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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסליו

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש חשוון
הקדמה

חודש מרחשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין החודשים מתשרי.

יש הסוברים שהשם חשוון אינו אלא קיצורו של השם מרחשוון או מר חשוואן שמשמעו ירח שמיני. סברה 

אחרת אומרת שחשוון נגזר מהביטוי ַחשרת מים, שפירושו התעבות העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב, והיו בו כמה צרות מרות לישראל, או על שם מים 

- הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא ומצפה לו בחודש זה. כי מר פירושו טיפת גשם, כמו 

שנאמר בספר ישעיהו: "הן גויים כמר מדלי".

מרחשוון גם מלשון מַרַחִשין השפתיים את תפילות חודש תשרי.

במגילת תענית נזכרים שני ימי שמחה במרחשוון אך המגילה אינה מציינת מדוע קבעום חכמים לימי מועד 

לשעתם. 

מגילת תענית היא מגילה קצרה בשפה הארמית והיא חוברה בסוף ימי הבית השני ומונה שלושים וחמישה 

ימים שאירעו בהם מאורעות משמחים לעם ישראל ולכן אין להתענות בהם.

כעקרב  לגשם,  למים,  הטבע  של  צימאונו  את  לסמל  הבא  עקרב,  החודש:   של  מזלו 
לבית  המרמזת   - ב  ומהאות  מעקר  מורכב  שעקרב  רעיון,  עוד  ומצאתי  למים.  הצמא 

המקדש השלישי שהוא עיקר הבתים ויישאר לעד (כי העקרב נשיכתו הקטלנית עוקרת 

בית). 

שם החודש

בתורה נקרא החודש השמיני, לפי מניין החודשים המתחיל מיציאת מצרים. ובנביאים הוא קרוי ירח בול, 

כנאמר בספר מלכים: "ובשנה האחת-עשרה בירח בול הוא החודש השמיני".

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש חשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה במילה מבול ואינה מופיעה 

במילה בול מרמז על ארבעים יום של ימי המבול שהציפו את העולם, יז חשוון עד כו בכסליו. ועוד שבחודש 

זה יורדים לרוב גשמים הרבה.

וכן בשם זה רמזים לסתיו המתקרב, כי בחודש זה מתחילה   - יבול  - מלשון  אחרים אומרים ששמו בול 

החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או מלשון בלל - היות שהעשב בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. 
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היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר בבית. שם זה נזכר במקרא פעם אחת בלבד בקשר לחנוכת בית 

המקדש הראשון בידי שלמה המלך.

לפי דעות שונות השם חשוון מעורר באוזן את רחש התפילות, שכן בתפילות עדיין רוחשות בפיות בני ישראל 

מאז חודש תשרי.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא

אירועים 
ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן טל ומטר לברכה", לפי    

נוסח האשכנזים; לפי נוסח הספרדים אומרים "ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון 

מזכירים גבורות גשמים - משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים - הוא דרך שבח 

למקום וב-ז מרחשוון לאחר שכבר הספיק להגיע האחרון שבישראל מעולי הרגלים לנהר פרת 

מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא במרחשוון - יום פטירת רחל אמנו.

רחל נפטרה בלידתה את בנימין ונקברה על אם הדרך לאפרת, ולא זכתה להיקבר ליד בעלה    

יעקב אבינו במערת המכפלה.

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על ידי השובים אותם    

בדרך אפרת. כשעברו ליד קברה של רחל פרצו בבכי. באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, 

על שעבדו  ישראל  להעניש את עמך  רוצה אתה  עולם,  ריבונו של  ואמרה:  בניה  על  התפללה 

וראית  ממש,  בה  שאין  זרה  עבודה 

לביתי  הכנסתי  הרי  אני  פגיעה.  בכך 

והעדפתי  אחרת,  אישה   - אחותי  את 

ומסרתי  לביישה  שלא  ובלבד  לשתוק 

יעקב.  עם  שקבעתי  הסימנים  את  לה 

הכנסת  על  והבלג  להם  מחול  אנא 

העבודה הזרה לבית המקדש. באותה 

"מנעי  ואמר,  הקב"ה  לה  נענה  שעה 

קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר 

אויב  מארץ  ושבו  ה',  נאום  לפעולתך, 

ושבו  ה',  נאום  לאחריתך,  ויש תקווה 

בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז).
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יב במרחשוון תשנ"ו (1995) - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל 

יצחק רבין ע"ה. רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, חותם 

הסכמי שלום עם ממלכת ירדן ואש"ף וחתן פרס נובל 

לשלום לשנת 1994.

ישראל הוכתה בהלם ואבל לאומי הוכרז במדינה. יותר    

ממיליון אנשים עברו על פני ארונו של ראש הממשלה 

הגיעו  נוער  בני  אלפי  עשרות  הכנסת,  ברחבת  שהוצב 

נרות  הדליקו  ישראל,  מלכי  לכיכר  האבל  ימי  במהלך 

הקירות  על  בכתובות  רוחם  סערת  את  הביעו  נשמה, 

ושרו חרישית לזכרו של ראש הממשלה. בתום השבעה 

הוסב שמה של כיכר מלכי ישראל לכיכר רבין.

הרצח העלה על פני השטח את הקיטוב החריף בציבור    

הישראלי. 

אירוע קשה זה נתן תנופה להתחלת חשבון נפש בשכבות רבות בעם, על אלימות מחד גיסא    

וסובלנות מאידך גיסא.

טז במרחשוון תרצ"ט (1938) - ליל הבדולח.

ליל הבדולח התרחש ביום השנה ה-15 ל"פוטש" של היטלר בשנת 1923. הוא ניסה כבר אז    

לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

וברכושם. מראש התבקשו אנשי  ביהודים  לפגיעה  זה  יום  לציין  לנכון  ראשי הנאצים מצאו    

יהודים  של  ודירות  חנויות  להרוס  כנסת,  בתי  לשרוף  השונים,  במקומות  היטלר  מפלגת 

(בתואנה של חיפוש נשק), לאסור גברים יהודים, וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".

אירוע "ההתנקשות" בפאריס במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה בידי יהודי סיפק את המניע    

לזעם זה והגרמנים המוסתים מילאו את חלקם בשמחה ובהתלהבות. נהרסו כמעט כל בתי 

הכנסת בגרמניה (בתחילת המאה ה-20 היו בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת), חוללו בתי קברות 

ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות יהודים נרצחו או נפצעו, יותר מ-30,000 יהודים 

נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.
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כט במרחשוון תשע"א (2010) - חג הסיגד.

חג הסיגד הוא חגם של יהודי אתיופיה, "ביתא    

ס.ג.ד  מהשורש  הוא  שמו  ומקור  ישראל", 

יום   50 חל  החג  להשתחוות.  לסגוד,  שפירושו 

את  בו  חוגגת  והקהילה  הכיפורים,  יום  לאחר 

חידוש הברית בין העם לאלוהיו ולתורתו, זכר 

לאמנה שכרתו עזרא ונחמיה לעם ישראל בשובו 

מגלות בבל במאה החמישית לפני הספירה (ראה 

נחמיה י:א). בחג הסיגד נושאים יהודי אתיופיה 

תפילות  ותחנונים לשיבה לציון והקהילה כולה 

לחשבון  המצטרף  ציבורי,  נפש  חשבון  עורכת 

הנפש של הפרט שנערך ביום הכיפורים. בתום 

יום  חוויית  אל  העדה  שבה  התשובה,  ימי   50

הכיפורים בתפילות ובצום. בישראל ממשיכים 

בני הקהילה לחגוג את חג הסיגד מדי שנה על 

והחג  הטקס  ותפילה.  לירושלים  עלייה  ידי 

בני העדה  ובכותל המערבי, שם מתכנסים מדי שנה  מתקיימים באזור טיילת ארמון הנציב 

האתיופית לחגוג את החג ולחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

ב-30 ביוני 2008 אישרה הכנסת את חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, שיוחג מידי שנה בשנה    

כחג מדינה. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר: "אימוץ החג על ידי הכנסת ומדינת ישראל 

יאפשר  את שימורה של מסורת עתיקת יומין ויתרום לתחושת ההזדהות והמעורבות של בני 

הקהילה האתיופית בחברה הישראלית." 
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חודש כסליו
הקדמה

חודש כסליו הוא החודש התשיעי למניין החודשים מניסן והחודש השלישי למניין החודשים מחודש תשרי. 

השם כסליו נזכר בתנ"ך: "בארבעה לחודש התשיעי בכסליו" (זכריה ז, א).

יוצאים  דין  בית  שליחי  היו  שעליהם  החודשים  מן  הוא  זה  חודש  כן  ועל  החנוכה  חג  חל  כסליו  בחודש 

מירושלים לכל חלקי הארץ ולגולה כדי להודיע על קידוש החודש.

על פי מסורת קדומה נראתה הקשת בענן לראשונה בחודש כסליו. יש מפרשים האומרים כי ה' כרת עם נח 

את הברית שבה הבטיח שלא להביא עוד מבול על הארץ בחודש כסליו.

ספר נחמיה מתחיל בחודש כסליו. מסופר בו ובספר עזרא כי בכסליו כינס עזרא את העם השבים מבבל 

לירושלים כדי להבדילם מן הנשים הנכריות (ראה עזרא י, יט).

מזל החודש: קשת - לפי שהוא חודש הגשמים ובו נראית לעיתים הקשת בענן. בחודש 
זה ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את האוייבים.

שם החודש: לפי אחד הפירושים בא השם כסליו לרמוז על התלמים שנחרשו בשדות בחודש או סמוך לו ועל 

אף המים הזורמים בהם ומרווים את הזרעים.

אחרים אומרים כי השם כסליו קשור לקבוצת הכוכבים הידועה בשם כסיל. יש הסוברים כי השם כסליו בא 

מלשון כסל, היינו תקווה, כמן הפסוק מספר תהילים "וישימו באלוהים כסלם..." (תהילים עח, ז).

מנהג ישראל להרבות בימי החנוכה במתן מתנות לילדים ולא סתם מתנות אלא מעות של כסף ממש (מעות 

זו לשון  יחדיו.  ועל הלב שהם קשורים  על הכיס  חנוכה). רמז לכך מצאו בצליל שמו של החודש המרמז 

המימרה העממית "כל מי שכיס לו - ייתן מעות מן הלב".

על פי "בסוד חודשי השנה", ש.ז. כהנא

אירועים 
יז בכסליו תש"ח (1947) - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל והקמת מדינה יהודית. 

לאחר שבריטניה העבירה את בעיית ארץ-ישראל להכרעת האו"מ בעיקבות מלחמת המחתרות    

ובעיקבות לחץ בינלאומי נגד האכזריות של החיילים הבריטיים נגד היהודים, מינתה העצרת 

חברי  רוב  הצעות.  ולהגיש  בוריה  על  הבעיה  את  לבדוק  מיוחדת  ועדה  האו"מ  של  הכללית 

הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית - והשארת ירושלים 

בפיקוח בינלאומי ובזה צמצמו את השטח שהובטח ליהודים בהכרזת בלפור.

למרות השטח המצומצם שהוקצה למדינה היהודית בתוכנית החלוקה, קיבלה הנהגת היישוב    

את התוכנית ויהודים רקדו משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל.
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לעומת שמחת היהודים, דחו הערבים לחלוטין את התוכנית. למחרת ההצבעה פתחו כנופיות    

ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת העצמאות.

מדינות ערב השכנות איימו שאם ישראל תכריז על הקמת מדינה בארץ-ישראל, הן יפלשו מכל    

עם  ואכן,  לים".  היהודים  "נזרוק את  היה:  הביטוי החריף  בִאיָּבה.  אותה  ויחסלו  הכיוונים 

הכרזת העצמאות פלשו חילות סדירים מצפון, מזרח ודרום וניסו לממש את איומן.

