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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אדר
הקדמה

והחודש השנים-עשר למניין החודשים מחודש  אדר הוא החודש השישי למניין החודשים מחודש תשרי, 

ניסן.

שם החודש

משמעות השם "אדר" בבבלית הוא - קודר ומעונן. תיאורים אלו תואמים, בדרך כלל, את מראה פני השמים 

בחודש זה. אמנם, האביב כבר מתדפק בשער, הימים מתארכים והלילות מתקצרים.

ויש  באדר.  ונפטר  שנולד  רבנו  ממשה  ואדיר  גדול  לנו  מי  שכן  אדיר",  אלא  אדר  תקרי  "אל  אומרים  יש 

אומרים "אל תקרי אדר אלא הדר", להנץ ולפרוח.

המקובל רבי יוסף גיקטילה, מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13, קבע כי חודש אדר הוא חודש של הדר, 

משום שבו עלתה, רמה ונתהדרה קרנם של ישראל ושמו של הקב"ה התקדש והתהדר בעולם כולו.

"אדרא" בארמית משמעה "גורן". בחודש אדר, בו הגשמים פוסקים, מתחילים להכין את הגרנות לקציר 

ודייש של תבואות הקיץ.

"אדרא" במשמעות גורן נלמד ממושב הסנהדרין בחצי גורן עגולה, ומכונה בארמית "אדרא דאזהרה".

אדר - דירה לגור בה

לחודש  אדר  נחשב  הערבית,  החברה  מנהגי  בהשפעת  עברו,  בשנים  שרווח  הארצישראלי  הנוהג  פי  על 

ה"מוחרם", היינו, תחילת השנה לדירות, ובה פוקעים חוזי ההשכרה ומתחיל מחזור חדש של שכירות.

אדר מדור דור

על פי הפסוק "כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (שמות יז, טז).

עיקר מצוות מחיית עמלק מתחת השמים, חלה בחודש אדר, שאם אין די באדר אחד למטרה זו, יש לַעֵּבר 

את השנה ולהוסיף חודש, כדי שהמחייה תהיה שלימה ונצחית. על כן לא מקרה הוא, שנס פורים, בו נמחתה 

משפחת המן האגגי, מזרע עמלק, התרחש בחודש אדר.

אדר - "אני ה' רופאך" (שמות טו, כו)

אדר הוא נוטריקון של "אני ה' רופאך" ומכאן שהחודש שלפני הגאולה השלימה שתחול בניסן, הוא החודש 

של ריפוי הנפש מפגמי הגלות, על מנת שהעם יהיה מוכן לגאולה, פיסית ונפשית.
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אדר-אדרת

אדרת היא גלימת מלכים ובחודש אדר התגלה מי הוא מלכו של עולם. גם אם הכל היה בסתר וכביכול בדרך 

מקרה, היה ברור לכל מי הוא מלכו של עולם.

מזלו של החודש

מזל החודש - דגים, כי בזמן זה הדגים פרים ורבים בנהרות ובאגמים ואין עין-

הרע שולטת בהם.

הדגים חיים בים ומכוסים מעין רואה, לפיכך נאמרה הברכה בהם ולא ביתר 

הנבראים, הגלויים.

דג בהיפוך אותיות - "גד", לשון מזל טוב. 

"כשם  ואמר  בלבו  שמח  אדר,  חודש  על  המן  של  הפור  נפל  כאשר  אמרו:  עוד 

שהדגים בולעים, כך אני בולע את היהודים".

יצאה  בת קול משמים ואמרה לו: רשע! דגים - פעמים שהם בולעים ופעמים שהם נבלעים.

וכי בטוח אתה שהנך הדג הגדול מכולם? אלא, אזמן לך דג גדול ממך, והוא יבלעך.

ואכן, הקים בחצרו עץ גבוה חמישים אמה כמניין נו"ן שפירושו בארמית "דג", לתלות עליו את מרדכי וסופו 

שהוא בעצמו נתלה עליו.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

אירועים
כט באדר א - שבת פרשת פקודי, פרשת שקלים - הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשיות, חלה בשבת 

שלפני ר"ח אדר ב.

פרשת שקלים

סוג של מס שכל יהודי בתקופת המשכן והמקדש היה צריך לשלם פעם בשנה. כספי מחצית    

השקל שימשו לקניית קורבנות הציבור השונים שיוקרבו על גבי המזבח בשנה הבאה.

המקור בתורה הוא בפרשת כי תישא.   

כיום אף שאין לנו בית המקדש ולא קורבנות, מנהג ישראל הוא שבתענית אסתר בזמן מנחה    

נותנים מחצית השקל לעניים ובכך מקיימים את זכר מצוות מחצית השקל. כיום, אף מקפידים 

לא להסתפק במחצית אחת אלא לתת שלוש מחציות, משום שבמצוות מחצית השקל הנזכרת 

בפרשת כי תשא המילה תרומה מופיעה שלוש פעמים.

אומרים  יש  השקל.  למחצית  זכר  לתת  וקבע  השקל  מחצית  מנהג  את  שחידש  זה  היה  מי    

שמרדכי היהודי ואסתר המלכה תיקנו אותו.
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מרדכי ביקש לבטל את השפעתם הרעה של עשרת אלפים כיכר הכסף ששקל המן להביא אל    

גנזי המלך אחשוורוש וציווה על היהודים לשקול בכל שנה ושנה את שקליהם לפני פורים למען 

העניים.

חכמי הדרוש אף אומרים כי מרדכי היהודי, המשנה למלך אחשוורוש טבע מטבע מיוחד של    

מחצית השקל. על צידו האחד של המטבע נחקקו שק ואפר ועל צידו האחר הוטבעה עטרת 

זהב. על המטבע גם נחקקו המילים "ונהפוך הוא".

בשם ארבע פרשיות אנו קוראים לארבע פרשיות מן התורה, שמוסיפים בארבע שבתות בקריאת    

התורה, לאחר קריאת פרשת השבוע. את הפרשיות האלה מוסיפים כזכר למאורעות שאירעו 

לאבותינו בימים ההם, בשבתות האלה הן משמשות חלק מחינוך העם למורשתו ולעתידו.

בשעת קריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. קוראים בראשון את פרשת השבוע ובשני את    

הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), בה מוזכר על תרומת השקלים שנעשתה בימי 

המקדש.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

הנורא  לפיגוע  שנים  שלוש   -  (2008) תשס"ח  ב,  באדר  א 

שמונה  נרצחו  בו  הרב",  "מרכז  בישיבת 

תלמדים.

להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון    

באינטרנט.

  www.yashlatz.com/memorial כתובתו    

ובו  אדם"  נסיכי  "שמונה  הספר  לאור  ויצא 

מאמרים תורניים, הספדים ותיאור דמותם של 

הקדושים ז"ל.

ג באדר ב 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.
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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 

בחובו  הנושא  ויקר  מורכב  ארוך,  משפטי  תהליך 

מבוכה רבה לשתיהן.

גל הקריאות לשחרורו של הסוכן הישראלי יהונתן    

שעשרות  לאחר  כעת,  לרגע.  פוסק  אינו  פולארד 

אנשי קונגרס, ממשל, ביטחון ומשפט כבר שותפים 

של  תורו  גם  מגיע  פולארד,  של  לשחרורו  למאבק 

הארגון  פולארד",  לג'ונתן  "צדק   - הפייסבוק 

הפעילות  מאחורי  שנים  מזה  העומד  האמריקני 

שנועד  חדש  פייסבוק  דף  כעת  משיק  בארה"ב, 

לאפשר לציבור רחב ומגוון להירתם לפעילות למען 

שחרורו של יהונתן.

לעוול  מודעים  היו  שלא  רבים  היו  השנים  במשך    

רשמי,  באופן  הנושא  עם  להזדהות  מודעים אך חששו  כאלה שהיו  גם  והיו  ליהונתן  שנעשה 

אומרים בארגון, "כעת כשלכולם ברור שמדובר בנושא מובהק של צדק, אנו מציעים לכל אזרח 

דרך פשוטה להצטרף לבכירים הרבים שכבר קראו לשחרורו של יהונתן".

דף הפייסבוק החדש צפוי לשמש לעדכונים מיידיים על המאבק למען שחרורו של פולארד, אך    

זו אינה המטרה היחידה. החברים שיצטרפו יקבלו הודעות ובהן משימות פשוטות שיסייעו 

לקדם את שחרורו של יהונתן.

הדף אמנם הושק באופן רשמי רק בימים האחרונים אך כבר כעת ניתן למצוא בו הודעות שזכו    

לתגובות מצד אזרחים אמריקנים ואף תומכים נוספים באוסטרליה, קנדה ומדינות נוספות.

