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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

(אירועים ואתרים)

חודש תמוז
שם החודש

חודש תמוז הוא החודש העשירי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי 
למניין החודשים מחודש ניסן.

בלוח האיכר העברי שנמצא בחפירות גזר נקרא החודש "ירח זמיר". 

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

ופורענויות.

בשנה,  ביותר  הארוכים  הם  הימים  בשיאו,  נמצא  הקיץ  בתמוז 
ונעלמת, החום מעורר  שורר חום כבד, הפריחה בשדות הולכת 
את הזוחלים ומביאם לידי תנועה. מי הים חמים והדגה מתרחקת 

מחופי הארץ וצוללת למעמקים.

מזל החודש - סרטן.

אירועים
ב בתמוז תשע"ד (2014) -  נמצאו גופות התלמידים הקדושים - נפתלי פרנקל, 

גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד.

נערים  שלושה  נחטפו  שבו  טרור  אירוע  היה  הנערים  שלושת  רצח   
ישראלים בגוש עציון ונרצחו באותו לילה - ט"ו בסיוון התשע"ד (2014) 

בידי מחבלים ערבים מתנועת החמאס.

הנערים  נחשבו  ימים  עשרה  שמונה  לאחר   - גופותיהם  למציאת  עד   
במשך  מיקוח.  בפיגוע  מדובר  כי  אפשרות  בחשבון  ונלקחה  כחטופים 
ישראל  השקיעה  אחים"  "שובו  מבצע  במסגרת   - וחצי  כשבועיים 

מאמצים ניכרים בניסיון לאתרם. 

באותה תקופה כל העם ברחבי ישראל והעולם היהודי התאחד בדאגתם   
למען שלום הנערים. לאחר שנודע דבר החטיפה, נערכו תפילות רבות 
ביוני  ב-15  המערבי  בכותל  שנערכה  מהן  אחת   - החטופים  לשחרור 
הגופות  מציאת  לפני  יום   - ביוני  ב-29  מתפללים.  כ-25,000  השתתפו 
ראובן  המדינה  נשיא  במעמד  רבין  בכיכר  ושירה  תפילה  עצרת  נערכה 

ריבלין ובה השתתפו רבבות בני אדם.
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לאחר שנמצאו גופות שלושת החטופים הדליקו מאות ישראלים נרות   
נשמה בכיכרות לזכרם. בהלווייתם השתתפו רבבות. 

לזכרם  מאחזים  הוקמו  השבעה  ובתקופת  ולרצח  לחטיפה  כתגובה   
ביהודה ושומרון - תקוע ה, רמת השלושה מול הכפר צוריף, תלמי חיים 
אייל  גיל-עד,  של  תיבות  (ראשי  וגאו"ן  עוז  שמורת  ארבע,  קריית  ליד 

ונפתלי) - ליד צומת גוש עציון וגרעין התיישבות באזור מעלה אדומים.

 - חמאס הגביר את שיגורי הרקטות שלו בעקבות מבצע "שובו אחים"   
דבר שהוביל ליציאת צה"ל למבצע צוק איתן.

פרס  את  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  יזם   (2014) תשנ"ד  בשנת   
ירושלים לאחדות ישראל לזכרם של הנערים, ובשנת התשע"ה הוענק 

פרס בגין לעמותה להנצחת הנערים שבראשות שלוש המשפחות.

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

במבצע, יהונתן נתניהו הי"ד, ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.

והמבריקות  הנועזות  הפשיטות  לאחת  נחשבת  אנטבה  על  הפשיטה   
ביותר בהיסטוריה הצבאית. הצנחנים ואנשי הסיירות הוטסו על רכבם 
ונשקם בטיסה למרחק 4,000 ק"מ מלוווים בצוותים רפואיים ובית חולים 

מוטס.

     נפתלי פרנקל הי"ד                 גיל-עד שער הי"ד                        אייל יפרח הי"ד
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יא בתמוז תש"ו (1946) - נסתיים פירוקה של הבריגדה היהודית - החייל - חטיבה 
יהודית לוחמת.

כבר בראשית המלחמה התאמצה הסוכנות היהודית לקבל את הסכמת 
למלחמה  הבריטי  הצבא  במסגרת  עבריות  יחידות  להקמת  בריטניה 
בנאצים ולהגנת ארץ-ישראל. אולם רעיון תנועת ההתנדבות נתקל ביחס 
הלבן"  "הספר  מדיניות  את  לבצע  מעוניינים  שהיו  הבריטים,  מצד  עוין 
האנטי ציונית. בשנת 1944, לאחר משא ומתן ממושך בין נציגי הסוכנות 
היהודית ובין שלטונות בריטניה הוקמה הבריגדה. על המתנדבים מארץ-
בה  היו  הכול  ובסך  ואחרים  השואה  פליטי  יהודים  גם  נוספו  ישראל 

כ-5,000 איש.

סמל הבירגדה היהודית

החטיבה היהודית הלוחמת השתתפה בקרבות מלחמת העולם השנייה, 
הפליטה  שארית  לעזרת  חשו  הם  פירוקה  לאחר  הברית.  בעלות  לצד 
באירופה ובאירגון הבריחה וההעפלה לארץ-ישראל. ערך רב היה לקיומה 
היהודית  ההכרה  גיבוש  מבחינת  וגם  מדינית  מבחינה  החטיבה  של 
הניסיון  ישראל לעצמאות במולדתו.  זכויות עם  ובמאבק על  הלאומית 
הצבאי של חיילי החטיבה ומפקדיה היה לעזר רב עם קום המדינה וצה"ל.

יז בתמוז – (על פי המסורת) מיום שבעה עשר בתמוז, ועד יום תשעה באב, יום 
חורבן בית ראשון ובית שני מתחילים שלושת השבועות המכונים ימי בין 
ונוהגים  ימי אבל על חורבן שני בתי המקדש,  ימים אלה הם  המצרים. 

בהם מנהגי אבלות, כל עדה לפי מנהגיה. 

נקבע  ולזכרן  זה,  ביום  במסכת תענית מוזכרות חמש פורענויות שקרו 
יום צום לדורות.
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סיני  מהר  רבנו  משה  ירד  בתורה  הכתוב  על-פי   – הלוחות  נשתברו  א. 
ולוחות הברית בידיו ומצא שהעם עשה עגל זהב, אז השליך מידיו את 

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

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

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

והיהודים שבו אל עריהם.

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

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

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

יט בתמוז תרס"ו (1906) - הקצין היהודי הצרפתי אלפרד דרייפוס זוכה מאשמת 
בגידה.

בה  בצרפת,  שהתרחשה  אנטישמית  עלילה  הייתה  דרייפוס  פרשת   
גרמניה.  לטובת  בריגול  סרן  בדרגת  קצין  דרייפוס,  אלפרד  הואשם 
האירוע התרחש בתקופה שהעם הצרפתי ביקש לנקום את תבוסת ארצו 

לגרמנים בשנת 1870.

אל  שנשלחה  איגרת  הצרפתי  הצבא  של  המודיעין  חשף   1894 בשנת   
צרפתיים  צבאיים  מסמכים  של  פירוט  ובה  בפריז  הגרמנית  השגרירות 
דרייפוס  אלפרד  על  נפל  והחשד  ריגול  במעשה  בעצם  דובר  חסויים. 
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שהיה היהודי היחיד ששירת במטכ"ל. דרייפוס הועמד לדין בבית משפט 
חומר  כל  להגנה  נמסר  לא  בנוסף,  המפוקפקות.  הראיות  פי  על  צבאי 
הראיות שהוצג לשופטים. למרות שבמשפטו טען דרייפוס שהוא אזרח 
נאמן לצרפת ודחה את אשמת הריגול, בפסק דינם קבעו השופטם שהוא 
וכן  נידון למאסר באי השדים לכל חייו  והוא  אשם בכך שבגד בצרפת 
עבר השפלה בטקס צבאי בפומבי כאשר נשללה ממנו דרגתו הצבאית, 
תוך קריאות רמות "מוות ליהודים" - מפיות המוני הצרפתים שהתאספו 

במרכז פריס, אך העניין לא הסתיים 
להוכחת  שפעלו  שהיו  מאחר  בכך 
גורמים  וגם  דרייפוס  של  חפותו 
בצבא צרפת החלו לחשוד שמשהו 
אינו כשורה והתברר שכתב היד של 
האיגרת הוא של קצין אחר במטכ"ל 
קצינים  אסתרהאזי.  פרדיננד  בשם 
חף  שדרייפוס  שידעו  צרפת  בצבא 
שמדובר  שידעו  ואחרים  מפשע 
מסמכים  לזייף  ניסו  באסתרהאזי, 

כדי להסתיר את האמת.

עם התרבות החשדות בזיוף, אמיל זולה, אחד מגדולי הסופרים הצרפתים   
נשיא  אל  פנה  בו  מאשים",  "אני  בכותרת  פומבי  מכתב  בעיתון  פירסם 
צרפת והאשים את ראשי הצבא בעיוות הדין ובהגנה על המרגל האמיתי 
בפרשה. כתוצאה מכך אנשי רוח ומנהיגי ציבור רבים דרשו משפט חוזר 
והוא  לחנינה  ראוי  אך  אשם  נמצא  בו   ,1899 בשנת  שנערך  לדרייפוס 
חדשה  חקירה  ונערכה  עירער  דרייפוס   .1904 בשנת  ממאסר  שוחרר 
ובשנת 1906 בית המשפט זיכה אותו מכל אשמה. שמו טוהר והוא הוחזר 

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

נקבע כאתר קבורה לגדולי האומה. בסמוך אליו בית הקברות הצבאי.

כג בתמוז תש"ו (1946) – פיצוץ מלון המלך דוד.

במסגרת  כשפעל  האצ"ל  שביצע  פעולה  הוא  דוד  המלך  מלון  פיצוץ   
תנועת המרי העברי נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל. האצ"ל באישור 
ההגנה, לאחר התרעה מוקדמת, פוצץ את האגף הדרומי של המלון שבו 
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 - אנשים   91 נהרגו  בפיצוץ  המנדטורי.  השלטון  של  מינהל  אנשי  שהו 
מתוכם 28 בריטים, 41 ערבים ו-17 יהודים.

מלון המלך דוד נפתח כמלון פאר ירושלמי בשנת 1930 וב-1938 העביר   
מינהל השלטון המנדטורי את מושבו לאגף הדרומי של המלון.

ובעיני  ואזרחים רבים של שלטון המנדט,  ישבו בכירים צבאיים  במלון   
רבים הוא היווה סמל לשלטון זה. אירועי "השבת השחורה" גרמו לרצון 
של  בראשותו  ה"הגנה"  מפקדת  ידי  על  נבחר  והמלון  תגמול  בפעולת 
ריינהולד שהיה  היינריך  גם  פיצוץ המלון השתתף  סנה. בפעולת  משה 
על  לבריטים  להודיע  הספיק  הוא  באצ"ל.  הבריטים  של  שתול  סוכן 
עם  שוב  יתקשר  שהוא  ואמר  כללי  באופן  הפעולה  את  לבצע  הכוונה 
שמלון  ההשערה  הועלתה  לו.  התאפשר  לא  הדבר  אולם  מדויק.  מידע 
שבהיעדרה  מריינהולד,  להודעה  הציפייה  בגלל  פונה  לא  דוד  המלך 

הניחו הבריטים שהפעולה בוטלה.

בקרב  שונות  דעות  קיימות  האצ"ל  של  אחרות  לפעולות  ביחס  כמו   
היסטוריונים על מידת השפעתה של הפעולה על עזיבת הבריטים את 

ארץ-ישראל.

מלון המלך דוד לאחר הפיצוץ



12

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

חודש אב
אב הוא החודש האחד עשר למניין החודשים מחודש תשרי והחודש החמישי 

למניין החודשים מחודש ניסן.

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

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

בית  נשרף  ירושלים,  נחרבה  זה  בחודש  הוא.  פורענות  של  חודש  אב  חודש 
המקדש ועם ישראל גלה מארצו, לא פעם אחת בלבד אלא פעמיים. חורבן בית 
ראשון באב היה וכמוהו גם חורבן הבית השני. ועל כן נודע חודש זה כזמן מועד 

לפורענות.

עם זאת נקבע גם אב כחודש של חג, שמחה וגיל לעתיד לבוא. בחודש זה ישוב 
העם לארצו, בחודש זה תבוא הגאולה השלמה ובית המקדש ייבנה.

על פי ש"ז כהנא

מזלו של החודש - אריה

אירועים
"יציאת אירופה תש"ז" מחופי  גירוש אניית המעפילים   –  (1947) ג באב תש"ז 

הארץ.

בניגוד  הבריטי  השלטון  בימי  ישראל  לארץ  עלייה  הייתה  ההעפלה   
לחוקיה השרירותיים של ממשלת המנדט, שנועדו למנוע מן היהודים את 
האפשרות להגיע לארץ. בעיני היהודים ָנְגדּו גזירות העלייה של ממשלת 
המנדט את זכותו היסודית והבלתי מעורערת של כל יהודי בעולם לעלות 
לארץ ישראל, סתרו את רוחה של הצהרת בלפור משנת תרע"ח (1917) 
בכתב  העולם  אומות  ידי  על  בריטניה  על  שהוטלה  החובה  את  וסתרו 
המנדאט לעודד את עליית היהודים. היהודים ראו את החוקים המונעים 
אותם מלבוא לביתם הלאומי כעיוות-הדין, ולכן כמשוללים תוקף מוסרי. 
נשכרות  שהיו  רעועות,  באוניות  הארץ  לחופי  מגיעים  היו  המעפילים 
לרוב  לחוף,  ובחשאי  בהיחבא  לעלות  מנסים  והיו  זו,  למטרה  במיוחד 
בעזרת אנשי היישוב. ממשלת המנדט נלחמה מלחמת תנופה בהעפלה. 
בעצם ימי המלחמה ולאחריה כשאוניות מעפילים הוסיפו להגיע, הוטל 
על הצי הבריטי לרדוף אחרי אוניות המעפילים, פליטי אירופה ולתופסן. 
הדרמה של שארית אירופה המתדפקת על השערים הנעולים של הארץ, 
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כולו,  בעולם  הנאורה  הקהל  דעת  את  עוררו  למענה  היישוב  ומלחמת 
מדינה  ולהקמת  היסטורי  חשבון-צדק  לעשיית  הקרקע  את  והכשירו 
סביב  הדרמה  הקהל  דעת  את  הסעירה  בייחוד  ישראל,  בארץ  יהודית 
האוניה "יציאת אירופה תש"ז" שהביאה על סיפונה 4,500 עולים. הללו 

הורדו ממנה בנמל חיפה לאחר מאבק וגורשו בחזרה לגרמניה.

ט באב – יום צום תשעה באב (נדחה למוצאי שבת י באב).

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

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

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

הקודמים,  הדורות  כממשיכי  עצמנו  את  רואים  אנחנו  היא:  התשובה   
ומטרת הצום היא, להביאנו לידי כך שלא נחזור על "שגיאות" אבותינו!

ירושלים מפני שהיו אוייבינו חזקים מאיתנו, אלא  נשים לב, לא חרבה   
מפני שהתנהגותנו בין אדם לחברו הייתה בניגוד לכל מצוות ה'!

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

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.   •

חורבן בית ראשון בידי הבבלים - ג' קע"ד לבריאת העולם (586 לפני    •
הספירה).

