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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון     
(אירועים ואתרים)

חודש אייר
הקדמה

למניין  השני  והחודש  מתשרי  החודשים  למניין  השמיני  החודש  הוא  אייר 
החודשים מניסן.

בית  לבניית  בקשר  מופיע  זה  שם  זיו.  בשם  במקרא  נקרא  אייר  חודש  בנוסף, 
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 
זה, הבא  בחודש  בעולם  בא להדגיש את האור המיוחד שישנו  והוא  זיו)  (כמו 

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

ולהעלות את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

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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ד באייר (הוקדם) - יום העצמאות למדינת ישראל. 

תש"ח  באייר  ה  ביום 
מועצת  החליטה   (1948)
מדינה  הקמת  "על  העם 
בארץ-ישראל".  יהודית 
לאומית  תחייה  רוח 
יהדות  את  סחפה 
העולם בעיקבות הקמת 
הזינה  אשר  המדינה, 
האמונה  את  וחיזקה 
עם  ה'  שכרת  בברית 
העם היהודי. לפני הקמת 
כששלטונות  המדינה 
הגבילו  הבריטי  המנדט 
עליית  את  ביותר 
לארץ-ישראל,  היהודים 
בוצעו על ידי המחתרות 
- ההגנה ואצ"ל - מבצעי 
שבהם  נועזים,  העפלה 

אירגוני  הבריטי.  השלטון  רשיונות  ללא  עולים,  אלפי  לארץ  הובאו 
המחתרת ניסו, כל אחד בדרכו, לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. ב-יז 
בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) נתקבלה בעצרת האומות המאוחדות 
גל  גאה  ההחלטה,  בעקבות  ריבונית.  יהודית  מדינה  הקמת  על  החלטה 
של התלהבות והתעוררות בקרב יהודי הארץ והעולם. כנופיות הערבים 
פתחו במאבק מזויין נגד החלטת האו"מ, במעשי רצח ובהתנפלויות על 
ערים ויישובים יהודיים. אחרי ה באייר המאבק הפך למלחמה נגד צבאות 
חודשי המלחמה  בתום  היהודי.  היישוב  ערב שניסו למחוק את  ארצות 
עצמאות  נקנתה  וכך  ערב  צבאות  עם  הנשק  שביתת  הסכמי  נחתמו 

מדינתנו בדם רב.

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 "בדרך רחוקה" 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.
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שפעל  ישראלי  מרגל   – כהן  אלי   - שנה   50 לפני   –  (1965) תשכ"ה  באייר  טז 
בסוריה, מוצא להורג לאחר שנתפס.

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

להחזיר את גופתו הביתה.

אלי כהן נולד במצרים בשנת 1924, שם פעל במסגרת התנועה הציונית. 
נאלץ  אבל  אלכסנדריה  באוניברסיטת  הנדסה  בלימודי  התחיל  הוא 
לפרוש מלימודיו בשל התגברות האיבה כלפי היהודים במצרים לאחר 
מלחמת השחרור. אלי 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 כהן את עיקרי דת האיסלם ואת עיקרי הדברים 
שעליו לדעת כאיש עסקים הבא מבואנוס איירס. אלי כהן נטמע בקרב 
הקהילה הסורית והלבנונית בבואנוס איירס, הכיר את מנהיגיה והצטייד 
השלטון  למוקדי  לחדור  לו  לסייע  היו  שעתידים  המלצה,  במכתבי 
בדמשק. המידע שסיפק למדינת ישראל הוביל להצלחות רבות לצה"ל 

במלחמת ששת הימים.

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 
בר-כוכבא  בו  נחל  אחרת  דעה  ולפי  בר-כוכבא  מרד  בו  פרץ  או  השני) 

ניצחון מסוים במלחמתו ברומאים. 



8

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

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) ובנו 
רבי אלעזר מן המערה שבתוכה הסתתרו מהחיילים הרומאים שביקשו 
את נפשם, בגלל ששמרו על יהדותם בלימוד התורה. ב-לג בעומר נישא 
ולפיכך  זה  רשב"י. לראשונה, נמצא בקבלת האר"י שרשב"י נפטר ביום 
מיוחד  תיקון  נערך  על-פיו  לזכרו.  ללמוד  ימים"  "חמדת  בספר  נקבע 
הספרדים  נהגו  התשע-עשרה  המאה  מראשית  וביום.  בלילה  ללימוד 
ובריקודים  בשירה  תורה  ספר  בעומר,  לג  בערב  למירון,  להוליך  בצפת 
תחת חופה מקושטת. כיום, בנוסף לעלייה לקברו של רשב"י עורכים גם 
את טקס החאלקה והוא לספר את בניהם לראשונה בהגיעם לגיל שלוש. 

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 

נכנסה לכוננות וערכה גיוס מקיף. הוקמה ממשלת אחדות לאומית.

עם פרוץ המלחמה, שנמשכה שישה ימים בלבד, פרצו חילות צה"ל את 
המערך המצרי, הגיעו עד תעלת סואץ וכן כבשו את יהודה שומרון והגולן.

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

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 
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. 
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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. בשנת 
2007 הוקמה 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. 

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

אנדרטה לזכר אנשי העדה האתיופית שנפטרו בדרכם לישראל
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חודש סיוון
השלישי  והחודש  תשרי  מחודש  החודשים  למניין  התשיעי  החודש  הוא  סיוון 

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.
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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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בדרך האתרים מס‘ 63
 חידון אייר-סיוון תשע"ה
  ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 5 שאלות יזכה בפרס.

בחשכת  עמנו  היה  מצוי  שנים  ואחת  שבעים  לפני  באביב.  אנו  מצויים  וכבר 
השואה אבל את יישוב ארצנו לא זנח. וכך גאים אנו להציג את היישובים הבאים:

מוראות המלחמה מלווים אותי. היישוב מקים מערכת חצי-צבאית לקראת    .1
הבאות - פלוגות מחץ - פלמ"ח - בנות ובני הארץ לומדים לאחוז בקשת. 
חלקם הם בוגרי בית ספר חקלאי שיהודי טוב תרם להקמתו. לרגלי הר תבור 
הוקמנו. את מס הדמים במלחמת השחרור שילמנו עם נפילתם של שבעה 

מחברינו..

תנועות  היו  בארץ  יישובים  להרבה  השואה.  מולדת   - נולדנו  בגרמניה    .2
מיישבות שעזרו ותמכו בכל דרך אפשרית. אבל לנו לא היה הלוקסוס הזה. 
אפילו מציבורים שהיו אמורים ליתן לנו יד, לא שבענו נחת, וגם לא מעודף 
אהבה. דמותו של מאור גדול האירה את דרכנו ולכן את שמו, וליתר דיוק שם 

ספרו, קבענו כשם יישובנו. בסמוך לנו הנקודה שהוקמה בידי הביל"ויים.

כמה  שנולדנו  היא  האמת  כי  להודיע,  אותנו  מאלצת  הנאות  הגילוי  חובת    .3
כחוות  הוקמנו  שמש  לבית  מצפון-מערב  קילומטרים  כ-5  ובכן,  פעמים... 
ויקטעו את סיפורנו בשנת 1929.  בני דודנו  ויבואו  וזאת ב-1912.  פועלים, 
ויבואו  כורדיסטן שידעו לסתת.  ב-1944 עלו על הקרקע משפחות מעולי 
אותם בני דודים ויניסו את עולי כורדיסטן. עם החזרה למקום נמנו עולים 

מבולגריה. ונוסיף רמז: בשמנו מסתתר, בתוספת האות ו', מלך החיות.

הרחוקים ההם מחבלי  בימים  על אחינו שהגיעו  אור  נקודה המטילה  עוד    .4
הארץ המצויים כיום בידי הרצחנים שבסוריה ובעיראק הוא כפרנו, השוכן 
מיקומו  על  מעיד  שמו  מירושלים.  הגיעו  מקימיו  ליקנעם.  מאוד  בסמוך 

בקרבת העמק הגדול בארצנו הקטנה.
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זמן  הרבה  במשך  היינו  נגב).  הזה  לאזור  קראו  ההם  (בימים  הנגבה.  ונרד    .5
היישוב הדרומי בארץ, למי שתהה אם ההיסטוריה חוזרת יקרא את סיפורו 
של יישובנו ואת ה'טיפולים' שקיבל מבני המדבר האצילים - ויחכים. הורות 
לעובדה זו נולדנו וגם נקטפנו כמה פעמים. היינו חווה חקלאית לפני מאה 
ושתיים שנים. מלחמת העולם הראשונה הרסה אותה ורק עם סיומה נפתח 
אחינו   - נחשתם  נכון  אכן,  בוניה?  היו  מי  נא  נחשו  בתולדותיה.  חדש  דף 
מכורדיסטן. "דלותם זועקת וניכר בהם כי שכניהם הטובים, הבדואים, בזזום 
ככלי ריק" - כך כתב אהרן אהרונסון באותם ימים. ב-1929 נהרסה כליל בידי 
השומר  ...תנועת  ויהרסוה.  המזרח  אבירי  ויבואו  ושוקמה,  נבנתה  השכנים. 
הצעיר פתחה את הדף החדש לפני 71 שנים. והוא הפך גם לבסיס הביטחוני 
ונפוץ לבנות בימים  לכל האזור. למה נאריך? שם היישוב היה שם מקובל 

ההם...

אנו לרגלי הגולן שהסורים בעטו בנו, עד לתבוסתם במלחמת ששת הימים.    .6
רק  החולה.  היה  משפחתם  ששם  הביצות  בנו  התעללו  הסורים  לפני  אבל 
עקשנות שאבן מסוימת מתארת אותה: היא-היא שמנו החזיקתנו לאורך כל 

הדרך. יש המעירים לנו ששמנו הוא גם חלק מביטוי הקשור בגואלנו.

הכתובת למשלוח התשובות:

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

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 58

קיבוץ רביבים - עלה לקרקע בשנת תש"ג (1943). בשם תל צופים כאחד   .1

משלושת המצפים בנגב (גבולות, רביבים, בית אשל). 

מדיניות הספר הלבן באותה תקופה לא איפשרה הקמת יישובים יהודיים   

בנגב ולכן הוקמו המצפים תחת מסווה של תחנות מחקר חקלאיות. את 

השם נתן לקיבוץ מנהיג תנועת העבודה ברל כצנלסון. רביבים היה שמו 

של ביטאון שהוציא הסופר יוסף חיים ברנר (מחלוצי הספרות העברית 

קיבוץ  בקרבת  נמצא  המצפה  הקיבוץ.  של  שמו  גם  ומכאן  המודרנית) 

רביבים ונחשב היום לקיבוץ הישן. כשהוקם היה היישוב היהודי הדרומי 

ביותר בארץ ישראל. להקמתו הייתה גם חשיבות אסטרטגית בתקופת 

המרד  לאחר  כאשר  בנגב,  היהודית  הנוכחות  הגברת   - הבריטי  המנדט 

הערבי מנעו חוקי המנדט מן היהודים רכישת קרקעות במרבית שטחי 

ארץ ישראל. בעקבות הקמתו, נכלל הנגב בתוכנית החלוקה של ועדת 

אונסקופ ובעקבות זאת בהחלטת האו"מ על חלוקת הארץ. כיום משמש 

עמדות  האתר  בקרבת  נמצאים  בנוסף,  כמוזיאון.  רביבים  מצפה  מבנה 

סכרים,  בשלמות,  כמעט  שהשתמרו  השחרור  ממלחמת  קשר  ותעלות 

בריכת השקייה ומנחת מטוסים - כל אלה משמשים כמוזיאון פתוח.

(כפר  מחולה  היאחזות  בבקעה  הוקמה  הימים  ששת  מלחמת  תום  עם   .2

היום). מיקומו בצפון הבקעה, כ-7 ק"מ דרומית לבית-שאן.  מחולה של 

קרבתו  מפאת  מחולה  שמו  הירדן.  בבקעת  ראשונה  נח"ל  היאחזות 

ליישוב המקראי אבל מחולה המזוהה עם תל אל חילו - מוזכר במקרא 

כמקום הולדתו של אלישע, כעיר הנמצאת בין בית-שאן ליקנעם במחוז 

החמישי בתקופת המלך שלמה וכן בציר המרדף של גדעון השופט אחר 

המדיינים במנוסתם לעבר הירדן המזרחי.

