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חינוך,  ומוסדות  ארגונים  הרשויות המקומיות,  האירועים ברחבי הארץ בשיתוף  יתקיימו  שנה  כמידי 

מרכזים קהילתיים ומדרשות, מועדונים ומרכזי קליטה.

לכל תחומי  והכוללת  יסוד משותפת במשמעות הרחבה  כאבן  היהודית  יעסקו במורשת  האירועים 

החיים ומיועדת לכל הרבדים והגוונים החברתיים.
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ליל שבועות בלימודי תורה  יתקיימו מאות תיקוני  ישראל. בהמשכן  לציון 60 שנה למדינת  מגוונות 

ובעיסוק בארון הספרים היהודי.

ולהעשרה  לדורותיה  היהודית  ביצירה  הידע  להעמקת  גם  הזדמנות  נותנות  המתוכננות  הפעילויות 

בתחום התרבות היהודית על היבטיה השונים.

לשם כך נרתמו לפעילות עמיתיי מפקחי המחוזות: הרב בן ציון מזרחי, הרב ד"ר אליהו אביעד ומר 

חיים שני וכן מנהלי המחלקות לתרבות תורנית מכל חלקי הארץ וכן ארגונים ומוסדות שונים המקיימים 

ימי עיון, תערוכות ופעילויות מגוונות המפורטות באתר האינטרנט של האגף.

פעילי תרבות, רכזי חינוך, עובדי הוראה והקהל הרחב בכל אתר ואתר מוזמנים להשתתף באירועי 

חודש המורשת היהודית.

לקבלת מידע נוסף על הפעילויות נא לפנות להרב אפרים שרייבר, משרד החינוך, האגף לתרבות 

תורנית, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון

 (אירועים ואתרים)

חודש אייר
הקדמה

בשנה רגילה חודש אייר הוא החודש השמיני למניין החודשים מחודש תשרי והחודש 

השני למניין החודשים מחודש ניסן.

שם החודש: השם אייר נקרא במקורו "אארו". במקרא (מלכים א, ו:א) הוא נקרא 

חודש זיו שמשמעו אור ותרגומו ניצניא שמשמעותו ניצנים הנראים בחודש זה.

"ורב  שנאמר  כפי  השדות,  את  החורש  השור  את  מסמל  הוא  שור.  החודש:  מזל 

יד, ד) והוא גם מזכיר את העלאת הביכורים, שהשור  תבואות בכח שור" (משלי, 

החורש התבלט בה באופן מיוחד.

על פי "משנה לשנה", בעריכת הרב מנחם כהן

אירועים 
ב באייר - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (הוקדם). יום הזיכרון נקבע כדי 

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

תקומת העם והארץ ולהעלות את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

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

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

המדינה.

ג באייר - יום העצמאות למדינת ישראל (הוקדם). ביום ה באייר תש"ח (1948) החליטה מועצת העם "על 

הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל". יום זה הוא עדות חיה לתוקפה של הברית האלוהית, 

המקשרת בין עם ישראל לארצו. רוח תחייה לאומית סחפה את יהדות העולם בעיקבות הקמת 

המדינה, אשר הזינה וחיזקה את האמונה בברית שכרת אלוהים עם העם היהודי להיות ממלכת 

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

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

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

בדרכו, לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. ב-יז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) נתקבלה 
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יהודית ריבונית. בעיקבות ההחלטה,  בעצרת האומות המאוחדות החלטה על הקמת מדינה 

גאה גל של התלהבות והתעוררות בקרב יהודי הארץ והעולם. הערבים פתחו במאבק מזויין 

באייר  ה  ביום  יהודיים.  ויישובים  ערים  על  ובהתנפלויות  רצח  במעשי  האו"מ,  החלטת  נגד 

העם,  מועצת  חברי  היישוב,  מנהיגי  התכנסו  יום השישי,  של  אחה"צ  בשעות   ,(1948) תש"ח 

והכריזו על הקמת מדינת ישראל. בלילה שלאחר מכן פרצה מלחמת השיחרור בין כל צבאות 

ערב לבין היישוב היהודי. בתום חודשי המלחמה נחתמו הסכמי שביתת הנשק עם צבאות ערב 

וכך נקנתה עצמאות מדינתנו בדם רב.

ב-20 ביולי 1949 נחתם הסכם שביתת הנשק עם סוריה וצבא סוריה פינה את משמר הירדן    

ידו בראשית המלחמה. היה זה האקט הסופי של מלחמת העצמאות. במסגרת  שנכבשה על 

העתיקה  העיר  לישראל  אבדו  הנשק,  שביתת  לקווי  יהיו  האש  הפסקת  קווי  כי  ההסכמה 

בירושלים, גוש עציון מדרום לירושלים, עטרות ונווה יעקב מצפון לה, בית הערבה לחוף ים 

המלח וכפר דרום ברצועת עזה.

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

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

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

אלתרמן בפי הנופלים את המילים "אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".

כ-700,000 פליטים יהודים ברחו ממדינות ערב בעיקבות גל פרעות שנפתח כנגדם עקב ניצחון    

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

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

וצנע כלכלי.

יד באייר - פסח שני. מי שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש בערב פסח, היה מביא 

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

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

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

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

טמאים ולא יכלו להקריב הפסח, 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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טז באייר תש"ז (1947). נעלם אלכסנדר רובוביץ ז"ל, הי"ד.

מחתרת  חבר  רובוביץ,  אלכסנדר  הלך  תש"ז  באייר  טז  ג,  ביום    

לח"י בן 17 מירושלים לפגישה עם חבריו. בשעה 7 בערב נעצר על 

ידי איש בולשת בריטי שדחף אותו לתוך מכונית. אלכסנדר ניסה 

אחד  של  כובעו  נשמט  ההיאבקות  כדי  ותוך  לחטיפתו  להתנגד 

הבריטים.

בתוכו  רשום  ונמצא  הכובע  נאסף  הסתלקה,  שהמכונית  לאחר    

שמו של הקצין פראן, אחד מחייליה של יחידה מובחרת שהגיעה 

לארץ להיאבק במחתרות.

משבושש אלכסנדר לשוב לביתו, פנו בני משפחתו אל הבולשת. שם החלו, כביכול, לחקור את    

נסיבות היעלמו והרשו למשפחה לחפש בכל בתי הסוהר ומחנות המעצר. אלכסנדר לא נמצא 

ועיקבותיו נעלמו.

נזרקה  וגופתו  נשרפו  בגדיו  ונהרג.  הבולשת  ידי  על  קשות  עונה  שהוא  מכן,  לאחר  התברר,    

במקום פתוח בכביש ירושלים-יריחו ולא נמצאה.

לבסוף התגלה שאלכסנדר רבוביץ היה חבר בתנועת ברית חשמונאים (בריח).   

    
    ברית החשמונאים

מדיניות  בעיקבות  הוקמה  החשמונאים"  "ברית  תנועת    

ההבלגה של היישוב בשנים 1936-39 (תרצ"ו-תרצ"ט).

פעילי  של  בהתארגנות  בפולין,  פעילותה  את  החלה  היא    

"ברית ישורון" ו"אחדות ישראל".

בארץ- הראשון  הגרעין  כאמור,  הוקם,   1937 בשנת    

בעלי  מבתים  דתיים,  אצ"ל  חברי  היו  ראשוניה  ישראל. 

אופי חרדי.

דוד  האצ"ל  מפקד  של  בעיראק  בקרב  נפילתו  אחרי    

רזיאל, עברו הפעילים לשורות הלח"י, ביוזמת יצחק שמיר, 

שרצה לחזק את לח"י ולהגדיר יחד מטרות משותפות.

שנקטה  ההבלגה  בגלל  רבות,  בהפרעות  נתקלה  הספר  בבתי  החשמונאים"  "ברית  פעילות    

- הצ"ח  הנהגת היישוב, בניגוד לגישת הברית, שפעלה בחסות ההסתדרות הציונית החדשה 

ובשיתוף פעולה עם בית"ר.

לברית היו סניפים בתל-אביב, ירושלים, חיפה ופתח-תקווה וצעיריה הצטרפו למחתרות אצ"ל    

ולח"י.

סמל התנועה היה הברכה "לה' הישועה" והימנונה "שיר הצבאות" של יעקב כהן.   
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נוסחה חוקה ובה עקרונות הברית: החשמונאי נאמן לאלוהי ישראל ומוכן למסור את נפשו על    

קדושת שם אלוהים, תורתו, עמו וארצו.

במידותיו  ומופת  שמיים  לשם  מעשיו  את  מכוון  נפש.  למסירות  עד  מישראל  אחד  כל  אוהב    

העם.  שיחרור  למלחמת  להתגייס  ומוכן  והתנאים  ממשיך את שושלת חשמונאים  והנהגתו. 

מציית  הישראלי.  הגאון  ואת  הגבורה  עטרת  את  ומחזיר  התקיף  לפני  ולכניעה  לפחדנות  בז 

לפקודת מפקדיו ומדריכיו.

אנשי התנועה שותפו בפעילויות צבאיות רבות. 15 מהחברים נהרגו במהלכן.   

הרבנים הרב חרל"פ זצ"ל והרב עמיאל זצ"ל תמכו ועודדו אותם ללחום לשלימות הארץ.   

אחרי קום המדינה התגלעו מחלוקות פנימיות בשאלה האם תמה דרכה של התנועה או שיש    

להמשיכה. היו שטענו שצריך להשתלב מיידית במוסדות המדינה והיו שחשבו שצריך להמשיך 

לפעול בתחום החינוכי. אחד מהם הוא הרב שאר-ישוב כהן, רבה של חיפה.

ליתר פרטים ניתן להיעזר בספרו של ד"ר שאול אבישי "ברית החשמונאים במאבק לחירות    

ישראל", בהוצאת ראובן מס ירושלים. 

יח באייר - לג בעומר.

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

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

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

דעה אחת פרץ בו מרד בר-כוכבא ולפי דעה אחרת נחל בו בר-כוכבא ניצחון מסוים במלחמתו 

לשדה,  זה  ביום  לצאת  נוער,  בני  וכן  ותלמידיו,  המלמד  נהגו  ישראל  בתפוצות  ברומאים. 

למרחבים, לשחק בחץ וקשת, מנהג המזכיר את מרד בר-כוכבא, שלמרות שנכשל נטע את רוח 

הגבורה בישראל לדורות.

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

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

מהחיילים הרומאים שביקשו את נפשם. ב-לג בעומר נישא רשב"י. לראשונה נמצא בקבלת 

האר"י שרשב"י נפטר ביום זה ולפיכך נקבע בספר "חמדת ימים" ללמוד לזכרו. על-פיו נערך 

תיקון מיוחד ללימוד בלילה וביום. מראשית המאה התשע-עשרה נהגו הספרדים בצפת להוליך 

בנוסף  כיום,  מקושטת.  חופה  תחת  ובריקודים  בשירה  תורה  ספר  בעומר,  לג  בערב  למירון, 

לעלייה לקברו של רשב"י, נוהגים בני נוער ברחבי הארץ להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה 

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

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

 (1967) תשכ"ז  באביב  ישראל.  את  להשמיד  הערבים  של  האיומים  גברו  בארץ.  יישובים  על 

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

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 לאומי.

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

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

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

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

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

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

וברצועת עזה.

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

שיאה של מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז היה ביום ג, כח באייר. כאשר חדרו כוחות צה"ל    

לעיר העתיקה, אשר הייתה בידי ירדן 19 שנה, ושיחררו את הר הבית ואת הכותל המערבי, 

הרבנות  מועצת  ירושלים".  כ"יום  לדורות  נקבע  ירושלים,  שיחרור  יום  מקדשנו.  בית  שריד 

הראשית קבעה כי יש לומר קטעי תפילה מיוחדים והלל שלם בברכה. נוהגים ביום זה לעלות 

ולגאולה  ישראל  נדחי  כל  לקיבוץ  תקווה  של  כביטוי  הכותל המערבי,  ליד  ולחגוג  לירושלים 

השלימה, וכאות הזדהות עם בירת ישראל.

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

במשך שנים רבות יהודי אתיופיה ייחלו וקיוו לעלות לארץ-ישראל, לציון, אך לא עלה הדבר    

בידם. בשנת תשמ"ד (1984) מדינת ישראל אירגנה באופן מיוחד מבצע תחת מעטה של סודיות 

והטיסה יהודים מאתיופיה.

מבצע זה כונה "מבצע משה" וניסיון נוסף בשנת תשנ"א (1991) כונה "מבצע שלמה".   

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

הקשים בדרך, של רעב, מחלות ופורענות.

בכל השנים מאז עלייתם, בחרו אנשי העדה לזכור את האירועים ואת התלאות שעברו עליהם,    

ביום ירושלים.

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

ארצה ולאלה שנפטרו בדרך ויתקיים טקס לזכרם בהר הרצל.

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

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

המגורים  אוהלי  את  המסמלים  לבן,  בצבע  אבן  פרטי  ובו  גדול  סביבתי  פסל  הוא  האתר    

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

וטקסים.

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

קרוביהם ולבכות עליהם.

  אנדרטה לנספי עולי אתיופיה בהר הרצל
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חודש סיוון
הקדמה

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

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

החודש "קציר כל" - קציר כללי.

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

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

יציאת מצרים שהיא מתן תורה.

מזל החודש - תאומים

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

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

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

איחוד הלבבות כחטיבה אחת מתקיימת התורה על ידי כולם.

על פי "ילקוט הגרשוני"

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

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

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

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

את הדבר.

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

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

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

הפעולה חיסלה לפחות זמנית את היכולת הגרעינית העיראקית שאיימה אז על ישראל.

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

ישראל מארץ מצרים. 

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

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

לרבות אותן שכבר ניתנו קודם מתן תורה קיבלו תוקף מחייב רק במעמד הר סיני. בצד התורה 
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היום במורשת הדורות של  עד  הנלווים אליה  פה, הפירושים  גם תורה שבעל  ניתנה  שבכתב 

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

מסיני (ירושלמי פאה ב:ד).

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

כיום שבו נולד ונפטר דוד המלך.

יב בסיוון תשנ"א (1991) - מבצע שלמה - שיחרור יהודי אתיופיה. 

מלחמת האזרחים  בעיקבות התגברות  מלחמת המפרץ.  לאחר  קצר  זמן  התרחשה  הפעילות    

המורדים  כי  חשש  והיה  אדיס-אבבה,  בבירה  יהודים  של  רבים  אלפים  התרכזו  באתיופיה, 

והסוכנות  ישראל  ממשלת  החליטו  לפיכך,  לה.  הסמוך  התעופה  נמל  ואת  העיר  את  יכבשו 

היהודית ליזום פעולה של עלייה מוטסת, מבצע שקיבל את השם "מבצע שלמה".

רכבת אווירית ביצעה 36 טיסות, שהביאו לישראל יותר מ-14 אלף עולים. בעת המבצע, שנמשך    

36 שעות רצופות, נוהל נמל התעופה של אדיס-אבבה על ידי צוותים ישראלים.