כה בכסליו - ג תקצ"ו, 164 לפני הספירה - חנוכה. 

אנטיוכוס אפיפינס, בן הפלג היווני סלווקי, ראה בארץ ישראל מוקד אסטרטגי, בהיותה 

ישראל  לארץ  היוונית  התרבות  את  להכניס  קיווה  הוא  התיכון.  ובים  במצרים  גובלת 

בדרכים "טובות".

התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות 

יוון על ישראל. הוא הוציא תקנות וגזירות שתפקידן לגרום ליהודים 

להתיוון ובכך לחסל את היהדות.

גדול"  "כהן  בתוכו  והכניס  המקדש,  בית  על  השתלט  אנטיוכוס 

ממחנה תומכיו המתיוונים.

לאלילי  חזיר  להקריב  העיר  מיהודי  ודרשו  מודיעין  בעיר  מזבח  העמידו  היוונים  כאשר 

יוון, קם מתתיהו הכהן, והרג בחרון את האיש שחילל את קודשי ישראל וקרא אל הקהל: 

"מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?"

בעזרת צבא זעום, של אלפי חיילים בודדים, יצא מתתיהו למלחמה בלתי אפשרית בכובש 

היווני האדיר.

שרביט  את  נטל  בנו  ה')  באלים  כמוך  מי  (מלשון  המכבי  ויהודה  מת,  הכהן  מתתיהו 

למרגלות  התרחשו  הקרבות  מרבית  עוז.  בכל  נמשכו  היוונים  נגד  המלחמות  ההנהגה. 

ההרים המובילים ממישור החוף לירושלים. היוונים ניסו להצעיד את כוחותיהם לאזור 

ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם והתקיפו אותם בנקודות אסטרטגיות.

טמא  מקום  מצאו  הם  המקדש.  בית  ואת  ירושלים  את  חזרה  לכבוש  הצליחו  היהודים 

ומגואל בקורבנות חזיר שהקריבו שם היוונים, ובאלילים שהעמידו שם. הם טיהרו את 

המקדש, אך בבואם להדליק את המנורה הם לא מצאו שמן טהור, רק פך אחד קטן שאין 

בו די שמן אלא ליום אחד, בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.

למרות הניצחון בירושלים, עדיין לא הסתיימה המלחמה. רבים מהמתייוונים שניצחון 

החשמונאים לא מצא חן בעיניהם הצטרפו למלחמה בחשמונאים. ורק בשנת 142 לפנה"ס 

הסתלקו היוונים מארץ-ישראל, וחתמו הסכם שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו 

שנותר בחיים.     
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את  גם  החשמונאים  לעצמם  נטלו  לוי,  לשבט  ולא  יהודה  לשבט  שייכת  שהמלוכה  אף 

בהתדרדרות  ואף  ובמריבות,  רבים  בסכסוכים  התאפיינה  מלכותם  המלוכה.  שרביט 

רוחנית חמורה. היא הסתיימה לאחר כמאה שנה (מתוך חוברת "האור שלנו" של "שלום 

לעם", נערך על ידי י"א בלוך).

המקדש  טיהור  ולזכר  והמתיוונים  היוונים  על  וחילו  המכבי  יהודה  של  ניצחונו  לציון 

וחנוכתו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים, מ-כה בכסליו עד ב או ג בטבת (תלוי אם 

חודש כסליו של אותה שנה חסר או מלא). 

משמעות  רבי  מאורעות  זה  ביום  אירעו  החשמונאים,  בימי  המזבח  חנוכת  ליום  בנוסף 

בעבר הקדום של עם ישראל. ב-כה כסליו נסתיימה מלאכת המשכן במדבר, וכן חנכו את 

המזבח וההיכל בימי הנביא.

אתרים 
ידי "גדוד  יזרעאל שנוסד על  יוסף - הקיבוץ השני בעמק  ייסוד קיבוץ תל   -  (1921) יב בכסליו תרפ"ב 

העבודה". 

תל יוסף ממוקם בעמק יזרעאל בצד הכביש עפולה-בית שאן, ליד עין חרוד. הקיבוץ הוקם 

בתולדות  החשובים  החלוציים  המפעלים  אחד  העבודה",  "גדוד  של  מפעילותו  כחלק 

יוסף טרומפלדור. תחילה  (ראה משבצת בהמשך). מקימי הגדוד היו חניכיו של  היישוב 

והיה  הגלבוע  לרגלי  חסן  א-שייח  בתל  ביצות  באזור  ובצריפים  באוהלים  המחנה  שכן 

יחידה כלכלית אחת עם קיבוץ עין חרוד.

במחצית השנייה של שנות ה-20 גברו הוויכוחים האידיאולוגיים בין האגף הימני והאגף 

השמאלי בגדוד העבודה. עם עזיבת אחרוני האגף השמאלי את תל-יוסף לרוסיה, באותה 

שנה עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי והצטרף לתנועת הקיבוץ המאוחד. בימי המרד הערבי 

בסיס  וכן  בסביבה  ומגדל  חומה  יישובי  להקמת  בסיס  תל-יוסף  שימש   (1939-1936)

לפלוגות הלילה של וינגייט. לפני קום המדינה היה הקיבוץ בסיס של הפלמ"ח ושל ההגנה.

גדוד העבודה

התארגנות של צעירים מאנשי העלייה השלישית. גדוד העבודה, שנשא את שמו של יוסף טרומפלדור, 

ידי קבוצת צעירים מאנשי העלייה השלישית שהתלכדה עוד  (1920), על  נוסד ב-יא באלול תר״פ 

ברוסיה. אחר כך הצטרפו עליהם עוד רבים מחלוצי העלייה השלישית. בהשראתו של טרומפלדור 

ויגן  המונית  עלייה  לקליטת  הקרקע  את  שיכשיר  העבודה,  גדוד  יצירת  רעיון  את  הקבוצה  הגתה 

בפולמוסים  מתמדת,  ובתסיסה  בגיוון  מצטיינות   (1926-1920) הקצרות  פעולתו  שנות  היישוב.  על 

פועלי  של  כללית  קומונה  יצירת  ידי  על  הארץ  לבניין  יפעל  כי  נאמר  הגדוד  בתקנון  ובפילוגים. 

אנשי  ראו  השיתופית  החיים  בצורת  ובצריכה.  במשק  מלא  שיתוף  יסוד  על  קומונה  ארץ-ישראל, 
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הזמן  במרוצת  וחברתיים.  כלכליים  ערכיים,  נכסים  היוצרת  חברתית  מבחינה  צודקת  דרך  הגדוד 

נתגלו בגדוד חילוקי-דעות בין קבוצות שונות ובעיקר בין אלה שראו בקומונה מכשיר ארגוני זמני 

לבין אלה שראו בה צורת חיים אידיאלית מתמדת, אך המשותף לכולם הייתה ההכרה בצורך להיות 

חלוצים ולהימצא במקום בו הם דרושים ביותר. גדוד העבודה החל דרכו בסלילת כבישים במסגרת 

קטנות  לקבוצות  התפצל  קיומו  על  לשמור  (כדי  קשה  הגדוד  נפגע  ב-1921,  הציבוריות,  העבודות 

הקבוצות  בירושלים.  חדשות  שכונות  ובהקמת  בעמק-יזרעאל  אדמות  בהכשרת  בעיקר  שהתרכזו 

שהכשירו אדמות בעמק-יזרעאל עלו להתיישבות בעין-חרוד ובתל-יוסף.

הגדוד  תאי  לשאר  החקלאיים  המשקים  בין  היחס  בשאלת  בקבוצה,  עקרוני  ויכוח  נתגלע  ב-1923 

ולהנהגתו המרכזית. חלק דרש הפרדת קופת המשק מן הקופה הכללית של גדוד העבודה בטענה 

שכספים מקופה זו, שנועדו להתיישבות, הוצאו למטרות אחרות. הוויכוח החמיר והביא לידי פילוג, 

כשהקבוצה שדרשה הפרדה התרכזה בעין-חרוד והנאמנים לגדוד העבודה נשארו בתל-יוסף. הפילוג 

בעין-חרוד וההאטה בפעילות הכלכלית, בעיקבות השפל בשנים 1926-7, החלישו את הגדד ורופפו 

כאשר  פוליטיים  חילוקי-דעות  בחריפות  בו  התעוררו  הרביעית  העלייה  בשנות  עמידתו.  יכולת  את 

קבוצה מתוכו רצתה לראות בו בסיס לקיבוץ-מפלגה בעלת נטייה שמאלית לא-ציונית. בדצמבר 

1926 התפלג באופן סופי. פלג השמאל שלו נאבק עוד שנה וחצי על דרכו ומקומו ולבסוף ירדה 

קבוצה גדולה ממנו מהארץ לברית-המועצות, שם הקימה משק שיתופי (קומונה) בחצי האי קרים, 

שחוסל כעבור מספר שנים. ב-1929 הצטרפו 3 פלוגות של גדוד העבודה - ברמת רחל, בתל-יוסף 

ובכפר-גלעדי - למסגרת הארצית של הקיבוץ המאוחד ופרשת הגדוד הגיעה לקיצה. בשנות קיומו 

של גדוד העבודה חיו, עבדו, ועברו בו כ-3000 איש.

המוזיאון בתל-יוסף ע״ש יוסף טרומפלדור

לבית  הפינה  אבן  נורתה  טרומפלדור״,  יוסף  ע״ש  העבודה  ל״גדוד  שנים   27 במלאת  ב-1947, 

טרומפלדור. ב-1955, בכנס ותיקי גדוד העבודה לציון 35 שנים לייסוד הגדוד, נערכה חנוכת המוזיאון 

של בית טרומפלדור. במוזיאון התצוגות הבאות: יוסף טרומפלדור - סיפור חייו באמצעות תצלומים, 

תעודות וחפצים שונים; גדוד העבודה - החומר ששרד אחרי שהארכיון המרכזי של גדוד העבודה 

״החלוץ״  פעולות   - החלוץ  עבודה;  וכלי  תמונות  תעודות,  תרפ״ט:  במאורעות  נשרף  רחל  ברמת 

ברוסיה.

כמו כן משמש המוזיאון כבית עקד של התנועה הקיבוצית, ומצויים בו כתבי העת של התנועה על כל 

זרמיה, בצירוף מפתח עניינים וחומר עיתונאי הסוקר את תחומי המדור. במקום ספרייה המתמקדת 

והעפלה,  הגנה  ציונות,  השומר,  ישראל,  בארץ  הפועלים  תנועת  הקיבוץ,  שאלות  אלה:  בנושאים 

סרטונים  מוצעים  מאורגנות  וקבוצות  ספר  בתי  לרשות  ועוד.  ארץ-ישראל  של  גיאוגרפיה  הגולה, 

ושקופיות על טרומפלדור האיש ופועלו, על אירועי יא באדר ועל תולדות גדוד העבודה. במקום 

נערכים כנסים לציון תאריכים בתולדות התנועות. ניתנת הדרכה, בתיאום מראש, לעריכת מחקרים 

בנושאים שבית טרומפלדור עוסק בהם.
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המצליח לפתור את כל החידות יזכה בפרס.

 

הם ידעו והכירו בעל פה ובתוך הלב את מגילת שיר השירים. 

לא היה להם כל צורך בפרשנים באשר למשמעות הכתובים. 

ואם כתוב אעלה בתמר, ואם צריך להזכיר שוב למי שאמר,

זכרתי לך חסד נעוריך ...לכתך אחרי במדבר - עלה נעלה, 

וגם נזכיר לו ונפציר בו שימלא הוא את חלקו בהסכם הישן, 

אבל הנצחי, שבינו לבין עם אלוהי אברהם.

