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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אדר
הקדמה

אדר הוא החודש השישי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש השנים עשר למניין החודשים מחודש ניסן. 

שם החודש: השם אדר כשמות שאר החודשים העבריים הועלה מבבל. מקורו במילה האשורית "אדרו" 
שמשמעותה גורן ומדרשו של השם - חודש שמכינים בו את הגרנות. לפי דעה אחרת משמעות השם קודר 

ומעונן. יש המפרשים את השם אדר מהמילה העברית "הדר", שכן נהדר חודש זה בטבע הארץ ואין לך 

חודש בחודשי השנה שהשמחה טבועה בו יותר מאשר אדר.

מזלו של החודש - דגים - כי בחודש זה פרים ורבים הדגים בנהרות ובאגמים ואין עין 
הרע שולטת בהם. הדגים חיים בים והנם מכוסים מעין רואה, לפיכך נאמרה ברכה 

בדגים ולא בשאר הנבראים. ועוד - דג בהיפוך אותיו שווה גד - שהוא לשון מזל טוב.

על פי אסתר וסרלאוף

אירועים 
א באדר - בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים על השקלים.

תרומת השקלים ניתנה פעם אחת בשנה ונועדה לתחזק את בית המקדש ולפקוד את העם על    

ידי ספירת מחצית השקל שנתן כל אחד ואחד.

השקל"  "מחצית  במצוות  ישראל.  בעם  האחדות  את  מדגישה  השקל  מחצית  לתת  החובה    

ישנה הוראה שעבודתו של כל אחד ואחד מישראל צריכה להיות מתוך הכרה שכל ענייניו הם 

"מחצית השקל" ובכדי להגיע לכך עליו לשתף פעולה עם יהודי נוסף, ודווקא בזה היא שלמותו 

שמשניהם יחד נעשה "שקל שלם".

א באדר (ב') תשס"ח (2008) - שנתיים לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז הרב", בו נרצחו שמונה תלמידים 

להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון באינטרנט.    

כתובתו www.yashlatz.com/memorial ויצא לאור הספר "שמונה נסיכי אדם" ובו מאמרים    

תורניים, הספדים ותיאור דמותם של הקדושים.
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  ביום ה', כ"ז בשבט התש"ע  יתקיים ערב זכרון בישיבת 

מרכז הרב, בין השעות 18:00 -20:00 ואחר כך יתקיים 

בבית הכנסת "ישורון" בשכונת רחביה בירושלים, ערב 

זיכרון, חיזוק ואמונה לציון יום השנה השני להרצחם על 

קידוש השם.

  האירוע בנוכחות הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, 

הרב   - הרב"  "מרכז  וישיבת  לצעירים  הישיבה  ראשי 

ירחמיאל וייס והרב יעקב שפירא, ר"מים, מורים, אישי 

המשפחות,  וסגנו,  ברקת  ניר  מר  העיר,  ראש  ציבור, 

החברים וכל מוקירי זכרם.

ׁשּורֹות ְלֵזֶכר ְׁשמֹוַנת ַּתְלִמיֵדי ֶמְרָּכז ָהָרב, יום ו׳, ל׳ באדר א תשס״ח

ָיַׁשְבנּו ְּבׁשּורֹות
ְוא ָרִאינּו ֶאת ַהֶּלָהָבה.
ִהְתַּפַּלְלנּו ֵאָליו ְּתִהָּלה
ָאַחְזנּו ְּבִסְפֵרי ַהְּתִפָּלה

ָעִנינּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה:
ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶל ָחֵפץ ַּבַחִּיים

ּוַמְתנּו ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה.

ַאָּתה הּוא ֶׁשִהְקִטירּו ְלָפֶני
ְקֹטֶרת ַסִּמים

ַאָּתה הּוא ֶׁשָרִאיָת אֹוָתנּו ׁשּורֹות ׁשּורֹות
ַטִּליתֹוֵתינּו ֲאֻדּמֹות ְקֹטֶרת ָּדִמים

ִמי ָּכמֹו ָאב ָהַרְחָמן
זֹוֵכר ְיצּוָריו ְּבַרֲחִמים.

               

א באדר ת"ר (1840) - עלילת הדם בדמשק.

רבים  יהודים  אירופה.  מערב  יהודי  בין  ההתבוללות  של  התהליך  לשיא  הגיע   1840 בשנת    

האמינו, שהגיע תור הגאולה ליהודים החיים בקרב העמים. המהפכה הצרפתית עוררה תקוות 

רבות בקרב היהודים. בארצות רבות הם נהנו משיווי זכויות וחשבו שאין צורך להילחם על 

לאומיותם, ומוטב להם להיות אזרחים טובים ושקטים בארצות מגוריהם.

ֵהם ָיְׁשבּו ְּבׁשּורֹות
ָאַמר ַהָּפִליט ִמן ָהֵאׁש ַהּנֹוָרָאה

ֵהם ָיְׁשבּו ְּבׁשּורֹות
ּוְבֹחֶדׁש ֲאָדר ִנְפְּתָחה ָהָרָעה.

ְּתִמיִמים ָהִיינּו
א ָרִאינּו ֶאת ָהאֹותֹות

ּוְׁשִליַח ַהָּמֶות ָיָרה ָּבֶהם ַּבַּטִּליתֹות.

ֵהם ָיְׁשבּו ְּבׁשּורֹות
ָהְיָתה ְמִסָּבה ֶׁשל ֹראׁש ֹחֶדׁש

ָאַמר ַהָּפִליט
ִּבְזָעָקה ָמָרה

ַנְסִּתי ֲאֵליֶכם ִמן ָהֵאׁש ַּבֲארֹון ַהֹּקֶדׁש
ְונֹוְתרּו ִּכְתֵמי ָּדם 
ַעל ַּדֵּפי ַהְּגָמָרא.

ְלַמַען ְשמֹו ִּבְסָעָרה.  
בלפור חקק       
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עלילת הדם בדמשק הזכירה ליהודים את מצבם האמיתי    

קאפוצ'יני,  תומאס  הנזיר  בדמשק  שנעלם  לאחר  בגלות. 

כדי  אותו,  רצחו  שהיהודים  שמועה  הפיצו  חבריו 

להשתמש בדמו לאפיית מצות. לאחר שנתן ידו לשמועות 

אלה, הקונסול הצרפתי השפיע על המושל בדמשק, הפחה 

מוחמד עלי ממצרים, להעניש את היהודים.

צרפת, שביקשה לחזק את מעמדה בסוריה ובארץ-ישראל,    

שחיו  היהודים  חשבון  על  הכל  לעשות  מוכנה  הייתה 

באותן שנים בארצות אלה. יהודים נעצרו ועונו עינויים קשים. בנוסף, הקונסול רצה שייעצרו 

נוספים בפרשה, ובכך להביא כלייה על כל הקהילה היהודית. המעשה גרם לזעזוע  חשודים 

בקרב קהילות יהודיות באירופה, והזכיר לרבים את ימי הביניים ואת תקופת האינקוויזיציה 

ובמסע להצלת הנאשמים בדמשק.  נגד עלילת-הדם  יהודים פתחו במאבק  בספרד. מנהיגים 

לראש  בקריאה  פנה  בצרפת,  פרלמנט  חבר  כרמיה,  (אדולף)  יצחק  הנודע  היהודי  המנהיג 

ממשלת צרפת לפעול להצלת היהודים בדמשק. ראש הממשלה טייר ומלך צרפת לואי-פיליפ 

היו במצב עדין. מחד גיסא, הם לא רצו לפגוע בשגריר צרפת בדמשק, וכן לא רצו לפגוע בבעל-

לתת  הסכימו  לא  הם  עלי.  מוחמד  המצרי  המושל  ימים,  באותם  בסוריה  צרפת  של  הברית 

מוכנות  היו  ואוסטריה  בריטניה  זאת, ממשלות  לעומת  עמדתם.  על  ברורה  לכרמיה תשובה 

לפעול להצלת הנאשמים היהודיים ונתנו הוראה מפורשת לנציגיהן בדמשק לפעול בהתאם. 

המנהיג היהודי הפעיל ביותר נגד עלילת-הדם היה השר משה מונטיפיורי, שהצליח לשכנע את 

ראש ממשלת בריטניה לפעול נגד העלילה. יחד עם כרמיה יצא במשלחת למצרים לפעול נגד 

עלילת-הדם. בינתיים נחלש מעמדם של מוחמד עלי, השליט המצרי בסוריה ושל צרפת באזור.

חברי המשלחת הגיעו לאלכסנדריה, וקיבלו תמיכה מתשעת הקונסולים של מדינות אירופה    

באלכסנדריה. לאחר מאמצי שכנוע רבים, הסכים מוחמד עלי להורות למושל המצרי בדמשק 

דמשק  את  וכבשו  התורכים  חזרו  בינתיים  הסוהר.  מבית  היהודים  האסירים  את  לשחרר 

והמצרים גורשו מסוריה, ומשה מונטיפיורי וחברי המשלחת יצאו בדרכם לקושטא, עיר הבירה 

המשלחת  שוחררו.   - בעלילת-הדם  שנאשמו  היהודים  האסירים  התורכית.  האימפריה  של 

היהודית התקבלה בקושטא בכבוד גדול על ידי השולטן התורכי עבדול מג'יד. השולטן הודיע, 

מיוחד,  (גילוי-דעת)  "פירמאן"  ופירסם  שווא  עלילת  הייתה  דמשק  יהודי  נגד  הדם  שעלילת 

שיפעל בעתיד למנוע עלילות דם בשטחי האימפריה התורכית. ב"פירמאן" הוא ציין שתורת 

ישראל אוסרת במפורש כל שימוש בדם, ולכן ההאשמות נגד היהודים הן שקר וכזב.

לארצותיהם.  מונטיפיורי  השר  של  בראשותו  המשלחת,  חברי  חזרו  חודשים,  שבעה  לאחר    

התנהגותה של צרפת בפרשה זאת מלמדת, שמדינות מוכנות לעשות הכל למען האינטרסים 

שלהן, גם על חשבון חייהם של בני העם היהודי. כתוצאה מעלילת דמשק הוקם ארגון כלל 

עולמי שנקרא "כל ישראל חברים", להגנת זכויות יהודים בכל רחבי העולם. 

אדולף  כרמיה
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ג באדר תשמ"ז (1987) - יהונתן (ג'ונתן) פולארד נידון בארה"ב למאסר עולם באשמת ריגול למען ישראל.

יהונתן פולארד, הוא יהודי אמריקני שעבד כאנליסט בשירות המודיעין של חיל הים האמריקני.    

באמצע שנות ה-80 (בשנים 1984-1983), גילה פולארד שגורמים מסויימים במערך הביטחון 

הלאומי בארה"ב מונעים במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

חוקית  מבחינה  זכאית  הייתה  ישראל  המדינות,  שתי  בין  מ-1983  ההבנות  למיזכר  בהתאם    

למידע חיוני זה. במידע שנמנע מישראל נכללו יכולות הלחימה הגרעינית, הביולוגית והכימית 

פיתוח  על  מידע  וכן  ישראל,  כנגד  לשמש  במטרה  שפותחו  ואיראן,  לוב  עיראק,  סוריה,  של 

טילים באליסטיים על ידי מדינות אלה ועל מיתקפות טרור המתוכננות כנגד מטרות ישראליות 

אזרחיות.

בסופו של דבר נוצר קשר בין פולארד ושירות הביטחון הישראלי ופולארד העביר מידע חשוב    

זה ישירות לישראל.

יונתן פולארד נתפס ונעצר בארצות-הברית אך לא נערך לו משפט. על פי דרישתן של ממשלת    

הממשלות  משתי  שחסכה  טיעון,  לעיסקת  להסכים  נאלץ  הוא  ישראל  ממשלת  ושל  ארה"ב 

תהליך משפטי ארוך, מורכב ויקר הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

בתשובה לרב ששאל אותו מדוע העביר מידע לישראל, השיב: "האם היה עלי לשבת בחיבוק    

ידיים ולא לעשות דבר, שעה שסכין ננעץ בגבה של ישראל? איזה יהודי המכבד את עצמו יכול 

היה לעשות כך? כן, אני יודע, שרבים מבין היהודים בארה"ב, זועמים על אשר עשיתי. בשום 

אופן, הם מייללים, אסור היה לי לסכן את מעמדנו כאן בהפגנת נאמנות כזו לישראל. ומה היה 

עלי לעשות? לתת לישראל להתמודד לבדה? 

אם סבור אתה שכך היה עלי לעשות, כיצד זה נוכל לגנות את אותם אנשים שבמהלך מלחמת    

העולם השנייה שתקו ובכך השתתפו בנטישת יהדות אירופה. באמת רבי, מה יהיה ההבדל בין 

שתיקתם אז, לבין החלטה שלי לשמור על שתיקה באשר לגז רעיל המאיים על ישראל?

ככלות הכל, אותו גז בו השתמשו הנאצים לפני 40 שנה, לרצוח בו את אחינו באירופה, יכול    

היה בקלות לשוב ולשמש בידי הערבים להשמדת היישוב היהודי בארץ-ישראל. האם באמת 

ציפו ממני לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה, ולא לעשות דבר על מנת למנוע אסון מעמנו? 

האם יכול היית אתה לעמוד מנגד ולתת לדברים להתרחש?

אני מודה, הפרתי את החוק. אך לומר לך את האמת, מעדיף אני להעלות רקב בכלא, מאשר    

לשבת חס וחלילה שבעה על מאות אלפי ישראלים, שעלולים היו למות בגלל פחדנותי.

שואל אני אותך: האם אש השריפה של מחנות ההשמדה, הפכה כה קרה עד כי אנשים שכחו    

ששישה מיליון יהודים נשחטו שם לעיני עולם שלם שהשיב בשתיקה?... האם ההלוויות בהר 

הרצל הפכו כה שכיחות, עד שאנשים שכחו את מחירה הנורא של העצמאות? באשר לי - לא 

שכחתי את המחזות האיומים הללו. שמרתי אותם חיים בתודעתי, על מנת שיהיו לי תזכורת 

מן  עין  להעלים  יכולתי  לא  אתה,  רואה  לפיכך,  בלימה.  על  חיינו  תלויים  כמה  עד  תמידית, 

האמברגו המודיעיני, ולדמות שאיננו קיים. חייב הייתי לפעול".
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גם אחרי שבעקבות  ולחרפתנו שכחנו אותו.  נפשו עבור עם ישראל, אך לצערנו  יהונתן מסר    

עתירה לבג"ץ הוא קיבל מעמד של סוכן ישראלי, הוא הפך ל"סוכן שנשכח".

ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו 

בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא  התורה  מעידה  שעליו  ע"ה  רבינו  משה  ונסתלק  נולד  זה  ביום    

בשבת  אומרים  ולכן  המנחה,  תפילת  לעת  הצהריים  אחר  בשבת  נפטר  רבנו  משה  כמשה". 

במנחה "צדקתך צדק", שהוא ִצדּוק הדין על פטירת משה רבנו. פרשת תצווה הינה הפרשה 

היחידה בתורה שלא מוזכר בה שמו של משה רבנו כי תמיד חל ז' באדר בפרשת תצווה לרמז 

כי בשבוע זה נסתלק משה רבנו ע"ה.

אותו  "ויקבור  שנאמר  כמו  בקבורתו  יעסוק  שהקב"ה  רבנו  משה  זכה  מדוע  במדרש  מבואר    

בגיא" כי בעת שבני ישראל עסקו בביזת הים במצרים ולקחו כסף וזהב, עסק משה רבנו ע"ה 

לנילוס מפני  לפי שהמצרים השליכו אותו  ולא מצאו,  יוסף הצדיק  בחיפוש אחרי ארונו של 

שידעו שכל זמן שארונו של יוסף יהיה במצרים לא יצאו ישראל. פגשה אותו שרח בת אשר 

והוליכה אותו לנילוס ואמרה לו כי כאן נמצא ארונו של יוסף, מיד עמד משה ואמר יוסף! יוסף! 

תן כבוד לאלוקי ישראל, אל תעכב את גאולתם, בקש רחמים לפני בוראך ועלה מן התהום. מיד  

עלה ארונו של יוסף מן התהום. על כן אמר לו הקב"ה כיוון שלא חיפשת כסף וזהב ועשית חסד 

גדול, על כן גם אני אעשה עמך חסד גדול ואטפל בך בעצמי. 

בז' באדר נוהגים להתאסף אנשי "חברא קדישא" בכל עיר לתפילות ותענית וכן מסיירים בכל    

בתי הקברות מה יש לתקן ובערב עושים סעודה גדולה לכבוד היום, והטעם לכך כי ביום הזה 

נעשה מלאכתם על ידי הקב"ה והקב"ה קבר את משה רבנו בעצמו והם בטלו ממלאכה.

יא באדר תר"פ (1920) - יום תל-חי 

     הרקע
פורענות.  הרה  למצב  החולה  עמק  שבצפון  העבריים  היישובים  ארבעת  נקלעו  תר"פ  בסתיו    

הצבא הבריטי ששלט כאן, מאז גמר המלחמה, פינה את האזור בתוקף הסכם עם הצרפתים. 

בדמשק שלט האמיר פייסל בתמיכת הבריטים. פייסל נישא על גלי התנועה הלאומית הערבית 

והכריז על מרד בצרפתים.

הנקודות  נמצאו  והבדואים,  השריף  צבא  לבין  המרונים,  והנוצרים  הצרפתים  בין  במלחמה    

היהודיות בין הפטיש לסדן. בנוסף לכך ריחף החשש שאם יישאר הגבול במקומו הנוכחי, הם 
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יישארו מחוץ לאיזור ההשפעה הבריטי, ואולי מחוץ לגבולות הבית הלאומי המובטח. במצב 

המסובך שנוצר החליטו היהודים לשמור על נייטרליות.

     פרוץ המאורעות

היישובים  היו  חזק,  כוח  של  חסות  בן  שאינו  נייטרלי,  כגורם    

פרצו  בנובמבר,  ה-15  בשבת  שודדים.  להתנפלויות  חשופים 

ערבים, מחופשים לאנשי צבא, לכפר גלעדי ושדדו פרידות, נשק 

וכסף, מועד זה מסמן את תחילת אירועי תל-חי.

