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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש תמוז
הקדמה

חודש תמוז הוא החודש העשירי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי למניין החודשים מחודש 

ניסן. 

אבלות  של  כתקופה  מוזכר  הוא  ישראל  במסורת  תמוז.  חודש  קשה  באקלימו  רק  לא 

ובהיסטוריה היהודית הוא מוזכר כחודש של צרות ופורענויות.

מזלו של החודש: סרטן. בחודש זה מתרבים הסרטנים במים עקב החום.

אירועים 
ה בתמוז תשל"ו (1976) - מבצע יונתן. 

(כינויו הצבאי של המבצע היה כדור הרעם) הוא מבצע שערך  יונתן או מבצע אנטבה  מבצע    

צה"ל באוגנדה ב-4 ביולי 1976, במטרה להציל 105 חטופים יהודים, ישראלים ואנשי צוות 

המטוס, שנחטפו במהלך טיסתם מישראל לצרפת במטוס אייר פרנס. למרות התבצרותם של 

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

המבצע נהרג מפקד סיירת מטכ"ל, שהיה מפקד כוח הפריצה במבצע, יונתן נתניהו, ובעקבות 

זאת נקרא המבצע על שמו.

ב-27 ביוני 1976 (כט בסיון התשל"ו) נחטף מטוס איירבוס A300 של חברת התעופה הצרפתית    

שהו  במטוס  באתונה.  ביניים  חניית  שערך  לאחר  לפריז,  מנתב"ג   139 בטיסה  פראנס,  אייר 

באותה עת 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות.

החזית  חברי  פלסטינים,  מחבלים  ושני  המהפכה"  "תאי  חברי  גרמנים,  שני  היו  החוטפים    

העממית לשחרור פלסטין. הם הנחיתו את המטוס בבנגאזי שבלוב, שם המטוס חנה במשך 

שבע שעות ותודלק. נוסעת בשם פטרישיה היימן, אחות במקצועה, הייתה בדרכה ללווית אמה 

פטרישיה,  החטוף.  מהמטוס  להשתחרר  כדי  הפלה  העוברת  הרה  לאישה  והתחזתה  בלונדון 

יצאה  וכך  שלה  הבריטי  בדרכון  שימוש  עשתה  בריטית,  ואזרחות  ישראלית  אזרחות  בעלת 

מהמטוס החטוף בעצירת התדלוק. המחבלים הורו לטייס לטוס לאנטבה שבאוגנדה, מרחק 

פלסטינים.  מחבלים   4 עוד  החוטפים  אל  הצטרפו  שם  מישראל.  קילומטרים  כ-3,800  של 

"החזית  של  המבצעית  הזרוע  (מפקד  חדאד  ודיע  הטרוריסט  של  לפלג  השתייכו  המחבלים 

העממית לשחרור פלסטין").
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הנוסעים  שבין  והיהודים  הישראלים  את  החוטפים  ריכזו  ביוני,   29 לחטיפה,  השלישי  ביום    

באולם הנוסעים של הטרמינל הישן בשדה התעופה של אנטבה, ושיחררו את יתר הנוסעים. 

חטופים יהודים רבים מספרים על תחושות אי הנוחות עקב הסיטואציה בה הופרדו מהשאר 

לקול פקודות בגרמנית. קברניט המטוס הצרפתי, מישל בקוס, התעקש להישאר עם נוסעיו 

זה  מעשהו  בעקבות  המטוס.  צוות  כל  נשאר  איתו  יחד  לשלומם.  אחריותו  מתוך  החטופים, 

קיבל הקברניט אות הוקרה מראש הממשלה דאז, יצחק רבין.

מדינת ישראל ניהלה מגעים עם שליט אוגנדה אידי אמין, ששיתף פעולה עם החוטפים.   

החוטפים דרשו את שחרורם של 53 "לוחמי חופש", ביניהם 40 מחבלים הכלואים בישראל,    

5 מחבלים הכלואים בקניה, 6 אנרכיסטים הכלואים בגרמניה, אנרכיסטית הכלואה בשווייץ 

ואנרכיסטית הכלואה בצרפת. בנוסף לכך הם דרשו כופר כספי תמורת בני הערובה. הם קבעו 

כאולטימטום שאם לא יענו דרישותיהם עד יום חמישי, 1 ביולי, יוצאו כל בני הערובה להורג. 

תוך כדי משא ומתן הסכימו המחבלים להאריך את משך האולטימטום עד 4 ביולי.

נתוני מודיעין  על סמך  ומתן לשיחרור החטופים, תיכנן צה"ל מבצע חילוץ,  במקביל למשא    

וגם  צבאי,  מבצע  לאשר  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  סירב  תחילה  אנטבה.  התעופה  שדה  על 

של  תוכנית  בפניו  הונחה  כאשר  אולם  הועילו.  לא  פרס,  שמעון  הביטחון,  שר  מצד  הלחצים 

צה"ל לחילוץ החטופים, הוא ערך הצבעה בממשלה וקיבל רוב מוחץ בעד תוכנית חילוץ. גם 

בצה"ל היו חלוקות הדיעות - הרמטכ"ל מוטה גור התנגד נמרצות לכל תוכנית פעולה, אולם 

האלופים בני פלד ויקותיאל אדם לחצו על כולם לצאת לחילוץ. עוד לפני שהממשלה אישרה 

את התוכנית, ב-3 ביולי המריאו ארבעה מטוסי הרקולס ("קרנף") של חיל האוויר משארם 

א-שייח' וטסו לאנטבה. רק כשכבר היו מעל אתיופיה קיבלו את אישור הממשלה להמשיך 

במבצע.

על  סיפוק  הביעה  צרפת  הנועזת.  הפעולה  בעקבות  להערצה  ישראל  זכתה  המערבי  בעולם    

חילוץ בני הערובה, גרמניה כינתה את המבצע "פעולת חירום והגנה עצמית", שווייץ בירכה 

את ישראל, בעיקר התפעלו מהמבצע בבריטניה ובארצות הברית, שקראו למבצע זה "משימה 

בלתי אפשרית", בארצות הברית ראו סמליות מסוימת בתאריך שחרור החטופים - ארבעה 

ביולי - יום העצמאות המאתיים שלהם. 

מדליה ממלכתית של מבצע יונתן
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יב בתמוז תש"י (1950) - נוסד היישוב אחיעזר. 

על שמו של  ליישוב  יוצאי תימן קראו  לוד. המייסדים  נמצא במועצה אזורית עמק  אחיעזר    

אחיעזר בן עמישדי, נשיא שבט דן שהתנחל בסביבה זו.

צפונה לאחיעזר נמצאת גבעת דני, לזכר "מבצע דני" - הפעולה הצבאית של צה"ל לכיבוש כל    

האזור במלחמת השחרור שנקראה על שמו של דני מס ממחלקת הל"ה, שנהרג יחד עם חייליו 

בדרך לגוש עציון.

יז בתמוז - (על פי המסורת) - מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים 

המסתיימים ביום אחרי תשעה באב. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן שני בתי המקדש, 

הבית הראשון והבית השני ונוהגים בהם מנהגי אבלות, עדה עדה ומנהגיה.

מוזכרות  תענית  במסכת  ישראל.  בתולדות  לפורענות  מועד  יום  הוא  בתמוז  שבעה-עשר  יום    

חמש פורענויות שקרו ביום זה, ולזכרן נקבע יום צום לדורות. 

נשתברו הלוחות - על פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות הברית בידיו  א. 

ומצא שהעם עשה עגל זהב, אז השליך מידיו את הלוחות ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח 

לבני ישראל על מעשיהם. משה רבנו עלה שוב בר"ח אלול וירד לאחר ארבעים יום - ביום 

הכיפורים עם לוחות השניות.

בוטל התמיד - על פי המסופר בתלמוד, בזמן המצור על ירושלים שררו בעיר רעב ומחסור  ב. 

ולא נמצאו כבשים להקרבת קורבן התמיד בבית המקדש.

שרף אפוסטומוס את התורה - מעשה התגרות נגד היהודים על ידי חייל רומי שקרע ספר  ג. 

תורה ושרף אותו באש. הדבר קרה במעברתא בדרך אל טור-לוזה (הר השקדים) באזור 

שכם. ייתכן שהיה שם מחסום רומאי והחיילים התנפלו על יהודים.

מלחמת  בעת  היוונים  ידי  על  היהודים  נגד  התגרות  מעשה   - בהיכל  צלם  הועמד  ד. 

החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר - ביום זה הובקעו חומות ירושלים ונפרצו מבואותיה. בימי בית ראשון  ה. 

אירע הדבר בט' בתמוז על ידי הבבלים ובימי בית שני על ידי הרומאים. מאז החל חורבנה 

של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל.
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חודש אב
הקדמה

חודש אב הוא החודש האחד עשר למניין החודשים מתשרי והחודש החמישי למניין החודשים מניסן.

החודש נקרא גם מנחם-אב מכיוון שאנו מקווים שה' ינחמנו בחודש זה אחרי החורבן. גם אחד משמותיו של 

המשיח הוא מנחם, לכן מצפים שהמשיח והגאולה יבואו במהרה.

יש הגורסים שהנוטריקון אב הוא אדום , בבל - שתי הממלכות שהחריבו את בית מקדשינו.

מזל החודש - אריה.

אירועים 
ט באב - יום צום תשעה באב

הוא יום המציין את חורבן שני בתי המקדש. תענית זאת היא החמורה מבין ארבע התעניות על    

חורבן בית המקדש.

אנו צמים כדי לבטא את צערנו על מה שקרה לנו בימים ההם.   

ואם נשאל: הרי זה קרה לפני כל כך הרבה שנים? ובינתיים היו לנו עוד הרבה מאוד צרות!   

היא,  הצום  ומטרת  הקודמים,  הדורות  כממשיכי  עצמנו  את  רואים  אנחנו  היא:  התשובה    

להביאנו לידי כך שלא נחזור על שגיאות אבותינו ועל חטאי אבותינו!

נשים לב, לא חרבה ירושלים מפני שהיו אוייבינו חזקים מאיתנו, אלא מפני שהתנהגותנו בין    

אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

מטרת הצום היא, שניתן דעתנו על שיפור התנהגותו של כל אחד ואחת מאיתנו. כאשר מקיים    

עם ישראל את מצוות ה', הקב"ה שומר עלינו מול כל אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם 

בימינו.

כפי שמובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:   

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.  �

חורבן בית ראשון בידי הבבלים.  �

� חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.

� נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא - 135 לספירה.

שדה  "ציון  הנבואה  נתקיימה  ובו  טורנסרופוס  ידי  על  החורבן  לאחר  ירושלים  נחרשה   �
תחרש".

וקוצניים  עגולים  גרעינים   - "בערעלך"  לזרוק  מנהג  הילדים  קיימו  בעבר  באב  בתשעה  גם    

המזכירים אפונה, וגדלים על עץ האזדרכת, בובקלך. המנהג מבוסס על הפסוק באיכה "דוב 

אורב הוא לי" (איכה ג:י) ודוב ביידיש הוא בער וברבים בערעלך.
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טו במנחם אב - חג טבע עממי בימי בית שני.

טו באב מתייחד באירועים אלה:   

הוא נחשב ליום שבו החמה מגיעה לשיא כוחה, מכאן ועד לטו בשבט הולך כוחה ופוחת   �
ויחד עמה נחלשים גם העצים. על כן הפסיקו בטו באב לכרות עצים למערכה שעל המזבח, 

אחרונה  הזדמנות  ניתנה  יום  באותו  הגרזן).  שבירת  (יום  מגל"  תבר  "יום  נקרא  והוא 

להעלות עצים אלו למקדש, ואף שהיה זה תורם של בני ַזּתּוא הם מסרו זכות זו לכל העם 

ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" (מגילת תענית, ה).

"יום ֶׁשָּכלּו בו מתי מדבר" (ירושלמי, תענית ד), כלומר הסתיימו ארבעים השנה שנגזרו על   �
דור יוצאי מצרים למות במדבר (במדבר יד, כז-לה).

� יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, דהיינו להינשא זה לזה, ולא חששו כמקודם שהנחלה 
תעבור משבט לשבט (במדבר לו, ו-ז).

� יום שהותר לשבט בנימין לבוא בקשרי נישואין עם שאר השבטים, לאחר שהוחרם בעיקבות 
מלחמת פילגש בגבעה (שופטים, כא, טו-כד).

שנפלו  כוכבא,  בר  חיילי  את  לקבור  אסרו  שהרומאים  לאחר  ביתר,  הרוגי  שנקברו  יום   �
בהגנה על מבצרם האחרון, ביתר (135 לסה"נ). לזכר מאורע זה נתקנה גם ברכת "הטוב 

והמיטיב" (סיום הברכה הרביעית בברכת המזון), "הטוב" - שלא הסריחו, ו"המיטיב" - 

שהובאו לקבורה (ברכות מח, ע"ב).

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל
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אתרים 
               מוזיאון גוש קטיף

קטיף  גוש  מוזיאון  מציין  אלו  בימים    

לאחר  להיווסדו,  שנתיים  בירושלים 

הגירוש הנורא שאירע  במוצאי תשעה 

באב תשס״ה (2005).

ופריטים  צילומים  מוצגים  במוזיאון    

מקוריים בעלי ערך מההתיישבות היהודית וממהלך הגירוש.

הביקור כולל סיור עצמאי במוזיאון, צפייה במוצגים האומנותיים ובסרט מרגש.   

בסיום הביקור כל אורח מקבל נר זיכרון שעליו חרוטים שמות 24 קהילות גוש קטיף וצפון    

השומרון שחרבו.

ביקור לקבוצה מקבלים הדרכה אישית מרתקת ממדריך, תושב הגוש לשעבר,  המתאמים    

המספר את סיפורו האישי ומשתף את שומעיו בדילמות העולות מן הסיפור.

משך הסיור כשעה וחצי.   

הביקור במוזיאון מזמן חוויה רגשית והזדהות עם כל מה שהיה.   

תערוכה חדשה במוזיאון: העיר עזה במאה ה-19, ומה הקשר בין דוד המלך לגוש קטיף?   

פרטים בדוא״ל: www.gushkatif.022.co.il. טל׳ 02-6255456.   
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יב באב תש"י (1950) - ראשיתה של עיירת הפיתוח שלומי בגליל המערבי.

שלומי היא מועצה מקומית במחוז הצפון.  היא שוכנת בגליל המערבי כקילומטר מגבול לבנון,    

כ-4 ק"מ מזרחית לים התיכון ו-3 ק"מ מזרחית לראש הנקרה. שלומי נוסדה כעיירת פיתוח על 

שטח הכפר הערבי אל-באסה. התושבים הראשונים עולים מהודו, מתימן ומיוגוסלביה עזבו 

את המקום ובמקומם נאחזו ב-1956 עולים מצפון אפריקה.

כמרכז אזורי ליישובי הסביבה, שלומי הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1960 - היישוב נקרא    

על שמו של שלומי, אביו של אחיהוד ששימש כנשיא שבט אשר (במדבר לד:כז).

לגבול  קרבתה  עקב  שלומי  סבלה  וה-80  ה-70  בשנות  ביישוב  תעשייה  מפעלי  פיתוח  למרות    

מקשיים חברתיים וכלכליים. במאי 2005 וכן 2006 סבל היישוב מירי קטיושות מלבנון.

מזרחית לשלומי שוכן יער חניתה שמשתרע על שטח של 2,300 דונם. מידע נוסף על יער חניתה,    

שלומי  קהילתי  יער  המקומית  המועצה  של  באתר  למצוא  ניתן  ועוד  פריחות  טיול,  מסלולי 

info@shelomi.org :כתובת דוא"ל

  

טו באב ה'תר"ן (1890) - נורתה אבן הפינה של הבית הראשון ברחובות.

רחובות היא עיר במישור החוף התיכון כ-20 ק"מ מדרום לתל אביב.    

הרישיון שנתנה ממשלת רוסיה לייסוד הוועד האודסאי של "חובבי    

להתעוררות  גרמו  לארץ-ישראל  העלייה  על  האיסור  וביטול  ציון" 

מחודשת של העלייה ארצה וייסוד מושבות חדשות.

