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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

 )אירועים ואתרים(

חודש תמוז
הקדמה

בעת שתושבי העולם כולו יוצאים לחופשת הקיץ, מתכנס לו היהודי בעצמו ומתכווץ 
לבו בתוכו בהעלותו על לבבו כי כל עיר יושבת על תילה ועיר האלוקים מושפלת עד 

שאול תחתיה.

חלפו  שנה  כאלפיים 
ניטל כבוד מבית  מאז 
שנה  כאלפיים  חיינו. 
יושבת בדד העיר רבתי 
כאלמנה.  והייתה  עַם 
ארוכה  תקופה  לאורך 
ישראל  עם  ידע  זו 
ומרים  קשים  ימים 
בארצות גלותו. דורות 
אך  באו  ודורות  הלכו 
הנורא,  החורבן  זכר 
מתודעתם  מש  לא 

ולא פסקה אבלותם.

דברי חז"ל ש"דור שלא 
המקדש  בית  נבנה 

בימיו כאילו נחרב בימיו" היו בעלי משמעות חיה בעיניהם של אבלי ציון.

תחושת האבל הנורא, ליוותה את בני ציון הנאמנים לאורך כל השנה ובכל אירוע העלו 
את זכר ירושלים. דינים ומנהגים רבים נתייחדו כדי להיות "מיצרים על החורבן" ויש 

חסידים ואנשי מעשה שלא השלימו לילה של שינה מבלי לקונן על החורבן.

פגה  לא  שחלפו  השנים  אלפי  שלמרות  מכך,  כאחת,  והתפעלו  תמהו  העולם  אומות 
מאתנו תחושת האבל והיא ממשיכה להעכיר את מצב רוחנו. שנה אחר שנה, יום אחר 

יום ולילה אחר לילה.

מספרים שהמצביא האמיץ וקשוח הלב, נפוליאון הגדול, נפעם כולו בראותו, באחד 
מלילות תשעה באב, יהודים היושבים על הרצפה ומבכים את חורבן עירם. לסובבים 

אותו אמר: שעם המבכה את ארצו, כל כך הרבה שנים, ודאי יזכה לשוב ולבנותה.

על-פי "מראשית השנה ועד אחרית שנה", מאת משה אבידן

שם החודש:
חודשי  את  מונים  כאשר  והעשירי  השנה  לחודשי  הרביעי  החודש  הינו  תמוז  חודש 

השנה מתשרי. 

ומלך  וההתעוררות  הפריחה  אל  שהיה  "דומוזו"  שם  על  בבלי  הוא  השם  של  מקורו 
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הפולחן  תמוז.  האל  מת  הצמחים  וכמישת  נבילת  עם  תמוז  בחודש  האביב.  בחודשי 
בין  בעיקר  בישראל,  גם  והתפשט  ושריפה   הסקה  ופולחני  בכיות  על  מבוסס  היה 
הנשים, כפי שהדבר משתמע מתוכחת הנביא על הנשים ה"מבכות את התמוז" )ראה 
יחזקאל ה, יד-טו(. על השאלה למה קיבלו בני ישראל את השם הזה ואף קידשוהו 
בהכרזת החודש, אפשר לענות שחז"ל ביקשו להחדיר אותו בתודעת העם כדי שכולם 
ירושלים נפלה בגלל פולחן האלילות, כפי שהנביאים  ויבינו את סיבת החורבן:  ידעו 
מדגישים במקומות רבים. עובדה היא שעם החורבן בטלו גם כל הפולחנים האליליים, 

ולא היה להם עוד זכר בשיבת ציון.

שם החודש בלוח גזר הוא ירח זמר שבו בוצרים וזומרים את הגפנים. רושמי רשומות 
אלול  חודש  לימי  מכוון   – ובאים  ממשמשים  תשובה  זמני   – תמו"ז  אותיות  דרשו 

המתקרבים.

תמוז הוא תחילת "תקופת" הקיץ, הכוללת גם את החודשים אב ואלול, והוא גם הראשון 
מבין שני חודשי החורבן. זהו חודש של בכי ושל אבל. יז בתמוז הוא יום תענית, והימים 
מיז בתמוז עד אחרי ט באב נקראים בשם "ימי בין המצרים". אלו הם ימי צער, מצוקה 
וצרות שבהם מרבים בבכי ומשוועים לה' בבחינת "מן המיצר קראתי י-ה". מספרם של 
אותם הימים הוא כ"א כגימטריה של השם "אהיה" הרומז על השתתפותו של הקב"ה 
בצרתם של ישראל "עמו אנכי בצרה" )תהילים צא, טו(. בימים אלה נוהגים אבלות - 

אין מסתפרים, אין מברכים שהחיינו ואין מתחתנים.

חודש תמוז ריק הוא מכל חג, ולא רק החודש אלא כל תקופת תמוז, היינו החודשים 
כך  על  עונים  חכמים  זאת?  להסביר  ניתן  כיצד  הם.  ריקים  כולם  ואלול,  אב  תמוז, 
היות שעשו  גדול בחודש תמוז, אלא  היה בדעתו של הקב"ה לתת מועד  שלמעשה 
בו את העגל ביטל את החג מכל התקופה, תמוז אב ואלול, ופרע להם שלושה חגים 
בחודש תשרי: ראש השנה, יום כיפור וחג הסוכות, ולעתיד לבוא יהפכו ימי האבל של 
יז בתמוז ו-ט באב לחגים בישראל, וייקראו בשם מועד. לזה הפסוק והיית "אך" שמח 

מרמז - לרבות ב"אך" הימים, כ"א ימים של ימי בין המצרים.

מזלו של החודש - סרטן
שבא לרמז שהתמוז האלילי היה מעין סרטן בגוף הישראלי, 

והוא היה הגורם העיקרי לחורבן.

יוצא בחודש זה מן החולות לחפש  יש הטוענים שהסרטן 
ניתן  לכן  במרחשוון,  העקרב  כמו  אדם,  חיי  ומסכן  מים 
לחודש מזל זה, ויש אומרים שהסרטן של תמוז, שמתואר 
בפסיפסים כהולך אחורנית, בא לרמז על עם ישראל שבממד הזיכרון 
שבו  סיוון,  לחודש  אחורנית  כשפניו  זה  בחודש  ללכת  עליו  מוטל 
ניתנה התורה, שכן מוטל עליו לזכור תמיד את יום המעמד של מתן 
תורה. כפי שנאמר: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח... 

יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך בחורב".
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ה בתמוז תשל"ו )1976( – מבצע יונתן. מבצע לשחרור חטופי מטוס איר פראנס 

שעשה דרכו מתל-אביב דרך אתונה בכ"ט בסיוון תשל"ו )1976(.
יותר  היו  במטוס 
ישראלים,  ממאה 
מנוסעיו.  כמחצית 
חטפוהו אנשי החזית 
לשיחרור  העממית 
המטוס  פלשתין". 
באנטבה  נחת 
בחסותו  שבאוגנדה, 
רודן  אמין,  אידי  של 
לאחר  אוגנדה. 
שהישראלים הופרדו 
הנוסעים,  מיתר 

הכלואים  טרוריסטים  ארבעים  ישוחררו  לא  אם  לרוצחם  איימו  החוטפים 
הנוסעים  שיחרור  את  להשיג  ניסתה  ישראל  ממשלת  לה.  ומחוצה  בישראל 
במשא ומתן, עם שתיכננה מבצע הצלה צבאי. בלילה שבין 3 ל-4 ביולי נערכה 
פשיטה של צנחני צה"ל על שדה התעופה באנטבה. החטופים חולצו. שלושה 
מן החטופים נהרגו וכן נהרג סגן-אלוף יהונתן נתניהו, מפקד הצנחנים בשדה, 
הפשיטות  לאחת  נחשבת  אנטבה  על  הפשיטה  המבצע.  מכונה  שמו  שעל 
הקומנדו  ואנשי  הצנחנים  הצבאית.  בהיסטוריה  ביותר  והמבריקות  הנועזות 
הוטסו על רכבם ונשקם בטיסה למרחק 4,000 ק"מ מלווים בצוותים רפואיים 
מכונית  כשבראשם  רכבם  כלי  עם  באנטבה  נחתו  הם  מוטס.  חולים  ובית 
שרד כמכוניתו של אידי אמין, ופרצו מן המטוסים, נתפרסו בשדה והשתלטו 
עליו. תוך חמישים דקות שוחררו החטופים ותוך שעה וחצי מאז נחתו, שבו 
המטוסים והמריאו. הייתה זו תשובה יעילה לטרור הערבי ולמעשי החטיפה 

של ארגוניו.

יז בתמוז – )על פי המסורת( )נדחה ליח בתמוז( – מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים 

שלושת השבועות של ימי בין המצרים המסתיימים ביום תשעה באב. ימים 

השני  והבית  הראשון  הבית  המקדש,  בתי  שני  חורבן  על  אבל  ימי  הם  אלה 

ונוהגים בהם מנהגי אבלות, כל עדה ומנהגיה. 

ישראל. במסכת  מּועד לפורענות בתולדות  יום  הוא  יום שבעה-עשר בתמוז 
תענית מוזכרות חמש פורענויות שקרו ביום זה, ולזכרן נקבע יום צום לדורות.

נשתברו הלוחות – על-פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות  א. 
הלוחות  את  מידיו  השליך  אז  זהב,  עגל  עשה  שהעם  ומצא  בידיו  הברית 

ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח לבני ישראל על מעשיהם.

שררו  ירושלים  על  המצור  בזמן  בתלמוד,  המסופר  פי  על   – התמיד  בוטל  ב. 
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בעיר רעב ומחסור ולא נמצאו כבשים לקורבן התמיד.

שרף אפוסטומוס את התורה – מעשה התגרות נגד היהודים על ידי חייל  ג. 
בדרך  במעברתא  קרה  הדבר  באש.  אותו  ושרף  תורה  ספר  שקרע  רומי 
אל טור-לוזה )הר השקדים( באזור שכם. ייתכן שהיה שם מחסום רומאי 

והחיילים התנפלו על יהודים.

בעת  היוונים  ידי  על  היהודים  נגד  התגרות  מעשה   – בהיכל  צלם  הועמד  ד. 
מלחמת החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר – הובקעו חומות ירושלים ונפרצו מבואותיה על ידי הרומאים  ה. 
בבית שני. מאז החל חורבנה של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל.
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הקדמה

 חודש אב הינו החודש החמישי לחודשי השנה והחודש האחד עשר לפי הסדר המקובל 
בלוח העברי מתשרי.

השם אב הוא בבלי או פרסי. כשם בבלי פירושו אש, קודח, והוא בא לתאר את החודש 
כחודש חם. כשם פרסי פירושו הפוך - מים, ואף הוא בא לתאר את החודש כחודש חם 
שבו בני אדם צמאים למים. מבחינת המסורת היהודית, שני הפירושים הללו, אש ומים, 

מתארים את ימי החורבן שבהם "באנו באש ובמים".

בית המקדש  - שתי הממלכות שהחריבו את  ובבל  נוטריקון א"ב: אדום  דורשים  יש 
הראשון והשני, כפי שנאמר ב"על נהרות בבל": "בת בבל השדודה" ו"זכור ה' לבני אדם 

את יום ירושלם".

יש מפרשים שרואים בשם אב סמל לחורבן, והם מספרים שהשם "אב" ניתן לחודש 
החורבן כדי להסביר למה קיבל עליו את התפקיד להעניש את בני ישראל שחטאו - 
הוא עשה זאת כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, לחנכם ללכת בדרך טובה, כפי שנאמר 
לו  והבטיחו  בנו". חודש אב הסכים לכך רק אחרי שניחמו אותו  "חושֹך שבטו שונא 
שהמשיח, ששמו מנחם, יוולד ביום החורבן, ושיום החורבן ישמש לעתיד כיום מועד, 
כפי שנרמז במגילת איכה "קרא עלי מועד", ומשום זה נקרא החודש בשם מנחם-אב.

מזל החודש: אריה

החודש החמישי

אף על פי שהתכוון אב לטובה, מזלזלים ביוקרתו ואין מזכירים 
"החודש  בשם  נקרא  הוא  עזרא  בספר  ואפילו  במקרא,  אותו 

החמישי" אף על פי שבזמנו כבר קראו אותו בשם אב.

במקומות רבים אין מברכים את החודש הזה וקוראים עליו את 
ממשה  אסמכתא  לכך  ויש  יבוא",  אל  ירחים  "במספר  הפסוק: 
את  הוציא  השבטים  כל  את  מותו  לפני  שבירך  שבשעה  רבנו 
שמעון, שהוא השבט של חודש אב ושבו תלה את אסון החודש, 

ולא בירך אותו.

על  אחת  החודש:  באותו  הקב"ה  ומוריד  הוריד  דמעות  שלוש 
בני  של  צערם  על  ואחת  שני  מקדש  על  אחת  ראשון,  מקדש 

ישראל. משום כך אמרו חז"ל: משנכנס אב ממעטין בשמחה.

על-פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא
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ט באב – יום צום תשעה באב )נדחה ל-י באב( 
הוא יום המציין את חורבן שני בתי המקדש. תענית זאת היא החמורה מבין 

ארבע התעניות על חורבן בית המקדש.

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

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

ומטרת  רואים את עצמנו כממשיכי הדורות הקודמים,  התשובה היא: אנחנו 
חטאי  ועל  אבותינו  שגיאות  על  נחזור  שלא  כך  לידי  להביאנו  היא,  הצום 

אבותינו!

נשים לב, לא חרבה ירושלים מפני שהיו אוייבינו חזקים מאיתנו,  אלא  מפני 
שהתנהגותנו בין אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

ואחת  אחד  כל  של  התנהגותו  שיפור  על  דעתנו  שניתן  היא,  הצום  מטרת 
מאיתנו. כאשר מקיים עם ישראל את מצוות ה', הקב"ה שומר עלינו מול כל 

אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם בימינו.

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

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים. � 

חורבן בית ראשון בידי הבבלים. � 

חורבן בית שני בידי הרומאים – 70 � לספירה.

