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חודש המורשת היהודית - תשע"ג

זוכים אנו השנה לציין את חודש המורשת היהודית ה-כ'. אירוע זה, הנערך בכל 
שנה מביא עימו ערך מוסף ומיוחד, לפעולותיו הרבות של האגף לתרבות תורנית. 
הוא מאופיין במפגש שבין סגנונותיה הרבים של המורשת היהודית ודרכי הבעתה 

בעם ישראל.

שילוב הסגנונות הללו בא לידי ביטוי בחודש זה, בַמפגש החברתי והתרבותי בין 
קהלים שונים. הוא מתקיים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, האזוריות, 

ומוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ.

חווייתיים.  לימודיים  סיורים  ובקיום  ועיון  לימוד  בערבי  מצוינת  זו  פעילות 
עברית-ישראלית,  שירה  משלבים  השונים  המוסיקליים  והמפגשים  הקונצרטים 
יחד עם פיוטי המזרח, המתובלים בחזנות מערבית. באירועים אלה, נוטלים חלק 
הרפרטואר,  מיטב  את  לציבור  מציגים  אלה  השונים.  והתיאטרון  הבמה  אמני 
המתחבר למורשת היהודית. כולם יחד, יוצרים חגיגה אחת גדולה ודיאלוג רוחני 

וערכי עם שורשיה של תרבותנו עתיקת היומין.

תודה וברכה לכל העוסקים במלאכת מחשבת זו: לראשי הערים וראשי המועצות 
המקומיות והאזוריות, לרכזי ומנהלי היחידות לתרבות תורנית ברשויות. יבואו על 
הברכה גם חברַי במטה האגף: לסגן מנהל האגף - מר ציון מנצורה ולמפקחים 

המחוזיים, הרב ד"ר אליהו אביעד ומר חיים שני.

מידע על הפעילות בחודש זה, ניתן לקבל באתר האגף:

www.education.gov.il/toranit 

בברכה      

שמריהו הרמן      

מנהל האגף לתרבות תורנית      
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תאריכים ומאורעות בחודשי אייר-סיוון

 )אירועים ואתרים(

חודש אייר
שם החודש - אייר

אייר הוא החודש השמיני למניין החודשים מתשרי והחודש השני למניין החודשים 
מניסן.

בית  לבניית  בקשר  מופיע  זה  "זיו". שם  בשם  במקרא  נקרא  אייר  חודש  בנוסף 
המקדש הראשון בידי שלמה המלך וכך נאמר "בחודש זִו, הוא החדש השני לְִמֹלְך 
שלמה על ישראל, ויבן הבית" )מלכים א, ו, א(, וכן "בשנה הרביעית יסד בית ה' 

בירח זִו".

השם "אייר" אינו נזכר במקרא כלל - זה אינו שם עברי. מקורו בבלי ופירושו אור 
זה, הבא  והוא בא להדגיש את האור המיוחד שישנו בעולם בחודש  "זיו"(  )כמו 

אחרי חודשי החורף הקודרים.
)על פי "בסוד חודשי השנה", מאת ש"ז כהנא(

מזלו של החודש - שור
הוא סמל של אבלות ושל תקווה גם יחד. השור וקרני השור הם 
גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה כפי שנאמר 
"ורב-תבואות בכח שור" )משלי יד:ד( והוא גם מזכיר את העלאת 

הביכורים שבה מילא השור תפקיד בולט.

)על פי אסתר וסרלאוף(

אירועים 
יום   - )נדחה(  באייר  ה 
מערכות  לחללי  הזיכרון 
פעולות  ולנפגעי  ישראל 

האיבה.
נקבע  הזיכרון  יום 
ולהזכיר  לזכור  כדי 
וגבורתם  קורבנם  את 
מערכות  לוחמי  של 
מסרו  אשר  ישראל 
את נפשם על תקומת 
העם והארץ ולהעלות 

את זיכרם של נפגעי פעולות האיבה. 

במערכה על עצמאות ישראל מיום החלטת עצרת האו"מ ועד לכריתת 
הסכמי שביתת הנשק נפלו כ-8,000 איש ואישה, מתוכם 2,000 אזרחים, 
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וזאת מתוך אוכלוסייה יהודית שמנתה בעת הכרזת המדינה כ-650,000 
איש כ-6,000 לוחמים נפלו במערכה, לא בכדי שם המשורר נתן אלתרמן 
בפי הנופלים את המילים "אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת 

היהודים".

המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות הוא מאוד חד - מתוגה לשמחה - 
אך קבעו את ההצמדה בין המועדים הללו כדי לציין את הקשר האמיץ 

בין קורבנם של הלוחמים לבין הקמת המדינה.

ו באייר )נדחה( - יום העצמאות למדינת ישראל 

"על הקמת מדינה  )1948( החליטה מועצת העם  ביום ה באייר תש"ח   
הברית  של  לתוקפה  חיה  עדות  הוא  זה  יום  בארץ-ישראל".  יהודית 
האלוהית, המקשרת בין עם ישראל לארצו. רוח תחייה לאומית סחפה 
את  וחיזקה  הזינה  אשר  המדינה,  הקמת  בעיקבות  העולם  יהדות  את 
וגוי  האמונה בברית שכרת ה' עם העם היהודי להיות ממלכת כוהנים 
קדוש. לפני הקמת המדינה כששלטונות המנדט הבריטי הגבילו ביותר 
ההגנה   - המחתרות  ידי  על  בוצעו  לארץ-ישראל,  היהודים  עליית  את 
עולים,  אלפי  לארץ  הובאו  שבהם  נועזים,  העפלה  מבצעי   - ואצ"ל 
ללא רשיונות השלטון הבריטי. אירגוני המחתרת ניסו, כל אחד בדרכו, 
לשחרר את הארץ משלטון הבריטים. ב-יז בכסלו תש"ח )29 בנובמבר 
1947( נתקבלה בעצרת האומות המאוחדות החלטה על הקמת מדינה 
יהודית ריבונית. בעיקבות ההחלטה, גאה גל של התלהבות והתעוררות 

בקרב יהודי הארץ והעולם. 

יא באייר תש"ח )1948( - נפתח מבצע בלק
במלחמת  תובלה  מטוסי  של  אווירית  רכבת  מבצע  היה  בלק  מבצע 
בצ'כוסלובקיה,  שנרכשו  ותחמושת  נשק  מטוסים,  להובלת  העצמאות 

במסגרת המבצע בוצעו למעלה מ-100 גיחות.
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המבצע  שם 
כמשחק  לו  ניתן 
שמה  על  מילים 
הדמות  של 
התנ"כית "בלק בן 
המטוסים  צפור". 
משדה  המריאו 
הצ'כי  התעופה 
ששם  זרטץ 
היה  שלו  הצופן 
ולמעט  "עציון" 
שבהם  הראשון 
נוף,  בתל  נחתו 

שנודע בשם הצופן "שדה עקרון". המבצע החל ב-31 במרס 1948 עם 
הנחתת מטוס "בלק-1" ליד באר טוביה ובית דאראס במבצע חסידה 
והסתיים באוגוסט באותה שנה. המשלוחים כללו מאות טונות של ציוד 
ונשק, לרבות מטוסי קרב. במסגרת המבצע נחתו בבסיס "עציון" לחניית 
כבדים  מפציצים   3 לרבות  הברית,  בארצות  שנרכשו  מטוסים  ביניים 
מסוג בי-17 - "מבצרים מעופפים". אחד מהם הפציץ ב-15 ביולי 1948, 

בדרכו לארץ, את קהיר.

 יב באייר תש"ט )1949( - מדינת ישראל מתקבלת כחברה 
באומות המאוחדות

שר  ולמחרת   1949 במאי  ב-11  ה-59  כחברה  לאו"מ  התקבלה  ישראל 
דגל  את  הניפו  אבן  אבא  באו"מ  הראשון  והשגריר  שרת  משה  החוץ 
ישראל בפתח הבניין. תמונה מהטקס וחלק מדבריו של שרת בו מופיעים 

על שטר של 20 ש"ח.

מצבה של ישראל באו"מ רחוק מלהיות נוח. בעצרת האו"מ חברות 60 
מתייצבות  אלה  מדינות  ערביות.  מדינות   24 ובהן  מוסלמיות,  מדינות 
בנסיבות אלה  האו"מ.  כל קשר למטרות  ללא  ישראל,  נגד  אוטומטית 
כי  אם  רבות,  אנטי-ישראליות  החלטות  האו"מ  במוסדות  התקבלו 
את  מאזנת  ישראל,  לצד  לבדה,  לעתים  הברית  ארצות  של  עמידתה 

התמונה.

יג באייר תרע"ו )1916( - נחתם הסכם סייקס-פיקו
בין התיכון  המזרח  לחלוקת  ההסכם  נחתם  שנה   100 כמעט   לפני 
בריטניה הגדולה לבין הרפובליקה הצרפתית שנודע בשם "הסכם סייקס-

פיקו" - על שמם של סר מרק סייקס הבריטי )מזרחן וממעצבי מדיניות 
בבירות(.  צרפת  קונסול  )לשעבר  פיקו  ג'ורג'  ושארל  במזה"ת(   ארצו 
הסכם סייקס-פיקו הוא ההסכם שב-1916, כמעט שנה וחצי לפני כיבוש 
הארץ על ידי הכוחות הבריטיים בפיקודו של הגנרל אלנבי, חילק את 
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המעצמות  בין  המזה"ת 
ת  ו י ט ס י ל א י ר פ מ י א ה
התקופה:  של  הגדולות 
עוד  וצרפת.  בריטניה 
בטרם הסתיימה מלחמת 
הראשונה  העולם 
כפי  הגדולה"  )"המלחמה 
ובטרם  אז(  שהוגדרה 
האימפריה  התפרקה 
ששלטה  העות'מאנית 
הגדולה  בריטניה  באזור, 
הבטיחה שלוש הבטחות: 
הבטיחה  היא  לערבים 
לתנועה  "מולדת", 

הציונית היא הבטיחה "בית לאומי לעם היהודי" )הצהרת בלפור ב-1917( 
ולצרפתים חלוקת המזה"ת.

יד באייר - פסח שני
מי שלא יכול היה להקריב את קורבן 
פסח,  בערב  המקדש  בבית  הפסח 
היה ְמצּווֶה להביא את קורבן הפסח 
ב-יד באייר, והיה לו אז יום שמחה. 
בתפילה  תחנון  אומרים  אין  ולכן 
ביום זה. יש הנוהגים לאכול ביום זה 
קורבן  לזכר  מפסח,  מצה שנשארה 
הפסח שנאכל עם המצות. מועד זה 

של פסח שני, ניתן לבני ישראל בשנה השנייה ליציאת מצרים. הקב"ה 
שבני  )אף-על-פי  במועדו  הפסח  את  יקריבו  ישראל  שבני  אז  ציווה 
ישראל היו עדיין במדבר(, אולם נמצאו אנשים שהיו טמאים ולא יכלו 
להקריב הפסח או היו רחוקים מבית המקדש, הם ביקשו שתינתן להם 
הזדמנות נוספת להקרבת הפסח. כשראה ה' שהם משתוקקים לזה בכל 

ליבם, נתן להם מועד שני לתקן את מה שחיסרו ב-יד בניסן.

טו באייר תרצ"ג )1933( - ארגנו הנאצים יש"ו שריפת הספרים הפומבית 
בגרמניה.

טקס שריפת הספרים התרחש בעיקבות יוזמה של שר התעמולה הגרמני, 
יוזף גבלס. במהלך הלילה סטודנטים ופרופסורים, בליווי מוזיקלי של 
מקהלות אס.אס ואס.אה - שרפו למעלה מ-20,000 ספרים של כ-200 
סופרים, אנשי מדע, פילוסופים, אנשי אמנות ועיתונאים, כשני שלישים 
רבים.  פרטיים  ומאוספים  סמוכות  מספריות  בזזו  אותם  יהודים,  מהם 
הספרים שנבחרו להישרף היו של סופרים יהודים, קומניסטים, ליברלים 
ומתנגדי השלטון. בין יתר הספרים אשר נשרפו היו עבודות של תומאס 
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ועוד  קסטנר  אריך  פרויד,  זיגמונד  מרקס,  קרל  היינה,  היינריך  מאן, 
סופרים רבים. שריפת ספרים פומבית זו גררה גל של שריפת ספרים 

על ידי סטודנטים ברחבי גרמניה. 

טז באייר תשכ"ה )1965( - אלי כהן - מרגל ישראלי שפעל בסוריה, מוצא 
להורג לאחר שנתפס.

אלי כהן הי"ד - האיש שלנו בדמשק. ב-18 
במאי 1965 הועלה אלי כהן לגרדום בדמשק, 
המשפחה  מאמצי  בתוהו  עלו  כה  ועד 

וממשלת ישראל להחזיר את גופתו הביתה.

שם   ,1924 בשנת  במצרים  נולד  כהן  אלי 
פעל במסגרת התנועה הציונית. הוא התחיל 
בלימודי הנדסה באוניברסיטת אלכסנדריה 
אבל נאלץ לפרוש מלימודיו בשל התגברות 
האיבה כלפי היהודים במצרים לאחר מלחמת 
השחרור. אלי כהן עלה לישראל בשנת 1957. 
ה"מוסד"   .1960 בשנת  למודיעין  גויס  הוא 
בנה לאלי כהן זהות חדשה של איש עסקים, 
לסוריה  חזר  כהן  אלי  איירס.  בבואנוס  שחי 

נעשתה  כהן  אלי  זהותו החדשה של  בניית  למולדתו.  אובד השב  כבן 
בזהירות ובקפדנות. "מעתה", אמר לו הממונה עליו, "שמך יהיה כאמל, 
שם אביך ט'אבת, אמך סעידה איברהים. כדי לאמץ זהות חדשה למד 
אלי כהן את עיקרי דת האיסלם ואת עיקרי הדברים שעליו לדעת כאיש 
עסקים הבא מבואנוס איירס. אלי כהן נטמע בקרב הקהילה הסורית 
והלבנונית בבואנוס איירס, הכיר את מנהיגיה והצטייד במכתבי המלצה, 
שעתידים היו לסייע לו לחדור למוקדי השלטון בדמשק. המידע שסיפק 

למדינת ישראל הוביל להצלחות רבות לצה"ל במלחמת ששת הימים.

יח באייר - לג בעומר
לפי המסורת ב-לג בעומר נפסקה פטירתם 
רבי  תלמידי  אלף  וארבעה  עשרים  של 
עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. לפי ההלכה 
בו,  מתענים  אין  תחנון,  בו  אומרים  אין 
פרט לחתן ביום חופתו ונישאים בו )מנהג 
בעומר(.  ב-לד  להינשא למחרת  הספרדים 
בישראל הוא חג הגבורה. לפי דעה אחת חל 
ראשית המרד הגדול נגד הרומאים )בסופו 
של הבית השני( או פרץ בו מרד בר-כוכבא 
ולפי דעה אחרת נחל בו בר-כוכבא ניצחון 

מסוים במלחמתו ברומאים. 

לג  יום  של  לייחודו  נוספים  טעמים  ניתנו 
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בעומר. באותו יום החל 
המן לרדת לבני ישראל 
יצאו  ביום  בו  במדבר, 
יוחאי  בר  שמעון  רבי 
)רשב"י( ובנו רבי אלעזר 
שבתוכה  המערה  מן 
מהחיילים  הסתתרו 
הרומאים שביקשו את 
ששמרו  בגלל  נפשם, 
בלימוד  יהדותם  על 
בעומר  ב-לג  התורה. 

זה  ביום  נפטר  שרשב"י  האר"י  בקבלת  נמצא  לראשונה  רשב"י.  נישא 
תיקון  נערך  על-פיו  לזכרו.  ללמוד  ימים"  "חמדת  בספר  נקבע  ולפיכך 
נהגו  התשע-עשרה  המאה  מראשית  וביום.  בלילה  ללימוד  מיוחד 
בשירה  תורה  בעומר, ספר  לג  בערב  למירון,  להוליך  בצפת  הספרדים 
ובריקודים תחת חופה מקושטת. כיום, בנוסף לעלייה לקברו של רשב"י, 
נוהגים בני נוער ברחבי הארץ להדליק מדורות ולבלות סביבן בשירה 

ובריקודים.

