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חודש המורשת היהודית - תש"ע

זוכים אנו השנה לציין, את "חודש המורשת היהודית" הי"ח. אירוע זה, הנערך 

בכל שנה מביא עימו ערך מוסף ומיוחד, לפעולותיו הרבות של האגף לתרבות 

היהודית  המורשת  של  הרבים  סגנונותיה  שבין  במפגש  מאופיין  הוא  תורנית. 

ודרכי הבעתה בעם ישראל.

 שילוב הסגנונות הללו בא לידי ביטוי בחודש זה, ַבּמפגש החברתי והתרבותי בין 

קהלים שונים. הוא מתקיים' בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, האזוריות, 

ומוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ.  

חוויתיים.  לימודיים  סיורים  ובקיום  ועיון  לימוד  בערבי  מצוינת  זו  פעילות 

הקונצרטים והמפגשים המוסיקליים השונים משלבים שירה עברית-ישראלית, 

יחד עם פיוטי המזרח, המתובלים בחזנות מערבית. באירועים אלה, נוטלים חלק 

הרפרטואר,  מיטב  את  לציבור  מציגים  אלה'  השונים.  והתיאטרון  הבמה  אמני 

המתחבר למורשת היהודית. כולם יחד, יוצרים חגיגה אחת גדולה ודיאלוג רוחני 

וערכי עם שורשיה של תרבותנו עתיקת היומין.

וראשי  הערים  לראשי  זו:  מחשבת  במלאכת  העוסקים  לכל  וברכה  תודה 

תורנית  לתרבות  היחידות  ומנהלי  לרכזי  והאזוריות,  המועצות-המקומיות 

ברשויות. יבואו על הברכה גם חבַרי במטה האגף: לסגן מנהל האגף - מר ציון 

ומר  אביעד  אליהו  ד"ר  ב"צ מזרחי, הרב  ולמפקחים המחוזיים, הרב  מנצורה 

חיים שני. 

מידע על הפעילות בחודש זה, ניתן לקבל באתר האגף:  

www.education.gov.il /toranit

ובמשרדי האגף בטל' 02-560-1340

                                                                              בברכה

                                                                              

                                                                             שמריהו הרמן

                                                                   מנהל האגף לתרבות תורנית
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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אייר
הקדמה

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

ניסן. 

החודש בטבע

במהלך חודש אייר יתייבשו מרבית הצמחים החד-שנתיים. הדגן שראשית הבשלתו בעומר, בפסח, יבשיל 

את זרעיו ויהיה מוכן לקציר.

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

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

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

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

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

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

הולך מספרם ופוחת.

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

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

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

מיופיה של ציפור זו.

שם החודש: השם אייר נקרא במקורו "אארו". במקרא (מלכים א, ו:א) הוא נקרא חודש זיו שמשמעו אור 
ותרגומו ניצניא שמשמעותו ניצנים הנראים בחודש זה.

"ורב  כפי שנאמר  - הוא מסמל את השור החורש את השדות,  שור   - מזלו של החודש 
תבואות בכח שור" (משלי יד, ד) והוא גם מזכיר את העלאת הביכורים, שהשור החורש 

התבלט בה באופן מיוחד.

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

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

העם והארץ ולהעלות את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

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

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

ו באייר (נדחה) - יום העצמאות למדינת ישראל. 

 (1948) תש"ח  באייר  ה  ביום    

החליטה מועצת העם "על הקמת 

בארץ-ישראל".  יהודית  מדינה 

לתוקפה  חיה  עדות  הוא  זה  יום 

המקשרת  האלוהית,  הברית  של 

רוח  לארצו.  ישראל  עם  בין 

תחייה לאומית סחפה את יהדות 

העולם בעיקבות הקמת המדינה, 

וחיזקה את האמונה  אשר הזינה 

בברית שכרת ה' עם העם היהודי 

וגוי  כוהנים  ממלכת  להיות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עצמאות מדינתנו בדם רב.

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

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

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

אלתרמן בפי הנופלים את המילים "אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".
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כ-700,000 פליטים יהודים ברחו ממדינות ערב בעיקבות גל פרעות שנפתח כנגדם עקב ניצחון    

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

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

וצנע כלכלי.

ו באייר תר"פ (1920) - המנדט הבריטי על ארץ-ישראל.

הלאומים  חבר  ידי  על  לבריטניה  שהוענק  יפוי-כוח   - ועבר-הירדן  ארץ-ישראל  על  המנדט    

ב-24.7.22 לשלוט באזורים אלה, התיר לבריטניה להפריד בין השטחים, כפי שאמנם עשתה. 

כן הוצאו מתחומי המנדט על ארץ-ישראל מקורות הירדן והירמוך שהוכללו, על פי הסכם בין 

אנגליה לצרפת מיום 23.12.20, בשטח המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון. כתב המנדט עצמו 

הכיר בזיקה ההיסטורית שבין העם היהודי לארץ-ישראל ובזכותו לכונן בה מחדש את ביתו 

הלאומי. על בריטניה, בעלת המנדט, הוטל לדאוג להגשמת הצהרת בלפור.

כתב המנדט כלל סעיפים שונים בענייני חקיקה, הנהלה ומדיניות. החשובים שבהם:   

לפתח  ליהודים,  לאומי  בית  של  יסודו  להבטיח  האחריות  מוטלת  המנדט  בעל  על   -  2 סעיף    

בריטניה  על  כל תושבי הארץ.  והדתיות של  הזכויות האזרחיות  על  ולשמור  מוסדות שלטון 

שתוגשם  כדי  והתיישבות  עלייה  שיאפשרו  תנאים  בארץ-ישראל  ליצור  האחריות  מוטלת 

הקמת הבית הלאומי.

סעיף 4 - דן בהקמת סוכנות יהודית שתהיה גוף ציבורי מוכר שייעודו לסייע לשלטון בעצה    

ולשתף עמו פעולה בנושאים כלכליים, חברתיים ומינהליים הנוגעים להקמת הבית הלאומי 

היהודי. המנדט מכיר בהסתדרות הציונית בתור סוכנות יהודית. על הסוכנות הוטל לשתף את 

יהודי העולם בסיוע להקמת הבית הלאומי.

סעיף 6 - מחייב את ממשלת המנדט, לעודד, תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות, התיישבות צפופה    

של יהודים על הקרקע. ההתיישבות תתבצע גם על קרקעות מדינה ואדמות שוממות שאינן 

דרושות לצורכי ציבור. אין הגבלה על מספר היהודים שיעלו לארץ אך מובטחות זכויותיהם 

של יתר חלקי האוכלוסייה. הלשון העברית הוכרה כאחת הלשונות הרשמיות.

ועדת  בשם  שכונתה  הלאומים  חבר  ליד  מייעצת  ועדה  בידי  ניתן  המנדט  קיום  על  הפיקוח    

הכתר  במושבות  הנהוגה  לזו  דומה  הייתה  בריטניה  בידי  המנדט  ניהול  שיטת  המנדטים. 

הבריטיות: בראש המימשל עמד נציב עליון, לידו מזכיר ראשי הממלא מקומו בעת העדרו מן 

הארץ, יועץ משפטי, מזכיר לענייני כספים ואנשי מינהל אחרים. מושבה של ממשלת המנדט 

היה בירושלים.

ממשלת בריטניה לא הצליחה לקיים את המנדט כרוחו וכלשונו והמעיטה מדמותו באמצעות    

חקיקה ו"ספרים לבנים". תוקפו של המנדט הבריטי פג ב-15 במאי 1948.
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יד באייר - פסח שני. מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש בערב פסח, היה מביא 

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

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

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

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

שהיו טמאים ולא יכלו להקריב הפסח או היו רחוקים מבית המקדש, הם ביקשו שתינתן להם 

הזדמנות נוספת להקרבת הפסח. כשראה ה' שהם משתוקקים לזה בכל ליבם, נתן להם מועד 

שני לתקן את מה שחיסרו ב-יד בניסן.

טו באייר תשכ"ה (1965) - אלי כהן הי"ד - 45 שנים להוצאותו להורג בסוריה. 

איש המודיעין, סא"ל אלי כהן הוצא להורג בתלייה בדמשק ב-18 במאי 1965 באשמת ריגול    

לטובת ישראל.

סורי בשם  גולה  זהות של  עבורו  נבנתה  לארגנטינה.  ונשלח  ל"מוסד"  כהן  אלי  גויס  ב-1960    

כאמל אמין תאבת. בראשית 1962 הגיע אלי כהן לדמשק ופיתח מערכת קשרים אישיים עם 

צמרת הממשל והצבא של סוריה. אלי נהג להעביר שדרים מן הדירה שלו אל משרדי "המוסד" 

ידעה ישראל בשנים 1965-1962 מה מתרחש בצמרת  בתל-אביב. הודות לעבודתו המוצלחת 

המדינית והצבאית של סוריה.

בראשית 1965 סיים אלי חופשה קצרה בארץ והבטיח לאשתו ולילדיו שזו יציאתו האחרונה    

ידי שירות הביטחון הסורי  על  ונתפס כעבור מספר חודשים  "לאירופה". הוא חזר לדמשק, 

בעת העברת ֵשֵדר לישראל. משפטו נמשך מספר חודשים. ישראל עשתה מאמצים להציל את 

חייו והבטיחה לממשלת דמשק ממון, משאיות וציוד אחר, אך ללא הועיל. הוא הוצא להורג 

בתלייה בכיכר מרג'ה בדמשק.

אלמנתו נדיה עומדת זה שנים בראש מאבק ציבורי להחזרת עצמותיו והעלאתן לקבורה בארץ.   

נכתב על ידי בלפור חקק על פי "חינוך על הפרק 17 - אלי כהן, גיבור בודד בדמשק"
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יח באייר - לג בעומר.

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

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

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

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

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

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

המזכיר את מרד בר-כוכבא, שלמרות שנכשל נטע את רוח הגבורה בישראל לדורות. והטעם 

למשחקי חץ וקשת, כעין "ללמד בני יהודה קשת", לפי הדעה שיום זה הוא יומו של ר' שמעון 

בר יוחאי. לפי חז"ל לא נראתה הקשת בשמים בימי חייו והיה זה סימן שזכותו של רשב"י 

הגנה על העולם מפורענויות, ולא היה צריך בימיו להראות את הקשת בשמים, שהיא כידוע 

סימן פורענות שרק בגלל שבועתו של הקב"ה לא בא מבול לעולם אף על פי שהוא ראוי לכך 

בגלל המעשים הרעים של בני האדם.

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

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

הסתתרו מהחיילים הרומאים שביקשו את נפשם, בגלל ששמרו על יהדותם בלימוד התורה. 

ב-לג בעומר נישא רשב"י. לראשונה נמצא בקבלת האר"י שרשב"י נפטר ביום זה ולפיכך נקבע 

בספר "חמדת ימים" ללמוד לזכרו. על-פיו נערך תיקון מיוחד ללימוד בלילה וביום. מראשית 

המאה התשע-עשרה נהגו הספרדים בצפת להוליך למירון, בערב לג בעומר, ספר תורה בשירה 

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

ברחבי הארץ להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה ובריקודים.

כו באייר תש"ך (1960) - משפט אייכמן.

אדולף  הנאצי  הצורר  את  לכד  הישראלי  המוסד  כי  ישראל  ממשלת  הודיעה  מפתיע  באופן    

אייכמן ימ"ש.

ללא  פעל  הוא  אירופה.  יהודי  היה אחראי להפעלת תכנית הפתרון הסופי להשמדת  אייכמן    

ליאות להעברת היהודים ממרכז אירופה למחנות ההשמדה במזרח.

אחרי המלחמה הצליח להימלט, כמו נאצים מפורסמים נוספים, לדרום-אמריקה, ומיסד את    

חייו שם.

אייכמן התגלה על ידי שירות הביטחון הישראלי, נחטף בארגנטינה במבצע סודי ונועז והועמד    

לדין בישראל.

המשפט נערך בירושלים בתקופה שבין אפריל לדצמבר 1961. החברה הישראלית והדור שגדל    

בארץ נחשפו לעדויות קשות על ימי האימה באירופה, והמודעות ללימוד והנחלת השואה גברה 

מאוד.
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משפטו של אייכמן שנערך בירושלים

גווייתו נשרפה ואפרו  ונגזר עליו גזר דין מוות. הוא הוצא להורג,  אייכמן ימ"ש נמצא אשם    

פוזר בלב ים.

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

הפידאיון  התקפות  נמשכו   (1956) תשט"ז  קדש  מבצע  מאז  שנים  מעשר  למעלה  במשך    

(מחבלים) על יישובים בארץ. גברו האיומים של הערבים להשמיד את ישראל. באביב תשכ"ז 

(1967) הורחק - לפי דרישת מצרים - כוח החירום של האו"מ מרצועת עזה, מסיני ומשארם 

א-שייך, שם הוצב מאז מבצע קדש. מצרים סגרה את תעלת סואץ ואת מיצרי טיראן לספינות 

ישראליות, ובכך נחסם המוצא הישראלי היחיד למזרח, ששם היו מקורות הנפט העיקריים 

שלה. ישראל נכנסה לכוננות וערכה גיוס מקיף. הוקמה ממשלת אחדות לאומית.

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

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

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

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

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

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

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

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

כך  לשם  בלפור.  בהצהרת  לישראל  שהובטח  השטח  בתוך  ערבי  רוב  בעלת  (ארץ-ישראלית) 

הטילה הגבלות על עליית יהודים ואסרה על יהודים לרכוש קרקע במרבית אזורי הארץ.

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

זה  ובכלל  ירושלים  זה, ביום השלישי למלחמת ששת הימים  שיחרר צה"ל את מזרח  ביום    

 19 במשך  הללו  במקומות  ששלט  ירדני  משלטון  המערבי  והכותל  הבית  הר  העתיקה,  העיר 

שנים מאז מלחמת הקוממיות בתש"ח.

יעילה  ואמונה בקב"ה, עם אסטרטגיה  למופת, המשלב חוכמה, תבונה  צה"ל התגלה כצבא    

ומסירות נפש, תכונות שהובילו לניצחון מהיר, תוך התגברות האיכות על הכמות. עם שחרור 

חלקה המזרחי של ירושלים מידי הירדנים, יחד עם המקומות הקדושים - הר הבית והכותל 

למקומות  לחזור  חופשית  אפשרות  ניתנה  שנים,   19 במשך  בפנינו  סגורים  שהיו   - המערבי 

שכמהה נפשנו להתפלל בהם והמקומות הללו נפתחו למתפללים ולמבקרים מכל הדתות.
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וקבר  ומערכת המכפלה, שכם  וקבר רחל, חברון  - בית לחם  שמות קדומים התנגנו באזנינו    

יוסף... היינו כחולמים!

לשירה של נעמי שמר נוסף בית חדש "חזרנו אל בורות המים", שהושר בפי כל. חשנו את משק    

כנפי השכינה וההתעלות הייתה עצומה.

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

גולי בית ראשון, שהגיעו  יהודי אתיופיה, הם צאצאיהם של  לפי המסורת הרווחת בקהילת    

למצרים ולאחר מכן ירדו דרומה לסודאן עד שהגיעו להרים בצפון-צפון-מערב אתיופיה, ושל 

קבוצת יהודים שהגיעה מתימן (בשלבים מאוחרים יותר). מרבית יהודי אתיופיה היו מפוזרים 

במאות כפרים באזורים נרחבים, בעיקר בהרים בצפון-מערב אתיופיה - באזורי גונדר (בירת 

אמהרית,  היא  המדוברת  השפה  בהם  אבבה),  אדיס  של  בנייתה  לפני  האתיופית  הממלכה 

באזור טיגרי, בה השפה המדוברת היא טיגרינית, ובאזורי וולקייט, שבהם דוברים את שתי 

השפות. שפות אלו הן שפות שמיות וקיימות בהן אלפי מילים הדומות לשפה העברית.

