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תאריכים ומאורעות בחודשי אלול-תשרי

 )אירועים, אתרים וגדולי מורשת(

חודש אלול
הקדמה

חודש אלול הוא החודש השישי למניין החודשים מניסן והחודש האחרון בשנה, 
בו  לומר  ונוהגים  תשובה  מנהגי  נהוגים  בו  חודש  זהו  מתשרי.  החודשים  למניין 
יום  ערב  ועד  אלול  חודש  ראש  ממחרת  מתחילים  המזרח  עדות  בני  סליחות. 

הכיפורים, ועדות אשכנז מתחילות לומר סליחות בשבוע שלפני ראש השנה.

מזלו של החודש: בתולה
במסורת היהודית הקובעת את חודש אלול כחודש של התעוררות 
בת לבתולת  המשולה  לישראל  קריאה  מעין  בתולה  במזל   ראו 

הגאון  ישראל".  בתולת  "שובי  שנאמר  לתשובה,  להתעורר   - ציון 
"אז תשמח בתולה במחול"  הרב מולוז'ין היה מפרש את הפסוק 
כרמז שהקב"ה ימחול עוונותיה של בתולת ישראל וישמח אותה 

כפי ששמחה בגן עדן מקדם בראשית הבריאה.

אירועים 
א באלול ב’ תמ”ח )2448( לבריאת העולם )על פי המסורת(

משה רבנו עלה על הר סיני להתפלל לפני הקב"ה ולבקש רחמים על עמו וסליחה 
על חטא העגל, ונתרצה לו הקב"ה בעשירי לחודש תשרי )יום הכיפורים( ואמר לו 

"סלחתי כדבריך". על כן נקבעו הימים האלו לדורות כימי רצון, תשובה וכפרה.

ח באלול תשס"ה )2005( - יום עיון ותפילה על חבל עזה וצפון השומרון
בקיץ תשס"ה נטשה מדינת ישראל את חבלי 
ח  ביום  השומרון.  וצפון  קטיף  גוש  אדמות 
מחבל  ישראל  כוחות  יצאו  תשס"ה  באלול 
עזה ובו בערב חגגו צוררינו בשריפה והריסה 
יישובי  של  כנסת  בתי  מעט  מקדשי  של 
ישראל. היום נקבע ליום תפילה ועיון וחשבון 

נפש.

הכנסת  לבתי  הנצחה  פינת  תיחנך  בכנסת 
הכנסת שבכנסת  בבית  קטיף.  בגוש  שחרבו 
מארון  חלק  שהיה  שיש,  עשוי  שריד  יוצב 

הקודש בבית הכנסת של היישוב עצמונה.
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)חי"ל(  הלוחמת  היהודית  החטיבה  הוקמה   -  )1944( תש"ד  באלול  כט 
הבריגדה היהודית, חטיבה צבאית יהודית במסגרת הצבא הבריטי 

רצונם  את  ארץ-ישראל  יהודי  הביעו  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
לשתף פעולה עם בריטניה ולהקים יחידות צבא עבריות במסגרת הצבא 
הבריטי למלחמה בנאצים ולהגנת ארץ-ישראל. יוזמתם נדחתה והוכשלה 
תבעו  הציונית  והתנועה  היהודית  הסוכנות  בריטיים.  גורמים  ידי  על 
מהממשלה הבריטית להפעיל את המתנדבים כחטיבה לאומית מיוחדת 
כי  חששו  הבריטים  הארץ.  בני  ידי  על  יאויישו  הקצונה  תפקידי  כשגם 
פוליטית  משמעות  המגויסות  ליחידות  תעניק  יהודית  צבאית  מסגרת 
בתש"ד  רק  הערבי.  בעולם  אנגליה  של  מעמדה  את  ותערער  ולאומית 
)1944( הסכימו להקים את הבריגדה היהודית שתכלול את כל היחידות 
זהוב.  דוד  ומגן  לבן  כחול  היה  החטיבה  של  דגלה  המגויסות.  העבריות 
חיילי החטיבה צויידו בסמלים מיוחדים דוגמת הדגל. החיילים השתתפו 
בקרבות באיטליה, והיחידה שירתה כחיל מצב בגבולות איטליה, יוגוסלביה 
ואוסטריה. קבוצות חיילים מהבריגדה הגיעו לגרמניה ואף ביצעו פעולות 
וההעפלה  הבריחה  בארגון  שולבו  הבריגדה  חיילי  הנאצים.  נגד  ענישה 
לארץ. הניסיון הצבאי שנרכש בתקופת מלחמת העולם השנייה עזר רבות 

לפעולות ההגנה והנחת היסודות לצה"ל.

אתרים 
יט באלול תשמ”ג )1983( - לפני 30 שנה נוסד היישוב הקהילתי סוסיא בדרום 

הר חברון. 

סוסיא - יישוב קהילתי בדרום הר חברון, כ-10 ק"מ מצפון מערב לערד. 
סוסיא.  בחרבת  נמצאו  ששרידיו  התלמוד  מימי  גדול  יישוב  כשם  שמו 
מקריית  הסדר  ישיבות  ויוצאי  מושבים  בני  בידי  ב-1983  הוקם  היישוב 

ארבע וכרם ביבנה.
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סוסיא היא העיר העברית הקדומה הגדולה ביותר וכלל הנראה גם היחידה 
בעולם אשר נשתמרה בשלימות כיחידה אחת.

לפני כ-2000 שנה, בדרך השיירות אשר עלתה מעציון גבר לקיסריה, קמה 
העיר בְַספַר המדבר. זו הייתה עיר עברית, יהודית ובכל זאת שמה אינה 
ידוע כלל מן הכתובים. היו בה כעשרת אלפים תושבים. כמעט כולם בחרו 
לחצוב מערות בסלע ולהתגורר בהן, ועם זאת הם בנו לעצמם בית כנסת 

ענק ומפואר.

סביב  נבנו  המגורים  רובעי  פרטים.  לפרטי  תוכננה  אשר  עיר  הייתה  זו 
המרכז הציבורי, תוך הפרדה מן האזור התעשייתי. רשת סבוכה של בורות 
מים, מקוואות ותעלות ניקוז נחצבו על מנת לאגור כל טיפה יקרה של מי 

הגשמים שירדו באזור.

איש אינו יודע בוודאות מדוע נקרא שמה של העיר סוסיא. קיימות כמה 
השערות של חוקרים:

שמו המקורי של היישוב הוא כרמל, בעוד שסוסיא הוא שם מאוחר שניתן 
למקום על ידי הפלאחים המקומיים, על שם צמח השוש הגדל באזור.

השם סוסיא הנו קדום ואף הוזכר ב"מלחמת היהודים" של יוסף בן מתתיהו. 
מסופר שהאדומים )כינוי ליהודים תושבי האזור אדומיה( נחלצו לעזרת 

הקנאים בירושלים ובראש האדומים עמדו יוחנן ויעקב בן סוסא".

לסה"נ   1110 משנת  לטינית  כתובה  צלבנית  תעודה  פורסמה  לאחרונה 
למסדר  ניתנו  אשר  שונות  הענקות  הראשון,  בלדווין  המלך  מאשר  ובה 
גם  זה מוזכרת  ההוספיטלרי באזור חברון. בתוך רשימת הנחלות באזור 

SUSSIA )ארליך(.

השם ממקור “סוס” אינו זר לאוצר השמות היהודיים, ונראה כי שמו הקדום 
של המקום הוא אכן סוסיא )ייתכן שהיה מקום של גידול סוסים(.

אזורי  יסודי  ספר  בית  במקום  כ-150 משפחות.  מתגוררות  היום  ביישוב 
תיכונית  ישיבה  ביישוב  פועלת  כן  כמו  תלמידים.   600 מעל  לומדים  בו 

סביבתית, בית ספר שדה וענפי חקלאות שונים.
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כ-1200  לפני  היא מדוע  להסביר  אינו מסוגל  אחת מהתעלומות שאיש 
שנה, באופן מסתורי, נטשו את סוסיא כל אלפי תושביה.

יש הסוברים שסוסיא הייתה עיירה גדולה, שהשתרעה על פני שתי גבעות 
מוארכות, היות וחלק מפרנסת תושביה היה על אספקה ליחידות הצבא 
הרומאי שישבו בכרמל הסמוכה. לאחר עזיבת הצבא, בעיקבות הכיבוש 
וייצור  הגפן  גידול   – העיקרי  והענף החקלאי  פרנסתם  נתמעטה  הערבי, 
היין, נפגע קשה )הערבים לא קנו יינות ואף אסרו בחוק את גידול הגפן 
ליין(. אט אט החלו היהודים לעזוב את סוסיא עד לנטישתה המוחלטת, 

בסוף המאה ה-8, תחילת המאה ה-9 לסה”נ.

תיאור האתר
סיפורה המופלא של סוסיא משתרע על פני אלפי שנות היסטוריה. מימי 
ביזנטיון  הרומית,  האימפריה  והיווני,  הפרסי  הכיבוש  דרך  המקדש,  בית 

הנוצרית ושליטי האיסלם.

אך מאז הנטישה, עצר הזמן בסוסיא את מהלכו, וסוסיא של ימינו אינה 
מי  לחיים.  שוב מתעוררת  האבודה  העיר  אז.  בהרבה מסוסיא של  שונה 
שפוסע היום לאורך הרחוב הראשי, לא יתקשה להבחין בעשרות מערות 
מייצרים  היו  בו   - בבית הבד  ובורות המים,  המגורים, במאות המקוואות 
העיר,  טובי  שבעת  מועצת  ישבה  בו   - העירייה  בבית  הזית,  שמן  את 
ובאומנים  המלאכה  בבתי  הסוחרים,  בשוק  העיר,  ואוצר  המשפט  בבית 
עצמם - קדר העיר המסובב את האובניים וידיו מפסלות בחימר, אורגת 
השטיחים השקועה בעבודתה על הנול, חרש העץ בסדנתו. אמן הפסיפס 
יציע לאורחי המבקרים במערה להצטרף אליו ולשבץ בעצמם דוגמאות 
מרהיבות. בגת היין יוזמנו המבקרים לדרוך ברגליהם את הענבים – ואלה 
מביניהם אשר יבקשו לחקור ולהתעמק בעולם ההלכות היהודי של סוסיא 

יזכו להסברים בדבר דיני העיר.
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חודש תשרי
תשרי-ראשון לחודשי השנה; במקרא - החודש השביעי )למניין החודשים מניסן(.

מזלו של החודש: מאזניים.
לפי שבחודש זה נדון כל העולם לפי מעשיו של האדם ושוקלים 

במאזניים זכויות כנגד עוונות.

אירועים
א-ב תשרי - ראש השנה

היחיד  החג  הוא  השנה  ראש 
תשרי(  )א  חודש  בראש  שחל 
שני  אך  רצופים,  יומיים  ונמשך 
למעשה  נחשבים  אלה  ימים 
בארמית   - ארוך  אחד  ליום 

"יומא אריכתא".

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

ומכאן חשיבותו.

השנה  מראש   - הימים  עשרת 
נקראים   - הכיפורים  יום  עד 
המכנים  יש  ימי תשובה.  עשרת 
את התקופה - בין כסה לעשור, 
בחודש  "תקעו  הפסוק  פי  על 
שופר בכסה ליום חגנו" )תהלים 

פא:ד(.

ג תשרי - צום גדליה
ובארץ-ישראל נשארו  לאחר חורבן בית ראשון הוגלו בני ישראל לבבל, 
מעט אנשים שהיוו את דלת העם - איכרים ויוגבים. על האנשים האלה 
היושבים  כל  את  ריכז  גדליהו  אחיקם.  בן  גדליהו  את  בבל  מלך  הפקיד 
בציון וניסה לשקם את החיים בארץ-ישראל ובתוך כך לעורר את התקווה 

לחידוש המלוכה בארץ.

מעמדו הרם של גדליהו בעיני מלך בבל, ובקרב היהודים היו לצנינים בקרב 
מלך עמון שעינו הייתה צרה בשארית יהודה, הוא שלח את ישמעאל בן 
נתניה מזרע המלוכה ביהודה לרצוח את גדליהו. בעיקבות הרצח, היהודים 
בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים, וכך נתפזרה שארית הפליטה 
כו-כח(. ב:כה,  מלכים  ספר  ראה  פרטים,  )ליתר  שוממה  נותרה  והארץ 
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י תשרי - יום הכיפורים
לו  שיש  מיוחד  יום  הוא  הכיפורים  יום 
של  יום  זהו   - אחד  מצד  פנים.  שתי 
 - שני  ומצד  הדין  מגזר  ופחד  חרדה 
לסליחה  והבטחה  תקווה  של  יום  זהו 
ולמחילה. יום הכיפורים אינו מכפר על 
עבירות שבין אדם לחברו ללא בקשת 
סליחה ופיוס. על פי המסורת היהודית 
מכול הצרכים  זה  ביום  אנו מתעלמים 
וגם  הגופניים - אכילה, שתייה, רחיצה 
ומקדישים  אחרות  רגילות  מפעולות 
בבית  לתפילה  היום  שעות  כל  את 

הכנסת ולחשבון הנפש.

י תשרי תשל"ד )1973( - מלחמת יום הכיפורים
שידעה  הקשות  אחת  הייתה  תשל"ד  הכיפורים  ביום  שפרצה  המלחמה 

מדינת ישראל מעודה.

כוחות גדולים של צבאות מצרים וסוריה פרצו את קווי ההגנה הישראליים 
בתעלת סואץ וברמת הגולן. במשך מספר ימים היו לכוחות האויב הישגים, 
וכוחות  הגולן  רמת  מכל  נהדפו  הסורים  הגלגל:  התהפך  מהרה  עד  אך 
צה"ל כבשו מובלעת בתחום סוריה; ואילו בחזית הדרום - על אף האחיזה 
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לחצות  צה"ל  כוחות  הצליחו   - הישראליים  המוצבים  קו  ברוב  המצרית 
את התעלה, לכבוש במצרים שטח גדול ממערב לתעלה ולכתר ארמייה 

מצרית שלימה ממזרח לה.

ההפתעה  בשל  בצל  הושמו  כשלעצמם,  גדולים  הישראליים,  ההישגים 
שבהתקפה המצרית-סורית, אי המוכנות בתחומים רבים ומספר הנפגעים 
הגדול: יותר מ-2,500 הרוגים, 7,500 פצועים ו-300 שבויים. אחרי המלחמה, 
חלו  אגרנט(,  השופט  בראשות  חקירה  )ועדת  מסקנות  לנוכח  ובעיקר 

שינויים גדולים בצמרת הצבאית והמדינית.

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

טו-כא תשרי - חג הסוכות
)שני  הסוכות  חג  הוא   - לחגוג  מצווה  שהתורה  הרגלים  משלוש  אחד 
האחרים הם פסח ושבועות(, על פי הפסוק "שלוש פעמים בשנה יראה כל 
זכורך את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר )בבית המקדש( בחג המצות 
ובחג השבועות ובחג הסכות" )דברים טז, טז(. מצווה זו של עלייה לרגל 
המנהג  בו.  שנערכו  ולטקסים  המקדש  לבית  קשורה  הייתה  לירושלים 
לעלות לרגל היה נפוץ בתקופות בית המקדש הראשון ובית המקדש השני 

ובמיוחד בחג הסוכות - חג האסיף עם סיום העבודות החקלאיות.

