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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

 )אירועים ואתרים(

חודש אדר
הקדמה

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

שם החודש:
השם אדר כשמות שאר החודשים העבריים הועלה מבבל. מקורו במילה האשורית 
"אדרו" שמשמעותה גורן ומדרשו של השם - חודש שמכינים בו את הגרנות. לפי דעה 
אחרת משמעות השם קודר ומעונן. יש המפרשים את השם אדר מהמילה העברית 
שהשמחה  השנה  בחודשי  חודש  לך  ואין  הארץ  בטבע  זה  חודש  נהדר  שכן  "הדר", 

טבועה בו יותר מאשר אדר.

מזלו של החודש - דגים
הרע  עין  ואין  ובאגמים  בנהרות  הדגים  ורבים  פרים  זה  בחודש  כי 
לפיכך  רואה,  מעין  מכוסים  והנם  בים  חיים  הדגים  בהם.  שולטת 
נאמרה ברכה בדגים ולא בשאר הנבראים. ועוד - דג בהיפוך אותיות 

שווה גד - שהוא לשון מזל טוב.

על פי אסתר וסרלאוף

אירועים 

א באדר - בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים על השקלים.
בית  את  לתחזק  ונועדה  בשנה  אחת  פעם  ניתנה  השקלים  תרומת 
כל  שנתן  השקל  מחצית  ספירת  ידי  על  העם  את  ולפקוד  המקדש 

אחד ואחד.

ישראל.  בעם  האחדות  את  מדגישה  השקל  מחצית  לתת  החובה 
ואחד  אחד  כל  של  שעבודתו  הוראה  ישנה  השקל  מחצית  במצוות 
מישראל צריכה להיות מתוך הכרה שכל ענייניו הם מחצית השקל 
ובכדי להגיע לכך עליו לשתף פעולה עם יהודי נוסף, ובכך מתבטאת 

שלימותו, שמשניהם יחד נעשה שקל שלם.

בו  – ארבע שנים לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז הרב",  )ב( תשס"ח )2008(  א באדר 

נרצחו שמונה תלמידים. 

להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון באינטרנט. 

כתובתו lairomem/moc.ztalhsay.www ויצא לאור הספר "שמונה נסיכי 
אדם" ובו מאמרים תורניים, הספדים ותיאור דמותם של הקדושים.
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ג באדר תשמ"ז )1987( – יהונתן )ג'ונתן( פולארד נידון בארה"ב למאסר עולם 

באשמת ריגול למען ישראל.
יהונתן פולארד, הוא יהודי אמריקני שעבד כאנליסט 
בשירות המודיעין של חיל הים האמריקני.  באמצע 

שנות

ה-80 )בשנים 1984-1983(, גילה פולארד שגורמים 
מסויימים במערך הביטחון הלאומי בארה"ב מונעים 

במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

בהתאם למיזכר ההבנות מ-1983 בין שתי המדינות, 
חיוני  למידע  חוקית  מבחינה  זכאית  הייתה  ישראל 
זה. במידע שנמנע מישראל נכללו יכולות הלחימה 
והכימית של סוריה,  עיראק,   הגרעינית, הביולוגית 

לוב ואיראן, שפותחו במטרה
טילים  פיתוח  על  מידע  וכן  ישראל,   כנגד  לשמש   
באליסטיים על ידי מדינות אלה ועל מיתקפות טרור 

המתוכננות כנגד מטרות ישראליות אזרחיות.

ופולארד  הישראלי  הביטחון  ושירות  פולארד  בין  קשר  נוצר  דבר  של  בסופו 
העביר מידע חשוב זה ישירות לישראל.

על  משפט.   לו  נערך  לא  אך  בארצות-הברית  ונעצר  נתפס  פולארד  יונתן 
להסכים  נאלץ  הוא  ישראל  ממשלת  ושל  ארה"ב   ממשלת  של  דרישתן  פי 
לעיסקת טיעון, שחסכה משתי הממשלות תהליך משפטי ארוך,  מורכב ויקר 

הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

גל הקריאות לשחרורו של הסוכן הישראלי יהונתן פולארד אינו פוסק לרגע. 
שותפים  כבר  ומשפט  ביטחון  ממשל,  קונגרס,  אנשי  שעשרות  לאחר  כעת, 
– "צדק לג'ונתן  למאבק לשחרורו של פולארד, מגיע גם תורו של הפייסבוק 
בארה"ב,   הפעילות  מאחורי  שנים  מזה  העומד  האמריקני  הארגון  פולארד", 
להירתם  ומגוון  רחב  לציבור  לאפשר  שנועד  חדש  פייסבוק  דף  כעת  משיק 

לפעילות למען שחרורו של יהונתן.

במשך השנים היו רבים שלא היו מודעים לעוול שנעשה ליהונתן והיו גם כאלה 
שהיו מודעים אך חששו להזדהות עם הנושא באופן רשמי, אומרים בארגון, 
"כעת כשלכולם ברור שמדובר בנושא מובהק של צדק, אנו מציעים לכל אזרח 

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

בשנת תשע"א ראש הממשלה נתניהו קרא מכתב התנצלות לנשיא אובמה על 
פעולות פולארד והדגיש שגם ממשלת ישראל ופולארד עצמו הביעו חרטה 
נתניהו ביקש את שיחרורו של פולארד   – יחזור על עצמו  על המעשה שלא 
מטעמים הומניטריים. האופוזיציה גם כן תמכה. לפני זמן קצר נפגשו ראשי 
אצל  ביקרו   – בארה"ב(  היהודים  הארגונים  של  הגג  )ארגון  הנשיאים  ועידת 
פולארד ואשתו בכלא והחליטו לפעול לשחרורו המוקדם. נשיא ארה"ב טרם 

הגיב לבקשות.

.www.freepollard.org לפרטים נוספים ראה באתר
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דף הפייסבוק למען פולארד בעברית:
www.facebook.com/freepollardnow

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

ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.
יום זה שעשה הקב"ה חסד של אמת עם משה נתקבל ברוב עדות ישראל כיום 
נוהגים הם להתענות  בז' באדר  גומלי החסד של האמת.  "החברה קדישא",  
לסעודת  להתכנס  ובערב  המתים  מן  מחילה  לבקש  העלמין  לבתי  ולצאת 

מצווה.

יום זה נקבע על ידי הרבנות כיום זיכרון לחללי ישראל אשר מקום קבורתם 
לא נודע.

ז באדר תש"ב )1942( – טביעת אניית המעפילים "סטרומה". 
"וילוס"  ראשיתה של ההעפלה המאורגנת בתרצ"ד )1934(, עם בוא האנייה 

ועל סיפונה 350 עולים "בלתי חוקיים".

מספר העולים שהגיע ארצה בדרך ההעפלה )או עלייה ב'( מאותה שנה ועד 
קום המדינה מסתכם בכ-115 אלף )רובם, כ-85 אלף הגיעו בין השנים -1948

 .)1945
המועמדים  מספר  היה   – הנאצי  המשטר  לאיים  החל  אירופה  שעל  משעה 
בשנות  המנדט.  שלטונות  שהקצו  האישורים  ממספר  בהרבה  גדול  לעלייה 
באירופה  ההשמדה  מסכנת  הצלה  לעליית  זו  עלייה  הפכה  העולם  מלחמת 
את  מאוד  שצמצמו  הלבן"  "הספר  תקנות  לתוקף  נכנסו  אז  דווקא  אולם   –
ההיתרים לכניסה לארץ. אף מדינה ברחבי העולם לא הייתה מוכנה לקלוט 
אניות פליטים יהודים – וכאשר הן התקרבו לחופי ארץ-ישראל, מקום שיכלו 
ספינות  עם  להיאבק  נאלצו  הן   – לקבלם  המוכן  ויישוב  בטוח  מקלט  לקבל 

משמר בריטיות.

הייתה   )1941( תש"א  בשנת  מרומניה  שהפליגה  הבודדות  האניות  אחת 
"סטרומה". הייתה זו ספינה שעסקה בהובלת בקר לאורך נהרות ומעולם לא 
הפליגה לים הפתוח. בשל האנטישמיות הגואה כלפי היהודים ברומניה, רבים 
היו מוכנים לעזוב את הארץ בכל דרך שהיא. התנועה הרביזיוניסטית ארגנה 
765 עולים )ביניהם ילדים רבים(, ותכננה להגיע לקושטא ושם לקבל אישורי 
כניסה לארץ-ישראל. התנאים באנייה היו קשים ביותר, הנוסעים סבלו ממחנק 
וממזון מועט ביותר. בהגיע האנייה לתורכיה, הודיע רב החובל כי האנייה אינה 
במצב תקין להמשיך בהפלגה. התורכים סירבו להרשות לעולים לרדת לחוף 
והמתינו לאישור הבריטי להעברתם ארצה. ברם, האישור בושש לבוא )אף כי 
לרשות היישוב היו עדיין מספיק רשיונות לעלייה חוקית(, והתורכים גרשו את 
האנייה ללב ים. כאן, בשעה שמכונאי "סטרומה" עסקו בתיקון מנוע האנייה, 
אירע פיצוץ והספינה טבעה במהירות. הנוסע היחיד שניצל, סיפר כי הייתה זו 
פגיעת טורפדו ב"סטרומה" מצוללת סובייטית שגרמה לטביעתה )הוא בילה 
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לילה שלם על גבי דלת צפה, יחד עם קצין בכיר שראה את הטורפדו מתקרב 
במהירות לאנייה(.