ב-ז באדר תרמ"ט (1889) נוסדה באודסה אגודת "בני משה" ובראשה    

עמד אחד העם (אשר גינזבורג). חבריה היו מ"חובבי ציון" שביקשו 

להשתית את תחיית העם בארצו על הכשרת הלבבות וחינוך לערכים לאומיים. כאות ומופת 

לאגודה שימש משה רבנו, שלפי המסורת נולד ונפטר ב-ז באדר, ייסדו חברי בני משה בוורשה 

חברה בשם "מנוחה ונחלה" (על פי הפסוק בספר דברים "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל 

הנחלה"). מטרת החברה הייתה לייסד מושבה עצמאית שלא תזדקק לחסדי הברון ופקידיו. 

הטיפול ברכישת האדמות הופקד בידי יהושע חנקין גואל אדמות מפורסם.   

טכס חנוכת המושבה על ידי אגודת "מנוחה ונחלה" נערך בפורים תר"ן (1890) ליד באר עתיקה    

למרגלות תל דוראן. בהשראת הבאר נתקבלה ההצעה לקרוא למושבה רחובות על פי הפסוק 

בבראשית "ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות". חדוות יצירה הייתה שרויה 

לעבודה  בוקר  עם  הפועלים  יצאו  מרץ  מלאי  במושבה.  שרתה  חגיגית  ורוח  המעשים  כל  על 

ולעת ערב שבו ושירה בפיהם. חיי הפועלים היו קשים. עבודה גופנית מפרכת באקלים שלא 

הורגלו בו. עד לבניית בתיהם גרו הפועלים במרתפים, באורוות ובעליות גג. רבים חלו בקדחת 

לשלומם  שדאג  העשרות"  "הסתדרות  אורגן  לפועלים  לעזור  כדי  ומעיים.  עיניים  ובמחלות 

הרוחני והגופני. במרוצת הזמן הפכה רחובות ממרכז ליינות למרכז להדרים. יחסם של צעירי 
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לכך  ובנוסף  ומשפיל  עויין  ביחס  אחרות  במושבות  שנתקלו  פועלים  למושבה  משך  רחובות 

רבים  ופועלים  העבודה  תנועת  של  דעות  והוגי  מנהיגים  שנעשו  סגולה  אנשי  עבדו  ברחובות 

ביקשו להימצא בקרבתם.

לאט לאט רחובות הפכה למרכז חברתי ותרבותי ותחנה חשובה בתולדות ההתיישבות החדשה    

בה הונהגה לראשונה הוראת השפה העברית בהברה ספרדית. ד"ר חיים ויצמן, נשיאה הראשון 

של מדינת ישראל קבע בה את מקום מושבו.

בשנת 1950 קיבלה רחובות מעמד של עיר.    

בעקבות הדרישה לבנייה כתוצאה מהעלייה ממדינות חבר העמים, מאתיופיה ומתימן נדרשו    

האדמה  ונעקרו.  יבשו  שהוזנחו,  פרדסיה  היו  היחידות  הקרקע  ועתודות  חדשות  שכונות 

החקלאית הופשרה והפכה לקרקע לבנייה.

 
     אתרים ברחובות

יוספזון - בית המגורים הראשון שנבנה ברחובות (בחזית הבית קיים שלט המציין זאת)  בית    

נמצא ברחוב יעקב 20. הבניין הוא אב-טיפוס לבתים הראשונים במושבה מבחינת סגנון הבנייה, 

חומרי הבנייה, והחומה המקיפה אותו. אבן הפינה לבית הונחה בטו באב, חג הכרמים, תר״ן 

(1890). ביט בכסלו תרנ״א נערכה בבית יוספזון האסיפה כללית הראשונה של המושבה ונבחר 

הוועד הראשון. 

בית דונדיקוב - הבית השלישי שנבנה במושבה בפסגתו של תל דוראן, על ידי אברהם יהושע    

דונדיקוב, ממייסדי רחובות. על גבעת דוראן ניצב הפעמון של המושבה, שבישר על תחילת 

העבודה בפרדסים ועל סיומה, ואף על חתונה, שריפה או קריאה לאסיפת תושבים. הבית ידוע 

בת המשפחה  לאישה את  בו לאחר שנשא  לגור  כבית הסופר משה סמילנסקי, שעבר  גם 

אסתר. הבניין שוחזר ומשמש כגלריה לתערוכות מתחלפות. 

בית העם - נבנה ב-1912 ושימש כמרכז החיים התרבותיים של המושבה בסגנון אקלקטי אופייני    

המזכיר טירה עתיקה ומשלב אלמנטים מחומת ירושלים. במלאת 90 שנה לבית העם נחנכה 

הרחבה המחודשת הכוללת שני מבוכים. 

בית הכנסת הגדול ״אוהל שרה״ - בית הכנסת הראשון נבנה בשנת תרס״ד  ובהמשך שופץ    

והורחב והיה למוקד הקהילתי והחברתי של המושבה הצעירה. בחנוכת הבית השתתף גם הרב 

אברהם יצחק הכהן קוק, שכיהן אז כרב של יפו והמושבות. מספרים, שכאשר התקיימה חנוכת 

הבית טרם הותקן מעקה במרפסת שבחזית המבנה, הרב סירב לפתוח את האירוע עד שהדבר 

סודר. בית הכנסת נבנה בתרומתה של סימה ברוידא מוורשה, ונקרא בשם ׳אוהל שרה׳ על שם 

אמה. סימה ברוידא תרמה גם ארון קודש מפואר לו התווספו במרוצת השנים תבליטי נחושת. 

בהתאם לרצונה של התורמת, נקבע כי מנהגי בית הכנסת יתאימו לאלה הנהוגים בחורבת רבי 

יהודה החסיד שבירושלים ושהתפילה בו תתקיים בנוסח אשכנז. על קירותיו של בית הכנסת 

לוחות שיש המנציחים את מייסדיו ורבים מראשוני המושבה. בבית הכנסת מתקיימות שלוש 

תפילות ביום. אחת לחודש, בדרך כלל בשבת מברכין, מתארחים בו חזנים ידועים, העורכים את 

תפילות אותה שבת. תפילות אלה מושכות למקום חובבי חזנות רבים. 
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בית סלוצקין - נבנה בשנת 1907 על ידי אליעזר סלוצקין, יהודי מאוסטרליה, ומשמש כיום    

כבניין ההנהלה של בית הספר התיכון דה שליט. בימי מלחמת העולם הראשונה שימש הבית 

קצין טורקי, ולאחר הכיבוש הבריטי, עבר לגור בו גנרל שוול, מפקד הפרשים האוסטרלים 

והניו-זילנדיים. 

בית זקס -  נבנה ב-1908 על ידי אפרים זקס, שעלה מארצות הברית. באותם ימים, הוא נחשב    

למפואר ולגדול ביותר במושבה. משום כך, נערכו בו קבלות פנים לאורחים חשובים שהגיעו 

למושבה. 

מן  והיה  ונחלה ״,   ״מנוחה  אגודת  ראש  ברוידא,  יעקב  ידי  על  ב-1908  הוקם   - ברוידא  בית    

עלייתה  לאחר  קצר  זמן  ברחובות  שהתגוררה  רחל,  המשוררת  המושבה.  בבתי  המפוארים 

ארצה, גרה בו יחד עם אחיותיה, ועל כן נקרא הבית ״מגדל שלוש האחיות ״.  

בית זלצר - נבנה בשנת 1935, בסגנון הבאוהאוס. זהו בניין הדירות הראשון ברחובות.    

אתר הפרדסנות ע״ש מינקוב - האתר משחזר את מפעל הפרדסנות העברית בארץ-ישראל    

וברחובות בפרט. כאן נטע זלמן מינקוב, בן לאחת המשפחות הראשונות ברחובות, את הפרדס 

רחובות,  ועיריית  אתרים  לשימור  המועצה  ידי  על  ושוחזר  שוקם  המקום  העיר.  של  הראשון 

בעזרת מימון של משפחת מינקוב ותורמים נוספים. בפרדס המשוחזר נוכל למצוא בין השאר, 

חצר מוקפת חומה ובתוכה בית הפרדסן, בית אריזה משוחזר, באר ובריכת אגירה, טרזינות 

על מסילתן ותעלות השקיה. כחלק מתהליך השחזור ניטעו זנים של עצי ההדר שגידלו בעבר 

ומגדלים בימינו בישראל. המוזיאון מציע שפע פעילויות ותכניות חינוכיות למבקרים. 

מוזיאון מכון איילון - מכון איילון מספר את סיפורה של גבעת הקיבוצים והמפעל לייצור    

כדורים לתת המקלע עבור נשקם של לוחמי תש״ח, אשר פעל במחתרת, עם מנגנוני הסוואה. 

במקום חזיון אור קולי והפעלה לילדים ובני נוער. 

גן המגינים - במרכז העיר נמצא גן הנצחה לנופלים במלחמות ישראל. בצידי הגן חקוקים    

באבן שמות הנופלים, ועליהם משקיפה אנדרטת הזיכרון. סלע בשמאל האנדרטה מסמל את 

הנוער הישראלי העומד איתן כסלע אל מול אויב מתפרץ. בימין האנדרטה תבליט של לוחם 

התומך ברעהו הנופל. מתחת לסלע חקוק: ״כך הלכו גיבורים״. מימין לאנדרטה יש פינת זיכרון 

לטייס חיל האוויר חיים הולצמן. ב-28 במאי 1969 הוא המריא מבסיס קרוב ובמטוסו פרצה 

שריפה. הוא יכל למלט עצמו אבל אז היה המטוס נופל בשטח בנוי וגורם לאבידות רבות. הוא 

נשאר במטוס, היטה אותו כדי שיתרסק מחוץ לעיר ונספה. האנדרטה בנויה ממטוס מיסטר 

שוכנים  מאירהוף  שם  על  המרכזית  העירונית  והספרייה  לבנים  יד  בית  הנצחה.  שלט  ולידו 

בסמוך לגן המגינים. 

על פי "ויקופדיה"
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חידון תמוז-מנחם-אב - ומה קרה בחודשים הללו?

המצליח לענות על שבע חידות יזכה בפרס.

היהודים, ששמו את מבטחם באימפריה הגדולה, ובכל מה שהיא אמורה הייתה לייצג, 

גילו, קימעא קימעא, כי: חסד לאומים - חטאת. 

הימים השחורים של מאורעות הדמים בארץ, סיפקו ליורשיו של בלפור 

תירוצים טובים למחיקת הבטחתו לעם היהודי. 

גם זעקות הנטבחים באירופה לא ריככו את לב קובעי המדיניות הקרה והקשוחה. 

מחתרת אחת, נועזת וקטנה, ניסתה את כוחה הדל כנגד העריצים כפויי הטובה (מי היא?). 

ניסתה, אבל נרדפה בידי היישוב "המאורגן". כעבור זמן התעוררו אחרים למלחמה בשלטון (מי הם?). 

גם הם נרדפו. רק עם תום המלחמה האיומה קמה השותפות הנכספת בין כל הארגונים (מי הם?), 

והם היכו בשלטונות מכות נאמנות. וכך קרה שבשבת שעל סיפו של חודש תמוז, 

ניסו "בעלי הבית" להכות במנהיגות היישוב ובלוחמיו. 

אותה שבת ההיא נושאת שם צבעוני אפל (מה הוא?) 

בשבת ההיא ניסו שוטרים בריטים את כוחם, ללא הצלחה, 

בניסיון לגרום לרב ידוע בירושלים לעלות לניידת שלהם. 

מי הוא, ומה בהתיישבות ו/או במוסדות מנציח את שמו.

באותו חודש בריחוק של 13 שנים, נתבקש לישיבה של מעלה הרב, 

שהגיע מאי גדול שנוטר איבה לאימפריה הנזכרת. 

רב שליקט אודים עשנים באירופה מחד, ועסק בהקמת רבנות ראשית 

למדינה שזה עתה נולדה. רב שהכיר וידע בתחומי האקדמיה 

ושצאצאיו מצאו את מקומם בשורות הראשונות של העשייה הישראלית (מכירים אותם?). 

מה באוצרכם על האיש? (יישובים, מוסדות וגם צאצאים).

בדרך האתרים - מס' 35

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                                 

ובחודש מנחם-אב, בהילוך אחורה, נפטר לפני 101 שנים, 

הרב שהוסמך לרבנות בהיותו בר-מצווה, ושימש ככזה, וביותר מזה, 

בירושלים לאורך רוב המאה התשע-עשרה ועד לעשור הראשון של המאה העשרים. 

על אף עקשותם והתנכלותם של חוגים, שיורשיהם עושים את 

מה שהם עושים עד ימינו אלה ממש. שכונה יש בירושלים על שמו. 

התכירום? שמו הפרטי הוא כשם הבן שנולד מכיסופי האישה המתפללת בשילה.

ובחודש תמוז, וזה לא היה לפני זמן רב, נפטר רב נערץ ונמרץ, 

שהספיק גם הוא להכיר את העולם האקדמי, ואת צורת חשיבתו, בהיותו בפריס (מה שמו?). 

הכוח שהניע את קהל חסידיו לעשייה יהודית חסרת תקדים בכל רחבי העולם. 

יישוב גדול בארץ (היכן?) נושא את שם תנועתו 

ומוסדות רבים ושונים, בארץ ובגולה, הם תוצריה.

לפני כמאה שנים היו שחשבו עלי כמקלט בטוח ליהודים נרדפים; 

לפני 35 שנה הוטסו אליי חטופים יהודים. הם נפדו בעזרת צה"ל משמים. 

זה קרה בחודש תמוז. מי זוכר??

בי"א בתמוז תרפ"א (1921) נולדתי בקהילה יהודית גדולה וחשובה (מי הקהילה?)

החלטתי לעלות, ועליתי בהיותי בת 18. חזרתי לקהילתי שהייתה במצוקה על מנת לסייע. 

נתפסתי ובעיניים פקוחות ניצבתי מול כיתת היורים בי. 

וכך סיימתי 23 שנות חיים שחוט של שירה רקום בהן. 

מי אני? והיכן היישוב המשמר את שמי ואת סיפור חיי ומה מייחד אותו?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 33
רצי המרתון - הרצים בסוסים רוכבי הרכש, האחשתרנים - בני, הרמכים.  .1

מסכת ר"ה כב ע"ב - בראשונה היו משיאים משואות משקלקלו הבייתוסים התקינו שיהיו שלוחין   .2

יוצאים.

בחרס מספר 4 נכתב כי אל (על) משואות לכיש אנחנו שומרים... כי לא נראה את עזקה. הנביא ירמיהו   .3

לד, ו כתוב: ...מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה הנותרות אל לכיש ואל עזקה כי הנה 

נשארו בערי יהודה ערי מבצר.

היישובים 1. הודיות; 2. הודיה; 3. נבטים.  .4

ערי מסכנות פיתום ורעמסס - המשכן בירושלים.  .5

ירושלים - במכתבים של תל-אלעמרנה היו מכתבים ממלך ירושלים שביקש את עזרת מלך מצרים   .6

ששמו היה עבדי חיבה.

העיר בית שאן - מצבה אחת מזכירה את סתי הראשון ובנו רעמסס. מצבה שנייה מזכירה את היותה   .7

של בית שאן חשובה מבחינה אסטרטגית ונציב מצרי יושב שם.

חברון - נבנתה שבע שנים לפני צוען מצרים (דברים יג, כב).  .8

ככר הירדן - כי כלה משקה לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן ה' כארץ מצרים (בראשית יג, י).  .9

ידי השלטונות  והוחרמה על  בין השנים 1938-1936  נבנתה  והיא  יהודי ממצרים  - סוחר  וילה אגיון   .10

הבריטיים. תוכננה על ידי האדריכל ריכרד קאופמן ונבנתה עבור משפחת אגיון לידי ואדוארד. שכן בו 

הגנרל הבריטי ברק, שכנו בו שרי החוץ גודלה מאיר ואבא אבן וגם ראשי הממשלה מנחם בגין ויצחק 

שמיר.

