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תאריכים ומאורעות בחודשי חשוון-כסליו  
(אירועים ואתרים)

חודש חשוון
הקדמה

חודש חשוון הוא החודש השמיני למניין החודשים מניסן והחודש השני למניין 
זה  בחודש  הגשמים,  לרדת  מתחילים  בו  חודש  הוא  חשוון  מתשרי.  החודשים 
מתחילים לזרוע את תבואות החורף ולכן הוא מכונה בפי החקלאים: "ירח זרע". 

מזל החודש: 

עקרב - בתקופה זו העולם צמא למים כמו עקרב.

שם החודש

יש סוברים 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 הגשמים. החודש נקרא גם מר חשוון 

היות שאין בו שום יום טוב.

בנוסף הוא קרוי ירח בול, כנאמר בספר מלכים: "ובשנה האחת-עשרה בירח בול 
הוא החודש השמיני".

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 
שהציפו את העולם מ-יז חשוון עד כו בכסליו. ועוד שבחודש זה יורדים לרוב 

גשמים הרבה.

החרישה  מתחילה  זה  בחודש  כי   - יבול  מלשון   - בול  ששמו  אומרים  אחרים 
ולכן  בשדה  בלה  שהעשב  היות   - בלל  מלשון  או  הארץ,  תבואת  של  והזריעה 

בוללין לבהמה מן הבית. היינו, מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר בבית.

גשמי היורה

בחודש זה מתחילים בדרך כלל לרדת הגשמים הראשונים המכונים יורה, כיוון 
שהם מורים לבריות להטיח גגותיהם, להכניס פירותיהם ולעשות כל צורכיהם 
(לקראת החורף). אחרי הגשם הראשון קיימת בדרך כלל, הפסקת גשמים המו־

תירה זמן להתארגן לקראת חודשי החורף והגשמים הכבדים.
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אם העם מקיים את מצוות ה', גשמים אלה יהיו בזמנם - כפי שמוזכר במקרא 
...ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש" (דברים יא, יג-יד).

בחשוון עוסקים במסיק זיתים

משפחות  זו.  בתקופה  מאוד  בולטת  זו  תופעה  והשומרון  הכרמל  הגליל,  בהרי 
שלמות יוצאות למסיק שנמשך כמעט עד לחנוכה. לחקלאי זהו האסיף האחרון 
במסגרת איסוף הֵפרות לפני החורף: "יצא קציר חיטים ונכנס בציר, יצא בציר 

ונכנס מסיק" (תוספתא שביעית).

נדידה והכנות לחורף

והציפורים החורפות בארצנו כבר  נדידת העופות,  זו אנו עדים לסוף  בתקופה 
נמצאות כאן: הנחליאלי, הזרזיר, העגור וציפורי מים.

אירועים
ר"ח חשוון תשס"ב (2001) – יום הרצחו של רחבעם זאבי הי"ד.

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

והשקפת עולם ציונית-סוציאליסטית.

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

למען המולדת וגם למען 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.
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ז בחשוון - 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 בחשוון ב ר"ח (2208 לבריאת העולם)  - יום פטירת רחל אמנו.

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

בזמן חורבן בית ראשון, כשישראל הוגלו על ידי הבבלים, הם הובאו על 
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).
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יב בחשוון תש"ג (1942) - קרב אל-עלמין השני.

בי"ב  הוא אחד מקרבות המיפנה במלחמת העולם השנייה. הקרב החל 
במרחשוון בשנת תש"ג (1942) ונמשך 10 ימים - עד ל-3 בנובמבר. קרב 
והביא  בארץ  היהודי  היישוב  עבור  ביותר  המשמעותי  למעשה  היה  זה 
לסיומם של "200 ימי חרדה" שעברו על היישוב. לו הגרמנים היו מנצחים 
יגיעו  שהם  מכך  מנוס  היה  לא  (במצרים),  באלכסנדריה  האנגלים  את 
לארץ-ישראל. ליישוב היהודי הייתה תכנית חירום - "מצדה על הכרמל" - 
לפיה אם יצליחו הגרמנים להגיע לארץ-ישראל היישוב, שמנה 600,000 
היהודי  היישוב  למזלו של  היהודי האחרון.  עד  בכרמל  יילחם   - נפשות 
הוא לא היה צריך להיערך לכך שכן בסופו של דבר הביסו הבריטים את 

הגרמנים.

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

ירדן  ממלכת  עם  שלום  הסכמי  חותם  הימים,  ששת  מלחמת  רמטכ"ל 
לשנת  לשלום  נובל  פרס  וחתן  ואש"ף 
בלימת  היו  שלו  הממשלה  הישגי   .1994
מצרים  עם  ביניים  הסכם  האינפלציה, 
ושחרור בני הערובה מאנטבה בשנת 1976.

הרצח  לאומי.  ואבל  בהלם  הוכתה  ישראל 
החריף  הקיטוב  את  השטח  פני  על  העלה 

בציבור הישראלי. 

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

טז בחשוון 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. 

ראשי הנאצים י"ש מצאו לנכון לציין יום זה לפגיעה ביהודים וברכושם. 
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 
ונופצו חלונות בתי עסק של יהודים. מאות יהודים נרצחו או נפצעו, יותר 

מ-30,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז.
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יז בחשוון 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 
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.

צמצמו  בארץ,  שלטונם  שנות  במהלך 
הבריטים את משמעותה של ההצהרה 

בספרים הלבנים שפירסמו, ובמיוחד 
הרב   .1939 משנת  הלבן  בספר 
כתב  אף  קוק  הכהן  יצחק  אברהם 
דגאולה  "אתחלתא  ההצהרה  על 
כל  לפנינו...  ומופיעה  הולכת  ודאי 
לחדור  יכולת  בו  שיש  נפש,  בעל 
מעבר  שמצוי  במה  ולהתבונן 

לעין  ונראית  החיצונית  לתופעה 
את  כמנהיגה  נראית  ה'  שיד  יודע, 

ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך 
הזה אל השלמתו" (איגרות הראי"ה ג קנה).

מצמו 
הרה 

ד 
 

 
ין

את 
תהליך 

ג קנה).
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כט בחשוון 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 

נראית לעיתים הקשת בענן.  ובו  לפי שהוא חודש הגשמים 
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
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אירועים

טו בכסלו תש"ה (1945) - בנירנברג שבגרמניה נפתח משפט פושעי המלחמה 
הנאצים (ימ"ש).

נגזר דינם של מנהיגי הנאצים הנפשעים במשפטי נירנברג המפורסמים. 
נירנברג שבגרמניה לאחר מלחמת  בסדרת 13 משפטים שנערכו בעיר 
העולם השנייה (השואה) הועמדו למשפט ראשי הס.ס. ומערך השמדת 
נגד  ופשעים  המלחמה  פשעי  באשמת  הנאצית  בגרמניה  המיליונים 
לעונש  נידונו  הנאשמים  מבין  עשר  שנים  עם.  רצח  ידי  על  האנושות 
מוות. אחד מהם נידון שלא בפניו לאחר שהספיק להימלט ואחד התאבד 
להורג  הוצאו  הנאשמים  עשרת  הדין.  גזר  ביצוע  לפני  ספורות  שעות 
בתלייה וגופותיהם נשרפו במחנה הריכוז דכאו, שם עונו כמאתיים אלף 

יהודים שעבדו בפרך ועשרות אלפים נהרגו.

מדהים ביותר לגלות כי כבר במגילת אסתר שנכתבה לפני קרוב ל-2,400 
מובהקים  רמזים  נמצאו  הקודש  ברוח  ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנה 
שלוש  ישנן  המן  בני  בעשרת  הרשעים.  של  וסופם  נירינברג  למשפטי 
והן  האחרות  האותיות  לעומת  בהקטנה   - "בזעירות"  שנכתבות  אותיות 
מרכיבות את האותיות תש"ז היא שנת המשפט. במשפט נהרגו עשרה - 
כנגד עשרת בני המן - אחד מהפושעים צעק רגע לפני שנתלה "פורים 
1946". הם הומתו בתלייה על עץ בדיוק כמו עשרת בני המן ושם המפקד 
התליין האחראי היה ג'ון וודס (woods). הם נתלו בחג הסוכות בהושענא 

רבה תש"ו (1946) - 16 אוקטובר 1946.

יז בכסלו תש"ח - כט בנובמבר 1947 - עצרת האו"מ החליטה על חלוקת ארץ-
ישראל והקמת מדינה יהודית.

האו"מ  להכרעת  ארץ-ישראל  בעיית  את  העבירה  שבריטניה  לאחר 
העצרת  מינתה  בינלאומי,  לחץ  ובעקבות  המחתרות  מלחמת  בעקבות 
הכללית של האו"מ ועדה מיוחדת לבדוק את הבעיה על בוריה ולהגיש 
הצעות. רוב חברי הוועדה החליטו על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות -

יהודית וערבית - והשארת ירושלים בפיקוח בינלאומי.

היהודי  ליישוב  שהוקצה  השטח  של  והמוגבל  המקוטע  האופי  חרף 
רקדו  ויהודים  התוכנית  את  היישוב  הנהגת  קיבלה  החלוקה,  בתוכנית 

משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ ישראל.

התקפה  התוכנית.  את  לחלוטין  הערבים  דחו  היהודים  שמחת  לעומת 
ערבית על אוטובוס יהודי סמוך ללוד פתחה את השלב הראשון במלחמת 

העצמאות.
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יט בכסלו תקל"ט (1778) - יום שחרורו של האדמו"ר הזקן מן המאסר.

"חג  הנקרא  זה  תאריך  מציינים  ובעולם  בארץ  חב"ד  קהילות  בקרב   

הגאולה". בפי החסידים נקרא יום זה "ראש השנה לחסידות", והוא נקבע 

של  ממשיכו  שהיה  ממזריטש  המגיד  של  הסתלקותו  עם   1772 בשנת 

מייסד החסידות - הבעל שם טוב. ביום זה שוחרר מייסד חסידות חב"ד, 

הרב שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, מן המאסר ברוסיה.

ובעיקר  החסידות,  תנועת  בתולדות  היסטורי  לתאריך  הפך  זה  תאריך   

בקרב חסידי חב"ד. בשנה זו הואשם רבי שניאור זלמן מלאדי (אדמו"ר 

במלכות,  בבגידה  התניא)  ספר  ומחבר  חב"ד  חסידות  מייסד   - הזקן 

בעקבות עלילת שוא של מתנגדיו, עקב פעילותו הענפה להפצת תורת 

החסידות, והושם במאסר ברוסיה.

בי"ט בכסלו זוכה רבי שניאור זלמן מלאדי מכל אשמה, ושוחרר ממאסרו.   

לרגל השחרור, הכריזו חסידי חב"ד על יום זה כיום חג ומועד כללי, אותו 

וכנסים  ובמסגרתו עורכים החסידים התוועדויות  היום,  חוגגים עד  הם 

להפצת תורת החסידות.

יט בכסלו תשע"ה (2014) - נפתח מוזיאון להנצחת הקינדר-טרנספורט בוינה

ביום השנה ה-75 למשלוח הקבוצה הראשונה שיצאה  המוזיאון נפתח   

יהודים  ילדים  מ-10,000  למעלה  של  סיפורם  את  יביא  והוא  מוינה 

בין  הקינדר-טרנספורט.  באמצעות  השואה  מתופת  להימלט  שהצליחו 

בשנות  יהודים  רבבות  של  הצלתם  ודרכי  הפרטית  ההשגחה  סיפורי 

השואה, הוא סיפור הקינדר-טרנספורט. מבצע שהתחיל בשנת תרצ"ט 

(1939) ערב פריצת מלחמת עולם השניה והצליח להציל ילדים מגרמניה, 

אוסטריה וצ'כיה ולהעבירם לאנגליה לאימוץ במשפחות ובמוסדות.

התערוכה העיקרית במוזיאון כוללת 23 כרזות של מזוודות עם חפצים   

- בנוסף יש אוסף של צילומים,  זוועות השואה  של ילדים ששרדו את 

ספרים ודוחות ש"מספרים" את סיפורם.
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כה בכסלו – 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.

האנדרטה בווינה המנציחה את הקינדר-טרנספורט
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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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כה בכסלו תשנ"א (1991) בוטל צו הגירוש על יהודי ספרד שהוכרז בשנת הרנ"ב   
(1492) על ידי המלך פרידננד ומלכת איזבלה.

כו בכסלו תתנ"ו (1095) החל מסע הצלב הראשון.

כט בכסלו תרע"ז (1917) יהודי תל אביב גורשו על ידי השלטונות הטורקים.

