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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסליו

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש חשוון
הקדמה

חודש מרחשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין החודשים מתשרי.

יש הסוברים שהשם חשוון אינו אלא קיצורו של השם מרחשוון שמשמעו ירח שמיני. סברה אחרת אומרת 

שחשוון נגזר מהביטוי ַחשרת מים, שפירושו התעבות העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב, והיו בו כמה צרות מרות לישראל, או על שם מים 

- הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא ומצפה לו בחודש זה. כי מר פירושו טיפת גשם, כמו 

שנאמר בספר ישעיהו: "הן גויים כמר מדלי".

מרחשוון גם מלשון מַרַחִשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

שם החודש

בתורה נקרא החודש השמיני, לפי מניין החודשים המתחיל מיציאת מצרים. ובנביאים הוא קרוי ירח בול, 

כנאמר בספר מלכים: "ובשנה האחת-עשרה בירח בול הוא החודש השמיני".

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש חשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה במילה מבול ואינה מופיעה 

במילה בול מרמז על ארבעים יום של ימי המבול שהציפו את העולם, יז חשוון עד כו בכסליו. ועוד שבחודש 

זה יורדים לרוב גשמים הרבה.

אחרים אומרים ששמו בול - מלשון יבול - כי בחודש זה מתחילה החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או 

מלשון בלל - היות שהעשב בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא 

אשר בבית.

עקרב, הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב  מזלו של החודש:  
- המרמזת לבית  ב  הצמא למים. ומצאתי עוד רעיון, שעקרב מורכב מעקר ומהאות 

המקדש השלישי שהוא עיקר הבתים ויישאר לעד (כי העקרב נשיכתו הקטלנית עוקרת 

בית). 

אירועים 
ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן טל ומטר לברכה", לפי    

נוסח האשכנזים; לפי נוסח הספרדים אומרים "ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון 
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מזכירים גבורות גשמים - משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים - הוא דרך שבח 

למקום וב-ז מרחשוון לאחר שכבר הספיק להגיע האחרון שבישראל מעולי הרגלים לנהר פרת 

מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא במרחשוון - יום פטירת רחל אמנו.

רחל נפטרה בלידתה את בנימין ונקברה על אם הדרך לאפרת, ולא זכתה להיקבר ליד בעלה    

יעקב אבינו במערת המכפלה.

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על ידי השובים אותם    

בדרך אפרת. כשעברו ליד קברה של רחל פרצו בבכי. באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, 

על שעבדו  ישראל  להעניש את עמך  רוצה אתה  עולם,  ריבונו של  ואמרה:  בניה  על  התפללה 

- אישה  לביתי את אחותי  הרי הכנסתי  אני  פגיעה.  בכך  וראית  בה ממש,  זרה שאין  עבודה 

אחרת, והעדפתי לשתוק ובלבד שלא לביישה ומסרתי לה את הסימנים שקבעתי עם יעקב. אנא 

מחול להם והבלג על הכנסת העבודה הזרה לבית המקדש. באותה שעה נענה לה הקב"ה ואמר, 

"מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש תקווה 

לאחריתך, נאום ה', ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז).

יב במרחשוון תש"ג (1942) - קרב אל-עלמיין.

במלחמת  הוא אחד מקרבות המיפנה  השני,  עלמיין  אל  נכון, קרב  יותר  או  עלמיין  אל  קרב    

העולם השנייה. הקרב החל ב-23 באוקטובר 1942, וארך 10 ימים עד ל-3 בנובמבר 1942. הקרב 

באל עלמיין הוכרע בעיקר בגלל יתרון מספרי בולט לצד הבריטי. 

מיקום הכוחות בתחילת הקרב
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                       רקע 

ביולי 1942 הבקיע קורפוס אפריקה, בפיקודו של ארווין רומל, עמוק אל תוך שטחי מצרים.    

חדירה זו סיכנה באופן משמעותי את המעבר בתעלת סואץ, שהיה חיוני ביותר לבריטים. רומל 

נשען על קווי אספקה ארוכים ביותר והיה במחסור תמידי בתחמושת ותגבורות, ולכן החליט 

באוגוסט,  ב-30  תקף  הוא  כוחותיהן.  מלוא  את  ריכזו  בטרם  עוד  הברית  בעלות  את  לתקוף 

של  השמינית  הארמייה  של  נגד  למיתקפת  בהמתנה  והתחפר  נכשל,  אך  חלפה,  בעלם   1942

מונטגומרי. לאחר 8 שבועות של ריכוז כוחות מיתקפה זו אכן הגיעה: 200,000 חיילים ואלף 

טנקים תקפו כוח קטן פי שניים של רומל.

     השפעת הקרב על היישוב היהודי בארץ ישראל 

קרב זה היה למעשה המשמעותי ביותר עבור היישוב היהודי, והביא לסיומם של "מאתיים ימי    

חרדה" שעברו על היישוב. לו הגרמנים היו עוברים את האנגלים באלכסנדריה (מצרים) לא 

היה מנוס מכך שהם יגיעו לארץ-ישראל. ליישוב היהודי הייתה תוכנית חירום (תוכנית "מצדה 

על הכרמל") לפיה, אם יצליחו הגרמנים להגיע לארץ-ישראל, היישוב, שמנה כ-600 אלף נפש, 

יילחם בכרמל עד היהודי האחרון. למזלו של היישוב היהודי הוא לא היה צריך להיערך לכך 

שכן בסופו של דבר הביסו הבריטים את הגרמנים.

