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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.

החודש בטבע
בעונה זו כבר הולכים ומתרבים ימי השמש, לפיכך מעדיפים בעלי חיים רבים 

לשכון מתחת לאבנים, שם הם מוגנים מהשמש ומצויים בלחות יחסית.

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
כט בשבט (ער"ח אדר) - פרשת משפטים - שבת שקלים - הפרשה הראשונה  

מבין ארבע הפרשיות
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 
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מחצית השקל ישנה הודאה 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) – תשע 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.

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 
מונעים  בארה"ב  הלאומי  הביטחון  במערך  מסוימים  שגורמים  פולארד 

במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

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

     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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פולארד  יהונתן  (תשע"ו)  כסלו  בחודש 
שוחרר מהכלא ועכשיו הוא במאסר בית 
לתקופה של 5 שנים עם פיקוח קפדני 
בתנועותיו  הוגבל  הוא  הליכותיו.  על 
שדורשים  חשמליים  אזיקונים  ידי  על 
אותו  מכריחים  מכך  וכתוצאה  טעינה 
מלהתפלל  נמנע  הוא  שבת.  לחלל 
במניין ומוכרח להסתובב בתחום שטח 

מצומצם.

www. באתר  ראה  נוספים  לפרטים 
.freepollard.net

ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.

יום זה שעשה הקב"ה חסד של אמת עם משה נתקבל ברוב עדות ישראל 
כיום "החברה קדישא",  גומלי החסד של האמת. ב-ז באדר הם נוהגים 
להתענות ולצאת לבתי העלמין לבקש מחילה מן המתים ובערב להתכנס 

לסעודת מצווה.

מקום  אשר  ישראל  לחללי  זיכרון  כיום  הרבנות  ידי  על  נקבע  זה  יום 
קבורתם לא נודע.

יא באדר - תענית אסתר (מוקדם).

צמים מן הבוקר עד לאחר קריאת מגילת אסתר בלילה, כי בימי מרדכי 
והיו  ולעמוד על נפשם  יג באדר להילחם  ואסתר נקהלו היהודים ביום 
יש  וכן  הגזירה  את  לבטל  יעזרם  שהאלוהים  רחמים  לבקש  צריכים 
אסמכתא במקורות, שבני ישראל צמו בעת מלחמתם בעמלק במדבר, 

בהנהגת משה רבנו.

יא באדר תר"פ (1920) – יום תל-חי.

(לזכרם  תל-חי  ממגיני  שבעה  עם  יחד  טרומפלדור  יוסף  המפקד  נפל 
הוקמה קריית שמונה).

אחת עשרה שנה קודם לכן, שב יוסף טרומפלדור ממלחמת רוסיה-יפן 
עטור אותות הצטיינות על גבורתו. בקרב זה, פגז ריסק את ידו השמאלית, 
יותר ממה שעושים  "גיבור חידה", ביד אחת עשה  אך טרומפלדור היה 
אחרים בשתי ידיהם. בידו האחת החזיק, תוך כדי רכיבה ברסן הסוס וירה 
מרובהו. יישובי הגליל: תל-חי, כפר גלעדי ומטולה היו מבודדים וקטנים. 
לעומתם, רבים היו הפורעים הערבים מסביב. טרומפלדור נשלח לארגן 
את  לבדוק  עלה טרומפלדור  תר"פ,  באדר  ב-יא  והביצורים.  ההגנה  את 
סדרי ההגנה, ובדרך שמע יריות. אלו היו ערבים שצרו על תל-חי. כשהגיע 

ד
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פולארד לאחר שיחרורו מהכלא
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טרומפלדור לתל-חי, התייצב לפניו 
שנכנס  השכן,  הערבי  הכפר  ראש 
לחפש  בדרישה  בערמה,  חי  לתל 
ניגש  שעה  באותה  צרפתים.  אחר 
ואותת  השער,  אל  הערבים  אחד 
לבדווים שבסביבה להתקיף. כאשר 
לסוגרו,  רץ טרומפלדור אל השער 
והוא  יריות  הבדווים  עליו  המטירו 

נפל מתבוסס בדמו.

ואת  אחר  לחבר  עבר  הפיקוד 
טרומפלדור נשאו לתוך הבית. לפני 
רגעיו  אלה  כי  ביודעו  הרופא,  בוא 
לכולם  "אמרו  ביקש:  האחרונים, 
לרגע  עד  המשמר,  על  שיעמדו 

האחרון למען כבוד העם".

הרופא מכפר גלעדי ניסה לעודדו, 
"אין דבר, טוב למות  אך הוא אמר: 

בעד ארצינו"!

מגיני תל-חי ראו כי האויב עצום מהם, אך הם לא עזבו את המקום, כי 
הוא חלק מהמולדת. הם הגנו לבדם על היישוב, על חייהם, על מחרשה 

שנעצו באדמה, על פרה ברפת ועל נטעים רבים בשדה.

עניין חלוקת  נדון שוב באו"ם  בזכות עמידת הגבורה של מגיני תל-חי, 
וחבריו  טרומפלדור  נלחמו  עליהן  שהנקודות  והוחלט  בצפון,  הגבולות 

ייכללו בתחומי ארץ-ישראל.

יב באדר (על פי המסורת) – יום חנוכת מקדש הורדוס - שעליו אמרו חז"ל - מי 
שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו.

מקדש הורדוס הוא כינוי לבית המקדש השני שהורדוס מלך יהודה בנה   
הראשונה  במאה  הבית  הר  שטח  הרחבת  תוך  והדר,  פאר  ברוב  מחדש 
לפני הספירה. על מקדש זה אמרו חז"ל "מי שלא ראה בניין הורדוס לא 

ראה בניין נאה מימיו (בבלי בבא בתרא ד ע"א).

למרות שמדובר למעשה במקדש חדש לגמרי הוא לא כונה בית המקדש   
השלישי כי עבודת הקורבנות המשיכה ברצף גם במהלך בנייתו.

הסיבות להקמת המקדש מחדש היו שונות:  

רצונו של הורדוס להנציח את זכרו במבני פאר.   ⋅
רצונו לשפר את הקשר שלו עם נתיניו היהודים.   ⋅

מובא במסכת בבא בתרא טעם נוסף - לאחר שהורדוס רצח את חכמי   
אחד   - בוטא  בן  בבא  את  שאל  הוא  למעמדו,  שחשש  בגלל  ישראל 

פסל הארי השואג בתל חי
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בן  בבא   - רציחת החכמים  על  לכפר  יוכל  הוא  דרך  באיזו   - מהחכמים 
בוטא המליץ לו שכיוון שכיבה את "אורו של עולם", עליו ללכת ולעסוק 

בהחזרתו של "אורו של עולם" - בניית בית המקדש. 

יג באדר תש"ו (1946) – יום שיחרורה של ביריה – יישוב בגליל העליון צפונית 
לצפת.

הפועל  של  קיבוץ  התיישב  ובו  הקיימת  הקרן  ידי  על  הוקם  היישוב 
(1945). מחמת הסכנה שארבה מסביב, חיו  המזרחי ב-כג בטבת תש"ה 
המתיישבים בבניין מבוצר ושמור על-ידם. הם עסקו בעיקר בנטיעת יער 
וכבש אותה  בשטחים הסלעיים שבסביבה. צבא בריטי עלה על ביריה 
כל  בסביבה.  הערבי  הליגיון  מחנה  את  התקיפו  התושבים  כי  בתואנה 
אנשי היישוב נאסרו בכלא עכו. המעשה הרגיז את יהודי הארץ והגולה. 
ניסו המוני צעירים  כעבור עשרה ימים באישון לילה ותחת גשמי זעף, 
להקים את היישוב מחדש, אולם הבריטים שבו והרסו את המחנה. בפעם 
ולבסוף  צפת,  ותושבי  הגליל  אנשי  בעזרת  ג  ביריה  הוקמה  השלישית 
להישאר  מתיישבים  של  קטנה  לקבוצה  להרשות  הבריטים  הסכימו 
במקום. לזכר ניצחוון זה ניטע "יער הנועזים" בהר ביריה, עדות נאמנה 
לכוח הבונה והיוצר של היהודי במולדתו, גלעד לזכר הגבורה של מעפילי 

ביריה ומגיניה הנועזים.

יג באדר תשע"ז – פרשת תצווה - שבת זכור – השנייה מבין ארבע הפרשיות.

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע 
ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת: "זכור את אשר עשה לך עמלק" 
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.

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 
אומה  רגלה,  תחת  מוצקה  מולדת  חסרת  נודדת  אומה  ובה  מרה,  גלות 

משועבדת, נושאת עול זרים ומשרתת מעצמות נוכריות.

ימי הפורים נקבעו לפי האירועים שאירעו ליהודים בפרס, וכך נהגו בכל   
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.
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כב באדר תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

"פירסט"  שבבית שמש למובלעת  במסגרת טיול שנתי של בית ספר    
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"ז - פרשת כי-תישא - 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.

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

שיכול להבין ולהשכיל טעמה וחוכמתה הנשגבה של מצווה זו.

- הפרשה הרביעית  - פרשת החודש  ויקהל-פקודי  - פרשת   כז באדר תשע"ז 
מבין ארבע הפרשיות.

לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים את פרשת 
מוזכר  בה  י:ב),  (שמות  בא  בפרשת  למפטיר  קוראים  ובשני  השבוע 
שחודש ניסן הוא ראש וראשון לחודשי השנה. מתוארת בפרשה הכנת 

קורבן הפסח ומשמעותו לדורות.
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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).

החודש בטבע

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

כשר לצאת בו בדרך, לא חמה קשה ולא צינה קשה..." (במדבר רבה ג, ה).

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

סמדר נתנו ריח..." (שיר השירים ב: יא-יג).

מזל החודש: טלה

כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.
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יב בניסן תשע"ז - 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 קורבן הפסח, על אף התנגדות המצרים שיקריבו ישראל 
הזאת  השבת  צויינה  בשבת  היה  שזה  ומכיון  שלהם  זרה  העבודה  את 
בהלכות  לדרוש  הכנסת  בית  רב  נוהג  זו  בשבת  הנס.  להזכרת  לדורות 

פסח.

טו-כא בניסן - חג הפסח

של  בהיסטוריה  המרכזי  המאורע  את  מציין 
בדרך  לחירות  מעבדות  היציאה   - ישראל  עם 

לקבלת עול מלכות שמים במעמד הר סיני.

שציינו  כפי  הפסח,  חג  של  המרכזית  המטרה 
יציאת  האירוע של  היא שמירת  ישראל,  חכמי 
מצרים בזיכרון העם, והעברתו לדורות הבאים. 
"והגדת  בפסוק  בתורה  כתובה  הזאת  המצווה 

לבנך" (שמות יג:ח).

כב בניסן תשע"ז – חגיגות המימונה. 

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

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.
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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.

כח בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה). 