ממשלת  של  מדיניותה  על  וביקורת  מחאות  גל  עוררה  סטרומה  טביעת 
בין הנציב העליון מקמייקל שהיה  והחריפה עד מאוד את היחסים  בריטניה 
המתנגד העיקש ביותר למתן רשיונות עלייה למעפילי הסטרומה ובין הנהלת 
הסוכנות הבריטים שחששו מאסון טביעה נוסף, חזרו בהם ממדיניות הגירוש 
של מעפילים שהגיעו לארץ-ישראל ושיחררו את הפליטים שנמצאו במעצר 
בחולון  באסון  הניספים  לזכר  אנדרטות  הוקמו  לגירושם.  וחיכו  בעתלית 

ובאשדוד.

ט באדר - פרשת תצווה - שבת זכור - השנייה מבין ארבע הפרשיות.
בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני 
קוראים את 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 
מלך  לאגג  ישיר  צאצא  היה  האגגי,  המדתא  בן  המן  כידוע,  לעשייה.  זכירה 

עמלק. בתלייתו יחד עם עשרת בניו קויימה מצוות מחיית עמלק.

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

דורשים רועי החסידות: האדם נברא לרומם כבוד שמים,  תכלית האדם להיטיב 
עם זולתו,  להיות נושא בעול עם הציבור. לבקש קירבת כל אדם ולהשתדל 

לעזור בכל הדרוש אם בעידוד אם בממון ואם בעצה טובה.

לעצמו  רק  דואג  החל  אחד  כל  הפירוד.  טומאת  את  בישראל  הכניס  עמלק 
ולאנוכיותו הפרטית בלבד, וכך החל תהליך הפירוד וההתנכרות בעם. במקום 
"לך"   עשייתו?  ומהו  עשה"  אשר  את  "זכור  וזהו   ומאוחד  מלוכד  אחד  עם 
על  עצמך,  על  רק  חשוב    - "לך"  של  ההרגשה  את  בישראל  הכניס  -עמלק 

קידומך והנאותיך, ושכח כליל מהזולת והחברה. - זוהי טומאתו של עמלק.

יג באדר - תענית אסתר.
צמים מן הבוקר עד לאחר קריאת מגילת אסתר בלילה, כי בימי מרדכי ואסתר 
נקהלו היהודים ביום יג באדר להילחם ולעמוד על נפשם והיו צריכים לבקש 
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רחמים שהאלוהים יעזרם לבטל את הגזירה וכן יש אסמכתא במקורות, שבני 
ישראל צמו בעת מלחמתם בעמלק במדבר, בהנהגת משה רבנו.

יד באדר - פורים דפרזות. טו באדר - שושן פורים - פורים דמוקפין.  
נס פורים אירע בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבין שיבת ציון בימי 
עזרא ונחמיה. בימים ההם התחילה כנסת ישראל לטעום טעם גלות מרה, ובה 
אומה נודדת חסרת מולדת מוצקה תחת רגלה, אומה משועבדת, נושאת עול 

זרים ומשרתת מעצמות נוכריות.

ימי הפורים נקבעו לפי האירועים 
נהגו  וכך  שאירעו ליהודים בפרס, 
כמסופר  ישראל.  תפוצות  בכל 
במגילת אסתר, נקבע חג הפורים 
מכאן  בו.  ב-טו  או  אדר  יד  ביום 
נטבעו המושגים: "פורים דפרזות" 
היא  והכוונה  דמוקפין",  ו"פורים 
מימות  חומה  המוקפות  לערים 
כבוד  לחלוק  כדי  נון,  בן  יהושע 
חרבה  אז  שהייתה  לארץ-ישראל 
על  ירושלים  את  להעלות  וכדי 

ראש שמחתנו.

כג באדר – פרשת ויקהל-פקודי - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע 

הפרשיות.
קוראים בפרשת  בשבת, מוציאים לקריאת התורה שני ספרי תורה. בראשון 
השבוע ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת חוקת )במדבר יט:א(. 
באמצעות  מת,  מטומאת  להיטהרות  הדרך  את  התורה  מתארת  זו  בפרשה 
אפרה של פרה אדומה. כל מי שנטמא בטומאת מת פסול היה מלאכול קורבן 
הפסח. לכן היה צורך להודיע על דיני טומאה וטהרה, הכלולים בפרשת פרה, 

כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, ופרשה זו של פרה   אדומה חקרתי 
פי"ט,  רבה,  )במדבר  ממני  רחוקה  והיא  אחכמה  אמרתי  ופשפשתי,  ושאלתי 

ג(.

ועוד אמרו חכמינו: "ויקחו אליך" אמר לו הקב"ה למשה, משה! לך אני מגלה 
לה  אין  כי  פירושה  אין  הפרה,  טהרת  כלומר  חוקה.  לאחרים  אבל  טעמיה, 
טעם. בוודאי ובוודאי יש בה טעם, שהרי כל המצוות יש בהן חוכמה נשגבה 
עליונה, חוכמתו של יוצר בראשית. אלא שהחוכמה הטמונה במצוות פרה כה 
עמוקה היא ונשגבה, שאין הבריות יכולות להשיגה ולתופסה במוחם ותבונתם. 
רק משה רבינו מבחר הברואים הוא זכה להתעלות למדרגה זו שיכול להבין 

ולהשכיל טעמה וחוכמתה הנשגבה של מצווה זו.
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כב באדר תשנ"ז )1997( - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.
במסגרת טיול שנתי של בית ספר  "פירסט"  שבבית שמש למובלעת נהריים 
פנחס  שבנה  הכוח  תחנת  של  החרב  מהמפעל  הרחק  לא  ירדן,  שבשטח 
רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד חמש תלמידות נפצעו בידי חייל 

ירדני.

למצרים,  ישראל  שבין  מאלה  בהרבה  לטובים  שנחשבו  ישראל-ירדן,  יחסי 
הרצח,  את  בחריפות  לגנות  מיהר  הירדני  המלוכה  בית  קריסה.  בפני  עמדו 
תנחומים  לביקור  הגיע  דופן  יוצא  ובצעד  בגינוי,  הסתפק  לא  חוסיין  והמלך 
אצל שבע המשפחות השכולות. לזכר שבע הבנות נחנך בנהריים אתר הנצחה 

המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 
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חודש ניסן
למניין  השביעי  והחודש  החודשים  למניין  הראשון  החודש  הוא  בתורה,  ככתוב  ניסן, 

החודשים מתשרי.

לפני  ביותר  קצר  וזמן  ונפלאות  ניסים  להם  שנעשו  לאחר  ממצרים,  לצאתם  "סמוך 
ישראל  בני  את  ה'  מצווה   – סוף  ים  קריעת   – מכולם  הגדול  הנס  להתחולל  שעמד 
להתבונן ולא להלך כעיוורים באפלה "החודש הזה לכם ראש חודשים" – כשם שהופעת 
הלבנה המאירה מחדשת את ההכרה כי שום דבר אינו סובב מעצמו כך יציאת מצרים 
 – ההם  שהניסים  כשם  כי  אומתנו  בזכרון  תמיד  לעמוד  צריכים  לה  הנלווים  והניסים 
הגלויים והנפלאים כל כך לא נעשו מאליהם, אלא על ידי גורם מכוון - כך גם בתקופות 
סגריריות,  סתוויות ואפרוריות שבהן איננו רואים במוחש את הנהגת ה' אותנו – זכור 

נזכור כי הוא מנהיג כל פרט וכל צעד ושעל".

באדיבות "ותן חלקנו" חוברת שבט תשע"ב, בהוצאת מאורות הדף היומי

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

שם מוכר נוסף לחודש ניסן הוא חודש האביב וגם שם זה מקורו מהתנ"ך: "היום אתם 
יוצאים בחודש האביב" )שמות יג:ד(.

מזל החודש: טלה

כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.

הוא  כך  ומשום  יחסית  נוחים  אקלים  בנתוני  ידוע  ניסן  חודש 
נבחר כחודש אידיאלי ליציאה ממצרים: "אמר רבי עקיבא: לא 
הוציאם )ממצרים( אלא בחודש כשר לצאת, לא בתמוז - מפני 
השרב ולא בטבת - מפני הצינה, אלא בניסן, שהוא כשר לצאת 

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

התעוררות הטבע לאחר החורף מוצאת את ביטויה במגילה הנקראת בפסח, מגילת 
שיר השירים: "כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים ניראו בארץ עת הזמיר 
הגיע, וקול התור נשמע בארצנו, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח..." ]שיר 

השירים ב: יא-יג(.

