  בעת  ו"אמן".  שמו"  וברוך  הוא  "ברוך  עונים  אין  אחד,  בקול  ביחד 
מזמרים בניגון איטי "הנרות הללו אנו מדליקין" )הנוסח הקרוב לכתוב מס' 
ו'(, מדליק החזן, השמש או נכבד אחר את הנרות  סופרים פרק כ', הלכה 
הראשון  בלילה  לשמאל,  מימין  מדליקים  משעווה(.  גם  )בימינו  השמן 
מדליק ראשית את הנר המוצב בצד הימיני ביותר של החנוכיה, לאחריו את 
השמש, בלילה השני ואילך מדליקים ראשית את הנר החדש של אותו היום 
ולאחריו את שאר הנרות משמאל לימין ולבסוף את השמש, אח"כ מזמרים 

"מזמור שיר חנוכת הבית". 

ה. אם נוכח בביהכנ"ס חתן, אבי הבן או אורח מיוחד מכבדים אותו בהדלקת 
אותה  בביהכנ"ס  נוספת  חנוכייה  והציבו  לעשות  שהגדילו  היו  החנוכיה. 

הדליקו הילדים, זאת על מנת לחבב עליהם את מצוות הדלקת הנרות.

בן  מלומד  או  החזן  היה  ערבית  תפילת  אחרי  או  הנרות  הדלקת  ו. אחרי 
נהגו  יש  המכבים.  גבורות  וסיפורי  חנוכה  בהלכות  לקהל  דורש  הקהילה 
לשורר שירי חנוכה במארטי )הודית(. כיבדו את המתפללים במיני מתיקה 
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שונים )האלווה, לארו, פד'ה וכד'(. 

ז. אם חל בשבת מדליקים את נרות החנוכה לפני ערבית. אחרי קבלת שבת 
רבי  בנ"י הנוהגים לקראו, קוראים "אמר  ויש  "במה מדליקין"  לא קוראים 
השבת",  ליום  שיר  "מזמור  בניגון  מזמרים  שלמא",  "יהא  וקדיש  אלעזר" 
"ה' מלך גאות" וממשיכים "מזמור שיר חנוכת הבית" וגו', החזן חוזר בניגון 
על הפסוקים האחרונים "שמע ה' וחנני...", ממשיך "מקולות מים רבים...", 

"ימלוך ה' לעולם" וחצי קדיש וגו'. 

בעת  משוררים  שהיו  ותשבחות  שירות  של  מיוחד  מגוון  היה  ח. מלפנים, 
התפילות בחנוכה בעיקר בתפילות בשבת חנוכה, בימינו חדלו מהם. 

בבית - הדלקת הנרות והווי החגט.  - אחרי תפילת ערבית הולכים איש לביתו 
להדלקת נרות עם בני משפחתו, למעט בערב שבת חנוכה שהיו מדליקים 
את נרות חנוכה ונרות שבת בבית קודם השקיעה בעוד יום, אח"כ הולכים 

לביהכנ"ס לתפילת ערבית. 

י. הסבא או האבא היו מתכבדים בהדלקת הנר הראשון של חנוכה ופוטרים 
את כל בני הבית בהדלקת הנרות. היו שבשאר ימי חנוכה כיבד בעל הבית 
את שאר בני משפחתו לרוב עפ"י סדר גיל יורד, כולל רעייתו והבנות, אורח 
שהגיע לבית זכה בהדלקת החנוכייה. גם בבית כמו בביהכנ"ס כולם עומדים 
מול החנוכייה ומזמרים ביחד בקול אחד את הברכות, בעת שירת "הנרות 
הללו" מדליק את הנרות וממשיכים לזמר "מזמור שיר חנוכת הבית" וגו'. 

נרות החנוכה דלקו למעלה מחצי שעה, בהתאם לשיעור השמן בכוסות. 

יא. אחרי הדלקת הנרות נוהגים להגיש דברי מתיקה וטוגנים שונים, יש נשים 
דבר  החנוכה,  מימי  יום  לכל  המכינות 
מתיקה שונה )גולגולה, סכרי באהט, ג'ילבי 
וכד'(. בברכת המזון מוסיפים "על הניסים". 
הנשים  נוהגים  לא  הנרות  דלקו  עוד  כל 
עושים  לא  הבית  ובני  מלאכה  כל  לבצע 

שום שימוש באור הנרות.   

יב. נהגו לשיר גם שירי חג במארטי ובעברית, 
חג  על  סיפר  מילדיו  אחד  או  הבית  בעל 
החנוכה כפי שלמד. יש נהגו לקרוא, ללמוד 
מתוך  גם  החנוכה  חג  סיפור  את  וללמד 
חשמונאי(,  בית  )מגילת  אנטיוכוס  מגילת 

בתרגום למארטי.

שליחי  של  הענפה  פעילותם  יג. בעקבות 
ישראל,  בני  עדת  בקרב  ישראל  מדינת 
הכירו ושרו בעיקר צעירי העדה את הפיוט 
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"מעוז צור ישועתי" )סימן- מרדכי חזק(.   

יד. בבתים, החנוכייה הייתה תלויה על הקיר שממול למזוזה, ליד דלת הכניסה 
לבית מבפנים, לא גבוה יותר מהמזוזה, כך שאור נרות החנוכייה האיר את 
אך  השנה,  כל  במשך  בהם  תלויה  הייתה   שהחנוכייה  בתים  היו  המזוזה. 
ללא הכוסות שנועדו לשמן, אותם הניחו ביום החג. לקראת החג, אם הבית 
הייתה מבריקה וממרקת את החנוכייה מוזגת לכוסות עד חצי מים לעיתים 
מכותנה.  פתילות  ומכינה  קוקוס  שמן  מוזגת  השני  ובחצי  שונים  בצבעים 
נהגו גם לקשט את החנוכייה בשרשרת פרחים חיים וצבעוניים, כך בכל ימי 

החנוכה, יש נהגו גם לקשט בפרחים את מזוזת הבית.   

בפיהם  נקראת   - החנוכייהטו.  
החג  ע"ש  חנוכה  או  מנורה 
בביהכנ"ס  החנוכייה  עצמו. 
היתה בדר"כ גדולה ומרשימה 
הביתית.  מהחנוכייה  יותר 
לרוב  תלויה  הייתה  היא 
מבפנים,  לביהכנ"ס  בכניסה 
שתלו  היו  המזוזה,  מול 
של  הדרומי  הקיר  על  אותה 
זכר  להיכל,  מימין  ביהכנ"ס 

למנורת בבית המקדש. רוב רובם של החנוכיות היו עשויות מפליז בעלות 
דופן אחורית עם וו לתלייה, מחוזקת מאחור בלוח עץ תואם לגודל והצורה, 
לכוסות  המיועדות  שווים  ובמידה  בגובה  זרועות  שמונה  יצאו  מחזיתה 
זכוכית, גבוהה מעליהם יצאה זרוע נוספת לנר השמש. הדפנות היו במגוון 
צורות גיאומטריות עם חריטות של עיטורים צימחיים שונים ובמרכז הדופן 
חרוטה המילה "ציון", החביבה ביותר הייתה דופן בצורת מגן דוד. החנוכיות 
הפליז נעשו עפ"י רוב בהזמנה אצל בעלי מלאכה מקומיים. חנוכיות אלה 
שיוצרו בעיר בומבי נשלחו אף לקהילות היהודיות בקוצ'ין שבדרום הודו 
ולעדן שבתימן. באזורים הכפריים היו חנוכיות דומות גם עשויות עץ שנעשו 
לרוב אצל נגרים בני העדה. את הכנת החנוכייה להדלקה בביהכנ"ס היה 
מבצע השמש שהיה מבריק וממרק אותה, מניח על הזרועות כוסות בהתאם 
ליום, מוזג לכל כוס בניפרד עד חציו מים בצבעים שונים, בכל כוס בצבע 
שונה, בחצי הנותר מוזג שמן קוקוס ומכין פתילות מכותנה. יש נהגו לקשט 

את החנוכייה בשרשרת פרחים חיים וצבעוניים, כך בכל ימי החנוכה.

גם לעניי  וצדקה לעניים  נהגו להרבות בתרומות לביהכנ"ס  טז. בימי החנוכה 
הגויים.

