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חודש  המורשת היהודית - תשע"ד 

הנערך  זה,  אירוע  ה-כא.  היהודית  המורשת  חודש  את  לציין  השנה  אנו  זוכים 
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, ַּבמפגש החברתי והתרבותי בין 
קהלים שונים. הוא מתקיים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, האזוריות, 

ומוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ.

חווייתיים.  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.

תודה וברכה לכל העוסקים במלאכת מחשבת זו: לראשי הערים וראשי המועצות 
המקומיות והאזוריות, לרכזי ומנהלי היחידות לתרבות תורנית ברשויות. יבואו על 
הברכה גם חבַרי במטה האגף: לסגן מנהל האגף – מר ציון מנצורה ולמפקחים 

המחוזיים, מר אריה פרומן, מר חיים שני ואיתיאל בר-לוי.

מידע על הפעילות בחודש זה, ניתן לקבל באתר האגף:

www.education.gov.il/toranit

בברכה

שמריהו הרמן

מנהל האגף לתרבות תורנית
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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון 

 (אירועים ואתרים)

חודש אייר
השנה, אייר הוא החודש התשיעי למניין החודשים מתשרי והחודש השני למניין 

החודשים מניסן.

בנוסף, חודש אייר נקרא במקרא בשם "זיו". שם זה מופיע בקשר לבניית בית 
השני  החדש  הוא  ִזו,  "בחודש  נאמר  וכך  המלך  שלמה  בידי  הראשון  המקדש 
ִלְמ שלמה על ישראל, ויבן הבית" (מלכים א, ו, א), וכן "בשנה הרביעית יסד 

בית ה' בירח ִזו".

השם "אייר" אינו נזכר במקרא כלל - זה אינו שם עברי. מקורו בבלי ופירושו אור 
(כמו "זיו") והוא בא להדגיש את האור המיוחד שישנו בעולם בחודש זה, הבא 

אחרי חודשי החורף הקודרים.

 (על פי "בסוד חודשי השנה", מאת ש"ז כהנא)

מזל החודש - שור

וקרני השור  יחד. השור  גם  תקווה  ושל  הוא סמל של אבלות 
כפי  השדה  חרישת  את  מסמל  השור  למלחמה.  סמל  גם  הם 
מזכיר  גם  והוא  יד:ד)  (משלי  שור"  בכח  "ורב-תבואות  שנאמר 

את העלאת הביכורים שבה מילא השור תפקיד בולט.

(על פי אסתר וסרלאוף)

אירועים
ה באייר (נדחה) -  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. 
וגבורתם של לוחמי  ולהזכיר את קורבנם  יום הזיכרון נקבע כדי לזכור 
מערכות ישראל אשר מסרו את נפשם על תקומת העם והארץ ולהעלות 

את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

במערכה על עצמאות ישראל - מיום החלטת עצרת האו"מ ועד לכריתת 
  2,000 מתוכם  ואישה,   איש  כ-8,000   נפלו   - הנשק  שביתת  הסכמי 
המדינה  הכרזת  בעת  שמנתה  יהודית  אוכלוסייה  מתוך  וזאת  אזרחים, 
כ-650,000  איש. כ-6,000 לוחמים נפלו במערכה, לא בכדי ָׂשם המשורר 
לך  שעליו  הכסף  מגש  "אנחנו  המילים  את  הנופלים  בפי  אלתרמן  נתן 

ניתנה מדינת היהודים".

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.
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ה באייר תשד"מ (1984) -  אוזרח היישוב מעלה לבונה. מעלה לבונה הוא יישוב 
קהילתי דתי בשומרון במרחק כ-15 ק"מ מהעיר אריאל השייך למועצה 
הנושא את  היישוב ממוקם סמוך למעלה מפותל  בנימין.  אזורית מטה 
אותו שם. על כביש 60 הישן, מירושלים לשכם על המעלה שהוא חלק 
מדרך עתיקה המכונה דרך האבות, מצוי חאן בשם ח'אן א-לובאן, אשר 
רבות  עדויות  ישנן  ובסביבתו  היישוב  בתוך  דרכים.  תחנת  בה  שימש 
ימים. קרב מעלה  היווה מרכז התיישבותי באותם  ליישוב הקדום אשר 
היווני  הצבא  לבין  המכבי  יהודה  של  צבאו  בין  הראשון  הקרב  לבונה, 

הסלאוקי ניטש בקרבת מקום של היישוב המודרני.

ֶׁשָּגֵדל באזור לצורך   - - לבונה  שמו של היישוב על שם הצמח הריחני   
הקטרת הקטורת בבית המקדש.

ביישוב נמצאות אולפנת מעלה לבונה ומכללת מכלול - מכללה תורנית-  
מדעית.

ו באייר (נדחה) - יום העצמאות למדינת ישראל. 

ביום ה באייר תש"ח (1948) החליטה 
מועצת העם "על הקמת מדינה יהודית 
עדות  הוא  זה  יום  בארץ-ישראל". 
האלוהית,  הברית  של  לתוקפה  חיה 
לארצו.  ישראל  עם  בין  המקשרת 
רוח תחייה לאומית סחפה את יהדות 
המדינה,  הקמת  בעיקבות  העולם 
האמונה  את  וחיזקה  הזינה  אשר 
היהודי  העם  עם  ה'  שכרת  בברית 
קדוש.  וגוי  כוהנים  ממלכת  להיות 
כששלטונות  המדינה  הקמת  לפני 
את  ביותר  הגבילו  הבריטי  המנדט 
עליית היהודים לארץ-ישראל, בוצעו 
 - ואצ"ל  ההגנה   - המחתרות  ידי  על 
מבצעי העפלה נועזים, שבהם הובאו 
רשיונות  ללא  עולים,  אלפי  לארץ 

המחתרת  אירגוני  הבריטי.  השלטון 
ניסו, כל אחד בדרכו, לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. ב-יז בכסלו 
תש"ח (29 בנובמבר 1947) נתקבלה בעצרת האומות המאוחדות החלטה 
של  גל  גאה  ההחלטה,  בעיקבות  ריבונית.  יהודית  מדינה  הקמת  על 

התלהבות והתעוררות בקרב יהודי הארץ והעולם. 
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יד באייר - פסח שני.

 מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש בערב פסח,  
היה ְמצּוֶוה להביא את קורבן הפסח ב-יד באייר, והיה לו אז יום שמחה. 
זה  ביום  לאכול  הנוהגים  יש  זה.  ביום  בתפילה  תחנון  אומרים  אין  ולכן 
מצה שנשארה מפסח, לזכר קורבן הפסח שנאכל עם המצות. מועד זה 
של פסח שני, ניתן לבני ישראל בשנה השנייה ליציאת מצרים. הקב"ה 
שבני  (אף-על-פי  במועדו  הפסח  את  יקריבו  ישראל  שבני  אז  ציווה 
ישראל היו עדיין במדבר), אולם נמצאו אנשים 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.

טז באייר תשכ"ה (1965) – אלי כהן – מרגל ישראלי שפעל בסוריה, מוצא להורג 
לאחר שנתפס.

אלי כהן הי"ד – האיש שלנו 
בדמשק. ב-18 במאי 1965 
לגרדום  כהן  אלי  הועלה 
עלו  כה  ועד  בדמשק, 
המשפחה  מאמצי  בתוהו 
להחזיר  ישראל  וממשלת 

את גופתו הביתה.

במצרים  נולד  כהן  אלי 
פעל  שם   ,1924 בשנת 
במסגרת התנועה הציונית. 
בלימודי  התחיל  הוא 
באוניברסיטת  הנדסה 
נאלץ  אבל  אלכסנדריה 

בשל  מלימודיו  לפרוש 
אלי  לאחר מלחמת השחרור.  במצרים  היהודים  כלפי  האיבה  התגברות 
כהן עלה לישראל בשנת 1957. הוא גויס למודיעין בשנת 1960. ה"מוסד" 
בנה לאלי כהן זהות חדשה של איש עסקים, שחי בבואנוס איירס ו"שתל" 
אותו בסוריה כבן אובד השב למולדתו. כדי לאמץ זהות חדשה למד אלי 
כאיש  לדעת  שעליו  הדברים  עיקרי  ואת  האיסלם  דת  עיקרי  את  כהן 
הסורית  הקהילה  בקרב  נטמע  כהן  אלי  איירס.  מבואנוס  הבא  עסקים 
והלבנונית בבואנוס איירס, הכיר את מנהיגיה והצטייד במכתבי המלצה, 
שעתידים היו לסייע לו לחדור למוקדי השלטון בדמשק. המידע שסיפק 

למדינת ישראל הוביל להצלחות רבות לצה"ל במלחמת ששת הימים.
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יח באייר - לג בעומר.

אלף  וארבעה  עשרים  של  פטירתם  נפסקה  בעומר  ב-לג  המסורת  לפי 
אומרים  אין  ההלכה  לפי  בזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא  עקיבא  רבי  תלמידי 
(מנהג  בו  ונישאים  חופתו  ביום  לחתן  פרט  בו,  מתענים  אין  תחנון,  בו 
הגבורה.  חג  הוא  בישראל  בעומר).  ב-לד  למחרת  להינשא  הספרדים 
לפי דעה אחת חל ראשית המרד הגדול נגד הרומאים (בסופו של הבית 
בו בר-כוכבא  נחל  ולפי דעה אחרת  בו מרד בר-כוכבא  השני)  או פרץ 

ניצחון מסוים במלחמתו ברומאים. 

המן  החל  יום  באותו  בעומר.  לג  יום  של  לייחודו  נוספים  טעמים  ניתנו 
לרדת לבני ישראל במדבר, בו ביום יצאו רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) 
הרומאים  מהחיילים  הסתתרו  שבתוכה  המערה  מן  אלעזר  רבי  ובנו 
ב-לג  התורה.  בלימוד  יהדותם  על  ששמרו  בגלל  נפשם,  את  שביקשו 
נפטר  שרשב"י  האר"י  בקבלת  נמצא  לראשונה,  רשב"י.  נישא  בעומר 
ביום זה ולפיכך נקבע בספר "חמדת ימים" ללמוד לזכרו. על-פיו נערך 
תיקון מיוחד ללימוד בלילה וביום. מראשית המאה התשע-עשרה נהגו 
בשירה  תורה  ספר  בעומר,  לג  בערב  למירון,  להוליך  בצפת  הספרדים 
ובריקודים תחת חופה מקושטת. כיום, בנוסף לעלייה לקברו של רשב"י 
כדי לספר את בניהם לראשונה בהגיעם לגיל שלוש (החלאקה), נוהגים 

ברחבי הארץ להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה ובריקודים.

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

נמשכו   (1956) תשט"ז  קדש  מבצע  מאז  שנים  מעשר  למעלה  במשך 
של  האיומים  גברו  בארץ.  יישובים  על  (מחבלים)  הפידאיון  התקפות 
לפי   - הורחק   (1967) תשכ"ז  באביב  ישראל.  את  להשמיד  הערבים 
דרישת מצרים - בהסכמת האו"מ - 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 
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נכנסה לכוננות וערכה גיוס מקיף. הוקמה ממשלת אחדות לאומית.

חילות השריון,  בלבד, פרצו  ימים  פרוץ המלחמה, שנמשכה שישה  עם 
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 
כולל   - העתיקה  העיר  את  המזרחית,  ירושלים  את  שיחררו  ישראליים 
והגיעו  ושומרון מידי הירדנים,  יהודה  ואת   - והר הבית  הכותל המערבי 
עד הירדן. בצפון נכבשה רמת הגולן עד למעבר קוניטרה. כשנסתיימה 
המלחמה ב-10  ביוני שלטה ישראל בכל ארץ-ישראל המערבית, במרחבי 

סיני וברצועת עזה.

מלחמה זו התפרסמה בגלל הניסים שהתרבו בה כפי שמובא בתקשורת:

מעניינת במיוחד עדותו של אליעזר ויזל בשמו של הרמטכ״ל, ואכן, במברק 
ה׳  ״מאת  בפסוק:  השתמש  הניצחון,  לכבוד  הודיה  לעצרת  הרמטכ״ל  ששלח 
הייתה זאת היא נפלאת בעינינו״. כמוהו סיפר מפקד חיל האוויר, אלוף מרדכי 

הוד: ״כשטייסינו טסו בשמי סיני - ראו שערי שמים נפתחים״.

שמואל  העיתונאי  המקרים,  בהשתלשלות  הנס,  הרגשת  את  להגדיר  היטיב 
שניצר בעיתון ״מעריב״ מ-9.6.67:

״אולי באמת היתה כאן שרשרת של מקרים ותו לא. אולי רק במקרה הזיז נאצר 
את כל כוחותיו לסיני. ורק במקרה השתטה או טאנט ואיפשר לו לחסום את 
מיצרי טיראן, ורק במקרה היססה ישראל מול האיום ואיפשרה לחוסיין לנטוש 
את מיטיביו ומגיניו המערביים ולקפוץ על עגלתו של נאצר ימים ספורים לפני 
החליט  מוחלט  טירוף  שבהתקפת  הוא  מקרה  זה  גם  ואולי  המלחמה,  פרוץ 
השליט ההאשמי להצטרף למלחמה נגד ישראל מיד, בלי להמתין ולראות כיצד 
יפול דבר ואולי כלל כל המקרים היה שבעקשנותו האווילית התמיד בהתקפות 
ולהכותו  לקום  ישראל  את  והכריח  המצרי  הצבא  עוזו של  לאחר שנשבר  גם 

מקלקיליה ועד מעברות הירדן.

אולם אם צירוף כזה של מקרים שייך לדרך הטבע, וגם התמורה הפתאומית 
ברגשותיו ובהשקפותיו של עם שלם מדרך הטבע היא, כי אז דרך הטבע הוא 

נתיב שכולו רצוף נסים״.

לא רק במהלכים הכלליים, עשרות סיפורים אשר לא יאומנו, מסופרים על ידי 
קציני וחיילי צה״ל. אין אפשרות טכנית להביא את כולם אביא רק כמה מהם:

שיירה של טנקים נוסעת. פתע מתעופפת רוח איומה. במדבר - אין בכך תימה. 
הרוח  משחדלה  תזוזה.  של  אפשרות  אין  עומדה.  על  עומדת  כולה  השיירה 
באותה פתאומיות שבה החלה, נתברר כי השיירה עמדה לפני שדה מוקשים 

בלתי מסומן. הרוח החזקה חשפה את שדה המוקשים... (״מעריב״).

פלוגה של טנקים במסעה המהיר נתקלת בגדוד אוייב משוריין. פקודת הירי 
יורים. הטכנאים מסתערים על התותחים, אבל  ניתנה, אולם התותחים אינם 
ללא כל תועלת. זיעה קרה מכסה את הכל. בינתיים מתקרב הגדוד היריב ואף 
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תותחיו אינם יורים. רק משהתקרבו הטנקים לטווח נראה, נתגלה הפס הלבן, 
קורה  היה  לכוון,  יודעים  ותותחינו  ירו התותחנים  אילו  היו אלה טנקים שלנו. 