היום  נפש.  פיקוח  לישראל מטעמי  באישור הרבנות הראשית  "מבצע שלמה" התנהל בשבת    

נשארו באתיופיה כמה אלפים בני הפלאשמורה שעומדים לעלות בעתיד.

יג בסיוון תש"ח (1948) - פריצת הדרך לירושלים (דרך בורמה). 

נפרצה  ירושלים,  שבהרי  בורמה"  "דרך    

במלחמת העצמאות. ירושלים הייתה מנותקת 

על  ששלטו  הערביות  הכנופיות  של  בעטיין 

הדרכים וחסרה, נואשות, מזון ותחמושת.

פתח   ,1948 באפריל  שנערך  "נחשון"  מבצע    

את הדרך באופן זמני ושוב התחדש המצור.

(מיקי  מרכוס  דוד  קולונל  של  פיקודו  תחת    

שהתנדב  ארה"ב,  בצבא  קצין  יהודי,  סטון), 

ירושלים,  חזית  למפקד  ומונה  לארץ  להגיע 

הצליחו לפרוץ דרך אלטרנטיבית ולהתגבר על 

הבעיה.

לשפלה,  מירושלים  ירדו  חיילים  שלושה    

נתיב  וגילו  הראשי,  לכביש  מדרום  בהרים 

שאפשר להכשירו לדרך.

המבצע היה מסובך, הדרך נפרצה ונסללה בחשאי בשטח ההפקר שבין כוחות צה"ל לצבא ירדן    

שכיתר את ירושלים. בגלל מחסור בציוד חפרו אף בידיים חשופות. במקומות מסויימים נעזרו 
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בחומרי נפץ לפיצוץ סלעים, דבר שגרר הפגזות ארטילריות לעבר הפורצים וחייב את הכוחות 

הישראליים לאבטח את העובדים.

הדרך עברה בין הכפרים הכבושים בית ג'יז ובית סוסין (היום בין נחשון לבקוע), עקפה את    

לטרון, חצתה את כביש שער הגיא-הרטוב, סמוך ליישוב מסילת ציון, עלתה לאזור בית מחסיר 

(בית מאיר) והתחברה לכביש ירושלים ליד הכפר סריס (שורש).

הקטע האחרון של הדרך - "דרך הג'יפים" - היה תלול מאוד. הדרך כולה כונתה בשם "דרך    

בורמה", לציון תקדים למבצע כזה שנערך בבורמה במלחמת העולם השנייה, על ידי הבריטים. 

השם הרשמי שניתן לדרך היה "דרך הגבורה".

האלוף מיקי סטון לא זכה לקטוף את פרי עמלו. הוא נורה בטעות על ידי חייל ישראלי באבו-   

גוש.

לזיכרו נקרא יישוב בעמק איילון בשם "משמר דוד" והוקמה אנדרטה צנועה ביישוב קריית    

יערים-טלז סטון, בהרי ירושלים בואכה אבו-גוש.

מים  הזרמת  שאיפשר  חדש  צינורות  קו   - השילוח"  "מפעל  הוקם  בורמה  לדרך  במקביל    

לירושלים, במקום הצינור ממעיינות הירקון ליד אפק, שנותק על ידי הערבים.

מפעלים חשובים אלו הונצחו באנדרטת "הרמחים" שהוקמה מעל הדרך העולה משער הגיא,    

מול שורש, ובאנדרטת דרך הגבורה סמוך ליער הרצל בחולדה, ובאותו אזור הונצח קו השילוח 

- קו המים לירושלים באתר מקורות "מים לירושלים".

http://he.wikipedia.org/wiki "מתוך האינציקלופדיה החופשית "ויקפדיה", הערך "דרך בורמה

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

הצוללת שנבנתה בבריטניה בתקופת מלחמת העולם השנייה בין השנים 1945-1943, הועברה    

תוך  כללי  שיפוץ  עברה  הצוללת  "דקר".  השם  את  וקיבלה   1965 ביוני  הישראלי  הים  לחיל 

השבחת כל המערכות בה וב-9 בינואר 1968 יצאה מנמל פורטסמות' שבאנגליה לנמל הבית 

בחיפה.

גשר הפיקוד של אח"י דקר שנמשה מהים ומוצג במוזיאון ההעפלה וחיל הים
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הצוללת  ממפקד  ביקשו  מהמתוכנן  מוקדם  בתאריך  להגיע  עומדת  שהצוללת  בארץ  כשנודע    

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

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

הקשר עמה.

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

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

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

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

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

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

פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

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

לאנדרטה רותכו מעטפת המצוף שהתגלה וחלק ממשקפת.

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

וכן גשר הפיקוד שנמשה עם גילויה.

טו בסיוון תש"ח (1948) - סיום פרשת ה"אלטלנה". 

שהייתה  ביותר  כאובה  פרשה  מסיימת  לאומי),  צבאי  (אירגון  אצ"ל  אירגון  של  סיפורו  את    

תוצאה של העבר המתוח בין המחתרות השונות. הדבר אירע בחודש יוני 1948, אחרי הכרזת 

הגיעה  זמן  באותו  העצמאות.  במלחמת  הראשונה  ההפוגה  לתוקפה  נכנסה  וכאשר  המדינה 

ארצה האוניה "אלטלנה" (נדנדה - שהיה כינויו הספרותי של זאב ז'בוטינסקי), שעל סיפונה 

מטען נשק גדול וכ-800 מתנדבים.

אלטלנה עולה באש מול חופי תל-אביב
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האוניה הגיעה זמן קצר לאחר שמפקד האצ"ל מנחם בגין, חתם על הסכם עם ראש הממשלה,    

דוד בן גוריון להצטרפות אנשיו לצה"ל שזה עתה נולד. הממשלה הזמנית תבעה את הנשק, 

אך אצ"ל עמד על כך שחלק מהנשק יועבר ללוחמי האירגון בירושלים, שניהלו עדיין מסגרת 

עצמאית משלהם. הממשלה לא הסכימה. הפריקה החלה בחוף כפר ויתקין, ולאחר עימות עם 

יחידות צה"ל, חמקה האוניה לתל-אביב. חלק מאנשי האצ"ל בצה"ל ערקו מיחידותיהם ובאו 

והמדינה בת החודש עמדה  כוחות פלמ"ח  לסייע לחבריהם בחוף תל-אביב. המטכ"ל החיש 

בפני מלחמת אזרחים. בן-גוריון תבע שוב מהאצ"ל למסור את הנשק, וניתנה הוראה להפגיז 

את האוניה. בן-גוריון החליט כי שלימות היישוב והצבא מצדיקה את מדיניותו ו"אלטלנה" 

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

כ בסיוון ת"ח (1648) - גזירות ת"ח-ת"ט - הטבח והחורבן ביהדות אוקראינה. 

בראשונה הוזמנו היהודים להתיישב בפולין כדי לפתח את המדינה. האצילים הפולנים מסרו    

בידי היהודים תפקידי פיקוח על אחוזותיהם והטילו עליהם לשעבד את האיכרים האוקראינים 

הצמיתים, וכשהחל מרד הקוזאקים נגד השלטון, היהודים שימשו מטרה ישירה וקלה לנקמה 

ולהתעללות. בפרעות שנמשכו לסירוגין עד תט"ז (1656) נפגעו מאות קהילות יהודיות ורבבות 

יהודים נרצחו. יהודים רבים נלקחו בשבי, רבין מן היהודים ברחו למערב אירופה ולתורכיה. 

תופעת  להתפתחות  הגורמים  אחד  בהן  הרואים  ויש  עזות  משיחיות  תקוות  עודדו  הגזירות 

החסידות ולהופעת משיחי שקר. יום זה נקבע ליום תענית ציבור לזכר הפרעות והגזירות נגד 

היהודים.
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים, ישירות או בעקיפין, לחודשי אייר-סיוון המרומזים 

בכל השאלות הבאות, לכתוב משפט אחד או שניים ולשלוח למערכת עד סוף חודש סיוון. המצליח לענות על 

שמונה  חידות יזכה בפרס.

עוד יום הולדת לבית לאומי שנבנה מהרבה חומרים, מוצקים וממצוקות. 

גם לו, לבן הארץ הזאת, לא קלה הייתה הדרך. ובגיל שאותו אנו עומדים לחגוג, 

זכה סוף סוף לדור המשך - דו-ראשי, שסוד עתידו, הארוך, המתפתל 

עד עצם ימינו אלה נמסר מראש למי שהייתה הנערה, 

ששאבה לאיש אשר על העין, מבלי לשאול שאלות רבות לפני מעשה. 

מכירים את האיש, את רעייתו ואת גילו ביום המשמח?

האיש אשר יצא חוצץ כנגד העם אשר יצא ממצרים, 

היה לשם נרדף למשהו גדול, מגושם ומאיים. אדון הנביאים זקוק לעידוד מולו.

 ואכן בסוף המערכה מקבלים הנוודים נחלה, שבה כך וכך  (כמה בדיוק?) 

ערי מבצר ושטחים נרחבים לחוות. 

מעין - מקדמה ועידוד לשבטים שלא תמיד האמינו כי יימצאו להם מנוחה וגם נחלה. 

היודעים אתם מי הפרטים החבויים לעיל? שהרי גם זו היא ארץ-ישראל... 

זה הוא המספר המופיע בהקשרים שונים בספר שהפך לסמל אהבת השם לעמו: שישים.

 בכמה הקשרים הוא מופיע בספר??

השישים הללו מקושרים גם בביטוי אמיץ אחד של הקשר בין אבינו-מלכנו לעמו, 

כשהוא עדיין במדבר. בסיום המלאכה, שבה למעשה היה שותף כל העם, 

לפני רגע השיא יופיע המספר הזה. נרמוז שהוא קשור בנשיאים. זוכרים?? 

אנו חוזרים לעסוק ברגעי הולדתה של המדינה. יום שישי, 

החמה מראש האילנות מתכוננת ללכת, ושם, בעיר 

שיש המנסים בכל הכוח לקטרג עליה מחד, או לפארה מאידך, 

ניצב הוא ומברך בשם ובמלכות ובקול רוטט: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. התכירוהו...

בדרך האתרים - מס' 22

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 46459                                                     

"ודאי רציתי במדינה עברית!! אבל, אילו היו שואלים אותי בשעת הכרזת המדינה:

להכריז או לא? הייתי נבהל". מילים אלו כתב מי שידע לכתוב. 

לא בהר הרצל וגם לא בהר הזיתים, אלא על מסלול עדר האנשים שהונהגו לארץ אז, 

בימים רחוקים, איווה הוא לעצמו את מקום מנוחתו. 

מי הוא האיש הלזה?? ומי זה שכתב את המילים דלעיל?

הסייף והספר, השידוך המתמיה הזה, באישיות ששלהבתה ינקה את אורה ואת להטה 

מגדולי החסידות. דמות שהייתה עדה למשטמת אירופה, שלבשה מדי הצבא האוסטרי 

וערקה מהם וממה שייצגו, פועל, חלוץ, איש מחתרת וחבר כנסת מזן קצת שונה. 

שבדם לבו כתב. ביום הולדתה הל"ג של המולדת המתחדשת החזיר את נשמתו ליוצר האדם. 

מי היה האיש?

בקול הדממה הדקה נעשים מעשים גדולים. לא! הם לא מדברים הרבה 

וגם הוא לא! הוא לא היה צבר בעל בלורית מתפרעת! מי הכיר אותו בכלל? 

כאבות אבות אבותיו נולד במצרים. שם, בחשאי, היה חבר בתנועה הציונית. 

וכשעלה לארץ נכון היה להיכנס ללוע הארי. בו שהה וממנו העז לדווח על מזימותיו. 

נתפס, וגם ניתלה, בחודש שבו חל יום הולדת המדינה, שבחירוף נפש אותה שירת. זהו נא!

ופירור קטן-גדול לחודש סיוון: הוא היה "אדם פשוט" שפשטותו הולידה אש גדולה ומידבקת, 

שהתיכה חומות ברזל בדרכם של מאמינים תמימים לבוראם, 

הוא עלה למרומים, לפני 248 שנים ביום שלאחר חג מתן תורה. מי הוא זה?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 20
וביניהם ארץ- ניצחונותיו ומסעיו במקומות שונים  פרעה מרנפתח מלך מצרים הציב מצבה לכבוד   .1

לפני   1,215 בשנת  בארץ  ישראל  בני  של  מציאותם  למקרא,  מחוץ  לראשונה,  מצוין  שבה  ישראל 

הספירה.

נזכר לראשונה בכתבי  עבדו אותה. שמה  על שם האלה שאן או שן שהתושבים  נקראה   - בית שאן   .2

המארות המצרים מן המאה ה-19 לפני הספירה. נזכרת ברשימות כיבושים של פרעונים.

עמארנה  בתל  נמצאו  אלו  מכתבים,  הרביעי  אמנחתפ  מצרים  למלך  כתב  ירושלים  מושל  עבדחיבה   .3

במצרים התיכונה.

כתבי המארות שנתגלו במצרים.  .4

יש סברה שהכפר ליפתא קרוי על שם פרעה מרנפתח. ליפתא = מי נפתוח = מר נפתוח = מרנפתח.   .5

השם ליפתא מוזכר כבר במאה ה-13 בהתייחס כנראה לכפר על מדרונות הרי ירושלים במקום שנקרא 

"מי נפתוח".

מדובר באזור מגידו שבו יאשיהו ניסה לעכב את התקדמותו של פרעה נכו מלך מצרים. יאשיהו נהרג   .6

ופרעה נכו המשיך בדרכו לבבל (ראה מלכים ב פרק כג).

יעקב אבינו ויוסף נחנטו במצרים והובאו למנוחות בארץ-ישראל - יעקב אבינו במערת המכפלה ויוסף   .7

הצדיק בקבר יוסף שבשכם.

שישק מלך מצרים (שמזוהה עם שישנק) הנציח רשימת ערים ומקומות בארץ על קירות ארמונו בקרנק   .8

שבמצרים. רשומים שם כ-150 מקומות.

עיר  הייתה  התקופות  ברוב   - הצפון  ארצות  אל  ממצרים  הים"  "דרך  על  חשובה  תחנה  הייתה  עזה   .9

נוכרית ועויינת. במאורעות תרפ"ט (1929) עזבו אחרוני היהודים את עזה.

נשא  בתו  שאת  מצרים  ממלך  כמתנה  קיבלה  המלך  ששלמה  גזר,  בעיר  שלמה  המלך  הוא  המלך   .10

לאישה.

שמות זוכים נוספים במבצע דרך האתרים 20
רות כ"ץ - עופרה
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חומר עיוני למדריכה

בין אייר לסיוון - עצמאות במבט תורה / שמעון בן יוסף
       

        נר תמיד - לזכר 8 קדושי תורה - בדמייך חיי
ערב ראש חודש אדר ב, נקטפו 8 פרחים מובחרים, עלו בסערה וקדושה - תחת כנפי השכינה.

הרוצח פגע במרכז, כל העם התרגש "כי רואים את הקולות"...

בדומה לגורל ענק התנאים ר' עקיבא שסרקו בשרו... השיב האל...

"שתוק! כך עלה במחשבה לפני"!

כך עלו לפניו, 8 כתרי אותיות, תגין דקדושא, מעטרי התורה מתוך ספרי-יה...