בוועד להשבת יהונתן פולארד הביתה קראו גם לפעילים בארץ לסייע ככל האפשר בהפצת דף    

הפייסבוק החדש באנגלית: "כעת, כשהאמת כבר ברורה לכולם, הדבר היחיד שיכול למנוע את 

שחרורו של יהונתן הוא מצב שבו הנושא מתמסמס ויורד מסדר היום. האחריות לכך שזה לא 

יקרה נמצאת בידיו של כל אחד מאתנו."

www.facebook.com/justice4jp :דף הפייסבוק למען פולארד באנגלית   

www.facebook.com/freepollardnow :דף הפייסבוק למען פולארד בעברית   
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ד באדר ב תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

רוזה חימי, מחנכת בבית ספר אמי"ת בבית שמש ומניצולות הפיגוע בנהריים, מזועזעת    

מדרישת שר המשפטים הירדני לשחרר את המחבל שרצח 7 בנות.

"אנחנו פשוט מזועזעים, זה היה בדיוק לפני ארבע עשרה שנה בחודש אדר, הייתי עדה    

לכל האירוע, החל מהשלב בו החייל הירדני התחיל את הירי מהמגדל, ראיתי איך הוא יורד, 

ויורה, נשכבנו על האדמה ואמרנו שמע ישראל, הוא הגיע עד למדרון  מחליף  מחסנית 

והמשיך בירי, פתאום הייתה דממה, הוצאתי את הראש, החלפתי איתו מבטים, ראיתי אותו 

נאבק עם המעצור בנשק היינו חסרי אונים, ואז הוא זרק את הנשק וברח".

רוזה מספרת על קשר הדוק עם המשפחות השכולות לאורך השנים, "יש לנו סוג של קשר    

דם, חלק מהניצולות הן היום אמהות לילדים כולם התבגרו מאוד כבר אז בגלל האירוע, 

היה ברור לנו כל השנים שאסור לסמוך על הירדנים, ושיום אחד הם ישחררו את המחבל, 

לשחרר את המחבל הזה זה פשע נתעב".

 

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". את גן הזיכרון עיצבה ויצרה אורנה 

שמעוני מאשדות יעקב מאוחד. הסמליות שבו גזע עץ אדום עם ענפים שרופים, אשר בראשם 

שמות הבנות - הפרחים. כל שנה מוסיפים ביער מסביב אקליפטוסים ממינים שונים.

גבעת הפרחים שנקטפו - לזכר התלמידות שנרצחו בפיגוע
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יא באדר ב תשע"א - תענית אסתר (מוקדם).

השנה חלה תענית אסתר ביום חמישי יא באדר ב. בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים ביום    

יג באדר להילחם ולעמוד על נפשם והיו צריכים לבקש רחמים שהאלוהים יעזרם לבטל את 

הגזירה וכן יש אסמכתא במקורות שבני ישראל צמו בעת מלחמתם בעמלק במדבר, בהנהגת 

משה רבנו.

יג באדר ב תשע"א - פרשת צו - 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 בפרס בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבין שיבת ציון בימי עזרא    

נודדת  ונחמיה. בימים ההם התחילה כנסת ישראל לטעום טעם גלות מרה; טעם של אומה 

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

מעצמות נוכריות.

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

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

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

נון. 

פורים  יומיים,  נחגג במשך  פורים מיתר המועדים הוא, היותו  אחד הדברים המייחדים את    

ושושן פורים. היסוד לכך הוא הרשות שניתנה ליהודי שושן הבירה להינקם באוייביהם יום 

נוסף על יתר המקומות. ב-יד באדר הם לחמו וב-טו שבתו.

חז"ל, כשקבעו את מסגרת החג, הוסיפו שיום זה יהיה חגן של הערים המוקפות חומה מימי    

יהושע בן-נון, וכך נהוג עד היום. בכל הארץ חוגגים ב-יד ובירושלים, לוד ובעוד מקומות ב-טו 

בחודש.

מה הקשר בין יהושע בן-נון לפורים?    

� יהושע כמנהיג הכניס את עם ישראל לארץ, וכמצביא שחרר אותה מרוב העמים שישבו 
בה והנחיל אותה לעם.

הזכרת יישובים מתקופת יהושע, מאדירה את שמה של ארץ-ישראל, במיוחד בגולה, בה   

ארע הנס.
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המן האגגי היה, כידוע, מזרע עמלק. יהושע נלחם בעמלק במלחמת רפידים במדבר (שמות   �
יז). עם ישראל בראשות יהושע ניצח במלחמה זו, וזה הקשר שלו לניצחון על צאצאו הרשע 

של עמלק.

יד באדר ב תר"פ (1920) - יום תל-חי.

ממוקם  החולה,  עמק  של  בצפונו  יישוב  תל-חי,    

בשנת  נרכשה  תל-חי  אדמת  גלעדי.  כפר  בקרבת 

(1898) על ידי פקידות הברון רוטשילד.

לכיבוש  עד  תורכי  שלטון  תחת  היה  האזור  כל    

הבריטי בתרע"ח (1918). תל-חי יחד עם כפר גלעדי 

וחמארה שימשו נקודות ההגנה היהודית על הגליל 

והבניינים  נבנו בתל-חי החצר  העליון. בשנת 1907 

בסגנון בית ים-תיכוני אשר לו חצר מרכזית, מספר 

משמש  זה  בית  מגדל.  דמוי  עלייה  וחדר  ביתנים 

שלם  יישוב  המשמר  בארץ,  היחיד  כמוזיאון  כיום 

מראשית ההתיישבות ומשחזר את החיים במקום. 

תל-חי הפכה לסמל של עמידה איתנה מול האוייב, 

על מורשתה.  עברי התחנכו  נוער  רבים של  ודורות 

בי"א באדר מדי שנה נוהגות תנועות הנוער לעלות אל 

קברם של יוסף טרומפלדור וחבריו ולהזכיר שם את 

מעשה גבורתם.

לפרטים  באתר.  המתקיימות  הרבות  הפעולות  על  מידע  ולקבל  במקום  ביקור  לערוך  כדאי    

במרכז ההזמנות, טל' ומענה קולי: 04-6951333, טלפקס' 04-6951331.

.telhai@galilelion.org.il דוא"ל   

כח באדר ב' תשי"א (1951) - יום ייסוד מבשרת ציון.

מבשרת ציון היא מועצה מקומית בעלת צביון עירוני השוכנת על רכס בהרי ירושלים והיא    

ממוקמת משני צידי כביש 1, כ-6 ק"מ מערבית לכניסה לירושלים. המועצה הנוכחית נוצרה 

אחת  מוניציפלית  למסגרת  ב  ציון  ומעוז  א  ציון  מעוז  ירושלים,  מבשרת  היישובים  מאיחוד 

ששמה מבשרת ציון.

בשנת תשי"א (1951) הוקם היישוב מעוז ציון א באזור הקסטל מדרום לכביש ירושלים-תל-   

כפרי  אופי  בעל  כיישוב  כך  ואחר  ועיראק  כורדיסטן  יוצאי  עולים  כמעברת  בתחילה  אביב, 

המשלב משקי עזר. חלק מהתושבים עבדו במחצבה שהייתה בחלק הדרומי של היישוב. בשנת 

פסל האריה השואג
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תש"ד (1954) הוקמה מעוז ציון ב ממזרח למעוז ציון א ואוכלסה על ידי עולים מאיראן. שני 

היישובים נקראו שנים רבות גם בשם קסטל - על שם אנדרטת ההנצחה לזכר קרבות מלחמת 

העצמאות שנמצאת במעלה הר הקסטל, ההר שלרגלו שוכנת מעוז ציון.

ירושלים-תל  ירושלים מעברו הצפוני של כביש  (1956) הוקם היישוב מבשרת  בשנת תשט"ז    

אביב ואוכלס על ידי עולים יוצאי צפון אפריקה. שלושת היישובים תוכננו כיישובים בעלי אופי 

כפרי עם בתים בני קומה אחת ומשק עזר לידם.

היישוב  של  ושמו  זה  באזור  שנערכו  הקרבות  לציון  סמלי  הוא  ציון  מעוז  היישוב  של  שמו    

מבשרת ירושלים לקוח מספר ישעיהו שם כתוב "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח 

קולך מבשרת ירושלים" (ישעיה מ, ט).