אסון נורא. (״המודיע״)

לנו  הובטח  יריחו.  על  תותחנים שעלה  בגדוד  הייתי  וויזל:  פון  דן  סרן  מספר 
חיפוי אווירי, כי מולנו על ההרים עמד שריונו של האוייב - טנקים ונשק אנטי-
טנקי. ברגע האחרון מודיעים לנו: אין חיפוי אווירי כי אין שריון אוייב. החילונו 
להתקדם והנה לעינינו עשרות טנקים ונשק אנטי-טנקי. חשכו עינינו - כי לא 
היה לנו שם נשק מתאים נגדם. אולם לא הייתה ברירה. המשכנו בדהירה ומי 
ריקים  האנטי-טנקי  והציוד  הטנקים  היו   - הגדולה  להפתעתנו  יגיע.   - שיגיע 

מאדם. נפל עליהם פחד וברחו...

באדיבות "שבת וחודש", מאת ד"ר יצחק אלפסי, בהוצאת מורשת בע"מ

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

ביום זה, ביום השלישי למלחמת ששת הימים  שיחרר צה"ל את מזרח 
והכותל המערבי משלטון  הר הבית  זה העיר העתיקה,  ובכלל  ירושלים 
ירדני ששלט במקומות הללו במשך 19 שנים מאז מלחמת הקוממיות 

בתש"ח (1948).

צה"ל התגלה כצבא, המשלב חוכמה, תבונה ואמונה בקב"ה, עם שיחרור 
לחזור  אפשרות  ניתנה  הירדנים,  מידי  ירושלים  של  המזרחי  חלקה 
הללו  והמקומות  בהם  להתפלל  נפשנו  שכמהה  הקדושים  למקומות 

נפתחו למתפללים ולמבקרים מכל הדתות. 

כח באייר - יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.

בכ"ח באייר מציינים בני העדה האתיופית בישראל את יום הזיכרון לבני 
קהילתם שנספו בדרכם לישראל. 

קהילת  אתיופיה,  יהודי  של  המונית  יציאה  החלה   1984–1980 בשנים 
מיהודי  רבים  סודן.  לעבר  גונדר  באזור  הכפרים  מן  ישראל",  "ביתא 
אתיופיה, שחלמו כל השנים לעלות לישראל, הצליחו לברוח מאתיופיה 
לישראל.  לעלייה  זמניים  במחנות  המתינו  ושם  וסודן,  אתיופיה  לגבול 
היו  שפרטיו  שבשתיקה,  הסכם  בשל  התאפשרה  סודן  דרך  העלייה 
לעולים  שהמתינו  המוסד  סוכני  בסודן.  מעטים  לבכירים  רק  ידועים 

במחנות שבגבול סודן הורו להם להצניע את זהותם היהודית. 

בדרכי הבריחה ובמחנות בסודן סבלו היהודים ממגפות, מרעב, וממעשי 
וילדים  קשישים  משפחות,  של  ההליכה  רצחני.  ושוד  אונס  התנכלות, 
במחנות  להמתין  העולים  נאלצו  ולאחריה  חודשים,  לעיתים  נמשכה 

הפליטים בסודן כשנתיים עד לחילוצם ולהעלאתם ארצה. 

כ-4,000 מבני העדה נספו בדרכים ובמחנות בניסיונם לעלות לישראל. 
הצנעת הזהות היהודית על-פי הוראת סוכני המוסד הקשתה על העולים 
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את השמירה על הלכות הכשרות והטהרה; במדבר לא היו העולים יכולים 
יכולים  היו  לא  ואילו במחנות הם  לקבור את מתיהם מפחד השודדים, 

לקבור את המתים בטקס יהודי מאימת השומרים הסודנים. 

בנובמבר 1984 החל "מבצע משה", המבצע הממלכתי הראשון להעלאת 
 – הועלו  ובמסגרתו  בחשאי,  התנהל  המבצע  לישראל.  אתיופיה  יהודי 
אתיופיה,  מיהודי  כ-8,000   – ישראליים  מטוסים  של  אווירית  ברכבת 
ואולם בשל הדלפת מידע על קיומו לעיתונות בישראל הסתיים מבצע 
עד  ומפולגות,  קרועות  מאחור,  נשארו  רבות  משפחות  עת.  בטרם  זה 
"מבצע שלמה", אשר בו הובאו ארצה במאי 1991, ברכבת אווירית נוספת, 

14,324 עולים בתוך 36 שעות. 

יהודי אתיופיה שנספו  זכרם של  את  הנציח  העלייה  לקליטת  המשרד 
רמת- בקיבוץ   1989 בשנת  שהקים  זמנית  באנדרטה  לישראל  בדרכם 
רחל, בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל ועם הסוכנות היהודית. בסוף 
ותפוצות  קליטה  עלייה,  לענייני  השרים  ועדת  החליטה   2003 שנת 
להקים בהר-הרצל אנדרטה קבועה להנצחת זכר יהודי אתיופיה שנספו 
בדרכם ארצה. הממשלה קבעה כי טקס ממלכתי לזכר הנספים יתקיים 

מדי שנה ב-כח באייר, יום ירושלים. 

במרס 2007 נחנכה בחלקו הדרומי של הר-הרצל האנדרטה לזכר יהודי 
המשרד  השתתפו  האנדרטה  בהקמת  ארצה.  בדרכם  שנספו  אתיופיה 
לקליטת העלייה, מינהל מקרקעי ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית 
את  ריכז  הביטחון  משרד  של  ההנצחה  אגף  ירושלים.  עיריית  ונציגי 
ועיצובה. את האנדרטה עיצב  ההיבטים הטכניים של תכנון האנדרטה 
הקהילה  בני  וסופרים  יוצרים  עם  בשיתוף  קרטס,  גבריאל  האדריכל 
האתיופית, שעבודותיהם שולבו בה. כמו כן שולבו באנדרטה מונולוגים 
הדרך  את  האתיופי,  בכפר  ההווי  את  המתארים  הקהילה,  בני  שכתבו 
לישראל, את ההמתנה במחנות הפליטים בסודן ואת החלום על ירושלים. 
עם  להתייחדות  המיועד  התכנסות  מקום  משמשת  האנדרטה  סביבת 
בדרכם  נספו  אשר  אתיופיה  יהודי  אלפי  של  והאובדן  הגבורה  זיכרון 

לישראל. 

נפש;   114,070 בישראל  האתיופית  הקהילה  מנתה   2007 שנת  בסוף 
79,545 מהם עלו מאז שנות ה-80 של המאה ה-20, והשאר, 34,525 נפש, 

הם ילידי הארץ.

באדיבות אתר הכנסת

facebook@knesset.gov.il
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חודש סיוון
והחודש  תשרי  מחודש  החודשים  למניין  העשירי  החודש  הוא  סיוון  השנה, 

השלישי למניין החודשים מחודש ניסן.

ההיא  בעת  המלך  סופרי  "ויקראו  בלבד  אחת  פעם  במקרא  נזכר  "סיוון"  השם 
ויכתב ככל אשר ציוה  בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, 

מרדכי" (אסתר ח, ט).

או  "סימנו"  הבבלי  השם  גלגול  והוא  אשורי  אלא  עברי  אינו  השם  של  מקורו 
"זימנו" שמשמעו שמחה, משום שהוא חודש הקציר והבשלת התבואה והפירות. 
הפרנסה,  שמחת  הקציר,  של  הגדולה  לשמחה  מעבר  ישראל  עם  עבור  כמובן, 

ישנה השמחה הגדולה יותר, נתינת התורה, החודש של חג מתן תורה.

אך מעבר לזה לשם סיוון יש גם משמעות בעברית. אי אפשר שלא לראות את 
הדמיון בין השמות סיוון, סין וסיני.

מזל החודש - תאומים

מזלו של החודש הוא תאומים ותכליתו האירוע המרכזי מתן 
לזה  זה  תאומים-תאומים  ישראל  עם  אותנו  לעשות  תורה, 

ותאומים לקב"ה. 

אירועים
ה בסיוון תשמ"א (1981)- פיצוץ הכור הגרעיני בעיראק באמצע מלחמת איראן-

עיראק.

מדגם  גרעיני  כור  שבעיראק  לבגדד  מדרום-מזרח  הוקם   1963 בשנת 
רוסי. הכור החל לפעול בשנת 1969 ומאז סיפק את כל צורכי המחקר של 
עיראק. לאחר מכן סיפקה צרפת לעיראק כור אשר כונה "אוסירק". ככל 
שחלף הזמן, התחזק החשש שהעיראקים לא מסתפקים בכור המחקר 
אלא מעוניינים בכור מעבדה איטלקית כדי לייצר נשק גרעיני. סדאם 

חוסיין אף התבטא בעיתונות על כך:

כוונה  אין   - העיראקי  הגרעיני  לפחד מהכור  צריך  אינו  האיראני  "העם 
להשתמש בו נגד איראן אלא נגד האוייב הישראלי..."

נבחנו  ובו  הישראלי  האוויר  בחיל  התכנונים  החלו   1979 באוקטובר 
שיטות שונות. התוכנית נשמרה בסוד והיא נודעה רק למספר מצומצם 
למועד.  סמוך  רק  בלבד  חלקיים  פרטים  נמסרו  ולטייסים  קצינים  של 
מהולים  היו  היסטורית  משימה  בביצוע  שותף  להיות  והגאווה  הסיפוק 
במתח וחרדה. הכוונה הייתה להימנע מפגיעות בנפש במיוחד לא לפגוע 

במומחים הזרים אשר שהו בדרך כלל במקום. 

"אופרה"  יצא מבצע   (1981) ביוני ערב חג השבועות תשמ"א   7 א  ביום 
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לדרך משדה התעופה עציון אשר בדרום סיני לפני שישראל ויתרה על 
  F-16 האי סיני בהסכם השלום עם מצרים. שתי קבוצות של 4 מטוסי
מלוווים במטוסי F-15 לחיפוי, טסו לעבר הכור במרחק של 2000 ק"מ 
כדי  נמוך  בגובה  הסעודית  וערב  ירדן  מעל  טסו  המטוסים  מישראל. 
השמש  עם  החג  בתחילת  המדינות.  של  המכ"ם  ממכשירי  להתחמק 
לבסיסם  וחזרו  אותו  השמידו  למטרתם,  הגיעו  המטוסים  השוקעת 
 - ז"ל  רמון  אילן  משנה  אלוף  היה  בפעולה  המשתתפים  בין  בשלום. 
האסטרונאוט הישראלי הראשון. הפעולה חיסלה לפחות - זמנית - את 

היכולת הגרעינית העיראקית.

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

בתולדותינו,  ביותר  והמכרעת  המקודשת  השעה  זוהי  העם  במסורת 
עוצבו  כאן  מצרים.  יציאת  לאחר  יום   49 שלם,  לעם  ה'  התגלות  שעת 
לרבות  התורה,  מצוות  כל  וגורלנו,  תרבותנו  ייעודנו,  ייחודנו,  לצמיתות 
ניתנו קודם מתן תורה קיבלו תוקף מחייב רק במעמד הר  אותן שכבר 
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). לזכר מעמד זה אנו חוגגים את חג השבועות ועל פי המסורת 

דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות.

יג בסיוון תשנ"ט (1999) – אותרה הצוללת אח"י דקר.

ב-25 בינואר 1968, בדרכה מבריטניה לישראל טבעה הצוללת דקר וכל 
69 אנשי צוותה ניספו. למרות חיפושים נרחבים שנערכו אחריה על ידי 
אוניות, צוללות וכלי טייס לא נמצא זכר לצוללת, וגורלה היה לתעלומה. 
כשנה לאחר טביעתה התגלה אחד ממצופי החירום של הצוללת בחוף 

רצועת עזה.

מסקנות שגויות מניתוח ממצאי המצוף ומיקומו הובילו לחיפושים בחופי 
מצרים והים האגאי שלא העלו דבר. בגמר המלחמה הקרה נאותה ארצות 
הברית להעמיד את יכולות החיפוש והאיתור במים עמוקים שפותחו על 
ידי צי ארצות הברית, לטובת מציאת הצוללת. החיפושים חזרו והתמקדו 
בקטע שבו אבד הקשר, לאורך נתיבה המתוכנן של הצוללת לנמל חיפה. 
אותרו  היעלמה,  לאחר  חודשים  וארבעה  שנים   31  ,1999 במאי  ב-28 
שרידיה של דקר על ידי אוניית החיפוש של חברת נאוטיקוס. השרידים 

נמצאו בעומק 3 ק"מ על הנתיב לחיפה, במרחק 485 ק"מ מיעדה.

בחיל הים מתחזקת מאוד ההערכה כי הצוללת  טבעה לאחר שאוניית 
סוחר ששייטה באזור פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

עם איתורה, באה לסיומה אחת מהתעלומות הגדולות ביותר של צה"ל.
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טו בסיוון תש"ח (1948) - סיום פרשת ה"אלטלנה".

את סיפורו של ארגון אצ"ל (ארגון צבאי לאומי), מסיימת פרשה כאובה 
ביותר שהייתה תוצאה של העבר המתוח בין המחתרות השונות. הדבר 
נכנסה  וכאשר  המדינה  קום  אחרי  שבועות   5  ,1948 יוני  בחודש  אירע 
הגיעה  זמן  באותו  העצמאות.  במלחמת  הראשונה  ההפוגה  לתוקפה 
ארצה האניה "אלטלנה" (כינויו הספרותי של זאב ז'בוטינסקי בתחילת 
של  טנקים  נחתת  במקור   - "נדנדה"  שפירושו  הפובליציסטית)  דרכו 
חיל הים האמריקני בשם LST 138, שעל סיפונה מטען נשק גדול, ציוד 

רפואי וכ-800 מתנדבים.

הייתה בעייתית,  ישראל  עצם הגעתה של ספינה הנושאת נשק לחופי 
משום שהיוותה הפרה של החלטת האמברגו של מועצת הביטחון ושל 

תנאי ההפוגה הראשונה.

האניה הגיעה בניגוד להוראות של מפקד האצ"ל. מנחם בגין חתם על 
הסכם עם ראש הממשלה, דוד בן גוריון להצטרפות אנשיו לצה"ל שזה 
נולד. הממשלה הזמנית תבעה את הנשק, אך אצ"ל עמד על כך  עתה 
שחלק מהנשק יועבר ללוחמי הארגון בירושלים. הממשלה לא הסכימה. 
הפריקה החלה בחוף כפר ויתקין, ולאחר עימות עם יחידות צה"ל, חמקה 
האניה לתל-אביב. חלק מאנשי האצ"ל בצה"ל ערקו מיחידותיהם ובאו 
לסייע לחבריהם בחוף תל-אביב. המטכ"ל החיש כוחות פלמ"ח והמדינה 
גוריון העביר אולטימטום  בן  בת החודש עמדה בפני מלחמת אזרחים. 
קצר למסור את הנשק וניתנה הוראה להפגיז את האניה לאחר שטייסי 
כי  החליט  גוריון  בן  מהאוויר.  הספינה  את  להפציץ  סרבו  בצה"ל  מח"ל 
שלמות היישוב והצבא מצדיקה את מדיניותו וה"אלטלנה" טובעה תוך 

אובדן נפשות. בגין הורה לאנשיו לא להגיב ובכך למנוע מלחמת אחים.

יצחק רבין ז"ל כתב בזכרונותיו שבראותם את ה"אלטלנה" בוערת אנשי 
- הצילו את  "בגין על האניה  וצעקו  נתקפו בהיסטריה  אצ"ל על החוף 
בגין". לפי עדות רבין, אנשי הפלמ"ח הגבירו בתגובה את עוצמת האש 
שירו על האניה ועל הפצועים במים. המפקדים ניסו להפסיק את האש. 