אירועים 

א בניסן – פרשת ויקרא – פרשת החודש
השנה שבת זו חלה בשבת ראש חודש ניסן. לקריאת התורה מוציאים שלושה 
ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע עד שביעי, בשני קוראים את 
הקריאה המיוחדת לראש חודש מפרשת פנחס ובשלישית קוראים למפטיר 
לחודשי  וראשון  ראש  הוא  ניסן  שחודש  מוזכר  בה  י:ב(,  )שמות  בא  בפרשת 

השנה. מתוארת בפרשה הכנת קורבן הפסח ומשמעותו לדורות. 
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ח בניסן   – פרשת צו - שבת הגדול.
שקוראים  ההפטרה  שם  על  הגדול  שבת  נקראת  הפסח  חג  שלפני  השבת 
בשבת זו, המסתיימת בפסוק  "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא 
יום ה' הגדול והנורא" )מלאכי ג:כג(. ויש שאומרים שהשם נקרא על-שם הנס 
הגדול שאירע לאבותינו במצרים, כשכל אחד ואחד לקח שה כדי להקריב את 
קורבן הפסח, על אף התנגדות המצרים שיקריבו ישראל את האליל שלהם 
ומכיון שהנס התרחש בשבת צויינה השבת הזאת לדורות. בשבת זו נוהג רב 

בית הכנסת לדרוש בהלכות פסח ולקחי החג.

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

לחירות בדרך לקבלת עול מלכות שמים במעמד הר סיני.

המטרה המרכזית של חג הפסח, 
היא  ישראל,  חכמי  שציינו  כפי 
יציאת  של  האירוע  שמירת 
והעברתו  העם,  בזיכרון  מצרים 
הזאת  המצווה  הבאים.  לדורות 
"והגדת  בפסוק  בתורה  כתובה 

לבנך" )שמות יג:ח(.

טז בניסן – תחילת ספירת העומר. 
לאחר  ערב  בכל  סופרים  השבועות,  חג  ערב  ועד  פסח  של  א  יום  ממוצאי 
תפילת ערבית את הימים ואת השבועות שעברו, על פי הנאמר בויקרא כג:טו: 
הספירה  תהיינה".  תמימות  שבתות  שבע  השבת...  ממחרת  לכם  "וספרתם 
מבטאת את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה במשך 49 יום. השם ספירת 
העומר נובע מכך, שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים - בזמן שבית 
המקדש היה קיים - את קורבן עומר התנופה, שהוא קורבן מנחה משעורים, 

מהתבואה החדשה שנקצרה בליל שישה עשר בניסן.

בימי ספירת העומר נוהגים בקצת מנהגי אבלות )אין מתחתנים, אין לובשים 
בגד חדש, אין מסתפרים ועוד(- זכר ל-24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו 

במגיפה בימי הספירה, על שלא נהגו כבוד זה בזה.

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

טז בניסן תשס"ב )2002( – מבצע חומת מגן
כינוי למבצע מקיף של צה"ל בערים המרכזיות ביהודה ושומרון המאוכלסות 
בערבים. המבצע נמשך במשך למעלה מחודש ימים. הממשלה החליטה על 
כתוצאה  נפגעים  של  רב  ולמספר  הביטחון  מצב  החמרת  בעיקבות  המבצע 
מפיגועי התאבדות שביצעו המחבלים, ששיאם היה בפיגוע המוני בליל הסדר 

במלון פארק בנתניה.



13

סן
ני

 -
ר 

אד
ון 

לי
גי

כוחות גדולים של צה"ל נכנסו לחמש ערים: ג'נין, שכם, רמאללה, בית לחם 
וחברון ועצרו בהם מחבלים והחרימו אמצעי לחימה והשמידו מתקני טרור.

 23 נפלו  זה  בקרב  בג'נין.  פליטים  במחנה  התנהלו  ביותר  הקשים  הקרבות 
חיילי צה"ל. ישראל הואשמה בעיקבות קרב זה בטבח חסר רחמים במחנה, 
הטענה.  את  שללו  בינלאומיים  וגורמים  זרים  עיתונאים  שערכו  בדיקות  אך 
לחימה,  אמצעי  של  גדולות  כמויות  הוחרמו   – חיוביות  תוצאות  היו  למבצע 
במצור  נשאר  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  ערפאת,  יאסר  רבים,  מחבלים  נהרגו 
במתחם השלטוני שלו "המוקטעה", שבה הסתתרו עשרות מבוקשים וביניהם 
רוצחיו של השר רחבעם זאבי ז"ל. הופסק הירי מכיוון בית לחם לשכונת גילה 

הירושלמית ומספר הפיגועים ירד.

כב בניסן-  אסרו חג - חגיגות המימונה. 
יש אומרים כי השם מימונה מקורו בשם מימון. אביו של הרמב"ם )רבי משה 
בן מימון( ויום המימונה הוא יום לידתו או יום פטירתו של ר' מימון. יש אומרים 

שהשם נגזר מהמילה בערבית  "מימון" במובנה מזל.

באמונה  פסח,  של  אחרון  טוב  יום  במוצאי  המימונה  את  חגגו  מרוקו  יהודי 
שבלילה זה נפתחים השמים וה' נענה לכל תפילה כמו שנענה לתפילתם של 

בני ישראל על שפת הים. 

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

קריעת  נס  קרה  בו  שבשבעי  פסח,  של  חג  באסרו  המימונה  את  א. חוגגים 
ים-סוף.

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

ג. הולכים לשפת הים.

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

ה. שמים דגים על השולחן זכר לקריעת ים סוף.
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כז בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
הרבנות  השואה.  לזכר  העברי  השנה  בלוח  מועדים  קבעה  ישראל  מדינת 
זיכרון  יום   - הכללי"  הקדיש  ל"יום  בטבת  עשרה  יום  את  קבעה  הראשית 

לקרבנות השואה שיום מותם ומקום קבורתם לא נודע.

בשנת תש"י )1950( נקבע על ידי הכנסת יום כז בניסן כיום הזיכרון לשואה 
ולגבורה. ביום זה הסתיים בשנת תש"ג )1943( מרד גיטו ורשה, שהיה לסמל 

לגבורה ולהתקוממות היהודית בתקופת האימים של השואה.

כמו כן האו"מ החליט לציין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ב-29 בינואר החל 
משנת 2005. תאריך זה נבחר משום שהוא היום שבו שוחרר מחנה ההשמדה 
אושוויץ בידי הצבא האדום, והונהג במדינות אחדות, ובהן גרמניה ובריטניה. 

כיום הזיכרון לשואה עוד קודם להחלטת האו"מ.

לקבוע  למדינות  הכללית  העצרת  קוראת  ההחלטה  של  המעשי  בסעיף 
תוכניות לימודים לזיכרון השואה ודוחה כל ניסיון להכחשת השואה, מעודדת 
מדינות לשמר את אתרי מחנות הריכוז וההשמדה, מגנה תופעות של שנאת 
זרים ואלימות על רקע מוצא אתני או אמונה דתית ולבסוף מבקשת ממזכ"ל 
ולדווח  והשואה"  "האו"מ  תוכנית  האו"מ  מזכירות  במסגרת  לקבוע  האו"מ, 

לעצרת הכללית על הפעולות השנתיות של התוכנית.
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בדרך האתרים מס' 44 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון אדר - ניסן תשע"ב

המצליח לענות על 5 חידות יזכה בפרס.

ה'  הגדיל  בגויים:  יאמרו  "אז  הלב  כל  עם  לפעמים  אנו,  שרים  למחשבה.  חומר  קצת 
לעשות עם אלה" ויש, בכל זאת, בינינו ואפילו בתוכנו-עצמנו, שאינם מודעים לכך – 
שהיו, הווים ויהיו הרבה גויים למהדרין, הרואים את כל הקולות המבשרים ומעידים על 

"בשוב ה'", ואילו אנו עדיין ישנים, ואפילו לא חולמים?

