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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסליו  
(אירועים ואתרים)

חודש חשוון
הקדמה

השני  והחודש  מניסן  החודשים  למניין  השמיני  החודש  הוא  מרחשוון  חודש 
למניין החודשים מתשרי.

יש הסוברים שהשם חשוון אינו אלא קיצורו של השם מרחשוון או מר חשוואן 
נגזר מהביטוי ַחשרת מים,  ירח שמיני. סברה אחרת אומרת שחשוון  שמשמעו 

שפירושו התעבות העננים לקראת הורדת גשם.

החודש נקרא גם מרחשוון היות שאין בו שום יום טוב, והיו בו כמה צרות מרות 
לישראל, או על שם מים - הגשם שהתפללנו עליו בשמיני עצרת והעולם צמא 
ומצפה לו בחודש זה. כי מר פירושו טיפת גשם, כמו שנאמר בספר ישעיהו: "הן 

גויים כמר מדלי" (ישעיהו מ:טו).

מזלו של החודש: עקרב 

הבא לסמל את צימאונו של הטבע למים, לגשם, כעקרב הצמא 
למים. 

שם החודש - בול

בתורה נקרא החודש השמיני, לפי מניין החודשים המתחיל מיציאת מצרים. וב־
נביאים הוא קרוי ירח בול, כנאמר בספר מלכים: "ובשנה האחת-עשרה בירח בול 

הוא החודש השמיני" (מלכים א:ו:לח).

ומדוע כונה בשם זה? כי בחודש חשוון התחיל המבול. חסרון האות מ המופיעה 
יום של ימי המבול  במילה מבול ואינה מופיעה במילה בול מרמז על ארבעים 
לרוב  יורדים  זה  שבחודש  ועוד  בכסליו.  כו  עד  חשוון  יז  העולם,  את  שהציפו 

גשמים הרבה.

אחרים אומרים ששמו בול - מלשון יבול - וכן בשם זה רמזים לסתיו המתקרב, כי 
בחודש זה מתחילה החרישה והזריעה של תבואת הארץ, או מלשון בלל - היות 
שהעשב בלה בשדה ולכן בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן 
המספוא אשר בבית. שם זה נזכר במקרא פעם אחת בלבד בקשר לחנוכת בית 

המקדש הראשון בידי שלמה המלך.

לפי דעות שונות השם חשוון מעורר באוזן את רחש התפילות, שכן התפילות 
עדיין רוחשות בפיות בני ישראל מאז חודש תשרי.

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא
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אירועים
ר"ח חשוון תשס"ב (2001) – יום הרצחו של רחבעם זאבי הי"ד.

בשנת  בירושלים  נולד  זאבי  רחבעם 
תרפ"ו-1926. הוא גדל במשפחה שהיה 
גור  חסידות  מורשת  של  מיזוג  בה 
והשקפת עולם ציונית-סוציאליסטית.

הארץ  ושלימות  האישית  ההגשמה 
רבות  פעל  והוא  עולמו  במרכז  עמדו 
לציונות  כביטוי  ההתיישבות,  למען 
האקטיבית. טבעי היה בעיניו להקריב 
למען  וגם  המולדת  למען  עצמו  את 

חבריו.

את  הגשים  מצה"ל  פרישתו  לאחר 
ובתולדות  ביהדות  בתנ"ך,  התעניינותו 
נדירים  ספרים  אחר  בחיפוש  ישראל, 

ועתיקים.

פעל רבות למען השבויים והנעדרים.

הכביש המרכזי בבקעת הירדן נקרא על שמו "דרך גנדי"

והוקמה  ומורשתו  זיכרו  ביולי 2005 קיבלה הכנסת את החוק להנצחת 
עמותה לצורך זה.

ז במרחשוון - בארץ-ישראל שואלים על גשמים.

בברכת השנים שבתפילת העמידה אומרים החל מיום ז במרחשוון "ותן 
אומרים  הספרדים  נוסח  לפי  האשכנזים;  נוסח  לפי  לברכה",  ומטר  טל 
"ברך עלינו...". משמיני עצרת ועד ז במרחשוון מזכירים גבורות גשמים - 
משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת תחיית המתים -  הוא דרך שבח למקום 

וב-ז חשוון מתחילים גם לשאול ולהתפלל ולבקש על הגשמים.

יא במרחשוון ב ר"ח (2208 לבריאת העולם)  
- יום פטירת רחל אמנו.

את  בלידתה  נפטרה  אמנו  רחל 
בנימין ונקברה על אם הדרך לאפרת, 
ולא זכתה להיקבר ליד בעלה יעקב 

אבינו במערת המכפלה.

כשישראל  ראשון,  בית  חורבן  בזמן 
הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על 
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ידי השובים אותם בדרך אפרת. כשעברו ליד קברה של רחל פרצו בבכי. 
באותה שעה עמדה רחל לפני הקב"ה, התפללה על בניה. באותה שעה 
יש שכר  כי  ועינייך מדמעה,  מבכי  קולך  "מנעי  ואמר,  הקב"ה  לה  נענה 
לפעולתך, נאום ה', ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך, נאום ה', ושבו 

בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז).

יב במרחשוון תשנ"ו (1995) - יום הירצחו של ראש 
ממשלת ישראל יצחק רבין ע"ה.

חותם  הימים,  ששת  מלחמת  רמטכ"ל 
הסכמי שלום עם ממלכת ירדן ואש"ף וחתן 

פרס נובל לשלום לשנת 1994.

הקיטוב  את  השטח  פני  על  העלה  הרצח 
החריף בציבור הישראלי. 

אירוע קשה זה נתן תנופה להתחלת חשבון 
נפש בשכבות רבות בעם.

טז במרחשוון תרצ"ט (1938) - ליל הבדולח.

ליל הבדולח התרחש ביום השנה  ה-15 ל"פוטש" של היטלר בשנת 1923. 
הוא ניסה כבר אז לתפוס את השלטון ולא הצליח. 

וברכושם.  ביהודים  לפגיעה  זה  יום  לציין  לנכון  מצאו  הנאצים  ראשי 
בתי  לשרוף  השונים,  במקומות  היטלר  מפלגת  אנשי  התבקשו  מראש 
נשק),  חיפוש  של  (בתואנה  יהודים  של  ודירות  חנויות  להרוס  כנסת, 

לאסור גברים יהודים, וכל זה במסווה של "זעם ספונטני של העם".

אירוע ההתנקשות בפאריס במזכיר הראשון בשגרירות גרמניה שבפריז 
את  מילאו  המוסתים  והגרמנים  זה  לזעם  המניע  את  סיפק  יהודי  בידי 
בגרמניה  הכנסת  בתי  כל  כמעט  נהרסו  ובהתלהבות.  בשמחה  חלקם 
(בתחילת המאה ה-20 היו בגרמניה כ-2,200 בתי כנסת), חוללו בתי קברות 
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ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות יהודים נרצחו או נפצעו, יותר 
מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.

יז במרחשוון תרע"ח (1917) - הצהרת בלפור.

הצהרת בלפור היא שמו של מסמך שניתן בתאריך דלעיל ונחתם בידי 
שר החוץ הבריטי, הלורד ארתור ג'ימס בלפור.

ההצהרה ניתנה בעקבות פנייתו של ד"ר חיים וייצמן לממשלת בריטניה, 
בה ביקש להכיר בזכות העם היהודי על ארץ-ישראל, בזכותם של יהודים 
הציונית  התנועה  למוסדות  מוכר  מעמד  ובמתן  בה,  ולהתיישב  לעלות 

בארץ.

האציטון  להפקת  הטכניקה  והמצאת  מצטיין  כימאי  היה  וייצמן  ד"ר 
סייעה למאמץ המלחמתי של הבריטים במלחמת העולם הראשונה.

מסוייגת  הייתה  ההצהרה  בלפור.  בהצהרת  לו  גמלה  בריטניה  ממשלת 
הכרה  כללה  זאת  בכל  וייצמן.  שהגיש  להצעה  בהשוואה  ומצומצמת 
בתנועה  הכירה  ההצהרה  בארץ-ישראל.  ליהודים  לאומי  בית  בהקמת 

הציונית כמייצגת שאיפות אלה. 

החלטות  את  שאישרר   1922 משנת  הלאומים  חבר  של  המנדט  מסמך 
ככתבה  זו  הצהרה  כלל   - המלחמה  בתום  שהתכנסה   - סן-רמו  ועידת 

וכלשונה.

הן בלפור שהיה חובב תנ"ך והן לויד ג'ורג', ראש הממשלה, ראו בעין יפה 
לציון  היהודים  של  שיבתם  כי  והאמינו  דתיים,  מטעמים  ההצהרה,  את 

היא מאורע היסטורי שנגזר מתוקף צו הבורא.

בקשריהם  מפגיעה  שחששו  בריטים  אנטי-ציונים:  כוחות  פעלו  כנגד 
וכן  פרועה,  פנטזיה  היהודית  המדינה  ברעיון  שראו  או  הערבים,  עם 
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יהודים, בני המעמד הגבוה, שראו עצמם כאנגלים בני דת משה וחששו 
למעמדם. הם חששו גם מיצירת "נאמנות כפולה" של יהודים בארצות 

השונות ופגיעה בזכויותיהם בארצות אלו.

התיכון  במזרח  בשליטה  אסטרטגית  חשיבות  ראתה  עצמה  בריטניה 
ובחיזוק האינטרסים שלה באזור.

הצהרת בלפור הייתה ההישג המדיני המשמעותי הראשון של התנועה 
הציונית. בפעם הראשונה הכירה מעצמה זרה במסמך רשמי בזכויותיהם 
של היהודים לבית לאומי בארץ-ישראל. ההצהרה, המבטאת במשתמע 
המנדט  במתן  יסודי  למסמך  יותר  מאוחר  הייתה  כעם,  ביהודים  הכרה 
שנות  שבמהלך  אלא  הלאומים.  חבר  ידי  על  ארץ-ישראל  על  הבריטי 
שלטונם בארץ, צמצמו הבריטים את משמעותה של ההצהרה בספרים 
נתנה  ההצהרה   .1939 משנת  הלבן  בספר  ובמיוחד  שפירסמו,  הלבנים 
יוקרה רבה, העלתה את מורל היהודים ברחבי הגולה,  לתנועה הציונית 
הפיחה בהם תקווה להתחדשות עם ישראל בארצו, ועזרה להגביר את 
ההצהרה  על  כתב  אף  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  ארצה.  העלייה 
"אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו... כל בעל נפש, שיש בו 
ונראית  החיצונית  לתופעה  מעבר  שמצוי  במה  ולהתבונן  לחדור  יכולת 
לעין יודע, שיד ה' נראית כמנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את 

התהליך הזה אל השלמתו" (איגרות הראי"ה ג קנה).

כ"א במרחשוון תשנ"ה (1994) - הסכם השלום עם ירדן.

חמש-עשרה שנה לאחר שחתמה מצרים על הסכם שלום עם ישראל, 
תחת  ירדן,  זו  הייתה  השלום.  עגלת  על  שנייה  ערבית  מדינה  עלתה 
הנהגתו של המלך חוסיין. המלך קיים מגעים הדוקים עם מנהיגי ישראל 
במשך שנים רבות, אך לא העז להצהיר על כך בפומבי. לאחר שנחתם 
הסכם אוסלו עם אש"ף, ובעקבות לחץ אמריקני, ניאות חוסיין לחתום 

על הסכם שלום עם ישראל.

השיחות בין הצדדים נמשכו מספר חודשים. היו מספר אבני נגף, וביניהן 
מחלוקת על שטח בן מאות קילומטרים רבועים בערבה, שהירדנים טענו 
כי הם שייכים להם וכי ישראל סיפחה אותם לתחומה. בסופו של דבר 
הסכימה ירדן להחכיר שטח זה לישראל, בעוד זו מעמידה לרשות ירדן 

כמויות מים גדולות בצפון בקעת הירדן.

ססגוני  בטקס  המוגמר.  על  לברך  היה  אפשר   1994 באוקטובר  ב-26 
השלום  הסכם  נחתם  לאילת,  מצפון  החדש  הגבול  במעבר  שנערך 
בנוכחות נשיא ארצות-הברית ביל קלינטון. דעת הקהל בישראל שהייתה 
את  אחד  פה  כמעט  בירכה  ב-1993  אש"ף  עם  ההסכם  לגבי  מפולגת 

הסכם השלום עם ירדן מ-1994.

 על פי "50 על 50", מאתיים אירועים וציוני דרך תש"ח-תשנ"ו, מרדכי נאור)
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כט במרחשוון תשע"א (2010) - חג הסיגד.

שמו  ומקור  ישראל",  "ביתא  אתיופיה,  יהודי  של  חגם  הוא  הסיגד  חג 
הוא מהשורש ס.ג.ד שפירושו לסגוד, להשתחוות. החג חל 50 יום לאחר 
בין העם לאלוהיו  יום הכיפורים, והקהילה חוגגת בו את חידוש הברית 
ונחמיה לעם ישראל בשובו מגלות  ולתורתו, זכר לאמנה שכרתו עזרא 
הסיגד  בחג  ט:א-ג).  נחמיה  (ראה  הספירה  לפני  החמישית  במאה  בבל 
המקדש  בית  לבניית  ותחנונים  תפילות  נושאים  אתיופיה  ויהודי  צמים 
וזכות לעלות לארץ-ישראל והקהילה כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, 
בישראל  הכיפורים.  ביום  שנערך  הפרט  של  הנפש  לחשבון  המצטרף 
עלייה  ידי  על  שנה  מדי  הסיגד  חג  את  לחגוג  הקהילה  בני  ממשיכים 
והחג מתקיימים באזור טיילת ארמון הנציב  ותפילה. הטקס  לירושלים 
ובכותל המערבי, שם מתכנסים מדי שנה בני העדה האתיופית לחגוג את 

החג ולחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

הרב שרון שלום, מן הקהילה האתיופית, מציין חמש נקודות משמעותיות 
בחג:

הזכרת מתן תורה וחיזוק הקשר של הציבור עם התורה,  �
חידוש הברית עם ה' כפי שעשו העולים בימי עזרא,  �

עידוד הקהילה לשמירה על הזהות היהודית והמצוות, למרות הקושי   �
והבידוד משאר העם,

יום צום, חזרה בתשובה ותחינה לישועה משמים,  �
יצירת אחדות בקהילה.  �
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חודש כסליו
הקדמה

השלישי  והחודש  מניסן  החודשים  למניין  התשיעי  החודש  הוא  כסליו  חודש 
למניין החודשים מחודש תשרי. 

השם כסליו נזכר בתנ"ך: "בארבעה לחודש התשיעי בכסליו" (זכריה ז, א).

בחודש כסליו חל חג החנוכה ועל כן חודש זה הוא מן החודשים שעליהם היו 
על  להודיע  כדי  ולגולה  הארץ  חלקי  לכל  מירושלים  יוצאים  דין  בית  שליחי 

קידוש החודש.

על פי מסורת קדומה נראתה הקשת בענן לראשונה בחודש כסליו. יש מפרשים 
האומרים כי ה' כרת עם נח את הברית שבה הבטיח שלא להביא עוד מבול על 

הארץ בחודש כסליו.

ספר נחמיה מתחיל בחודש כסליו. מסופר בו ובספר עזרא כי בכסליו כינס עזרא 
את העם השבים מבבל לירושלים כדי להבדילם מן הנשים הנכריות (ראה עזרא 

י, יט).

מזל החודש: קשת 

הקשת  לעיתים  נראית  ובו  הגשמים  חודש  שהוא  לפי 
בענן. בחודש זה ניצחה קשת החשמונאים הגיבורים את 

האוייבים.

שם החודש

יש  כסיל.  בשם  הידועה  הכוכבים  לקבוצת  קשור  כסליו  השם  כי  אומרים  יש 
הסוברים כי השם כסליו בא מלשון כסל, היינו תקווה, כמו הפסוק מספר תהילים 

"וישימו באלוהים כסלם..." (תהילים עח, ז).

מצאו  לכך  רמז  חנוכה).  (דמי  כסף  במתן  החנוכה  בימי  להרבות  ישראל  מנהג 
בצליל שמו של החודש המרמז על הכיס ועל הלב שהם קשורים יחדיו. זו לשון 

המימרה העממית "כל מי שכיס לו - ייתן מעות מן הלב".

על פי "בסוד חודשי השנה", ש"ז כהנא

טז בכסליו תרפ"ה (1924) - הנחת אבן הפינה להרצליה.