אמו של אלחנן אתאלי הי"ד, שנרצח בסמטאות העיר העתיקה, לפני 17 שנה בגבורה מאירה דרך, 
ומגיא ההריגה קמה בכתיבתה לחזק אחים.

הרכבת - כמשל לחיים!

לקראת מסע החיים, חייבים להתאזר בסבלנות, התמדה ואמונה, אף על פי שיתמהמה...

הקושי העיקרי, אורך הנסיעה, אך תוכן הנסיעה תלוי בנו.

יצאנו לדרך, עלינו למחלקה ראשונה, תמיד קדימה. פגשנו אנשים נפלאים ומאירי לבבות נקשרים זה 
לזה, כמו השורשים מחוברים. ויש קצרי רוח, היורדים בתחנה הקרובה... זה הזמן לחזק נבוכים ומיואשים 

שלא מדעת, לשכנע, להאמין שהסוף קרוב! סוף טוב! 

על אחד שעוזב עולים חדשים. והצפיפות רבה והשמחה גואה... אם רעבים? הכל מכבדים... והנה מבט 
אחר... הנסיעה נפלאה, הארץ נהדרת, נופים ואתרים מרהיבים, רק לראות... והרכבת דוהרת, הזמן יקר. 
היא נכנסת למנהרה חשוכה, קצת דואגים, אל דאגה האור מצפה בקצה המנהרה. לפתע בלימה עזה, נופלים 

ונחבלים - הבלימה מנעה אסון!

תמיד נזכור, שיש לשבת בכיוון הנסיעה, היעד ברור, אחרת יש בלבול וסחרור... אנו מאמינים בנהג, 
במוביל, הרועה - רואה הכול וממעל.

והנה מסתבר, כי מזווית ראיה אחרת - הכול נראה אחרת, הסמוי מתגלה אז ימלא שחוק פינו, השמחה 
תרקיע שחקים - לאבות עם הבנים ובזמן קריב.

יהי רצון שטורי חיזוק אלו, פרי עטם של יוסף ולאה אתאלי הי"ו, יקירי ירושלים, הוריו של אל-חנן 
הקדוש הי"ד, יאירו 8 הנרות קדושי עליון שנרצחו ביד בן עוולה, מתוך עיון בספרי-יה.

ומי שיתבע עלבון כתבי הקודשים יתבע עלבון אנשי הקודש, - עם התחיה.

ובאמונה מאשרים... אם אשכחך...
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יום העצמאות בשאיפה לאחדות / ד"ר אברהם גוטליב
ב-יז בכסלו תש"ח, קיבלה עצרת האומות המאוחדות, החלטה אמיצה ומשמעותית, בדבר הקמת מדינה 

יהודית בארץ-ישראל. במסגרת עולמנו שהוא עולם העשייה, תבעה העצרת מאזרחי ישראל, לעשות את כל 

הצעדים הדרושים, ליישום ההחלטה הלכה למעשה. לאור ההחלטה, התכנסו ראשי העם, ביום ה באייר 

תש"ח והכריזו על הקמתה של מדינת ישראל. יום זה, נקבע על ידי ממשלת ישראל דאז, כיום חג לאומי. 

הרבנות הראשית לישראל, קבעה את היום כיום שמחה, הודיה ותפילה, אמירת הלל (עם ברכה או בלי) או 

פרקי הלל, קריאה בנביא ועריכת סעודה חגיגית כנהוג בחגי ישראל.

קיים הבדל מהותי, בין חג עממי: יום העצמאות, לבין חג דתי-לאומי: חג העצמאות. אין זה חג מדרבנן 

שנקבע על ידי חכמים בימי בית שני, אלא בדורנו. לכן, יש חוגים דתיים, שלדעתם כבר לא ניתן מאז לקבוע 

חגים חדשים. יתר על כן, עדיין לא זכינו לשלטון המיוחל, שלטון תורני-ערכי. קהל היעד הדתי למעשה, 

עד  דגאולה',  'אתחלתא  היא  המדינה,  הקמת  טהורה,  דתית  מבחינה  הדתי-לאומי.  הציבור  בעיקר,  הוא 

דגש  בימינו. החגיגה במסגרת הדתית, היא באמצעות מתן  בבוא משיח צדקנו במהרה  לגאולה השלימה 

מיוחר להיבט הרוחני באמצעות תפילה, סעודת הודיה וסיור בארץ-ישראל. מבחינה עממית לעומת זאת, 

הדגש הוא על ההיבט הגשמי: אוכל ואירועי תרבות שונים.

יום  יום האי-תלות: The Independance Day, במשמעות  יום העצמאות הוא  כגון אנגלית,  בלשון לעז, 

חופש. ביום זה נקבע לעם ישראל, להיות מכאן ואילך עם חופשי בארצו, דהיינו, שלא להיות תלוי בשלטון 

זר. מבחינה דתית כמובן, החופש הוא אינו מוחלט. שכן, אנו נמצאים למעשה במסגרת הנהגתו של ה' יתברך 

בקיום מצוות התורה.

מכל מקום, יש מכנה משותף בין כלל הציבור החוגג יום זה - איחוד משפחות, ובמיוחד בחיק הטבע, וכן 

אכילה בצוותא של "ארוחת יום העצמאות" או "סעודת חג העצמאות", איך שלא נקרא לזה. כולם שמחים 

שהמדינה קיימת ומשגשגת עם השנים, על אף כל הקשיים.

נמצאנו למדים, שהשמחה הכלל ציבורית של עם ישראל ביום חגו לרבדיו השונים, חוצה כל גבולות של 

חילוקי דעות קיימים. עם ישראל, עמו של ה', הציוני והדתי-לאומי, שמח כל אחד בדרכו, בקיום מדינת 

ישראל. תפילתנו היא אפוא, שיום העצמאות כחג העצמאות, יביא את האחדות שהיא תנאי בסיסי קיומי, 

תוך כדי קירוב לבבות, במישור היהודי שהוא נחלת הכלל.
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מדיני חג השבועות
בו  היו מקריבים  והטעם הוא שבזמן המקדש  יב בחודש  עד  סיוון  אין אומרים תחנון מראש חודש   .1

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

מתכוננים לכבודו של יום מתן תורה.

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

שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג:טו). 

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

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

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

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

מרגישים בצימאון ללימוד נוסף (שפת אמת).

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

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

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

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

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

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

ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן תורה.

חלב בגימטריה = 40 - כנגד 40 יום ששהה משה רבנו על הר סיני. ד. 

גבינה - זכר להר סיני שנקרא גם "גבנונים" מלשון נקי וצח כגבינה (במדבר רבה א, ה-ח). ה. 

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

מטעמים אלה:

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

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

כזכר למעמד הר-סיני בעת קבלת התורה. ג. 

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

הרי"ם).

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

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

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

(מסכת שבת).

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

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

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

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

שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה ואין צורך באור החיצוני. 

נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות מכמה טעמים:  .7

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

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

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

כנפי השכינה ביום זה במעמד הר סיני.

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

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

השבועות.

נוהגים לשפוך מים איש על רעהו.  .8

כי התורה נמשלה למים. א. 

כסימן ברכה. ב. 

כסגולה ללימוד תורה. לפני שבועות היו מכינים עלים קטנטנים של שיח בעל קוצים (רמז לסנה  ג. 

שעליו נתגלה כבוד ה' למשה רבנו במדבר) ובבוקר של החג נהגו לתת לכל ילד שבעה עלים כאלה 

לבלוע עם מים שנשאבו מבאר מים חיים.

על-פי "פרדס חג השבועות", בהוצאת מכון הפאר
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לוח המודעות מס' 161

תשבץ אייר-סיוון / מאת שילה הרשושנים
בתשבץ זה מופיעים מושגים הקשורים לפרשות השבוע ולהפטרות הנוגעות לחודשי אותה חוברת (מצוינים בתוך הסוגריים).

במאוזן: 1)  נשיא שבט דן (פרשת במדבר); 6) אביו 
של 1 מאוזן (פרשת במדבר); 11) ערימה של דברים; 
12) את יום שחרורה אנו חוגגים בכ"ח באייר; 14) 
גורם  ומייצג  המסמל  גרפי  אלמנט   (15 בבקשה; 
מסוים, סמליל בעברית; 17) אתר במסלול יציאת 
מספר  לישראל  ניתנו  בו  ממצרים,  בני-ישראל 
מצוות: שבת, פרה אדומה ודינים; 18) מעביר על 
מידותיו; 20) צייר צרפתי (1840-1926), בין ציוריו: 
מחלה   (21 מטריה";  עם  ו"אישה  "נימפיאות" 
כרונית, לופוס בלעז; 23) בשבילי; 24) העוף הגדול 
זו  נכות  בעל  כוהן   (28 בית-הבליעה;   (26 ביותר; 
אסור בהקרבת קורבנות (פרשת אמור); 29) סימן 
מורה כיוון; 30) סימן הניצחון; 32) ניצוץ; 33) כך 
 (37 מתן-תורה;  שלפני  הימים  שלושת  נקראים 
על- נקרא  בשפלה,  מושב   (39 ל"ג);  (במדבר  קוץ 

שם בני משפחת גובר שנפלו במלחמת העצמאות; 
ברווז;  מסוג  עוף   (41 האנגלי;  באלפבית  אות   (40
בויכוחים,  ביטוי המשמש   ,  _  _  _  _ 43) היא ה_ 
האחר  והצד  מסוים  טיעון  מביא  אחד  צד  כאשר 
מנוגד;  שהוא  שלו,  טיעונו  להוכחת  בו  משתמש 
45) מחילה על זכות; 46) עמוד זה היה הולך לפני 
בני-ישראל ביום (פרשת שלח); 48) שלב; 49) חמור 
נבנתה  ממנה   (53 מרחם;   (51 אדם;   (50 צעיר; 
(פרשת  57) קהל  עליז;   (54 ב');  (בראשית  האישה 
עם  בתולדות  ייחודי  אירוע   (61 שלם;  קורח);59) 
ישראל, חל לפי המסורת בחג השבועות; 64) אחד 
 (68 לגוף;  67) קבלת מזון  65) מסגרת;  הטעמים; 
אחד מבעלי-החיים המותרים כקורבן; 69) מספר 
 (71 בהעלותך);  (פרשת  המשכן  במנורת  הנרות 
מטח-אש; 72) אחד המאכלים שבני-ישראל נזכרו 
יום  (פרשת בהעלותך); 74)  בהם בקברות-התאוה 
שחרור ירושלים; 75) המועד בו  לפי המסורת נפטר 
של  מותם  ונפסק  (רשב"י)  יוחאי  בר  שמעון  רבי 

תלמידי רבי עקיבא, הוא גם יום תחילת המבול.

במאונך: 1) רסיס, טיפה; 2) בו ידבר הקב"ה אל הנביא (פרשת בהעלותך); 3) תיאורטי בלעז; 4) נוכרי; 5) גובה; 6) כינוי לגיליון-נייר; 
7) תו בסולם הצלילים; 8) אחד מבני שמעון בן יעקב (בראשית מ"ו); 9) קיבוץ בגליל התחתון, נקרא על-שם עיר לויים בנחלת שבט 
יששכר (יהושע כ"א);  10) משמח לבב אנוש (תהילים ק"ד); 13) שאחד מאיבריו גדול מחברו, שור כזה אינו מתאים לנדר (רש"י, 
פרשת אמור); 16) חטיבה מספר אחת בצה"ל; 19) שם "התגעגעו" בני-ישראל לאוכל שאכלו במצרים (פרשת בהעלותך); 22) אחד 
( פרשת  וחג השבועות  בין חג הפסח  ופוגע בקרניים; 27) מצווה שמקיימים  (פרשת קורח); 25) הודף  משלושת הרגלים; 24) שמן 
אמור); 29) עיר-נמל בארץ, לפי המסורת האמורא ר' אבדימי קבור בה (בבא בתרא יב.); 31) מלך חצור (שופטים ד'); 34) בכור מנשה 
בן יוסף (בראשית מ"ח); 35) קיבוץ לחוף הכינרת; 36) הקניית ידע; 38) אחד ממאכלי "הסימנים" בראש-השנה; 40) מלחין יהודי 
(1868 1927-), הלחין את המוסיקה להצגת "הדיבוק", וכן את שירי הילדים "נומי נומי ילדתי" ו"היורה" ("גשם, גשם משמים, קול 
המון טיפות המים"); 42) בעל ההצהרה שהתירה ליהודים לבנות את בית-המקדש (עזרא א'); 44) שנת פטירתו של הרב אברהם יצחק 
הכהן קוק זצ"ל; 46) פרפר-לילה; 47) בונה התיבה; 50) ספינה להורדת גייסות וציוד לחוף; 52) רוח כזו באה ליחזקאל הנביא בחזונו 
על נהר כבר (הפטרת חג השבועות); 55) ממלא-מקום (ר"ת); 56) מרגל משבט אשר (פרשת שלח לך); 58) קידומת לשמות הולנדיים; 
60) מקום הקרבת הקורבנות במשכן ובבית-המקדש; 62) מקדיש את עצמו לקב"ה (פרשת נשא); 63) שנף; 64) דיברה לשון-הרע 
במשה (פרשת בהעלותך); 66) כפן; 68) חבלה בגוף; 69) רב ומנהיג הציבור הליטאי בעבר (י"ט בטבת תרנ"ח, 13 בינואר 1898 - ט"ז 

בחשוון תשס"ב, 2 בנובמבר 2001); 70) אות באלפבית העברי; 72) הרווח שבין החזה ובין הלבוש; 73) מין דג, קרנון.
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פסיפס קהילות ישראל

מאת שמחה סיאני
יהודי יוון - חלק ה

יוון הישנה: בשפתן, באופי  יוון, בחבל תסאליה, שונות הקהילות היהודיות משאר קהילות  במרכזה של 

יהודי  קהילת  ובראשן  החדשה  יוון  קהילות  של  השפעתן  תחת  היו  שכן,  תפילותיהן,  ובנוסח  הנהגתן 

סאלוניקי.

והן מהוות חטיבה  דומים  גיאוגרפיים  תנאים  להן  ו-וולו  לריסה, טריקלה  הן:  בחבל תסאליה  הקהילות 

היוו  הישנה,  שביוון  לאלו  1882 התקרבו הקהילות  בשנת  כי  ותרבותית.  אם  לשונית  כלכלית,  אירגונית 

זירה  תסאליה  שימשה  זו  בשנה  החדשה.  שביוון  לאלו  הישנה  יוון  קהילות  בין  כגשר  תסאליה  קהילות 

על  שנלחם  היווני  העם  לבין  הבלקני,  האי  חצי  כל  על  אז  ששלטה  העות'מנית,  הקיסרות  בין  למלחמות 

חירותו. 

