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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

(אירועים ואתרים)

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

למניין החודשים מחודש ניסן.

שם החודש
במילה  מקורו  מבבל.  הועלה  העבריים  החודשים  שאר  כשמות  אדר  השם 
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 נהדר חודש זה בטבע הארץ ואין לך חודש 

בחודשי השנה שהשמחה טבועה בו יותר מאשר אדר.

מזל החודש - דגים

מזלו של חודש אדר הוא דגים. הדגים פרים ורבים בחודש זה 
ברכה  קיבלו  וברכה. הדגים  מזל  כחודש של  הוא  נחשב  ולכן 
מיוחדת מהקב"ה והם חיים במים ואין עין רעה שולטת בהם, 
לרגלי  דגים  לזרוק  הנוהגים  צפון אפריקה  מיהודי  יש  לפיכך 
החתן והכלה היוצאים מן החופה, כסגולה למזל פריון ומניעת 

עין הרע.

יש הקושרים את מזל הדגים עם נס פורים, שעיניהם של הדגים תמיד פקוחות 
ועין ה' הפקוחה שמרה עלינו בימי המן ושומרת עלינו תמיד.

המן  אמר  דגים,  במזל  באדר,  המן  של  הפור  כשנפל  מספרים:  רשומות  דורשי 
בלבו, כשם שהדגים בולעים כך אני בולע את היהודים. אמרו לו מן השמים: רשע, 
דגים פעמים בולעים ופעמים נבלעים. וכך נהפכו הדברים. הדג שהתיימר לבלוע 
- נבלע, והרשע שרצה לתלות נתלה על העץ. אותו העץ ארוך היה חמישים אמה 
כמספר "נון", נונא בארמית: דג. ואכן העץ היה לדג ארוך שבלע את המן והוסיף 

משמעות מחודשת לסמל הדג של חודש אדר.

אירועים
א באדר (ב) – בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים על השקלים. 

היו מכריזים שצריך להביא את מחצית השקל  ב-א באדר שבכל שנה 
בכל  זכר למחצית השקל.   - לתרום  הוא  היום  עד  הנהוג  מנהג עתיק   -
שנה לפני תפילת מנחה של תענית אסתר, אף לאחר חורבן הבית. אלא 

שבמקום שהכסף ילך להקדש הוא ניתן צדקה לעניים.
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מחצית השקל הוא שמו של מס שכל יהודי בתקופת המשכן והמקדש 
לקניית  שימשו  השקל  מחצית  כספי  בשנה.  פעם  לשלם  צריך  היה 

קורבנות הציבור השונים שהוקרבו על גבי המזבח באותה שנה.

המקורי  מגודלו  שניים  פי  לכדי  הורדוס  בימי  הבית  הר  שטח  הרחבת 
הציבה אתגר בפני מתכנני העיר. החלק המערבי של המתחם חסם את 
למצוא  נאלצו  והמתכננים  האזור,  את  ניקז  אז  שעד  הטירופויון,  עמק 
נבנתה  התת-קרקעית  הניקוז  תעלת  החורף.  גשמי  לניקוז  חלופה 
בהתאמה לקו הבנייה של הר הבית. התעלה חצובה מצפון לדרום בתוך 
הסלע הטבעי ומקורה בקמרונות אבן (מאוחר יותר נוסף חלקה הדרומי 
של התעלה, הבנוי על פני השטח בשני קירות מקבילים ומקורה בלוחות 
אבן שטוחים). מעל הקמרונות נבנה רחוב מרוצף ובו מרזבי אבן לניקוז 
מי  עם  התעלה.  של  שוטפת  לתחזוקה  מרובעים  ניקוי  ופתחי  המים 
הגשמים התנקזו לתעלה חפצים רבים שנפלו מתיקיהם ומכיסיהם של 
האנשים שהתהלכו ברחוב. בין החפצים נמצא שקל כסף שנטבע בעיר 
צור. שקלים מעין אלו שימשו את עולי הרגל לתשלום מס מחצית השקל.

(צילום מחצית השקל באדיבות אתר עיר דוד)

מהשבת  שמוסיפים  התורה,  מן  לפרשיות  קוראים  אנו  פרשיות  ארבע 
שלפני ר"ח אדר הקרוב לחודש ניסן עד חודש ניסן. את הפרשיות האלה 
השבתות  ההם,  בימים  לאבותינו  שאירעו  למאורעות  כזכר  מוסיפים 
האלה משמשות חלק מחינוך העם למורשתו ולעתידו. השנה ב-כט אדר 
הראשונה  הפרשה  היא  פקודי  פרשת  פקודי.  פרשת  שקלים,  פרשת  א 

מבין ארבע הפרשיות.

את  בראשון  קוראים  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  התורה  קריאת  בשעת 
פרשת השבוע ובשני את הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), 
בה מוזכר  על תרומת השקלים שנעשתה בימי המקדש. תרומת השקלים 
את  ולפקוד  המקדש  בית  את  לתחזק  ונועדה  בשנה  אחת  פעם  ניתנה 

העם על ידי ספירת השקלים הקצובים שנתן כל אחד ואחד.
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א באדר (ב) תשס"ח (2008) – שש שנים לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז הרב", בו 
נרצחו שמונה תלמידים על קדושת השם. 

נכנס מחבל לישיבת מרכז הרב  ב  ליל ראש חודש אדר   - ביום חמישי 
הותרו  ודרכם המופלאה  נסיכי אדם. אישיותם  ורצח באכזריות שמונה 

לנו כציווי דרך באפלה בדרכנו לגאולה.

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 
של חיל הים האמריקני. באמצע שנות ה-80 (בשנים 1984-1983), גילה 
פולארד שגורמים מסויימים במערך הביטחון הלאומי בארה"ב מונעים 

במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

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

מטרות ישראליות אזרחיות.

     נריה כהן הי"ד            שגב פניאל אביחיל הי"ד   יונתן יצחק אלדר הי"ד   אברהם דוד מוזס הי"ד

    יוחאי ליפשיץ הי"ד       יונדב הירשפלד הי"ד        רועי אהרון רוט הי"ד        דורון מהרטה הי"ד
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הישראלי  הביטחון  ושירות  פולארד  בין  קשר  נוצר  דבר  של  בסופו 
ופולארד העביר מידע חשוב זה ישירות לישראל.

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

הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

ההפגנות  התפילות,  עם  יחד  לרגע  פוסק  אינו  לשחרורו  הקריאות  גל 
ואי ההבנה של המשך  והביזיון  אי הצדק  וההכרזות של אנשי שם על 

מעצרו.

.www.freepollard.net לפרטים נוספים ראה באתר

ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.

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

לסעודת מצווה.

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

יא באדר - תענית אסתר (מוקדם).

תענית זו היא זכר לצום שצמו היהודים בימי מרדכי ואסתר בשושן (אך 
הצום המקורי חל בחודש ניסן). ברוב השנים חלה התענית ב-יג באדר. 

במיעוט השנים בו חל פורים ביום ראשון חלה התענית ב-יא באדר.

יג באדר - פרשת צו - 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" 
שחז"ל  משום  נבחר  זה  קטע  יז-יט).  כה:  (דברים  תצא  כי  פרשת  בסוף 
קבעו שיש להקדים זכירה לעשייה. כידוע, המן בן המדתא האגגי, היה 
קויימה  בניו  עשרת  עם  יחד  בתלייתו  עמלק.  מלך  לאגג  ישיר  צאצא 

מצוות מחיית עמלק.

"זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה, טז).
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יד באדר ב - פורים דפרזות. טו באדר ב - 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 
אומה  רגלה,  תחת  מוצקה  מולדת  חסרת  נודדת  אומה  ובה  מרה,  גלות 

משועבדת, נושאת עול זרים ומשרתת מעצמות נוכריות.

באדר,  ב-יד  המקומות  ברוב  שנחוג  ישראל,  מחגי  אחד  הוא  פורים 
ב-טו  נון  בן  יהושע  בימי  חומה  וביתר הערים שהיו מוקפות  ובירושלים 
בו  אסתר,  מגילת  סיפור  על  מבוסס  הפורים  חג  פורים).  (שושן  באדר 
המן  בהם  לבצע  שזמם  עם  מרצח  הפרסית  באימפריה  היהודים  ניצלו 
על הצלה  לאלוהים  הודאה  יום  הוא  והחג  בהסכמת המלך אחשוורוש, 
זו. על פי המגילה, החג נקרא על שום ה"פור" (גורל) שהטיל המן במטרה 
לקבוע את היום שבו יבוצע הטבח ביהודים - אותו יום שבעקבות רצף 
אירועים המתוארים במגילת אסתר התהפך הגלגל, והיהודים הם שהרגו 

באוייביהם.

נוטלים מקום  והשתייה  והאכילה  החג מצטיין במאפייני השמחה שבו, 
חשוב בין מנהגיו, ובפרט אכילת מגדנות וממתקים ושתיית יין. מאפיינים 
ברעשנים.  והרעשה  בדחנות  ומסכות,  תחפושות  לבישת  הם  נוספים 
וביום,  בלילה  אסתר  מגילת  קריאת  חובת  את  גם  כוללות  החג  מצוות 

מסירת משלוחי מנות איש לרעהו וכן מתנות לאביונים.

כ באדר – פרשת שמיני - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע הפרשיות.

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

הכלולים בפרשת פרה, כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

כב באדר תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

"פירסט"  שבבית שמש למובלעת  במסגרת טיול שנתי של בית ספר  
נהריים שבשטח ירדן, לא הרחק מהמפעל החרב של תחנת הכוח שבנה 
פנחס רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד חמש תלמידות נפצעו 

בידי חייל ירדני.

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

הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 
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חודש ניסן
"שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך" (דברים טז, א)

שם החודש - ניסן
שלושה שמות לחודש, אשר במרכזו ניצב חג הפסח: חודש ניסן, חודש האביב 

וראש-חודשים.

השם ניסן נשתרש בשפה העברית עם שובם של גולי בבל לארץ, בצלצולו הוא 
מזכיר את השם ניצן – ואכן, בחודש זה "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, 

וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב, יב).

השם אביב מציין את עונת השנה, בה מבשילה התבואה. שם זה גם מרמז על 
לשנים-עשר  אב  כלומר,  יב,  אב   – אביב  השנה:  חודשי  למניין  הראשון  היותו 

חודשי השנה.

חודש ניסן נקבע ראש-חודשים, כי הוא חודש הגאולה, בו יצאו אבותינו ממצרים. 
אף כי האנושות נולדה בחודש תשרי, עולה ערך הגאולה על ערך היצירה. משום 
– את  – לפי התורה  ניסן להיות הראשון לחודשי השנה, וממנו מונים  כך נבחר 

שאר החודשים. 

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

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

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

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

אירועים
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 אליה 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 קורבן הפסח, על אף התנגדות המצרים שיקריבו ישראל את 
העבודה זרה שלהם ומכיון שזה היה בשבת צוינה השבת הזאת לדורות 

להזכרת הנס. בשבת זו נוהג רב בית הכנסת לדרוש בהלכות פסח.
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טו-כא בניסן – חג הפסח. 

חג הפסח הוא ראשון החגים של העם היהודי שמהווה אבן יסוד בעיצוב 
ולערכיו  לעברו  ישראל,  לעם  השייכות  ובהשרשת  היהודית  הזהות 

הנצחיים.

עבדים,  של  מעם  היהודי  העם  של  לידתו  סיפור  את  מספר  הפסח  חג 
את  לו  לתת  כדי  סגולה  עם  להיות  הקב"ה  ידי  על  היהודי  העם  נבחר 

התורה ולהעביר באמצעותו את האמונה באל אחד לכל העולם.

טז בניסן – תחילת ספירת העומר. 

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

עשר בניסן.

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

רבי עקיבא שמתו במגיפה בימי הספירה, על שלא נהגו כבוד זה בזה.

(על פי "כי הם חיינו", הרב שלום דב וולפא)
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כב בניסן – חגיגות המימונה. 

חג  באסרו  פסח,  של  שביעי  במוצאי  הנהוג  עממי  חג  הוא  הִמימּוָנה 
(בישראל ב-כב בניסן ובחוץ לארץ ב-כג בניסן). מקור המנהג הוא בעיקר 

במסורת יהדות מרוקו, ולפי השערת החוקרים, החל במאה ה-18.

שהייתה  היתרה  הזהירות  היא  זה  נוסף  חג  של  לקיומו  ההסברים  אחד 
מקובלת במהלך ימות הפסח. היו נזהרים שלא לאכול איש אצל רעהו, 
מיד  לכן,  בו.  וכיוצא  מחמץ  להימנעות  הקשורים  במנהגים  שוני  בשל 
לאחר פסח היו מארחים איש את רעהו, כדי להראות שמה שלא אכל 
אצלו בפסח לא היה בגלל איבה אלא בגלל חומרה, והנה עתה הם אוכלים 
איש ממאכלי רעהו. המקור ההלכתי ליום זה נובע מהגדר ההלכתי של 

אסרו חג, שמשמעותו עשיית שמחה בסעודת צאת החג.

                 תרבחו ותסעדו
פוליטי,  אופי  גם  בישראל  המימונה  חגיגות  נושאות  האחרונות  בשנים 
כשנשיאים, ראשי ממשלות, שרים ופוליטיקאים משתתפים באירועים 
הנחגגים ברחבי הארץ, מה שבהדרגה, גרם למנהג להפוך רווח גם בקרב 

חלקים בחברה הישראלית כולה.