חורבן בית שני בידי הרומאים – ג' תת"ל (70 לספירה).   •

 135) תתצ"ה  ג'   – כוכבא  בר  של  האחרון  המבצר   – ביתר  נלכדה    •
לספירה).

נחרשה ירושלים לאחר החורבן על ידי טורונסרופוס.    •
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עוד אירועים בהיסטוריה היהודית שהתרחשו בתשעה באב

התחיל מסעי הצלב - ד' תתנ"ו (1096)

גירוש יהודי אנגליה - ה' נ' (1290)

התחלת ביצוע גירוש ספרד - ה' רנ"ב (1492) 

מלחמת העולם הראשונה - גרמניה הכריזה מלחמה על רוסיה - ה' תרע"ד (1914)

התחלת גירוש היהודים מגטו ורשה לטרבלינקה - ה' תש"ב (1942)

עיראק עזבה את השיחות עם כווית קודם לפלישה - ה' תשמ"ט (1989)

פיצוץ בניין הקהילות בארגנטינה, בואנוס איירס - ה' תשנ"ד (1994)

ערב ההתנתקות מחבל עזה וצפון השומרון ה'תשס"ה (2005)

מוצאי תשעה באב תשס"ב - ההתנתקות מרצועת עזה ומצפון השומרון.

תוכנית ההתנתקות היא תוכנית שבוצעה על ידי ממשלת ישראל בקיץ   
2005 ובמהלכה פינתה ישראל באופן חד צדדי את תושבי ההתנחלויות 
מרצועת עזה, וכוחות צה"ל נסוגו ממנה באופן מוחלט לגבולות המדויקים 
פינתה הממשלה ארבע התנחלויות  זה. במקביל  הירוק באזור  של הקו 
יהודה  אזורי  בתחומי  שינויים  לערוך  מבלי  השומרון,  בצפון  מבודדות 
ושומרון (אזור A, אזור B ואזור C) והגדרת השליטה בהם. את התוכנית 
יזם והוביל ראש ממשלת ישראל, אריאל שרון. בחבל עזה התגוררו ערב 

ההתנתקות כ-8,600 יהודים.
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פינויו  את  השלים  וצה"ל  ימים  שמונה  בתוך  הושלם  האזרחים  פינוי   
ברצועה  נערכו  היום  למחרת   .2005 בספטמבר  ב-11  עזה  מרצועת 
ובהתנחלויות החרבות שבה חגיגות פסלטיניות המוניות ורוב בתי הכנסת 
בפינוי  התוכנית  הסתיימה  השומרון  בצפון  ונשרפו.  הושחתו  שננטשו 
מחנה דותן על ידי צה"ל ב-22 בספטמבר. עם סיום ביצוע התוכנית החל 
ל-2015).  (נכון  הסתיים  טרם  אשר  המפונים,  שיקום  של  ארוך  תהליך 

אירגון תעסוקטיף פועל לעזור למשפחות המפונים למצוא תעסוקה.

מוזיאון  - באזור  בירושלים  הוחלט להקדיש אחת מהכיכרות  לאחרונה   
גוש קטיף - לזיכרם של הקהילות שנחרבו בגוש קטיף. 

טו באב – חג טבע עממי בימי בית שני. 

טו באב מתייחד באירועים אלה:

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

(מגילת תענית, ה). 

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

יד, כז-לה).

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

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

כד).

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

שהובאו לקבורה (ברכות מח, ע"ב).

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל  



16

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

פתרונות לחידון בידיעת הארץ "משוט בארץ"  - אייר-סיוון 

השם שמופיע בספר מלכים א' הוא חודש זיו.         .1

דוד המלך מלך בחברון לפני שעלה לירושלים להיות מלך ישראל (דוד          .2

מלך ישראל חי וקיים) דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון הכריז 

על הקמת המדינה ב-ה' באייר תש"ח (1948). בן גוריון היה גם כן השם של 

אחד מעשירי ירושלים בעת המצור על ירושלים בימי בית שני. נקדימון 

בן גוריון, בן ציצית הכסת ובן כלבא שבוע כלכלו את תושבי ירושלים בימי 

המצור לפני החורבן (כפי שמוזכר במסכת גיטין עמוד נו).

המלכות  שבט  שהוא  יהודה  שבט  כמו  אריה  הוא  ירושלים  העיר  סמל   .3

וסמל המדינה הוא המנורה שנראה בתבליט אשר נמצא בשער טיטוס 

מממלכת  שבויים  נראים  בה  הניצחון  תהלוכת  רואים  בתבליט  ברומא. 

יהודה נושאי כלים מכלי בית המקדש. העתק התבליט נמצא במוזיאון 

בית התפוצות.

החזיר  נגד  כוזיבא)  (בר  כוכבא  בר  ֶמֶרד  פרץ  שני  בית  חורבן  לאחר   .4

שבר  האמין  עקיבא  רבי   - וחייליו  כוכבא  בר  היו  הרוכבים  (הרומאים) 

בר  לבסוף  מיעקב", אבל  כוכב  "דרך  פי הפסוק  על  הוא המשיח  כוכבא 

כוכבא נהרג על ידי נחש ודוכא המרד. המרד התרחש בתוך ימי ספירת 

העומר .

בל"ג בעומר עולים בני ישראל לציונם של הרשב"י ובנו אלעזר שהסתירו   .5

את עצמם מהרומאים שרצו להורגם. ארבעה ימים קודם לל"ג בעומר - יד 

באייר - מבקרים בציונו של רבי מאיר בעל הנס לחופה של הכנרת בעלת 

"מיתרים אלפיים" - שיר על ים כנרת.

הרואה שמדובר עליו הוא שמואל הנביא שיום פטירתו הוא כח באייר (על   .6

פי המסורת). 

בעת מסעי הצלב, טרם כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים, הם צפו עליו מנבי   

סמואל (הר השמחה) - קברו של שמואל הנביא.

של  מאופיו  ההפך   - ואכזרי  רשע  אדם   - הארי  לב  ריצ'רד  היה  מנהיגם   

האריה ב"הקוסם מארץ עוץ".

התפילה לזכרם היא תפילת אב הרחמים שנאמרת בימים שבהם אומרים   .7

תחנון בימות חול.
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קהילות הטבח היו שפייר ורמיזא ומגנצא - שפיירא הייתה אחת מהערים   .8

החשובות בקרב יהדות אשכנז ובמשך כאלף שנים התקיימה בה קהילה 

(מגנצא)  ומיינץ  (וורמס)  ורמזיא  הערים  עם  ביחד  מפוארת.  יהודית 

הרכיבה את שלוש הקהילות היהודיות הגדולות שלאורך הריין שנודעו 

בכינוי קהילות שו"ם על שם ראשי התיבות של שלושתן. הקשר בין שלוש 

הקהילות התבטא, בין השאר, בתקנות קהילתיות משותפות.

שמות הזוכים בחידון משוט בארץ אייר-סיוון

אברהם הורוביץ - ירושלים.

אשר חדד -לוד.
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פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 64 - ד"ר עמנואל בן נאה

1.       מצפה רמון - מועצה מקומית במחוז הדרום בישראל, ששוכן במרכז הר 
הנגב על שפת מכתש רמון, כ-80 ק"מ דרומית לבאר שבע וכ-150 ק"מ 
צפונית לאילת. הוא הוקם בשנת 1956  כמחנה עבודה לפועלים שסללו 
את הדרך לאילת. היישוב ספג מהלומה כלכלית עם סיום סלילת כביש 

הערבה ומעבר התנועה לאילת לכביש זה.

הבסיסים  העברת  תוכננה  מצרים  עם  השלום  הסכם  חתימת  לאחר   
שכונות  הוקמו  כך  לצורך  רמון.  למצפה  רפיח  ופיתחת  מסיני  הצבאיים 
פני  השתנו  הגליל  שלום  מבצע  בעקבות  קבע.  אנשי  למאות  חדשות 
הדברים ורוב אנשי הקבע נשלחו צפונה. אולם בסיס חיל האוויר איתם 
שפונה מסיני והוקם בקרבת מקום כבסיס חיל האוויר רמון הביא להגדלת 

האוכלוסייה ביישוב.

2.       יצחק וולפסון - היה איש עסקים ופילנתרופ יהודי-בריטי. בשנת 1955, 
הקים את קרן וולפסון שתרמה מיליוני לירות שטרלינג למטרות בריאות 
רב  כסף  תרם  בארץ  הבריטי.  העמים  חבר  ובמדינות  בבריטניה  ורווחה 
למכוני השכלה גבוהה, כמו הטכניון, מכון ויצמן, האוניברסיטה העברית, 
אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת תל-אביב. כמו כן תרם לבתי חולים, 
הוקם  מכספו  שבחולון,  וולפסון  חולים  בית  קרוי  אדית  אשתו  שם  ועל 
בניין הרבנות היכל שלמה ובית שזר בכפר חב"ד ע"ש ידידו הנשיא זלמן 
שז"ר, על שמו קריית וולפסון בירושלים. בארצו קיבל תואר אצולה ונבחר 

כחבר החברה המלכותית. וולפסון השתתף בקונגרס הציוני.

- מושב שיתופי שממוקם במרכז רמת הגולן, על שמו של יהונתן  יונתן   .3
ידי  על  הוקם  היישוב  הכיפורים.  יום  במלחמת  כטנקיסט  שנפל  רוזנמן 
יישובים נוספים  ז"ל, יחד עם ארבעה  ראש ממשלת ישראל יצחק רבין 
לגרעין  חבריו  היו  המייסד  הגרעין  חברי  באו"ם.  הציונות  לגינוי  כתגובה 
הקיבוץ  שטחי  בתוך  זמני  באופן  נוסד  היישוב  רוזנמן.  יונתן  של  הנח"ל 
גולן. רק בשנת 1978 עבר היישוב לאתר הקבע שלו, סמוך לנחל  מרום 

תנוריה. 

פיצוץ מלון המלך דוד - הוא פעולה שביצע אירגון האצ"ל (אירגון צבאי   .4
לאומי). במסגרת פעולות תנועת המרי שהשתתפו בו המחתרות וההגנה, 
האצ"ל פוצץ את האגף הדרומי של מלון המלך דוד שבו שהו אנשי מנהל 
של השלטון המנדטורי. וסמל לשלטון זה אירועי "השבת השחורה" ביום 
ה-29 ביוני 1946 גרמו לרצון בפעולת תגמול, והמלון נבחר על ידי מפקדת 
ההגנה בראשותו של משה סנה כמטרה עבור האצ"ל במקביל לפעולת 

הפלמ"ח במחנה הבריטי בת גלים ולפעולת הלח"י בבניין האחים דוד.

מחיר הדמים הכבד הביא לגינוי הפעולה גם מצד הנהגת היישוב. ההגנה   
הודיעה על ניתוק גמור מהאצ"ל ודוד בן גוריון גינה גם הוא את הפעולה 
פרסם  הפיצוץ  לאחר  כשנה  היהודי".  העם  אוייב  הוא  "האצ"ל  באומרו 
ארגוני  לכל  משותפת  הפעולה  על  כי האחריות  נטען  שבו  כרוז  האצ"ל 
המחתרת במסגרת תנועת המרי העברי. לאחר הפיצוץ הופקע המלון כולו 
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מידי בעליו ונותר בידי הבריטים עד סיום המנדט בשנת 1948. כמו ביחס 
לפעולות אחרות של האצ"ל קיימות דעות שונות בקרב היסטוריונים על 

מידת השפעתה של הפעולה על עזיבת הבריטים את ארץ ישראל.

קפריסין - הוא אי בים התיכון מדרום לטורקיה וממערב לסוריה. למרות   .5
מאירופה  לחלק  קפריסין  נחשבת  לאסיה,  האי  של  הגיאוגרפי  שיוכו 
מחנות  היו  בקפריסין  המעצר  מחנות  ותרבותיות.  היסטוריות  מסיבות 
אשר הוקמו בקפריסין על ידי ממשלת בריטניה החל מאוגוסט 1946 ועד 

נובמבר 1949 לצורך כליאת המעפילים המגיעים לארץ ישראל.

למה  השאלה  נשאלת  אבל  הקטורת,  מסממני  אחד  היה  קפריסין  יין   
היא באה כדי לשרות בו את הציפורן. עוד שאלה האם הובא בזמנם יין 
(נוכרים) לבית המקדש מקפריסין? והרי יין נסך אסור אף בהנאה? שמואל 
פנחס גלבר מביא שני פירושים של רש"י במסכת כריתות ו: שהיין הובא 
יהודים בקפריסין שייצרו את היין  בקפריסין שאפשר שהיו בזמן ההוא 
או לפי הפירוש השני. היין היה עשוי מהניצנים של שיח הצלף הקוראים 

"קפריסין" (מובא בפירוש  עלי יוסף על הסידור).

המנדט  שלטונות  ידי  על  שהוקמה  מבוצרת  תיל  גדר  היא  הצפון  גדר   .6
הבריטי בצפון ארץ-ישראל במסגרת המאבק במרד הערבי. הגדר הוקמה 
בשנת 1938 על ידי פועלים יהודים, עובדי חברת "סולל בונה". לצד הגדר 
הוקמה שורה של מצודות טגארט ופילבוקסים. תוואי הגדר היה לאורך 
כביש הצפון ובהמשך ממצודת כח לכנרת ומדרום הכנרת לירמוך באופן 
שיישובי אצבע הגליל נותרו מחוץ לגדר. על מידת ההצלחה של הגדר 
בדיכוי המרד הערבי ישנו ויכוח - משלוח אלף פועלים (מתוך אוכלוסיה 
של 400,000 איש) לחבל ארץ קשה ועוין על מנת לפתח אותו היווה אתגר 
של ממש לכושר הארגון של היישוב. הגנתם של הגודרים שהוטלה אף 
הייתה אף היא מבצע צבאי שבהפעלתו צברה  היישוב העברי,  היא על 
"ההגנה" ניסיון וידע ששימש אותה היטב במבחני העתיד. הגדר פורקה 
וכיום אין לה כל זכר, אך כביש הצפון רצוף  במלואה בין 1942 ל-1946 

במבנים ובאתרים הקשורים להקמת הגדר ולפעולתה.

רבי מנחם מנדל שניארסון ז"ל - יא בניסן תרס"ב (1902) - ג תמוז תשנ"ד   .7
(1994), המכונה הרבי מליובאוויטש ובקיצור האדמו"ר השביעי (בשושלת 
ועד   (1951) התשי"א  משנת  בראשה  עמד  חב"ד),  חסידות  אדמו"רי 
פטירתו. נודע בפעילותו הרבה למען ביאת המשיח. בשנותיו האחרונות 
ראו בו חסידיו את המשיח, ורבים מהם מוסיפים להאמין בכך אף לאחר 

פטירתו. קברו משמש מוקד עלייה לרגל.

תורתו  בעולם.  רבות  בנקודות  חב"ד  ובתי  השלוחים  מפעל  את  הקים   
שיש  מצוות  מבצעי  עשרה  על  הכריז  רבים.  ספרים  פני  על  משתרעת 

לעורר את העם היהודי לקיימם. 