לאחר  ברובם  ושוחררו  האצ"ל  מאנשי  כ-200  נעצרו  הפרשה  בעקבות 
מספר שבועות. יחידות האצ"ל פורקו ופוזרו בצה"ל.

היום עומד גוף הספינה - מעלה חלודה ומפוחם - מול חופי תל-אביב. 

הפרשה שעוררה הדים רבים נחשבת לציון דרך חשוב ושנוי במחלוקת 
הצדדים  ומניעי  המדויקים  המאורעות  ישראל.  מדינת  בתולדות 
וסותרות  רבות  לפרשנויות  נתונים  גוריון  ובן  בגין  ובמרכזם  המעורבים 

המושפעות לא מעט מעמדת המפרש.

ערב מלחמת ששת הימים הצטרף מנחם בגין לפגישה בשדה בוקר כדי 
לשכנע את בן גוריון לחזור לראשות הממשלה (ממנה פרש ארבע שנים 
קודם לכן). בן גוריון אמר בעקבות אותה פגישה "אילו הכרתי את בגין אז 

כפי שאני מכיר היום, היו פני ההיסטוריה שונים."



17

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

הממשלה  ראש  ביקש  האלטלנה  להטבעת  הזיכרון  ביום   ,1980 בשנת 
ושר הביטחון מנחם בגין מחילה בשם חיילי צה"ל.

באחדות מערי ישראל (אשדוד, באר שבע, ראשון לציון) נקראו רחובות 
בשם "אלטלנה".

במלאת 60 שנה לטיבוע "אלטלנה" נחנכה בחוף תל-אביב אנדרטה לזכר 
הנופלים מקרב אנשי אצ"ל. בשנת 2011 פורסם כי בעקבות יוזמה של 
משלחת  להוציא  הממשלה  ראש  משרד  מתכוון  בגין,  למורשת  המרכז 
חיפוש אשר תאתר את מקום טביעת הספינה וישקלו הקמת אנדרטה  

בלב ים או משיית חלקים מהאניה לשם הקמת אנדרטה על החוף.

כט בסיוון תשס"ו (2006) - פרשת חטיפתו של גלעד שליט.

גלעד שליט הוא ישראלי שנחטף בזמן שירותו בצה"ל באזור כרם שלום 
הטרור  לארגוני  שהשתייכו  ערבים  מחבלים  ידי  על   2006 ביוני  ב-25 

ברצועת עזה.

שליט הוחזק בשבי ברצועת עזה במשך כחמש שנים וארבעה חודשים. 
והושב לישראל ב-18  במסגרת עסקה בין ישראל לחמאס הוא שוחרר 
באוקטובר 2011, תמורת שחרור 1,027 אסירים ביטחוניים, בהם מאות 

אסירי עולם.

ארגוני  של  כוונה  על  מודיעין  ידיעות  הצטברו  החטיפה  לאירוע  קודם 
טרור מרצועת עזה לבצע פיגוע באמצעות מנהרה שפתחה יהיה בשטח 
פעילי  שני  צה"ל  כוח  בידי  נחטפו  לאירוע  קודם  שעות  כ-30  ישראל. 
מהם  הוצא  המידע  אך  המתוכננת,  הפעולה  על  שידעו  מרפיח  חמאס 

מאוחר מדי.

לגדר,  מתחת  מנהרה  באמצעות  לישראל  חדרו  שהמחבלים  לאחר 
המחבלים חזרו עם שליט לעזה.
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חזרת המחבלים עם שליט נצפתה על ידי עמדת תצפית מרוחקת, אך 
ללא ידיעה, כי אחת הדמויות היא חייל חטוף. חזרת המחבלים הובחנה 
גם על ידי צוות טנק אחר (גם כן בלא לדעת כי אחת הדמויות היא חייל 

חטוף), אך הטנק לא קיבל אישור לפתיחה בירי לעבר הדמויות.

לשליט לא ניתנה הזכות לביקור של נציגי הצלב האדם, כנדרש על פי 
משקפיו  ממנו  נלקחו  או  נשברו  חטיפתו  במהלך  הבינלאומי.  המשפט 
ובמשך השנים שבהם הוחזק לא סופקו לו משקפי ראייה. למרות שזוג 

משקפיים הועברו בזמנו על ידי הוריו למצרים והובטח שיימסרו לו.

שנמשך  קיץ,  גשמי  למבצע  צה"ל  יצא  שליט  של  חטיפתו  בעקבות 
לסירוגין כחמישה חודשים, במקביל התנהלה פעילות דיפלומטית של 
שליט  בהיות  שליט.  של  לשחרורו  מצריים  בעיקר  בינלאומיים  גורמים 
גם אזרח צרפתי ניהלה צרפת חזית דיפלומטית, ואולם החוטפים סירבו 
לשחררו. חוטפיו של שליט דרשו לשחררו תמורת 1,000 אסירים ערביים.
לאחר נפילתם בשבי החיזבאללה של אלדד רגב ואהוד גולדווסר וגלעד 
"אנחנו  השיר  את  ארצי  שלמה  בהופעותיו  הקדיש   ,2006 בשנת  שליט 
גופותיהם  שהוחזרו  לאחר  הישראלים.  השבויים  לשלושת  צריכים"  לא 
וגולדווסר משבי החיזבאללה הפך השיר לשיר תפילה לשובו  רגב  של 
של שליט. בנוסף הופיע ארצי עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית 

בפארק אשכול בקונצרט "זעקה לעולם" לשחרורו של שליט.

בוערת  לסוגיה  שחרורו  סוגיית  הפכה  בשבי  שליט  של  שהותו  במהלך 
ושנויה במחלוקת בקרב הציבור הישראלי. קרובים של קורבנות פיגועי 
טרור, בהם יעל זאבי - אלמנתו של השר רחבעם זאבי ז"ל יצאו בקריאה 
קרובים אחרים  מנגד,  יקיריהן.  רוצחי  לממשלה לשחרור שליט תמורת 
ישוחררו  שבמסגרתו  להסכם  בהתנגדות  יצאו   - טרור  קורבנות  של 
לגרום בעתיד למותם  יקיריהם, בטענה ששחרור מחבלים עשוי  רוצחי 
של ישראלים רבים בפיגועים ובנוסף יגביר את המוטיבציה של ארגוני 

הטרור לחטוף חיילים נוספים בעתיד.

שגיא  אבי  של  מאמרם  היה  מחיר  בכל  שחרור  נגד  הקולות  אחד 
למצוות  והרגישות  הלב  "תשומת  במילים:  סיימו  שאותו  שטרן  וידידיה 
למען  רבים  אפילו  אדם  חיי  לסכן  מותר  שתקהה.  אסור  שבויים  פדיון 
השבויים ובלבד שתקדם לכך מחשבה רציונלית ששוקלת את היתרונות 
מהחיילים  אחד  כל  הלאומי...  הביטחון  של  הראות  מנקודת  והחסרונות 
לשחררם  הציבורית  לדרישה  היענות  אך  ומלואו  עולם  הוא  השבויים 
נשלחו  הם  השגתו  שלשם  ליעד-העל  נזק  לגרום  עלולה  מחיר"  "בכל 

לחזית מלכתחילה ולמענו נפלו חבריהם בקרב לביצור ביטחון המדינה.

וארבעה חודשים לאחר ששליט  - חמש שנים   2011 במהלך אוקטובר 
במסגרתה  אשר  לארגון  ישראל  בין  עסקה  הושגה  החמאס  בשבי  נפל 
שוחרר שליט תמורת 1027 אסירים ערביים טרוריסטים ורוצחים עם דם 

על הידיים ששוחררו בשלבים.

לאחר שובו החל שליט בטיפול רפואי בפציעותיו. הוא נותח בידו להוצאת 
רסיסים שספג בעת החטיפה. במערכת הביטחון החליטו להניח לשליט 
להתאקלם לאחר שובו מהשבי בטרם החלו בתחקור המקובל עם חזרתם 

של שבויים.
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בדרך האתרים מס‘ 57
  חידון אייר-סיוון תשע“ד
ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 8 שאלות יזכה בפרס.

 9 בגדוד  לוחמים  של  סיפורם  את  בכנפיה  צוררת  אמור  פרשת  הפטרת   .1
בפלמ"ח במלחמת השחרור, שהקימו מושב על קו גבולנו עם ירדן באותם 
ימים, בדרום השרון, וזאת כדי לציין שהם נחושים לשמור על הרכה, שנולדה 

במלחמה ההיא, בהקימם את מושבם.

ההפטרה  הבית.  בעל  הוא  מי  בהר,  בפרשת  לנו,  המזכיר  הארץ  כל  אדון   .2
ממחישה לנו אמירה זו. בתוכה מתנוסס שמו של עוזרו הנאמן של הנביא 
מהירוק,  בו  היה  מרובה  כשהחּום  יזרעאל,  בעמק  שנים,   84 לפני  ירמיהו. 
הקימו הם את מושבם-כפרם, וקבעו את שמו על שם ציוני פעיל מרומניה, 
שתרם את כל הונו לגאולת אדמות אבותינו. שמו זהה לשמו של המזכיר 

שראה בחורבן בית ראשון.

"אז תשַּבת הארץ וִהרָצת את שבתֹתיה" - כעונש לעם קשה עורף. ההפטרה   .3
נא, במחילה! במחילת  נקפוץ  ומאזכרת לסוררים מה צפוי להם.  ממשיכה 
הזמן ברוורס ונגיע לשנת 1840, ל... כן, כן לדמשק. ושם עלילת דם ויהודים 
המועמדים לחבל התלייה. רעש בעולם שסופו קיטוע החבל. יהודים בצרפת 
עושים מעשה, על מנת לממש מצוות "וחי אחיך" פשוטה כמשמעה. ארגונם 
מעיד על כך. מביטים הם בארץ הבחירה והתמונה רעה. יש לפתוח דף חדש 
האנוש.  מצבו  למרות  מהיישוב,  חלק  הגיב  כיצד  לומר  מיותר  ישן.  ביישוב 
הניתוח נעשה, על אף החרמות, בשנת 1870, והיה צעד ענקי בהשבת-עם 

אל התורה ואל עבודת האדמה. שם המוסד החינוכי מתנוסס בהפטרה.
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אנו כבר במדבר. בתהליך ארגונה של ַמאספת-משפחות כדי להפוך למשהו   .4
ממושטר וממוסד יותר. הנביא, החי בחברה ובארץ שאין בהם מקום ל"אין 
יעשה  שהבעל  מבטיח  וגם  מזהיר  אלוהים",  דעת  ואין  חסד,  ואין  אמת, 
משהו לשינוי המצב . יש תקווה ואור בקצה המנהרה. שמונה שנים חולפות 
ובלב היישוב הישן, לא  מהמעשה הנועז שדיברנו בו לפני שורות ספורות. 
לכתוב  יוכלו  עליה  קרקע,  פיסת  מחפשים  הם  חידוש.  של  ניצנים  ייאמן! 
את מה שאמר הנביא הושע. ירוק מסביב ובעלת השטח היא הקדחת. הם 
שילמו, ועוד איך, את דמי הכניסה לדפים הירוקים של הארץ הזאת. מה שם 

יישובם?

פרשת נשוא נושאת בחובה נושאים שונים. רעמת שערו של הנזיר מרעימה   .5
ואומרת: אי אפשי בחיי חולין! הטוב הדבר? או שמא... ההפטרה מציגה פן 
נוסף של סיפורנו ובה אנו נתקלים בשמות שמונצחים ביישובים בארץ - יש 

לפחות שלוש אפשרויות. בבקשה!

היומיומית  אורה של המנורה מלוונו בפתיחת פרשת בהעלותך. משאלתנו   .6
היא: אור חדש על ציון תאיר. הרי זו הייתה אמירתו הראשונה של מי שאמר 
והיה העולם! הגיע הזמן לשוב הבייתה, לבית השני. לא כולם שבים לאבינו 
מלכנו. אבל הקשיים מרובים וגם הלבטים החברתיים והדתיים. הימים ימי 
העות'מאנים ובצפון ארצנו צמחה לה עיירה השעונה על הכנרת. חלפו עברו 
ימים ושנים, וכשעמדנו על נפשנו נכבשה היא בידי האויב הסורי. הם נהדפו 
מן המקום לאחר קרבות עזים. כיום זהו מקום שוקק תרבות וגם תעשייה - 

ושמה בהפטרה.

המובטחת  הארץ  את  התרים   - המרגלים  של  בשליחתם  המגולם  המבחן   .7
שנה  ארבעים  חלפו-עברו  ידוע.   - וההמשך  נכשל  ציון  הזה  לעם  "העניק" 
ַא-י,  ַא-י  היו  לא  המרגלים  הפעם  גם  דומה.  סיפור  לנו  מספרת  וההפטרה 
בסיפורם מקופל שמו של קיבוץ, הסמוך לנחל הנושא את שמו היווני של 
מלך יהודי אכזר, בשטח שרק עקשנות נשית, בימי משה רבנו, הביאה, ימים 

רבים לאחר מכן, להכללתו בנחלתן. כן, כך הן דוברות!

פרשת קורח מוכרת לנו קצת. האם גם מוסר ההשכל שלה?!? ההפטרה היא   .8
היה  מה  קורח,  בני  השאלה-התמיהה:  על  התשובה  בה  שטמונה  בשמואל 
אנו בשם השזור פעמיים במפת ארצנו. האחד:  נתקלים  דינם?? בהפטרה 
קיבוץ השומר הצעיר בדרום הארץ שעלה על הקרקע לפני 77 שנים. והשני: 

עיירת פיתוח בגליל.
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הנביא  עמנו.  שלמד  הארוך  השיעור  סוף  ספיחי  על  לנו  מספרת  חוקת   .9
בהפטרתנו מייסר וגם מנחם את העם שאנו מכירים. עלו נא צפונה לתחומי 
המועצה האזורית משגב. היאחזות נח"ל הייתה ההתחלה, ומשנת 1980 יש 
ויולדתו היא התנועה הקיבוצית המאוחדת. מי שאומר  לנו קיבוץ שהורתו 

שזו גם תזכורת לתעשיין הראשון במקרא - צודק גם הוא.

הכתובת למשלוח התשובות:

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

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :ת האאו באמצעות הדואר האלקטרוני אמ

מערכת

צעות אמא

מע

אמ
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 53

קיבוץ עין דור בפאתי גבעת המורה הצפוניים (עפולה) שם חיפש שאול   .1
המלך שסימל את בעלת האוב, דבר שנאסר במפורש בתורה (דברים יח: 

י-יא לא ימצא בך... ושואל אוב". פרשת שופטים.

2.  "וברית שלומי לא תמוט" - רומז למועצה מקומית שלומי. היישוב שלומי 
נקרא על שמו של שלומי, אביו של אחיהוד ששימש כנשיא שבט אשר 
(ראה במדבר לד:כז). שלומי נוסדה כעיירת פיתוח על שטח כפר הערבי 
אל-באסה כמרכז אזורי למתן שירותים ליישובי הסביבה -סבלה שלומי 

עקב קרבתה לגבול לבנון מקשיים חברתיים וכלכליים.

"כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשונה"... מתקשר כמובן אל יונה הקם   .3
לברוח תרשישה.