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

נחרשה ירושלים לאחר החורבן על ידי טורנסרופוס ובו נתקיימה הנבואה  � 
"ציון שדה תחרש".
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טו באב
בשבט  לטו  ועד  מכאן  כוחה,  לשיא  מגיעה  החמה  שבו  ליום  נחשב  הוא  � 
בטו  הפסיקו  כן  על  העצים.  גם  נחלשים  עמה  ויחד  ופוחת  כוחה  הולך 
מגל"  תבר  "יום  נקרא  והוא  המזבח,  שעל  למערכה  עצים  לכרות  באב 
עצים  להעלות  אחרונה  הזדמנות  ניתנה  יום  באותו  הגרזן(.  שבירת  )יום 
לכל  זו  זכות  מסרו  הם  זַּתּוא  בני  של  תורם  זה  שהיה  ואף  למקדש,  אלו 
העם ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" )מגילת 

תענית, ה(.

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

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

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

בר  חיילי  את  לקבור  אסרו  שהרומאים  לאחר  ביתר,  הרוגי  שנקברו  יום  � 
לזכר  לסה"נ(.   135( ביתר  האחרון,  מבצרם  על  בהנגנה  שנפלו  כוכבא, 
הרביעית  הברכה  )סיום  והמיטיב"  "הטוב  ברכת  גם  נתקנה  זה  מאורע 
לקבורה  שהובאו   – ו"המיטיב"  הסריחו,  שלא   – "הטוב"  המזון(,  בברכת 

)ברכות מח, ע"ב(.

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל

טו באב תרמ"ב )1882( – נוסדה העיר ראשון-לציון.
עיר במישור החוף התיכון, כ-8 ק"מ מדרום לתל-אביב. מקור השם מן הפסוק 
"ראשון לציון הנה הנם" )ישעיהו מא:כז(. העיר הוקמה מיסודה של מושבה 
וסבל  קשיים  ידעו  הראשונים   .)1882( תרמ"ב  בשנת  ביל"ו  מימי  חקלאית 
הברון  בא  לעזרתם  הכלכלי.  ביסוסם  את  שמנע  במים  מחסור  עקב  בעיקר 
רוטשילד, שעל פי יוזמתו התבססה כלכלתה של המושבה על גידול הכרמים 
וראשון- עולים-פועלים  אליה  משכה  וביקב  בכרמים  העבודה  יין.  ותעשיית 
לציון הפכה למרכז חברתי ותרבותי. כאן הוקם גן הילדים הראשון בארץ בשנת 
נפתלי  חיבר  בה  בית העם העברי הראשון.  גם  ובאותה שנה   ,)1898( תרנ"ח 
הרץ אימבר את "התקווה" ובה נולד רעיון הדגל הלאומי והוכרז על ייסוד הקרן 
הקיימת לישראל. בני המקום לקחו חלק נכבד בפעולות ארגון ניל"י במלחמת 
העולם הראשונה. אחד מהאיכרים הראשונים, יוסף פינברג, אביו של אבשלום 
פינברג, פנה לברון רוטשילד )הנדיב הידוע( וקיבל את עזרתו. הברון הסביר 
את תמיכתו באומרו "רק הרעיון הקדוש אשר אחזתם בו, להושיב את אדמת 
אבותינו השממה ולהשיב בנים לגבולם הם המה הסיבה אשר עוררה בי הרצון 
בראשון- אתרים  לכולנו".  הקדוש  הדבר  את  לפועל  ולהוציא  בידכם  לתמוך 
לציון הם: יקבי ראשון-לציון )כרמל מזרחי( שהוקמו בשנת תרמ"ט )1889(, 
"בית הפקידות" – בזמנו מרכז מערכת הפקידות של הברון רוטשילד, כיום בית 

"יד לבנים" ומוזיאון לתולדות העיר.



12

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

מקום  "כל  וילנאי;  זאב  ד"ר  מאת  אריאל  אנציקלופדיה  ראה  פרטים  )ליתר 
ואתר", בהוצאת כרטא ומשרד הביטחון; "מדריך לאתרי התיישבות – אתרים 

מבנים מוזיאונים", בהוצאת משרד החינוך והתרבות, מרכז ההסברה(.

בית הכנסת הראשון הוקם בדרך מקורית ועל כך סופר: בימי התורכים 
אסור היה לבנות בית כנסת בלי רשיון מיוחד מקושטא הבירה, אך 
בעזרת שוחד למושל המקומי, קיבלו האיכרים רשיון לבנות מחסן 
תורכים  פקידים  בבוא  הכנסת.  בית  את  בנו  זה  וברשיון  לצרכיהם 
אל המושבה, הוציאו האיכרים בחיפזון את ספרי התורה ושמו כלי 
עבודה שונים ואולם התפילה היה למחסן... לאחר כמה שנים בנה 

הברון רוטשילד בית כנסת מפואר במקום.

מתוך הבלוג 'טיול בעיר'.
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בדרך האתרים מס' 46 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון תמוז - אב 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?

בארצנו,  דמים  למרחץ  גרמו  שלטון,  בתאוות  משופעים  אנשים  שני   .1-2
ולהשלמת המלאכה הזמינו אותו, הרומאי, שיהיה בעל הבית! וזה קרה 
צאצאיהם  צאצאי  עשו  שנה  כ-130  כעבור  מילא!  שנה.  כ-2070  לפני 
משהו דומה, ובשם רעיונותיהם טבחו באחיהם וכ"תוצר לוואי", נחרב בית 
מקדשנו. ל"גיבורים" רבים )מדי( יש שותפות ב"זכות" המפוקפקת הזאת. 
מי מזהה לפחות חלק מהם?אני הגעתי לארץ הקודש מארצי הצפונית*, 
הקרה והמרוחקת לפני כמאה ושתים עשרה שנים. מה פתאום? קדמה 
לי קבוצה של גויים כמוני שטענה שאוטוטו חבלי משיח..., באתי לעיר 
הקודש, שהיתי בה כמה חודשים. אחזתי בעט, כתבתי ספר הנושא את 
שמה, שהביא לכך שאישה ראשונה* קיבלה את פרס נובל לספרות. כן, 

יש גם לי תזכורות צנועות בארץ הזאת. התדעום?

טביעות  שנים.  מאות  כמה  בה  ושהה  בארצנו  ציפורניו  את  הנשר  נעץ   .3
ציפורניו נשתיירו בארץ בשמות ובעתיקות ארצנו. 

עד  ערבי  כפר  שמר  דרכים,  בצומת  בארץ,  מפתח  בנקודת  למשל,   
למלחמת השחרור, שמה של יחידה צבאית רומית, ובכדי להכביד נאמר 

שיש במקום כיום בית כלא.

אף  על  משפחות,  שתי  העזו  והנה  בריא.  הכי  לא  וגם  בירושלים  היה  צפוף   .4
מדיניות מנהלי ה"חלוקה", להקים יישוב במקום שקשרו לבית מקדשנו 
ירוקים שעיטרו את המזבח. באו הרומאים, לאחר הריסת  היה בענפים 
נשתמר,  מושבתם  שם  במקום.  צבאם  "גימלאי"  את  ושיכנו  המזבח, 
הבאים  של  "הטובים"  השכנים  שהיו  דודינו  בני  בידי  השנים,  בהמשך 

מירושלים לפני כ-150 שנה. 
שכנים, שכנים, אבל לפני 83 שנה קמו קרובינו - לכאורה ושחטו כמה   

משכניהם היהודים! מכירים? פרטים בארגון "זוכרות".
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דומה  ביישוב  הקשור  המספר  הוא  ומהפלמ"ח,  מה"הגנה"  חללים   94  .5
לקודם, ששכן לא רחוק ממנו ושימר גם הוא את השם הרומאי. זה היה 
המקום שבו עמדו יהודים שעלו לעיר הקודש עד לפני כמאה שנה, וקרעו 
מפקד  של  האחרון  התרברבותו  מקום  היה  זה  עירנו.  למראה  קריעה 
לצורר  והשותפה  בארץ  המסיתה  שהייתה  למשפחה  שנולד  הכנופיות 

הנאצי. מי יתרום פרטים?

אני הורדוס אנטיפס, ביליתי כמה שנים טובות בחיק גבירת הממלכות.   .6
ידידי  של  שמו  את  הנושאת  בארצנו  עיר  הקימותי  ההם  הימים  לכבוד 
מנוער. נכון, חם כאן, אבל יש מים תכולים. חיים יהודיים שקקו כאן, ואם 
חולשה לכם לניקוד העברי, כאן עוצבה דמותו. ועוד ועוד מעשים בחיי 

הרוח של עמנו. התדעום?

ובפיסת ארצנו הקטנטונת יש תזכורת לקיסרים רומאים נוספים. נזרוק   .7
רמז ונציין שאכן לחוף הים התיכון הגענו וגם לשולי הגולן הגענו. ברור?

לאחר שנים  גילה,  ואת מקום קבורתו המפואר  העבד האדומי"  ו"קראו   .8
רבות של עבודת נמלים, שרק אהבת הארץ המריצה אותה, חוקר – שקדן 
שגם מת בה. אבל, גם אביו של הנ"ל שצלב בחייו פה ושם, וגם קטל מבני 
משפחתו שלו, מצא את שמו מונצח בארצנו ליד העיר התימנית הגדולה 

בעולם.

העיר משופעת במים רבים וגם על דרך חשובה ללב הארץ )עוד ועוד(,   .9
ושמה  חדשה"  "עיר  שזו  והחליטו  ושיפצוה  שיקמוה  הרומאים,  באו 
אלה  ימינו  ועד  בשם,  החרו-החזיקו  הערבים  נמחק!  המקורי-המקראי 

קרויה היא בשם שהמציאו הרומאים.

ומעיד  יווני  ששמו  שלנו  הכפר  ניצב  ק"מ,  מעשרים  פחות  ממני,  צפונה   .10
מכנה  יש  ולפנטאגון  לנו  קטן:  רמז  הוקם.  שעליהם  קהילות  חמש  על 

משותף!

הכתובת למשלוח התשובות:

מערכת "מדי חודש בחודשו", האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני



15

אב
 -

וז 
מ

ת
ון 

לי
גי

פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 43

פרופ' צבי הרמן שפירא אבי הרעיון של הקרן הקיימת לישראל, שנולד בליטא   .1-2
בשנת 1840 וכיהן כרב בעיירה קטנה שם. בגיל צעיר החל לנדוד וביקש חכמה. 
וסייע לה רבות. הוא נפטר  והתחבר לרעיון הציוני  הוא השתלם במתמטיקה 
שפירא  גבעת  היישוב  שמו  על  לארץ.  הועלו  עצמותיו  אך  ב-1898  בגולה 

הסמוכה לנתניה.

מדובר בד"ר משה מרזוק ושמואל עזאר שהוצאו להורג באשמת ריגול ציונית   .3-4
– מחדל המוסד נודע כעסק הביש – עוד שישה חברים נאסרו לזמן ממושך.

מדובר בילידת קובנא שבליטא – המשוררת הדגולה לאה גולדברג.  .5

מדובר בד"ר זאב וילנאי על פי כל זיהוי אפשרי מלבד הקשר לעיר וילנא שהיא   .6
"ירושלים דליטא", בעוד שוילנאי נולד בקישנב שבמולדסביה – בסרביה )היום 
אוקריאנה( ושמו וילנאי מעוברת מוילנסקי. הוא נולד בשנת 1900 – חיבר את 
ישראל  ארץ  מדריך   – הארץ  לידיעת  ואנציקלופדיה  כמוך"  לארצך  "ואהבת 
והמון ספרי לקסיקון הקשורים לירושלים וליישוב בארץ ישראל. בנו הוא חה"כ 

מתן וילנאי.

מדובר בשלמה בן יוסף הי"ד שעלה כחלק מבית"ר בפולין ולאחר התעללויות   .7
שונות מצד הערבים והבריטים החליט לנקום בהטלת רימון על אוטובוס שבין 

צפת לראש פינה ב-21 באפריל 1938 – כשלאחר מכן נתלה על ידי הבריטים.

 

שם הזוכה "בדרך האתרים" מס' 43
אהרון הורוביץ - ירושלים
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חומר עיוני למדריכה

1. "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" )מגילת איכה ה, כא(
/ ד"ר אברהם גוטליב

פסוק חשוב זה, שגור מאוד בפינו, במלל וברנן. אנו חותמים בו את הכנסת ספר 
התורה להיכל – ארון הקודש, לאחר הקריאה בו. מקורו, בפסוק שלפני אחרון 
במגילת איכה, הנקראת לדאבונינו, בליל תשעה באב, חורבן שני בתי מקדשינו.

תכלית הקינה הנאמרת בעצב רב, היא תפילה הזועקת אל ה' מכל הלב: אנא 
ה' תן נא בליבנו את הרצון, הכוח והיכולת הרגשית והפיזית לשוב אליך. סייע 
דרך  מעשי.  באופן  התורה  דרך  את  ליישם  עצמנו  על  נקבל  נשוב:  ואנחנו  לנו 
נעלית זו, היא דרך הישר והטוב, מבחינה חינוכית, מוסרית וערכית. באמצעות 
סיוע מבורך זה, אתה ה' מסייע לנו לחזור לקדמותנו, למצב הטוב והרצוי שבו 
היינו בימי קדם, לפני שחטאנו. לפנינו, הצהרת אמונים שלנו, בני ישראל, בניו 
של מקום אליו אל ה' הנמצא בכל מקום – בורא העולם ומנהיגו. אנו מבקשים 
הישר  בדרך  לדבוק  החיובית,  בעשייה  בהשתדלותנו  לנו  שיסייע  מה',  כאמור 
ובמקור, בסיום הקינות  נאמרים בהכנסת ספר התורה להיכל  והטוב. הדברים 
של מגילת איכה, כתקווה לעתיד טוב, חיובי ותקין, של אהבת חינם מציאותית 

וריאלית.

הנימוק לבקשה, מופיע, שני פסוקים לפני פסוק כא )יט-כ( ופסוק אחד אחרי 
פסוק כא )כב(:

"אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו 
תעזבנו לאורך ימים. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. 

כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד".

