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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת-שבט

 )אירועים ואתרים(

חודש טבת
ניסן  מחודש  החודשים  למניין  העשירי  החודש  הוא  טבת  חודש  החודש�  שם 
במגילת  זה  בשם  נזכר  הוא  מתשרי.  החודשים  למניין  הרביעי  והחודש 
אסתר. בשנת 3400 נלקחה אסתר אל אחשוורוש� “בחודש העשירי הוא 

חודש טבת בשנת שבע למלכותו“ )מגילת אסתר ב, יב-טז(.

מזלו של החודש
גדי - שבו יוצאים הגדיים למרעה בשדות.

מה עניין טבת למרעה הגדיים? שכן אם ירדו גשמים בעונתם, 
בחשוון ובכסלו ולא ירדו בטבת - סימן ברכה הוא זה לכל השנה; 
וכשאין גשמים בטבת, שדות המרעה מתחילים להוריק והמרעה 

כבר מספיק לגדיים.

)על פי ״ספר התודעה״(

אירועים
ב או ג בטבת — ח דחנוכה “זאת חנוכה“

פרשת  סיום  שם  על  חנוכה“  “זאת  קוראים  חנוכה  של  האחרון  ליום 
הנשיאים שקוראים בו “זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו“ )במדבר 
ז� פח(. יום זה מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי החג )סוכות(, 
שיש בו מכול מה שיש במועדים שלפניו, הן בעניין כפרה של הימים 
הנוראים והן בעניין שמות החג, אף “זאת חנוכה“, שהוא היום השמיני של 

ימי החנוכה כולל שמחה וישועה, הלל והודאה כבכל הימים הקודמים.

י בטבת — צום העשירי ויום הקדיש הכללי
קשים  מאורעות  על  רצופים  אבלות  ימי  לשלושה  שייך  בטבת  עשרה 

שאירעו לעם ישראל.

ביום ח בטבת תורגמה התורה ליוונית )תרגום השבעים(.

במסכת סופרים נכתב� “מעשה בחמישה זקנים )אין כאן טעות( שכתבו 
לתלמי המלך את התורה ביוונית והיה אותו היום קשה לישראל כיום 
שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה“ כלומר, 
כל סופר או מדען נוכרי יוכל לשנות, להוסיף, לגרוע ולעוות את התורה.

החיד״א בספרו “כסא רחמים“ מסביר ביחס לתרגום ליוונית, שמדובר 
לא  תלמי,  שזימן  הראשונים  הזקנים  חמשת  עוקבים.  אירועים  בשני 

הצליחו לתרגם את התורה כראוי, ואז נקראו 70 חכמים למשימה זו.
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לדעת  תקפ(  חיים  )אורח  ונחמיה  הסופר  עזרא  נפטרו  בטבת  ט  ביום 
הפרשן של מגילת תענית )דפוס וילנא( נולד באותו היום “אותו האיש“. 

לפי זה מובן מדוע ראו רז“ל לכתוב במפורש שגזרו תענית על יום זה.

בית  בתקופת  ירושלים  על  הבבלי  המצור  החל  כידוע,  בטבת  בעשרה 
ראשון.

לאחר השואה שפקדה את עמנו וגבתה שישה מיליון קורבנות יהודים, 
הכללי“  הקדיש  “יום  את  זה  ביום  לקבוע  הראשית  הרבנות  החליטה 
קדיש  אומרים  נשמה,  נר  מדליקים  נודע.  לא  מותם  שיום  לניספים 

ולומדים משניות לעילוי נשמתם.

חודש שבט
חודש שבט הוא החודש האחד עשר למניין החודשים מניסן, והחודש החמישי 

למניין החודשים מתשרי.

מזלו של החודש
דלי - משום שהוא חודש עשיר בגשמים כפי שנאמר “יזל מים 
ז(. הדלי קיבל גם משמעות הלכתית ולפי  מדליו“ )במדבר כד, 
ההלכה ״המוכר את הבור, כיון שמסר לו דליו, הרי זה שאמר לו 

לך חזק וקנה״ )רמב״ם, הלכות מכירה פ״א, ה״ט(.

מסופר שמשה רבינו הגן על זכותן של בנות יתרו שבאו להשקות 
צאנן כיוון שהן החזיקו ראשונה בדלי כדי להשקות את צאנן.

חכמנו ז״ל מצאו כי מזלו של חודש שבט הוא גם כן המזל של עם ישראל. 
- שנים עשר שבטי  ״שבֶט״  נגזר מן המילה  ״ְשבָט״  כי השם  יש אומרים 
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המקדש,  בבית  פתוחים  שערים  עשר  שנים  היו  השבטים  כנגד  ישראל. 
התפילות.  לקבלת  העליון,  בעולם  פתחים  עשר  שנים  מכוונים  שכנגדם 

שבט שבט ושערו המיוחד לו.

מכאן נובע ריבוי הנוסחאות והשינויים בתפילה, שכן לכל שבט יש את 
הייחודיות שלו, ואין לשנות ממנהגי האבות. בעתיד לבוא, בבוא משיח 
המיוחדים  יתברר שהמנהגים  יתייחס לשבטו,  כל אחד  כאשר  צדקנו, 

של כל שבט התאימו לייחודו.

חודש שבט בטבע�

וימי  זו, בין ממטרים חזקים  בעונה 
לפרוח  ממשיכים  חמימים,  שמש 
צמחי בר. עדיין אין זו פריחה רבה 
ואפשר להכיר את מה שיש וליהנות 

ממנו.

ז בשבט תשס״ד )2004( - הקדשת אנדרטה למח״ל ביד לשריון בלטרון

ראשי התיבות מח״ל טומנים בתוכם היסטוריה מרתקת של אלה שהזדהו 
עם העם היהודי ששב לאדמתו לאחר 2000 שנות גלות ובמיוחד לאחר 
השנייה.  העולם  מלחמת  במהלך  הנאצי  הצורר  שביצע  הנורא  הטבח 
ראשי תיבות שהם ״מתנדבי חוץ לארץ״ הוא כינוי לכ-3,000 מתנדבים 
מ-29 מדינות, שחלקם אינם יהודים ששירתו בהתנדבות בצה״ל שנוסד 
במערכה  נפלו  ומתוכם   15.5.1948 בתאריך  המדינה  הקמת  עם  מיד 
119 לוחמים, אשר לזכרם הוקמה אנדרטת מח״ל בפארק רבין לאורך 
כביש ת״א-י-ם. המדינה שבדרך הייתה בעיצומו של המעבר הלא פשוט 
מלוחמת מחתרת מרובת קבוצות ואזרחית למחצה, לצבא אחיד מרכזי, 
ממוּסד וממלכתי. תהליך זה היה הכרחי על מנת להתמודד עם הצבאות 
הצבא  עזיבת  עם  לארץ  לפלוש  שאיימו  ערב,  מדינות  של  הסדירים 
ומיומן בתחומים  כוח אדם מאומן  וחוסר  ארגוני  ניסיון  חוסר  הבריטי. 
טנקים  מכונאי  מטוסים,  טכנאי  טייסים,  כמו  וטכנולוגיים  מבצעיים 
וטנקיסטים ומפקדים בעלי ניסיון שידעו כיצד להפעיל כוחות גדולים 
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שאך  בצבא  מאוד  חסרו  הלחימה  מערך  אופן  את  ולתכנן  בו-זמנית 
זה קם וכל ניסיונו התבטא בהפעלת כוחות מחתרתיים, שכל ניסיונם 
הקרבי היה בעיקר בהפעלת כוחות בסדר גודל של פלוגה או קצת יותר 
מכך. לצורך הגדלת כוח האדם המקצועי והמיומן וכן הבאת מפקדים 
ידידי העם  - שפעל בקרב  - מח״ל  גיוס  ניסיון קרבי הוקם מערך  עם 
היהודי בעולם שלאחר מלחמת העולם השנייה והבאתם לישראל כדי 
לסייע בהכשרת הכוח הלוחם והכוח הלוגיסטי וכן הפיקוד על הכוחות 
הלוחמים. אנשי המח״ל באו בעיקר מקרב חיילי צבאות בעלות הברית 
במלחמת העולם השנייה, שהצטמצמו לאחר הניצחון ושוחררו לבתיהם. 
הנוכחות הגדולה ביותר של אנשי מח״ל הייתה בחיל האוויר הישראלי 
שכלל כרבע מסך כוח האדם ששירת באותם ימים בחיל האוויר, עד כדי 
כך שהשפה האנגלית האפילה על השפה העברית. עם קום המדינה, היה 
רק קומץ טייסים ישראליים שהוכשר בקורסים חשאיים של ההגנה, ורק 
בודדים מהם - עזר ויצמן - שצברו ניסיון קרבי משירותם בצבא הבריטי 
או אפילו ראו מטוס קרב. כוחות האוויר טרום המדינה מנו רק מטוסים 

אזרחיים, רובם קלים, כמו הפייפר שכונה באותם ימים בשם ״פרימוס״.

קרב,  מטוסי  לראשונה  נרכשו  הכוח,  התעצם  העצמאות  במלחמת 
הראשונה,  והתובלה  הקרב  טייסת  בבניית  סייעו  מח״ל  טייסי  ועשרות 
השנייה.  העולם  במלחמת  גרמניים  מטוסים  של  הפלות  אלופי  מהם 
ספורות  שעות  היה  העצמאות  במלחמת  האוויר  קרבות  משיאי  אחד 
לפני הפסקת האש, ב-7 בינואר 1949, מבנה של ארבעה מטוסי קרב 
)כמנהגו מספר  בנגב  לסיור  הבריטי חדר  האוויר  חיל  ״ספיטפייר״ של 
ידי  על  הופלו  מטוסים  ושלושה  התגלה,  הפעם  אך  כן(,  לפני  פעמים 
- צ�אלמרס  זוג ספיטפיירים ישראלים, מוטסים בידי מתנדבי המח״ל 
גודלין וג�ון מקאלרוי מארצות הברית וקנדה. טייסי התובלה של המח״ל 
ביצעו טיסות הובלה של נשק רב שנרכש בחו״ל, ופעלו ברכבת האווירית 
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במסגרת ״מבצע אבק״ להטסת אלפי טונות אספקה לנגב הנצור. בין 
אנשי מח״ל היו גם יורדי ים רבים שצברו ניסיון קרבי בעת ששירתו בציי 
בנות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה. מתנדבים אלה סייעו רבות 
המדינה,  קום  לפני  הפלי״ם שפעלו   - ההגנה  ארגון  של  הים  לפלוגות 
ולקחו חלק מכריע בפעולות העפלה ובכלל זה ביצעו תפקידים טכניים, 
יותר סייעו לבסס את חיל הים הישראלי שעתיד לקום עם  שמאוחר 

הקמתו של צה״ל. 

בן-צבי(,  )שאול  שולמן  פול  את  למצוא  ניתן  ידועים  מח״ל  אנשי  בין 
בן דונקלמן, קצין מטה בחטיבת הראל  מפקדו הראשון של חיל הים, 
ולאחר מכן מפקד חטיבה 7 המשוריינת במבצע דקל לשחרור הגליל, 
דוד מרכוס )מיקי סטון(, קולונל יהודי בצבא ארצות הברית במלחמת 
העולם השנייה, אשר השתתף בפלישה לנורמנדי והיה מפקד בית הספר 
לסיירים )הריינג�רס( של הצבא האמריקאי. מרקוס הגיע לארץ בראשית 
מלחמת העצמאות ונתמנה למפקד חזית ירושלים בדרגת אלוף. בתאריך 
11 ביוני 1948 נהרג בשגגה מירי של זקיף ישראלי בקרבות על ירושלים. 
מרדכי גרין )מונטי( שהיה ראש מת״מ )המחלקה לתפקידים מיוחדים( 
שהשתתף  אמריקאי  קרב  טייס  גודלין,  ״סליק״  צ�אלמרס  במטכ״ל, 
גם בטיסות הניסוי של המטוסים העל-קוליים הראשונים של ארצות 
יהודי מארצות הברית, ששירת בחזית  הברית. רודי אוגרטן טייס קרב 
העצמאות  במלחמת  וברח.  הגרמנים  בידי  נשבה  במלחמה,  אירופה 
דוד.  רמת  בסיס  מכן שירת כמפקד  ולאחר  אויב,  הפיל מספר מטוסי 
בוריס סניור, ששירת כסגן מפקד חיל האוויר וסיד כהן, מפקדה השני 
של טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר, פרדי איש שלום, מכונאי 
ה״ספיטפייר״  מטוס  בהרכבת  וסייע  הבריטי  מהצבא  שערק  מטוסים 
הראשון מגרוטאות שהשאירו הבריטים והארי אקסלרוד, הקצין הטכני 

של טייסת הקרב הראשונה.

אנדרטת מח״ל

הוקמה  מח״ל  אנדרטת 
הגיא  לשער  בכניסה 
תל-אביב  בין  בדרך 
של  לזכרם  לירושלים 
הנופלים מקרב מתנדבי 
שבאו  לארץ  חוץ 
ישראל  למדינת  לסייע 
במהלך  הקמתה,  עם 
העצמאות  מלחמת 
האנדרטה   .1948 בשנת 

 120 של  שמותיהם  חרוטים  ועליה  מ�-ח�-ל�  האותיות  בצורת  בנויה 
נשים  ארבע  וביניהם  העצמאות  מלחמת  בקרבות  שניספו  החללים 
ותשעה חיילים לא יהודים. האנדרטה מהווה חלק בלתי נפרד מהאגף 

המוקדש לאנשי מח״ל במוזיאון השריון שבלטרון.
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אירועים
א בשבט החל משה רבנו לדבר אל בני ישראל, במשך 37 ימים המסתיימים 

ביום פטירתו החל ב-ז אדר

הירדן  ״בעבר  תורה�  הוא ספר משנה  בחומש דברים,  כלולים  הדברים 
א(.  )דברים  בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור...״ 
שם משה רבינו הוכיחם על כל אשר המרו את פי ה� ב-40 השנה שהיו 
במדבר, שם חזר ושנה להם הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני 
ובאוהל מועד, וגם באר להם מצוות חדשות שעדיין לא נמסרו להם, וכן 
נתן להם את הברכות והקללות והכינם לבוא לרשת את ארץ כנען, ויברך 
אותם לפני מותו )יש לציין שלעומת ספר דברים, ספר בראשית מתפרס 

על פני 2309 שנה!(.