לתל-אביב,  מצפון  הים,  חוף  על  הדרומי,  בשרון  הוקמה  הרצליה  העיר 
ליד הכביש לנתניה. היא נקראת כך לזכר בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת 

היהודים ומייסד ההסתדרות הציונית העולמי.

ואוהלי  ערביים  כפרים  בין  המתיישבים  הקימו  הראשון  הצריף  את 
בדואים, על גבעה גבוהה שלמרגלותיה השתרעה ביצה.
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כעבור זמן הצטרפה המשפחה הראשונה - משפחת לנצט, ואחריה הגיעו 
מתיישבים נוספים ופועלים.

בחודשים הראשונים גרו כולם בצריפי עץ ובתנאים קשים.

שנים אחדות אחרי היווסדה נקלעה המושבה למצב כספי קשה. החברה 
לכיסוי  כספים  לגייס  יכלה  לא  ארה"ב,  יהודי  של  ציון"  "קהילת  הבונה 
עניים,  היו  התושבים  בארה"ב.  הכלכלי  המשבר  בשל  הרבים  החובות 
חסרי פרנסה ולא יכלו לפרוע את ההלוואות שהכבידו עליהם. המושבה 

הצעירה עמדה על סף פשיטת רגל.

רצון  מתוך  חובותיה,  את  ושילמו  לעזרתה  נחלצו  היסוד  קרן  מנהלי 
לשמור על שמם הטוב של ציוני אמריקה. תמורת התשלום הועברו נכסי 

המושבה לקרן הלאומית.

בעיקר  (1929) שפגעו  תרפ"ט  פרעות  פרצו  מכן  לאחר  חודשים  מספר 
בחברון, בצפת, בירושלים ובשורה של יישובים כפריים.

הרצליה לא הועמדה במבחן כי היא התארגנה היטב מראש. סניף ה"הגנה"  
 - חמושים  אנשים  עם  טנדרים  ושיגר  בעמדות  אותה  הקיף  המקומי 

עובדות שלא נעלמו מעיני השכנים הערבים.

השתתפו  קורסים,  שעברו  ה"הגנה"  כוחות  עם  נימנו  התושבים  רוב 
במסעות והתאמנו הרחק מעין רואה.

הביצה  וייבוש  ניקוז  תעלות  חפירת  היו  במושבה  הראשונות  העבודות 
נושאת הקדחת. כמו כן נחפרה הבאר הראשונה, נבנה מגדל מים והונחו 

צינורות.

בשירותים,  שעסקו  תושבים  חקלאים,  כללה  ההם  הימים  של  הרצליה 
מסחר ועבודות מחוץ למקום ופועלי חקלאות רבים.

פועלים,  למאות  תעסוקה  סיפקו  בפרט  והרצליה  בכלל  השרון  פרדסי 
במיוחד בחורף בעונת הקטיף והאריזה. הפועלים היו מאורגנים במסגרת 

מועצת הפועלים המקומית שסייעה בהקמת שכונות פועלים.

ימים  היישוב,  כל  כמו  המושבה,  ידעה   ,1939-1936 מאורעות  בתקופת 
קשים. היא, אמנם, לא הותקפה, אך בסביבותיה התחוללו תקריות.

במלחמת העצמאות נחשבה הרצליה לאחד היישובים השקטים ביותר. 
הכפרים הערביים באזור לא העזו להתגרות בה בשל גודלה ועוצמתה. 

באביב 1948 נטשו הערבים את כפריהם.

תחילה  שהתגוררו  רבים  עולים  הרצליה  קלטה  המדינה  הקמת  עם 
במעברות, ועם חיסולן עברו לשכונות חדשות שהוקמו במושבה.

להסתיים.  עומד  ה"מושבה"  שעידן  ברור  היה  ה-50,  שנות  סוף  לקראת 
בנימין זאב  בשנת 1960, במסגרת האירועים לציון מאה שנה להולדת 
כמושבה  שנותיה   36 לאחר  עיר,  של  מעמד  להרצליה  הוענק  הרצל, 

חקלאית.
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מאמצע שנות ה-80 החלה העירייה בפיתוח תשתיות לתעשייה והפכה 
את האזור לאחד ממוקדי התעשייה עתירת הידע החשובים בישראל.

יז בכסליו תש"ח (1947) - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-ישראל והקמת 
מדינה יהודית. 

האו"מ  להכרעת  ארץ-ישראל  בעיית  את  העבירה  שבריטניה  לאחר 
האכזריות  נגד  בינלאומי  לחץ  ובעיקבות  המחתרות  מלחמת  בעיקבות 
של החיילים הבריטיים נגד היהודים, מינתה העצרת הכללית של האו"מ 
חברי  רוב  הצעות.  ולהגיש  בוריה  על  הבעיה  את  לבדוק  מיוחדת  ועדה 
הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית 
- והשארת ירושלים בפיקוח בינלאומי ובזה צמצמו את השטח שהובטח 

ליהודים בהכרזת בלפור.

למרות השטח המצומצם שהוקצה למדינה היהודית בתוכנית החלוקה, 
בחוצות  משמחה  רקדו  ויהודים  התוכנית  את  היישוב  הנהגת  קיבלה 

הערים והיישובים בכל רחבי ארץ-ישראל.

למחרת  התוכנית.  את  לחלוטין  הערבים  דחו  היהודים,  שמחת  לעומת 
ההצבעה פתחו כנופיות ערביות במעשי איבה ורצח וכך החלה מלחמת 

העצמאות.

מדינות ערב השכנות איימו שאם ישראל תכריז על הקמת מדינה בארץ-
החריף  הביטוי  בִאיָּבה.  אותה  ויחסלו  הכיוונים  מכל  יפלשו  הן  ישראל, 
היה: "נזרוק את היהודים לים". ואכן, עם הכרזת העצמאות פלשו חילות 

סדירים מצפון, מזרח ודרום וניסו לממש את איומן.

כה בכסליו – ג תקצ"ו, 164 לפני הספירה - חנוכה. 

מוקד  ישראל  בארץ  ראה  סלווקי,  היווני  הפלג  בן  אפיפינס,  אנטיוכוס 
אסטרטגי, בהיותה גובלת במצרים ובים התיכון. הוא קיווה להכניס את 

התרבות היוונית לארץ ישראל בדרכים "טובות". 

התהליך האיטי לא הצליח, ואנטיוכוס ביקש לכפות בכוח את תרבות יוון 
על ישראל. הוא הוציא תקנות וגזירות שתפקידן לגרום ליהודים להתיוון 

ובכך לחסל את היהדות.

אנטיוכוס השתלט על בית המקדש, והכניס בתוכו "כהן גדול" ממחנה 
תומכיו המתיוונים.

כאשר היוונים העמידו מזבח בעיר מודיעין ודרשו מיהודי העיר להקריב 
חזיר לאלילי יוון, קם מתתיהו הכהן, והרג את האיש שחילל את קודשי 

ישראל וקרא אל הקהל: "מי בכם ירא ה', ומי לה' אלי?"

למלחמה  מתתיהו  יצא  בודדים,  חיילים  אלפי  של  זעום,  צבא  בעזרת 
בלתי אפשרית בכובש היווני האדיר.
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מתתיהו הכהן מת, ויהודה המכבי (מלשון מי כמוך באלים ה') בנו נטל את 
שרביט ההנהגה. המלחמות נגד היוונים נמשכו בכל עוז. מרבית הקרבות 
היוונים  לירושלים.  החוף  התרחשו למרגלות ההרים המובילים ממישור 
ניסו להצעיד את כוחותיהם לאזור ההר, אך לשווא, המכבים ארבו להם 

והתקיפו אותם בנקודות אסטרטגיות.

היהודים הצליחו לכבוש חזרה את ירושלים ואת בית המקדש. הם מצאו 
ובאלילים  היוונים,  שם  שהקריבו  חזיר  בקורבנות  ומגואל  טמא  מקום 
שהעמידו שם. הם טיהרו את המקדש, אך בבואם להדליק את המנורה 
הם לא מצאו שמן טהור, רק פך אחד קטן שאין בו די שמן אלא ליום 

אחד, בדרך נס הספיק השמן לשמונה ימים.

רבים  המלחמה.  הסתיימה  לא  עדיין  בירושלים,  הניצחון  למרות 
הצטרפו  בעיניהם  חן  מצא  לא  החשמונאים  שניצחון  מהמתייוונים 
למלחמה בחשמונאים. ורק בשנת 142 לפנה"ס הסתלקו היוונים מארץ-
ישראל, וחתמו הסכם שלום עם שמעון, היחיד מבניו של מתתיהו שנותר 

בחיים.

לציון ניצחונו של יהודה המכבי וחילו על היוונים והמתיוונים ולזכר טיהור 
המקדש וחנוכתו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים, מ-כה בכסליו עד 

ב או ג בטבת (תלוי אם חודש כסליו של אותה שנה חסר או מלא).

בנוסף ליום חנוכת המזבח בימי החשמונאים, אירעו ביום זה מאורעות 
נסתיימה  כסליו  ב-כה  ישראל.  עם  של  הקדום  בעבר  משמעות  רבי 

מלאכת המשכן במדבר, וכן חנכו את המזבח וההיכל בימי הנביא.
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בדרך האתרים מס‘ 60
 חידון חשוון-כסליו תשע"ה
  ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 8 שאלות יזכה בפרס.

חודש חשוון

נח  .1

הפרשה מספרת לנו על הצאצאים של למך, ואפילו את תרומתם לתרבות   
ולטכנולוגיה. שמו של אחד מהם מופיע בהפטרתנו החי בלב ים, על מפת 

ארצנו נמצאנו אם נעלה צפונה עד סמוך לכרמיאל הצומחת.

לך לך  .2

אנו עדיין מעוגנים בישעיה ובדבריו הלוהטים לחיזוק העם ורוחו, שהרי יש   
הנרדפת  וחוזק. המילה  גבורה  לנו  מי להישען. אבינו מלכנו מעניק  לו על 
שנולד  מושב  של  שמו  היא  אחת,  אות  בחיסור  הזה,  המענק  של  לאופיו 

ב-1955 בחבל לכיש. עוד רמז? סמוך הוא לקריית גת.

וירא  .3

מה  קורה  אלישע.   - הנביא  בנים.   - ותקוותה  חלומה  בשונם.  גרה   - היא   
וליבה המרטט בכאב ובתפילה על בנה, מביא לריצתה אל הנביא.  שקורה 
אוצר המילים המלווה כל פגישה אנושית ידוע ומוכר לנו. בסירוס קל של 
המילה המבוקשת אנו מגיעים שוב לצפון ארצנו וממש על גבולה. והנה אנו 
לעיר, שזכתה לכאב החד כתוצאה ממחבלים-מרצחים,  במעברה שהפכה 

מקשיים כלכליים ועוד ועוד. מוכר?

חיי שרה  .4

והבריטים אז בארץ. ומתקפות הרצח של בני דודנו בעיצומן. מה עושים?   
לומד  בא,  הוא  בטרור.  בטיפול  לו  שניסיון  לקצין  הרחוקה  מהודו  קוראים 
בכל  נרחבת של מצודות משטרה  רשת  בניית  כתרופה  ומציע  הנושא  את 
הצמתים החשובים בארץ, עד כאן הקפה ראשונה. במלחמת השחרור מחזיק 
רוויות דמים הצבא  ורק לאחר שבע תקיפות  כזו,  הפולש המצרי במצודה 
הצעיר מצליח לכבשו. והשם הניתן לו מוקדש לאחד מסמליה האנושיים 
של השואה. ומה הקשר? אתם/ן שואלים/ות והשם שניתן הוא גם שמו של 

אחד מהשחקנים המרכזיים בהפטרתנו.
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תולדות  .5

אנו בערב ראש חודש, וזה גורם לנו לראות עוד תמונה בחייה של האישיות   
היישוב  מוזכר  זועם  שיח  בדו  הראשון.  ישראל  מלך  של  כך  כל  המורכבת 
שממנו בא מלכנו השני. את השם כולנו מכירים ויודעים אבל... יש עוד מקום 
הנושא את השם הזה. יישוב שהוקם, בידי גרמנים נאמנים לדתם ולארצנו, 

לפני למעלה ממאה שנה. מי מכיר, מי יודע?

חודש כסליו

ויצא  .6

הנביא הושע מכיר את שבט אפרים ואת מלכות ישראל. ידיעתו ברורה ודעתו   
חדה וחותכת. עם כל כעסו וידיעתו מהו תפקידו, פונה-מתחנן הוא לעמו כי 
המקפל  הפועל  מופיע  נבואתו  של  הזה  בחלק  האמיתי.  חייו  למקור  ישוב 
בתוכו צבעים חדשים. יישוב בצפון הנגב, שהוקם עם הקמת המדינה ממש, 
בידי פועלי אגודת ישראל, נושא את השם הנגזר מהפועל המופיע בפסוקי 

הסיום. אגב, שמו הראשוני של המושב היה: זיכרון הרצל...

וישלח  .7

רק פרק אחד מדברי הנביא עובדיה בידינו. הוא מספר לנו על בני משפחה   
קרובים עד כדי כאב. אבל יום יבוא!! יהודים טובים וותיקים בארץ, בני צפת 
ובני טבריה, וכל זאת לפני הולדת בעלי הלשון ומייסדי התנועות למיניהן, 
מתיישבים  יהודים  ציוני,  נוצרי  של  ובסיועו  שנה  כ-125  לפני  דיוק  וליתר 
בבשן. קורותיהם - לא צריך לנחש. 33 שנים של ניסיון להיאחז - ולשווא. 
כיום, באותו מקום ובאותו שם, יישוב ירוק ומלבלב. כאמור, אנו במרחק לא 

גדול מעין גב, בדרום הגולן.

וישב  .8

הנביא עמוס אמר אז, ודבריו תקפים עד עצם היום הזה: "רק אתכם ידעתי   
בדימויו  עוונותיכם".  כל  כן אפקוד עליכם את  על  מכל משפחות האדמה, 
מופיעים בעלי חיים. לבונה - היה שמנו הראשון והוקמנו ב-1981. אנו יישוב 

עירוני ושמנו האחר מנציח לוחם ומנהיג.
יישוב אנו נו ב-1981
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מקץ  .9

מיקומי,  ובגלל  לחיים,  חזרתי  האחרונות  בשנים  משהו-משהו.  הייתי  פעם   
הוקמו בתחומי הרבה מפעלים וגם מוסדות. צומת חשוב אני, צפירת הרכבת 
הבריטים  לחמו  כאן  ועוד.  ועוד  מטוסים  נהמת  וגם  פה,  נשמעה  לדמשק 
נגד העות'מאנים ושותפיהם מברלין וכאן נשמעו רעמי הנאפוליאונצ'י'קים 
שזכה  הנביא  בדברי  מופיע  הישן-חדש  אתכם?  נלאה  למה  תש"ח.  באייר 
לראות באור החדש שהאיר על ציון בראשית ימי בית שני. ועוד רמז עבה. 

אני על שפת האגם הגדול של ישראל...

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

מער

caאו בא
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 56

ניצב הר תבור  לו  - ממוקם בגליל התחתון. 8 ק"מ ממערב  גזית  קיבוץ   .1

המתנשא על סביבתו. הקיבוץ שוכן לפתחו של נחל תבור או בשמו הערבי 

ויורד אל הירדן. מעבר לו הרי גלעד. ראשוני  ואדי בירה, הזורם מזרחה 

המתיישבים של קיבוץ גזית נאחזו בכפר הערבי הנטוש טירה. קדם לכך 

ניסיון התיישבות של קבוצת "ארגון בורוכוב", שהגיעו לכאן בשנת 1943 

והתיישבו בתוך הכפר, בו נוכחו הערבים. על אף קשיי המקום הם החזיקו 

מעמד עד המחצית הראשונה של שנת 1947, אלו שהגיעו עד לתאריך זה 

הצטרפו למתיישבים שהקימו את מושב רמת צבי. כשהתפנתה הנקודה 

נאחזה  השנה  ובאותה  אותה  ליישב  הארצי  הקיבוץ  עצמו  על  לקח 

במקום קבוצת המייסדים של קיבוץ עין-דור, שקבע לבסוף את נקודת 

ההתיישבות 4 ק"מ מערבה. בשנת 1948 עזבו הערבים את הכפר. בחודש 

יולי אותה שנה, הגיעו לטירה ראשוני חברי קיבוץ גזית אשר התארגנו 

לקראת התיישבות חדשה. הגרעינים הראשונים היו חברי הגרעין הטורקי, 

בחדרה,  הכשרתם  ממקום  שהגיעו  רומניה  יוצאי  של  קבוצה  עם  יחד 

בקיבוץ  שעברו  הנוער  עליית  במסגרת  הכשרה  מתקופת  הגיעו  לשם 

שער העמקים. על רקע התנאים הקשים, פקדה את הקבוצה הטורקית 

עזיבה המונית. בעקבות זאת צורפה למקום כבר בסוף שנת 1948 קבוצה 

"ניצן" שהתחנכו בקיבוץ בית זרע. העזיבה שלא  נוער  של בוגרי חברת 

פסקה חייבה את מוסדות הקיבוץ הארצי להמשיך ולחזק את הנאחזים 

במקום הקשה הזה. בקיץ שנת 1949 הגיעה השלמה בדמות גרעין בשם 

טוסיה אלטמן, שעבר שנת הכשרה בקיבוץ הזורע.