היוונים  של  לצידם  ועמדו  לצבא,  התנדבו  תסאליה  מחבל  ו-וולו  לריסה  סאלוניקי,  מקהילות  יהודים 

במלחמת חירות זו. המשורר שאול טשרניחובסקי כתב את הפואמה המרגשת  "בין המצרים" המתארת את 

התנדבות היהודים למערכות הצבא היווני, את המלחמות שהתחוללו בהרים הגבוהים, את עמקי תסאליה 

ואת הפגישה בין שני אחים בשדה המלחמה: האחד שירת בצבא התורכי והשני בצבא היווני, ובלהט הקרב 

ועלטת המלחמה, ירו האחים למוות זה בזה!

להלן מספר קטעים נבחרים מהפואמה "בין המצרים", בה עולה תמונה על מצבם של היהודים ונאמנותם 

ללא קץ לשלטון שפרׂש עליהם חסותו. לזכרם!

ההתגייסות לצבא -
קול רעם הקרב על תוגרמה יריע.  

שלוניקי נבוכה, שָוקיה שוממים,    

את בית רבי שמואל הקיפה הזעקה 

תאנַית-המקוננים תהלׂך שם אימים;    

הדלתות לרגעים על צירן ִּתַּסבנה, 

הקרובים, הרחוקים נאספים, נאנקים;     

גם חומֵדי-חזיונות ביניהם נדחקים.   

מה-זה ועל מה-זה פה כולכם נאספתם,  

ּוראות מה-תשתוֵקק העדה נצבה?       

הן יוסף, הבכור, מאבותיו ִיפֵרד              

לצאת למלחמה, מתנדב לצבא!"
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קטע הפרידה הכואבת של הֵאם מבנה היוצא לקרב -
..."מר תריד הֵאם על ַצְוּאֵרי הֶעלם.

כל ִקמֵטי לחייה מלאו כפלגים.

"האוסיף ֵאשקך?" – והיא מתרפקת...

- "עוד נשוב נתראה"! – "אלהים היודע!" –

ונשיקות מאליפות היא אותו נושקת.

ובכל ׁחם –ִלָּבתו הבן יחבקנה..."

..."הנשיקה אֻרכה: ֵמֲאנּו ִהָּפֵרד!

ככה ִּתָּפֵרד הנשמה ִמְּגִוָיה - - - 

עוד רגע התחזק העלם, ופתׁאם

גם פניו ִהְּתַעְוּתּו, ִויגֶעה בבכיה..."

מכתב הבן משדה הקרב -
..."מה צלצלה ַהְמִצָּלה?" – אגרת לאדוני.

- "מאִין?" – ִמָּוָלה. – "היא חיים מבׂשרת.

יהי שמו מֹברך!..." – ָּפֵנימֹו מה אורּו,

מה ידם רועדת, דמעתם ִנגרת!

"נא מהר קרֶאנה!" – הכתב לא כתב יוסף.

הוא כתב משה בננו... "כתב משה?... ִמָּוָלה?..

הטובה הבשורה?... אם קללה תוֵכִכי?" –

פני שמואל ֶמה חפו, הזקנה נבהלה.

"אבותי היקרים! נא ִסלחו הפעם;

את נפשכם ַלְדִאיב לא היה בכוִחי,

ועד שנשבעתי לדגל צבא-יון

לא אזנכם גליתי – מתנדב אנכי.

עם להקת ֵמֵרַעי מצרפת ָאָתאנּו,

בעד יון, ַעם עולם, נפשנו נקריבה;

אם אמות, ַאל תבכו לי:  רוחי שוקטת,

ובשמכם על ׂשפתי לֵאל נפשי אשיבה."
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הקרב והסוף המר -
..."ותפֹשׁט הדממה... ופתאום לפתע

בא אחד המרגלים: הרעה נפתחה!"...

..."ובחשכת הלילה מאצל ההרים,

במשעול העולה למצֵרי הסלעים,

כסער מתחולל בין רחבי ערבות,

בא מועף ביעף גדוד פרשים נּׂשאים,

ובטרם הספיקו היונים בם לירות

וכבר הפרשים עֵדימו הגיעו."...

..."נאזרים בגבורה נלחמו היונים,

אך יד הפרשים עלימו גברה,

ומרמס לפרסות סוסיהם גם היו.

בחרבות תוגרמה חציתם נגזרה,

הברית.   בעלות  לצבאות  עזרה  בהושטת  השנייה  העולם  במלחמת  גם  השתתפו  תסאליה  קהילות  יהודי 

ההיסטוריונים מיכאל מולכו ויוסף נחמה מספרים בספרם: "שואת יהודי יוון (תשכ"ה), על תאים יהודיים 

בסאלוניקי, לריסה, וולו וטריקלה שהיו קשורים עם שירות המודיעין והעבירו ללא הרף ידיעות לכוחות 

בעלות הברית על תנועת הצבא הגרמני. בהקשר זה הוזכרה גם קבוצת אנשי מחתרת יהודים מתסאליה 

שהצטיינה ביותר בפעולות חבלה נועזות.

קהילת לריסה
לריסה ("המבצר" – ביוונית), נמנית בין הערים העתיקות והחשובות ביותר בתולדות יוון העתיקה.  שמה 

העתיק מעיד על התפקידים שמילאה בעבר ועל המלחמות הרבות שהיו בשעריה. לריסה היא העיר הגדולה 

מעמדה  עקב  תושבים.  כ-55,500  מנתה   ,1986 שבשנת  תסאליה  שבחבל  הערים  בין  ביותר  והמפותחת 

דרום-יוון  ערי  לבין  ואפירוס  מקדוניה  שבחבלים  הערים  בין  כגשר  שימשה  הטבעיים  ותנאיה  הגיאוגרפי 

ובייחוד עיר הבירה אתונה.

רבים חמדו את לריסה ועשוה מרכז לשליטתם ביוון, ביניהם: היוונים, הרומאים, הביזנטים, הצלבנים, 

התורכים שכינוה "יינישהיר" – העיר החדשה, והיוונים בפעם נוספת.

במאה ה-16 גדל היישוב על ידי בואם של מגורשי ספרד. יהודי לריסה המשיכו לקיים את המסורת הספרדית 

בשפה, בנוסח התפילות ובתרבות. על סמך תעודות יווניות עתיקות, היישוב בלריסה הוא עתיק יומין. על 

בלריסה  מצויים  שהיו  נראה  "לרסו".  שכינוה  רבניה  של  השו"ת  מספרי  למדים  אנו  העיר  של  תולדותיה 

עשירים ואחד מהם אף החזיק ישיבה בסאלוניקי שבה למדו בחורים ממקומות שונים.  כמו כן, מוזכרים 

ישראל  על שד"רים שהגיעו מארץ  ידוע  וכתביהם התפרסמו בסאלוניקי.  רבנים חשובים  שפסקיהם  בה 

ללריסה בדרכם לקהילות יוון, התערבו בהן ואף שימשו כרבנים.

מעט הנשארים באין משטר וסדר

אל תחת הדגל נדחקו, נהדפו;

פרשי האויב אֹוָתמֹו ִּכֵּתרּו

ואל דגל-התכלת: - ֵהָּמה שאפּו.

ביניהם האחד: ֶאל ִּתּתוׁקול רעם

וקול ֲענֹות-גבורה נמוגּו כל ָקָמיו;

מימינו, משמאלו ִּבְמעוף להט חרבו

לא אחד כבר נפל מתבוסס בדָמיו

ועד קרוב לדגל על סוסו הגיע,

וברשפי הזעם ְּבנות-עיניו האירו,

אך שדּוד כבר נפל מסוסו לארץ –

ולאור ְּברק היריה  א י ש  א ח י ו  הכירו ---".
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אחרי כיבושה של לריסה על ידי היוונים, באה עדנה ליהודי הקהילה:  נפתחו בתי ספר ממלכתיים, שם 

מותר היה למנות מורים לעברית בבית ספר שפוקדים אותו לפחות עשרים יהודים.  במחצית השנייה של 

המאה העשרים חלה התפתחות נוספת, כשנבנה בית ספר על ידי חברת "כל ישראל חברים" (כי"ח) מפריס 

ונוסדו חברות לתרבות עברית.

רבים מבני הקהילה רכשו השכלה בפריס ובאתונה, מהם יצאו רופאים, וטרינרים, רוקחים ומהנדסים.  אחד 

מבני משפחת שאקי הנכבדה נבחר כציר בפרלמנט היווני ובן אֵחר מונה חבר בבית המשפט העליון באתונה. 

ערב מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה כ-1,100 איש, ולרב קסוטו, רב הקהילה, היה תפקיד נוסף: הוא 

מונה מטעם השלטונות היווניים על מלאי המזון לאוכלוסייה האזרחית של לריסה. בזכות תפקיד זה, הציל 

כב' הרב יהודים רבים מציפורני הנאצים במלחמת עולם השנייה ואיפשר להם לברוח להרים.  

את  וממשיכים  סוחרים  הם  היהודים  רוב  הריסותיה.  ושיקמו  ללריסה  היהודים  חזרו  המלחמה,  בתום 

קשריהם עם מדינת ישראל וקרוביהם בה. יש רבים מבני הקהילה שעלו ארצה ושימשו בתפקידים רמים 

ובפעילות ציבורית.

קהילת וולו-וולוס
וולו התברכה בנמל והיא שוכנת לחוף הים האיגאי. בכל הדורות שימשה העיר כמרכז מסחרי חשוב ומשכה 

ספר  בית  לראשונה  הוקם  וולו  בעיר  תסאליה.  חבל  ומכל  מינינה  מסאלוניקי,  יוזמה  בעלי  יהודים  אליה 

מטעם כי"ח מפריס והיא היוותה מרכז לאגודות לאומיות ציוניות ואף הוכרה כנציגת כל האגודות שבערי 

יוון הדרומית על ידי ההסתדרות הציונית. בין הפעילים היהודים בעיר היה משה קופינאס שעצמותיו הועלו 

ארצה ושמו הונצח במושב צור משה בשרון, מיסודם של יהודי סאלוניקי.

עם תחילת השואה הנאצית בה'תש"ד (30.9.43), רבה של קהילת וולו, הרב משה פסח וחסידיו הצטרפו אל 

הפרטיזנים שהתבצרו בהרים ובאיי הים. הכמורה היוונית שמרה את ספרי התורה, כלי הקודש וספרייתו 

הגדולה של הרב, והשיבה אותם ליהודים בתום המלחמה. ספרייתו רבת הערך של הרב פסח הועלתה ארצה 

ביוזמת הנשיא דאז יצחק בן-צבי,  ונמצאת עד היום במכון בן-צבי בירושלים.  עצמותיו של הרב הועלו 

ארצה ונקברו בירושלים.

קהילת אתונה
יודעים מאז יסודה של המדינה היוונית החדשה במאה התשע עשרה.  יהודי אתונה אנו  על כינון קהילת 

אחרי שיחרורה מעול השלטון התורכי בשנת 1833, הגיעו לאתונה סוחרים יהודים מגרמניה וביניהם אחד 

מבני משפחת רוטשילד מבוואריה, שייסדו בה בתי מסחר ובתי חרושת.  מספר הרב קסטיל, שבאותם ימים 

יווניות ששמותיהן היו ממוצא יהודי, כגון: ליוין, ריימאן, המבורגר, ליאו  היו מצויות באתונה משפחות 

ועוד.  הקהילה הוכרה רשמית על ידי  השלטונות בשנת 1890.

לאחר מלחמת תורכיה-יוון, גדלה לאין שיעור הקהילה היהודית ורבים מחבריה, שנמלטו מהמשטר התורכי 

חזרו לאתונה.  בשנת 1904 בנתה משפחת רוטשילד בית כנסת ראשון ו"חדר" שנחנכו בשנת 1906.

בתחילת המאה העשרים היה המצב הכלכלי באתונה מזהיר וקהילת היהודים מנתה כ-3000 איש ויותר. 
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רבים מבני המשפחות שברחו מרוסיה אחרי המהפכה והתיישבו באתונה, לא נרשמו במירשם התושבים. 

בקהילה היו שלושה בתי כנסת, שהעתיק מהם נבנה ב-1904, וכן חברות סעד ואגודה ציונית.

ממחנות  לנמלטים  עוגן  שימשה  והיא  יהודים,  פליטים  לאתונה  הגיעו  השנייה  העולם  מלחמת  בשנות 

ומריכוזי  אוהדות  כנסיות  במרתפי  למסתתרים  מכרים,  יוונים  בבתי  ממחבואיהם  לשבים  ההשמדה, 

פרטיזנים. רבים מהם באו לאתונה מסאלוניקי. 

כשהגיעו הגרמנים לעיר, זממו להשמיד את כל בני הקהילה אולם, הודות למאמצי ראשי הקהילה,  ובראשם 

הרב   אליהו  ברזילי,  הצליחו  להימלט  מהעיר. ובכל  זאת  נלכדו כ-800 נפש. בתום מלחמת העולם השנייה, 

התקבצו ובאו ניצולי בני הקהילות מכל מרחבי יוון, כאמור, ובנו ביתם באתונה. ברבות הימים, התפתחה 

הקהילה למטרופולין וירשה את מקומה של סאלוניקי.   

מנהיגי הקהילה היו מיוצאי סאלוניקי ומנכבדי אתונה ולריסה, וכן רופאים, עורכי דין, מהנדסים, מנהלי 

משרדים ממשלתיים וראשי מוסדות תעשייתיים ומסחריים.  

המועדונים  של  פעילותם  חידשו  באתונה,  חברתית-תרבותית  לפעילות  אחראים  שהיו  סאלוניקי,  יוצאי 

התרבותיים והציוניים והתוו תוכניות לביסוס החינוך היהודי של דור ההמשך. הם אף יצרו קשרים עם 

מערכת החינוך בארץ ישראל והזמינו כוחות הוראה משם. נבנה מוזיאון בו הוצג הווי יהודי יוון, ונוסדו: 

גן-ילדים, בית ספר יסודי וקורסים מיוחדים לבני נוער שהתחנכו בבתי ספר ממשלתיים. 

קהילת חלקיס – חלקידה
קהילת היהודים בחלקידה היא מהעתיקות ביותר בין קהילות יוון הישנה. היא נזכרת בספרי שו"ת של רבני 

סאלוניקי וקושטא (איסטנבול) ובמצבות בבית העלמין הישן שאחדות מהן נשמרו בבית הכנסת של היום.

אף יוסף בן מתתיהו, שחי בסוף תקופת בית שני, מזכיר את חלקידה בספרו קדמוניות היהודים, שכן, הנוסע 

ובצביעת בגדים. בשנות  יהודים שעסקו בסחר המשי  (1160), ביקר בעיר ומצא בה 200  בנימין מטודילה 

השלטון הוונציאני בעיר, נשללו הזכויות האזרחיות מהתושבים היהודים והוטלו עליהם מיסים מיוחדים, 

שכן נחשבו כצמיתים לעשירי העיר . 

מתוך ספר השו"ת של רבני סאלוניקי וקושטא אנו למדים, כי היו באגריפון (על פי השם האיטלקי של האי 

אוביאה – ניגרופונטי) שהיא חלקידה, רבנים חשובים וסוחרים שתפסו מקום ניכר בחיי הכלכלה בחלקידה, 

סחרו עם סוחרי ונציה.   