כו באייר תשכ"ז )1967( - פרצה מלחמת ששת הימים
נמשכו   )1956( תשט"ז  קדש  מבצע  מאז  שנים  מעשר  למעלה  במשך 
של  האיומים  גברו  בארץ.  יישובים  על  )מחבלים(  הפידאיון  התקפות 
לפי   - הורחק   )1967( תשכ"ז  באביב  ישראל.  את  להשמיד  הערבים 
דרישת מצרים - כוח החירום של האו"מ מרצועת עזה, מסיני ומשארם 
א-שייך, שם הוצב מאז מבצע קדש. מצרים סגרה את תעלת סואץ ואת 
מיצרי טיראן לספינות ישראליות, ובכך נחסם המוצא הישראלי היחיד 
למזרח, ששם היו מקורות הנפט העיקריים שלה. ישראל נכנסה לכוננות 

וערכה גיוס מקיף. הוקמה ממשלת אחדות לאומית.

עם פרוץ המלחמה, שנמשכה שישה ימים בלבד, פרצו חילות השריון, 
המצרי,  המערך  את  והצנחנים  הרגלים 
את  ושיחררו  סואץ  תעלת  עד  הגיעו 

מיצרי טיראן ושארם-א-שייך.

ירדן  הצטרפה  ישראל,  אזהרות  אף  על 
כוחות  הופגזה.  וירושלים  למערכה 
ירושלים  את  שיחררו  ישראליים 
כולל   - העתיקה  העיר  את  המזרחית, 
יהודה  ואת   - הבית  והר  המערבי  הכותל 
ושומרון מידי הירדנים, והגיעו עד הירדן. 
למעבר  עד  הגולן  רמת  נכבשה  בצפון 
ב-10  המלחמה  כשנסתיימה  קוניטרה. 
ארץ-ישראל  בכל  ישראל  שלטה  ביוני 

המערבית, במרחבי סיני וברצועת עזה.
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כח באייר תשכ"ז )1967( - יום שיחרור ירושלים
ביום זה, ביום השלישי למלחמת ששת הימים שיחרר צה"ל את מזרח 
ירושלים ובכלל זה העיר העתיקה, הר הבית והכותל המערבי משלטון 
ירדני ששלט במקומות הללו במשך 19 שנים מאז מלחמת הקוממיות 

בתש"ח )1948(.

צה"ל התגלה כצבא, המשלב חוכמה, תבונה ואמונה בקב"ה, עם שיחרור 
לחזור  אפשרות  ניתנה  הירדנים,  מידי  ירושלים  של  המזרחי  חלקה 
הללו  והמקומות  בהם  להתפלל  נפשנו  שכמהה  הקדושים  למקומות 

נפתחו למתפללים ולמבקרים מכל הדתות. 

כח באייר תשס"ה )2005( - יום ירושלים ויום זיכרון לעליית יהודי אתיופיה
המסורת  לפי 
בקהילת  הרווחת 
הם  אתיופיה,  יהודי 
הגולים  של  צאצאיהם 
משבט דן, לאחר חורבן 
הבית הראשון, שהגיעו 
מכן  ולאחר  למצרים 
לסודאן  דרומה  ירדו 
להרים  שהגיעו  עד 
אתיופיה,  בצפון-מערב 
יהודים  קבוצת  ושל 
מתימן  שהגיעה 

היו מפוזרים במאות  יהודי אתיופיה  יותר(. מרבית  )בשלבים מאוחרים 
כפרים באזורים נרחבים, בעיקר בהרים בצפון-מערב אתיופיה - באזורי 
גונדר )בירת הממלכה האתיופית לפני בנייתה של אדיס אבבה(, בהם 
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השפה המדוברת היא אמהרית, באזור טיגרי, בה השפה המדוברת היא 
טיגרינית, ובאזורי וולקייט, שבהם דוברים את שתי השפות. שפות אלו 

הן שפות שמיות וקיימות בהן אלפי מילים הדומות לשפה העברית.

בין השנים 1977 ל-1985 החלו היהודים לצאת מאתיופיה. מניעי העלייה 
היו ציוניים דתיים עם גוון משיחי. החלום להגיע לירושלים היה חלום בן 
מאות רבות של שנים )קיים תיעוד על ניסיון עלייה של עשרות אלפים 
- כבר  זה לעצמו באמהרית  - כך קרא שבט  ישראל"  "ביתא  מקהילת 
ב-1862(. בשנים אלה עזבו את בתיהם בחופזה ובחשאי כ-20 אלף איש 
ואישה מקרב הקהילה נעו לעבר גבולות המדינה, בעיקר לעבר סודאן. 
שרשרות  חצו  קשות,  ובדרכים  מוכרים  לא  באזורים  ברגל  הלכו  הם 
ויערות סבוכים, הותקפו  הרים, צעדו במדבריות, צלחו נהרות גועשים 
על ידי שודדי דרכים וסבלו מרעב, צמא, מחלות ומוות. המסע הרגלי 
ארך בממוצע כשלושה עד חמישה שבועות, אך לעיתים הוא נמשך גם 
חצי שנה, שנה ואפילו מספר שנים. חלקם לא עמדו במסע התלאות 
המסוכן ומתו בדרך. בהגיעם לסודאן נאלצו להתגורר במחנות פליטים 
מבני  רבים  חלו  פה  וגם  בממוצע,  שנתיים  עד  כשנה  קשים,  בתנאים 
הקהילה ומתו. במהלך המסע לישראל איבדה הקהילה כחמישית מבניה 

ובנותיה כ-4,000 אנשים.

לבסוף נחנכה בהר הרצל אנדרטה מרשימה לזכרם.
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חודש סיוון
שם החודש - סיוון

והחודש  תשרי  מחודש  החודשים  למניין  התשיעי  החודש  הוא  סיוון 
השלישי למניין החודשים מחודש ניסן.

השם "סיוון" נזכר במקרא פעם אחת בלבד "ויקראו סופרי המלך בעת 
ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל 

אשר ציוה מרדכי" )אסתר ח, ט(.

מקורו של השם אינו עברי אלא אשורי והוא גלגול השם הבבלי "סימנו" 
והבשלת  הקציר  חודש  שהוא  משום  שמחה,  שמשמעו  "זימנו"  או 
התבואה והפירות. כמובן, עבור עם ישראל מעבר לשמחה הגדולה של 
התורה,  נתינת  יותר,  הגדולה  השמחה  ישנה  הפרנסה,  שמחת  הקציר, 

החודש של חג מתן תורה.

שלא  אפשר  אי  בעברית.  משמעות  גם  יש  סיוון  לשם  לזה  מעבר  אך 
לראות את הדמיון בין השמות סיוון, סין וסיני.

מזל החודש - תאומים
מתן  המרכזי  האירוע  ותכליתו  תאומים  הוא  החודש  של  מזלו 
לזה  זה  תאומים-תאומים  ישראל  עם  אותנו  לעשות  תורה, 

ותאומים לקב"ה. 

אירועים
ה בסיוון תשמ"א )1981( - פיצוץ הכור הגרעיני בעיראק באמצע מלחמת 

איראן-עיראק
גרעיני מדגם  כור  לבגדד שבעיראק  הוקם מדרום-מזרח   1963 בשנת 
רוסי. הכור החל לפעול בשנת 1969 ומאז סיפק את כל צורכי המחקר 
של עיראק. לאחר מכן סיפקה צרפת לעיראק כור אשר כונה "אוסירק". 
בכור  מסתפקים  לא  שהעיראקים  החשש  התחזק  הזמן,  שחלף  ככל 
המחקר אלא מעוניינים בכור מעבדה איטלקית כדי לייצר נשק גרעיני. 

סדאם חוסיין אף התבטא בעיתונות על כך:

"העם האיראני אינו צריך לפחד מהכור הגרעיני העיראקי - אין כוונה 
להשתמש בו נגד איראן אלא נגד האוייב הישראלי..."

נבחנו  ובו  הישראלי  האוויר  בחיל  התכנונים  החלו   1979 באוקטובר 
שיטות שונות. התוכנית נשמרה בסוד והיא נודעה רק למספר מצומצם 
ולטייסים נמסרו פרטים חלקיים בלבד רק סמוך למועד.  של קצינים 
והגאווה להיות שותף בביצוע משימה היסטורית היו מהולים  הסיפוק 
במתח וחרדה. הכוונה הייתה להימנע מפגיעות בנפש במיוחד לא לפגוע 

במומחים הזרים אשר שהו בדרך כלל במקום. 
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ביום א 7 ביוני ערב חג השבועות תשמ"א )1981( יצא מבצע "אופרה" 
ויתרה  שישראל  לפני  סיני  בדרום  אשר  עציון  התעופה  משדה  לדרך 

השלום  בהסכם  סיני  האי  על 
 4 של  קבוצות  שתי  מצרים.  עם 
במטוסי  מלוווים   F-16 מטוסי 
הכור  לעבר  טסו  לחיפוי,   F-15
מישראל.  ק"מ   2000 של  במרחק 
וערב  ירדן  מעל  טסו  המטוסים 
כדי  נמוך  בגובה  הסעודית 
של  המכ"ם  ממכשירי  להתחמק 
עם  החג  בתחילת  המדינות. 
השמש השוקעת המטוסים הגיעו 
וחזרו  אותו  השמידו  למטרתם, 
לבסיסם בשלום. בין המשתתפים 
אילן  משנה  אלוף  היה  בפעולה 

רמון ז"ל - האסטרונאוט הישראלי הראשון. הפעולה חיסלה לפחות - 
זמנית - את היכולת הגרעינית העיראקית.

ו בסיוון - חג השבועות - מעמד מתן תורת ה' לעם ישראל על ידי משה 
רבנו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים

השעה  זוהי  העם  במסורת 
ביותר  והמכרעת  המקודשת 
התגלות  שעת  בתולדותינו, 
יום לאחר   49 ה' לעם שלם, 
עוצבו  כאן  מצרים.  יציאת 
ייעודנו,  ייחודנו,  לצמיתות 
מצוות  כל  וגורלנו,  תרבותנו 
שכבר  אותן  לרבות  התורה, 
ניתנו קודם מתן תורה קיבלו 
תוקף מחייב רק במעמד הר 
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סיני. בצד התורה שבכתב ניתנה גם תורה שבעל פה, הפירושים הנלווים 
אליה עד היום במורשת הדורות של גדולי הראשונים והאחרונים ואפילו 
מה שתלמיד ותיק עתיד להורות, כבר נאמר למשה רבנו מסיני )ירושלמי 
פאה ב:ד(. לזכר מעמד זה אנו חוגגים את חג השבועות ועל פי המסורת 

דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות.

יב בסיוון תשנ"א )1991( - מסתיים מבצע שלמה - עלייתם של כ-15,000 
יהודי אתיופיה תוך 34 שעות ברכבת אווירית לארץ

צבאי  מבצע  היה  שלמה"  "מבצע 
יהודים  כ-14,000  הועלו  שבו 
שהחל  השבוע  בסוף  מאתיופיה 
ב-24 במאי 1991 תוך כ-34 שעות 
האוויר  חיל  של  מטוסים  בכ-30 
המבצע  אל-על.  וחברת  הישראלי 
נקרא על שם שלמה המלך, אשר 
את  פגש  בתנ"ך,  המסופר  פי  על 

מלכת שבא. 

"מבצע  הופסק   1985 בינואר  ב-5 
משה" בעקבות הדלפה לעיתונות 
בדבר עלייתם החשאית של יהודי 
לישראל.  סודאן  דרך  אתיופיה 
עוד  נותרו  ובסודאן  באתיופיה 
קרוב ל-15,000 יהודים, ובמשפחות 
או  מההורים  חלק  נותרו  רבות 
הילדים באתיופיה וחלק בישראל. 

יהודים  כ-1,000  לארץ  בסודאן  מהמחנות  הועלו  שנה  אותה  בהמשך 
במבצע שבא ביוזמת ג'ורג' בוש האב, שהיה אז סגן נשיא ארה"ב.

בסך הכל הגיעו לארץ במסגרת שתי העליות הגדולות מאתיופיה, יותר 
מ-35,000 יהודי אתיופיה. היום נשארו באתיופיה כמה אלפים של בני 

הפלאשמורה שאמורים לעלות בקרוב.

יג בסיוון תשנ"ט )1999( - אותרה הצוללת אח"י דקר
בינואר  ב-25 
בדרכה   ,1968
ה  י נ ט י ר ב מ
ל  א ר ש י ל
ה  ע ב ט
ת  ל ל ו צ ה
 69 וכל  דקר 
צוותה  אנשי 
למרות  ניספו. 
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שנערכו  נרחבים  חיפושים 
אוניות,  ידי  על  אחריה 
לא  טייס  וכלי  צוללות 
נמצא זכר לצוללת, וגורלה 
כשנה  לתעלומה.  היה 
התגלה  טביעתה  לאחר 
של  החירום  ממצופי  אחד 
הצוללת בחוף רצועת עזה.

לחיפושים  הובילו  ומיקומו  המצוף  ממצאי  מניתוח  שגויות  מסקנות 
הקרה  המלחמה  בגמר  דבר.  העלו  שלא  האגאי  והים  מצרים  בחופי 
במים  והאיתור  החיפוש  יכולות  את  להעמיד  הברית  ארצות  נאותה 
הצוללת.  מציאת  לטובת  הברית,  ארצות  צי  ידי  על  שפותחו  עמוקים 
נתיבה  לאורך  הקשר,  אבד  שבו  בקטע  והתמקדו  חזרו  החיפושים 
המתוכנן של הצוללת לנמל חיפה. ב-28 במאי 1999, 31 שנים וארבעה 
חודשים לאחר היעלמה, אותרו שרידיה של דקר על ידי אוניית החיפוש 
של חברת נאוטיקוס. השרידים נמצאו בעומק 3 ק”מ על הנתיב לחיפה, 

במרחק 485 ק”מ מיעדה.

בחיל הים מתחזקת מאוד ההערכה כי הצוללת טבעה לאחר שאוניית 
סוחר ששייטה באזור פגעה בה בשוגג בעוצמה רבה.

עם איתורה, באה לסיומה אחת מהתעלומות הגדולות ביותר של צה"ל.

כג בסיוון
המן  גזירת  התבטלה  בו  התאריך  זהו  במגילת אסתר,  המסופר  פי  על 
יהרגו את שונאיהם.  להרוג את היהודים והתחלפה בגזירה שהיהודים 
ביום זה נכתבו האיגרות השניות על ידי מרדכי ואסתר להעביר את רוע 

הגזירה של המן להשמיד את היהודים.

בשנת ת”ש )1940( - הודיעו הרוסים לאלפי הפליטים היהודים בגליציה 
איציק’ל  והרב  רוסיים.  כאזרחים  להירשם  יכולים  הם  כי  המזרחית, 
מאנטוורפן זצ”ל )שהיה עמם( אמר שלא יירשמו. בליל שבת קודש, כג 
בסיוון, הגלו הרוסים לסיביר את כל אלה שלא נרשמו. הגולים ראו בכך 
גזירה איומה, אך הרב אמר להם שיום זה נועד לטובה )כוונתו לאיגרת 
נשארו  דבריו  רעות!  תצאנה  לא  וממנו  זה(  ביום  שנכתבה  השנייה 
סתומים עד שנה לאחר מכן. בסיוון, שנת תש”א, בִכְבֹוׁש הגרמנים את 
שכל  בעוד  השם,  קידוש  על  נהרגו  בה  הנמצאים  כל  גליציה,  מזרח 

הגולים נשארו בחיים!

)על פי הדף השבועי/היומי לתולדותינו(

כד בסיוון תרע”ח )1918(
לקראת סיום מלחמת העולם ה-I - נפגש ד”ר חיים וייצמן עם האמיר 
פייסל, בנו של חוסיין, מנהיג המרד הערבי, במחנהו שבין עקבה לעמאן. 
השניים דנו בדרכים לשיתוף פעולה בעתיד בין היהודים לבין הערבים.
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הסכם וייצמן-פייסל היה הסכם שנחתם בלונדון ב-3 בינואר 1919 בין 
חיים וייצמן בשם התנועה הציונית, לבין האמיר פייסל, בנו של חוסיין 
מלך חיג’אז, בשם הממלכה החיג’אזית, והיה אמור להסדיר את היחסים 
פייסל  בראשות  מאוחדת  ערבית  ממלכה  לבין  הציונית  התנועה  בין 
הראשונה  העולם  מלחמת  תוצאות  בעיקבות  לקום  אמורה  שהייתה 

והמרד הערבי.