אתה ה' חי וקיים לעד. עזבת אותנו לאורך ימים. השב אותנו אליך אל דרך הישר 
בקינה השומרת על  כאן המגילה חותמת  כמו מקודם.  ימינו  והטוב: חדש את 
לכן  מאוד  עד  עלינו  וכעסת  בנו  מאסת  הרי  והזועק:  העגום  הסיגנוני  הציביון 
עזור לנו לשוב אליך. כי, אנחנו למעשה, כבר קיבלנו את עונשנו והתחרטנו על 
מעשינו. על כן, סייע לנו, להתקרב אליך – אל מידותיך הטובות והברוכות וכתב 

הראב"ע – רבי אברהם אבן עזרא:

"כי אם מאסתנו בעוונינו – כבר קצפת )= כעסת( עלינו יותר 
מדי והוא ברחמיו ירחם עלינו".

כבר נענשנו, לכן רחם עלינו והושיענו.

מכיוון שחתם המקונן בדברי תוכחה, נוהגים לכפול את פסוק כא שהוא הלפני 
אחרון ולסיים בו את מגילת איכה בנימה טובה, חיובית ואופטימית, כפי שמבאר 

רש"י:

מפני שמסיים בדברי תוכחה, הוצרך לכפול מקרא שלפניו פעם אחרת וכן ישעיה 
ותרי-עשר וקהלת.
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הסיום בטוב, מהווה תקווה ואמונה לעתיד טוב במלוא האורה. ואכן כך נאמר 
במדרש ילקוט שמעוני על אתר )איכה תרמג, ה(:

עתיד הקב"ה, להפוך תשעה באב לששון ולשמחה ולמועדים 
טובים ולבנות הוא בעצמו את ירושלים ולקבץ גלויות, שנאמר: 
"בונה ירושלים", "ה' נדחי ישראל יכנס" )תהילים קמז, ב וכך 

תפילתנו בשחרית בפסוקי דזימרה )כל בוקר(.

הגלויות  וקיבוץ  ירושלים  בניין  האמיתית:  לנחמה  כן,  אם  היא  הזכה  תפילתנו 
למען אחדות עם ישראל בארץ ישראל. על כן אנו פונים אל ה' בהכנסת ספר 
איכה  ובמגילת  ובמועדים  בשבתות  חודשים,  בראשי  וחמישי,  בשני  התורה 

פעמיים כי-טוב:

"השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".

2. תמוז - חודשו של יוסף הצדיק / רב חניאל פרבר

של  ופטירתו  הולדתו  יום  הוא  בתמוז  ב  הדורשים  ויש  בתמוז  א  המסורת  לפי 
יוסף הצדיק. זאת בהתאם לדברי חז"ל שרחל אמנו נפקדה בראש השנה. ואם 

כן תשעה חודשים לאחר מכן נולד בנה יוסף.

חז"ל  בדברי  מיוחד  בתואר  והשבטים  האבות  מכל  נתייחד  יעקב  בן  יוסף 
הצדיק".

הוא הגיבור האמיתי הכובש את יצרו וכשם שהוא יודע להיות המושל בכל ארץ 
מצרים, כן הוא צדיק המושל ביצרו.

לא לחינם בירכו אביו "בן פורת יוסף" פורת אותיות פותר שהרי יוסף היה פותר 
רב  עיסוק  רואים  אנו  יוסף  בפרשיות  שכן  תופר  אותיות  גם  פורת  החלומות. 

בענייני מלבושים. "כתונת הפסים", "חליפות שמלות" שנותן לאחיו ולאביו.

פותר ותופר קשורים זה בזה מלאכת התפירה היא ההתאמה הנכונה והשיבוץ 
הראוי של חלקי האריג זה לזה. וזהו גם סוד פתרון החלומות בהתאמה ובסידור 

הנכון של כל חלקי הפאזל זה לזה עד שהכל משתבץ ומקבל תוכן.

החוש של חודש תמוז על-פי ספר היצירה, הוא חוש הראייה. עיון במידת העין 
הטובה על צדדיה השונים ילמד על הדרוש תיקון בכל השנה בכלל ובחודש זה 

בפרט.

הקיץ בתקופת תמוז במלוא חומו ותוקפו כאשר החום עולה עלולים אנו לאבד 
את הסבלנות ועל כן ראוי הוא העיסוק במושג עין טובה כיאה לחודש זה שחושו 

הינו הראייה.

רבדים.  בשלושה  למצוא  נוכל  הצדיק  יוסף  נתברך  שבה  הטובה  העין  את 
התנהגותי, שכלי ורוחני.

מן התורה  אין שיעור  עין.  ולא בצרות  לב  ברוחב  - מידת הנתינה  ההתנהגותי 
לתרומה שצריך האדם להפריש מיבולו, אבל חכמים קצבו את חובת הנתינה 
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לפי הפרמטרים הבאים.

עין יפה - אחד מארבעים. � 

עין בינונית - אחד מחמישים. � 

עין רעה - אחד משישים )מסכת תרומה ד, ג(. � 

היבט נוסף לעין טובה הינו לימוד זכות כפי שמציינת בפנינו המשנה במסכת 
אבות ה, יז( שמי שיש לו עין טובה הוא מתלמידי אברהם אבינו ומי שיש לו עין 

רעה מתלמידי בלעם הרשע.

"שתום  הוא  ועל-כן  ישראל  לעם  קטגור  להיעשות  ברשעותו  ביקש  בלעם 
הסדקים  את  המחפשת  הביקורתית  העין  אצלו,  פקוחה  אחת  עין  רק   - עין" 

והקלקולים.

זאת  שאומר  וכפי  מצרים.  ארץ  בכל  המשביר  הינו  שהוא  הצדיק  יוסף  כך  לא 
למחייה  כי  הנה  אותי  מכרתם  כי  בעיניכם  ייחר  ואל  תעצבו  אל  "ועתה  לאחיו 

שלחני אלהים לפניכם" )בראשית, מ"ה, ה'(.

זכותו של יוסף הצדיק בעין הטובה שנתברך בה כמידת חוש הראייה שניתן בו 
חודש תמוז. היא שתעמוד לנו בימים אלו וחודשי תמוז ואב יהפכו מימי אבל 

וצום לימי שמחה וששון.

מתוך "מאמרי חניאל" שאמור לצאת בקרוב

 

3. מחשבות לימי בין המצרים

חכמי אומות העולם עסוקים בשנים האחרונות בבעיית תרבות הפנאי. המיכשור 
הרב העומד לרשותו של האדם המודרני במאה העשרים, הביא לכך שהתפנו לו 
ועוסקים  המדוכה  על  עולם"  "חכמי  יושבים  כן  על  היום.  במהלך  רבות  שעות 

בחיפוש עיסוקים לשעות הפנאי כדי שיוכל להתבדר ו"להעביר את הזמן".

באחת משיחותיו הפומביות נדרש רב אחד לתאר את ההבדל המהותי בין עולם 
הבידור ממנו הוא בא, לעולם התורה אליו הוא נכנס. הוא הסביר לשואלים, בטוב 
טעם ודעת, שלעולם הבידור ממנו בא, כל מגמתו ומטרתו לפזר את המחשבה. 

אנשים הולכים למקום בידור כדי "לשכוח" את המציאות.

לשכוח,  ולא  לזכור  המחשבה,  את  לרכז  מהיהודי  דורשת  מאידך,  היהדות 
להתבונן ולהעמיק חשוב בשאלות המהותיות של החיים: לאן מועדות פניו? מה 
ייעודו בחיים? לשם מה הוא בא לעולם הזה? לשם מה הוא עמל ולפני מי הוא 

עמל? ואיך ועם מה, הוא יעלה בסוף חייו, אל אביו שבשמים?

המטרה של הזכירה היא כדי להגיע להתבוננות וממנה להפקת הלקחים. כשם 
שבחיים הפרטיים מצליח יותר מי שזכרונו אינו קצר ולומד מן הניסיון, כך גם 

בחיים הלאומיים, עם שאינו זוכר את עברו לא יצלח בבניית עתידו.

אחד מגדולי המחשבה בדורות שלפנינו, מציין את הצורך לרכז את מחשבתנו 
ולהתבוננן בייעודנו כדי לשנות את מעשינו. על הפסוק: "קדשו צום קראו עצרה" 
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)יואל א:יד( כותב הוא: "זהו יסוד הצום: ביום הצום שומה עלינו להתאסף יחד 
לרכז את מחשבותינו הפזורות תמיד הרחק מאתנו ולהתבונן היטב בתפקידנו 
אלפי  בת  השאלה  אל  אותנו  תביא  זו  מחשבה  היהדות.  של  ובגורלה  כיהודים 

שנים: "על מה אבדה הארץ" )הרב ש"ר הירש, במעגלי שנה(.

ארבעת הצומות המוזכרים בנביאים, ואשר נקבעו בגלל החורבן, מטרתם להפסיק 
החרבים.  ומקדשו  עירו  עם  להתייחד  ולהביאו  היהודי  של  החיים  שגרת  את 
מכים  היינו  קודש,  עם  בני  ידי  על  הקפדנית  ושמירתם  אלו,  זיכרון  ימי  אילולי 
ולבסוף  האומות  בין  ומתבוללים  בהן  מתאזרחים  גלויותינו,  בארצות  שורשים 

נעלמים מעל במת ההיסטוריה כמו שנעלמו עמים רבים וחזקים מאיתנו.

על-פי "מראשית השנה ועד אחרית שנה", מאת משה אבידן
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דינים

מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב
צום יז בתמוז ושאר הצומות )חוץ מ-ט באב ויום הכיפורים( זמנם מעלות השחר  � 

עד צאת הכוכבים.

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

ימי בין המצרים - שלושת השבועות: � 

אין עורכים שמחות בימים אלו. א.  

נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו פרט לשבת. ב.  

לכן:

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

תשעת הימים - מ-א באב עד ט באב. � 

נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין. א.  

נוהגים לא לכבס. ב.  

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

ערב תשעה באב: � 

יש  חצות  לאחר 
ללמוד   לא  הנוהגים 

תורה.

שני  אוכלים  אין 
בסעודה  תבשילים: 

המפסקת.

חמישה   - באב  ט  � 
עינויים

1( צום מערב עד ערב 
  )3 ברחיצה  אסור   )2
אסור בסיכה 4(  אסור 
 )5 הסנדל  בנעילת 

אסור בחיי אישות.

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

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

מקורותאירועי היוםשם הצום

צום גדליה

ג תשרי

נהרג גדליהו בן אחיקם

הפסקת ריבונות יהודית בימי חורבן בית 
ראשון.

מלכים ב, כה: כב-כז

סמך מלך בבל על ירושלים וצר עליה עד י בטבת
רדת חומותיה.

מלכים ב, כה: א-ב

ירמיהו נב: ד-ה

יחזקאל כד: א-ב

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

נשתברו הלוחות

ובוטל התמיד

והובקעה העיר

ושרף אפוסטומוס את התורה

והעמיד צלם בהיכל

מלכים ב, כה: ב-ד

ירמיהו נב: ד-ז

מסכת תענית

פרק ד

מסכת תענית כו

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

חורבן בית המקדש הראשון על ידי הבבלים 

חורבן בית המקדש השני על ידי הרומאים 

נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא

נחרשה ירושלים לאחר החורבן.

מלכים ב, כה: ח-י

דברי הימים ב, לו: 
יט-כ
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מנהגי עדות

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

מנהגי יז בתמוז וט באב בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

א. בשבת לפני צום יז' בתמוז נוהגים להכריז על הצום בשחרית אחרי קריאת 
השגורה  )ההודית  המארטי  לשפה  החזן  דברי  את  לתרגם  נהגו  התורה, 

בפיהם(, על מנת שכולם יבינו.

ב. לתענית יז' בתמוז קראו בשם "תמוז-צ'ה רוזא" שפירושו - צום תמוז. צמו 
החמה  שקיעת  לאחר  עד  היום  אורך  לכל  הזריחה  לפני  השחר  מעלות 

ותפילת ערבית.

ג. ימי "בין המצרים" שבין יז' בתמוז לבין ט' באב, נחשבו לימי פורענויות לכן 
נזהרו בהם מאוד. במהלכן נהגו מנהגי אבלות שונים, לא נהגו לקנות בגדים 
יצאו  לא  הבית,  את  צבעו  לא  "שהחיינו",  לברך  לא  רהיטים,  או  חדשים 
לטיולים, לא הלכו לים, לא נשאו אישה עד לאחר ט' באב, לא קיימו מסיבות 
ושמחות, נמנעו מלשמוע מוזיקה. יש שנהגו לא להתגלח ולא להסתפר ויש 
שנהגו כך רק מר"ח אב. לא ערכו סעודות נדר והודיה )"מלידה"(, לא אכלו 

בשר, מיני מתיקה ולא שתו יין, למעט החריגים בברית ולכבוד שבת.

ד. בשלושת השבתות שבימי בין המצרים קוראים את ההפטרות בניגון מיוחד 
ונוגה, בשלושה הפסוקים האחרונים של ההפטרה שינו את הניגון, לניגון 

הרגיל של שבת.

ה. מלפנים, יש נהגו בשלושת השבתות שבימי בין המצרים לאמר קינות, קינה 
לפני "נשמת", קינה לפני ברכת "היוצר" וקינה לפני קריאת ההפטרה. 

ו. לצום ט' באב קוראים "בירדאה-צ'ה רוזא", ע"ש ה"בירדאה" שהינה סוג של 
קטנית, אותה היו מבשלים ברוטב ואוכלים בסיום הצום. בני העדה נוטים 

ליחס לקטנית זו סגולות בריאותיות.

ז. תהליך הכנת ה"בירדאה" לבישול, מתחיל מספר ימים לפני ט' באב ודורש 
סבלנות והתמדה. בודקים שגרגירי הקטנית לא מתולעים, מנקים, שוטפים 
ומשרים במים למשך כיממה. מסננים ומשהים אותם כשהם עטופים בבד, 
למשך כשתי יממות או יותר, מדי כמה שעות בודקים האם הגרגירים נבטו 
ומזליפים מים בהתאם לצורך ולמזג האוויר. מדי פעם שוטפים או משרים 
במים למשך רבע שעה ומחזרים שוב לתוך הבד, עד שגרגרי הקטנית ננבטות 
וצמחו מהם נבטים באורך כסנטימטר. אם נבטו, מסננים, שוטפים ומשרים 
במים כשעתיים, מסרים בזהירות את הקליפות מהגרגירים הטפוחים, מבלי 

להפריד את הנבט שצמח מהגרגיר והם מוכנות לבישול.  

