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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אלול
שמותיו של החודש

חודש אלול מופיע במקרא בשם הזה פעם אחת בלבד: "ותשלם החומה בעשרים וחמשה לאלול לחמשים 

ושנים יום" (נחמיה ו, טו). השם אלול אינו עברי, מקורו בבלי. אך חכמינו מוצאים בשם אלול, אף שאינו 

ממקור עברי, רמזים עמוקים למהותו של אלול ולסודם של ימי התשובה והרחמים.

- יש אומרים כי חודש אלול לתחנון ולבקשה הוא בא, ורמז לדבר במילה הקרובה  אלול מלשון "אללי" 

"אללי", שפירושה צעקה של בכי: "אם רשעתי אללי לי" (איוב י, טו), "אללי לי כי היית כאספי קיץ" (מיכה 

ז, א).

העצבות הנופלת על האדם באלול היא גם בגלל המשפט העומד לפניו, וגם בגלל השנה המסתיימת שהיא 

מאחוריו. עם סוף הקיץ האדם רואה כיצד עוד שנה מסתיימת לה וכמה מעט עשה בה. בצמחים הכמשים 

והנובלים, באורו של יום ההולך ופוחת, בצללים על הארץ ובשמים המתקדרים הוא רואה רמז לחייו הכלים 

והולכים. טוב לו לאדם בימים הללו שייאנח ויאמר "אללי!", וינסה ללמוד אם יש תכלית לחייו, ומה עוד 

יש ביכולתו להשיב ולתקן.

אלול מלשון חקירה ודרישה - אל תקרא אלול אלא אילול, היינו: חקירה ודרישה ועיקוב. שהרי חודש אלול 

ניתן לנו לחשבון הנפש, לבחינת עצמנו ולמניין החטאים והעבירות. במדרש אנו מוצאים: "מאלל את השנה 

אם טובה ואם רעה", וכן בתרגום אונקלוס למילים "ויֻתרו את הארץ": "ואלילו ית ארעא".

עצמו  לבחון את  במעשיו,  לפשפש  נקרא האדם  פנימית, שבו  וחקירה  חודש של מבחן  הוא  מכאן שאלול 

ולבער מתוכו את הרע. בוחן כליות ולב עתיד לבחון אותנו בראש השנה, לבדוק אם שבנו מחטאינו ושיפרנו 

את מעשינו.

מזלו של החודש

מזלו של חודש אלול הוא מזל בתולה. הבתולה מסמלת את כוח הפריון הטוב והטהור, 

והיא נקבעה בחודש אלול, שבו החלה בריאת העולם.

הן  לטוב  הן  ישראל,  לעם  בהתייחסם  רבים  נביאים  בדברי  חוזר  דימוי  היא  הבתולה 

למוטב: "בתולת בת ציון", "בתולת בת עמי", "בתולת ישראל", "בתולת בת יהודה", 

"בתולת ירושָלם" ועוד.
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אירועים 
ח באלול תרפ"א (1921) - ראשית מפעל ההתיישבות בעמק יזרעאל המערבי.

הקדמה

ובין הר שומרון.  עמק יזרעאל הוא עמק גדול ופורה המשתרע לרוחב הארץ, בין הרי הגליל    

יזרעאל. בגלל מצבו הגיאוגרפי מצטלבות בו דרכים העוברות לאורך  על שם העיר הקדומה 

הארץ ולרוחבה, לרבות דרכים בינלאומיות קדומות (דרך נחל עירון ודרך נחל יקנעם). לפיכך 

ומדרום, ממזרח וממערב. בעת  פולשים מצפון  נגד צבאות  זירת קרבות  שימש בכל הזמנים 

דבורה  מלחמת  אחרי  רק  להורישם.  הצליח  לא  ויהושע  הכנענים  בעמק  ישבו  הארץ  כיבוש 

וברק בן אבינועם היה לנחלת ישראל, ובכך נוצר קשר בין שבטי הצפון ובין שבטי המרכז. כאן 

נערכה המלחמה בין ישראל לפלשתים, שבה נפלו שאול ובניו. העמק היה אחד מ-12 המחוזות 

נכלל בתחום ממלכת  ומצודות. אחרי התפלגות המלוכה  בו ערים  בימי המלך שלמה, שבנה 

ישראל. ב-733 לפסה"נ נכבש בידי תגלת פלאסר והיה לפחוה אשורית. תקופה ארוכה נשאר 

שומם עד שהיישוב בו חודש בתקופה ההלניסטית. נכבש מידי היוונים בידי יוחנן החשמונאי 

שסיפחו לממלכתו. בתחילת התקופה הרומית נותק מממלכת יהודה ואחר-כך הוחזר אליה. 

יהודי חשוב אחרי חורבן בית שני, בימי המשנה והתלמוד. נחרב בעת הכיבוש הערבי  מרכז 

במאה ה-7 ומאז הלך ונתדלדל. שדה קרב למלחמות בין הצלבנים למוסלמים ובין הממלוכים 

לסלג'וקים. בתקופה העות'ומנית הפך נחלת הסולטן (אדמית אל-ִג'פתִלּכ). ב-1799 היה שדה 

המאה  בסוף  בארץ  היהודי  היישוב  בהתחדש  התורכים.  חילות  ובין  נפוליון  חילות  בין  קרב 

יישובי קבע.  יזרעאל שומם כולו, מכוסה בחלקו ביצות-מארה, וכמעט ללא  ה-19 היה עמק 

השלטונות התורכיים סיכלו ניסיון התיישבות ב-1890. רק בתחילת המאה ה-20 הצליח יהושע 

חנקין לרכוש כברת ארץ ראשונה, שעליה הוקמו מרחביה (1911) ותל-עדשים (1913). במלחמת 

לבין  והגרמנים  התורכים  בין  הפעם   - קרב  שדה  יזרעאל  עמק  שימש  שוב  הראשונה  העולם 

העמק,  מאדמות  גדולים  שטחים  לרכוש  חנקין  יהושע  בידי  עלה  המלחמה  אחרי  הבריטים. 

יזרעאל  ואילך החל עמק  זו  ונהלל במערב. משנה  עין חרוד במזרח  ב-1921  שעליהם הוקמו 

להתפתח ולשגשג. הביצות יובשו, נסללו כבישים, נקדחו בארות מים, ויישובים חדשים הוקמו 

בו בזה אחר זה.
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בית חיים שטורמן

רקע היסטורי 

שעליהם  רבים,  התיישבותיים  יתרונות  הציע  יזרעאל  עמק    

ניחן  העמק  ה-19.  בסוף המאה  כבר  היישוב  אבות  עמדו 

בשטחי אדמה נרחבים הראויים לעיבוד ועשירים במקורות 

 - ונמצא בבעלות של מספר מצומצם של אפנדים  מים 

איפשרו  אלה  תנאים  קרקעותיו.  רכישת  על  שהקל  דבר 

יישובים בודדים  התיישבות רחבת ממדים ולא רק הקמת 

ונפרדים זה מזה. העמק היה דרך הרוחב המרכזית בארץ, 

ונסללה בו מסילת ברזל כבר בתקופה העות׳מאנית, היא 

רכבת העמק. 

יהושע חנקין ניסה לרכוש את קרקעות עמק יזרעאל עוד    

גם  גילה  רוטשילד  הברון  ה-19.  המאה  של  ה-90  בשנות 

הוא עניין בקרקעות עמק יזרעאל, אבל מלחמת העולם 

הראשונה עיכבה את תוכניות הפיתוח בעמק. רק ב-1920 

 1922-1921 יהושע חנקין את אדמות העמק. בשנים  גאל 

הוקמו בעמק שישה יישובים בשלושה גושים: גוש נוריס 

חרוד  בעמק  גניגר.  וגוש  מע׳לול  גוש  חרוד)  (עמק 

התיישב הקיבוץ הגדול הראשון, עין חרוד, פרי חזונו של 

שלמה לביא ופרי שאיפתם של אנשי גדוד העבודה על 

שם יוסף טרומפלדור. אנשי הגדוד הקימו תחילה את עין 

חרוד ומיד לאחר מכן את תל יוסף, שניהם ב-1921. לצד 

קיבוצים אלה הוקמו הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר 

בגוש  וחפציבה.  גבע  והקבוצות  יחזקאל  כפר   - השני  העובדים  בית אלפא, מושב   - בעמק 

מע׳לול קם מושב העובדים הראשון, נהלל.

וקורדיסטאן,  מרוקו  יוצאי  תענך.  חבל  יושב  ההמונית,  העלייה  של  בואה  עם  ה-50,  בשנות    

לצד יוצאי פולין ותוניסיה, היו לחקלאים בחבל ארץ חדש-ישן זה. חבל תענך היה אחד משני 

האזורים (לצד חבל לכיש) שתוכננו מראש כחבל התיישבותי שלם.

חיים שטורמן, שעל שמו נקרא בית שטורמן, היה מראשוני ״השומר״ ומבוני קיבוץ עין חרוד.    

היה אחראי על הגנת האזור ועל הקשרים עם הערבים, ואף פעל עם אורד וינגייט, ״הידיד״. הוא 

נהרג בעמק בית שאן ב-1938, כאשר מכוניתו עלתה על מוקש שהטמינו אנשי כנופייה ערבית. 

בנו משה, שהיה פעיל בהגנה ומראשוני הפלמ״ח, נפל ב-1948 בקרב בעמק בית שאן. בנו של 

משה, חיים, לוחם הקומנדו הימי, נהרג במלחמת ההתשה (1969), ונכד נוסף, אמיר ברין, נפל 

ב-1970 בסיני.

חיים שטורמן

יהושע חנקין
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המוזיאון   

בית שטורמן נוסד ב-1941. כמוזיאון אזורי הוא מציג את ההיבטים השונים של החיים בעמק    

ימינו, ההגנה על האזור  ועד  וארכיאולוגיה, ההתיישבות מימי הקדמונים  יזרעאל, היסטוריה 

בתקופת היישוב, מקורות המים, אתנוגרפיה, החי והצומח. תצוגת בעלי החיים היא מן העשירות 

הרומאית.  מהתקופה  מיל  אבני   75 וביניהם  חשובים,  מוצגים  הארכיאולוגיה  באוסף  בארץ. 

באוסף ההגנה כלי נשק נדירים. בעיות המים מומחשות בעזרת מערכת אורות מיוחדת. כמו כן 

יש אוסף עשיר של מאובנים.

אולם במוזיאון מוקדש לחיים שטורמן ולמשפחתו, ובו מוקרן סרט וידיאו על האזור. במוזיאון    

ספרייה בת 8,000 כרכים וכן ארכיונים בנושאים אלה: בבית שטורמן והאזור; אגודת המים; 

אוצר המפות; הקואופרטיב להובלה; עיתונות, ארכיון תצלומים. בגלריה של המוזיאון מוצגות 

תערוכות מתחלפות. המוזיאון מקיים תוכניות העשרה, הפעלות וסדנאות לתלמידים, הרצאות, 

ימי עיון, סמינרים והשתלמויות למורים ולגננות.

ניתן להזמין יום סדנה במגוון נושאי טבע והיסטוריה של העמק.   

כתובת המוזיאון: ליד קיבוצי עין חרוד   

כתובת למכתבים: בית שטורמן, מתנ״ס גלבוע, ד״נ גלבוע 18120   

טלפון: 04-6533284   

פקס: 04-6532751   

הדרכה: לקבוצות בלבד בתיאום מראש בשפות עברית, אנגלית, גרמנית ורוסית.   

כג באלול תשס"א (2001) - קריסת מרכז הסחר העולמי - "מגדלי התאומים" ותחילתה של המיתקפה 

הגדולה בהיסטוריה. 

חטפו  אל-קעידה  ארגון  חברי   - מתאבדים  טרוריסטים   19  - ה-11.9.2001  של  בבוקרו    

ארבעה מטוסים בטיסות פנים ארציות בתוך ארצות-הברית והשתמשו בהם כפצצות חיות. 

הטרוריסטים שהיו מאומנים בטיסה פרצו לתאי הטייס והטיסו בעצמם את המטוסים לתוך 

יעדים שונים - שניים מביניהם לתוך מגדלי התאומים בניו-יורק, הפנטגון בוושינגטון די.סי. 

- עיר הבירה של ארה"ב, והרביעי התרסק בשדה בפנסילבניה בדרך לגבעת הקפיטול ולבית 

הלבן, תוך שהנוסעים נאבקים איתם.

  

מדליית זיכרון שהנפיקה מדינת ישראל לזכר פיגועי 11 בספטמבר
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ישראלים.  ארבעה  היו  ההרוגים  בין  אלו.  בפיגועים  נהרגו  אומות  מעשרות  אנשים  כ-3,000    

החוטפים ממצרים ומערב-הסעודית שהוכשרו על ידי ארגון "אל-קעידה" של אוסמה בן לאדן 

תיכננו לנפץ את סמלי הכוח הכלכלי והצבאי בארצות-הברית.

בטרור  חורמה  מלחמת  על   - בוש  ג'ורג'   - ארצות-הברית  נשיא  הכריז  הפיגועים  בעיקבות    

העולמי, וארה"ב הכריזה על פרס של 25 מיליון דולר למי שיסייע ללכוד את בן לאדן. 

נוספות  מערביות  מדינות  של  קואליציה  עם  יחד  ארצות-הברית  כוחות  פלשו  חודש  כעבור    

בניסן  ב-כח  לאחרונה,  לאל-קעידה.  חסות  שנתן  הטליבאן  שלטון  את  והפילו  לאפגניסטאן 

תשע"א (2011) אוסמה בן לאדן חוסל באחוזתו בפקיסטאן, לאחר פעילות נועזת של יחידה 

על  רגיש  חומר  במחשבים  גילו  באחוזה  הים".  "אריות   - האמריקאי  הים  חיל  של  מובחרת 

תוכניותיו של האירגון בעתיד, אך הרעיונות הארסיים של אל-קעידה עוברים באינטרנט וקשה 

לאתר את האשמים. עד כה כוחות הקואליציה עזרו לצבא האפגאני להקים ממשלה ולייצב 

את המדינה.

ביולי 2004 התקיים טקס הנחת אבן פינה באתר מגדלי התאומים. לבניין ההחדש שייבנה על    

הריסותיהם נחקק על האבן "נושאים ברוח החירות". 

 - הברית  בארצות  ביותר  הגבוה  הבניין  להיות  צפוי  העולמי  הסחר  מרכז  או  החירות  מגדל    

1776 רגל (541.3 מטר), שהיא שנת העצמאות של ארה"ב. בראש המגדל תוצב אנטנה ענקית, 

כשאלומת אור תוקרן ממנה לזכר הניספים בפיגועים ולסמל של חופש וחירות הנצחיים. מועד 

חנוכת הפרויקט צפוי להיות בשנת 2012.
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חודש תשרי
שמותיו של החודש

השם תשרי אינו עברי, אלא גלגול בהגייה עברית של השם הבבלי - תישריתום, שפירושו להתחיל מבראשית, 

והוא מן השמות של החודשים שהעלום עולי בבל. כך, למשל, תירגם אונקלוס את המילים "ראה החיתי" 

- "חזי שריתי".

מזלו של החודש - מאזניים

מזלו של חודש תשרי, מאזניים, בא ללמדנו כי בעשרת ימי תשובה, ימי הדין, שוקלים 

בבית דין של מעלה את מעשיהם של בני האדם, שופטים במאזני צדק את פועלם של כל 

ברייה, אומה ולשון, וחורצים את גזר דינו של היקום כולו. כפי שאמר איוב לפני הקב"ה 

בעצם יום ראש השנה: "ישקלני במאזני צדק וֵידע אלו-ה ֻתמתי" (איוב לא, ו).

עוד מרמזים לנו המאזניים על בריאת העולם, שהכל נעשה בידי הקב"ה במחשבה תחילה, במידה, במאזני 

צדק ובשיקול הדעת.