פילדמרשל מוטגומרי משקיף על כוחותיו 

יב במרחשוון תשנ"ו (1995) - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ע"ה. רמטכ"ל מלחמת 

ששת הימים, חותם הסכמי שלום עם ממלכת ירדן ואש"ף וחתן פרס נובל לשלום לשנת 1994 

(היה בן 73 בהירצחו).

ישראל הוכתה בהלם ואבל לאומי הוכרז במדינה. יותר ממיליון אנשים עברו על פני ארונו של    
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ראש הממשלה שהוצב ברחבת הכנסת, עשרות אלפי בני נוער הגיעו במהלך ימי האבל לכיכר 

מלכי ישראל, הדליקו נרות נשמה, הביעו את סערת רוחם בכתובות על הקירות ושרו חרישית 

לזכרו של ראש הממשלה. בתום השבעה הוסב שמה של כיכר מלכי ישראל לכיכר רבין.

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב החריף בציבור הישראלי.    

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

וסובלנות מאידך גיסא.

יצחק רבין במלחמת ששת הימים

טז במרחשוון תרצ"ט (1938) - ליל הבדולח.

ליל הבדולח התרחש ביום השנה ה-15 ל"פוטש" של היטלר בשנת 1923. הוא ניסה כבר אז    

לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

וברכושם. מראש התבקשו אנשי  ביהודים  לפגיעה  זה  יום  לציין  לנכון  ראשי הנאצים מצאו    

יהודים  של  ודירות  חנויות  להרוס  כנסת,  בתי  לשרוף  השונים,  במקומות  היטלר  מפלגת 

(בתואנה של חיפוש נשק), לאסור גברים יהודים, וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".

אירוע "ההתנקשות" בפאריס במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה בידי יהודי סיפק את המניע    

לזעם זה והגרמנים המוסתים מילאו את חלקם בשמחה ובהתלהבות. נהרסו כמעט כל בתי 

הכנסת בגרמניה (בתחילת המאה ה-20 היו בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת), חוללו בתי קברות 

ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות יהודים נרצחו או נפצעו, יותר מ-30,000 יהודים 

נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.
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טז במרחשוון תשס"ח (2007) - נפטר חתן פרס ישראל נגה הראובני.

נגה הראובני, בנם של ד"ר אפרים וחנה    

השנייה,  העלייה  מראשוני  הראובני, 

התרפ"ד  בשבט  בט"ו  בירושלים  נולד 

היסודות  את  הניחו  הוריו   .(1924)

הארץ  טבע  של  המדעי  למחקר 

גן  הקמת  את  והגו  ישראל  במקורות 

שיושתת  בוטני  גן   - וחז"ל  הנביאים 

על צמחי הארץ, צמחי התנ"ך, המשנה 

לאוניברסיטה  אותו  ומסרו  והתלמוד 

העברית במתנה עם הקמתה.

נגה ז"ל, היה שותף מלא מימי ילדותו למחקרי הוריו בשדות הארץ ולפרסומים אשר הוציאו,    

החליט לאחר סיום לימודיו בגימנסיה העברית בירושלים להגשים את חלום הוריו ובנחישות 

יש  שמורה  להצמחת  והספקנים  הבירוקרטיה  נפתולי  בין  בבטחה  צעד  גבול,  יודעת  שאינה 

מאין.

בתחילת שנות הארבעים התגייס להגנה וייסד לימודי "חינוך שדה" המושתתים על היכרות    

פתרונות  והמשמשים  והתלמוד  התנ"ך  בתקופת  קדמונינו  אותה  שהכירו  כפי  הארץ  צמחי 

לבעיות הסתגלות לחיי שדה. תחילה הנהיג הראובני לימודים אלה בשורות ההגנה והפלמ"ח 

ביחידות  חינוך שדה  חינוך שדה המעביר סדרות  בין מקימי מדור  היה  וכאשר הוקם צה"ל 

השדה וחיל האוויר.

לאחר שחרורו בשנת 1960 פעל נגה להקמת השמורה ובעזרתו של רה"מ הראשון דוד בן גוריון    

הוא זוכה ב-1965 להקצאה של 2,500 דונם באזור מודיעין ולהכרה בנאות קדומים כשמורה 

של טבע הארץ במקורות ישראל.

הבלתי  "בעקשנותו  וכתבו:  הפרס  את  לו  להעניק  החלטתם  את  נימקו  ישראל  פרס  שופטי    

נלאית, במשך עשרות שנים, הצליח נגה להביא רעיון רב ערך לכלל הגשמה. הוא השכיל לגייס 

את תעצומות הנפש ואת המשאבים הדרושים כדי להקים מפעל לימודי המטביע את רישומו 

על פני חיינו ומחנך ציבור גדול, בעיקר בני נוער, לאהבת הארץ ולהבנת מרכזיותה בחיי העם 

היהודי".

 

כט במרחשוון תשע"א (2010) - חג הסיגד.