כד בסיוון תש”ח )1948( - הכוחות הבריטיים האחרונים עזבו את ארץ-
ישראל, כמעט 7 שבועות לאחר קום המדינה.

בן- דוד  חיפה.  לנמל  הישראלי  האוניות  צי  כניסת  עם  הושלם  הפינוי 
כשאמר  לתשואות  וזכה  בנמל,  הדגל  את  הניף  בטקס,  שנכח  גוריון, 

בנאומו: “אנו מוכנים לפגוש את אויבינו ביבשה, בים ובאוויר”.
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חניכי  דתיים,  חלוצים  קבוצת  מקימה  מותו,  לאחר  שנים  עשרה  כאחת   .2
תנועת “עזרא” מגרמניה, וחברי פועלי אגודת ישראל, יישוב בקירבת גדרה. 
אחד  בשם  יותר  שמוכר  נערץ,  מנהיג  אותו  את  מנציח  לו  שניתן  השם 

מהספרים אשר כתב. מי מכיר את היישוב? את האב הרוחני ואת ספריו?

בחודש אייר חל חג עצמאותנו. יצאנו מעבדות לחירות. ארצות הברית של   .3
אמריקה עברה מלחמת אחים קשה בדרכה לקרוא לעבדים דרור. ב-1822 
קמה אפילו חברה שעזרה לעבדים לשוב לביתם. שם המדינה מעיד על 
כך ואף החוקה שלה היא העתק מהמקור האמריקני. שיטחה פי חמישה 

משטחנו ומספר תושביה כמחצית ממספר תושבינו. התכירוה?

בכו באייר, בשנת 942, נפטר האיש שנולד במצרים, עלה לארץ, ירד לבבל   .4
ושם שהה בפומבדיתא, בסורא ובבגדד. שלח ידו בבלשנות, בפילוסופיה 
ניסה  בקבלה,  עסק  בקראים,  חורמה  מלחמת  נלחם  פיוטים.  ובכתיבת 
לחשב את הקץ וערך סידור תפילה. היה מעורב מאוד במחלוקות בפנים 
הקהילה היהודית. היש בפירוט האישיות שפרטנו לפניכם לקדם אתכם 

וכן לדעת מי האיש? הוא היה גאון!!

כאלף שנים חלפו-עברו בין הקודם לי בחידון הזה, ובין הולדתי-אני באותה   .5
ארץ - במצרים. בן 33 הייתי בעלותי למולדתי שלי ושירתתי אותה כשאני 
נמצא בלוע הארי )בערבית: אסד(. אכן ואכן, טז באייר תשכ”ה היה יומי 

האחרון עלי אדמות. התזכרוני?

חידון אייר-סיוון - בדרך האתרים מס’ 51

ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 9 חידות יזכה בפרס

ועד  התשע-עשרה  המאה  בתוך  וילנא  שליד  ראדין  בפלך  נולד  הוא   .1
לשליש מהמאה העשרים. ימי שינויים ותהפוכות בעולם כולו. את התיקון 
לסיכונים השונים הצפוי מצא בשימת הדגש על התנהגות הפרט, החל 
מלשונו שלו. כמו רבים וטובים חש שהימים צופנים בחובם חידוש ימינו 
כקדם, ולכן תפסו לימודי בית המקדש והקרבנות מקום חשוב במערך חיי 
הישיבה שלו. לאור גישתו זו לא נתן יד לציונות ואף יצא חוצץ נגדה. מה 

לעשות?
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 מערכת “מדי חודש בחודשו”,
 האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך, 

רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים 11919

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

אנחנו מגש הכסף. אנחנו על במות ההר דרכנו - וסופנו שנדרסנו ונטבחנו   .6
בידי כנופיות צמאי דמים ובסיוע קציני הוד מלכותו. “קח נא את בנך, את 
יחידך, אשר אהבת” ואנו על אותו מסלול בנינו את חיינו ואת בתינו. בימינו 
אלה הוצב מחדש גבול האלמנה ויש במסגרתו אלפי שומרי אמונים. חיזוק 
מחודש ל”על כן נקווה”. תשובתכם ברורה? באותו חודש, שנתיים לאחר 

הסיפור העצוב, הוקם בכרמל היישוב-הצאצא. יודעים?

של  בעיצומה  סיוון,  בחודש  אותנו.  ללוות  ממשיכים  ובר-קמצא  קמצא   .7
מלחמת השחרור, נולדה אי-ההבנה, שילדה את המחלוקת, שטיפחה את 
השנאה, שיצרה תותח שירה, הרג וגם העלה באש. וכל זה בחוף תל-אביב. 

פצע פתוח המחייב חשבון הנפש. מי יאיר את עינינו?

תעלה ותבוא. הראשונה, השנייה, וגם השלישית הנה היא באה. ובני דודינו   .8
באשר  הקטן  ביישב  רווחו  שונות  גישות  ואש.  בדם  דברם  את  אומרים 
לתגובה הראויה. שהרי אין זו שאלה בטחונית, כלכלית ופוליטית בלבד. 
מה אומר המוסר היהודי? אחת התשובות ניתנה על שפת הכינרת ב-כח 
בכנפיו  שגונן  הארגון   - היום  עד  אותנו  מלווים  ופירותיה  תר"ף.  בסיוון 
בדיוק  היכן  הארגון?  מה שם  ממש.  ומחסה של  מגן  להיותן  עד  הרכות, 

נוסד? ועוד פרטים יתקבלו ברצון.

כעשרים שנה חלפו ובעיות בטחוננו לא שקטו. והפעם ניצבה האימפריה   .9
הבריטית אל מול החיה הנאצית. ביישוב התלהטות - הלעזור לאימפריה, 
שקרעה את הצהרת בלפור, או לאו? ויקם ארגון חדש, קטן ונחוש. בחודש 
סיוון בשנת ת"ש, אנא נזכור כי כוונתו, בדיוק כמו כוונת רודפיו הייתה מה 

טוב לעמנו. הארגון התקיים, על אף הכל, עד להקמת המדינה. מה, מי?
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 47
מהאימפריה  חלק  אז  הלבנה.  ברוסיה  בלהויסק  נולד  בלקינד  ישראל   1-2
ונעמן  בלקינד  איתן  של  אביהם  בלקינד  שמשון  היה  אחיו  הרוסית. 
בלקינד, לימים חבר במחתרת ניל”י. חונך לשפה העברית על ידי אביו, 
מנהיג התנועה לחינוך וקידום השפה העברית. בלקינד היה אחיה של 
אולגה חנקין אשתו של יהושע חנקין, ואחיה של פאני פיינברג אמו של 
באוניברסיטה  לימודיו  בעת  ניל”י.  מחתרת  ממקימי  פיינברג  אבשלום 
ביל”ו  תנועת  את  והקים  צעירים  קבוצת  בלקינד  כינס   ,1882 בשנת 
לעידוד העלייה לארץ. פירוש שמה של התנועה הוא ראשי תיבות של 

הפסוק “בית יעקב לכו ונלכה” )ישעיהו ב, ה(.

ביוני 1882 הנהיג בלקינד קבוצה של 14 ביל”ויים שעלו ארצה כאירוע   
שציין את תחילת העלייה הראשונה. תחילה הם עבדו בחקלאות בבית 
ספר מקווה ישראל, והתגוררו בבית ששכרו במרכז פרדסי יפו. מאוחר 
יותר עבר בלקינד לראשון לציון, אך נאלץ לעזוב אותה בשנת 1884, 
לאחר שהואשם בארגון התנגדות לפקידי הברון רוטשילד. הוא הקים 
לחיי  הסתגל  לא  מעולם  אך  הראשונה,  הביל”וית  המושבה  גדרה,  את 
החקלאות ועזב. בין השאר, הוא השתתף בטקס הקמתה של המושבה 
רחובות ונתן לה את שמה. ישראל בלקינד היה מחלוצי החינוך בארץ 
ישראל ותרם לו רבות. ב-1889 יסד בלקינד ביפו את בית הספר העברי 
עבודתו  מלבד  העברית.  בשפה  המקצועות  כל  נלמדו  שבו  הראשון 
כמורה ובתי הספר שהקים, כתב בלקינד גם ספרי לימוד רבים בעברית, 
וחוברות  מאמרים  לפרסם  הרבה  הוא  זה.  בתחום  החלוצים  מן  והיה 
ברומאים”  היהודים  “מלחמת  כגון  ישראל,  עם  של  היסטוריה  בנושאי 
ו”חורבן ירושלים”, או “איפה הם עשרת השבטים”. החל משנת 1906 נדד 
בלקינד בארץ-ישראל, אירופה וארצות הברית ללא מקום מגורים קבוע. 
בזמן מלחמת העולם הראשונה שהה בארצות הברית, בשנת 1920 העלה 
לארץ יתומים יהודים מאוקראינה וניסה להקים עבורם בית ספר עברי. 
ניסיון שנכשל. בשנת 1929 נסע לברלין על מנת לקבל טיפול רפואי, 
ושם נפטר. גופתו הובאה לקבורה בראשון לציון הרב יחיאל פינס. איש 
מהיישוב הישן רצה למנוע את קץ אגודת ביל”ו ולכן קנה עבורם אדמה 
שעליה הוקמה המושבה גדרה בשנת 1884, מושבה חקלאית המבוססת 
על שיתוף דמוקרטי ועבודה גופנית. חובבי ציון שהתנגדו ליישוב הישן 
בסופו של דבר קיבלו עזרה מהם. הרב יחיאל פינס היה נציג של משה 

מונטיפיורי.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק )טז באלול התרכ”ה - ג באלול התרצ”ה -   3-4
7 בספטמבר 1865 - 1 בספטמבר 1935 - מכונה גם הראי”ה(. היה הרב 
דעות.  והוגה  מקובל  פוסק,  בארץ-ישראל,  הראשון  האשכנזי  הראשי 
נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. הרב קוק שימש ברבנות בלטביה, 
עלה לארץ-ישראל ב-כח אייר תרס”ד )1904(, בתקופת העלייה השנייה, 
ופיתח משנה פילוסופית קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש. 
והמושבות לאחר מלחמת העולם הראשונה  יפו  הוא נתמנה לרבן של 
לרבה האשכנזי של ירושלים. הקים את הרבנות הראשית לארץ-ישראל 
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בה כיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון, וכן ייסד את ישיבת מרכז הרב. 
פסיקותיו בספרי התשובות שלו מהוות יסוד לפסיקה בענייני משפט 
המלוכה והמצוות התלויות בארץ בקרב רבים. הגותו, שעלתה על הכתב 
בספרים שחיבר ושנערכו מכתביו בעיקר בתחומי האגדה, הפילוסופיה 
שונים  זרמים  של  העולם  בהשקפת  משמעותי  מרכיב  היא  והמוסר, 
בציונות הדתית; היא חלק חשוב בהגות הציונית, בהגות היהודית בכללה, 
ובכלל זה האורתודוקסית והמודרנית. בשל התפיסה שיש לקדש את 
במיוחד בארץ-ישראל, דבר שעורר התנגדות מצד חלקם של  החומר 
רבני ירושלים הוא יצר קשרים עם מנהיגי הפועלים ותמך בהתיישבות 
החקלאית במסגרת זאת תמך בהיתר המכירה של התוצרת החקלאית 

בשנת השמיטה על פי הלכה לצורך קיום ההתיישבות.

ה”נרות” שהוא הדליק היו ספריו אורות, אורות הקודש וכו’. באישיותו   
התאחדו ניגודים כמו גאונות בהלכה וגאונות בהגות, שכל ורגש, חקירה 

ואמונה.

הסכם  גרמניה.   - משמאל  ודיקטטורה  רוסיה   - מימין  דיקטטורה   6-5
יואכים  הגרמני  החוץ  שר  בין  שנחתם  הסכם  היה  מולוטוב  ריבנטרופ 
מלחמת  ערב  מולוטוב,  ויאצ’סלב  הסובייטי,  החוץ  ושר  ריבנטרופ  פון 
העולם השנייה, ב-23 באוגוסט 1939, לתקופה של עשר שנים. ההסכם 
היה הסכם אי-התקפה בין ברית המועצות לגרמניה, ובחלקו החסוי קבע 
את חלוקתה של פולין בין שתי המדינות. ההסכם הופר על ידי גרמניה 
הנאצית ב-22 ביוני 1941 עת החל מבצע ברברוסה - הפלישה לברית 

המועצות.

הבריגדה היהודית הוקמה על ידי הבריטים כדי למגר את החיה הנאצית.  

שמות רחובות נקראו על שמה ובכללם בעיר הלבנה תל-אביב: שכונת   
רמת החי”ל )חיל יהודי לוחם - הבריגדה(.

שאול טשרניחובסקי נפטר ב-טו בתשרי )א סוכות( תש”ד )1943(. הוא    7-8
היה רופא, משורר עברי ומתרגם. מגדולי המשוררים העבריים המזוהה 
טשרניחובסקי  העתיקה.  יוון  מתרבות  רבות  הושפע  הטבע.  שירת  עם 
את  שילב  לימודיו  מסיום  בשווצריה.  וסיים  בגרמניה  רפואה  למד 
פעילותו כרופא עם פעילותו כמשורר עד סוף ימיו. טשרניחובסקי היה 
פעיל בארגוני הסופרים וחבר בוועד הלשון העברית. עיריית תל-אביב 
קבעה פרס על שמו - פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת. על שמו נקרא 
בית הסופר בתל-אביב, מרכז אגודת הסופרים העבריים בארץ-ישראל.

במזרח  טרופיים  מאזורים  מוצאו  בארץ,  גֵּר  צמח  הוא  מצוי  קיקיון    .9
אפריקה ובהודו. כיום הוא גדל בארץ בבתי גידול, בצידי דרכים ובערוצי 
נחלים. נפוץ ברוב אזורי הארץ  מחוף הגליל ומקורות הירדן בצפון ועד 
בקעת ים המלח והערבה בדרום. מגדלים את צמחי הקיקיון כצמח רב 
תכליתי בארצות טרופיות באסיה - הודו, סרי-לנקה, אינדונזיה ומלזיה - 
שם הוא משמש כענף כלכלי חשוב. הזרעים מכילים שומן רב, עד 50% 
ממשקלם. שמן קיק משמש ברפואה כסם משלשל; בתעשייה הכימית 
כחומר-גלם למוצרים שונים; וכן לסיכת מנועי מטוסים, בזכות עמידותו 
האפשרות  נבדקת  כיום  לנוי.  ציוריים  זנים  גם  פותחו  קפיאה.  בפני 
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לנצל שמן זה גם לייצור תחליף לדלק למנועי דיזל. זרעי קיקיון נמצאו 
יונה  בספר  נזכר  קיקיון  6,000 שנה.  מלפני  במצרים  קדומים  בקברים 
שזמן  למשהו  “קיקיוני”  הביטוי  ומכאן  מהר,  ונובל  מהר  הצומח  כעץ 

קיומו קצר.

מדברי(  )שיח  קיקיון  הקים  ה’  סוכה.  בו  ובנה  המדבר  אל  יצא  יונה 
ששימש כצל ליונה. לאחר מכן העלה תולעת שאכלה את הקיקיון. שוב 
יונה את מותו, מתעלף מחום השמש. אז פנה אליו האל: “אתה  ביקש 
חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה, ובן לילה 
אבד. ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים-
עשרה רבו )מאה ועשרים אלף( אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו 

)יש מפרשים שהכוונה לילדים( ובהמה רבה” )ד, יא(.

רמב”ם - רבי משה בן מימון - נפטר במצרים ורמב”ן - רבי משה בן נחמן   10
עלה לארץ-ישראל ונפטר בה.