שתי הבנות אלו שבמאזניים קשורות הן זו בזו, שכן כך אנו דורשים: ברא הקב"ה את עולמו במאזניים 

עולמי.  על  בידך הדבר לשמור  ושקול. אמר הקב"ה לאדם:  עולם שהוא מאוזן  לבריותיו  והתקין  ובפלך, 

גוזרני עליך שלא תטה את כפות המאזניים מן האור אל החושך ומן הטוב אל הרע.

חכמי הסוד מגלים כי במילה מאזניים חבויה גם המילה אוזניים, מ-אוזניים, ללמדנו שמעשיו של האדם 

והתנהגותו תלויים מאוד באוזניים.

בבוא יום הדין, כאשר ידונו וישקלו את מעשיו של אדם במאזניים של מעלה, יבקשו לדעת אם נתן את לבו 

למה ששמע בהר סיני במו אוזניו.

לאוזן חלק חשוב בטהרה ובענישה. בטהרת הכוהנים התורה מצווה "ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתת 

על תנוך אוזן אהרן ועל תנוך אוזן בניו הימנית" (שמות כט, כ); ובטהרת המצורע ציוותה התורה: "ומיתר 

השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית" (ויקרא יד, יז).

את אוזנו של עבד עברי המסרב לצאת לחופשי יש לרצוע במרצע, כפי שנאמר: "...והגישו אל הדלת או אל 

המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם".

"אמר רבי יוחנן בן זכאי: אוזן זאת ששמעה על הר סיני 'לא תגנוב', והלך וגנב, תירצע... אוזן ששמעה על 

הר סיני 'לי בני ישראל עבדים', והלך וקנה אדון לעצמו, תירצע".

אמור מעתה: שתי כפות המאזניים קיימות גם אצל כל אדם. על האדם להאזין תמיד לדבר ה', בתורתו 

שבכתב ושבעל-פה, ומתוך כך לאזן את דרכיו ולדעת מה טוב ומה רע.
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אירועים 
א-ב תשרי - ראש השנה. 

ראש השנה הוא החג היחיד שחל בראש חודש (א תשרי) ונמשך יומיים רצופים, אך שני 

ימים אלה נחשבים למעשה ליום אחד ארוך - בארמית "יומא אריכתא".

ראש השנה נחשב ליום הדין הכללי לכל העולם שבו הקב"ה דן ושופט את כל באי עולם 

ומכאן חשיבותו.

עשרת הימים - מראש השנה עד יום הכיפורים - נקראים עשרת ימי תשובה. יש המכנים 

חגנו"  ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  הפסוק  פי  על  לעשור,  כסה  בין   - התקופה  את 

(תהלים פא:ד).

ג תשרי - צום גדליה. 

לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, ובארץ-ישראל נשארו מעט אנשים שהיוו 

בן  גדליהו  את  בבל  מלך  הפקיד  האלה  האנשים  על  ויוגבים.  איכרים   - העם  דלת  את 

אחיקם. גדליהו ריכז את כל היושבים בציון וניסה לשקם את החיים בארץ-ישראל ובתוך 

כך לעורר את התקווה לחידוש המלוכה בארץ.

עמון  בקרב מלך  לצנינים  היו  היהודים  ובקרב  בבל,  בעיני מלך  גדליהו  של  מעמדו הרם 

המלוכה  מזרע  נתניה  בן  ישמעאל  את  שלח  הוא  יהודה,  בשארית  צרה  הייתה  שעינו 

בבל  מלך  מנקמת  חששו  בארץ  היהודים  הרצח,  בעיקבות  גדליהו.  את  לרצוח  ביהודה 

יום  נקבע  לפיכך  שוממה  נותרה  והארץ  הפליטה  שארית  נתפזרה  וכך  למצרים,  וברחו 

צום, המבטא את פיזור שארית הפליטה שנותרה ביהודה (ליתר פרטים, ראה ספר מלכים 

ב:כה, כו-כח, ירמיהו, פרקים מא-מב).

י תשרי - יום הכיפורים. 

ופחד  יום של חרדה  זהו   - פנים. מצד אחד  לו שתי  מיוחד שיש  יום  הוא  יום הכיפורים 

מגזר הדין ומצד שני - זהו יום של תקווה והבטחה לסליחה ולמחילה. יום הכיפורים אינו 

מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ללא בקשת סליחה ופיוס. על פי המסורת היהודית אנו 

מתעלים ביום זה מכול הצרכים הגופניים - אכילה, שתייה, רחיצה וגם מפעולות רגילות 

אחרות ומקדישים את כל שעות היום לתפילה בבית הכנסת ולחשבון הנפש.

י תשרי תשל"ד (1973) - מלחמת יום הכיפורים.

ישראל  מדינת  שידעה  הקשות  אחת  הייתה  תשל"ד  הכיפורים  ביום  שפרצה  המלחמה 

מעודה.

כוחות גדולים של צבאות מצרים וסוריה פרצו את קווי ההגנה הישראליים בתעלת סואץ 
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התהפך  מהרה  עד  אך  הישגים,  האויב  לכוחות  היו  ימים  מספר  במשך  הגולן.  וברמת 

הגלגל: הסורים נהדפו מכל רמת הגולן וכוחות צה"ל כבשו מובלעת בתחום סוריה; ואילו 

בחזית הדרום - על אף האחיזה המצרית ברוב קו המוצבים הישראליים - הצליחו כוחות 

ארמייה  ולכתר  לתעלה  ממערב  גדול  שטח  במצרים  לכבוש  התעלה,  את  לחצות  צה"ל 

מצרית שלימה ממזרח לה.

שבהתקפה  ההפתעה  בשל  בצל  הושמו  כשלעצמם,  גדולים  הישראליים,  ההישגים 

מ-2,500  יותר  הגדול:  הנפגעים  ומספר  רבים  בתחומים  המוכנות  אי  המצרית-סורית, 

ועדת  מסקנות  לנוכח  ובעיקר  המלחמה,  אחרי  שבויים.  ו-300  פצועים   7,500 הרוגים, 

חקירה בראשות השופט אגרנט, חלו שינויים גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

הוחזר  במלחמה,  נכבש  המזח  כשמוצב  שלל  שנלקח  התורה  ספר  תש"ס,  בתמוז  ב-ד 

ו-37 מחייליו נפלו  לישראל. מוצב המזח היה אחרון המוצבים שנכבש על ידי המצרים. 

בשבי.

מפקד המוצב סיפר "החלטנו לקחת את הספר בשבי כי חשבנו שהוא ישמור עלינו".

(על פי "50 על 50", מאתיים אירועים וציוני דרך תש"ח-תשנ"ו, מרדכי נאור)

טו-כא בתשרי - חג הסוכות. 

זכר לסוכות שישבו בהם בני ישראל במדבר - לחז"ל שתי דעות על כך:

הסוכות הן לזכר ענני הכבוד שהגנו על בני ישראל במדבר. א)  

ניסים  ביציאתם ממצרים הלכו בני ישראל במדבר בארץ לא זרועה, ואירעו להם  ב)  

בסוכות  וישבו  דבר,  חסרו  ולא  בלו  לא  בגדיהם  מים,  באר  שליו,  מן,   - תמידיים 

שעשו להגן עליהם מתנאי מזג האוויר (על פי "כד הקמח").

יש המסבירים הסוכות הם סוכות שבהם ישבו בני ישראל בעת שכבשו בארץ כדי להזכיר 

הוציאנו  ויעקב, אלא הקב"ה  יצחק  יושבים בארץ מאז אבותינו אברהם,  אנו  לנו שאין 

ממצרים ונתן לנו את הארץ (על פי "הרוקח").

כב בתשרי - שמיני עצרת. 

הוא חג בפני עצמו ולא המשך של חג הסוכות. המדרש נותן טעם לשם שמיני עצרת: אמר 

ימים.  וכך  לכך  לסעודה  בניו  את  שהזמין  כמלך  אצלי.  אתכם  עצרתי  לישראל:  הקב"ה 

כיון שהגיע זמנם ללכת אמר: בניי - בבקשה מכם עיצרו עמי עוד יום, קשה עלי פרידתכם 

(על פי מדרש רבה).
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כא בתשרי תרס"ח (1907) - נוסד ארגון "השומר" (הסבא של צה"ל).  

בקבוצת  הייתה  "השומר"  של  ראשיתו 

חלוצים אשר הקימה בשנת 1907 ביפו ארגון 

שם  על  גיורא",  "בר  בשם  לשמירה  חשאי 

אחרון מגיני ירושלים בתקופת המרד הגדול 

דגלם חרטו את הסיסמה  ועל  נגד הרומאים 

יהודה  ואש  בדם  נפלה  יהודה  ואש  "בדם 

תקום". ראשית דרכם הייתה בחוות סג'רה. 

עם התרחבות המעגל הקימו בשנת 1907 בכפר תבור (מסחה) את אגודת השומר - הצורה 

הליגלית של המסדר החשאי "בר גיורא". מטרות האגודה היו להקים ארגון ארצי של כוח 

לוחם עברי בקרב היישוב החדש בארץ-ישראל, אשר נועד לכיבוש עבודה ושמירה עברית 

ולהגנה על החיים והרכוש, מיזוג חיי השמירה וההגנה עם חיי עבודה והתיישבות. אנשי 

השומר ביקשו ליצור חברה המבוססת על צדק ושוויון בארץ-ישראל עצמאית המשוחררת 

משלטון זרים. הם ניסו להשתלב בנוף ארץ-ישראל ותושביה ולהתקרב לאורח חייהם של 

טיפוחיו  בן  "הרועה"  טובה.  שכנות  יחסי  ולקשור  ומנהגיהם  שפתם  הערביים,  השכנים 

גידול הצאן מהבדואים. הרועה הנמצא כל היום בשדה שימש  של "השומר" למד תורת 

הראשונה  העולם  מלחמת  בפרוץ  בסביבה.  למתרחש  ער  ביטחון,  לצורכי  כסייר  גם 

בשנת 1914, התנדבו חברי השומר בחלקם ליחידות הצבא התורכי מחד גיסא, והעלימו 

גדוד ה-40  והקמת  כניסת הבריטים לארץ-ישראל  עם  גיסא.  נשק ממחנות צבא מאידך 

הארצישראלי התנדבו רבים מחברי האגודה לגדוד. בחודש יוני 1920 "השומר" תרם את 

חלקו לייסד את "ההגנה" בכינרת אך חלק מחבריו המשיכו לפעול באופן עצמאי. הם אף 

רכשו והבריחו נשק מאירופה לצורכי המדינה שבדרך.

כדאי לבקר במוזיאון "בית השומר" בקיבוץ כפר גלעדי. לפרטים נא להתקשר להדרכה 

בטל' 04-6941565, פקס' 04-6951505.

עמותת השומר החדש הוקמה בשנת 2007 על ידי קבוצת פעילים אוהבי הארץ בראשות 

יואל זילברמן ואון ריפמן במטרה להשיב את האומץ לחקלאים ולבוקרים ולכלל אזרחי 

המדינה. העמותה ממשיכה את דרכה של תנועת "השומר" ותפקידה יצירת שינוי תודעתי 

ואסטרטגי בחברה הישראלית. חיזוק הקשר-שנחלש-לאדמה ולקרקע בישראל והעצמת 

חשיבות החזקת הקרקעות בשטחים הפתוחים בגליל ובנגב, תוך חידוש הרעיון הציוני. 

ידי  על  להגנת המשקים שמאויישים  ידי הקמת מצפי שמירה  על  יישום הרעיון מתבצע 

מתנדבים ותלמידי תוכנית המנהיגות, כינון פעילויות חניכויות-ערכיות, הפעלת תוכנית 

מנהיגות והגברת מודעות הציבור בנושא.

www.shomer.israel.org לפרטים נוספים אפשר לפנות לאתר
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ל בתשרי (2001) - יום הירצחו של רחבעם זאבי הי"ד. 

(גנדי)  כיממה לאחר שהגיש את מכתב ההתפטרות מהממשלה נרצח השר רחבעם זאבי 

ושהו  הצליחו  הרוצחים  החזית העממית.  אנשי  היו  הרוצחים  בירושלים.  הייאט  במלון 

הושג  מגן"  "חומת  ובתום מבצע  עראפאת  יאסר  במוקטעה ברמאללה  תחת חסותו של 

יריחו בפיקוח צוות סוהרים בריטי ואמריקני. ב-4  יועברו לכלא  הסכם שבמסגרתו הם 

עזבו המשקיפים את  ניצחון החמאס בבחירות למועצה המחוקקת,  2004, לאחר  במרס 

הכלא וצה"ל לכד את האחראים לרצח שהובאו למשפט בישראל.

הוא  ומרחביה.  שטחיה  כל  על  ישראל  ארץ  גדול.  ארץ-ישראל  אוהב  היה  זאבי  רחבעם 

ונערץ על  אהב ללמוד את התנ"ך - למרות שדמותו הייתה שנויה במחלוקת. היה אהוב 

נאמנותו  ובשל  ויושרו  הגינותו  ישראל. בשל  ועם  ידי רבים בשל מסירותו לארץ-ישראל 

כביש  נקרא  שמו  על  והנעדרים.  השבויים  למען  ופעילותו  דאגתו  היו  כן  כמו  לחבריו. 

בבקעה "דרך גנדי". ביולי 2005 קיבלה הכנסת את החוק להנצחת זיכרו של רחבעם זאבי.

www.gandi.org.il לפרטים נוספים על רחבעם זאבי ז"ל באתר
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חידון אלול התשע"א
לא ייאמן, איך חלפה עוד שנה שלמה!

אנא, זהו את כל הרמזים המסומנים בכוכבית. העונים נכונה יזכו בפרס מהאגף לתרבות תורנית.

הערבים העידו, כי שפע המים שבמקום הוא מקור קללה ולא ברכה.

הגרמנים, שגם הם ניסו כוחם - נסו על נפשם. 

אבל בעלי הֶגנים של קשיות עורף לא מוכנים לשמוע. 

אמנם כן, הרופא, ששמו* מונצח בין העיר הירוקה* 

ובין הגבעה הקרויה על שם אשתו* של הקונה המזוקן הידוע*,

מוזמן על ידי העקשנים לתת חוות דעת. והוא, "יודע עם מי יש לו עסק",

מספר להם על המחלה, המכה כל מי שבא בתחומיה,

ומסיים בהצהרה שהוא מכיר את מזמיניו וכי הם יעשו בדיוק נמרץ ההיפך מעצתו. 

הם מקימים יישוב*, השונה מקודמיו באשר לשיתוף הכלכלי. 

עבודה עצמית ועזרה הדדית היו הקו המנחה. 

ביישוב זה נבטו כמה וכמה אישים* שעשו לביטחון ישראל, מי הוא גואל האדמות הללו. 

הוא הוקם בחודש אלול לפני תשעים שנה. 

המשפחה*, שמוטות כנפיה הכלכליות כיסו מרחבי תבל, סייעה בתחילה, 

באמצעות אחד מבניה* לבניינה של ארץ ישראל המתחדשת. 

אבל הקו היה לא לנדבות! אלא סיוע כספי והדרכה 

באשר לשימושו בקידום הבניין והעשייה. היו אמנם מתיישבים שלא אהבו זאת, 

וגם מרד פרץ ביישוב ידוע*. אבל, הפיקוח הצמוד כונן מערכת כלכלית הגיונית, מפוקחת ומפוכחת.

 ונחזור לאותה משפחה. קמה המדינה, וכוננה את מוסדותיה, 

והבניין שנועד לבית מחוקקיה* נבנה בחודש זה, שנה לפני מלחמת ששת הימים. 

מי המשפחה, ומה עוד תרומותיה*. נסתפק במבנים ממלכתיים למדינתו?

בדרך האתרים - מס' 41

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                                 

ארץ הולכת ונבנית. הרבה-הרבה אהבה ואידאולוגיות מושקעות בה.

ובמקום שיש אהבה - נאהב זאת או לאו - יש גם שנאה. 

יישוב ישן, גם אם לא כולו, מתייצב אל מול יישוב חדש. 

והמלחמה, לעיתים עזה עד מאוד. הוא בא*, כשבו מאגר עצום של הרגשת שליחות,

המונעת על ידי הבנת השונה והאחר ואהבה. הוא אמור להיות הגשר בין הישן לחדש. 