- מזרחית לתל  (עין א-סולטאן)  נמצא מעיין אלישע  דרומית ממחולה   

יריחו. שמו העברי מבוסס על המסורת שבמקום זה נעשה נס ריפוי מי 

יריחו על ידי אלישע הנביא (ראו ספר מלכים ב:ב:יט-כב).

זרועה - הוא מושב דתי בנגב הצפון-מערבי בסמוך לעיר נתיבות ובסמוך   .3

ונקרא  מרוקו  יהודי  ידי  על   1953 בשנת  הוקם  היישוב  עזה.  לרצועת 

בתחילה שובל. מקור שמו מירמיהו "זכרתי לך חסד נעוריך... לכתך אחרי 

במדבר בארץ לא זרועה". 
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גדרה.שהוקמה  היא  הומושבה  שֹורק.  נחל  איזורית  מועצה  הוא  האיזור   .4

בחסות הרב יחיאל מיכאל פינס. מקור השם גדרה בתנ"ך (דברי הימים 

א:ד:כג) - המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה... גדרה ממוקמת כ-10 ק"מ 

מדרום לרחובות. המושבה הוקמה על ידי קבוצת הבילויים בשנת 1884. 

גדרה נחשבת ליישוב שקליטת העלייה בו התרחשה בהצלחה. במסגרת   

מבצע על כנפי נשרים הגיעו למושבה יוצאי תימן אשר הפכו במרוצת 

השנים להנהגת המקום. בגדרה קיים מוזאון הבילויים.

מרחביה הוא קיבוץ בעמק יזרעאל, כ-2 ק"מ מזרחה מעפולה לרגלי גבעת   .5

המורה. בתחילה התנחלו במקום חברי הקואופרציה של אופנהיימר. 

בשנת 1911 קמה התיישבות יהודית  ונתפרקה ב-1918. קבוצות פועלים   

שידע  עובדים  מושב  הוקם   1924 בשנת  במקום.  להאחז  ניסו  שונות 

בתחילה שנים קשות של הקמת משק חקלאי. המקום הפך למקלט עבור 

בני נוער רבים הפזורים בכל הארץ. באתר ההיסטורי של הקואופרציה 

הוקם מוזיאון "החצר הגדולה" המציג את תולדותיה של מרחביה.

לשער  מזרחית  ק"מ  כ-5  נמצא  יהודה  בהרי  שיתופי  מושב   - שורש   .6

וכ-11 ק"מ ממערב לירושלים. מקור שמו של המושב הוא הכפר  הגיא 

סאריס  העצמאות.  למלחמת  עד  באזור  ששכן  סאריס  העויין  הערבי 

מוזכרת בתרגום השבעים ברשימת הערים בנחלת שבט יהודה. המושב 

ששמה  "להגשמה"  מהתנועה  מרומניה  עולים  בידי   1948 בשנת  נוסד 

ישראל. הקבוצה עלתה באופן  יהודי בארץ  יישוב  - הקמת  לה למטרה 

עצמאי לאחר מלחמת העולם השנייה. משהגיעו ספינותיהם של חברי 

הקבוצה לחיפה, הם נתפסו על ידי הצבא הבריטי והועברו למחנה מעצר 

בקפריסין והועברו לעתלית, וזכו לעלות לאחר שחרור המחנה בעתלית 

בידי ה"הגנה". כיום שורש משמש כמלון דירות וכפר גמלאים.

דתי  קהילתי  ויישוב  התנחלות   - צוף  נווה  או  חלמיש  הוא  היישוב  שם   .7

מודיעין.  לעיר  מצפון-מזרח  ממוקם  חלמיש  בנימין.  הר  מערב  באזור 

ההתנחלות הוקמה בכ' בחשוון תשל"ח (1977) על ידי גרעין דתי בשם 

"נווה צלח" במבנה המשטרה המנדטורי  וגרעין חילוני בשם  "נווה צוף" 

גרעין.  לכל  נפרדים  זמניים  יישובים  להקמת  בהמתנה  סאלח  נבי  של 

שנים.  מספר  במשך  מוזנח  היה  אך  הגבול  משמר  את  שימש  המבנה 

בתנאים הקשים הגרעין הדתי המשיך להתיישב במקום. ועדת השמות 

הממשלתית התנגדה לקריאה ליישוב על שם הגרעין נווה צוף והוענק 

ליישוב השם חלמיש.
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חפציבה - הוא קיבוץ השוכן בעמק חרוד על גבול עמק יזרעאל ועמק   .8

בית שאן. הקיבוץ נמצא בין הערים עפולה ובית שאן ומשתייך למועצה 

מצ'כיה  עולים  ידי  על   1922 בשנת  הוקם  הקיבוץ  הגלבוע.  אזורית 

וגרמניה. מקור השם מהפסוק בישעיה "כי לך יקרא חפצי-בה" (ישעיהו 

סב:ד).

היישוב השני - בית אלפא. בתחום הקיבוץ חפצי-בה נחשפה בשנת 1928   

רצפת פסיפס צבעונית של בית כנסת יהודי מן המאה ה-6.

היישוב השלישי הוא קיבוץ חפץ חיים - קיבוץ במישור החוף התיכון, כ-4   

ק"מ מדרום לגדרה, על שם רבי ישראל מאיר הכהן שכונה ה"חפץ חיים" 

כשם ספרו.
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חומר עיוני למדריכה

1. חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו
ד"ר אברהם גוטליב

התלמודי  בכינויו  מופיע  ובקידוש,  העמידה  בתפילות  באיזכורו  השבועות  חג 
(על-פי יומא דף ד, ע"ב) " זמן מתן תורתנו":

ים ְלששון  ים ּוְזַמּנִ תות ִלְמנּוָחה ּו)מוֲעִדים ְלשְמָחה ַחּגִ ּבָ ַאֲהָבה (לשבת: ׁשַ ן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ן ּתוָרֵתינּו. ה. ְזַמן ַמּתַ בּועות ַהזֶּ ת ַהזֶּה ְוֶאת יום) ַחג ַהׁשָ ּבָ ֶאת יום (לשבת: ַהׁשַ

יש לציין כי, חג השבועות שונה משני הרגלים האחרים סוכות ופסח בזה שלא 
כג,  (ויקרא  שנאמר  כפי  הפסח  בחג  תלוי  והוא  במקרא  קבוע  תאריך  לו  נקבע 

טו-טז):

ִמימֹת  ּתְ תֹות,  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ נּוָפה:   ַהּתְ ֶאת-עֶֹמר  ֲהִביֲאֶכם,  ִמיֹּום  ת,  ּבָ ַהּשַׁ ֳחַרת  ִמּמָ ָלֶכם,  ם  ּוְסַפְרּתֶ
ים יֹום....  רּו ֲחִמּשִׁ ְסּפְ ִביִעת, ּתִ ת ַהּשְׁ ּבָ ֳחַרת ַהּשַׁ ְהֶייָנה.   ַעד ִמּמָ ּתִ

חג השבועות חל שבעה שבועות ויום, דהיינו, חמישים יום, מיום הבאת העומר. 
בשונה מחג פסח וסוכות הנמשכים שמונה ימים חג השבועות נחוג במשך יום 

אחד בלבד 

חג השבועות מסמל את השילוב של הערכים החשובים ביותר בעם ישראל; את 
ערך החירות הפיזית שזכו לה בני ישראל עם יציאתם ממצרים, ואת ערך החירות 
הרוחנית. אליה, הגיעו עם קבלת התורה בהר סיני הנמוך שבהרים (מדרש תהלים 
'שוחר טוב', פרק סח) על ידי משה רבנו העניו מאוד מכל האדם, שעליו נאמר 

(במדבר יב, ג):

ֵני ָהֲאָדָמה.  ר, ַעל-ְפּ ל, ָהָאָדם, ֲאֶשׁ ה, ָעָנו ְמאֹד--ִמכֹּ ְוָהִאיׁש מֶֹשׁ

משה רבינו המנהיג הראשון והייחודי שלנו של עם ישראל ה'רעיא מהימנא' – 
הרועה הנאמן", מכּונה "איש". דהיינו, הוא אדם בשר ודם, אבל 'בן אדם', אנושי, 
ניחון במידת ענוה  ורגשות. משה רבנו כאיש,  מתחשב ואכפתי, עם לב, מצפון 
והגשמי.  זה החומרי  ובילבדית בעולמנו  וייחודית-בילעדית  בדרגה מקסימלית 
התורה מציינת זאת תוך כדי השוואתו ביחס לשאר בני האדם עלי אדמות, מאז 
ּומעולם וכנראה גם לעולם! וזה לא מפתיע, שהרי כבר דוד המלך, נעים זמירות 
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איש,  הוא  האלוהים".  איש  "משה  א):  צ,  (מזמור  תהלים  בספר  מגדירו  ישראל 
אבל איש אלוהים! שבנוסף להיות משה רבנו איש, הוא מצוי בדרגה עילאית-
נשגבת: איש של אלוהים, שליח ה' עלי אדמות ברמה רוחנית כה גבוהה, עד כדי 
רמה מלאכית כאשר שהה בשמים בקבלת התורה. משה רבנו העניו מאוד מכל 
האדם אשר על פני האדמה, זוכה לקבל בשמים את תורתנו הקדושה והטהורה 
ולהביאה אלינו בני ישראל על הר סיני הנמוך, השפל והעניו מכל ההרים (מדרש 

תהלים 'שוחר טוב', מהדורת בובר, פרק סח)! 

מעניין, שמתוך צניעותו וענוונתנותו, לא חשב בכלל הר סיני לבקש לקבל את 
התורה כמו שאר ההרים הגבוהים ממנו שהתחרו על כך זה בזה, כמבואר במדרש 

תהלים שם:  

ן" (תהלים סח, טז). רבי נתן אומר: כיוון שביקש הקדוש ברוך הוא  ׁשָ "ַהר-ֱאלִֹהים ַהר-ּבָ
ליתן תורה לישראל, בא כרמל מאספמיא, ותבור מבית אלים. זהו שנאמר בקבלה (ירמיה מו 
ם ָיבֹוא": זה אומר:  יָּ ָהִרים, ּוְכַכְרֶמל ּבַ ָתבֹור ּבֶ י ּכְ ֶלְך, ה'   ְצָבאֹות ְשמֹו, ּכִ יח) "ַחי-ָאִני, ְנֻאם-ַהּמֶ
נקראתי הר תבור, עלי נאה שתשרה שכינה,לפי שאני גבוה מכל ההרים ולא ירדו עלי מי 
המבול; וזה אומר: אני נקראתי הר הכרמל, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני נתמַצעתי 
ֶוך (=נמצא באמצע), אמר הקדוש ברוך הוא: כבר נפסלתם לפני בַגְבהּות (=בגאווה) שיש  בּתָ
בכם, כולכם פסולים לפני. אמרו לפניו: וכי משוא פנים (=אפלייה, העדפה) יש לפניך?! או 
שמא אתה מקפח את שכרינו?! אמר להם הקדוש ברוך הוא: הואיל וִהטרחתם לפני בשביל 
שנאמר  דבורה,  בימי  לישראל  תשועה  תבור  להר  נתתי  הרי  שכר;  לכם  אשלם  כבודי, 
בֹור"; ובהר הכרמל – תשועה לאליהו, שנאמר (מלכים  ַהר ּתָ ְכּתָ ּבְ (שופטים ד, ו): "ֵלְך ּוָמׁשַ
ְרֶמל".התחילו כל ההרים מתרעמים ומתמוטטים,  ִביִאים ֶאל-ַהר ַהּכַ ְקּבֹץ ֶאת-ַהּנְ א יח, כ): "ַויִּ
ה  ֵני ה' ".אמר הקדוש ברוך הוא: (תהלים סח, יז) "ָלּמָ שנאמר (שופטים ה, ה): "ָהִרים ָנְזלּו ִמּפְ
ים" אתם כולכם,  ְבֻנּנִ ְרצּו ָלדּון (=לריב) עם סיני? (תהלים סח, יז) "ָהִרים ּגַ דּון" - למה ּתִ ַרּצְ ּתְ
ן אֹו-ַדק". (תהלים סח, יז) "ָהָהר ָחַמד ֱאלִֹהים ְלִשְבּתֹו",  כמו שנאמר (ויקרא כא, כ): "אֹו-ִגּבֵ
ָפל (=נמוך וצנוע) מכולכם, שנאמר (ישעיה נז, טו) "ָמרֹום  אין רצוני אלא בסיני, שהוא ׁשָ
ִיְרֶאה,  ָפל  ְוׁשָ ה',  י-ָרם  "ּכִ ו):  קלח,  (תהלים  וכתוב  ּוְשַפל-רּוח",  א  ּכָ ְוֶאת-ּדַ ֶאְשּכֹון,  ְוָקדֹוש 