הזוכה בחידון "בדרך האתרים" מס' 33
אשר חדד - לוד
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חומר עיוני למדריכה

1. "והראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו" / ד"ר אברהם גוטליב

הכמיהה לבניין בית המקדש, נמצאת אצלנו בני ישראל עמוק עמוק בתוך הלב, בתוך הרגש. הכמיהה היא 

יום-יומית במחשבה ובתפילה שיסודה "נבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו". עלינו לרצות ולשאוף 

לבנייתו מחדש של בית המקדש ולהיות ערוכים לכך רוחנית.

במוסף  העמידה  תפילת  במרכז  מופיע  המקדש,  בית  לבניין  מצידנו  והשאיפה  הכמיהה  של  מיוחד  היבט 

לשלוש רגלים:

"אלוהינו ואלוהי אבותינו מלך רחמן רחם עלינו טוב ומטיב הדרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך, בנה 
ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו...

ואלוהי אבותינו. אנו מבקשים מה' שירחם  ה' אלוהינו  זעקה מכל הלב אל  לפנינו תפילה שהיא למעשה 

עלינו ובמיוחד בהיותו מלך רחמן שהוא טוב ומטיב שדורש בטובתינו. אנו פונים אליו בבקשה שישוב אלינו 

ברחמיו המרובים בזכות אבותינו שעשו רצונו כראוי. מהי תכלית הבקשה: שיבנה את ביתו בית המקדש 

כפי שהיה בעבר, דהיינו: שיעמיד מחדש את מקדשו - הבניין ששורה בו הקדושה. כך, שנזכה לראות בבניינו 

ולשמוח בתיקונו - העמדתו מחדש. לשם כך, עלינו להיות ראויים לכך מעשית בהתנהגות מוסרית-ערכית 

ראויה. עלינו לתקן ולשפר את המידות ולשבור את המידות הרעות. להציג התנהגות טובה מתוך מידות 

טובות, דרך ארץ ויראת שמים. זו בקשתנו מה' שיראה לנו את בניינו מתוך שאנו ראויים לו מעשית, כך 

שנוכל לשמוח בתיקונו מחדש ולהוקיר ולהכיר את הטוב שנעשה לנו. כלומר, הבניין והתיקון, באופן סימלי-

רעיוני, מתייחס אלינו בני האדם שנבנה את עצמנו ונתקן מידותינו מבחינה חינוכית-ערכית.

ההכנות הפיזיות ובמיוחד הרוחניות מצידנו, יאפשרו את תיפעולו התקין של הבית - בית המקדש - מקור 

הקדושה, שם שורה השכינה, כפי שנאמר שם בהמשך התפילה:

"והשב כהנים לעבודתם ולוים לשירם ולזמרם והשב ישראל לנוויהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו ככתוב 
בתורתך, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך, במקום אשר יבחר. בחג המצות ובחג השבועות, ובחג הסוכות. ולא 

יראה את פני ה' ריקם, איש כמתנת ידו כברת ה' אלוהיך אשר נתן לך".

לשירם  והלויים  לעבודתם,  ישובו  בעבר: הכהנים  כפי שהיו  ישובו אי"ה לתקנתם  בבית המקדש,  החיים 

כפי שנאמר  הרגלים  בשלושת  לרגל  לעלות  נוכל  בארץ-ישראל.  למקומו  ישוב  ישראל  עם  ולזמרם, כאשר 

החגים   - הרגלים  בשלושת  למקדש  לבוא  הזכרים  ישראל  בני  בציווי   - טז)  טז,  (דברים  ראה  בפרשת 

מדאורייתא - מן התורה: סוכות, פסח ושבועות, תוך הדגשה: במקום אשר יבחר בו יוקם בית הבחירה - 
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בית המקדש שהוא ממוקם וגם שנוכל להיות ראויים לזכות לראות בבנייתו אי"ה.  ההגעה לבית המקדש 

בעלייה לרגל מהווה למעשה ראיית פני ה' - גילוי השכינה, והמעמד מחייב, לכן לא באים בידיים ריקות 

אלא איש כמתנת ידו - עד כמה שידו משגת כפי שבירכו ה'. הנתינה היא מידה ערכית וחשובה מצד האדם 

שמרגיש נותן ומעניק משהו למישהו כהוקרה, ובמיוחד כאשר הנתינה היא כלפי שמיא - אל השמים - אל 

ה' יתברך, בהבאת קורבן. הקורבן מכפר על הנפש וגם מלמד את האדם להעניק לשני ולבצע את הנתינה 

מכל הלב כלפי הזולת.

תיקון המידות ושיפורן טוב וכדאי תמיד ובמיוחד בימי המצרים ששיאן בתשעה באב, בו נחרב הבית של 

כולנו פיזית ורחנית. עובדה היא כפי שנאמר במדרש שיר השירים רבה (מהדורת ורשא א, סג):

"אף על פי שחרב בית המקדש לא בטלו שלוש רגלים בשנה".

זה המקור לאופטימיות שבאמונה שנזכה אי"ה במהרה בימינו להתממשות והראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו, 

מן ההיבט של אהבת חינם אמיתית מכל הלב. כל זה כנגד שנאת חינם ההורסת כל חלקה טובה בעם ישראל 

ומבוטלים במסגרת החומרית-הגשמית של  דברים בטלים  על  חינם  לחורבן הבית השני. שנאת  שהביאה 

הבלי העולם הזה. יש לציין, שכל שנאה גם אם יש לכך סיבה, היא לחינם. השנאה הבאה לידי ביטוי יסודי 

בכעס לא פותרת דבר, היא רק מזיקה. אש המחלוקת, הוא דבר שלילי שיש לכבותו ולדכאו ככל האפשר 

וכמה שיותר מהר ובמיוחד כשמדובר בשלום בין הבריות במסגרת השאיפה לאחדות עם ישראל. עוון בני 

ישראל בימי הבית השני היה חמור יותר מאשר בימי הבית הראשון, שהרי לאחר חורבן הבית הראשון, 

הוקם הבית השני. כפי שנאמר במסכת יומא, בבלי ד, ט ע"א ובירושלמי פרק א, הלכה א, בימי בית ראשון, 

היו בני ישראל נגועים בשלושת האיסורים הגדולים: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואילו בימי 

בית שני כבר לא עסקו בשלושת האיסורים כללו אלא בשנאת חינם. כאן המקום להדגיש שבירושלמי מופיע 

נתון החסר בבלי בהגדרת העוון של בני ישראל בימי בית שני: 

"שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חינם".

הירושלמי אומר ישירות מבלי לחשוש: הסיבה העיקרית לשנאת חינם היא אהבת הממון-תאוות הבצע. 

בשני התלמודים מודגש שבימי בית שני חל שיפור התנהגותי ערכי לאין ערוך: בני ישראל הקפידו לעסוק 

בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, אבל חטאו בשנאת חינם. מהי אותה שנאת חינם? הבבלי משאיר זאת 

לדעת  נפש. אולם  פיקוח  קיומית במצב של  ללא הצדקה  כל שנאה שהיא  הווי אומר:  ביאור.  ללא  פתוח 

הירושלמי, מדובר באהבת ממון שהיא פוגעת בנקל בכל אדם שהוא אם לא נזהר בזה כראוי. האדם מטבע 

ברייתו, נתון הוא לרגשות, סערת רגשות ויצרים ונוטר להתפתות לממון כהבל מהבלי העולם הזה. לא בכדי 

בלשון חז"ל כסף זה דמים. שלעיתים הכסף מושג ב"דמים" מרובים - במאמץ רב בלשון מושאלת. ולעיתים 

הממון גורם לשפיכות דמים. רמז לכך, מוצאים בדברי האמורא הבבלי במסכת גיטין (נה, ע"ב, נו, ע"א). 

כמעשה קמצא ובר קמצא ועוד.

תאוות הממון, עלולה להביא את האדם לגנוב או לקבל שוחד. וכבר ראינו מאז ומעולם בתולדות האנושות 

שרבים וטובים לכאורה, בעלי מעמד גבוה בציבור נהפכו לעברייני צווארון לבן שהם לעיתים, מושחתים 

נגיעה  לו שתהיה  יט), מדגישה ששופט אסור  טז,  (דברים  יותר מאחרים. התורה בפרשת שופטים  הרבה 

כלשהי לטובת הנאשם. הוא חייב להיות אובייקטיבי ולא סובייטיבי כדי לשפוט משפט צדק:
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"לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים".

אבוי! מה כוחו של שוחד - לעוור עיני פיקחים ולסלף דברי צדיקים עד כדי אמירה בשמם שמותר לקחת 

היותו  מעצם  האדם  ותפקידו.  מעמדו  חשובים  ולא  מטבעו,  האדם  הוא  כך  קיומי-בסיסי?!  לצורך  שוחד 

אדם, עליו להיזהר ביותר מהגשמיות-מהחומריות הטומנות בחובן פיתויי שווא רבים.

(א, ב) המשמשת כהפטרת שבת  "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי", אומר ישעיהו בן אמוץ בנבואתו 

חזון - חזון ישעיה בן אמוץ, בשבת השיא של ימי בין המצרים לפני תענית תשעה באב. הוא ממשיך ואומר, 

שדווקא האדם שמבין מתנכר לעיתים לאדונו הרוצה בטובתו, בעוד שבעלי החיים מכירים ומוקירים את 

בעליהם (שם, ג):

"ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

ובהמשך מקונן הנביא כיצד הקרייה הנאמנה נהפכה לפורצת גדר (שם, כא-כג):

"איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי [=מלאת] משפט צדק ילין [ישרור] בה ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים [=פסולת של 
מתכת נטולת ערך. סבאך [=יינך] מהול במים. שריך שוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב 

אלנה לא יבוא אליהם.

לדאבונינו, התופעה הזו קיימת עד לימינו כולל, חוסר אכפתיות מהזולת. האדם הממוצע לא מעריך את 

מה שיש לו ומודה לה' על כך. שלא כפי שטוען בצדק רב התנא רבי שמעון בן זומא מהדור השלישי לתנאים 

בתחילת המאה השנייה לספירה, בתחילת מסכת אבות פרקי אבות:

"איזהו עשיר השמח בחלקו".

זה אדם שיודע ליהנות ממה שיש לו ולהוקיר ולהכיר לה' טובה ולשלוחיו עלי אדמות. מכאן הדרך לאהבת 

חינם לקראת בניית הבית מקור הקדושה בעתיד כאשר האדם מתנהג כראוי וכיאות, להתגשמות והראנו 

בבניינו ושמחנו בתיקונו.



20

2. "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" / ליקט שמעון בן יוסף
המוטו של המאמין, שהכל בא עלינו מפני חטאינו, חשבון הנפש ותיקון המידות, תנאי לגאולה "וכל 

רודפי-י'ה (המבקשים את ה') ומצאוהו, גם בימי המצרים... מקימי מעפר...

מעשה באחד מתלמידי "המגיד" הגדול, שהתעמק בלימודיו וחידש חידושים, בא לרבו לספר. דפק 

בדלת וחיכה למענה. שאל הרב: מי שם? ענה הבחור - אני! - לא פתח. שוב שאל מי שם? ענה אני! לא פתח, 

מי זה אני? ענה: שלמה זלמן. אז פתח רבו, הכניסו וישבו לצלול בים התלמוד. בסיום הלימוד, לחץ המגיד 

יד תלמידו ואמר: אני זקן וחלש, קשה לי טלטול הדרך, הוזמנתי לברית מילה בעיירה הסמוכה. האמן לי, 

אפילו במרכבה קשה לי - אשמח אם תלך במקומי, אך בתנאי שלא תספר לאיש שאתה לומד אצלי, אל 

תזכיר שמך, גם אם יטרידו אותך שמור על שתיקה! ברכה והצלחה.

הבחור שמר הכול בסוד, מחשבות הטרידו אותו למה שלח אותו דווקא? אפשר לראות, אליהו! אך 

כאשר אפגוש בו, ישאלוני מי זה? ומי אני? ומקומי? שזכיתי לדבר עם אליהו - כמובן לא אספר! 

השכים לטבול במקווה ולהתכונן למפגש הנעלה. בדרך ירד גשם זלעפות והוא נרטב ונתלכלך כהוגן. 

כשנכנס לברית ניכרו בו סימני הדרך, מיד קדמוהו בעלי השמחה כי מצווה גדולה לארח עניים ואביונים 

- סגולה לאריכות ימים... שלמה זלמן ראשו לא בסעודה כלל, אלא בחיפוש אחר אליהו... לכך הגיע. הוא 

מתבונן לצדדים בלי הרף - ובני המשפחה ראו בו חשוד או גנב! בעל הברית החשדן מטבעו נכנס למטבח 

לספור כפות הכסף והנה חסר... החשד נפל על הבחור המוזר. היכוהו נמרצות והוא שותק. רק צועק לא אני! 

לא אני! בינתיים נמצאו הכפות אצל המשרתת. החשד לחינם, אך הוא יצא חבול ואומלל.

חזר לישיבה לרבו המגיד וסיפר הבזיונות והיסורין, גם את אליהו לא ראה. ולמה לא אמרת כי לא 

גנבת? שאל רבו. צעקתי לא אני! לא אני! השיב המגיד - אמש דפקת בביתי, שאלתי מי שם? ענית אני!

אתה רוצה לזכות לגילוי אליהו,כשאתה אומר אני! מי אתה? אני יש רק אחד - "אני ה' אלוקיכם".  

מי שאומר אני גאה! ולא יזכה.

צריך לקבל מכות עד שתצעק לא אני! לא אני! כך אפשר לזכות לגילוי אליהו. 

לימים זכה! "שמחנו כימות עניתנו".

3. טו באב 
במסכת תענית מצינו: "אמר רבן שמעון בן-גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב וכיום 

הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בבגדי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו, ובנות ירושלים 

אומרות:  היו  מיוחסות   - אומרות?  היו  ומה  לשם.  נפנה  אישה  לו  שאין  ומי  בכרמים  ומחוללות  יוצאות 

בחור,שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניים בנוי - תן עיניים במשפחה, לפי שאין האישה 

אלא לבנים. יפיפיות שבהן היו אומרות - תנו עיניים ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מכוערות שבהן היו 

בו  יום שנוהגים  ובלבד שתעטרנו בזהובים." חמישה-עשר באב הוא  - קחו מקחכם לשם שמים  אומרות 

מקצת יום טוב ויום של שמחה, וכנראה בכך המשיכו את המסורת שהייתה קיימת בתקופת השופטים לחוג 

את חג המחולות בשילה.
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לכאורה עניין חטיפת הנשים מאוד תמוה, ואכן נשאלה השאלה - האם היה המנהג הזה טוב בעיני חכמים 

שיחטפו איש את אשתו? ודומה חלילה - כאילו היו בנות ישראל הפקר! על כך ישנה גרסה הסוברת שכל 

מי שידו מגעת להשיא בתו לא היה שולח אותה לשם, אם הייתה קטנה ממילא לא תהא תועלת בחטיפתה 

שכן היא אינה מקודשת בלי דעת אביה, ואם יתיר לה לצאת, יזהיר אותה באלפי אזהרות שלא להתקדש 

אלא לבחור המתאים וההגון לה. אלא המנהג היה מיועד עבור אותן בנות שיד אביהן אינה משגת להשיאן, 

וכדי שחלילה לא תשבנה בביתן עד שילבין שער ראשן קבעו את המנהג. מכאן נבין מדוע זוגות רבים רוצים 

להינשא דווקא ביום זה - טו באב - כי זה יום של שידוכים.

בתרגום איכה מכונה החג בשם חג הבתולות - טו באב הוא ארבעים יום עד תחילת בריאת העולם שחל ב-כה 

באלול - ויש אומרים שאלה הם ה-40 יום שבהם מכריזים למעלה על פלוני לפלונית.

אחת הסגולות המקובלות למעוכבי שידוך וזיווג מובאת בשם רבי מנדל מרימינוב והיא שיש להדליק נר 

נשמה במשך 40 יום - כי "נר ה' נשמת אדם", כנגד 40 יום שהוכרז בשמים טרם לידתו "בת פלוני לבן פלוני". 

ויש לקרוא פרק בתהילים, רצוי מתוך תהילים של החיד"א הערוך לפי אותיות הא"ב, פרק המתאים לשמו 

של האדם.