שמות הזוכים
משפחת ירד - עצמונה - שומריה  ●

אריה סלומון - אפרת  ●

דרור שילה - בית אל  ●

אשר חדד - לוד  ●
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חומר עיוני למדריכה

1. "וירד משה מן ההר אל העם" - לגדולתו של מנהג מסור
ד"ר אברהם גוטליב

במרומי הר סיני, ה’ מדריך ומנחה את משה רבינו, כיצד להכין את העם לשלושת 
ימי ההגבלה שלפני מתן תורה וברדתו מן ההר, פונה מייד לביצוע הצו, כפי שנאמר 

בפרשת יתרו )שמות יא:(: 

"וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלותם".
לפי פשט הכתוב, משה יורד מן ההר ישר אל העם מבלי להתמהמה, כפי שמבאר 

רש”י בעיקבות המכילתא )יתרו בחדש ג(:

מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם.
כאן, באה לידי ביטוי גדולתו של משה רבינו כמנהיג מסור הנחוש בתבונתו לדאוג 
ולעיסוקיו.  לעסקיו  פונה  ולא  עמו  אל  ישר  ההר  מן  יורד  משה  ולרווחתו.  לעם 

במכילתא, נוספו ארבע מילים שרש”י לא הזכיר:

ולא היה יורד לביתו.
ובהקשר הכללי:

מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו ולא היה יורד לביתו אלא מן ההר אל 
ה’. בעוד המכילתא הרחיבה בתוספת נתון כדי להוסיף לגדולת משה, רש”י 

מסתפק באיזכור העיקרי שמשה לא פנה לעסקיו.
מכל מקום, משה מנהיג דגול, מסור ואחראי ומיד פונה לצאן מרעיתו. עדיין, יש 
להבין: א( מהם עסקיו של משה? ב( מה המשמעות הרוחנית של הירידה? ג( מהי 

תחושתו של משה בביצוע השליחות?

לשלוש נקודות אלו כבר נדרש האדמו”ר בעל “אמרי אש” ממודז’יץ )הרב שמואל 
אליהו טאוב, המאה ה-20, תל-אביב(, בביאורו לפסוקנו ולענייני חג השבועות:

וידועים דברי אדוני אבי זקני הרב הקדוש מקאזמיר זצוק"ל, דלכאורה: אלו 
עסקים היו לו למשה רבינו עליו השלום? וכי היה סוחר עצים וכדומה.

מבאר ה”אמרי אש” את רש”י:

לעסקיו  פנה  היינו, שלא   - עסקיו  אל  פנה  לא  עליו השלום  רבינו  דמשה 
הרוחניים, להכין עצמו לקבל התורה לפי מדרגותיו הנעלות. שהרי לעצמו, 
גם היה צריך להכין עצמו לקבלת התורה. ואף על פי כן, לא פנה אל עסקיו 
- לא פנה להתעסק בהכנותיו. אלא, מן ההר אל העם  להכין ולהדריך את 

העם, היינו: הכלל ישראל לקבלת התורה.
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משה רבינו לא פנה לעסקיו הרוחניים להכין עצמו לקבל התורה, אלא מיד ברדתו 
מהר סיני, ניגש לעמו.

והוסיף ז"ל )=זכרונו לברכה(, שזהו שבח גדול למשה רבינו רעיא מהימנא 
)=הרועה הנאמן(, שלא הסתכל תחילה מה יכול לפעול לעצמו, אלא הניח 
את עצמו ועשה רק הצריך לישראל, אותם להכין ואותם להדריך איך להשיג 

ולהתעלות לקבלת התורה - ולא פנה אל עסקיו.
ממשיך ה”אמרי אש” ומדגיש, שמשה רבינו ידע, שירידתו מן הקדושה במרומי הר 

סיני אל העם הנמצא למטה, היא ירידה לצורך עלייה:

ובבחינה הזו היה בירידת משה רבינו, דהגם שהיה בהר סיני בדרגה "גבוה 
מעל גבוה", והיה יכול להמשיך להתעלות שם עוד ועוד במעלות הקדושה 
והיראה. וגם כשירד ויכול לפנות לעסקיו שלו, לעצור ולהתבונן בכל דרגין 

)=דרגות( דקדושה שחלו עליו בהיותו בהר. אף על פי כן:
וירד משה מן ההר אל העם - שלא פנה לעסקיו, כי כל ירידתו, אך ורק 
כדי להעלות את עם ישראל בבחינת ירידה לצורך עלייה, עלייה לא לעצמו 

בלבד, כי אם לכל ישראל.
מדובר, בירידה לצורך עלייה רוחנית ופיזית של כלל עם ישראל בנוסף להתעלותו 
שלו. לפיכך התורה משבחת את משה: “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר 
על פני האדמה”. כלומר, התורה מעידה: והאיש משה עניו - ומניין אתה יודע כן? 
- מכל האדם אשר על פני האדמה. היינו, ממה שהשכיל בכל עניין וחפץ לירד אל 
העם אשר על פני האדמה, כדי להעלות את ישראל ובכלל זה את עצמו במעלות 
מידת  בו  עליו השלום שהייתה  רבינו  זהו, שבחו של משה  הנה  והיראה.  התורה 

ענווה.

וממשיך ה”אמרי אש”:

ולא  זו,  היינו: שלא עשה עסק משליחות   - פונה לעסקיו  שלא היה משה 
ר(  ביקש כבוד לעצמו בשביל כך. ואף על פי, שעמד ושימש ממוצע )=ְמַקשֵׁ
בין ה' יתברך לישראל והוא היה השליח. ובדרך הטבע, שלא המלך מתכבד 
ממה שאומרים עליו שהוא המובחר לכך. אף על פי כן, משה רבינו לא משך 
לעצמו כבוד מזה, ולא עשה עסק מעניין זה, כי אם: וירד משה מן ההר אל 
העם - מייד הלך לקיים שליחות ה' יתברך ולקיים דברו, ולא פנה לעסקיו 

לעשות עסק מכבוד זה.
נמצאנו למדים, את גדולתו של משה רבינו הרועה הנאמן, כמנהיג מסור ביותר 
למען עם ישראל. ברדתו ישירות אל העם ולא ישר לעסקיו, לימדנו משה רבינו 
פרק מאלף בהלכות מנהיגות, הכוללות שלוש תכונות יסוד חשובות שעליהן עמד 

האדמו”ר “אמרי אש”:

ופיזית,  רוחנית  ולהכינו לקבלת התורה  להתייחס מייד אל כלל ישראל  א. 
ורק לאחר מכן שיכין את עצמו.
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ב. ירידה לצורך עלייה: ירידה בקדושה כדי להעלות תחילה את העם במעלות 
התורה והיראה 

לא לעשות עסק - להשיג כבוד לעצמו מעצם השליחות. ג.  
משה רבינו הרועה הנאמן, המנהיג את עם ישראל בנחישות ובמסירות, יורד אל 
פונה תחילה לעסקיו  הוא לא  ישר את המסר האלוהי.  כדי להעביר  מייד,  העם 
מכין  תחילה  הוא  התורה.  קבלת  לקראת  עצמית  נפשית  הכנה  בדבר  הרוחניים 
לכך את העם. המנהיג רואה את העם המונהג על ידו כעיקר הקודם לו. הוא מבין 
שבעולמנו זה החומרי והגשמי שהוא עולם העשייה, קיים באופן מיידי המושג: 
ידו. והעיקר השלימות  ירידה לצורך עלייה - למען כלל עם ישראל המונהג על 
תהיה  המנהיג,  רבינו  משה  שלמבצעה,  כדי  ולא  שתבוצע  כדי  ניתנה  האלוהית 
טובת הנאה וכבוד כתוצאה מכך. דהיינו: שליחות לשם שליחות. עסקיו של משה 

אם כן לפי ה"אמרי אש" הם שניים, האחד "עשה" והשני "לא תעשה":

במעלות  להתעלות  ישראל  כלל  של  כהכנות  רוחניים,  עסקים  עשיית  א. 
התורה והיראה - "עשה".

“לא   - מהשליחות  ויקר  כבוד  של  ריווחי  עניין   - “עסק"  לעשות  שלא  ב. 
תעשה".

משה רבינו, אם כן, הוא מנהיג למופת שברדתו מהר סיני ישר אל העם לפני מעמד 
הר סיני, לימד אותנו להתייחס באופן מיידי ככל האפשר למען כלל ישראל.

לרגל 20 שנה להסתלקותו של הרב יוסף דב סולובייצ’יק ז"ל

2. אחדות 
זה  לקהילה משלימים  השייכים  היחידים 
את זה. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, 
יש  יחיד  לכל  ידוע לאחרים.  נדיר, שאינו 
להוסיף  מיוחד  צבע  לומר,  מיוחד  משהו 
לקשת הצבעים הקהילתית. לפיכך, כאשר 
הוא  לקהילה,  הבודד  האדם  מצטרף 
מוסיף ממד חדש למודעות הקהילה. הוא 
יכול  לא  אחר  אדם  ששום  משהו,  תורם 
היה לתרום. הוא מעשיר את הקהילה, אין 
לו תחליף. היהדות מאז ומעולם ראתה את 
היחיד כאילו הוא עולם קטן... בשל אותה 
היחידים  האדם  בני  מתכנסים  מיוחדות, 
ומשיגים  זה,  את  זה  משלימים  ביחד, 

אחדות.

)הרב סולובייצ'יק, ימי זיכרון(
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3. התיישבות 
את הפעילות הפוליטית כנגד המדינה הסביר הרב יוסף דב סולובייצ'יק, שערכה 
של מצווה נמדד במאמצים שהיא תובעת ובקשיים שמערים השונא על קיומה. 
הארץ,  בניין  מצוות  היא  תקופתנו  של  המרכזית  שהמצווה  הרב,  מסיק  מכאן 

המלכדת כנגד שונאים מגושים שונים:

...כשאנו רואים כיצד כל שונאי האומה ריכזו את זע ואת זעמם )המכוון, 
לאמיתו של דבר, נגד אומתנו( על מדינת ישראל, שנעשתה מטרה לחיציהם 
ועלילותיהם; ושוב בהתחשב עם העובדה, שעצם קיומה של מדינת ישראל 
טוב  סימן  לך  שאין  הרי  העולם,  ממנהיגי  רבים  של  מנוחתם  את  מפריעה 
מזה כי המדינה היא בעלת כוחות סמליים גדולים, ושהינה... בעלת קדושה 
פנימית הנובעת מקדושת הנצח של עם ישראל. כי בארץ ישראל ובמדינת 
ישראל, למרות חיי החולין, המאפילים על האור ועל זוהר הקדושה, נמצא 

כסא הכבוד הנצחי של בורא העולם.
על פי "חמש דרשות", עמ' 111-110
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דינים

דינים ומנהגים לחג השבועות
אין אומרים תחנון מראש חודש סיוון עד יב בחודש והטעם הוא שבזמן   .1
שמחה.  ימי  נקראים  והם  מיוחדים  קורבנות  בו  מקריבים  היו  המקדש 
מתכוננים  השבועות  חג  קודם  ימים  שלושה   - ההגבלה  ימי  שלושת 

לכבודו של יום מתן תורה.
יהיו  הספירה  שימי  כדי  ערבית  בתפילת  קצת  מאחרים  החג  בליל   .2
)ויקרא  תהיינה"  תמימות  שבתות  "שבע  בתורה:  שכתוב  כמו  שלימים, 

כג:טו(. 
אומרים ברכת שהחיינו בקידוש כמו בשאר הרגלים. למחרת גומרים את   .3

ההלל.
נוהגים להיות נעֹורים כל הלילה בלימוד התורה מכמה טעמים:   .4

שהיו   תורה  מתן  בשעת  ישראל  בני  שפגמו  הפגם  לתקן  כדי  א.  
צריכים להעיר אותם משנתם.   

הלימוד בליל השבועות בא להוכיח את תקיפות התורה. וככל שאנו   ב. 
ללימוד  נוסף בצימאון  מרגישים  אנו  התורה,  בלימוד  עוסקים   

)שפת אמת(.  
מצווה לשמוח ביום זה שניתנה בו תורה לישראל וכן יש מנהג לאכול   .5

מאכלי חלב מכמה טעמים:
התורה נמשלה לחלב ודבש על-פי הפסוק "דבש וחלב תחת לשונך "  א. 

)שיר השירים ד:יא(.  
חלב הוא המזון היחיד שמספק את הרעב ואת הצמא כאחד )אמרי   ב. 

נועם(.  
עד מתן תורה היה מותר לישראל לאכול בהמות טמאות וטריפות .  ג. 
משום   האסורים,  המאכלים  ועל  השחיטה  על  נצטוו  תורה  במתן   
עד   בהם  בכלים הבשריים, שהשתמשו  עליהם השימוש  נאסר  כך   
כה. להגעיל את הכלים לא יכלו כי שבת היה )שבת פו( על כן נאלצו    
ישראל לאכול מאכלי חלב, ואף מנהגנו כך לזכר אכילתם ביום מתן    

תורה.  
)ויש  ובבתים  בבית-הכנסת  השבועות  בחג  עשבים  לשטוח  נוהגים   .6

המעטרים את ספרי התורה בשושנים( מטעמים אלה:
"עץ חיים היא למחזיקים בה "  התורה משולה לעץ על-פי הפסוק  א.   

)מלמד להועיל(.   
כדי להזכיר לנו להתפלל לשלומם של העצים, שבעצרת נידונין על   ב.   

פירות האילן )מגן אברהם(.   
כזכר למעמד הר-סיני בעת קבלת התורה. ג.   

כזכר למשה רבינו שהושם באותו יום לאחר שלושה חודשים ביאור   ד.   
בין עשבים וקני סוף )חידושי הרי"ם(.   
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"עשב" בנוטריקון הוא משמותיו של החג: עצרת, שבועות, ביכורים. ה.   

וכן זכר לביכורים שהיו מעטרים אותם בכל מיני פרחים, שושנים ,  ו.   
ורדים ועלים.   

הקב"ה ,  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  "כל  חז"ל:  לדברי  רמז  בשמים,  ז.   
נתמלא כל העולם בשמים" )מסכת שבת(.   

וכן על-פי הנאמר במדרש: משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר   ח.   
קצצים   הביא  חוחים.  מלא  ונמצא  בפרדס  והציץ  המלך  בא  ימים    
לקצצו וראו בו שושנה אחת של ורד. אמר המלך בשביל שושנה זו     
)על-פי   כולו  יינצל כל העולם  בזכות התורה  כך  ניצל כל הפרדס.    

ויקרא רבה(.   

בקהילות אירופה הדביקו ירק ממגזרי נייר על החלונות כדי למנוע   ט.   
כניסת אור לחדרים, לרמוז שאנו סומכים על האור הפנימי שבתורה     

ואין צורך באור החיצוני.    

כדי שיזכור: שבעצרת נידונין על פֵרות האילן ויתפללו עליהם )מגן   י.   
אברהם(.   

נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות מכמה טעמים:  .7

קציר   תקופת  בתחילת  אירע  רות  במגילת  המסופר  המעשה  א.   
השעורים.   

ממגילת רות אנו לומדים להעריך מצוות לקט, שכחה ופאה )מתנות   ב.   
לעניים(.   

מוזכרת במגילה כניסתה של רות תחת כנפי השכינה וזאת דוגמה   ג.   
זה במעמד הר   ביום  נכנסו תחת כנפי השכינה  ישראל  לכך שבני    

סיני.   

כשם שבמגילת רות יש גילויי חסד רבים, כך התורה עיקרה בעשיית   ד.   
חסד בין הברואים.   

במגילת רות כתובה שלשלת היוחסין של דוד המלך שיום הולדתו   ה.   
ויום פטירתו חלו בחג השבועות.   

זכר לחג  נוספים שיש בהם  נוהגים לאכול דברים  מלבד מאכלי חלב   .8 
הזה כיום מתן תורה וכיום הביכורים.  

לחם ארוך - נהגו הנשים לעשות בשבועות לחם ארוך ולו ארבעה   א. 
הראשים   וארבעה  בעצרת.  שהקריבו  הלחם"  ל"שתי  זכר  ראשים,   
)לב   בהם  נדרשת  שהתורה  וסוד(  רמז  דרש,  )פשט,  פרד"ס  כנגד   

דוד(.  

עוגת הר סיני - עוגה כפולה שבע כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד   ב. 
על הר סיני לתת את תורתו.  

בגימטריה   סולם  החג  לכבוד  לאפות  נהגו  באיטליה   - סֻלם  חלות  ג. 
סיני )130( )אבן בוחן(.  

פירות העונה בסעודת החג לזכר הביכורים. בשוב בעל הבית מבית   ד. 
טובות  שנים  למאה  "תזכי  בברכת  אשתו  את  מברך  הוא  הכנסת   
לאחר  כאלו.  טובות  שנים  למאה  תזכו  אתם  גם  עונה:  והיא  כאלו" 
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הקידוש מברכים על פירות העונה, המוצגים על השולחן, ולפני הגשת 
- כל זה  ופיוט מפי ראש המשפחה  סעודת החג נשמעים דברי שירה 

לזכר הביכורים.