על  ישובים  כשהם  זימון,  ללא  אכלו  הצום,  לפני  המפסקת  סעודה  ח. את 
גבי מחצלת או שטיח על הרצפה, כפי שיושבים האבלים. הסעודה הינה 
סעודה עניים ואבלים, כללה רק אורז ותבשיל אחד של רוטב עם ביצים, לא 
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אכלו דגים ובשר ולא שתו יין. לא אכלו מתוך צלחות, אלא מתוך חתיכות 
יש המשתמשים בכלים  )בימינו  נזרקו  עלי שיח הבננה שלאחר הסעודה 
חד פעמיים(, דבר שבה להראות את העניות והמסכנות שהיו שרויים בני 

ישראל אחרי חורבן ירושלים שאפילו כלי אוכל לא היו להם.

)בימינו  יותר  או  נר שמן אחד  ט. בליל ט' באב הדליקה האישה ללא ברכה, 
נרות נשמה משעווה(, לעילוי נשמות הנפטרים שבמשפחה.  

אצל  בביהכנ"ס  "השכבות"  לעשות  באב,  ט'  בליל  נשמות  להזכיר  י. נוהגים 
החזן, דר"כ נוהגים כך בשחרית או במנחה. בני הקהילה מוסרים לגבאי לפני 
ט' באב, רשימת שמות הנפטרים וסכום כסף לצידה, כפי שנקבע, תרומה 

לביהכנ"ס בעבור ההשכבות, הגבאים היו עורכים שתי רשימות נפטרים. 

יא. המנהג לעלות לבתי החיים בט' באב, לא היה נפוץ בהודו, ככלל בני העדה 
שחרית,  תפילת  אחרי  לקברים  לעלות  המנהג  פשט  בימינו  כך.  נהגו  לא 

בחצות היום או לאחריו, להדליק נרות נשמה ולעשות השכבות.   

לפני  מנחה,  תפילת  יב. אחרי 
הכינו  המפסקת,  הסעודה 
השמש את ביהכנ"ס לתפילת 
או  מזיזים  מורדים,  ערבית: 
מכבים את נר התמיד, מסירים 
או מסיטים לצד את הפרוכת 
של  הבד  כיסוי  ואת  ההיכל 
את  מסירים  בתיבה,  הדוכן 
המטפחות,  הכיסויים,  כל 
מעל  והאצבעות  הרימונים 
מוציאים  התורה.  ספרי  כל 
לבחוץ את ספסלי הישיבה או 
אחת  כמקשה  אותם  דוחקים 
נפרסות  במקומם  לאחור, 
מחצלות ושטיחים, מחשיכים 
בו  ומפזרים  ביהכנ"ס   את 
קטנים  עץ  שרפרפי  מספר 
נר  מניחים  ועליהם  ונמוכים 
)שהדליקו  צלוחית  בתוך 
ובה  וקערית  ערבית(  לפני 
יש שהניחו צלחת  וחול.  עפר 
בה  התיבה,  ליד  שרפרף  על 
תרומות  מניחים  המתפללים 

כסף לביהכנ"ס.

בד  פרוכת  לפרוס  נהגו  יג. יש 
זו  במקום  ההיכל  על  שחורה 
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שהוסרה, כך פרסו כיסוי בד שחורים על הדוכן שעל התיבה, על השרפרף 
הגבוה או השולחן הקטן שהניחו לחזן, לפני או בצידי ההיכל ועל הס"ת בו 

יקראו בשחרית.  

יד. בתפילות ערבית ושחרית של ט' באב, החזן לא התפלל מעל התיבה, אלא 
או  גבוה  שרפרף  מעין  הימיני  בצידו  או  ההיכל  לפני  למענו  הניח  השמש 
שולחן קטן, אך חזק ויציב שכן עליו יניחו את ס"ת ויקראו בו בשחרית, עליו 

הניחו נר דולק וקערית ובה עפר וחול.    

טו. יש נהגו לשנות את מקום תפילתם בביהכנ"ס, כולם יושבים שפופים על גבי 
המחצלת על הרצפה ומתפללים לאורם הדל של הנרות. 

טז. את התפילות של צום יז' בתמוז וצום ט' באב, התפללו מתוך מחזורי תפילה 
מדפוסי  שלשתם  תחנה"  ה'  "קול  או  תעניות"  ו"חמש  תעניות"  "ארבע 

ליוורנו- איטליה. 

נוגה,  יז. החזן מתחיל את תפילת הערבית בקריאת "על נהרות בבל", בניגון 
יש הנוהגים להמשיך ב"האזינו השמים ואדברה" וגו'. אחרי העמידה קורא 
נוספות,  וקינות  איכה  מגילת  את  קוראים  אבכה",  "למי  הקינה  את  החזן 
המתפללים משתתפים בקריאתם, בלחנים עתיקים בקול שבר, לב מר ועין 

בוכיה, כך גם בשחרית. 

יח. נוהגים למרוח מעט חול ועפר על מצחם ומקום הנחת התפילין כשקוראים 
"... זקני בת ציון העלו עפר על ראשם" וגו' )איכה ב', י'( וקמצוץ ממנו היו 
מניחים בפיהם על לשונם כשקוראים "יתן בעפר פיהו" וגו' )שם ג', כט'(. יש 
נהגו שהשמש או אחר עובר בין המתפללים ובידו צלחת עם עפר וחול, כל 

אחד לוקח מעט ומורח על מצחו ונותן בפיו.

יט. לקראת סיום ערבית החזן אומר קדיש "דהוא עתיד לחדתא עלמא", מכבה 
את הנר ומונה את השנים לחורבן בית מקדשנו וגו', יש הנוהגים לא לכבות 
את הנר. עפ"י המנהג לא אומרים "עלינו לשבח", כך גם אחרי שחרית, יש 

הנוהגים שכן.

כ. בסיום תפילת ערבית לא מברכים לשלום, לא לוחצים ידיים ולא ניגשים 
תפילת  אחרי  גם  כך  לביתו,  בשקט  הולך  אחד  כל  ההיכל,  את  לנשק 

שחרית. 

כא. ביום ט' באב השתדלו לא לעבוד, לקחו יום חופשה על חשבונם.

על  יושבים  תפילין,  מניחים  ולא  בטלית  מתעטפים  לא  שחרית  כב. בתפילת 
בחזרת  השמים",  "האזינו  קוראים  ישיר"  "אז  הים  שירת  במקום  הרצפה, 
הש"צ אומר "נקדש את שמך", במקום "נקדישך", אומר "עננו", לא אומר 
קינות  אומרים  שלום",  ל"עושה  מדלג  אלא  נצור"  ו"אלוקי  שלום"  "שים 

"וארץ שפל" וגו'.

כג. לא מוכרים את המצוות למתפללים, בדר"כ החזן פותח את ההיכל, מקונן 
"על היכלי אבכה" וגו'. מוציא ומוליך את הס"ת. נהוג החזן משעין את ס"ת 
בעת הולכתו על כתף שמאל, במקום על כתף ימין. עולים לתורה ב' מזקני 
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הקהילה שמתענים, החזן עולה שלישי וקורא את ההפטרה. נהוג שהעולים 
עמכם".  "ה'  במקום  האמת"  דיין  "ברוך  הברכות  לפני  אומרים  לתורה 

קרוביהם לא נוהגים לעמוד לכבודם. 

כד. אחרי קריאת ההפטרה והברכות אחריה, קורא "יהי חסדך", "אשרי", "ובא 
לציון" יש המתחילים ב"ואתה קדוש", לא אומרים "ואני זאת בריתי". אומר 
קדיש "תתקבל" ויש אומרים "יהא שלמא", מוריד את הכיסוי השחור מס"ת, 
מחזיר הס"ת להיכל מניח עליו את הרימונים, הכיסוי הרגיל והאצבע )יש 
העושים כך לפני מנחה(. אומרים "על נהרות בבל" וגו' וסוגר את ההיכל. 
יש  אחריה  בקריאתה,  משתתפים  המתפללים  איכה,  מגילת  קורא  החזן 

ב'  א',  פרקים  לקרוא  הנוהגים 
ואחרון של ספר איוב וגו'. 

כה. לקראת תפילת מנחה, מחזירים 
השמש  לקדמותו,  ביהכנ"ס  את 
ומחזיר  התמיד  נר  את  מדליק 
אותו למקומו אם הורד או הוזז, 
הכיסויים,  הרימונים,  את  מניח 
על  והאצבעות  המטפחות 
את  מפנים  שבהיכל.  ס"ת  כל 
המחצלות,  השטיחים,  כל 
העפר  קעריות  עם  השרפרפים 
הספסלים  את  ומחזירים  וחול 
הפרוכת  את  מסירים  למקומם. 
השחורה והכיסוי הדוכן השחור, 
והכיסוי  הפרוכת  את  מחזירים 

הקודמים.

נהגו  יש  היום-  חצות  כו. אחרי 
התקינו  לא  אך  עוף,  לשחוט 
הנשים  למחרת.  אלא  מבשרו 
החלו את הכנות והבישול האוכל 

לסיום הצום.

במקומו  יושב  אחד  כל  כז. במנחה, 
מעל  מתפלל  החזן  בברכה,  תפילין  ומניחים  בטלית  מתעטפים  הרגיל, 
אליהו".  ב"פתח  המתחילים  יש  הגיתית",  על  "למנצח  מתחילים  התיבה, 
לא מוכרים את המצוות, בעת הולכת ס"ת אומר "גדלו לה' אתי", לא נהוג 
את  מגביהים  יתגדל".  הכל  ב"על  מתחיל  אלא  השמים"  "ישמחו  לאמר 
הס"ת ומראים את הכתב לארבעת הכיוונים. אותם שני זקנים שעלו לתורה 
ההפטרה.  את  קורא  וגם  שלישי  עולה  והחזן  במנחה  גם  עולים  בשחרית 
"ה' ימכם", כפי שאומרים בכל עת  העולים לתורה אומרים לפני הברכות 
"נחמו  נחמה  ופסוקי  קטעי  קוראים  הש"צ,  חזרת  אחרי  לתורה.  שעולים 
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ערבית,  מתפללים  מנחה  בסיום  מיד  לשבח".  "עלינו  אומרים  עמי",  נחמו 
בברכת  רעהו  את  איש  מברכים  בסיום  הלבנה,  ברכת  מברכים  לאחריה 

"תזכו לשנים רבות". 

כח. בבתים, בסיום התענית, אם ט' באב חל ביום ראשון מבדילים על היין בלבד. 
יש הנוהגים להזכיר נשמות קרובי משפחה, מעומד, לפני הסעודה שלאחר 

התענית.

הצום  סיום  סעודת  לפני  השולחן,  סביב  כסאות  על  יושבת  כט. המשפחה 
"עצי בשמים" על ציפורן או הדס, "העץ" על תמר  מברכים את הברכות, 
או תפוח וכד', ו"האדמה" על הקטנית שנקראת "בירדאה", שהייתה שרויה 
במים, מקולפת ולא מבושלת, ממנה אוכלים גרגיר או שניים, טעמה טעם 
הנוהגים  יש  "שהחיינו",  מברכים  השנה  במשך  ממנה  אכלו  לא  אם  מר, 
ראשית כל לברך ולאכול ממנה. מאחר והקטנית טרייה ולא מבושלת, אין 
היא ראויה כך לברכה ולמאכל, ואוכלים ממנה בדרך זו עפ"י המנהג באופן 
סמלי בלבד, על כן, יש שברכו "האדמה" על בננה או אבטיח וכד' ואכלו, 
בזה פטרו ואכלו את הקטנית. אח"כ אוכלים תבשיל "בירדאה" כשהפעם 
היא מבושלת ברוטב ומתובלנת. אוכלים גם סוג של מאפה מטוגן בשמן 
הנקרא "צאפאטי" או "פורי", ברכתו "מזונות", אוכלים גם אורז ודגים, יש 

השותים משקה שיכר, אין בסעודה זו בשר ויין. 

ראשון,  בית  חורבן  שאחרי  מספרת  לדור,  מדור  העוברת  עתיקה  ל. מסורת 
אבותיהם ואמותיהם הקדומים של עדת בנ"י, הגיעו לגלות בארץ הודו, אחרי 
שספינתם נטרפה בים בסמוך לחופי הודו. הניצולים ששרדו והגיעו לחוף, 
אכלו את ה"בירדאה", זהו המאכל הראשון והיחיד שמצאו בשדות בסמוך 
לחוף, קטנית זו נתנה להם חיות. על כן, שמו אותו להם לאות וסימן, מאז 
ועד היום היא מסמלת עבורם את חורבן בית המקדש, הגלות המרה ארוכת 
השנים, הסבל והעניות של עם ישראל. מאידך, הקטנית מסמלת עבורם את 

מחדש,  הצמיחה 
ת  ו י ח ה
של  והישרדותו 
עם ישראל, אחרי 
התלאות.  כל 
האומרים  יש 
החורבן,  שאחרי 
לא היה לניצולים 
לאכול,  מה  בא"י 
הם  כבד,  והרעב 
בשדות  מצאו 
את הקטנית הזו, 
אותה אכלו והיא 
נתנה להם חיות. 