משתייך   -  (27.10.1948) תש"ט  בתשרי  ב-כד  נוסד   - הקיבוץ   - הראל   .2

לוחמים  הצעיר,  השומר  של  גרעין  חברי  ידי  על  נוסד  הארצי.  לקיבוץ 

בחטיבת הראל. בשנת 1954 פקד משבר חברתי פוליטי את המשק והוא 

ילידי  הצעיר  השומר  של  גרעינים  להתיישבות  עלו   1955 בשנת  נעזב. 

הארץ ואליהם הצטרפו עולים מארגנטינה.

למרגלות  יזרעאל,  בעמק  התק"מ  של  שיתופי  קיבוץ  הוא   - יזרעאל   .3

הגלבוע, ליד עפולה, בתחומי מועצה אזורית הגלבוע.

הקיבוץ הוקם בשנת 1948 על ידי חיילים משוחררים מהפלמ"ח בסמוך   

לחורבות הכפר הערבי זרעין. הכפר נכבש בידי חטיבת גולני במאי 1948 

לאחר קרב עם "צבא ההצלה", ובתיו הנטושים שימשו את מקימי הקיבוץ 



19

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

מדרום  עולים  קבוצת  לקיבוץ  הצטרפה  ב-1956  הראשונים.  בימיו 

אפריקה ואוסטרליה.

מתקופת  יזרעאל  תל  העתיקה  העיר  שם  על  הוא  הקיבוץ  של  שמו   

צופה  עליו  נקרא העמק  ועל שמה  היזרעאלי  נבות  בא  המקרא, ממנה 

חינוך  המעניק  למוזיקה,  ספר  בית  בקיבוץ  יזרעאל.  עמק   - היישוב 

מוזיקלי לתלמידים מהגיל הרך ועד לכיתה יב, וכן למבוגרים.

עמק  מעברת  שכנה  שבו  המקום  ליד   ,1955 בשנת  הוקמה   - אליכין   .4

חפר. היישוב היה חלק מיישובי המועצה האזורית עמק חפר, בראשית 

התיישבו בה יהודים מתימן (כ-80%), ויהודים מפרס ומקורדיסטן שמהם 

נותרו כיום כשתי משפחות.

רימונים - היא התנחלות ויישוב קהילתי באזור מזרח השומרון, בתחום   .5

על  ממוקם  היישוב  מירושלים.  ק"מ  כ-25  בנימין,  מטה  אזורית  מעוצה 

יש  מהגבעה  הירדן.  בקעת  מעל  העובר  אלון  לכביש  מזרחית  גבעה 

בתחום  שני.  מצד  המלח  וים  אחד,  מצד  ירושלים  על  מרהיבה  תצפית 

היישוב בצד מזרח מצוי אתר עתיקות מהתקופה הביזנטית. גובה היישוב 

כ-690 מ' מעל פני הים. הקמת היאחזות נח"ל רימונים אושרה בוועדת 

השרים לענייני התיישבות ב-29 ביוני 1976 וחלוץ מגרעין אל-הב הגיע 

החיילים  שאר  הגיעו   1977 בפברואר  ב-8   .1977 בינואר  ב-19  לנקודה 

שאיישו את הנקודה וטקס העלייה על הקרקע שהתנהל ללא תקשורת 

התקיים ב-9 בפברואר 1977. בתחילה התגוררו החיילים באוהלים ובחצי 

השני של 1977 הוקמו מבנים. בהיעדר תעסוקה במקום עבדו החיילים 

בעבודות חוץ במשואה ובאזור ועסקו בביטחון שוטף.

במעשה  הנזכר  בנימין,  שבט  בנחלת  המקראי  היישוב  הוא  השם  מקור   

וינוסו המדברה, אל סלע  "...ויפנו  מז:  כ  פילגש בגבעה, בספר שופטים 

חודשים..." את השם  רמון ארבעה  וישבו בסלע  איש  הרמון שש מאות 

סלע רמון קיבל היישוב הערבי הסמוך ראמון, וכאן חזר השם המקראי 

למקורו ברימונים.

וחילונים.  דתיים  משפחות,  כ-170  ביישוב  מתגוררים   2013 לשנת  נכון   

מים,  שעוני  לייצור  מפעל  נגרייה, מסגרייה,  מזון,  מפעלי  ישנם  במקום 

מספרה, חוות סוסים ועוד.

מעלה לבונה - היא התנחלות ויישוב קהילתי דתי בשומרון במרחק 15   .6

כולו  היישוב  בנימין.  מטה  אזורית  למועצה  השייך  אריאל  מהעיר  ק"מ 

נמצא על גבעה נישאת מעל כל הסביבה בגובה ממוצע של 770 מ'.
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היישוב נמצא סמוך למעלה מפותל הנושא את אותו שם, על כביש 60   

הישן, מירושלים לשכם. על המעלה, שהוא חלק מדרך עתיקה המכונה 

דרך האבות, מצוי חאן בשם ָחא'ן ָא-ֻלוָּבאן, אשר שימש בה תחנת דרכים.

היווה  אשר  הקדום  ליישוב  רבות  עדויות  ישנן  ובסביבתו  היישוב  בתוך   

בין  הראשון  הקרב  לבונה,  מעלה  קרב  ימים.  באותם  התיישבותי  מרכז 

ניטש בקרבת מקומו של  יהודה המכבי לבין הצבא הסלוקי,  צבאו של 

היישוב המודרני.

לצורך  באזור  שגודל  לבונה  הריחני  הצמח  שם  על  היישוב  של  שמו   

הקטרת הקטורת בבית המקדש.

גלגל - בחלק ההיסטורי של התנ"ך נזכר הגלגל בדברים, יהושע, שופטים,   .7

הספרים,  בשאר  ועמוס.  הושע  בנביאים  מכן  ולאחר  ומלכים;  שמואל 

מבראשית עד דברים ובנביאים המאוחרים, אין לו זכר. חלוקה זו מצביעה 

על תפקידו החברתי והדתי ועל זמנו של הגלגל. שני אזכורים נוספים 

מתייחסים  האלה  האזכורים  שני  נחמיה.  וספר  מיכה  בספר  מופיעים 

לגלגל המופיע בספר יהושע.

ליריחו.  צפונית  ק"מ  כ-16  הירדן,  בבקעת  וקיבוץ  התנחלות  הוא  גלגל   

של  שמו  הירדן.  ערבות  אזורית  ולמועצה  הקיבוצית  לתנועה  שייכות 

היישוב ניתן לו על שם האתר המקראי גלגל המקום הראשון בו חנו בני 

בתל  מזוהה  שמקומה  יט)  ד,  (יהושע  ישראל  לארץ  בכניסתם  ישראל 

ג'לג'ול הממוקמת כ-2 ק"מ מדרום מזרח ליריחו. גלגל הוקמה ב-ח בשבט 

התש"ל (15 בינואר 1970) כהיאחזות נח"ל גלגל.

של  מייסודו  מושב  הוא   - טומאותיכם"  מכל  אתכם  "והושעתי   - ישעי   .8

הפועל המזרחי. מקור שמו הוא בספר תהילים מהפסוק "לדוד ה' אורי 

וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" תהילים כז פסוק א. זהו מושב 

חקלאי קטן בהרי יהודה, סמוך לתל בית שמש ולקיבוץ צרעה. המושב 

נוסד ב-כז בתמוז התש"י - 12 ביולי 1950, על ידי עולים מתימן (חלקם 

של  העדתי  צביונו  השתנה  לא  היום  עד  מצנעא).  חלקם  מבלאדנס, 

המושב, ורוב התושבים הם בני העדה התימנית ושומרי מצוות.

ְמנּוָחה - הוא מושב בחבל לכיש השייך למועצה אזורית לכיש.  .9

המושב הוקם בינואר 1953 על ידי עולים מכורדיסטן ממעברת קסטינה,   

שהיוו את הרוב ומעולים מפרס ממעברת זרעין. שמו ניתן לו ביחד עם 

היישוב נחלה על שם הארגון הציוני מנוחה ונחלה שהקים את המושבה 

רחובות.
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שייך  גת.  לקריית  צפונית  השפלה  באזור  הממוקם  מושב  הוא   - ַנֲחָלה   

למועצה אזורית יואב. היישוב הוקם ב-יג בתמוז התשי"ג (26 ביוני 1953) 

על ידי עולים מתימן.

אשר  עד  בישראל  רבות  תלאות  עברו  מתימן,  עולים  המושב,  מייסדי   

הגיעו לנחלה. ב-1950 הובאו ממעברת עין שמר לייסוד מושב עגור ליד 

בית גוברין. לאחר שהתקשו להאחז במקום הועברו ל"קטרה", באזור אורה 

פיצלו  ואז  להאחז  הצליחו  לא  שם  גם  ירושלים.  שבפרוזדור  ועמינדב 

אותם המוסדות המיישבים לשתי קבוצות שהצטרפו לכסלון ולמסילת 

הנוכחי  היישוב  במקום  והתיישבו  הקבוצות  מחדש  אוחדו  ב-1953  ציון. 

בנחלה. היישוב קרוי על שמו של ארגון מנוחה ונחלה שהקים את רחובות.

הפתגם "אל המנוחה ואל הנחלה".  

בתחנת   - בשומרון  ההתיישבות  ראשית   - העתיקה  שומרון  סבסטיה   .10

לתחנת  עלו   (25.7.74) תשל"ד  באב  ב-ו  (מסעודיה)  סבסטיה  הרכבת 

(סבסטיה),  העתיקה  לשומרון  הסמוכה  "מסעודיה",  התורכית  הרכבת 

חברי  עשרות   - ותומכים  אוהדים  אלפי  ואיתם  מורה  אלון  גרעין  אנשי 

כנסת מהליכוד בראשותו של מנחם בגין, סופרים ואנשי רוח, פרופסורים 

מכל האוניברסיטאות, קבוצות סטודנטים, תלמידים וחברי תנועות נוער. 

וכפר  נתניה  מכיוון  אלפים  נעו  הכבד,  ובחום  בצום  באב,  בתשעה  גם 

סבא אל עבר היעד - לב השומרון. הודות לאלפים הנוהרים לא החליטה 

אנשי  בין  בתיאום  ימים,  חמישה  לאחר  רק  מיידי.  פינוי  על  הממשלה 

הגרעין לרמטכ"ל מוטה גור, פונו המתיישבים תוך שהם מביעים התנגדות 

פסיבית. לא היה זה הניסיון הראשון של אנשי גרעין אלון מורה ותנועת 

גוש אמונים להקים יישוב יהודי בלב השומרון. עוד קודם לכן, ב-טו בסיוון 

3), 120 אנשי  (בה"ד  (5.6.74) עלו למחנה חורון שמדרום לשכם  תשל"ד 

הגרעין ומשפחותיהם, חברי הכנסת אריק שרון, גאולה כהן וזבולון המר, 

עלייה  גם  אחריה,  שבאו  העליות  כמו  ועוד.  קוק  הכהן  יהודה  צבי  הרב 

אישור  ללא  העלייה  לניסיונות  קדמו  ממשלתי.  אישור  ללא  נעשתה  זו 

מאמצים גדולים לקבל אישור רשמי מהממשלה, שלפחות שר הביטחוון 

שלה תמך עקרונית ברעיון ואף אמר פעם בתקשורת: "וכי הרי השומרון 

נופלים בגובהם מהרי הגולן?" (שמעון פרס).

החשש העיקרי היה עימות עם חיילי צה"ל. מובילי המאבק לשיבה ללב   

הארץ היו אנשי גרעין אלון מורה ואנשי תנועת גוש אמונים - בני קצובר, 

ז"ל  המר  זבולון  דרוקמן,  הרב  לוינגר,  הרב  ז"ל,  פורת  חנן  פליקס,  מנחם 
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וגווני  החברה  גווני  מכל  תומכים  אלפי  עשרות  עמדו  מאחריהם  ועוד. 

בלב  היהודי  היישוב  את  ולחדש  לשוב  שהכמיהה  הפוליטית,  הקשת 

לסבסטיה  הראשונה  העלייה  אחרי  הבא  השלב  בליבם.  קיננה  הארץ 

תשל"ה  בתשרי  כב   - תורה  שמחת  במוצאי  מתמשך.  המוני  מבצע  היה 

במהלכו  כשבוע,  שנמשך  הקפות"  "מבצע  לדרך  יצא   (1974 (אוקטובר 

וליריחו.  לשילה  צוף,  לנווה  תומכיהם,  עם  גרעינים  שלושה  לעלות  ניסו 

למשטרת נבי צאלח (נווה צוף) עלו אנשי גרעין אלון מורה מלווים באלפי 

אוהדים ובהובלת מאיר הר-ציון ז"ל. לאחר מספר ימים פונו המתיישבים 

מהנקודות השונות. הניסיונות הבאים היו אף הם לתחנת הרכבת סבסטיה 

והשני ב-ו  (5.3.1975) "מבצע מסירות נפש"  - האחד ב-כב אדר תשל"ה 

לא  בדומה לקודמיהם הם  "מבצע עקשנות".   (18.3.1975) בניסן תשל"ה 

צלחו. בחול המועד פסח תשל"ה הוחלט על מהלך גדול ושונה - צעדה 

המונית. עשרים אלף איש צעדו רגלית במשך יומיים מאזור שער אפרים 

בהתיישבות  תמיכה  של  מרשים  כוח  במפגן  סבסטיה,  הרכבת  לתחנת 

(אפריל  תשל"ה  העצמאות  ביום  מכן,  לאחר  מחודש  פחות  בשומרון. 

1975), הוקם היישוב הראשון בשומרון - עפרה. אך החלום להקים יישוב 

1975, מתוך מטרה להמשיך  נגוז. במהלך שנת  לא  בלב השומרון  יהודי 

אירועים  מורה  אלון  גרעין  חברי  קיימו  עם השומרון,  הקשר  את  ולבנות 

וחתונה  מילה  ברית  ברכות,  (שבע  הרכבת סבסטיה  בתחנת  משפחתיים 

הוא לתחנת הרכבת  היה אף  והשמיני במספר  הניסיון האחרון  המונית). 

סבסטיה הפעם בחנוכה תשל"ו (דצמבר 1975). שוב, בהשתתפות אלפי 

אנשים ובגשם שוטף, גדשו אנשי האמונים את תחנת הרכבת התורכית. 

והרמטכ"ל  הביטחון  שר  הממשלה,  וראש  לירושלים  הגיעה  השמועה 

החליטו להתרשם הפעם מקרוב. יצחק רבין, שמעון פרס ומוטה גור יצאו 

במסוק וטסו מעל ההמונים בסבסטיה. שר הביטחון, שמעון פרס, נשלח 

לטפל בעניין. לאחר פגישה ראשונה בשטח ופגישה שנייה בלשכתו בתל 

פשרה  מורה  אלון  וגרעין  אמונים  גוש  מזכירויות  עם  פרס  גיבש  אביב, 

עליו  סמוך  צבאי  למחנה  לעבור  והיא  גורי,  חיים  המשורר  יזם  שאותה 

היישוב  והוקם  המתיישבים  של  חלומם  התגשם  וכך  הממשלה.  תחליט 

אלון מורה (לימים קדומים) אחריו אלקנה ומאות יישובים עבריים נוספים 

שממלאים היום את השומרון.