כולל  ל'  תהילים  מזמור  כל  את  קוראים  הזמירות  בקריאת   - שחריתיז.  
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שיר  "מזמור  מהמילים  תחילתו, 
חנוכת" וגו'. קוראים הלל בברכה 
בתחילה ובסוף, אומר חצי קדיש 
מוציאים  עמנו"  אלקינו  ה'  ו"יהי 
המקום"  "ברוך  ואומרים  ס"ת 
עולים  שלושה  קוראים  ו"גדלו". 
הנשיאים  קורבנות  בפרשת 
ז'(, עפ"י  )פר' נשא, במדבר פרק 
ביום  הראשון  העולה  המנהג 
הראשון של חנוכה קורא מברכת 
כב'-כז'(,  ו',  )במדבר  הכוהנים 

העולה השלישי ביום הראשון קורא עד "זה קורבן נחשון בן עמינדב". ביום 
השמיני של חנוכה, קורא העולה השלישי עד "כן עשה את המנורה" )פר' 
בהעלותך, במדבר ח' עד פסוק ד'(. בשאר הימים כפי היום, עפ"י החלוקה 
המופיעה בסידור תפילת החודש בדפוס ליוורנו שעל-פיו מתפללים עדת 
בני ישראל. אומר חצי קדיש, "אשרי", "ובא לציון", קדיש "תתקבל" ומחזיר 
ס"ת להיכל. אומר "יהללו את שם ה'", "מזמור שיר חנוכת הבית", "הושיענו 

ה' אלוקינו", קדיש "יהא שלמא" וממשיך "בית יעקב לכו ונלכה" וגו'.

שחרית בשבת חנוכהיח.  - מוציאים שני ס"ת, בראשון קוראים שבעה עולים 
בפרשת השבוע ואומר חצי קדיש ובס"ת השני מפטיר בפר' הנשיאים, כפי 
זכריה  בהעלותך,  פר'  )של  ציון"  בת  ושמחי  "רוני  קוראים  והפטרה  היום 
"ביום  מפטיר  חנוכה  של  בשמיני  חלה  השנייה  השבת  אם  ז'(.  ד',  יד'-  ב', 
פר'  )של  הכירות"  את  חירום  "ויעש  ההפטרה  את  בה  וקוראים  השמיני" 

פקודי, מלכים א', ז', מ'-נ'(.

שחרית חנוכה וראש חודש טבת שחל בחוליט.  - מוציאים שני ס"ת, בראשון 
)פר'  ור"ח  שבת  ומוסף  התמיד  עולת  בפרשת  וקוראים  שלושה  עולים 
פינחס, במדבר כח' א' - טו'(, בס"ת השני קורא הרביעי כפי היום בפרשת 

קורבנות הנשיאים ואומר חצי קדיש. 

שחרית בשבת ראש חודש טבת וחנוכהכ.  - מוציאים שלושה ס"ת, בראשון 
קוראים שישה עולים בפרשת השבוע, בס"ת השני עולה השביעי משלים 
)במדבר  כבשים"  שני  השבת  "וביום  ור"ח  שבת  קורבנות  בפרשת  וקורא 
ט'-טו'( ואומר קדיש. בס"ת השלישי עולה המפטיר וקורא בפר' הנשיאים 
ואחרון של  וקורא פסוקים ראשון  ושמחי"  "רוני  וקורא הפטרה  היום  כפי 

הפטרת ר"ח "כה אמר ה' השמים כסאי" )ישעיהו סו'(.

במוצאי שבת חנוכהכא.  - עפ"י המנהג המקורי נוהגים קודם להבדיל ורק אח"כ 
התפילה.  אחרי  לביתם  בבואם  גם  נוהגים  כך  חנוכה,  נרות  את  מדליקים 
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קדיש  אחרי  החנוכייה  את  להדליק  ראשית  בביהכנ"ס  נוהגים  יש  בימינו 
"תתקבל" ואח"כ להבדיל או להדליק את החנוכייה אחרי קדיש "תתקבל" 
"עלינו  אחרי  זאת   כל  לעשות  נוהגים  יש  להבדיל,  לשבח"  "עלינו  ואחרי 

לשבח".

בהדלקת  האור,  חג   - החנוכהכב.   חג  בערבי  השתעשעו  ישראל  בני  ילדי 
זיקוקים )פול באג'י( ונהנו מאורותיהם המרצדים.

כג. ימי החנוכה הם ימים טובים, במהלכן נוהגים להרבות בסעודות, היו שנהגו 
לערוך סעודות מצווה )נדרים, הודאה(. בימי החג נוהגים לארח ולהתארח 

אצל קרובים וחברים ולהגיש מנות של מיני מתיקה איש לרעהו.

כד. ימי החנוכה שימשו מנוף לגיבוש קהילתי. בכל ימי החג, בערבים, התקיימו 
קהילתיים  פעילות  במרכזי  משתתפים,  רבי  מגוונות  ופעילויות  מפגשים 
כללו  היו בתשלום. הפעילויות  היהודיים, חלק מהפעילויות  ובבתי הספר 
הצגות שונות ברוח החג על גבורת המכבים, חנה ושבעת בניה וכד'. מקהלת 
וכד',  החיל"  גיבורי  המכבים  "גילו  בעברית  חג  שירי  שרה  הייתה  ביה"ס 
לילדים. את  נאומים  נושאי פרסים כמו: תחרות  והיו מתקיימות תחרויות 
מצוות הדלקת נרות חנוכה היו מוכרים למרבה במחיר. אחרי הקמת מדינת 
שבה  אלה  ובפעילויות  במפגשים  הציוני   - הישראלי  האופי  גבר  ישראל, 

לביטוי בשירים ישראלים ובתעמולה ציונית שעודדה עלייה לישראל.
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לוח המודעות מס' 40 - מרחשוון - כסליו תשע"ג

שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

1( לוחמת ומשוררת, מצנחני היישוב 
בצבא  לשרת  שהתנדבה  העברי 
השנייה  במלחמת-העולם  הבריטי 
לשטח  צנחה  הנאצית,  גרמניה  נגד 
נחקרה  נתפסה,  הכבושה,  הונגריה 
על-ידי  להורג  והוצאה  בעינויים 
תש"ה;  במרחשוון  בכ"א  הנאצים 
מרחשוון  חודש  של  העברי  שמו   )6
ו'(; 11( כיסוי הבית; 12(  )מלכים א' 
מחברו  את  המזהים  יש  חנוכה,  שיר 
אף  שחיבר  יצחק  בן  מרדכי  כפייטן 
יפית  "מה  שבת  לערב  הפיוט  את 
 )14 בתענוגים";  אהבה  נעמת  ומה 
ממנו   )15 לנקבה;  הצבעה  מילת 
 )18 עמודה;   )17 שבטים;  שני  יצאו 
הוצאת התינוק מבטן האם; 20( עיון 
ובירור בנושא מסוים; 21( תנא בדור 
השלישי, תלמידו של ר' יהושע וחברו 
של ר' עקיבא, נמנה על עשרת הרוגי 
מטח-אש;   )24 ילד;   )23 מלכות; 
 )29 ריסוק;  שבירה,   )28 קינה;   )26
סימן הכוונה; 30( מידת-לח קדומה 
)ישעיה ה'(; 32( מקום מגורים; 33( 
שיר מתורגם שחיבר באידיש מרדכי 
ריווסמן )1924-1868( לחג האורים; 
בפה;  חדה  שן   )38 בת-קול;   )36
במצרים,  הביש"  "עסק  מנידוני   )39
הוצא להורג ב-31 בינואר 1955; 42( 
כדורסלן עבר אמריקני, נחשב לאחד 
מגדולי הרכזים )סנטרים( בתולדות 
פרי- לחנוכה  שיר   )43 הכדורסל; 
 )44 עטו של המשורר אהרן אשמן; 

אחת ממלחמות מדינת ישראל; )כ"ד בחשוון עד א' בכסלו תשי"ז(; 47( תו מוסיקלי; 48( אחד ממבצעי צה"ל במלחמת 
העצמאות; 50( יסוד כימי רדיואקטיבי, התגלה על-ידי מארי קירי ובעלה פייר קירי ב-1898; 51( מחסום לפה של בעל-
חיים; 52( לחץ, מועקה )תהילים קי"ח(; 54( תינוק שנולד; 56( בגד-שרד; 58( אשתו האהובה של יעקב אבינו )בראשית 
כ"ט(, יום פטירתה חל ב-י"א במרחשוון; 61( אציל, נכבד בעם )ירמיה כ"ז(; 62( הרווח שבין החזה והלבוש )איוב ל"א(; 64( 
מרכז; 65( סימן הניצחון; 66( עוף-דורס; 67( מזלו של חודש מרחשוון; 69( ריבע; 71( כיום ישוב סמוך לבית-לחם שזה 
גם שמה בתורה, לפי אחת המסורת בדרך לשם קבר יעקב אבינו את 58 מאוזן )בראשית מ"ח(; 73( כך מכונה הלילה שבין 
9 ל-10 בנובמבר 1938 )ט"ז בחשוון תרצ"ט(, שבו נערכו בכל רחבי גרמניה ואוסטריה פוגרומים ביהודים, שבין השאר 

