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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב 

 )אירועים ואתרים(

חודש תמוז
למניין  עשר  האחד  החודש  הוא  תמוז  חודש  המעוברת(  השנה  )בגלל  השנה 

החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי למניין החודשים מחודש ניסן.

מוזכר כתקופה של  הוא  ישראל  תמוז. במסורת  חודש  רק באקלימו קשה  לא 
אבלות ובהיסטוריה היהודית הוא מוזכר כחודש של צרות ופורענויות.

מזל החודש - סרטן

לרמז שהתמוז האלילי )אליל הצמחים והפריון הבבלי( הוא 
מעין סרטן בגוף הישראלי הוא היה הגורם לחורבן - ללמד 
את העם להימנע מעבודה זרה שגם קיימת בצורות שונות 

בימינו )כסף, טכנולוגיה וכו'(.

)על פי אסתר וסרלאוף(

אירועים
ג בתמוז תשנ"ד )1994( – נפטר מנחם מנדל שניאורסון הרבי מליובאוויטש ז"ל 

בן 92.

הקים  חב"ד.  חסידות  בראש  שנה  מ-40  יותר  עמד  בניו-יורק  מחצרו 
והפעיל רשת עולמית של מוסדות חינוך להפצת תורה וחסידות ולבלימת 

ההתבוללות של יהודים ברחבי העולם.
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ה בתמוז תרס"ג )1903( – יסודה של כפר-סבא. 

ק"מ  כ-9  השרון,  בדרום  עיר   
מצפון לפתח תקווה, נקראת 
יישוב קדום בקרבת  על שם 
מקום שנתשמר בשם הכפר 
סאבא  כפר  לשעבר  הערבי 
כ-2  סאביה,  חירבת  ובשם 
למרכז  ק"מ צפונית-מזרחית 
כפר  השם  ימינו.  של  העיר 
)נדה  בתלמוד  נזכר  סבא 
יישוב  שהיה  כנראה  סא( 
המלך  שני.  בית  בימי  חשוב 
את  ביצר  ינאי  אלכסנדר 
חומה  ובנה  סבא  כפר  עמק 
ומגדלים ממנה ועד חוף הים. 
תנאים  כמה  ישבו  במקום 
המאוחרים.  הדורות  מן 
נרכשו  סבא  כפר  אדמות 

בשנת תרנ"ו )1896( בידי הנהלת המושבות של הברון רוטשילד, ונמכרו 
לאיכרים מפתח תקווה לצורך הקמת מושבה לבניהם. רובם חזרו ומכרו 
את חלקותיהם לאחרים בעיקר עולים חדשים. כיוון שהשלטון התורכי 
אסר על בניית בתים, השתכנו המתיישבים הראשונים בחושות )עשויות 
חימר ותבן(, והחלו בנטיעת כרמי שקדים, גפנים וזיתים. במלחמת העולם 
הראשונה שימשה המושבה מקלט למגורשי יפו, תל-אביב ופתח-תקווה 
)1918( נמצאה  ידי השלטון התורכי הצבאי ובשנת תרע"ח  שגורשו על 
המושבה בקו החזית בין הצבא הבריטי ובין הצבא התורכי. עקב הקרבות 
נהרסה כליל, ולאחר הפוגה שוב נהרסה במאורעות תרפ"א )1921(. הודות 
כפר  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  נבנתה.  שבה  לארץ  מחוץ  לעלייה 
סבא החלה לגדול ולהתרחב. במלחמת העצמאות היא שוב מצאה את 
עצמה בקו החזית. עד מלחמת ששת הימים תשכ"ז )1967(, עבר כ-ק"מ 
ממזרח לכפר סבא גבול ישראל, ונגע בגבול ירדן ליד העיירה הערבית 
קלקיליה. מתוכם יצאו מחבלים, והפילו חללים בקרב היהודים. במלחמת 
כל  על  גם  והשתלטו  מזרחה  יהודיים  כוחות  התקדמו  הימים  ששת 

הסביבה.
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יהונתן  מבצע   –  )1976( תשל"ו  בתמוז  ה 
אנטבה  מבצע  או  יהונתן  מבצע   -
היה  המבצע  של  הצבאי  )כינויו 
שערך  מבצע  הוא  הרעם(  כדור 
 ,1976 ביולי  ב-4  באוגנדה  צה"ל 
במטרה להציל 105 חטופים יהודים, 
המטוס,  צוות  ואנשי  ישראלים 
מישראל  טיסתם  במהלך  שנחטפו 
למרות  פרנס.  אייר  במטוס  לצרפת 
במדינה  החוטפים  של  התבצרותם 
בהצלחה  הוכתר  המבצע  עוינת, 
וכמעט כל החטופים חולצו בשלום. 
סיירת  מפקד  נהרג  המבצע  במהלך 
הפריצה  כוח  מפקד  שהיה  מטכ"ל, 

במבצע, יהונתן נתניהו, ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.

נשיא אוגנדה, גנרל מוסבני, הקים במגדל הפיקוח הישן באנטבה מוזיאון   
להנצחת המבצע המבריק של צה"ל והמלחמה בטרור. 

שלושת  מתחילים  בתמוז,  עשר  שבעה  מיום  המסורת(  פי  )על   – בתמוז  יז 
השבועות המכונים ימי בין המצרים. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן 

שני בתי המקדש, ונוהגים בהם מנהגי אבלות. 

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

יום צום לדורות.

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

הלוחות ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח לבני ישראל על מעשיהם.

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

בן מתתיהו הובא:  יוסף  – בספרו של  שרף אפוסטומוס את התורה  ג. 
הבית,  בהר  נהרגו  איש  אלפים  כשעשרת  הזאת  הפורענות  "ואחרי 
בגלל מהומה שנגרמה על ידי הרומאים, קמה מבוכה חדשה בגלל 
על  שודדים  נתנפלו  חורן  בית  יד  על  המלך  בדרך  כי  שוד,  מעשה 
כבודת שטפנוס, אחד מעבדי הקיסר ובזזו את כולה. קומנוס שלח 
את אנשי צבאו אל הכפרים הסמוכים למקום השוד, וציווה לאסור 
את יושביהם ולהביאם אליו, כי מצא בהם עוון על שלא רדפו אחרי 
השודדים לתפסם, ואחד מאנשי הצבא תפס את ספר התורה הקדושה 
באחד הכפרים, וקרע אותו והשליכהו אל האש, לבשורה הראשונה 
נזעקו כולם וסרבו לחזור לסדר היום, רצו אל קיסריה לחלות את פני 
קומנוס, להעניש את האיש אשר הרבה לחרף אלוהיהם, ואת תורתם. 
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הנציב הבין כי לא תשקוט סערת העם, עד אשר יפייס את רוחו ועל 
כן גזר להביא את איש הצבא ולהעלות אותו לגרדום, בין מערכות 

המתלוננים עליו, והיהודים שבו אל עריהם.

הועמד צלם בהיכל – בגמרא תענית מובא: דבעת שהוסר ונתבטל  ד. 
התמיד, באותו היום הועמד צלם בהיכל. 

בתלמוד  בהיכל".  צלם  מנשה  "והעמיד  הובא:  אליעזר  דר'  בפרקי   
ירושלמי הובאו שתי הנוסחאות: "הועמד צלמו של מנשה או צלמו 

של אפוסטומוס".

בית ראשון הובקע  ב(  )כח,  - לדעת הבבלי בתענית  הובקעה העיר  ה. 
בתשעה בחודש ובשנייה היה ב-יז בחודש. 

חומרת תענית שבעה עשר בתמוז הוא ככל התעניות, ולא כתשעה באב.

הראשונים שואלים מדוע לא החמירו בתענית זה בגלל חמשת המאורעות 
שאירעו בו, ושלושה נימוקים יש לכך: א( מפני שרוב ציבור לא קיבלוהו 
ב-יז בתמוז לא נעשתה צרה אחת פעמיים כמו שהיה ב-ט  ב(  עליהם. 
באב. ג( אין מאורות עיניו של אדם חוזר אלא לאחר ארבעים יום, לכן לא 

התקינו שיצומו תוך זמן קצר שני צומות מלאים, יום ולילה.
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כ בתמוז תרס"ד )1904( – יום פטירתו של ד"ר בנימין זאב הרצל – מדינאי, סופר, 
בודפשט  יליד  העולמית.  הציונית  ההסתדרות  ומייסד  המדינה  חוזה 
להתמסר  העדיף  אך  משפטים  למד  מתבוללת.  ממשפחה  שבהונגריה, 
לכתיבה. כסוקר פרשת דרייפוס, בנימין זאב הרצל היה עד לאנטישמיות 
תרנ"ה  בשנת  כתב  בעקבותיה  מאוד.  עליו  השפיעה  והפרשה  במשפט 
האנטישמיות  התגברות  נוכח  היהודים".  "מדינת  ספרו  את   )1895(
באירופה והתעוררות שאלת היהודים מחדש, חש צורך במדינה יהודית 
תנועה  להקים  הצליח  הוא  קצר  זמן  תוך  עמו.  לבני  מקלט  שתהא 
עולמית ולהניח יסוד לכלי ההגשמה שלה. אבל האכזבות שלו מפניותיו 
לממשלות העמים לעזרה בהקמת מדינה יהודית השפיעו על בריאותו 
את  ישראל  מדינת  קיימה   )1949( תש"ט  בשנת  צעיר.  בגיל  נפטר  הוא 
רצונו ועצמותיו הועלו לקבורה בירושלים ונטמנו בראש הר ששמו הוסב 
ל"הר הרצל" והוא נקבע כאתר קבורה לגדולי האומה. בסמוך אליו בית 

הקברות הצבאי.
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חודש אב
השנה )בגלל השנה המעוברת(, אב הוא החודש השנים עשר למניין החודשים 

מחודש תשרי והחודש החמישי למניין החודשים מחודש ניסן.

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

הפירושים הללו, אש ומים, מתארים את ימי החורבן שבהם "באנו באש ובמים".

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

ה' לבני אדום את יום ירושלם".

ניתן  "אב"  שהשם  מספרים  והם  לחורבן,  סמל  אב  בשם  שרואים  מפרשים  יש 
בני  את  להעניש  התפקיד  את  עליו  קיבל  למה  להסביר  כדי  החורבן  לחודש 
ישראל שחטאו - הוא עשה זאת כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, לחנכם ללכת 

בדרך טובה, כפי שנאמר "חוֹשך שבטו שונא בנו". 

מזלו של החודש - אריה
ואין  ביוקרתו  מזלזלים  לטובה,  אב  שהתכוון  פי  על  אף 
נקרא  הוא  עזרא  בספר  ואפילו  במקרא,  אותו  מזכירים 
קראו  כבר  שבזמנו  פי  על  אף  החמישי"  "החודש  בשם 

אותו בשם אב.

החודש:  באותו  הקב"ה  ומוריד  הוריד  דמעות  שלוש 
אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני ואחת על 
צערם של בני ישראל. משום כך אמרו חז"ל: משנכנס אב 

ממעטין בשמחה.

על-פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

אירועים
ט באב – יום צום תשעה באב 

הוא יום המציין את חורבן שני בתי המקדש. תענית זאת היא החמורה   
מבין ארבע התעניות על חורבן בית המקדש.

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

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

הקודמים,  הדורות  כממשיכי  עצמנו  את  רואים  אנחנו  היא:  התשובה   
ומטרת הצום היא, להביאנו לידי כך שלא נחזור על "שגיאות" אבותינו!
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ירושלים מפני שהיו אוייבינו חזקים מאיתנו, אלא  נשים לב, לא חרבה   
מפני שהתנהגותנו בין אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

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

כל אוייבינו. הדברים נכונים ותקפים גם בימינו.

מובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:  

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.   •

חורבן בית ראשון בידי הבבלים - 586 לפני הספירה.   •

חורבן בית שני בידי הרומאים – 70 לספירה.   •

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

נחרשה ירושלים לאחר החורבן על ידי טורונסרופוס.    •

מוצאי תשעה באב תשס"ה )2005( – ההתנתקות מרצועת עזה ומצפון השומרון 

ראש הממשלה אריאל שרון, שנודע כתומך נלהב של ההתיישבות בכל 
את  באחת  שינה  תל-אביב",  כדין  נצרים  ש"דין  והצהיר  ארץ-ישראל 
משא  בלי  חד-צדדית  נסיגה  על  והכריז  המדינית-ביטחונית  תפיסתו 
ומתן ובלי תמורה, מכל רצועת עזה ומ-4 יישובים קטנים מצפון השומרון. 

תוביל  ש"התוכנית  הכריז  הוא  אך  ברורים,  היו  לא  האמיתיים  מניעיו 
למציאות ביטחונית טובה יותר לטווח הארוך".

הצהרה זו גרמה למורת-רוח רבה בקרב המתיישבים וחברי הכנסת של 
הליכוד, שהדבר ָנַגד את מצעו המפורש. 
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המתיישבים התנגדו פאסיבית בלבד, החיילים והחיילות שאומנו היטב 
והפינוי עבר במהירות ובקלות, מבחינת צה"ל. כשאנשים טובים ומסורים 
דור  בזיעת אפם, במהלך שנות  נושלו מכל מה שהשיגו  ולעם  למדינה 

ונותרו ללא דבר.