שקדה  אמי  גדול.*  אי  שבצפון  ממכורתי  הרחק  נולדתי  גוי,  בן  גוי  אני  תכל'ס:  1 .
גדלתי  והשכלתנו, כשהדגש הוא ספר הספרים.  ובמסירות על חינוכנו  בקנאות 
והייתי לקצין תותחנים. למדתי ערבית, שמעתי כי יש נווה מדבר מופלא במערב 
למצרים, הרחק בלב המדבר, והלכתי לחפשו... הגעתי לארץ התנ"ך כדי לייעץ מה 
לעשות במסיתים ובמציתים של קו החיים – הנפט של האימפריה.* והכיתי בהם 
ללא רחם, שיטות עבודתי נשאבו מהספר שאמי שיקעה בנו. חלומי היה להיות 
מצביאם של היהודים, שהאמנתי בכל ליבי כי "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו". 
והכיתי באיטלקים.   – זה. נשלחתי לסודן  בגלל חלומי  נזרקתי מהארץ  למעשה 
– והכיתי ביפנים ובפעילות הזאת נגדעו חלומותיי. בארץ הזאת  נשלחתי להודו 
השארתי תלמידים הרבה* ויש בה גם כמה וכמה נרות דולקים לזכרי.* מי מוכן 

לתרום יותר מידע עליי?

אני הגעתי לארץ הקודש מארצי הצפונית*, הקרה והמרוחקת לפני כמאה ושתים  2 .
שאוטוטו  שטענה  כמוני  גויים  של  קבוצה  לי  קדמה  פתאום?  מה  שנים.  עשרה 
חבלי משיח..., באתי לעיר הקודש, שהיתי בה כמה חודשים. אחזתי בעט, כתבתי 
נובל  פרס  את  קיבלה  ראשונה*  שאישה  לכך  שהביא  שמה,  את  הנושא  ספר 

לספרות. כן, יש גם לי תזכורות צנועות בארץ הזאת. התדעום?

חברות  אנשים,  התשע-עשרה.  במאה  וזאת  הסוגים,  מכל  רעשים  באירופה  3 .
ותרבויות מחפשים את זהותם, רוצים לשנות עולם, חולמים ולוחמים. ובלב כל 
וחלקם  עמם  בתוך  חלקם  אל.  עם  שרד  האיש  צאצאי  גם  והתהיות  המהומות 
באוהלי זרים. כך פוגשים אנו בנכדו של רב* המבטא בבהירות את החולמים על 
"קום התנערה עם חלכה... זה יהיה קרב אחרון", בין חסידיו מצוי האיש ששמו 
הפרטי כשם האיש שאי אפשר היה להצפינו יותר משלושה ירחים*. והוא, לפני 
העולם,  תיקון  כי  המלמדו  ניסיון  בסערה למערכה.  נכנס  שנה  וחמישים  כמאה 
חשוב ככל שיהיה, ימתין במחילה להצלת העם שבתחתית הסולם. וְלֲַהטוֹ מוסב 
האביב,  חודש  בראש  נפטר  וירושלים".  "רומא  של  ומחודשת  אישית  לבדיקה 

והכינרת לו לוחשת מה בינתיים השתנה עם העם שאת חדרי מוחו וליבו מילא.

הוריי היו בעלי אניות ששייטו בנהר הריין. אני, שנולדתי לפני 103. 4 שנים, קיבלתי 
כנער  כבר  בשוויץ.  לגור  משפחתנו  עברה  בילדותי  תחומים.  בהרבה  טוב  חינוך 
משה",  דת  בני  "גרמנים  עצמם  שכינו  אלה  על  זעמתי  ולכן  איכפתניק,  הייתי 
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הייתי  ובהמשך  לבן",  "כחול  הנוער  לתנועת  הצטרפתי  להתבוללות.  שהטיפו 
לחסידו של זאב ז'בוטינסקי. תואר שלישי בהנדסה ואני כבר בארץ. עוסק מטעם 
התנועה הרביזיוניסטית בארגון עלייה "לא חוקית". עושה חיל בעסקים ובפעילות 
ציבורית. מקים ממגורות חדישות וגדולות בחיפה, עוזר להקים את אוניברסיטת 
חיפה והופך את אוסף העתיקות העשיר שלי למוזיאון בשירות הכלל, ועוד ועוד 

ועוד. התכירוני?

 . אחי ואני באנו ממשפחה ציונית דתית. אני נולדת ב-1893 ועליתי בהיותי בת 19. 5
כציונית סוציאליסטית וכמנהיגה נמרצת במפלגת פועלי ארץ ישראל – מפא"י. 
נבחרנו  אני,  וגם  הוא,  הדתית.  הציונות  של  מדבריה  לאחד  היה  שאחי*  בעוד 
לכנסת בראשית ימיה. בראש חודש ניסן התר"ץ )1930( הקימותי חוות הכשרה 
מקצועית לבנות בקרבת נס ציונה, הקיימת ופועלת עד עצם היום הזה. רמז קל 

לסיוע: שמי הפרטי זהה לשמה של אשת למך אחד. מי אני? 

ומה עוד בחודש ניסן? מוצאי מתימן ולהט ציוני ולאומי לא חסרתי, להט שהתיך  6 .
אותי לתוך לוחמי חירות ישראל. הפכתי, כמו קודמתי, לדברית לתנועתי – פשוטו 
כמשמעו*. נתפסתי ונשלחתי לסורגים אל מול רחל אמנו*. ניסיתי לפרוח/לברוח 
 – יעני  אני,  שנה   65 לפניי  האביב  בחודש  בהיר,  אחד  ביום  אבל...  קוצצו  וכנפיי 
חולה, במגרש הרוסים בירושלים. חסידי תנועתנו מבני דודינו*, כן כן! באו לבית 
החולים לביקור קרובים – כאילו. ביימו קטטה, ובתוך המהומה נמלטתי על נפשי, 

מי יתרום יותר פרטים?

הכתובת למשלוח התשובות:

מערכת "מדי חודש בחודשו"

האגף לתרבות תורנית

משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 11919

li.vog.noitacude@ewheyra :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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חומר עיוני למדריכה

1. יציאת מצרים: מגשמיות לרוחניות / ד"ר אברהם גוטליב
פיזית  כהכנה  וטהרה  זיכוך  של  היתוך  כור  ישראל,  עם  לנו  שימשה  מצרים,  גלות 
לא  הן  והגאולה,  הגלות  השלימה.  לגאולה  בדרך  ממצרים  לגאולה  רוחנית,  ובמיוחד 
רק פיזיות אלא גם רוחניות, כפי שמדגיש האדמו"ר "אמרי אש" ממודז'יץ )תל-אביב, 

המאה ה-כ(, באחד מביאוריו לפסוק הראשון של ספר שמות:

ירמוז   – באו  וביתו  איש  יעקב  את  מצריימה  הבאים  ישראל  בני  שמות  ואלה 
כאן לאיש ישראלי הבא מצריימה שנכנס בכל מיני מֵיצרים, הגבלות ומניעת, 
ומחמת כן את יעקב – היינו, שדומה עצמו ]=מרגיש[ נחות דרגה בבחינת יו"ד 
עקב. איש וביתו באו – אם במצב הזה, בבחינת יעקב, בא לעסק זה דאיש וביתו 
והמסתובב מזה על צווארו עול הפרנסה. זאת עצתו אמונה, לחזק עצמו, ולזכור 
נאמנה, אשר בכל זאת הנה ואלה שמות בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב 
וזכות אבותיו מסייעתו. ובזה יוכל להתחזק, אף בעת אשר יהיה שקוע ראשו 
ורובו בגשמיות להביא טרף לביתו. מכל מקום יקח לעצמו מאבותיו קדושה 

וטהרה.

כפי שמציין ה"אמרי אש", שהכניסה למצרים, הייתה לא רק פיזית, אלא גם רוחנית. 
לנעימות  פתח  במניעות,  לראות  והצרות.  המיצר  מן  ממצרים,  לצאת  היא  השאיפה 

שתבואנה בעתיד בעזרת יראת שמים ומעשים טובים, תוך השתדלות בעשייה.

"זכר ליציאת מצרים" – אנו מזכירים בכל יום בתפילה ובשבתות ובמועדים בקידוש, את 
הנס הגדול להעצים את יציאת מצרים, שהוא דבר שמאוד לא מובן מאליו.