תושבים   3,500 בת  אחת  מקומית  למעוצה  היישובים  שלושת  אוחדו   (1963) תשכ"ג  בשנת    

ירושלים. למרות השם  ומבשרת  ציון  ציון שם שהוא שילוב השמות מעוז  שנקראה מבשרת 

הרשמי יש רבים המשתמשים עדיין בשמות מעוז ציון וקסטל לחלק הדרומי ומבשרת לחלק 

הצפוני.

במלחמת ששת הימים עלתה חטיבת הראל ממקום כינוסה ביער חולדה דרך כביש רמת רזיאל    

כדי לא להיחשף לעיני הירדנים שחלשו על הכביש הראשי לירושלים. כשהגיעו לאזור הקסטל  

ומעוז ציון נפתחה עליהם הפגזה ירדנית כבדה. בהפגזה זו נהרגו חמישה מלוחמי החטיבה. 

לזכרם הוקמה אנדרטה במרכז מעוז ציון.

החל משנת תשל"ח (1978) החלה להגיע ליישוב אוכלוסייה חדשה, שיצאה מירושלים מתוך    

שאיפה להתגורר בסביבה שקטה בעלת צביון כפרי ועם זאת להישאר סמוך לעיר לצורך עבודה 

ושירותים עירוניים.

נמצא היישוב בתנופת  ועד היום  החל משנת 1980 החל היישוב להתפתח בקצב מואץ. מאז    

פיתוח ללא הפסק. כ-11 שכונות חדשות נבנו בו, הוקמו מרכזים מסחריים ונבנה קניון הראל, 

כמרכז המסחרי הגדול אשר משרת את תושבי היישוב ויישובי הסביבה.

ביישוב פועלת מערכת חינוך מהטובות בארץ, אשר מושכת תושבים רבים מכל רחבי הארץ    

לבוא ולהתגורר בו.
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ירושלים  בואכה  חסימה״  ״קו  הקסטל)  (משלט  המקום  שימש  העצמאות  מלחמת  בתקופת    

ונקודת שליטה על הדרך המקשרת את השפלה עם עיר הבירה. קרבות קשים וסיפורי גבורה 

רבים קשורים במאבק השליטה על נקודה אסטרטגית זו.

טרסות.  ומספר  המוכתר  בית  רק  שרדו  הלחימה,  כזירת  ששימשו  הערבי,  הכפר  מבנייני    

גג  על  הנופלים.  שמות  חקוקים  ובהם  שיש  לוחות  בסלע  משובצים  המוכתר  לבית  ממזרח 

הבית נמצאת מפת תבליט גדולה מפליז, המתארת את הדרך לירושלים במלחמת העצמאות 

ובסמוך מפות ולוחות ובהם תיאור מהלכי קרבות הקסטל. סביב הפסגה תעלות קשר ובונקרים 

השייכים למוצב שליטה קדמי של פיקוד המרכז שהוקם בשנות ה-60 במגמה לנהל ממנו את 

המערכות להגנת ״הפרוזדור״ וירושלים.

האתר  את  הכשירה  הקסטל  קרבות  להנצחת  הוועדה  עם  בשיתוף  הלאומיים  הגנים  רשות    

לביקורים ובשיתוף קק״ל נסללו דרך גישה וחנייה וניטעו עצים במקום.

  

כ באדר ב תשע"א - פרשת שמיני - 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 

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.

כז באדר ב תשע"א - פרשת תזריע - 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
מרכז מורשת הרמב"ם בטבריה.

הרמב"ם  לקבר  סמוך  הפועל  משוכלל,  והנצחה  מבקרים  מרכז  הוא  הרמב"ם  מורשת  מרכז    

בטבריה.

המרכז, אשר נחנך בשנת 2009 ובקרוב יחגוג שנה להיווסדו, ממוקם במיבנה מיוחד עשוי אבני    

בזלת המוגדר כמיבנה לשימור. בתוך המיבנה מוצגת תערוכה קבועה המגוללת את קורות חייו 

זמניים הנותנים במה לאמנים שונים.  ומיצבים  וכן תערוכות  ופועלו,  של הרמב"ם, חיבוריו 
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תורנית.  לתרבות  והאגף  התפוצות  בית  ידי  על  עוצבה  במרכז  המרכזיות  התערוכות  אחת 

נוסף על תערוכות אלו, שמורים במרכז המבקרים כתבי יד והוצאות דפוס נדירות של ספרי 

הרמב"ם, המוצגים לקהל הרחב.

הודות לתכנון ולמחשבה הרבים שהושקעו בעיצובו של המוזיאון, זוכים המבקרים בו להיחשף    

דומה  והמורכב של הרמב"ם הכולל: פסקי הלכה בהיקפים שאין  לעולמו העשיר  ולהתחבר 

להם, ההגות היהודית המקורית על כל היבטיה וכן מחקריו המקיפים במדע וברפואת הגוף 

והנפש. כל זאת בסיור קצר הנמשך פחות משעה. 

סיפור גאולת המיבנה של המרכז הוא עניין מרתק בפני עצמו:   

בישיבה- ומרצה  הברית  בארצות  חשובה  קהילה  רב  לוי,  ימין  הרב  הגיע  תשס"ג  בסתיו    

יוניברסיטי, כשהוא מלווה בקבוצה של מנהיגי קהילה עסקיים, לביקור בעיר טבריה. במהלך 

הביקור הם נחרדו לגלות את קבר הרמב"ם כשהוא מלוכלך ומוזנח, בלא שיהיה בו כל מידע 

ביוגרפי על האיש הגדול ששינה את פני היהדות. מעל הקבר, במקום בו שוכן היום המוזיאון 

המרשים, הייתה מאורת סמים עזובה ומוזנחת.

חוויה זו הולידה חזון, בו יהפוך המיבנה הסמוך לקבר וסביבותיו למקום של תיירות, לימוד    

והשראה, המנחילים את מורשתו של הרמב"ם לציבור הרחב.

(רב מכללת אמונה  פוגל  בישיבה בארץ, הרב חיים  לימודיו  רבו מימי  פנה אל  לוי  ימין  הרב    

ירושלים) ולאישים נוספים, וכך נוסדה עמותת מרכז מורשת הרמב"ם אשר דאגה כי החזון 

יקרום עור וגידים.

חינוכיות  פעילויות  מגוון  על  גם  העמותה  אמונה  למוזיאון,  והפיכתו  המיבנה  רכישת  מלבד    

וסוציאליות בעיר טבריה, הנעשות בשיתוף פעולה מתמיד עם האגף לתרבות תורנית במשרד 

החינוך. כך למשל, נערך סמוך ליום פטירתו של הרמב"ם קונגרס גדול העוסק במשנתו, ובחג 

הסוכות האחרון הוקמה בטבריה סוכה חווייתית ברוחו של הרמב"ם. הסוכה הייתה פתוחה 

לקהל הרחב ובמהלך החג ביקרו בה מאות אנשים.

מלבד פעילויות אלו ורבות נוספות, הקים מרכז הרמב"ם בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית    

בעיריית טבריה, מרכז להעמקת הזהות היהדות הפועל בבתי הספר הכלליים.

 .04-6790632 משרד    052-6070680 בטלפון:  מראש,  סיור  לתאם  במוזיאון  המבקרים  על    

הכניסה חינם.
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חודש ניסן
הקדמה

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

השם ניסן נזכר רק פעם אחת במקרא במגילת אסתר "בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת שתים עשרה 

למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל" (אסתר ג, ז).

מקורו של השם ניסן אינו עברי אלא אכדי-בבלי ומשמעו כנראה אנשי צבא או דגלים של גדודי צבא. יש 

אומרים שהבבלים הקדמונים נהגו לארגן את צבאותיהם מחדש בעונת האביב.

יצאו  ישראל  בני  שהרי  ממצרים  היציאה  לחודש  ניסן  השם  נבחר  בכדי  לא  כי  אומרים,  המדרש  חכמי 

ממצרים על צבאותיהם ועם דגליהם וניסיהם. עוד מצאו בשם ניסן רמז לניסים שהראה ה' את עמו ישראל, 

בבחינת "ה' נסי" שנתן ליראיו נס להתנוסס.

ועוד אמרו חכמי הדרש, אל תקרי ניסן אלא ניצן.

בחודש האביב העצים מניצים ניצנים ופרחים - על פי הפסוק בשיר השירים "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר 

הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (ב, יב). "עת הזמיר" הוא אחד משמות ימי הגאולה - והרי חודש הגאולה 

הוא ניסן, שבו נגאלו ישראל ובו עתידים הם להיגאל.

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

(שמות יג:ד).

קביעתו של ניסן כראש החודשים היא המצווה הראשונה שניתנה לישראל עוד לפני מתן תורה - לדעת רבי 

הזה  ב"החודש  להתחיל  צריכה  התורה  הייתה  בראשית,  לספר  פירושו  בתחילת  מביא  שרש"י  כפי  יצחק 

לכם" רק כדי למנוע מן הגויים את האפשרות לערער על זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל.