27

אב
 -

וז 
מ

ת
ון 

לי
גי

גרגירים  מספר  התענית,  אחרי  מיד  סמלית  בדרך  אוכלים  אלה,  כל  כנגד 
כשהם טריים ולא עשויים וטעמם המר, מזכיר את טעם הגלות והחורבן. 
גרגירי הקטנית, דומים דמיון רב לדמעות, כנגד הדמעות שמזיל עם ישראל 
על החורבן, ומתוך הגרגירים, צומחים ועולים נבטים רעננים המסמלים את 

התחדשות, הגאולה הקרבה ונצח ישראל.
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לוח המודעות מס' 186 – תשבץ הכותל המערבי

שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
1( מגילה הנקראת בתשעה באב; 4( השבת שלפני תשעה באב; 11( נהי, מספד; 13( מעולם 
עני; 18( עצם בפה; 19( פס; 20( קריאת צער; 21( פקיד העוסק  זזה שכינה ממנו; 16(  לא 
ברישום; 23( חס ושלום, בראשי תיבות. 25( מידה, שיעור; 27( השייך לים; 28( דחיפה, זעזוע; 
30( תפילה הנאמרת במנחה של תשעה באב; 33( מבני הצאן; 34( בקשה הנאמרת בפי יהודי 
שלוש פעמים ביום; 35( בין שמונה לעשר; 36( שמחה; 37( בהמת משא טיבטית; 39( ענן; 41( 
גורם הנאה; 44( הנה; 45( מאור קטן; 46( גוי; 48( נוכרי; 49( מרגיש; 50( מנגינה; 51( על...  ...; 

55( גבול המפריד בין שתי רשויות; 56( השבת שלאחר תשעה באב; 57( זמן.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( שיירה; 2( כך; 3( נשיכת נחש; 4( בן אדם הראשון; 5( פרשה בחומש במדבר; 6( מעמקים; 
7( בן נח; 8( קטן מאוד; 9( צינור מוביל דם; 10( עיר הכהנים; 12( נביא החורבן; 14( קידומת 
הולנדית לשם משפחה; 15( מטח יריות; 17( קריאת בהלה וצער; 22( נבראו ביום הרביעי; 24( 
בקשה; 26( נביא הנחמה; 29( פתאום; 30( כתר; 31( חלק בארוחה; 32( פחד, רעדה; 35( צום; 
38( נאמרות בתשעה באב; 40( נעדר; 41( כלי נגרות; 42( ריח נעים; 43( מוקדם בבוקר; 44( 
ההוא; 47( מילת שאלה; 48( חלק נוסף הנמצא בגופם של בעלי חיים; 51( מילת ברירה; 52( 

להבה; 53( ילד; 54( מטוס ריגול.



29

אב
 -

וז 
מ

ת
ון 

לי
גי

 

לא לשכוח לעשות לפני חג שבועות:
לחלוב את הפרה. � 

להעביר את הביכורים שניקח לבית המקדש מארגזים לסלסילות )ולא  � 
לשכוח תאנים!(

לקשט את הסלסילות. � 

לארגן מזוודות לעלייה לרגל. � 

לסדר מקום לינה בירושלים – עדיף כמה שיותר קרוב למקדש. � 

לדבר עם יעקב על החוב שנותר לו עבור העזים. אם לא נגיע להסכמה  � 
– לשלוח תביעה לסנהדרין )החכמים שופטי העם(, בכתובת: לשכת 

הגזית, בית המקדש, ירושלים.

לארגן למרים קורבן יולדת להקרבה בבית המקדש. � 

לארגן תרומה נאה לכוהנים. � 

לירושלים,  זרעי פשתן  של  איתו סחורה  להביא  מיוסי מהגליל  לבקש  � 
ולקבוע איתו מקום מיפגש ליד החומות לסגור את העיסקה.

לדבר עם הילדים הקטנים על התנהגות ראויה בחצר המקדש. � 

לא לשכוח להביא איתנו למרכז המציאות "אבן הטוען" בירושלים את  � 
התיק שמצאתי, אולי המאבד יופיע לדרוש אותו.

פעולות

א. ימי בין המצרים

1. תפקידי בית המקדש
בחפירות ארכיאולוגיות נמצא דף מתוך הפנקס של אביו של יהויכין.

בדף זה רשימת דברים שתכנן לעשות לפני העלייה לרגל לבית המקדש.

קיראו את הרשימה ונסו לענות – מה הייתה חשיבותו של בית המקדש?

אלו  סוגים:  לשלושה  המקדש  לבית  הקשורים  ברשימה  הסעיפים  את  מיינו 
המתארים את בית המקדש כמרכז דתי ורוחני, אלו המתארים את בית המקדש 

כמרכז חברתי וכלכלי, אלו המתארים את בית המקדש כמרכז משפטי.
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המקדש  לתפקידי  דומה  שתפקידם  אחרים  מוסדות  בימינו  מכירים  אתם  האם 
בעבר?

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

כל הזכויות שמורות לחל"ד, מפעלים חינוכיים

איזה תפקיד נוסף של בית המקדש ניתן ללמוד מהקטע הבא?
מדרש רבה במדבר פר' א:ג:

אמר ר' יהושע בן לוי אלו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה )שווה( 
כדי לשומרו  אותו  היו מקיפים  ומבצרי שמירה(  חיילים  )מחנות  להם קסטריות 
שהיה יפה להם יותר משל ישראל שכן שלמה סידר תפילה וגם אל הנוכרי אשר 
לא מעמך ישראל הוא )מלכים א, ח, מא-מג( "ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי" 
אבל כשהוא בא אצל ישראל מה כתיב )מלכים א, ח: לט(: ונתת לאיש בכל דרכיו 

אשר תדע את לבבו. אם היה ראוי לו היה נותן לו ואם לאו לא היה נותן לו.

2. מנהגים לזכר החורבן

המדריך ישאל את החניכים:

אילו מנהגים אתם מכירים העוסקים בזכר החורבן?

המדריך ירשום את תשובותיהם על הלוח או על בריסטול, ואחר כך יאמר:

לפניכם פתגמים/שירים הקשורים לאירועים לזכר החורבן. יש להתאים בין הפתגם לאירוע.

פתגמים:
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". c 

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". c 
"לשנה הבאה בירושלים הבנויה". c 

"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו... וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו  c 
כנס מירכתי ארץ והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם".

"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם הייתה כאלמנה". c 
"לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה... מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך  c 

ההפכה... התנערי מעפר קומי התעוררי התעוררי... ונבנתה עיר על תלה...".
"ייבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה". c 

"ואפק ית עמך מגו גלותא" )=והוצא את עמך מתוך הגלות(. c 
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". c 

ם בבית תפילתי )ישעיה נו:ז(. ְחתֶּ מַּ והביאותים אל הר ָקְדִשי ְושִׂ c 
"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים )ישעיה ב:ב(. c 

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת". c 
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רשימות אירועים:
ברכה בבית אבל c 

בחתונה c 
בליל הסדר  c 

בתפילת מוסף לשלוש רגלים c 
בליל תשעה באב c 

בקבלת שבת c 
זמירות שבת c 

תפילת שמונה-עשרה שלוש פעמים ביום c 
תפילת מוסף בראש השנה c 

בהוצאת ספר התורה c 

3. עיתון מקומי מימי המצור
הציעו לחניכים להיות צוות עיתונאים, שנבחר להוציא לאור עיתון עברי בעיר ירושלים 
שונים  מדורים  יכלול  בחירתם,  לפי  החניכים  לו  יעניקו  שמו  שאת  העיתון,  הנצורה. 

כגון:

לרעיונות ניתן להיעזר בסדרת "דברי הימים" 
חדשות העבר, ישראל אלדד.

את העיתון יהיה אפשר לקרוא במועדון או 
להוציא בדפוס.

דוגמאות לכותרות:

תקופת בית ראשון

הנביא ירמיהו נאסר

שני עדים לבגידת ירמיהו

צדקיהו פוסח על שתי הסעיפים

מי קונה אדמה בדרך לגלות?

כאן ועכשיו ראיון השבוע

מכתבים כתבת תחקיר
למערכת

מודעות 
דרושים
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תקופת בית שני

מדוע אנחנו ניגפנו? האחדות איחרה לבוא

בקכס – עוזרו הנאמן של טיטוס

פאר מקדשנו בעיניו של איש רומי

תיאור המצב בירושלים בעת המצור

ראיון עם רבן יוחנן בן זכאי

ראיון עם חייל רומאי שאינו מבין את "המשוגעים"

מה באמת קרה בבית שונאו של בר קמצא

מכתבו של תלמיד שהבריח את רבן יוחנן בן זכאי

4. פיצוחים
למדריכה: פיצוחים הוא משחק תחרותי בין שתי קבוצות. לפני הקבוצות ניצב בריסטול 

ועליו מצויירים 22 ריבועים.
בכל ריבוע נרשום אות אחרת במעורבב ובלא סדר.

שכל  כך  הנגדי,  לקצהו  הבריסטול  של  האחד  מקצהו  מסלול  "לכבוש"  המחרים  על 
הריבועים העוברים במסלול זה ישאו את צבע הקבוצה שלהם.

השמאלי,  לצידו  הבריסטול  של  הימני  מצדו  הגיעו  שכן  לקבוצה  ניצחון  מסלול  זהו 
ברצף.

אם  זו.  לאות  הקשורה  ההגדרה  את  שומעת  בלוח,  אות  בוחרת  בתורה  קבוצה  כל 
ידעה לפתור אותה )ההגדרה מגדירה מילה באותה אות שנבחרה(, קיבל אותו ריבוע 
נותר חסר צבע והתור עובר לקבוצה  ידעה, הריבוע  את צבעה של הקבוצה. אם לא 

השנייה.
הקבוצה ממשיכה להתקדם ולבחור אותיות וריבועים כל זמן שהיא יודעת. אם נכשלה 

פעם, התור עובר לקבוצה השנייה.

הגדרות:

כשהוא נכנס ממעטים בשמחה )אב( א. 
הימים הללו בין יז בתמוז לט באב )בין המצרים( ב. 

בר כוכבא וטרומפלדור למשל )גיבורים( ג. 
בנו יבוא ויגאלנו )דוד( ד. 

מקום המקדש )הר הבית( ה. 
קריאת צער )וי( ו. 

מקור לנבואה "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" )זכריה( ז. 
למה אנו נוהגים מקצת מנהגי אבלות? )חורבן( ח. 

יתוש קטן הציק לו שבע שנים )טיטוס( ט. 
ביקש עיר וחכמיה מהקיסר )יוחנן בן זכאי( י. 

כשייבנה המקדש הם ישובו לעבודתם )כהנים( כ. 
כשייבנה המקדש הם ישובו לשירם )לוויים( ל. 



33

אב
 -

וז 
מ

ת
ון 

לי
גי

איכה, רות, קוהלת, אסתר, שיר השירים )מגילות( מ. 
מחריב בית המקדש הראשון )נבוכדנאצר( נ. 

אחד משונאי ישראל ששם את ירושלים במצור וצבאיו הוכו בעיוורון )סנחריב( ס. 
התנא שאמר: "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" )עקיבא( ע. 

ארצו של כורש שהתיר לבנות את בית המקדש )פרס( פ. 
מילה נרדפת לסלע היא גם כינוי לקב"ה )צור( צ. 

בטלו עם חורבן בית המקדש )קורבנות( ק. 
האימפריה ששלטה על ישראל בימי בית שני )רומי( ר. 

סיבת חורבן בית המקדש השני )שנאת חינם( ש. 
ברכה שמברכים את ירושלים בעתיד )תבנה ותכונן במהרה בימינו( ת. 

)על פי "לקוממיות", מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו – סדנת נשים לפיתוח אמצעים חינוכיים, חברון(

5. בניית הכותל
היא  אבן  כל  "אבנים".  בעזרת  הכותל  את  במשותף  לבנות  היא  הפעילות  מטרת 
כרטיס שהמדריכה הכינה מראש ועליו כתובה מצווה )כגון: לימוד תורה, צדקה לעני, 

התחשבות בזולת, עזרה לחבר וכו'(.

כדוגמת  קצרים,  סיפורים  מכינה  המדריכה  המדריכה.  אצל  שמורים  הכרטיסים 
הסיפורים המובאים להלן. כל סיפור רומז לאחת המצוות שנרשמו בכרטיסים.

המצווה  כרטיס  את  לבחור  עליה  סיפור.  מהמדריכה  מקבלת  חניכים  קבוצת  כל 
שהוכן  בריסטול  על  "נתלה"  והכרטיס  נקודה  נרשמת  לרשותה  לסיפור.  המתאימה 
מראש על הקיר. כך הולך ונבנה במשותף כותל בית המקדש. הקבוצה המנצחת היא 

זו שצברה את מירב הנקודות.

דוגמאות לסיפורים:

אחיה  על  לשמור  ממנה  מבקשים  שכשהם  יודעת  היא  קשה.  עובדים  רות  של  הוריה 
יורם זה באמת חשוב להם. אבל רות אינה אוהבת לעשות את זה. היא שומרת על האח 
הקטן, אבל תמיד קורה שהם מסתכסכים. בעצם רות אוהבת את אחיה יורם אבל היא 
גם אוהבת להיפגש עם חברות אחר הצהריים. הפעם היא הסכימה לשמור על התינוק 

במקום לצאת עם החברות.

)יראת ההורים(

לרב העיר בריסק בא לפני פסח יהודי לשאול שאלה בהלכה: רבי, האם אפשר לצאת ידי 
חובת ארבע כוסות בחלב? הוציא הרב סכום כסף מארנקו ונתן לשואל. "קח לך לקנות 
יין" אבל נרתע האיש – "באתי לברר הלכה ולא לקבל צדקה" ענה הרב: "הכסף נתון לך 

כהלוואה ולא כנדבה, ולכשירחיב לך ה' תחזירה לי".

)צדקה לעני(

שנה רבי שמעון בר יוחאי: משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה. נטל אחד מהם מקדח 
והחל קודח תחתיו והתחיל לפרוץ פרצה בדופן הספינה הגובל בתאו. אמרו לו חבריו: מה 
אתה עושה? אמר להם: מה איכפת לכם לא תחתי )בתאי( אני קודח? אמרו לו: המים 

עולים ומציפים את הספינה...

)התחשבות באחרים(
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ב. קיץ – פעולות לקייטנות

1. משחק זיכרון
הכנה:

ציורים  הסירו תוויות המודבקות על קופסאות שימורים. על כל תווית מופיעים שני 
להסיר  גם  )אפשר  רבות  תוויות  לאסוף  השתדלו  בקופסה.  המצוי  המוצר  של  זהים 
תוויות של מוצר אחד מתוצרת שונה – במקרה זה הציורים אף הם שונים(. יש להקפיד 
שכל תווית תיגזר בקפידה לשני חלקים, כשעל כל חלק – ציור. את התוויות יש להדביק 

על הצד המצויר של קלפים ישנים.

המשחק:

נוסח א:

את הקלפים יש לטרוף ולהניח בשורות כשפניהם למטה.
המשתתפים ישבו סביב הקלפים. כל משתתף יהפוך קלף בתורו, ומיד אחרי כן 
יקח קלף שני, כשמטרתו למצוא את הקלף הזהה לזה שבידו. אם הצליח למצוא, 
ינהג  יניח את שניהם במקומם. חברו  יישאר זוג הקלפים בידיו, אם לא – 
כמוהו, וכך כל המשתתפים. לאחר סיבובים אחדים יזכרו המשתתפים היכן 
הונח קלף זה, או אחר, וייקל עליהם למצוא את בן הזוג של הקלף שבידם. מי 

שיצבור את מספר הזוגות הגדול ביותר ייחשב מנצח.