ס.ג.ד  מהשורש  הוא  שמו  ומקור  ישראל",  "ביתא  אתיופיה,  יהודי  של  חגם  הוא  הסיגד  חג    

בו את  חוגגת  והקהילה  יום הכיפורים,  יום לאחר   50 לסגוד, להשתחוות. החג חל  שפירושו 

ישראל  לעם  ונחמיה  עזרא  שכרתו  לאמנה  זכר  ולתורתו,  לאלוהיו  העם  בין  הברית  חידוש 

בשובו מגלות בבל במאה החמישית לפני הספירה (ראה נחמיה י:א). בחג הסיגד נושאים יהודי 
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אתיופיה תפילות  ותחנונים לשיבה לציון והקהילה כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, המצטרף 

לחשבון הנפש של הפרט שנערך ביום הכיפורים. בתום 50 ימי התשובה, שבה העדה אל חוויית 

יום הכיפורים בתפילות ובצום. בישראל ממשיכים בני הקהילה לחגוג את חג הסיגד מדי שנה 

על ידי עלייה לירושלים ותפילה. הטקס והחג מתקיימים באזור טיילת ארמון הנציב ובכותל 

זיקתם  את  ולחזק  החג  את  לחגוג  האתיופית  העדה  בני  שנה  מדי  מתכנסים  שם  המערבי, 

לשורשיהם ולתרבותם.

ב-30 ביוני 2008 אישרה הכנסת את חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, שיוחג מידי שנה בשנה    

כחג מדינה. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר: "אימוץ החג על ידי הכנסת ומדינת ישראל 

יאפשר  את שימורה של מסורת עתיקת יומין ויתרום לתחושת ההזדהות והמעורבות של בני 

הקהילה האתיופית בחברה הישראלית."
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חודש כסליו
הקדמה

חודש כסליו הוא החודש התשיעי למניין החודשים מניסן והחודש השלישי למניין החודשים מחודש תשרי. 

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

מזל החודש: קשת - לפי שהוא חודש הגשמים ובו נראית לעיתים הקשת בענן. בחודש 
זה ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים.

לנביטת  רבה  שחשיבותם  ראשונים,  גשמים  לירידת  מצפים  זה  בחודש  הגשמים: 

תבואת החורף. במסכת בבא מציעא מובאת חלוקת השנה לפי עונות ושם נאמר: "חצי 

כסליו זרע וחצי חורף" (חצי חודש זורעים וחצי חודש יורד גשם) (תלמוד בבלי, בבא 

מציעא קו:). אם לא יורדים גשמים עד לראש חודש כסליו קבעו חכמים שצריך להתענות כדי לבקש על 

הגשם: "ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלוש תעניות על הציבור" (משנה תענית א, ה).

אירועים 
יב בכסליו ג' רס (500) - יום חתימת התלמוד הבבלי.

- ללמוד) הוא סוגה לימודית שהחלה  (ידוע גם בשם הארמי: גמרא מלשון למגמר  התלמוד    

ונפוצה בתקופת האמוראים - חכמי ישראל בתקופה שלאחר חתימת המשנה (תחילת המאה 

ה-3). יצירה זו נכתבה בעיקרה כפרשנות לדברי התנאים, לומדי המשנה והברייתות. יצירה זו 

התפתחה במקביל בבבל ובארץ ישראל, דבר שהוביל לכתיבתם של שני תלמודים: התלמוד 

הבבלי והתלמוד הירושלמי. הבבלי נפוץ יותר מהירושלמי, וכן חכמי ההלכה בדורות שלאחר 

כתיבת התלמוד קיבלו את התלמוד הבבלי לפסיקת הלכה למעשה.

הסבוראים,   - התלמוד  כתיבת  שלאחר  התקופות  חכמי  בהשפעת  כיום,  הבבלי  התלמוד    

הגאונים, הראשונים והאחרונים - הפך לספר ההלכתי החשוב ביותר (יחד עם המשנה), והוא 

הספר הנלמד ביותר בישיבות ובקרב תלמידי-החכמים. על התלמוד הבבלי חוברו החיבורים 

הרבים ביותר, והוא הספר ההלכתי המצוטט ביותר בעולם ההלכה. התלמוד נחשב לחיבור 

בהעמקה   - ב'עיון'  להבינו  כדי  מיומנות  יותר  ועוד  להבינו,  כדי  מיומנות  שדרושה  עמקני 

מיוחדת. התלמוד הירושלמי נלמד פחות באופן משמעותי, מעטים יותר בקיאים בסגנונו.

בתי  של  דיונים  סיכומי  אלא  ערוכים,  לא  נושאים  לפי  הלכות  קובצי  הם  התלמודים  שני    

המדרש. ניכר כי הם ערוכים באופן אסוציאטיבי, ההולך אחר חוט המחשבה של המתדיינים 

והדינמיקה של הדיון. לעתים ניתן למצוא את אותו דיון במספר מסכתות בהקשרים שונים, 

ישנם  כן  כמו  אחר.  לתחום  הקשורים  דברים  משתרבבים  אחד  בנושא  דיון  במהלך  ולעתים 

מעברים חדים מנושאים הלכתיים לענייני אגדה. כתוצאה מחוסר ארגון זה נדרשת יגיעה לא 

מבוטלת על מנת לשלוט בסוגיה התלמודית.

על-פי ויקפדיה
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יז בכסליו תש"ח (1947) - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל והקמת מדינה יהודית. 

לאחר שבריטניה העבירה את בעיית ארץ-ישראל להכרעת האו"מ בעיקבות מלחמת המחתרות    

ובעיקבות לחץ בינלאומי, מינתה העצרת הכללית של האו"מ ועדה מיוחדת לבדוק את הבעיה 

על בוריה ולהגיש הצעות. רוב חברי הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות - 

יהודית וערבית - והשארת ירושלים בפיקוח בינלאומי.

למרות השטח המצומצם שהוקצה למדינה היהודית בתוכנית החלוקה, קיבלה הנהגת היישוב    

את התוכנית ויהודים רקדו משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל.

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

ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת העצמאות.