בין השנים 1977 ל-1985 החלה קהילת היהודים לצאת מאתיופיה. מניעי העלייה היו ציוניים    

(קיים  שנים  רבות של  בן מאות  היה חלום  לירושלים  להגיע  גוון משיחי. החלום  עם  דתיים 

תיעוד על ניסיון עלייה של עשרות אלפים מקהילת "ביתא ישראל" - כך קרא שבט זה לעצמו 

באמהרית - כבר ב-1862). בשנים אלה עזבו את בתיהם בחופזה ובחשאי כ-20 אלף איש ואישה 

מקרב הקהילה ונעו לעבר גבולות המדינה, בעיקר לעבר סודאן. הם הלכו ברגל באזורים לא 

מוכרים ובדרכים קשות, חצו שרשרות הרים, צעדו במדבריות, צלחו נהרות גועשים ויערות 

סבוכים, הותקפו על ידי שודדי דרכים וסבלו מרעב, צמא, מחלות ומוות. המסע הרגלי ארך 

בממוצע כשלושה עד חמישה שבועות, אך לעיתים הוא נמשך גם חצי שנה, שנה ואפילו מספר 

שנים. חלקם לא עמדו במסע התלאות המסוכן ומתו בדרך. בהגיעם לסודאן נאלצו להתגורר 

במחנות פליטים בתנאים קשים, כשנה עד שנתיים בממוצע, וגם פה חלו רבים מבני הקהילה 

ומתו. במהלך המסע לישראל איבדה הקהילה כחמישית מבניה ובנותיה כ-4,000 אנשים.

מסודאן הגיעו יהודי אתיופיה לישראל בעיקר ברכבת אווירית שאורגנה על ידי מדינת ישראל    

בסיוע אמריקאי ובינלאומי ובהסכמה שבשתיקה של שליט סודאן. עד שנת 1984 הגיעו יותר 

כחודשיים  שארך  משה",  "מבצע  החל   1984 בנובמבר  לישראל.  אתיופיה  מיהודי  מ-7,0000 

ושבירת  מידע  דליפת  עקב   1985 לינואר  ב-5  נעצר  המבצע  עולים.  כ-7,000  עוד  הוטסו  ובו 

הסודיות העיתונאית. חודשיים אחרי כן התנהל מבצע "מלכת שבא" ובו הוטסו עוד כ-1,200 

מן היהודים שבמחנות הפליטים בסודאן לישראל. במאי 1991, לאחר הפסקה כמעט מוחלטת 

של שש שנים שבהן נותרו רבים בשלבים שונים של המסע, נערך "מבצע שלמה" ובו הובאו עוד 

כ-15,000 יהודים לישראל. זמן קצר אחרי מבצע שלמה התחלף המשטר באתיופיה והיציאה 

ממנה הפכה לפשוטה יותר.

תהליך העלייה המפרך והמסוכן היה טראומטי עבור העולים, אשר חוו אובדן, מוות וניתוק -    
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חוויות קשות יותר ממה שעוברים בדרך כלל מהגרים או עולים אחרים. הדבר בולט במיוחד 

בקרב עולי "מבצע משה", אך תחושות העצב, הבדידות ורגשות האשם משפיעים גם על כל יתר 

בני הקהילה.

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

הקשים בדרך, של רעב, מחלות ופורענות.

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

שעברו עליהם.

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

ארצה ולאלה שנפטרו בדרך ויתקיים טקס לזכרם בהר הרצל.

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

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

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

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

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

קרוביהם ולבכות עליהם.

אתרים 
ב באייר תש"ד (1944) - יום ייסוד קבוצת חפץ חיים.

יישוב בדרום כ-4 ק"מ מדרום לגדרה, סמוך לכביש אשקלון. הוותיק ביישובי פועלי אגודת    

ישראל (פא"י). נקרא על שם אחד מגדולי ישראל, רבי ישראל מאיר כהן ז"ל מראדין, שכונה על 

שם אחד מספריו "חפץ חיים", בנושא שמירת הלשון "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו". 

בנוסף הוא נודע בחיבורו משנה ברורה לחלק אורח חיים של ה"שולחן ערוך". 

מייסדי הקיבוץ היו חלוצים דתיים, רובם יוצאי גרמניה, חניכי תנועת "עזרא" שנעזרו בידי    

רצונם  בכוח  ורק  הראשונים  על  עבר  רב  סבל  לישראל.  הקיימת  והקרן  היהודית  הסוכנות 

ומסירותם למשימתם - הקמת כפר דתי בארץ אבות, התגברו על צרותיהם וקיבוץ חפץ חיים 

היה ליישוב פורח. במלחמת העצמאות חברי הקיבוץ נטלו חלק פעיל במלחמה על דרום הארץ. 

היום חברי הקיבוץ עוסקים בחקלאות וכן בהספקת חבילות מזון מוכן למטיילים ולחברות 

תעופה שונות. חברי חפץ חיים הקימו בית הארחה, מכון מיוחד לחקר החקלאות על פי התורה 

וכן מדרשה לידיעת הארץ ופארק נופש "אפיקי מים", והחווה של חווה.

ניתן לבקר בקיבוץ. לפרטים לפנות לטל' 08-8593954, 08-8593901.   
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חודש סיוון
הקדמה

חודש סיוון הוא החודש התשיעי למניין החודשים מתשרי והחודש השלישי למניין החודשים מניסן.

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

החודש "קציר כל" - קציר כללי.

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

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

יציאת מצרים שהיא מתן תורה.

מזל החודש - תאומים

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

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

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

הלבבות כחטיבה אחת מתקיימת התורה על ידי כולם.

על פי "ילקוט הגרשוני"

אירועים 
ב בסיוון תש"י (1950) - מבצע עזרא ונחמיה - עליית יהודים מעיראק בשנים תש"י-תשי"א.

עיראק  יהודי  העלאת  הוא  עלי-בבא,  מבצע  או  בבל  מבצע  גם  שנקרא  ונחמיה  עזרא  מבצע    

לישראל, במהלך שנות ה-50 המוקדמות.

בתחילת  ובארץ-ישראל  בפרס  יהודיים  מנהיגים  ונחמיה,  עזרא  של  שמם  על  קרוי  המבצע    

תקופת בית שני, שאף הם עמדו בראש העליות לארץ.

על פי החוק העיראקי נאסר על יהודים לצאת מעיראק. למרות הפיקוח והעונשים הכבדים,    

הוסיפו יהודים לברוח מעיראק בדרכים בלתי חוקיות, בעיקר דרך פרס וירדן.
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את מבצעי הבריחה ארגן שליח המוסד לעלייה ב מוניה מרדור, וזאת בעיקבות פוגרום קשה,    

ה"פארהוד", שהתחולל בבגדאד, בירת עיראק הפרו-נאצית, בחג השבועות תש"א (1941).

מרדור הגיע לבגדאד במסווה של חייל בריטי וקשר קשרים עם ההנהגה היהודית והתנועות    

הציוניות. אחריו הגיעו גם שמריהו גוטמן, אנצו סירני ועזרא כדורי.

בתי  על  הגנה  מערך  הקמת  היו  שמטרותיה  מקומית,  יהודית  מחתרת  הוקמה  בהשראתם    

היהודים למקרה של התנכלות נוספת, והברחת יהודים מעיראק לישראל. כל זה תוך שילוב 

חינוך עברי-ציוני, על ידי לימוד עברית, היסטוריה יהודית ושירים עבריים.

העולים הראשונים היו בני נוער, חברי תנועות הנוער החלוציות. אחריהם עלו גם משפחות,    

לעיתים קרובות, תוך סיכון ותלאות רבות בדרכים.

לאחר העלאת היהודים ארצה דרך המדבר, תוך הסתייעות בנהגי אגד, שנסעו לעיראק לצורכי    

הצבא הבריטי, והבריחו במכוניותיהם עולים רבים ואף נשק, החלה העפלה דרך האוויר.

ב,  לעלייה  המוסד  לאנשי  מטוסם  את  הציעו  אמריקניים  טייסים  שני   (1947) תש"ז  בשנת    

תמורת תשלום ובתיאום עם ארגונים ציוניים בעיראק.

מבצע זה כונה "מבצע מייקל ברג", בראשה עמד שלמה הלל, לימים יושב ראש הכנסת ומחבר    

הספר רוח קדים, המתאר כל זאת.

שלושה מטוסים הועמסו ב-150 יהודים והם טסו לישראל. בעיקבות מבצע זה התירה עיראק    

את יציאתם של היהודים מתחומה.

אורגן מבצע רשמי שנקרא "עזרא ונחמיה", ובוצע על ידי ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית    

וארגון הג'וינט, באמצעות טיסות של חברת "ניר איסט" שטסו מעיראק לקפריסין.

ככל שגדל מספר הדורשים לצאת, עלו מספר הטיסות, עד שהחלה רכבת אווירית בקו בגדאד-   

לוד.

של  רכושם  בודדים.  אלפים  נותרו  ובעיראק  יהודים,  מ-120,000  יותר  לארץ  עלו  הכל  בסך    

היוצאים הוקפא על ידי ממשלת עיראק, ונאמד אז ביותר משלושים וחמישה מיליון דולר.

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

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

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

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

את הדבר.

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

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

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

הפעולה חיסלה לפחות זמנית את היכולת הגרעינית העיראקית שאיימה אז על ישראל.
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ו בסיוון - חג השבועות - מעמד מתן תורת ה' לעם ישראל על ידי משה רבנו, בחודש השלישי לצאת בני 

ישראל מארץ מצרים. 

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

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

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

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

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

רבנו מסיני (ירושלמי פאה ב:ד).

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

כיום שבו נולד ונפטר דוד המלך.

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

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

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

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

מנמל פורטסמות' שבאנגליה לנמל הבית בחיפה.

הצוללת  ממפקד  ביקשו  מהמתוכנן  מוקדם  בתאריך  להגיע  עומדת  שהצוללת  בארץ  כשנודע    

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

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

הקשר עמה.

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

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

החיפושים נמשכו בהיקף חסר תקדים על ידי חיל הים הישראלי וכוחות בינלאומיים.

ביום 28 במאי 1999, שלושים ואחת שנה לאחר שנעלמה, אותרה הצוללת בקרקעית הים, בין    

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

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

פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

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

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

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

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

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

אם היה אז ילד. יש להניח כי עם איתור הצוללת ההתרגשות של דור ההורים גדולה יותר משל 
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בני הנוער, למרות שהשם דקר מהווה גם עבורם, כמו עבור כולנו, סמל למאמצי חיפוש בלתי 

נלאים, לאורך שנים, עד לאיתור הנעדרים.   

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

לאנדרטה רותכו מעטפת המצוף שהתגלה וחלק ממשקפת.

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

וכן גשר הפיקוד שנמשה עם גילויה.

כח בסיוון תר"פ (1920) - הוקם ארגון ה"הגנה".

     רקע היסטורי

ה"הגנה" היה כוח המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל. היה זה ארגון ארצי של מתנדבים,    

שפעל בתנאי מחתרת מ-1920 ועד 1948 תחת מרות מוסדות היישוב היהודי המאורגן והתנועה 

ה"הגנה"  של  השונות  ביחידותיו  החברים  מספר  הגיע  העצמאות  מלחמת  ערב  הציונית. 

ל-47,000. גרעינים ראשונים של ה"הגנה" צמחו בעיקבות מאורעות תל חי ופירוק "השומר". 

התפרעויות של ערבים בירושלים בשנת תר"פ הביאו להקמת ועד הגנה בעיר, שבין מארגניו 

נימנו רחל ינאית בן צבי, צבי נדב וזאב ז'בוטינסקי.

ה"הגנה".  ארגון  את  לייסד  הוחלט   1920 ביוני  בכינרת  שהתכנסה  העבודה  אחדות  בוועידת    

מראשית ייסודה, על אף שהייתה קשורה עם אחדות העבודה ועם הסתדרות העובדים, חתרו 

ראשיה להקימה כארגון כללי של היישוב, והאופי הכולל אף נוסח כאחד מעקרונותיה. היא 

הוקמה כארגון הגנה עממי, שכל מי שרוצה ומוכשר לכך יכול להצטרף אליו. חילוקי דעות על 

דרכה של ה"הגנה" ועל אופי פעולותיה הביאו ב-1931 לפילוג בסניף ירושלים. הקבוצה שפרשה 

הקימה את ארגון ב, וחלק ממנו הפך להיות האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי, שמתוכו צמח 

ידי ה"הגנה"  - לוחמי חירות ישראל. שני ארגונים אלה כונו על  - הלח"י  נוסף  אחר כך פלג 

ומוסדות היישוב "הפורשים", ומחלוקת חריפה הייתה בין ה"הגנה" לבינם על דרכי הפעולה, 

על התגובה כלפי הערבים ועל דרכי המאבק בשלטון הבריטי.

בשנים הראשונות גוייסו חברי ההגנה ורוכזו במקומות ובימים המועדים לפורענות. ב-1925    

יישוב  הוקמה רשת של נקודות ועמדות בארץ כולה. בשנות ה-20 הייתה למעשה כל נקודת 

אחראית לביטחונה, והארגון הארצי מילא תפקידי ריכוז, תיאום, סיוע והכשרה.

כולל  ארצי  בתכנון  בצורך  להכיר  הלאומיים  המוסדות  את  הביאו   (1929) תרפ"ט  מאורעות    

ל"הגנה" ובהיערכות ביטחונית - גדרות, בנייני בטון ודרכים. למאורעות 1939-1936, הקרויים 

גם המרד הערבי, היה אופי שונה. ההתקפות היו ממושכות ומכוונות. הכנופיות היו מאורגנות 

ורבו מקרי הרצח באוכלוסייה  יותר. הוטרדו במיוחד דרכי התחבורה החשופות,  ומאומנות 

לשיטות  מוכנה  הייתה  לא  ה"הגנה"  ממושך.  מצור  למעין  נכנס  היהודי  המשק  העירונית. 

הפעולה החדשות, ובתחילה נמנעה מהתנגשויות ישירות. הקו הרשמי היה קו הבלגה, אך הן 

בציבור והן בקרב אנשי הארגון הלכה וגברה הקריאה לשים לה קץ. ואמנם, לאחר המשבר 
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 - (א) מעבר מהגנה עצמית לניידות צבאית  הראשון נקטה ה"הגנה" בשלוש דרכים חדשות: 

היחידה ה"נודדת" של יצחק שדה הייתה הראשונה שפעלה בדרך זו באזור ירושלים; בסוף 

1937 הוקמו פלוגות השדה (פו"ש), שיצאו למארבים ולפעולות מיוחדות בכפרים ערביים. (ב) 

הקמת יחידות ליגליות - לאחר שהשלטונות הבריטיים הכירו בעובדה שהמרד הערבי מופנה 

גם נגדם גילו נכונות לשתף פעולה עם ה"הגנה". אלפי חברי "הגנה" גוייסו כנוטרים (בלשון 

הימים ההם - "גאפירים") וצויידו במדים ובנשק. כוח זה גדל בשנים 1939-1937 ובסוף שנה זו 

מנתה משטרת היישובים העבריים כ-22,000 איש. במקביל הקים הקצין הבריטי אורד וינגייט 

את "פלוגות הלילה", בהן רכשו רבים ממפקדי ה"הגנה" ידע וניסיון. (ג) חומה ומגדל - צורת 

יישוב חדשה שהתאימה עצמה לצורכי השעה - מאורעות 1939-1936.

בתקופת מלחמת העולם השנייה התגייסו רבים מחברי ההגנה ליחידות שונות בצבא הבריטי.    

המגויסים רכשו ניסיון צבאי, ובתום המלחמה סייעו ב"ארגון הבריחה" - ארגון שריכז פעולות 

הצלה של פליטים יהודים באירופה בשלהי מלחמת העולם השנייה ולאחריה, ובהעפלה לארץ. 

למרות  כולו  הנתון  צבאי  חלוץ  ככוח  שגובש  מחץ),  (פלוגות  הפלמ"ח  ב-1941  הוקם  כן  כמו 

מוסדות ההגנה. בסוף שנות ה-30 ובראשית שנות ה-40 גובשה המסגרת הכוללת של ההגנה 

והוקמו זרועותיה השונות - ביניהן הקשר, המודיעין והרפואה. כל עוד נמשכה המלחמה גבר 

כשהסתבר  המלחמה,  תום  עם   ,1945 בסוף  נגדם.  המאבק  על  הבריטים  עם  הפעולה  שיתוף 

שהמדיניות הבריטית כלפי היישוב לא השתנתה, החריף המאבק בגזרות שונות - התיישבות, 

גם הבריטים הגבירו את מאבקם בהגנה, הן בדרך של  העפלה, התגוננות ומאבק בבריטים. 