בסוף המאה השמונה עשרה ותחילת המאה התשע עשרה, התנהלו מלחמות התורכים ביוונים, היהודים 

סבלו רבות ורבים מהם היגרו לאיזמיר. בית הקברות היהודי חולל ורובו עבר לידי השלטונות היווניים. 

בתום המלחמה, הוחלף השלטון התורכי בשלטון יווני ואז חזרו היהודים לעירם וקיבלו שוב את זכויותיהם 

האזרחיות. הם שיקמו את בית הכנסת הישן והשתכנו סביבו וכן את מוסדותיהם שנפגעו במלחמה.  

במלחמת העולם השנייה היו בחלקידה 325 יהודים והשתתפו עם תושבי העיר והאי במלחמתם באיטלקים. 

הנודע מביניהם היה הקולונל פריזי, חייל מהולל וגיבור שנפל בשדה המערכה במלחמה בפולש האיטלקי.  

בשנת 1943, נמלטו היהודים מהעיר להרים שבאי אוביאה, עוד לפני בואם של הנאצים. הם ניצלו על ידי 
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הכפריים היווניים והפרטיזנים שבהרים, שהעבירו אותם בספינותיהם לחופי תורכיה, מהם נמלטו היהודים 

גם לארץ ישראל. ועם כל זאת, תפסו הגרמנים במרס 1944 כ-90 יהודים ושלחו אותם למחנות ההשמדה 

באושוויץ, מהם לא חזרו.  

בתום המלחמה חזרו 170 יהודים לעירם, לבתיהם, לעסקיהם ושיקמו את חייהם. אנשי הכמורה היוונית 

השיבו להם את ספרי התורה ותשמישי הקדושה שנשמרו בעבור אלה שנמלטו מהעיר. בשנת 1986 נמצאו 

בחלקיס כמאה יהודים.

בחלק הבא והאחרון של יהודי יוון, תקראו על יהודי קהילת רודוס, קהילת כרתים, על הקהילות היהודיות 

בחצי האי מוריאה,  הקהילות היהודיות באיי הים היווני והאדריאטי, על המוסדות בקהילות יוון, מצבן 

הכלכלי, החינוך בקהילות ועוד. 

ביבליוגרפיה:
�  בנבנישתי, דוד. "דע את עמך" – יהודי יוון. מרכז ההסברה, משרד החינוך. ירושלים ה'תשמ"ו – 1986.

�  טשרניחובסקי, שאול.  "מבחר שאול טשרניחובסקי".  הוצאת דביר תל-אביב תשכ"ה, עמ' 119-113. 
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א. יום העצמאות

קום והתהלך בארץ
מטרת המשחק: לעודד שירה בציבור של שירי ארץ-ישראל באמצעות תחרות וליצור מסגרת מהנה לערב 

חברתי.

מהלך ההפעלה:

ההפעלה שלפנינו מציעה טיול על מפת הארץ לפי שירים.

הכנה:

מעתיקים בהגדלה את מפת ארץ-ישראל על גבי בריסטולים או על רצפת האולם ומסמנים עליה מסלול   �
על-פי בחירה מראש, או תולים מפה קיימת, עליה מסומן המסלול. 

מכינים משואה: עוטפים מקל בניירות קרפ ויוצרים להבה מצלופן כך שייראה כלפיד.  �

מכינים לוח לריכוז הנתונים.  �

הפעילות:

פתיחה

טקס "הדלקת" המשואה. הוא יכלול דברי ברכה בסגנון "אני מדליק משואה זו..." ויעסוק באזוריה   �
השונים של הארץ, יופיים, ייחודם וכדומה.

עם  בשירון  או  בשקופיות  שימוש  (מומלץ   (1 בנספח  (דוגמאות  וארץ"  "טיול  שירי  של  בציבור  שירה   �
מילות השירים).

התחרות.  �

רשימת שירים ומקומות בנספח 2.  �

פעולות
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אפשרות א
(מתאימה לקבוצות קטנות של משתתפים)

תחרות אישית

המנחה מכריז על שם של מקום שאליו נרוץ כעת. המשתתף הראשון שיתחיל לשיר שיר, שבו מוזכר   .1

לוח הניקוד.  על  נקודות, הנרשמות   5 וגם  לידיו את ה"משואה"  המקום שהוכרז או מרומז, מקבל 

הקבוצה מוזמנת להצטרף לשירה.

בתום השיר המנחה מכריז על מקום נוסף (בהתאם למפה), וחוזר חלילה עד תום המסלול.  .2

מנצח המשתתף ש"הריץ" את המשואה למספר המקומות הרב ביותר יזכה במירב הנקודות.  .3

הערה למנחה
לגיל צעיר ניתן להוסיף נקודות גם על זיהוי המקום על המפה.

אפשרות ב
(מתאימה לקהל גדול ומגוון)

מחלקים את המשתתפים למספר קבוצות.  .1

ממנים צוות שיפוט, שמתמקם מול הקבוצות.  .2

המנחה מכריז על התחנה הבאה במירוץ. הקבוצה הראשונה המתחילה לשיר שיר, שבו מוזכר המקום   .3

שהוכרז, מקבלת לידיה את ה"משואה" וגם 10 נקודות. קבוצות שתצטרפנה לשירה תקבלנה תוספת 

5 נקודות עידוד, לפי החלטת צוות השיפוט. קבוצה, השרה שיר לא מתאים או חזרה על שיר שכבר 

הושר, מפסידה 10 נקודות.

בתום כל שיר מכריז המנחה על התחנה הבאה וחוזר חלילה.  .4

מנצחת הקבוצה ש"רצה" בשירה את כברת הדרך הארוכה ביותר, כלומר לזכותה מספר הנקודות   .5

הגדול ביותר.

אפשרות ג
המקום  מוזכר  שבו  שיר  לשיר  המתחילה  הראשונה,  הקבוצה  התחלה.  נקודת  על  מכריז  המנחה   .1

שהוכרז, מקבלת לידיה את ה"משואה" ו-10 נקודות.

הנקודה הבאה במסלול תיקבע על ידי הקבוצות עצמן: הקבוצה הראשונה שתשיר שיר, שבו מוזכר   .2

המקום הקרוב ביותר לנקודה האחרונה במסלול, תזכה בנקודות ובמשואה (המנחה יכול להכריז על 

המקום האחרון שאליו צריך להגיע).

במהלך התחרות, תוך כדי ההתקדמות, מסמנים את המסלול הנבחר על גבי המפה.  .3

מנצחת הקבוצה, שלה מספר הנקודות הרב ביותר.  .4

הערה: כשקיימים מספר שירים על אותו מקום, יזכה כל שיר נוסף ב-5 נקודות.
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נספח מס' 1: שירי טיול וארץ

פה;  לארץ  נשיר  בואו  יפה;  ישראל  ארץ  ארץ;  ארץ  אחת;  ארץ  ברגל;  הולכים  אנו  אחרת;  ארץ  לי  אין 

הופה היי; הטיול הגדול; הטיול הקטן; הטנדר נוסע; היי הג'יפ; הכול פתוח; הקטר; הרכבת; טוב ללכת 

בדרכים; יש לי חבר; כאן; ללכת שבי אחריך; משוט בארץ; קום והתהלך בארץ; קוראים לנו ללכת; שיעור 

מולדת; שיר השיירה; שירת הנודד (ציוניוני הדרך).

נספח מס' 2: מקומות ושירים

חרמון: מלכות החרמון.

גולן: לצפון באהבה / כינרת (שם הרי גולן).

גליל: בוא אתי אל הגליל/ אדמה אדמתי / בגליל בתל-חי / אל יבנה הגליל / שירת הנודד.

צפת: אני מצפת.

ירדן: נגן לי ירדן / לשיר זה כמו להיות ירדן / אלעד ירד אל הירדן.

כינרת: שירי לי כינרת / כינרת אחרת / קסם על ים כינרת / על שפת ים כינרת / נערה ושמה כינרת.

טבריה: בוא ניסע לטבריה.

דגניה: היו לילות.

אכזיב: לילה בחוף אכזיב.

חיפה: זאת רחוב פנורמה / חיפה חיפה.

כרמל: ההר הירוק תמיד.

עמק יזרעאל: שיר העמק (באה מנוחה ליגע) / שדות שבעמק / עמק שלי / הורה נהלל.

פרדס חנה: פרדס חנה בשבת.

חדרה: הייתה לו דודה.

נחל התנינים: נחל התנינים.

כפר סבא: טנגו כפר סבא.

תל-אביב-יפו: בחולות / גן השקמים / זוהי יפו / תל-אביב הקטנטנה (זה לא יחזור) / דצמבר / לא נרדמה 

תל-אביב / עיר לבנה / מי יבנה בית / נמה יפו / אין כמו יפו בלילות.

פתח-תקווה: הבלדה על יואל משה סלומון / בוא נחזור לפתח-תקווה / ונצואלה / בפתח-תקווה הייתי.

את  שישו   / אל-ואד  באב   / ירושלים  זאת   / וירושלים  אור   / זהב  של  ירושלים   / ירושלים  לך  ירושלים: 

ירושלים / מעל פסגת הר הצופים / ירושלים עיר הקודש / ירושלים של אז / אני עומד על החומה.

ראשון לציון: כשנמות יקברו אותנו / אוהבי הטבע.

ים המלח: עין גדי / בית הערבה.

דימונה: סימונה מדימונה.

לכיש: הו לכיש לכישה.
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 / (ערבה ערבה)  / שיר הבוקרים  / זאת הדרך לאילת  / הורה ממטרה  (ימין ושמאל)  נגב: אורחה במדבר 

למדבר / לדרום / שיר אהבה בדואי.

אילת: לאילת לאילת / בואי לאילת / הי דרומה לאילת.

באדיבות "הפעלופדיה", אנציקלופדיה לפעילות חברתית, החברה למתנ"סים, בהוצאת משכ"ל, 

ידיעות אחרונות, עובד על פי ענף הווי ובידור מתוך :אנו נושאים לפידים" לקט חומר למסיבות חנוכה,

 בהוצאת מרכזיה פדגוגית, חיל החינוך והגדנ"ע, צה"ל
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ב. ל"ג בעומר

1. תשע בריבוע לל״ג בעומר
מטרת הפעולה: פעילות כיף על ידי הקניית ידע על ל"ג בעומר.

גיל: החברה הבוגרת.

אמצעים: בריסטולים של לוחות בינגו. יש להכין בריסטול גדול עם 9 ריבועים שנראה כך:

7  מנהגים4  סיפורים1  פתגמים

8  לבחירה5  דינים2  שירי ל"ג בעומר

9  מקומות בארץ6  שעשועי לשון3  חידות בדמויות

הכן מבריסטול עיגולים כחולים ואדומים (לכל קבוצה צבע) ומאחורי העיגולים יש לשים סלוטייפ כך שניתן 

יהיה להדביק על לוח הבינגו.

מהלך הפעילות

� חלק את הקבוצה ל-2.

בכל סבב של המשחק שאל שאלה מתחום אחר. קבוצה שעונה את התשובה תקבל עיגול בצבע שלה   �
ותדביק אותו על המשבצת המתאימה בלוח. הקבוצה הראשונה שתיצור רצף של 3 משבצות (או תכסה 

במספר גדול יותר של עיגולים את הלוח) תנצח.

1. פתגמים הקשורים לאש

� בא באש ובמים - חרף את נפשו (תהילים י, יב)

� הוסיף שמן למדורה - הגדיל את הרוגז ואת הריב.

� חוצב להבות אש - מדבר דברים נמרצים ונלהבים ביותר (תהילים כט, ז)

� משחק באש - עוסק בדבר מסוכן, נוטל על עצמו אחריות.

יותר  כבוד  לאדם  טובים המקנים  ומעשים  טובות  מידות  בשבח  - מאמר החכם  טוב  טוב שם משמן   �
מהידור חיצוני.

� אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר - אם גדולים טעו איך יחזיקו מעמד קטנים וחלשים.

� החזיק על אש קטנה - תמך בדבר.

� אש תמיד - בעירה מתמדת.
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2. שירי ל"ג בעומר

� פיוט ידוע לל"ג בעומר ("בר יוחאי").

� זהו כלל גדול בתורה לפי ר' עקיבא ("ואהבת לרעך כמוך").

� שיר של נעמי שמר ז"ל קשור לחיי רבי עקיבא ("ירושלים של זהב").

� שיר המספר על בר-כוכבא ("איש היה בישראל").

� שיר שבו מוזכרים מדורה ואש ("שיר הפינג'אן").

� שיר המספר על רבי עקיבא ("אמר רבי עקיבא", "רבי עקיבא איש צנוע").

3. חידות בדמויות

מי אני?

אני לחמתי ברומאים הרודים, 

עמדתי בראש המורדים.

הילכו עלי אגדות למכביר -

למשל, כי דהרתי על כפיר, כמו אביר.

(שמעון בר-כוכבא)

לא ידעתי קרוא עד גיל ארבעים.

בהרים רעיתי צאן בין הרועים.

יצאתי ללמוד תורה,

הצטרפתי עם תלמידיי למרד הנורא.

(רבי עקיבא)

הייתי בת יחידה.

אבי עשיר גדול היה.

כשנישאתי לבעלי - בור היה -

כשלמד - הפך לגדול בתורה.

(רחל)

אני הייתי קיסר הרומאים,

בי מרדו היהודים הגאים.

רציתי לבנות לי בירה גדולה כפליים

על חורבות העיר ירושלים.

(אדריאנוס)

בנו של צדיק קדוש הייתי,

יחד אתו במערה שהיתי.

(אלעזר בן רשב״י)

אני הוא הרשע כפוי הטובה,

שהייתי במצור עם בר כוכבא.

כשגיליתי את הנקבה -

מסרתי לרומאים את סודה.

(שומרוני)

ברומאים לחמתי

ואגדות נאמרו עלי.

אחת מספרת

שרכבתי על אריה.

(בר-כוכבא)
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4. סיפורים ואגדות

� ספר סיפור הקשור לל"ג בעומר.

� אגדה של רבי עקיבא שהחל ללמוד תורה בגיל 40.

� תנא שנגדעו חייו עקב הלשנה שהוא צם ומתפלל למען שלום העיירה (רבי אליעזר המודעי).

5. דינים

� קורבן הקשור לתבואה,

אך גם שם של ספירה (ספירת העומר)

� היום בו אומנם מתפללים,

אך על התחנון מדלגים (ל״ג בעומר)

� שמחות אלו מקיימים

ביום בו פסקו למות התלמידים (חתונות)

6. שעשועי לשון

� דרך כוכב מ__________ (יעקב)

� למות על __________  __________ (קידוש השם)

� ירושלים __________  __________ (של זהב)

� __________  __________ שנברא בצלם (חביב אדם)

� בכל __________ ובכך נפשך (לבבך)

� היום __________ והמלאכה מרובה (קצר)

חפש את המילה אש

� נחת, מזל טוב (אושר)

� בשנה שעברה (אשתקד)

� נתן תוקף לדבריו (אישר)

� מתנה ולא דורון - נא אמץ הזיכרון (אשכר)

� אותו נטע אברהם אבינו (אשל)

7. מנהגים

� אותי עושים בגיל שלוש

עם תספורת בראש

כמו פרי בשל מוכן לאכילה

� מסביבי רוקדים גדול וקטן

לזכר הלמדן המקובל 

שגילה סתרי חכמה

אני מקרינה את האורה (מדורת ל״ג בעומר)
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אני עכשיו מוכן ללימוד תורה  (חלאקה)

� אותו מענף גמיש מכינים:

מרככים, מכופפים ובונים.