ב"שירת הים", שירת האמונה והגאולה שאנו אומרים מדי יום ביומו בתפילת שחרית, 
נאמר )פרשת בשלח, שמות יד, לא(:

"ויראו ]=פחדו, כיבודו ביראה[ העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

במדרש שמות רבה )וילנא כב, ג(, נאמר על כך:

וייראו העם את ה' – שנו רבותינו ]=ירושלמי ברכות פרק א, הלכות ג-ד(: הקורא את 
שמע צריך להזכיר קריעת ים סוף ומכת בכורים באמת ויציב. ואם לא הזכיר אין מחזירין 
אותו, אבל אם לא הזכיר יציאת מצרים, מחזירין אותו, שנאמר )דברים טז, ג(: למען 
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ומה בין יציאת מצרים לקריעת ים סוף? 
ֲהנִסָה  אלוהים,  או  לד(:  ד,  )דברים  ]=חשובה[, שנאמר:  אלא, שיציאת מצרים קשה 
לבוא לקחת לו גוי וגו', )שם, כ(: אנוכי ה' אלוהיך. אבל בקריעת ים סוף אינו מזכיר את 
ויציב? לפי, שכיוון שקרע להם את  ים סוף באמת  ולמה צריך להזכיר קריעת  השם. 
הים האמינו בו, שנאמר: ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ובזכות האמונה שהאמינו, זכו לומר 
שירה ושרתה עליהם שכינה, שכן כתב אחריו: )שמות טו, א(: אז ישיר משה. לכך, צריך 
אדם לסמוך גאולה לתפילה. כשם שהם הסמיכו שירה אחר הֲַאמָנָה והקריעה, וכשם 
שהן טיהרו ליבם ואמרו שירה, שכן כתוב: ויראו העם את ה' ויאמינו בה', ואחר כך: אז 
ישיר, כך צריך אדם לטהר ליבו, קודם שיתפלל.. חייבים להזכיר יציאת מצרים כסמל 
של תקווה ואמונה לדורי דורות. גם אם שוכחים – חוזרים ומזכירים! ובמיוחד, כשאמנה 

היא אמונה, נאמנות ואמינות.
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יציאת  של  המעשי  היסוד  את  מציין  ה-י"ט(,  המאה  )פולין,  אמת"  "שפת  האדמור 
מצרים ופירושו לשמות )שנת תרנ"ד(:

והוצאתי והצלתי ולקחתי וכו' וידעתם כי אני ה' המוציא וכו' )שמות ו, ו-ז(. ראינו, כי 
כל הרצון בגאולת מצרים היה לידע ]=לדעת ולהבין[ שה' יתברך הוציאנו משם ולכן, 
צריכין לזכור תמיד יציאת מצרים. ובאמת, כי בכל עת יש מצרים לכל איש ישראל. 
לכן מזכירין בכל יום יציאת מצרים. וכפי מה שיודעין וזוכרין שה' יתברך הוציאנו, אין 
צריך להיות בפועל תוך המיצר, כי כשאדם שוכח, מתגאה לומר "כוחי ועוצם ידי" וכו' 
)דברים ג, יז(, אז צריכין להביאו במיצר. ושיראה כי הכל מה' יתברך. יציאת מצרים היה 
הכנה לדורות כמו שכתוב בגמרא )ברכות דף לח, ע"א(, המוציא כולל להבא ומעיקרו 
משמע כו'. פירוש שיציאת מצרים היה לדורות וכי מה שהאדם זוכר ביציאת מצרים וכן 

מתעורר אצלו יציאת מצרים בכל זמן...

הביאור רציונאלי ומעשי, מציין ה"שפת אמת", שיציאת מצרים היא לא אירוע שהוא 
אותנו  ומוציא  הוציא  ה'  שהרי  הדורות.  כל  מתמשך  דינמי  אירוע  אלא  העבר  נחלת 

ממצרים לדורי דורות, פיזית וגם רוחנית מהצרות הקיימות.

נמצאנו למדים, שעלינו להשכיל לעשות מעשים טובים ולהשתדל גם שלא להתייאש 
ה'  חסדי  את  ולזכור  להתבונן  לחשוב,  יש  ולצרות.  לשיעבוד  מצרים,  לגלות  ולחזור 
נצליח  ה'  יציאת מצרים הפיזית. כך שבעזרת  ובמיוחד את  לנו עם ישראל  המרובים 

לתת ולהעניק לגשמיות בעולמנו החומרי מעשה ראוי והולם של רוחניות.

2. חנות המזכרות
לאורך השנים אנו אוספים מזכרות מתחנות שונות בחיינו: תמונות ישנות וחפצים מן 
הילדות והנעורים, מטיולים בחו"ל, מהתקופה "ההיא", ירושות משפחתיות העוברות 
מדור לדור ועוד. מאחורי כל מזכרת מסתתר סיפור, ובכל פעם שאנו רואים אותן אנו 

מוצפים זיכרונות. מזכרות אלו הן אבני בניין בזהותנו. פרקים בסיפור האישי שלנו.

והזיכרונות  רבן גמליאל מבקש להוסיף את הפסח, המצה והמרור לאוסף המזכרות 
האישיים שלנו. אבות אבותינו אכלו אותם בליל יציאתם ממצרים, ועד היום הם עוברים 

בירושה מדור לדור.

מתוך ההגדה "הלילה הזה", הגדה ישראלית – באדיבות מישאל ציון ונעם ציון

3. מיהו בן חורין אמיתי
ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד 
לאחר וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, 
ולהיפך – בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הצביונית )=המהותית( היא אותה 
להעצמיות  נאמן  להיות  ידה  על  מתרומם  בכלל,  העם  וכן  שהאדם,  הנישאה  הרוח 
הפנימית שלו. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו 
מעורים בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במה שהוא יפה )שווה( וטוב אצל האחר 
השולט עליו איזה שליטה שהיא, בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, במה שאותו 

האחר מצא שהוא יפה ושהוא טוב.

)הרב קוק, הקדמה להגדה של פסח(
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דינים

1. מדיני פורים

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

הרמב"ם אומר שהשמחה הגדולה ביותר היא במצוות מתנות לאביונים - והיא חשובה 
מי  "אבל  כך:   אומר  הוא  טוב  יום  בהלכות  מנות.  וממשלוח  עצמה  מהסעודה  יותר 
שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל לעניים ומרי נפש אין 

זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

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

בסוף פרשת בשלח )שמות יז:ח-טז(.

הוספת על הניסים בתפילה ובברכת המזון
בברכת  הלל.  כאמירת  נחשבת  המגילה  שקריאת  מפני  הלל  אומרים  אין  בפורים 
ההודאה בתפילת שמונה עשרה 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 
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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 המזון( אינו חוזר, אבל לפני הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח 
בימים ההם  ונפלאות כמו שעשה לאבותינו  ניסים  לנו  יעשה  הוא  יאמר הרחמן  וכו', 

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

2. מהלכות פסח

תענית בכורות
בכורות  במכת  בני-ישראל  בכורי  של  הינצלם  לזכר  פסח  בערב  לצום  חייב  בכור  כל 
מן  ולאכול  מסכת(,  סיום  )כגון  מצווה  סעודת  אחר  ולהדר  להקל  ונהגו  במצרים, 

הסעודה.

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

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

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

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

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

ה. אכילת קורבן פסח )בזמן המקדש(. בימינו אוכלים את האפיקומן לזכרו.
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תפילות מיוחדות בפסח
בתפילת ערבית של ליל החג וביום א של פסח גומרים את ההלל אבל בימי חול המועד 
ושביעי של פסח אומרים רק חצי הלל,  משום שאז טבעו המצרים בים סוף שגם הם 
היו מעשה ידיו של הקב"ה )על-פי המדרש(. בתפילת המוסף של יום ראשון של החג 
מוסיפים תפילת טל. מיום זה ועד שחרית של שמיני עצרת אומרים בתפילת שמונה 
עשרה מוריד הטל במקום משיב הרוח ומוריד הגשם. בשמונה עשרה של חול אומרים 
ותן ברכה במקום ותן טל ומטר לברכה. במשך כל ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה 

ויבוא בתפילות ובברכת המזון.

מחמש  אחת  שהיא  השירים,  שיר  במגילת  לקרוא  נוהגים  פסח  המועד  חול  בשבת 
המגילות,  סיפור האהבה בין הקב"ה לעם ישראל. 

ברכת האילנות
הרואה אילנות מלבלבים באביב, מברך ברכה מיוחדת: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא 
בו בריות טובות ואילנות טובים לֲַהנֹות בהם בני אדם". נוהגים לברך בראש חודש ניסן, 
מי שהחמיץ לברך בר"ח, יכול לברך במשך כל חודש ניסן. אם מברכים על האילנות 
 - האילנות  את  בראותו  האדם,  שיזכור  כדי  הבריות?  את  כאן  מזכירים  טעם  מה   -
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
יו"ט ראשון בתפילת ערבית מתחילים לספור ספירת העומר. הספירה  א. במוצאי 

נמשכת עד ערב שבועות.

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

ג. צריך לספור ספירת העומר בעמידה, כפי שנרמז בפסוק "עצת ה' לעולם תעמוד" 
)תהלים לג(. עצת - ראשי תיבות - עומר ציצית תפילין - לעולם תעמוד )על-פי 

החיד"א(.

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

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

ו. מי ששאל אותו חברו בבין השמשות )לאחר שקיעת החמה( כמה הלילה לספירה? 
ישיבנו אתמול היה כך וכך ימים לספירה.
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מנהגי עדות

הודו לה' כי טוב / מאת ראובן טלקר )ראשל"צ(

מנהגי פורים אצל עדת בני ישראל – יהודי הודו
א. בשבת "שבת זכור" נוהגים לקרוא בתוך "נשמת" את הפיוט "מי כמוך" )לר' יהודה 
)תפילת  וגו'  עני"  "מציל  ממשיכים  ובסיומו  כמוך"  מי  "ה'  המילים  אחרי  הלוי(, 

החודש על פי ליוורנו(.

