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תאריכים ומאורעות בחודשי תמוז-אב

 (אירועים ואתרים)

מבוא לחודשי תמוז-אב
בעת שתושבי העולם כולו יוצאים לחופשת הקיץ, מתכנס לו היהודי המאמין בתוכו ומתכווץ ליבו בהעלותו על לבבו כי כל 

עיר יושבת על תילה ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה.

כאלפיים שנה חלפו מאז ניטל כבוד מבית חיינו. כאלפיים שנה יושבת בדד העיר רבתי עם והייתה כאלמנה. לאורך תקופה 

מש  לא  הנורא,  החורבן  זכר  אך  באו  ודורות  הלכו  דורות  גלותו.  בארצות  ומרים  קשים  ימים  ישראל  עם  ידע  זו  ארוכה 

מתודעתם ולא פסקה אבלותם.

דברי חז"ל ש"דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו" היו בעלי משמעות חיה בעיניהם של אבלי ציון.

תחושת האבל הנורא, ליוותה את בני ציון הנאמנים לאורך כל השנה ובכל אירוע העלו את זכר ירושלים. דינים ומנהגים 

רבים נתייחדו כדי להיות "מיצרים על החורבן" ויש חסידים, ואנשי מעשה, שלא השלימו לילה של שינה מבלי לקונן על 

החורבן.

אומות העולם תמהו והתפעלו כאחת, מכך, שלמרות אלפי השנים שחלפו לא פגה מאיתנו תחושת האבל והיא ממשיכה 

להעכיר את מצב רוחנו. שנה אחר שנה, יום אחר יום ולילה אחר לילה.

מספרים שהמצביא האמיץ וקשוח הלב, נפוליאון הגדול, נפעם כולו בראותו, באחד מלילות תשעה באב, יהודים היושבים 

על הרצפה ומבכים את חורבן עירם. לסובבים אותו אמר: שַעם המבכה את ארצו, כל כך הרבה שנים, ודאי יזכה לשוב 

ולבנותה.

על פי "מראשית השנה ועד אחרית שנה", מאת משה אבידן

חודש תמוז
הקדמה

במקרא, חודש תמוז הוא החודש העשירי למניין החודשים מחודש תשרי והחודש הרביעי למניין החודשים 

מחודש ניסן.

מזל החודש: סרטן. לרמז שהתמוז האלילי (אליל הצמחים והפריון הבבלי) היה מעין 

סרטן בגוף הישראלי והוא היה הגורם העיקרי לחורבן - ללמד את העם להימנע מעבודה 

זרה שגם קיימת בצורות שונות בימינו (כסף, טכנולוגיה וכו') ויש שמסבירים שהסרטן 

הוא רמז לבני אדם להיות זהירים בהליכתם בחודש זה שהסרטן יוצא מן החולות לחפש 

מים ומסכן חיי בני אדם כמו העקרב במרחשוון.
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אירועים 
ה בתמוז תשל"ו (1976) - מבצע אנטבה. 

בסוף חודש יוני ותחילת חודש יולי 1976 התרחשה אחת הדרמות הגדולות בתולדות ישראל,    

מחבלים  בעזרת  פלשתין"  לשיחרור  העממית  מ"החזית  מחבלים  מגבולותיה.  הרחק  כי  אם 

גרמנים מכנופיית "באדר מיינהוף", חטפו מטוס של חברת "אייר פראנס" הצרפתית ובו יותר 

והטיסוהו לאנטבה שבאוגנדה. לאחר שהיהודים הופרדו משאר הנוסעים,  ממאה ישראלים 

החוטפים איימו לרוצחם אם לא ישוחררו ארבעים טרוריסטים הכלואים בישראל ובגרמניה.

לאחר התלבטויות רבות והעמדת פנים שישראל מוכנה לנהל משא ומתן עם החוטפים, הורתה    

ממשלת ישראל לצה"ל לשחרר את החטופים במרחק 4,000 ק"מ מישראל.

כוח מוטס גדול של חיילי צה"ל נחת באנטבה אור ל-4 ביולי 1976 ושיחרר במבצע בזק את    

ז"ל, מפקד הכוח,  נתניהו  יהונתן  נהרג סגן אלוף  וכן  נהרגו  החטופים. שלושה מן החטופים 

בשדה התעופה של אנטבה שעל שמו מכונה המבצע.

יוני נתניהו ז"ל - מפקד הכוח

  

לאחרונה החליט נשיא אוגנדה, גנרל מוסבני, להקים במגדל הפיקוח הישן באנטבה מוזיאון    

להנצחת המבצע המבריק של צה"ל והמלחמה בטרור.

על פי "50 על 50", מרדכי נאור, משרד הביטחון הוצאה לאור

ז בתמוז תשס"ה (2005) - יום פטירתה של נעמי שמר, המשוררת הלאומית.

וממקימי  וילנה  ילידי  ספיר,  ומאיר  רבקה  להוריה  כינרת,  בקבוצת   1930 בשנת  נולדה  נעמי    

הקיבוץ.
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לדוושת  הגיעה  לא  אפילו  היא  הרך.  בגיל  הילדים  בצריף  בפסנתר  לנגן  החלה  האם  בלחץ    

הפסנתר.

מגיל 6 הובילה את השירה בציבור בקבלות שבת ובחגים, וכך הגיעה גם לכתיבה.   

בהתבגרה למדה באקדמיה למוזיקה, וכתבה שירים לילדי הגן. אחר כך המשיכה את לימודיה    

בפריז, חזרה לארץ והחלה לכתוב ללהקות הצבאיות. כתבה שירים רבים שהפכו לנכסי צאן 

ברזל בישראל, כמו "מסמר קטן", "הייטריללי" ועוד.

בדעתי שאכתוב שירים. אף  עלה  "לא  כשהתבקשה לשחזר את כתיבתה הראשונית אמרה:    

אחד לא לימד אותי לכתוב, אלא הקהל, הציבור והחברים, הם שעודדוני".

עם זאת, הדגישה תמיד שהכתיבה לא באה לה בקלות.    

ארץ-ישראל  רעיון  ועם  אמונים"  "גוש  עם  מאוד  הזדהתה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי    

השלימה.

את השיר "על כל אלה" כתבה כשיר עידוד לאחותה רותי שהתאלמנה, אך המילים "אל נא    

תעקור נטוע" הפכו לסיסמת מתנגדי הנסיגה מימית. דעותיה הרחיקוה מלב הקונצנזוס, אך 

מעולם לא איבדה חברים בגלל דעותיה הפוליטיות. 

נכתב  זהב"  של  "ירושלים  ביותר  המפורסם  שירה    

לפסטיבל שירים שהתקיים בירושלים, כשבועיים לפני 

פרוץ מלחמת ששת הימים, והפך להימנון של המלחמה 

והניצחון.

היהדות  ובמקורות  בתנ"ך  רבה  בקיאות  גילתה  נעמי    

וברבים משיריה ולחניה משתמעים רמזים מהם.

עולמים בבית העלמין של  המשוררת הובאה למנוחת    

השתתפו  בהלווייתה  הכינרת.  שפת  על  כינרת  קבוצת 

אלפים מכל קצוות הארץ מתוקף צו הלב האוהב אותה 

ואת שיריה. 

ידה)  (בכתב  שמר  "נעמי  מינימלי  כיתוב  מצבתה  על    

והצניעות  הענווה  את  ההולם  דבר   -  2005-1930

שניחונה בהן.

יב בתמוז תרצ"ח - אלכסנדר זייד - 70 שנה להרצחו.

אלכסנדר זייד, שומר וחקלאי, איש העלייה השנייה, ממייסדי הארגונים "בר-גיורא" ו"השומר"    

ומראשוני ההתיישבות העובדת נרצח על ידי ערבים בדרכו לקבוצת אלונים השכנה.

אלכסנדר נולד בשנת 1886 בסיביר, אליה הוגלו הוריו שהיו משכילים, אוהבי ציון. בילדותו    

חזר לווילנה. כבר בגיל צעיר, עקב פטירת הוריו, נאלץ לעבוד ולפרנס את משפחתו.
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"פועלי  חבורת  שם  והקים  לארץ  העלייה  את  לעודד  שבא  הלפרין  מיכאל  עם  נפגש  בווילנה    

ציון". אלכסנדר היה בין הראשונים שהצטרפו.

עלה לארץ ב-1904. עבד כפועל וסתת וגם בשמירה. ב-1907 היה שותף מרכזי בהקמת ארגון    

השמירה היהודי הראשון "בר-גיורא" ואחר כך ארגון "השומר".

תחילה גרו בחווה החקלאית סג'רה בגליל ועסקו בשמירה ובחקלאות. שם נשא לאישה את    

צפורה, חלוצה מרחובות.

בשנת 1916 עלו לגליל העליון והקימו את כפר גלעדי, שנקרא ע"ש ישראל גלעדי, שנפטר בגיל    

צעיר.

וללינה  הקיבוץ  "רכוש"  הם  שהילדים  לתפישה  התנגד  אך  חבריו  את  אהד  אלכסנדר    

המשותפת.

הוא עבר לשייח' אְּבַריק שבעמק יזרעאל, שם קיבל עבודת שמירה ביערות הקק"ל. היה צורך    

לשמור על היערות מפני הערבים והבדואים שכרתו את העצים לשם הכנת פחמים.