וטו באב שווה לאותיות י-ה - אותיות שם ה' הנמצאות במילים איש ואישה - איש ואישה - מכאן שיש לחפש 

את האיש או האישה ביום זה שכן זכו ששכינה ביניהם ושם ה' מצוי עמם.

בספרי המוסר כתוב שיום חמישה-עשר באב הוא תחילה וראש לימי הדין המתחילים מאלול - מכאן יש 

הנוהגים שאם אדם כותב איגרת לחברו מיום טו באב ואילך הוא מברך אותו בכתיבה וחתימה טובה.

ודורשי הרמזים מצאו אף רמז לכך: "חמישה-עשר באב" שווה בגימטריה 928, השווה גם ל"כתיבה וחתימה 

טובה" = 928.

ייתן ה' ונדע אך ורק שמחה בעמנו ובארצנו ובשורות טובות.

על פי אסתר וסרלאוף
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מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב

�  לצום יז בתמוז ושאר הצומות (חוץ מט באב ויום הכיפורים) מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

�  מקילים לגבי חולים (ראה קיצור שו"ע, מקור חיים פרק כד ושו"ע או"ח ס' תקמט-תקסט).

�  ימי בין המיצרים - שלושת השבועות:

אין עורכים שמחות בימים אלו. א.  

נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו פרט לשבת. ב.  

לכן:

אין מחדשים בגדים, אין אוכלים פרי חדש, נוהגים שלא להסתפר.

�  תשעת הימים - מ-א באב עד ט באב.

נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין. א.  

נוהגים לא לכבס. ב.  

יש המחמירים רק מהשבוע שחל בו ט באב זהו מנהג עדות המזרח.

�  ערב תשעה באב

לאחר חצות יש הנוהגים לא ללמוד  תורה.

אין אוכלים שני תבשילים: בסעודה המפסקת.

�  ט באב - חמישה עינויים

1) צום מערב עד ערב 2) אסור ברחיצה 3) אסור בסיכה 4) אסור בנעילת הסנדל 5) אסור בחיי אישות.

אין מניחים תפילין ואין מתעטפים בטלית בתפילת שחרית אלא בתפילת מנחה.

� י באב - ממשיכים בחלק ממנהגי האבלות עד צהרי י באב - כי עיקר השריפה הייתה ביום העשירי...                      

דינים
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צומות על החורבן

מקורותאירועי היוםשם הצום 

צום גדליה

ג תשרי

נהרג גדליהו בן אחיקם

הפסקת ריבונות יהודית בימי חורבן בית ראשון.

מלכים ב: כה: כב-כז

מלכים ב: כה: א-בסמך מלך בבל על ירושלים וצר עליה עד רדת חומותיה.י בטבת

ירמיהו נב: ד-ה

יחזקאל כד: א-ב

חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז...יז בתמוז

נשתברו הלוחות

ובוטל התמיד

והובקעה העיר

ושרף אפוסטומוס את התורה

והעמיד צלם בהיכל

מלכים ב: כה - ב-ד

ירמיהו נב: ד-ז

מסכת תענית

פרק ד

מסכת תענית כו

נגזר על אבותינו (דור המדבר) שלא ייכנסו לארץ-ישראלט באב

חרב בית המקדש הראשון על ידי הבבלים 

חרב בית המקדש השני על ידי הרומאים 

נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא

נחרשה ירושלים לאחר החורבן.

מלכים ב: כה: ח-י

דברי הימים ב: לו: יט-כ
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לוח המודעות מס' 174

תשבץ תמוז-אב / 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).

1843-) פתח-תקווה  ממייסדי   (1 במאוזן: 
מהשכונות   ,(1890) מאוזן   65 ומקים   (1936
לפני  ליפו  מחוץ  שהוקמו  הראשונות 
תל- ייסוד  שנת   (6 תל-אביב;  הקמת 

בתל-אביב                  ומורה  סופר  משורר,   (10 אביב; 
הנוער";  "שירה  השיר  מחבר   ,(1949-1899)
12) הוא הצום החמישי (זכריה ח); 13) סימן 
גבוהה;  בעל טמפרטורה   (14 כיוון;  להוראת 
 (17 ז);  א  (מלכים  למים  גדול  כלי  כיור,   (16
הלוואי!; 18) הבל; 19) ראש-העיר תל-אביב 
בשנות התשעים; 22) אחד מטעמי-המקרא; 
משקע;  של  סוג   (26 נקודות;  בין  מחבר   (25
28) משא, סבל; 29) הר ההשקפה; 30) איבר 
עמק;  נחל,   (33 השוואים;  מן   (31 ההרחה; 
החמישים  בשנות  תל-אביב  ראש-העיר   (34
 (41 שניים;   (40 קיים;   (38  ;(1985-1899)
(משלי  טוויה  כלי   (43 סוד;   (42 בבקשה; 
משורר  סופר,   (48 מראה;  דמות,   (45 לא); 
בממשלת  והתרבות  החינוך  שר  והיסטוריון, 
מדינת-ישראל  ונשיא  הראשונה  ישראל 
לילדים;  משחק   (49  ;(1974-1889) השלישי 
צמוד,   (51 ונטווה;  שנגזז  כבשים  שיער   (50
קשור; 52) חלק ממערכת העיכול; 53) חטיבה 
צה"לית, לחמה במלחמת-השחרור בעיר תל-

 (56 הרמה;  של  סוג   (55 ובסביבתה;  אביב 
מחילה על זכות; 58) הזמן שיבוא; 60) מלכה 
הראשון של ממלכת ישראל, עשה פסלי עגל-

 (63 יא-יד);  א  (מלכים  ובדן  בבית-אל  הזהב 
צייר ישראלי (1947-1893), חתן פרס ישראל 
ברחוב  בביתו  הוקם  לזכרו  מוזיאון   ,(1973)
בתל- שכונה   (65 בתל-אביב;   14 ביאליק 

 (68 מאוזן;   2 על-ידי  ב-1890  הוקמה  אביב, 
חוזה  ברית,   (71 החושים;  אחד   (70 שליח; 
 (76 עוף-מים;    (75 ציבור;    (74 התקשרות; 

חלון.

במאונך: 1) חיה גדולה ומסורבלת; 3) ראשי-תיבות של ראשי-תיבות; 4) חכם שעמד בראש הסנהדרין (משנה תורה, סנהדרין, א, 
 (9 איש-שיבה;   (8 כז);  ב  (דברי-הימים  חזון   (7 עולם   (6 הכתוב;  בנגינת  כעזר  גם  משמש  התנ"ך,  של  קדום  פיסוק  סימן   (5 ג-ד); 
סוף; 11) אשפה, דבר מאוס (איכה ג); 13) יום מולד הלבנה (הפטרת פרשת דברים); 15) שלל (הפטרת פרשת עקב); 18) עיר-לויים 
בנחלת שבט דן (יהושע כא); 19) נדבן ונכבד יהודי אנגלי, ביקר בארץ-ישראל שבע פעמים ותרם לארבע ערי-הקודש, נפטר ב-טז באב 
תרמ"ה; 20) קרס; 21) גבעה מלאכותית; 23) בית-הבליעה; 24) שר האוצר הראשון של מדינת ישראל (1952-1891), הרחוב הראשי 
של הקריה בתל-אביב נקרא על-שמו; 26) השיער שעל השפה העליונה; 27) לוקח בסתר; 30) הגיית כל אות ואות; 32) פרי המכיל 
יותר מזרע אחד; 35) מצבת-זיכרון; 36) שייך לכלל העם (כ"מ); 37) מילת-צער; 39) משפחה נכבדה בתולדות תל-אביב: הסב, אהרן 
(1920-1840), ממייסדי שכונת נווה-צדק, הבן, יוסף אליהו (1934-1870), מן המייסדים הראשונים של העיר תל-אביב, הנכד, משה 
(1968-1892), היה ראש-העיר של תל-אביב למספר שבועות (1936); 42) כחישות; 44) מחבר "ספר התודעה" העוסק במועדי ישראל 
סגן  על-שם  נקרא  בתל-אביב,  נמל-תעופה   (48 לאחוריו;  זז  נסוג,   (47 תת-חימושים;  של  רב  מספר  המכיל  טיל   (46  ;(1976-1912)
ראש-העיר תל-אביב ומחלוצי הטייס העברי בארץ-ישראל (1940-1894); 53) אגם בצפון איטליה; 54) חותן משה; 57) עיר קדומה 
בארץ, נכבשה בידי יהושע (יהושע יב); 59) מסכת תלמודית בסדר מועד; 61) לשם הוגלה צדקיהו מלך יהודה, שם נשחטו בניו לעיניו 
ולאחר מכן עיוורו אותו (ירמיה לט); 62) אחד הסדרים בשישה סדרי משנה; 64) סמל השלום; 66) אחת מארבע מיתות בית-דין 
(מסכת סנהדרין פרק ז); 67) חלק בפנים, הכוהנים מקבלים אותו כמתנת כהונה (פרשת שופטים); 68) ריקבון; 69) כוח; 72) נוגש; 

73) בליטה גיאוגרפית.

ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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א. ימי בין המצרים

1. חידון בין המצרים
א

(איכה) � מגילה שקוראים בה בתשעה באב.   

(אכילה) � אחד מהאיסורים החלים בצום. 

(אב) � החודש בו חרב בית-המקדש. 

ב

� האיש שבגללו חרבה ירושלים - על פי האגדה.     (בר-קמצא)

� התקופה שבין שבעה-עשר בתמוז לתשעה באב.     (בין המצרים)

� בשבת כן נאכל ובשאר תשעת הימים לא נאכל.     (בשר)

ג

(גילוח)  � אחד האיסורים הנהוגים בימי בין המצרים.  

(גאולה) � אנו מצפים שהמשיח יבוא ותבוא ה__________. 

(גלות) � לאחר החורבן עם ישראל יצא ל_____________. 

ד

(דוד) � מזרעו יבוא ויגאלנו.  

(דביר) � כינוי לקודש הקודשים.  

� נבוכדנצר בא לעיר, חנה סביב ירושלים ובנה תל עפר, שבאמצעותו עלו לחומה. 

(דייק)        איך נקרא תל העפר?  

ה

(הובקעה) � יז בתמוז ____________ חומת ירושלים.  

(הר הבית) � כינוי למקום המקדש.   

(הכותל המערבי) � שריד בית-המקדש.   

ז

(זוכה) � "כל המתאבל על ירושלים _______ לראות בשמחתה".   

(זכר לחורבן) � החתן שובר כוס בחתונה ________.   

(זכריה) � הנביא שהבטיח שהצומות יהפכו לששון ולשמחה.  

פעולות
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ח

(חתונה) � מארבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב נוהגים שלא לערוך ______ .   

(החומה) � הקיפה את ירושלים והובקעה בשבעה עשר בתמוז.   

(חזון) � הכינוי לשבת שלפני תשעה באב - על שום הקריאה בהפטרה בישעיהו.  

ט

(ט באב) צום החמישי.  

(טלית) לא מתעטפים בה בבוקר בתשעה באב אלא בתפילת מנחה. 

(טיטוס) המצביא הרומאי שהחריב את בית-המקדש. 

י

(יז בתמוז) � צום הרביעי.   

(ירמיהו) � הנביא שכתב את מגילת איכה.  

גדול החכמים בתקופת החורבן שביקש מהקיסר את יבנה וחכמיה. (רבן יוחנן בן זכאי)

כ

(כביסה) � מכונה שלא נהוג להפעילה בתשעת הימים.   

(כוס) � אותה שובר החתן כזכר לחורבן.   

(כוהנים) � הם ישובו לעבודתם כשייבנה המקדש.   

ל

(לימוד תורה - כי דברי תורה משמחים את הלב) � אסור בתשעה באב.   

השלם - מי שלא ראה בניין המקדש ____________________________. (לא ראה בניין נאה מעולם).  �

(לוויים) � בתשעה באב פסקה שירתם.   

מ 

(מגילה) � אחת מחמש שקוראים בתשעה באב.  

(מנחה) � התפילה בה מניחים תפילין בתשעה באב.  

(ממעיטין בשמחה) "משנכנס אב ________".     �

נ

� בתשעה באב אין נועלים _____________  (נעלי עור)

(נחמו) � כינוי לשבת שלאחר תשעה באב על שום ההפטרה שקוראים בה.  

(נבוכדנצר) � המלך שהחריב את בית-המקדש הראשון.  

ס

(סעודה מפסקת) � כינוי לארוחה שלפני הצום.  

(ספסלים) � בתשעה באב נוהגים להופכם בבית-הכנסת.  
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(סנהדרין) � כינוי למועצת זקני העם ולבית הדין הגדול בישראל בימי הבית השני.  

ע

(ר' עקיבא) � החכם שאמר "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה".  

(עור) � מאיזה חומר אסור לנעול נעליים בתשעה באב?  

(עיר הקודש) � בנה ירושלים ___________ במהרה בימינו".  

פ

� בליל תשעה באב נוהגים להסירה מארון הקודש. (פרוכת)

(פרי חדש) � לא אוכלים בתשעת הימים ולא מברכים שהחיינו על __________.  

(פורענות - דפורענותא) � שלוש הפטרות הנקראות בשבתות שלושת השבועות עוסקות בה.  

צ

(צום) � יום בו לא אוכלים ולא שותים.  

(ציון) � כינוי נוסף לירושלים.  

(צר) � מילה נרדפת לאויב.  

ק

(קמצא) � מי האיש ששמו קשור בחורבן ירושלים - על פי האגדה?  

(קינות) � נהוג לאומרן בתשעה באב בנוסף לתפילות.  

(קורבנות) � בטלו עם חורבן בית-המקדש.  

ר

(רחיצה) � לתענוג אסורה בין בחמין בין בצונן.   

(רומי) � אימפריה ששלטה על ישראל בימי בית שני.  

(רבתי) � מגילת איכה פותחת בפסוק: "איכה ישבה בדד העיר _____ עם".  

ש

(שתייה) � אחד האיסורים החלים בצום.  

(שלושת השבועות) � הכינוי לתקופה שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב.  

� מדוע חרב בית-המקדש השני למרות שעסקו בתורה, מצוות וגמילות חסדים?  (שנאת חינם)

ת

(תענית) � מילה נרדפת לצום.  

(תשעת הימים) � כינוי לתקופה שמראש חודש אב ועד תשעה בו.  

(תפילין) � בימי חול מניחים בבוקר ובתשעה באב במנחה.  
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2. תפילה
מטרות:

הבהרת רגשות אנושיים ומשמעותם האישית. הבנת הקשר בין הבעת משאלה והדרכים להגשמתה.

למשתתפים:

היזכרו במשאלה שביקשתם בלב במצבים הבאים:

לפני יום הולדת.  �

לפני היום הראשון ללימודים.  �

� כשהייתם חולים.

� כשמישהו קרוב אליכם נפרד מכם לזמן ממושך.

בזוגות:

� ספרו זה לזה זיכרון של משאלה אחת.

ביחידות:

� כתבו "מכתב לאלוהים", ובקשו משאלה אחת.

� למנחה: אסוף את המכתבים והדבק אותם על גיליון גדול. קרא את השיר: "תפילה".

תפילה / מרים ילן שטקליס
שלום עליך ד׳

אני דני

אתה זוכר אותי בוודאי.

הלא אתה זוכר

כל כלבלב עיוור

וכל יתוש על הקיר

הנך מכיר.

ואנ י דני -

מחר בן שמונה וחצי.

אינני רוצה עט נובע.

אינני רוצה כדורגל.

ואף לא אופניים.

ד׳ שבשמיים,

רוצה אני דבר אחד,

ורק הדבר הזה בלבד.

עשני, ד׳, עשני בן ליל

עשני גיבור חיל!

גיבור בלי חת

לבלי פחד,

חרבי בימיני מנצחת!

כמו מתתיהו עשני,

כיהודה המכבי עשני,

למדני ד׳, למדני

להיות גיבור.
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למנחה:

שאלות לדיון בקבוצה:

ממה פוחד דני?  .1

מה זה "גיבור" בעיני דני? בעיניכם?  .2

איך אפשר ללמוד להיות "גיבור"?  .3

דני חושב שהחרב תיתן לו אומץ.  .4

� מה נותן לכם אומץ?