יישובים שנוסדו בחנוכה

בא�באר יעקב תרס"ח (1909)  �  זכרון יעקב תרמ"ג (1882)  
מנחמיה כה בכסלו תרס"ג (1902) מנ� אבן יהודה (1932)  
 �   (� �  גדרה - מושבה ראשונה של הבילויים תרמ"ה (1884

�)  �  קיבוץ    ניצנים בית חנן באזור ראשון לציון תרצ"א (1930
ר� ראש פינה ב בטבת תרמ"ב ב בטבת תש"ד (1943)  

 �  (1882)
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 61

בראשונה קראו ליישוב חומה ומגדל הראשון בשם תל-עמל ואחר  1.         א.  

כך קראו לו ניר דוד.

חומה ומגדל הוא כינוי לסדרת מבצעי הקמה של יישובים חקלאיים 

יהודיים מבוצרים בארץ-ישראל בימי הפרעות שמכונים מאורעות 

תרצ"ו-תרצ"ט (1936-39).

ביהודים  הערבים  שביצעו  לפרעות  בתגובה  באו  אלו  מבצעים 

"עובדות בשטח" על מנת  ונועדו לקבוע  שהתגוררו בארץ-ישראל 

להגדיל את גבולות ההתיישבות העברית ולהרחיב את שטח מדינת 

ישראל העתידית. כך עקפו את גזירות הספר הלבן של םפאספילד 

שהגביל את ההתיישבות היהודית.

בלפור.  לורד  היה  בלפור,  בריטניה בתקופת הצהרת  שר החוץ של              ב. 

כדי להנציח את שמו הוקם היישוב בלפוריה - מושב עובדים בעמק 

יזרעאל בצד הכביש לנצרת.

היישוב השלישי הוא שדה דוד בחבל לכיש. החלוץ הנמרץ וגואל              ג.  

אדמות וממייסדי ראשון לציון ומקימי אוצר ההתיישבות היהודית 

שהיה אחד מהמורדים בפקידי הברון שגורש מיישובו היה זלמן דוד 

ליבונטין זצ"ל - על שמו היישוב שדה דוד.

שם שר צבאו של דוד שנרצח היה עמשא. הר הנושא את שמו הוא הר   .2

עמשא.

גן יאשיהו - מושב עובדים בגבול שומרון והשרון, 5 ק"מ מצפון-מערב   .3

לטול-כרם על שם יאשיהו וג'ווד, מדינאי בריטי וידיד הציונות. היישוב 

ונקרא  ראובן"  "נחל  משוחררים  חיילים  ארגון  ביד'י   1949 בשנת  נוסד 

בתחילה בשם הארגון.

- חבל אשכול כ-5  מבטחים הוא מושב עובדים בנגב הצפוני-המערבי   .4

ק"מ מדרום-מערב לצומת מגן. השם סמלי ומקורו מהפסוק "וישב עמי 

בקיבוץ  ראשיתו  לב:נח).  (ישעיהו  מבטחים"  ובמשכנות  שלום  בנווה 

ופונה  השחרור  מלחמת  בקרבות  עמד   -  (1947) תש"ח  בשנת  שנוסד 

(1950). שם המעברה בקרבת מקום  נוסד בשנת תש"י  אחריה. המושב 

לרצועת עזה היה אבטח. 
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דרך הים (ויה מאריס) הינו המעבר הגיאוגרפי הכי מהיר מאשור למצרים   .5

היה  ׁה  ֶׁשַמְלּׁכָ בבל  של  האימפריות  שתי  באמצע  ארץ-ישראל  עם 

נבוכדנצר ושל מצרים היה פרעה נכה לחמו אחד בשני.

מושב עובדים בעמק יזרעאל - חבל תענך - כ-8 ק"מ מדרום לעפולה -  .6

פרזון  "חדלו  דבורה  משירת  השם  מקור  המושבים.  לתנועת  משתייך 

מפרס  עולים  בידי   1953 בשנת  נוסד  ה:ז).  (שופטים  בישראל" 

ומכורדיסטאן.

פרוץ  ערב  הפלמ"ח  מפקד  היה  אלון  יגאל   - בבנימין  יישוב  הוא  אלון   .7

מבין  הגדול  הסדיר.  העברי  הכוח  בראש  ועמד  העצמאות  מלחמת 

תפקידיו הנוספים - ראש ממשלת ישראל בפועל, סגן ראש הממשלה, 

שר החוץ ושר החינוך.

בין  שקוראים  הפרשיות  ארבע  מבין  הראשונה  השבת   - שקלים  שבת   .8

- הרומאים גנבו מאוצרות המקדש כדי  ראש חודש אדר לפסח. הסוד 

לשלם עבור המלחמות שלחמו.
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חומר עיוני למדריכה

1. חודש חשוון בעיני הראי"ה קוק                                                      
ד"ר אברהם גוטליב

                      

"כשהנשמה מאירה, גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים" (מגד ירחים, תרע"ד–1913, 
מאמרי ראי"ה ב, עמ' תק) 

המחנך  וההגות,  הרוח  ענק  הרב  של  לחיים  הטובה  בעצתו  נעסוק  זה,  בעיוננו 
הדגּול ואיש הקירוב, הראי"ה קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בפתגם חינוכי 
ראייה  מתוך  זאת  המציאות.  על  באופטימיות  להסתכל  כיצד  חשוון,  לחודש 
ורודה ולהיטיב עם התחושות הקשות והעצבות הטבעיות בחודש מרחשוון (מר 

במשמעות טיפות גשם וגם מרירות) המכּונה בקיצור: חשוון.

תחילה, ננסה להגדיר את המציאות התחושתית בחודש זה.

כפי שידוע, ב-ז במרחשוון שואלים על הגשמים (תענית, דף ו, ע"א), בעיצומה 
של עונת הסתיו עם בוא החורף. עונת הסתיו כעונת מעבר בין הקיץ לחורף וגם 
עונת החורף, מאופיינות בקדרות פיזית של מזג האוויר גם ללא גשם. זאת לאחר 
ימי קיץ ארוכים עם הרבה שעות אור ועם תוספת שעה של שעון קיץ. עננים 
וערפילים מכסים את השמים ומאוד סגריר וֵדי חשוך בהעדר כמות ניכרת של 
אור. האפרוריות אשר בשמים נותנת באופן טבעי כמעט לכל בן אדם הרגשה 
קשה נטולת שמחה עם תחושה של עצב, עצּוב בדד, לבד ּומבודד וזאת עובדה! 
המידה,  על  יתר  רציניים  רוח,  מצב  בחוסר  ניראים  רבים  שכזה,  אוויר  במזג 
מהרהרים ומכּונסים בעצמם. זאת המציאות העגּומה: ממש לא נעים להיות בחוץ 
הפיזי וגם בחוץ הנפשי ורבים מחפשים את הפנימיות, את האור, בדמות החום 
והאהבה ולמעשה את ה'ביחד'. לכן, רבים משתדלים לצאת מהרחוב והוא החוץ 
שאליו נקלעו בדרכם למחוז חפצם ולהגיע אל המיבנה, בית או מקום לימודים 
או עבודה או חנות מסויימת או קניון כלשהו. והעיקר, לא להישאר בחוץ כביכול 

לבד, בקדרות ובעצב.

חודש מרחשוון שהוא בימינו שני לחודשי השנה, מגיע אחרי חגי תשרי: הימים 
הנוראים – ימי הדין וימי השמחה ואין בו כלל חגים או אירועים של שמחה. יתר 
על כן, לא מעט פורענויות התרחשו והרעו לנו לעם ישראל עם השנים על ציר 
הזמן בחודש זה ונקבעו בו ימי תעניות כמובא במסכת תענית (דף י, ע"א). לכן, בא 
המחנך הדגול שכיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון לישראל בשנים 1935-1921,
בהיותו קודם לכן, הרב של יפו והמושבות עד שנת תרע"ד–1913, לכתוב דברי 
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עידוד לאדם בחודש חשוון. דבריו פורסמו בחוברת פתגמי החודשים מגד ירחים 
לחודש חשוון:

  "כשהנשמה מאירה, גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".

הרב עוזי קלכהיים ז"ל, תלמידו של הרב צבי יהודה קוק ז"ל, היטיב לבטא את 
ירחים:  מגד  באר  בספרו  הראי"ה,  שבדברי  החינוכי-ערכי  הפסיכולוגי  המסר 
הארת פתגמי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק על חודשי השנה, בית אל, אורות 

לההדרת כתבי הראי"ה קוק, ירושלים תשנ"ה, לחודש חשוון (עמ' כב-כג):

וגם הקיץ כבר  והאור. הנה עברו ביעף החגים  והרע, החושך  הנושא: על הטוב 
חלף עבר לו ונכנסים אנו עתה אל החורף עם הציפיה הדרוכה לברכת הגשמים. 
היבשה  האדמה  על  שרועים  ונופלים  אחד-אחד  העלים  נושרים  בינתים, 
והצחיחה, וממעל - השמים האפורים מתחברים ומתקשרים בעננים. הנה החושך 
אשר יכסה ארץ, הולך ומתגבר בעקבות התקצרות הימים. תקופת הסתיו במעטה 
עלי השלכת, מעוררת בנו את התחושה, ההפסד והכליה, ומחשבות נוגות אופפת 
אותנו בשאלת קיומנו וחדלוננו עלי אדמות. על רקע הסביבה הסתווית, עלולה 
לצמוח השקפה פסימית השוללת את החיים, וכאן בא פתגמו של רבנו לרוממנו 

ולהאיר דרכנו. 

לחודש  הראי"ה  לפתגם  הפסיכולוגי  הרקע  את  קלכהיים  הרב  מבאר  כאן,  עד 
האדם  של  הנפש  כתורת  הפסיכולוגיה  את  ומבאר  ממשיך  הוא  מכאן  חשוון. 

בפתגם:

יש אשר "שמים עוטי ערפל", גורמים לאדם לשקוע בפסימיות ולנבא שחורות 
ה"עין  שסיבת  לדעת  יש   – החיים.  את  הממלא  הארס  את  רק  לראות  לעצמו, 
הרעה" של הרשעים, נעוצה בהם עצמם. אי ההרמוניה שבעצמם, מביאה אותו 
להסתכלות רעה על העולם. החוטא שרוי ב"עלמא דפירודא" (=העולם הנפרד 
והנבדל) והכל נראה מעורבב וזר. כל חטא מוליד שנאה לאחת הבריות. וכן ההיפך 
– כש"הנשמה מאירה", שוררת אחדות בארץ, כל הכוחות והנטיות פונים למגמה 
אחת. ישנה "הארה" בנפש, המביאה את האדם לראות את האחדות והטוב, היופי 
והשלום השרויים בעולם. וממצב נפשי זה, גם מתוך הערפל בוקע "אור נעים".  
יבוא לעולם. מכל  ואביב חדש  זרּוֶעיה  ימוג, הארץ תצמיח  ֵירד, הערפל  הגשם 
התופעות השליליות והמאורעות הקודרים, תצמח ברכה לעולם. האדם בא לידי 
יד),  פרק  ב, הטוב הכללי  (אורות הקודש, חלק  הכרה, ש"הרע העולמי מסודר" 
מוביל  הרע,  של  הפנימי  והסוד  שונים.  מכיוונים  גם  אחת  למגמה  צועד  והחל 

לקראת התגלות הטוב...

הגות  כאיש  בגדולתו  מתגלה  חשוון,  לחודש  המדהים  בפיתגמו  קוק  הראי"ה 
ומחנך דגול, המבין היטב בניבכי נפשו של האדם מטבע ברייתו ומדריכו כיצד 
מאירה  האדם  של  הנשמה  כאשר  שהרי,  שבחיים.  ה"ורוד"  החיובי  את  לראות 
ומעציבים בחודש חשוון במעבר מהסתיו אל  גם שמים קודרים  באופטימיות, 
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החורף, מפיקים אור נעים! כך בטובו מעודד הראי"ה קוק את האדם לדורי דורות 
בחודש חשוון ובכל עת של עצב, תמיד לחפש ולמצוא את החיוב מתוך פנימיות 
הנפש המוארת מטבע ברייתה ושוקקת וחפצה בכל מחיר, לחשוב ולראות את 

הטוב בחיים עלי אדמות שנתן לנו בורא עולם.

2. האומץ להיות ֶשֶמן
קיים הבדל בין המציאות בזמן מאורעות חנוכה, בה כל אימוץ של תרבות זרה 
היווה סכנה להמשך התרבות היהודית, לבין זמנינו אנו בו קיימות באופן טבעי 
שאיננו  משום  שמתרחשות  השפעות  אחרות,  ממדינות  תרבותיות  השפעות 
עמים  של  מאכלים  אוכלים  אנו  יושבים,  אנו  עולמנו  בתוך  בודד.  אי  על  חיים 
אחרים, מאזינים למוסיקה שלהם ובאותה מידה אנו גם משפיעים על התרבויות 
האחרות. המודל איננו "הכל או לא כלום". איננו רוצים להטיף בשיעור לבדלנות. 
שיש  יוצא  הדברים.  של  ובחינה  סינון  תוך  "מבחוץ"  ולקבל  לקלוט  מקום  יש 
למצוא את "שביל הזהב" - קליטה ואימוץ תוך שמירה על הייחוד והזהות שלנו.