חפצי  יקרא  לך  כי  שממה,  עוד  יאמר  לא  ולארצך  עזובה  לך  יקרא  לא   .4
 - וגרמניה  מצ'כיה  עולים  ידי  על   1922 בשנת  הוקם  חפציבה   - בה 
(הקיבוץ  מתנועת תכלת לבן שהורכבה משתי קבוצות דוברות גרמנית 
ממוקם  שבו  אלפא  בית  בקיבוץ  שכן  הוא   - גלבוע  הר  למרגלות  שוכן 
הפסיפס המפואר. שמו של היישוב כשם החווה על יד חדרה בה הוכשרו 

הראשונים לחקלאות.

בארמית  ר.ח.ם  השורש  ירוחם  לעיירה  רומז   - יתום"  ירוחם  בך  "אשר   .5
מלך  שישק  בכתובת  לראשונה  נזכר  ירוחם  השם  לאבוב.  משמעותו 
מצרים המציינת את פלישתו לארץ ישראל בסוף המאה העשירית לפני 

הספירה.

כירוחם  מזוהה  ליישוב  המערבית  לכניסה  בסמוך  הנמצא  רח'מה  תל   
הקדומה - ליד האתר נמצא באר רח'מה אותה זיהה פרופ' יוחנן אהרוני 
עם הבאר שמצאה הגר בשעה שתעתה עם בנה ישמעאל במדבר באר 

שבע.

היישוב הוא חלמיש "ושמן מחלמיש צור". חלמיש היא התנחלות ויישוב   .6
בנימין.  חוצה  כביש  על  נמצא  הוא  בנימין.  מערב  באזור  דתי  קהילתי 
המשטרה  במבנה  התגוררו  המתנחלים  יישובם,  להקמת  בהמתנה 
המנדטורית במקום (לשעבר בסיס משמר הגבול), והמשפחות הצטרכו 

לדור בתאים של האסירים בבניין.

ונחת  למלחמה  יד  מלמד   - נחושה  (המתחדש)  ליישוב  רמז  בהפטרה   
קשת נחושה זרועותי.
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נחושה הוא יישוב קהילתי במועצה אזורית מטה יהודה. היישוב נמצא   
כ-5 ק"מ צפונית מזרחית לבית גוברין שליד עמק האלה, העמק שבו הרג 
ניתן בהשראת הכפר הערבי הקטן  נחושה  גלית. השם  הרועה את  דוד 
בנוסף,   - הסמוך  מראשה  ביער  לראות  ניתן  שרידיו  שאת  נעחש  דיר 
נראה שבתקופות הקדומות יותר היה היישוב מקום המשכן של עיר נחש 

האדומית.

מברזל  הינם  והנשרים  חצרים  לקיבוץ  בסמוך  חצרים  לבסיס  הכוונה   .7
..."שאו מדבר ועריו חצרים.

נעורים. הדסה   - כי תימאס... רמיזה לכפר הנוער הדסה  נעורים  ואשת   .8
נעורים הוא מוסד חינוכי במישור החוף בין נתניה לבית ינאי. כיום נעורים 

הוא כפר נוער הכולל בתוכו מסלולי לימוד מגן ועד טכנאים.

"הנה שמתיך למורג חרוץ" ליישוב מורג שנעקר בגירוש מגוש קטיף שכן   .9
בין חאן-יונס לרפיח.

היישוב השני הוא פטיש ליד אופקים "מחליק פטיש את הולם פעם".  

הנביא  ע"ש  חודש)  ירח  (מלשון  ליריחו  בסמוך  אלישע  נח"ל  האחזות   .10
אלישע שביקר ביריחו. הכפר הערבי הנרמז המשמר את שם שונם, הוא 

הכפר.   

שם הזוכה בדרך האתרים 53

משפחת כרמל - נוב, רמת הגולן.
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חומר עיוני למדריכה

1. "התורה ניתנה לישראל כפי הכנת קבלתם" 
ד"ר אברהם גוטליב

בני  אנחנו  התורה.  וקבלת  סיני  הר  מעמד  יום  את  חוגגים  אנו  השבועות  בחג 
ישראל זכינו לקבל את הדת הנעלה ביותר עלי אדמות ולהיקרא "עם ישראל" - 
עמו של ה' יתברך בורא העולם ומנהיגו. דתנו - הדת היהודית שיסודה התורה, 
התורה שבכתב יחד עם התורה שבעל פה שמבארת אותה באופן מעשי, דורשת 
תורתנו  את  לנו  נתן  שה'  זכינו,  עילאית.  וערכיות  גבוהה  מוסריות  האדם  מן 
הקדושה - תורת אמת, שהיא תורת חיים המדריכה ומחנכת אותנו כיצד לחיות 
לעם  להיות  כדי  ונעלה  חשוב  כיישום  התורה  את  קיבלנו  אנו  להתנהג.  וכיצד 

סגולה בין העמים, דבר מחייב בעל זכות עצומה ונשגבת (שמ' יט, ה).

כפי שנאמר במדרש שמות רבה (וילנא לג, א), התורה מכילה את הכל, את כל 
מה שדרוש לאדם. יש בה כסף, זהב, שדות וכרמים ויהא "ִמיָּקח" - מוצר, שהיא 

סחורה מעולה:

נתתי לכם  "כי לקח טוב  (=זה מה שכתוב):  (=ִמשלי)". הדא הוא דכתיב  לי תרומה  "ויקחו 
ח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח  תורתי אל תעזובו" (משלי ד, ב). אל תעזובו את הִמּקָ
ִמּקח, יש בו זהב אין בו כסף, יש בו כסף אין בו זהב. אבל הִמּקח שנתתי לכם יש בו כסף... 
יש בו זהב... יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים, כרמים ולא שדות. אבל הִמּקח הזה יש 

בו שדות ויש בו כרמים...

תורתנו הקדושה היא התוצרת הרוחנית, הנעלה והטובה בעולמנו הגשמי והרוחני. 
לכן, בכל הכנסת ספר התורה לאחר הקריאה בו, לארון הקודש, אנו אומרים גם 
את הפסוק החשוב והמאוד ערכי הלקוח מדברי שלמה המלך החכם מכל אדם 

בספר משלי:

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.

לפנינו תקבולת משלימה מעניינת: לקח טוב - תורתי; נתתי לכם - אל תעזובו. 
לקח,  לימוד  וברוכה.  יעילה  טובה,  לעשייה  לטוב,  הדרכה  פירושו:  טוב,  לקח 
 - טוב  לקח  הוא  מוקפד,  דקדקני,  נפש  חשבון  מתוך  יעילות  מסקנות  הסקת 
הסקת מסקנות נבונות לשיפור ולקידום מוסרי-ערכי. וזו התורה - אוצר המוסר 
והחוכמה, היושר והתבונה, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אבל הכל מתחיל 

באדם עצמו בהתנהגותו הנאותה.
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רבי יהודא אריה לייב אלתר, האדמו"ר "שפת אמת" מגור, מבאר בפרשת תרומה 
(שנת תרל"א) את מהות מתן התורה לעם ישראל, תוך שהוא מסביר את דברי 

המדרש בהגדרת התורה שהיא לקח טוב:

...כי התורה ניתנה לישראל כפי הכנת קבלתם. וזה עניין תורה שבעל פה כי הכל יש בתורה 
כל  כי  ברור  לידע  אמונה  לזה  וצריך  באמת.  רצונו  כפי  ניתן  לכל אדם  (=אלא שרק)  רק 
המדרגות לקדושת התורה גבוה מעל גבוה ("שומר" - כינוי להשגחה עליונה על פי קהלת 

(כ, ז) הכל תלוי ברצון והכנת האדם.

אומר ה"שפת אמת" יסוד מעשי-ערכי לחיים: התורה ניתנה מאת ה' לעם ישראל 
לטובתו ולרווחתו. אבל השאלה היא, מה עושה עם ישראל כדי לקבל את התורה 
ולדבוק בה מדי יום ביומו? הנתינה קיימת לעד, אלא שצריך להתכונן, להסתגל, 
להשתדל  צריכים  אנחנו  בחיינו.  אותה  ליישם  כדי  בה  מעוניין  ולהיות  לרצות 
מתוך  הקדושה  תורתנו  את  היטב  לקלוט  כדי  כלים  מבחינת  מוכנים  ולהיות 
"הכנת הקבלה". ההכנות והסידורים מצידנו לקלוט אותה וליישמה כראוי, הלכה 
למעשה. אכן, כפי שנאמר במדרש שמות רבה (שם), הכל מצוי בתורה, אלא, שהיא 
ניתנת לאדם רק לפי רצונו האמיתי, הכנה והישר. לשם כך יש צורך באמונה, שה' 
נותן ומאפשר לנו לדעת באופן ברור וודאי, שעלייה במעלות התורה הקדושה, 
תלויה ברצון ובהכנת האדם. יסודות קיומיים אלה, מקבלים נופך וזהות מיוחדים 
בחג השבועות, זמן מתן תורתנו הקדושה בהר סיני הנמוך יחסית, הצנוע, השפל 
והעניו נטול הגאווה והיוהרה, סממני החומריות והגשמיות. בדרך חינוכית-ערכית 

זו ממשיך בביאורו ה"שפת אמת".

כתיב: "בטח בה' ועשה טוב" (תהילים לז, ג). עיין בזוהר הקדוש (חלק ג, ק"י ע"ב), שעיקר 
ָכן ארץ  הבטחון הוא להיות מובטח בעבודת ה' יתברך, כי ה' יתברך יעזור, כי כן הוא "ׁשְ
ּוְרֵעה (=ירצה) אמונה" (שם). פירוש, כי מקודם צריך להיות האמונה להאמין כי חיות הכל 
הפנימיות  חיות  ומתגלה  באמת,  נעשה  כן  האדם,  בלב  האמונה  בירור  וכפי  יתברך.  מה' 
שבכל דבר, וזה "רעה אמונה", כי יש אמת ואמונה. ואמת הוא מה שנגלה ומפורש, בחינת 
"אספקלריא דנהרא" - ה"מראה המאיר. ועל ידי אמונה, זוכין להתגלות בחינת אמת, והוא 
מזון וסעד באמונה. וכתוב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח). פירוש "מקדש" 
- על שם פרישה והבדלה, שה' יתברך קדוש ונבדל מהכל. "ושכנתי" - הוא התגלות כבודו 
יודע שבכל דבר ומעשה יש כח חיות מה' יתברך. וממילא  יתברך. כי על ידי מה שאדם 
יש בחינת "קדוש". ועל ידי זה נתבטל כל רצון האדם לכח ה' יתברך במעשה ההוא. וזה 
"ושכנתי בתוכם" - כי הכל תלוי באדם אף להמשיך קדושתו יתברך, וזה שכתוב במדרש 

(שם) "המוכר נמכר עמו" (=לקוח ומוכר).

מדגיש ה"שפת אמת" שכלל ראשון בחיים לברכה והצלחה, כדברי דוד המלך 
נעים זמירות ישראל, לבטוח ולהאמין בה' ולעשות מעשים טובים. כי האמונה 
בה' יתברך, נותנת לאדם כוח ועוצמה להרגיש שהוא יכול ומסוגל ליזום, ליצור 
ולעשות מעשים טובים. מה שצריך זה, לרצות, להיות מעוניין לעבוד, להתאמץ, 
מתוך  הבריות  אהבת  אהבה,  שיסודה  ואמונה  אמת  מתוך  ולהצליח,  להשתדל 
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בציווי  ה'  דבר  את  "תרומה"  בפרשת  היטב  מדגישה  התורה  לכן  שמים.  יראת 
לבני ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - בתוך הנשמות של בני ישראל, 
מכל  הנבדל  הקדושה  מקום   - המקדש  בתוך  המוסרית-ערכית,  בפנימיות 
המקומות וה' יתברך. "ושכנתי בתוכם" - אשרה שכינתי מבחינת התגלות כבוד 
- עולם העשייה,  ה' יתברך בתוך האדם. כאשר המסקנה המתבקשת בעולמנו 
בעולם  לו  הניתן  הבחירה  חופש  מתוך  ובעשייתו  ברצונו  באדם,  תלוי  שהכל 
במסגרת ההשגחה הפרטית. גם המשכת קדושתו של ה' בעולם, תלויה ברצון 

האדם, הבאה לידי ביטוי מעשי בעשייתו לטובה.

הקדושה  שהתורה  לחיים,  מעשי  כיסוד  אמת"  ה"שפת  של  ביאורו  מובן  מכאן 
כדי  שהכינו  הקיבול  כלי  לפי   - קבלתם  הכנת  כפי  רק  היא  לישראל,  שניתנה 

"לקלוט" את התורה, להפנימה ולהבינה היטב.

בה'  להאמין  עלינו  העשייה,  עולם  החומרי-גשמי,  שבעולמם  למדים,  נמצינו 
וגילוי  נכונות  רצון,  מתוך  וללמד  ללמוד  טובים.  מעשים  ולעשות  בו  ולבטוח 
והולמות. עשיית מעשים  והכוונה ראויות  עניין. להשתדל ולעשות מתוך הכנה 
טובים, היא תוצר יישומי של מצוות תלמוד תורה. תורתנו הקדושה ניתנה לנו, 
על מנת שנקבל אותה לתוכנו לתוך הנפש, לתוך הפנימיות. כך, שהיא נעשית 
חלק אינטגרלי בלתי נפרד מאיתנו. לכן היות ש"התורה ניתנה לישראל כפי הכנת 
קבלתם", לכן מוטלת החובה עלינו לעשות את ההכנות היעילות והמיטביות, כדי 
שנזכה בעזרת ה' יתברך, לקבל כל חג השבועות את התורה מחדש, כמה שיותר, 

ביותר עוצמה של הבנה וחשיבה מוסרית-ערכית נעלה.
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2. סיוון - במזל תאומים...
ליקט: שמעון בן יוסף

"אתה בחרתנו מכל העמים" - ישראל וקודשא ברוך הוא - חד הוא, בזכות מה?

בין פסח לעצרת, מנהגנו ללמוד פרקי אבות, תורת אבותינו והליכותיהם, נר 
לרגלנו.

לחתן.  ישראל בקשוהו  אייבשיץ, שגדולי  יונתן  ר'  הגאון  על  מעשה מאלף, 
זכה בו, אחד הגיבורים, שהעניק לו "נדוניה" של 3,000 דינרי זהב. 

סכום ענק, שיספיק עד דור אחרון - שב ולמד תורה! - "יקרה היא מפנינים".

ישב עם חברותא והתמיד בתורתו יומם ולילה.

כצפוי, הסטרא אחרא, הגיע. ומול ביתם בנו בית ע"ז וצלם גדול ממול. כמו 
להכעיס אמר החברותא - "אני אעשה מעשה" - קידוש ה'! באישון לילה טיפס 

לבניין ושבר "השתי וערב".

אותו  דנו   - ידוע  והסוף  לשלטונות  נמסר  נתפס,  מזל,  ביש  היה  לדאבונו, 
לצליבה ובאכזריות.

בלילה, בא לבית ר' יונתן בסתר, גוי והבטיח להציל את היהודי תמורת 3,000 
דינרי זהב!

אני בסכנת חיים. בלי אומר ודברים, מסר כל חסכונותיו, והצליח להבריחו.

ר' יונתן היה צריך לעקוב מקרוב. אמר לאשתו - אני חייב לנסוע ובתוך כמה 
ימים אשוב, מבלי לספר מה הסיבה.

אחרי יומיים באישון לילה מופיע הגוי וביקש את ר' יונתן. ענתה - נסע הרב.

