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ב. פעילויות קיץ

1. לחופש נולד - הכיצד?
מטרות הפעולה

� החניך יבין שהחופש הוא זמן שצריך לתת עליו את הדעת, כיצד להתייחס אליו.

�  החניך יבין כי חופש אמיתי הוא "שאתה בוחר להיות נאמן למשהו בעל משמעות".

הערה: חופש ⇐ מלשון לחפש ⇐ חיפוש של זהות, חיפוש דווקא של האני, חיפוש מתמיד.

נקודות לדיון

� מה אתה הכי אוהב בחופש? מדוע?

� למה החופש הוא זמן כיף? 

� מה קשה לך שאתה במסגרת של בית הספר?

� האם היית רוצה ללהיות כל החיים חופשי?

� מה היית עושה עם כל הזמן הפנוי?

� האם פעם עשית משהו שחשבת שהוא נכון ולמרות ששילמת את המחיר - הרגשת טוב?

� מה נותן טעם לחיים? "להסתלבט" או לעשות טובה למישהו ולשמח אותו?

� מה מסוכן ויכול להיות בעייתי בחופש הגדול?

� האם היית רוצה שירשו לך הכול?

� האם העולם היה יכול להתקיים בלא מסגרת?
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2. "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"
מהלך הפעולה

�  המדריך יכין מבעוד מועד, מתנות עטופות יפה. חלקן של המתנות יהיו קטנות ובינוניות, וחלקן תהיינה 
נוצצות וגדולות.

המתנות שיהיו בתוך הקופסאות הגדולות - יהיו קטנות ולא בעלות ערך גדול והמתנות שיהיו בתוך   �
הקופסאות הקטנות - יהיו משמעותיות ובעלות ערך.

�  2 קוביות תעבורנה בין החניכים. חניך שיצא לו 6-6 (זאת אומרת ב-2 הקוביות) יוכל לבחור מתנה. חניך 
שקיבל 1-1 יצטרך להחזיר מתנה אחת. הקופסאות יהיו סגורות ולא תיחשף תכולתן.

� לאחר מספר סיבובים, יפתחו החניכים את המתנות. הם ייווכחו לגעת כי אין תוכו כברו.

הרעיון: אפשר לקחת את המשחק לכמה כיוונים. בנקודה שלנו - החופש נראה זוהר, נוצץ ומבטיח, אבל 

בשביל שתוכו יהיה כברו, כמו שאנו רוצים, צריך להשקיע תוכן ומשמעות ואז גם מבפנים יהיה טוב ואיכותי.

� ניתן לשאול אילו תכנים כדאי ואפשר להשקיע.

דוגמאות: התנדבויות שונות, עזרה לזולת וסיוע בבית.

מתוך "מקום בלב" רשת בתי נוער בישראל בחסות המרכז הישראלי, כתבה שולמית לחיאני
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3. מיהו בן חורין אמיתי? - על בחירות בדרך לחופש

ראציונאל

המושג חופשה נתפס בטעות כאפשרות לעשות "מה שבא לי" בכל זמן. אולם במבט מעמיק ואמיתי נראה, 

כי דווקא אדם המנהל את חייו מתוך נאמנות מלאה לערכיו, לעצמו ולצו מצפונו הוא אדם חופשי באמת 

ואינו כבול לרצונות חיצוניים לו, כגון: חברה, שיקולי יוקרה, רווחה כלכלית וכדו', שהרי "החירות היא 

ב עמ'  זצ"ל, עולת ראיה  (הרב קוק  נאמן לעצמיות הפנימית שלו..."  ידה, להיות  על  שהאדם... מתרומם 

רמה). נאמנות עצמית לפנימיות האדם יונקת מתוך עיסוק בתורה ובמצוותיה בבחינת "אין לך בן חורין 

אלא מי שעוסק בתורה".

הפעלה זו מעלה דילמות מעולמם של הילדים ודנה מי הוא בן חורין אמיתי מתוך השקפה דתית-תורנית.

קהל היעד

חניכי כיתות ד-ו

המטרות

לברר עם המשתתפים מיהו בן חורין אמיתי.  .1

להביא למודעות המשתתפים ַמֵהן בחירות נכונות המעידות על חופש אמיתי.  .2

עזרים

נספח מס' 1: "מיהו בן חורין?"

מהלך ההפעלה

שלב א - במליאה 

המנחה יספר למשתתפים את הסיפור הבא:  •

היׂ ה הייתה משפחה בצפון הארץ ובה זוג הורים, שני ילדים וחתול. בני המשפחה טיפלו 

בחתול במסירות רבה: הם הגישו לחתול את מזון החתולים בשעות קבועות ובכמות 

הרצויה ומידי בוקר היה אחד הילדים יוצא איתו לטיול. בפתח המטבח עמדה קערת מים 

קטנה ובכל פעם שהתרוקנה היו הילדים ממלאים אותה מחדש.

יום אחד נכנס אבי המשפחה הביתה ואמר: "בעזרת ה' השנה בחופש הגדול ניסע לטיול 

מרתק באילת ובסביבתה, נטוס משדה התעופה במחניים וננחת באילת". הילדים קפצו 

עד התקרה מרוב אושר כשלפתע נזכר אחד הילדים "אבל מה נעשה עם החתול, הרי 

אסור להעלות אותו למטוס?" "כבר חשבנו על זה", אמרה אימא, "נשאיר מזון חתולים 

החלונות  באחד  קערה,  מעל  קלות  מטפטף  ברז  נשאיר  קטן,  חור  עם  גדולה  בשקית 
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לו  יהיה  שלא  וכדי  לטיול  לצאת  יוכל  שהחתול  כדי  קטן  פתח  נשאיר  השנייה  בקומה 

משעמם נשאיר את המחשב דלוק עם סרט אהוב ולידו נשאיר הרבה חטיפים". שמחו 

הילדים שמחה גדולה והתכוננו לנסיעה. הגיע היום והמשפחה נפרדה לשלום מן החתול. 

כעבור שבועיים חזרה המשפחה מהטיול. על הכורסה הסמוכה למחשב נראה יצור שמן 

שכמעט לא זז. לאחר מבט מעמיק בני המשפחה זיהו בו את החתול שלהם. החתול היה 

כבר כל כך שמן שלא היה יכול לצאת מן החור שבחלון, בכל ימי הטיול הוא נשאר ליד 

המחשב, סיים את מזון החתולים וזלל את כל החטיפים. 

רק חודשים רבים של דיאטה, עשיית כושר ושמירת מרחק מהמחשב החזירו את החתול 

לפעילות חתולית זריזה ...

שאלות לדיון:

מתי היו חיי החתול חופשיים, כשהיה לבד או כשהיה עם בני המשפחה? מדוע?  .1

מה קרה לחתול ומדוע הוא הפך ליצור שמן כל כך?  .2

מה הייתה התוצאה של חיי חופש אלו? האם הם טובים לחתול? נמקו.  .3

מתי היו חיי החתול כבולים לכללים ולחוקים, כשהיה לבד או כשהיה עם בני המשפחה? מדוע?  .4

מה הייתה התוצאה של חיים כאלו? האם הם טובים לחתול? הסבירו.  .5

המנחה ירשום על הלוח שלושה משפטים ויבקש מן המשתתפים לבחור במשפט הנכון ביותר בעיניהם   •

מבין המשפטים הבאים:

הכי טוב לי כשאני עושה את מה שאני רוצה ואוהב. א. 

הכי טוב לי כשאני עושה את מה שנוח ומשתלם. ב. 

הכי טוב לי כשאני עושה את מה שנכון ומתאים.  ג. 

המנחה יוסיף ויכתוב על הלוח את המשפט הבא: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" וישאל את   •

המשתתפים כיצד משפט זה מתקשר למשפט שבחרו בשאלה הקודמת?