השתוללו, פרעו ושרפו הגרמנים מאות בתי-כנסת וחנויות.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( נביא תנ"כי מימי שיבת-ציון; 2( סתירה, היפך; 3( צינור במערכת הנשימה; 4( עובר ממקום למקום; 5( מגלב; 6( נטייה 
נפשית חזקה; 7( אות באלפבית היווני; 8( פילוח האדמה בכלי המיועד לכך; 9( הר-געש באיטליה; 10( מקום ישיבתו 
של רבי אליעזר בן הורקנוס )מסכת סנהדרין דף ל"ב עמוד ב'(; 13( קטן; 16( ציפור-שיר קטנה; 19( מאכל מסורתי בחג 
החנוכה; 22( שניים מן הספרים החיצוניים המתארים את תקופת החשמנאים, ללא קשר ביניהם; 24( שמן זך, השתמשו 
בו במנורה )שמות כ"ז(; 25( מקום גלותה הראשון של הסנדהרין מחוץ לירושלים )מסכת ראש השנה דף ל"א עמוד א'(; 
34( שמי השמיים;  31( סימן;  בו נשמה;  ב-ז' במרחשוון; 29( שיש  ובקשה על הגשם, מתחילה להיאמר  זו שאלה   )27
35( השתלטות על מקום בכוח; 37( צמח קוצני; 38( מלך צור, סייע לשלמה המלך בבניין בית-המקדש )מלכים א' ה'(; 
40( אתר מדרום לירושלים, לפי המסורת שם נקברה 58 מאוזן; 41( צינור במערכת העיכול; 42( מתאריו של דוד המלך, 
ג'ינג'י )שמואל א' ט"ז(; 45( כיוון; 46( מסלול; 49( אויב; 51( רשע; 53( שאינו רחב; 55( הלוואי!; 57( לחץ, צפיפות; 59( 
עץ שיעקב אבינו השתמש בו כדי להשפיע על צבע ולדות הצאן )בראשית ל'(; 60( לורד מלצ'ט )1930-1868(, ממנהיגי 
יהדות בריטניה ופעיל ציוני, על-שמו ישוב בשרון; 61( כינוי למקום מושבו של הרבי; 63( בארי, )1944-1887(, ממנהיגיה 
הבולטים של תנועת העבודה בארץ-ישראל )ש"פ(; 66( מקצועו של רבי יצחק, אמורא ארץ-ישראלי בבית-מדרשו של 
רבי יוחנן, בין אמרותיו: "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"  )תענית דף ח' עמוד א'(; 67( אילן;  68( בבקשה; 
70( "אי הפילים" על הנילוס, בימי בית-המקדש הראשון הוקמה בו במה על-ידי הקהילה היהודית; 71( כוח; 72( גבעה 

מלאכותית.
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פעולות

א.  חנוכה

1. סוד הקיום היהודי

מטרת הפעילות:

א:א(.  )חשמונאים  אחד"  לעם  כולם  להיות  ףמלכותו  כל  אל  המלך  "ויכתוב 
אנטיוכוס המלך הרשע הרוצה לטשטש את זהויות העמים ולאחדם לעם אחד 
מפקיד פקידים המפקחים על היהודים שיחדלו לקיים את מצוות ה"דגל" שלהם, 
כלומר המצוות המסמלות אותם והמבדילות בינם לבין העמים האחרים: שבת, 

כשרות, מילה ואיסור עבודה זרה.

ולהפך – יהודי כמתתיהו ובניו, איתן בדעתו ומקיים מצוות אלה הוא מעיד על 
עצמו בגלוי – "אני יהודי".

בגופי – מילה, ברוחי – איסור עבודה זרה

בזמן – שבת, ובמאכלי – כשרות.

שאר  כל  את  המקיפה  איתנה  גדר  עוברת  אלה  מרכזיות  מצוות  ארבע  דרך 
המצוות. אנטיוכוס )ושאר השליטים כמותו( ידעו שפגיעה במצוות אלה תגרור 

אחריה מפולת שתוביל לטשטוש הזהות היהודית.

על  העם"  "אחד  שאמר  מה  את  לומר  ראוי  אלה  מצוות  מארבע  אחת  כל  על 
מצוות השבת "יותר מששמרו ישראל על השבת – שמרה השבת על ישראל". 
והיום, ידוע הוא שיהודי השומר לפחות ארבע מצוות אלה חזקה עליו ועל בניו 

שאצלו לא תנותק השושלת היהודית.

או חברה שלילית  זרים  (ליטים  "לקיים"  לנסות  במשחק שלפניכם על החניך 
מנסים למנוע זאת ממנו. בעזרת קלפי "ההצלה" )מצוות ה"דגל"( חוזר היהודי 

לאיתנו – מכריז, מתעקש שהוא יהודי וכך יכול "לקיים" את שאר המצוות.

היהודי  המשחק מנסה להמחיש את הרעיון שמצוות אלה מהוות שמירה על 
מפני גורמים המנסים להעבירו על דתו.

נספח 1:
מהלך הפעילות:

חלוקת הקבוצה לחוליות בנות 2 עד 4 � משתתפים.

מדליות "יהודי" )נספח 19 �

) לכל חוליה חפיסה בה 77 קלפים, הכוללת: )נספח 2 �
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נספח 2:

הציוד הדרוש:
) 45 קלפי מצוות )15 סוגי מצוות לצלם שלוש פעמים = 45 �

) 16 קלפי "חסימה" )8 סוגי קלפי "חסימה" לצלם פעמיים = 16 �

16 קלפי "הצלה" )קלף הצלה מסומן במסגרת כפולה לצלם 16 � פעמים(.

רצוי לניילן או לחילופין להדביק מאחורי הקלף טפט צבעוני. � 

מטרת המשחק:

להיות הראשון שיצליח לאסוף )לקיים( קלף הצלה )1( וחמש המצוות )שונות( 
נוספות. מי שמצליח לצבור את כל האמור זוכה במדליית "יהודי" )נספח 1( מי 
שצבר 3 מדליות פורש מהמשחק ומוכתר כמקום ראשון, אחריו שני, וכו'. שאר 

המשתתפים ממשיכים במשחק.

אופן המשחק:

והניחו אותם הפוכים במרכז. כל אחד בתורו מרים  ערבבו היטב את הקלפים 
קלף ובודק האם הוא יכול להרים קלפים נוספים:

תור(  )באותו  לקחת  וימשיך  אצלו  ישמור  המצוות  מ-15. 1  אחד  קלף  הרים  אם 
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קלפי מצוות כל עוד כל אחד מהם היא מצווה שונה! אם מרים קלף זהה לקלף 
שכבר הרים באותו תור – יחזיר את כל הקלפים שצבר בתור זה לערימת הקלפים 

המשומשים והתור עובר למשתתף הבא.

זהה לקלף שיש  ירים קלף  ואז, אם  – ישמור אותו בצד  אם הרים קלף "הצלה"  2 .
בידו )שהורם באותו תור( לא יצטרך להחזיר את כל קלפי התורה הזה אלא רק 
את הקלף הזהה, וימשיך במשחק עד שיצליח לצבור 5 מצוות שונות או שקלף 

חוסם יעצור אותו.

אם הרים קלף "חוסם" עליו להחזיר אותו ואת כל הקלפים שאסף מתחילת התור  3 .
והתור עובר למשתתף הבא.

גם כשאחד המשתתפים ניצח )צבר שלוש מדליות( ימשיכו שאר המשתתפים  � 
במשחק.

המשומשים  הקלפים  ערימת  את  מערבבים  בקופה  הקלפים  כשנגמרים  � 
ויוצרים קופה חדשה.

למדריך:

רצוי לפתוח במשחק ללא הקדמות ו/או הסברים לגבי מטרות המשחק.

עם סיום המשחק יפתח המדריך דיון בעזרת שאלות מנחות כגון:

האם המשחק משקף אירועים שאירעו לעם היהודי אי פעם? 1 .

התוכלו לנקוב בשמות אירועים כאלה? 2 .

באלו מצוות נלחמו בדרך כלל השליטים האכזריים? האם יש להן מכנה משותף? 3 .

האם אתם מכירים דוגמות ליהודים שגברו על רצון השליטים וקיימו את מצוות  4 .
ה"דגל", על אפם וחמתם של השליטים?

דורנו  לבני  יש  אנטיוכוס  כדוגמת  שליטים  אין  כאשר  שבימינו  לומר  ניתן  האם  5 .
"חוסמים" אחרים? מה הם?

באדיבות "תורה בחיי יום-יום – חגים ומועדים – חנוכה", המרכזייה החינוכית עליית הנוער

2. מה אתה אומר?!

קבוצת חניכים מכינה דיון פומבי בנושאים שונים הקשורים לחנוכה.

כל אחד יכין את טיעוניו בנושא מסוים.

בזמן השיחה הקליטו את עצמכם.

בסיום הקשיבו ודונו אם הצלחתם במשימה.

רעיונות לנושאים:

האם אפשר לקצר את חג החנוכה? z 

מה יקרה אם נדליק כל יום z 8 נרות?

הסביבון לא מסתובב – מה נעשה? z 

האם אפשר לטגן סופגניה במים? ועוד, ועוד )אפשר גם נושאים רציניים( z 
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3. כולנו אוהבים סופגניות

סופגניה היא מאכל אהוב בחנוכה.

אנו רוצים לשווק סופגניות לתלמידי הכיתה. מה נעשה?

נכין כרזות לכיתה ולמסדרון.

נעצב אריזות נאות.

נדגיש שהסופגניה מטוגנת בשמן

וכדאי לא להרבות באכילתה.