ביקש בסתר - קחי 3,000 דינרי זהב, תני לו בחזרה ועוד "שק" כסף וזהב שלי.



28

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

אני בסכנת חיים, רודפים אותי, אם אשאר בחיים, תני לי בחזרה. ואם לא הכל 
בשבילכם, אתם עדיפים על פני אחרים - אנשים יקרים!

השתוממה האשה, שלא ידעה דבר מן הסיפור. חזר בעלה ובשמחה מבשרת 
לו בתמימות - תודה לאל, חזר כספך! וסיפור המעשה כהווייתו.

הפלא ופלא - הוא פורץ בבכי! - מה קרה? אינך שמח? ענה בדמעות - אם 
חזר כספי - אינני ראוי. לא זכיתי במעשה צדקה בשלמות, דחו את כספי, חטאתי 

ואינני ראוי.

עשה שאלת חלום - ענו לו משמים, הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים, עינו רעה 
באחרים (אבות). רצית מצווה בשקט, לבדך בלי שיתוף הבריות - אין כאן שלמות 

קח כספך חזרה. עדינות רוחנית. יסורי מצפון של נזוף בעל צדקה ענק.

המבדיל בין קודש לחול.

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

לב שאדם שהלך לקראתו  ושם  בירושלים,  ברחוב  לוין  ר' אריה  יום אחד הלך 
באותה המדרכה חצה את הכביש ועבר למדרכה השנייה. חצה ר' אריה לוין אף 
הוא בעקבות 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., 



29

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

 

דינים

דינים ומנהגים לחג השבועות

אין אומרים תחנון מראש חודש סיוון עד יב בחודש והטעם הוא שבזמן   .1
שמחה.  ימי  נקראים  והם  מיוחדים  קורבנות  בו  מקריבים  היו  המקדש 
מתכוננים  השבועות  חג  קודם  ימים  שלושה   - ההגבלה  ימי  שלושת 

לכבודו של יום מתן תורה.

בליל החג מאחרים קצת בתפילת ערבית כדי שימי הספירה יהיו שלימים,   .2
כמו שכתוב בתורה: "שבע שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג:טו). 

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

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

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

הלימוד בליל השבועות בא להוכיח את תקיפות התורה. וככל שאנו  ב. 
עוסקים בלימוד התורה, אנו מרגישים בצימאון ללימוד נוסף (שפת 

אמת).

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

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

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

וטריפות.  עד מתן תורה היה מותר לישראל לאכול בהמות טמאות  ג. 
במתן תורה נצטוו על השחיטה ועל המאכלים האסורים, משום כך 
כה.  עד  בהם  שהשתמשו  הבשריים,  בכלים  השימוש  עליהם  נאסר 
נאלצו  כן  על  פו)  (שבת  היה  שבת  כי  יכלו  לא  הכלים  את  להגעיל 
ישראל לאכול מאכלי חלב, ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן 

תורה.

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

בה"  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  הפסוק  על-פי  לעץ  משולה  התורה  א. 
(מלמד להועיל).
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כדי להזכיר לנו להתפלל לשלומם של העצים, שבעצרת נידונין על  ב. 
פירות האילן (מגן אברהם).

כזכר למעמד הר-סיני בעת קבלת התורה. ג. 

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

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

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

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

וכן על-פי הנאמר במדרש: משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר  ח. 
קצצים  הביא  חוחים.  מלא  ונמצא  בפרדס  והציץ  המלך  בא  ימים 
שושנה  בשביל  המלך  אמר  ורד.  של  אחת  שושנה  בו  וראו  לקצצו 
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  ט. 
כניסת אור לחדרים, לרמוז  שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה 

ואין צורך באור החיצוני. 

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

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  ב. 
לעניים).

מוזכרת במגילה כניסתה של רות תחת כנפי השכינה וזאת דוגמה  ג. 
לכך שבני ישראל נכנסו תחת כנפי השכינה ביום זה במעמד הר סיני.

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

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

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

ולו ארבעה  נהגו הנשים לעשות בשבועות לחם ארוך   - לחם ארוך  א. 
הראשים  וארבעה  בעצרת.  שהקריבו  הלחם"  ל"שתי  זכר  ראשים, 
כנגד פרד"ס (פשט, דרש, רמז וסוד) שהתורה נדרשת בהם (לב דוד).
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עוגת הר סיני - עוגה כפולה שבע כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד על  ב. 
הר סיני לתת את תורתו.

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

פירות העונה בסעודת החג לזכר הביכורים. בשוב בעל הבית מבית  ד. 
הכנסת הוא מברך את אשתו 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‘ 50 - אייר - סיוון  
 מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
1) אחד משלוש הרגלים; 6) אוניית-
לחופי  שהגיעה  האצ"ל  של  נשק 
והוטבעה  הקמתה  אחר  ישראל 
תו   (11 בן-גוריון;  דוד  בפקודת 
יזרעאל,  בעמק  מושב   (12 מוסיקלי; 
בעל  על-שם  ונקרא  ב-1922  הוקם 
ההצהרה הנקראת על-שמו; 14) חוץ; 
15) תוארו של מפקד חיל התותחנים 
(ר"ת); 17) חתיכה; 18) מפקד חטיבת 
 (20 העצמאות;  במלחמת  הראל 
היתר; 21) עיר-הבירה של קטאר; 23) 
קידומת הולנדית; 24) חור; 26) גבעה 
ששימש  שטח  רכב   (28 מלאכותית; 
 (29 במלחמותיו;  צה"ל  את  רבות 
חיבורו של רבי יואל סירקיש  (-1561
(ר"ת);  טורים"  "ארבעה  על   (1640
מוסלמי;  הקדש   (32 מסגרת;   (30
סוף  שבין  המבצעים  נקראו  כך   (33
 (1948 ביולי   8) הראשונה  ההפוגה 
 18) השנייה  ההפוגה  תחילת  ובין 
העצמאות;  במלחמת   (1948 ביולי 
1992-) בצה"ל  אלוף   (39 שלם;   (37
1930), היה אלוף פיקוד הדרום, זכה 
בעיטור העוז על תיפקודו בקרב סכר 
נגיד,   (40 קדש;  במבצע  הרואיפה 
בשרון,  עיר   (41 כ"ז);  (ירמיה  אציל 
על-שם  נקראת  ב-1929,  נוסדה 
שתרם  יהודי-אמריקני  עסקים  איש 
משפטי  מונח   (43 להקמתה;  רבות 
הפועל  או  הרלוונטיות  החשיבות,   -

היוצא של דבר-מה; 45) רישום פרטים ותכונות של דבר-מה; 46) דיבה; 48) יחידת-זמן גיאולוגית בעידן 
53) אחת מחטיבות צה"ל שלחמה  51) אדם;  קול פעיית הצאן;   (50 וקוצני;  ריחני  49) שיח  המזוזואיקון; 
במלחמת העצמאות; 54) מופיע בעקבות אש; 57) עופרת (מסכת בבא בתרא, דף פ"ט עמוד ב'); 59) אות 
באלפבית העברי; 61) יום ירושלים (כ"מ); 64) אדון; 65) רשע; 67) חוגגים סביבה בל"ג בעומר; 68) קהל; 69) 
דרגה צבאית; 71) פוחד; 72) מרכז רפואי במרכז הארץ, שימש כבית-חולים בריטי בתקופת המנדט והוסב 
ב-1948 לשמש כבית-חולים צה"לי בהוראת מפקד השירות הרפואי באותו עת, ועל-שמו הוא נקרא; 74) 

דיבר מהעשרה; 75) האם הוא בידינו, כפי שהוכרז לאחר שנכבש במלחמת ששת-הימים?

במאונך - מלמעלה למטה:
1) עץ פרי ממשפחת הוורדיים; 2) המעוז האחרון שנפל בידי הרומאים במרד בר-כוכבא (136-132 לספירה); 
3) קיבוץ בגליל-המערבי, נקרא על-שם ישוב בשם זהה בנחלת שבט אשר שהתנחל באזור זה (יהושע י"ט); 
4) נהר בדרום-אפריקה; 5) מוזיאון פתוח בצפון הארץ; 6) דרך, נתיב; 7) בעבורי; 8) סדר בש"ס; 9) חוזה; 
י"א); 13) נמצא במקומו או בעיסוקו זמן רב; 16) נטוי  10) אחיו של אברהם אבינו שמת בחרן (בראשית 
(כ"מ); 19) שמו של אלבום הסולו הראשון של השחקנית והזמרת ענת עצמון (1989); 22) אחד משמותיו 
של החג הנחוג בחודש סיוון;  24) נגזר; 25) כלי קיבול קטן לנוזלים; 27) מצווה המקוימת בין חג הפסח 
וחג השבועות; 29) אפשרות לבחור בדבר; 31) מגדולי חכמי ספרד (1270-1194), פוסק ופרשן (ר"ת); 34) 
ניתן לשבירה; 35) אחד מנביאי תרי-עשר; 36) כינוי לצעיר בן המעמד הבינוני-גבוה, בעל השכלה ומקצוע 
צווארון לבן או מקצוע חופשי; 38) קו המסמל גבול של שטח או חפץ מסוים; 40) כך נקראה המתקפה של 
צה"ל כנגד הצבא המצרי בנגב ובסיני בשלבים האחרונים של מלחמת העצמאות, נקרא גם מבצע "עין" (22 
בדצמבר 1948 - 7 בינואר 1949); 42) מפורסם; 44) אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת; 46) תו מוסיקלי; 
47) בן-מין; 50) אחד משמותיו של המשיח (מסכת סנהדרין דף צ"ח עמוד ב'); 52) חורבן, שיממון; 55) כך 
(ר"ת); 56) משכיל, בן-תרבות; 58) בן;  כונה ר' שבתי כהן (1663-1622), על-שם פירושו על השולחן-ערוך 
60) אחד מטעמי המקרא; 62) מוט עץ קטן המשמש למשחקי יצירה והרכבה; 63) פחד, אימה; 64) תנועה 

ציונית ספורטיבית; 66) מין בור; 68) חוט דק; 69) כוח; 70) מוקש; 72) בן-צאן; 73) כלי-חפירה.

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            
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פעולות

                 א.  חגי אייר

יום העצמאות
1. מאל"ף עד ת"ו

חידון אלפביתי (בסגנון פיצוחים)

בוצע  שם  לארץ-ישראל,  כחלופה  הציוני  בקונגרס  שהוצעה  מדינה  1.   א - 
מבצע נועז  (אוגנדה)

סיסמת המפקד  (אחריי!) 2.   א -  

מאבות הציונות הדתית, מיוזמי נוסח האחיד (הרב אלקלעי) 3.   א - 

אוניית מעפילים שהופגזה על ידי צה"ל (אלטלנה) 4.   א - 

5.   ב -  ראש הממשלה הראשון - "הזקן" (דוד בן גוריון)

הצהרת כורש והצהרת ________ (בלפור) 6.   ב - 

ים המלח שפונה במלחמת העצמאות, מקור לעגבניות  קיבוץ בצפון  7.   ב - 
מיוחדות (בית הערבה)

הישיבה  צורת  את  מזכיר  שמו   - צה"ל  של  הראשון  הראשי  הרב  8.   ג - 
בסנהדרין על פי התורה (הרב גורן)

שתי חטיבות חי"ר בצה"ל (גולני, גבעתי) 9.   ג - 

תנועה עממית, הדוגלת בחזון ארץ ישראל השלמה (גוש אמונים) 10. ג - 

מרגמה פרימיטיבית, הקרויה על שם ממציאה (דוידקה ע״ש דוד ליבוביץ) 11. ד -  

צוללת שנעלמה בשנת תשכ"ח, 1968 ולאחרונה אותרה (דקר) 12. ד - 

הונף על ידי אנשי חטיבת הנגב ליד משטרת אום רשרש (דגל הדיו) 13. ד - 

המנון המדינה (התקווה) 14. ה - 

מובלעת ישראלית בירושלים עד מלחמת ששת הימים. היום הוא רכס  15. ה - 
לאוניברסיטה (הר הצופים)

ה' באייר תש"ח. במוזיאון בתל-אביב (הכרזת המדינה) 16. ה - 

נשיא, בן רב ראשי, שגריר ישראל באו"ם (חיים הרצוג) 17. ה - 

נשיא, אחיינו של הנשיא הראשון (עזר וייצמן) 18. ו - 

חינוכי  מוסד  שמו  על   ,1938 בשנת  המיוחדות  הלילה  פלוגות  מקים  19. ו - 
לספורטאים (אורד וינגיט הידיד)
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כינוי לנגמ"ש בשירות של צה"ל (זלדה) 20. ז - 

זכותינו לארץ הזאת (זכות אבות) 21. ז  -  

תקופה בתולדות הציונות לפני הקמת המדינה (חומה ומגדל) 22. ח - 

עמק שיובש (חולה) 23. ח -  

"לכל יהודי הזכות לעלות ארצה" (חוק השבות) 24. ח - 

"העיניים" של המדינה (חרמון) 25. ח - 

מצרי הים המחברים את פתחו של מפרץ סואץ עד הים האדום (טיראן) 26. ט - 

קיבוץ של "הפועל המזרחי", נוסד ב-1937, ע"ש הרב קלישר (טירת צבי) 27. ט -  

עמותה להנצחת זכר הנופלים במלחמות ישראל (יד לבנים) 28.  י - 

קיבוץ הקרוי על שמו של מפקד מרד גטו ורשה (יד מרדכי) 29.  י - 

תנ"כי  שופט  של  שמו  השחרור,  במלחמת  שהוקמה  צה"ל  מחטיבות  30.  י - 
(יפתח)

תוצרת ישראל (כחול לבן) 31. כ - 

מרגל ישראלי שנתפס בסוריה (אלי כהן) 32. כ - 

הוותיק שבקיבוצי גוש עציון (כפר עציון) 33. כ - 

אתר בדרום עמק איילון, משמש כמוזיאון חיל השריון (לטרון) 34. ל - 

"מחלקת ההגנה" שיצאה לעזרת גוש עציון ולא חזרה (הל״ה) 35. ל - 

במרכז הדגל (מגן דוד) 36. מ - 

עורק המים הראשי של ישראל (מוביל המים הארצי) 37. מ - 

ירושלמי עד מלחמת ששת הימים בקרבת מאה שערים  גבול  מעבר  38. מ - 
(מנדלבאום)

מאבות הציונות הדתית, נטעו גן שמואל לזכרו (הרב מוהליבר) 39. מ - 

השחרור  מלחמת  בעת  שפונתה  לירושלים,  מצפון  ישראלית  מושבה  40. נ  -  
(נווה יעקב)

מחתרת יהודית בתקופת התורכים, מרכזו בזכרון יעקב (ניל״י) 41. נ - 

פיקוד ייעודי בצה"ל, שבזכותו נוסדות קיבוצים רבים (נח״ל) 42. נ - 

כינוי לפטרה (הסלע האדום) 43. ס - 

במיוחד  ששירתו  ה"הגנה",  של  עצמית  מתוצרת  למשוריינים  כינוי  44. ס - 
בשיירות בימי מלחמת העצמאות, שם אחר לכריכים (סנדוויצ׳ים)

טיל טקטי קרקע-קרקע של האויב (סקאד) 45. ס - 

תת מקלע נפוץ בעולם בשירותי הבטחון (עוזי) 46. ע - 
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מצודת יואב, שמותן של שתי מדינות במזרח התיכון (עיראק-סודן) 47. ע -  

"צבא הקבע" של אררגון ההגנה (פלמ״ח) 48. פ - 

כינוי ליהודי יליד הארץ (צבר) 49. צ -  

מאבות הציונות הדתית (הרב קאלישר) 50. ק - 

יחידת מתנדבים בחיל הים שהשתתפו במבצע "תיבת נח", קארין איי  51. ק - 
(קומנדו ימי)

אחד ה"זבולונים" של הציונות, משפחת בנקאים מפורסמת (רוטשילד) 52. ר - 

האסטרונאוט הישראלי הראשון לחלל שהיה גאה ביהדותו (אילן רמון) 53. ר - 

לשעבר היה כינוי לתעודת חברות בהסתדרות הציונית שניתנה לכל  54. ש - 
יהודי אשר שילם מס חבר, שם מטבע (שקל)

הגוף האחראי למודיעין המסכל במדינה (שב״כ) 55. ש - 

נאמרת בבתי הכנסת בשבתות לחיזוק מדינת ישראל (תפילה לשלום המדינה) 56. ת - 

שמו של פרויקט להכיר לנוער יהודי בין-עולמי את "טּוב" הארץ (תגלית) 57. ת - 

על פי "שאל בנך ויגדך ושאלת בחגיך", מאת אריה פלהיימר, פסגות

2. כמה עולה עם ישראל

מטרת הפעולה

היכרות  תאפשר  הפעולה  ישראל.  לעם  נפש"  "חשבון  מאפשר  העצמאות  יום 
ושימת לב לערכים השונים בעם ישראל + היכרות עם ערכים עצמיים על מנת 

לאפשר חיבור לערכי הזולת.