סגולה - הוא מושב צפונית לקריית-גת השייך למועצה אזורית יואב.  .11

המושב הוקם בשנת 1953 על ידי ילידי הארץ, במסגרת התנועה "מן העיר   

אל הכפר". שמו הוצע על ידי זאב וילנאי והוא נגזר מפסוק בספר שמות: 

"והייתם לי סגולה מכל העמים".
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קיבוץ יקום - שוכן באזור השרון, בין הערים הרצליה ונתניה, שייך לתנועת   .12

הקיבוץ הארצי ותחת שיפוטה של המועצה האזורית חוף השרון. הקיבוץ 

הוקם בשנת 1947. מייסדי הקיבוץ נאלצו להמתין כשמונה שנים לאדמה 

בולגריה  מגרמניה,  חברים  למייסדים  נוספו  ההמתנה  ובמהלך  עבורם 

שטח  לקיבוץ  הוקצה   1947 בשנת  החוף  ומישור  במרכז  קיבוץ  ופולין. 

השמות  ועדת  ידי  על  לו  נבחר  "יקום"  השם  ביצות,  שטח  שהיה  אדמה 

פורח  לקיבוץ  הקיבוץ  והפך  הביצות  יובשו  השנים  במהלך  המרכזית, 

ומשגשג, בשטח הקיבוץ נמצאו שרידים ארכיאולוגים.

שמות הזוכים בדרך האתרים 55

אשר חדד - לוד

אריה סלומון - אפרת

יוחאי חלפון - נתניה.
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חומר עיוני למדריכה

1. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן
ד"ר אברהם גוטליב

במשך השנים חדר חג החנוכה לליבם של כלל ישראל ונעשה חג עממי אהוב 
וחביב מאוד בסימן חג האּורים - חג האורות בראש חוצות. כך שהברכה 'אורה 
ושמחה בחנוכה' הנאמרת במקומות שונים, מאפיינת והולמת עד מאוד את טיבו 
ותוכנו הרוחני של החג. יש בה תשובה ראוייה והולמת למזימת היוונים שכשלה, 
כמובא בתפילת 'על הניסים' מימי הגאונים: "להשכיחם תורתך ּולהעבירם מחוקי 
רצונך" – השמדה רוחנית שהיא פוגענית לא פחות מהשמדה פיזית. את החג קבעו 
והנחישות העילאית של החשמונאים. כאשר, האור  חכמים כזכר לנס הגבורה 
הפנימי של האדם, מוצת כנאמר בברכת ההדלקה, על-ידי האור החיצוני של נר 
חנוכה בלשון יחיד של כלל ישראל. האדם מדליק נר חנוכה של שמן בפתילות 
או שעווה בנרות בחנוכייה המוצבת כלפי הרחוב. התכלית, לשם פירסומי ניסא 
כהן  של  בחותמו  שנמצא  השמן  פך  מציאת  נס  הציבור.  לכלל  הנס  פירסום   –
באמצעות  ע"א).  כב,  (דף  שבת  במסכת  כמבואר  ימים,  לשמונה  והספיק  גדול 
הכוונות והברכות לפני ההדלקה ולאחריה עם הברכות והזמירות, מקבלים הנרות 
וערכית  חינוכית  מוסרית,  היסטורית,  ומשמעות  עילאית  קדושה  הסתמיים, 
לבית  מחוץ  שנמצא  מי  גם  וכך  והיטיב  שהדליק  בנרות  מתבונן  האדם  נעלה. 
מביט ומתבונן באור החנוכה. האור הפיזי  הכתום והמרצד, הזך והטהור הבוקע 
מן האש המאירה את נר חנוכה, מקרין אל לב האדם, למצפונו ולרגשותיו ומביאו 
להתעלּות והתרוממות הנפש. האור הפיזי-החיצוני המשתפך, הופך לאור פנימי, 
היוצר חשבון נפש לצד הסקת מסקנות לתיקון ושיפור ההתנהגות והמידות ואף 
ואופטימית על החיים עלי  חיובית   - ורודה  ומעניק הסתכלות  הטובות שבהן.  

אדמות, שהם לא כל כך פשוטים, אבל ממש!

וכבר אמר שלמה המלך ֶהחכם מכל אדם, על הנר לאורו החיצוני-פיזי והפנימי 
–הרוחני. ביחס לתורה ּוביחס לאדם: 

י ֵנר ִמְצָוה, ְותֹוָרה אֹור; ְוֶדֶרְך ַחִיּים, ּתֹוְכחֹות מּוָסר (משלי ו, כג). ִכּ

המצווה והתורה הן נרות המאירים לאדם את דרך החיים הנכונה. כאשר, ההוכחות 
המוסריות תכליתן לעורר את האדם למחשבה והסקת מסקנות יעילות ומועילות 

ולהוליכו בדרך החיים.

ל ַחְדֵרי ָבֶטן (משלי כ, כז): ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ָכּ ֵנר ְיהָוה ִנְשׁ
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והכליות, מקורות השכל  הלב  ובודק את  החוקר  ה',  לנר  נשמת האדם משולה 
והמחשבה.

יצירת  ויצרו  דגולים  ישראליים  יוצרים  שני  יחדיו  חברו   ,(1962) תשכ"ב  בשנת 
מופת ערכית, את שיר החנוכה הלאומי המלהיב 'באנו חושך לגרש'. השניים הם: 
כותבת מילות השיר, הסופרת, המלחינה והכוריאוגרפית - יוצרת התנועה במחול 
- מייסדת ומנהלת להקת המחול 'עינבל' שרה לוי-תנאי, כלת פרס ישראל לשנת 
הדפוסים  יוצר  עמירן-פוגצ'וב,  עמנואל  המלחין  השיר,  ומלחין   (1973) תשל"ג 
לשיר העם הישראלי שזכה על כך בפרס מילוא לשירה ישראלית לשנת תש"ל 
(1970) וממייסדי אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים, ומחברים ומו"לים). יצירת מופת 
מדהים  לאומי-עממי  שיר  חנוכה.  של  העממי  ההימנון  את  למעשה  מהווה  זו, 
אנו, בהתלהבות  בימינו  גם  גדול  ועד  רבים מקטן  בפי  המּושר  ּובניגונו  בתוכנו 

רבה ּובשמחה עילאית:

באנו חושך לגרש,               

בידינו אור ואש.                

כל אחד הוא אור קטן,                

וכולנו אור איתן.                

רוחניות מעשית, אנחנו, כלל  מתוך תפיסת עולם חומרית-גשמית בשילוב עם 
ישראל לכל רבדיו, באנו לגרש את החושך ולהאיר את האפילה בארץ ּובעולם 
כולו. שהרי, בהעדר אור המסמל את הטוב, יש חושך, עצבות ורוע. כאשר, האור 
שקט  ַורוגע,  שמחה  לו  ומביא  לנפשו  האדם  לפנימיות  משליך  החיצוני,  הפיזי 
בידיים שהן איברי העשייה שהדליקו את  גירוש החושך נעשה פיזית  ושלווה. 

נרות החנוכה המכּונה לכן: "חג האּורים" - החג של האורות.

כל אחד, כל אדם ואדם, הוא אור, יסוד התקוה, האופטימיות, החיוביות והטוב: 
כל אחד הוא אור, אולם קטן, אבל אור. אך כולנו יחד מתוך אחדות עם ישראל: 
אור איתן - אור חזק, משמעותי ומיטבי, הבוהק היטב לאורך זמן. ובפיזמון באופן 

ברור יש קריאה לחושך לפנות מקום לאור:

סורה חושך, הלאה שחור!              

סורה, מפני האור!              

קריאה זו כציווי מיידי, מופנית למעשה לאדם, שעליו להשתדל ולעשות ככל 
יכולתו, אבל ממש, להסיר מעליו ומהסובבים אותו את החושך הפיזי-החיצוני 

והרוחני-הפנימי בעזרת הדלקתו את נר החנוכה. 

במהות  להלכה  בפסיקתו  והמעש,  התבונה  הרציונל,  איש  הרמב"ם,  קבע  וכבר 
המצוה של נר החנוכה (הלכות מגילה וחנוכה ד, יב):
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מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להיזהר בה כדי 
לנו.  שעשה  הנסים  על  לו  והודיה  האל  בשבח  ולהוסיף  הנס  להודיע 
אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח 

שמן ונרות ומדליק.

הרמב"ם הנוקט בלשון יחיד, רואה בנרות החנוכה, נר אחד ומיוחד של עם ישראל 
כאחד. לדעתו, למצוות נר החנוכה של כלל ישראל המורכבת מנרות רבים, יש 
ומיוחדת: "חביבה היא עד מאד". האור החיצוני הכללי משפיע  ייחודית  מעלה 
"עד  היא:  עליו את מצוות ההדלקה. החביבות  ומחבבת  נפש האדם  על  ביותר 
מאוד" - כמה שיותר! מינון שיש בו כדי לרומם ולשמח נפשות ולבבות. החביבות 
מחייבת!  לכן, האדם צריך להיזהר ולהקפיד ולכוון בהדלקת נר החנוכה על שני 

עקרונות: 

להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל – פירסומי ניסא - פירסום הנס   .1
ברבים וגדולת ה'.

– הודיה כהכרת הטוב על הניסים  לנו  הודיה על הניסים שעשה   .2
שעשה ה' לנו.

עוצמת החביבות של מצוות נר חנוכה היא מאוד רבה ומשמעותית. עד כדי כך, 
שגם אדם שלדאבוננו הוא מחוסר יכולת כלכלית ואוכל מן הצדקה, הוא שואל 
ישראל  לכלל  לגרום  היא,  התכלית  ומדליק.  ונרות  שמן  וקונה  ביגדו  מוכר  או 
נר  תכלית  בנוסף,  במצוה!  שווים  שכולם  כך,  לשמוח,  יכולת  למעוטי  ובכללם 
החנוכה, לעורר את האדם להעריך את הטוב, להוקיר ולהכיר טובה למי שעושהו, 
נר  משרה  זו,  חינוכית-ערכית  בדרך  לנו.  ומיטיב  הטוב  לה'  בראשונה   ּובראש 
החנוכה את אור האחדות של כל עם ישראל ביחד לשכבותיו ומעמדותיו, כדברי 

השיר העממי של חנוכה:

כל אחד הוא אור קטן,  וכולנו אור איתן. 
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2. המאמין - נזר הבריאה, גיבורי כח עושי דברו
ליקט שמעון בן יוסף

באנו לארץ בראשית - צידה קלה לדרך ארוכה.

החכם עיניו בראשו לראות נפלאות הבורא לברואיו.

נזר  האדם   - בראשית  בספר  המוטו  הכל.  על  ולהודות  עין  לפקוח  עלינו 
הבריאה. למענו נברא הכל. והדבק בבוראו - יראה ברכה בדרכו.

דרשו חכמים - אמר הקב"ה לאדם "כל מה שבראתי, למענך בראתי. תן דעתך 
שלא תקלקל, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".

אמירה זו מהדהדת בכל דור לכל נברא ומחייבת את כולם. ויש אשר עולה 
דמות רוחנית לשיאים, משל ודוגמה לדורות.

מסופר על אור-החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, שעשה תורתו קבע ומלאכתו 
עראי.

היה אומן בשזירת חוטי זהב וכסף לבגדים יקרים.

לאור-חיים  להינשא,  שעמדה  בתו  בגדי  המוסלמי,  המושל  שלח  אחד  יום 
הקדוש לשזור חוטי זהב למענה - כאומנותו.

שובו  לתורה!  רק  זמני  שארית  לפרנסתי,  עשיתי  כבר  החודש   - הרב  ענה 
בחודש הבא, משך בכתפיו וחזר לתלמודו.

שמע המושל ורתח, כך ענה לו! נשבע שהיום ייענש הרב!

ציווה להרעיב האריות בחצרו והזהיר - אם לא יבוא מיד, ייזרק לגוב אריות. 

התעלם הרב מדבריו והמשיך בתורתו. מיד באו השוטרים והשליכו אותו לגוב 
האריות כמצוות המלך. והנה פלא עצום, האריות הקיפוהו ורבצו לרגליו כגורן 

עגולה והוא משורר בתהילים והאריות מחרישים.

סליחתו.  וביקש  להעלותו  ציווה  מיד  המרעיש,  בפלא  לחזות  למושל  קראו 
מי  נזר הבריאה!  מי  אז למד,  לפניו,  ראה איש אלוקים  כי  עליו מתנות,  הרעיף 

שצלם אלוקים שורה עליו בשלמות - הכל כפוף לדבריו ואין שולט בו.
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3. השמיטה בימינו

בימינו, רוב העבודה איננה חקלאית, ושנת השמיטה איבדה במעט את הצביון 
לכן, טעמים  רכושו.  וכל אחד שומר על  כרגיל,  המיוחד שלה. המסחר ממשיך 
רבים מטעמי השמיטה אינם באים לידי ביטוי: קשה לחוש את השוויון והאחדות 
בתוך העם; קשה לפתח את ההכרה שהקב"ה בורא את העולם, ושעלינו לבטוח 

בו; ובעיקר, קשה להגיע להכרה ב"כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי".

חשובים  רעיונות  אותם  את  ולשכלל  לפתח  נוכל  כיצד  לחשוב  עלינו  לכן, 
חסד  דרכי  על  לחשוב  עלינו  למשל:  בימינו.  גם  השמיטה  את  המאפיינים 
הרצון  את  לבטא  לנו  ויסייעו  השמיטה,  לשנת  מיוחדות  שיהיו  אלטרנטיביות, 

לעזור לעני.

פרט למעשי חסד כלליים, אפשר לעשות גם דברים המזכירים את הפקרת 
אינסטלטור  מורה,  רופא,  דין,  (עורך  מקצוע  בעלי  למשל,  בשמיטה.  הקרקע 
סמלי  במחיר  או  בחינם  מקצועיים  שירותים  זו  בשנה  לתת  יכולים  וכדומה) 
חלק  על  בוויתור  ביטוי  לידי  יבוא  שהדבר  אפשר  בנוסף,  נזקקים.  לאנשים 
יציעו  ודומיהם  בנקים  כגון  מוסדות  גם  (ואולי  לנו  חייבים  שאנשים  מהחובות 
הסדרי חוב מיוחדים לבעלי החובות, שעל ידם יוכלו החייבים לייצב את מצבם 
שלנו:  הזמן  מן  חלק  "להפקיר"  גם  ניתן  המקצועית,  לתרומה  מעבר  הכספי). 

מבוגרים וילדים יכולים להעניק מזמנם למעשי עזרה וחסד מיוחדים בשנה זו.

אפשר למצוא מקום לבטא גם את הטעמים האחרים: הקדשת שנת השמיטה 
תורה  ללימוד  בשמיטה  זמן  בהקדשת  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  תורה  ללימוד 
(אפשר  לימוד  זמן  תוספת  מבחינת  ובעיקר  הלימוד,  תוכן  מבחינת  הן  מיוחד, 

להקדיש זמן קבוע במשך השבוע ללימוד תורה).

בכך  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  הארץ  קדושת  בהבנת  המלווה  החקלאי  הטעם 
ובפרט מפירות שמיטה, כגון אוצר בית  שנשתדל לקנות מפירות ארץ ישראל 
בצורה  להיות שותפים  גם  נזכה  זה  באופן  כסף.  יותר  יעלה  הדבר  אם  גם  דין, 
מעשית במצוות השמיטה, שלא תהיה מוטלת רק על כתפי החקלאים, המהווים 

פחות מ-2% מהעובדים במדינה.

השאריות  על  ובשמירה  באכילתם  נחוש  שבפירות  המיוחדת  הקדושה  את 
מחדש  לב  לשים  נוכל  השאריות,  את  לזרוק  שלא  שניזהר  פעם  בכל  שלהם. 

לקדושה המיוחדת שזוכים לה בשנת השמיטה.

את  לחוש  שבת,  שכולה  לשנה  ובטהרה  בקדושה  להיכנס  נזכה  ה'  בעזרת 
העוצמות המיוחדות והנעלות של השמיטה, להתחבר בינינו ובין עצמנו, וביחד 

- להתחבר לקב"ה.

בואו נצא לקראת שבת המלכה!

מתוך "שמיטה - הלכה ממקורה", מאת הרב יוסף צבי רימון,

 מרכז הלכה והוראה
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דינים

א. מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

חצי שעה קודם זמן ההדלקה אין לאכול וכמובן אין לעסוק בכל עיסוק  א. 
אחר, ומשהגיע זמן ההדלקה אין ללמוד.

נר הסמוך  ימין, בשני מדליק  בלילה הראשון מדליק הנר הקיצוני מצד  ב. 
מצד שמאל ובו מתחיל ופונה לימין.

להשתמש  רשאים  אנו  שאין  מפני  נוסף,  נר  בשמש,  להדליק  נוהגים  ג. 
וליהנות מנרות חנוכה אפילו לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה 

או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום  ד. 
הנס – "ומניחו בצד שמאל של הפתח – כדי שיהא מסובב במצוות" (מזוזה 

לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע).