על-פי "פרדס חג השבועות", בהוצאת מכון הפאר
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לוח המודעות מס’ 43 - אייר-סיוון 

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

סיוון;  חודש  של  מזלו   )1
בשפלת-יהודה,  ישוב   )6
על  שרתה  לו  בסמוך 
רוח-הקודש  שמשון 
 )11 נשא(;  פרשת  )הפטרת 
רשע )תהילים א(; 12( מועד 
שמעון  רבי  של  פטירתו 
 )15 מדור;   )14 יוחאי;  בר 
ליצירת  המשמש  התקן 
לצורך  קצר  תאורה  הבזק 
)הושע  אליל   )17 צילום; 
 )20 כלי-נשיפה;   )18 ח(; 
מפטירים  שמספרו  נביא 
מות- אחרי  בפרשות 

שאינו  חייל   )21 קדושים; 
קצין; 23( אדם; 24( תשורה 
שגגה;   )26 לד(;  )בראשית 
28( גיא; 29( חלש; 30( נקי 
שיילחם  מלך   )32 מחטא; 
באחרית-הימים  בישראל 
)יחזקאל לח-לט(; 33( מוסד 
שמו  ב-1870,  נוסד  חינוכי, 
לקוח מתוך פסוק בהפטרת 
 )37 בחוקותי;  פרשת 
בירת   )39 חיובית;  תשובה 
 )40 ישראל;  עם  של  הנצח 
הנביאים  מאחרוני   )41 זז; 
שיבת-ציון,  בימי  חי  אשר 
בהעלותך  פרשת  הפטרת 
פחדן;   )43 מספרו;  לקוחה 

45( מסכת בסדר טהרות; 46( שנת הקמת מדינת ישראל; 48( רופא גינקולוג וכירורג ישראלי )1983-1899(, 
ממייסדי בית-החולים בילינסון בפתח-תקווה )1936(; 49( מנהיג; 50( ילד; 51( חבר; 53( ליחה היוצאת מהאף 
)מסכת נידה, דף נה עמוד ב(; 54( עופרת )מסכת בבא בתרא, דף פט עמוד ב(; 57( דבש נוטף מחלת-דבש 
)תהילים יט(; 59( דגל; 61( פרשה בחומש ויקרא; 64( זמן; 65( אות באלפבית העברי; 67( אזור של בתי-מגורים 
בעיר; 68( אויב; 69( הרמטכ"ל הראשון של צה"ל )1973-1899(; 71( מקום גבוה ששימש להקרבת קורבנות 

)שמואל א ט(; 72( איסוף, כינוס; 74( נביא שהפטרת פרשת אמור נקראת מספרו; 75( דיבר מהעשרה.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( ישוב קהילתי בהר חברון, הוקם ב-1982; 2( איבר ההתזה )פרשת אחרי-מות(; 3( הגשם האחרון; 4( גיל כניסת 
נער יהודי לעול מצוות; 5( אמירה באמצעות תווי פנים ותנועות; 6( מין קסם או כישוף )פרשת קדושים(; 7( 
כינוי לדבר; 8( מין כובע; 9( מחילה על זכות; 10( ספרו של מרדכי זאב פַיֶארברג )1899-1874( העוסק בלבטיו 
של צעיר בשאלות של אמונה, השכלה, עם וגורל; 13( כך מכונה חג השבועות )משנה, מסכת שקלים, פרק ג 
משנה א(; 16( אחד מחלקי "היד החזקה" להרמב"ם; 19( ארוך ומעוגל כתבנית ביצה; 22( מועד הנצחת זכרם 
של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, חל ב-ד באייר; 24( שמץ; 25( מפגר )דברים כה(; 27( אחד 
משלש הרגלים; 29( ניתנה במעמד הר סיני ב-27 מאונך; 31( שניים כאלה הוקרבו בחג הביכורים )במדבר 
כח( ושנים-עשר בחנוכת המשכן )פרשת נשא(; 34( יש )כ"מ(; 35( מושב בשפלת החוף, נוסד ב-1950 ושמו 
לקוח מפסוק בפרק כ"ז בישעיהו; 36( פרשה בחומש ויקרא )כ"מ(; 38( הושם בבית-הסוהר; 40( אוסף מוצרים 
שהוכן מראש למסחר או לצריכה; 42( חלקה הראשון של משנה; 44( חטוטרת; 46( בעל-חיים טורף; 47( אציל 
)ירמיה לט(; 50( חרק מוצץ דם; 52( צניעות; 55( הגיע; 56( הפחדה; 58( פרוסת-לחם; 60( צירוף, חיבור; 62( 
כלי תחבורה; 63( עומד בראש ארגון או מוסד; 64( אפיק; 66( מעץ זה נבנה ביתו של דוד המלך )שמואל ב ה(; 

68( כינוי ליהודי יליד הארץ; 69( מספיק; 70( בהמת-עבודה; 72( ידי-אחיזה; 73( נקי, טהור.
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פעולות

א. חגי אייר

1. אחדות ישראל
מי רוצה - מקצה לקצה?

שלב א: המדריך יבקש מספר מתנדבים מהקבוצה.

חניך נוסף יחבר / יקשור / יצמיד )לא בחוזקה כמובן(, את רגליהם זה לזה. בהישמע 
ה”אות”, עליהם להגיע ממקום מסוים בחדר, לשתי נקודות שונות המצוירות על 
רצפת החדר, לא חשוב סדר ההגעה לנקודות ולא חשוב הזמן. החוק אומר, שמרגע 

הישמע ההוראה, אסור לדבר.

סביר להניח שיווצר חוסר סדר, חוסר תכנון ואולי אפילו נפילות.

שלב ב: שוב יבקש המדריך מספר מתנדבים מחניכי הקבוצה.

הפעם אותן ההוראות, רק בשינוי קל: לאחר הישמע ההוראות, ניתן לחניכים הזמן 
לתכנן את צעדיהם ואת הקצב והסדר המתאים לכולם. 

סביר להניח שהפעם יוכלו לעמוד החניכים במשימה הלא קשה.

ניתן להגיע   - ופועלים בשיתוף פעולה  יחד  כאשר מתייעצים, חושבים  מסקנה: 
לתוצאות נפלאות. ואם מדלגים על שלב ה”יחד”, עלולים להגיע לפילוג ולהרס.

 מעשה באיכר זקן,
אשר כינס את בניו לפני מותו. 

הגיש הזקן לכל אחד מהבנים, שהיו כולם איכרים חסונים, ענף עץ 
בודד. אמר להם: “שברו נא, בניי, איש את מקלו”  חייכו הבנים ועשו 

כמצוות אביהם.

אחר אמר הזקן: “ועתה נסו נא בניי לשבור אגודת ענפים זו”, ניסה 
הבכור, ואחריו השני וכן יתר האחים - אך ללא הועיל. 

את אגודת הענפים הם לא הצליחו לשבור.

עתה הגיע תורו של האב הזקן לחייך:

“רואים בניי?! אם תישארו מאוחדים - איש לא יוכל לכם! 

אך אם תיפרדו...”

על פי כזה ראה וחדש ג. פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל
בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת



32

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

2. השונה בחברה
)נערך על ידי רכזות למורות החיילות של האגף לתרבות תורנית( 

המטרות:
ללמוד לקבל את האחר - גם הוא שונה ממך. א.  

לפתח מודעות שכדי להתקשר עם האחר צריך להשתנות מעט. ב.  

מהלך הפעולה:
מחצית  פלסטלינה.  או  בצק-משחק  של  חופן  מחלקים  משתתף  לכל   .1

מחברי הקבוצה מתבקשים להכין כדור עגול, והחצי השני קוביה.

הזוגות  וקוביה.  כדור  יש  זוג  לכל  לזוגות.  מתחלקים  הקבוצה  חברי   .2
מתבקשים להשליך זה לזה את הכדור ביניהם לפחות 10 פעמים. בתום 
מספר  אותו  הקוביה  את  לזה  זה  להשליך  הזוגות  מתבקשים  הסיבוב 

פעמים.

מקיימים דיון בקבוצה על המשחק:  .3

האם נשארה הקוביה בצורתה הראשונית, או האם התעגלה במשך  א.    
הפעילות? מהי הקונוטציה של “מרובע”?   

האם צורתו של הכדור התעוותה? ב.   

מה ניתן להסיק מכך בנושא היחסים בין אנשים? ג.   

קוראים לקבוצה את הסיפור “שישה עיגולים” )בהמשך(.  .4

מחלקים את המשתתפים לצוותים )5 בערך(. לכל צוות נותנים משימה   .5
לביצוע במשך בערך 20 דקות. המשימות:

כמו  ומדבר  מרגיש  האחד  “ריבוע”.  לבין  “עיגול”  בין  שיחה  הציגו  א.     
העיגול אל מישהו אחר, “מרובע” לגמרי.   

הכינו ריקוד ללא מילים, הממחיז את השיר “שני עיגולים”. ב.   

המשיכו את הסיפור, המתחיל כך: פעם אחת היו עיגול ומרובע הם  ג.    
הלכו לבחור לילדים צעצועים.   

הכינו תיאטרון צלליות, המספר את השיר “פגישה בין שני עיגולים”. ד.   

הצוותים מציגים את המשימות שלהם בפני המליאה.  .6

עורכים דיון:  .7

מה יהיה יותר טוב לחברה: מצב שבו עיגולים יתחברו חברתית רק עם   
עיגולים ומרובעים עם מרובעים או מצב של שילוב ביניהם.

מה קורה בחברה שלנו?  

ונגד ולתת למשתתפים להיעזר  )הערה: יש להכין מראש טיעוני בעד   
בהם בעת הצורך - תלוי בקבוצה(.

סיכום
אין איש הדומה בדיוק לרעהו, גם אם כלפי חוץ אין הדבר נראה תמיד. כדי ליצור 
קשר זה עם זה עלינו אפוא לוותר לפעמים על דברים, ללמוד לכבד את השונה, 

ולקבל אותו כמות שהוא.
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פגישה בין שני עיגולים / דתיה בן-דור

שני עיגולים מאוד עגולים
נפגשו ברחוב המעגל.

אמר האחד: סליחה שנפגשנו.

אמר השני: זה דווקא מזל.
הן טובים השנים, הסכימו חז”ל.

מה דעתך לגלגל שיחה?

ענה חברו: דעתי נוחה.
אז מה שלומך?

עגול כשלך.
ושלום אשתך?

מתגלגלת משמחה.
ואיך הילדים?

עגלגלים וחמודים.
הבת מחוננת והבן גאון.

ואיך החיים?
שגעון!

ומה אצלך?
שלא תדע!

השכנים מעצבנים והחותנת רוטנת 
ויש לי סחרחורת פעמיים ביום.

וקשה לי מאוד
לטפס בעליות.

בקיצור, רע ומר ונורא ואיום.

זה הכול?!
שלא יהיה יותר גרוע.

אתה טוב וחכם, ידידי העגול,
אבל טרם סיפרתי את הגרוע מכול.

ביתי היחידה, בושה לספר, 
מצאה לה חבר.

שמחה וששון!
צרה ואסון!

מדוע? מה יש?
הוא חלילה, טיפש?

לא ולא. חכם הוא משנינו ביחד.
אולי הוא עצלן, רחמנא לצלן?

הוא דווקא חרוץ כמו שד משחת.
אולי אינו מנומס, חלילה וחס?
נימוסיו מצוינים ודיבורו בנחת,

אז אולי הניקיון והסדר לא כל כך בסדר?
להפך גמור. הוא מזכיר לי ממש בית-מרקחת.

אז אולי המשפחה לא כל כך...?
המשפחה מיוחסת.

אז אולי הפרנסה לא כל-כך...?
הפרנסה בכבוד מפרנסת.

ואיך הצורה?

זאת בדיוק הצרה.
הצורה מושלמת

הבחור מרובע!
זה הכול?

אל תדאג, ידידי העגול.
דברים משתנים עם הזמן, כידוע,

אפילו ריבוע,
במשך הזמן הוא ודאי יתעגל.

ואם לא?
אז אתה תתרגל.
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3. כוורת לל”ג בעומר
הוראות

במשחק זה עליכם להגיע מצד לצד. משתתף א צועד מצד א לצד ב ומתתשף ב 
צועד מצד 1 לצד 2. ההתקדמות נעשית על ידי כיבוש המשושים. כיבוש משושה 
ייעשה על ידי מציאת מילה נרדפת להגדרה הנמצאת להלן )שהאות הראשונה 
נתונה במשבצת(. מנצח מי שמגיע ראשון לצד השני. משבצת שנכבשה, מונעת 

מהיריב לעבור דרכה!

ההגדרות
אדריאנוס א - שליט רומאי.  

בר יוחאי ב - רבי שמעון ____ _____ 

גילוח ג - נוהגים לא לעשותו בימי הספירה. 

ד - אחת משלוש מצוות שאסור לעבור עליהם. שפיכות ______     דמים

הילולא ה - שמחה לזכר צדיק. 

ובל יעבור ו - ייהרג ____ _____. 

זהב ז - ירושלים של _________. 

חאלאקה ח - תספורת לבני השלוש. 

טוב לב ט - תכונה של נדיבות. 

יח אייר י - תאריך ל”ג בעומר. 

כוכבא כ - בר ______. 

ל”ג בעומר ל - חג בחודש אייר. 

ד
12

א

ב
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מירון מ - מקום ציונו של רשב”י. 

נמשחת נ - בר יוחאי ______ אשריך. 

ספירת העומר ס - הימים שבין פסח לשבועות. 

עומר ע - ספירת _________. 

פסח פ - משלושת הרגלים. 

צ’יזבט צ - סיפור דמיוני מסביב למדורה. 

קומזיץ ק - ישיבה סביב למדורה בסלנג. 

רבי שמעון בר יוחאי ר - רשב”י. 

שבועות ש - החג שבסיום ספירת העומר. 

תספורת ת - גזירת השיער.  

אלעזר א - בנו של רשב”י. 

ברית מילה ב - אחת מגזירות הרומאים. 

גילוי עריות ג - אחת מ”יהרג ובל יעבור”. 

דבלה ד - תאנה מיובשת. 

היום יום אחד... ה - נוסח ספירת העומר. 

וידוי ו - הודאה על האמת. 

זה כלל גדול בתורה ז - ואהבת לרעך כמוך _____. 

חרוב ח - העץ שגדל בפתח המערה. 

טעות ט - שגיאה, משגה. 

ירושלים של זהב י - הבטחת ר’ עקיבא לרחל. 

כלבא שבוע כ - אבא של רחל. 

לבוש ל - בגד, כסות לגוף. 

משיח מ - ר’ עקיבא חשב על בר כוכבא. 

נר נ - מקור אור. 

סוד ס - כינוי לחכמת הקבלה. 

ר' עקיבא ע - 24,000 מתלמידיו נפטרו בין פסח לל"ג בעומר. 

פצע פ - מכה, חבלה בגוף. 

צמא צ - רצון רב לשתות.  

קשר ק - התחברות אנשים לשם מרד. 

רחל ר - אשת ר’ עקיבא. 

שמעון ש - שמו של רשב”י. 

תגרה   ת - התנגשות, קטטנה.  

על פי כזה ראה וחדש ג. פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל   
בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת
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ב. חג השבועות

1. משחק סל פירות )לשכבה הצעירה(
המשתתפים במשחק יושבים במעגל כאשר הם נחלקים ל-7 קבוצות.

כל קבוצה מקבלת שם של פרי שהשתבחה בו ארץ-ישראל - לדוגמה: תאנים, 
רימונים, ענבים וכו’.

ומקבלים  בסבב  יושבים  החניכים  כשכל  בתחילה  לחלק  אפשר  הקבוצה  את 
מספרים מ-1 עד 7.

כל מספר: 

1 - יהיו קבוצת רימונים

2 - יהיו קבוצת תאנים

3 - יהיו קבוצת זיתים

4 - יהיו קבוצת ענבים

5 - יהיו קבוצת חיטים

6 - יהיו קבוצת תמרים

7 - יהיו קבוצת שעורים

הוא  המשתתפים  אחד 
במרכז  שעומד  האיכר 

פירות,  לשני  וקורא 
כדי  לסופר  הלכתי  למשל: 

מיד  ותאנים.  ענבים  לקנות 
מחליפים  וה”תאנים”  ה”ענבים” 

את המקומות במהירות.

