
מדי חודש בחודשו
גיליון 219. אדר-ניסן התשע”ה

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

עורך: אריה ויינברגר



2

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

עריכה: הרב אריה ויינברגר
ייעוץ: חנה תובל מרמלשטיין

עיצוב גרפי: סטודיו שחר שושנה 
הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך

כתובת למכתבים: הרב אריה ויינברגר, האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך
רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

www.education.gov.il/toranit :אתר האינטרנט של האגף לתרבות תורנית

© כל הזכויות שמורות

נא לשמור על קדושת הגיליון

ירושלים, אדר-ניסן התשע”ה

ניתן לקרוא את הגיליונות הקודמים של מדי חודש בחודשו במלואם 
www.education.gov.il/toranit :באתר האינטרנט של האגף לתרבות תורנית

מתוך הגיליונות המקוונים ניתן להעתיק בקלות רבה כתובות אינטרנט 
ודוא”ל המוזכרים במאמרים.



3

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

תוכן העניינים

5 תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן (אירועים ואתרים)   
 15 בדרך האתרים מס‘ 62       

18 חומר עיוני למדריכה       
18 חג המצות הזה זמן חירותנו: עיונים ביסודות הנהגה   

20 חומר פורימי למדריכה       
20 וכלים מכלים שונים...      

דינים
22 מהלכות פורים        .1

24 מהלכות פסח         .2

26 לוח המודעות מס’ 55 - תשבץ אדר-ניסן    

פעולות   
27 פורים        א.   

32 פסח         ב.  

37 שנת השמיטה          ג.   

40 פרשיות החודש       ד. 

46 סיפור החודש - אגוזים בחג הפסח    

47 מלאכות יד       

47 פורים        

55 פסח        

חומר עזר 
 58 פורים          .1

 59 פסח          .2

  62 פתרון לתשבץ אדר-ניסן      
63 פתרונות לתשבץ פרשיות החודש      



4

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ



5

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ
 

תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן     
(אירועים ואתרים)

חודש אדר
הקדמה

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

שם החודש
במילה  מקורו  מבבל.  הועלה  העבריים  החודשים  שאר  כשמות  אדר  השם 
האשורית "אדרו" שמשמעותה גורן ומדרשו של השם – חודש שמכינים בו את 
הגרנות. לפי דעה אחרת משמעות השם קודר ומעונן. יש המפרשים את השם 
אדר מהמילה העברית "הדר", שכן נהדר חודש זה בטבע הארץ ואין לך חודש 

בחודשי השנה שהשמחה טבועה בו יותר מאשר אדר.

מזל החודש - דגים

ואין  ובאגמים  בנהרות  הדגים  ורבים  פרים  זה  בחודש  כי 
עין הרע שולטת בהם. הדגים חיים בים והנם מכוסים מאין 
הנבראים.  בשאר  ולא  בדגים  ברכה  נאמרה  לפיכך  רואה, 

ועוד - דג בהיפוך אותיות שווה גד - שהוא לשון מזל טוב.

על פי אסתר וסרלאוף

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

תרומת השקלים ניתנה פעם אחת בשנה ונועדה לתחזק את בית המקדש 
ולפקוד את העם על ידי ספירת מחצית השקל שנתן כל אחד ואחד.

החובה לתת מחצית השקל מדגישה את האחדות בעם ישראל. במצוות 
מחצית השקל ישנה הוראה שעבודתו של כל אחד ואחד מישראל צריכה 
להיות מתוך הכרה שכל ענייניו הם מחצית השקל ובכדי להגיע לכך עליו 
לשתף פעולה עם יהודי נוסף, ובכך מתבטאת שלימותו, שמשניהם יחד 

נעשה שקל שלם.

א באדר (ב) תשס"ח (2008) – שבע שנים לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז הרב", בו 
נרצחו שמונה תלמידים על קדושת השם. 

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

לנו כציווי דרך באפלה בדרכנו לגאולה.
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להנצחת התלמידים שנרצחו הוקם אתר זיכרון באינטרנט.

"שמונה  הספר  לאור  ויצא   www.yashlatz.com/memorial כתובתו 
נסיכי אדם" ובו מאמרים תורניים, הספדים ותיאור דמותם של הקדושים.

ג באדר תשמ"ז (1987) – יהונתן (ג'ונתן) פולארד נידון בארה"ב למאסר עולם 
באשמת ריגול למען ישראל. 

יהונתן פולארד, הוא יהודי אמריקני שעבד כאנליסט בשירות המודיעין 
של חיל הים האמריקני. באמצע שנות ה-80 (בשנים 1984-1983), גילה 
פולארד שגורמים מסויימים במערך הביטחון הלאומי בארה"ב מונעים 

במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

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

מטרות ישראליות אזרחיות.

הישראלי  הביטחון  ושירות  פולארד  בין  קשר  נוצר  דבר  של  בסופו 
ופולארד העביר מידע חשוב זה ישירות לישראל.

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

הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

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

    יוחאי ליפשיץ הי"ד       יונדב הירשפלד הי"ד        רועי אהרון רוט הי"ד        דורון מהרטה הי"ד
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ההפגנות  התפילות,  עם  יחד  לרגע  פוסק  אינו  לשחרורו  הקריאות  גל 
וההכרזות של אנשי שם על אי הצדק והביזיון של המשך מעצרו.

.www.freepollard.net לפרטים נוספים ראה באתר

ט באדר תשע"ה - פרשת תצווה - שבת זכור - השנייה מבין ארבע הפרשיות.
בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע 
עמלק  לך  עשה  אשר  את  זכור  המיוחדת:  הקריאה  את  קוראים  ובשני 
שחז"ל  משום  נבחר  זה  קטע  יז-יט).  כה:  (דברים  תצא  כי  פרשת  בסוף 
קבעו שיש להקדים זכירה לעשייה. כידוע, המן בן המדתא האגגי, היה 
קויימה  בניו  עשרת  עם  יחד  בתלייתו  עמלק.  מלך  לאגג  ישיר  צאצא 

מצוות מחיית עמלק.

"זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה, טז).

דורשים רועי החסידות:

האדם נברא לרומם כבוד שמים, תכלית האדם להיטיב עם זולתו, להיות 
בכל  לעזור  ולהשתדל  כל אדם  קירבת  בעול עם הציבור. לבקש  נושא 

הצורך אם בעידוד אם בממון ואם בעצה טובה.

וילחם  עמלק  "ויבוא  הפירוד.  טומאת  את  בישראל  הכניס  עמלק 
דואג  החל  אחד  כל  "בפרידים",  אותיות   - ברפידים"  ישראל  עם 
הפירוד  תהליך  החל  וכך  בלבד,  הפרטית  ולאנוכיותו  לעצמו  רק 
מסתגרים  ומאוחד,  מלוכד  אחד  עם  במקום  בעם.  וההתנכרות 
ומהו  עשה"  אשר  את  "זכור  וזהו  לשני,  האחד  הבריות  ומתנכרים 
- "לך"  של  ההרגשה  את  בישראל  הכניס  עמלק   - "לך"  עשייתו? 
 חשוב רק על עצמך, על קידומך והנאותיך, ושכח כליל מהזולת והחברה. 

- זוהי טומאתו של עמלק.

יג באדר - תענית אסתר.
באדר  בי"ד  פורים  שחוגגים  ובמקומות  הלילה,  עד  הבוקר  מן  צמים 
נקהלו  ואסתר  מרדכי  בימי  כי  בלילה,  אסתר  מגילת  קריאת  לאחר  עד 
היהודים ביום יג באדר להילחם ולעמוד על נפשם והיו צריכים לבקש 
רחמים שהאלוהים יעזרם לבטל את הגזירה וכן יש אסמכתא במקורות 

שבני ישראל צמו בעת מלחמתם בעמלק במדבר, בהנהגת משה רבנו.

יד באדר - פורים דפרזות. טו באדר - שושן פורים - פורים דמוקפין.  
נס פורים אירע בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבין שיבת 
ציון בימי עזרא ונחמיה. בימים ההם התחילה כנסת ישראל לטעום טעם 
גלות מרה; טעם של אומה נודדת שאין אדמת מולדת מוצקה תחת רגלה; 
טעם של אומה משועבדת, נושאת עול זרים ומשרתת מעצמות נוכריות.

ימי הפורים נקבעו לפי האירועים שאירעו ליהודים בפרס, וכך נהגו בכל 
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תפוצות ישראל. כמסופר במגילת אסתר, נקבע חג הפורים ביום יד אדר 
או ב-טו בו. מכאן נטבעו המושגים: "פורים דפרזות" ו"פורים דמוקפין", 
לחלוק  כדי  נון,  בן  יהושע  מימות  חומה  המוקפות  לערים  היא  והכוונה 
על  ירושלים  את  להעלות  וכדי  חרבה  אז  שהייתה  לארץ-ישראל  כבוד 

ראש שמחתנו.

כב באדר תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.
למובלעת  שמש  שבבית  "פירסט"  ספר  בית  של  שנתי  טיול  במסגרת 
נהריים שבשטח ירדן, לא הרחק מהמפעל החרב של תחנת הכוח שבנה 
פנחס רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד חמש תלמידות נפצעו 

בידי חייל ירדני.

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

הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 

כג באדר תשע"ה - פרשת ויקהל-פקודי - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין 
ארבע הפרשיות.

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

הכלולים בפרשת פרה, כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה אדומה 
בה, אמרתי  ושואל  בה  וחוקר  בה  דורש  הייתי  אליה,  מגיע  כיון שהייתי 

אחכמה. אך לבסוף והיא רחוקה ממני (חז"ל).

"ויקחו אליך" אמר לו הקב"ה למשה, משה! לך אני  ועוד אמרו חכמינו: 
פירושה  אין  הפרה,  טהרת  כלומר  חוקה.  לאחרים  אבל  טעמיה,  מגלה 
כי אין לה טעם. בוודאי ובוודאי יש בה טעם, שהרי כל המצוות יש בהן 
שהחוכמה  אלא  בראשית.  יוצר  של  חוכמתו  עליונה,  נשגבה  חוכמה 
יכולות  הבריות  שאין  ונשגבה,  היא  עמוקה  כה  פרה  במצוות  הטמונה 
הברואים  מבחר  רבינו  משה  רק  ותבונתם.  במוחם  ולתופסה  להשיגה 
הוא זכה להתעלות למדרגה זו שיכול להבין ולהשכיל טעמה וחוכמתה 

הנשגבה של מצווה זו.
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אתרים
אדר תרפ"ה (1925) - נוסד היישוב עפולה.

העיר עפולה ממוקמת בלב לבו של עמק יזרעאל. קיימות כמה השערות 
לגבי מקור שמה. יש הטוענים שמקור השם בא משמו של הכפר אל-
פולה, ששכן במקום עד הקמת עפולה. מקובל שהשם נגזר מלשון עופל 

שפירושו מצודה שנזכר בתנ"ך ובמקורות מצריים.

עפולה במקרא ובהיסטוריה

השרידים שנמצאו בתחומה מעידים על יישובה בתקופה קדומה, דורות 
לפני כיבוש הארץ בידי בני ישראל.

בימי חלוקת הארץ לשבטים היה אזור עפולה בתחום נחלתו של שבט 
באזורה  חשובים  מאורעות  ארעו  בישראל  השופטים  בתקופת  יששכר. 
של עפולה. בה התנהלה מלחמתה של דבורה הנביאה בכנענים. כעבור 
תקופה קצרה התחוללה בסביבה זו המלחמה של גדעון השופט במדיינים 
שפלשו ממרחבי המדבר. מאחורי גבעת המורה הקרובה היה מחנם הגדול 
של המדיינים ובסביבתה נחלו את מפלתם הגדולה ובעקבות הטקטיקה 
אנשים  של  במשמעות  "גדעונים"  הביטוי  נוצר  השופט  של  המבריקה 

בעלי יוזמה.

בסוף מלכות שאול פלשו הפלשתים אל לב עמק יזרעאל. בהרי הגלבוע 
הקרובים התחולל הקרב הגדול שבו ניספו המלך ובניו. במקרא מסופר 
אשר  בעין  חונים  וישראל  אפקה  מחניהם  כל  את  פלשתים  "ויקבצו 
ביזרעאל" (שמואל א, כט:א). לפי סברה אחת אפק זו במקום עפולה, אבל 

כנראה שאפק זו הייתה יותר דרומה במעלה הרי הגלבוע.

ייתכן כי אותו עופל הנזכר במקרא בתקופת המלוכה בישראל, הוא עפר או 
עפל ממקורות המצרים. בספר מלכים מסופר על גיחזי, נערו של אלישע 
הנביא שקיבל בערמה מתנות מנעמן הארמי "ככרים כסף ושתי חליפות 
בגדים... ויבא אל העפל ויקח מידם ויפקד בבית"... (מלכים ב, ה:כג-כה). 
"ויפקד  אמנם, מקובל שהעופל הוא סתם מגדל. אולם נראה שהדיבור 
בבית" מעיד שזה היה היישוב שהשתמר בשם אל-פולה הערבי. העופל 
בימי קדם, כמו עפולה בימינו שכנה על פרשת דרכים ולפיכך הוקם בה 
על  ולתצפית  הדרכים  ועל  המקום  על  להגנה  עופל   - מגדל  לראשונה 

התנועה בהן. סביב העופל הזה התפתח יישוב שנקרא בשמו.

בעת פלישת נפוליאון בראש צבאותיו הצרפתיים בשנת 1799 אל הארץ, 
באזורה  עפולה.  במישור  השקט  הופסק  התורכים,  בשלטון  שהייתה 
של עפולה אל מול הר תבור התחולל קרב גדול בין צבאו של נפוליאון 

לתורכים. הנצחון היחידי של צרפת בארץ-ישראל במלחמתה בתורכים.

בשנת תרס"ה-1905 נבנתה בעפולה תחנה למסילת הברזל מחיפה אל 
דמשק הבירה שלימים תיקרא "רכבת העמק".
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גבעה  על  בודדים  יהודים  עלו  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  בערב 
סמוכה לכפר הערבי אל-פולה והניחו את היסוד לקיבוץ מרחביה, היישוב 

היהודי הראשון בעמק יזרעאל.

מסילה  נסללה  ממנה  כי  בעפולה,  התחנה  חשיבות  רבתה  זמן  באותו 
חדשה דרומה אל עין-גנים (ג'נין) ואל הערים שכם וטול-כרם. בתכנית 

הייתה אמורה מסילת הברזל להמשיך עד ירושלים.