המנחה יקרא באזני המשתתפים את  נאומו של נתן שרנסקי, לשעבר אסיר ציון ברוסיה, בפני השופט.  •

[למנחה: מומלץ לספר למשתתפים אודות נתן שרנסקי].  

"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו 
אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! 
לגזרותיכם  נכנעתי  שלא  שארגיש  כיוון  חופשית,  תישאר  היא  רוחי,  אבל  משועבד,  יהיה  גופי  אמנם 
ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי 

להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה".
מתוך: "לא אירא רע" / נתן שרנסקי]
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שלב א - קבוצתי

� המנחה יחלק את המשתתפים לשלוש קבוצות.

� כל קבוצה תקבל משימה שונה (נספח מס' 1).

� המנחה יסביר למשתתפים, כי בכל משימה ישנו מקרה המעלה התלבטות בין שתי אפשרויות. האחת - 
לנהוג כבן חורין והשנייה - להיגרר אחרי הנוחות ורווחים אחרים.

שלב ב - מליאה

ידי  על  יוצגו  [ההתלבטויות  המשתתפים  שהעלו  ההתלבטויות  ואת  המקרה  את  תציג  קבוצה  כל   �
הדמויות: "בן חור" ו"שאנן"].

� המורה יסכם על היתרון בבחירתו של בן-חור שהוא בן החורין האמיתי.

34
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נספח מס' 1

מיהו בן חורין? - משימה קבוצתית א

1.     א.    קראו את המקרה והתאימו ליד כל מחשבה מ"מחסן המחשבות" ל"בן-חור" או ל"שאנן".

        ב.     רשמו שתי מחשבות נוספות.

2.     התכוננו להמחזה:    א.     בחרו מי יהיה "בן חור" ומי יהיה "שאנן".

                                         ב.      בחרו מי יציגו את המקרה והמחיזו אותו.

המקרה

החלטתי לקום מוקדם בימי החופשה וללמוד משניות עם חברי לפני התפילה. 
בבוקר צלצל השעון המעורר, לא היה לי כלל חשק לקום.

� התהפכתי במיטה לצד השני והמשכתי לישון. ______________

� עשיתי מה שהתחשק לי, בשביל מה יש חופש אם לא בשביל לישון?! ______________

� התאמצתי לקום, והזדרזתי לבית הכנסת. ______________

� היה ממש סבבה! קמתי בצהריים והייתי ערני לגמרי. ______________

� עשיתי מה שהחלטתי, והספקתי ללמוד כפי שתכננתי. ______________

� הייתי שמח בלימוד. ______________

� אחר: ________________________

____________________________ �

35
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מיהו בן חורין? - משימה קבוצתית ב

1.     א.    קראו את המקרה והתאימו ליד כל מחשבה מ"מחסן המחשבות" ל"בן-חור" או ל"שאנן".

        ב.     רשמו שתי מחשבות נוספות.

2.     התכוננו להמחזה:    א.     בחרו מי יהיה "בן חור" ומי יהיה "שאנן".

                                         ב.      בחרו מי יציגו את המקרה והמחיזו אותו.

המקרה

צפיתי במחשב בסידרה האהובה עלי, לפתע אמי ביקשה עזרה דחופה. לא רציתי להפסיד את התוכנית...

� פשוט המשכתי לצפות, זה מה שהתחשק לי. ______________

� עשיתי מה שרציתי וללא נתתי לאימא שלי להחליט מתי לעזור לה. ______________

� כיבוד הורים זה יותר חשוב מהכול, אז התגברתי ועזרתי לאימא. ______________

� אמרתי "באמת אימא, בשביל מה יש חופש? תני לי ליהנות קצת" ______________

� התאמצתי לעזוב את המחשב ולעשות את מה שנכון. ______________

� שימחתי את אימא ושמחתי שהצלחתי. ______________

� אחר: ________________________

____________________________ �
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מיהו בן חורין? - משימה קבוצתית ג

1.     א.    קראו את המקרה והתאימו ליד כל מחשבה מ"מחסן המחשבות" ל"בן-חור" או ל"שאנן".

        ב.     רשמו שתי מחשבות נוספות.

2.     התכוננו להמחזה:    א.     בחרו מי יהיה "בן חור" ומי יהיה "שאנן".

                                         ב.      בחרו מי יציגו את המקרה והמחיזו אותו.

המקרה

יותר  מנפץ  מי  תחרות  לעשות  לנו  אמר  החבורה  של  הגיבור  יצחק,  רובי,  של  ההולדת  יום  מסיבת  אחרי 
בקבוקים. הוא לקח בקבוק ריק וזרק אותו על המדרכה. החבר'ה עשו כמוהו. אני עמדתי בצד, אז יצחק 

צועק לי: "פחדן ". אני יודע שככה לא מתנהגים...

� התנהגתי כמו שאני מאמין. לא ניפצתי בקבוקים כמו כולם. ______________

� אחרי הניפוץ של הבקבוק הראשון, החבר'ה מחאו לי כפיים, המשכתי לנפץ יותר מהר. ___________

� לא הייתה לי ברירה, רק זה חסר לי שיצחק יקרא לי פחדן. ______________

� ניפצתי כמו כולם, בחופש מותר הכול. עושים מה שמתחשק. ______________

� התגברתי על הלחץ החברתי ולא נגררתי להשחית. ______________

� שימחתי את אימא ושמחתי שהצלחתי. ______________

� אחר: ________________________

____________________________ �
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עצות והמלצות נוגדות שיעמום

על פי "חמ"ד של חופש" 

נסו לחשוב ולפעול בצורה שיטתית 

במגמה לשלב שינויים 

בחיי היומיום שלכם.

תחום  בכל  שיגרה  לשבור  השתדלו 

בחיי היומיום שלכם. 

התייחסו 

לשיעמום כאל תופעה 

שמקורה באני העצמי, חישבו 

כיצד הייתם מגיבים ומה הייתם 

אומרים לילדכם המתלונן "אוףףף.. אין לי 

מה לעשות משעמם לי". אמצו לעצמכם 

את הפתרון שהצעתם לילדכם.

נסו ללמוד דברים חדשים. חשיפה 

למידע ולרעיונות שונים מהווה גירוי 

לפוטנציאל השכלי שלכם ומונעת שיעמום.

חפשו דרכים 

לצמיחה אישית.

תרגילי 
כושר בבית או 

יציאה להליכה או ריצה 

בחוץ הם "תרופה נוגדת" 

שיעמום. 

בפעולה  נמצאת  הרגשית  המערכת  כי  זכרו 

מתמדת, רגשות באים, מתחלפים ונעלמים. כך 

 - ונעלם  מופיע  מסוימת  במידה  השיעמום  גם 

השלימו עם עובדה זו ואל תיכנסו ללחץ. 

מצאו דבר שחשוב 

ומתחשק לכם לעשות 

ועשו זאת!!! 
פרגנו לעצמכם להתרגש 

ממה שעיניכם רואות, אוזניכם שומעות, 

אפכם מריח, פיכם טועם וגופכם חש.....

תחום  בכלכל  ב  שיגרהה  לששבור  ל  השתדלו 

בחיחייי היומיום שלכם. 

תתרגרגילי 
כושרר בבית אאוו 

ייצציאה להלליכיכה או ריצצה ה

בחחוץוץ הם "תרופהפה נ נוגדת" 

שיעמום. 

פרגנו לעצמכם להתרגש 

ממה שעיניכם רואות, אוזניכם שומעות, 

חש..... אפכם מריח, פיכם טועם וגופכם

בפעולה  נמצאת  נ  הרגשיתת  המעמערכת  כי  זזזככרו 

ממתמדת, רגגשושותת באים, מתחלפיפים ם ונונעלעלממיםם. כ כך ך 

 - ונעלם  מופיע  מסוימת  בבממידה  השיעמום  גםגם 

השהשלימו עם עובדבדה ה זוזו ואל תיכנסו ללחץ. 