על פי "חנוכה", מפתחות לתרבות ישראל, בהוצאת חל"ד
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דינים

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‘ 59 - מרחשוון-כסליו  /                  
מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
יהודי;  תשמיש-קדושה   (1
החיונית  אורגנית  תרכובת   (6
לחם-  (11 חיים;  ליצורים 

לכבד  היכולת   (12 השמיים; 
אנשים גם אם דרכם ומחשבתם 
גבעה   (14 משלך;  שונה 
מלאכותית; 15) קידומת לשמות 
אירופית;  בירה   (17 הולנדיים; 
מדינה   (19 הפרה;  קול   (18
מהנה;   (21 הדרומית;  באמריקה 
24) עיר ישראלית בפתחת רפיח 
ונהרסה  מתושביה  שפונתה 
בין  השלום  הסכם  במסגרת 
 ;(1982 (אפריל  ומצרים  ישראל 
25) בת אשר, לפי המדרש היא זו 
שגילתה למשה רבנו היכן נמצא 
דרבי  (מכילתא  יוסף  של  ארונו 
ישמעאל); 27) פקיד; 28) ציבור 
על-מנת  המתקבצים  אנשים 
מסוימת;  בהתרחשות  להשתתף 
29) צמח צעיר ורענן; 30) בהיר, 
ברור; 32) דמות נשית מקראית, 
לפי המדרש נישאה ליהושע בן 
עמוד  יד  דף  מגילה  (מסכת  נון 
ב); 33) אחת ממצוות עשה שבין 
אדם לחברו (כ"מ); 37) גבוה; 39) 
בסיס;  יסוד,   (41 שור;   (40 חוץ; 
האנרגיה  מצורות  אחת   (42
מוצרי- לייצור  מקום   (44 (כ"מ); 

יחידת-זמן;   (47 שונים;  חלב 
צרפת,  בצפון-מזרח  עיר   (48
הקרבות  אחד  נערך  לידה 
במלחמת-העולם  המפורסמים 
צבאית;  דרגה   (49 הראשונה; 
הדרושים  הדברים  מכלול   (50
של  סוג   (51 מסוימת;  לפעולה 

הדיבר  מצוות   (56 העברי;  באלפבית  אות   (55 טהור;  נקי,   (53 מוסיקלי;  תו   (52 (ר"ת);  טנקים  נגד  רקטה 
החמישי (כ"מ, שמות כ); 58) כיסוי לשולחן; 60) הנחה מקובלת ומוסכמת שאין להרהר אחריה; 61) שלושת 
ספרי התנ"ך שטעמיהם שונים משאר הספרים (ר"ת) 65) עיר קדומה, פלמירה, כיום בשטח סוריה; 68) ספר-

תפילה לימים-נוראים ולשלוש-רגלים; 70) מחוספס; 71) אחד מתלמידי רבי עקיבא (מסכת יבמות דף ס"ב 
עמוד ב); 72) בליטה גיאוגרפית.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) שלם; 2) מראה-נוף, בלעז; 3) אדמת הנגב; 4) שנת החמישים (ויקרא כה); 5) נקי-כפיים, חף מעוון (שמואל 
ב כב); 6) התקן-הארה; 7) תנועה בדקדוק העברי; 8) ללא רוח-חיים; 9) זקן האנשים; 10) תבלין לקפה; 13) 
יחידת-נפח לנוזלים; 16) זרימה כלפי מטה; 18) מחנה-מעבר לשיכון זמני; 19) ממצוות גמילות-חסדים; 
השאר  כלפי  האחד  אחריות   (23 שגגה;   (22 בארמית;  את   (20 ב);  עמוד  ל  דף  בתרא  בבא  מסכת  (כ"מ, 
(מסכת סנהדרין דף כז עמוד ב); 25) היום השביעי; 26) צמח רב-שנתי בעל בצל, מבשר את בוא הסתיו; 
29) שמו הראשון של העברי הראשון (בראשית יז); 31) עיר בצפון הארץ; 34) זקן; 35) סכין מתקפלת; 36) 
באופן  מוגבלות לשפר את התפקוד שלהם  בעלי  לאנשים  41) תהליך המסייע  38) פחד;  אם המרגלית; 
ֶהתֵקן העשוי מצינור רחב להטלת רימונים למרחק רב; 45) יראת-שמיים ודבקות בתורת  משמעותי; 43) 
ה' (מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב); 46) בעל האימרה: "איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות" (2, מסכת 
אבות פרק ד); 47) שמא, אולי; 52) רז 54) סעודה (מלכים ב ו); 57) בירת הולנד; 59)  ארבעת דרכי לימוד 
התורה (ר"ת); 62) הוראה תורנית ממעל; 63) שיח-בושם; 64) בוקר; 65) סימן; 66) מספיק; 67) חותן; 68) תו 

מוסיקלי; 69) דג קטן. 

1  2    3 4 5   6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

  15  16    17            18      

19      20          21  22      23  

24          25    26    27        

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39          40      41    

42    43    44  45    46      47      

48          49        50        

51        52      53  54    55      

    56        57              

58  59      60            61  62    

      63            64        

65        66    67    68        69  

70      71                72    
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פעולות

                 א.  חנוכה

1. ה"אור" ומשמעויותיו
רציונל

העיסוק במוטיב האור מתחדד לקראת חג האורים. בימים ההם קם העם היהודי 
הזה, כשהעם  בזמן  הניצחון.  נס  הרים את  ולמרות המחלוקות  לאורה,  מאפלה 
גם  ונעסוק  הזיכרונות  את  שנאיר  חשוב  ימים,  אותם  זיכרון  את  מאיר  היהודי 
גורם  ולהוות  עניין  לעורר  עשוי  האור  נושא  חיינו.  על  לנושא  שיש  בהשלכות 
מזמן לבירור הקשרים ולבדיקת מכנים משותפים בין ילדים ממקומות שונים. 
הפעילות מזמנת שיח שיאיר אור נוסף על השווה ועל השונה המייחד והמאחד 

ביחס למנהגים, לחוויות, לאורח החיים ועוד.

מטרות

מוטיב  באמצעות  לחנוכה  להתקשר  העשויים  לשון  צירופי  עם  היכרות   �
האור.

בחינת משמעות מוטיב האור בחיי היחיד והקבוצה.  �

יצירת הזדמנות לשיח משותף בין ילדים סביב מוטיב האור ובירור מכנים   �
משותפים אפשריים.

מודל ההפעלה

בחינת מוטיב האור באמצעות טקסט וצירופי לשון תוך בדיקת משמעותו בעיני 
ילדים.

מהלך ההפעלה

אפשרות א

חלוקת המשתתפים ל-4 קבוצות על פי צירופי הלשון הבאים:

צירופי הלשון לקבוצה 1 - "פתח פיך ויאירו דבריך" (דבר באופן ברור)

צירופי הלשון לקבוצה 2 - "אורות וצללים" (יתרונות ופגמים)

צירופי הלשון לקבוצה 3 - "הלך לאורו" (היה נאמן לו)

צירופי הלשון לקבוצה 4 - "מאיר פנים" (גילה יחס של רצון)
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בקבוצות

לפניכם לוח המכיל 20 כרטיסי איורים. גזרו אותם, התבוננו בכל אחד מהם ודונו:

האם האיור עשוי להיות קשור לצירוף הלשוני שקיבלתם? כיצד?  �

את  תדגימו  כיצד  ותכננו  במליאה  להציג  שתרצו  הכרטיסים  את  בחרו   �
הקשר לצירוף הלשוני.

לוח כרטיסי איורים לצירופי לשון בנושא ה"אור" ומשמעויותיו
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במליאה

דיווח על ידי נציגי הקבוצות.

האם עלו פרשנויות שונות לאותו איור? כיצד? במה זה תלוי? מי מעניק פרשנות 
לאיור?

האתר לטיפוח תקשורת בין-אישית:

http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit.htm
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2. "מעוז צור"
מטרה: ללמד את החניכים שירי חנוכה.

מחלקים את הכיתה ל-2 קבוצות:

קבוצה א - הלל.  �

קבוצה ב - בשיר.  �

מסבירים להם את חוקי המשחק:

כל קבוצה בתורה צריכה למלא את המשימה.  �

קבוצה שעונה נכון, זכאית לתור נוסף.  �

המשימות הן:

משימה ראשונה - משמיעים צליל ראשון - עליהם לזהות את השיר.  �

משימה שנייה - אומרים מילים מהשיר ועליהם לזהות את השיר.  �

משימה שלישית - מעלים נושא - לדוגמה "לביבה", "סופגנייה" ועליהם   �
למצוא כמה שיותר שירים עם המילה בנושא.

משימה רביעית - שירים ברצף של אותיות. עליהם לזהות מספר רב יותר   �
של שירים מסתתרים.

yeladudim.co.il לקט שירי חנוכה באתר

אנו נושאים לפידים  �

באנו חושך לגרש  �

מה אמרו הנרות בחנוכה  �

חנוכייה לי יש  �

ימי חנוכה  �

לכבוד החנוכה  �

מי ימלל  �

מעוז צור ישועתי  �

נרות חנוכה  �

סביבוני ירוץ בגיל  �

שקט שקט...  �

סו סו סופגניה   �

הנרות הללו  �
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3. חנוכה - משחק אסתרטגי
מטרות המשחק: היכרות עם מנהגי חנוכה

הוראות

המדריכה תכין לוח ועליו תכתוב את ההוראות הרשומות בהמשך בהתאם    .1

למספרים.

יש לחלק את הקבוצה לשתיים.  .2

כל חניך בקבוצה מתקדם במסלול בתורו בהתאם למספר שהוא מקבל    3

בהטלת קוביה.

אם החניך עולה על משבצת שחורה עליו למלא אחר ההוראות הרשומות   .4

בלוח.

במצב שהחניך מקבוצה א מגיע למשבצת שעליה עומד חייל של קבוצה   .5

ב עליו לחזור להתחלה.

הקבוצה המצליחה להגיע לסוף המסלול היא המנצחת.  .6
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דוגמאות למשימות

אתה זריז הדלקת בזמן הנכון - קפוץ למשבצת 4.  �

זכית   - המשפחתית  החנוכה  במסיבת  להשתתף  חיילים  הזמנת   �
בתור נוסף.

נורא  לא  "שהחיינו",  לברך  ושכחת  חנוכה  של  ראשון  ליל  היום   �
תוכל לברך בלילה הבא - בינתיים המתן תור אחד.

הופעתם לפני קשישים במועדון לגיל הזהב - זכית בתור נוסף.  �

חילקתם סופגניות לחיילי צה"ל בבסיס הקרוב - זכית בתור נוסף.  �

זכרת שערב שבת היום ומדליקים נר חנוכה תחילה - התקדם 2   �
משבצות.

משתמשים  שאין  המקדש  בית  כמנורת  חנוכה  נרות  דין  למדת   �
בהם כלל, ובכן הדלקת את ה"שמש" - התקדם 2 משבצות.

שכחת כמה נרות חנוכה מדליקים היום - המתן תור אחד.  �

 2 - התקדם  בניה  ושבעת  חנה  על  לערוך הצגה  גן  לילדי  עזרת   �
משבצות.

מדוע לא הנחת את החנוכיה במקום כדי לפרסם את הנס - המתן   �
תור אחד.

בלילה עזרת לסבא וסבתא בביתם להדליק את הנרות - קבל תור   �
נוסף.

כדי להשיג  4 משבצות  חזור   - בגובה שונה  בחנוכיה הם  הכנים   �
חנוכיה כשרה.

אתה זריז הדלקת בזמן הנכון - קפוץ למשבצת 4.  �

שכחת כמה נרות חנוכה מדליקים היום - המתן תור אחד.  �

הופעתם לפני קשישים במועדון לגיל הזהב - זכית בתור נוסף.  �

חילקתם סופגניות לחיילי צה"ל בבסיס הקרוב - זכית בתור נוסף.  �

זכית   - המשפחתית  החנוכה  במסיבת  להשתתף  חיילים  הזמנת   �
בתור נוסף.

נורא  לא  "שהחיינו",  לברך  ושכחת  חנוכה  של  ראשון  ליל  היום   �
תוכל לברך בלילה הבא - בינתיים המתן תור אחד.

2 זכרת שערב שבת היום ומדליקים נר חנוכה תחילה - התקדם �
משבצות.