ימי הדין סמוך  האדם שהיה שרוי מאז תחילת חודש אלול בחרדה של 
ובטוח כי תפילותיו נתקבלו והוא ניגש מיד במוצאי יום הכיפורים לעסוק 
במצוות בניית הסוכה. החג מזכיר לו את חסדי ה' לבני ישראל בנדודיו 

במדבר בדרך מן השיעבוד במצרים לחירות לאומית ורוחנית.
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טו בתשרי תש"ד )1943( - הבריחה מסוביבור
סוביבור היה אחד מארבעת מחנות המוות שפעלו במסגרת מבצע ריינהרד 
האתר  בפולין.  גוברנמן  הגנרל  בשטחי  היהודים  חיסול  הייתה  שמטרתו 
שנבחר על ידי הקצינים הנאצים ימ"ש היה חווה שהוחרמה מבעליה עם 
שטח אדמה גדול מסביבה, שחלקו הגדול היה היער הצמוד לפסי רכבת. 

הקמת המחנה החלה ב-1 במרס 1942 בידי עובדי כפייה יהודים.

המחנה בסוביבור היה במקום ספר בפולין סמוך ליער, ומסביבו היה זרוע 
שדה מוקשים. במחנה היו כמה עשרות אנשי ס"ס וכמה מאות שומרים 
יהודים  כ-500  לתפקיד.  שהתנדבו  מזויינים  אוקראינים  מלחמה  שבויי 
יהודים  קבוצות  שונות.  מקצועיות  ובמלאכות  הבגדים  במיון  הועסקו 

מופרדות עבדו במחנה 3 בתחום תאי הגזים.

האסירים.  כל  של  ובריחה  כללית  התקוממות  בארגון  הוחל   1943 בקיץ 
המבצע תוכנן על ידי קבוצה של אסירים, שהונהגה על ידי קצין סובייטי 

יהודי מבין חיילי שבויי המלחמה.

כמה  לחסל  עלה  האסירים  בידי  בלבד.  חלקית  הצלחה  הצליח  המבצע 
התנפלו  ושם  השונות.  לסדנאות  כלשהי  באמתלה  שהוזמנו  ס"ס  אנשי 
על  והללו שלמדו  על הקשר  ידע  חלק מהאסירים  רק  היהודים.  עליהם 
הנעשה ברגע האחרון נתקפו בבהלה פרצו קדימה ללא סדר ורבים מהם 
חלק  נטלו  שבמחנה  היהודים  כל  המוקשים.  שדות  על  עלו  בבריחתם 
חלק  אך  וממוקשים  מכדורים  נהרגו  רבים   - והבריחה  הפריצה  במבצע 
ניכר הגיע ליער. מבין הבורחים הצליחו להגיע קבוצות ליחידות פרטיזניות 
אך הרוב נתפס או נרצח בידי האיכרים מהסביבה והפלגים הימניים של 
נשארו  סוביבור  מורדי  מבין  עשרות  כמה  הפולנים.  הפרטיזנים  תנועת 

בחיים בעקבות הבריחה.

של  והריגתם  מבמחנה  היהודים  האסירים  בריחת  הנאצים  מבחינת 
האסירים  שמרד  מכיוון  חמור.  כשל  היווה  ואוקראיניים  ס"ס  אנשי   14
חשש  היה  בטרבלינקה.  אסירים  מרד  לאחר  חודשיים  אירע  בסוביבור 
בצמרת הפיקוד הנאצי שסיפורי המרד והבריחה יתפשטו באזור ויעוררו 
באזור  נאציים.  ריכוז  מחנות  מספר  נסגרו  כך  בשל  נוספים.  מרד  מקרי 

לובלין - חדל מחנה סוביבור וחוסל כליל על ידי הימלר ימ"ש.  
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כב תשרי - שמיני עצרת ושמחת תורה
של  אהבתו  את  מבטא  עצרת  השם  עצמו.  בפני  חג  הוא  עצרת  שמיני 
העלייה  במסגרת   – בירושלים  שוהה  ישראל  שעם  לאחר  לעמו  הקב"ה 
לרגל – שבעה ימים, אומר להם הקב"ה: בני, עצרו עמי עוד יום אחד כי 

קשה עלי פרידתכם.

בתקופת התלמוד נודע חג זה בשם יום טוב אחרון )מגילה לא, ע"א(. השם 
ובני  מזרח  אנשי  שבין  "חילוקים  בספר  לראשונה  מופיע  תורה  שמחת 
ארץ-ישראל" )שנתחבר כנראה במחצית השנייה של המאה השביעית(. חג 
זה קשור במנהג של בני בבל לסיים את קריאת התורה בציבור כל שנה 

)בארץ ישראל סיימו את הקריאה במשך שלוש שנים וחצי(.

בסוף תקופת הגאונים אנו מוצאים לחג זה את השמות הללו: "יום הספר" 
ו"יום הסיום".

על פי "חגי ישראל בראי הלשון העברית", מאת שלמה הרמתי, בהוצאת הרשות 
המשותפת לחינוך יהודי ציוני

אתרים 
תשרי תרפ”ה )1924( - ייסוד כפר חסידים

זבולון  זבולון כ-6 ק"מ מדרום לקריית אתא, בירכתי עמק  מושב בעמק 
ולרגלי הרי הגליל התחתון בסביבות חיפה - נוסד על אדמת הקרן הקיימת 

והוקם בכספי קרן היסוד.

תחילתו של כפר חסידים בימי העלייה הרביעית כאשר התחילו להתארגן 
בפולין שתי קבוצות של חסידים שחברו להתיישב בארץ-ישראל. חסידי 
ישראל"  "עבודת  בארגון  קוז'ניץ  וחסידי  יעקב  נחלת  בארגון   - יבלונה 
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אליהם נלוו שני אדמו"רים נוספים - רבי ישעיהו שפירא )האדמו"ר החלוץ( 
וקרוב משפחתו רבי אברהם יעקב שפירא )האדמו"ר מדרוהוביץ( - הכוונה 

הייתה להקים יישוב חקלאי.

חלקת  את  בכספם  קנו  הבינוני  המעמד  מן  ברובם  שהגיעו  החסידים 
עורר  עובדים את האדמה  חרדים  חסידים  סיפור המעשה של  האדמה. 
התלהבות רבה בקרב היישוב הציוני. עד מהרה החלו הבעיות לצוף על פני 
השטח. האזור שקנו החסידים היה אדמת ביצה שלא התאימה לחקלאות. 
היה  ובנוסף  זכה בתמיכה מספקת של המוסדות הלאומיים  לא  היישוב 
חוסר ידע וניסיון חקלאי. פנו אל הקרן הקיימת לישראל לעזרה והקק"ל 
הגישה עזרה בשליחת מדריכים, פרעון החובות על קניית הקרקע ובעיקר 
בייבוש הביצות. קרן היסוד עזרה אף היא כשהזרימה קיצבה למתיישבים 

שהוכיחו כי בכוחם לנהל משק.

עד לקום המדינה הלך והתבסס היישוב. בשנת 1950 הקימו חלק מצעירי 
היישוב את כפר חסידים ב המורכב מתושבים שאינם חקלאים וכן שתי 

מעברות )מחנות לעולים חדשים( שתושביהן הועברו ליישוב רכסים.

משפחות  רוב  עזבו  בכפר,  הרוחני  הצביון  שינוי  עקב   - השנים  במהלך 
החסידים לגור בבני ברק ובירושלים.

 )2003( תשס"ג  ובאלול  הדתי  הנוער  כפר  ב-1937  הוקם  ליישוב  בסמוך 
תורנית  תיכונית  ישיבה  חסידים  בכפר  הדתי  הנוער  כפר  בתוך  הוקמה 
האחרון  בזמן  כץ.  שניאור  רב  עומד  שבראשה  ישראל  נחלת  וחסידית 

הישיבה נאלצה לעבור למגדל העמק.



15

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

תשרי תש"ה )1944( - הקמת בית קשת
קיבוץ בית קשת הוקם בשנת 1944 על ידי חברי שני גרעיני התיישבות 
יוצאי הפלמ"ח. חברים אלו היו מראשוני הפלמ"ח שהוקם ב-1941 כפלוגות 

מחץ של ה"הגנה" וכעזר לבריטים במלחמתם במזרח התיכון.

עם כיבוש סוריה ולבנון )1941( והבסת רומל בצפון אפריקה )1943( שוב 
לא נזקקו הבריטים לפלמ"ח וביקשו לפרקו. ואולם, ראשי הפלמ"ח ובהם 
יצחק שדה, אבי הפלמ"ח וראשי הקיבוץ המאוחד צפו את העתיד שבו 
המשך  נוסחת  את  וטבעו  מגן,  כוח  בלי  יישאר  היהודי  שהיישוב  ייתכן 
קיומו של הפלמ"ח במתכונת של "שבועיים אימונים - שבועיים עבודה" 

בקיבוצים השונים ששימשו גם כן בסיסים לפלמ"ח.

ראשי הפלמ"ח, בוגרי בית הספר החקלאי כדורי, החליטו להקים קיבוץ 
משלהם.

אדמת המקום נרכשה כבר ב-1899 על ידי יהושע חנקין, אך לא יושבה 
והייתה בסכנת תפיסה של הבדואים באזור. גם היישובים הסמוכים, מסחה 
וסג'רה ביקשו יישוב נוסף ביניהם, ובעיקר מנהל בית ספר כדורי, ד"ר נתן 

פיאט, שנתן את חסותו למקום וכך קמה נקודת בית קשת.

לשמו של היישוב מספר פירושים.

על פי הפסוק "ללמד בני יהודה קשת" )שמואל ב, א:יח(, שמתאים לאופיים 
של מייסדי היישוב.

על פי האזור - השלמת קשת היישובים מסחה )כפר תבור(, סג'רה )אילניה( 
וכן גם קשת הר תבור הניצב כשומר מעל הקיבוץ.

נימוק ציוני - קשת - המחברת את שנת 1899 - רכישת הקרקע עם שנת 
העלייה - 1944, וכמובן גירסת המתיישבים שיישובם יהיה "בית פתוח לכל 

נושאי קשת".
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בשנותיו הראשונות סבל הקיבוץ מקשיים רבים. הקרקע הייתה בזלתית, 
רצף, מחסור חמור במים, תקציב  ופזורה מטליות, מטליות ללא  טרשית 

זעום ומקורות פרנסה מצומצמים.

ולאט  יציבות. גרעינים חדשים הגיעו  וחוסר  הדבר הביא לעזיבות רבות 
לאט התאושש הקיבוץ.

הסביבה.  ערביי  של  מהתנכלויות  סבל  והקיבוץ  השחרור  מלחמת  פרצה 
החברים ביצרו את המשק והגבירו את השמירות. את האימהות והתינוקות 

לא פינו וזהו דבר חריג ויוצא דופן בתקופה זו.

ביום 16 למרס 1948, יצאו שמונה חברים לסיור בסביבה, נתקלו במארב 
בלתי צפוי ושבעה מהם נהרגו, ביניהם עלי בן-צבי, בנו של נשיא המדינה 

יצחק בן-צבי.

צריף  פורק  המדינה,  לנשיא  צבי  בן  יצחק  של  מינויו  עם   ,1952 בשנת 
והועבר  שנה   26 במשך  ברחביה  משפחתו  עם  התגורר  שבו  המגורים 

לקיבוץ בית קשת לשמש בית תרבות לזכר בנו.
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בהם  שיש  ניצוצות,  מהן  ונדלה  וההפטרות  הפרשיות  במסלולי  נלך  הפעם  גם 
מידיעת ארצנו ועברנו.

אנו בפרשת שופטים.

קיבוץ אני, נולדתי בשנת הולדת המדינה, בחיקה של התנועה שעסקה    .1
ביישוב הארץ - השומר הצעיר. ממוקם אני באזור שבו חיפש מלך ישראל 
הראשון תשובה, כי לא קיבל מענה מאלוהיו. הוא, ככתוב בפרשתנו, ביער 

מן הארץ “מתקשרים” עם הנעלם. מי, מה, היכן?

הפטרת כי תצא מסתירה בין שורותיה אותי!  מי אני? מועצה מקומית    .2
שהמילים “מצפון תפתח הרעה” מוכרות לה היטב. אף ששמה משתוקק 
לשלווה. הוקמה בשנת תש”י. בסמוך לגבול, ולא רחוק מן הים. התכירוה?

בהפטרה הבאה בתור נגלה את יונה הנביא! איך וכיצד? הוא ניסה לברוח    .3
לשם, ומי שאמר והיה העולם, בניגוד לדעתו של המיועד לשליחות כפויית 
התודה, ובניגוד ל”מיטב” שיפוטנו, החליט, משום מה, “לסגור את התיק”, 

והסוף ידוע. נו, מה מילת הקישור בהפטרתנו?

“התימנים עובדים עם נשיהם וטפם” - הם התגוררו בבתים שהקימו איכרי    .4
חדרה לפני מאה שנה והם עסקו בנטיעת הדרים. במשך הזמן “התייבש” 
היישוב. חוטר ממנו מצא מקימו ושימר את שמו בעמק  יזרעאל. שם חיכה 

להם פסיפס מפואר וגדול של בית כנסת. שמי טמון בהפטרת ניצבים.

פרשת וילך מצויה בדמדומי השקיעה של השנה. היא ריאליסטית מאוד    .5
באשר להתנהגות האנושית, ועושה את כל המאמצים למנוע מהחולשות 
בדבריו  וכאן  התהליך.  כל  את  מקרוב  ראה  הושע  הנביא  אותנו.  לכופף 
משתלבת לה העיירה אשר בצפון הנגב, שידעה ריחוק, בדידות ותוצריהן. 
הדתית  הציונות  של  צאצאיה  וצעירות,  צעירים  הגיעו  אליה  אשר 
הוא  פירושו  המקום  שם  של  השורש  אותיות  אליה.  והתחברו  במיטבה, 

אהבה. התדעו?

בדרך האתרים מס’ 53

חידון אלול תשע"ג -תשרי תשע"ד
ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 9 מתוך 10 חידות בתשובות שלמות יזכה בפרס
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יישוב, שכעשר שנים לאחר  האזינו - פרשה המצניעה בתוכה שמו של    .6
שובנו ליהודה ולשומרון, נולד בנחלת בנימין, אכן, שני שמות קדמו לשם 
שלנו, והם: נבי צלח ונווה צוף. ההפטרה גם היא חובקת נקודה, שתחילתה 
בנוער הדתי העובד, בהיאחזות במטה יהודה, ועתה היא יישוב לכל דבר 

ועניין, שברקעו צחוקם של ילדים הרבה. רמז נוסף: מדובר במתכת.

וכבר אנו בבראשית?