נוסח ב: 

יירשמו  הפתגם  או  האמרה  )חלקי  פתגם  או  אמרה  יישא  קלפים  זוג  כל 
מתחת לתמונה(. המשחק יקרא בקול את הכתוב על הקלף שהרים וינחש או 
ישלים מידיעה את חלקה החסר. רק אם הצליח – יותר לו לחפש את הקלף 

הזהה.
חדשות,  אמרות  להמציא  כדאי  ידועות,  אמרות  בהשלמת  קושי  שאין  מכיוון 
האופייניות לרוח הזמן ולרוח החברוה. במקרה כזה קשה לדרוש מהמשתתפים 
בסיבוב  רק  יידרש  ההשלמה  של  והתנאי  האמרות,  את  להשלים  מיד  שיידעו 

הרביעי.
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2. בעד ונגד
קראו את הכתבה הבאה המבוססת על אירוע אמיתי:

האם  ויכוח.  התעורר  באב  תשעה  ביום  הקיץ  למחנה  החניכים  יציאת  סביב 
יציאה למחנה מתאימה דווקא ביום זה, שבמשך דורות צוין כיום צום ואבל על 

החורבן?

אבל  כיום  באב  תשעה  בקיום  התומכת  זו   – המבט  מנקודות  אחת  את  אמצו 
לאומי, או זו הטוענת שזיכרון העבר אינו מתאים לתקופה של התחדשות. חשבו 
האם אתם מתנגדים ליציאה למחנה או מצדיקים אותה, וכתבו למערכת העיתון 

מכתב תגובה שבו תביעו את דעתכם.

  

אם לא תשמרו את  
העבר, כיצד תוכלו 
לפגוש אותי בשנית?

יהויכין

  

 
ואם היינו שוקעים רק בעבר 
אז לא הייתה קמה מדינה, 

ואני לא הייתי קיימת.

מור
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מתוך מפתחות לגלגל השנה - חגי ישראל מסורות וחידוש לכיתות ו'.
כל הזכויות שמורות לחל"ד מפעלים חינוכיים

מיינו את האמירות הבאות לאמירות הטוענות
 בעד ציון ימי האבל על חורבן ירושלים:

ההיסטוריה עלולה לחזור על 
עצמה ולכן צריך לזכור אותה 

כדי ללמוד את הלקח... השפה העברית, 
העבודה העברית, 
הלוחמים העברים, 

השדה הנחרש - הם 
התקופה שלנו, ואין 
"דור מחדש ויוצר אינו לנו צורך עוד באבל.

זורק אל גל האשפה 
את ירושת העבר" 

)יצחק כצנלסון,
עיתון דבר 1939(

אם נתמקד 
בעבר 

ובמסורת לא 
נצליח ליצור 

חיים חופשיים 
ומאושרים.

גם אם 
ירושלים 

פורחת יש 
לזכור את 

החורבן 
כמו שעלינו 
לזכור את 
השואה גם 

לאחר הקמת 
המדינה.

טעם  אין  לתקופתנו,  שייך  אינו  באב  תשעה  צום 
נבנית  עיננו  לנגד  כאשר  החורבן  על  להתאבל 

המדינה.

אם נכיר את מרכזיותה של ירושלים 
בעבר נוכל להבין מדוע היא חשובה 

גם היום.

כך קבעו חז"ל ואיננו 
רשאים לבטל את 

קביעתם.
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3. משפטו של רבן יוחנן בן-זכאי
חגי האזין בדריכות רבה למדריך המספר את סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי אבל 
זכאי  בן  יוחנן  יכול להיות שרבן  זה  "איך  לאחר שגמר את הסיפור הוא העיר: 
כמה  בגידה?"  מעשה  זה  הלא  הרומאים,  עם  והשלים  ירושלים  יהודי  את  עזב 
המדריך  ובכן,  צדיק".  איש  היה  הוא   – להיות  יכול  זה  "איך  בכעס:  ענו  חניכים 
הציע לחניכים לפתור את הדילמה ביניהם ולערוך משפט ציבורי על מעשיו של 

רבן יוחנן בן זכאי.

ננסה לראות מה יהיו התוצאות?

השאלה המרכזית במשפט הינה כיצד צריך לנהוג מנהיג הרואה את עמו הולך 
חלופה  ולהכין  הציבור  מן  לפרוש  עצמו  דעת  על  הוא  הרשאי  מוטעה,  בנתיב 
לדרך הקיימת? על המדריך לחלק את החניכים לקבוצות התומכות ושוללות 
את מעשיו של רבן יוחנן בן זכאי, ולמנות צוות שופטים ועדים שיעידו על מעשיו 

של רבן יוחנן בן זכאי.

חומר רקע שכדאי להכיר לפני התחלת המשפט

כדי להבין את מקומו ותפקידו ההיסטורי של רבן יוחנן בן זכאי צריך להאיר את 
הרקע לצמיחתו ולתפיסתו הריאל-פוליטית. תקופת המרד הגדול בשנת 73-66 
לספירה התאפיינה בכמה גורמים עיקריים: התחום האידיאולוגי – בלט מתח עצום 
בין ההשקפה היהודית בדבר בחירתו של עם ישראל וחזון עתידו לבין מציאות 
שלטונה של הקיסרות הרומית. מתח זה מצא את פורקנו בהתגברות התקוות 
המשיחיות ובצפייה לגאולה קרובה. התחום הלאומי – תופעות כמו חנייתו של 
גדוד רומי בירושלים, פיקוח על עבודת המקדש ושיטת מיסים מחמירה, פגעו 

קשות ברגשות היהודים ועוררו אותם למרד.

במרד אמנם השתתפו יהודים מכל הארץ, אך בלט חסרונה של הנהגה אחידה, 
של אישיות מרכזית המקובלת על כולם. מצב זה גרם לאיבה ולתחרות שהגיעו 

גם למפקדים הבכירים ולאנשי המלחמה.

גורמים אלה שיבשו לא במעט את מערכי המלחמה מצד היהודים. יש שהגיעו 
הדברים לשפיכות דמים הדדית.

גם בירושלים בתקופת המצור הוסיפו להילחם איש ברעהו, כדי שריפת מצבורי 
האוכל והעצים, ובדרך זו הקלו על מלאכתם של הרומאים.

התנועה הקנאית שהייתה סיעה פוליטית קטנה בעלת מוטיבציה משיחית, ניסתה 
במשך עשרות השנים האחרונות לקיום המקדש, למשוך את העם למרי כללי 
ברומאים ולא הצליחה. רק בשנת 66 לספירה הצליחו הקנאים להפוך את הקערה 
וחלק משכבת ההנהגה. הניצחון  כולל את המוני העם  ולסחוף למרד  פיה,  על 
המפתיע על חיל המשלוח הרומאי בפיקודו של צסטיוס גלוס, ליכד את העם 

והפנה רבים מהמהססים לנתיב הקרבות והדם.

המתונה,  מההנהגה  חלקים  חברו  שבה  קואליציה,  ממשלת  הוקמה  בירושלים 
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לרבות ראשי הכוהנים, שכבת החכמים, והקנאים המתונים.

כיום בראייה לאחור אפשר לקבוע שלקואליציה המתונה לא היה כל סיכוי להחזיק 
מעמד, ואך טבעי הוא שהמרד הונהג בידי הגורמים הקיצוניים והתוקפניים ביותר. 
ברומי  ראו  אלה  גם  אלה  לרומי.  באיבתם  מהקיצוניים  נפלו  לא  המתונים  גם 
ההבדל  ובעולם.  בארץ  שלטונה  ולמיגור  לחיסולה  ושאפו  הרשע  מלכות  את 
רבה טקטי. הקיצונים האמינו שימות המשיח  היה במידה  בין הסיעות השונות 
הגיעו והגואל עומד להגיע בקרוב, ולפיכך יש להתחיל בהשמדת הרשעים כבר 
עתה. המתונים היו פחות משיחיים. גם הם האמינו בבוא המשיח אך לא כהנחיה 
אופרטיבית. כול זמן שהרומאים לא חנו בסמוך לירושלים הושתקו המתונים, אך 
כאשר החלו הרומאים לצור על העיר, בשנת 70 לספירה, התחוללה התפכחות 

הדרגתית.

המסכימים למעשהו של רבן יוחנן בן זכאי
לא היו סיכויים לעמוד נגד המעצמה הגדולה של רומי.  .1

תמיד ראינו בהיסטוריה כאשר היהודים מאוחדים הם מנצחים אבל בעת החורבן הייתה שנאת   .2
חינם וגם איש נלחם באחיו בעבור פת לחם, לא היה סיכוי לנצח במצב כזה.

כדאי לצאת מירושלים כדי להציל את היהודים הנשארים, אחרת ְיַכּלּו הרומאים את הכול.   .3
מה יישאר מהעם ומהחכמים ומבתי המדרש ומלימוד תורה.

בגלל המצב החברתי, המוסרי והכלכלי בירושלים רבן יוחנן בן זכאי פנה לרומאים כדי לקבל   .4
את הזכות לחופש דתי ומקום לעסוק בתורה.

השוללים את מעשהו של רבן יוחנן בן זכאי
אסור לו למנהיג בעם לנטוש את אחיו. אולי הוא היה יכול להשפיע על הצדדים היריבים.  .1

נטישת ירושלים גרמה לירידת המוראל של אלה הנלחמים נגד האויב.  .2

מה יקרה לעם ללא הנהגה.  .3

פנייה לרומאים היא השפלה וביזיון – הפונה לרומאים הוא עריק ובוגד.  .4

אסור לנטוש את ירושלים השייכת לעם היהודי מימי קדם – "כי מציון תצא תורה ודבר ה'   .5
מירושלים".

אדם צריך לעשות את הישר, והקב"ה יעשה את הישר בעיניו.  .6

ניתן כמובן, להוסיף טיעונים שונים.

עדים

רבן יוחנן בן זכאי, ר' אליעזר תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שמעון בר גיורא – 
מנהיג הקנאים המסרב להיכנע לרומאים בכל מחיר.

ניתן להיעזר במסכת גיטין נה-נז, אגדות החורבן, ספר האגדה של ביאליק )אגדות החורבן(.
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ג. פרשיות השבוע בחודשי  תמוז - אב

פרשת קורח
"צפוי למזבח" – לאיזה מזבח? )רש"י(  .1

מזבח הזהב. א.  

מזבח הנחושת. ב. 

חלקו במזבח הנחושת וחלקו במזבח הזהב. ג.  

מדובר בשולחן – שהשולחן הוא כמו מזבח כדאיתא בחז"ל. "שולחן  ד. 
דומה למזבח..."

"ואני הנה נתתי" – מהן 24 מתנות כהונה? )שפתי חכמים(  .2

עשר במקדש – 1( חטאת בהמה 2( חטאת עוף 3( אשם ודאי 4( אשם  א. 
תלוי 5( זבחי שלמי ציבור 6( לוג שמן של מצורע 7( שתי הלחם 8( 

לחם הפנים 9( שיירי מנחות 10( מנחות העומר.

ארבע בירושלים – 11( בכור 12( ביכורים 13( המורם מתודה ואיל נזיר    
)וחזה ושוק בכלל( 14( עורות קודשים.

עשר בגבולים – 15( תרומה 16( תרומת מעשר 17( חלה 18( ראשית    
וקיבה 20( פדיון הבן 21( פטר חמור 22( שדה  ֶלָחַיִים  הגז 19( זרוע 

החרם 23( שדה אחוזה 24( גזל נכרי

כתשובה 1 אלא שבמקום גזל הנכרי צריך להיות גזל הגר. ב. 

"כחזה התנופה וכשוק הימין" לכמה ימים נאכל בכור בהמה? )רש"י(  .3

ליום ולילה א. 

לשני לילות ויום אחד כשלמים ב.  

לשני ימים ולילה כשלמים ג.  

לילה אחד עד חצות כפסח. ד. 

בביזה  נטל אלעזר הכהן  והרי   – בביזה  יהיה" כתב רש"י אף  לא  "וחלק   .4
במלחמת מדין? )שפתי חכמים(

במלחמת מדין הוראת שעה הייתה. א. 

במלחמת מדין לקח אלעזר מביזת נפש חיה וזה מותר. ב.  

דווקא בארץ ישראל לא יטלו בביזה. ג.  

מדוע עשו את המחתות ציפוי למזבח )רש"י(  .5

שהיה חסר למזבח נחושת והשלימו את החסר. א. 

שיהיה לנו למזבח. ב. 

שיהיה לזכרון לבני ישראל שלא יבואו לחלוק על הכהונה. ג.  
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ללמד מסירות נפש, אם אלו מסרו נפשם על לא כלום אנחנו על אחת  ד. 
כמה וכמה.

היכן הונח מטה אהרון לאחר שפרח ומדוע? )פשטות הכתוב(.  .6

אהרון ְלָקחֹו כמו כל הנשיאים ֶשֵיְדעּו בני ישראל שהוא שנבחר. א. 

בלשכת הגזית לאות שנבחר אהרון. ב. 

לפני העדות לזכרון שנבחר אהרון לכהונה. ג.  

על שער ניקנור ד. 

פרשת חקת
"אדומה תמימה" – כתב רש"י שאם יש בה שתי שערות שחורות פסולה.   .1

מדוע דווקא שתיים ולא אחת? )שפתי חכמים המלא תירוץ הרא"ם(.

אדומה – אחת, תמימה – שתיים. א.  

אחת אינה ניכרת אבל שתיים כבר ניכרות. ב. 

שתי שערות הלכה למשה מסיני. ג.  

שלא כתוב תמה אלא תמימה בשתי מ"מים. ד. 

"וכל כלי פתוח" – מה דינו של כלי חרס סגור היטב בצמיד פתיל שהיה   .2
באוהל שהמת בתוכו ומדוע? )רש"י(

נטמא – שהרי באוהל המת הוא וצריך ֲהָזַאת שלישי ושביעי. א.  

טהור – שהרי כלי חרס אינו מטמא מגבו. ב. 