משתמשים  שאין  המקדש  בית  כמנורת  חנוכה  נרות  דין  למדת   �
משבצות. בהם כלל, ובכן הדלקת את ה"שמש" - התקדם 2

2 - התקדם  בניה  ושבעת  חנה  על  לערוך הצגה  גן  לילדי  עזרת   �
משבצות.

מדוע לא הנחת את החנוכיה במקום כדי לפרסם את הנס - המתן   �
תור אחד.

בלילה עזרת לסבא וסבתא בביתם להדליק את הנרות - קבל תור   �
נוסף.

כדי להשיג  4 משבצות  חזור   - בגובה שונה  בחנוכיה הם  הכנים   �
חנוכיה כשרה.



32

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

קשה  שנפצע  חבר  אצל  חולים  בבית  לבקר  לחברים  התלווית   �
בתאונה - התקדם 5 משבצות.

 2 התקדם   - הניסים"  "על  מוסיפים  העמידה  בתפילת  כי  זכרת   �
משבצות.

שכחת שהיום הוא ראש חודש ויש להגיד "יעלה ויבוא" בתפילה   �
ובברכת המזון - חזור אחורה 2 משבצות.

רצת מהר הביתה לפני שהילדים שכבו לישון, כדי להדליק איתם   �
בברכה - זכית לתור נוסף.

 - הקטנים  הדודים  בני  עם  חנוכה  במשחקי  שחקת  כבייביסיטר   �
התקדם 2 משבצות.

משפחה חדשה הגיעה לשכונה והגשת להם עזרה - כך זכית בתור   �
נוסף.

זכית לקרוא בתורה ב"פרשת הנשיאים" במשך שמונת ימי חנוכה   �
- התקדם 2  משבצות.

קשה  שנפצע  חבר  אצל  חולים  בבית  לבקר  לחברים  התלווית   �
משבצות. בתאונה - התקדם 5

2 התקדם   - הניסים"  "על  מוסיפים  העמידה  בתפילת  כי  זכרת  �
משבצות.

שכחת שהיום הוא ראש חודש ויש להגיד "יעלה ויבוא" בתפילה   �
משבצות. ובברכת המזון - חזור אחורה 2

רצת מהר הביתה לפני שהילדים שכבו לישון, כדי להדליק איתם   �
בברכה - זכית לתור נוסף.

 - הקטנים  הדודים  בני  עם  חנוכה  במשחקי  שחקת  כבייביסיטר   �
משבצות. התקדם 2

משפחה חדשה הגיעה לשכונה והגשת להם עזרה - כך זכית בתור   �
נוסף.

זכית לקרוא בתורה ב"פרשת הנשיאים" במשך שמונת ימי חנוכה   �
- התקדם 2  משבצות.
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4. פעולות בקצה המזלג
כל החניכים יושבים בעיגול. א. 

ועליו למצוא את הקשר  יומ-יומי  פריט  לוקח מהקופסה/הכובע  חניך  כל 
בין הפריט לחנוכה (לדוגמה: מספריים - גזירות אנטיוכוס) (ראה לקסיקון 

מושגים).

המחזה - המדריך מחלק את החניכים לקבוצות. כל קבוצה מקבלת שקית  ב. 
עם מספר פריטים ועל הקבוצה להמחיז סיפור עכשווי או דמיוני הקשור 

לחנוכה.

בשם  קוראים  שיפול.  עד  וממתינים  הסביבון  את  מסובבים   - בשם  קראו  ג. 
אדם או מקום שמתחיל באות שהופיעה על הסביבון בנפילתו. העונה בתוך 

זמן קצוב זוכה בנקודה.

קורא המצליח להביע מושג, אדם או מקום הקשורים לחנוכה - זוכה ב-2   
נקודות.

ניתן לגוון את הפעולה על ידי שליפת פתקי אותיות א, ב מכובע - בסגנון   
חידון במושגי חנוכה.
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5. מרכז עצבים
מטרת המשחק: להבין עבור מה לחמו המכבים.

יש לחלק את המשתתפים לשלוש קבוצות: קבוצת היוונים, קבוצת המתיוונים 
וקבוצות המכבים ותומכיהם.

המדריך (עם או בלי החניכים) משמש כ"מרכז עצבים".

המדריך זורק "פצצה" (בעיה מסוימת) וכל קבוצה מטפלת בה לפי השקפותיה. 
הקבוצות דנות בבעיה ומסכמות מה הן היו עושות וכיצד היו מגיבות לאירוע. 
הקבוצות מביעות את דעתן בפני כולם וכל קבוצה מגיבה על סיכומי הקבוצה 

השנייה.

בעיות "פצצות" לדוגמה

מתלבטת  ימים   8 לו  במלאת  זכר.  בן  יהודית  למשפחה  נולד  טוב  במזל    .1
המשפחה אם למּול את הילד. האב מעדיף לדחות את המילה בגלל גזירת 
אנטיוכוס נגד המילה. האשה דורשת להסתכן ולמול את הבן עכשיו ולקיים 

רצון ה'.

המקדש  בית  פשרה.  ומציע  ליוונים  המכבים  בין  לתווך  בא  מיוחד  שליח   .2
יחולק לשני אגפים - אגף של היהודים שבתוכו יורשו היהודים להקריב את 

קורבנותיהם ואגף ליוונים שבתוכו יורשו המתייונים לעבוד את אליליהם.

השלטון היווני החליט שכל יהודי חייב לעבוד בשבת.   .3

הגיע ציר מהסנט הרומאי עם הצעה שהמכבים יכירו בשלטון רומי בארץ   .4
ותמורת ההכרה יתנו היוונים חופש דת בארץ.

הלימודים  תכניות  את  שישנו  היוונית  האימפריה  לטובת  ביקש  הממשל   .5
יוון:  תרבות  לימודי  על  שיקפידו  "יועצים"  ויכניסו  ובישיבות  בבתי-הספר 

מוסיקה, פיסול, ציור, תיאטרון וספורט.

ערומים  להתעמל  המוכנים  בספורט  למצטיינים  מלגות  מציע  הממשל   .6
ולשתפם באולימפידה הקרובה.

ידי  השלטון היווני פונה לילדים להלשין לממשל על שמירת היהדות על   .7
הוריהם.

הממשלה היוונית מציעה "תכנית כפייה" ללימוד תרבות יוונית עם פרסים   .8
עם "חשיבה" למשפחות נזקקות.
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6. לקסיקון לחנוכה מא עד ת (עזרה להכנת חידונים)

אנטיוכוס, אלכסנדר הגדול, אלעזר, אמאוס, אהרן הכהן, אלעשה א - 

בית המקדש, בית צור, בית הלל, בית שמאי, ברית מילה, בית זבול,  ב - 
בימים ההם בזמן הזה.

גדול, גזירות, גימנסיון, גורגיאס, גיבורים ביד חלשים, גבינה. ג - 

דמי חנוכה, דם המכבים, דביר. ד - 

הנרות הללו, התייוונות, הלל, הליפורנוס, היכל. ה - 

ואהבת לרעך כמוך. ו - 

זאת חנוכה, זית, זיאוס. ז - 

חנוכה, חשמונאים, חנוכיה, חג האורים, ח ימים, חנה ושבעת בניה,  ח - 
חלון, חשמנים, חנוכת המזבח, ח נרות והלכה כבית הלל.

טומאה, טבת, טיהר. ט - 

יהודה המכבי, ירושלים, יוון, יוחנן, יונתן, יהודית, יפת, יום ניקנור. י - 

כסלו, כהן גדול, כפר המכבים. כ - 

לביבות, לימוד תורה, להדליק נר של חנוכה. ל - 

בית  מעלה  מנורה,  מדליקים,  מזבח,  מודיעין,  מתתיהו,  מכבים,  מ -  
חורון, מעלה לבונה, מעוז צור, מוסיף והולך, משכן, מאכלי חלב.

נר, נס גדול היה פה, נשיאים, נר איש וביתו. נ - 

אנטיוכוס, אלכסנדר הגדול, אלעזר, אמאוס, אהרן הכהן, אלעשה א - 

גדול, גזירות, גימנסיון, גורגיאס, גיבורים ביד חלשים, גבינה. ג - 

דמי חנוכה, דם המכבים, דביר. ד - 

הנרות הללו, התייוונות, הלל, הליפורנוס, היכל. ה - 

ואהבת לרעך כמוך. ו - 

זאת חנוכה, זית, זיאוס. ז - 

נר, נס גדול היה פה, נשיאים, נר איש וביתו. נ - 

טומאה, טבת, טיהר. ט - 

יהודה המכבי, ירושלים, יוון, יוחנן, יונתן, יהודית, יפת, יום ניקנור. י - 

כסלו, כהן גדול, כפר המכבים. כ - 

לביבות, לימוד תורה, להדליק נר של חנוכה. ל - 

בית המקדש, בית צור, בית הלל, בית שמאי, ברית מילה, בית זבול, ב - 
בימים ההם בזמן הזה.

חנה ושבעת בניה, ח ימים, חנוכה, חשמונאים, חנוכיה, חג האורים, ח - 
חלון, חשמנים, חנוכת המזבח, ח נרות והלכה כבית הלל.

בית מעלה  מנורה,  מדליקים,  מזבח,  מודיעין,  מתתיהו,  מכבים,  מ -  
חורון, מעלה לבונה, מעוז צור, מוסיף והולך, משכן, מאכלי חלב.
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סביבון, סופגניות, סולוקוס, ספורט, סעודה. ס -  

על הניסים, עד שתכלה רגל מן השוק. ע -  

פרשת  פלנקס,  קנדה,  פארק  פיל,  ניסא,  פרסומי  שמן,  פך  פסל,  פ -  
הנשיאים, פוחת והולך, פתילות.

צאת הכוכבים. צ -  

קשת, קידוש החודש. ק - 

ראש חודש, רבים ביד מעטים. ר - 

זית, שמעון, שמש, שקיעת החמה, שהחיינו, שעשה ניסים,  שמן  ש -  
שמירת שבת.

תענית, תרגום השבעים, תלמי המלך, תורה. תענית, תרגום השבעים, תלמי המלך, תורה.ת -   ת -  

סביבון, סופגניות, סולוקוס, ספורט, סעודה. ס -  

על הניסים, עד שתכלה רגל מן השוק. ע -  

קשת, קידוש החודש. ק - 

צאת הכוכבים. צ -  

ראש חודש, רבים ביד מעטים. ר - 

ניסים,  זית, שמעון, שמש, שקיעת החמה, שהחיינו, שעשה  שמן  ש -  
שמירת שבת.

פרשת  פלנקס,  קנדה,  פארק פיל,  ניסא,  פרסומי  שמן,  פך פסל,  פ -  
הנשיאים, פוחת והולך, פתילות.

חגא
ט

ידח
ב

וה
ז
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ב. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש חשוון
פרשת נח 

הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
פירוש  לפי  המבול  דור  אנשי  של  דינם  גזר  נחתם  שבגינו  לכך  הטעם  את  תקבלו  נכונה 

רש"י.   ____    (1 מילה)

מנין אנו יודעים שנח למד תורה לפי פירוש רש"י? "מכל הבהמה   ____    (והרהטה)   (1
תקח-לך שבעה שבעה"

מדוע ישנם דורות שלא הוצרכו לאות הקשת בענן לפי פירוש רש"י?  "לפי שצדיקים   (2
____  (מרגומי) היו"

מהו החומר שנקרא כופר שמרחו בו את התיבה מבפנים ומבחוץ לפי פירוש רש"י?   (3
בכפר ____  (תזפ) 

לאיזה חיה לא נתן נח מזון בזמן לפי פירוש רש"י? "ויש אומרים שאיחר מזונות  ____    (4
(אריל)"  

       4        3         2         1            
           

פרשת לך לך 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
את שמו של מי שיצא למלחמה לבדו כדי לשחרר את לוט ככתוב בפירוש  נכונה תקבלו 

רש"י. "רבותינו אמרו  ____   לבדו היה" (1 מילה)

ה-____     את  מגייר  "אברהם  רש"י?  פירוש  לפי  בחרן  כשהיה  אברהם  עשה  מה   (1
(שמינא)"

לאן אמר הקב"ה לאברהם שעליו ללכת? השלם: " ____  ____  מארצך וממולדתך   (2
ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך" 

ביטוי בפרשה לעבד שנולד בבית אדוניו.   ____  (ילדי) - בית  (3

מי הודיע לאברהם שלוט נלקח בשבי לפי פירוש רש"י? "לפי פשוטו זה  ____  (ועג)"   (4

שיהיה    הוא:  ישכן"  כל-אחיו  ישמעאל-"ועל-פני  על  שנאמר  לפסוק  רש"י  פירוש   (5
____ (עזור) גדול