מלך העופות הוא הנשר, כמובן! אבל, יש נשרים ויש נשרים - “כנשר יעיר    .7
קינו” שבו מגדלים כאלה, מצוי, לא לפרסום, בצפון הנגב. ושמו מרומז 

בהפטרתנו... מי יודע/ת?

ֵמי נוח, הלא הם ימי המבול, הם וו החיבור להפטרה. המדברת על חסדי    .8
אותה  המילה  משתלבת  כאן  ודור.  דור  בכל  עמנו  הוא  ברוך  הקדוש 
מחפשות עיננו. הארגון המפואר של הנשים, הנושא את שמה הקודם של 
אסתר, הקים בעמק חפר, שגם שמו קשור במעשיהן של נשים נאמנות 

ונחרצות, לפני שישים שנה מוסד לנוער... מי מצא דרכו?

היה היה יישוב, שתחילתו כגרעין נח”ל ששכן ברצועת הצרעות, עד אשר    .9
אחר,  כלי  אנו  מגלים  עצמה  הפטרה  ובאותה  חקלאי.  כלי  הוא  נעקר. 
משכנע כשהוא מונף כראוי, בצילו מסתתר מושב, שקם לפני 63 שנים, 

לא רחוק בקו אווירי מקודמו, התכירום?

יש אומרין שהכפר הערבי בשומרון משמר את השם העברי המקראי. זה    .10
נח”ל  היאחזות  הוקמה  שמו  שעל  האיש  מגיע  היה  שאליו  המקום  הוא 
לפני 31 שנה, לא הרחק מחומת העיר שמדי חודש בחודשו אנו מאזכרים 

את שורש שמה. הבנת את זה, ברוך? ברכה?

הכתובת למשלוח התשובות:

 מערכת “מדי חודש בחודשו”,
 האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך, 

רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים מיקוד 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 49

הרב שמשון בן רפאל הירש )כד בסיוון ה’תקס”ח - כז בטבת ה’תרמ”ט;   .2-1
“רש”ר הירש”( היה  – 31 בדצמבר 1888; המכונה בקיצור  ביוני 1808   20
מחוללה של תנועת הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה במאה ה-19 ואבי שיטת 

“תורת עם דרך ארץ”.
ואמצעי לקיום המצוות, אך לא  הרש”ר הירש רואה בארץ ישראל צורך   
העמים  בקרב  ייעודו  את  לקיים  צריך  ישראל  עם  עצמה.  בפני  כמטרה 
כארץ  לאומיות  למסגרות  זקוק  הוא  אין  כך  ולשם  לגויים,  אור  ולהיות 
מוצא  לכך  רמז  העמים.  על  להשפיע  באפשרותו  יהיה  כך  רק  וממלכה. 
הרש”ר הירש בכך שמעמד מתן תורה היה דווקא במדבר סיני ולא בארץ 

ישראל.
הרש”ר התנגד נחרצות לבניין הארץ כמטרה לגאולת העם, אף בצביונה   

הדתי.
עדות  ילדים.  תשעה  אחריו  והותיר  שמונים  בגיל  נפטר  הירש  הרב   
לכך  דווי,  ערש  על  גם  דאגתו,  היא  המיוחדת  לאישיותו  אנקדוטלית 
למען  פעל  ימיו  בערוב  שבחלונו.  הציפורים  את  לחם  בפירורי  שיאכילו 

איחוד עולמי בין החרדים, שהיווה בסיס לאגודת ישראל. 
-  1876 במרס   Arthur Ruppin; 1( רופין  )שמעון(  רופין-ארתור  ארתור    .4-3 
המשרד  מנהל  וסוציולוג,  כלכלן  ציוני,  מנהיג  היה   -  )1943 בינואר   1
עמד  ישראל.  בארץ  הציונית  ההתיישבות  ממעצבי  ביפו,  הארצישראלי 
בראש מחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית ביישוב והיה חבר הנהלת 

הסוכנות היהודית. 
בשנת 1908 עלה ארתור רופין לארץ וייסד ביפו את “המשרד הארצישראלי”   
ולנהל את כל פעולות ההתיישבות בארץ ישראל  שמטרתו הייתה לכוון 
הציוני  הקונגרס  להחלטת  בהתאם  העולמית,  הציונית  התנועה  מטעם 
פעולה  חופש  לרופין  איפשר  ממעסיקיו  שקיבל  המלא  הגיבוי  השמיני. 
לרכז  ביקש  רופין  ישראל.  בארץ  המדיניות  בקביעת  ועצמאות  מלא 
את עיקר הכוחות הפועלים ביישוב היהודי בארץ ישראל תחת המשרד 
קצר  זמן  תוך  מלמעלה.  ההתיישבות  פעולות  את  ולכוון  הארצישראלי 
או  זו  במידה  לייצג  החל המשרד הארצישראלי  ישראל,  לארץ  מהגעתו 
אחרת גופים ציוניים רבים, בהם הקרן הקיימת לישראל, הכשרת היישוב, 
בצלאל, נטעים וגאולה. רופין דאג לתאם את פעולות רכש הקרקעות בין 
הגופים השונים, על מנת למנוע עליית מחירים בגלל תחרות על רכישת 

הקרקעות. 
רופין ראה מהתחלה את מטרתו בהקמת בסיס יהודי עצמאי בארץ ישראל   
מרכז  את  להעביר  כדי  ישראל.  ארץ  בערביי  או  בשלטונות  תלוי  שאינו 
הכובד הכלכלי של היישוב היהודי לידי יהודים, הוא תמך בהקמת תל אביב 
ודחף לפיתוח העיר, רופין הטיף לפעילות מהירה ודחופה ליישוב הארץ 
והיו שהאשימו אותו בכך שהדבר בא על חשבון איכות הבנייה. במקרים 
רבים חתם רופין על עסקאות בכספי קק”ל וארגונים אחרים אף בטרם 
קיבל אישור מסודר מהגורמים המוסמכים, וזאת בגלל תחושת הדחיפות 
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ותפיסתו את הסביבה העסקית בארץ ישראל. רופין גם השתדל לעבוד 
פומביים  מדיונים  להימנע  הציוני  מהקונגרס  ביקש  ואף  נמוך  בפרופיל 
לידי  להגיע  מהמידע  למנוע  מנת  על  ישראל,  בארץ  הפעילות  בנושאי 
במימוש  להפריע  עלולים  שהיו  ספקולטיביים  גורמים  לידי  או  הערבים 

עסקאות לרכישת אדמות. 
להתיישב  אירופה  ממזרח  יהודיים  צעירים  לתוכנית שתחבר  דחף  רופין   
בארץ ישראל. הוא יזם תוכניות לרכישת קרקעות שיועברו לשימוש עולים 
בפריסת  אותם  שיירכשו  או  כחוכרים  עליהם  שיתיישבו  אמצעים  חסרי 
של  שיווק  מסעות  רופין  יזם  כן,  כמו  ארוכה.  תקופה  פני  על  תשלומים 
קרקעות בארץ ישראל במגוון תוכניות כדי למשוך בעלי אמצעים לקנות 
שנרכשו,  הקרקעות  איבוד  את  למנוע  מנת  על  ישראל.  בארץ  קרקעות 
מעובדת  שאינה  קרקע  שמי שמעבד  הקובע  העות’מאני  לחוק  בהתאם 
במשך שלוש שנים יכול לזכות בבעלות עליה, וכדי להכשיר את הקרקע 
על  שהתיישבו  עבודה  קבוצות  רופין  אירגן  קבע,  להתיישבות  שתצלח 

הקרקע. 
רופין את  ארתור  בראשותו של  יזם המשרד הארצישראלי   1908 בשנת   
חקלאית,  להתיישבות  פועלים  להכשרת  חקלאיות  חוות  של  הקמתן 
והעמיד לרשותן מומחים לחקלאות ואגרונומים. כך הוקמו חוות בחיטין, 
בדלייקה, באום ג’וני, בבית עריף )בן שמן(, בחולדה, בפוריה, בשרונה, בכפר 
אוריה, חוות חפציבה בחדרה, ואף ראשיתה של העיר עפולה הייתה בחווה 

חקלאית.
אתרים על שמו  

רופין שבעמק  כפר  קיבוץ  בירושלים,  רופין  ארתור  בית  נקראו  שמו  על   
בית שאן, בית הספר התיכון בית ירח שליד דגניה והמרכז האקדמי רופין 
ישראל  בערי  רחובות  שמו  על  נקראו  כן  חפר.  שבעמק  רופין(  )מדרשת 
)לרבות דרך רופין בירושלים, המובילה לכנסת ולקריית הממשלה, למוזיאון 
ישראל ולקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית( ובעיר מגדבורג, 

שבה העביר את נעוריו.
דב יוסף )ברנרד ג’וזף( - “שר הצנע” - נולד במונטריאול שבקנדה בשנת    .5
ובאוניברסיטת  לאוול  באוניברסיטת  מקגיל,  באוניברסיטת  למד   .1899
לונדון. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה ומוסמך במשפטים. בעת מלחמת 
בקנדה,  העבריים  לגדודים  ההתנדבות  ממארגני  היה  הראשונה  העולם 
והגיע לארץ-ישראל בשנת 1918 יחד עם הגדוד האמריקני )גדוד קלעי 
המלך ה-39(. ב-1921, לאחר שסיים את לימודי המשפטים, בא לארץ כדי 

להשתקע בה.
היה מעורכי הדין היהודים הבולטים בארץ-ישראל בתקופת המנדט.  

שימש   .1933 בשנת  למפא”י  הצטרף  העבודה.  בתנועת  פעיל  היה  יוסף   
כיועץ משפטי של הנהלת הסוכנות היהודית וכממלא מקום ראש המחלקה 
המדינית שלה. בעת מלחמת העולם השנייה היה אחראי על גיוס מתנדבי 
בין  היה   .1945 הנהלת הסוכנות משנת  חבר  היה  הבריטי.  היישוב לצבא 

מנהיגי היישוב שנשלחו בשבת השחורה למעצר במחנה המעצר בלטרון.
בעת מלחמת העצמאות והמצור על ירושלים היה דב יוסף המושל הצבאי   
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של העיר. בתפקידו זה היה למעשה המושל האזרחי של העיר, כשהתואר 
“צבאי” ניתן כדי להראות על מקור סמכותו, שנבע מכך שירושלים, שטרם 
סופחה אז למדינת ישראל, הייתה בשליטה צבאית ישראלית. בתפקידו 
זה היה אחראי על כך שאספקת המזון, שהיה בעיר בצמצום רב, תהיה 
מאורגנת ושוויונית. תוך כדי המלחמה, באוקטובר 1948, נפלה בתו לֵילה 

בקרבות הנגב )לזכרה ולזכר חבריה הקדיש את ספרו “קריה נאמנה”(.

המפקד הצבאי של ירושלים, שהיה אחראי על ניהול המערכה הצבאית,   
העצמאות  מלחמת  )שלאחר  שאלתיאל  דוד  עציוני  חטיבת  מפקד  היה 
זכה לדרגת אלוף(. דב יוסף חלק על החלטותיו של שאלתיאל ומהלכיו. 
בספרו “קריה נאמנה” )1960(, שבו תיאר את אירועי מלחמת העצמאות 
ועל  שאלתיאל  של  הצבאית  התנהלותו  את  בחריפות  ביקר  בירושלים, 
הוא  נפילתה.  ערב  בעיר העתיקה  על המצב האמיתי  לו  דיווח  כך שלא 
טען שלו היה עושה כן, היה פונה לדוד בן-גוריון בדרישה להזעקת כוחות 
תגבורת. פרסום הספר עורר סערה ציבורית עזה ואף הגיע לדיון בכנסת, 
לבדיקת  ממלכתית  חקירה  ועדת  למינוי  הצעה  הגישה  חרות  כשסיעת 

נסיבות נפילתה של העיר העתיקה. ההצעה נפלה בהצבעה.

לאחר תום מלחמת העצמאות הייתה המדינה מותשת מהמלחמה הקשה   
ועם פתיחת שערי הארץ לעלייה המונית  ומהדם הרב שהוקז,  והארוכה 
גדלה אוכלוסיית המדינה במאות אלפי עולים תוך חודשים ספורים. במצב 
זה נפגעה הכלכלה קשות, והיה צורך בנקיטת צעדי חירום. בחודש אפריל 
1949 הכריזה הממשלה על מדיניות של קיצוב במוצרי המזון הבסיסיים, 
שבה  קבועה  מכולת  לחנות  הוצמד  אזרח  כל  “צנע”.  בשם  כונתה  אשר 
היה עליו לקבל את מוצרי המזון הבסיסיים על פי הקצבה קבועה וכנגד 
נקודות שהוקצבו לכל אזרח בפנקס אישי. על דב יוסף הוטלה המשימה 
כמושל  הצלחתו,  לאור  לו  ניתן  התפקיד  והקיצוב.  האספקה  שר  להיות 
הצבאי של ירושלים בזמן המצור, להנהיג בה סדר בחלוקת מצרכי המזון 
חרף המחסור החמור. תפקיד זה לא הוסיף על אהדתו של הציבור ליוסף, 

והוא זכה לכינוי “שר הצנע”.

הלבשה  מוצרי  על  קיצוב  גם  במזון  הקיצוב  על  נוספו   1950 באוגוסט   
והנעלה, והוקם מנגנון של מפקחים למניעת הברחת מצרכים שבפיקוח 

ולמלחמה בשוק השחור.

ויוסף  והקיצוב,  האספקה  משרד   1951 בשנת  בוטל  הקהל  דעת  בלחץ   
נתמנה לשר התחבורה. 

בשנת 1952, בהיותו שר המסחר והתעשייה, שימש כדובר המשרד לד”ר   
גרינוולד  מלכיאל  של  בעלונו  קסטנר  הואשם  כאשר  קסטנר.  ישראל 
השואה,  בעת  הונגריה  יהודי  בהשמדת  הנאצים  עם  פעולה  בשיתוף 
המדינה  ידי  על  הוגש  תלונה, שבעקבותיה  להגיש  יוסף  דב  אותו  אילץ 
כתב אישום נגד גרינוולד )במשפט זה נערך בירור מקיף על שואת יהודי 
הונגריה ועל תפקידו של קסטנר בשואה, עד כי המשפט הפך להיות ידוע 

כ”משפט קסטנר”(.

כפר הרא”ה  .6

)נכתב לעתים גם: כפר הרואה(, הוא מושב דתי של תנועת  כפר הרא”ה   
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לישראל,  הראשון  הראשי  הרב  של  שמו  על  קרוי  אשר  המזרחי,  הפועל 
הרב קוק )הרב אברהם הכהן קוק(. מושב זה הוקם ב-23 בנובמבר 1933, ה 

בכסלו ה’תרצ”ד, על ידי עולים מאירופה.

מושב זה נמצא באזור הצפוני של המועצה האזורית עמק חפר, והוא גובל   
בכביש 4 ובכביש 581. הצומת המפגישה בין שני הכבישים הללו נקראת 
צומת הרא”ה, כשם המושב. לידו נמצאים היישובים חיבת ציון, אלישיב, 

חרב לאת, גאולי תימן וחוגלה.