בעבודתו נתקל בהם פעמים רבות והניסם, וכך קנה לו שונאים רבים מהם. הם ניסו להתנקש בו    

ונכשלו פעמיים. בפעם השלישית, בי"ב בתמוז תרצ"ח - 10.7.1938 כשהוא היה בדרכו לקבוצת 

אלונים הסמוכה, לאסיפת חברים אליה הוזעק, נרצח על ידי קאסם אל-טבאש, שארב לו.

בפלמ"ח זעמו על הרצח הנתעב והחליטו לנקום את דמו. במשך שלוש שנים וחצי חיפשו את    

הרוצח. 

טבאש  בשבט  לאוהלו  הגיעה  חיסול  חוליית    

ושאלו: "האם אתה קאסם? באנו  לשפוט אותך 

ולהורגך".

הוא ענה: "ידעתי שיום אחד תגיעו".   

בשיפוט  אותו  שפטו  לוואדי,  אותו  הורידו  הם    

מהיר והרגוהו באקדח המאּוזר של זייד.

ִאיְּבִריק  בשייח  התנחלו  ומשפחתו  אלכסנדר    

גילה מימצאים  גבי תל עתיק. בסיוריו באזור  על 

כנסת  בית  יישוב,  שרידי  רבים,  ארכיאולוגיים 

ומערות קבורה.

ארכיאולוגים  הגיעו  אלה  גילויים  בעיקבות    

בית  הייחודית,  הקברים  עיר  את  וחשפו  למקום 

שערים.

התל  בראש  המוצב  בפסל  מונצח  אלכסנדר    

של בית שערים העתיקה, סמוך לבית משפחתו. הפסל, מעשה ידי דוד פולוס, משנת 1940, הוא 

דמות מרשימה של זייד הרוכב על סוסתו ומשקיף מזרחה לעבר עמק יזרעאל.
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הוא מוצב על ַּכן אבן גבוה ועליו שמו של אלכסנדר. הפסל, שהפך לנקודת ציון נודעת בארץ    

ונראה היטב מכביש העמק, עוצב בתנאי מחסור של הימים ההם - מלט יצוק סביב מתווה של 

רשתות מחוטי ברזל. 

עם השנים התבלה הפסל ובשנות ה-70 שופץ מחדש ונוצק מברונזה.   

ניסיון להתנכל לפסל, מטעמים לאומניים או פליליים, והוא הופל. למרבה  ב-5.10.07 נעשה    

המזל לא הצליחו לקחתו והוא הוחזר למקומו.

אליעזר  של  בראשית"  "אנשי  ובספר  פן,  אלכסנדר  של  אדמתי"  "אדמה,  בשיר  מונצח  זייד    

שמאלי, שמספר על ההתיישבות הייחודית הזו.

באזור שני יישובים קטנים - "בית זייד" ו"גבעת זייד".   

הנצחה קטנה נוספת נעשתה בקריית עמל הסמוכה, בגן ציבורי קטן, המקום בו בוצע הרצח.   

על סלע אחד בגן יש לוח נחושת ועליו כתוב "כאן עמד המתנקש". על סלע שני לוח נחושת ועליו    

כתוב "כאן נרצח אלכסנדר". המקום המדויק והנוסח הקצר מרגשים ומשאירים רושם רב.

יד בתמוז תרצ"ח (1938) - לפני 70 שנה הושבעה הראשונה מבין "פלוגות הלילה המיוחדות".

בשנת 1937 הגיע לארץ-ישראל קצין בריטי בשם אורד וינגייט, (הידיד) שהקים מעין יחידת    

שם  יזרעאל,  ועמק  התחתון  הגליל  באזור  הערבי  בטרור  שלחמו  לילה  פלוגות  בשם  קומנדו 

הפלוגות  ובריטים.  יהודים  חיילים  היו  ביחידה  חיפה.  למפרץ  מעיראק  הנפט  צינור  קו  עבר 

ניהלו קרבות לא שיגרתיים נגד הכנופיות וזכו להצלחה רבה. הלוחמה המיוחדת הזאת שימשה 

דוגמה לעיצוב דמות של לוחמים ומפקדים. בשנת 1938 פורקו פלוגות הלילה על ידי המושל 

עם  הגלויה  הזדהותו  נוכח  זאת  לאנגליה,  והוחזר  מתפקידו  הועבר  וינגייט  ואורד  הבריטי 

האינטרס הציוני.

יז בתמוז - (על פי המסורת) - מיום שבעה עשר בתמוז, מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים 

המסתיימים ביום תשעה באב. ימים אלה הם ימי אבל על חורבן שני בתי המקדש, הבית 

הראשון והבית השני ונוהגים בהם מנהגי אבלות, עדה עדה ומנהגיה.

מוזכרות  תענית  במסכת  ישראל.  בתולדות  לפורענות  מּוָעד  יום  הוא  בתמוז  שבעה-עשר  יום    

חמש פורענויות שקרו ביום זה, ולזכרן נקבע יום צום לדורות.

נשתברו הלוחות - על-פי הכתוב בתורה ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות הברית בידיו  א. 

ומצא שהעם עשה עגל זהב, אז השליך מידיו את הלוחות ושיבר אותם וביקש מה' לסלוח 

לבני ישראל על מעשיהם. משה רבנו עלה שוב בר"ח אלול וירד לאחר ארבעים יום - ביום 

הכיפורים.

בוטל התמיד - על פי המסופר בתלמוד, בזמן המצור על ירושלים שררו בעיר רעב ומחסור  ב. 

ולא נמצאו כבשים לקורבן התמיד.
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שרף אפוסטומוס את התורה - מעשה התגרות נגד היהודים על ידי חייל רומי שקרע ספר  ג. 

תורה ושרף אותו באש. הדבר קרה במעברתא בדרך אל טור-לוזה (הר השקדים) באזור 

שכם. ייתכן שהיה שם מחסום רומאי והחיילים התנפלו על יהודים.

מלחמת  בעת  היוונים  ידי  על  היהודים  נגד  התגרות  מעשה   - בהיכל  צלם  הועמד  ד. 

החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר - הובקעו חומות ירושלים ונפרצו מבואותיה על ידי הרומאים בבית שני.  ה. 

מאז החל חורבנה של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל.
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חודש אב
הקדמה

החודשים  למניין  החמישי  והחודש  מתשרי  החודשים  למניין  עשר  האחד  החודש  הוא  מנחם-אב  חודש 

מניסן.

מזל החודש: אריה. 

חודש מנחם-אב נקרא מנחם-אב, כי הקב"ה הנקרא "אב" "מנחם" את עצמו אחרי 

חורבן בית המקדש בבניינו בקרוב.

סיבה אחרת: מנחם-אב - משום שהחודש מסתיים בפרשיות נחמה ובתפילות נחמה 

לישראל על אבלותם על חורבן בית המקדש, ובציפייה לגאולה שלימה. ויש אומרים 

שהוא רמז לשמו של משיח, הקרוי מנחם, ולפי האגדה נולד בתשעה באב.

אירועים 
ג באב תרצ"ח (1938) - הושלמה הקמת "גדר הצפון" (משטרת טגארט). 

גדר הצפון היא מכשול תיל מבוצר שבוצעה לפי הזמנת שלטונות המנדט הבריטי ואובטחה על    

ידי נוטרים עבריים. הגדר הוקמה כדי למנוע אספקת נשק וחדירת תגבורת דרך לבנון לחיזוק 

ישראל,  עורף  של  הצפוני  לגבול  במקביל   1937 בשנת  שנסלל  הכביש  בארץ.  הערבי  הטרור 

הבריטי  הצבא  תנועת  על  להקל  נועד  והוא  העליון,  הגליל  של  ההררי  באזור  ברובו  מתפתל 

נגד הכנופיות הערביות בימי מהומות הדמים. הכביש שראשיתו ליד אכזיב עבר דרך אילון, 

סאסא, ברעם, קדש-נפתלי, נבי יושע והתחבר אל כביש ראש פינה-מטולה.

ויכוח. רבים סבורים כי הצלחת יעד  על מידת ההצלחה של הגדר בדיכוי המרד הערבי ישנו    

חשוב,  במעשה  מדובר  היה  בארץ-ישראל  העברי  היישוב  מבחינת  בלבד.  חלקית  הייתה  זה 

שחשיבותו אף בעצם עשייתו. 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 היא על היישוב העברי, הייתה אף היא מבצע צבאי קשה, שבהפעלתו 

צברה ה"הגנה" ניסיון וידע ששימש אותה במבחני העתיד.

ט באב - יום צום תשעה באב.

כפי שמובא במסכת תענית כט, חמישה דברים אירעו לאבותינו באותו יום:   

� נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים.   

� חורבן בית ראשון בידי הבבלים - 587 לפני הספירה.   

� חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.   

� נלכדה ביתר - המבצר האחרון של בר כוכבא - 135 לספירה.   

� נחרשה ירושלים לאחר החורבן ככתוב: "ציון שדה תחרש".   
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י באב תשס"ה (2005) - התחלת ההתנתקות מגוש קטיף.