שם של שבט של ענקים בעבר הירדן המזרחי הוא:  ____  (אמריפ)  (6

6      5        4         3         2        1                                                 
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פרשת וירא 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים    א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
אבימלך  של  שאשתו  כדי  לקב"ה  התפלל  שאברהם  לכך  הטעם  את  תקבלו  נכונה 
ושפחותיו ילדו, ומיד לאחר-מכן כתוב "וה' פקד את שרה" לפי פירוש רש"י. "ללמדך 

שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה  ____"

מהו העונש שיקבל אבימלך אם לא יחזיר את שרה לאברהם כפי שאמר לו הקב"ה   (1
בחלום? מות ____  (ותתמ) 

(טהאח)   ____ "במלח  רש"י?  פירוש  לפי  מלח  לנציב  לוט  של  אשתו  הפכה  מדוע   (2
ובמלח לקתה"

מה אנו למדים מכך שמלאך ה' קרא להגר אודות בנה מהפסוק: "כי שמע ה' אל-  (3
קול הנער" לפי פירוש רש"י? "מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו והיא 

קודמת ____  (תלקלבה)" 

ועמורה  מהי הזכות שעמדה ללוט שבגינה הקב"ה היצילו מהעונש שקיבלו סדום   (4
לפי פירוש רש"י? "שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם ושמע שאמר אברהם 

במצרים על שרה אחותי היא ולא גלה ____ (בהרד) שהיה חס עליו" 

       4        3         2         1            

פרשת חיי שרה 

הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
כפי  טובה  בשורה  כששומעים  רש"י  פירוש  לפי  לעשות  שצריך  הדבר  את  תקבלו  נכונה 
ששמע עבד אברהם שיוכל לקחת עמו את רבקה. "וישתחו ארצה. מכאן  ____  על בשורה 

טובה" (1 מילה)

מה הראה עבד אברהם כהוכחה ללבן ולבתואל שאברהם נתן ליצחק את כל רכושו   (1
לפי פירוש רש"י? ____ (רשט) מתנה

לפי  ליצחק  המתאימה  האשה  היא  שרבקה  אברהם  עבד  ידע  שלפיו  הסימן  מהו   (2
פירוש רש"י? "לפי שראה שעלו  ה-____   (ממי) לקראתה"

על איזה מילה בפרשה נכתב בפירוש רש"י:"תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד   (3
מלך"? "____ (קומי) שדה עפרון" 

מה ענו לבן ובתואל לעבד אברהם לאחר שסיים לדבר לפניהם? השלם: "מה' יצא   (4
הדבר לא נוכל  ____  (בדר) אליך רע או טוב" 

היכן ציווה אברהם את עבדו להניח את ידו ולהשביעו שלא יקח לבנו יצחק אשה   (5
מכנען? תחת ____ (כירי) 
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מי המית את בתואל בגלל שהוא רצה לעכב את רבקה מללכת עם עבד אברהם לפי   (6
פירוש רש"י? ____ (אמכל)

6      5        4         3         2        1                                                

חודש כסלו
פרשת תולדות 

הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
ליצני  של  טענתם  את  להפריך  מנת  על  ליצחק  הקב"ה  שעשה  הדבר  את  תקבלו  נכונה 
הדור שאכן אברהם הוא אביו של יצחק ולא אבימלך לפי פירוש רש"י. "מה עשה הקב"ה 

צר____  פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק"    

כיצד כותב רש"י שלא יתכן שיעקב ועשו יהיו שניהם למעלה באותו הזמן? "לא ישוו   (1
בגדולה כשזה ____ (מק) זה נופל"

וישתחוו לך ____    "יעבדוך עמים  יעקב מיצחק אביו הוא:  אחת מהברכות שקיבל   (2
(ומילמא)" (בכתיב מלא)

מה עשו הפלישתים לבארות שנחפרו בימי אברהם? ____  (ממסתו) פלשתים   (3

ובבטנה יעקב ועשו כשהיתה עוברת על פתחי ____   כאשר רבקה היתה מעוברת   (4
(התרו) של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת לפי פירוש רש"י. 

מדוע מת אברהם באותו היום שבו עשיו חזר מן השדה ואמר ליעקב: "הלעיטני נא   (5
מן-האדם האדם הזה" לפי פירוש רש"י? "שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות  

____   (עהר)"  

  5        4       3         2        1                                                     

פרשת ויצא 
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את הטעם לכך שיעקב אמר ללבן שיעבוד עבור רחל: "ברחל בתך הקטנה" 

לפי פירוש רש"י. "לפי שהיה יודע בו שהוא ____"

  ____ "כשלא   רש"י?  פירוש  לפי  לקראתו  רץ  כשהוא  יעקב  את  לבן  חיבק  מדוע   (1
(אהר) עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו"

כיצד הגיבו האבנים כאשר הניח יעקב את ראשו עליהם כהגנה מפני חיות רעות לפי   (2
פירוש רש"י? "התחילו ____ (בורתמי) זו את זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו 

וזאת אומרת עלי יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת" 
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במעשיה  "קנאה  לאה?  באחותה  קינאה  שרחל  לכך  הטעם  את  רש"י  מסביר  כיצד   (3
הטובים אמרה ____ (ויאלל) שצדקה ממני לא זכתה לבנים" 

הביתה  לחזור  רוצים  שהם  כשסבר  גדול"  היום  עוד  לרועים:"הן  יעקב  אמר  מדוע   (4
לפי פירוש רש"י? "כלומר אם שכירי____ (ומי) אתם לא שלמתם פעולת היום. ואם 

הבהמות שלכם אף על פי כן לא עת האסף המקנה וגו' "

       4        3         2         1            

פרשת וישלח
 הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים    א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את השלמת התשובה לשאלה: מדוע חשש יעקב שהוא עלול ליפול לידי עשו 
אחיו לפי פירוש רש"י? "נתמעטו  ____  ע"י החסדים והאמת שעשית עמי לכך אני ירא 

שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו"

שמו של אחד מבני יעקב ולאה ככתוב בפרשה הוא:  ____ (לונזב) (בכתיב חסר)  (1

כאשר ביקש יעקב מהמלאך שיברך אותו על כך שהברכות שקיבל מיצחק אביו לא   (2
באו ברמיה הבטיחו המלאך בין היתר שיברך אותו על כך בבית-אל.  תגובתו של יעקב 

היתה לפי פירוש רש"י: "ולא רצה יעקב ועל  ____    (חוכר) הודה לו עליהן"

יוסף  של  מכירתו  כאשר  יצחק  של  מותו  על  כתוב  שבפרשה  מכך  למדים  אנו  מה   (3
פירוש רש"י?   לפי  יותר  מוזכרת בפרשות המאוחרות  והיא  יצחק  קדמה למותו של 

"אין מוקדם  ____ (וורמחא) בתורה"

במה נגע המלאך שנאבק עם יעקב עד עלות השחר וראה שלא יוכל לנצחו? ויגע   (4
בכף - ____ (כיור)

(של  רחמיו  "נתגלגלו  רש"י:  פירוש  שלפי  בפרשה  הכתובה  המתאימה  המילה  מהי   (5
עשיו) כשראהו משתחוה כל השתחוואות הללו"?  ____  (קחובויה)  

"גרתי  הוא:  גרתי"  "עם-לבן  שבפסוק   - גרתי   - למילה  רש"י  של  מההסברים  אחד   (6
(ריגת) מצות שמרתי  (יתגר) כלומר עם לבן הרשע גרתי ו-____   בגימטריא ____ 

ולא למדתי ממעשיו הרעים"

מדוע אמר יעקב לעשיו שהוא יגיע אחריו לשעיר, מקום מגוריו של עשיו, כשלמעשה   (7
יעקב לא חשב ללכת לשעיר מלכתחילה לפי פירוש רש"י? "אמר אם דעתו לעשות לי 

רעה ____ (תנימי) עד בואי אצלו והוא לא הלך"

7       6      5        4         3         2        1                                                    
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פרשת וישב
הוראות:  

עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים     א)  
באותיות מבולבלות. עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר  ב)  
פתרתם  אם  שלמטה.  במשבצות  האחרונה,  השאלה  ועד  הראשונה  מהשאלה  השאלות 
נכונה תקבלו את התשובה לשאלה: מי היה האיש שעמו נפגש יוסף בשדה ואשר אמר לו 

היכן נמצאים אחיו לפי פירוש רש"י? ____

הדבר שהבטיח הקב"ה ליעקב שאם לא ימות אף אחד מבניו בחייו אזי לפי פירוש   (1
רש"י: "מובטח אני שאיני רואה  ____   (נמיגה)" 

מה אנו למדים על הקשר בין צדיקים (יוסף) לבין סוג המטען שהיה על הגמלים של   (2
שיירת הישמעאלים לפי פירוש רש"י? "להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכן 
של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע ולזה נזדמנו ____ (מבמשי) שלא יוזק 

מריח רע"

כיצד נענש יהודה על כך שהטביל את כתונת יוסף בדם גדי עזים לפי פירוש רש"י?    (3
"ולפי שרמה יהודה את אביו בגדי עזים שהטביל כתנת יוסף בדמו ____ (מווהר) גם 

אותו בגדי עזים"

פירוש רש"י על התנהגותם של אחיו של יוסף הוא: "מתוך גנותם למדנו שבחם שלא   (4
דברו אחת בפה ואחת בלב", הפירוש המתאים לפסוק שבפרשה הוא: "ולא  ____  

(ליוכ) דברו לשלם"

מדוע בחרו אחיו של יוסף לטבול את כתונת הפסים שלו דווקא בדם שעיר עזים   (5
ששחטו לפי פירוש רש"י? שעיר עזים. דמו דומה לשל ____  (דמא)"

כיצד אנו יודעים שניצנצה ביעקב רוח הקדש כשראה את כתונת הפסים של יוסף   (6
טבולה בדם לפי פירוש עיקר שפתי חכמים?  "דמנין לו שחיה רעה אכלתהו.  אולי 

נהרג  מ-____   (מטסלי)"

6      5        4         3         2        1                                               
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סיפור החודש

תעלומת ספרי התורה הגנובים
סיפורו של אלי מלכא

עיבדה לכתובים: שמחה סיאני

תחילתו של הסיפור התרחש בימים שלאחר מלחמת יום הכיפורים. אמי, עזיזה ז“ל, 
פנתה לכב‘ הרב משה בן-הרוש, שהיה גם סופר סת“ם, וביקשה לרכוש ממנו עבורה 
ספר תורה. מכיוון שהייתי בנה היחיד, ביקשה אמי להקדיש לי ספר זה כהגנה וכמצווה. 
לאחר שנכתב הספר, הפקידה אותו בבית הכנסת ”קול שדי“.  מדי שבת הייתי הולך 

להתפלל ונהנה לחבוק את ספר התורה שקישר רוחנית ביני לבין אמי המנוחה.

בתום המלחמה, התחוור לנו ששלושה חיילים מבני קהילתנו נפלו בקרב ומשפחות 
אסרף, ביטון ומרציאנו פנו אליי ושאלו אותי לאיזה סופר סת“ם פנתה אמי ז“ל? רצונם 
במלחמה.  שנפלו  הבנים  שלושת  של  לזכרם  אחד  תורה  ספר  ממנו  להזמין  היה 
הפניתי אותם לכב‘ הרב משה בן הרוש, שכתב אף להם ספר תורה כמבוקש על ידם. 
טקס הכנסת ספר תורה מיוחד זה היה מאורע מרגש מאוד בקהילתנו, שכן, היה שזור 

בשמחה רבה אך גם בעצב עמוק.  

הגניבה

ולחרדתנו  הכנסת  בבית  כדרכנו  בבוקר  להתפלל  באנו  השבת,  מימי  באחד  והנה, 
ראינו, שבלילה נפרץ המקום ונגנבו ממנו חמישה ספרי תורה! גם ׂשמנו לב, שהמרבד 
הקטן שהונח בקדמת ההיכל, נגנב אף הוא ורק ארגזי ספרי התורה נותרו מיותמים 
וריקים מתוכן. אין מילים בפי לתאר את גודל התדהמה  וחוסר האונים שפקדו את 
והיינו אבלים  ומצער רב  כל בני קהילתנו באותו בוקר, מצאנו עצמנו בוכים מזעזוע 
ממש למראה דלתות ההיכל הפרוצות. למזלנו, התברכנו בעוד מספר ספרי תורה 

והתפללנו ביתר ׂשֵאת לקב“ה, שנזכה להחזיר עטרה ליושנה ובמהרה. 