א בשבט תשנ״א )25.1.1991( התחיל מבצע ״סופה במדבר״ מלחמת המפרץ

לאחר פלישת עיראק לכווית וסירובה להיענות לתביעת ארצות הברית 
ומדינות המערב לסגת ממנה, הן יצאו נגדה במלחמה שכונתה ״מלחמת 

המפרץ״. 

במהלך המלחמה בין עיראק למדינות המערב בראשות ארצות הברית, 
בבגדד(,  לגרדום  )שהועלה  חוסיין  סאדם  הנשיא  עיראק  שליט  שיגר 
לעבר  טילים  וכן עשרות  ישראל,  לעבר  טילי סקאד  ותשעה  שלושים 

סעודיה. ישראל הבליגה ולא הגיבה על ההתקפה. 

פרט להרוג אחד ברמת 
נס  בדרך  הי״ד,  גן, 
רק  גרמו  ההתקפות 
לנזקי רכוש כבדים ולא 

לנזקי גוף.

סופקו  גז  מסכות 
מחשש  ישראל  לתושבי 
או  כימית  להתקפה 
הוראה  ניתנה  ביולוגית. 
לחדרים  להיכנס 
פעם  בכל  אטומים 
ששוגרו טילים מעיראק.

הסתיימה  המלחמה 
בערב פורים תשנ״א.

ראש עיריית נתיבות מודד מסיכת אב״כ לפני מלחמת 
המפרץ. מרכז להבה נתיבות, מהאלבום המשפחתי של 

באבי מימון. מתוך אתר פיקיוויקי
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ה בשבט תש״ח )1948( - יום הזיכרון לל״ה - מחלקת ההר - שנפלו בדרך לגוש 
עציון

בכ״ט בנובמבר 1947 הוחלט 
המנדט  את  לסיים  באו״מ 
בארץ-ישראל  הבריטי 
היהודים  בין  אותה  ולחלק 

והערבים.

לרחובות  יצאו  היהודים 
והערבים  וריקודים  בשירה 
יצאו נגדם בחרבות ורובים.

נרקיס  עוזי  הימים  באותם 
היה מפקד אזור גוש-עציון.

 )1948( תש״ח  בשבט  בג 
הותקף גוש-עציון על ידי מאות ערבים. הקרב היה קשה, מתקיפים רבים 

נהרגו אך גם לגוש היו נפגעים.

עזרה.  וביקש  ירושלים  של  הראשית  למיפקדה  התקשר  נרקיס  עוזי 
חסרו בגוש תחמושת, פלסמה, חומרי חבישה וסוללות טעונות.

המיפקדה נענתה לבקשה - גוש עציון נחשב למשלט קדמי של ירושלים 
והייתה חשיבות רבה בהחזקתו ובמניעת הגעת כוחות אויב רבים אליה.

אורגנה שיירה שרובה סטודנטים מהחי״ש )חיל שדה( ומהפלמ״ח. ציידו 
אותם בכל הדרוש ובליל ה-14 בינואר יצאו דרומה דרך בית וגן. 

ועל כך מסופר:
הבחורים  וחמישה  שלושים  נתקלו  לדרך,  בצאתם  הראשון  בלילה 
אורות  עליהם  נפלו  בהרים,  הכפרים  מן  אבנים  ובגדרות  במחסומים 

גישוש ונתכו יריות. רוב הלילה עבר ואל המטרה לא הגיעו.

שוב  יצאו  למחרת, 
ביציאה  מירושלים. 
לשם  רב  זמן  עוכבו 
ידי  על  חיפושים 
בריטי.  משוריין 
להר-טוב  בהגיעם 
ניסה  המקום  מפקד 
לשכנעם לשוב בגלל 
המאוחרת,  השעה 
המפקד  מס  דני  אך 
מצוקת  על  חשב 
הגוש והחליט לצאת 

ויהי מה!

כאשר הגיעו ל״ה הבחורים ליד הכפרים צוריף וג�בעה נתגלתה המחלקה 
עם אור ראשון ונודע בכפר על תנועת יהודים בשטח.

צלום� ד”ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי
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הקרב החל לאור היום. לא היה סיכוי להצליח בקרב. המחלקה הקטנה 
יחסית התגלתה עמוק בלב שטח האויב, בלי כל סיכוי להזעיק עזרה 

מבחוץ.

תוך זמן קצר נתפסו כל הרכסים על ידי המוני ערבים חמושים ובנוסף 
במהירות.  התהדקה  המחלקה  סביב  הטבעת  מ״כים.  מקורס  לערבים 
עתה עמדה בפני הבחורים האפשרות לסגת מערבה, להתפזר לחוליות 
בתוך  ובכוכים  במערות  להסתתר  הוואדיות,  בתוך  ולהתחמק  קטנות 

הצמחיה הסבוכה.

מדוע אם כן, בחר המפקד דני מס להעפיל למעלה?

שאלו את עצמם אנשי המחלקה� מי יגן על הגישה לירושלים? אם הגוש 
יופקר - תופקר ירושלים.

אולי תכננו לנסות להתבצר על אחת הגבעות עד בא החשכה ואז לפרוץ 
לגוש? במלחמת השחרור היה מחסור חמור בנשק, ולעיתים רבות אומץ 
בה״א  הנשק  שהיו  הם  החיילים  של  האילתור  וכושר  הנחישות  הלב, 

הידיעה.

ייתכן גם כי אנשי המחלקה היו מוכנים ליפול בקרב ולא ליפול חיים 
ביד האויב.

בין  עז  קרב  ניטש   16�30 השעה  עד  עבר.  מכל  מוקפים  היו  הבחורים 
המוני הערבים שהוזעקו מכל האזור לבין המחלקה.

הקרב תם עם נפילתו של אחרון הלוחמים שהספיק לידות רימון אחרון 
בתוקפים ולאחר מכן אחז באבן בידו והשליכה עליהם.

עציון  לגוש  קשה  ומכה  העבריים  המגן  לכוחות  קשה  הייתה  נפילתם 
המנותק מן היישוב היהודי.

צלום� ד”ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי
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אסון החללית “קולומביה“

החללית   -  )2003( תשס״ג  בשבט  יג 
צוותה  ועל  לחלל,  המריאה  ״קולומביה״ 
ז״ל  רמון  אילן  משנה  אלוף  גם  נמנה 

האסטרונאוט הישראלי הראשון. 

אילן רמון היה אחראי לתחזוקה וההפעלה 
וזאת  בחללית,  השונים  המכשירים  של 
בטיפול  הרבה  ומיומנותו  עברו  בזכות 

באמצעי לחימה של חיל האוויר.

אילן הצליח מאוד לאחד את כלל ישראל 
- הן בפועלו בחלל והן באישיותו הצנועה 
והכובשת. הוא ראה את עצמו כמייצג את 

כל היהודים ברחבי תבל.

כי הוא עתיד  וההכנה  תקופת האימונים 
להגיע לחלל, קירבו אותו ליהדות. במהלך 
לבקר  הוזמן  בארה״ב  ששהה  השנים 

בקהילות יהודיות רבות.

הוא הצהיר שיקח לחלל אוכל כשר. מכוח תפיסתו כבן לניצול שואה 
את  ששרד  זעיר  תורה  ספר  לחלל  איתו  לקח  במורשתו,  גאה  ויהודי 
השואה, ספר תהילים, גביע לקידוש ומזוזה - גם היא מהשואה ומעוטרת 

בגדר תיל, סמל להתנגדות הרוחנית של העם היהודי.

בהתאם לבקשתו נקבר אילן רמון ז״ל בבית הקברות של היישוב נהלל, 
למרגלות תל-שימרון, מול נופו היפה והפורח של עמק יזרעאל.

NASA צלום�

NASA צלום�
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בית  חקוק  מצבתו  על 
מתוך השיר ״זמר נוגה״ של 
״התשמע  רחל  המשוררת 
שיר  שלי״,  רחוקי  קולי... 
נוספת  משמעות  שקיבל 
של  התרסקותה  לאחר 

המעבורת.

 רמון הותיר אחריו אישה -
ילדים.  וארבעה  רונה 
התגייס  אסף  הבכור,  בנו 
האוויר  לחיל  בעיקבותיו 

וסיים בהצטיינות את קורס הטייס במגמת קרב. ב-13 בספטמבר 2009, 
שבועות אחדים לאחר סיום הקורס, נהרג אסף במהלך אימון מבצעי 
כשהטיס מטוס F16 )אותו הדגם של המטוס שאביו טס להפציץ את 
באובדן  הנראה,  ככל  לקה,  חד,  תמרון  שביצע  לאחר  בעיראק(,  הכור 
והוא  גופו,  על  שפעל  חזק  ג�י  מכוח  כתוצאה   )Blackout( זמני  הכרה 
התרסק אל מותו בדרום הר חברון. מותו גרם לאבל כללי בישראל. הוא 

נקבר בבית הקברות בנהלל ליד אביו.

נמל התעופה הבינלאומי המתוכנן בתמנע ייקרא על שם רמון ובנו אסף. 
רמון וחבריו לטיסה הונצחו במצפור בהר רמון, אשר צופה אל קרני רמון, 
ועל  גבעות בזלת במערב מכתש רמון. כמו כן אילן רמון הונצח בבול 
שמו נקראו מספר בתי ספר ופארקים וכן אסטרואיד ״51828 אילנרמון״ 
ומצפה אילן - יישוב קהילתי דתי בין קציר לבין חריש בתחומי מועצה 

אזורית מנשה על שמו של אילן רמון ז״ל.

מרכז לאסטרונומיה ומדעים על שם אילן רמון ז״ל נחנך במיתחם בית 
הספר האזורי ״חרוד״ למרגלות הגלבוע.

בסרטו של נפתלי גליקסברג לזכרו של אילן רמון ז״ל, שהוקרן במלאת 
״יומן   - רמון  אילן  של  יומנו  לראשונה  הוצג  הקולומביה  לאסון  שנה 
האסטרונאוט״, אותו כתב במשך שהותו בחלל. שבועות אחדים לאחר 
גילה גשש אינדיאני שחיפש בטקסס בשטח עצום של 4,000  האסון 
קמ״ר אחר שרידי המעבורת, דפים מתפוררים מיומן בעברית. הסתבר 
שבאורח נס שרד היומן בחום של 1800 מעלות כאשר המעבורת טסה 
מחוקרי  אחר  בשלום.  כמעט  לקרקע  להגיע  והצליח  ק״מ   60 בגובה 
נאס״א ביקש להעביר את דפי היומן לרונה רמון והיא זיהתה מיד שכתב 
היומן שבהם אחד  היד הוא של בעלה. מדובר במספר עמודים מתוך 
הדפים המרגשים יותר מבין עשרות הדפים שנמצאו ושוחזרו היה דף 
עליו כתב אילן רמון ז״ל את מילות הקידוש לליל שבת שבו הוא גם טרח 

לנקד בכתב ידו את האותיות כדי שלא לטעות בהגייתן.

לאחר עבודת שימור שארכה כחצי שנה רוב דפי היומן שנמצאו שוחזרו, 
כולל דפים שהדיו נמחקה מהם.

במעבדות מוזיאון ישראל עובדים על שיעתוק חמישה יומנים למשפחה 
ולציבור הרחב. היומן המקורי יישמר במעבדת ארכיון מוזיאון ישראל.
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טו בשבט - ראש השנה לאילנות

מיום זה מתחילה שנה חדשה לגבי 
מעשרות  של  ההפרשה  חובת 
מצוות  ועוד  העץ  מפרי 
שחנטו  אילן  בארץ.  התלויות 
זה,  למועד  קודם  פירותיו 
של  לפירות  נחשבים  פירותיו 
שחנטו  ואותם  שעברה  השנה 
פירותיהם   - זה  מועד  לאחר 

השנה  של  לפירות  נחשבים 
זה  ליום  נקבע  התאריך  החדשה. 

שאז העצים מחדשים את פריחתם 
נעשה  השש-עשרה  במאה  וחניטתם. 

בו  לפירות האילן. תיקנו  כיום הדין  טו בשבט אצל המקובלים בצפת 
״סדר ליל טו בשבט״ כדוגמת סדר ליל הפסח. במציאות ההיסטורית 
חרג ט״ו בשבט מן המסגרת הבלעדית של מצוות התלויות בארץ, והפך 
להיות חגה של ארץ-ישראל ויום הזדהות עם הטבע. ניתן לומר, שכשם 
שתשעה באב חדר למסורת היהודית כיום ההתייחדות עם חורבן ארץ-

בניינה,  פריחת הארץ,  הגמור�  ההיפך  טו בשבט את  כך מציין  ישראל, 
יישובה, יפי הטבע וטיב הפירות שאדמתה מניבה.

כב בשבט - יום גוש קטיף במערכת החינוך

קטיף.  מחבל  שנעקרה  ההתיישבות  על  היום,  ילמדו  ספר  בתי  מאות 
תושבי גוש קטיף יתארחו בבתי הספר ויספרו על חייהם בגוש קטיף, 
עליהם  שנכפתה  במציאות  יומית  היום  ההתמודדות  ועל  העקירה  על 

מאז שגורשו מבתיהם.

גוש  להנצחת  המרכז  ”חוק  את  ישראל  כנסת  חוקקה   2008 באוגוסט 
קטיף וצפון השומרון התשס”ח 2008” מטרתו של חוק זה ”להקים מרכז 
שינציח את מורשת ההתיישבות בגוף קטיף וצפון השומרון ובאמצעותו 

יונחלו ערכים לאומיים וחינוכיים”.