� מתי אתם זקוקים לאומץ?

לסיכום: ניתן לערוך שיחה על פחד ואומץ וכיצד הם מתקשרים לחיינו.

3. השלווים
כדאי לספר לחניכים את הסיפור הבא:

השלווים
לפני יובלות ושנים היתה להקה גדולה של יותר מאלף שלווים (מין עוף, רבים של שליו) באחת מיערותיה של הודו. חייהם יכלו 

להיות מאושרים, לולא פחדם מפני הצייד, המתנכל להם תמיד. הצייד הזה ידע להחקות את קול צפצוף השליו, וכשהם הלכו 

לכיוון הקול, זרק הצייד רשת גדולה עליהם, הכניסם לסלו והביאם לשוק למכירה. בין השלווים היה אחד חכם מאוד, והוא 

אמר: אחים, יש לי תכנית טובה. בפעם הבאה, כשהצייד יזרוק עלינו את רשתו, יוציא כל אחד מאתנו את ראשו דרך אחד מן 

החורים שברשת, נרים אותה כולנו יחד ונעוף משם, כשנתרחק מן הצייד נפיל את הרשת על אטד ואז ייקל לנו לצאת מתחתה.

כולם הסכימו לתכנית זאת, ולמחרת היום, כאשר השליך הצייד עליהם את רשתו, הרימו אותה כל העופות ביחד באותה דרך 

שלימד אותם השליו החכם. הם עפו למקום רחוק, הטילו את הרשת על אחד האטדים ונמלטו. הצייד חיפש זמן רב עד 

שמצא את רשתו, ואחר כך עבד שעה ארוכה עד שהצליח לשחרר את הרשת מן האטד. בינתיים החשיך והוא חזר הביתה.

כך היה הדבר ימים רבים, והצייד כמעט ונואש ממלאכתו. אך באחד הימים קרה ששליו אחד דרך בטעות על ראשו של 

שליו אחר, כשהוא ירד אל הקרקע. מי זה דרך על ראשי? שאל השליו בכעס. אל 

תכעס עלי, אמר השליו השני. הדבר קרה לי בלי כוונה. אבל השליו האחר כעס 

ורגז וטען טענות מטענות שונות, עד שאמר: כשהצייד בא אלינו, הרמתי אני את כל 

כובד הרשת ומשכתי אותה למעלה, אתה לא עזרת בכלל!

על כך הגיבו אחדים מן השלווים האחרים, עד שהתערבו כולם במריבה והאוויר 

היה מלא צפצופי צעקות. בו ברגע התקרב הצייד וזרק עליהם את רשתו. השלווים 

לא  הצייד  בהאשמותיהם.  בצעקותיהם  המשיכו  אלא  לזה  זה  הפעם  עזרו  לא 

התעצל, תפסם אחד אחד והכניסם לסלו.

מתוך: "ריקרדו של שיווה", ספר סיפורים הודיים
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שאלות:

איך הצליחו השלווים להינצל מן הצייד?  �

מדוע הפסידו אחר כך?  �

הביאו מילים ומושגים שמתארים את סיבת ההצלחה - ידידות, אחווה, שיתוף פעולה...  �

מילים ומושגים המתארים את ההפך - כעס, חוסר אמון, חוסר פעילות משותפת...   

� הסיפור הוא משל. מהו הנמשל?

קשרו את הנמשל לתקופה שאנו נמצאים בה (בין המיצרים).  

לסיום

הלל הזקן לימד אותנו "הווה מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום..." (אבות פ"א, מ"ב).

� המוכרים לכם מאמרים נוספים מדברי חז"ל המעודדים את השלום?

4. על דברים שבלב
אמנם הקייטנה - פירושה להתפרק ולהשתולל

אך זוהי גם הזדמנות נהדרת - שינוי לחולל...

אתה המדריך ותפקידך לחנך,

להקשיב כשצריך וגם לחייך.

נצלו את הזמן לתת קצת מכל דבר:

השתוללות ומשחקים אך גם "להעמיק" מותר!

לפניכם מובא קובץ של רעיונות -

איך אל נפשו של הילד לפנות?...

דרך ההפעלה בפעולה הבאה כדלהלן: הקריאו את השיר, הסיפור לילדים:

לאחר מכן נהלו שיחה קצרה עם החניכים: מה הם הבינו? מה משמעות השיר?  �

קשרו את השיר לחיי היום-יום.  �

� פעולה יכולה לשמש כפעולת היכרות מעמיקה שרצוי לעשותה בשלב מאוחר יותר של הקייטנה.

פחד

כולנו פוחדים מכל מיני דברים - ג'וקים, מפלצות ושאר יצורים.

בנוסף להפעלה שמצורפת להלן, אפשר "להמציא" דברים רבים ונוספים.

30



31

איך מציירים מפלצת / דליה בר-אל
איך מציירים מפלצת?

ראשית, כדאי אולי לקרוא לעוד ילד

ולצייר איתו ביחד,

(אז מרגישים קצת פחות פחד)

אחר כך מתחילים...

מציירים שיניים חדות

ושיער כמו קוצים,

לשון של אש

ואישונים אדומים,

ידיים כמו גרזנים

עם ציפורניים ארוכות

שלעולם לא יוכל לבכות.

אפשרויות נוספות: לתת לחניכים לצייר (אפשר גם בזוגות) את המפלצת הכי מפחידה.

אפשר ליצור מפלצות "אישיות" או קבוצתיות מגרוטאות, להמציא להן שם וסיפור חיים, ובסוף לארגן 

תצוגה ולארח ילדים מקבוצות אחרות, שיבואו להתרשם מהמפלצות.

"חלמתי בלילה על מפלצת", סיפר עדי לאמא,

"ובבוקר, כשהתעוררתי, שמחתי שזה היה רק חלום!"

"איך נראתה המפלצת שעליה חלמת?" שאלה אמא.

עדי סיפר: 

על פי חוויה קיצית "עת לאהוב"

אחר כך, כשמסיימים את הציור,

אפשר לשים במסגרת

ולתלות על הקיר.

ובכל פעם שעוברים ליד - 

להוציא לשון ולעקם אף

ואם המפלצת מרגיזה נורא

אפשר לקשקש עליה

בצבע שחור - 

כך שלעולם לא תוכל לחזור.
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ב. פעילות בסימן 25 שנה למבצע משה

המנחה יאמר: לפניכם תמונת המדליה לציון 20 שנה למבצע משה שהוכנה על-ידי החברה הישראלית 
למדליות ולמטבעות.

1. מדרש תמונה

ו/ או

קראו את הקטע מתוך שירם של חיים אדיסה ושלמה גרוניך: "מסע לארץ ישראל". 


















התבוננו בתמונות:
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שאלות לדיון:

קראו את מילות השיר, התבוננו במדליה – כיצד מצטייר סיפור מסעם של יהודי אתיופיה לישראל?  .1

איזה מידע עולה מן השיר או מן המדליה על חייהם של יהודי אתיופיה והמסע שלהם לארץ ישראל?   .2
אילו תקוות מובעות? אילו קשיים? 

2. "חי בשני עולמות"
העדה  בני  ובוגרים  צעירים  של  דבריהם  מובאים  נספח)  (ראה  שלפניכם  בהיגדים  יאמר:  המנחה 
האתיופית המספרים על תחושותיהם, התלבטויותיהם בנוגע לזהותם, יחסם למסורת ומקומם בחברה 

הישראלית.

שלב א – אישי

המשתתפים יתחלקו לקבוצות. כל משתתף יבחר מתוך דף ההיגדים היגד אחד שמדבר אליו, מרגש 
אותו או מכעיס אותו ויוסיף תגובה או דברי המשך להיגד.

שלב ב – קבוצתי

שכתב.   התגובה  ואת  לבחירה  הנימוקים  את  שבחר,  ההיגד  את  הקבוצה  בפני  יציג  משתתף  כל 
המשתתפים יקבלו כרטיס משימה קבוצתית ויפעלו בהתאם להנחיות.

שלב ג –  במליאה 

דיווח הקבוצות על ההיגדים שנבחרו. 

שאלות לדיון:

אילו נושאים חוזרים במרבית ההיגדים שבחרו חברי הקבוצות ומדוע?  .1

עולים רבים מספרים על חוויית שינוי שמם לשם עברי עם הגעתם לארץ. מדוע,  לדעתכם, דווקא   .2
חוויה זו זכורה כמשמעותית בעיני עולים רבים? 

האם אתם מכירים אנשים ששמם שונה בעיקבות עלייתם לארץ? תנו דוגמאות.  .3
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4.  "הדילמה היא – מצד אחד אני רוצה לשמור את כל הערכים מאתיופיה, ומצד שני אני רוצה להיכנס 
לשפה של המקום. לכן אני גם וגם, מוצא את האיזון. אני יודע להסתדר, חי בשני העולמות... אני 

אתיופי בסוף שבוע, וישראלי במשך השבוע" (מדבריו של חייל, בתוך: מלכה שבתאי, הכי אחי, צ'ריקובר, 1999).

מה דעתכם על האמירה "לחיות בשני העולמות"? מהם המחירים והרווחים של בחירה זו?  

יש הטוענים כי חשוב שכל עדה או קבוצה תרבותית "תשמר" את המנהגים והמסורות שלה. לעומתם,   .5
יש הטוענים כי יצירת תרבות וחברה ישראליות משותפות מחייבת ויתור על המסורת התרבותית של 
מהם  שמות).  בילוי,  צורות  התנהגות,  נורמות  מאכלים,  חג,  מנהגי  לבוש,  שפה,  (למשל,  קבוצה  כל 

היתרונות או החסרונות של כל אחת מהגישות הללו? מה עמדתכם? 

כרטיס משימה קבוצתית

בחרו היגד אחד או שניים, שמקובלים על רוב חברי הקבוצה ומשקפים את הרגשתכם או עמדתכם כלפי 
דבריהם של בני העדה האתיופית, והתכוננו להציגם במליאה.

שאלות לדיון:

מה חידשו לכם ההיגדים שקראתם?  .1

כיצד תופסים יוצאי העדה האתיופית את זהותם האישית?   .2

איך מצטיירת החברה הישראלית הקולטת בעיני יוצאי אתיופיה?  .3

מתוך הדברים שעלו בהיגדים, אילו תהליכי קליטה והשתלבות הם ייחודיים ליוצאי אתיופיה? במה   .4
הם שונים מעליות אחרות המוכרות לכם, ובמה הם דומים להם?

שתפו את חברי הקבוצה בסיפורי עלייה שלכם או של משפחתכם. האם אתם מזהים בהם קווי דמיון   .5
לסיפורים של יוצאי אתיופיה?

נספח – היגדים

גם לכם וגם לנו מותר לחלום חלום: שיגיעו ימים בהם אתיופי יוכל להיכנס לבריכת שחייה מבלי שיגורש.     .1
(יאיר צבן, אתר האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה)

גם לעולמות שונים. להשתלב אפשר רק  יכול להתחבר  אני מאמינה שכשאדם מחובר לזהות שלו, הוא     .2
יוצאי  נוער  בני  הרבה  כך  כל  ברחוב  יש  למה  מחוק.  בא  לא  כשהוא  רק  משהו,  איתו  מביא  אדם  כאשר 
אתיופיה? כי הם לא מכירים את ההיסטוריה המפוארת שממנה באו. הם עסוקים בלחקות משהו אחר. 

(אברש מלסה, מקור ראשון, 11.9.09)

המורה חשבה שהשם הפרטי שלי הוא גטה, ולכן המליצה לי לבחור שם שמתחיל באות ג, כמו גלעד או     .3
גדעון. בחרתי בגלעד, וזה השם שליווה אותי עד סוף התיכון. לא מרדתי בשם הזה, אבל אחר כך החלטתי 
לחזור לשם הקודם, בגלל שיש לו משמעות והוא מבטא את הקשר שלי להורים ולמסורת שממנה באתי. 
ונותן את הכבוד  כשאני חוזר לשם שההורים שלי בחרו בשבילי, אני בעצם מחזק את הקשר שלי איתם 

הראוי לבחירה שלהם. (מרו גטה, מקור ראשון, 11.9.09)

חבר'ה  עם  רץ  אתה  אם  ריצה.  תחרות  כמו  זה  בשילוב.  לפעול  שצריך  מאמין  אני  שלי,  האישי  מהניסיון     .4
שרצים בקצב שלך, לא תשתפר. כדי להתקדם, עדיף לרוץ עם כאלה שקצת יותר מהירים ממך. (שם)

אצלנו זקן זה כבוד, לא נטל. כשיש בבית זקן, זה כבוד לכל המשפחה, כי יש מישהו שממנו אפשר ללמוד.     .5
מישהו שקרוב לשורשים. (שם)
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אחרי יום בארץ הוזמנו לחלוקת שמות שהיו מוכנים על גבי פתקים. כל אחד נכנס בתור ויצא עם שם חדש...    .6
יש כאלה שהסכימו. אני לא הייתי מוכנה לוותר על השם שמייצג אותי ואת המשפחה שלי שנתנה לי את 

השם. לוותר על השם זה לוותר על המשפחה ועל הזהות. (ווביט וורקו מנגיסטו, 2009)

כבר שלושים שנה אנו חיים בארץ. בעבור הישראלי אנו גוש צבע גדול אחד. מדוע לא לספור אותנו כפרטים     .7
יחידים, בעלי שם, אופי ותכונות שונות? (ידיעות נגט, גליון 53)

את  לי  השארתי  הישראלית,  החברה  של  המשחק  כללי  את  יודע  אני  אתיופי.  נשארתי  ישראלי,  לא  אני     .8
הדברים שנראים לי טובים וכדאיים מהמקורות שלי. אני יודע שתי תורות, ואני יודע להשתמש בהן, תלוי מי 

עומד מולי. (מתוך: מלכה שבתאי, הכי אחי, הוצאת צ'ריקובר)

אנחנו צריכים להילחם על המקום שלנו כאן. שילמתי מחיר יקר, התנתקתי מאתיופיה, ולא מקבלים אותי     9
כאן. הברירה שלי היא להילחם...אין דרך חזרה. (שם)

10.  אני אתיופי – הבן שלי יהיה ישראלי, אלמד אותו אמהרית בשביל לדבר עם המשפחה, שלא יהיה תקוע, 
שיהיו לו הנימוס והערכים של העדה, נאמנות, לב נקי, כבוד, יחס לאנשים, שלא יהיה חוצפן. אני רוצה 
שיכבד את ההורים ויהיה תלמיד טוב...אני אתן לו חינוך אתיופי, אבל אני יודע שהוא לא יקבל זאת... הדור 
הבא יגדל עם כל האופי הישראלי, אחנך אותם ברוח הישראלית. לדור הבא לא יהיה מבטא אתיופי. (שם)

11.  נשתלב כמו כולם, כמו התימנים, המרוקנים, תלוי בחברה הישראלית. יהודי אתיופיה יהיו מעורבבים, תוך 
שמירה על התרבות. לא ירגישו חברה אתיופית, יהיו נישואי תערובת... העדה תתערבב לגמרי, לא תישאר 

קבוצה נפרדת. בעוד עשרים-שלושים שנה לא תישאר מנטליות אתיופית. (שם)

ודווקא כאן בארץ  חיים דתי למופת.  והנהיגו אורח  נהגו בקלה כבחמורה  12.  באתיופיה שמרו על המסורת, 
הקודש הכול פרוץ והמסורת הולכת וכלה. חורה לנו על המכחישים את יהדותנו. אבא לא מבין כיצד הללו 
מעיזים להגיד לנו – אשר שמרנו במשך יותר מאלפיים שנה כשאנו נידחים בארץ זרה על מסורת לתפארת 
– שאנחנו לא יהודים... (יובל ארנון אוחנה [עורך], הגדת יציאת אתיופיה, המרכז למורשת המודיעין, משרד הביטחון, 2005) 

וכך הלאה... נפרדות בצבא,  יהיו להם מסגרות  כך  כי אחר  ליוצאי אתיופיה,  אי אפשר להקים בתי ספר    .13
ואנחנו  יהודים,  כולנו  אחרת.  הגירה  מכל  שונים  אנחנו  בהמשך...  יבוא  שהשילוב  לחשוב  גדולה  טעות  זו 

ישראלים כמו כל אחד אחר. (קסהון וונדה, ארגון יוצאי צפון אפריקה למען יהודי אתיופיה)

על פי "על סדר היום" "חי בשני העולמות", 25 שנה לעליית יהודי אתיופיה במבצע משה,

 משרד החינוך, מינהל חברה ונוער



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם
מאת אריה פלהיימר בספרו "שאל בנך ויגדך"

פרשת קרח
1.    מעשה באדם ושמו סוֵהיל

ערבי מחברון, מבני ישמעאל.       