המעשה הנפשע פורסם בשכונות ”בקעה“ ו“תלפיות“ ועורר זעזוע רב בלב האנשים 
וגניבת  ודיווחנו למשטרה על אודות הפריצה לבית הכנסת  ולמחרת היום, הזדרזנו 

ספרי התורה.  
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חורֵשי מזימות

בחלוף שבועות מעטים, הגיע לבית משפחת זיני חתנם, נהג המונית יורם ריגר, וסיפר 
להם סיפור מוזר. בני המשפחה שמעו את הסיפור וראש משפחת זיני הודיע מיד לכל 
החברים בקהילת בית הכנסת ”קול שדי“ להתכנס ולבוא לבית הכנסת, כדי לשמוע 

את סיפורו של חתנו.

”באחד הימים, הוזמנתי על ידי יהודי חרדי להסיעו לשדה התעופה בלוד“, כך התחיל 
יורם את סיפורו. ”החרדי ביקש ממני לעבור תחילה דרך שכונת ’נווה יעקב‘ בירושלים. 
כמובן שנעתרתי לבקשתו ונסענו לכתובת שהחרדי ציין באוזניי. האיש חיכה לנו על 
לי,  ואמר  בפניי  החרדי  התנצל  ביניהם,  שהחליפו  משפטים  מספר  ואחרי  המדרכה 
שחברו והוא הולכים למקום כלשהו ותוך עשר דקות יחזרו למונית , אחר כך חברו 

יצטרף אלינו לנסיעה לשדה התעופה.  

עקבתי אחריהם במבטי וראיתי אותם נכנסים לבניין מסוים, שוהים שם כעשר דקות 
וחוזרים למונית.  בתחילה לא חשדתי בדבר, גם כשראיתי שהגבר שהצטרף אלינו לא 
היה חרדי ואף לא דתי. לבוש היה במכנסי ג‘ינס, חולצת טריקו, לרגליו נעלי ספורט 
וראשו חשוף, בלי כיפה. החשד התחיל לקנן בלבי כששמתי לב, שהשניים מדברים 
ביניהם בלחש. הייתי סקרן לדעת מה הקשר בין השניים, מה נושא שיחתם ומדוע הם 
מנמיכים את קולם בתקווה שלא אשמע? הנמכתי לאט לאט את קול הרדיו, הׂשמתי 
עצמי שותה מבקבוק המים הקטן המונח לצדי באופן קבוע, וזאת כדי שלא יחשדו שאני 
מאזין לשיחתם, ושמתי אוזני כאפרכסת. הצלחתי לשמוע מספר משפטים משיחתם, 
הם דיברו על ספרי תורה שברצונם למכור ושהם בינתיים יישארו מאוחסנים במחסן 

של הבניין..., כך התלחשו ביניהם כל הדרך עד הגיענו לשדה התעופה.

התורה“,  ספרי  גניבת  סיפור  את  ושמעתי  אשתי  למשפחת  המחרת  ליום  כשבאתי 
יורם  את סיפורו, ”נדלקה בראשי נורה אדומה והחלטתי, שאני חייב לספר  המשיך 
לחמי ולחמותי על אודות השיחה ששמעתי, אולי יש קשר בין הגניבה לשיחה הזאת 

בין השניים?“ 

הנס הגדול           

כולנו נסערנו למשמע הסיפור המוזר והוחלט ששני נציגים מבית הכנסת ויורם ייגשו 
ליורם  מהמשטרה  התקשרו  ימים  מספר  לאחר  זה.  בעניין  דו“ח  וימסרו  למשטרה 
וביקשו ממנו להראות להם את הבניין בנווה יעקב לשם פנו החרדי וחברו. עברו עוד 
מספר ימים ואז התקשרו אלינו מהמשטרה ואמרו שנמצאו במחסן הבניין א ר ב ע ה  

ספרי תורה מתוך החמישה שנגנבו! 
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הבאנו את ספרי התורה לבית הכנסת והשמחה הייתה רבה. מתפללים הגיעו מכל 
מציאת  על  השמועה  בעיניהם.  ודמעות  התורה  ספרי  את  ליטפו  השכונה,  קצווי 
ששמעו  ו“תלפיות“  ”בקעה“  משכונות  אנשים  קוצים.  בשדה  כֵאש  פשטה  הספרים 
על האסון שקרה לנו באו אל בית הכנסת שלנו, עודדו אותנו ואמרו ששום דבר לא 
נעלם מעיניו של הקב“ה! הוא מסייע בידינו ומראה לנו ניסים ונפלאות הפוקדים אותנו 
דרך  לא  בדרך  שהושבו  התורה  ספרי  מציאת  של  הזה  הנס  כמו  לבקרים,  חדשות 

לבעליהם ולהיכל בית הכנסת ”קול שדי“.

        

ונתן בהם סימנים

לנו, כאמור, שהוחזרו רק ארבעה  אחרי שנרגענו קמעא מכל ההתרגשות, התחוור 
כדי  הגנובים,  הספרים  בעלי  התכנסנו,  עתה  שנגנבו.  התורה  ספרי  חמישה  מתוך 
לזהות למי שייכים הספרים שנמצאו ומי זה אותו אחד שספר התורה שלו לא נמצא?

אחרי מספר ימים התברר, ששלושה ספרים שייכים לשלוש משפחות בקהילה והם 
והשאלה  שנמצאו  הארבעה  מתוך  אחד  תורה  ספר  נותר  עתה  לבעליהם.  הוחזרו 
הייתה, לאיזו משפחה שייך הספר הרביעי? האם הוא של שלוש המשפחות שבניהם 
נפלו במלחמת יום הכיפורים, או אולי הוא של אמי עזיזה ז“ל?.כדי לדעת זאת, נקבעה 
ומשפחות  אליהם,  נמנה  שאני  הכנסת,  בית  של  המורחב  הוועד  חברי  של  פגישה 
החללים. הצעתי לנציגי המשפחות שאתקשר לכב‘ הרב בן הרוש, שממנו קנינו את 
ספרי התורה, ואשאל אותו אם זכור לו אם ישנם סימנים בספר הרביעי, שבאמצעותם 

נוכל לדעת למי שייך הספר?

לשיחת  שענתה  אישתו  של  בפניה  עצמי  את  והצגתי  הרב  של  לביתו  התקשרתי 
הטלפון. היא זכרה אותי, כי הכירה את אמי המנוחה. ביקשתי לשוחח עם כבוד הרב 
והיא אמרה שהוא נח כרגע ושאלה במה מדובר. סיפרתי לה על אודות דילמת ספר 
והתקשרתי  לבקשתה  נעתרתי  למחרת.  שאתקשר  ביקשה  והיא  הרביעי,  התורה 
לי  השיב  היסוס  וללא  המופלג,  גילו  למרות  אותי,  זכר  מיד  הוא  הרב.  לבית  בבוקר 
שזכורים לו שלושה סימנים בספר התורה של אמי, והתחיל לפרטם בפניי בזו הלשון:

שלושה סימנים בספר המורים על כך שספר תורה זה שייך לאמך המנוחה.  ”יש לי 
והתעניינתם  חזות,  מר  אחד,  חבר  עוד  ועם  אמך  עם  אליי  שבאת  זוכר  אתה  ֵאלי, 
בקניית ספר תורה. הראיתי לכם את ספר התורה שהיה בידי וכשבדקת אותו, ראית 
שהיו שלושה כתמים בקלף האחרון של הספר. אמרת לי, שאתה רוצה ללכת הביתה 
ולחשוב אם לרכוש את הספר עם הכתמים אם לאו. לאחר מספר ימים חזרת אליי 
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ואמרת שהחלטתם לרכוש ממני את ספר התורה הזה למרות הכתמים. זה היה הסימן 
הראשון. הסימן השני - פעמיים הבאת לי את ספר התורה לתיקון: בפעם הראשונה – 
תיקון בפרשת ”ואתחנן“ בספר ”דברים“, היה כתוב בפרק ד‘ פסוק לט‘: ”....והשיבות 
את לבבך כי אדונם הוא האלוהים בשמים ממעל ובשמים מתחת אין עוד“, ותוקן ל: 

”... והשיבות אל לבבך“ וגו‘ ”

ל‘ שהתחיל  כב‘ פסוק  ”במדבר“, פרק  ”בלק“ ספר  תיקון בפרשת  והסימן השלישי, 
במילים: ”ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום 

הזה...“, היה כתוב רק הזה, ותוקן ל: ”... אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה...“ וגו‘.  

רשמתי על פתק את דברי הרב, ברכתי אותו והודיתי לו על זיכרונו הטוב.

המורחב  הוועד  פגישת  התקיימה  בערב 
עם שלוש משפחות החללים כפי שנקבעה 
מראש. ביקשתי את רשות הדיבור וסיפרתי 
לחברים את תוכן שיחתי עם כב‘ הרב משה 
לבדוק  ביקשו  המשפחות  נציגי  הרוש.  בן 
בספר בתורה הרביעי את שלושת הסימנים, 
ואכן נמצאו בו אותם סימנים שציין כב‘ הרב. 
ההחלטה  התקבלה  הפגישה,  של  בסופה 
על ידי כל הנוכחים, שספר התורה הרביעי 

שהוחזר לנו, שייך לאמי המנוחה עזיזה!

של  התורה  ספר  את  למצוא  שמחתי  מאד 
אמי המנוחה אך התעצבתי אל לבי למראה 
חוויה  שחוו  החללים  משפחות  שלושת  בני 
קשה נוספת באיבוד ספר התורה שהקדישו 

ליקיריהם.

חברי ועד בית הכנסת התכנס ליום המחרת כדי לטכס עצה, כיצד ניתן לסייע בידי 
המשפחות השכולות לרכוש ספר תורה נוסף ליקיריהם במקום זה שנגנב. אחרי דין 
ודברים, הוחלט לפנות לכב‘ הרב דוד כליפא, שהיה חבר בקהילת בית הכנסת ”קול 

שדי“ (ושימש גם כרב בעיר מרסיי בצרפת טרם עלייתו ארצה).

לכב‘ הרב לא היו ילדים אך היה לו ספר תורה בהיכל בית הכנסת שלנו. שאלנו אותו, 
אם הוא יכול למכור לנו את ספר התורה שלו למען זכרם של שלושת החיילים שנפלו 

במלחמת יום הכיפורים, ואנו נאסוף תרומות מבני הקהילה ונשלם לו עבור הספר.

להביא  זכיתי  לא  ”לצערי  לנו:  אמר  וכך  בדמעות  נמלאו  עיניו  בנו,  הביט  הרב  כבוד 
בנים לעולם, אך עתה אזכה להנציח בנים שהקריבו נפשם למען כולנו ולמען מדינתנו 
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היקרה.“ היה זה רגע מאד מרגש. ראשי משפחות החללים חיבקוהו בדמעות, לחצו 
ובכך הסיר צער  וברכו אותו על המצווה הגדולה שעשה למענם  ידיו בחמימות  את 

נוסף מלבם.

הזדרזנו והתרמנו את כל חברי קהילת בית הכנסת ”קול שדי“ ומתפללים מבתי כנסת 
אחרים שהתנדבו אף הם לתרום כסף למען רכישת ספר התורה.  הסכום שנאסף 
היה סמלי ביחס למחירו של ספר התורה ואותו נתנו לכב‘ הרב כליפא. תחילה סירב 
הרב  לקבלו מידינו ואמר שעל מצווה לא משלמים, אך כשהפצרנו בו ועמדנו על כך 

שיקבל את הכסף, הסכים לקבלו מידינו.

שמחת ספרי התורה

שבת.  באותה  הכנסת  בבית  שהיו  והריקודים  השמחה  את  מתאר  היריעה  תקצר 
חברי הקהילה וחברים רבים מקהילות בתי הכנסת בשכונות ”בקעה“ ו“תלפיות“ באו 
לשמוח בשמחתנו. הייתה זו שמחת ספרי התורה, שחזרו לכבוש מקומם בהיכל בית 

הכנסת ”קול שדי“ לקול שירת המתפללים שעלתה מעלה מעלה... 

 בטוחני, ששירה טהורה זו אף פתחה שערי שמים.
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אם אין אני לי – יוצרי לי!
מאת: שמחה סיאני

ניצב בפתח. בכל פעם מחדש אנו נפעמים לקרוא על הנסים  חג החנוכה תשע"ו* 
ולעתים אנו חוטאים במחשבה, שמא פסו  והנפלאות שקרו לאבותינו בחג האורים, 
ולראייה, הנס  אֵלי חוף.  ים  גלי  ושבים כמו  זה, אך הנסים באים  נסים מעולם סוער 
הספורט  רשות  מנהל  כסגן  (ששימש  מלכא  אלי  לעבודה,  לחברנו  שקרה  הגדול 
בזמנו, והיום הוא גמלאי) ולחברי קהילתו מבית הכנסת "קֹול ַׁשַּדי" בירושלים. סיפורו 
כה הסעיר את נפשי, שאני מבקשת לחלוק אותו עמכם ולהתבונן בתובנות שנולדו 

בעקבות אותו סיפור נסי.