אם הצלחנו, נכין כנ"ל גם –

לנרות החנוכה

לסביבונים

ללביבות

ולחנוכיות.

4. לסביבון שמות רבים

סופרים ומורים חידשו שמות לסביבון:

סופר אלמוני מאירופה: מגדל עוז      .1

מנדלי מוכר ספרים: ֲחזרזר  .2

אברהם אה.....: סבסב  .3

חיים נחמן ביאליק: ּכִרְּכָר  .4

בשפת היידיש: דרֵיידל.  .5

יהודה גורף פַרְּפָרָה  .6

יעקב שטיינברג: גלגילון  .7

אחרון חביב – הסביבון שלנו.  .8

א.  זילברווש פרסם את השם בעיתון "הצפירה"

ב.  איתמר בן-אב"י, כילד בן 5, אמר "הוא מסתובב, זה סביבון".

א.  מהו השם המוצא חן בעיניכם ביותר? נמקו את תשובתכם.

ב.  נסו להמציא שם חדש נוסף לסביבון. כיתבו על כך שיר או סיפור קצר.

5. החגיגה נגמרת

חנוכה – החג האהוב מסתיים. מחר לא נדליק נרות, לא נאכל לביבות וסופגניות, לא 
נקבל דמי חנוכה. הנרות, הלביבות ודמי החנוכה מתקוממים ורוצים להמשיך.

כתוב סיפור קצר המתאר את החפצים הללו, המסרבים להיכנס לארון ולוחמים להמשיך 
את החג.
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6. שעשועי לשון משומנים לחנוכה

מן  פתגמים  המכילים  פתקים  קניה  על  ולהדביק  חנוכייה  לצייר  יש  הפעולה  לפני 
השורש ש.מ.ו.

בצד החנוכייה תוצב קופסה ובה פתקים שיש בהם הגדרות לפתגמים.

על כל קנה ג' פתגמים.

כל חניך בתורו ניגש לקופסה, שולף פתק הגדרה ומנסה להתאים אותו, תוך זמן קצר, 
לפתגם ההולם.

אותו אל ההגדרה במקום המתאים  אם הצליח למצוא את הפתגם המתאים, מצרף 
בקנה וזוכה בתור נוסף. אם אינו מצליח, התור עובר לחניך הבא.

מנצח החניך שהצליח לצבור כמה שיותר הגדרות.

הפתגמים  את  והלחליף  משחק  סיבובי  כמה  לעףשות  כדאי  גדולה  לקבוצה  הערה: 
למילים הקשורות לחנוכה כגון נר, אש, אור, נס וכו'.

לאחר הפעולה יש לעבור על כל הפתגמים.

הגדרותפתגמים

א.טוב שם משמן טוב1.
המעשים הטובים מקנים לאדם כבוד 

יותר מן ההידור החיצוני

אדמתו פוריה ודשנה, הוא חי ברווחהב.טובל בשמן רגלו2.

הגדיל את הרוגזג.הוסיף שמן למדורה3.

הדבר נעם לו יותרד.בא כשמן בעצמותיו4.

מן החשובים שבוה.מסלתו ומשמנו5.

תיאור לדבר חלקלקו.חלק משמן6.

סעודה טובה ודשנהז.משתה שמנים7.

ח.וישמן ישרון ויבעט8.
מליצה על מי שהתחיל לנהוג בגסות 
ובכפיית טובה לאחר שעלה לגדולה

כינוי לאדם מיוחסט.שמן זית זך9.

הוטב ממה שהיהי.השתמן שמן חלקו10.

7. עדות מספרות
שמן,  כגון:  לחנוכה  הקשורים  כלליים  שמות  רשומים  שעליהם  פתקים  להכין  כדאי 
יהודית, נרות, סביבון, מאכלי חלב, נס, גבורה, דמי חנוכה, חנוכייה, שירה, בית כנסת, 

מתנות וכו' ולהכניסם לקופסה בצורת פך שמן.

ניתן להושיב את החניכים במעגל וכל חניך בתורו שולף פתק ועליו לספר סיפור מבית 
אבא על המושג/הפריט שקיבל.
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חור באדמה  .13

לא תינוק  .14

מחובר בבורג  .15

מול חלשים  .16

עיר הכהנים  .17

שויצר )באנגלית(  .18

פעולה עם סבון  .19

מסובבים אותו בחג  .20

מילת שאלה  .21

מתפלא  .22

הרגו  .23

כהן גדול מחג החנוכה  .24

8. במדרגות המכבים

המילה הראשונה בתשבץ זה, היא מילה בת 3 אותיות. עליכם להוסיף לה אות אחת, 
השורה,  סוף  עד  וכך  אותיות.   4 בת  מילה  תקבלו  ואז  האותיות,  סדר  את  להתאים 

והתחילו מהתחלה בכל שורה חדשה.

ההגדרות:

בה שותים  .1

בית ארעי באחד החגים  .2

שונתה, התבטלה, השתנתה  .3

תאריך חג החנוכה  .4

עשו חניה  .5

"____ לנער על פי דרכו"  .6

חג בכסלו  .7

מנורה בעלת 8 קנים  .8

שאף אוויר ונשף אותו  .9

לא גברים  .10

לא למהר כי...  .11

מצאו אותו בפך  .12

על-פי "כזה ראה... וחדש", א, פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל,
 בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת
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ב. פרשיות החודש – קפד ראשו וקפד זנבו  / עוזי קייש

הוראות: קפד ראשו, קפד זנבו.

ענו על כל שאלה, הורידו אות אחת מהתשובה – וקיבלתם את התשובה לשאלת ה"קפד".

פרשת נח
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: תלוש, קטוף? א(  

"והנה עלה-זית   ____   בפיה"  

קפד ראשו
מדף, איצטבה קטנה בארון או בכוננית בקיר לשים עליה דברים שונים-  

ספרים, עציצים, וכדומה.    ____     

איזה עוף שלח נח מקץ ארבעים יום לאחר שניראו ראשי ההרים? ב(  
"וישלח את   ה-____ " )בכתיב מלא(                                                                                      

 קפד זנבו
משל על מתחסד וצבוע, רמאי המעמיד פני צדיק.  

"זאב   ב-____   כבש"                       

אביו של קורח, בנו השני של קהת בן לוי, אחיו של עמרם ודודו של משה ג(  
  רבנו. ____  )שמות ו ,יח(

קפד ראשו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לפתח-לאור, אשנב, חלון קטן?  

" ____   תעשה לתבה" )בכתיב חסר(   

מקום בנחלת מנשה.   "וישב תחת האלה אשר   ב-____ " ד(  
)שופטים ו,יא(                                                

קפד ראשו
מהו הביטוי על-פי הכתוב בפרשה המתאר: התרבה על-ידי ילודה,  

הקים ולדות הרבה?    " ____   ורבה"   

מהו הסימן כפי שכתוב בפרשה שעל-פיו הקב"ה הבטיח לנח ולבניו ה(  
שלא יהיה עוד מבול שישחית את הארץ? "ונראת   ה-____  בענן"  

קפד זנבו
משל לדבר קל-ערך שהכריע את הכף וגרם למשבר חמור שהיה  

תלוי ועומד זה מכבר.   "ה-____  ששבר את גב הגמל"   

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: ערב, בילבל? ו(  
" ____   ה' שפת כל-הארץ"  

קפד זנבו
אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה לאדם. " ____   תשחית"   
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מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לתאור: מקום רווי מים, א(  
ולפי פירוש רש"י ארץ נחלי מים? "ככר הירדן כי כלה   ____ "    

קפד זנבו
מהו תפקידו של דמשק אליעזר כפי שהוא כתוב בפרשה?  

"בן -  ____   - הבית"  

עיר בדרום ארם נהרים מולדת אברהם כפי שכתוב בפרשה. ב(  
"אור   ____ "                                                                                       

 קפד ראשו
עמק ים המלח כפי שכתוב בפרשה לפני ההפכה.  
"עמק  ה-____  הוא ים המלח"                       

מהו שמו של מלך שלם שבירך את אברהם לאחר נצחונו על כדרלעומר ג(  
והמלכים אשר איתו ככתוב בפרשה? "____  - צדק"    

קפד זנבו
כינוי-הפלגה למאכל טעים מאוד. "מעדני -   ____ " )בראשית מט, כ(   

מהו שמו של מלך ירמות בימי יהושע בן-נון שנתקשר עם אדוני-צדק  ד(  
מלך ירושלים כדי להתנפל על הגבעונים מכיוון שהשלימו עם ישראל?  

____   )יהושע י, ג(                                                

קפד זנבו
כיצד מכונה בפרשה ישמעאל, בנה של הגר שפחת שרה?  

" ____  -  אדם"   

כינוי-גנאי לרשע מרושע המסית ומשפיע לרעה גם על אחרים.                                                                        ה(  
)על-יסוד המסופר על ירבעם בן-נבט( )מלכים א' יד, טז(  

" ____  ומחטיא"  

קפד זנבו
ביטוי מהפרשה המתאר: מן הדבר הדק ועד הדבר העבה, מקטון  

"מ-____   ועד שרוך-נעל" ועד גדול.    