תשע  היום,  עד  בהם  שוהים  עדיין  שרבים  זמניים,  מגורים  להם  הוכנו 
שנים אחרי הפינוי. פה ושם יש כבר התיישבות קבע, אך זו מועטה ולא 

כוללת את כולם.

אלא  ביטחונית,  מבחינה  דבר  השיגה  לא  שההתנתקות  לציין  למותר 
להיפך. הרצועה נשלטת על ידי החמאס וגרורותיו, והפכה למחסן נשק 

ענק שזורם כל הזמן ממדינות ערב ומופנה כולו נגד מדינת ישראל.

רבים מראשי מבצעיה ובראשם ראש הממשלה שילמו מחיר כבד על כך, 
כל אחד בתחומו. 

טו באב – חג טבע עממי בימי בית שני. 

טו באב מתייחד באירועים אלה:

הוא נחשב ליום שבו החמה מגיעה לשיא כוחה, מכאן ועד ל-טו בשבט   •
הולך כוחה ופוחת ויחד עמה נחלשים גם העצים. על כן הפסיקו ב-טו 
באב לכרות עצים למערכה שעל המזבח, והוא נקרא "יום תבר מגל" 
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)יום שבירת הגרזן(. באותו יום ניתנה הזדמנות אחרונה להעלות עצים 
זו  זכות  מסרו  הם  ַזּתּוא  בני  של  תורם  זה  שהיה  ואף  למקדש,  אלו 
לכל העם ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" 

)מגילת תענית, ה(. 

הסתיימו  כלומר  ד(,  תענית  )ירושלמי,  מדבר"  מתי  בו  ֶׁשָּכלּו  "יום   •
ארבעים השנה שנגזרו על דור יוצאי מצרים למות במדבר )במדבר 

יד, כז-לה(.

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

יום שהותר לשבט בנימין לבוא בקשרי נישואין עם שאר השבטים,   •
טו- כא,  )שופטים  בגבעה  פילגש  בעקבות מלחמת  לאחר שהוחרם 

כד(.

יום שהרשו הרומאים לקבור את הרוגי ביתר, לאחר שהרומאים אסרו   •
 135( ביתר  האחרון,  במבצרם  שנפלו  כוכבא,  בר  חיילי  את  לקבור 
)סיום  והמיטיב"  "הטוב  ברכת  גם  נתקנה  זה  מאורע  לזכר  לסה"נ(. 
 – ו"מיטיב"  – שלא הסריחו,  הברכה הרביעית בברכת המזון(, "הטוב" 

שהובאו לקבורה )ברכות מח, ע"ב(.

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל  

יט באב תרצ"ד )1934( – ראשית ההעפלה המאורגנת בדרך הים. 

החלה  מפולין  עולים   350 שהביאה  החלוץ  תנועת  של  וילוס  האוניה 
בהורדתם בחוף כפר ויתקין בעזרת "ההגנה".

האוניה וילוס
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כו באב תש"ד )1944( – הוקמה בית קשת למרגלות הר תבור.

היישוב הראשון  וזהו  לוחמי פלמ"ח  ידי  1944 על  הקיבוץ הוקם בשנת 
בעת  הצטרפו  המקימים  אל  פלמ"ח.  אנשי  ידי  על  שהוקם  בישראל 
ובוגרי בית הספר החקלאי כדורי. שמו  בוגרי המחנות העולים  ההקמה 
הקיבוץ  מקימי  של  יכולתם  את  מסמל  קשת(  הנשק  )כלי  היישוב  של 

לעמוד מול אוייביהם.

1948 יצאה מבית קשת כיתה של שמונה סיירים בפיקודו  ב-16 במרס 
של עלי בן צבי )בנו של הנשיא לעתיד יצחק בן צבי( לסייר בגבעת שהב. 
בהגיעם למקום נפתחה עליהם אש תופת מכל הצדדים על ידי מארב 
מתוכנן של בני שבט ערב א-זביח. רק ניצול אחד הצליח להימלט ולהגיע 
לשער הקיבוץ ושם התמוטט. בשנת 1952, עם מינויו של יצחק בן צבי 
לנשיא המדינה, פורק צריף המגורים שבו התגורר עם משפחתו ברחביה 
במשך 26 שנה, והועבר לקיבוץ בית קשת, לשמש בית תרבות לזכר בנו 
2008 שופץ הצריף ביוזמת המועצה לשימור אתרי מורשת  עלי. בשנת 

בישראל.

מקיפה  הקיבוץ  את  רגע.  קול  רדיו  של  התחנה  ממוקמת  קשת  בבית 
שמורת אלוני בית קשת. וליד הקיבוץ נמצא השער המזרחי של דרך נוף 

יער בית קשת, החֹוֶצה את השמורה.

)חנות תגרים( שנבנה כאחד החאנים  מול הכניסה שריד של חאן תג'ר 
בדרך הדואר לדמשק.
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בדרך האתרים מס’ 58
  חידון תמוז-אב תשע”ד
ד”ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 7 שאלות יזכה בפרס.

ידיעה  ומתוך  השנייה,  העולם  מלחמת  של  בעיצומה  בלק  בהפטרת  אנו   .1
האחזות  רק  וכי  רחוק,  הלא  בעתיד  תבותר  ארצנו  כי  והולכת  המתבהרת 
בקרקע תקבע את גבולות היישוב היהודי, עולה קבוצה קטנה, בת שישה 
אנשים, למקום הזה, רחוק רחוק מכל, ואפילו מבת קול. הם מנסים את כל 
כוחם הפיסי והשכלי כדי ללמוד להוציא לחם מן הארץ הזעופה הזו. השם 

שניתן למקום מצוי בהפטרתנו.

פנחס עשה מעשה – ובדומה לו עשה אליהו. אנו בנעליו של אליהו, המקבל   .2
הוראות להמשך דרכו. שם נתקלים אנו בשם של יישוב שהתנועה הציונית 
הדתית הקימה עם תום מלחמת ששת הימים. ועוד שם ממתין לנו דרומה 

משם ובסמוך לעיר התמרים.

אנו בצל החורבן, בהפטרת מסעי. הכהן הנושא על לבו את התפקיד כפוי   .3
כי דבקותו בעשייה טכנית, נשמע מוכר?  לומר לעם קשה העורף,  הטובה 
ובמערת פריצים הם לא תעודת ביטוח. בימינו שלנו, בסמוך ליישוב שהפך 

לעיר, קם מושב המהפך תיאור המופיע בדברי הנביא.

ימים  לאורך  דבריו  ראויים  ואכן  מסעי.  בהפטרת  גם  קשור  החורבן  נביא   .4
בידי  שיושב  שלם  לאיזור  קשורה  לענייננו  המפתח  מילת  הפעם  ושנים! 
ליישוב  וסמוכה  ישראל",  אגודת  "פועלי  הייתה  שקרויה  בתנועה  חברים 

שהוקם במתי מעט, שסיסמתם הייתה "בית יעקב – לכו ונלכה!".
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ויסעו ממסעי ויחנו ב"דברים". אנו בליבן של ביצות שהצליחו להביס אפילו   .5
יישוב.  למקום  להופכה  באמונתם,  והן  בעמלם  הן  שניסו,  גרמנים-נוצרים 
הצעיר",  "השומר  תנועת  של  דגלה  נושאי  ומפולין  מצ'כוסלובקיה  יהודים 

בוססו בביצות ויכלו להן. כן, אנו בסמוך לעיר העמק.

שבת "נחמו". האב הרחום שב אל המייחלים לחסד. מגיעה לעם יגיעי כוח   .6
מילת תקווה ועידוד. אכן כן, יש לנו מבשרת ציון, וגם מבשרת ירושלים יש. 
אבל בדרך לבשורות הללו, בעליייה, הסמלית וגם הממשית, היו מחסומים 
גם בעל משמעות פגומה.  במלחמת התקומה. אחד מהם נשא שם, שהוא 
עם תום המלחמה הוקם באותו אתר מושב, שהיום הוא מבוסס ובעל בית 

הארחה ושמו מבטיח צמיחה.

הפטרת עקב מכריזה ומעידה ברמה על מנהיגו של עולם ועל מונהגיו. בחבל   .7
בנימין, ביוזמת "אמנה" הוקם היישוב ששם נוסף שלו – מתוך לחיך. ושמו 

האחר מעיד על עוצמת מקימיו.

על  הארץ. ההפטרה מספרת  לב  אל  ומובילתנו  בידינו  אוחזת  ראה  פרשת   .8
יישובים.  לנו שלושה  ובניין. חומרי הבנייה, בחלק משמם, מזכירים  שיקום 
התייגע  כוחו,  את  שנה  כמאה  לפני  שניסה  חדרה,  לנחל  בסמוך  הראשון, 
יזרעאל, שאדמתו  והתייבש. השני, ששורשו הלשוני שייך לענייננו, בעמק 
גילתה את סוד יפי-עברה בעזרת עתיקותיה. והשלישי, כבן 70 שנה, שנצמד 
)והכהן( הגדול, ששינן לכל שומעיו עד  ודיבק עצמו למאור  לדרום ארצנו 

כמה חשובה תקשורת נקייה ביחסי אנוש.

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
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 54

הר טוב - ערטוף בערבית  - הייתה מושבה בגבול השפלה והרי ירושלים,   .1
צפונית ובסמוך לבית שמש של ימינו אשר פונתה במלחמת העצמאות. 
התושבים  התיישבו  שפונתה  לאחר  בולגריה.  יהודי  במקום  התיישבו 

בקיבוץ נחם.

שייך  והוא  אופקים  לעיר  ממערב  הנגב  בצפון  מושב  הוא   - פטיש   .2
כשם  ושמו   ,1950 במרס  ב-3  הוקם  המושב  מרחבים.  אזורית  למועצה 
"חורבת פטיש" שמיקומה הוא ליד אופקים. תחילה הובאו למקום עולים 
נפל  ניסיונות  כמה  לאחר  מהמשאיות.  לרדת  סירבו  אלו  אך  ממצרים, 
ידי  על  השנה  באותה  מאי  בחודש  היישוב  אוכלס  המקום,  את  ליישב 
 1955 במרס   24 בתאריך  במקום.  נאחזו  אשר  כורדיסטן  מחבל  עולים 
נערכה  שבמושב  בשעה  פטיש  למושב  עזה  מרצועת  מחבלים  חדרו 
חתונה בבית משפחת קלימי, והטילו שני רימוני יד לקהל החוגג. בהתקפה 
נהרגה מדריכה חקלאית, ורדה פרידמן מכפר ויתקין, ונפצעו 19 אחרים. 
הישראלית-מצרית  הנשק  שביתת  ועדת  התכנסה  במרס   27 בתאריך 
לישיבת חירום כדי לדון בהתקפה. מושב פטיש המשיך לסבול מחדירות 
מסתננים לאורך שנות ה-50. כיום, מתפרנסים חלק גדול מתושבי פטיש 

מגידול בקר לחלב.

דרומית  יששכר,  שבט  בנחלת  במקרא,  המוזכר  קטן  כפר  הוא   - שּוֵנם   .3
סולם  הערבי  הכפר  מזוהה  כיום  הגלבוע:  להר  וצפונית  יזרעאל  לעמק 
השומרון  של  צפונית-מערבית  שלוחה  הוא  הכרמל  הר  עפולה.  שליד 
המשתרעת עד למפרץ חיפה ומתנשאת לגובה מרבי של 546 מטר מעל 
פני הים )"רום כרמל" ליד עוספיא(. שלושה אזורים לכרמל: רכס אמיר - 
רכס הרים בדרום מזרח הכרמל, רמות מנשה במרכז ורכס הכרמל בצפון-
מערב - משולש הנתחם על ידי עמק יזרעאל ממזרח ומצפון, מישור חוף 
הכרמל במערב ורמות מנשה בדרום. יש המשערים כי מקור השם הוא 
מהצירוף "כרם-אל" - כרמו של האל, מכיוון שהיה עשיר בכרמים ועצי 

פרי.

ִּגלגל - הוא התנחלות וקיבוץ בבקעת הירדן, כ-16 ק"מ צפונית ליריחו.   
של  שמו  הירדן.  ערבות  אזורית  ולמועצה  הקיבוצית  לתנועה  שייכות 
חנו  בו  הראשון  המקום  גלגל,  המקראי  האתר  שם  על  לו  ניתן  היישוב 
בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל )יהושע ד, יט( שמקומה מזוהה בתל 
ג'לג'ול הממוקמת כ-2 ק"מ מדרום מזרח ליריחו. גלגל הוקמה בח' בשבט 
באייר  בט"ו  ואוזרחה  גלגל,  נח"ל  כהיאחזות   )1970 בינואר   15( התש"ל 

התשל"ג )17 במאי 1973( בידי תנועת הקיבוץ המאוחד.
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בעל שלישה - ככפר ת'ולת - )שם קדום: בעל שלישה( - הוא כפר במערב   
השומרון, בנפת קלקיליה. הכפר נמצא בכביש 446, מדרום לעיירה עזון 
 3,921 הכפר  אוכלוסיית  מנתה   2007 לשנת  נכון  קנה.  לנחל  וצפונית 

תושבים.

רמות מנשה - אלישע - ויישבע המלך, ויאמר: חי ה', אשר פדה את-נפשי   .4
מכל-צרה.

פדויים - הוא מושב דתי, הממוקם בצפון הנגב ליד העיר אופקים והוא   
1950 ושמו לקוח  חלק ממועצה אזורית מרחבים. היישוב הוקם בשנת 

מפסוק בספר ישעיהו. המושב הוקם על ידי עולים מתימן בשנת 1950.