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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חומר עיוני למדריכה

1. חג הפסח בגשמיות וברוחניות
ד"ר אברהם גוטליב

חג הפסח, המצות,  רב-תוכני משולב:  חג  הוא  ומיוחד,  יחיד  חג  הוא  חג הפסח 
יציאה  הוא,  התכנים  בין  המשלב  המהותי  היסוד  והגאולה.  האביב  החירות, 
משיעבוד מצרים הגופני והנפשי לגאולה בחודש האביב הפורח והמלבלב - הוא 

חודש ניסן.

עם  והלוהט  החם  לקיץ  והגשום  הקר  מהחורף  מעבר  תקופת  היא  התקופה 
יותר. שהרי,  חג  יציאת מצרים באופן קל  הפסקת הגשמים, מה שאיפשר את 
הפסח הוא חג עונתי ולכן התורה ציותה "לשמור את חודש האביב" (שמות כג, 
או שלוש שנים, מעברים בהוראת  כך, שכל שתיים  יג).  טז,  יח; דברים  לד,  טו; 
חז"ל מקדמא דנא,  את השנה כדי שחג הפסח יחול בזמנו באביב בחודש ניסן. 
זאת משום,  הפער המצטבר  של 11 ימים בלוח העיברי המורכב משני הלוחות 
שונים, השימשי בן 365 ימים והירחי בן 354 ימים. העיבור של חז"ל, מסכרן את 
הפער ודואג שחג הפסח יחול בתקופתו, זמנו האותנטי-המקורי ביציאת מצרים, 

בחודש ניסן, בעונת האביב.

בתפילה בקידוש המועדים מוגדר חג הפסח: "חג המצות הזה זמן חירותנו". זה 
זמן החירות – החופש מן השיעבוד שלנו של עם ישראל, כלל ישראל המאוחד.  
ביטוי  לידי  ובאה  ובנפש  בגוף  ביציאה משיעבוד מצרים  היא הגאולה  החירות 
באפיית מצות.  מדובר, באפיית בצק מהירה, זריזה וחפוזה ללא המתנה להחמצתו. 
התוצאה, מצה דקה וטעימה ללא תוספת מלח,  שהיא מעין 'לחם בהכנה מהירה' 

שאפשר לשבוע וגם להנות ממנו  כמקור לפחמימות, בתוספת מזונות נילווים.

פסח, הוא כינוי לקורבן פסח ולפסיחה – דילוג ה' על בתיהם של בני ישראל בזמן 
מכת בכורות בליל היציאה ממצרים, משיעבוד לגאולה בדרך לגאולה השלמה.  
יצאנו  זו של שילהי החורף  גם סוג של מעבר,  בתקופה  הדילוג הוא למעשה 

מעבדות לחירות הגוף והנפש.

ומי בעצם יצא ממצרים?  כולנו, שהרי אנחנו צאצאי אבותינו שיצאו ממצרים. 
לכן אנו אומרים בליל הסדר בנגינה ובשירה בליל הסדר את דברי רבן גמליאל 

במשנה פסחים (י,ה):
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ֱאַמר: ֶנּ ְצַרִים, ֶשׁ ִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ ְבּ

ְצָרִים (שמות יג, ח). ֵצאִתי ִמִמּ ה ה' ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ְוִהַגּ

ובמיוחד בליל הסדר, לראות  זכות תמידית  יש חובה שהיא  לכל אחד מאיתנו 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שהרי, בזכות אבותינו שזכו לצאת ממצרים, 
אנחנו חיים וקיימים! בראייה עצמית זאת, יש שני יסודות משולבים, הכרת הטוב 
לקב"ה שהוציאנו ממצרים וחינוך הדורות הבאים בהבנה ראוייה של הנס הגדול 

שביציאת מצרים.

אולם קודם כל נשאל, כיצד האדם החומרי והגשמי בימינו אנו, מסוגל לראות 
אבל,  אמונה,  של  עניין  זה  שהכל  כמובן  ממצרים?  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את 

אמונה המשולבת עם השכל הישר. 

ולערכים,  החינוך  יסוד  של  איתן  כבסיס  ואמינות  אמון  של  עניין  היא  אמונה 
באהבה ובאמונה.

מצוות 'ְוִהַגְּדָתּ ְלִבְנ 'תכליתה לימוד מעשי בהמחשה והמחזה של יציאת מצרים 
באופן אישי, תוך הדגשה ש: "ַבֲּעבּור ֶזה ָעָשׂה ה' ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמְּצָרִים!". כך אנחנו 
יצאנו  אישי,  באופן  וגם  כללי  באופן  יחד  שכולנו  לדורות  בהוראה  מיישמים 

ממצרים.

הרמב"ם נוקט בגירסה שונה ומדהימה (ספר זמנים, הלכות חמץ ומצה ז, ו):

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיעבוד 
מצרים שנאמר:

           ואותנו  הוציא משם וגו'. ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר 
כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית.

הרמב"ם כרב ומדען שהוא המגדלור הרוחני שלנו עם ישראל לדורי דורות, משנה 
– פסיכיאטר,  ובמיוחד כרופא הנפש  ולא בכדי הדבר. כרופא הגוף  את הנוסח 
רואה הרמב"ם את הדברים באופן נרחב ובהשלכה לניבכי נפש האדם. בכל דור 
עצמו  את  להראות  אדם  כל  חייב  ההגדה,  בדברי  הבנים  חינוך  במסגרת  ודור, 
וזהו,  שייך  עצמו  את  יראה  אדם  שכל  בכך  די  לא  ממצרים.  יצא  הוא  כאילו 
אלא זהו שלב מתקדם, שבו חייב האדם גם להראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים. שהרי, מי שמראה את עצמו לאחרים כדוגמא אישית של מודל לחיקוי, 
חייב באופן טבעי גם לראות עצמו כך. כי אם הוא לא יראה את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים, הוא לא יוכל להמחיש ולהמחיז  זאת מתוך ישרת הלב גם לאחרים. 
יראה  שהרי אם הוא רואה רק את עצמו כאילו יצא ממצרים, לא בהכרח הוא 
זאת לאחרים. לכן אפשר אם כן לפרש באופן רציונלי-מעשי את דברי הרמב"ם, 
מבחינה חינוכית, דידקטית-פדגוגית: שבכל דור ודור חייב כל אדם לראות עצמו 
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בעיני עצמו וגם להראות עצמו לאחרים בהרגשה, כאילו הוא עצמו יצא עכשיו 
משיעבוד מצרים. כאשר, כולם יושבים מסובים ביחד מתוך אחדות עם ישראל.

וגאולה.  חירות  אביב,  מצות,  של  משולב  חג  הוא  הפסח,  שחג  למדים,  נמצאנו 
כחג  חג הפסח  ליישם את  עורך הסדר,  ו/או  זוכה אבי המשפחה  בליל הסדר, 

החינוך במסגרת:

ְצָרִים, ֵצאִתי ִמִמּ ה ה' ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ְוִהַגּ

כאשר האמירה היא ל-בן וגם לאחרים. זאת מתוך שכל אדם רואה ומראה עצמו 
וגם הרוחנית- מן המיצרים, הצרות  זה הרגע ממצרים הפיזית  יצא  כאילו הוא 
כיציאה  מצרים,  יציאת  את  מסמל  כן,  אם  הפסח  חג  המעיק.  הנפשי  והמצור 

פיזית ורוחנית משיעבוד לגאולה, בדרך לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.

2. מי חופשי באמת?
שהאחד  החברתי,  במעמדם  ההבדל  רק  איננו  החורין  ובן  העבד  בין  ההבדל 
משועבד למישהו אחר והשני איננו משועבד. אנו יכולים למצוא עבד שברוחו 

הוא בן חורין, ולהפך - בן חורין שרוחו היא רוח של עבד.

אל  ולהגיע  להתעלות  העם)  (ושל  האדם  של  יכולתו  היא  האמיתית  החירות 
הגרעין הרוחני והמוסרי שטמון בתוך עצמו.

מתוך  פועל  אינו  כזה  אדם  עבד.  של  רוח  שרוחו  במי  מצויה  אינה  זו  מעלה 
תחושותיו הפנימיות העצמיות, אלא על פי מה שנחשב לדבר יפה וטוב בעיני 
או  תכונות  ידי  על  נשלט  כזה  אדם  עליו.  השפעה  להם  שיש  אחרים  אנשים 

מעשים של אדם אחר ואינו שולט בחייו.

על פי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הקדמה להגדה של פסח

� כיצד יכול אדם להיות בן חורין ועבד בו-זמנית?

� תנו דוגמה לעבד שהוא בן חורין ודוגמה לבן חורין שהוא עבד.

��
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א. 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.

הרמב"ם אומר שהשמחה הגדולה ביותר היא במצוות מתנות לאביונים - והיא 
חשובה יותר מהסעודה עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך:  

 

דינים
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"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
כל בכור חייב לצום בערב פסח (יד ניסן). לזכר הינצלם של בכורי בני-ישראל 
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 (והגדת לבנך). 

אכילת מצה - כדי לזכור שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ בשעת  ב. 
יציאת מצרים שמראה את מהירות הגאולה ממצרים.

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.

 

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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מדיני ספירת העומר

העומר.  ספירת  לספור  מתחילים  ערבית  בתפילת  ראשון  יו"ט  במוצאי  א. 
אנו  העומר  של  הימים  ספירת  ידי  שבועות.על  ערב  עד  נמשכת  הספירה 

מראים את תשוקתנו לקבלת התורה בחג השבועות.

"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.

יכול  אינו  הבא  הלילה  עד  נזכר  ולא  מהלילות  באחד  לספור  שכח  אם  ה. 
נזכר מבעוד  בלי ברכה. אבל אם  יספור  להמשיך לברך על הספירה, אלא 
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? אם עדיין לא ספר יענה לו אתמול היה כך וכך ימים לספירה.
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לוח המודעות מס‘ 66 - אדר-ניסן  

 

במאוזן - מימין לשמאל:

1) מלך מצרים. 4) מעונות השנה. 

8) ארס. 9) ענן בלי סוף. 11) כינוי 

רבי  של  בדורו  התנאים  לאחד 

לתרבות  שיצא  לאחר  עקיבא 

 (13 מצרים.  ממכות   (12 רעה. 

שלי.  הפה   (15 הסדר.  סוף 

פתיחה"  "הכרזדת  מעין   (16

הסדר.  ליל  בראשית  הנאמרת 

ביקש  גדעון   (19 הדר.  יופי,   (18

חרב  אפילו   (21 כאות.  שיירד, 

כזו מונחת על צווארו של אדם, 

מהרחמים.  להתייאש  לו  אסור 

הארץ.  יליד   (24 הפוך.  בגד   (22

פסח.  של  שני  ביום  הביאו   (27

 (30 ישראל.  משבטי  אחד   (29

בו.  נגילה...   (32 אור.  בלי  לי  אור 

38) ענן. 40) קריאת הילד בתנ"ך. 