באוניות המעפילים. מספר חברי ההגנה  ובמאבק  עלייה  במניעת  והן  ומעצרים  נשק  חיפושי 

והיקף פעולותיה גדלו בשנים אלה, והיא הפכה לצבא במחתרת.

מיום ההחלטה באו"מ על חלוקתה של ארץ ישראל (כט בנובמבר 1947) ועד ליום יציאתם של    

הבריטים מהארץ ופלישתם של צבאות ערב (15 במאי 1948), נפל רוב המאמץ הצבאי על כוחות 

ההגנה. עם ראשית מלחמת העצמאות הייתה ההגנה ערוכה כבר במתכונת צבא סדיר. ב-21 

במאי 1948 הוקם צה"ל.

     המוזיאון

בשנות ה-50 המאוחרות רכשה מועצה ציבורית, בשיתוף ארגון    

ותיקי ה״הגנה״, את ביתו של אליהו גולומב, בשדרות רוטשילד 

בתל אביב, בנתה צמוד לו מוזיאון, וב-1961 העבירה אותו לידי 

משרד הביטחון. מאז פותח המוזיאון, המבנה הוגדל והאוספים 

והתצוגה הועשרו. 

התצוגה  ה״הגנה״.  ארגון  תולדות  את  להנציח  המוזיאון  מטרת    

במוזיאון  מוצגים  ובדגמים.  בסרטים  ומלווה  באופיה  חדשנית 

את  המתארים  ותעודות,  תצלומים  מסמכים,  נשק,  כלי  אוסף 
אליהו גולומב
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תולדות ה״הגנה״. כן מוצגת במקום דירתו של אליהו גולומב. דגש מיוחד מושם על החדר שבו 

התקבלו החלטות חשובות כמו שיגור הצנחנים לאירופה במלחמת העולם השנייה; בחדר הושאר 

הריהוט המקורי. חזיונות אור קוליים מתארים מבצעים מיוחדים, וסרט בן 10 דקות מתאר את 

תולדות ה״הגנה״. במקום מתנהגלים משחקים חינוכיים להפעלת תלמידים, והרצאות בנושאי 

ימי עיון לבתי ספר תיכוניים, בשיתוף  הביטחון ערב מלחמת העצמאות. כן מקיים המוזיאון 

עם ארגון חברי ה״הגנה״. במקום פועל ארכיון ה״הגנה״. המוזיאון שייך ליחידת המוזיאונים של 

משרד הביטחון.

פרטים נוספים אצל טלי שילה בטלפון: 03-5608624.   

  

מוזיאון ה״הגנה״
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1

ומה קרה בחודש אייר?

המצליח לענות על חמש חידות מתוך שש החידות בתשובות מלאות יזכה בפרס.

נולדתי למשפחת רועים רוחניים ידועים, וכבר בגיל צעיר שלחתי ידי בכתיבה 

בבטאונים יהודיים שונים, בעברית וגם ביידיש. המדים האוסטריים אפפוני 

בימי מלחמת העולם הראשונה, עד שערקתי מהם. ֵעד הייתי לפוגרומים ביהודים

בפולין ואין מושיע. כשעליתי לארץ זיהיתי עצמי עם מפלגות הפועלים וכך גם כתבתי,

אבל כבר לפני מאורעות הדמים בארצנו חשתי ניכור לתנועה הציונית ולמפלגות הפועלים,

בגלל שבגדו (לדעתי) בחזון המלכות הישראלי המשיחי. התוצאות היו צפויות למדיי.

"היישוב המאורגן" שמר על ריחוק ממני עד כדי החרמתי לאורך ימים רבים, 

ואילו השלטונות הבריטיים דווקא כן שמו עינם עליי... 

אני הוא זה שקונן על יהדות אירופה עוד לפני השואה.

הייתי חבר בכנסת. זכיתי, על אף הכול, בפרסים ספרותיים ובתואר "חתן פרס ישראל". 

השבתי את נשמתי לבוראי ביום העצמאות לפני תשע ועשרים שנה. מי אני?

אני, קיבוץ הייתי והמחשתי לעיני כל מה היא תורה ועבודה. 

החלטת האומות המאוחדות על חלוקת ארצנו הקטנה הועידה לי 

חיים תחת כנפי המדינה הערבית שאמורה הייתה לקום. 

אבל הואיל ובסמוך לדרך האבות, העושה דרכה מעיר הנצח לעיר האבות, 

שכנתי ומכשול הייתי על דרכם של כנופיות הדמים במלחמת השחרור. למה אאריך?

שכניי הטובים, קצינים בריטיים וחיילים בדווים גדעו את פתיל חיי 

בערב יום ההכרזה על היום שבו אור חדש על ציון האיר.

יתומיי ואלמנותיי המשיכו את סיפור חיי, והפעם בכרמל, שנתיים מיום השוד והשבר.

מה יודעים אתם/ן?

בדרך האתרים - מס' 34

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                                 

היום היא מתהדרת בתואר עיר. תחילתה "סלט" של אוהלים, 

צריפים ופחונים שהשמש "מלטפת" אותם בחום מלמעלה 

והאבטלה מכה בהם ללא רחם, אבל הם נושאים בעול. 

צדיק בא וישב בקירבם בדירה ככל הדירות וחיזק את רוחם. 

מפעלים, בחומר וגם ברוח, הוקמו במקום והיא מצפה להשלמת הפסוק 

"דרכיה דרכי נועם...". היודעים: אנא הודיעו נא! ובכדי להקל: הוקמה בכ"ט באייר התשט"ז.

גם הם "נהנו" מתיגרת לשונם של הקרובים להם במחנה החרדי. 

כבר בגרמניה הכינו עצמם במסגרת תנועה הנושאת את שמו של אחד ממנהיגי שיבת ציון. 

בבואם החליטו כי הם ינציחו בפועלם את שמו של הרב הנערץ ישראל מאיר הכהן, 

שנפטר 11 שנה לפני עלייתם על הקרקע. שם ספר חשוב מאוד שכתב הוא שם קיבוצם.

היום כולנו חכמים, כולנו נבונים וכו' וכו', והכל יודעים מה טבעו וטיבו 

של החום הבהיר המשתרע על פני מאות אלפי דונמים הקרויים נגב. 

ומי היה זה שהעז לנסות ולנגוס בחום הבהיר והיבש הזה?!

הפעם היו אלה חברי "השומר הצעיר" מבולגריה בשיתוף עם ילידי הארץ 

שהיו שפן הניסיונות. הם הגיעו ל"סוף העולם" הזה בז' באייר התש"ג (1943) 

והיום הוא יישוב פורח. התכירום/התוקירום?

היישוב היהודי נלחם על חייו מבית משכניו ומחוץ בצבאות ערב. 

וכך בעצם ימי הקרבות במקום שבו שכנו זה לא מכבר שבטי לוחמי הישימון

באנשי המיזרע, באנו אנו, צעירים בני המולדת וצעירים פליטי השואה הנוראה 

והקימונו את הקיבוץ הראשון במדינת ישראל שזה עתה קמה (בג' בסיוון) 

בקירבת העיר שהתעללה בגופות מלך ישראל הראשון ובניו, 

ובקירבת דף הברייתא-הפסיפסי. נשמע מוכר?

אכן כן! נשמח וגם נודה אם תסמנו את מקום היישובים המוזכרים לעיל.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 32
ד"ר זאב וילנאי (וילנסקי) (1988-1900) - היה גאוגרף, סופר והיסטוריון ישראלי, נחשב לאחד מגדולי   .1

חוקרי ארץ-ישראל ועתיקותיה בדורות האחרונים.

וילנאי נולד בקישינב שברוסיה בשנת 1900. בשנת 1906 עלתה משפחתו לארץ-ישראל. ב"הגנה" עסק    

בגיאוגרפיה,  הרצה  צבאית.  לטופוגרפיה  כמומחה  עסק  הימים  ובששת  העצמאות  ובמלחמת  כנווט 

חקר  בנושא  רבים  ומחקרים  מאמרים  ספרים,  כתב  חייו  במהלך  הארץ.  של  ופולקלור  היסטוריה 

ישראל ועתיקותיה, בהם הספרים "מדריך ארץ ישראל" ואנציקלופדיית "אריאל".

בנוסף למחקריו נודע וילנאי בסיורים הרבים שהדריך בכל רחבי הארץ, בהרצאותיו על טבע הארץ   

ותולדותיה בפורומים שונים ובהנחלתו את אהבת הארץ לשומעיו.

עם הקמת המועצה לשימור אתרים בשנת 1984, עמד וילנאי בראשה והיה נשיאה הראשון. הוא היה   

חתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשמ"א וחתן פרס ישראל לשנת ה'תשמ"ב (1982).

זאב - סמל לשבט בנימין וילנאי - כמו וילנא - היא ירושלים דליטא.  

לפני מותו ביקש וילנאי להיקבר ליד בית שמש, בסמוך למושב נחם, מפני שבצעירותו ביקר בין צרעה   

ואשתאול, ודמותו של שמשון הגיבור הותירה בו רושם כה עז, עד כי ביקש להיקבר שם באחרית ימיו.

לאחר מותו הוקם על שמו "מרכז וילנאי" ובו ספרייה גדולה. המרכז שם לו למטרה להוות מוקד מידע   

בתחום חקר ירושלים ושימור האתרים ההיסטוריים המצויים בה.

על שמו רחוב בעיר חיפה.  

חטיבת הביניים "דקל וילנאי" במעלה אדומים נקראת על שמו.  

בנו הוא חבר הכנסת מתן וילנאי.  

תל רח'מה - המוסלמים טענו שבאר לחי רואי הוא מעיין זמזם בקרבת הכעבה שבמכה בערב הסעודית.   .2

אבל אנו מזהים את המקום כתל רח'מה הנמצא בסמוך לכניסה המערבית ליישוב ירוחם. ליד האתר 

נמצאת באר רח'מה אותה זיהה פרופ' יוחנן אהרוני עם הבאר שמצאה הגר בשעה שטעתה עם בנה 

ישמעאל במדבר באר-שבע כמסופר בתנ"ך.

והכתובת  לפנה"ס   914-935 בשנים  במצרים  מלך  שישק  פרעה.  שישק  בכתובת  נזכר  ירוחם  השם   

המציינת את פלישתו לארץ-ישראל בסוף המאה העשירית לפנה"ס נמצאה במקדש אמון בעיר כרנך.

גן  צעירי מקיבוץ  (1951), כאשר אמנון  ה'תשי"א  בשבט  בד'  בירוחם החל  היהודי המחודש  היישוב   

שמואל הקים במקום מעברה לעולים מרומניה המכונה כפר ירוחם. כעבור שש שנים הצטרפו עולים 

ממרוקו, פרס והודו שיצרו יחד עם יוצאי רומניה יישוב מגוון. המעברה נבנתה בקרבת "כביש הנפט" 

בין מעלה עקרבים לבאר שבע, ב"רמת הנגב". בראש היישוב עמד פנחס מענית, ממייסדי נהלל, שעבר 

למקום עם משפחתו.

המועצה  כראש  מקומית.  כמועצה  שהוכרז  קבע  יישוב  הוקם  ובמקומה  המעברה,  פורקה  ב-1959   

היישוב  שם  שונה  תושבים,  כ-1,700  התגוררו  ביישוב  כאשר   ,1962 בשנת  מענית.  לשמש  המשיך 

ל"ירוחם". כעבור שנתיים הוקמה ביישוב מעברה נוספת ונוספו כמעט 3,000 תושבים.

  במהלך שנות ה-60 עזבו רבים את ירוחם כי בעיקבות פתיחת הכביש בין באר שבע ומצפה רמון נותקה 
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ירוחם מכל ציר ראשי ובשנת 1965 נפתח כביש הערבה. בשנות ה-70 הוקמה קהילה דתית במקום 

מחבר  עולים  כשהגיעו  היישוב  גדל  וה-2000  ה-90  שנות  בתחילת  ציוניות.  דתיות  משפחות  והגיעו 

העמים ומארה"ב. היום ירוחם עיר פורחת עם מוסדות תרבות ואחוזי ההצלחה בבחינות הבגרות הם 

גבוהים. הגרעין התורני שהגיע מחזק את העיר.

פרשת לבון - העסק ביש - בתחילת שנות ה-50 הפעיל במצרים המודיעין הצבאי הישראלי (שלימים   .3

שהוכשרה  החוליה  את  ממצרים.  יהודים  של  מקומית  חוליה   ,131 יחידה  במסגרת  לאמ"ן)  הפך 

אליה  גייס  הוא   .1951 באפריל  למצרים  שהגיע  דר,  אברהם  המודיעין  שליח  הקים  מידע,  לאיסוף 

צעירים מתנועות נוער ציוניות במצרים. לאחר ארבעה חודשים הוא חזר לארץ והפיקוד על החוליה 

את  להפיל  הייתה  הרשת  הקמת  מטרת  דר,  לדברי   .131 יחידה  מפקד  בנצור,  מרדכי  לסא"ל  נמסר 

משטרו של פארוק הראשון מלך מצרים, שהיה עוין לישראל, במטרה להעלות משטר שיהיה נוח יותר 

לישראל, מתוך מחשבה שהדבר גם ישרת את מצרים. אבל, הרשת המשיכה לפעול גם לאחר שמשטרו 

של פארוק הופל על ידי קצינים מצריים, ובמאי 1954 הטיל מרדכי בנצור את הפעלת הרשת על אברי 

אלעד, שגוייס בספטמבר 1952, והחל בתפקידו במצרים בסוף יוני 1954. אז הועלה רעיון לחבל בחשאי 

במתקנים מערביים במצרים, כך שהפעולה תיראה כאילו נעשתה על ידי מחתרת לאומנית מצרית, 

ובכך לפגוע ביחסים שבין מדינות המערב למצרים. פעולה זו נכשלה, ואף אחד מהניסיונות האלה גבו 

קורבנות בנפש.

גם  ואחריהם  זה חברי התא מאלכסנדריה,  נעצרו בזה אחר    מכיוון שהמידור בקבוצה לקה בחסר, 

אנשי התא הקהירי. 13 חברי החוליה נלכדו בחודש אחד, יולי 1954, והועמדו לדין (ולכן כונו בישראל 

בשם "נידוני קהיר"). היחיד שלא נעצר היה אברי אלעד, שהצליח להתחמק בטיסה מסחרית ממצרים. 

חברי הוליה נשפטו בבית דין צבאי מצרי, המשפט החל ב-11 בדצמבר 1954. אב בית הדין היה יוסוף 

דיגווי, אשר מונה כשנתיים לאחר מכן, ב-1956, למושל רצועת עזה.

ב-27 בינואר 1955 ניתנו פסקי הדין הבאים:  

ראשי החוליות, ד"ר משה מרזוק ושמואל עזר, נידונו למוות והוצאו להורג בתלייה ב-31 בינואר.  

ויקטור לוי, רוברט דסה ופיליפ נתנזון נידונו למאסר עולם.  

מרסל ניניו נידונה למאסר של 15 שנה. העונש החמור ביותר שהוטל על אישה במצרים עד אז.  

מאיר זעפרן ומאיר מיוחס נידונו למאסר של 7 שנים.  

אלי נעים וצזאר כהן זוכו.  

"האדם השלישי", אברהם זיידנברג (אברי אלעד), מפעיל החוליה במצרים, הצליח להימלט ממצרים.   

הוא פותה להגיע לישראל, הועמד לדין באישומים שונים ונדון ל-12 שנות מאסר, שהופתחתו בערעור 

ל-10 שנים, אותן ריצה בבידוד בכלא רמלה. לאחר שריצה את תקופת מאסרו ירד לארצות הברית 

ושם נפטר בשנת 1993.