ְרָחק ְיֵיָדע". ְוָגבֹּהַ ִמּמֶ

יצרו  לספירה,  השלישית  במאה  השלישי  מהדור  האמוראים  התלמוד  חכמי 
בגישתם החינוכית-ערכית, שני מושגים לדורי דורות: 'סיני' ו'עוקר הרים'. מדובר, 
בשני סוגים של תלמידי חכמים הלומדים היטב וכראוי. 'סיני' הוא כינוי לתלמיד 
חכם המצטיין בידע רב – בקיא לאחר ששינן היטב תלמודו. בקיא כמו אמוראי 
בבל בדור השלישי במאות 4-3 לספירה, רבה בר רב מתנא שהוא מתּון ומסיק, 
שהגיע למסקנות נכונות (הוריות יד, א) ורב יוסף בר חייא (ברכות סד, א), ואילו 
'עוקר הרים' הוא כינוי לבעל יכולת שכלית גבוהה - חריף ומתפלפל. התלמוד 
עוסק בשאלה מי משני התלמידים עדיף על פני מי?  האם 'סיני' עדיף, "שמשנה 
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וברייתא סדורין לו מפי השמועה כנתינתן מהר סיני" כפי שמבאר רש"י (הוריות 
יד, א), או שמא 'עוקר הרים' עדיף, אדם חריף שכל ובעל יכולת פילפול גבוהה 
בתורה: "דחריף ומפולפל בתורה, אף על פי שאין משנה וברייתא סדורין לו כל 
כך" כפי שמבאר רש"י (שם)? הגמרא בתלמוד הבבלי (ברכות סד, א; הוריות יד, 
א) מביאה ודנה ללא הכרעה, בדעת חכמי ארץ ישראל, שלצורך קביעת הלכה 
שכולנו   – חטיא"  למרי  צריכין  "הכל  שהרי:  עדיף,  הוא  הבקיא  'סיני'  למעשה, 
היודע  אדם  השמועה,   בעל   – ל'סיני'  משל  של  כינוי   – החיטה  לבעל  זקוקים 
הבקיאות  לעומת  עלול לסלף את ההלכה  הפילפול  כי  בהלכה!  היטב  והבקיא 
יביע  (שו"ת  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מר"ן  פסק  כך  במקור!  הדבקה  השמרנית 
אומר חלק ז חושן משפט סימן א אות ח) להלכה, תוך שהוא חולק על רבי שלמה 

קלוגר, שיש לנהוג כך אף בדורנו על אף הקידמה הטכנולוגית. 

יש לציין, שלצורך הלימוד של 'תלמוד תורה לשמה' ולא להלכה, מבחינת 'ללמוד 
וללמד', כדאי ורצוי לשלב בין 'סיני' ו'עוקר הרים' – בין הבקיאות לחריפות, תוך 
מציאת האיזון המתאים, הראוי וההולם. כך תיאר הריב"ש (רבי יצחק בר ששת 
ֶבְּרֶפת) - הריב"ש, מן הראשונים' מגדולי חכמי ספרד במאה ה-14 את הרמב"ן 

מגדולי ישראל בימי הבניים במאה ה-13 בספרד הנוצרית:

"והיה סיני ועוקר הרים וכל דבריו כגחלי אש ועליו סומכים בכל גלילות קטלוניא כמשה מפי 
הגבורה (=ה')" (שו"ת  הריב"ש סי' תט"ו).

'סיני' ו'עוקר הרים' כמושגים של אמוראי בבל, הם למעשה פיתוח רעיוני משודרג 
של שני המושגים שטבע כמובא במסכת אבות (ב, ח) התנא הגדול רבן יוחנן בן 
זכאי מגדולי התנאים ונשיא הסנהדרין ביבנה במאה הראשונה לספירה לשני 
תלמידיו, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר בן ערך. רבי אליעזר בן הורקנוס 
הוא 'בור סּוד (=המטויח בסיד) שאינו מאבד טיפה', שאינו שוכח תלמודו אלא 
זוכרו היטב והוא 'סיני'. ואילו רבי אלעזר בן ערך הוא 'כמעיין המתגבר' שמימיו 
מתגברים ומתחדשים תמיד. בעל שכל חריף והבנה עמוקה והוא 'עוקר הרים', 

מבין דבר מתוך דבר ומוסיף בהסבריו על מה שלמד מרבו.

ובעל- בכתב  הקדושה  תורתנו  מתן  זמן  הוא  השבועות  שחג  למדים,  נמצאנו 
בורא עולם, כספר הוראה להתנהגות  יתברך  ה'  לנו מאת  יחד, שניתנה  גם  פה 
מתוך  אדמות,  עלי  לחיינו  קיומי  כצו  יסודו  שכל  ספר,  נעלה.  מוסרית-ערכית 
צניעות וענווה! התורה כספר חינוך, ניתנה מאת ה'  עבורינו למשה רבינו המנהיג 
שלנו בה"א הידיעה, העניו מכל האדם על הר סיני הנמוך מכל ההרים. זאת כדי 
ללמדנו, שמקור ההלכה הוא 'סיני' - מורה ההלכה הבקיא היטב בהלכות. כאשר, 
קיומנו  כתכלית  והענווה  הצניעות  סמל  את  מהווה  ביותר',  הנמוך  כהר  'סיני' 
מה  והגשמי.  החומרי  זה  בעולמנו  ונכונה,  נבונה  רוחנית-מעשית,  להתנהגות 
שעלינו לעשות זה, ללמוד, להפנים וליישם את יסודות ההתנהגות באופן מעשי 

ולהשתדל ולעשות מעשים טובים.



22

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

2. בין פסח לעצרת, במזל תאומים, נלך מחיל אל חיל
ליקט שמעון בן יוסף

לאחר הגאולה הגדולה בניסן, לא נחים, מתחילים בספירה ליום הגדול - חג 
מתן תורה, תעודת העם הנבחר.

עלינו לזכור "אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה", נבחרנו מכל העמים. וכמה 
יהודי צריך להיות מאושר, שהוא בן נאמן לאביו בשמים.

"כי  הרוצה להיות ראוי כאור לגויים, מחויב בכל מצוות התורה. ולזכור: דע! 
מתן שכרן של מצוות לעתיד לבוא".

לרשעים משלמים מזומן ובעולם הזה. קחו ולכו, לנו עבודה יום-יומית.

החפץ-חיים - האיר זאת במשל נפלא.

ביקש  בנו.  ועבדים עמד להשיא את  וכרמים משרתים  עשיר, בעל אחוזות 
 - כולם  יזמין  אם  יעשה?  איך  ועשיריה.  נכבדיה  וביותר  עירו  אנשי  כל  לשמח 
אי  ייפגעו...  האחרים  רסן...  ללא  ישתכרו  הכפריים  שלימה,  תהא  לא  השמחה 

אפשר לערב שמחה בשמחה, עדיני נפש עם גסים...

מצא עצה חכמה - יקדים להזמין את הפשוטים ויכבדם כראוי להם... ויצא 
ידי חובתו וביום החתונה, יישארו הנגידים והאצילים, בשמחה רבה.

וכן היה, הכל בא על מקומו בשלום...

עברו בני אדם ותמהו, שולחנות עמוסים כל טוב לפשוטים? מה עם הנכבדים 
והאחרים הראויים...?

הנבונים הבינו היטב, אם זה הכבוד לפשוטים, לחשובים על אחת כמה וכמה. 
ומה שהקדים "עמך" - רצה להיפטר מהם ובהקדם...

כעת תבוא השמחה האמתית, הגדולה והראויה לנבחרי העם.

הנמשל - רשעים ופורקי עול מתענגים בעולם הזה, אוכלים, שותים וסובאים. 

והצדיקים? תמוה מאוד!

והאמת המוחלטת - לצדיקים מזומנת סעודה גדולה ושמחה לעולם הבא, 
שכולו טוב.

לאור אמונה זו נחנך הדורות.

צדיק ורע לו, רשע וטוב לו!
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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).

 

דינים
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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‘ 56 - אייר-סיוון  /                                                
מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
כ);  (שמות  השישי  הדיבר   (1
זקן,   (11 באחרים;  אי-תלות   (6
ישיש; 12) מנהיג המרד ברומאים 
 135-132) על-שמו  הנקרא 
 (15 בבגד;  קפל   (14 לספירה); 
לצריכה  מראש  שהוכנה  סחורה 
או למסחר; 17) מילת רמז לדבר 
 (18 יחיד);  שלישי  (גוף  רחוק 
 (21 מנוגד;   (20 צלול;  לא  עכור, 
תו   (23 בראשית;  בחומש  פרשה 
מוסיקלי; 24) בחיפזון; 26) מילת 
באמריקה  מדינה   (28 שאלה; 
הדרומית; 29) גורם התורשה; 30) 
הגדולה  בתו   (32 הניצחון;  סימן 
יד);  (שמואל א  של שאול המלך 
השבועות;  לחג  נרדף  שם   (33
לכיבוש  הפעולה   (39 גבוה   (37
 27) במלחמת-העצמאות  יפו 
באפריל-1 במאי 1948); 40) אחד 
השוואים; 41) מתנה; 43) הופעה 
מתוכננת (כ"מ); 45) אחד מגדולי 
האחרונים  בדורות  הפוסקים 
צבאנו;   (46  ;(1797-1720 (ר"ת, 
48) ראש-ממשלתה הראשון של 
עצמאותה  קבלת  לאחר  הודו 
 (49  ;(1964-1889) מבריטניה 
כלשהו;  עצם  של  המידות  אחת 
משפחה  קרוב   (51 שנון;   (50
 (54 53) תקווה;  מדרגה ראשונה; 
דבר-מה;  לעשות  פנימי  צורך 

קדומה,  מעצמה   (65 כאן;   (64  ;(1952-1890) הפלמ"ח  מייסד  בצה"ל,  אלוף   (61 עני;   (59 מקל;  מטה,   (57
הגלות הראשונה של עם ישראל; 67) הבדל, הפרש; 68) כינוי לסעודה חסידית אצל האדמו"ר; 70) כוח; 71) 
חבר-כנסת ושר הדואר לשעבר בממשלת ישראל (1962-1884); 73) עיר במרכז הארץ, בעבר הייתה מקום 
מושבם של מספר חכמי ישראל: ר' אליעזר בן הורקנוס, רבן גמליאל, ר' טרפון, ר' אלעזר המודעי, ר' עקיבא  

ואחרים; 75) חגו של חודש סיוון; 76) משחק ילדים לל"ג בעומר.
במאונך - מלמעלה למטה:

1) אחת מאבני החושן; 2) עיר קדומה ליד חאלב שבסוריה, נודעת בעיקר בזכות לוחות החמר של גנזכה 
שנמצא, אשר נכתבו בכתב היתדות, ובהם מוזכרים לראשונה שמות שונים של אישים ומקומות, שהופיעו 
לאחר מכן במקרא, כמו אבראום (אברהם), איסראיל (ישראל), אסאו (עשו), אישמאיל (ישמעאל), שאול, 
דאוד (דוד), סדום, עמורה ועוד; 3) קמח חלוט ברותחים; 4) אויב; 5) מכשיר דייג; 6) עיר-נמל קדומה, ישבו 
בה בין השאר: ר' שמשון בן אברהם משאנץ, ר' יהונתן מלוניל, ר' יחיאל מפריז, הרמב"ן ועוד; 7) עגלת-משא 
(במדבר ז); 8) אחד מכוכבי-הלכת, מארס בלעז; 9) הודאה בחטא או בפשע 10) שנת הקמת מדינת ישראל; 
13) המקום בו התקיימה הוועידה שהחליטה על "הפתרון הסופי" של העם היהודי (20 בינואר 1942); 16) 
עוף צעיר; 19) פעולת קרב; 22) מצווה המקוימת בכל אחד מימי חודש אייר, ואף בחודשי ניסן וסיוון; 24) 
מערכת רב-קנית לשיגור טילים בשירות חיל התותחנים של צה"ל; 25) כועס, רוגז; 27) פעולת המלחמה 
האחרונה שנערכה במלחמת העצמאות וכללה בין השאר את כיבוש אילת (אום רשרש) והנגב;  29) מין ירק, 
זן של פלפל; 31) מסכת תלמודית בסדר מועד; 34) תלמוד; 35) אשתו של שלמה המלך ואמו של רחבעם 
(מלכים א יד); 36) האחרון במלכי ארם-דמשק (מלכים ב טו-טז); 38) מבצר, מעוז (תהילים ט'); 40) מכשיר 
חשמלי מפיץ אור; 42) נתיב-דם בגוף; 44) כלי-בית גדול; 46) כיוון; 47) מילת-שלילה; 50) תשוקה, משאלה; 
52) חשש, השערה שלילית; 55) איש-צבא; 56) מוצא, ראשית; 58) מין שיש; 60) ניצוץ; 62) חופש, דרור; 63) 
כפוף; 64) ציפור-שיר קטנה; 66) מס עקיף על סחורות; 69) אחד ממיני הארבה; 70) נוצרה במוצאי-שבת 

(מסכת פסחים דף נד עמוד א); 71) מילת-זירוז; 72) סוף; 74) חוקי האמונה ומצוותיה.