אמצעים 

מחלקים את הקבוצה לשלוש. לכל קבוצה נותנים חבילת כסף (משחק). מכינים 
 * לבוש   * כסף   * דת   *  - הבאים:  מהערכים  אחד  כתוב  אחד  כל  שעל  דפים, 
מסורת * חינוך * תורה * יושר וכבוד * יופי * ביטוח * שייכות * הערכה וכבוד * 
הגשמה עצמית * חיי אדם * אמונה * כבוד לזולת * נימוסים * חסד * ציונות * 

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

נותנים לכל קבוצה סכום כסף (100 ש"ח) ומבקשים מהם לחלק את הערכים 
לפי הכסף שברשותם.
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מהלך הפעולה

שלב א

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

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

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

מכירת הערכים

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

הגבוה ביותר לערך - תזכה בו.

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

שלב ב

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

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

בכל הקבוצות.
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ל"ג בעומר

3. משחק הדמיה המבוסס על מאורעות בחיי ר' עקיבא

ר' עקיבא בהחלטתו ללמוד  להבין את הקשיים שעמדו בפני  מטרת המשחק: 
בגיל מבוגר.

הערה: לבצע רק לאחר שהמשתתפים למדו את סיפור חייו של ר' עקיבא.

מהלך המשחק:

יש להסביר לקבוצה, שלאחר שלמדו על חיי ר' עקיבא, ישנם כמה מקרים   �
בחייו שיהיה מעניין להבין כיצד התפתחו. על-ידי כך יוכלו להבין טוב יותר 

את אישיותו וכיצד הם היו מתנהגים במקומו.

� יש לתאר בקצרה אחד מהמאורעות שנלמדו מחיי ר' עקיבא. אחר כך לבחור 
את  לחקות  ינסו  הם  בסיפור.  המוזכרים  האנשים  את  שיציגו  חניכים  שני 

האנשים המוצגים, בדיבור ובהתנהגות.

יש להדגיש שאיננו יודעים באמת מה אמרו ועשו האנשים המוצגים.  

� אחר כך ישוחחו החניכים על ההצגה. כנ"ל לגבי מאורעות אחרים.

תוך  לחשוב  הקבוצה  את  שתכוון  קצרה  שיחה  לערוך  יש  השיחה,  בגמר   �
הדגשת נקודות מסוימות.

 

מגדולי חכמי ישראל שבכל הדורות, בן הדור השלישי 
לתנאים והגדול שבהם, והיה מנהיגו הרוחני של מרד 
בר-כוכבא. בנעוריו היה רועה צאן ובן למשפחה ממוצא 
בתורה  לעסוק  החל   40 בן  בהיותו  רק  נחות.  ומעמד 
שבוע  כלבא  של  בתו   - אשתו  רחל  של  בהשפעתה 
מביתו.  השניים  את  וגירש  לזיווג  שהתנגד  העשיר, 
לימים, כשעלה לגדולה, ייחס לה את עושר הידיעות 

שלו ושל תלמידיו.
הוא היה תלמידם של ר' אליעזר בן הורקנוס ור' יהושע 
כל מקצועות  ובקיאותו הקיפו את  בן חנניה. שקידתו 

התורה: מדרשי הלכה ואגדה.
אלפי אברכים מילאו את ישיבתו בבני-ברק, שם עיצב 

את שיטתו המיוחדת במדרשי תורה.
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להלן דוגמה של הצגה ושאלות לשיחה אחריה.

חשוב לזכור:

אחד  עם  הצגה  להדגים  כדאי  לחניכים  חדש  זה  מסוג  משחק  אם  א.  
הטכניקה.  את  שיבינו  כדי  בקבוצה)  דומיננטית  דמות  (רצוי  החניכים 
לנתיב  השיחה  את  לכוון  כדי  ראשי  בתפקיד  לבחור  רצוי  זו  בהדגמה 

הרצוי.

למרות שלחישות בין "הצופים" כשהן לעניין לא מפריעות להצגה, חשוב  ב. 
לסיום  ישארו  הערות  ה"שחקנים".  עם  במקום  ידברו  לא  שהחניכים 

ההצגה.

תפקיד.  אותו  את  חניכים  שני  מבצעים  כיצד  לראות  מעניין  לפעמים  ג.  
אפשרי להציג את אותו מאורע פעמיים, להשוות בין התוצאות ולשוחח 

עליהן.

אפשר לתת לשחקנים אביזרים. יש לזכור לא להופכם לעיקר ולאפשר  ד. 
לחניכים ליצור כרצונם.

האירוע: ר' עקיבא עדיין לא יצא ללמוד ואינו יודע אפילו קרוא וכתוב. אשתו 
מעודדת אותו ללכת ללמוד אבל הוא מהסס.

לשחקנים: ר' עקיבא, אתה תעלה את הבעיות האלה, ורחל, את תעודדי את ר' 
עקיבא להתגבר עליהן. זכרו שמטרת השיחה להכיר בעיות ופתרונן.

השיחה

עקיבא, רצוני שתלך ללמוד. רחל:  
בגיל שלי?? ר' עקיבא:  

בגילך אנשים לא לומדים? רחל: 
לא אלה שאינם יודעים אפילו צורת אות! ר' עקיבא: 

האם מפני שאתה בן 40 אינך יכול ללמוד ולהכיר 22 אותיות? רחל: 
זה לא נשמע קשה מדי? ר' עקיבא: 

בקור  ישבת  אבי.  צאן  לשמירת  מסור  היית  כמה  עד  יודעת  אני  רחל: 
ובגשם והגנת על הצאן מפני כל טורף. אני בטוחה שתוכל לשבת 

וללמוד גם את אותיות הא-ב.
נכון. אבל איך תרגישי כשלא אשוב הביתה. בכל לילה תישארי לבד  ר' עקיבא: 

בבית העלוב הזה?
עקיבא, מה היה התנאי שהתניתי לפני שהתחתנו? רחל: 

שאלך ללמוד... ר' עקיבא: 
כשהתניתי את התנאי ידעתי שלא יהיה לי קל, בכל זאת כך הוא  רחל: 
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רצוני "ורצונו של אדם - כבודו". אבי גרש אותי מביתו המפואר, ואני 
רוצה את שכרי - שתלך ללמוד. ה' יחליט מה שתהיה.

וכו'  

שאלות לשיחה:

האם הטענות של רחל היו משכנעות?   .1

אם היית ר' עקיבא, האם השיחה הזו עם רחל הייתה מעודדת אותך ללמוד?   .2

מרגיזים?  מעודדים?  היו  שלמעלה  בשיחה  רחל  של  מהביטויים  אלו    .3
מעליבים?

האם ר' עקיבא העלה טענות משכנעות?  .4

האם יש פתרונות אחרים לבעיות שהעלה ר' עקיבא?   .5

אותנו  גם  ומעכבות  לנו  גם  שייכות  עקיבא  ר'  שהעלה  מהטענות  אלו    .6
מללמוד או מלעבוד לקראת מטרה מסוימת.

ליתר פרטים ניתן להיעזר בחומר הבא הנמצא במרכזייה הפדגוגית התורנית, 
DVD רבי עקיבא, תיקי הפעלה בנושא חייו של ר' עקיבא.
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1. בינגו שבועות

מיועד לשתי רמות גיל - צעיר ובוגר.

מספר המשתתפים: לא מוגבל.

זמן: כשעה וחצי.

ציוד דרוש: דפי בינגו, דפי מנהגי שבועות למנחה.

כללי המשחק ומהלכו:

� כל חניך מקבל דף בינגו.

� בכל דף בינגו 16 משבצות, בכל משבצת יש מושג הקשור בשבועות.

� לפני המדריך/המנחה - ישנה רשימת החידות בנושא חג השבועות.

� המדריך קורא באופן אקראי מהרשימה.

� חניך שאצלו נמצא המושג מכסה אותו.

� ניתן לבחור בכיוון מסוים (באלכסון, במאונך וכו').

� חניך הגומר למלא ראשון הוא המנצח - עליו להכריז בינגו!

המדריך בודק אם אכן מילא החניך את הקטע שבידו לפי סימון שנמצא   �
אצל המדריך.

� יש לשמור על מהירות סבירה בהקראת החידות כדי לשמור על המתח.

� ניתן להמשיך את המשחק גם לאחר שהראשון גמר.

מרשימה  המושגים  את  לשבץ  ועליהם  בינגו  דפי  לחניכים  לחלק  ניתן  הערה: 
שבידי המנחה.

לרמה הצעירה ניתן לחלק דפי בינגו עם המושגים.

(1) הגדרות לבינגו - מתוך מגילת רות

המקום אותו עזבו   .1

(בית לחם יהודה) ואליו נעמי ורות חזרו.  

                 ב.  שבועות
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אחד מכישוריו של דוד המלך,   .2

(מנגן בנבל) קשור לתווים.    

מלך גדול לאומה,   .3

נולד מזרע נוכריה,

כבש את ירושלים מידי היבוסי

והפך אותה לעיר השייכת לעם היהודי.      (דוד המלך)

ירד עם בניו למואב   .4

בגלל שבארץ היה רעב,

בגלות נפטר,

(אלימלך) ממשפחתו רק מעט נותר.  

אשת אלימלך,   .5

(נעמי) חותנתה של רות.  

בשדה מואב מתו זוג אחים   .6

(מחלון וכליון) והותירו אחריהם שתי נשים.  

מסופר במגילה   .7

שמשפחת אלימלך למואב התגלגלה

(רעב) מה היתה הסיבה לאותה ההגירה? 

חבל ארץ זרה,   .8

(מואב) אליו משפחת אלימלך ירדה.  

בזכות צדיקותה   .9

(רות) ממנה יצא זרע מלוכה. 

אחת מכלות נעמי   .10

(ערפה) בשמה מסתתר חלק הצוואר האחור.  

שלוש מצוות שבשדה מתקיימות   .11

(לקט, שכחה ופאה) ועיקרן לתת לעניים מתנות.   

תקופה בשנה  .12

בה נקצרה התבואה

(תקופת הקציר) ובה התרחש כל סיפור המגילה.  
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איכר מבית לחם   .13

התחתן עם כלת אלימלך

(בועז) ובזאת עשה חסד והשאיר לנפטר זכר.  

אביו של דוד המלך,  .14

(ישי) שבשמו מתנה 

סבו של דוד המלך,   .15

(עובד) ובשמו כינוי לפועל. 

(נבל) כלי הנגינה עליו ניגן דוד המלך.    .16

אחת מתוך חמש המגילות   .17

המספרת סיפור מרתק מאוד

על אחת שאת עמה עזבה

(מגילת רות) ולעם אחר הצטרפה.    

ממנה יצאה שושלת מלוכה   .18

(אמה של מלכות) לכן בכינוי זה זכתה.  

כינוי של זה שממשיך את שושלת המשפחה   .19

(גואל) על ידי שהוא מתחתן עם האלמנה.   

את הגאולה הסופית לנו יביא   .20

(משיח בן דוד) זה מזרע בית דוד.  

מתוך "נחלי אשכול", מרכז להנחלת החינוך היהודי

(2) מושגים לרמה הצעירה

נוסח השאלה התשובה     

בעלה של נעמי. אלימלך    א 
הביאו בשבועות לבית המקדש. ביכורים    ב 
עושים לכבשים לפני שבועות. גז    ג 

המלך שנולד ומת בשבועות. דוד    ד 
שם ניתנה התורה. הר סיני    ה 

היום בו חוגגים את חג השבועות ו סיוון    ו 
השלם: ארץ ________ חלב ודבש. זבת    ז 
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מאכלים הנאכלים בשבועות. חלב    ח 
בעזרתם קוראים בתורה. טעמי המקרא   ט 

לשם הביאו את הביכורים. ירושלים    י 
הבן של אלימלך. כליון    כ 

החג לפני שבועות. ל"ג בעומר   ל 
שם אחר לחג השבועות. מתן תורה   מ 
האמא של מחלון וכליון. נעמי    נ 

הימים שבין פסח לשבועות. ספירת העומר   ס 
קוראים אותם בשבועות בתורה. עשרת הדברות   ע 

ממנו מתחילים לספור את ספירת העומר. פסח    פ 
השלום: כי מ__ תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ציון    צ 

שם נוסף לחג השבועות. קציר    ק 
המגילה שקוראים בחג השבועות. רות    ר 

50 יום אחרי פסח. שבועות    ש 
לומדים כל הלילה. תיקון ליל שבועות  ת 

על-פי "שבת חגים גם יחד", מאת יצחק זוכר

 

2. פעולה בנושא מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

"אני ממהר" - משחק

המטרה: להמחיש לחניכים שגזל שייך לא רק לגזל ממון.

כהקדמה לנושא ניתן לבקש מהחניכים לשחק את המשחק הבא:

מסדרים את החדר בצורת חנות מכולת, ממנים אחראי לתפקיד החנווני.

ומה  מיהו  כתוב  ובו  כל אחד מהם פתק  לחנות, מקבל  נכנסים  לפני שהקונים 
הסיבה שהוא הכי הכי ממהר, והוא פשוט מוכרח להיות הראשון בתור. הקונים 
את  מציג  אחד  כל  בתור.  מקומם  על  ובדחיפות  ברעשנות  ונאבקים  נכנסים 
הנימוק המשכנע שלו כדי לעבור לפני כולם. הנה דוגמאות אחדות של פתקים:

תוכל  שאמא  כדי  טרי  לחם  להביא  חייב  אני  ח.  בכיתה  תלמיד  יצחק,  אני   �
להכין סנדוויץ' לי ולאחי הצעיר.