במרכז התיעוד וההנצחה המנוהל על ידי וועד מתיישבי גוש קטיף בחרו 
את כ”ב שבט - היום שבו עלה הישוב האזרחי הראשון נצר חזני - על 
בגוש קטיף. סמל  יציינו את ההתיישבות  כיום שבו  גוש קטיף  אדמת 

ליום של צמיחה ולא של חורבן.
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כה בשבט תשנ״ז )1997( - יום זיכרון לאסון המסוקים

נוספות  ומיחידות  שני מסוקי צה״ל שהובילו לוחמים מחטיבת הנח״ל 
לפעילות מבצעית בלבנון, טסו באורות כבויים והתנגשו זה בזה בחשכת 
נפל בחצר של  - מסוק אחד  ישוב  היישוב הצפוני שאר  הלילה, מעל 
מיבנה ששימש כצימר לנופשים והשני בשדה פתוח ליד קיבוץ דפנה. 

כל 73 החיילים ואנשי הצוות נהרגו.

האסון זיעזע את המדינה והממשלה הכריזה על יום אבל לאומי.

שר הביטחון מינה ועדת חקירה לנסיבות התאונה. הוועדה לא הגיעה 
זו אי  למסקנות ברורות בדבר סיבת ההתרסקות. היא הניחה שהייתה 

הקפדה על כללי הבטיחות.

בבית ליד הוקמה אנדרטה לזכרם וכן אתר סמלי סמוך למקום האירוע.

על  הטוב  וחברו  בנו   - ותומר  לתום  יד  שכול  אב  הקים  נגבה  בקיבוץ 
גבעה מיוערת.

אסון המסוקים הגביר את הלחץ הציבורי לפינוי כוחות צה״ל מרצועות 
הביטחון בדרום לבנון.

פינוי זה התבצע בתשס״ב )2002(, דבר שקירב את מחבלי החיזבאללה 
לגבול הצפון.

אתר ההנצחה לחללי אסון המסוקים

עם  הנפילה  במקום  הדן  נחל  לצד  מורכב מאנדרטה שהוקמה  האתר 
73 אבנים אשר נתלו מענפי העצים לצד הנחל, כל אבן עם שם אחד 
הנופלים. לצד האנדרטה הראשונית נחנכה בשנת 2008 אנדרטה חדשה 
עגולה  מים  בריכת  ישנה  האנדרטה  במרכז  מסוק,  בצורת  שעוצבה 
המים  מבריכת  בדפנותיה.  נשפכים  ומימיה  הנופלים  שמות  שבתוכה 
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הבריכה,  את  המקיף  חיצוני  מעגלי  לשביל  המובילים  יוצאים שבילים 
בין השבילים מוצבים 73 אבני גיר בגובה אדם. שביל ראשי יוצא לכיוון 
דרום ובמרכזו תעלת מים היוצאת מהבריכה ומובילה לבור מים בכניסה 
לאתר. בקצה השביל מוצב סלע גיר בצורת זנב המסוק, מצידו האחד 
מצוינים שמות הנופלים על גבי לוח זכוכית, מצידו השני מתואר סיפור 

האסון.

האתר עוצב בשיתוף האדריכלית שלומית שלמה, מעצבי הגינות חיים 
כהן וגלעד שרון והפסל רמי פלדשטיין, בסיוע הפסל דני קרוון. מספר 
גופים סייעו להקמת האתר ביניהם משרד הביטחון, קק״ל ואיש העסקים 
ארקדי גאידמק, מלבד כל אלו האתר נשמר ומתוחזק על ידי העמותה 

להנצחת חללי אסון המסוקים.

אתר ההנצחה נמצא לצד בית העלמין של קיבוץ דפנה )דרומית לקיבוץ 
עצמו( וליד גבולו המערבי של שאר ישוב.

צילום� אילנה שקולניק. מתוך אתר פיקיוויקי

כד בשבט תשי״ד )1954( - הוקמה מועצה מקומית ראש העין

העיר ראש העין שוכנת לרגלי הרי אפרים ממערב 
נחשונים  לקיבוצים  ובסמוך  תקווה  פתח  לעיר 

ועינת.

המעיינות,  ראש   - ״ראס-אל-עין״  נקרא  המקום 
המזינים  במקום,  הרבים  המים  מקורות  שם  על 

את נחל הירקון.

במשך כל התקופות היה כאן מעבר בעל חשיבות 
אסטרטגית בין הירקון להרים. המעבר היה גשר 

כאן  ממערב.  העין  ראש  וביצות  ממזרח  השומרון  הרי  בין  צר  יבשתי 
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עברה הדרך הבינלאומית הקדומה ״דרך הים״ שקישרה את מצרים עם 
אגן הסהר הפורה, וכבר בתקופת המקרא שכנה על התל העיר החשובה 

אפק.

פלאסר  תגלת  מצרים,  מלך  שישק  קדומות  בתקופות  עברו  באפק 
ואסרחדון מלכי אשור. על מסע צבאי בבלי לאפק,  השלישי, סנחריב 
הארמית  בשפה  מכתובת  למדים  אנו  ראשון  בית  חורבן  ערב  שנערך 
שנמצאה במצרים ובה מבקש השליט עזרה דחופה ומודיע כי צבאות 

בבל ״באו והגיעו לאפק״.

)מעיינות  פגאי  העיר  אפק  של  במקומה  ישבה  ההלניסטית  בתקופה 
לפתח- סמוך  פג’ה,  הערבי  הכפר  של  בשמו  השתמר  שזכרה  ביוונית( 

תקווה.

של  פגישתם  מקום  היה  אפק  שמעבר  סט(  )יומא  בתלמוד  מסופר 
אלכסנדר הגדול ושמעון הצדיק, בעת מסעו להחרבת ירושלים. ראיית 
דמותו של שמעון הצדיק בחלומו השפיעה על אלכסנדר לנטוש את 

רעיון כיבוש ירושלים.

יוסף בן מתתיהו מספר שהמלך ינאי חפר קו ביצורים מאפק עד ליפו 
ולאורכו הקים חומה ומגדלי שמירה.

תקופה חדשה החלה בימיו של המלך הורדוס, שבנה בשנת 20 לפנה״ס 
עיר חדשה על תילה של אפק הקדומה, הקדיש אותה לאביו אנטיפטר 

וקראה אנטיפטריס.

לפי יוסף בן-מתתיהו חנה במקום המפקד הרומי אספסיינוס ומכאן יצא 
צבאו והחריב את כל הכפרים בסביבה )בשנת 69 לספירה(.

ירד  כעיר  ערכה  אולם  התלמודית,  בספרות  גם  מוזכר  המקום  שם 
במרוצת הדורות וחשיבותה נותרה כתחנת דרכים.

כיבוש ארץ ישראל בידי הערבים העלה שוב את חשיבותה של אפק, 
ששימשה שער צפוני לבירה בלוד ואחר כך ברמלה.

מבצר  העם  בפי  הקרואים  לתל,  מעל  היום  הבולטים  השרידים 
נקרא  והמקום   1290 בשנת  קלאון  השולטן  ידי  על  נבנו  אנטיפטריס, 

ח�אן קלאוס. בפי הערבים נקרא ח�אן ראס-אל-עין.

 - בתורכית  באשי״,  ״בינאר  הח�אן  של  כינויו  היה  העות�מנית  בתקופה 
ראש המעיין. הח�אן הוקף במצודה להגנת הדרך, אך שימש גם כאכסניה 

לעוברי דרך.
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המנדט  בתקופת 
העין  ראש  הייתה 
ברשת  חשובה  תחנה 
של  הברזל  מסילות 
ארץ-ישראל. ליד תחנת 
הרכבת הקימו הבריטים 
ששירתו  צבא  מחנות 
העולם  במלחמת  אותם 
במלחמת  השנייה. 
השתלט  העצמאות 
העיראקי  הצבא 
וחטיבת  האזור  על 
קיבלה  אלכסנדרוני 
לגרשו.  המשימה  את 

ב״מבצע בֶֶתק״ שנערך במקביל ל״מבצע דני״ לכיבוש רמלה-לוד, נכבשו 
ראש העין ומגדל צדק והעיראקים נסוגו. עוד לפני כן חיבלו הערבים 

במשאבות ואספקת המים לירושלים נפסקה.

״מרבד  מבצע  מעולי  רבים  העין  לראש  הובאו  המדינה  הקמת  לאחר 
הבריטי,  הצבאי  המחנה  במבני  שוכנו  הם  מתימן.  שהגיעו  הקסמים״ 

וכאשר אלה התמלאו, הקימה המדינה מעברת אוהלים.

ראש העין הייתה אחת המעברות הגדולות בארץ, כ-35,000 עולים שכנו 
ב-1,500 אוהלים.

בשנת 1951 הוקם בראש העין ועד מקומי. עד סוף שנות ה-80 שמרה 
ראש העין על צביון של יישוב קטן שמרבית תושביו בני העדה התימנית. 
החל משנת 1988 החלה להיבנות ראש העין החדשה. כיום הוא יישוב 

מחודש, מטופח ויוקרתי.

צלום� ד”ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי
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בדרך האתרים מס’ 55

חידון טבת - שבט תשע”ד
ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 7 שאלות יזכה בפרס.

אנו כבר בהפטרות חודש טבת

חידוש חיי היהודים בארצם יצר התנגדות, וגם אנשים שניפחוה בקרב   .1
כמה  של  מנוחתם  את  שטרדה  מציאות  בארץ.  הערבי  מהציבור  חלק 
בין  הבנה  דרך  לסלול  במצעם,  רצו  הם  היהודי.  ביישוב  אישים  וכמה 
עברים לערבים. מכאן יובן שמעטים בארץ קיבלו את דעתם. תנועתם 

התקיימה מ-1925 עד 1940. שמה נלקח מהפטרת וייגש.

והימים ימי השואה. הוא היה אחד מאלה שנלחמו בחיה הנאצית. חלפו   .2
- הביאה אלינו את הצבא  בכיוון ההפוך   - ויציאת מצרים  כמה שנים 
המצרי ואת תאומו - האחים המוסלמים. כשצה״ל החל מכה בהם נותרה 
כיבושה  עם  ולשווא.   - הותקפה  פעמים  שבע  הגבעה״,  על  ״המפלצת 
נגד הנאצים  הוענק לה שם המזכיר את ההוא שניסה כוחו במלחמה 

)הפטרת ויחי(.

אנו בהפטרת פרשת שמות

בחורף שנת תש״ח נשמו דרכי הארץ. הבריטים, שאמורים היו להבטיח   .3
והתוקפנות  ידם, לא לעשות.  את שלום תושביה, עשו ככל אשר לאל 
הערבית גאתה והלכה. אפילו גבולות הארץ לא נשמרו כראוי מחדירת 
הכנופיות. אבל בלילה אחד, גשום ולח, הצליחה חבורת נועזים יהודיים 
כעשרים  פוצצה  למרצחים,  שסייע  גדול  לכפר  להגיע  פלמ״ח(  )קרי� 
מבתיו ופגעה באנשיו. מעשה שהדהים את המתנכלים ליישוב היהודי. 

מיקומו בצומת בצפון. כיום קיבוץ עברי, תוך שינוי קל בשמו.

הוא רבים,  בלשון  הבריאה,  בסיפור  המתואר  היחידי  החיים  בעל   .4 
 שאינו זקוק למשחת שיניים, וגם לא לרופא שיניים. 
בארץ היו פעם כמה מהיצורים החדים הללו. עדות לכך היא שמו של 
נחל שמוצא את סופו בים האחרון. בהפטרתנו ״וארא״ הוא כינוי למישהו 

מארץ הנילוס.
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שנינו מוכרים וידועים מאוד בגלל נוכחותנו הבולטת, תרתי משמע. שמו   .5
של אחד משנינו הונצח לפני כמאה ועשרים שנה, על קיר חיצוני בבית 
של גוי בירושלים שהיה אוהב הארץ וחוקרה. השם של ההר השני נושא 

משמעויות שונות. כאמור, אנו בהפטרה )הפטרת בוא(.

באחד!  רק  נסתפק  אנו  ומקומות.  אישים  בשמות  משופעת  הפטרתנו   .6
לעיר  מדרום  ק״מ  כ-5  המצוי  במושב  מונצח  הוא  פעמיים.  המופיע 

יזרעאל. אלה שיישבוהו היו עולים מארץ שצורת כוכב על דגלה.

״בשבת, השכם בבוקר, עליתי אל ההרים מול כפר גלעדי. סביבה נפלאה.   .7
וברעננות הבוקר הנפלא הבינותי למה קיבל משה את התורה על ההר. 
רק בהרים אפשר לקבל פקודה מלמעלה. כשרואים כמה קטון האדם. 
ובכל זאת מרגישים את הביטחון בקירבת האלוהים. על ההר מתרחב 
האופק בכל המובנים, ומבינים את סדר העולם. בהרים יכולים להאמין 
– שלח  מי אשלח?  עולה השאלה מאליה: את  וצריך להאמין. בהרים 

אותי! לשרת את הטוב ואת היפה. האּוכל?״

כתב את הקטע  מי  יתרו.   – בהפטרתנו  ישעיהו  הנביא  דברי  הם  אלה   
דלעיל? רמזים� בודפשט - משפחה מתבוללת. עלייה - לקיבוץ על שפת 

הים התיכון. מדים - של צנחנים. סוף - מוות בירייה.

כשהם  עמו  בני  את  דואבות  בעיניים  רואה  הכאוב,  השליח  ירמיהו,   .8
מביאים על עצמם את סופם. בזעקתו אליהם שזו הפטרתנו, מופיעה 
המילה הידועה  שמשמשת כשמה של ציפור קטנה, גם שם 

צומת בשרון הנגזר בשינוי קל משמו של יישוב שהוקם בשנת תש״ו.