העברית  המילה  משיבוש  נובע  השם  שמקור  היא  הרווחת  הסברה 
ביום  לגאולה  הסיכוי  המסורת  פי  שעל  משום  כך  נקרא  החג  "אמונה". 
זה רב יותר, על פי מאמר התלמוד "בניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידים 
זה הציבור מביע את  ובחג  י, ע"ב),  (תלמוד בבלי, ראש השנה  להיגאל" 

אמונתו בגאולה העתידית.

סברה אחרת היא שמקור השם נובע מהמילה הערבית "מימון" שפירושה 
יום סגולה לפרנסה ולזיווג. יש  יום זה הוא  מזל, והחוגגים מאמינים כי 
הסבורים כי השם "מימונה" נובע משמו של אבי הרמב"ם, הרב מימון בן 

יוסף, שיום המימונה חל ביום פטירתו.
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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.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה המצוין בישראל מדי שנה ב-כז בניסן (או 
מוקדש   ,(1950) תש"י  בשנת  הכנסת  ידי  על  נקבע  לו)  סמוך  בתאריך 
להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם ימ"ש על העם 

היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.

כמו כן האו"מ החליט לציין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ב-27 בינואר 
החל משנת 2005. תאריך זה נבחר משום שהוא היום שבו שוחרר מחנה 
ובהן  אחדות,  במדינות  והונהג  האדום,  הצבא  בידי  אושוויץ  ההשמדה 

גרמניה ובריטניה. כיום הזיכרון לשואה עוד קודם להחלטת האו"מ.
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בדרך האתרים מס‘ 56
  חידון אדר-ניסן תשע“ד
ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 12 שאלות יזכה בפרס.

אדר ועוד אדר וגם ניסן

עוסקת  והיא  בדרגה,  אותנו  תרומה, מדברת במשכן. ההפטרה מעלה  הפרשה, 
בעם היושב על אדמתו ועוסק בהקמת בית המקדש.

ומה טמון בהפטרה?

אנו, פליטי שואה מפולין ומרומניה, חברי ארגון בורוכוב שב"שומר הצעיר",   .1
יישובנו  את  מהדהדת,  עדיין  השחרור  כשמלחמת  התש"ח,  בתמוז  הקמנו 
באיזור רמת כוכב, בשוליו הצפוניים של עמק יזרעאל. שמנו כשם האבנים 

שעליהן הוקם הבית - מהו שמנו?

בני עמו באשר לבנייה  יחזקאל הנביא מיידע את  בהפטרת פרשת תצווה   .2
המחודשת של בית המקדש.

רובם  לוחמים.  הרבה  הכי  איבדה  מהן  אחת  בפלמ"ח.  היו  חטיבות  שלוש   
להמשיך  רצו  המלחמה  תום  עם  משוחרריה  האלוהים.  עיר  למען  ככולם 
מארגנטינה  שהגיעו  חדשים  עולים  עם  בתגבורת  והקימו,  עליה  ולסוכך 
לא  חטיבתן  שם  את  גם  שמש.  בית  לעיירה  בסמוך  קיבוצם  את  הרחוקה, 

מחקו, שכן הוא גם אחד מכינוייה של עירנו.

מולנו ניצב חי העגל והעם מרקד כנגדו. אכן ואכן, קול ענות, דגושה ושאינה   .3
ובאשרה.  ובעצמו,  בכבודו  בבעל,  בשניים:  אנו  פוגשים  בהפטרה  דגושה. 

כשמסביבם כמה מאות חסידים והמון עם נבוך.

בסיומה אנו בעמק יזרעאל בדרומו. גם הוא קיבוץ שהוקם עם שוך הקרבות,   
גם הוא בידי יוצאי ירך הפלמ"ח, שתוגברו מקצה אחר של המפה - מדרום 
אפריקה. שם היישוב כשם המקום שבו נעשתה הנבלה הגדולה, שקיבלה 

גם הכשר משפטי, שגזלה את חלקת אדמתו של השכן.
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הפרשה הבאה בתור מזכירה לנו, על כל כפתוריה ופרחיה, את רגעי השיא   .4
של מי שהיה העדר שיצא מכור ההיתוך והוא הופך לקהילה - ויקהל.

הופך  והאוהל  על אדמתנו  אנו  הראשונה.  את התמונה  ההפטרה משלימה   
למוצק יותר. כמוהו המדינה שזה עתה קמה, ומעברת העולים בעמק חפר, 
אחד  שם  את  לעצמה  ומאמצת  קבע  של  ליישוב  הופכת  לחדרה,  בסמוך 

העמודים במקדש כשצמודה אליו תוספת "קטנה" - שם האל.

"ושכנתי   - לממש  מנת  על  עולם,  של  למלכו  המשכן  בבניית  עדיין,  אנו,   .5
בתוכם".

כהמשך  לכאן,  והגענו  עירנו  את  "נטשנו"  מירושלים,  משפחות  י"ד  אנחנו   
למעשה החלוצי בארץ לאחר מלחמת ששת הימים. מיקומנו בדרום-מזרח 
ובסמוך לדרך ארץ המירדפים, שמנו לקוח מקישוטי המנורה  הרי שומרון 
להאדרת ייחוסנו נוסיף, כי נמנים אנו על שבעת המינים! כן כן, יש גם שיר 

עממי נפוץ הקרוי על שמנו.

זה עתה נחתנו בספר ויקרא. "ונסלח לו" מעטר את אותם טקסים שמקרבים   .6
"שובו  הלוחשת  הרכה  בנימה  לבוראן  והטועות  התועות  הנפשות  כל  את 

אַליי".

הנביא ישעיה מביט במציאות ותוהה בקול: "ולא אותי קראת, יעקב?" אנו,   .7
מחדשי הציונות הדתית, שחזרנו, עלינו ובאנו לנחלת שבט בנימין. זה קרה 
לפני שלושים שנה. אנו בקצה מעלה ואנו הם מעלים לאבינו-מלכנו קטורת 

שהנביא הזכיר - מה שמנו?

פרשתנו עוסקת ב"סדר העבודה". אבל אנו עסוקים בסיפור הדרמטי הבנוי   .8
על הצו - זכור! ההפטרה מתייחסת למימוש מצווה זו. תמה מלחמת ששת 
הימים. חזרנו  לנופים שמהם נותקנו. בעקבות הנח"ל מוקם קיבוץ בערבות 
בהפטרה.  המוזכר  המפורסם  המקום  זהו  אכן  אם  מתלבט  שאמנם  הירדן, 

אבל, אנחנו כאן!

פרשת שמיני הייתה, הווה ותהיה תמיד חומר לתהייה ולמחשבה. ההפטרה,   .9
באוזני  מוחה  הקדוש-ברוך-הוא  שבה  הפטרה  "פרה".  הפטרת  היא  השנה, 
הנביא יחזקאל על אלה שטימאו את ארצו. מה מוזר, המלך מוחל על עלבונו-
שלו, והוא פותח בסדרת פעולות שבה הוא מטיב עם הסוררים ועם הארץ 
היישוב,  של  שמו  שורש  את  בחובה  טומנת  אחת מפעולותיו  חללוה.  אשר 
שמתיישביו עלו לארץ מקצה חצי האי ערב ובמסגרת הפועל המזרחי עשו 

זאת בתש"י. בסמוך לעיר שהייתה בחיתוליה, המאזכרת את המאור הגדול.
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ותיקון.  הבראה  מבשרת  אליהם  ההתייחסות  גם  ויש.  יש   - שונים  נגעים   .10
במלחמה  פותחת  בגולה,  הנביא  של  מפיו   - החודש"  "פרשת   - ההפטרה 
בחמס ורק אחריה בסדר העבודה בבית המקדש. באותה שנה נולדנו שנינו, 
בסמוך לקריית גת. והפכנו גם לביטוי שגור. השני בתאומים הוא שמי, והוא 

מופיע בסוף ההפטרה.

פרשת הנגעים - מצורע, מצמידה אליה את ההפטרה המדברת במצורעים.   .11
הם, אם נאבה ואם נמאן, אנשי הבשורה (חומר למחשבה). העיר הייתה אז 
במצור, וגם בדורנו אנו. ואז, קרה מה שקרה. ובזמן שרבים, וביניהם גם טובים, 

עמדו תוהים ותמהים, באו הם ובשם יישובם שהוקם אז הכריזו: שבנו!

פרשת אחרי מות זכתה בדברי הנביא, שזכה לראות בהתנערות מהחורבן.  .12

לפני שישים שנה קרה הדבר. קול בישר ואמר: מן העיר - אל הכפר. ובארץ   
וכך הם  טרם צמחה הציניות והארגונים שהעטו עליה מחלצות אידיאיות. 
הגיעו, עשרים וחמש משפחות מתל אביב (כן!) מאגודת פועלי הבניין ואגודת 
פועלי המתכת. שאת ימיהם הראשונים "בילו" במגורים מבד (בדונים, בלשון 

התקופה). שמם מצוי בהפטרת שבת הגדול, ויישובם בקרבת קריית גת.

שבת פרשת קדושים טעונה וגדושה במערכת חוקים וכללים, ואילו בהפטרה   .13
ומקומנו. על אף הציון המתריע הזה  לנו את מעמדנו  הנביא עמוס מזכיר 
ובניין.  צמיחה  של  לימים  הארץ,  כל  אדון  הבטחת  את  עלינו  הוא  מעיד 
פעילות חקלאית מבורכת בעשייה. הפעולה בלשון יחיד מועתקת בהפטרה 
בשם היישוב ללשון רבים. הוא שוכן בדרום השרון וגילו 58 שנים. תחילתו 
כהיאחזות נח"ל של "השומר הצעיר", שהוקם בידי חיפאים ובהמשכו תוגבר 

בעולים מצרפת ומברזיל.

ברוך אומר ועושה "ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, 
והריסותיו אקים, ובניתיה כ"מי עולם". אמן!

הכתובת למשלוח התשובות:

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

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

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

ופלת, וגדרתי את פרציהן,

שרד החינוך

e

בו

רנית, משרד הח

y
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 52

בירושלים.  ביותר  הצפונית  היהודית  המגורים  שכונת  היא   - יעקב  נווה   .1
ישראל  למדינת  שסופחה  באזור   (1970) בתש"ל  הוקמה  השכונה 
ולירושלים אחרי מלחמת ששת הימים כאחת משכונות הטבעת. השכונה 
הוקמה במקום בו שכנה מושבה אשר הוקמה בשנת תרפ"ד (1924) וחרבה 
יותר  ומאוחר  בתחילה  עברי"  "כפר  נקראה  אשר  העצמאות  במלחמת 
- על שמו של מייסד תנועת המזרחי בציונות  יעקב  לנווה  שונה שמה 
הדתית - הרב יצחק יעקב ריינס ז"ל. עד לפרוץ מאורעות תרפ"ט (1929) 
מבנים,  כעשרים  עמדו  ובמקום  תושבים,  למאה  מעל  במקום  התגוררו 
חלב  ואספקת  בקר  מגידול  בעיקר  התפרנסו  המקום  תושבי  כאשר 

לירושלים.

המחתרתי  הכינוי  פי  על  יפתח  ר"ת  חי)  (תל  חופש  תן  פייקוביץ  יגאל   .2
צה"ל  מראשי  הפלמ"ח,  מפקד  היה  אלון.  פייקוביץ  יגאל  של  בפלמ"ח 
ראש  העבודה,  מפלגת  מראשי  אלוף  בדרגת  העצמאות  במלחמת 

ממשלת ישראל בפועל חבר כנסת ושר בממשלות ישראל.

בעיצומה של מלחמת  בגליל  - חטיבת פלמ"ח שהוקמה  יפתח  חטיבת   
העצמאות - כיום חטיבת שריון במילואים בעוצבת עידן. היה בפיקודו 
של מפקד הפלמ"ח יגאל אלון. המבצע הגדול הראשון של החטיבה היה 

מבצע יפתח - כיבוש הגליל העליון והמזרחי.

הקדשת  לגבי  שנדר  נדרו  ועל  הגלעדי  יפתח  על  מספרת  ההפטרה   
הראשון שיצא לקראתו בשובו מהמלחמה.

קיבוץ יפתח - קיבוץ ליד קריית שמונה וליד גבול ישראל-לבנון, סמוך   
ידי חיילים משוחררים מארגון  (1948) על  למצודת ישע. הוקם בתש"ח 

הפלמ"ח שהיו חברים בחטיבת יפתח.