צה"ל  קציני  היו  החוליה  מפעילי  כי  נודע  שנים  ולאחר  "הפרשה"  פרטי  פרסום  על  אסרה  הצנזורה   

בכירים וכי הדרג המדיני לא היה מעורב. השאלה הנוקבת הייתה "מי נתן את ההוראה?". פנחס לבון, 

שר הביטחון דאז, התפטר מתפקידו, וכמוהו "הקצין הבכיר" בנימין ג'יבלי.

  אחדים מהשותפים לעסק הביש, שישבו במאסר במצרים, שוחררו במסגרת עסקת חילופי שבויים 
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שנערכה לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 1988 נמנתה מרסל ניניו, אחת מחברי החוליה, עם מדליקי 

המשואות בטקס פתיחת יום העצמאות. פיליפ נתנזון נפטר בישראל בחודש מאי 2004.

- יישובי הגוש - כפר עציון, משואות יצחק, עין צורים ורבדים, היו תחת  שיירת הל"ה לגוש עציון   .4

מצור מתמשך, ותחת התקפות קשות של פורעים ערביים מכפרי הסביבה. ב-ג' בשבט נערכה התקפה 

גדולה של פורעים בראשות עבדול קאדר אל חוסייני. שיירת ה-10 שהייתה אמורה להביא אספקה 

לגוש, נפלה במארב ליד בית לחם, ונדרש סיוע דחוף. השיירה אורגנה ב-14.1.1947, בתאום המפקדה 

הראשית בירושלים. 40 נושאי נשק, רובם סטודנטים מהחי"ש ומהפלמ"ח.

השיירה יצאה מהר טוב, בפיקודו של דני מס, סמג"ד הגדוד השישי של הפלמ"ח ומפקדו לשעבר של   

גוש עציון. אנשי השיירה נשאו נשק, תחמושת, תרופות וסוללות.

על פי רוב העדויות, רועה ערבי מצוריף שפגש בשיירה אך שוחרר על ידם, הזעיק את כפרי הסביבה   

 - נתיב מסעם  ליד  על שמם קרוי הקיבוץ  כולם.  נפלו  ובקרב  על השיירה,  והם סגרו  וצוריף,  ג'בע   -

נתיב הל"ה. הקיבוץ הוקם בידי משוחררי פלמ"ח בשנץ 1949, בעמק האלה, בסמוך למסלול האחרון 

שעשתה מחלקת ההר.

המשורר חיים גורי כתב על הקרב ועל נפילת הל"ה את השיר "הנה מוטלות גופותינו" - מהכואבים   

למען  החיים  הקרבת  ואת  המקודשת  התפיסה  את  נס  על  מעלה  השיר  בישראל.  ההנצחה  שבשירי 

הכלל. הפיזמונאי יורם טהר לב כתב את השיר "אגדת הל"ה", שהולחן על ידי יוסף הדר, ובוצע במקור 

על ידי צמד העמרנים.

הזדעזע  הוא  בירושלים.  השני  לביקורו  מונטיפיורי  משה  הגיע  ב-1839   - צדק"  "שערי  חולים  בית   .5

מרמת תחלואה הגבוהה בעיר העתיקה ובעיקר ממצבם הקשה של הילדים, והציע להקים בית חולים 

שינוהל בידי רופא יהודי מוסמך והשירות בו יינתן חינם לכל דורש. על אף שבאותה עת פעלו בחוץ 

נפלה  יהודים,  היו  בווינה  ו-20 אחוז מכלל תלמידי הפקולטה לרפואה  יהודים,  רופאים  לארץ שפע 

הצעתו של מונטיפיורי. ב-1838 פתחו הבריטים בירושלים מרכז לעזרה רפואית וב-1844 הפך לבית 

חולים בחסות המיסיון, שנועד בעיקר ליישוב היהודי. לשם כך מינו רופא ורוקח מומרים, הקפידו 

על מזון כשר, קבעו מזוזות על כל פתח, והעניקו שירות רפואי, תרופות, מזון וביגוד חינם לכל דורש. 

את השירות כולו מימנה "החברה הלונדונית לקידום הנצרות". תוך זמן קצר הפך המוסד הרפואי 

הבריטי שפעל בקרבת הרובע היהודי בעיר העתיקה לאבן שואבת לכל חולי ירושלים היהודים. הנהגת 

היישוב היהודי חששה מהשפעת המיסיון וחששה גבר לאחר ש-3 תלמידי ישיבה המירו דתם ועל רקע 

זה נעשו מאמצים להקים בית חולים יהודי בירושלים. בירושלים בראשית המאה ה-20 היו בירושלים 

ובית החולים  לדך,  בית החולים משגב  רוטשילד,  בית החולים מאיר  יהודיים:  חולים  בתי  שלושה 

ביקור חולים. הסיבה העיקרית שהביאה להקמתו של בית חולים נוסף היא עימותים על רקע עדתי 

בהנהלת בית החולים ביקור חולים, שגרמו לכך שיוצאי גרמניה והולנד (כולל הו"ד) מצאו עצמם מחוץ 

להנהלת בית החולים.

שנותיו   45 במשך  ומנהלו  מייסדו   .1902 בינואר  ב-27  בירושלים  הוקם  צדק  שערי  החולים  בית   

הראשונות, עד שנת 1947, היה ד"ר משה ואלך - דמות מרכזית בתולדות הרפואה בתקופת היישוב. 

בשנת 1980 עבר בית החולים למשכנו החדש בשכונת בית וגן בירושלים.

ד"ר ואלך נולד ב-1866, בברלין, למשפחה דתית משכילה בגרמניה. הוא למד בישיבות וגם למד רפואה.   
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ב-14 בדצמבר 1890, בגיל 24, הוא הגיע לירושלים בשליחותו של "ועד הפקידים" באמסטרדם, שסייע 

ליישוב היהודי בארץ.

משהגיע לארץ, החליט ד"ר ואלך שלא לעזוב את הארץ, ולהיות בה כאשר המשיח יגיע. משהחליט   

להישאר החליט להקים בית חולים. הוא הצליח להשיג די תרומות כדי לרכוש אדמה ליד שכונת שערי 

היה  שהקים  החוללים  בית  השכונה.  שם  על  שנקרא  החולים  בית  את  ב-1901,  עליה  ולהקים  צדק 

המשוכלל והמודרני בכל הסביבה אז, וד"ר ואלך היה גם מנהל בית החולים וגם הרופא הראשי בו. 

כאמרו הוא נחנך ב-1902.

קיבל בזקנתו אזרחות כבוד של ירושלים. נפטר ב-1957.  

שמות הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 32
חיה שטרנפלד - רחובות

חנה קליין - רחובות

ד"ר גדי אשל - נופית 

ליה ירד - שומריה

רות כ"ץ - עופרה

אביה פ. - מדרשת עמיחי רמלה
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חומר עיוני למדריכה

1. "ולירושלים עירך ברחמים תשוב" - הכמיהה והעשייה  / ד"ר אברהם גוטליב

במבט  ירושלים  בציון.  היושבת  ישראל,  מדינת  מדינתנו  של  הנצחית  בירתנו  היא  הקודש,  עיר  ירושלים 

יהודי תורני-ערכי היא מרכז האומה ומקור ההשראה הרוחנית לכל יהודי בכל אתר ואתר, כמקור לכמיהה 

וגעגועים בליבו של כל יהודי. ירושלים היא עיר נפלאה ומופלאה שיש בה משהו מיוחד שלא כל כך ניתן 

בקלות להבינו ולהסבירו.

הכמיהה העמוקה לירושלים מופיעה בחזון נביאי ישראל בהקשרים שונים, כדוגמת ירושלים מרכז תורת 

ישראל, כדברי נביא הנחמה ישעיהו בן אמוץ, הנאמרים בהוצאת ספר תורה:

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיהו ב, ד)

הדברים נאמרים במסגרת נבואת ישעיהו על גדולת כבוד ה' ותורתו באחרית הימים (שם, פסוקים א-ו):

"הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים וִנשא מגבעות 
ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר בית ה' אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי 
מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים ושפט בין הגויים לעמים רבים וכיתתו חרבותם לאתים וחנינותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל 

גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

ישעיהו חש היטב את הכמיהה האדירה האוניברסאלית הכלל עולמית לתורתנו הקדושה - תורת ה' מציון-

ירושלים.

באימרות  במדרשים,  שבעל-פה,  בתורה  חז"ל  בדברי  רבות  מודגשת  ירושלים  של  הייחודית  מרכזיותה 

ובאגדות, ובמיוחד במדרש בראשית רבה (מהדורת וילנא נט, ה):

"ירושלים אורו של עולם, שנאמר: 'והלכו גוים לאורך' (ישעיה ס, ג), ומי הוא אורה של ירושלים, הקב"ה, דכתיב 'והיה לך ה' 
לאור עולם' (שם, ט)".

האור הוא הכמיהה, התקווה ומקור ההשראה הרוחנית החיובית והאופטימית. ירושלים היא מקור ההארה  

באה  באופן מעשי,  ומנהגו.  עולם  בורא  הוא הקב"ה  ירושלים  של  אורה  העולם. כאשר,  כל  והשמחה של 

הארה לידי ביטוי יישומי בהתנהגות נאותה מתוך מידות טובות, דרך ארץ ויראת שמים.

הכמיהה העזה לירושלים, היא כמיהה יומיומית המתבטאת בסידור התפילה ובמיוחד בתפילה הנאמרת  

שלוש פעמים ביום בימות החול היא תפילת העמידה, בברכת בונה ירושלים, בשחרית, מנחה וערבית:

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה 
תכין, ברוך אתה ה' בונה ירושלים".
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מאז חורבן בית המקדש, אנו מתפללם בתפילה שהיא העבודה שבלב - ברגש שה' ישיב את שכינתו לעירו 

המופלאה ירושלים - ברחמים ושישכון בתוכה כפי שדיבר זכריה הנביא:

"כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת והר ה' צבאות הר הקודש" (זכריה ח, ג).

כו).  (ישעיה א,  נאמנה"  עיר הצדק קריה  לך  יקרא  כן  ישעיהו הנביא: "אחרי  עיר האמת, כהבטחת  חזון 

ממלאים  הילדים  כאשר  ציון-ירושלים  של  והייחודי  המופלא  אושרה  את  הנביא  זכריה  מדגיש  בהמשך, 

תפקיד פעיל (שם, פסוקים ד-ח):

"כה אמר ה' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות 
משחקים ברחובותיה. כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם ה' צבאות. כה אמר ה' 
צבאות הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם 

לאלוהים באמת ובצדקה".

השכינה תשוב אי"ה לירושלים היא ציון אשר תישרה בה ברכת השנים שכמה דורות יחיו זה בצד זה  - 

זקנים וילדים. נדחי ישראל מארצות רחוקות ביותר יזכו לקיבוץ גלויות. ילכו בדרכי ה' כעם, וה' יהיה להם 

לאלוהים באמת ובצדקה - באופן הדדי בהתנהגות חינוכית-ערכית ראויה.

תפילתנו התמידית והיומיומית: "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", דורשת תחילה מאיתנו בני ישראל, בניו 

של מקום את יישום מידת הרחמים - הסלחנות וההבנה באמצעות קירוב עם נתינה בהשתדלות ובעשייה. 

"ותשכון בתוכה כאשר דברת" - כאשר אנו נשכון קודם ונראה נוכחות חיובית בהתנהגות תורנית חינוכית-

 - עולם"  בניין  בימינו  "ובנה אותה בקרוב  ובשאיפות שלנו.  - ברצון  בנו  ערכית הולמת. שכן, הדבר תלוי 

כאשר, בהתנהגותינו החיובית ניצור בנייה והמשכיות קיום הדורות מתוך אמת וצדק באמונה. "וכסא דוד 

עבדך מהרה לתוכה תכין" - מלשון הכנה ותכונה. אז נזכה אי"ה להגשמת "בונה ירושלים", כאשר אנו נהיה 

ראויים לכך.

ללמוד  עלינו  אמן".  ירושלים  ברחמיו  "בונה  המזון  בברכת  נאמרת  ירושלים",  "בונה  זו  עילאית  כמיהה 

ממידותיו של הקב"ה בממדים שלנו, על מנת שנהיה ראויים לזכות בכמיהה שבתפילתנו. כך אנו מזכירים  

תמיד מדי חודש בחודשו ובחגים בברכת "יעלה ויבוא": "וזכרון ירושלים עיר קדשך" - כאשר, עלינו להתנהג 

כראוי למקום קדוש, מתוך הערכה וכבוד. הכמיהה צריכה לבוא יחד עם השתדלות ועשייה.

הכמיהה לירושלים בתמידות מודגשת כל שנה בהלל ובהודאה בכ"ח באייר - יום שחרור ירושלים לעולמי 

עד.
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2. אורו של עולם - חסד / ליקט שמעון בן יוסף
אחד מגדולי המנתחים בעולם, מנהל מרכז רפואי גדול בארה"ב סיפר.

אבי נפטר ואני ילד, אמא לא עבדה... התחלנו להרגיש רעב מהו. אמא יצאה לעבוד ולא הצליחה לפרנס 

ביתה. אמרה אמי, היום תיאלץ ללכת לבית הספר רעב!

הבית ריק, אחה"צ אכין ארוחה... נתנה לי קוביית סוכר, זה יעזור, היום. הסוכר הגביר רעבוני, בבית 

הספר חשבנו שאני מתמוטט מרעב, חיפשתי אוכל אפילו באשפה.

עלה במוחי רעיון, אבקש לחם מאחד הבתים, הרי לא מכירים אותי. אקח פרוסה ואברח! הגעתי לבית 

ראשון, ראיתי 2 דלתות מימין ומשמאל. בדלת השמאלית מצויר נמר מבהיל, לא בשבילי... דפקתי בדלת 

שמאל - משפחת מוריס ג'קסון - חשבתי תצא האמא... וילדה בגילי פתחה, מחייכת ומופתעת. חשבתי שזה 

הדוור ומי אתה? אני צמא! התביישתי לבקש לחם. הביטה במאור פנים ואמרה: אצלנו שותים חלב בבוקר, 

רצה למטבח, הגישה חלב ו-4 עוגיות - כך נוהגים אצלנו. התרגשתי מאוד, שתיתי ובידי השנייה עוגיה... אני 

רוזלין ומה שמך? התחמקתי ושאלתי, מה את עושה בשעה זו בבית? אני חולה! רפואה שלימה ותודה על 

הכל! אמרתי וחמקתי בלי לומר את שמי.

כל תיק  לקבל  אני  רגיל  ענק.  רפואי  והקמתי מרכז  רפואה בהצטיינות  לימודי  סיימתי  שנים,  חלפו 

רפואי לעיון, לאחר שנתקבל על ידי הצוות. בוקר אחד ראיתי על שולחני תיק רפואי על שם רוזלין ג'קסון - 

צמרמורת עברה בגופי... עשרות שנים עברו ושמה חרוט במוחי, באתי למיטת החולה, שאלתי שאלות והכול 

התאים!

אני אטפל בה! פסק הרופא והצוות לא הבין מה קרה? כמובן דאגתי לכל מחסורה... בכל שלב ביקשתי 

עדכון, עמדתי ליד שולחן ניתוחים, בחדר הטיפולים, צמוד לחולה זו.

כאשר הבריאה ביקשה חשבון, הגשתי דף מפורט = 53,000 דולר, והוספתי בכתב ידי, הסכום שלך 

שולם במלואו לפני 50 שנה בכוס חלב ו-4 עוגיות... דמעות זלגו מעינינו.

3. אהבת ישראל - סיפור קצר על הרב אריה לוין ז"ל

יום אחד הלך ר' אריה לוין ברחוב בירושלים, ושם לב שאדם שהלך לקראתו באותה המדרכה חצה את 

הכביש ועבר למדרכה השנייה. חצה ר' אריה לוין אף הוא בעיקבות אותו האיש, וכשזה נתקל בו שאל אותו 

הרב: מדוע עברת למדרכה שממול? ענה לו האיש: האמת היא שלא רציתי להיתקל בך מאחר שאני אינני 

אדם דתי חובש כיפה. ענה לו ר' אריה לוין: אל תדאג, לא היית צריך להתבייש מאחר שאני אדם נמוך - אני 

רואה רק עד הלב.
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מדיני חג השבועות
בו  היו מקריבים  והטעם הוא שבזמן המקדש  יב בחודש  עד  סיוון  אין אומרים תחנון מראש חודש   .1

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

מתכוננים לכבודו של יום מתן תורה.

