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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר - ניסן

 )אירועים ואתרים(

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

למנייןהחודשים מחודש ניסן.

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

שהשמחה טבועה בו יותר מאשר אדר.

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

אותיות שווה גד - שהוא לשון מזל טוב.

)על פי אסתר וסרלאוף(

אירועים 
א באדר - בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים על השקלים. 

פעם  ניתנה  השקלים  תרומת 
את  לתחזק  ונועדה  בשנה  אחת 
העם  את  ולפקוד  המקדש  בית 
השקל  מחצית  ספירת  ידי  על 

שנתן כל אחד ואחד.

השקל  מחצית  לתת  החובה 
בעם  האחדות  את  מדגישה 
השקל  מחצית  במצוות  ישראל. 
כל  של  שעבודתו  הוראה  ישנה 
צריכה  מישראל  ואחד  אחד 
ענייניו  שכל  הכרה  מתוך  להיות 
להגיע  ובכדי  השקל  מחצית  הם 
לכך עליו לשתף פעולה עם יהודי 
שלימותו,  מתבטאת  ובכך  נוסף, 
שמשניהם יחד נעשה שקל שלם.
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א באדר )ב( תדס"ח( )2008( - חמש שנים לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז 
הרב", בו נרצחו שמונה תלמידים על קדושת השם. 

להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון באינטרנט.
"שמונה  הספר  לאור  ויצא   www.yashlatz.com/memorial כתובתו 
נסיכי אדם" ובו מאמרים תורניים, הספדים ותיאור דמותם של הקדושים.

ג באדר תשמ”ז )1987( - יהונתן )ג’ונתן( פולארד נידון בארה”ב למאסר 
עולם באשמת ריגול למען ישראל.

יהונתן פולארד, הוא יהודי אמריקני שעבד כאנליסט בשירות המודיעין 
ה-80  שנות  באמצע  האמריקני.  הים  חיל  של 
שגורמים  פולארד  גילה   ,)1984-1983 )בשנים 
בארה"ב  הלאומי  הביטחון  במערך  מסויימים 
של  לביטחונה  החיוני  מידע  במכוון  מונעים 

ישראל.

שתי  בין  מ-1983  ההבנות  למיזכר  בהתאם 
המדינות, ישראל הייתה זכאית מבחינה חוקית 
למידע חיוני זה. במידע שנמנע מישראל נכללו 
והכימית  יכולות הלחימה הגרעינית, הביולוגית 
של סוריה, עיראק, לוב ואיראן, שפותחו במטרה 
לשמש כנגד ישראל, וכן מידע על פיתוח טילים 

באליסטיים על ידי מדינות אלה ועל מיתקפות טרור המתוכננות כנגד 
מטרות ישראליות אזרחיות.

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

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

ויקר הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

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

רחב ומגוון להירתם לפעילות למען שחרורו של יהונתן.

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

קראו לשחרורו של יהונתן".

.www.freepollard.org לפרטים נוספים ראה באתר
www.facebook.com/freepollardnow :דף הפייסבוק למען פולארד בעברית
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ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.
עדות  ברוב  נתקבל  משה  עם  אמת  של  חסד  הקב"ה  שעשה  זה  יום 
באדר  בז'  האמת.  של  החסד  גומלי  קדישא",  "החברה  כיום  ישראל 
מן המתים  לבקש מחילה  לבתי העלמין  ולצאת  להתענות  הם  נוהגים 

ובערב להתכנס לסעודת מצווה.

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

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

בהנהגת משה רבנו )ראה גם "חומר עיוני למדריכה"(.

יא באדר תר”פ )1920( - יום תל-חי.
)לזכרם  יחד עם שבעה ממגיני תל-חי  יוסף טרומפלדור  נפל המפקד 

הוקמה קריית שמונה(.

אחת עשרה שנה קודם לכן, שב יוסף טרומפלדור ממלחמת רוסיה-יפן 
עטור אותות הצטיינות על גבורתו. בקרב זה, 
נקטעה  והיא  השמאלית  ידו  את  ריסק  פגז 
“גיבור  היה  טרומפלדור  אך  למרפק,  עד 
שעושים  ממה  יותר  עשה  אחת  ביד  חידה”, 
החזיק,  האחת  בידו  ידיהם.  בשתי  אחרים 
מרובהו.  וירה  הסוס  ברסן  רכיבה  כדי  תוך 
יישובי הגליל: תל-חי, כפר גלעדי ומטולה היו 

מבודדים וקטנים.

הערבים  הפורעים  היו  רבים  לעומתם, 
את  לארגן  נשלח  טרומפלדור  מסביב. 
עלה  תר”פ,  באדר  בי”א  והביצורים.  ההגנה 
טרומפלדור לבדוק את סדרי ההגנה, ובדרך 

טרומפלדור  כשהגיע  תל-חי.  על  שצרו  ערבים  היו  אלו  יריות.  שמע 
לתל-חי, התייצב לפניו ראש הכפר הערבי השכן בדרישה לחפש אחר 
צרפתים. על ידי תירוץ זה ניתנה לערבים ההזדמנות לגלות מה מועט 
מספר המגינים. בעליית הגג הם פגשו את אחת החברות, והוציאו מידיה 
את האקדח בכוח. כשקראה לעזרה - הרגוה. באותה שעה ניגש אחד 
רץ  כאשר  להתקיף.  שבסביבה  לבדויים  ואותת  השער,  אל  הערבים 
יריות והוא נפל  טרומפלדור אל השער לסוגרו, המטירו עליו הבדויים 

מתבוסס בדמו.

הפיקוד עבר לחבר אחר ואת טרומפלדור נשאו לתוך הבית. לפני בוא 
הרופא, ביודעו כי אלה רגעיו האחרונים, ביקש: “אמרו לכולם שיעמדו 
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האחרון  לרגע  עד  המשמר,  על 
למען כבוד העם”.

הרופא מכפר גלעדי ניסה לעודדו, 
אך הוא אמר: “אין דבר, טוב למות 

בעד ארצינו”!

עצום  האויב  כי  ראו  תל-חי  מגיני 
מהם, אך הם לא עזבו את המקום, 
הגנו  הם  מהמולדת.  חלק  הוא  כי 
על  חייהם,  על  היישוב,  על  לבדם 
פרה  על  באדמה,  שנעצו  מחרשה 

ברפת ועל נטעים רבים בשדה.

של  הגבורה  עמידת  בזכות 
באו”ם  שוב  נדון  תל-חי,  מגיני 
בצפון,  הגבולות  חלוקת  עניין 
נלחמו  עליהן  שהנקודות  והוחלט 
יכללו בתחומי  וחבריו  טרומפלדור 

ארץ-ישראל.

יג באדר תש”ו )1964( - יום שיחרורה של ביריה - יישוב בגליל העליון 
צפונית לצפת.

הפועל  של  קיבוץ  התיישב  ובו  הקיימת  הקרן  ידי  על  הוקם  היישוב 
המזרחי בכ”ג בטבת 
 .)1945( תש”ה 
הסכנה  מחמת 
חיו  מסביב,  שארבה 
בבניין  המתיישבים 
על- ושמור  מבוצר 
עסקו  הם  ידם. 
יער  בנטיעת  בעיקר 
הסלעיים  בשטחים 
צבא  שבסביבה. 
בריטי עלה על ביריה 
וכבש אותה בתואנה 
התושבים  כי 
מחנה  את  התקיפו 
הערבי  הליגיון 

בסביבה. כל אנשי היישוב נאסרו בכלא עכו. המעשה הרגיז את יהודי 
הארץ והגולה. כעבור עשרה ימים באישון לילה ותחת גשמי זעף, ניסו 
המוני צעירים להקים את היישוב מחדש, אולם הבריטים שבו והרסו את 
המחנה. בפעם השלישית הוקמה ביריה ג’ בעזרת אנשי הגליל ותושבי 
צפת, ולבסוף הסכימו הבריטים להרשות לקבוצה קטנה של מתיישבים 
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להישאר במקום. לזכר ניצחוון זה ניטע “יער הנועזים” בהר ביריה, עדות 
נאמנה לכוח הבונה והיוצר של היהודי במולדתו, גלעד לזכר הגבורה של 

מעפילי ביריה ומגיניה הנועזים.

יג באדר - פרשת תצווה - שבת זכור - השנייה מבין ארבע הפרשיות.
בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע 
ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת: זכור את אשר עשה לך עמלק 

תצא  כי  פרשת  בסוף 
יז-יט(.  כה:  )דברים 

נבחר  זה  קטע 
שחז"ל  משום 

שיש  קבעו 
ם  י ד ק ה ל
ה  ר י כ ז

כידוע,  לעשייה. 
היה  האגגי,  המדתא  בן  המן 

קויימה  בניו  עשרת  עם  יחד  בתלייתו  עמלק.  מלך  לאגג  ישיר  צאצא 
מצוות מחיית עמלק.

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

דורשים רועי החסידות:

האדם נברא לרומם כבוד שמים, תכלית האדם להיטיב עם זולתו, להיות 
נושא בעול עם הציבור. לבקש קירבת כל אדם ולהשתדל לעזור בכל 

הדרוש אם בעידוד אם בממון ואם בעצה טובה.

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

טומאתו של עמלק.

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

משועבדת, נושאת עול זרים ומשרתת מעצמות נוכריות.

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

ראש שמחתנו.
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כ באדר - פרשת כי תשא - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע 
הפרשיות.

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

בפתח.

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

רבה, פי”ט, ג(.

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

הנשגבה של מצווה זו.

באי  שנהרגו  התלמידות  לשבע  זיכרון  יום   -  )7991( תשנ”ז  באדר  כב 
השלום.

ת  ר ג ס מ ב
ל  ו י ט
של  שנתי 
ספר  בית 
 " ט ס ר י פ "
ת  י ב ב ש
ש  מ ש
למובלעת 
ם  י י ר ה נ
ח  ט ש ב ש
לא  ירדן, 

נהרגו  רוטנברג,  פנחס  שבנה  הכוח  תחנת  של  החרב  מהמפעל  הרחק 
שבע תלמידות ומורה ועוד חמש תלמידות נפצעו בידי חייל ירדני.

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

נחנך בנהריים אתר הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 
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חודש ניסן
הקדמה

"שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלקיך" )דברים ט"ז, א'(

שלושה שמות לחודש, אשר במרכזו ניצב חג הפסח: חודש ניסן, חודש 
האביב וראש-חודשים.

עם  העברית  בשפה  נשתרש  ניסן  השם 
נזכר  והוא  לארץ,  בבל  גולי  של  שובם 
ב’,  נחמיה,  ז’;  ג’,  )אסתר,  במקרא  פעמיים 
 - ניצן  השם  את  מזכיר  הוא  בצלצולו  א’(. 
ואכן, בחודש זה “הניצנים נראו בארץ, עת 

הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו”.

בה  השנה,  עונת  את  מציין  אביב  השם 
מרמז גם  זה  שם  התבואה.   מבשילה 

השנה:  חודשי  למניין  הראשון  היותו  על 
לשנים-עשר  אב  כלומר,  י”ב,  אב   - אביב 

חודשי השנה.

הוא  כי  ראש-חודשים,  נקבע  ניסן  חודש 
ממצרים.  אבותינו  יצאו  בו  הגאולה,  חודש 

אף כי האנושות נולדה בחודש תשרי, עולה ערך הגאולה על ערך היצירה. 
משום כך נבחר ניסן להיות הראשון לחודשי השנה, והחל בו מונים - לפי 
התורה - את שאר החודשים. חודש זה, המציין את נס יצירת מצרים, 
בעבר. גאולתו  כמו   - בעתיד  ישראל  גאולת  כחודש  למסורת   חדר 

נפלאות”,  אראנו  מצרים,  מארץ  צאתך  “כימי  מבטיח:  מיכה  הנביא 
ומפסוק זה למדו חז”ל, כי סגולה מוטבעת בחותמו של חודש ניסן גם 
אבותינו  נגאלו  “בניסן  חז”ל:  דברי  גם  מובנים  מכאן  עתידית.  לגאולה 

ממצרים, ובניסן עתידים הם להיגאל".

)על-פי “פסח” בעריכת נסים נעים, עיריית באר-שבע, תרבות תורנית(

מזלו של החודש - טלה
כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.

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

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

במגילה  ביטויה  את  מוצאת  החורף  לאחר  הטבע  התעוררות 
הנקראת בפסח, מגילת שיר השירים: “כי הנה הסתיו עבר הגשם 
חלף הלך לו, הניצנים ניראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור 

נשמע בארצנו, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח...”
)שיר השירים ב: יא-יג(.
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יב בניסן - פרשת צו - שבת הגדול
השבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם ההפטרה שקוראים 
בשבת זו, המסתיימת בפסוק "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא 
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" )מלאכי ג(. ויש אומרים שהשם נקרא 
על שם הנס הגדול שאירע לאבותינו במצרים, כשכל אחד ואחד לקח 
שה כדי להקריב את קרבן הפסח, על אף התנגדות המצרים שיקריבו 
ישראל את העבודה הזרה שלהם ומכיון שזה היה בשבת צוינה השבת 
לדרוש  הכנסת  בית  רב  נוהג  זו  בשבת  הנס.  להזכרת  לדורות  הזאת 

בהלכות פסח.

טו-כא בניסן - חג הפסח. 
בהיסטוריה  המרכזי  המאורע  את  מציין 
של עם ישראל - היציאה מעבדות לחירות 
בדרך לקבלת עול מלכות שמים במעמד 

הר סיני.

כפי  הפסח,  חג  של  המרכזית  המטרה 
שציינו חכמי ישראל, היא שמירת האירוע 
של יציאת מצרים בזיכרון העם, והעברתו 
כתובה  הזאת  המצווה  הבאים.  לדורות 
בתורה בפסוק “והגדת לבנך” )שמות יג:ח(.

טז בניסן - תחילת ספירת העומר. 
חג  ערב  ועד  פסח  של  א  יום  ממוצאי 

ואת  הימים  את  ערבית  תפילת  לאחר  ערב  בכל  סופרים  השבועות, 
השבועות שעברו, על פי הנאמר בויקרא כג: טו: “וספרתם לכם ממחרת 

השבת... שבע שבתות תמימות תהיינה”. הספירה 
מבטאת את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה 
מכך,  נובע  העומר  ספירת  השם  יום.   49 במשך 
שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים - 
בזמן שבית המקדש היה קיים - את קורבן עומר 
התנופה, שהוא קורבן מנחה משעורים, מהתבואה 

החדשה שנקצרה בליל שישה עשר בניסן.

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

שלא נהגו כבוד זה בזה.
)על פי “כי הם חיינו”, הרב שלום דב וולפא(
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טז בניסן תשס"ב )2002( - מבצע חומת מגן.
ושומרון  ביהודה  המרכזיות  בערים  צה”ל  של  מקיף  למבצע  כינוי 
ימים.  מחודש  למעלה  במשך  נמשך  המבצע  בערבים.  המאוכלוסות 
הממשלה החליטה על המבצע בעיקבות החמרת מצב הביטחון ולמספר 
רב של נפגעים כתוצאה מפיגועי התאבדות שביצעו המחבלים, ששיאם 

היה בפיגוע המוני בליל הסדר במלון פארק בנתניה.

כוחות גדולים של צה”ל נכנסו לחמש ערים: ג’נין, שכם, רמאללה, בית 
והשמידו  לחימה  אמצעי  והחרימו  מחבלים  בהם  ועצרו  וחברון  לחם 

מתקני טרור.

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

הפיגועים ירד.