מדינות ערב השכנות איימו שאם ישראל תכריז על הקמת מדינה בארץ-ישראל, הן יפלשו מכל    

עם  ואכן,  לים".  היהודים  "נזרוק את  היה:  הביטוי החריף  בִאיָּבה.  אותה  ויחסלו  הכיוונים 

הכרזת העצמאות פלשו חילות סדירים מצפון, מזרח ודרום וניסו לממש את איומן.

כה בכסליו - ג תקצ"ו, 164 לפני הספירה - חנוכה. 

אנטיוכוס אפיפינס, בן הפלג היווני סלווקי, ראה בארץ ישראל מוקד אסטרטגי, בהיותה 

ישראל  לארץ  היוונית  התרבות  את  להכניס  קיווה  הוא  התיכון.  ובים  במצרים  גובלת 

בדרכים "טובות".

התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות יוון על ישראל. הוא 

הוציא תקנות וגזירות שתפקידן לגרום ליהודים להתיוון ובכך לחסל את היהדות.

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

לאלילי  חזיר  להקריב  העיר  מיהודי  ודרשו  מודיעין  בעיר  מזבח  העמידו  היוונים  כאשר 

יוון, קם מתתיהו הכהן, והרג בחרון את האיש שחילל את קודשי ישראל וקרא אל הקהל: 

"מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?"

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

היווני האדיר.

שרביט  את  נטל  בנו  ה')  באלים  כמוך  מי  (מלשון  המכבי  ויהודה  מת,  הכהן  מתתיהו 

למרגלות  התרחשו  הקרבות  מרבית  עוז.  בכל  נמשכו  היוונים  נגד  המלחמות  ההנהגה. 

ההרים המובילים ממישור החוף לירושלים. היוונים ניסו להצעיד את כוחותיהם לאזור 

ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם והתקיפו אותם בנקודות אסטרטגיות.

טמא  מקום  מצאו  הם  המקדש.  בית  ואת  ירושלים  את  חזרה  לכבוש  הצליחו  היהודים 

ומגואל בקורבנות חזיר שהקריבו שם היוונים, ובאלילים שהעמידו שם. הם טיהרו את 

המקדש, אך בבואם להדליק את המנורה הם לא מצאו שמן טהור, רק פך אחד קטן שאין 

בו די שמן אלא ליום אחד, בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.
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למרות הניצחון בירושלים, עדיין לא הסתיימה המלחמה. רבים מהמתייוונים שניצחון 

החשמונאים לא מצא חן בעיניהם הצטרפו למלחמה בחשמונאים. ורק בשנת 142 לפנה"ס 

הסתלקו היוונים מארץ-ישראל, וחתמו הסכם שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו 

שנותר בחיים.     

את  גם  החשמונאים  לעצמם  נטלו  לוי,  לשבט  ולא  יהודה  לשבט  שייכת  שהמלוכה  אף 

בהתדרדרות  ואף  ובמריבות,  רבים  בסכסוכים  התאפיינה  מלכותם  המלוכה.  שרביט 

רוחנית חמורה. היא הסתיימה לאחר כמאה שנה (מתוך חוברת "האור שלנו" של "שלום 

לעם", נערך על ידי י"א בלוך).

המקדש  טיהור  ולזכר  והמתיוונים  היוונים  על  וחילו  המכבי  יהודה  של  ניצחונו  לציון 

וחנוכתו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים, מ-כה בכסליו עד ב או ג בטבת (תלוי אם 

חודש כסליו של אותה שנה חסר או מלא). 

משמעות  רבי  מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים,  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 

בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסליו נסתיימה מלאכת המשכן במדבר, וכן חנכו את 

המזבח וההיכל בימי הנביא.

אתרים 
נאות קדומים.

נאות קדומים היא שמורה לאומית של טבע הארץ במקורות ישראל  

נמצאת  קדומים  נאות  של  הקרקע  שמן.  בן  יער  ליד  שממוקמת 

בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. שטח השמורה כולל כ-2,500 דונם 

נופי טבע וחקלאות, מתוכם  גבעות. בשמורה צירוף מדהים של  של 

שבעת  של  שדה  ישעיהו,  כרם  השירים,  שיר  עמק  ודבש,  חלב  יער 

המינים. השילוט ברחבי השמורה מלווה במאמרי התנ"ך וחז"ל.

נאות קדומים מאפשרת פעילויות רבות במסגרתה. מידי קיץ, נערכות   

בה קייטנות לילדים. היא מציעה סיורים לבתי 

למשפחות  אחרות,  מאורגנות  לקבוצות  ספר, 

ולבודדים. בנוסף, ניתן לערוך במקום אירועים 

משפחתיים כגון חתונות וימי הולדת.

או   08-9770788 בטלפון  נוספים  לפרטים    

.tourism@neot-kedumim.org.il בדוא"ל
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המצליח לפתור שבע מתוך שמונה החידות יזכה בפרס.

בפרשיות החודשים שלנו יש ייצוג נכבד לבעלי חיים. הבה ניתן להם ביטוי.

 

ציוצים רבים מכירים אנו. מהם נעימים לאוזן ומהם לא כל כך... 

הוא, שרחמיו על הכל, ובייחוד על הדחויים, מחלק מזון, כך נכתב בפירוש! 

ובעל הכנף הראשון בתור הוא בעל הקול הלא כל כך נעים!! 

הרי כך כתוב בתהלים קמז, ט (ואולי יש כאן פנייה אלינו באשר לנזקקים לסיוענו?). 

העיקר: אבי-אבי אבות אבותיו יצא פעם לשליחות... ולא חזר! מוזר, התכירוהו?