וחלקים מהם, נחושים, נועזים ונמרצים יצאו לדרך, 

שאורכה כמסלולם של שניים מאבות האומה. שמש קופחת ללא רחם 

וחול אין סופי הצר עליך בכל עוצמתו, והם בשלהם! 

וכל זאת עוד לפני לוח תאריכי העליות  לארצנו ומיספורן...

ובעיר הקודש היו "משגיחי כשרות" שחשדו שאין בהם סימני כשרות המקובלים עליהם. 

אבל לב רחום וחנון של קרן שהקים ברון אחד מסייעת ביישובם אל מול מקום כל הכיסופים.

קם הבית היהודי והם מהווים הבנאים, והם גם "חומרי בניין" של יישובים רבים בארץ.

למה נאריך? במי מדובר, מיקומם הראשוני בירושלים, ושמות כמה יישובים שלהם כאן?

לא, לא נולדתי בבריטניה!! עם שינוי קליל הייתי עשוי להיקרא - בלומברג. אבל לא!!

בילדותי לא המשכתי בלימודים סדירים והייתי עוזר בחברה למוצרי מזון.

רק אז נמשכתי לבורסה. כתבתי: "בעזרת השם - יקיצה, תפילה ב-7. הגעה לבורסה ב-10. 

ארוחת הערב ב-5. קריאה כתיבה ולימוד, אם אפשר, עברית וצרפתית - 6 בערב. 

קריאה בתנ"ך ותפילה - 10 בערב. ערבי יום ב' ויום ה' הליכה לבית הכנסת. 

ערבי יום ג' ויום ה', לביקורים". עשיתי כמיטב יכולתי. 

בארצנו הקטנה והמדולדלת רציתי לסייע. לא ל"שפוך" כסף!! 

לכן, אם אין קמח - אין תורה. עזרתי ממש לייצור הקמח. 

לכן, גם נאלצתי להתחנן לרבני ירושלים של אז שיתירו הקמת בית ספר לבנות.

ועוד שני פרטים "קטנים" - אשתי אשת חיל ויראת ה', וגם זכיתי לאריכות ימים.

קל לזהות אותי. מה קרוי וקשור בשמי, ולא רק בקרתא דשופריא, כמה פעמים ביקרתי, ועוד.

בדרך האתרים - מס' 42

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 91911                                 

האימפריה הבריטית הגדולה, תוך התלבטות מרובה וחישובים קרים, 

מנפיקה מכתב קצר ממש ובו הבעת נכונות לסייע לעם היהודי 

להקים את ביתו מחדש. תאריך אותו מכתב שעוטר בתואר "הצהרת בלפור" 

הפך להיות ליום שנחגג כמעט בכל רחבי העולם היהודי.

אבל, הבטחות לחוד - ומעשים לחוד. לא יבש הדיו מעל המכתב 

ודם יהודי נשפך בארץ. רבה הייתה מהומת הנפש והתמיהה - מה עושים?

עד לאותו שלב שבו החלו יהודים לתקוף את צבאה של הממלכה הגדולה.

צבא שהופקד על אטימת הלב והגבולות בפני יהודים המנסים למלט נפשם 

מפני חוליגנים וממשלות באירופה ה"נאורה". וכך צללו למוות מיליוני יהודים.

מנהיגות היישוב היהודי הכריזה מלחמה על הארגונים שניסו להכות בבריטים, 

ואחרי שלמדה כי גם הנהגה פוליטית חדשה בבריטניה 

אינה מתכוונת אפילו לנקות את מעשיה ולתקנם, עושה את הצעד הגדול 

ומסכימה למאבק מוחשי יותר בשלטון הזר והעויין.

בסוף חודש מרחשוון תש"ו החלה השותפות של ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י 

להוכיח לאימפריה מה מסוגל "עם שרידי חרב" לעשות בחרב.

אנא ספרו נא על מעשה אחד מכל ארגון שעשה בתקופת המאבק.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 40
אור הנר - אור הנר וברור חיל: אור הנר הוא קיבוץ בנגב הצפוני, מצפון לשדרות. הקיבוץ הוא אחד מ-11 היישובים במועצה   .1
עולים  מרביתם  "צל-צח",  הנח"ל  וגרעין  שהתפרק  זייד  גבעות  קיבוץ  יוצאי  ידי  על   1957 בשנת  הוקם  הנגב.  שער  אזורית 

מארגנטינה בוגרי תנועות הנוער.

בהקמתו היה שייך לתנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים, שהיא כיום חלק מהתק"ם. המקור הכלכלי העיקרי - מפעל אורניט   
לייצור מסמרות עיוורות (ניטים). שם הקיבוץ נגזר מפסוק חידתי המופיע בתלמוד הבבלי, מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב: קול 

ריחיים בבורני - שבוע הבן, שבוע הבן. אור הנר בברור חיל - משתה שם, משתה שם".

סבורים כי הפסוק שימש קוד סתרים לציון מקומות בהם קיימו יהודים מצוות ברית מילה ונישואין בעת גזירות אדריאנוס.   
מכיוון שהקיבוץ הוקם סמוך לקיבוץ ברור חיל, ניתן לו השם אור הנר.

ברור חיל - הוא קיבוץ בצפון הנגב ליד העיר שדרות השייך למועצה אזורית שער הנגב. היישוב הוקם ב-5 במאי 1948, כדי   
לשמור על הדרך היחידה ממרכז הארץ לנגב, והיה ליישוב האחרון שהוקם בארץ ישראל בטרם הקמת מדינת ישראל. מקימיו 
היו עולים ממצרים, אך במשך השנים קלט עולים רבים מברזיל, עימם מזוהה כיום הקיבוץ בתקשורת הישראלית. בשנים 

1961-1958 חי בקיבוץ את שנותיו הראשונות בארץ הקולנוען דוד פרלוב.

שמו של הקיבוץ כשם יישוב יהודי שהיה כנראה בקרבת מקום בתקופת בית שני, בו מלו היהודים את בניהם בימי גזירות   
אדריאנוס שאסרו על קיום ברית מילה. במקום זה התגורר רבן יוחנן בן זכאי, כפי שמובא בגמרא: "תנו רבנן: צדק צדק 
תרדוף" - הלך אחר חכמים לישיבה - אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל. שמו של היישוב השתמר בשמו של הכפר הערבי 

הסמוך ברייר.

בית גמליאל - הוא מושב עובדים של הפועל המזרחי, שנוסד בשנת 1949. בתחילה נקרא "יבנה ב", אך לאחר מכן שונה שמו,    .2
על שם רבן גמליאל דיבנה, נשיא הסנהדרין ביבנה אחרי חורבן בית שני, שקבור בעיר יבנה הסמוכה. שוכן בין הערים רחובות 

ויבנה. חובקים אותו נחל שורק ויובלו ונחל גמליאל. המושב משתייך למועצה האזורית חבל יבנה.

המושב הוקם על ידי משפחות עולים יוצאי אירופה ששרדו את השואה. המתיישבים הראשונים עלו מרומניה, הונגריה וצ'כיה.   
מספר משפחות הגיעו מצפון אפריקה, אלג'יר ומתוניס.

בית רבן - גבעת ושינגטון או בית רבן הוא כפר נוער דתי ליד קבוצת יבנה השייך למועצה אזורית חבל יבנה. כפר הנוער הוקם   
בשנת 1946 על ידי הקהילה היהודית בוושינגטון ורב הקהילה הרב צמח גרין. בתחילה שימש המקום כבית חינוך לילדים 
פליטי השואה. עם הזמן התפתח המקום, וכיום פועלים בו מספר מוסדות: בית ספר תיכון לבנות, מדרשה לנשים, אולפנה 

ומכללה אקדמית.

- יבנה היא עיר במחוז המרכז השוכנת במישור החוף הדרומי. היא שוכנת בשפלה, כחמישה קילומטרים מחוף הים  יבנה   
התיכון, על גבולם המזרחי של חולות יבנה. היא נמצאת בין בן זכאי השוכנת בתחומי המועצה האזורית חבל יבנה בדרום, 

אשדוד בדרום-מערב, גן רווה וכפר הנגיד בצפון, וגאליה, בית גמליאל ורחובות במזרח. יבנה הוכרזה כעיר בשנת 1986.

שמה של יבנה הלך לפניה מאז שרבן יוחנן בן זכאי, גדול הרבנים בדורו, עבר אליה מירושלים, וחידש בה את הסנהדרין ואת   
מוסד הנשיאים, לאחר חורבן ירושלים בידי הרומאים. פעולה זו נעשתה כדי להמשיך את החיים ברוח היהדות גם לאחר 
יוחנן  רבן  רצה  הרומאים,  ידי  על  במצור  ירושלים  שהושמה  שלאחר  מסופר  נו)  גיטין  (מסכת  בגמרא  המקדש.  בית  חורבן 
לקבור  כדי  כביכול  העיר,  לשערי  נשאוהו  ותלמידיו  קבורה  לארון  נכנס  הוא  רומא.  שליט  אספסיינוס,  את  לפגוש  זכאי  בן 
אותו מחוץ לה. השומרים הרומאים רצו לדקור את ארון הקבורה כדי לוודא שבתוכו מונחת גופה, אך תלמידיו הזהירו את 
השומרים, שאם יעשו כך יחללו את כבוד המת ויעוררו את חמת היהודים. כך הצליח רבי יוחנן לצאת מעבר לחומות ולשוחח 
עם אספסיינוס. השליט, שהתרשם מאוד מאישיותו של רבי יוחנן, הציע למלא את בקשתו ורבן יוחנן ביקש שלושה דברים, 
שאחד מהם: "תן לי יבנה וחכמיה". הסנהדרין ישב ביבנה כשבעים שנה. רבן יוחנן בן זכאי היה נשיאה הראשון, ורבן גמליאל 
דיבנה ירש אותו. לפי המסורת היהודית, רבן גמליאל נקבר ביבנה בגן הסנהדרין, אך לפי המסורת הערבית זהו קברו של אבו 

ֻהרירה - אחד מחבריו של הנביא מוחמד. לאחר מרד בר כוכבא עברה הסנהדרין צפונה, לאושא, ויבנה ירדה מגדולתה.

קבוצת יבנה - היא קבוצה הנמצאת בתחומי מועצה אזורית חבל יבנה, כ-6 ק"מ מזרחית לאשדוד. בין צומת בני דרום לצומת   
בית רבן. היא נחשבת ל"אם הקבוצות הדתיות" ומשתייכת לתנועת הקיבוץ הדתי, איגוד הקבוצות של הפועל המזרחי. קבוצת 
המייסדים התגבשה בגרמניה במסגרת ברית חלוצים דתיים (בח"ד). חברי הקבוצה עלו לארץ-ישראל ב-1929 והקימו בשנת 
1931 את "קבוצת רודגס" בכפר אברהם שליד פתח תקווה. בין המייסדים ניתן למצוא את משה אונא, דוד בית אריה,  צוריאל  
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אדמנית  ואברהם  (רודי) הרץ. חלק מחברי הקבוצה היו בין מייסדי טירת צבי. בחורף 1940- 1941, עבר הקיבוץ למקומו 
הנוכחי בשפלת החוף בעידודם של הרב מאיר בר אילן ומנחם אוסישקין. הקיבוץ הוא קיבוץ שיתופי (מסורתי) ונחשב כיום 

לאחד הקיבוצים המבוססים מבחינה כלכלית בארץ.

גן יבנה - גן יבנה היא מועצה מקומית במחוז המרכז. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1950. גן יבנה נוסדה בשנת 1931   
על אדמות שנרכשו על ידי אנשי אגודת "אחוז האלף". הוחלט לקרוא למושבה בשמה בשל קירבתה לעיר ההיסטורית יבנה, 

למרות שלמעשה היישוב אינו גובל בה.