מי שדר בקומה עליונה, מניחו במרפסת או חלון הפונה לרשות הרבים. ה. 

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו. 

(24 ס"מ) עד עשרה  להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים  יש  ז. 
טפחים (80 ס"מ) שזוהי עיקר המצווה בבית. אך אם הניחם יותר מעשרה 
טפחים מהקרקע – כשר, אבל לא למעלה מעשרים אמה (=9.6 מטר) (על 

פי הגרא"ח נאה).

מן המובחר.  זית מצוה  ושמן  חנוכה  לנר  והפתילות כשרים  כל השמנים  ח. 
פתילות שהדליקו בהן פעם אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר 

השמן ניתן להדליק יום נוסף.

בירושלים)  (כגון  מקדימים  יש  הכוכבים.  בצאת  להדליק  מצוותה  עיקר  ט. 
חצי שעה  ובלבד שיתן מספיק שמן שתדלק  להדליק בשקיעת החמה 
לאחר צאת הכוכבים. כמובן גם כשמדליק אחר צאת הכוכבים או אחר 
חצי השעה שאחר צאת הכוכבים, צריך שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

ידליק כשכל בני הבית מקובצים ביחד ויברך: 1) להדליק נר של חנוכה; 2)  י. 
שעשה ניסים. ו-3) בערב הראשון יוסיף ברכת שהחיינו.

אפשר להדליק כל הלילה כל זמן שבני הבית ערים, ואם לא הדליק עד  יא. 
מאוחר בלילה ובני ביתו ישנים, ידליק בלא ברכה.

בעוד שמדליק את שאר  לילה,  אותו  החיוב של  נר  לאחר שהדליק את  יב. 
ההדלקה  אחרי  תיבות.  ל"ו  בו  שיש  בנוסח  הללו  הנרות  יאמר  הנרות, 
ובעדות  שיר  מזמור  בנגינות  ולמנצח  הבית  חנוכת  שיר  מזמור  אומרים 

אשכנז אומרים מעוז צור.
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מי שאין לו בכל ימות החנוכה הרבה שמן כדי שידלקו כל הנרות שיעור  יג. 
החייב  כשיעור  שמן  יום  באותו  הנוסף  בנר  יתן  בהדלקה,  החייב  הזמן 

בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

בערב שבת תמיד מדליקים נר חנוכה קודם לנרות השבת. אבל במוצאי  יד. 
מבדילים  ובבית  חנוכה  נר  מדליקים  בראשונה  הכנסת,  בבית  שבת 

בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

אורח המתאכסן אצל בעל הבית משתתף בפרוטה או שבעל הבית מקנה  טו. 
לו חלק בשמן.

בעל הבית שיודע שיתאחר לבוא יכול למנות את אשתו כשליחו להדליק  טז. 
במקומו.

כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם ומוסיפים על הניסים בתפילה  יז. 
ובברכת המזון.

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח. 

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות  יט. 
וסופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס‘ 53 - מרחשוון-כסליו  /                  
מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
אילניה,  המושבה  של  הקודם  שמה   (2
 (6 תרס"ב;  בכסלו  ב-ג'  נוסדה  אשר 
 (12 עני;   (10 הפרי;  הבשלת  ראשית 
ביותר  המפורסמים  השקר  ממשיחי 
יהיר;   (13 ישראל;  עם  של  בהיסטוריה 
בבקשה;   (17 מערב;  צד   (16 רשע;   (14
18) תבואה נקייה; 19) הפקדת דבר לשם 
ביטחון לקיום הבטחה או התחייבות; 22) 
כובש ארץ-  ,(1936-1861) אנגלי  מצביא 
לירושלים  נכנס  הטורקים,  מידי  ישראל 
לקפה;  תבלין   (25 תרע"ח;  בכסלו  ב-כ"ו 
מס   (29 הכוונה;  סימן   (28 אולי;   (26
עקיף על סחורות; 30) החלק האחורי של 
הגוף; 31) ילד; 33) בירת אז'רבייג'אן; 34) 
מנהיג ציוני (1940-1880), מייסד התנועה 
ב-י"ב  נולד  בית"ר,  וראש  הרביזיוניסטית 
במרחשוון תרמ"א; 38) בהמת-עבודה; 40) 
האנגלי;  באלפבית  אות   (41 זועף;  כועס, 
42) קול פעיית הצאן; 43) דבר שזוכים בו 
נולד  ישראלי,  משורר   (45 מאמץ;  לאחר 
זה  "איך  בין שיריו:  ב-כ"ג בכסלו תרצ"א, 
שכוכב" ו"כי האדם עץ השדה"; 48) ה"עזר 
כנגדו" (בראשית ב'); 49) הגשם הראשון; 
50) הזמן שאדם עובד במקום מסוים; 51) 
כינויו של תותח מתנייע אמריקני בקוטר 
התותחנים  חיל  בשימוש  היה  מ"מ,   175
החלטה  להפר  היכולת   (52 הישראלי;  
האמורה להתקבל; 53) עיר-חוף בישראל, 
על- נקראת  תר"ץ,  בכסלו  ב-א'  נוסדה 
רבות  שתרם  יהודי-אמריקני  נדבן  שם 
להקמתה; 55) עוף-דורס; 56) נמשך לכל 
עיר-נמל   (60 תקרה;  התקנת   (58 צד; 

זו   (68 יום פטירתה;  י"א במרחשוון הוא  בפורטוגל; 63) בירה אירופית; 65) אחת האימהות, לפי המסורת 
המנוחה (רש"י דברים י"ב, מסכת זבחים דף קי"ט עמוד א'), שם שכן המשכן במשך 369 שנים; 70) ציד בים; 
71) מורה, חוקר העברית ומראשי היישוב (1941-1864), נפטר ב-כ"ב בכסלו תש"ב; 74) כינויו של הרמטכ"ל 
התשיעי של צה"ל; 75) מגדולי הרבנים והפוסקים במזרח אירופה במאה השש-עשרה (1573-1510), מחבר 

הספרים "חכמת שלמה" ו"ים של שלמה" על התלמוד (ר"ת); 76) פוחלץ.
במאונך - מלמעלה למטה:

1) אגודת פרחים; 3) אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, גם לפי הלל הזקן וגם לפי רבי ישמעאל (ר"ת); 4) 
ראש-ממשלת ישראל בעבר (1995-1922), נרצח ב-י"ב במרחשוון תשנ"ו (4 בנובמבר 1995); 5) שם; 6) צמח 
ממשפחת השושניים, הראשון ממבשרי הסתיו; 7) חוזה עתידות ברוח-הקודש; 8) אות באלפבית האנגלי; 
הנשיא   (11 עזה;  מרצועת  ההתנתקות  תוכנית  את  הכנסת  אישרה  תשס"ה  מרחשוון  בחודש  זה  ביום   (9
השלישי של מדינת ישראל (1974-1889), נולד ב-א' בכסלו תר"ן; 13) כיסוי לכף הרגל; 15) מראשי תנועת 
נשיאה   (18 תש"א;  בכסלו  ב-כ"ט  דרכים  בתאונת  נהרג   ,(1940-1894) "ההגנה"  ארגון  וממייסדי  העבודה 
השני של מדינת ישראל (1963-1884), נולד ב-י"ח בכסלו תרמ"ה; 19) הרב הראשי הספרדי לשעבר (-1920
נוזל בגוף;   (21 נהר בדרום-אפריקה;  יביע אומר", נפטר ב-ג' במרחשוון תשע"ד; 20)  "שו"ת  2013), מחבר 
 ,(1700-1660) 23) רטוב; 24) דרשן, מחולל תנועת עלייה לארץ-ישראל במטרה לקרב את ביאת המשיח 
נפטר ב-ו' במרחשוון תס"א; 26) מקל חובלים; 27) שר-החוץ לשעבר של מדינת ישראל, נפטר ב-י"ב בכסלו 
תשס"ג; 30) הרב הראשי הראשון של צה"ל והרב הראשי האשכנזי לשעבר של מדינת ישראל (1994-1918), 
בין שיריו:   ,(2004-1923) ישראלי  36) משורר  גברי;  35) קול  בן-מלך;   (32 ב-כ"ד במרחשוון תשנ"ה;  נפטר 
"חופים" ו"החול יזכור"; 37) מסלול; 39) ייפוי; 42) מחלקת כוהנים שעבדה בבית-המקדש; 44) לוחם האצ"ל, 
אחד מעולי-הגרדום (1947-1912), נלכד על-ידי הבריטים בהתקפה על תחנת המשטרה ברמת-גן, נתלה 
בכלא עכו, נולד ב-כ"ו בכסלו תרע"ג; 46) כלי-ירייה ארטילרי; 47) גומה בעור שקבועה בה שערה; 48) שחקן 
במרחשווןן  ב-כ"א  נולד  אזולאי",  ו"השוטר  בנאת"  אל  "אבו  סרטיו:  בין   ,(1987-1928) ישראלי  וקומיקאי 
בארצות-הברית  ישראל  ושגריר  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  נשיא   (54 וביתור;  חיתוך   (53 תרפ"ט; 
לשעבר (1992-1914), נולד ב-י"ח במרחשוון תרע"ה; 57) יעד; 59) הודאה על האמת; 61) כלי-דם בגוף; 62) 
ראש-ממשלת ישראל בעבר (1978-1898), נפטרה ב-ח' בכסלו תשל"ט; 64) חבר; 66) יציאת הוולד מבטן 

אמו; 67) כלי להגשת מזון או תקרובת; 68) איבר ההנקה; 69) הלוואי!; 72) מילת שלילה; 73) כלי למאור.
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פעולות

                 א.  חנוכה

1. יומנו של פליט
מהלך ההפעלה

יומן חרוך מביתו ההרוס של  יהודה המכבי הצליח להבריח  אחד הסוכנים של 
אדם בירושלים בעת המלחמה.

יש לנסות לשחזר את החלקים החסרים בדף היומן.

ברגע זה נכנסים היוונים ל _____  _____ ומטמאים את המקום הכי קדוש 
ימים כדי להכין את  נכנסו _____ את _____ שנדרש _____  בעולם. הם 
ושברו  ניפצו  הגדול. הם  _____שיש עליהם החותמת של הכהן    _____
מאז שהיוונים  הזמן.  כל  לדלוק  למנורה שצריכה   _____ לנו  אין  ועכשיו 
האלה הגיעו לארץ הם עושים לנו רק צרות. הם מכריחים אותנו לאכול 
 _____ ול   _____ ה  את   _____ _____לק  לשמור  לנו  מרשים  ולא   _____
את בנינו. אמא שלי צריכה להחביא את הילדים כדי שהיוונים לא יובילו 
ללמוד  אוסרים   _____ שלהם.  הפולחני  פעילות  מקום   ,_____ ל  אותם 
תורה ואם יתפסו אותנו _____ יהרגו אותנו, אבל אנחנו יותר חכמים מהם. 
אנחנו נכנסים למערות כדי _____ וכשהחיילים ה _____ מתקרבים אנחנו 
יבטא  שזה  כדי   _____ ומוציאים   _____ מתחת  הספרים  את  מחביאים 

שאנחנו משחקים בהם כל הזמן.
או  במקלט   _____ את   _____ ל  חייבים  ואנחנו  בן  לנו  נולד  שבוע  לפני 
ב _____. יש לנו מזל אחד גדול שבעיר _____ לא רחוק מירושלים יש 
כהן גדול בשם _____ויש לו חמישה בנים. ה _____ הם גיבורים גדולים, 
ודואגים שה _____ לא תשכח מישראל  הם _____ את המרד ב _____ 
ושהיוונים לא יצליחו ב _____ התרבות שלהם. יש כמה אנשים חלשים 
בעם שמסכימים ל _____ את תרבות יוון. לא אכפת להם ל _____ לפסילים 

או לכסות את המילה ולאכול חזיר. קוראים להם _____.
עכשיו אני חייב לרוץ ולהצטרף ל _____ למרד.

ראה מחסן מילים בסוף הגיליון.
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2. מירוץ הפתגמים

פתקים  קניה  על  ולהדביק  גדולה  חנוכייה  לצייר  יש  הפעולה  לפני   �
המכילים פתגמים מן השורש שמן, נר, אור וכו'.

לצידם  החנוכייה.  מול  אותם  ולהעמיד  לשתיים  הקבוצה  את  לחלק  יש    �
תוצב קופסה ובה פתקים שיש בהם הגדרות לפתגמים שצמודים לקני 

המנורה (על כל קנה 3 פתגמים במאונך).

ומנסה להתאים אותו  כל חניך בקבוצה בתורו שולף מהקופסה הגדרה   �
החניך  של  יציאתו  לאפשר  כדי  לקבוצתו  בחזרה  ורץ  המתאים  לפתגם 

הבא בתור (מירוץ שליחים).

הקבוצה המנצחת זו שהצליחה לצבור כמה שיותר פתגמים.  �

הערה: לקבוצה גדולה כדאי לעשות כמה סיבובי משחק ולהחליף את הפתגמים 
למילים הקשורות לחנוכה כגון אש, אור, נס וכו'.

לאחר הפעולה יש לחזור על כל הפתגמים.

הגדרותפתגמים

שמן

טוב שם משמן טוב המעשים הטובים מקנים לאדם כבוד 1.  א. 
יותר מן ההידור החיצוני

טובל בשמן רגלו אדמתו פוריה ודשנה, הוא חי ברווחה2.  ב. 

הוסיף שמן למדורה הגדיל את הרוגז3.  ג. 

בא כשמן בעצמותיו הדבר נעם לו יותר4.  ד. 

מסלתו ומשמנו מן החשובים שבו5.  ה. 

חלק משמן תיאור לדבר חלקלק6.  ו. 

משתה שמנים סעודה טובה ודשנה7.  ז. 

וישמן ישרון ויבעט מליצה על מי שהתחיל לנהוג בגסות 8.  ח. 
ובכפיית טובה לאחר שעלה לגדולה

שמן זית זך כינוי לאדם מיוחס9.  ט. 

נר

נר לאחד נר למאה ליחיד 1.   זמנית  בו  להאיר  יכול  האור  א.  
ולרבים

לאדם המדליק מנר לנר זה נהנה וזה לא חסר2.  ב.  

מאיר ללכת לאורו3.  נר לרגלו ג.  
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נרו יאיר דיבור של כבוד וברכה לאדם חי4.   ד.  

לחפש את ירושלים בנרות חיפוש בהקפדה5.   ה.  

דעך נרו באה עליו צרה6.   ו.  

אור

הוציא לאור פרסם, הדפיס1.   א.  

לאור המצב  מבחינת המצב2.   ב.  

האיר פניו הביעו פניו שמחה3.   ג.  

פתח פיך ויאירו דבריך דבר באופן ברור4.   ד.  

התחמם כנגד אורו של פלוני נהנה ממנו (מחוכמתו, מתורתו)5.   ה.  

3. עדות מספרות
כגון:  לחנוכה  הקשורים  כלליים  שמות  רשומים  שעליהם  פתקים  להכין  כדאי 
שמן, יהודית, נרות, סביבון, מאכלי חלב, נס, גבורה, דמי חנוכה, חנוכייה, שירה, 

בית כנסת, מתנות וכו' ולהכניסם לקופסה בצורת פך שמן.

ניתן להושיב את החניכים בעיגול וכל חניך בתורו שולף פתק ועליו לספר סיפור 
מבית אבא על המושג/הפריט שקיבל.

לגיוון:

אפשר להכניס כמה מושגים בשקית ולבקש מכל חניך לספר סיפור בעזרתם.
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4. משחק כיבוש היוונים
במשחק זה עליכם להגיע מצד לצד. משתתף א צועד מצד א לצד ב ומשתתף 
ידי "כיבוש" המשושים. כיבוש  ב צועד מצד 1 לצד 2. ההתקדמות נעשית על 
משושה ייעשה על ידי מציאת מילה נרדפת להגדרה הנמצאת להלן (שהאות 
משבצת  השני.  לצד  ראשון  שמגיע  מי  מנצח  במשבצת).  נתונה  הראשונה 

שנכבשה מונעת מהיריב לעבור דרכה!