1  2    3 4 5   6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      
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22    23      24    25    26      27  
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    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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                                                                       פעולות

                                                                               א. חגי אייר

יום העצמאות
1. ייחודיותה של ארץ ישראל ושייכותה לנו

בימים אלו, להעביר את מדינת  רוצים, ממש  אנו  בו  יש לתאר לחניכים מצב   
פני  על  המקום  את  לחניכים  (מראים  אמריקה  בדרום  מסוים  למקום  ישראל 
הגלובוס). הארץ "ההיא" גדולה פי 3 משטח מדינת ישראל, יש שם אדמה טובה, 
מזג אוויר מעולה, מקום שקט ומבוסס, אינו מוקף אוייבים וכמו בארץ-ישראל 

תהיה תעסוקה לכולם, יהיה שלום וביטחון מלאים וכו'.

את התיאור הבא מספרים לחניכים בהתרגשות רבה ככל האפשר כשהם יושבים. 
כדי לספר להם את "הבשורה החדשה" על העברת המדינה יש להודיע לחניכים 
רוצה  לא  הממשלה  ראש  כי   - וממשיכים  להם...!  למסור  חשובה  הודעה  שיש 

לעשות שום צעד על דעת עצמו ולכן הוא שואל את העם לרצונו.

יכתוב האם הוא רוצה להעביר  ועל הפתק כל חניך  מחלקים לחניכים פתקים 
את מדינת ישראל או לא, בתוספת נימוק. לאחר שסיימו את הכתיבה, אוספים 
"נגד",  הקולות  ואת  "בעד"  הקולות  סופרים את  בקול.  ומקריאים  את הפתקים 
ומודיעים לחניכים מה הוחלט בחדר - האם מדינת ישראל תישאר פה או שמא 

תועבר לדרום אמריקה. 

ומבקשים  ו"נגד"  "בעד"  קבוצות  לשתי  הקבוצה  את  לאחר ההצבעה מחלקים 
מכל קבוצה לנסות להצדיק את דעותיה.

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

הייתה הצעה שניתנה להרצל - כעומד בראש התנועה הציונית - להעביר את 
היהודים זמנית לאוגנדה - היו ויכוחים חריפים בנושא ובסוף ב"ה ארץ-ישראל 

היא מדינת ישראל השייכת ליהודים.

לארץ-ישראל יש תכונות וסגולות שאין לאף ארץ אחרת!

ישנם הרבה מאוד מצוות שאפשר לקיימים רק בארץ-ישראל.
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ל"ג בעומר

2. פתח באש
בהגדרות הבאות - פותחת התשובה באותיות המילה אש. מצא אותן:

אשת חיל מזמור לערב שבת -   

ִאיֵּׁשה קרבן הנשרף באש על המזבח -  

אשור שם עם עתיק -    

ִאּׁשּור מתן תוקף לדבר -   

אשכולית מפרי הדר -    

אשל אכילה, שתייה ולינה -   

אשליה תקוות שוא -     

אשם ראוי להענש על חטא שחטא -  

אשמורת חלק מן הלילה -    

אשנב חלון קטן לאור או לאיוורור -  

אשפה ערמה של פסולת -   

אשפוז הכנסת חולים לבית חולים לשם טיפול - 

אֹשר נחת, הרגשה טובה -    

ֲאֶׁשר מילת קישור -    

אשראי מכירה בהקפה -    

אשרי... הפסוק הראשון של תהילים -  

אשתקד שנה שעברה -    
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3. המרד - בעד ונגד - דילמה
מטרת ההפעלה: החניך יתלבט בדעות השונות לגבי מרד בר-כוכבא, האם כדאי 

לצאת למרד או שזה מיותר.

מהלך הפעילות:

שלב א: המדריך יסקור בקצרה תקופה זו

שלב ב: הקבוצה תתפצל ל-2 קבוצות: האחת - המעוניינים לצאת למרד, והשנייה 
- השוללים את היציאה למרד.

על כל קבוצה לכתוב מסמך רשמי המנומק בכל הסיבות האפשריות המצדיקות 
את עמדתה.

את  לשכנע  ומנסה  עמדתה  את  מנמקת  קבוצה  כל   - דיון  פתיחת  ג:  שלב 
השומעים.

(מובן  למרד.  היציאה  נגד  ומי  בעד  מי  הצבעה  נערכת  הסיום:  שלב   - ד  שלב 
שבשלב זה, החניכים אינם מחויבים להצביע לפי קבוצות האם שלהם אלא לפי 

דעותיהם האישיות).

לאומית  השפלה  של  האפשרות  מול  ולהסתכן  להילחם  האם  השאלה  הערה: 
עלתה פעמים נוספות במהלך ההיסטוריה של עם ישראל. כמו בתקופת המרד 

בשואה, כמו בתקופת הקמת המדינה ועוד.

רעיונות בעד ונגד

להצטרף למרדלא להצטרף למרד

חייבים לשחרר את הארץ מעול גויים.האם יש סיכוי מול מעצמה כזו אדירה?

לצאת  כדי  מספיק  מאוחדים  אנו  האם 
למרד?

ואת  החשמונאים  ימי  את  דוגמה  לנו  יש 
ניצחונם וחובה עלינו ללמוד מהם.

מטרות  את  להשיג  שלום  דרך  אין  האם 
המרד?

מנשוא,  קשה  היא  ליהודים  ההתנכלות 
חייבים לזעזע את "המערכת" כדי להפסיק 

עם המצב.

אינה  אותנו  ניצחה  שרומי  העובדה  האם 
"משמים" ואל לנו להתערב?

אם איננו נלחמים אנו מקבלים עלינו עול 
שמים.  מלכות  לעול  בניגוד  רומי  מלכות 

אולי זוהי עבודה זרה?

גם בארצות אחרות יתנכלו לנו. מעולם לא אולי נברח עד יעבור זעם?
היינו מאהובי העולם.

יפגעו  לא  ואז  כעבדים  ונהיה  נכנע  אולי 
בנו?

כבד  המיסים  נטל  אכזר,  הרומאים  שלטון 
ובכל מקרה ובכל דרך - יפגעו בנו.

באדיבות "כזה ראה וחדש", חלק ג, פעילויות והפעלות לחודשי השנה

כתיבה ועריכה מיכל בלאו (שיינובר)
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                                                                ב. חג השבועות

1. חידון בשבעת המינים

המטרה

ללמוד על שבעת המינים.

מהלך ההפעלה

על המדריך לחלק את החניכים לשתי קבוצות ולהעמידם בשורה - ניתן      �
לחלק את החדר ל-7 אזורים (7 כיסאות) שבו כל אזור מרמז לאחד משבעת 

המינים.

המדריך מכין שאלות וחידות על שבעת המינים (בערבוביה).    �

כל קבוצה בתורה מקבלת שאלה מהמנחה. אם יודע החניך את התשובה   �
הוא רץ תוך זמן קצוב לכיסא של המין שהוא חושב שהוא התשובה הנכונה. 
כשמגיע למקום הנכון הוא יושב על הכסא ומזכה את קבוצתו בנקודה ואז 

חוזר לקבוצתו.

הקבוצה שזוכה לצבור את מרבית הנקודות היא המנצחת.  �

שאלות וחידות לדוגמה 

על כל מדריך לבנות את השאלות לפי רמת החניכים

שאלות בנושא החיטה

הצמח הנפוץ ביותר בעולם - הוא המקור ללחם.  �

בפעולת הדיש נפרדים הגרגירים מהשיבולת והמוץ.  �

ממני מכינים קמח משובח לעוגות ללחם רך.  �

עמוסה בגרעינים זהובים מהם מכינים לחם וביסקווטים.  �

סיפור מגילת רות מתרחש בתקופת הקציר של אותה תבואה.  �

הבאת שתי הלחם איפשרה את אכילת התבואה החדשה הזאת.  �
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שאלות בנושא השעורה

לפני גילוי החיטה הוא היה מזונו הבסיסי הראשוני של האדם.  �

משמשת בתעשיית הבירה.  �

תבואה המיועדת לבהמות שממנו עושים מנחת הסוטה.  �

אינה זקוקה למים רבים ולכן מרבים לגדלה גם באזורים צחיחים.  �

אותה  של  החדשה  התבואה  אכילת  איפשרה  העומר  קצירת   �
תבואה.

שאלות בנושא התאנה

לי נוף רחב עם צל - תחתי יישב פועל עמל.  �

ממני מכינים דבלים.  �

לפרי צורת אגס, מתקתק ובשרני ומכיל זרעונים רבים.  �

הפרי בשל לסירוגין ויש לאוספו מדי יום.  �

עץ נשיר המגיע לגובה 10-8 מטרים.  �

בחורף בשלכת עמדתי באביב פגיי חנטתי.  �

פירותיי המתוקים נאכלים טריים או מיובשים.  �

שאלות בנושא הגפן

מכינים ממנו יין, משקאות קלים וכוהל.  �

שיח מטפס הנאחז באמצעות קנוקנות.  �

אני אם האשכול, צומחת בכרם גדול, ענביי טובים לתירוש - ויין ישמח לבב   �
אנוש".

אותו נטע נח לראשונה לאחר יציאתו מהתיבה.  �

בציר היא פעולה שנעשית בפרי זה.  �
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שאלות בנושא הרימון

אומרים על אנשים משכילים שהם מלאים כמונו.  �

פרי שהוא טוב לבריאות וטוב לצובע.  �

ראש הצמח נראה ככתר והוא גדל בכל סוגי הקרקעות.  �

צמח שאומרים במסורת יש בתוכו 613 גרעינים - מלא   �
מצוות.