רבנות   

הרב הראשון של כפר הרא”ה היה הרב שאול ישראלי. בעבר שימש בתפקיד   
זה הרב דב ליאור, ולאחריו שימש בתפקיד זה הרב יורם צוהר, שכיום הינו 
ראש אולפנת כפר פינס. כיום משמש בתפקיד זה הרב אליעזר שמחה 

וייס, המשמש גם בתפקיד הרב של המועצה האזורית עמק חפר.

חינוך  

ב-י בחשוון ה’ת”ש, הקים הרב משה צבי נריה את ישיבת בני עקיבא כפר   
הרא”ה, “אם ישיבות בני עקיבא”, בה שילבו לימוד תורה ועבודת אדמה, 
ומאוחר יותר הוסיפו גם לימודי חול. כחצי שנה לאחר הפתיחה, הצטרף 
הרב אברהם צוקרמן לישיבה בתפקיד מנהלה, וכיום הוא עומד בראשות 

הישיבה.

הרב אברהם צוקרמן, בשיתוף עם הסוכנות היהודית, ייסד במושב את כפר   
הנוער יקיר, שלימים הפך לכפר הנוער בן יקיר. במהלך שנות ה-50 ייסד 
את הישיבה החקלאית בכפר הרא”ה בה חינך לשילוב של תורה ועבודה. 
במושב קיים גם בית ספר יסודי ממלכתי-דתי, אשר הוקם בשנת ה’תרצ”ו, 

ועבר למבנה חדש בשנת ה’תשס”ג.

מוזיאון רוקפלר הוא מוזיאון לארכיאולוגיה המסועף למוזיאון ישראל, אך   .7
שוכן בנפרד ממנו במזרח ירושלים. במבנה המוזיאון שוכנים גם משרדי 
רשות העתיקות. המוזיאון קרוי על שמו של הנדבן האמריקני הנודע ג’ון 

ד’ רוקפלר, הבן.

במוזיאון מימצאים ארכיאולוגיים רבים וחשובים מאזור ירושלים ומארץ   
ממערות  הקדמון  האדם  עצמות  בולטים  המימצאים  בין  כולה.  ישראל 
האדם הקדמון בכרמל, אוסף תכשיטי הזהב שנתגלו בתל אל-עג’ול ובבית 
הארמון  מן  הסטוקו  תבליטי  לכיש,  מכתבי  מגידו,  שנהבי  אוצר  שמש, 
האומיי מח’רבת מפג’ר שליד יריחו, ספיני עץ אומיים מהר הבית ומשקופי 

אבן מגולפים, מן התקופה הצלבנית מכנסיית הקבר.

רבי שלום שבזי )שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון משתא אלשבזי - מכונה    .8
גם אבא שלום שבזי( הוא הרב הנערץ ביותר ביהדות תימן וגדול משורריה.

וכשעבר   ,1619 אלוליד שליד תעיז בשנת  נג’ד  ביישוב  נולד  הרב שבזי   
ליישוב שבז נוסף לו הכינוי “אלשבזי”. בגיל 15 נפטר אביו ועקב כך עזב 
את ביתו על מנת לפרנס את המשפחה. כשחזר התגורר בקלעת אלצעיד 
ועקב השתוקקותו לתורה ולחכמה הירבה לעלות לצנעא בירת תימן שם 

היה רגיל לשאת ולתת עם חכמי העיר בתורה.

וסמלי.  גוון מסתורי  יש  ולרבים משיריו  שירתו הושפעה מתורת הקבלה   
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עסק גם בפילוסופיה והדבר ניכר בשיריו ובספרו “חמדת ימים” על התורה. 
הקשר  את  המבטאים  קודש  שירי  בעיקר  הם  שבזי  הרב  שירי  מרבית 
לידידיו  בתורה  חידות  שירי  ומיעוטם  והקב”ה,  ישראל  עם  שבין  הניצחי 
מוסר השכל.  או  רמזים  חבויים  בכולם  ושעשוע.  פולמוס  ושירי  הרבנים, 
בדומה לחכמי ספרד ומשורריה בעידן תור הזהב, גם שירתו מתאפיינת 

במשקל שירת ספרד.

הרב הנערץ בתימן  

אצל  וגם  היהודים  אצל  גם  נתקדש  תעיז,  בעיר  שבזי,  הרב  של  קברו   
התימנים המוסלמים. הוא האישיות הרבנית הנערצת ביותר על יהודי תימן 
“אבא שלום שבזי”. דמותו נתפסת בעיניהם  ובפיהם הוא מכונה בתואר 
כדמות מופלאה של איש מופת בעל השגות על אנושיות ומחולל ניסים, 

ורבים הם הסיפורים על מופתיו וישועותיו.

למועצה  ושייך  הדתי,  הקיבוץ  לתנועת  השייך  דתי  קיבוץ  הוא   - לביא    .9
מ’   310 בגובה  התחתון  בגליל  הממוקם  היישוב,  התחתון.  הגליל  אזורית 
מעל פני הים נמצא כ-10 דקות נסיעה מהעיר טבריה וסמוך לצומת גולני. 
הקיבוץ צופה על קרני חיטים, אתר קרבות שבו נוצחו הצלבנים וממלכת 

ירושלים בידי המוסלמים.

קיבוץ לביא הוקם בשנת 1949 על ידי צעירים עולים חברי בח”ד )ברית   
חלוצים דתיים( מאנגליה, רובם היו בין 10,000 הילדים היהודיים הפליטים 

שהובאו לבריטניה מגרמניה בקינדר-טרנספורטים של שנות השלושים.

נודעו  שתושביו  לוביה,  הנטוש  הערבי  הכפר  אדמות  על  הוקם  הקיבוץ   
באיבתם ליהודים עוד מימי השומר. מקור השם לביא ולוביא הוא היישוב 
לביא בימי המשנה והתלמוד, שבו שכן פונדק לביא, על הדרך מטבריה 

לציפורי.

יחד עם משפחותיהם, סך הכול  בשנת 2005, חיו בקיבוץ כ-220 חברים   
כ-700 נפשות.

הקיבוץ מתקיים מגידולי חקלאות שונים, נגריה ייחודית המייצרת ריהוט   
לבתי כנסת ומלון לביא לאוכלוסייה הדתית.

שמות הזוכים
אשר חדד - לוד  ●

אריה סולומון - אפרת  ●

אהרן הורוביץ - ירושלים  ●
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חומר עיוני למדריכה

1. "בני ישראל מקבלין פנימיות השפע הבאה משמים" 
ד"ר אברהם גוטליב

האופי  על  מרמז  הסוכות  בחג  ליטול  זוכים  שאנו  המינים  שבארבעת  הלולב 
הייחודי שלנו בני ישראל, כפי שמבאר בהרחבה האדמו"ר שפת אמת מגור )רבי 
יהודה אריה ליב אלתר, מן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה ה-19, 

בספרו לסוכות )שנת תר"נ, מהדורת ישיבת אור-עציון, עמ' 177(:

מקבלין פנימיות השפע הבאה משמים כדאיתא )כפי שמופיע בזוהר הקדוש 
לפרשת פנחס )=יש, מצוי בתיקוני זוהר ו, דף כג ע"א(: לולב - לו לב. כי 
בני ישראל )חלק ג, דף רכא, ע"ב(: שדומין ללב שאינו מקבל פסולת רק 
הדק )=מעט רגש( והרוחניות מהמאכלים. ולכן "ולקחתם לכם" )ויקרא כג, 
מ(, שבני ישראל, עיקר מבוקש שלהם, לקבל הדעה והחוכמה, כמו שכתוב: 

"לקח טוב נתתי לכם" )מש' ד, ב(.
משתי  מורכבת  "לולב"  המילה 
יחד:  שמשמען  ו-"לב",  "לו"  מילים 
 - יש לב  שלכל אחד מעם ישראל, 
מצפון ורגש אנושיים. כי אנחנו בני 
קבוע  באופן  לקבל  זכינו  ישראל, 
ומנהיגו,  העולם  בורא  יתברך,  מה' 
את פנימיות השפע - השפע הרוחני 
הפנימי שהוא יישום של הסייעתא 
קיימת  השפע  פנימיות  דשמייא. 
ועל  הקדוש,  הזוהר  שאומר  כפי 
ולהיות  לרצות  לשאוף,  רק  האדם 
מעוניין לזכות ליהנות משפע אדיר 
למשאבת  דומין  ישראל  בני  זה. 
לאיברים  שבניגוד  הלב,   - הדם 
פנימיים אחרים כמפעיל הגוף, הוא 
מעט  רק  אלא  פסולת  מקבל  אינו 
רגש והשפעות רוחניות מהמאכלים. 
והרגש,  המצפון  כמקור  האדם,  לב 
לכן,  האדם.  התנהלות  את  קובע 

"ולקחתם  מדגישה:  הסוכות,  בחג  המינים  ארבעת  נטילת  על  מצווה  כשהתורה 
לכם" )ויקרא כג, מ(. לכם - משלכם ובשבילכם. או מהחצר שלכם, או שרכשתם 

אותם והם נעשו שלכם כדי לצאת ידי חובת המצווה ובמיוחד ביום הראשון.

הבאה משמים.  ופנימיות השפע  ומצפון  רגש   - לב  כן,  אם  יש  הישראלי  לאדם 
אבל לא די בכך. יש צורך ברכיב נוסף שבני ישראל משתוקקים לזכות בו, והוא: 
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דעת וחוכמה, זה היסוד החינוכי רב המעלה שאותו מדגיש השפת אמת שעיקר 
מבוקשם של בני ישראל בעולם העשייה, לקבל דעת וחוכמה. ובני ישראל הנבונים 
יודעים שכדי להצליח בחיים יש לפעול בחוכמה ובתבונה. שהרי, התבונה שהיא 
כך, שכאשר האדם  החוכמה.  היישומי-מעשי של  הצד   - הפרקטיס  היא  הבינה, 
זוכה בדעת וחוכמה, יש לו את הכל - את כל הדרוש לו. האסמכתא לכך, בדברי 

שלמה המלך החכם מכל האדם:

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו )מש' ד, ב(.
לקח = תורתי, לימוד מוסר והפקת לקחים מעשיים מן התורה לאחר חשבון נפש 
אתכם  לשמור  שתכליתה  תורה   - טוב  לקח  הרי  ישראל:  לבני  ה'  אומר  עצמי. 
בהליכות נאותות בחיים נתתי לכם - ועליכם רק לא לעזוב אותה, אלא ההיפך, 
לשומרה, לשננה ולהיזהר בהליכות החיים לפיה ולהתמיד בה. זאת מתוך הכרה, 
שהתורה היא תורת חיים מחנכת, שתכליתה להדריך אותנו - בני ישראל - כיצד 

לחיות וכיצד להתנהג.

מתוך  וכיאות  נכונה  לפעול  עשויים  בליבו,  המצויים  האדם  של  והמצפון  הרגש 
יישום נכון, נבון ויעיל מצד הדעת והחוכמה.

ממשיך השפת אמת בביאור החשיבות שבדעת ובחוכמה, וכלשונו:

וכן איתא )=מופיע( בשלמה המלך כשאמר לו הקב"ה: שאל מה אתן לך, 
ביקש לב שומע )מלכים א - ג, ה, ט(. ובמדרש )קוהלת רבה א, א( משל 

החכם שביקש בתו של מלך והכל בכלל.
בחלום הלילה בגבעון, שואל הקב"ה את שלמה מה לתת לו והוא משיב )שם, ט(: 

ונתת לעבדך )=מתוך הכנעה( לב שומע לשפוט את עמך להבין )=להבחין( 
בין טוב לרע כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה.

שלמה המלך בהכנעה גמורה לפני הקב"ה מבקש לזכות בלב שומע שבאמצעותו 
בין הטוב  ולהבחין  ולהבין  יוכל בתוקף תפקידו כשופט לשפוט כראוי את העם 
והרע, שלעיתים יש ביניהם הבדלים דקים ביותר, ולכך דרושה בינה כדי להצליח 
וכורח  צורך  שלמה  רואה  מיוחדת,  בחוכמה  הניחון  עתידי  כמלך  נכונה.  לאבחן 
לרגש  היא  שהכוונה  ברור  אלא  מהלב?  שומעים  ממתי  ולכאורה,  שומע",  ב"לב 
ולמצפון וכפי ההמשך, "לדעת להבחין בין טוב ורע ולעשות משפט צדק" לעשות 
וגם לדאוג שהוא גם ייראה, כפי שעשה זאת במשפט הנשים שחשף לעיני כל, 
מי האמא האמיתית )שם, טז-ד, א(. במדרש קוהלת רבה )א, א(, מופיע דבר דומה 
לשלמה, שהבלווטוס )=חכם העֵצה( נשאל על ידי המלך: שאל מה אתן לך והוא 
השיבו: את בתך והוא מסביר את החלטתו: אם שואל אני כסף וזהב או מרגליות 
טובות... הוא נותן לי... אלא אני שואל בתו והכל יינתן לי בכלל בתו. וכך היה אצל 
שלמה,  שבקשת שלמה "לב שומע" התקבלה היטב בעיני ה', ושזה מה שביקש, 

כפי שכתוב שם )י-יג(:

וייטב הדבר בעיני ה' כי שאל שלמה את הדבר הזה: ויאמר אלהים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר ולא שאלת 
נפש אויביך ושאלת לך הבין לשמוע משפט: הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב 
חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת 

נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לך היה כמוך איש במלכים כל ימיך:
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בקשת שלמה התקבלה היטב בעיני ה' שאומר לו שנענה לבקשתו ובמיוחד 
לאור מה שלא ביקש ואחרים כן היו מבקשים בעולם החומרי והגשמי: הון 
וכסף, עושר וכבוד ונקמה באוייבים. לכן ה' נתן לו "לב שומע" ובכלל זה, 
כלולים כבר הדברים האחרים שבחוכמתו לא ביקש, כי שלמה בעיקרו רואה 
 את עצמו כמנהיג שליח ציבור וכל בקשתו היא למען הציבור - למען הכלל -

כלל ישראל.
ממשיך השפת אמת וחותם ביאורו על פנימיות השפע הבאה משמים לבני ישראל:

)=כפי  כדאיתא  התורה  ועל  ממעל,  אלוקי  חלק  הנשמה  כל  על  והרמז 
לג, מ(: כשנתן הקב"ה התורה  וילנא  שמופיע( במדרש )שמו"ר, מהדורת 
אחת  שינה(  )=חדר  קיטון  אלא  אפשר  אי  ממנה  לפרוש  אמר,  לישראל, 
עשה לי שאדור ביניכם, ועל זה ביקש דוד המלך ע"ה )תה' כז, ד( "אחת 
שאלתי" וכו'. "שבתי בבית ה'" וכו' "לחזות בנועם ה', וזה מתקיים במצוות 
סוכה. ולכן נתקן קהלת בסוכות לההביל כל הבלי עולם ולבקש תיקון הנפש. 