שיירות אספקה שניסו להגיע מהדרום, בדרך העגלות הבוצית    

בין הביצה להר, היו חשופות למעשי שוד. נדרשו עורמה רבה, 

תושייה והעזה כדי להצליח להעביר ציוד, נשק ואנשים לעזרה.

בליל שבת ה-12 בדצמבר, שבו בדואים ממסע שוד ובדרכם ירו    

לעבר החצר. מן היריות נהרג שניאור שפושניק, החלל הראשון 

של תל-חי. 

היא  עליה,  להגן  אפשרות  כל  הייתה  לא  היישובים.  צעיר  חמרה,  הותקפה  ינואר  בתחילת    

ננטשה, נשדדה והועלתה באש.

באותם ימים הגיע טרומפלדור כדי לבדוק מה המצב ולארגן את ההגנה. לבואו הייתה חשיבות    

מוראלית וביטחונית. הוא חיזק את רוח האנשים, אימן אותם והיה למפקד הטבעי. אנשי תל-

חי שראו את טעם חייהם פה בעבודת האדמה, החליטו להמשיך בעיבודה למרות הסיכונים. 

אהרון שר שבא לעזרה מכנרת, כתב: "את המקום אין עוזבים ועל עבודת השדה אין מוותרים".

  

     המיפנה

ב-6 בפברואר, הותקפו חורשים בשדה, החברים    

נזעקו לעזרה. אהרון שר רץ ראשון ונהרג. למחרת 

ב-9  ננטשה.  והיא  מטולה,  על  שודדים  התנפלו 

הצבא  כי  בחלסה,  ידיד  מפי  נודע  בפברואר, 

לכבוש  החליט   ( פייסל  של  צבאו  הוא   ) השריפי 

את היישובים. הויכוח בשאלת העמידה התעצם, 

שוב אין מדובר בהתנפלות שודדים, אלא בסכנת 

שחיקת  גבר,  המתח  סדיר.  צבא  של  התקפה 

לתגבורת.  התביעות  והתחזקו  גדלה  האנשים 

וכיצד.  עזרה  להגיש  האם  ויכוח,  ניטש  בארץ 

ז'בוטינסקי,  היה  בהם  שהבולט  המתנגדים, 

טרומפלדור
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טענו כי אין סיכוי צבאי ואין ערך פוליטי לאחיזה ביישובים, ולכן יש לפנותם כדי להציל את 

האנשים.

אנשי מפלגות הפועלים סברו שאסור לעזוב יישובים, וכך אכן הוחלט. אלא שגיוס הכספים    

והאנשים, ובעיקר העברתם צפונה, נתקלו בקשיים עצומים.

תגבורות דלילות הגיעו ואיפשרו להחליף חלק מהאנשים. בליל ה-25 בפברואר, עלה טרומפלדור    

עם חברים אחדים למטולה ותפס אותה מחדש.

ב-28 בפברואר הגיעה תגבורת גדולה שמנתה 45 איש, ביניהם גם המנתח ד"ר גרי, שהיה רופא    

בגדוד העברי, הם התחלקו בין שלושת היישובים.

                    יום יא באדר

בראשם  לחצר.  מצפון  רבים  ערבים  התגודדו  תר"פ,  באדר  יא  יום  הוא  במרס,  ה-1  בבוקר    

עמדו כמה קצינים במדי הצבא השריפי וכמאל חוסיין מנהיג הבדואים מחלסה. כבעבר, דרשו 

ידעו המגינים על כוונתם לכבוש את הנקודות  לבדוק אם אין צרפתים בחצר, אלא שהפעם 

(טרומפלדור עצמו הטיל ספק בנכונות הידיעה). כאמל חוסיין וקצינים אחדים הורשו להיכנס 

כדי שייווכחו כי אין מסתירים איש.

במהלך החיפוש פרץ קרב. המגינים שנערכו כלפי חוץ, מצאו עצמם מותקפים גם מבית. רבים    

נפגעו. האגפים השונים נותקו זה מזה, טרומפלדור נפצע והפיקוד עבר לשניאורסון.

חילופי אש נמשכו שעות אחדות, אך עם חשיכה התפזרו התוקפים. רופא ותגבורת הגיעו מכפר    

את  פינו  הנותרים  נפצעו.  ושישה  נהרגו  תל-חי,  מגיני  מ-30  חמישה  האסון,  נודע  אז  גלעדי. 

הנפגעים, אספו את הבהמות, הציוד ומעט המזון והבעירו את החצר.

במעלה  אך  ולהצילו,  במטולה  אותו  לנתח  קיווה  גרי  ד"ר  אנוש.  היה  טרומפלדור  של  מצבו    

השביל נפטר טרומפלדור. מותו הגביר את ההלם.

                    אחרי

בשעת לילה מאוחרת, נחפרו בחיפזון שני קברי אחים בחצר של כפר גלעדי, קבר לבחורות -    

דבורה דרכלר ושרה צי'זיק, וקבר לבחורים - טרומפלדור, שרף, טוקר ומונטר.

ביום יג באדר, מחשש להתקפה גדולה, נטשו גם את כפר גלעדי ומטולה.   

אחדים פנו ללבנון, ואחרים, בסיוע שכנים מתואלים הגיעו דרך ההרים    

אילו  לוחמים.   50 בראש  גולומב  אליהו  את  פגשו  שם  השחר,  לאיילת 

הקדימו ב-3 ימים, היו יכולים אולי, לשנות את התמונה.

תל חי הפכה לסמל של עמידה איתנה מול האויב, ודורות רבים של נוער    

עברי התחנכו על מורשתה. מדי שנה נערך בי"א באדר ברחבת פסל האריה 

השואג טקס זיכרון ממלכתי ליוסף טרומפלדור וחבריו.
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                    סיורים ופעילויות

חצר המוזיאון בתל חי מציעה מגוון רחב של סיורים ופעילויות בהתאמה לרצון המבקרים,    

לגילם, לתחומי ההתעניינות ולכושר ההליכה. משך הביקור משעה אחת ועד יום שלם של סיור 

משולב.

מומלץ להתחיל בסיור מודרך בתצוגה החדשה ולצרף אליו פעילות אחת או יותר.    

קבוצות מוזמנות לתכנן ימים מיוחדים בהתייעצות עם הצוות החינוכי של החצר.   

משרד ומענה קולי בטל' 04-6951333   

telhai@galil-elion.org.il :דואר אלקטרוני   

מנהל האתר: אמנון לוין, טל' 050-5743357   

יא באדר תש"י (1950) - נוסד מושב גמזו.

המושב משתייך לארגון יישובי פועלי    

אגודת ישראל. 

מקומה של גמזו הקדומה נזכר בספר    

דברי הימים ב:כח:יח, ששמה נשתמר 

בשם הכפר הנטוש ג'מזו.

המושב נמצא בקרבת העיר לוד ולרגלי    

האזורית  במועצה  וכלול  יהודה  הרי 

היו  המתיישבים  ראשוני  מודיעין. 

חברי ארגון "עץ החיים", עולים מהונגריה, מחסידי ויז'ניץ בעלז וסאטמר. לאחר כמה שנים 

הצטרפו למושב עולים ממרוקו.

באותם ימים היה המושב על סף פירוק בעטיין של בעיות כלכליות ומכת מסתננים.   

עם  חשמל  ובלי  מים  בלי  וקטנים,  צפופים  סוכנות  בתי  היו  המושב  של  הראשונים  הבתים    

במקום  יש  היום  זאת,  לעומת  נפשות.   12 בנות  משפחות  לעיתים  שאיכלסו  בחוץ,  שירותים 

מספר וילות מפוארות. ליד מושב גמזו מתנוסס תל גמזו המעיד על רצף יישובים של ארבעת 

אלפים שנים.

(ב:כח:יח) בתיאור פשיטת שכנים, בימי אחז מלך  נזכרת בספר דברי הימים  גמזו הקדומה    
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יהודה בשנת 650 לפני הספירה. מסופר "ופלשתים פשטו בערי השפלה... וילכדו את גמזו ואת 

בנותיה וישבו שם".

רבו של רבי עקיבא, נחום איש גמזו היה מלומד בניסים והיה שגור על לשונו הביטוי "גם זו    

לטובה"! מסתבר, שהצירוף של גמזו, מקום מגוריו של חכם זה והביטוי "גם זו לטובה" שהיה 

שגור בפיו התמזגו והנציחו את שמו של נחום איש גמזו. הביטוי גם משובץ בסיפורים על נחום 

איש גמזו.

יא באדר תש"ע - תענית אסתר (מוקדם).

השנה חלה תענית אסתר ביום חמישי יא באדר, וקוראים את המגילה במוצאי שבת יד באדר.     

והיו צריכים  נפשם  על  ולעמוד  יג באדר להילחם  ביום  נקהלו היהודים  ואסתר  בימי מרדכי 

לבקש רחמים שהאלוהים יעזרם לבטל את הגזירה וכן יש אסמכתא במקורות שבני ישראל 

צמו בעת מלחמתם בעמלק במדבר, בהנהגת משה רבנו.

יג באדר תש"ע - פרשת תצווה - שבת זכור - השנייה מבין ארבע הפרשיות.

קוראים את  ובשני  פרשת השבוע  קוראים את  בראשון  תורה.  שני ספרי  מוציאים  זו  בשבת    

הקריאה המיוחדת: זכור את אשר עשה לך עמלק בסוף פרשת כי תצא (דברים כה: יז-יט). 

קטע זה נבחר משום שחז"ל קבעו שיש להקדים זכירה לעשייה. כידוע, המן בן המדתא האגגי, 

היה צאצא ישיר לאגג מלך עמלק. בתלייתו יחד עם עשרת בניו קויימה מצוות מחיית עמלק.

"זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה, טז).   

יד באדר - פורים דפרזות. טו באדר - שושן פורים - פורים דמוקפין.  

נס פורים אירע בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבין שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה.    

בימים ההם התחילה כנסת ישראל לטעום טעם גלות מרה; טעם של אומה נודדת שאין אדמת 

מעצמות  ומשרתת  זרים  עול  נושאת  משועבדת,  אומה  של  טעם  רגלה;  תחת  מוצקה  מולדת 

נוכריות.

ישראל.  תפוצות  בכל  נהגו  וכך  בפרס,  ליהודים  שאירעו  האירועים  לפי  נקבעו  הפורים  ימי    

כמסופר במגילת אסתר, נקבע חג הפורים ביום יד אדר או ב-טו בו. מכאן נטבעו המושגים: 

"פורים דפרזות" ו"פורים דמוקפין", והכוונה היא לערים המוקפות חומה מימות יהושע בן 

ראש  על  ירושלים  את  להעלות  וכדי  חרבה  אז  שהייתה  לארץ-ישראל  כבוד  לחלוק  כדי  נון, 

שמחתנו.

כ באדר תש"ע - פרשת כי תשא - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע הפרשיות.

השבוע  בפרשת  קוראים  בראשון  תורה.  ספרי  שני  התורה  לקריאת  מוציאים  בשבת,  השנה,    

ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת חוקת (במדבר יט:א). בפרשה זו מתארת התורה 
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את הדרך להיטהרות מטומאת מת באמצעות אפרה של פרה אדומה. כל מי שנטמא בטומאת 

מת פסול היה מלאכול קורבן הפסח. לכן היה צורך להודיע על דיני טומאה וטהרה, הכלולים 

בפרשת פרה, כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה אדומה כיון שהייתי מגיע אליה,    

הייתי דורש בה וחוקר בה ושואל בה, אמרתי אחכמה. אך לבסוף והיא רחוקה ממני (חז"ל).

ועוד אמרו חכמינו: "ויקחו אליך" אמר לו הקב"ה למשה, משה! לך אני מגלה טעמיה, אבל    

לאחרים חוקה. כלומר טהרת הפרה האדומה, אין פירושה כי אין לה טעם. בוודאי ובוודאי 

בראשית.  יוצר  של  חוכמתו  עליונה,  נשגבה  חוכמה  בהן  יש  המצוות  כל  שהרי  טעם,  בה  יש 

אלא שהחוכמה הטמונה במצוות פרה אדומה כה עמוקה היא ונשגבה, שאין הבריות יכולות 

להתעלות  זכה  הוא  הברואים  מבחר  רבינו  משה  רק  ותבונתם.  במוחם  ולתופסה  להשיגה 

למדרגה זו שיכול להבין ולהשכיל טעמה וחוכמתה הנשגבה של מצווה זו.

כב באדר תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

במסגרת טיול שנתי של בית ספר "פירסט" שבבית שמש למובלעת נהריים שבשטח ירדן, לא    

הרחק מהמפעל החרב של תחנת הכוח שבנה פנחס רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד 

חמש תלמידות נפצעו בידי חייל ירדני.

יחסי ישראל-ירדן, שנחשבו לטובים בהרבה מאלה שבין ישראל למצרים, עמדו בפני קריסה.    

בית המלוכה הירדני מיהר לגנות בחריפות את הרצח, והמלך חוסיין לא הסתפק בגינוי, ובצעד 

נחנך  הבנות  שבע  לזכר  השכולות.  המשפחות  שבע  אצל  תנחומים  לביקור  הגיע  דופן  יוצא 

בנהריים אתר הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 

גלעד לזכר שבע הבנות שנרצחו באי השלום שנחנך בבית שמש
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כו באדר תש"י (1950) - נוסד המושב בית מאיר.

מראשוני המושבים של הפועל המזרחי שהוקמו אחרי קום המדינה. בית מאיר נוסד על ידי    

עולי רומניה והונגריה בשנות החמישים. המושב נקרא על שם הרב מאיר בר-אילן ז"ל ולזכרו, 

הנצי"ב  של  ובנו  בשעתו,  המזרחי  תנועת  ונשיא  הדתית  הציונות  של  הוותיקים  ממנהיגיה 

המפורסם  התורה  ופרשן  וולוז'ין  ישיבת  ראש  ז"ל,  ברלין  יהודה  צבי  נפתלי  הרב  מוולוז'ין, 

בפירושו העמק דבר. 

בית מאיר ממוקם בהרי ירושלים באמצע יער הקדושים והוא יושב על הריסות הכפר הערבי    

שהציבו  הערביות  לכנופיות  בסיס  הכפר  שימש  הקוממיות  מלחמת  מראשית  מחסיר.  בית 

לאבידות  גרמו  ההתקפות  לירושלים.  בדרכם  מהשפלה  שעלו  האספקה  לשיירות  מארבים 

כבדות בנפש וברכוש ולבסוף לניתוק הדרך אל עיר הבירה. לאחר שהכפר נכבש על ידי חטיבת 

הראל ב"מבצע יבוס" (שמה הקודם של ירושלים לפני כיבושה בידי דוד המלך). בראש חודש 

ניסן לפני הקמת המדינה, התחילו להגיע המתיישבים הראשונים.

במקום פועלים המרכז החינוכי "רמות שפירא", ארבע ישיבות ובית ספר שדה.   

יצחק קלי, מהמשפחות הראשונות במושב הקים ליד ביתו מוזיאון (מחסן של סבא) מאולתר    

בהרי  היהודית  ההתיישבות  רצף  על  המעידים  באזור  שמצא  ארכיאולוגים  ממצאים  של 

 .yodkali@netvision.net.il ירושלים (פרטים בטל' 02-5344745), דוא"ל

באזור בית מאיר נמצאת "שמורת המסרק" ובה יקב ודרך בורמה.   

כז באדר תש"ע - פרשת ויקהל-פקודי - פרשת החודש - הפרשה הרביעית מבין ארבע הפרשיות.

השנה שבת זו חלה בשבת שמברכים בה חודש ניסן. לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה.    

בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת בא (שמות 

י, ב), בה מוזכר, שחודש ניסן הוא ראש וראשון לחודשי השנה. מתוארת בפרשה הכנת קורבן 

הפסח ומשמעותו לדורות.

אתרים 
יד באדר תר"ל (1870) - נוסד בית הספר החלקאי מקווה ישראל.

החלה  כאן  ישראל.  מדינת  של  בבנייה  הראשונות  הפינה  מאבני    

החדשה  בתקופה  ישראל  בארץ  היהודית  ההתיישבות  למעשה 

וכאן החל להתגשם החלום הציוני, דור שלם לפני שנוסדה התנועה 

הציונית.

     רקע היסטורי

(1870) על  בית הספר החקלאי מקווה ישראל הוקם בשנת תר"ל    

חברים",  ישראל  ("כל  כי"ח  חברת  שליח  נטר,  יעקב  קארל  ידי 



16

את  בכך  ולשפר  האדמה  עבודת  את  היהודים  ילדי  את  ללמד  במטרה  בפריס,  "אליאנס") 

מצבם של יהודי ארץ-ישראל. בדרך זו קיווה מייסד בית הספר להביא לפרודוקטיוויזציה של 

היישוב היהודי, לפיתוח אוצרותיה הטבעיים של הארץ ולהחזרת עטרת החקלאות ליושנה. 

נטר ביקר בארץ שבה גרו אז שלושה-עשר אלף יהודים, תשעים אחוז מהם שכנו בירושלים, 

ושכם.  עכו  צידון, חיפה,  ביפו,  וקהילות קטנות  ערי הקודש  ובטבריה, ארבע  בחברון, בצפת 

במסחר.  או  כלשהי  כפיים  במלאכת  עסקו  כשישית  רק  זו  שבאוכלוסייה  הגברים  מ-2,500 

רבים מהאחרים עסקו בלימוד תורה והתפרנסו מתרומות מחוץ לארץ (כספי החלוקה) שהגיעו 

מיהודי אירופה. יהודים בודדים בלבד עסקו בחקלאות. נטר המליץ ושכנע את החברה להקים 

בארץ בית ספר לעבודת האדמה ולכלול בראש רשימת המקצועות שלו את מקצוע החקלאות, 

רעיון שעורר חלחלה, מאחר שבאותם הימים נחשבה עבודת האדמה לעבודה בזויה ובבתי-

(כגון  "מכובדות"  למלאכות  רק  הנוער  בני  את  הכשירו  חברים)  ישראל  (כל  כי"ח  של  הספר 

נפחות, סנדלרות, נגרות וכדומה).