אלעזר א - אחד מהחמישה 
בימים ההם בזמן הזה ב - אז והיום  

גיבורים ג - לא פחדנים  
דמי חנוכה ד - מתנות לילדים  

הלל ה - הודאה  
ודאות ו - חוסר ספק  

זדים ז - רשעים  
חנוכה ח - חג   
טיגון ט - אופן הכנת סופגניות 

יהודית י - יו"ט על שמה  
כהן גדול כ - לא הדיוט  

לביבה ל - מאכל לחג  
מעטים מ - מול רבים  

נצחון    V - נ
סופגניות ס - מאכל לחג  

על הניסים ע - תפילה  
פרסום הנס פ - מטרת ההדלקה 

צאת הכוכבים צ - שעת ההדלקה  
קשת ק - שחקו בה הנערים 
רבים ר - לא מעטים  

שמעון ש - אחד מהחמישה 
תורה ת - אחת הגזרות  

אור א - נברא ביום ראשון 
ביהמ"ק ב - טמאו אותו  

גבורה ג - החג כסמל ל...  
דם המכבים ד - פרח לזכר חנוכה 
הנרות הללו ה - קודש הם  

וילה ו - בית מגורים מפואר 
זית זך ז - סוג שמן  

חשמונאים ח - מכבים  
טמאים ט - לא טהורים  

יוחנן, יונתן, יהודה י - הבנים   
כד כ - פך   
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להדליק נר של חנוכה ל - הברכה השנייה  
מעוז צור  מ - פזמון  

נס נ - מופת   
סביבון ס - משחק לחג  

על ניסיך ע - כדי להודות ולהלל 
      ולשמח הגדול והקדוש...

פך שמן פ - כד השמן  
צמר גפן צ - סוג פתילות  

קו ישר ק - סידור הקנים בחנוכיה 
ר - מקום ההדלקה                רשות הרבים

שבת ש - אחת הגזרות  
תדיר ת - שאינו נדיר  

אנטיוכוס א - מלך   
בא"י... ב - ברכות ההדלקה 
גדול ג - על הסביבון  
דביר ד - "___קדשו תביאני"... 
היכל ה - בית המקדש  

ורד ו - שיח נוי קוצני  
זא"ת חנוכה  ז - ח חנוכה  

חלשים ח - מול חזקים  
טהורים ט - מול טמאים  

יוונים י - הכובשים  
כח כסלו כ - תאריך החג  
לראותם ל - אין רשות להשתמש  

      בהם, אלא...
מתתיהו מ - מנהיג  

נרות נ - בהם מדליקים  
סורה! ס - ____חושך הלאה  

      שחור
העם ע - כל ה____ התפלא - 

      מאליו הוא מתמלא
פסל פ - להשתחוות לו?! 
צלם צ - העמידו בהיכל  
קנים ק - יש 8 כאלו בחנוכיה 
רשות ר - ואין לנו _____ 

      להשתמש בהם
שקיעת החמה ש - זמן ההדלקה  

תיגרה ת - ריב   

מתוך "כזה ראה וחדש, פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל",                              
בעריכת מיכל בלאו (שינובר) "מופת.
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5. ביטויים מאויירים (התשובות לביטויים המאויירים בסוף הגיליון)

על פי "נחלי אשכול", מרכז להעמקת החינוך היהודי
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                 ב.  שנת השמיטה

1. מהם תחביביי? מהם חלומותיי?

הידעתם?

קיימות כמה סיבות למצוות השמיטה. אחת מהן היא הצורך להפסיק לפעמים את 
שגרת החיים ולאפשר לאדם לנוח ממלאכתו ולטפח את נפשו, כלומר את תחביביו ואת 
חלומותיו, שמסבים לו שמחה. כשם שהחקלאים נדרשו להפסיק ממלאכת האדמה 
חיינו  להפסיק את שגרת  ללמוד מכך  יכולים  אנו  לנפשם, כך גם  ולהקדיש זמן 

ולטפח את תחביבינו ואת חלומותינו.

ללא  זמן  שעות,   48 שלמים,  יומיים  עוד  שלכם  לשבוע  שהתווספו  דמיינו 
זמן  מאוד).  ערניים  אתם  (כי  בשינה  צורך  ללא  לימודים,  ללא  התחייבויות, 
פנוי לגמרי. בזמן הזה תוכלו להגשים חלומות, למלא אחר רצונות, לטפח את 

תחביביכם. חשבו מהם חלומותיכם? מהם תחביביכם?

להקיף  עליכם  רעיונות.  כמה  בפניכם  פרסנו  התשובה,  את  עליכם  להקל  כדי 
במעגל את הדברים שמעניינים אתכם במיוחד. אם אחד הרעיונות מזכיר לכם 

דבר אחר שאינו כתוב כאן, יש להוסיפו במקום המתאים.

להשתפר במקצוע ה __________  �
לשלוט בשפה __________ ברמה גבוהה  �

להכיר היטב את המחשב (הורדות, צריבות וכו')  �
שאחי/אחותי ואני נהיה חברים טובים יותר  �

להגדיל את חוג החברים שלי  �
לשפר את הכושר הגופני שלי  �

להיות __________ כשאהיה גדול/ה  �
להשתלב בפוליטיקה של מדינת ישראל  �

להתחיל לאכול בריא  �
להיות מדריך/ה בתנועת נוער  �

ללמוד לרקוד  �
ללמוד ג'ודו  �

להתנדב  �
פשוט לא לעשות כלום  �
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להגדיל את אוסף ה__________ שלי  �
לשיר במקהלה  �

לנגן ב__________  �
לצייר  �

לעזור ל__________  �
_________________  �
_________________  �
_________________  �

מליאה

חניכים שירצו יוכלו לשתף את הקבוצה בחלומותיהם וברצונותיהם.

הכירו את סדר היום שלכם
בשלב זה נבחן היטב את סדר היום שלנו או במילים אחרות: כיצד אנו מנצלים 
את זמננו הפנוי. מה כולל סדר היום שלנו? מתי אנחנו מבזבזים זמן יקר והיכן 

כדאי לנצל אותו אחרת?

כיצד אתם מנצלים את הזמן הפנוי שלכם?

מלאו את הטבלה על פי ההוראות:

ציינו בטבלה את הזמנים שבהם אתם:

מבקרים חברים גולשים באינטרנט�  משחקים �   �

עוסקים במלאכת יד�  מאזינים למוזיקה� צופים בטלוויזיה  �

עוסקים בפעולות התנדבות עוסקים בספורט ובתנועה�  קוראים�   �

עוזרים בבית הולכים לתנועת נוער�  עוסקים באספנות�    �

עוסקים בתחביבים לא עושים כלום�  ישנים�    �

שימו לב: אין להכניס ללו"ז פעולות שאינכם עושים במשך השבוע.

   



40

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

סדר היום השבועי שלי

יום שבתיום ויום היום דיום גיום ביום א

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

הידעתם?
על פי מחקרים שונים, אנשים בעלי מטרות מוגדרות בחיים ישיגו את מטרותיהם 
ויגיעו להישגים טובים יותר מאנשים החיים את חייהם מבלי להציב לעצמם מטרות 

ספציפיות בתחומי החיים השונים.

מתוך "שנת השמיטה - מפתחות לתרבות ישראל", בהוצאת חל"ד
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2. חפש את המטמון

המטרה: חזרה בצורה משועשעת על חומר שנלמד.

מהלך המשחק: 

מקום  את  להוסיף  ורק  שהוא  כפי  הראשונה  קושי,  דרגות  ב-2  להפעילו  ניתן 
כ: אתב"ש, אלב"ם,  צופן  והשנייה להצפין את כתב החידה בכתב  הפתק הבא, 

גמטריה וכדו'.

הגדרות:

תחילת המילה בקצה מדי! 1.   א.     

סוף המילה שחור מדי!              

(ספיח) דבר לא רצוי - גידול ממאיר בשדה.          ב.    

                                           אם גילית גש ל__________

עדיין אתה לא במבצר - תחילת המילה 2.   א.    

ואל תשלח את סוף המילה בדואר!              

בכל זאת צריך עדיין להלל ולשבח       ב.     

(פרוזבול)  שלא הפסדת כסף עם בא מספר 7!                 

אל תלך לחפש את המטמון בבית המשפט. 3.   א.     

(אוצר בית דין) ארגון של אי-משטר צנע בשנת השמיטה.         ב.     

בסוף המילה תלבש סוודר! 4.   א.     

(הפקר) כמובן, תטוש תנובת שדך. פן תחטא לאלוקיך!        ב.     

בשינוי ניקוד תקבל נחל. 5.   א.     

(יובל) כאשר תספור את השנים, תגיע לחג השבועות.        ב.     

על פי "השמיטה - חידודין לשעת השמיטה", פעילויות למורים ולתלמידים,                                       
בעריכת הרב צבי שינובר, יצחק וייס, בהוצאת מופת
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3. דעה אישית
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מתוך "שנת השמיטה - מפתחות לתרבות ישראל", בהוצאת חל"ד
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4. מושגין לשמיטה
אוצר בית דין - בית דין מונים שליחים לקטוף את הפירות עבורו (בדרך כלל הוא 
בדרך  דין".  בית  ל"אוצר  עוברים  ממנה את בעל השדה עצמו). הפירות 
ולטפל בשיווקם כרגיל. המחיר שמשלם  ניתן לקטוף את הפירות  זאת 
הצרכן עבור הפירות הוא רק עבור הטרחה של הפועלים. הכסף ששולם 

עבור הפירות אינו נתפס בקדושת שביעית ואין בו בעיה של סחורה.

ספיח - התורה אסרה זריעה וזמירה בשביעית באופן מוחלט - וחכמים הוסיפו 
נמנעים  כאשר  בהם.  תלויים  והיבול  הצמח  חיי  שאין  מלאכות  ואסרו 
פרי  מניבים  המטעים   - מעצמם  רבים  פירות  צומחים  אלה  מעבודות 
כדרכם בכל שנה, שכן אין הם תלויים בזריעה וגם השדות נותנים מעט 

פירות - ספיחין שגדלו מן הזרעים שנשרו בזמן הקציר
מסוימות  הגבלות  שיש  אלא  באכילה  מותרים  אלה  פירות  תורה  מדין   
בדרך השימוש בפירות שביעית אלה אך חכמים אסרו את הפירות של 
לא  עבירה  שעוברי  כדי  השמיטה  בשנת  גידולם  את  שהחלו  צמחים 
יזרעו את שדותיהם בסתר ויאמרו שהפירות הם מספיחי השנה שעברה. 

לאיסור זה קראו חכמים "איסור ספיחין".

עץ  פרי  בשביעית  באכילה  המותרים  פירות  של  קדושתם   - שביעית  קדושת 
ונקטפו  השישית  בשנה  לצמוח  שהתחילו  ירקות  בשביעית,  שגדל 
בשביעית או גידולי גרעין (תבואה וקטניות) שהתחילו לצמוח בשישית 
והגיעו עד שליש גודל הגרעין שלהם לפני ראש השנה של שמיטה - כל 
אלה מותרים באכילה בשביעית אלא שיש בהם דינים מיוחדים בקשר 

לדרך אכילתם.
הדינים המייחדים פירות שביעית הם ארבעה: * חובה להפקיר את הפרי *   
אסור לסחור בו * אסור להשחיתו ולהשתמש בו שימוש שאינו השימוש 

היעיל ביותר * חובה לבערו מן הבית כאשר הוא כלה מן השדה.

הלוואות  של  חובות  לגבות  לאפשר  שנועדה  הלכתית  תקנה  היא   - פרוזבול 
שעבר זמן גבייתם ולא ניגבו מבלי שמצוות שמיטת הכספים - הנוהגת 
הלל  בידי  ניתקן  הפרוזבול  החוב  לביטול  תגרום  השמיטה  שנת  בסוף 

הזקן בסוף תקופת בית שני.
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

תשבץ לחודש חשוון

מאוזן

מדוע בנה אברהם מזבח לקב"ה לאחר שהקב"ה נראה אליו? (רש"י בראשית פרק יב פסוק   .1
ז) "ויבן שם מזבח... ועל בשורת  ____   ____"

מלומד בתורה, למדן מופלג, בקי וידען. תלמיד - _____  .8

מתי הבטיח המלאך לאברהם שיוולד לו בן? (רש"י בראשית פרק יח פסוק י) "כעת חיה.   .11
כעת הזאת לשנה הבאה ופסח היה ולפסח  _____"

השלם. לאחר הבטחת המלאך לאברהם שיוולד לו בן נולד לו  _____  .12

על מה נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול? (רש"י בראשית פרק ו פסוק יג) "כי מלאה   .13
הארץ חמס. לא נחתם גזר דינם אלא על   ה-_____"

עיר בשפלת יהודה. "הר-הבעלה ויצא  _____" (יהושע פרק טו פסוק יא)  .14

למי הציע אברהם להיפרד מעליו משום שלא היה די מים ומרעה לשניהם? עיין (בראשית   .16
פרק יג פסוקים ח-ט)  _____

מהו גיל החתונה ככתוב במסכת אבות? בן  ____ לחופה.  (הערה: עליך להמיר את המספר   .17
לשתי אותיות)

רשום את שתי האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-30 , ב-5  .18

נוסף?  מבול  עוד  יהיה  שלא  הקב"ה  להבטחת  כאות  בענן  הקשת  נראתה  דורות  באיזה   .19
פירוש (עיקר שפתי חכמים אות ג) לפסוק: "לדרת עולם" ב-(בראשית פרק ט פסוק יב) "...

לדורות החסרים (ר"ל ____ ) נצרך הקשת"

ביטוי על-פי (איוב פרק מא פסוק כה) המתאר- אין בליבו כל פחד , אין דבר אשר יבהיל   .21
אותו.  עשוי לבלי  _____

כשחזר אברהם ממצרים הוא לן באותם המקומות בהם לן בהליכתו למצרים. מהמקומות:   .22
"בין בית-אל ובין  ה-____" ככתוב בפרשת לך-לך.

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            
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ביטוי המתאר בלי ספק, בודאי. "____ - נכון" (שמואל א פרק כו פסוק ד)  .23

כג)  פסוק  לא  פרק  (תהלים  אליך"  בשועי   _____ קול   "שמעת  רחמים.  בקשת  תחינה,   .25
(בלשון יחיד) (לא בלשון סמיכות)

מדרש אגדה שנאמר על היונה על דברים שאמרה בקשר למזונותיה. (רש"י בראשית פרק   .28
ח פסוק יא) "...ולא מתוקין כדבש בידי  _____    ____"

יט  (רש"י בראשית פרק  לנציב מלח כאשר הביטה לאחור?  לוט  מדוע הפכה אשתו של   .30
פסוק כו) "ותהי נציב מלח. במלח חטאה ובמלח  _____ אמר לה תני מעט מלח לאורחים 

הללו...אמרה לו אף המנהג הרע הזה..."