צויינו  החגיגות  לקרקע.  לעלייתו  שנה   25 אלו  בימים  חוגג  שבגליל  הושעיה  מצפה  היישוב    

בדרכים שונות. אחת היוזמות הייתה לקרוא לרחובות היישוב בשמות, מה שלא נעשה עד כה 

ב-25 שנות קיומו. לאחר שנתקבלה החלטה לפני מספר חודשים, נערך טקס הסרת הלוט מעל 

שמות הרחובות.

ההחלטה על קריאת השמות התקבלה באופן דמוקרטי. תושבי היישוב נקראו לבחור מתוך 15    

קטגוריות שכללו את פרחי ארץ-ישראל, שמות הרים וערים וגם - בשמות יישובי גוש קטיף 

שחרבו. לאחר זמן ממושך פורסמה ההחלטה שהתקבלה ברוב גדול - שמות הרחובות ייקראו 

על שם יישובי גוש קטיף.

אומנם ביישובים רבים קרואים שמות רחובות על שם יישובי סיני שחרבו, אולם מצפה הושעיה    

הוא היישוב הראשון שהחליט לקרוא את שמות רחובותיו על שמות יישובי הגוש שחרבו לפני 

כשנתיים וחצי. מצפה הושעיה הינו יישוב קהילתי דתי, ומתגוררות בו כ-350 משפחות.

בטקס תיאר הרב חיים בורגנסקי, רב היישוב את הרגשתו: "זה קצת כמו להכניס ספר תורה    

לזכרו של מישהו. הכנסת ספר תורה היא תמיד מאורע שמח, מצד שני אי אפשר להתעלם שיש 

כאן זכר, והשמחה מהולה בזיכרון, וכל אחד עם הזיכרון שלו. זה נושא מורכב מאוד בהקשרים 

שונים, אפילו לי לא פשוט לדבר על זה... אך יש בי שמחה שהיה בנו מספיק כוח לזכור את 

השמות. האנשים הללו שעשו דבר נפלא שהפריחו את השממה ועוד יעשו דברים נפלאים". יש 

בזה מחווה יפה מאוד שיכולנו לקחת על עצמנו את הזיכרון הזה, אמר הרב בורגנסקי.

מצבה  להקים  התושבים  בחרו  האם  בקול  תהתה  בטקס  שנאמה  דקלים,  מנווה  ירון  חגית    

שותפים,  להיות  "בחרתם   - הטרקטורים?  שהרסו  את  להחיות  שמא  או  יישובם,  באמצע 

להשאיר בתודעה הישראלית את גוש קטיף, ומאידך, רגשות כבדים ממלאים אותי. ההנצחה 

הזאת הופכת את החורבן לממשי ומקבעת אותו, ומכריחה אותי להביט נכוחה ולהבין שהבית 

איננו".

"אנחנו לא זכינו לשבת בבתינו עד זקנה ולהמשיך לאכול את הפרי, אנחנו עקורים. אני שואלת    

את עצמי איך זה יהיה לילדה קטנה ביישוב לגור ברחוב נווה דקלים 5 או גני טל 18 או גדיד 20. 

אני מנסה לדמיין את זה ורואה את כוחות החיים פורצים, אני רואה אנדרטה חיה ונושמת. 

אני שומעת צחוק מתגלגל וזו דרך נהדרת לשמר את הזיכרון בצורה הטובה שאפשר - בדרך 

החיים".

"לא ידעתי כמה קשה לי, לאחת שאין לה היום בית, להיות ביישוב בו יש משפחות ובתים, מקום    

שאתם מנהלים את החיים שלכם ולא אחרים מנהלים אתכם. אני מרגישה שאני מסתכלת 

סביבי וחשה שאתם תשמרו על היישובים שנהרסו, על השם שלהם ועל הרוח שהייתה בהם, 

וכשאבוא בפעם הבאה לבקר כאן, אחפש את הבית ברחוב נווה דקלים שמספרו כמספר הבית 

שהיה לי בנווה דקלים ואעמוד מולו. בוודאי אזיל דמעה של געגוע, אך אני מקווה שארגיש גם 

את השמחה שבזיכרון", אמרה ירון. בכנס נאם גם אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק 

יזרעאל.
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להנצחת  חוק  הצעת  הגיש  אריאל,  אורי  ח"כ  הלאומי-מפד"ל,  האיחוד  סיעת  יו"ר  בנוסף,    

ש"ס,  הגמלאים,  קדימה,  מסיעות  ח"כים,   27 חתומים  היו  ההצעה  על  קטיף.  גוש  ותיעוד 

יהדות התורה, הליכוד, ישראל ביתנו והאיחוד הלאומי-מפד"ל. מטרת החוק היא להנציח את 

ההתיישבות והפעילות לאורך השנים בגוש קטיף.

  

                                              בול הנצחה ליישוב גוש קטיף ומפעל החקלאות שהיה באזור

לפי ההצעה יוקם מרכז הנצחה שיפעל במתכונת דומה למרכז הנצחת רבין, והוא יכלול אתר    

הנצחה, מכון מחקר וארכיון. המרכז ישמש מוזיאון להנצחת 23 היישובים שהיו בגוש, ונחרבו 

מערכי  עיון, סמינריונים,  ימי  חינוכיות,  תוכניות  יפעיל  תוכנית ההתנתקות. המרכז  במהלך 

התושבים,  חיי  יומחשו  ובהם  צה"ל,  ולחיילי  החינוך  למוסדות  ופעילויות  תערוכות  שיעור, 

איומי  עם  תושביו  של  וההתמודדות  שנה,  כ-35  במשך  בגוש  שפעלה  המשגשגת  החקלאות 

הטרור.
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על פי הצעת החוק, המרכז יפעיל אתר אינטרנט שיקף את כל פעילותו, ספריית מחקר ועיון,    

ויזמין חוקרים לבצע עבודות גמר, לתואר ראשן ושני וכן לעבודות דוקטורת בנושאים אלו.

בהצעת החוק מוגדר, כי כל חומר שקשור להתיישבות בגוש קטיף יועבר אליו מגנזך המדינה.    

הקמת המרכז והפעלתו תמומן מתקציב המדינה, והיא גם תעמיד לצורך הקמת המרכז חלקת 

קרקע מתאימה.

ח"כ אריאל אמר כי ההתיישבות בגוש הייתה לסמל ומופת של ציונות. "עלינו לשמר את שאר    

מרכז  הקמת  ידי  על  זה  למעשה  הרבה  ההערכה  את  ולהביע  קטיף,  גוש  חלוצי  שגילו  הרוח 

ההנצחה. על מדינת ישראל לפעול למען ההנצחה והתיעוד של גוש קטיף. ההנצחה והתיעוד 

ימלאו צורך לאומי, חינוכי והיסטורי של עם ישראל כולו, יביעו במשהו גם הוקרה למתיישבים 

שגורשו, ועשויים לתרום גם בתהליך שיקומם".

"חשוב שיום אחרי טו בשבט - חג הנטיעות, נעשה מעשה שינציח את הנטיעה, וכל מעשה של    

העמקת שורשים בארץ יובטחי שלא ישכח" אמר אריאל, המשמש גם כיו"ר השדולה בכנסת 

למען העקורים.

הממשלה אישרה בול שינציח את יישובי גוש קטיף ומפעל החקלאות שהיה באזור.   

בבול מתוארים בתי הגוש, ישיבת ההסדר בנווה דקלים על מבנה המגן דוד הייחודי, עגבניה    

 23 כל  ושמות  העקירה  נגד  המאבק  את  שמבטא  כתום  סרט  המרכזי,  הגידול  ענף  שהייתה 

יישובי הגוש.

ח"כ אורי אריאל, יו"ר השדולה למען עקורי גוש קטיף, שיזם את הנפקת הבול אומר כי הפקתו    

חיונית להשריש בציבוריות הישראלית את המפעל האדיר של גוש קטיף, שהיה מעצמה כלכלית 

וחקלאית בד בבד עם היותו מעצמה של חסד ועזרה לזולת והכל תוך עמידה ברורה מול הטרור 

הערבי.

   

טו במנחם אב - חג טבע עממי בימי בית שני.

טו באב מתייחד באירועים אלה:   

הוא באב נחשב ליום שבו החמה מגיעה לשיא כוחה, מכאן ועד לטו בשבט הולך כוחה   �
למערכה  עצים  לכרות  באב  בטו  הפסיקו  כן  על  העצים.  גם  נחלשים  עמה  ויחד  ופוחת 

שעל המזבח והוא נקרא "יום תבר מגל" (יום שבירת הגרזן). באותו יום ניתנה הזדמנות 

אחרונה להעלות עצים אלו למקדש, ואף שהיה זה תורם של בני ַזּתּוא הם מסרו זכות 

זו לכל העם ורבים ניצלוה, עד שתאריך זה נקרא גם "חג קורבן העצים" (מגילת תענית, 

ה).

"יום שָּכלּו בו מתי מדבר" (ירושלמי, תענית ד), כלומר הסתיימו ארבעים השנה שנגזרו   �
על דור יוצאי מצרים למות במדבר (במדבר יד, כז-לה).
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יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, דהיינו להינשא זה לזה, ולא חששו כמקודם שהנחלה    �
תעבור משבט לשבט (במדבר לו, ו-ז).