אחד מהפועלים הציע לקרוא למקום בשם "מקווה ישראל" על פי דברי הנביא ירמיהו "מקווה    

ישראל ה' כל עוזביך יבושו (ירמיהו יז:יג) וכן הסתמך על פסוק נוסף: מקווה ישראל מושיעו 

בעת צרה (שם, יד:ח).

השטח שהקצה השלטון התורכי לבית הספר, כ-3,000 דונמים משני עברי כביש יפו-ירושלים,    

באופן  בו  להתמחות  יוכלו  שהתלמידים  ומגוון,  מעורב  חקלאי  למשק  בסיס  לשמש  נועד 

מעשי בענפי השתלמותם. המשק שימש במרוצת השנים גם למטרות מחקר. מורי בית הספר 

קיומו  שנות  במרוצת  והוראה.  הדרכה  הדגמה,  מרכז  שימש  והוא  שונים  ניסויים  בו  ביצעו 

למדו בבית הספר אלפי תלמידים, רבים מהם ילדי עולים שנעקרו מסביבתם וממשפחותיהם 

בתקופת הפרעות והמלחמה, ומצאו במקווה ישראל בית חם ואוהד. הצוות החינוכי של בית 

הספר התמחה בקליטת ילדים עולים, ומגורי החניכים הפכו בהדרגה מאולמות שינה דמויי 

קסרקטין לפנימיות נאות ומטופחות.  בוגרי בית הספר לאלפיהם פילסו דרכם לתפקידי מפתח 

בהתיישבות לצורותיה השונות, והם פזורים כיום במאות יישובים חקלאיים, במוסדות מחקר 

ובמפעלים חקלאיים.

לארגון  והדרכה  אימונים  כמרכז  גם  הספר  בית  שימש  המדינה  להקמת  שקדמה  בתקופה    

ה"הגנה". בבתי המלאכה של המוסד עסקו בייצור כלי נשק ובהם פותחה ה"דוידקה". מורי 

חלק  היה  ולביטחון  להתגוננות  והחינוך  ישראל,  מלחמות  בכל  השתתפו  ובוגריו  הספר  בית 

בלתי נפרד ממערכת הערכים שטיפח בית הספר. יותר ממאתיים בוגרי מקווה ישראל וצוות 

עובדיו נפלו במערכה על עצמאות ישראל ועל ביטחונה וריבונותה.

הטבע,  מדעי  ללימוד  ספר  כבית  מוגדר  והוא  תלמידים  כ-1,500  כיום  לומדים  הספר  בבית    

כ-3,000  של  שטח  על  חולש  המוסד  החקלאי.  המשק  על  הנשענים  והביוטכנולוגיה  הסביבה 

דונם, הכולל בתוכו בית ספר תיכון שש-שנתי חקלאי חילוני ("המדור הכללי") ותיכון חקלאי 

דתי ("המדור הדתי") ובית ספר שש-שנתי ישראלי-צרפתי מרשת אליאנס ("המסלול הישראלי-

צרפתי").
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     האתר

בנייה  ולטכניקות  ה-19  המאה  סוף  של  בנייה  לסגנונות  שייכים  ישראל  במקווה  המיבנים    

את  למנוע  נועד  מ-1970  ישראל"  מקווה  "חוק  הארץ.  תושבי  הערבים,  הבונים  מן  שנשאבו 

יושבת  התיישבות  ואתרי  מיבנים  לשימור  המועצה  שימורם.  את  ולעודד  המיבנים  הריסת 

מרכז  מבוקש.  וסיורים  טיולים  אתר  מהווה  ישראל  מקווה  הספר  בית  ישראל.  במקווה 

המבקרים מספק מידע ומקיים הדרכות, ימי עיון והשתלמויות מורים בנושאי תולדות בית 

הספר, שימור אתרים, טבע ועוד. 

פרטים נוספים במרכז המבקרים 03-5014416.   

בית הכנסת במקווה ישראל
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חודש ניסן
הקדמה

ניסן הוא, על פי המקורות, החודש הראשון למניין החודשים והחודש השביעי למניין החודשים מתשרי.

מקור השם ניסן הוא כנראה בבלי ופירושו: ניסנו - ניצן. זאת, כמובן, בשל הופעת הניצנים והליבלוב בחודש 

זה.

יוצאים בחודש  וגם שם זה מקורו מהתנ"ך: "היום אתם  ניסן הוא חודש האביב  נוסף לחודש  שם מוכר 

האביב" (שמות יג:ד).

מזל החודש: טלה, כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.

נוחים יחסית ומשום כך הוא נבחר כחודש אידיאלי  ידוע בנתוני אקלים  ניסן  חודש 

ליציאה ממצרים: "אמר רבי עקיבא: לא הוציאם (ממצרים) אלא בחודש כשר לצאת, 

לא בתמוז - מפני השרב ולא בטבת - מפני הצינה, אלא בניסן, שהוא כשר לצאת בו 

בדרך, לא חמה קשה ולא צינה קשה..." (במדבר רבה ג, ה). 

התעוררות הטבע לאחר החורף מוצאת את ביטויה במגילה הנקראת בפסח, מגילת שיר השירים: "כי הנה 

הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים ניראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו, התאנה 

חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח..." [שיר השירים ב: יא-יג).

גם בעולם החי אנו עדים להתעוררות: המלטות, סוף עונת הנדידה של העופות צפונה.

הנביא ירמיהו, בן תקופת חורבן הבית הראשון, הבחין בתופעת הנדידה ואף השתמש בה בתוכחות שלו לעם 

יותר עקביים מכם, צאו וראו אותם בנדידתם: "גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור  ישראל: העופות 

וסיס ועגור שמרו את עת בָֹאָנה" (ירמיהו ח:ז).

חודש ניסן ידוע אצל חובבי הטבע כחודש מומלץ לעריכת טיולים, מזג האוויר נוח, הפריחה בעיצומה (בדרך 

כלל), הימים הולכים ומתארכים ומותירים זמן ארוך לסיור, בעלי-חיים יוצאים מתרדמת החורף.

(על פי "החודש הזה", אגף חינוך והדרכה "חלמיש", החברה להגנת הטבע, בעריכת יוסי שפנייר) 

אירועים 
ה בניסן תש"י (1950) - הובא לקבורה בישראל ארונה של חנה סנש.

 .(1921) תרפ"א  בשנת  שבהונגריה  בבודפשט  נולדה  סנש  חנה    

נערה יהודייה מתבוללת, היא גדלה בבית עם כל ייסוריה של 

בראיית  אנושות  לראות  השואפת  ויצירתית  תרבותית  נערה 

בשנת  ארצה  עלתה  היא  ובכן  אמת.  ושירת  מנצחת  אהבה 

1930 והצטרפה לבית הספר החקלאי לבנות בנהלל, שם החלה 

ללמוד עברית ולתכנן את עתידה. היא ראתה את עצמה סופרת 

חלוצית. חנה נעשתה חברה בקיבוץ שדות ים. ב-1944, התגייסה 
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יהודים באירופה. היא  ונמנתה עם קבוצת הצנחנים שהתנדבו לפעול להצלת  לצבא הבריטי 

הוצנחה מעבר לקווי האוייב ביוגוסלביה, אך נתפסה ונשבתה בעוברה את הגבול להונגריה. 

בכלאה בבודפשט נחקרה סנש בעינויים קשים והוצאה להורג בירייה. ב-1950 הועלו עצמותיה 

לארץ ונטמנו בהר הרצל בירושלים. לאחר מותה יצאו לאור שירים מפרי עטה שהידוע שבהם 

הוא שירה האחרון "אשרי הגפרור" שכתבה בבית סוהר לפני הוצאתה להורג. על שמה נקרא 

קיבוץ "יד חנה".

השבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם ההפטרה  יב בניסן תש"ע - פרשת צו - שבת הגדול. 

בוא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  בפסוק  המסתיימת  זו,  בשבת  שקוראים 

יום ה' הגדול והנורא" (מלאכי ג:כג). ויש שאומרים שהשם נקרא על-שם הנס הגדול שאירע 

לאבותינו במצרים, כשכל אחד ואחד לקח שה כדי להקריב את קורבן הפסח, על אף התנגדות 

המצרים שיקריבו ישראל את האליל שלהם ומכיון שהנס התרחש בשבת צויינה השבת הזאת 

לדורות. בשבת זו נוהג רב בית הכנסת לדרוש בהלכות פסח ולקחי החג.

טו-כא בניסן - חג הפסח. מציין את המאורע המרכזי בהיסטוריה של עם ישראל - היציאה מעבדות לחירות 

בדרך לקבלת עול מלכות שמים במעמד הר סיני.

יציאת  ישראל, היא שמירת האירוע של  כפי שציינו חכמי  חג הפסח,  המטרה המרכזית של    

מצרים בזיכרון העם, והעברתו לדורות הבאים. המצווה הזאת כתובה בתורה בפסוק "והגדת 

לבנך" (שמות יג:ח).

טז בניסן - תחילת ספירת העומר. ממוצאי יום א של פסח ועד ערב חג השבועות, סופרים בכל ערב לאחר 

תפילת ערבית את הימים ואת השבועות שעברו, על פי הנאמר בויקרא כג:טו: "וספרתם לכם 

ממחרת השבת... שבע שבתות תמימות תהיינה". הספירה מבטאת את ההשתוקקות לקראת 

חג מתן תורה במשך 49 יום. השם ספירת העומר נובע מכך, שהתחלת הספירה היא ביום שבו 

היו מקריבים - בזמן שבית המקדש היה קיים - את קורבן עומר התנופה, שהוא קורבן מנחה 

משעורים, מהתבואה החדשה שנקצרה בליל שישה עשר בניסן.

בימי ספירת העומר נוהגים בקצת מנהגי אבלות (אין מתחתנים, אין לובשים בגד חדש, אין    

מסתפרים ועוד) - זכר ל-24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו במגיפה בימי הספירה, על שלא 

נהגו כבוד זה בזה.

(על פי "כי הם חיינו", הרב שלום דב וולפא)

כב בניסן - אסרו חג - חגיגות המימונה. 

יש אומרים כי השם מימונה מקורו בשם מימון. אביו של הרמב"ם (רבי משה בן מימון) ויום    

מהמילה  נגזר  שהשם  אומרים  יש  מימון.  ר'  של  פטירתו  יום  או  לידתו  יום  הוא  המימונה 

בערבית "מימון" במובנה מזל.
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יהודי מרוקו חגגו את המימונה במוצאי יום טוב אחרון של פסח, באמונה שבלילה זה נפתחים    

השמים וה' נענה לכל תפילה כמו שנענה לתפילתם של בני ישראל על שפת הים. 

יש האומרים שקיים קשר ישיר בין מנהגי המימונה לבין קריעת ים סוף וביזת הים:   

חוגגים את המימונה למחרת אחרון של פסח - יום קריעת ים סוף. א. 

מברכים איש את רעהו בברכת "תרבחו ותסעדו", כי הכל נהנו מביזת הים. ב. 

הולכים לשפת הים. ג. 

לובשים בגדים יקרים ומקשטים את השולחן במטבעות - זכר לביזת הים. ד. 

שמים דגים על השולחן זכר לקריעת ים סוף. ה. 

כו בניסן ת"ש (1940) - נוסד הקיבוץ שדות ים. 

קיבוץ בצפון השרון, לחוף הים התיכון כ-5 ק"מ מצפון לחדרה. נוסד ב-1940 על ידי גרעין של    

תנועת "הנוער העובד", שהתארגן בשנת תרצ"ו (1936) בקריית חיים. כעבור שנתיים הצטרף 

אליו גרעין של תנועת "מחנות העולים".

הקיבוץ התבסס על דייג, אך שימש גם כבסיס של הפל"ים (הפלוגה הימית של הפלמ"ח).   

בהתאם, הוכשר מעגן קטן והמקום שימש הן כנמל דייג והן כמקום קליטת מעפילים.   

עלייה  שאסר  הבריטי  הלבן  בספר  המאבק  במסגרת  בן-גוריון,  דוד  של  הייתה  לכך  היוזמה    

לארץ.

במקום בית תרבות והנצחה לחנה סנש, חברת הקיבוץ שיצאה כצנחנית לגולה בזמן השואה    

ונספתה שם. 

מוזיאון לעתיקות קיסריה, שנמצאת מצפון לקיבוץ, וכן מועדון שייט פעיל, שעם חבריו נמנה    

האלוף האולימפי הישראלי, גל פרידמן.

לידת הפלי״ם   

(כ״ד הכולל את  יורדי הסירה  1941 אבדו עקבותיהם של כ״ג  בשנת    
המשקיף הבריטי) בדרכם למשימה בשירות הבריטים וב-1942 החלו 

להסתנן ארצה ידיעות על השואה באירופה. שני אירועים אלה גרמו 

לתסיסה באוהלי הפלמ״ח והרצון לפעול הביא חברים רבים לרעיון 

הקמת יחידה ימית שתעסוק בהעפלה לכשתסתיים מלחמת העולם. 

בתחילת 1943 נענה מטה הפלמ״ח ללחץ מלמטה וערך בקיבוץ שדות ים שני קורסים למפקדי 

סיירות. בסיום הקורסים הוחזרו הבוגרים לפלוגותיהם עקב חוסר תקציב ומתוך תפיסה בצמרת 

הפלמ״ח שהאימונים הימיים הם בגדר השלמה בלבד לאימוני החיל רגלים. בוגרי הקורסים 

לא השלימו עם המצב ובלחצם הוקמה לקראת סוף 1943 המחלקה הימית שבסיסה בשדות 
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ים, בעוד חבריהם לפלמ״ח עובדים בקיבוצים בחקלאות, פירנסו את עצמם חברי המחלקה 

תוזכר  זה  (בהקשר  סוחר  ואוניות  דייג  ספינות  גבי  על  בנמל  שונות  זמניות  בעבודות  הימית 

המעפילים  כספינת  פעלה  העולם  מלחמת  שלפני  ״עמוס״  הספינה   - הללו  הספינות  אחת 

ועסקה  מגרמניה  שעלו  יהודים  בבעלות  ״עתיד״  חברת  ידי  על  נרכשה  עמוס  ״ארטמיסיה״. 

ל״הגנה״  ״עתיד״  בין  פי הסכם  בין הבסיסים הבריטיים במזרח התיכון. על  בהובלת מטענים 

השתלבו בצוות האוניה אנשי פלי״ם וצברו ניסיון ימי מעשי).

חתירה  כללה  חניכים  כ-30  בהשתתפות  חודשים  כ-3  שנמשך  הסירות,  קורס מפקדי  תוכנית    

במפרשיות ונביגציה חופית. היא נועדה להכשיר את החניכים להורדת מעפילים בחופי הארץ. 

בסוף שנת 1943 החליט המוסד לעלייה ב׳ לתקצב את ההדרכה הימית על מנת להעזר בה 

.(http://www.palyam.org/ אתר הפל״ים) .בבוא העת

מוזיאון עתיקות קיסריה קיבוץ שדות ים   

 - במוזיאון מימצאים המייצגים את קיסריה לתקופותיה    
הרומית, הביזנטית, המוסלמית, הצלבנית והיישוב היהודי 

ונדירים  ייחודיים  פריטים  המוצגים  בין  במקום.  שהיה 

שניגלו במשך עונות חפירה רבות, ביניהם אוסף ייחודי של 

יהודיות,  גבי מצבות  נרות שמן, כתובות על  מטבעות, מימצאים מבית הכנסת של קיסריה, 

קנקנים שנימשו מהים ועוד. במוזיאון שלושה חדרי תצוגה וגן פסלים מרשים. הביקור במוזיאון 

כולל סיור מודרך.

פרטים בטלפון 04-6364367.    

כח בניסן תש"ע - יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה). 

מדינת ישראל קבעה מועדים בלוח השנה העברי לזכר השואה. הרבנות הראשית קבעה את יום    

עשרה בטבת ל"יום הקדיש הכללי" - יום זיכרון לקרבנות השואה שיום מותם ומקום קבורתם 

לא נודע.

בשנת תש"י (1950) נקבע על ידי הכנסת יום כז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה. ביום זה    

היהודית  ולהתקוממות  לגבורה  לסמל  שהיה  ורשה,  גיטו  מרד   (1943) תש"ג  בשנת  הסתיים 

בתקופת האימים של השואה.

אתר הפלי״ם בקיסריה - פסל העוגן

אתר הפלי״ם בקיסריה - מפת פעילות הפלי״ם
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בתחום התעניינותנו הפעם פרשיות מ"תרומה" ועד "שמיני", מגילת אסתר וגם ההגדה. 

המצליח לענות על שמונה מתוך עשר החידות בתשובות מלאות יזכה בפרס.

מגילת אסתר, ממריאה איתנו כבר בפסוק הראשון, כמו כמה מתפללים-אצנים, להודו. וזו טומנת בחובה 

אוצרות רבים.

גרסה  האשורית  השיטה  אם  בכנפיה.  הביאה  מעטים  לא  וחידושים  פרס  ממלכת  הייתה  אדירה  ממלכה 

עקירת עמים והגלייתם, גרס כורש הפרסי כי מוטב להחזיר לעמים הנכבשים את היקר להם ובלבד שיעשו 

את מה שממלכתו מבקשת - ציות ומיסים.

כדי לשלוט בשבע ועשרים ומאה מדינה יש צורך בתקשורת יעילה ומהירה.

זו, אכן, מתוארת בהרחבה במגילת אסתר. אנא ענו ופרטו.

כדי להאיר את עיניכם: במשחקים האולימפנים ישנן תחרויות 

שעקרונן התיפעולי דומה לאותה מערכת תקשורתית ששירתה את אחשוורוש.