במלחמת העולם הראשונה, בשנים 1918-1916 היה לעפולה ערך צבאי 
צבא  מחנות  הוקמו  בעפולה  המיוחד.  הגיאוגרפי  למצבה  הודות  רב 
תורכי וגרמני ושדה תעופה ממנו יצאו טייסים לכיוון הנגב ומדבר סיני 

במלחמתם בבריטים שפלשו ממצרים.

לאחר שהצבא הבריטי הצליח לבקוע בחזית הדרום - התקדמו גדודיו 
עמק  אל  עירון  בקעת  דרך  ופנו  צפונה  השרון  פני  על  רבה  במהירות 

יזרעאל. בתום קרב במגידו הקרובה - התקדם הטור הבריטי אל עפולה.

יזרעאל  בעמק  הגדולה  היהודית  ההתיישבות  התחילה  המלחמה  אחרי 
חשיבותו  כל  ערבים.  אריסים  של  קטן  כפר  נשארה  אל-פולה  ואילו 
כתחנת רכבת. עקב חוסר בכבישים ומכוניות שימשה הרכבת כאמצעי 

התחבורה הבלעדי באזור.

ערבית  משפחה  סורסוק,  למשפחת  שייכת  הייתה  עפולה  של  אדמתה 
מנהלי  לצורכי  מיוחד  בית  בעפולה  בנתה  היא  מלבנון.  עשירה  נוצרית 
העבודה וסביבו בקתות עלובות עשויות ֵחָמר לאריסים הערביים שעבדו 

בתנאים קשים.

שנים אחדות אחר ראשית ההתיישבות החקלאית בעמק-יזרעאל הופיעה 
ליישובים  עירוני  מרכז  שתשמש  העמק"  "עיירת  את  להקים  הצעה 
הצפון",  של  אביב  "תל   - בעמק"  העובדים  "בירת   - בסביבה  חקלאיים 
ובה תוקם תעשייה קואופרטיבית, תעשיית שימורים מתוצרת מקומית 
וכן מבני תרבות וחינוך. בתום משא ומתן רכשה קהיליית ציון של ציוני 
ארצות הברית ועוד חברות פרטיות את הכפר הקטן ואת האדמה סביבו. 
ליישובם  היסוד  את  הניחו  וליטא  מפולין  רובם  היהודים,  המתיישבים 

החדש וקראו לו בשם עפולה - עיר יזרעאל. 

עפולה סבלה רבות בשנותיה הראשונות מסיבות רבות:

יחד עם קיבוצי  בחורף 1925 הגיעו לעפולה ראשוני המתיישבים  א.  
העיר.  של  התשתית  עבודת  את  לעשות  היו  שאמורים  הכשרה 
התיאורים  לאחר  רבה  הייתה  למתיישבים  שנגרמה  האכזבה 
הנהדרים שקיבלו בגולה על גודלה ותפארתה של עיר העמק ועל 
לנגד  מצאו  לא  אך  שבה,  והמרגוע  נוי  פינות  המסחריים.  מרכזיה 
עיניהם לא כביש ולא דרך, לא שביל או עץ, מי שקנה מגרש בשולי 
העיר לא מצא לעתים את מגרשו, או מצא את מגרשו ללא מים, או 

ללא דרך אליו, וכך הלכה העיר והתמלאה במרכזה בצריפים.
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אנשי  בקרב  עוררה  יזרעאל  עמק  בלב  עיר  להקים  הכוונה  ב. 
ההתיישבות העובדת בעמק הסתייגות רבה, וטענו שעיר כזו חייבת 
להיווסד על יסודות אחרים. בנוסף הם התנגדו לבניית עיר חדשה 

בעמק יזרעאל שתחליש את העיר חיפה.

כתוצאה מבעיות כלכליות בפולין ובארצות הברית הקונים לא היו  ג. 
יכולים לעמוד בסדרי התשלומים וכתוצאה מכך החברות המייסדות 
העיקרי  התעסוקה  מקור  והבניין,  התשתית  כשעבודות  התמוטטו 
הקיימת  הקרן  היישוב.  את  רבות  משפחות  עזבו  הופסקו,  במקום 

לישראל רכשה את המגרשים הפנויים.

אנשי  התיישבות  בעקבות  באוכלוסייה  גידול  חל   1930 שנת  באמצע 
העלייה החמישית, ובשנת 1937 אף קיבלה עפולה מעמד של עיר מחוז 
עפולה  המנדט  בתקופת  זאת,  עם  ממשלתיים.  שירותים  בה  ונפתחו 
התפתחה בקצב איטי יותר מכל יישוב עירוני אחר בארץ. האצה בפיתוח 
החלה ממש רק לאחר קום המדינה כתוצאה מהעלייה ההמונית והזרמת 
המורה  גבעת  שיפולי  על  לידה.  שהוקמו  המעברות  אל  רבים  עולים 

הוקמה עפולה עילית וסביב המושבה פותחו חבלי יישוב חדשים.
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חודש ניסן
הקדמה

השביעי  והחודש  החודשים  למניין  הראשון  החודש  הוא  בתורה,  ככתוב  ניסן, 
למניין החודשים מתשרי. 

ביותר  וזמן קצר  ונפלאות  ניסים  "סמוך לצאתם ממצרים, לאחר שנעשו להם 
לפני שעמד להתחולל הנס הגדול מכולם - קריעת ים סוף - מצווה ה' את בני 
ישראל להתבונן ולא להלך כעיוורים באפלה "החודש הזה לכם ראש חודשים" 
- כשם שהופעת הלבנה המאירה מחדשת את ההכרה כי שום דבר אינו סובב 
בזכרון  תמיד  לעמוד  צריכים  לא  הנלווים  והניסים  מצרים  יציאת  כך  מעצמו 
אומתנו כי כשם שהניסים ההם - הגלויים והנפלאים כל כך לא נעשו מאליהם, 
אלא על ידי גורם מכוון - כך גם בתקופות סגריריות, סתוויות ואפרוריות שבהן 
איננו רואים במוחש את הנהגת ה' אותנו - זכור נזכור כי הוא מנהיג כל פרט וכל 

צעד ושעל".

באדיבות "ותן חלקנו", חוברת שבט תשע"ב, בהוצאת מאורות הדף היומי

מקור השם ניסן הוא כנראה בבלי ופירושו: ניסנו - ניצן. זאת, כמובן, בשל הופעת 
הניצנים והליבלוב בחודש זה.

שם מוכר נוסף לחודש ניסן הוא חודש האביב וגם שם זה מקורו מהתנ"ך: "היום 
אתם יוצאים בחודש האביב" (שמות יג:ד).

מזל החודש: טלה 

כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.

כך  ומשום  יחסית  נוחים  אקלים  בנתוני  ידוע  ניסן  חודש 
רבי  "אמר  ממצרים:  ליציאה  אידיאלי  כחודש  נבחר  הוא 
(ממצרים) אלא בחודש כשר לצאת,  עקיבא: לא הוציאם 
- מפני הצינה, אלא  ולא בטבת  - מפני השרב  לא בתמוז 
בניסן, שהוא כשר לצאת בו בדרך, לא חמה קשה ולא צינה 

קשה..." (במדבר רבה ג, ה).

התעוררות הטבע לאחר החורף מוצאת את ביטויה במגילה 
הנקראת בפסח, מגילת שיר השירים: "כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, 
הניצנים ניראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו, התאנה חנטה 

פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח..." (שיר השירים ב: יא-יג).
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אירועים
א בניסן תשע"ה - פרשת ויקרא - פרשת החודש - הפרשה הרביעית מבין ארבע 

הפרשיות

ניסן. לקריאת התורה מוציאים  זו חלה בשבת ראש חודש  השנה שבת 
שלושה ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע עד שביעי, בשני 
ובשלישי  פנחס  מפרשת  חודש  לראש  המיוחדת  הקריאה  את  קוראים 
הוא  ניסן  מוזכר שחודש  בה  י:ב),  (שמות  בא  בפרשת  קוראים למפטיר 
הפסח  קורבן  הכנת  בפרשה  מתוארת  השנה.  לחודשי  וראשון  ראש 

ומשמעותו לדורות.

ח בניסן תשע"ה - פרשת צו - שבת הגדול

השבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם ההפטרה שקוראים   
הנביא  לכם את אליהו  אנכי שולח  "הנה  זו, המסתיימת בפסוק  בשבת 
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא (מלאכי ג), ויש אומרים שהשם נקרא על 
שם הנס הגדול שאירע לאבותינו במצרים, כשכל אחד ואחד לקח שה 
כדי להקריב את קרבן הפסח, על אף התנגדות המצרים שיקריבו ישראל 
הזאת  השבת  צוינה  בשבת  היה  שזה  ומכיון  שלהם  הזרה  העבודה  את 
בהלכות  לדרוש  הכנסת  בית  רב  נוהג  זו  בשבת  הנס.  להזכרת  לדורות 

פסח.

טו-כא בניסן - חג הפסח

מציין את המאורע המרכזי בהיסטוריה של עם ישראל - היציאה מעבדות 
לחירות בדרך לקבלת עול מלכות שמים במעמד הר סיני.

המטרה המרכזית של חג הפסח, כפי שציינו חכמי ישראל, היא שמירת 
הבאים.  לדורות  והעברתו  העם,  בזיכרון  מצרים  יציאת  של  האירוע 

המצווה הזאת כתובה בתורה בפסוק "והגדת לבנך" (שמות יג:ח).

כג בניסן תשע"ה – חגיגות המימונה (נדחה). 

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

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

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

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

אמונתו בגאולה העתידית.

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

יוסף, שיום המימונה חל ביום פטירתו.

כז בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

מדינת ישראל קבעה מועדים בלוח השנה העברי לזכר השואה. הרבנות 
הראשית קבעה את יום עשרה בטבת ל"יום הקדיש הכללי" - יום זיכרון 

לקורבנות השואה שיום מותם ומקום קבורתם לא נודע.

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

היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.

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

גרמניה ובריטניה. כיום הזיכרון לשואה עוד קודם להחלטת האו"מ.
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בדרך האתרים מס‘ 62
 חידון אדר-ניסן תשע"ה
  ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 7 שאלות יזכה בפרס.

חודש אדר

הפטרת פרשת תרומה   .1

מספרת  ההפטרה  ואילו  המשכן.  בבניית  אותנו  משתפת  עצמה  הפרשה   
לנו על ה"מהדורה השנייה" שלו - הבניין המפואר של בית ראשון. המיפרט 
הטכני ברור ומפורט. בתיאור נחבא לו שמו של קיבוץ, שהוקם בשנת 1951, 
בחברים  תוגברו  זמן  כעבור  מהונגריה.  שעלו  הצעיר  השומר  אנשי  בידי 
שעלו מדרום אמריקה וגם ילידי הארץ. היו הם אז חלק מהחומה האנושית 
שהקימה ישראל בין עזה לבין חברון. שמם העכשווי נכתב בתוספת האות 

ה' בסופו.

הפטרת פרשת תצווה - שבת זכור   .2

פורים מעבר לפינה, ולכבודו אנו מאזכרים לעצמנו את הראשון למזנבים   
וכו'. בדברי  וכו'  יוצא לקרב  בנו. לכן מצוות מחיקת עמלק. מלכנו הראשון 
התלייה  לעמודי  עד  ומסור  קטן  ארגון  של  שמו  מסתתר  הנביא-המנהיג 
בדמשק, שהעז להמר על הקלף הבריטי במלחמת העולם הראשונה. ארגון 
הפוליטיים  יריביו  עמו-שלו.  בני  ובידי  השליטים  בידי  צוואר  על  שנרדף 

מחקו את שמו זמן רב, עד שקמו לו גואלים. רמז: יונת דואר שנתפסה.

הפטרת פרשת כי תשא   .3

בפרשה, ניצבים אנו מול העגל, אל מול אהרן ואל מול העם וכולנו תמיהה   
אחת גדולה, המתובלת בקמצוץ של עצב, אוי! מה היה לנו! האשליה המנסה 
יקרה שנית, מתנפצת בהפטרה. הנביא הזועם מסכן את  לנחמנו שזה לא 
'הרוב' וקורע את השקר המוסכם והנוח, של עבודת  חייו. מתייצב אל מול 
השם המתובלת בשותפות עם עבודת אלילים. בהמשך הסיפור 'מתגלגלים' 
אנו למקום שבו גילה ה' עוד קודם מה היא עוצמת הדתות האחרות ושל 

צבאם.
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הפטרת פרשת ויקהל-פקודי   .4

הפרשה גוללה בפנינו את המשכן. ההפטרה - נבואה הנאמרת בגולה שבה   
העם הפך למעשה לטמא וחילל את שם ה'. לכן יש צורך בטיהור העם. זה 
מצריך אפר הפרה. ולכן ניתן לה השם פרשת פרה. אחד מהגידולים העיקריים 
בארץ מרומז בהפטרה. אם הקבוצות נושאת את השם הזה. ויש לה גם אחות 

תאומה!

חודש ניסן

הפטרת פרשת ויקרא - שבת החודש   .5

העם שעל נהרות בבל זוכר את מה שנשאר בארצו. וגם את הפולחן בבית   
כשיתקיים,  להיעשות,  והעתיד  הצפוי  על  מספר  יחזקאל  הנביא  המקדש. 
שמו  הוא  אחד  כיוון  במקדש.  לשער  משער  הולך  הנשיא  בבניינו.  והראנו 
של החלק הנכבד בארץ, שאותו ייעד, על דעת עצמו, נציב האו"מ הראשון 
של  הראשון  ממשלתה  ראש  של  הנמרצת  אישיותו  לערבים.  לתת  בארץ, 
ופשר  האזור  שם  מה  השבדי.  האציל  מול  אל  בנחישות  התייצבה  ישראל 

הפרטים האחרים.

הפטרת פרשת צו - שבת הגדול   .6

לאחד  קטנות"  ב"ימי  ניתנת  זו  עובדה  לייצג  והזכות  החירות,  חג  בצל  אנו   
מאחרוני הנביאים, שיש אפילו אלמוניות בשמו. הוא מנחם ומבטיח, פריחת 
ופריחת העם. בתוך דבריו אלה מסתתרת מילה שנאמרה כבר ערב  הארץ 
ה"נישואין" בין העם לאלוהיו בהר סיני. שמה מופיע בדרום הארץ, במושב 

שהוקם ב-1953 בסמוך לקריית גת.