עשו  כמו  ליצחק,  ישמעאל   (41

 (44 בפסח.  אוכלים   (42 ליעקב. 

מין   (45 למעט.  הבאה  מילה 

 (46 לרפואה.  המשמש  בושם 

ראש   (47 עולמו.  לבית  נלקח 

החודשים העבריים.

במאונך - מלמעלה למטה:

1) מטע עצי פרי הדר. 2) אחרי ברק. 3) מעמסה בכתיב חסר. 5. הפרשה שמספרת על פסח מצרים. 6) בלי 

נעליים. 7) חומר כביסה (חסר). 9) לא נימול. 10) תמיד, לעולמי-עד. 13) לשון בקשה. 14) הוא ברבים. 16) 

מידת   (20 כהה.  של  הפכו   (18 העצים".  "משפט  ממשתתפי  קוצני,  עץ   (17 ב"הבדלה".  הראשונה  המילה 

נוזלים קדומה. 21) בל יראה ובל ימצא בפסח. 23) עם הארץ (שם נרדף). 25) בגד שלא הושלם. 26) שנות 

הגלות במצרים. 27) מחלקי הצמח, לרוב ירוק. 28) מילת שאלה. 31) טבל בירדן וטהר. 33) משמש למאור. 

34) קרוב משפחה. 35) שקשוק, רעש. 36) הוא לא מת. 37) ממכות מצרים. 39) חומר הגלם ללחם. 41) רעל. 

43) תן! 45) כלל כלי השייט השייכים למדינה או לצבא. 

(על פי חג הפסח, המועצה הדתית האזורית, בקעת הירדן, מעלה-אפרים תמר וערבה)

ראו פתרונות בסוף הגיליון
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פעולות

                א. חג פורים

1. המסיכות של הפנים
של  עיקרי  זיהוי  תו  הם  האדם  פני 
הפרט  את  מאפיינות  הן  הפרט. 
ונתפסות כמעין  מן האחרים  כשונה 

בבואה של ה"אני".

לכן, מסיכה או איפור פנים הם חלק 
חג  לקראת  תחפושת  בתכנון  מרכזי 
הפורים. כשנשנה את הפנים "נסתיר" 
עצמנו טוב יותר מאחורי התחפושת.

אך גם בחיי היום-יום אנו מצויידים 
באוסף מסיכות. בכל מצב אנו שונים 
עצמנו  על  הרכבנו  כאילו  במעט, 
אלה  מסיכות  לרוב,  אחרת.  מסיכה 
נתפסות בהקשר שלילי. ביטויי לשון 
לצביעות,  אותן  קושרים  ופתגמים 

דו-פרצופיות ושקריות.

אנו נוטים לשכוח שאוסף המסיכות, שבאמתחתו של האדם, מאפשר לנו להתנהג 
ולהתאים עצמנו אליהם, אנו  יכולים להשתתף במגוון מצבים  - אנו  בגמישות 

יכולים למלא מספר רב של תפקידים, להביע קשת רגשות רחבה ועוד.

זה  ובעיצוב של מסיכות שונות. דרך  יתנסו המשתתפים בלבישה  זו  בהפעלה 
יעלו היתרונות והחסרונות של מסיכות אלה.

בתום ההפעלה נוכל לעבור לעיצוב המסיכה של תחפושת הפורים שלנו.

מטרות

בחיי  מסיכות  החלפת  של  והחסרונות  היתרונות  על  יעמדו  המשתתפים    .1
היום-יום.

המשתתפים יכירו את המסיכות השונות המשמשות אותם בחיי היום-יום.   .2

משך ההפעלה: 45 דקות.



23

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

חומרים:

כרטיסיות מילים (ראה הפעלה)  -

חומרי יצירה: צבעי גואש, עיתונים צבעוניים, דבק, בריסטולים.  -

מסיכות  -

אפשרי גם: שרטוט של מסיכה (מצולם על פי מספר משתתפים).  -

מהלך ההפעלה:

ההפעלה דורשת שהמשתתפים והמנחה יביאו או יכינו מסיכות משלהם.

המשתתפים יפזרו את המסיכות שהביאו עמם ברחבי החדר.  .1

ירשום  והמנחה  מסיכה  למילה  הנקשרות  אסוציאציות  יעלו  המשתתפים   .2
אותן על לוח או בריסטול.

כל משתתף יקבל כרטיסיה ועליה אחת מן המילים הבאות:  .3

(אם מספר הכרטיסיות אינו תואם את מספר המשתתפים, אפשר לחלק   
כרטיסיה לכל זוג)

המשתתפים ינסו להרכיב בין המילים כך שיווצרו אימרות וביטויים. מנצחים   .4
המשתתפים שהרכיבו ראשונים אימרה נכונה.
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המשתתפים יציגו את האימרות שהרכיבו ויסבירו את משמעותן.  .5

המנחה יברר עם המשתתפים:  .6

אנו  מתי  היום-יום?  בחיי  ממצבים  המסיכות  משחקי  לכם  הזכירו  מה    -
משתמשים במסיכות שונות? מדוע?

מה הקשר בין משחקי המסיכות לאימרות ולביטויים שהרכבתם?  -

האימרות רובן מאירות את ההתחפשות והמסיכות באור שלילי - האם   -
תוכלו לשער מדוע? האם אתם מסכימים איתן? העזרו באסוציאציות 
ניתן  יתרונות  אלו  חיוביות?  אסוציאציות  העליתם  האם  הלוח.  שעל 

למצוא במסיכות לכל אדם? מתי יתרונות אלה באים לידי ביטוי?

לצביעות,  שקר,  לאמירת  לרוב  נקשרים  התנהגויות,  ריבוי  פנים,  (ריבוי   
לשחצנות. אבל יש לזכור שריבוי הפנים מסייע בידינו להתאים עצמנו 
למצבים שונים, להביע מיגוון של רגשות, לבצע מספר רב של תפקידים).

האם יש בכלל אני "אמיתי", ללא מסיכה? מדוע?  -

(האני ה"אמיתי" מורכב מפנים רבות, כל הפנים הללו שייכות לפרט והן   
אמיתיות).

המנחה יבקש מכל משתתף, בעזרת חומרי היצירה, להכין מסיכה שכותרתה:  .7

"אחת מן המסיכות שלי" או "המסיכה שאני רוצה שתהיה לי".  

פני המשתתפים בהתאם למסיכה  ולאפר את  איפור  בחומרי  ניתן להעזר   
שהם בוחרים לחשוף. ניתן לצייר את המסיכה על בריסטול ולגזור אותה. 

למתקשים ניתן להציע שרטוט של מסיכה ריקה שהם צריכים לעטר.

בתום עבודת היצירה, המשתתפים המעוניינים בכך, יתלו את מסיכותיהם   .8
או יציגו את פניהם המאופרות. החדר יהפוך ל"תערוכת מסיכות" לקראת 

פורים.
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2. סולמות וחבלים
מטרה: הכרת והעמקת המושגים הקשורים לפורים ולמגילת אסתר.

המשחק מכיל:

לוח משחק ענק או מגרש גדול (בערך 4X5 מטר)

קוביה 50X50 ס"מ

מהלך המשחק:

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

הכינו כרטיסי שאלות ותשובות בהתאם ל"סולם או לחבל". ב. 

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

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

כל חוליה תתקדם בתורה לפי המספר שמורה הקוביה. ה. 

חייל שמגיע לחבל יורד בו אם לא ענה תשובה הנכונה. ו. 

חייל שמגיע לסולם עולה בו אם ענה תשובה נכונה. ז. 

מנצחת החוליה שהגיעה ראשונה לנקודת הסיום. ח.  

שאלת סולם - לשכבה הצעירה

מי היה הדוד של אסתר? (מרדכי)  .1

סעודת  מגילה,  (מקרא  בפורים?  מקיימים  שאנו  המצוות  מבין  המצווה  מהי   .2
פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים).

מהו שם אחר לאסתר המלכה (הדסה).  .3

איפה כתוב הסיפור של פורים? (במגילה)  .4

מיהו שנכנס ושמחים לקראתו? (חודש אדר)  .5

מה עושים לזכר "ונהפוך הוא"? (מתחפשים)  .6

שם נוסף לצום המלכה? (תענית אסתר)  .7

מהי אחת מהדרכים למחות את שמו של עמלק? (רעשן)  .8

מהו מזלו של חודש אדר? (דגים)  .9

מהו משולש וטעים? (אוזן המן)  .10
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שאלות חבל - לשכבה הצעירה

מהו שם השונא הראשון שיצא למלחמה נגדנו כשיצאנו ממצרים? (עמלק)  .1

מהו שם הגורל שהמן הפיל? (פור)  .2

מהם שמותיהם של שני שומרים שרצו להרוג את המלך? (בגתן ותרש)  .3

מיהו "צורר היהודים"? (המן הרשע)  .4

מהי בירת פרס ומדי? (שושן)  .5

מה בנה המן עבור מרדכי? (עץ)  .6

מהו שמה של המלכה שסרבה להשתתף במשתה של אחשוורוש? (ושתי)  .7

מהו סוף הפסוק: ליהודים הייתה אורה ו______? (שמחה וששון ויקר)  .8

עבור איזו מטרה הזמין המלך את היהודים? (משתה)  .9

מהו שבטו של מרדכי? (בנימין)  .10

שאלות סולם - לשכבה הבוגרת

כמה פעמים קוראים את סיפור פורים? (פעמיים, בלילה וביום)  .1

מהו שמה של אחת מתוך ארבע הפרשיות? (שקלים, זכור, פרה, החודש)  .2

מי שלח למי בגדים? (אסתר עבור מרדכי; אחשוורוש עבור מרדכי)  .3

פני מי חפו במשתה? (המן)  .4

מדוע חרבונה זכור לטוב? (הוא הודיע לאחשוורוש על העץ שבנה המן לתלות את   .5
מרדכי עליו)

מה משותף לעצמאות, גנוזות ואסתר? (מגילה)  .6

מהו הכינוי של "הרצוי לרוב אחיו"? (מרדכי היהודי)  .7

מהו השם שבו מכנים עוד תאריך להצלת היהודים מאוייביהם? (פורים שני)  .8

מהי התפילה הנאמרת בחנוכה ובפורים? (על הניסים)  .9

מהו הקשר בין פורים וכיפורים? (גורל)  .10

שאלות חבל - לשכבה הבוגרת

איזו קריאה רצוי להשמיע הרבה בפורים? (לחיים)  .1

מהו השם למקום שאינו מוקף בחומה? (פרזות)  .2

מהי טהרן של אז? (שושן)  .3

מהם שמותיהם של הברנשים במגילה הנקראים בנשימה אחת? (עשרת בני   .4
המן)
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איזה קטע מהמגילה נקרא בניגון עצוב? (הקטע על גלות יכניה)  .5

מהו שם הכסף שנותנים לפני קריאת המגילה? (מחצית השקל)  .6

מי זה הידוע שטיפש את עושרו להראות ביקש? (אחשוורוש)  .7

מה קדם למה: א) מתן טבעת המלך למרדכי; ב) יום שמחה ומשתה בחודש   .8
אדר? (ב)

מי אמר למי - מדוע אתה עובר מצוות המלך? (עבדי המלך למרדכי)  .9

מה פירוש המילה "פתשגן"? (העתק)   .10

טבלת משחק

סיום

2827262524

181920212223

171615141312

67891011

54321

         התחלה

  �
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4. משחק השמחה
הוראות המשחק

מכינים פתקים ומסמנים אותם לפי אחת מאותיות ש מ ח ה.