התהתהתתתייייייחסחסחסחסווו ו

לשיעעממום כאכאל תותופעפעה 

שמקורה בבאני ההעעצמי , חחישבו 

יהייתיתם ם מומה  כיכיצד הייתםם מ מגיבייםם 

ןין ל לי אאומריםים לילדכם הממתלתלונן "א"אוףוףףףףף.... א א

מ משעמם לי"". אמאמצצו לעצמכם ןמהמה לעשותות ן  לדכם 

מה לעשות משעמם לי". אמצו לעצמכם 
ן מה לעשות משעמם לי". אמצו לעצמכם  כם 

אתאת הפתפתרורוןן שהצעתם לילדכם.
 
 

פפרפר



חידות בפרשיות השבוע 

פרשת חקת
שני דברים שבהם מטהרים את הטמא  _______________  ו_______________.  .1

המעבר הראשי, מעבר רחב וסלול _______________   _______________.   .2
המקום בו מת אהרון  _______________   _______________.  .3

שם של מקצוע בכיתה, שהוא שם של עיר _______________.  .4
אחת הפעולות שצריך הטמא לעשות כדי להיטהר_______________.  .5

נמצאים בבית הספר ונמצאים בפרשתנו, אך בפרשה הם מתנהגים לא יפה ביחס למשה _______________.  .6
שם של מקום כשם של ציפור _______________.  .7
היכו עליו במקום לדבר אליו _______________.  .8

מקום בו מתה מרים _______________.  .9
מכסה שסוגר על כלי וקשור אליו בחבלים _______________ הוא גם כן שם לתכשיט.  .10

פרשת בלק
מילה נרדפת להרים נמוכים "כי מראש צורים אראנו ומ _______________  אשורנו.   .1

מילה נרדפת לבארותיו "יזל מים מ _______________ וזרעו במים רבים".  .2
"הן _______________ לבדד _______________ ובגויים לא יתחשב".  .3

   _______________    _______________ בבוקר.  הכנסת  לבית  כשנכנסים  שאומרים  בלעם  של  תפילתו   .4
._______________   _______________   _______________   _______________

הזמן בו מתגלה הקב"ה לנביאי אומות העולם.  .5
שניים שהצטרפו לבלעם בדרכו למואב _______________.  .6

אבדון  יהיה  סופם  אך  בישראל  שנלחמו  הראשונים  שהם  ואמר  משלו  נשא  שבלעם  העמים,  אחד   .7
._______________

מספר המזבחות שבנה בלק לפני כל ניסיון לקלל את עם ישראל _______________.  .8
משלו של בלעם על הקיני "איתן מושבך ושים _______________ קנך".  .9

"ויאמר אלוהים אל בלעם לא _______________ עמהם, לא _______________ את העם כי ברוך הוא".  .10

ג. פרשיות החודש
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פרשת פנחס
על פיו חילקו את הארץ לשבטים _______________.   .1

משה נצטווה לעלות עליו ולראות משם את ארץ-ישראל _______________   _______________.  .2
"צרור את המדיינים _______________ אותם".  .3

סבא של בנות צלפחד שהוא שם עמק בישראל _______________.  .4
   _______________    _______________    _______________ צלפחד  בנות  חמש  של  שמן   .5

_______________  ו _______________.
אילים  שבעה  השביעי  וביום  אילים  עשר  שלושה  הראשון,  ביום  יורד.  בסדר  הקורבנות  את  הקריבו  בו  חג   .6

_______________ ה _______________.
הגיל בו מתחילים לספור את בני ישראל במיפקד בערבות מואב. _______________  .7

בניו לא מתו אף על פי שאביהם חטא ומת במיתה משונה _______________.  .8
שם בת אשר שעל פי האגדה היא רמזה ליעקב שיוסף חי כמושל במצרים _______________.  .9

הקורבן שהקריבו אותו פעמיים ביום: בבוקר ובין הערביים _______________.  .10

פרשת מטות
במלחמת מדיין הרגו בחרב אדם שכוחו היה בפיו - מיהו? _______________.   .1

אחד השבטים שביקש להתנחל בעבר הירדן המזרחי? _______________.  .2
" _______________ משה לבני גד _______________ ראובן: האחיכם יבואו למלחמה _______________   .3

תשבו פה.
אנשי המלחמה שניצחו את המדיינים הביאו _______________ ושמו אותו באוהל מועד ל _______________   .4

לפני ה'.
כך נקרא יישוב של אוהלים מוקף גדר של אבנים _______________.  .5

עיר בה היה מרעה רב ובני גד וראובן רצו להתנחל בה _______________.  .6
אחד מהתכשיטים שהביאו חיילי צבא ישראל, שניצחו את המדיינים, לכפר על נפשותיהם _______________.  .7

התחייבות של אדם לעשות או לא לעשות דבר לגבי חפץ מסוים _______________.  .8
  _______________    _______________ לנחלה  ממלכתו  את  קיבלו  מנשה  וחצי  ראובן  גד,  בני   .9

ה_______________.
פעולה זו עשו לוחמי בני ישראל לערי המדיינים, מהי הפעולה? _______________.  .10

פרשת מסעי
   _______________ שנרצח  משפחתו  בן  נקמת  את  לנקום  שרוצה  הנרצח,  של  הקרובים  מן  אחד   .1

._______________
המקום בו מת אהרן הכהן _______________   _______________.  .2

אחד מהמקומות המסמנים את הגבול הצפוני של ארץ-ישראל _______________.  .3
ערי המקלט ניתנו כדי שהארץ לא תהיה _______________, כי ה' שוכן בתוכה.  .4

הגיל בו מת אהרון _______________   _______________   _______________.  .5
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התחנה הראשונה של בני ישראל במדבר _______________.  .6
בנותיו קיבלו את נחלת אביהן. שם האב _______________.  .7

שם של שלושה מקומות המתחילים באות ק שאליהם הגיעו בני ישראל (במסעותיהם) _______________     .8
._______________   _______________   _______________

מילה נרדפת ללא בכוונה - ב _______________.  .9
מספר השבטים שנחלו בעבר הירדן המערבי _______________.  .10

פרשת דברים
השם?  מהו  לשעבר.  ישראל  ממשלת  ראש  של  שם  אותו  הוא  ענבים  משם  הביאו  שהמרגלים  הנחל,  שם   .1

 ._______________
ָמִכיר קיבל מקום זה _______________.  .2

האמורי היכה בבני ישראל כמו חרקים אלו ש"מכים" בבני אדם _______________.  .3
היום הזה ָאֵחל תת פחדך _______________ על פני העמים תחת כל השמים".  .4

שלושים ושמונה שנים הלכו בני ישראל מקדש ברנע עד נחל זה - שם הנחל כשם ענף רך _______________.  .5
שם נוסף להר בצפון שנקרא שריון וגם שניר _______________   _______________.  .6

למרות חטא המרגלים הם ייכנסו לארץ-ישראל וירשוה _______________.  .7
צריך לתת אותו לבני עשו עבור אוכל ומים _______________.  .8

ענקים שנקראים על ידי המואבים ֵאמים _______________.  .9
אורך ערשו של עוג מלך הבשן _______________   _______________.  .10

פרשת ואתחנן
הקב"ה מבטיח זאת למי שמכבד את הוריו _______________   _______________.  .1

שם אחת מערי המקלט שבנחלת שבט ראובן _______________.  .2
" _______________ הדבקים בה' אלוהיכם _______________ כולכם היום".  .3

מילה נרדפת למילה חוץ מ... _______________.  .4
שמם של תפילין של ראש בתורה - "והיו ל _______________בין עיניך".  .5

אלוהי עץ ואבן מעשה ידי אדם, אינם יכולים לעשות פעולות אלו _______________   _______________     .6
. _______________   _______________

" _______________ כי ה' אלוהיך הוא האלוהים האל ה _______________ שומר הברית והחסד לאוהביו   .7
ולשומרי מצוותיו לאלף דור".