מהו שמו של מקום במדבר צין הוא – קדש, ככתוב בפרשה? "עין ____ "   ו(  

קפד ראשו
בן חורי לשבט שמעון. מהמרגלים ששלח משה רבנו לתור את ארץ-כנען.   

)במדבר יג, ה(    ____    
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איזה עץ נטע אברהם בבאר-שבע כפי שכתוב בפרשה? ____    א(  

קפד ראשו
שגיאה, שגגה. "ויכהו שם... על ה-____ " )שמואל ב' ו, ז(  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לסכין שחיטה? ב(  

"ויקח את ה-____  לשחט את-בנו"                                                                                    

 קפד ראשו

מהי המילה הזהה במשמעותה למילים: שורפת, מכלה, משמידה?  

"ארץ  ____  יושביה" )במדבר יג, לב( )בכתיב חסר(  

)בהשאלה מהפרשה( מהו הביטוי המתאר: נכנס אל ביתו, ג( 

מצא מחסה במעונו? "בא בצל  ____ " )בכתיב מלא(  

קפד זנבו
נחת-רוח, הנאה, שביעות-רצון. "____ - רוח" )אבות ד, יז( )בכתיב מלא(  

אחד מארבעת בני-נחור שנולדו לו מראומה פילגשו ככתוב בפרשה. ד(  

"את-טבח ואת -  ____   ואת תחש"  

קפד ראשו
ביטוי בפרשה המתאר: בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  

"כ-____ היום"  )בכתיב חסר(   

מהו לפי פירוש רש"י הכינוי לירושלים במקום שעליו נעקד יצחק ה(  

כפי שכתוב בפרשה?  "ולך-לך... ארץ ה-____ " )בכתיב מלא(  

קפד זנבו
פניה מקובלת אל קהל שומעים מכובד. " ____  ורבותי"  

משל על מי שלא המשיך באשר התחיל ולא התקדם, אלא נסוג לאחור.  ו(  

"אתמול ____ עכשיו ביצה" )בכתיב חסר(  

קפד זנבו
מהו הביטוי בפרשה המתאר: הבל וריק, כאין וכאפס? "עפר ו-____"   
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כיצד נקרא המקום שאליו נשלח עבדו של אברהם אבינו, א(  
על מנת למצוא אישה לבנו יצחק ככתוב בפרשה? ארם -____  

קפד ראשו
)בהשאלה משופטים ט, לו( ביטוי למי שהפריז במראה עיניו )ביחוד מתוך  

פחד ויראה(, ראה סכנה במקום שאין כל יסוד לכך.  
"ראה את צל ההרים  כ-____ "  

היכן מתה שרה אשת אברהם אבינו כפי שכתוב בפרשה? ב(  
"קרית- ____  היא חברון"  

קפד זנבו
ישב במקום סתר כדי לרגל את האוייב או לתקוף אותו במפתיע,   

עקב. ____  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למשקע קעור ומוארך באבן  ג(  
או בעץ וכדומה להשקות בהמות וביחוד גמלים?  

"ותער כדה אל- ה-____ " )בכתיב מלא(  

קפד זנבו
רחוב או כיכר בעיר שבני-אדם עוסקים שם במקח-וממכר של מצרכי   

מזון וסחורות אחרות.   ____  

מהי הברכה שקיבלה רבקה כאשר נפרדה ממשפחתה, לאחר שהסכימה ד(  
לעזוב את ביתה וללכת עם עבד אברהם ככתוב בפרשה?  

"היי לאלפי  ____ "  

קפד זנבו
)בהשאלה( פגם, מום מוסרי. ____  

ה(  מהו שמה של פילגשו של אברהם אבינו שלקח לו לאחר מות שרה,
ואשר ילדה לו שישה בנים? "ויסף אברהם... ושמה ____ "  

קפד זנבו
התאוננות רבה, השמעת קובלנות ותלונות. ____ )בכתיב חסר(  

ציין שם נוסף למילה: ירח. ____    ו(  

קפד זנבו
מיהו אחיה של רבקה שהיה הראשון שרץ לקראת עבד אברהם אבינו  

כשבא לחפש אישה ליצחק? ____   
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ביטוי מהפרשה המתאר: יבול רב ביותר, תוצאות מצויינות. א(  
"מאה - ____"    

קפד ראשו
אל ישנה אדם ממנהג אחרים כלומר אל יפרוש אדם מן הציבור.  

לא יהא אדם ער בין הישנים ולא ישן בין ה-____   

כיצד נקרא בפרשה שם הבאר עליו רבו רועי גרר עם רועי יצחק, ב(  
לאחר שמצאו עבדי יצחק בנחל באר מים חיים?  

"ויריבו רעי גרר... שם-הבאר ____ "  

קפד ראשו
דיבור משל על דבר שהועלם ללא הצלחה – האמת צפה ונודעה עד  

מהרה ברבים.  יצא המרצע מן ה-____  

כיצד נקרא בפרשה שם הבאר אשר לא רבו עליה רועי גרר עם ג(  
רועי יצחק? "ויעתק משם...ויקרא שמה   ____ " )בכתיב מלא(  

קפד ראשו
התחיבויות לשלם, הלוואות שאדם צריך להשיב למלווה.  

____ )בלשון רבים(  

מהו שמה של העיר הנזכרת בפרשה על שם הברית שנכרתה בין  ד(  
אבימלך מלך פלשתים בגרר לבין יצחק?  
"ויקרא אתה... שם-העיר באר - ____ "  

קפד זנבו
זקן, ישיש. ____  

מה ציווה יצחק לפני מותו מעשו בנו להכין לו, על מנת שעשו יקבל ה(  
מאביו ברכה?  "ועשה-לי ____ כאשר אהבתי"  

קפד ראשו
)על-פי גמרא בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב( השתדל למצוא תרוצים  

רבים ודחוקים להצדקת המעשה הרע.  
"טיהר את השרץ בק"ן )מאה וחמישים(  ____"  

עשו מכר את בכורתו ליעקב תמורת לחם ונזיד – ____ ו(  

קפד ראשו  
הקפל בחלק העליון של הבגד על החזה, המשכו של הצווארון.  

____  )בלשון רבים(  
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מהו שמו של בנו השני של יעקב שנולד לו מלאה אשתו ככתוב בפרשה?  א(  
"ותהר עוד... ויתן-לי גם-את-זה ותקרא שמו ____"  

קפד ראשו
ציין מילה הזהה במשמעותה למילים: דירה, בית מגורים. ____  

מהו שמו של בנו השמיני של יעקב שנולד לו מזלפה שפחת לאה ככתוב ב(  
בפרשה? "ותאמר לאה באשרי... ותקרא את-שמו ____"  

קפד זנבו
השלם את סיומה של הברכה שיהודי מברך עם הדלקת האור  

במוצאי-שבת.  "בורא מאורי ה-____"  

מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: מתנה. ג(  
רמז: המילה מופיע לאחר שלאה ילדה את זבולון.  
"ותאמר לאה... אתי ___ טוב הפעם יזבלני אישי"   

קפד ראשו
בית ובו מכבש לעצירת שמן מזיתים. בית-ה-___  

מהו שמה של שפחת רחל שלבן נתן לה עם נישואיה ליעקב ואחר-כך ד(  
נתנה רחל את שפחתה ליעקב להיבנות ממנה ככתוב בפרשה? ____  

קפד זנבו  
)בחפצים( שנישחת, פגום ומרופט מרוב שימוש. ____   

כיצד קרא יעקב למקום בו נכרתה ברית בינו ובין לבן ככתוב בפרשה? ה(  
"ויקרא-לו... ויעקב קרא לו ____"  

קפד ראשו
לעולם, לנצח. ____  

כינוי מליצי לבנים, צאצאים המופיע בפרשה. ו(  
"ויחר-אף יעקב ברחל... ממך ____ - בטן"  

קפד זנבו
הזכר בבקר, בן זוג לפרה. _____  
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מרחק מסוים, מידת אורך קדומה של דרכים המוזכרת בפרשה א(  
בלידת רחל בדרך מבית-אל לאפרתה.  

"ויסעו מבית אל ויהי-עוד ____ - הארץ"  

קפד זנבו
שמו של נהר גדול בדרום בבל. שם נתגלו לנביא יחזקאל בן בוזי הכהן  

גילוייו הנבואיים.  נהר  ____   )יחזקאל פרק א פסוקים א-ג(  

איזה חלק בגוף החי נאסר על בני-ישראל באכילה לפי התורה ככתוב ב(  
בפרשה?  "על-כן לא יאכלו בני-ישראל את  ____ - הנשה"     

קפד ראשו
עסק, מקצוע, התעסקות קבועה של אדם לשם פרנסתו. משלוח-____  

מהו שמה של מינקת רבקה שמתה בשכם ונקברה מתחת לבית-אל ג(  
תחת אלון שנקרא אלון בכות?  