ש - שעשועי לשון

מ - משחק שלשות

ח - חידות

ה - החלפת/הוספת אות

מהלך המשחק

מערבבים את הפתקים בקופסה.   �

או  בפעמון/רעשן  קבוצה  כל  ומציידים  לשתיים  הקבוצה  את  מחלקים    �
משרוקית.

בוחרים צוות שיפוט שיפקח על ניקוד הקבוצות.   �

המנחה שולף פתק מהקופסה ושואל את שתי הקבוצות שאלה הרשומה    �
בפתק.

זוכה   - קצוב  זמן  תוך  השאלה  על  ועונה  ראשונה  שמצלצלת  הקבוצה    �
בנקודות.

אם לא עונה או לא עונה בזמן - השאלה עוברת לקבוצה השנייה.   �

מנצחת הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות.   �

דוגמאות לשאלות

שעשועי לשון   �

משחק השלשות   �

חידות   �

החלפת/הוספת אותיות   �

שעשועי לשון

קוראים בה ובתוכה שמחה. (מגילה)  .1

זכור לטוב ובתוכו כלי מלחמה. (חרבונה)  .2

ממתנקשי המלך ובתוכו עני. (תרש)  .3

אשת הצורר ובתוכה אוסף פרחים. ׁ(זרש)  .4

החודש ובתוכו גר. (אדר)  .5

החג ובתוכו גורל. (פורים)  .6
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צעצוע לחג ובתוכו רע. (רעשן)  .7

מטה למלך ובתוכו מזמר. (שרביט)  .8

מזל החודש ובתוכו מאגר מים גדול. (דגים)  .9

תפילת הודיה ובתוכה דגל. (על הנסים)  .10

צורר היהודים ובתוכו לחם שמים. (המן)  .11

 

משחק השלשות

(אסוציאציות, לפני או אחרי חוט המשולש - מלא את החסר)

פורים (קטן, שושן, סעודה, משולש, איגרת)  .1

שלוש מצוות של פורים המתחילות באות מ' (משלוח מנות, מתנות לאביונים, מגילה)   .2

שלוש ברכות של קריאת המגילה (על מקרא מגילה, שעשה ניסים, שהחיינו)  .3

מאכל  שימש  הידיעה  בהא  הוא   - אותיות  בבלבול  אבל  אותיות  באותן   .4
במדבר - היה בנו של אגג ונשלחת בחג מאיש לרעהו (המן - המן - מנה)

החברים של אורה במגילה ___ ___ ___ (שמחה וששון ויקר)  .5

מהן שמותן של שלוש מתוך ארבע הפרשיות (שקלים, זכור, פרה, החודש)  .6

שלוש מצוות או מנהגים בפורים שלא מתחילים באות מ' (סעודת פורים, דמי   .7
פורים, על הניסים)

השיכור אינו יכול לשמור ועלול לגלות - נכנס ___ ___ ___ (נכנס יין יצא   .8
סוד)

מתנות - שלוש מילים לפני ואחרי (אביונים - כהונה - עניים)  .9

רב - שלוש מילים לפני ואחרי (פורים - ערב - אלוף)  .10
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חידות

פתרונותחידות

ראשיתו של פסח חפש נא ומצא, אליו 1. 
את  להם  הוסף  חנוכה,  מרכז  את  צרף 
טובים  ימים  וסוף  השנה,  ראש  ראש 

תעמוד לאחרונה, ומצא את החג...

פורים

בקערה, 2. מהמאכלים  אחד  הוא  בפסח 
ובמגילת אסתר הוא בד לתפארה.

כרפס

במגילת אסתר הוא אחד מבניו של המן 3.
למפרש  כינוי  הוא  חכמינו  ובין  הרשע, 

התורה (רש"י ז"ל)

פרשנדתא

תחילת שמי - שם של גבר, שסודותיו 4.
בן-קיש גילה; וכולי אחד מאנשי החבר, 

הנזכרים בראשית המגילה!

במלך יד  "לשלוח  ביקשו  ותרש  בגתן 
אחד  - בגתא  כא),  (ב'  אחשוורוש" 
מ"שבעת הסריסים המשרתים את פני

המלך אחשוורוש" (א' י')

זכריה 5. חזה  כמוהו  נוסף,  ריחו   - הוא 
הנביא; והיא - פדות מידי רודף לעמה 

נחלצה להביא!

צמח המור - ריחו נודף, 

הדסה - אסתר הביאה פדות לעמה.

הוא בגוף אבר, בעל תפקיד חשוב; והיא 6.
- הובלה אלי קבר רק בגלל סירוב!

הוושט שבגרון,

ושתי הודחה ממלכותה ונידונה למוות.

יורד בסוף ההצגה והיא משמשת 7. הוא 
לכיסוי

מסך - מסכה

הוא אביזר חיוני למלך ולמלכה8.

היא נמצאת בראש פרק

כותרת - כתר

מי זה ידוע כטיפש את עושרו להראות 9.
ביקש

אחשוורוש

צום משולש 10. אביחיל  בת  למתי קבעה 
יום וליל

לפסח

פסחבאיזה חג, באיזה זמן נהרג ונתלה המן11.

מי הציע את המזימה לתלות את המן 12.
אמה על 50

חרבונה
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החלפת או הוספת אות

מרעיש בפורים ____ הוא נפלט מן הארובה ____ (רעשן - עשן)  .1

אריג יקר גם ממנו יוצא עכבר (חּור - חֹור)  .2

אשתו השנייה של אחשוורוש ____ דבר נעלם ובלתי ידוע (אסתר - סתר)  .3

אשתו הראשונה של אחשוורוש ____ חוטי האורך באריגה (ושתי - שתי)  .4

סוג של מתכת שהפך לחודש של שמחה (ארד - אדר)  .5

אשת המן ____ עני ____ (זרש - רש)  .6

רשע מן המגילה ____ מזון אבותינו במדבר (המן - מן)  .7

גול - גורל) ביון הפך למזל (רִ  .8

פסולת חיטה הפכה להתנזרות מאכילה (מוץ - צום)  .9

כינוס של שמחה ובתוכו משקה (משתה - תה)  .10

חלק קטן בנוזל בשינוי מרעיש בפורים (עשרן - רעשן)  .11

אריג יקר גם רפש מיותר (בוץ - בוץ)  .12

4. תקופת הפורים בדברי הימים

המאורע

ט באב - חורבן בית ראשון   �

ג בתשרי - רצח גדליה בן אחיקם   �

נפילת בלשצאר מלך בבל   �

וראשית מלכות פרס - כורש - (עליית זרובבל)   �

כורש נהרג - אחשוורוש עולה   �

ג למלכותו - אחשוורוש עושה משתה - 180 יום והדחת ושתי (א, ג)   �

ז למלכותו בחודש טבת "ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש"... (ג, טז)   �

יב למלכותו - בניסן - המן הפיל פור - תכנית ההשמדה (ג, ז)   �

יג בניסן - הופל הפור, אחרי אישורו   �

חוק ההשמדה מתפרסם (ג, יב-יג)  

יד - טו - טז בניסן (פסח) - תענית אסתר ונערותיה, מרדכי והעם בשושן (ד,    �
טז)

טז בניסן (א' דחול המועד פסח) -    �

משתה אסתר עם המלך והמן (ה, ד)  

המן מכין עץ למרדכי (ה, יד)  



32

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

יז בניסן - "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" (ו א)   �

סיפור בגתן ותרש, מרדכי עולה לגדולה (ח, ב-יא)  

המשתה השני של אסתר (פרק ז)  

המן נתלה (ז, י)  

יג באדר - "ונהפוך הוא"  �

היהודים התגוננו בגבורה נגד אויביהם (ט א-ב)  

התוצאה: ברחבי פרס 75,000 הרוגים (ט, טו)  

בשושן 500 הרוגים + בני המן (ט, ו-י)  

י"ד באדר - ברחבי פרס חגיגות ניצחון (ט, יח)  �

התוצאה: 300 הרוגים נוספים + תליית עשרת בני המן (ט, יד-ט)  

טו באדר - חגיגות ניצחון בשושן (ט, יח)  �

(בתום 70  ידי נחמיה ברשות דריווש  ראשית בניין בית המקדש השני על   �
שנה לחורבן)

עליית עזרא הסופר  �

חורבן בית המקדש השני (בית המקדש השני עמד 420 שנה).  �
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                ב. חג פסח

1. סיפור מההגדה
או  בהגדה  המופיעים  ומושגים,  שמות  מילים,  מסתתרים  שבו  סיפור  לפניכם 

הקשורים לחג. מצאו לפחות 18.

ארבעת ילדי משפחת אביב מבני ברק - משה, דוד, חירות והלל, החליטו 
לצאת לטיול בחול המועד פסח. הם הלכו לאורך נחל בגליל, הריחו פרחים, 
צפו בציפורים והצטלמו. פתאום קפצה הלל בבהלה: צפרדע ענקית זינקה 

לעברה. משה נבהל, מעד שתי פעמים, ונפצע בזרוע. דם רב ירד ממנה.

דוד הבכור חבש את פצעו, והם המשיכו בדרכם. בצהריים התיישבו כולם 
לאכול. הם הוציאו מתרמיליהם מצות, ביצה קשה ושאר ירקות, וגם חרוסת 
לכולם.  מיץ  ומזגה  כוסות,  ארבע  הוציאה  הלל  ה"סדר".  מליל  שנשארה 
חירות זרזה את כולם לסיים מהר את המסלול, לפני החושך. הוריהם חיכו 

להם בסוף המסלול, והם חזרו לביתם עייפים אך מרוצים.

באדיבות "אותיות"

2. תן קו
חידון אודות מושגים הקשורים לחג

על כל קבוצה לבחור בתורה משבצת מתוך הכוס.

נציג מן הקבוצה יעמוד בפני הקבוצה ויקבל כרטיס עליו רשום מושג.

זמן קצוב של שתי  לנציג, בתוך  ניתן  איזה מושג  לנחש  המטרה: על הקבוצה 
דקות. באיזה ביטוי מדובר.

אופן הפעילות: נציג מן הקבוצה יצייר על הלוח ציורים אשר ירמזו למושג.

לדוגמה: את המושג "ים סוף" יוכל הנציג להעביר לקבוצה באמצעות ציור ים 
ששטות בו סירות - למילה "ים". לאחר שתנחש הקבוצה את המילה הראשונה, 

יצייר הנציג קני סוף למילה השנייה.