הוא אמור להיות הֶקֶשב החיוני כל כך. קשה הייתה הדרך ומהמורות רבות בה. 

הוא הרואה*, והוא גם בעל האורות*. בחודש זה חזר לגנזי מרומים. 

היש מי שיזכיר לנו יישוב*, ספרים* ומוסדות* הקשורים בשמו?

הנכדה לרב של יהודי קייב, אוקראינה, בסך הכל עשתה דרכה לאיטליה, 

ועצרה לזמן קצר בארצנו בתחילת המאה הקודמת. אבל, רבות מחשבות, 

כבר אמרנו? בארץ הזאת נשמתה מתקשרת והיא אוהבת האדמה, 

עודרת בעברית ומעלה מיכמנים. פניני שירה. השחפת מכה בה, 

והיא שנולדה בחודש זה לפני 121 שנה, נקטפת כשהיא בת 41 בלבד. התכירוה?

הוא לא חסר דבר, ובכל זאת עלה לארץ, באותה שנה שבה עלה ה"עבד לעם הקודש", והוא בן 48.

חסיד גדול היה הוא לאידיאליסט הגדול ברוסיה*, שהגה הערצה ליהדות, 

נטש את הונו שלו ופרש לחיי רוח ופרישות.

עם הגיעו לארץ פנה לעבודת כפיים, כשגילו ומצבו הפיזי לא במצב האידיאלי לכך.

האמין בעבודת האדמה, בחיי הטבע ובטוהר מוסרי, והיה למגדל אור לחלוצים בני דורו. 

שמותיו הפרטיים משמרים את הכהן הראשון של עמנו* והשני את שמו של המלך השני של עמנו*. 

על שמו תנועת נוער*, ובאיזור שבו עבד, בלי מיזוג אוויר, עד יומו האחרון, הוקם מוסד הנושא את שמו*.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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חומר עיוני למדריכה

1. "לפני ה' תטהרו" / ד"ר אברהם גוטליב

יום הכיפורים, אנו אומרים לפני תפילת העמידה את הפסוק בפרשת אחרי מות  בתפילת ערבית של ליל 

(ויקרא טז, ל), המזכיר את מהותו של היום:

ְטָהרּו." "בי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' ּתִ

מועדים  התורה  על  אש  ִאְמֵרי  בחיבורו  טאוב,  אליהו  שמואל  רבי  ממודז'יץ.  האדמו"ר  מקשה  כך  על 

וליקוטים, (מודיעין עילית תשס"ו, כרך ב, ענייני יום הכיפורים, עמ' תפז):

"לכאורה, אם ביום הזה יכפר עליכם ועיצומו של יום מכפר, למה צריך עוד לפני ה' תטהרו?"

החינוכי-ערכי  הֶמסר  מהו  היא  שהשאלה  כך,  האדם.  בטהרת  צורך  עוד  אין  מכפר,  שה'  לאחר  לכאורה, 

שבסיומת: "לפני ה' תטהרו"?

מבאר הִאְמֵרי אש:

"ופירשו בספרים הקדושים, דאף כי עיצומו של יום מכפר על עבירות שבין אדם למקום, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה 
[לדעת רבי, בסוף פרק ראשון במסכת שבועות], ברם ודאי שפיר דמי לבוא ההאי יומא טהורים וזכים מן החטא לאחר שעשו 
תשובה. וזהו, הגם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, בין תעשו תשובה, בין לא תעשו תשובה, מכל מקום - לפני ה' תטהרו, 

דהיותר מעולה, שבאים לפני ה' זכים טהורים נקיים מכל רבב."

למרות שעיצומו של יום מכפר על עבירות שבין אדם למקום, בכל מקרה, יש בכך מעלה גדולה ביום זה, 

להיות טהורים וזכים לאחר עשיית תשובה כפי שמודגש בפסוק שלפנינו.

ממשיך האמרי אש ואומר, שיש מעלה נוספת למיטהר:

'ויש להוסיף דאף חלוק [=טעון בירור]. עניין הכפרה דהנה אמר רבי אליעזר בן יעקב (אבות ד, יא): "העושה מצווה אחת - קונה 
לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת - קונה לו קטיגור אחד"? ואפשר לומר לענייננו, דמה שעיצומו של יום מכפר על החטא 
בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, זהו לגבי הכפרה על החטא (גרידא = עצמו). אולם עדיין לא בטל הקטיגור שקנה לעצמו 
במעשה העבירה ונשאר הרושם. מה שאין כן, בעושה תשובה ומטהר עצמו לפניו, בזה גורם, שלא רק מתכפר לו גוף מעשה 

העבירה, אלא אף הקטיגור ייבטל ולא נשאר שום רושם ממעשה העבירה."

מי שעושה תשובה ומתחרט על עשייתו ומקבל עליו התנהגות חיובית לעתיד, מטהר עצמו בכך שגם הקיטרוג 

של הקטיגור סר ממנו ומתבטל כלא היה.
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מסיים האמרי אש דבריו בביאור פסוקנו:

"'זהו, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, אתכם דייקא (= דווקא), כי יום זה הוא יום סליחה ומחילה על מעשיכם הרעים דייקא, 
אבל מכל חטאתיכם, כדי לבטל הקטירוג הנברא מכל חטא ועוון, בשביל כן לפני ה' תטהרו, על ידי תשובה ומעשים טובים, כי רק 

בתשובה מאהבה, זדונות נעשות לו הזכויות
  "לפני ה' תטהרו" - תשובה ומעשים טובים הם הנחוצים לאדם, לתיקון נפשו.

(יומא פו, ע"א)

2. "במזל מאזניים" - "קראוהו בהיותו קרוב" / ליקט שמעון בן יוסף
"והשיב לב אבות על בנים" - המתפלל מול שריד מקדשנו, נענה מקירות לב הכותל ורואה עין בעין 

ישועות ונפלאות.

מעשה שסיפר לנו הרב גץ זצ"ל, רב הכותל.

באחד הימים שמעתי קול בכי קורע לב בכותל, לבי אמר לי, יש עניין מיוחד. ניגשתי וראיתי יהודי 

אוחז מעטפה והוא חצי מעולף, מלא רגש.

על גבי המעטפה כתוב באנגלית: "אני רוצה לראות את הוריי"

ישבתי איתו, לחזק רוחו ולשמוע דבריו.

לאחר שנרגע, סיפר: אני גר באמריקה, בני הצטרף לכת ביטניקים הודים, והחל נודד בעולם, זמן רב 

אין אות חיים ממנו.

יצאנו לחפש ברחבי ארה"ב, במזרח הרחוק - ואין!

אמרו, כי בני נראה לאחרונה בישראל, טסנו מיד, משדה התעופה והגעתי לכותל כדי להתפלל שאמצא 

את בני.

במהלך התפילה והבכי, בדרך נס נתקלתי במעטפה, הטמונה בין אבני הכותל שמשכה את עיני, כמעט 

התעלפתי - שם בני וכתובתו כתובים במעטפה - לא יאומן - התברר כי בני קיבל מכתב מחבר - וכאן בכותל 

.("I Want to see my Parents") "כתב על גבי המעטפה את בקשתו "אני רוצה לראות את הוריי

גילוי משמים, אם זה לא נס, איני יודע מהו?

למחרת המשיך הרב וסיפר, כי האב ובנו באו מאושרים להודות לה', בכותל.

על הזכות באיחוד משפחות מחדש - יש אבנים עם לב זהב.

ראינו עין בעין, כי אבא תמיד קרוב לילדיו וכיצד הוא טווה את סדרי החיים - בנסתר ובגלוי.
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א. מדיני הימים הנוראים
ראש השנה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות.

שלוש דרכים, מונים מקורותינו,כדי לזכות בדין: תשובה, תפילה וצדקה.

התשובה הזאת מועילה רק לעבירות שבין אדם למקום. על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים 

מכפר, עד שיפייס את חברו. ויהא אדם מוחל לחברו בלב שלם.

תוקעים תקיעה, אחריה שברים- בשופר.  לתקוע  תפילת שחרית  לאחר  בוקר  בכל  באלול מתחילים  מ-א 

תרועה ואחריהם עוד תקיעה, והיינו תשר"ת. תוקעים בכל בוקר, עד ערב ראש השנה.

מקור המנהג הוא בזה שכשעלה משה להר סיני בפעם השנייה בר"ח אלול לקבל לוחות שניים - תקעו בשופר 

במחנה להודיע שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. לפיכך יש בה בתקיעה זו משום זיכרון, להודיע שכבר שבו 

בני ישראל מחטא העגל ונתכפר להם, וניתנו להם ברצון הלוחות השניים לסוף ארבעים יום.

אולם מעבר לזה, השופר בא לעורר את העם לשוב בתשובה לקראת הימים הנוראים, ימי הדין של חודש 

תשרי, וכפי שהרמב"ם אומר: "עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם".

השופר בא גם לסנגר על עם ישראל לקראת משפטם, לספר זכות אבות, זכות אברהם, שהיה מוכן לעקוד את 

בנו במצוות ה'. כבר כתב המגיד מדובנא כי בזמן שהיינו בעיר אלוהינו הר קודשו היו לנו כלי הצלה רבים: 

בית המקדש והמזבח וקורבנות והכהן הגדול וסנהדרין, והיה לבנו סמוך ובטוח בהם. לא כן עתה, כאשר 

מכל כלי ההצלה הרבים לא נשאר לנו אלא השופר הדל הזה.

נוסף על כך, מא אלול ועד הושענא רבא נוהגים להוסיף בסוף תפילת שחרית, וכן בסוף תפילת ערבית (ולפי 

מנהג האר"י בסוף מנחה), את מזמור כז בתהלים - "לדוד ה' אורי וישעי".

תכלית אמירת פרק זה גם היא לעורר לתשובה ולומר שהבוטח בקב"ה אין לו ממי לירא ושההולך בדרכי 

התורה אין לו ממה לפחד, כמו שכתוב "ה' מעוז חיי ממי אפחד".

תפילות  הן  הסליחות  סליחות.  אלול  בחודש  לומר  המנהג  בישראל  התפשט  בבל  גאוני  תקנת  בעיקבות 

מיוחדות לבקשת רחמים וסליחה, שעיקרן פסוקי רחמים מן התורה, י"ג מידות, "א-ל מלך יושב על כיסא 

רחמים" ופסוקים ופיוטים מיוחדים. הסליחות נאמרות בהשכמת הבוקר, או לאחר חצות הלילה.

"ובחדש  ככתוב:  תרועה"  "יום  נקרא  שמו  ועל  שופר,  תקיעת  במצוות  הוא  השנה  בראש  המצווה  עיקר 

השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. יום תרועה יהיה לכם" (במדבר 

כט, א).  אם ראש השנה חל ביום חול תוקעים בשופר, ואם הוא חל בשבת, אין תוקעים בשופר אלא רק 

דינים
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מזכירים את השופר בתפילות, כנאמר: "בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא 

קדש" (ויקרא כג, כה) ותוקעים בשופר למחרת.

מצוות ומנהגים נוספים בראש השנה נותנים ביטוי למהותו של היום (אכילת מאכלים סמליים, תשליך, 

המלך  (כגון  היום  קדושת  מוזכרים  שבהם  בתפילה  שמוסיפים  ובקטעים  טובה)  לשנה  ואיחולים  ברכות 

הקדוש, זכרנו, מי כמוך, ובספר החיים וכו').

יום הכיפורים
יום הכיפורים הוא היום הקדוש והמקודש ביותר בעם ישראל כפי שמכונה - שבת שבתון. ביום זה מרגיש 

כל יהודי את ייחודו של עם ישראל. העם כולו שובת ממלאכה ומרבית היום שוהים בבית-הכנסת בתפילות 

ובתחנונים למען שיזכו בדין.

ביום הכיפורים אנו מענים את נפשותינו. לא אוכלים ושותים, לא רוחצים, לא סכים בשמן ותמרוקים, לא 

נועלים נעלי עור ולא מקיימים יחסי אישות (חמשת העינויים) ומגיעים להתעוררות רוחנית נעלה.

כשבית  הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  של  מתפילתו  שריד  הוידוי,  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 

המקדש היה קיים. אחרי חורבן הבית קבעו חז"ל שעל כל אדם מישראל להתוודות. 

כמעט  הצום  חולשת  המתפללים.  בקרב  מיוחדת  להתרגשות  המביאה  נעילה,  בתפילת  לשיאו  מגיע  היום 

חולפת והציבור עומד על רגליו ואומר את הפיוטים ברגש ובקול רם.

מרגיש  יהודי  כל  הקדוש  היום  ובתום  בירושלים",  הבאה  "לשנה  ובשירת  שופר  בתקיעת  מסתיים  הצום 

כאילו אבן כבדה נגולה ממנו ופשעיו נמחו.
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ב. מדיני חג הסוכות
בחג הסוכות אנו מצווים לשבת בסוכה שבעה ימים.

גובה הסוכה צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים ולא יותר מעשרים אמה. רוחב הסוכה צריך להיות   �
לא פחות משבעה טפחים על שבעה טפחים (בערך 57.2X57.2 ס"מ) (על פי רא"ח נאה), או 70X70 ס"מ 

(על פי החזון איש).

סוכה חייבת בשלוש דפנות, שיכולות לעמוד בפני רוח מצויה. צריך שהצל יתפוס משטחה יותר מאור   �
השמש (צילתה מרובה מחמתה) ושלא יסתיר את אור הכוכבים בלילה.

�  אין מסככים את הסוכה אלא בדברים שהם גידולי קרקע, אך לא בדברים הנאכלים (פירות וירקות). 
בדרך כלל משתמשים בענפי עצים.

מצוות נוי סוכה היא  לקשט את הסוכה בקישוטים, בכלים נאים ובשבעת המינים שבהם נשתבחה   �
ארץ-ישראל.

בחג הסוכות בערב לאחר צאת הכוכבים כשחוזרים מבית-הכנסת, נכנסים לסוכה מקדשים ומברכים   �
ברכת לישב בסוכה. כמו כן מברכים ברכת שהחיינו. בשאר הימים מברכים רק ברכת לישב בסוכה.

על האדם לאכול ולשתות בסוכתו, ללון בה ולעשות בה את ימי החג (על-פי פירושו של הפסוק "בסכת   �
תשבו שבעת ימים", "תשבו, כעין תדורו").

נוטלים ארבעת המינים: לולב, אתרוג, הדסים וערבות בכל יום מימי החג (חוץ משבת). בפעם הראשונה   �
מברכים ברכת שהחיינו לאחר ברכת על נטילת לולב.

אוגדים את הלולב עם שלושה ענפי הדס לימין שידרתו ושתי ערבות לשמאלו. מחזיקים באתרוג ביד   �
שמאל ובלולב ביד ימין. שידרתו של הלולב צריכה להיות לפחות 32.7 ס"מ (על פי רא"ח נאה) או 40 

ס"מ (על פי החזון איש) והיא צריכה להיות גבוהה טפח מקצה ההדסים והערבות.

אף-על-פי שבכל החגים מצווים אנו על השמחה, בחג האסיף מצווים אנו עליה כפליים.  �

בליל השביעי של חג הסוכות שהוא ליל הושענא רבה יש נוהגים להיות ערים כל הלילה ולעסוק בלימוד   �
התורה ואומרים תיקון ליל הושענא רבה, ובהושענא רבה מקיפים את הבימה שבע פעמים עם הלולב 

ומרבים בתפילות הושענות על המים. לבסוף מניחים את הלולב ומקיימים מנהג נביאים קדום שהוא 

יש המהדרים לקחת ערבות מהודרות כשם  חיבוט חמש ערבות על הקרקע. כמו בארבעת המינים, 

שלוקחים אתרוג והדסים מהודרים כדי לקיים "זה א-לי ואנוהו". לפי המסורת, בהושענא רבה נחתם 

סופית דינו של אדם.