הקב"ה בחר בעם _______________ להיות לו לעם _______________ מכל העמים.  .8
שני דברים אלו היו במעמד הר סיני כשההר בער באש _______________   ו _______________.  .9

כך נקראים השמש, הירח והכוכבים _______________   _______________.  .10
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פרשת עקב
אבניה של ארץ-ישראל עשויות מחומר זה _______________.  .1

אם בני ישראל ילכו בדרך ה' תהיה ברכה בתבואות אלו _______________.  .2
   _______________    _______________ המזון  ברכת  לברך  שמצווה  למדים  שממנו  הפסוק  התחלת   .3

._______________
הקב"ה יסיר מעלינו דבר זה אם נלך בדרכיו _______________.  .4

שמו של הגשם הראשון שירד בעתו אם בני ישראל ישמעו בקול ה' _______________.  .5
אדם צריך לזכור כי ה' הוא הנותן לו כח לעשות חיל ולא לאמר " _______________ ועוצם _______________   .6

עשו לי את החיל הזה".
שרץ ארסי, שה' ְיַשַלח בגויים _______________.  .7

אחד מכינויי עם ישראל, המבטא את עקשנותם _______________   _______________   _______________.  .8
שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל _______________   _______________   _______________    .9

._______________   _______________   _______________   _______________
לא בלתה במשך ארבעים שנה, ואף "גדלה" עם האנשים _______________.  .10

פרשת ראה
יש להקדיש אותו לה' אסור לעבוד בו ואסור לגוז אותו _______________   _______________.  .1

שמות ההרים שעליהם יינתנו הברכה והקללה _______________   _______________.  .2
" _______________ את מזבחותם _______________ את מצבותם _______________ תשרפון באש...".  .3

איל יחמור, דישון ותאו הן בהמות _______________.  .4
   _______________   ,_______________    _______________ בהמה  של  טהורה  סימני  שני   .5

._______________
אסורה באכילה ליהודי ואפשר לתת אותה לגר או למכרה לנוכרי _______________.  .6

עובד שש שנים ובשנה השביעית יש לשלחו לחופשי _______________   _______________.  .7
   _______________ לרגל  ששייך  חג  והשנייה  רגל  קטוע  פירושה  שהאחת  שונה)  (הניקוד  זהות  מילים  שתי   .8

._______________
מצווה המפקיעה חובות והלוואות בשנת השמיטה _______________   _______________.  .9

"לא _______________ גדי בחלב אמו" - מכאן לומדים איסור בשר וחלב.  .10
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 ד. סיפורים בחרוזים

16

ָנה ֶאל ַהֲחִסיָדה, ְיִדיָדתֹו וָּעל ּפָ

ֵביתֹו: ֲאִדיבוּת ַלֲארוָּחה ּבְ ְוִהְזִמיָנּה ּבַ

י ֲארוָּחה ְטִעיָמה ְוֶנֱהֶדֶרת, "ֵהַכְנּתִ

ֶבֶרת." ב ִלי ְלָאְכָלּה ִעם ּגְ ְלֹעֶנג יֵָחׁשֵ וּ

ס,  "אוּ-ָלה-ָלה, ׁשוָּעל, ֵאיֶזה ְמֻנּמָ

ַבח ֵאיְנָך ָחס... ת ׁשֶ ַעל ַאף ִמּלַ

ֳהַרִים ַעת ַהּצָ ׁשְ ָרצֹון ּבִ ָאבֹוא ּבְ

ַנִים." ׁשְ יו ֲארוָּחה ּבִ ְוֹנאַכל ַיְחּדָ

ְקִפיָדה, ְלָחן ּבִ וָּעל ֶאת ַהֻשׁ ָעַרְך ַהּשׁ

י ְמאֹוד ְמיֶֻחֶסת ִהיא ַהֲחִסיָדה, ּכִ

ַתְכִלית ח ּבְ ּבָ יׁש ָלּה ָמָרק ְמֻשׁ ְוִהִגּ

ַתְקִליט! טוָּחה ּכְ ַחת ָיָפה וּׁשְ ַצּלַ ּבְ

וָּעל ֶהָערוּם ֵתָאבֹון!" ָאַמר ַהׁשּ "ּבְ

ֻכְרּכוּם. ל ּבְ ֻתּבָ ָרק ַהְמּ ְוָגַמע ִמן ַהּמָ

ַחת ּלַ ּצַ ַמּקֹוָרּה ּבַ ָטה ַהֲחִסיָדה ּבְ ִחּטְ

ה ִאי-ַנַחת. ְונֹוְתָרה ְרֵעָבה ְוָחׁשָ

ָבה ַהֲחִסיָדה, ֵדִני?" ָחׁשְ ְך הוּא ְמַכּבְ "ּכָ

ה!" ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ יב לֹו ִמּדָ "ָאׁשִ

ק, קֹול ְמַתְקּתַ "ְיִדיִדי," ָאְמָרה ּבְ

"ַאְזִמיְנָך ְלֵביִתי ֶלֱאֹכל ָמָרק.

ל ָטֶלה, ר ׁשֶ שָֹ ָאִכין ְלָך ָמָרק ִמּבָ

ה! ׁש ְמֻעּלֶ ְך, ַמּמָ ל ּכָ ָטִעים הוּא ּכָ

ה ֶנֱהֶדֶרת. ּתֹוָדה ַעל ֲארוָּחה ּכֹ

י ֲאִני ְמַמֶהֶרת. ה, ּכִ ֵאֵלְך ִלי ַעּתָ

וָּעל." ְלִהְתָראֹות ָמָחר, ְיִדיִדי ַהׁשּ

ָאְמָרה ַהֲחִסיָדה ְוָעָפה ֶאל ָעל.
 

ְלָחן ְלִתְפֶאֶרת,  ָאַרַחת ׁשֻ ָעְרָכה ַהּמְ

ֶבֶרת, ִכין זֹו ַהּגְ ּתָ ְך ָראוּי ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ים ּקִ ִביִעים ּדַ ֵני ּגְ יָבה ָעָליו ׁשְ ְוִהִצּ

ים. ם ָיִפים, ָצִרים ַוֲאֻרּכִ ָהיוּ ּגַ ׁשֶ

ֹרב ֵחן ְלתֹוָכם ָמָרק ָטִעים ָיְצָקה ּבְ

קֹול ִמְתַחְנֵחן. ֵתָאבֹון" ּבְ ְוָאְמָרה "ּבְ

ַחת, ַצּלַ יׁש לֹו ּבְ ִגּ ּתַ ה ׁשֶ וָּעל ִצּפָ ַהׁשּ

ַחת. ּדַ ָלה ֵעיָניו ְוֵגֵרד ַהּפַ ָרק ּתָ ּמָ ּבַ

ִביַע ִהְכִניָסה ַהֲחִסיָדה ֶאת ַמּקֹוָרה ַלּגָ

יַע. ּבִ שְֹ ָרק ַהּמַ ֲהָנָאה ִמן ַהּמָ ְוָאְכָלה ּבַ

ִביַע ּגָ וָּעל ָהָרֵעב ּבַ יט ַהּשׁ ִהּבִ

יָעה! יו לֹא ִהּגִ ת ָמָרק ֶאל ּפִ ְוִטּפַ
 

ה, ׁשָ ָמה ְוֵאָליו לֹא ִנּגְ ַהֲחִסיָדה ִהְתַעּלְ

ה. בוּׁשָ ין ֶאת ֹראׁשֹו ּבְ וָּעל ִהְרּכִ ְוַהּשׁ

ִדיָדה הוּא ֵהִבין ִמָיּד ָאת ָחְכַמת ַהְיּ

ה! ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ יָבה לֹו ִמּדָ ֵהׁשִ ׁשֶ

וָּעל ְוַהֲחִסיָדה ַהׁשּ

ווּעָעָ

ממשלי קרילוב (רוסיה)
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ַהּׁשּוָעל ְוַהֲחִסיָדה 
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

מידת הכנסת אורחים
מה נאה היא מידת הכנסת אורחים, מה גם שהיא באה מתוך נפש חפצה ומתוך ֵרעּות אמיתית, 

שכן, מורה טוב היה לנו לעניין "הכנסת אורחים״, הרי הוא אברהם אבינו, שעזב את השכינה 

ופנה לכבד בביתו שלושה אנשים שלא הכירם כלל ושהיו מבחינתו עוברי אורח.