אסור לנציג להשתמש בתנועות ידיים, בדיבור ובציור אותיות ומספרים.   �

עובר  התור  המוקצב,  הזמן  בתוך  המושג  מהו  הקבוצה  ניחשה  לא  אם    �
לקבוצה השנייה אשר מקבלת מושג חדש.
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רשימת מושגים

 

1.  ארבע לשונות 
גאולה

19. בדיקת חמץ13. לחם עוני7.   ארבע כוסות

20. מכירת חמץ14. מצה שמורה8.   אחד מי יודע.2.  מים שלנו.

15. ספירת העומר9.   מכת כינים.3.  זרוע.

16. שיר השירים10. יד חזקה.4.  מרור.

17. הגדה של פסח11. עבודת פרך. 5.  מכת צפרדע.

6.  תשעה ירחי 
לידה.

18. קריאת התורה12. מכת חושך.

http://wwwjajz-ed.org.il/ivrit/pesach/kategoyut.htm על פי

3. חידון אודות מושגים, מנהגים והלכות מחג הפסח
המנחה ישאל כל קבוצה בתורה שאלה ויקציב לקבוצה עשרים שניות להגיע 

לתשובה הנכונה.

תשובות  ארבע  לקבוצה  לתת  מומלץ  החג,  במושגי  רקע  החסרות  בקבוצות 
אפשריות מהן יבחרו תשובה אחת נכונה.

השאלות

מנה שני שמות נוספים לחג הפסח (חג האביב, זמן חירותנו, חג המצות)  .1

כמה קושיות שואלים בליל הסדר? (ארבע קושיות)  .2

מתי אסור לאכול חמץ? (כל ימי החג)  .3

מי הם ארבעת הבנים בהגדה (חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול)  .4

מה מסמלת החרוסת בקערת הסדר? (את הטיט במצרים שבני ישראל יצרו   .5
ממנו לבנים)

מהו המספר המרכזי בחג הפסח? (4)  .6

"ולקחתי",  "וגאלתי",  "והצלתי",  ("והוצאתי",  גאולה?  לשונות  חמש  הן  מה   .7
"והבאתי")

באיזו שפה נכתב השיר "חד גדיא"? (ארמית)  .8

כנגד מה מונחת כוסו של אליהו? (כנגד לשון חמישית של גאולה)  .9

מדוע נקרא פסח בשם זה? (מפני שהקב"ה פסח על בתי היהודים במכת   .10
בכורות) 
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שם נוסף למצה ("לחם עוני")  .11

על קערת הסדר (זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס).  .12

4. תשחץ לפסח
מאת שמעון טרבלסי

משימה 
קשה 

מאוד...

מסמני 
הסדר 
לוהט

הסדר 
לוהט

מעשר 
המכות

מתנה 
אחד 
הבנים

הצורה בה 
אוכלים 
ושותים 

בליל הסדר 

דילג 
ניירות 

שבט
ניירות
שבט

ניירות 
שבט

מצרך 
לאפיית 

מצות

הפוך מחופר

המריאו 
אל-על

הפוך מחופר

המריאו 
על אל

68
מקוה 
מים 
גדול

ק
מי
גד

מילת 
שאלה

בתוכו

סל
מילת 
שאלה

חוש

תפילה 
מיוחדת 
רק לפסח

עב             
ללא              

זנב

דומה

50

מילת 
הסכמה

עובד 
אדמה 
ומתכת

צומחים 
בו

מנה 
לקינוח 

בסדר

מכריח
מסימני 

הסדר

משבעת 
המינים 

חורף
המינים 

חורף

מכה 
אפילה

מכה 
ב"ראש"

מכה 
מעיתון 
שנסגר

ת 

הצורה בה מתנה מעשרמסמני משימה 
אוכלים

לג לדילג ד
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

חודש אדר
פרשת תרומה

הוראות:  

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.       א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את 

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.  
                                                 

שמן שהשתמשו בו כדי לסוך את המשכן וכליו כדי לקדשו נקרא: שמן  ___            (1

  ___   ___    ___   ___    ___                                                                                                     

8        1         5        2         8                                                                                                       

כלי שעשוי נקבים-נקבים כעין כברה נקרא: "ועשית לו ___ מעשה רשת נחשת"           (2

 ___    ___   ___    ___                                                                                                               

3         4       7         2                                                                                                                  

המילה בפרשה המתארת-חלול, שתוכו ריק היא: "___  לוחות"      (3

  ___    ___   ___    ___                                                                                                      

                  4       18       4         9                                                                                                                  

שם האות האמצעית של הפרשה היא:  ___                                    ___    ___   ___      (4

18      12      18                                                                                                                            

מילה בפרשה המתארת-חלק עודף הנגרר ונסחב היא: "___  העדף ביריעת האהל"   (5

 ___    ___   ___    ___                                                                                                                   

1         3       15       18                                                                                                                 

במה מצפים את שולחן עצי השיטים ככתוב בפרשה? "וצפית אתו  ___  טהור"    (6

___   ___    ___                                                                                                                          

  4        8       22                                                                                                                            

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את אחד מכלי בית-המקדש שהתקשה משה  ב) 
רבנו בעשייתו לפי פירוש רש"י: "וראה ועשה. ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך מגיד 
שנתקשה משה במעשה ____", על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר המתאים לה כפי 

שמצאת בפתרון השאלות שלעיל.                                                                    
___   ___   ___    ___   ___    ___                                                                                                

8        3      18        9        2         8                                                                                                   
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פרש תצווה
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות  מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.  
הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:   מ    ,  ם   
       2       2                                                                                                                              

אחד מהבגדים שלבשו אהרן הכהן ובניו הוא: כתונת  ___       ___    ___   ___   ___     (1

   1       6        5        8                                                                                                                    

מילה הזהה במשמעותה למילים: שלם, גמור, שלא חסר בו כלום היא:  (2

"ועשית את-מעיל האפוד   ____  תכלת"                                ___    ___   ___    ___       

 7         3       7         9                                                                                                                  

אחד מהאבנים שהיו בחושן של הכהן הגדול הוא: "לשם  ___ ואחלמה"     (3

   ___   ___    ___                                                                                                                 

4       6        5                                                                                                                             

ביטוי בפרשה למלאכת-מחשבת, עבודת-אמן היא:  ____  חושב     (4

  ___    ___   ___    ___                                                                                                                

18       5       11        2                                                                                                                  

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת התשובה לשאלה: למה משמש   ב) 
איל המילואים לפי פירוש רש"י? "כי איל מלואים הוא. שלמים לשון שלמות שהושלם בכל. 
מגיד הכתוב שהמלואים שלמים שמשימים  ____  למזבח ולעובד העבודה ולבעלים" , 
על-ידי כתיבת כל   אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.    

  ___    ___   ___    ___                                                                                                                    
2        4        7         5                                                                                                                       

פרשת כי תשא
הוראות:  

ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.  
הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:   מ  ,   ם   
     7      7                                                                                                                     

על מי נאסר למרוח את שמן משחת הקדש? "ואשר יתן ממנו על- ___ ונכרת מעמיו"                 (1

    ___    ___                                                                                                                           

                                 3         2                                                                                                                             
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מה ציווה משה רבנו את שבט לוי כשנענו לקריאתו ובאו אליו?  "שימו איש- ___                                   (2
על-ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש-את-אחיו ואיש את-רעהו" 

  ___   ___   ___    ___                                                                                                           

1       8        3         9                                                                                                          

משה רבנו שם כיסוי על הפנים.  המילה המתארת זאת היא: "ויתן על-פניו  ___"   (3

  ___    ___   ___    ___                                                                                                                

4        1        5        7                                                                                                          

אהרן                                      נחשת...לרחצה...ורחצו    ___ "ועשית   היא:  לרחיצה  אגן  המתארת  מילה   (4
ובניו ממנו את-ידיהם ואת-רגליהם"                                         ___    ___   ___    ___   

                         3         1       6       12                                                                                                         

                        

בשלשת הרגלים מצווה להביא עולת ראיית הפנים ככתוב:"ולא-יראו פני ___"  (5

     ___    ___   ___   ___                                                                                                       

                                                                                                                              7        18      6        3                                                                                                          

          

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת התשובה לשאלה: מה צריכים  ב) 
בני-ישראל  לעשות כדי שהקב"ה יקבל את בקשתם כפי שהבטיח למשה רבנו לפי פירוש 
אבות.  זכות  אף אם תכלה    ____ ללמדך סדר בקשת   לפניך.  ה'  "וקראתי בשם  רש"י? 
וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא יג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן וע"י 
שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים", על-ידי כתיבת כל אות מעל המספר 

המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.    
  ___   ___    ___   ___   ___                                                                                             

7         6         7       9        3                                                                                                    

פרשת ויקהל
ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

הערות: מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:    מ    ,  ם   
    8       8                                                                                                                      

מהו הדבר שמידותיו הם אמה על אמה ונעשה מעצי שיטים?  "___  הקטרת"     (1

   ___   ___    ___   ___                                                                                                        

  4        6        3        8                                                                                                          

לסגור       כדי  מסוים  מחומר  העשויה  מסוימת  תבנית  של  צורה  המתארת  המילה   (2
ולהקיף את הדבר הקבוע בפנים היא:  "ויעש לו  ___ טפח סביב" 

  ___   ___    ___   ___    ___                                                                                             

    1       5         7        2         8                                                                                               
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האומנות המיוחדת שעושה האשה חכמת-לב היא: "טוו את- ___"    (3

  ___   ___    ___   ___    ___                                                                                             

           8      22        3       11        9                                                                                               

סבו של בצלאל עושה מלאכת המשכן הוא: "בצלאל בן-אורי בן- ___"     (4

 ___   ___    ___                                                                                                                 

    5      18        4                                                                                                                    

מילה המתארת צד, עבר היא: "קלעים חמש-עשרה אמה אל- ___"     (5

  ___   ___    ___   ___                                                                                                       

    13      1        33       9                                                                                                         

             

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת התשובה לשאלה: מתי השתמשו  ב) 
בבגדי השרד לכסות בהם את הארון, השולחן, המנורה והמזבחות לפי פירוש רש"י? "בגדי 
השרד. לכסות הארון והשלחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק  ___", על-ידי כתיבת כל 

אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.    
   ___   ___    ___   ___    ___                                                                                                     
  1       18       11       2         8                                                                                                   

פרשת פקודי
ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית. רמז ודוגמה:    מ    ,  ם   
   9     9                                                                                                                              

שם נוסף למזבח הקטורת שנועד להעלאת הקטורת בלבד הוא: "מזבח  ___"    (1

     ___   ___    ___   ___                                                                                                                  

     3        1        8        1                                                                                                           

כיצד נקרא המשקל שלפי פירוש רש"י הוא: "שם משקל של מחצית השקל"?  (2

"____  לגלגלת מחצית השקל"                                                      ___    ___   ___    