ב. כולם נהגו לצום בתענית אסתר מערב שלפני פורים עד למחרת ערב פורים, עד 
אחרי ערבית.

ג. בני הקהילה נתנו כסף צדקה לבית הכנסת "זכר למחצית השקל".

שמיעת  מובטחת  בכך  הרשע,  המן  של  שמו  הזכרת  בעת  להרעיש  נהגו  ד. לא 
המגילה, נהגו לרקוע קלות ברגליהם על הרצפה בהזכרת המן.

ה. בזמן קריאת המגילה בערב פורים ולמחרת בשחרית, עבר השמש בין המתפללים 
ובידו צלחת, לתוכה תרמו המתפללים כסף שנאסף לטובת סיוע לנזקקים.

שלום(,  יוסף   – )סימן  לנו"  פורים  "פורים  הפיוט  את  שרו  ובבתים  הכנסת  ו. בבית 
המקומית(  ההודית  )השפה  במרטי  פורים  שירי  שרו  בבתים,  סעודות  עורכים 

והרבו בשמחה.

ז. נהגו לתת נדבות כסף ואוכל גם לעניי הגויים פושטי היד.
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מנהגי פסח אצל עדת בני ישראל – יהודי הודו
א. תענית בכורות – הבכורים צמו בערב פסח, בהודו נהגו גם הבנות הבכורות לצום, 
לבית  שמן  לתרום  שנהגו  יש  במקומו.  צם  שאב  נהגו  למצוות  הגיע  שלא  בכור 

הכנסת כנגד צום הילד.

ב. כשחל פסח בימים ה, ו עשה כל ראש משפחה עירוב תבשילין בערב פסח, על 
מנת שיוכלו לבשל ביום טוב לשבת. החזן ששימש גם רב הקהילה, נהג לעשות 

עירוב תבשילין ולכוון להוציא את כל מי שלא עשה בקהילתו בעיר.

באמצעות  סימנו  אפייתן,  לפני  "סדרים",  נקראו  ביד,  נעשו  השמורות  ג. המצות 
צביטה באחת מקצוות המצה, סימנו למצה הראשונה צביטה אחת, לשנייה שתי 
צביטות ולשלישית שלוש, אחרי אפייתן היו מניחים אותם בתוך סלים עשויים 
חיזרן )במבוק( חדשים ותלו את הסלים על מנת שלא יגעו במצות ושלא יבואו 

במגע עם חמץ

ד. נהגו שכל משפחה או מספר משפחות ביחד לשחוט מהצאן, כנאמר "ויקחו להם 
איש שה לבית אבות, ואם ימעט הבית משה ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו... מן 
הכבשים ומן העזים תקחו" )שמות יב, ג-ה(. השוחט היה בא לבית, ושוחט בחצר 
בחבל,  הקדמית  הימנית  רגלו  את  קושר  היה  השחיטה  לפני  לבית,  בכניסה  או 

אותה ניקו וצלו והניחו כזרוע בקערת הפסח.

ה. מדמו של העז נהגו למרוח בעזרת היד, מיד אחרי שחיטתו, על משקופי הכניסה 
כף  את  להטביע  נהגו  כלל  בדרך  בדם,  ולמרוח  היד  כף  את  לטבול  נהגו  לבית, 
היד ולסמן את המשקופים שהיו נצבעים בדם שעל כף היד )כמעין "חמסה"(, כך 
מספר פעמים מעל ומצידי משקופי הכניסה לבית, כנאמר: "ולקחו מן הדם ונתנו 

על שתי המזוזות ועל המשקוף" )שמות יב, ז(.

ו. את המצה האמצעית – חצו לשניים )יחץ(, חצי משאיר והחצי השני – האפיקומן 
וקושרים למותניים  היו שנהגו לעטוף את חצי המצה בבד או מטפחת  הצפינו. 
"וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים... ואכלתם אותו  של אחד הילדים כנאמר 
וחוזר  השולחן  סביב  צעדים  מספר  הולך  הילד  יא(,  יב,  )שמות  וגו'  בחיפזון" 

למקומו, שיירי האפיקומן היו נשמרים יחד עם עצם הזרוע.

את  הימנית  בידם  ומגביהים  אוחזים  הסדר,  שולחן  סביב  יושבת  המשפחה  ז. כל 
קערת הפסח, הסבא או האבא מתחיל וכולם מצטרפים: "בבהילות יצאנו ממצרים, 

הא לחמא עניא" וגו', כך שלוש פעמים.

שיירי  עם  ביחד  במטפחת  אותה  עטפו  אלא  זרקו  לא  הזרוע  של  העצם  ח. את 
למשך  גבוה,  במקום  בבית  ותלו  ילד(,  למותני  שקשרו  או  )שהצפינו  האפיקומן 
כל השנה עד לפסח הבא, בניקיונות הפסח של השנה הבאה. היו מורידים את 
מטפחת הבד, אחד הגברים, היה הולך לנהר או לאגם מים, ובסמוך אליו היה יוצר 

בידיו בור, מניח ומכסה בחול, היו ששרפו יחד עם החמץ בביעור חמץ.

ט. בגמר הסדר נוהגים לא לצאת מהבית עד לתפילת שחרית, כנאמר: "ואתם לא 
תצאו איש מפתח ביתו עד הבוקר" )שמות יב, כב(.

י. בתפילת שחרית – נוהגים לזמר - החזן והקהל - את קטע התפילה מתוך "עזרת 
גם  כך  וקיים",  חי  אל  "למלך  עד  גאלתנו"  ממצרים  "אמת  מהמילים  אבותינו" 

בשחרית של שביעי של פסח.
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במרטי  שנקרא  הכנסת  בבית  תיקון  עורכים  הסעודה,  אחרי  השביעי,  יא. בליל 
"זאגרן" שפירוש להישאר עֵרים. אותו קוראים מתוך מחזור "קריאי מועד" בדפוס 

ליוורנו.

ולביקורי  משפחות  ולטיולי  הטבע  לחיק  לצאת  נהגו  חג"  ב"איסרו  יב. למחרת 
קרובים.
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לוח המודעות מס' 183 – תשבץ

שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:
2( גוף שנע בסוף המחנה 
המגילה  גיבורת   )6
 )10 בפורים  הנקראת 
מקראי  קטע   )12 מדור 
שבין  בשבת  הנקרא 
שבת פרשת זכור ושבת 
 )13 החודש  פרשת 
היטל כספי המוטל על-

ידי רשויות המדינה 14( 
גג הפה 16( שור 17( תו 
רעה  רוח   )18 מוסיקלי 
מתחילים   )19 ומזיקה 
 .  .  .  .  ." של  זו  ברכה 
מוסף  בתפילת  הטל" 
חג  של  הראשון  ביום 
הפסח 22( אחד מסימני 
הכשרות של דג )פרשת 
בגד-שרד   )25 שמיני( 
שמיים  בידי  עונש   )26
 )30 הנה   )29 עני   )28
נחמיה  אולי  )או  שמעון 
דורש  היה  העמסוני   )?
מילה זו בתורה )פסחים 
כעס   )31 ב׳(  כ״ב 
איסור  עליו  חל   )33
 )34 כ'(  )שמות  עשייה 
האחרונה שהונחתה על 
ליציאת  והובילה  פרעה 
מצרים 38( ישן 40( הב! 
 )42 תל-חורבות   )41
 )43 נח  של  מבניו  אחד 
שאול  של  הבכורה  בתו 