הכתובת למשלוח התשובות�

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

רח‘ כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il או באמצעות הדואר האלקטרוני�
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פתרונות לבדרך האתרים מס� 51

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין - יא בשבט התקצ״ח 1838 - כד באלול התרצ״ג    .1
)1933(, מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה מחבר הספרים משנה ברורה וחפץ 
מהורדנא  נחומקה  מרבי  הושפע  חיים  החפץ  ופירושים.  ספרים  עוד  ובעל  חיים 
)שלמד בישיבת וולוז’ין(, התעקש שלא לקבל שכר על רבנותו ואת פרנסתו מצא 
ובמכירת ספריו בעילום שם. הוא עמד בקשר  בחנות מכולת שהייתה בבעלותו 
עם שאר רבני אירופה בתקופתו ובין השאר השתתף בייסוד אגודת ישראל ותמך 
בהקמת רשת בתי הספר לבנות בית יעקב. החפץ חיים נודע גם בציפייתו לגאולה 
ובמסגרת זו הוא עודד כהנים ואחרים ללמוד את הלכות עבודת הקרבנות וסדר 
קדשים, לשם כך חיבור את הספר ״ליקוטי הלכות״ ואף ייסד כולל מיוחד בישיבתו 

שעסק בכך.
קיבוץ חפץ חיים.  .2

ליבריה.  .3
רב סעדיה בן יוסף אלפיוני גאון )רס״ג( 942-882 - היה איש אשכולות מגאוני   .4
בבל, ראש ישיבת סורא. הרס״ג הצטיין בבקיאות במרבית כתבי הקודש היהודיים 
העברית  הלשון  בענייני  ספרים  כתב  בתקופתו  שהיו  המדע  ענפי  במרבית  וגם 
ודקדוקה פיוטים וחיבורים פילוסופיים. נחשב לראשון מבין מדקדקי ימי הביניים. 
שפת  סרוק.  אבן  ומנחם  לברט  אבן  דונש  החשובים  המדקדקים  תלמידיו  בין 

כתיבתו הייתה ערבית-יהודית.
לאחר  להורג  והוצא  בסוריה  שפעל  ישראלי  מרגל   -  1965-1924  - כהן  אלי   .5
שנתפס, זכור בישראל ובעולם כאחד מגדולי המרגלים של ישראל. לוי אשכול, 
ראש ממשלת ישראל בעת מלחמת ששת הימים אמר כי מעשיו של אלי כהן חסכו 
והמידע שהביא לפני מלחמת ששת  חיילים,  ישראל חטיבות רבות של  למדינת 

הימים היה מידע שלא יסולא מפז, והביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים.
היישוב ניר עציון הוקם באייר תש״י )1950( על ידי פליטי כפר עציון ובארות יצחק   .6

)בנגב( - קבוצות אחדות ותקווה וניצולי השואה.
הסוכנות  של  המדינית  המחלקה  וראש  היישוב  ממנהיגי  ארלוזרוב  חיים  רצח   .7
מפוענח,  בלתי  שנותר  הרצח  אביב.  תל  בחוף   1933 ביוני  ב-16  אירע  היהודית 
עורר סערה רבה בארץ-ישראל והאשמות כבדות כנגד התנועה הרוויזיוניסטית. 
הפולמוס על זהות הרוצח והשלכותיו המשיך להתנהל ביישוב בתקופת המנדט 

ובמידה מסוימת אף לאחר הקמת מדינת ישראל.
ארגון ההגנה הוקם ביוני 1920. החודשים הראשונים של אותה שנה היו סוערים   .8
מאוד בארץ-ישראל - תל-חי הותקפה, מהומות דמים בירושלים, מאורעות תר״פ 
על  שיגן  הבריטי  השלטון  על  המידה  על  יתר  לסמוך  שאין  ברור  והיה   ,)1920(
היהודים. אירועים אלה זירזו את הפעולות שמטרתן הייתה להניח את היסודות 
להקמת ארגון הגנה ארצי עצמאי ומחתרתי של היישוב היהודי. התכנסה המועצה 
המורחבת של ״השומר״ והחליטה לפרק את הארגון ולהעביר את הטיפול בנושאי 

ההגנה והביטחון למפלגת הפועלים הגדולה דאז ״אחדות העבודה״.
לוחמי חירות ישראל )לח״י( - מן ההגנה פרש הארגון הצבאי הלאומי הגנה ב וממנו   .9
פרשו לוחמי חירות ישראל - כנופיית שטרן בפי מתנגדיהם. בעוד מרבית היישוב 
על  לח״י  ויתרו  לא  המשותף.  באויב  במלחמה  ולעזור  לבריטים  לחבור  החליט 
המאבק בבריטים גם בשעה זו עד למיזוגם ביחידות צה״ל במלחמת העצמאות 

)למעט חזית ירושלים(.
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חומר עיוני למדריכה

1.  טו בשבט - למען חבב את הנוטעים
ד“ר אברהם גוטליב

          

בזמן ליבלוב העצים בארץ-ישראל ב-טו בשבט בשנת תר״ן )1890(, יצא המורה, 
הסופר, וההיסטוריון הראשון שכתב את תולדות עם ישראל בעברית, הרב זאב 
וולף יעבץ )טז בתשרי ה�תר״ח, 26 בספטמבר 1847, פולין - 24 בינואר 1924, 
בזכרון  מבית הספר הממלכתי-דתי  עם תלמידיו  לונדון(  ה�תרפ״ד,  יח בשבט 
יעקב לנטיעה חגיגית. בכך, הוא קבע באופן רישמי, את הנטיעות בטו בשבט 
כפעולה חינוכית של ילדי ישראל. נימוקו לצעד זה, כפי שפורסם שנה לאחר 

מכן, תרנ״א, בעיתון �האזרץ��

למען חבב את הנטעים, נטעי הארץ אשר נטע ה' לאבותינו לשבוע מטובם 
ולהתענג מיופיים, יש לבית-הספר לעשות יום טוב את היום אשר נועד מימי 
קדם בישראל לראש השנה לאילנות, לערוך בו במערכת, ברוב חן והדר, 

את העצים, הנטעים, השושנים )=הריחניים(.
היה  העברית,  השפה  ּוממחדשי  המזרחי  תנועת  מקימי  עם  נמנה  יעבץ,  הרב 
מנהל בית הספר בזכרון יעקב. מחנך דגול, בר אוריין, אשר שלט היטב בחומרי 
הלימוד וידע להעבירם היטב בטּוב טעם ודעת בהתאמה לנפש התלמיד, באופן 
והתלמידים  רהוטה  בשפה  וברור  מרתק  היה  הלימוד  נגיש.  פדגוגי-דידקטי 
ביטוי  לידי  באה  זו,  ונעלה  אמונית  חיובית,  לימוד  שיטת  אצלו.  ללמוד  אהבו 
מעשי בדבריו לחשיבות החינוכית לנטיעות ב-טו בשבט, במסגרת בית הספר. 
המטרה והתכלית� ״למען חבב את הנטעים״ - יש לראות את כוונתו של הרב 
טו  את  לקבוע  והתכלית,  המטרה  כפולה�  במשמעות   - משמע‘  ב‘תרתי  יעבץ 
בשבט, כיום נטיעות רשמי בבתי הספר� כדי לחבב את הנטעים - את השתילים 
ואישיותם  כנטעים  וירוקים  רכים  בעצמם  שהם  בעיניהם  הילדים,  ששותלים 
החינוכית מצוייה עדיין בתהליך העיצוב והייצוב, שיעריכו את החשיבות הרבה 
- ארץ  נְטעי הארץ  ‘הם   - נטעים אלה  זה.  ביום  ישראל  נטעים בארץ  לטעת 
ב‘מצוות התלויות  גדולה,  זכות  בחיוב שהוא  ישראל, ארץ הקודש, המחוייבת 
נטעים,  כמותו.  מאין  ונעלה  חשוב  ייחוס  בעלי  מיוחדים  נטעים  אלה  בארץ‘. 
שנטע ה‘ לאבותינו ושמצויים אצלנו בזכות אבות של אבותינו הקדומים מיסדי 
ּומעצבי האומה. ה‘ נטע את הנטעים לאבותינו לדורותיהם ולדורי דורות ובכלל 
זה, גם לנו, בשבילנו. זאת כדי, לשבוע מטובם באופן פיזי, חומרי-גשמי, וכדי 
הענקית,  היהודית,  הנשמה  הנשמה-  בשביל  רוחני  באופן  מיופיים  להתענג 
הטהורה והקדושה. כאן עושה הרב שימוש בסיבה לכך שה‘ נתן לנו את היבולים, 
סיבה המובאת בברכה האחרונה‘ ‘ברכת על המחיה‘, הנקראת� גם ‘ברכה אחת 

מעֵן שלוש� ״לאכול מפריה ולִשבוע ִמטובה״.

 הרב יעבץ הדגיש, שעל בית הספר לעשות את יום טו בשבט ליום טוב, כפי 
שנועד מימי קדם כבר בתקופת התנאים, חכמי המשנה, במשנה הפותחת את 
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מסכת ראש השנה, להיות ראש השנה לאילן, כאשר הגמרא מדגישה שהוא יום 
הקובע הלכתית למצוות התלויות בארץ, מחמת הארץ ובשביל הארץ ותושביה. 
יש לציין, ש-טו בשבט הוא ראש השנה לאילן הנטוע כבר, כאשר כל שנה אנו 
נוטעים למען הדורות הבאים. כך מובטח, שתמיד יהיו אילנות נטועים באדמה 
הקדושה של ארץ ישראל. דרך החגיגה� לערוך ב-טו בשבט ברוב חן והדר, את 
העצים, הנטעים, השושנים. שנה לאחר מכן, תרנ״א, בעיתון ‘הארץ‘, הבהיר הרב 

יעבץ את המניע ליוזמתו�

יש לבית הספר לעשות יום-טוב את היום אשר נועד מימי קדם בישראל לראש 
השנה לאילנות )=טו בשבט, המשנה הראשונה של מסכת ראש השנה(. לערוך 
בו במערכת ברוב חן והדר את העצים,  הנטעים, השושנים והפרחים, ככל אשר 

יעשו בארצות אירופא בראשון לחודש מאי.
בשבט,  ב-טו  האילן  חג  של  היהודית  למסורת  נאמנה  יעבץ,  הרב  של  יוזמתו 
למיניינם.  מאי  בחודש  האירופאי  האילן  לחג  יהודי  תחליף  להיות  ותכליתה 
יוזמה חינוכית-ברּוכה זו, נקלטה במושבות עבריות נוספות. בשנת 1908 הכריזה 
הקרן  אימצה  יותר  ומאוחר  הנטיעות,  כחג  בשבט  ט״ו  על  המורים  הסתדרות 
הקיימת לישראל מועד זה. הרב יעבץ בחכמתו, עמד על ייחודו של עם ישראל, 
שלא להיות ככל הגוים, אלא נאמן למקורות. ראש השנה לאילן חל ב-טו בשבט 
העברי ולא בחודש מאי הלא-יהודי. זאת ועוד, מטרתו של הרב יעבץ, לשֵמר 
את המנהג של הנטיעות ב-טו בשבט לדורי דורות, באופן נגיש וידידותי לכל 
המעוניין. זיכוי הרבים לדורי דורות, כבר מהגיל הרך, הוא מעשה חינוכי-ערכי 

רב מעלה, הן בגשמיות והן ברוחניות. 

)שנהג להתפלל  חוני המעגל  לנו את המעשה של  מזכיר  הזה,  הנפלא  הדבר 
כג,  )דף  תענית  במסכת  המובא  בצורת(,  בעיתות  באדמה  שיצר  מעגל  בתוך 
ע״א(, אשר פגש אדם ששתל עץ חרוב מיוחד, המניב פירות רק לאחר שבעים 

שנה, כאשר הנהנים מן הפירות הם הצאצאים של השותל, וכלשון הגמרא�

״שיר  ימיו של אותו צדיק)=חוני( היה מצטער על מקרא זה  יוחנן: כל  אמר ר' 
מי  אמר:  א(.  קכו,  )תהלים  כחולמים״  היינו  ציון  שיבת  את  ה'  בשוב  המעלות 
איכא דניים שבעין שנין בחלמא )=האם ייתכן שיישן אדם שבעים שנה ברציפות 
בחלום(?! יומא חד הוה אזל באורחא )=יום אחד היה מהלך בדרך( חזייה לההוא 
גברא דהוה נטע חרובא )=ראה את אותו האיש שהיה נוטע חרוב(. אמר ליה: 
האי עד כמה שנין טעין )=אמר לו: חרוב זה, עד כמה שנים צריך להמתין כדי 
שיטען פירות(? אמר ליה עד שבעין שנין )=אמר לו: עד שבעים שנה(. אמר ליה: 
פשיטא לך דחיית שבעין שנין )=אמר לו חוני לאיש: האם פשוט לך שתחיה עוד 
שבעים שנה(? אמר ליה האי ]גברא[: עלמא בחרובא אשכחתיה כי היכי דשתלי 
לי אבהתי שתלי נמי לבראי )=אמר לו אותו האיש: אני מצאתי את העולם נטוע 

בחרובים, כמו ששתלו עבורי אבותי - כך אני שותל לבני(.
הכביר,  המונומנטלי  בחיבורו  לוינסקי,  יום-טוב  ד״ר  הדגּול  החוקר  העיר  וכבר 

ספר המועדים )כרך ה� ימי מועד וזכרון, תל-אביב תשי״ז, עמ‘ 414(�
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...אבל כנראה התכוונו כאן לזמן פוריותו של העץ, כלומר: במשך שבעים שנה 
נושא העץ הזה פירות. אחרת לא ּיובן כיצד ממהרים החרובים ומביאים פירות 
במשך שנים אחדות לנטיעה, וגם לא ייתכן שחז״ל בעלי החוש ההסתכלותי בעולם 

הטבע יבואו לידי טעות כזו?
ולכן,  זן של חרוב מדובר.  יודעים באיזה  לומר, שאנו לא  זאת אפשר  לעומת 
העולם‘  ב‘מדור  ביאורו  לצד  שמסביר  כפי  הגמרא  דברי  את  להסביר  אפשר 
שבשולי הגיליון, חתן פרס ישראל )למדעי היהדות לשנת תשמ״ח, ועיטור נשיא 
מדינת ישראל לשנת 2012( הרב עדין-שטנייזלץ אבן-ישראל,ומפרש התלמוד 