וזה "ולקחתם לכם" - לעצמכם )=למענכם ולטובתכם(.
הלב השומע המבין והמבחין בין טוב ורע ומסייע בעשיית משפט צדק והראותו 
אלוהי חלק  שהיא  וזכה  טהורה  נשמה  קדושה.  נשמה  של  תוצר  הוא   לציבור, 

ממעל - ממה שמעל להשגתנו ובינתנו. לכן, גם דוד המלך, חש כורח וצורך ביישום 
ה'  ביקש, לשבת בבית  הוא  לכן  ואחד.  והשריית השכינה בתוך כל אחד  התורה 
ולחזות בנועם ה' בהיכלו - הפנמת האמונה פנימה באופן מעשי. וזה, מה שמדגיש 
השפת אמת, שכל הנאמר כאן עד עתה, מתקיים ביישום מצוות הסוכה כהִלכתה. 
זו תיקנו חז”ל לקרוא בשבת חול המועד סוכות את מגילת קהלת: כדי  מסיבה 
להבחין במציאות ההבל - הדמיונות והאשליות שבעולם החומרי והגשמי, ולבקש 
 - לכם”  “ּולקחתם  הציווי:  מובן  מכאן  מעשית.  רוחניות  שהיא  הנפש,  תיקון  את 
השמים.  מן  כמתנה  הבאה  השפע  פנימיות  את  ולטובתכם  למענכם  לעצמכם, 
מתנה אדירה ועצומה, שתכליתה לתת מסגרת רוחנית, ראוייה והולמת לגשמיות 
הקיימת עם נופך של קדושה עילאית. הציווי שבעשייה: “ּולקחתם”, פירושו: קחו 
בשתי ידיים את המתנה הנפלאה שה’ נותן לכם לטובתכם ולרווחתכם. ושימו נא 
את קיום המצוות כהוויתן באופן רוחני מעשי ותיזכו לראות בעזרת ה’ מתוך לב 

שומע ומבין, ברכה והצלחה בעמלכם.

2. הבונה
כשמו כן הוא. בעל חיים הבונה סכרים בנהרות מענפים וקיסמים שהוא מקושש 
בגדת הנהר. פרוותו של הבונה יקרה היא, והציידים חומדים אותה. אך, לכידתו 
קשה. כשהוא חש בסכנה צולל הוא לנבכי המנהרות בסכרים שהקים, ונעלם מן 

העין.

מה עושים הציידים? עקבו אחר אורחות חייו של בעל החיים המעניין, וגילו תכונה 
מופלאה:

כדי להשיג חומרי בנייה לבדק הסכרים, עולה הבונה לגדת הנהר ועושה דרכו אל 
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יחזור  ונושאם עמו אל הסכר, לביתו. אך תמיד, תמיד  זרדים  החורשה. מקושש 
בדרך בה הלך. לא יסטה ממנה ימין ושמאל! זו הדרך בה הגיע, וזו הדרך בה יחזור. 
מעתה, מה קלה מלאכתם של הציידים. פוסעים הם בגדת הנהר ועיניהם בוחנות, 
לראות את טביעות רגליו של הבונה. אם ימצאו טביעת רגלים אל החורשה, ולא 
יראו שם את טביעת הרגלים בדרך חזרה, ידעו שהבונה עסוק עדיין בכריתת זרדיו. 
אז יגנחו, ויציבו מלכודת במסלול ההליכה. לא יטרחו אפילו להסוותה ולהצניעה. 
הבונה יסיים את מלאכתו ויפנה לשוב למצודתו. ילך, והנה מלכודת בדרכו. מבין 
הוא שמישהו הציבה, מבין הוא שמבקשים ללכדו, ואף יודע לשם מה. אבל שבוי 

הוא בהרגלו, עבד לתכונתו. והוא בוכה, ונכנס למלכודת.

הכיפורים  יום  בדמעות  ואנו,  ושואל:  זו  מזעזעת  תכונה  מביא  מסלונים  הרבי 
שלנו, האם איננו כאותו בונה? בוכים ומתוודים, אבל את הדרך איננו משנים... אם 
יודעים שהדרך שגויה, ומכירים בכך, ויודעים שמלכודת לפנינו, לא עלינו לשנות 

את הנתיב, לבחור בדרך חדשה, ולהינצל...?

על פי הדף השבועי/היומי לתולדותינו

דינים
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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.

שחרית  תפילת  את  לסיים  נוהגים  עצרת  שמיני  עד  אלול  חודש  מראש  החל 
וערבית ובתפילת מנחה )בקהילות מסוימות( במזמור “לדוד ה’ אורי וישעי” )פרק 

כז בתהלים(.

בראש השנה ממליכים את הקב”ה כמלך.

בו ביום שוקלים את זכויותיו ועוונותיו של כל אדם. לכל אדם ניתנת האפשרות 
לחזור בתשובה עד יום הכיפורים, סוף עשרת ימי תשובה.

היום  של  למהותו  ביטוי  נותנים  השנה  בראש  הנוהגים  רבים  ומנהגים  מצוות 
)אכילת מאכלים לסימן ברכה, תקיעת שופר, ברכות ואיחולים לשנה טובה ועוד(.

יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא היום הקדוש והמקודש ביותר בעם ישראל כפי שמכונה - שבת 
שובת  כולו  העם  ישראל.  עם  של  ייחודו  את  יהודי  כל  מרגיש  זה  ביום  שבתון. 

ממלאכה ומרבית היום שוהים בבית-הכנסת בתפילות ובתחנונים.

לא  רוחצים,  לא  ושותים,  אוכלים  לא  נפשותינו.  את  מענים  אנו  הכיפורים  ביום 
סכים בשמן ותמרוקים, לא נועלים נעלי עור ולא מקיימים יחסי אישות )חמשת 

העינויים(.

הגדול  הכהן  של  מתפילתו  שריד  הווידוי,  היא  הכיפורים  ליום  אופיינית  תפילה 
ביום הכיפורים כשבית המקדש היה קיים. אחרי חורבן הבית קבעו חז”ל שעל כל 

אדם מישראל להתוודות. 

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 

X 57.2 57.2 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.

 

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

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

בחג הסוכות לאחר צאת הכוכבים כשחוזרים מבית-הכנסת, נכנסים לסוכה,   ●
עושים קידוש 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.

ערבות  ושתי  שידרתו  לימין  הדס  ענפי  שלושה  עם  הלולב  את  אוגדים   ●
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( ושידרתו של הלולב צריכה להיות גבוהה טפח מקצה ההדסים והערבות.

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

כיום, נהוג לציין את זכר "שמחת בית השואבה" בלילות חול המועד סוכות,   ●
בשירות  להרבות  הנוהגים  יש  כן  ונגינה.  זמר  בכלי  המלווים  בריקודים 
שיר המעלות  פרקי  ולומר את חמישה עשר  המועד  חול  בלילות  ותשבחות 

שבספר תהלים )פרקים קכ-קלד(.

בקהילות וישיבות רבות נערכים במשך ימי חול המועד סוכות אירועי "שמחת   ●
בית השואבה", בליווי תזמורות וריקודים.

בליל השביעי של חג הסוכות שהוא ליל הושענא רבה יש נוהגים להיות ערים   ●
כל הלילה ולעסוק בתורה 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 חיבוט 
חמש ערבות על הקרקע.  כמו בארבעת המינים, יש המהדרים לקחת ערבות 
א-לי  "זה  לקיים  כדי  מהודרים  והדסים  לבלוב  כשם שלוקחים אתרוג  עם 

ואנוהו". לפי המסורת, בהושענא רבה נחתם סופית דינו של אדם.

במקום  הערבות  את  שמים  הערבה  חיבוט  של  הקדום  המנהג  קיום  לאחר   ●
מכובד.

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   ●
פיוטים בשמחה  ואומרים  ושרים  רוקדים  ובכל הקפה  הקפות סביב הבימה 

גדולה.

בקריאת התורה בשחרית קוראים פרשת וזאת הברכה ומעלים את כל הציבור   ●
ואף את כל הילדים לברך על התורה )כל הנערים(.
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קוראים למכובדי הקהילה לסיים ולהתחיל את התורה. המסיים נקרא "חתן   ●
עד  מבראשית  לקרוא  ומתחילים  בראשית".  "חתן  נקרא  והמתחיל  תורה" 
סוף פרשת ויכולו כדי להראות שחביבה עלינו 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.
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לוח המודעות מס’ 46 - אלול תשע"ג - תשרי תשע"ד 

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

הרוגי  מעשרת  אחד  גדול,  כוהן   )1
מלכות המוזכרים בפיוט "אלה אזכרה" 
של  מוסף  הש"ץשל  בחזרת  הנאמר 
האשכנזים;  מנהג  לפי  הכיפורים  יום 
בחודש  הנאמרים  תפילה  פרקי   )6
אות   )11 הנוראים;  ובימים  אלול 
והרחבה  פירוש   )12 היווני;  באלפבית 
ל"ארבעה טורים"  יוסף קארו  רבי  של 
שלם;   )14 הרא"ש;  בן  יעקב  רבי  של 
גיאולוגית;  יחידת-זמן   )17 אריה;   )15
גדול;  כלי-בית   )20 אונאה;  שקר,   )18
21( מין יונק; 23( אמונה; 24( סוג של 
תענית הנוהגת בימים שני וחמישי; 26( 
28( מצב שבו אדם משתמש  מסלול; 
שהוא  למרות  פחותת-ערך  בטענה 
יותר;  טובה  בטענה  להשתמש  יכול 
 )30 בבואה;  מטושטשת,  דמות   )29
חבר; 32( נדבך; 33( פעולה המתבצעת 
נעילה;  תפילת  ובסוף  בראש-השנה 
37( ישן; 39( כינוי לראש-השנה וליום-
כך   )41 הצבעה;  מילת   )40 הכיפורים; 
מכונה קטע הזכרת הנשמות בתפילה; 
43( מכלול הפירושים וההלכות שאינם 
כתובים בתורה שבכתב )ר"ת(; 45( חכם 
בשרון,  מושב   )48 שוקת;   )46 להרע; 
בפסוק  שמו  ומקור  ב-1950  נוסד 
י במשלי; 49( סבל, סיגוף; 50(  מפרק 
 )53 א(;  )תהילים  קל-דעת   )51 צוק 

קריאה טלפונית; 54( זרם; 57( מכשיר לניקוב חורים; 59( תחת ל-; 61( אחד מארבעת המינים )2, ויקרא כ"ג(; 64( כינוי 
לתמימות; 65( נבלה; 67( שיעור המהירות בפעולה מסוימת; 68( פקודת קבע לחייל )ר"ת(; 70( תענית; 71( כתב-עת 
מדעי במדעי היהדות היוצא לאור על-ידי המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים, גליונו הראשון 

יצא לאור בשנת 1930; 73( חלון קטן; 75( שם שכן ארמונו של אחאב מלך ישראל )מלכים ב כא(; 76( אורח בסוכות.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( החלק העליון של הרגל; 2( כלי-נשיפה עשוי קרן; 3( שפתנו 4( יבשה בלב ים; 5( גרעיני דגן שהונבטו, מאלט בלעז; 
6( זמורה רעה )ירמיה ב(; 7( אדמת הנגב; 8( צמח-מדבר חסר עלים; 9( כינוי לקב"ה )פיוט "לאל עורך דין" הנאמר 
בתפילות ראש-השנה ויום-הכיפורים בקהילות אשכנז(; 10( מתפלא; 13( דוד; 16( תורת ישראל; 19( פייטן; 22( רגל 
רביעית לדעות מסוימות )2, מסכת סוכה דף מז עמוד א(; 24( נביא מן העמים; 25( עיירה באוקראינה לא הרחק מאומן, 
שם היה הגטו הגדול ביותר בטרנסניסטריה, ולשם הובאו רבים מיהודי רומניה במלחמת-העולם השנייה; 27( קטע 
תפילה הנאמרת בתפילת מוסף של יום-הכיפורים ומתאר את עבודת הכהן-הגדול בבית-המקדש ביום-הכיפורים; 29( 
רישום, תיאור דבר בצבע; 31( התכווצות שרירית לא רצונית; 34( מתן תוקף לדבר; 35( שבח, הלל; 36( ניקוי, ביעור; 
38( קיבוץ בעמק יזרעאל, נוסד ב-1923; 40( אחד הרקיעים )"אבות דרבי נתן" לז(; 42( מלך פרס שאיפשר את בניית 
בית-המקדש השני )עזרא א(; 44( שן הפיל; 46( אצטבה; 47( רסיסי-לילה; 50( פדיון-נפש )שמות כא(; 52( דבר הגדל 
מן האדמה; 55( דכדוך-נפש; 56( מערכת מדדים בית-ספריים המשמשת בעבור מנהל בית-הספר וצוותו כלי-עבודה 
מרכזי לתכנון משאבים ולניצולם )ר"ת(; 58( כרטיס-משחק; 60( פרי מן ההדרים; 62( יחידת המידה לרדיואקטיביות, 
נקראת על-שם פיסיקאי צרפתי, ממגלי הרדיואקטיביות, שזכה על-כך בפרס נובל לפיסיקה )1903(; 63( חוזה; 64( 

סוף; 66( סיום; 69( כעס )במדבר יז(; 70( כלל האוניות; 71( מדור; 72( פקודה; 74( סוד.
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פעולות

א. חגי תשרי

1. משחקי היכרות
1. שם ותנועה - שרשרת זיכרון

החניכים יושבים במעגל. לפי סבב, מבקש המנחה להגיד את השם הפרטי, מלווה 
בתנועה מיוחדת. ניתן לעשות זאת גם בשרשרת זיכרון, כלומר המשתתף השני 
אומר את שמו של הראשון וחוזר על תנועתו ואחר כך את שמו שלו בליווי תנועה 

אחרת וכך הלאה.

או

2. תפוס את הנייר
המנחה  עומד  הסבב  בתום  שמו.  את  אומר  אחד  וכל  במעגל  יושבים  החניכים 
במרכז המעגל ובידו דף נייר. הוא קורא בשמו של אחד המשתתפים, ותוך כדי 
כך מרפה מן הנייר - על המשתתף שקראו בשמו לתפוס את הנייר לפני שיגיע 
לרצפה - אם תפס - הוא קורא בשם חדש, תוך שהוא מרפה מן הנייר והמשתתף 
שקראו בשמו צריך לתפוס אותו. לא הצליח - עליו לקרוע חתיכה מן הנייר, לעמוד 
צריך  עכשיו  גם  הנייר.  מן  עת  באותה  ולהרפות  חדש  שם  על  ולהכריז  במרכז 
המשתתף שקראו בשמו לנסות ולתפוס את הנייר לפני שהגיע לרצפה וכך הלאה. 
ככל שהנייר קטן והולך - הוא נופל מהר יותר והמשימה אפוא נעשית קשה יותר.

3. “ושבת לפני ה’ אלוקיך...”
של  משמעותה  את  לחניכים  להסביר  רוצים  אנו  זו  בפעילות  הפעילות:  מטרת 

התשובה, חשיבותה ואת הדרכים להגיע לתשובה שלמה.