פדיה - הוא מושב באזור השפלה, השייך למועצה האזורית גזר ונמצא   
ליד המועצה המקומית מזכרת בתיה. המושב משתייך לתנועת המושבים, 
והוא מושב חקלאי בעל חלקות אדמה גדולות. היישוב הוקם בשנת 1951 
על ידי עולים מעיראק. שמו נלקח מספר מלכים ב, שם הוא מופיע כשם 

פרטי.

יישוב קהילתי השוכן בהרי השומרון  - היא התנחלות במתכונת  פדואל   
אזורית שומרון שבמערב השומרון. פדואל  מוניציפלית למועצה  ושייך 
גרעין מבני  ידי  על  ולדן,  רחל  1984 בתכנון האדריכלית  הוקמה בשנת 
ישיבת ההסדר באלון שבות. שם היישוב ניתן לו על שם נשיא מטה שבט 
נפתלי ְּפַדְהֵאל בן עמיהוד )המוזכר בספר במדבר לד, כח(. הסיבה לשמו 
של היישוב היא על שם הפסוק "ופדויי ה' ישובון..." - פדויי אל - פדואל.

גבעת שאול - לפי אחת הדעות נקראת על שם תל אל פול גבעת שאול   .5
הנקראים  בארץ  רחובות  שאול.  מגבעת  בה  לצפות  שניתן  המקראית 
שאול המלך קשת יהונתן - בית ספר שאמנם נקרא על שם יהונתן וודאק 
כיפור אבל אין ספק שנקרא כך כפי שאמר דוד  יום  שנהרג במלחמת 

בקינתו על יהונתן.

ציונות  וחובב  תייר  עיתונאי,  דיפלומט,  סופר,  היה   - אוליפנט  לורנס   .6
באימפריה  ביקורו  בעקבות  הציונית  בפעילותו  החל  אוליפנט  בריטי. 
העות'מאנית. את רשמיו והמלצותיו מהביקור תיאר בספרו "ארץ גלעד" 
שיצא לאור בשנת 1880. בספרו זה הציע בין היתר לסלול מסילת ברזל 
מחיפה, דרך טבריה ועמק החולה ועד דמשק, ושתתפצל ותפנה דרומה 
לאורך בקעת הירדן עד לעיר עקבה. משם ראה אוליפנט בחזונו המשך 
של המסילה עד תעלת סואץ. בביקורו הנוסף בארץ ישראל בשנת 1883 
שינה אוליפנט את הצעתו ודבק בתוואי שבו עברה לבסוף מסילת רכבת 
העמק. כדי לשכנע את הסולטאן להקים סדרה של קולוניות על בסיס 
האימפריה  של  הרעועות  התשתיות  את  לחזק  כדי  מניות  חברות  של 
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המזרחי,  הירדן  בעבר  ניסויית,  מושבה  אוליפנט  הציע  העות'מאנית, 
ומשיקולים שונים הציע ליישב בה יהודים. תוואי מסילת הברזל שהוצע 
את  ששכנע  אחרי  הקולוניה.  של  מיקומה  את  לחזק  השאר  בין  נועד 
להציג  מנת  על  אל-חמיד  עבד  לסולטאן  נסע  הבריטיים,  השלטונות 

בפניו את התוכניות, אולם הסולטאן לא השתכנע.

- הוא מושב בבקעת בית שאן השייך למועצה אזורית עמק  יוסף  בית   7
נעזב  אך  ומגדל  חומה  כיישוב   1937 בשנת  הוקם  המושב  המעיינות. 
במהלך מלחמת העצמאות לאחר שנפגע קשות על ידי הצבאות הירדני 
והעיראקי אשר פלשו לתחומי המדינה היהודית המיועדת על פי תוכנית 
החלוקה. המושב הוקם מחדש ב-1951 על ידי עולים מכורדיסטן ועיראק. 

הוא קיבל את שמו על שם יוסף אהרונוביץ', איש תנועת העבודה.

לעיר  מזרחית  החולה,  עמק  בצפון  הגליל  באצבע  קיבוץ  הוא   - עמיר   .8
קריית שמונה. הוא שייך לתנועת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר שהיא 
מועצה  של  השיפוט  בתחום  ונמצא  הקיבוצית  מהתנועה  חלק  כיום 
1939, האחרון  29 באוקטובר  אזורית הגליל העליון. היישוב הוקם ביום 
במתכונת יישובי חומה ומגדל על ידי עולים מפולין וליטא, על אדמות 
שנקנו מהכפר הערבי ח'יאם אל-וליד )כיום קיבוץ להבות הבשן(. בגלל 
כתוצאה  משטפונות  חורף  כל  היישוב  סבל  בעייתי  טופוגרפי  מיקום 
מהגשמים ומזרימת הנחלים היורדים מן הגולן, ולכן הועבר בשנת 1942 
למיקומו הנוכחי על אדמות שנקנו מהכפר הערבי א-דוארה, על גדת נהר 

הירדן.

אזורית  למועצה  ומשתייך  לנתניה  מדרום  הנמצא  מושב  הוא   - אודים   .9
לאחר  בארץ  שהוקם  הראשון  היהודי  היישוב  הוא  המושב  השרון.  חוף 
קום המדינה. המושב הוקם באוגוסט 1948 על ידי ניצולי השואה, בסיוע 
חברת רסקו. שם היישוב נסמך על ספר זכריה )ג, ב(: "אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש" 

כסמל לניצולי השואה.

  

שמות הזוכים בדרך האתרים 54

יוחאי חלפון - נתניה

אשר חדד - לוד

אריה סלומון - אפרת.
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חומר עיוני למדריכה

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה ַיְחָּדו" 1. "ְירּוָׁשלִַ
ד"ר אברהם גוטליב

מידי יום ביומו ובמיוחד בימי בין המצרים, אנו נזכרים בירושלים של פעם לפני 
אנו מלאים  ולתפארת.  לכבוד  ובקדושתה  במיטבה  הייתה  היא  החורבן, כאשר 
כמיהה עזה וגעגועים רבים לעתיד של בנייה ושיגשוג והחזרת עטרה של העיר 
והמטרה, שהעיר  ע"ב(. התכלית  יומא דף סט,  )על-פי מסכת  ליושנה  ירושלים 
עולה  עינינו  לנגד  ּוברוחניות.  בגשמיות  שֵלמה  ולהיות  לחזור  תיזכה  ירושלים 

הפסוק:

ו. ּה ַיְחּדָ ָרה-ּלָ ֻחּבְ ִעיר, ׁשֶ נּוָיה - ּכְ ם ַהּבְ ַלִ    ְירּוׁשָ

ימי  של  הזוהר  בתקופת  היתה  הניצחית  ישראל  בירת  הקודש,  עיר  ירושלים 
אחדות  בה.  ומאוחדים  בה  חברים  ישראל  כל  כאשר  רק  בנויה,  עיר  המקדש: 
עם ישראל היא אפוא, תנאי קיומי-בסיסי לבניין ושיגשוג. הפסוק לקוח מתוך 
מזמור קכב בתהלים הנאמר ב'פסוקי דזמרה בשבת ויו"ט. מזמור, שבו דוד המלך 
העולים  של  המוחשית  שירתם  את  והקולחת,  הפיוטית  הזהב,  בלשונו  מתאר 
לרגל העושים הכנותיהם לעלייה לירושלים, והמברכים את העיר ירושלים ואת 

תושביה במחשבתם ובגעגועיהם:

ביאור המזמור: שיר המעלות לדוד- שיר שחיברו דוד המלך, נעים זמירות ישראל  
שנלך  חבַרי  לי  אומרים  כאשר  שמחתי  המקדש.  בית  מדרגות  על  לאומרו  ויש 
 . ירושלים  העיר  בשערייך  רגלינו  היו  ניצבות  הרגל.  בתקופת  ה'  מקדש   לבית 
לירושלים שלוש תכונות אופייניות וייחודיות:  א. ירושלים הבנויה שהכל ישראל 
ב. עיר שאליה עלו שבטי ישראל שהם שבטי ה', מקום  חברים ומאוחדים בה. 
היה  בירושלים  שם  כי  ג.  ה'.  לשם  בה  להודות  כדי  ישראל  לעם  ההתכנסות 
הסנהדרין שבו היו כסאות הסנהדרין לעשיית דין וגם כסאות מלכות בית דוד. 
בפרידתם, אומרים אנשי ירושלים לעולי הרגל: התפללו על שלום ירושלים ויהיו 
בשלווה אלה האוהבים אותך. ועונים עולי הרגל: יהי שלום בחומותייך ושלווה 

מתוך ביטחון ושקט תשרור בתוך ארמונותייך – היכלייך.

הוא  בכלל  ובחיים  בפרט  זה  במזמור  המלך  דוד  שמדגיש  המרכזי   המוטיב 
החיבור – ההתחברות, הביחד- אחדות עם ישראל כ'כלל ישראל'.

קיימת  בנויה,  היא  ירושלים,  בעיר  ישראל  בעם  אחדות  קיימת  כאשר  רק 
והרס.   חורבן  אובדן,  סופו חלילה  חוסר אחדות מבית,  זאת,  לעומת  ומשגשגת. 
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בגמרא בתלמוד הירושלמי במסכת חגיגה )פרק ג, הלכה ו( ובמסכת בבא קמא 
זה  את  זה  המשלימים  מעניינים  ביאורים  שני  מוצאים  אנו  ז(,  הלכה  ז,  )פרק 

לביטוי המדהים: "ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה ַיְחָּדו". 

)אמורא  לוי  בן  יהושע  רבי  בשם  נאמר  ו(,  הלכה  ג,  )פרק  חגיגה  בירושלמי 
ארצישראלי בדור הראשון לאמוראים, ראשית המאה השלישית לספירה(:

"עיר שחוברה לה יחדיו" - עיר שהיא עושה )את(כל ישראל חברים. מעתה אפילו בשאר 
ימות השנה? אמר רבי זעירה )רבי זירא בתלמוד הבבלי, עלה מבבל, והיה לאחד מגדולי 
ובלבד  לספירה(  והרביעית  השלישית  במאות  לאמוראים,  השלישי  בדור  ישראל  ארץ 

בשעה ששם עלו שבטים.

פרשן הירושלמי ה'פני משה', רבי משה מרגלית )ליטא, המאה ה-18(, מפרש את 
המשמעות הייחודית של המילה 'חברים' כמושג רעיוני באותה תקופה:

...בשעת הרגל - נאמנין על הכל...

וכך מבאר גם פרשן הירושלמי 'קורבן העדה', הרב דוד בן נפתלי הירש פרנקל 
)רבה של קהילת ברלין באמצע המאה ה-18(:

שיהיו נאמנין על הטומאות ועל הטהרות.

על  בהקפדה  אמינות  של  דרגה  היא  החברּות,  מלבד  'חברים'  המילה  הוראת 
טהרות ותרומה. הם אמינים בהקפדתם בקודשים וגם בחברותם האנושית.

בירושלמי בבא קמא )פרק ז, הלכה ז(, מודגש הצד החברתי-היהודי:

"עיר שחוברה לה יחדיו" - עיר שמחברת )את( ישראל זה לזה.

מבאר ה'פני משה':

"עיר שמחברת ישראל זה לזה" – כשעולים לתוכה )לרגל(, נעשים הכל כחבירים וכולן שוין 
זה לזה ולפיכך נאמנין על הטהרות.