"ותמת ____ מינקת רבקה" )בכתיב מלא(                  

קפד זנבו
ביטוי המתאר: בשעת אמירה, בזמן קצר מאוד.  

תוך-כדי -____ )בכתיב חסר(  

בנו הצעיר של יעקב מרחל.  יעקב אביו קרא לו בנימין, ד(  
רחל אמו מתה בלדתה אותו וקראה לו: בן - ____  

קפד זנבו
ציין מילה הזהה במשמעותה למילים: צער, אבל, יגון.  ____  

ביטוי המתאר: עצלות, בטלה, ישיבה בטל. ____ - ידים )בכתיב מלא( ה(  

קפד ראשו
ישראל הוא כינוי ליעקב שניתן לו על ידי האיש שנאבק עמו על יד מעבר  

שנקרא בפרשה מעבר-השלם:  
"ויקם בלילה הוא... ויעבר את מעבר ____" )בכתיב מלא(    

מהו שם המטבע הכתוב בפרשה-שיעקב קנה את חלקת השדה מבניו ו(  
של חמור, אבי שכם החוי "נשיא הארץ"?  
"ויקן את-חלקת השדה... במאה ____"  

קפד ראשו
עיר בצפון מזרח לבית-שאן.  

בית ה- ____ )שופטים פרק ז, פסוק כב( )בכתיב מלא(  
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כלתו של יהודה, אשת ער בכורו. ____ א(  

קפד ראשו
)בהשאלה(  דבר מועט ביותר, כטיפה מן הים. "כ-____ מדלי"     

היכן מצא יוסף את אחיו כאשר הלך בשליחותו של אביו? ב(  
"ויאמר האיש... וימצאם ב-___" )בכתיב מלא(   

קפד זנבו
מרתף, מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין.  

____ )משנה, מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ב(  

בנו של יהודה מתמר שנולד תאום עם אחיו פרץ. ג(  
"ואחר יצא אחיו... שמו ____"  

קפד זנבו  
שאינו כהן. ____   

יוסף נולד ליעקב לעת זיקנתו. הביטוי לכך בפרשה-השלם: ד(  
"וישראל אהב את יוסף... כי בן- ____" )בכתיב חסר(    

קפד ראשו
קוצץ קני-סוף, כינוי לאדם פשוט והדיוט. קוטל   ____    

גברת הבית, עקרת-הבית. ____- הבית  )מלכים א יז, יז( ה(  

קפד זנבו
כינוי לאדם המרבה לחלום ולשגות בחלומותיו.  

כשראו אותו אחיו של יוסף כינו אותו:   ____ - החלומות   

חופשי, משוחרר, מי שאינו עבד. בן -____ )בכתיב חסר( ו(  

קפד זנבו
שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  

החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  
   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___" החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___" החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  

חופשי, משוחרר, מי שאינו עבד. בן -____ )בכתיב חסר( חופשי, משוחרר, מי שאינו עבד. בן -____ )בכתיב חסר(ו(   חופשי, משוחרר, מי שאינו עבד. בן -____ )בכתיב חסר(ו(   ו(  

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
החלום. מה היה על ראשו? "שלשה סלי ___"  

   

שר האופים מתאר את חלומו ליוסף ומבקש מיוסף שיפתור לו את  
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סיפור/ עיבוד ספרותי:  שמחה סיאני

החנוכייה שסירבה להאיר
בפאדובה שבאיטליה, בימי רבי אברהם אבן עזרא )ראב"ע(, חי איש שהפרוטה לא 
חסרה בכיסו. הוא אהב לסייע לבריות והיה טוב לב, אך עם זאת, מגרעת אחת הייתה לו: 

כשלווה כסף, לא הקפיד להחזיר את ההלוואה 
במועד והיה דוחה את בעל החוב בֵלך ושוב..., 
גם שכפו עליו ַהר כגיגית להחזיר את החוב, היה 

מחזיר אותו טיפין טיפין ומצֵער את המלווה.

והנה, כחודש לפני חג החנוכה, בא אליו בעל 
החוב ואמר לו: "אדוני, אני מבקש ממך שתחזיר 
לי את הכסף שהלוואתי לך כפי שהבטחת. אתה 
אדם עשיר ולא חסר לך כסף. מדוע אינך מחזיר 
לי את חובך בזמן? מדוע עליי להתבזות ולבקש 

ממך שוב ושוב את המגיע לי?", אך הלווה בשלו, מתמהמה ולא מחזיר את ההלוואה.

דבר המקרה הגיע לאזנו של ראב"ע. הרבי הזמין את הלווה העשיר לביתו וציווה עליו 
לשלם את כל חובו למלווה ומיד! אך העשיר לא קיים את בקשתו של הרבי ולא השיב 

את חובו.

כשבוע לפני חג החנוכה, ראה ראב"ע את הלווה בחנותו של הצורף. הוא נכנס לחנות 
ושמע איך האיש מזמין חנוכייה יקרה משובצת באבנים יקרות. 

זה  שבכסף  דומני,  "אך  לעשיר,  ראב"ע  פנה  במצוות",  מקפיד  שאתה  שמח  "אני 
וזו  חובותיך  את  לפרוע  יכולת  הזאת,  המהודרת  החנוכייה  את  לרכוש  מבקש  שאתה 

מצווה גדולה יותר". 

הלווה העשיר לא ַשת לבו אל ראב"ע והזמין את החנוכייה מהצורף. "אני אתפלל 
שהמלאך ַמְחּבּוב ִמצווה יילחם בך", כך אמר ראב"ע, יצא מהחנות ופנה לדרכו.

בערב חג החנוכה, בא הלווה העשיר אל הצורף וביקש לקחת את החנוכייה.  הצורף 
ביקש את תמורתה והאיש ניסה לדחותו כדרכו ואמר: "אשלם לך בעוד חודש". הצורף 
כי השמועות על העשיר שלא מחזיר את חובו בזמן עשו להן כנפיים...  סירב להצעה, 
כשראה הצורף שהאיש לא משלם עבור החנוכייה המהודרת, לקח אותה לביתו והדליק 

את הנר הראשון של חנוכה.

בינתיים, נשאר העשיר ללא חנוכייה ובני ביתו חשו מפח נפש גדול. הוא לא הסכים 
לוותר על החנוכייה היפהפייה ששבתה את לבו וכבר למחרת רץ אל הצורף, שילם לו 

תמורתה ויקחנה לביתו בשמחה ובצהלה.

את  הכין  בשמן,  הגביעים  את  מילא  העשיר  חנוכה.  של  שני  נר  ערב  הגיע,  הערב 
הפתילות בקפידה, במו ידיו, וקיבץ את כל בני ביתו סביב החנוכייה, שעמדה על החלון 
במלוא יופייה. האיש החזיק בידו את השָמש ובירך בקול מתרונן ורם את ברכות החנוכה, 
את  להדליק  ושוב  שוב  ניסה  האיש  דלקו!  לא  הן  הפתילות,  את  להדליק  כשרצה  אך 



48

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

הפתילות, והדבר לא עלה בידו. בניו ניסו אף הם להדליק את החנוכייה, אך היא עמדה 
וגאה על החלון, חשוכה וממאנת להפיץ אורה. פנו בני הבית המאוכזבים, כל  זקופה 
אחד לחדרו, וניטלה שמחת חג החנוכה מהבית. הביט העשיר בחנוכייה ועננה כיסתה 

פניו.

למחרת היום, נחפז הלווה העשיר לביתו של הרב סעדיה, רב העיר, וסיפר לו את 
כל שאירע לו עם החנוכייה. הרב לא האמין למשמע אוזניו וביקש לראות במו עיניו את 
החנוכייה  פתילות  את  להדליק  ניסה  הוא  אף  להאיר.  המסרבת  המפוארת  החנוכייה 

מספר פעמים, אך העלה חרס בידו. 

שאל הרב את הלווה: "תגיד לי, ממי בקשת לקנות את החנוכייה?" 

"מהצורף בשוק", ענה האיש.

"והאם בעת שהותך בחנות, שהחנוכייה מול עיניך, לחש מישהו איזה לחש או עשה 
כישוף?"

"כבוד הרב, ראב"ע היה ִעמי בחנות לפני שקניתי את החנוכייה, והוא אמר  איזה 
משפט שלא הבינותי את פשרו".

שלח הרב סעדיה להביא אליו את ראב"ע, שאל אותו מה ששאל וראב"ע סיפר לו 
על סירובו של העשיר להחזיר את הכסף לבעל החוב 
העשיר.  של  לביתו  השניים  הלכו  כך  אחר  כמובטח. 
בביתו של הלווה ניסה אף ראב"ע להדליק את פתילות 

החנוכייה, אך הוא כקודמיו לא הצליח להדליקן!