בית הספר הריאלי בחיפה - למנהל בית הספר נתמנה ד"ר ארתור בירם.   .3
בית הספר נפתח בחנוכה תרע"ד (סוף דצמבר 1913). כשישים תלמידים 
של בית הספר "עזרה" על מוריהם (מירונסקי, נוימן ונפחא) עזבו לאות 
מחאה את בניין בית הספר של "עזרה" ועברו לבית הכנסת הדרת קודש, 
משכנו הזמני של בית הספר הריאלי העברי. והצהירו "מטרה אחת לנו: 
להקים דור של עוזרים חדשים לגאולת ארצנו ושחרור עמנו... שאיפתנו 
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עצמית  לעבודה  שיכשירום  העיוניים  היסודות  את  לתלמידים  לתת 
וחופשית, להכשירם הכשרה טכנית, שאין להקנותה, לפי דעתנו, אלא על 
ידי מלאכת ידיים... להרגיל את בנינו לסדר ודיוק בעבודה... לפתח בהם 
לתפוס  שידעו  עצמי,  לשלטון  הכשרון  והחברתית,  הציבורית  ההכשרה 
את מקומם הראוי בחברה ואשר יהיו מסוגלים להתמסר לענייני הציבור. 
אנשי מעשה שיהיו מוכשרים לעבוד עבודת ארצנו. אנשים שכל מילה 
תהיה להם מעשה... דבר מובן מאליו הוא שהחינוך הגופני צריך לתפוס 
משמעת  ובעלי  בגופם  בריאים  אנשים  לנו  דרושים  כי  בראש,  מקום 
חזקה". נקבעה סיסמת בית הספר - "והצנע לכת", שגיבשה את שאיפת 

בית הספר בחינוך.

מבצע חורב היה מתקפת רחבת היקף של צה"ל כנגד חיל המשלוח המצרי   .4
בנגב ובמזרח סיני במסגרת שלביה האחרונים של מלחמת העצמאות. 
המבצע החל ב-22 בדצמבר 1948 (תש"ח) והסתיים ב-7 בינואר (תש"ח). 
ממשלת ישראל החליטה לחדש את הלחימה בדרום ולתקוף את הצבא 
נשק  שביתת  על  ולתת  לשאת  סירבה  מצרים  שממשלת  כיוון  המצרי 
ובשל החשש מיישום דו"ח ברנדוט שאחד מסעיפיו היה מסירת שטחי 

הנגב לערבים. 

חורב הינו רשת מוסדות חינוך דתית לאומית הפועלות בירושלים. מייסדי   
בית הספר היסודי היו עולים מגרמניה המזוהים עם האסכולה של הרב 
שמשון רפאל הירש. עולים אלה דגלו בקו המנחה - תורה עם דרך ארץ 
- לשלב בין לימודי קודש ולימוד חול, המאפשרים קיום בעולם והכרת 

התרבות הכללית בצורה מעמיקה.

הידועה  ירמיהו  מערת  שוכנת  א-זיהרה)  (באב  הפרחים  לשער  מצפון   .5
בין  צדקיהו,  מערת  מול  אל  שוכנת  המערה  המטרה.  חצר  בכינויה  גם 
האוטובוס  תחנת  של  הימני-מזרחי  בצידה  הפרחים,  לשער  שכם  שער 
המרכזית של מזרח ירושלים. המסורת היהודית זיהתה את האתר כבית 
יהודה.  מלך  צדקיהו  בפקודת  ירמיהו  הנביא  הושלך  שאליו  האסורים, 
מאוחר יותר ייחסה המסורת העממית בקרב יהודי ירושלים את המקום 

לבית הסקילה הנזכר במשנה.

הלא מעתה קראתי (קראת) לי אבי אלוף נערי אתה (ירמיהו ג, ד).  .6
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עיר צדק, קרייה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין (ישעיהו א, פה).  .7

ירושלים,  מבשרת  קולך  בכח  הרימי  ציון  מבשרת  לך  עלי  גבה  הר  על   .8
הרימי אל תראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם (ישעיהו מ, ט).

דתי  קהילתי  ויישוב  התנחלות  היא  כ),  מט,  (ישעיהו  צוף)  (נווה  חלמיש   .9
חלמיש  בנימין.  מטה  אזורית  למועצה  השייך  בנימין,  הרי  מערב  באזור 
ניזאם  ודיר  סאלח  נבי  לכפרים  בסמוך  בנימין  חוצה  כביש  על  נמצא 

ומצפון מזרח לעיר מודיעין.

ולך  וכל גב  (=אבן יקרה)  ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח   .10
לאבני חפץ (ישעיהו נד, יב).

שם הזוכה בדרך האתרים 52

משה מרום - פתח תקווה.
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חומר עיוני למדריכה

1. "והגדת לבנך" - "כי בדיבור יתעורר הלב"
ד"ר אברהם גוטליב

והגמרא שם  י)  ה, משנה  (פרק  בהגדה של פסח, לפי המשנה במסכת פסחים 
(דף קטז, ע"א), על פי הפסוק בפרשת בא (שמות יג, ח), מובא חיוב חשוב. חיוב, 
שהוא זכות גדולה של מצווה חינוכית-ערכית אדירה, בליל הסדר באופן קבוע 

ומתמשך מידי שנה בשנה.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר "והגדת לבנך 
ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות יג, ח).

כדי  יכולתו,  כמיטב  ולעשות  להשתדל  אדם  כל  האדם,  חייב  ודור,  דור  בכל 
שיחוש כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זאת למען המשכיות הדורות ברוח יציאת 
מצרים כאירוע מן העבר, שתכליתו ומהותו ממשיכים להתקיים עד ימינו אלה. 
שהרי, בזכות אבותינו שיצאו ממצרים, אנחנו חיים וקיימים. ולמעשה ביציאתם, 
אנו כצאצאיהם, יצאנו עימם גם באופן עתידי וכן הדורות הבאים. לכן התורה, 
 - ההוא"  ביום  לבנך  "והגדת  כישוריו:  לפי  אישי  באופן  ואדם  אדם  לכל  מצוה 
"ותחוי  אונקלוס:  שתירגם  כפי  חווייתי  באופן  התרחש  אשר  את  ולספר  לומר 
לבנך" תמחיש באמצעות דבריך בסגנון וטון דיבורך וגם בהבעת עיניך ותנועות 
ידיך, באופן חווייתי לבנך את אשר אירע. התכלית והמטרה, כדי שיחוש בעצמו 
היטב את החווייה. והאירוע מתרחש דווקא בליל טו ניסן, כי חשוב להקפיד על 
תאריך ההתרחשות של הנס הגדול כמועד שבו הוא נחוג. יסוד הדברים: האמונה 
שהעניקה לאדם המאמין את זכות הקיום היום לאחר יציאת מצרים של אבותינו. 
שה'  ולהרגיש,  לחוש  אדם  כל  על  ישראל,  כלל  עם  וההזדהות  האמונה  בזכות 
עשה עמו חסד אישי והוציאו משיעבוד מצרים כאשר הוציא את אבותינו משם. 
דהיינו, קיומנו כאן היום, הוא פועל יוצא של יציאת מצרים בזמן שאבותינו זכו 

לצאת משם.

(מצווה כא) מגדיר ומבאר את התכלית והמהות שבמצוות סיפור  ספר החינוך 
יציאת מצרים:

לספר בעניין יציאת מצרים בליל טו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח לשם 
פירשו  וכבר  לבנך.  והגדת  ח)  יג,  (שמות  לנו שם. שנאמר  הנסים שעשה  כל  על  יתברך 
זו הוא בליל טו בניסן בשעת אכילת מצה. ומה  חכמים (מכילתא בא שם) דמצוות הגדה 

שאמר הכתוב לבנך, לאו דווקא בנו (פסחים קטז, א) אלא אפילו עם כל בריה.

בעת ההתרחשות  ביום  בו  חובתה  בליל הסדר,  ביציאת מצרים  לספר  המצווה 
התכלית  וסגנונו.  דיבורו  יכולת  לפי  אחד  כל  ההגדה:  דרך  בניסן.  טו  בליל 



21

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ביציאת  שם  לנו  שעשה  הניסים  כל  על  יתברך  ה'  את  ולשבח  להלל  והמהות: 
מצרים משיעבוד לגאולה. חכמים פירשו במדרש ההלכה מכילתא לספר שמות, 
שמצוות ההגדה בליל טו ניסן היא בשעת אכילת מצה. וכן, שיעד המצווה מורחב 
יותר: לא רק לבנך אלא אפילו עם כל בריה שתגיע אליך לשיחה קרובה, עליך 
עניין  את  ומבאר  החינוך  ספר  ממשיך  בניך.  אל  כמו  וחיבה  בקירבה  להתייחס 

המצווה וחובתה להיאמר בפה:

ועניין המצווה, שיזכור הנסים והעניינים שאירעו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח האל 
יתברך נקמתנו מהם, ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים, חייב להוציא הדברים 
מפיו, כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדיבור יתעורר הלב (עי' ספר המצוות להרמב"ם מצוות 

עשה קנזד).

ביציאת  לאבותינו  שאירע  מה  כל  ואת  הניסים  את  לעד  לזכור  המצווה  עניין 
מצרים. ובכלל זה, התכלית לזכור, כיצד ה' נקם את נקמתנו במצרים. לכן, חובת 
ההגדה היא לא רק לבן שלך אלא גם לאחרים וגם בין אדם לעצמו אפילו אם הוא 
מיסב בליל הסדר לבדו. החובה של מצוות ההגדה, שהאדם יוציא את הדברים 
מפיו כדי לעורר בדבר את לבו, מצפונו והרגש שבו. שהרי בדיבורו, מעורר האדם 
את לבו שהוא מרכז הרגשות והמצפון, והוא חי וחש את האירוע שהוא מתאר 
מוחשית-מעשית  הזדהות  ומעניק  התיאור  את  ממחיש  המרגש,  הדיבור  בפיו. 
פעילה לאומרה ולשומעיה. מעניין, שכל אדם הוא כמו בנך - הבן שלך - הילד 
או הילדה שלך הקרובים אליך קירבת דם, מה שמסמל את אחדות עם ישראל 

ככלל ישראל והמעורבות החברתית שבו.

כעת נשאלת השאלה מהו שורש המצווה מבחינה חינוכית-ערכית? על כך משיב 
ספר החינוך במדורו הרעיוני-פסיכולוגי "משורשי המצווה":

לנו מצוות רבות  ואין מן התימה אם באו  זו. מה שכתוב בקורבן הפסח.  משורשי מצווה 
על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. 
ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות 
ומופת גמור בחידוש העולם, וכי יש אלוה קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות הוא ובידו 
העולם  טבעי  ששינה  במצרים,  שעשה  כמו  הזמנים,  מן  זמן  בכל  שיחפוץ  כפי  לשנותם, 
בשבילנו, ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים, הלא זה משתק כל כופר בחידוש 
העולם ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך, וכי השגחתו ויכולתו בכללים ובפרטים כולם.

חג הפסח במהותו הוא זכר לקורבן פסח ומהווה יסוד גדול ועמוד תווך תומך 
שהן  ובתפילות  בברכות  להזכיר  מרבים  אנו  לכן  ואמונתנו.  בתורתנו  וחזק 
חובת  מצרים".  "יציאת  את  ביומו  יום  מדי  הלב,  כוונת  מתוך  שבלב",  "העבודה 
הזכירה הזו, קיימת בשבילנו אנו, כצאצאי אבותינו שיצאו ממצרים כאות ומופת 
גמור בחידוש העולם. כל זה, במעבר הגשמי-חומרי והרוחני משיעבוד לגאולה 
הישויות  כל  בין  אמן.  בימינו  במהרה  השלמה  לגאולה  בדרך  מצרים  גאולת 
האלוהיות מאז ומעולם, רק ה' יתברך הוא האל המסוגל ויכול לשנות את ִטבעי 
העולם בשבילנו - בניו. ניסים עצומים ואדירים אלה תכליתם, לשתק כל כופר 
בחידוש העולם. וכן גם לקיים את האמונה בידיעת ה' יתברך מצד הברואים לגבי 

השגחתו ויכולתו בעולם בפרט ובכלל.
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נמצאנו למדים, שמצוות "והגדת לבנך" המיועדת לכל אחד ואחד כאשר "בנך" 
הוראתה מורחבת - כולם, מקורה בכלל הידוע: "כי בדיבור יתעורר הלב", מרכז 
לחוויה  מתחברים  ליקחו,  שומעי  ושומעיו  ההגדה  מגיד  כך,  והמצפון.  הרגש 
הפיזי  מצרים  משיעבוד  יציאה  של  עצומה  חוויה  מצרים.  יציאת  של  האדירה 
והמצפון.  הרגש  הלב,  מתוך  שייכות,  ותחושת  עמוקה  הזדהות  מתוך  והרוחני, 
התגובה  והכלל,  הפרט  מצד  מעשי  ביטוי  לידי  תבוא  התוצאה,  במבחן  מכאן 
ההולמת, המתבקשת והראויה: הערכת הטוב, הוקרתו והכרתו בשבח והודיה לה' 

יתברך ועשיית מעשים טובים לטובת הזולת ולמענו.
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2. בין דגים לטלה במזלות שמים
ליקט: שמעון בן יוסף

2 מועדים מלמדי ניסים בתולדות עמנו, אדר וניסן, מגאולה לגאולה... שורשיהם 
חתומים בדמות הדומיננטית של עמנו משה רבנו, אדון הנביאים.

ישראל.  גואל  יציאת מצרים בשמו,  ובניסן חתומה  הנס  באדר, שורש  ראשיתו 
טפח רוחנו מגדולתו מובא במסכת קידושין עשרה יוחסין פ"ד - "תפארת ישראל".

הניסים  על  האומות  כל  התפלאו   - ממצרים  ישראל  בני  את  משה  כשהוציא 
והנפלאות. מלך ערב שלח צייר אומן, לצייר דיוקנו של משה, כדי לעמוד על סוד 

כוחו. אחר כך קיבץ חכמים, מלומדים, לשפוט על פי הציור, במה כוחו?