שמות הזוכים בחידון בדרך האתרים מס' 64

אשר חדד - לוד.
אשר טובאל.
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חומר עיוני למדריכה

תמוז ואב ומה שביניהם
ד"ר אברהם גוטליב

שני החודשים תמוז ואב בשיא הקיץ הישראלי החם והלוהט, כוללים את שלושת 
ּובתוָכן.  הצרות  בין  שמשמעו,  לשוני  צירוף  המצרים".  "בין  המכּונים  השבועות 
צרות וצרּות כתוצאה של מצור הפוגע בגוף ובמיוחד בנפש העדינה והרגישה של 
האדם שהוא מטבעו מאוד חומרי וגשמי. המצור יוצר מתחים ו"עצבים, ומביא 
ל-דה-דמורליזציה, ירידה טוטלית של מורל ומרץ ולעצבות וחלילה אף לדיכאון 
ואף יותר מכך. מאוד סימלי הוא התקופה, שיא הקיץ החם והלוהט, הנותן את 
אותותיו בגוף ובנפש: ביובש, צימאון ועייפות ולעיתים אף בחוסר מוטיבציה, של 
גורם לנקודת תורפה  ולהפיק תוצרת. החום הכבד  וליצור  כוח ההנעה לעשות 
וחולשה אצל האדם הממוצע: מֵעין חוסר חשק לעבוד, ואז "מונחתת" ה"מכה" 

בדמות ימי האבל והיגון של בין המצרים.

כבר רשב"ג, רבי שלמה אבן גבירול מגדולי משוררי ספרד במאה ה-11, היטיב 
סליחה,  מסוג  המאסר,  זמן   – ֶנֱאַסר'  'ְׁשֵעה  בפיוט  המצור  השפעת  את  לתאר 

הנאמר ב-יז בתמוז בכל הקהילות:

ֵלב ָעצּור  ֶהְמַית ֵמָעיו ַיְסִעיר           מּוְלָך צּור   ּבְ

ַקע ָהִעיר. ּבָ ַבר     ָהאֹוֵיב        ַוּתִ           יֹום ּגָ

מּולך ה' צור העולמים, הסלע האיתן שברא את העולם ומחזיקו, עומד כל אדם 
מעם ישראל בלב עצור. לב שבור ומוכה. לב פגוע המסמל תיפקוד לא תקין של 
הרגש והמצפון של האדם. זאת מעצם היותו, אדם שנוצר מן האדמה וזורם בו 
דם ועתיד הוא לחזור לאדמה. לב עצור, עצוב ושבור נפשית עם קיבה עצבנית, 
מתוך המיית המעיים הסוערת והגועשת מרוב עצבים, פחדים, חששות של חוסר 

ודאות, פחד ועצבות.

כל זה מתרחש, ב-יז בתמוז, יום שבו גבר האויב הרומאי עלינו על עם ישראל 
העיר  את  וכבש  הבקיע  בטבת  בעשרה  שהחל  והנפשי  הפיזי  המצור  בעזרת 
ירושלים ופגע נואשות בבית המקדש. זו פגיעה אדירה ברגשות של הלב היהודי 
נפרצה   – נבקעה  ירושלים  העיר  כאשר,  והאיכפתי.  המצפוני  המרגיש,  החם, 
ונפגעה – פגיעה קשה בגשמיות וברוחניות. לכן, זו גם דרך התיקון. את השבר 
בהבנה  ישראל  עם  אחדות  ושיקום  בנייה  של  בדרך  לאחות  אפשר  והבקיעה, 
תמוז.  לחודש  יז  ביום  נבקעה  ירושלים  שהעיר  מעניין,  לבבות.  קירוב  מתוך 
כאשר, יז הוא 17 וסימנו טוב, מה שמלמד על הנחמה העתידית בבניין ירושלים 

כתפילתנו מידי יום ביומו.
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ו)  (ד,  עיקרו של הפיוט מיוסד על התיעוד ההיסטורי, כמפורט במשנה תענית 
של האירועים שאירעו לאבותינו ביז בתמוז: "חמשה דברים אירעו את אבותינו 
ושרף  העיר  והובקעה  התמיד,  ובטל  הלוחות,  נשתברו   ... בתמוז:  עשר  בשבעה 
(השר היווני) אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל". מול הלשון המתבוננת 
ממרחק השנים ומבחוץ, של המשנה – "שאירעו לאבותינו..." – נוקט ר' שלמה אבן 

גבירול לאורך הפיוט לשון אישית קרובה: "ְקָראּוִני... ְיָצאּוִני... ֱהִביַאִני... ְּכָלַאִני": 

 

יֹום ָחֵמׁש ְקָראּוִני ףּבְ ףְוֶאְסּפֹוק ּכַ ְלזֹאת ִאּכַ

ֲעֵלי ֶרֶגל ָהֵעֶגל ַהּלּוחֹות ְיָצאּוִני 
ְוָלַכד ַצר ִעיר ִמְבָצרּוַבּסּוַגר ֱהִביַאִני 
ָלַאִני ִמידּוֵמֲעׂשֹותֹו ּכְ ִמידַהּתָ ְוַגם ִהׁשְ
ֵאׁש  ְוָדְתָך ָצר ּבָ

ִהְבִעיר 
ִליל ֵהיַכל ּכְ ם ֱאִלילּבְ ְוהּוׂשַ

 

כך, שהתיאור ההיסטורי הוא גם אקטואלי המתייחס לזמננו אל כל אחד ואחת 
מאיתנו. הצרות הגדולות המזוהות עם יז בתמוז בעבר, הן נקודת הראשית להווה 
אחד  ליום  מוגבלת  אינה  ועמו  הדובר  בחיי  שנוכחותו  כואב,  מייסר,  מתמשך, 
בשנה הְמַצֵווה 'זכור!'. אלא תוקפה לאורך זמן מבחינת הקיום היהודי באשר הוא.

ב-ג תשרי  הוא השיא. הכל החל  והשני,  חורבן הבית, הראשון  יום  תשעה באב 
אחיקם  בן  גדליהו  יהודה,  נציב  של  פוליטי  ברצח  הספירה,  לפני   586 בשנת 
ירושלים בעשרה  ישראל. מכאן, המצור על  ובכך, סיום השלטון היהודי בארץ 
טבת, שהמשכו בהבקעת החומות ב-יז תמוז, הפריצה לירושלים ובית המקדש 

והחורבן הפיזי והנפשי-הרוחני.

תמוז ואב ומה שביניהם, מהווים אפוא, תקופה קשה של עצב עמוק עם חשבון 
הטובות  ואף  המידות  ושיפור  לתיקון  ויעילות,  בתבונה  מסקנות  להסקת  נפש 
שבהן. כל זה קורה דווקא בתקופת הקיץ החם והלוהט, הרטוב או היבש, תלוי 
במיקום ובלחות והמעצבן והמעציב. וזה בדיוק הזמן השורף – הבוער, הקריטי 
מבחינת התיזמון וההזדמנות, לחשוב טוב ולראות טוב. להכיל את השכול, העצב 
לצאת  מתוכם.  ולהיבנות  ולהשתקם  להתאושש  הוודאות,  אי  של  והפחדים 
מהחורבן שבנפש אל הנחמה והגאולה של ראיית הטוב הקיים שישנו, להעריכו, 

להוקירו וליישם את הכרת הטוב.
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ארבעת צומות החורבן
כיוון שהיו ארבעה שלבים מרכזיים בחורבן בתי 
המקדש (הראשון והשני), קבעו חז"ל בעקבותיהם 
יז  בטבת,  עשרה  צום):  (ימי  תענית  ימי  ארבעה 

בתמוז, תשעה באב וג בתשרי - צום גדליה.

שרטטו את ציר חודשי השנה העבריים והוסיפו 
במקום  החורבן  תעניות  לארבעת  ציונים  בו 

המתאים.

 

דינים

מתוך "מפתחות לאחריות ולמחוייבות" לכיתה ו', 
כל הזכויות שמורות לחל"ד, מפעלים חינוכיים
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לוח המודעות מס‘ 63 - תמוז-אב  /                                               
מאת: שילה הרשושנים 

במאוזן - מימין לשמאל:
1) תשוש עקב חוסר מזון (2, דברים 
באיטליה,  הפו  בעמק  עיר   (6 לב) 
שלה  הכינורות  בבוני  ידועה  הייתה 
 (12 אמריקנית  אוניברסיטה   (11
מכלי   (15 מזל   (14 הרביעי  צום 
של  אחיינו   (17 החשובים  המקדש 
אברהם אבינו 18) מפגש בין דרכים 
המבוסס על גשרים 20) חוקר ארץ-
ישראל (1918-1854), מחבר המדריך 
"נתיבות ציון וירושלים" 21) הובקעה 
בירושלים ביז בתמוז 23) מים רבים 
ג)  (איכה  מגעיל  לכלוך  אשפה,   (24
26) עני 28) דמות מהמחזה "אותלו" 
הרווח   (29 שייקספיר  ויליאם  מאת 
 (32 בסיס   (30 והלבוש  החזה  שבין 
 (33 הנביא  יונה  של  הבריחה  נמל 
בית-המקדש  את  החריב  בבל,  מלך 
בבלה  ישראל  את  והגלה  הראשון 
37) קידומת הולנדית 39) ארכיאולוג 
 ,(1974-1904) ישראלי  וגיאוגרף 
מחבר "בימי רומא וביזנטיון", מתכנן 
השני  הבית  בימי  ירושלים  דגם 
המצוי כיום במוזיאון ישראל 40) כאן 
41) מושב הממוקם צפונית לקרית-
בחומש  יט  מפרק  לקוח  שמו  גת, 
לחוקי  שחור  הון  הפיכת   (43 שמות 
האופרה  מחבר  איטלקי,  מלחין   (45
סיפור  על  בנוי  שסיפורה  "נבוקו", 
בידי  לבבל  בני-ישראל  הגליית 
קצרה  חרב   (46 (נבוקו)  נבוכדנאצר 
השב"כ  ראש   (49 מאוד  הרבה   (48
לשעבר 50) ללא רוח-חיים 51) גורם 

יין 54) כינויו של מנהיג סין (1976-1893) ומחולל "המהפכה התרבותית" שם  התורשה 53) מקום עשיית 
57) מאכל פסח 59) זה ארמי 61) הצום על חורבן שני בתי-המקדש 64) אות באלפבית העברי 65) מרכז 
67) מחריב בית-המקדש השני 68) מילת-הכפלה 69) כנף-עוף 71) אחת ממכות מצרים 72) פעולה עוקפת 

המתירה ביצוע מלאכה אסורה בשבת 74) אזור גיאוגרפי במרכז ארץ-ישראל 75) נביא החורבן.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) נוזל חיוני 2) ענף דק (ישעיה יח) 3) מפיץ ריח 4) מן הצאן 5) מעצמה שהחריבה את בית-המקדש הראשון 
6) קפל בעור 7) אות באלפבית היווני 8) פיוט, שיר, במילה זו נפתחים רבים מפרקי תהילים 9) גלוי ונראה 
10) דחיפה, זעזוע 13) כלי-ירייה כבד 16) יסוד כימי 19) שיר בן חמש שורות 22) המדע העוסק, בין השאר, 
בחקר בעיות העולם והנהגתו 24) ציפור קטנה אוכלת חרקים ופירות 25) קיים 27) אחד מה"תרי-עשר" 29) 
מאזן שלילי בבנק 31) פרי שאֹורים אותו 34) אי באינדונזיה 35) מהנדס גרמני שהמציא מנוע הנקרא על-
שמו (1913-1858) 36) קריאת שמחה 38) נסחב אחרי 40) עינוג 42) במאי קולנוע צרפתי (2000-1928), בין 
סרטיו: "סוף המשחק" 44) צמח-מאכל שפירותיו תרמילים 46) אחוריים 47) יום-טוב 50) דג מאכל, אמנּון 
52) שאין רוצים אותו יותר 55) כלי-חפירה 56) ראשי-תיבות לקבוצת אנשים בעלי נטיות מיניות וזהויות 
מיניות ומגדריות שאינם שייכים לקבוצת האנשים בעלי מגדריות משלימה (גבר או אישה) 58) עגלת-משא 
60) רב ופילוסוף יהודי שחי בספרד (1444-1380), מחבר "ספר העיקרים" 62) זמן, תקופה 63) מין דג, חי 
במים מתוקים ובמים מלוחים 64) סנטר כפול 66) אכן, אומנם 68) תנובת-העץ 69) סופר אידי (1957-1880), 

מחבר "קידוש השם" ו"לפני המבול" 70) בליטה גיאוגרפית 72) אף, עוד 73) מילת ברירה.
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פעולות

                א. ימי בין המצרים

1. חידון בין המצרים
שם החודש ובשמו נרמז חורבנות של בתי המקדש (אב) א 

היהודי קורע אותם כשמתאבל (בגדיו) ב 

עוד שם לימי בין המיצרים  (ג' [=שלושת] השבועות) ג 

מלך שבית המקדש נקרא על שמו למרות שהוא לא בנה אותו (דוד המלך) ד 

גם מלך וגם בנאי של בית המקדש השני (הורדוס) ה 

ההבטחה של ירמיהו על קיבוץ גלויות לאחר החורבן (ושבו בנים לגבולם) ו 

שם ההר הצופה על מקום המקדש (הזיתים) ז 

בטקס הזה זוכרים את החורבן על ידי שבירת כוס ואפר  על ראש (חתונה) ח 

תאריך ידוע לפורענויות בכלל ישראל במשך השנים (ט' [תשעה] אב) ט 

שם הצדיק שהציל את יבנה וחכמיה (יוחנן בן זכאי) י 

התחלת קריאת התורה בתשעה באב (כי תוליד בנים) כ 

אחת מהעבירות של בר קמצא (לשון הרע) ל 

לבכייה  גרמו  ומעשיהם  חינם  של  בכייה  לבכות  ישראל  לבני  גרמו  הם  מ 
לדורות (מרגלים)

חזקיהו המלך יזם את המבצע לדאוג למים לירושלים במצור (נקבת השילוח) נ 

מלך בבל שעלה על ירושלים והחריב את בית המקדש (נבוכדנצר)  

מהם הספרים בתנ"ך שמזכירים את החורבן (ספרי מלכים וירמיהו) ס 

סוג הבהמה שהביא בר קמצא לבית המקדש (עגלא תילתא) ע 

מורידים את זה כשמתחילים להתאבל ב-ט באב (פרוכת) פ 

שני הרים בירושלים - באחד קבר דוד ובשני אוניברסיטה (ציון, צופים)  צ 

נחל שמתחבר לגיא בן הינום ויורד לים המלך (קדרון) ק 

שם האוייב שהחריב את בית המקדש השני (רומאים) ר 

בגללו נחרב בית המקדש השני (שנאת חינם) ש 

שם לבית המקדש כשם שכונה בירושלים (תל תלפיות) ת 
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2. פגישת ריב"ז ואספסינוס (או: לּו אנחנו היינו שם)
לאחר סיפור פגישת ריב"ז ואספסיאנוס ("תן לי את יבנה וחכמיה", המובא בספר 
במועדון  יקיימו  ההיסטוריות  והשפעותיה  החורבן),  אגדות  קמד,  עמ'  האגדה 
משפט. במשפט זה ינסו החניכים להבין את מניעיו של ריב"ז ביציאתו לפגישה 

זו ואת הטענות השוללות צעד זה.

הקבוצה תתחלק ל-4 קבוצות:

קבוצה המצדדת בעמדתו של ריב"ז. א)  

קבוצה המתנגדת למעשה זה. ב) 

צוות שופטים. ג)  

צופים במשפט. ד)  

הצעה לדמויות בקבוצה התומכת בריב"ז

בר קמצא - יעיד על המצב החברתי בירושלים.

בתו של נקדימון - תעיד על המצב הכלכלי בירושלים.

כהן צדוקי מתון - מעריץ את כוח הרומאים ומדבר בשבחם.