אמר ראב"ע: "כנראה שתפילתי נתקבלה. מאחר 
שהייתי אצל הצורף בזמן שהלווה רצה לקנות ממנו את 
החנוכייה, ומאידך ידעתי שהוא לא פרע את חובותיו, 
יילחם  ִמצווה(  ַמְחּבּוב  )של  שהמלאך  תפילה  נשאתי 
בו. מכיוון שתפילתי התקבלה, חייב הלווה לקיים עתה 
את מצוות התורה ולפרוע את כל חובותיו!" הביטו שני 
הרבנים בעשיר בשתיקה ומבט תוכחה בעיניהם. הלה 
הבין שאין לו ברירה, קרא לבעל החוב ופרע את חובו 

במלואו! 

לחנוכייה  מסביב  העשיר  בני משפחת  כל  חנוכה, התאספו  של  שלישי  יום  בערב 
ברכות  את  ורם  צלול  בקול  בירך  השָמש,  את  האיש  הדליק  רועדת  ביד  המהודרת. 
החנוכה והדליק את פתילות החנוכייה. באורח פלא נאותה החנוכייה להאיר את הבית, 

וחג החנוכה נחגג בביתו של העשיר ברוב שמחה ופאר.

מתוך: מרכוס, אליעזר. חג לעם – אנתולוגיה של סיפורי-עם לחגי ישראל.

הוצאת "כתר" ירושלים – תשמ"ט. עמוד 59. )רשם משה רבי, מפי הרב יוסף משאש ממארוקו(.
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החנוכייה שסירבה להאיר
מאת: שמחה סיאני

טוב אשר לא תידור...
ידֹר ולא תשלם".  אמנם מדובר  יַדֹר, משתִּ נאמר בקהלת פרק ה, ד:  "טוב אשר לא תִּ
בנדר לקב"ה, אך האדם נברא בצלם אלוהים ויש בו ניצוץ אלוהי. אדם שנודר נדר ולא 
מקיימו, עשוי להיפגע. זו גם הסיבה שלפני יום כיפור, עורכים טקס "התרת נדרים", שמא 
ים, או בידיעה, ולא קיימנו אותו. שּׂומה עלינו לבקש סליחה מהקב"ה  נדרנו נדר בלי משִׂ

על כך.

בסיפורנו זה אנו קוראים על איש עשיר שלווה כסף מרעהו והבטיח לשלם לו בתאריך 
מסוים. הבטיח, ולא עמד בדיבורו!  הבטחה היא כֶנֶדר, ונדר כאמור חייבים לקיים. מוטב 
שלא תידֹר מראש, אם אתה יודע שאינך מקפיד על קיום הבטחתך, מאשר תיׁדר  ותבטיח 
ולא תקיים את הנדר. במקרה שלנו, האיש העשיר נדר ֶנֶדר ביודעין, זה היה מנהגו עם כל 

האנשים, ויצא לו ֵשם רע של איש, שהמילה שלו חרוטה על קרח.

ֵשם טוב
נאמר עוד בקהלת )ז', א'(: "טוב ֵשם משמן טוב ...". האיש העשיר, דמה לשתי קצוות 
של חבל: מחד, היה עוזר לבריות ובעל לב טוב, ומאידך, לא עמד בדיבורו כשזה נוגע 

להחזרת חובות. שמו נודע ברבים בשל תכונה לא נעימה זו. 

שימו לב שבסיפורנו, מצוינות תכונותיו הטובות של העשיר בחצי שורה, ואילו תכונה 
זו של אי החזרת חוב אחרי הבטחה, מסופרת לקורא ברוחב יד. מצפים מאדם שיהיה 
טוב, שיעשה מצוות, שיהיה בעל לב טוב..., אך אם הוא מתנהג בצורה לא אנושית, מבייש 
אדם שבא לתבוע את חובו כמוסכם ביניהם וגורם לו עוגמת נפש ביודעין..., זה דבר בלתי 
נסלח. אדם צריך להקפיד בהחזרת כסף לרעהו. שכן, ידוע לכולם שאין הכסף צומח על 
עצים וכל אדם עובד קשה למחייתו, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני. והלא  נאמר כבר 
בבראשית ג,יט: "...בזיעת אפיך תאכל לחם...". עליך לדעת שהמילה שלך - היא הכבוד 

.)!Your word is your honor( !שלך

לשני  וגם  לעשיר  לא  נתרצתה,  ולא  חשוכה  עמדה  המהודרת,  החנוכייה  אפילו 
הרבנים, שלא חטאו, היא לא "נעתרה" ולא האירה פתיליותיה. החנוכייה למעשה היא 
חפץ, אך כנראה שבסיפורנו זה היא משמשת גם כסמל, וכסמל היא מבקשת ללמדנו, 

שאדם מבטיח ולא מקיים, אין האור והשמחה שורים בביתו.  

עד שלא החזיר העשיר את חובותיו לבעל החוב, "סירבה" החנוכייה היקרה לתת 
מאורה לבית ולשמח את תושביו בחג החנוכה.  

ה' מרוֵמם ומשפיל
שהקב"ה  פעם  לא  שוכח  מליאה,  ושבטנו  בכיסו  בשפע  נמצאת  שהפרוטה  אדם, 
הוא הוא הנותן לו את הפרנסה, והוא זה שמרומם אותו ואף עשוי להשפילו, ככתוב: "ה' 

מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם" )שמואל א',  ב', ז'(. 

אל יחוש אדם כ"אני ואפסי עוד" )ישעיה מז, ח(. חטא היוהרה הוא אחד החטאים 
החמורים ביותר שחוטאים  בו בני האדם. שכן, אדם  עשיר ושבע, כפי שקרה בסיפורנו 
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הׂשכל  על  גבר  עושרו,  ביטחונו העצמי בשל  ראב"ע.  בכבוד  ואפילו  ברעהו  זלזל  זה, 
הישר, על מידת הכבוד הראויה לאחד מראשי הקהילה. הכסף שבכיסו העביר אותו 
על דעתו, אך כסף לא קונה הכול. כסף לא קונה חכמה, בינה ודעת ואם היה העשיר 
חכם, ואפילו במעט, היה מתייחס לעצת ראב"ע ולא עומד בסופו של יום נכלם מול רב 

העיר, סעדיה, ראב"ע, בני ביתו והחנוכייה המהודרת הכבויה.  

העשיר למד את הלקח שלו, שילם את מלוא הסכום לבעל החוב, וזכה, הוא ובני 
ביתו, לחנוכייה מהודרת ומוארת בחג החנוכה.

חג חנוכה שמח לכם ולבני ביתכם!
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודש חשוון
בחודש חשוון אנחנו מתפללים למים וההתעסקות במים גדולה.

1. ניסוי ומשחק במים
ניסוי זה בעצם ממחיש כיצד עולים המים לעץ )למעלה( – בניגוד לכוח המשיכה 

)המים עולים על ידי כך שהם נספגים לתוך הנייר(.

החומרים
קערת מים קטנה. � 

מספריים. � 
נייר לבן – רצוי בריסטול. � 

צבעים – רצוי לא על בסיס מים � 
שהצבע לא יירד במים.

ההכנה
שמים בקערה מים וממלאים חצי מהקערה. � 

מציירים פרפרים, פרחים שונים עם עלי כותרת, כוכב וכו'. מקפלים את הקצוות  � 
כלפי מעלה ומניחים במים. לאחר כמה דקות הפרח הפרפר נפתחים )זה לוקח 

כמה דקות – צריך סבלנות!(.

הסבר
המים מטפסים למעלה לתוך הנייר ומשנים את משקלם ומושכים אותם כלפי  � 

מטה והפרחים  והפרפר נפתחים.
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2. בניית ממטרה 
החומרים

סלוטייפ. � 
סרגל. � 

שיפוד. � 
קשית רחבה. � 

מספריים. � 

ההכנה
מודדים את הקשית ומסמנים עליה את האמצע. � 

מסמנים עוד 2 סימנים במרחק 2 � ס"מ מהאמצע בשני הצדדים.

גוזרים חצי מרוחב הקשית חריץ במרחק 2 � ס"מ מהאמצע.

הקשית  חלקי   � 2 את  ומקפלים  הקשית  אמצע  של  בסימון  השיפוד  את  נועצים 
שבחריץ לעבר השיפוד ומצמידים אותם לקשית בעזרת פיסת נייר סלוטייפ.

יש להקפיד שפתחי הקשית ישארו פתוחים. � 
מכניסים את הממטרה לכוס מים ומסובבים את השיפוד במהירות. המים יעלו  � 

בשני חלקי הקשית ויתיזו החוצה.
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מה קורה?
כשטובלים את הממטרה במים 2 � חלקי הקשית מתמלאים במים. כשמסובבים 
את הממטרה דפנות הקשית מפעילים על המים שבתוכה כוח המאונך לדפנות. 
שהם  עד  למעלה  אותם  מעלה  וגם  מעגלית  בתנועה  לנוע  למים  גורם  זה  כוח 

נפלטים מהקצוות העליונות של שני חלקי הקשית.
הסבר זה ניתן להסביר לילדים ולהתאימם לגיל ההתפתחותי. � 

בהזדמנות זו כדאי לדבר גם על חיסכון במים ולהשתמש בממטרה זו להשקות  � 
עציץ.