את שני קצותיי בחבל קושרים,

על כתף אותי נושאים - לפני שיורים (קשת)

9. מקומות בארץ

� שם המבצר האחרון של בר-כוכבא (ביתר)

� שם התכשיט שרבי עקיבא הבטיח לתת לאשתו (ירושלים של זהב)

� אל קברי עולים מדי שנה יהודים מכל רחבי המדינה (קבר רשב״י במירון)

� עיר בישראל שמוזכרת בליל הסדר שבה למדו תורה במשך הלילה (בני-ברק)

� שם חי רבי שמעון בר-יוחאי במערה עם בנו (פקיעין)

� שם יישוב אחד ועוד יישוב. האש גם היא תופיע שוב (אשתמוע ואשתאול)

� אני בין "היתר" שוכן במנוחה

על הקשת המתוחה

היא המשלחת, אני השליח

ואת חודי האויב אבליח (חץ)
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ג. חג השבועות

1. מגילת רות
 (3 וידיאו;  סרט   (2 תמונות;  סידרת   (1 שונות:  בדרכים  החניכים  לפני  המגילה  סיפור  את  להעביר  כדאי 

כרטיסים עם ראשי פרקים; 4) עיתון (ראה דוגמאות לכתבות בהמשך).

בתוכן הסיפור יש להדגיש את הנקודות הבאות:

הצגת המשפחה: אלימלך - נעמי - מחלון וכליון.  .1

הצגת המאורע: הרעב בארץ - עזיבת הארץ - ההליכה למואב.  .2

האסונות שפקדו את המשפחה במואב: וימת אלימלך, וישאו בניו נשים מואביות, את רות וערפה.  .3

נעמי מחליטה לשוב ליהודה: דו-שיח בין נעמי לכלותיה.  .4

נעמי מנסה להשפיע עליהן להישאר במולדתן.  

ערפה נכנעת ורות מחליטה ללכת עם חמותה.  

נעמי ורות מגיעות לבית לחם - קבלת הפנים: "הזאת נעמי?" היתה עשירה ועכשיו היא עניה.  .5

נעמי וכלתה הגיעו לארץ בתקופת קציר השעורים. רות מציעה לצאת ולנסות ללקט בשדהו של אדם   .6

שיניח לה לעשות זאת, על-מנת שיהיה להן מזון ועל-מנת ליצור קשר עם בני המקום.

שדהו של בועז. בועז ממשפחת אלימלך ולו שדה רחב, נערים קוצרים ונערות עניות מלקטות.  .7

יחסו המיוחד של בועז לרות: א) מזמינה ללקט רק בשדהו. ב) אם תמצא, תלך אל הכלים ותשתה. ג)   .8

פקודתו לנערים לנהוג בה בעדינות.

תשובת רות: מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואני נכריה.  .9

לעם  שייכת  את  מעתה  השכינה.  כנפי  תחת  ובאת  ביתך  עזבת  כי  עוד,  נכריה  אינך  בועז:  תשובת   .10

ישראל.

שיחת נעמי ורות: שמחת נעמי שאותו מיטיב הוא קרוב משפחתה. עובדה זו מעוררת בנעמי תקווה   .11

שתצא מבדידותה. "קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא". נעמי מקוה שאותו אדם ישא את רות לאשה.

בועז מוסיף להיטיב עמה: ולבסוף מגיש לה שש שעורים. המפרשים מתקשים בפשר מתנה זו, וכך   .12

שואל המדרש "וכי דרכו של בועז ליתן שש שעורים מתנה? אלא רמז לה שעתידים לצאת ממנה שישה 

בנים שמתברכים בשש ברכות, דוד ומשיח דניאל וחנניה מישאל ועזריה".

כל תקופת הקציר ליקטה רות בשדה בועז. הוא נשא את רות לאשה ונולד להם בן - עובד, אבי ישי אבי   .13

דוד מלך ישראל.
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דוגמאות לכתבות לעיתון













גם  אבל  העם,  דלת  על  הקל  למען  ביכולתם  אשר  כל  עושים  העיר  זקני 

הארץ.  את  עוזבים  ורבים מהם  וכלים  הולכים  הנכבדים  אוצרותיהם של 

בין העוזבים אלימלך בן שלמון מבית פרץ, מראשי בתי אבות העיר, ועמו 

אשתו נעמי ובניו מחלון וכליון. מוסרים כי פניהם מועדות למואב.

על-פי "דברי הימים"








מאת יהודה יהודאי, כתבנו ביהודה

בית-לחם רוגשת והומייה. עשר שנים לאחר שהמנהיג המקומי המנוח, אלימלך, נטש את אנשיו לאנחות וירד מן הארץ 

לשדה מואב, שבה אתמול אלמנתו נעמי העירה. מתברר שבינתיים ידעה נעמי אסונות כבדים נוספים: שני בניה, מחלון 

וכליון, הלכו אף הם לעולמם והותירו אחריהם שתי אלמנות מואביות צעירות. אגב, אחת האלמנות, רות שמה, העדיפה 

להישאר במחיצת נעמי ולבוא להתגורר בבית-לחם.

"אל תקראנה לי נעמי", ביקשה אתמול אלמנת אלימלך המדוכאת מהחברות השכנות ששמחו לקראתה, "קראנה לי מרה, 

כי מלאה הלכתי וריקם שבתי".

על-פי "לחיות עם התנ"ך, חוברת הדרכה, תנועת הנוער בני עקיבא לישראל


קציר השנה היה קציר קוצים והאסמים 

המלקטים  רבים  כליל.  נתרוקנו 

וכו'.  מהסחיש  בשדות,  מאכל  צמחי 

הרעלה  מקרי  על  נודע  לאחרונה 

מאכילת פקועות שדה.


לרגל עונת הקציר מוזמנים עניי 

יהודה ללקט בשדות את מתנות 

העניים המגיעות להם כחוק לקט, 

שכחה ופאה.

בעז (אבצן)

הודעה זו מיועדת לעניים ולעניות 

כאחד
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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 לשחק את התפקיד הראשי של רות המואביה. היא עבדה 
קשה להכין את 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.

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

2. מירוץ המושגים
מטרת המשחק: רכישת מיומנות במושגי חג השבועות.

הציוד: רשימת מושגים, צוות שיפוט.

החניכים מתחלקים לשתי קבוצות, מספר שווה בכל קבוצה. הקבוצות עומדות יחד בצד אחד של החדר. 
צוות השיפוט יושב מולן בקצה השני.

מהלך המשחק:

� המנחה שואל שאלה מתוך רשימת המושגים.
בכל קבוצה, כל חניך בתורו, רץ לצוות השופטים, לוחש לו את התשובה הנכונה וחוזר למקומו. אם   �
התשובה נכונה - הקבוצה זוכה בנקודה. אם לא - החניך הבא בתור רץ לענות, וזה שלא ידע נשאר לעמוד 

ליד צוות השופטים עד ש"ישוחרר" עם אמירת תשובה נכונה.

� הקבוצה שצוברת את מירב הנקודות היא המנצחת.

דוגמאות לשאלות
� מחג הפסח סופרים שבע שבתות  (ספירת העומר)

� בחג השבועות עד חנוכה היו מעלים _________ (ביכורים)
� מנהג ליל שבועות שהוכנס על ידי מקובל מצפת (תיקון ליל שבועות)

� הר עניו (הר סיני)
� מזל טוב נולדו _________ (תאומים)

� שם חסר מצוות (רות)
� דמות שתיקן תפיסה הלכתית שהורה על נשים מואביות (בועז)

� רות המואביה הייתה סבתו (דוד המלך)

� בפורים קוראים במגילת אסתר ובשבועות קוראים במגילת _________(רות)

� התאריך שבו חל חג השבועות (סיוון)

� שבועות הוא אחד מהם (שלוש רגלים)

� אחת מכלות נעמי (ערפה)
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מאת עוזי קייש

עליך להשלים את הפתגמים מפרקי אבות ואחר כך למצוא את המילים החסרות בכל פתגם ופתגם בתפזורת שלעיל.
על שלושה דברים העולם עומד : על ____   ועל ____ ועל ____   ____  (פרק ראשון) א)  

המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו.   _____    ____   ____   (פרק ראשון) ב)  
הוי מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות   _____     _____   (פרק ראשון) ג)  

יפה תלמוד תורה   _____    _____    _____    (פרק שני) ד)  
מרבה תורה   _____     _____    (פרק שני) ה)  

קנה לו דברי תורה ,קנה לו   _____    _____    _____   (פרק שני) ו)  
אם למדת תורה  הרבה   _____     _____     ______      ______     (פרק שני) ז)  

התקן עצמך ללמוד תורה ש____    _____      _____    (פרק שני) ח)  
שלושה שאכלו וכו' ולא אמרו עליו דברי תורה   ____    _____    ____   _____   (פרק שלישי) ט)  

עשרה שיושבין ועוסקים בתורה   _____    _____    _____    (פרק שלישי) י)  
המגלה פנים בתורה שלא כהלכה וכו' אין   _____     _____     _____    _____    (פרק שלישי) יא)  

מסורת סיג    _____ יב)  
אם אין תורה    _____     _____     _____    (פרק שלישי) יג)  

איזהו חכם    _____     ______       _____ יד)  
כל הנהנה מדברי תורה    _____     _____     _____    העולם.     (פרק רביעי) טו)  
כל המכבד את התורה    ______     _____    _____    הבריות.   (פרק רביעי) טז)  

כל המקיים את התורה מעוני    _____     _____    _____    (פרק רביעי) יז)  
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך   _____    ____    ____    _____     (פרק שישי) יח)  

הוי ממעט בעסק   ______      ______    (פרק רביעי) יט)  
ואם בטלת מן התורה     _____    _____    _____    _____   כנגדך.    (פרק רביעי) כ)  

כא) ואם עמלת בתורה     _____     ______     _____     _____     _____    לך   (פרק רביעי)
הוי גולה    ____     _____     (פרק רביעי) כב)  

כל העוסק בתורה לשמה     ______     ______    _____     (פרק שישי) כג)  
אוי להם לבריות   _____    _____     תורה.     (פרק שישי) כד)  

כה)  כל מי שאינו עוסק בתורה  נקרא    _____    (פרק שישי)
אין לך בן חורין  אלא   ______     _____     _____    _____     (פרק שישי) כו)  

וחיי צער תחיה    _____     _____      ______     (פרק שישי) כז)  
כח)  גדולה תורה יותר מן     ______      ומן   ______    (פרק שישי)

כט)  התורה נקנית ב____     _____     _____    (פרק שישי)
גדולה תורה שהיא נותנת     ______       ______     (פרק שישי) ל)  

8m.com.www.tashbetz :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש ולצפות בחידות ותיפזורות נוספות
חוברת תשבצים ותפזורות בנושאי יהדות ניתן לקבל בפנייה למחבר עוזי קייש ת"ד 1810, רחובות 76100, טל' 9456080-08

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת - פרקי אבות - מאמרי חז"ל

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

1. מושגים בשביעית
ביעור

זמן היתר איכלתם ושימושם של כל פירות שביעית הוא רק כשיש מאותו המין בשדה ובכרם או בפרדס אך 
כשכלה מאותו המין בשדה בכרם או פרדס חייב לבער אותם מן הבית.

אופן הביעור
יוציא הפירות האלה מביתו ויניחם בשק על הארץ ויפקירם בפני שלושה בני אדם ואותם בני האדם יכולים 

להיות גם אוהביו שבטוח בהם שלא יזכו בפירות אלה.

זמן הביעור
אינו בזמן לקיטת הפירות אלא לאחר שאין אותו מין מתקיים יותר בשדה מפני שהוא בלה ונרקב. וקבעו 

חכמים זמנים מיוחדים לביעור למינים שונים.

אומנם, יש מיני ירקות וקטניות שביעורם הוא בשנת השביעית גופה והם אותם המינים הגדלים רק בעונות 
מסוימות ואינם מתקיימים בעונה שאחריה.

ולבערם כדי שיחזרו  יכול לחזור  ואינו  ולא ביער את הפירות הרי הם אסורים באכילה  עבר זמן הביעור 
להיתרם. על כן אסור ליקח פירות אצל חשוד על שביעית אחר שהגיע זמן הביעור.

לפני שמקיים מצוות ביעור יכול לחלק מזון שלוש סעודות לשכניו - שאין להם מזון שלוש סעודות מפירות 
שביעית וכן יכול להשאיר לעצמו מזון שלוש סעודות, וסעודות אלו אינן חייבות בביעור.

חיוב הביעור הוא במין שהוא מאכל אדם או מאכל בהמה. דבר שהוא מאכל חיה ואיננו מאכל אדם או 
בהמה אין לו דין ביעור.

גם אחר מצוות ביעור נוהגת בפירות קדושת שביעית כמו קודם ביעורם.

דין ביעור נוהג גם בדמי שביעית וגם במיני אוכל שנתפסו בקדושת שביעית וזמן ביעורם הוא כזמן ביעור 
אותם פירות שנתפסו על ידיהם.

פרוזבול
בתקופת הבית השני, החלו העשירים להימנע מלתת הלוואות לעניים לפני שנת השמיטה, מהחשש שהלוואות 
אלו תתבטלנה בשנה זו מדין שמיטת כספים (תוקף מצווה זו באותה העת היה רק מדרבנן!). הלל הזקן, 
בהבינו את הסכנה הטמונה במצב חברתי זה, תיקן פרוזבול - שבא למנוע מהלוואות אלו להתבטל לאחר 
שנת השמיטה, כך העשירים היו מוכנים להלוות, ולעניים היה מה לאכול. היום, בעת כתיבת הפרוזבול, 
חותם המלווה על שטר מיוחד (הרשאה), בו הוא מוסר הודעה על מסירת חובותיו לבית הדין, על ידי כך הוא 
רשאי לגבותן לאחר השמיטה. פעולה זו נעשית בפני 3 אנשים, הנחשבים כבית-דין, החותמים גם הם על 
שטר זה. יש לבצע זאת עד ערב ראש השנה של השנה השמינית (ויש הנוהגים לעשות זאת לפני ראש השנה 

של השנה השביעית).

(פרוזבול = פרוז - תקנה, בולי - עשירים, בוטי - עניים).
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2. חפש את המטמון
מטרת המשחק: חזרה בדרך משועשעת על חומר שנלמד.

דרך המשחק: 

ניתן להפעילו ב-2 דרגות קושי, הראשונה כפי שהוא ורק להוסיף את מקום הפתק הבא, והשנייה להצפין 

את כתב החידה בכתב צופן כ: אתב"ש, אלב"ם, גימטריה וכדו'.

הגדרות

תחילת המילה בקצה מידי! 1.      א.  

סוף המילה שחור מידי!  

דבר לא רצוני - גידול ממאיר בשדה.                   (ספיח) ב.  