ביתר - כיום נושאים המושב מבוא ביתר, הכפר הערבי בתיר והעיר החרדית ביתר עילית את זכרה של העיר הקדומה בשמם.   .3
זאב ז'בוטינסקי מי שבעצמו כונה ראש בית"ר קרא את שם תנועת הנוער בית"ר על שם עיר המצודה הקדומה שסימלה בעיניו 
את הגבורה היהודית בעת העתיקה. על מנת לשמר שם זה, אוית שמו של יוסף טרומפלדור בת' כדי להתאים את פירוש ראשי 
התיבות של התנועה כ"ברית יוסף תרומפלדור". העיר ביתר אף מוזכרת בהימנונה של התנועה "ביתר הנלכדה יודפת מסדה 

תרומנה בעוז והדר... למות או לכבוש את ההר - יודפת מסדה ביתר".

מבוא ביתר - מבוא ביתר הוא מושב שיתופי בפרוזדור ירושלים בהרי יהודה כ-10 ק"מ דרומית-מערבית לירושלים, על כביש   
375 מצומת האלה לביתר עילית כקילומטר מהקו הירוק. בגובה כ-750 מ' מעל פני הים שייך למועצה אזורית מטה יהודה. 
המושב הוקם ב-24 באפריל 1950 על ידי בני הארץ ועולים מארגנטינה אנשי תנועת בית"ר במסגרת התנועה המיישבת משקי 
חירות בית"ר. עד למלחמת ששת הימים היה יישוב ספר הקרוב לגבול עם ירדן במקום היו תקריות גבול עם מסתננים ו-6 
מחברי המושב נהרגו. במקום מצבת זיכרון לנופלים בפעולת התגמול, מבצע לולב נגד מצודת המשטרה הירדנית (בניין מסוג 

מצודות טגארט שנהרס כליל). בניין המשטרה היה ליד הכפר הפלסטיני הסמוך חוסאן.

בתיר - הוא כפר ערבי בשטחי הרשות הפלסטינית, סמוך לקו הירוק בהרי יהודה, כ-5 ק"מ מערבית לבית לחם. אוכלוסיית   
העיר  של  שמה  את  משמר  הכפר  של  שמו  מחקלאות.  המתפרנסים  מוסלמים,  ברובם  תושבים,  כ-5,000  מונה  כיום  הכפר 
הקדומה ביתר, המבצר החשוב של בר כוכבא במלחמתו ברומאים. חורבות ביתר השוכנות מצפון לכפר נקראות בפי הערבים 
בשם "חירבת אל-יהוד". בספטמבר 1892 נחנכה מסילת הרכבת לירושלים שקישרה בין יפו לירושלים ועברה בתוואי צפונית 
לכפר. מסילת הברזל הביאה רווחה כלכלית לכפר, כאשר הכפריים היו נוסעים לירושלים למכור בה את תוצרתם. בתקופת 
המנדט הבריטי היה הכפר שייך לנפת ירושלים, שטחו בשנת 1945 הקיף 8,028 דונם ואוכלוסייתו מנתה 1,050 תושבים. בתום 
מלחמת העצמאות וחתימת הסכם שביתת הנשק עם ירדן נותר הכפר בשטח ירדן מזרחית ובצמוד לגבול עם ישראל. הגבול 
החדש שנמתח בין שתי המדינות ניתק את הכפר מירושלים. חסן מוסטפא, אחד מתושבי הכפר שסיים לימודיו באוניברסיטה, 
פעל רבות לפיתוח הכפר. הוא הביא לסלילת דרך גישה חדשה לכפר, חיבור הכפר לרשת הטלפון וכן להקמת סניף דואר, בית 
ספר ומרפאה בו. בבתיר משתמרת התרבות של החקלאות ההררית המסורתית והעתיקה. בה מי המעיינות זורמים לבריכות 

אגירה, שמהן מוזרמים המים אל חלקות העיבוד דרך מערכת מורכבת של תעלות.

ביתר עילית - היא התנחלות ועיר חרדית בהרי ירושלים, כ-8 ק"מ דרומית-מערבית מירושלים, על שלוחה דרומית של הרי   
יהודה. היא הוכרזה כעיר בשנת 2001. העיר ממוקמת באזור בו שכנה בימי בית שני ביתר הקדומה, שמילאה תפקיד חשוב 
במרד בר-כוכבא. ביתר הקדומה מזוהה כיום עם חירבת אל-יהוד שבתחומי הכפר הפלסטיני בתיר הסמוך לביתר עלית. בשל 
קרבתה הרבה לירושלים והזיקה הרבה של תושביה אל העיר היא נחשבת גם עיר לוויין של ירושלים. ביתר עילית היא העיר 
הראשונה שהוקמה לאוכלוסייה החרדית. על הקמתה החליטה ממשלת ישראל בשנת 1980. היישוב נוסד ב-1988 וקיבל מעמד 
מוניציפלי ב-1990. בשנת 1987 החליט משרד השיכון לבנות את העיר בעצמו ולייעד את העיר ביתר לאוכלוסייה החרדית. 
ירושלים  עדת  מקהל  נציגים  וכן  וערלוי  סלונים  וקרלין,  מבויאן  האדמו"רים  ידי  על  שהתמנו  נציגים  כללה  ההיגוי  ועדת 
המתמידים. העיר אוכלוסה על ידי חרדים מירושלים ומבני ברק ועוד יישובים דתיים בישראל. כל רחובות העיר נקראים על 
שם אישים ביהדות החרדית, כרבנים, אדמו"רים ומחברי ספרי יהדות. בסביבות העיר נמצאו ממצאים ארכאולוגיים רבים, 
ביניהם גתות, חרסים, בורות מים, שרידי מבנים, טרסות עתיקות, נקבות חצובות, תעלות שלחין, ולמעלה מ-4 מחנות צבא 
המתוארכת  מצודות  כשתי  התגלו  העיר  בדרום-מערב  בנוסף  בר-כוכבא.  מרד  לימי  המתוארכים  שמירה  ומגדלי  רומאיים 
לתקופה הישראלית. באחת מהן השתמרו קירות עד לגובה של מטר וחצי ושערי הכניסה והיציאה. שמה של המצודה מכונה 
"חירבת אל-עיר". קיימת סברה כי שמו של הכפר הערבי השכן נחלין משמר את שמו של היישוב נחלם המוזכר בנביאים. שמו 
של הכפר "חוסאן" מזוהה על פי ממצאים ארכאולוגיים עם הכפר חושה שהיה אחד מארבעת כפרי הבת המבוצרים של העיר 

הקדומה ביתר.

קיסריה - היא עיר נמל שהוקמה באמצע המאה ה-1 לפנה"ס. היא שימשה כבירת ארץ-ישראל בתקופה הרומית, ונקראה   .4
על שם אוגוסטוס קיסר. כיום העיר העתיקה היא גן לאומי ולידה הוקמה קיסריה המודרנית. בסוף המאה השנייה לפנה"ס 
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השתלט על המקום זואילוס, הטיראנוס של דור, וזמן קצר לאחר מכן, בשנת 90 לפנה"ס, נכבש המקום בידי אלכסנדר ינאי 
סוריה,  לנציבות  פומפיוס  אותה  צירף  לפנה"ס,   63 בשנת  רומי  בידי  ארץ-ישראל  כיבוש  עם  החשמונאים.  לממלכת  וסופח 
ובשנת 31 לפנה"ס, לאחר ניצחונו של אוקטוויאנוס בקרב אקיום, הוא העביר את העיר, יחד עם כל החוף הארץ-ישראלי, 
להורדוס, ששלט בארץ ישראל בחסות רומית. הורדוס בנה במקום עיר נמל גדולה וקרא לה קיסריה, על שם מיטיבו. העיר 
נבנתה כעיר נוכרית, עם מתקני שעשועים, בתי מרחץ ומקדשים אליליים. כמו כן בנה בה הורדוס נמל ענק, שתואר על ידי 
ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס) כגדול מזה של פיראוס (מלחמות היהודים ספר א, כא). הורדוס החל בבנייתה 
ובשנת  קיסריה,  של  קרנה  עלתה  לפנה"ס)   4) הורדוס  של  מותו  לאחר  לפנה"ס.   9-10 בשנת  אותה  וחנך  לפנה"ס   22 בשנת 
חייתה  בעיר  הרומיים.  יהודה  נציבי  של  מושבם  למקום  הפכה  היא  הורדוס,  של  בנו  ארכילאוס  שהודח  לאחר  לספירה,   6
אוכלוסייה מעורבת, אך היה לה צביון הלניסטי מובהק. תושבי העיר היהודים סבלו לעתים קרובות מהתנכלויות שכניהם 
הנוכרים, ומתיחות מתמדת שררה בין היהודים לנוכרים. בימי הנציב אנטוניוס פליקס פרצו בה מהומות דמים ובימי גסיוס 
פלורוס, בשנת 66, הביאה שרשרת אירועים סמוך לבית הכנסת שבעיר לפרוץ מהומות דמים בין יהודים לנוכרים, שנתנו את 
האות לתחילתו של המרד הגדול. בית הכנסת בקיסריה כונה לאחר מכן במקורות "ּכִניָסַתה ֶדָמרדּוָתה". בימי מרד בר כוכבא 
הייתה קיסריה בסיס האספקה הראשי של הצבא הרומי, ומאוחר יותר הוצאו בה להרג כמה מעשרת הרוגי מלכות, ובהם רבי 

עקיבא.

אספסיאנוס העלה את העיר לדרגת קולוניה בעלת זכויות מוגבלות, ומאוחר יותר העניק לה אלכסנדר סוורוס את התואר   
מטרופולין. בתקופה הרומית התיכונה שבה והתחזקה בה הקהילה היהודית, והיא הפכה למרכז יהודי חשוב.

אור עקיבא - היא עיר בנפת חדרה של מחוז חיפה. היא הוכרזה כעיר בשנת 2001. העיר גדלה עם העלייה מחבר המדינות.   
ראשיתה של אור עקיבא בארבע משפחות שהועברו ממעברת ברנדייס בחדרה על ידי הסוכנות היהודית באפריל 1951 אל 
דיונות החול בקיסריה כדי להקים יישוב במקום. חמישה ימים לאחר מכן הגיעו עוד 38 משפחות. בתחילה נקרא היישוב 
על  עקיבא  אור  נקרא המקום   ,1953 ביוני  מכן,  לאחר  שנתיים  קיסרי.  למעברת  הוסב השם  כך  ואחר  חוף הכרמל  מעברת 
שם התנא רבי עקיבא שהיה מעשרת הרוגי מלכות, שעונה והוצא להורג בידי הרומאים בקיסריה הסמוכה. במאה השנייה 
לספירה. תוספת המילה "אור" מגיעה מן המדרש הקושר את סופי התיבות של הפסוק "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" 
המתייחסות ל: ר' עקיבה (הכתיב הארצישראלי עם 'ה' בסוף). לאחר 48 שנה מיום הקמתה, הוכתרה המועצה המקומית אור 

עקיבא לעיר בישראל.