המלומדים השיבו - אם נשפוט על פי הציור - האיש רע מעללים, גאה וחמדן 
יחיד  שהוא  מעידים  הכל  בו?  מהתלים  אתם   - המלך  קצף  רבים.  וחסרונותיו 
ומיוחד, איש אלוקים ואין דומה לו. נבהלו היועצים. הצייר אמר - ציירתי בדיוק, 

הפרשנים טעו.

החכמים גוללו החיסרון על הציור.

נכסף המלך לדעת האמת, נסע במרכבתו למחנה ישראל. ראה דמות משה והנה 
איש אלוקים של ממש והציור דומה להפליא. בא למשה, השתחווה אפיים וסיפר 
דבריו. למדנו סודך - מה האמת? ענה משה - גם הצייר גם חכמיך צדקו כאחת! 

נפלאים הם באומנותם וחכמתם.

דע לך, אילו הייתי בטבעי הראשון, אינני טוב מבול עץ וחסרונותי רבים. מגרעותי 
רבות וקשורות לטבע הראשוני ואפשר יותר.

כל מידותי עד  וכבשתי  והתחזקתי  ובכוח אמיץ, התגברתי  אולם במשנה מרץ 
שקניתי היפוכם בטבע שני - לכן נתכבדתי בשמים ובארץ.

זהו ספר תולדות האדם ומוסר ענק לכל בר דעת, בכח מעשיו קנה עולמו. איש 
אלוקים, עניו מאוד מכל האדם.

שורשי הניסים וזכותם יונקים מאישיות זו.
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חד גדיא (משירי החג)

האזינו חבריא

מעשה בחד גדיא.

הסיפור איש לא בדה

כך כתוב בהגדה. חג גדיא...

אבא אל השוק הלך

וקנה גדי צח ורך

זה הגדי גדי עזים

הוא קנה בשני זוזים. חד גדיא.

החתול ארוך-שפם

מחשבה רעה זמם

את הגדי תפש בכף

ואחר אותו טרף. חד גדיא...

זאת ראה והתמרמר

הכלבלב שבחצר

לזולל הוא לא סלח

ונשוך אותו נשך. חד גדיא...

מן החוץ זינק מקל

על הכלב התנפל

ובקצף רב חבט

והרביץ בו מכל צד. חד גדיא...

ממרום הבורא שלח

מכת מוות למלאך 

אותו הפיל מהסולם

ושלום על העולם!

השתולל אז שביב האש

במקל לנקום ביקש

התלקח פיך ופף 

המקל כליל נשרף. חד גדיא...

שטף-מים, מים-גל

על האש קפץ חיש-קל

השתרע רגע קט

והאש כבתה מיד. חד גדיא...

בא השור אל האגם

את המים הוא לגם 

כל המים אשר בו

הוא הגיח אל קרבו. חד גדיא...

הטבח בחר קורבן

את השור הגרגרן

הוא השחיז את הסכין 

ארוחת בשר הכין. חד גדיא...

משמים בא מלאך 

והפיל את הטבח

שגרם לו לעצור

והכריע את השור. חד גדיא...
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דינים

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 
המגילה בבית הכנסת ואם לא שמעו בבית הכנסת וקורא לפניהם איש שכבר 
שמע המגילה תברך אחת מהן שלוש 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
מצווה  ורעות".  שמחה  "להרבות  נועדה  והיא  ואישה,  איש  חייבים  זו  במצווה 
לשלוח לפחות לאדם אחד שתי מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. 

המנהג לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

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

את לב העניים. יש לתת שתי מתנות לשני אביונים.

הרמב"ם אומר שהשמחה הגדולה ביותר היא במצוות מתנות לאביונים - והיא 
חשובה יותר מהסעודה עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך:  
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"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).

הוספת על הניסים בתפילה ובברכת המזון
בפורים אין אומרים הלל מפני שקריאת המגילה נחשבת כאמירת הלל. בתפילת 
(תוכנו הוא  שמונה עשרה בברכת ההודאה ובברכת המזון אומרים על הניסים 

סיפור נס פורים וההודאה עליו).

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

צריך לחזור.

ה'  נזכר עד לאחר שאמר שם  ולא  מי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון, 
(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



27

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

2. מהלכות פסח

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

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. 

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

אכילת קורבן פסח (בזמן המקדש). בימינו אוכלים את האפיקומן לזכרו. ה. 

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

כל ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא בתפילות ובברכת המזון.

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 
וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ַלֲהנֹות בהם בני אדם". אבל אם מברכים 
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).
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מדיני ספירת העומר
העומר.  ספירת  לספור  מתחילים  ערבית  בתפילת  ראשון  יו"ט  במוצאי  א. 

הספירה נמשכת עד ערב שבועות.

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

ה' לעולם  "עצת  צריך לספור ספירת העומר בעמידה, כפי שנרמז בפסוק  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 כל  ד. 
הלילה.

אם שכח לספור באחד מהלילות ולא נזכר עד הלילה הבא אינו יכול לברך  ה. 
מכאן ואילך על הספירה, אלא יספור בלי ברכה. אבל אם נזכר מבעוד יום 
- יספור המניין של אותו היום בלי ברכה ועל-ידי זה יוכל להמשיך לספור 

מכאן ואילך בברכה.

הלילה  כמה  החמה)  שקיעת  (לאחר  השמשות  בבין  חברו  אותו  ששאל  מי  ו. 
לספירה? ישיבנו אתמול היה כך וכך ימים לספירה.
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לוח המודעות מס‘ 49 - אדר - ניסן  
 מאת: שילה הרשושנים

מושגים רבים בתשבץ זה לקוחים מהפטרות פרשיות אדר-ניסן בשנה זו

במאוזן - מימין לשמאל:
1)   המקום ממנו באה אימו של המלך 
שקלים);  פרשת  (הפטרת  יהואש 
באו  לשם  אחאב,  של  עיר-בירתו   (6
(הפטרת  המצורעים  ארבעת  להודיע 
פרשת מצורע); 11) מרכז; 12) בצורה 
(הפטרת  בעצבות  ואבלה,  שחוחה 
 (15 מצבת-זיכרון;   (14 הגדול);  שבת 
תצוה);  פרשת  (הפטרת  למזבח  כינוי 
מקור-מים   (18 תקלה;  כישלון,   (17
 (21 אונס;  אילוץ,   (20 פסקו;  שמימיו 
 (24 גבוה;   (23 קדומה;  מידת-נפח 
דלפון;   (28 נשמה;  בו  אין   (26 אולי; 
29) מאגר התאים האפורים; 30) אחד 
 (33 מוסלמי;  הקדש   (32 נח;  מבני 
נקראת בחג הפורים; 37) גיל הנישואין 
(מסכת  תימא  בן  יהודה  דברי  לפי 
אבות פרק ה); 39) אבי הנביאים, נולד 
 (40 באדר;  ב-ז  המסורת  לפי  ונפטר 
כלי למאור; 41) פרשה בחומש ויקרא; 
43) ישוב קהילתי בשרון; 45) בן אדם 
בידי  שנהרג  עמלק  מלך   (46 וחוה; 
שמואל הנביא (הפטרת פרשת זכור); 
48) סבבה את המזבח (הפטרת פרשת 
כי-תשא); 49) חוט דק; 50) בגד-שרד; 
51) בלתי-עדין, מחוספס; 53) תנועה; 
54) רשע מן המגילה; 57) חבל בגליל-

המערבי; 59) עני; 61) פרשה בחומש 
ויקרא, ממנה קוראים ביום-הכיפורים; 64) אציל, נכבד (ירמיה כז); 65) אחד הגויים עליהם ניבא ישעיהו 
(הפטרת פרשת תרומה); 67) עיר כנענית (במדבר כ"א); 68) בחור; 70) מין לטאה; 71) עיר קדומה בסביבות 
ים-המלח, בסמוך לה נמצאו מספר מגילות ים-המלח; 73) פיסגה; 75) מורהו של המלך יהואש (הפטרת 

פרשת שקלים); 76) משם נכנסו ויצאו עם-הארץ במועדים; (הפטרת פרשת החודש).

במאונך - מלמעלה למטה:
1) פגום ושחוק; 2) כך קראו ליוסף הצדיק בהמלכתו (בראשית מא); 3) כך מכונה אחת השבתות לפני פורים; 
4) ענף; 5) כלי-פריטה; 6) עליית הלוי לתורה; 7) סימן הניצחון; 8) הולם; 9) אשרה, בלעז; 10) אחד מבני אהרן 
הכהן; 13) מכינויו של הקב"ה; 16) אחד משבטי ישראל; 19) אחד מאיי-הים מהם באו הפלשתים (הפטרת 
פרשת קדושים); 22) צום בחודש אדר; 24) איבר-רבייה בגוף האישה; 25) מלך ישראל שרדף את אליהו 
הנביא (הפטרת פרשת כי-תשא); 27) מצווה המקוימת בין פסח ושבועות; 29) מלך מואב (מלכים ב ג); 31) 
פילטר בלעז; 34) אלסטי; 35) מספר המצוות; 36) פתק-סימון; 38) שר הסעד לשעבר בממשלת ישראל 
(1975-1913); 40) מחתרת עברית (ר"ת), שמה נלקח מדברי שמואל בהפטרת פרשת צו; 42) סוג של כלי-
ירייה; 44) טרי; 46) הבל; 47) כיסוי הבית; 50) אחד מטעמי-המקרא; 52) אחת מעונות השנה; 55) במידה 
מרובה; 56) איש צורי, סייע לשלמה המלך בבניית בית-המקדש (הפטרת פרשת ויקהל); 58) מין נחש; 60) 
בונה בית-המקדש הראשון; 62) פגום, מט ליפול; 63) אחת השיטות של פרשנות המקרא; 64) יוצא-דופן; 
66) הזכות להפר החלטה; 69) קיטור העולה מדבר בוער; 70) שיש בו נשמה; 71) משתחווה; 72) זז ממקומו; 

74) צמח צעיר ורענן.

1  2    3 4 5   6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    

  65  66      67        68  69      

70        71        72    73    74  

75              76            
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פעולות

                 א. פורים

משחק "אין מזל לישראל"
מטרת הפעולה:

לבחון את ידיעות החניכים בנושאי הפורים.

הכנות:

גזרי  כ-28  לימוד הנושא על המדריך להכין  לאחר 
הבאים  בנושאים  שאלות/חידות  עם  נייר 

(ראה דוגמאות בהמשך):

ניבים - הקשורים למילים מנה, דג, אוזן, יין.

חידות -

לשון - שעשועי לשון

הלכה - מנהגים.

הוראות המשחק:

� גוזרים מספר סטים של גזרי נייר ומסמנים אותם בסימון נ.ח.ל.ה - לפי סוגי 
הנושאים כנ"ל ומערבבים אותם בקופסה מקושטת בסגנון פורימי.

� מחלקים את החניכים לשתי קבוצות שוות של 12 חניכים.

� נותנים לכל חניך מספר אותו עליו לזכור במהלך המשחק. 

� בוחרים צוות שיפוט שיפקח על ניקוד הקבוצות ומעמידים בקבוק פלסטי 
במרכז החדר.

כל קבוצה עומדת מול הקבוצה השנייה.  �

� בוחרים נציג מאחד הקבוצות לשלוף גזיר נייר (המסומן באחד מהסימונים 
נ.ח.ל.ה (ניבים, חידות, לשון, הלכה).

� המדריך זורק שתי קוביות (12 מספרים) ומכריז על המספר שעולה.

� חניך השומע את המדריך קורא את מספרו הוא רץ בכיוון הבקבוק שנמצא 
במרכז. 

יודע את התשובה לשאלה הוא רשאי לחטוף את  � במידה ואחד מהחניכים 
הבקבוק ולהחזירו לקבוצה ואז יכול לענות על השאלה. אם התשובה נכונה 

הקבוצה זוכה ב-3 נקודות.
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� אם חוטף הבקבוק מגיע לקבוצתו ואינו יודע את התשובה - קבוצתו מפסידה 
3 נקודות והשאלה עוברת לקבוצה השנייה, וכך הלאה.

� הקבוצה שצוברת את מרבית הנקודות היא הקבוצה המנצחת. 