הבבלי וחלק מהירושלמי שהפכם לנגישים לרבים�

החרובים הם עצים מאריכי ימים. אולם כרגיל, הם מניבים יבול מסחרי אחרי שש 
עד שמונה שנים מזמן נטיעתם. יש שהסביר את השבעים שנה של החרוב. משום 
אולם  נקבה.  ועצי  פרי  נותנים  שאינם  זכר  עצי  ויש  דו-ביתיים  הם  שהחרובים 
נראה כי, עצי זכר זקנים בני 60 עד 70 שנה, הופכים לאנדרוגינים )=דו-מיניים( 
ועשויים להתחיל לתת פירות בשעת הנתינה. לא ברור מה מינו של העץ. נמצא 

אפוא, שאף החרוב נתן פריו רק אחרי שבעים שנה.
ממשיכה הגמרא ומספרת על חלום שבעים השנה של חוני המעגל�

יתיב קא כריך ריפתא אתא ליה שינתא נים אהדרא ליה משוניתא איכסי מעינא 
ונים שבעין שנין )=ישב חוני וכרך את פיתו ואכלה, באה לו שינה ונרדם. הקיף 
אותו שן סלע, ונעלם מעיני הבריות, ונם שבעים שנה(. כי קם חזייה לההוא גברא 
מאותו  פירות  שמלקט  איש  ראה  התעורר,  )=כאשר  מינייהו  מלקט  קא  דהוה 
העץ(. אמר ליה: את הוא דשתלתיה א״ל בר בריה אנא )=אמר לו: האם אתה 
זה ששתל את העץ? אמר לו: אני בן בנו, כלומר, נכדו(. אמר ליה: שמע מינה 
דניימי שבעין שנין )=אמר חוני: משמע מכך שישנתי שבעים שנה(. חזא לחמריה 
דאתיילידא ליה רמכי רמכי )=ראה חוני את חמורו, שנולדו לו עדרים עדרים של 
חמורים(. אזל לביתיה אמר להו בריה דחוני המעגל: מי קיים )=הלך לביתו ואמר 
להם: האם בנו של חוני המעגל קיים(? אמרו ליה בריה ליתא בר בריה איתא 
)=אמרו לו: בנו כבר לא, אבל בן בנו ישנו בעולם(. אמר להו: אנא חוני המעגל 
)=אמר להם: אני חוני המעגל(. לא הימנוהו )=לא האמינו לו(. אזל לבית המדרש 
שמעינהו לרבנן דקאמרי )=הלך לבית המדרש, שמע את החכמים שאומרים(: 
נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל )=השמועות מאירות וברורות לנו כבזמנו של 
חוני המעגל(. דכי הוי עייל לבית מדרשא כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק 
להו )=שכאשר היה נכנס לבית המדרש, כל קושיה שהיתה להם לחכמים היה עונה 
ומברר להם אותה(. אמר להו: אנא ניהו )=אמר להם: אני הוא אותו חוני שאתם 
מדברים עליו(. לא הימנוהו ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה )=אבל לא האמינו 
לו ולא נתנו לו כבוד כראוי לו(. חלש דעתיה בעי רחמי ומית )=חלשה דעתו של 
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חברותא  או  אינשי:  היינו דאמרי  רבא  ומת(. אמר  שימות,  רחמים  ביקש  חוני, 
או מיתותא )=אמר רבא זהו שרגילים האנשים לומר: או חברותא )חברּות( או 

מיתותא )=מוות(.
למדנו מהמעשה של חוני, ֶמֶסר חינוכי-ערכי חשוב ביותר� שפעמים רבות, אדם 
השותל  צאצאיו.  אלא  מהם  ליהנות  יזכה  שלא  ידיעה  מתוך  פרי,  עצי  שותל 
למען  אחריו,  הבאים  לצאצאיו  בטּובו  הדואג  ומעשי,  מציאותי  ריאלי,  אפוא, 
המשכיות וקיום הדורות. האדם נותן לילדיו דוגמה אישית-מעשית, להשתדל 
תבונה  מתוך  ולהתקיים,  ולעמול,להתפרנס  לעבוד  ולזרוע,  לשתול  ולרצות 
ידידותי  באופן  הבאים  לדורות  הדאגה  העשייה.  עולם  זה,  בעולמנו  וחריצות, 
וחברי מתוך הסברת פנים, ראשיתה כבר, בנטיעות של השתילים ב-טו בשבט 
ראש השנה לאילן. הנטיעות מתבצעות על-ידי השתילים הרכים, הלוא הם ילדי 
באמונה  והברּוכים, שבהכוונת המחנכים המסורים, ממשיכים  היקרים  ישראל 

ּובאהבה את מסורת ישראל, בחזון ּובמעש.
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2.  עץ חיים למחזיקים בה‘
הביא� שמעון בן יוסף

הנטיעות לדורות - פרי עץ מהודר
תנאי ראשון למאמין, להתעלות ולהתאמץ, אז יצמח ויראה פרי... שנאמר דרך 

מצוותיך ארוץ - ריצה מלשון ריצוי...

מגודל  במחיצתם  עומדת  בריה  ואין  נפש  מסירות  בעלי  המאמינים,  גדולים 
מסירותם וקדושתם.

אחוזות  ובעלי  נסיכים  של  בנם  פוטוצקי,  הרוזן  על  המופלא  הסיפור  נודע 
גדולות הלא הוא גר הצדק אברהם בן אברהם, שהיה סמל ומופת של מאמין 

אילן רב אנפין, שרשיו עמוקים וצמרתו עד מרום.

כי  לשלטונות  נודע  האמת,  חיפש  ימיו  שכל  הצדק,  גר  חי  הגר״א,  בתקופת 
התגייר ועזב דת אבותיו הנוצרים, דנו אותו למוקד!!

וכיצד נהג אז? מספרים כי רקד ופצח בשירת המאמין ושמח על הזכות הגדולה, 
לקדש שם שמים ברבים. ונשתמר הניגון המרטיט למילים, אבל אנחנו עמך בני 

בריתך... ברוך מקדש שמו ברבים״.

המוסתים.  הרשעים  פרעות  מפחד  בבתיהם  והסתגרו  נבהלו  המקום  יהודי 
וכאשר עבר גר הצדק ליד בית הגר״א מוילנה, נפתח תריס חלון ביתו שהיה 
מוגף תמיד, יען ילמד תורה יום ולילה לאור הנר, והנה הגאון קרא לעברו - רבי 

אברהם! רבי אברהם! רוץ בזריזות!!

והיה מסביר בפלפול הלכתי... מחד - זו מצווה וחובה לרוץ לקראת מצווה. על כן 
עליו להחיש צעדיו... אל המוקד. אך מאידך - אולי הוא חייב להאט פעמיו כדי 

לחיות חיי שעה ועליהם מוסרים נפש?

בשומעו דברי הגר״א פסק - מעלת הזריזות למצווה עדיפה. אמר ועשה! שהרי 
גם משה רבנו שנפטר בשבת עלה להר נבו יב מעלות.

זו נטיעה לדורות, מורשת רוחנית של ענקי רוח.
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דינים

דיני תרומות ומעשרות

בזמן הזהבזמן המקדש

תרומה גדולה

הכמות 

מהתורה – כלשהו
מדרבנן – 1/40 = 21/2%

או 1/50 = 2%
או – 1/60 = 12/3%

כלשהו

נותנים לכהןמה עושים במתנה
קוברים. יכולים 

גם לעוטפה היטב 
ולהשליכה לאשפה

מעשר ראשון

הכמות
עשירית מהפירות 

הנותרים לאחר הפרשת 
תרומה גדולה

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה

נותנים ללוימה עושים במתנה
נשאר אצל בעל הפירות 

)יש הנוהגים לתת ללוי(

תרומת מעשר

עשירית ממעשר ראשוןהכמות
עשירית מהמעשר 

הראשון

נותנים לכהןמה עושים במתנה
קוברים. יכולים לעוטפה 

היטב ולהשליכה 
לאשפה
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בזמן הזהבזמן המקדש

מעשר שני

נוהג בגידולי השנים א, ב, ה לשמיטה

הכמות

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון מחללים על 

פרוטה

מעשר עני

נוהג בגידלי השנים ג, ו לשמיטה

הכמות

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון 

נותנים לענינותנים לענימה עושים במתנה
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לוח המודעות מס’ 48 - טבת - שבט תשע״ד 

מאת: שילה הרשושנים

12345678910

11121314

15161718

19202122

2324252627

2829303132

33343536

3738394041

424344454647

484950

5152535455

5657

5859606162

6364

6566676869

707172

במאוזן - מימין לשמאל:
הצליח  שלא  אשור  מלך   )1
מידי  ירושלים  את  לכבוש 
יח-יט(;  ב  )מלכים  חזקיהו 
קרס;   )11 מעשה;  לאחר   )6
החלה  בימיו  יהודה,  מלך   )12
הגלות הראשונה )״גלות החרש 
והמסגר״( לבבל )מלכים ב כד(; 
14( אות באלפבית האנגלי; 15( 
בשרון;  מושב   )17 חמור-הבר; 
18( במידה מרובה; 19( חנווני; 
21( כינוי למזבח )יחזקאל מג(; 
 )24 נפטרה;  שאשתו  מי   )23
פאר; 26( קטע תפלה המקדש 
הקב״ה,  של  שמו  את  ומגדיל 
ל-;  סמוך   )28 בארמית;  נאמר 
29( הכניס בבריתו של אברהם 
אבינו ע״ה; 30( כיסוי הבית; 32( 
בעת  לבנון  עוצבת  של  שמה 
בדרום  צה״ל  כוחות  שהות 
בבל  מלך   )33 )ר״ת(;  לבנון 
ובית- ירושלים  את  שהחריב 
ב  )מלכים  הראשון  המקדש 
כה(; 37( אצטבה; 39( עני; 40( 
 )42 נח;  מבני  אחד   )41 מרכז; 
הפתח;  את  ופותח  הסוגר  לוח 
במספר  המתחלק  מספר   )44
נתון; 47( מיטה; 48( מלך מואב 
ישראל,  לממלכת  כפוף  שהיה 
מלך  אחאב  מות  לאחר  ומרד 
 )49 ג(;  )מלכים ב  ישראל 
החומר   )50 קלפים;  משחק 

העוטף את כדור-הארץ; 51( כוח ההפרה; 52( מילת-הכפלה; 53( בגד-שרד; 55( צאצאים; 56( מראשי שיבת-
ציון, נפטר ב-ט בטבת או ב-י בטבת; 58( עוף טמא; 60( עניינים, דברים; 61( גדול מפרשי התורה והתלמוד, 
ּכּונָה פרשנדתא )ר״ת(; 65( גבעת חול נודד; 68( פדות, הצלה; 70( תבואה נקייה; 71( בשם זה נוסדה המושבה 

ראש-פינה )1878(; 72( שר, מזמר.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( קץ; 2( תקין; 3( מים לרוויה )איוב לז(; 4( גא, גבה-לב; 5( חפירה באדמה; 6( התיפחות; 7( רכילות )כ״מ(; 
שני  שאין   )13 האם;  או  האב  אחי   )10 תרל״ג;  בטבת  בעשרה  נולד  הלאומי,  המשורר   )9 יפני;  מטבע   )8
ציוני  פעיל  פוליטיקאי יהודי-בריטי,   )23 בלבד;   )22 בסיס;   )20 מעצים;  מגדיל,   )18 )כ״מ(;  הערכה   )16 לו; 
וממנהיגי יהדות בריטניה )1930-1868(, מוכר גם כלורד מלצ'ט, נפטר בחודש טבת תרצ״א; 24( נודד, עובר-
מגדולי   )27 רוחי״;  ו״בידך אפקיד  יפתח״  ״בת  אישך תשוקתך״,  ״ואל  ישראלית, מחברת  סופרת   )25 אורח; 
המקובלים האחרונים )1777-1720(, מחבר ״ספר נהר שלום״ ו״סידור הרש״ש״; 29( אליל כנעני )כ״מ, ירמיה 
לב(; 31( מין נשף או אירוע חגיגי; 34( ענף; 35( אחד הכיוונים; 36( עגלת-משא; 38( כך כונה עוג מלך הבשן 
בפרשת לך-לך )בראשית יד, רש״י וכן בראשית רבה; מב( 41( אמיץ, תקיף; 43( הצלה; 45( סוג של גז; 46( 
עיר בקפריסין; 47( עץ בעל ענפים קוצניים )מסכת דמאי פרק א משנה א(; 52( חסר תרבות; 54( סוג של 
בור )מסכת בבא בתרא דף סד עמוד א(; 57( בת-קול; 59( כינויו של אברהם שטרן, מייסדו ומפקדו הראשון 
של הלח״י )1942-1907(; 62( משורר, מחזאי ופילוסוף גרמני )1805-1759(, מחבר המחזות ״וילהלם טל״ ו״מרי 
סטיוארט״; 63( הנאה ונחת-רוח; 64( חודש בלוח הכללי; 65( חיה גדולה ומסורבלת; 66( קינה; 67( בבקשה; 

68( גורם התורשה; 69( מילת הסכמה.
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פעולות

א. טו בשבט

1. דו-שיח בטבע
דמיינו לעצמכם דו-שיח בין עצים, בין עצים לבני אדם.

אוכלוסיית היעד� נוער

בדרך  להציג  קבוצה  מכל  ולבקש  קבוצות,  למספר  החניכים  את  לחלק  ניתן 
מקורית את אחד מהתרחישים הבאים בציור, בשיר, בתשדיר שירות וכו’.

דו-שיח בין� 

עצי הפרי לעובדי המטע )חשיבות העמל(.

העץ שנשרף למשליך הגפרור )שמירה על הטבע(.

העצים בגן העיר לזוג ישישים )עזרה לזולת(.

השתיל הקטן לעץ הגדול )התבגרות(.

העלה שנושר לעלה שנותר )חילופי דורות(.

העץ העבות לילד המטפס עליו )הכרת הטוב(.

הערה� ניתן לקבל רעיונות נוספים בסיפור ״העץ הנדיב״.