אנו מעוניינים לתת לילדים מושג על הייחודיות של החזרה בתשובה אצל הקב”ה, 
לעומת בקשת הסליחה מהאדם הפרטי. על יכולתו של ה’ “למחוק” מעשים שכבר 

נעשו ובנוסף אף להעלות את האדם החוטא בדרגה.

הפעילות מתאימה לחניכים בגילאי כיתה ה ומעלה.

דרך המלך 

גבוהים  והרים  גדול  ים  בין  הנמצאת  רחוקה  בארץ  עם  לו  חי  רבות  שנים  לפני 
שסופם לא נראה ונמצא אי שם ברקיע הרחוק. בארץ זו חי מלך טוב לב שניסה 
תמיד לפתוח את שעריו לכל נתין. הוא דאג לשליחים שעברו בין הערים ובדקו 
ניסה  גם  המלך  בערים.  נשמרים  והסדר  ושהחוק  ביעילות  עובדים  שהנתינים 
לעזור לשדל את אזרחיו לנהוג בטוב וקבע חוקים שעל פיהם הם צריכים ללכת. 
כל האזרחים אהבו את המלך והעריצו אותו, כיון שחייהם התנהלו על מי מנוחות. 
היה  ובו  המדינה  ברחבי  כרוז  להעביר  החליט  נתיניו  את  הוא אהב  המלך, שגם 

כתוב:

“אזרחים יקרים! מלכנו היקר, החליט להעניק לתושבי הממלכה יום אחד שכולו 
ברכה. ביום זה כל אזרח ואזרח בפני המלך בקשתו ישטח,. לפי מעשיו גמולו יקבל 
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ואת פני המלך גם יראה. כולכם מוזמנים להגיע לארמון ביום שלישי בראש חודש 
אייר!”

התושבים במרכז הממלכה, הקרובים לעיר הבירה הגיעו בהמוניהם לעיר - היות 
בסמיכות  גרו  הממלכה שלא  תושבי  ואילו  באדיקות,  נשמרו  המלך שם  שחוקי 
לעיר הבירה לא הגיעו, היות והם לא שמרו את חוקי המלך כיוון שחשבו ש”אנחנו 
גרים רחוק מהמלך ומה לו ולנו?”. תושבים אלו חיו חיים שונים לגמרי - הם היו 
בוזזים איש את רעהו, ולא היו מתייחסים בכבוד זה לזה. לכן הם לגלגו לכל איש 
אשר החליט ללכת בכל זאת בדרך המלך. והיו ערים נוספות, בהם הנתינים כלל 

לא ידעו שהמלך מצווה ציוויים הקשורים אליהם...

המלך, שידע את מצב התושבים באזור זה של הממלכה, לא התייאש - הוא המשיך 
לשלוח שליחים שינסו להראות להם את צדקת דרכו ואת טובו שיתן להם במידה 

וילכו בדרכו. אך דבר לא עזר - והתושבים נשארו בדרכם הרעה.

שהשתדלו  החוק  שומרי  האזרחים  לכל  רבות  ומתנות  תשורות  הבטיח  המלך 
לשמור על על נאמנותם למלך והלכו בדרך ישרה.

באותו היום הממלכה הייתה עמוסה ומלאה עד אפס מקום באזרחים. כולם לבשו 
וכל הממלכה  ניגנה מנגינות עליזות  וחיכו בסבלנות לתורם. התזמורת  בגדי חג 

אמרה חג.

רק משפחה אחת שעמדה בסוף התור הייתה לבושה בלויי סחבות. האב אחז ביד 
בנו, שהיה רטוב עד לשד עצמותיו ונראה מפוחד. האם, גבה כפוף והיא שעונה 

על גב בעלה. 

שליח מאת המלך שנשלח לסייר בין החוגגים נתקל במשפחה ותהה לפשר לבושם. 

המשפחה סיפרה שכבר לפני חודש ימים הם החלו בהכנות קדחתניות לקראת 
המסע אל הממלכה.

“היכן אתם גרים?”, שאל השליח. והם הצביעו לעבר נקודה רחוקה, ואמרו: “מאחורי 
רכס ההרים ההוא”.

“וכמה זמן נמשך מסעכם?” שאל.

“כשלושה שבועות וחצי”.

“האין הדרך מסוכנת?”.

“מסוכנת?, בימים הלכנו בקצב מהיר, על מנת שנוכל להגיע למעייני המים לקראת 
ערב. עברנו מדבריות רבות והקמנו שומרים על המחנה לעת ערב כדי שהחיות 
הרעות לא יפגעו בנו להרע. טיפסנו הרים גבוהים, ובעמק חצינו את הנהר. הנהר, 
הצר  הגשר  על  לעבור  מאוד  פחדו  שהילדים  משום  עבורנו,  גדול  מכשול  היה 
שפילסנו לנו. אולי עתה, אנו נראים כקבצנים ועניים אך ביישובנו אנו נחשבים 
כאחת המשפחות האמידות יותר. ולמרות מה שאתה רואה - דרכנו השתלמה לנו 

שהרי אנו עומדים כאן, בדרכנו לפגוש את המלך.”

“ואיך התייחסו אליכם שאר האנשים בעיר?”.

“כידוע, בעירנו ישנו לגלוג על כל מי שהולך בדרך המלך. דבר זה גרם לכך שננעצו 
בנו מבטים, החברים הטובים שלנו החלו להתרחק מעמנו בשאט נפש והילדים 
שלנו לא הבינו מדוע אנו חריגים משאר החברים שלהם ונאלצנו להסביר להם 

זאת במילים נוקבות”.
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“ואיזו משאלה אתם מבקשים מהמלך?” שאל השליח.

“אנו, איננו מבקשים דבר מאת המלך, כל רצוננו הוא לראות פנים מול פנים את 
הדרו ולהודות לו על האפשרות שנתן לנו, נתיניו הנאמנים להיפגש עמו ולקבל 

את חוקיו ודרכו”.

התפעל שליחו של המלך מדבקות המשפחה במסעם ומרצונם הַכֵן לראות את 
פני המלך, הודה להם והלך. כשחזר אל המלך סיפר לו את סיפור המשפחה. המלך 
התרגש מאוד והחליט להזמין את המשפחה אליו - ולא להמתין עד שיגיע תורם.

רציתם  אותי  רק  דבר,  ביקשתם  ולא  שבאתם  זה  "בזכות  להם:  אמר  כשהגיעו, 
לראות - וללכת בדרכי למרות כל המכשולים מעירכם ובמהלך מסעכם, אעניק 
לכם רוב שפע וטוב מתנות מאוצרותיי היקרים ביותר. ולא זו בלבד שכל מחסורכם 

עליי אלא, שתגורו פה בארמון במחיצתי".

המשפחה שלא האמינה שכך עלה בגורלה הודתה מקרב לב. השתחוותה לפני 
המלך וברכה אותו על רחמיו וחסדיו הרבים שנהג בהם.

ַחלקּו את הקבוצה לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל את  לאחר קריאת הסיפור 
הקטע שמופיע בנספח 1 ותצטרך לנתח מה הנמשל לסיפור, לפי הקטע שלפניהם. 
לשכבות גבוהות יותר ניתן רק לחלק את המשלים מהסיפור ללא הנמשלים - ועל 

התלמידים למצוא את הנמשלים.

למדריך בלבד

הנמשלהמשל

הקב"ההמלך

בין ראש השנה ליום הכיפוריםהיום בו המלך פתח שעריו

התורההכרוז ששלח המלך

הצדיקים, שמכירים את תורת ה'נתינים מהערים הקרובות

הרחוקים מדבר ה'נתינים מהערים הרחוקות

בעלי תשובההמשפחה שהחליטה לצעוד לממלכה

החזרה בתשובהתלאות הדרך

המכשולים שעומדים בפני המשפחה 
בתוך העיר

דעת החברה על החוזרים בתשובה, 
והקושי בשינויי ההרגל

שליח הקב"העבד המלך )=השליח(

הקב"ה מקבל את תשובתםהמלך נותן להם את בקשתם

המלך משאירם לגור במעונו ונותן להם 
מתנות

הקב"ה מקרב את השבים אליו ומושיבם 
ליד כיסא כבודו - ואפילו צדיקים לא 

יכולים לעמוד בקרבתם.
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המסקנות שעולות מן הסיפור הן:
למעלה  אף  לידו  אותו  מושיב  הקב"ה  מחטאיו  נפרד  תשובה  שבעל  לאחר   ●

ממעלת צדיקים.
יום אחד כנגד עשרת ימי תשובה - הקב"ה מעניק לנו עשרה ימים בהם ניתנת   ●

לנו האפשרות לתקן ולשנות את גזר הדין.
הערים הקרובות לממלכה - אנשים שדרכם בתורה, דרכם לתשובה סלולה   ●
ובינם לממלכה מפרידים  זוהי להם אורח חיים. לעומתם, הגרים רחוק  שכן 
מכשולים רבים הינם החוטאים שמתכחשים ובוחרים ברע במודע. הם אינם 

מעוניינים להכיר את צווי המלך ולקיימם.

שאלו את החניכים מה לדעתם היה קורה אם בעיר הבירה הייתה מתחילה מכת 
גנבות - מה היה המלך חושב אז על השבים אליו. האם היה כועס, ומה הייתה 

תגובתו? כמובן, שהתשובות הצפויות הן שהמלך היה בוודאי חושד בהם וכועס.

אך מה היה קורה אם מכת הגנבות הייתה עוברת או שלמשפחה ישנו אליבי מוצק, 
מה היה אז על חשדו של המלך. סביר להניח שלמרות שהמלך לא יענישם על 

דבר שאין לו הוכחות כלפיו, חשדותיו כלפי המשפחה לא יעלמו כל כך מהר.

שאלו את החניכים אם קרה להם מקרה דומה עם חבר - שחשבתם שהוא עשה 
משהו, ולאחר כמה זמן אתם תשמעו על מקרה דומה שקרה לאדם נוסף - האם 
 - האדם  טבע  הוא  שכך  להם  ספרו  החבר?  כלפי  כלשהו  חשד  בכם  יהיה  לא 

שמשאיר משקע בליבו וקשה לו לסלוח באמת.

שאנו  למרות  שהרי  נעשה,  שכבר  מעשה  למחוק  ניתן  כיצד  להבין  מאוד  קשה 
סולחים לחברנו על מעשה זה או אחר שעשה והיה בו בכדי לפגוע בנו אך עדיין 

נשאר משקע מסוים.

המחשה א:
על מנת להמחיש לחניכים את שלימות סליחתו של ה’ לחטאינו לעומת סליחת 
האדם. על כך נאמר, “אם יהיו חטאכם כשנים כשלג ילבינו”. ברגע שאדם עושה 
תשובה אמיתית בפני הקב”ה לא זו בלבד שהוא משנה את גזר הדין לטובה אלא 
יש גם פתיחה של “דף לבן” בחייו של בעל התשובה. על מנת להסביר נקודה זו 
חלקו לחניכים דף מחברת ודאגו שהדף יהיה ישר וללא קמטים. בקשו מהחניכים 
להגיב על מעשה מסוים שהכעיס אותם ונעשה על ידי אחד מהחניכים האחרים. 
לאחר  וכו’...  אותו  יקמטו  אחרים  הדף,  את  לקרוע  יחליט  ודאי  מהחניכים  חלק 
חברים  להיות  חזרו  והם  לחברו  החניך  בין  סולחה  שנעשתה  להם  אמרו  מכן 
ושלם  קמטים  ללא  לקדמותו  הדף  את  להחזיר  מהם  בקשו  ולכן  כשהיו  טובים 
 כשהיה. כמובן שאף לא אחד יצליח ליישר את הדף ולהחזירו למצב הקודם כמו

נשארים  חזרה  והדביקו  שקרעו  בדף  וגם  קמטים  בדף  נשארים  עדיין   - שהיה 
אליה  הסליחה  סוג  שזהו  לחניכים  הסבירו   - הדף  פני  את  שמכערים  סימנים 
מסוגלים בני אדם. אין ביכולתם למחול באופן מושלם ולשכוח את דבר החטא 
גם אם הם סולחים ב”כל ליבם” כפי שהם חושבים. מבחינתם לא ניתן למחוק את 
המעשה הרע לגמרי, אומנם הם מחלו עליו אך הם לא מבינים כיצד למחוק דבר 

שנעשה. לעומת זאת הקב”ה מוכן לסלק את דבר החטא כלא היה.

המחשה ב:
על מנת להמחיש זאת, קחו חבל כאשר מצד אחד כתוב עליו הקב”ה ומצד שני 
האדם. ספרו, כי כמו כל אדם גם אנחנו עשינו חטאים והחטאים הרחיקו אותנו 
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הסיפור,  זאת חתכו את החבל. המשיכו את  בנקודה   - נתק  נוצר  ולכן  מהקב”ה 
כאשר האדם מבין את משמעות מעשיו ומחליט לבקש סליחה. במצב זה האדם 
חוזר לפתוח את ערוצי הקשר שהיו לו עם הקב”ה, ולכן - כאן עשו קשר בחבל - 
הוא התחבר שוב לאלוהיו. שאלו את החניכים מתי הקשר של האדם היה קרוב 
יותר לקב”ה מבחינת מרחק - לפני או אחרי החטא. התשובה היא שאחרי החטא 

האדם יותר קרוב לקב”ה )שהרי הקשר בחבל קרב אותם זה לזה(.

הסבירו כי התשובה עושה בדיוק אותו דבר כלפי הקשר שלנו עם הקב”ה, כאשר 
אנו חוזרים בתשובה אמיתית אנו מתקרבים מאוד אל הקב”ה וקרובים אליו יותר 
צדיקים  אפילו  עומדין  תשובה  שבעלי  “במקום  כי  חז”ל  לנו  אמרו  לכן  מקודם. 

גמורים אינם יכולין לעמוד”.

כיצד עלינו להתקרב  על מנת לחזק את הקשר שלנו עם הקב”ה עלינו ללמוד 
אליו.

 מתוך חמד”ת הימים אלול-תשרי, מרכז לחינוך הדתי בישראל,

מינהל החינוך הדתי, המכללה למורים ע”ש רא”ם ליפשיץ

4. ראש בראש 

מצאו את ראשכם

לפניכם הגדרות, ביטויים ופתגמים, שהתשובות עליהם כוללות את המילה ראש 
ונגזרותיו: ראשית, בראשית וכדומה. מצאו אותם.

עמד במקום גבוה.   .1

ראשון בין שווים בממשלה.   .2

ראשי המשפחות.   .3

כינוי לנשיא היהודים בבל.   .4

שטח שנכבש מהאויב כבסיס להמשך המתקפה.   .5

ראשו של טיל, הממולא חומר-נפץ.   .6

מפקד הצבא.  .7

תמצית הדברים, עיקר התוכן.  .8

בעל תפיסה טובה.  .9

קיצורי מילים.  .10

ללא כובע.  .11

ברצינות.  .12

לשון שבועה.  .13

נחל כישלון.  .14

אימץ את מחשבתו.  .15

16. מלמטה עד למעלה.

17. מוטב שתהיה אחרון ל”גדולים” משתהיה ראשון ל”קטנים”.