העיר ירושלים ניחונה בכוח מאגי קסום ומדהים של יכולת להביא לחיבור חברתי 
וריגשי בין הבריות של עם ישראל כעם יחיד, מאוחד ומיוחד. עם נפלא, מוסרי 
וערכי, שבין נתיניו שוררת ערבות הדדית של פירגון-פנימי ואכפתיות מתוך הלב, 
שהוא מקור הרגש והמצפּון היהודי האמיתי. החיבור הישראלי הוא זה לזה, האחד 
למען לשני, עוזר ומסייע בעת הצורך מן ההיבט הקהילתי במישור הפרטי - מן 
המיקרו אל המאקרו- מן הפרט אל הכלל. חיבור של אנשים השונים באופיים אך 
זהים בזהותם: כולנו זכינו להיות יהודים במלוא מובן המילה לאשורה המדוייק. 
בני ישראל בניו של מקום, של ה' יתברך בורא העולם ומנהיגו המצוי בכל מקום. 
נאמנים על הטהרות  להיות  אנו שואפים  זאת,  והולמת  ראויה  מכאן, מחבירות 

באופן מעשי וגם במישור הרוחני -אמוני, באהבה ואמונה.
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בין  בימי  במיוחד  והטהורה  הזכה  תפילתנו 
המצרים ותשעה באב, שניזכה אי"ה במהרה 
בימינו לבניין ירושלים אמיתי גשמי ובמיוחד 
רוחני. זאת,  בהתחברות אמיתית לבבית בין 
הבריות מתוך 'אחדות עם ישראל' בירושלים 
מחובר  יהיה  ישראל  שעם  לו.  ומחוצה 
חברים  יהיו  כולם  כאשר  לזה,  זה  ריגשית 
כנים  אמיתיים,  חברים  ממש.  אבל  טובים 
דרך  טובות,  מידות  בעלי  חברים,  לב.  וישרי 
התנהגות  שהתנהגותם  שמים  ויראת  ארץ 
והם מהווים דוגמה  מוסרית-ערכית למופת 
ומבוקש  נדרש  איכותי  מודל  של  אישית 

לחיקוי ויישום מעשי לסובבים אותם.
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2. טו באב

טובים  ימים  היו  לא  בן-גמליאל,  שמעון  רבן  "אמר  מצינו:  תענית  במסכת 
יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן  הכיפורים,  וכיום  באב  כחמישה-עשר  לישראל 
יוצאות  ירושלים  ובנות  לו,  שאין  מי  את  לבייש  שלא  שאולים  לבן  בבגדי 
ומחוללות בכרמים ומי שאין לו אישה נפנה לשם. ומה היו אומרות? - מיוחסות 
היו אומרות: בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניים בנוי - 
תן עיניים במשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. יפיפיות שבהן היו אומרות 
- תנו עיניים ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מכוערות שבהן היו אומרות - קחו 
יום  הוא  באב  חמישה-עשר  בזהובים."  שתעטרנו  ובלבד  שמים  לשם  מקחכם 
שנוהגים בו מקצת יום טוב ויום של שמחה, וכנראה בכך המשיכו את המסורת 
שהייתה קיימת בתקופת השופטים לחוג את חג המחולות בשילה. לכאורה עניין 
חטיפת הנשים מאוד תמוה, ואכן נשאלה השאלה - האם היה המנהג הזה טוב 
בעיני חכמים שיחטפו איש את אשתו? ודומה חלילה - כאילו היו בנות ישראל 
ישנה גרסה הסוברת שכל מי שידו מגעת להשיא בתו לא היה  הפקר! על כך 
שולח אותה לשם, אם הייתה קטנה ממילא לא תהא תועלת בחטיפתה שכן היא 
אינה מקודשת בלי דעת אביה, ואם יתיר לה לצאת, יזהיר אותה באלפי אזהרות 
שלא להתקדש אלא לבחור המתאים וההגון לה. אלא המנהג היה מיועד עבור 
אותן בנות שיד אביהן אינה משגת להשיאן, וכדי שחלילה לא תשבנה בביתן עד 
שילבין שער ראשן קבעו את המנהג. מכאן נבין מדוע זוגות רבים רוצים להינשא 

דווקא ביום זה - טו באב - כי זה יום של שידוכים.



24

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

 

בתרגום איכה מכונה החג בשם חג הבתולות - טו באב הוא ארבעים יום עד 
יום  ה-40  הם  שאלה  אומרים  ויש   - באלול  ב-כה  שחל  העולם  בריאת  תחילת 

שבהם מכריזים למעלה על פלוני לפלונית.

מנדל  רבי  בשם  מובאת  וזיווג  שידוך  למעוכבי  המקובלות  הסגולות  אחת 
מרימינוב והיא שיש להדליק נר נשמה במשך 40 יום - כי "נר ה' נשמת אדם", 
לקרוא  ויש  פלוני".  לבן  פלוני  "בת  לידתו  טרם  בשמים  שהוכרז  יום   40 כנגד 
פרק בתהילים, רצוי מתוך תהילים של החיד"א הערוך לפי אותיות הא"ב, פרק 

המתאים לשמו של האדם.

וטו באב שווה לאותיות י-ה - אותיות שם ה' הנמצאות במילים איש ואישה - 
איש ואישה - מכאן שיש לחפש את האיש או האישה ביום זה שכן זכו ששכינה 

ביניהם ושם ה' מצוי עמם.

בספרי המוסר כתוב שיום חמישה-עשר באב הוא תחילה וראש לימי הדין 
המתחילים מאלול - מכאן יש הנוהגים שאם אדם כותב איגרת לחברו מיום טו 

באב ואילך הוא מברך אותו בכתיבה וחתימה טובה.

בגימטריה  שווה  באב"  "חמישה-עשר  לכך:  רמז  אף  מצאו  הרמזים  ודורשי 
928, השווה גם ל"כתיבה וחתימה טובה" = 928.

ייתן ה' ונדע אך ורק שמחה בעמנו ובארצנו ובשורות טובות.

על פי אסתר וסרלאוף
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דינים

מדיני צומות החודשים תמוז-אב
לצום יז בתמוז ושאר הצומות )חוץ מ-ט באב ויום הכיפורים( זמנם מעלות   •

השחר עד צאת הכוכבים.

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

ימי בין המצרים - שלושת השבועות:  •
אין עורכים שמחות בימים אלו. א.  

נוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו פרט לשבת. ב.  

לכן:

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

תשעת הימים - מ-א באב עד ט באב.  •
נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין. א.  

נוהגים לא לכבס. ב.  

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

ערב תשעה באב  •
לאחר חצות יש הנוהגים לא ללמוד  תורה.

אין אוכלים שני תבשילים: בסעודה המפסקת.

ט באב - חמישה עינויים  •
1(  צום מערב עד ערב 2( אסור ברחיצה 3(  אסור בסיכה 4(  אסור בנעילת 

הסנדל 5( אסור בחיי אישות.

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

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

ממנהגי עדות ישראל בימי בין המצרים

בכל העדות אין מברכים "שהחיינו" למעט אם זו מצווה מזדמנת שבחלוף זמן 
קצר תעבור כגון ברית מילה, פדיון הבן או פרי חדש.

בעדות אחדות בליל ט באב מכריז השמש את מניין השנים שחלפו מהחורבן.

בקרב יהודי מרוקו וטוניס נוהגים למרוח את הידיים והרגליים בליל תשעה באב 
בשום מכיוון ששום מסמל אבל ובכי.

בקהילות רבות נהוג לא לקרוא את התורה על הבימה במקום הקבוע לקריאה. 
ואף נהגו להניח את ספר התורה על גבי איש כפוף, כדי לבטא את כובד הצרות 

שישראל כורעים תחתן.

מקורותאירועי היוםשם הצום
צום גדליה

ג תשרי
נהרג גדליהו בן אחיקם

הפסקת ריבונות יהודית בימי חורבן בית ראשון.
מלכים ב: כה: כב-כז

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

מלכים ב: כה: א-ב
ירמיהו נב: ד-ה

יחזקאל כד: א-ב

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

נשתברו הלוחות
ובוטל התמיד

והובקעה העיר
ושרף אפוסטומוס את התורה

והעמיד צלם בהיכל

מלכים ב: כה - ב-ד
ירמיהו נב: ד-ז
מסכת תענית

פרק ד
מסכת תענית כו

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

חרב בית המקדש הראשון על ידי הבבלים
חרב בית המקדש השני על ידי הרומאים

נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא
נחרשה ירושלים לאחר החורבן.

מלכים ב: כה: ח-י
דברי הימים ב: לו: יט-כ
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לוח המודעות מס’ 51 - תמוז - אב                  
שילה הרשושניםמאת: 

במאוזן - מימין לשמאל:
ארד  ובדיל,  נחושת  של  סגסוגת   )1
ישראלי,  ומחזאי  משורר   )6 בלעז 
 ,)14.8.1910( תר"ע  באב  ב-ט'  נולד 
חתן פרס ישראל לספרות )תשכ"ח(, 
והשיר  היונה"  "עיר  הספר  מחבר 
טורפת  חיה   )11 הכסף;  "מגש 
ומלחינה  פזמונאית   )12 ומסורבלת; 
ישראלית )יז בתמוז תר"ץ - ז בתמוז 
26 ביולי   -  1930 13 ביולי  תשס"ד,  
לזמר  ישראל  פרס  כלת   ,)2004
ומלחינת  מחברת    ,)1983( העברי 
עובר   )14 העשבים";  "שירת  השיר 
 )17 בבקשה;   )15 למקום;  ממקום 
 )18 פחמן;  של  מסוימת  תרכובת 
דמות   )19 האפורים;  התאים  מאגר 
של  עטו  פרי  ספר  מתוך  יוונית 
הסופר  ניקוס קאזאנצאקיס )1952( 
וסרט בבימויו של מייקל קקויאניס 
 ;)1964( שמה  את  הנושאים   ,)1964(
פרס  חתן  ישראלי,  מלחין   )21
בין  )תשס"ד(,  עברי  לזמר  ישראל 
הדייגים";  ו"שיר  "שיבולים"  לחניו: 
בית-הכנסת  נחנך  בה  השנה   )24
הפורטוגזי באמסטרדם ב-י בחודש 
סבו  לוי,  מבני  אחד   )25  ;)1675( אב 
פרשני  מגדולי   )27 רבנו;  משה  של 
באשכנז  נולד  והפוסקים,  התלמוד 
משחק   )28 )ר"ת(;  בספרד  וחי 
ורענן;  צעיר  צמח   )29 קלפים; 
זה  נהר  על   )32 שלילה;  מילת   )30
בגלות  שגלה  יחזקאל  הנביא  ניבא 
33( אחד משני  )יחזקאל א(;  יהויכין 

המרגלים שדיברו טוב על ארץ-ישראל, בניגוד לשאר המרגלים, וכתוצאה מכך נגזר בתשעה באב שלא 
יחידת צאן   )41 40( אילן;  39( בבקשה;  37( תו מוסיקלי;  ב(;  יג-יד, תענית כה  )במדבר  ייכנסו מיד לארץ 
צעירה; 42( סופר ישראלי, מחבר "אל מקום שהרוח הולך"; 44( לחיצה, הידוק; 47( הגוף הממונה במשרד 
החינוך על הפעלת המסגרת החינוכית של בתי-הספר המוגדרים "ממלכתיים דתיים" )ר"ת(; 48( מצב של 
50( בר- וישרות;  יונק ממשפחת הפריים, בעל קרניים ארוכות   )49 עכירות בעדשת העין, קטרקט בלעז 
פלוגתא, מתחרה; 51( מקצוע התעופה; 52( בכי, יללה; 53( בתאריך זה בתמוז על-פי המסורת משה רבנו 
ירד מהר סיני ושבר את לוחות הברית הראשונים )מסכת תענית כח:(; 55( טבור )שיר השירים ז(; 56( מלך 
לובש מדים אך מועסק  עובד צה"ל שאינו   )58 כה(;  ב  )מלכים  בית-המקדש הראשון  בבל שהחריב את 
בתפקיד של קצין )ר"ת(; 60( כינויו של ראש ישיבת וולוז'ין ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה התשע-
עשרה, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, נפטר בכח במנחם-אב ה'תרנ"ג )10 באוגוסט 1893(; 61( ראש-ממשלת 
ישראל ושר החוץ שלה בעבר )1965-1894(; 65( העברי הראשון; 69( הרב הראשי האשכנזי בעת מלחמת 
העצמאות )1959-1888(; 72( ספרו המפורסם של ר' ישעיה הלוי הורוויץ )1630-1558(, שנתן לו את כינויו.

במאונך - מלמעלה למטה:
1( ענף; 2( כינויו של רבי יעקב בן מאיר, מגדולי בעלי התוספות, נפטר בעיר טרויש ב-ד בתמוז ד'תתקל"א 
5( שר החינוך התרבות  4( אחת מלשונות התפילה )מדרש רבה דברים ב א(;  3( רכב צבאי )ר"ת(;   ;)1171(
והספורט לשעבר )1998-1936(; 6( אמורא מחותמי התלמוד הבבלי )427-352(; 7( אות באלפבית היווני; 8( 
מסייר; 9( חודש החורבן; 10( זז ממקום למקום; 13( המקום אליו העביר רבי יוחנן בן זכאי את המרכז התורני 
16( שר האוצר לשעבר בממשלת ישראל, נפטר ב-ח בתמוז  נו.-נו:(;  גיטין  לאחר חורבן בית שני )מסכת 
וטייסת בחיל-האוויר  19( לוחמת פלמ"ח  18( מסלול המשמש לתנועת הולכי-רגל בצד הכביש;  תשמ"ג; 
הישראלי, נהרגה במלחמת העצמאות בהתרסקות המטוס בו טסה ב-כז בתמוז תש"ח; 20( ראשי-תיבות 
ומתובלת  25( קציצה מוארכת  ניתנו במעמד הר סיני;    )23 22( תו מוסיקלי;  שנהוג לכותבם בראש דף; 
מבשר, המשופדת לאורכו של שיפוד ונצלית על האש; 26( אשפת-חיצים; 29( לא צלול, שיש בו אבק 31( 
נחש ארסי בעל קשקשים; 34( מרכז; 35( חוזה; 36( עוף-דורס; 38( גדול מקובלי צפת במאה השש-עשרה, 
נסתלק ב-ה' במנחם-אב ה'של"ב )ר"ת(; 41( מנהיג הלח"י וראש-ממשלת ישראל בעבר, נפטר ב-י בתמוז 
להכשרה  ניתן   )45 תשס"ו;  בתמוז  ב-כא  נפטר  העצמאות,  במלחמת  היהודי  הרובע  מפקד   )43 תשע"ב; 
למטרה מסוימת; 46( כלי-נגינה בעל שמונה מיתרים )תהילים ו(; 47( בלתי נשמע כמעט; 52( סגן הרמטכ"ל 
הנוכחי; 54( חיה טורפת; 57( זמר ישראלי; 59( הרס, השמדה, זה מה שקרה לשני בתי-המקדש; 62( הולם, 
מתאים; 63( ציבור אנשים; 64( שומם, יבש; 65( סופר בשפת יידיש, מחבר "מן המיצר" בתרגומו של אהרון 
אמיר, נפטר ביז בתמוז תשי"ז ;66( מים רבים; 67( קול הפרה; 68( מסלול; 69( האדון הנכבד )ר"ת(; 70( אויב; 

71( עירו של גלית הפלשתי )שמואל א יז(.
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פעולות

                 א.  לימי בין המצרים

1. סולמות וחבלים
מטרת הפעולה

הכרת המושגים הקשורים לימי בין המצרים.