(מאת איוון אנדרייביץ קרילוב), אנו רואים איך הופך  זה ״השועל והחסידה״  והנה, בסיפורנו 

ידידתו החסידה  השועל את מידת הכנסת האורחים, לעניין של גבהות לב. השועל מתנשא על 

וכביכול מזמינה לביתו כ״ידידה" לסעוד עמו. החסידה בתמימותה שמחה לבוא ולהתארח אצל 

ידידה השועל, ולא שיערה שהוא יקבל אותה בצורה כה מעליבה. הוא נהג בה כאילו אינה ידידה 

ולמעשה הזמינה כדי לשעשע את עצמו.

השועל מזג לחסידה את המרק שהכין בצלחת שטוחה כתקליט בידיעה, שהיא לא תוכל לאכול 

את המרק במקורה באופן זה.

מצוות  את  הפסיד  השועל  מצווה״.   - מצווה  ״שכר  וכידוע  בביתך,  אורחים  לארח  היא  מצווה 

הכנסת האורחים, והחסידה החליטה ללמד אותו שיעור באירוח ולנהוג בו מידה כנגד מידה!

היא לא עשתה זאת מתוך נקמה בשועל, להשיב לו עלבון על עלבון, ואף לא מתוך שמחה לאיד, 

אלא קיימה את הפסוק: ״כי את אשר ֶיֱאַהב ה׳, יוכיח״ (משלי ג׳, י׳׳ב). החסידה מחלה על כבודה, 

לא כעסה עליו באותו מעמד ולא הביעה רוגז על התנהגותו... אך נהגה בשועל בדרך שהוא נהג 

בה: היא כיבדה אותו בדיוק כפי שהוא כיבד אותה ונתנה לו להרגיש את שהיא הרגישה: מבוזה 

ורעבה.

ואכן השועל, שליום המחרת היה האורח בביתה של החסידה, ציפה שידידתו תגיש לו את המרק 

בצלחת, כי איך יוכל לאכול מתוך גביע? הוא ראה כיצד החסידה מכניסה את מקורה לתוך הגביע 

הצר והארוך, ואוכלת בהנאה מן המרק הטעים והמשביע שהכינה לשניהם, והוא אף לא העז 

להעיר לה על כך, כי נזכר כיצד אתמול היא חיטטה במקורה בצלחת השטוחה ולא יכלה להביא 

שום טיפת מרק למקורה, כפי שהוא, היום, לא מסוגל לטעום אפילו טיפת מרק, מתוך גביע צר 

וארוך שהוגש לו לשולחן. הוא שתק ולא אמר דבר, רק הרכין ראשו בבושה, כי הבין שידידתו 

נהגה בו כפי שהוא נהג בה, והשיבה לו מידה כנגד מידה.

קרילוב כתב סיפור זה על חיות, ולמעשה האניש אותן (סיֵגל להן תכונות של בני אדם). באמצעות 

גגם  קורת  ותחת  באורחיהם,  המזלזלים  אנשים  אותם  לכל  עבה  ברמז  רומז  קרילוב  הסיפור, 

גורמים להם צער ומבוכה, שגם בהם ניתן לפגוע ואין הם חסינים בפני פגיעות מעין אלו ואחרות.

אנו למדים ממעשיה של החסידה, שישנן דרכים שונות ללמד את הזולת דרך ארץ מהי, בין אם 
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בהערה ובין אם במעשה. יחשוב כל אחד מאיתנו, מהי הדרך הנבונה לקבל אורח, וראוי שֵידע 

ומכובדת,  טובה  מידה  זו  מוטב שתהא  מידה, אך  כנגד  מידה  לו  להשיב  כאמור,  שניתן,  אדם, 

כדרכו של אברהם אבינו, וכך יצאו שני הצדדים נשכרים.

בשונה ממקרה השועל והחסידה, שהייתה כאן ״הכנסת אורחים" במזיד. כדי לפגוע ולהעליב את 

החסידה, יכולה להיות גם הכנסת אורחים בשגגה. שתוצאותיה הרות אסון, קרי, הזמנת פלוני, 

ובטעות בא אלמוני. כיצד נוהגים? האם מקבלים את פני האורח הבלתי קרוא כאילו היה קרוא, 

וזאת כדי לא לביישו? או אולי לסלקו, כי לא אותו רצו להזמין באמת?

ח״נ  שערכו  ובמדרשים  שבתלמוד  האגדות  (מבחר  האגדה״  ב״ספר  קראתי  זה  מעין  מקרה  על 

ביאליק וי״ח רבניצקי), את הסיפור ״על מה חרבה הארץ?״, ולהלן תוכנו של הסיפור:

איש אחד עשה סעודה בביתו. הוא אהב מאוד את קמצא, אך שנא את בר-קמצא שהיה אויבו. 

שלח האיש את משרתו להזמין את קמצא לסעודה, וטעה המשרת והזמין לסעודה את בר-קמצא, 

שנּוא נפשו של בעל הבית. כשראה המארח את בר-קמצא יושב ליד שולחנו בסעודה, אמר לו: 

״מה אתה עושה פה בביתי וסועד על שולחני והרי אני שונא אותך. צא החוצה מיד, איני רוצה 

לראותך בביתי!״

אמר לו בר-קמצא: ״אנא ממך, אל תבייש אותי ליד כל החכמים והאורחים היושבים עמי סביב 

שולחנך, אני מוכן לשלם על כל המזון שאוכל, רק אל תלבין פניי ברבים. בעל הביח סירב להניחו 

במקומו, סילק את בר-קמצא מביתו לפני כל הקרואים וגרם לו בושה גדולה. אף אחד מהחכמים 

שישבו סביב השולחן לא פצה פה ולא ניסה לפייס את בעל הבית בדברי כיבושין, כדי למנוע את 

סילוקו של בר-קמצא,

רומא,  קיסר  לנירון,  פנה  הוא  ביתו.  ובבאי  הבית  בבעל  לנקום  והחליט  נעלב  מאוד  בר-קמצא 

ואמר לו: ״מרדו בך היהודים". שאל אותו הקיסר: ״ואיזו הוכחה יש לך שהם מורדים בי?". ענה 

לו בר-קמצא: ״שלח להם קורבן שיקריבוהו בבית המקדש ותראה שהם לא יקריבו אותו, כי הם 

לא מכבדים אותך ולא את קורבנך".

שלח הקיסר נירון בידו עגל ליהודים, כדי שיעלו אותו לקורבן בבית המקדש. בר-קמצא. בהיותו 

יהודי ידע, שיהודים לא יעלו כקורבן בהמה שיש בה מום, ולּו הקטן ביותר. עבורם זה מום, אבל 

עבור הגויים, אין זה משנה אם בבהמה יש מום אם לאו. מה עשה בר-קמצא, הטיל מום קטנטן 

ליהודים, כשבדקו הללו את העגל,  והביאו  נירון  בידו הקיסר  בעגל ששלח  נראה  בלתי  וכמעט 

וזאת  בו מום,  כקורבן, למרות שיש  נעלה העגל  היו חכמים שאמרו: ״הבה  בו מום.  ראו שיש 

משום שלום מלכות", ויש שאמרו: ״אנשים עוד יחשבו שאנו מקריבים בהמות בעלות מום בבית 

מקדשנו״... לבסוף - סרבו להקריב אח העגל בבית המקדש! היו גם שהציעו להרוג את בר-קמצא, 

שלא ילך לספר לקיסר...