לפרנסתו יטרח יומם וֵליל -  

אינו מזיק למדינת ישראל.  

ובאחד מימי החורף באישון ליל  

דפקו על דלתו כוחותינו, בני החיל.  

את כל בני הבית נאלצו להעיר  

לאחר כבוד הובל אל רחוב העיר.  

לא פשע האיש ולא חטא  

לארגון מחבלים ליבו לא נטה.  

נערך במקום מסדר זיהוי  

לא אשמים חיילינו, לא ָאזלת ידם  

שכן זוהי מידת אנוש, בשר ודם.    

רב שמחל על כבודו מחול  .2

גם אם מעשה זה בתסכול רב מהול  

התערבות ההשגחה גלויה לעין כל  

זוָרה לה בעין חול. ותגובת העדה - ּכְ  

בני תמותה רגילים יוצאים היו מן הכלים  

ואילו הם - להגן עלן העם במהירות משתדלים.  

 

ג. פרשיות החודש

36



פרשת חקת
"משלוש יוצא אחד"  .1

הגרלנו משכבר הימים  

מיהו האחד המיוחד   

שדברים אלו כלפיו יפים?  

יציאה למלחמה יודעים הכל  .2

כיצד היא מתחלת  

אפשר אתה כל יכול  

אולי היא משכלת  

לא כן הדבר בפלפולה של תורה  

תחילתה מלחמה  

סופה אהבה ואורה.  

פרשת בלק
"שלושה המה מיטיבי צעד  .1

וארבעה מיטיבי לכת"  

ההבדל מותנה הוא ביער  

כשוני הפריחה מן השלכת  

הראשונים פניהם להֵרַע  

הארבעה - ציווי ה' לבצע.  

"עונשים של מלקות? - חס ושלום!"  .2

כך גורסים פדגוגים של היום  

לפנים היכו תלמידים באון ובמרץ  

וההישגים היו משמעת ודרך ארץ.  

האם לא הודות למקל-חובלים  

ברייה שתקנית הוציאה מילים?  

אמנם אחת דיברה ולא הוסיפה  

אבל את בן שיחה מאוד הכסיפה.  
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פרשת פנחס
1.    ראש סוף סופי

וסוף סוף ראשי  

וישאר אך נח בתיבה.  

אות קטנה  .2 

והיא יד שלמה  

המורה לקרוא  

שאין המורה  

בתלמידו מתקנא.  

(שאלתו של מר יונתן אחיטוב מקריית שמונה)  

מטות-מסעי
מי החברים בפועל המזרחי  .1

שגולת כותרתם מפעל אזרחי  

בינוי ואיכלוס יישובים וערים  

התבססות של קבע על רכסי ההרים.  

אבל כבד במדינה  .2

הספד ואזכרה בכל פינה  

מפארים ומעריצים עבודתו.  

הכל מבכים את אבידתו.  

אך אי שם נפגשים  

בטף וגם בנשים.  

שאינם משתתפים ביגון הציבור  

בהרגשה אומנם ולא בדיבור.  

הכרת פניהם בבירור הוכיחה  

שבמצב החדש להם ניחא  

ושמזמן קיוו לזה היום  

שיביא להם פדות ושלום.  
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פרשת דברים
צאצאי הנולדים מגילוי עריות  .1

(הרמז הפעם - שתי אותיות)  

לא סבלו כמו שכנם בחשבון,  

הפעם איתם לא באו חשבון.  

מי זו הגברת  .2

ששינו לה האדרת  

(אצל שכנינו, שאינם בני עבר  

קרויה היא דווקא... על שמו של גבר)  

בשיכול אותיות - ביני ובינך מהו  

ממזרח וממערב עמים הר יקראו.  

פרשת ואתחנן
אם יעדיף יהודי את המשפט הרומי  .1

יהיה זה מעשה מצער, בהחלט לא קומי  

שהרי תורתנו קבעה באופן נחרץ  

שהמשפט העברי הוא הנערץ.  

"אשכים היום אף אקדימה  .2

לאחת מאלו השוכנות קדימה"  

מי הוא הדובר האומלל  

ומדוע מזרחה הוא פזל?  

פרשת עקב
למחישי הקץ, שסיסמתם "עכשיו"  .1

מודיעה לנו התורה: "אך שווא"  

דרושה לכם סבלנות רבה  

שאל..., חיית השדה עליך רבה.  
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לא נלאך הקורא בדברי בדים  .2

רק נציין, שגרעין חידתנו דברי בדים.  

מדוע העוסק במדבר בענייני אופנה  

לתחום אחר מיד הופנה?  

 

פרשת ראה
שתי גדות לירדן  .1

"זו שלנו זו גם כן"  

הייתכן שעבר הירדן - אחת ממדינות ערב  

מאותרת בפרשתנו ...בצד מערב?  

תיכנן יהודי לבנות לו בית  .2

פינה במגרש משמיר ושית.  

שילם כל המסים טבין ותקילין  

(ואל תהו ראש בכך מקילין!)  

מה אוכזב ידידנו זה הגבר  

נמנע ממנו הרישיון, שוד ושבר.  

לא חטא מיודענו ולא פשע  

מדוע ניחתה עליו מכה כה קשה?  
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מאת עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות.  עליך לאתר את הפתרונות לשאלות בתפזורת שלעיל. המילים יכולות 

להופיע בכל כיוון  מלמטה למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.                                                                                                        

הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל  את כל הפתרונות הזהים המופיעים  יותר מפעם  אחת.

1) שלמה המלך  מנה שתיים מהפעולות שביצע שלמה המלך לבניין בית המקדש הראשון?  א. 

כינס את הגרים שנותרו  מעמי הארץ לאחר  כיבושי דוד המלך וחילק אותם לשתי קבוצות 

עבודה.  על מה הופקדו הקבוצות? וכמה מנתה כל קבוצה? עיין(מלכים א, פרק ה) הקבוצה 

הראשונה – "חצב  ____"  מנתה  ____    ____, הקבוצה השנייה – "נשא ____"  מנתה  

___   ___  2) מה ביקש שלמה המלך מחירם מלך צור שיספק לו? עיין (מלכים א, פרק ה) עצי 

____ מן הלבנון, עיין (מלכים א, פרק ז) "____  נחשת" לבניין המקדש וליצירת הכלים.

כמה זמן עבר עד ששלמה המלך סיים את בניית בית המקדש הראשון?  עיין : (מלכים א ,פרק  ב. 

ו)   ____ שנים.

איזה סוג קורבנות הקריב שלמה המלך במעמד חנוכת בית המקדש הראשון? ומה הייתה  ג. 

כמות הקורבנות? עיין(מלכים א,פרק ח)  הקורבנות – "זבח  ה-____ "  כמות הקורבנות : 

בקר – ____    ____    ____, צאן –  ____   ____   ____

מדוע קידש שלמה המלך את החצר לפני הקרבת הקורבנות?   עיין (מלכים א, פרק ח)   משום  ד. 

שמזבח הנחשת היה  "____ _____   את ָהעָֹלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים"

תיפזורת חודשים תמוז-אב

  

 ת ג א ת י ז ג ג א ב ל כ כ י ר א כ מ י ר ו א ש ד ו ק ה ה נ י כ ש
 ת ד י מ ת ה נ ו ר א ת ר ו פ כ מ י מ ל ש ת י ר ב ה ט מ מ י ז ר א
 ח ד ד מ ל ו ע ל ר ו ע צ א ר ז ע מ י ז ר ב מ ל ש נ מ ש ת ש ת כ מ
 ג נ ה כ ה י ר ש ה ר ר ק ת נ ה ד ס י ו ה ר ש ע ד ח א ב א ה ב י ח
 י א נ י ל כ ר מ א כ ק א מ ש ו מ ט ו ח א ר ז ע ה ל ע ע ע ב ש נ ש
 ע ר י צ ע ו י א י ט א ד ל ה י ט י ש כ ת ו ה י ק ד צ ו ש פ ת י ו
 ש ת מ י ע ש ר ס נ ג ו ש א פ ה נ ו מ ש ו מ י ע ב ר א מ י ב ג ח כ
 מ ו ע ב א ו ע מ י ת י ב ל ה ת ל ב ר ה ב ת ו ל ק מ ב ש ה ש ו ד ק
 א ר ש כ נ ו ה כ א מ ו א ה נ י כ ש ה ו מ ש ע ו ה י מ ר י ה ה כ ש
 ה ג ר י ד כ נ א ו ב ה ו י נ י ע ל י ו ב ר ג ש א ו א כ מ מ י ה ל
 ו י י ה י י י ש א ר י נ א ה ב א ב ח ע ב נ מ ה נ צ ר נ ע ג י נ ש
 ע א מ ל ה א ת א ש י ר צ ש י ש א ו ח ו ה ו ר ה ל ו ל ר ו ג נ ג מ
 ש נ ו ד ג י ו ע א מ נ ל י נ ה א ו ת מ נ נ ע צ ב י כ א ל מ ו ד א
 ר י ש ו מ א ש י ע צ ח ת י ו נ ב י ש י ג ש ל י א ה ה י ר כ ז ו ו

 י ב מ ר נ מ א ר נ נ ו י ב א ט ר ח מ ש ר ח מ ת ו כ ו ר פ א ד ל ת
 מ ת ו ו ח י ב ת מ ס ל ב ס י ח ה א ו ת נ ש א י צ ו ה ו ה י ש א י
 א ו נ ת ת י ר ו ה ז ל ש נ ו ש ל מ ע ה ו כ ב י ו ש ד ק ה כ ר ו צ
 ל כ ה י ב ש ו י ת ל כ א ת א פ ל א מ י ע ב ש מ י ע ש ר ו י ה מ א
 פ ל א מ י נ ש ו מ י ר ש ע ל כ י ה ה ת ו ת ל ד ד י ס ב ו ת י ב א

  



42

להלן חלק מההבדלים בין בית המקדש הראשון לבין בית המקדש השני: ה. 

בית המקדש השניבית המקדש הראשון

היו א) השראת השכינה ראשון  בבית  חז"ל  לפי 
המעידים  דברים  חמישה 
דברים  השכינה,  השראת  על 
שחסרו בבית שני.  מהם?  עיין 
(גמרא בבלי יומא דף כא עמוד 
 –____   ,____   ,  ___  (1 ב)  
לדבר אחד)   נחשבים  (השלושה 
שעל    ____ אש  השלם:   (2
יורדת  (אש  העולה.   מזבח 
"רבוצה   שהיתה  השמים  מן 
____" על המזבח)  3) ____  4) 
רוח  ____   5)  ____  ותומים

גילוי  התמעט  שני  בית  בימי 
בבלי  (גמרא  השלם:  השכינה.  
שעל  אש  ב)   עמוד  כא  דף  יומא 
מזבח העולה (אש שהיתה "רבוצה  

____" על המזבח)

1) עיין (משנה יומא ה, ב)  ב) קודש הקודשים
בבית ראשון היה  ___ הברית

2) עיין (גמרא בבלי יומא דף נב 
עמוד ב).  אילו שלשה דברים 

נוספים עמדו בסמוך לארון 
הברית? ____  המשחה,  ___ 

אהרן,  ____ המן

1) עיין (משנה יומא ה ב)  בית שני 
נגנז  ללא  ארון ____, אשר  נותר 
בית  ימי  בסוף  המלך   ____ בימי 
ראשון.  עיין (גמרא בבלי יומא דף 
בבלי  (גמרא  עיין   (2 ב)   עמוד  נב 
שלשה  אילו  ב)  עמוד  נב  דף  יומא 
גניזת  עם  נגנזו  נוספים  דברים 
מטה   ,____ שמן  הקודש?   ארון 
שעמדו    –  ____ צנצנת   ,____

בסמוך לארון.

ג) מה הבדיל בין 
הקודש לקודש 

הקודשים?

בבא  רש"י  בבלי  (גמרא  עיין 
בתרא דף ג עמוד א)  "והא אמה 
אבני   העשוי  קיר   - טרקסין" 

____ שעוביו  ____

עיין (גמרא בבלי יומא דף נא עמוד 
ב) שתי ____ וביניהן מירווח אויר 

שעוביו אמה

בבית ד) הכלים הכיורים  מספר  היה  מה 
ז)   ראשון? עיין (מלכים א פרק 
נעשו ____  כיורים על גבי עשר 

מכונות

מה היה מספר הכיורים בבית 
שני? עיין (משנה יומא ג, י)  נעשה 

כיור  ___ לקידוש ידיים ורגליים.  
מה הוסיפו בבית שני לכיור 

לזירוז העבודה? השלם: (משנה 
יומא ג, י) "בן קטין עשה שנים 

עשר ___ לכיור"  הוסיפו: ____  
הערה: עליך למצוא את המילה 

החסרה בפסוק וכמו כן שם נוסף 
לאותה מילה.
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אילו שלושה כלים שנותרו מימות המשכן שימשו אף בימי בית ראשון ובימי בית שני? עיין 
(גמרא בבלי ערכין דף י עמוד ב)  ____ – לפיטום הקטורת , וכלי הנגינה: ____ ,  ____ 

(בכתיב חסר)

מה היו מידות המזבח בבסיסו? ה) המזבח
עיין (משנה מידות ג, א) מידות 
  ___ בבסיסו:___  המזבח 

אמה על עשרים ושמונה אמה.

בבסיסו?  המזבח  מידות  היו  מה 
מידות  ג,א)  מידות  (משנה  עיין 
  ____    ____ בבסיסו:  המזבח 

אמה על שלשים ושתים אמה. 

מדוע בוצע השינוי במידות המזבח בבסיסו בימי בית שני לעומת מידות המזבח בבסיסו 
בימי בית ראשון? עיין (גמרא בבלי זבחים דף סא עמוד ב) וכן רש"י שם. הסיבה לשינוי 
נעשה עקב העובדה שאש של שמיים לא היתה מסייעת בבעירת עצי _____   כבימי בית 

ראשון.

הכהנים ו) הכהנים הגדולים מספר  היה  מה 
בבלי  (גמרא  עיין  הגדולים? 
בבית  א)   עמוד  ט  דף  יומא 
 ____    ____ שמשו:   ראשון 

כהנים גדולים

מה היה מספר הכהנים הגדולים? 
עיין (גמרא בבלי יומא דף ט עמוד 
א)  בבית שני שמשו: יותר מ-___    
לפי  הערה:  גדולים.  כהנים   ___
אומדן  ישנו  הירושלמי  התלמוד 

שונה למספר הכהנים הגדולים

מה ההסבר לפי חז"ל להבדל במספר הכהנים הגדולים  בימי בית שני לעומת בית ראשון? 
ההסבר לכך לפי חז"ל השלם: (גמרא בבלי פסחים דף נז עמוד א) וכן רש"י שם.  "אמר 
אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין אוי לי מבית ____  (רש"י שם: ____   ___ 
היה וכן כולן)... אוי לי מ-לחישתן (רש"י שם:___   ___)... אוי לי מ-קולמוסן (רש"י שם: 
שהיו ____    ____ לרעה)...שהם כהנים גדולים...וחתניהם  ____ (רש"י שם:אמר כולו על 
פיו נחתך כל  ___   ___) ועבדיהן _____  את העם   ____", הסברים נוספים אנו רואים 
(בגמרא בבלי יומא דף ט עמוד א) השלם: "ושנות  ____  תקצרנה (משלי פרק י) זה מקדש 
יותר משלש מאות כהנים...מכאן ואילך  שני שעמד ארבע מאות ועשרים שנה ושמשו בו 
צא וחשוב כל אחד ואחד לא  ____   ____", לפי חז"ל אנו רואים שהכהנים הגדולים לא 
התנהגו כפי המצופה מהם, שימשו זמן קצר בתפקיד , ומכאן נובע ההסבר למספר הגדול 

של הכהנים הגדולים בימי בית שני לעומת בית ראשון.