חכמי הסוד אומרים כי אותיות "לכם" (מהפסוק "החודש הזה לכם") הן אותיות "מלך" שניסן הוא המלך 

שבחודשים.

למילה אביב שתי משמעויות - עונת השנה שבין החורף לבין הקיץ.

חכמי הסוד מצאו בשם אביב גם משמעויות שבדרוש ובסוד. 

אביב הוא אב ל-יב חודשי השנה. אביב הוא מלשון ֵאֶבה שהוא שם אחר לגומא קנה, צמח הנחלים ורמז יש 

כאן למשה רבנו גואלם של ישראל.

אביב הוא גם עת רצון מלשון אב"ה, היינו אהב או רצה ללמדנו שניסן הוא חודש של עת רצון, על כן במשך 

כל החודש אין אומרים תחנון ואין מספידים.  

מזלו של החודש - טלה

הטלה הוא כבש רך וצעיר שעדיין לא מלאה לו שנה.

"וגר  בחזיונות הנביאים הטלה מסמל את אופייה של גאולת אחרית הימים, שבה 

ומבטא  וחלוש  רך  הוא  הטלה  יא:ו).  (ישעיהו  ירבץ..."  גדי  עם  ונמר  כבש  עם  זאב 



16

רחמים ואהבה. ההגות היהודית הציגה את הטלה הרך לעומת "שה פזורת ישראל" בדומה לדוד הצעיר 

הרועה את צאן אביו.

עוד לפני שנצטוו ישראל לקחת שה בחודש זה, היה החודש מצוין אצל אומות העולם ובייחוד אצל המצרים 

כחודש מזל טלה, המצטייר כך מן הכוכבים. כיוון שטלה הוא סימן לעשירות, ובחודש זה, בתקופה זו הטלה 

פרה ורבה, והמצרים שכל מעייניהם היה לשם עושר וממון עשו מן הטלה אלוה והשתחוו לו וסימנו בתקופה 

זו, חודש זה בסימן טלה.

מכיוון שה' ציווה אותנו לקחת שה, אלוהיהם של המצרים, ולשוחטו ולהביאו קורבן לה'. ועל ידי כך הראו 

לכול, כי כל דבר וגם ובייחוד, העושר והממון הם מה' ורק ממנו לכן ציינו חודש זה במזל טלה.

אירועים
יב בניסן תשע"א - פרשת אחרי מות - שבת הגדול.

השבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם ההפטרה שקוראים בשבת זו, המסתיימת    

בפסוק "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" (מלאכי ג:כג). 

ויש אומרים 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. יש נוהגים לקרוא בשבת הגדול מההגדה של פסח מ"עבדים היינו" 

עד "לכפר על כל עוונותינו". 

טו-כא בניסן - חג הפסח.

בדרך  לחירות  מעבדות  היציאה   - ישראל  עם  של  בהיסטוריה  המרכזי  המאורע  את  מציין    

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 הראשון של פסח ועד ערב חג השבועות, סופרים בכל ערב 

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

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

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 מקצת מנהגי אבילות (אין מתחתנים, אין לובשים בגד חדש, אין    
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מסתפרים ועוד) - זכר ל-24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו במגיפה בשבועות אלה שבין 

פסח לעצרת, על שלא נהגו כבוד זה בזה.

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

כב בניסן - חגיגות המיימונה.

(רבי משה בן מיימון)  יש אומרים כי השם מיימונה מקורו בשם מיימון, אביו של הרמב"ם    

ויום המיימונה הוא יום לידתו או יום פטירתו של ר' מיימון. יש אומרים שהשם נגזר מהמילה 

בערבית "מימון" במובנה מזל.

יהודי מרוקו חגגו את המיימונה 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 המיימונה לבין קריעת ים סוף וביזת הים:   

חוגגים את המיימונה מיד לאחר היום האחרון 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. 

כז בניסן תש"י (1950) - יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השנה נדחה ל-כח בניסן כדי לא לחלל את השבת). 

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

יום עשרה בטבת ל"יום הקדיש הכללי" - יום זיכרון לקורבנות 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.

הלקח  על  לעמוד  כדי  שבט  בחודש  הבינלאומי  השואה  יום  בעולם  נקבע  האחרונה  בתקופה    

הנוראי ממלחמת העולם השנייה והשפעתו בכל העולם.
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המצליח לפתור שתים עשרה מתוך שלוש עשרה החידות יזכה בפרס.

יש אישים ויש גם ניחוחים - ובאלה הקשורים לחודשי חידוננו נדון הפעם.

ומי הקשורים באדר?
תולדות "כי זה האיש" ידועות ומוכרות לכולנו. 

הדמות המאירה של סמל מחייב לכל מי שרוצה באיצטלה של מנהיגות. 

האדם הבודד, נושא את עמו עלי שכם ומת אל מול היעד. 

בחודש זה, על פי המסורת, יום מותו.

אגב, מצביא ושליט מוסלמי הקים אתר גדול לזכרו בארצנו. מי יודע?

יוסיף דעת - יוסיף מכאוב. הוא היה האיש שצלל בפרשנות התורה

ובדקדוקי לשונה, נדד בארצות שונות ועושר לא מצא! 

הוא אבן חשובה בין פרשני ימי הביניים. נשמע מוכר?

כדי להקל נוסיף - שמו כשם אחד מאבות האומה.

וקפיצה גדולה לבני זמננו. חכמי יחסי הציבור, בתערובת עסקנים פוליטיים,

ניסו לגמד את קומתו ואישיותו. בתקופת מנהיגותו עשה לריפוי פצעים ישנים, 

וזכה לראות בניצחון בששת הימים. על שמו כמה אתרים בדרום הארץ. מי הוא?

מעיירה קטנה הגיע. שמר לה ולשכמותה אמונים. 

כרה במכרות לשוננו ודלה מהן אוצרות. אז אמרו בגויים: מגיע לו! 

וזכה במה שזכה. אף הוא השיב בחודש זה את נשמתו לבוראה. התכירוהו?

מעט לעט! גם הוא בין הכורים באוצרות לשוננו. היה לפה לעם, 

המתאבק בארץ, עד עלות השחר. מחסידי ארץ-ישראל השלמה 

שבגלל כך נפסל בקולמוסי משגיחי כשרות מזן מסוים. 

ה"אז ישיר" של עבר, הווה ועתיד, בשלל גוונים.

כמו סולם המוצב ארצה נטוע היה בארץ, בשנות הגנה והתחפרות. 

חייל פשוט שהפך למפקד-מנהיג בפלוגות שמחצו במקום שצריך היה. 

נדחק לצד בתחום המעשה המדיני ומת, לפני שמיצה את מלוא יכולתו, לפי 31 שנה. מוכר?

בדרך האתרים - מס' 38

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
ירושלים 91911                    רח' כנפי נשרים 22

אביו ראה למרחוק, האיר לקרובים וגם לרחוקים. 

ספג מקוצר ראותם של קנאים. הבן קיפל בשמו את "אתה יודוך אחיך", 

ובשמו האחד את כינויה של ארצנו, שמים רבים לא יכלו לכבות את אהבתו לה. 

תלמידיהם שואבים מתורתם תעצומות. הבן נפטר בזה החודש.

הוא נולד בחודש החורבן - ולכן שמו הדווקאי. הכיר ב"דרך היהודית" 

את הפולנים, את הרוסים ואת הבריטים - המדורות שחישלוהו 

והפכוהו לראש ממשלה בישראל. הניח את ראשו היגע ליד שניים מחייליו, שהפכו לסמל בישראל.

ומה ומי בחודש הגאולה?

והימים ימי מלחמת השחרור. המוסדות ששרתו את כל אזרחי הארץ הזאת, 

מנותקים. הם עשו דרכם, על סמך הבטחה שיקרית בריטית, וליעדם לא הגיעו.

שבעים ושמונה נפשות נטבחים בסמוך לחג המצות בירושלים. מה יודעים אתם?

במצרים יושב פרעה חדש. הפעם כנציג אימפריה אירופית. הוא מונע מיהודים, 

המחפשים מקלט מכבשני הנאצים, למצוא מחסה בארצם-שלהם. 

הם יוצאים מהארץ, מגיעים לפתח מעונו והורגים אותו. העולם, לפתע, גועש. 

השופטים המצרים נאלצים לחרוץ גזר דין מוות. בחודש זה נתלו השניים.