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

שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג:טו). 

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

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

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

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

מרגישים בצימאון ללימוד נוסף (שפת אמת).

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

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

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

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

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

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

ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן תורה.

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

מטעמים אלה:

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

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

כזכר למעמד הר-סיני בעת קבלת התורה. ג. 

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

הרי"ם).

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

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

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

(מסכת שבת).

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

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

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

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

שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה ואין צורך באור החיצוני. 

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

נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות מכמה טעמים:  .7

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

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

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

כנפי השכינה ביום זה במעמד הר סיני.

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

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

השבועות.

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

הביכורים.

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

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

(לב דוד).

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

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

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

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

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

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

על-פי "פרדס חג השבועות", בהוצאת מכון הפאר
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לוח המודעות מס' 173

תשבץ אייר-סיוון / מאת שילה הרשושנים
בתשבץ מופיעים מושגים הקשורים למלאת מאה שנים לעיר תל-אביב, וכן מושגים הקשורים לפרשות השבוע, להפטרות ולחודשי 

חוברת זו (מצוינים בתוך הסוגריים).

במאוזן: 1) ניבא בתל-אביב; 6) מאכל מסורתי 
נמוכה;  חומה   (11 מרוקו;  יהודי  של  מתוק 
בחרם  עכן  מעילת  התבצעה  בו  המקום   (12
א);  (דניאל  מנת-אוכל   (14 ז);  (יהושע  יריחו 
מן  והרביעי,  השלישי  בדור  בבלי  אמורא   (15
חכמי  של  מאמרים  הרבה  העביר  ה"נחותי", 
 (17 ג.);  (עירובין  בבל  לישיבות  ארץ-ישראל 
אותו  במקום  בגוף  שנקבעו  איבר  או  רקמה 
מצר  גדת  על   בצרפת  עיר   (18 שנפגע;  גורם 
מארבעת   (20 האנגלית;  שבתעלה  דובר 
אי- של  בשיטה  ותומך  נוקט   (21 המינים; 

בו שחררו  היום בחודש כסלו   (23 התערבות; 
יהודה המכבי והחשמונאים את בית-המקדש; 
24) כינוי לגוי; 26) סוג של רכב צבאי (ר"ת); 
28) פרשן המקרא והתלמוד (ר"ת); 29) אויב; 
30) מין תכשיט קדמון (שמות לה) 32) מעצור; 
33) צורר יהודים (1657-1595), מארגן הפרעות 
של  מושב   (37 ת"ח-ת"ט;  בגזרת  ביהודים 
כבוד; 39) כינוי לחג השבועות (שמות כג); 40) 
במזרח  עיר   (43 שלפני;  היום   (41 זה;  באופן 
הרב  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב  פולין, 
ואחר-כך  ארץ-ישראל  של  האשכנזי  הראשי 
המאה  בסוף  בה,  נולד  ישראל,  מדינת  של 
תנועת  של  ישיבה  בה  הוקמה  התשע-עשרה 
המוסר, סניף של הישיבה נפתח בפתח-תקווה 
תינוק   (45 היום;  עד  בה  וקיים   1921 בשנת 
מתכנן   (46 יא);  (ישעיה  לינוק  וחדל  שגדל 
תכנית-האב  אבי   ,(1932-1854) סקוטי  ערים 
 (1929-1927) על-שמו  הנקראת  תל-אביב  של 
לפיתוח מרכז העיר והצפון "הישן" שלה; 48) 
תנא בדור הרביעי, נשיא הסנהדרין לאחר מרד 
בר כוכבא, אביו של רבי יהודה הנשיא (ר"ת); 
49) מלצר 50) שנון; 51) גיליון בספר; 53) פרי 
לנשיא  תואר   (57 מחיצה;  קיר,   (54 הגפן; 
בתל- שכונה   (61 מערב;  צד   (59 הסנהדרין; 

אביב; 64) כבש או עז צעיר; 65) מדקדק ופרשן המקרא (1235-1160), מחבר "ספר המכלול" (ר"ת); 67) סוג בושם המופק משרף-עץ, 
השתמשו בו להכנת "שמן המשחה" (שמות ל); 68) מזון בסיסי לאדם; 70) מין קסם וכישוף (דברים יח); 71) אקרובט בלעז; 73) איבר 

בגוף; 75) עיר-בירתו של המלך אחאב (מלכים א כא); 76) מזלו של חודש סיוון.

במאונך: 1) בצוותא; 2) כלי-נשיפה; 3) עיר מקראית, שם קיווה שאול המלך לתפוס את דוד (שמואל א כג); 4) מילת-תנאי; 5) עשב 
או תבואה הגדלים אחר המלקוש (עמוס ז) 6) כלי-קיבול לנוזלים; 7) קרס; 8) שכוב על הגב; 9) עוף-מים; 10) התקן בכלי-רכב; 13) 
בעל רכוש רב; 16) מטיף מוסר; 19) מצביא אנגלי (1936-1861), כובש ארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה, על-שמו רחוב מרכזי 
בתל-אביב; 22) מאנשי-הרוח הבולטים בתל-אביב במחצית הראשונה של המאה העשרים (1976-1895), מראשוני תעשיית הקולנוע 
והמחול בארץ-ישראל; 24) תשלום בעד תיווך, קומיסיון בלעז; 25) שניתן ללחוץ עליו; 27) כך נקראים שלושת הימים (ג-ה בסיוון) 
שלפני מתן-תורה; 29) מאפה איטריות יהודי מסורתי; 31) מין ירק; 34) ריקוד; 35) נכרת; 36) צינון; 38) לא חלבי ולא בשרי, פרווה; 
40) שקרן; 42) מועד התחדשות החודש; 44) תמיכה, סעד (שמואל ב כב); 46) מזל; 47) מכשיר עינויים; 50) ללא תשלום; 52) תנובת 
העץ; 55) חלק בספר; 56) ראשון מלכי ישראל; 58) לשם גלו בני-ישראל לאחר חורבן בית-המקדש הראשון; 60) עיר שתושביה לא 
באו לסייע לדבורה הנביאה וברק בן אבינעם במלחמתם בכנענים (שופטים ה); 62) היום שעבר (שמואל א כ); 63) הסכם של שלום; 
64) בר-פלוגתא של הלל הזקן; 66) אחת ממכות מצרים; 69) מין רשת-דייגים; 70) יבשה בלב ים; 71) מילת שלילה; 72) בבקשה; 

74) כינוי לאדם או לדבר.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  

1  2    345  6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    

  65  66      67        68  69      

70        71        72    73    74  

75              76            
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א. חגי אייר

1. ירושלים בירתנו הנצחית - האומנם?
דיון על מעמדה של ירושלים

בשלב זה ֵנדֵמה דיון בינלאומי על מעמדה של ירושלים - עיר בינלאומית או בירת ישראל. 

מחלקים כרטיסיות קריאה למספר חניכים. 

המדריך משמש כיושב ראש (כדאי לבוא עם פטיש ולדפוק על השולחן). 

להלן הצעה למהלך עריכת הדיון:

היושב ראש פותח את הדיון: "חברים, אני מבין שהגעתי בזמן. חששתי שאאחר לישיבה החשובה הזו. היום 

עלינו להכריע בסוגיה הבוערת - מעמדה של ירושלים. נציג האו"מ נמצא כאן עימנו, והוא בוודאי יציג את 

עמדתו בנוגע לירושלים, ולאחר מכן תינתן הזדמנות לדוברים שונים מהצד הישראלי לומר את דברם. אני 

מבקש שנשמור על תרבות הדיון. אני מבין שהנושא "חם" ונוגע לכולנו, ולכן חשוב שנקשיב לדעות השונות 

ולאחר מכן נערוך את ההצבעה מתוך יישוב הדעת. ובכן, מי ראשון הדוברים?"

החניכים מקריאים את חלקם לפי סדר הכרטיסיות. 

הדמויות הדוברות: נציג האו"מ, דוד בן-גוריון, דוד המלך, צנחן, נהג שיירות ממלחמת העצמאות, נזירה 

נוצרית, בחורה מהרצליה, קאדי מוסלמי.

לאחר מכן, היושב ראש דופק על השולחן ומכריז: "אם כן, שמענו את הדעות השונות. לפני שניגש להצבעה, 

אולי מישהו מהנוכחים אשר לא דיבר ירצה להביע את דעתו?"

כאן ניתנת לחניכים הזדמנות לדבר. כדאי לעודד אותם לכך וליצור דיון בנושא:

האם אתה מזדהה עם אחת הדעות שהושמעו במהלך הדיון? לאיזו דעה אתה מתנגד? מדוע?

לאחר שמיעת דעות החניכים, עורכים הצבעה - ירושלים בירת ישראל או עיר בינלאומית.

סיכום: ראינו שירושלים מרכזית בשביל העם היהודי מזה דורות רבים. דורות רבים של יהודים התפללו 

ולחמו בעבור ירושלים. ירושלים הינה מרכזית מבחינות רבות - מדינית, לאומית, היסטורית ודתית.

פעולות
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ירושלים - עיר שחוברה לה יחדיו
כרטיסייה 1: דובר האו"מ

ראינו שירושלים היא עיר מרכזית עבורנו, כעת ננסה לענות על השאלה:

מירושלים  אותו  נוציא  שאם  מסוים  משהו  יש  האם  מיוחדת?  לכה  אותה  העושה  בירושלים  בה  יש  מה 

חשיבותה של העיר תשתנה עבורנו? מהו?

כיוון שאיננו יכולים ואיננו רוצים לתת את ירושלים לשליטה בלעדית של אחד העמים, ובשל חשיבותה של 

ירושלים בעיני מרבית תושבי העולם מכל הדתות הגדולות - אנו רוצים ודורשים להכריז על ירושלים כעיר 

בינלאומית. 

חישבו על זה, לא די בהרג ובדם שכבר נשפך בקרבות על מקומות שונים? האם לא תרצו קצת שקט ומנוחה? 

ישראל  מדינת  של  בשטחה  שתוגדר  סיבה  אין  ולכן  בעיניכם,  רק  לא  מקודשת  שירושלים  להבין  עליהם 

העתידית!

כרטיסייה 2: דוד בן-גוריון

(דופק על השולחן בכעס) לא יקום ולא יהיה!

מההיסטוריה  נפרד  בלתי  חלק  שהיא  כשם  ישראל,  ממדינת  נפרד  ובלתי  אורגני  חלק  היא  ירושלים 

הישראלית, מאמונת ישראל ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב ליבה של מדינת ישראל.

אומה אשר קיימה בנאמנות במשך אלפיים וחמש מאות שנה את השבועה שנשבעו הגולים הראשונים על 

נהרות בבל, לא לשכוח את ירושלים - אומה זו לא תסכים לעולם לוותר על ירושלים כבירתה.

לסיכום: ערכה של ירושלים לא ניתן להימדד, להישקל ולהיספר, כי אם יש לארץ נשמה - הרי ירושלים היא 

נשמתה של ארץ-ישראל! למדינת ישראל הייתה ותהיה רק בירה אחת - ירושלים הנצחית. כך היה הדבר 

לפני שלושת אלפים שנה, וכך זה יהיה... עד סוף כל הדורות!

כרטיסייה 3: דוד המלך

(מוחא כפיים בהתרגשות)

דוד בן-גוריון אומר מילים כדורבנות, אולם אני, דוד המלך, הייתי כאן שנים רבות לפניו. לכאן הגעתי לאחר 

שמלכתי שבע שנים בחברון. את המקום הזה שנקרא "יבוס" כבשתי, ובו קבעתי את ממלכתי, שקרוייה 

בפיכם היום "עיר דוד". קביעת הממלכה כאן בעיר הקודש, יצרה שלום ואחדות בין שבטי ישראל.

אגב, חלמתי לבנות את בית המקדש בירושלים, אך משמיים לא התירו לי כיוון ששפכתי דמים בחיי. שלמה, 

בני היקר, זכה לבנות את בית המקדש, ובכך הפך את ירושלים למרכז הרוחני של עם ישראל לנצח נצחים.

כרטיסייה 4: נזירה נוצרייה

עם כל הכבוד למלך דוד, גם לי יש מה לומר. לא הצגתי את עצמי, שמי מריה ואני נזירה נוצרייה כמובן. 

אני לא מבינה - בגלל שאיזה מלך יהודי הקים בירושלים את ממכלתי הפוליטית, זה עושה את ירושלים של 
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העם היהודי? ואם הוא היה מקים את ממלכתו בהרצליה או בחולון? מה זה משנה? ישו התהלך כאן, ופה 

בירושלים הייתה גם דרכו האחרונה.

המקום מקודש בשביל הנוצרים באותה מידה.

כרטיסייה 5: אברהם אבינו

גברתי הנכבדה, אולי אני אוכל להאיר את הנושא מזווית חדשה. אמרת שהמקום היה ממלכה פוליטית ותו 

לא. ובכן, טעות בידך!

למקרה שלא זיהית - אני אברהם, אבי האומה העברית. שנים לפני שדוד הגיע לירושלים, הגעתי אני עם בני 

הקט יצחק אל הר המוריה. הר המוריה אליו הגענו קרוי כיום הר-הבית. האגדה מספרת שבמקום המיוחד 

הזה נמצאת "אבן השתייה" - האבן שממנה הושתת העולם!

את מבינה מריה, המקום הזה הוא הרבה יותר מפוליטי, הוא סלע קיומנו! הבסיס המוסרי שלנו!

כרטיסייה 6: סולימאן המפואר

רגע רגע... תפסיקו להתרפק על העבר הרחוק שלכם... בואו נתרכז בהווה. כל התיירים שמגיעים לירושלים 

לאן הם רצים? לעיר העתיקה כמובן. כולם מפארים את חומות ירושלים העתיקה, ומכירים את שעריה: 

האימפריה  של  שליטה  המפואר,  סולימאן  אני  הזה?  והפאר  היופי  את  בנה  מי  האריות...  ושער  יפו  שער 

העותמנית בניתי זאת לפני כ-500 שנה. כיצד תוכלו לטעון שירושלים שלכם אחרי כל זה?

כרטיסייה 7: קאדי מוסלמי

איך לא הזכרתם עד כה שירושלים קדושה לנו, המוסלמים. היא העיר השלישית בחשיבותה, אחרי מכה 

ומדינה.

לפי המסורת שלנו מוחמד נביאנו, עלה לשמים ממנה, מן הקצה הדרומי של המתחם הישר (שאתם מכנים 

בטעות, הר הבית), על סוסו האגדי אל-בוראק.

במקום זה נבנה וקיים עד היום מסגד אל-אקצה (הקיצון), ובמרכז המתחם ניצבת כיפת הסלע המרשימה 

שנבנתה במאה השביעית לספירה על ידי מנהיגינו.

כרטיסייה 8: צנחן ממלחמת ששת-הימים

(מתפרץ בהתרגשות) אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו! לא חומות העיר חשובים אלא מה שמסתתר 

בתוכה!

אני נזכר בחיוך איך חיפשנו את הכותל, לאחר שפרצנו דרך שער האריות. רצנו שם מתנשפים, תועים ברחבי 

הר-הבית. מחפשים קיר אבן ענק. קדימה! קדימה! לפתע נעצרנו. לנגד עינינו הוא עמד. אפור וגדול, שקט 

ועצור - הכותל.

לאט לאט התחלתי להתקרב אל הכותל, כשליח של אבא וסבא, ואבא של סבא, ושל כל הדורות מכל הגלויות 

שלא זכו לכך ולכן שלחו אותי לכאן. מישהו תקע בשופר ואמר "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", ולא 
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יכולתי לומר "אמן". רק שמתי ידי על האבן והדמעות שירדו מעיני, לא שלי היו. דמעות של כל עם ישראל 

הן היו. דמעות של תקווה ותפילות. דמעות שצרבו ושרפו את האבן האפורה והכבדה.