ועדיין קשורים אנו בתקשורת. ירושלים שלנו קיימה קשר מהיר ביותר, 

כמעט וניתן לומר במהירות האור, עם הקהילות בארץ ובגלות, 

בימי בית שני. למה ירמזון מילינו? כ"כ שיטה נוספת נקטו אם מישהו 

רצה לחבל במערכת, וגם היא מוזכרת באותו קטע ממקורותינו. מה היא?

אבל, כבר מאות שנים לפני כן, בארצנו שלנו נהגה אותה שיטה בשעת חירום 

ועליה מעיד הנביא הכהן שגר במקום הסמוך לירושלים. 

חרסים כתובים מימיו סיפרו לנו על מלחמה, מצור והרס. 

המצליחים אתם לזהות את הנביא ולספר מה היה כתוב בחרסים?

ויהי כי פקד ה' את עמו ויבואו הנידחים גם מירכתי הודו. 

לצעירים שבהם הוקם כפר בצפון, המשמר בשמו את תת-היבשת. 

השני - מושב, בקרבת אשקלון, שבעזרת השם יודעים מהיכן עלו מקימיו (כן, וגם דומות!). 

עוד מושב יש וגם הוא בצפון הנגב, שמקימיו בנו בו בית כנסת ומוזיאון 

המספרים על עברם. מי מכיר ומי יודע?

בדרך האתרים - מס' 33

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                                 

חג הפסח מקפל בתוכו את סיפור השעבוד. הוא מזכיר לנו, 

במצוות רבות אחרות, מה נדרש מאתנו בעמדנו מול חלשים ונדכאים שנבראו בצלם. 

כי ִתקנה עבד עברי, למשל, הוא הפותח את הקוד המשפטי מיד לאחר מתן תורה. 

וכל הפרשיות שלאחר מכן יש בהן, במרומז או בגלוי, 

מחשבות ומעשים שהם לא-מצריים. במקום ערי מסכנות למלך, 

הסבור שהוא אל, מצווים היוצאים מבית העבדים, מקטנם ועד גדולם, 

להקים משכן למלכו של עולם בתוכם.

בארצנו שלנו, ואפילו בשפתנו, נשתמרו סימנים לאותה מלכות. מירושלים, 

שטרם נפלה בחלקנו, כתב מלך אחד למצרים על צרותיו מצד שכניו וביקש עזרה.. 

וזה לפני כשלושת אלפי שנים, בתוך אוצר ארכיוני מלא שנתגלה במצרים. מי יודע?

עיר יש בארץ, לא צעירה, בסמוך לקיבוץ טירת צבי, ובה נתגלו הרבה מציאות 

המעידות על בעלי הבית כאן באותם ימים רחוקים, ואפילו מצבת זיכרון במצב טוב. יודעים? 

עיר יש בארץ, בעלת ייחוס אבות, בין ירושלים לבאר-שבע שלצורך ציון גילה 

מזכיר הכתוב בספר במדבר, את שנת היווסדה של עיר חשובה במצרים.

איזור היה בארץ, ירוק, מלבלב ופורח, והוא מושווה, 

בספר בראשית, לארץ מצרים. מזכיר לכם משהו??

וקפיצה למאה העשרים. יהודי ממצרים בנה לו בירושלים בית יפה (יוקרתי בשפת הנדל"ן). 

הבריטים הושיבו בו את מפקד צבאם בארץ שהיה קצת אנטישמי. 

לעג הגורל היה שבאותו מעון ישבו, כעבור שנים, בין היתר, ראשי ממשלת ישראל, 

מר מנחם בגין ז"ל וייבדל לחיים מר יצחק שמיר שזממו להורגו. התדעו משהו על הבית ובונהו?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני



24

תשובות לדרך האתרים מס' 31
ונדבן  בנקאי  רוטשילד,  הברון   -  (1934-1845 הידוע"  ("הנדיב  רוטשילד  אדמונד  בנימין  הברון   .2+1

מפורסם, פטרון מפעלי צדקה, תרבות ומדע. אספן תמונות, אבי היישוב החדש בארץ-ישראל.

נולד בפריז בשנת 1845. נכד למייסד שושלת הרוטשילדים הנודעת, בן לענף הצרפתי שלה. בהשפעת   

הפרעות ביהודי רוסיה בשנת 1881 ובעצת יועצו, הרב הראשי צדוק הכהן, החל להתעניין בבעיית ארץ-

ישראל. הוא שוחח עם הרב מוהליבר ונפגש עם שליח האיכרים מראשון לציון יוסף פיינברג, אביו של 

איש ניל"י אבשלום פיינברג, והחליט לקחת תחת חסותו את המושבות הראשונות מיסודה של תנועת 

"חיבת ציון" שמצבן היה קשה.

ובגולן. הקים מושבות חדשות ותמך  הברון קנה מאות אלפי דונם אדמה משני עברי הירדן, בחורן   

במושבות ותיקות שנזקקו לעזרה.

לבין  ביניהם  רבות  אי-הבנות  ונוצרו  המושבות  של  הכספיים  העניינים  את  ניהלו  מטעמו  פקידים   

חברה   - יק"א  לידי  בארץ-ישראל  מפעלו  כל  את  הברון  העביר   1900 בשנת  כך,  עקב  המתיישבים. 

להתיישבות יהודית - Jewish Colonization Association - אך המשיך לתמוך בה.

 Palestine Jewish - בשנת 1924 הקים את חברת פיק"א - חברה להתיישבות יהודית בארץ-ישראל  

.Colonization Association

בנו ג'יימס קיבל לידיו את ניהול החברה ואת האחריות למפעלים ולמושבות בארץ.  

הברון סייע לחיים ויצמן להשיג את הצהרת לורד בלפור הבריטי.  

הוא נפטר בפריז בשנת 1934. עצמותיו ועצמות אשתו הועלו לארץ ונטמנו באחוזת קבר ברמת הנדיב,   

גן גדול ומטופח ליד זכרון יעקב.

יעקב ומזכרת בתיה על שם הוריו.  מספר מושבות שתמך בהן נקראות על שם בני משפחתו: זכרון   

בנימינה וגבעת עדה על שמו ועל שם אשתו, זכרם יכון לעד!

יצחק שדה (לנדוברג) 1952-1890 - אלוף בצה"ל, מפקד, אסטרטג, מנהיג, מחנך וסופר יהודי שכונה   .4+3

"הזקן" ושהיה ממניחי היסוד לצה"ל ולעצמאות ישראל, ממפקדי ארגון "ההגנה" ממייסדי הפלמ"ח 

ומפקדו הראשון.

יהושע חנקין (1945-1864) - מאנשי הציונות המעשית, כונה גואל אדמות העמק משום שעסק ברכישה   .6+5

מבין  בארץ-ישראל.  היהודית  ההתיישבות  עבור  יזרעאל  בעמק  ובמיוחד  בארץ-ישראל  אדמות  של 

המקומות שהוקמו ממכירת האדמות היו דוראן הוא רחובות, חדרה, מרחביה, נהלל, כפר יחזקאל, 

תל יוסף ועין חרוד.

דוד בן גוריון (1973-1866) - המוביל והדוחף להקמת מדינת ישראל, אשר עמד בראש מייסדיה. היה   .8+7

ושר הביטחון הראשון של  לראש הממשלה  היה  ולאחר שקמה  ראש ההגנה של "המדינה שבדרך" 

מדינת ישראל ומראשי המנהיגים של תנועת העבודה הציונית. הוא עמד בראש מקימי מדינת ישראל 

והוביל את המאבק על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, גם במחיר חלוקת הארץ והכריז על הקמת 

מדינת ישראל.
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חומר עיוני למדריכה

1. מרדכי היהודי - היבטי התנהגות / ד"ר אברהם גוטליב

מגילת אסתר חותמת בתמצית הדברים על פרשת גדּולת מרדכי היהודי (י, ג):

"כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו"

"כי" במשמעות: "שהרי", שהרי הכל יודעים, שמרדכי היהודי על אף היותו יהודי הנמצא בסביבה נוכרית 

במעלת  השני   - אחשורוש"  למלך  "משנה  מלוכני:  בשלטון  ונעלה  רם  לתפקיד  להגיע  הצליח  הוא  זרה, 

הממשלה למלך עצמו וגבוה בדרגתו מעל לכל השרים. על מה מעיד הדבר? על אמון רב מצד המלך. סביר, 

שמלבד מרדכי, היו עוד מועמדים פוטנציאליים לתפקיד הרם אלא, שלדעת המלך וכנראה גם לחבר יועציו, 

לא היו למועמדים האחרים את הכישורים והנתונים אשר היו למרדכי. יש בזה הערכה עצומה של המלך 

למרדכי תוך העדפה בולטת בעצם העובדה, שהמלך העדיף לבחור במשנהו שהוא סגנו, ביהודי ולא בבן עמו 

נאמנות  עבודה,  מוסר  בחר את מרדכי מתוך שיקולים אמיתיים-רציונליים, של  ודתו מפרס. אחשוורוש 

ויעילות, ללא משוא פנים. מה שחשוב וקובע בקבלת עבודה, זה האישיות של האדם, כאשר אישיות חיובית 

בעלת מוסר ערכי נורמטיבי, תוכל להשתלב בעבודה מסוימת מבחינת יחסי אנוש תקינים. מרדכי היהודי, 

סיפק ביותר את הסחורה ועמד בציפיות מעבידו כפי שמודגש בהמשך.

ונחשב  גדול  גם  ונחשב במעלתו אצל הגויים בפרס העתיקה, הוא  גדול  על אף שהוא   - ליהודים"  "וגדול 

במעלתו בעיני היהודים והיווה להם מֵעין נשיא, הדואג לענייניהם אצל השלטונות. גדולת מרדכי באה אם 

כן לידי ביטוי בכך שהוא גדול ומכובד בעיני כולם - יהודים ושאינם יהודים. זוהי ברכת שמים!

"ורצוי לרוב ֶאחיו" - מקובל ואהוד מאוד אצל יהודים רבים, אבל לא אצל כל היהודים המכּונים אחים, כפי 

שמדגישים רש"י וראב"ע. רש"י מתבסס על הגמרא במסכת מגילה (דף טז, ע"ב):

לרוב ֶאחיו - ולא לכל ֶאחיו, מלמד, שפרשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתפקידו

כך  יכול היה לעסוק כל  ולא  עובדתי-נסיבתי. מרדכי היהודי התעסק בעיקר בצורכי ציבור  בנתון  מדובר 

בתורה ונכנס לשררה - לשלטון. לכן פרשו ממנו מקצת מחברי הסנהדרין, שראו זאת כמעין ניגוד אינטרסים 

עליו להישאר  כישוריו, היה  לפי  ואמינות. לדעתם,  יושר  ֶאתית של  בין מערכת השיפוט לשלטון מבחינה 

בסנהדרין. לפיכך, פרשו ממנו.

ראב"ע לעומת רש"י, מסביר את הנסיבות על רקע טבעו של האדם מברייתו, שהוא נתון לרגשות ויצרים 

בהתנהגותו:

ורצוי לרוב ֶאחיו - כי אין יכולת באדם לרצות הכל בעבור קנאת האחים
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לדאבוננו, טבעי הוא הדבר, שעלולה להיווצר קינאה בין אחים החיים ומתגוררים ביחד, כמו אצל אחי יוסף 

וכן, בין אנשים העובדים ונמצאים ביחד. מכאן, ישנה סבירות מסוימת, שיש אנשים, שמרדכי היהודי לא 

רצוי אצלם מסיבה כלשהי, חברתית-מנטלית.

לעמו  טוב  דורש  מבחינתו:  מרדכי  עצמו.  באדם  מאשר  בציבור  תלוי  יותר  זה  האדם,  כלפי  הציבור  יחס 

ודורש "שלום לכל זרעו". הוא משתדל היטב בעשיית הטוב ביותר למען עמו - "דורש טוב לעמו" - עושה כל 

שביכולתו לטובת עמו, מבחינת הנתינה. "ודובר שלום לכל זרעו" - "כל זרעו" מקביל ל"עמו", במשמעות 

כלל העם ובכללם משפחתו לצאצאיהם. "דובר שלום" - מתקן תקנות המביאות אושר ושלום, מחד גיסא, 

ההשתדלות  מיטב  את  אפוא  עושה  היהודי,  מרדכי  ורעּות.  שלום  בדברי  עמו  בני  את  לפייס  משתדל  וגם 

והעשייה למען טובת הזולת, מבחינת גדלות וצידקות, כיהודי המקדש שם שמים ברבים.

מרדכי היהודי בעשייתו הברוכה, מהווה דוגמה אישית נעלה לדורו ולדורי דורות בהיבטי התנהגות ראויים-

- בני עמו. זה שבח  ערכיים. הוא הוסיף בטובו גדּולה ושם טוב ומעשים טובים בעיני המלך ובעיני ֶאחיו 

נעלה ביותר למרדכי ולכל יהודי אשר עולה לגדולה בחצרות מלכים נוכרים: על אף שהוא גדול ומכובד אצל 

הגויים ואין הוא מתרחק מעמו ואף מתנכר לו, אלא משתדל לטובתם ודובר שלום להם. הסיומת "דובר 

שלום לכל זרעו", מהווה שבח בברכת שלום, שה' מברך אותנו בני ישראל בשלום - שקט, רוגע ושלווה. עלינו  

בעולם העשייה, מוטלת החובה המוסרית להשתדל ליישם זאת.

מרדכי היהודי אם כן, לימדנו יסודות הנהגה נעלים כערך מוסרי-נורמטיבי, למצוא את המכנה המשותף בין 

כלל הברואים למוצאם עלי אדמות, מתוך חיוביות, טובה ושלום. לא ִבכדי כתב הפייטן:

" שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי"

ולהעריך  יודעים לכבד  ויהודים כאחד,  גויים   - כולם  שושן הבירה של מדינת פרס, צהלה ושמחה כאשר 

את מרדכי למעשיו הנעלים והברוכים ולהוקיר אותם כמעשי קידוש ה' ברבים של מרדכי היהודי שמדגיש 

פתיל התכלת של הציצית  היהודי:  זהו הסממן המסמל את   - יהדותו: תכלת מרדכי  ברבים את  ומראה 

(במדבר טו, כח), על כן:

ברוך מרדכי היהודי.
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2. בין פורים לפסח - הרהורים בצל אמונה בהשגחת ה' / ליקט שמעון בן יוסף
"מעבדי אחשורוש' ו"עבדי פרעה" - תמיד אנו עבדי ה'!!

שנדרש  לה' מה  להודות  עלינו  הכל  על  בלבוש אחד.  ונסתרים  גלויים  ניסים  יום  כל  רואה  המאמין 

מאתנו, פשוט קום ועשה!

מוסר השכל נלמד ממעשה מאלף שהיה...

בבית חולים הוגש כיבוד - יין ועגות, האנשים התכבדו ואילו הרב לא שתה מן היין. שאלוהו למה? 

שתק ולא השיב. בין הנוכחים היה, חוזר בשאלה, שמצא הזדמנות לנגח ואמר בקולניות, אתם יודעים למה 

הרב לא שתה? כי מחלל שבת מזג את היין והוא נחשב כמו גוי ביין נסך! הנוכחים זעמו, הייתכן? בינתיים 

קראו לרב למחלקה אחרת "ויצא בשלום" מן המפגש הטעון.

אבל אני, אמר חולה דיאליזה, אני קשור, לאן אברח? שאלו אותו נו.... דתי ! מה דעתך על ההתנהגות 

המבישה והמשפילה של הרב? לא לשתות? אמר: אשיב לכם, אם תאפשרו לי לדבר. שמעו ותשפטו בעצמכם. 

מעשה בחתן צעיר שביקש מהוריו לקנות מתנה מיוחדת לארוסתו. יצאו ההורים בשמחה לחפש. תרו 

מוזהב. הבן  ונרתיק  רצועה מובחרת  קנו  כך  יהלומים. אחר  זהב משובץ  ומצאו שעון  יוקרתיות  בחנויות 

התפעל, כמה מאושרת תהיה ארוסתו!

בחלוקת המתנות ברוב רגש וקוצר רוח נתן את המתנה וציפה לתגובתה המאושרת. מן הסתם, פתחה 

את החבילה לאט לאט. לפתע צעקה "פוי, גועל נפש" וזרקה את המתנה. כולם היו בהלם, מפח נפש כזה?! 

איש לא העלה בדעתו. 

המספר קטע סיפורו ושאל: מה דעתכם? תשובתם - אין מילים, גועל נפש, כפיות טובה, מה שעליו 

לעשות, לקום מיד ולברוח ממנה, כמפני אש! אין כאן בן אדם!

והוסיף, מה יש בכספת הסנדלר? - לא מעניין, בכספת של שלמה המלך? - מעניין מאוד, בכספת של 

הקב"ה - אוצרו זו התורה! אחד האוצרות זו השבת - מתנה מגנזיו.

בשמחה נתנה לבניו וזה מחלל השבת, אומר פוי! שטויות! וזורק! אפשר להתחבר אתו? ועכשיו לך 

ותקח ממנו יין! כולם הפנימו את הרעיון והחרישו. כמה מכירי טובה אנו צריכים להיות לה'.

3. יישום הנלמד
והם  יודעים שהמסרים שברצוננו להנחיל לתלמידינו הוארו, הופנמו  מתי אנחנו, כמורים מחנכים, 

עשויים לבוא לידי יישום?

המבחן האמיתי לכך יהא אם נשמע אותם עוסקים באותן סוגיות שלימדנו אותם. לא רק בין כותלי 

בית הספר, אלא גם מחוצה לו. וכיצד מתקשר העניין למאמרנו, העוסק בפורים?