חברים של השניים שהזכרנו זה עתה, ושנפלו בשבי הבריטי, 

זכו באותם ימים אפלים ליהנות מאורו ומחומו של נר "קטן", יחיד ומיוחד, 

ששמו שואג, מעורב בנעימות התקווה והדבקות של הלוויים. 

גם את חוצות ירושלים וחדרי הישיבה, בה שימש, הציף באורו. התדעו במי מדובר?

בגלות המוזהבת, שיש הקושרים לה כתרים של בבל היהודית, 

הוא שימש כמורה וכמנהיג. לא ספון, לטוב או למוטב, בתוככי גטו פיזי, 

או רוחני, זה או אחר. אל מול מציאות משתנה בכל היבטיה התייצב 

וניסה לנווט את קהלו. בעל עוצמה ועצמאות מחשבתית שזרעיה נקלטו 

במוחות ובליבות אלפי תלמידיו. גם הוא נפטר בחודש זה.

קנאות או מתינות?? פרובינציה קטנה מעיזה פניה כנגד גברת ממלכות. 

הקרב אבוד! ירושלים בחורבותיה, והם מחזיקים עדיין בֶמְרָים. 

האימפריה משלחת בהם את המקצוענים - את הלגיונות.

 ערב פסח, לפני 1938 שנים, הם מאותתים איתות אחרון, 

המהבהב עד עצם היום הזה. מי הם?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 36
הרב קוק ניהל מאבק עם יהודים אנגלים בני דת משה, שטענו כנגד התנועה הציונית, וניסו להשפיע על   .1

הממשל הבריטי שלא יתן את הצהרת בלפור. בעיקבות גילוי דעת של הרב קוק בבתי הכנסת נשלחו 

בלאומיות  קשורה  ישראל  שדת  היה,  שתוכנן  היהודיות  מהקהילות  השלטון  לחוגי  רבים  תזכירים 

הישראלית ובארץ ישראל, דבר שהשפיע על פרסום ההצהרה. שעת הוויכוחים על ההצהרה בפרלמנט 

מנוגדת  שההצהרה  שטענו  המתבוללים,  היהודים  הסתייגות  את  מהצירים  אחדים  העלו  הבריטי, 

לרוח הדת היהודית. בתשובה לכך קם הציר קיילי וענה: "על מי יש לנו לסמוך בנוגע לצד הדתי, על 

הלורד מונטגיו שאוכל איתנו חזיר, או על הרב של "מחזיקי הדת" הרב קוק. הרב קוק נפטר בג' אלול 

התרצ"ה. מוסדות על שמו: מוסד הרב קוק, כפר הרא"ה, שבט הרא"ה בתנועות הנוער בני עקיבא 

ואריאל, רחוב הרא"ה ברמת גן, בית הרב שהפך למוזיאון וכן רחובות רבים בשם רחוב הרב קוק.

שרה אהרונסון (6 בינואר 1890 - יד בטבת תר"ן - 9 באוקטובר 1917 - כז בתשרי תרע"ח) - הייתה    .2

במלחמת  הטורקים  הארץ  שליטי  וכנגד  הבריטים  למען  שפעלה  יהודית  ריגול  רשת  ניל"י,  מראשי 

העולם הראשונה, במטרה לקדם את הקמתה של ריבונות יהודית עצמאית בארץ-ישראל. נולדה ומתה 

בזיכרון יעקב. זכתה לכינוי שרה גיבורת ניל"י. שרה אהרונסון נולדה ב-1890 במושבה זיכרון יעקב, 

לאפרים-פישל ולמלכה. למדה בבית הספר במושבה, ובהמשך למדה בעצמה צרפתית וגרמנית. באביב 

1914 התחתנה עם סוחר יהודי אמיד ממוצא בולגרי, שעימו חייתה בין יוני 1914 לסוף 1915 בקושטא, 

עד ששבה לביתה בזיכרון יעקב כדי לעזור למשפחתה בזיכרון שנמצאה במצב קשה בארץ. חייה בבירה 

העות'מאנית היו משמימים והיא התמלאה געגועים למשפחתה, לחיי המושבה, ולדהירה על סוסתה 

היד  על  והעידו  געגועיה  את  הגבירו  בארץ  ממכריה  שקיבלה  המכתבים  והחופים.  הכרמל  במרחבי 

הקשה שנוקט הצבא העות'מאני כלפי היישוב. במסעה בחזרה לארץ-ישראל חזתה במעשי רצח העם 

והחלה להזדהות עם אוייביהם של העות'/מאנים. היא השתלבה  נגד הארמנים,  שביצעו הטורקים 

בארגון המחתרת ניל"י, שהקימו אחיה אהרון וחברם אבשלום פיינברג, כדי לסייע לבריטים לכבוש 

את ארץ ישראל. בשנת 1917, בהיעדרו של אחיה אהרן (שעזב את הארץ והגיע למצרים הבריטית) 

ואבשלום פיינברג שנהרג על ידי בדואים, ניהלה אהרונסון יחד עם יוסף לישנסקי את פעולותיה של 

רשת הריגול והעבירה מידע לסוכנים בריטיים מעבר לחוף. לפעמים ערכה מסעות נרחבים בשטחי 

אליהם  ישירות  אותו  והביאה  לבריטים,  שימושי  מידע  אספה  העות'מאנית,  הטורקית  הממלכה 

לחוף עתלית,  בין מצרים  בריטית קטנה שהפליגה  ריגול  אוניית  במצרים. המידע הועבר באמצעות 

ולעתים העבירה בחשאי גם אנשים, כספים וציוד. באחת הפעמים, כשאהרונסון הפליגה למצרים, יעץ 

לה אחיה אהרן להישאר בשטח הבריטי מחוץ להישג ידם של הטורקים, אך היא שבה לזיכרון יעקב 

כדי להמשיך בפעילותה. באותו סתיו שנת 1917 תפסו העות'מאנים יונת דואר ששלחה אהרונסון עם 

מסר לבריטים, הטורקים תפסו את אהרונסון ועינו אותה במשך שלושה או ארבעה ימים שבהם היא 

לא גילתה את סודותיה לטורקים. לבסוף, לאחר שהתקבלה הוראה להעבירה לנצרת, כנראה במטרה 

לתלותה בדמשק, ביקשה אהרנסון להתקלח ולהחליף בגדים בביתה. במקלחת, לאחר שפתחה את 

ברז המים, ניסתה אהרונסון להתאבד בעזרת אקדח שהסתירה בסליק, וזאת כדי להימנע מעינויים 

ד"ר  של  לטיפולו  והועברה  קשה  נפצעה  אהרונסון  במותה.  לשלוט  לטורקים  לתת  לא  וכדי  נוספים 

הלל יפה. בעודה בהכרה, ביקשה אהרונסון מהלל יפה שיזרז את מותה, שלושה ימים לאחר מכן היא 

נפטרה. אהרונסון נקברה בבית הקברות בזיכרון יעקב בחלקה מגודרת, בצמוד לקבר אמה, מלכה. 
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על מצבתה מופיע שמה הפרטי, שרה, ללא תיאור נוסף. אהרונסון הונצחה בבית בו גרה והתאבדה, 

בזיכרון יעקב, שם ישנו מוזיאון המספר את תולדות בני משפחת אהרונסון ותולדות ניל"י.

ממפקדי  ישראלי,  ציבור  ואיש  מדינאי  מצביא,   ,1981 באוקטובר   16  -  1915 במאי   20  - דיין  משה   .3

ההגנה, הרמטכ"ל הרביעי של צה"ל, ומפקדו במהלך מבצע קדש. היה חבר הכנסת ושר בממשלות 

יום  ומלחמת  הימים, מלחמת ההתשה  במהלך מלחמת ששת  הביטחון  בתפקיד שר  ישראל, שימש 

הכיפורים. תרם תרומה משמעותית להסכם השלום עם מצרים כאשר שימש כשר החוץ בממשלתו 

בידו  האוחז  העובדת,  ההתיישבות  בן  ה"צבר",  טיפוס  את  באישיותו  סימל  דיין  בגין.  מנחם  של 

האחת ברובה, ובשנייה במחרשה. כרמטכ"ל נתפס דיין כאחד ממעצבי רוחו ודמותו של צה"ל כצבא 

מהאחראים  כאחד  הציבור  בעיני  דיין  נתפס  הביטחון  כשר  אקטיביסטית.  אוריינטציה  בעל  חזק 

הכיפורים,  יום  במלחמת  למחדל  עיקרי  כאחראי  גם  אך  הימים,  ששת  במלחמת  הגדול  לניצחון 

וכמידת ההערצה שחש הציבור כלפיו לפני המלחמה, כך הייתה מידת השבר הציבורי ממנו בתקופה 

שלאחריה. דיין השכיל להתגבר על המשבר, ובערוב ימיו, כשכיהן כשר החוץ, תרם מניסיונו ומכושרו 

המדיני והאינטלקטואלי, לעיצוב דמותו של הסכם השלום עם מצרים. דיין האיש, תפיסתו המדינית 

והביטחונית, חייו האישיים הסוערים ואישיותו יוצאת הדופן והשנויה במחלוקת, היו בעלי השפעה 

רבה על מדינת ישראל בשלושת העשורים הראשונים לקיומה.