    5        7        3                                                                                                                    

    

מה עשו מהתכלת, הארגמן ותולעת השני לפי פירוש רש"י? "אלא הם  ___שמכסים   (3
בהם כלי הקדש בשעת סלוק מסעות שלא היה בהם שש" 

   ___   ___    ___   ___    ___                                                                                    

9        4         2        6        3                                                                                               
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מהו פירוש רש"י לפסוק: "וערכת את-ערכו"-שהיו מניחים על גבי השולחן שנמצא   (4
במשכן אוהל מועד? "וערכת את ערכו. שתי מערכות של  ___  הפנים" 

  ___   ___    ___                                                                                                                 

 9      18        11                                                                                                                  

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את הדבר שעליו ויתר הקב"ה לבני-ישראל                   ב) 
בזכות משכן העדות לפי פירוש רש"י: "משכן העדות. עדות לישראל שויתר להם הקב"ה 
מעל המספר  אות  כל  כתיבת  על-ידי  ביניהם",  שהרי השרה שכינתו    ____ מעשה   על 
המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.                    ___    ___   ___    ___    
11       6        5         1                                                                                                                        

חודש ניסן
פרשת ויקרא

ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 
לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         

אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.
מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   

מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:       נ    ,  ן   
   5     5                                                                                                                                  

הסיר את העור מעל בשר בהמה שנשחטה.  "ו-___  את-העלה"    (1

___   ___    ___   ___    ___                                                                                             

6          2        3        7        1                                                                                                

הקורבן שניתן להקריב מהעוף הוא:"התרים או מן-בני  ___"         (2

 ___   ___    ___   ___    ___                                                                                             

1        5         4        2         1                                                                                               

קרום המכסה על המעים נקרא:"את-הראש ואת -  ___"          ___   ___    ___   ___   (3

9        8        7        1                                                                                                           

חפץ או כסף שנמסר למשמרת נקרא:"ב-___  או-בתשומת יד"        (4

 ___   ___    ___   ___    ___                                                                                            

5        4         8       11       7                                                                                               

קורבן המנחה שהעני מקריב מקמח חיטה מנופה ונקי נקרא:___ (בכתיב מלא)     (5

    ___   ___    ___   ___                                                                                                              

     18      12       4       22                                                                                                         

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את הטעם לכך שהילדים מתחילים ללמוד                              ב) 
בתורה את פרשת ויקרא. "יבואו טהורים ויתעסקו  ב-____" , על-ידי כתיבת כל אות מעל 

המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.    
   ___   ___    ___   ___    ___                                                                                                      
                                                                                         18      4         9        1         6                                                                                                              
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פרשת צו
ענה על השאלות הבאות. מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

מספרים אלו אינם גימטריה, אותיות רגילות שיש להם אותיות סופיות מסמנים  הערות:   
מעל אותו המספר את האות הרגילה או את האות הסופית.  רמז ודוגמה:    מ    ,  ם   
   9       9                                                                                                                               

לומדים:                                             מכאן  המשכן.  הקמת  לפני  היתה  מועד  אוהל  בפתח  לשבת  ההוראה   (1
(רש"י ויקרא ח, ב) "שאין  ___  ומאוחר בתורה"               ___    ___   ___    ___   ___    

                         9       7        6        1        9                                                                                                 

פירוש רש"י למילה "צו" הוא: (רש"י ויקרא ו,ב) "אין צו אלא לשון זרוז  ___ ולדורות"   (2

 ___   ___    ___                                                                                                                 

7        5        9                                                                                                                    

מקבוצות האנשים שהקריבו זבח שלמים לה' כתודה על הנס שנעשה להם: ___ הים   (3

 ___   ___    ___   ___    ___                                                                                                      

5       7        4        1         5                                                                                                

הטעם שכלי חרס שבישלו בו ישבר הוא:   (רש"י ויקרא ו, כא) "לפי שה-___ שנבלעת   (4
בו נעשה נותר"                                                            ___    ___   ___    ___   ___ 

18      2         5        8         3                                                                                               

            

קל  איזה  לשאלה:  התשובה  השלמת  את  תקבל  שלעיל  השאלות  כל  על  שענית  לאחר  ב) 
וחומר ניתן  ללמוד מכהן המחליף את בגדיו לבין היחס של תלמיד לרבו לפי פירוש רש"י? 
"ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך-ארץ שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא 
משמש בהן תמיד. בגדים שבשל בהן  ___ לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו", על-ידי כתיבת 

כל אות מעל המספר המתאים לה כפי שמצאת בפיתרון השאלות שלעיל.     
   ___    ___   ___    ___                                                                                                                     
18        4       7          6                                                                                                              

פרשת שמיני
ענה על השאלות הבאות.  מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון.  א) 

לכל אות מתאים מספר אחד בלבד. לאחר שמצאת את האות המתאימה עליך לרשום את         
אותה האות מעל כל אותו מספר על מנת להשלים את כל הפתרונות.   

הערה: מספרים אלו אינם גימטריה.   

שם אחיו של אלצפן ,ששניהם הוציאו מאוהל-מועד את גופותיהם של נדב ואביהוא   (1
הוא: "ויקרא משה אל-  ___"                                         ___    ___   ___    ___   ___  

              4       9         7        5        2                                                                                                
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השלם: אהרן הקריב  ___  ל-ה' שעל ידו מכפר לו הקב"ה על מעשה  ה-___     (2

 ___   ___    ___                                                                                                                 

4         1         8                                                                                                                   

מעופות-הטרף הטמאים שלפי חז"ל הוא שולה דגים מהים נקרא: "הכוס ואת  ___"  (3

 ___    ___   ___    ___                                                                                                           

  3         4        7         6                                                                                                         

סיבת מותם של בני-אהרן היא: "ויקריבו לפני ה' אש  ___ אשר לא צוה אתם"  (4

  ___   ___    ___                                                                                                                 

   6       17       11                                                                                                                  

לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל את השלמת התשובה לשאלה: מהו העונש  ב) 
שיקבל מי שיאכל שרצים ושקצים לפי פירוש רש"י? "ונטמתם בם. אם אתם מטמאין בהם 
בארץ אף אני  מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבה של  ____"     ___    ___   ___    ___   

6         4       8         2                                                                                                               

מדמד
 ב

ש
ד
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סיפור החודש

חכמתה של אישה 
סיפור-עם שסופר לד"ר יואל פרץ                                                                      

על ידי גב' פלורה כהן ילידת מצרים      
עיבוד לחרוזים: שמחה סיאני

בעיר אחת במצרים חי אדם אחד, עצלן,

חבריו קראו לו "אבו-קטרינה הבטלן",

הייתה אישתו פונה אליו כל יום ואומרת:

"מה יהיה אישי, הפת מביתנו נעדרת

והילדים, רעבים, אין אוכל בבית הזה

וראה בנך הבכור, כחוש הוא ורזה..."

והוא  היה משיב לה בחרון ובסלידה:

"עבודה?" המוות טוב לי מעבודה!",

כך אמר והניח את כוס הקפה על המפה.

"מה טוב לי לקרוא עיתון על הספה,

ליהנות מזיו החמה - זו העבודה שלי!"

חשבה האישה: מה אעשה כי מר גורלי...?
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עבר יום עברו יומיים ובעוברה ברחוב

ראתה קבלן בונה בית ופועלים לו לרוב,

פנתה אליו ואמרה: "נחוץ לך פועל?"

"לא, תודה, יש לי פועלים, תודה לאל".

"תראה, אדוני, לא בזה העניין

יש לי חמישה ילדים ובעל עצלן

ברצוני שיצא לעבוד ויביא פת לילדיי

אך מה אעשה, בטלן הוא אישי, אלליי".

"בסדר", אמר הקבלן, "הביאיהו אליי

ואתן לו עבודה בשפע, ֵחי שדיי!"

"אליך לא יגיע", אמרה האישה

"בוא וקֵחהו מביתנו, בבקשה,

תתפוס אותו באוזן ולבניין תוביל

כי ללכת לעבודה הוא אינו רגיל". 

"בסדר, אין בעייה, תני לי את הכתובת

ונקווה שמצב רוחו לא יהיה כַשְׁבֶׁשֶבת".

צחקו השניים והאישה הלכה לביתה

וברֹוך פנתה לבעלה השוכב במיטה:

"אבו-קטרינה, יש! מצאתי לך עבודה!"

"עבודה? איזו עבודה? המוות ולא עבודה!"

"הו, זו עבודה נהדרת בבניין, אישי".

"היצאת מדעתך? הכיצד לא תתביישי?

שאלך לעבוד בבניין? אני? אבו-קטרינה?"

"מה יש, בבניין עובד גם בעלה של רינה".

"אמרתי לך שהעבודה שלי היא פה, על הספה"

"אך הקבלן יבוא לקחתך", השיבה בלשון רפה.

"מה? קבעת עם הקבלן? האסתתר  בביתי כגנב?"

"הו, אישי הטוב, אז מה נעשה עכשיו?"

"ַאת רואה את שטיח המוצב שם בפינה?

תגידי, שיש לנו פועל מוסלמי העובד בגינה

ושזה השטיח שלו, שעליו הוא מתפלל

והוא יאמין לך וילך מפה, בעזרת האל!"
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וביום הראשון...§

למחרת בבוקר באו לביתם הפועל והקבלן

ושאלו את האישה, היכן הוא בעלה הבטלן?

"הוא לא בבית", אמרה, והביטה לכל ֶעֶבר

ובאותה עת הצביעה באצבעה על פינת החדר.

הבין הקבלן את הרמז ואמר לה בקול:

"גבירתי, יש לי בקשה, אם תוכלי לי למחול,

את יודעת שבימים אלה יש את ה'רמאדאן'

והפועל שלי לא הספיק להתפלל, זה העניין,

האם אוכל לקחת עבורו את השטיח שבפינה

שיתפלל כיאות?", שאל הוא בתחינה.

"בבקשה, אדוני", אמרה האישה והבליעה חיוך,

"הפועל המוסלמי שלך קיבל בבית חינוך..."

ניגש הקבלן לשטיח ואותו גילגל

וראה את אבו-קטרינה שדבר מה מלמל...

"הו, אתה פה? הזדרז נא ובוא לעבודה!"

הלך אחריהם הבטלן, כמו קיבל פקודה!

נתן לו הקבלן אבן, שָירים אותה ְלקומה ראשונה

ועוד אבן ועוד אבן... הרים אותן האיש בלי תלונה!

כך עבד הוא כל היום עד אחר הצהריים

והרגיש שזרועותיו כמו נשברו לשתיים!

בא הביתה הבעל כשהוא כועס ומחֵרף

"המוות ולא העבודה", צרח כשהוא מגדף.

סיפר לה הבעל על טיב העבודה אותו יום

ואיך הוא מרגיש עתה – נורא ואיום!

"וכסף קיבלת? שאלה אז האישה?"

"בוודאי קיבלתי, כמה גרושים..., חמישה!"