ר' אלעזר - תלמידו של ריב"ז, מצדד בפתרון של שלום.

רבן יוחנן עצמו.

הצעה לדמויות השוללות את מעשהו של ריב"ז

שמעון בר-גיורא - ממנהיגי הקנאים בירושלים.

שומר החומות - יעיד על הפגיעה ברוח הלוחמים.

תלמיד של ריב"ז - יידרש לסכנות הכרוכות בפגישה זו.

כהן בבית המקדש - יחייב את האמונה בכוחו של המקדש כמגן ומושיע.

אפשר ואף רצוי, להוסיף עוד דמויות למשפט.

כל קבוצה תקבל כרטיסים ובהם טיעונים שונים המתאימים לעמדתה.

סדר  לפי  ולדרגם  השונים,  לעדים  לשייכם  אלה,  טיעונים  למיין  הקבוצה  על 
החשיבות הנראה לה.

כל קבוצה תחליט לפי איזה סדר יופיעו העדים במשפט.

יאפשרו  לצדדים,  הדיבור  רשות  את  יתנו  הם  השופטים:  ינהלו  המשפט  את 
לשאול שאלות, ואף יחוו את דעתם בסוף המשפט.
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דוגמאות לטיעונים התומכים בפגישה:

או  מחו  לא  והחכמים  ברבים.  פני  הלבינו  בירושלים!  פשטה  חינם  שנאת   �
את  ננצח  לא  אחדות  בלי  המדרגה.  בשפל  הוא  החברתי  המצב  התערבו! 

הרומאים.

נלחמים על כל גרגר חיטה. הרעב מכלה אותנו. איש נלחם באחיו בעבור פת   �
לחם. אין סיכוי לניצחון ברעב שכזה.

בתי  והחכמים,  מהעם  יישאר  מה  הכול.  הרומאים  יחריבו  ניכנע  לא  אם   �
המדרש ולימוד התורה? מי ינהיג את העם?

איני מסוגלת לקנות בכסף הרב שיש בביתי אפילו פת לחם. נאלצתי לאסוף   �
גרגרים למחייתי מתוך גללי הבהמות. אין לנו כוח להמשיך במלחמה וסיכוי 

לנצח בה.

הקנאים נלחמים איש באחיו. אין מנהיג אמיתי שיאחד את העם. שורפים   �
מחסני תבואה ועצים. הרומאים מחכים מחוץ לחומות שניפול לידיהם כפרי 

בשל.

הצופה  מחשבה  מתוך  בירושלים,  והכלכלי  המוסרי  החברתי,  המצב  בגלל   �
המרכז  בלא  מקדש,  בלא  העם  ישאר  בקרוב  לרומאים.  פונה  אני  לעתיד 
ומקום  דתי,  לחופש  הזכות  לנו  שתינתן  היא  בקשתי  לכן  הדתי,  הרוחני 

לעסוק בתורה - תן לי את יבנה!

דוגמאות לטיעונים השוללים את הפגישה:

אנו ננצח בכוח האל, והמשיח יבוא ויושיענו. חוסר אמונה ירחיק את הישועה.  �

מפנינו  ינוסו  והרומאים  קורבנות,  ונקריב  נתפלל  בואו  עלינו.  יגן  המקדש   �
בבושת פנים.

תחליף  אין  היהדות.  של  סופה  זה  יהיה  ושלום,  חס  המקדש,  יחרב  אם   �
למקדש, יש להגן עליו בכל מחיר.

הלוחמים על החומות רואים בפנייה לרומאים השפלה וביזיון. רוחם האיתנה   �
תיפול. הפונה לרומאים הוא עריק ובוגד!

רק  אליו  פנה  מדוע  יבין  לא  מרגל,  ברבנו  לראות  עלול  הרומאי  המצביא   �
עכשיו. קיימת סכנה שיאסור ויהרוג את ריב"ז.

חזקות!  חומות  לירושלים  כח,  נאסוף  ובאמונתנו.  בכוחנו  מאמינים  אנו   �
העיקר שלא להישבר ולא להיכנע!

או  ריב"ז  של  במעשהו  המצדדים  שונים  טיעונים  להוסיף  כמובן,  אפשר, 
המתנגדים לו.

3. עיתון מקומי מימי המצור
הציעו לחניכים להיות צוות עיתונאים, שנבחר להוציא לאור עיתון עברי בעיר 



27

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

יכלול  בחירתם,  לפי  החניכים  לו  יעניקו  שמו  שאת  העיתון,  הנצורה.  ירושלים 
מדורים שונים כגון:

כאן ועכשיו - תיאור המצב בירושלים בעת המצור.  �

ריאיון השבוע - ריאיון עם רבן יוחנן בן זכאי.  �

ריאיון עם חייל רומאי שאינו מבין את "המשוגעים" הנלחמים בעיר.  �

כתבת תחקיר - מה באמת קרה בבית שונאו של בר-קמצא.  

מכתבים למערכת - מכתבו של התלמיד שהבריח את ריב"ז מירושלים.  �

מודעות דרושים - אילו מודעות חשובות התפרסמו, לדעתכם, בירושלים?   �
ומה היו מודעות הדרושים באותה תקופה?

את העיתון יהיה אפשר לקרוא במועדון או להוציא בדפוס.

על פי משרד החינוך והתרבות - הטלוויזיה החינוכית הישראלית

4. הסר כעס מלבך
הקדמה למדריך

כוונות  לפועל  להוציא  מאתנו  ולמנוע  לרועץ  לנו  להיות  יכולה  שהלשון  כשם 
טובות, או אף לגרום לנו לפגוע בזולת, כך גם הכעס. בשעת כעס מאבד האדם 
אחד,  לצד  רק  מתייחס  הוא  כי  נפגם,  שלו  הדעת  שיקול  עצמו.  על  שליטה 
הצד השלילי. הוא יוצר למעשה מחיצה בינו ובין הזולת. יותר מכך, הכעס הוא 
למעשה שימוש באמצעי אלימות הדוחה את השני, פוגע בו נפשית, משבש את 
התקשורת בין הצדדים וגורם לשני להתגונן או לנתק מגע או, מה שיותר שכיח, 
להגיב גם הוא באלימות. הכעס גם פוגע בראש ובראשונה במי שכועס. בכך הוא 
מגלה חולשה, נסיגה אל מצב נפשי של חוסר שליטה וחוסר שיקול דעת ויכול 

להגיע לחטאים גדולים יותר.

המטרה: ללמד לסבלנות

משחק  לשחק  מהחניכים  ומבקשים  כעס  המילה  את  הלוח  על  כותבים 
אסוציאציות - מהם הגורמים פגיעה בכבודו של אדם

בעיות בהבנה  ⋅

קנאה באחר   ⋅

תסכול פנימי   ⋅

לפניכם שני מקרים של אי הבנה. עליכם לחלק לקבוצות ולשחק ברגש תפקיד 
של האמא, מנשה והמורה או במקרה השני - דוד והמורה.
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מקרה א: שיעור באורגנית 

מנשה חזר זה עתה מביקור אצל סבתא. אמא מחכה לו בקוצר רוח ומזכירה לו 
יקר  לשיעור  לאחר  ואסור  במיוחד  בא  המורה  באורגנית.  שיעור  לו  יש  שהיום 
זה. כאשר המורה מבקש להתחיל את השיעור, מנשה מגלה ששכח את מחברת 

התווים אצל סבתא, ובלעדיה אין אפשרות לקיים את השיעור.

הערה: בשני המקרים יש לאפשר לחניכים להמחיז את המקרים כפי הבנתם. אם 
צריכים הנחייה, מצורפת הדוגמה הבאה:  

אמא נעשתה אדומה מכעס. היא התחילה לצעוק על מנשה לעיני המורה: ״זה 
תמיד קורה לך, אתה לא יכול לשים לב, אתה תמיד שוכח.

כעת אני לא מרשה לך ללכת לחבר שלך, כפי שהבטחתי״.

מנשה עמד בצד מבוייש לעיני המורה. הוא הלך לחדרו כשהוא ממלמל בכעס 
ודמעות בעיניו: ״אני שונא את השיעור באורגנית!״

מקרה ב: הציון

המורה החזיר מבחנים. דוד ניגש בשמחה לקחת את מבחנו, היה בטוח שהצליח 
במבחן, כי ידע את כל התשובות, אך להפתעתו הרבה, כשהסתכל בציון חשכו 

עיניו. הוא ראה מול עיניו את הציון 69.

וניגש אל המורה: ״זה לא בסדר״ צעק, ״אתה סתם המצאת  דוד התמלא כעס 
ציון בלי לבדוק, אני יודע שאתה שונא אותי!״ ובלי להעיף מבט על המבחן קרע 

אותו בזעם.

המורה המזועזע הסתכל ביומן שלו ומצא את הציון ״קיבלת 96״, אמר לדוד ״אבל 
ההתנהגות החצופה שלך לא מתאימה לרמת הידיעות שלך״.

לאחר ההמחזה יש לשאול את החניכים כיצד הרגישו בתוך ההמחזה?

מה גרם לתגובות האלו (חוסר סבלנות, כעס וכו').

תארו לאיזה מצבים ולאיזו התנהגות יכול להגיע אדם שכועס? האם קיימת דרך 
אחרת.

ניתן לבקש מהחניכים לחזור לשחק את אותם המקרים, אבל הפעם יש לשחק 
במידת הסובלנות והחשיבה.

מקרה א

אמא הסתכלה במבוכה על מנשה ועל המורה לאורגנית.

"אני מקווה שאתה סולח לו, הוא בוודאי מיהר לעזוב את הבית של סבתא. אולי 
הוא יכול להתאמן בתווים אחרים, כדי לא להפסיד את השיעור".

המורה: "מדוע לא, אנחנו ממילא צריכים לחזור על השיעור הקודם!".

מנשה: "ואני מבטיח להתאמן לבד על התווים ששכחתי".
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מקרה ב

חשב  הוא  לכעס.  להיכנע  שאסור  לעצמו  אמר  אך  גדולה  אכזבה  הרגיש  דוד 
אותו  ולשאול  למורה  לגשת  החליט  הוא  טעות?"  כאן  יש  אולי  "רגע,  לעצמו: 

לפשר העניין.

דוד ניגש אל המורה, ושאל: "המורה, האם הציון שלי הוא באמת 69?"

על  הפוך  כנראה הסתכלת   ,96 "הציון שלך  לדוד  ובישר  ביומן  המורה הסתכל 
הדף, כל הכבוד, עלה והצלח!".

מה לומדים אנו מהתרגיל הזה למרות שלא יפה לכעוס קשה מאוד להתאפק 
כשמישהו או משהו מרגיזים אותנו.

האם מוכר לכם סיפור בחז"ל שמדגים את הסבלנות - הסיפור על הלל בערב 
שבת. כיצד הלל נהג?

מעשה
מעשה בשני בני אדם שהתערבו זה עם זה.

אמרו: כל מי שילך ויקניט את הלל, יטול ארבע מאות זוז.

אמר אחד מהם: אני אקניטנו.

אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. הלך אותו האיש ועבר על פתח 
ביתו. אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?

נתעטף ויצא לקראתו ואמר לו: בני, מה אתה מבקש?

אמר לו: שאלה יש לי לשאול.

אמר לו: שאל בני, שאל.

- מפני מה עיניהם של תדמוריים (תושבי עיר מדבר תדמור) טרוטות?

אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים הם בין החולות.

הלך והמתין עוד שעה אחת. חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?

נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו: בני, מה אתה מבקש?

אמר לו: שאלה יש לי לשאול.

אמר לו: שאל, בני, שאל.

- מפני מה רגליהם של אפריקיים רחבות?

אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים הם בין בצעי המים (אגמים).

אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעס.

נתעטף וישב לפניו. אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול, שאל...

מסכת שבת, ל, עמ' ב
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איך התנהג הלל כל הזמן? האם שינה את התנהגותו בכל פעם שהאיש 
חזר? מהי המילה החוזרת כל הזמן בפיו?

לסיכום

התגברות על הכעס אפשרית רק אם מפעילים שיקול דעת הדורש לעצור לרגע 

את ההתפרצות הספונטנית כדי לבדוק דרכים אחרות לראות את המצב ולהגיב 

עליו, אם שוקלים ובודקים את התוצאות הצפויות של תגובתנו.

אצלך   - שוחקות  פנים  מגלים  אם  רק  אפשריות  לחברו  אדם  בין  המצוות  כל 

ואצל הזולת - אם אין חושדים בשני אלה דנים אותו לכף זכות, אם מוחלים לו 

על חטא שעשה או נדמה לנו שעשה, אם עומדים במקומו ומבינים את מניעי 

התנהגותו ואולי את חולשתו או סטייתו.

החניכים אולי ישאלו בוודאי, איך אפשר להימנע מכעס. הרי גם ההורים כועסים 

וגם המורה. על זה מתאימים דבריו של קוהלת "טוב כעס משחוק כי ברוע פנים 

ייטב לב" (פרק ז, פסוק ג). זהו הכעס של החכם, הכעס המבוקר, שהיינו רואים 

בו ביטוי של רצינות והקפדה, שהוא עדיף על שחוק וקלות ראש ויחס סלחני, 

שיכול להביא לרפיון ולהתפרקות. זהו "הכעס החינוכי" שהוא מטיב עם החניך. 

הוא הכעס של הכסיל, שאינו שולט  לעומתו הכעס הספונטני הבלתי מבוקר 

ברוחו וממהר לכעוס. ועליו אומר קוהלת "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק 

כסילים ינוח (פרק ז, פסוק ט).

צורך  יש  בכך.  זאת כדבר של מה  אין להציג  "איך מתגברים"?  ומכאן לשאלה 

בכוחות נפש גדולים, במחשבה, בתרגול. חז"ל מציעים לנו להתייחס לאדם או 

למצב שגרם לנו לכעוס כמו אל תרופה מרה שחייבים לבלוע. וכך כתוב בספר 

"אורחות צדיקים": "אם חברך הרגיז אותך, אל נא תכעס, שלוט ברוחך והתבונן: 

אם חס וחלילה היית חולה והרופא מצווך שתיקח סם תרופה כי כל חייך תלויים 

בזה, והתרופה מרה מאוד מאוד, הייתכן שלא תתגבר ותבלע את התרופה? כך 

הדבר, הסבלנות היא תרופת הנפש. וגם שקשה לך לסבול הזלזולים והגידופים  

נשמתך  הרי  דבר,  למגדפך  ולא תשיב  זאת אם תתאזר בסבלנות  בכל  כלפיך, 

תזהיר כצאת השמש בגבורתו!"

עצה נוספת היא השתיקה או הקול הנמוך. האדם העומד מולך בעמדת התקפה 

יהיה נבוך מתגובתך ולא יוסיף להרגיז או לצעוק אם יראה מולו אדם המדבר 

בנחת ובקול נמוך. "דברי חכמים בנחת - נשמעים!".

עצה שלישית - לדבר עם חבר טוב שיסייע לך להבין את הרגשות שלך.
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רק כשמבינים את הרגשות נוכל לשנות את התנהגותנו.

כמובן התגובה שלנו תלוייה בנסיבות. ויש לשקול כל תגובה.

הסר כעס מלבך

גם כשמוכיחים מישהו על מעשה רע שעשה יש לדעת כיצד לעשות זאת, כך 

מלמד אותנו הרמב"ם.

המוכיח את חברו - תחילה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו (שלא יבייש אותו) 

שנאמר "ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט:יז).