נחום גוטמן - נולד בשנת 1898 בעיירה ֶטֶלֶנשטי שבבסרביה, אז בתחומי האימפריה הרוסית. ב-1903   .4

עלה  שבע,  בן  כשהיה  ב-1905,  המתוקן".  ב"בחדר  עברית  אביו  לימד  שם  לאודסה,  הוריו  עם  עבר 

כך  ואחר  ממייסדיה,  היו  שהוריו  צדק,  נווה  בשכונת  כילד  שנותיו  את  חי  גוטמן  לארץ.  הוריו  עם 

באחוזת בית, לימים תל-אביב. גוטמן הנציח את העיר שננולדה ברישומים ובכתבים, המהווים מקור 

 1966 בשנת  העיר.  של  סמלה  את  לעצב  נקרא  לימים  המתפתחת.  בעיר  אז  ששררה  לאווירה  חשוב 

הכניסה  רחבת  קיר  על  נמצא  הפסיפס  תל-אביב.  מחיי  תמונות  המתאר  ממדים,  גדול  פסיפס  הכין 

מלחמת  בשלהי  בבצלאל.  אמנות  למד  כך  ואחר  הרצליה  בגימנסיה  למד  שלום.  למגדל  המערבית 

למד   1926-1920 בשנים  העברי.  לגדוד  בצלאל  תלמידי  מרבית  עם  יחד  התנדב,  הראשונה,  העולם 

אמנות בווינה, בברלין ובפריז. בשנת 1923 אייר את ספריו של אביו, שיצאו לאור בברלין, ובכך החל 

פעילות ארוכה של איור ספרי ילדים. בשובו לארץ ערך תערוכות ציורים והשתתף בתערוכות אמני 

לקבוצת  תג'ר,  וציונה  רובין  ראובן  פלדי,  ישראל  עם  ביחד  השתייך,  הוא  דוד.  במגדל  ארץ-ישראל 

ואשר  ואנשיה,  נופיה  ישראל,  ארץ  היו  שלה  הציור  שנושאי  ארץ-ישראל",  "אסכולת  של  האמנים 

שמה את הדגש על הצבעים העזים והאור הבוהק של הארץ, וקיבלה השראה מדמויותיהם של ערביי 

ארץ-ישראל, שאנשי הקבוצה האמינו כי דמותם היא הקרובה ביותר לדמות תושבי הארץ העבריים 

בתקופת התנ"ך. נחום גוטמן אייר את ספריו של חיים נחמן ביאליק, ונחשב לחלוץ איור ספרי ילדים 

בארץ. אייר במשך עשרות שנים מאות ספרים, כולל ספריו שלו. בשנת 1928 נשא לאישה את דורה 

נולד בנם מנחם (חמי). ב-1931 השתתף בייסוד כתב בעת לילדים "דבר לילדים",  יפה. בשנת 1936 

ובמשך 32 שנה היה חבר במערכת העיתון. הייתה לו פינה קבועה בעיתון, ובה סיפורים בהמשכים 

שאייר, שהתגבשו מאוחר יותר לספריו. ב-1934 נשלח על ידי עיריית תל-אביב לדרום אפריקה לצייר 

את דיוקונו של יאן סמאטס. במלחמת העצמאות נילווה אל הלוחמים כצייר צבאי, ורישומיו ראו אור 

בחוברת "חיות הנגב". בנוסף לפעילותו כצייר וכסופר עסק גוטמן בעיצב תפאורה להצגות תיאטרון. 

את  ייצג  והוא  בעולם  הנחשבים  במוזיאונים  הוצגו  ציוריו   - בינלאומית  להכרה  זכה  ה-50  בשנות 
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ישראל בבינאלות בינלאומיות. כן זכה בפרס כריסטיאן אנדרסן לספרות ילדים ונוער, על ספרו "שביל 

קליפות התפוזים". חתן פרס ישראל לספרות ילדים לשנת 1978. נחום גוטמן נפטר בתל-אביב ב-28 

בנובמבר 1980, ונטמן בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור בעיר. ב-1998 נפתח בשכונת נווה צדק 

בתל-אביב מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, שבו מוצגות יצירותיו המקוריות בשמן, באקוורל וברישום.

הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 36
אשר חדד - לוד  .1
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חומר עיוני למדריכה

יציאת מצרים - גשמית ורוחנית / ד"ר אברהם גוטליב

יציאת מצרים, מוזכרת ונאמרת מידי יום ביומו במסגרת התפילות: בשירת הים, שירת האמונה שבתפילת 

שחרית ובקריאת שמע שבתפילות שחרית וערבית. אנו מודים לה' יתברך שגאל אותנו משיעבוד לגאולה, גם 

בברכת המזון בברכת "נודה לך", אנו מודים:

"על שהוצאתנו ה' אלוהינו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים".

היהדות  ערכי  לפי  האנושית  ההנהגה  בדרכי  מאוד  חשובים  יסודות  הן  הטוב,  הכרת  לצד  הטוב  הערכת 

הנעלים והנשגבים.

ְמַפֵעם בנו אנשי האמונה כל הזמן, כפי שאנו  הנס הגדול והאדיר, הנס הבלתי נתפס במחשבה האנושית, 

אומרים בסיום קריאת שמע של תפילת ערבית:

                   " המעביר בניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שוניאהם בתהומות טיבע...".

קריעת ים סוף - נס עילאי בלתי מובן לאדם, שרק אלוהים בורא העולם ומנהיגו מסוגל היה לעשות. 

בחג הפסח עצמו שהוא חג החירות החל באביב, אנו מציינים, בנוסף לאיזכורים היום-יומיים, את גדלותו 

של המאורע הטבוע בנו לעד.

בליל הסדר, בהתקבצות משפחתית, יחד עם אורחים, אנו חוווים את יציאת מצרים באופן אישי, כפי שאנו 

אומרים בהגדה של פסח:

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה (=המצה 
שנאפתה בחיפזון) עשה ה' לי בצאתי ממצרים". לא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר: ואותנו 

הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו".

אנו בני ישראל, בניו של מקום, עלינו לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. יציאת אבות אבותינו, 

זיכתה אותנו להיות כאן בזכותם. לכולנו יש זכות אבות - שהם אברהם יצחק ויעקב, שה' נשבע להם, לתת 

לזרעם את הארץ המובטחת.

היציאה משיעבוד לגאולה, ראשיתה, יציאה מעבדות לחירות, הן של הגוף והן של הנפש, כפי שמדגיש בעל 

"שפת אמת" (פסח, שנת תר"ס):

"בעניין יציאת מצרים וקריעת ים סוף. כי הגאולה הייתה בגוף ובנפש, יציאת מצרים הייתה הצלה מעבודת הגוף בחומר ובלבנים 
(שמות א, יד), ולכן המצווה לחם עוני רומז על הככנעת הגוף, כי עיקר תיקון הגוף בהכנעה, כמו שכתוב: "לא מצאתי לגוף טוב 
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משתיקה" (מסכת אבות א, יז). להיות בטל אל הנפש והנשמה, ותיקון הנשמה הוא השמחה, כעניין: 'ויגבה לבו בדרכי ה' (דה"י ב 
יז, ו). וזהו אות השירה שנתרומם הנפש על הגוף, וזהו: 'מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה' (תהילים קיח, ה) שבן האדם יש 

בו ב' יצירות אלו..." 

הכנעת הגוף בשמחה היא תיקון הגוף והנשמה, של האדם מבחינה אנושית-ערכית. האדם, הוא שילוב של 

גוף ונפש. אונקלוס בתרגומו קלע היטב למשמעותה השורשית-ערכית של המילה: "והגדת": "והגדת לבנך" 

ִלְבָנך, דהיינו: תספר את סיפור יציאת מצרים באופן חווייתי לבנך, כהזדהות מוחשית יחד עם   ּוְתַחִוי   =

איזכור המקורות. ואיך עושים זאת? כפי שמבאר רש"י (בפירושו לפסוק ז):

"ללמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכין את הלב".