דוגמה לדו-שיח בין עץ צעיר לעץ זקן

מה אעשה כשלא אהיה כבר עץ? הצעיר� 

אולי נהיה קרשים. הזקן�  

ואחר כך? הצעיר� 

אולי כיסא נדנדה, ארון או שולחן.   הזקן� 
אולי פסל, או ספסל בגן, נפליג    

באניות מטען... אולי נהיה נייר    
ונעוף הרחק מכאן.  
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2. ״כי האדם עץ השדה״ / בעריכת אריה גולדברגר ז״ל
האדם אוהב את העץ, אין בכך כל ספק. הוא מכיר בחשיבותו ובתועלת שהוא 
מביא לאדם ולעולם. האדם מקנא בעץ - בגודלו, בחוסנו, בנופו וביופיו, ועל כן 
האדם אוהב לדמות את עצמו לעץ, לאמץ תכונות שבו, לקרוא לעצמו בשמות 

עצים ולציין עצים כשמות למקומות יישוב.

האדם אינו חדל לספר אגדות וסיפורים ופתגמים חכמים שבמרכזן העץ.

ההיסטוריה של היישוב היהודי ושל הקמת מדינת ישראל שזורה בעץ.

כמו העלייה, כמו תחיית הלשון העברית, כך גם חידשה נטיעת העצים כסמל 
לשיבה ארצה ולהאחזות בה.

לפנינו מספר הצעות המבקשות לתאר את יחסי האדם והעץ בסגנונות שונים 
ובצורות שונות� 

לחשיבה עצמית� נסו לדמיין לעצמכם עולם ללא עצים.  .1

לעץ יש� שורשים, גזע, ענפים, עלים, נוף - נסו להתאים לחלקים אלה   .2 
תיאורים אנושיים, חברתיים, לדוגמה� ענפים - משפחה ענפה.  

מצאו לפחות 10 שמות של גברים, נשים הקרויים על שם עץ. האם   .3 
אתם מוכנים להוסיף גם שמות משפחה בעברית, בלועזית?  

נסו למצוא עצים בעלי תכונות אנושיות, לדוגמה� צדיק כתמר יפרח.  .4

נסו למצוא אנשים בעלי תכונות ״עציות״, לדוגמה� צדיק כתמר יפרח.  .5

מספר  למצוא  נסו  במשפחות,  גם  ״חיים״  קרובות  לעיתים  העצים,   .6 
משפחות - לדוגמה� חורשה.  

חפשו פתגמים שבמרכזם עץ, לדוגמה� אם בארזים נפלה שלהבת...  .7
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3. דומינו – ״אדם ועץ״ 
עץ   / ונמשל  משל   / והסברו  פירוש  לפי  המסודרים  הדומינו,  כרטיסי  לפניך 

ואדם וכו’.

כרטיסים אלו ממוספרים בצדם התחתון )כל אחד בנפרד!(, בעוד שבהמשך – 
לאחר כל הכרטיסים, מופיעה סקיצה של הרכבת הדומינו כולו.

גם בסקיצה כל חלק ממוספר, רק ש/בסקיצה כל חלק מחובר עם חלק של 
כרטיס אחר, וזאת על מנת שתיווצר אפשרות ההרכבה.

עליך להכין את הכרטיסים )סה״כ 15(, בגודל גדול – רצוי גודל A4, ולהעתיק 
את המשפטים לפי המספרים המסומנים. כמו כן, מומלץ לטפט את הכרטיסים 

לאחר הכנתו. ראה דוגמה� 

לעקור מהשורשבחור לעניין

מס’ 3                                         מס’ 4

לחסל תופעה 
ביסודיות

מה העץ נותן פירות?

מס’ 5                                         מס’ 6

מס’ 5 משלים את מס’ 4, כשהם נמצאים בכרטיסים נפרדים.
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ולהלן הכרטיסים�

 לגדוע את הענף
שעליו אתה יושב. )30(

 להרוס את
הבסיס שלך. )1(

בחור לעניין )3(בחור כארז. )2(

לחסל תופעה ביסודיות. )5(לעקור מהשורש. )4(

מה העץ נותן פירות? )6(
 כך האדם צריך

לתת מעצמו לאחרים )7(

בנים, צאצאים. )9(פרי בטן. )8(

 התפוח לא נופל 
רחוק מהעץ. )10(

הבן דומה לאביו. )11(

 מה העץ אינו חי
בחברת עשבים שוטים? )12(

 כך האדם אינו צריך
לחיות בחברת ליצים. )13(

אילן יוחסין. )14(
 תיאור קשרים

משפחתיים. )15(
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לא ניתן לבטוח בו. )17(משענת קנה רצוץ. )16(

כינוי לתורת ישראל. )19(עץ החיים. )18(

מה העץ שורשיו חזקים ועמוקים 
 באדמה ורוחות

אינן עוקרות אותו? )20(

 כך אדם שלומד תורה,
 שום רוח אינה מזיזה
אותו ממקומו. )21(

 תוכו אכל
וקליפתו זרק. )22(

 הפיק את הטוב
מהרע. )23(

 איש תחת גפנו
ותחת תאנתו. )24(

ימי אושר ונחלה. )25(

 להגיע
לשורש הדבר )26(

 לחקור לעומק
וביסודיות. )27(

 מה העץ נותן מפירותיו

ללא תמורה? )28(

 כך האדם צריך לתת

מבלי לצפות לתמורה. )29(

שימו לב�
אין לשכוח לערבב את הכרטיסים לפני תחילת המשחק.  .1

כל תלמיד שמצליח להרכיב מקבל פרס - אחד מפירות החג.  .2

                   בהצלחה
מתוך� ”חמדת הימים” לחודש שבט
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4. עץ פֵרות מצוות ודמויות - משחק
המטרה: לימוד מצוות התלויות בארץ והכרת עצים הקשורים לאישים בתנ״ך.

הקדמה למשחק:

ניתן ללמד את החניכים מושגים מהמצוות התלויות בארץ )ראה בעמוד הבא(. 
עץ  להכין  ניתן  בארץ,  התלויות  למצוות  הקשורים  המושגים  למידת  ולאחר 

מבריסטול ולהצמידו לקיר.

מושגים  רשומים  שעליהם  כרטיסים,  בצורת  ״פֵרות״  לתלות  יש  העץ  על 
הקשורים למצוות התלויות בארץ )או על אודות עצים ואישים(.

על המדריכה להכין רשימת שאלות וחידות הקשורות לאותם מושגים התלויים 
על העץ )באמצעות סיכות או ולקרו, ניתן להצמיד את הפרי לעץ(.

מאחורי כל כרטיס ״פרי״ יש לרשום מספר. הכרטיסים יוצמדו לעץ כשהמספר 
כלפי חוץ והמושג כלפי פנים ומוסתר.

הוראות:

כדאי לחלק את החניכים לב’ או לג’ קבוצות.

על כל קבוצה בתורה לבחור מספר. המדריכה קוראת את השאלה המתאימה 
הקבוצה   – בכרטיס  המופיע  למושג  מתאימה  דהיינו  נכונה,  התשובה  ואם 

קוטפת את ״הפרי״.

הקבוצה המנצחת היא זו המצליחה לקטוף יותר פֵרות.

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה

כרטיס 
חידה
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חידות במושגים במצוות התלויות בארץ

חלק לכהן נביא ועוד חלקים ניתן ללוי ולעני - )תרומות ומעשרות(

בטעות לא לקחתי, אך שוב לא חזרתי לעניים השארתי - )שכחה(

לאחר שאותה לָׁשִים, ממנה מפרישים - )חלה(

לא נעבוד באדמה שנה תמימה - )שמיטה( 

חיטה ושעורה ביחד לא אזרע; ולא לחרוש בשור וחמור יחדיו - )כלאיים(

ונטע  )ערלה   - ומעלים  פודים  לירושלים  וברביעית  אוכלים  לא  שנים  שלוש 
רבעי(

משבעת המינים נביא לירושלים ברננים - )ביכורים(

אקצור, אבל אשאיר פינה לנזקקים - )פאה(

מתנה הנאכלת על-ידי ישראל שעולה לירושלים - )מעשר שני(

שיבולים שנפלו בשעת הקצירה שנשארו לעניים - )לקט(

עצים הקשורים לדמויות

עץ הבגדים הראשונים בתנ״ך - )תאנה(

עלה עץ שבישר את סופו של המבול - )זית(

חלום מלך מצרי על צמח הבולע צמח - )חלום פרעה על החיטה(

עץ עמיד במי שטפון - )עצי גופר(

עץ שממנו נבנה בית המקדש - )ארז(

במשל עץ שהתיימר למשול על עצים - )האטד, משל יותם(

חלום על פרי בבית סוהר במצרים - )גפן(

נשלחו לארץ וחזרו עם פירות שהם סמל לתיירות - )אשכול ענבים(

סוגי השדות שהרבה קהלת המלך לנטוע - )גנים ופרדסים(

של נעליך מעל רגליך ליד צמח שאיננו אוכל - )הסנה(

אחד בין לילה הוא צמח - )מטה אהרון(

בין לילה הוא נבל - )קיקיון יונה(

כרטיס חידה
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מבין מושגי מצוות התלויות בארץ

ערלה - פירות עץ מאכל שגדלו בשלוש שנים הראשונות לנטיעתו, אין לאכלם 
ואין ליהנות מהם לעולם.

הלכה זו נוהגת גם בזמן הזה בארץ-ישראל ובחוץ לארץ.

נטע רבעי - פירות השנה הרביעית של עץ מאכל אין לאכלם שלא בטהרה או 
מחוץ לירושלים, אלא אם כן פדו אותם וחיללו את קדושתם על מטבע כסף, 

כדין מעשר שני.

ויש  לאספם,  אין  התבואה,  קצירת  בשעת  היד  מן  שנשרו  שיבולים   - לקט 
להשאירם עבור העניים שילקטו אותם.

או  הקצירה,  בשעת   - יחידות  )שיבולים  בשדה  שיבולים  ששכח  מי   - שכחה 
אלומה שלימה - בשעת אסיפת העומרים( אין לחזור ולקחתן, ועליו להשאירן 

במקומן עבור העניים. דין זה נוהג גם באילנות ובכרם.

פאה - הקוצר את שדהו לא יקצור את כל השדה אלא יניח מעט תבואה בקצה 
השדה עבור העניים. הפאה נוהגת גם באילנות ובכרם.

ביכורים - כשמתחילים הפירות משבעת המינים להבשיל, יש לקחת את הפרי 
הראשון שביכר )הבשיל(, לעשות עליו סימן, ואחר כך לקחתו לבית המקדש. 

הביכורים נוהגים בפירות ארץ-ישראל רק בזמן שבית המקדש היה קיים.

תרומות ומעשרות - מכל פירותינו מפרישים תרומה לכהן ומעשר ללוויים, או 
לישראל או לעני.

מעשר שני - לאחר הפרשת המעשר יש להפריש עשירית ממה שנשאר, וחלק 
זה נשאר רכושו של בעל הפירות, האוכל אותם )או נותנם לאחרים לאוכלם( 
בתוך חומות ירושלים בקדושה ובטהרה. אם אינו יכול להביא את הפירות עצמן 
דברי  הוא  קונה  זה  ובכסף  בכסף,  הפירות  את  לפדות  הוא  רשאי  לירושלים 

מאכל אחרים בירושלים ואוכלם שם בטהרה.

בקדושה  שני  המעשר  את  לאכול  יכולים  ואיננו  טהורים  אנו  שאין  בימינו, 
ובטהרה, פודים את הקדושה שבמעשר שני על ״פרוטה״ מתוך מטבע המיוחדת 
יוכלו  כדי שלא  אותה,  המטבע מקלקלים  כש״התמלאה״  שני.  לחילול מעשר 

להשתמש בה.

הפרשת חלה - מכל בצק מפרישים תרומה ונותנים לכהן. בימינו שורפים את 
החלה שהפרישו.

יש  הפירות.  את  ומפקירים  הארץ  מעבודת  שובתים  שביעית,  שנה   - שמיטה 
לנוכרים  האדמה  את  ״למכור״  הראשית  הרבנות  של  ההיתר  פי  על  הנוהגים 

כדוגמת ״מכירת חמץ״ לקראת פסח.

שבעת המינים - 7 מיני מאכל שנשתבחה בהם ארץ-ישראל, והם: חיטה, שעורה, 
גפן, תאנה, רימון, זית, )דבש=( תמרים.

מינים אלו הוזכרו בהלכה גם בקשר לברכות מיוחדות שיש לברך אחר אכילתם 
)ברכה מעין שלוש(.
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וגדל  שנולד  מה  )אולם  ביחד  מינים  שני  לערב  אין  התורה  פי  על   - כלאיים 
מעירוב זה מותר בהנאה, חוץ מכלאי הכרם שגם מה שגדל מהעירוב נאסר(.

קיימים 5 סוגי כלאיים�

כלאי בהמה - הרבעה של שני סוגי בהמות, כגון סוס וחמור בכדי שיוולד מהם 
עבר  אם  אבל  מותרת(.   - אחת  לדיר  יחד  )הכנסתם  משניהם  המעורב  ״פרד״ 
והרביע, מותר להשתמש בוולד. כמו כן אין לחרוש בשור ובחמור יחדיו וכמו כן 
אין לשבת בעגלה הרתומה לשור ולחמור. הלכה זו נוהגת בארץ-ישראל ובחו״ל.

כלאי זרעים - אין לזרוע בשדה שני סוגי זרעים ביחד, אבל אם זרע כלאים 
מותרים הגידולים. דין זה נוהג רק בארץ-ישראל.

כלאי אילנות - אין להרכיב אילנות, מין עם שאינו מינו, כגון אגס עם חבוש, ואם 
הרכיב מותרים הגידולים. דין זה נוהג בארץ-ישראל וגם בחו״ל.

כלאי הכרם - אין לזרוע שני גרעיני זרעים בתוך כרם ענבים. ואם עבר וזרע 
אסורים הגידולים. דין זה נוהג בארץ-ישראל מן התורה, ומדרבנן גם בחו״ל.

כלאי בגדים - אין ללבוש בגד אשר בו תפורים צמר ופישתים יחדיו. סוג כלאים 
במקומות  כיום  ישנם  ובחו״ל,  בארץ-ישראל  קיים  זה  דין  ״שעטנז״.  נקרא  זה 
רבים מעבדות לבדיקת שעטנז בבגדים, ויש למסור כל בגד שיש בו חשש של 

שעטנז לבדיקה לפני שלובשים אותו.
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5. הסיפור המוזר

זהה בתוך הסיפור 19 מילים הלקוחות מעולם הצומח ורשום אותן בדף.