אבל, יש גם עדויות אופי אחרות. הנביא, שאותו מזכיר מלאכי בנבואתו 

כמי שיגיע לפני יום ה' הגדול והנורא, מסתתר במקום כלשהו. 

מים - יש, אבל מה עם המנה העיקרית? והם, אלה שהקב"ה בכבודו ובעצמו "ממלצר" להם, 

הם הדואגים לנביאנו הנחבא. אנא מלאו את יומן האירועים.

(להעשרה נאמר: הם אוכלים פירות, ירקות וגם בשר. הם חיים בלהקות. 

בעלי אינטליגנציה גבוהה, בעלי זיכרון. הם נוקמים ונוטרים במי שהתנכל להם).

בימים רחוקים, בארצנו זו ובשכנותיה היו שנקראו בשמות בעלי חיים, 

ואין זה חידוש. אחד מנסיכי אוייבי ישראל התפאר בשם בעל הכנף שלנו. 

השופט גדעון גדע את חייו - נא לזהות. גם שם מקומו של נסיכנו זה מעוגן במה שנאמר עד כה.

הוא - כשם בעל כנף. אבל שלא כבעל הכנף הראשון שפגשנו 

שיצא למשימה פעם ועוד פעם וחזר, הוא הנבחר בורח ממשימתו

ונאנס למלא שליחות כפויית טובה, שמלמדת אותנו שגזר דיננו באשר לאחרים 

סובל, לעתים, מקוצר ראות ומקוצר רוח. פגשתם אותו ביום הכיפורים בצהריים!

אבל, היישוב שנושא את שמו של בעל הכנף הזה, והשוכן ממזרח לנתניה, 

קרוי כך בשל אישיות אחרת. התדעו מי הוא?

בדרך האתרים - מס' 37

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 91911                                 

ויש גם יש, במולדתנו הקטנה, נחל הנושא את השם הזה ברבים. 

בימי בית שני קיננו במצוקיו קנאים גליליים, שבעלה הרצחני 

של מרים החשמונאית הביא עליהם את הקץ בצורה מקורית. התדעו?

ברית בין הבתרים מסקרנת ומלאת עוצמה. 

יש הטוענים שהיא אירעה אי שם בצפון ארצנו, 

כיום גם עולים אל המקום בשבת המתאימה. מי יספר לנו?

במבול היינו, וגם במהפכת סדום ועמורה ראינו.

צמד מילים שהפכו למשל ולשנינה. הזיהוי המדויק 

של מקומם של סדום ועמורה עדיין מחדד את הקולמוסין ואת הפולמוסין.

במלחמת השחרור בא הקץ על סיפורם של חלוצים ש"אנסו" את הקרקע 

בצפון ים המלח וזו - תגובתה הייתה תנובתה. לאחר הקמת המדינה, 

ובחום הלוהט מדרום ובסמוך לים המלח הוקמו משקים חקלאיים 

מבכירים לתפארה. התכירו את היישובים הללו?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 35
נגד העריצים כפויי הטובה  וקטנה שניסתה כוחה  נועזת  - מחתרת  האימפריה הגדולה = בריטניה   .1

- לח"י - לוחמי חרות ישראל. היא נרדפה בידי היישוב "המאורגן". קבוצת לח"י בראשות אברהם 

שטרן - "יאיר" - התפלגה מהאצ"ל בראשות דוד רזיאל, ב-1940, ונקראה בתחילה "האצ"ל בישראל". 

הפילוג היה על רקע קריאתו של רזיאל להפסיק את ההתנגדות לשלטון המנדט הבריטי, למרות הספר 

הלבן של 1939.

האחרים שהתעוררו למלחמה בשלטון הם - האצ"ל - ארגון צבאי לאומי, שב-1.2.1944 פירסמו את   

בעלות  לימין  הציוניות  כל התנועות   - עמדו  נכתב, שעם תחילת המלחמה  כרוז הכרזת המרד, שבו 

עברי  צבא  להקים  התקווה  בריטניה.  צבא  לשורות  התגייסו  יהודים  מ-25,000  ולמעלה  הברית 

עת  אותה  אירופה  יהדות  גרמניה.  של  לצדה  התיכון  המזרח  ערביי  עמדו  הזמן  באותו  התבדתה. 

הייתה כלואה והחל תהליך השמדתה, אולם בריטניה לא איפשרה פעולות הצלה ...אך ...הספר הלבן 

נשאר בתוקפו. הוא מתגשם, למרות בגידת הערבים ונאמנות היהודים; למרות הגיוס ההמוני לצבא 

הבריטי; למרות שביתת הנשק והשקט בארץ-ישראל; למרות הטבח של המוני בית ישראל באירופה... 

שפת העובדות היא פשוטה ואיומה כאחת. הפסדנו במשך ארבע שנות המלחמה מיליונים של טובי 

עמנו; מיליונים אחרים עומדים בסכנת ההשמדה, וארץ-ישראל סגורה ומסוגרת כי שולט בה שלטון 

בריטי, המגשים את הספר הלבן, וחותר לחיסול התקווה האחרונה של עמנו.

"תנועת המרי   - בין כל הארגונים שפעלו למען עצמאות ישראל  2.  עם תום המלחמה קמה השותפות 

"ההגנה",   - בארץ-ישראל  היהודיות  המחתרות  של  גג  ארגון  הייתה  העברי  המרי  תנועת  העברי". 