לפי ז) הנבואה בישראל  היו  נביאים  כמה 
(גמרא בבלי מגילה  חז"ל? עיין 
היו  חז"ל  לפי  א)  עמוד  יד  דף 
בישראל  ____  _____  נביאים 
אופן  באיזה  נביאות.  ו-____ 
ישראל  לנביאי  התגלה הקב"ה 
 ____ "בדבור  המדרש?  לפי 
 ____ בלשון    ____ בלשון 
בלשון שמלאכי השרת מקלסין 
רבה  בראשית  (מדרש  אותו" 

פרשה נב).

בגלל חסרון רוח הקודש פסקה 
נבואה מישראל , ורק בתחילת 

ימי הבית השני עוד עמדו לישראל 
כמה נביאים. מיהם? עיין 

(גמרא בבלי יומא דף ט עמוד ב)            
____ , ____ , ____
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גזירת הגלות של עם ישראל מתחילה מחטא המרגלים כאשר הוציאו את דיבת הארץ רעה.   ו. 

מה אמרו המרגלים לעם? כיצד הגיב העם על דברי המרגלים? איזה עונש קיבל העם בעקבות 

   ____ "ארץ    : לעם  יג) המרגלים אמרו  פרק  (במדבר  דברי המרגלים? השלם:  על  תגובתו 

____" ,אנשיה – "אנשי  ____" ,השלם: "ונהי בעינינו ____  וכן  ____  בעיניהם" ,העם 

הגיב - השלם: (במדבר פרק יד) "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ____   ____ בלילה ההוא", 

העונש שהעם קיבל – השלם: (גמרא בבלי תענית דף כט עמוד א) "אמר רבה אמר ר' יוחנן 

(אותו היום ערב) תשעה באב היה אמר להם הקב"ה אתם בכיתם  ___   ___  ___ ואני קובע 

לכם  ____   ____  חרב הבית בראשונה" בעוון בכיה זו של חינם גזר הקב"ה על האבות 

שחטאו שלא זכו להכנס לארץ הקודש. כמה מהם מתו בכל שנה? השלם: (גמרא בבלי רש"י 

בבא בתרא דף קכא עמוד א) שכלו בו מתי מדבר – "כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא הכל 

יצאו לחפור חפרין וישנין בהן ובשחרית הכרוז יוצא יבדלו החיים מן המתים והיו בודקין 

אותן ונמצאו _____     _____    _____   ופרוטרוט חסרין בכל שנה" .

כשחרב בית המקדש השני רבו האנשים בישראל שפרשו מהנאות העולם הזה כאות לאבלם.   ז. 

"אמרו  ב)  עמוד  ס  דף  בתרא  בבא  בבלי  (גמרא  השלם:  יהושע?  ר'  לנהוג  להם  מורה  כיצד 

חכמים  סד אדם את ___   ___   ומשייר בו דבר מועט... עושה אדם כל ____    ____  ומשייר 

דבר מועט... עושה אשה כל  ____  ומשיירת דבר מועט" (לאות אבל וזכרון למקדש החרב).

מיהו מלך יהודה בתקופת הבית הראשון שמסר את עצמו לנבוכדנאצר מלך בבל, כשהטיל  ח. 

מצור על ירושלים כדי למנוע את חורבן העיר והמקדש? אחד משערי בית המקדש נקרא על 

שמו. עיין (משנה, מידות ב ו) המלך הוא:  _____.

מי היה המלך האחרון של מלכי בית דוד בירושלים, אשר הומלך על ידי נבוכדנאצר מלך בבל,  ט. 

אך מרד בו? מה עלה בגורלו? מה עלה בגורל בניו? כיצד מתארים אותו חז"ל בתלמוד? השלם: 

(מלכים ב פרקים כד, כה) המלך הוא: ____, גורל המלך: "וישגו אתו ב- ____   ____",  

עיני...____  "ואת  משפט",  אתו  וידברו   ____ בבל  מלך  אל  אתו  ויעלו  המלך  את   ____"

ויאסרהו בנחשתים ____  ____"  גורל בניו: "שחטו ____"  לדעת חז"ל לא היה מלך זה 

א)   עמוד  קג  דף  סנהדרין  בבלי  (גמרא  השלם:  בעוכריו.  שהיו  השרים  לעצת  שמע  אלא  רע 

"וא"ר יוחנן משום רשב"י... בקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו 

של  ____  נסתכל ב-____ ו-____  דעתו" מהי הסיבה לכך שנתקררה דעתו של הקב"ה?                         

שכל   ____  ____"  .____ של  דורו  א)  עמוד  קג  דף  סנהדרין  רש"י  בבלי  (גמרא  השלם: 

הצדיקים הגלו כבר עם יהויכין" הערה:  עליך למצוא את שם המלך בתפזורת שלעיל רק פעם 

אחת.

נבוכדנאצר?                                                                                           הרג  אותו  ראשון  בית  בימי  האחרון  הגדול  הכהן  היה  מי  י. 

עיין (מלכים ב פרק כה) הכהן הגדול הוא: ____   ____ הראש.

מיהו הנביא אשר ניבא בשלהי ימי הבית הראשון על חורבנו, אך עם זאת ניבא גם כי עתיד  יא. 

המקדש להיבנות? דבר הקב"ה לנביא: "ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות 

לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע" הנביא הוא:  _____
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כיצד מתארים חז"ל את הסימנים הבאים לרמז שהחורבן קרוב לבוא? השלם: (גמרא בבלי  יב. 

יומא דף לט עמוד ב) "ת"ר ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה ____ עולה בימין, ולא 

נפתחות   והיו ____ ____  ולא היה ____  ____ דולק,  היה  ____  ____ ____  מלבין, 

מאליהן" הערה: את ההסבר לסימנים ניתן לראות בפתרונות לתפזורת.

כיצד נענש טיטוס הרשע שהחריב את בית המקדש? השלם: (גמרא בבלי גיטין דף נו עמוד  יג. 

ב)  "בא  ____  ונכנס ב-____  ונקר ב-____  שבע שנים" בכך הראה הקב"ה לטיטוס כי כל 

נצחונותיו הם מאת רצון השם כדי להוכיח את עם ישראל. אולם כשרוצה הקב"ה במפלתו 

של הרשע אפילו בריה קטנה יכולה להשפילו ולמרר את חייו.

עיין  משה?  אותו  הקדים  אילמלא  לישראל  ידו  על  תורה  שתינתן  היה  שראוי  נאמר  מי  על  יד. 

ידי: ____ הסופר. מה אמרו חז"ל על פועלו לפי  ב) על  (גמרא בבלי סנהדרין דף כא עמוד 

מישראל   תורה  "כשנשתכחה  א)  עמוד  כ  דף  סוכה  בבלי  (גמרא  השלם:  בתלמוד?  המתואר 

____  ____ מבבל ____".

למרות כל הכיבושים הרבים שעברו על ירושלים נותר הכותל המערבי כפי שהיה.  כיצד הדבר  טו. 

מוסבר על ידי חז"ל במדרש? השלם: (מדרש שיר השירים רבה  פרשה ב)  "הנה זה עומד אחר 

כתלנו אחר כותל מערבי של בית המקדש למה  ____ לו הקב"ה  שאינו חרב  _____", שלם: 

(מדרש שמות רבה, פרשה ב, ב) "א"ר אחא לעולם אין  ____  זזה מכותל מערבי שנאמר הנה 

זה עומד אחר כתלנו".

אם ענית נכונה ותבצע את ההוראות הרשומות מטה תקבל את אחד משמות בית המקדש.

בית  זה  ב): "______  עמוד  נו  דף  גיטין  בבלי רש"י  (גמרא  זאת ממראה המקום:  אנו למדים 

המקדש שמלבין עונותיהן של ישראל"

נמצאת באות האחרונה של  בית המקדש שעליך למצוא  האות הראשונה של אחד משמות    (1

אחד משמות כלי הנגינה אשר נותרו מימות המשכן ושימשו אף בימי בית ראשון ובימי בית 

שני של הפתרון שבסעיף ה, סעיף משנה ד: (הכלים) _____ (בכתיב חסר).

האות השנייה של אחד משמות בית המקדש נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף ב:    (2

___  שנים.

האות השלישית של אחד משמות בית המקדש נמצאת באות האמצעית של הפתרון שבסעיף    (3

ח:  המלך הוא: ______.

האות הרביעית של אחד משמות בית המקדש נמצאת באות שלפני האחרונה של הפתרון של    (4

שם הבריה שהשפילה, מררה את חייו וגרמה למותו של הרשע טיטוס של הפתרון שבסעיף יג: 

בא  ____  ונכנס.

האות החמישית של אחד משמות בית המקדש נמצאת באות הראשונה של המילה הראשונה     (5

של אחד מהסימנים שמתארים חז"ל הבאים לרמז שהחורבן קרוב לבוא של הפתרון שבסעיף 

יב: ולא היה  ____  _____ דולק.

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

פעילויות לחודשי תמוז-אב/ מאת מלכה אהרונסון

1. "הכותל" 
החומרים:

בריסטול, ניירות.  �

סרגל, עיפרון.  �

סרט סקוטש (אפשר לקנות בצורת עיגולים או רצועות ולחתוך אותם).  �

קרטון מהמכולות למיחזור.  �

נייר קרפון ירוק או לחלופין כפתור ירוק.  �

דבק פלסטי, לורדים ירוקים (לכתיבה על הקופסאות).  �

אופן ההכנה:

מכינים את הכותל מקופסאות גפרורים דמויי אבנים. לקופסאות הנפתחות כמגירה מכניסים פתקים   �
עם בקשות. 

שימו לב שיש ברכות, בקשות, תפילות משפחתיות, חבריות ולכל עם ישראל. כל חניך יבקש על מי שהוא   

רוצה ורק אחד לעצמו. מבחינת כל המתפלל על חברו וצריך לאותו הדבר, נענה תחילה.

חותכים רצועות בריסטול ברוחב שונה (שורה ראשונה רחבה יותר, שורה שנייה צרה יותר וכו', כמו   �
אבני הכותל). הקופסה יכולה להיפתח  לכל צד שהוא, דבר שדורש תכנון לאיזה כיוון תיפתח הקופסה 

שאחר כך יודבק עליה אזוב (נייר ירוק).
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מספר הרצועות יהיו כפי שהחניך קובע לעצמו את מספר   �
האבנים שיהיו בשורה הראשונה, השנייה וכו'.

יעמיד? בהתאם לרשימה שיכין  כמה "אבני כותל" הוא   �
לעצמו את מי הוא רוצה לברך? למי להתפלל? ומה לבקש? 

לפי המספר הזה הוא יכין "אבנים" וישאיר כמה אבנים 

ריקות ובהמשך ימלא אותן, יכתוב פתקים ובסיום יכניס 

אותם לתוך הקופסאות.

אופן הכנת האבנים:

על רצועות נייר ברוחב שונה יכתב עבור מי מופנית הברכה (בצד החיצוני).  �

הצעה לשורה ראשונה - גם הרוחב יכול להשתנות בהתאם לרוחב "האבן" שהחניך רוצה להקים, אך   �
הגובה של 1.5 ס"מ צריך להישאר לכל האורך.

יש לכתוב למי רוצים להקדיש  גפרורים. על הקופסה  לקפל בצורת קופסת   - דוגמה לשורה השנייה   

אותה. מסדרים אותו על הקרטון כמו אבני הכותל, מדביקים רק חלק אחד - הבסיס. בפינות מדביקים 

את  מכניסים  מכן  לאחר  וסגירה.  לפתיחה  בקצה  להדביק  עיגולים),  בצורת  ולקרו  לבנות  (יש  ולקרו 

הפתקים. ליד מקום הפתיחה מדביקים כפתור או נייר ירוק, רמז למקום הפתיחה בצורת אזובי הכותל.
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תפילה לסבי

 תפילה לחברי
החולה

תחינהבקשהתפילה

ברכה לסבתי  תפילה
לאמי

ברכה לאבי

תפילה לדודי

 תפילה ליהודי
הגולה

 תפילה לעם
ישראל

בקשה לעצמי

בקשה
לשכני תפילה לחברי
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"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אעלה    .2
את ירושלים על ראש שמחתי"

אחרי תשעה באב מתחילה עונת החתונות והאירוסים ומעלים את ירושלים על ראש שמחתנו.

שוברים כלי ולוקחים חתיכה מהצלחת השבורה של האירוסים או החתונה או כל כלי אחר שבור ומשלימים 

אותו בעזרת חימר.

זה יכול להיות כל כלי: קערה, צלחת, כד, עציץ, כוס, כל כלי שהחניך יכול להשלים, והחניך משלים אותו 

בעזרת קדרות בהתאם לגילו ויכולתו.

החומרים:

כלי שבור, עיתונים ישנים, שקית ניילון משוחזרת, מקל או בקבוק ריק, חימר (חבילה עולה 30-20 ש"ח   �
ומספיקה ל-20-15 חניכים).

  החניך יביא מביתו כלי שנשבר שיוכל להשלים אותו. הקלה ביותר היא הצלחת כי היא שטוחה. קשים 
יותר להרכבה הם: כד, ציפור שצריך ממש לַפסל ולהתאים את החלקים.

צבעי טוליפ - אפשר להסתפק ב-3-2 צבעים (רצוי זהב, אדום וירוק - המתערבבים לצבעים נוספים),   �
מכחול, לקה שקופה, לורד ישן (שאינו כותב עוד).
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ההכנה:

מפזרים על השולחן עיתונים כדי לשמור על השולחן.  �

� מניחים את הכלי ומתכננים כיצד להשלים אותו.

� עושים מגזרה מהעיתון הישן כמו: לצלחת עושים מגזרה להשלמה.

על  השקית  את  ומכים  ניילון  לשקית  אותו  מכניסים  טניס,  כדור  של  בגודל  חימר  של  כדור  לוקחים   �
הריצפה כדי להחליק את החימר ולהוציא ממנו את בועות האוויר. לאחר מכן מניחים אותו על שולחן 

פורמיקה (כדי שלא ידבק לעץ) או על נייר עיתון או על חתיכת בד. 

מרדדים בעזרת מקל עץ, מערוך או בעזרת בקבוק את הכדור בעובי של הכלי השבור ומעט יותר עבה   �
(בצד  היבש  הלורד  או  סכין  בעזרת  וחותכים  המרודד  החומר  על  הנייר  מגזרת  את  מניחים  מהכלי. 

שכותבים) את החלקים המיותרים ואחר כך מחברים עם החלק השבור, על ידי שתוקעים את החלק 

השבור לתוך החימר. בעזרת האצבעות מנסים להחליק את החיבור ומהדקים היטב.

מקשטים על פי החלק השבור. אפשר לקרוץ פרחים עם המכסה של הלורד או לחלופין כאשר מרדדים   �
ואז  ומרדדים כך שהדוגמה של התחרה מודפסת על החימר  את החימר שמים בד תחרה על החומר 

מחברים לחלק השבור, כמובן שהדוגמה צריכה להתאים לכלי.

מיבשים כשבועיים ואז צובעים ומקשטים עם צבע הטוליפ בעזרת מכחול דק ומייבשים כשעתיים.  �

� ניתן לשים בכלי כל דבר יבש: פרות יבשים, פרחים יבשים וכו'. כדאי לא להרטיב את הכלי מכיוון שלא 
שריפה בתנור. אם יש אפשרות להכניס לתנור אפשרי להשתמש גם בנוזלים. כדאי לאחר הייבוש לעבור 

עם לקה על כל העבודה.

3. כלה וזר לראשה
החומרים:

פרחים קטנים רצוי לבנים, בצבע כתום בהיר או צבעים אחרים בהירים.  �

חוט ברזל באורך של 70 ס"מ.  �

חוט ליפוף ירוק (לקנות בחנות פרחים).  �

דבק מיוחד לאיחוד פרחים.  �

חוט רקמה ירוק  �

מספריים.  �

ניר דבק לליפוף

חוט ברזל

חוט רקמה
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ההכנה:

חותכים את הפרחים מהגבעול באורך של 4-3 ס"מ, לוקחים כל 4-3 גבעולים כאלה   �
וקושרים אותם בחוט רקמה חזק שלא יתפזרו, משאירים 1 ס"מ גבעול. מכינים 

כ-15-20 קבוצות כאלה.