עלינו לפתע  ירד  חיפה  עיריית  בניין  ליד  פורענות. כשעברנו  יום של  זה  היה 
גשם טורד, והיינו נאלצים לחפש לנו מחסה מתחת לגגון שבחזית הבית. מאחר 
שהגשם לא פסק, נגזר עלינו לחכות זמן רב. לידינו עבר בחור צעיר שחילק 
שאלונים על שביתת שכירי דן, מאחר שנעשה ניסיון על ידי ההנהלה לסלק 

מספר שכירים.

המשכנו עם הפסקת הגשם - וכשעברנו ליד המחצבה החדשה של סולל בונה, 
בסביבה  שהאדמה  משום  בבוץ,  לפתע  שקענו  האוטובוסים,  לתחנת  מערבה 
הייתה תפוחה עד מאוד. תקלה נוספת הייתה לנו, כשהיינו צריכים לחכות זמן 

רב לבוא האוטובוסים, בשל התמרונים הצבאיים שנערכו במקום.

כבר חזרתם, שאלה שושנה אשתי.

היו שביתות! )וזאת לא חזיתי(.

ניסיתי להסתתר בחנותו של בצלאל אך גם בה לא מצאתי מסתור.
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

פרשיות ויגש, ויחי, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים
הוראות� 

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א( 
השאלות בפרשיות ויגש, ויחי, שמות.

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

שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג( 
בטבלה למילים.

לפי הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל ביטוי שהוא חלק מפסוק בפרשת 
וארא. הבטוי מתאר� כבד-פה, מתקשה בדיבורו. 

פרשת ויגש
כיצד ניסה יהודה לשכנע את יוסף שיחליף אותו בבנימין? )רש״י בראשית  א(  
וגו‘. לכל דבר אני מעולה  ״ישב-נא עבדך  פרק מד פסוק לג( 

ממנו לגבורה ול- ולשמש״.

כיצד הגיבו אחיו של יוסף כאשר גילה להם שהוא אחיהם ככתוב בפרשה?  ב(  
״ולא-יכלו אחיו לענות אתו כי  מפניו״.

איזה סימן הראה יוסף לאחיו כדי שיאמינו לו שהוא אחיהם? )רש״י בראשית  ג(  
״. פרק מה פסוק ד( ״והראה להם שהוא 

מה אנו למדים מהמילה-ועלו, מדברי יוסף אל אחיו בקשר לארץ-ישראל?  ד(  
)רש״י בראשית פרק מה פסוק ט( ״ועלו אל אבי. ארץ ישראל 

מכל הארצות״.

כיצד מסביר יוסף לאחיו כי הוא אינו שונא אותם? )רש״י בראשית פרק מה  ה(  
פסוק יב( ״השוה את כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה על 

אחי שהרי לא היה במכירתי כך אין בלבי שנאה עליכם״. 

פרשת ויחי
מדוע נסתלקה שכינה מיעקב כאשר רצה לברך את מנשה ואת אפרים?  א(  
)רש״י בראשית פרק מח פסוק ח( ״לפי שעתיד ירבעם ו- לצאת 
מאפרים ו- ובניו ממנשה� ויאמר מי אלה מהיכן יצאו אלו שאינן 

״. ראוין ל-

מדוע נאלץ יעקב לקבור את רחל בדרך לבית-לחם? )רש״י בראשית פרק מח  ב(  
פסוק ז( ״אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא ל-

לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת רחל על קברה 
״. ובוכה ומבקשת עליהם

מהו ההסבר שנתן יעקב ליוסף כשברך ביד ימינו את אפרים הצעיר וביד  ג(  
שמאל את מנשה הבכור? )רש״י בראשית פרק מח פסוק יט( ״ואולם אחיו 
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מילה שנייה                         

5 אותיות

הארץ  את  שינחיל  ממנו  לצאת   - שעתיד  ממנו.  יגדל  הקטן 
וילמד-  לישראל״.

פרשת שמות
מה רמוז בשמותיהן של המילדות העבריות שפרה ופועה? )רש״י שמות פרק  א(  
א פסוק טו(  ״שפרה. זו יוכבד על שם ש-- את הולד� פועה. זו 

מרים על שם שפועה ו-- והוגה לולד״.

כיצד היטיב ה' למיילדות העבריות שבזכותן ניצלו התינוקות והעם נתרבה?  ב(  
ולויה  כהונה   ... להם-  ״ויעש  כא(  פסוק  א  פרק  שמות  )רש״י 

מיוכבד. ומלכות ממרים״.

כיצד מתואר הבית כשנולד בו משה רבנו? )רש״י שמות פרק ב פסוק ב( ״כי  ג(  
״. טוב הוא. כשנולד נתמלא הבית כלו -

ממה היה ירא משה רבנו, ולמה התכוון באומרו� ״אכן נודע הדבר״? )רש״י  ד(  
דלטורין  רשעים  בישראל  שראה  על  לו  ״דאג  יד(  פסוק  ב  פרק  שמות 
״ )רש״י שמות פרק ב  )מלשינים( אמר מעתה שמא אינם ראויין 
פסוק יד( ״נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל שבעים 

״. אומות להיות נרדים בעבודת 

פרשת וארא

עשוהיעולהבנ

רלאגהלמימחר

הובגהרזעבמב

מאבהרותארדנ

לחתפשפולכבי

חאימרריתהרמ

מבמכהאוהיתי

הלוהמתרפשמנ
                 

מילה ראשונה 

3 אותיות 
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הוראות� 

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א(  
השאלות בפרשיות בא, בשלח, יתרו. 

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

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו בטבלה  ג(  
למילים לפי הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל בפרשת משפטים כלל 

הלכתי הקובע שכל דבר המוטל בספק, עליו להיות מוכרע על פי הרוב. 

פרשת בא
רוח  זאת?  רוח  עמה  נשאה  מה  מזרחית.  לרוח  בפרשה  נוסף  שם  ציין  א(  

. , רוח זאת נשאה את ה-

מהו הקשר בין מכת החושך שקיבלו מצרים לבין בני-ישראל? )רש״י שמות  ב(  
הדור  באותו  בישראל  שהיו  חשך  עליהם  הביא  ״ולמה  כב(  פסוק  י  פרק 
שלא  כדי  אפלה  ימי  בשלושת  ומתו  רוצים   היו  ולא  רשעים 

יראו מצרים ב- ויאמרו אף הם לוקין כמונו״.

ציין את הטעמים לפסוק� ״ושמרתם את המצות״. )רש״י שמות פרק יב פסוק  ג(  
את  קורא  תהי  אל  אומר  יאשיה  ...רבי  לידי   יבואו  ״שלא  יז( 

״. המצות אלא את המצוות... אם באה לידך עשה אותה 

מדוע ביקש פרעה ממשה רבנו ואהרן שיברכו אותו לאחר ששלח אותם  ד(  
ממצרים? )רש״י שמות פרק יב פסוק לב( ״התפללו עלי שלא  

״. שאני 

פרשת בשלח 
מה אומר רבי שמעון שצריך לעשות לכשר שבמצרים? )רש״י שמות פרק יד  א( 

״. פסוק ז( ״רבי שמעון אומר כשר שבמצרים 

את צעקתם של  ה’  אל  צעק  רבנו  כאשר משה  רבנו  למשה  ה’  אמר  מה  ב(  
בני-ישראל על כך שאין להם דרך להחלץ ממצרים? )רש״י שמות פרק יד 
פסוק טו( ״אמר לו הקב״ה לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונין 
ולא  הדבר   עלי  אלי  תצעק  מה  אחר(  )דבר  ד״א 

עליך״.

מהי הזכות שתעמוד לבני-ישראל שהים ייקרע להם? )רש״י שמות פרק יד  ג(  
פסוק טו( ״שאין הים עומד בפניהם כדאי זכות אבותיהם והם ו-

שהאמינו בי״.

מה עשה מלאך ה’ כאשר רדפו מצרים אחרי ישראל? )רש״י שמות פרק יד  ד(  
פסוק יט( ״וילך מאחריהם.  בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל 

ולקבל  ובליסטראות של מצרים״.
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מילה ראשונה                         

4 אותיות

מילה שנייה                         

4 אותיות

מילה שלישית                         

5 אותיות

 
פרשת יתרו

״יתרו  יח פסוק א(  )רש״י שמות פרק  יתרו?  מדוע נקרא חותן משה בשם  א(  
 וקיים המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמו״.

מדוע סיפר משה רבנו ליתרו את התלאות שעברו על בני-ישראל במצרים  ב(  
ועל הניסים שעשה להם ה’? )רש״י שמות פרק יח פסוק ח( ״ויספר משה 

לחותנו. למשוך את לבו  לתורה )מכילתא(״.

יא(  )רש״י שמות פרק כ פסוק  יום השבת?  ובמה קידש ה’ את  במה ברך  ג(  
״ברך. ויקדשהו. ברכו במן לכופלו  לחם משנה וקדשו במן שלא 

היה  בו״.

״וכל העם  טו(  כ פסוק  )רש״י שמות פרק  עוור.  נרדפת למילה  מילה  ציין  ד(  
״. רואים. מלמד שלא היה בהם אחד

פרשת משפטים

הנומאהוברקל

חאהתאצלהברא

ממרירחסאיבמ

ווומיבורושפ

צתגוטהמלרשל

בקמיצחאתדית

כדהרצביולתמ

וידימלידבהל

רמרייגתנשכל
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הסוד שבעץ הגבורה 
ר’ שלמה היה ידוע בגיטו וילנה כצדיק גדול, במיוחד היה דואג במסירות נפש 
להספקת מצרכים לחולים, זקנים ויתומים, אשר הוריהם ניספו בידי הרוצחים 
מזון  מצרכי  מספק  שלמה  ר’  כי  הנאציים,  לשלטונות  נודע  כאשר  הנאצים. 
עוסק  הוא  שכאילו  שפלה,  עלילה  עליו  העלילו  הם  ויתומים,  זקנים  לחולים, 
בהברחת מצרכים - עבירה שגררה אחריה פסק דין מוות. תפסו אנשי הגיסטאפו 
את ר’ שלמה בעודו עומד ומתפלל בדירת המרתף שלו, עטוף בטלית ועטור 

בתפילין.

הם הפליאו מכותיהם בצדיק בתקופת מאסרו, ולאחר עינויים והתעללויות הם 
ר’  יהודים ללוות את  כן, הם עוד ציוו על  יתר על  שפטו אותו למוות בתליה. 
ואיימו  שלמה עד עץ התליה, ואם אלו סירבו למלא את הפקודה, היכו בהם 

עליהם באקדחים דרוכים.

הרשעים קיימו את פסק הדין ותלו את ר’ שלמה הצדיק על עץ אגס גבוה, תוך 
צריחות שמחה, ואילו היהודים שהיו עדי ראיה לכך, בכו והתעלפו בראותם את 

אשר עוללו לצדיק ובעל הצדקה הדגול.

הצדיק, כל עוד הדיבור היה בפיו, ביקש מהיהודים הניצבים, שלא יצטערו על 
מותו, וקרא בקול רם� ״שמע ישראל״ ונדם לפתע, הרשעים שוב מילאו פיהם 
צחוק שטני, גרשו את היהודים ומכיון שהשעה היתה כבר בין השמשות, הם 
השאירו את ר’ שלמה תלוי על עץ האגס והעמידו איש ס.ס. על המשמר עד 
למחרת הבוקר, כדי שהקהל היהודי יעבור למחרת ויגברו יסוריו למראה הצדיק 

התלוי.

הוריד  הוא  ומיד כשהחשיך  נחנק,  ולא  נס שר’ שלמה רק התעלף  והנה קרה 
בחשאי את עניבת התליה מצווארו. אמנם איש המשמר שמע איזה רשרוש, אך 

ברוב פחדו התרחק הרשע ממקום משמרתו.

ללא שהיות החל ר’ שלמה להימלט על נפשו, לפי הכוכבים אשר החלו להבהב 
 משמים שהתבהרו. הוא רץ כל הזמן מזרחה - אך לפני ברחו ממקום הסכנה -
גדלו  למען  האגס  עץ  משורש  מקום  בקרבת  שיצא  רך  נצר  בחופזה  הוציא 
לשתיל בבוא מועד על אדמת הקודש. בריחתו ארכה כמה לילות. בימים הסתתר 

בין שיחים ועצים עד שבסוף הגיע לאזור בו עמדו חיילים רוסים על המשמר.

את ענף העץ הזעיר מצאו החיילים הרוסים על חזהו של ר’ שלמה, כשלקחו 
אותו כל עוד נשמתו בו, לבית חולים צבאי. שם חקר אותו קצין רוסי על פרטי 
בריחתו, אך ר’ שלמה מתוך חולשתו הרבה לא יכול היה להיזכר בפרטים, אבל 
אליו  שב  שבוע  כעבור  רק  מידו.  שיקחוהו  נתן  ולא  הרפה  לא  הרך  מהשתיל 

זכרונו וסיפר לקצין, ששוחח איתו באידיש, את כל המעשה ואיך ניצל.

הנטע את  ישתול  לארץ-ישראל,  לעלות  בחייו  יזכה  שאם  הצהיר,  שלמה   ר’ 
רוסיה עד  סיביר בעומקה של  ברחבי  נדודים ארוכים  בירושלים. במשך  הרך 

 

סיפור החודש
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לו  ר’ שלמה מטפל באהבה רבה בשתיל הרך אשר נשאר  לארץ-ישראל היה 
כמזכרת מהחסד אשר עשה לו השם יתברך.

להגיע  המאמצים  כל  את  עשה  תש״ח,  בשנת  ארצה,  שלמה  ר’  הגיע  כאשר 
לירושלים הנצורה. ור’ שלמה שתל את הנטע הרך קרוב להר ציון, ומדי שנה 
בשנה מברך ר’ שלמה ברכת ״שהחיינו״ על פרי עץ זה ורק מתי מספר מידידיו 
תיקונו  את  למצוא  שזכה  הגבורה  עץ  סוד  את  יודעים  ביותר  המקורבים 

בירושלים עיר הקודש.