לאחר קיום מנהג חיבוט הערבה שמים את הערבות במקום מכובד.  �
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ג. מדיני שמיני עצרת
בקידוש ליל החג אומרים ברכת שהחיינו ושמיני חג העצרת הזה.  �

בלילה וביום מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים עמם שבע הקפות סביב הבימה   �
ובכל הקפה רוקדים ושרים ואומרים פיוטים בשמחה גדולה.

יש נוהגים לקרוא בתורה בליל שמחת תורה.   �

בקריאת התורה בשחרית קוראים פרשת וזאת הברכה ומעלים את כל הציבור ואף את כל הילדים   �
לברך על התורה (כל הנערים).

קוראים למכובדי הקהילה לסיים ולהתחיל את התורה. המסיים נקרא "חתן תורה" והמתחיל נקרא   �
עלינו  שחביבה  להראות  כדי  ויכולו  פרשת  סוף  עד  מבראשית  לקרוא  ומתחילים  בראשית".  "חתן 

התורה. לפני תפילת המוסף מזכירים את הנשמות בתפילת יזכור.

בתפילת מוסף אומרים תפילת הגשם ומזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם".   �

יש הנוהגים לעשות הקפות שניות במוצאי החג כדי להמשיך את רוח האחדות שאיפיין את ימי החג.  �

תפילה לגשם
בימים אלה של ראש השנה וסוכות, עדיין לא יורד גשם (בדרך כלל), אולם כבר מתחילים לחשוב, לחשוש 

ולנחש מה יעלה בגורל שנה זו בעניין הגשמים שהם כה חשובים, ולכן הנהיגו את תפילת הגשם ביום האחרון 

אחד  בית  נביא  האבות.  בזכות  מים  ברכת  שמבקשים  המים,  על  פיוט  לומר  נוהגים  בתפילה  סוכות.  של 

מתפילה זו:

זכור אב (אברהם) נמשך אחריך כמים

ֵּבַרְכּתֹו כעץ שתול על פלגי מים

גוננתו (הגנת עליו) היצלתו מאש (באור כשדים) וממים (כשאברהם הלך לעקוד את יצחק) 

(יש מדרש המספר שאברהם כמעט טבע בנהר בדרכו, כחלק מהניסיונות שהאל מנסהו) 

דרשתו (ניסית אותו) בזרעו על כל מים. בעבורו אל תמנע מים.
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לוח המודעות מס' 180

תשבץ אלול תשע"א-תשרי תשע"ב / מאת שילה הרשושנים

המלך  שאול  של  חותנו   (1 במאוזן: 
(שמואל א יד); 6 ) אתר בחיפה, בו שוכן 
של  לאוקיינוגרפיה  הלאומי  המכון  כיום 
החברה הממשלתית לחקר ימים ואגמים 
לישראל; 11) עני; 12) עיר קדומה בצפון-

אותה  מזהים  יש  סיני,  חצי-האי  מערב 
יופי;  נוי,   (14 המקראית;  רעמסס  עם 
15) כלי-קצירה ידני; 17) אחת המגילות; 
18) צמחים רעים (איוב לא); 20) מעץ זה 
שנאסר אכלה חוה (פרשת בראשית); 21) 
כותב  מאמין  אדם   (23 ִסכלּות;  ִטפשּות, 
 (26 כופר;   (24 (ר"ת);  דף  בראש  זאת 
המלך;  דוד  אבי   (28 גיאוגרפית;  בליטה 
האחורי  החלק   (30 ברירה;  מילת   (29
אגסי-בר   (33 גיא;   (32 בגוף-האדם; 
הלכה  א  פרק  כלאיים  מסכת  (ירושלמי, 
39) אחד  37) אות באלפבית העברי;  ד); 
אדם  לשם  תוספת   (40 ההדר;  מפירות 
שנפטר (ר"ת); 41) סוג של עוגה (שמואל ב 
ו); 43) אחד מסוגי עלי הפרח; 45) מאכל 
את  מרכיבים  שעליו  הענף   (46 יהודי; 
הרוכב בפעולת ההרכבה של צמחים; 48) 
קיבוץ במערב הנגב הצפוני, נוסד ב-1949, 
מקור שמו הוא תרגום שם התל הסמוך 
נוזל   (51 רצועה;   (50 שיר;   (49 אליו; 
בגוף בעל-חיים; 53) לוח שנגזר מעץ; 54) 
יחידת ריבוי והפצה אל-מינית בצמחים; 
טובות,  אבנים   (61 ָיֵׁשן;   (59 שביל;   (57
בלבד,  מפחמן  המורכב  קשה  מינרל 
 (64 כח);  (שמות  בחושן  שובצה  כזו  אבן 
שלם; 65) מטיל, גוש; 67) גורם שמיימי 
סגולות  בעל  שרף   (68 בראשית);  (פרשת 
מרפא; 70) בעל-חיים טהור; 71) פעולות 
משרדיות; 73) קיבוץ בערבה, נקרא כשם 
צמח-בר הגדל באזור; 75) שליש הלילה; 
לטיפוס  המשמש  בגפן  מנוון  ענף   (76

ולאחיזה.

במאונך: 1) דרך; 2) ציבור, שפע, היערמות (הפטרת פרשת האזינו); 3) אזור חיבור הבטן לירכיים; 4) רום, גובה (בראשית כז); 5) 
כינוי לקב"ה (פרשת האזינו); 6) מין קוץ (ישעיה ה); 7) גבול בין שני שטחים (ישעיה לד); 8) מקום שזורעים בו זרעים לגידול צמחים 
לשם שתילתם במקום אחר מאוחר יותר; 9) יסוד מתכתי שמשקלו האטומי הוא 29 (הפטרת פרשת כי-תבוא) 10) הרי 13) אחרון 16) 
מצמיד, מחבר 19) אתר כרייה של פוספטים בנגב 22) כינויו של הים-התיכון (פרשת וזאת הברכה); 24) מקום לתיקון כלי-רכב; 25) 
הבשיל; 27) היא יריחו (פרשת וזאת הברכה); 29) קיבוץ בעמק זבולון, בעבר היה אחד ממקומות גלותה של הסנהדרין (מסכת ראש-

השנה דף לא עמוד ב); 31) בית-ספר תיכון ברמת-גן, קרוי על-שמו של מי שהיה בעבר ראש מחלקת החינוך בעיר; 34) השלב הראשון 
בהתפתחות הצפרדע; 35) תובע, דורש; 36) עודף, שארית; 38) משורר ומחזאי עברי (1981-1896), בין מחזותיו: "האדמה הזאת" 
ו"אהבת נעורים"; 40) שורת גפנים מודלות על גדר, אשר ענפיהן יוצרים מעין סוכה (ירושלמי, מסכת כלאיים פרק ו הלכה א'); 42) 
מומחה בתחום תעשיית היינות; 44) אזור בדרום-מערב עמק יזרעאל, נקרא על-שם עיר מקראית בעלת שם זהה שהייתה במקום 
(יהושע י"ב); 46) כסא-כבוד; 47) בת-קול; 50) פרי-בוסר; 52) ממלכה קדומה; 55) מקום מגורים; 56) מקום דריכת ענבים (הפטרת 
פרשת נצבים-וילך); 58) אפר חם; 60) דרך לא ישרה (הפטרת פרשת בראשית); 62) שהייה במשך הלילה; 63) גורם בפעולת החילוק; 
64) צד דרום (הפטרת פרשת בראשית); 66) ירק-גינה בעל בצל; 69) התנפצות לרסיסים; 70) בהשאלה: מעולה (ר"ת); 71) אדון; 72) 

תשובה חיובית; 74) ראשי-תיבות של ראשי-תיבות.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  

1  2    345  6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    

  65  66      67        68  69      

70        71        72    73    74  

75              76            
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א. חגי תשרי

1. ציור בעיניים עצומות
מהלך ההפעלה

� המדריכה תבקש מהחניכים לעצום עיניים ולצייר ציור כאוות נפשם.

� המדריכה תבקש מכל החניכים להתבונן במה שציירו ותשאל אותם:

האם הם מרוצים ממה שהם ציירו?   -

האם הם תכננו את הציור שיצא להם?  -

האם יש להם רצון לשנות את הציור שלהם?  -

�  המדריכה תסביר שמותר לתקן את הציור כשהוא לא יוצא כמו שרוצים, ותחלק פיסות קטנות של נייר 
כך שהילדים יוכלו להדביק על החלקים בציור שלא יצאו כמתוכנן.

�  הנמשל: האדם חי את חייו ברצף מתמשך, יום רודף יום והכל ממשיך כרגיל. בדיוק כמו שהילדים 
למרות  עושים,  שאנו  למעשים  מספקת  לב  תשומת  מקדישים  תמיד  לא  שלהם.  הציורים  את  ציירו 

שמראש יש לנו תוכניות כלליות לגבי החיים שלנו. אבל כאשר אנו "פותחים עיניים" ושמים לב לכל 

מה שעשינו עד כה, אנו יכולים לראות היכן טעינו ומה אנחנו רוצים לחדש. ותמיד יש אפשרות לתקן 

ולחדש, גם כשזה קשה זה נעשה בשלבים. בדיוק כמו כשרצינו לשנות.

�  הכי פשוט היה לקחת דף חדש וחלק, אך המדריכה התעקשה על הדבקת חתיכות קטנות של ניירות על 
חלקים בציור שלא מוצאים חן בעינינו, כי ככה זה בחיים - לא קל לשנות ולהשתנות, עושים זאת טיפין 

טיפין ובסוף התמונה יוצאת כמו שתכננו (תכנון - מטרה שהצבנו לעצמנו, איך היינו רוצים לשנות את 

עצמנו). 

� ניתן ללמד לחניכים את שירו של אודי דווידי "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן".

פעולות
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2. משחק היכרות
� המשתתפים יושבים במעגל.

� כל משתתף מניח חפץ אישי שלו במרכז המעגל - לדוגמה: שעון, ארנק, כרטיס אשראי, עט וכו'.

� כל חניך מספר על עצמו ומקשר את דבריו לחפץ שהניח.

� בגמר סבב הסיפורים המנחה בוחר בחפץ אחד.

� החניך שיושב לימינו של בעל החפץ מתבקש להזכיר את אחד הפרטים שסיפר הלה על עצמו.

� אם הצליח לזכור מקבל בעל החפץ בחזרה את הפריט שלו.

� אם לא - עוברים לחניך שמימינו והוא מנסה את זיכרונו.

� ממשיכים במשחק עד שכל החפצים חוזרים לבעליהם.

3. חגי ישראל
מטרות ההפעלה

� הבנה הייחודיות של ראש השנה ויום הכיפורים לעומת שאר החגים.

� הכרת חגי ישראל.

עזרים

� כרטיסיות של כל החגים - סט לכל קבוצה (כ- 5 כרטיסיות לכל חג).

� סט אחד של כרטיסיות כל החגים בגדול.

מהלך הפעילות

קבוצת האם תחולק לתת-קבוצות.  �

כל קבוצה תקבל סט כרטיסיות של החגים.  �

המדריך יבקש מהחניכים למיין את הכרטיסיות לקבוצות. המיון ייעשה על פי קריטריונים שהחניכים   �
יקבעו. אין הגבלה למספר האפשרויות שיציעו החניכים.

� החניכים יתכנסו למליאה. כל קבוצה תציג את המיון שלה ותסביר מהם הקריטריונים לחלוקה שבהם 
בחרה.

� תערך השוואה בין ההצעות של הקבוצות.

המדריך יציע הצעה משלו. לשם כך ישתמש בכרטיסיות הגדולות. בצד אחד יניח את הכרטיסיות של   �
ראש השנה ויום כיפור ובצד השני יניח את הכרטיסיות של שאר החגים.

המדריך יפנה לחניכים ויבקש מהם לחשוב מדוע מיין את החגים דווקא לשתי קבוצות אלו.

כדי לעודד לחשיבה ופיתוח השיחה, יכוון המדריך את החניכים קודם כל לקבוצה הגדולה של החגים:
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מדוע חוגגים כל חג וחג? לזכר מה? מה עומד במרכז כל חג?

� המדריך והחניכים יעברו על רשימת החגים ובשיחה יתברר שתולדות העם ואירועים משמעותיים באים 
לידי ביטוי בכל חג וחג.

כדאי לעבור עם הילדים על האירועים והקשר שלהם לחגים.  �

לעומתם בראש השנה ויום כיפור שהם חלק מהימים הנוראים, האדם הוא זה שעומד במרכז. במשך   �
כל ימות השנה כולנו עסוקים, לומדים, עובדים ובדרך כלל לא מתפנים לעצור ולעשות חשבון נפש עם 

עצמנו. לכך נועדו ימים אלו בהם מתבקש כל יהודי לעשות חשבון נפש לפני בוראו. עיקר מהותם של 

הימים - ימי דין לכל פרט ופרט.

מספר הצעות לסיום הפעילות והשיחה

כל חניך ירשום לעצמו תחום בו היה רוצה להתחזק במשך השנה (במהלך השנה, כדאי, בשלב מסוים    �
לעצור ולראות האם הצליח החניך להתקדם).

אפשר להציע לחניכים להגיד בעל פה או לכתוב מכתב לחניך או למבוגר - בו בקשת סליחה על התנהגות    �
לא נאותה.

� לימוד שיר.

באדיבות "ילדים בסיכון" - המועצה לילדי פנימיות, המרכזייה החינוכית ב"אחוזת שרה"
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4. מסתתרים
בסיפור שלפניכם מסתתרים 12 מושגים הקשורים לחגי תשרי, מצא אותם.

מאז סוף אלול אינני מעז להראות פניי ליד חנות מכולת של קיטל. למה? הנה הסיפור מתחילתו:

יפהפיה  יונה  ראיתי  לפתע  לסגרה.  שעמד  בשעה  קיטל  של  חנותו  ליד  עברתי  יום  אותו  בצהרי 
פנימה  נימוס רב התפרצתי  וללא  לא התאפקתי  ליד המאזניים.  ונעמדת  לתוך החנות  מתעופפת 

לתופסה.

"הי חביבי סוגרים, זו שעת נעילה" קרא אלי קיטל, אבל אני התעלמתי מקריאתו והחילותי מתרוצץ 
אחר היונה שהתחבטה בין המדפים.

"מה אתה עושה? השתגעת?" זעק קיטל. "היזהר! עוד תשליך את צנצנת הדבש על...". האזהרה באה 
באיחור. הצנצנת נפלה ברעש והתנפצה לשברים.

וקרא  וניסיתי להימלט. אך קיטל תפסני בעורפי, נענעני כלולב  "סליחה... אלף סליחות..." גמגמתי 
איך  יודע  איני  היום  עד  אין כפרות חביבי...".  על חטאים כאלה   ... ... סליחות?  "סליחות?  בחימה:  

נחלצתי מידיו, ואולם מאז אני עושה הקפות מסביב לכל השכונה ובלבד שלא אתקל בו...

יש לחצות את הקבוצה לשתיים ולבקש מכל קבוצה לחבר סיפור כדוגמת הסיפור שקראו או להכין פתקים 

עם המושגים ולחלקם בשווה ולבקש מכל קבוצה להכין סיפור דומה.

על פי "פתח לנו שער", מרפ"ד פתח תקווה

5. ארבעת המינים
המדריכה קוראת לחניכים את הסיפור הקצר הבא ואחר כך מבררת איתם כיצד מתקשר הסיפור לאחד 

מהרעיונות של חג הסוכות? (יש להביא את המדרש של ארבעת המינים ותכונות האדם).

אמר הרבי ממודזיץ: "כשציווה הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המנורה, היה לו קשה למשה מאוד 

היאך עושים את המנורה. ואף על פי שהראה לו ה' באצבע: 'זה מעשה המנורה' - עדיין נתקשה לעשותה. 

ולכאורה הדברים תמוהים (מוזר הדבר): השם יתברך כביכול המורה, ומשה רבינו (מי לנו חכם כמוהו!) 

התלמיד - ובכל זאת היה קשה למשה לתפוס ולהשיג את הדבר?