טעמי חמצמץ ועלי מברכים בראש השנה.  �

שאלות בנושא הזית

הפרי משמש למאכל, למאור ולריפוי.  �

עליו - סמל לשלום.  �

שני ענפיו מתנשאים לצידי המנורה שבסמל מדינת ישראל.  �

לפרי בית גלעין בעל קליפה קשה וחלקה הציפה רכה והגלעין קשה.  �

איסוף פירותיו נקרא מסיק.  �

אני עץ עתיק ורב-שנתי וסמל לבעלות על קרקע.  �

עציי מקשטים את נוף ירושלים ובשמני הדליקו את המנורה.  �

שאלות בנושא התמר

הוא היחיד הנמנה עם שבעת המינים ועם ארבעת המינים גם יחד.  �

בין שבעת המינים הוא לא נזכר בשם עץ, אלא בשם התוצרת: דבש.  �

עץ בעל גזע זקוף - גובהו עשוי להגיע עד 30 מטרים.  �

עוד שם לעיר יריחו הוא בשם פרי זה.  �

צורת הפרי מוארכת, הציפה בשרנית, מתוקה ושמנונית.  �

אני זקוף ורם, כפותיי רחבות כים.  �

יש בו טעם ואין בו ריח.  �
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2. חידון א-ב לשבועות

(אפרים, אשר) משבטי ישראל -  א 

אותם נוהגים לומר בשבועות - נכתב בארמית במאה הי"א על ידי מאיר  א 
(אקדמות) בר-יצחק נהוראי - 

בתוכו עוצמה - (בועז) ב 

מגדולי ישראל, לפי המסורת נפטר בשבועות - (בעל שם טוב) ב 

ערפה למחלון - (גיסה) ג 

כזאת הייתה רות - (גיורת) ג 

אותם הביאו ביכורים הרחוקים מירושלים - (גרוגרות) ג 

חי וקיים - (דוד מלך ישראל) ד 

משבעת המינים בו נתברכה ארצנו - (דבש) ד 

שם קיבוץ ליד הכנרת - קרויה על שם חמישה מיני הדגן - (דגניה) ד 

גברת אברהם - (הגר) ה 

השמחה לזכר צדיק - (הילולה) ה 

ביום זה יום הביכורים - (ו׳ בסיוון) ו 

עליו תולים בגדים - (וו) ו 

משבעת המינים בו נתברכה ארצנו - (זית) ז 

מעשרת הדיברות - (זכור את יום השבת לקדשו) ז 

משמות החג - (זמן מתן תורתנו) ז 

עליו ניתנה התורה - (חורב) ח 

מכלי הקציר - (חרמש) ח 

סל הביכורים - (טנא) ט 

שם יישוב בעמק בית שאן - (טירת צבי) ט 

איכר - (יוגב) י 

משבטי ישראל - (יהודה, יששכר) י 

בזה מקשטים את בית הכנסת בשבועות - (ירק) י 

מעשרת הדיברות - (כבד את אביך ואת אמך) כ 

ממצוות התלויות בארץ - (לקט) ל 

יום מיוחד בין פסח לשבועות - (ל״ג בעומר) ל 
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משירי הגשש - (מים לדוד המלך) מ 

מבני אלימלך שנימחה מן העולם - (מחלון) מ 

שהיו מעשיה נעימים - (נעמי) נ 

תגובת ישראל למתן תורה - (נעשה ונשמע) נ 

שיר שבועות ידוע - (סלינו על כתפינו) ס 

שם החג בלשון חז"ל - (עצרת) ע 

הפנתה עורף לחמותה - (ערפה) ע 

ממצוות הצדקה בתורה ובמגילת רות - (פאה) פ 

עיר המקובלים - (צפת) צ 

אחת ממצוות מעשה חסד - (צדקה) צ 

משמות החג - (קציר) ק 

קריאה זו השמיעו העולים לרגל - (קומו ונעלה אל בית ה׳) ק 

זה אירע לפניו של אדון הנביאים - משה - (קרן עור פניו) ק 

אותה נהוג לקרוא בשבועות - (רות) ר 

בתקופה זו ארע סיפורה של רות - (שפוט השופטים) ש 

הלך בראש תהלוכת הביכורים לירושלים - (שור) ש 

מגזרות נייר - (שושנתות) ש 

מספרו 613 - (תרי״ג מצוות) ת 

קיבוץ ובו שמו של חג - (תל קציר) ת 

מזל חודש סיוון - (תאומים) ת 
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3. הנציג האילם בנושא שבועות
מיועד לגילאי 15-10

זמן: כשעה

הערה: כדאי לספר לחניכים על מושגי שבועות לפני הפעולה.

הציוד הדרוש: שעון סטופר - מומלץ צוות שופטים.

מהלך המשחק:

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

המדריך מוסר לכל נציג לפי התור 4 מושגים ממושגי החג.  �

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

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

הנציג יקבל זמן קצוב כדי להציג את המושגים, יתייחס לניחושים ויסמן   �
בתנועת יד או בראש אם זוהי המילה הנכונה או לא.

הקבוצה המצליחה לפתור יותר מושגים - היא המנצחת.  �

4. המחזה
החניכים באחת מן הקבוצות החליטו להמחיז את סיפורה של רות, כדי להופיע 
בפני קשישים בבית אבות, לכבוד חג השבועות. אחת הבנות בשם שרה נבחרה 
את  להכין  קשה  עבדה  היא  המואביה.  רות  של  הראשי  התפקיד  את  לשחק 
ההמחזה אולם, למרבה הצער, היא חלתה דווקא ביום בו הקבוצה הייתה צריכה 
להופיע בפני הקשישים. הקבוצה הייתה חסרת אונים, מכיון שלא רצו לאכזב 

את הקשישים, שכל כך ציפו להם ולא ידעו איך להכין את התפקיד. 

הייתם  מה  התפקיד.  בהכנת  להם  לעזור  מתנדבים  הקבוצה  חברי  אתם   �
מציעים להם לעשות?

המדריכה מחלקת את החניכים לקבוצות קטנות. הם ממחיזים את תפקידה   �
של רות וכל קבוצה מציגה את הגירסה שלה בפני כל החניכים. ההמחזה 

הכי מקורית זוכה בפרס.

בסוף הפעילות המדריכה שואלת את החניכים, איזו מידה טובה ממידותיה   �
של רות קיימנו במשחק זה?
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5. יש לנסות לכתוב מודעות הקשורות לחג השבועות כדוגמאות 
הבאות:

הערה: ניתן לגוון את הפעולה ולבקש מהחניכים להסביר את הקשר בין המודעה 
לבין סיפור רות, להכין מרכז למידה על פי אחד מנושאי המודעות או להמחיז 

אחד מהאירועים המתוארים בהן.

על פי מרים סמואל
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                 ג.  שנת השמיטה

 

שמיטת כספים
המצווה מוזכרת בספר דברים פרק טו א-ג, ט.

שלושה דברים נצטווינו כאן:

מצוות עשה - להשמיט את חובות הלֹוֶוה.  .1

מצוות לא תעשה - שלא לתבוע את החוב לאחר שנת השמיטה.  .2

השמיטה,  שנת  לפני  לחבר  מלהלוות  להימנע  שלא   - תעשה  לא  מצוות   .3
מחשש שמא לא יחזיר את החוב לפני סוף שנת שמיטה. 

כך ציוונו ה': כשם שאנו משמיטים את האדמה ואיננו עובדים אותה, כך עלינו 
גם להשמיט את החובות, שאנשים חייבים לנו. כשנגמרת שנת השמיטה, עלינו 
לוותר על הכסף שאנשים עדיין לא החזירו לנו. כך נלמד לוותר ולתת משלנו 
לאחרים. כך גם נזכור תמיד כי ה' הוא הבעלים של כל מה שיש לנו - וכשהוא 

מצווה, עלינו לוותר לאחרים על מה שניתן לנו!

למדריכה: כדאי להמחיז את הקטע הבא לחניכים.

"אברהם, דוד וחיים הם חברים מאז ילדותם. יחד גדלו ועכשיו כשהתחתנו ויש   
נשבר מטה לחמו של  בזמן האחרון  וחברים.  עדיין שכנים  להם משפחות הם 
אברהם והוא נאלץ ללוות כדי לשקם את עצמו. דוד וחיים רוצים לעזור לו אבל 

אברהם אינו רוצה לקבל מהם כסף כצדקה".

כיצד דוד וחיים יכולים לעזור לאברהם מבלי לביישו? (ניתן לבקש הצעות   �
מהחניכים).

מה נעשה לבסוף?

"כן" - ענה חיים - "היזכר במה שכתוב בתורה: 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה   
ספר  (מתוך  ברעהו'  ישה  אשר  ידו  משה  בעל  כל  שמוט  השמיטה,  דבר  וזה 
דברים טו, א, ב) הנה, עוד מעט מתחילה שנת השמיטה, ניתן לאברהם הלוואה 
עכשיו, לא נבקש ממנו משכון ולא נזכיר לו שהוא צריך להחזיר לנו לפני שנת 

השמיטה. כשתיגמר שנת השמיטה, אברהם לא יהיה חייב לנו כלום".

על פי פרקי אימהות שמיטה, בהוצאת האגף לתרבות תורנית
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האם הפיתרון הזה הוא פיתרון צודק, או חרב פיפיות?  �

(שמא יימנע בעל חוב לפרוע את חובו עד לשנת השמיטה כדי שהחוב יבוטל, 
יימנע מלהלוות קודם השמיטה מחשש שהלווה לא יפרע את  כמו כן המלווה 

חובו לפני השמיטה והוא יפסיד את כספו).

כדי למנוע בעיות אלו התקין הלל הזקן את הפרוזבול, שהוא חוזה בין המלווה 
בשנת  גם  לגבות  רשאי  הדין  ובית  הדין,  לבית  שייך  שהחוב  שמודיע  והלווה 

השמיטה.

בזמן  היא מדרבנן, אבל  בזמן הזה כשהשמיטה  רק  דין הפרוזבול שייך  הערה: 
המקדש כשהשמיטה הייתה מן התורה דין זה לא שייך.

הלווה לא צריך להחזיר חוב שנשמט בשביעית ואם בא להחזיר, צריך המלווה 
לומר לו: משמט אני! (אינך צריך להחזיר) ואם אמר לו הלווה: "אף על פי כן (בכל 
זאת אני רוצה לשלם), יכול המלווה לקבל ממנו את הכסף. והמחזיר חוב שעברה 

עליו שביעית, אפילו שאינו צריך, רוח חכמים נוחה הימנו.

השביעית משמטת (מבטלת את החוב) רק חוב שכבר הגיע הזמן שצריך לשלם 
אותו, אבל אם עוד לא הגיע הזמן שצריך להחזיר את החוב אלא לאחר ראש 

השנה של שמינית, השביעית לא משמטת אותו.

ו"שכר  כסף,  לו  חייב  שפלוני  בפנקסו  רושם  שהחנווני  מה   - החנות"  "הקפת 
שכיר", השכר שמשולם לפועל עבור עבודתו, אינם נשמטים בשביעית. והסיבה 
ש"הקפת החנות" אינה נשמטת: כיוון שבדרך כלל החנווני רושם לתקופה ארוכה 
ולא רגיל לבקש את התשלום מיד, נחשב החוב כאילו לא צריך לשלם אותו אלא 

אחר השמיטה, וחוב כזה אין שביעית משמטת.

מצוות שמיטת כספים קיימת גם כן בחו"ל.
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שטר פרוזבול

נוסח פרוזבול 

במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ובא לפנינו _______ ואמר לנו: הן 

שנה זו היא שנת השביעית, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על איזה אנשים, 

והריני מוסר לכם פרוזבול. ויהבית לכון במתנה בקניין ארבע אמות קרקע 

מארעא דאית לי, ועל גביהון ארשית יתכון למגבי כל חובות דאית לי על 

אנשי. ומעתה תיהוו לי דיינא, ותגבוהו ותקבלוהו לי, ואם לא תגבו אתם, 

מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד 

היום אצל כל אדם כל זמן שארצה. ואנחנו בית דין שמענו דבריו, וייפינו 

כוחו דלא תשמיט לה, כל חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחכמינו 

ז"ל.

ובאנו על החתם ביום ____ לחודש ____ שנת ____

נאום ____ נאום ____ נאום ____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ואמר   ______ לפנינו  ובא  היינו,  כאחד  דיינים  שלושה  במושב  תרגום: 

לנו: הן שנה זו היא שנת השביעית, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אילו 

אנשים, והריני מוסר לכם פרוזבול, ונותן לכם במתנה בקניין ארבע אמות 

קרקע מאדמה שיש לי, ועל ידי אותה קרקע, הרשיתי לכם לגבות את כל 

חובותי שיש לי על אנשים. ומעתה תהיו לי דיינים ותגבו ותקבלו עבורי 

את החוב. ואם לא תגבו אתם - כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה - הרי אני 

גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה. ואנחנו בית 

דין שמענו דבריו וייפינו את כוחו שלא יישמטו חובותיו ויגבה אותם על 

ידי פרוזבול זה כתקנת חז"ל וחכמינו ז"ל. ובאנו על החתום...

על פי "השמיטה" חוברת הדרכה למורה ולגננת, כתבה חני סייפיש (זוננפלד), בהוצאת "חן"
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ד. פרשיות החודש / עוזי קייש

תשבץ לחודש אייר

מאוזן

מהו הנמשל על הפסוק: "ולא-תקיא הארץ אתכם" ב-(ויקרא פרק יח פסוק כח) לפי פירוש   .1
אינה  ארץ-ישראל  אתכם...כך  הארץ  תקיא  "ולא  כח)  פסוק  יח  פרק  ויקרא  (רש"י  רש"י? 

מקיימת עוברי  ____".

מדוע נושאי שמירת שבת ומורא אב כתובים אחד ליד השני? (רש"י ויקרא פרק יט פסוק   .6
ג) "ואת שבתותי תשמורו....אע"פ שהזהרתיך על מורא אב אם יאמר לך חלל את השבת אל 

____ לו וכן בשאר כל המצוות".

מה נרמז במילה "בזאת" ב-(ויקרא פרק טז פסוק ג)? (רש"י ויקרא פרק טז פסוק ג) "בזאת.   .10
גימטריא שלו ארבע מאות ועשר רמז לבית  ____".