תקרב אותו אליך באמצעות דברי אגדה מרתקים ונאים. יש לציין שהתורה דיברה בכללים ואכן, מובא 

במכילתא (בא פסקא יז) שאין הכוונה רק לבנו אלא גם בינו לבין עצמו ולבין אחרים, אם אין לו בן, או שבנו 

לא נמצא כעת לידו, כלומר: 'והגדת' - לכל מי שנמצא איתך בליל הסדר:

" 'והגדת לבנך' - אין לי אלא בזמן שיש לו בן, בזמן שאין לו בן, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים, מנין? תלמוד לומר: 'ויאמר 
משה אל העם זכור את היום הזה' "

הפנייה היא לכל אחד ואחד מעם ישראל, כאשר השימוש במילה "בן" - ִבנך במשמעות של הבן שלך - היא 

פנייה ישירה וקרובה.

כוחה של אמונה, הינו כוח עצום ונשגב, כפי שמבאר ה"שפת אמת" (פסח, שנת תרל"א), במבט חינוכי:

" 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו' ואחר כך אמר: 'ואותנו הוציא' (דברים כ, כג כמובא בהגדה). 

ונראה, כי על ידי אמונה שיש יציאת מצרים לכל דור ודור נתגלה זה. ומהר"ל כתב (גבורות ה, ח"א ובפירושו 

להגדה): כי בכלל היה כל אחד ביציאת מצרים רק חייב לראות כאילו יצא בפרט (עיין שם). ויש לומר גם כן, 

כן נראה לי, שעל ידי אמונה נכנס לתוך הכלל, ובוודאי, בכלל היה יציאת מצרים לנקודה הישראלית שמשם 

נמשך חיים לכל איש ישראל רק על ידי אמונה באין לזה. ואחר שראה עצמו כאילו יצא ויודע והאמין כי גם 

ההארה שיש לו, לא הייתה לולא יציאת מצרים. על ידי זה נתגלה לו שרואה איך יוצא באמת. וכן הפירוט 

בסיפור יציאת מצרים אפילו כולנו חכמים וכו', כי אף שהוא חכם דבוק בה' חיים, יש לו לידע כי כל זה על 

ידי יציאת מצרים שהוא חכם. רק שצריך לברר זה על ידי אמונה והוא הסיפור לשון בירור וגילוי מפורשת. 

כי בכל דור, יש יציאת מצרים לפי עניין הדור וכל זה היה בשעת יציאת מצרים. וכפי אמונת האדם כאילו 

יצא, נתגלה בחינה זו ומרגיש מיציאת מצרים של עתה ויוכל לצאת כל אחד מהמיצר שלו".

מלמדנו ה"שפת אמת", שיציאת מצרים היא אישית לכל אחד ואחד בכל דור ודור. היציאה מהמיצר היא גם 

פיזית וגם נפשית-רוחנית. סיפור יציאת מצרים והמחשתו בליל הסדר מידי שנה בשנה, מעניקים לאדם את 

ההארה - האור הפנימי שהוא ייעודי לאיש הישראלי. אלו הם כוחה ועוצמתה של אמונה והכל תלוי בעיני 

המתבונן. לכן, יש להתאחד ולהתחזק בצוותא בליל הסדר, כדי לחוש ולהעצים ולהבין את הנס הגדול של 

יציאת מצרים. נס אדיר, שבזכותו כל אחד חייב לומר: אני קיים. כך, כל אחד ואחד יוכל בעזרת ה' יתברך, 

לצאת מהמיצר שלו משיעבוד לגאולה, בדרך לגאולה השלמה.
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2. "משנכנס אדר מרבין בשמחה - מכוח תינוקות של בית רבן, רואים ישועות" / 
ליקט שמעון בן יוסף

עוז"... תפילותיהם  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  רבן  תינוקות של  בזכות תפילת  מפלת המן הרשע, 

בוקעות עד מרום.

הסתופפנו במחיצת מו"ר המקובל האלוהי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, ראינו עין בעין, כי היה זהיר 

בכבוד כל אדם, וביותר ילדי ישראל שהיו כבבת עינו.

הרב הוזמן לבר מצווה של ילד יתום, השתוקק להגיע, אך לא יכול כי היה כנס רבנים מרכזי במלון ים 

המלח. הוא נסע לכנס, בדרך ירדו גשמי ברכה שגרמו להצפה בנחלי מדבר יהודה והכבישים נחסמו. באין 

ברירה נאלצו לחזור לירושלים.

אמר הרב לנהגו, סע ישירות לבר המצווה. הגשמים שירדו אלה דמעות החתן היתום!

לכולם,  הפתעה  הייתה  לשמחה.  הגענו  בכה?  שהילד  הרב  ידע  מנין  הנהג,  אמר  עצמי  את  שאלתי 

והשמחה רבה. הרב נשאר יותר מן הרגיל ושימח את היתום!

בכיתי כל  בצאתו ליוו אותו הקהל ובר המצווה אמר לרב "אחרי שהרב הודיע שלא יבוא לשמחתי 

הלילה, כעת אני שמח, כל היום. כי הרב ברך אותי. הרב שמח כפליים. הנהג הוסיף, הרגשתי שכל מילה של 

הנער הייתה ישירות בשבילי, שהייתי קטן אמונה בכוח ראיה של הרב.

ועוד מעשה מרגש בדמעות יתומים.

תלמיד הרב סיפר, באתי לבית מרן זצ"ל מאוחר בלילה, מצאתיו בחדרו בוכה! התרגשתי. מה קרה 

שאלתי? הרב לא יכול לענות. רק הראני דף שכתובות בו שלוש שאלות.

אבא, לאן הלכת? אבא, למה הלכת? אבא, מתי תחזור? אני מתגעגע. לאחר שנרגע, שאלתי מי כתב 

זאת? ענה: בעיר העתיקה נפטר יהודי כשר והשאיר אלמנה ויתומים. הילדים שאלו את האם שאלות אלו 

שלא יכלה להתמודד עם שאלות עצומות אלו.

חשבה שאני יכול! ומה ענית? שאלתיו!

לקחתי את הילד, הושבתיו לידי ואמרתי: בני! דע לך גם אני התייתמתי צעיר כמוך. לא קל היה לי. 

בעיר העתיקה יצאתי לעזור לפרנסת הבית. לא נפלתי ברוחי, לאחר שנים רבות נתמניתי לרב ראשי לישראל. 

הילד שאל בתמימות, גם אני יכול להיות רב ראשי? בוודאי עניתי, תעשה כמוני " התנער. מעפר קומי" - 

תתחזק , תתגבר ותלמד ותהיה גדול בתורה. רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם.
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3. סיפור יציאת מצרים 
לפניך משל ממשלי המגיד מדובנא על הסיבה לאכילת המצה בליל הסדר.

ר' דוד היה עניו וירא שמים, שמצדיק עליו את הדין ומקבל עליו יסורים באהבה. תמיד חי בתקווה 

ובתפילה, מעודד ומחזק, הן את עצמו והן את האחרים. והנה הגיעה העת שהמזל האיר פנים לר' דוד. וילך 

האיש הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד.

בנה לו ר' דוד בית מפואר, מוקף גינות ופרדסים, המפיצים ריחם הטוב מסביב, והיה מקבל כל עני 

בסבר פנים יפות. כל אורח שנקלע לעיר, ידע את הכתובת להכנסת אורחים, והיו ממלאים פיהם בשבחו.

מנהג מוזר היה לר' דוד:

בכל יום מידי גומרו לסעוד את ארוחת הצהריים הדשנה, היו המשרתים מביאים לפניו קינוח-סעודה  

- פת קיבר ישנה שהעלתה עובש.

וזאת עשה כמובן, לזכור היטב את הימים שעברו - את עוניו ורישו, והחסד שה' גמל עליו.

פתגם ידוע בפי העם "השבע איננו מבין את הרעב".