כך אמרו חכמים: יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר "ולא תשא עליו 

חטא", מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים.

(הרמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ו, הלכה ח).
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שבת אחים גם יחד - הקבוצה

זאת,  עם  מחבריה.  אחד  כל  של  הסגולית  מתרומתו  נבנה  הקבוצה  של  כוחה 

הקבוצה מעשירה כל פרט בתוכה ותומכת בו הן ברגעי שמחה והתלהבות והן 

ברגעים קשים, כולל בשלב הפרידה.

חלק זה מציע הפעלות התורמות לבניית הקבוצה ולגיבושה.

הפעלה: היכרות ראשונה

מטרת הפעילות היא ליצור מפגש ראשוני בין חברי הקבוצה, לאפשר לכל חניך 

להתבטא ולהצליח לפחות בתחום אחד שבו הוא חזק.

בדרך כלל נהוג לפתוח במשחקי היכרות שבהם החניכים מספרים על עצמם. 

מומלץ לפתוח במשחקים שבהם החניכים נפגשים ועובדים איש עם רעהו. את 

שאר הפרטים האישיים של חברי הקבוצה ילמדו החניכים במפגשים הבאים.

מהלך ההפעלה 

וקבל בברכה את חניכיך החדשים. הסבר את מהלך ההפעלה  הצג את עצמך 

ואת מטרתה (את ההסברים למה שקרה בהפעלה עצמה תוכל לתת גם בסוף 

ההפעלה). ציין שבסוף ההפעלה יתקיים משחק קבוצתי - תחרותי אשר יעסוק 

בשמות חברי הקבוצה, ולכן על כל חניך ללמוד את שמות חברי הקבוצה.

יווצרו  לזוגות. חשוב שלכל משימה  כל משימה בקש מהקבוצה לתחלק  לפני 

זוגות בהרכב שונה, ושני חניכים לא יצטרפו זה לזה פעמיים במהלך הפעילות.

לאחר החלוקה לזוגות הסבר את המשימות לתחרות בין הזוגות.

                ב. פעולות לקייטנה
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הצעות למשימות

בניית מגדל משיפודים דקים

המשחק: הצב את השיפודים בערימה במרכז החדר וסמן עיגול מסביב לערימה. 
אסור לחניכים להיכנס לתוך עיגול זה. עם הינתן הסימן, על כל קבוצה לבנות 
לחניכים  הצע  שלהם.  מהשיפודים  ביותר  הגבוה  המגדל  את  דקות   5 במשך 

שלפני בניית המגדל יקדישו כמה שניות לתכנון עבודתם.

מנצח: הזוג שהצליח לבנות את המגדל הגבוה ביותר.

הערה: יש לספק לקבוצה סלוטייפ וחוט תלייה.

מעבר מכשולים בזוגות

הכנה: חבלים באורך מטר אחד כמספר הזוגות בקבוצה.

מכשולים שונים: ספסל, כיסאות, חבל ארוך ומתוח לאורך החדר וכדומה.

המשחק: פזר את המכשולים השונים לאורך החדר. הזוגות יעמדו בקו ההתחלה, 
רגלו הימנית של האחד קשורה לרגלו השמאלית של השני. עם הינתן  כאשר 

האות יהיה על כל זוג להגיע לקצה השני של החדר תוך מעבר המכשולים.

מנצח: הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום כשרגליו קשורות.

את  לעבור  יש  אופן  באיזה  שתקבע  בכך  החניכים  על  להקשות  תוכל  הערה: 
המכשולים: מתחת לקו המתוח, בקפיצה מעל הספסל, בזחילה מתחת לכיסאות 

או בהליכה לאורכם.

מעבר כיסאות

הכנה: מספר כיסאות כמספר הזוגות כפול שניים.

המשחק: תן לכל זוג שני כיסאות. העמד את כל הזוגות עם כיסאותיהם בצד 
אחד של החדר מאחורי קו ההתחלה. בהינתן האות על הזוגות להגיע לקו הסיום 
(בקצה השני של החדר) רק על ידי ישיבה בכיסאות, כלומר בלי לגעת בידיים 

ברצפה. זוג שאחד מחבריו יגע ברצפה, יחזור לקו ההתחלה.

מנצח: הזוג שהגיע ראשון לקו הסיום.

ארץ - עיר - חי - צומח

הכנה: ניירות כמספר הזוגות, עפרונות כמספר החניכים.

המשחק: שחקו את המשחק המוכר לכם, אלא שהפעם העבודה תהיה בזוגות.

מנצח: הזוג שאסף מספר נקודות מירבי.
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משחק כדור "מה שמי"

הכנה: שני כדורי נייר גדולים.

המשחק: עמדו במעגל. כדור אחד תן לאחד החניכים וכדור שני השאר אצלך.

כל אחד מכם יזרוק את הכדור שבידיו לחניך אחר במעגל ובתוך כך יאמר את 
אותו הלאה.  וימסור  אותו  יתפוס  נזרק הכדור  הזורק). החניך שאליו  (של  שמו 

חניך שלא יצליח לתפוס את הכדור - יקבל נקודה לחובתו.

מנצח: החניך שלחובתו מספר נקודות החובה הקטן ביותר.

מתוך: לקט נבחר של הפעלות "חוויה קיצית", בהוצאת משרד החינוך, מינהל חברה ונוער 

תקשורת ברמזים

החניכים יושבים בעיגול.

כל חניך בוחר בתנועה שבעזרתה הוא מזהה את עצמו (כגון אגרוף).

לאחר שכל החניכים למדו את התנועות של חבריהם משחקים את המשחק הבא.

כשמשמיעים מוזיקה ברקע או שרים - החניכים לפי התור מתקשרים לחבריהם 
על ידי תנועתם. בתחילה עושים את התנועה שלהם ומוסיפים תנועה של חניך 
אחר. החניך שסומן חייב להגיב עם התנועה שלו ולהוסיף תנועה של חניך אחר.

אם החניך שנרמז אינו מגיב הוא יוצא מהמשחק.

מנצח החניך שמצליח לשרוד.

מי המנהיג?

החניכים יושבים בעיגול.

בוחרים באחד מהחניכים לצאת מהחדר ובוחרים בחניך שהוא ינהיג את האחרים 
בעזרת תנועות שהמנהיג עושה ושאר הקבוצה מחקים את תנועותיו.

החניך  מצליח,  אם  התנועות.  את  מנהיג  מי  לזהות  מבחוץ  שנכנס  החניך  על 

שזוהה יוצא מהחדר ואם לא מצליח החניך הראשון יוצא מהחדר שוב.
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש תמוז
פרשת חוקת

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 לפי פירוש רש"י לשאלה: מדוע כינו בנ"י את המן "לחם 
הקלקל"? "בלחם הקלוקל. לפי שהמן נבלע באיברים קראהו קלוקל אמרו עתיד המן הזה  

____  במעינו כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא".

                                        

הטעם לכך שהקב"ה ציווה את משה רבנו להוציא מים מהסלע לפי פירוש רש"י הוא:   (1
"ואת-בעירם. מכאן  ____  (חשס) הקב"ה על ממונם של ישראל". 

שם הדרך אשר בה חזרו בנ"י לאחוריהם לאחר מלחמתם בכנעני לפי פירוש רש"י   (2
היא: "חזרו לאחוריהם דרך  ____ (מי) ____  (פסו)" (2 מילים).

לפי  ההר  להר  הגיעו  ישראל  ההרים שנותרו כשבני  היה תפקידם של שלושת  מה   (3
פירוש רש"י? "שלשה נשארו בהן הר סיני  ל-____   (רהתו) והר נבו לקבורת משה. 

והר ההר לקבורת אהרן".  

המצווה אשר בה מתחילה הפרשה היא:  ____   (הפר) אדומה.  (4

שם העיר של מלך האמורי הוא: "כי ____ (בחנוש) עיר סיחן מלך האמרי".  (5

 5        4         3         2        1

פרשת בלק
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: מדוע שאל מואב את מדין מהיכן הכח של משה רבנו 

לפי פירוש רש"י? "אין כחו אלא  ____ אף אנו נבא עליהם באדם שכחו  ____"

                                        

במה מודה בלעם הרשע כשנשלח על-ידי בלק לקלל לפי פירוש רש"י? "ונתנבא כאן   (1
שאינו יכול לבטל ה-____  (כבתור) שנתברכו האבות מפי השכינה". 

בזכותו של מי נעצרה המגפה בבני-ישראל שהחלה עקב מעשה זמרי? "וירא  ____     (2
(חפסינ)...וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה 

מעל בני ישראל". 
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כינוי מיוחד לעם-ישראל שיוחד בכל הדורות מהגוים באמונתו ובאורחות חייו הוא:   (3
"עם לבדד ____ (כינוש)".  

מאיזה פסוק בפרשה אנו למדים שלפי פירוש רש"י - "השנאה מקלקלת את השורה"?        (4
"____ (חשובי) את-אתנו".

 4         3         2        1                                                           

פרשת פינחס
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: מדוע לא נגזרה על הנשים גזרת המרגלים לפי פירוש 
רש"י? "ובאלה לא היה איש וגו'. אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים. לפי שהן היו  

____  את הארץ". 

                                       

יהיה על יהושע בן-נון להתיעץ עם אלעזר הכהן לפי פירוש רש"י על  באיזה מצב   (1
הפסוק "ושאל לו"? "ושאל לו. כשיצטרך לצאת ל-____   (חממהל)". 

למה מדמה רש"י את משה רבנו? "פני משה  כ-____   (מהח)".  (2

מי ביקש ממשה רבנו זכות לנחול חלק בארץ לאחר שכבשו אותה?" ____ (נתבו)   (3
צלפחד".  

כיצד גמל הקב"ה טובה לפינחס?  "____ (רבתי) כהנת עולם".  (4

ידי: "____ (סיכמו) את-ידיו  משה רבנו נתן והעביר מחכמתו ומתורתו ליהושע על   (5
עליו".

אחד מהטעמים שנתעלמה ממשה רבנו ההלכה של בנות צלפחד לפי פירוש רש"י   (6
היא: "וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר והדבר אשר יקשה מכם ____  (רתנקויב) 

אלי".

6        5        4         3         2        1                                                

פרשת מטות
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 מי שמוסמך כיחיד לעשות הפרת נדרים לפי פירוש רש"י: "למד שהפרת 

נדרים ביחיד ____ ואם אין יחיד ____ מפר בשלשה הדיוטות". 
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   ____ ראש  את  "שא  הוא:  בבהמה  או  באדם  חי  שלל  המתארת  בפרשה  המילה   (1
(קחמלו) השבי". 

מהי ההגדרה של קטנה שלפי פירוש רש"י נדריה נבדקים? "ואי זו היא קטנה? אמרו   (2
רבותינו בת י"א שנה  ____ (מווי) אחד נדריה נבדקין".

המילה בפרשה המתארת חלק מהרכוש המופרש לאוצר ה' ולכהניו היא: "ויתן משה    (3
____ (כסמ)".  

   ____ אתהן  "ויקרא  יאיר?  שלכד  הגלעד  בחבל  האמורי  של  המקום  נקרא  כיצד   (4
(תחו) יאיר".

משה רבנו קצף על פקודי החיל לאחר שהיכו את המדינים כי: "____ (חימיתה) כל-  (5
נקבה".

 5        4         3         2        1

חודש אב
פרשת מסעי

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 מצוות לא תעשה בפרשה – שלא לקחת כופר מהורג נפש בשוגג כדי לפטרו 

מן   ____.  

                                        

אל-ארץ  ולשוב  ממנה  להשתחרר  יוכל  מקלט  לעיר  ונס  בשגגה  שהורג  מי  מתי   (1
אחוזתו? "ואחרי מות ____   (כנהה) הגדול". 

הביטוי לקרוב-משפחה, אחד מהקרובים הנוקם את נקמת בן-משפחתו שנרצח הוא:    (2
____   (ולגא) הדם. 

בני-ישראל מצווים לתת ארבעים ושמונה ערים ל: ____ (מיליו).    (3

הארץ  את-כל-ישבי  "והורשתם  שבפסוק  'והורשתם'  למילה  רש"י  פירוש  מהו   (4
מפניכם"? "והורשתם.  ____   (שגמותר)".

ושבעים  מים  עינות  עשרה  שתים  "ובאילם  באילם?  לבני-ישראל  נעשה  נס  איזה   (5
____  (ממירת) ויחנו-שם".

 5        4         3         2        1
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פרשת דברים
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 
הקב"ה  את  בני-ישראל  שהכעיסו  הדברים  מדוע  לשאלה:  התשובה  את  תקבלו  נכונה 
והזכירן ברמז מפני   ____    מוזכרים ברמז לפי פירוש רש"י? "לפיכך סתם את הדברים 

של ישראל"

                                        

הוא:  רש"י  פירוש  לפי  עוג  נגד  רבנו במלחמתו  לכך שהחמה עמדה למשה  הטעם   (1
"ונודע הדבר תחת ____  השמים". 

המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה-מיטה-היא: "ערש ____   (זבלר)".   (2

מה נאסר על בני-ישראל לעשות לבני-עמון ככתוב בפרשה? "וקרבת מול בני עמון   (3
אל-תצרם  ____ (אלו) תתגר בם". 

בחכמת  ובקי  הגון  שאינו  (נידי)   ____ להעמיד  שלא  בפרשה  תעשה  לא  מצוות   (4
התורה.

כיצד מתאר רש"י את בני-גד וראובן כחלוצים במלחמה? "ואצו אתכם. לבני ראובן   (5
וגד היה מדבר. לפני אחיכם. הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים 

ואויבים ____  (ינמופל) לפניהם".

 5        4         3         2        1

פרשת ואתחנן
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 הדבר המיוחד שאמר משה רבנו לקב"ה כאשר משה רבנו ביקש 
לפני  משה  שאמר  מקומות  משלשה  אחד  "זה  רש"י:  פירוש  לפי  לארץ-ישראל,  להיכנס 

המקום איני ____  עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם לאו".

מהו פירוש רש"י לפסוק: "הישר והטוב"? "זו פשרה לפנים  ____ (רמתשו) הדין".   (1

"ו-____ (שלנ) גוים- המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים-גרש, הבריח היא:   (2
רבים מפניך". 

לפי פירוש רש"י: "ההר הטוב הזה" זוהי העיר ____ (מריוישל).   (3

כיצד מפרש רש"י את המילה - 'ושננתם' שבפסוק: "ושננתם לבניך"? "לשון  ____    (4
(דחדו) הוא שיהיו מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו 

אלא אמור לו מיד". 
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כינוי מליצי בפרשה למקום שעבוד קשה: "____  (רכו) - הברזל"  (5

 5        4         3         2        1

פרשת עקב
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: ממתי מוטל על האב ללמד את בנו תורה לפי פירוש 

רש"י? "משעה שהבן יודע   ____".

                                        

ביטוי מהפרשה המתאר שאין די לו לאדם בסיפוק צרכיו הגופניים אלא עליו לספק   (1
גם את צרכיו הרוחניים: "לא על הלחם  ____  (בודל) יחיה האדם". 

רש"י  פירוש  לפי  המתאימה  המכה  היא  מצרים  שקיבלו  המכות  מעשר  מכה  איזו   (2
לפסוק: "והיד החזקה"? "זה  ה-____ (בדר)". 