צריך שבירה שהרי אין לו תקנה. ג.  

"למשמרת" – כנגד מה? )מדרש אגדה ברש"י(  .3

כנגד משמרת וסייגים שיש לעשות לעבודה זרה. א.  

כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות. ב.  

ישראל  שעשו  עגלים  שלושה  כנגד  מקומות  בשלושה  שמור  ג. האפר 
)שניים שעשה ירבעם(.

מלאכים  משמרות  שלוש  כנגד  מקומות  בשלושה  שמור  האפר  ד. 
האומרים שירה.

"ונשקפה" – היכן נגנזה בארה של מרים? )ברש"י(  .4

בים המלח. א.  

בימה של טבריה. ב. 

בים התיכון. ג.  

באוקינוס. ד. 
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"וינשכו את העם" – מדוע לקו העם דווקא בנחשים?   .5

יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה וייפרע ממוצאי דיבה. א.  

יבוא נחש שהולך על גחונו וייפרע מהנישאים על כנפי נשרים. ב. 

וייפרע מכפויי טובה  יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד  ג.  
שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים.

תשובות א ו-ג נכונות. ד. 

בארצו?  ישראל  בני  שיעברו  סיחון  נתן  לא  מדוע   – סיחון"  נתן  "ולא   .6
)רש"י(

פחד מבני ישראל שילחמו בו בארצו. א.  

לא יכל לארחם כראוי לכן העדיף שלא יעברו. ב. 

שהיה שומר של מלכי כנען. ג.  

דרש ממון רב ולא הגיעו לעמק השווה. ד. 

פרשת בלק
 – ברכה  סימן  בו  אין  כל מה שהשור מלחך  רש"י  כתב   – ְלחְֹך השור"  "כִּ  .1

מדוע? )שפתי חכמים(

כיון שממלאו ברוק כדאיתא בשבת פרק כ. א.  

לפי שעוקר את הכול מן השורש. ב. 

כיון שהשור אותיות רשו דהיינו עניות. ג.  

"לא תלך עמהם" – לאיזו בקשה או שאלה של בלעם השיב אלוהים "כי   .2
ברוך הוא" )רש"י(.

שרצה לקללם. א.  

שרצה לברכם. ב. 

שאל אם ישנה עוד אומה שמבורכת כמו ישראל והושב לו "כי ברוך  ג.  
הוא" רק ישראל.

שאל מדוע אי אפשר לנצח את ישראל. ד. 

"גם אתם" – פיו הכשילו על מי פרש רש"י פירוש דומה )פרק טז: יב(.  .3

על גליית הפלישתי. א.  

על סנחריב. ב. 

על דתן ואבירם. ג.  

על נבוכדנצר. ד. 
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"לשטן לו" – איזה מלאך נשלח לבלעם ומדוע? )ברש"י(   .4

מלאך גבורה למנעו שלא יחטא. א.  

מלאך רחמים לסייעו. ב. 

מלאך רחמים למנעו שלא יחטא. ג.  

מלאך גבורה לסייעו. ד. 

"מה טובו אוהליך" – מדוע? )רש"י(   .5

על שראה לומדי תורה. א.  

על הנשים הצדקניות שבכל דור. ב. 

אלו הגלויות שבכל מקום שגלו שכינה איתם. ג.  

על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. ד. 

"והמה בוכים" –  מדוע בכו עדת בני ישראל?  .6

בכו על המון ישראל שעוברים עבירות. א.  

כיון שנזכרו בהלכה שלפיה זמרי חייב מיתה ולא ידעו מה לעשות. ב. 

כיון שנתעלמה הלכה ממשה. ג.  

לעשות  כיצד  ידע  ולא  מיתה  חייב  בהלכה שזמרי  כיון שנזכר משה  ד. 
זאת.

פרשת פנחס
"פנחס בן אלעזר" – מדוע יחס הכתוב את פנחס אחר אהרון? )רש"י(  .1

ללמדך מה אהרון עצר מגפה אף פנחס כן. א.  

מה אהרון נתכהן הוא וזרעו אף פנחס כן. ב. 

לפי שהיו השבטים מבזים אותו. ג.  

ללמדך שאף על פי שפנחס היה אוהב שלום ורודף שלום כאהרון בכל  ד. 
זאת קינא לה' והרג.

ַהּצָֹתם" כתב  "אשר ִהּצּו" – מדוע כתב רש"י כאן "את ישראל" ובפירוש "בְּ  .2
"את העם"? )שפתי חכמים(

שבתחילה היו כשרים וקוראם ישראל ואחר כך שסרחו קוראם העם. א.  

לומר  יכול  יהיה  שונות  במילות  העניין  שיכפול  תמיד  הלשון  דרך  ב. 
ההיפך.

שבתחילה אצל משה קוראם ישראל מספק שמא כוונתם לטובה אבל  ג.  
אצל ה' התחברה כוונתם וקוראם העם.
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"לישוב" – מתי נתקיימה נבואת רחל כולה על בנימין, שקראה לו בלידתו   .3
בן-אוני – בן צערי?

בפילגש בגבעה. א. 

במלחמת לוי, כשעם ישראל חזרו לאחוריהם וחסרו חמש משפחות  ב. 
מבנימין.

כשמת שאול המלך. ג.  

כשנחרב המקדש שהיה גם בתחומו של בנימין. ד. 

"ובאלה" – האם גזירת המרגלים נגזרה גם על הנשים ומדוע? )רש"י(  .4

על כולם הייתה הגזירה שהרי בוודאי היו גם בין הגברים מעט צדיקים  א.  
שלא הסכימו לדעתם של עשרת המרגלים ובכל זאת היו בגזירה.

לא הייתה על הנשים שהיו מחבבות את הארץ. ב. 

חלק  ברצותן  צלפחד  בנות  טענת  הייתה  מה   – אבינו"  שם  יגרע  "למה   .5
אביהן, שהרי לא היה לו בן?

טענו שהן עומדות במקום בן, ואם אין הן חשובות זרע צריכה אימן  א. 
להתייבם.

טענו שיוסף קיבל חלק נוסף בארץ מיעקב ולהן מגיע אותו חלק. ב. 

חלק  להן  מגיע  ולכן  התורה  חומשי  חמישה  כנגד  חמש  שהן  טענו  ג.  
בארץ.

"ויקרב משה את משפטן" – נתעלמה ממנו הלכה, מדוע? )רש"י(  .6

שנטל עטרה לעצמו במה שאמר "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון  א. 
אלי".

שנתאווה הקב"ה לדבר עם משה. ב. 

תשובות א ו-ב נכונות. ג.  

פרשת מטות-מסעי
"וימסרו" – כיצד ידענו שבחן של רועי ישראל שהם חביבין על ישראל?   .1

)רש"י(

שכלל ישראל בכו על אהרון. א.  

משידעו שמיתת משה תלויה במלחמת מדיין לא רצו להיפקד לצבא  ב. 
וללחום במדיין.

שחיכו למרים שבעה ימים. ג.  

מעמרם שהחזיר את יוכבד, וכל ישראל עשו כמותו. ד. 
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"חמשת מלכי מדיין" – מה עשה בלעם במדיין שהרגוהו שם ? )רש"י(  .2 

קיבל עליו להיות מדייני והלך להתגייר. א.  

הלך לקלל שוב את ישראל. ב. 

הלך ליטול שכר 24,000 איש מישראל שנהרגו בעצתו. ג.  

טעה בדרך והאתון הובילה אותו למדיין. ד. 

"וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים" – כלי מתכת שתשמישו בצונן,   .3
כיצד מכשירו"?

מגעילו ברותחין ומטבילו ודיו. א.  

מלבנו באור  ודיו. ב. 

מטבילו ודיו. ג.  

אין לו תקנה אלא בשבירה. ד. 

איזו כמות קיבלו הלוויים מן הצאן )יש לחשב(?  .4

.337.5 א.  

.6750 ב. 

.6700 ג.  

.5760 ד. 

מדוע רצו בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי לפי פשטות העניין?  .5

רצו לשמור על עם ישראל מפני האויב. א.  

שהיה להם מקנה רב והמקום מקום מקנה. ב. 

שתהא להם אפשרות בבין הזמנים לשוט בנהר. ג.  

כדי לחלק את ארץ-ישראל בגורל. ב. 

בו  – איזה שיעור יש לכלי ברזל שיתחייב  "ואם בכלי ברזל הכהו"   .6
ההורג? )רש"י(

כאצבע קטנה. א.  

אין לו שיעור. ב. 

כגודל של אדם בינוני. ג.  

כגודל ראשו של תינוק. ד. 
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פרשת דברים
סמוך  אלא  האדם  את  מוכיחין  אין  רש"י:  כתב   – שנה"  בארבעים  "ויהי   .1
למיתה כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו, והרי כתוב הוכח תוכיח את 

עמיתך ואפילו מאה פעמים? )שפתי חכמים המלא(.

בשעת  ומוכיח  חוזר  יהא  ושלא  מעשה  בשעת  שלא  תוכיח  הוכח  א.  
מעשה.

הוכח תוכיח לקטנים ושלא יהא חוזר ומוכיח לגדולים. ב. 

הוכח תוכיח לישראל ושלא יהא חוזר ומוכיח לעבדים. ג.  

הוכח תוכיח הוא בשעת מעשה ושלא יהא חוזר ומוכיחו שלא בשעת  ד. 
מעשה רק שעשה כבר המעשה.

"באר את התורה" – כיצד? )רש"י(   .2

לפרטי פרטים. א.  

ּה בשבעים לשון. ְרשָׁ פֵּ ב. 

לגדולים והגדולים לקטנים. ג.  

ואפילו למלאכים. ד. 

"עד הנהר הגדול" – מה פירוש קרב לגבי דהינא ואידהן? )שפתי חכמים(   .3

קרב לגבי משוח בשמן וכך תהיה משוח בנגיעתך. א.  

הנכנס בחנות בשמים קולט מריחה. ב. 

הנכנס לבורסקי קולט מריחו. ג.  

קרב לגבי הצדיק ותלמיד מדרכיו. ד. 

"המדבר הגדול והנורא" – שהיו בו נחשים כקורות ועקרבים כקשתות, והרי   .4
)שפתי  לירוא?  להם  היה  וממה  והעקרבים  הנחשים  כל  הורג  היה  הענן 

חכמים המלא(

הענן השאיר חלק קטן שיראו את גודל הנס. א.  

הענן היה מחליש אותם שלא יזיקו ובכל זאת היו יראים מהם. ב. 

הנחשים והעקרבים היו מתים ובכל זאת היו יראים מהם. ג.  

"בשנאת ה' אותנו" – מדוע חשבו בני ישראל שהוצאתם ממצריים הייתה   .5
משנאת ה' אותם? )רש"י(

שהיה לה' לתת להם את מצרים שנילוס עולה ומשקה אותה מאשר  א.  
ארץ ישראל הצריכה גשמים.

שהיו צריכים לקבל את רומי ששם כל העושר והזהב ולא להוציאם  ב. 
ממצרים לארץ-ישראל.
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"מכנרת" – בנחלתו של מי היה הירדן?  )רש"י(  .6

בנחלת בני יהודה. א.  

הירדן היה הגבול בין עשרת השבטים לשניים וחצי השבטים. ב. 

בנחלת עשרת השבטים. ג.  

בנחלת גד. ד. 

פרשת ואתחנן
"לאמר" – באלו שלושה מקומות אמר משה לפני המקום איני מניחך וכו'?   .1

)שפתי חכמים המלא(

לגבי מרים  ב. שיעבור את הירדן ג. במלחמת עוג. א.  

לגבי מרים ב. שירשו בניו גדולתו ג. שיעבור את הירדן. ב. 

"אתה החלות להראות" – ממי למד משה שאף על פי שנגזרה גזירה לא   .2
ימנע עצמו מתפילה? )רש"י(

מיעקב.   א.  

מאברהם  ב.  

מה'  ג.  

מדוד. ד.  

"ונושנתם" – איזו צדקה עשה עמנו ה'? )רש"י(  .3

הזהיר אותנו בעדים לבל יעבדו עבודה זרה. א.  

נתן לנו את התורה. ב. 

נתן לנו את ארץ-ישראל. ג.  

הגלה אותנו שנתיים לפני הזמן. ד. 

"בכל לבבך" – כתב רש"י בשני יצריך, כיצד נלמד? )שפתי חכמים(  .4

שכתוב "בכל" כל מה שיש לך. א.  

שכתוב לבבך בשני ביתין והיה צריך לכתוב ליבך. ב. 

הסברה נותנת שצריך לעבוד את הבורא בכל מה שנותן לך. ג.  

"ולא תחנם" – איזה שני פירושים מביא? )רש"י(  .5

אסור לומר כמה נאה גוי זה, אסור ללמד גוי תורה. א.  

אסור לומר כמה נאה גוי זה, אסור להחזיר אבידתו של גוי. ג.  

ד.  אסור למכור קרקע לגוי בארץ-ישראל, אסור ללמד לגוי תורה.
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"כי יסיר את בנך" – גויה שנישאה לישראל וילדה בן, למי מתייחס הבן?   .6

אחר האם והוא גוי. א.  

אחר האב והוא יהודי גמור. ב. 

בן זה נחשב כעבד וחייב במצוות שהאישה חייבת. ג.  

 

פרשת עקב
מהיכן למדנו שהמתחיל במצווה יגמור אותה? )רש"י(  .1

שכתוב "את כל הדרך" – שיעשה את הכל. א.  

שכתוב "כל המצווה" שיעשה את כולה. ב. 

הציווי  ימשיך  שלא  מדוע  במצווה  שיתחיל  ציווי  יש  אם   – מסברה  ג.  
ויגמרנה.

שכתוב "לעשות" – שתהיה עשייה שלימה. ד. 

"שמלתך לא בלתה" – מה מיוחד בחומט )חילזון(? )רש"י(  .2

כשמת נוצר ממנו שד קטן. א.  

נרתיקו גדל עימו. ב. 

לפעמים אורכו מגיע ל-12.3 מטר. ג.  

יוצרים מזנבו בושם ריחני. ד. 

לחזור שמונה מסעות לאחור?  לישראל  גרם  – מה  נסעו"  ישראל  "ובני   .3
)רש"י(

כשמתה מרים נסתלקה הבאר וחזרו לאחוריהם. א.  