כא בניסן תמ”ח )2448( )על פי המסורת( - קריעת ים סוף, שאפשרה את 
מעברם של בני ישראל.

שירת הים - מה המשמעות של שירה זו, למה אומרים אנו אותה כל יום? 
מהי בכלל המשמעות העמוקה של קריעת ים-סוף, מעבר לנס ההצלה 

המיוחד שהיה שם?

...קריעת ים סוף היא משהו מאוד מרכזי ביציאת מצרים, וקריעת הים 
לא באה רק כי היה צורך בכך. יש כאן תהליך שהעם עובר עד לשירת 
הים, עניינה של שירת הים הוא קבלת עול מלכות שמים, “ומלכותו ברצון 
קבלו עליהם”, וכן מסיימים בשירת הים: “כי לה’ המלוכה”. “נכון כיסאך 
מאז” - מאז שירת הים, יש את מושג מלכות ה’, אנו כיום ממשיכים עם 
אותו עול שקיבלנו אז ומקבלים אותו גם היום. ישראל נקראים עברים 
על שום אברהם שהיה מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר, וכן על-פי 
המהר”ל - על שום שעברנו בים סוף, ואת הכינוי הזה אנו מאמצים כאז 
כן היום. כל מי שעבר את ים סוף הוא מקושר למסר הזה - לעבריות. וכל 
יום יהודי שקורא את שירת הים צריך לחוש כאילו הוא עומד על הים. 

עלינו לזכור שאז הפכנו לעם “היום זה החילות להיות לעם”.

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

יש אומרים שהשם נגזר מהמילה בערבית “מימון” במובנה מזל.
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פסח,  של  אחרון  טוב  יום  במוצאי  המימונה  את  חגגו  מרוקו  יהודי 
באמונה שבלילה זה נפתחים השמים וה’ נענה לכל תפילה כמו שנענה 

לתפילתם של בני ישראל על שפת הים. 

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

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

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

הולכים לשפת הים. ג.  
לובשים בגדים יקרים ומקשטים את השולחן במטבעות - זכר  ד.  

לביזת הים.
שמים דגים על השולחן זכר לקריעת ים סוף. ה.  

הקפת  יום  היהודית  והמסורת  המקרא  לפי   -  )2489( תפ”ט  בניסן  כב 
חומות יריחו בשביעית והפלתן בתקופת יהושע בן-נון. 

יריחו היתה עיר המבצר הראשית בדרכם של בני ישראל. לפני המלחמה 
על יריחו הבטיח ה’ ליהושע כי יצליח במלחמה.

יריחו  כיבוש  את  להסביר  הניסיון  נס.  בדרך  נעשה  יריחו  של  כיבושה 
בדרך טבעית אינו רציני. הפסוקים ברורים וחד-משמעיים. סיפור הכתוב 
אינו מניח אפשרויות לדמיונו של הקורא. בני ישראל מקיפים את העיר 
פעם אחת בכל יום. אנו יכולים לתאר לעצמנו את חרדתם של תושבי 
ואת  ורואים אותם מקיפים את החומה,  ישראל,  יריחו, הפוחדים מבני 
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הכוהנים תוקעים בשופרות. וכך יום שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי, 
עד ליום השביעי, שבו הקיפו את העיר שבע פעמים. הכוהנים תוקעים 
בשופרות, העם מריע, והחומות נופלות תחתיהן, כלומר שוקעות באדמה. 

לו היו נופלות באופן טבעי, קשה היה להסתער אל תוך העיר.

מדוע היה כיבוש יריחו בדרך נס, דבר שלא היה בכיבוש הערים האחרות 
בארץ-ישראל? קשה להשיב על השאלה, אבל אפשר לשער: בני ישראל 
פורצים בכיבוש יריחו את “מנעולה של ארץ-ישראל”. כיבוש יריחו הוא 
וכיבוש זה  והוא יטביע את חותמו על כיבוש הארץ.  הכיבוש הראשון, 
אינו נעשה בידי אדם. כיבוש זה - כולו נס, כולו בידי ה’. הוא ממשיך 
בתקופת  לה  זכו  שישראל  נס  של  בדרך  ההנהגה  את  אחדים  לימים 
את  המכוונת  יד  יש  כי  המראה  נס  הירדן,  ובמעבר  במדבר  הנדודים 

תולדות ישראל ואת כיבוש ישראל.

עכשיו גם מובן מדוע מצווה יהושע את העם להחרים את שלל יריחו. 
בדרך כלל מותר ללוחמים לקחת שלל מן הערים שהם כובשים. יש גם 
כי הלוחמים  נהלים קבועים בחלוקת השלל. אחד מהם קובע, למשל, 
קרביים.  לא  בתקפידים  המשובצים  החיילים  עם  בשלל  מתחלקים 
כיבוש יריחו שונה. זהו הכיבוש הראשון, ויהושע מצווה על העם שלא 

לקחת מאומה משלל יריחו ולהקדיש את שלל העיר לאוצר בית ה’.

נעשו  שבהם  תרפ”א  פרעות  פרוץ   -  )1921( התרפ”א  בניסן  כג 
ובמהלכם  בארץ-ישראל  יהודים  נגד  ערבים  של  אלימות  מעשי 

נרצחו 34 יהודים. 
התיכון  המזרח  ערביי 
השלטון  נגד  התקוממו 
באזור,  הבריטי-צרפתי 
ולקבל  לסלקם  וביקשו 
המושבות  שר  עצמאות. 
וינסטון  דאז,  הבריטי 
ועידה  כינס  צ’רצ’יל, 
להגיע  במטרה  בקהיר 
את  ולהרגיע  להסדר 
הרוחות. צ’רצ’יל גם הגיע 
לביקור.  לארץ-ישראל 
בארץ-ישראל  כשביקר 
פנתה   ,1921 במרץ 

משלחת מטעם הוועד הפועל הערבי לצ’רצ’יל בבקשה לבטל את הקמת 
הבית הלאומי שהובטח בהצהרת בלפור, להפסיק את כניסת היהודים 
לארץ-ישראל ולהקים בארץ ממשלה לאומית ערבית. בתגובה לדרישה 
של המשלחת הערבית הודיע צ’רצ’יל כי ממשלת בריטניה מחויבת לעם 

היהודי לפי הצהרת בלפור.

נגד  “פלסטין” שהסית  ביפו פעילותו של העיתון  1921 חודשה  במרץ 
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הבריטים  הסכמת  זו.  בשאלה  הבריטית  למדיניות  והתנגד  היהודים 
הממשלה  כי  למסקנה  הערבים  מנהיגי  את  הביאה  העיתון  להופעת 
יסודות  של  מכניסתם  להיזהר  הצורך  על  צ’רצ’יל  של  דבריו  איתם. 
עם  מעשיהם  את  לקשור  המסיתים  את  עוררה  ארצה  קומוניסטים 
היהודים  שהביאו  “הבולשביזם”  להערכתם  קומוניסטית.  אנטי  פעולה 
ממזרח אירופה היה אמור לעורר אהדה לערבים בקרב חוגים שמרניים 

בבריטניה.

התקיימה  פסח(  חג  איסרו  למחרת  יום   - בניסן  )כ”ג   1921 במאי  ב-1 
בתל-אביב תהלוכת פועלים מטעם אחדות העבודה שקיומה אושר על 
ידי מושל יפו. אותה שעה יצאה מנווה-שלום, על גבול שכונת מנשייה, 
עם  כרזות  נושאים  )מופ”ס(  הקומוניסטית  המפלגה  חברי  של  קבוצה 
סיסמאות מהפכניות ביידיש. עוזר המושל אסר עליהם ערב קודם לצאת 
התנגשו  הקבוצות  שתי  ההוראה.  חרף  להפגין  יצאו  הם  אך  להפגנה, 
והחלו חילופי מהלומות. המשטרה הבריטית הפרידה בין הניצים והחלה 

לרדוף אחרי הוקמוניסטים שברחו לכיוון נווה שלום וליפו.

נגד  להתקומם  לערבים  שקראו  הקומניסטים  שתהלוכת  היה  מקובל 
“הכידונים הבריטים” שימשה עילה למסיתים.

חיפה,  של  לטכניקום  היסוד  אבן  הונחה   -  )1912( התרע”ב  בניסן  כד 
שיהפוך אחרי שנים לטכניון. 

יהודי גרמניה”  “חברת עזרה של  בשנת 1091 קמה בברלין שבגרמניה 
)בקיצור “עזרה”(. לחברת עזרה היו שתי מטרות - לעזור ליהודי מזרח 
אירופה ולקדם את התרבות הגרמנית אצל היהודים שמחוץ לגרמניה. 
נתן  ד”ר פאול  “עזרה”,  מייסד  סייר   1907 בחודשים ספטמבר-דצמבר 
בארץ-ישראל כדי לראות את בתי הספר ש”עזרה” הקימה בזמן שהייתו 
עליון במתכונת של  לימודי  רעיון להקים מוסד  בישראל עלה בדעתו 
בית ספר טכני, שיהיה גולת הכותרת של פעולתה החינוכית של “עזרה”.

יוזמתו של נתן נבעה משינויים שהתחילו להתרחש באזור. האימפריה 
מהבחינה  פיגרה  תקופה  באותה  בארץ-ישראל  ששלטה  העות’מאנית 
הטורקית  הממשלה  התחילה  עת  באותה  אירופה.  אחרי  הטכנולוגית 
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ליזום עבודות פיתוח גדולות ונזקקה להרבה עובדים טכניים. עובדים 
בכל  טכני  ספר  בית  שום  היה  שלא  משום  בסביבה  היו  לא  כאלה 
עובדים טכניים מחוץ  צורך להביא  היה  ולכן  האימפריה העות’מאנית 

לאימפריה.

לעבודה  יתקבלו  החדש  הטכני  הספר  בית  בוגרי  שיהודים  קיווה  נתן 
בפרויקטים הטכנולוגיים החדשים ובכך:

ישתפר מצבם הכלכלי של יהודי ארץ-ישראל  .1

וחלק  המכשור,  שכל  משום  עקיפה,  לעזרה  תזכה  הגרמנית  הכלכלה   .2
מחומרי הבנייה והידע ההנדסי, ייובאו מגרמניה

נאסר  אותם  טכניים,  מקצועות  בארץ-ישראל  ללמוד  יוכלו  יהודים   .3
עליהם ללמוד במקומות רבים במזרח אירופה

יותר יהודים ירצו לעלות לארץ-ישראל.  .4

נתן תיכנן ששפת הלימוד בבית הספר הטכני תהיה גרמנית, כיון שכל 
היו  עתידים  שבו  והציוד  בגרמנית,  להיות  היו  עתידים  הלימוד  ספרי 
התלמידים להשתמש הגיע מגרמניה )כי מימון בית הספר הגיע מחברת 
עזרה הגרמנית(. בשנת 8091 פנה נתן בבקשת סיוע לדוד ויסוצקי, בנו 
ומייסד חברת  ציון,  חובבי  ויסוצקי שהיה ממנהיגי  זאב קלונימוס  של 
“תה ויסוצקי”. ויסוצקי התחייב לתרום 000,001 רובל להקמת בית ספר 
טכני ומאה אלף רובל נוספים חמש שנים מאוחר יותר. אחד העם, שהיה 
ידידו של קלונימוס ויסוצקי, היה שותף במשא ומתן והצליח להכניס 

להסכם סעיף המבטיח את האופי היהודי של המוסד.

ב-29 במרץ 1908 חתמו ויסוצקי ואחד העם בברלין על התעודה לייסוד 
בארץ- טכני  ספר  בית  הקמת  לשם  עזרה  חברת  של  ויסוצקי”  “קרן 

לבית  ביותר  נתן שהמקום הטוב  הבין  ישראל. אחרי חשיבה ממושכת 
הספר הטכני הגבוה הוא חיפה. על אף שחיפה בתקופה העות’מאנית 
הייתה עיר קטנה עם 20,000 תושבים, מתוכם רק 000,2 יהודים, היו לה 

יתרונות אחדים.

כה בניסן התשכ”א )1961( - נפתח משפט אייכמן בירושלים. 
את  ריתק  בירושלים,  נערך   1962-1961 שבשנים  אייכמן,  של  משפטו 
כולו.  בעולם  רבה  התעניינות  ועורר  בישראל,  הציבור  של  שימת-ליבו 
הייתה זו הפעם הראשונה שפרשת שואת יהודי אירופה נחשפה בפני 

גוף משפטי מוסמך על כל פרטיה, שלביה והיבטיה.

המשפט,  לסיקור  לירושלים  רבות  מארצות  הגיעו  רבים  עיתונאים 
והציבור בארצות העולם עקב בדריכות אחרי מהלכו וכן התנהלו סביבו 
החברתי,  המשפטי,  המישור  ובהם  ומגוונים,  שונים  בנושאים  דיונים 

החינוכי, הפסיכולוגי, הדתי והפוליטי.

בידי שופט,  כדין  צו מעצר  נגדו  הוצא  אייכמן לארץ,  עם הבאתו של 
ערכה  המשטרתית  החקירה  את  בפעם.  פעם  מדי  הוארך  הצו  ותוקף 
כ-9  ארכה  ועבודתה   )06 )לשכה  כך  לשם  שהוקמה  מיוחדת  יחידה 
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החקירה,  בסיום  חודשים. 
תשכ”א  באדר  ה’  ביום 
חתם   )1961 בפברואר   21(
היועץ המשפטי לממשלה, 
כתב  על  האוזנר,  גדעון 

האישום נגד אייכמן.

כז בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 
מדינת ישראל קבעה מועדים בלוח השנה העברי לזכר השואה. הרבנות 
הראשית קבעה את יום עשרה בטבת ל”יום הקדיש הכללי” - יום זיכרון 

לקרבנות השואה שיום מותם ומקום קבורתם לא נודע.
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ידי  על  נקבע   )1950( תש”י  בשנת 
הזיכרון  כיום  בניסן  כז  יום  הכנסת 
הסתיים  זה  ביום  ולגבורה.  לשואה 
בשנת תש”ג )1943( מרד גיטו ורשה, 
ולהתקוממות  לגבורה  לסמל  שהיה 
של  האימים  בתקופת  היהודית 

השואה.

יום  לציין  החליט  האו”מ  כן  כמו 
ב-29  לשואה  הבינלאומי  הזיכרון 
זה  תאריך   .2005 משנת  החל  בינואר 
היום שבו שוחרר  נבחר משום שהוא 
מחנה ההשמדה אושוויץ בידי הצבא 

ובריטניה. כיום הזיכרון  ובהן גרמניה  והונהג במדינות אחדות,  האדום, 
לשואה עוד קודם להחלטת האו”מ.
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בדרך האתרים מס' 50 / ד"ר עמנואל בן-נאה

חידון אדר - ניסן תשע"ג
המצליח לענות על 9 חידות יזכה בפרס.

יישוב אני, ניסו להקימני לפני 54 שנים וקרסתי. ושוב כעבור שנתיים -  .1 
על  ואני   - נוספות  שנתיים  כעבור  הייתה  המחודשת  הולדתי  נפלתי. 
הפורים  בחג  הקשור  המינים  משבעת  באחד  קשור  שמי  פירוש  רגליי! 
ואם עדיין מגמגמים אתם  ומאידך טמון שמו של החודש בשמו...  מחד, 

בחיפושיכם, נושיט לכם משען איתן ונגלה: אותה גברת, בשינוי... 

ומי יכול לתרום עוד מקומות, וגם במקרא, שבשמם בלוע שם חודשנו זה?   .2
ועוד רמיזא: יש יישוב ערבי, למשל, המשמר את השם העברי הישן.