ציין את פירוש רש"י למילה-לעזאזל-שזהו גורל אחד משני השעירים? (רש"י ויקרא פרק   .11
טז פסוק ח) "עזאזל הוא הר עז וקשה ____  גבוה".

צמר שנגזז מעור הצאן.  "וראשית  ____ צאנך" (דברים פרק יח פסוק ד).  .12

כיצד יפלו אויביהם של בני-ישראל לפי פירוש רש"י? (רש"י ויקרא פרק כו פסוק ז) "לפניכם   .13
לחרב. איש בחרב ____".

אבי הנשיא למטה נפתלי.  .14

"ונשיא לבני נפתלי אחירע בן- ____" (במדבר פרק ב פסוק כט).  

מספר האנשים אשר ירדפו אחרי רבבה ככתוב בפרשת בחוקותי הוא: "____ מכם רבבה   .16
ירדפו" (ויקרא פרק כו פסוק ח).

בכמה פוחתת ערכה של האשה כשמגיעה לגיל הזקנה ביחס לצעירותה? (רש"י ויקרא פרק   .18
כז פסוק ז) "ואם מבן ששים שנה וגו'... והאשה אינה פוחתת אלא  ____ מערכה".

ביטוי המתאר כי-החכם יבין זאת בקלות, די לחכם ברמז.  "ודעת לנבון  ____" (משלי פרק   .20
יד פסוק ו)

מי שנישלח לקחת את השעיר למדבר: איש ___ (ויקרא פרק טז פסוק כא).  .21

  
1  2  3  4  5    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    
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(בהשאלה) רווחה, חופש, ישועה. "ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת  ב-___ רגלי" (תהלים   .23
פרק לא פסוק ט).

מה מיוחד ב"פרי עץ הדר" לפי פירוש רש"י? (רש"י ויקרא פרק כג פסוק מ) "פרי עץ הדר.   .25
עץ שטעם עצו ופריו  ____".

כבש רך יונק. "____-חלב" (שמואל א פרק ז פסוק ט) (בהיפוך אותיות).  .27

משל לדבר הנשרף או כלה מהר. "תשלח חרנך יאכלמו כ-___" (שמות פרק טו פסוק ז).  .28

כיצד עלול הסוחר לרמות במשקל? (רש"י ויקרא פרק יט פסוק לו) "אשר הוצאתי אתכם...  .29
ממי שטומן משקלותיו  ב-___ להונות את הבריות".

ציין מילה המתארת - שיש בו, שהוא מכיל. "חבית  ____ דבש" משנה (מסכת בבא קמא   .32
פרק י משנה ד).

מהו המום הנקרא שרוע הפוסל את הכהן מלהקריב קרבן? (רש"י ויקרא פרק כא פסוק יח)   .33
"שרוע. שאחד  מ-____ גדול מחברו".

לט)  פסוק  כה  פרק  ויקרא  (רש"י  העברי?  לעבדו  לעשות  האדון  על  שנאסר  הדבר  מהו   .35
"עבודת עבד. עבודה של גנאי שיהא ניכר בה כעבד שלא יוליך _____ אחריו לבית המרחץ 

ולא ינעול לו מנעליו".

כתוב האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל. א-100, ב-80, ג-400, ד-400.  .37

ז)  פסוק  כז  פרק  ויקרא  (רש"י  רש"י  פירוש  על  ט)  אות  חכמים  שפתי  (עיקר  פירוש   .39
לפסוק:"ואם מבן ששים שנה ומעלה..." ב-(ויקרא פרק כז פסוק ז) הוא: "פירוש פח ומוקש...

הזקן נופל  ל-____ על בני הבית".

תואר לדבר גדול ביותר. "גדול  כ-____" (איכה פרק ב פסוק יג).  .41

שם נרדף לעץ הדולב. "מקל לבנה לח ולוז  ו-___" (בראשית פרק ל פסוק לז).  .42

השלם את הפסוק המציין את שמם של שתי השנים שהן קדושות וסמוכות זו לזו. (רש"י   .44
ויקרא פרק כה פסוק יא) "את נזריה... נמצאו שתי שנים קדושות סמוכות זו לזו שנת מ"ט 

שמטה ושנת החמשים ____".

מכיר באמיתותו של דבר לאחר ראיות והוכחות, משוכנע, בא לידי הכרה. "שם ישר  ____   .47
עמו" (איוב פרק כג פסוק ז) (בלשון נקבה).

מה עשה אהרן עם הבגדים לאחר ששימשו אותו ביום הכיפורים? (רש"י ויקרא פרק טז   .49
פסוק כג) "והניחם שם. מלמד שטעונין ____".

שם חודש עברי.  .51

השיעור המינימלי אשר שרץ מטמא את מי שנוגע בו: (רש"י ויקרא פרק כב פסוק ה) "בכל   .52
שרץ אשר יטמא לו. בשיעור הראוי לטמא בכ-____".

כינוי כבוד למנהיג או למלך. "___-ישראל" (שמואל ב פרק כא פסוק יז).  .53

מאונך

מהו הטעם לכך שהשם יעקב כתוב בכתיב מלא? (רש"י ויקרא פרק כו פסוק מב) "...יעקב   .1
נטל אות משמו של אליהו  ____ שיבא ויבשר גאולת בניו".

אחת מפרשות השבוע.  .2

על מי מכפר השעיר שעלה עליו הגורל-לשם? (רש"י ויקרא פרק טז פסוק טו) "אשר לעם.   .3
מה שהפר מכפר על הכהנים מכפר השעיר על  ____".

ביטוי למי שעוסק בדברי-הבל, הולך בטל. "____ - רוח" (הושע פרק יב פסוק ב) (בכתיב   .4
מלא)

לכאן. "ודור רביעי ישובו  ____" (בראשית פרק טו פסוק טז).  .5

קיצור המילים: תפילת ציבור.  .6
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כינוי לאדם גדול ונכבד אשר הוא בנו של אדם פשוט.  "ארי בן - ____" (גמרא בבלי מסכת   .7
בבא מציעא דף פד עמוד ב).

מדוע כתובים בפרשת אמור נושאי השבת והמועדים אחד ליד השני? (רש"י ויקרא פרק כג   .8
פסוק ג) "ששת ימים. מה ענין שבת אצל מועדות...וכל  המקיים את המועדות מעלין עליו 

כאילו  ____ את השבתות".

ציין פירוש נוסף של רש"י למילה - לעזאזל - שזה היה הגורל של אחד משני השעירים.   .9
(רש"י ויקרא פרק טז פסוק ח) "...עזאזל הוא הר  ____ וקשה צוק גבוה שנאמר ארץ גזרה. 

חתוכה".

חלקת-שדה שמגדלים בה ירקות למיניהם נקראת: "____ - ירק" (מלכים א פרק כא פסוק   .12
ב).

הושם בנוזלים, הורטב בנוזלים.  _____.  .15

על מה מכפר הפר שהקריב אהרן על עצמו ועל אחיו הכהנים? (רש"י ויקרא פרק טז פסוק   .17
יא) "וכפר בעדו... כפרתן אינה אלא על טומאת ____ וקדשיו".

מתנה, מנחה, דורון.  "לך יובילו מלכים  ____" (תהלים פרק סח פסוק ל).  .18

מהי הסיבה שהביאה לגלות בבל לפי פירוש רש"י? (רש"י ויקרא פרק כה פסוק יח) "וישבתם   .19
על-הארץ לבטח... ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים שמיטות  _____ היו".

מהו הדבר שמעכב מלקצור את הקציר?  פירוש (עיקר שפתי חכמים אות ו) על הפסוק   .21
"...והבאתם... ראשית קצירכם אל-הכהן" הוא: "שאסור לקצור  י)  ב-(ויקרא פרק כג פסוק 

שום קציר קודם קצירת  ה-____".

ספר המזמורים המיוחסים לדוד המלך הוא: ____.  .22

למי הכוונה לפי פירוש רש"י על הפסוק ב-(ויקרא פרק כו פסוק ח) "ורדפו מכם"? (רש"י   .24
ויקרא פרק כו פסוק ח) "ורדפו מכם. מן ה-____ שבכם".

כתוב את האות אשר ערכה הגימטרי הוא-8.  .26

איזה עבודות רשאי האדון להטיל על עבדו העברי? (רש"י ויקרא פרק כה פסוק מ) "כשכיר   .28
כתושב. עבודת  ____ ומלאכת אומנות כשאר שכירים התנהג בו".

רעהו ויועצו של דוד המלך. "בא ____ הארכי" (שמואל ב פרק טז פסוק טז).  .30

שמן זיתים צלול ממין מובחר. "שמן זית  ____" (שמות פרק כז פסוק כ).  .31

מדוע נקרא האיש שנשלח לקחת את השעיר למדבר בשם-איש עתי? (רש"י ויקרא פרק   .33
טז פסוק כא) "איש עתי. המוכן לכך מיום  ____".

ציין את אחת מהמעלות שיש למי שנותן לקט,שכחה ופאה לעני כראוי. (רש"י ויקרא פרק   .34
כג פסוק כב) "...בית המקדש והקריב עליו קרבנותיו  ___".

(רש"י  הוא:  בעתם"  גשמיכם  "ונתתי  ד)  פסוק  כו  פרק  ב-(ויקרא  על הפסוק  רש"י  פירוש   .36
ויקרא פרק כו פסוק ד) "בעתם. בשעה שאין דרך בני-אדם לצאת כגון ב-____  שבתות".

זן, מכלכל, נותן צרכי מחיה. משנה (מסכת כתובות פרק ז משנה א) "יעמיד  ____".  .38

כתוב את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי.  א-1, ב-6, ג-3, ד-300.  .40

אחד מפרשות השבוע.  .43

ציין את אחת מהמעלות שיש למי שנותן לקט, שכחה ופאה לעני כראוי. (רש"י ויקרא פרק   .45
כג פסוק כב) "...לעני כראוי מעלין עליו כאילו ___ בית המקדש".

כתוב את שם אחת מפרשות השבוע של חודש אייר תשע"ה.  .46

קיצור המילים: תרי עשר.  .48

ביטוי המתאר-מבחר גדול. "מ-___ אל- ___" (תהלים פרק קמד פסוק יג).  .50
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מאוזן

מדוע מנו את הלויים מגיל חודש ומעלה? (רש"י במדבר פרק ג פסוק מ) "פקד כל בכור זכר   .1
וגו' מבן חדש ומעלה. משיצא מכלל ספק  ____".

לאחר  בלימודו  יצליח  לא   - שנים  חמש  במשך  בלימודו  הצליח  שלא  שמי  למדים  אנו   .5
תקופה זו מ-(רש"י במדבר פרק ח פסוק כד) "מבן חמש ועשרים... בא ללמוד הלכות עבודה 

ולומד חמש שנים ובן שלשים  ____".

כנגד מי הקריב נתנאל בן צוער-פר, איל וכבש בהתאמה? (רש"י במדבר פרק ז פסוק כא)   .9
"פר אחד... כבש אחד. כנגד ____".

(רש"י במדבר  "עבדת עבודה" ב-(במדבר פרק ד פסוק מז)?  מהי הכוונה שהלויים עבדו   .10
פרק ד פסוק מז) "עבדת עבדה. הוא השיר ב-___ וכנורות". 

לאיזה נר הכוונה בפסוק:"אל-מול פני המנורה"? (רש"י במדבר פרק ח פסוק ב) "אל מול פני   .11
המנורה. אל מול נר ה-____ שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה".

(בהיפוך  בריכה של מים לטבילת הגוף כדי להיטהר מטומאה לפי הדין נקראת:_____    .13
אותיות).

כתוב את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-6, ב-6, ג-6, ד-200, ה-80.  .15

להלך   _____ "הבהמה   א)  משנה  ב  פרק  קמא  בבא  מסכת  (משנה  עלולה.  (בהשאלה)   .16
כדרכה ולשבר".

פיענח, מצא והסביר סודו של דבר סתום. "איש כחלמו  ____" (בראשית פרק מא פסוק   .17
יב).

כתוב את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי.  א-5, ב-40, ג-30, ד-50, ה-30, ו-5.  .18

בקשה, בקשת סליחה. "כל המבקש ____ מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים"   .21
(גמרא בבלי מסכת יומא דף פז עמוד א) (בהיפוך אותיות).