הפטרת פרשת שמיני   .7

הפרשה מביאה אותנו לרגעים המפעימים של חנוכת המשכן. היא מקפלת   
הדין  הוא  באש.  העולה  אהרן  של  ההמשך  דור  של  סיפורו  את  גם  בתוכה 
בהפטרתנו המשתפת אותנו בהתרוממות הרוח שבהחזרת ארון הברית לגבול 
ואחת  כשמונים  לפני  שהוקם  יישוב  בכך.  הכרוך  המחיר  היה  ומה  ישראל, 
שנים לא רחוק מ"עיר ההדרים", (כדי להקל: מעירו של הנשיא הראשון) מה 

הוא שם המושב?

כשמו ואחתלפני  נים
של
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הפטרת פרשת תזריע-מצורע   .8

פעולה.  דרכי  ביניהם  מתאמים  ויהונתן  דוד  אייר.  חודש  ראש  בערב  אנו   
מלכות שאול, המלך שבנה את כוח המגן הישראלי והרחיב אט אט ובהדרגה 
את תחומי הממלכה הנרמסת בקרב אל מול הפלישתים, להנצחת בן המלך 
אנשים  נמצאו  בדורנו  הכאובה.  הקינה  את  דוד  כותב  בהפטרתנו  המוזכר 
סוריה.   - לאויבתנו  מאוד  בסמוך  שנה.  ארבעים  לפני  הבן  זכר  את  שהחיו 

השם כיום צומצם למילה אחת.

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

מערכת "

באמצעואו באמצעותאמצעות

תו

1

ehw at
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חומר עיוני למדריכה

חג המצות הזה זמן חירותנו: עיונים ביסודות הנהגה
ד"ר אברהם גוטליב

חג הפסח באיזכורו בתפילות העמידה ובקידוש, מופיע כ"חג המצות זמן חרותנו": 

ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְלשְמָחה  ּומוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  תות  ּבָ ׁשַ  - (לשבת)  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵהינּו  ה'  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ
ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו. ּצות ַהזֶּ ת ַהזֶּה ְוֶאת יום ַחג ַהּמַ ּבָ ְלששון ֶאת יום (לשבת) - ַהׁשַ

"לחם  הנקראות:  בחג,  הנאכלות  המצות  כחג  הפסח  חג  של  והמטרה  התכלית 
את  מתקנת,  כחווייה  לחוות  א-ד),  טז,  (דברים  האביב  חודש  בתקופת  עוני" 
החירות: "זמן חירותינו".  החירות שביציאת מצרים היא המעבר משיעבוד מצרים 
יציאת מצרים  "הזה", של  לגאולה בדרך לגאולה השֵלמה. חג המצות כמודגש 
במשמעות: שלנו ולא של אומה אחרת,  הוא: "זמן חירותינו", של כולנו, של כלל 
ישראל. יצאנו ממצרים מן המיצר והצרות, בגשמיות וברוחניות. החג הזה, הוא 
החירות, החופש שלנו בהפסקת השיעבוד של מצרים. ברור, שלא מדובר בחופש 
את  המאפשרת  מבוקרת,  בחירות  אלא,  להפקרות.  המוביל  גבולות  ללא  פתוח 
קיום המצוות כראוי וכיאות. כנאמר במסכת אבות (בפרק ו המכּונה "קנין תורה", 

משנה ב):   

בראשית  לאמוראים,  הראשון  בדור  ארץ-ישראלי  אמורא  לוי,  בן  יהושע  (=ר'  ְואֹוֵמר 
ב  ְכָתּ ה ְוַהִמּ ה ֱאלִֹהים ֵהָמּ חֹת ַמֲעֵשׂ המאה השלישית, מגדולי הדרשנים וחכמי האגדה): "ְוַהֻלּ
ֵאין  א "ֵחירּות", ֶשׁ ְקָרא "ָחרּות" ֶאָלּ חֹת" (שמות לב, טז), ַאל ִתּ ב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻלּ ִמְכַתּ
ַתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהֵרי ֶזה  עֹוֵסק ְבּ ַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ֶשׁ עֹוֵסק ְבּ א ִמי ֶשׁ ן חֹוִרין (=אמיתי) ֶאָלּ ְלָך ֶבּ

מֹות" (במדבר כא, יט). ֲחִליֵאל ָבּ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַנּ ָתּ ֱאַמר "ּוִמַמּ ֶנּ ה, ֶשׁ ִמְתַעֶלּ

בן חורין, הוא אדם שמשתדל ומצליח לא להשתעבד ליצרו הרע ולתאוות ליבו, 
מקור הרגש והמצפּון. כך הוא זוכה להתעלות באמצעות לימוד התורה בכוונה, 
בתבונה ּועמקות, יחד עם יישומם המעשי של המצוות. יסוד הדברים מצוי בדברי 
התנא רבי מאיר, מגדולי התנאים בדור הרביעי במאה השנייה, ממנהיגי התקופה 

שאחרי מרד בר כוכבא (שם, משנה ב):

ִלְדָבִרים  זֹוֶכה  וקיומה),  התורה  ידיעת  (=לשם  ָמּה  ִלְשׁ ּתֹוָרה  ַבּ ָהעֹוֵסק  ל  ָכּ אֹוֵמר  ֵמִאיר  י  ַרִבּ
ַדאי (=שנברא וראוי) הּוא לֹו, ִנְקָרא  ּלֹו ְכּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ ָכּ א ֶשׁ ה (מידות טובות), ְולֹא עֹוד ֶאָלּ ַהְרֵבּ
ִריֹּות,  ַח ֶאת ַהְבּ ֵמּ קֹום, ְמַשׂ ַח ֶאת ַהָמּ ֵמּ ִריֹּות, ְמַשׂ קֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבּ ֵרַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהָמּ
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מצדיק  עדיף  בליבו, שהוא   =) ר  ָיָשׁ ָחִסיד  יק  ַצִדּ ִלְהיֹות  ְרּתֹו  ּוַמְכַשׁ ְוִיְרָאה,  ֲעָנָוה  ּתֹו  ְשׁ ּוַמְלַבּ
ָיּה  ְותּוִשׁ ֵעָצה  ּנּו  ִמֶמּ ְוֶנֱהִנין  ְזכּות,  ִליֵדי  ּוְמָקַרְבּתֹו  ַהֵחְטא,  ִמן  ּוְמַרַחְקּתֹו  ְוֶנֱאָמן,  כדברי רש"י) 
ָיּה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה" (משלי ח, יד) ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות  ֱאַמר: "ִלי ֵעָצה ְותּוִשׁ ֶנּ יָנה ּוְגבּוָרה, ֶשׁ ִבּ
ֵאינֹו ּפֹוֵסק, ְוהֶֹוה  ר ּוְכָנָהר ֶשׁ ֵבּ ְתַגּ ַמְעָין ַהִמּ ה ְכּ ין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, ְוַנֲעֶשׂ ין, ּוְמַגִלּ ָלה ְוִחּקּור ִדּ ּוֶמְמָשׁ

ים. ֲעִשׂ ל ַהַמּ ְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָכּ ָצנּוע ְוֶאֶרְך רּוַח, ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו, ּוְמַגַדּ

כל  אדם ירא שמים המיישם כראוי את הדרכות התורה להתנהגות נאותה, זוכה 
חסד  מעשי  העושה  רחמן,  הליכות,  נעים  ישר,  כאדם  ומקסים,  מדהים  לאופי 
לפנים משורת הדין, צנוע, עניו ורגוע, שקּול בהחלטותיו, מתּון ומתחשב בזולת. 
החירות האמיתית בחג הפסח, באה לידי ביטוי מעשי באכילת המצות הנקראות 
הגדולה, מתקני התפילות,  כנסת  וצניעות. אנשי  ענווה  עוני" שמסמלות  "לחם 
מצאו אפוא לנכון להגדיר את חג הפסח בתפילות ובקידוש: "יום ַחג ַהַּמּצות ַהֶּזה, 
יסודות הנהגה חינוכיים-ערכיים שבתכלית חג  ֵחרּוֵתנּו". זאת כדי, ללמדנו  ְזַמן 

הפסח, כחג הגאולה ממצרים בדרך לגאולה השֵלמה, במהרה בימינו, אמן. 
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וכלים מכלים שונים...

הלכה

ויהיה חייב  הכל חייבין בשתיית פורים והפעוטות מחנכים אותם למצוות. בן כמה יהיה הקטן 

בשתייה? לוי אומר בן שבעה ימים, כדי שיקדים מצוות שתייה למצוות מילה, שנאמר "ָסְבֵאְך 

מהול במים" - קודם סובאך ואחר כך מהול.

שיר המעלות ליין

שיר המעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא ייני. 

ייני מעם יקבי הארץ, אל יתן לעמוד, אל יניף לשונך, 

הנה לא ינום ולא יישן שותה ישראל. יין שומרך, יין 

צילך על יד ימינך. יומם היין לא יעזבך והיי"ש בלילה 

היין ישמורך מכל צמא, יסגור את עיניך. היין ימלא 

פיך וגרונך מעתה ועד עולם.

גמרא לפורים

אמר רב כדא: כל מקום שאתה מוצא הצלה שם אתה מוצא הצלחה ושכרות.

מנא ידעינן? מנח ומלוט! נח ניצול מהפיכה, נאמר בו: "ותשקינה את אביהן יין", ואמר רב כדא: 

אותו יום ששתה נח יין - פורים היה. נאמר כאן: "ויחל נח". ונאמר להלן "ונח מאויביהם". מה 

להלן פורים אף כאן פורים.

אמר רב כדא: אותו יום ששתה לוט יין - פורים היה. ואף על פי שאין ראיה לדבר - זכר לדבר 

איכא: "שכבתי אמש" (בראשית י"ט ל"ד) - "אמש" בגימטריה "הפורים".

�

רב זוטא ורב בקבוקא הווי יתבי קמיה דרב נח סבא. בעי ינוקא זוטא (כשהיו יושבים אצל רב 

חומר פורימי למדריכה

שונ
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נח סבא, שאל ילד קטן); תניא התם: המן מן התורה מנין? - שנאמר (בראשית ג') "המן העץ 

אשר צויתיך". - היאך הגיע היין לספר בראשית? בעי רב בקבוקא: כתוב "ונוח מאויביהם" 

- היאך הגיע נח הצדיק לספר המגילה? אמר להם רב בקבוקא כך היה המעשה: ביקש המן 

לעשות עץ גבוה נ' אמה. חזר על כל הספרים ולא מצא עץ באותו אורך. עד שהגיע לספר 

בראשית, ומצא שם עצי גופר ארוכים של תיבת נח. התחיל מושך משם עץ אחד. בא נח ואחז 

הספר  לתוך  המן  עד שנמשך  מכאן  מושך  ונח  מכאן,  מושך  המן  היה  ליטול.  הניחו  ולא  בו 

בראשית, ונח לתוך המגילה.

�
פיוט מנעילה

שערי המרתף פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח והושיענו אל מעוזנו.

רחם נא קהל עדת שיכורים, שלח ומלא גרונם, והשקנו יין משתנו (מתוך "פיוט" לפורים).
באדיבות "שבת וחודש", מאת ד"ר יצחק אלפסי, 

בהוצאת מורשת בע"מ

והשקנו יין מש ,
באדיבות "שבת וחודש",

בהוצא
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1. מהלכות פורים

קריאת המגילה
הכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה - גברים ונשים. קריאת המגילה חשובה 
עד כדי כך, שמבטלים תלמוד תורה כדי לבוא ולשמוע אותה,  עיקר המצווה היא 

לקרוא את המגילה בלילה וביום בציבור, כדי שיתפרסם הנס (פירסומי ניסא). 

הברכות הנאמרות לפני קריאת המגילה הן:
"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה".  

"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".  

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".  

קריאת  הן  גם  שתשמענה  וטוב  המגילה  קריאת  לשמוע  מחוייבות  נשים  גם 
המגילה בבית הכנסת ואם לא שמעו בבית הכנסת וקורא לפניהם איש שכבר 
שמע המגילה תברך אחת מהן שלוש הברכות וברכה ראשונה מברכת לשמוע 

מגילה.

סעודה (משתה ושמחה)
ביום פורים מכינים סעודת חג נאה ומצווה להרבות בסעודה. יש לעשותה ביום 

ועם הרבה משתתפים כדי להרבות ולהגדיל את השמחה.

משלוח מנות איש לרעהו
מצווה  ְוֵרעּות".  שמחה  "להרבות  נועדה  והיא  ואישה,  איש  חייבים  זו  במצווה 
לשלוח לפחות לאדם אחד שתי מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. 

המנהג לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

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

את לב העניים. יש לתת שתי מתנות לשני אביונים.

 

דינים
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הרמב"ם אומר שהשמחה הגדולה ביותר היא במצוות מתנות לאביונים - והיא 
חשובה יותר מהסעודה עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך:  
"אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל לעניים 

ומרי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

קריאת התורה
המלחמה  על  קוראים  פורים  ביום  זכור.  פרשת  קוראים  פורים  שלפני  בשבת 

בעמלק בסוף פרשת בשלח (שמות יז:ח-טז).

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

סיפור נס פורים וההודאה עליו).

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

רשאי לחזור.

ה'  נזכר עד לאחר שאמר שם  ולא  מי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון, 
(ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון) אינו חוזר, אבל לפני הרחמן הוא יזכנו לימות 
המשיח וכו', יאמר הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו 

בימים ההם בזמן הזה וכו'.

איסור הספד ותענית 
בחנוכה  ובאזכרות)  בהלוויות  הספדים  (לשאת  לספוד  אסור  ההלכה  על-פי 

ובפורים.
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2. מהלכות פסח

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

מסכת), ולאכול מן הסעודה.

עיקר מצוות ליל הסדר
לחוות את היציאה ממצרים על-ידי:

סיפור יציאת מצרים - מצוות עשה היא לספר בליל הסדר ביציאת מצרים  א. 
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. 

אכילת מצה - כדי לזכור שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ בשעת  ב. 
יציאת מצרים.

אכילת מרור - כדי לזכור שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. ג. 

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

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

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

המזון.

בשבת חול המועד פסח נוהגים לקרוא במגילת שיר השירים - סיפור האהבה בין 
הקב"ה לעם ישראל - שהיא אחת מחמש המגילות.

 

ברכת האילנות
הרואה אילנות מלבלבים באביב, מברך ברכה מיוחדת: "שלא חיסר בעולמו כלום 
וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ַלֲהנֹות בהם בני אדם". אבל אם מברכים 
על האילנות - מה טעם מזכירים כאן את הבריות? כדי שיזכור האדם, בראותו 
את האילנות - שהאילנות היו כעצים יבשים כל ימות החורף, והנה נתחדש בהם 
הלבלוב - כך הוא האדם,  גם אם דומה הוא בעיני עצמו כאילו אין לו עוד תקנה, 
כאילו הוא עץ יבש - אין הדבר כן, אלא גם הוא יכול להיות ירוק ורענן כאותו עץ. 
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על כן מזכירים בברכה גם את הבריות - שנמשלו לעצים, למען יתבונן האדם 
ויפיק לקחי מוסר (על פי בן איש חי).