טבריה - (בערבית ַטָּבִריַיא) היא עיר במחוז הצפון, בגליל התחתון ובקעת כינרות. טבריה ממוקמת לצד חופה המערבי של   
הכינרת והיא העיר היחידה הממוקמת לחופי אגם זה. העיר נוסדה בשנת 20 לספירה על ידי הורדוס אנטיפס ונקראה על שמו 
של הקיסר הרומי טיבריוס. בסמוך לאחר הקמת העיר, פעל ישו באזור צפון הכינרת, והדבר הביא לכך שבנצרות נחשב האזור 
לקדוש, ובטבריה ובסביבתיה קמו כנסיות רבות, והעיר הפכה למרכז לצליינות. טבריה נחשבת לאחת מארבע ערי הקודש, 
ביחד עם ירושלים, חברון וצפת בהן התרכזה מרבית האוכלוסייה היהודית מסוף ימי הביניים ועד המאה ה-19. בין המאה 
ה-2 למאה ה-10 הייתה בטבריה אוכלוסייה יהודית גדולה ומפותחת, מרכז לכל יהודי ארץ-ישראל. גדולי ישראל פעלו בעיר, 
לעלייה  מוקד  משמשים  שקברותיהם  הקדוש,  והשל"ה  הרמב"ם  עקיבא,  רבי  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  ובהם  בתחומיה,  ונקברו 
לרגל. בתקופת מסעות הצלב שימשה טבריה כבירת נסיכות הגליל הצלבנית. לאחר קרב קרני חיטין בשנת 1187 חרבה העיר, 
ובתקופה הממלוכית ובתחילת התקופה העות'מאנית הייתה אך כפר קטן. במהלך המאה ה-18 ביצר השליט דאהר אל עומר 
את חומות טבריה, והזמין, בשנת 1740 את הרב חיים אבולעפיה לגור בעיר. בשנים שלאחר מכן הפכה העיר לעיר בעלת רוב 
יהודי, ומרכז חשוב ליישוב היהודי. במלחמת העצמאות נכבשה טבריה על ידי כוחות ההגנה, והאוכלוסייה הערבית פונתה על 
ידי הבריטים. כיום נחשבת טבריה למרכז תיירות חשוב, המתבסס הן על קרבת העיר לכינרת, והן על קדושתה הדתית ליהדות 

ולנצרות, וכן היא משמשת כמרכז תעשייתי אזורי.

קיבוץ אושא  - הוא קיבוץ בעמק זבולון, ממזרח לקריית אתא. בעבר השתייך לחבר הקבוצות, לאיחוד הקבוצות והקיבוצים   .5
ולתק"ם, וכיום הוא משתייך לתנועה הקיבוצית. הקיבוץ נכלל במועצה אזורית זבולון. מקור השם הוא העיר הקדומה אושא, 
שבה ישבה הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא, ושמה נשתמר בכפר הערבי הושה. קיבוץ אושה נוסה בקיץ 1937, והיה לקיבוץ 
הראשון של תנועת הנוער הציוני. הגרעין המייסד שהורכב מחניכי תנועת הנוער הציוני בפולין, התארגן עוד ב-1930 בפתח 
תקווה והכשירו את עצמם להתיישבות במושבות השרון, כפר סבא, מגדיאל ופתח תקווה. לאחר שכוונה להתיישב באזור 
קריית ענבים התבטלה, עברו שני פלגים של הגרעין, שבינתיים התפצל לארבע, לכפר אתא, בהמתנה לעלייה לקרקע לאדמות 
הקרן הקיימת באושא, כאשר כל אחד משני הפלגים דורש להתיישב באדמות אושא. באוגוסט 1937 נמצאה פשרה, כאשר 
שטח האדמה שיועד להתיישבות באושא הוכפל ושני הפלגים עלו להתיישבות במרחק של כמה מאות מטרים זה מזה. אחד 
הפלגים נשא את השם כפר אושה, והשני, שכונה תל יצחק, עזב את המקום בקיץ 1938 והתיישב בנקודת הקבע שלו בשרון. 
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הגם שהעליה להתיישבות של אושא לא לוותה בבניית חומה ומגדל, נחשבת אושה לאחד מיישובי חומה ומגדל. באוקטובר 
1938 הונחה אבן פינה לשלושה בתים ראשונים של יישוב הקבע, עם תקווה להשלמת הבנייה תוך מספר חודשים. במלחמת 
העצמאות הותקפו אושה ורמת יוחנן הסמוכה בידי הגדוד הדרוזי של "צבא ההצלה" של פאוזי אל קאוקוג'י, אולם תושבי 

היישובים הצליחו להדוף את ההתקפות.

שפרעם - (בערבית - ַשָפאַעְמר) - היא עיר במחוז הצפון. העיר משתרעת על שבע גבעות. סך שטח השיפוט שלה הוא 22,000   
דונם. היא מרוחקת 13 ק"מ מהים ו-20 ק"מ מכל אחת מהערים חיפה, עכו ונצרת. קירבה זו מציעה לתושביה אפשרויות 
תעסוקה בערים אלה. המבנה והמיקום הגאוגרפי של שפרעם כנקודת המפגש בין הרי הגליל לבין העמקים הפכו אותה לאורך 
תולדותיה לעיר המרכזית באזור, במיוחד בתקופתו של עות'מאן בנו של דאהר אל עומר. שפרעם קיימת אלפי שנים, ושורשיה 
מעמיקים עד מאות שנים רבות לפני הספירה. בין החוקרים יש הסכמה שהיישוב הוקם בתקופה הכנענית, ותושביו הקדומים 
מושב  נדד  אליהם  המקומות  אחד  היה  השנייה  ובמאה  בתלמוד  מוזכר  היישוב  ארכיאולוגיים.  שרידים  אחריהם  הותירו 
הסנהדרין אחרי חורבן בית המקדש. בתקופת השלטון הרומי חי במקום רבי יהודה בן בבא אשר הסמיך תלמידים לרבנות. 

הרומאים הוציאו אותו להורג בשל כך בשנת 144. קברו שוכן בעיר ומשמש אתר עלייה לרגל.

- מושב ציפורי הוא מושב בגליל התחתון, בקירבת העיר נצרת, כחמישה ק"מ מזרחית למחלף המוביל. הוא נמצא  ציפורי   
בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל. היישוב שוכן במקום בו שכן היישוב העתיק ציפורי. המושב נוסד בשנת 
רוב  ידי חטיבת כרמלי).  על  (במבצע דקל,  1949, על אדמות העיירה הערבית ספּוִרֶיה, לאחר שנכבשה במלחמת העצמאות 
ותנועת  היהודית  בסיוע הסוכנות  נוסד  היישוב  ערביים סמוכים.  ליישובים  הועברו  ואלה שנשארו   , נמלטו ממנה  תושביה 
המושבים. ומייסדיו, עולים מטורקיה ומבולגריה, עזבוהו ברובם אחרי תקופה קצרה. בראשית שנות ה-50 הגיעו אליו עולים 

מרומניה שתקעו יתד ונשארו בו.

היישוב  פריחת  שיא  והתלמוד.  שני, המשנה  בית  בתקופת  יהודי חשוב  יישוב  הייתה  בגליל התחתון.  שוכנת   - בית שערים   
הייתה בין המאה ה-2 וה-4 לספירה, עת שהתה בה הסנהדרין בראשותו של רבי יהודה הנשיא. בית שערים הקדומה ממוקמת 
על גבעת שייח' אבריק ליד קריית טבעון של ימינו. הגבעה נמצאת על אחת מהשלוחות הדרומיות של הגליל התחתון וניתן 
להשקיף ממנה על עמק יזרעאל מדרום-מזרח ועל הר הכרמל ממערב. בית שערים הוא מושב במועצה האזורית עמק יזרעאל, 
ליד רמת ישי ומדרום-מזרח לחיפה. בשנת 1926, לאחר שאדמות המושב נרכשו על ידי הקק"ל ביוגוסלביה (בהנהגת האחיות 
לואיזה לאה זלוסצר וקלרה (לויה) ברמפר), התיישבו במקום חלוצים יוגוסלבים, שסברו כי שם הייתה בית שערים העתיקה 
ובעיקר קשיים בהספקת מים, מרבית המתיישבים הראשונים עזבו את  ועל כן קראו למושב בשמו. בשל קשיים כלכליים 
המקום. מי שנשאר מופקד על שמירת הקרקעות ועשה את החיבור בין קבוצת היוגוסלבים שהיו בעלי הקרקעות, ורכשו את 
1000 הדונם הראשונים עליהם הוקם המושב, היה יוסף (פיקו) פפו (אברהמי). בשנת 1936 הועברו הקרקעות לקבוצה החדשה 

והוקם מושב העובדים הנוכחי על ידי ילידי הארץ חברי הנוער העובד והלומד, עולים ממזרח אירופה ועולים מיוגוסלביה.

- הינו מושב דתי באזור הצפון ליד הר מירון השייך למועצה אזורית מרום הגליל. היישוב הוקם בשנת 1949 על ידי  מירון   .6
עולים מהונגריה ומרומניה וחיילים משוחררים דתיים ממלחמת העצמאות. הוא הוקם על אדמות הכפר הערבי מירון, שחרב 
במלחמת העצמאות. שמו של היישוב הוא על שם היישוב הכנעני הקדום "מיקון" ששכן שם, וששמו נשתמר גם בשם הכפר 
הערבי. המקום מוכר בזכות קבר רבי שמעון בר יוחאי, הנמצא בקרבתו, אליו מגיעים מאות אלפי אנשים בל"ג בעומר מדי 
שנה. כלכלת היישוב מתבססת על מטעי פרי נשירים, ובשנים האחרונות גם על תיירות, בעיקר חרדית, של קבוצות ויחידים 
המתארחים ביישוב בשבתות ובחופשות. במקום צימרים מגוונים החל מבתי עץ ועד בתים להשכרה. כמו כן הוקם ביישוב כפר 
אוהלים אינדיאניים ובית מלון אחד. במקום פועלות גם ישיבה תיכונית מקצועית ואולפנה לבנות המשויכות למרכז ישיבות 

בני עקיבא.

הזוכים בחידון "בדרך האתרים" מס' 40
שירה סיאג-אושרי - רחובות  .1

תחיה ונפתלי יערי - רחובות  .2

עמיאור עזריאל - נוף איילון  .3

אלי שהם  .4

אשר חדד - לוד  .5
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חומר עיוני למדריכה

תבו על קרן השור" / ד"ר אברהם גוטליב 1. הפצת נר חנוכה נגד "כִּ

חנוכה הוא חג האורים, חג האור החיצוני והפנימי של עם ישראל. התכלית: "פרסומי ניסא" - פרסום נס 

ההצלה הרוחני של העם היהודי והישארותו בדתו דת האמת. האמצעי - הדלקת המנורה שהייתה בבית 

המקדש בפך השמן הטהור שנותר בחותמו של הכהן הגדול, והיה בו כדי להדליק יום אחד, נעשה נס והספיק 

לשמונה ימים (שבת כא, ע"ב ומגילת תענית).

נר חנוכה מצביע ומלמד על אחדות, שכל החנוכיות מצטרפות לנר אחד, המסמל את נר היהדות שהתגבר 

על גזירת היוונים:

                    "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" (ברכת "על הניסים").

לפי הנאמר במדרש בראשית רבה (ב, ד), גזירת היוונים ליהודים להמיר דתם, נעשתה גם באופן מביש:

                   " וחשך (בראשית א, ב) - זה גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהייתה אומרת להם: כיתבו על 
קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל".

הרב משה אריה מירקין המהדיר של מדרש רבה מהדורת וילנא (יבנה תל-אביב תשנ"ב, כרך א, עמ' 18), 

יוון לצרעת העור: בהרת  מביא את הגירסה המקבילה במדרש תנחומא (תזריע יא), המשווה את מלכות 

(ויקרא יד, נו), ומבאר את רעיון המדרש:

"'כיתבו על קרן השור' וכו' - ובתנחומא תזריע שם: 'כל מי שיש לו שור יחקה (=יחקוק - יחרוט על קרן השור שאין לו חלק 
באלוהי ישראל'. נראה שהיוונים שליצנים גדולים היו, ראו בגזירה זאת שגזרו, תעלול חריף: מעשה זה מזכיר לישראל את חטאם 

הקדום - מעשה העגל (שמ' לב). וגם לעושי רצונם סכנה בקיום הגזירה, כי מסוכן לחקוק בקרן השור".