18. חושבים על אותו דבר.
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מבין עניין.  .19

בעל יוזמה.  .20

טו בשבט.  .21

תחילת כל תנאי מוקדם.  .22

חסר יוזמה.  .23

כינוי לשבת הראשונה שאחרי סוכות, שפותחים בה בקריאת התורה בציבור.  .24

הנהיג.  .25

מנהל אסיפה או ארגון.  .26

כינוי למי שנקרא לעלות לתורה ביום שמחת תורה לקריאת הפרשה הראשונה.  .27

כינוי כבוד לחלוצים, שסללו דרך לבאים אחריהם.  .28

יישוב בצפון, הוקם לפני 100 שנה.  .29

חסר שכל.  .30

5. דומינו חגי תשרי

מטרות הפעולה: היכרות ולימוד נושאים בסיסיים הקשורים לחגי תשרי.

מהלך הפעולה:

בקבוצה קטנה: מחלקים את כל הכרטיסים למשתתפים, כשכל משתתף מקבל 
מספר כרטיסים שווה.

בקבוצה גדולה: כנ”ל, רק מחלקים את המשתתפים לקבוצות קטנות.

המנחה ישאל שאלה הקשורה בחגי תשרי, הראשון שעונה תשובה נכונה, זכאי 
להתחיל במשחק, ומניח את אחד הקלפים פתוח על השולחן. משתתף שיש לו 
קלף מתאים לקלף הפתוח, מניח את הקלף שלו לצד הקלף הפתוח, וכך ממשיכים 

עד שאחד המשתתפים גומר את כל הקלפים שלו והוא המנצח.

כרטיסים למשחק:

מראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר

שולחים איש לרעהו כרטיסי שנה טובה
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תוקעים יתד ראשונה לסוכה

הברכה שמברכים כשיושבים 
פעם ראשונה בסוכה

נעילה

השביעי מחודש ניסן לפי 
התורה

במוצאי יום כיפור

“שהחיינו”

 תפילה אשר מוסיפים
ביום כיפור

תשרי הוא החודש ה____ -

שולחים איש לרעהו

 אומרים משיב הרוח
ומוריד הגשם

הדברים האסורים ביום כיפור

כרטיסי שנה טובה

משמחת תורה

 אכילה שתייה, רחיצה, 
סיכה ונעילת הסנדל
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סעודה מפסקת

סליחות

חייבים בישיבה בסוכה

למה יושבים בסוכה?

הסעודה האחרונה לפני הצום

נאמרים בלילות חודש אלול או 
השכם בבוקר

גברים מגיל בר מצווה

לזכר הסוכות בהם ישבו 
אבותינו במדבר

“כל נדרי”

עשרת ימי תשובה

הדברים האסורים ביום כיפור

תפילה בליל יום כיפור להתרת 
נדרים

הימים שמראש השנה ועד יום 
הכיפורים שנועדו לתשובה

 אכילה שתייה, רחיצה, 
סיכה ונעילת הסנדל
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חיבוט ערבות

אושפיזין

הקפות

“תשליך”

בהושענא רבה חובטים אותן 
על  הריצפה

אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, 
משה, אהרון ודוד

 בשמחת תורה מקיפים 
שבע הקפות בשירה וריקודים 

עם התורה

השלכת החטאים למקור מים

כפרות

הושענא רבא

הדברים האסורים ביום כיפור

 העברת החטאים מאיתנו,
על תרנגול, או דג, או כסף

היום השביעי של סוכות

לולב, אתרוג, ערבה, הדס
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שנהיה לראש...

“בסוכות תשבו...”

חג האסיף

בגד לבן )קיטל(

...ולא לזנב

“שבעת ימים”

שם נוסף לחג הסוכות

 נהוג ללבוש ביום כיפור
ובראש השנה

שתחדש עלינו...

...ומוריד הגשם

“יום...”

תפוח בדבש

...שנה טובה

משיב הרוח...

...הדין

אוכלים בראש השנה בערב 
שתהיה שנה טובה ומתוקה
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6. סולמות וחבלים
מטרה: הכרת והעמקת המושגים הקשורים לחשבון נפש.

המשחק מכיל:
לוח משחק ענק או מגרש גדול )בערך 5X4 מ’(  ●

קוביה  ●

מהלך המשחק:
יש להכין לוח משחק גדול וצבעוני )ניתן לצייר את הלוח בגירים על הרצפה   ●

והחניכים עצמם ישמשו כחיילים(.
כדאי להכין שני סוגי כרטיסים כדלהלן: 1( כרטיסי שאלות לתשובות בהתאם   ●

ל”סולם או לחבל”; 2( כרטיסי קריאה.
מומלץ לחלק את הקבוצות לחוליות של 4-3 חניכים.  ●

נציג מכל חוליה יטיל את הקוביה - חוליה שלה מספר הנקודות הרב ביותר   ●
תתחיל.

כל חוליה תתקדם בתורה לפי המספר שמורה הקוביה.  ●
חייל שמגיע למשבצת ממנה עולה סולם יעלה בו, חייל שמגיע לחבל יורד בו.  ●
במידה שיש שאלה במשבצת הסולם עליו לענות ולעלות רק אם הוא עונה   ●

תשובה נכונה.
מנצחת החוליה שהגיעה ראשונה לנקודת הסיום.  ●

40 39 38 37 36

20 19 18 17 16

30 29 28 27 26

10 9 8 7 6

31 32 33 34 35

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

1 2 3 4 5
התחלה

ניצחון

!

!?

?

?

?

?

?

!

!

!

!!

!
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כרטיסיות שאלה

למה נועדו ימי חודש אלול? - לעשות חשבון נפש ולבקש רחמים וסליחה.
מהם השלבים בתיקון המעשה? - עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד.

מה מסמל מזל מאזניים? - שבחודש תשרי שוקלים את המעשים שלנו - טובים 
מול רעים.

מה פירוש אלול בארמית? - חיטוט, בחודש אלול צריך לחטט במעשינו ולראות 
איפה טעינו.

מהו כינויו של חודש אלול? - חודש הרחמים והסליחות.
מדוע עושים חשבון נפש דווקא בחודש אלול? מכיוון שזה לפני ראש השנה שבו 

חל יום הדין.
מדוע תוקעים בשופר בחודש אלול? - על מנת לעורר את האנשים לחזור בתשובה.
שמים  ששערי  מכיוון   - והסליחות?  הרחמים  חודש  נקרא  אלול  חודש  מדוע 

פתוחים וזו הזדמנות לבקש סליחה ומחילה.
יום  עד  אלול  חודש  ראש  ממחרת   - ספרדים   - הסליחות?  את  אומרים  מתי 

הכיפורים. אשכנזים - מהשבוע שחל בו ראש השנה עד יום כיפורים.
חפץ העשוי מקרן אייל - שופר.

לאילו שני חלקים מחולקות מצוות התורה? מצוות שבין אדם למקום )הקב”ה(, 
ומצוות שבין אדם לחברו.

“איש   - לחברו?  על מצוות שבין אדם  אלול המרמזים  התיבות של  ראשי  מהם 
לרעהו ומתנות לאביונים”.

“אני   - למקום?  אדם  שבין  מצוות  על  המרמזים  אלול  התיבות של  ראשי  מהם 
לדודי ודודי לי”.

מהו וידוי - הודאה במילים על החטאים.
מהי עזיבת החטא? - להפסיק לעשות את החטא.

מהי קבלה לעתיד? - לקבל על עצמי שגם בעתיד לא אעשה את החטא.
מהי חרטה? - להצטער בלב על המעשים הרעים שעשינו.

כרטיסיות סימן קריאה )לדוגמה(

הייתי עייף ולא קמתי לאישה בהריון באוטובוס - לך 7 צעדים אחורה.
קנית קרטיב וזרקת את העטיפה ברחוב - המתן תור אחד.

לא חזרת הביתה בשעה שאמא ביקשה בגלל שנשארת במסיבה עם החבר’ה - 
המתן תור אחד.

המתן   - מצאת קלמר בכיתה ולא ידעת למי הוא שייך אז לקחת אותו לעצמך 
תור אחד.

שכחת להחזיר את העט ולא ביקשת רשות לקחתו - לך 5 צעדים אחורה.
ביום שישי רצת לקיוסק ולכן עברת באור אדום - לך 4 צעדים אחורה.

סיפרת לחברתך על הבגד החדש והמכוער שליאורה קנתה - לך 3 צעדים אחורה.
צעדים   6 לך   - לכולם  וסיפרת  בכיתה  שהיו  הגניבות  בכל  אשם  ששי  החלטת 

אחורה.
אמא ביקשה ממך לסדר את החדר אבל אתה הלכת לשחק כדורסל - חזור צעד 

אחורה.
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

הוראות:

א. מצא את הפתרונות על ידי השלמת המילים החסרות בפסוקים בכל השאלות 
שמצאת  המילים  את  לסמן  עליך  ב(  תבוא.  כי  כי-תצא,  שופטים,  בפרשיות 
בתפזורת שלהלן. המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל 
ובאלכסון. ג( לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו 
חלק  שהוא  ביטוי  ולקבל  לטבלה  מתחת  הנמצא  הפירוט  לפי  למילים  בטבלה 

מפסוק בפרשת ניצבים.
הביטוי מתאר: הדבר איננו מופלא כל עיקר, הוא מצוי ורווח ביותר.

פרשת שופטים
ככתוב  שה  או  שור  זבחו  שהם  לאחר  לכהנים  לתת  צריך  שהעם  המתנות  א( 

בפרשה הם:

"...ונתן לכהן ה- ________ וה- ________ וה- ________" )בכתיב מלא(.  

האנשים הפטורים מלצאת למלחמה הם: 1( "מי-האיש אשר בנה בית-חדש  ב( 
ולא ________" 2( "ומי-האיש אשר נטע כרם ולא ________" 3( "ומי-האיש 

אשר ארש אשה ולא ________" 4( "...מי האיש ה-________  ורך הלבב".

פרשת כי-תצא
מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: ריבית - שהוא התשלום  א( 
או  בכסף  לו  מלווה  שהוא  ההלוואה  בעד  הלווה  מן  גובה  שהמלווה  הנוסף 
באוכל. "...לאחיך _______ כסף ________ אכל ________ כל דבר" )הערה: 

בשאלה זאת עליכם לסמן את המילה בתפזורת שלהלן רק פעם אחת(.

איסור הלנת שכר כפי שכתוב בפרשה "________תתן שכרו". ב( 

כינוי לאחת ממתנות העניים - עומר - שאין בעל-הבית רשאי לשוב ולקחתו  ג( 
תשוב  "לא  יט(  פסוק  כד  פרק  דברים  )רש"י  לעניים.  להשאירו  עליו  אלא 

לקחתו. מכאן אמרו שלאחריו ________".

פרשת כי-תבוא
מהמצוות שנתחייבו בהם עם ישראל כאשר כבשו את הארץ. א( 

)רש"י דברים פרק כו פסוק א( "מגיד שלא נתחייבו ב-_______ עד שכבשו   
את הארץ וחלקוה" )בכתיב מלא(.

עיין בחומש דברים פרק כו פסוק יב. מצוות הפרשת _______ של התבואה  ב( 
בשנה השלישית.

כפי  והמצוות  התורה  את  ישמרו  אם  ישראל  עם  שיקבלו  מהברכות  אחת  ג( 
שמפורט בפרשה.

בלא  העולם  מן  יציאתך  "שתהא  השלם:  ו(  פסוק  כח  פרק  דברים  )רש"י   
_______ כביאתך לעולם".
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פרשת ניצבים-וילך

להחקלברשעמח

חעמניחאלחנש

ילשולרבטכיכ

יכמלהמאוירח

מוועורזאיאה

הביקמירוכיב

מילה ראשונה - 2 אותיות

מילה שנייה - 4 אותיות

מילה שלישית - 3 אותיות

מילה רביעית - 3 אותיות

הוראות: 

א. מצא את הפתרונות על ידי השלמת המילים החסרות בפסוקים בכל השאלות 
שמצאת  המילים  את  לסמן  עליך  ב(  הברכה.  וזאת  ובפרשת  האזינו  בפרשות 
בתפזורת שלהלן. המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל 
ובאלכסון. ג( לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו 
חלק  שהוא  ביטוי  ולקבל  לטבלה  מתחת  הנמצא  הפירוט  לפי  למילים  בטבלה 

מפסוק בפרשת בראשית.

הביטוי מתאר: המעשה כרוך בסכנות או במכשול קשה, בדרכו של האדם פיתויים 
רבים.

פרשת האזינו
אלף   _______ "ירדף  )בהשאלה( ביטוי בפרשה להבעת גבורתו של הצבא.  א( 

ושנים יניסו _______ ".

)בהשאלה( תהיה קרוב למטרה אך לא  רבנו.  )במקור( העונש שניתן למשה  ב( 
תשיגנה.

"כי _______ תראה את הארץ ושמה לא _______".  



46

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ
 

פרשת וזאת הברכה
כינוי מליצי בפרשה לעם ישראל )להדגשת יושרו ותומו( "אין כאל _______". א( 

ביטוי בפרשה המתאר: זה מול זה ממש, באין חציצה ביניהם. "ולא קם נביא  ב( 
עוד בישראל כמשה... _______ אל - _______" )הערה: בשאלה זאת עליכם 

לסמן את המילה בתפזורת שלהלן רק פעם אחת(.

פרשת בראשית 

דגנמתפל

פנורשיר

נאובתבא

יאטחבחח

מצבהדרת

מילה ראשונה - 4 אותיות

מילה שנייה - 4 אותיות

מילה שלישית - 3 אותיות
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סיפור החודש

לראות אם נפתחו השמים
מסיפורי הרב ד“ר ש“ז כהנא ז“ל )שז“ך( בעיבוד נחמה כהן

ערב יום הכיפורים. כל היהודים כבר דומים למלאכי שמים. כולם עטופים בקיטל 
לבן ובטלית לבנה, כולם מהלכים יחפים, אין אוכלים ואין שותים ואומרים שירה.

בפתח בית המדרש שליד ביתנו עומד שכני הרב ועיניו בשמים.

ניגש אני אליו ואומר לו: “רבי, מדוע זה, מסתכל אתה כל העת בשמים? הרי שעתה 
של תפילת כל נדרי קבועה היא, רבע שעה לפני שקיעת החמה, במה איפוא אתה 

מסתכל? ומה אתה רואה?”

שתק הרבי והוסיף להביט בשמים, אבל אני הפצרתי בו שיאמר לי מה הוא מבקש 
שם עד שלבסוף פתח את פיו וסיפר:

“יום הכיפורים שונה מכל הימים. שבכל הימים ישנה מחיצה המפרידה בין שמים 
לארץ. השמים שמים לה’ ולמלאכיו, והארץ לבני האדם. ומחיצה מפרידה ביניהם. 
ביום  אולם  למעלה.  ומסוגרים  סגורים  והשמים  למטה,  בתוכה  סגורה  הארץ 
בין  ואין כל הבדל  והשמים מתאחדים  נפתחים שערי השמים, הארץ  הכיפורים 
צבא השמים לצבא הארץ. בני אדם מתדמים למלאכים. ולשעה זו, שעת הפתיחה 
בתפילת  ואפתח  אמהר  ממש  רגע  שבאותו  כדי  ממתין,  אני  השמים  שערי  של 
כל נדרי על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, 
אותה תפילה שנוהגים לומר רק ביום כיפור, בשעה שישיבות של מעלה ושל מטה 

מתאחדות”.