לבסוף, הרומאים עלו על ירושלים והחריבוה, שרפו את היכלה והגלו את היהודים מארצם!

מה למדנו משני המקרים של״הכנסת אורחים״:
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במקרה הראשון, החסידה השיבה ״מידה כנגד מידה״ לשועל, אך לא מתוך נקמה, אלא מתוך 

אהבה, מתוך כך שרצתה ללמד את ידידה מידת הכנסת אורחים נעימה ולא מתוך זדון. על ידי 

כך שנהגה כמוהו, נתנה לו לחוש את אי שביעות רצונה מהכנסת האורחים שלו. אני משערת, 

שהשועל למד את הלקח ולא חזר על מעשה זה בשנית.

במקרה השני, מצאנו את בעל הבית עולב בבר-קמצא קבל עם ועדה ומסלקו מביתו בבושת פנים 

בשעת הארוחה. מעשה לא מכובד זה, הוליד נקמה.

בר-קמצא גם ראה, שמלבד המארח הנוהג בו בצורה לא מכובדת, אף אחד מן החכמים שישבו 

עמו סביב השולחן, לא הוציא הגה מפיו למענו, ולא מחה על התנהגותו של המארח כלפיו..., כל 

אלה גרמו לו לעלבון צורב ולכעס רב. נקמתו הביאה להרס ולחורבן! הרומאים, כאמור, החריבו 

את ירושלים, הרסו את בית המקדש והיהודים הוגלו ממכורתם.

אף אחד לא יצא נשכר מנקמה זו, אף לא בר-קמצא, שכן, הוא יהודי כמו כולם ואף הוא, כך 

אני משערת, סולק מעל אדמתו וראה בחורבנה של ירושלים. אם היה בעל הבית סבלני כלפיו, 

ולמרות סלידתו ממנו היה מתיר לו לשבת ליד השולחן ומתאפק ולא מסלקו מעל פניו, לא הייתה 

נחרבת ירושלים ולא היה העם גולה מעל אדמתו.

חשיבותה של הכנסת האורחים רבה היא ונתיבים רבים לה, לטוב, או חו"ח לרע. מן הראוי, שכל 

אחד ואחד מאיתנו יחשוב היטב לפני שהוא מזמין אורח לביתו: ואם קרה המקרה ונקלע בשגגה 

ולנקמה  עלבון  לידי  יביאו  שלא  כדי  בנימוס,  בו  ינהג  שונא,  בבחינה  אפילו  שהוא  אדם  לביתו 

חפצה  בנפש  טובה,  בכוונה  חברו  את  אדם  שיזמין  מוטב  וחורבן.  הרס  לידי  כאמור,  המביאה, 

אבינו  אברהם  שעשה  כפי  כראוי,  רעהו  את  ויכבד  ולחוץ  השפה  מן  יזמינו  ולא  שמחה  ומתוך 

לשלושת אורחיו.
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מאת עוזי קייש

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

כיוון, מלמעלה למטה, ימינה, שמאלה ובאלכסון.  הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות 

הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.                     

בבית המקדש בירושלים היו שלושה בתי-דין. עיין (גמרא בבלי ,סנהדרין דף פו עמוד ב) הראשון הוא  א)  

בית הדין הנמצא על פתח ___  ___.  (גמרא בבלי רש"י סנהדרין דף פו עמוד ב): השלם "הוא שער 

_____ שלפנים מן החיל לפני עזרת נשים" ,השני הוא בית הדין הנמצא על פתח ____.  (גמרא בבלי 

לפני עזרת  ובאין  נשים  יושב למעלה הימנו: כשעברו עזרת  ב): "ואחד  פו עמוד  רש"י סנהדרין דף 

____", השלישי הוא בית הדין ____ הנמצא בלשכת ___.  (גמרא בבלי רש"י סנהדרין דף פו עמוד 

ב): "שהיא בנויה בתוך העזרה חציה ___ וחציה ___" 

כמה דיינים היו בכל אחד משלושת בתי הדין שבבית המקדש בירושלים?  בבית הדין שעל פתח הר- ב)  

הבית ובבית הדין שעל פתח העזרה יש ____   ____ דיינים.  בבית הדין שבלשכת הגזית יש ____   

___ דיינים.

בחומש  הטורים  בבעל  רמוז  הדבר  שנה?   מידי  המזבח  על  מקריבים  היו  תמידיים  קורבנות  כמה  ג)  

(במדבר כח, ג) – בגימטריה של ראשי התיבות של המילים החסרות. השלם וחשב: "כבשים בני שנה 

___  ___  ___ עלה תמיד"

ספר  שמעוני,  (ילקוט  השלם:  עוון?  ובידו  בירושלים  אדם  לן  שלא  במדרש  מסבירים  חז"ל  כיצד  ד)  

ישעיהו פרק א רמז , שצ) "אמר רבי יהודה בר' סימון לא לן אדם בירושלים ובידו עוון , כיצד? תמיד 

___ מכפר על עבירות ____ ושל בין ____  מכפר על עבירות ____"

כיצד נקראת הלשכה בה יושב הכהן הגדול ומתקדש בשבעת הימים שלפני יום הכיפורים , בהם הוא  ה)  

פורש מביתו? ציין שני שמות ואת טעמם. 1) (גמרא בבלי יומא דף ח עמוד ב) השלם: "בתחלה היו 

קורין אותה לשכת _____"  הטעם לכך – (גמרא בבלי רש"י יומא דף ח עמוד ב): "לשכת בלווטי לשון 

תפזורת בית המקדש לחודשים תמוז-אב

ק ע

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



49

___" כלומר שהכוהנים הגדולים חשובים כמו שרים. 2) (גמרא בבלי יומא דף ח עמוד ב) לשכת ____ 

הטעם לכך – השלם: "ומתוך שנותנין עליו ____  ____ ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש כ-____ 

הללו..." (גמרא בבלי רש"י יומא דף ח עמוד ב): "פרהדרין ___  ___" כלומר שהכוהנים קונים את 

תפקידם בכסף כמו פקידי המלך

באיזה צד מצידי ההיכל עמדו המנורה והשולחן? (שמות כו לה) השלם: "והשלחן תתן על צלע ___"   ו)  

"ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן ____"  , על כך אמרו חז"ל (גמרא בבלי ,בבא בתרא דף כה 

עמוד ב) "אמר רבי יצחק הרוצה ____  ידרים  ו-____ יצפין וסימניך שלחן ___ ומנורה ____"  , 

לפי חז"ל קשה למצוא אדם שזכה גם לחכמה וגם לעשירות.  (גמרא בבלי ברכות דף ה עמוד ב) השלם: 

"לא כל אדם זוכה לשתי ____"
1) כמה מערכות היו עושים על המזבח בכל יום?  2) על איזה מזבח מדובר? 3) למה הכוונה – מערכה?   ז)  

1) (משנה יומא ד ו) השלם: "רבי יוסי אומר: בכל יום ___"  2) (משנה ברטנורא יומא ד ו): "בכל יום 

היו שם במזבח ____"   3) (משנה ברטנורא יומא ד ו): "של  ____ שמבערים עליהם האש"

פרט למה שימשה כל מערכה? (משנה ברטנורא יומא ד ו)  1) מערכה ראשונה – רבי יוסי אומר בכל  ח)  

יום ג כתיב (ויקרא ו ב) "על מוקדה על ____ כל הלילה עד ____" זו מערכה ____ , עיין משניות 

קהתי שם: (שעליה מקריבים את ____ ואמורי שאר הקורבנות) 2) (משנה ברטנורא יומא ד ו): "ואש 

המזבח ____  ____" זו מערכה שניה של ____, עיין משניות קהתי שם: (שממנה נוטלים גחלי אש 

למזבח ____ שבהיכל)  3) (משנה ברטנורא יומא ד ו): (ויקרא ו ה) "והאש על המזבח תוקד בו, לא 

____" זו מערכה שלישית של ____ האש.

לפי מי מהמוזכרים במשנה שלעיל נפסקה ההלכה? עיין (משנה ברטנורא יומא ד ו) ומשניות קהתי  ט)  

שם.  והלכה כרבי  ___.