במדרש למגילת אסתר מסופר, שלאחר חתימת איגרת המן להשמדת כל היהודים, טיילו המן וחבורתו 

תינוקות  לעברם של שלושה  היהודי, הממהר  במרדכי  הבחינו  ואז  לב,  וטובי  העיר, שמחים  ברחובה של 

על שיחת מרדכי עם  כדי לשמוע  נצמדו אליהם  וחבורתו  יהודים שהיו באים מבית הספר. המן  רבן  בית 

הילדים. וכאן מתאר המדרש שהגיע מרדכי אל התינוקות ושאל מהם, "פסוק לי פסוקך." אמר לו הילד, 
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"אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא". פתח הילד השני ואמר, אני קראתי היום, ובזה הפסוק 

כי עמנו אל". פתח הילד השלישי  יקום  ולא  ותופר, דברו דבר  עמדתי ביציאתי מבית הספר: "עוצו עצה 

ואמר, "ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט". כאשר שמע 

מרדכי היהודי את הפסוקים שציטטו הילדים, שמח שמחה גדולה. אמר לו המן, מה היא השמחה ששמחת 

לדברי התינוקות הללו? אמר מרדכי, על בשורות טובות שבישרנו, שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו. 

מיד כעס המן הרשע ואמר, אין אני שולח ידי תחילה אלא באלו התינוקות. מרדכי הבין שאותם פסוקים 

השגורים בפיהם של הילדים המביעים אמונה מוחלטת - ודווקא בצאתם מבית הספר - הם בחינת נבואה 

מרגיעה, שלפיה אין לחשוש מפני המן וגזרותיו. כי אם הילדים ינקו, למדו והפנימו את מה שלמדו בבית 

הספר והם הולכים לאורם גם בצאתם מבית הספר, הרי שחינוכם לאמונה, לביטחון ולמסירות ילווה אותם 

כל חייהם. 

כלומר, אם תלמידינו, בעוזבם את בית הספר, ממשיכים להגות במה שנלמד, הרי שהצלחנו לחדור 

לליבותיהם, ויהא נא מסר זה נר לרגלינו, המורים.
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1. מדיני פורים
קריאת המגילה

עד כדי כך, שמבטלים  ונשים. קריאת המגילה חשובה  גברים   - הכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה 

תלמוד תורה כדי לבוא ולשמוע אותה. עיקר המצווה היא לקרוא את המגילה בלילה וביום בציבור, כדי 

שיתפרסם הנס (פירסומי ניסא). לפני הקריאה נותנים צדקה זכר למחצית השקל, שנתנו בבית המקדש.

הברכות הנאמרות לפני קריאת המגילה הן:

"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה".  §
"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".  §

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".  §

סעודה (משתה ושמחה)
ביום פורים מכינים סעודת חג נאה ומצווה להרבות בסעודה. יש לעשותה ביום ועם הרבה משתתפים כדי 

להרבות ולהגדיל את השמחה.

משלוח מנות איש לרעהו
במצווה זו חייבים איש ואישה, והיא נועדה "להרבות שמחה ורעות". מצווה לשלוח לפחות לאדם אחד שתי 

מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. המנהג לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

מתנות לאביונים
חובה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים (ולא בלילה ולא אחרי החג), כדי לשמח את לב העניים. יש לתת 

שתי מתנות לשני אביונים.

מהסעודה  יותר  חשובה  והיא   - לאביונים  מתנות  במצוות  היא  ביותר  הגדולה  שהשמחה  אומר  הרמב"ם 

עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך: "אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא 

ובניו ואשתו ואינו מאכיל לעניים ומרי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

דינים
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קריאת התורה
בשלח  פרשת  בסוף  בעמלק  המלחמה  על  קוראים  פורים  ביום  זכור.  פרשת  קוראים  פורים  שלפני  בשבת 

(שמות יז:ח-טז).

הוספת על הניסים בתפילה ובברכת המזון
בברכת  עשרה  שמונה  בתפילת  הלל.  כאמירת  נחשבת  המגילה  שקריאת  מפני  הלל  אומרים  אין  בפורים 

ההודאה ובברכת המזון אומרים על הניסים (תוכנו הוא סיפור נס פורים וההודאה עליו).

מי ששכח לומר על הניסים בתפילה אינו צריך לחזור (טוב לומר קודם אלוהי נצור לשוני, בדרך בקשה, 

הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ואומר אחר-כך בימי 

מרדכי ואסתר וכו'). אבל אם נזכר בברכת מודים כל זמן שלא אמר שם ה' (ברוך אתה ה' הטוב שמך וכו') 

צריך לחזור.

מי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון, ולא נזכר עד לאחר שאמר שם ה' (ברוך אתה ה' על הארץ ועל 

ניסים  לנו  יעשה  הוא  הרחמן  יאמר  וכו',  המשיח  לימות  יזכנו  הוא  הרחמן  לפני  אבל  חוזר,  אינו  המזון) 

ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה וכו'.

איסור הספד ותענית 
על-פי ההלכה אסור לספוד (לשאת הספדים בהלוויות ובאזכרות) בחנוכה ובפורים.

על פי "ספר התודעה", הרב אליהו כי-טוב
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2. מהלכות פסח
תענית בכורות

כל בכור חייב לצום לזכר הינצלם של בכורי בני-ישראל במכת בכורות במצרים, ונהגו להקל ולהדר אחר 

סעודת מצווה (כגון סיום מסכת), ולאכול מן הסעודה.

עיקר מצוות ליל הסדר
לחוות את היציאה ממצרים על-ידי:

סיפור יציאת מצרים - מצוות עשה היא לספר בליל הסדר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת  א. 

מצרים הרי זה משובח. 

אכילת מצה - כדי לזכור שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ בשעת יציאת מצרים. ב. 

אכילת מרור - כדי לזכור שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. ג. 

שתיית ארבע כוסות - כנגד ארבע לשונות של גאולה (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי). ד. 

אכילת קורבן פסח (בזמן המקדש). בימינו אוכלים את האפיקומן לזכרו. ה. 

תפילות מיוחדות בפסח
ההלל אבל בימי חול המועד ושביעי של פסח  גומרים את  וביום א של פסח  בתפילת ערבית של ליל החג 

(על-פי  הקב"ה  של  ידיו  מעשה  היו  הם  שגם  סוף  בים  המצרים  טבעו  שאז  משום  הלל,  חצי  רק  אומרים 

ועד שחרית של שמיני  זה  מיום  תפילת טל.  מוסיפים  יום ראשון של החג  של  בתפילת המוסף  המדרש). 

מוריד הטל במקום משיב הרוח ומוריד הגשם. בשמונה עשרה של  עצרת אומרים בתפילת שמונה עשרה 

חול אומרים ותן ברכה במקום ותן טל ומטר לברכה. במשך כל ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא 

בתפילות ובברכת המזון.

שיר השירים - סיפור האהבה בין הקב"ה לעם ישראל -  בשבת חול המועד פסח נוהגים לקרוא במגילת 

שהיא אחת מחמש המגילות.
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ברכת האילנות
הרואה אילנות מלבלבים באביב, מברך ברכה מיוחדת: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 

ואילנות טובים ַלֲהנֹות בהם בני אדם". אבל אם מברכים על האילנות - מה טעם מזכירים כאן את הבריות?

כדי שיזכור האדם, בראותו את האילנות - שהאילנות היו כעצים יבשים כל ימות החורף, והנה נתחדש בהם 

הלבלוב - כך הוא האדם, גם אם דומה הוא בעיני עצמו כאילו אין לו עוד תקנה, כאילו הוא עץ יבש - אין 

הדבר כן, אלא גם הוא יכול להיות ירוק ורענן כאותו עץ. על כן מזכירים בברכה גם את הבריות - שנמשלו 

לעצים, למען יתבונן האדם ויפיק לקחי מוסר (על פי בן איש חי).

מדיני ספירת העומר
במוצאי יו"ט ראשון בתפילת ערבית מתחילים לספור ספירת העומר. הספירה נמשכת עד ערב שבועות.  .1

מצווה על כל אחד לספור ספירת העומר בעצמו כמו שכתוב "וספרתם לכם", וניתן לספור בכל לשון.  .2

צריך לספור ספירת העומר בעמידה, כפי שנרמז בפסוק "עצת ה' לעולם תעמוד" (תהלים לג). עצת -   .3

ראשי תיבות - עומר ציצית תפילין - לעולם תעמוד (על-פי החיד"א).

זמן ספירת העומר בלילה. ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה.  .4

אם שכח לספור באחד מהלילות ולא נזכר עד הלילה הבא אינו יכול לברך מכאן ואילך על הספירה,   .5

אלא יספור בלי ברכה. אבל אם נזכר מבעוד יום - יספור המניין של אותו היום בלי ברכה ועל-ידי זה 

יוכל להמשיך לספור מכאן ואילך בברכה.

מי ששאל אותו חברו בבין השמשות (לאחר שקיעת החמה) כמה הלילה לספירה? ישיבנו אתמול היה   .6

כך וכך ימים לספירה.
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לוח המודעות מס' 172

תשבץ אדר-ניסן / מאת שילה הרשושנים
בתשבץ מופיעים מושגים הקשורים למלאת מאה שנים לעיר תל-אביב, וכן מושגים הקשורים לפרשות השבוע, להפטרות ולחודשי 

חוברת זו (מצוינים בתוך הסוגריים).

ראש-העיר  של  הפרטי  שמו   (2 במאוזן: 
מכת  הייתה  כזו   (6 תל-אביב;  של  הראשון 
מטושטשת;  דמות   (10 בא);  (פרשת  החושך 
אסתר  (מגילת  הרשע  המן  מבני  אחד   (12
אחד  את  המתאר  רש"י  של  כינויו  וגם  ט), 
מערי  אחת   (14 אילן;   (13 מ"עיסוקיו"; 
הפלשתים; 16) גיליון נייר; 17) תו מוסיקלי; 
שאול  של  בנו   (19 מלאכותית;  גבעה   (18
רבי  של  כינויו   (22 יד);  א  (שמואל  המלך 
באב  כח   ;1772-1704) ממזריטש  ֶבער  דב 
של  תלמידו  ה'תקל"ג),  בכסלו  ה'תס"ד-יט 
יוצא  הפלתו  בגין   (25 טוב";  שם  ה"בעל 
שדה   (26 משפטים);  (פרשת  לחופשי  עבד 
מצרים  ממכות  אחת   (28 שנקצר;  תבואות 
קמין;   (30 האור;  שעות   (29 וארא);  (פרשת 
גבוה; 33) החלק הצדדי בכלי או בבניין   (31
 (38 הצומות;  אחד   (34 פקודי);  (פרשת 
 (42 סיעה;   (41 סימן;   (40 הסתיים;  נגמר, 
(פרשת  ים-סוף  בעת קריעת  ניצבו המים  כך 
בשלח); 43) גואלם של בני-ישראל ומוציאם 
שנוסדה  חקלאית  מושבה   (45 ממצרים; 
ב-1871 על-ידי מתיישבים גרמנים טמפלרים, 
לאחר הקמת המדינה (1948) הוקמו בחלקה 
הדרומי משרדי ממשלה, וחלקה הצפוני הפך 
"הקריה";  לכינוי  זכה  האזור  צבאי,  לבסיס 
48) סוג של בעלי-חיים הזוחלים על האדמה; 
נקראת  על-שמה  מאוזן,   1 של  אשתו   (49
כיכר בתל-אביב; 50) מין דג, טרוטה או פורל 
בלעז; 51) צר; 52) "ו _ _ _" - אחד הסימנים 
ב"הגדה של פסח"; 53) עני; 55) בן בארמית; 
56) כיסוי, ציפוי; 58) קיים; 60) מפחיד; 63) 
שלפני  השבת  מכונה  כך   (65 נושא;  רעיון, 
אליו  המקומות  אחד   (68 החודש";  "שבת 
לא  דף  השנה  ראש  (מסכת  הסנהדרין  גלתה 
עמודים א ו-ב); 70) אורח בארץ; 71) ראש-

 ,(1959-1896) תל-אביב  של  הרביעי  העיר 
 (74 ישראל;  בממשלת  הפנים  כשר  גם  כיהן 
 (75 המצרים;  על  הקב"ה  הביא  כאלה  עשר 
מראשי  היה  אסתר,  מגילת  מגיבורי  אחד 
(מגילת  יהודה  מלך  יכניה  עם  לבבל  הגולים 

אסתר ב), לדעת רב נחמן הוא מלאכי (מסכת מגילה דף טו עמוד א); 76) גיס.

במאונך: 1) סימן מורה כיוון; 3) חימה, כעס; 4) גם בנהר זה עמדו המים ממהלכם (יהושע ב); 5) ניצוץ; 6) בן-התמותה הראשון; 7) 
חסרת שכל; 8) מילת שלילה; 9) שליח; 11) משחק הרכבה; 13) הכוהן הגדול האחרון במשכן שילה (שמואל א ד); 15) מן העופות 
יא); 18) שיפוצים אחרונים לקראת מסירת דבר; 19) אירוע היסטורי בתולדות בני-ישראל; 20) הב!; 21) זרוע  (ויקרא  הטמאים 
במנוע המשמשת להעברת תנועה; 23) בגד-שרד (פרשת צו); 24) סימני רבי יהודה למכות מצרים; 26) השקע מתחת לחיבור שבין 
הזרוע ועצם הכתף; 27) חמור-הבר; 30) מייצג את הדור השלישי בתולדות האדם (דברי-הימים א' א'); 32) יציקה, התכה, כך היה 
עשוי "עגל הזהב" (פרשת כי תשא); 35) זמן; 36) שאין לו סוף; 37) תחת, למטה; 39) מחכים לו שיבוא בכל יום; 42) ראש-העיר 
השישי של תל-אביב (1975-1897); 44) הקמת זכר; 46) תנא בן הדור הרביעי לתנאים, תלמידו של רבי עקיבא (ר"ת); 47) חיסור, 
הפחתה; 48) סוג של מכונה אוטומטית; 53) סכין-כיס; 54) נזהר; 57) התאחדות כדורגל בינלאומית (ר"ת); 59) זורם ומתקדם; 61) 
ראש-העיר השני של תל-אביב (1947-1884); 62) אחד הזמנים; 64) אחד האבות; 66) משרי המלך אחשורוש (מגילת אסתר א); 67) 
שבירה, ריסוק, בעבודה כזו עבדו בני-ישראל במצרים (שמות א); 68) מילת תנאי; 69) בן עז או בן כבש, נשחט ונאכל על-ידי כל בני-

ישראל בליל יציאת מצרים (שמות יב); 72) סימן הניצחון; 73) אחד מבני נח.

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. חג פורים

1. מקרא מגילה
הפעולה מיועדת לנוער.

משך ההפעלה: 20 דקות.

מטרת ההפעלה: הכרת שמות, דמויות וידע כללי ב"מגילת אסתר".

הציוד הדרוש: 

לוח פוליגל ועליו משורטטות 20 צורות "פיצוחים".  �

� 15 כרטיסי מפל בצורת "פיצוח" בצבע א.

� 15 כרטיסי מפל בצורת "פיצוח" בצבע ב.

� 10 כרטיסי מפל צורת "פיצוח" בצבע שחור.

� 23 משושים ועליהם אותיות הא"ב (22 + ש).

� 2 דפי שאלות.

� 2 "מגילת אסתר" דמוי קלף.

� 2 רעשנים.

פעולות
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מהלך ההפעלה

הקבוצה מחולקת לשתי קבוצות המתחרות זו בזו. מטרת כל אחת מן הקבוצות ליצור רצף מכרטיסי   �
הצבע שלה (קבוצה א משמאל לימין או להפך, וקבוצה ב מלמעלה למטה או להיפך).

אותיות הא"ב מסודרות על הלוח בסדר מקרי. המדריכה קוראת שאלה ראשונה באות כלשהי. קבוצה   �
אשר (לדעתה) יודעת את התשובה הנכונה - מרעישה ברעשנה. אם ענתה תשובה נכונה תוך זמן קצוב - 

מוצב במקום האות כרטיס בצבע של הקבוצה העונה, הקבוצה שענתה נכונה רשאית לבחור את האות 

בה תישאל השאלה הבאה.

אם שתי הקבוצות אינן יודעות את התשובה הנכונה - נשאלת שאלה נוספת באותה האות. אם גם עליה   �
לא ענו נכונה - מוצמד כרטיס שחור במקום האות, ולא ניתן להשתמש במקום זה לצורך הרצף.

יש לסמן בדף השאלות, בעזרת טוש מחיק את השאלות שכבר נשאלו.  

�  קבוצה אשר יצרה רצף מכרטיסיה - היא המנצחת.

� בסיבוב הבא יש להקפיד על:

הצבת אותיות אשר יש להן עוד שאלות.  .1

להפוך את כיווני רצף הקבוצות (קבוצה א שהייתה בסיבוב קודם מימין לשמאל, תהיה בסיבוב    .2

זה מלמעלה למטה, וכן להיפך).