3. מרסס מים לצמחים 
החומרים

קשית אחת עבה. � 
קשית אחת דקה )רצוי מהסוג שניתן לכופף( � 

כוס מים. � 
מספריים. � 

ההכנה
)רחוק  הישר  מהקצה  ס"מ   � 2 של  במרחק  בערך  העבה  בקשית  חריץ  חותכים 

. V מהכיפוף( בצורת
גוזרים מהקשית הדקה לאורך חתיכה קצת יותר מגובה הכוס או הכלי. � 

משחילים את הקשית הדקה לתוך החריץ של הקשית העבה עד שייתפס לתוכה  � 
כך שהקצה שלה יהיה בדיוק באמצע הקשית העבה.

 

הסבר לחניכים:
לשאיבת  גורם  האופקית  בקשית  זורם  האוויר  � 
המים מהקשית האנכית – הסיבה קשורה ללחץ 
מהר  זורמים  והמים  שהאוויר  בזמן  האוויר 
כאשר האוויר זורם בכיוון מסוים הוא יוצר לחץ 

על אותו כיוון.
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חנוכה
1. מעמד לנר ממוחזר 

החומרים
2 � בקבוקי פלסטיק.

דבק חם או סלוטייפ מאוד חזק. � 
מספריים. � 

מדבקות צבעוניות, פייטים. � 
סלוטייפ צבעוני. � 

ההכנה פשוטה וקלה
חותכים 2 � בקבוקי פלסטיק ברבע האחרון של הבקבוק. 

דבק  או  חם  דבק  בעזרת  ומדביקים  השני  לצוואר  הבקבוק  צוואר  את  מחברים  � 
ידיים אחר.

מקשטים במדבקות ופייטים. � 
אפשר למלא את הגביע בחול כדי שהנר יהיה  יציב יותר. � 

מדביקים מסביב סלוטייפ צבעוני כדי שלא יהיה חד. � 

 

2. חנוכיות 
החומרים

קופסה מאורכת וצרה )כאורך הרצי לחנוכייה(. � 
)קונים  מנחושת  הקופסה  את  להכין  אפשרי  � 

בחומרי יצירה או בנחושן(.
9 � נרוניות של חנוכה/שבת ריקות.

חול מסונן ונקי – אפשר צבע מאכל. � 
סרגל. � 

מכסה בקבוק פלסטיק או קוביה – להגביה את  � 
השמש.



55

ליו
ס

 כ
- 

וון
ש

ח
ון 

לי
גי

ההכנה
שצריך  ס"מ   � 1 של  רווח   + שבת  של  נרוניות   9 של  באורך  הנחושת  את  לחתוך 

להיות בין נר לנר + להוסיף גובה של ½2-2 ס"מ סביב.
חותכים באלכסון את ארבעת הפינות. בעזרת סרגל 2 � ס"מ מעלים למעלה את 

הדפנות, מהדקים את הפינות שהחול לא יברח.
יהיה צבעוני  ואז החול  ממלאים 2/3 � בחול. אפשרי להכניס צבע מאכל צבעוני 

ולהניח עליו את הנירוניות.
את  ועליו  קוביה  או  פלסטיק  בקבוק  של  מכסה  מדביקים  או  מניחים   – לשמש  � 

החול.
אפשר להדליק עם נרות ואפשר עם שמן )יש להוסיף פתילות(. � 

 

3. נרות מעוצבים
החומרים

– אפשרי צרים וארוכים ואפשר  כלי זכוכית שונים  � 
שטוחים.

פרחי פלסטיק קטנים, עלים מסלוטייפ. � 
נרות שעווה – רצוי גדולים. � 

קוביות קרח. � 
פח חמוצים ריק )קטן(. � 

פלטה לחימום השעווה. � 
דלי מים גם לביטחון וגם לשימוש. � 

צבעי פוליכרום קטנים )שכבר אינם בשימוש(. � 

ההכנה
לוקחים את הפרחים והעלים ומדביקים אותם לכלי הזכוכית מבפנים בעזרת נייר  � 

דבק, סלוטייפ על דפנות הכלי.
מתיכים את השעווה בתוך הקופסה ומכניסים בפנים צבע אחד רצוי. � 

כאשר השעווה נמסה מכניסים 2-3 � קוביות קרח לתוך הצנצנת ושופכים בערך 
)במקום  הקרח  על  בזהירות  הצנצנת  לתוך  השעווה  של  הרצויה  מהכמות  חצי 
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שיש קוביית קרח יהיה חור דקורטיבי, לכן יש להכניס קוביות קטנות של קרח 
וכמה שרוצים למלא את הצנצנת בגובה הנר שרוצים להכניס לתוכו פתיל. כאשר 
להשאיר  יש  נקרש.  שהכל  כך  לקירור  המים  דלי  לתוך  זורקים  נמס  עדיין  הכל 

במים בערך כשעה.
ומכניסים  הנר  את  מוציאים  בזהירות.  הצנצנת  את  ולשבור  להוציא  מבוגר  על  � 

לדלי מים לשטיפה משאריות הזכוכית – אם נשארה.

4. חנוכיות / נרות לקישוט החדר
יש להכין הרבה נרות בגדלים שונים מנירות שונים ומגוונים ברוחבים שונים.

בפנים אפשר:
לכתוב ברכה לחבר.

לכתוב את סיפור החנוכה.
או הזמנה לחגיגת חנוכה.

שירון לחנוכה.
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הכנה
לוקחים נר ארוך או רחב שבקצהו פותחים חריץ, בקצה השני להבה אפשר לגזור  � 

את הנר משונן.
מקפלים כאשר הלהבה נכנסת לתוך הנר בחריץ – מתקבל נר כפול בפנים – אפשר  � 

לכתוב בנרות רחבים ואפשר להכניס עיתונים מקומטים, כך שהנר מקבל נפח.
הקצוות  ב-2 �  רווחים   2  – ל-3  הנר  את  מקפלים   – נפח  לקבלת  נוספת  אפשרות 

שונים – באמצע רווח של 2-3 ס"מ ומקבלים נר עומד.

הזמנה

לחגיגת

חנוכה

הזמנה

לחגיגת

חנוכה

הזמנה
לחגיגת
חנוכה

הזמנה
לחגיגת
חנוכה
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חומר עזר

חומר אור-קולי

  DVD-חדשות המרפ"ד התורני: מעתה ניתן להעתיק בדיסק און-קי מספריית ה
המתפתחת במרפ"ד התורני.

פרטים בטל' 02-5601302.
 

חנוכה
סרטי DVD המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.

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

האמהרית )בהפקת נהורה(.

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

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

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

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

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

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

המכבים � )בהפקת גשר(.

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

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

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

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

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

חנוכה שמח עם אריאלה סביר � - שירי ילדים.

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

קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

ראה אתר האגף:

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

מקורות קצרים 

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

פתרון לתשבץ מרחשוון-כסליו

לובחרישנסהנח

וזרוצזועמגג

דולירוטפסוי

בבשיטנויד

ויהירינבס

תיבתבצחכרפ

נהכונחהימיר

טחבהררדה

לינואמקוזרמ

ורשדקעצבמדכ

ממזמוידרקרב

טדלורצמי

רחונמאלחרדמ

צניובלבח

תרפאנינברקע

לחלודבהלילצ
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פתרון תשבץ במדרגות המכבים

פתרונות חידוני פרשות השבוע – קפד ראשו קפד זנבו

פרשת נח:  א( טרף-רף  ב( עורב-עור  ג( יצהר-צהר  ד( עפרה-פרה  ה( קשת-קש  ו( 

בלל-בל 

פרשת לך-לך: א( משקה-משק  ב( כשדים-שדים  ג( מלכי-מלך  ד( פראם-פרא  ה( 

חוטא-חוט  ו( משפט-שפט

פרשת וירא: א( אשל-של  ב( מאכלת-אכלת  ג( קורתו-קורת  ד( גחם-חם  ה( מוריה-

מורי  ו( אפרח-אפר

פרשת חיי-שרה: א( נהרים-הרים  ב( ארבע-ארב  ג( שוקת-שוק  ד( רבבה-רבב  ה( 

קטורה-קטור  ו( לבנה-לבן

פרשת תולדות: א( שערים-ערים  ב( עשק-שק  ג( רחובות-חובות  ד( שבע-שב  ה( 

מטעמים-טעמים  ו( עדשים-דשים

פרשת ויצא: א( שמעון-מעון  ב( אשר-אש  ג( זבד-בד  ד( בלהה-בלה  ה( גלעד-לעד  

ו( פרי-פר

פרשת וישלח: א( כברת-כבר  ב( גיד-יד  ג( דבורה-דבור  ד( אוני-און  ה( חיבוק-יבוק  

ו( קשיטה-שיטה

פרשת וישב: א( תמר-מר  ב( דותן-דות  ג( זרח-זר  ד( זקנים-קנים  ה( בעלת-בעל  ו( 

חרין-חרי