אם גילית גש ל __________

עדיין אתה לא במבצר - תחילת המילה 2.      א.  

ואל תשלח את סוף המילה בדואר!  

בכל זאת צריך עדיין להלל ולשבח ב.  

שלא הפסדת כסף עם בוא מספר 7!                      (פרוזבול)  

אל תלך לחפש את המטמון בבית המשפט. 3.      א.  

אירגון של אי-משטר צנע בשנת השמיטה.            (אוצר בית דין) ב.  

בסוף המילה תלבש סוודר! 4.      א.  

כמובן תטוש תנובת שדך. ב.  

פן תחטא לאלוהיך!                                             (הפקר)  

בשינוי ניקוד תקבל נחל. 5.      א.  

כאשר תספור את השנים, תגיע לחג השבועות.    (יובל) ב.  

על פי "השמיטה - חידון לשנת השמיטה", פעילויות למורים ולתלמידים, 

בעריכת הרב צבי שינובר, יצחק וייס, בהוצאת מופת



46

אקטואליה

שלח את עמי
הקדמה

בשנת 2007 צויין בעולם היהודי מלאות 40 שנה לתחילת מאבקם של יהודי ברית המועצות על זכותם לעלות 

למדינת ישראל ולנהל בה חיים יהודיים חופשיים. למאבק, שהחל ביוזמת היהודים בברית המועצות, היו 

שותפים רבים: יהודים בישראל ובתפוצות שהפגינו והושיטו עזרה, ראשי מדינות, שהתנו את קשריהם עם 

ברית המועצות בפתיחת השערים, וקומץ אנשים במשרד החוץ ובמשרד ראש הממשלה בישראל שניווט את 

התמיכה האדירה באותם יהודים שקמו ואמרו לממשלת ברית המועצות: לא עוד!

יכלו  במשך שנות הדיכוי של השלטון הסטאליניסטי, שההיסטוריה מכנה אותן "השנים השחורות", לא 

שלושה מיליון יהודי ברית המועצות לבטא כל צורה של חיים יהודיים. הם לא יכלו להתאגד בקהילות, היה 

אסור להם לקיים פעילויות בבתי כנסת ולחגוג חגים יהודיים. כל ביטוי של ערגה אל התרבות היהודית, 

ובמיוחד אל התרבות העברית ואל שיבת ציון, גרר אחריו מאסרים, משפטי ראווה ועונשים חמורים, ובהם 

הגליות למחנות עבודה ועבודות פרך. 

גם לאחר מותו של סטאלין לא פסקה האנטישמיות בברית המועצות, הן כמדיניות והן כתופעות ספונטניות 

ברחוב.

ישראל  ועם  המערב  יהודי  עם  קשרים  ליצור  קטנות,  וכקבוצות  כיחידים  היהודים,  ניסו  זאת  ולמרות 

באמצעות אנשי השגרירות הישראלית במוסקבה, במגע  עם ישראלים שהגיעו לברית המועצות, במשלחות 

ספורט ובפסטיבלי נוער וכן באירוח של סטודנטים יהודים מן המערב שהגיעו לשם במיוחד כדי למצוא את 

היהודים, לשמוע את זעקתם, לדבר איתם ולהעביר להם מסר – שהעולם היהודי החופשי לא שכח אותם. 

במשך כל השנים, עד למלחמת ששת הימים, דאגה מדינת ישראל, באמצעות לשכת הקשר "נתיב", להעביר 

ליהודים בברית המועצות חומרי למידה בעברית, עיתונים, ספרים, ספרי קודש, מצות וכלי קודש אחרים. 

יהודי הערים הגדולות היו נאספים בחגים, כמו שמחת תורה, בכיכרות ליד בתי הכנסת המעטים שהורשו 

יהודים, לרוב, בלי לדעת את מנהגי החג ואת משמעותו.  יחד את היותם  וחווים  ביערות,  לפעול שם, או 

יהודים סיכנו את עצמם כדי לקיים קשר עם העם היהודי. אלה שנתפסו הואשמו במגעים עם סוכנים זרים, 

ולעיתים נאשמו אף בבגידה במולדת.

יצאו  הניצחון,  גודל  היוודע  עם  המלחמה,  בתום  הגדולה.  המיפנה  נקודת  הייתה  הימים  ששת  מלחמת 

היהודים בגלוי כנגד מדיניות הדיכוי של תרבותם, והציגו בגלוי את זיקתם לעמם ולישראל. 

ובוריס קוצ‘ובייבסקי כתבו מכתבים לראשי הסובייט העליון או קמו בגלוי  יחידים כמו יאשה קאזקוב 

במקומות עבודתם והצהירו כי הם יהודים וכי ארצם היא ישראל – והם דורשים זכות עלייה. 

ממשלת ברית המועצות הופתעה מעוצמת התעוזה ואומץ הלב של יהודים אלה. 
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מיום ליום גדל מספר המבקשים לצאת לישראל, קבוצות רבות של לומדי עברית התארגנו בסתר ובגלוי, כל 

מי שידע צורת אות עברית החל ללמד את חבריו. בתי הכנסת והיערות סביב הערים הגדולות שימשו מקום 

כינוס לאלפי יהודים שניסו לחגוג את חגי ישראל בכל דרך. 

אומץ הלב וזעקת הדיכוי העירו את יהודי העולם. במקומות רבים התארגנו קהילות של יהודים והפעילו 

לחץ על ממשלותיהם כדי שאלו ידרשו מממשלת ברית המועצות להתיר את יציאת היהודים ממנה. ליד כל 

שגרירות סובייטית ניצבו משמרות מחאה, יהודים קיימו צעדות והפגנות ענק, סטודנטים יהודים במערב 

בעברית  לימוד  חומרי  בהיחבא,  גופם,  על  נושאים  כשהם  המועצות,  בברית  חופשתם  את  לבלות  העדיפו 

וספרים  שסיפקה להם "נתיב". 

העולם היהודי התאחד תחת הסיסמה "ַׁשַּלח את עמי"! והפגין סולידריות מרשימה. המחויבות של מדינת 

ישראל ושל התפוצות היהודיות במדינות הדמוקרטיות הייתה חד-משמעית והן פעלו והביעו את הזדהותן 

ישראל  כן, ללא מעורבותם של מדינת  על  יתר  ביותר.  יהודי ברית המועצות שנאבקו בתנאים קשים  עם 

ובמדינות  הברית  בארצות  שהממשלות  ודאות  כל  אין  והבינלאומיים  הארציים  היהודיים  והאירגונים 

עליית  למען  המאבק  המועצות.  ברית  יהודי  למען  שפעלו  כפי  לפעול  מוכנות  היו  האחרות  הדמוקרטיות 

יהודי ברית המועצות סייע לפתוח פתח צר ליציאת היהודים, ובין השנים 1973-1969 הצליחו לעלות לארץ 

כ-150,000 יהודים.

הפעלה
להכיר את הרקע ואת דרכי המאבק של יהודי ברית המועצות לחירות ולעלייה לארץ.   �

לעמוד על המניעים העיקריים למאבקם של יהודי ברית המועצות.   �

לדון בחשיבותה של הסולידריות היהודית והכלל עולמית ובתרומתה להצלחת המאבק.   �

אוכלוסיית היעד: חט"ב, חט"ע

משך הפעילות: 45 דקות

עזרים: קטעי מידע, כרטיס משימה קבוצתית, בריסטולים, צבעים, לורדים.

מהלך הפעילות
יהודים  של  מאבקם  את  הממחישים  וסיפורים  אישית  עדות  קטעי  מגוון  מובאים  זו  בפעילות  למנחה: 

יחידים ושל קבוצות למען יציאתם מברית המועצות אל העולם החופשי. הסיפורים מתארים את המאבק 

מהיבטים שונים:  

זהות יהודית ותרבותית  �

הזכות ללמוד ולדבר בשפה העברית  �

זכויות אדם וזכויות לאומיות  �

גילויי סולידריות יהודית וכלל עולמית בתוך ברית המועצות ומחוצה לה  �
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”...וידעתי ש”...וידעתי שמבלעדי ארץ ישראל אין לי חיים...“מבלעדי ארץ ישראל אין לי חיים...“

על הפעילות המחתרתית של  מסורבי העלייה ניתן ללמוד מסיפורו של יוסף מנדלביץ‘, שהצטרף 
בשנת 1964 בהיותו בן 17 לקבוצה מחתרתית של מסורבי עלייה.

הקבוצה, שכללה צעירים יהודיים וכן שני נוצרים, התארגנה בראשית שנות השישים וחבריה החליטו 
מברית  אותו  ולהטיס  אזרחי  מטוס  לחטוף  הייתה  תוכניתם  דרך.  בכל  המועצות  ברית  את  לעזוב 
המועצות לפינלנד ואחר כך לשוודיה באמצעות אחד מחברי הקבוצה שהיה טייס. המשטרה החשאית 
במשפט  בבגידה.  והואשמו  למטוס  עלייתם  במהלך  נתפסו  הקבוצה   חברי  התוכנית,  את  סיכלה 
לנינגרד הראשון בדצמבר 1970 נידונו חלקם לגזר דין מוות שהומתק ל-15 שנות מאסר בעיקבות 
לחץ ציבורי בינלאומי. מאסרו של מנדלביץ‘ הסתיים אחרי אחת עשרה שנות מאסר בשנת 1981 
בגירושו הפתאומי לישראל. חברים אחרים בקבוצה השתחררו כמה שנים קודם ורובם עלו לישראל.

על שם  חתונה“,  ”מבצע  היה  שכינויה  החטיפה  לתוכנית  ההיערכות  את  מנדלביץ‘  בספרו מתאר 
סיפור הכיסוי למבצע.

בביתה של סילווה זלמנסון (ממסורבי העלייה) פגש מנדלביץ את אדוארד קוזניצוב, שנשפט לשבע 
שנות מאסר בשל השקפותיו הפוליטיות.

מנדלביץ' מספר כי כדי ששיחתם לא תשמע, הפעיל קוזניצוב את הרדיו במלוא העוצמה ושאל אותו 
אם הוא מוכן להימלט מברית המועצות גם במחיר סיכון חייו. מנדלביץ‘ השיב בחיוב ללא היסוס. 
קוזניצוב הציג את תוכניתו: הקבוצה תרכוש כרטיסי טיסה ללנינגרד כאשר שניים מבין הנוסעים 

יעמידו פנים שהם חתן וכלה... במהלך הטיסה ישתלטו על המטוס ויטיסו אותו לשוודיה.

”בשעה שיצאתי מביתה של משפחת זלמנסון חשתי כאילו צמחו לי כנפיים. סוף סוף נמצאה הדרך 
להימלט מכלא זה!... וידעתי שמבלעדי ארץ ישראל אין לי חיים.“

הפרשה גררה אחריה מצוד נרחב אחרי מתנגדי משטר יהודיים בכל רחבי ברית המועצות.

למרות שהניסיון נכשל, הוא היה בסופו של דבר לאירוע בעל חשיבות במלחמה הקרה, שכן הוא משך 
תשומת לב ציבורית בינלאומית רבה למאבק על זכויות אדם בברית המועצות והביא להקלה זמנית 

של איסור ההגירה משם.

עובד על פי: יוסף מנדלביץ'. מבצע חתונה: מאבקו, מעצרו ושחרורו של אסיר ציון, הוצאת כתר, 1985.

”החזירו לי את מגן הדוד...“ ”החזירו לי את מגן הדוד...“ 

באוקטובר 1970 נכנסו שני אנשי המשטרה החשאית לספרייה באודסה, שבה עבדה צעירה יהודייה 
בשם רייזה פלטניק ועצרו אותה, בטענה שגנבה חפצים מבית ספר השוכן לא הרחק מדירתה. בחיפוש 
בדירתה נמצאו: מכונת כתיבה, מאמרים מהעיתונות הישראלית, שירים על מצב יהודי ברית המועצות, 
שיר של נתן אלתרמן, מאמר על זכויות האדם בברית המועצות, מכתב מחאה של יהודים ממוסקבה, 

מאמר על איינשטין והציונות, ראיון עם גולדה מאיר וחומרים נוספים.
פעילים  של  שמות  שתגלה  במטרה  עינויים  של  מסכת  עברה  נאסרה,  לחקירות,  הוזמנה  רייזה 
אחרים. כל קרוביה נחקרו אף הם. לתדהמת החוקרים היא לא נשברה, אלא השיבה מלחמה כנגד 
המכונה המשומנת של הקג“ב. לטענתה, הם מעמידים אותה לדין על שהעזה לחקור באמת את 
הנעשה בברית המועצות. היא דרשה להחזיר לה את המגן דוד שנלקח ממנה, קראה להם גסטאפו 
ופשיסטים, ואף הודיעה להם שמכיוון שאינה דוברת עברית, לצערה, היא תענה להם מעתה ואילך 
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רק ביידיש ובאמצעות מתורגמן. על כך אושפזה בבית חולים לחולי נפש, אולם הפסיכיאטרים קבעו 
שהיא שפויה לחלוטין והחזירו אותה לכלא.

נגדה,  שהעידו  יהודיים  עדים  נמצאו  לא  הוריה.  בנוכחות   1971 ביוני  באודסה  התקיים  משפטה 
והופעתה העידה על התעללות גופנית ועל חוסן נפשי רב. רייזה שהכריזה כי היא נשפטת על רצונה 
לעלות לישראל, הורשעה על הפצת תעמולה ציונית אנטי סובייטית ונידונה לשנתיים מאסר. ידידיה, 
ישראל  ו“עם  בירושלים“  הבאה  ”לשנה  בקריאה  המשפט  בבית  פרצו  התקופה,  במהלך  שהתרבו 

חי“.
משפטה עורר הדים הן בברית המועצות והן מחוצה לה. רבים, יהודים ולא יהודים, אנשי תקשורת, 
סופרים, אמנים ונדבנים יצאו למאבק למענה. אחת הסופרות הרוסיות פירסמה מכתב פומבי להגנתה 
של רייזה וכמוה עשו סופרים נוספים. דוגמנית אנגליה, שהוזמנה לנשף שאירגנו הסובייטים בלונדון, 
קמה בעיצומו של האירוע ושאלה בקול רם את המארחים: ”מדוע אתם מתנכלים לרייזה פלטניק?“. 
קריאתה עשתה רושם כה עז בעיתונות, שמייד הצטרפו אליה עוד נשים יהודיות וגם לא יהודיות, 
וכך נוסדה קבוצה שנקראה ”ה-35“ (על שם גילה של רייזה פלטניק) שיזמה פעולות שונות: אחת 
ויהדות  עברית  ללימוד  חומרים  העבירה  המועצות,  לברית  נסעה  רוסית,  דוברת  הקבוצה,  מחברות 
ונפגשה עם מסורבים; סטודנטים אמריקאנים נסעו לרוסיה והעבירו על גופם חומרים ללימוד עברית, 
של  להופעה  הכרטיסים  כל  את  שקנתה  ג‘רסי,  מניו  מיליונרית  על  סופר  בעברית.  וספרים  תנ“ך 
ה“בולשוי“, להקת הבלט המפורסמת של ברית המועצות, וזו הציגה ב"מטרופוליטן" בניו יורק בפני 

אולם ריק.
היו  שבו  מקום  בכל  ובבלגיה,  באנגליה  שונות  ובערים  הברית  בארצות  המרכזיות  בערים  בבד,  בד 
נציגים סובייטיים, התקיימו משמרות מחאה, הפגנות ועצרות של קבוצת ה-35 למען שיחרורה של 

רייזה פלטניק. 
כעבור שנתיים שוחררה רייזה והורשתה לעלות ארצה. 