מבאר הרב מירקין, שעל-פי הגירסה במדרש תנחומא מדובר בכתיבה לא פשוטה, בעצם, בחקיקה-חריטה 

על חומר גרמי - מעשה בלתי אפשרי שיש בו העמדת המנסים בסכנת חיים. כך מצד אחד. מצד שני, חקיקת 

הכניעה דווקא בקרן השור, מביישת עד מאוד את עם ישראל שחטא בעגל. זאת בנוסף לביזיון שבהמרת 

הדת. יוצא שהיוונים נקטו בתעלול חריף ומסוכן:

לבייש את עם ישראל בהמרת דתו לדת היוונים ובנוסף להכריז זאת ברבים בריש גלי, באמצעות חריטה 

בלתי אפשרית על קרן השור.
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על  אש  אמרי  בחיבורו  טאוב  אליהו  שמואל  רבי  הכ'),  המאה  (תל-אביב,  ממודז'יץ  אש  אמרי  האדמ"ור 

התורה: מבאר את המסר שבכתיבה על קרן השור:

"ויש להתבונן, למה דווקא על קרן השור? ואפשר לומר, דידוע מה עיקר תכלית הפילוסופיה של יוון, להוכיח, שאין ניסים למעלה 
מדרך טבע בעולם, כך הכל מתנהג בדרך הטבע. ועיקר מגמתם כדי שיכפרו באלוהי ישראל ויסברו שהכל עניין טבעי, לאמור, 

שאין המזוזה מאריכה את חיי האדם בעולם הזה, ואין הצדקה סיבה לעשירות בעולם הזה".
מועדים וליקוטים מודיעין עילית תשס"ו, כרך ב, ענייני חנוכה, עמ' תצח-תצט),

תכלית היוונים בתפיסת עולמם, להוכיח שאין ניסים בעולם, אלא, הכל מדרך הטבע ללא יד עליונה מכוונת 

של הקב"ה, רחמנא ליצלן.

"ולעולם, שבעניין זה קלקלו בחטא העגל, שלא האמינו עוד בניסים מעל הטבע, ואמרו: 'כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ 
מצרים לא ידענו מה היה לו' (שמ' לב, א), דאיתא (=כפי שנמצא) בחז"ל (מדרש תהלים שוחר טוב ד, י):  שהיה משה חציו ולמטה 
איש, וחציו מלמעלה אלוהים. והם אמרו - משה האיש, היינו, שהאמינו רק בחציו האיש בחינת (ה)טבע, וכפרו בחציו של בחינת 
אלוהות שהייתה בו - וזהו שאמרו, חציו האלוהי אשר העלנו מארץ מצרים באותות ובמופתים חוץ לדרך הטבע, לא ידענו מה 

היה לו".

מכאן ממשיך האמרי אש ומסביר מדוע הורו היוונים ליהודים לכתוב בגידתם בדתם, דווקא על קרן השור:

"וזאת שאמרה מלכות יוון לישראל, 'כתבו על קרן השור', קרן השור דייקא (=דווקא), כדי לעורר בהם שוב ושוב פגם חטא העגל 
שפגמו בו כבר, ובזה דייקא לטמאם בחוכמת יוון הרשעה, הפילוסופיה הארורה, כאילו אין בחינה כזו למעלה מן הטבע, ולכפור חס 

וחלילה שאין להם חלק באלוהי ישראל, וכל הנפעל בעולם הוא אך בדרך מקרה ועניין טבעי".

התגובה ההולמת לבושה ולמוות הנפשי-רוחני של עם ישראל מצד מלכות יוון היא נר חנוכה בחוצות: 

"וזה אפשר לומר גם העניין, דנר חנוכה הדלקתה מבחוץ, לרמז על חיצוניות, וחיצוניות - היינו לבוש, והלבוש - היינו הטבע, 
ומדליקים מבחוץ, לידע ולהודיע כנגד הפילוסופיה היוונית, שגם הטבע החיצוני הוא נס ופלא ורק מולבש בטבע להסתיר רום מעלת 
הנס. וזהו שאנו אומרים (על הניסים) 'טמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך'. כלומר, דלפי שהיוונים ביקשו להכחיש טהרת 
אמונת ישראל באביהם שבשמים שהכל הוא נס בהשגחת עינא פקיחא (=העין הפקוחה) מן השמים. לכך נמסרו בידי הטהורים 

והעוסקים בתורה שהיא מעל הטבע, להודיע, שגם הטבע הוא בהסתר".

אמרי אש, לא מתייחס כמירקין לקושי שבכתיבה על קרן השור, אלא לעצם הרעיון, לפרסם את הכפירה 

במציאות הקיימת של השגחת ה' בעולם. הפילוסופיה היוונית כתפיסת עולם, נקיה, יפה, טבעית ואסתטית, 

רואה בחיצוניות את תכלית העולם. המילה היוונית 'קלון' פירושה יפה, יופי והשם: קלונימוס הוראתו: 

יפה. וזאת מדוע? כי מה שהוא קלון - ביזיון ואות קין בעם ישראל, הוא יפה ונעים אצל היוונים. כל מה 

שמתרחש זה בדרך הטבע, לשיטתם והם ניסו בכוח אך תודה לאל ללא הצלחה לגרום זאת לנו לעם ישראל 

לחשוב כמותם ולכפור חלילה בה' יתברך בורא העולם ומנהיגו וזאת, באמצעות פרסום הכפירה באופן גלוי 

בקרני שור המזכיר את הכתם - חטא העגל. התכלית להרוס את עם ישראל, נפשית ורוחנית ועל ידי כך, גם 

פיזית. לכן, התגובה ההולמת להוציא את האורות החוצה, את הניצוץ היהודי באמצעות נר חנוכה, אחד 

ומאוחד של כל עם ישראל.

כל  קרן השור". האור המאוחד של  על  "כיתבו  לציווי המביש:  הניגוד  הוא מסמל את  כן,  חנוכה אם  נר 

חנוכיות בית ישראל, ְמַגֵלה לעיני כל את כוחה של אמונה ניסית מוחשית.

יהי רצון, שנזכה אי"ה להמשיך ולהפיץ ברבים את נר היהדות באמצעות נר חנוכה, האור הפנימי והאור 

החיצוני. ההארה החיצונית תבוא לידי הארה פנימית, לששון ולשמחה ולמועדים טובים וברוכים.
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2. חג האורים - פרקי גבורה מופלאים, מהם? / ליקט שמעון בן יוסף
גלויים ומפורסמים, רובם סמויים מן העין  נעלים,  גבורה  לאורך תולדות עמנו, פזורים לרוב מעשי 

והאוזן. ברור כי צדיקים ונסתרים ינקו מסירות נפש מאבותיהם ואלה מאבותיהם... נאמנים לערכי הנצח 

של התורה המאירה דרכם... עדות אחת מני רבות.

מעשה ברבי צבי הורוביץ הלוי זצ"ל, שנודע בשערים, כצדיק ונאמן בהליכותיו וחסידותו...

לרב היה גמ"ח לצורכי הרבים. רבים הפקידו בידו, סכומים גבוהים למשמרת... באחד הימים, בא 

עשיר לבקש פקדונו. הרב שכח לגמרי היכן הוא!

חיפש וחיפש בכל זווית ופינה ולא מצא. היה לו צער גדול. למי יפנה?

בביתו היה משרת נאמן בשם אנשיל.

באותו זמן עזב המשרת את בית הרב ופתח חנות.

הרבנית חשדה שמא הוא... שהרי מכיר הוא כל מקום. ובדיוק כעת עזב? הייתכן? אמרה לבעלה אין 

צדיק בארץ שלא יחטא! שמא נכשל תלמידך המשרת? לך ובדוק!

הרב הלך, אנוס על פי הדיבור, הגיע לתלמידו וזה הופתע לבואו.

החל הרב לספר בזהירות כי נעלם מביתו סכום גבוה והוא חסר אונים. מה לעשות?

הבין אנשיל כי הוא חשוד.

בלא אומר ודברים, שתק דקות ארוכות. לבסוף אמר, מו"ר, את חטאי אני מזכיר! אני גנבתי! כעת 

אחזיר לרב מחצית ובעוד חודש אשלים יתרת החוב!

אנא מחל לי! מחל לי! הרב היה בהלם, לא האמין למשמע אוזניו.

צער ושמחה שימשו בערבוביה, הסכום נמצא ונאמן ביתו נאשם. איך עשה לו זאת?

לאחר זמן השלים את היתרה. פסקה הרבנית: נו, אמרתי לך.

לאחר שבועות רבים, באו 2 שוטרים לביתו וביקשו לדבר איתו. הכניסם וביראה שאל על מה ולמה? 

שאל השוטר: האם נגנב מכם סכום גבוה? כן ענה. ובלבו פחד שמא יתפסו את אנשיל - והרי כבר שילם הכל.

אמר הרב, אין צורך הכל נמצא. התעקש השוטר, הכסף נמצא אצלי. איך? הגוי, המשרת גנב! הרב קפא 

על מקומו, הכסף הוחזר ואנשיל נחשד לחינם! פרץ בבכי קורע לב. נבהלה הרבנית. סיפר לה כל המעשה. 

כעת צריך לרוץ ולבקש סליחה, מחילה וכפרה. חיפש את אנשיל ולא מצא. המשיך בחיפושים ימים רבים. 

מצאו גר במרתף בדוחק. למראה הרב, פרץ אנשיל בבכי וזעק כבר שילמתי לך! מה עכשיו, סליחה, סליחה 

בכה הרב בדמעות שליש - אני באתי לבקש מחילה - ירדת מנכסיך בגללי, למה? מה אומר ביום הדין? למה 

עשית כך?

ענה אנשיל: לא יכולתי לראות צעריך! מכרתי החנות והבית למענך.

שמע הרב דברים מופלאים אלו, הזדעזע, בירך אותו ונשקו ואמר: יהי רצון שלא יפסק ממך ומזרעך 

לעולם עושר עד בלי די. ברכת הרב נשאה פירות ואנשיל הוא - רוטשילד המיליארדר.
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מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

חצי שעה קודם זמן ההדלקה אין לאכול וכמובן אין לעסוק בכל עיסוק אחר, ומשהגיע זמן ההדלקה  א.  

אין ללמוד.

בלילה הראשון מדליק הנר הקיצוני מצד ימין, בשני מדליק נר הסמוך מצד שמאל ובו מתחיל ופונה  ב.  

לימין.

אפילו  חנוכה  מנרות  וליהנות  להשתמש  רשאים  אנו  שאין  מפני  נוסף,  נר  בשמש,  להדליק  נוהגים  ג.  

לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום הנס - "ומניחו בצד שמאל  ד.  

של הפתח - כדי שיהא מסובב במצוות" (מזוזה לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע).

מי שדר בקומה עליונה, מניחו במרפסת או חלון הפונה לרשות הרבים. ה.  

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו.  

יש להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים (24 ס"מ) עד עשרה טפחים (80 ס"מ) שזוהי עיקר  ז.  

מעשרים             למעלה  לא  אבל  כשר,   - מהקרקע  טפחים  מעשרה  יותר  הניחם  אם  אך  בבית.  המצווה 

אמה (=9.6 מטר) (על פי הגרא"ח נאה).

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה ושמן זית מצוה מן המובחר. פתילות שהדליקו בהן פעם  ח.  

אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר השמן ניתן להדליק יום נוסף.

החמה  בשקיעת  להדליק  בירושלים)  (כגון  מקדימים  יש  הכוכבים.  בצאת  להדליק  מצוותה  עיקר  ט.  