שאלות ל"פיצוחי פורים" 

א 

אסתר מי לא הגידה את ארצה ואת מולדתה?      .1

אשר המלך חפץ ביקרו "ככה יעשה לאיש..."        .2

אחשוורוש שם המלך במגילה?        .3

ארמון היכן גר המלך אחשוורוש?        .4

אביחיל מה שם אביה של אסתר?        .5

ב 

בגתן אחד הסריסים שרצה להרוג את אחשוורוש?      .1

ברחובות העיר היכן הרכיב המן את מרדכי על סוס בלבוש מלכות?    .2

בני דודים מהי קרבת המשפחה שבין אסתר ומרדכי?     .3

בית המקדש הראשון סיפור המגילה אירע אחרי שחרב...      .4

ג 

ִגֵדל "אחר הדברים האלה ___ המלך אחשוורוש את המן"    .1

גנזי המלך כיצד נקראו הכספות של המלך אחשוורוש?     .2
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ד 

דלפון שמו של בן המן?        .1

דברי הימים שם אחר לספרי הזכרונות של אחשוורוש?     .2

ה 

הדסה מהו שמה העברי של אסתר המלכה?       .1

המן שר מקורב למלך הייתי ואת היהודים להשמיד רציתי?    .2

ֵהִגי מהו שמו של סריס המלך שומר הנשים?     .3

ו 

ושתי מי סירבה להשתתף במשתה של אחשוורוש?     .1

ויזתא הקטן מבין בני המן?       .2

 

ז 

זרש מה שם אשת המן?       .1

זהב "בלבוש מלכות ועטרת..."       .2

זכרונות ספר בו כתב אחשוורוש כי מרדכי הציל אותו     .3

ח 

חצר בית המלך היכן עמדה אסתר כאשר באה לבקש רחמים?     .1

חמישים אמה מה גובה העץ שעליו נתלה המן?      .2

חצי אחשוורוש הבטיח לאסתר "עד ___ המלכות"     .3

חמישה כמה משתאות נערכו במהלך המגילה?     .4

ט 

טבעת מה העביר המלך מאצבעו להמן?      .1

השלימו את המשפט:    .2

טוב      "אם על המלך __ יבוא המלך והמן אל המשתה"  

י 

יין מה מצווים אנו לשתות הרבה בפורים?     .1

יאיר שם אביו של מרדכי?       .2

יהודים את מי רצה המן להשמיד       .3

כ 

כסף אחד הצבעים שמוזכרים במגילה?      .1

כעס מה הייתה תגובתו של המן כשמרדכי לא השתחווה לו?    .2
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כתר המלך חובש על ראשו?       .3

ל 

לילה ההוא מתי שנת המלך נדדה? ב...       .1

לאיש ככה יעשה __ אשר המלך חפץ ביקרו      .2

מ 

מרדכי מי לא השתחווה להמן?       .1

מהודו ועד כוש היכן מלך אחשוורוש?       .2

משתה כיצד נקראת חגיגה עם שתיית יין במגילה?     .3

מגילה קוראים בה בפורים?       .4

מתנות לאביונים מצוות פורים המוזכרת במגילה בנוגע לעניים?     .5

מלך תפקידו של אחשוורוש?       .6

נ 

ניסן באיזה חודש הפיל המן את הפור?      .1

נתלו על העץ מה היה סופם של בני המן?      .2

נבוכה "והעיר שושן..."       .3

ס 

סוס על מה הוביל המן את מרדכי?      .1

ספר זכרונות מה הקריאו למלך שלא נרדם?      .2

ספרים מה שלח המלך אל שרי המדינות?     .3

ע 

עשרה כמה בנים היו להמן?       .1

עץ מה בנה המן עבור מרדכי?       .2

פ 

פור מילה נרדפת לגורל?       .1

פורים שם החג?        .2

פתשגן כיצד נקרא כתב המלך?      .3

פרס באיזו ארץ ישב המלך אחשוורוש?     .4

פורתא שמו של אחד מבני המן?      .5

פרשנדתא שמו של אחד מבני המן?      .6

פרמשתא שמו של אחד מבני המן       .7
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צ 

צהלה השלימו את המשפט: "והעיר שושן __ ושמחה"    .1

צורר היהודים מה היה המן?        .2

צר "איש __ ואויב המן הרע הזה..."     .3

ק 

קלף על איזה חומר כתובה המגילה?      .1

קיש שם סבו של מרדכי?       .2

ר 

רצים שם השליחים המעבירים את הספרים?     .1

רעשן צעצוע לחג        .2

ש 

שער המלך היכן ישב מרדכי        .1

שלושה כמה ימים צמו היהודים בשושן?      .2

שושן עיר הבירה של פרס?      .3

שרביט מקל המלך נקרא?      .4

שק ואפר "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש..."     .5

ששון ליהודים הייתה אורה ושמחה ו__ ויקר"    .6

ת 

תרש אחד הסריסים שרצה להרוג את המלך?     .1

תענית אסתר כיצד נקרא הצום שצמה אסתר?      .2

על פי "זהות", המרכז להעמקת הזהות היהודית, לוד, מדרשת "תורה עם דרך ארץ"

2. פנטומימה בסגנון ונהפוך הוא
מטרת הפעולה: מיומנות במגילת אסתר.

הציוד הדרוש: 

דפי נייר חלקים.  �

� פתקי פתגמים (לפי גודל הקבוצה).

� משרוקית.

� מספריים.
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מהלך ההפעלה

כל חניך יקבל נייר חלק ויתבקש לבצע משחק פנטומימה בפתגם שקיבל מהמנחה.  �

� מחלקים מראש 25 נקודות לכל חניך, וכדי לנצח עליו להפסיד את כולן.

� יש אפשרות לגזור, לקפל, לכתוב מילה נרדפת או לצייר איור ולבקש מהחניכים בקבוצה לפענח את 
הפתגם.

� במידה והחניך בקבוצה מכיר את הפתגם הוא שורק במשרוקית ועונה את תשובתו תוך זמן סביר.

� אם התשובה נכונה יורדות לחניך 5 נקודות.

� אם טעה החניך (שרק לפני הזמן או לא ענה נכונה), החניך מרוויח 5 נקודות.

דוגמאות לפתגמים 

עד חצי המלכות.   .1

איש צר ואוייב.  .2

אשר נגזר עליה.  .3

יודעי העתים.  .4

אם על המלך טוב.  .5

ונחתם בטבעת המלך.  .6

כי האיש מרדכי הולך וגדול.  .7

הדבר יצא מפי המלך.  .8

ואיש לא עמד בפניהם.  .9

ותשא חסד לפניו.  .10

ואת מאמר מרדכי אסתר עושה.  .11

הערה: לנוער מומלץ לוותר על הדוגמאות.
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3. ערכי מדינה אז והיום
� קראו פרקים א' וב' במגילת אסתר.

ציטוט  והביאו  עליהם  נשענת  אחשוורוש  שממלכת  הערכים  את  מהם  בחרו  ערכים.  מספר  לפניכם   �
מהפרקים המבססים את בחירתך. שימו לב לדוגמאות.

אהבה

ֶכֶסף, עושר ורדיפת ממון ִליֵלי  ַעל-ּגְ ָמן,  ְוַאְרּגָ ָחְבֵלי-בּוץ  ּבְ ָאחּוז  ּוְתֵכָלת,  ס  ְרּפַ ּכַ חּור 
ׁש - ְוַדר ְוֹסָחֶרת.  ַהט-ָוֵשׁ ת ּבַ ׁש; מטות ָזָהב ָוֶכֶסף, ַעל ִרְצּפַ ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ

ִלים ׁשֹוִנים. ְכֵלי ָזָהב, ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּכִ ְוַחֹשְ

תבונה

רכושנות

יראת ה'

אינדיווידואליזם

מוסריות

צרכנות

שובניזם (שלטון הגבר על הנשים)

אהבת הזולת

רודנות

צניעות

שוויוניות

ויין מלכות רב, כיד המלך. והשתיה כדת, אין אונס.נהנתנות

� הוסיפו ערכים נוספים שהם ערכי המלך ומלכותו.

� אלו ערכים מהרשימה אינם ערכי ממלכת אחשוורוש?

� אלו מערכי ממלכת אחשוורוש מצויים גם בימינו, ואיך הם באים לידי ביטוי?

� הביאו דוגמאות לערכים מפרסומות המוכרות לכם.

רבים  אנשים  לדוגמה:  בימינו,  קיימים בממלכת אחשוורוש  ערכים שאינם  לקיום  ביטויים  הביאו   �
תורמים לארגוני צדקה, נותנים את תרומתם כמתן בסתר - דוגמה לערך צניעות.

� האם דומים הערכים בימינו לערכי ממלכת אחשוורוש - נמקו.

� אלו ערכים חברתיים הייתם רוצים שיהיו ערכי החברה שלנו.

על פי צוות מורשה המאגדת בתוכה בתי ספר מחינוך הממלכתי והממלכתי דתי
סביב העקמת המורשת היהדות והמעורבות החברתית.
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ב. חג הפסח

1. משחק "הירושות"
כיצד עושים חסד?

ניתן לעשות חסד בחיי היומיום שלנו עם האנשים הקרובים אלינו  עלינו לברר עם החניכים כיצד בפועל 

במשפחה, בכיתה ואפילו בסניף!

מטרת הפעולה: 

להראות לחניכים שגם בתוך השבט עצמו, יש לכל אחד אפשרות לתרום ולעזור לחברו, ולא רק הנתינה 

חשובה  נתינה  היא  יומיומי  קטן  במעשה  לצידך  שיושב  זה  לחבר,  הנתינה  גם  אלא  והעיקרית  החשובה 

ומשמעותית.

מהלך הפעולה: 

כל חניך מקבל שני פתקים (רצוי בצבעים שונים), בפתק אחד עליו לרשום את הדברים/תכונות שהוא חושב 

שיש לו "עודף" בהם, ובפתק השני עליו לרשום את אותם הדברים שהוא מרגיש שיש לו "חוסר" בהם.

לדוגמה:

חניך שבכל רגע שהוא ולא משנה היכן הוא נמצא מסוגל לשלוף בדיחה שתגרום לחבר'ה להתפקע מצחוק, 

יכתוב בפתק "חוש-הומור" או "בדיחות".

חניך שקשה לו מאוד לשבת במשך פעולה שלמה בשקט, וכל הזמן קופץ ומתרוצץ יכול לכתוב בפתק "חסר 

סבלנות" או "אורך-רוח".

המשך הפעולה אפשרי בשני כיוונים: 

כל החניכים יזרקו את הפתקים לרצפה והמדריך יפתח את הפתקים ויחד עם החניכים יחליטו למי   �
כדאי לעזור על ידי נתינת הפתק.

זאת אומרת, פתק שרשום בו "עודף חוש הומור" יוענק לחניך שהוא רציני בקבוצה וכך הלאה...  

� ייתכן וישנם חניכים רגישים, או שרק לאחרונה התגבשה הקבוצה והקראת הפתקים בקול רם עשויה 
לפגוע.

תן אפשרות לכל חניך להעניק בצורה פרטית למי שהוא רוצה את הפתקים שלו.  

� אפשר לקיים "שוק במידות" שכל אחד ידאג להחליף מה שחסר לו ולהשלים את החוסר של השני.

לאחר החלפת הפתקים, נסה לשוחח עם החניכים   

-  "מי קיבל פתק שלא מגיע לו לדעתו"  

-  מי היה רוצה לקבל פתק אחר  

-  מי היה רוצה פתק נוסף וכו'...  

-  אפשר לשאול את כל אחד מה היה לך לפני ולמה החלטת להחליף תמורת הפתק החדש.  

42



43

סיכום הפעולה: 

סכמו את הפעולה בכך שאנחנו צריכים לנצל את כל הכוח שטמון בכל אחד מאתנו להעניק אחד לשני   �
ושכל אחד תורם משלו, שוב אין אף אחד יוצא חסר.

על פי "תורה בציון צד"ק", ירושלים

2. פעילות לפסח
מהלך הפעולה: 

� מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת שקית ובתוכה עצמים שונים. על כל קבוצה 
להכין תוך רבע שעה סיפור אישי או דמיוני המתייחס לאחד מהלקחים הנלמדים מפורים או מפסח.

� הסיפור חייב לציין את כל הפרטים שנמסרו לקבוצה בשקית. 

� כל קבוצה מציגה את סיפורה.

� צוות שופטים יעריך איזה סיפור הוא יותר מקורי והוצג בצורה יפה יותר.

לגיל הרך ניתן לגוון ולשחק "מה בסלסלה"

� סלסלה ובה מספר עצמים הקשורים בחג הפסח, לדוגמה עצמים מההגדה, מצה, כוס, נר ונוצה וכו' 
שמספרם יעלה על מספר החניכים בקבוצה.

� יש לבחור לפי סדר מסוים באחד העצמים, לקרוא בשמו, לתאר אותו ולספר עליו.

� החניך יספר גם זיכרונות וחוויות הקשורות בעצם שבחר.

מהם  באחד  לבחור  להם  והציעו  כנ"ל  בחג  הקשורים  עצמים  מספר  החניכים  לפני  הציגו  לחילופין,   �
ו"לדבר" במקומו מה העצם שבחרתם היה מספר אילו היה יכול לדבר.

3. ארבעה בנים כאחד

נמצאים ארבעת  יחיד עשוי לכלול בתוכו את כל ארבעת הבנים, כלומר בכל אחד מאתנו  "כל 
יודע  שאינו  כאחד  ואפילו  כחכם  או  כתם,  לפעמים  כרשע,  מתנהג  לפעמים  אדם,  אותו  הבנים. 

לשאול".
(בעקבות ר' ישראל מסלנט)

קראו את הסיפור הבא:

סיפר נועם:

הסדר,  בתחילת  שאלות.  לשאול  הפסיק  שלא  ילד  לידי  ישב  בהם,  הסדר שהשתתפתי  מלילות  "באחד 
כאשר שמע את הקידוש אמר: "אני לא מבין, איך לא נמאס לאבא שלי לחזור ולומר קידוש בכל חג". אביו 
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השתיק אותו במבט זועם.

כאשר הגיעו לקריאת "הא לחמא עניא", ראיתי שהילד היה מרוכז ושקוע בהגדה.

פתאום הפסיק את הקריאה באמצע ושאל: מה פירוש הא לחמא עניא?

הסברתי לו והוא גילה עניין רב.

כאשר הגענו לעשר המכות וטיפטפנו את היין מן הכוס לצלחת הוא התעניין ושאל:

למה דווקא היין שהוא מתוק בא לסמל מכות קשות ומרות?

הבן  שאינך  ברור  לו:  ואמר  העיר  מישהו  הסוגים.  מכל  עוד שאלות  לשאול  הילד  המשיך  הסדר  במשך 
הרביעי".

ציינו מה הקשר בין הסיפור הזה לבין דבר ר' ישראל מסלנט.

נסו לאפיין כל אחד מהילדים בסיפור, לאיזה בן בהגדה הוא מתאים.

ארבעת הבנים ואני

הזכרו בליל הסדר האחרון שלכם והשלימו. א.  

כאשר אני חושב/ת על עצמי בליל הסדר האחרון, אני מרגיש/ה כמו הבן ______________________  

כי ____________________________________________________________________  

נסו להזכר במקרים שונים וחשבו על עצמכם. ב.  

האם אתם מקבלים תשובות לשאלות ששאלתם? _______________________________   .1

האם אתם נותנים תשובות מתאימות לשאלות? ________________________________   .2

4. היכן האפיקומן 
אבא ואמא הגישו לילדי המשפחה חידות וכך אמרו:

אם תחברו את האותיות הראשונות של הפתרונות תמצאו את מחבואו של האפיקומן בליל הסדר.

דפדפו בהגדה של פסח ומצאו גם אתם את האפיקומן.

בהצלחה!

אור לי"ד ניסן   .1

אחרי תפילת ערבית

מתכנסים מגדול ועד קטן

ומחפשים בכל קרן זווית. (בדיקת חמץ)

אני שלישי בסדר   .2

אחרי קדש ורחצה  

ולפני בציעת המצה. (כרפס)  
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רב חכם טען   .3

כי נתנו למצרים אצבע  

והם לא רצו את כל היד...  

מה שמו? - רבי _____ _____ (יוסי הגלילי)  

היינו אסירי תודה  .4

גם אילו לא קיבלנו התורה  

ורק קרבנו   

ולהר _____ הביאנו. (סיני)  

אנו חייבים להודות  .5

למי שהוציאנו מעבדות לחירות   

מיגון ל_____ (שמחה)  

 

מילה המופיעה פעמיים ומדגישה לנו  .6

כי הנס לא נעשה בזכותנו  

אלא לכבוד ה' אלוקינו. (להודות)  

רינה וישועה באהלי צדיקים  .7

קראתי, עזרני אלקים  

כי _____ אויבים כדבורים.  (סבבוני)  

שלושה מי יודע?  .8

אולי גם ארבעה אתם יודעים? (בנים)  

אחרי כל ארוחה  .9

אותה לא נשכחה  

וב"סדר" -  

המארחים ולכל דיכפין (אוכלים אפיקומן)  
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חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם
מאת אריה פלהיימר בספרו "שאל בנך ויגדך"

פרשת תרומה
1.    פריט בבגד וצמח - האדים, הכחיל או צהב

הופיעו שניהם יחדיו במנורת הזהב  

זווגם של השניים יחדיו בהתקהלות  

משמעו בעברית - ביטוי של התפעלות.  

למרות שמדובר על "אשה" (וחברתה קרויה אף "אחות")  .2
היודעת - ככלל - בגדים לאחות  

תקצר כאן היריעה (ולא הייתה כאן קריעה)  
ִמַפסות את ב' האמות.  

פרשת תצוה (פרשת זכור)
מילה בת אותיות ארבע   .1

היוותה פריט אחד משמונה  
ואם תיבה תוסיף ותגיע למספר שמונה  

יתגלה לעיניך חלק אחד מארבעה.  

כל אדם שחילוף חומריו פעם נעצר,  .2
יודע להעריך את ברכת "אשר יצר".  

הידעת כי "נקבים נקבים, חלולים חלולים"  
גם במזבח להיות עלולים?  

ג. פרשיות החודש
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פרשת כי תשא (פרשת פרה) 
שניהם התמרמרו למראה הריקודים  .1

הגם שהמחולות - סיבותיהם ניגודים  

מה שראה הוא - זלזול בקודש וחילולו  

ומה שראתה היא - כבוד לו והילולו.  

בבוקר אחד לא עבות  .2

ארזה המשפחה המזוודות  

יצאו הכל מתוך הווילה  

בגדול החל ובקטון כילה  

היו שם האב והאם  

וחונים עליהם עשרת ילדיהם:  

יונדב ונדב, ימואל ושמואל.  

פרשיות ויקהל-פקודי
המפקד צועד בראש - באש ובמים  .1

זאת לא רק בצה"ל ידוע  

עם מנהיגים שהתעצלו - ומסביר רש"י מדוע  

הקפידו על קוצו של יוד מן השמים.  

שני אישים, באותיות א"ב איש ליד רעהו חונים  .2 

ויחד עם זאת שבטיהם זה מזה מאוד שונים  

באיזו הזדמנות פעלו יחד בניגוד למקובל  

(ואל יהי דבר זה בעיניך קל!)  