לריצפה  החיצון  המזבח  על  שהצטבר  (האפר)  הדשן  הורדת  לאחר  המקדש  בבית  שקרה  הנס  מהו  י)  

במקום הנחתו? (רש"י ויקרא א טז) השלם: "אל מקום הדשן – מקום שנותנין שם ____ הדשן בכל 

____ , ודישון מזבח ____ והמנורה , וכולם ____ שם ____"

היכן רמוז בתורה הנס שקרה בבית המקדש , בהמשך לפתרון שמצאת לשאלה הקודמת , (שאלה י)?    יא)  

הדבר רמוז בגימטריה של המילה "ושמו"  בפסוק (ויקרא ו ג) "...ושמו אצל המזבח", בעל הטורים 

שם: "ושמו ____   ___" 1) השלם את המילים החסרות.  2) חשב את סכום ערכן הגימטרי של 

המילים שהשלמת.

1) איזה נס נוסף קרה בבית המקדש שקשור לדבר שנבלע במקום הנחתו? 2) מהי הסיבה לכך? 1)  יב)  

(גמרא בבלי יומא דף כא עמוד א) השלם: "שברי כלי ___ נבלעין במקומן"  2) עיין (גמרא בבלי רש"י 

יומא דף כא עמוד א) הכהנים מבשלים בהם בשר קדשי _____ והם טעונים שבירה ,  ככתוב (ויקרא 

ו כא) "וכלי חרש אשר תבושל בו ____" - ושבירתו במקום קדוש.  במקום קדוש הכוונה _____.

מהיכן אנו למדים בתורה שהכהן שמוציא את הדשן צריך לפני תחילת ביצוע העבודה , להחליף את  יג)  

בגדיו?    (גמרא בבלי שבת דף קיד עמוד א) השלם: מניין לשינוי בגדים מן התורה שנאמר (ויקרא ו ד) 

"ופשט את בגדיו ולבש בגדים ____" , (גמרא בבלי רש"י שבת דף קיד עמוד א) "שהוא דרך ___ לפני 

המקום" ,רש"י באותו מראה מקום: "והוציא את הדשן הזקיקו הכתוב ללבוש בגדים ____ בשעת 

הוצאת הדשן...כדי שלא ____ בגדיו ____"

את  להחליף  צריך  הדשן  את  שמוציא  שהכהן  כך  על  חז"ל  דרשו  מה   - הקודמת   לשאלה  בהמשך  יד)  

בגדיו? (גמרא בבלי שבת דף קיד עמוד א) השלם: "בגדים שבישל בהן ____ לרבו אל ימזוג בהן ___ 
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לרבו", (גמרא בבלי רש"י שבת דף קיד עמוד א): "דומיא דהוצאת הדשן...לפיכך ____ ללבוש בגדים 

פחותים"

לאחר שענית על כל יד הסעיפים וסימנת את כל הפתרונות שמצאת בתפזורת שלעיל, תקבל מדרש הקשור 

לגלות ולגאולה. ממדרש (איכה רבתי , בובר ב ג)

בעיגול  מסומנות  שאינם  שבטבלה  האותיות  כל  את  לחבר  עליך  הבאות:  ההוראות  ביצוע  לאחר  וזאת 

(כלומר: הפתרונות) – מהשורה העליונה שבצד ימין שבטבלה, שמאלה עד סוף השורה הראשונה. לאחר 

מכן עליך לרדת שורה ולהמשיך לחבר את האותיות שבטבלה שאינם מסומנות בעיגול, מצד ימין שבטבלה, 

שמאלה עד סוף השורה השנייה. וכך הלאה עד השורה האחרונה.

האותיות  בכל  ברצף  להשתמש  וצריכים  זה  במדרש  מילים   15 שישנן  נציין  הפותרים  על  להקל  מנת  על 

שבטבלה שאינם מסומנות כפי שהוסבר לעיל.

להלן מספר האותיות המרכיבות כל מילה ומילה במדרש שצריך למצוא:

סה"כ: המדרש שצריך למצוא מורכב מ-68 אותיות.

מספר 

מילה
123456789101112131415

מספר 

אותיות
342462367485455
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מלאכות יד

פעילויות לחודשי תמוז-אב / מאת מלכה אהרונסון

1. מחזיק ספרים (מחומרים נפסדים) 
ספרים.  מחזיק  מדף,  שומר  נכין  ולכן  בקריאה  מרבים  אנחנו  הקיץ  לקראת 

כמו כן אפשר לתת אותו במתנה לכל אחד - אך יש להתאים את הקישוט עליו 

למקבל המחזיק.

החומרים:

� משטחי קרטון (מארגזים)

� צבעים / גירי שמן

� נייר צבעוני

� חתיכות בד, בגד ישן / כפתורים לקישוט

� סרט, נוצות, עיניים זזות - לא הכרחי

� דבק E.6000 או דבק פלסטי

� מספריים, סרגל, עיפרון.

אופן ההכנה:

� מציירים על הקרטון 2 מלבנים שווים (אורך ורוחב בגודל הרצוי).

� עושים חריץ אחרי 60% מהגודל.

� בעזרת המספריים חורצים חריץ כך שהקרטון יתקפל לשניים.

� עוטפים את הקרטון בנייר צבעוני או בבד.

� מדביקים את החלק הארוך עם החלק הארוך, גב לגב - מה שמחזק את הקרטון.

� מקבלים משני הצדדים זווית של 40% מחלקו של הקרטון, ואת 60% הנותרים 
מקשטים בצד אחד.
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�  מקשטים לפי הטעם - כאמור אם זה לילד ליום הולדת - כותבים יום הולדת שמח, מזל טוב ל...

� רצוי להכין זוג כדי להעמידם משני צידי הספרים.

2. סלט בורגול בארבעה צבעים 
שני צומות בחודש - נכין סלט קל, מהיר, בריא, טעים שנעשה על ידי החניכים - להורים, לחברים, לדודים 

ולכל המשפחה - לפני הצום ולאחריו.

החומרים ל-4-6 אנשים:

� 2 כוסות בורגול גס

� ירקות אדומים - גמבה, עגבניה

� ירקות ירוקים - פלפל ירוק, סלרי או עלי סלק או חסה או בצל ירוק

� ירקות צהובים - פלפל צהוב, גזר משמש

� ירקות לבנים - קולרבי, תפוח עץ (חמוץ-מתוק), נבטים סיניים, בצל

אופן ההכנה:

משרים את הבורגול בתוך קערת מי ברז כשעתיים (אם ממהרים - יוצקים מים רותחים על הבורגול   �
למשך רבע שעה). כמות המים צריכה לכסות את הבורגול + 2 כוסות מים נוספות. הבורגול מתנפח.

� מחלקים את הבורגול לאחר ההריה ל-4 חלקים בארבע קערות שונות ולכל קערה מוסיפים את הירקות 
לפי הצבע.

לסבתא היקרה
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� לבורגול הירוק נוסף פלפל ירוק, חסה, בצל ירוק - הכמות לפי הטעם.

הערה: אי אפשר לטעות בכמויות כי הבורגול יכול להווות את עיקר הסלט והירקות את המעט ולהיפך 

- הכול לפי הטעם.