כתוב את המילה הזהה במשמעותה למילים-שירה, צהלה. "עבדו את-ה' בשמחה באו לפניו    .31
ב-_____" (תהלים פרק ק פסוק ב)

משל לדבר אפסי וחסר-ערך.  "כמר  מ-____" (ישעיה פרק מ פסוק טו)  .32

רשום את שלוש האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי.  א-30 , ב-40 , ג-9  .33

ביום בו ניגמל יצחק בנו מלינוק עשה אברהם ____  ככתוב בפרשת וירא  .35

קיצור המילים: דע מאין באת.  .38

ביטוי למי שהוא מיוחס, אציל.   ____ - חורים  (קהלת פרק י פסוק יז)  .40

ביטוי הלקוח מפרשת לך-לך המתאר- מן הדבר הדק ועד העבה, מקטון ועד גדול.  "מחוט   .41
ועד שרוך - _____" (בראשית פרק יד פסוק כג)

ציין את אחד מהדברים שקרו בכל העולם ביום שבו נולד יצחק. (רש"י בראשית פרק כא   .43
פסוק ו) "יצחק לי. ישמח עלי ומדרש אגדה: הרבה עקרות  ____ עמה"

ציין דבר נוסף שקרה בכל העולם ביום שבו נולד יצחק. (רש"י בראשית פרק כא פסוק ו)   .45
"יצחק לי...הרבה תפלות  ____  עמה"

מדוע בא הקב"ה לשאול כביכול בשלומו של אברהם? (רש"י בראשית פרק   יח פסוק א)   .47
"וירא אליו. לבקר את החולה אמר רבי חמא בר' חנינא יום שלישי  ל-____ היה ובא הקב"ה 

ושאל בשלומו"

את מי הביא הקב"ה כדי שאברהם יקיים את מצוות הכנסת אורחים לאחר שמל את עצמו?   .48
(רש"י בראשית פרק יח פסוק א) "כחם היום...ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים 

הביא  ____ עליו בדמות אנשים"

מאונך

(מקבילה למסכת  אוהל.  שם מסכת בסדר טהרות בתוספתא העוסקת בהלכות טומאת   .1
"אהלות" שבמשנה)   _____

ביטוי הלקוח מפרשת חיי-שרה המתאר כנוי למספר גדול ביותר.    .2

"את היי לאלפי  _____"     

כינוי להמוני אנשים, קהל רב.  ____  אדם  (יחזקאל פרק לו פסוק לח)  .3

אחד מהדור השלישי - הוא ה"נכד" בלשוננו היום. "פקד עון אבות על-בנים על- _____   .4
ועל רבעים" (שמות פרק כ פסוק ה) (בלשון יחיד) (בכתיב מלא)

קיצור המילים: רודף צדקה.  .5

מילה נרדפת למילים-בבקשה, הלואי. "___ יכנו" (תהלים פרק קיט פסוק ה)  .6

מה אמרה רחל ללבן אביה כשחיפש את התרפים ולא מצא?   .7

"לוא אוכל  _____ מפניך" (בראשית פרק לא פסוק לה)                     

כינוי לימי חג הסוכות. "בירח האיתנים  ב-____" (מלכים א פרק ח פסוק ב)  .8
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וכו'.  והיתר  ביותר שקבעו חכמי התלמוד במאכלות בדיני טומאה, איסור  השיעור הקטן        .9
(רש"י בראשית פרק ח פסוק יא) "...יהיו מזונותיו מרורין ____"

שם נוסף לעמק השדים ככתוב בפרשת לך-לך הוא: ים  ה-____  .10

ציין את אחד משני מיני החיות ששלח הקב"ה לנח שיגנו עליו מפני  בני-  דורו כדי שלא   .15
ישברו את התיבה ויהרגוהו. (רש"י בראשית פרק ז פסוק טז) "ויסגור ה' בעדו...הקיף התיבה 

דובים  ו-____ והיו הורגין בהם"

כינוי לגפן.  ____  תירוש (נחמיה פרק י פסוק לח)  .20

ציין את אחד משני הפירושים לפי רש"י למילה: צוהר.                                 .21

(רש"י בראשית פרק ו פסוק טז) "צהר. יש אומרים  _____"  

מהו הטעם שניתן לשם קרית-ארבע? (רש"י בראשית פרק כג פסוק ב) "בקרית ארבע. על   .22
שם ארבע  ____ שהיו שם"

היכן נחה התיבה לאחר שפסק המבול?  על הרי  ____  .23

מה עשה הקב"ה כדי שלא יצטער אברהם על כך שלא יוכל לקיים את מצוות הכנסת-  .24
אורחים משום שמל את עצמו? (רש"י בראשית פרק יח פסוק א) "כחם היום.  הוציא הקב"ה  

____ מנרתיקה"

כתוב מילה הזהה במשמעותה למילים: הרוג, מת.                                        .26

"כי-ימצא  ____  באדמה" (דברים פרק כא פסוק א)  

קול זעקה הפורצת מהלב הסובל.  מ-____ לבי (תהלים פרק לח פסוק ט)  .27

כיצד נקרא שמה של העיר ככתוב בפרשת נח שבנו בה מגדל-הקב"ה בלבל את שפתם   .28
והם נפוצו על פני כל-הארץ? "על-כן קרא שמה  ____"

ציין מילה המתארת-שופטים, מעיינים, שוקלים בדבר.  _____  .29

ציין שם נוסף ממיני החיות ששלח הקב"ה לנח שיגנו עליו מפני בני-דורו כדי שלא ישברו   .32
התיבה   הקיף  בעדו...  ה'  "ויסגור  טז)  פסוק  ז  פרק  בראשית  (רש"י  ויהרגוהו.  התיבה  את 

"_____

לפניו  ונפתחים  בחייו  חדש  פרק  אחר,פותח  במקום  לעבוד  או  לגור  שעובר  למי  ביטוי   .34
סיכויים חדשים להצלחה.  משנה מקום משנה  ____

מחלה מדבקת הגורמת לרזון הגוף. (דברים פרק כח פסוק כב)                           .36

"יככה ה'  ב-____"  

ציין מילה המתארת-הורחק, סולק. "כקוץ  ____  כלהם"                                .37

(שמואל ב פרק כג פסוק ו) (בלשון עבר) (בכתיב חסר)  

נטה לכבות, היה קרוב לכביה.                                                                              .38

"ונר רשעים  ____" (משלי פרק יג פסוק ט) (בלשון הווה)  

ו)  (רש"י בראשית פרק כא פסוק  ולחולים שנתרפאו.  יצחק  מהו הדבר שמשותף ללידת   .39
"ומדרש אגדה...הרבה חולים נתרפאו בו  ____"

קיצור המילים: עולה ומנחה.  .42

קיצור המילים: נטילת לולב.  .43

חוט מתוח למדידה.  "קדים  ו-____ בידו" (יחזקאל פרק מז פסוק ג)  .44

הבה. "נלכה- ____ דרך שלשת ימים במדבר" (שמות פרק ג פסוק יח)  .45

רשום את שתי האותיות מלמעלה למטה לפי ערכן הגימטרי. א-50 , ב-10  .46
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תשבץ לחודש כסליו

מאוזן

משח, סך, כיסה שטח מסוים בחומר סמיך ורך.  "דבלת תאנים  ו-____ על-השחין" (ישעיה   .1
פרק לח פסוק כא) (גוף שלישי,יחיד) (בלשון עבר)

כיצד עבר יעקב עם נשיו,שפחותיו ואחד-עשר ילדיו את נהר יבוק? (רש"י בראשית פרק לב   .4
פסוק כד) "את אשר לו. הבהמה והמטלטלים. עשה עצמו כ-____ נוטל מכאן ומניח כאן"

מה הרווח? מה התועלת?  "מה- ____ כי נהרג את-אחינו" (בראשית פרק לז פסוק כו)  .7

(רש"י בראשית פרק לז  יוסף את הכותונת שלו בדם שעיר עזים?  מדוע טבלו אחיו של   .9
פסוק לא) "שעיר עזים. דמו דומה לשל  _____"

מהו הטעם לכך שעיני לאה היו רכות? (רש"י בראשית פרק כט פסוק יז) "רכות. שהיתה   .10
סבורה לעלות בגורלו של עשו  ו-____"

גל חורבות נצחי,עי-מפולת שאין לו תקומה. ____  עולם (דברים פרק יג פסוק יז)  .11

לומדים מיציאת יעקב מבאר-שבע ליציאת צדיק מהעיר ששכן בה. (רש"י בראשית פרק   .12
כח פסוק י) "ויצא...שבזמן שהצדיק בעיר הוא  ____"

מדוע נענש יעקב שדינה בתו נפלה ביד שכם? (רש"י בראשית פרק לב פסוק כג) "ואת   .14
אחד עשר ילדיו. ודינה היכן היתה נתנה  ב-___ ונעל בפניה"

עונה, תקופה,פרק זמן. "העם רב וה-____ גשמים" (עזרא פרק י פסוק יג)  .16

שם לאחד ממיני העצים. "ברוש  ____" (ישעיה פרק מא פסוק יט)  .18

מה אמר פרעה ליוסף ככתוב בפרשת מקץ? "...ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום ____    .20
אתו" (בראשית פרק מא פסוק טו)

כן  יעשה  "לא  ויצא.   בפרשת  ככתוב  רחל  במקום  לאה  את  לו  נתן  כי  ליעקב  אומר  לבן   .21
במקומנו לתת  ה-____ לפני הבכירה"

מטה, קנה-עץ, שאדם אוחזו ביד למשען בהליכתו או לשימושים אחרים.  "ויקח-לו יעקב    .23
____ לבנה לח" (בראשית פרק ל פסוק לז)

  
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    
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הקיצור של שם החומש: ויקרא.  _____  .25

ב-____"  לעם  היום  "זבח  קרבנות.  להקרבת  מזבח  הוקם  שעליו  מורם  מבנה  (במקרא)   .26
(שמואל א פרק ט פסוק יב)

יח)  פסוק  כט  פרק  בראשית  היא:(רש"י  הקטנה"  בתך  ללבן:"ברחל  אמר  שיעקב  הסיבה   .27
"ברחל בתך הקטנה...לפי שהיה יודע בו שהוא  ____"

קיצור המילים: ארץ ישראל.  .28

מה מנע יעקב מדינה אחותו? (רש"י בראשית פרק לב פסוק כג) "ואת אחד עשר ילדיו...  .29
נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו  ל-____"

רשום את שתי האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-300, ב-1  .30

אחד מהדברים שיעקב הכין את עצמו לקראת פגישתו עם עשו אחיו הוא: (רש"י בראשית   .32
פרק לב פסוק ט) "...לדורון לתפילה  ול-____"

רשום את ארבע האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-50 , ב-30 , ג-200 , ד-100  .34

כינוי כבוד לרבי יעקב נכדו של רש"י,מגדולי בעלי ה"תוספות". רבנו ____  .36

מדוע שם יעקב אבנים מסביב לראשו כאשר לן בחרן? (רש"י בראשית פרק כח פסוק יא)   .38
"וישם מראשותיו...שירא מפני  ____  רעות"

ממתקני חומת ירושלים בימי נחמיה. "אחריו החזיק בנימן  ו-____" (נחמיה פרק ג פסוק   .39
כג)

שם נוסף לבית האסורים ככתוב בפרשת מקץ.   _____ עיין (רש"י בראשית פרק מב פסוק   .40
יז)

מהטעמים לכך שיעקב בא "שלם" לעיר שכם מפדן ארם:(רש"י בראשית פרק לג פסוק יח)   .42
"שלם...שלם ב- ____ שלא חסר כלום מכל אותו דורון" 

טעם נוסף לכך שיעקב בא "שלם" לעיר שכם כשחזר מפדן ארם הוא: (רש"י בראשית פרק   .43
לג פסוק יח) שלם. שלם  ב-____ שנתרפא מצלעתו"

אנו למדים שניצנצה ביעקב רוח הקודש שבנו יוסף עודנו חי? פירוש (עיקר שפתי חכמים   .44
אות ד) על הפסוק:"חיה רעה אכלתהו" ב-(בראשית פרק לז פסוק לג) "דמנין לו (ליעקב) 

שחיה רעה אכלתהו. אולי נהרג מ- ____"

(רש"י בראשית פרק מא פסוק מב)  מה מסמל נתינת טבעת המלך למי שמקבל אותה?   .46
לו  לו להיות  ____  "ויסר פרעה את טבעתו. נתינת טבעת המלך היא אות למי שנותנה 

לגדולה"

שמה של מינקת רבקה ככתוב בפרשת וישלח הוא: ____ (בכתיב מלא)  .47

ביטוי לכושר-הדיבור.  פתחון- ____ (יחזקאל פרק כט פסוק כא)  .48

מאונך

1.       כמה פעמים רימה לבן את יעקב לפי פירוש רש"י? (רש"י בראשית פרק לא פסוק ז) "מונים...
למדנו שהחליף תנאו  ____  פעמים"

כיצד רמוז ב-(רש"י בראשית פרק מב פסוק ב) שישראל ישתעבדו למצרים 210 שנים?   .2
"____  שמה. ולא אמר לכו רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רד"ו "

כינוי ליום השבת, היום היקר ביותר בימי השבוע. "____   ____  אותו קראת זכר למעשה   .3
בראשית" (שחרית לשבת)

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי.                                    .4

א-3, ב-20, ג-400, ד-200   
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(רש"י  פרעה?  לפני  אותו  שיזכיר  המשקים  משר  שביקש  על-כך  יוסף  קיבל  עונש  איזה   .5
בראשית פרק מ פסוק כג)  "וישכחהו...שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור  _____  

שנים"

שם נוסף שבו מכונה-מצרים הוא: (רש"י בראשית פרק מ פסוק כג) "...ולא בטח על מצרים   .6
הקרויים  ____"

כינוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם יהודה. ____ - ציון (ישעיה פרק   .7
סב פסוק יא)

מהו מדרש אגדה על הפסוק:"ויזרח-לו השמש" על יעקב לאחר שנאבק עם המלאך ונפגע   .8
בכף ירכו? (רש"י בראשית פרק לב פסוק לב) "ומדרש אגדה ויזרח לו לצרכו לרפאות את  

"____

לומדים מיציאת יעקב מבאר-שבע ליציאת צדיק מהעיר ששכן בה-(רש"י בראשית פרק      .13
כח פסוק י) "ויצא...שבזמן שהצדיק בעיר...זיוה הוא  ____"

שבחי, רוממי.  "____ אלהיך ציון" (תהלים פרק קמז פסוק יב)  .15

מה הצליח יעקב לקיים במשך כל התקופה שגר אצל לבן? (רש"י בראשית פרק לב פסוק   .17
ה) "גרתי...דבר אחר גרתי בגימטריא  ____"

קיצור המילים: הנשר הגדול-שהוא כינויו של הרמב"ם.  .19

היכן למד יעקב תורה? (רש"י בראשית פרק כח פסוק יא) "וישכב במקום ההוא... ששמש   .22
בבית  ____ לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה"

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי. א-40, ב-40, ג-9, ד-5, ה-400  .23

קיצור המילים: באיזו קהילה? (בהיפוך אותיות)  .24

כינוי לשמים ממעל. "שהקדוש-ברוך-הוא יושב  ב-____ של עולם" (גמרא בבלי מסכת   .27
פסחים דף קיח עמוד א)

מדוע חשש יעקב מעשו למרות ההבטחה שקיבל מאת ה'? (רש"י בראשית פרק לב פסוק   .28
יא) "קטנתי מכל החסדים... החסדים וה-____  שעשית עמי"

ערך דבר ושוויו בכסף. "אתנה-לך כסף  ____ זה" (מלכים א פרק כא פסוק ב)  .29

ביום לפני אתמול.  "גם-תמול גם ____  הייתם מבקשים את-דוד למלך עליכם" (שמואל   .30
ב פרק ג פסוק יז) (בכתיב מלא)

הסיבה שעל כל שבט כתוב-מרובה באוכלוסין חוץ משבט לוי שמתו מהם: (רש"י בראשית   .31
פרק כט פסוק לד) "על כן...מלוי  שה-____  היה מכלה בהם"

בצק ממיני דגן וכדומה שנאפה לאכילה.                                                       "____ לרעב   .33
יתן" (יחזקאל פרק יח פסוק ז)

שמו הוא:  ____ בן חכליה, שנתמנה להיות פחה על יהודה.  .34

אחד מהטעמים שיעקב בכה לאחר שראה את רחל הוא: (רש"י בראשית פרק כט פסוק יא)   .35
"ויבך. לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו  ל-____"

מדוע רץ לבן לקראת יעקב כאשר שמע מרבקה בתו על בואו של יעקב? (רש"י בראשית     ..37
פרק כט פסוק יג) "וירץ לקראתו.  כסבור  ____ הוא טעון"

מילה נרדפת למילים-בשלווה, לאט. "וילך  ____" (במדבר פרק כג פסוק ג)  .41

מילה נרדפת למילה-גשם.  ____  .42

קיצור המילים: גאולה שלמה.   .43

ביטוי המתאר-גאה, יהיר.  "גבה-  ____" (משלי פרק טז פסוק ה)  .44

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי. א-60, ב-6  .45
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סיפור החודש

מעשה בפך שמן זית / מאת: ש"ז כהנא
                                                                                         בעיבוד: נחמה כהן

חנוכה.  של  נרות  הדלקת  למצוות  זצ"ל  מאבא  הייתה  נודעת  יתירה  חיבה 
מצווה זו נוהג היה לקיימה מתוך הידור רב והיה מקפיד ביותר על נקיונה וצחצוחה 
של המנורה ואביזריה. הוא היה אומר: "לא בכדי רגיל ה'עולם' לקרוא למנורה זו 
חנוכייה, שכן המנורה כשלעצמה, בהיותה נאה ומבריקה, עשויה לפרסומא ניסא 

גם כשאין הנרות דולקים בה".

שעה יתירה היה משתהה בהטבת הנרות ובסידורם והילדים היו מצטופפים 
פונה  היה  שעה  אותה  המדוקדק.  טיפולו  אחרי  בהתעניינות  ועוקבים  סביבו 

אליהם ואומר להם בחיוך נלבב:

תזכו  אולי  יודע,  מי  כהונה,  פרחי  היטב,  הסתכלו  המנורה...  מעשה  "וזה 
ותצטרכו פעם להעלות את הנרות ככהנים במנורת הקודש בבית המקדש. ואל 
וללמוד אנו צריכים. הרחמן  תזלזלו בזה חלילה, שכן תורת כהנים שלמה היא 

הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש".