ביעור מעשרות
בפסח של השנה הרביעית והשביעית משבע שנות השמיטה יש לבער את כל 
(ראה  ולעני  ללוי  - לכהן,  מיועדים  ולתת אותם למי שהם  מן הבית  המעשרות 

דברים כו).

בעת הביעור יש לומר "וידוי מעשרות" - ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, 
לגר, ליתום ולאלמנה... 

זאת  המקדימה  כדעה  מחמירים  ויש  פסח  של  שביעי  בערב  הוא  הביעור  זמן 
לערב פסח.

מדיני ספירת העומר
העומר.  ספירת  לספור  מתחילים  ערבית  בתפילת  ראשון  יו"ט  במוצאי  א. 

הספירה נמשכת עד ערב שבועות.

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

ה' לעולם  "עצת  צריך לספור ספירת העומר בעמידה, כפי שנרמז בפסוק  ג. 
תעמוד" (תהלים לג). עצת - ראשי תיבות - עומר, ציצית, תפילין - לעולם 

תעמוד (על-פי החיד"א).

זמן ספירת העומר בלילה. ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל  ד. 
הלילה.

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

מכאן ואילך בברכה.

הלילה  כמה  החמה)  שקיעת  (לאחר  השמשות  בבין  חברו  אותו  ששאל  מי  ו. 
לספירה? ישיבנו אתמול היה כך וכך ימים לספירה.
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לוח המודעות מס‘ 55 - אדר-ניסן  /                                                
מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
של  העשרים  במאה  תאריך     (1
 (6 בארץ-ישראל;  מכונן  אירוע 
הזכורה  אסתר  ממגילת  דמות 
כ"ז  דף  מגילה  (ירושלמי  לטוב 
עמוד א'); 11) שור; 12) משמותיו 
בגוף;  נוזל   (14 הפסח;  חג  של 
נבוכנאצר  של  נכדתו   (15
מלך  של  ואשתו  בבל  מלך 
עמוד  י'  דף  מגילה  (בבלי  פרס 
מצרים;  ממכות  אחת   (17 ב'); 
לידה  צרפת,  בצפון  עיר   (18
החשובים  הקרבות  אחד  נערך 
הראשונה  במלחמת-העולם 
21) צמח  גג החדר;   (20  ;(1916)
 (23 אכילים;  שפירותיו  טרופי 
הגוף  מנוחת  מקום   (24 חבר; 
אחר המוות; 26) פנים; 28) עמק 
צר; 29) בת-קול; 30) צד מערב; 
צום   (33 במהלך;  כדי,  תוך   (32
בחודש אדר; 37) מילת שלילה; 
של  וכינויו  המן  מבני  אחד   (39
 (41 נשמה;  בו  שיש   (40 רש"י 
הערכה בעיני הזולת, פרסטיז'ה 
בלעז; 43) צמח הדומה בצורתו 
למנורת בית-המקדש; 45) שכל, 
תלמודית  מסכת   (46 חוכמה; 
בסדר זרעים; 48) קצה ממלכתו 
מגילת  (כ"מ,  אחשורוש  של 
אויב  החזקת   (49 א');  אסתר 
 (51 לחם-המדבר;   (50 במעצר; 
בית-הבליעה; 53) יכולת, מאמץ 

(דברים ו'); 54) קטע תפילה בהגדה של פסח; 57) אולי; 60) מלך פרס; 64) היא אסתר (מגילת אסתר ב'); 66) 
אומץ, גבורה (מגילת אסתר י'); 67) נקראת בליל-הסדר; 70) סוג של כלי-רכב; 71) אחת השבתות המיוחדות 

בחודש אדר; 73) נגד; 74) סוג של ליצן (מסכת עבודה זרה דף י"ח עמוד ב'); 75) פיוט בהגדה של פסח.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) נמל עתיק בארץ-ישראל; 2) דיבור, הגה (תהילים כ"א); 3) נשיא שבט נפתלי (במדבר א'); 4) שוכן בים; 
5) גאווה; 6) אחת החסידויות (ר"ת); 7) מים רבים; 8) צמח ריחני המשמש בין השאר לחליטה, כמשקה וגם 
ברפואה העממית כצמח מרפא, קמומיל בלעז; 9) עליה אומר המדרש שראה אחשורוש בחלומו את המן 
שנטל סייף להורגו (מגילת אסתר ו' א', מדרש אסתר רבה פרשה י' א'); 10) צורר היהודים; 13) יונק מכרסם; 
16) מאורע בעל אופי שלילי; 19) צייר צרפתי (1919-1841), בין ציוריו המפורסמים: "על המרפסת" ו"טבע 
דומם"; 22) פיוט של רבי יהודה הלוי הנאמר בתפילת שביעי של פסח וכן בברית-מילה; 24) תפילה הנאמרת 
בארמית שעיקרה בקשה להתגדלות ולהתקדשות שמו של הקב"ה; 25) בירת סעודיה; 27) נותן הסימנים 
דצ"ך עד"ש באח"ב; 29) הארת שטח בלילה על-ידי נורים; 31) שסתום המאפשר זרימה חד-כיוונית, ארבעה 
כאלה בלב האדם; 34) ישוב קהילתי בחבל בנימין, נוסד ב-1975 35) ספר יסוד בחסידות חב"ד; 36) תשוקה 
עזה; 38) צר, שונא; 40) מקובל ומגדולי הפוסקים (1806-1724), מחבר "שם הגדולים" (ר"ת); 42) רכישה; 
44) בירת איטליה; 46)צד; 47) תבלין לקפה; 50) ספן; 52) הוא אדום; 55) אחת מנשות יעקב אבינו; 56) רוגם 
באבנים; 58) מנהיגם של בני-ישראל ביציאתם ממצרים; 59) סוג של מכשיר קשר; 61) ממעט בדיבור; 62) 
(1831-1770), מחבר  עיר ברצועת-עזה; 63) הטלת חרם על אדם להבדילו מהחברה; 64) פילוסוף גרמני 
"האנציקלופדיה של מדעי הפילוסופיה"; 65) כלי להחזקת נוזלים; 68) נמוך-קומה; 69) בוודאי (שופטים 
י"ד); 71) מחזאי בריטי ממוצא אירי (1950-1856), מחבר "פיגמליון", חתן פרס נובל לספרות (1925); 72) 

בגד-שרד.

1  2    3 4 5   6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

  59    60    61    62        63    

64    65      66        67  68    69  

70        71        72    73      

74              75            
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פעולות

                א. פורים

1. מי אני?
לאחר למידת נושא חג הפורים ניתן לשחק את המשחק הבא.

המטרה

היכרות עם מושגי פורים.  �

החומרים

פתקים עם סיכות.  �

מכינים על פתקים רשימה עם שמות מושגים ידועים מפורים.  �

מהלך ההפעלה

מצמידים בסיכה פתק עם מושג מפורסם ממושגי פורים על גבו של כל      �
חניך. אין לאפשר להם לראות את הכתוב.

מבקשים מהחניכים להסתובב ולשאול שאלות את החניכים האחרים, כדי    �
לגלות את המושג. 

אפשר להקשות את המשחק על ידי מתן אפשרות לענות רק ב"כן" או "לא",   �
או לאפשר לשאול כל חניך רק שאלה אחת. דוגמאות לשאלות שהחניך 
עשוי לשאול הן: "האם אני עדיין חי"? או "האם אני בדרן?", "האם אני נמצא 

בארץ הזו?".
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2. פנטומימה

לאחר למידת המושגים והכרת הדמויות שבמגילת אסתר, ניתן לשחק את   �
המשחק הבא.

את  ומכניס  לשונם  שבילבלו  ודמויות  מושגים  עם  פתקים  מכין  המדריך   �
הפתקים לקופסה.

מחלקים את הקבוצה לשתיים.  �

כל נציג קבוצה בתורו שולף פתק מהקופסה ועליו לפענח תוך זמן קצוב.   �
אם הקבוצה מצליחה לזהות במי מדובר היא מקבלת 5 נקודות.

אם הנציג לא מצליח לזהות את המושג מעבירים את הפתק לנציג הבא   �
עד שתם הזמן (לרשות הקבוצה) והפתק נכנס חזרה לקופסה.

הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות היא המנצחת.  �

הערה: ניתן לשחק את המשחק בשתי רמות גיל.

לשכבה הצעירה ניתן להכין פתקים של מילה אחת. לשכבה העליונה יש להכין 
מילים נוספות.

מושגיםפתרונותדמויות

רגול - גורלאחשוורוששוחר שווא

ארד - אדראסתרתאסר

זו אני הנם - אוזני המןהדסההס! הד!

מנוחה - שלום - משלוח מנותהמןנהם

סיגל מתארת - מגילת אסתרויזתאתא-זיו

מדי מריפו - דמי פוריםזרששזר

מי נציל - ליצניםחרבונהבן הרוח

סמכה - מסכהמרדכידרך ים

מר יפו - פוריםבגתןנתבג

בקעת שושני - שושנת יעקבושתישתוי

עשרן - רעשן

שותפחת - תחפושת
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3. שניצל בורשט לפורים

מכינים מספר לוחות בריסטול, כשעל כל לוח, שאלות וחידות.  �

הלוחות עוברים בין הצוותים.  �

לכל לוח - דף תשובות נפרד.  �

ואז  הבודקים  לצוות  מועבר  הוא  התשובות  דף  את  למלא  כשמסיימים   �
כך שבמשך המשחק  לוח חדש,  וכל קבוצה מקבלת  מחליפים את הלוח 

נוצר סבב בין הקבוצות ובסופו יווצר מצב בו כל לוח עובר בכל קבוצה.

שניצל בורשט יכול להיות מוקדש לנושא אחד, או שכל לוח יהיה בנושא אחר.

לוח 1 - חידון לפי א-ב (כל תשובה מתחילה באות המסומנת מימין)

בזמננו מגילה, בזמנם - זה לא היה / אסתר כותבת הכל וכבר גומרת, ומה  1. א. 
שיצא זה ___________.

משתה אסתר במגילה / מתואר אך ורק במילה / הרעיון שהוזמנו כולם  2. ג. 
מפיל ועד תרנגול / הלא המשתה היה מאוד ___________.

העברה מיד ליד מהמן למרדכי / מהמלך באה היא, הלא תדעו זאת אחי.  3. ט. 
/ לא אשה היא, לא ילדה לא נכדה ולא בת. / כמובן זוהי ___________.

רגילה.  לא  בדיחה  הוא,  בנהפוך  וכמובן   / למגילה.  נכנסת  הרש  כבשת  4. כ. 
  ___________ הוא:  קרא  ולבסוף   / מנסה   והמן  שואל  אחשורוש   /

.___________

ניקוד  מחלקת  וכמעט  צוויים  נותנת   / פיקוד  תופסת  פתאום  אסתר  5. ל. 
  ___________ ובמילים אחרות:   / ולאנוס  להכריח  על מרדכי מצוה   /

.___________

את  או  הערב  שמלת  את   / למשתה  ללבוש  מה  אסתר  יודעת  לא  6. מ. 
שמלת התה / לבסוף מחליטה על משהו לא נחות / הלא הלבשה היא 

.___________

/ הלא  / כשלפניו סוחבו איש להחישו.  צוהל ברחובות כשכתר בראשו  7. ס. 
תנחשו ללא היסוס / זהו כמובן ה ___________.

 / לץ  עצת  זו  היתה   / לה  ואבוי  אוי  אך   / לילה  בן  הכינו  אישתו  בעצת  8. ע. 
למחרת היה הוא בעצמו על ה ___________.

על שמו נקרא החג / אותו הפיל בן אגג / לא מדובר על יום כיפור / אלא  9. פ. 
על ה ___________.

יום ועוד יום ועוד יום / לא אכלו אלא עשו ___________. 10. צ. 

תיאור מחשבת תרש ובגתן / מסופר לנו בביטוי קטן, לא כעס ולא חרי אף  11. ק. 
/ כי אם ___________.
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הם אלו שהעבירו את הידיעות / את הספרים שלחו לכל המדינות / לא  12. ר.  
הולכים ולא מטיילים / אלא קופצים אצים הלא הם ה ___________.

על-פי "כזה ראה וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל, 

ב' בעריכת מיכל בלאו (שינובר), בהוצאת מרפ"ד מופת נחלים

לוח 2 - עם ראש או קצת מבולבל

לפניכם הגדרות למילים כלליות. אם תוסיף להן ראש או תשנה את הראש תקבל 
מילים או מושגים הקשורים לפורים. כמו כן יש פתרונות במשפטים עם מילים 

מבולבלות שטמונים בהן מושגי פורים.

הוא נפלט מן הארובה ___________  ___________.  .1

דרך הרחקת האדם משימוש בסמים ___________  ___________.  .2

דבר הנעלם ובלתי ידוע הוא דבר ___________  ___________.  .3

 ___________  ___________  ,___________ ואביון  ועני  דל  איש   .4
(שתי דמויות).

מזון אבותינו במדבר ___________  ___________.  .5

חוטי האורך באריגה ___________  ___________.  .6

יוסף גר בבית ___________  ___________.  .7

כל הדרכים מובילות לרומא ___________.  .8

פסולת חיטה ___________  ___________.  .9

ביון ___________ (כ"ח) ___________.  .10

יוסף טרומפלדור נקרא ה ___________ ___________.  .11

ממית פרה ומוכר אותה חייב ארבע וחמישה ___________.  .12
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4. המפה של ארץ-ישראל

או בעקיפין  ישירות  5 מקומות הקשורים  בה  ולאתר  יש להסתכל במפה   �

לנושא פורים. 

יזכו בניקוד נוסף אם יינתן הסבר לקשר לפורים:  �

אביחיל, צור הדסה, הדסים, יד מרדכי, חוות מרדכי, כוכב יאיר,יד בנימין,   �

גבע בנימין, שושנת העמקים, אחוזת שושנה, איילת השחר, אליפז, בנימינה, 

גבעת שאול (תל אל פול), הגן הפרסי, הר אדר, הר בן יאיר, ירושלים, כפר 

ברוש,  מור,  תל  פתחיה,  דניאל,  נווה  מנות,  שאול,  מגן  קיש,  כפר  מרדכי, 

מצודת נחל סרפד, ברוש.