� לסיום מוסיפים מעט (2-3 כפות) שמן זית או קנולה, 2-3 כפות חומץ, או לימון - לפי הטעם, מעט מלח 
גס - ומערבבים הכול.
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3. תפילתי ליד הכותל
אופן ההכנה:

על  הכותל  אבני  את  הדבק  או  הכותל,  את  צייר   �
נייר גלילי על בריסטול, חתיכות בד  בריסטול, או 

על קרטון - כיד הדמיון הטובה. גם שילוב של כולם 

מתקבל יפה.

אבנים  (בהתחלה  בכותל  האבנים  לגודל  לב  שים   

גדולות שהולכות ונעשות קטנות).

� גזור את הדמויות.

� שים תפילה בפיהם (העמד אותם לפני הכותל על יד הקיפול).

� מה אתה משער שהם מבקשים.

� שים עצמך במקום אחד מהם ובקש בקשותיך.

� בקש בקשה לכלל עם ישראל.

� התפלל עבור משפחתך. 

דבק
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4. אחרי תשעה באב
זו עונת הטיולים המשפחתיים הכי חמה ועל כן מה מתאים יותר מאשר להשתתף בהכנות לטיול ולהכין 

תפילת הדרך.

חומרים ועזרים:

� סידור

� תמונה של אבא / אמא - בקטן

� תמונת כל המשפחה

� תמונת ההורים

� נייר צבעוני

� סרט בד צבעוני באורך 30-50 ס"מ

� 20 ס"מ של חוט דייגים

� מספריים

� מחורר

אופן ההכנה:

בעיגול,  הצבעוני  הנייר  את  גוזרים   �
ריבוע או מלבן - כיד הדמיון הטובה, 

התמונה  את  בחלקו  מדביקים 

ומשאירים מקום להעתיק את תפילת 

הדרך מהסידור.

� משאירים בערך חצי ס"מ ריק (ללא כתב ותמונה).

סידור
תפילת כל פה

תפילת הדרך

                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - -

 - - -

תפילת הדרךלאמא

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

לאבא
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לאחר מכן מכינים פרחים מהנייר הצבעוני ומדביקים אותם על בריסטול נוסף, בצורת עיגול, מלבן,   �
מעויין או ריבוע.

� להתאים לחלק העליון, להכניס הכל למכונת למינציה, לגזור בגודל הרצוי, להשאיר 1 ס"מ סביב ריק

� לחורר בשני החלקים ולקשור בחוט דייגים.

� לחורר למעלה ולשים חוט דייגים נוסף למיתלה באוטו.

תפילת הדרך

                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - -

 - - -

לאמא

   

תפילת הדרך

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

לאבא
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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, 5164 - 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.

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.

חומר עזר
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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, 5198, 5365, 5374 - 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.

�  תכלת קטורת כלי המקדש מכון פוע"ה - 5042.

�  מאחורי הכותל - הדגמת עבודת בית המקדש - 5033.

�  ירושלים אור ואבן - אדריכלות ואמנות בירושלים.

ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit / mekorot  nose / moadim / beinhametzarim.htm



59

פתרון לתשבץ תמוז-אב

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת חקת                     

ארז, אזוב  (1

דרך המלך  (2

הור ההר  (3

חשבון  (4

טבילה  (5

המורים  (6

נחליאל  (7

סלע  (8

קדש  .9

צמיד  (10

פרשת בלק                    
גבעות   (1

דליו  (2

עם, ישכון  (3

"מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"  (4

לילה  (5

 ל א י ר ש א   ל ו ק א צ י

 י ר   ב ק ע י ה ו נ   פ ש

 ר י א י   ה ו ק   ו מ ח נ

   ה מ ע נ   ס   ב מ ר ת  

 ע   ו י   ת פ צ   נ י   מ

 ז מ ר   ב ק   ל ש   ר ק ב

 ר   א י ר ו ל ק ח צ י   צ

 א ת   ב ק ע י ת י ב   ט ע

 ה מ ו נ ת   ט   נ ו ק ר י

 ס ו ר ה   נ א כ   ר י ז ו

 ו ז פ   חצ   ח פ   ס נ נ

 פ   ל כ ש   ס   י ש ר   ת

 ר כ   ה נ ו י צ ס נ   ה נ

   ב י נ   ז ו ב   י ב ר  

 ד ר ע   נ ו מ י מ   ה צ ע

קיל א י ב  הני ר ל ב
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נערים  (6

עמלק  (7

שבעה  (8

בסלע  (9

תלך, תאור  (10

פרשת פנחס                     
גורל   (1

הר העברים  (2

והכיתם  (3

חפר  (4

מחלה, נועה, חגלה, מלכה, תרצה  (5

חג הסוכות  (6

עשרים  (7

קרח  (8

שרח  (9

תמיד  (10

פרשת מטות                      
בלעם   (1

גד, ראובן  (2

ויאמר, ולבני, ואתם  (3

זהב, זכרון  (4

טירה  (5

יעזר  (6

כומז  (7

נדר  (8

סיחון מלך האמורי  (9

שריפה.  (ׂׂ10

פרשת מסעי                      
גואל הדם   (1

הור ההר  (2

זפרונה  (3

טמאה  (4

מאה עשרים ושלוש  (5

סוכות  (6

צלפחד  (7

קברות התאווה, קהילתה, קדש  (8

שגגה  (9

תשעה שבטים וחצי  (10
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פרשת דברים                      
אשכול   (1

גלעד  (2

דבורים  (3

ויראתך  (4

זרד  (5

הר חרמון  (6

טף  (7

כסף  (8

רפאים  (9

תשע אמות.  (10

פרשת ואתחנן                      
אריכות ימים   (1

בצר  (2

ואתם, חיים  (3

זולת  (4

טוטפת  (5

יראו, ישמעו, יאכלו, יריחו  (6

וידעת, נאמן  (7

ישראל, סגולה  (8

ענן, ערפל  (9

צבא השמים.  (10

פרשת עקב                      
ברזל   (1

דגן  (2

"ואכלת ושבעת וברכת"  (3

חולי  (4

יורה  (5

כוחי, ידי  (6

צרעה  (7

עם קשה עורף  (8

חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר  (9

שמלה  (10

פרשת ראה                      
בכור בהמה   (1

גריזים ועיבל  (2

ונתצתם, ושברתם, ואשריהם  (3
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טהורות  (4

מעלה גרה, מפריס פרסה  (5

נבלה  (6

עבד עברי  (7

ִפֵסַח, ֶּפַסח  (8

שמיטת כספים  (9

תבשל.  (10

פתרון תפזורת בית המקדש לחודשים תמוז-אב
הר הבית , המזרחי, העזרה, ישראל, הגדול, הגזית, בקודש, בחול א)  

עשרים ושלושה, שבעים ואחד ב)  

תמימים שנים ליום, 730 ג)  

השחר, הלילה, הערביים, היום ד)  

1) בלווטי, שרים  2) פרהדרין, ממון לכהונה, פרהדרין, פקידי המלך ה)  

צפון, תימנה, שיחכים, שיעשיר, בצפון, בדרום, שלחנות ו)  

1) שלש 2) החיצון 3) עצים ז)  

1) המזבח, הבוקר, גדולה, התמיד  2) תוקד בו, קטורת, הקטורת 3) תכבה, קיום ח)  

יוסי ט)  

תרומת, בוקר, הפנימי, נבלעים, במקומן י)  

1) ונבלע במקומו 2) 352 יא)  

1) חרס 2) קדשים, ישבר, בעזרה יב)  

אחרים, כבוד, פחותים, ימאסו, החשובים יג)  

קדירה, כוס, הוזקק יד)  

פתרון המדרש:
 - בניי  גאלתי  בניי משועבדים.   - שימיני משועבדת  זמן  כל  לימיני!  נתתי  קץ  "אמר הקב"ה: 

גאלתי ימיני".
מראה מקום: איכה רבתי, בובר ב, ג)
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