לקיים "ולא ניכר שוע לפני דל".  
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פרשת ויקרא
נכנס המורה החדש לכיתה  .1

ללמד תורה את תלמידיו הוא ניסה  

דחס הוא בהם חומר ללא רחם  

ניצל עד תום את הזמן ה' ירחם!  

דיבר והרצה וקולו אף גיבר  

ולא אפשר לאיש לשאול ולדבר  

מה חבל שלא זכר זה הטירון  

את פירושו של רש"י לפסוק הראשון.  

מצפון תפתח הרעה - אלא מה  .2

אבל לא לאדם, אלא לבהמה.  

פרשת צו
מחזה מרשים, ללא עשיית בושות  .1

כולל כמובן, תשומת לב לתלבושות  

ואם עסקינן בבגדים שמונה  

יש להקדים זאת בימים שבעה.  

תקופה (מלכים) מסוימת של מעצר בית  .2

אינה מרשם לנופש וקיט  

חמישה עמדו על משמרתם מבית לבדים  

ואחר שילם בחייו בגלל... שני עבדים.  
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מאת עוזי קייש

מלמטה  כיוון  בכל  להופיע  יכולות  המילים  שלעיל.  בתפזורת  לשאלות  הפתרונות  את  לאתר  עליך  הבאות.  השאלות  על  ענה 
למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.  

הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.
מי הם שלושת היועצים של פרעה שיעצו לו כשגזר שעבוד על ישראל? ומה עלה בסופם? 1) _____ - יעץ להורגם, סופו - _____   א)  
2) ___ - מחה וברח , סופו – השלם : "זכו  ____  ____ שישבו בלשכת הגזית"  3) ___ - שתק , סופו - ___    ___ (סוטה  יא.)

מי הם שנחפזו לצאת ממצרים ונהרגו בדרכם? השלם: "____  ____ נושקי רומי קשת" (תהילים פרק עח).  ב)  
היכן ראינו במכות מצרים נס בתוך נס? 1) ____  שלא היה כמותו מעולם 2) _____ המתלקחת בתוך הברד.             ג)  

איזה נס שקשור לעצים ארע בקריעת ים-סוף?  צמחו שם _____ ______ לתועלת עם ישראל. ד)  
   ____ את   מתאר  שהוא  משום  כך  נקרא  הספר   ,____ ספר  הוא  הגאולה  ספר  כך?  נקרא  הוא  ומדוע  הגאולה,  ספר  מהו  ה)  

הראשונה של ישראל במצרים ואת _____ מתוכה אשר הוא בבחינת יציאה  "מאפילה לאורה".
על מי אמרו חז"ל: עשאוה כמצולה שאין בה דגים? על  _____ שהתרוקנה מרכוש. ו)  

מה היתה העבודה הקשה ביותר במצרים? שהיו - ____  מלאכת אנשים לנשים  ומלאכת  ____  ___ (גמרא בבלי סוטה יא:)                ז)  
מי היה גדול הדור במצרים חוץ ממשה ואהרן? _____ שגרש את אשתו וכולם למדו ממנו ואח"כ  שמע בעצת בתו  ___ , החזיר  ח)  

את אשתו וכולם החזירו את נשותיהם (גמרא בבלי סוטה יב.).
על מי מסופר במדרש שנתגיירה? על  ____  ____ , שנאמר ותרד לרחוץ על היאור (לרחוץ מגילולי בית אביה). ט)  

מה החרוסת מזכירה לנו? ____  _____. י)  
מהו טעם הקרבת קורבן פסח?  ולמה זה מרמז? היה  עבודה  ____  של המצריים ולכן צריך - ____ , ו-____ (בלשון סמיכות)  יא)  

באש בכדי לאוכלו, זה מרמז על קבלת עול  מלכות _____.
מה עשה משה לעצמו כדי להזכיר לעצמו שהוא בגלות? משה קרה לבנו  __  "כי אמר  __  __  __  __" (שמות פרק ב). יב)  

מדוע אמרה בתו של עמרם "אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה"? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים     יג)  
ו____ ____, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה בעולם הזה ו____  _____, פרעה רשע ולכן יש ספק אם מתקיימת גזירתו     

ואתה ____ בודאי שגזירתך מתקיימת (גמרא בבלי סוטה יב.).
מהטעמים לשתיית ארבע כוסות בליל הסדר 1) כנגד ארבע לשונות של גאולה שבתורה (שמות ו,ו-ז) 2) כנגד ארבע מלכויות  יד)  

ששעבדו את ישראל לאחר שעבוד מצרים.
כוס ראשונה – לקידוש היום כנגד: 1) לשון גאולה- "____ אתכם מתחת סבלת מצרים"  2) מלכות  ____ כוס שניה - לאמירת   
חצי "הלל" כנגד: 1) לשון גאולה – "____  אתכם מעבדתם"  2) מלכות  ____  (מלכות אחשורוש) כוס שלישית - לברכת המזון 

תיפזורת על הפסח ועל פסחים

  
  ז  ב  ר  ד  ח  ר  ס  נ  כ  א  ד  ו  מ  ל  ב  ב  כ  א  נ

  ר  כ  ב  מ  ד  י  נ  ב  נ  י  מ  ת  ו  ה  מ  א  י  ש  ג

  ה  ו  ל  י  ל  א  י  ת   י  ת  י  ע  א  ל  י  ה  נ  א  י

  י  ס  ע  י  צ  ב  פ  פ  ת  ח  ר  צ  י  ש  ג  ד  י  ת  ת

  ר  ו  מ  מ  ל  ה  י  ר  ל  ק  צ  י  ת  ו  ל  ב  מ  ו  א

  כ  ת  ה  ש  ו  מ  ל  ע  א  ל  מ  פ  ל  נ  ו  כ  י  מ  נ

  נ  כ  פ  נ  ת  ל  ח  ה  ג  ו  פ  ר  צ  ו  ת  ו  ר  ש  י

  צ  ש  ר  ש  ו  ו  מ  ש  ו  ד  ט  י  ה  ת  מ  י  צ  ק  ש

  ר  י  ט  י  ב  ע  כ  ו  י  ב  ר  ס  ו  ו  ת  ש  מ  י  ג

  א  ט  ה  מ  ו  ל  ת  ד  נ  ע  ח  ו  ט  י  ל  ד  ג  ד  א

  ב  י  ד  ל  ט  ה  ב  ק  ב  ה  מ  י  ח  ש  ו  ק  ר  צ  א

  י  ז  ש  א  מ  נ  כ  י  י  ש  ו  י  ו  ו  א  מ  ש  י  א

  ת  ה  ב  נ  י  ק  ו  ר  נ  מ  ר  ב  ש  ק  ג  ל  מ  ו  י

  י  ב  ר  ש  נ  י  ר  ע  ב  ז  כ  ר  ל  ט  י  ט  י  ו  ו

  י  ו  ש  י  ב  ב  ו  ש  מ  י  ר  פ  א  י  נ  ב  ר  נ  ב

  ה  כ  ב  מ  א  ו  ת  ב  ש  ה  ת  ר  ח  מ  מ  ר  מ  ע  ו

  ר  ס  פ  י  ר  ת  ה  ע  ו  מ  ר  י  ת  א  צ  ו  ה  ו  ר

  ג  פ  נ  י  ד  ו  נ  ב  י  ס  ו  ר  י  נ  ה  ר  ג  ת  ת

  מ  צ  ו  ת  ו  מ  ר  ו  ר  י  מ  י  א  כ  ל  ו  ה  ו  י
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כנגד:   1) לשון גאולה-"_____ אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים"  2) מלכות ____ כוס רביעית- לסיום ה"הלל" כנגד:      
1) לשון גאולה - "____ אתכם לי לעם"  2) מלכות ____.

"ויסע משה את ישראל מים סוף". מהו הדבר שעיכב את בנ"י בים-סוף? השלם: "הסיען בעל כרחם שעטרו  ___ את סוסיהם  טו)  
ב____  ____  ____  ו_____ _____ והיו ישראל מוצאין אותם בים " (רש"י שמות טו כב).

שנאמר                   מה  לקיים  אחת  בבת  ואוכלן  כורכן  שהיה  הזקן  כהלל   ____ זכר   הסדר?   בליל  "כורך"  אכילת  עושים  מה  לזכר  טז)  
על  ____  _____     _____  (כפי שנאמר בהגדה).

מי נולדה בין החומות של מצרים למנין 70 נפש?  _____   עיין  ב- (גמרא בבלי רש"י סוטה יב.). יז)  
מי גילה למשה היכן נמצא ארונו של יוסף?  "____  בת אשר" (גמרא בבלי סוטה יג.). יח)  

מה קיבלו הכלבים בשכר שלא נבחו בעת מכת בכורות בצאת בנ"י ממצרים?  ומה קיבלו החמורים? שכר הכלבים -"ו____     יט)  
____   ____ לא תאכלו לכלב תשלכון אתו"(שמות פרק כב), שכר החמורים- זכו שעשו בהם מצות ___  ___ (שמות פרק יג)

(בכתיב מלא).
ארבעה מי יודע! רשום את כל "ארבע" או "ארבעה" שיש בליל הסדר וביציאת מצרים? (רמז: מופיע 5 פעמים) ____,  _____,  כ)  

____ של גאולה, _____, _____.
האם משה רבינו מוזכר בהגדה? אם כן, היכן? ____, מוזכר בדרשת ___ ___ הגלילי. השלם: "ויאמינו בה' וב___ ___". כא)  
אחרי איזו מכה הרימו החרטומים ידיים? ואחרי איזו מכה – פרעה? החרטומים אחרי מכת ___, פרעה אחרי ___   ___. כב)  

כיצד תפסו את הנכרי שאכל פסחים בירושלים? רבי יהודה בן בתירא מנציבין בבבל אמר לו (לנכרי) שיבקש חלק מה-____   כג)  
וכשביקש הבינו שנותן העצה אמר לו כן על מנת שיתפשוהו – שהרי אין ה-____ נאכלת כלל. בדקו הכהנים אחריו ומצאו 
שהוא נכרי והרגוהו. התרגום לגמרא במסכת (גמרא בבלי פסחים ג:) הערה: את הפתרון לשאלה זו צריך למצוא פעם אחת 

בתפזורת שלעיל.
מהו ההפך של מ"ט שערי טומאה? וכיצד? מ"ט ____  _____, על ידי זה שאנו סופרים ____  ____ ספירה אחר ספירה עד  כד)  
וכדי לצאת לגמרי ממצב  שער החמישים. לפני שבנ"י יצאו ממצרים הם היו בדרגה הנמוכה ביותר של מ"ט שערי טומאה 
זה יוצא  עם ישראל לדרך של - השלם:"וספרתם לכם _____ ____ מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת 

תהיינה" (ויקרא פרק כג)  כדי להגיע מוכנים למעמד הר סיני.

אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל חלק מפסוק אשר בו אנו רואים שההזדהות של הקב"ה בסבלו של עם 
ישראל מגיעה לכדי כך שהקב"ה שם את עצמו כאילו הוא ועם ישראל תאומים זהים ,שהאחד חש בסבלו של השני. אנו למדים זאת 
ממראה המקום – (מדרש רבה שמות פרשה ב פסקה ה)  "א"ר ינאי מה התאומים הללו אם חשש אחד בראשו חבירו מרגיש כן אמר 

הקב"ה כביכול (תהילים פרק צא)  ____    _____    _____"

המילה הראשונה
ח: ____    נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף  האות הראשונה של המילה הראשונה של חלק מהפסוק המתקבל   (1

שגרש את אשתו וכולם למדו ממנו.
האות השנייה של המילה הראשונה נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף ו.  (2

האות השלישית של המילה הראשונה נמצאת באות האחרונה של הפתרון של שמו של אחד מיועצי פרעה שבסעיף א:  _____   (3
- מחה וברח

המילה השנייה
האות הראשונה של המילה השנייה נמצאת באות הראשונה של הפתרון של שם המלכות האחרונה ששעבדה את ישראל לאחר   (1

שעבוד מצרים (כוס רביעית) שבסעיף יד.
האות השנייה של המילה השנייה נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף כב: החרטומים אחרי מכת  ____  (2

האות השלישית של המילה השנייה נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף יז.  (3
האות הרביעית של המילה השנייה  נמצאת באות השנייה של הפתרון מתחילת שמו של אחד מיועצי פרעה שבסעיף א: ____-   (4

שתק

המילה השלישית
האות הראשונה של המילה השלישית נמצאת באות הראשונה של הפתרון שבסעיף ט.  (1

יג:   נמצאת באות הראשונה של הפתרון של המילה האחרונה שצריך למצוא שבסעיף  האות השנייה של המילה השלישית   (2
ואתה   _____  בודאי שגזירתך מתקיימת.

האות השלישית של המילה השלישית נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף ג: ____  שלא היה כמותו מעולם.  (3
האות הרביעית של המילה השלישית נמצאת באות האחרונה של המילה השלישית של הפתרון שבסעיף יט: שכר הכלבים  -   (4

"ו____     _____     ____    לא תאכלו לכלב תשלכון אתו"
פתרונות בסוף הגיליון

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

פעילויות לפורים/ מאת מלכה אהרונסון

מצווה בפורים לשלוח מנות:

משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים (מגילת אסתר ט', כ"ב).
חייב כל אדם לשלוח לפחות לאדם אחד שתי מנות.

כתוב במגילה: "מנות" לפחות שתים "לרעהו" - לאדם אחד לפחות.

1. משלוח מנות - קל, מהיר, יפה ומיוחד (מתאים לכל גיל)
כדאי לשלוח את החניכים לבדוק ב"שולחן ערוך" מה נחשב למשלוח מנות כדי לצאת ידי חובה, ומה הם שני 

הסוגים השונים שצריכים להיכלל במשלוח המנות. 

החומרים:

שיפודים.  �

קערה או צנצנת בגובה 15-10 ס"מ (בדומה לצנצנת ריבה).  �

ספוג של פרחים (בגודל המתאים לקערה או לצנצנת. בערך 1/8   �
בלוק).

רצועת נייר בגודל שתעטוף את הצנצנת.  �

צבעים/לורדים.  �

דבק פלסטי.  �

סרט צבעוני ברוחב 2-1 ס"מ.  �

(סוכריות, עוגיות, מרשמלו או ירקות: כמו עגבניות שרי, פלפל בצבעים  המאכל אותו רוצים לשלוח   �
שונים, מלפפון).

עלים ירוקים עמידים כמו שרך.  �

קופסה  (רצוי  מזון אחר  כל  או  נס-קפה  דגים,  תירס,  במנות) של  (יהיה המין השני  קופסת שימורים   �
קטנה).
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אופן ההכנה:

מכניסים את הספוג לתוך הצנצנת.  �

מציירים על רצועת הנייר וכותבים "משלוח מנות   �
איש לרעהו", או כל פסוק מתאים אחר, מקשטים 

את הרצועה.

� ניתן לכתוב את שם הנמען שלו רוצים לשלוח את 
המנה.

� מדביקים סביב הצנצנת את הפסוק המקושט.

מחברים את קופסת השימורים מלמטה בצלוטייפ   �
ומחברים את הצנצנת לקופסת השימורים בעזרת 

דבק פלסטי. את קופסת השימורים לא מקשטים 

כדי שיראו שיש שם עוד מנה (אוכל).

או  ממתקים  פירות,  במנה  שמים  אם  מחליטים   �
עוגיות.

מהאמצע  מתחילים  בספוג.  נועצים  השיפוד  ואת  השיפודים  על  נועצים  הפירות  את   �
ועוברים סביב הספוג. 

חותכים את הפלפלים בצורת משולשים, מרובעים ועיגולי מלפפון, עגבניות שרי או ירק   �
אחר.

שמוצאים  בעלים  ומכסים  הספוג  סביב  מקשטים  לבסוף   �
וצורות  בצבעים  מרשמלו  לנעוץ  אפשר  לחלופין,  בחצר. 

שונים.

קושרים בסרט בחיבור בין הצנצנת לקופסת השימורים גם   �
ליופי וגם כדי לחזק את הצנצנת לקופסה.
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2. מגש למשלוח מנות מחימר

החומרים:

1/2 בלוק חמר (החמר מגיע בבלוק של 8-5 ק"ג ועלותו 30-25 ש"ח המספיק ל-8-6 חניכים - תלוי בגודלו   �
של המגש).

חרוזים או כפתורים.  �

צבעי פולכרום.  �

תבנית מתכת חד-פעמית קטנה.  �

סכין, מערוך, או חתיכת מקל של מטאטא באורך 30 ס"מ.  �

שקית ניילון (משומשת).  �

אופן ההכנה:

סכין  בעזרת  (נחתך  מהבלוק   1/8 בערך  מקבל  חניך  כל   �
מטבח רגילה).

הרצפה  על  ומכים  הניילון  לשקית  החמר  את  מכניסים   �
כדי להוציא את האוויר מהגוש, מכים עד שמקבלים עיגול.

מרדדים את הגוש בעזרת המערוך על השולחן. כל צורה המתקבלת ראויה - לא חייבת להיות מלבנית.  �

מעלים כלפי מעלה שפה בין 2-1 ס"מ סביב הצורה שהתקבלה, כך שמקבלים מגש בצורה מיוחדת עם   �
שפה מסביב. אפשר לנעוץ מסביב חרוזים, כפתורים בצבעים שונים, בגדלים שונים.

מייבשים בין 10-8 ימים.  

למתקשים: אפשר להכניס את הגוש לתוך תבנית, מהדקים ומייבשים. ניתן לנעוץ באמצע חרוזים.  �

כאשר החימר מתייבש הוא נפרד מהתבנית.  �

ניתן לחרוט על המגש בעזרת שיפוד "פורים שמח", "משלוח מנות" וכו'.  �

כל  ולבחוש  ריקה  קופסת שימורים  בתוך  נמוכה  על אש  פולכרום  צבעי  להמיס  הייבוש אפשר  לאחר   �
הזמן.
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רצוי להמיס צבע אחד ולשפוך בתוך הקערות מעט, מזיזים את המגש מצד לצד כך שיהיו כתמי צבע.   �
הצבעים יתפזרו בחלק מהמגש ולא לגמרי יצבעו אותו.