הקשורים לאסתר

צור הדסה, אביחיל, הדסים, איילת השחר, ברוש.

הקשורים למרדכי 

יד מרדכי, כוכב יאיר, הר בן יאיר, כפר מרדכי, פתחיה, תל מור.

הקשורים לעוד דמויות

נווה דניאל, כפר קיש, מגן שאול, גבעת שאול, יד בנימין, גבע בנימין, מצודת נחל 

סרפד.

כללי 

מנות, ירושלים, הר אדר, הגן הפרסי, אחוזת שושנה, שושנת העמקים, יהודיה, 

אליפז.
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                                                                                      ב. פסח

1. לדוג צירופי לשון
המטרה

מיומנות בצירופי לשון הקשורים לחג הפסח ולהגדה.  �

החומרים

2 חכות עם חבל.  �

2 בריכות לדגים (לכדורים).  �

וולקרו (סקוטש).  �

כדורי צמר גפן עם וולקרו (סקוטש) בכל בריכה.  �

פיסות נייר עם צירופי לשון מקופלים צמודים לכדורים.  �

לאחר למידת צירופי הלשון ומשמעותם ניתן לשחק את המשחק הבא.  �

מהלך המשחק

יש לחלק את הקבוצה לשתיים.  �

ניתן למנות 2 שופטים (כל שופט ישפוט את הקבוצה השנייה).  �

על כל חניך בקבוצה לשלות מהבריכה של קבוצתו, תוך זמן קצוב, כדור   �
צמר גפן עם צירוף לשון ולהציג את הצירוף בפנטומימה.

אם הקבוצה מכירה את פירושו - מתקדמים לחניך הבא ולשליית הצירוף   �
הבא. 

הקבוצה שזוכה לאסוף יותר כדורים - תוך זמן קצוב - היא המנצחת.  �

קיסם  ידי  על  בכדור  הנייר  הצמדת  ידי  על  הפעולה  את  לגוון  אפשר  הערה: 
ולבקש  עיתון  נייר  בתוך  ולקפל  צבעוני  נייר  על  הצירופים  לכתוב  או  שיניים, 

מהחניכים להוציא הנייר מתוך קערה.
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דוגמאות לצירופי לשון 

בטור הימני שלפניך רשימת רמזים לצירופי לשון + משמעות הצירוף הקשורים 
ביציאת מצרים.

צירופי הלשוןהקשר לפסחהרמז לצירוף הלשון

אביב חייוימי נעוריםאביב

גמר עליו את ההללשיבחו והללו מאודהלל

דימוי לעבדות אדם כחומר

התלוי באחרים

כחומר ביד היוצר

אפלה מוחלטת כמכת חושך

החושך במצרים

חושך מצרים

עבודת פרךעבודה קשה ומתישה פרך

קשה כקריעת ים סוףמשל לדבר קשה ביותרים סוף

מטה משה ואהרון מטה

המחולל נפלאות

מטה קסם

הכין בעוד מועד דרך מכה

הצלה מן הצרה העתידה 

לבוא

הקדים תרופה למכה

מכות מצריםאותות ומופתיםמכות

לילה של שמירה וכוננות שימורים

ליציאה

ליל שימורים

שאר ירקותדברים שונים שנאכליםירק

שאלה פשוטה שאלה

שהתשובה עליה ידועה 

- בהגדה שאלות ארבעת 

הבנים

שאלת תם
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2. נר ונוצה (סיפור)

יתירה.  ובחגיגות  רבה  בבית אבא בהתרגשות  נערכת  הייתה  בדיקת חמץ 
חמץ היה בעיניו לא רק סתם חומר שנעשה מבצק שהחמיץ, אלא גם סמל 
ומצווה  האדם,  של  נפשו  את  המרעילים  והאפלים,  הרעים  היצרים  לכל 
לבער אותם לטהר את הנפש לקראת חג הפסח, כשם שמטהרים את הגוף.

פינות  בכל  לחם  חתיכות  עשר  מפזרת  אמא  הייתה  חמץ  בדיקת  בליל 
הבית, בסדקים ובחורים, עשר חתיכות - כנגד עשרה בני המן, שיש לגלותם 

ולבערם מן העולם.

אבא היה לוקח נר בידו, שקית נייר ונוצה, ומכניס אותה לתוך שקית נייר 
מיוחדת. כשכילה את מלאכתו היה מניח את הנר והנוצה בתוך השקית, על 

מנת לשרוף אותם למחרת בבוקר.

אחר-כך ביקש מאתנו אבא שנעמוד לרגע, ונערוך בדיקת חמץ בתוך לבנו 
פנימה. וכל פרור חמץ שנמצא שם - יש לסלק אותו מיד.

"כי בסדקי הלב מסתתרות להן מחשבות  ילדים", היה מסביר,  "דעו לכם, 
חמץ. ואיך נוכל להיכנס לחג - בלי שנבער את החמץ מקרבנו?"

למחרת בבוקר שרפנו את הלחם. וגם את הנוצה והנר שרפנו.

כששאלנו את אבא, מדוע זה שורפים גם את הנר והנוצה, הרי אלה אינם 
חמץ? אמר אבא:

אנו  אבל  בלבד.  החמץ  את  לבער  עלינו  מצווה  התורה  צודקים.  "אתם 
המפשפשים  הנפש)  (כוחות  ילדיי, שאלה  לכם,  דעו  כי  במצווה.  מהדרים 
הוא  ודין  מהם,  פחות  לא  פסולים  והחוטאים,  הפסולים  אחר  ומחפשים 

שנבער אותם יחד עם החמץ". 

הפעולה
כל חניך מקבל: מכשיר כתיבה, 10 פתקים לבנים ריקים, 

מעטפות קטנות / מפיות או כל דבר אחר לעטיפה.

כל חניך כותב בכל אחד מן הפתקים בעייה חברתית אחת 
החמץ   = הפתק  את  מכן  לאחר  עוטף  בקבוצה,  הקיימת 

שצריך ביעור.

שקט  ישרור  המשימה  ביצוע  בשעת  כי  להקפיד  חשוב! 
מוחלט בחדר.

את  ולמצוא  לחפש  מתבקש  והמדריך  הפתקים  את  בחדר  יחביאו  החבר'ה 
תחילת  לפני  מתאימה  "ברכה"  לחבר  (אפשרי  נר!  ולאור  בחושך  הפתקים  כל 

החיפוש...).
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לאחר שנתגלו כל הפתקים יפתח המדריך פתק פתק, ירשום על גבי פלקט גדול 
כל בעיה שהועלתה, ותוך דיון עם החניכים ינסה למצוא דרכים לפתרונה תוך 

סיוע מצד החניכים.

בסוף הערב שורפים את החמץ ומבערים אותו מקירבנו.

שאלות  עם  פתקים  הטמנת  ידי  על  הפעולה  את  לגוון  ניתן  למדריכה:  הערה 
הקבוצה  השאלות/תשובות.  את  לגלות  הקבוצות  ועל  פסח,  בנושא  ותשובות 

שצברה את מירב הנקודות היא הזוכה.

על פי חוברת הדרכה של מתנ"ס בנימין

3. עושים סדר
הקשורים  ושמות  מושגים  ותקבלו   - המבולבלות  במילים  האותיות  את  סדרו 

בליל הסדר, חג הפסח, יציאת מצרים ומכות מצרים.

21. סחף16.  פרד עץ11.  כרתו בו6. חסרות1.  פקאן יום

22. רמים17.  באבי12. רבד7. ספרך2.  צביה

23. העפר18.  מוסיף13. בדר8. צמה3.  הדגה

24. רותח 19.  תאיצי רצימם14. שוכח9. רומר4.  זורע

25. מד20. נחשי15. בוער10.  הבאר5.  מחץ

3. פיתרו את החידות
אני בחודש הראשון ליציאת מצרים   .1

לכבודי רוחצים הכול במים  

אומרים כי בחודשי נברא העולם  

(ניסן) ולדעתי אני החודש החשוב מכולם         
                                                 

אני תערובת של פירות ותבלינים  .2

אותם כותשים גם טוחנים  

ביין ובחומץ אותי בוללים  

(חרוסת) בליל הסדר אני אחד הפריטים.    
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בליל הסדר מבקר אני  .3

בביתו של כל יהודי  

את הדלת כולם משאירים פתוחה  

(אליהו הנביא) ומכריזים בחגיגיות - ברוך הבא.    

רק פעם אחת בשנה  .4

בליל סדר היא נחוצה  

צורתה נאה ועגולה  

(קערת הסדר) כל הדרוש לסדר עליה תמצא    

בליל הסדר אותי מחביאים   .5

כל הילדים אחרי מחפשים  

אם אותי תגלה ותמצא   

(אפיקומן) תקבל כל שתאווה נפשך     
                              

פעם בשנה אותי מוציאים  .6

ממרקים, רוחצים, מצחצחים, מבריקים  

בכל ליל סדר אני ממתינה  

(כוסו של אליהו) לנביא שיבוא וממני יגמע     
                            

אני הייתי מלך אכזר  .7

ציוויתי להשליך הזכרים לנהר  

העבדתי בפרך את בני ישראל  

(פרעה) ממני השתחררו בעזרת הא-ל.    
                                     

לידי עמד משה  .8

הסתכל בי תוהה משתאה  

לא הבין כיצד צמח במדבר  

(הסנה) עולה באש ואיננו אּוכל     

אמי שמה אותי בתיבה  .9

בת פרעה מהיאור אותי משתה  

את ציפורה נשאתי לי לאשה  

(משה רבנו) אלוהים לי אמר הוצא את עמך.    
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                 ג.  שנת השמיטה

1. מושגים בשמיטה
אכילת פירות שביעית 

שבת  "והייתה  שנאמר:  שביעית,  פירות  לאכול  מהתורה  שמצווה  הסוברים,  יש 
על  מצווה,  בכך  שאין  הסוברים,  לדעת  גם  ו).  כה,  (ויקרא  לאכלה"  לכם  הארץ 
האוכל פירות אלו לנהוג בהם כפי שנהוג בכל שנה, כל מין כדרכו; כלומר, פרי 
שנהוג לאוכלו חי - אסור לבשלו, וכן להיפך. מותר לסחוט או לרסק פירות וירקות 

רק אלו שדרכם בכך בכל שנה.

ביעור פירות שביעית

מרגע  בביתו,  המצויים  שביעית  פירות  את  (להוציא)  לבער  אחד  כל  על  חובה 
אשר  ולחיה  "ולבהמתך  שנאמר:  בשדה,  המין  מאותו  למצוא  ניתן  לא  שכבר 
בארצך תהיה כל תבואתה לאכל" (ויקרא כה, ז). מכאן למדו חז"ל: כל זמן שחיה 
אוכלת בשדה - בהמתך אוכלת מהפירות בבית, כלה (נגמר) לחיה בשדה - כלה 
את  מפקירים  מהבית.  הפירות  את  לבער  יש  ואז  בבית,  לבהמתך  גם  (הפסק) 

הפירות לפני שלושה אנשים, אם אין הם לוקחים, הפירות חוזרים לבעלים.

היתר מכירה

לנוכרים לשם הפקעת  יהודים  רכוש מידי  ידועים מקרים של העברת  בהלכה 
חיוב המוטל על הרכוש אם ישאר בידי היהודי. הדוגמה הבולטת ביותר והידועה 
ביותר היא מכירת חמץ לגוי. היות ואיסור "בל יראה ובל ימצא" מותנה בבעלות 
ישראל, כמו שנאמר: "לא יראה לך חמץ וגו' ", אם ימכור את חמצו לגוי הרי החמץ 
אינו ברשותו ואינו שלו, ואינו עובר עליו אפילו אם מכירה זו היא מכירה לתקופה 
קצרה והיא נראית כהערמה היא משמשת בעם ישראל כמוצא להישמר מאיסור 

חמץ.

קדושת "דמי פירות שביעית"

אשר  פירות  עבור  המשולמת  התמורה  את  גם  כוללת  שביעית  פירות  קדושת 
הותרו במסחר בשנת השמיטה.

פתרונות לבעיית קדושת "דמי פירות שביעית"

הקפה - הקונה פירות שביעית בחנות, לא ישלם עבור הפירות אלא יקנה  א.  
בהקפה (בכרטיס אשראי), ורק לאחר שאכל את הפירות, ישלם.

 



38

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

מכירה בהבלעה - אם אין המוכר מוכן למכור בהקפה יקנה שני דברים, אשר  ב.  
באחד מהם אין קדושת שביעית, וישלם עבור החפץ הבלתי מקודש סכום 
יותר גדול. למשל, אדם הקונה ארבעה מינים לסוכות בשנת השמיטה עליו 
לשלם עבור הלולב מחיר גבוה יותר שיכלול בו גם את מחיר האתרוג, ואת 

האתרוג שהוא פרי וחלה עליו קדושת שביעית יבליע במחיר הלולב.

 

2. סולמות או חבלים
מהלך המשחק: 

מתקדמים על ידי הטלת קוביה אחת.  �

במספר משבצות ישנן כוכביות. הכוכבית פירושה שהשחקן נשאל על ידי   �
היריב שאלה הקשורה לשמיטה, והנמצאת בכרטיסים.

אם ענה נכון - ניצל מחבל ועולה בסולם.  �

מנצח מי שמגיע ראשון למשבצת מס' 48.   �

43*
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טבלת המשחק - כרטיסי השאלות

שאלה?

פירות שביעית

השלם "לאכלה"

ולא.... לס ...............

ולא לה ...................

שאלה?

חג החוזר על 
עצמו 

אחת ל-50 שנה.

שנת ה ....................

שאלה?

השלם: "מקץ שבע 
שנים........................"

שאלה?

האם מותר לבצע 
גיזום חיוני לעצים 

בשמיטה?

שאלה?

אלו מלאכות מותרות 
מדרבנן בשנת 

השמיטה?

שאלה?

האם מותר לסחוט 
תפוז בשנת 

השמיטה?

שאלה?

מה המשותף 
לזריעה, זמירה, 
קצירה, בצירה?

שאלה?

מדוע אסור לעשות 
ריבה מפירות שאינם 

מיועדים למטרה זו?

שאלה?

מה שגדל בשדה 
בשביעית ללא 
חרישה וזריעה 
בשדה, נקרא 
........................

שאלה?

האם גידולי השדה 
בשביעית הם קניין 

פרטי?

שאלה?

איזו שנה מכונה 
"שבת"?

שאלה?

השלם: "והשביעית 
תשמטנה................."

שאלה?