אלא (הקושי היה זה): המנורה צריכה להיות 'כולה מקשה אחת זהב טהור', לסמל את האחדות המושלמת 

של כל שבטי ישראל 'עד ירכה' (בסיס המנורה) - היינו הפשוטים שבעם, 'עד פרחה' (הקישוטים) - היינו 

החשובים שבעם. לאחד כל אלה יחד - זה הדבר שהיה קשה למשה רבינו, כי לעשות אחדות בתוך מפלגות 

ישראל, אין זה כלל וכלל מן הדברים הקלים" (ע"פ התורה להרב מרדכי הכהן, פרשת בהעלותך).
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מה הקשר בין הסיפור לחג הסוכות?

1. מדרש ארבעת המינים ותכונות האדם

"פרי עץ הדר" - אלו ישראל; מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל.

"כפות תמרים" - אלו ישראל; מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל.

"וענף עץ עבת" - אלו ישראל; מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל.

"וערבי נחל" - אלו ישראל; מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל.

ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם?

לאבדם אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: יקשרו כולם לאגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו.

(ויקרא רבה ל, יא)

2. המדריכה מסכמת על 4 סוגי המינים ו-4 סוגי האנשים

בתי-ספר ממלכתייםבתי ספר ממלכתיים-דתיים

האתרוג - יש בו טעם טוב (עושים ממנו ריבות 
מצוינות) וגם ריח טוב (המדריכה מציגה תמונה 

של אתרוג) והוא מסמל את אלה שיש בהם גם 
תורה וגם מעשים טובים.

האתרוג - יש בו טעם טוב (עושים ממנו ריבות 
טעימות) וגם ריח טוב (המדריכה מציגה תמונה 

של אתרוג) והוא מסמל את אלה שמשקיעים 
בלימודים וגם עוזרים לחברים.

הלולב - יש לו טעם (הוא נותן פירות מתוקים - 
התמרים) אך אין לו ריח (המדריכה מציגה את 
תמונת הלולב) והוא מסמל את אלה שיש בהם 

תורה אך לא עוסקים במעשים טובים. 

הלולב - יש לו טעם (הוא נותן פירות מתוקים 
- התמרים) אך אין לו ריח (המדריכה מציגה 
את תמונת הלולב) והוא מסמל את האנשים 

שמשקיעים בלימודים אבל לא עוזרים לחברים.

ההדס - יש לו ריח נפלא אך אין לו טעם 
המדריכה מציגה את תמונת ההדס) והוא מסמל 

את אלה שעושים מעשים טובים אך הם לא 
לומדים תורה.

ההדס - אין לו טעם אך יש לו ריח (המדריכה 
מציגה את תמונת ההדס) והוא מסמל את אלה 
שלא משקיעים בלימודים אבל עוזרים לחברים.

ערבה - אין לה לא טעם ולא ריח (המדריכה 
מציגה תמונת ערבה) והוא מסמל את אלה שאין 

בהם תורה וגם לא עושים מעשים טובים.

הערבה - אין לה טעם ואין לה ריח (המדריכה 
מציגה את תמונת הערבה) והיא מסמלת את 

האנשים שלא משקיעים בלימודים ולא עוזרים 
לחברים.

וכך עם ישראל - מורכב מסוגים שונים של 
אנשים, וכמו שאי אפשר לקיים את מצוות 4 

המינים באתרוג בלבד או רק בלולב או הדס אלא 
חייבים את כל 4 המינים, כך גם עם ישראל צריך 

להיות מאוחד ומאוגד יחד עם כל סוגי האנשים 
בעם.

אבל אנחנו לא יכולים לבחור רק את מי שאנחנו 
רוצים מ-4 המינים. אנחנו לא יכולים להחליט 
להוריד את הערבה, אלא אנחנו חייבים את כל 

ה-4. כך גם עם ישראל חייב להיות מאוחד ומאוגד 
יחד עם כל סוגי האנשים שבו.
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פעילות

מארבעת  אחד  את  לכתוב  פתק  כל  ועל  סגורים  פתקים  ארבעה  ולחלק  לארבע  הקבוצה  את  לחלק  כדאי 

המינים. ראש כל קבוצה יבחר פתק וקבוצתו תייצג את המין שעלה לו בגורלו (לדוגמה: לולב ואתרוג וכו'). 

כל קבוצה תחבר סיפור, שיר או מחזה על המין שנפל בגורלה ואחר כך תציג אותה בפני שאר החניכים.   

על פי "המרכז להעמקת החינוך היהודי" בית שמש, תשס"ד

חידה

ניתן לספר לחניכים את הסיפור הבא ולבקש מהם לזהות את גיבור הסיפור עם אחד מארבעת המינים.   

"אני אוהב מאוד לקרוא ספרים. אמא לפעמים אומרת לי: "הנח מעט לספרים וצא החוצה לשחק עם 
חבריך!", אבל חבל לי - אני אוהב מאוד ללמוד ולדעת על כל נושא שבעולם. ובכל זאת נאלצתי 
אתמול להפסיק את הקריאה בדיוק באמצע הספר הכי מעניין שקראתי, מפני ששמעתי יללות איומות 
מן הרחוב. הצצתי מבעד לחלון, וראיתי ילדים מתעללים בחתול. ירדתי מהר למטה וביקשתי מהם 

שיפסיקו, אבל הם צחקו לי.

פחדתי להשתמש בכוח, כי הם היו רבים, ואני - אחד. אימצתי את מחשבותיי למצוא עצה , אך לא 
מצאתי שום רעיון אחר, מלבד להחליף את החתול בכדורגל, וזה דווקא מצא חן בעיניהם. היה חבל 

לי להפסיד את הכדור שלי - אבל מה לעשות, רציתי להציל את החתול.

אחי הגדול, שנקלע למקום, גאל אותי מהסבך: הוא התנדב לאמן את הילדים ולעשות מהם קבוצת 
כדורגל. בתור מאמן הוא גם אחראי על הכדור. מאז הם משחקים בכדורגל, ולא בחתולים, וגם אני 

הצטרפתי לקבוצה".
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חידות בפרשיות השבוע - שאלות ברש"י ובשפתי חכמים

פרשת שופטים
"וקמת ועלית". איזה מקום גבוה יותר מבית המקדש? (שפתי חכמים)  .1

מצפה רמון א.  

ים המלח ב.  

עין עיטם ג.  

הרי הקטב הצפוני ד.  

"לא ירבה לו סוסים". וכתוב ולא ישיב את העם מצריימה, והרי כמה קהילות ישנן שם? (שפתי חכמים)  .2

דווקא למצרים הקדומה היה אסור אבל זו של ימינו - שינוי גדול יש בה. א.  

דווקא עם סוסים אסור לרדת אבל בכלי רכב של ימינו מותר. ב.  

לא אסרה תורה אלא מארץ-ישראל למצרים אבל משאר ארצות מותר. ג.  

דווקא על המלך יש איסור להוריד את העם אבל כל אדם מעצמו רשאי. ד.  

"תכין לך דרך" - מה היה כתוב על השלטים המכוונים לעיר המקלט? (רש"י).  .3

לך בכיוון החץ א.  

רוץ מהר שלא ישיגך גואל הדם ב.  

זה עונשו של רוצח בשוגג ג.  

מקלט מקלט ד.  

"ואם לא תשלים עמך". עיר שלא השלימה עם ישראל, אם תניחנה ותך מה יהיה בסופה? (רש"י)  .4

סופה שתבוא אותה עיר ויעלו לנו מס ויעבדו אותנו א.  

כיון שרחמנו עליהם יעשו תשובה ויתגיירו ב.  

סופה שתבוא להילחם בך ג.  

סופה שתימלט על נפשה ד.  

ב. פרשיות החודש
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"ואתה תבער". נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה - מה דינו? (רש"י)  .5

פטור הוא שהרי כיפרה העגלה א.  

גולה לעיר מקלט ב. 

ייהרג ג. 

נחבש בבית האסורים ל-52 שנים. ד. 

"לא תכיר פנים" - למה גורם דיין המכבד אחד מהשניים הבאים לדון? (רש"י)  .6

השני רוצה שגם אותו יכבדו וזה יגרום לקטטה ולביטול הדין א.  

הדבר יגרום לפתיחות ולהבנה טובה וממילא ייפסק הדין לאשורו ב. 

יגרום שיסתתמו טענותיו של השני ג. 

המכבד יתרגש יתר על המידה ויסתתמו טענותיו. ד. 

פרשת כי תצא
"ולקחת לך לאשה" מדוע התירה התורה אשת יפת תואר? (רש"י).  .1

חוקה חקקתי גזרה גזרתי א.  

על פי רוב היפים יש בהם מידות טובות ב. 

שאם אין הקב"ה מתירה יישאנה באיסור. ג.  

"פי שניים" - יש לאבא 9 בנים ו- 5 שקלים. כמה יקבל הבן הבכור (יש לחלק הכסף למספר הבנים בתוספת בן   .2
אחד נוסף והבכור מקבל שני חלקים)?

שקל אחד א.  

שקל אחד ועשר אגורות ב. 

יקבל 55 אגורות ג. 

יקבל 2 שקלים ובשאר יתחלקו כולם. ד. 
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"ויסרו אותו". כתב רש"י בן סורר ומורה נהרג ע"ש סופו. מדוע לא כישמעאל שנידון לפי מעשיו שעשה באותה   .3
עת (שפתי חכמים).

בן סורר ומורה הוא רק בתקופה של 3 חודשים משהביא שתי שערות וישמעאל לא היה באותם שלושה  א.  
חודשים.

ישמעאל קטן היה ולא התחיל בעבירה המיוחסת אבן בן סורר התחיל ב. 

אין בית דין של מעלה דנים על שם סופו אבל מצווה על בית דין של מטה שידונו רשעים על שם סופם. ג. 

תשובות 3, 2 נכונות. ד. 

"והתעלמת" - פעמים שאתה מתעלם, על מי נאמר? (שפתי חכמים)  .4

כשאתה ממהר מאוד א.  

על אבידתו של הגוי ב. 

על אבידה בלא סימן אתה רשאי להתעלם ולהשאירם לאחרים. ג. 

על זקן ואינו לפי כבודו או כהן ואבידה בבית הקברות. ד. 

"לא תתעב אדומי" - כתב רש"י אף על פי שראוי לתעבו (רש"י)  .5

שיצא בחרב לקראתך א.  

שיהרגו הרבה יהודים במסעי הצלב  ב. 

שיחריב את בית המקדש ג. 

שרצה להרוג את יעקב. ד. 

"למען יברכך" - נפלה סלע מראובן ומצאה עני ונתפרנס בה, האם יתברך ראובן ממצווה זו? (רש"י)  .6

לא - כיוון שלא נתכוון למצוות צדקה א.  

אף על פי שלא נתכוון מתברך עליה ב. 

אם רגיל לתת צדקה - מתברך, ואם לאו - אינו מתברך. ג. 

אם הסלע הייתה מופרשת לצדקה - מתברך ואם לאו - לאו. ד. 
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פרשת כי תבוא
"הגדתי היום" - אדם שהביא ביכורים וקרא, ורוצה להביא פעם שנייה ממין אחר שביכר אחר כך - האם קורא   .1

פעם נוספת (רש"י ושפתי חכמים)?

קורא אפילו אלף פעמים שנאמר הגדתי היום בתמיהה וכי רק ביום אני קורא א.  

קורא פעם אחת שנאמר "הגדתי היום" ב. 

אם ה' חננו בקול נעים במיוחד רשאי לקרוא כמה שירצה ג. 

תלוי ברצון הכהן אם ירצה לשמעו. ד. 

"והקמת לך" - האם הוציאו בני ישראל את 21 האבנים ששמו בירדן? (רש"י)  .2

הוציאו משם להר עיבל א.  

הוציאו משם אבנים אחרות להר עיבל ב. 

לא הוציאו מהירדן מאומה ג. 

הוציאו 6 בלבד ו-6 ממקום אחר ולקחום להר עיבל ד. 

"באר היטב" כתב רש"י בשבעים לשון. מדוע נכתבה בשבעים לשון? (שפתי חכמים)  .3

שישנם יהודים שאינם מכירים בלשון הקודש א.  

שיוכלו אומות העולם להעתיקה ב. 

כנגד שבעים פנים לתורה ג. 

כנגד שבעים הזקנים לכבודם ד. 

"מכה רעהו בסתר" - מדוע לא נכתב ארור כנגד שמעון? (רש"י)  .4

כיון שיעקב קנטרו הרבה א.  

שמסר נפשו על דינה אחותו - זכה שלא נכתב כנגדו ארור ב. 

שלא היה בליבו של משה לברכו, לכן לא רצה לקללו ג. 

כיון שמשמעון יצאו מלמדי תינוקות, לא ייתכן בו ארור ד. 

"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" - איזה פירוש מביא רש"י?  .5

לכל מקום שתכנס ותצא תהיה ברוך א.  

מכאן לנכס לביתו שיברך וכן שיוצא ב. 

שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם ג. 

שתיכנס לפרדס התורה תהיה ברוך וכן בצאתך ד. 
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"כן ישיש ה'" - מהיכן למדנו שאין הקב"ה שש במפלתן של רשעים? (רש"י)  .6

הסברה נותנת שגם הם יציר כפיו א.  

שכתוב "אם אחפוץ במות המת כי אם בשובו" ב. 

שכתוב "ישיש" משמע אחרים עליכם (על בני ישראל שאינם עושים רצונו) ולא הוא בעצמו. ג. 

שכתוב "ייתמו חטאים מן הארץ" - חטאים ולא הרשעים עצמם ד. 

פרשת ניצבים
"מֹחטב עציך" - האם הצליחו יושבי הארץ לרמות את משה כמו שעשו ליהושע? (שפתי חכמים).?  .1

הצליחו, לכן נתנם חוטבי עצים וכו' כמו שעשה יהושע א.  

לא הצליחו לרמותו ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים ב. 

ישנה מחלוקת תנאים בנושא זה ג. 

"לעברך בברית" - כיצד היו עושים כורתי הברית (רש"י).  .2

מניח קורה בגובה 20 טפח וכורתי הברית קופצים מעליה א.  

עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים ב. 

עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ומקיפים שתי המחיצות מסביב מימין. ג. 

כתשובה ג אלא שהיו מקיפים מצד שמאל  ד. 

"והוא יהיה לך לאלוהים" - מדוע אסר אותנו הבורא בשבועות הללו? (רש"י).  .3

להוסיף לנו שכר מצוות א.  

שנדע שאוהב אותנו ביותר ולכן אוסר אותנו אליו ב 

כיון שנשבע שלא יחליפנו באומה אחרת שלא נקניטהו ג. 

"היום" - מה גורמים הקללות והיסורים לעם ישראל? (רש"י).  .4

גורמים לאכזבה וייאוש א.  

גורמים לביטול תורה ב. 

גורמים להוצאות כספיות מרובות ג. 

מקימים אותנו ומציבים אותנו לפני ה'. ד. 
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"ואת אשר איננו פה" - על מי מדובר? (רש"י).  .5

מדובר על השומרים וכדומה שלא היו יכולים להיות בברית עם כולם א.  

מדובר על אלו שמתו במצרים ולא זכו לצאת ב. 

מדובר גם על הדורות העתידים להיות ג. 

מדובר על בני אפרים שיצאו לפני הזמן ולא זכו להיות בגופם בברית. ד. 

"הנסתרת לה' אלוהינו" - מתי נעשו ישראל ערבים זה לזה? (רש"י).  .6

בקבלת התורה א.  

ביציאת מצרים ב. 

בימי אחשוורוש ג. 

משקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ועיבל. ד. 

פרשת וילך
"לא אוכל עוד לצאת ולבוא" - מדוע?  .1

תשש כוחו של משה א.  

שניטלה ממנו הרשות וניתנה ליהושע ב. 

נסתתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה ג. 

תשובות 2, 3 נכונות. ד. 

"אתה תבוא" - כיצד צריך המושל לנהוג עם זקני הדור לפי סברת משה רבנו?  .2

נוטל מקל ומכה על קודקודם א.  