אם האיכר אומר “סל פירות” - כל המשתתפים מחליפים את מקומותיהם. בזמן 
החלפת המקומות האיכר צריך לתפוס מקום לעצמו. מי שמאבד את מקומו נעשה 

לאיכר ועומד במרכז המעגל וממשיך בסיפור.
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2. משחק סל פירות )לשכבה הבוגרת(
הציוד

כרטיסי רמז לשבעת המינים.

שופט.

הכנה
חלוקה לקבוצות בנות 4 חניכים ובחירת שם אחד )משבעת המינים( לכל קבוצה.

המדריך בוחר באחד החברים להיות “איכר” העומד במרכז.

הקבוצות יושבות סביבו במעגל.

מהלך המשחק
האיכר מערבב את הכרטיסים, מוציא שניים ומקריא בקול או רומז את שמותיהן 

של שתי קבוצות.

הקבוצות שמגלות את שמן קמות ומחליפות מקומות.

אם האיכר קורא “סל פירות” - כל הקבוצות קמות ומתחלפות.

- החבר שמקומו נתפס הופך  גם האיכר מנסה לתפוס מקום פנוי, ואם מצליח 
ל”איכר”.

קבוצה שקמה בטעות, בוחרת אחד מחבריה והוא מחליף את ה”איכר”.

משחקים עד גמר הכרטיסים.

דוגמאות לכרטיסי רמזים )בסגנון קפד ראשו(

שפן - גפן בעל חיים השוכן בנקיקי סלעים 

צאנה - תאנה לכנה החוצה 

אימון - רימון תרגול 

בית - זית מקום בו גרים 

זמר - תמר מומחה בשירה 

מיטה - חיטה אחד מכלי הבית 

נעורה - שעורה התעוררה 

 

ניתן לגוון את הדוגמאות כדלהלן:

כרטיסי חידות

כרטיסי שאלות
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3. חידות בחרוזים לשבועות

אני ממשפחת הדגניים
גבעולי דק, עליי ארוכים.

כשאני מניבה שערים רבים,

שמחים, עולזים האיכרים.

)חיטה(  מי אני, אולי תדעו?   

אני נמצא במדבר
בשבועות כל אחד בי נזכר.

מנהיג העם עלי עלה,

שהה ארבעים יום וארבעים לילה.

ענה מהר, אין לי פנאי,

)הר סיני( מי אני?   

אני מתבואות החורף החשובות,
משמשת בעיקר מספוא לבהמות,

גם גריסים ממני מכינים,

אני אחת משבעת המינים.

האם זהותי לך ברורה?

)שעורה( מי אני?   

צנועה ענווה וחסודה הייתי
עם חמותי ממואב שבתי.

איבדתי את זהותי,

)רות( מי אני?   
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טעימה אני ודשנה.
לכל חיך ערבה.

אוכלים אותי כל השנה,

אך בשבועות אני מלכה,

)גבינה( מי אני?  

לפנים צעדתי בראש תהלוכה,
קרני מצופות זהב, לראשי עטרה.

אחריי הלכו המחללים

וכל מביאי הביכורים,

)השור( מי אני... אולי תזכור?  

לשדה לקצור ירדתי,
נערה נאה מצאתי

אמרתי לפלוני אלמוני,

שדה לך וגם נערה לי!

)בועז( מי אני?  

מלך גדול לפנים הייתי,
גבולות ארצי הרחבתי, ביצרתי.

צאצא אני למואביה,

מגילה עליה נכתבה.

גם שרים עלי תמיד,

)דוד( האם נזכרת? כמובן  

ביום ו בסיוון
ב”נעשה ונשמע” קיבלו המונים.

דרכי חיים בה כתובים,

)תורה( מי אני? 

על פי “שבועות”, תמר בורנשטיין-לזר
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4. הצגות קצרות - דו שיח

לחניך: בחר לך בן זוג, וחבר יחד אתו דו-שיח מבין האפשרויות הבאות:

)אפשר לנחש מה קרה ואחר כך לבדוק במקור(.

בין אלימלך לחברו הקרוב לפני רדת אלימלך למואב, כאשר החבר מנסה להניא 
את אלימלך מלרדת לשם.

בין אלימלך לנעמי כאשר אלימלך מפרט לנעמי את תכניותיו, ונעמי ככל עקרת 
בית מעלה חששות.

בין נעמי לכלותיה, כאשר היא מבשרת להם את דבר עלייתה ארצה.

בין ערפה לרות בפרידתם.

בין נעמי לחברתה בארץ, כאשר נעמי חוזרת ארצה לאחר שנים במואב.

בין רות לנעמי כאשר רות מבקשת ללכת ללקוט להן שיבולים.

בין רות לבועז בפגישתם הראשונה.

בין נעמי לחברותיה לאחר הולדת עובד.

דו-שיח דמיוני, בין רות לדוד המלך רגע לפני תחילת מלוכתו.

 

על פי כזה ראה וחדש ג. פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל   
בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת



41

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ

5. חידון מדורג לשבועות
הוראות: המילה הראשונה בתשבץ זה, היא מילה בת 3 אותיות.

עליכם להוסיף לה אות אחת, להתאים את סדר האותיות, ואז תקבלו מילה בת 4 
אותיות. וכך עד סוף השורה. והתחילו מהתחלה בכל שורה חדשה.

על פי כזה ראה וחדש ג. פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל   
בעריכת מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופת

הגדרות:

1. הבת שלו.

2. באו בתביעה.

3. עיגולי סבון.

4. חג מתן תורה.

5. חלק ביום.

6. פרח.

7. למלך שלי.

8. שם איש מהמגילה.

121
תב

34

561
ב

1
ב

7 1
ב

8

9101
ב

1
ב

11 1
ב

12

13141
ב

1
ב

15 1
ב

16

9. מעונות השנה.

10. ההפך מהאריך.

11. סוף + אחד מהחושים.

12. משמות החג.

13. על שמה המגילה.

14. ההפך מפחות.

15. בירה ברבים.

16. עשרת ה_______.



42

שו
ד

חו
 ב

ש
ד

חו
די 

מ
 

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 תזריע-מצורע
אזור המישור, ביחוד אזור הגבעות הנמוכות שעל חוף הים התיכון. ____  א(  

קפד זנבו  
מן-  ____ מראה  והנה  הכהן  "וראה  ממשהו.  למטה  שהוא  שקוע,  עמוק,   

העור"

"...אשר אני  מילה בפרשה המציינת: נחלה, קרקע להאחז בה, קניין קיים.  ב(  
נתן לכם ל-____" )בכתיב חסר(

קפד ראשו  
ראה ברוחו, צפה ברוח הקודש, ניבא. "הדבר אשר ____ ישעיהו בן-אמוץ   

על-יהודה וירושלם" )ישעיה ב, א(

"...הצפור  ידי:  על  היא  תחזור  ולא  תפרח  שהצרעת  לכך  רמז  חז"ל  לפי  ג(  
ה-____ על המים החיים" )בכתיב מלא(

קפד זנבו  
)בהשאלה מגמרא בבלי מסכת נידה דף טו עמוד א( ההוכחה היא ממש   

לנגד עיניך, לא תוכל להכחיש את הקיים. "שור ____ לפניך"

כינוי בפרשה לכל אבזר בריתמה שהרוכב הטמא נוגע בו תוך כדי רכיבה  ד(  
פרט לאוכף עצמו. "וכל ה-____ אשר ירכב עליו הזב יטמא"

קפד זנבו  
)בהשאלה מחומש ויקרא כו, לו( רכות-לב, פחדנות, מוגות-לב. ____- לב   

)בכתיב חסר(

 "____ דחד  רב  בי  "בר  בלבד.  קצר  זמן  הלומד  תלמיד  מתחיל,  תלמיד  ה(  
)גמרא בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב(

קפד זנבו  
מתי מטהרים את המצורע לפי הכתוב בפרשה? "זאת תהיה תורת המצרע   

ב-____  טהרתו"

גמע, טעם ממשקה מלוא פיו. ____ )בלשון הווה( )בכתיב מלא( ו(  

קפד זנבו  
מידה לנוזלים הכתובה בפרשה שהיא נפח כדי שש ביצים בינוניות. "ולקח   

הכהן מ-___ השמן" )בכתיב מלא(
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פרשת אחרי מות-קדושים
“ונשא השעיר עליו  ונידחת, שאין בה ישוב ככתוב בפרשה.  ארץ שוממה  א(  

את-כל-עונתם אל-ארץ ____” 

קפד זנבו  
החליט, גמר בנפשו. ____ אומר  

ביטוי בפרשה למי שנולד במשפחה להורים נשואים. ____ - בית  ב(  

קפד זנבו  
מצבו של הירח בראש החודש העברי. ____   

קלפי  מוציאים מתוך  או  וכדומה( שמטילים  )אבן, פתקה,  כלשהוא  עצם  ג(  
להכריע על פיו בדבר מסופק או בבחירה. "____ אחד ל-ה' "

קפד זנבו  
טענה כנגד אדם חדש שבא זה מקרוב והוא מרבה להתערב בעניני המקום.   

)על-פי בראשית יט, ט( "האחד בא- ל-____ וישפט שפוט!"

דפיקת פטיש. הולם ____ )ישעיה מא, ז( ד(  

קפד ראשו  
כשם שהפר מכפר על הכהנים כך השעיר שעלה עליו הגורל "לשם" מכפר   

על ישראל. "ושחט את-שעיר החטאת אשר ל-____" 

הרהור, פעולתו של החושב. ____  ה(  

  קפד ראשו
מהציוויים של התורה ככתוב בפרשה בהלכות נימוס ודרך-ארץ כלפי זקן.   

"מפני ____ תקום" 

)משל חז"ל( כל אחד נוהג להתחבר עם הדומים לו. "לא לחינם הלך זרזיר  ו( 
אלא מפני שהוא מינו" )גמרא בבלי מסכת בבא קמא דף צב  אצל ____ 

עמוד ב(

קפד זנבו  
מהמצוות שבין אדם לחברו בפרשה. )בהשאלה( אל תנצל את חולשתו של   

הזולת לרעתו. "ולפני ____ לא תתן מכשול"

פרשת אמור
כיצד נקרא לפי הפרשה מנין הימים ממחרת הפסח שהביאו בו את העומר  א(  

ועד חג השבועות? ____ העומר

קפד זנבו  
אבן יקרה כחולה שהיתה אחת מהאבנים ששובצו בחושן של הכהן הגדול.   

____ )שמות כח, יח( 
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כיצד מכונים בפרשה השיבולים שנשרו בשדה אחרי הקוצרים על מנת  ב(  
להשאירם לעניים? "...ו-___ קצירך"

קפד ראשו  
זעיר בגודלו. ____   

ביטוי בפרשה לחק קבוע לתמיד חק שאינו ניתן לשינויים. חקת-____  ג(  
קפד זנבו  

צעיר, רך בשנים. ____-ימים )ישעיה סה, כ(  

מהי המילה בפרשה המתארת גרגרי שיבולים שניקלו באש כדי להכשירם  ד(  
לאכילה? "ולחם ו-___ וכרמל" 

קפד זנבו  
מהיר מאוד בהליכתו, זריז. ____- רגלים )על-פי עמוס ב, טו(  

כינוי בפרשה לחג ביום השמיני של סוכות. "...והקרבתם אשה ל-ה' ____" ה(  
קפד זנבו  

בלם, הפסיק את ההליכה או ההתקדמות. ____   

בחג  לבית-המקדש  מביאים  שהיו  כיכרות-הלחם  לשתי  בפרשה  ביטוי  ו(  
השבועות. לחם-____ 

קפד ראשו  
מידת-נפח לדברים יבשים )תבואה וכדומה( "...הלויני ____ חטים ואני אתן   

לך לגרן" )משנה בבא מציעא ה, ט( )בלשון רבים( 

פרשיות בהר-בחוקותי         
בחוסר-פחד  בשלווה,  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי  א(  

ודאגה? “...וישבתם על-הארץ ____” 
קפד ראשו  

הדדעזר"  ערי  ומברתי  "ומ-____  טבחת.  גם  נקראת  צובא  בארם  עיר   
)שמואל ב ח, ח( 

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: נצח, תמידות? "והארץ לא  ב(  
תמכר ל-____" )בכתיב מלא(

קפד ראשו  
ולא   ____ "מאה  ביותר.  קשה  שהיא  הקינאה  של  בגנותה  חז"ל  מאמר   

קינאה אחת" )מדרש רבה, חומש דברים פרשה ט( 

מהאנשים ששלח משה רבנו לתור את הארץ. ראש ונשיא לשבט יששכר.  ג(  
____ בן-יוסף )במדבר יג, ז(

קפד ראשו  
המילה בפרשה הזהה במשמעותה לתאור של פדה את המכור או המשועבד,   

שילם את תמורתו וקיבל אותו בחזרה. "... ו-____ את ממכר אחיו"
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מקום בנחלת דן מולדת שמשון. "ויהי איש אחד מ-____" )שופטים יג, ב( ד(  

קפד ראשו  
כינוי בפרשה לטורפים שבין החיות כמו זאב, אריה וכדומה. "...והשבתי חיה   

____ מן-הארץ" 

ביטוי למילים: ריפא אותו. ____ ארוכה לו )על-פי ירמיה לג, ו( ה(  

קפד ראשו  
משל לרעש קל ביותר ככתוב בפרשה. "קול ____ נדף"  

עיר בהר אפרים על גבול ישראל ויהודה "...את בית-אל ואת-בנותיה ואת- ו(  
____ ואת-בנותיה" )דברי-הימים ב יג,יט(

קפד זנבו  
ביטוי בפרשה למילים: עתיק, שעבר עליו זמן רב ביותר. ____ נושן   

פרשת במדבר                     
את- מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: תשמיד? “אל-____  א(  

שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים” )בלשון יחיד(

קפד ראשו  
נחל ממזרח לירדן שהתחבא שם אליהו הנביא. "...וילך וישב בנחל ____"   

)מלכים א יז, ה(

פן יזיק לו הדבר, פן יורע מצבו. פן ____ לו )בכתיב חסר( )על-פי שמואל  ב(  
ב יז, טז(

קפד ראשו  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: כיסה, הסתיר? "ולא-יבאו   

לראות כ-____ את-הקדש ומתו"

מציל, פודה, עוזר, מביא תשועה. "מלך עוזר ו-____ ומגן" )תפילת שמונה- ג(  
עשרה(

קפד זנבו  
בן מררי בן לוי כפי שכתוב בפרשה. "ובני מררי למשפחתם מחלי ו-____"   

אחריות לחטא, קבלת עונש. ____-עוון ד(  

קפד זנבו  
כיצד מכונה בפרשה אלעזר בן-אהרן הכהן? "ו-____ נשיאי הלוי"   

מוזמנים, אורחים. "ויקח שמואל...ויתן להם מקום בראש ה-____" )שמואל  ה(  
א ט, כב(

קפד זנבו  
ביטוי בפרשה לניכבדי הקהל. "אלה ____-ההעדה"   
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עליו אהבה )על-פי  מליצה מקראית להבעת אהבה גדולה ונאמנה. ____  ו(  
שיר השירים ב, ד(

קפד זנבו  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: נס? "והחנים קדמה מזרחה   

____ מחנה יהודה"

פרשת נשא          
מהי מילה בפרשה המציינת זרע ענבים, הגרעין שבתוך הענב? “...מגפן היין  א(  

מ-____ ועד-זג” )בלשון יחיד(

קפד זנבו  
)בהשאלה( גזר , פסק , החליט. ____   

מכלי בית-המקדש המוזכר בפרשה אשר שימש לריכוז דם הקרבן ולזריקתו  ב(  
על המזבח. "____ אחד כסף"

קפד ראשו  
השליך. ____   

בעל מלאכה העוסק בזכוכית. ____  ג(  

קפד זנבו  
מילה בפרשה המציינת את הקליפה הדקה של ענבים או של פירות אחרים.    