קיצור המילים: מורי ורבי.  .23

1  2  3  4      5  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            
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מהיכן אנו למדים כי-טוב לצדיק טוב לשכנו? (רש"י במדבר פרק ג פסוק לח) "משה ואהרן   .24
ובניו. וסמוכים להם... יששכר וזבולן... לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו 
גדולים בתורה... ומבני יששכר יודעי בינה וגו' מאתים ____ סנהדראות ומזבולן מושכים 

בשבט סופר".

שר צבא הדדעזר מלך צובה. "ו-___ שר-צבא הדדעזר" (שמואל ב פרק י פסוק טז).  .28

מה מתחיל לעשות מי שמיועד לשמש בכהונה מגיל עשרים וחמש? (רש"י במדבר פרק ח   .29
פסוק כד) "מבן חמש ועשרים. ובמקום אחר אומר מבן שלשים שנה הא כיצד מבן כ"ה בא  

____ הלכות עבודה".

מהיכן אנו למדים שבנ"י חגגו את חג הפסח במשך ארבעים שנה כשהיו במדבר-פעם אחת   .31
בלבד? (רש"י במדבר פרק ט פסוק א) "בחדש הראשון... ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר 

לא הקריבו אלא פסח ____ בלבד".

במדבר  (רש"י  מצוות?  ולקיים  תורה  ללמוד  שצריך  זוכרים  הציצית  את  כשרואים  מדוע   .33
פרק טו פסוק לט) "וזכרתם את כל מצות ה'. שמנין גימטריא של ציצית שש מאות ושמונה 

חוטין וחמשה קשרים הרי ____".

קיצור המילים: ריש סימן ד. (בהיפוך אותיות).  .34

מהו שמו המקראי של חודש תשרי? ____ האתנים (מלכים א פרק ח פסוק ב).  .35

ביטוי לדבר-מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר המותר.  "מכלל לאו אתה   .37
שומע  ____" (גמרא בבלי מסכת נדרים דף יא עמוד א).

שמם של השומרונים שהושיב מלך אשור בערי שומרון על מנת לתפוס את מקום בני-  .38
ישראל שהוגלו. "דסבר ר"מ  ____ גרי אריות הן...____ גרי אמת הם" (גמרא בבלי מסכת 

בבא קמא דף לח עמוד ב).

אדם ששכר דירה לגור בה נקרא:  _____ (בכתיב חסר) (בהיפוך אותיות).  .40

ידוע לשבח, מבורך. "____ שם ה' " (תהלים פרק קיג פסוק ג).  .41

כתוב את שם האות האמצעית של אחת מפרשות חודש סיוון תשע"ה כאשר שם הפרשה   .43
כתוב בכתיב מלא. _____.

השלם את הפסוק המופיע בפרשת נשא. "והשיב את- ____ בראשו" (במדבר פרק ה פסוק   .44
ז) (בהיפוך אותיות).

מי מוצא מחוץ לשתי המחנות-מחנה שכינה ומחנה לויה? (רש"י במדבר פרק ה פסוק ב)   .45
"וישלחו מן המחנה...ה-____ מותר במחנה ישראל"

מאונך

מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? (רש"י במדבר פרק ו פסוק ב) "כי יפלא. יפריש.   .1
למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו 

מן היין שהוא מביא לידי  _____".

רגל של כלי, בסיס. "ויצקת לו (לארון) ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע  _____" (שמות   .2
פרק כה פסוק יב) (בכתיב מלא).

יט פסוק ט)  (ויקרא פרק  "לא תכלה פאת שדך  ____"  כרת שיבולי תבואה שהבשילה.   .3
(בכתיב מלא).

ידלוק.  "מדוע לא- ____ הסנה" (שמות פרק ג פסוק ג).  .4

שבט  לאחר  הקורבנות  הקרבת  בסדר  שני  יהיה  שנשיאו  יששכר  שבט  זכה  מה  בזכות   .5
יודעים בתורה...  קורבנו... אחת שהיו  "הקריב את  יט)  ז פסוק  (רש"י במדבר פרק  יהודה? 

ואחת שהם נתנו ___ לנשיאים להתנדב קורבנות הללו".
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בנ"י חגגו במדבר פסח אחד כי-פירוש (עיקר שפתי חכמים אות פ) על הפסוק ב-(במדבר   .6
פרק ט פסוק א) "...ללמוד שלא עשו רק את הפסח הזה. והטעם שלא עשו הוא מחמת שהיו 

אצלם קטנים שלא  _____" (בהיפוך אותיות).

ג  (רש"י במדבר פרק  אוהל?  בכל  לוי  רבנו את מספר התינוקות משבט  ידע משה  כיצד   .7
מן  יוצאת   ____ ו-____  לפניו  והשכינה...  האהל  פתח  על  ועמד  ה'...  פי  "על  טז)  פסוק 

האוהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל זה".

יח):  פסוק  ה  פרק  הוא-(במדבר  לה  קנא  שבעלה  לאשה  הכהן  שעשה  מהדברים  אחד   .8
"_____ הכהן את-האשה לפני ה' " (בהיפוך אותיות).

נדיבות-לב, רוחב-לב. "שעור תרומה: עין  ____ - אחד מארבעים" (משנה מסכת תרומות   .12
פרק ד משנה ג).

מה עשה הקב"ה כדי להסיח את דעתם של העמים שהיו בארץ על מנת שלא יגלו את   .14
המרגלים? (רש"י במדבר פרק יג פסוק לב) "אוכלת יושביה. בכל מקום שעברנו מצאנום 

קוברי  ____ והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם".

איזה שבט לא חטא בחטא העגל? (רש"י במדבר פרק א פסוק מט) "אך את מטה  _____   .19
לא תפקד... לפי שהם שלי שלא טעו בעגל".

דעתו של אהרן חלשה משום שלא היה בחנוכת המזבח. הקב"ה חיזק את רוחו כשאמר   .20
גדולה משלהם  חייך שלך  לו הקב"ה  "בהעלתך... אמר  א)  ח פסוק  פרק  לו:(רש"י במדבר 

שאתה מדליק ומיטיב את  ה-____".

כיצד העניש הקב"ה את המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ? (רש"י במדבר פרק יד פסוק   .22
לז) "במגפה לפני ה'. באותה מיתה ההגונה להם מדה כנגד מדה הם חטאו בלשון ונשתרבב 
לשונם עד  _____ ותולעים יוצאין מלשונם ובאין לתוך טבורם" (בלשון רבים) (לא בלשון 

סמיכות).

מדוע שבט דן היה השבט המאסף לכל המחנות? (רש"י במדבר פרק י פסוק כה) "מאסף   .23
נוסע  היה  באוכלוסין  מרובה  דן  של  שבטו  שהיה  לפי  ירושלמי  תלמוד  המחנות.  לכל 

באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה  ____  לו".

כנגד מי הקריב נתנאל בן צוער-פר,איל וכבש בהתאמה? (רש"י במדבר פרק ז פסוק כא)   .25
"פר אחד. כנגד  _____".

המחנה הקדוש ביותר משלושת המחנות שהיו בזמן חנייתם של בני-ישראל במדבר הוא:   .26
(רש"י במדבר פרק ה פסוק ב) "וישלחו מן המחנה...תוך הקלעים היא מחנה  _____".

מהי המעלה של מי שמלמד את בן חברו תורה? (רש"י במדבר פרק ג פסוק א) "ואלה תלדת   .27
אהרן ומשה... בני אהרן ונקראו תולדות משה לפי שלימדן תורה... שכל המלמד את בן חבירו 

תורה מעלה עליו הכתוב כאילו   _____".

הסימן שלפיו ידעו הלויים שעליהם לנוע: (רש"י במדבר פרק ד פסוק ה).  .30

"בנסוע המחנה. כשהענן ____ הם יודעין שיסעו".  

כינוי לאיש חריף מאוד בתלמודו. "עוקר  ____" (גמרא בבלי מסכת ברכות דף סד עמוד א).  .32

מאיזה גיל מתחילים למנות את בני שבט לוי? "כל זכר מבן- ____ ומעלה תפקדם" (במדבר   .36
פרק ג פסוק טו) (בכתיב חסר).

מי מהמרגלים התפלל על קברי האבות כדי שלא יושפע לרעה מעצת המרגלים? (רש"י   .38
במדבר פרק יג פסוק כב) "ויבא עד חברון.  ____ לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות 

שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם"

יט) "קערת כסף. מנין אותיותיו  ז פסוק  (רש"י במדבר פרק  פירוש רש"י ל-"קערת כסף":   .39
בגימטריא...כנגד שנותיו של ____ הראשון"(בהיפוך אותיות)

ההוא, ההיא. "קח... והנח אל-הסלע  ה-____" (שופטים פרק ו פסוק כ).  .42
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סיפור החודש

המנורה  - סמל המדינה / מאת: הרב ש"ז כהנא
                  הבאה לדפוס: נחמה כהן

                                                                                         

לכל מדינה ומדינה יש סמל משלה. וכשקמה מדינת ישראל חיפשו חכמי 
העם גם סמל למדינה החדשה.

באו והציעו: תהיה היונה סמל למדינה. וסיפרו דברים רבים ויפים בשבחה. 
אמרו שהיא מנהמת בלי הרף על צרות ישראל ועל חורבן המקדש, והלא היא 

שהביאה עלה זית לנח כסמל לשלום, ואנו מה זקוקים אנו לשלום.

ובאו והציעו: יהיו לוחות הברית סמל המדינה. שהרי הם הביאו חוק ותורה 
לעם ולעולם.

והציעו את הצבי, שהוא סמל לקיבוץ גלויות.

והציעו את הסנה הבוער ואינו אוכל, שהוא סמל לנצח ישראל.

והציעו את הארי, שנאמר גור אריה יהודה.

המנורה?  ולמה  ישראל.  למדינת  סמל  המנורה  תהיה  ואמר:  אחד  וקם 
בבית  במנורה  שהעלו  והאור  לעולם,  אור  לגויים,  אור  להיות  נועד  שישראל 
ועתה גם בימינו, בימי הבית השלישי  כולו.  המקדש הראשון האיר את העולם 
- תשוב המנורה להאיר לעם ולעולם, כדברי זכריה הנביא, כאשר ניבא על חזון 

הגאולה וראה לפניו מנורה וגולה על ראשה.

במנורה כסמל  לבחור  להצעה  הוא  אף  חכם אחד, שהסכים  רב  והיה שם 
המדינה, אלא שהוא נתן טעם אחר לכך. אמת שעלינו להיות אור לגויים, והמנורה 
צריכה להיות סמל לאור זה. אך בטרם יוכלו בני ישראל להביא את האור לעולם 
כולו - עליהם להתכנס מארבע כנפות הארץ, ולהתאחד בלב ונפש כעם אחד. 
והמנורה מסמלת לנו את האיחוד השלם, כי היא נעשתה כולה מקשה אחת - כל 

קניה, גביעיה, ציציה ופרחיה - כולם נעשו מקשה אחת.

קם חכם שלישי ואמר: יפה אמרתם. תהי המנורה סמל לעם ישראל ומדינת 
הוא  שלה  שהחומר  וטוב  לגויים.  אור  ונהיה  אחד,  לעם  שנתאחד  עם  ישראל, 
"מקשה" אמור "קשה מאוד", מפני שאין ליצור מחומר אחר עם אחד המורכב 

מחוליות שונות, ועדות רבות. לא קל. קשה מאוד.

של  כסמל  נתקבלה   - במנורה  לבחור  החכמים  שלושת  שהסכימו  ומכיוון 
מדינת ישראל. 

משנבחר הסמל ישבו חכמי ישראל ודנו כיצד לקרוא לחג החדש, חג הקמת 
המדינה הציעו החכמים שמות שונים. אמרו: נקרא לו "חג המדינה". ואמרו: נקרא 
"חג החרות" או חג הגאולה". והחליטו חכמי ישראל לדחות את השמות הללו, כי 
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טרם הגיע זמנם. המדינה עדיין אינה שלמה וגם הגאולה אינה שלמה.

עצמאות  העצמאות".  "חג  בשם  לחג  לקרוא  שהציע  אחד  חכם  שם  והיה 
יכול  ישראל,  וריבונות  המדינה  הקמת  ידי  על  להם:  אמר  אחרים.  שאלו  למה? 