הכל לפי דעתם ועצתם ב. 

ר אחד לדור. מה פירוש דבר? (שפתי חכמים) "אתה תבוא" - כתב רש"י ַדּבָ  .3

אם דבר אחד בלבך הרי אתה ראוי לדור א.  

אין דבר אלא תורה ב. 

מנהיג ג. 

פטפטן. ד. 
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"מקץ שבע שנים" - מתי הייתה מצווה זו? (רש"י)  .4

בשנה השביעית בחג הסוכות א.  

בשנה השמינית בחג הפסח ב. 

בשנה השמינית בחג הסוכות ג. 

בשנה השמינית בחג השבועות. ד. 

"והטף" - מדוע היה צריך להביא את הטף?   .5

לא היו שומעות הנשים לעזוב ילדיהן הקטנים א.  

אף על פי שאינם מבינים מקבלים קדושה ב. 

לתת שכר למביאהם ג. 

לחנכם במצוות עלייה לבית המקדש. ד. 

"אחרי מות" - עד כמה חביב תלמידו של אדם? (רש"י)  .6

חביב עליו כבבת עינו א.  

חביב עליו כגופו ב. 

חביב עליו כנפשו ג. 

יותר מגופו, כאשתו. ד. 

פרשת האזינו
"האזינו השמים" - מדוע העיד בהם שמים וארץ? (רש"י)  .1

הארץ נגד הגוף והשמים נגד הנשמה א.  

שהם קיימים לעולם ויכחשו את ישראל אם יאמרו לא קיבלנו הברית ב. 

שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם. ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים בתחילה ג. 

תשובות 3, 2 נכונות. ד. 

"וכרביבים" - כתב רש"י טיפי מטר מדוע נקראו רביבים? (רש"י)  .2

שרבות אחת עם השנייה מי תרד ראשונה א.  

לשון רבים שיש כמות עצומה של טיפות ב. 

על שם שיורה כחץ כמו שנאמר "רובה קשת" ג. 

רביבים כמו שביבים, דהיינו טיפות קטנות. ד. 
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"הצור תמים פעלו" - מה פירושו? (ציין רש"י)  .3

הצייר שהוא צר העולם יצר בו את האדם, אין אחד שיאמר אילו היו לי 3 עיניים, 3 ידיים... כמה הייתי נאה. א.  

פעולתו שלימה עם כל באי עולם, אין אחד שיאמר מה ראו אנשי דור המבול שנשטפו... ב. 

אף על פי שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין. ג. 

"חלב כליות חטה" - מתי היה זה? ( רש"י)  .4

בימי עשרת השבטים. א.  

בימי דוד ב. 

בימי שלמה ג. 

בימי חזקיהו. ד. 

"חצי אכלה בם" - איזו ברכה יש כאן? (רש"י)  .5

משליך חיצים בלבד ואפשר לו לאדם לחיות א.  

משמע מכלה את חיציו ואינו זורקם בם ב. 

חיציו של הקב"ה כלים ועם ישראל אינו כלה ג. 

בעצים ובאבנים. ד. 

"לעת תמוט רגלם" - מתי? (רש"י)  .6

כשתתמלא סאתם א.  

כשיגיע ט באב ביום שרע מזלם ב. 

כשיתמו זכויות המצוות שעשו  ג. 

כשתיתום זכות אבותם. ד. 

וזאת הברכה
"אשדת" - מה פירושו? (פירוש שני לרש"י)  .1

נמשלה התורה לאש א.  

מי שלומד תורה אין אש הגהינום שולטת בו לכן נקרא בפיסוק אש-דת ב. 

שנתנה להם מתוך האש ג. 

לא זכה, אש אוכלתו, זכה דת - קיבל את התורה ד. 
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"ישא מדברתיך"? (פירוש שני לרש"י)  .2

נשא אותם במדבר א.  

מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה ב. 

מנשאים את פרנסיהם המנהיגים אותם ג. 

יודעים לעתור ולרצות בציבור ד. 

"וזאת ליהודה" - מפני מה היו מתגלגלים עצמות יהודה בארון?  (רש"י)  .3

מפני נידוי שקיבל עליו א.  

מפני שאמר לאביו הכר נא... ב. 

מפני שהיו מתאוות להיכנס לארץ-ישראל ג. 

שהוא חי לעולם כמו, וצדיקים ששפתותיהם דובבות בקבר. ד. 

"לבנימין אמר" - מדוע הקדים ברכת בנימין ליוסף? (רש"י)  .4

לפי שלא השתחווה לעשיו קיבל שכרו א.  

לפי שבית העולמים (שהיה בחלק בנימין) חביב משילה ב. 

לפי שהיה יודע ממכירת יוסף ושתק קיבל שכרו. ג. 

לפי שצפה שעתיד שבט בנימין להתמעט (בפילגש בגבעה) הקדים ברכתו ד. 

"גרש ירחים" - אלו פירות הלבנה מבשלת? (רש"י)  .5

קישואין ודלועין א.  

מילון ואבטיח ב. 

תפוחים ואגסים ג. 

חצילים ותפוחי אדמה ד. 

"ושפני טמוני חול" - על מה היה מתרעם זבולון? (רש"י)  .6

על יששכר שעוסק בתורה א.  

על גד שהיו גיבורים ב. 

על שלא קיבל שדות וכרמים כמו נפתלי ג. 

על שיהודה קיבל מלכות. ד. 

38



בראשית
"בראשית" - מדוע פתחה התורה בבריאת העולם? (רש"י)  .1

להודיע שה' הוא בעל כל היכולות שהרי ברא את העולם  א.  

שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, נשיב להם כל הארץ של הקב"ה...  ב. 
ונתנה לנו.

להמשיך לבו של הקורא. ג. 

שאם יאמרו האומות לא הקב"ה ברא את העולם נשיב להם הרי לכם מפורש בתורה. ד. 

מהיכן למדנו ענוותנותו של הקב"ה (רש"י)  .2

שברא את האדם בצלמו, צלם דיוקן יוצרו א.  

שהמליך את האדם על כל היקום כמו שכתוב וירדו בדגת הים ב. 

לאחר שחטא האדם אמר לו הקב"ה "איכה" להיכנס עמו בדברים שלא יהא נבהל להשיב. ג. 

שנמלך במלאכים כשרצה לברוא את האדם. ד. 

"וייצר" - מדוע לא נכתב ביצירתה של הבהמה שני יודין כמו ביצירת האדם? (רש"י)  .3

כיון שלא נבראה כאדם בשתי ידיו של הקב"ה א.  

כיון שיש לאדם יצר הרע נכתב בו שני יודין, מה שאין כן בבהמה. ב. 

כיון שאינה עומדת לדין אין בה שתי יצירות. ג. 

כיון שיש לו לאדם צלם דיוקן יוצרו מה שאין כן בבהמה, וייצר לשון צורה. ד. 

"עפר מן האדמה" - כתב רש"י: צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות מדוע? (רש"י)  .4

שלא יאמרו מכאן נברא האדם ויעשו המקום עבודה זרה. א.  

שיהיה בקי בכל הדברים והמקומות בעולם. ב. 

שבכל מקום שימות שם תהא קולטתו לקבורה. ג. 

שבכל מקום שילך יזכור שהוא נוצר מעפר. ד. 
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"הנפילים" - מי היו הנפילים? (שפתי חכמים)  .5

אנשים חסרי דעת. א.  

אנשים שעתידים ליפול בגיהנום. ב. 

מין חיות בר דומים לפילים. ג. 

ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים. ד. 

"גדול ֲעֹוני מנשוא", מה פירוש (רש"י)  .6

נתת לי עוון גדול שלא יכולתי להתגבר עליו? א.  

אתה סובל עוונם של עליונים ותחתונים, האם עווני גדול כל כך שאינך יכול לסובלו? ב. 

נתת לי עונש גדול שאיני יכול לקבלו. ג. 

עשיתי עוון גדול ביותר והריני חוזר בתשובה. ד. 

www.halacha.area.co.il ,"באדיבות "שערי ציון

הפיתרונות לחידון בסוף הגיליון
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 ג. סיפורים בחרוזים 

82

בֹוד ַהּסוְּלָטן, יד, ּכְ ארוּן ַאל-ָרׁשִ

ָאַהב ְמאֹוד ְמׁשֹוֵרר ֶנֱאָמן

ֲחֵצרֹו "ַאּבוּ-ַנָוואס", ְקָרא ּבַ ּנִ ׁשֶ

ס. ְמֻנּמָ ָאָדם ָאִציל וּ
 

ֶמׁש, ָצֳהֵרי ַהיֹּום ָלֲהָטה ַהּשֶׁ ּבְ

ְוַחם ָהָיה ַאף יֹוֵתר ֵמֶאֶמׁש.

יַע ִלְסעוַּדת ָצֳהַרִים, ְלָטן ִהּגִ ַהּסוּ

ְלָחן, ָמה רֹואֹות ָהֵעיַנִים? ֻ ְוַעל ַהּשׁ

ַנִים ׁשְ ָטה ּבִ ּטָ ַבּ ִגים וּ עֹופֹות, ּדָ

ִרים, חוּמוּס וְּטִחיָנה ׂשָ ִמְבַחר ּבְ

ִזיָנה ֵקִדים, ַמֲאֵפה לוּ ִצּמוִּקים וּׁשְ

ְקָלָוה ׁשֹוִנים ִמיֵני ּבַ ּבוְּרָמה וּ

ַבׁש וָּבְטִנים... ָמִרים, ּדְ ִסיָלאן ּתְ
 

ֵלו ֲאִויַרת יֹום צֹוֵנן, ָנִעים ְוׁשָ ּבַ

זֹון ֶהָעֵרב ְלָטן ֵמַהּמָ ֶנֱהָנה ַהּסוּ

ֶמׁש ַעל ָהֹראׁש קֹוַפַחת, ַהּשֶׁ ׁשֶ ְוַהיֹּום, ּכְ

ַרם לֹו ִאי-ַנַחת. זֹון ָהַרב ּגָ ַהּמָ

ֶבׂש ר ַהּכֶ ׂשַ ַטף ִמּבְ ּנָ ן ׁשֶ ּמָ ֻ ַהּשׁ

ת ֶקֶבס. חוּׁשַ ְלָטן ּתְ ַרם ַלּסוּ ּגָ

ּתוּּב* ַמּכְ

הוּ ָטִעים ְוַקל ָרָצה ֶלֱאֹכל ַמּשֶׁ

ל, ֶזה...ָחמוּץ-ָמֹתק, ְלָמׁשָ ִרי ּכָ ּפְ

ִתיַּת ָחָלב צֹוֵנן ֵלָהנֹות ִמּשְׁ

ט ֵריָחִני, ְמַרֲעֵנן... ַאְמּבָ ל ּבְ ְוִלְטּבֹ
 

ׁשֹוֵרר ָהָאדוּק: ִמיָּד ָקָרא ַלְמּ

וּק ׁשּ "ֵלְך ַאּבוּ-ַנָוואס ְוִתְקֶנה ִלי ּבַ

ים, ִזיִפים ֲאֻדּמִ ִסים, ׁשְ ּפוִּחים, ַאּגָ ּתַ

גוִּמים." ים ְולֹא ּפְ ְהיוּ ְטִריִּ יִּ ׁשֶ

, ד ְולֹא ֶאְתַמְהֵמּהַ "ֵאֵלְך ִמיָּ

". ֵמּהַ ָך ּכָ י ְלֵפרֹות ָהעֹוָנה ִהּנְ ּכִ

ְרָקן, ׁשֹוֵרר ְוָרץ ֶאל ַהיַּ ְך ָאַמר ַהְמּ ּכָ

ָטן! ֲחנוּת ֶאת... ַהּשָׂ ְוָרָאה ּבַ
 

יַע!" ָך ִהּגִ "ּבֹוא ַאּבוּ-ַנָוואס, ְזַמּנְ

ה ְוָעַמד ְללֹא ִזיַע! ִנְבַהל ַהּלָ

תוּב.  ִלי ֵמַעְרִבית – ּכָ רּוׁש ִמּלוּ תוּּב -  ּפֵ * ַמּכְ

ִפיָסה ַהפֹוְלְקלׄוִריְסִטית ָהַעְרִבית:  ְתּ י ּבַ ּטוּ ָמעוּת ַהּבִ ַמׁשְ

ן ִלְבֹרַח ִמַיד ַהּגֹוָרל. תוּב ֵמֹראׁש ְולֹא ִנּתָ ל ּכָ ַהּכֹ

סיפור-עם מבבל

עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני
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י ָצִעיר, י, עֹוֶדּנִ ֶחִנּ ּקָ ה ּתִ "ָלּמָ

ִעיר. ים ּבָ ֵקִנים ַהַחיִּ ַקח ֶאת ַהזְּ

ח ּקַ ים ּתִ ּלִ ל ַהחֹוִלים ְוַהּדַ ֶאת ּכָ

ח?" ַמּדוַּע ָעַלי ִלְהיֹות ְמֻקּפָ
 

ְלָטן ׁשֹוֵרר ֶאל ַאְרמֹון ַהּסֻ ָרץ ַהְמּ

ָטן! וְּבַפַחד הֹוִדיַע: "ָרִאיִתי ַהּשָׂ

ו ָמִתי הוּא רֹוֶצה ָלַקַחת ַעְכׁשָ ִנׁשְ

ֹתָעב!" ֶות ַהְמּ ֶזה ַמְלַאְך ַהָמּ

ְלָטן, "ֵהָרַגע ַנָוואִסי," ָאַמר ַהּסוּ

ָטן. י ָיֵרא ֶאת ַהּשָׂ "ֵאיֶנּנִ

ח ּבָ ׁשֻ ַקח ְלָך ֶאת סוִּסי ַהְמּ

ַרח!" ַרח ְלָך, ּבְ ק, ּבְ ׂשֶ וְּדַהר ְלַדֶמּ
 

ִליָמתֹו יד ֶאת ּגְ ָלַבׁש ַאל-ָרׁשִ

ְרתֹו. וּק ִעם ְמׁשָ ְוָיַרד ֶאל ַהּשׁ

ְרָקן ַנִים ֶאל ֲחנוּת ַהיַּ יעוּ ַהּשְׁ ִהּגִ

ָטן! ד ֶאת ַהּשָׂ ַצּ ם ּבַ ְוָראוּ ׁשָ

ח ֶאת ַנָוואִסי ַהּטֹוב? ּקַ ַמּדוַּע ּתִ

ד ְוֶאת ַנְפׁשֹו ֲעֹזב!" ָהַנח לֹו ִמיָּ
 

ָטן ְוֵעיָניו ֵריקֹות: יב ַהּשָׂ ֵהׁשִ

ה הֹוָראֹות. י ַעּתָ ְלּתִ ַמְעָלה ִקּבַ "ִמּלְ

ָך, ֲאדֹוִני, ֵאין ִלי ׁשוּם ֵעֶסק, ִאּתְ

ק". ׂשֶ ַדֶמּ ָעה ּבְ ׁש עֹוד ׁשָ ַאְך אֹותֹו ֶאְפּגֹ

ה ְוֶנֱאַלם. עוּר-ּפֶ ְלָטן ּפְ נֹוַתר ַהּסוּ

ָטן ְוֶנֱעַלם. תוּּב!", ָלַחׁש ַהּשָׂ "ַמּכְ

מתוך הספר "האישה ושפמו של הצבוע", "הוצאת שי"ח ירושלם", ת"ד 8484, ירושלים
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ַמְּכּתּוּב (האורח)
שמחה סיאני

סיפור זה, הנקרא "ַמְּכּתּוּב", אינו סיפור יהודי (ואולי ישנה גרסה דומה במאגר הסיפור היהודי 

והמטלטל  העמוק  המסר  בצלם.  נבראנו  כולנו  כי  מאיתנו,  ואחד  אחת  לכל  נוגע  אך  באסע"י), 

לו  שניתנה  והזכות  בעולמנו,  "אורח"  רק  ככל שיהיה, שהוא  לאדם, חשּוב  לומר  בא  שבסיפור 

הבורא  במצוות  לעולם  שנכנס  כפי  שֵיצרו.  מי  בזכות  אלא  בזכותו  לו  ניתנה  לא  אורח,  להיות 

שהפיח בו רוח חיים, כך בורא עולם מחליט מתי יוחזר לידיו הפיקדון –  נשמתו של האדם.