חטא המרגלים שרצו לחזור למצרים. ב. 

להטעות את המצרים. ג.  

וחזרו  עמלק  ממלחמת  ופחדו  הכבוד  ענני  ונסתלקו  אהרון  מת  ד. 
לאחוריהם.

"על כן" – מדוע לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו? )רש"י(  .4

שהייתה להם אמונה מושלמת וביטחון שיספק להם ה' כל צורכם. א.  

לפי שהובדלו לעבודת מזבח ואינם פנויים לחרוש ולזרוע. ב. 

לא רצו ליהנות מעולם הזה. ג.  

"ארץ הרים ּוְבָקעֹת" – מדוע משובח ההר מן המישור? )רש"י(  .5

שיכולים להשליך אבנים וחיצים על האויב בלא מאמץ. א.  

כשהגשמים מרובים אין שטפונות שהכול יורד למטה. ב. 
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שבהר אפשר לזרוע פי חמשה מהמישור. ג.  

כשעולים צריך להתאמץ וכך שומרים על גוף בריא. ד. 

"לדבר בם" – מאימתי מלמדין הבן תורה?   .6

מגיל חינוך. א.  

מגיל בר-מצווה. ב. 

מיום שנולד. ג.  

משעה שהבן יודע לדבר. ד. 

www.halacha.area.co.il  "באדיבות "שערי ציון
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

הקיץ מגיע – בכל שבוע זמני כניסת השבת ויציאתה משתנים – כדאי להכין:

1. שעון המראה זמני כניסת ויציאתה של השבת
לתלייה בכיתה, במתנ"ס, בכניסה לבית הכנסת וכו'. 

החומרים והכלים

קרטון עטוף או צבוע לבן

תקליטור ישן

קרטון שחור למחוגים

סיכה מתפצלת

לורד על בסיס ספירט )לא נמחק על תקליטור(

סרט או חוט לתליית השעון

ההכנה

להכין עיגול בפרופורציה מתאימה לתקליטור. � 

להדביק על הקרטון את התקליטור ומסמנים את מספרי השעון על התקליטור  � 
בעזרת הלורד. למשקיענים אפשר לגזור ולהדביק מספרים.

מכינים מהבריסטול השחור מחוגים ומחוררים חור בקצה המחוג ומחברים אותו  � 
לתקליטור בעזרת סיכה מתפצלת והמחוגים מסתובבים.

מקשטים את הבריסטול הלבן. צריך לכתוב עליו: זמני כניסת השבת ויציאותיה.  � 
בכל שבוע אפשר לכוון את השעון לפי הזמן המתאים.

12

12

6

6

9

9

3

3
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הערה: כדאי להכין את המספרים ברורים עם רווחים מתאימים שאפשר לכוון במדויק, 
גם חצאי שעות ורבעי שעות: 5:30, 5:15.

אפשר להכין לידו לוח עם שם פרשת השבוע.

יש לחורר חריצים על לוח מבריסטול – משני צידיו ולהשחיל בריסטול נוסף פנימה עם 
שם הפרשה. בכל שבוע מחיליפים את הרצועה הפנימית.

2.  רעיונות לסיום שנת הלימודים
הזדמנות להכיר תודה למחנך שלנו

עם סיום שנת הלימודים התלמידים נוהגים לתת למורה/לגננת/למדריך שי צנוע להכרת 
הטוב שנתנו לו מחנכיו במהלך השנה. ראוי שהשי יהיה מעשה ידי התלמידים.

12

6

9 3

לוח פרשת השבוע

זמני כניסת ויציאת השבת



52

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

פשוט וקל וכל אחד יכול 

מי מאתנו לא שותה פחית קטנה של קולה.

הבה ניקח את הפחית אחרי השתייה – לא נזרוק אותה – אלא נמלא אותה חצי באדמה 
– לקמט אותה מעט, ובתוך החור של השתייה נשתול  ואז נקפוץ עליה, נדרוך עליה 

שתיל קטן של פרח למחנך האהוב.

אפשר לצבוע את הפחית בצבע שמן

אפשרי להכין תחתית ולכתוב עליה – למורה היקר...

כמובן אפשר לצרף כרטיס ברכה יפה.

3.  מיכל לאכסון 
מה לאכסן? כמעט כל דבר שתרצו תוכלו לאכסן בו.

מה בסה"כ צריך?

2 בקבוקי שתייה קלה 

רוכסן בקוטר בקבוק

דבק מגע או דבק חם

סכין חיתוך או מספריים

פלטה חמה 

הכנה

חותכים את הבקבוק בגודל הרצוי )תלוי מה רוצים לאכסן(. � 

מחממים את הפלטה וממיסים מעט את החלק החד שחתכנו )שלא יהיה חד(. � 

מדביקים בדבק מגע או חם את החלק האחד של הרוכסן על צד אחד הפנימי.  � 
נותנים להתייבש מספר דקות ולאחר מכן מדביקים את המכסה לצד השני של 

הרוכסן ומייבשים.

אם רוצים לאכסן משהו ארוך כמו איטריות, ספגטי – חותכים יותר ארוך. � 

אפשר לאכסן כפתורים, סיכות, נעצים, תכשיטים וכו'. � 

אפשר לאכסן: אוכל – איטריות, אורז, קטניות למיניהם וכו'.

גם נוזלים: צד אחד ארוך, צד שני קצר

כל מיני אוספים שלנו

הערה: כדאי להעביר על הפלטה )כדי שהקצוות לא יהיו חדים( בקלות ובמהירות כמה 
שניות.



53

אב
 -

וז 
מ

ת
ון 

לי
גי

4.  כסא/שרפרף לשבת בגינה בקיץ 
החומרים

בקבוקי פלסטיק )שתייה קלה( 10-7

קרטון מארגז – רצוי עבה

דבק מגע

חוט קשירה

שאריות בד אפשרי מבגד בלוי

ספוג בעובי 2-1 ס"מ בקוטר מספר הבקבוקים.

הכנה

מעמידים בקבוק אחד באמצע כאשר ראשו כלפי מטה � 

מעמידים בקבוקי פלסטיק סביבו להדביק אותם בדבק מגע, מעט דבק בצדדים. � 

� 

ולאחד  לחזק  רצוי  באמצע.  בחוט  אותם  לקשור  בסיום  � 
אותם בקשירה נוספת.

וכן ספוג. להדביק את  לגזור קרטון בקוטר כל הבקבוקים  � 
הקרטון ואת הספוג מעל הבקבוקים לריפוד.

כל  את  לכסות  חייב  לא  הכל,  מעל  הבד  את  להניח  � 
הבקבוקים עד הסוף, ומקבלים כיסא חזק מאסיבי לישיבה 

בגינה ואפילו לקבל אורחים.
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אפשר להכין כמה כיסאות ואחד עם יותר בקבוקים לכסות בבד שישמש כשולחן, ויש 
פינת ישיבה במתנ"ס, בגן, בגינה ובכל מקום.

5.  שבת אחים גם יחד

)מנורת חברי הכיתה( 

קישוט החדר לקראת סיום שנת הלימודים באהילים עם שמות הילדים.

כל חניך מקבל כוס חד-פעמית שקופה,מקשט אותה מבחוץ, ובפנים מדביק או את 
שמו או את תמונתו.

מנפחים בלון )מסוג טוב שלא מתפוצץ אחרי נגיעה קטנה(.

מנפחים את הבלון בגודל האהיל הרצוי.

מדביקים את כל הכוסות בעזרת דבק מגע.

בצורה  הבלון  על  מדביקים  הכוסות  תחתית  ואת  מגע  בדבק  הבלון  כל  את  מורחים 
הרצויה, כאשר הכוס פתוחה כלפי חוץ והתחתית מודבקת לבלון. במקום האהיל כך 

כל ילד רואה את שמו/תמונתו מתנוססת בחדר.

אפשר להכין כמה כאלה בחדר אחד, עם שמות/תמונות של הורי הילדים או סבתות 
וכו'.
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 חומר עזר

חומר אור-קולי
באמצעות   DVDה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

דיסק און-קי.   

פרטים בטל' 02-5601303/2.

 

ימי בין המצרים
תוכניות DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

את  מתארים  ארכיאולוגים   -  5315  - ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   – ירושלים   – עדות 
ארכיאולוגיים  מימצאים  בעזרת  שני,  ובית  ראשון  בית  מימי  ירושלים  של  תולדותיה 

ותוך סיור באתרי העיר.

ובר-קמצא  ביניים( 5384, 5397( על קמצא  וחטיבת  )יסודי   – ובר-קמצא  על קמצא 
חרבה ירושלים, על פי מסכת גיטין נה )סרט מצויר(.

תן לי את יבנה – )יסודי( )כ.ר(, 5164 -  דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ופעילותו בירושלים 
הנתונה במצור )מסידרת "קשת וענן"(.

איכה – )מבוגרים( - 5397 - ירושלים שלפני החורבן, ביופיה ובתפארתה, כפי שהיא 
מתגלה מהמימצאים ומהשרידים הארכיאולוגיים. ארכיאולוגים מתארים את התרבות 
החומרית, את מיבנה העיר לחלקיה ואת אורח החיים בה. הרב ישעיהו הדרי מבאר את 
משמעות החורבן והאבל, כפי שזה מתבטא בביטוי "איכה" ובמגילה. כמו כן מתואר 

הרקע הגיאופוליטי של כיבוש ארץ-ישראל, המצור על העיר, דרך כיבושה וחורבנה.

שבעים פנים - מבוגרים - 5397 - ירון לונדון משוחח עם הרב הראשי לישראל, הרב 
ישראל מאיר לאו על הרקע והסיבות לחורבן הבית. הרב לאו מבאר את עניין שנאת 
חינם, משבר המנהיגות בזמן החורבן, על-פי המקורות והאגדות. כמו כן הוא עומד על 

הקשר בין חורבן ובניין, גלות וגאולה, סבל ונחמה.

ניגון לירושלים – )על-יסודי( - 5397 - אברהם בורג משוחח עם ילדים על החורבן ועל 
ועל החורבן  ירושלים  לימינו. בתוכנית משולבות אגדות על  תשעה באב ומשמעותו 

ושירי מקהלה.

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

ירושלים מימי האבות ועד  -  סיפורה של  – 5455)ר(  – )חטיבת ביניים(  לך ירושלים 
ימינו. הסרט דובר רוסית ללא תרגום.

הכותל  סביב  וחוויות  זכרונות  אישים,  סיפורים,   –  608  – יסודי(  )על   – שבלב  הכותל 
המערבי )בזמן המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ"ח ולאחר מכן(.
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רחל אמנו -  5199, 5221, 5202 - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה )מסידרת  
"קשת וענן"(.

רבן יוחנן בן זכאי – )לעולים( – 5193)ר( - סיפור חייו של רבן יוחנן בן זכאי, דובר רוסית 
עם תרגום )גשר(.

רבי עקיבא – )לעולים( – 5193 - סיפור חייו של רבי עקיבא. דובר רוסית עם תרגום.

המרד הגדול – )חטיבת ביניים ועל-יסודי( – 5334 - הסרט מתאר בצורה מקיפה את 
התחולל  שבהם  במקומות  צולם  הסרט  באב.  בתשעה  הבית  לחורבן  שקדם  המרד 

המרד – בגליל, בגולן ובירושלים.

עשרה בטבת 

תמרורים - 5397 - תוכנית לתשעה באב. תשעה באב הוא יום הזיכרון לחורבן ירושלם 
וגלות העם מארצו, ולשאר האסונות הלאומיים שקרו בתאריך זה. בתוכנית צילומים 
יד מקהילות יהודיות עתיקות. חוקרים  מאמירת קינות בבתי כנסת בירושלים וכתבי 

מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

תכלת קטורת כלי המקדש מכון פוע"ה - 5042.

מאחורי הכותל - הדגמת עבודת בית המקדש - 5033.

ירושלים אור ואבן - אדריכלות ואמנות בירושלים - 5003.

ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

  http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit / mekorot
nose / moadim / beinhametzarim.htm
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פתרון לתשבץ הכותל המערבי

במאוזן:

1( איכה; 4( שבת חזון; 11( וי; 13( הכותל המערבי; 16( רש; 18( שן; 19( קו; 20( וי; 21( 
רשם; 23( חו; 25( מימד; 27( ימי; 28( הדף; 30( נחם; 33( שה; 34( ותחזינה עינינו; 35( 
תשע; 36( רנה; 37( יק; 39( עב; 41( מהנה; 44( הרי; 45( נר; 46( עמ; 48( זר; 49( חש; 

50( לחן; 51( אלה אני בוכיה; 55( תחום; 569 שבת נחמו; 57( עת.

במאונך:

1( אורחה; 2( כה; 3( הכשה; 4( שת; 5( בלק; 6( תהום; 7( חם; 8( זעום; 9( וריד; 10( נב; 
12( ירמיה; 14( ון; 15( ירי; 17( שוד ושבר; 22( שמש וירח; 24( תחינה; 26( ישעיה; 29( 
פתע; 30( נזר; 31( מנה; 32( חיל; 35( תענית; 38( קינות; 40( נעלם; 41( מרית; 42( 

ניחוח; 43( השכם; 44( הלה; 47( מה; 48( זנב; 51( אוי; 52( אש; 53( בן; יו.
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פתרונות לפרשיות החודש

פרשת קרח

1 – ב

2 – ב

3 – ג

4 – ג

5 – ג

6 – ג

פרשת חוקת

1 – ג

2 – ב

3 – ב

4 – ב

5 – ד

6 – ג

פרשת בלק

1 – ב

2 – ב

3 – ג

4 – ג

5 – ד

6 – ג

פרשת פנחס

1 – ג

2 – א

3 – א

4 – ב

5 – א

6 – א
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פרשת מטות-מסעי

1 – ב

2 – ג

3 – א

4 – ב

5 – ב

6 – ב

פרשת דברים

1 – ד

2 – ב

3 – א

4 – ג

5 – ו

6 – ד

פרשת ואתחנן

1 - ב

2 – ג

3 – ד

4 – ב

5 – א

6 – א

פרשת עקב

1 – ב

2 – ב

3 – ד

4 – ב

5 – ג

6 – ד



60

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ
מערכת "מדי חודש בחודשו" מאחלת לכם

חופש נעים