בה.  נשזרו  חייו  וכל מערכות  היה מגידוליה של ההתיישבות בארץ.  הוא   .3
סמל חי של המגל והחרב. נולד בעת שקיעת האימפריה העות’מאנית, חי, 
וזכה כמפקד נערץ להילחם במלחמת  ולחם בזמן המנדט הבריטי  חלם 
השחרור. שירת בכנסת ובממשלה. נפטר בטרם עת, בחודש אדר לפני 33 
ומילת-עזר:  המנציחים את שמו.  מוסדות  או  ומקומות,  התכירוהו?  שנה. 

היה מפקד הפלמ”ח.

יש שושלות ויש שושלות. אכן ואכן הוא היה הבן של, אבל אישיותו-שלו,   .4
הפכה לאש-התמיד שבערה, חיממה והאירה רבים וטובים בארצנו-שלנו. 
בארץ  ההתיישבות  ושל  הדתית  הציונות  נרותיה של  את  מילאה מחדש 
בי”ד  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  תורה.  של  ממעיינותיה  והכל  האבות. 
ארצנו,  של  ככינויה  שמו  בת-קול,  בעוד  צורך  יש  אם  התשמ”ב.  באדר 

והחלק השני בשמו קשור ב”כרע שכב כארי”. ברור ומה קרוי על שמו? 

ומה עם חודש ניסן?

את שמו של חודש האביב יכולנו לגלות בשמו של יישוב שנעקר, על גבול   .5
הרצועה המרצחת. זוכרים?
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אנו במאה התשע-עשרה בארץ. מספר היהודים - עלוב, ומצבם אף גרוע   .7-6
שרוצים  מצרפת,  טובים  יהודים  “החלוקה”.  כספי  על  מחייתם  מעלוב. 
נולד  וכך  עצמם.  היישוב  אנשי  בידי  מצויה  התקווה  כי  מגלים  לעזור, 
הרעיון של הקמת בית ספר לחקלאות, שאפילו השלטון העות’מאני נותן 
לו יד, ותורם שטח עצום להקמתו. בערב פסח התר”ל )נסו נא לפענח אותו 
ללוח האזרחי( מוקם המוסד שבשמו טמונה התקווה. מאליו יובן שבעלי 
המונופול על כשרות החיים היהודיים בארץ נלחמים בו, ולכן רק ילדים 
הגורמים  לאחד  והיה  המקום  קם  הראשונים.  על  נמנים  המזרח  מעדות 

בקידומה של הארץ הזאת. מי יודע/ת?

רק חול וחול. והעיר הגדולה, שממנה נמלט הנביא, לא רחוק מדרום. והיה   .8
ראשיתך מיצער... וגם הסיפא התגשמה, והיא ערה ללא הפסקה. הכל יש 
באשר  שונה  משיפוט  נובעת  אליה  להתייחסות  באשר  והמחלוקת  בה, 
למינון של רכיביה. היא העיר שבה מצינו שוטר עברי על סוס עברי וכו’ 
)נוסדה בכ’ בניסן  וכו’. שבתיה אוחזים היטב בחול וגם בחולין. מי היא? 

התהרס”ט - 14.4.1909(.

ביטוי  מוצאים  חברתיים  וגם  דתיים  ומתחים  בארץ.  אז  והרומאים    .10-9
במאבקים עקובים מדם. שישים שנה לפני כן עלה המקדש בלהבות. 
מקודמו.  יותר  קטלני  והסוף  מיעקב,  כוכב  דרך  דורש:  הוא  זאת  ובכל 
מי שדרש: “בכל נפשך”, אפילו הוא נוטל את נשמתך. מי שראה שועל 
מימוש  לקראת  נוסף  כפרק  זאת  ודרש  המקדש  בחורבות  משוטט 
הבטחותיו של אבינו מלכנו, ולא זכה לחוש בהן. בעיר שהפכה להיות 
לבירת ארצנו בידי האדונים מהמגף. זכה בכל זאת, לראות בח”י בניסן, 
כעבור כ-1816 שנים, בהקמת ביתם של נדחי ישראל בעיר המנציחה 

את שמו. בסמוך לחורבות עירם של האדונים. במי מדובר??

 

הכתובת למשלוח התשובות:

 מערכת “מדי חודש בחודשו”, האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך, 
רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים 11919

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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חומר עיוני למדריכה

1. "רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר"
    )אסתר ד, יד( / ד"ר אברהם גוטליב

פסוק  הוא  לאסתר,  מרדכי  מדברי  אסתר,  ממגילת  הלקוח  שלפנינו,  הפסוק 
שלנו,  התשועה  ייאוש!  אל  וביטחון:  אמונה  שהוראתה  כנף,  לאימרת  שנהפך 
של היהודים בניו של מקום, תגיע ממקום אחר באמצעות שליח אחר. באמירה 
ייחודית ושגורה זו, יש אמונה האומרת: אנחנו נצליח, נתגבר על הקשיים ונגיע 
להישגים. אמונה נפלאה שכזו באדם המרגיש שהוא יכול, רוצה ומסוגל, מחזקת 
אותו ומעודדת אותו ומסייעת לו לשמור על שפיות. דהיינו, לשמור על אופטימיות 
ותקווה להצלחה עתידית. האמונה החיובית, זה מה שמחזיק את האדם לעיתים 
בעיתות צרה ובמיוחד האמונה בבורא עולם. באמירה אופטימית זו, מודע האדם 
שתשועתו מתעכבת, אבל רק מתעכבת, כי היא בוא תבוא - היא תגיע. מתי? אנחנו 
לא יודעים, אבל היא תגיע ואף תפתיע, רוח = רווחה, במשמעות מעשית של שקט 
נפשי עם מרווח פרטי יחד עם הצלה - תשועה והישג היעד הנדרש והמבוקש. כך 
זה לפי הטקסט - הכתוב, והשאלה איך זה לפי הקונטקסט-ההקשר? ואכן, במקור 
במגילה, לאחר גזירת המן הרשע בתמיכת המלך אחשוורוש, הרוחנית והפיזית-

כלכלית: “להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים... )ג, יג(. מרדכי ואסתר מתאבלים 
ומתפללים לביטול רוע הגזירה. אסתר חוששת מאוד לבוא אל המלך אחשוורוש 
ולשכנעו להתנגד להמן ורואה בכך סכנת נפשות. אולם היא משנה דעתה לאחר 

שמרדכי מבהיר לה היטב את המציאות והמיוחד את כורח המציאות: 

"ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם 
החרש תחרישי בעת כזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ומה ובית אביך תאבדו ומי 

)אסתר ד, יג-יד(.יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות"

גם  אבל  סיכון  יש  העניין.  את  היטב  מבין  מציאות-ריאלית  בהסתכלות  מרדכי 
סיכוי. אל תחשבי בעצמך שתישארי בחיים בבית המלך ותינצלי לאחר שתמצאי 
אם כי  ולבקש.  להתייצב  לחשוש,  ולא  להאמין  עלייך  מדיני.  מקלט   אצלו 

תחרישי - תשתקי בעת הזאת - בתקופה הקשה אבל ברת הסיכוי להינצל, רווח 
והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר - ההצלה עם השקט והשלווה יבואו ליהודים 
בדרך אחרת ולא מחמת השתדלותך בנדון. אבל, את ובית אביך, כלומר, כולל גם 
אותי - מרדכי, כולנו נאבד בגלל שהתחמקת. כמנהיגה מלעזור ולסייע לבני עמך, 

כפי שממשיך ומבאר ר’ עמוס חכם בפירושו בסדרת “דעת מקרא”:

"ואת ובית אביך תאבדו" - כי ההשגחה העליונה תסבב את מהלך העניינים, כך שהיהודים 
יינצלו, ואת תקבלי עונשך על שהשתמטת מלעזור לעמך. 'בית אביך' כולל גם את מרדכי 
עצמו, שהוא מחנכה של אסתר ואחראי למעשיה. 'ומי יודע' - לשון הרעת דבר בדרך ספק, 
שמא כך הוא הדבר. 'אם לעת הזאת הגעת למלכות' - שמא, המאורע שאירע לך שהגעת 
למלכות היה מכוון מאת ההשגחה העליונה לצורך עת כזאת: שתבוא צרה על היהודים, ואת 

תעמדי להם בכוח מלכותך.
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אסתר נעתרת לבקשת מרדכי, מגיעה למלך ומביאה לתשועת ישראל, כמבואר 
מכאן ואילך.

נמצאנו למדים, מעיון במקור, שהכל מלמעלה ולעיתים עלינו להשתדל ולפעול 
ולכלכל  שלמה  באמונה  להאמין  עלינו  חוששים.  אנחנו  אם  גם  חיובי,  באופן 
ליהודים מאיתנו  יעמוד  והצלה  ייתכן שרווח  מעשינו בתבונה. שהרי כפי שהיה, 
מתוך השתדלות חיובית בעשייה הברוכה שלנו שייסודה אהבה ואמונה. כי כולנו 

שליחים של ה’ עלי-אדמות, לעזור ולסייע אחד לשני.

2. מה מסתתר במגילת אסתר / הרצל ובלפור חקק

מגילת אסתר באה ללמד אותנו לקח מר על גורלו של העם היהודי.
המגילה כולה מתרחשת בגלות ולא בארץ ישראל, והיא מעלה בצורה נוקבת את 
שאלה האנטישמיות ושנאת היהודים. המגילה מעלה בצורה חריפה את שאלת 
אבטיפוס  המן,  הצורר  ידי  על  אז  כבר  שהוצעה  היהודי,  לעם  הסופי’  ‘הפיתרון 
יש תחושה של הצלה,  היהודי.  לעם  ההיסטוריה  שונים שקמו במהלך  לצוררים 
של השגחה, ויש גם סוף טוב ליהודים בשושן. אבל, עדיין יש סימני שאלה רבים.

הסוף הטוב והתיאור כיצד היהודים ניצחו את אויביהם והרגו את המן ובניו עוררו 
שנאת  תעורר  שהמגילה  חששו,  בצדק  הדורות.  לאורך  חכמינו  בקרב  נחת  אי 
יהודים. כך אמרו חז”ל: “קנאה ַאת מעוררת עלינו”, ורמזו לקנאת הגויים ביהודים 
איתנו  המתנצחים  שגויים  חששו,  חכמינו  במגילה.  הטוטלית  הצלחתם  עקב 
ומחפׂשים סיבות לשנאת היהודים, יראו בהתנהגותם של היהודים לאחר ניצחונם 

על המן, אות לתחושת העליונות של היהודים גם כשהם גרים בנכר.

המגילה היא מגילת הגלות, והיא מעידה, שכל גורלו של היהודי תלוי בשרירות 
לבם של שליטים, ב”פור” שמפיל השליט. מכאן גם שם החג: פורים. היום כשאנו 
בארצנו ואנו ריבונים על גורלנו, קשה לנו לקבל מצב, שבו הליכתו של שליט זר 
שבי אחר יופייה של בת עֵמנו הצילה את גורלה של קהילת יהודי פרס מרֶצח עם. 
אנו חייבים לחזק את המסר הישראלי המחלחל אלינו ממגילת אסתר: רק קיומה 
של מדינת ישראל, שהיא המימוש של חזון שיבת ציון, הוא ערובה להמשך הקיום 

היהודי. רק כאן איננו תלויים בחסדי זרים. כאן הבית, כאן הנשמה.

חג הפורים, למעׂשה, צריך להילמד תמיד יחד עם יום השֹואה. נשמע מוזר? נשמע 
מקאברי? אבל, זוהי האמת. חג זה מתעד מזימה של חיסול פיזי של העם היהודי. 
המן, בהופיעו לפני המלך אחשוורוש, מדבר בשפה מקובלת שמוכרת לנו מכתבי 
אנטישמים רבים. הוא מתאר את ׂשנאת הגויים לעם היהודי, עקב אופיו השונה 
של העם בקהיליית העמים: “ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות 
מלכותך, ודָתיהם שונות מכל עם ואת דֵתי המלך אינם עוׂשים, ולמלך אין שֹווה 
להניחם” )אסתר, ג 8(. האפיון הזה מבטא את ׂשנאת הגויים לאורך הדורות, את 

רדיפת היהודים, את הפרעות ואת הגירושים לאורך ההיסטוריה.

מגילת אסתר אמנם מסתיימת בׂשמחה ובצהלה ,אך לכולנו ברור שאנחת הרווחה 
היא זמנית: הם עדיין בגולה, הם עדיין נתונים לחסדי זרים . כבני דור העצמאות 

יש לקח שאינו מרפה מאתנו: שבנו לארצנו, ואיננו תלויים עוד בחסדי זרים.
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1. מהלכות פורים

קריאת המגילה
הכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה - גברים ונשים. קריאת המגילה חשובה 
עד כדי כך, שמבטלים תלמוד תורה כדי לבוא ולשמוע אותה, עיקר המצווה היא 

לקרוא את המגילה בלילה וביום בציבור, כדי שיתפרסם הנס )פירסומי ניסא(. 

הברכות הנאמרות לפני קריאת המגילה הן:
"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה".

"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

קריאת  הן  גם  שתשמענה  וטוב  המגילה  קריאת  לשמוע  מחוייבות  נשים  גם 
וקורא לפניהם איש שכבר  ואם לא שמעו בבית הכנסת  המגילה בבית הכנסת 
שמע המגילה תברך אחת מהן ג' הברכות וברכה ראשונה מברכת לשמוע מגילה.

סעודה )משתה ושמחה(
ביום פורים מכינים סעודת חג נאה ומצווה להרבות בסעודה. יש לעשותה ביום 

ועם הרבה משתתפים כדי להרבות ולהגדיל את השמחה.

משלוח מנות איש לרעהו
במצווה זו חייבים איש ואישה, והיא נועדה "להרבות שמחה ורעות". מצווה לשלוח 
לפחות לאדם אחד שתי מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. המנהג 

לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

מתנות לאביונים
חובה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים )ולא בלילה ולא אחרי החג(, כדי לשמח 

את לב העניים. יש לתת שתי מתנות לשני אביונים.

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

ומרי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

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

בעמלק בסוף פרשת בשלח )שמות יז:ח-טז(.
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הוספת על הניסים בתפילה ובברכת המזון
בפורים אין אומרים הלל מפני שקריאת המגילה נחשבת כאמירת הלל. בתפילת 
הוא  )תוכנו  הניסים  על  אומרים  המזון  ובברכת  ההודאה  בברכת  עשרה  שמונה 

סיפור נס פורים וההודאה עליו(.

מי ששכח לומר על הניסים בתפילה אינו צריך לחזור )טוב לומר קודם אלוהי נצור 
לשוני, בדרך בקשה, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו 
נזכר  וכו(. אבל אם  ואסתר  בימי מרדכי  ואומר אחר-כך  הזה.  בזמן  בימים ההם 
בברכת מודים כל זמן שלא אמר שם ה' )ברוך אתה ה' הטוב שמך וכו( צריך לחזור.

מי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון, ולא נזכר עד לאחר שאמר שם ה' )ברוך 
אתה ה' על הארץ ועל המזון( אינו חוזר, אבל לפני הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח 
וכו', יאמר הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם 

בזמן הזה וכו'.

איסור הספד ותענית 
בחנוכה  ובאזכרות(  בהלוויות  הספדים  )לשאת  לספוד  אסור  ההלכה  על-פי 

ובפורים.
על פי "ספר התודעה", הרב אליהו כי-טוב

2. מהלכות פסח
תענית בכורות

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

עיקר מצוות ליל הסדר

לחוות את היציאה ממצרים על-ידי:
סיפור יציאת מצרים - מצוות עשה היא לספר בליל הסדר ביציאת מצרים  א. 