הערה: לפני הצביעה ניתן להכניס לתנור ולאפות את החימר. אין להכניס משהו רטוב לקערה אלא מזון 

יבש לחלוטין.
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פעילויות לפסח

1. קערת הפסח

החומרים:

ארגז קרטון ישן.  �

1/4 בלוק חמר.  �

4 שקיות ניילון.  �

חרוזים, גולות או כפתורים.  �

נייר כסף.  �

לורדים שאינם נמחקים (על בסיס ספירט).  �

אופן ההכנה:

גוזרים עיגול בקוטר 30-20 ס"מ (תלוי בגודל הצלחות אותן רוצים ליצור).  �

אחר  כיתוב  כל  או  סדר"  "קערת  באמצע  וכותבים  סביב,  מקשטים  כסף,  בנייר  הקרטון  את  מצפים   �
כיצד  החניכים  את  לשאול  כדאי  שונים.  במנהגים  תלויה  הקערה  על  הסימנים  ארגון  צורת  מתאים. 

נוהגים אצלם לארגן את הקערה ולסמן בהתאם.

אותו  שמכניסים  כך  ידי  על  מעבדים  החמר  את   �
להוציא  כדי  הרצפה  על  בו  ומכים  ניילון  לשקית 

ממנו את האוויר עד שמתקבל עיגול יפה.

מחלקים את גוש החמר ל-7 חלקים שמהם עושים   �
7 עיגולים יפים. מכניסים לתוך העיגול את הבוהן 

ויוצרים קערות בעובי 1 ס"מ (או בהתאם לגודל 

שהחניך חפץ), ומקשטים בחרוזים.

מניחים לייבוש במשך 10-8 ימים ומתקבלת קערת סדר.  �
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2. כריות לסדר

החומרים:

יותר  קטן  או  גדול  יותר  מעט  (אפשר   30X60 בגודל  בד   �
כאשר היחס צריך להיות 1X2 מלבן.

בגד ישן - בגד רך, כמו סוודר או צמר, או כותנה (ללא   �
כפתורים) שאין צורך בו.

צבעי  או  מתנפח),  הייבוש  לאחר  (צבע  טוליפ  צבעי   �
פולכרום (צבעים רגילים שהילדים מציירים בהם).

חוט ומחט בצבע הבד.  �

מספריים.  �

צמר גפן סינתטי (הכמות תלויה בגודל הכרית (1/2 ק"ג ל-10 חניכים).  �

אופן ההכנה:

בצבעי  או  טוליפ  בצבעי  או  הבד  על  מציירים   �
פולכרום ומייבשים.

� בינתיים גוזרים במספריים את הבגד לחתיכות 
גפן  הצמר  עם  אותן  ומערבבים  קטנות 

הסינתטי.

� מקפלים את הבד לשניים ותופרים ב-2 הצדדים 
בתפרים מלמעלה (כשרואים אותם).

וממלאים  מהקצה  מרחק  ס"מ   2 משאירים   �
במילוי הצמר גפן עם הבד.

� תופרים את הצד השלישי.

ס"מ   1/2 עד  לכרית  מסביב  חוטים  מורידים   �
לפני התפר כך שמתקבלים פרנג'ים מהבד וכולנו מסובין.
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3. פרחים לחג מעשה ידינו

החומרים:

נייר קרפון בצבעים שונים.  �

� מנג'טים של עוגיות.

� שיפודים.

� כדורי קל-קר בקוטר 2 ס"מ.

� בריסטול ירוק.

� מגש ביצים של 12 ביצים.

� מספריים.

� צבעים.

פרחים בצורות שונות

נייר קרפון באורך של 30-20 ס"מ וברוחב של 3-2   .1

ס"מ.

גוזרים בצורת משולש ומורחים דבק בקצה. מתחילים לגלגל את הנייר סביב השיפוד, מגלגלים עד סוף   

הקרפון אחד על השני ונוצר פרח עלים צפוף כמו שושנה.

כנ"ל רק מגלגלים את הקרפון בצורת סליל לאורך שליש מהשיפוד ולא צפוף כמו שבלול.  .2

נועצים על השיפוד עיגול קל-קר ומסובבים סביבם את הקרפון.  .3

דבק

ק
דב
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נועצים את עיגול הקל-קר בראש השיפוד.  .4

צובעים את המנג'טים בצבעים ומשחילים  המנג'טים 3-2. גוזרים 3 חריצים מעגלים את הקצוות וחלק    

מעלים וחלק מורידים.

לאחר מכן מציירים על הנייר הירוק עלים, מוסיפים אותם לפרחים, צובעים את התבנית של הביצים   

בצבעי גואש ותוקעים את הפרחים בגבהים שונים.

אפשר לחבר כמה תבניות על אדן החלון, או קישוט לשולחן.  
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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.

ו. פורים
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ונהפוך הוא - (יסודי וחטיבת ביניים)  - 23, 287 - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון של "ונהפוך הוא"   �
(מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

מנות ומתנות - (יסודי) - 158 (כ.ר.), 287 - פורים: משלוח מנות ומתנות לאביונים - הדינים וההווי   �
הקשורים בו (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

חג הפורים - (חטיבת ביניים) - 131 - מצוות פורים ומנהגיו בעדות השונות משולבים בהצגות ילדים   �
ותיאטרון בובות (ברק שקהיין).

פורים - (חטיבת ביניים) -  296 - תוכנית בידור על נושא פורים (מהסידרה "קצר ולעניין") (טלוויזיה   �
כללית).

אסתר - (על-יסודי) - 389(ר) - אשה יהודייה צעירה ולא ידועה הופכת למלכת פרס, היא משתמשת בכל   �
השכל והמרץ שלה כדי לחלץ את עמה ממצוקה ומהשמדה (דובר רוסית, כתוביות בעברית) (בהפקת 

גשר).

פורים? מהם "פורים שפילס"? מהו  - איך חוגגים את   443 - (על-יסודי)    - לא רק בימי אחשוורוש   �
והזמרים  השחקנים  שפילס"?  "פורים  של  הנושאים  לבין  אסתר  מגילת  של  הרעיונות  בין  הקשר 

מציגים ושרים.

מאחורי  שמסתתר  מה  על  משוחחים  שמרוק  חנא  ופרופ'  צוקרמן  מאיר  הרב  שבייד,  אליעזר  פרופ'   

הפנים הצוהלות של מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 564 - חידון במגילת אסתר (מסידרת "פיצוחים") (טלוויזיה חינוכית).  �

השואה - הרב נויגרשל (על-יסודי) - 602 - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים ובעיות הקשורות לנושא   �
אסתר  במגילת  ורמזים  ציון  ושיבת  הנבואה  והיסורים,  הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה 

(יהדות מזווית שונה בע"מ).

מגילת אסתר - (על-יסודי)  - 664 - בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון על פרשת ויקרא ועל   �
פרשת זכור. בשיחה בשבת פרשת צו (תשנ"ה) נסבה השיחה על מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

חומר עזר



60

מגילת אסתר - 666 - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת בני-עקיבא ברעננה (תשנ"ה) (טלוויזיה   �
כללית).

חגי ישראל (באמהרית) - 682 - חנוכה, פורים, פסח - הסבר דיני החגים ומנהגיהם. נאומים של רבנים   �
וקייסים, מסיבות חג (ההסתדרות הציונית).

הידד פורים (מסידרת "פרפר נחמד") - 863, 886 (טלוויזיה חינוכית).  �

קישורים לאתרים ברשת לפורים (בעברית). ראה האתר של האגף לתרבות תורנית 

www.education.gov.il/toranit/linkso.htm  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/haverimlareshet/chageyisrael/purim.htm  

2. פסח זמן חירותנו
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

והגדת לבנך - (יסודי)  - 27, 163 (כ.ר.), 289 (כ.ר.), 304, 736, - פסח, ההכנות לליל הסדר, משמעות   �
ההגדה והמיבנה המיוחד שלה (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

רעיונות והלכות לפסח - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 29 - הרב יונה מצגר מבאר את הרעיונות והדינים   �
הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח, הכשרת כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח, הכנות לליל 

תורה  להפצת  (האגודה  וגאולה"  "גלות  על  שרמן  הרב  של  הרצאה  הסדר,  ליל  מצה,  אפיית  הסדר, 

בוידיאו).

מנקודת מבט  פסח  של  (בובות) הסוקר את ההגדה  אנימציה  57- סרט   - (יסודי)   - אגדה של הגדה   �
אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר (סקופוס).

עלייה לרגל - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) -  73א - הסרט מספר על מהות העלייה לרגל לירושלים בעבר   �
ועל חידוש מצווה זו בימינו. הסרט בשפה האמהרית.

הגדות מאויירות - (על-יסודי) - 140 - מהי ההגדה המאויירת? מה סגנונה ודרך התפתחותה במשך   �
הדורות בארצות השונות? כיצד משתלב תוכן רציני של ההגדה עם ציורים ואיורים, ומה משמעות 

האיורים והעיטורים ומקורותיהם? (שירות הסרטים הישראלי).

מגלות לגאולה -  (כל הגילים) - 145 - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי המועצה הדתית בבת-  �
ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.

משה - (רוסית) - 315 - (עבור עולים חדשים) - מתאר את דמותו של משה ומנסה להשוות אותו לגדולי   �
הציונות (גשר).

חירות - (על-יסודי) - 460 (1) ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר יוסי שריד על ההגדה   �
של פסח ועל ליל הסדר (מהסידרה "שבעים פנים") (טלוויזיה כללית).
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יציאת מצרים - (יסודי)  - 460 (1) - "הסנה בוער באש" - סרט מצוייר על שיעבוד בני ישראל במצרים:   �
(טלוויזיה  הילוד"  הבן  "כל  מגזירת  הנולד  הרך  משה  את  להציל  וניסיונם  ויוכבד  עמרם  משפחת 

כללית).

יציאת מצרים - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 460 (2) - מקהלות ילדים שרות שירי אביב עם נעמי שמר   �
(טלוויזיה כללית).

פסח במסורת יהודי בוכרה -  551 - (רננות - מכון למוסיקה יהודית).  �

סדר פסח לדוגמה -  572(2) - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל סגל (שירות הסרטים   �
הישראלי).

שירת הים - (על-יסודי) - 588 - אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד - נתניה (טלוויזיה כללית).  �

חגי ישראל (באמהרית) - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 682- חנוכה: פורים: פסח. הסבר דיני החגים   �
ומנהגיהם, נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג, שולחן הסדר, משמעות ההגדה והמיבנה המיוחד 

שלה (ההסתדרות הציונית).

- תיאור יציאת מצרים בצורת  (כ.ר.), 304  (כ.ר.), 289   194 - סדר ליל פסח (חטיבת-ביניים ומעלה)   �
כתבה טלוויזיונית מאותם הימים, בסגנון "מבט לחדשות". בכתבה צילומים "חיים" (מתוך הסרט 

עשרת הדיברות) ודברי פרשנות.

מצה זו - (חטיבת-ביניים) -  6, 161 (כ.ר.),  289 (כ.ר.) - מצוות אכילת מצה בפסח; דרכי הכנת המצה   �
ושימושיה בליל הסדר (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

שלוש רגלים (רוסית) -  170, 250 (משרד הקליטה).  �

סדר פסח במסורת יהודי קוצ'ין - 800 - בהפקת רננות - מכון למוסיקה יהודית.  �

- 804 - דיון בהנחיית מיכה פרידמן ובהשתתפות הרב שלמה בניזרי, הרב יוחנן פריד,  הגדה עכשיו   �
המנהגים  המושגים,  של  העכשוויות  המשמעויות  על   - הראל  חיה  אלמוג,  עוז  ד"ר  אלוני,  שולמית 

והערכים הגלומים בהגדה של פסח. הנושאים הנידונים הם חירות, יחס לגויים, והגדת לבנך, ארץ 

ישראל, האמונה, ירושלים וליל הסדר (טלעד).

חג הפסח בשיר ובסיפור - 773 - בשיר ובתמונות מוסברים כל מושגי החג (המחלקה לחינוך ותרבות   �
תורניים בגולה).

מבט לחדשות העבר -  180 (כ.ר.), 304, 829 (כ.ר.) - תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה טלווזיונית   �
מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" (הסוכנות היהודית).

והיא שעמדה - פסח בשואה - 1047 - (שאלות ותשובות).  �

קישורים לאתרים ברשת לפסח (בעברית) - ראה האתר של האגף לתרבות תורנית  �

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

קישורים קצרים בענייני חג הפסח  �

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/moadim/Pesach.htm           
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת תרומה                  

שמות כה:לג - שלשה גבעים משקדים בקנה האחד.  (1
כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה.  

שמות כו:ג - חמש היריעות תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעות חברת אשה אל אחתה.  (2
ועיין ברש"י לפסוק ה, המציין את העובדה, שהיריעות כיסו את קרשי המשכן מהגג כלפי מטה עד גובה שתי   

האמות התחתונות, שהיו מגולות. 

פרשת תצווה                     
שמות כח:ד חושן - חושן משפט    (1

החושן הינו אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, "חושן משפט" הוא אחד מארבעת חלקי ה"שולחן ערוך".   
שמות כט:מ ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד.   (2

רש"י ד"ה ונסך: לספלים כמו ששנינו במסכת סוכה שני ספלים של כסף היו בראש המזבח ומנוקבים כמין שני    
חוטמין דקים נותן היין לתוכו והוא מקלח ויוצא דרך החוטם ונופל על גג המזבח ומשם יורד לשיתין במזבח 

בית עולמים ובמזבח הנחשת יורד מן המזבח לארץ.

 ר ה ל פא ריאמ ח
 צ ע את ד נש ר פ  ל צ
  לת  ימ  פ ד ת ג 
 ד י גמה  ג  נת נ ו י
 צ מ ד  פ לש  נש  צ
 כ ר י מ ר חא מ ו י
 ע  רתסאת י נ עת א
 ד נ ת כ ה  ות מת
שמ ר ה נ ו רש השמ
 ב י וא  כמש ה נ י צ
א ר ב  נ ו י בא  צח ר
ח  ו נש י  י ו פח  י
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מ ב י  י כ ד רמ ה כמ
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פרשת כי תשא                     
משה - שמות לב:יט - ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את  א.      (1

הלחת וישבר אתם תחת ההר.
מיכל - שמואל ב ו:טז - והיה ארון ה' בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד  ב.   

מפזז ומכרכר לפני ה' ותפז לו בלבה.
שמות לד:כד - כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלותך לראת את פני ה'    (2

אלקיך שלש פעמים בשנה.

פרשיות ויקהל-פקודי                     
שמות לה:כז - והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפד ולחשן.   (1

רש"י ד"ה והנשאם הביאו  
אמר רבי נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה אלא כך 
אמרו נשיאים: מה עלינו לעשות הביאו את אבני השהם וגו' לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה ולפי שנתעצלו 

מתחילה נחזרה אות משמם והנשאם כתוב.
אהליאב בצלאל   (2

שמות לה:לד - ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן.   
למלאכת  לבצלאל  המקום  והשווהו  השפחות  מבני  שבשבטים  הירודין  מן  דן  משבט  ואהליאב   - ד"ה  רש"י    

המשכן. והוא מגדולי השבטים לקיים מה שנאמר: ולא נכר שוע לפני דל (איוב לד:יט).

פרשת ויקרא                    
ויקרא א:א - ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר.    (1

רש"י ד"ה ויקרא אל משה... ומה היו הפסקות משמשות ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין    
לעניין קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט.

ויקרא א:יא - ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני ה' וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב.   (2

פרשת צו                     
ויקרא ח:ז - ואילך ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפר ויחגר     (1

אתו בחשב האפד ויאפד ליבו.
ויקרא ח:לה - ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת ה' ולא תמותו כי כן  2)   א.  

צויתי.
מלכים א, ב לו-מו - המדובר אפוא בשמעי בן גרא ששילם בחייו בגלל שני עבדים שברחו ממנו.    ב.  

פתרונות לתפזורת על הפסח ועל פסחים
1) בלעם , נהרג  2) יתרו, השלמת הפסוק: "מבני בניו" 3) איוב, נידון ביסורין  א)  

בני אפרים  ב)  
על  להגן  בכדי  ומים,  אש  לזה  זה  מנוגדים  כוחות  שני  בין  השלים  שהקב"ה  אומר  (המדרש  אש   (2 ברד,   (1 ג)  

ישראל) 
עצי פרי  ד)  

שמות, גלותם, גאולתם  ה)  
מצרים  ו)  

מחליפין, נשים לאנשים  ז)  
עמרם, מרים  ח)  

בת פרעה (היא בתיה)  ט)  
זכר לטיט  י)  

זרה, לשוחטו, לצלותו, שמיים  יא)  
גרשם, השלמת הפסוק: "גר הייתי בארץ נכריה"  יב)  

על הנקיבות, לעולם הבא, צדיק  יג)  
כוס ראשונה – 1) "והוצאתי"  2) בבל (הביאה לחורבן בית המקדש הראשון)  יד)  
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כוס שניה – 1) "והצלתי" 2) מדי   
כוס שלישית – 1) "וגאלתי" 2) יוון   

כוס רביעית – 1) "ולקחתי"  2) אדום (גלות רומי, הביאה לחורבן בית המקדש השני)   
מצרים, תכשיטי זהב וכסף, אבנים טובות  טו)  

למקדש, מצות ומרורים יאכלוהו  טז)  
יוכבד  יז)  
סרח  יח)  

בשר בשדה טרפה, פטר חמור  יט)  
כוסות, קושיות, לשונות (של גאולה), בנים, אמהות  כ)  

כן, רבי יוסי, השלמת הפסוק: "משה עבדו"  כא)  
כינים, מכת בכורות  כב)  

אליה  כג)  
שערי קדושה, ספירת העומר, השלמת הפסוק: "ממחרת השבת"  כד)  

הפתרון של חלק מפסוק: 
עמו   אנכי   בצרה