"...ועד-____ לא יאכל"

כינוי לארץ-ישראל. ארץ-ה-____ )דניאל יא, טז( ד(  

קפד זנבו  
כנוי בפרשה לעגלה שמעליה יש מחסה לנוסעים או למטען. "...שש-עגלת   

 "____

ב-____  עצמו  "תלה  ובן-סמך.  גדול  על  בדבריו  שהסתמך  מי  על  משל  ה(  
גדול" )בהשאלה גמרא בבלי מסכת פסחים דף קיב עמוד א( 

קפד זנבו  
הזכר בכבשים כפי שכתוב בפרשה. "פר אחד בן-בקר ____ אחד"   

מיהו השבט שנשיאו הקריב ביום הראשון של חנוכת המזבח? “ויהי המקריב  ו(  
ביום הראשון...למטה ____” 

קפד ראשו  
גילה את האמת , לא העלים את אשר עשה. ____   
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פרשת בהעלותך         
הכינוי בפרשה שניתן לשבט דן שהיה ממוקם אחרון מבין השבטים בזמן  א(  

מסעותיהם:         “ונסע... ____ לכל-המחנת”

קפד זנבו  
תעב, בחל, התיחס באי-רצון אל- ____   

דברים טובים ונוחים, דברי-חיבה. ____-לשון )משלי טו, ד(  ב(  

קפד ראשו  
משה רבנו זועק אל-ה' על מנת להשיב למרים את בריאותה. הביטוי לכך   

בפרשה: “אל נא ____ נא לה” 

כיצד נקרא המקום ככתוב בפרשה שאליו הגיע העם כאשר יצא מקברות  ג(  
התאוה?           “מקברות התאוה נסעו העם ____” 

קפד ראשו  
כינוי ליסורים קשים שבאו על אדם. ____ - איוב   

איזה עונש קיבלה מרים כמתואר בפרשה על כך שאמרה כי משה רבנו  ד(  
לקח אישה כושית? נגע ה-____ 

קפד ראשו  
אנשי שכם השיב” )שופטים ט, נז( )בלשון  עוול, רשעה. “ואת כל - ____   

סמיכות(

אדם העוסק באומנות, במקצוע מסוים וכדומה לשם הנאתו כבתחביב ולא  ה(  
לשם הרווחים שבדבר. ____ 

קפד זנבו  
שם נוסף ליתרו חותן משה רבנו כפי שכתוב בפרשה. "ויאמר משה ל-____   

בן-רעואל המדיני” )בכתיב מלא(

הביטוי בפרשה המתאר שימש לו כמדריך, הורה לו את הדרך: “ויאמר אל- ו(  
נא תעזב אתנו...והיית לנו ____” 

קפד זנבו  
בגלוי, בפרהסיה. "____ השמש" )שמואל ב יב, יא(  

פרשת שלח-לך         
שמו של אביו של אחד מהמרגלים ככתוב בפרשה שלא הוציא את "דיבת   א(  

הארץ"? כלב בן- ___ )בכתיב חסר(   

קפד ראשו  
כינוי לאבן ששמים ביסוד הבנין. אבן - ____ )בכתיב חסר(  
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..." מלקט?  אוסף,  למילים:  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי   ב(  
איש ____ עצים" )בכתיב מלא( וימצאו    

קפד זנבו  
מעין  רם,  קול  משמיעה  והיא  במקל  עליה  שמקישים  מתכת  של  צלחת   

"גונג". ____

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לענף של גפן הנושא את אשכולות  ג(  
הענבים? "ויבאו עד-נחל אשכל ויכרתו משם ____"

קפד ראשו  
שם חיבורו הגדול והחשוב של הרמב"ם. ____ נבוכים  

משאר  שונה  הייתה  יפנה  בן  כלב  של  שדעתו  בפרשה  מתואר  כיצד  ד(  
המרגלים? "ועבדי כלב עקב היתה רוח ____ עמו"

קפד זנבו  
לא הספיק לבוא או לפעול וכדומה בזמן המיועד. ____ את המועד  

ראש גיבורי החיל משבט גד שבאו אל דוד המלך לציקלג. "ומן-הגדי... ___  ה(  
הראש" )דברי-הימים א יב, ח-ט(

קפד זנבו  
בארץ  היושב  העם  של  לתאור  במשמעותה  הזהה  בפרשה  המילה  מהי   

כחזק, רב-כח ואמיץ? "אפס כי- ____ העם הישב בארץ"

ליבו נשאו ועורר אותו למעשה טוב. "____ רוחו אתו" )שמות לה, כא( ו(  

קפד ראשו  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: דברי גנאי,לעז, רכילות?   

להוציא ___ על-הארץ )בכתיב חסר(
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סיפור החודש / ש“ז כהנא, הביאה לדפוס: נחמה כהן

הר קדוש ונהדר יש בירושלים, הר ציון שמו.
וקדוש הוא ההר, כמו שנאמר: “ואני סמכתי מלכי על ציון הר קודשי”.

שם על ההר הזה נטה את אהלו המלך דוד, ושם גם על פי המסורת נמצא קברו, 
במערת המלך דוד.

אל הקבר  להתקרב  ליהודים  נתנו  לא  והם  הערבים,  בידי  ההר  היה  רבות  שנים 
היקר לליבם. רק ביום אחד בשנה, יום ז בסיוון ִאסרו חג של שבועות שהוא יום 
פטירתו של דוד המלך  הרשו ליהודים לגשת אל חלון שהשקיף למערה. וגם זאת 

תמורת תשלום. כל אדם שניגש נדרש לשלם מטבע.

אבי שהיה רבה של ירושלים העתיקה נהג לעלות באותו יום להר ועימו כיס מלא 
מטבעות, כי רבים היו היהודים העניים שרצו להתפלל על קברו של דוד המלך 
ולא היה להם מטבע בכיסם. והיו גם יהודים רבים אשר באו מהגולה אשר חגגו 

באסרו חג, יום טוב שני של גלויות, ואסור היה להם לשאת עמם מטבעות.

היה אבי עומד ליד שער הקבר ומחלק מטבעות לכל מי שנצרך.

והיה לו באותו כיס מטבעות, וביניהם מטבע אחת שקיבל מעני, הוא שמר עליה 
מכל משמר, שכן אמרו: “מטבע של עני מביאה ברכה ועושר” ואבא אכן האמין 
בכל ליבו כי בזכות מטבע זו מתרבות המטבעות בכיסו. ואמנם כיסו היה תמיד 
מלא מטבעות, ומעולם לא חסר לו מטבע לתת לעני המבקש להשתטח על קברו 
של דוד המלך. ומעולם לא נותר לו מטבע בסופו של אותו יום, מלבד המטבע של 

אותו עני.

ישראל  מדינת  הקמת  לפני  שנה  תש”ז,  שנת  שבועות של  חג של  באסרו  והנה 
וגאולת קברו של דוד המלך, עלה אבא להר ציון כדרכו, ובידו כיס המטבעות. כל 
היום עמד ליד השער וחילק מטבעות לכל נצרך. ובבוא הערב המטבעות בכיסו 
כלו, מלבד המטבע של אותו עני. הערבים כבר עמדו לסגור את השער, גם אבא 
אורח  פנים,  והדור  קומה  גבה  יהודי  לפתע  הופיע  והנה  לביתו,  ללכת  פנה  כבר 
שבא מן הגולה, והלך בצעדים גדולים אל מערכת הקבר. השומרים שכבר התכוונו 
לסגור, ביקשו מן האיש מטבע. לאיש שבא מן הגולה לא היו מטבעות בידו. בלי 

כסף לא תוכל להיכנס  אמרו השומרים.

כעס האיש ורגז: הייתכן? לאחד מבני בניו של המלך דוד אינכם נותנים לגשת 
אל קברו?

אך השומרים בשלהם: שלם מטבע ותיכנס. לא תשלם לא תיכנס. 

ראה אבא את האיש בצערו והיסס. לתת לאיש את המטבעה אחרון או לא? מטבע 
זה שברכה בו לא היה רוצה להוציא מרשותו. אבל... יהודי יפה זה הטוען שהוא 
מבני בניו של דוד המלך הרי נסיך הוא. ואיך אפשר למנוע ממנו להתפלל על קבר 

דוד?

אותו  והושיט  המטבע  את  הוציא  לכיס,  ידו  הכניס  נאנח,  לבסוף  והרהר.  הרהר 
לשומרים. ופתחו השומרים את השער והאורח נכנס והתפלל ליד הקבר. 
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ניגש  התפילה  לאחר 
הסתכל  אבא,  אל  האורח 
בפניו ואמר לו: אינך זוכר 
שאתה  לי  נדמה  אותי? 
לי  נדמה  האיש...  היית 
לפני  מטבע  נתתי  שלך 
שנים, בדיוק כמו המטבע 
והנה  לשומרים.  שנתת 
בי  התקיים  אתה...  רואה 
על  לחמך  “שלח  הפסוק: 
הימים  וברבות  המים  פני 
הספיק  ובטרם  תמצאנו”. 
לשאול שאלות עזב האיש 

את המקום.

האמנם  האיש?  היה  מי 
היה זה העני שנתן לו פעם 
חשב  הברכה?  מטבע  את 
ומה  דאגה:  ובליבו  אבא 
בחג  הבאה  בשנה  יהיה 

השבועות?

מטבעות  די  לו  יהיו  מניין 
כדי לפתוח שער לכל עניי 

העם?

והנה כשהגיע חג השבועות שנת תש”ח - קרה הנס. נס גדול, גדול מאוד, לפני 
החג ברחו הערבים מן ההר ואבא עלה להר ופתח את שערי הקבר לכל מי שביקש 

לבוא ולהתפלל.

ומאז שורה הברכה על ההר הקדוש, ואין עוד צורך במטבע הברכה.
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חגי אייר

שרשרת כחול-לבן - מתנה לכל אחד
החומרים

בד לבן )מבגד ישן( או לחלופין קרטון לבן.  ●

חרוזים, פייטים, כפתורים  כחולים ומבריקים.  ●

מספריים.  ●

עיפרון.  ●

דבק פלסטיק.  ●

חוט פשתן או לחלופין סרט )לכל אחד 50 ס”מ(, חוט מעור.  ●

מהדק.  ●

ההכנה
מציירים על הבריסטול או הבד צורה אותה מעוניינים לענוד: פרח, פרפר, ענן,   ●

או כל צורה אבסטרקטית וכו'.

מקשטים ומדביקים על הצורה פייטים, חרוזים, קישוטים כחולים.  ●

מהדקים מאחורנית.  ●

את החוט מחזקים בדבק מאחורנית.  ●

מקדימה מדביקים חרוז   ●

כדי לכסות את סיכת ההידוק.  
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2. פרחים ליום העצמאות וליום ירושלים
החומרים לחניך אחד

בריסטול כחול או לילינאום כחול.  ●

כדור קלקר.  ●

שפודים או גפרורים.  ●

כוס או צנצנת להעמיד בה את הפרח.  ●

1 כוס אבקת גבס + מעט מים.  ●

ההכנה
יש לצייר על הבריסטול שבלול דק שהולך ונהיה יותר עבה.  ●

יש לצייר שבלולים כפול מספר הפרחים שאנו מעוניינים.   ●

גוזרים סביב השבלול ומוציאים אותו שלם.  ●

אותו  ומדביקים  השבלול  של  הדקה  הפינה  את  לוקחים   ●
לקצה של הגפרור או לחתוך שפוד ל-8-7 חתיכות ולהדביק 

אותו ולגלגל אותו סביב הכדור - מקבלים שושנה יפה.

כמות  מכינים  הפרח.  לסגירת  השני  קצה  את  מדביקים   ●
רצויה של פרחים כחולים.

תוקעים את השפוד לתוך כדור הקלקל.  ●

מכינים את הגבס על ידי ערבוב הגבס עם מים   ●
ומערבבים היטב.  

מקבלים סמיכות כמו אשל.  ●

נועצים את השפוד הארוך לתוך הכוס ומייבשים כמה דקות   ●
עם  כדור  ומקבלים  לכדור  מסביב  הפרחים  את  נועצים  ואז 

פרחים כחול-לבן.

מניחים בכל מקום לקישוט.  ●

אפשר  ירושלים  ליום  במיוחד  רוצים  אם   ●
לנעוץ את הפרחים בצורת מגן דוד או סמל 

המדינה.

מציירים בעיפרון על הכדור מגן דוד ונועצים   ●
את הפרחים על הציור.

לכדור  הפרח  גודל  את  להתאים  צריך   ●
ובודקים אם  ולצייר. לכן מכינים פרח אחד 

הפרופורציה מתאימה.

בגדלים  כדורים  עם  פרחים  להכין  אפשר   ●
שונים.

גדולה  כמות  יכינו  החניכים  שכל  אפשר   ●
ויתרמו את זה לבית כנסת, בית אבות, קופת 

חולים, מתנ”ס וכו’.

להדביק
את הגפרור 

או השיפוד
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גבס

גבס
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3. בינגו ישראל ליום העצמאות וליום ירושלים
החומרים
סרגל  ●

בריסטול  ●

כפתורים או מכסה בקבוקים  ●

לורד  ●

ההכנה
חלקים   6X5 הדף  את  מחלקים   ●
ומוסיפים  ישראל  כותבים  שווים, 
כאלה,  לוחות  כמה  כמובן  מספרים, 
חיילים למשחק עם פקקים וקדימה 

למשחק.

יש לשנות את סדר המספרים בכל   ●
כרטיס וכרטיס.

כמובן שאפשר לעשות אותו הדבר עם ירושלים ומנורה.

 

אפשר להכין כמה ולתרום לבית אבות, 

לבית חולים וכו’.
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סיוון - רעיונות למלוכה

1. סלסלה לפירות מעיתונים - להכניס את פירות החג.
החומרים

עיתונים ישנים  ●

דבק פלסטי  ●

צבעי גואש - לא הכרחי  ●

עפרון או שיפוד )עפרון לגיל קטן יותר )5-4( - שיפוד לגיל 7 והלאה.  ●

ההכנה

מכינים עיתונים מגולגלים 30-20 עיגולים.  ●

השפוד.  או  העיפרון  על  מהקצה  אותו  ומגלגלים  מלבני  עיתון  דף  לוקחים   ●
בסוף  )השפוד(.  העיפרון  את  מוציאים  מהעיתון  כשליש  של  גלגול  לאחר 

מדביקים את השפיץ שנשאר ומקבלים גליל חלול.

לאחר שהכנו בערך 30-20 - תלוי בגודל הסלסלה שרוצים מתחילים לגלגל   ●
בצורת שבלול. לקראת הסוף מכניסים לתוך הגליל את הגליל השני עם מעט 

דבק בקצה.

עפרון
או שיפוד, 

לגלגל

דבק פלסטי

ממשיכים לגלגל עד שמקבלים שליש   ●
מהגודל הרצוי ומדביקים את סוף הנייר.  

מכינים עוד עיגולים בגודל שרוצים   ●

ומגלגלים אותם על בקבוק לק   

או כל בקבוק אחר בגודל שרוצים.  

דבק

להדביק את הפינה

להכניס פנימה

לגלגל על בקבוק לק
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עושים כמה אחדים שיסובב את העיגול שהכנו ומחברים ביניהם עם גליל   ●
נוסף שמועכים אותו )שיהיה בלי נפח(.

מעמידים את החישוקים שקיבלנו סביב השבלול שהכנו ומחברים ביניהם עם   ●
נייר נוסף ומדביקים.

עיגול עם חלל, 
מדביקים את הקצה

לוקחים נייר נוסף ומדביקים מסביב לחיזוק. שוב מכניסים גליל אחד לתוך   ●
השני - כך כמה סיבובים שרוצים כדי לחזק את הסלסלה. אפשר להסתפק 
בזה אפשר להוסיף עוד עיגולים שעומדים לגובה - מכינים שוב ומגלגלים על 
בקבוק הלק )או בקבוק אחר שהשתמשנו בו(, שמים דבק למטה ומעמידים 
ואז  נוסף  מגולגל  נייר  בעזרת  העיגול הסובב. מחברים  על  ומדביקים  אותו 

מקבלים גם עומק.

לחבר עם גליל נוסף 
ולהדביק

מייבשים שעה, שעתיים.  ●

אפשר לצבוע בצבעי גואש או להשאיר כמות שהוא.  ●

עיגולים עומדים
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2. סלסלה לביכורים - לקחת פירות למעשר מחומרים נפסדים.
החומרים

הכינו עיתונים - הרבה עיתונים, קרטון של בקבוקי שתייה קלה, מספריים, עיפרון, 
דבק פלסטי, אטבי כביסה

הכנה קלה ופשוטה

גוזרים 2 עיגולים באותו הגודל מהקרטון.