כיצד לדעתך מתקשר פתגם זה למשל הקודם?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

על פי "כזה ראה וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל בעריכת מיכל בלאו (שינובר), 

בהוצאת מרפ"ד מופת נחלים
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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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תשבץ אדר-ניסן תשע"א / מאת שילה הרשושנים
של  היסוד  מחיבורי   (2 במאוזן: 
יהודה  רבי  על-ידי  סודר  היהדות, 
המלך  של  הסף  משומרי   (6 הנשיא; 
אחשוורוש (גילת אסתר ב); 10) יופי, 
נוי; 12) קטע שאלתי בהגדה של פסח, 
מקורו במסכת פסחים פרק י משנה 
ד; 13) כיוון; 14) אחד מבני נח; 16) 
את  הקב"ה  הוציא  ב"אמצעותה" 
(שמות  מצרים  מארץ  בני-ישראל 
 (18 היווני;  באלפבית  אות   (17 יג); 
סימון   (19 כז);  (ירמיה  אציל  נכבד, 
 (25 נשים;  בסדר  מסכת   (22 דרך; 
26) בהיכנסו מרבים  מילת התנייה; 
בשמחה; 28) מתנה; 29) אחד מבניו 
של אהרון הכהן שמת בהקריבו אש 
זרה במשכן (פרשת שמיני); 30) כזה 
 (31 אדר;  חודש  של  במזלו  נמצא 
המקרא  מפרשי  גדול   (33 בבקשה; 
ממשורי  אחד   (34 (ר"ת);  והתלמוד 
(ד'תת"ל- בספרד  הזהב"  "תור 

מחבר   ,(1141-1070 ד'תתק"א, 
הפיוט "יום ליבשה" הנאמר בשביעי 
יעקב  40) מבני  38) אדם;  של פסח; 
אבינו; 41) שניים; 42) תו מוסיקלי; 
 (48 סניף;   (45 עובר-אורח;   (43
תורת   (49 ברכה;  כל  לאחר  נאמרת 
 (51 הראשון;  הנרצח   (50 המידות; 
ד  פרק  כלים  (מסכת  גריפה  מכשיר 
פנימית  התעוררות   (52 ו);  משנה 
בלעז;  אימפולס  דבר-מה,  לעשות 
הנקראת  הפרשה  נקראת  כך   (53
עמק,   (55 אדר;  ראש-חודש  לפני 
ערוץ; 56) ניצלה הודות לבקשתו של 
רבן יוחנן בן זכאי (מסכת גיטין דף נו 
עמוד ב); 58) שמו הפרטי של ראש-

של  ההכרזה  בעת  בריטניה  ממשלת 
"הצהרת בלפור", נפטר בחודש ניסן 
תש"ה (מרס 1945), קיבוץ רמת-דוד 
 (60 שמו;  על  נקרא  יזרעאל  בעמק 

מחזה מאת ויליאם שייקספיר; 63) חניך, עוזר לאומן; 65) נאמרה על-ידי משה לאחר מעבר ים-סוף, ונאמרת כיום בשביעי של פסח; 
68) כינוי לארץ-ישראל ולירושלים; 70) בור; 71) אחת ממכות מצרים; 74) ממדינות המלך אחשורוש (אסתר א); 75) גיבור מגילת 
אסתר, היה מראשי הגולים לבבל עם יכניה מלך יהודה (מגילת אסתר ב), לדעת רב נחמן הוא מלאכי (מסכת מגילה דף טו עמוד א); 

76) חלון קטן.

במאונך: 1) נקי, טהור; 3) כינוי לדבר; 4) יללה, בכי; 5) הנעה; 6) אחרי; 7) נימוס, אופן התנהגות (מסכת סוטה דף לו עמוד ב); 8) 
משקה העשוי מחליטת עלים; 9) מזל; 11) קורת-רוח; 13) לפי רש"י הוא הָנָטף, אחד מסממני הקטורת (שמות ל); 15) אסור לבוא 
בקהל ישראל (דברים כג); 18) חשוך ילדים; 19) צורר יהודים נודע; 20) צד מערב; 21) מספר החלקים ב"משנה תורה" של הרמב"ם; 
23) קפל בבגד; 24) אחות משה רבנו; 26) צרור, חבילה; 27) אמורא בבלי בדור השלישי, חברו של רב יוסף; 30) אדונים הלוי, פרשן, 
משורר ומדקדק בתקופת "תור הזהב" של יהדות ספרד; 32) בת; 35) בת-קול; 36) שמו של נמל אשדוד החדש; 37) קרס; 39) סילוק, 
גירוש; 42) מנוסה, מורגל (ירמיה ב); 44) כספית; 46) חבורה, קבוצה; 47) כלי-נשיפה; 48) אחת האצבעות; 53) נלמד; 54) מושי; 57) 
הוא מרדכי היהודי (מסכת מגילה טז); 59) מסכת תלמודית בסדר מועד; 61) כלי-דם; 62) תיש, הזכר בעיזים (בראשית ); 64) סוג של 
בכי; 66) סוג של מכשיר איכון, מכ"ם; 67) אחד מסריסי המלך אחשורוש (אסתר ד); 68) מתענה; 69) מילת-קריאה לצער; 72) כאלה 

יצאו דחופים במצוות המלך אחשורוש (אסתר ג); 73) גוש-אדמה המתנשא לגובה רב.

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. פורים
1. פנטומימה

לאחר למידת המושגים והכרת הדמויות שבמגילת אסתר, ניתן לשחק את המשחק הבא.

� המדריך מכין פתקים עם מושגים ודמויות שבילבלו לשונם ומכניס את הפתקים לקופסה.

� מחלקים את הקבוצה לשתיים.

� כל נציג קבוצה בתורו שולף פתק מהקופסה ועליו לפענח תוך זמן קצוב ולהציג בפנטומימה את המושג 
לפני קבוצתו. אם הקבוצה מצליחה לזהות במי מדובר היא מקבלת 5 נקודות.

� אם הנציג לא מצליח לזהות את המושג מעבירים את הפתק לנציג הבא עד שתם הזמן (לרשות הקבוצה) 
הפתק נכנס חזרה לקופסה.

� הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות היא המנצחת.

הערה: ניתן לשחק את המשחק בשתי רמות גיל.

לשכבה הצעירה ניתן להכין פתקים של מילה אחת. לשכבה העליונה יש להכין מילים נוספות.

מושגיםפתרונותדמויות

רגול - גורלאחשורוששוחר שווא

ארד - אדראסתרתאסר

זו אני הנם - אוזני המןהדסההס! הד!

מנוחה-שלום-משלוח מנותהמןנהם

סיגל מתארת - מגילת אסתרויזתאתא-זיו

מדי מר פו - דמי פוריםזרששזר

מי נציל - ליצניםחרבונהבן הרוח

סמכה - מסכהמרדכידרך ים

מר יפו - פוריםבגתןנתבג

בקעת שושני - שושנת יעקבושתישתוי

עשרן - רעשן

שותפחת - תחפושת

פעולות
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2. דיני פורים בחרוזים
ציין ברכה אחת מבין שלוש שמברכים (מקרא מגילה, שעשה ניסים, שהחיינו).  .1

אחת מבין ארבע שאומרים, למגילה קשורים (ד פסוקי גאולה).  .2

בהישמע שמו יש המרעישים ויש אלה שצועקים (המן).  .3

לאדם אחד נותנים ועל ידי כך המצווה הזו מקיימים (משלוח מנות).  .4

בנתינת שתיים לשניים משמחים אחרים (מתנות לאביונים).  .5

כדי להרבות בשמחה מזמינים אלו לסעודה (אורחים).  .6

כדי לזכור להשמיד את הרשע אנו קוראים בפרשה (פרשת זכור).  .7

מילה במגילה שבה מוזכר הקב"ה בקריאה (מלך).  .8

כדוגמת מלכה אסתר ובני ישראל בימים קודמים נוהגים בערב פורים (תענית).  .9

אותה מקפלים כדי שיאמרו באיגרת קוראים (מגילה).  .10

כמו בחנוכה ובפורים אותה תפילה מזכירים (על הניסים).  .11

מה שיש בי"ד לחוגגים יש בט"ו לעובדים (י"ד חוגגים ערים שאינן מוקפות חומה, בט"ו חוגגים ערים   .12

שמוקפות חומה).

3. תחרות שירי פורים
המדריך מציג תמונות בכרטיסים על הלוח או במטול. כל תמונה רומזת לשיר הקשור לפורים.

לדוגמה:   נער מחזיק בשושן צחור = שושנת יעקב

              עני עם תווית פורים       = אני פורים

ניתן לשחק בתחרות בין שתי קבוצות. הקבוצה שמגלה את מירב השירים היא המנצחת.

4. שניצל בורשט לפורים
מכינים מספר לוחות בריסטול, כשעל כל לוח תמונות, שאלות וחידות.

הלוחות עוברים בין הצוותים

לכל לוח - דף תשובות נפרד

כשמסיימים למלא את דף התשובות הוא מועבר לצוות הבודקים ואז מחליפים את הלוח וכל קבוצה מקבלת 

לוח חדש, כך שבמשך המשחק נוצר סבב בין הקבוצות ובסופו יווצר מצב בו כל לוח עבר בכל קבוצה.

שניצל בורשט יכול להיות מוקדש לנושא אחד, או שכל לוח יהיה בנושא אחר.
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