ובלבד שיתן מספיק שמן שתדלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. כמובן גם כשמדליק אחר צאת 

הכוכבים או אחר חצי השעה שאחר צאת הכוכבים, צריך שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

ידליק כשכל בני הבית מקובצים ביחד ויברך: 1) להדליק נר של חנוכה; 2) שעשה ניסים. ו-3) בערב  י.  

הראשון יוסיף ברכת שהחיינו.

אפשר להדליק כל הלילה כל זמן שבני הבית ערים, ואם לא הדליק עד מאוחר בלילה ובני ביתו ישנים,  יא.  

ידליק בלא ברכה.

לאחר שהדליק את נר החיוב של אותו לילה, בעוד שמדליק את שאר הנרות, יאמר הנרות הללו בנוסח  יב.  

שיש בו ל"ו תיבות. אחרי ההדלקה אומרים מזמור שיר חנוכת הבית ולמנצח בנגינות מזמור שיר 

ובעדות אשכנז אומרים מעוז צור.

דינים
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מי שאין לו בכל ימות החנוכה הרבה שמן כדי שידלקו כל הנרות שיעור הזמן החייב בהדלקה, יתן בנר  יג.  

הנוסף באותו יום שמן כשיעור החייב בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

בערב שבת תמיד מדליקים נר חנוכה קודם לנרות השבת. אבל במוצאי שבת בבית הכנסת, בראשונה  יד.  

מדליקים נר חנוכה ובבית מבדילים בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

אורח המתאכסן אצל בעל הבית משתתף בפרוטה או שבעל הבית מקנה לו חלק בשמן. טו.  

בעל הבית שיודע שיתאחר לבוא יכול למנות את אשתו כשליחו להדליק במקומו. טז.  

כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם ומוסיפים על הניסים בתפילה ובברכת המזון. יז.  

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח.  

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות וסופגניות מטוגנות בשמן,  יט.  

זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס' 181

תשבץ מרחשוון-כסליו תשע"ב / מאת שילה הרשושנים
במאוזן: 1) דמות ספרותית, פרי עטו של 
מתיו  ג'יימס  הסקוטי  והמחזאי  הסופר 
חודש  של  שמו   (6  ;(1937- 1860) ברי 
מרחשוון (מלכים א ו); 10) יופי, נוי; 12) 
מועד הנחוג על-ידי קהילת ביתא ישראל 
(יוצאי אתיופיה) בכ"ט בחשוון; 14) אות 
באלפבית היווני; 15) בשתיקה; 17) אחד 
ארץ- בהם  שנתברכה  המינים  משבעת 

כפר   (20 שוק;   (18 ח);  (דברים  ישראל 
הירדן,  של  המזרחית  גדתו  על  קהילתי 
שלושה  של  בראשי-תיבות  שמו  מקור 
גם  והוא  ונהרסו,  שפונו  סיני  מיישובי 
חלק ממשנתו של זאב ז'בוטינסקי מייסד 
תנועת בית"ר שהקימה את היישוב; 21) 
 (23 לט);  (איוב  האפריקני  חמור-הבר 
יום פטירתה בחודש חשוון ב'ר"ז של 61 
תן!;   (26 קיבולו;  בכל  מכיל   (24 מאוזן; 
שמשון  השופט  הוא  המסורת  לפי   (28
(מסכת ראש-השנה דף כה עמוד א); 29) 
זז; 30) חבר; 32) עוף גדול הדומה ליען, 
של  השני  נשיאה   (33 באוסטרליה;  גדל 
מדינת ישראל, נולד בי"ח בכסלו תרמ"ה 
לילי  משקע   (37  ;(1884 בנובמבר   24)
האירועים  קרו  זה  בתאריך   (39 קליל; 
תל-עמל  הוקם   - תרצ"ז  בשנת  הבאים: 
ישובי  ראשון  ניר-דוד),  קיבוץ  (היום 
נכנס   - תרע"ח  ובשנת  ומגדל";  "חומה 
במלחמת-העולם  לירושלים  אלנבי  גנרל 
 (43 עוף-ים;   (41 שמח;   (40 הראשונה; 
מהמטורפים   ,(68-37) רומאי  קיסר 
בתקופת  רומא,  שבשליטי  והאכזריים 
הגדול             המרד  ביהודה  פרץ  שלטונו 
גרם-שמיים,   (46 מפורש;   (45  ;(73-66)
דרגה   (49 חוט;   (48 הגדול;  המאור 
שיעורה  קדומה,  נפח  מידת   (50 צבאית; 

ארבעה לוגין; 51) גבעה מלאכותית; 53) מגדולי המשוררים העבריים בתקופת ההשכלה (1892-1830), בין יצירותיו: "אהבת דוד 
ומיכל" ו"בין שיני אריות" (ר"ת); 54) ביזה, הקל בכבוד (במדבר ל); 57) תאווה; 59) צד מערב; 61) נפטרה בי"א במרחשון; 64) קינה; 
65) לבנת-גג; 67) מידה קדומה למדידת תבואה; 68) שיממון, ריקנות; 70) גזל, עושק; 71) יין ענבים חדש; 73) צמח שזרעיו משמשים 
כתבלין ולרפואה; 75) צנחנית עברית (1944-1921), נרצחה על-ידי הנאצים לאחר נפילתה בידיהם בהונגריה ב-כ"א בחשוון תש"ה; 

76) ממייצגי דורות הבריאה (בראשית ה), נפטר שבעה ימים לפני המבול בחודש מרחשוון (מסכת סנהדרין דף קח עמוד ב).

אנוש  לבב  משמח   (6 ההגה;  ליד  יושב   (5 זמנו;  טרם  שנולד  תינוק   (4 לקב"ה;  כינוי   (3 בגליל;  דרוזי  כפר   (2 יראה;   (1 במאונך: 
(תהילים ק"ד); 7) עיר בגוש-דן (ר"ת); 8) כניסה לעומק; 9) נתיב דם בגוף; 10) עיר במרכז הארץ, מקום ישיבתו של רבי אליעזר 
לאחר עוזבו את יבנה בעיקבות נידויו (מסכת סנהדרין דף לב עמוד ב); 13) מושב מוארך; 16) רבה הראשי של חברון (1905-1833), 
מחבר האנציקלופדיה "שדי חמד"; 19) לוחם חי"ר; 22) מנהיג התנועה הרביזיוניסטית (1940-1880), נולד באודסה ב-י"ב בחשוון 
תרמ"א; 24) התחקות אחר מידע או אדם; 25) שר הביטחון לשעבר בממשלת ישראל; 27) אחד החשמונאים בני מתתיהו הכוהן; 29) 
אחי אברהם אבינו; 31) נרפה; 34) סופר ומחזאי רוסי (1904-1860), בין ספריו: "בת השחף" ו"גן הדובדבנים"; 35) ארבע אותיות 
השימוש; 36) שר-החוץ של ממשלת בריטניה בעת הקמת מדינת ישראל (1951-1881), הוביל את המדיניות הבריטית למניעת עלייה 
יהודית חופשית לארץ-ישראל; 38) שחמטאי יהודי גרמני (1941-1868), אלוף-העולם השני בשחמט; 40) מצביא גרמני (1944-1891), 
הישוב,  מצנחני   ,(1944-1914) יהודייה  פרטיזנית   (44 שנה;  תקופת   (42 ימ"ש;  בהיטלר  להתנקש  שניסתה  הקצינים  בחבורת  היה 
נתפסה על-ידי הגרמנים והוצאה להורג ב-ד בכסלו תש"ה (20 בנובמבר 1944) 46) בא-בימים; 47) יסוד; 50) קנה מעובה בירקות; 52) 
מנגינה; 55) עונה גשומה; 56) גוף מפיץ אור; 58) עוד פעם; 60) שחקנית תיאטרון וקולנוע ישראלית, כלת פרס ישראל (1973), נולדה 
ב-ט"ו בכסלו תרפ"ד (22 בנובמבר 1923); 62) עיר קדומה בארץ-ישראל, נכבשה על-ידי יהושע בן נון (יהושע י); 63) מקום גבוה; 64) 
עיר בבבל ליד נהרדעא, שם היתה ישיבתו של רב אסי, מן הדור הראשון של האמוראים (מסכת מגילה דף ה עמוד ב); 66) קהל; 69) 
לימוד מתוך השוואת דברים דומים; 70) מתכופף; 71) בעל-חיים טורף; 72) בנו של אדם הראשון; 74) תכשיט המושם באף לקישוט 

(שמות לה).

ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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11      12      13          14    
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41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    
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70        71        72    73    74  
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א. חודש  מרחשוון

ליום פטירתה של רחל אימנו החל ב-יא במרחשוון
"רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם..." (ירמיהו לא:יד)

מבוא:

שלושה אבות, ארבע אימהות, אדם וחווה – כולם קבורים במערת המכפלה ביחד.

בעצם כמעט כולם.

רחל אימנו קבורה בבית לחם בדרך אפרתה... בדרך...

מדוע נקברה רחל בדרך ולא כמו כל האבות והאימהות?  �

מה מייחד את רחל אימנו?  �

מדוע רחל הייתה היחידה שהצליחה ל"שכנע" את הקב"ה שישיב את ישראל מהגלות הרחוקה?  �

ננסה בפעולה זו לעמוד על שאלות אלו ולהכיר מקרוב את דמות החסד הגדולה של האם שבזכותה אמר ה' 

"ושבו בנים לגבולם".

המטרות:

� החניך יכיר את דמותה של רחל אימנו ואת קשרינו אל דמותה.

� החניך יעמוד על מעלתו של הוויתור ויזדהה עם מעשיה של רחל למען לאה אחותה.

מהלך הפעולה:

שלב א: קשה הוא הוויתור

משחק הכיסאות

� מסדרים את הכיסאות בשורה (מספר הכיסאות כמספר החניכים המשתתפים, פחות אחד).

� כל כיסא בכיוון הפוך לחברו. 

משמיעים מוזיקה תוך שהחניכים מסתובבים סביב הכיסאות. בכל פעם שהמוזיקה נפסקת יצטרכו   �
החניכים לשבת על הכיסאות – חניך שנותר ללא כיסא לשבת עליו יוצא מהמשחק. בכל סיבוב מפחיתים 

כיסא נוסף וכך הלאה – עד למנצח.

פעולות
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משחק כיסאות בצורה שונה

� כל חניך צריך לתפוס כיסא ולתת אותו לחניך ששמו כתוב לו בפתק.

� מנצח החניך שנותר אחרון.

יש לשאול את החניכים:

� מאיזה משחק נהיניתם יותר – מהראשון או מהשני?

� האם היה קשה לכם לוותר?

� באלו מצבים קשה לאדם לוותר יותר? (כשהוא צריך לוותר על משהו שמאוד חשוב לו).

� נסו להיזכר במצבים שונים בחייכם שבהם הייתם צריכים לוותר והיה לכם קשה.

� כיצד הרגשתם כשמישהו ויתר למענכם?

לסיכום – אכן קשה הוא הוויתור. במיוחד קשה הוויתור כשאנחנו מפסידים מכך משהו שמאוד חשוב לנו. 

ראינו עד כמה קשה לנו לוותר ולתת מעצמנו לאחרים, במיוחד כאשר אנחנו מפסידים מכך.

שלב ב: רחל אימנו המיוחדת

יש לספר לחניכים על דמותה של רחל אימנו.

"מה הסיפור עם רחל?"

יעקב אבינו חיפש לו אישה. הוא הלך לחרן, שם נמצאת משפחת אביו. יעקב הגיע לחרן וביקש מלבן 
– אבי רחל – שייתן לו להתחתן עם רחל בתו.