מצווה תחילה

ספר  לקנות  ביקשה  ֲעִזיָזה,  אלי,  של  המנוחה  אמו  מצווה.  בעשיית  מתחיל  הסיפור 
תורה מכבוד הרב משה בן-הרוש, כמצווה וכהגנה על בנה יחידה, אלי. הספר הובל 

ברוב הדר בתהלוכת שמחה ושּוכן ברוב כבוד בהיכל בית הכנסת. 

אבי מורי ורבי, יוסף חיים זצ"ל, היה אומר: "מצווה שאתה עושה בנפש חפצה, בכוונה 
גדולה ובשמחה, יש לה גמול מאת היושב במרומים ושכר מצווה – מצווה!" במקרה 

זה, הצער לא תפס את מקומה של המצווה והשמחה בצדה אלא במעט. 

המתחזה

לעתים אנו מסתכלים באדם כלשהו ושופטים אותו על פי לבושו. אם נראה אדם לבוש 
כחרדי, מיד נחשוב שהוא שומר מצוות ואף מחמיר בהן, שכן לבושו מעיד על כך. אך 
לא תמיד כל הנוצץ זהב הוא. לעתים, נמצא עצמנו מגרדים את השכבה העליונה של 

הזהב – והנה פח הוא, לא זהב!

של  ביתם  מבֵאי  הייתי  בעבר,  זה.  בעניין  לי  שקרתה  קטנה  דוגמה  לפניכם  אביא 
כבוד הרב יוסף קאפח זצ"ל וכבוד הרבנית ברכה קאפח רעייתו ז"ל (לצדּה עבדתי 
כמתנדבת במשך 53 שנה). יום אחד אמרתי לכבוד הרב, שלעולם לא אנשא לגבר 
דתי! הוא הביט בי בפתיעה ושאלני "מדוע?", ואז סיפרתי לו, שישבתי ליד גבר דתי 
באוטובוס מתל-אביב לירושלים בשעת ערב מאוחרת, והאיש התנהג אליי בצורה לא 

מכובדת.

שנת תשע"ו – שנת תשועה בהיפוך אותיות ובהוספת האות ה' – שלולא ה' לא הייתה באה הישועה    *
במקרה זה ובכלל.
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הוא  דתי,  אינו  התנהגותו  לפי  הזה  האיש  הרי  תליני?  מה  על  "וכי  ואמר:  הרב  צחק 
מתחזה! מה ַאת חושבת, שאם הוא מגדל זקן וֵפאות, חובש כיפה/כובע ולובש כאדם 
כי  ינהג כך לעולם,  זה מעיד עליו שהוא אדם דתי? אדם השומר מצוות לא  מאמין, 
מכיר הוא את המשפט: 'דרך-ארץ קדמה לתורה' משחר ילדותו. עלייך להבין שמעשיו 
של אדם מקרבים אותו לקב"ה, כפי שמעשיו של אדם מרחיקים אותו מן הקב"ה, אך 
בשום פנים ואופן לא תלבושתו. לכן, אותו גבר שנהג בך שלא בדרך-ארץ באוטובוס, 
לבושו ולבו אינם שווים! מכאן, שַאל לך לדון את כל הגברים הדתיים לכף חובה בשל 

מתחזה אחד."

כששמעתי את סיפורו של אלי על החרדי שפגש את רעהו, שלא היה דתי כלל ועיקר, 
ולא  גזלנים!   – הם  חד  אלה  שני  כי  הבינותי  קאפח.  הרב  כבוד  של  בדבריו  נזכרתי 
משנה אם יהיה האיש אפילו עטוף כולו בטלית..., אם אינו מקיים את המצוות הלכה 
למעשה, הוא אינו נחשב לאדם מאמין וכל מנהגיו ולבושו הם כהצגה בפני הבריות 

להטעותם!

רחמן,  ישר,  אדם  להיות  עליו  ׂשומה  לגֵנבה,  שותף  כאותו  דתי,  אינו  האיש  אם  גם 
מתחשב בזולת ולא לגנוב רכושו של אדם אחר. גם אדם שאינו דתי, כיהודי, יודע כי 
בעשרת הדיברות נכתב במפורש: "לא תגנוב"! קל וחומר במקרה זה, כי בתחבולות 
גנבו השניים ספרי תורה, ודבר זה הוא תוספת חטא על פשע. כוונתם הייתה למוכרם 
לבתי כנסת בחו"ל ולשלשל לכיסם כסף רב. על כך נאמר, במקרה של החרדי: "טובל 
ושֶרץ בידו", כביכול הוא מתפלל ושומר מצוות, אך בעת ובעונה אחת הוא גונב ספרי 

תורה ומי יודע מה עוד.

אם נלך לאורך סיפורנו צעד צעד, ניווכח לדעת את הידוע לנו זה מכבר, שרחמן ואוהב 
הוא יוצרנו ודרכו זרּועת הנסים, שומרת עלינו גם מפני מתחזים וגנבים שכאלה.

נס גדול היה פה!

מי היה מאמין, שדווקא אותו חרדי עצר באמצע הרחוב מונית שבעליה הוא חתנו של 
אחד מקהילת בית הכנסת "קֹול ַׁשַּדי", אשר ממנה נגנבו ספרי התורה? מי היה מעלה 
של  שמכוניתו  הקב"ה  כיוון  דווקא  בירושלים,  המוניות  נהגי  מאות  שמתוך  בדעתו 
יורם תיעצר ליד אותו מתחזה? – נוסף על כך, איזו "יד מקרה" הייתה זו שהעירה את 
תשומת לבו של נהג המונית וגרמה לו להקשיב לשיחתם הלוחשת של שני הנוכלים 

ו"לחבר" בין שני המקרים ולפעול כפי שפעל? – זה נקרא נס! 

דבר לא נעלם מן היושב במרומים, ואם מישהו סבור שעין אדם לא ראתה את מעֵשׂי 
מעשיו,  כל  את  רואה  הקב"ה  של  הפקוחה  שעינו  ֵידע  ידוע  שלו,  והמרמה  הפשע 

הטובים והרעים כאחד, והוא משלם לאדם כגמולו לטוב ולרע.
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טעות לברכה!

בעת שנמצאו והוחזרו ספרי התורה הגנובים, ארבעה מתוך החמישה, אל היכל בית 
הכנסת "קֹול ַׁשַּדי" (ֵשם משמעותי מ א ו ד לסיפורנו זה), חזרה השמחה לבית הכנסת, 

אך לא במלואה. היה חסר ספר-תורה אחד, החמישי שבהם!

וגם  לפעם,  מפעם  טועים  כולנו  מושלם.  אדם  ואין  חוזרת!"  לעולם  "טעות  אומרים: 
היו  אלה  טעויות  במהרה.  שתוקנו  התורה,  ספר  בכתיבת  טעויות  שתי  קרו  הפעם 
בסופו של סיפור לברכה! שכן לולא אותן טעויות וכתמים, לא היה יודע אלי שזה ספר 

התורה שהקדישה לו אמו המנוחה, ֲעִזיָזה.

נתגלו בזכות  ובעולם  גילויים חשובים בארצנו  יכולים לשער בנפשכם, כמה  אינכם 
של  לדוגמה,  אחת,  טעות  מכירה  אני  וכיו"ב.  ממציאים  חוקרים,  של  אנוש  טעויות 
ממציא ישראלי שהביאה לנו ברכה רבה – ממציא הטפטפות! חפשו במרשתת ותגלו 

את אותה טעות לברכה, נוספת על זו שלנו, מִּני רבות.

לב בשר כנגד לב אבן

בספר יחזקאל לו, כו כתוב: "ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם; ַוֲהִסרִֹתי 
ֶאת-ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר."

הקב"ה  כליפא.  דוד  הרב  בכבוד  נזכרתי  יחזקאל,  בספר  אלה  פסוקים  כשקראתי 
לא זיכה את הרב בבנים, אך דווקא היה הוא זה שתרם את ספר התורה שלו לזכר 

שלושת הבנים שנהרגו במלחמת יום הכיפורים. 

מה רצה לומר לנו הקב"ה באומרו שימיר את לב האבן בלב אדם? מדוע הוא משווה 
– בלב אדם? את התשובה  ישראל  – עם  בן טיפוחיו  לַזּכות את  ומבקש  בין השניים 

תמצאו בהמשך.

למקום  אדם  שבין  במצוות  מקפיד  ישר-דרך,  אדם  הוא  בשר"  "לב  לו  שיש  אדם 
ובמצוות שבין אדם לאדם. אדם שיש בו רגש דתי, כבוד והתחשבות בזולתו, שיש בו 

מידה של נתינה, צניעות ורחמים. 

אדם בעל "לב אבן" הוא בעל גאווה, פוגע בכבודם של האנשים סביבותיו, יש בלבו 
נקמה, מרירות, ניסיון להתעשר על חשבון רעהו, אינו מתחשב בזולתו, ידו קפוצה ואין 

רחמים בלבו.

כבוד הרב דוד כליפא נתברך בלב בשר. לפניו עמדו שלושת ראשי משפחות החללים, 
לבם שבור על בניהם שנפלו במלחמה, ועתה נוסף להם צער ספר התורה שעל שם 
יקיריהם שנגנב. הרב כליפא באצילות לבו ובנדיבותו נתן לבני המשפחות את ספר 
התורה שרכש בעמל רב. אולי קיווה הלה שספר-תורה זה יפתח את רחמּה של אשתו 
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ויזכו אף הם להביא ילד לעולם..., והנה, בהיותו בעל לב בשר, ניאות לתת את ספר 
התורה לאותן משפחות שכולות ובכך להחזיר את האור ללבם המיוסר. הוא אף סירב 
לקבל את סכום הכסף שנתרם על ידי אנשי הקהילה, ואמר שאין זה ראוי לקבל כסף 

עבור מצווה.

בעיני  ומכובדת  גבוהה  למדרגה  ועלה  הקב"ה  מאת  בשר  ללב  הרב  כבוד  זכה  אכן 
היושב במרומים ובעיני כל בני קהילת בית הכנסת "קֹול ַׁשַּדי" והאנשים ששמעו על 

מעשהו הרחום והאנושי.

דוגמה אישית

דוגמה אישית זו היא מטרתו של הקב"ה, שנשמש כולנו דוגמה אישית ואור לגויים, 
בטוב לב, ברחמים, בדרך-ארץ, בשמירה על המצוות, באהבת הבריות ואהבת הארץ, 

בכבוד לכל אדם באשר הוא אדם..., שנהיה בעלי לב בשר ולא חו"ח בעלי לב אבן.
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סיפורים מחיי הרב קוק ז"ל  
לרגל 80 שנה לפטירתו 

 לרגל 80 שנה לפטירתו
במשך השנה במדור "על סיפורים מחיי הרב קוק ז"ל" נביא סיפורים המאפיינים 

את ייחודיותו של הרב ומידותיו.

ושבו בנים לגבולם

בימים שלפני חג הפסח, בימי תקופת המנדט הבריטי, הגיעה אוניה לנמל 
בחיפה עם מאה יהודים מאירופה שניסו לעלות לארץ-ישראל אבל הבריטים לא 
נתנו להם רשות ורצו להחזיר אותם לאירופה. היה אז חוק שאמר שאין מספיק 
האירוע  על  שמע  קוק  הרב  הלבן".  "הספר  שנקרא  בארץ  יהודים  לעוד  מקום 
והתחיל לפעול. הוא דרש להיפגש עם הנציב הבריטי ולקח איתו לפגישה את 
הרב יהודה לייב הכהן מימון. הנציב הבריטי קיבל אותם בסבר פנים יפות אבל 
כשהנציב שמע את בקשת הרב, מיד העמיד פנים כועסות ואמר "אני לא יכול 
להכניס עוד יהודים לפי חוק יכולת הקליטה." הרב לא קיבל את הטענה ואמר 
יהודים  התורה  חוקי  ושלפי  התורה  מחוקי  נובעים  הבינלאומיים  החוקים  שכל 
הבינלאומי.  חוק  לפי  ליהודים לעלות  מותר  ולכן  חייבים לעלות לארץ-ישראל 
ישר ללב של הנציב שאיפשר  ונכנסו  והתלהבות רבה  דברי הרב נאמרו ברגש 

ליהודים להיכנס לארץ.

פרצופים שונים - כוחות חדשים

בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות. הפרצות 
שהתנער  מי  ההיסטוריה,  (לאורך  צדדיו  לכל  המוסרי  חוגו  כל  פני  על  עוברות 
מהמוסר האלוקי - התורה - פרק גם את עול המוסר האנושי) דור שוכח א-לוה 
הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובא... מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי 
הוא אבל גם נעלה ונישא.... הבה נכין לו הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען 
יוכל למצוא את הפתח, נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. 