השלם:

"וכי תאמרו ..............."

שאלה?

המומחה של שנת 
השמיטה בענייני 

עבודות אדמה 
נקרא...................

שאלה?

האם איסור ספיחין 
חל על גידולי העץ?

שאלה?

השלם:

"והיתה שבת 
הארץ..................."

על פי "השמיטה" - חידודין לשנת השמיטה, 

בעריכת צבי שינובר ויצחק וייס, בהוצאת מופת

10

1234

5678

91112

13141516
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ד. פרשיות החודש / עוזי קייש

תשבץ לחודש אדר

מאוזן

מהו פירוש רש"י על הפסוק: "שבת שבתון"? (רש"י שמות פרק לא פסוק טו) "שבת שבתון.   .1
מנוחת  ____ ולא מנוחת עראי".

בין מי עושה שלום-איל מילואים לפי פירוש רש"י? (רש"י שמות פרק כט פסוק כב) "כי איל   .5
מלואים הוא... שלום ל-____ ולעובד העבודה ולבעלים".

מה היה גובהו של משה רבנו? פירוש (עיקר שפתי חכמים אות י) על הפסוק ב-(שמות פרק   .10
לט פסוק לג) "ויביאו את-המשכן אל-משה" "שמשה היה גבוה קומתו עשר  ____".

מי חטא בחטא העגל לפי פירוש רש"י על הפסוק: "לך-רד כי שחת עמך" ב-(שמות פרק לב   .11
פסוק ז)? (רש"י שמות פרק לב פסוק ז) "שחת עמך. שחת העם לא נאמר אלא עמך  ____   

____ שקבלת מעצמך וגיירתם".

שולחן-הפנים  על  מונחות  והיו  ערב-שבת  בכל  נאפות  שהיו  חלות  לשתים-עשרה  כינוי   .12
ואת   "ואת-כל-כליו  בחדשות.  החליפון  הבא שאז  יום השבת  עד  ובבית-המקדש  במשכן 

____   ____" (שמות פרק לה פסוק יג).

קיצור המילים: יעלה ויבוא.  .14

ציין את אחד משלושת הדברים ששימשו התרומות שנתנו בני-ישראל. (רש"י שמות פרק   .15
כה פסוק ב) "תקחו את תרומתי... ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן 

קרבנות ____".

מדוע המנורה נקראת טהורה לפי פירוש רש"י? (רש"י שמות פרק לא פסוק ח) "הטהורה. על   .16
שם  ____  טהור".

קיצור המילים: ולד שפחה ____.  .17

המכה החמישית שקיבלו מצרים (בהיפוך אותיות)  ____.  .19

  
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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מה חדש יביא עמו יום המחר. "מה- ____ יום" (משלי פרק כז פסוק א).  .21

בו:  הקשה  על-ידי  מתכת  של  אחד  מגוש  עשוי  מוצר  המתארת  תרומה  בפרשת  המילה   .22
(שמות פרק כה פסוק לו) "יהיו כלה ____ אחת זהב טהור".

מדוע הביא ונטע יעקב אבינו עצי ארזים במצרים? (רש"י שמות פרק כה פסוק ה) "ועצי   .25
שטים. ומאין היו להם במדבר... יעקב אבינו צפה ברוח הקדש שעתידין ישראל לבנות ___ 

במדבר והביא ארזים למצרים ונטעם".

מי היתה אימו של חור שמצאצאיו היה בצלאל בן-אורי בן-חור? (רש"י שמות פרק לה פסוק   .28
ל) "חור. בנה של  ____ היה".

רשום את האות האמצעית של שם פרשת השבוע הראשונה של חודש אדר.   .29

קיצור המילים: לשם שמים.    .30

איזה דמות היתה לכרובים שהיו יוצאים משני קצות הכפורת? (רש"י שמות פרק כה פסוק   .32
יח) "כרבים. דמות פרצוף  ____ להם".

כינוי מליצי למקום שעבוד קשה.  ____ - הברזל. (דברים פרק ד פסוק כ).  .34

קיצור המילים: כבוד אב.  .35

(בלשון  ז)  "וברב גאונך תהרס ____" (שמות פרק טו פסוק  מילה המתארת-אויב, שונא.   .37
יחיד) (לא בלשון סמיכות).

בכל  האותיות  מספר  בני-ישראל.  של  משמותם  ששה  נחקקו  השוהם  מאבני  אחת  בכל   .38
אחת מאבני-השוהם היה שווה. מהו המספר? (רש"י שמות פרק כח פסוק י) "____  וחמש 

אותיות".

קיצור המילים: גומל דלים.  .40

רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי: א-1, ב-5, ג-10,     ד-6, ה-6.  .41

תבנית או מסגרת או טבלה מרובעות לשימושים שונים. "באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי    .42
____" (נחום פרק ג פסוק יד).

ערמה של דברים שונים.  "אבנים ויעשו- ___"(בראשית פרק לא פסוק מו).  .43

(רש"י  הכליה?  עונש  את  מעליהם  להסיר  כדי  בנ"י  על  סנגוריה  רבנו  משה  מלמד  כיצד   .44
שמות פרק לב פסוק יג) "זכור לאברהם... אברהם אביהם נתנסה בעשר נסיונות ועדיין לא 

קיבל  ____ תנהו לו ויצאו עשר בעשר".

תכשיט, דבר המשמש לקישוט ולנוי. "המעלה  ____ זהב על לבושכן" (שמואל ב' פרק א   .46
פסוק כד).

מהם ההבדלים בין חכמה, תבונה ודעת לפי פירוש רש"י? (רש"י שמות פרק לא פסוק ג)   .47
"בחכמה. מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד. ובתבונה  ____ דבר מלבו מתוך דברים 

שלמד. ובדעת. רוח הקדש".

הפעולה שלאחריה הוסמכו הכהנים לתפקיד הכהונה: פירוש (עיקר שפתי חכמים אות י)   .48
על הפסוק: "לקדשו לכהנו-לי" (שמות פרק כח פסוק ג) "לכהנו אינו ר"ל שיעשנו כהן לי 

אלא שיכניסנו לכהונה פי' לשירות ע"י  ה-____ ובזה מקדשו".

מאונך

לג)  פסוק  לט  פרק  (רש"י שמות  רבנו?  על-ידי משה  הנס שנעשה בהקמת המשכן  מהו   .1
"ויביאו את המשכן וגו... אמר משה... איך אפשר הקמתו על ידי אדם אמר לו עסוק אתה 

בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם ____".

מספר האיברים בגוף האדם ____.  .2

חור, גומה, חפירה בקרקע. "חפר  ____ בו יפול" (קהלת פרק י פסוק ח).  .3
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רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי: א-6, ב-400, ג-5, ד-2.  .4

ביטוי לאנשים מרדנים.  בני - ____ (במדבר פרק יז פסוק כה).  .5

קיצור המילים: זה במקום זה.   .6

מה לפסולת אצל דבר טוב ומשובח? מה טעם בזיווג זה?  "מה-לתבן את  ה-____" (ירמיהו   .7
פרק כג פסוק כח).

מה אמר הקב"ה למשה רבנו כאשר הביאו את המראות הצובאות לנדבה למשכן? (רש"י   .8
שמות פרק לח פסוק ח) "במראות הצובאות... אמר לו הקב"ה קבל כי אלו  ____ עלי מן 

הכל שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות".

מהו הסדר שעל-פיו נחקקו שמות בני-ישראל על שתי אבני השוהם? (רש"י שמות פרק כח   .9
פסוק י) "כתולדותם. כסדר ____".

נוה-מדבר וישוב בצפון-מזרח סיני, בגבול הדרומי של אדום. קדש  ____  (דברים פרק א   .11
פסוק יט) (בהיפוך אותיות).

כלי בגת לדרוך בו ענבים.  "____ דרכתי לבדי" (ישעיה פרק סג פסוק ג).  .13

מהו פירוש רש"י למילה - זך בקשר לשמן זית? (רש"י שמות פרק כז פסוק כ) "ואתה תצוה.   .18
זך. בלי  ____".

כינוי מליצי ליין. ____ - ענבים. (בראשית פרק מט פסוק יא).  .20

בנו הבכור של אדם מחוה אשתו (בראשית פרק ד פסוק א).  .23

ביטוי המתאר-ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה את דעתו. "____ טובה תדשן-עצם"   .24
(משלי פרק טו פסוק ל).

מדוע נבנה הכיור מהמראות הצובאות? (רש"י שמות פרק לח פסוק ח) "במראות הצובאות...  .26
שהוא לשום ____ בין איש לאשתו".

כל שבט לוי נאספו כאשר משה רבנו קרא אל בנ"י. מה הדבר מלמד על שבט לוי? (רש"י   .27
שמות פרק לב פסוק כו) "כל בני לוי. מכאן שכל השבט ____".

מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "מתרח ויחנו ב-__"(במדבר פרק לג פסוק כח).  .28

היכן רמז הקב"ה למשה רבנו על מות שני בני אהרן ביום הקמת המשכן? (רש"י שמות פרק   .31
כט פסוק מג) "ונקדש... אל תקרי בכבודי אלא ב-____".

מילה נרדפת ל-זקן, בא בימים ____.  .33

איזה כלי נעשה כדי שיקדשו אהרן ובניו הכהנים ידיהם ורגליהם לפני כניסתם לאוהל-  .34
מועד או למזבח להקריב קרבנות? "ועשית ____ נחשת" (שמות פרק ל פסוק יח).

ב)  כה פסוק  (רש"י שמות פרק  בנ"י:  אחד משלושת הדברים ששימשו התרומות שנתנו   .36
"תקחו את תרומתי... תרומת בקע לגלגלת שנעשו מהם ה-____".

סוחר נודד, סוחר הנושא אתו את סחורתו ועובר ממקום למקום כדי למכרם. "מר ולבונה   .39
מכל אבקת  ____" (שיר השירים פרק ג פסוק ו).

מהו שמו של חבל הארץ בעבר הירדן? "את-ארץ יעזר ואת-ארץ ___" (במדבר פרק לב   .40
פסוק א).

מה קרא משה רבנו בשער המחנה? "מי לה'  ____" (שמות פרק לב פסוק כו).  .41

הצד החיצון של כלי או מבנה. "וזה ____ המזבח" (יחזקאל פרק מג פסוק יג).  .43

ביטוי המתאר - בעת ובעונה אחת. ____ - זמנית (בהיפוך אותיות).  .45
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מאוזן

מהו פירוש רש"י על הפסוק: "עדת ישראל" ב-(ויקרא פרק ד פסוק יג)? (רש"י ויקרא פרק ד   .1
פסוק יג) "עדת ישראל. אלו  ____".

קיצור המילים: אחר הפסח.  .6

כינוי ליום של צרה ופורענות. "יום  ____ וכאב אנוש" (ישעיה פרק יז פסוק יא).  .9

אחת מהפעולות שצריך לעשות מי שנקבע שיש לו צרעת הוא- (רש"י ויקרא פרק יג פסוק   .10
מה): "ועל שפם יעטה... ו-____ _____ יקרא".

שדה מחוץ לישוב, ערבה. "בניהם ירבו  ב-____" (איוב פרק לט פסוק ד).  .13

"את פני הפרכת" המשל הוא-אם מעוטה של מדינה  יז)  ב-(ויקרא פרק ד פסוק  בפסוק   .14
סרחה עליו-מהו הנמשל? (רש"י ויקרא פרק ד פסוק יז) "...אף כאן כשחטא  ____    ____ 

עדיין שם קדושת המקום על המקדש".

כיצד מתו נדב ואביהוא? (רש"י ויקרא פרק י פסוק ה) "בכתנתם... כמין שני חוטין של  ____   .16
נכנסו לתוך חוטמיהם".

שטח-מים גדול המוקף יבשה מכל עבריו כעין אגם גדול נקרא:  ____.  .17

תמיד, בקביעות. "והגבאים מחזירים  _____ בכל יום" (מסכת אבות פרק ג משנה טז).  .19

מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים.  "____ הגדגד" (במדבר פרק לג פסוק לב) (בהיפוך   .21
אותיות).

לאיזה סוג קרבנות הכוונה בפסוק: "אדם כי-יקריב מכם" ב-(ויקרא פרק א פסוק ב)? "אדם   .22
כי יקריב מכם. כשיקריב. בקרבנות  ____ דיבר הענין" (רש"י ויקרא פרק א פסוק ב).

מילת קריאה לצער וכאב.  אוי ואבוי. "קול חלשים שצועקים ____" (רש"י שמות פרק לב   .24
פסוק יח).

כיצד מוגדרת פעולת ההנפה? פירוש (עיקר שפתי חכמים אות ה) על הפסוק ב-(ויקרא   .26
בני-ישראל",  מאת  לקחתי  התרומה  שוק  ואת  התנופה  את-חזה  "כי  לד):  פסוק  ז  פרק 

"דהנפה הוא הילך והילך  ל-____".

	
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          
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מהו הטעם לכך שאהרן היה צריך להקריב עגל לקב"ה? (רש"י ויקרא פרק ט פסוק ב) "קח   .28
לך עגל. להודיע שמכפר לו הקב"ה על ידי עגל זה על ____ - העגל שעשה".

למי ניתנה הסמכות לקבוע טומאות וטהרות של נגעים הבאים על האדם? (רש"י ויקרא   .30
פרק יג פסוק ב) "אל אהרן וגו'. גזרת הכתוב היא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על-פי  

."____

למה שימשו ההפסקות כאשר דיבר הקב"ה אל משה רבנו מאוהל מועד? (רש"י ויקרא פרק   .31
א פסוק א) "ויקרא אל משה...ומה היו הפסקות משמשות ליתן  ____ למשה להתבונן בין 

פרשה לפרשה ובין ענין לענין".

ביטל, השבית. "ו-____ את-נדרה" (במדבר פרק ל פסוק ט).  .34

אחד מהעונשים שהקב"ה מעניש את כל מי שיאכל שרץ הוא: (רש"י ויקרא פרק יא פסוק   .36
מג) "ונטמתם בם. אם אתם מטמאין בהן בארץ אף אני מטמא אתכם...ובישיבה של  ____".

עיר קדומה של מלכי כנען בנחלת בנימין. "וישלח יהושע אנשים מיריחו  ה-____" (יהושע   .38
פרק ז פסוק ב) (בהיפוך אותיות).

ציין את אחת מארבע קבוצות האנשים אשר מי שנעשה לו נס מקריב זבח שלמים לה'   .39
כתודה על הנס. (רש"י ויקרא פרק ז פסוק יב) "אם על תודה יקריבנו...כגון  ____  הים".