אבו נוואס, משורר החצר של השליט הארון אל ראשיד, נצטווה על ידי אדונו ללכת לשוק ולקנות 

אדונו.  רצון  ולמלא  לשוק  ללכת  ונחפז  כמצוותו  עשה  נוואס  אבו  ועסיסיים.  טריים  פירות  לו 

ולא  החצר  למשורר  רק  מעמד  באותו  ניגלה  השטן  המוות.  מלאך  את  ראה  הירקן  של  בחנותו 

לירקן או לקונים בחנותו, וביקש ממנו לבוא איתו, שכן הקב"ה ביקש ממנו ליטול את נשמתו.

אבו נוואס נבהל, והתחיל להתמקח עם מלאך המוות: 

י, עֹוֶדִּני ָצִעיר, ה ִּתָּקֶחנִּ "ָלמָּ

 ַקח ֶאת ַהְזֵקִנים ַהַחִּיים ָּבִעיר.

ִּלים ִּתַּקח ֶאת ָּכל ַהחֹוִלים ְוַהדַּ

ַמּדּוַע ָעַלי ִלְהיֹות ְמֻקָּפח?"

והרי הוא יודע, כמו כולנו, שהשטן הוא שליחו של הקב"ה, ובכל זאת הוא מציע לו הצעות: אני 

צעיר, קח את הזקנים, החולים והעניים, כאילו אותם אלה שהציע, ראויים להילקח מן העולם 

לפניו, ואילו הוא – הצעיר, החזק והבריא, טרם הגיע זמנו... 

אף אחד מאיתנו לא רוצה ללכת מן העולם בטרם עת, אך מי מאיתנו יודע מתי העת ללכת מן 

ליטול  היחידי המחליט מתי  והוא  חיים  שנותן  הוא  זאת, שכאמור,  יודע  אלוהים  רק  העולם? 

חיים! אין זה משנה אם האדם צעיר או זקן, עשיר או עני, חולה או בריא... הכול בידי שמים.

אבו נוואס לא מוותר לשטן ומנסה לקבל את מה שלא מגיע לו –  חיים! הוא רץ לסולטן ומספר לו 

בחרדה רבה את שקרה. השליט שוכח שאף הוא נמצא  בדיוק באותו מעמד כמו אבו נוואס  – גם 

הוא אורח בעולם הזה, גם ימיו קצובים וגם גורלו נחרץ בידי אדון עולם. 

בעודו מלא בחשיבות עצמית בשל מעמדו הרם כסולטן ובשל עושרו הרב, הוא אומר למשורר 

חצרו האהוב:  

"ֵהָרַגע ַנָוואִסי... 

ֵאיֶנִּני ָיֵרא ֶאת ַהָּׂשָטן. 

ַקח ְל ֶאת סּוִסי ַהְּמֻׁשָּבח 

ּוְדַהר ְלַדֶּמשֶׂק, ְּבַרח ְל, ְּבַרח!"

הסולטן מציע 'תכנית מילוט' למשורר חצרו האהוב. הוא משאיל לו את סוסו המהיר ומצווה 

משרתו,  עם  לשוק  ויורד  המפוארת  גלימתו  את  ללבוש  מזדרז  הוא  בעוד  לדמשק,  לברוח  עליו 

'לסגור חשבון' עם השטן. 
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אין הוא, כאמור, מפחד מהשטן. במעמדו כסולטן, חשב, לבטח ירא מפניו השטן, כפי שיראים 

ובני עמו עליהם הוא שולט ביד רמה. ואכן, מתגלה אליו השטן בחנותו של  מפניו כל משרתיו 

הירקן. ואז, בעזות מצח פונה הסולטן אל השטן ושואל אותו: 

     "ַמדּּוַע ִּתַּקח ֶאת ַנָוואִסי ַהּטֹוב?"

ד ְוֶאת ַנְפשֹו ֲעזֹב!" ובלשון צווי מוסיף ואומר:   "ָהַנח לו ִמיָּ

ניצב השטן  ומולו  ודם  לכך שהוא רק בשר  לבו  רב בטחונו של הסולטן, שאין הוא ׂשם  כך  כל 

עליו  ומצווה  מפיקודיו  כאחד  אליו  מדבר  בשטן,  מזלזל  הוא  אלוהים.  שליח  ובעצמו,  בכבודו 

להסיר הגזירה ממשורר חצרו.

ודומיהם,  בחברה  מעמד  בעלי  אנשים  מפורסמים,  אנשים  עשירים,  אנשים  נוהגים  לעיתים, 

להרגיש שהכל מותר להם: לזלזל בכבודו של אדם, שלדעתם נחות מהם, לשחק את תפקידו של 

אלוהים או שליחו, להרגיש שמגיע להם יותר מלּבן אדם אחר ולעיתים אף לחשוב שיש בידם 

להפוך את ה"מכתוב" לרצונם.

אומרים, שהכל נקבע מראש בשמים, על ידי בורא עולם. הכל פירושו כל דבר קטן כגדול, ואין 

לאדם כל אפשרות לשנות את גורלו שנקבע לו מלמעלה!

גם כאן, נקבע גורלו של אבו נוואס להשיב נשמתו לבורא, על אף היותו צעיר ובריא, ואילו גורלם 

של העניים והזקנים בכפרו טוב משלו. הם ימשיכו לחיות למרות דלותם, למרות גילם ומצבם 

הפיזי והכלכלי, עד שייקראו גם הם למשפט של מעלה.

השטן, לא דיבר אל הסולטן בגבהות רוח. הוא לא אמר לו: "מי אתה שתקבע מי יחיה ומי ימות, 

והלא אתה בן אדם ומעמדך בעולם זה הוא זמני כחרס הנשבר, כענן חולף בשמים, כֵצל עובר...". 

השטן, בהיותו שליחו של הקב"ה, ראה את צניעותו של אלוהים, למרות שליטתו וכוחו בעולם, 

והשיב לסולטן היהיר בשפה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאת ההוראות קיבל מלמעלה, 

משמע שהוא רק שליח העושה את דבר אדונו והוא רק ממלא פקודות ותו לא. עם הסולטן בעניין 

זה אין לו כל ׂשיג וׂשיח, אך את אבו נוואס יפגוש עוד שעה בדמשק, לשם נמלט משורר החצר 

מגורלו שכבר נחרץ!

בזה הרגע, הבין הסולטן היכן הוא נמצא. הוא ִהפנים את מה שלא הפנים לראשונה, שגם הוא 

אדם ככל האדם. גם הוא ילך בדרך כל הארץ בהינתן לו האות לכך ובלי ויכוחים מיותרים. גם 

אליו יבוא השטן, בזמן שאלוהים יחליט שעליו להחזיר לו את נשמתו, ויבקשו להתלוות אליו 

למרומים, כי הכול "ַמְּכתּוּב" - גורלו של אדם נכתב מראש, ואפילו אם הוא סולטן עשיר המטיל 

חיתתו על משרתיו ואזרחיו. גם הוא לא יוכל לשנות את גורל משורר חצרו ואף לא יוכל לשנות 

את גורלו שלו.

נוכח ההבנה, שאינו בן אלים אלא בן תמותה פשוט מתחת לבגדיו המהודרים, "נֹוַתר ַהסּוְלָטן 

ְּפעּור ֶּפה ְוָנֱאַלם", והשטן יצא לעבר דמשק ליטול את נשמת משורר החצר שנמלט מגורלו לשווא.  
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מאת עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון. לכל  א) 

אות מתאים מספר אחד בלבד. 

רמז ודוגמה: מארבעת המינים שמנענעים בהם בחג הסוכות – ל    ו    ל    ב      

3  12   8   12                                                                                                           

לפיכך לפי הרמז שניתן לעיל - מעל כל מספר 12, מספר 8 ומספר 3 המופיעים בכל הפתרונות             

צריך לכתוב את האותיות: ל, ו, ב – בהתאמה (הערה: מספרים אלו אינם גימטריה)

איזה פרשה מהתורה קוראים לפני ראש השנה? ___   ___   ___   ___     ____   (1 א) 

5          4         3       2        1                                                                                              

                                                                                                                 

מדוע קוראים פרשה זאת לפני ראש השנה? משום שהיא עוסקת בעניני     (2 א) 

____     ___   ___   ___   ___         

                            9           3        8        7       6                                                                                              

הוא  ברוך  הקדוש  והרי  בתפילה.  הכוונה   – נה)  פרק  (ישעיה  בהמצאו"  ה'  "דרשו  נאמר:  ב)  

מצוי תמיד. מהו ההסבר לכך לפי הרמב"ם? (משנה תורה להרמב"ם, הלכות תשובה פרק ב, 

הלכה ח)  אף על פי  שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום 

הכיפורים היא יפה ביותר ומיד היא  ___   ___   ___   ___   ___   ___    שנאמר "דרשו 

                                                                                                      6      12        3      11       6       10                                                                    

ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב"  במה דברים אמורים ____    ____    ____    ____   ___                 

14       4         13           4           3                                                                                                   

מה נאמר במדרש על הפסוק בתהלים פרק סה: "נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח  ג)  

כל קצוי-ארץ וים רחקים" (פסיקתא דרב כהנא, פיסקא כ"ה. "שובה") "נמשלה תשובה:      

___   ___    ___, מה הים הזה לעולם הוא פתוח,כך שערי תשובה לעולם הם

5         4       3           

   ___   ___  ___   ___   ___   ___  

              5        4     13        8       6       15          

                                                                    

תיפזורת לחודשים אלול-תשרי
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(גמרא ירושלמי מכות פרק ב, הלכה ו) "שאלו לחכמה: חוטא מהו עונשו? אמרו להם חטאים  ד)  

תרדף  ___   ___   ___   , שאלו לנבואה: חוטא מהו עונשו? אמרה להן הנפש החוטאת  היא  

9      17      16                    

___   ___   ___   __   שאלו לקודשא בריך הוא: חוטא מהו עונשו?  אמר להן יעשו תשובה       

   6       8      10       6           

                     ___  ___            ___   ___   ___   ___    ___   ___  

8     12               16     15      18        6        4         8          

                                                                 

קב  פרק  בתהלים  הפסוק  על  במדרש  נאמר  מה  ג)   פיסקה  ל,  פרשה  רבה,  ויקרא  (מדרש  ה)  

פסוק יט: "תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל-יה" "תכתוב זאת לדור אחרון" – מכאן 

שהקדוש ברוך הוא מקבל    ___   ___   ___   ___   ___ , "ועם נברא יהלל-יה" – שהקדוש 

5       4        3        7      9                                                       

ברוך הוא בורא אותן בריה __   __   __   __  

9     7     14   13                                                    

(שיר השירים רבה פרשה ה, ג) "קול דודי דופק פתחי לי" (שיר השירים פרק ה פסוק ב) –  ו)  

רבי יסא אמר: אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה 

של ___   ___   ___, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו.                                                                      

19      13      10              

                                                                                                                                

שראו                                    ונחמות  וברכות  טובות  כל  חלפתא:  בן  שמעון  רבי  אמר  ח)  א,  פרשה  רבה  (קהלת  ז)  

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   בעולם הזה, לבעלי תשובה ראו, אבל מי שלא 

5        4       20       4        3        1        9          

טעם חטא מימיו, "עין לא ראתה אלהים זולתך" (ישעיה פרק סד)  

   

מהי שיטת הרמב"ם לדעת מיהו בעל תשובה שעשה תשובה גמורה? (משנה תורה להרמב"ם,  ח)  

הלכות תשובה פרק ב הלכה א)  איזו היא תשובה גמורה – זה שבא לידו דבר שעבר בו,  

ואפשר  בידו  לעשות, ___   ___   ___   ___   ולא עשה מפני  התשובה,  לא  מיראה  ולא 

7       16     15       8                  

מכשלון כוח.  

                        

כיצד מתארים חז"ל את מעלת החזרה בתשובה? 1) (גמרא בבלי יומא דף פו עמוד א) אמר  ט)  

רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד ___   ___   ___           ___   ___   ___   ___   ___

      14        8       3       18      9                     20      21     18        

(גמרא בבלי יומא דף פו עמוד ב)    (2     

אמר רבי יונתן גדולה תשובה שמקרבת את    ___   ___   ___   ___   ___   ___                                                    

 9       12       8       20      22      9                                                                                          
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(גמרא בבלי יומא דף פו עמוד ב) אמר ר' יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של          (3  

   ___   ___    ___  

5      14       20                

מיהו שבתחילה היה שטוף בעבירה , חזר בבכיה בתשובה ונקרא רבי? (גמרא בבלי עבודה  י)  

זרה דף יז עמוד א)  ___   ___   ___   ___   ___              ___   ___                 

24        3                 16     23      17      12      20                                         

___   ___   ___   ___   ___   ___  

     20      4       14      16       8      14          

                                                        

ומלאכי   , והחטיא את הרבים  זרה, חטא  עבודה  יא)  מי מהמלכים עשה תשובה לאחר שעבד 

השרת מנעו מתפילתו לעלות לפני הקב"ה? הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת כסא 

הכבוד וקיבל את תפילתו של   ___   ___   ___   ___     (גמרא ירושלמי סנהדרין פרק י 

הלכה ב)                                      10       1        7        9

  

על מי נאמר שלא חטא אלא על מנת להורות תשובה ליחיד? (גמרא בבלי עבודה זרה דף ד  יב)  

עמוד ב – דף ה עמוד א)   ___   ___   ___                 ___   ___   ___   ___   והטעם לכך

25      12      10       9                     14       8       14                                                  

הוא שמי שחטא יוכל לעשות תשובה.                                                                                

                

לאחר שענית על כל השאלות עליך למצוא את האימרה המתקבלת. האימרה המתקבלת  ב)   

היא מקיצור שולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים סימן קלג סעיף כט.

האימרה: 

            ___  ___  ___  ___  ___  ___           ___  ___  ___  ___  ___  ___  

5      4       6       8       7      8                24      4      12     18      8     20    

___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___  ___         ___  ___   ___  ___   ___  ___  

5       8       4             4     20      2       8      10      3             5       4       13    10       7       8     

               ___  ___  ___  ___  ___          ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___         

20      6       4     20      14              5       4     16       8     15      4      18      9           

___  ___  ___  ___  ___  ___                      ___  ___  ___  ___  ___  

4      20     2        8     10      3                            7     16     14     10      3          
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              ___  ___             ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___            ___  ___  ___

                  6       3                  5       4      16      8      15      4     18      9                 5       8       4  

___  ___  ___  ___  ___  ___            ___  ___  ___  ___  ___           ___  ___  ___

6      16     10      8     20      8                  6     20      2       8       4                 12      8     11

___  ___  ___  ___           ___  ___  ___  ___  ___       ___   ___  ___  ___        ___  ___"

25     10     13     12              9     13     10      7       3          12       8      18    20          25     12    

___  ___  ___  ___           ___  ___  ___           ___  ___  ___           ___  ___  ___  ___ 

  25       1       4      4                 3       8     19                3     12       3                9       6      7       8   

                                ___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___           ___  ___  ___              ___  ___ 

5      4      11     12     20     9              9       2     16              16       3     18                  4     18   

"___  ___  ___  ___  ___                          ___  ___ 

 25      4      7      17     10                              6     20   

פתרונות בסוף הגיליון
www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי אלול-תשרי/ מאת מלכה אהרונסון

1. יום הכיפורים שלי - מתחת לטלית של אבא/סבא שלי
יום הכיפורים מתקרב והחוויה הגדולה של נשיאת כפיים או תקיעת שופר מתחת הטלית של אבא/סבא 

והמחשבות המתרוצצות מתחת לטלית.