(מאמר הדור, עקבי הצאן).

בשנת התרע"ג (1913) הגה הרב קוק את אחת מיוזמותיו המפורסמות: 'מסע 
המושבות'. הרב קוק יצא לכמה מסעות בארץ-ישראל (אחד באותה שנה ועוד 
שניים בשנות העשרים) בין המושבות החדשות בארץ ישראל, לשם היכרות עם 
החלוצים וחיזוק המצב הדתי במושבות. בציבור תלמידיו של הרב, המסע נחשב   
פרויקט הדגל של הרב קוק, מפעל חשוב של קירוב לבבות וחיבור לתורה, אבל 
בקרב המושבות עצמן לא כולם חשבו כך. הרב קוק הגיע לכל תחנה במסע עם 
הרבה אהבה ורצון טוב, ובחלק מהמקומות הוא וחבריו התקבלו בשמחה ואפילו 
בריקודים, אבל היו גם אחרים שהגיבו באדישות. הרב קוק טען שהבעיה איננה 
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בהם, אלא במי שנזכר לדבר אתם רק עכשיו. "באנו בשעה מאוחרת מעט",  כתב  
בסיכום המסע, "אך לא מאוחרת מדי".

מבני  אחד  לעשות  הגדיל  הרבנים,  ממשלחת  התלהבו  שלא  אלה  מבין 
העבודה  על  "חבל  רם:  בקול  ואמר  האוכל  בחדר  הרבנים  אל  שפנה  מרחביה, 

שלכם, כאן לא תשפיעו כלום!"

הרב קוק לא התרגש ואמר לו בעדינות: לא באנו כדי להשפיע. רוצים אנו 
להיות מושפעים מגודל מסירות הנפש שלכם עבור אדמת הקודש".

באדיבות עולם קטן - המגזין אורות לנוער
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

חשוון - תחילת החורף
מגיע  כאשר  בוקר.  ארוחת  כולל   - היום  שעות  לכל  מתאימות  בריאות  עוגיות 
להדגיש  החניכים  עם  להכנה  הצעות  כמה  לכן  לנשנש.  אוהבים  כולנו  החורף 
בריאים,  אינם  הקנויים  החטיפים  ולנשנוש.  טעים  וגם  בריא  לאכול  לחנכם 
מכילים הרבה סוכר, מלח ושמן. בעזרת המתכונים הפשוטים תוכלו לחסוך כסף 

ובעיקר בריאות לחנך לאכול בריא בכל גיל.

1. עוגיות בריאות

החומרים
כוס אגוזי מלך  �

כוס שקדים  �
כוס זרעי דלעת  �

6 תמרים  �
כפית וניל  �

2 כפות קוקוס גרוס  �
1/2 כוס אגבה או 1/2 כוס סוכר   �
בריאותי  ממתיק  היא  (האגבה 
בו  להשתמש  כדאי  מלאכותי 

במקום סוכר)
1/2 כוס שבבי שוקולד  �

ההכנה
גרסו את אגוזי המלך והשקדים וזרעי הדלעת (אפשר להכניס אותם לתוך מגבת 
דקה ולדפוק עליהם באבן נקיה) כמובן אפשר להכניס הכל למיקסר. לחתוך את 

התמרים לחתיכות קטנות. ערבבו הכל.

מרחו הכל על נייר אפיה, אפו 20 דקות. חתכו לקוביות בעודו חם.

.



54

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

2. ביסלי ביתי ובריאותי
ביסלי הוא אחד החטיפים הפופולריים ביותר, במקום למנוע מהילדים הבה 

נכין בעצמנו ביסלי בריא.

החומרים:

500 גר' פסטה מסולסלת (בצורת   �
בורג)

� 4 כפות שמן קנולה

� כפית תערובת תיבול גריל או 
ברביקיו

� מעט מלח דק

� 2 כפיות כמון

� 2 כפיות פפריקה אדומה

� 2 כפיות סוכר

� 2 כפיות רוטב סויה

אופן ההכנה: 

בשלו את הפסטה חצי מבושלת, סננו וקררו.

ערבבו את כל התבלינים בקערה, הוסיפו את הפסטה המבושלת לקערה, ערבבו 
את הכל היטב.

חממו מראש תבנית 200 מעלות.

אפו על ניר אפיה למשך 20 דקות בערך, יש להפוך את הפסטה מדי פעם, לבדוק 
אם פריכים מספיק.

אפשר לשמור בצנצנת, רצוי במקרר 8-7 ימים.
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חנוכיות

3. חנוכיה מקאפקייק (מנג'ט) 
לקישוט הכיתה, החדר וגם להדלקה.

החומרים

8 כוסות קאפקייק ממתכת +   �
אחד גדול יותר לשמש.

לחילופין אפשר להשתמש   
מסיליקון, לא מנייר כי הן לא 

יחזיקו את הגבס.
גבס  �
מים  �

שקיות נילון  �
מספריים.  �

כפית חד פעמית לערבוב.  �
צבע גואש.  �

נרות צבעוניים.  �

ההכנה:

לסדר את 8 הקאפקייק + אחד גדול יותר כשמש, 
מעמידים בשורה.

מערבבים את הגבס עם המים ויוצקים לתוך הקאפקייק 
לגובה 3/4 ומיד לתקוע בפנים נר (יש לקחת בחשבון 

שהגבס מתייבש מהר מאוד תוך 10-5 דקות) יכול להיות 
שצריך להחזיק את הנר דקה.

לאחר מכן לתת לזה להתייבש כמה שעות.
לקחת אבקת גבס נוספת, לערבב יותר דליל כמו לבן, להכניס לתוך שקית נילון 

לגזור את הפינה, וליצוק סביב הנר כמו עוגיה ולקשט.
והרי לכם 9 נרות מקושטים לקישוט החדר.

אפשר לתרום אותם גם לבית אבות, בית כנסת וכו'.
אפשר לעשות את זאת גם עם כוסות לבן או מעדן או כל כלי עמיד ולא נשרף
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4. נרות קישוט
אם רוצים לקשט את השולחן לכבוד חג החנוכה.

כל מה שצריך קערה רצוי שקופה שטוחה כמה פרחים, נרות חימום, כמה צדפים 
או אבנים קטנות.

לפזר  הנרות,  את  ולהשיט  והאבנים  מים  לשים  החצי  עד  הקערה  את  למלא 
ביניהם פרחים כאשר הורדנו מהם את הגבעול.

את  ולהעמיד  מאורך  בכלי  לשים  אפשר  חנוכה  של  הרגשה  לתת  רוצים  אם 
הפרחים והנרות לאורך כחנוכיה. 
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5. נרות דקורטיבים (רק בליווי מבוגר)
אפשר להכין נרות דקורטיביים מכוסות של 

נר נשמה מזכוכית.

החומרים:
� נר נשמה מזכוכית שקופה

� צבעי פוליכרום קטנים ולא שמישים
� קופסת שימורים ריקה

� פלטה חשמלית
� כדורי קרח, כפפות להחזקת הכלי החם.

� דלי מים.
ההכנה:

ממיסים את הנר בתוך הקופסת שימורים, 
מכניסים לתוכו חתיכת צבע מצבעי 

הפוליכרום, להמיס הכל ביחד.

מוזגים את התמיסה (הנר הצבעוני המומס) לתוך הכוס של הנר ולסירוגין 
מכניסים קוביות קרח ונר מומס, מעמידים את הפתיל באמצע וממשיכים 

ליצוק עד סוף הצנצנת וזורקים אותו לתוך המים. הנר מקבל חורים במקום 
הקרח. לאחר הקירור בדלי מוציאים את הנרות לייבוש בצורה הפוכה שכל 

המים יצאו.
הנרות לקישוט החדר לכבוד החג. נרות 

אלו עושים רק בעזרת מבוגר.
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6. חנוכיות בקוביות חימר
חנוכיה  דיני  ללמד  והזדמנות  דליקים  לא  מחומרים  שתעשה  בחנוכיה  העיקר 

כשרה. והרי חנוכיה מחימר.

החומרים:
� גוש חימר

� רצועת עץ או גזע
� נר חנוכה

� דבק פלסטי
� לקה

� סכין פלסטיק
ההכנה:

החניך יוצר נקניק מהגוש חימר, וחותך אותו ל- 9 חתיכות בעזרת סכין הפלסטיק. 
יש לסמן לפני החיתוך. השמש מקבל כמות כפולה.

הנר  בעזרת  יותר,  או  פחות  קוביות שנראות שוות   8 יוצרים  בעזרת האצבעות 
עושים חריץ עגול למעלה.

נותנים לקוביות להתייבש במשך 4-3 ימים, מכניסים לתנור ביתי בחום של  ֓ 180 
למשך 20 דקות.

להדביק על גזע עץ או אריח או חתיכת שיש, או רצועת עץ, לאחר מכן עוברים 
בלקה על הכל, העיקר לשמור על ההלכות, רווח שווה בין הנרות, שמש בולט, קו 

ישר.
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7. חנוכיות מקרמיקל
הקרמיקל הוא חומר חדש דומה לחימר גמיש ונעים לעבודה אחרי ייבוש ואפייה 

הוא מתקשה. כדאי לקנות ב-2 צבעים אחד למצע והשני לנירונים.
מגוללים מהקרמיקל גליל עליו נעמיד את הנרות.

מרדדים בצק בעובי של 1 ס"מ ובעזרת תבניות של עוגיות יוצרים צורות מיוחדות.
מעגלים אותם פנימה כמו כוס ומחוררים חור בעזרת נר.

מעמידים את כל הנרות כולל השמש ומדביקים.
לאחר ייבוש של יומיים שלושה אופים בתנור ביתי  ֒ 180 לחצי שעה.

גם  (הלקה  בלקה.  למרוח  אפשר  התייבש  שהצבע  אחרי  בסוף.  לצבוע  אפשר 
מחזקת וגם נותנת ברק לחנוכיה)

אם רוצים לצבוע רק אחרי האפייה בצבעי אקריליק ואחריו להוסיף את הלקה.
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8. סביבון
אין חג ללא סביבון, סביבון קל פשוט 

ומהיר.
כדור קל קר.  �

גולה אחת   �
שיפוד   �

בפייטים,  הקלקר  כדור  את  מקשטים 
את  דוחפים  מלמטה  וכו'.  צבעים  סרטים, 
הגולה +דבק פלסטי. תוקעים את השיפוד 
מלמעלה, בזהירות לא להוציא את הגולה. 

הגולה משמשת לסובב את השיפוד.
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6. חנוכיה מירקות
כיבוד למסיבה, קישוטי שולחן לחנוכה.

החומרים:
� 5 עגבניות שרי

� 9 חתיכות גבעולי סלרי
� 9 פרוסות גזר

והנאה.   לכיף  פסולות  חנוכיות  להכין  אפשר  להדלקה  ולא  לאכילה  שזה  כיוון 
לשניים  חתוכים  מלפפונים  כמו  נוספים  בירקות  להשתמש  שאפשר  כמובן 

לחתוך למטה כדי שיעמוד לתקוע בפנים רצועות גזר ועגבניות שרי למעלה.
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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").  �

 

חומר עזר
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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.

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

פתרונות פרשות חשוון-תשע"ו

הפתרונות של 
פרשת נח

הפתרונות של 
פרשת לך-לך

הפתרונות של 
פרשת וירא

הפתרונות של 
פרשת חיי-שרה

הטהורה  (1
גמורים  (2

זפת  (3
לארי  (4

אנשים  (1
לך לך  (2

יליד  (3
עוג  (4

זרעו  (5
רפאים  (6

תמות  (1
חטאה  (2

להתקבל  (3
הדבר  (4

שטר  (1
מים  (2

ויקם  (3
דבר  (4
ירכי  (5

מלאך  (6

שמודיםתחלהאליעזר        הגזל

פתרונות פרשות כסלו-תשע"ו

הפתרונות של 
פרשת תולדות

הפתרונות של 
פרשת ויצא

הפתרונות של 
פרשת וישלח

הפתרונות של 
פרשת וישב

קם  (1
לאומים  (2
סתמום  (3

תורה  (4
רעה  (5

ראה  (1
מריבות  (2

אלולי  (3
יום  (4

זבלון  (1
כרחו  (2

ומאוחר  (3
ירכו  (4

ויחבקהו  (5
תרי"ג  (6
ימתין  (7

גיהנם  (1
בשמים  (2

רמוהו  (3
יכלו  (4
אדם  (5

לסטים  (6

גבריאל        זכויותי        רמאי        קלסתר
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פתרון לתשבץ חשוון-כסליו
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