מהו פירוש רש"י לפסוק: "והזרוע הנטויה"? "זה החרב של מכת  ____ (רתובכו)".   (3

כיצד מתייחס הקב"ה לבני-ישראל למרות שחטאו בחטא העגל לפי פירוש רש"י?   (4
"ועתה ישראל. אף על פי שעשיתם כל זאת עודנו  ____  (מחירו) וחבתו עליכם".

 4       3         2        1                                                          
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סיפור החודש

ַהִּקיָנה ַעל ַהְּׁשִכיָנה
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

הגהה וניקוד: ד"ר אורי מלמד

ְּבָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק לּוְרָיא ז"ל

ֲהא הּוא ָהֲאִר"י, ֶׁשִּנְמֶנה ִעם ֲחַז"ל

ַחי ָּבִעיר ְצַפת ְיהּוִדי ְיֵרא-ָׁשַמִים

ָנׂשּוי ְלִאָּׁשה ּוָבִנים לֹו ְׁשַנִים;

ַאְבָרָהם ַהֵּלִוי-ְּברּוִכים ְׁשמֹו ִנְקָרא

ְוָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ְוָגדֹול ַּבּתֹוָרה!

ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה הּוא ַמְׁשִּכים קּום

ִלְפֵני ְׁשַעת ֲחצֹות, ֵעת ָנם ַהְיקּום

ּוְמסֹוֵבב ְּבִסְמְטאֹוֶתיָה ֶׁשל ָהִעיר

ַמִּקיׁש ַעל ְּדָלתֹות ְוַהִּצּבּור ֵמִעיר

ַלֲעבֹוַדת ַהּיֹוֵצר, ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם

ָּכ ִמיצּוָעם ָהיּו ִמְתַנֲעִרים ֻּכָּלם
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ְוָאז ָרִצים ָאִצים ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת

ְל'ִתּקּון ֲחצֹות', ָׁשם ָהֵעָדה ִמְתַּכֶּנֶסת

ֵּביֵניֶהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְמֻקָּבִלים

ֶׁשָּגְדׁשּו ֶאת ְצַפת, ְוָהיּו ִמְתַּפְּלִלים

ּובֹוִכים ַעל ּגֹוַרל ַהָּגלּות ִּכי ַמר

לֹוְמִדים ּתֹוָרה – ִנְגֶלה ְוִנְסָּתר ...

קֹוָלם ָהָיה ּבֹוֵקַע, עֹוֶלה ּוִמְתַּפֵּׁשט

ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבֵלב ֹּכה ִנְפָעם ְורֹוֵטט

ִנָּׂשא ִּבְצִליָליו ַּבֲחַלל ֲאִויר ְצַפת ָהִעיר ...

ְוָסמּו ְלָהֵנץ ַהַחָּמה, ֶׁשְּבַקְרֶניָה ַּתְזִהיר

ָהיּו ַהּכֹל ּפֹוִנים ַלִּמְקֶוה, ַלְּטִביָלה, 

ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּתִחָּלה

ּופֹוִנים ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתֹו ֲאפּוֵפי ְקֻדָּׁשה

ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם, ַהְיָלִדים ְוָהִאָּׁשה.

ְּדמּות ְמַרֶּתֶקת ָהָיה ר' ַאְבָרָהם ַהָּצנּוַע

ִּבְפִריׁשּות ּוְבדַֹחק ַחי ְּבֵביתֹו ָהָרעּוַע

ָּפַעל ְלִחּזּוק ִעְנְיֵני ַהּקֶֹדׁש ַּבְּׁשכּוָנה

ּוַמְׂשַאת ַנְפׁשֹו ִהְקִּדיׁש ְלִגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה!

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָעָלה נֹוֵׂשא ַהָּגלּות ַעל ְׂשָפָתיו

ָאַפף אֹותֹו ַצַער, ְוַקְדרּות ָנְפָלה ָעָליו
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ָהָיה ַמְרֶּבה ְלקֹוֵנן ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ְוָהֲאִר"י ָאַמר ָעָליו ֶׁשֵאין ֶזה ָחָדׁש;

ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִהיא ִּגְלּגּול ֶׁשל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא

מֹוִכיַח ַּבַּׁשַער ְוַצַער ָּגלּות ַלֵּלב ֵמִביא

יֹום ֶאָחד ָנַפל ר' ַאְבָרָהם ְלִמְׁשָּכב

ַעד ִּכי ַמְלַא ַהָּמֶות ַאֲחָריו ָעַקב

ַּגם טֹוֵבי ָהרֹוְפִאים ֶׁשֻהְזֲעקּו ְלִמָּטתֹו

ָּבְדקּו ְוֵהִעידּו ִּכי ָקרֹוב יֹום ִמיָתתֹו.

ֵהִכין ַעְצמֹו ַהַּצִּדיק ְלִהָּכֵנס ַל'ְּטַרְקִלין'

ּוְדַבר ָחְליֹו ִהִּגיַע ְלָאְזֵני ָהֲאִר"י ֶׁשֵהִבין

ֶׁשִּנָּתן ְלַהִּציל ֶאת ַהַּצִּדיק, ְלא ֲחָׁשׁש,

ְוֶנְחַּפז ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהָּלה ּוְבָאְזנֹו ָלַחׁש:

"ִהִּגיָעה ְׁשָעְת ַלֲעזֹב ֶאת ַה'ְּפרֹוְזדֹור'

ְוא ֶּתֱחֶזה ְּבֵעיֶני ֵאֶּלה עֹוד ּדֹור;

אּוָלם ֵיׁש ְלָהִסיר ִמְּמ ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה

ִאם ַּתֲעֶלה ִּבְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה

ְוִתְתַּפֵּלל ְלַיד ְׂשִריד ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו

הּוא ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְּבִעיר ֲאבֹוֵתינּו

ְוַתִּפיל ְּתִחָּנה, ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ְוַהְּנָׁשָמה

ַעד ִּכי ּתֹוִפיַע ְלָפֶני ַהְּׁשִכיָנה ַהַּתָּמה.

ְוָהָיה ִאם ַלֲעׂשֹות זֹאת ִּתְזֶּכה,

ַּתֲחִלים ְועֹוד ָׁשִנים ַרּבֹות ִּתְחֶיה!"

ְּכֶׁשָּׁשַמע זֹאת ר' ַאְבָרָהם, ָּגַמר אֶֹמר ְּבִלּבֹו 

ָלֵצאת ִלירּוָׁשַלִים ּוְתִפָּלה ָנָׂשא ְּבִקְרּבֹו:

ֶׁשַּיֲחִלים, ֵיֵרד ִמִּמָּטתֹו ְוַיֲעמֹד ַעל ַרְגָליו,

ֶׁשַּיִּׂשיג ַהֶּכֶסף ַלַּמָּסע ַּגם ְלִאְׁשּתֹו ּוְלָבָניו,

ֶׁשַּיְצִליַח ַלֲעבֹר ְּבָׁשלֹום ֶאת קִֹׁשי ַהְּנִסיָעה

ֶׁשִּיְתַנֵהל ַעל ַּגֵּבי ֲחמֹוִרים ּוַבֲהמֹות ְנִׂשיָאה ...

ִהְזָּדֵרז ּוָמַכר ֶאת ָּכל ִמַּטְלְטֵלי ֵּביתֹו

ְלַמֵּמן ַהְּנִסיָעה ָהֲאֻרָּכה ְוַלֲאֶׁשר ִאּתֹו.
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ַהּכֹל ָהָיה מּוָכן ַלְּנִסיָעה ְור' ַאְבָרָהם

ִהְסַּתֵּגר ְּבַחְדרֹו ִּבְתִפָּלה ּוְבַתְעִנית ַּגם

ָּכ ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות

ָצם ְוָכל ָהֵעת ִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפּלֹות

ּוְכֶׁשַּתּמּו ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּיִמים ֵמאֹותֹו חֶֹדׁש

ִמְּצַפת, ָיָצא ַּבֶּדֶר ָהעֹוָלה ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש!

ְוַהֶּדֶר ּכֹה ְמֻׁשֶּבֶׁשת, נֹוָרָאה ַוֲאֻיָּמה

ּגּופֹו ָחַלׁש ְוִנְׁשָמתֹו ְּתלּוָיה ַעל ְּבִליָמה ...

ַרק ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִחְּזקּו רּוחֹו

ָנְסכּו ּבֹו ּכַֹח ְועֹז, ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבתֹוכֹו

ְוִהֵּנה ִּכְמַעט-ָקט ִיְדרֹ ַעל ִמְפַּתן ְירּוָׁשַלִים

ֵעיָניו ָקמֹות ּוְׂשָפָתיו ְסדּוקֹות ֵמחֶֹסר ַמִים;

ָעֵיף ָהָיה ְוא ָׂשם ָּפָניו ְלַאְכַסְנָיה ָּבִעיר

ַוָּיֶׂשם ְּפָעָמיו ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ַהֵּמִאיר.

ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ְוַהַּסַהר ָעָלה

ְור' ַאְבָרָהם ָׁשַפ ְּתִחָּנתֹו ַלקב"ה ִּבְתִפָּלה

ִמּתֹו ְּבִכּיֹות ָרמֹות ּוְזָעקֹות קֹוְרעֹות ֵלב

ַעד ֶׁשָאְפסּו ּכֹחֹוָתיו, ִהְתַעֵּלף ְוגּופֹו ָׁשֵלו.

ְלֶפַתע ִמּתֹו ִטְׁשטּוׁש חּוִׁשים ְוֻחְלָׁשה

ִנְׁשַמע קֹול ַרַחׁש ... ָּפַקח ֵעיָניו ְוָׁשַמע ִאְוָׁשה

ֵהִרים ַמָּבטֹו ְוִהְבִחין ִּבְדמּות עֹוָטה ְׁשחֹוִרים

ִמַּתֶּמֶרת ְּכָעָנן ִמן ַהּכֶֹתל ְועֹוָלה ִלְרִקיִעים ְצחֹוִרים

ֵהִבין ֶׁשְּצָלִלית זֹו ְּבָׁשחֹור ִהיא ַהְּׁשִכיָנה 

ְׁשרּוָיה ַּבָּגלּות, ֶּבָעָפר ִמְתּגֹוֶלֶלת, ְמֻעָּנה

ְמקֹוֶנֶנת ַעל ָּבֶניָה ַהְּנתּוִנים ְּבָצָרה ְוִׁשְבָיה.

ְּכֵאב ִּפַּלח ֶאת ִלּבֹו ִלְראֹוָתּה ֲאֵבָלה ּובֹוִכָּיה

ָּכל ּגּופֹו ִהְזַּדֲעַזע ְוהּוא ָׁשב ְלִהְתַיֵּפַח 

ְוהּוא ַחָּלׁש, ִמְסֵּכן, ָעזּוב ְוקֹוֵדַח ...

ֵּכיַצד ָצָפה ַּבְּקֻדָּׁשה ַהְמֻסָּלָאה ְּבַפז ְנגֹוהֹות

ְואֹוי לֹו ֶׁש'ָּזָכה' ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָּבזֹאת ִלְראֹות.
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ּכֹחֹו ְוַהָּכָרתֹו ִנְּטלּו ִמֶּמּנּו ִמְּבִכי ַּתְמרּוִרים

ּוְבֶעְלּפֹונֹו ָרָאה ְּדמּות ְלבּוַׁשת ְׁשחֹוִרים

ְקֵרָבה ֵאָליו ּוַמִּניָחה ָיָדּה ָהֲעֻנָּגה ַעל ָּפָניו

ַמִּביָטה ּבֹו ְּברֹ, מֹוָחה ֶאת ִּדְמעֹוָתיו

ְואֹוֶמֶרת ְלא קֹול: "ִהָּנֵחם, ְּבִני ַאְבָרָהם,

ִּכי ֵיׁש ִּתְקָוה ְלִיְׂשָרֵאל ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם!

עֹוד ׁשֹוב ָאׁשּוב ְלַרֵחם ַעל ָּבַני ּוְלַקְּבָצם,

ִלְׁשמֹר ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם!"

ֵהִקיץ ר' ַאְבָרָהם ֵמֶעְלּפֹונֹו ְוָׁשב ְלַהָּכָרתֹו

ְמַׁשֵּנן ֶאת ֶׁשָרָאה ְוָׁשַמע ֶטֶרם ֵיְצאּו ִמַּדְעּתֹו.

ַּכֲעבֹר ִמְסַּפר ָיִמים, ֵהֵחל ְּבַמָּסעֹו ֲחָזָרה ִלְצַפת

ּוְכֶׁשָעַזב ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ִנְצַּבט.

הּוא ָׁשב ֶאל ִעירֹו ְמֻאָּׁשׁש, ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב

ּוָפַגׁש ֶאת ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ֻּכּלֹו ּפֹוֵרַח ּוְמַלְבֵלב.

ִמָּיד ִהְבִחין ּבֹו ָהֲאִר"י ֶׁשָּזָכה הּוא ְּבִגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה

ְוָאַמר ְלר' ַאְבָרָהם ִּבְמאֹור ָּפִנים ּוִבְרָנָנה:

"ַאְׁשֶרי ֶׁשָּזִכיָת ְלֶרַגע ָנִדיר ֶׁשל ִּגּלּוי ָּפִנים ְוֶהָאָרה

ְּבתֹו ֶהְסֵּתר ַהָּפִנים ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהָּגלּות ַהָּמָרה;

ְוזֹאת ִּבְזכּות ַצַער ַהָּגלּות ֶׁשִהְצַטַעְרָּת ְּבַחֶּיי

;ְוִהְׁשַּתַּתְפָּת ִּביגֹון ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ָּכל ָיֶמי

ּוִמּׁשּום ֶׁשַאָּתה ֵמִעיר ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָּכל ַהְּבִרּיֹות

ַּבֲחצֹות ַלְיָלה ְלִהְתַּפֵּלל ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְהיֹות ...

ֵמַעָּתה ֻמְבַטַחת ְל ֲאִריכּות ָיִמים ְּבאֶֹׁשר ּוְבַנַחת

ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחְּת ָהֲאהּוִבים, ֻּכְּלֶכם ְּבַיַחד!"

ָזָכה ר' ַאְבָרָהם ְּברּוִכים ִלְחיֹות ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת

עֹוד ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים, ָּכ ְמַסְּפִרים ַאְנֵׁשי ֲחַּב"ד!
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תובנות לסיפור החב"די המחורז

"הקינה על השכינה"
מאת: שמחה סיאני

אנו  מדרגה  באיזו  שקובע  ומי  צדיקותו  מידת  מה  יודע  לא  מאיתנו  אחד  אף 
עומדים, הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו! רק הוא יודע בדיוק היכן עומד כל אחד 

ואחד מאיתנו במעֶלה המדרגות. 

ועוד,  יודעי תורה, תלמוד, גמרא, קבלה  גדולים  רבנים  ַאל תטעו לחשוב שרק 
הם הם הזוכים לעמוד ברום המדרגות, טעות בידכם! נקודת הראות של הקב"ה  
שונה מנקודת הראות שלנו. בעוד אנו שבויים למראה בן האדם, לרמת ההשכלה 
שלו, לפרסומו ברבים, למצבו הסוציואקונומי ועוד... בעיני הקב"ה כולנו שווים!     
בין אם האדם פועל ובין אם הוא מנהל, בין אם הוא חסיד פשוט ובין אם הוא רב 
גדול בתורה. מבחינתו, מעשיך יקרבוך אליו ומעשיך ירחקוך ממנו. וכבר שמענו 

סיפורים רבים המוכיחים זאת.