שהוחרם  לאחר  השבטים,  שאר  עם  נישואין  בקשרי  לבוא  בנימין  לשבט  שהותר  יום    �
בעיקבות מלחמת פילגש בגבעה (שופטים, כא, טו-כד).

יום שנקברו הרוגי ביתר, לאחר שהרומאים אסרו לקבור את חיילי בר כוכבא, שנפלו    �
בהגנה על מבצרם האחרון, ביתר (135 לסה"נ). לזכר מאורע זה נתקנה גם ברכת "הטוב 

והמיטיב" (סיום הברכה הרביעית בברכת המזון), "הטוב" - שלא הסריחו, ו"המיטיב" 

- שהובאו לקבורה (ברכות מח ע"ב).

על פי "מועדים וזמנים", מאת יואל רפל
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים ישירות או בעקיפין לחודשי תמוז-אב המרומזים 

בכל השאלות הבאות. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש אב. המצליח לענות על שמונה חידות 

יזכה בפרס.

חלפנו-עברנו את חודשי הגאולה והנה, אחר הפסח, ימים שאוצרים בתוכם קטעים המזכירים לנו כי מבנים, 

חשובים ומקודשים ככל שיהיו, יכולים אנו-עצמנו להרוס במו-ידינו. אור-אישים ומעשים מהווה תיקון-מה 

בדרך לגאולה מחודש. מיד מקפצת ועולה לה האסוציאציה ונתחיל בה.

הוא לא נולד בארצנו הקטנה וגם לא באירופה או באמריקה.

בארבעים ושבע שנות חייו עשה רבות, המצוקות בארץ שנולד בה הנדידוהו,

ולארצנו הגיע לפני כמאתיים וחמישים שנה. כאן הקים ישיבה. 

כאן כתב פירושים לתורה וגם ספר בשם "ראשון לציון". 

עסק בנגלה וגם בנסתר וזכה להערכה בקהילות ישראל במזרח וגם במערב. 

שם פירושו, כמרומז לעיל, קשור גם באמירה הראשונה של בורא הכול. בחודש זה, 

נתבקש לישיבה של מעלה. מי האיש, היכן נולד ומה שם פירושו לתורה? 

רב נערץ אחר, המקושר לחודשנו זה היה גם פייטן. 

סירב להתפרנס כרב, על אף שפסיקותיו נתקבלו בקהילות רבות. 

סירובו היותר גדול היה שיפדוהו, כשנחטף בידי קיסר גרמני, 

שרצה לסחוט תמורת שיחרורו כספים מרובים מהקהילות היהודיות 

וכך נמק בכלא עד יומו האחרון. בחודש תמוז אירעה החטיפה, 

ורק 10 שנים לאחר מותו נפדו עצמותיו והוא שב אל בני עמו. 

נפטר לפני 714 שנים. התכירוהו?

 גם האיש הזה נלקח מעל משמרתו והוא רק בן ארבעים וארבע. 

מה כבר ניתן לעשות במשך זמן כזה?? להספיק לקבל תואר דוקטור במשפטים. 

וזה הכול? לכתוב מאמרים וספר. דיינו? לא! להצליח לארגן את העם היהודי. 

כן, כך! לנדוד למענו על פתחי "נדיבים". להקריב את משפחתו על מזבח זה,

וללחוש ליומנו בתום יום חגיגי "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים".

בעירו נולדה גם צעירה שהפכה ל"גפרור". אורך חיי הלוחמת היה כמחצית שני החולם, 

התדעו מי היא ומה היו קורותיה (נא ציינו יישובים תוך ציון מקומם - שנקראו על שמו ועל שמה).

בדרך האתרים - מס' 23

ד"ר  עמנואל בן-נאה



17

5

8

7

6

הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 46459                                                     

 מעין גשר תאריכי בין החולם והלוחמת דלעיל הוא האיש הבא, 

שראה, לפחות, את כותלי הישיבה בוולוז'ין. זיכרם ליווה אותו, וגם רוחם, 

שחש בזוועות הפוגרומים. שהתאהב בעברית, "נישא" לה ונשא אותה על כפיים. 

שעלה לארץ ושר את שיריה ואת חבלי קליטתה ושנפטר בעיר העברית הראשונה 

לפני 73 שנים בחודש תמוז. מה שמו?

(ציינו כמה שירים שנכתבו על ידו וספר חשוב שהיה שותף בעריכתו).  

שישים שנים היו מנת חלקו של ציוני נמרץ אחר. בעל כישרון ספרותי עשיר 

שיצק לעברית המתחדשת משירת העולם. ובה גם יצק את הגיגיו שלו. 

האיש שנתן את ידו לאיש הגידם ולנהגי הפרדות, וזאת בתקופה 

שהתנועה הציונית חששה, ובצדק, למי לסייע במלחמה עולמית. 

היה בין המקימים של הגדודים העבריים, תוך תקווה שהם יהיו צבאו 

של העם השב לארצו. מנהיג המונים ונערץ על ידם שניסה, ללא הצלחה יתירה, 

לעורר את עמו בטרם שואה. בשהותו במחנה קיץ של צעירי תנועתו באמריקה נפטר, 

אבל לא שכח לבקש בצוואתו שרק בהוראת ממשלת המדינה היהודית, כשתקום, 

שיועלו עצמותיו לארץ שכה אהב. וכך אכן קרה, באיחור מסוים שלא נבע מאהבה, 

והוא נח בסמוך לשניים אחרים שכבר הזכרנום לעיל. מי הוא?

(ציינו יישובים ומיקומם וכן מוסדות על שמו).

ונספר על יישוב שקם במוצאי יום הכיפורים בשנת התש"ז. 

הפולש המצרי במלחמת השחרור התקיפו לראשונה, 

כחודש לפני הקמת המדינה, והמשיך במהלומותיו עד לי"א בחודש תמוז התש"ח. 

שרידיו נאחזו מחדש בקרקע מצפון למקומם שנהרס. 

נושאי זכר היישוב הקימוהו שוב במקומו הראשון, כעבור 22 שנה ביום הולדתו דאז. 

בהחלטה של ממשלת ישראל נעקר.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 21
בסוף המאה התשע-עשרה הופיע על במת ההיסטוריה יהודי מומר מגרמניה ושמו פאול פרידמן, איש    .1-2

בעל ממון, דמיון ותעוזה, שהחליט להקים מדינה לעם היהודי הנרדף בארץ מדיין העתיקה, בחופו 

הצפוני-מערבי של חצי-האי ערב. הוא יצא אל ארץ מדיין, סייר בה, חקר את מצבה ואת אפשרויות 

ומחקריו.  פרטי מסעו  ובה העלה את  "מדיין",  1891 פרסם חוברת בשם  ובשנת  ובה  ההתיישבות 

פרידמן איתר כמה עשרות יהודים "בני חיל", החתים אותם על התחייבות לשנתים ודאג לאימונים 

צבאיים עבורם. לאחר ההכנות הפליגה קבוצת היהודים יחד עם פרידמן ועוזריו למפרץ שלמה.

על האזור שבו ביקש  ישנה  לבין האנגלים ששלטו אז במצרים הייתה מחלוקת  התורכים, שבינם    

פרידמן להתיישב, חששו כנראה שפרידמן מבקש לכבוש בכוח את האזור. הם תיגברו את חיל המצב 

הקטן שבמדיין ואיימו כי יפעילו אותו אם תנחת קבוצת פרידמן בחוף מדיין. גם האנגלים, שליטי 

מצרים ובעלי ההשפעה המעשית בסיני, התנערו ממנו. כך הקיץ הקץ על תוכניתו הנועזת של אותו 

יהודי מומר - שאומרים כי חזר בסתר ליהדותו - להקים מדינה ומקלט לעם היהודי.

לורנס אוליפנט היה עיתונאי, דיפלומט וטייל בריטי, אשר ביקר באימפריה העות'מנית ותיאר את    .3-4

רשמיו והמלצותיו מהביקור בספר "ארץ הגלעד" שיצא לאור בשנת 1880. בספרו זה הציע בין היתר 

לסלול מסילת ברזל שתימתח בין חיפה, טבריה, עמק החולה ודמשק ואשר תתפצל ותפנה דרומה 

לאורך בקעת הירדן עד לעיר עקבה, וכן להקים "מושבה" - חבל ארץ יהודי אוטונומי בחבל הגלעד 

שבעבר הירדן המזרחי, בין נחל ארנון לירמוך.

אחרי ששיכנע את השלטונות הבריטיים, נסע עם המלצות מראש הממשלה בנימין דישראלי ושר    

לא  הסולטאן  אולם  התוכניות,  את  בפניו  להציג  מנת  על  חמיד  אל  עבד  לסולטאן  סולסברי  החוץ 

השתכנע. אוליפנט עבר לארץ ישראל ובתחילה גר במושבה הגרמנית בחיפה בבית הקרוי כיום על 

שמו "בית אוליפנט", ולאחר מכן עבר לכפר הדרוזי דליית אל כרמל. מי ששימש לו כמזכיר אישי 

היה המשורר נפתלי הרץ אימבר, שחיבר את שיר "התקווה".