המלך )שמואל א' י"ד( 45( גם עליו נאמר "מנה" כנגד "מנה", אך לא זאת הכוונה )פרשת משפטים( 48( אחת המלאכות הנעשות 
בתבואה 49( מושב סמוך לבית-שמש, מקור שמו בתהילים כ"ז 50( דיניו נידונים בין השאר בפרשת משפטים 51( הקטע הראשון 
ב"פסוקי דזמרה" לפי מנהגי ספרד ועדות המזרח 52( עסיס של פרי 53( מעורר התפעלות 55( פרשה בחומש ויקרא 56( מצב של 
בלבול חושים כתוצאה משתיית יתר של משקאות חריפים 58( מכרסם מכוסה קוצים 60( אחד מכינויו של הרמב"ן )1270-1195( 
63( שריר עבה בזרוע העליונה )כ"מ( 65( מנהיגם של בני-ישראל מיציאתם ממצרים ועד סמוך לכניסתם לארץ-ישראל 68( 
אשת יוסף הצדיק )בראשית מ"א( 70( משכן הצאן 71( מלאכתו של עמוס )עמוס א'( 74( אחד ממתנגדיו המובהקים של משה 
רבנו )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 ט"ו עמוד א'( 76( נתיב-מים רחב.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( פרוסת-לחם 3( חוטם 4( צמח-בר קוצני )ישעיה נ"ה(, בעת שיבת ציון יוחלף בהדס 5( פירוש, ביאור 6( מספר ניטרלי 7( 
משרת בבית המלך )מגילת אסתר א'( 8( משקה עשוי מחליטת עלים 9( מושב-כבוד 11( כר-דשא 13( אחת ממדינות המלך 
אחשורוש )מגילת אסתר א'( 15( קיבוץ בצפון הנגב, הוקם ב-1980 18( סוג של זיהום בעור הנגרם על-ידי פטריה 19( מגדולי 
 )23 ז'(  )מגילת אסתר  כדוגמת המן  אויב,   )21 בגוף  איבר   )20 "היד החזקה"  )1204-1138(, מחבר  היהודי  הפוסקים של העם 
העברית  בשירה  הבולטות  המשוררות  מן  )תרנ"א-תרצ"א, 1931-1890(,  סלע  שטיין  לֹובְּ בְּ רחל  של  שם-העט   )24 למאור  כלי 
מטעמי  אחד   )30 ג'אמוס  בהמה,  מין   )27 האותיות  מערכת   )26 עצמי"  על  ו"רק  "עקרה"  שיריה המפורסמים:  בין  המחודשת, 
המקרא לפי עדות המזרח 32( מלך מצרים 35( סיעה 36( שטר הניתן לאישה בעת נישואיה ובו מפורטות זכויותיה וכן חובות 
בעלה )כ"מ( 37( סימן הניצחון 39( עיר מקראית )יהושע ט"ו(, מערי יהודה בימי בית ראשון, נבוכדנצר הגלה את תושביה ומאז 
התרוקנה מתושביה היהודים 42( סוד, תעלומה 44( נודע לתהילה 46( שריפה 47( צעיף 48( עיירה באוקראינה, מפורסמת בין 
ר' יעקב קראנץ )תק"א-תקס"ה, 1804-1741( 53( קורת-עץ עבה בבניין 54( מין קוץ )שופטים ח'( 57(  השאר בזכות הדרשן 
מחלה הנגרמת על-ידי חרקים קטנים שחיים על גופם של בני-אדם וניזונים מדם, נפוצה בשיער ובמקומות צנועים 59( סוג של 
קוף 61( אחד ממאכלי קערת ליל-הסדר 62( שארית 64( אחת האימהות 66( נוי, יופי 67( מיפרק בגוף 68( הבל 69( סוג של רכב 

צבאי )ר"ת( 72( קידומת לשמות הולנדיים 73( מין אבן טובה )מגילת אסתר א'(.
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פעולות

א. פורים
משחק אוזן המן )עשה בעצמך( 1 .

)מומלץ לאמיצי לב שלמדו את הנושא היטב(

המטרה: דינים, ניבים ותורת פורים )חידות(, הקשורים ישירות או בעקיפין 

לפורים.

מסמר,  קנקל,  של  מכסה  גרוטאות,  גפרורים,  קופסת  החומרים: 

בריסטולים.

הכנות למדריכה:
המתקן  את  הרכב  הקווים(  שלושת  של  המפגש  )בנקודת  המן  אוזן  1. במרכז 

הבא:

א. קופסת גפרורים.

ב. מעליה מכסה של בקבוק קנקל.

ג. מעליו חץ מבריסטול שעליו כתוב "חג פורים שמח".

ד. דרך שלושתם עובר מסמר המחבר אותם בצורה שאפשר יהיה לסובב 
את החץ. 

2. הכן מבריסטול גדול אוזן המן כמו בדוגמה:

וחלק אותם לשלוש קבוצות של אוזני  הכן כ-39 אוזני המן מבריסטול כמו בדוגמה 
המן: דיני פורים, ניבים ושעשועי לשון.

בנקודות.  להפחית  תור  בכל  לנסות  ועליה  מראש  נקודות   100 מקבלת  קבוצה  כל 
הקבוצה המנצחת היא הנשארת עם מעט נקודות.

דיני פורים

שעשועי לשוןניבים
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דוגמאות לשאלות

דינים בחרוזים
ניסים,  שעשה  מגילה,  מקרא  )על  מברכים  שעליה  השלושה  מבין  אחת  ציין  1 .

שהחיינו(.
מבין ארבעה שאומרים )4. 2 פסוקי גאולה(.

כששומעים שמו יש מרעישים )המן( 3 .
לאדם אחד נותנים ובזה מקיימים )משלוח מנות( 4 .

כדי להגדיל השמחה מזמינים אותם לסעודה )אורחים( 5 .
כדי לזכור אומה רשעה קוראים בפרשה )פרשת זכור( 6 .

אותה מקפלים כדי להראות שבאיגרת קוראים )המגילה( 7 .
בחנוכה ובפורים תפילה שמזכירים )על הניסים( 8 .

כדי להרבות בשמחה אוכלים אות ארוחה )סעודת פורים( 9 .
מה שיש בי"ד לחוגגים יש בט"ו לעובדים )יד – פורים, טו – שושן פורים( 10 .

)מתנות   _________   _________ ידי  על  אומללים  לשמח  הדרך  הוא  11 .
לאביונים(

פורים כל הפושט ידו נותנים _________ )לו( 12 .
לפני קריאת המגילה נותנים _________  _________ )מחצית השקל( 13 .

ניבים ופתגמים
בפורים מוטב לאדם להרבות במתנות מלהרבות ב _________ וב _________   1 .

_________ )סעודות, משלוח מנות לאביונים(
שתיים לשניים יוצאים ידי _________  _________ )מתנות לאביונים( 2 .

  _________   _________ לו  שאומרים  מה  על  לשמור  יכול  אינו  השיכור  3 .
_________  _________ )נכנס יין יצא סוד(

נתפכח משכרותו _________ _________ )הקיץ מיינו( 4 .
סרב לשמוע _________  _________ )אטם אוזנו( 5 .

פתגם מפורסם לחודש אדר )משנכנס אדר מרבין בשמחה( 6 .
ובמהופך לחודש אב )משנכנס אב ממעיטין בשמחה( 7 .

פסוק חשוב במגילה ובהבדלה )ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר( 8 .
חפץ  המלך  אשר  לאיש  יעשה  )ככה  רצונו  נגד  הכריז  שהמן  במגילה  פסוק  9 .

ביקרו(
צדיק בן צדיק )יין בן יין( 10 .

הברכה לדגים שגם מתייחסין לבני ישראל )וידגו לרוב בקרב הארץ( 11 .
עורר התנגדות אצל השומע )צרם את האוזן( 12 .

בתנאי )על מנת( 13 .
לא לשם טובת הנאה )לא על מנת לקבל פרס( 14 .

חייב איניש לבסומי עד _________ ________ )דלא ידע( 15 .
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הוא/היא – שעשועי לשון

זהו את בני הזוג
הוא יורד בסוף ההצגה – היא משמשת לכיסוי והסתרת הפנים )מסך – מסכה( 1 .

הוא אביזר חיוני למלך ולמלכה – היא נמצאת בראש פרק )כתר – כותרת( 2 .
הוא בתחום שלטונו של אחשוורוש – היא שחורת עור )כוש – כושית( 3 .
הוא שימש לתליית המן ובניו – היא ניתנת לאדם ועוזרת )עץ – עצה( 4 .

הוא שימש מאכל במדבר – היא נשלחת בחג מאיש לרעהו )מן – מנה( 5 .
הוא מקום מושבו של אחשוורוש – היא פרח ריחני )שושן – שושנה( 6 .

הוא – ירק היא הגבלה )גזר – גזירה( 7 .
הוא – יחידי, היא – התחברות )אחד – אחדות( 8 .

הוא – מי קולון, היא – אשת עשיו )בושם – בושמת( 9 .
הוא – בהול, היא בעיטה )דחף – דחיפה( 10 .

הוא – שריד ושארית, היא – ההפך משיכחה )זכר – זכירה( 11 .
הוא – מועד, היא – מסיבה )חג – חגיגה( 12 .

הוא – אזור בארץ, היא – גאולה )ישע – ישועה( 13 .
הוא – היקום, היא – תכשיט )טבע – טבעת( 14 .

הוא – נטול חומה, היא – סיפורת )פרוז – פרוזה( 15 .
הוא – לא רחב, היא – לא רווחה )צר – צרה( 16 .

הוא – טהור, היא ההפך מחול )קדוש – קדושה( 17 .
הוא – מרחק , היא – נחת ומנוחה )רווח – רווחה( 18 .

היא – אידליה, היא – בונה סוכה )שלום – שלומית( 19 .
הוא – קרם, היא פרפומריה )תמרוק – תמרוקיה( 20 .