גודל העיגולים כקוטר הסלסלה שאנו מעוניינים בה.

מתחילים לגלגל את העיתונים.

מעל  לחניכים  עיפרון,  על  לגלגל  להתחיל  כדאי   )7-4 )גילי  הצעירים  לחניכים 
יותר  והעיגולים מתקבלים דקים  יותר קשה  )זה  7 אפשר לגלגל על שפוד  גיל 
- מתחילים לגלגל מהקצה של העיתון. מגלגלים 30-20 דפי עיתון בערך )תלוי 
מסביב  מניחים  חסר  אם  עוד.  לגלגל  אפשר  תמיד  הסלסלה(.  ובקוטר  בגובה 
לעיגול גלילים במרחק 2 ס”מ לערך אחד מהשני )לא נורא אם הרווחים לא שווים 

- לא נרגיש אותם(.

מדביקים את העיגול השני בדיוק על העיגול הראשון, מעלים את הניירות לגובה, 
שוזרים את הניירות המגולגלים אחד בפנים, אחד בחוץ. 

2 עיגולים 
באותו הקוטר

הגלילים 
עומדים לגובה

העיתון מושחל
אחד בפנים 
ואחד בחוץ

אטבים לייבוש

להדביק את הגלילים 
סביב עיגול אחד

להניח את העיגול השני עם 
דבק מעל לעיגול ולהדק

כאשר נגמר הנייר המגולגל מכניסים בפנים עוד אחד עם מעט דבק וכך הלאה 
עד לגובה שרוצים.

מדביקים בדבק את הסוף, מכניסים פנימה ומחזקים עם אטב עד הייבוש. אחרי 
שעה אפשר להוציא את האטבים ולצבוע בצבעי גואש. אפשר גם להוסיף ידית 

אם רוצים לחבר כמה גלילים בצורת דמות או סתם לגלגל ולהדביק בצדדים.

להדביק ידית
בעזרת אטב
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3. סלסלת פירות מחומרים נפסדים
החומרים:

עיתונים

דבק פלסטי

קרטון מארגז של שתייה קרה

מספריים

צבעי גואש )לא הכרחי(

בקבוק לק ריק )או כל בקבוק המתאים לקוטר שרוצים(.

ההכנה:

גוזרים עיגול בקוטר הרצוי לסלסלה 

)אפשרי 2 עיגולים לחיזוק הסלסלה להדבקה אחד על השני(.

מגלגלים עיתון )ראה פעולת “סלסלה לביכורים”(.

מגלגלים 30-20 עיגולים מגולגלים על בקבוק לק 

מקבלים   - הסיומת  את  ומדביקים  הלק  בקבוק  על  לשטוחים  אותם  ומהדקים 
עיגולים עם כמה סיבובי נייר.

המגולגלים  העיגולים  את  מדביקים  פלסטי,  דבק  שגזרנו  העיגול  על  מורחים 
לאורך מהאמצע צפוף וצמוד אחד לשני להוות רקע מלמטה. 

גוזרים את השאריות, אחר כך שמים דבק, כאשר העיגול עומד מורחים דבק סביב 
גם  שנייה. אפשרי  ועושים שכבה  כחצי שעה  מייבשים  העיתונים,  מעל  העיגול 

שכבה שלישית ורביעית - תלוי בגיל החניכים - כל שכבה קשה מקודמתה.

לחבר בין העיגולים עם גליל נוסף.

גוזרים עיגול
מסמנים את 

האמצע

אפשרי להוסיף ידית סרט לקשור או לגלגל כמה רצועות ולחבר בצדדים.

יכולה להיות סלסלה צרה וגבוהה או רחבה - תלוי בקוטר העיגול שהכנו.

מדביקים את הנייר 
המגולגל אחד ליד 

השני בדצפיפות 
גוזרים מסביב לעיגול

דבק בקצה העיגול

סרט 
כידית 
לסלסלה

לחבר ולהדביק
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חומר אור-קולי
חדשות המרפ”ד התורני: מעתה ניתן לשאול פריטים מספריית ה-DVD המתפתחת 

במרפ”ד התורני. 

פרטים בטל’ 02-5601302/3.

א. חגי אייר
DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית( - מבחר  

.DVD-עמוד האש” ו”ארץ מולדת”, “תקומה” )סדרות( ב“  

חלום ישן מדינה חדשה - מסידרת “קשת וענן” - הכיסופים לארץ ישראל,   
מעמד הכרזת המדינה.

מערכות  לחללי  הזיכרון  ליום  תוכנית   - וענן”  “קשת  מסידרת   - רן?  ואיפה   
ישראל.

ושבו בנים לגבולם - )ר( - תיאור ההתפתחות של כפר עציון.  

לידתה של ישראל - 5213 )צרפ( )כ.ע.( - על תולדות מדינת ישראל במאה   
העשרים.

בעיקבות ראשונים - מאה שנות התיישבות )שירות הסרטים הישראלי(.  

שנות הכרעה - סיפורה של הציונות מהרצל ועד להקמת המדינה )ההסתדרות   
הציונית(.

השיבה לארץ המובטחת - סרט ארכיון - טלוויזיה כללית.  

עץ או פלסטין - סרט ארכיון - טלוויזיה כללית.  

ושל  מעפילים  של  מאבקם   - בעברית(  כתוביות  עם  )באנגלית   - אקסודוס   
תנועות המחתרת בשלטון המנדט הבריטי עד להקמת מדינת ישראל.

אקסודוס - 2009 - סרט תיעודי על ההעפלה.  

הסרטים  )שירות  תש”ח  באייר  ה  ביום  המצב  תיאור   - עצמאות  מגילת   
הישראלי(.

בן גוריון - ארץ בה נחיה - בן גוריון והעלייה ההמונית.  

סודה של ארץ-ישראל - האהבה הגדולה בין עם וארץ דרך תקופות הפריחה,   
והבעיות  ירושלים  שיחרור  עד  הרבות  המלחמות  הממושכת,  השממה 

האקטואליות - הרצאתו של הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזוית שונה.

 - רצינית  היתולית בעיה  איינשטיין מדגימים בדרך  ואריק  זוהר  אורי   - לול   
בעיית דעות קדומות.

תעלומת כג יורדי הסירה - טלוויזיה כללית.  

.BBC - סיפורו של אלי כהן  

הסיפור האמיתי: האיסלאם והשקפותיה בעולם - טלוויזיה כללית.  

 

חומר עזר
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תיאום כוונות.  

פרפר נחמד - לטייל בארץ-ישראל.  

סרטים ליום הזיכרון לחללי צה”ל - אגדת הל”ה - הם לא יתלו אותנו- רועי   
קליין - הקרב על החרמון - דקר.

עליית יהודי אתיופיה - יציאת אתיופיה - מבצע שלמה ועוד.  

סרטים ציוניים - חיי היהודים בארץ ישראל.  

סרטים ציוניים - חולמים ומגשימים.  

סרטים ציוניים - בונים ולוחמים.  

צמות - על העלייה מעיראק - עלילתי.  

רוח צה”ל - )ערכת סרטים למפקד( קצין חינוך ראשי.  

גיבורים בעל כורחם - הקומנדו הימי, שני טייסים, מנחם אנסבכר.  

)כ.ר.(, תיאור מלא ומפורט של מלחמת ששת הימים )שירות  ששת הימים -   
הסרטים הישראלי(.

מבצע יהונתן - סרט עלילתי על מבצע אנטבה )טלוויזיה כללית).  

מתקפה באנטבה - מבצע יהונתן )תעודי(.  

ג’נין - יומן מילואים - מבצע חומת מגן” )טלוויזיה כללית(.  

)שירות  “בני דוד” בעלי  - תיאור החיים במכינה הקדם צבאית  קוד אלקנה   
הסרטים הישראלי(.

פיאות ירוקות - על הנח”ל החרדי )טלעד(.  

אפשר לעשות זאת / נועם - הקשיים הכרוכים בשירות הצבאי של הצעיר   
הדתי בצה”ל - סיפור חייו ונפילתו של נועם כהן הי”ד.

- סיפורו של קרב בדרך לירושלים במלחמת   1948 - לירושלים  קרב בדרך   
תש”ח )טלוויזיה כללית(.

סיפורה של ירושלים, הפריצה לעיר העתיקה, המאבק על הדרך לירושלים,   
שישה משירי ירושלים.

מלחמת ששת הימים - ירושלים, שישה ימים בירושלים, אם אשכחך.  

הוא הלך בשדות - מחזה על פי ספרו של משה שמיר )טלוויזיה כללית(.  

אלטלנה - סיפורה של אוניית האצ”ל אלטלנה )טלוויזיה כללית(.  

קישורים לאתרים ברשת ליום העצמאות )בעברית(.  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm

מקורות קצרים בענייני יום עצמאות  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
 MekorotNose/moadim/PamayGeula.htm

מקורות קצרים בענייני יום ירושלים  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
 MekorotNose/moadim/Jerusalem.htm
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קישורים ליום העצמאות ויום הזיכרון  

t tp://cms.education.gov.i l /EducationCMS/Units/Toranit/  
 HaverimLareshet/ChageyIsrael/Zikaron-Atzmaut.htm

פירוט של חומר נוסף נמצא בקטלוג האור-קולי של האגף לתרבות תורנית   
שאפשר לצפות בו בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
 Merkazia/ReshimatKalatot.htm

ב. בנושאי חג השבועות, תורה שבעל-פה וערכים
סרטי וידיאו )המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית(  

וזאת התורה )חטיבת ביניים( - חשיבותו של ספר התורה, דרכי הכנתו, כתיבתו   
ושימושו.

על מזוזות )חטיבת ביניים( חשיבותן, דרכי הכנתן, כתיבתן ושימושן.  

אמה של מלכות - )יסודי( )כ.ר.( )מסידרת “קשת וענן”(- סיפורה של מגילת   
רות )הטלוויזיה החינוכית(.

חפץ חשוד ת”ת מורשה.  

לומד תורה.  

איך עושים תפילין.  

דין תורה בעולם העסקים כן או לא.  

שניים אוחזין - סוגיות תלמודיות.  

המשכן - בית המקדש.  

מהחל חרמש )יסודי-( כ.ר ))מסידרת “קשת וענן”(- רב-גוניותו של חג השבועות   
)הטלוויזיה החינוכית(.

שבעת המינים - על-יסודי( - משמעותם של שבעת המינים )שירות הסרטים   
הישראלי(..

שלוש הרגלים )כל הגילים( )ר( פסח, שבועות וסוכות ומנהגם.  

סמלים יהודיים )על יסודי( - האומנים היהודים עיטרו את תשמישי הקדושה   
תוך  המקדש,  ירושלים,  עדן,  גן  הבריאה,  ברעיון  יהודיים שמקורם  בסמלים 
הקשורה  ומיסטית  סמלית  משמעות  בעלות  גיאומטריות  צורות  שילוב 

לתולדות עם ישראל )שירות הסרטים הישראלי(.

)הטלוויזיה  מצווה  בר/בת  בנושא   - )כ.ר(   - ביניים(  )חטיבת  למצוות  היגענו   
החינוכית(.

סידרת שניים אוחזין - חטיבת ביניים( - סוגיות התלמוד בהמחזה.  

ומה אומר רש”י )יסודי( - לדמותו של רש”י )הטלוויזיה החינוכית(.  

רש”י - חטיבת ביניים - לדמותו של רש”י - סרט מצוייר )טלעד(.  

עולם הישיבה  )חטיבת ביניים( - הישיבה בעבר ובהווה.  

ניגונם של מתמידים )על-יסודי( - הסרט מתאר את ה”מתמיד” בבית המדרש   
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הישן, ליד העמוד, הנר ודף הגמרא, כפי שראה אותו ח”נ ביאליק, ועל רקע 
ובגישה  הפנימי  בעולמם  השונים  דורנו,  של  המתמידים  לעומתו,  שירתו. 

לסביבתם אך מטרתם אחת היא - לימוד תורה )נהורה(.

חגים ומועדים ומצוות בין אדם לחברו )על יסודי(.  

רות )חטיבת ביניים( - )רוסית עם כתוביות בעברית( - סיפורה של רות הוא   
סיפור של חסד, של מסירות למשפחה ולעם ישראל )גשר(.

חברים מהתנ”ך רות )חטיבת ביניים( - על מגילת רות )ערוץ התכלת(.  

סמלים יהודיים ומצוות בין אדם למקום  )חטיבת ביניים( - ספר תורה, תפילין,   
מזוזה, ציצית, בר/בת מצווה )הטלוויזיה החינוכית(.

חגי ישראל )ר(.  

משא  הלכות  ביהדות(  )מושגים  )כ.ר.(  ביניים(   )חטיבת  באמונה  ומתן  משא   
ומתן.

השב תשיבם )חטיבת ביניים( )כ.ר.( - )מושגים ביהדות( - הלכות השבת אבידה.  

חגים ומצוות  )חטיבת ביניים )ר(.  

סוגיות בהלכה )חטיבת ביניים( - הדגמת מקרים שונים של היזק כאשר שניים   
הולכים זה לקראת זה )פנטומימה ))מרכז מלטון(.

מונחים בתלמוד- )קטעים מתוכניות “שניים אוחזין”(.  

שבועות - )שיחה עם הרב מרדכי אלון(.  

חידוני תנ”ך - מבחר תוכניות מפיצוחים וחידון התנ”ך העולמי.  

מיפגשי בראשית  סידרה בפרשת השבוע - בהמחזה.  

שבעים פנים  סידרה בפרשת השבוע  ירון לונדון.  

מבראשית  סידרת שיעורים בפרשת השבוע עם הרב מרדכי אלון.  

שעשני אשה  )על יסודי( - לימוד תורה לנשים - מעמד האשה ביהדות.  

שבוע טוב  )על-יסודי(  לימודי תורה לנשים )דיון( )הטלוויזיה הכללית(.  

שבועות - פסח - )יסודי(  )מסידרת “רחוב סומסום(.  

חידוני פרשת השבוע מפרשיות ספר  ביניים(  סידרת  )חטיבת  בפ”ש   בו”ל   
בראשית ושמות )מעלה(.

קישורים לחג השבועות )בעברית(  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
HaverimLareshet/ChageyIsrael/shavuot htm
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פתרון לתשבץ אייר-סיוון תשע"ג - שילה הרשושנים

לואתשאמימואת

אתרמועבגלצל

נוסבבצעקזבמ

רגוחרסומע

חלשנתמשני

גוגפחשתידו

הלארשיהוקממ

שממילשורינה

בלגומרהירכז

ואברחשתמילכ

עינערנבשאר

ותפנארבאו

תעתומירחאסנ

רצהנוכשאפ

צובקהמבירוד

חצרתאללאקזחי

פתרון לחידון מדורג לשבועות
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1
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פתרונות לפרשיות החודש - קפד ראשו קפד זנבו:
פרשיות תזריע-מצורע א( שפלה-שפל ב( אחזה-חזה ג( שחוטה-שחוט ד( מרכב-

מרך ה( יומא-יום ו( לוגם-לוג

פרשיות אחרי-מות - קדושים א( גזרה-גזר ב( מולדת-מולד ג( גורל-גור ד( פעם-
עם ה( חשיבה-שיבה ו( עורב-עור 

פרשת אמור א( ספירת-ספיר ב( לקט-קט ג( עולם-עול ד( קלי-קל ה( עצרת-עצר 
ו( בכורים-כורים 

פרשיות בהר-בחוקותי א( לבטח-בטח ב( צמיתות-מיתות ג( יגאל-גאל ד( צרעה-
רעה ה( העלה-עלה ו( ישנה-ישן 

פרשת במדבר א( תכרית-כרית ב( יבלע-בלע ג( מושיע-מושי ד( נשיאת-נשיא ה( 
קרואים-קרואי ו( דגלו-דגל

ו(  אילן-איל  ה(  צבי-צב  ד(  זגג-זג  ג(  מזרק-זרק  ב(  חרצן-חרץ  א(  נשא  פרשת 
יהודה-הודה

פרשת בהעלותך א( מאסף-מאס ב( מרפא-רפא ג( חצרות-צרות ד( צרעת-רעת ה( 
חובבן-חובב ו( לעינים-לעיני

פרשת שלח-לך א( יפנה-פנה ב( מקושש-מקוש ג( זמורה-מורה ד( אחרת-אחר ה( 
עזר-עז ו( נדבה-דבה

חג שמח
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משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית
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