ללבן היו שתי בנות – רחל ולאה. לאה הגדולה ורחל קטנה. ליצחק אבינו היו שני בנים – יעקב ועשיו. 
עשיו הגדול ויעקב הקטן. וכיוון שהיו בני משפחה – עוד מקטנותם אמרו עליהם כולם, שהגדול יתחתן עם 
הגדולה והקטן עם הקטנה. רחל שמחה בכך כי יעקב היה איש צדיק ואילו לאה הייתה בוכה ימים רבים, 

כיוון שלא רצתה להתחתן עם עשיו הרשע.

יקבל  כך  ואחר  בביתו  שנים  שבע  שיעבוד  ליעקב  אמר  ולכן  ביותר  רמאי  היה  הבנות,  אבי   – לבן 
בתמורה לעבודתו את רחל ויוכל להתחתן איתה. יעקב רצה מאוד את רחל ולכן הסכים. הוא עבד אצל 

לבן, למרות שלבן רימה אוךתו פעמים רבות.

לאחר שבע שנים עמדו יעקב ורחל להתחתן. הם ידעו שלבן רמאי ולכן – ביקש יעקב מלבן להתחתן 
ביניהם סימנים, כדי  נוסף שעשו – הם קבעו  ודבר  יחליף אותה בלאה,  עם רחל, בתו הקטנה – שלא 

שמתחת לחופה – כשיהיה חושך, תלחש רחל ליעקב את הסימנים וכך ידע יעקב בוודאות שזו רחל.

ואכן, לבן החליף את לאה ברחל. מה עשתה רחל? היא ידעה כי אביה הולך לרמות את יעקב. היא 
לא רצתה שלאה אחותה תתבייש כשתעמוד על יד יעקב ולא תדע את הסימנים ולכן היא הלכה אל לאה 
וגילתה לה את הסימנים. רחל חיכתה שבע שנים בשביל להתחתן עם יעקב. היא חששה שאם יתחתן 
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עם לאה, הוא לא יתחתן עימה לעולם ובכל זאת נתנה את הסימנים לאחותה, וזאת רק כדי שלאה לא 
תתבייש!!

ומה קרה? תחת החופה אמרה לאה ליעקב את סימניו עם רחל והם נישאו. בבוקר גילה יעקב כי זוהי 
לאה.

שאלות לחניכים

� מה אתם חושבים על רחל? האם היא הייתה צריכה למסור את הסימנים לאחותה?

� מה הייתם עושים במקום רחל? האם הייתם מוותרים בדבר הכי חשוב ויקר לכם?

� מה אנו למדים מרחל אימנו?

לסיכום – אפשר רק לעמוד משתאים לנוכח התנהגותה המיוחדת של רחל, שעל אף שיעקב היה יקר לה 

ביותר, ויתרה לאחותה ומנעה ממנה את הבושה.

שלב ג – רחל נקברה בדרך

� יש לספר לחניכים שכאשר יצא יעקב עם רחל ולאה וכל ילדיהם לארץ-ישראל, ילדה רחל את ילדה השני 
– בנימין, שבא אחרי יוסף. בשעת הלידה מתה רחל. יעקב החליט לקבור את רחל בדרך ולא במערת 

המכפלה כמו שאר האימהות והאבות – מדוע?

� נפזר כרטיסיות עם אופציות לתשובות על הרצפה (נספח 1)

� כל חניך יקח את הכרטיסייה עם התשובה הנכונה לדעתו.

לסיכום – יעקב אבינו קבר את רחל בדרך, כדי שכאשר הגויים יקחו את בני ישראל לגלות – הם יעברו דרך 

בית לחם, יתפללו בקברה של רחל ובזכותה יוושעו.

נספח 1 - כרטיסיות

בגלל שיעקב היה מבוגר מדי ללכת עד למערת המכפלה.

בגלל שיעקב ידע שכשעם ישראל ירדו לגלות הם יעברו שם וירצו להתפלל שה' ישמע לתפילתם.

בגלל שלא היה אפשר לקחת אותה עד מערת המכפלה כי זה רחוק...

בגלל שבנימין היה קטן ואי אפשר היה להשאירו לבד.
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בגלל שאבא שלה רצה שיקברו אותה בחרן ואילו יעקב רצה שיקברו אותה בארץ-ישראל                     
אז הם התפשרו באמצע.

בגלל שלא היה מקום במערת המכפלה לכולם.

בגלל שיעקב לא יכול היה לעכב את קבורתה עד שיגיעו לארץ-ישראל.

באדיבות מדרשת ליע"ד - מרכז ליהדות אשקלון

בגלל שרחל ביקשה שיעשה כן.
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ב. חנוכה

1. משחק הסביבון
מכינים סביבון גדול ועליו האותיות נ.ג.ה.פ

נ – ניסיונות בחיים, חוויות

ג – גיר (ציור)

ה – הרפתקאות, משימות

פ – פתרונות לחידות.

מהלך המשחק:

כל חניך בתורו מסובב את הסביבון.

עליו לפעול בהתאם לאות שנופלת בחלקו, תוך זמן קצוב.

המצליח לענות צובר נקודה.

המנצח – מי שצבר את מירב הנקודות.

דוגמאות:

נ – ניסיונות וחוויות או – סיפורים אישייים

ג – גיר – ציור חוויה אישית או ציורי מושגים הקשורים לחנוכה.

למשל: 

� הנרות הללו קודש הם או סיפורו של נס

� עד שתכלה רגל מן השוק

� בימים ההם בזמן הזה או נר איש וביתו

� הלכה כבית הלל

� גזירות אנטיוכוס

� נר איש וביתו

ה – הרפתקאות (משימות)

� תנו שתי דוגמאות להיגד "המאיר לאחרים מאיר גם לעצמו".

� בחרו באחת מדמויות חנוכה והמחיזו אותה.

29
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� הכינו נאום של מתתיהו לפני המרד.

� יש לשיר אחד משירי חנוכה המפורסמים במנגינה אחרת.

� הרכיבו כמה שיותר מילים מהמילה חשמונאים.

� פנטומימה - לחפש את ירושלים בנרות.

� יצירה בחצץ

� מילה הקשורה לחנוכה ואסוציאציות הקשורה אליה.

פ - פתרונות לחידות ושאלות

יוצא דופן ומדוע

יהודה, שמעון, לוי, אלעזר (לוי אינו בן של מתתיהו).  .1

אנטיוכוס, חירם, טיטוס, פרעה (כולם אוייבים פרט לחירם מלך צור שסייע למלך שלמה בבניין  בית   .2

המקדש).

פסח, פורים, סוכות, חנוכה (חנוכה אינה נזכרת בתנ"ך).  .3

ט באב, יום כיפור, חנוכה, שבועות (יום כיפור אינו חג לזכר מאורע היסטורי).  .4

אתרוג, מנורה, טלית, מצות (טלית אינה מיוחדת למועד מסוים).  .5

ַחִיל בצה"ל המזכיר לך את עירם של החשמונאים (מודיעין).  .6

בני  יהודה ושמעון –  יעקב,  בני   - (יהודה ושמעון  שני אחים בתנ"ך, שמותיהם קשורים גם לחנוכה   .7

מתתיהו).

קטע תפילה בחנוכה, בנוסף ל"על הניסים" (הלל שלם).  .8
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2. אישים הקשורים בחג החנוכה

הכנות: 

אחד החניכים מתרחק ממקום המשחק.

מהלך המשחק:

החניכים בוחרים בשם אישיות הקשורה בחג החנוכה.

על החניך שלא היה שותף לבחירה לשאול לא יותר משמונה שאלות - כן או לא - ולגלות את שם האישיות.

3. הצגה - מרמזת על מנהג
הכנות: 

ידיעה במנהגי חג החנוכה.

אחד החניכים מתרחק ממקום המשחק.

מהלך המשחק:

החניכים בוחרים באחד מהמנהגים הנהוגים בחנוכה.

על החניך שלא היה שותף לבחירה לגלות את המנהג או את הדין על פי הצגה מרמזת שיציג כל חניך.

4. מי השמש?
מטרה המשחק: 

רכישת בקיאות בנושאי חנוכה.

להגיע למשבצת ה"שמש".

מהלך המשחק:

מסדרים את הקלפים ב-4 קופות, כל 10 קלפים בצבע זהה יונחו זה על גבי זה בקופה.

כלים:

שני שעונים - שעון מספרים (כמספר הילדים בקבוצה) ושעון צבעים.

40 קלפים (10 קלפים בצבע זהה).
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מהלך המשחק:

� מחלקים את החניכים ל-9 קבוצות

� מציירים חנוכיה, ללא שמש, בגיר על הרצפה (ראה שרטוט). כל נציג קבוצה עומד בבסיסו של כל עמוד 
של נר. מאחוריו חברי קבוצתו ממוספרים לפי סדר.

� המנחה ממחג את שני השעונים, המורים על מספר וצבע.

� נניח שהמחוגים הראו על "3" ו"כחול".

� המנחה מרים קלף שאלה מערמת הקלפים הכחולים וקורא בקול את השאלה. 

� על השאלה יכול לענות רק אחד מכל קבוצה שמספרו הוא "3".

� הראשון שענה מזכה את קבוצתו בצעד.

� נציג הקבוצה שענתה על השאלה, העומד בבסיס עמוד הנר, צועד צעד אחד קדימה, לפי הסימון בחנוכיה 
(ראה שרטוט).

� אם לא ידע אחד ממספרי "3" את התשובה, יש זכות לכל אחד מהמשתתפים לענות. המשתתף שענה 
מזכה את קבוצתו בתור הבא לענות ראשונה על השאלה שתישאל. 

� נניח שבתור הבא המחוגים יורו על "4" ו"אדום".

� משתתף מספר 4 מהקבוצה שזכתה קודם, רשאי לענות ראשון.

� מנצחת הקבוצה שצעדה 7 צעדים היא גם השמש.

דוגמה בשרטוט:

דוגמאות על שאלות מתאימות תוכל למצוא בסוף הוראות המשחק.

מי השמש? - דוגמה
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4, 3, 2, 1 - מספור התלמידים שבקבוצות.

הקבוצות שוות במספר.

שאלות למשחק

דוגמאות

עיר הנזכרת בתנ"ך ששמה מתחיל ב-ב (שתי מילים) - (באר-שבע, בית שמש) א. 

מה שם הכהן שנשא את נס המרד - (מתתיהו) ב. 

מה היה מעשה גבורתה של יהודית? (היא הרגה את מנהיג היוונים הליפורנוס) ג. 

מה היא קריאת הקרב שהדהדה במודיעין? (מי לה' אלי) ד. 

לכמה ימים הספיק במקורו השמן שנמצא במקדש? - (יום אחד) ה. 

כמה ברכות אומרים ביום הראשון בשעת הדלקת הנר? - (3) ו. 

מתי נאמרת תפילת על הניסים ועל הנפלאות - (בשמונה עשרה או בברכת המזון) ז. 

נר של שבת או נר של חנוכה? מה מדליקים קודם? - (נר חנוכה) ח. 

היכן מונחת החנוכיה לקראת הדלקתה? - (ליד הדלת מצד שמאל, בחלון) ט. 

אימתי מדליקין? - (לקראת ערב בצאת הכוכבים) י. 

מה אסור לנו לעשות בנרות חנוכה? (אסור לנו להשתמש בהם) יא. 

מצווה יהודי הקשור בספירה של 8 ימים. (ברית מילה) יב. 

מהו סכום הנרות שמדליקים בשמונת לילות חנוכה? (44) יג. 

נניח ש"המכבי" הם ראשי תיבות. צייר מברק או משפט מראשי אותיותיו (או שמ"ן, לביב"ה) יד. 

על פי "ספר המשחגים" מדריך לתכנון משחקים מאת תמר טלשיר, בהוצאת אמהד אמקור 
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