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. 

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

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

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

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

ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא בתפילות ובברכת המזון.

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

ברכת האילנות
הרואה אילנות מלבלבים באביב, מברך ברכה מיוחדת: "שלא חיסר בעולמו כלום 
לַהֲנֹות בהם בני אדם". אבל אם מברכים  ואילנות טובים  וברא בו בריות טובות 
על האילנות - מה טעם מזכירים כאן את הבריות? כדי שיזכור האדם, בראותו 
את האילנות - שהאילנות היו כעצים יבשים כל ימות החורף, והנה נתחדש בהם 
הלבלוב - כך הוא האדם, גם אם דומה הוא בעיני עצמו כאילו אין לו עוד תקנה, 
כאילו הוא עץ יבש - אין הדבר כן, אלא גם הוא יכול להיות ירוק ורענן כאותו 
עץ. על כן מזכירים בברכה גם את הבריות - שנמשלו לעצים, למען יתבונן האדם 

ויפיק לקחי מוסר )על פי בן איש חי(.

מדיני ספירת העומר
העומר.  ספירת  לספור  מתחילים  ערבית  בתפילת  ראשון  יו"ט  במוצאי  א. 

הספירה נמשכת עד ערב שבועות.

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

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

תעמוד )על-פי החיד"א(.

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

אם שכח לספור באחד מהלילות ולא נזכר עד הלילה הבא אינו יכול לברך  ה. 
נזכר מבעוד בלי ברכה. אבל אם  יספור  ואילך על הספירה, אלא   מכאן 

יוכל להמשיך  זה  ועל-ידי  היום בלי ברכה  יספור המניין של אותו   - יום 
לספור מכאן ואילך בברכה.

מי ששאל אותו חברו בבין השמשות )לאחר שקיעת החמה( כמה הלילה  ו. 
לספירה? ישיבנו אתמול היה כך וכך ימים לספירה.
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לוח המודעות מס’ 42 - אדר-ניסן 

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

במגילת  לטוב  מהזכורים   )1
)מסכת מגילה דף ט”ז  אסתר 
ערום  בהליכתו    )6 א’(  עמוד 
הפורענות  את  סימן  ויחף 
על  לבוא  היתה  שעתידה 
נאמרה   )12 יהיר   )11 מצרים 
את  בני-ישראל  מעבר  לאחר 
 )15 בגד-שרד   )14 ים-סוף 
 )17 מצמחים  הנודף  טוב  ריח 
כרוך 18( אריג מובחר ויקר 19( 
נוסדה  בו  השנה   )21 רב  כוח 
נשים  הסתדרות  באדר  בי”ד 
ציוניות באמריקה “הדסה” 23( 
 )24 סלולרית  חברת תקשורת 
חוזה   )26 מקום הטמנת המת 
גרגרי-תבואה   של  ערימה   )28
אות   )30 מילת-ברירה   )29
חודש   )32 העברי  באלפבית 
 )37 הפורים  בחג  נקראת   )33
מטושטשת  דמות   )39 ילדה 
40( מכלי-האוכל 41( הבל 42( 
החרטומים  יכלו  לא  זה  את 
לעשות )שמות ח’( 44( תחליף 
47( הודעה 48( בירה אירופית 
מושיע  אהוד,  של  אביו   )49
)שופטים  מואב  מיד  ישראל 
חברת   )51 לדבר  חבר   )50 ג’( 

לארץ-ישראל  אבינו  אברהם  יצא  זה  ממקום   )55 מדופלם  טבח   )53 מצבת-זיכרון   )52 צרפתית  מכוניות 
)בראשית י”ב( 56( נחוג בט”ו באדר 58( אחת התחנות בדרכם של בני-ישראל ממצרים לארץ-ישראל שם 
היה “אירוע” המן )אבות דרבי נתן מ”ג א’( 60( זמן ארמי 61( מודל בלעז 65( חסיד נלהב של מישהו 68( אחד 

משרי פרס ומדי )אסתר א’( 70( תו מוסיקלי 71( מאכל פורימי 72( צד מערב.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( חרק מעופף 2( עומד בראש רשות מקומית גדולה 3( אחד מבני חם ש"נערף ראשו" )בראשית י'( 4( שערה 
5( אחת מארבע מיתות בית-דין )מסכת סנהדרין דף מ"ט עמוד ב'( 6( יהיה 7( מושב סמוך לעיר מודיעין 
8( גוי 9( זה יוסף הצדיק )בראשית מ"ב( 10( נחל אכזב 13( גם הוא אסור היה באכילת קרבן פסח במצרים 
)שמות י"ב( 16( ארץ הגלות הראשונה 18( מוסר מאחד לשני 20( היטל כספי של הרשויות 22( שמח, שר 
23( לאחריה יצאו בני-ישראל ממצרים 24( צליל הנשמע אגב דיבור 25( בעל ה"מפה" )ר"ת, 1572-1520( 
27( בעלי מעמד גבוה במדינות אחשורוש )אסתר ג'( 29( העיר הדרומית ביותר במדינת ישראל 31( מסווה 
לפנים 34( ניצוץ 35( הר בצפון הארץ 36( כלי-הקשה 38( לבעל-חיים זה נהפך מטה אהרן )שמות ז'( 41( 
גיבורת המגילה 43( מורחק בכוח )כ"מ( 45( חנות לממכר מיני מאפה 46( בתחילה 47( "אבי" האיסלם 52( 
עזרה, הצלה 54( חמור-בר 57( פרק תהילים זה נכתב על-ידי בני קורח )בבא בתרא דף ט"ו עמוד א'( 59( 
מלך מצרים 62( חבר-כנסת מ"דגל התורה" 63( פסגה 64( אחי אברהם שמת באור-כשדים )בראשית י"א( 
65( אחד מן הטעמים 66( פקודה 67( לחם-המדבר 68( מפקד מחלקה 69( יסוד, עיקר )מסכת סוכה דף ו' 

עמוד ב'(.

12345678910

11121314

15161718

19202122

2324252627

2829303132

33343536

3738394041

424344454647

484950

5152535455
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5859606162

6364

6566676869

707172
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פעולות

א. פעילויות פורים
1. להיות בשמחה תמיד

מטרת הפעילות
“מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד” - אין זו משימה קלה להיות תמיד בשמחה. 
אולם ביודענו את חשיבותה של השמחה והתועלת המרובה שהיא מביאה לאדם, 
ננסה לעזור לחניכינו לסגל לעצמם את היכולת להתבונן בכל מצב שהם נקלעים 
את  להדגיש  היא  הנטייה  שלרוב,  משום  המלאה”,  הכוס  ב”חצי  דווקא  לתוכו 

המחצית הריקה.

יותר מאשר בדברים המשמחים  לכאורה נראה שחיי היום-יום רצופים בקשיים 
אותנו. אך בזוכרנו שלכל מטבע שני צדדים, הרי שלכל דבר קושי קיים גם צד 

שני...

בפעילות שלפניכם נחפש במקרים הנתונים את הצד המשמח, ככל האפשר, גם 
אם לעתים זה נראה מאולץ ולא טבעי.

מהלך הפעילות: דומינו - “החצי המלא”

שלב א’
חלוקת הקבוצה לכמה חוליות, בכל חוליה כחמישה חניכים.  

כל חוליה מקבלת את קלפי הדומינו ועליה לסדרם ברצף.  

הבקרה למשחק זה מתקבלת כאשר תסיים הקבוצה להניח את כל הכרטיסים, 
)כיון  הראשון  בקלף  הכרטיס  למחצית  האחרון תתאים  בקלף  הכרטיס  ומחצית 

שמבנה המשחק הוא מעגלי, כל כרטיס יכול לשמש ככרטיס פתיחה(.

המקרה
הצד החיובי 
שבמקרה 

)בקלף אחר(
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קלפי משחק הדומינו

בזכותו אני קם 
עירני כל בוקר. 

החבר שלי לחדר 
מבקש לכבות את 

האור כל לילה 
ב-10.

ב”ה שאבי יצא 
מהתאונה חי 

ושלם!

הודיעו לי שלאבי 
ארעה תאונה 
שבה נהרסה 

המכונית שלנו 
לגמרי.

טוב שהתחשבו בי 
והשאירו אותי עם 
החבר הטוב ביותר 

מבין השלושה.

העבירו חדרים 
בפנימייה וניתקו 
אותי משני חבריי 

הטובים.

3 שעות של שינה 
מתוקה, אגיע 
הביתה רענן.

אני גר כל כך 
רחוק, מצפה לי 
נסיעה של 3 

שעות באוטובוס.

סוף סוף איראה 
יפה יותר ויהיה לי 
קל יותר לקנות 

בגדים.

הרופא אמר לי 
שאני חייב להתחיל 

בדיאטה כדי 
לשפר את מצב 
בריאותי, למי יש 

כח לדיאטה. 

סוף סוף יהיה 
לי ולאחי חדר 
משלנו ונגור 
באזור כפרי 

ושקט.

הוריי עוברים 
דירה מהשכונה 
שבה נולדתי. 
קשה ועצוב 

להיפרד 
מהחברים.

אם קמת והלכת 
מהר מהמקום, 
כנראה שגופך 
נשאר שלם! 

אשריך!

הלכתי ברחוב 
והחלקתי, איזו 
בושה! קמתי 

מהמקום ומיהרתי 
לביתי.

אם קמת והלכת 
מהר מהמקום, 
כנראה שגופך 
נשאר שלם! 

אשריך!

הלכתי ברחוב 
והחלקתי, איזו 
בושה! קמתי 

מהמקום ומיהרתי 
לביתי.

טוב שהיית 
בדרכך הביתה 
ויכולת להחליף 
מיד את הבגדים 

הרטובים.

נרטבתי כולי 
בגשם שוטף 
שירד אתמול 
בדרכי הביתה.

סוף, סוף שבוע 
במיטה, הזדמנות 

לסיים כמה 
ספרים שתכננתי 

לקרוא.

אתה שוכב חולה 
במיטה ומפסיד 
דברים מעניינים 
שקורים בפנימייה.

אם כל כך לקחת 
ללב את תוצאות 
המבחן בחשבון, 
כנראה שבשאר 
המקצועות אתה 

בסדר.

אני מאוד 
 מצוברח,

קיבלתי במבחן 
בחשבון 40.

בשבת פנימייה 
תוכל ללמוד טוב 

יותר לקראת 
המבחן בתורה 
שיתקיים ביום 

ראשון.

אוף! הודיעו 
עכשיו שהשבת 

נשארים 
בפנימייה, כל 

כך רציתי לנסוע 
הביתה.

בזכות הרגליים 
הארוכות שלי אני 
המצטיין ביותר 

בכדורסל. 

אני כל כך 
גבוה שקשה לי 
לקנות מכנסיים 

שתואמים לרגליים 
ארוכות.

אבל נרוויח שעות 
פנאי לבילויים 

שונים.

שביתה ברשות 
השידור! מרגיז, 

נפסיד כמה 
תכניות טובות.
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שלב ב’
כל חוליה מקבלת חמישה קלפים ריקים של דומינו, שעליהם היא צריכה   

לכתוב על גבי הצד האפור מקרים כדוגמת המקרים במשחק.

את חצאי הקלפים הכתובים תעביר כל חוליה לחוליה הסמוכה לה.  

חוליה להשלים את החצאים בצדם הלבן של  כל  זמן מוקצב על  בתוך   
הקלפים ולסדר את הקלפים המושלמים ברצף )יש לשים לב שלא לכתוב 

על גבי אותו קלף את המקרה ואת פתרונו(.

כל החוליות יתנסו בכל הקלפים שיווצרו על ידי חברי החוליות.  

שלב הסיכום / מליאה
שאל את החניכים:

איזה מכנה משותף יש, לדעתכם, למקרים שהוצגו במשחק?  

)הצד האפור של החיים, תרתי משמע...(.  

כיצד הייתם מגדירים את הצדדים הלבנים של הקלפים?  

האם היה לכם קל לחפש את “חצי הכוס המלאה”?  

האם בחיים אתם נוהגים לחפש בכל “אפור” את ה”לבן”?  

האם זה אפשרי?  

כן, אך זו מיומנות הנקנית עם קניית ההבנה לשם מה צריך לשמוח בחיים. 

נזכור:
“מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד”. )וכשנבין את השאיפה ונסגל את הראייה 

הזו, הרי אנו כבר באמצע הדרך.
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...יש אדם / נתן אלתרמן

“...יש אדם רואה הכל ורוד ורוד

זה לא טוב אומרים כולם אפילו רע מאוד.

יש אדם רואה הכל באפילה קודרת,

זו אותה המחלה רק בצורה אחרת.

אל תרכיבו משקפיים

לא קודרות ולא שמחות

הסתכלו נא בעיניים פקוחות.

את הרע צריך לראות כדי להילחם בו

את הטוב צריך לשמור כדי להתנחם בו...”

 על פי “תורה בחיי יום-יום, חגים ומועדים - פורים”, 
נושאים חינוכיים בשילוב אקטואליה,
 מינהל לחינוך התיישבותי, 
בעריכת עמנואל קרליבך, שמואל דוקוב
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2. קח פור!

בכל ריבוע ישנה משימה הקשורה לפורים.  
המשתתפים מתקדמים בעזרת קוביה ואם עולים על משבצת “קח פור”     

עליהם למלא את המשימה המוטלת עליהם.  
שחקן מסכן שמקבל כרטיס "קח פור" לך לכלא יוכל להשתחרר רק אם   

יקבל מס' זוגי בקוביה.  
מנצח מי שהגיע לסוף או מי שזכה בכרטיסי פור רבים יותר )נספח(.   

כל שורה יש להתחיל מצד ימין.   

כרטיסי קח פור

שרוק את השיר 
"אני פורים" 

ו"משנכנס אדר" 
או שיר פורים 

אחר

בקפיצה על 
רגל אחת, אמור 

שמות של 7 
דמויות מהמגילה

הצג בפנטומימה 
תוך כמה 

שניות את אחת 
מדמויות המגילה 

ותן לידידך 
לנחש

אמור בנשימה 
אחת את 

שמותיהם של 10 
בני המן

מנה 3 מנהגים 
בחג הפורים

מצא 5 מילים 
שאפשר להוציאן 
מאותיות המילה 

אחשדרפנים

חשוב: מיהו 
האיש שנתלה 

על עץ גובהו 50 
אמה ותחשבו 
את הגימטריה 

בשמו

ספר בדיחה של 
תורת פורים

מלא את הפה 
במים ואמור 
בקול רם ככל 
האפשר: "אני 
פורים שמח 

ומבדח"

ספר את סיפור 
המגילה בלי 

לומר "אז" אפילו 
פעם אחת 

אמור את שמך 
בהיפוך אותיות 5 
פעמים. לדוגמה: 

 משה =
השם

החלף בין נעליך 
מימין ושמאל, 
לך 10 צעדים

לך
לכלא

לך
לכלא

זכיתה
בחנינה

צא
להכלא

בקר
בכלא
לתור
אחד

על פי "ידידים", מחלקת הדרכה
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מתוך ידידם" מחלקת הדרכה

התחלה

לוח משחק קח-פור

אין כניסה 
לארמון 

המלך בלי 
 הזמנה -
חזור 

להתחלה

המן מרכיב 
את מרדכי 
ברחובות 

העיר - רוץ 
3 משבצות 

קדימה

בית הכלא

המתן תור

אבל גדול 
 ליהודים -
חזור 4 

משבצות!

המן ממהר 
למשתה 

שמכינה לו 
אסתר - זרוק 

שנית את 
הקוביה!