טיפה. "___-טל" (איוב פרק לח פסוק כח) (בלשון יחיד) (לא בלשון סמיכות).  .42

מה דינו של כלי-חרס שבישלו בו? (רש"י ויקרא פרק ו פסוק כא) "____. לפי שהבליעה   .44
שנבלעת בו נעשה נותר והוא הדין לכל הקודשים".

אחת מהפעולות שצריך לעשות מי שנקבע שיש לו צרעת הוא- (רש"י ויקרא פרק יג פסוק   .45
מה): "פרומים. קרועים פרוע. מגודל   ____".

עיר כהנים בימי שאול בנחלת בנימין, צפונית לירושלים. "ואת  ____ עיר-הכהנים הכה"   .48
(שמואל א' פרק כב פסוק יט).

ציין את אחת מארבע קבוצות האנשים אשר מי שנעשה לו נס מקריב זבח שלמים לה'   .49
כתודה על הנס. (רש"י ויקרא פרק ז פסוק יב) "אם על תודה יקריבנו... ו-____ מדברות".

קיצור המילים: וביתך שלום ____.  .51

מספר האותיות ב-א"ב העברי. (ללא האותיות הסופיות) ____.  .53

ציין דוגמה אחת לפי פירוש רש"י על חטאים שחטאו בשגגה. (רש"י ויקרא פרק ד פסוק ב)   .54
"מאחת מהנה. ממקצת אחת מהן כגון הכותב בשבת ____ משמעון".

אחת מהפעולות שצריך לעשות מי שנקבע שיש לו צרעת הוא- (רש"י ויקרא פרק יג פסוק   .55
מה):"ועל שפם יעטה. כאבל: שפם שער ה-____".

מאונך

  ____ אשר-לו  כל  במים  אשר  מכל  תאכלו  "את-זה  הוא:  כשר  דג  של  מהסימנים  אחד   .1
וקשקשת" (ויקרא פרק יא פסוק ט).

ציין דוגמה אחת לפי פירוש רש"י על חטאים שחטאו בשגגה. (רש"י ויקרא פרק ד פסוק ב)   .2
"מאחת מהנה... כגון הכותב בשבת... ___ מנחור".

סיבת מותם של בני אהרן לפי רבי אליעזר: (רש"י ויקרא פרק י פסוק ב) "ותצא אש. רבי   .3
אליעזר... בני אהרן אלא ע"י שהורו ____ בפני משה רבן".

מילה המתארת - נחלש צבעו, החוויר, פחתה בהירותו. ____.  .4

עזבת, זנחת. "כי  ____  עמך בית יעקב" (ישעיה פרק ב פסוק ו).  .5

אחד מהעונשים שהקב"ה מעניש את כל מי שיאכל שרץ הוא:(רש"י ויקרא פרק יא פסוק   .7
מג) "ונטמתם בם. אם אתם מטמאין בהן בארץ אף אני מטמא אתכם בעולם  ____".
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מהו השכר שקיבל אהרן על כך ששתק כשנודע לו על מות שני בניו נדב ואביהוא? (רש"י   .8
ויקרא פרק י פסוק ג) "...שנאמרה לו לבדו ____ שתויי יין".

ויקרא  (רש"י  מדוע לפי פירוש רש"י אומר הקב"ה למשה רבנו: "צו את-אהרן ואת-בניו"?   .11
פרק ו פסוק ב) "צו את אהרן... צו אלא לשון זרוז ___ ולדורות".

מועד:  אהל  אל-פתח  אותם  מכנס  הוא  כאשר  לבני-ישראל  רבנו  משה  שאומר  הדברים   .12
(רש"י ויקרא פרק ח פסוק ה) "זה הדבר... ולכבוד ___ אני עושה".

מילה המתארת - נגדיל, נגביר, נעצים. "יגדיל תורה ו-____" (ישעיה פרק מב פסוק כא)   .15
(בלשון רבים, עתיד).

"הנותרים... יב)  פסוק  י  פרק  ויקרא  (רש"י  מאהרן?  לבטל  רבנו  משה  הצליח  עונש  איזה   .18
ותפילתו של משה בטלה ____ שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן".

כינוי כבוד לקב"ה שומר ישראל. "____ ישראל" (תהלים פרק פ פסוק ב) (בכתיב מלא).  .20

מילה המתארת - תל, קיר. "נצבו כמו- ____ נזלים" (שמות פרק טו פסוק ח).  .22

יב)  פסוק  י  פרק  ויקרא  (רש"י  העגל?  חטא  עוון  על  אהרן  לקבל  אמור  היה  עונש  איזה   .23
"הנותרים. מן המיתה מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עוון העגל... ובאהרן התאנף ה' 

מאד להשמידו ואין השמדה אלא כלוי ____".

מדוע מצווה המצורע לקחת שני תולעת ואזוב (שהם רק חלק מהדברים שעליו לקחת) כדי   .25
לטהרו מהצרעת? (רש"י ויקרא פרק יד פסוק ד) "...ושני תולעת ואזוב...____ עצמו מגאותו 

כתולעת וכאזוב".

ציין דוגמא אחת לפי פירוש רש"י על חטאים שחטאו בשגגה. (רש"י ויקרא פרק ד פסוק ב)   .27
"מאחת מהנה. ממקצת אחת מהן כגון הכותב בשבת...____ מדניאל".

"...והוא  מו)  יג פסוק  ויקרא פרק  (רש"י  להיות לבד?  נענש המצורע בעונש שעליו  מדוע   .29
הבדיל בלשון ___ בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל".

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי. א-6, ב-70, ג-40, ד-70, ה-20.  .32

הימים הרגילים, ימי המעשה, להבדיל מימי שבת או חג. ימות  ה-___ (בכתיב חסר).  .33

איזה קל וחומר ניתן ללמוד מכהן המחליף את בגדיו לבין היחס של תלמיד לרבו? (רש"י   .35
ויקרא פרק ו פסוק ד) "ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך-ארץ שלא ילכלך בהוצאת 
הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד. בגדים שיבשל בהן  ____  לרבו אל ימזוג בהן כוס 

לרבו".

הנה, הרי. "____-לכם זרע וזרעתם את-האדמה" (בראשית פרק מז פסוק כג).  .37

מהו שם הפרשה שנאמרה רק לאהרן? (רש"י ויקרא פרק י פסוק ג) "...פרשת שתויי  ____".  .39

מילה המתארת - רמסו, דרסו. "ואכלו  ו-____ אבני-קלע" (זכריה פרק ט פסוק טו) (בהיפוך   .40
אותיות).

גדול, עז, חזק. "שלום  ____ לאהבי תורתך" (תהלים פרק קיט פסוק קסה).  .41

כדי לטהרו  (שהוא אחד מהדברים שעליו לקחת)  ארז  עץ  מדוע מצווה המצורע לקחת   .43
מהצרעת? (רש"י ויקרא פרק יד פסוק ד) "ועץ ארז. לפי שהנגעים באין על  ____  הרוח".

אחד משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך ___"(בראשית פרק יד פסוק יח).  .45

עוני, דלות. "ומרדף ריקים ישבע-____" (משלי פרק כח פסוק יט).  .46

משל למי שמבטיח רבות וגדולות ולבסוף אינו מקיים כלום. "נשיאים ורוח ו-____  אין"   .47
(משלי פרק כה פסוק יד).

קיצור המילה: ושלום ____.  .50

אנא, בבקשה. "ויאמר...____ אדני" (במדבר פרק יב פסוק יא).  .52
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סיפור החודש

אגוזים בחג הפסח / מאת: הרב ש.ז. כהנא
     הבאה לדפוס: נחמה כהן

                                                                                         

בליל הפסח נוהגים לתת אגוזים לילדים, כדי שישחקו בהם, יפצחו ויאכלו 
אותם.

מנהג זה מניין בא?

פיתום  את  מסכנות,  ערי  לפרעה  ובנו  במצרים,  ישראל  בני  שהיו  בשעה 
ורעמסס - החזיקו אותם המצרים במערות ובכוכים. יום יום היו עובדים ברפש 
ובטיט, ובלילה ישנו בו. מראה הטיט דבוק לעורם נדמה היה כאילו הפך לעור 

שני. וגופם נתמלא פצעים ואבעבועות.

כשאמר אלוהים למשה להוציא את בני ישראל מעבדות לחירות, להוליך 
אותם להר האלוהים כדי לעבוד ולהתפלל שם - הצטער משה. איך אביא אנשים 

אלה לעבוד את ה' והם מלאי טיט ורפש.

ראה ה' לליבו של משה וקרא לו שירד עמו לגינת אגוז כמו שכתוב: אל גינת 
אגוז ירדתי... והיו שם הרבה אגוזים שנפלו מן העצים והיו מונחים בעפר.

מן  הנופל  פרי  כל  הארץ.  על  המונח  האגוז  פרי  את  ראה  למשה:  ה'  אמר 
העץ ושוכב בעפר נראה מלוכלך מבחוץ והוא גם רקוב מפנים. כך גם התפוח, 
כך גם האגס והענבים, אך לא כך האגוז, שהוא מלוכלך מבחוץ אבל בפנים אינו 

מקולקל. רחץ את האגוז במים ותראה...

רחץ משה חופן אגוזים במים, והנה כולם נקיים ויפים. פיצח את קליפתם - 
וראה שפריים טוב ומשמח כל לב.

אמר אלוהים: כך, הם גם בניי, בני ישראל. כמו אגוזים אלה מלוכלכים הם 
בחוץ מן השעבוד והעבודה הקשה, אולם בפנים יש להם לב שלם צח ונקי. רק 

ירחצו במים - יתקדשו ויהיו טהורים.

וכך עשה משה. הוא הוליך את העם עד להר סיני ואמר להם לרחוץ במים 
להתקדש ולהיטהר, לקראת היום הגדול.

וכך שר גם שלמה המלך: "שחורה אני ונאווה". שחורה ומלוכלכת בחוץ, ויפה 
ונאווה בפנים.

חורה אני ונאווה". שחורה ומלוכל
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

פורים
משנכנס אדר מרבין בשמחה

שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו (מגילה).

על  לחשוב  אלא  לאהובים  רק  לא  מנות  ולשלוח  לתת  נהדרת  הזדמנות  זאת 
האחר "איש לרעהו" - לחולה בבית חולים, למבוגרים, לבודדים (גם צעירים) וכו'.

רעיונות מחומרים נפסדים למשלוח מנות

1. סל למשלוח מנות

החומרים

בד ישן, אפשרי מבגד שלא בשימוש.  �

חגורות  לחילופין  או  ס"מ,   5-3  - רחבים  סרטים   �
לב  לשים  (יש  אחר  מבגד  רצועות  או  בגד  של 

שהבד לא מתפורר).

סרגל,  לסימון,  לורד  מספריים,  פלסטי,  דבק    �
קרטון - עטיפה של דגני בוקר או כל קרטון אחר. 

ההכנה

את  שרוצים  בגודל  מלבן  מהבד  גוזרים    �
הסל - אפשרי 40X20 - אפשרי גדול יותר.

מסמנים בסרגל ובלורד את הגודל הרצוי    �
וגוזרים ישר באותו הרוחב שבחרנו.

גוזרים את הקרטון שיהיה תחתית באורך    �
הקרטון  רוחב  את  ובוחרים  למטה 
לפי הרוחב הרצוי לנו כדי לקבל נפח. 

בדרך כלל כרבע מהאורך שבחרנו.

לקבל  כדי  באמצע  בדיוק  מדביקים    �
צדדים שווים ומקפלים לשניים.

מעמידים אותו על הצד.    �

 40 

20

 40 

20
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הסרט  את  סביבו  כורכים    �
שגזרנו  השני  הבד  או 
פעמיים  ס"מ   5-3 ברוחב 
- פעם אחת קרוב לקיפול 
 4-3 במרחק  שנייה  ופעם 
הסרט  אם  חשוב  לא  ס"מ. 
חניך  שכל  כך   - ישר  גזור 
בכל גיל יכול לגזור ולהכין 

את הסל.

בסוף הסיבוב מדביקים בדבק פלסטי.   �

הערה: אם רוצים שכל הסל יקבל נפח אפשר להכניס לתוכו עיתונים מקומטים 
אחרי הייבוש - אפשר להוציאם. 

בדבק  אותם  מורחים   - לאורך  סרטים   2 עוד  להוסיף  בשכיבה  ממשיכים    �
רוחב  לידיות.  מקום  ומשאירים  לאורך  מדביקים  מהידיות;  חוץ   - פלסטי 

הסרטים ככל שיש לכם בד. יכול להיות 5-3 ס"מ.

יש לדאוג ששני הפסים לאורך יהיו באותו הגודל בגלל הידיות.   �

אפשרי להוסיף פרחים לקישוט מהסרטים בצורה הפשוטה ביותר - קיפול    �
לצד אחד, קיפול לצד שני - והרי פרח שיש להדביקו.

אפשר לקשט בכפתורים, במדבקות, בנצנצים שמפזרים על הרצועות וכו'.   �

מכניסים לסל שקית צלופן צבעונית ובה משלוח המנות.   �

17 ס"מ 17 ס"מ

20

הסל בשכיבה

מלפפים בשכיבה
 סרטים בעזרת דבק 

פלסטי 

פורים
שמח
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2. סלסלה למשלוח מנות

החומרים

קופסת דגני בוקר גדולה.  �

צבעי גואש, מכחולים.  �

נצנצים  צבעוניים,  פייטים    �
למיניהם.

סרטי  עיפרון,  מספריים,    �
צלוטייפ צבעוניים.

ההכנה

מסמנים על קופסת הדגנים ידיות לסל וגוזרים מסביב ומשאירים ידיות.    �

מסביב לידיות מלפפים עם הצלוטייפ הצבעוני - זה נותן חוזק ויופי.   �

להוסיף  אפשר  כך  ואחר  הטובה  הדמיון  כיד  צובעים  הקופסה  שאר  את    �
בלורד את הכיתוב "משלוח מנות איש לרעהו", "מתנות לאביונים" וכו'.

לתוך הסלסלה מכניסים שקית עם משלוח המנות.   �

המספריים  חוד  עם  חור  לעשות  אפשר  הידיות  גזירת  על  להקל  כדי  הערה: 
באמצע הידית ומשם לגזור פנימה.

אפשר לשים סרטים מהצלוטייפ הצבעוני.   �

 

מתנות
לאביונים משלוח

מנות
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3. סלסלה למשלוח מנות

מתאים לחניכים צעירים מאוד - קל ופשוט

החומרים

נייר עבה - אפשרי בריסטול.  �

לפחות  בעיגול  אותו  גוזרים    �
 - ס"מ   25-20 של  בקוטר 
לבד  לגזור  יכולים  החניכים 

אפילו לא במדוייק.