מי נמצא במדרגה גבוהה?

לדוגמה אביא בפניכם סיפור, כדי שתבינו את משמעות דבריי לאשורם:

בעיר אחת במזרח אירופה התגורר רב שהיה ידוע בידענותו, בתפילותיו, בעושרו 
ובטוב לבו. ׂשַבע ימים היה אותו רב והגיעה שעתו ללכת בדרך כל הארץ. לילה 
אחד חלם חלום והנה ראה את המלאכים מיכאל וגבריאל שאמרו לו בזו הלשון: 

"דע לך שהקצב בעיירתך, אמּור לשבת לידך בגן עדן".

אותו  הרי  אזניו.  למשמע  האמין  ולא  משנתו  בבעתה  התעורר  הרב,  התחלחל 
קצב ידוע בקמצנותו, בגסות לשונו, אף פעם לא נתן צדקה לעני ונוסף על כל 
ידו בגן עדן? נבהל  ֵישב על  אלה, מעודו לא פקד את בית הכנסת. אותו קצב 
הרב וחשב בלבו: "נו, נאמר שחלומות שווא ידֵּברו, ובכל זאת, אולי נכון הדבר?...". 
כשעלה עמוד השחר הזדרז ללכת לבית הכנסת, להתפלל ולהתחנן לפני הקב"ה 

שירחם עליו ושלא ייתן לקצב מושב על ידו בגן העדן.

בלילה השני, חלם הרב את אותו חלום: המלאכים מיכאל וגבריאל אמרו לו שוב: 
וַאל  העדן,  בגן  לידך  ויישב  גבוהה  במדרגה  נמצא  בעיירתך  שהקצב  לך  "דע 
"מה?  וחשב בלבו:  ומבוהל מחלומו  כך". שוב התעורר הרב, מזיע  תתמרמר על 
אותו קצב נאלח, ּבּור וַעם הארץ שכל בגדיו מכוסים דם ושאינו בר עדּות, הוא 
ֵישב על יִדי בגן עדן? כזאת לא תהיה!" ושוב רץ לבית הכנסת והתפלל בכוונה 

גדולה לקב"ה, בכה והתחנן לפניו שלא יושיב ליד אותו קצב איום בגן עדן.

בלילה השלישי, שוב חלם הרב את אותו חלום, והפעם גערו בו המלאכים מיכאל 
שנראה  הקצב  לידיעתך,  הקב"ה.  את  בתפילותיך  "הכעסת  לו:  ואמרו  וגבריאל 
בעיניך כאין וכאפס לעומתך, יושב במדרגה גבוהה משלך ועליך להודות על כי 

ניתנה לך הזכות הגדולה לשבת על ידו בגן העדן".
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וגמלה  המלאכים  דברי  לֵשמע  גדולה  ובתמיהה  בבהלה  משנתו  התעורר  הרב 
בלבו ההחלטה, ללכת ולשבת בחנותו של אותו קצב ולגלות מדוע זכה האיש 

הנבער מדעת הזה לעמוד במדרגה אפילו גבוהה משלו?

עם בוקר, אחרי תפילת שחרית, ַׂשם הרב פניו לחנותו של הקצב ואמר לו: "בוקר 
טוב לך אדוני. האם אוכל לשבת פה בחנותך ולחזות במלאכתך?" 

לו:  ואמר  בחנותו  לשבת  הרב  ירצה  מדוע  במוחו  לגלגל  והתחיל  הקצב  נבהל 
"לכבוד רב ייחשב לי שתארח לי לחברה, אך מדוע יבזבז כבודו את זמנו ויישב 
בחנותי? תודה לֵאל איני מרמה במשקל, מתנהג יפה ובהגינות לקונים, גם את 
אשתי אני מכבד רוב הזמן ורק לפעמים מכה את ילַדי ולכן, אין כל סיבה שכבודו 
ֵישב כאן, אלא אם כן הוא רוצה ללמוד את מלאכתי...", אמר הקצב וחייך אל הרב 

במבוכה.

"לא", אמר הרב, "איני רוצה להיות קצב, רק רציתי להכירך מקרוב...ול...", עוד לא 
סיים הרב את המשפט והקצב התפרץ לדבריו ואמר:  "סליחה כבוד הרב שאיני 
כל  מעמל  נח  אני  בשבת  בעתיד.  אלך  לא  שגם  וחושבני  הכנסת  לבית  הולך 
השבוע, כי כל יום אני שב לביתי בשעה כה מאוחרת, עד שאין לי כוח להתפלל, 

אם זו כוונתך 'להכירני מקרוב'".

"רצון אדם כבודו!", אמר הרב, "אין אני שופט אדם בשל לכתו או אי לכתו לבית 
הכנסת, שכן, מעשיך הם שיקרבוך או ירחקוך מהקב"ה. רציתי רק לשאול, אם 

עשית מעשה טוב בחייך החורג ממעשיך מדי יום?"

זוכר שעשיתי משהו מיוחד..., הו, אולי אתה  "אני לא  הרהר הקצב בקול ואמר: 
מתכוון למעשה שעשיתי לפני שנים רבות..., אה, לא ייתכן שזה ה'המעשה הטוב' 

שעליו כוונתך...".

"ספר נא לי", האיץ בו הרב, "ספר לי, אולי מה שנראה בעיניך כמעשה רגיל, הוא 
מעשה טוב הנושא חן וחסד בעיני הקב"ה?".

"נו, טוב", אמר הקצב שלא הפסיק ממלאכתו ועטף עוף שֵלם בעיתון שהזמינה 
גברת כהן וטמן אותו במקרר הגדול שעמד מאחוריו".

"יום אחד לפני שנים רבות", התחיל הקצב לספר, "שמעתי קולות רמים של אנשים 
המתגוררים  סוחרים  שבאו  לי,  ענו  קרה?'  'מה  וכששאלתי:  השוק,  מן  העולים 
ילדה  הביאו  ואף  למכירה  יקרים  ובדים  סחורות  עמם  והביאו  מהעיירה  הרחק 

קטנה, יהודייה, שברצונם למכרה כמשרתת.

נחרדתי לֵשמע הרעיון של מכירת הילדה, הזדרזתי וסגרתי את החנות, התנצלתי 
המכירה,  למקום  כשהגעתי  מהשוק.  שעלו  הקולות  לעבר  ורצתי  הקונים  בפני 
ראיתי עגלה ועליה חמישה גברים, הרבה סחורה וילדה מפוחדת שהייתה קשורה 
בשתי ידיה הקטנות למעקה העגלה. נכמרו רחמיי על הילדה ונזכרתי בבני יחידי, 
שזיכה אותנו בו הקב"ה. אמרתי בלבי, שילדה זו תשמש לו כאחות וגם תעזור 

לאשתי בעבודות הבית לכשתגדל.

חבריו,  מכל  מרכולתו  על  ולהכריז  לצעוק  שִהרבה  החבורה,  לראש  פניתי  מיד 
וביקשתי לקנות ממנו את המשרתת הקטנה. הוא נקב במחיר ואני שילמתי טבין 

ותקילין את הכסף שביקש והלכתי עם הילדה לביתי. 
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אישתי קיבלה אותה בסבר פנים יפות ואמרה לי שאני "צדיק", כי קיימתי את 
הכול  בסך  צדיק,  "איזה  בלבי:  וחשבתי  בראשי  הנהנתי  שבויים.  פדיון  מצוות 
ריחמתי על ילדה קטנה וקניתי לנו משרתת שתעזור לאישתי במשק הבית וגם 

תשמש כאחות לבננו הקטן".

בני  ונבונה.  לב  טובת  יפהפייה,  נערה  להיות  והפכה  כבת  בביתנו  גדלה  הילדה 
התאהב בה והיא התאהבה בו והחלטתי שהיא ראוייה להיות לו לאישה. חיתנתי 
אותם בחתונה רבת משתתפים ותודה לאל, הם חיים בבית הסמוך לביתנו ויש 
לנו מהם רוב נחת. אם זה מעשה טוב, אז עשיתי מעשה טוב", אמר הקצב וסומק 

של מבוכה הציף את פניו.

לי  יש  ביותר  גדולה  "זכות  ואמר:  הנבוך  הקצב  את  וחיבק  מכיסאו  הרב  קם 
להכירך", סיפר לו על חלומו "המשולש" ואמר לו: "מעשה אצילי ומצווה גדולה 
עשית, בני, ַהצלת נפש בישראל היא כַהצלת עולם מלא!  יישר כוחך ואני שמח 

בכל לבי שאזכה לשבת לידך בגן עדן".

אחת  נפש  ללמד שכל המאבד  בעולם  יחידי  נברא אדם  לפיכך 
מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מעלים 

עליו כאילו קיים עולם מלא (מסכת סנהדרין).
הלך הרב לביתו שמח וטוב לב וחשב בלבו: "לא ִּבְכִדי גערו בי המלאכים, מגיע לי! 
אסור היה לי לשפוט אדם על פי מראהו, ידיעותיו בתורה, התנהגותו..., רק הקב"ה 

רשאי לשפוט את מעשיו של אדם לטוב ולרע".

מקץ חודש ימים נפטר הרב בשיבה טובה.

תיקון חצות, מדוע?

ונחזור לסיפורנו:

     - בן צפת  מן השורה, אברהם הלוי-ברוכים,  אנו מוצאים חסיד  זה  אף בסיפור 
דל אמצעים ואביון, אך בעל זכויות רבות!

מה עשה חסיד זה שזיכה אותו הקב"ה והעמידו במדרגה כה גבוהה, עד כי זכה 
לראות את פני השכינה? מספר תכונות היו לו: אמונה עזה, דבקות בנושא הגולה 
וֵהטיב חשֹוב על הפסוק המצוין בספר ישעיהו סו', י': "שמחו את ירושלים  וגילו 
בה כל אוהביה, ִׂשיׂשּו ִאתה מׂשוׂש כל המתאבלים עליה". חסיד זה היה מתפלל 

כל ימיו על צער הגולה וייחל שיזכה בבניינה של ירושלים.

בתלמוד הבבלי מסכת תענית דף ל' עמ' ב' נאמר, שכל המתאבל על ירושלים, 
כל  בשמחתה.  רואה  אינו  ירושלים,  על  מתאבל  ושאינו  בשמחתה,  ורואה  זוכה 
בקהילות  עמנו  בני  שֵישבו  בגולה,  אותו  שהתקינו  חצות",  "תיקון  של  תכליתו 
ישראל בחצות הלילה ושֵיבכו את חורבן בית המקדש ופיזור ישראל בין אומות 

העולם.

זזה ממקומה. למרות  כי התכלית לא  היום?  ל"תיקון חצות"  זקוקים  מדוע אנו 
שאנו בארץ ישראל וירושלים, אנו מייחלים לחידוש והתגלות השכינה בעולם 

עם ביאת המשיח ובניית בית המקדש.
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בית  חורבן  ועל  הגלות  גורל  על  ימיו  כל  מתאבל  היה  הלוי-ברוכים,  אברהם 
הבין  הנביא,  ירמיהו  של  גלגול  היא  שנשמתו  עליו  שאמר  האר"י  אף  המקדש. 
אותו  לפני  נתגלתה  שהשכינה  מיד  והבחין  האיש  של  צדיקותו  את  בחוכמתו 
יהודי צנוע ועני, שמכר את כל רכושו כדי להגיע לכותל המערבי ולזעוק זעקה 

גדולה בפני הקב"ה, כשכוחותיו דלים והוא על סף המוות.  

מי מאיתנו נחון בכוח נפשי כה עז? מי מאיתנו מתפלל בדבקות כזאת ומתייסר 
בני  ירושלים? מי מאיתנו קם עם עלות עמוד השחר, מזרז את  גורלה של  על 
קהילתו לקום לבית הכנסת ולהתאבל על חורבן הבית? לא רבים מאיתנו עושים 

זאת מתוך כוונה, דבקות ואמונה עזה.

זכה לראות פני שכינה וזכה בגאולת ישראל

ואכן, חסיד פשוט וחולה זה, שחייו היו תלויים על בלימה, עשה את כל הדרך 
בהגיעו  לירושלים.  הארוכה  בדרך  נוחה  ולא  מטלטלת  בעגלה  הרחוקה  מצפת 
חש  אלא  כוח,  ולאסוף  הדרך  מן  לנוח  צריך  היה  בה  לאכסנייה  פנה  לא  לעיר, 
לכותל המערבי וזעק את זעקתו בדמעות על צער הגולה. השכינה, חשה בצערו 

הֵּכן של האיש והופיעה בחלומו עטופה בשחורים.

בחלומו ראה אברהם הלוי-ברוכים את השכינה העולה וִמתמרת מאבני הכותל 
עד לרקיעים הצחורים, כולה לבושה שחורים, אבלה ומקוננת על הגלות, על בניה 
הנתונים בה בצרה ובִשבייה. הוא ראה אותה בחלומו קרבה אליו, מוחה דמעותיו 

ומנחמת אותו, שיש גאולה לישראל ושבניה ישובו לגבולם. 

כמה דבקות באמונתו היה צריך החסיד הזה כדי לראות בחלומו פני השכינה 
וכדי שאבלו על ירושלים יזכה לתקומת ישראל? כמה עקשנות הייתה בו להגיע 
לזעזע  כדי  בו,  שפעמו  הנפש  בכוחות  אלא  הגוף  בכוחות  לא  לו,  לא  בכוחות 
את אמות הסיפים ולזכות בגאולת עמו ובהבטחה שנתנה לו השכינה באומרה, 
שיש תקווה לישראל ושישובו בנים לגבולם? כוחות אלה באו לחסיד בשל כוח 

האמונה בקב"ה ובצער שהצטער על מר הגולה. 

קרה כאן מקרה של ָהָׂשָאה –סוגסטייה. כשאתה חושב על דבר מה כל כך הרבה 
כאילו הדבר  בחלומך.  דבר  אותו  ועולה  בלילה מתגלה  היום,  כל שעות  במשך 
 - ומאידך  חיצונית,  הכרה   - מחד  ֵמדיּומים:  בשני  פועל  מאד  אותך  המעסיק 

מדיום המצפון הפנימי שבא מתוך נבכי הלב, המחשבה והרגש.

סוף טוב!

בסופו של אותו חלום, קם החולה על רגליו וזכה בבניינה של ירושלים. הייתה זו 
נחמה עבורו, שבסופו של דבר תדאג השכינה לקבץ את בני עמו, לגאול אותם 

מיסוריהם ולהגן עליהם מעתה ועד עולם!  

גילוי השכינה ואף  נמצא החסיד עומד במדרגה גבוהה, הבחין ברגע נדיר של 
זכה לאריכות ימים וחי בקרב משפחתו בצפת עוד ימים רבים.
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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.

חברי גדול ממני

הרב קוק (הראי"ה) ז"ל ידע להתעלות מעל לכל מחלוקת אישית עם אלה 
שרדפוהו. מסופר עליו על ידי חתנו של הרב דוב קוק, אחיו של הרב.

לפני שהתחתן הוא עלה לירושלים לקבל את ברכת הרב הראשי. כשנכנס 
לביתו הוא בישר לרב על תכניותיו להתחתן וביקש את ברכתו, ברכת כהן וצדיק. 
בשומעו את דבריו עלה חיוך על פניו של הרב ובהבעה אבהית אמר לו: בני, אם 
באת לקבל ברכת כהן הרי ברכתי לפניך, אבל אם ברצונך לקבל ברכת צדיק - 
יוסף  הרב  של  לביתו  החרדים  לשכונת  העתיקה  בעיר  מחסה"  ל"בתי  ולך  קום 

חיים זוננפלד, ראש העדה החרדית והוא יעניק לך ברכה.