לאחר כמה שבועות, קראנו את השיר המרגש שכתב חיים חפר "הצנחנים בוכים בכותל": "איך זה קורה 

שצנחנים בוכים? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי זה מפני שבני י"ט שנים, שנולדו עם קום 

המדינה, נושאים על גבם אלפיים שנה".

כרטיסייה 9: בחורה מהרצליה

תראה, אין ספק שהסיפור הזה מרגש, אבל בתכל'ס, אנחנו חיים בשנות האלפיים! המקום שהוא מרכז 

התרבות היום, מרכז היצירה, הטכנולוגיה והקידמה הוא תל-אביב.

את  להנהיג  תל-אביב  כמו  למקום  וניתן  מפותח  עם  שנהיה  הזמן  הגיע  לישראל,  בירה  על  דנים  כבר  אם 

המדינה, ולא למקום שבו קיר של אבנים מלפני אלפי שנים הוא האטרקציה היחידה...

דף מקורות: ירשלים אורו של עולם

עשרה קבין של יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אין לך יופי כיופיה של  א.  

ירושלים. 

(מסכת קידושין, מט ע"ב)

באמצע  המקדש  ובית  ארץ-ישראל  באמצע  וירושלים  עולם,  של  באמצעיתו  יושבת  ארץ-ישראל  ב. 

לפני ההיכל שממנה  והאבן שתייה  והארון באמצע ההיכל,  בית-המקדש  וההיכל באמצע  ירושלים, 

הושתת העולם.

(תנחומא הקדום, פרשת קדושים, י)

...מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה, במצוות וגמילות חסדים - מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת  ג. 

חינם. ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה-זרה, גילוי-עריות ושפיכות דמים.

(מסכת יומא, ט ע"ב)

ישראל  כל  עיר שהיא עושה   - יחדיו"  "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה  לוי:  בן  יהושע  אמר רבי  ד. 

חברים.

מחלקים את הכרטיסים ל-9 חניכים מראש והם מתכוננים לתפקידם ומנסים לשכנע את הקבוצה בצדקתם. 

בשלב שני מקיימים דיון בקבוצה, מי צודק לדעתם. ניתן לערוך הצבעה.

המנחה מסכם את הדיון.

על פי חוברת מעמותת רוח יהודית לפעילות בבתי ספר, חודשים ניסן-סיוון
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2. אין לי ארץ אחרת - בעיני חז"ל

על המדריך לעורר דיון בין החניכים על כל קבוצת היגדים:
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לגיוון הפעולה ניתן להוריד את הכיתוב מהעיגולים ולבקש מהחניכים להביע דעתם.

על פי חוברת מעמותת רוח יהודית לפעילות בבתי ספר, חודשים ניסן-סיוון
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ב. לג בעומר

3. חפש את המטמון
מטרת הפעולה: הכרת מושגי לג בעומר וחיי רבי עקיבא

מיועד לגילאי 17-12

מספר המשתתפים: לא מוגבל

זמן המשחק: כשעתיים-שלוש

הציוד הדרוש: 

מטמון.  �

� כרטיסיות עם קטעי משחק.

הכנת המשחק: 

יש לקבוע מקום שבו נרצה להחביא את המטמון (כדאי לבדוק אם יש בסביבה מערה קטנה או בור)   �
לאחר שבחרנו את מקום המטמון מחפשים פתגמים או פסוקים הקשורים למקום המטמון. לאחר מכן 

יש לכתוב על פתק בכתב סתרים כמבואר להלן.

מבוא למשחק

יודעים שיש מטמון  הרומאים  בר-יוחאי.  רבי שמעון  ותלמידו  עקיבא  רבי  חיים בתקופתו של  אתם   �
חשש  המטמון  את  שהטמין  החכם  אולם  אותו.  לאתר  כדי  עולמות  להפוך  מנסים  הם  ולכן  באזור, 

שהמטמון יפול לידי האוייב ולכן הוא כתב את החידות והרמזים בכתב סתרים, אך הרומאים שיחדו 

יהודי שיעזור להם למצוא את המטמון.

גם היהודים וגם הרומאים הצליחו להשיג את כתב הסתרים, וקיימת תחרות ביניהם מי יפענח ראשון.  

קבוצת בר-כוכבא  .1

קבוצת רבי עקיבא  .2

או:

3. קבוצת חיילי רומי.

הערה: אם מספר החניכים קטן, יש לחלק אותם לשתי קבוצות: יהודים ורומאים.
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הוראות המשחק

� כל קבוצה תקבל איגרת מתקופת בר-כוכבא (נייר בריסטול שרוף בקצוות) ובה רשומים בכתב העברי 
הקדום (ראה דוגמה) המשימה אותה החניכים צריכים לפענח. לאחר יישום המשימה הקבוצה תיגש 

אל שולחן הנשיאות (3-2 שופטים) ותקבל רמז. בכל רמז תהיה מילת מפתח בסך הכל בסיום יגלה את 

מקום המטמון.

דוגמאות למשימות

הכינו הצגה קטנה כיצד בר-כוכבא גייס חיילים. א. 

שירו שיר על רבי עקיבא. ב. 

לצייר ולקשט פתגם הקשור ללג בעומר. ג. 

להכין פתגם לל"ג בעומר מחלקי אבנים. ד. 

הצעות לכתבי סתר:

החלפת אותיות לפי סדר מסוים (את - בש, אל, במ וכו').  .1

(ani - כגון: אני) אותיות לועזיות  .2

שפת ה-ב, ג, וכו' (כגון אני רוצה - אבניבי רובוצבה).  .3

פסוקים ומאמרים  .4

אותיות של מילה מעורבבת.  .5

דוגמאות של רמזים למקומות בהם טמון המטמון

עץ חיים היא למחזיקים בה (בסביבות בית הכנסת).  .1

רבי שמעון בר יוחאי פתר את החידה (ברפת).  .2

בר כוכבא רחץ את ידיו לפני שהלך להתפלל (חצר).  .3

רבי עקיבא היה חרד קטן לדבר ה' (חדר קטן).  4

מקום קבורת רבי שמעון בר יוחאי בתחתית הר מירון (מתחת לעץ הרימון).  .5

רבי עקיבא התחיל את חייו כרועה צאן וגדל להיות תלמיד חכם בישראל (הדגל).  .6

החברים מוצאים אותי בל"ג בעומר לא רחוק מדרומה של הארץ (קרוב למדורה).  .7
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ג. חג השבועות

1. לקסיקון מושגים מא עד ת לחג השבועות למשחקי מילים, לחידונים וכו'
אלימלך, ארץ-ישראל, אזהרות, אקדמות, אבצן, אמה של מלכות. א 

ביכורים, בית לחם, בועז, בית המקדש. ב 
גיור, גלית, גבאי, גלילה, גואל, גניזה. ג 

דוד המלך, דיו. ד 
הר סיני, הדרן, היכל, הגבהה, הגורן. ה 

ו בסיוון, ותיקין, ושמחת בחגיך. ו 
זבת, זכר ליציאת מצרים, זמן מתן תורתנו, זה א-לי ואנוהו. ז 

חלב, חסד, חמש מגילות, חגיגה, חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר. ח 
טעמי המקרא, טנא, טהורה, טוב, טס. ט 

ירושלים, יבום וחליצה, ירידה, יום המיוחס, ירק, יזכור, יום הביכורים. י 
כליון, כתובה, כהן, כתר תורה. כ 
לשמה, לא על מנת לקבל פרס. ל 

מתן תורה, מלך המשיח, מחלון, מואב, מרה, מים, מתנות עניים, מקרא ביכורים. מ 
נעמי, נוצה, נעשה ונשמע. נ 

ספירת העומר, סנדל, סיון, סופר סת"ם. ס 
עשרת הדיברות, ערפה, עלייה לרגל, עלי זית, עצרת, עמך עמי, עצי חיים. ע 

פסח, פרץ, פרשנות המקרא. פ 
ציון, צדקה, צפיחית בדבש. צ 

קציר, קבלת התורה, קלף, קורבן חגיגה, קרי וכתיב. ק 
רות, רעב, רימונים, רבי עקיבא, רב ותלמיד, ראשית הגז. ר 

שבועות, שופטים, שמואל הנביא, שושנתות, שבעת המים, שלושת ימי ההגבלה, שתי הלחם, שלוש  ש 
רגלים, שבת כלה.

תיקון ליל שבועות, תורה, תרי"ג, תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל-פה, תלמוד. ת 
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2. משחקי מילים לחג השבועות
מספר המשתתפים: 15-10

מיועד לגילאי 17-12

זמן המשחק: כשעה

מהלך המשחק: 

המרבה  המילה.  מאותיות  המורכבות  מילים  מציעים  והחניכים  לחג  הקשורה  מילה  אומר  המדריך  א. 

במילים מנצח.

לחג.  הקשורה  אימרה  או  משפט  מהן  להרכיב  יש  קשר,  ללא  לכאורה  מילים,  מספר  אומר  המדריך  ב. 

הראשון שהרכיב משפט - מנצח.

על כל חניך בתורו לומר מילה הקשורה לחג תוך שלוש שניות (אין לחזור על מילים שנאמרו). ג. 

3. הנציג האילם בנושא שבועות
מיועד לגילאי 15-10

מספר המשתתפים: 25-20

זמן המשחק: כשעה

מהלך המשחק: 

המדריך מחלק את הקבוצה לשתי קבוצות. הקבוצות יושבות בשתי פינות החדר. כל קבוצה שולחת   �
נציג אל המדריך.

� המדריך מוסר לנציגים שם של אחד משבעת המינים, שם של נושא הקשור לחג, הגדרה או פתגם.

� כל נציג חוזר לקבוצתו ועליו למסור לחבריו את השם שקיבל מהמדריך בעזרת הצגה, תנועות ידיים 
והבעות פנים בלבד.

אסור לו לפצות את פיו כלל. הנציג ינסה לתאר את הפתגם וחברי קבוצתו (להם מותר לדבר) ינסו לנחש   �
אותה.

עד  יעשה  כך  לא.  או  הנכונה  המילה  זוהי  אם  בראש  או  יד  בתנועת  ויסמן  לניחושים  יתייחס  הנציג   �
שקבוצתו תגלה את השם.
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4. משחק היכרות - אימרות ופתגמים לחג השבועות
מיועד לגילאי 12-8

מספר המשתתפים: 20-15

זמן המשחק: כחצי שעה

הציוד הדרוש: כרטיסי פתגמים או אימרות ידועות.

מהלך המשחק: 

על כל זוג כרטיסים רשום פתגם או אימרה ידועה הקשורים לחג. רושמים בצורה זו: על כרטיס אחד   �
חצי פתגם ועל הכרטיס השני את החצי השני, או על כרטיס אחד את כל הפתגם ועל כרטיס שני פירושו.

מחלקים לכל חניך כרטיס, ובהינתן האות יחפשו "זוגות הכרטיסים" איש את רעהו.  

פתגמים לשבועות

� סיני ועוקר הרים - אדם חריף

� הרים התלויים בסערה - משל לדבר בנוי על יסוד רופף

� יקוב הדין את ההר - חוק הוא ולא יעבור

� עדיין החלב בין שיניו - עודנו צעיר ורך

� דבש וחלב תחת לשונו - מדבר דברים נעימים

� ארץ זבת חלב ודבש - שופעת כל טוב (כינוי לארץ ישראל)

� עץ חיים היא למחזיקים בה - כינוי לחיוניותה של התורה

� ארץ אשר ה' דורש אותה מראשית שנה ועד אחרית שנה - פתגם המתאר את ההשגחה המיוחדת של הקב״ה על 
ארץ-ישראל

� לך אתן את הארץ הזאת - הבטחת הקב״ה לבני ישראל.
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לאחר שהחניכים למדו על שבועות ומגילת רות ניתן לשחק את המשחק הבא

5. חידות בינגו בחרוזים לשבועות ומגילת רות
ירד עם בניו למואב

בגלל שבארץ היה רעב
בגלות נפטר

ממשפחתו רק מעט נותר
(אלימלך)

אני נמצא במדבר.
בשבועות כל אחד בי נזכר.

מנהיג העם עלי עלה,
שהה ארבעים יום וארבעים לילה.

ענה מהר, אין לי פנאי,
מי אני?
(הר סיני)

תקופה בשנה,
בה נקצרה התבואה

ובה התרחש כל סיפור המגילה?
(תקופת הקציר)

טעימה אני ודשנה.
לכל חיך ערבה.

אוכלים אותי כל השנה, 
אך בשבועות אני מלכה,

מי אני?
(גבינה)

יישוב אחד בצפון
ומשנהו בדרום

משם אלימלך ומשפחתו ירדו
ואליו נעמי ורות חזרו

(בית לחם)

גיורת חדורה באמונה
וממנה יצאה שושלת מלוכה

לכן בכינוי זה זכתה.

(אמה של מלכות)

אחת מתוך חמש המגילות 
שעל נשים מספרות

על אחת שאת עמה עזבה
ולעם אחר הצטרפה.

(מגילת רות)

לפנים צעדתי ברש תהלוכה,
קרני מצופות זהב, לראשי עטרה.

אחרי הלכו המחללים
וכל מביאי הביכורים,
מי אני... אולי תזכור?

(השור)

לשדה לקצור ירדתי,
נערה נאה מצאתי

אמרתי לפלוני אלמוני,
שדה לך וגם נערה לי!

מי אני?
(בועז)

מלך גדול לאומה
נולד מזרע נוכריה

כבש את ירושלים מידי
והפך אותו לעיר היבוסי

השייכת לעם היהודי.
(המלך דוד)

ביום ו בסיון
ב"נעשה ונשמע" קיבלו המונים.

דרכי חיים בה כתובים,
מי אני?

(תורה)
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חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם
מאת אריה פלהיימר בספרו "שאל בנך ויגדך"

פרשת תזריע - מצורע
1.    ידוע הדבר לכל ילד מן ה"חדר".

מה נשתנה שואלים הטף בליל הסדר  

בפירוש רש"י חוזרת זו השאלה  

וניתנת אף התשובה - לעילא ולעילא.  

בגדול החל ובקטון כילה   .2
וסודו יוסף עוד לא גילה  

מצא בפרשתנו גדול וקטון  
הבאים בגלל גבהותו של הטון.  

פרשת אחרי מות - קדושים
עבר קציר כלה קיץ   .1

ואחד מהשניים הוגרל בפיס  
מיהו לעזאזל, זה התיש  

הנוטל חלק ב...קורס הטיס?  

"דברים שבלב אינם דברים"  .2
היש לכלל זה בפרשתנו חריגים?  

ד. פרשיות החודש
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פרשת אמור 
השמש זרחה, השוחט שחט  .1

לא תמצא במעשהו פגימה אחת!  

לא בשור חולה מדובר ולא בנסקל  

(ואל יהי דבר זה בעיניך קל!)  

הכיצד בכל זאת על לאו עבר   

שאל אביך/בנך ויגדך - רמז לדבר.  

מתי השתמשו בלחם יבש  .2

להוליך שולל את הכובש   

ומהו הלחם שבלי כפייה  

אכלוה שבוע אחר האפייה.  

פרשיות בהר - בחקתי
1.    קנה אדם חלקה כדת וכדין

(נחתם החוזה בנוכחות עורך דין!)  

לא חלף שבוע, רק יומיים  

והפסיד המגרש, שומו שמים  

מה גדול, אפוא השוד והשבר  

ראה עוני ידידנו, זה הגבר  

מוסר ההשכל של זה הסיפור  

שמור וזכור את יום הכיפור  

(לא נשאלה כאן שאלה, כי לחכימא ברמיזא  

מה עוד, שהרמז עבה כעובי מגדל פיזה!)  

"סניגורם של ישראל" היה כינוי החיבה  .2 

של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב - וידועה הסיבה  

בכל מעשה שלילי היה הוא זצ"ל  

מוצא דווקא את הטוב, הנאצל  

גישה דומה תמצא, הקורא, בפרשה   

בקשר לארצנו, שאוָמתה ממנה פרשה.  
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פרשת במדבר
תפקיד ציבורי ללא מכרז מתאייש  .1

ושום חבר הנהלה אינו מתבייש  

הציבור אפילו בעין לא מעפעף  

אינו פוצה פה אף לא מצפצף.  