בחוף הדרום-מזרחי של ים המלח, בפתחו של נחל זרד מצוי אזור של מעיינות זכים בשם צאפי. את    .5-6

מסדום.  לוט  נמלט  שאליה  המקראית,  כ"צוער"  לזהות  מקובל  א-צאפי  בשם  מדבר  העיירה/נווה 

כמות מי התהום באזור זה גבוהה במיוחד, וכאן היה מקור של מים מתוקים ששימש את מפעלי ים 

המלח (במלחמת העצמאות הפלמ"ח אף תקף את הכפר א-צאפי כדי להשתלט על מקור מים זה). 

בשנות ה-30 של המאה שעברה, לאחר הקמת מפעלי ים המלח, אף היה ניסיון להקים בבקעת צוער 

יישוב יהודי - למקום נשלח גרעין של "מחנות העולים" מרעננה, אולם עבדאללה, אמיר עבר הירדן, 

למרות היכרותו עם משה נובומייסקי, סירב לאשר הקמת יישוב יהודי על אדמותיו.

בשנת 1868 כומר גרמני בשם קליין גילה סמוך לכפר הערבי דיבאן שבעבר הירדן המזרחי, בתחום    .7-8

מה שנהפך ב"אדיבות" צ'רצ'יל לממלכה ההאשמית, מצבה מאבן בזלת מלוטשת. על המצבה היו 

חקוקות שורות של כתב. הכתובת פוענחה כדברי הודייה של מישע מלך מואב לאל כמוש על הצילו 
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ישראל. כשבאו חוקרים אירופיים אחרים לחקור את האבן, הם  אותו מפני צבאו של עמרי מלך 

מצאו שהבדואים המקומיים, שסברו כי ההתעניינות המרובה בה מרמזת על אוצר הטמון בתוכה, 

ניפצו אותה לרסיסים. בסיועו של הארכיאולוג הצרפתי שארל קלרמון-גאנו הורכבו השברים מחדש 

והאבן נרכשה מהשייח' המקומי על ידי מוזיאון הלובר.

הכתובת על המצבה היא עדות חוץ מקראית חשובה ביותר למלחמות בין מואב לבין ישראל. נראה    

ישראל  יהורם מלך  850 לפסה"נ, היא שנת מפלתם של  זמנה של הכתובת לשנת  שיש לקבוע את 

ויהושפט מלך יהודה בפני מואב (מלכים ב, ג) - מאורע שבו מסתיימת הכתובת.

בדרכו לבית אביו שהה יעקב עם משפחתו במקום הנקרא "סוכות". על כך נאמר בתורה: "ויעקב   .9-10

נסע סוכתה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות" (בראשית לג, יז). 

מקום זה נמצא בנחלת שבט גד, כמפורש בספר יהושע (פרק יג). בני גד קיבלו את נחלתם בעבר הירדן 

יחד עם שבט ראובן וחצי שבט מנשה. בני גד עסקו יותר מכל יתר השבטים בגידול הצאן, וכך נאמר 

עליהם: "ויבנו את דיבון... גדרות צאן" (במדבר לב, טז, לד), פרט שלא נאמר על בני ראובן, למרות 

שגם להם היה מקנה רב.

כתובת  כאן משלחת ארכיאולוגית  1967 חשפה  בשנת  עלא.  דיר  תל  מזוהה  סוכות המקראית  עם    

עתיקה על פיסת טיח, שנכתבה בדיו שחורה ואדומה על קיר מטוייח וכוללת כ-55 שורות. הכתובת 

פותחת במילים: "חזון בלעם בן בעור, איש חוזה אלוהים". בכתובת מתואר בלעם כנביא אפוקליפטי 

החוזה את אחרית הימים, ומזהיר מפני הרעה המתקרבת, ויש בכך קרבה לשונית לסיפור המקראי 

בספר במדבר (כב-כד).

רבת בני עמון, עליה צר יואב שר צבא ישראל בימי דוד נקראת גם עיר המים.   .11

ובשמואל ב, יג: "וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכד את עיר המלוכה הבירה, בה יושבים המלכים,    

לעיר  נוסף  שם   - המים"  עיר  את  לכדתי  גם  ברבה,  נלחמתי  ויאמר  דוד  אל  מלאכים  יואב  וישלח 

המלוכה של רבת בני עמון (כיוון שישבה ליד בריכות מים).

שמות הזוכים בדרך האתרים 21
� מיכאל אובוכובסקי - ראשון לציון

� ד"ר גדי אשל - נופית

� אריה סולומון - אפרת
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חומר עיוני למדריכה

1. מ"בין הְמָצִרים" ל"נחלה בלי ְמָצִרים" / ד"ר אברהם גוטליב
משהובקעה העיר ירושלים ועד שחרב בית המקדש, היו עשרים ואחד יום. בשבעה עשר בתמוז, הובקעה 

העיר, ובתשעה באב, חרב הבית. ימים אלה, הם שלושת השבועות הקרויים: "בין הְמָצִרים" - בין הצרות, 

דהיינו: בתקופת הצרות, כפי שנאמר במגילת איכה (א, ו):

"כל רודפיה השיגוה בין הְמָצִרים".

המצרים הם צרות בתהליך תקופתי-הדרגתי, כאשר פריצת החומה, היוותה את הפתח לחורבן בית המקדש. 

דוד המלך נעים זמירות ישראל, שמזמורי תפילותיו טובים לכל מצב בכל תקופה, תיקן במזמור קיח (ה) את 

הבקשה שאנו אומרים בתפילת "הלל":

" מן הֵמַצר (=הצרה) קראתיך י-ה",

כאשר ֵמַצר = מצור גשמי ו/או רוחני = צרה, וכן במזמור קטז (ג):

"ומצרי שאול (=יסורים קשים) מצאוני".

במאה ה-6 לפנה"ס, ניבא ירמיהו הנביא בן חילקיהו מענתות את חורבן הבית, כמשתקף במראה השקד 

שראה בחזונו:

"ויהי דבר ה' אלי לאמר מה אתה ֹראה ירמיהו וֹאמר מקל שקד אני ֹראה. ויאמר ה' אלי היטבת לראות כי ֹשקד אני על 
דבִרי לעֹשתו".

מבאר רש"י שם:

"ויאמר ה' אלי היטבת לראות השקד הזה הוא ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות, אף אני ממהר לעשות דברי. ויונתן 
תירגם "מקל שקד|": "מלך דמוחי לאבאשא (=מלך הממהר להרע לראויים לכך). ומדרש אגדה (ירושלי תעניות פרק ד, הלכה 
ה): השקד הזה הוא משעת חניטתו (=היווצרות הפרי מן הפרח) עד גמר בישולו עשרים ואחד יום כמניין ימים שבין שבעה 

עשר בתמוז שבו הובקעה העיר לט' באב שבו נשרף הבית"

יש אם כן, זכר לדבר, לתקופה של עשרים ואחד יום - שלושת השבועות של ימי בין המצרים - כתקופת 

בישולו של השקד כאשר, ה' שוקד על דבריו לעשותם. מוסר ההשכל מכאן הוא, להסיק מסקנות, לשפר 

המידות וללכת בדרכי ה' בקיום המצוות הלכה למעשה. כך, שהֵמַצר ייהפך לֶמֶצר - נחלה ושפע טוב, כדברי 

בדור  ארץ-ישראל  אמוראי  גדול  יוֵסי,  ר'  בשם  השני  בדור  ארץ-ישראל  אמוראי  גדול  נפחא,  בר  יוחנן  ר' 

הרביעי במסכת שבת (דף קיח, ע"א-ע"ב):

"כל המענג את השבת (יום המנוחה) נותנין לו נחלה בלי ְמָצִרים" (=ללא גבולות - נחלה בלתי מוגבלת).
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כך הוא המעבר האופטימלי ממצב גשמי ורוחני של צרה ומצוקה למצב של שלום, שלווה ורווחה. הדרך 

לכך, היא הנהגה תורנית-ערכית לפי התורה מתוך אחדות ואחווה בין הבריות. הבסיס המרכזי הוא כאמור, 

שמירת שבת כהלכתה כיום המנוחה הגשמית, ובמיוחד יום של התעלות בתורה וביראת שמים. מכאן הדרך 

להתגשמות נבואת זכריה (ח, יט), ששני צומות בין המצרים, יחד עם שאר הצומות, ייהפכו אי"ה:

"לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום ֱאָהבו (=יסתדרו יחדיו)".

2. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" 
תלמוד בבלי מסכת תענית דף לב

לכאורה צריך היה לומר "יזכה ויראה בשמחתה" בלשון עתיד ולא בהווה.

משמעות מאמרם ז"ל הוא, כי עצם הדבר שלא קהו חושינו ולא שכחנו את ירושלים ואנו מתאבלים עליה, 

גורם לנו שמחה, שכן האבל והכאב על החורבן הם עצמם ראשית הגאולה.

רבי חיים מוולוז'ין

נקודות לעיון למדריכה
נזכיר שאחת הסיבות המודגשות במקורות לסיפור החורבן (במיוחד זה של בית שני) נוגעת ביחסים  א. 

שבין אדם לחברו, והשלכתם על גורל האומה כולה! (קמצא ובר-קמצא וכו').