זרש 
ומשפחת 

המן מכינים 
עץ למרדכי, 
הסתתר פה 

תור אחד

ליהודים 
הייתה אורה 

ושמחה 
 וששון ויקר

סוף

 אסתר
נבחרה 

למלכה - 
התקדם שתי 

משבצות

משתה 
 נוסף -

זרוק שנית 
את הקוביה

הוזמנת 
למשתה 

אחשוורוש - 
התקדם שתי 

משבצות

בניו של 
המן קוראים 

בספר 
 הזיכרונות -
חכה תור 

אחד

הרצים יוצאים 
לכל המדינות, 

מהודו ועד 
כוש, להודיע 

על ביטול 
 הגזירה -

התקדם 3 
צעדים ותחגוג

נתפסת 
מדבר עם 

בגתן ותרש 
שרצו להרוג 
את המלך -

אתה חשוד! 
לך לכלא!

המלכה ושתי 
מסרבת 
 לפקודת
המלך 

ומושלכת 
לכלא

בוטלה 
הגזירה. 

יום משתה 
ושמחה 

ליהודים - 
התקדם 3 

צעדים!

קח
פור

קח
פור

קח
פור

קח
פור

קח
פור

קח
פור

קח
פור

קח
פור
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3. המסר של מגילת אסתר

בגלות  אלא  אליה,  בדרך  או  בארץ-ישראל  מתרחש  אינו  אסתר  מגילת  סיפור 
בגולה. המתגוררים  יהודים  כלפי  שונות  גישות  על  ממנו  ללמוד  וניתן   הרחוקה 

מהלך הפעילות

התחלקו לזוגות:

לחיים  ביחס  אסתר  ממגילת  שונות  מסקנות  מבטאים  שלפניכם  הקטעים  שני 
בגולה. הציעו כותרת לכל קטע.

עם איזה מסר אתם מזדהים יותר?

בחרו קטע אחד והוסיפו לו טיעונים המצדיקים אותו.

בטיעונים שלכם התייחסו לנקודות הבאות:

צפויה  ולא  מבעבר,  יותר  מוגנים  בתפוצות  היום  החיים  היהודים  האם   א. 
להם סכנה דומה? הסבירו.  

האם העובדה כי לעם היהודי יש היום מדינה, מחזקת או מחלישה את יהודי  ב. 
התפוצות? פרטו והסבירו.  

האם לדעתכם מדינת ישראל צריכה לחזק את יהודי התפוצות? אם לא,   ג. 
מדוע? אם כן, באילו אמצעים עליה לחזק אותם?  

מתוך “מפתחות לעמי ולארצי”, באדיבות חל”ד מפעלים חינוכיים

סיפור המגילה הוא סיפור אזהרה לעם ישראל החי בגולה. 
אמנם במקרה זה הצליחו מרדכי ואסתר למנוע אסון, אך כדי 
למנוע מקרים נוספים, על העם היהודי לקחת אחריות לגורלו, 

לחזור לארצו ולהקים בה שלטון יהודי עצמאי.

סיפור המגילה מלמד כי אפילו בתנאים
קשים ביותר של סכנה ואיום

בהשמדה, מצליח עם ישראל לשרוד
ולהמשיך את חייו בגולה.
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4. להיות “ראש גדול”

מטרות הפעילות:
מעיון בעלילה המתרחשת במגילת אסתר עולות הדמויות המיוחדות של מרדכי 
ואסתר. מרדכי נרתם להצלת עם ישראל כבר בהתחלה, ואסתר בתחילה מגלה 
אישיות חסרת יוזמה אולם עם דרבון מדודה, משנה את התנהגותה מן הקצה אל 

הקצה עד כדי סיכון חייה למען עמה.

בתכונות אלה של לקיחת יוזמה למען הכלל נעסוק בפעילות הפעם, בתקווה שעל 
ידי המתודה המוצעת נתרגל מצבים הקרובים לחיי החניכים, ומתרגול במשחק 

נפיק מסקנות מעשיות לחיי היום-יום.

מהלך הפעילות:
בידי המדריך רשימת מקרים בעלי מכנה משותף, והוא - כולם דורשים התייחסות 

מעשית ונטילת יוזמה כדי לתקן את הטעון שיפור.

המדריך מקריא את המקרים. בידי כל חניך לוח שכתובות עליו שמונה אמירות, 
שהן תגובות רצויות לתיקון המקרים.

המשחק מתנהל במתכונת משחק הבינגו.

מנצח, הראשון שהצליח לסיים את הלוח שברשותו. המשחק נמשך עד שלפחות 
שבעה חניכים יסיימו את הלוח שבידיהם.

גו
ינ
ב

כרטיס בינגו ריק
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רשימת המקרים

גילית הצפה במועדון.  .1

קשיש מעד ונפל במרחק קצר ממך.  .2

ראית ברחוב ילד תועה ובוכה.  .3

הודיעו על מחסור בדם בבנק הדם הארצי.  .4

ראית חפץ חשוד ברחוב.  .5

מכריזים על מבצע גיוס לקטיף ההדרים.  .6

רבע שעה לפני ארוחת הערב גילית שלא ערכו את חדר האוכל.  .7

מצאת צרור מפתחות  .8

ראית כבל שנפל מעמוד חשמל.  .9

מאחורי הפנימייה ראית צינור מים מפוצץ.  .10

בדרכך ראית קליפת בננה על הרצפה.  .11

ראית עשן היצא מבית סמוך.  .12

הכביסה תלויה על החבל וגשם החל לרדת.  .13

הודיעו על פיגוע שבו נפצעו רבים.  .14

בשכונה שלך גר זקן ערירי שלא יכול לדאוג לצרכיו.  .15

נתקלת בספר מהספרייה זרוק על השביל בפנימייה.  .16

על השביל נמצאת צלחת שהוצאה מחדר האוכל.  .17

בשעות הצהריים אתה שם לב שאורות רבים דולקים ברחבי הפנימייה.  .18

דרושים מתרימים לארגון עזרה לנזקקים.  .19

שברי זכוכית מסכנים את העובריםליד המזכירות.  .20

ילד קטן עומד ליד כביש סואן ורוצה לחצותו.  .21

גילית פירצה בגדר הפנימייה.  .22

הכריזו על מחסור חמור      .23

באמצע הלילה אני רואה שני אנשים המנסים לפרוץ למכוניתו של שכני.  .24

האדנית בחלון השכן עומדת ליפול לרחוב.  .25

ראית שהמפתח של דלת השכנים הושאר בצידה החיצוני של הדלת.  .26

אתה רואה ברז מים מטפטף בגינה.  .27

באתר הקראוונים שליד ביתך קיים מועדון, ודרושה עזרה של בני-נוער.  .28

התורנים בחדר האוכל כורעים תחת עומס העבודה.  .29

המדריך חולה ואין מי שיעיר את החניכים בבוקר.  .30

אני מבחין שדלת הרכב הנוסע לידי לא סגורה ומסכנת את היושב לידה.  .31

בלכתי בדרך הבחנתי בבור עמוק המסכן את העוברים והשבים.  .32



37

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

לפניך מידגם לוחות הבינגו אשר מכילים את כל התגובות למקרים שהובאו להלן. 
תגוונו  ועליהם  הצורך,  לפי  עותקים  במספר  צלמו  ריק.  לוח  מצורף  לנוחיותכם 

לוחות נוספים כמספר החניכים )רצוי להקפיד שלא יהיו שני לוחות זהים(.
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לסיכום:

המקרים שהוכרזו על ידי המדריך עוסקים רובם ככולם בעשייה. אולם במשחק, 
גם  ואולי  ראשון,   ........ שיותר  כמה  “לעשות”  חינך  כל  בחיים, משתדל  כמו  שלא 

לזכות בפרס כלשהו.

עיוותים לתיקון  רעיונות  הרבה  כך  כל  להציע  הזדרז  מאיתנו  מי  מתי   
בחיי היום-יום?  

בחיים, הדאגה של כל פרט היא קודם כל לעצמו בבחינת “אם אין אני לי מי לי”, 
ואין זה פסול. אדרבא, אדם צריך לדאוג לעצמו, כמובן, אך כאשר כולנו עסוקים 
ב”ד’ אמות” שלנו, אל לנו לשכוח להרים את הראש ולבדוק: האם החבר גם כן 
גם  צריך  והחברה שאני שייך אליה, מישהו  זקוק לתמיכה?  הוא  אולי  מסתדר? 
אותה לטפח ולשמור. בוודאי שכל זה נכון גם בתקופות של משבר בחברה )ראה 
מקרה המגילה(. וגם כאשר נדמה שאין לי, הקטן, במה לעזור לחברה, נזכור את 
אסתר, גיבורת המגילה, שלכאורה לולא ידענו את סופה הטוב של המגילה היינו 
מזלזלים בכוחה של נערה צעירה ותמימה זו וראו, שדווקא ממנה צמחה ישועה 

לכם שלם שעמד לפני כליה!

אסתר בוודאי לא הכירה את המושג “להיות ראש גדול”, אך היא, וכמובן מרדכי, 
יישמו זאת הלכה למעשה, והתוצאות המשמחות מעידות כל כך כמאה עדים.

דרך אגב,
ממחר, באיזה תחום )ואולי תחומים?( אתה מתחיל להיות “ראש גדול”?  

יונצחו תמונות של  זו אפשר להוסיף פעילות מצולמת, שבה  לפעילות   
זמן  כעבור  מרכזי.  במקום  ייתלו  אשר  ובפנימיה,  בבית-הספר  מפגעים    
מוגדר מראש, יתלו תמונות של אותם אתרים ויבדק אם מישהו )יחיד או    

רבים( נטל יוזמה ושינה את פני הדברים לטובה.  

“כל מהפכה, כל מעשה מיוחד
מתחיל פשוט מצעד אחד.

המאמין ביכולתם של יחידים לא יהסס לצעוד צעדים“.
“כל אחד מוכן לעשות מעשה גדול, מזהיר, חד-פעמי,

שרבות ידובר בו.
קשה הוא המעשה הקטן, היומיומי האפור“.

)אסתר קל(

פעילות מהנה ומוצלחת    

באדיבות “תורה בחיי יום יום - חגים ומועדים - פורים”, 
נושאים חינוכיים בשילוב אקטואליה, המרכזיה החינוכית, עליית הנוער
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ב. פעילויות פסח

חג המצות

אהבת הגר - זכר ליציאת מצרים )לחטיבת הביניים(

1. פעילות פותחת
בשלב ראשון יתקיים דיון על המושג "עבדות". החניכים יתבקשו לנסח בלשונם, 

מהי תחושת העבדות.

מהי תחושת עבדות?
אי אפשר לעשות מה שרוצים.  

  

 

בשלב שני יקיים המדריך דיון על ההיבטים השונים של עבדות, כפי שבאו לידי 
ביטוי על פי תשובות החניכים. ניתן לחלק את ההיבטים השונים לפי קריטריונים 

מסוימים כמו: היבט של כפייה, היבט מעמדי, היבט רוחני, היבט ערכי.

המדריך יוכל להוסיף איפיונים של עבדות שלא הועלו על ידי החניכים על מנת 
לפתח יותר את הדיון, למשל:

שלילת האפשרות מן האדם להחליט או לבחור.  

כעבד, האדם נתון במסגרת של עבודה קשה - כפייתית.  

המעמד הקוטבי של העבד לעומת האדון "בעליו", ועוד.  

בשלב זה יוכל המורה לעבור להגדה של פסח:

במצרים היו בני ישראל עבדים, אך דורות רבים אחרי יציאת מצרים אנו עלולים 
לשכוח את תקופת העבדות.

שאלות:
כיצד נוכל לזכור את המצב שהיה במצרים?  .1

הרעיון  אותו  לנו  המזכיר  פסח  של  בהגדה  המופיע  פתגם  לכם  הידוע   .2 
נאמר בהגדה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא    
להחיות את תחושת העבדות  נדרשים  אנו  בליל הסדר  יצא ממצרים".    

והיציאה לחירות, כדי לזכור את המאורע הגדול של יציאת מצרים.  

כיצד לדעתכם ניתן ליישם את הרעיון אחר הפתגם בחיי היום  א.    
יום? בחברה , במועדון, בבית וכו'.   

את ליישם  יכולים  הייתם  בהם  מקרים  לכם  מוכרים  האם  ב.    
הפתגם, מהם?   
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2. צירופי לשון

בטור הימני שלפניך רשימת רמזים לצירופי לשון + משמעות הצירוף הקשורים 
ביציאת מצרים.

צרף לכל אחד מן הרמזים מילה או מילים נוספות ותקבל את צירוף הלשון.

הרמז לציון 
הלשון

צירוף הלשוןהמשמעות

אביב חייוימי נעוריםאביב

גמר עליו את ההללשיבחו והללו מאודהלל

כחומר
דימוי לאדם הנתון להשפעת 
אחרים המכוונים את מעשיו

כחומר ביד היוצר

חושך מצריםאפלה מוחלטתחושך

עבודת פרךעבודה קשה ומתישהפרך

קשה כקריעת ים סוףמשל לדבר קשה ביותרים סוף

מטה קסםדבר המולל נפלאותמטה

מכה
הכין בעוד מועד דרך הצלה 

מן הצרה העתידה לבוא
הקדים תרופה למכה

מכות מצריםמכות קשותמכות 

מה עניין שמיטה להר-סיני?מה הקשר?סיני

ליל שימוריםלילה של שמירה וכוננותשימורים

שאר ירקותדברים שוניםירק

שאלה
שאלה פשוטה שהתשובה 

עליה ידועה
שאלת תם

ים
משל לדבר הבטל בין דברים 

גדולים
כטיפה מן הים
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3. הפירמידה
בשורה הראשונה עליכם למלא על פי ההגדרה מילה בת 2 אותיות. משם ואילך 
בכל  אות  להפחית  ומשם  הרביעית  השורה  עד  שורה  בכל  אות  להוסיף  עליכם 
שורה עד השורה השביעית ושוב - לעלות במספר האותיות עד השורה העשירית 

ולרדת - עד השורה התחתונה.

1. אץ     

2. ברא

3. מקום צר

4. משם יצאו אבותינו

5. לא רחבים

6. סוג של בגושם

7. צורר

8. בזה אחר זה

9. מדינה אירופית

10. אריח

11. לשום ים הנכנס לתוך יבשה

12. אנרגיה, עירנות

13. לא מתוק
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ג. פרשיות החודש - קפד ראשו וקפד זנבו / עוזי קייש

הוראות: קפד ראשו, קפד זנבו.
ענו על כל שאלה, הורידו אות אחת מהתשובה - וקיבלתם את התשובה לשאלת 

ה”קפד”.