מה הקשר בין נשיא בית אב  .2

לבין זאת אשר אין לה אם ואב?  

פרשת נשא
מעשה בחוקר דגול ושמו רב חקר  .1

שהחליט להתעמק בסוגיה עד אין חקר:  

האם דינו של נזיר מסוים הוא לָזָכר  

ָכר. או שגם נקבה תתנזר מיין ְוׁשֶ  

עיין האיש בספרים ובעשרות גמרות  

פלפל פלפולים, אף סבר סברות  

ולבסוף; הגיע למסקנת המסקנות  

רשאית האישה עם נזירות להימנות!  

לא שם לב מיודענו הדל והרש  

לנאמר בפרשתנו בפסוק מפורש!  

בחברתנו המודרנית, כל הגדול מחבירו  .2

אחזקת רכבו גדולה הימנו  

לא כן הדבר בפרשתנו:  

מקבל האחד כלי רכב שניים  

בהספק של ארבעה כוחות "סוס",  

אחיו זוכה אף בכפליים  

ללא פקפוק וללא היסוס  

ורק החשוב ביותר, ראש הסגל  

מנוע מרכב, הולך ברגל!  
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פרשת בהעלתך
המומחה בידע עם  .1

(בתנאי שאיננו תם)  

ויפתור זאת החידה  

יזכה לשבח אף לקידה:  

הוסף מניין - ֶעשר תַעשר  

ויהפוך אזיי רשע לכשר.  

איזו תפילה בפרשתנו מחומשת במילים  .2

קצר ממנו ההספד בספר מלכים?  

פרשת שלח
"לא חשוב מה יאמרו הגויים  .1

חשוב מה שיעשו היהודים!"  

אמירה זו (התדע למי אותה מייחסים?)  

קנתה לה מאז הרבה חסידים  

אמור נא הקורא - בינך וביננו -   

מה חשב על כך... משה רבינו?  

אם תשים לב ותפקח עין   .2

תגלה באחת שלושה מרגלים  

שם האחד פותח בלמ"ד והשאר בעי"ן  

את הליכותינו לעיתים מפגלים.  
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מאת עוזי קייש

מלמטה  כיוון  בכל  להופיע  יכולות  המילים  שלעיל.  בתפזורת  לשאלות  הפתרונות  את  לאתר  עליך  הבאות.  השאלות  על  ענה 
למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.  הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.

לכך?                        זכו  ולא  עליהם  תינתן  שהתורה  שרצו  ההרים  של  שמותיהם  ומהם  סיני?  הר  על  התורה  ניתנה  המדרש  לפי  מדוע  א)  
עיין (בראשית רבה פרק צט, א) זה אומר עלי התורה ניתנת וזה אומר עלי התורה ניתנת  ____  בא מבית אלים  ו- ____  
מאספמיא... אמר הקב"ה...כולכם נעשה ___   ___ על ראשיכם אבל סיני שלא נעשה עבודת כוכבים עליו "ההר חמד אלהים 

לשבתו"(תהלים סח,יז).
מי נלחם בעם ישראל כאשר היו ברפידים? ומדוע?                                                                                                          ב)  

נלחם בהם  ____ , הסיבה – השלם: "מה  _____ לומר היוכל לתת מים בארץ ציה" (רש"י שמות יז ב)  
למה הכוונה ב"ויסעו מרפידים"? ולמה זכו עם ישראל כתוצאה מכך? (רש"י שמות יט, ב) השלם: "להקיש נסיעתן מרפידים  ג)  
לביאתן למדבר סיני מה ביאתן למדבר סיני ב- ____ אף נסיעתן מרפידים ב-____"  שאף שהתלוננו שם על משה אודות 

המים,ורפו עצמם מדברי תורה בסוף חזרו ב- תשובה. זכו – למה שנאמר: "ויחן שם ישראל" , "כאיש ____  ____  ____".
(עיין גמרא בבלי, שבת פח.)   ____    _____ מלאכי שרת באו לכל אחד ואחד מישראל בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע.   ד)  
כמה כתרים קשרו מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל? לכל אחד מישראל קשרו לו  ___  כתרים אחד כנגד  ___ ואחד 

כנגד ___.
מה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה בשעה שעלה משה רבנו למרום? ומה השיבו מלאכי השרת לקב"ה כשנודע להם שמשה  ה)  
רבנו בא לקבל את התורה? (עיין גמרא בבלי,שבת פח:)  רבש"ע (רבונו של עולם)  מה  ____   ___   ___, מלאכי השרת השיבו 
– אמרו לפניו ____  ____  שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה ל-___  ___

על ידי מי ביקש משה רבנו מהקב"ה שהתורה תינתן? (עיין גמרא בבלי, מנחות כט:)  על ידי – רבי  ____  בן יוסף. ו)  
מהו ספר הברית שמשה רבנו קרא בו? (רש"י שמות כד, ז)  ספר הברית מ-____ ועד ___  ___ ומצוות שנצטוו במרה. ז)  

מתי היתה קבלת התורה (התורה שבעל-פה) מרצון בעם ישראל?  ומהי הסיבה שישראל קיבלו את התורה ברצון? (עיין גמרא  ח)  
בבלי,שבת פח.) וכן בפרוש רש"י באותו מראה מקום. אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי  ____  דכתיב קימו וקבלו היהודים, 

הסיבה – השלם:  "____   ____ שנעשה להם".
מהם שניים מ-י"ג עיקרים של התורה שחייב אדם להאמין בהם?  עיין בהקדמת הרמב"ם לפרק "חלק", היסוד השמיני והיסוד  ט)  
התשיעי. היסוד השמיני – השלם: היות התורה ___  ___ היסוד התשיעי – השלם: ההעתק והוא כי תורת משה זאת מעתקת 
מאת הבורא יתברך,לא מזולתו.  ועליה אין  ____   וממנה אין   ____ (בכתיב מלא)  לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה.

תיפזורת חג מתן תורה

ןן

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



51

מי אלו לפי פרוש (רש"י שמות יט, ג) – "כה תאמר ל-___  יעקב  ו-____  לבני ישראל"?                                                        י)  
לבית יעקב – אלו ___ תאמר להן בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל – עונשין ודקדוקין  פרש ל-____  דברים הקשין כגידין.  

מדוע לפי המדרש לא ניתנה התורה לישראל כשיצאו ממצרים? עפ"י (קהלת רבה פרשה ג,יא) אמר הקב"ה יתעדנו בני ב-ג'  יא)  
דברים – רמז: התשובה נמצאת בראשי התבות –  בש"מ.  ב- ____ , ____, ____  ואחר כך אני נותן להם את התורה.

מהם התשובות שקיבל משה רבנו כאשר שאל את הקב"ה: 1) מי אנכי כי אלך אל פרעה? 2) וכי אוציא את בני ישראל ממצרים?   יב)  
השלם: (רש"י שמות ג, יא-יב)  הקב"ה השיבו על שני חששותיו.  1) על מה שאמר "מי אנכי" ענה לו: "כי  ___   ___" ואתן 
חנך בעיני המלך ויקבל אותך. "___ - המראה אשר ____  ____  (שהוא בוער ואינו אוכל) לך  ____  כי אנכי שלחתיך ותצליח 
בשליחותי" 2) ועל מה שאמר: "וכי אוציא", ענה לו: "שהרי עתידים  ___  ___  על   ___  ___  לסוף שלשה חדשים  שיצאו 

מצרים... שכשתוציאם ממצרים ____  אותי על ההר הזה שתקבלו התורה עליו".
מדוע נמסרה התורה למשה רבנו במתנה? למה נמשלה התורה? ולמה נמשל משה רבנו? השלם: (רש"י שמות לא,יח)  התורה  יג)  
נמסרה למשה רבנו במתנה משום – "שלא היה יכול  ___ ___ בזמן מועט כזה", התורה נמשלה ל-___, משה רבנו נמשל 

ל-___
כאשר רצה הקב"ה להיגלות על הר סיני ולתת את התורה לישראל נשתתק כל העולם. מדוע נשתתק כל העולם?  וכיצד מתאר  יד)  
זאת המדרש?  עיין (שמות רבה פרשה כט).  המדרש מתאר זאת כך:  א"ר אבהו בשם ר' יוחנן כשנתן הקב"ה את התורה צפור 
לא   ___, עוף לא  ____, שור לא  ___, אופנים לא  ___,  ____  לא אמרו קדוש קדוש, הים לא  ___, הבריות לא  ___  אלא 
העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי ה' אלקיך.  הסיבה: כשדבר הקב"ה על הר סיני השתיק כל העולם כדי שידעו הבריות 

שאין חוץ ___.
כנגד מה הקריב נתנאל בן צוער נשיא שבט יששכר  1) כף אחת?  2) עשרה זהב?  השלם: (רש"י במדבר ז, כ)                            טו)  

1) כף אחת – כנגד  _____  שנתנה מידו של הקב"ה. 2) עשרה זהב – כנגד  _____ _____.  
מה אמרו חז"ל על העוסק בתורת עולה וחטאת וכו'? (גמרא בבלי, מנחות קי.)  השלם: "כל העוסק  ___  חטאת   ___   ___   טז)  

חטאת וכל העוסק  ____   ____ כאילו הקריב אשם".
השלם: (גמרא בבלי, עירובין נד.)  "א"ר יהושע  בן לוי – המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה שנאמר כי ___   ___  ___,  יז)  
חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן הם ____, חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר ו-____    _____, חש במעיו יעסוק 
בתורה שנאמר ____  _____  ____, חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר ו-____    ____, חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר 

ו-____  _____  _____".
על מי נאמר: קיים זה – מה שכתוב בזה? עיין (תוספתא מסכת סוטה פרק ד, ג) מיד צף ארונו של ____ לשפת היאור ונטלו  יח)  
משה ובא לו... והיו שני ארונות מהלכין אחד ארון קודש [וארון] של מת... אמרו להם מת שבארון זה קיים מה שכתוב ומונח 

בארון קודש זה.
(מדרש תנחומא חומש שמות פרשת יתרו סימן י) אמר רבי יהושע ברבי נחמיה זו תורה שאותיותיה משולשים, אל"ף בי"ת  יט)  
גימ"ל והכל היה משולש. תורה משולשת -  ___ , ___ ,ו-___  , משנה משולשת - ___, ___ ,ו-____ , תפילה משולשת - ____, 
____ ,____, ישראל משולשין - ____, ____, ו-___ , מזרע משולש - ____, ____ , ____, בחודש משולש - ניסן אייר ו____ 
כיצד מפרשים חז"ל את ההבדל בין "זכור את יום השבת" לבין "שמור את יום השבת"? בדיברות האמורות יש הבדל בין  כ)  
כתוב:  האחרונות  ובלוחות  כ,ח),  (שמות  השבת"  יום  את  "זכור  כתוב:  הראשונות  בלוחות  לאחרונות.  הראשונות  הלוחות 
"שמור את יום השבת" (דברים ה,יב). רש"י מפרש זאת (רש"י דברים ה, יב) השלם: "שמור ובראשונות הוא אומר זכור שניהם  

____ ____, ו-____ ____ נאמרו ו-_____ _____ נשמעו".

אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל אימרה מהמשנה מסכת אבות פרק רביעי. 

המילה הראשונה
האות הראשונה של המילה הראשונה של האימרה נמצאת באות האחרונה של הפתרון שבסעיף יג: התורה נמשלה ל-___.  (1

האות השנייה של המילה הראשונה נמצאת באות האמצעית של הפתרון  שבסעיף ג: "אף נסיעתן מרפידים   ב____".  (2
האות השלישית של המילה הראשונה נמצאת באות האחרונה של הפתרון שבסעיף ד: לכל אחד מישראל קשרו לו  ___  כתרים  (3

המילה השנייה
האות הראשונה של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של המילה  השנייה של הפתרון שבסעיף ה:  (1

        "אמרו לפניו ___    ___ שגנוזה לך".
האות השנייה  של המילה השנייה נמצאת  באות שלפני האות האחרונה של הפתרון שבסעיף ב:  "מה ____ לומר".  (2

האות השלישית של המילה השנייה  נמצאת  באות האמצעית  של המילה השנייה  של הפתרון שבסעיף ג: "כאיש __  __   __"  (3
האות הרביעית של המילה השנייה נמצאת  באות האמצעית של המילה הראשונה של הפתרון שבסעיף ח: "__  __ שנעשה   (4

להם".
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המילה השלישית
האות הראשונה של המילה השלישית נמצאת  באות האחרונה של שמו  של אחד משני ההרים  שרצו שהתורה תינתן עליהם   (1

של הפתרון שבסעיף א:
האות השנייה של המילה השלישית נמצאת באות האמצעית של המילה הראשונה של הפתרון שבסעיף יג:                               (2

"שלא היה יכול ___   ___  בזמן מועט כזה"  
האות השלישית של המילה השלישית נמצאת באות השנייה מההתחלה  של הפתרון שבסעיף ו: רבי ___ בן יוסף.  (3
האות הרביעית  של המילה  השלישית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף ח: "הדור קבלוה בימי ___".  (4

האות החמישית של המילה השלישית נמצאת  באות האמצעית של המילה השנייה של הפתרון שבסעיף יב: 1) "כי ___  ___".  (5

המילה הרביעית
האות הראשונה של המילה הרביעית נמצאת באות האחרונה של שתי המילים של הפתרון שבסעיף טו: עשרה זהב - כנגד __    (1

.__
האות השנייה של המילה הרביעית נמצאת  באות השנייה מההתחלה  של הפתרון שבסעיף יח:  (2

האות השלישית  של המילה הרביעית נמצאת באות הראשונה של המילה הראשונה של הפתרון שבסעיף יז:  (3
"חש במעיו יעסוק בתורה שנאמר  ____   ____   ____".  

האות הרביעית של המילה הרביעית  נמצאת באות האחרונה של הפתרון שבסעיף טו: 1) כף אחת – כנגד  ____.  (4

פתרונות בסוף הגיליון

www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש
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מלאכות יד

פעילויות ליום העצמאות/ מאת מלכה אהרונסון

1. דגל מדינת ישראל 
החומרים:

בריסטול עבה או קרטון של ארגז מהסּופר.  �

מגופיה  ניתן   - ישנות  לבן  בד  רצועות   �
וחולצה לבנה שאינן בשימוש.

גבס.  �

מים.  �

נעצים.  �

לורדים כחולים.  �

חתיכת עץ לידית.  �

הכלים:

מספריים.  �

� קערה.

אופן ההכנה:

� גוזרים צורת דגל מתנופף ברוח מהקרטון 
קווים  ב-2  לקשט  יהיה אפשר  בתלייה  כך  כדי שאחר  ילד,  לכל  שונים  בגדלים  רצוי   - או הבריסטול 

כחולים לאורך.

� חותכים את רצועות הבד באורך הדגל וברוחב לפי פרופורציה של גודל הדגל (כרבע רוחב הדגל בערך).

� מכינים בלילה מהגבס (כוס גבס + כוסות מים קרים).

� מערבבים היטב וטובלים את הבד שיספוג היטב ומניחים על הדגל, מיבשים בערך כשעה את שאר הדגל, 
מקשטים בלורד כחול, מציירים מגן דוד באמצע ומצמידים את הקרש בעזרת נעצים.
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2. הדגל כסמל
יש הרבה דגלים שמסמלים לנו את הדרך. נסו לעצום ולדמיין דגל כסמל.

לדוגמה: איך ייראה דגל של עץ שאני הכי אוהב.

השאלה היא:

איזה עץ אני הכי אוהב ואיזה דגל אני אכין   �
שיתאים במיוחד לו.

במיוחד  אוהב  אני  בירושלים  מקום  איזה   �
מה   - בו  המיוחד  מה  ייראה?  הוא  וכיצד 

מייחד אותו?

נראה  ואיך  במיוחד  אוהב  אני  מאכל  איזה   �
הדגל שאכין עבורו?