מלפפים את חוט הליפוף הירוק סביב חוט הברזל כך שלא יראו אותו. מודדים את גודל   �
הראש סביב וסוגרים את חוט הברזל בהתאם לגודל.

לוקחים את קבוצת הפרחים הקשורים ומלפפים אותם סביב חוט הברזל בעזרת סרט הדבקה ירוק -   �
אחד בצד הפנימי ואחד בצד החיצוני של הברזל. סוגרים את חוט הברזל לפי גודל הראש.

מחברים בד תּול על חצי הברזל.  �

� שוזרים פרחים רק מלפנים ומאחור מחברים בד תּול בעזרת סיכות או מקפלים לשניים תול.
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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.

ימי בין המצרים
קלטות וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

של  תולדותיה  את  מתארים  ארכיאולוגים   -  197  - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   - ירושלים   - עדות   �
ירושלים מימי בית ראשון ובית שני, בעזרת מימצאים ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

על קמצא ובר-קמצא - (יסודי וחטיבת ביניים) - 321 - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים, על פי   �
מסכת גיטין נה (סרט מצויר).

בשערייך ירושלים - (על-יסודי) - 116 - שלוש פעמים בשנה עלו ישראל לרגל לירושלים - בחג המצות,   �
בחג השבועות ובחג הסוכות.

התקופה: ימי הבית השני לפני שנת 66 לספירה - פרוץ המרד הגדול. הסרט עוקב אחרי עולי הרגל   

לעיר המפורסמת ביותר במזרח - עיר הקודש, בירת יהודה. בעיקבות עולי הרגל אנו למדים על חומות 

העיר, על בריכות המים ועל הקברים המונומנטליים. שיאה של העלייה לרגל הוא, כמובן, במיתחם 

ירושלים, שריפת  על  רומא, המצור  נגד  במרד  והקרבת הקורבנות. הסרט מסתיים  עצמו  הר-הבית 

הבית ונפילת העיר.

הסרט מלווה במוסיקה מקורית בהשתתפות מזי כהן ויזהר כהן.  

בסרט נוטלים חלק פרופ' יורם צפריר ומאיר בן דב.  

תן לי את יבנה - (יסודי) - 159 (כ.ר.), 246 - דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ופעילותו בירושלים הנתונה   �
במצור (מסידרת "קשת וענן").

איכה - (מבוגרים) - 146 - ירושלים שלפני החורבן, ביופיה ובתפארתה, כפי שהיא מתגלה מהמימצאים   �
ומהשרידים הארכיאולוגיים. ארכיאולוגים מתארים את התרבות החומרית, את מיבנה העיר לחלקיה 

ואת אורח החיים בה. הרב ישעיהו הדרי מבאר את משמעות החורבן והאבל, כפי שזה מתבטא בביטוי 

"איכה" ובמגילה. כמו כן מתואר הרקע הגיאופוליטי של כיבוש ארץ-ישראל, המצור על העיר, דרך 

כיבושה וחורבנה.

חומר עזר
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ירון לונדון משוחח עם הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר   -  146 - - (מבוגרים)  שבעים פנים   �
לאו על הרקע והסיבות לחורבן הבית. הרב לאו מבאר את עניין שנאת חינם, משבר המנהיגות בזמן 

החורבן, על-פי המקורות והאגדות. כמו כן הוא עומד על הקשר בין חורבן ובניין, גלות וגאולה, סבל 

ונחמה.

באב  תשעה  ועל  החורבן  על  ילדים  עם  משוחח  בורג  אברהם   -  146  - (על-יסודי)   - לירושלים  ניגון   �
ומשמעותו לימינו. בתוכנית משולבות אגדות על ירושלים ועל החורבן ושירי מקהלה.

אבני גורל - (חטיבת ביניים) - 104 - קורותיה של ירושלים, מראשיתה ועד ימינו: בית מקדש, העלייה   �
לרגל, ירושלים בבניינה ובחורבנה.

לך ירושלים - (חטיבת ביניים) - 311(ר) - סיפורה של ירושלים מימי האבות ועד ימינו. הסרט דובר   �
רוסית ללא תרגום.

(בזמן  וחוויות סביב הכותל המערבי  זכרונות  סיפורים, אישים,   -  608  - יסודי)  (על   - הכותל שבלב   �
המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ"ח ולאחר מכן).

ישראל  עם  ונפשו של  בליבו  ירושלים  - סרט המייצג את   31  - (על-יסודי)   - ואור  עיר סוד  ירושלים   �
היהודית  ומהספרות  מהמדרשים  מהנביאים,  במקורות  שזורה  הקריינות  ייחודית.  אמנותית  בדרך 

המודרנית.

וילנאי על חומות העיר  - תשעה באב: קינות בכותל, סיור עם זאב   397 - (על-יסודי)   - ועצבת  אזוב   �
העתיקה, דיון בהנחיית פרופ' פנחס פלאי.

ושכנתי בתוכם - (על-יסודי) - 394 - סיור בדגם בית המקדש.  �

החורבן על פי מרתא - (על-יסודי) - 703 - המצב החברתי והפוליטי בירושלים ערב חורבן בית שני דרך   �
סיפורה האישי של מרתא בת בייתוס.

רחל אמנו -  5 - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה (מסידרת "קשת וענן").  �

רבן יוחנן בן זכאי - (לעולים) - 503(ר) - סיפור חייו של רבן יוחנן בן זכאי, דובר רוסית עם תרגום (גשר).  �

רבי עקיבא - (לעולים) - 504(ר) - סיפור חייו של רבי עקיבא. דובר רוסית עם תרגום.  �

שקדם  המרד  את  מקיפה  בצורה  מתאר  הסרט   -  797  - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   - הגדול  המרד   �
לחורבן הבית בתשעה באב. הסרט צולם במקומות שבהם התחולל המרד - בגליל, בגולן ובירושלים.

עשרה בטבת - 445.  �

העם  וגלות  ירושלם  לחורבן  הזיכרון  יום  הוא  באב  תשעה  באב.  לתשעה  תוכנית   -  352  - תמרורים   �
מארצו, ולשאר האסונות הלאומיים שקרו בתאריך זה. בתוכנית צילומים מאמירת קינות בבתי כנסת 

בירושלים וכתבי יד מקהילות יהודיות עתיקות. חוקרים מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit / mekorot  nose / moadim / beinhametzarim.htm
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פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת קורח                  

במדבר טז:כב: ויפלו על פניהם ויאמרו א-ל אלוקי הרוחות לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף.    (1
רש"י ד"ה א-ל אלוהי הרוחות: יודע מחשבות אין מידתך כמידת בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה אינו יודע 

מי החוטא לפיכך כשהוא כועס נפרע מכלם. אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא.
במדבר יז:יב: על אף התגלות ה'. הן בהיבקעות האדמה ובבליעת קורח והן בשריפת מאתיים וחמישים מקריבי    (2

הקטורת. מתלוננת העדה וטופלת את האשמה על משה ועל אהרן. למרות זאת הם ממהרים להציל אותה.

פרשת חקת                      
במדבר כ: כב-כט: השלושה הם משה, אהרן ואלעזר שעלו להר ההר. אהרן הוא היוצא מבין השלושה שכן לא     (1

חזר משם.
במדבר כא:יד: על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון.   (2

קידושין ל, ע"ב: ...ואומר אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. אמר    
רבי חייא בר אבא אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם 

זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי בסופה אל בסֹוָפה.

ק טס רת טנר ב  ד
 צח  ב א בה עשת ס ב
  דא  ו ל מ י מח 
אש י לת ת א ו ל ימ
 ל  ל ע  ג לש  וק  ו
 י ד ו  ע נ  פא  ו ב נ
 ע  נ ו נ ב למ י יח ט
 ז ר  י ב א  ו ד ש י
 ר זש ה נ ומת  כ ל פ
ק ו דא  רמ צ  ו י ו י
 פ נה  ית י רק טש ו
 ל  ד ית ע  ר ות ו  ר
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פרשת בלק                   
ובמדבר כב:כב: כיוונו את הפסוק ממשלי (ל:כט) לבלעם ושני נעריו מחד גיסא, ולאברהם, יצחק ושני הנערים    (1

(בראשית כב:ג) מאידך גיסא.
במדבר כב:כז, כח: האתון. כשנתנה תוכחה לבלעם. לבסוף נהרגה על ידי הקב"ה כמעשה חסד מהקב"ה.   (2

פרשיות פנחס                     
פנחס: סופי הוא ס - הראש של המילה "סוף".    (1

 - נח בתוך התיבה  ראשי הוא פ - סוף המילה "סוף" ופרט לשתי האותיות הללו נשארות רק שתי האותיות    
המלה.

הכוונה לסמיכת שתי הידים על אלעזר הכהן, בעוד שהצו הורה על סמיכת יד אחת - ראה רש"י פרק כ"ז:כג:    (2
האות הקטנה היא, כמובן, האות י' ("יד קטנה").

פרשיות מטות-מסעי                    
בעבר  ערים  בבניית  כפועלים  ראובן, שישמשו  ובני  גד  בני  ב"פועל המזרחי" הם  החברים  לב:לד-מב:  במדבר    (1

הירדן המזרחי, המאופיין בפסגותיו הרמות.
במדבר לה: כה-כח: מות הכהן הגדול, המתיר את חזרתו של הרוצח בשגגה לארץ אחוזתו.  (2

פרשת דברים                     
הכוונה למואב ולעמון, שלגביהם חל איסור על בני ישראל להתגרות בם מלחמה (דברים ב:ט:יט) וזאת בניגוד    (1
ליחס כלפי סיחון מלך האמורי היושב בחשבון (...ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל 

רש והתגר בו מלחמה (פרק ב, פסוק כד).
"הפעם איתם לא באו חשבון" - בניגוד לנאמר בספרנו בפרק כג:ד-ה: "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וכו' ".   

ְׂשִניר בפי האמורי  ובשיכול אותיות  (היושבים במערב)  ׂשְרין בפי הצידונים  החרמון, הנקרא  הגברת היא הר    (2
היושב מזרחית לארץ-ישראל (דברים ג:ט).

שכנינו הדרוזים קוראים להר "ג'בל א-ֵשייך = הר הֵשיך".   

פרשת ואתחנן                      
דברים ד:ח: ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום.    (1

דברים ד:מא-מב: אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה ָׁשֶמש, ָלֻנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו    (2
בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשם ונס אל אחת מן הערים האל וחי. הדובר האומלל הוא אפוא הרוצח 

בשגגה, הנס לאחת מערי המקלט, השוכנות בצד קדם - בעבר הירדן המזרחי.

פרשת עקב                      
דברים ז:כב: ונשל ה' אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה.    (1

העוסק בענייני אופנה, המתמקדת בעיקר בבגדים, היה מוצא את עצמו חסר תעסוקה, שכן שמלתך לא בלתה    (2
מעליך... זה ארבעים שנה (דברים ח:ד).

פרשת ראה                     
דברים יא:כט-ל: והיה כי יביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר     (1
גריזים ואת הקללה על הר עיבל. הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול 

הגלגל אצל אלוני מרה.
מיודענו ביש המזל תיכנן לבנות את ביתו במקום שהיה פעם עיר הנידחת, ושנהרס עד היסוד, ככתוב: ואת כל    (2
שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך והייתה תל עולם לא תבנה 

עוד (דברים יג:יז).
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1) בהר, שמונים אלף, סבל, שבעים אלף,  2) ארזים, חרש א) 
שבע ב) 

שלמים , עשרים ושנים אלף , מאה ועשרים אלף ג) 
קטן מהכיל  ד) 

בית המקדש השני ה)                                                בית המקדש הראשון                                       
השראת השכינה    1) ארון, כפורת, כרובים 2) התמיד, כארי  3) שכינה  4) הקודש     5) אורים ככלב א)  

קודש הקודשים     1) ארון  2) שמן, מטה, צנצנת              1) הברית, יאשיהו  2) המשחה, אהרן, המן ב)  
מה הבדיל בין הקודש לקודש הקודשים?         גזית, אמה; פרוכות ג)  

הכלים            עשרה          אחד, דד, ברזים ד)  
               שלושת הכלים הם: מכתשת , אבוב , צלצל

המזבח           עשרים ושמונה               שלושים ושתים ה)  
                               הסיבה לשינוי: המערכה

ו)    הכהנים הגדולים        שמונה עשר         שלוש מאות  
חובטין,  צורך הקדש,  איגרות, אמרכלין,  כותבין  רע,  יועצי  גדול,  כהן  בייתוס,  לפי חז"ל:  ההסבר להבדל 

במקלות.  הסברים נוספים: רשעים,   הוציא שנתו
חגי, זכריה , מלאכי ז)   הנבואה - ארבעים ושמונה, שבע.  המילים החסרות הם: שלם, חיבה, קדושה 

המרגלים אמרו לעם: אכלת יושביה , מדות , כחגבים , היינו.   העם הגיב: ויבכו העם.  העונש שהעם קיבל: בכיה  ו) 
של חנם , בכיה לדורות.   בכל שנה מתו:  חמשה עשר אלף.

ביתו בסיד , צרכי סעודה , תכשיטיה ז) 
יכניה ח) 

המלך: צדקיהו.   גורל המלך: ערבות ירחו , ויתפשו , רבלתה , עור , ויבאהו בבל. גורל בניו: לעיניו   ט) 
          המילים החסרות: יהויקים, בדורו, נתקררה, צדקיהו, היו רשעים

שריה כהן י) 
ירמיהו יא) 

גורל , לשון של זהורית , נר מערבי , דלתות ההיכל יב) 
יתוש , חוטמו , מוחו יג) 

עזרא , עלה עזרא , ויסדה יד) 
שנשבע , לעולם , השכינה טו) 

הפתרון של אחד משמות בית המקדש:  לבנון 

הסבר לסימנים שבסעיף יב: הקב"ה שלח סימנים לעם ישראל ,כדי שיבינו את חומרת מעשיהם וייטיבו את דרכם.
בגודלם,בגילם  השווים  שעירים)  (שני  זכרים  עיזים  שני  לוקחים  היו  הכיפורים  ביום  שנה  בכל   - בימין  עולה  גורל 
ובקומתם והיו עושים גורל  איזה מהם יוקרב כקורבן לקב"ה ואיזה ישתלח לעזאזל למדבר כדי שישא עליו את עוונות 
עם ישראל ובכך השעיר ישמש ככפרה על עם ישראל.  כשעם ישראל עשה את רצון השם היה השעיר שבצד ימין עולה 

בגורל כקורבן לקב"ה ,אולם ארבעים שנה קודם החורבן לא היה גורל עולה בימין אלא בשמאל.
לשון של זהורית -  בכל שנה ביום הכיפורים היה הכהן קושר "לשון של זהורית" – צמר צבוע בצבע אדום , על קרניו 
של השעיר המשתלח לעזאזל ,וכן על פתח האולם שלפני ההיכל.  כאשר הקב"ה קיבל את תשובתם של עם ישראל 
ונמחלו עוונותיהם, היו שתי לשונות הזהורית מלבינות כשלג.  כל העם ראה וכל העם שמח.  ואילו ארבעים שנה קודם 

החורבן  לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים.
נר מערבי - כאשר עם ישראל עשה את רצונו של הקב"ה  היה הנר המערבי של המנורה  דולק במשך עשרים וארבע 
שעות,מערב עד ערב, למרות שהכהן הגדול שם בו כמות של שמן המספיקה רק עד הבוקר,כמו ליתר הנרות. מנר זה 
היה הכהן הגדול מדליק את יתר הנרות ביום שלמחרת.  אולם ארבעים שנה קודם החורבן כבה הנר המערבי יחד עם 

כל הנרות בבוקר.
דלתות ההיכל נפתחות מאליהן -  חז"ל ראו בכך סימן רע, שהרי בדור כזה אין סיבה לנס שהדלתות יפתחו מאליהן.