פרשת תרומה 
יתר, שהוא למעלה מן המידה. הביטוי לתאור זה בפרשה בהקשר ליריעות  א(  

האוהל הוא: “וסרח ה-____” )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
עדיין לא הגיעה השעה לכך, הדבר בוא יבוא בזמנו. ____ חזון למועד  

ריק. שתוכו  חלול,  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  את  מצא   ב(  
" ____ לוחות תעשה אותו"

קפד זנבו  
ראש הפיסגה של הרי העברים בארץ מואב אשר ממנו ראה משה רבנו את   

הארץ. הר - ____ )דברים לב, מט(

אבן יקרה שמשבצים בתוך החושן. “אבני-שהם ואבני ____” )בכתיב חסר( ג(  

קפד זנבו  
סחורות או מצרכים שונים שהוכנו מראש לצריכה או למסחר. ____   

זה  לתאור  הביטוי  אומן.  ובעבודת  במלאכת-מחשבת  נעשו  הכרובים  ד(  
בפרשה: "מעשה ____" )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
הכושר של האדם לקלוט גרויים מן החוץ באמצעות חמשת ה-____ שלו   

)בלשון יחיד(

"ועשית  ובבית-המקדש.  במשכן  ארון-העדות  על  שהיה  זהב  של  מכסה  ה(  
____ זהב טהור" )בכתיב מלא(  

קפד זנבו  
מים שקפאו בקור והפכו לשכבה דקיקה של קרח או שלג, טל-בוקר שקפא   

על הארץ.  ____ 

שם מקובל במקרא לבקעת-הירדן. “ואת-הנגב ואת-____” )דברים לד, ג(  ו(  
)בכתיב חסר(

קפד ראשו   
משקל עתיק לזהב, לכסף או למתכות אחרות. המנורה עם כל כליה צריכה   

לשקול: “ ____ זהב טהור” )בכתיב חסר(
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פרשת תצווה 
מבגדי הקדש, בגד עליון רחב שנעשה לאהרן. “חשן ואפוד ו-____” א(  

קפד זנבו  
)בהשאלה( קרב, תווך. "ותורתך בתוך ____" )תהלים מ, ט(  

מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: שלם, גמור, שלא חסר  ב(  
בו דבר. “מעיל האפוד ___ תכלת”

קפד זנבו  
מקל,  כמו:  נדודים  לדרך  בצאתו  איתו  לוקח  שאדם  שונים  מיטלטלים   

תרמיל. “____- גולה” )ירמיה מו, יט(

שבת הפורים?  חג  שלפני  השבת  של  הפרשה  נקראת  כיצד   ג(  
)פרשת( ____ - הטעם לכך הוא: “____ את אשר-עשה לך עמלק” )דברים 

כה, יז(

קפד ראשו  
כינוי מליצי למקום שעבוד קשה. “... ויוצא אתכם מ-____ הברזל” )דברים ד, כ(  

זה  לתאור  הביטוי  מקלעת.  קליעה,  בשיטת  נעשו  הזהב  שרשרות  שתי  ד(  
בפרשה: “מעשה ____” )בכתיב חסר(

קפד ראשו  
דף יומא  מסכת  בבלי,  )גמרא  ראש"  "ב-____-  אחת.  ראש  בתנועת    

לח עמוד ב(

)בכתיב  הכבד”   ____  “ כיצד מכונה בפרשה הקרום המכסה את הכבד?  ה(  
מלא(  

קפד זנבו  
במידה המקסימלית, במקרה הטוב ביותר. לכל ה-____   

חגורה שהכהן הגדול לבש על כתונת התשבץ. “וחגרת אתם ___”   ו(  

קפד זנבו  
האזל”  ה-____  אצל  וישבת   ..." המלך.  דוד  בו  שהסתתר  מקום  של  שם   

)שמואל א’ כ, יט(

פרשת כי תשא 
העם לאחר מעשה העגל מכונה עקשן ושאינו מקבל מרות. הביטוי המתאים  א(  

לתאור זה בפרשה הוא: )בהשאלה( “קשה - ____” )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
ברח ונמלט כל עוד נפשו בו. )בהשאלה מאיוב יט, כ( נמלט ב-____ שיניו

סיני הר  על  המצופה  מן  למעלה  שהה  התמהמה,  אחר,   - רבנו  משה   ב(  
לרדת”  משה  כי-____  העם  “וירא  בפרשה?  זאת  המתארת  המילה  מהי 

)בכתיב מלא(
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קפד זנבו  
עד כדי אכזבה, עד כי קצרה הרוח. עד-____   

מילה הזהה במשמעותה למילים: בוש, ניכלם. “בושה אמכם מאוד ____  ג(  
יולדתכם” )ירמיה נ, יב(

קפד ראשו  
כיצד נקראת הפרשה בתורה שמוסיפים לקריאת התורה בציבור - בשבת   

הקודמת לשבת שלפני ראש-חודש ניסן?

להיטהרות  הדרך  את  מתארת  שהפרשה  משום   "____ "פרשת  שבת   
אדומה כדי לעלות בחג הפסח  מטומאת מת באמצעות אפרה של ____ 

לבית-המקדש.

מלחמה "קול  מהר-סיני:  ירד  רבנו  משה  כאשר  רבנו  למשה  אמר  מי   ד(  
במחנה" - כפי שכתוב בפרשה? ___  

קפד ראשו  
בן אלה, המלך האחרון בישראל. ____ )מלכים ב' טו, ל(  

דיבורו של אדם יש בו לגרום לכל - לטובה או לרעה. הכל ____ בלשון ה(  

קפד ראשו  
מי מהעם שלא חטא בחטא העגל, התקבץ סביב משה רבנו כאשר משה   

רבנו קרא בשער המחנה: "מי ל-ה' אלי"? כל-בני ____ 

תשובה וחרטה שהצער שבה שקול כנגד ההנאה שהסב לו לאדם החטא  ו(  
שחטא נקרא: תשובת-ה-____  

קפד ראשו  
כאשר ימנו את בני-ישראל יתן כל אחד: "מחצית ה-____  ב-___ הקדש"   

ככתוב בפרשה.

פרשת ויקהל-פקודי 
חלק מן הרכוש שהופרש לקדשי ה’. “קחו מאתכם ____” א(  

קפד ראשו  
 ”____ תלכו  ולא  צוארתיכם  משם  “לא-תמישו  קוממיות.  מורם,  בראש   

)מיכה ב, ג(

מה הכניס רוח ה’ בבצלאל בן-אורי על מנת שיוכל לבנות את המשכן ואת  ב(  
כלי המשכן?               “...בחכמה  ב-____ ובדעת”

קפד ראשו  
כיצד נקראת הברכה השלישית בברכת המזון? ברכת ____ ירושלים  

בידי מי לפי הכתוב בפרשה הפקיד משה רבנו את עבודת הלויים?____  ג(  
בן-אהרן הכהן

קפד זנבו  
היה תם וישר. “אז ____ ונקיתי מפשע רב” )תהלים יט, יד(  
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כנימה שהפיקו ממנה צבע אדום-עז וכן כינוי לצבע ולאריג הצבוע בצבע  ד(  
אדום-עז: “___ השני”

קפד זנבו  
בן-פואה משבט יששכר השופט השביעי ששפט את ישראל עשרים ושלוש   

שנים. ___  )שופטים י, א(  

)משל חכמים( עמד בפרץ, תיקן את הליקויים שגילה. “____ מצא וגדר בה  ה(  
גדר” )גמרא בבלי, מסכת עירובין דף ו עמוד א(

קפד זנבו  
בפרשה.  שכתוב  כפי  השקל  מחצית  של  ומטבע  משקל  יחידת  של  שם   

"____ לגלגלת מחצית השקל"

כיצד נקראת הפרשה של השבת שלפני ראש-חודש ניסן? שבת "פרשת  ו(  
ה-____" )בכתיב מלא(        הטעם הוא שאנו מצווים לקרוא בשבת זו את 
פרק י”ב בחומש שמות שם כתוב:                       “ה-____ הזה לכם ראש 

חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה” )בכתיב מלא(         

קפד זנבו  
ישראל” אל-בית  משל  ומשל  חידה   ____“ ומשל.  חידה  דבר  אמר    

)יחזקאל יז, ב( 

פרשת ויקרא 
איזה קורבן מן העוף ניתן להקריב לפי הכתוב בפרשה? “מן-התרים או מן- א(  

בני ה-_ __”  

קפד זנבו  
טיט, רפש, בוץ. “ויעלני מבור שאון מטיט ה-____ “ )תהלים מ, ג(   

דבר פחות-ערך, מין גרוע. ____ )בכתיב מלא( ב(  

קפד ראשו  
קורבן המנחה שעל העני להקריב הוא קמח חיטה מנופה ונקי, קמח לבן   

מובחר. “____ יהיה קרבנו” )בכתיב מלא(

כינוי לאדם בעל שיעור-קומה העולה על רבים אחרים במוסריות, בחכמה,  ג(  
בכשרונות וכדומה. משיכמו ו-___ 

קפד זנבו  
)בעיסקי-ממון או בענינים אחרים( ככתוב בפרשה.  בגד באמון שניתן לו   

"נפש כי תחטא ומעלה ___ ב-ה' " 

טעה, חטא בלא כוונה תחילה. המילה המתאימה לתאור זה בפרשה היא:  ד(  
"אשר - ____ והוא לא-ידע" 

קפד ראשו  
הקו העליון האופקי של אות: "כגון שנטלו ל-____ של חי"ת" )גמרא בבלי,   

מסכת שבת דף קד עמוד ב( )לא בלשון סמיכות(
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)בהשאלה, על-פי תהלים קכ, ד( גרם לו צרות, הרגיזו. האכילו גחלי-____  ה(  

קפד ראשו  
שאין בו מום. המילה המתאימה לתאור זה בפרשה היא: “זכר ____”   

על מופרזת  בצורה  השומר  פרוטה,  כל  על  שחס  מי  מופלג,  חסכן  כילי,   ו(  
הונו. ____ 

קפד זנבו  
מלוא שלוש האצבעות האמצעיות )האצבע, האמה והקמיצה( כפי שכתוב   
סמיכות(  בלשון  )לא  את-אזכרתה”   _____ מלוא  ממנה  “...הכהן  בפרשה. 

)בכתיב חסר(

פרשת צו  
ידם  ועל-____   ...“ בפרשה?  זה  לתאור  המתאימה  המילה  מהי  אגודל.  א(  

הימנית” )בכתיב חסר(

קפד זנבו  
בתוכה, בקירבה. “ומה הארץ אשר-הוא ישב ____” )במדבר יג, יט(  

כינוי לתלמיד-ישיבה העושה ימים כלילות בלימוד התורה. ____  ב(  

קפד ראשו  
המילה הזהה במשמעותה בפרשה למילים: קביעות, זמן נצח - היא: "אש   

____ תוקד על-המזבח"

רצון תמידי, ציפיה וחתירה למטרה נכספת. ה-____ לגאולה בכל הדורות. ג(  

קפד ראשו  
..." בפרשה.  ככתוב  קמח  כגון:זרעים,  יבשים  לדברים  עתיקה  מידת-נפח   

עשירת ה-___ סלת מנחה" )בכתיב מלא(

נוהם, צועק. “ארי-נהם ודב ____” )משלי כח, טו( ד(  

קפד זנבו  
חלק הרגל הנמצא בין הברך ובין כף-הרגל באדם ובבהמה ככתוב בפרשה.   

"ואת  ____ הימין תתנו תרומה"

אשת יהויקים מלך יהודה ואימו של יהויכין. ___ בת-אלנתן )מלכים ב’ כד,  ה(  
ח(

קפד זנבו
בו  לבשל  ניתן  במים  ושטיפה  מרוק  שעבר  בו,לאחר  שבישלו  כלי  איזה   

מחדש? "...ואם-בכלי ____ בשלה" )בכתיב חסר(

)מימי  פרס  מלכי  בתקופת  וחכמיו  ישראל  ראשי  בו  שישבו  עליון  מוסד  ו(  
עזרא ונחמיה( ודנו בדיני המדינה והדת וכן תיקנו תקנות חשובות לחיזוק 

התורה והאמונה. כנסת ____ )אבות א, א(
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קפד זנבו
כיצד נקראת השבת שלפני חג הפסח? "שבת ____" אחד מהטעמים הוא - 
"הפטרה" שאנו קוראים בשבת זו בנבואת מלאכי מובטח לנו-השלם: "הנה 
אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' ___ והנורא" )מלאכי ג, 

כג(

פרשת שמיני 
ככתוב  דגים  של  גופם  פני  על  והקטנות  הדקות  הקליפות  מן  אחת  כל  א(  

בפרשה. “...כל אשר-לו סנפיר ו-____ במים”

קפד זנבו
השמיע קול דפיקה ונקישה, צילצל. ____    

“...ואת- ה-____  שם מקראי לאחד מן העופות הטורפים ככתוב בפרשה.  ב(  
ואת-השחף”

קפד ראשו
שינאה שלא בצדק, שינאת-חינם. שינאת- ____ )תהלים כה, יט(  

ה’  אתה  “ברוך  פלוני.  מן  לו   ____ ריבו.  את  רב  נקמתו,  את  בפלוני  נקם  ג(  
ה-____ לישראל מכל צריהם” )גמרא בבלי, מסכת מגילה דף כא עמוד ב(

קפד ראשו
סתר ובילבל את שערות-הראש כפי שכתוב בפרשה. "...ראשיכם אל-____"   

)בלשון יחיד( )גוף שלישי, עבר(

מיהר להציל את מישהו הנתון בצרה. חש ל-___ )תהלים לח, כג( ד(  

קפד ראשו
מהי סיבת מותם של בני אהרן נדב ואביהוא ככתוב בפרשה? כי הקריבו   

"לפני ה' אש ____ אשר לא צוה אתם"

חלקו וגורלו בחיים. מנת - ____  )תהלים יא, ו( ה(  

קפד זנבו  
"ואת-  הטמאים.  העופות  עם  בפרשה  נמנה  הלילה.  דורסי  מסידרת  עוף   

ה-____  ואת-השלך ואת הינשוף"

בקשה, רצון, מה שליבו של אדם שואל ורוצה. "ימלא ה' כל- ____" )תהלים  ו( 
כ, ו( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
את  מאוהל-מועד  להוציא  נצטוו  אחיו  אלצפן  עם  יחד  הוא  עוזיאל,  בן   

גופותיהם של נדב ואביהוא ככתוב בפרשה. "ויקרא משה אל-____" 
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סיפור החודש / ש“ז כהנא, הביאה לדפוס: נחמה כהן

גילוי אליהו
מעשה ביהודי פשוט ובעל צדקה ר' זאב שמו. היה האיש שכנו של הצדיק הרבי 
מוטילה. בא ר' זאב אל רבי מוטילה ואמר לו: "רבי השמועה אומרת שאתה זכית 
לראות את אליהו הנביא. ומהה תימה בכך? הרי אתה צדיק וגדול בתורה. אבל גם 

אני משתוקק מאוד לראותו. אמור נא לי מה עלי לעשות כדי שאזכה לכך?"

מצוות.  ולעשות  תורה  ללמוד  "עליך  פניו.  מעל  אותו  לדחות  מוטילה  רבי  ניסה 
בדרך זו תעשה נחת רוח לאליהו. ומי יודע... אפשר שיתרצה להתגלות לך".

אולם ר' זאב יהודי פשוט היה, והוא ביקש תשובה פשוטה וברורה: מה עליו לעשות 
כדי שיזכה לגילוי אליהו?

ימים רבים הפציר ר' זאב ברבי מוטילה. פעם אחת, באחד מימי ניסן פגש שוב ר' 
זאב ברבי מוטילה, וחזר על שאלתו. הפעם נענה לו רבי מוטילה ואמר: "הנודיעו לי 
כי בכפר ניסח, לא רחוק מוורשה, גר איכר יהודי אחד עם אשתו החולה וארבעת 
ילדיו. והנה איכר יהודי זה חלה פתאום והוא רתוק למיטתו, ללא רופא, ללא מזון 
זקוקים לרחמי שמים.  והם  ביותר  ביתו קשה  ובני  עוזר. מצבו של האיכר  וללא 
ועתה מייעץ אני לך לנסוע אליו ולקחת עמך את כל הדרוש לחג, וגם תרופות קח 
עמך עבור האיכר החולה כדי להקל עליו את מחלקתו. שהרי עני מרוד הוא האיש 
זו תזכה  ובזכות  ומקווה אני שתשמע בקולי ותעשה כדברי,  לו.  ואין מי שידאג 
לגילוי אליהו. שהרי אליהו בוודאי יהיה שם. הן לא ייתכן שיעזוב את העאני שימק 

בעוניו באותו כפר ניסח".