 - אוהב  הכי  אני  בירושלים  בניין  איזה    �
בחוברת  להיעזר  (ניתן  מתאים  דגל  לו  הכן 

אייר-  ,179 מס'  בחודשו"  חודש  "מדי 

תמונות  יש  בה   ,57-56 עמ'  תשס"ח,  סיוון 

מתאימות).

ייראה  וכיצד  במיוחד  אוהב  אני  פרח  איזה   �
הדגל שלו?

חבר אני הכי אוהב ואיזה דגל הכי מתאים לו (צריך לברר מה החבר אוהב במיוחד ולהגיש לו  איזה   �
בסוף).

אפשר להמשיך ולחשוב על דגלים נוספים (הפעם על החניך לחפש ולמצוא את החומרים בשונה לפעמים 

קודמות. לדוגמה: מאכל שאהוב עלי במיוחד - בייגלה. 

חום.  מנייר  מדבקות  או  מבייגלה  שלם  ציור  מציירים 

מכינים בייגלה מניירות עגולים חומים ומדביקים.

ביום  או  ירושלים  ביום  הרעיון  את  לשלב  ניתן  הערה: 

ואחר  יצירה   + שיחה  סדנת  לקיים  אפשר  העצמאות, 

כך להגיש את העבודה למי שהכנו עבורו אותה. אפשר 

להכין דגלים מיוחדים לעיר כמו ירושלים ולשלוח לראש 

העיר רעיונות לדגלי ירושלים. אפשר להיעזר בפסוקים 

על ירושלים, דגלים לבתי חולים שיקשטו בהם את בית 

העצמאות  ביום  לקישוט  כנסת  לבית  דגלים  החולים, 

ויום ירושלים.
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3. לוח ספירת העומר
אפשר ללמד את החניכים את כללי לוח ספירת העומר שיכינו לוח משלהם.

ל"ג  (יום העצמאות,  מיוחדים  לימים  ציונים  שיהיו  צריך  תורה.  לקראת... מתן  ללכת  צריך  הלוח:  כללי 

. 7X7-בעומר וכו'). כל שבוע צריך להיות ברור - רצוי בצבע שונה וששבת יודגש , יש לחלק את הלוח ל

השבוע  מאמצע  מתחיל  שבוע  שכל  כך  ג'  ביום  שבת  השנה  אחר.  במקום  תהיה  השבת  שנה  בכל  הערה: 

ומסתיים באמצע.
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חג השבועות
1. חג מתן תורה 

ההרים"  "ריב  לכולם  המוכר  בשם  הנקראת  או  גבנונים"  הרים  תרצצון  "למה  האגדה  את  לספר  כדאי 
(המקור: בראשית רבה צ"ט).

אמר ר' יוסי הגלילי בשעה שבא הקב"ה ליתן תורה בסיני היו ההרים רצים ומתדינין אלו עם אלו, זה אומר: 
עלי התורה ניתנת.

תבור בא מבית אלים וכרמל מאספמיא, זה אומר: אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי.

אמר הקב"ה: "למה תרצצון הרים גבנונים"? כולכם הרים, כולכם גבנונים, כולכם נעשתה עבודה זרה על 
ראשיכם, אבל סיני שלא נעשתה עבודה זרה עליו ההר חמד אלוהים לשבתו".

בעיבוד עם החניכים מספרים: כל הר רצה שעליו תינתן התורה כי היה זה מאורע חשוב, מיוחד ומכובד 
ולכן כל ההרים רבו על הכבוד הזה (כדאי לציין את שמות ההרים כרמל, תבור, מירון וכו'). לחניכים 
בוגרים יותר כדאי לחפש במפה את שמות ההרים ואז חניך המזדהה עם הר מתגאה ואומר: עלי תיתן 
התורה... כי אני גבוה יותר, חזק יותר, רחב יותר, יפה יותר וכו' (כדאי שכל ילד יבחר שם של הר ויגיד 
למה עליו כדאי שהתורה תינתן לאור נתוניו האמתיים ורק הר סיני היה שקט, צנוע, ביישן וענו ועליו 

בחר הקב"ה לתת את התורה.

כדאי להמחיז ולהציג את הסיפור עם הילדים וללמוד את הלקח מהאגדה.

עבודת יצירה הממחישה את הסיפור
תבנית האזור וההרים בו מתרחש הסיפור.

החומרים:

תבנית ביצים או כוסות חד-פעמיות.  �

בדים ישנים (אפשר בגדים ישנים).  �

ארגז קרטון    אבקת גבס   �   �

� צבעי גואש � קיסמי שיניים.

הכלים:

מכחול, קערה, מספריים וסכין.  �

אופן ההכנה:

המשטח  גודל   - לעבודה  מצע  מהקרטון  חותכים   �
תלוי בגודל העבודה הרצויה.

אפשרי בגודל 30X30 ועד 80X80. אם זה לתצוגה או לתפאורה יכול להיות גדול יותר. יש לבדוק שכל   �
"ההרים" ייכנסו לתוכו.
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חותכים את תבנית הביצים בחלק הבולט (אפשר להשכיב את הסכין ולחתוך   �
את כולם יחד).

מניחים את חלקי התבנית אחת על השנייה, בונים מגדלים בגבהים שונים.   �
- 4-3 חרוטים, השלישי  (כוסית אחת), השני  יכול להיות חרוט אחד  הנמוך 

6-4, הרביעי 8-6 חרוטים.

יש לתת לחניכים את ההרגשה של הפרופורציות בין ההרים, מספר ההרים לפי טעם החניך ומיקומם   �
אותם במקום שנראה להם. אחר כך יש לחתוך את הבד בגודל שיכסה את המגדל (ההר).

מכניסים כוס אבקת גבס לקערה ושופכים בערך 3 כוסות מים קרים ובוחשים היטב.  �

טובלים את הבדים בתוך הקערה כדי שהחומר ייספג היטב, ומכסים את המגדל מתבנית הביצים (אין   �
צורך להדביק את תבניות הביצים כי הבד מכסה את ההר), מהדקים היטב סביב ההר (המגדל).

הערה: הבד יטפטף מהקערה עד שיגיע לכסות את ההר, הטיפטוף רצוי כי הוא יוצר משטח לא ישר כמו 

שדה. כאשר מהדקים אפשר לתת להר צורה רחבה או צרה, למשוך את הבד או לתת לו ליפול ישר. אם זה 

לא מצליח אפשר לחתוך חתיכת בד נוספת ולשים שכבה שנייה ושלישית. מייבשים את הכל לפחות שעה. 

לאחר מכן ניתן לצבוע את ההרים ואת המשטח בצבע חום כתום וירוק ולהוסיף פרחים.

בשידרוג:

אפשר לעשות הכל אותו הדבר רק שבמקום תבנית ביצים ניתן לקחת כוסות חד פעמיות (משומשות) ולגזור 

אותם  ולחבר  פרחים  להכין  אפשר  כנ"ל.  בבד  מכסים  לגובה.  השנייה  על  אחת  לשים  או  שונים  בגבהים 

לקיסמי שיניים או שיפודים ולתקוע בבד אחרי הגבס (לפני הייבוש).

הכנת הפרחים:

� נייר עטיפה צבעוני של סוכריות שנאכלו מקמטים ומדביקים על קצה השיפוד או קסמי שיניים. אפשר 
לקמט ולהדביק כל נייר צבעוני פשוט לתוך הכוס או לקחת עלי עצים אמיתיים.

כדאי לקשט את כל ההרים חוץ מהר סיני שהיה ענו וצנוע.  �

החניכים יכולים להעתיק את הסיפור ולהצמיד לעבודה על ידי סרט.  �
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חומר אור-קולי

התורני.  במרפ"ד  ה-DVD המתפתחת  מספריית  פריטים  לשאול  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

פרטים בטל' 02-5601303.

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

"עמוד האש" ו"ארץ מולדת" (סדרות).  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נויגרשל - יהדות מזוית שונה.

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

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

.BBC - 1002 - סיפורו של אלי כהן  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

קישורים לאתרים ברשת ליום העצמאות (בעברית)  �

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

מקורות קצרים בענייני יום עצמאות  �

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

מקורות קצרים בענייני יום ירושלים  �

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

קישורים ליום העצמאות ויום הזיכרון  �

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

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

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

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

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

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

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



60

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

שבעת המינים - (על-יסודי) - 138 - משמעותם של שבעת המינים (שירות הסרטים הישראלי).  �

שלוש הרגלים -  (כל הגילים) - 170, 250(ר) - פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חגי ישראל -  199 (ר).  �

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

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

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

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

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

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

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

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

שבעים פנים - (סידרה בפרשת השבוע) - ירון לונדון.  �
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מבראשית - (סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון).  �

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

שבוע טוב - (על-יסודי) - 992 - לימוד תורה לנשים (דיון) (הטלוויזיה הכללית).  �

שבועות - פסח - (יסודי) - 936 - (מסידרת "רחוב סומסום").  �

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

שקופיות + קלטת קול (גנוט)

חג השבועות + קלטת קול (גנוט)  - 3015

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

בית הכנסת והתפילה - ערכה.  - 3034

ספרי תורה תפילין ומזוזות - ערכה.  -  3035

קישורים לחג השבועות (בעברית)

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

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשות תזריע - מצורע                  

ויקרא יג-מו: כל מי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו.   (1
רש"י ד"ה בדד ישב. שלא יהיו טמאים יושבין עמו ואמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד הואיל    

והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל מחוץ למחנה חוץ לשלוש מחנות.
ויקרא יד:ד: וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזב.   (2

רש"י ד"ה ועץ ארז - לפי שהנגעים באין על גסות הרוח.   
ד"ה ושני תולעת ואזוב - מה תקנתו ויתרפא ישפיל עצמו מגאותו כתולעת ואזוב.   

אחרי מות - קדושים                      
ויקרא טז: ח: ונתן אהרן על שני השעירים גרלות, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל.    (1

ההגרלה מתקיימת ביום הכיפורים, אחרי הקיץ.   
נטילת חלק ב"קורס הטייס" - על פי המשנה ביומא פרק ו משנה ו "ודחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ולא היה    

מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים".
ויקרא יט:יז: לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא.   (2

ויקרא יט:יט: את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה    
עליך.

 ה ט ל פ ו מ   ל א ק ז ח י

 ג ב   ר ו כ ע ק מ ע   ל ח

 ה ל א ק   ל ת ש   י מ י ד

   נ ל ד ב   י   ב ל ו ל  

 י   נ נ   ל ר ע   ה כ   ב

 מ ל ב   ח ח   מ ק   י ש ר

 י   י ק צ י נ ל י מ ח   ו

 ה כ   ר י צ ק ה ג ח   ס כ

 ה ז מ ו ל   פ   ל ו מ ת א

 ג ב ש ר   ס ד ג   ל ו מ ג

 ב נ ע   פ ד   ד ח   ל י ד

 ל   נ ב ר   ש   נ פ ד   ת

 ה ש   ב י ב א ת מ ר   מ י

   מ ח ל   ר ו מ   ק ד ר  

 ש א ר   נ י ל ו ל   ב ו א

מימ ו א ת  לאע ר ז י
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אמור                     
ויקרא כב:כח: ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד.   (1

הגבעונים (יהושע ט:ג-יד). א)     (2
לחם הפנים והיתה לאהרן ולבניו ואכלוהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי ה' חק עולם - ויקרא  ב)   
כד:ט וראה מנחות פרק יא משנה ט... לחם הפנים נאכל אין פחות מתשעה (= ימים מיום אפייתו) ולא יתר 

על אחד עשר.

פרשיות בהר-בחקתי                     
הקנייה הייתה יומיים לפני כניסת שנת היובל.   (1

הכפורים  ביום  לחודש  בעשור  השביעי  בחודש  תרועה  שופר  והעברת  כה  בפרק  ו-י  ט  בפסוקים  מדייקים  אם 
תעבירו שופר בכל ארצכם. וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל הוא תהיה 

לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו.
ויקרא כו:לב: "והשמתי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם הישבים בה". רש"י ד"ה והשמתי אני את הארץ:   (2

זו מידה טובה לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה מיושביה.

פרשת במדבר                    
ושמרו הלוויים את  ישראל  בני  עדת  על  יהיה קצף  ולא  יחנו סביב למשכן העדת  והלוויים  נג-נד:  א:  במדבר    (1

משמרת משכן העדת ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו.
במדבר ג:לה: ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל וכו'. א.   (2

אסתר ב:טו: "בהגיע תר אסתר ("...כי אין לה אב ואם - פרק א:ז) בת אביחיל וכו'. ב.    

פרשת נשא                     
במדבר ו:ב-ג: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה'. מיין ושכר יזיר   (1

חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכו'.
גרשון קיבל 2 עגלות ו-4 בקר (במדבר ז:ז).  (2
מררי קיבל 4 עגלות ו-8 בקר (במדבר ז:ח).  

קהת לא קיבל מאומה ("כי עבדת הקדש עליהם בכתף ישאו").  

פרשת בהעלתך                      
לעם הזה  וכן הוא אומר מה אעשה  העם אלא רשעים  ויהי העם כמתאוננים: אין  במדבר יא:א: רש"י ד"ה     (1

ואומר העם הזה הרע וכשהם כשרים קרואים עמי שנאמר שלח עמי עמי מה עשיתי לך.
הכוונה, אפוא למילה "עם" ("ידע עם") שאם מוסיפים ל- י' מניין-עשר, מקבלים "עמי" - כשרים.   

במדבר יב:יג: ויצעק משה אל ה' לאמר א-ל נא רפא נא לה. א)     (2
מלכים א, יג:ל:  וינח את נבלתו בקברו ויספדו עליו הוי אחי. ב)   

פרשת שלח                      
במדבר יד:טו-טז: והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר מבלתי יכלת ה'     (1

להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר.
משה רבינו חולק, אפוא במידה מסוימת על אימרה זו (המיוחסת לדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של    

מדינת ישראל).
לגוף  מרגלים  הם  והעינים  הלב  הארץ  מתור  כמו  לבבכם:  אחרי  תתורו  ולא  לד"ה  רש"י  טו:לט:  במדבר    (2

ומסרסים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה.
אגב אורחא, התשובה רמוזה ברמז עבה בשורה הראשונה של החידה.   
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פתרון חידון חג מתן תורה
תבור, כרמל, עבודת כוכבים  א)  

עמלק, תנסון  ב)  
תשובה, תשובה, אחד בלב אחד  ג)  
ששים ריבוא, שני, נעשה, נשמע  ד)  

לילוד אשה ביננו, חמדה גנוזה, בשר ודם  ה)  
עקיבא  ו)  

בראשית, מתן תורה  ז)  
אחשורוש, מאהבת הנס  ח)  

מן השמים, להוסיף, לגרוע   ט)  
בית , תגיד, הנשים, זכרים  י)  

באר, שלו, מן  יא)  
1) אהיה עמך, וזה, ראית בסנה, האות  2) לקבל התורה, ההר הזה, תעבדון  יב)  

ללמוד כולה, כלה, חתן  יג)  
צווח, פרח, געה, עפו, שרפים, נזדעזע, דברו, ממנו  יד)  

1) התורה   2) עשרת הדברות  טו)  
בתורת, כאילו הקריב, בתורת אשם  טז)  

לוית חן הם, לראשך, ענקים לגרגרותיך, רפאות תהי לשרך, שקוי לעצמותיך, לכל בשרו מרפא  יז)  
יוסף  יח)  

ערב,   – – תלמוד, הלכות, אגדות תפילה משולשת  נביאים, כתובים משנה משולשת  – תורה,  תורה משולשת  יט)  
ובקר, וצהרים ישראל משולשין כהנים, לוים, ישראלים מזרע משולש – אברהם, יצחק, יעקב בחודש משולש - 

סיון 
בדבור אחד, בתיבה אחת, בשמיעה אחת  כ)  

האימרה המתקבלת : הוי גולה למקום תורה

 

"ּוְפדּוֵיי ה' ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ָׂשׂשֹון "ּוְפדּוֵיי ה' ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ָׂשׂשֹון 
ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו וָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה"ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו וָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה"

(ישעיהו לה:ס:)(ישעיהו לה:ס:)