)חיים דב ערמון קיטנבאום - ״הצופה״, י״ב שבט תשל״ח(
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חודש שבט
מה יותר מתאים לחודש שבט מאשר שתילה

1. שתילה 
עציץ דחליל לקישוט, לתלייה.

החומרים�

עציץ / סיר ישן / פח  2  ●

שתילים  ●

אדמה  ●

חוט ברזל  ●

קופסאות ריקות  ●

צבעי שמן  ●

ההכנה�

להעמיד עציץ אחד הפוך ואחד ישר.

לחבר אותם עם דבק חם.

למלא את העליון אדמה ולשתול.

בסיר או בעציץ התחתון לחורר חור בעזרת פטיש ומסמר וכן לחורר חור באמצע 
הקופסאות ולהשחיל בחוט ברזל להכניס לתוך החור ולקפל מבפנים.

מקשטים וצובעים.
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הערה� אפשר לבנות דחליל גדול לגינה של הגן, המועדון, המתנ״ס, בית הכנסת 
וכדו’. אפשר להכין דחלילים קטנים - אישיים או להניח אותם על גדר בשורה 

או על בול עץ או כיסא ישן.

compaginaci'n albanandy@hotmail.com
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2. אבנים מקושטות 
פשוט, קל ומתאים לכל גיל.

אפשר להניח בכניסה לבית, לגינה, למתנ״ס, לבית הספר, לגן וכו’.

החומרים�

אבנים עגולות   ●

צבעי שמן   ●

עציץ   ●

אפשר צבעי פוליכרום רגילים )הם לא נמחקים במים(   ●

לורדים שאינם מחיקים במים  ●

ההכנה�

כל ילד מקבל אבן ומצייר נושאים כמו פרחים, בעלי חיים, פרצופים, דגים וכו’. 
אפשר להדביק זנב או עין.

מניחים הכל בגינה )לא בפיזור גדול כדי לקבל אפקט של יחד(.
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3. עציץ גדול משותף לכל הילדים
)גם מיחזור, גם יפה וגם חברותי(

החומרים�

בקבוקי פלסטיק  ●

גלגל של מכונית או משטח עגול כלשהו חזק.  ●

ההכנה�

להעמיד את הבקבוקים במעגל כשהפיה של הבקבוקים כלפי פנים.

כדאי לשפוך מסביב דבק חם או לחילופין קצת מלט מעורבב עם חול ומים. 
זה מחזיק שנים.

בעוד המלט רטוב לשים בין הבקבוקים שורה שנייה/שלישית וכך עד הגובה 
הרצוי.

לתת לזה להתייבש.

למלא אדמה ולשתול.
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4. עציץ תלוי בצורת חיה מעופפת
החומרים�

עציץ / דלי / קופסאת פח ישנה  ●

קרטון אריזה של שתייה קלה  ●

ההכנה�

לגזור כנפיים ומחושים,

להוסיף עיניים ולצבוע

לחבר לשתיל ולתלות.

אפשר חיות אחרות כמו חתול
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גוזרים מלבנים כמספר הפרחים ומקפלים לשניים

צד פתוחמקפלים משולש פנימה

סימן
לקיפול

שלב 1

שלב 2

5. אגרטל פרחים מבד 
החומרים�

שאריות בדים )אפשר צבעוניות או חלקים( - אפשר לגזור מבגד ישן.   ●

אגרטל ישן או לחילופין סלסלת קש. 	●

מעט קש. 	●

3-2 ניירות טישו, חוט ומחט. 	●

ההכנה�

גוזרים מלבנים מהבד ברוחב בין 10-8 ס״מ, אורך בין 20-15 ס״מ.

כאשר רוחב הבד ואורכו יותר גדולים מקבלים פרח יותר גדול וההפך.

מקפלים את המלבן לשניים ומקפלים בקצה הסגור למשולש.

תופרים את הקצה ומושכים את החוט חזק ומגלגלים את המלבן וכך עושים 
לכל האורך ומקבלים פרח.

עושים כמה כאלה )כמה שרוצים 15-10-5(.

הגדלים שונים, הצבעים שונים ומקבלים פרחים.

ממלאים את הקערה/העציץ בנייר טישו.

סביב האגרטל מדביקים את הקש ומדביקים את הפרחים מנייר הטישו בסדר 
הרצוי.
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תופרים את המשולש המקופל עם מחט וחוט
וחזקים היטב

 תופרים את הקצה, מגלגלים את המלבן לכל אורכו ומקבלים פרח.
מחזקים היטב את הקצה אחרי שמגלגלים את הבד.

מכינים עוד כמה פרחים כאלה.

מדביקים את הקש מסביב לפרחי הבד ומניחים בכד

שלב 3

שלב 4

שלב 5
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6. פרחים מנייר קריפון 
החומרים�

ניירות קריפון צבעוניים.   ●

עפרונות ארוכים. 	●

דבק פלסטי. 	●

מספריים. 	●

שיפודי עץ. 	●

ההכנה�

מקפלים את הנייר לשניים, מהדקים את קו הקיפול.

פותחים את הנייר, מגלגלים כל חצי על גבי עיפרון ארוך מן הקצה ועד לאמצע 
הנייר.

עושים את אותו הדבר גם עם הצד השני של הנייר: מגלגלים מן הקצה ועד 
לאמצע הנייר על גבי העיפרון השני.

מעמידים את שני העפרונות עם החודים כלפי מטה.

דוחפים את הנייר כלפי מטה, הנייר מתקמט )מקבלים נייר מקומט בחצי מאורכו 
המקורי לפני הקימוט(.

כאשר הנייר מקומט, מוציאים את העפרונות.

מעגלים את הנייר המקופל ומדביקים את הפינות.

מכינים באותה דרך עוד גליונת נייר, לפי מספר הפרחים הרצוי.

מסמנים את קו הקיפול, ומקפלים את הנייר לשניים

שלב 1

קו הקיפול
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פותחים את הנייר המקופל. 
מניחים עיפרון בקצה ומגלגלים כלפי האמצע

מגלגלים כלפי האמצע גם את הצד השני של הנייר

מעמידים את העפרונות. 
דוחפים את הנייר

ְכלפי מטה

שלב 3

שלב 4

שלב 2

מוציאים את 
העפרונות וזה 
מה שמקבלים

שלב 5

מעגלים ומדביקים את 
הקצוות של הנייר. 

שלב 6
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 מעמידים באמצע שיפוד. עוטיפים 
את השיפוד בנייר קריפון ירוק. 

מכניסים לאגרטל

שלב 7

אפשרות שנייה לגיוון

חוזרים על שלבים 1 עד 5. מקבלים שני גלילים מגולגלים. 

פותחים בחזרה גליל אחד ומקבלים צד אחד עם נייר מוחלק.

מדבקים את הקצוות של החלק המקומט ומקבלים פרח גדול עם צורה שונה. 
כמובן שאפשר לשלב בין שני סוגי הפרחים.
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אפשרות שלישית לגיוון

לילדים בוגרים יותר.

חוזרים על שלבים 1 עד 5. מקבלים שני גלילים מגולגלים. 

פותחים בחזרה גליל אחד ומקבלים צד אחד עם נייר מקומט.

מדבקים את הקצוות של הנייר המוחלק והחלק המגולגל כלפי חוץ.
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7. סידור שיוק ירקות לקראת טו בשבט 

החומרים�

מגוון ירקות ופירות צבעוניים.   ●

ההכנה�

מכינים שוק ירקות ופירות לבית הספר או 
למתנ“ס לקראת טו בשבט.

מצורפים פה צילומים של דוגמאות לסידורי 
ירקות מן העולם.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
מספריית  קיי  און  בדיסק  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ”ד  חדשות 

ה-DVD במרפ"ד התורני בטל 02-5601302.

טו בשבט
סרטי וידיאו ו-DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(.  

האדם עץ השדה - )יסודי( )כ.ר.(, טו בשבט במקורות ובמסורת )מהסידרה   
״קשת ענן״( )הטלוויזיה החינוכית(.

מספרם,  המינים,  שבעת  של  משמעותם   - הגילים(  )כל   - המינים  שבעת   
צורתם, מקורם, תפקידם בחיי העם היהודי ובארץ-ישראל. שילוב מרהיב 
)שירות  ומיסטיות  דתיות  היסטוריות,  ומשמעויות  סמלים  צורות,  של 

הסרטים הישראלי(.

שומרי היער - )יסודי( - שני ילדים עוזרים למשטרה ולמכבי האש לפענח   
שריפה ביער. סרט של קרן קיימת לישראל )הטלוויזיה החינוכית(.

קלאסי טבע - חוויה מוזיקלית לפעוטות מלווה בתמונות חיות בטבע.  

פסוקו של מקום - מסיפורי הארץ הטובה - )7-1( )הטלוויזיה הכללית(.  

בל תשחית - )חטיבת ביניים( - מפקד כיתת חיילים גורם להשחתת פירות   
החיילים  ביטחון״, עד שאחד  ״צורכי  בתואנה של  אימונים,  ועצים בשעת 

מעמיד אותו על החומרה של איסור ״בל תשחית״ )הטלוויזיה החינוכית(.

הקרן  פעילות   - ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   - יערות סביב לה   - ירושלים   
תנ״כית  חקלאות  היסטוריה,  יהודה�  ובהרי  בירושלים  לישראל  הקיימת 

וחקלאות היום, יער טבעי ויער נטוע, ועוד )הטלוויזיה הכללית(.

)יסודי( - העץ וסביבת גידולו, חלקיו, החיים סביבו, כריתת   - העץ והיער   
עצמים, השימוש בעץ.

מתוך  שלנו  העולם  את  המציגות  תוכניות   - )על-יסודי(   - אמונתך  רבה   
התבוננות אל שמים וארץ מספרים כבוד א-ל� 1( ברכי נפשי - תהלים קד; 

2( מן הסערה  - מענה ה' לאיוב - לח-לט )פלפוט בע״מ(.

ארץ- המציג את  - סרט  ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   - ישנה חדשה  ארץ   
ישראל באור חדש� דרך תמונות של ארצנו - תמונות נוף, אתרים ובעיקר 
עדויות של ״מטיילים״ ידועים, חכמים ואנשי צבא ומדע שעוברים את הארץ 
שעיניהם  מה  לנוכח  ומשתוממים  בשנים  מאות  לפני  בידיהם  התנ״ך  עם 

רואות - השממה מול ההבטחות בתורה )טוביה שוורץ ומשה בן מנחם(.

תמונות בגולן - מיצג בגולן.  

הגדת סדר טו בשבט.  
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בודד  איש  בופירה,  אלעזר  של  סיפורו   - )אנימציה(  עצים  שנטע  האיש   
ומופלא שהתמסר לנטיעת עצים בארץ שוממה ונידחת. 

ושבו בנים לגבולם - ההתיישבות בכפר עציון.  

מעבר לאופק - צילומים של נופי ארץ-ישראל מהאוויר )שניאור הפקות(.  

הדיסקונטאים מטיילים בשבילי הכיף )טיולים מובחרים(.  

הנבטים בדרכי הבשמים - עמותת התיירות בנגב.  

הנשר האחרון - )חטיבת ביניים ועל-יסודי( - חיי הנשרים בטבע.  

אהבת החסידה )חטיבת ביניים ועל-יסודי( - חיי החסידות ברמת הגולן.  

פרפר נחמד - עץ - צמיחה - זרעים )הטלוויזיה החינוכית(.  

העץ הנדיב - )יסודי( - סרט אנימציה על הסיפור הידוע, שבו מסופר על   
עץ ועל ידידו הילד. הילד גדל, והעץ מתוך אהבה, ממשיך לתת לו כל מה 

שביכולתו.

50 על 5 - הכרת 50 יישובים בארץ )רשות השידור(.  

יחד אל ההר )דרום הר חברון( - לציון 20 שנה לחידוש ההתיישבות בהר   
חברון.

מינים נכחדים.  

תנו לְחַּיֹות לִחְיֹות.  

קום התהלך בארץ )סדרה(.  

ארץ חמדה - מסלולי טיולים בישראל - ד״ר אהרן פיקל.  

תרומות ומעשרות.  

זימרת הארץ ומצוותיה - סרט לימודי להכרת המצוות התלויות בארץ.  

קישורים לאתרים ברשת לטו בשבט )בעברית(

http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshetChageyIsrael/tubishvat.htm
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פתרון לתשבץ טבת-שבט

דבעידבבירחנס

ויניכיוהיוו

דאמביחריארפ

לארהירכומ

שידקרדהנמלא

לקיגגלמדיל

ורצאנדכובנפ

משבלרלדפר

שרעהלופכתלד

ריואימרעשימ

ערזדמיפוטו

ברפוסהארזענ

ישרתודואהיד

ימלנעא

הלואגנהנויד

נרינואאיגרב
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פתרונות לפרשיות החודש: 

פתרונות פרשיות השבוע: ויגש, ויחי, שמות, וארא

פרשת ויגש:
א( מלחמה

ב( נבהלו

ג( מהול

ד( גבוה

ה( בנימין

פרשת ויחי:
א( אחאב, יהוא, ברכה

ב( עזרה, רחמים

ג( יהושע, תורה  

פרשת שמות:
א( שפרת, מדברת

ב( בתים

ג( אורה

ד( להגאל, פרך 

פרשת וארא:
הביטוי המתקבל� ערל-שפתים )שמות פרק ו פסוק יב(

פתרונות פרשיות השבוע: בא, בשלח, יתרו, משפטים

פרשת בא:
א( קדים, ארבה

ב( לצאת, מפלתם

ג( חמוץ, מיד

ד( אמות, בכור

פרשת בשלח: 
א( הרוג

ב( בצרה, תלוי
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ג( האמונה

ד( להבדיל, חצים

פרשת יתרו: 
א( לכשנתגייר

ב( לקרבו

ג( בששי, יורד

ד( סומא

פרשת משפטים: 
הכלל המתקבל� אחרי רבים להטות )שמות פרק כג פסוק ב( )בכתיב מלא(
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