העם להגיע אל עצמו ולפתח את כל כוחותיו, כפי שמספר הכתוב:

לך".  "לך  בלשון  לו  אמר  ישראל,  לארץ  ללכת  לאברהם  הקב"ה  כשאמר 
כלומר "לך אל עצמך". כשאמרו "אל עצמי"? שאל אברהם "הרי אני אצל עצמי, 
ולמה ולאן אלך?" אמר לו הקב"ה: "טועה אתה אברהם. כאן אינך אברהם, ואינך 
עצמך. רק בארץ באשר אראה לך אתה אברהם ואתה עצמך". ומעשה אבות סימן 

לבנים. רק כאן בארץ שלנו אנו עצמנו. ועל כן יש לקרוא לחג חג העצמאות".

שמעו החכמים לדבריו והסכימו עמו. נמנו וגמרו לקרוא לחג חג העצמאות. 
נאמנים  ולהיות  עצמם  אל  להגיע  שיזכו  כולו  העם  ואת  עצמם  את  וברכו 

לשורשיהם ולמהותם האמיתיים.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חיבה לירושלים

מה ראיתי, מצאתי, אהבתי בירושלים!!!

1. מי אני?
פרח אחד יכול לעורר כל חלום - בירושלים

עץ אחד יכול להתחיל יער - בירושלים

שיר אחד יכול לשמח כל רגע - בירושלים 

צחוק אחד יכבוש כל שמחה - בירושלים

תפילה אחת יכולה להתקבל בירושלים

נגיעה אחת יכולה לחוש את ירושלים

קרן אור אחת יכולה להאיר פינה בירושלים

ציפור אחת יכולה לבשר אביב בירושלים

רחוב אחד יכול לסמל את ירושלים

בית אחד יכול לסמן את ירושלים

דגל אחד יכול לרומם את ירושלים

בחר לך:  פרח, עץ,  שיר, צחוק, תפילה, נגיעה, 
משהו  עוד  ואולי  בית  רחוב,  ציפור  אור,  קרן 
אלבום  לך  ועשה   - בירושלים  אוהב  שאתה 

חיבה לירושלים.

אתה רואה הכל - תלוי באהבתך לירושלים.

אפשר אחר כך לעשות פעולות בין הילדים: 

� להעביר מאחד לשני את האלבום "מה חברי אהב בירושלים".

� לספר לכל החברים על דבר אחד שאהבתי בירושלים.

� לערוך משאל - כמה אהבו את אותה ציפור, אותו פרח, רחוב, בית וכו'.

ללמוד על אותה ציפור, אותו פרח, תפילה, שיר, עץ וכו' ולהרצות בפני כל   �
החברים בליווי תמונות.
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2. פרחי ארץ-ישראל
מעמד לפרחים מיובשים מארץ-ישראל

� אסוף פרחים כמו: כלניות תרבותיות, פרחי בר למיניהם.

� יש להכניס אותם לספר עבה - אפשרי ספר טלפונים. כל 
כמה דפים להכניס פרח.

יש לשים מעל הספר חפץ כבד - ספרים או אבן ולהמתין   �
5-4 ימים עד שהפרחים יתייבשו.

הכנת המעמד

לפרחים  בפרופורציות  לכם  הרצוי  בגודל  מלבן  קרטון   �
שייבשנו - אפשרי 20X10 ס"מ.

� מקפלים לשניים באמצע.

� עוד קרטון ברוחב המלבן שבחרנו באורך 10 ס"מ.

את  מהדקים   - באמצע  אחד  וקיפול  הצדדים  משני  ס"מ   1.5 מקפלים   �
ומקבלים  למלבן  הצדדים  משני  הקיפולים  שני  את  מהדקים  הקיפולים, 

מעמד.
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מדביקים בעזרת דבק פלסטי את הפרחים - אם נשברים - אפשר להשלים   �
בציור, וכן מוסיפים את שם הפרח.
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3. ירושלים שלי

לעשות את אותו האקורדיון כמו אלבום "אהבותיי לארץ ישראל" - את אלבום 
"אהבותיי לירושלים".

ההכנה

לחלק לחמישה חלקים שווים (אפשרי יותר - לפי רצונכם).  �

מציירים, מדביקים, מצלמים (אפשרי לשלב) מקומות בירושלים.  �

ובצד השני מקומות כלשהם שאני  אפשרי בצד אחד מקומות מקודשים    �
אוהב. אפשר להכניס את סמל ירושלים - אריות או מנורה.

לבסוף מעמידים את המוצגים בתערוכה - מה כל אחד אוהב בירושלים.   �
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4. כל הארץ דגלים דגלים

אלבום אהבותיי לארץ-ישראל

החומרים

קרטון באורך 55-50 ס"מ (רצוי מארגז של שתייה קלה). רוחב מתחיל 35-25   �
ס"מ - הולך ונעשה צר יותר.

מקפלים אותו ל-5 חלקים שווים ומקבלים אקורדיון שהולך וצר - כך שהוא    �
יכול לעמוד בכל צד .

בארץ- אוהב  שאני  מקומות   - בארץ  יפים  מקומות  ומציירים  מדביקים    �
בארץ-ישראל  אוהב  שאני  מה  לצייר  או  ממגזינים  לגזור  אפשר  ישראל. 
לחניכים  (מתאימים  וכו'  מדבר  כנרת,  ים,  אבנים,  עלים,  עצים,  פרחים,   -

הצעירים יותר).

לחניכים הבוגרים יותר - ניתן לצלם מקומות בארץ ישראל ולהדביק - כמו:    �
המוזיאון שבעירי, רחובות בעירי, ביתי, בית הכנסת שלי, הנחל שלי, השביל 

שלי - כל מקום שאני אוהב!

לבסוף אפשר להכין דגלים קטנים - הרגל מגפרור, ציור וגזירת דגל, סמל    �
המדינה, מגן דוד ולהדביק בקצוות.

להעמיד את זה בכל מקום אפשרי - בבית, בגן, מתנה להורים, בבית הספר,    �
במתנ"ס, ניתן לעשות תערוכה כאשר מעמידים את כל היצירות אחת אחרי 

השנייה.

ים התיכון

עצים בא"י

עיר עתיקה

פרחים בא“י

מגדל דוד
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שבועות
1. פאזל מתן תורה

זו הטמעה של סמלי החג. כל מחנך  ההתעסקות בסמלי החג בצורת פאזלים 
יכול להדגיש את הסמלים עליהם למדו ושיננו ומותאם לרמת החניכים ויכולתם.

כל חניך יצייר את האביזרים - הסמלים אותם רוצה לשתף במשחק הפאזל שלו. 
צריך לראות שהסמל יהיה גדול מספיק וברור, אותו יצייר ואחר כך יגזור בצורות 

משונות ולא כפאזל רגיל.

החשוב ביותר שבכל חלק שגוזרים יהיה חלק מהציור/התמונה. שלא יהיה חלק 
ללא שייכות לציור (ריק).

היפה במשחק זה שאפשר להכין אותו ברמות שונות.
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רמה נמוכה ביותר - לתת לכל סמל רקע בצבע שונה כך שהחניך קודם כל ימיין 
לפי צבעים לקבוצות ואז ירכיב את הפאזל. הצבע יעזור לו למקם את החלק. 

החלקים הגזורים יהיו גדולים יותר ופחות חלקים והגזרה לא מסובכת.

רמה גבוהה יותר - רקע של כל החלקים באותו הצבע כך שאין אפשרות למיין 
ברמה הראשונית לפי צבע אלא לפי ציור (זה הרבה יותר קשה).

מתוחכמת  יותר  בצורה  הגזורים  קטנים  יותר  חלקים   - גבוהה  יותר  עוד  רמה 
בצבעים שונים. הסמלים יכולים להיות יותר מורכבים, הציורים קטנים - כמובן 

שבין לבין אפשר להעלות את הרמה או להורידה בהתאם לדרגות אלו.

החומרים

לורדים, סרגל, קרטון של ארגז משקאות קלים, דבק פלסטי  �

לגיוון: 

במקום לצייר את הסמל - להדביק תמונה של ספר תורה, סידור, חומש וכו'.   �

סיטואציה של ריקוד עם ספר תורה, בית כנסת וכו'.   �

חומש 
שמות
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2. פאזל תמונות של הילד בסיטואציות עם ספר התורה

ההכנה

לצלם את החניכים בסיטואציה עם חומש או ספר תורה, לומד תורה, מחבק    �
תורה וכו'.

להגדיל את התמונה, להדביק אותה על קרטון בדבק פלסטי, להפוך ולשים    �
חפץ כבד - במיוחד בפינות כדי שידבק היטב בפינות.

כאשר יתייבש יש לגזור - לחניכים צעירים - חלקים גדולים יותר ולחניכים    �
הבוגרים חלקים קטנים יותר.
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3. מצווה שאני רוצה לקבל על עצמי במתן תורה

החניך יקבל על עצמו מצווה שהוא רוצה לקחת על עצמו - הכן לעצמך תזכורת.

חשוב איך אתה יכול להכין תזכורת, זו צורה הפוך על הפוך

מתן צדקה - הכן קופת צדקה - למי אתה רוצה לתת.   �

עזרה לאמא - לצייר איך אתה רוצה לעזור ובמה.   �

עזרה לחבר - חשוב מה ואיך - צייר את זה.   �

מתן לבית הכנסת - הכנת תמונה, ציור לתלות בבית הכנסת.   �

עזרה לשכנה - מה לעשות איך ואיך נזכור.   �

מתן לקופת חולים, למתנ"ס, לבית אבות.   �

חפש רעיון אחר למי אתה רוצה לעזור, מה אתה רוצה לקבל על עצמך - ואיך 
תזכיר לעצמך את המצווה אותה קיבלת על עצמך.

הערה: בדרך כלל אנחנו נותנים רעיון והחניך מבצע את היצירה.

פה ניתן הרעיון של קיום מצווה והחניך צריך להמציא את היצירה והחומרים.

חשוב שהחניך יקבל על עצמו מצווה אחת ויתמקד בה שנה שלמה, זה ריאלי 
יותר מאשר כמה מצוות.
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 4. הכנת לוחות הברית

החומרים

חימר.  �

לורד ישן.   �

לחלופין  או  פלסטי  דבק    �
לקה שקופה.

ספוג רטוב, שקית ניילון.   �

ההכנה

את גוש החימר מכניסים לשקית ניילון ומכים עליו על הרצפה כדי שהאוויר    �
יצא מהגוש.

מוציאים את הגוש מהניילון ומכים אותו ב-4 צדדים עד שמקבלים מלבן    �
(הגודל והעובי תלויים בכמות החימר שהחניך מקבל - רצוי מה שיותר גדול 

- זה מחזיק יותר).

2 ס"מ  יהיה לפחות  (צריך שהרוחב  אחרי שהתקבל מלבן מעמידים אותו    �
כדי שהלוחות יעמדו).

לוחצים מלמעלה עד שמקבלים את הקימור של הלוחות.   �

עם ספוג לח מחליקים על הלוחות ואחר כך חורטים עליו אותיות או מילה    �
אנוכי...

ידי  על  ומקשטים  הלורד  את  והופכים  המשומש  הלורד  עם  מקשטים    �
הטבעת תחתית הלורד.

לאט  יותר  שיתייבש  (ככל  בשמש)  (לא  בחדר   - יומיים-שלושה  מייבשים    �
יהיה יותר חזק).

אחרי הייבוש מורחים בדבק הפלסטי שכבה עבה - זה מחזק אחרי הייבוש.    �
הדבק נהיה שקוף, לכן לא לחשוש למרוח שכבה עבה.

לחילופין

תנורים  אין  כידוע  ולייבש.  עבה  שכבה  ושוב  שקופה  לקה  למרוח  ניתן    �
לאפות את היצירה בחום גבוה ולכן הדבק או הלקה שומרים על הלוחות 

שלא יתפוררו.

מי שמתאפשר לו להכניס לתנור של קרמיקה - ואז אין צורך למרוח בדבק    �
או בלקה.

להטביע  וגם  גואש  בצבעי  הפנימיות  האותיות  את  לצבוע  אפשר  הערה:    �
בפנים פייטים לקישוט.
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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.  �

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

 

חומר עזר
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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
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פתרון לתשבץ פרשיות החודש - אייר

פתרון לתשבץ פרשיות החודש - סיוון
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