שמח ר' זאב על דברי הרבי מוטילה. עוד באותו יום קנה את כל הדברים הנחוצים 
לפסח, מצות ויין ומיני מזון, כלים ותרופות ונסע אל הכפר הנידח אל ביתו של 

האיכר החולה.

נכנס ר' זאב לבית הרעוע של היהודי החולה, כפי שייעץ לו הרב מוטילה, ואמר: 
"עובר אורח אני, והנה בא החג ואני מבקש לעשות אותו בבית יהודי. אולי אוכל 

לעשות את החג עמכם?"

"בחפץ לב" - אמר האיכר כשהוא שוכב במיטה. "אבל בבית אין דבר לחג. ואין 
אוכל וכלים. ועדיין איני יודע מה נאכל. שהרי אני חולה ואף אשתי חולה, והילדים 
קטנים עדיין ואין בידם לעזור. אבל אין ספק שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. ומה 

שיהיה עמנו - יהיה גם עמך".

"אל תדאג" - אמר לו ר' זאב. "יש אתי מצות, יין, כלים וגם כסף. וברוך השם גם 
כוחותי עמי ומוכן אני תיכף ומיד להתחיל בהכשרת הבית ובכל ההכנות הדרושות 

לחג".

אמר ועשה. מיד הפשיל את שרווליו. ניקה את הבית, הכניס את המאכלים שהביא 
לבית ואת התרופות נתן לאיכר ולאשתו. גם לילדים נתן בגדים חדשים. התרופות 
הועילו והאיכר ואשתו התחזקו וקמו ממיטתם ואף ישבו עם ילדיהם ואורחם אל 
שולחן הסדר. והסדר נערך כהלכתו ברוב אור ושמחה. בני הבית אמרו את ההגדה 



50

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

ושרו ברגש רב. לאחר ברכת המזון ניגשו האורח והילדים לפתוח את הדלת בפני 
אליהו הנביא. ר' זאב היה נרגש מאוד. הוא האמין בכל לבו שבפעם זו, אכן יזכה 

לראות במו עיניו את אליהו.

אלא שטעות הייתה בידו. אליהו פקד את שולחן הסדר - אך איש לא ראהו. לא 
האיכר החולה, לא אשתו, לא הילדים ואף לא ר' זאב.

לרגע אחד גבר צערו של ר' זאב, אך הוא מיהר להתאושש ולחזור אל שולחן הסדר 
ובהתרוממות  ובשמחה  בשיר  ההגדה  בקריאת  הבית  בני  עם  יחד  להמשיך  כדי 

הרוח.

וכך כברו כל ימי החג על ר' זאב בביתו של האיש העני.

אחרי החג נכנס ר' זאב לרבי מוטילה ובקול שמח הודה לו על המצווה שנתגלגלה 
לידו בזכות הצדיק, ואמר: "אמנם בתחילה תפס אותי צער על שלא זכיתי לגילוי 
אליהו. אבל אחר כך שבה השמחה ומילאה את לבי. אמנם נכון לא זכיתי לגילוי 
אליהו. אבל זכיתי למצווה גדולה, הבאתי אור ושמחה ובריאות לבית שהיה שרוי 

בעוני, בצער ובמחלה".

רבי  לו  אמר  אליהו".  גילוי  של  הזכות  מן  אף  גדולה  זו  זכות  אין  אם  יודע  "מי 
מוטילה. "כן... כן... אין ספק בדבר... זכות זו גדשולה יותר... הרבה הרבה יותר".

רבי מוטילה לקח בידיו את ראש שכנו ר' זאב ונשק לו, והוסיף: "ר' זאב, אילו מותר 
היה ליהודי לקנא בחברו - הייתי מקנא בך על שזכית למצווה גדולה זו. והרי זכית 
בלי יודעין לגילוי אליהו בפועל ממש. כן כן, בפועל ממש. כן כן, בפועל ממש! זכית 

לגילוי זה, אף שצדיקים גדולים ממני וממך שאפו לכך בכל לבם ולא זכו".

השתומם ר' זאב: "אני זכיתי לגילוי אליהו? הרי לא ראיתיו כלל. אנא, רבי, פרש 
דבריך".

"בוא נא ר' זאב אתי לחדר השני. בוא ואוכיח לך כי ראית אותו, ראית אותו עומד 
חי לפניך, ממש כפי שאני רואה אותך עכשו".

הלך ר' זאב אחר רבי מוטילה לחדר השני וכולו נדהם ונפעם.ף באותו חדר עמדה 
חבית מים. הציב אותו רבי מוטילה מול החבית ואמר לו: 'ר' זאב, הבט נא בחבית, 
ותראה שם דמות אדם. האם לא ראית איש זה בימי הפסח באותו הכפר? ובכן, 

זכור האיש הזה שאתה רואה את פניו במי החבית היה אליהו הוא ולא אחר".

ולא ראה בה דבר מלמד פני עצמו הנשקפים אליו מתוך  ר' זאב בחבית  הביט 
המים. "איני רואה אלא דמות עצמי בלבד" אמר.

"כן... כן... וכאלה היו פני אליהו בפסח זה" - אמר רבי מוטילה. "וכך נתגלה לך בפסח 
זה... בפועל ממש. כי אתה קיימת את מצוותו לעזור ליהודי דל לעשות את הפסח 

כהלכה...".

אבי נשא לו לאישה את נכרדתו של רבי מוטילה. ובבית רבי מוטילה שמע סיפור 
זה שכבר נודע לו לפני כן מפי החסידים ואנשי המעשה. אבל בבית רבי מוטילה 
היה לסיפור סיום אחר. וכך סיפרו שם: כאשר טען ר' זאב שוב ושוב שלא ראה 
את אליהו בפועל ממש, בניגוד למה שאמר לו רבי מוטילה, קרא לו רבי מוטילה 

לבוא עמו.

עלו שניהם לכרכרה ונסעו ביחד לאותו כפר שבו עשה רבי זאב את הפסח. ביקשו 
שניהם את ביתו הרעוע של אותו איכר יהודי ולא מצאו אותו. שאלו את האיכרים 



51

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

הגויים שגרו בסביבה: "איפה גר כאן האיכר היהודי? והגויים ענו: אין כאן איכר 
יהודי ומעולם לא היה".

התעקש ר' זאב ואמר: "הרי הייתי אצלו בפסח".

צחקו הגויים ואמרו: "חלומות אתה חולם, מושקה".

השתומם ר' זאב על הדבר המוזר הזה. "איך ייתכן הדבר? הרי הוא עצמו עמד כאן 
ברחוב הזה, ליד הפלג הזה, מתחת לעץ הזה?...

למענך  עשה  מה  יקירי  זאב  ר'  אתה  "רואה  לו:  ואמר  מוטילה  רבי  אותו  הרגיע 
אליהו הנביא כדי שתזכה לממש את תשוקתך ולראות פניו? הוא הסכים להעמיד 
פני חולה גלמוד בכפר נידח בליל הסדר. אף בית הראה לך ואישה וילדים. וכל 

זאת עשה למענך. ואתה עדיין מתלונן 
שלא ראית פניו?"

זאב  ר'  של  ללבו  הדברים  נכנסו 
ושקע בהרהורים עמוקים.

כשסיפר לי אבי סיפור זה, ואני עדיין 
ילד, שאלתי אותו: "ואתה אבא, האם 

זכית לראותו?"

זכיתי  לא  מעולם  זכיתי...  לא  "לא, 
פעם  "אבל   - אבא  אמר   - לראותו" 
אחת שמעתי אותו שר, כך נדמה לי".

ואף כי היה זה לפני ימים רבים מאוד, 
אני  גם  כי  זוכר  עודני  העיר,  בוורשה 

לאבא.  אליהו  ששר  השיר,  את  שמעתי 
זה היה לאחר שאני פתחתי את הדלת 

לאליהו הנביא בליל הסדר, כפרס 
את  לגנוב  בידי  שעלה  על 

אז  בטוח  הייתי  האפיקומן. 
אליהו.  את  לראות  שאזכה 
הבטתי סביבי יפה יפה - אבל 
לא ראיתי איש. ראיתי רק אור 

הנחתי  לעיני.  שהכאיב  גדול 
לגונן  כדי  על השולחן  ראשי  את 

על עיני הכואבות ונרדמתי.

ואז שמעתי קול שר. והקול סיפר ושר על מך שהיה לו ארמון גדוןל. ובא השונא 
והחריב את ארמונו ולקח אותו ואת עמו בשבי. ויום יום יושב המלך ומצפה שיבוא 

מי ויפדנו משם.

ומלכה  מך  על  ושרה  סיפרה  וגם  שיר.  לי  ושרה  לידי,  התעוררתי. סבתא עמדה 
ובת מלכה וארמון. היא ליטפה את ראשי והובילה אותי למיטתי. ובחלומי שבתי 
לשמוע את קול השיר. וגם את המלך ראיתי שוכב כבול באזיקים. מביט בי ושואל: 

"מתי תבוא לפדות אותי? מתי?"

ואת החלום הזה חלמתי פעמים רבות. וממשיך אני לחלום אותו מפעם לפעם עד 
עצמם היום הזה.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

פורים באיכות הסביבה )או משלוח מנות לטבע(

אי אפשר פורים ללא רעשן. ואם כבר רעשן, כדאי רעשן מחומרים ממוחזרים.

1. רעשן
החומרים

2 מכסים של נרונים

אבנים קטנות

חוט ברזל

סלוטייפ צבעוני

מסמר' פטיש, קטר או צבת

ההכנה
לוקחים חוט ברזל באורך הרצוי לידית x 2 וחותכים.

מחוררים חור באמצע הנרונית ב-2 המכסים

מכניסים את קצה חוט הברזל האחד בתוך הנרונית ומכופפים את החוט פנימה 
לתוך הנרונית ב-2 הצדדים.

מכניסים פנימה את האבנים בזהירות וסוגרים עם סרט סלוטייפ ומלפפים כמה 
פעמים את חוט הברזל.

מקרבים אחד לשני מלמטה ומסובבים ומקבלים ידית אחת.

מקשטים את הנרוניות לרעשן.

 - שמלפפים  שלפני  כמובן   - פעמונים  ברזל  חוט  על  להשחיל  אפשר  לגיוון: 
משחילים על החוט ברזל פעמון והוא נשאר למטה.
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2. רעשן

החומרים
8-6 נרונים

חוט ברזל

פלייר )קטר(

סרט סלוטייפ צבעוני

מסמר פטיש

ההכנה
בעזרת  חור  הנרונים  באמצע  ומחוררים  הרצוי  באורך  הברזל  חוט  את  חותכים 
זוג  כל  כאשר  נרונים  של  זוגות  זוגות  הברזל  לחוט  ומשחילים  ופטיש  מסמר 

עומדים גב אל גב.

סוגרים את הקצה בעזרת הפלייר ומלפפים את הקצה בסלוטייפ צבעוני כדי לא 
להיחתך, לחלופין מלפפים בבד צבעוני את כל הידית.

3. רעשן בצורת קרוסלה

החומרים
גליל נייר טאולט

חתיכת בד )בגד( ישן או לחלופין ניייר קרפ

חלק עליון של בקבוק שתייה מפלסטיק

4-3 פעמונים

מסמר, פלייר

נר 

סכין או מספריים

סרט

ההכנה
עוטפים את גליל נייר הטואלט בבד או בנייר

מתרחב.  שהבקבוק  המקום  עד  שתייה  בקבוק  של  העליון  החלק  את  חותכים 
אפשר לחתוך עם סכין משורית של לחם או מספריים.

 - הבקבוק  החלק המתרחב של  סביב  הפעמונים(  )כמספר  חורים   4-3 מחוררים 
נעזרים במסמר מחומם על נר ומוחזק בפלייר כדי לא לשרוף את היד )אין צורך 

לחמם מאוד את המסמר - מספיק מעט והוא ממיס את הבקבוק ומשאיר חור.

משחילים את הפעמון לתוך החור בעזרת הסרט וקושרים.

הופכים אותו ומדביקים אותו בעזרת דבק חם או דבק פלסטי לגליל.

הערה: הפרופורציה בין הגליל לקונוס צריכה להיות עד חצי הגליל שיהיה מקום 
לתפוס את הרעשן. כמובן אפשר לקשט במדבקות ובציורים.
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4. מכשיר להכנת בועות סבון
טוב לקיץ, טוב לחורף, להתנסות 

בבועות סבון, טוב לכל עונה בשנה.

החומרים:
כוס חד-פעמית מפלסטיק

קשית שתייה

בד דק או לחלופין מגבונים לחים 
בגודל שיכסה את פתח הכוס.

מסמר גדול

גומיות

גיגית עם תמיסת סבון.

ההכנה:
יוצרים חור בתחתית הכוס בעזרת 

המסמר )אפשר מעט לחממו( והוא 
ממיס חור.

מכסים את פתח הכוס בבד או 
במגבון. מותחים ושמים גומי סביב 

הכוס למטה.

מכינים קערה גדולה עם מי סבון 
נוזלי סמיך.

טובלים את הכוס עם הבד במי סבון 
שבתוך הקערה ונושפים דרך הקשית

יוצא בלון אחד ארוך וגדול, דרך 
החורים של הבד, אם לא מצליח סימן 

שבורח אוויר מהצדדים ולכן צריך 
להדק היטב.

בבד שעל הכוס יש פתחים קטנים 
לכן נוצרות הרבה בועות סבון 

מחוברות.
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5. שקית פשוטה מהירה וקלה למשלח מנות

החומרים
בקבוק פלסטי

שקית צלופן

דבקיות

סרט סלוטייפ צבעוני

סרט

תכולת משלוח

ההכנה
חותכים את בקבוק 

הפלסטי בגובה הרצוי, 
פחות מחצי שלא יהיה 

מגושם, סביבו בחתך 
מדביקים סרט סלוטייפ 

צבעוני כדי שלא יהיה 
חד.

מכניסים את משלוח 
המנות לשקית הצלופן 

ומקשטים בדבקיות את 
השקית.

קושרים בסרט, מקשטים 
את הכרטיס, כותבים 

ברכה ומצמידים לקצה 
הסרט.

בהזדמנות זו אפשר 
ללמד את הילדים את 

ההלכות של משלוח מנות 
שאינו ממתקים אלא 

אוכל ממשי.
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6. ליצן המחליף פרצופים )משחק(

החומרים:
1/8 בריסטול או קרטון מארגז חתוך למלבן

סיכה מפוצלת

צבעים

עיגול קרטון בקוטר פחות מהבריסטול

ההכנה:
מציירים ליצן לאורך ורוחב 

כל הדף עם פרצוף גדול.

גוזרים את עיגול הפרצוף.

בדף השני מציירים עיגול בקוטר 

כל הדף בעזרת סיכה מתפצלת.

מצמידים את העיגול מאחור כך שיהיה מכוון לפרצוף של הליצן ומהדקים בסיכה 
המתפצלת ומסובבים. כל פעם מציירים פרצוף אחר של הליצן ומסובבים ושוב 
מציירים עד סוף הגלגל מציירים פרצופים שונים - כך יוצא שהליצן פעם צוחק 

ופעם בוכה כאשר מסובבים את העיגול מאחור.

צריך ללמד את הילדים את צורת הפה המשתנה, העינים, הגבות - פרצוף צוחק, 
בוכה, כועס, מחייך וכו’.
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ניסן

1. פרחים לקישוט שולחן ליל הסדר - זר ורדים

החומרים
)כל פרח מחומר אחר( )הצבעים  ניירות קריפון או משי או צלופן או כולם יחד 
בהתאם לפרחים הרצויים )כהה ובהיר באותו הגוון( - אפשרי מפיות נייר בצבעים 

מתאימים בעלי צבע אחד(.