הוא – כלי עבודה חיוני לכל איכר, היא – חידה ובה האומה לא-ל מודה אף כי אין  21 .
הוא בה נזכר )מגל – מגילה(

מילה משותפת
בכל סעיף עליכם למצוא את המילה המשותפת לשתי המילים

למילה הראשונה היא תצטרף אחריה ולמילה השנייה לפניה
שיחות – רב )שלום( 1 .

סימן – מנחה )שאלה( 2 .
יום – אש )פקודה( 3 .

נושא – שלובים )כלים( 4 .
נוטל – מחושב )סיכון( 5 .

דרך – גלוי )נס( 6 .
כפל – שפתיים )מס( 7 .

שוה – כיס )כסף( 8 .
סיפור - הספר )עם( 9 .
אותיות – ראי )כתב( 10 .
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. 2 בימים ההם בזמן הזה

שמח תשמח
התקופות  בכל  אבל  שונות.  בדרכים  פורים  שמחת  את  חגגו  שונים  שבזמנים  ראינו 
ובכל העדות ערך אחד נשאר מרכזי – החשיבות לשמח בימי חג הפורים את האנשים 

שבסביבתו: בני משפחה, חברים, מכרים ובעיקר דלים ועניים.

איש  מנות  ומשלוח  ושמחה  משתה  ימי  אותם  "לעשות  אסתר  במגילת  שנאמר  כמו 
לרעהו ומתנות לאביונים" )ט, כב(.

מדוע חשוב כל כך לשמח אנשים אחרים?

הציעו כמה דרכים כיצד ניתן לשמח אנשים הזקוקים לכך.

כתבו את הצעותיכם בתוך תיק, כך יוכלו ללוות אתכם בהמשך, במסע החיים:

לשמח אחרים 
הרעיון לשמח אחרים הוא נכון ויפה, אבל לא תמיד הדבר פשוט כל כך.

לפניכם כמה מקרים שבהם ניתן לשמח אחרים.

הביעו דעתכם לגבי כל מקרה.

חשבו עד כמה יהיה לכם קל או קשה לעשות אותו.

- קל מאוד  5 – קשה מאוד

ליום ההולדת שלה, אבל אף אחת  אחת הבנות הפחות מקובלות הזמינה אותך    .1
מהחברות שלך לא הולכת. האם תלכי?

כן / לא / מתלבטת

האם זה קל או קשה: 1 2 3 4 5

למנקה של בית הספר נולדה נכדה.   .2

על  אחריות  לקח  לא  אחד  אף  אבל  קטנה,  מתנה  לה  לקנות  הצעה  הועלתה 
הנושא.

האם את/ה תארגנ/י את קניית המתנה?

כן / לא / מתלבט/ת

האם זה קל או קשה: 1 2 3 4 5

סבתא שלך נמצאת רוב היום לבדה בבית, להורים שלך מאוד חשוב שתגיע לבקר    .3
אותה לפחות פעם בשבוע, אבל משעמם לך להיות שם. האם תלך לבקר אותה?

כן / לא/ מתלבט

האם זה קל או קשה: 1 2 3 4 5
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אתם מתעלמים  הזמן  רוב  אליו.  הזמן שתתייחסו  כל  האח הקטן שלכם מבקש    .4
ממנו, אבל עוד מעט מתקרב יום ההולדת שלו. האם תכינו לו משהו מיוחד?

כן / לא / מתלבטים

האם זה קל או קשה: 1 2 3 4 5

ראיתם ילד שיושב לבדו ברחוב ובוכה. האם תיגשו אליו ותבררו מה קרה?   .5

כן / לא / מתלבט/ת

האם זה קל או קשה: 1 2 3 4 5

מתוך "מפתחות לגלגל השנה, חגי ישראל מסורת וחידוש לכיתות ו' ",

כל הזכויות שמורות לחל"ד מפעלים חינוכיים
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ב. פסח
עבדות מהי? 1 .

כמה הנחיות למדריכה:

עליך ליצור אווירה של עבדות בחדר. 1 .

לשלול אפשרות מהחניכים לצאת מהחדר. 2 .

לערוך חידון בנושא פסח ולבקש מהחניכים  3 .
לענות על השאלות.

כשחניך עונה תשובה עליו לעמוד דום ליד 
הכיסא ולהגיד - כן מדריכה התשובה היא...

או: לא מדריכה אינני יודע...

כולם חייבים להסכים עם המדריכה. מי שחולק, עליו לשבת בכיסא בפינה. 4 .

כל החניכים חייבים לשבת בשקט. 5 .

לאחר חצי שעה עליך לבקש מהחניכים להביע כיצד הרגישו בעבדות המינימלית?

דמיינו לעצמכם כיצד הרגישו בני ישראל בשיעבוד מצרים?

והנה כמה דוגמאות:

וימררו את חייהם בעבודה קשה... ובכל עבודה בשדה
מהו "ובכל עבודה בשדה" – שהיו עושים מלאכתם בטיט ובלבנים ובאים לערב לבתיהם 
לנוח. בא מצרי ואומר לו: צא לקט לי ירק מן הגינה, בקע לי עץ זה מלא לי חבית זו מן 

המים...

מהו "את כל עבודתם"? שהיו נותנים עבודת האיש על האישה ועבודת האישה על האיש. 
לגינה  לכי  הזה,  העץ  בקעי  זו  חבית  מלאי  לאישה:  אומר  ואפה.  לוש  קום  לאיש,  אומר 
הביאי ירקות )מדרש תנחומא ויצא ז(. דבר אחר "בפרך" – איזו היא עבודת פרך? – זו 

עבודה שאין לה קצבה )מדרש הגדול שמות א:יג(.

חייהם  למרר  עוד  הוסיפו  עבודה,  באיזו  הערך  וחשובי  בגדולי  להשתעבד  שהחלו  אחר 
בעבודות בזויות וקשות, במו בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה שהם עבודת האיכרים 

ולא נעשו כלל על ידי גדולי הערך )העמק דבר על שמות א:יד(.

מכתבים משם 2 .
יש לבקש מהחניכים לחבר מכתב לחבר או דף ביומן בו 

הוא מתאר חוויה שעברה עליו:

התחלת  לפני  במצרים  חייו  את  מתאר  א. ילד 
השיעבוד.

ב. תגובת עבד במצרים לאחר הופעתם הראשונה של 
משה ואהרן לפני פרעה.

ג. ילד העומד לצאת ממצרים יחד עם בני משפחתו, איך הוא מרגיש, מה ידוע לו, 
מה הוא לוקח איתו?
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ד. יהודי צעיר מגולי בבל העומד לעלות לארץ-ישראל ולוותר על התנאים הטובים 
שבגלות בבל. מה מניע אותו ואת משפחתו להיענות לקריאתו של עזרא הסופר; 

כיצד הוא מדמיין את עתידו בארץ-ישראל, אלו הכנות הוא עושה?

ה. ילד צעיר בימי בית ראשון, תושב כפר קטן בישראל עומד לעלות לרגל לירושלים 
יחד עם בני משפחתו. מה הסיבות שבגללן הוא עולה לירושלים? מה משמעותה 
של ירושלים לבני משפחתו? היכן הם ילונו? מה הם מתכננים לעשות בהגיעם 

לעיר? כיצד יסעו?

יציאת מצרים מהי? 3 .
מטרות:

להבין מהי משמעות המושג עבדות 1 .

להראות לחניכים שיציאת מצרים הייתה חלק מתהליך. 2 .

למדריכה:

כדאי לחלק את החניכים לשתי קבוצות ולהציג בפניהם את הרשימה הבאה ולבקש 
מהם לסדר אותה על פי סדר עדיפויות באמצעות השאלות הבאות:

מי מהאנשים האלה הוא משועבד יותר? 1 .

נא להסביר את ההבדלים בין סוגי העבדות השונים. 2 .

א. יתום שמוטל עליו לגדל את אחיו הצעירים

ב.  אדם המכור לאינטרנט

ג. עיוור הרוצה להיות עורך דין

ד. עני הרוצה להיות מהנדס

ה. עבד במחנה עבודה בשואה )כדוגמת עבד במצרים(

כאן ניתן לבקש מדובר הקבוצה להציג את בחירת הקבוצה.

הנחיה למדריכה:

נפשית  או  פיזית  יסכימו שכל המושגים הם מצבים של עבדות  צפוי שרוב החניכים 
שעדיין נשארת תקווה "לעבד" לצאת ממצבו, אולם עבדות של העבד במחנה העבודה 
היא עבודה פיזית ונפשית ועבדות כזאת היא עבדות שאפילו המשוחרר ממנה בסופו 

של דבר יתקשה להשתקם ולתפקד כאדם חופשי.

שאלות הנחיה

יציאת מצרים הייתה מטרה בפני עצמה או שמא על פי המקורות הייתה  האם  1 .
צעד אחד בתהליך גדול יותר?

מטרה  ללא  בלבד  במצרים  העבדים  שחרור  של  התוצאות  היו  לדעתכם  מה  2 .
סופית?

 