על תפיסת האסון ביהדות כעונש, וכיצד האבל בעם היהודי יכול לשמש מנוף לבנייה לעתיד, חשוב  ב. 

של  אופייה  נפש.  חשבון  שמטרתה  ביהדות,  התענית  של  משמעותה  הזדמנות  בכל  ולהזכיר  לזכור 

התענית ביהדות איננו אבל של יאוש, אלא אבל בונה. במקום התפלשות ביסורים כשלעצמם, נהפוך 

את היסורים לאמצעי מטהר כלפי העתיד.

אנו  אין  אותו.  שעבר  הדור  עם  כהזדהות  רק  לא  בשבילנו  החורבן  של  משמעותו  את  להדגיש  כדאי  ג. 

מזדהים עם אירוע היסטורי בלבד. כשאנו מבכים את החורבן, אנו מבכים גם את התוצאות שאנו 

היום סובלים מהן, וכמובן אלה שסבלנו מהן כל שנות הגלות, באשר מקור כולן אותו חורבן.

על פי "לקט לימי בין המצרים", הקיבוץ הדתי, ועדת החינוך
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מנהגי "בין המצרים"

דינים

מנהג יהודי אתיופיהמנהג יהודי תימןמנהג יהודי ספרדמנהג יהודי אשכנזתאריך

א תמוז
עד 

ט תמוז

צום של תשעת 
הימים (אוכלים 
בלילה) זכר לט' 

בתמוז שהובקעה 
החומה בימי בית 

ראשון

יז בתמוז
 עד אחרי 

ט באב

אין מתחתנים 
ואין מסתפרים. 

ממעטים בשמחה. 
נמנעים מלברך 

"שהחיינו".

נמנעים מאכילת 
בשר ושתיית יין 

(פרט לשבת) מר"ח 
אב עד צהרי עשירי 

באב. 

אין עורכים 
חתונות מר"ח אב 

עד אחרי תשעה 
באב. 

אסורים בתספורת 
משבוע שחל בו ט 

באב.

אין מתחתנים. 
אין לובשים בגדים 
חדשים. ממעטים 

בשמחה. 

אין נמנעים 
מלהסתפר בע"ש. 

אין נמנעים 
מלאכול בשר.

אין זכר לחורבן 
בתקופה זו שהיא 
מתייחסת בעיקר 

לבית שני.

מר"ח אב עד ט 
באב

אין מתרחצים 
במים חמים. 

אין לובשים בגד 
חדש או מכובס. 
אין מכבסים או 

מסתפרים. נמנעים 
מבשר ויין (פרט 

לשבת.)

אין מתחתנים 
ממעטים בשמחה. 
נמנעים מבשר ויין 

(פרט לשבת).

יש שאין 
מתרחצים.

צמים כל תשעת 
הימים (יש אומרים 

משום ספקה דיומא) 
אין אוכלין בשר 

אפילו בערב.
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הערה: הטבלה נועדה רק לצורך לימוד והשוואה. לפסק הלכה יש לעיין בספרי הלכה או לפנות לרב.

מנהג יהודי אתיופיהמנהג יהודי תימןמנהג יהודי ספרדמנהג יהודי אשכנזתאריך

שבוע שחל בו ט' 
באב

אין מתרחצים. 
אין מכבסים. אין 

מסתפרים. אין 
לובשים בגד חדש 

או מכובס. 

צמים. אין אוכלים 
בשר אפילו בערב

צום - ה' עינויים. ט' באב
נוהגים באבלות. 

אין אוכלים בערב 
בשר.

צום ה' עינויים. 
נוהגים באבלות. 
אין אוכלין בשר 

בערב.

צום ה' עינויים. 
נוהגים באבלות.

צום

אין אוכלים בשר 
בערב.

ממשיכים קצת י' באב
אבלות. נמנעים עד 
הצהריים מאכילת 

בשר, שתיית יין, 
כיבוס, תספורת 
ורחיצה במרחץ.

נוהגים קצת 
אבלות.

אין אוכלים בשר 
ואין שותים יין.

צום.

בערב אוכלים בשר

מ-י' באב עד י"ז 
באב

ממשיכים לצום 
במשך היום עד י"ז 

באב (זכר לטבח 
הכהנים לאחר 

החורבן). אוכלים 
בשר בלילה
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לוח המודעות מס' 162

תשבץ תמוז-אב/ מאת שילה הרשושנים
בתשבץ זה ובכל תשבצי שנת תשס"ח מופיעים מושגים הקשורים לפרשות השבוע ולהפטרות הנוגעות לחודשי אותה חוברת (מצוינים 

בתוך הסוגריים).

אנשיה  מצרים,  בצפון-מזרח  מבצר  עיר   (1 במאוזן: 
(קרי,  ה'  תורת  את  עוזבם  על  בבני-ישראל  יתעמרו 
בני- הגיעו  אליו  המקום   (6 מסעי);  פרשת  הפטרת 

במדבר,  נדודים  שנות  ושמונה  שלושים  אחר  ישראל 
כיום נקרא ואדי חסא הנשפך אל בקעת צוער (פרשת 
עוף-דורס; 12) הפרשה בקדש שבעטייה   (11 דברים); 
נענש משה שלא ייכנס לארץ-ישראל על הכאתו במטה 
 (14 לב);  דברים  וכן  חוקת,  (פרשת  פעמיים  על הסלע 
פקודה; 15) מקום המערכה שהיה בראש מזבח העולה 
(יחזקאל מג); 17) תל-אביב המקראית שכנה ליד נהר 
זה (יחזקאל ג); 18) הפרדה, ניתוק מהסביבה; 20) צעד 
משפטי; 21) מראשוני בעלי-התוספות, תלמידו וחתנו 
של רש"י, פירושו למסכת מכות משלים את פירושו של 
פירושו למסכת  וכן  ולא הספיק לסיים,  רש"י שנפטר 
נזיר (ר"ת); 23) צד מערב; 24) עם-הארץ, חסר-דעת; 
26) טיפה (הפטרת פרשת ואתחנן); 28) רעידת-אדמה; 
29) כוח; 30) איבר בגוף; 32) תקווה, סיכוי; 33) תחנה 
במסלול הליכתם של בני-ישראל ביציאתם ממצרים; 
 (39 למאור;  כלי   (38 בת-קול;   (36 מסעי);  (פרשת 
 (44 סימן;   (43 נישואין;  קשרי   (42 בארמית;  אישה 
כינוי לשמיים (הפטרת שבת נחמו, פרשת ואתחנן); 47) 
 ,(1840-1785) יהודי  והיסטוריון  48) הוגה-דעות  סוף; 
מחבר  שם,  ההשכלה  תנועת  ומאנשי  גליציה  יליד 
"מורה נבוכי הזמן" (ר"ת); 50) מין עשב, קוץ (הפטרת 
מנחה בתענית-ציבור); 51) שרף המופק מצמח ומשמש 
לרפואה, מזוהה כיום עם לבנה רפואי (ירמיה ח); 52) 
אחיה   (54 במדבר;  בחומש  פרשה  על-שמו  גוי,  מלך 
מאב של רבקה אשת יצחק (בראשית כב); 56) זז, נע; 
פרשת  (הפטרת  השני  במראה  ירמיה  ראה  אותו   (58
שהתייבשו;  תבואה  קני   (62 נוי;  יופי,   (61 מטות); 
טובה, ממנה  אבן   (67 אילן;   (66 65) מרכז;  תן!;   (64

בני-ישראל ביציאתם ממצרים  71) תחנה במסעי  פוחד;   (69 (הפטרת פרשת ראה);  ציון עם בוא הגאולה  ומאבנים אחרות תיבנה 
(פרשת חוקת); 73) הוא וחברו הם היחידים מאנשי דור המדבר שיראו את ארץ-ישראל (פרשת דברים).

במאונך: 1) מילה כתובה; 2) שיבה; 3) קטנים, חלשים, חכמים ומחוכמים (משלי ל); 4) שיש באפו נשמת חיים; 5) אות באלפבית 
זמירות  נעים   (10 9) משאלה, חפץ;  נוסד ב-1985;  בנגב הצפוני,  ישוב   (8 והלבוש;  7) הרווח שבין החזה  6) שדה שנחרש;  העברי; 
ישראל; 13) כזה היו המזבח (שמות כז) והחושן (שמות כח); 16) נביא, תלמידו וממשיך דרכו של אליהו (מלכים א יט); 19) החומש 
בו אנו קוראים בתורה בחודש אב; 22) אחת הדרכים שבה הלכו בני-ישראל ממדבר סיני לכיוון ארץ כנען (פרשת דברים); 24) שפחת 
רחל ואשת יעקב (בראשית ל); 25) אמורא ארץ-ישראלי בתקופת המעבר שבין התנאים והאמוראים, היה ראש-מתיבתא בלוד ובסוף 
ימיו בטבריה (ר"ת); 27) ישוב בסמוך לירושלים, שמו לקוח מפסוק בהפטרת פרשת ואתחנן; 29) בעל-חיים טורף; 31) אם המרגלית; 
34) אחד השופטים (הפטרת פרשת חוקת); 35) מושב בסמוך לרמלה, שמו לקוח מפסוק בישעיה כז; 37) עיון ובירור מקיף בנושא 
(פרשת  במואב  עיר   (41 גרם;  ל-28.35  שוות-ערך  ובבריטניה,  בארה"ב  הנהוגה  משקל  יחידת   (40 בכלי-ירייה;  התקן   (38 מסוים; 
חוקת, וכן ישעיה טו), מוזכרת גם במצבת מישע מלך מואב; 42) המקום אליו ברח יפתח מפני אחיו (הפטרת פרשת חוקת); 45) הקול 
שמשמיע הברווז; 46) מילת ברירה; 49) מידת-נפח קדומה ליבש; 51) טהור, נקי; 53) אדמת הנגב; 55) כינויו של רבי יואל סירקיש 
(1561-1640), מחשובי האחרונים, על-שם פירושו על "ארבעה טורים" (ר"ת); 57) חלק מעץ זה ראה ירמיה במראה הראשון (הפטרת 
פרשת מטות); 59) גשם; 60) במילה זו התחמק המלאך מלענות לשאלתו של מנוח אבי שמשון לשמו (שופטים יג); 61) חיק הבגד 
(הפטרת פרשת עקב); 63) שקט, נרגע (מגילת אסתר ד); 66) עכשיו; 67) כבש שמן ומפוטם;  68) עני; 70) שמח; 71) לחם-השמיים; 

72) דממה.