שאלות למשחק "אין מזל לישראל"

ניבים (מנה, דג, אוזן, יין)

לא זכר את אשר שמע - (נכנס באוזן אחת ויצא בשנייה)  �

נתפכח משכרותו - (הקיץ מיינו)  �

לא לשם טובת הנאה - (שלא על מנת לקבל פרס)  �

סרב לשמוע - (אטם אוזנו)  �

השיכור אינו יכול לשמור את מה שאומרים לו - (נכנס יין יצא סוד)  �

כינוי לצדיק בן צדיק - (יין בן יין)  �

אין הגיון בדבריך - (ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר)  �

בדרך סוד - (מפה לאוזן)  �

עורר התנגדות אצל השומע - (צרם את האוזן)  �

קשה מאוד לשמור סוד - (אוזניים לכותל)  �

משל ליהודי השרוי בסביבת תורה - (כדג במים)  �

חלקו בחיים - (מנת חבלו)  �

נזיפה קשה - (מנה אחת אפיים)  �

ברכה לעם ישראל - (וידגו לרוב בקרב הארץ)  �

חידות

סוג מתכת שהפכה לחודש של שמחה - (ארד - אדר)  �

המתנקש בחיי המלך הפך לאחד מסריסיו - (תרש - שתר)  �

ביון הפך למזל - (רגול - גורל)  �

פסולת החיטה הפכה להתנזרות מאכילה - (מוץ - צום)  �

שדה תעופה הפך למתנקש בחיי המלך - (נתבג - בגתן)  �

שיכור הפך למלכה - (שתוי - ושתי)  �

אוייב היהודים שהפך למצווה פורימית - (המן - מנה)  �

רעיון שאפתני הפך לבן המן - (אידיאל - אדליא)  �
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אריג יקר גם ממנו יוצא עכבר - (חור - חור)  �

אריג יקר וגם רפש מיותר - (בוץ - בוץ)  �

לשון ושעשועי לשון (זהו את בני הזוג)

הוא יורד בסוף ההצגה - היא משמשת לכיסוי והסתרת פנים (מסך - מסכה)  �

הוא אביזר חיוני למלך ולמלכה - היא נמצאת בראש פרק (כתר - כותר)  �

הוא בתחום שלטונו של אחשוורוש - היא שחורת עור (כוש - כושית)  �

הוא שימש לתליית המן ובניו - היא ניתנת לאדם ועוזרת לו (עץ - עצה)  �

הוא שימש מאכל במדבר - היא נשלחת בחג מאיש לרעהו (מן - מנה)  �

הוא מקום מושבו של אחשוורוש - היא פרח ריחני (שושן - שושנה)  �

הוא בהול - היא בעיטה (דחוף - דחיפה)  �

הוא יופי וחן - היא הבעת תודה (הוד - הודיה)  �

הוא מועד - היא מסיבה (חג - חגיגה)  �

הוא אזור בארץ - היא גאולה (ישע - ישועה)  �

הוא נטול חומה - היא סיפורה (פרוז - פרוזה)  �

הוא קרם - היא פרפומריה (תמרוק - תמרוקיה)  �

הלכות (דינים ומנהגים)

אותי אומרים בחנוכה ובפורים (על הניסים)  �

כסף שנתנו בעבר לפדיון נפשות היהודים (מחצית השקל)  �

אחד הדרכים למחות את שמו של המן האגגי (רעשן)  �

בנשימה אחת אנו קרואים (עשרת בני המן)  �

ספר קלף שמקפלים כאיגרת והיא סיפור פורים מספרת (המגילה)  �

יש אומרים שנותנים לפחות לשנים ויש המרבים אותם כפל כפליים (מתנות   �
לאביונים)

אחד מבין ארבעה שאומרים במגילה הקשורים לגאולה (4 פסוקי גאולה)  �

כדי להרבות בשמחה ורעות בפורים - אותה אנו אוכלים (סעודת פורים)  �

מה שיש ב-יד לחוגגים יש ב-טו לפועלים (י״ד באדר חוגגים בערים שאינן מוקפות חומה   �
מימי יהושע בן-נון וב-טו באדר חוגגים בערים המוקפות חומה)

מילה במגילה הרומזת לקב"ה בקריאה (מלך)  �
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                                                                                       ב. חג הפסח

1. הצגה: פסח - ליל מכת בכורות
מטרה: לנסות לשחזר את המצב של בני ישראל ערב יציאת מצרים

להיכנס  ננסה  היום  השיעבוד.  של  המר  הטעם  את  וטעמנו  מרור  אכלנו  כבר 
למנהרת הזמן ולהצטרף לבני ישראל בליל מכת בכורות - ליל הסדר הראשון.

התארגנו לעבודה בקבוצות קטנות.

הכינו הצגה

הדמויות: מספר הדמויות בהצגה, שמותיהם ותפקידיהן.   .1

לדוגמה:   

שנה   20 ארבעים.  כבן  יהודה.  משבט  והוא  נחשון  שמו  אמיץ.  איש   - האב   
עבד עבודת פרך ובנה ערי מסכנות. שערו הפך שיבה. על גבו סימני צלקות 

מהצלפות השוט של הנוגשים.

הבן - בכור המשפחה, מפוחד מאוד, חושש מכל המתרחש.  

הסבתא - אם האב, חוששת ממאבק אלים עם המצרים אך רוצה להשתחרר   
מעבודת הפרך במצרים.

הבית?  שבתוך  האביזרים  ומהם  מבפנים  הבית  נראה  איך  חישבו:  המקום:   .2
(היעזרו בספר שמות פרק יב, פסוקים ח, ט, יא, כ, כב).

חישבו: באיזה אזור במצרים נמצא הבית?  

לדוגמה: הבית נמצא ליד הנילוס.  

חישבו: מה קורה מחוץ לבית, מה רואים ומה שומעים? (היעזרו בספר שמות   
פרק יב, פסוק ל).

בני  מדברים  שעליהם  הנושאים  מהם  חישבו:  מדברים:  עליהם  הנושאים   .3
המשפחה? לדוגמה: הבן הבכור שואל את אביו "מדוע מרחנו את המשקוף 

בדם של קורבן הפסח"?

האם בטוח שהמלאך המשחית יפסח על הבית שלנו ולא יכנס לתוכו?  

מה יקרה אם פרעה ימשיך להתעקש ולא ישלח אותנו ממצרים?  

רגשות: לפני שאתם מציגים, חישבו על הרגשות השונים שהיו בלב האנשים   .4
בליל מכת בכורות. ודאי הייתה בליבם שמחה על שהנה הם עתידים להיגאל 

ולצאת ממצרים. אך ודאי התעוררו בליבם גם חששות ופחדים.

שם ההצגה: חישבו: מהו השם המתאים?  .5

כיתבו את שם ההצגה: ____________________  

הציגו את ההצגה שתכננתם.  
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דוגמה להצגה
אנו נמצאים בביתה של משפחת יהודה במצרים.

הזמן: ליל יציאת מצרים.

השאלה: לצאת או לא לצאת?

המשתתפים: בני משפחת יהודה.

בידיהם,  מקלותיהם  הפסח,  קורבן  את  לאכול  סיימו  המשפחה  בני  העלילה: 
והנה לפתע נשמע קולו של אחד  והם מתכוננים ליציאה.  סנדליהם ברגליהם 
לנדוד  וללכת  מצרים  את  לעזוב  פוחדים  לא  אתם  שאמר:  המשפחה  מבני 

במדבר? ואז התעוררה שיחה בקרב בני המשפחה.

חלק אמרו: בואו נישאר במצרים. נחכה ונראה מה יקרה! הרי בכלל לא היה לנו 
מספיק זמן להתכונן לחיים הקשים במדבר.

יוביל  נברח מכאן. העיקר לעזוב את מצרים. אלוהי אבותינו  בואו  וחלק אמרו: 
אותנו במדבר.

- חברו דיון בין בני המשפחה.

- דווחו והציגו בעל פה במליאה.

סוף דבר
הדעות נחלקו בבית משפחת יהודה.

מבני  חלק  אבל  האחרון  ברגע  ממש  מצרים  את  עזבו  המשפחה  מבני  חלק 
המשפחה נשארו. הנשארים החמיצו את ההזדמנות לצאת מעבדות לחירות.

חישבו:

- מה אמרו ומה הרגישו הנשארים במצרים?

2. מה נעשה עם הילד? (משחק סימולציה)
שם המשחק: "מה נעשה עם הילד?" שיחת בת פרעה עם המשרתות.

מטרה חינוכית: להרגיש ולהעריך את ההתלבטויות של בני אדם במצבים שונים.

אחת  שכל  קבוצות  ל-4  מתחלקת  כשהקבוצה   30 עד  המשתתפים:  מספר 
מייצגת דמות אחרת:

בת פרעה  -

שלוש מנערותיה  -

כל דמות מייצגת דעה מסויימת:   -

בת פרעה ורגשי חמלתה על הילד  -

משרתת המייצגת את הנאמנות לחוק המלך  -
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משרתת אחרת השונאת את העברים  -

והשלישית התומכת בבת פרעה.  -

הכנות: מכינים כרטיסי דמויות לכל משתתף בכל קבוצה:

הדמויות

בת פרעה  -

משרתת א - נאמנה לחוק המלך  -

משרתת ב - שונאת את העברים  -

משרתת ג - תומכת בבת פרעה.  -

כמו כן, מכינים לכל משתתף נייר ועפרון כדי שירשום את דעותיו.

כרטיסי הדמויות

1. משרתת א:

על שפת היאור, בטיול יומי עם בת פרעה ראית תיבה ובה ילד קטן. לך ברור   -
שהוא יהודי (כי מי ישים תינוק בתיבה אם לא מפחד הגזירה "כל הבן הילוד 

היאורה תשליכוהו").

נראה לך שבת פרעה רוצה להציל את הילד.  -

את משוכנעת שהיא טועה.  -

איך אפשר להבין שבת המלך עוברת על מצוות אביה?  -

מה יגידו המצרים על כך?  -

הם יזלזלו במצוות המלך, ילעגו לפרעה שאינו מצליח לשלוט באנשי ביתו,   -
יפרו את הגזירה כשם שהפרה אותה בת המלך.

נערותיה  ואת  המורדת  בתו  את  יעניש  מאוד,  יכעס  הוא  פרעה?  יגיד  ומה   -
שלא עצרו בעדה.

את נחושה בהחלטתך לשכנע את בת פרעה להפקיר את התיבה ביאור.  -

ימות  היאור,  אותו לסכנות  נפקיר  רק  הילד,  נהרוג את  לא   - לך הצעה  יש   -
בעצמו מטביעה או מרעב.

2. משרתת ב:

על שפת היאור.  -

ראית תיבה ובה ילד קטן.   -



36

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ברור שהוא יהודי (כי מי ישים תינוק בתיבה אם לא מפחד הגזירה "כל הבן   -
הילוד היאורה תשליכוהו"?).

נראה לך שבת פרעה רוצה להציל את הילד.  -

את משוכנעת שהיא טועה, את מרגישה שאת מוכרחה להתנגד לה. היהודים   -
הולכים ומתרבים. עוד מעט ישלטו במצרים, ובכלל הם לא רצויים אצלנו.

נצליח  לא  נוספים,  יהודים  על  ירחמו  ואחרים  הזה  הילד  על  נחמול  אם   -
להתגבר עליהם ושוב הם ירבו ויעצמו במאוד מאוד.

מושיען  המלך?  איצטגניני  שאמרו  מה  פרעה  בת  שמעה  לא  האם   - ועוד   -
זה שיושיע את  הוא  יודע אולי התינוק הזה  מי  ישראל עתיד להוולד,  של 

ישראל?!

אסור לחמול במקרים בהם יש סכנה לאומה המצרית.  -

מי חשוב יותר? איזה ילד יהודי אחד או כל העם המצרי?!  -

היאורה  הילוד  הבן  "כל  המלך  כמצוות  הילד,  את  להרוג  חייבים  לדעתך,   -
תשליכוהו".

3. משרתת ג:

על שפת היאור.  -

ראית תיבה ובה ילד יהודי קטן.   -

שתי חברותייך מנסות לשכנע את בת פרעה להרוג את הילד.  -

לבך עם התינוק הקטן הבוכה.  -

מצפונך אומר לך שאסור לעשות לו כל רע. מה אשם הילד? הוא רק תינוק   -
שאינו מבין דבר בגזרות ובשלטון. איך אפשר לקחת יצור קטן כזה ולהרוג 
ולגבור על השכל  אותו? לשם מה יש לנו לב, האם לא כדי לרחם, לאהוב 

הישר והקר?

נכון שהמלך ציווה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", אבל לא אותנו ציווה   -
ניתן  איך  ורחמניות,  טובות  להיות  הזדמנות  בפנינו  נקרתה  והנה  המלך, 

למקרה כזה לחמוק?!

4. בת פרעה:

על שפת היאור.  -

ראית תיבה ובה ילד יהודי קטן.   -

שתיים מנערותייך מנסות לשכנע אותך להרוג את הילד או להפקיר אותו   -
זהו  הילד.  על  לחמול  לך  האומר  לבך  אחרי  נוטה  את  אך  היאור.  לסכנות 
תינוק מיוחד, פניו מאירות, הוא כל כך מתוק ויפה. איך אפשר להרוג אותו? 
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את יודעת על הגזירה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". אבל פעמים הלב 
והמצפון דורשים הכרעה הנוגדת את השכל הישר.

הפרת החוק לא תפגע בגזרת המלך: זהו רק ילד אחד מבין מאות ואלפים.   -
איש לא צריך לדעת על כך . המעשה לא ישמש דוגמה לאחרים.

מהלך המשחק:

המדריכה תחלק את כרטיסי הדמויות. לאחר שכל 4 הקבוצות למדו את תפקידן 
"ימחיזו" את התמונה ליד היאור (כל קבוצה על ידי בא כוחה): להציל את הילד 

או לא? 

הערה: נושאים נוספים להמחשה בצורה דומה:

התייעצות בבית עמרם ויוכבד כיצד להחביא את משה.   .1

הוויכוח בין משה לבין העבדים הניצים.   .2

שיחת משה עם בנות יתרו.   .3

כאשר בני  לכאורה, אפילו טענות המשרתת ה"רעה" יש בהן איזה הגיון ולקח: 
אדם קובעים לעצמם מה טוב ומה אינו טוב הם עלולים לעשות כל מיני מעשים 
אכזריים. משה לא התווכח עם פרעה, רק אמר "כה אמר ה' שלח את עמי". גם 
אנו - איננו יכולים לסמוך על עצמנו לקבוע טוב ורע אלא לעיין בתורה ולראות 

"כה אמר ה' ".
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

פרשיות תרומה, תצווה, כי-תשא, ויקהל, פקודי
הוראות:

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א)  
השאלות בפרשיות תרומה, תצווה, כי-תשא, ויקהל.  