"חמישה גרוש? זה כסף טוב עבור עבודת יום".

"לא אלך לעבוד יותר, גופי כואב, ממש איום!"

§
§
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כך אמר הבטלן ופניו שחורות כשּוֵלי הקדירה

וביום השני, רעיי, אספר מה קרה:

וביום השני...

למחרת בבוקר העירה האישה את בעלה

ובפנים דאוגות שאלה אותו מה יהא גורלה?

והוא ציווה שתאמר לקבלן ולפועל האדוק

שאינו נמצא בבית, והסתתר בַסְנדּוק. 

עוד ציווה עליה, שתינעל אותו בסנדוק

והמפתח תחביא במקום שבזיכרונה יהא חקוק!

(הסנדוק הוא כידוע ארגז בו נמצאת הנדונייה 

שמשתמשים בו הספרדים, בזמנו כך היה!

הכלה לעתיד כבר טורחת מימי נעוריה, 

תופרת בגדים ורוקמת במו ידיה

שתראה החמות את שלל עבודותיה, 

שיראו בני משפחת החתן ונכבדיה...

ואת כל יפי עבודות הִרקמה, הבגדים וכל השאר...

הניחה הנערה בסנדוק עד לנישואיה שם נשמר!)

עם בוקר, נקש על דלת ביתם הקבלן

והאישה אמרה לו שבעלה הלך מזמן...

ובאותה עת על הסנדוק רמזה לקבלן בעיניה

והוסיפה שעתה היא נחפזת לבית הוֵריה.

"טוב", אמר הקבלן, "מבעלך אני מאד מרוצה

אך ברשותך, חולצה מגוהצת ממך אני רוצה

בהשאלה, כמובן, כי יש אצלנו חתונה בשכונה 

אישתי לא כיבסה..., עשי טובה", ֵהפיל תחינה, 

אקח נא חולצה עבורה מהסנדוק ואחזירנה מהר

אותה היא תלבש ולשומרה מכל כתם תיזהר".

"אבל אדוני, איני יודעת היכן נמצא המפתח"

§
§
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ורמזה לקבלן שהניד ראשו בחיוך זורח.

הוא עשה עצמו מחפש עד שמצא המפתח החבוי

ופתח את הסנדוק בו היה אבו קטרינה שבוי.

הקבלן פתח את הסנדּוק והנה זה פלא פלאים,

הבטלן יושב שם - מכנסיו מטולאים!

"הו, אתה פה? הזדרז נא ובוא לעבודה!"

הלך אחריו הבטלן, כמו קיבל פקודה!

נתן לו הקבלן שתי אבנים, שָירים אותן קומותיים

אבנים בלי סוף נתן ... עוד קט ייפול מהרגליים.

חזר הבעל עייף ועצבני מעֵבר למידה

וצרח במלוא גרון: "המוות ולא עבודה!"

"מה קרה? על מה המהומה?", נרעשה האישה

"היום נשאתי שתי אבנים כבדות פי שישה

לקומותיים מעלה ומטה..., הגב לי נשבר,

המוות טוב לי מעבודה, לא אלך מחר!"

שאלה האישה: "וכסף קיבלת אישי החרוץ?" 

"קיבלתי עשרה גרוש עבור גבי הרצוץ".

"נו, קיבלת סכום כפול, אתה פועל מצטיין!"

"הכסף לא מסנוור אותי ובו לא אתעניין.

מה שבטוח הוא, שלא אלך לעבוד בבניין ודי!

אשב בשלווה בביתי ולא אעבוד עוד, בחיי!"

"ואם ישאל הקבלן: 'היכן הוא אבו-קטרינה'?

ומה נאכל ונשתה, רק מים וטחינה?"

"תעני, שנשמתי בגן העדן!", ענה כעוס

עד עכשיו הצוואר מעבודת הפרך לי 'תפוס' .

אשכב לי כאן כֵמת, אשכב עטוף בתכריכים

שיחשוב שאני כבר בשמיים עם המלאכים".

וביום השלישי...

למחרת בבוקר הגיע הקבלן ושאל על הבעל

התחילה האישה לבכות: "הוא נמצא ממעל...

§
§
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אבו קטרינה מת המסכן" והנידה את ראשה,

ניגשה אל הקבלן בלאט ואמרה לו בלחישה:

"בעלי הבטלן לא מת, הוא רק מתחזה

אלליי, איך אפשר לחיות עם בעל שכזה?"

"טוב, מת, מת", אמר לה הקבלן בקול עצוב

אלוהים ירחם על נשמתו, עכשיו הוא כרוב*,

נביא ארון מתים ונעשה עמו 'חסד אחרון'

נקרא לרב ו'מניין' ונתפלל לזכר האדון".

כשהלך הקבלן, אמרה האישה לבעלה המתחזה:

"מה נעשה עכשיו, אתה מבקש מוות שכזה?"

"אמרתי לך", ענה בקול נחרץ ועצבני

"המוות טוב מעבודה, ואני ממש רציני!

העולם הזה מלא נשים, קבלנים ועבודות...

יותר טוב לחיות בשמיים בלי כל המטלות!"

"כרצונך", אמרה האישה ופנתה לעֵבר המטבח.

הקבלן הגיע עם מספר פועלים ולאישה כך שֹח:

"נכניס עתה את ה'גופה' לתוך הארון

והרב יאמר עליו 'קדיש' ומזמור אחרון."

קברּו הארון עם הבטלן המת, המתחזה,

וגם התקינו צינור-אוויר ארוך שכזה...

שיוכל לנשום "המת", שלא יתפגר טרם זמנו

וכבר תכנן הקבלן תכנית עם האישה וחתנו.

סוף בטלן – לעבודה!

אחרי חצות הלילה הגיעו הקבלן וחברים

כולם לבושים בגדים לבנים וזוהרים

כמו מלאכים הם ניראו והקיפו את הקבר

חפרו והוציאו את הארון ועמדו מכל עֵבר.

צעק אחד "המלאכים": "כל המתים החדשים

§
§

____________

* מלאך
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שהגיעו הלילה, שבתכריכים לבושים,

יקומו לעבודת קודש בבית המקדש

ויעבדו בבניין למען בית ה' החדש!"

חשב בלבו אבו קטרינה העצלן:

"מה? גם פה, בגן העדן, ישנו קבלן?

יש עבודה קשה ועוד ללא תשלום?

מן הארון החונק הזה חיש קל אקום".

חשב ועשה! קפץ מהקבר ורץ לביתו

חיבק בחמימות את ילדיו ואת אשתו

ומאז ועד היום הוא עוד עובד בבניין

קם מוקדם בבוקר, אך הפעם כקבלן,

מתפרנס בכבוד, ואף נהייה עשיר

וזוכה להערכה מכל אנשי העיר!
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תובנות לסיפור חכמתה של אישה
מאת: שמחה סיאני

ולשתות  לרקוד  לשמוח,  מצפים  וכולנו  תשע"ז  שנת  בפתח  עומד  הפורים  חג 

עד לא ֵנדע. הפעם הבאתי סיפור-עם ממצרים, אותו שמע ד"ר יואל פרץ מורי 

וידידי, מפיה של הגברת פלורה כהן ילידת מצרים, סיפור שיש בו תבונת אישה 

וחוש הומור. 

ידוע, שאצל בני עדות המזרח, על פי מילת הגבר יקום דבר במשפחה! בהיררכיה 

המשפחתית, מקומה של האישה היה נמוך מזה של הגבר וקולה לא נשמע, אך 

היא בתבונתה, בתחבולות עשתה לה "מלחמה" וקבעה מציאות בקרב בני ביתה, 

בין השאר על ידי המזון שהכינה וחילקה במו ידיה לפי חשיבות בני המשפחה.  

גם באמצעות השירים ששרה, הביעה האישה את רחשי לבה: עצבונה, געגועיה, 

צרותיה..., ואף מאורעות שמחים שקרו/קורים בחייה. בשל מעמדה הנחות, לא 

מאוויה  את  קיימה  לכן  וחברה,  משפחה  בני  בעל,  ְקבל  רגשותיה  להביע  יכלה 

בתחבולות שונות, דוגמת זו המוצאת ביטויה בסיפורנו זה.

כפי שקראנו, בעלה של האישה סירב לצאת לעבודה כדי להביא לחם לבני ביתו 

וישב בביתם בחוסר מעש. הוא לא למד תורה ולא עזר לילדים בשיעורי הבית 

הפצרותיה  וכל  אונים  חסרת  הייתה  אישתו  הבטלה.  מן  ונהנה  ישב  רק  שלהם 

שיקום לעבודה ולקיים את בני המשפחה היו לשווא!

העוצמה שבשקט

לא  בעלה,  על  והתלוננה  לשכנותיה  במצוקתה  פנתה  לא  גורלה,  במר  האישה, 

הסיתה את ילדיה נגד אביהם, לא סיפרה להוריה על צרותיה והחליטה לפתור 

את הבעיות בכוחה שלה וללא כל עזרה מבני משפחתה, קרוביה וידידיה.

והנה, באמצעות הקבלן, גבר זר, שבמעמדו כגבר דעתו נשמעת בחברה, מצאה 

לה נפש טובה ומבינה "לגרור" את בעלה באוזן, כדבריה, כדי שילך לעבוד ולפרנס 

את בני ביתם. כך היה ביום הראשון, השני והשלישי, עד שפירות בטלנותו של 

בעלה הגיעו אֵלי קבר ממש!
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האישה בחוכמתה, בשקט ובצניעות הראויים לאישה יהודייה, ידעה לנתב את 

דרכה הנבונה ולהוכיח לעצמה ולאחרים הקוראים את סיפורה, שכל דבר ניתן 

להיעשות, כי "אין דבר העומד בפני הרצון!" 

אישתו של אבו קטרינה הבטלן ידעה, שאם לא תחבל תחבולה, לא יבוא לחם 

לפיות ילדיה הקטנים ובלית ברירה שיתפה פעולה עם הקבלן הנבון שחס עליה, 

והצליחה להניא את בעלה לעבוד, להרוויח כסף ביושר ואף להיהפך מבטלן – 

לקבלן ולזכות בעושר ובכבוד!

בזכותן

לא בכִדי נאמר: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריים ובזכותן עתידים 

להיגאל. הגאולה העולה ופורחת מול עינינו, מתקדמת מדור לדור בזכות כל מי 

§שמקבלת על עצמה לדאוג לביתה, לילדיה, לבעלה ולכלל ישראל!
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

לחודש אדר

1. משלוח מנות בצורת סוכריה
פשוט קל מתאים לכל גיל - הקישוט יהיה - קל או קשה - בהתאם לגיל.

החומרים:

גרב ישן בכל צבע.   �

סרטים, מספריים.   �

לורדים צבעוניים.   �

נצנצים, פייטים.   �

שקית ובתוכה משלוח המנות.   �
 - כלשהי  עגולה  קופסה  ארוך,  גליל  לתוך  המנות  משלוח  את  להכניס  אפשר 

ולבסוף להכניס לתוך הגרב.