האצ"ל והלח"י, ותיאמה את פעולות ההתנגדות המזוינת לשלטון הבריטי. התנועה פעלה מנובמבר 

1945 עד אוגוסט 1946. הנהגת התנועה כללה ארבעה נציגים: שני נציגים מההגנה - משה סנה וישראל 

גלילי, נציג מהאצ"ל - מנחם בגין, ונציג מהלח"י  - נתן ילין מור. השיתוף הסתיים לאחר פיצוץ המלך 

בין התנועות (משה סנה מטעם "ההגנה"), לאחר "השבת השחורה". שבת  דוד. על מבצע זה סוכם 

- ל בסיוון תש"ו, ראש חודש תמוז. ב"שבת השחורה" נעצרו מנהיגי היישוב  שהייתה ב-29.6.1946 

ופעילי היישוב היהודי - 2700 פעילים, שהועברו למחנות רפיח, עתלית ולטרון, ואנשי "ההגנה", שהיו 

בידי  מעצרם  את  תלו  הם  בהם  "הפורשים",  מארגוני  להתנתק  רצו  ההמוני,  המעצר  לאחר  בהלם 

הבריטים.

הרב אותו ניסו הבריטים לעצור בירושלים ב"שבת השחורה" הוא הרב יהודה לייב פישמן מימון. וכך   

נכתב בעיתון "דבר" למחרת:

לביתו של הרב פישמן-מימון בן השישים, הגיעו בשבת ב-4.15 בבוקר. הרב פישמן הודיע לבאים כי אינו 

יכול לנסוע בשבת והציע ללכת ברגל עד לתחנת המשטרה, או להעמיד משמר ליד הבית עד מוצאי שבת 

ואז יוכל לנסוע. הוא ביקש מן הקצינים שיפנו אל הממונים עליהם בקשר להצעה זו. אך הללו קיבלו הוראה 

לקחתו מיד. אז ישב הרב פישמן על הכיסא והשיב כי לא יזוז ממקומו. החיילים אמרו לשאת אותו בידיים 

עם הכיסא, אולם הרב פישמן החליק מן הכיסא ואז לקחוהו בכוח והעלוהו על המכונית. בבית גם נעשה 

חיפוש ומאחר ולא היה חשמל לרגל השבת, השתמשו החיילים בפנסים שהיו בידיהם.

על שמו של הרב יהודה לייב פישמן מימון נקרא כפר מימון.  
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הרב שנתבקש לישיבה של מעלה 13 שנים מאוחר יותר היה הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוב. הרב הרצוג   .3

נולד בלומז'ה, פולין, אך עבר ב-1897 לאנגליה, ומ-1915 עד 1936 כיהן כרב באירלנד, כאשר מ-1925 

הוא מכהן כרבה הראשי של אירלנד. הוא למד מתמטיקה ולשונות קלאסיות ושמיות באוניברסיטאות 

וקיבל   ,(Hebrew Porphyrology) בישראל"  על "התכלת  ערך מחקר  בפריז.  והסורבון  לונדון  ליס, 

עליו תואר .M.A, וב-1914 קיבל תואר דוקטור לספרות מאוניברסיטת לונדון.

הרב הרצוג היה הרב הראשי האשכנזי של ארץ-ישראל משנת 1936, ואחר כך של מדינת ישראל, עד   

יום מותו - יט בתמוז תשי"ט, 25 ביולי 1959.

בניו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג - חיים הרצוג, לימים נשיאה השישי של מדינת ישראל, וד"ר   .4

יעקב הרצוג, שכיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. נכדו הוא השר וחבר הכנסת יצחק הרצוג, הקרוי 

על שמו.

אנשי גוש עציון, רחשו לרב הרצוג חיבה וכבוד מיוחדים, קראו לכבודו, ליום הולדתו ה-50, את היישוב   

משואות יצחק שבגוש עציון. לאחר נפילת הגוש במלחמת העצמאות, חודש היישוב במקומו הנוכחי. 

על שמו נקרא גם המכון שיסד: מכון יד הרב הרצוג, מכון שמוציא את האנציקלופדיה התלמודית 

והוצאה מדעית של תלמוד בבלי שמוגה על פי כתבי יד שונים.

כמו כן, יזם הרב הרצוג את הקמת הבניין החדש של הרבנות הראשית בהיכל שלמה.  

הרב שמואל סלנט, היה מורה הוראה, רבה ומנהיגה של עדת האשכנזים בירושלים במשך כ-70 שנים,   .5

ונפטר לפני 101 שנים, ב-כט אב תרס"ט - 16.9.1909. הרב סלנט כיהן כאב בית הדין של בית הדין של 

העדה האשכנזית בירושלים. בית הדין שכן במיתחם חורבת רבי יהודה החסיד, שהייתה מרכזו של 

הציבור האשכנזי פרושי בירושלים, ושם גם התגורר הרב סלנט כל חייו, בדירה קטנה ללא חלונות. 

על שמו של הרב סלנט קרויה  יותר.  עמד מאוחר  עץ החיים בראשה  ישיבת  גם  זה שכנה  במיתחם 

שכונת קריית שמואל בירושלים, שנוסדה בשנת 1929.

הרב סלנט היה פוסק בעל נטייה להקל בפסיקות הלכה וביחסו לציונות, ומכאן שהיה מסוכסך עם   

קבוצות חרדים אנטי-ציוניות. לאחר מותו של הרצל ב-1904, שיגר הרב סלנט מברק ניחומים לוועד 

חוגי  אולם  השתתפותו,  ללא  החורבה  הכנסת  בבית  להרצל  הספד  לעריכת  והסכים  הציוני,  הפועל 

הקנאים מנעו את קיום העצרת. מתיחות מסוימת שררה בין הרב סלנט לרב יהושע ליב דיסקין, הרב 

סלנט גם התנגד לחרם שהוצא על ידי חוג הרב דיסקין כלפי יחיאל מיכל פינס.