עובד על פי: סיפורה של רייזה פלטניק, כפי שסופר לדנה אבידר על ידי קטיה, אחותה של רייזה.  

”המצפון שפעם למען יהודי ברית המועצות“”המצפון שפעם למען יהודי ברית המועצות“

ב-1964 יזם יעקב בירנבאום, סטודנט יהודי מבריטניה, הפגנה שבה צעדו אלף סטודנטים בדממה 
ברחובות ניו יורק. באחד במאי התייצבו כאלף סטודנטים בסמוך למשרדיה של המשלחת הסובייטית 
לאו“מ במנהטן, וקיימו במשך ארבע שעות משמרת מחאה במעגל מסודר. למרות מספרם הגדול 

שמרו המפגינים על שקט מוחלט, סמל לשתיקתם הכפויה של יהודי ברית המועצות.
להתקומם  הברית  ארצות  יהודי  את  לשכנע  כדי  לכן,  קודם  יורק שנה  לניו  הגיע  בירנבאום,  יעקב 
יהודי  שרק  האמין  הוא  המועצות.  ברית  ביהדות  שבוצע  הרוחני“  ”הג‘נוסייד  שכינה  מה  נגד 
לטענתו,  בנושא.  להשפיע  כדי  המתאימים  והקשרים  המשאבים  בעלי  היו  הברית  ארצות 
ארצות  לעזרת  ויותר  יותר  זקוקים  והסובייטים  הקהל  לדעת  אדישה  איננה  המועצות  ברית 
לכפות  אמריקה  יהודי  יוכלו  מספקת,  בנחישות  יפעלו  אם  כלכליים.  קשיים  בשל  הברית 
הסובייטית.  היהדות  של  והדתי  התרבותי  כיליונה  את  שימנעו  ויתורים  המועצות  ברית  על 
של  מאבקה  את  שאיפיין  הסוג  מן  עזה  מחאה  באמצעות  הסובייטים  עם  התמודדות  של  הרעיון 
התנועה לזכויות האזרח למען השחורים בארצות הברית; ההתעקשות שרק הגירה המונית של יהודי 
ברית המועצות, ולא הקלה במיגבלות שהוטלו עליהם, תביא לפתרון מצוקתם; האמונה בהפעלת 
לחץ על הממשל בוושינגטון כדי שיציב את נושא יהדות ברית המועצות בראש העניינים שעל סדר 
יומו; התמקדות המערכה הציבורית במצוקתם של מסורבי העלייה - כל אלה היו פרי יוזמתו של 
יעקב בירנבאום. את כל הרעיונות הללו יישם לראשונה אירגונו ”מאבק הסטודנטים למען יהדות 
ברית המועצות“, אשר סחף אחריו בשנות השישים את כל התנועה האמריקאנית לשיחרור יהודי 

ברית המועצות.
עובד על פי: יוסי קליין הלוי. ”יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה“, בתוך: תכלת – כתב עת למחשבה ישראלית, 2004



50

למנחה: 

הסיפורים המובאים להלן הם רק טעימה קטנה ממכלול הסיפורים על יהודים שנאבקו על זכותם למימוש 

יהדותם ולעלייה לארץ ומומלץ מאוד להרחיב את היריעה:

פעילויות מומלצות נוספות:

משחק תפקידים – ניתן להיעזר בקטעי המידע לבניית "דמויות". אפשר לבחור משתתפים ממשפחות   -

שעלו מברית המועצות,  כגון הרב יוסף מנדלביץ (טל' 02-6536197) או מתנדבים אחרים ש"יציגו" את 

כותבי המכתבים או את הדמויות שמופיעות בסיפורים. ניתן לבנות סיטואציות בהן החניכים שואלים 

שאלות וה"דמויות" משיבות, או לנסח במשותף מכתב לאישי ציבור בשם הדמויות ובו הם מביעים את 

עמדתם ומבקשים סיוע או תמיכה בדרכים שונות.

עיצוב קיר או פינה במועדון עם תוצרי החניכים, תעודות, תמונות, אביזרים וכד'.  -

ניתן גם  נוער עם אסירי ציון לשעבר, או בני משפחה שלהם החיים ביישוב.  עריכת מיפגשים של בני   -

להזמין עולים שיספרו על הקשיים שהערימו עליהם השלטונות כשביקשו לעזוב את ברית המועצות, 

או מדינות אחרות שהטילו איסור על עלייה לארץ (רומניה, פולין, עיראק, סוריה) או הגבילו את הזכות 

לקיים חיים יהודיים. 

לבקש מהתלמידים לחפש עוד סיפורים או להציע למורים להיכנס לאתר האינטרנט של בית התפוצות   -

ולמצוא סיפורים מרגשים אחרים.

פעילות מתוקשבת וצפייה בסרטים באתר האינטרנט המיוחד שפיתח בית הספר הבינלאומי ללימודי   -

http://bh.cet.ac.il/Index.aspx :העם היהודי בבית התפוצות בשיתוף עם מט“ח

1967- בברית המועצות  יהודית  הלאומית  התנועה   - "יהודי המאבק  בתערוכה  לבקר  מומלץ  כן  כמו   

1989" המתקיימת בבית התפוצות.

     

על פי "על סדר היום", שלח את עמי, משרד החינוך, מינהל חברה ונער, כסלו תשס"ח, נובמבר 2007
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מלאכות יד

יום העצמאות/ מאת מלכה אהרונסון

1. המקום הזה הוא ארץ-ישראל שלי - 60 שנה למדינת ישראל
� בחר לך תמונה שאתה אוהב - הבית, המיבנה, ההר, הרחוב, המפל.

� השלם אותו ובנה לך ארץ-ישראל יפה משלך.

� לחלופין, צייר לך: "ארץ-ישראל יפה וגם פורחת".

� מקום בו היית רוצה לגור. 

� צייר את עצמך נמצא בו.

� מקום שיש בו הרבה יופי כמו: עצים, פרחים, בתים יפים, עציצים, פחי אשפה, מקומות קדושים, מים, 
הרים, רחובות וכבישים.

� ארץ-ישראל דמיונית או אמיתית.

החומרים:

� תמונות של מקומות (רצ"ב הצעות)

� צבעים שונים.

� מספריים.

� דפים גדולים.

� והרבה הרבה דמיון.
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2. אבני ארץ-ישראל
כמשקולת על ניירות השולחן וכיבוד הורים

בחר לך אבן/אבנים גדולות (בגודל כדור טניס או מעט יותר גדולות).  �

הכן לורדים על בסיס ספירט (שאינם נמחקים במים).  �

צייר על האבנים קישוטים לאבא ולאמא, והכן להם אבן שתחזיק את הניירות, המכתבים על השולחן.  �

תן מתנה להורים מתנה לכבוד יום ירושלים / 60 שנה למדינה.  �
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3. אנו בונים את ירושלים - ירושלים בתלת-מימד
החומרים:

צלמו את הדגמים המצ"ב בגדול (בגודל של הקופסה).  �

ניתן גם להסתכל על הדגם ולהעתיק אותו על גבי הקופסה.  �

יש לפתוח דלתות וחלונות בעזרת סכין יפנית או מספריים.  �

ניירות צלופן בצבעים שונים. ניתן לקשט מבחוץ בנייר  במקומות שפתחו חלון ניתן להדביק מבפנים   �
חום גלילי.

את הקופסאות צובעים בצבעי גואש ומייבשים.  �

ועליו  כביש  ולקבל  שחור  בריסטול  על  ילדים  כמה  של  עבודות  לחבר  ניתן  הקופסאות.  את  מחברים   �
הבתים, רחובות, שוק, שכונה בירושלים, מקום כלשהוא בתלת מימד שאני אוהב.

ניתן להוסיף מרפסות מרצועות נייר המקופלים ל-3.  �

עצים לקישוט
הציוד הדרוש:

� קופסאות של דגני בוקר + אריזות שונות מקרטון בגדלים ובגבהים שונים.

� גלילי נייר טאולט, גלילי נייר כסף.

� נייר צלופן צבעוני.

� נייר קרפ או משי צבעוני.

� נייר קרפ ירוק, נייר חום גלילי.

� דבק, עפרונות וצבעי גואש.

� בריסטול שחור (האורך והרוחב תלוי בתוצרים).

� מספריים.

� סכין יפנית.

� מהדק.
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אבן הראשה

קשת רומית קשת גותית קשת פרסה קשת תלתן

סגנון רוסיסגנון גרמניסגנון איטלקיסגנון אנגלי

כפה עם פתח אוורור
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חבר תפילה לשלומם של השבויים  חבר תפילה לשלום חיילי צה"ל

חבר תפילה לשלום ירושלים חבר תפילה אישית ליד הכותל

אילו נתבקשת לעצב דגל למדינה,  אילו נתבקשת לעצב בול עבור '60 
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חומר אור-קולי

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

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

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

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

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

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

שלושת רגלים -  (כל הגילים) - 170, 250(ר) - פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חגי ישראל -  199 (ר).  �

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

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

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

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

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

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

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

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

שבעים פנים - (סידרה בפרשת השבוע) - ירון לונדון.  �

מבראשית - (סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון).  �

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

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

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

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

שקופיות + קלטת קול (גנוט)

חג השבועות + קלטת קול (גנוט)  - 3015

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

בית הכנסת והתפילה - ערכה.  - 3034

ספרי תורה תפילין ומזוזות - ערכה.  -  3035

קישורים לחג השבועות (בעברית)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/shavuot htm
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ב.   יום העצמאות
סרטי וידיאו (המצויים במרכזיה הפדגוגית התורנית) - מבחר

"עמוד האש" ו"ארץ מולדת" (סדרות).  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הרצאתו של הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזוית שונה.

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

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

.BBC - 1002 - סיפורו של אלי כהן  �

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

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

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

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

מבצע יהונתן - 648 - סרט עלילתי על מבצע אנטבה (טלוויזיה כללית).  �
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ג'נין - 107 - יומן מילואים - מבצע "חומת מגן" (טלוויזיה כללית).  �

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

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

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

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

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

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

קישורים לאתרים ברשת ליום העצמאות (בעברית)  �

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

מקורות קצרים בענייני יום עצמאות  �

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

מקורות קצרים בענייני יום ירושלים  �

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

קישורים ליום העצמאות ויום הזיכרון  �

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

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

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

קלטות קול (מבחר)

מבצע עזרא ונחמיה / מרבד הקסמים.  - 2001

עליית יהודי מרוקו / יציאת אירופה תש"ז.  - 2007

יהודה הלוי / כט בנובמבר 1947.  - 2009

הגדודים העבריים.  - 2011

מסיפורי עדות ישראל (עיראק) / תוניס, עיראק.  - 2026

מסיפורי עדות ישראל (תימן) / מסיפורי עדות ישראל (תורכיה).   - 2027

ילדי המחתרת (המנדט הבריטי) / המכשול (על ההלשנה).   

שיחת מילואימניקים.  - 2043
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הבילויים / הברון רוטשילד.  - 2057

מצוות יישוב הארץ / חידון לג בעומר.  - 2126

הבריחה.  - 2170

תקומת ישראל - הרצל / חומה ומגדל.  - 2174

תקומת ישראל - ירושלים.   - 2175

מלחמת העצמאות / תקומת ישראל.   - 2176

אהבת ציון - עבר וערב.  - 2180

ירושלים לדור ודור - לפני מלחמת ששת הימים.  - 2182

שירי הרב ישעיהו שפירא (האדמו"ר החלוץ).  - 2238

סיפור גוש עציון.  - 2406

"בראש צבאי" - כשעולים על מדים.  - 2419

"בראש צבאי" - מסע בעיקבות האידיאלים האבודים.  - 2420

"בראש צבאי" - המכינות הקדם-צבאיות.  - 2530

מאה שנות ציונות - הרב אלישע וישליצקי.  - 2428

מאור כשדים ולא עד אוסלו - הרב אלישע וישליצקי.  - 2433

היבטים על מלחמה ומוסר - הרב אלישע וישליצקי.  - 2434

מקור המשפט וסמכות השופטים בישראל - הרב אלישע וישליצקי.  - 2439

חינוך לציונות דתית - הרב יונה גודמן.  - 2463

מוסר המלחמה - הרב יעקב מדן, הרב דניאל שילה, הרב יצחק שילת.  - 2580

תורנית  ובתוספת לקטלוג של האגף לתרבות  נמצא בקטלוג האור-קולי  נוסף  חומר  פירוט של 

שאפשר לצפות בו בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units?toranit/Merkazia/ReshimatKalatot/htm
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 פתרון לתפזורת פרקי אבות - מאמרי חז"ל               פתרונות לתשבץ אייר-סיוון
התורה, העבודה, גמילות חסדים א) 

ובוטל מדברי תורה ב) 
ומקרבן לתורה ג) 

עם דרך ארץ ד)  
מרבה חיים ה)  

חיי העולם הבא ו)  
אל תחזיק טובה לעצמך ז)  

אינה ירושה לך ח)  
כאילו אכלו מזבחי מתים ט)  

שכינה שרויה ביניהם י)  
לו חלק לעולם הבא יא)  

לתורה יב)  
אין דרך ארץ יג)  

הלומד מכל אדם יד)  
נוטל חייו מן טו)  

גופו מכובד על טז)  
סופו לקימה מעושר יז)  

הרבה להם תורה ומצוות יח)   
ועסוק בתורה יט)  

יש לך בטלים הרבה כ)  
יש לו שכר הרבה לתן כא)  

למקום תורה כב)  
זוכה לדברים הרבה כג)  

מעלבונה של כד)  
נזוף כה)  

מי שעוסק בתלמוד תורה כו)  
ובתורה אתה עמל כז)  
הכהונה,המלכות כח)  

ארבעים ושמונה דברים כט)  
חיים לעושיה ל)  

ידשימערזעיחא

יבמילשורילג

נרתוהרמוגול

   ת ב א ז   ו   ה נ ו מ  

 ס   ע ל   נ ע י   י ל   ח

 פש ר   י ו   צ ח   נ ב ג

 י   ה ל ב ג ה ה י מ י   ה

 ר א   מ י ח א ר פ כ   כש

 ת נ ת ו נ   ו   ה י כ ר ב

 ה ג ר ד   נ נ ע   ר ו ת ו

 ע ל צ   ס ח  ש נ   ר י ע

 מ   ה ד ע   ס   ח מש   ו

 ר מ   ה ר ו ת נ ת מ   מ ת

   ר פ   ה נ ו ז ת   ר ז  

 ר י צ ח   י ר י   ה ע בש

 ר מ ע ב ג ל   ר י א ב ח כ

ים
ור
שע

חי