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן.  המילים יכולות להופיע  ב)  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.   

שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג)  
בטבלה למילים לפי הפרוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל בפרשת פקודי 

את הדבר שביצע משה רבנו הקשור למשכן.        

פרשת תרומה
כיצד מפרש רש"י את המילה-תרומה?  ולמה שימשו התרומות שהתקבלו  א)  
יפרישו לי  (רש"י שמות פרק כה פסוק ב) "תרומה. הפרשה  מבני-ישראל? 
תרומות  שלוש  רבותינו  אמרו  תרומתי.  את  ________....תקחו  מממונם 
אמורות כאן. אחת תרומת בקע לגלגלת שנעשו מהם ה-________...ואחת 
תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן ________ צבור.  ואחת 

תרומת ה-________ נדבת כל אחד ואחד שהתנדבו"  

מהו שמן למאור ככתוב בפרשה? ולמה שימש שמן זה?  (רש"י שמות פרק  ב)  
כה פסוק ו)  "שמן למאור. שמן ________ זך להעלות נר ________"

מהיכן לקחו עצי שטים לבנית הקרשים שבמשכן?  (רש"י שמות פרק כו  ג)  
פסוק טו)  "ועשית את-הקרשים...מהו הקרשים? מאותן העומדין ומיוחדין 
לכך.  ________ אבינו נטע ארזים במצרים וכשמת צוה לבניו להעלותם 
לעשות  אותן  לצוות  הקב"ה  שעתיד  להם  ואמר  ממצרים  כשיצאו  עמהם 

משכן ________ מעצי שטים"

פרשת תצווה                                              
שמות  (רש"י  הגדולה?  הכהונה  תפקיד  לבין  אהרן  בגדי  בין  הקשר  מהו  א)  
ידי   על  בכהונה  להכניסו  לקדשו   לי.   לכהנו  "לקדשו  ג)   פסוק  כח  פרק 

ה-________ שיהא כהן לי ולשון כהונה ________  הוא"

כיצד היו כתובים שמות בני-ישראל על שתי אבני השוהם? (רש"י שמות  ב)    1) 
פרק כח פסוק י) "כתולדותם.  כסדר ________ ראובן שמעון לוי יהודה 
דן ונפתלי על האחת.  ועל השניה גד אשר יששכר זבולן יוסף ובנימין" 

כמה אותיות היו כתובות על כל אחת משתי אבני השוהם?  (רש"י שמות    (2
פרק כח פסוק י) "עשרים  ו-________אותיות בכל אחת ואחת"
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ג)    1)    מהו התפקיד של "חושן משפט" כאשר בית הדין טועה בהחלטתו? (רש"י 
שמות פרק כח פסוק טו) "חושן משפט. שמכפר על  ________  הדין.  

דבר אחר משפט שמברר דבריו והבטחתו  ________"  

שפתי  (עיקר  נכונה?  היתה  החלטתו  אם  מברר  בית-הדין  היה  כיצד    (2
 ________ היה   לעשות  בידו  מסופק  שהיה  "דבר  ז)  סימן  חכמים 
באורים ותומים ובו היו כל האותיות והיו  ________ האותיות המשיבות 

על שאלתם"  

                                                                                                                                  
פרשת כי-תשא

מהו הטעם שלא מונים את בני-ישראל? (רש"י שמות פרק ל פסוק יב)  "ולא  א)  
והדבר בא עליהם כמו  עין ________  בו  נגף.  שהמנין שולט  יהיה בהם 

שמצינו בימי דוד" 

בן- בצלאל  שקיבל  ודעת  תבונה  חכמה,  המילים  את  רש"י  מפרש  כיצד  ב)  
ג)   אורי מאת ה' לצורך בניית המשכן וכליו?  (רש"י שמות פרק לא פסוק 
"בחכמה.  מה שאדם שומע דברים מאחרים ________. ובתבונה. מבין דבר 

________ מתוך דברים שלמד. ובדעת. ________ הקודש"

איזה הלכה אנו לומדים מהפסוק: "לא-תבשל גדי בחלב אמו"? (רש"י שמות  ג)  
פרק לד פסוק כו) "לא תבשל גדי. אזהרה לבשר וחלב ושלוש פעמים כתוב 
בתורה אחד ל-________ ואחד ל-________ ואחד לאיסור ________"

פרשת ויקהל
מאיזה שבט היה בצלאל בן-אורי בן חור?  משבט  ________   2) מי  א)   1)  
לה  פרק  שמות  (רש"י  מצאצאיו?  הוא  שבצלאל  חור  של  אימו  היתה 

פסוק ל) "חור.  בנה של  ________  היה"

מי נבחר לבניית מלאכת המשכן וכליו בנוסף לבצלאל בן אורי?  1)  נבחר    ב)    1)  
    ________

הטעם לבחירתו הוא: (רש"י שמות פרק לה פסוק לד)  "ואהליאב משבט    (2
דן מן הירודין שבשבטים מבני  ה-________.  והשווהו המקום לבצלאל 
"ולא- למלאכת המשכן והוא ________ השבטים לקיים מה שנאמר 

נכר שוע לפני דל"

בשאר  ואילו  שטים  מעצי  הארון  בבניית  בצלאל  של  שמו  מוזכר  מדוע  ג)  
הכלים שמו אינו מוזכר? (רש"י שמות פרק לז פסוק א)  "ויעש בצלאל.  לפי 

שנתן  ________ על המלאכה יותר משאר ________ נקראת על שמו"
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פרשת פקודי

תונברקבאילהאאמ

בבקאבשתורישבדג

וגלכיומבקעימנד

לדקישארדמלודיו

טיולוליובלמבמל

ימלהלהמהאנהרמי

מתוחפ שקרושפנשנ

מימכחוותמשמחכד

הדוהיחערהתמאנב

ודלונשתיזדימתה

                                                  5 אותיות

פרשיות ויקרא, צו, שמיני, תזריע
הוראות:  

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א)  
השאלות בפרשיות ויקרא, צו, שמיני.              

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן.  המילים יכולות להופיע  ב)  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.   

שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג)  
על-פי  ביטוי  ולקבל  לטבלה  מתחת  הנמצא  הפרוט  לפי  למילים  בטבלה 
הכתוב בפרשת תזריע  למי שכיסה את תחתית פניו לאות אבל או טומאת-

מצורע.         

                                                                                                                           
פרשת ויקרא

למילה-שלמים  רש"י  פירוש  לפי  לומדים  שאנו  הדברים  שני  מהם  א)  
שבפסוק:"זבח שלמים"?  (רש"י ויקרא פרק ג פסוק א) "שלמים. שמטילים 
שלום  ________. דבר אחר שלמים שיש בהם ________ למזבח ולכהנים 

ולבעלים"

ציין את הדוגמאות שמביא רש"י על דברים שהם חטא בשגגה. (רש"י ויקרא  ב)  
פרק ד פסוק ב) "מאחת מהנה. ממקצת אחת מהן כגון ________ בשבת  

________ משמעון ________ מנחור  ________ מדניאל"
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כיצד מפרש רש"י את המילים:"עדת ישראל"?  (רש"י ויקרא פרק ד פסוק  ג)    1)  
יג) "עדת ישראל.  אלו  ________"             

ד  פרק  ויקרא  (רש"י  דבר"?  המילים:"ונעלם  את  רש"י  מפרש  כיצד    (2
פסוק יג) "ונעלם דבר. טעו להורות באחת מכל כריתות שבתורה שהוא  

________. הקהל ועשו.  שעשו ________ על פיהם"

(רש"י  יחטא".  נשיא  שבפסוק:"אשר  למילה-הנשיא  רש"י  פירוש  את  ציין  ד)  
ויקרא פרק ד פסוק כב)  "אשר נשיא יחטא.  לשון ________. אשרי הדור 
שהנשיא שלו נותן לב להביא ________ על שגגתו קל וחומר ________ 

על זדונותיו"

פרשת צו                                               
מדוע רצוי שהכהן יחליף את בגדיו כאשר הוא מוציא את הדשן מחוץ  א)   1)  
ו פסוק ד) "ופשט את בגדיו.  אין זו חובה  למחנה?  (רש"י ויקרא פרק 
אלא דרך-ארץ שלא  ________ בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש 

בהן  ________" 

בהן   שבישל  "בגדים  לרבו?   עבד  שבין  ביחס  מכך  לומדים  אנו  מה    (2
________ לרבו אל ימזוג בהן  ________ לרבו"

על אילו דברים צריך להקריב זבח תודה? (רש"י ויקרא פרק ז פסוק יב) "אם  ב)  
על תודה יקריבנו. אם על דבר הודאה על ________ שנעשה לו כגון יורדי  
________ והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים ו-________ שנתרפא 

שהם צריכין להודות"

איזה בהמות מקריבים בקורבן אשם?  ומדוע דווקא בהמות אלה?  (רש"י  ג)  
ויקרא פרק ז פסוק ג) "את האליה. לפי שאשם אינו בא אלא ________  או  

________ ואיל וכבש נתרבו  ב-________" 

שבני  נקבע  שלפיו  הזמן  מהו  ובניו?  הכהן  אהרן  שווים  קורבן  סוג  באיזה  ד)  
אהרן ראויים לכך? (עיקר שפתי חכמים סימן פ) "ומנחה ________ הכתוב 
בקרא מוסב רק על אהרן המשוח אבל בניו ההדיוטים אין מקריבין רק ביום  

________.  ובקורבן ________ שוין אהרן ובניו"

                                                                                                                         
פרשת שמיני

לזקני  רבנו  משה  קרא  ומדוע  השמיני"?  "היום  הוא  רש"י  פירוש  לפי  מתי  א)   
ישראל כשאהרן אחיו קיבל את תפקיד הכהונה הגדולה? (רש"י ויקרא פרק 
ט פסוק א) "ויהי ביום השמיני. שמיני למילואים הוא ראש-חדש  ________ 
פי  ________   ישראל. להשמיעם שעל  ולזקני  ביום.  בו  שהוקם המשכן 

אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו ________  נכנס" 

מדוע אהרן מצווה על-ידי משה רבנו להקריב דווקא עגל? (רש"י ויקרא פרק  ב)   
ב פסוק ט)  "קח לך עגל.  להודיע  ________ לו הקב"ה על-ידי עגל זה על  

________ העגל שעשה"

 "____

מילים:"ו
 להורות
 שעשו _

ה-הנש
אשר נש
ביא ___

צד מפרש רש"י
ג) "עדת ישראל.  אלו  _

את רש"י  מפרש  כיצד 
פסוק יג) "ונעלם דבר.
________. הקהל וע

ל רש"י  פירוש  את  ציין 
ויקרא פרק ד פסוק כב

שהנשיא שלו נותן לב
יו"

ג)    1)  

ד

_____

המ ת 
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"ונע ונג) ג) 

_______
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מהם הטעמים לפי פירוש רש"י שבגללם מתו נדב ואביהוא?  (רש"י ויקרא  ג)  
פרק י פסוק ב) "ותצא אש. רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על 
ידי שהורו ________ בפני משה רבן.  ר' ישמעאל אומר  ________ יין 
נכנסו למקדש"  (ואשר לא צוה אינו סיבת מיתתם אלא להודיע שמעצמם  

________ בו)"

העונש  ומהו  את-נפשתיכם"?  הפסוק:"אל-תשקצו  את  רש"י  מפרש  כיצד  ד)  
"אל  מג)  פסוק  יא  פרק  ויקרא  (רש"י  זה?  איסור  על  שיעבור  מי  שיקבל 
אני  אף  בארץ  בהן  מטמאין  אתם  אם  בם.  ...ונטמתם   ________ תשקצו 

מטמא אתכם בעולם ________ ובישיבה של ________" 

פרשת תזריע

נתליכאבטרחתמש

צאמכינחכלכליב

בשקהרפכמולששע

ורדנסינמיהאמו

רירליאשבכהלכל

עשהמכנדחנזיפמ

שמתעועהנטההרה

תממשספסשלאבהכ

וויההכלההלעמו

יתדהלוחדימתמת

ירוילאמרובדהב

ובדנתהנירדהנס

   מילה ראשונה                        מילה שנייה                                  מילה שלישית

       3 אותיות                             2 אותיות                                          3 אותיות 

פרשיות מצורע, אחרי-מות, קדושים
הוראות:  

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א)  
השאלות בפרשיות מצורע, אחרי-מות.        

עליך לסמן את המילים שמצאת בתפזורת שלהלן. המילים יכולות להופיע  ב)  
בכל כיוון מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.   

2             

אחרי-מ

פתרונות
פרשיות

את המ
ל

לס

אותיות         3      

פרשיות מצור
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שנותרו  האותיות  את  לחבר  עליך  בטבלה  המילים  את  שסימנת  לאחר  ג)  
בטבלה למילים לפי הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל בפרשת קדושים 

את אחד מהציוויים של התורה בהלכות נימוס ודרך-ארץ כלפי זקן. 