המשחק מכיל:

 לוח משחק ענק או מגרש גדול )בערך 5X4 מטר(

 קוביה 50X50 ס"מ

 חניכים.

מהלך הפעולה

הכינו לוח משחק גדול וצבעוני )ניתן לצייר את הלוח בגירים על הרצפה  א. 
והחניכים עצמם ישמשו כחיילים(

הכינו כרטיסי שאלות לתשובות בהתאם ל"סולם או חבל". ב. 

חלקו את הקבוצות לחוליות של 4-3 חניכים. ג. 

הרב  הנקודות  מספר  שלה  חוליה   - הקוביה  את  יטיל  חוליה  מכל  נציג  ד. 
ביותר תתחיל.

כל חוליה תתקדם בתורה לפי המספר שמורה הקוביה. ה. 

עונה  הוא  אם  רק  בו  יעלה  סולם,  עולה  ממנה  למשבצת  שמגיע  חייל  ו. 
תשובה נכונה. אם אינו יודע את התשובה הוא עומד במקום.

חייל שמגיע לחבל יורד בו - אם לא ענה את התשובה הנכונה. אם הוא  ז. 
יודע את התשובה הוא נשאר במקום וממתין עד לתור הבא.

החוליה שהגיעה ראשונה לנקודת הסיום היא המנצחת. ח. 

החוליה חייבת לקבל מספר מדוייק בקוביה כדי להגיע לסיום. ט. 

שאלות לסולם )לדוגמה(

אמור פתגם המביע את האחריות שלנו לכלל עמנו. )כל ישראל ערבים זה לזה(  .1

השלם: אם __________ ירושלים __________ ימיני. )אשכחך, תשכח(  .2

מי בנה את בית המקדש הראשון? )שלמה המלך(  .3
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מהו הכותל המערבי? )שריד מהקיר החיצוני לבית המקדש השני(  .4

הידוע לך מאורע שאירע בהר המוריה בחיי אברהם? )עקידת יצחק(  .5

איזו דמות תנ"כית היה "אוהב שלום ורודף שלום?" )אהרון הכהן(  .6

השלם: שישו את __________ וגילו בה כל אוהביה )ירושלים(  .7

שמו של החכם שהעביר את מרכז התורה מירושלים ליבנה )רבן יוחנן בן זכאי(  .8

תנא ששמח בראותו שועל יוצא ממקום קודשי הקודשים. )רבי עקיבא(  .9

מתכון להחזרת ההשראת השכינה לישראל. )אהבת חינם(  .10

שאלות חבל

כיצד נקראת השבת שלפני תשעה באב? )שבת חזון(  .1

השלם: משנכנס __________ ממעטים בשמחה. )אב(  .2

מי כתב את מגילת איכה הנקראת בצום תשעה באב? )ירמיהו(  .3

ידוע לנו שחודש אב הוא חודש מוכן לצרות. איזה אירוע טרגי התרחש   .4
פעמיים באותו יום בחודש? )שני חורבנות, חורבן המקדש הראשון והשני(

אילו אירועים טרגיים נוספים אירעו בסביבות ט באב. )גירוש ספרד, ההתנתקות   .5
מגוש קטיף וצפון השומרון(

מהו הסמל של חודש אב. )אריה(  .6

תאר מנהג שאנו מקיימים לזכר החורבן. )בחתונה שמים אפר על מקום התפילין ושוברים   .7
כוס וכו'(

איזו בכייה של חינם גרמה לבכייה לדורות? )חטא המרגלים(  .8

ספר שקוראים בו בתשעה באב ובו מופיעים משירי ר' יהודה הלוי. )קינות(  .9
אורח ומארח שהביאו לחורבן. )קמצא ובר קמצא(  .10

הסיבות לחורבן בית המקדש הראשון )גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה(  .11

הסיבה לחורבן בית המקדש השני. )שנאת חינם(  .12
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סולמות וחבלים
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2. מגילת איכה
פסוק  יתן  שצירופם  כך  חברו,  אחרי  אחד  שלפניך  המלבנים  את  לחבר  יש 

מפורסם ממגילת איכה.

הערות: 

 מקף בין האותיות מורה שהן שייכות כל אחת למילה אחרת.

מם סופית מופיעה במלבנים כמם רגילה.  

)פתרון בסוף הגיליון(

ימו-מעללקינ

נונשו-רהיהה

דבריריבמרב

דפשמו-לנומ-ד

ימר-אקל
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3. א. "שאלו שלום ירושלים" )חידון תנ"כי(
מי שכנע את מי שלא לעזוב את ירושלים?  .1

ופנו  לירושלים  מחוץ  מקום  באותו  שונים  בזמנים  עמדו  אנשים  שני   .2
בדבריהם אל המלך והעם, ובשני המקרים היה הדבר בעת מצור על העיר. 

מיהם השניים?

מי בתנ"ך סירב להיכנס לירושלים, ומה היה נימוקו?  .3

מי ממלכי ירושלים סיפר לפני מותו, שנהג באכזריות רבה כלפי המלכים   .4
המנוצחים?

מי עזב את ירושלים מתוך נימוק הקשור בשיבתו לירושלים?  .5

איזה מלך היה נאלץ לנוס על נפשו לירושלים כדי להינצל מזעם ההמון   .6
שרצה להרגו?

היכן בתנ"ך נזכרים שומרי החומות התמידיים של ירושלים?  .7

מי עשה לעצמו תבליט של ירושלים, ולשם מה עשה זאת?  .8

כלכלי  רווח  שהפיקה  מכיוון  ירושלים,  של  לאידה  שמחה  עיר  איזו   .9
מחורבנה?

היכן מודגש בתנ"ך, כי בימי חג ומועד הייתה ירושלים מלאה צאן, אשר   .10
הובא כדי להקריבו על המזבח?
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כיצד מגדיר התנ"ך מבחינה טופוגרפית את ירושלים?  .11

איזה מאורע משמח הקשור בירושלים, אירע באחד לחודש אב?  .12

מתי יצאה הוראה לכל היהודים שבארץ-ישראל להיקבץ לירושלים, ומה   .13
היה העונש אשר הוצמד להוראה?

מי מראשי העיר ירושלים בימי בית ראשון, הוזכר בתנ"ך?  .14

על איזה מלך מודגש שהוא הומלך על ידי "יושבי ירושלים"?  .15

מי קיבל עונש ריתוק ואסור היה לו לעזוב את ירושלים?  .16

מי אמר למי, שאין להם חלק בירושלים?  .17

מי מפורסם בכך שבנה מגדלים בירושלים?  .18

היכן מסופר על שמחה גדולה שהייתה בירושלים, ואשר כמותה לא הייתה   .19
מאז ימי שלמה?

מי העיד על עצמו שהיה עשיר יותר מכל אלה שהיו לפניו בירושלים?  .20

את מי משווה התנ"ך ביופיה לירושלים?  .21

לכיוון  התפילה  בשעת  לפנות  נהגו  התנ"ך  בימי  שכבר  להוכיח,  התוכל   .22
ירושלים?

3. ב. צום ומספד
מי הפסיק לצום ולהתענות דווקא ברגע שנודע לו על האסון אשר ממנו   .1

כל כך חרד?

תועלת  מכך  להפיק  רצו  מסויימים  שאנשים  מכיוון  צום,  נקבע  מתי   .2
חומרית?

איזה מלך קבע צום לפני היציאה לקרב?  .3

מקרובי  היה  שלא  אדם  קבורת  לאחר  ימים  שבעת  שצמו  אלו  הם  מי   .4
משפחתם, ומדוע היה להם יחס מיוחד כלפי אדם זה?

מי מעיד על עצמו שגופו נחלש מרוב צום?  .5

)פתרונות בסוף הגיליון(
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4. קומיקס
החניכים יבחרו נושא או אירוע היסטורי שאירע בתקופת ימי בין המצרים וינסו 

לתאר אותו בצורת קומיקס.

עליהם לנסח טקסט מתאים ולאיירו בהתאם.

לצורך האיור ניתן להשתמש בקולאז'ים ולחברם לטקסט בהתאם לנוסח.

רעיונות לדוגמה:

 מעשה העגל ושבירת הלוחות )פרשת כי תשא(.

 פרשת המרגלים )פרשת שלח לך(.

 ירמיהו הנביא בבית האסורים.

 קמצא ובר-קמצא.

 רבן יוחנן בן זכאי לפני אספסיינוס.

 ליל תשעה באב בבית הכנסת.

 מעשה בשני אחים.

 גירוש גוש קטיף.

5. תחרות מושגים
מהלך התחרות

 נציג מכל קבוצה מקבל כתר שעליו כתוב מושג.

 החניך לא רואה ולא יודע מהו המושג.

 ניתן לו זמן קצוב כדי לשאול שאלות את קבוצתו שעונה לו רק בכן ולא.

 החניך שמגלה ראשון את המושג, מזכה את קבוצתו בנקודה.

 הקבוצה שקיבלה את מירב הנקודות היא המנצחת.

דוגמאות למושגים

 רבן יוחנן בן זכאי  תענית    ימי בין המצרים 

 בר קמצא  עבודת ה'    זכר לחורבן  

 ירושלים  שנאת חינם    תשעה באב  

 אהבת חינם  מגילת איכה  
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                 ב.  פעילות לקייטנה

1. ערכים
מובאים לפניכם מספר תרחישים שהאדם יכול להיקלע אליהם ומתחייב    

לקבל החלטה מיידית.

יש לתאר את הסיטואציה ולבקש מהחניכים להציע מספר אלטרנטיבות    
לפתרון מקסימלי. 

יש לחלק את החניכים לקבוצות שכל קבוצה תשחק במשחק תפקידים    
לאחד מהפתרונות.

לאחר משחק התפקידים יש להוסיף עוד פרטים ערכיים נוספים להגברת    
מורכבות האירוע - ושוב מנסים לקבל החלטה חדשה.

הערה: משחק התפקידים מאפשר לחניך להתבונן בצורה יותר עמוקה בבעיה 
את  ולהגזים  להעצים  ניתן  התוצאות.  את  טוב  יותר  ולשפוט  וערכית  מוסרית 

המשחק כדי שהחניך יתרשם יותר.

שואלים את החניכים אם הנתונים החדשים השפיעו על החלטתם?   

תרחישים לדוגמה

בקניות. א. 

איכות הסביבה - זריקת פסולת. ב. 

בדרך הביתה באוטובוס. ג. 

שהיא  הכלל  לרמת  הפרט  מרמת  שנדון  האירוע  את  להרחיב  ניתן  האם    
קבוצה חברתית )האם המעבר דורש היערכות או קבלת החלטות חדשות(.

א. בקניות

שקנתה  השמלה  את  לך  מראה  היא   - בקבוצה  ֲחֵבְרֶּתְך  אצל  ִּביַּקְרְּת    
ושואלת אם זה נראה ָלְך?

מה היית עונה אם לא נראה לך?   

למדריך/כה:

להגיד שלא נראה לך ואת לא אוהבת איך זה נראה. א( 

להגיד לה שנראה לך כדי שלא לפגוע ברגשותיה. ב( 

להציע לה שאולי תיראה יותר טוב בשמלה אחרת. ג( 
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אנשים  שתשאל   - דעתך  על  תסמוך  שלא  אבל  לך  נראה  שלא  להגיד  ד( 
אחרים.

האם התשובה שלך הייתה אחרת אם...

היא חברה טובה שלך. א( 

את ידעת שהיא תראה יותר טוב במשהו אחר. ב( 

את יודעת שאפשר להחזיר את הבגד לחנות. ג( 

את  אוהבת  מאוד  שהיא  יודעת  את  בעינייך  חן  מוצא  לא  שזה  אפילו  ד( 
השמלה הזאת.

יש לדון עם הקבוצה מתי מותר לסטות מהאמת?   

 למדריכה:

לפניכם דוגמה מהתורה על נטיה מהאמת למען השלום:

אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום

- הלך אהרן  זה  זה עם  בני אדם שעשו מריבה  כיצד? שני  רודף שלום 
וישב לו אצל אחד מהם, ואמר לו: בני ראה חברך מה הוא אומר. מטרף 
את לבו )מצטער( וקורע את בגדיו. ואמר אוי לי, היאך )איך( אשא עיני 
ואראה את חברי? בושתי הימנו )אני מתבייש ממנו( שאני הוא שסרחתי 
עליו )שפגעתי בו( והוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו - והולך אהרן 
ויושב אצל האחר ואומר לו: בני ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את לבו 
חברי?  את  ואראה  עיני  את  אשא  היאך  לי  אוי  ואומר:  בגדיו  את  וקורע 
שמסיר  עד  אצלו  יושב  והוא   - עליו  שסרחתי  הוא  שאני  הימנו,  בושתי 

קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גיפפו ונשקו זה לזה.

על פי אבות דרבי נתן

המוכרים לכם עוד מקרים שמותר לשנות מהאמת?