ההכנה:
גוזרים את עקב הגרב - כך שיישאר החלק הישר.  �

הדמיון  כיד  וכותבים  מציירים  קישוטים,  עליו  מדביקים   �
הטובה. 

וקושרים משני הצדדים  מכניסים את משלוח המנות    �
בסרטים.
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2. משלוח מנות בצורת דג
הדגים הם הסמל של חודש אדר. אפשר להכין משלוח מנות בצורת דג מגרב, 

חוטים, עיתונים, לורדים.

ההכנה:

דוחסים לחלק של כף הרגל בגרב עיתונים, קושרים קשר רופף בחוט צמר.    �
מכניסים את משלוח המנות וקושרים שנית לפני הסוף - משאירים זנב.

החלק  את  לגזור  אפשר   - מקשטים  רצוי,  ואורך  בעובי  רצועות  גוזרים    �
האחרון רצועות רצועות כמו זנב דג. 
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3. בובת משלוח מנות איש לרעהו
זו ההזדמנות ללמד את החניכים שמשלוח מנות זה לא רק ממתקים ואפילו רצוי 

ללא ממתקים.
נתמקד כאן בצורה החיצונית בלבד של משלוח המנות.

החומרים:
גרב לבן.   �

סרט בד (רצוי אדום).   �

לורדים לא מחיקים.   �

שקית ובה משלוח המנות.   �

מספריים, עיתון ישן, פייטים.   �

ההכנה:
גוזרים את העקב מהגרב ומשאירים רק את החלק הארוך.   �

מגלגלים את העיתון לכדור בגודל הרצוי לראש.   �

קושרים בערך 10% מהגרב למעלה בסרט.   �

מכניסים את העיתון המגולגל פנימה.   �

דוחפים היטב וקושרים ומקבלים את הראש.   �

מציירים את הפרצוף, מקשטים את החלק התחתון בפייטים,    �
בלורדים.

החלק  את  למעלה  ומקפלים  השקית  את  פנימה  מכניסים    �
העליון של הגרב ככובע.

רצוי להוסיף קופסת שימורים עגולה עם משלוח המנות למטה מהשמלה -    �
זה מעמיד את הבובה.
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4. רעשן מקופסת קרטון
החומרים:

בריסטול, סרגל, עיפרון, לורדים, פייטים, סרטים, חוטים, צלוטייפ.   �

עיניים זזות, כפתורים, פעמונים או אבנים.   �

ההכנה:
הכנה זו מצריכה חישובים, לכן טובה לילדים בבית הספר כי זה גורם להם    �

תכנון מראש.

קובעים מראש איזה גודל רוצים את הרעשן.   �

אם 10X10 זו תהיה היחידה צריך להכפיל אותה ב-3 כדי לקפל לקוביה. 3    �
יחידות לאורך ואחת למטה לרוחב כאשר המידות צריכות להיות מדויקות. 

מסמנים את הקיפולים חזק בעזרת עיפרון וגוזרים את הצורה בשלמותה.   �

הופכים את הנייר ומקשטים כיד הדמיון הטובה פרצוף, חיות וכו'.   �

צלוטייפ  עם  החיבורים  את  ומדביקים  לקוביה  מקפלים  החיצוני  בצד    �
צבעוני.

מכניסים את הפעמונים או האבנים.   �

יפה שלכל ילד יש רעשן משלו, שונה משל חברו ואפשר להעמיד תערוכת    �
רעשנים.
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4. רעשן איש שלג / פינגווין / ליצן/ ילדים

החומרים (לילד אחד):
בקבוק אקטימל ריק.    �

כדור בגודל מתאים מקל קר.   �

לורדים צבעוניים, מדבקות.   �

זוג עיניים - מדבקות או עיניים זזות.   �

סרט, דבק פלסטי, בריסטול קטן 10X10 ס"מ בערך.   �

אבנים קטנות (לחילופין 2 פעמונים קטנים).   �

ההכנה:

מקשטים את בקבוק האקטימל בהתאם לחיה הרצויה.   �

מכניסים את האבנים או הפעמונים לתוך הבקבוק.   �

מדביקים את כדור הקלקר לראש.   �

מדביקים את העיניים, מקשטים ומייבשים.   �

גוזרים זוג כפות רגליים ומדביקים מתחת לבקבוק ומייבשים.   �

ומקשטים  ליצן  כובע  הראש  על  להדביק  אפשר  לחילופין    �
בהתאם והרי כמה סוגי רעשנים מאותם חומרים בשינוי קל 

כיד הדמיון הטובה של החניכים.

אפשר להכין תערוכת רעשנים כאשר כל רעשן שונה מחברו.
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5. משלוח מנות נוסעת
החומרים:

קופסאת קרטון של דגני בוקר (לא הגדול ביותר).    �
או  נייר צבעוני או לחילופין צבעי מים עמידים    �
צבעי פולכרום (גירי שמן) או פיסות בד צבעוניות.

בריסטול צבעוני.   �
בריסטול שחור.   �

שקית עם משלוח מנות.   �
דבק, מספריים, עיפרון, צלוטייפ.   �

ההכנה:

לצבוע את הקופסה בצבעים או להדביק עליה ניירות צבעוניים או בדים    �
צבעוניים (רק על ארבעה צדדים - אין צורך בצד התחתון).

לגזור חלונות ועיגולים שחורים מנייר הבריסטול השחור ולהדביק בצדדים    �
כחלונות.

אפשר לעשות מדרגות על ידי קיפולי נייר - להדביק ליד הדלת כמדרגות.   �
להכניס את משלוח המנות לתוך הקופסה ולסגור בצלוטייפ.   �

מתקבלות מכוניות שונות בגדלים שונים וצורות שונות ואז אפשר לעשות    �
תערוכת מכוניות של משלוח מנות.

הערה: ככל שהילדים גדולים יותר אפשר להוסיף נהג, דלת.   �
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לחודש ניסן

1. צלחת למצות
החומרים:

קרטון גלילי בגודל 40x35 (יותר גדול מגודל מצה).   �

לורדים, עיפרון.   �

מהדק סיכות.   �

סכין חיתוך, מספריים.   �

ההכנה:

לתת לחניך לקשט ולצייר על קרטון הביצוע מצידו הגלילי, להפוך ולקשט    �
מסביב (אפשרי לקשט רק בצד המתקפל).

בסיום - בעזרת העיפרון מסמנים 5 ס"מ בקצוות של 35 ס"מ ובקצה של    �
40 ס"מ  10 ס"מ - מקפלים כלפי פנים את 10 הס"מ ומסמנים שוב 5 ס"מ 

ומקפלים פעמיים.
לידית,  דק  חתוך  ומספריים  סכין  עם  וגוזרים  לידית  אמצע  מסמנים    �

דק. מקפ0לים בפינות ומהדקים במהדק. 
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1. מקל לניקוי אבק
לפני פסח אנחנו מגיעים גבוה למקומות שבקושי מגיעים לנקות בימים רגילים, 

לכן הכנת מקל לניקוי אבק מאוד מועיל, קל, פשוט ומתאים לכל גיל.
החומרים:

מקל ארוך, סרט או חוט צמר.   �

חוץ  בד מתאים  כל  (כמעט  בד סופג  כל   - כותנה  רצוי מצמר,   - ישן  בגד    �

ממשי ופוליאסטר).

מספרים.   �

דבק חם.   �
ההכנה:

חותכים את הבד לרצועה ארוכה ברוחב של בערך 18-15 ס"מ - לא חייב   �

להיות מדויק - אם האורך לא מספיק אפשר 2 רצועות מאורכות.

גוזרים רצועות ברוחב 2-1 ס"מ ומשאירים פס של 2 ס"מ למעלה. הרווחים    �

לתת  הן  המדידות   - שווים  או  מדוייקים  להיות  חייבים  לא  והרצועות 

פרופורציות - מתאים לכל גיל.

ומדביקים בדבק חם, קושרים על  מלפפים את רצועת הבד סביב המקל   �

הדבק בסרט או חוט חזק והרי לכם מקל ניקוי.



60

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

חומר 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

פתרון לתשבץ סדר פסח
מימין לשמאל: 1) פרעה; 4) אביב; 8) רעל; 9) ענ; 11) אחר; 12) דם; 13) נרצה; 15)  
פי; 16) הא לחמא; 18) חן; 10) טל; 21) חדה; 22) דגב; 24) צבר; 27) עמר; 29) גד; 
30) לי; 32) ונשמחה; 38) עב; 40) ראשי; 41) אח; 42) מצה; 44) רק; 45) צרי; 46) 

נקבר; 47) ניסן.

מלמעלה למטה: 1) פרדס; 2) רעם; 3) על; 5) בא; 6) יחף; 7) ברית; 9) ערל; 10) 
נצח; 13) נא; 14) הם; 16) הנה; 17) אטד; 18) חד; 20) לג; 21) חמץ; 23) בּור; 25) 
בג; 26) רדו; 27) עלה; 28) מי; 31) נעמן; 33) נר; 34) שאר; 35) משק; 36) חי; 37) 

שחין; 39) בצק; 41) ארס; 43) הב; 45) צי.
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פתרונות פרשות חודש אדר

הפתרונות של 
פרשת תרומה 

שבסעיף א':

הפתרונות של 
פרשת תצווה 

שבסעיף א':

הפתרונות של 
פרשת כי-תשא 

שבסעיף א':

הפתרונות של 
פרשת ויקהל 

שבסעיף א':

הפתרונות של 
פרשת פקודי 

שבסעיף א':

המשחה  (1
מכבר  (2
נבוב  (3

ואו  (4
וסרח  (5

זהב  (6

תשבץ  (1
כליל  (2
שבו  (3

מעשה  (4

זר  (1
חרבו  (2

מסוה  (3
כיור  (4

ריקם  (5

מזבח  (1
מסגרת  (2
העזים  (3

חור  (4
הכתף  (5

הזהב  (1
בקע  (2

בגדים  (3
לחם  (4

הפתרון של 
סעיף ב':  
המנורה

הפתרון של 
סעיף ב':  

שלום

הפתרון של 
סעיף ב':  

רחמים

הפתרון של 
סעיף ב':  
מסעות

הפתרון של 
סעיף ב':  

העגל

פתרונות פרשות חודש ניסן 
הפתרונות של 
פרשת ויקרא 

שבסעיף א':

הפתרונות 
של פרשת צו    

שבסעיף א':

הפתרונות של 
פרשת שמיני 

שבסעיף א':

הפשיט  (1
היונה  (2
הפדר  (3
פקדון  (4
סולת  (5

מוקדם  (1
מיד  (2

יורדי  (3
בליעה  (4

מישאל  (1
עגל  (2

השלך  (3
זרה  (4

הפתרון של 
סעיף ב':      

טהרות

הפתרון של
 סעיף ב':  

 קדרה

הפתרון של 
סעיף ב':  

מעלה