לדוגמה: אדום, ורוד, לבן

צהוב, כתום, לבן  

שיפודים

סלוטייפ

נייר קרפ ירוק

מקל ארטיק או מספריים

הכנת הוורדים
חותכים 3 ריבועים שווים - כל ריבוע בצבע אחר של הוורד )הגודל כגודל הרצוי 

לפרח(. 

מתחילים בצבע הכהה ועוברים לבהיר )כי הצבע בתוך הפרח כהה יותר כי האור 
לא מגיע אליו )כדאי ללמד את החוק הזה לחניכים(.

אם רוצים ורד אדום - שמים ריבוע אדום בהיר ראשון ואחריו כהה יותר וכו’ )הנייר 
הראשון יהיה החיצוני ביותר( עליו מניחים נייר באותו הגוון כהה יותר והעליון יהיה 
הכהה ביותר כך שיש לנו 3 גוונים של אותו הצבע. מניחים אחד על השני בזוויות 

בולטות.

מקוצים את המרכז ומושכים את הנייר כלפי 
מעלה.

את נייר הקרפון מגלגלים כלפי חוץ כל קצה 
וקצה. הוא נשאר מגולגל. חוזרים על הפעולה 

מספר פעמים.

- מניחים את מקל  אם הנייר צלופן או משי 
האגודל  כאשר  הנייר  קצה  מעל  הארטיק 
ומושכים  הנייר  ומתחתיו  מעליו  מונחת 
חוזרים  החוצה.  מתקפל  הנייר  מעלה.  כלפי 
ופינה,  פינה  ובכל  פעמים  כמה  הפעולה  על 

מתקבל פרח עם גוונים. 

השיפוד  על  ירוק  נייר  רצועת  מלפפים 
ומהדקים אותו לפרח בעזרת סלוטייפ.

ואפשרי  ורדים  של  גוונים  כמה  עושים  כך 
אותו  פרחים,  זר  מתקבל  וכך  חומרים  בכמה 

מכניסים לאגרטל.
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2. חג האביב

בניסן הכל פורח והאביב נותן ריח - לכן נכין כמה פרחים

החומרים:
כדור קל קר בגודל כדור טניס

שיפודים

ניירות בריסטול צבעוניות )בצבעים הרצויים להכנת הפרחים(

תוך  להכנת  הרצויים  )בצבעים  ירוק  קרפון  נייר  משי,  או  צבעוני  או  קרפון  נייר 
הפרח(, דבק פלסטי

עיפרון, מספריים, סלוטייפ

וסיכות תפירה  פייטים צבעוניים   - נייר המשי  או  נייר קרפון  - במקום  לחלופין 
)הפרח יבריק באמצע(.

ההכנה:
כותרת  כלי  עם  רצועה  אורך  באותו  ומכינים  הקל-קר  כדור  קוטר  את  מודדים 
ס"מ  וחצי   1 של  רצועה  משאירים  שונים(.  פרחים  רוצים  )אם  שונות  בצורות 

להדבקה על הכדור.

מגלגלים לכדור חתיכות נייר משי או קרפון בקוטר הרצוי ומדביקים בתוך עלי 
הכותרת על הכדור מבפנים.

גוזרים רצועות נייר קרפון או משי ירוק ברוחב בערך 1 ס”מ ומגלגלים על השיפוד 
כאשר מדביקים את הקצה של הרצועה לשיפוד בצד הלא חד ומשאירים 2 ס”מ 

ללא ליפוף. נועצים את השיפוד לתוך כדור הקל קר.

לחלופין - נועצים את הפייטים בעזרת סיכות לתוך הקל-קר ומקבלים בפנים תוך 
צבעוני ומבריק )פעולה זו עוזרת לחניכים במוטוריקה עדינה(.

עלים
מציירים על בריסטול ירוק עלים וגוזרים.

מקפלים את העלה לשניים באמצע ומקבלים נפח.

כדאי להוסיף לעלה עוד 1 ס”מ כדי להדביק אותו לשיפוד אחרי הליפוף.

לחניכים הבוגרים נותנים לצייר את הנימים של העלה משני הצדדים.

מכינים כמה עלים שרוצים לכל פרח, מדביקים אותם לשיפוד המלופף. אפשר 
להכין כמה פרחים ומכניסים אותם לצנצנת.
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חומר עזר

חומר אור-קולי
חדשות המרפ"ד התורני: מעתה ניתן לקבל פריטים מספריית ה-DVD המתפתחת 

במרפ"ד התורני. פרטים בטל’ 02-5601302.

 

1. פורים
סרטי וידיאו ו-DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

ונהפוך הוא - )יסודי וחטיבת ביניים(- מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון   
של "ונהפוך הוא" )מהסידרה "מושגים ביהדות( )טלוויזיה חינוכית(.  

 - לאביונים  ומתנות  מנות  פורים: משלוח   - )כ.ר(  )יסודי(  ומתנות  מנות   
הדינים וההווי הקשורים בו )מהסידרה "קשת וענן"(, )טלוויזיה חינוכית(.  

השונות  בעדות  ומנהגיו  פורים  מצוות   - ביניים(  )חטיבת   - הפורים  חג   
משולבים בהצגות ילדים ותיאטרון בובות )ברק שקהיין(.  

פורים - )חטיבת ביניים( - תוכנית בידור על נושא פורים )מהסידרה "קצר   
ולעניין( )טלוויזיה כללית(.  

הופכת  ידועה  ולא  צעירה  יהודייה  אשה   - )ר(   - )על-יסודי(   - אסתר   
את  לחלץ  כדי  שלה  והמרץ  השכל  בכל  משתמשת  היא  פרס,  למלכת    
עמה ממצוקה ומהשמדה )דובר רוסית, כתוביות בעברית( )בהפקת גשר(.  

מהם  פורים?  את  חוגגים  איך   - )על-יסודי(   - אחשוורוש  בימי  רק  לא   
לבין  אסתר  מגילת  של  הרעיונות  בין  הקשר  מהו  שפילס"?  "פורים    

הנושאים של "פורים שפילס"? השחקנים והזמרים מציגים ושרים.  

פרופ' אליעזר שבייד, הרב מאיר צוקרמן ופרופ' חנא שמרוק משוחחים    
על מה שמסתתר מאחורי הפנים הצוהלות של מגילת אסתר )טלוויזיה    

חינוכית(.  

)טלוויזיה  "פיצוחים"(  )מסידרת  אסתר  במגילת  חידון   - אסתר  מגילת   
חינוכית(.  

השואה - הרב נויגרשל )על-יסודי( - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים   
הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה  לנושא  הקשורות  ובעיות    
מזווית  )יהדות  אסתר  במגילת  ורמזים  ציון  ושיבת  הנבואה  והיסורים,    

שונה בע"מ(.  

מבראשית - פרשת זכור ומגילת אסתר - הרב מרדכי אלון.  

מגילת אסתר - )על-יסודי( - בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון   
)תשנ"ה(  צו  פרשת  בשבת  בשיחה  זכור.  פרשת  ועל  ויקרא  פרשת  על    

נסבה השיחה על מגילת אסתר )טלוויזיה חינוכית(.  

מגילת אסתר - )על-יסודי( - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת   
בני-עקיבא ברעננה תשנ"ה )טלוויזיה כללית(.  
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החגים  דיני  הסבר   - פסח  פורים,  חנוכה,   - )באמהרית(  ישראל  חגי   
ומנהגיהם. נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג )ההסתדרות הציונית(.  

הידד פורים )מסידרת "פרפר נחמד"( )טלוויזיה חינוכית(.  

האגף  של  האתר  ראה  )בעברית(.  לפורים  ברשת  לאתרים  קישורים    
לתרבות תורנית   

www.education.gov.il/toranit/linkso.htm  

 /http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit   
haverimlareshet/chageyisrael/purim.htm  

2. פסח זמן חירותנו
סרטי וידיאו )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

ההגדה  משמעות  הסדר,  לליל  ההכנות  פסח,   - )יסודי(   - לבנך  והגדת   
והמיבנה המיוחד שלה )מהסידרה "קשת וענן"( )טלוויזיה חינוכית(.  

מצגר  יונה  הרב   - ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   - והלכות לפסח  רעיונות   
מבאר את הרעיונות והדינים הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח,    
הכשרת כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח, הכנות לליל הסדר, אפיית    
)האגודה  וגאולה"  "גלות  על  שרמן  הרב  של  הרצאה  הסדר,  ליל  מצה,    

להפצת תורה בוידיאו(.  

אגדה של הגדה - )יסודי( - סרט אנימציה )בובות( הסוקר את ההגדה של   
הסדר  שולחן  ליד  היושב  נער  בעיני  אקטואלית  מבט  מנקודת  פסח    

)סקופוס(.  

סגנונה  מה  המאויירת?  ההגדה  מהי   - )על-יסודי(   - מאויירות  הגדות   
משתלב  כיצד  השונות?  בארצות  הדורות  במשך  התפתחותה  ודרך    
האיורים  משמעות  ומה  ואיורים,  ציורים  עם  ההגדה  של  רציני  תוכן    

והעיטורים ומקורותיהם? )שירות הסרטים הישראלי(.  

מגלות לגאולה - )כל הגילים( - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי   
המועצה הדתית בבת-ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.  

- מתאר את דמותו של משה  )עבור עולים חדשים(   - )רוסית(   - משה   
ומנסה להשוות אותו לגדולי הציונות )גשר(.  

חירות - )על-יסודי( - ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר   
יוסי שריד על ההגדה של פסח ועל ליל הסדר )מהסידרה "שבעים פנים"(    

)טלוויזיה כללית(.  

יציאת מצרים - )יסודי( - "הסנה בוער באש" - סרט מצוייר על שיעבוד   
וניסיונם להציל את משה  ויוכבד  ישראל במצרים: משפחת עמרם  בני    

הרך הנולד מגזירת "כל הבן הילוד" )טלוויזיה כללית(.  

יציאת מצרים - )חטיבת-ביניים ועל-יסודי( - מקהלות ילדים שרות שירי   
אביב עם נעמי שמר )טלוויזיה כללית(.  

פסח במסורת יהודי בוכרה - )רננות - מכון למוסיקה יהודית(.  
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סדר פסח לדוגמה - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל   
סגל )שירות הסרטים הישראלי(.  

שירת הים - )על-יסודי( - אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד - נתניה   
)טלוויזיה כללית(.  

חגי ישראל )באמהרית( - )חטיבת-ביניים ועל-יסודי( - חנוכה: פורים:   
וקייסים,  רבנים  של  נאומים  ומנהגיהם,  החגים  דיני  הסבר  פסח.    
שלה  המיוחד  והמיבנה  ההגדה  משמעות  הסדר,  שולחן  חג,  מסיבות    

)ההסתדרות הציונית(.  

מצרים  יציאת  תיאור  )כ.ר.(,  ומעלה(  )חטיבת-ביניים  פסח  ליל  סדר   
לחדשות".  "מבט  בסגנון  הימים,  מאותם  טלוויזיונית  כתבה  בצורת    
בכתבה צילומים "חיים" )מתוך הסרט עשרת הדיברות( ודברי פרשנות.  

הכנת  דרכי  בפסח;  אכילת מצה  מצוות   - )חטיבת-ביניים(   - זו  מצה   
המצה ושימושיה בליל הסדר )מהסידרה "מושגים ביהדות"( )טלוויזיה    

חינוכית(.  

שלוש רגלים )רוסית - משרד הקליטה(.  

למוסיקה  מכון   - רננות  בהפקת   - קוצ'ין  יהודי  במסורת  פסח  סדר   
יהודית.  

הגדה עכשיו - דיון בהנחיית מיכה פרידמן ובהשתתפות הרב שלמה   
בניזרי, הרב יוחנן פריד, שולמית אלוני, ד"ר עוז אלמוג, חיה הראל - על    
הגלומים  והערכים  המנהגים  המושגים,  של  העכשוויות  המשמעויות    
והגדת  לגויים,  יחס  חירות,  הם  הנידונים  הנושאים  פסח.  בהגדה של    

לבנך, ארץ ישראל, האמונה, ירושלים וליל הסדר )טלעד(.  

חג הפסח בשיר ובסיפור - בשיר ובתמונות מוסברים כל מושגי החג   
)המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה(.  

כתבה  בצורת  מצרים  יציאת  תיאור   - )כ.ר.(  העבר  לחדשות  מבט   
טלווזיונית מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" )הסוכנות היהודית(.  

והיא שעמדה - פסח בשואה )שאלות ותשובות(.  

מבראשית - שיעורים של הרב אלון - ויקרא צו )שבת הגדול(, סדר ליל   
פסח.  

)רוסית, בגן של דודו, מעבדות  )רוסית(, שלושה רגלים  מעגל החיים   
לחירות.  

מצרים - בנייתה של אימפריה מפעלי בנייה מעבר לפירמידות, אמונת   
בניית הפירמידות.  

האגף  של  האתר  ראה   - )בעברית(  לפסח  ברשת  לאתרים  קישורים   
לתרבות תורנית  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
 HaverimLareshet/ChageyIsrael/Pesach.htm

קישורים קצרים בענייני חג הפסח  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
  MekorotNose/moadim/Pesach.htm
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פתרון תשבץ אדר-ניסן תשע"ג - שילה הרשושנים

והיעשיהנוברח

דממיהתרישאג

ישמללוגממשב

בערתשהמצע

איבנרבקסרימ

חריממואירכ

שרתסאתליגמת

דאפכבלצתב

רסמהרומתמנכ

פתושארגהניו

נרחפשדיונר

ימירופנשושו

מגדאנדיעלפת

פחההשר

אנסרממצירעמ

מינמהנזואהר

פתרונות לפרשיות החודש - קפד ראשו קפד זנבו:
תפרש תרומה א( עודף-עוד ב( נבוב-נבו ג( מלאים-מלאי ד( חושב-חוש ה( כפוו

רת-כפור ו( הככר-ככר       

פרשת תצווה א( מעיל-מעי ב( כליל-כלי ג( זכור-כור ד( עבת-בת ה( יותרת-יותר 
ו( אבנט-אבן 

פרשת כי תשא א( עורף-עור ב( בושש-בוש ג( חפרה-פרה ד( יהושע-הושע ה( 
תלוי-לוי ו( משקל-שקל    

תפרשו ויקהל-פקודי א( תרומה-רומה ב( תבונה-בונה ג( איתמר-איתם ד( תולו
עת-תולע ה( בקעה-בקע ו( חודש-חוד 

פרשת ויקרא א( יונה-יון ב( פסולת-סולת ג( מעלה-מעל ד( שגג-גג ה( רתמיםו
תמים ו( קמצן-קמץ 

תפרש צו א( בהן-בה ב( מתמיד-תמיד ג( שאיפה-איפה ד( שוקק-שוק ה( נחשו
תא-נחשת ו( הגדולה-הגדול  

פרשת שמיני א( קשקשת-קשקש ב( תחמס-חמס ג( נפרע-פרע ד( עזרה-זרה 
ה( כוסו-כוס ו( מישאלה-מישאל 
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פתרונות לפירמידה
1. רץ

2. יצר
3. מיצרי

4. מצרים
5. צרים

6. צרי
7. צר

8. רצף
9. צרפת

10. מרצפה
11. מיצר
12. מרץ

13. מר

ברכת חג פסח 
כשר ושמח
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