למדריכה:

אם אנו לא פוגעים באחר על ידי הסטייה מהאמת או מחסירים משהו מהאחר 
או כשאין לנו הנאה עצמית מהשקר. 
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דוגמאות מהתלמוד עד כמה מותר לשנות משום דרכי שלום

"גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו שבתחילה כתוב "ותצחק שרה... 
לאמור... ואדני זקן" )איך יוכל להוליד בנים("? ולבסוף כתוב: "ויאמר ה' אל אברהם 

- למה זה צחקה שרה לאמור האף אומנם אלד ואני זקנתי" )יבמות סה(.

ישנם מקרים אחרים בהם התירו החז"ל לשנות מן האמת.

לשנות  החכמים  נהגו  הדברים  שלושה  'באלו  שמואל:  אמר  יהודה  רב  "אמר 
בדבריהם )מן האמת(: במסכת ובפוריא ובאושפיזא'. מהו במסכת? בלימוד: אם 
אדם יודע פרק בלימוד, ויבוא מישהו לשאול אותו האם מיטיב הוא לדעת אותו 
הפרק, יאמר שאינו יודע, כי זוהי מידת ענווה )בבא מציעא כג, ע"ב ורש"י שם(. 
הכוונה היא כמובן אם יבוא מישהו לנסותו אם יודע אם לא; אך אם בא אדם 
אליו כדי לשאול מה הדין או כדי ללמוד ממנו, יאמר את האמת ולא ישנה ממנה. 
מהו בפוריא? בפורים. אמרו חכמינו שחייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע 
את ההבדל בין ארור המן וברוך מרדכי. אך השתייה היתירה אינה נאה, לכן התירו 
במידה  רק  שתוי  הוא  אם  או  כן,  הדבר  אין  אם  אף  שיכור  שהוא  לומר  לאדם 
קטנה מאוד, ועדיין יודע את ההבדל בין מרדכי והמן )חידושי המהרש"א לבבא 
וזה  חבירו,  בבית  באירוח: אם אדם התארח  ע"ב(. מהו באושפיזא?  כג,  מציעא 
קיבלו בסבר פנים יפות, כדי שלא ירבו לבקרו ויגרמו לבזבוז כספו, ועל ידי כך 
נמצא משלם רעה תחת טובה. והכוונה היא שלא ידבר בשבח בעל הבית באוזני 
כי  יאמר את האמת,  וישרים  טובים  באוזני אנשים  אך  הגונים,  אנשים שאינם 
)פירוש  נוהג  מצווה לשבח את בעל הבית על מידת הכנסת האורחים בה הוא 

רש"י לבבא מציעא כג, ע"ב(.

מתוך: "בין אדם לחבירו", אברהם שטאל

ב. שמירה על נקיון

אתה נמצא בגן ואתה רואה אדם זורק פסולת על הרצפה - מה היית עושה?

למדריכה:

הייתי מרים את הפסולת. א. 

מבקש מהאדם שזרק להרים את הפסולת. ב. 

הייתי עומד בצד. ג. 

הייתי מרים את הפסולת ונותן בחזרה לזורק. ד. 

האם תשובתך תשתנה אם:

היית מכיר את האדם שזרק את הפסולת. א.  

אם השטח באופן כללי לא נקי. ב. 

אם האדם הוא מלווה חבריו. ג. 

לפי כמות הפסולת שנזרקה. ד. 
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יש להציע תוכנית לשמירה על איכות הסביבה

מתייחסים  לא  אנשים  אולם  מלוכלכת,  באווירה  מתפקדים  לא  אדם  בני   
ברצינות לסביבתם - מה המעשה שלי יגרום...

אם כל אדם היה דואג לניקיון בסביבה שלו הדבר יכול להתרחב ולהשפיע    
על כלל האנושות ולהגשים את החזון של אל גור, סגן נשיא ארצות הברית 

שזכה לקבל פרס נובל עבור פעילותו.

ג. באוטובוס בדרך הבייתה

אתה יושב באוטובוס צפוף ומבחין באדם עם הרבה חבילות שמתקשה לעלות 
לאוטובוס - אם אתה קם לעזור לו יש אפשרות שתפסיד את מקומך - מה היית 

עושה?

למדריכה:

היית עוזר לו. א.  

היית מבקש מאדם שעומד ליד הדלת לעזור לו. ב. 

מתעלם מהמצב בידיעה שבוודאי מישהו אחר יעזור לו. ג. 

לא לעזור כיוון שזה לא אחריותך. ד.  

האם תשנה תשובתך אם...

יש נסיעה ארוכה ואתה עייף. א. 

ממילא אתה יורד בתחנה הבאה. ב. 

מוכר לך האדם. ג. 

האם מבחין בך נוסע באוטובוס. ד. 

האדם הוא איש, אישה, זקן, אדם נכה. ה. 

כדאי ְלַפֵּתַח דיון על אחריות - זה לא בעייתי.   
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2. חברי הסודי - גמד וענק

המשחק גמד וענק בא ללמד נתינה ודאגה לכלל.

תהליך הפעילות

מכינים שקית ומכניסים לתוכה פתקים עם שמות החניכים.   

מביאים לתשומת לבם של החניכים שזה נעים לקבל מתנה או ליהנות יחד    
עם השני ממשהו. 

נלמד מהי נתינה וכיצד לתת.   

יש להסביר )שלפעמים( מידת הנתינה יכולה גם כן לכלול דברים מופשטים    
כגון יכולת הושטת יד לחבר, עזרה בשיעורים, לשחק אתו במשחק.

החבר  יהיה  שהוא  חניך  של  שם  עם  פתק  השקית  מתוך  שולף  חניך  כל    
ייתן  הסודי )כמובן אין לגלות לאף אחד את מה שעלה בפתק( שלו הוא 

משלו במשך השבוע.

למסור  יש  השבוע  ובסוף  לחבר  לתת  מתאים  מה  לחשוב  החניכים  על    
למדריך את הבחירה.

בסיום הפעולה יש לדון עם החניכים על הרגשתם בדאגה לשני. מבקשים    
מהחניכים לחשוב על אנשים שלא מקבלים מתנות ויעריכו לקבל מתנה , 

כמו חולה המאושפז בבית החולים, זקן בבית אבות, עולה חדש ועוד.

יש לדרבן את החניכים להכין משהו עבורם.   
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

פרשיות חוקת, בלק, פנחס, מטות
הוראות:

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א(  
השאלות בפרשיות חוקת, בלק, פנחס, מטות.  

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 הפירוט הנמצא מתחת לטבלה ולקבל בפרשת מסעי 
בן-משפחתו  נקמת  את  הנוקם  מהקרובים  אחד  לקרוב-משפחה,  ביטוי 

שנרצח.        

פרשת חוקת
כ  )רש"י במדבר פרק  1( מדוע נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה?  א(  
פסוק א( "...לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת  ________  מכפרת"  2( 
כיצד מתה מרים?  )רש"י במדבר פרק כ פסוק א(  "אף היא  ב-________  

מתה"

פרק  )רש"י במדבר  מרים?   בזכות  לבני-ישראל ארבעים שנה  היה  1( מה  ב(  
להם   היה  שנה  ארבעים  שכל  מכאן  לעדה.  מים  היה  "ולא  ב(   פסוק  כ 
ה-________בזכות מרים"  2( מהו הטעם שבגינו קיבלה מרים זכות זאת?  
)עיקר שפתי חכמים סימן ת(  "שבזכות  ________  למשה אחיה על המים 

ולכך ניתן לה במדה שנתן הקב"ה מים לכל העדה בשבילה"

מדוע כינו בני-ישראל את המן:"לחם הקלקל"?  )רש"י במדבר פרק כא פסוק  ג(  
ה(  "בלחם הקלוקל. לפי שהמן נבלע באיברים קראהו קלוקל אמרו עתיד 

המן הזה  ________ במעינו כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא"

ומדוע?   הר-ההר  על  עלו  כשבני-ישראל  שנשארו  ההרים  שלושת  מהם  ד(  
סיני   הר  בהן  נשארו  ההר...שלשה  "הר  כב(   פסוק  כ  פרק  במדבר  )רש"י 
ל-________.  והר נבו לקבורת  ________.  והר ההר לקבורת  ________"

                                                                             

פרשת בלק                                              
מדוע שאל מואב את מדין מהיכן הכוח של משה רבנו? )רש"י במדבר פרק  א(  
כב פסוק ד(  "אל זקני מדין...כיון שראו את ישראל  ________ שלא כמנהג 
העולם...מנהיגם של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה מידתו אמרו להם 
אין כוחו אלא  ________ אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו"    
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מתי שורה רוח הקודש על בלעם הרשע ועל כל נביאי אומות העולם? )רש"י  ב(  
במדבר פרק כב פסוק ח(  "לינו פה הלילה. אין רוח הקודש שורה עליו אלא  

ב-________  וכן לכל נביאי עובדי כוכבים"  

במה היה כוחו של בלעם הרשע כפי שהעיד על עצמו? )רש"י במדבר פרק  ג(  
כג פסוק ח(  "לא זעם ה'. אני אין כוחי אלא שאני יודע לכוין השעה שהקב"ה  

________  בה"   

מה גרם לבלעם הרשע שלא לקלל את בני-ישראל?   )רש"י במדבר פרק  ד(  
רעה...שכן  עין  בהם  להכניס  ביקש  עיניו.  את  בלעם  "וישא   ) ב  פסוק  כד 
לשבטיו. ראה כל שבט ושבט שוכן  ________  ואינן מעורבין ראה שאין  
________ מכוונין זה כנגד זה שלא יציץ לתוך אוהל חבירו.  ותהי עליו רוח 

אלהים. עלה בלבו שלא יקללם" 

                                                                                                                                
פרשת פנחס

כיצד מפרש רש"י את הפסוק: "ונתתה מהודך עליו" כפי שציווה הקב"ה את  א(  
משה רבנו לעשות ליהושע בן-נון? )רש"י במדבר פרק כז פסוק כ(  "ונתתה 
מהודך עליו.  זה  ________ עור פנים. מהודך ולא כל הודך נמצינו למדין 

פני משה כ-________ פני יהושע  כ-________"     

מהו הדבר שעשה משה רבנו ליהושע בן-נון יותר ממה שנצטווה לעשות לו  ב(  
על-ידי הקב"ה?   )רש"י במדבר פרק כז פסוק כג ( "ויסמך את ידיו.  בעין יפה 
יותר ויותר ממה שנצטווה.  שהקב"ה אמר לו וסמכת את  ________  והוא 
עשה  ________  ידיו ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה"   

באיזה מצב יהיה על יהושע בן-נון להתיעץ עם אלעזר הכהן?  )רש"י במדבר  ג(  
פרק כז פסוק כא(  "ושאל לו.  כשיצטרך לצאת  ל-________. על פיו של 

אלעזר. וכל העדה סנהדרין"   

ליהושע  רבנו  משה  שהודיע  כפי  ישראל  פרנסי  שמקבלים  השכר  מהו  ד(   
בן-נון? )רש"י במדבר פרק כז פסוק כב( "ויקח את יהושע.  לקחו בדברים 

והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל  ________    ________"

פרשת מטות
מי הם ראשי המטות שאותם לימד תחילה משה רבנו? )רש"י במדבר פרק ל  א(  
פסוק ב( "ראשי המטות. חלק כבוד   ל- ________  ללמדם תחלה ואחר-

כך לכל בני-ישראל"

"...למד  ב(   פסוק  ל  פרק  במדבר  )רש"י  נדרים?  הפרת  לעשות  מוסמך  מי  ב(  
יחיד מומחה מפר בשלשה    אין  ואם  ביחיד   ________   נדרים  שהפרת 

"________

מהו הטעם לכך שלא ניתן להפר נדרים בפני שני הדיוטות?  )עיקר שפתי  ג(  
חכמים סימן ב(  "דגדול כוח המומחה מההדיוטות. ובשניים הדיוטות אי-

אפשר שאין בית-דין   ________  על כן צריך שלשה הדיוטות"
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שלהם?   המנהיגים  את  אוהבים  שבני-ישראל  בפרשה  למדים  אנו  מהיכן  ד(  
)רש"י במדבר פרק לא פסוק ה(  "וימסרו...ומששמעו שמיתת משה תלויה 

בנקמת   ________  לא רצו ללכת עד שנמסרו על  ________"

פרשת מסעי

פרשיות דברים, ואתחנן, עקב, ראה
הוראות:

בכל  בפסוקים  החסרות  המילים  השלמת  ידי  על  הפתרונות  את  מצא  א(  
השאלות בפרשיות דברים, ואתחנן, עקב.  

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(  
ראה  בפרשת  ולקבל  לטבלה  מתחת  הנמצא  הפרוט  לפי  למילים  בטבלה 

ביטוי לצד מערב.