החומרים:

� נייר לבן בגודל פוליו - אפשר גדול יותר או קטן לפי הטעם והצורך.

� רצועות נייר כחול או מסרט בד או מנייר.

� עיפרון.

� חוטים לבנים מצמר או חוטי ריקמה.

ההכנה:

מקפלים את הדף לשניים ומסמנים את האמצע ואז מציירים ראש וקו עד סוף הדף - בשני הצדדים.  �

� גוזרים את הראש והקווים בשני הצדדים.

� פותחים מהצד ומקפלים פנימה בצורת משולש ואת הריבוע שנוצר שוב פנימה אחד על השני.

� פותחים בצד האחורי ומדביקים פס כחול 

א א א של ת ל ה חת
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� מתקבלת דמות אדם עטוף בטלית.

� בפנים אפשר לכתוב ברכה / תפילה לאבא, סבא או לדוׁד.

הטלית  חוטי  קשירת  את  להוסיף  אפשר  בוגרים  לחניכים   �
ובהזדמנות זו ללמד את מספר הליפופים והקשרים.

� לסיום אפשר להוסיף נעליים.

2. כרטיס ברכה - ויטרז'

החומרים:

� נייר צבעוני בגודל פוליו

� ניירות צלופן צבעוניים

� דבק פלסטי

� פייטים, סרט מבד באורך כ-10 ס"מ.

� בריסטול בגודל ½ פוליו.

הכנת המעטפה:

מקפלים את הנייר הצבעוני לשניים ומשאירים בערך 1 ס"מ להדבקה   �
וסגירת המעטפה.

על חלק אחד מציירים כמה מסמלי החג - שופר, רימון, ראש דג וכו'.  �

בגיל  תלוי   - יפנית  סכין  או  מספריים  בעזרת  החלקים  את  גוזרים   �
החניכים.
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מכסים את החללים בנייר צלופן ומקשטים בפייטים.  �

� מדביקים את הרצועה שהשארנו.

הכנת הכרטיס:

� על הקרטון כותבים ברכה להורים, לחברים, לדודים ולכל מי שאנחנו 
אוהבים, ומדביקים בקצה סרט שיעזור להוציא את הכרטיס.

� מכניסים לתוך המעטפה. 

ו 
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3. שרשרת רימונים לסוכה - יפה, צבעונית, וקלה להכנה
מתאים לכל גיל. עשויה מירחונים צבעוניים (חומרים נפסדים) ללא דבק וולא עלויות.

החומרים:

� ניירות מירחונים (רצוי ללא הכתב)

� מספריים

� מהדק

� עיפרון

� כוס בקוטר 10-15 ס"מ

אופן ההכנה:

� מקפלים את הנייר לשניים ומציירים רימון בקוטר של 10-15 ס"מ.

� מציירים עיגול קטן יותר בפנים שישאיר בערך ½1-1 ס"מ מסביב.

� הצד המקופל ישאר מחובר.

� גוזרים סביב הרימון ומשאירים את הצד המקופל מחובר.

מקפלים את הרימון הכפול פעם נוספת וגוזרים את העיגול כך מתקבל   �
רימון חלול.

משחילים רימון אחד לתוך השני, אך לא מושכים עד הסוף את הרימון   �
יזוז  שלא  רוצים  אם  השני.  הרימון  בתוך  הרימון  של  הכתר  את  שרואים  כך 

אפשר להדק בצד.

ואז  ומקשטים  מציירים  החניכים  כאשר  לבן  נייר  עם  זאת  לעשות  אפשר  לגיוון: 

גוזרים.
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4. קישוט כיסא לאליהו הנביא / כיסא לאושפיזין בתוך הסוכה

בכל סוכה נהוג להשאיר כיסא ריק לאליהו הנביא ויש אומרים כיסא לאושפיזין

החומרים:

� מקלות באורך 60-80 ס"מ בערך (אפשרי מקל מטאטא ישן חתוך לשניים).

� שקיות ניילון צבעוניות (משומשות).

� חוט ברזל דק.

� סרט קשירה. 

ההכנה:

מכינים מחוט הברזל צורת פרח. סוגרים את חוט הברזל על ידי ליפופ   �
של אחד בשני ומשאירים חוט באורך כ-20 ס"מ.

כך  מקל  על  ומהדקים  הניילון  שקית  את  עליו  מלבישים  כך  אחר   �
השקית  את  מותחים  הברזל  חוט  בעזרת  פרח  צורת  שתתקבל 

ומלפפים את החוט שנשאר על המקל.

מותחים את הניילון וקושרים בסרט על המקל כך שמתקבל פרח.  �

קושרים בסרט את המקל לכיסא.  �

אפשר להכין זאת גם מלבד במקום שקיות ניילון.  �

כיסא לאליהו
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5. שמש מסתובבת - קישוט לסוכה

השמש יוקדת עדיין בחודש תשרי, לכן נכין תמונת שמש לקישוט הסוכה.

החומרים:

� משטח קרטונים (מאריזות לשתייה קלה).

� ניירות צלופן מתאימים - צהוב, אדום, כתום, בז'.

� דבק פלסטי

� נייר משי בהיר (בז/לבן)

� מספריים

� עיפרון

� סיכה נפתחת

ההכנה:

גוזרים צורת פרח - 4-6 חתיכות פרחים המונחים בשכבות, כאשר   �
כל פרח יותר גדול ממשנהו בפרופרציות רצויות (רצוי שאחד יהיה 

יותר גדול ממשנהו ב-3-4 ס"מ).

� עוטפים כל פרח בנפרד בנייר משי. 

.2 X 2 גוזרים מנייר הצלופן מרובעים בערך בגודל של �

� שמים את העיפרון באמצע הצלופן ומכסים את העיפרון.

את קצה העיפרון העטוף בנייר צלופן טובלים בדבק פלסטי ומדביקים   �
כך  השמש  מצבעי  אחר  בצבע  פרח  הקרטון.כל  בקצה  הפרח  סביב 

שכאשר נחבר את כל הפרחים יהיו 4 צבעים שונים.

סיכה  ונועצים  חור באמצע  על השני, מחוררים  מניחים אחד  לבסוף   �
נפתחת ומקבלים שמש מסתובבת.
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6. פרחים לקישוט הסוכה בגדלים ובצבעים שונים

פרחים אלו אפשר להכין בדרגות קושי שונות, תלוי בגיל החניכים.

ככל שיש יותר פרחים אחד בתוך השני דרגת הקושי עולה.

החומרים:

� ניירות צבעוניים (אפשרי נייר עיתון צבעוני). נייר משי יגרום שהפרח יפול כפרח נובל, הנייר משנה את 
אופי וצורת הפרח.

פרח פשוט וקל ביותר - בעל 2 שכבות.

 - מכינים משולשים ומקפלים לשניים ושוב לשניים ושוב לשניים   �
כלומר מקופל ל-6 וגוזרים בחלקו העליון בצורת לב / פרח / שפיץ.

� בצד הסגור גוזרים לשונית עד כ-1 ס"מ מהסוף. על הלשונית להיות 
צרה בפרח הראשון ובפרח השני מעט יותר רחב.

� כנ"ל עושים עם משולש גדול.

שוב מקפלים 3 פעמים, מהדקים היטב עם היד, גוזרים בצד העליון כל צורה   �
שרוצים, גוזרים לשונית (קצת יותר רחבה מהמשולש הקודם). 

� פותחים את הצורה ומשחילים אחד לתוך השני.
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חומר אור-קולי

התורני.  במרפ"ד  ה-DVD המתפתחת  מספריית  פריטים  לשאול  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

פרטים בטל' 02-5601303.

א. הימים הנוראים
סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

בין כיפור לסוכות - (חט"ב ) - 627 -  עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו, הזמר דדי גראייכר ותזמורת.

הכנות לחג - 5305.

הסליחה - (יסודי - חט"ב) - 478, 506, 5405 - סיפורו של ר' אלעזר בן שמעון שהעליב אדם מכוער ולאחר 

יהיה קשה כארז".  ואל  יהיה אדם רך כקנה  לו בקלות קבע את האימרה הידועה "לעולם  שזה לא סלח 

בסיפור דומה מתנסים ילדים בחוג לדרמה כאשר המדריך מעליב את אחד הילדים.

הצדיק הכפרי - (יסודי) - 612 - סרט מצוייר. סיפור הידוע של ילד שלא ידע להתפלל ְוָׁשַרק באמצע תפילת 

יום הכיפורים....

זמרת בית הכנסת הגרוזי בפיוטי הימים הנוראים - 5108.

חגי ישראל - (חט"ב) - 199 (ר) - דובר רוסית.

חגי תשרי - (יסודי) - 181 (כ.ר.), 5306 - מורכב מהסרטים לשמוע קול שופר, אושפיזין, יום תרועה ותוכנית 

פרפר נחמד.

חגים ומצוות (חט"ב +) - שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזות, תפילין - 193 (ר) (דובר רוסית).

יום תרועה - (יסודי) 22 (כ.ר.), 172, 181 (כ.ר.), 506, 612, 5305 - ראש השנה, תקיעת שופר ומשמעותה.

יונה הנביא - (הגיל הרך) 175, 5309 - הסיפור התנכ"י בתיאטרון בובות.

יונה הנביא - (יסודי) 627 - סרט מצוייר. סיפור שליחותו של הנביא בנינוה (לא על פי המסורת).

לשמוע קול שופר - (יסודי, חט"ב) 23 (כ.ר.), 181 (כ.ר.), 184, 506, 612, 5305, 5405 - מצוות השופר בראש 

השנה - גדריה, הלכותיה ומשמעויותיה.

סליחות בנוסח ספרד -  366 - צולם בבית-הכנסת "שערי תורה" בשכונת ארמון הנציב.

במוצאי יום כיפור - (חט"ב ועל-יסודי) - 713 - שירי מקהלה, זמר וסיפורים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

יום הכיפורים - (על-יסודי) - 714 - דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה לספרות אריאל הירשפלד, 

חומר עזר
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הסופרת הבימאית מיכל גוברין, בהנחיית ירון לונדון.

מבראשית - 813, 5405, 5406 - שיעורו של הרב מרדכי אלון בנושא ראש השנה.

מבראשית - 832, 5406 - שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושאי ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

70 פנים לראש השנה - 813, 5405 - בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, אריאל הירשפלד ומיכל גוברין.

ונתנה תוקף - 810, 5080, 5307 - דין וחשבון בקיבוץ בית השיטה בעיקבות מלחמת יום הכיפורים.

תיאום כוונות - 5147 - מלחמת יום הכיפורים (מבוסס על ספרו של חיים סבתו). 

בחזרה אל מוצב המזח - 5238 - ביקור במצרים על ידי שבויי צה"ל ממלחמת יום הכיפור.

קברי צדיקים - 5202.

חגי תשרי - 880, 5305 (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).

חגי תשרי - שנה טובה - 885 (מסידרת פרפר נחמד) (יסודי).

מבראשית - 896, 5406 - שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

תערוכת חגי חודש תשרי באומנות ובהווי העדות - 938, 5405 - בהפקת שאול גולדפרב ז"ל.

קישורים לאתרים ברשת לחגי תשרי

מקורות על ראש השנה: 

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

מקורות על סוכות: 

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

קישורים לאתרים אחרים בנושאי חגי תשרי: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/ChageiTishrei.htm

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

�  הימים הנוראים בקהילות ישראל (זאב רדובן) - (3001)

�  ימים נוראים (שקופיות - קלטת ברוסית) - (3002)
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ב. חג הסוכות ושמיני עצרת
דגם לגזירה - בניית סוכה  �

סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

אגודה אחת - 150, 5308 - (חט"ב - על-יסודי) - הלכות ארבעת המינים לפי מנהגי העדות השונות על רקע 

גידולם בטבע ובנופי ארץ-ישראל.

אושפיזין (יסודי) - 22 (כ.ר.), 172, 181 (כ.ר.), 5305 - כיצד בונים סוכה כשרה.

בסוכות תשבו (יסודי - חט"ב)  - 23 , 5308 - דיני הסוכה.

חגי ישראל (חט"ב) - 199 (ר) דובר רוסית.

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו (חט"ב - על-יסודי) 233.

משא ומתן באמונה במסחר,  לקט תוכניות ביהדות על הנושאים: יחס של אימון וכבוד בין אדם לחברו, 

השבת אבידה, השב תשיבם, איסור בל תשחית.

שלוש רגלים - (יסודי) 250 (ר) דובר רוסית

בין כיפור לסוכות - (חט"ב) - 627 - עם הרב הראשי לישראל, הרב לאו שליט"א.

סוכות - (על-יסודי) 680 (כ.ר.) (אנגלית, כיתוביות ברוסית) - קבוצות תלמידים מכינה סרט על דיני סוכות 

ומנהגיו.

מבראשית - 896, 5406 - שיעוריו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא סוכות.

תערוכת חגי חודש תשרי באמנות ובהווי העדות - 938, 5405.

אושפיזין - שולי ראנד - 5136.

בעקבות הסיפורים הקסומים - 5325 - האתרוג, מקומו של בית המקדש, פסח במדריד, תבלין של שבת 

(גשר).

שקופיות (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

�  סוכות - 3003 - יצחק גנוט (קלטת ברוסית).

�  סוכות - 3004 - יצחק גנוט. 

�  סוכות - 3005 - שמחת תורה בקהילות ישראל (זאב רדובן).
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פתרון לתשבץ אלול-תשרי

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת שופטים                  

1 - ג
2 - ג
3 - ד
4 - ג
5 - ג
6 - ג

פרשת כי תצא                  
1 - ג
2 - ב
3 - ד
4 - ד
5 - א
6 - ב

 ה נ ו מ ק ש   צ ע מ י ח א

 נ ח   נ ו י ס ו ל פ   ש ר

 ה ש א ב   ת ו ר   ש מ ר ח

   ת ו ט ש   פ   ת ע ד ה  

 ע   ר ה   נ י מ   ה ב   ה

 י ד ו   ב ג   ו א   י ש י

 ר   נ י ל מ ט ס ו ר ק   מ

 ה ע   ת י ל ו כ ש א   א ה

 ת ר ת ו כ   ע   ה ש י ש א

 מ י ע ר   ה נ כ   נ י מ ח

 ר ס נ   מד   ס פ   נ נ ר

 י   כ ר ד   פ   ג ב נ   ו

 מ ת   מ י מ ו ל ה י   מ נ

   י ר צ   ח ר י   ת ש ע  

 ר מ ס   ה ל ה נ מ   ו ק א

תנק ו נ ק  הרו מ ש א
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פרשת כי תבוא                  
1 - ב
2 - ב
3 - ב
4 - ג
5 - ג
6 - ג

פרשת ניצבים                  
1 - ב
2 - ב
3 - ג
4 - ד
5 - ג
6 - ד

פרשת וילך                 
1 - ד
2 - ב
3 - ג
4 - ג
5 - ג
6 - ב

פתרון חידון תשובה

1) נצבים   2) תשובה א)  
מתקבלת, ביחיד ב)  

בים, פתוחים ג)  
רעה, תמות, ויתכפר לו ד)  

השבים, חדשה ה)  
מחט ו)  

הנביאים ז)  
ופרש ח)  

1) כסא הכבוד 2) הגאולה 3) אדם ט)  
אלעזר בן דורדיא י)  

מנשה יא)  
דוד המלך יב)  

מראה מקום-קיצור שולחן ערוך:הלכות יום הכיפורים סימן-קלג,סעיף כט.

האימרה המתקבלת:

אוכלין ושותים ושמחים במוצאי יום הכיפורים.  דאיתא במדרש במוצאי יום הכיפורים בת קול יוצאת ואומרת:    
"לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלקים את מעשיך"     

פרשת האזינו                  
1 - ד
2 - ג
3 - ג
4 - ג
5 - ג
4 - 6

וזאת הברכה                  
1 - ג
2 - ב
3 - א
4 - ב
5 - א
6 - ג

פרשת בראשית                  
1 - ב
2 - ד
3 - ג
4 - ג
5 - ב
6 - ד
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