ומדביקים  וצובעים  מקשטים    �
וכותבים כיד הדמיון הטובה.

בקצה  מחורר  בעזרת  מחוררים    �
במרחק 2-1 ס"מ אחד מהשני ומשחילים סרט מתווך לתוך החורים - כמו 

תפירה - שתי וערב.

מכניסים בפנים שקית עם משלוח מנות ומושכים את הסרט ואז מתקבלת    �
השקית וקושרים בצורת סרט יפה.
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4. משלוח מנות מושקע

מתאים לחניכים בוגרים יותר

החומרים

הגודל  - לא חשוב  בוקר  דגני  2 קופסאות   �
הקופסאות  (עדיף  שווים  שיהיו  העיקר 

הבינוניות).

צבעים, צמר גפן, לורד שחור עבה, שאריות    �
בדים, מספריים, דבק פלסטי, מסקנטייפ.

ההכנה

ומהשנייה  הקופסאות  מאחת   1/3 בערך  גוזרים    �
המתחברים  חלקים   2 שנקבל  כך   -  2/3 מורידים 

לחלק אחד - שניהם מהצד הסגור היטב.

- בצד אחד מחברים אותם  שמים אחד על השני   �
שנקבל  כך  חזק  הצילוטייפ-המסקנטייפ  בעזרת 
קופסה נפתחת ועכשיו נחפש אותה - כיד הדמיון 
שמלה  להלביש  אפשר   - לזקן  לליצן,   - הטובה 
מהבדים, לגזור נעליים מהשאריות של הקופסאות, 

להוסיף ידיים משאריות הקרטון.

ולסיום להכניס את משלוח המנות.   �

ליהודים היתה 
אורה

פורים שמח
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5. תחפושת

הרעיון הוא שהילד עצמו הוא חלק מהתחפושת - אבא נושא את בנו, בתו, תינוקו 
וכו'

החומרים

גרבי ניילון נשיים ישנים.  �

עיתונים ישנים.   �

סרט, גומיה או חוט חזק.   �

לחילופין  שימוש,  מכלל  שיצאו  פאה  או  כובע    �
בריסטול להכנת הכובע.

צבעי איפור.   �

ההכנה

ממלאים את גרבי הניילון בעיתונים.   �

מהסרט  ומורידים  בסרט  או  בגומיה  קושרים    �
סרטים נוספים או חוט צמר לשערות.

קושרים בקצוות סרט.   �

או  כובע  לשים  רצוי   - פרצוף  בלורד  מציירים    �
פאה ואם אין להכין משולש - כובע ליצן. מדביקים מסביב שיער להעמיד 

סביב הצוואר.

לחניכים היותר יצירתיים - יכולים לעשות שנושאים את הכלב או החתול כאשר 
2 הרגליים באותו הצד.
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6. תחפושת תאומים

החומרים

גרבי ניילון, סרטים, לורדים עמידים.  �

2 כובעים זהים - לא משנה - תלוי למי רוצים להתחפש - אם ליצנים - 2    �
כובעי ליצן, או שוטר, כיפה אדומה וכו', לחילופין פאות 2 תינוקות, 2 אחים, 

2 רופאים, גמדים וכו'.

סרטים.  �

לורדים עמידים.   �

הכנה

ממלאים את גרבי הניילון, סוגרים, מדביקים את הכובע על הבובה.   �

מציירים לה נעליים כמתאים לתחפושת.   �

ליצן על ליצן   �

2 טבחים - לבוש רגיל עם סינר לבן וכובע לבן.   �

כיפה אדומה על כיפה אדומה - כובע אדום, בגדים אדומים, נעליים בכל    �
צבע - מדביקים פון-פון בקצה הנעל לשניהם.

הרעיון להלביש את שניהם אותו הדבר ולאפר זה יכול להיות כל תחפושת    �
כמעט.

כובע טבחים

3 רצועות נייר בריסטול ברוחב 6-5 ס"מ.   �

בריסטול אחד למדוד את סביב ראשו של החניך ולהדק.   �

שניים אחרים מתחברים לגובה ומהדקים.   �
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כובע סטודנט

מרובע שחור בערך בגודל 20X20 ומלבן    �
בקוטר ראשו של הילד - האורך + 5 ס"מ 

ורוחב 8-6 ס"מ.

המלבן  של  אחד  בצד  מעט  גוזרים    �
אחורה  ואחד  פנימה  אחד  מקפלים 
ומדביקים על המלבן בקוטר ראשו של 

הילד ומהדקים.

20

20

גוזרים קווים קצרים בצד אחד של המלבן ומקפלים אותם אחד פנימה אחד 
אחורה על הבריסטול המרובע בקוטר ראשו של הילד. מהדקים.

אפשר להוסיף סרט לקישוט.

  10-8 ס"מ

אורך ראשו של הילד + 5 ס"מ
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פסח
1. קערה למצות

החומרים

נייר קרטון גלילי.  �

מספריים,  סרגל,  עפרון,    �
לורדים, מהדק.

ההכנה

 35X35 מרובע  גוזרים    �
ס"מ.

מכל פינה גוזרים חריץ פנימה בגודל 5 ס"מ, לוחצים פנימה ומסמנים את    �
הקו.

הופכים את הנייר הגלילי ומקשטים מבחוץ את הרצועה של 5 ס"מ.   �

 30X30 מהדקים את הפינות במהדק ומקבלים צלחת שטוחה למצות בגודל   �
.(20X20 גודלה של מצה רגילה הוא)

12

34
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2. גביע לאליהו הנביא

אנחנו מניחים בדרך כלל גביע לאליהו הנביא בצורה סמלית, לכן אפשרי לתת 
כוסות  ארבע  להכין  גם  אפשר  הנביא.  לאליהו  לקישוט  גביע  להכין  לחניכים 

(למשחק).

החומרים

נייר קרטון גלילי (אין להשתמש בקרטון של דגני בוקר (חמץ!)  �

נייר כסף, דבק פלסטי, מספריים, מקל של ארטיק או עפרון, מהדק, לורדים    �
על בסיס של ספירט (לא נמחק).

ההכנה

ולהדק  עיגול  חצי  ולסיום  ישרה)  (זווית  ישרה  פינה  של  גזרות   2 גוזרים    �
במהדק  - מקבלים קונוס שעומד מבלי ליישר במספריים - אפשר שהשניים 

יהיו באותו גודל או אחד גדול ואחד קטן.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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גוזרים כשליש מהארוך של אחד ומהדקים וסוגרים לקונוסים.   �

מצפים בנייר כסף - לא מהודק אלא בעזרת מקל הארטיק לרוחבו מהדקים    �
לקשט  אפשר   - וחיצוני  פנימי  קישוט  שנוצר  כך  הנייר  של  הגליל  את 

בלורדים את החלק הפנימי או החיצוני כך שיתקבל קישוט תלת-מימד.

מדביקים את קצה נייר הכסף וגוזרים 1/3 מאחד מהם.   �

מכניסים אחד לתוך השני ומקבלים גביע.   �
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חומר אור-קולי
 DVD-ה מספריית  פריטים  לקבל  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

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

 

1. פורים
סרטי DVD  (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ונהפוך הוא – (יסודי וחטיבת ביניים) - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון   �
של "ונהפוך הוא" (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

 - לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  פורים:   - (כ.ר)  (יסודי)  ומתנות  מנות   �
הדינים וההווי הקשורים בו (מהסידרה "קשת וענן"), (טלוויזיה חינוכית).

השונות  בעדות  ומנהגיו  פורים  מצוות   - ביניים)  (חטיבת   – הפורים  חג   �
משולבים בהצגות ילדים ותיאטרון בובות (ברק שקהיין).

פורים – (חטיבת ביניים) – תוכנית בידור על נושא פורים (מהסידרה "קצר   �
ולעניין") (טלוויזיה כללית).

הופכת  ידועה  ולא  צעירה  יהודייה  אשה   - (ר)   – (על-יסודי)   – אסתר   �
את  לחלץ  כדי  שלה  והמרץ  השכל  בכל  משתמשת  היא  פרס,  למלכת 
עמה ממצוקה ומהשמדה (דובר רוסית, כתוביות בעברית) (בהפקת גשר).

מהם   פורים?  את  חוגגים  איך   - (על-יסודי)   – אחשוורוש  בימי  רק  לא   �
לבין  אסתר  מגילת  של  הרעיונות  בין  הקשר  מהו  שפילס"?  "פורים 

הנושאים של  "פורים שפילס"? השחקנים והזמרים מציגים ושרים.

פרופ' אליעזר שבייד, הרב מאיר צוקרמן ופרופ' חנא שמרוק משוחחים   
על מה שמסתתר מאחורי הפנים הצוהלות של מגילת אסתר (טלוויזיה 

חינוכית).

(טלוויזיה  "פיצוחים")  (מסידרת   אסתר  במגילת  חידון   - אסתר  מגילת   �
חינוכית).

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

שונה בע"מ).

 

חומר עזר
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מבראשית - 5370 - פרשת זכור ומגילת אסתר - הרב מרדכי אלון.  �

מגילת אסתר – (על-יסודי) -  בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון   �
(תשנ"ה)  צו  פרשת  בשבת  בשיחה  זכור.  פרשת  ועל  ויקרא  פרשת  על 

נסבה השיחה על מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר – (על-יסודי) - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת   �
בני-עקיבא ברעננה תשנ"ה (טלוויזיה כללית).

החגים  דיני  הסבר   - פסח  פורים,  חנוכה,   - (באמהרית)  ישראל  חגי   �
ומנהגיהם. נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג (ההסתדרות הציונית).

הידד פורים (מסידרת "פרפר נחמד") (טלוויזיה חינוכית).  �

האגף  של  האתר  ראה  (בעברית).  לפורים  ברשת  לאתרים  קישורים   
www.education.gov.il/toranit/linkso.htm לתרבות תורנית

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

2. פסח זמן חירותנו
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ההגדה  משמעות  הסדר,  לליל  ההכנות  פסח,   – (יסודי)   – לבנך  והגדת   �
והמיבנה המיוחד שלה (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

מצגר  יונה  הרב   - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   – לפסח  והלכות  רעיונות   �
מבאר את הרעיונות והדינים הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח, 
הכשרת כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח,  הכנות לליל הסדר, אפיית 
(האגודה  וגאולה"  "גלות  על   שרמן  הרב  של  הרצאה  הסדר,  ליל  מצה, 

להפצת תורה בוידיאו).

אגדה של הגדה – (יסודי) –  סרט אנימציה (בובות) הסוקר את ההגדה   �
של פסח מנקודת מבט אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר 

(סקופוס).

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

ומקורותיהם? (שירות הסרטים הישראלי).

מגלות לגאולה – (כל הגילים) - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי   �
המועצה הדתית בבת-ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.
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- מתאר את דמותו של משה  עולים חדשים)  (עבור   - (רוסית)   – משה   �
ומנסה להשוות אותו לגדולי הציונות (גשר).

חירות – (על-יסודי) - ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר   �
יוסי שריד על ההגדה של פסח ועל ליל הסדר (מהסידרה "שבעים פנים") 

(טלוויזיה כללית).

יציאת מצרים – (יסודי) - "הסנה בוער באש" -  סרט מצוייר על שיעבוד   �
וניסיונם להציל את משה  ויוכבד  ישראל במצרים: משפחת עמרם  בני 

הרך הנולד מגזירת "כל הבן הילוד" (טלוויזיה כללית).

יציאת מצרים – (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - מקהלות ילדים שרות שירי   �
אביב עם נעמי שמר (טלוויזיה כללית).

פסח במסורת יהודי בוכרה  – (רננות - מכון למוסיקה יהודית).  �

סדר פסח לדוגמה - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל   �
סגל (שירות הסרטים הישראלי).

שירת הים – (על-יסודי) -  אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד – נתניה   �
(טלוויזיה כללית).

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

הציונית).

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

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

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

שלוש רגלים (רוסית - משרד הקליטה).  �

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

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

ארץ ישראל, האמונה, ירושלים וליל הסדר (טלעד).
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החג  מושגי  כל  מוסברים  ובתמונות  בשיר   - ובסיפור  בשיר  הפסח  חג   �
(המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה).

מבט לחדשות העבר (כ.ר.) - תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה טלווזיונית   �
מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" (הסוכנות היהודית).

והיא שעמדה - פסח בשואה (שאלות ותשובות).  �

מבראשית – שיעורים של הרב אלון – ויקרא צו (שבת הגדול), סדר ליל   �
פסח.

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

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

האגף  של  האתר  ראה   - (בעברית)  לפסח  ברשת  לאתרים  קישורים   �
לתרבות תורנית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/  
HaverimLareshet/ChageyIsrael/Pesach.htm

קישורים קצרים בענייני חג הפסח  �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/         
   MekorotNose/moadim/Pesach.htm
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

פתרון לסולמות וחבלים
לסחורה / להפסד.   .1

יובל.    .2
תעשה שמיטה.   .3

כן. כיון שזו מלאכה מדרבנן לקיום האילן.  .4
מלאכות לקיום האילן או להשגת היבול הרגיל.  .5

כן. כי רגילים לעשות מיץ מתפוז.  .6
מלאכות האסורות מן התורה לכל הדעות.  .7

מותר להשתמש בפירות רק בדרך שימושם הרגילה, בשמיטה.  .8
ספיח.  .9

לא. הם הפקר.  .10
שנת השמיטה.  .11

ונטשתה.  .12
מה נאכל בשנה השביעית.  .13

אגרונום.  .14
לא.  .15

לכם לאכלה.  .16
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פתרון לתשבץ פרשיות חודש אדר 

פתרון לתשבץ פרשיות חודש ניסן
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תשובות ללוחות פעולת "שניצל בורשט לפורים"
לוח 1:

1) אגרת; 2) גדול; 3) טבעת; 4) ככה יעשה; 5) לך כנוס; 6) מלכות; סוס; 8) עץ; 9) 
פור; 10) צום; 11) קצף; 12) רצים.

לוח 2:
1) עשן - רעשן; 2) גמילה - מגילה; 3) הסתר - אסתר; 4) רש, זרש, תרש; 5) מן - 
המן; 6) שתי - ושתי; 7) דר - אדר; 8) מרדכי; 9) מוץ - צום; 10) רגול - גורל; 11) 

גידם - דגים; 12) הפרתמים.