  ראה פתרונות בסוף הגיליון  
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א. ימי בין המצרים

אוהב שלום ורודף שלום
למדריכה: ניתן לספר לחניכים את הסיפור הבא:

בעיירה אחת גרו שלוש בנות: נוגה, גילה ושולה. כשנוגה וגילה היו צעירות עזרו אחת לשנייה, למדו ושיחקו 

ביחד. הן הרבו לטייל ביחד כחברות טובות, וגם כאשר התבגרו והפכו לאימהות הן שמרו על קשר.

אך, פעם נוגה לא הזמינה את גילה לחתונת בנה ופרץ ריב ביניהן. שתי החברות הפכו לשונאות, אולם יחסיה 

של שולה עם שתיהן נשארו טובים.

שולה מנסה להשכין שלום ביניהן. ננסה לעזור לה.

למדריכה: כדאי לבקש מהחניכים לציין מה הן האפשרויות העומדות בפני שולה ולדון בכל אחת מהן.

להלן כמה אפשרויות (לדוגמה)

שולה שומעת מנוגה דברי גנאי על גילה ומגילה דברי גנאי על נוגה. היא הולכת ומספרת לכל אחת מן   �
"החברות" מה אמרה עליה חברתה. 

מן  לכל אחת  אינה מספרת  נוגה, אך  על  גנאי  דברי  ומגילה  גילה,  על  גנאי  דברי  מנוגה  שולה שומעת   �
החברות מה אמרה עליה חברתה.

שולה מנסה לפשר בין השתיים - היא מסבירה להן ששטות היא להיות "ברוגז". היא אומרת שקשה לה   �
להיות חברה שלהן במצב כזה ומבקשת שישלימו.

הנחיה למדריכה:

יש להניח שהחניכים ישללו את ההצעה הראשונה לפיה מסרה שולה את דברי החברות זו על זו כפי שנאמרו, 

אינה  שולה  השנייה  בהצעה  זאת  לעומת  ריב.  כמחרחרת  ופעלה  ביניהן  הקרע  את  העמיקה  היא  בזה  כי 

מתערבת וממשיכה לעמוד בצד בחוסר מעש. בהצעה השלישית שולה מנסה להשלים בין החברות.

תוך כדי הדיון ניתן לשאול את החניכים: מה דעתכם על השיטה הבאה (על פי אגדת אהרון).

הערה: המדריכה תוכל להכין מראש שלושה חניכים לתפקידים של שני בעלי הריב והמתווך, והם יופיעו 

במפתיע לפני הקבוצה.

פעולות
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בין שני אנשים שהיו חברים טובים במשך שנים  ריב שפרץ  ויתארו  יקדימו  המדריכה או אחד החניכים 

רבות. החניכים ימחיזו את המצבים שהאגדה מתארת ויוסיפו פרטים שלא נתפרשו (כגון מה היו תשובות 

בעלי הריב לדבריו של המתווך?).

רצוי שהמדריכה תיתן לכל בעל תפקיד כמה משפטי פתיחה, והוא ישלים אותם.

לדוגמה: המתווך אומר לבעל ריב א: בעל ריב ב סיפר לי שהוא כבר אינו ישן שבועיים. אשתו סיפרה לי 

שהוא מדבר עליך כל הזמן בגעגועים ומזכיר כל מיני דברים שעשיתם יחד.

בעל ריב א: באמת? זה יפה מאוד. עכשיו הוא מצטער "הרשע" הזה.

המתווך: לא כדאי לך לכנותו "רשע" אתה תתחרט על כך. כשתשמע מה שיש לי לומר מיד לאחר שרבתם 

הוא התחרט על התפרצותו אבל לא ידע כיצד לומר לך זאת, כי גם אתה כעסת מאוד.

בעל ריב א: לו היה מבקש סליחה מיד...

ובתמונה השנייה המתווך אומר לבעל ריב ב: בעל ריב א "אוכל את עצמו" על הצער שגרם לך.

לאחר ההמחזה, ניתן לשאול את החניכים: מה החסרונות והיתרונות של הדרך הזאת?

הנחיה:

ייתכנו תשובות ברמה קונקרטית, שיתארו מעשים שונים שעשה המתווך כדי לקרב את החברים. החניכים 

הטובים יוכלו בוודאי לנסח גם תשובה עקרונית, שהמתווך פעל להעלאת כבודם העצמי של החברים משום 

זוכה  נבנים כאשר הוא  והתייחסותו החיובית לחברה הסובבת אותו  שהאמין שכבודו העצמי של האדם 

ליחס של כבוד מצד הסובבים אותו, ובייחוד מצד אלה שהחברה מכבדת והוא עצמו אוהב ומעריך. כאשר 

המתווך האיר את פניו לאדם "רשע" (פושע), הרשע התחיל לראות את עצמו ואת העולם הסובב אותו באור 

חדש: הוא נמנע מלנהוג בדרך קלוקלת כדי לא לאכזב את המתווך.

כמובן החניכים יטענו שהמתווך סטה מן האמת בדבריו. כאן הזדמנות למדריכה להסביר כי לעיתים סטייה 

מן האמת תורמת להשבת השלום. המתווך אמר דברים שהם לא אמרו, ויש להניח שהשיג תוצאות מהירות 

וטובות, בעוד שאם היה אומר את האמת היה מלבה את הריב. אך כדאי להעמיד דברים על דיוקם. דבריו של 

המתווך לא היו בהכרח שקר, כשדיבר על צערו של חבריו הניח שכך הם אומנם מרגישים. אלא שגאוותם או 

העלבון שהם חשים מונע מהם מלהודות בכך. ובאמת קורה לעיתים קרובות שהצדדים היריבים מתחרטים 

ומצטערים על המצב שנקלעו אליו, והיו מודים לאיש ביניים שיתווך ביניהם ויפטור אותם מן הצורך למחול 

על גאוותם ולבקש או לתת הסברים. ריב שלפעמים תחילתו בשטות, יכול לצבור תאוצה.

לסיכום: המתווך שעליו מסופר בסיפור היה אהרון הכהן. חז"ל הרחיקו לכת ללמד אותנו לנו לא לסטות 

מהאמת כדי לא להרגיל אותנו לשקר, אולם במקרים מסוימים אפשר לשנות מהאמת, כדי למנוע פגיעה 

בזולת, כפי שתראו במקורות הבאים: אולם במקרה של ספק, כיצד להתנהג, כדאי לשאול את רב המקום.
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מקורות
אהרון משכין שלום  .1

רודף שלום כיצד? שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה - הלך אהרון וישב לו אצל אחד מהם, ואמר   

לו: בני ראה חברך מה הוא אומר. מטרף את ליבו (מצטער) וקורע את בגדיו. ואמר אוי לי, היאך (איך) 

אשא עיני ואראה את חברי? בושתי הימנו (אני מתבייש ממנו) שאני הוא שסרחתי עליו (שפגעתי בו) 

והוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מליבו - והולך אהרון ויושב אצל האחר ואומר לו: בני ראה חברך 

מה הוא אומר, מטרף את ליבו וקורע את בגדיו ואומר: אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי? 

בושתי הימנו, שאני הוא שסרחתי עליו - והוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מליבו. וכשנפגשו זה בזה 

גיפפו ונשקו זה לזה.

על פי אבות דרבי נתן יב

דוגמאות מהתלמוד עד כמה מותר לשנות משום דרכי שלום  .2

"גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו שבתחילה כתוב "ותצחק שרה... לאמור... ואדני זקן"   

(איך יוכל להוליד בנים)"? ולבסוף כתוב: "ויאמר ה' אל אברהם - למה זה צחקה שרה לאמור האף 

אומנם אלד ואני זקנתי" (יבמות סה).

ישנם מקרים אחרים בהם התירו חז"ל לשנות מן האמת.  