פרשת מצורע
אחד מהטעמים לפי פירוש רש"י שבגללם באים נגעים על האדם הוא- (רש"י  א)  
"לפי שהנגעים באים על________ ________   ד)  יד פסוק  ויקרא פרק 

שהוא מעשה פטפוטי דברים"  

דברים?   פטפוטי  מעשה  על  המצורע  את  לטהר  כדי  הכהן  לוקח  מה  ב)  
ומדוע?  (רש"י ויקרא פרק יד פסוק ד) "לפיכך הוזקקו לטהרתו ________   

שמפטפטים תמיד בצפצוף  ________"

טעם נוסף שהנגעים באים על האדם לפי פירוש רש"י (רש"י ויקרא פרק  ג)     1)  
יד פסוק ד) "לפי שהנגעים באין על גסות  ________"  

במה משתמש הכהן כדי לרפא את המצורע מתכונה רעה זאת?  (ויקרא    (2
פרק יד פסוק ד) "ועץ  ________ ושני ________ ו-________"   

בתולעת,  הצרעת  מנגע  המצורע  טהרת  לצורך  משתמש  הכהן  מדוע    (3
ויתרפא  תקנתו  "מה  ד)   פסוק  יד  פרק  ויקרא  (רש"י  ועץ-ארז?   אזוב, 
(עיקר שפתי חכמים  וכאזוב",  כתולעת  ישפיל עצמו  מ-________   

סימן ד)  "לכך צריך ליקח עץ ארז שהוא ________ מכל האילנות"

נגע הצרעת שהביא הקב"ה על הבתים בכנען אשר עתידין לרשת  מדוע  ד)  
ויקרא  (רש"י  עבורם?  טובה  בשורה  היא  במדבר  היו  כאשר  ישראל  אותה 
 ________ של  מטמוניות  אמוריים  שהטמינו  "לפי  לד)  פסוק  יד,  פרק 
בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ 

הבית   ו-________"

פרשת אחרי-מות                                                                                                                                
למילה-בזאת-  רש"י  פירוש  לפי  למדים  שאנו  הדברים  שני  מהם  א)  
ג)   פסוק  טז  פרק  ויקרא  (רש"י  אל-הקדש?"  אהרן  יבא  שבפסוק:"בזאת 
"בזאת.  גימטריא שלו ארבע מאות ועשר רמז לבית ________. בזאת יבא 
אהרן וגו'. ואף זו לא בכל עת כי אם ביום- ________ כמו שמפורש בסוף 

הפרשה בחדש השביעי ________ לחדש"

כמה בגדים לבש אהרן הכהן כאשר נכנס לקודש הקודשים ביום הכפורים?   ב)  
טז  פרק  ויקרא  (רש"י  הכפורים?  יום  לאחר  הללו  הבגדים  עם  עשו  מה 
פסוק כג) "והניחם שם.  מלמד שטעונין ________  ולא ישתמש באותן   

________ בגדים ליום כפורים אחר"

טז  פרק  ויקרא  (רש"י  הכהן?  אהרן  מתוודה  שעליהם  הוידויים  שני  מהם  ג)  
פסוק ו)  

צא מתח
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פ
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"את פר החטאת אשר לו.  האמור למעלה ולמדך כאן  ________  הוא    (1
בא ולא משל ציבור.  וכפר בעדו ובעד ביתו.  מתוודה עליו  ________ 

ועוונות  ________"

(רש"י ויקרא פרק טז פסוק יא)  "וכפר בעדו וגו'.  וידוי שני  ________     (2
ועל אחיו  ________ שהם כולם קרוים ביתו שנאמר בית אהרן ברכו 
על  אלא  אינה  כפרתן  וכל  בו  מתכפרים  שהכהנים  מכאן  וגו'  ה'  את 

טומאת  ________ וקדשיו"

איזה שעיר משני שעירי העזים שימש ככפרה על ישראל?  (רש"י ויקרא  ד)    1)  
מכפר  הכהנים  על  מכפר  שהפר  מה  לעם.   "אשר  טו)   פסוק  טז  פרק 

השעיר על ישראל והוא השעיר שעלה עליו הגורל ________"   

"מטומאות  טז)  פסוק  טז  פרק  ויקרא  (רש"י  מכפר?  זה  שעיר  מה  על    (2
בני ישראל.  על הנכנסין למקדש  ב-________ ולא נודע להם בסוף 
שנאמר לכל חטאתם וחטאת היא ________.  ומפשעיהם.  אף הנכנסין  

________  בטומאה" 

פרשת קדושים 

מירופכהמירפצ

עגגושמינהכהא

ומבזאהזינגקר

נקנפולשמשמוז

ודמבבישימטלל

תשועיהבזזוגש

יגצשתקהתימאו

ובאוובמודאונ

לונרהעבראהתה

שהוילעחורהור

מנושארתעלותע

                                                                                       

      מילה ראשונה                          מילה שנייה                          מילה שלישית

          4 אותיות                                4 אותיות                                  4 אותיות
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סיפור החודש

נעליים חדשות לפסח/ מאת: ש"ז כהנא בעיבוד: נחמה כהן
לזה  חדש,  מעיל  תפרו  לזה  הפסח.  בחג  "להתחדש"  נהגו  החדר  ילדי  כל 
החג  בליל  הילדים  וכשהלכו  חדשות.  שמלות  תפרו  לילדות  ומכנסיים,  חולצה 

לבית הכנסת, קיבלו אותם חבריהם בתרועות שמחה: "תתחדש! תתחדש!"

כך נהגו כל הילדים. לא כך נהגנו אנחנו. אבא לא דאג לכך שיהיו לנו בגדים 
חדשים לחג. הוא עצמו מעולם לא הקדיש תשומת לב לבגדים שלבש. הוא נהג 
מרופט  שנראה  מי  כל  אותו.  ומייפים  האדם  את  מחדשים  והחג  השבת  לומר: 
ישן ומלא אבק בימות החול - פושט את צורתו הישנה ולובש צורה חדשה יפה 

וחגיגית. וממילא מתחדשים גם הבגדים שהוא לובש.

הוא סיפר לנו סיפור על רב אחד שבא להתארח בעיר גדולה. אותו רב עני 
היה ולא היה אלא בגד אחד אותו לבש בחול ובשבת. והיה אותו בגד בלוי ודהוי 
הוא  עני  רב  אותו  כי  ידעו  העיר  תושבי  וכתמים.  טלאים  ומלא  שימוש,  מרוב 
חכם גדול ולמדן גדול, והזמינו אותו לבוא ולדרוש בבית הכנסת בשבת. וביקשו 
תושבי העיר לקנות לו לבוש חדש לשבת. אבל הרב סרב. "שונא מתנות יחיה" 

אמר "ומעולם לא קיבלתי מתנה מאיש".

חול,  ימי  ישנה את לבושו מזה של  כי בשבת  בו הבטיח להם  וכשהפצירו 
ונחה דעתם. והנה, כאשר בא בשבת לדרוש בבית הכנסת ראו שהוא לובש את 
אותו הלבוש הדל שלבש במשך כל ימי החול. התפלאו תושבי העיר ואמרו: רבי, 

הן אמרת שבשבת אתה משנה את לבושך?

אמר להם: "אמת. הרי השבת משנה הכל. הנשמה מתרחבת ואף הגוף נעשה 
גדול יותר. והבגד נאה יותר".

את  כשיראו  דבריו  את  העיר  תושבי  יבזו  שמא  חששו  בליבם  אך  שתקו. 
בגדיו הבלויים, כמו שנאמר: "חכמת המסכן בזוייה". אולם כשעלה ודרש נדמה 
גופו גבה, פניו כפני מלך בהדרו והקפוטה המלאה  היה כי פיו מפיק מרגליות, 
טלאים הבריקה. הכתמים נראו כאבנים יקרות ומן החורים בקעו קרני פז... לאחר 
הדרשה מיהרו כולם לברך אותו ולשמוח בו. נראה היה בעליל כי דבריו יוצאים 

מן הלב ונכנסים אל הלב, ולא מן הלבוש.

כך סיפר אבא. אבל למרות שלא דאג כלל לקנות לנו בגדים נאים לחג - 
נהג לקנות לנו נעליים חדשות לפסח. נעליים חזקות וטובות. וכשהיה בודק את 

החמץ לפני הפסח היה בודק גם את נעלינו.

ומדוע קנה דווקא נעליים? כי חג הפסח הוא חג הגאולה. ואם יבוא המלך 
המשיח לגאול את עמו ולהוביל אותו לארץ הבחירה, צריך שיהיו נעליים חזקות 
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לאלה החפצים להיגאל, כדי שיוכלו ללכת במדבר העמים ולא להיכשל באבני 
הנגף.

ואבא סיפר לנו על חנוך, נכדו של אדם הראשון, אותו צדיק שחי בעולם 
צדיק  אותו  חדש,  היה  עוד  כשהעולם  מבול,  שבטרם  בימים  לבריאה,  סמוך 
התהלך בתום וביושר לפני אלוהיו, וה' לקח אותו חי השמימה. כשישב שם, בין 

צדיקי גן עדן ומלאכי שמים, שאלו אותו: "במה רוצה אתה לעסוק בשמים?"

אמר חנוך: "מבקש אני לתפור נעליים לילדים".

שאלו אותו: "מדוע דווקא נעליים?"

אמר להם: "זוכר אני כאשר הייתי נודד והולך עם זקני אדם הראשון, ומבקש 
ועל מלך  הנפלא,  הגן  על  לנו סבא אדם  סיפר  עדן האבוד,  גן  את מקומו של 
המשיח היושב שם, מצפה לבניו כדי לגאול אותם ולהשיב אותם מגלותם אל 

שלוות גן עדן".

"ההליכה היתה קשה מאוד", סיפר חנוך. "רגלי הילדים הרכים נפצעו באבני 
הנגף, שפיזר השטן כדי למנוע מאדם ובניו את ההליכה בדרך הגאולה. והפצעים 
ייפצעו  כן רוצה אני לתפור נעליים לילדים כדי שרגליהם לא  שתתו דם... על 

בלכתם בדרך זו".

ואבא הוסיף וסיפר, כי גם משה נתן נעליים חדשות וחזקות ליוצאי מצרים 
כדי שיוכלו ללכת במדבר ששרץ נחשים וצפעונים. נעליים אלה לא בלו במשך 

ארבעים שנה, ושימשו את בני ישראל בכל שנות הנדודים במדבר.

ומצפים  לארץ  מארץ  אנו  "נודדים   - אבא  אמר   - מארצנו"  שגלינו  "ומאז 
ונופלים,  הולכים  וכושלים,  הולכים  ואנו  אותנו.  לגאול  שיבוא  המשיח  למלך 
הרגליים.  את  פוצעות  הנגף  אבני  קשה,  והדרך  לאחור.  ונרתעים  מתקדמים 
ילדים  ועתה  ויסוריהם...  כאבם  על  צר  וצר  ובוכים.  נפצעים  הרכים  והילדים 
- רוצה אני שיהיו לכם נעליים  ובא  יקרים, כאשר חג הפסח, חג הגאולה קרב 
חזקות ומשובחות" - סיים אבא, "כדי שתוכלו להתגבר כאריות ולרוץ כצבאים, 

לקראת המלך המשיח".
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חודש אדר
אדר הוא החודש שהפך מאבל ליום טוב והוא הסמל של ונהפוכו.

איך נמחיש את הנהפוכו עם החניכים? נתחיל בר"ח אדר - 

ממששנכנכננס אדר מס אדר מררבבין בשין בשממחהחה

1. ר"ח אדר ונהפוכו
אפשרות 1

ללבוש בגדי לילה ביום: כל חניך מביא פיג'מה מהבית   �
ולובש אותה על הבגדים או מתחת לבגדים.

לוקחים פחיות של חמוצים (ניתן להשיג בחנות חמוצים בשוק ללא   �
תשלום) ומקשטים עם דבקיות צבעוניות או עוטפים את הפח בנייר צבעוני.

� 2 צלחות פלסטיק או 2 מכסי סירים למצלתיים.

בלבוש פיג'מות ונהפוכו הופכים גם את הפח ומנגנים עליו בעזרת 2 מקלות   �
(קרשים) ועם המצלתיים (הצלחות, המכסים).

והנה חגיגה שנותנת אווירת חג עליזה ללא הוצאות.

ת
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אפשרות 2

לקחת את הבגדים ולהפוך אותם - ללבוש הכל הפוך (החולצה, המכנסיים,   �
הכיפה)

ושוב לנגן - אפשר לשים מוזיקה חסידית ולרקוד. אפשר שמחה ספונטני עם   
התופים והמצלתיים כמו באפשרות 1.

אפשרות 3

החניכים  כל  בין  לחלק  לבוש מהבית.  פרטי  הרבה  להביא   �
כמו:  נכונים,  לא  לבוש על אברים  ולבקשם לשים פרטי 

מהכתפיים,  נופלת  חצאית  היד,  על  מכנסיים  להלביש 
גרביים כמטפחת ראש.

אפשרות 4

לשלב את האפשרות השלישית ולהוסיף מטפחות גדולות. המטפחות יכולות   �
לשמש כחצאית, סינר, מטפחת, עניבה, חגורה, מקל הליכה, פרח לבגד וכו'. 
יש לתת לחניכים להמציא וכך כולם יהיו מחופשים מצחיק שיתרום לאווירה 

ואז כלי נגינה ומוסיקה - הכל עושה את נהפוכו ואת אווירת החג והשמחה.

2. משלוח מנות מקורי ויפה (מתאים לכל גיל)
החומרים:

� שקית במבה ריקה או שקית חטיף אחר.