זך  זית  בשמן  להדליק  המובחר,  מן  למצווה  זצ"ל  אבא  הקפיד  השאר  בין 
באגדה  משלו  נופך  מוסיף  היה  המקורי  לטעם  ונוסף  מארץ-ישראל.  שבא 
שנאמרה באחד הספרים, על הזית שקמל אחרי החורבן, מפני שלא רצה להוסיף 
ולחיות משחרב המקדש, עד שנטפלו אליו חכמים והבטיחו לו להשתמש בשמנו 
במנורת החנוכה, לכבד את ה' באורים. והיה אבא זצ"ל מכין לו מראש צפחת שמן 
מזיתי ארץ-ישראל לקראת השנה הבאה, והיה השמן עומד כל השנה ליד מנורת 

החנוכה עד בוא זמנו, לקיים מה שנאמר: "וצפחת השמן לא תחסר". 

באותה שנת פורענות ראשונה, כאשר נותקה ורשה ואפלה מדכאת אפפה 
למעט  נפשם  נושאים  הכל  והיו  וצרות,  וגזירות  פחד  מרוב  הקהילה  יהודי  את 
אור - באותה עת שמר אבא זצ"ל מכל משמר על צפחת השמן של חנוכה, למען 
היו  שעיניו  פי  על  ואף  הדוויה.  הגולה  בחשכת  מישראל  אורה  קרני  בו  העלות 
פקוחות לראות את המציאות האכזרית וחזה את מעשה ההשמדה - קיננה בלבו 
איזו כמיהה מוזרה לאור אשר ידליק בחנוכה, והיה מסתכל מתוך חיבה ותקווה 

בצפחת השמן ובמנורה.

קודש  ברטט  החנוכה.  ימי  ובאו  הגיעו  והנה  ושבועות  ימים  חלפו  נקפו 
הדלקת  לקראת  להכינם  והשמן,  המנורה  את  זצ"ל  אבא  נטל  ורחימו  ובדחילו 
הנר הראשון. פניו כבר זהרו עוד בטרם נגה עליהם אור הנר. כל כולו היה אחוז 

התרגשות של שמחה בהטיבו את המנורה.

פתאום ניגשה אליו הרבנית ואמרה לו:
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"יש צורך דחוף בשמן עבור חולה אנוש לשם רפואה. כבר טרחו וחיפשו בכל 
המקומות אחרי מעט שמן ולא מצאו".

לרגע נשקף הצער מעיניו של הרב, אולם חיש מהר נטל את צפחת השמן 
ומסרה לידי הרבנית ואמר:

"קחי והביאי להם את השמן הזה, בצירוף ברכתי שיהא זה לרפואה שלמה".

הפיקו  ופניו  ופשוטים,  קטנים  חנוכה  נרות  זצ"ל  אבא  הדליק  ערב  באותו 
עיני  מתוך  שבעתיים  בזוהר  והזהיר  שמח  הזית  שמן  גם  ושמחה.  נהרה  משנה 

החולה ומקורביו, לפרסם אהבת ישראל.

זכה הזית ונאמר עליו: "אשר בי יכבדו אלוקים ואנשים".
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חנוכה
כאשר לומדים על חג החנוכה כדאי מאוד ללמד את הילדים דיני חנוכייה כשרה 

ופסולה ולהבדיל ביניהם.

יתן להם אפשרויות לבדוק את המבחר העצום של החנוכיות בחנויות  זה  כלי 
ולבחור בכשרות.

הדינים

� צריך לעמוד על קו ישר כאשר נר אחד לא מסתיר נר אחר.

� שמונה נרות + שמש בולט מכולם. 

� רווחים שווים בין נר לנר.

� נר אחד לא מחובר לשני שנראה כמו להבה.

אם יש מקום על הקיר כדאי לעשות לוח שמצד אחד תלויות חנוכיות כשרות 
ומצד שני פסולות - כמובן מעשה ידי החניכים.

הלוח יכול להיות גדול - קטן - הכל בהתאם למקום שיש על הקיר.

מגולגלים  צבעוני  נייר  או  מעיתונים  שעשויים  מגלילים  אותם  להכין  אפשר 
לקונוס ולהכניס בפנים נייר צלופן אדום/צהוב.

חנוכיות כשרות

� הנרות עומדים על קו ישר והשמש גבוה יותר.

� רווחים שווים בין נר לנר. 

� נרות לא מחוברים. 
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חנוכיות פסולות

� הנרות אינם עומדים על קו ישר.

� שבעה נרות - שמש לא בולט. 

� נרות מחוברים אחד לשני כמו להבה.

� רווח שונה בין נר לנר.

כאשר עושים את הגלילים מעיתונים אפשר לצבוע בצבעי גואש או להשתמש 
בבריסטולים צבעוניים והחניכים מקשטים אותם.

כאשר זה מוצג לעיני החניכים הם רואים את החנוכיות הכשרות והפסולות דבר 
שנחרת אצלם.

כשרות  חנוכיות  כמה   - משבצת  בכל  חנוכיות  כמה  יצייר  חניך  שכל  אפשרי 
ופסולות לפי הקטגוריה.

כדאי לציין כי השמש צריך להיות בולט גם נמוך, גם גבוה וגם בצד וכו'.
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משחק החנוכיות הכשרות והפסולות להדלקה

יצייר  אפשר להכין אותן על כרטיסיות וכל חניך יקח הבייתה למשחק, כאשר 
כמה שהוא רוצה. צורות שונות של חנוכיות כשרות ומולן חנוכיות שאינן כשרות 

להדלקה.

לחניכים הבוגרים יכתבו למה הן כשרות או פסולות.

מה אעשה להפוך את חנוכיות פסולותחנוכיות כשרות
החנוכיה לכשרה

1. משחק חנוכיות כשרות ופסולות מחומרים נפסדים

החומרים לחניך אחד:

� תבנית חד-פעמית בגודל 30X15ס"מ או לחילופין קופסת נעליים מאורכת.

� חול נקי

� 8 נרוניות ריקות

� 1 קופסת נר נשמה ריקה

המשחק:

� משטחים את החול.

� המשחק הוא ל-2 חניכים או יותר. החניכים הצעירים ישחקו בזוגות.

� יושבים במעגל על הרצפה עם החומרים (לחניכים הבוגרים) וחניך אחד נותן 
הוראות להכין חנוכיה פסולה או כשרה.

ידו ולאחר שכולם מסיימים יש לומר למה החנוכייה  המסיים ראשון מרים   �
כשרה או פסולה - כך עוברים במעגל מאחד לשני וכל אחד מציין אם פסול 

או כשר.

אפשרות נוספת 

יושבים במעגל וכל פעם חניך אחר נותן את ההוראה לפי סדר הישיבה במעגל. 
זו דרך טובה להפנים את דיני חנוכייה כשרה / פסולה - כי זה גם ויזואלי וגם 

מילולי וגם ביקורתי (בודקים אחד את השני).
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לגיוון

אפשר להכין את אותו משחק - לחניכים הצעירים - במקום נרוניות משתמשים 
במקלות ארטיק צבעוניים (רצוי צבע אחד ושמש בצבע אחר). לחניכים הבוגרים 

אפשרי צבעים אחדים. כדאי להדביק בקצה להבה מניירות מבריקים.

אפשרויות להכנת השמש

שמים כמה מקלות יחד.  �

מהחול יוצרים גבעה כדי להגביה את השמש או בור בחול כדי להנמיך את   �
השמש או להעמידו בצד וכו'.

בהם  שאין  צבעוניות  גפרורים  קופסאות  לקחת  אפשר  הבוגרים  לחניכים   �
גופרית וקופסה קטנה יותר של חול כדי להכין את אותו המשחק.

אפשרי גם לשחק עם נרות חנוכה אמיתיים.  �

2. חנוכייה צפה (מחומרים נפסדים)

החומרים לחניך אחד:

� תבנית אלומיניום מאורכת

� 8 נרוניות ריקות

� מעט שמן / מים

� מעט צמר גפן

� 1 קופסת נר נשמה ריקה

� לורדים שאינם נמחקים במים (על בסיס ספירט)

ההכנה:

מקשטים את תבנית האלומיניום בצבעים מבחוץ  �

ממלאים את התבנית בחצייה מים ומכניסים את הנרוניות למים (הנרוניות   �
צפות).

הנשמה)  נר  (קופסת  השמש  את  ומעמידים  בנירוניות  שמן  מעט  ממלאים   �
ומכניסים לתוכה גם שמן.

הכנת הפתילים

לוקחים חתיכות צמר גפן קטנות ומוצאים ממנה שרוך ומגלגלים כך שחצי   �
הצמר גפן נשאר כשהיה וחציו מגולגל.
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את הפתיל מכניסים לתוך הנירוניות.  �

לשמש מכינים פתיל גדול יותר בהתאם לקופסה.  �

מחכים מעט שהצמר גפן יספוג את השמן ואז ניתן להדליק.  �

אם התבנית ארוכה מדי - וכדי שנרות לא יזוזו - אפשר לקמט את התבנית   �
משני הצדדים - גורם להקטנת התבנית.
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3. סלסלת נרות דקורטיביים

החומרים להכנת הנרות

� תבניות סיליקון קטנות (של הכנת שוקולד) בצורות פירות, חיות וכו'
� קופסת נרות מס' 10 - מספיק בערך ל-6-8 ילדים

� פלטה לחימום הנרות
� שאריות צבעי פולכרום

� קופסת שימורים ריקה - די 
גדולה.

� נייר עיתון
� כף עץ

ההכנה

מכניסים לתוך הקופסה את הנרות   �
ואת צבע הפולכרום הרצוי ולהמיס 
בחישה.  כדי  תוך  קטנה  אש  על 
שמשתלב  צבע  עם  מתחילים 
 - כמו  נוסף  לצבע  אחר  צבע  עם 
כמה  להכין   - כחול  עם  להתחיל 
להכניס  כך  ואחר  כחולים  נרות 
מכניסים  נגמר  וכשכמעט  צהוב 

אדום ומקבלים צבע נוסף.

� לחילופין אפשר להכין מספר קופסאות 
ובכל אחת צבע אחר.

יוצקים את הנוזל לתוך תבנית הסליקון   �
בעודו חם. עם הכף מוציאים את הפתיל 

על נייר העיתון ומכניסים לתוך הנר. 

כך מתקבלים נרות בצורות שונות שכל   �
מתקררת  השעווה  לקבל.  יכול  חניך 
לאחר שעתיים בערך. הופכים את הנרות 

על העיתון.

מסדרים את הנרות בתוך כלי מתאים עם מעט צלופן מלמטה והרי סידור   �
נרות דקורטיביים.
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4. סביבונים

החומרים

מכסה עגול - של גבינות, של אריזות פלסטיק. ניתן לגזור עיגולים מארגזי   �
השתייה הקלה - גודל העיגול כגודל הסביבון הרצוי.

� גולות בגדלים שונים (ניתן לקנות בחנויות השקל).
� מדבקות צבעוניות, מדבקות זוהרות.

� צבעים זוהרים.
� קופסת שימורים ריקה - די גדולה.

� מספריים.
ההכנה

מדביקים, מציירים ומקשטים משני צידי העיגול - רצוי עם צבעים זוהרים.   �

מנקבים חור באמצע המתאים לגודל הגולה ומכניסים לתוכו את הגולה עד   �
האמצע - ניתן לסובב משני הצדדים - לכן צריך לקשט משני צידיו ולסובב 

ולסובב ולסובב.
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5. עששית - באנו חושך לגרש

החומרים

� קופסת חלב ריקה.
� נייר כסף.

� נירונית.
� לורדים.

� מספריים (לחניכים הבוגרים - סכין יפנית).
ההכנה

לגזירה  פתחים  החלב  קופסת  על  מסמנים   �
מארבעת הצדדים. 

ופותחים   - יפנית  בסכין  או  במספריים  גוזרים   �
ומוציאים  מהקופסה   2/3 באורך  פתחים  ארבעה 

את הקרטון העודף.

עוטפים את כל הקופסה מבפנים ומבחוץ בנייר   �
כסף גם ליופי וגם לביטחון.

� מקשטים עם הלורדים על נייר הכסף.

� מכניסים את הנירונית 

� ניתן להוסיף ידית למעלה כדי לתלות מחוט מתכת.

לגיוון - הפתחים יכולים להיות מרובעים, משולשים   �
או בצורת ויטרז'.

את  לגרות  כדי  עששית  לחניכים  להראות  כדאי   �
דמיונם.
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חומר אור-קולי
 DVD חדשות המרפ"ד התורני:  מעתה ניתן לקבל  פריטים בדיסק  מספריית ה

במרפ"ד התורני בטל 02-5601302.

חנוכה

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

לאור הנרות – (יסודי וחט"ב) - סיפור מלחמת המכבים מופיע בסרט בצילומי   �
האמהרית  בשפה  הסרט  של  אחד  עותק   - האנימציה  בשיטת  ציורים 

(בהפקת נהורה).

פירסומי ניסא (יסודי) – חנוכה: פירסום הנס מתבטא בהדלקת נרות חנוכה;   �
הדינים והמנהגים הקשורים בחג (מהסידרה "קשת וענן").

החשמונאים – (יסודי) - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה (מהסידרה "קשת   �
וענן").

חנוכה - מבט אל העבר – (על-יסודי) - מהדורה דמיונית של "מבט לחדשות"   �
מתקופת החשמונאים.

חנוכה - חג דתי וחג לאומי - (על-יסודי) - דיון בהשתתפות הרב יואל בן נון   �
והסופר יורם קניוק (מהסידרה "שבעים פנים").

היסטוריה  של  בשילוב  המתאר,  אנימציה,  סרט    - הגילים)  (כל   – אורות   �
ואגדה, את סיפור חנוכה ולקחיה לדורות (בהפקת גשר).

המכבים (בהפקת גשר).  �

היום השמיני - (אנג) - ברקע הסרט ויכוח בין בעל לאשתו אם להכניס את   �
בנם לבריתו של אברהם אבינו (בהפקת גשר).

חגים ומצוות – שבת, כשרות, חנוכה, שופר, מזוזה, תפילין, בהפקת הסוכנות   �
היהודית.

חידון - בנושא הגבורה היהודית לחנוכה (מתוכנית "פיצוחים").  �

דינים, מנהגים   - - הרקע ההיסטורי של חג החנוכה  (אנגלית)   -Hanuka  �
ושירים.

חנוכה – (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה - חג מדליק (מסידרת "פרפר נחמד").  �

חנוכה שמח עם אריאלה סביר - שירי ילדים.  �

כד השמן של עזריה - ילד בתקופת החשמונאים - תיאטרון בובות של נעה   �
אריאל מספר את סיפורו של ילד בתקופת החשמונאים - אולפני אתרוג.

 

חומר עזר
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קישורים לאתרים ברשת לחנוכה

� ראה אתר האגף 

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

� מקורות קצרים 

http://cms .education .gov .il/educationcms/units/toranit/  
mekorotnose/moadim/chanukah.htm

פתרון לתשבץ חשוון-כסליו 

תשובות ליומנו של פליט

חודש,  דש,  שבת,  חזיר,  שמן,  השמן,  פחי  שמונה,  השמן,  וטמאו  המקדש,  בית 
מול, גימנסיא, היוונים, לומדים, ללמוד, יוונים לאבנים, סביבונים, מול הבן, מערה, 
מודיעין, מתתיהו, חשמונאים, מנהיגים, יוונים, תורה, מלחמת, לחקות, השתחוות, 

מתיוונים, לחשמונאים.
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פתרון לתשבץ חשוון

פתרון לתשבץ כסלו

תשובות לביטויים מאויירים

1) הנרות הללו קודם הם; 2) ...שאף הן היו באותו הנס; 3) ...עד שתכלה רגל 
מן השוק; 4) ואין לנו רשות להשתמש בהם.

מכחלארשיצרא

לזגקחציאבה

חיטוללאנבי

תחמיעשרהל

חלאציעו

מדורשבנונחת

הננרבהתקל

יטמלמילד

במדזהתשמו

יולענחנב

ונענודקפני

מיכאלמותלימ

עצברשגחרמ

לתהתכבמדא

תעהביתהדוה

רתפלרהדת

יולקמהריעצ

גיאמרהמב

אשבטומירא

קרלנהמחלממ

בושחתויחמת

ונוממרמשמ

רמיטסלופוג

הפהרובדינש
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