אני השכנה ממול. יש לי הרבה אורחים לשבת, ואני חייבת לקנות מהר את   �
המצרכים ולהספיק לבשל לפני כניסת השבת.
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סליחה, אני נורא ממהרת, נגמרו לי הגפרורים באמצע הבישול, אני צריכה   �
רק קופסת גפרורים.

הוסיפו "תירוצים" נוספים של אנשים הממהרים.   .1

איזו תכונה מאפיינת את הטוענים תמיד "אני ממהר" כדי להיות לפני אחרים.  .2

איזה סוג גזל יש בכל המקרים הללו?  .3

רינה נוהגת תמיד לאחר לפגישות.   -

יוסי מפריע תמיד בשיעורים והמורה מפסיק את השיעור כדי להעיר לו.   -

אבי ודני משחקים בכדור ברעש גדול מתחת לחלון חדרו של אדון כהן,    -
דווקא בשעת מנוחת הצהריים.

השכן שלנו, מר לוי, פותח את הרדיו חזק מאוד בשעות הלילה המאוחרות.  -

הבא דוגמאות נוספות של גזל המוכרים לך. ניתן להיעזר בקטע הבא.

רכב למכירה  

כמה  לפני  שלו,  האוטו  את  מכר  שלי  אבא  איך  סבא,  לך  לספר  רוצה  אני 
שבועות. הוא שם מודעה, כמו שכולם עושים, ואחר כך לכל אחד שהיה בא 
לראות את האוטו ולשאול על מצבו, היה אבא מסביר: "עליך לדעת, אדוני, 
יש חלודה, אם  ובחלק האחורי שלה  שהמכונית הזאת צורכת הרבה דלק, 
כי לא רואים אותה בגלל הצבע, והצמיגים הם לא במצב כל כך טוב, והיתה 
דפיקה בכנף השמאלית שתוקנה". ואני לא יכולתי להתאפק ושאלתי אותו: 
שרוצה  מי  המכונית?  של  החסרונות  את  לכולם  מגלה  אתה  מדוע  "אבא, 
לדעת את מצב הרכב יכול לבדוק אותו בעצמו. מדוע חייבים לספר הכל? 
ואתה יודע, סבא, מה ענה לי אבא? הוא פשוט פתח את ספר ויקרא ונתן לי 
לקרוא פסוק יד בפרק כה: "ְוִכי ִתְמְּכרּו ִממָּכר לעמיתך או קנֹה מיד עמיתך 

אל תֹונּו איש את אחיו".   

על פי "אח ורע", בעריכת ציון עמיר, 

בהוצאת המרכזיה הפדגוגית לחינוך תורני משלים חמד"ת, 

מרכז לחינוך הדתי בישראל, 

המכללה הדתית למורים ע"ש הרא"ם ליפשיץ, מינהל החינוך הדתי

פלקטים  והכינו  "הגזל"  בנושא  העוסקים  חז"ל  מאמרי  או  אגדות  למצוא  נסו 
בנושא.
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

פרשיות אמור, בהר, בחוקותי, במדבר
הוראות:

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א)  
השאלות בפרשיות אמור, בהר, בחוקותי.  

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן.  המילים יכולות להופיע  ב)  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.   

שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג)  
בטבלה למילים לפי הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל בפרשת במדבר 

ביטוי לאנשים חשובים, נכבדי הקהל. 

פרשת אמור
1) ציין מום הפוסל את הכהן מלהקריב?  "לא יקרב איש עור או פסח או  א)  
חרם  או ________"  2) כיצד מפרש רש"י את המום הנקרא: שרוע? (רש"י 
"שרוע. שאחד מאבריו ________ מחברו עינו  יח)  ויקרא פרק כא פסוק 

אחת גדולה ועינו אחת ________ או שוקו אחת ________ מחברתה" 

ויקרא  (רש"י  בשרץ?   שנוגע  מי  את  המטמא  המינימלי  השיעור  מהו   (1 ב)  
2) מהו השיעור  ב- ________"  "בשיעור הראוי לטמא  ה)  פרק כב פסוק 
המינימלי המטמא את מי שנוגע באדם מת? (רש"י ויקרא פרק כב פסוק ה)  

"או באדם במת: אשר יטמא לו. כשיעורו לטמא וזהו כ-________"

ויקרא  למה זוכה מי שמשאיר לעני ולגר-לקט,שכחה ופאה כראוי? (רש"י  ג)  
פרק כג פסוק כב) "מעלין עליו כאילו ________ בית המקדש והקריב עליו 

קרבנותיו ________"

מהו הטעם שהכהן מניף את העומר שהוא ראשית הקציר ממחרת יום-טוב  ד)  
הראשון של פסח? (רש"י ויקרא פרק כג פסוק יא) "והניף. כל תנופה מוליך 
ומביא מעלה ומוריד. מוליך ומביא - לעצור ________ רעות. מעלה ומוריד 

– לעצור ________ רעים" 

                                                                              

פרשת בהר                                              
לדברים  בקשר  לכם"  הארץ  שבת  הפסוק:"והיתה  את  רש"י  מפרש  כיצד  א)  
פי  על  "אף  ו)   פסוק  כה  פרק  ויקרא  (רש"י  השמיטה?  בשנת  המותרים 

שאסרתים עליך לא ב-________ ולא  ב-________ אסרתים"   
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1) ממה מותר לאכול בשנת השמיטה? (רש"י ויקרא פרק כה פסוק ו)  "מן   ב)  
ה-________ אתה אוכל ואי אתה אוכל מן ה-________" 2)  (עיקר שפתי 
חכמים סימן ז) "שבות הוא לשון רשות כלומר מה שהוא רשות לכל אחד 

לאכול ממנו דהיינו ________ אתה אוכל"

1) מדוע שנת החמישים נקראת "יובל"? (רש"י ויקרא פרק כה פסוק י) "יובל  ג)  
הוא. שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה ומה שמה יובל 
שמה על שם תקיעת ________" 2) מה מציין את שנת היובל? (רש"י ויקרא 
י) "ושבתם איש אל אחזתו. שהשדות ________לבעליהן  פרק כה פסוק 

ואיש אל משפחתו תשובו. לרבות את ________"

איזה שני סוגי אונאות כתובים בפרשה? 1) (רש"י ויקרא פרק כה פסוק יד)  ד)  
"אל תונו. זו אונאת ________" 2) (רש"י ויקרא פרק כה פסוק יז) "ולא תונו 
איש את  יקניט  אונאת ________ שלא  על  הזהיר  כאן  איש את עמיתו. 

חבירו"

איזה עונש קיבל עם ישראל שלא שמרו על שנות השמיטה?  (רש"י ויקרא  ה)  
פרק כה פסוק יח) "וישבתם על הארץ לבטח. שבעוון שמיטה ישראל גולים... 

ושבעים שנה של גלות ________ כנגד שבעים שמיטות שביטלו היו" 

                                                                                                                                
פרשת בחוקותי

מהו ההבדל בין "אם-בחקתי תלכו" לבין "ואת-מצותי תשמרו"? (רש"י ויקרא  א)  
פרק כו פסוק ג) "אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים ________. ואת מצותי 

תשמרו. הוו עמלים בתורה על מנת ________ ולקיים" 

כו  פרק  ויקרא  (רש"י   (1 לשובע"?  לחמכם  "ואכלתם  הפסוק:  פירוש  מהו  ב)  
פסוק ה) "אוכל קימעא והוא מתברך ________" 2) (עיקר שפתי חכמים 
סימן ד) "וזו היא ברכה חדשה מלבד כי תהיה התבואה מרובה עוד תספיק 

________ ממנה לשבוע"  

את  ויקיים  בתורה  יעסוק  אם  ישראל  לעם  מבטיח  שהקב"ה  מהדברים  ג)  
ו)  פסוק  כו  פרק  ויקרא  (רש"י  בארצכם"  לא-תעבור  "וחרב   (1 המצוות. 
 (2 למדינה"  ממדינה  ארצכם   ________ לעבור  אפילו  לומר...  צריך  "אין 
ז)  פסוק  כו  פרק  ויקרא  (רש"י  לחרב"  לפניכם  "ונפלו  לפסוק:  הפירושים 
"לפניכם לחרב. איש בחרב ________" , (עיקר שפתי חכמים סימן ו)  "כי 
תפילום"   אתם  ולא  לחרב  לפניכם   ________ ונפלו  הכתוב  משמעות  כן 
( עיקר שפתי חכמים  והרביתי אתכם"  "והפריתי אתכם  3) פירוש הפסוק: 
סימן כ) "והפריתי אתכם זו רבוי המין ב-________ והרביתי אתכם... יהיו 

________ וגבורים"     
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פרשת במדבר

פרשיות נשא, בהעלותך, שלח-לך, קורח
הוראות:

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א)  
השאלות בפרשיות נשא, בהעלותך, שלח-לך.  

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן.  המילים יכולות להופיע  ב)  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.   

שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג)  
בטבלה למילים לפי הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל ביטוי ממסכת 
מקנאה  או  התנצחות  יצר  מתוך  הבאים  והתנגדות  לחילוקי-דעות  אבות 

ושנאה כמו של קורח ועדתו. 

פרשת נשא
1) ציין את שלשת מחנות בני-ישראל בזמן שחנו עם אוהל-מועד במדבר  א) 
סיני. (רש"י במדבר פרק ה פסוק ב)   "שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן תוך 
הקלעים היא מחנה ________. חניית הלוים סביב...היא מחנה ________. 
ומשם ועד... לכל ארבע הרוחות היא מחנה ________" 2) להיכן משולחים 
הצרוע, הזב, וטמא לנפש כדי שלא יטמאו את המחנה? (רש"י במדבר פרק 
ישראל  במחנה  מותר  הזב   .________ חוץ  נשתלח  "הצרוע  ב)  פסוק  ה 

תורזוחעצרנהארא

וכותבהרותבלכור

ויעמבמיקזחשיחו

שגקהשהרפושמלוכ

רדטנמפנוממוהתה

וונאוקאורקרדטכ

עלההררטעמהזבלע

בבהדעהיכרדירלד

נברפסמתובשתייש

הלוהערממצעמממה

                                                          5 אותיות                     4 אותיות
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ומשולח מן  ה-________ (מחנה שכינה, מחנה לויה) וטמא לנפש מותר 
אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל ________"

כיצד יענש מי שלא יתן מעשרות משדהו לכהן? וכיצד יבוא על שכרו מי  ב)  
"מי שמעכב  י)  (רש"י במדבר פרק ה פסוק  שיתן מעשרות משדהו לכהן? 
נותנן... סוף שאין שדהו עושה אלא ________ מעשרה  ואינו  מעשרותיו 
שהיתה למודה (רגילה) לעשות. איש אשר יתן לכהן מתנות הראויות לו. לו 

יהיה ________ הרבה"

במה זוכה אשה שבעלה חשד כי בגדה בו ולבסוף התברר שהבעל טעה?   ג)  
(רש"י במדבר פרק ה פסוק כח) "ואם-לא נטמאה האשה בסתירה זו... ונקתה 
ממים המאררים ולא עוד אלא "ונזרעה ________" אם היתה יולדת בצער 

תלד ב-________ אם היתה יולדת שחורים יולדת ________"  

נשיאי  של  תפקידם  היה  מה  ישראל?   נשיאי  נקראו  שבו  נוסף  שם  ציין  ד)  
  .________ נשיאי  "הם  ב)  פסוק  ז  פרק  במדבר  (רש"י  במצרים?  ישראל 
שהיו ________ עליהם במצרים והיו מוכים עליהם שנאמר:"ויכו שוטרי 

בני-ישראל". 

פרשת בהעלותך                                              
מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? (רש"י במדבר פרק ח פסוק  א)  
ב) "לפי שכשראה ________ חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה 
עמהם בחנוכה לא הוא ולא ________. אמר לו הקב"ה:חייך שלך גדולה 

משלהם שאתה ________ ומיטיב את הנרות"   

הטעם  ומהו  יט?  פסוק  ח  פרק  בבמדבר  ישראל"  "בני  כתוב  פעמים  כמה  ב)  
לכך? (רש"י במדבר פרק ח פסוק יט) "ואתנה וגו. ________ פעמים נאמר 
בני ישראל במקרא זה להודיע ________ שנכפלו... כמנין חמשה חומשי 

תורה"          

במסעותיהם?  לנוע  והוראות  סימנים  בני-ישראל  מקבלים  היו  מי  על-פי  ג)  
(רש"י במדבר פרק י פסוק ב) "...נמצאת אתה אומר על פי שלשה היו נוסעים 

על פי הקב"ה ועל פי ________ועל פי ________"   

יעבוד  ומעלה  וחמש  עשרים  מבן  לוי  שכל  כתוב  ח  פרק  במדבר  בחומש  ד)  
באוהל-מועד ובחומש במדבר פרק ד כתוב: "מבן שלשים שנה". כיצד רש"י 
מישב זאת? (רש"י במדבר פרק ח פסוק כד) "...הא כיצד? מבן עשרים וחמש 

בא ללמוד הלכות ________ ולומד חמש שנים ובן שלשים עובד"    

                                                                                                                                  
פרשת שלח-לך

מדוע נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? (רש"י במדבר פרק יג פסוק ב)   א)  
"לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו  

 "________
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איזה סימן נתן משה רבנו למרגלים כדי לדעת אם העם היושב בארץ חזק  ב)  
או חלש? (רש"י במדבר פרק יג פסוק יח) "סימן מסר להם אם  ב-________  
יושבין חזקים הם שסומכין על גבורתם ואם בערים ________ הם...חלשים 

הם"  

מי מהמרגלים הלך להתפלל בחברון כדי שלא יושפע מחבריו להוציא את  ג)  
דיבת הארץ? (רש"י במדבר פרק יג פסוק כב) "ויבא עד חברון. ________
להיות  לחבריו  ניסת  יהא  שלא  אבות  קברי  על  ונשתטח  שם  הלך  לבדו 

בעצתם"

איזה דיבה הוציאו המרגלים על מה שראו בארץ כאשר הדבר שהתלוננו  ד)  
עליו פעל לטובתם? (רש"י במדבר פרק יג פסוק לב) "אוכלת יושביה. בכל 
מקום שעברנו מצאנום קוברי ________. והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם 

באבלם ולא יתנו ________ לאלו"

פרשת קורח

תורצוצחמירט ושבל

תורוצבהניכשנרהא

מינבלתוטמהקילדמ

פרחמהשמדחאמחשלע

רימשתקכלחזובבוב

זושלה לניארסתטיו

יחהיבמשמשערנוהד

מנוממממיתממיתשה

לארשינלוכלהניכש

                  5 אותיות               5 אותיות         3 אותיות         4 אותיות
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חודש אייר
1.   פרח ליום העצמאות כחול-לבן עומד על השולחן

פרח זה יכול להתאים לכל חג בהחלפת הצבעים. 
 

לחתוך את החלק הישר של בקבוק שתייה קלה בגובה 15 ס"מ   �
בערך.

לחתוך לרצועות כמעט עד סוף הבקבוק.  �

כל  ולכופף  ס"מ   ½ של  ברוחב  תחתית  להשאיר   �
רצועה החוצה מהבקבוק, ולפתוח כמו פרח.

לארץ- השייך  חפץ  חתוכה  שלא  לכוסית  להכניס   �
ישראל כמו: אבן יפה, פרח יפה, בול של א"י, משהו 
שהתלמיד אוהב מהארץ - ומגישים למי שאוהבים 
המתנה  את  לכסות  אפשר  אחים.  להורים,  לחבר,   -

בפנים עם נייר קרפון או צלופן מקומט.