� כוס פלסטיק

� אבקת גבס

� מים

� מקל ארטיק

� קערה

ההכנה:

לוקחים את השקית (גודל השקית נתון לטעם האישי של כל אחד. אפשרי   �
הגדול או גדול יותר - לא הקטן ביותר - לא יהיה מספיק מקום)
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� לקמט את השקית ולהשתדל להשאיר מקומט - כך מתקבלת הצורה.

� להכין מאבקת הגבס והמים בלילה יותר דלילה מאשל.

� לשפוך לתוך השקית המקומטת (היא מתרוממת מעצמה) בערך חצי שקית 
ומיד להכניס את הכוס ולדחוף אותה פנימה כמעט עד הסוף.

אפשר  הכוס.  את  להוציא  הייבוש  אחרי  כשעתיים.  להתייבש  לזה  לתת   �
להשאירה ולמלאה במשלוח מנות.

� אחרי הייבוש אפשר לקלף את השקית לאט לאט מהגבס.

או  גואש  בצבעי  לצבוע  גם  אפשר  צבע.  קצת  ומשאירה  תיקרע  השקית   �
להשאיר לבן.

אפשר להכין זאת עם שקית גדולה יותר ולהכניס פחית של שימורים.  �

   

3. משלוח מנות מחומרים נפסדים
החומרים:

� בקבוק פלסטי - רצוי בקבוק של 2 ליטר

בד דק - רצוי משי בגודל לפחות 30X30 - אפשר בגד ישן - העיקר שייכנס   �
לתוך פיית הבקבוק פלסטי.

גומייה.  �

דבק פלסטי.  �

דברי מאכל להכניס לתוך משלוח המנות.  �
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ההכנה:

לחתוך כ-1/4 מהראש של בקבוק הפלסטי כלפי מטה.  �

לחתוך את הבד הדק לפחות 30X30 ס"מ.  �

למלא באמצע הבד את משלוח המנות.  �

להכניס את ארבע הפינות לתוך צוואר הבקבוק ולהוריד אותם כלפי מטה   �
מצוואר הבקבוק ולהדק בגומייה.

� למרוח על 4 הקצוות של הבד דבק פלסטי ולתת לזה להתייבש. זה מתקשה 
שיהיה  כדי  ארוך  מספיק  בד  צריך  לכן  ופרחים,  עלים  צורות  גוזרים  ואז 
מספיק בד להוציא ולגזור. אפשר להדביק בסוף על הבקבוק קישוטים או 

לגזור אותיות פורים שמח - משלוח מנות.

את  מושכים  מהבקבוק  המשלוח  את  להוציא  רוצים  כאשר   �
העלים בצוואר הבקבוק ומורידים את הגומייה.
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4. מסכה לכל גיל ולכל תחפושת
החומרים:

� עיתונים ישנים

דבק קמח (הזול ביותר מכל הדברים - אך צריך להכינו   �
 - לפי המתכון המופיע בהמשך), או לחלופין דבק טפט 
על כל כפית אבקת דבק כוס מים. להשהות 4-3 דקות 

ואז להשתמש בו, או דבק פלסטי מדולל.

� בלון

� צבעי גואש + לק או לחלופין צבעי שמן

� תבנית ביצים

� חוטי צמר - לא הכרחי.

מנפחים את הבלון בגודל הרצוי למסכה ומניחים אותה בין 2 חפצים כדי   �
שהבלון לא יזוז.

� מניחים נייר עיתון על 
מחצית מהבלון.

מורחים שכבה דקה של   �
דבק על העיתון ומניחים 
שכבה נוספת של עיתון 

וכך 4-3 שכבות.
מי שמעוניין גם בשערות -   �

מניח בקצה העיתון למעלה חוטי צמר. יש להכניסם לפחות 3 ס"מ בתוך העיתון 
ועוד  דבק  למרוח  שוב  ועליו  פנימה 

שכבת 3-2 עיתונים.

הביצים  מתבנית  חותכים  במקביל   �
הפנים.  באמצע  ומעמידים  בלוט 
יהיה  בו  במקום  בעיתון  חור  לחורר 

האף. 
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לשים עוד שכבת עיתון כאשר מחוררים בעיתון את מקום הבליטה. לחזק   �
סביב הבליטה (האף).

לחתוך עוד חתיכת עיתון מלבני ולהדביקו סביב האף ולחזק אותו למסכה.  �

לתת לזה להתייבש יומיים-שלושה ולאחר מכן אפשר להוציא את הבלון או   �
לפוצץ אותו.

לחורר חורים לעיניים ולפה בעזרת סכין חיתוך.  �

ייבוש ולמרוח לקה או למרוח על הכל  לצבוע בצבעי שמן או גואש לאחר   �
דבק פלסטי ולייבש (דבק הפלסטי לאחר הייבוש הופך למבריק ושומר על 

הצבע).
לחורר חור בצדדים, לקשור חוט או גומי.  �

אפשר להוסיף גם זקן באותה צורה שהוספנו שיער.  �

צריך למדוד במדויק את מקום העיניים והפה ולחורר חורים  הערה: 
בהתאם כדי שאפשר יהיה לראות ולנשום ללא קושי.

הכנת דבק קמח ל-4-3 מסכות
החומרים:

� 3 כוסות קמח
� 1/2 כוס מלח (עוזר לשימור הדבק ובל תשחית)

� 9 כוסות מים

ההכנה:
� מרתיחים את המים - 9 כוסות.

� מערבבים את הקמח והמלח עם עוד 6 כוסות מים.
עד  הפסקה  ללא  ולערבב  הרותחים  המים  לתוך  ולשפוך  לבלילה   לערבב   �

שמקבלים בלילה סמיכה - רתיחה ראשונה ולהוריד מהאש והדבק מוכן.
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חודש ניסן
1. מעמד למצות

החומרים:
� קופסת נעליים.

� צבעי שמן או לחלופין צבעי גואש + לקה.

� מספריים.

� מהדק נפתח או ארוך.

� דבק פלסטי.

� סכין חיתוך.

ההכנה:
� מודדים כ-8-7 ס"מ מפינת הקופסה 

לרוחב - מסמנים וגוזרים. 

חותכים לאורך כל הקופסה בסכין   �
חיתוך את כל הקופסה משני הצדדים - 
מתקבלים 2 חתכים של הקופסה ברוחב 

8-7 ס"מ גזור לכל האורך כולל הדופן 
הקטנה בצד - האמצע נשאר מיותר.

� בדופן הגבוהה מורידים צורת משולש.

בחלק השני של הקופסה משאירים   �
משולש בצד ההפוך של המשולש 

שגזרנו כך שנכניס את הקופסה אחת 
לשנייה ונקבל 2 משולשים - כל אחד 

בצד אחר של הקופסה.

באמצע למטה כדאי להדק במהדק את   �
רצפת הקופסה ולהדביק בדבק פלסטי 

כדי שיהיה יותר חזק.

� אפשר לצבוע הכל בצבעי שמן (נדרשים 
כמה ימים לייבוש) - ואם אין תקציב 

אפשר לצבוע בצבעי גואש.

לאחר ייבוש של כמה שעות צובעים   �
בלקה או מורחים בדבק פלסטי, בצבעי 

שמן זה גם מחזק את מעמד המצות וגם 
יותר יפה.

א

7 ס"מ

7 ס"מ

א

ב

ב

א

בב

א
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2. גביע של אליהו הנביא לקישוט ולמשחק
החומרים:

� 2 בקבוקי שתייה קלה.

� דבק חם או לחלופין סלוטיפ בד.

� פלטה חשמלית.

� דבקיות או לחלופין צבע שמן.

� מהדק.

� מספריים.

ההכנה:
� לחתוך בקבוק אחד בגובה שרוצים את 

הכוס - בערך שליש מהבקבוק.

� את הבקבוק השני חותכים בערך באמצע 
ומשתמשים רק בחלק העליון.

� הבקבוק הארוך יותר - שליש ממנו חותכים 
רצועות ברוחב 1/2 1 - 2 ס"מ.

� מגלגלים כלפי חוץ ומהדקים במהדק - זה 
התחתית של הכוס.

עליו מדביקים בעזרת הדבק החם או   �
סלוטיפ מבד ומחברים את שני הבקבוקים 

בצוואר אל צוואר הבקבוק.

הקצוות של הגביע חדים לכן אפשר   �
להדביק סביב סלוטיפ צבעוני או לחלופין 

להעביר אותה קלות על הפלטה החמה - 
3-2 שניות. זה ממיס את הפלסטיק מעט 

ואז זה מחליק את הקצוות.

� מקשטים במדבקות או בצבעי שמן.

1-2
1-3
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3. פסח חג האביב
נא הסתכלו בחוברות משנים קודמות - ישנה הצעה לפרחים מלאכותיים; פרחי 

בד; סידורי פרחים אמיתיים לאירועים וגם לליל הסדר.
 

סידור פרחים קל ומהיר 
� מכניסים לקערה ְספֹוג פרחים ָספּוג במים.

� 9-7 פרחים לגזור, בסידור ביניהם להכניס גבעולי עלים.

� את גבעולי העלים לחתוך ליותר נמוכים מהפרחים ולפזר בין הפרחים.

� רצוי שהסידור יהיה נמוך כדי שלא יסתיר לאורחים אחד את השני.

� כמובן שסידור זה הוא בסיסי ומתאים לכל סוגי הפרחים - אמיתי ומלאכותי.

 

 אביב שמח!
חג 
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חומר עזר

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

המתפתחת במרפ"ד התורני. פרטים בטל' 02-5601302.

 

1. פורים
סרטי 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  משלוח  פורים:   - (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).

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

שונה בע"מ).
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מבראשית - 5370 - 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).

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

http://cms .education .gov .il/educationcms/units/toranit/  
haverimlareshet/chageyisrael/purim.htm
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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   – לפסח  והלכות  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 פסח מנקודת מבט אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר 

(סקופוס).

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

סדר פסח לדוגמה - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל   �
סגל (שירות הסרטים הישראלי).
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שירת הים – (על-יסודי) -  אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד – נתניה   �
(טלוויזיה כללית).

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

הציונית).

סדר ליל פסח (חטיבת-ביניים ומעלה) (כ.ר.),  תיאור יציאת מצרים בצורת   �
בכתבה  לחדשות".  "מבט  בסגנון   הימים,  מאותם  טלוויזיונית  כתבה 

צילומים "חיים" (מתוך הסרט עשרת הדיברות) ודברי פרשנות.

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

שלוש רגלים (רוסית - משרד הקליטה).  �

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

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

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

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

מבט לחדשות העבר (כ.ר.) - תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה 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.

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

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

האגף  של  האתר  ראה   - (בעברית)  לפסח  ברשת  לאתרים  קישורים   �
לתרבות תורנית
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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 לתשבץ אדר-ניסן
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פתרון לפרשיות החודש

כי- פתרונות-מידי חודש בחודשו-פרשיות: תרומה, תצווה, 
תשא, ויקהל, פקודי

יעקב,  ג)  תמיד   זית,  ב)  משכן    קרבנות,  אדנים,  נדבה,  א)  תרומה:   פרשת 
במדבר   

פרשת תצווה: א) בגדים, שירות, ב) 1) שנולדו  2) חמש   ג) 1) קלקול, אמת  2) 
שואל, בולטים

פרשת כי-תשא: א) הרע   ב) ולמד, מלבו, רוח  ג) אכילה, הנאה, בישול  

פרשת ויקהל: א) 1) יהודה  2) מרים   ב) 1) אהליאב  2) שפחות, מגדולי  ג) 
נפשו, חכמים  

פרשת פקודי:  הפתרון:  הקמתו  (רש"י שמות פרק לט פסוק לג)  

"ולפי שלא עשה משה מלאכה במשכן הניח לו הקב"ה הקמתו" 

שמיני,  צו,  ויקרא,  בחודשו-פרשיות:  חודש  פתרונות-מידי 
תזריע

פרשת ויקרא: א) בעולם, שלום   ב) הכותב, שם, נח, דן  ג) סנהדרין, מותר, צבור  
ד) אשרי, כפרה, שמתחרט

פרשת צו:  א) 1) ילכלך, תמיד  2) קדרה, כוס  ב) נס, הים, חולה   ג) איל, כבש, 
אליה  ד) תמיד, חניכם, הזה

פרשת שמיני:  א)  ניסן, הדבור, מאליו  ב) שמכפר, מעשה   ג) הלכה, שתויי, 
התנדבו  ד) באכילתן, הבא, מעלה

פרשת תזריע:  הביטוי המתקבל: עטה על שפם (ויקרא פרק יג פסוק מה)

פתרונות-מידי חודש בחודשו-פרשיות: מצורע, אחרי-מות, 
קדושים 

פרשת מצורע:  א)  לשון הרע  ב) צפרים, קול  ג) 1) הרוח  2) ארז, תולעת, אזב  
3) גאותו, גבוה  ד) זהב, מוצאן 

 (1 ג)  ארבעה   גניזה,  ב)  בעשור   הכפורים,  ראשון,  א)   אחרי-מות:   פרשת 
שמשלו, עונותיו, ביתו 2) עליו, הכהנים, מקדש  ד) לשם, טומאה, שוגג, מזיד

פרשת קדושים:  הפתרון: מפני  שיבה  תקום  (ויקרא פרק יט פסוק לב)  
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חג  שמח!
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