ב-ג  ונפטר  (18 באפריל 1902)  בניסן התרס"ב  ב-יא  נולד  הרבי מלובביץ' - מנחם מנדל שניאורסון,   .6

בתמוז התשנ"ד (12 ביוני 1994). הוא נולד בעיר ניקולייב, אוקראינה. בהיותו בן 7 עבר עם משפחתו 

לעיר יקטרינוסלב, כשאביו, הרב לוי יצחק שניאורסון, התמנה לרב הראשי של העיר (כיהן בה בשנים 

1939-1909). אמו, חנה, היא בתו של רב העיר ניקולייב מאיר שלמה ינובסקי. שניאורסון קרוי על שם 

סבו הגדול מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, מחבר הספר "צמח 

צדק". הוא למד תלמוד וספרות הלכתית, ועסק גם בקבלה בשיטה החסידית. בנוסף, רכש השכלה 

כללית באוניברסיטת לנינגרד ולמד מתמטיקה ופילוסופיה כשומע חופשי באוניברסיטת ברלין. בשנת 

1933 עבר שניאורסון לפריז, שם סיים לימודי הנדסת חשמל בבית הספר לעבודות ציבוריות. בשנת 

1938 קיבל תואר מהנדס חשמל, לאחר מכן נרשם ללימודי מתמטיקה בסורבון.
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הרבי מלובביץ' הרחיב ופיתח את חסידות חב"ד - ללא תקדים, והניע את חסידיו ואת כלל העולם   

היהודי למפעלים ששינו את פניו:

רבים  יהודים  וקירבו  מפעל "השלוחים": אלפי שלוחים בכל העולם שהקימו את בתי חב"ד,   �
ככל האפשר למסורת היהודית, לתורה ולמצוות - בכל העולם. הם הביאו לחזרה בתשובה של 

יהודים רבים, במדינת ישראל ומחוצה לה, בעיקר החל משנות השישים.

תקנת לימוד הרמב"ם היומי.   �

מבצעים לפרסם מצוות היהדות ותורת החסידות בסיסמה "ופרצת":   �

הדלקת נרות חנוכה בבתים, בחנויות ובמרכזי הערים  -

תהלוכות ל"ג בעומר  -

דוכנים לנטילת לולב בסוכות  -

חלוקת מצות בפסח  -

תקיעת שופר בראש השנה, לאלו שאינם מגיעים לבתי הכנסת  -

סעודת  לאביונים;  מתנות  מנות;  משלוח  המגילה;  (קריאת  הפורים  מצוות  ארבע  קיום   -

פורים)

פרויקט עשרת המבצעים: קריאה לכל יהודי לקיים עשר מצוות, שראה בהן מצוות מרכזיות,   -

ולהשפיע על יהודים נוספים לקיים אותם: אהבת ישראל, חינוך יהודי, לימוד תורה, הנחת 

תפילין, קביעת מזוזות כשרות, מתן צדקה, החזקת ספרי קודש בבית, הדלקת נרות שבת 

בערבי שבת וחג, כשרות המזון וטהרת המשפחה.

לאוייבים.  מצווה,  במלחמות  שמשוחררים  ושטחים  ארץ-ישראל  שטחי  למסירת  התנגדות    �
ביוזמתו נוסדו כפר חב"ד ומוסדות רבים בארץ ובגולה. רשימה חלקית:

רשת בתי ספר וגנים "רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" במדינות צפון אפריקה (תש"י),   -

בישראל ובאוסטרליה (תשי"ב).

בתי הספר בכפר חב"ד - החקלאי (תשי"ד), למלאכה (תשט"ו) ויד החמישה (תשט"ז).  -

ישיבת "אהלי תורה" בניו יורק (תשט"ז), ישיבת חב"ד בטורונטו קנדה (תשי"ז), במלבורן   -

אוסטרליה (תשכ"ז), במיאמי פלורידה (תשל"ד) בסיאטל וושינגטון ובניו הייבן קונטיקט 

אנג'לס  בלוס  חב"ד  אלחנן  אור  גדולה  ישיבה  (תשל"ז),  ונצואלה  בקראקס  (תשל"ו), 

מרוקו  בקזבלנקה  (תש"מ),  ארגנטינה  איירס  בואנוס  חב"ד  ישיבת  (תשל"ח),  קליפורניה 

(תשמ"א) וביוהניסבורג דרום אפריקה (תשמ"ד).

ומתקיימת  בעולם  מסוגה  לגדולה  הנחשבת  (תשט"ז)  ישראל"  "גן  הקיץ  מחנות  רשת   -

בארבעים מדינות שונות.