אפשרות 2

כך  בקצוות  ומדביקים  כחול  בצבע  דוד  מגן  גוזרים  הרצועות  של  בקצוות   �
שמתקבל פרח פתוח עם מגן דוד בקצה.

חג עצמאות שמח

חג עצמאות שמח
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אפשרות 3

צובעים חלק מהרצועות בצבע כחול או לק כחול לצפורניים.  �

אפשרות 4

מתאימה לכל חג, מסיבה או אירוע.  �

מכניסים ספוג לכוסית ומסדרים כמה פרחים או קוצים.  

2.   קישוטי מגן דוד מניירות ומעיתונים
ליום ירושלים ויום העצמאות 

 

החומרים:

(הנייר  ג'ורנלים  עדיף   - עיתונים   �
יותר עבה)

� צבע כחול/לבן

� דבק פלסטי

� מהדק

חג עצמאות שמח

חג עצמאות שמח
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ההכנה:

מגלגלים נייר עיתון לגליל - מתחילים מהפינה.  �

� מקבלים גליל - מדביקים את הקצה

שקיבלנו  הגליל  את  מקפלים  קטן  דוד  מגן  רוצים  אם   �
גודל  יהיה  שקיבלנו  המשולש  כאורך  אחד.  למשולש 

המשולש.

אם רוצים מגן דוד גדול - עושים לכל משולש 2 גלילים.   �
סוגרים בעזרת דבק בקצוות ומכניסים אחד לתוך השני.

מכינים עוד משולש דומה ומעמידים אחד על השני. מהדקים   �
בכל ששת החיבורים.

צובעים חצי בכחול וחצי בלבן.  �

יחד אחד  גלילים   3 יותר, מחברים  גדול  דוד  מגן  רוצים  אם   �
השני.  הגליל  לתוך  הנכנס  לחלק  דבק  מורחים  השני,  לתוך 

פשוט מקמטים אותו, מכסים בדבק ומכניסים לגודל הרצוי.

אפשר להשחיל את המגיני דוד על חוט   �
כיתה,  אבות,  בית  כנסת,  בית  ולקשט 

מתנ"ס וכו'. 

   

להתחיל 
מכאן

1- מתחילים לקפל מהקצה

 2- מגלגלים לגליל

 3- מחברים שלושה גלילים
ומקפלים למשולש, מדביקים בקצוות

4 - מהדקים במהדק

5 - צובעים בכחול ולבן
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3.  פרחים לחודשי אייר-סיוון
בחודש אייר-סיוון יש חגים שאנחנו מחפשים קישוטי כחול-לבן ולכן גם אנו 

מכינים פרחים לאירועי חודשי אייר-סיוון.

בחודש סיוון - בחג השבועות מקשטים בשלל צבעים.

החומרים:

� 2 בקבוקי פלסטיק של שתייה קרה - אחד גדול ואחד קטן.

� לורדים.

� דבק פלסטי.

� מספריים, סכין חיתוך.

� חרוז גדול.

ההכנה:

חותכים בערך לרבע את הבקבוק הגדול, משתמשים בחלק העליון.  �

� מציירים עליו עלי כותרת וגוזרים במספריים. 

� כנ"ל עושים עם הבקבוק הגדול ומקשטים בלורדים.

� מכניסים בקבוק לתוך בקבוק ומדביקים.

הערה:

ליום ירושלים וליום העצמאות אפשר לקשט בכחול-לבן.

לשבועות אפשר לקשט צבעוני.

בבבבווקוקוק
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4.   קישוטי כדורי נייר צבעוני
ליום ירושלים וליום העצמאות.

החומרים:

� נייר כחול-לבן.

� נורות צבעוניות.

ההכנה

� מקפלים ל-4 נייר משי - מקבלים מלבן גדול.

כמו   - פעמים  כמה  לצד  מצד  אותו  מקפלים   �
אקורדיון - מתקבלת רצועה ארוכה.

קושרים אותם בחוט באמצע.  �

עלה  בצורת  הקצוות  את  גוזרים  שקושרים,  לאחר   �
כותרת ויש הרבה כפולים, לכן אפשר לגזור כמה יחד.

וכל מניפה פותחים  כמו מניפה  לאחר מכן פותחים   �
ל-4 ומתקבל כדור של פרח.

כגבעול.  מקטרות  מנקה  או  שיפוד  להכניס  אפשר   �
אפשר לתלות עם החוט שקשרנו.

הערה: 

ככל שנכניס יותר נייר נקבל כדור יותר מלא, שנפתח כמו בלון. אפשר להכין זאת 
מניירות עיתון ולאחר מכן לצבוע אותם.
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חג השבועות
פרחים לשבועות   .1

הכנה קלה ופשוטה - מתאים לכל גיל.
החומרים:

או  בריסטול,  נייר  לפרח),  הרצוי  (בצבע  צבעוני  מלבן   �
קרפון.

מספריים.  �

דבק פלסטי.  �

תלוי  הגודל   - בערך   20X30 פוליו  נייר  בגודל  מלבן   �
בגודל הפרח הרצוי - (הגודל הנ"ל הוא בינוני).

שיפוד.  �

נייר ירוק לעלים.  �

הכנה קלה ופשוטה:
סביבו  גלגול  ידי  על  הירוק  בנייר  השיפוד  את  עוטפים   �

ומדביקים למעלה ולמטה בקצוות.
מקפלים את הנייר לשניים ומקבלים מלבן.  �

גוזרים רצועות מהצד הפתוח ומשאירים בערך 1 ס"מ לא גזור   �
בסוף הרצועה. הרצועות לא חייבות להיות מדויקות כך שזה 

מתאים לכל גיל.
הנייר   - הסגורות  הקצוות  את  ומגלגלים  מספריים  לוקחים   �

מתעגל לכל צד.
� מגלגלים אותו סביב השיפוד צפוף ומדביקים את הקצה.

� מכסים בערך 2/3 מהשיפוד.
גוזרים משולשים ארוכים כעלים ומדביקים על השיפוד.  �

� תוקעים לתוך עציץ או אגרטל.
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2.   כרטיס לשבועות - חג מתן תורה

החומרים:

� נייר צבעוני - רצוי בריסטול.

� מספריים.

� צבעים.

� מדבקות.

ההכנה:

� חותכים את הבריסטול למלבן בגודל הרצוי - העיקר שיהיה מלבן.

� מקפלים אותו לחצי במדויק ומקפלים פעם נוספת - כל קצה לצד הנגדי.

פותחים אותו לשניים. בצד הסגור מציירים חצי לוח הברית וגוזרים על הציור.   �
יש להשאיר 1 ס"מ מכל צד (לא לגזור עד הסוף).

לכתוב עליו את אותיות ה-א-ב.  �

עשרת  את  יכתבו  שעליו  יותר  גדול  לוח  להכין  אפשר  הבוגרים  לחניכים   �
הדיברות.

� בצד השני לקשט.

או  עליהם  מקבלים  הם  דיבר  איזה  לכתוב  אפשר  יותר  הבוגרים  לחניכים   �
ברכה.

א
ב
ג
ד
ה

קיפולקיפול

צד סגור

מציירים בצד הסגור
חצי לוחות הברית

גוזרים ומשאירים את 
הצד המקופל לא גזור

א
ב
ג
ד
ה
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בל תשחית

האכלת ציפורים - בל תשחית
להאכלת  מיתקן  להן  נכין  ולטייל.  לקנן  הציפורים  יוצאות  אייר  בחודש 
ציפורים משאריות הלחם שנשאר מארוחת הבוקר/הצהריים ובהזדמנות זו 
נלמד את הילדים את מצוות בל תשחית שלא לזלזל בלחם ולא לזרוק אותו 

- יש מי שנהנה ממנו.

החומרים:

שאורזים  מהרשת  (אפשרי  ניילון  רשת   �
תפוחי-אדמה).

חוט ברזל.  �

ההכנה:

� מכינים מהחוט ברזל ספירלה בחצי עיגול למיתלה.

� עוטפים ברשת הניילון ומשאירים בשני הצדדים מקום להכניס את הלחם.

� תולים שלט בל תשחית, תולים על העץ והציפורים באות לגינות ליהנות. 

רעיונות נוספים להאכלת ציפורים

סלסלות מפלסטיק כלשהן אפשרי סלסלות של תותים (זו העונה).  �

� חוטי ברזל לקשור ידית.

� לכתוב בל תשחית.

� להכניס שאריות לחם מארוחות.

� לתלות על העץ / הגדר.

ולראות  לתצפית  מרחוק  � לעמוד 
כמה ציפורים הגיעו לאכול.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
 DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

המתפתחת במרפ"ד התורני. 

פרטים בטל': 02-5601302.

 

א. חגי אייר

DVD  (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית) - מבחר
.DVD-עמוד האש" ו"ארץ מולדת", "תקומה" (סדרות) ב"  �

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

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

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

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

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

השיבה לארץ המובטחת - סרט ארכיון - טלוויזיה כללית.  �

עץ או פלסטין - סרט ארכיון - טלוויזיה כללית.  �

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

אקסודוס - 2009 - סרט תיעודי על ההעפלה.  �

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

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

תקופות  דרך  וארץ  עם  בין  הגדולה  האהבה   - ארץ-ישראל  של  סודה   �
ירושלים  שיחרור  עד  הרבות  המלחמות  הממושכת,  השממה  הפריחה, 
והבעיות האקטואליות - הרצאתו של הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזוית 

שונה.

לול - אורי זוהר ואריק איינשטיין מדגימים בדרך היתולית בעיה רצינית   �
- בעיית דעות קדומות.
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תעלומת כג יורדי הסירה - טלוויזיה כללית.  �

.BBC -  סיפורו של אלי כהן  �

הסיפור האמיתי: האיסלאם והשקפותיה בעולם - טלוויזיה כללית.  �

�  תיאום כוונות.

�  פרפר נחמד - לטייל בארץ-ישראל.

סרטים ליום הזיכרון לחללי צה"ל  - אגדת הל"ה - הם לא יתלו אותנו-   �
רועי קליין - הקרב על החרמון - דקר.

עליית יהודי אתיופיה - יציאת אתיופיה - מבצע שלמה ועוד.  �

סרטים ציוניים - חיי היהודים בארץ ישראל.  �

סרטים ציוניים - חולמים ומגשימים.  �

סרטים ציוניים - בונים ולוחמים.  �

צמות - על העלייה מעיראק - עלילתי.  �

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

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

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

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

מתקפה באנטבה - מבצע יהונתן (תעודי).  �

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

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

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

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

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

הדרך  על  המאבק  העתיקה,  לעיר  הפריצה  ירושלים,  של  סיפורה   �
לירושלים, שישה משירי ירושלים.

מלחמת ששת הימים - ירושלים, שישה ימים בירושלים, אם אשכחך.  �

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

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

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

לתרבות  האגף  של  האור-קולי  בקטלוג  נמצא  נוסף  חומר  של  פירוט    �
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) - חשיבותו של ספר התורה, דרכי הכנתו,   �
כתיבתו ושימושו.

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

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

חפץ חשוד ת"ת מורשה.  �

לומד תורה.  �

איך עושים תפילין.  �

דין תורה בעולם העסקים כן או לא.  �

שניים אוחזין - סוגיות תלמודיות.  �
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המשכן - בית המקדש.  �

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

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

שלוש הרגלים – (כל הגילים) – (ר) – פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.  �

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

ומיסטית הקשורה לתולדות עם ישראל (שירות הסרטים הישראלי).

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

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

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

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

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

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

ובגישה לסביבתם אך מטרתם אחת היא - לימוד תורה (נהורה).

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

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

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

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

חגי ישראל (ר).  �

משא ומתן באמונה – (חטיבת ביניים) – (כ.ר.) (מושגים ביהדות) – הלכות   �
משא ומתן.

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

חגים ומצוות – (חטיבת ביניים (ר).  �

סוגיות בהלכה – (חטיבת ביניים) - הדגמת מקרים שונים של היזק כאשר   �
שניים הולכים זה לקראת זה (פנטומימה ((מרכז מלטון).
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מונחים בתלמוד - (קטעים מתוכניות  "שניים אוחזין").  �

שבועות – (שיחה עם הרב מרדכי אלון).  �

חידוני תנ"ך – מבחר תוכניות מפיצוחים וחידון התנ"ך העולמי.  �

מיפגשי בראשית – סידרה  בפרשת השבוע - בהמחזה.  �

שבעים פנים – סידרה בפרשת השבוע – ירון לונדון.  �

מבראשית – סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון.  �

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

שבוע טוב – (על-יסודי) – לימודי תורה לנשים (דיון) (הטלוויזיה הכללית).  �

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

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

קישורים לחג השבועות (בעברית)

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

 ה נ ל ט ל א  תוע ו ב ש

 ר ב   ה י ר ו פ ל ב   י ס

 נ י ב ר   ח ת נ   ר מ ת ק

   א ח ו ד   י   ת ו ש ר  

 ס   ל ת   ב ק נ   נ ו   ח

 פ ק ו   ר ז   ח ב   פ י ג

 י   מ י מ י ה ת ר ש ע   מ

 ר ח   א ב כ ו כ ר ב   מ ת

 ת ו ק פ נ   ש   ה י נ ת נ

 ה ר ו י   ז ע ל   ר ו א ת

 ע ב ש   ש נ   ה מ   ד ר ו

 מ   ר ב א   נ   נ ש ע   ר

 ר מ   ר י י א ב ח כ   א ה

   כ ס   ה ר ו ד מ   ד ז  

 א ב י ש   א ר י   פ ו ל א

 ת י ב ה ר ה   ד מ ח ת א ל
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פתרון לפרשיות החודש

פתרונות - פרשיות: אמור, בהר, בחוקותי, במדבר
פרשת אמור: א) 1) שרוע  2) גדול, קטנה, ארוכה   ב) 1) כעדשה  2) זית  ג) בנה, 

בתוכו  ד) רוחות, טללים   

ג) 1) שופר  2)  פרשת בהר: א) אכילה, הנאה ב) 1) שבות, שמור  2) הפקר   
חוזרות, הנרצע ד) 1) ממון  2) דברים   ה)  בבל

פרשת בחוקותי: א) בתורה, לשמור  ב) 1) במעיו  2) המעט  ג) 1) דרך  2) רעהו, 
מעצמם  3) מספר, חזקים  

פרשת במדבר:  הפתרון: קרואי-העדה  (במדבר, פרק א פסוק טז) 

פתרונות - פרשיות: נשא, בהעלותך, שלח-לך, קורח
פרשת נשא:  א) 1) שכינה, לויה, ישראל   2) לכולן, שתים, שכינה  ב) אחד, ממון  

ג) זרע, ריוח, לבנים ד) המטות, שוטרים 

משה,  ג)  חבתן    חמשה,  ב)  מדליק    שבטו,  אהרן,  א)   בהעלותך:   פרשת 
חצוצרות  ד) עבודה

פרשת שלח-לך:  א) מוסר ב) פרזים, בצורות ג) כלב  ד) מתים, לב

אבות  (מסכת  שמים  לשם  שאינה  מחלקת  המתקבל:  הביטוי  קורח:   פרשת 
פרק ה משנה יז)

 חג שמח!