במוצאי היום הקדוש לא הלך הרב לאכול, ולא הסיר את הקיטל והטלית, עד שלא 
ראה את שערי השמים שבים ונסגרים.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

כולנו עדיין שולחים ומברכים בכרטיס ברכה לפחות את בני המשפחה הקרובים.

כרטיס ברכה קופץ 
החומרים

ניירות בריסטול צבעוניים  ●

מעטפות  ●

צבעים  ●

דבק  ●

מספריים  ●

 

קל פשוט ושונה  .1
לוקחים בריסטול בצורת מלבן ברוחב שנכנס למעטפה ארוכה ומסמנים כל   ●

2 ס”מ בעיפרון דק.

מקפלים כמו אקורדיון - אחד קדימה ואחד אחורה ומקבלים אקורדיון.  ●

מדביקים במדרגה האחרונה חתיכת בריסטול כידית  ●

לוקחים בריסטול נוסף עליו מציירים, כותבים את האיחולים ומדביקים את   ●
הברכה/הציור על הקצה הבולט החוצה בקצה המדרגה.

מייבשים מהדבק )כדי שהמדרגות לא יידבקו אחד לשני(. ומכניסים למעטפה   ●
אותה מקשטים.

כאשר מוציאים את הכרטיס מהמעטפה ופותחים הברכות קופצות  ●

הערות: יש להדביק את הדמויות בקצה המדרגה, כך הדמויות קופצות כאשר   ●
פותחים את המעטפה.

ידית

מסמנים 1 מקבלים
צורת אקורדיון
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כאן 
מדביקים

להדביק בקצה 
העליון

ידית

הערות: יש להדביק את 
הדמויות בקצה המדרגה, 
כך הדמויות קופצות כאשר 

פותחים את המעטפה

מציירים וגוזרים
דמויות של הורים ואחים

כותבים ברכות
על המדרגות
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דוגמאות עם ברכות
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2. כרטיס ברכה מתקפל ועומד 
החומרים:

דף מלבני  ●

צבעים  ●

פייטים  ●

דבק  ●

מספריים  ●

ההכנה:

מקפלים את   ● 
המלבן למרובע

מדביקים נצנצים   ● 
ופייטים

גוזרים ומדביקים   ● 
 לפי הברכה
ולכל אחד.

1

2

לקפל

לקפל לשניה

3

4

פותחים
מעמידים

מציירים ומקשטים
מדביקים פייטים

בפנים כותבים ברכה 
ומעמידים על השולחן

הברכה עומדת על השולחן
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3. קישוטי סוכה 

א. שרשרת לבבות

החומרים:

ניירות צבעוניים  ●

מהדק  ●

מספריים  ●

ההכנה:

מקפלים ניירות בגודל   ●
הרצוי של הלב בצורת 
מלבן לשניים - אפשרי 

בגדלים שונים או 
בגודל אחד. כמו כן 

אפשר בצבעים שונים 
או בצבע אחד.

רצוי שהנייר יהיה   ●
בריסטול שיכול לעמוד 

בצורה יפה.

נייר מקופל. אפשר את האמצע 
שנשאר לחבר למטה.

לגזור ולהשחיל ללב האמצעי 
ולהדק במהדק או צלוטייפ
להכין הרבה לבבות כאלה 

ולחבר אותם לשרשרת

לבבות גזורים
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ב. פרח לסוכה מניירות של ג’ורנלים )נייר קצת יותר עבה מנייר עיתון(

החומרים:

נייר ג’ורנל  ●

מספריים  ●

מהדק  ●

עיגול קרטון מארגז שתייה   ●
קלה.

ההכנה:

מציירים עיגול בגודל הרצוי   ●
לפרח ומסמנים בו את האמצע. 

מכינים קונוסים בפרופורציה 
לעיגול - מהדקים וסוגרים. 

הקונוסים צריכים לכסות את 
העיגול מהאמצע ומעט לצאת 

החוצה כך שיכסה את כל העיגול 
והעיגול לא ייראה. העיגול נועד 

לחזק את הפרח.

הקונוסים צריכים לכסות את   ●
כל העיגול. מספרם תלוי אם הם 

פתוחים או סגורים.

מהדקים את הקונוסים סביב   ●
העיגול בעזרת מהדק באמצע 
- אפשר להדביק פרח, כפתור, 

כדור והרי לכם פרח לסוכה 
המתאים לכל גיל.

לחניכים הבוגרים יותר אפשר   ●
להכניס בפנים פתק של 

אושפיזין כהפתעה ומנחשים 
איזה שם יוצא. כך לומדים את 

שמות האושפיזין. לחניכים 
גדולים יותר אפשר לגוון ולהכין 

קונוס אחד גדול ואחד קטן 
או שניים גדולים ואחד קטן 

ו”לשחק” עם הגדלים - אז יוצא 
כמו גלים וזה מעניין יותר.

טיפ: אם רוצים שכל הקונוסים   ●
יהיו באותו הגודל גוזרים את 

כולם יחד בהתחלה בצורת מלבן, 
ולהיפך אם רוצים שהקונוסים 
יהיו בגדלים שונים גוזרים את 

הקונוסים בגדלים שונים.

עיגול

הכנת קונוסים

פתק עם שם האושפיזין 
יוכנב לתוך כל קונוס
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ג. פרח פשוט וקל לסוכה

החומרים:

רצועות נייר צבעוניות בגודל 2X50 ס”מ - הגודל יכול להיות כל גודל אך זה   ●
הגודל הרצוי.

נייר ג’ורנל או נייר צבעוני חלק עליו אפשר לקשט, לצייר, להדביק קישוטים.  ●

מספר הרצועות יכול להיות החל מ-3 עד 8-7.  ●

שמים  ואז  לעיגול  במהדק  אותם  סוגרים  הרצועות  את  שמקשטים  אחרי   ●
עיגול על עיגול ומחברים באמצע וכך מתקבל פרח.

מקשטים 
את הרצועות

סוגרים את 
הרצועות

סיכה  בעזרת  הכל  את  ומחברים  השני  על  אחד  העיגולים  את  מעמידים   ●
מתפצלת. מקשטים עם כפתור / פרח / או סרט באמצע.

זה   - הדבר מסרטים שעומדים  אותו  לעשות את  הבוגרים אפשר  לחניכים   ●
מתקבל מאוד יפה אבל זו הוצאה גדולה יותר.
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ד. פרח לב הזהב

החומרים:

נייר לבן + צבעים או לחילופין בריסטול צבעוני  ●

קרטון של ארגז שתייה  ●

מספריים  ●

מהדק  ●

ההכנה:

כדי  ובצבעים  בציורים  הדף  את  למלא  ולנסות  ציורים  בריסטול  על  לצייר   ●
שהנייר יהיה צבעוני או לחילופין לקחת נייר צבעוני.

להדביק את הדף הצבעוני על הקרטון כדי לחזק אחר כך את הרצועות.  ●

לגזור לאורך הדף 6 רצועות ברוחב 2 ס”מ כל אחד.  ●

להניח אותן שתי וערב - 3 מכל צד ולהדביק אותם שתי וערב.  ●

מ-2 הצדדים להעמיד אותם באלכסון.  ●

נייר לבן או צבעוני, 
לקשט ולצייר. לנסות 

למלא את כל הנייר בצבע
לגזור 6 רצועות

להניח שתי וערב. 
להדביק שתי וערב

מ-2 הצדדים

1 2 3 4 5 6

להניח את הרצועות 
המודבקות לפי הדוגמה. 

להדביק או לחבר עם מהדק. 
לחבר 1 ל-1, 2 ל-2 וכו'. את 
הפסים האמצעיים לא לחבר.

13

13

12

4

12

4

אחרי החיבורים, זה 
 מה שמתקבל.

אפשר להאיר פרח 
בודד ואפשר להכין 
שרשרת של פרחים 
מחוברים ביניהם.
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ה. מובייל לסוכה

החומרים:

רצועות צבעוניות  ●

דבק או מהדק  ●

מספריים  ●

חוט לתלייה  ●

ההכנה:

בריסטול מרובע 30X30 או   ●
20X20 יותר קטן

מקפלים את המרובע לחצי   ●
משולש

מהדקים עם האצבע   ●
ומקפלים שוב למשולש 

שווה שוקיים

גוזרים לא עד הסוף ברוחב   ●
שווה בערך

מחברים קצה עם קצה   ●

 1X1 מתחילים עם זוג פנימי  ●
הופכים ומחברים 2 ל-2

3X3 הופכים  ●

שוב הופכים ומחברים 4 ל-4  ●

מקבלים שמיניות - אפשר   ●
לתלות בודד הוא מסתובב

אפשר לעשות כמה כאלה   ●
ולחבר לשרשרת

אפשר לתלות כמובייל -   ●
אפשר אחד גדול ואחד קטן

מקפלים, 
מהדקים 

עם 
האצבע

לקפל
גוזרים, 
לא עד 
הקצה

4 43 31 12 2

פותחים 
את הנייר 
המקופל

שרשרת

מובייל
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חומר עזר

חומר אור-קולי
רק   DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ”ד  חדשות 

באמצעות דיסק און-קי.  

פרטים בטל’ 02-5601

א.  הימים הנוראים
סרטי DVD המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.  

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

הכנות לחג.

הסליחה - )יסודי - חט"ב(-  סיפורו של ר' אלעזר בן שמעון שהעליב אדם   
"לעולם  הידועה  האימרה  בקלות קבע את  לו  לא סלח  ולאחר שזה  מכוער 
יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז". בסיפור דומה מתנסים ילדים בחוג 

לדרמה כאשר המדריך מעליב את אחד הילדים.

ידע  שלא  ילד  של  הידוע  סיפור  מצוייר.  סרט   - )יסודי(   - הכפרי  הצדיק   
להתפלל וְָׁשרַק באמצע תפילת יום הכיפורים....

זמרת בית הכנסת הגרוזי בפיוטי הימים הנוראים.  

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

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

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

יום תרועה - )יסודי( )כ.ר.( - ראש השנה, תקיעת שופר ומשמעותה.  

יונה הנביא - )הגיל הרך( - הסיפור התנ"כי בתיאטרון בובות.  

יונה הנביא - )יסודי( - סרט מצויר. סיפור שליחתו של הנביא בנינווה )לא על   
פי המסורת(.

לשמוע קול שופר - )יסודי, חט"ב( )כ.ר.( - מצוות השופר בראש השנה - גדריה,   
הלכותיה ומשמעויותיה.

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

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

יום הכיפורים - )על יסודי( - דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג, המורה   
ירון  גוברין, בהנחיית  לספרות אריאל הירשפלד, הסופרת הבימאית מיכל 

לונדון.
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מבראשית - שיעורו של הרב מרדכי ֵאלון בנושא ראש השנה.  

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

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

ונתנה תוקף - דין וחשבון בקיבוץ בית השיטה בעיקבות מלחמת יום הכיפורים.  

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

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

הכיפור.

קברי צדיקים.  

חגי תשרי - )מסידרת פרפר נחמד( )יסודי(.  

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

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

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

ב.  חג הסוכות
סרטי DVD המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית.  

אגודה אחת  )חט"ב - על יסודי( - הלכות ארבעת המינים לפי מנהגי העדות   
השונות על רקע גידולם בטבע ובנופי ארץ-ישראל.

אושפיזין )יסודי( - )כ.ר.( - כיצד בונים סוכה כשרה.  

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

חגי ישראל )חט"ב( - )ר( דובר רוסית.  

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

לחברו,  אדם  בין  וכבוד  אימון  של  יחס  הנושאים:  על  ביהדות  תכניות  לקט   
משא ומתן באמונה במסחר, השבת אבידה, השב תשיבם, איסור בל תשחית.

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

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

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

מבראשית - שיעוריו של הרב מרדכי אלון בנושא סוכות.  

תערוכת חגי חודש תשרי באמנות ובהווי העדות  

אושפיזין - שולי ראנד  

פסח  המקדש,  בית  שלן  מקומו  האתרוג,   - הקסומים  הסיפורים  בעקבות   
במדריד, תבלין של שבת )גשר(.
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קישורים לאתרים ברשת לחגי תשרי
מקורות על ראש השנה:   

http // :cms .education .gov .i l /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/
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פתרון לתשבץ אלול תשע”ג - תשרי תשע”ד

תוחילסלאעמשי

מתפסויתיבור

הימררותריפכ

קשומרטיהר

סוקבהבתדש

דברערלצוגמ

ררפושתעיקתי

הזנידהמוימנ

עבשותלרוכזי

בוניטהרמורע

ולהצלפכרעצ

דבקממפצשר

השלחניברעתת

לקפבצקרגפ

רהצציברתמוצ

זיפשואלאערזי
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פתרונות לראש בראש

עמד על ראש ההר.   .1

ראש הממשלה.   .2

ראשי אבות.  .3

ראש הגולה.   .4

ראש גשר.   .5

ראש חץ.   .6

ראש המטה הכללי.   .7

ראשי פרקים.   .8

ראש פתוח.   .9

ראשי תיבות.  .10

בגילוי-ראש.  .11

בכובד-ראש.  .12

חי ראשי!  .13

יצא וידיו על ראשו.  .14

שבר את ראשו.  .15

מכף רגל ועד ראש.   .16

היה זנב לאריות, ואל תהא ראש לשועלים.  .17

בראש אחד.  .18

ראש “טוב”.  .19

ראש “גדול”.  .20

ראש השנה לאילן.  .21

ראשית כול.  .22

ראש קטן.  .23

שבת בראשית.  .24

עמד בראש.  .25

יושב ראש.  .26

חתן בראשית.  .27

הראשונים.  .28

ראש פינה.  .29

ראש כרוב.  .30
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פתרונות לפרשיות שופטים, כי-תצא, כי-תבוא, 
ניצבים-וילך

פרשת שופטים: 
זרוע, לחיים, קיבה א. 

1. חֲנָכוֹ ב. 

2. חִלְּלו   

3. לְקָחָהּ   

4. יָרֵא   

פרשת כי-תצא:
נשך א. 

ביומו ב. 

שכחה ג. 

פרשת כי-תבוא:
ביכורים א. 

מעשר ב. 

חטא ג. 

פרשות ניצבים-וילך:
הביטוי המתקבל: לא מעבר לים היא

פתרונות לפרשיות האזינו, וזאת הברכה, בראשית

פרשת האזינו: 
אחד, רבבה א. 

מנגד, תבוא ב. 

פרשת וזאת הברכה: 
ישרון א. 

פנים ב. 

פרשת בראשית 
הביטוי המתקבל: לפתח חטאת רבץ
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