בתי ספר בית רבקה באוסטרליה ומונטריאול קנדה (תשט"ז).  -

בית הכנסת שעל שם האדמו"ר ה"צמח צדק" בירושלים העתיקה (תשכ"ז).  -

צעירי אגודת חב"ד בישאל (תשי"ב) בארצות הברית וקנדה (תשט"ו).  -

אגודת נשי ובנות חב"ד בישראל (תשי"ב) בארצות הברית ובמדינות נוספות (תשי"ג).  -
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 ,1903 באוגוסט  ב-23  שנפתח  השישי,  הציוני  בקונגרס   - אוגנדה  שנים:   100 לפני  בטוח"  "מקלט   .7

המרקיז  הבריטי  החוץ  ומשר  צ'מברליין,  ג'וזף  הבריטי  המושבות  משר  שהגיעה  הצעה  הרצל  הציג 

מלנדסדאון (הנרי פטי-פיצמוריס), לקבלת צ'ארטר יהודי על אזור במזרח אפריקה הבריטית - אזור 

מקניה ומאוגנדה של היום, שנקראה גם אוגנדה. ההצעה התייחסה לשטח בן 13,000 קמ"ר במערב 

קניה הקרוי רמת מאו או מישור גואס נגישו, והרצל הציע לקונגרס לשלוח משלחת מטעמו, שתבדוק 

את היתכנות אוגנדה כמקום מקלט זמני ליהודי מזרח אירופה.

ב"מבצע יונתן", או "מבצע אנטבה", או מה שנקרא בכינוי צבאי מבצע "כדור הרעם", שיחרר צה"ל   

צוות המטוס,  ואנשי  ישראלים  יהודים,  105 חטופים   ,1976 ביולי   4  - בה-ו תמוז תשל"ו  באוגנדה, 

של  התבצרותם  למרות   .1976 בשנת  פרנס  אייר  במטוס  לצרפת  מישראל  טיסתם  במהלך  שנחטפו 

החוטפים במדינה עוינת, המבצע הוכתר בהצלחה וכמעט כל החטופים חולצו בשלום. במהלך המבצע 

נהרג מפקד סיירת מטכ"ל, שהיה מפקד כוח הפריצה במבצע - יונתן נתניהו, ובעיקבות זאת נקרא 

של  המבצעית  הזרוע  (מפקד  חדאד  ודיע  הטרוריטס  של  לפלג  השתייכו  המחבלים  שמו.  על  המבצע 

"החזית העממית לשחרור פלסטין").

בת  בהיותה   ,1939 בשנת  בהונגריה.  בבודפשט,   ,17.7.1921  - תרפ"א  תמוז  ב-יא  נולדה  סנש  חנה   .8

בנהלל,  מייזל-שוחט  חנה  של  לבנות  החקלאי  הספר  בבית  שנתיים  למדה  לארץ-ישראל.  עלתה   ,18

והצטרפה לקבוצת צעירים שהקימה את קיבוץ שדות ים. בתקופה זו אף הדריכה בקן קריית חיים של 

הנוער העובד.

ב-1943 התנדבה לצבא הבריטי, והצטרפה לקבוצת צנחנים שנועדו לצנוח על אדמת אירופה, במסגרת   

המאבק בגרמניה הנאצית.

לקבוצת  הצטרפו  שם  ההונגרי,  הגבול  ליד  בקרואטיה,  וחבריה  סנש  חנה  צנחו   1944 במרס  ב-15   

פרטיזנים מקומית. ביוני 1944 חצתה את הגבול להונגריה, אך נתפסה בידי חיילים הונגרים, עונתה, 

שהסתיים  קודם  עוד  אך  בהונגריה),  נולדה  (שהרי  במולדת  ובגידה  ריגול  באשמת  לדין  והועמדה 

משפטה היא הוצאה להורג ב-7 בנובמבר 1944 (כא בחשון התש"ה), בהיותה בת 23.

חנה סנש ניהלה יומן עד יומה האחרון, ויומן זה יצא לאור בעברית ב-1946. את שיריה כתבה בחשאי,   

והם התגלו רק לאחר מותה. שניים משיריה הנודעים הם "אשרי הגפרור" ו"הליכה לקיסריה", המוכר 

כן, התגלה השיר שכתבה במהלך הימצאותה  לעולם". כמו  ייגמר  יותר במילותיו "אלי, אלי, שלא 

בכלא - "למות צעירה", שהעלה ספקות האם ידעה שהיא תוצא להורג, או האם קיוותה כך כדי שלא 

תוכל לספר דבר לגרמנים.

  היישוב שקרוי על שמה: יד חנה.

ועד 2005 היה קיבוץ. הוא  יד חנה הוא כפר שיתופי קהילתי בעמק חפר. מאז היווסדו של היישוב   

ניצולי שואה מהונגריה, ע"ש  נוסד ב-1950 במסגרת הקיבוץ המאוחד, בידי גרעין הבונים דרור של 

חנה סנש. בשנת 1953, על רקע משפטו של מרדכי אורן, חבר השומר הצעיר שהואשם בפראג כמרגל 

מערבי וחילוקי הדיעות במפ"ם בין המצדדים בגישה הסובייטית בהנהגת משה סנה, לבין המצדדים 

בזכאותו של אורן, הזדהו רוב חברי הקיבוץ עם משה סנה, מה שהוביל אותם להצטרף למק"י. כ-120 

חברי קיבוץ שהתנגדו לתמוך במק"י עזבו את הקיבוץ ויסדו קיבוץ קרוב בשם "יד חנה סנש". קיבוץ 
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שהתפרק ב-1972. לכן קיבל יד חנה את הכינוי הקיבוץ הקומוניסטי היחידי, אם כי לא ברור שהייתה 

זו עמדתם האידיאולוגית של חבריו באיזשהו זמן.

ב-2005 קלט יד חנה 30 משפחות של מגורשים מצפון השומרון - רובם מחומש, והיישוב הוסב מקיבוץ   

לכפר שיתופי קהילתי. שם האגודה השיתופית שונה ל"יד חנה-חומש".

הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 35
ד"ר גדי אשל - נופית  .1

חיה שטרנפלד - רחובות  .2

אשר חדד - לוד  .3