פרשת דברים
1( מהו הרמז שבו מוזכרים בני-ישראל בדברים שהם הכעיסו את הקב"ה?  א( 
)רש"י דברים פרק א פסוק א( "אלה הדברים. לפי שהן דברי תוכחות ומנה 
כאן כל  ה-____  שהכעיסו לפני המקום"  2( מדוע הדברים שהכעיסו בני-

הניתמהשגתוטוידה

צנוריקהשמהחמומל

דמהלילנרהאהרותע

ילכשנחרכמבלראבו

קחוקלאיודשבבשנל

ימעומדדהיתנפישמ

מהסלכהמחניהיתיה

מיאישנומצעלופקב

מיחצונמהיחתפחהא

                                                         4 אותיות                     3 אותיות
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ישראל את הקב"ה מוזכרים ברמז? )רש"י דברים פרק א פסוק א( "...לפיכך סתם 
את הדברים והזכירן ברמז מפני  ____ של ישראל"      

לעצמם  שגרמו  הדבר  על  בני-ישראל  כלפי  רבנו  משה  של  טענתו  מהי  ב(  
בעקבות החטאים שלהם? )רש"י דברים פרק א פסוק ב(  "אחד עשר יום 
מחורב. אמר להם משה ראו מה שגרמתם אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש 
ברנע כדרך הר ____  ואף הוא מהלך י"א יום ואתם הלכתם אותו בשלשה 

ימים...ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר  ____  שנה"     

כיצד מפרש רש"י לפי מדרשי אגדה את הפסוק: "רב לכם שבת" בהר חורב  ג(  
לכם  "רב  ו(  פסוק  א  פרק  דברים  )רש"י  לעם-ישראל?  הקב"ה  כפי שאמר 
ישיבתכם בהר  ו-___  על  שבת...ויש מדרשי אגדה.  הרבה  ____  לכם  
הזה עשיתם משכן, מנורה וכלים, קיבלתם תורה מניתם לכם סנהדרין, שרי 

אלפים ושרי מאות"  

מהו הדבר שגרם לכל העמים לפחד ממשה רבנו?    )רש"י דברים פרק ב  ד(  
פסוק כה(  "תחת כל השמים. למד שעמדה  ____  למשה ביום מלחמת עוג 

)ספרים אחרים:סיחון( ונודע הדבר תחת כל השמים"    

פרשת ואתחנן                                              
מהי הסיבה שבגינה נגזר על משה רבנו לא להיכנס לארץ לפי פירוש )עיקר  א(  
שפתי חכמים סימן ס( בחומש דברים פרק ג פסוק כו? "רצה לומר  ____  

הצפון בעולם הבא  ____  משתכנס עתה לארץ"   

מהו הדבר שאם בני-ישראל יעשו אותו אזי הם יחשבו חכמים ונבונים לעיני  ב(  
העמים?  )עיקר שפתי חכמים סימן ת(  "השמירה הוא  ה-____   והעשייה 

הוא  ____  המצוות שכל שאינו לומד אינו עושה"         

ביקש  רבנו  משה  כאשר  לקב"ה  רבנו  משה  שאמר  המיוחד  הדבר  מהו   )1 ג(  
להיכנס לארץ-ישראל? )רש"י דברים פרק ג פסוק כג(  "...לאמר.  זה אחד 
משלושה מקומות שאמר משה לפני המקום איני  ____ עד שתודיעני אם 
תעשה שאלתי אם לאו"  2( מהם שני המקומות הנוספים שבהם פנה משה 
רבנו לקב"ה באותו הנוסח?  )עיקר שפתי חכמים סימן ד( "האחת הוא בסדר 
גבי  בפינחס  הוא  והשניה  מצרעתה  שתרפא    ____ בתפילת   בהעלותך 

יפקוד ה' אלהי הרוחות דביקש שיירש בניו אחריו את  ____"   

                                                                                                                               
פרשת עקב

על שם מי נקראת המצווה שמתחיל אותה אדם אחד ומסיים אותה אדם  א(  
שני? )רש"י דברים פרק ח פסוק א( "כל המצוה. כפשוטו. ומדרש אגדה אם 
התחלת במצוה גמור אותה שאינה נקראת המצוה אלא על שם  ה-____" 

דברים  )רש"י  בגלל חטא העגל?  להעניש הקב"ה את אהרן  רצה  כיצד   )1 ב(  
פרק ט פסוק כ( "ובאהרן התאנף ה'. לפי ששמע לכם.  להשמידו. זה כילוי 
____"  2( האם הועילה תפילתו של משה רבנו לקב"ה להסיר מעל אהרן 
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את העונש שהוא היה אמור לקבל?  )רש"י דברים פרק ט פסוק כ( "ואתפלל 
גם בעד אהרן.  והועילה תפילתי לכפר  ____  ומתו שניים ונשארו השניים"

כיצד אנו צריכים לעבוד את ה' באהבה לפי פירוש רש"י?    )רש"י דברים  ג(  
פרק יא פסוק יג(  "לאהבה את ה'. שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שאהיה  
____  בשביל שאקרא רב בשביל שאקבל  ____  אלא כל מה שתעשה 

עשה מאהבה וסוף הכבוד לבוא"

1( ממתי מוטל על האב ללמד את בנו תורה?  )רש"י דברים פרק יא פסוק  ד( 
יט(  "לדבר בם. משעה שהבן יודע  ____  למדהו.  "תורה צוה לנו משה"  2( 
מהו הכלל שעל-פיו רש"י טוען שמי שלא מלמד את בנו תורה הוא מקצר 
את ימיו של בנו? )רש"י דברים פרק יא פסוק כא(  "למען ירבו ימיכם וימי 
בניכם. אם עשיתם כן ירבו ואם לאו לא ירבו , שדברי תורה נדרשין מכלל  

____  הן ומכלל  ____  לאו"

פרשת ראה

                                              4 אותיות               4 אותיות        

נדובכתומוקמ

הלודגכחינמש

גמירמלשעקבע

דאובמאכשיני

וטששהוריויר

לוכשהמחרמממ

תברדומלרבדל

ונההצחמרתוי

מיעבראהרמוג



45

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

 

סיפור החודש

אבני נגף ואבני בניין / מאת: ש"ז כהנא בעיבוד: נחמה כהן

ארץ  הארץ  כל  הייתה  לפנים  ישראל.  בארץ  כן  לפני  היו  לא  אלה  אבנים 
זריעה ויבול.

אלא, כשחטאו בני ישראל, והוציאו את דיבת הארץ רעה ודיברו רעות גם 
איש באחיו – נתמלאה הארץ אבנים. כי מילה טובה כמוה בפנינה נאה. ומילה 
רעה הופכת לאבן קשה, אבן נגף. וכמה שדיברו בני ישראל רעות בארץ וזרעו 

שינאה בין איש לאחיו – כן רבו הסלעים באדמת המולדת.

וכמה שרבה אהבת אחים בין בני ישראל – הופכות אבני הנגף לאבני בניין.

ומעשה בזקן אחד מעולי תימן יחיא אלכפאר שמו, שבא עם אחיו העולים 
והקימו כפר בין צרעה לאשתאול.

ויחיא אלכפאר עמם.  יוצאים לשדה לסקל אבנים,  בני הכפר  היו  יום  יום 
והיה האיש עושה את עבודתו באהבה גדולה במרץ רב ובמסירות אין קץ. כל אבן 
שהיה מסקל – הייתה מביאה רווחה ללבו. היו חבריו משתוממים: אדם זה עובד 
בפרך ופניו מלאים אושר ושמחה. ויש גם שצחקו לו: "מה לך עובד כסוס ופרד?" 

והוא היה משיב: "עבודת הסיקול – מרפאה את הידיים וגם את הלב".

הייתה העבודה קשה מאוד. בימי הקיץ נטפה הזיעה מפני האנשים שנאבקו 
בסלעים, ובחורף רעדו מקור. כמה מבין העולים לא יכלו לעמוד בעבודה הקשה 
ועזבו את הכפר. אחרים באו במקומם – וגם הם הלכו. רק יחיא אלכפאר המשיך 

לצאת יום יום לשדות. לסקל אבנים, לעקור סלעים ופניו מלאות אור.

היו חבריו מביטים בו ומלגלגים: "חולה גדול הוא מרי יחיא. צריך הוא לעבוד 
הרבה הרבה עד שיתרפאו ידיו ולבו...".

יום אחד קשתה העבודה על חבריו של יחיא, והם קמו והתוועדו והחליטו 
לדרוש שיפחיתו את שעות עבודתם ויגדילו את משכורתם, אחרת ישבתו ולא 
ילכו עוד לעבודה. וכך אמנם עשו. אבל יחיא אלכפאר לא שבת עמם ויצא יום יום 
לעבודתו. כעסו חבריו וקראו לו קריאות גנאי: "פורש מן הציבור!" מפר שביתה!" 
אך הוא התחנן לפניהם: "אל נא אחיי... עבודת קודש היא... נפשי קשורה בה, וגם 

מרפא בה לליבי החולה ולידי הכואבות".

"זקן שוטה" – אמרו חבריו והניחו לו לנפשו.

ירושלים  ועד  וסיפורו של הזקן סוקל האבנים פשט בכל רחבי הפרוזדור 
הגיע. שמע על כך אבא ז"ל*   ואמר להכירו פנים אל פנים. יצא לאותו מקום שבו 
עמד ומצא אותו עומד בראש הר, ליד סלע גדול. התחיל אבא לגלגל עמו שיחה 

עד שהגיעו הדברים לאבנים וסלעים.

* שהיה רבה של העיר העתיקה באותם ימים.
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אמר הזקן: "הרי לפנינו ארץ אבנים וסלעים. מניין באו כל כך הרבה אבנים 
לארץ זבת חלב ודבש? הערבים מספרים כי שני מלאכים אספו את כל האבנים 
שבעולם בשקים גדולים, וכאשר ריחפו בין שמים לארץ נקרעו פתאום השקים 

וכל האבנים נפלו בשדות ארצנו."

ואחרים מספרים, שאבנים אלה אינם אלא דברי דיבה ולשון הרע שהפכו 
יום מר, בערב תשעה באב. כאשר חזרו המרגלים מן  לאבנים... זה קרה באותו 
אותנו  העלית  "למה  משה:  על  העם  את  ועוררו  בגנותה  דיברו  הטובה,  הארץ 

מארץ מצרים?!".

נפלו האבנים  יום חורבן הבית בעוון הדיבור,  יום הפורענות,  וכאשר הגיע 
הכבדות וכיסו את אדמת הארץ. וכל אבן המוטלת כאן – הוסיף הזקן והצביע על 
האבנים שסביבו – דיבה רעה היא שהפכה לקללה. ואנו כולנו, בני בניהם של דור 
המדבר אנו. ועתה, עם בוא הגאולה חייבים אנו לבער את כל הדיבות הרעות... 
לחזור בתשובה, לאהוב את הארץ וללשבח אותה. וקודם לכל – חייבים אנו לסקל 
ולסלק את כל האבנים-הדיבות שפיזרו אבותינו והם לוחצים על הארץ הטובה. 
ועל כן, כאשר אני מסקל ועוקר סלעים ומצליח לשחרר את האדמה הטובה חש 

אני הקלה בליבי ובידי".

ומיד הניף הזקן את המעדר והתחיל לחפור סביב אחד הסלעים על מנת 
וגופו., ועל כל מכת מעדר נאנח ברווחה ואמר  להוציאו. זיעה כיסתה את פניו 

לעצמו בשמחה גדולה: אח אח... מרפא ללב... מרפא לידיים...

לבסוף נעקר הסלע ממקומו והזקן הרים אותו בשתי ידיו המיובלות והשליך 
אותו אל גל אבנים שנצבר במקום. ותוך כדי כך גילגל עיניו כלפי מעלה ומילמל: 
"הגל הזה יהי ביני ובינך... כי הנני מוכן ומזומן לתקן ולכפר את חטא דיבת הארץ... 
החטא שבו חטאנו אנחנו וחטאו אבותינו לפניך בימי קדם. ועתה רפא נא לארץ 

בה בחרת וחדש ימיה כקדם, כדי שתשוב ותהיה ארץ זבת חלב ודבש".
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חודש תמוז
וכך  ומזינים  בחודשי הקייץ החמים אנו רוצים לאכול ולשתות מאכלים קלים 
לחנך את הילדים לנהוג בהתאם. והרי כמה רעיונות פשוטים ליישום בימי הקייץ 

הלוהטים שילדים יכולים להכין בעצמם.

1.   שלגונים
עם  חד-פעמיות  כוסות  צנצנות,   - מעניינים  במיכלים  שתייה  מקפיאים   

קשיות לשתייה או מקלות ארטיק.

השתייה יכולה להיות מים עם לימון, מעט סוכר, תפוזים סחוטים, מיץ גזר,   
מיץ אבטיח וכו'.
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2.   שאריות של עוגות או עוגיות
מוזגים חלב או שוקו על השאריות בתבניות הקרח שבמקפיא או בתבניות   

קאפ קייקס או תבניות סיליקון - ומקפיאים.
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3.   בננות רכות
לרסק במזלג ולהקפיא - והרי ארטיק קרח.  
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4.   כיסוי לשתייה קלה
כדי למשך ילדים לשתייה וכדי שלא ייכנסו זבובים לשתייה - הרי פעילות   

נחמדה:

כוס  על  הפוכה  בצורה  שמונחות  קייקס  קאפ  של  מכוסיות  עשוי  הכיסוי   
רגילה.

מחוררים חור בכיסוי ומכניסים קשית - אפשרי לקשט את הכוסות והכיסוי.  

לחלופין אפשר להכין מנייר רגיל - גוזרים זיג-זג מחוררים ומקשטים.  
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5.   חביתה משאריות פיצה
ילדים אוהבים פיצה - אך פעמים רבות לא מסיימים אותה - או לא אוכלים   

את החלק הקשה של הפיצה.