על פי מלאכים כבני אדם, בעריכת שמחה רז    
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודשי תמוז-אב
בחודשי הקיץ צריך להעסיק את החניכים וכן זה גם סיום השנה, לכן מובאים 
כאן רעיונות כדי להעסיק את החניכים להכנת מתנות להורים, למורים ולכל מי 

שצריך להגיד לו תודה על שנת לימודים.

1. תליון לתליה על הקיר לקישוט

החומרים ל- 10-8 חניכים:

4 כוסות קמח ועוד מעט לרידוד הבצק   �

1 כוס מלח (המלח משמר וגם גורם לבצק שלא אכיל שלא יהיה בל תשחית)   �

3-4 כוסות מים   �

צבעי אקריליק   �

דבק פלסטיק   �

עלים שנאספו על ידי הילדים   �

מערוך   �

כוס בגודל הרצוי של התליון   �

מסמר עבה   �

חוט צמר או חבל דק   �
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ההכנה:

� מערבבים בקערה את המים, הקמח והמלח. הבצק מוכן כאשר אינו נדבק 
לידיים.

מרדדים את הבצק לעובי של 2-3 ס"מ ובעזרת כוס קורצים עיגולים.   �

ומחוררים חור רחב בעזרת המסמר  מדביקים את העלים באמצע התליון   �
(כשהבצק מתייבש הוא מצטמק)

� מייבשים 3-4 ימים וצובעים את העלה בצבעי עלים, כמו צהוב, כתום, ירוק, 
חום.

� משחילים חוט כדי לתלות על הקיר.

2. שרשרת מחרוזת

החומרים:

יש להכין בצק כנ"ל.   �

מרדדים את הבצק בעובי 1-2 ס"מ.   �

קורצים עיגולים בקוטר של 2-3 ס"מ (לפי הגודל והעובי הרצוי), לכל חניך    �
3-4 עיגולים.

- אפשרי של  מחוררים חור בחלק העליון של העיגול ומטביעים חותמות    �
עלים, מפתחות, צורות גיאומטריות, פרחים, לבבות וכו' - כיד הדמיון הטובה.

צריך להטביע חזק פנימה כי אחרי הייבוש הבצק מתנפח.   �

מחוררים חור בעזרת המסמר לרוחב העיגול בשליש העליון.   �

 - ההטבעה  לצורות  בגודל  המתאימים  עיגולים  מגוללים  שנותר  מהבצק    �
לכל ילד 5-7 כדורים.

מחוררים חור באמצע בעזרת המסמר ומייבשים 3-4 ימים בחדר.   �

משחילים על חוט לפני הצביעה ואחרי הייבוש.   �

צובעים את מה שהטבענו וגם את החרוזים.   �

צובעים אחרי הייבוש ואחרי ההשחלה ותולים את השרשרת לייבוש נוסף    �
אחרי הצביעה.
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לגיוון: לחניכים בוגרים יותר

אפשר להוציא את החותם לאחר ההטבעה ובעזרת סכין חד פעמית להוציא את 
הפנים כך שיתקבל חלל. כל השאר כמו בפעולה הקודמת.

לייבוש יש לאפות בתנור בטמפרטורה של 2500 למשך שעה, להשחיל ולצבוע.

לגיוון נוסף:

� יש להכין את הבצק כנ"ל.

� מרדדים את הבצק בעובי 1-2 ס"מ ובעזרת תבניות קורצים מעין עוגיות.

� מחוררים חורים לרוחב ואופים בטמפרטורה של 2500 כשעה ואח"כ צובעים.

� כשמקבלים את הצורה המבוקשת מחוררים את החור להשחלה לרוחב.
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3. קערה להגשת פירות

בחודשי הקיץ אוכלים הרבה פירות, סיבה טובה להכין קערה להגשת פירות.

החומרים:

הרבה עלים בגוונים שונים ללא גבעולים שנאספו על ידי החניכים בחודשי    �
הקיץ.

דבק פלסטיק, בלון, סיכה, מספריים, 2 גרבונים.   �

ההכנה:

מנפחים את הבלון בגודל הקערה הרצויה וסוגרים היטב.   �

מניחים את הבלון על משטח עבודה ועליו מניחים את 2 האבנים שיחזיקו    �
את הבלון שלא יזוז.

מדביקים את העלים על הבלון - 2-3 שכבות. אם יש מספיק עלים אפילו    �
יותר שכבות, כך שחצי מהבלון מכוסה היטב עד לגובה הרצוי.

שמים הרבה דבק ובסוף מורחים שכבה עבה של דבק פלסטי - זה גם מחזק    �
וביבוש נותן ברק.

מייבשים 48 שעות.   �

וגם  וגוזרים את מה שנשאר מהבלון  הבלון  בעזרת הסיכה מפוצצים את    �
גוזרים מסגרת משוננת מסביב לקערה.
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4. נעליים לתשעה באב בצורת שפן

החומרים:

זוג גרביים ישנות עבות.   �

סוודר ישן.   �

ארגז קרטון.   �

עפרון, מספריים.   �

פיסת בד לבן עבה או בד לבד.   �

פיסת בד ורוד.   �

דבק פלסטי.   �

לבוגרים חוט ומחט.   �

ההכנה:

את  ולגזור  הסוודר  את  לפרוס    �
השרוולים.

הצד  את  מדביקים  או  תופרים    �
שגזרנו.

חצי  צורת  הלבן  מהבד  גוזרים    �
אליפסה - 2 באותו הגודל.

מדביקים בחלק שתפרנו או הדבקנו    �
כך שהשרוול הפוך החלק הצמוד יהיה למעלה.

קטן  יותר  אליפסה  חצי  הוורוד  מהבד  גוזרים    �
מהלבן - 2 באותו הגודל.

מדביקים את הבד הוורוד על הבד הלבן ומדביקים    �
או תופרים את שניהם יחד לשרוול או לגרב.

מיועדת  לו  הרגל  את  מעמידים    �
את  ומסמנים  הקרטון  על  הנעל 

מבנה כף הרגל.

לתוך  ומכניסים  שניים  גוזרים    �
לכם  והרי  השרוולים  או  הגרב 

נעלי תשעה באב.
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5. בקבוק זוהר בחושך

יש פעילויות רבות בחוץ כי בפנים כל כך חם ועל כן אפשר להכין בקבוק זוהר 
לפעילות בחוץ - בחושך - קל ופשוט.

החומרים:

בקבוק פלסטי + מכסה.   �

ג'ל לשיער - כמות לפי גודל הבקבוק.   �

דבק פלסטי.   �

דבק נצנצים או נצנצים רגילים.   �

צבע זוהר בחושך (לרכישה בחנויות יצירה).   �

כוכבים קטנים זוהרים (לרכישה בחנויות יצירה).   �

ההכנה:

מכניסים לתוך בקבוק הפלסטיק מעט נצנצים ומעט צבע זוהר בחושך.   �

ממלאים את הבקבוק בג'ל שיער - כמעט עד הסוף.   �

מכניסים את הכוכבים לבקבוק (הג'ל מונע מהכוכבים ליפול למטה), גורם    �
להם לרחף.

למכסה  ונותנים  הבקבוק  את  היטב  וסוגרים  פלסטי  דבק  במכסה  שמים    �
להתייבש - והרי לכם צעצוע למשחק בחושך.

אפשר ללכת עם זה לַאש לילה, לקומזיץ.   �

אפשר לתת לאח הקטן לשחק בחושך.   �

ג'לג'ל
לשיערלשיער
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6. מניפה לקיץ

החומרים:

4 דפי פוליו לבן או צבעוני, לחלופין דפי ג'ורנלים (בגודל זה כולים צריכים    �
להיות בגודל זהה).

חתיכת קרטון ברוחב 3-4 ס"מ ובאורך 40 ס"מ.   �

דבק פלסטי.   �

צבעי פולכרום.   �

חוטים + סרטים ברוחב 1 - ½ ס"מ ובאורך 20-30 ס"מ.   �

מחורר.   �

ההכנה:

לצייר על הדפים בשני הצדדים. לבוגרים אפשר להראות מניפות שיקבלו    �
השראה.

את הצעירים אפשר להדריך עם הרבה צבע, בסיום לקפל בצורת אקורדיון    �
ברוחב של 1-1.5 ס"מ ולקפל בדיוק באמצע לשניים. כך לעשות עם כל 4 

הדפים.

ומקשטים  לשני  אחד  פלסטי  בדבק  הדפים  ארבעת  כל  את  מחברים    �
בצבעים או בנייר דבק צבעוני. את רצועת הקרטון יש לחורר לקראת הסוף 

ולהשחיל את החוטים והסרטים.

מדביקים את הקצה של החלק הרבעי לרצועת הקרטון משני הצדדים.   �

מייבשים והרי לכם מניפה   �

4-3

40

ון
ט

קר
ת 

ע
צו

ר
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במידה ועושים זאת מנייר ג'ורנלים צריך לדאוג שכל 4 הניירות יהיו באותו    �
הגודל ולא צריך לצייר עליהם.

לבוגרים - אפשר לתת 2 רצועות של קרטון זהות ולהדביק כל צד לרצועה    �
אחת ואפשר לסגור את המניפה.

7. מעמד לכלי הגשה

בקיץ יושבים בגינה, במרפסת וכו' - מחפשים אחר מעמד להגיש כיבוד.

בכל בית יש כוס שנשארה מחלק בסט (העיקר שיהיה בסיס רחב).

צלחת שנשארה מחלק בסט - פשוט מדביקים אחד לשני עם דבק חם או דבק 
מגע והרי לכם כלי להגשה.
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8. קליפות פרי הדר נגד מזיקים

בקיץ  פירות ההדר מציפים אותנו, הקליפות יעילות ולא כדאי לזרוק אותן - לא 
רק בשל זיהום הסביבה אלא יעילות לשימוש חוזר.

קליפות פירות ההדר עוזרות להרחיק מעופפים.

כדי להרחיק מעופפים ונמלים, אפשר לגרד את הקליפות במגרדת ולפזר במקום 
בו נמצאים המעופפים. כדאי להשתמש בעיקר בקליפות לימון ותפוז.

אפשרות נוספת: להכניס את הקליפות לבלנדר ולהוסיף כוס מים כדי שיהיה 
סמיך כמו לבן, להוסיף ½ כוס מלח ולערבב לתערובת חלקה.

לצקת את הנוזל במקומות שנמצאות הנמלים, בכניסה לבית.

לנטרול הריחות מהמקרר מכניסים לכוס חד פעמית.

אפשרות נוספת: מנטרל עובש וריחות - ליצוק לתוך שקית בד (אפשר שקית בד 
בעלת שרוכים שנסגרים).

לתלות לייבוש - לתלות בארון הבגדים - מרחיק עובש וריחות רעים.

והרי הרווחנו גם מגרשי חרקים וגם איכות הסביבה.
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בחודשי הקיץ אנחנו רוצים לאכול אוכל קל ובריא, שילדים יכולים להכין ללא 
בישול והתעסקות באש.

הסלטים הללו טובים גם לאכילה לפני הצום, שיכינו הילדים למבוגרים ולעצמם.

9. ארוחה קלה ובריאה ללא בישול

החומרים ל- 6-5 מנות:

קופסת טונה משימורים.   �

אבוקדו.   �

2 כפות חרדל.   �

4 גבעולי סלרי חתוכים לקוביות.   �

2 עלי חסה קצוצים.   �

מספר עלי פטרוזיליה קצוצה (לפי הטעם)   �

מעט בצל קצוץ (לפי הטעם).   �

אפשר להוסיף לימון ומלח לפי הטעם.   �

לערבב הכל יחד לסלט ולמלא:   �

את קליפת האבוקדו.   -

ולמלאו  תוכנו  את  לרוקן  שאפשר  מלפפון  חצי    -
במילוי הנ"ל.

אפשר   - ולמלאן  עגבניות  של  תוכנן  את  לרוקן    -
להוסיף את התוכן לסלט.

בארוחה  שנאכלו  תפוזים  קליפות  חצאי  יש  אם   -
עלי  עם  הצלחת  את  ולקשט  אותן  למלא  אחרת 

חסה ולהגיש.

פלפל, גמבה - לחתוך את הראש והגרעינים ולמלא    -
אותם.

ו 

ר 

ה 
י
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10. סלט פסטה גזר

החומרים:

6-8 גזרים בינוניים קלופים וחתוכים בצורת איטריות.   �

להוסיף לגזר:

1-2 כף ממרח תמרים   �

1-2 כף חומץ   �

1-2 כף חרדל   �

½ כוס מים   �

כוס נענה קצוצה   �

כוס פטרוזיליה קצוצה או כוזברה (לפי הטעם).   �

1 בצל בינוני קצוץ   �

½ כוס שקדים קצוצים.   �

½ עוס אגוזים קצוצים   �

לערבב הכול עם ½ כוס מים לתערובת אחידה.   �

2 עלי חסה קצוצים.   �
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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.

 

ימי בין המצרים

�  תוכניות DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

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

ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

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

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

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

ישראל, המצור על העיר, דרך כיבושה וחורבנה.

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

ונחמה.

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

ועל החורבן ושירי מקהלה.

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

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

 

חומר עזר
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הכותל שבלב – (על יסודי) – סיפורים, אישים, זכרונות וחוויות סביב הכותל    �
המערבי (בזמן המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ"ח ולאחר מכן).

רחל אמנו - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה (מסידרת  "קשת    �
וענן").

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

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

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

שבהם התחולל המרד – בגליל, בגולן ובירושלים.

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

יהודיות עתיקות. חוקרים מסבירים את הרקע ההיסטורי לאירועים.

תכלת, קטורת וכלי המקדש - מכון פוע"ה.  �

מאחורי הכותל - הדגמת עבודת בית המקדש.  �

ירושלים אור ואבן - אדריכלות ואמנות בירושלים.  �

�  ניתן למצוא חומר בנושא ימי בין המצרים באתר האגף:

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

הפתרונות של 
פרשת חוקת

הפתרונות של 
פרשת בלק

הפתרונות של 
פרשת פינחס

הפתרונות של 
פרשת מטות

שחס  (1
ים-סוף  (2

תורה  (3
פרה  (4

חשבון  (5

ברכות  (1
פינחס  (2
ישכון  (3

ויחבש  (4

מלחמה  (1
חמה  (2
בנות  (3
ברית  (4

ויסמך  (5
תקריבון    (6

מלקוח  (1
ויום  (2

מכס  (3
חות  (4

החייתם          (5

מומחהמחבבותבפיו      שיתפח

פתרונות פרשות אב-תשע"ו

הפתרונות של 
פרשת מסעי

הפתרונות של 
פרשת דברים

הפתרונות של 
פרשת ואתחנן

הפתרונות של 
פרשת עקב

הכהן  (1
גואל  (2
לויים  (3

וגרשתם  (4
תמרים  (5

כל  (1
ברזל  (2
ואל  (3
דיין  (4

נופלים         (5

משורת  (1
נשל  (2

ירושלים  (3
חדוד  (4

כור         (5

לבדו  (1
דבר  (2

בכורות  (3
רחמיו  (4

לדברמניחךכבודן       הגלות

חופשת קיץ

בטוחה, שמחה ובריאה!