חתיכות  להוסיף  אפשר  חביתה.  מהן  ומכינים  השאריות  כל  את  אוספים   -  
עגבניה, בצל או פטריות - לפי הטעם.

אותו הרעיון אפשר להכין משאריות של כריכים - רצוי ללמד את הילדים -   
בל תשחית - כל אוכל צריך להשתמש בו ולא לזורקו.

 אם עושים ארוחה משותפת - שאריות של הפירות - מכינים סלט פירות.

 משאריות של ירקות - סלט ירקות - לחלופין חביתה עם ירקות.
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6.   רעיונות לעיסוק לילדים בחומרים בימי הקיץ החמים

לחתוך כרוב  )1(
את החלק הקשה של תחתית עלי   
הכרוב לא צריך להשליך לאשפה.

מסירים את החלק התחתון   
ומשתמשים בו כחותמת פרחונית 

להכנת כרטיס ברכה לכל מטרה.

בחודש תמוז - סוף הקיץ - העלים מתחילים לנשור - ויש עלים בצבעים   )2(
שונים. כדאי להשתמש בהם להכנת פרחים יפים על השולחן או לשליחה.

גם עלי גפן מתאימים.  
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קישוט שולחן פשוט.  )3(
לוקחים ביצים רגילות ומעטרים אותם בעלים/פרחים או כל דוגמה   

שמוצאת חן.
- הדביקו על הביצה, עטפו אותה בבד דק או הכניסו לגרב ניילון ישנה,   

סיגרו הייטב, בשלו את הביצים עם קליפות בצל יבש - מה שגורם לצביעה 
של קליפת הביצים.

חותכים גלילי נייר טואלט לרצועות לרוחב - אפשר להשתמש בדבק   )4(
פלסטיק - להכין תמונה, לצבוע ולתלות.
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7.   כובעים לקייץ
יוצאים לטיול קצר/ארוך - חם מאוד - ילדים לא באו עם כובעים - צריך מהר 

להכין כובעים לטיול.

הכובע המהיר ביותר להכנה הוא מעיתונים - כובע ליצן.

כמובן שילדים לא ירצו לחבוש בחודש תמוז כובע ליצן, לכן צריך לגזור אותו 
מלמעלה ולהדק ואז מקבלים כובע - כיסוי ראש מהיר ויפה.

צורה אחרת של כובע המצריך יותר זמן מתקבל יותר יפה.

רצועת נייר בהיקף ראשו של הילד + 3 ס"מ )להידוק( - רוחב לא פחות מ-7 ס"מ 
- רצוי יותר - יושב טוב יותר.

כשליש מההיקף מוסיפים כמצחייה - ממול אחורנית - רצועה העוקפת את ראש 
הילד. מקשטים את הבריסטול בציור ובהדבקה.

אפשרי להתאים את צבע הבריסטול לאירוע.

אפשרי   - ירושלים  יום  העצמאות,  יום  כמו: 
כחול-לבן

ל"ג בעומר - אדום צהוב

שבועות - לבן

 - אחת  מחתיכה  זאת  לעשות  אפשר  הערה: 
מחתיכות  לעשות  אפשר  ובזבזני.  יותר  קל  זה 

ולהדק במהדק רגיל.

ככגקכגכגכ
ךכךגלכגצ

גצלצממ
עצגצעצגצ
געצגעגצע

געגךעצגצע
עגךלעךגלע

עגךעלג
עגלעגלעךג

שלום ובוקר טוב!
יףעיךתךת

ערלרלערעלצ
עךכעצכעגכתע

ככגקכגכגכ
ךכךגלכגצ

גצלצממ
עצגצעצגצ
געצגעגצע

געגךעצגצע
עגךלעךגלע

עגךעלג
עגלעגלעךג

ככגקכגכגכ
ךכךגלכגצ

גצלצממ
עצגצעצגצ
געצגעגצע

געגךעצגצע
עגךלעךגלע

עגךעלג
עגלעגלעךג

ככגקכגכגכ
ךכךגלכגצ

גצלצממ
עצגצעצגצ
געצגעגצע

געגךעצגצע
עגךלעךגלע

עגךעלג
עגלעגלעךג
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כובע שוטר

אם רוצים להשקיע יותר עבור ילדים גדולים יותר - אפשר להכין כובע )משטרה( 
- שוב הצבעים לפי המטרה.

 - הילד  רצועה באורך ראשו של  וכן  הילד  עיגול כקוטר ראשו של  מכינים   
רוחב לפחות של 7 ס"מ + 3 ס"מ להידוק בצד אחד.

 חותכים חריץ באורך של 1 ס"מ בערך, המרחק בין גזירה לגזירה לא משנה.

 - שני  לצד  ואחד  לכאן  אחד   - שהתקבלו  הרצועות  חריצי  את  מקפלים   
מקבלים לשוניות.

מורחים דבק פלסטי על הלשוניות ומדביקים אותם סביב העיגול. את שארית   
הרצועה מהדקים סביב הכובע.

 מקבלים כובע שוטר - מוסיפים באותה צורה מצחייה )חצי עיגול(.

פלסטי  דבק  מורחים  חריצים,  חותכים  הצדדים,  ל-2  מקפלים  הישר  בצד   
ומחברים לרצועה.

 אפשרי להוסיף סמל משטרה, מכבי-אש - תלוי במטרה.

להדק כאן

רצועות מסביב לראש

לכיסוי הראש

מצחייה
להדק

ן

 כא

ק

להד

ראש

ל

צועות מסביב 

ר

כיסוי הראש

ל

ה

צחיי

מ

הד

ל
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חודש אב
נעליים  נכין  הפעם   - העינויים  חמשת  עם  באב  תשעה  שבמרכזו  אב  חודש 

לתשעה באב. זו ההזדמנות ללמד את הילדים על איסור "נעילת סנדל".

החומרים:

גרביים ישנים  

 קרטון מארגז שתייה

 עיפרון

 מספריים

 צבעי בד עמידים במים, לחלופין אפשר לורדים או להדביק דבקיות לקישוט, 
או כפתורים ישנים.

 

ההכנה:

מניחים את הרגל על קרטון   
כף  את  ומסמנים  הביצוע 

הרגל מסביב במדויק.

 2X הקרטון  את  גוזרים   
)לשתי הרגליים(.

הקרטונים  את  מכניסים   
קיבלנו   - הגרביים  לתוך 
לנעול  שמותר  גרב/נעל 

ב-ט באב.

הגרביים  את  מקשטים   
בדבקיות.  או  בד  בצבעי 
לילדים בוגרים יותר אפשר 
להדביק או לתפור כפתורים 
- והרי לכם זוג נעלי תשעה 

באב.

הערה: אם רוצים ללכת עם הנעליים הללו ברחוב - כדאי להכניס קרטון עבה או 
כמה שכבות של קרטון, מדביקים יחד ומכניסים לתוך הגרביים.

אפשרות נוספת:

להכניס קרטון לתוך הגרב וקרטון נוסף מתחת לגרב - כך שהנעל תהיה חזקה 
ואפשר ללכת עמה לבית הכנסת ב-ט באב.
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חומר עזר

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

פרטים בטל': 02-5601302/3.

ימי בין המצרים

  תוכניות DVD )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

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

ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

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

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

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

המצור על העיר, דרך כיבושה וחורבנה.

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

ונחמה.

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

ועל החורבן ושירי מקהלה.

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

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

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

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

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

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

שבהם התחולל המרד – בגליל, בגולן ובירושלים.

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

יהודיות עתיקות. חוקרים מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

תכלת, קטורת וכלי המקדש - מכון פוע"ה.  

מאחורי הכותל - הדגמת עבודת בית המקדש.  

ירושלים אור ואבן - אדריכלות ואמנות בירושלים.  

  ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

 http://cms.education.gov.il / education cms / units / toranit /  
mekorot  nose / moadim / beinhametzarim.htm
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פתרון לתשבץ תמוז-אב

  
  

  
  

  
  
  

  נ  מ  ר  ת  ל  א   ה ז נ  ו  ר  ב
  ע  נ    ר  מ  ש  י  מ  ע  נ    ב  ד

    ח  מ    ד  י  ב  ר  ק    א  נ  
  ע  מ  ד  ל  א    נ    ה  ב  ר  ו  ז
  ש  א  ר  ה    ת  ה  ק    ה  ל  ת  ה
  ר  ב  כ    א  ל    ב  א    י  מ  ר
  ת    ה  נ  פ  י  נ  ב  ב  ל  כ    ה
  ה  ש    צ  ע    ב    י  ב    ה  ל
  ד  מ  ח    ה  ש  י  ב  כ    ר  א  ב
ב  י  ר  י    מ  א  ר    ד  ו  ר  י
  ר  ר  ש    ז  י    ה  נ    ס  י  ט
  ו    ר  צ  א  נ  ד  כ  ו  ב  נ    ו
  ת  ר  ש    ב  י  צ  נ  ה    ק  ח  ב

    א    ח    ת    ה    ק    ר  
  ג  ו  צ  ר  ה    ק    מ  ה  ר  ב  א
  ת  י  ר  ב  ה  ת  ו  ח  ו  ל  י  נ  ש
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פתרון לפרשיות החודש

פתרונות - פרשיות: חוקת , בלק , פנחס , מטות , מסעי

פרשת חוקת:  א( 1( צדיקים  2( נשיקה  ב( 1( באר 2( שהמתינה ג( שיתפח ד( 
תורה, משה, אהרן   

פרשת בלק: א( נוצחים, בפיו ב( לילה ג( כועס ד( לעצמו , פתחיהם

פרשת פנחס: א( קירון, חמה, לבנה ב( ידך, בשתי ג( מלחמה ד( לעולם הבא

פרשת מטות: א( נשיאים ב( מומחה, הדיוטות ג( שקול ד( מדין, כורחן

פרשת מסעי:  הביטוי המתקבל:  גואל הדם )חומש במדבר פרק לה פסוק יט( 
)בכתיב מלא(  

פתרונות - פרשיות: דברים, ואתחנן, עקב, ראה

פרשת דברים:  א( 1( מקומות 2( כבודן ב( שעיר, ארבעים  ג( גדולה, שכר ד( 
חמה 

פרשת ואתחנן:  א(  טוב, יותר ב( למוד, קיום ג( 1( מניחך 2( מרים, גדולתו  

פרשת עקב:  א( גומרה ב( 1( בנים 2( מחצה ג( עשיר, שכר  ד( 1( לדבר 2( לאו, 
הן

פרשת ראה: הביטוי המתקבל: מבוא השמש  )חומש דברים פרק יא פסוק ל(

פתרון "מגילת איכה"

קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו )איכה ד:יט(.
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פתרונות - "שאלו שלום ירושלים"
דוד המלך שיכנע את חושי הארכי )שמואל ב: טו, לד(.  )1

רב-שקה שרו של המלך סנחריב מלך אשור )מלכים ב:יח(.  )2

ויאמר ה' אל ישעיהו - צא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך )ישעיה ז, ג-ז(.  

ויאמר  יושב הארץ  ירושלים אל היבוסי  ואנשיו  וילך המלך   - דוד  המלך   )3
ב:  )שמואל  והפסחים...  הִעְוִרים  כי אם הסירך  לדוד לאמר לא תבוא הנה 

ה-ו(.

אדני בזק )שופטים א:ו(.  )4

דוד המלך כשברח מאבשלום )שמואל ב: טז(.  )5

רחבעם בן שלמה )מלכים א: יב, ח(.  )6

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים )ישעיהו סב:ו(.  )7

פניו  את  ומסתיר  במצור  ירושלים  את  מביא  שה'  להודיע  כדי   - יחזקאל   )8
מבני ישראל )יחזקאל ד, א(.

צור.  )9

עזרא ו, ז.  )10

ירושלים הרים סביב לה )תהילים קכה(.  )11

הגיע עזרא הסופר לירושלים )עזרא ז: א-יא(.  )12

עזרא קיבץ את בני ישראל לאסיפה בירושלים וביקש מהיהודים לגרש את   )13
הנשים הנוכריות. עונש הסרבנות - יוחרם רכושם )עזרא ט: ז-כ(.

שבנא )ישעיהו כב(.  )14

אחזיהו )דברי הימים ב: כא-א(.  )15

שמעי בין גרא )מלכים א: ב:לו(.  )16

אנשי ירבעם בן נבט לרחבעם בן שלמה )מלכים ב: כג,כא(.  )17

עוזיהו )עזריהו( מלך יהודה )דברי הימים ב: כו, ט(.  )18

פסח יאשיהו מלך יהודה )מלכים ב: כג, כא(.  )19

קוהלת )שלמה המלך(.  )20

הרעיה בשיר השירים.  )21

דניאל התפלל שלוש פעמים ביום בכיוון ירושלים.  )22
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צום ומספד
דוד המלך כששמע שמת בנו.  )1

איזבל ביזרעאל - פרשת כרם נבות.  )2

שאול המלך )שמואל א-יג(.   )3

אותם  שהציל  כיון   - המלך  שאול  של  פטירתו  לאחר  גלעד  יבש  אנשי   )4
מאוייביהם בעבר.

דוד המלך בספר תהילים.  )5

אגודת קנים

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..."

באדיבות "כזה ראה וחדש", ג', 

כתיבה ועריכה: מיכל בלאו )שינובר(, בהוצאת מופ"ת