"אמר רב יהודה אמר שמואל: 'באלו שלושה הדברים נהגו החכמים לשנות בדבריהם (מן האמת):   

במסכת ובפוריא ובאושפיזא". מהו במסכת? בלימוד: אם אדם יודע פרק בלימוד, ויבוא מישהו לשאול 

אותו האם מיטיב הוא לדעת אותו הפרק, יאמר שאינו יודע, כי זוהי מידת ענווה (בבא מציעא כג, ע"ב 

(ורש"י שם). הכוונה היא כמובן אם יבוא מישהו לנסותו אם יודע אם לא; אך אם בא אדם אליו כדי 

לשאול מה הדין או כדי ללמוד ממנו, יאמר את האמת ולא ישנה ממנה. מהו בפוריא? בפורים. אמרו 

חכמינו שחייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע את ההבדל בין ארור המן וברוך מרדכי. אך השתייה 

היתירה אינה נאה, לכן התירו לאדם לומר שהוא שיכור אף אם אין הדבר כן, או אם הוא שתוי רק 

במידה קטנה מאוד, ועדיין יודע את ההבדל בין מרדכי והמן (חידושי המהרש"א לבבא מציעא כג, 

ע"ב). מהו באושפיזא? באירוח: אם אדם התארח בבית חבירו, וזה קיבלו בסבר פנים יפות, כדי שלא 

ירבו לבקרו ויגרמו לבזבוז כספו, ועל ידי כך נמצא משלם רעה תחת טובה. והכוונה היא שלא ידבר 

בשבח בעל הבית באוזני אנשים שאינם הגונים, אך באוזני אנשים טובים וישרים יאמר את האמת, 

כי מצווה לשבח את בעל הבית על מידת הכנסת האורחים בה הוא נוהג (פירוש רש"י לבבא מציעא כג, 

ע"ב).

מתוך: "בין אדם לחבירו", אברהם שטאל

   

27



28

2. סולמות וחבלים
מטרה: הכרת המושגים הקשורים לימי בין המצרים.

המשחק מכיל: 

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

� קוביה 50X50 ס"מ

� חניכים

מהלך המשחק: 
ישמשו  עצמם  והחניכים  הרצפה  על  בגירים  הלוח  את  לצייר  (ניתן  וצבעוני  גדול  משחק  לוח  הכינו  א. 

כחיילים).

הכינו כרטיסי שאלות לתשובות בהתאם ל"סולם או חבל". ב. 

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

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

כל חוליה תתקדם בתורה לפי המספר שמורה הקוביה. ה. 

חייל שמגיע למשבצת ממנה עולה סולם, יעלה בו רק אם הוא עונה תשובה נכונה. אם אינו יודע את  ו. 

התשובה הוא עומד במקום.

חייל שמגיע לחבל יורד בו אם לא ענה את התשובה הנכונה. אם הוא יודע את התשובה הוא נשאר  ז. 

במקום וממתין עד לתור הבא.

החוליה שהגיע ראשונה לנקודת הסיום היא המנצחת. ח. 

שאלות לסולם
אמור פתגם המביע את האחריות שלנו לכלל עמנו. (כל ישראל ערבים זה לזה)  .1

השלם: אם ____________ ירושלים ____________ ימיני. (אשכחך, תשכח)  .2

מי בנה את בית המקדש הראשון? (שלמה המלך)  .3

מהו הכותל המערבי? (שריד מהקיר החיצוני ל בית המקדש השני)  .4

הידוע לך מאורע שאירע בהר המוריה בחיי אברהם? (עקידת יצחק)  .5

איזו דמות תנ"כית היה "אוהב שלום ורודף שלום?" (אהרון הכהן)  .6

השלם: שמחו את ____________ וגילו בה כל אוהביה (ירושלים)  .7

שמו של האיש שהעביר את מרכז התורה מירושלים ליבנה. (רבן יוחנן בן זכאי)  .8

תנא ששמח בראותו שועל יוצא ממקום קודשי הקודשים. (רבי עקיבא)  .9
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שאלות חבל
כיצד נקראת השבת שלפני תשעה באב? (שבת חזון)  .1

השלם: משנכנס ____________ ממעטים בשמחה. (אב)  .2

מי כתב את מגילת איכה הנקראת בצום תשעה באב? (ירמיהו)  .3

ידוע לנו שחודש אב הוא חודש מוכן לצרות. איזה אירוע טרגי התרחש פעמיים באותו יום בחודש? (שני   .4

חורבנות, חורבן המקדש הראשון והשני) 

אילו אירועים טרגיים נוספים אירעו בסביבות ט באב. (גירוש ספרד, ההתנתקות מגוש קטיף)  .5

מהו הסמל של חודש אב. (אריה)  .6

תאר מנהג שאנו מקיימים לזכר החורבן. (בחתונה שמים אפר על מקום התפילין ושוברים כוס וכו׳)  .7

איזו בכייה של חינם גרמה לבכייה לדורות? (חטא המרגלים)  .8

ספר שקוראים ממנו בתשעה באב ובתוכו מופעים משירי ר' יהודה הלוי. (קינות)  .9

אורח ומארח שהביאו לחורבן. (קמצא ובר קמצא)  .10

הסיבה לחורבן בית המקדש השני. (שנאת חינם)  .11
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3. יבנה או ירושלים 
רבן יוחנן בן זכאי

רקע למדריכה
רבן יוחנן בן זכאי היה תלמידו הצעיר של הלל שקרא עליו "אב לחכמה ואב לדורות". מראשי החכמים 

ממנהיגי  והמוסר.  האגדה  ההלכה,  בתחומי  התורה  להפצת  שהתמסר  הזקן  גמליאל  רבן  של  דינו  בבית 

האומה בימי חורבן בית שני. בימי המרד הגדול (73-66 לספירה) התנגד לקנאים וצידד בשלום ובהבנה עם 

הרומאים, אך דעתו נדחתה. משהתייאש מהגנת ירושלים הנצורה, שהתחוללה בה באותה שעה מלחמת 

אחים ושלטון לאומי מוסמך חדל מלהתקיים בה. רבן יוחנן בן זכאי הוצא על ידי תלמידיו בעורמה מן העיר 

לרומאים וקיבל את הסכמת הרומאים להתיישב ביבנה. אחר החורבן הקים בה מרכז רוחני חדש לאומה. 

הוא תיקן תקנות שונות שתכליתן היה המשך קיומו של עם ישראל ותורתו חרף חורבן בית המקדש. הוא 

העתיק את מרכז הכובד של היהדות מבית המקדש אל לימוד התורה ואל גמילות חסדים. הוא הכשיר את 

הקרקע לשיקום הסנהדרין שבראשה יעמוד רבן גמליאל.

רבן יוחנן בן זכאי היה מגדולי התורה שבדורו. הצטיין במידותיו וביחס של כבוד לכל אדם, דגל בשלום בין 

אדם לחברו ובין אומה לאומה. 

פעולה
חגי האזין בדריכות רבה למדריך המספר את סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי אבל לאחר שגמר את הסיפור 

הוא העיר: "איך זה יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי עזב את יהודי ירושלים והשלים עם הרומאים, הלא זה 

מעשה בגידה?" כמה חניכים ענו בכעס: "איך זה יכול להיות - הוא היה איש צדיק". ובכן, המדריך הציע 

לחניכים לפתור את הדילמה ביניהם ולערוך משפט ציבורי על מעשיו של רבן יוחנן בן זכאי.

ננסה לראות מה יהיו התוצאות?

השאלה המרכזית במשפט הינה כיצד צריך לנהוג מנהיג הרואה את עמו הולך בנתיב מוטעה, הרשאי הוא 

על דעת עצמו לפרוש מן הציבור ולהכין חלופה לדרך הקיימת? על המדריך לחלק את החניכים לקבוצות 

התומכות ושוללות את מעשיו של רבן יוחנן בן זכאי, ולמנות צוות שופטים ועדים שיעידו על מעשיו של רבן 

יוחנן בן זכאי.

במשפט זה ינסו החניכים להבין את מניעיו של ריב"ז.

הקבוצה תתחלק ל-4 קבוצות:

קבוצה המצדדת בעמדתו של ריב"ז. א. 

קבוצה המתנגדת למעשה זה. ב. 

צוות שופטים. ג. 

צופים במשפט. ד. 
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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.

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

כל קבוצה תחליט לפי איזה סדר יופיעו העדים במשפט.

את המשפט ינהלו השופטים: הם יתנו את רשות הדיבור לצדדים, יאפשרו לשאול שאלות, ואף יחוו את 

דעתם בסוף המשפט.

דוגמאות לטיעונים התומכים במעשיו:

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

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

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

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

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

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

דתי, ומקום לעסוק בתורה - תן לי את יבנה וחכמיה!
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דוגמאות לטיעונים השוללים את מעשיו:

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

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

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

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

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

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

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

4. עיתון מקומי מימי המצור
הציעו לחניכים להיות צוות עיתונאים, שנבחר להוציא לאור עיתון עברי בעיר ירושלים הנצורה. העיתון, 

שאת שמו יעניקו לו החניכים לפי בחירתם, יכלול מדורים שונים כגון:

� כאן ועכשיו - תיאור המצב בירושלים בעת המצור.

� ראיון השבוע - ראיון עם רבן יוחנן בן זכאי.

� ראיון 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?

ניתן להיעזר בספר האגדה של ביאליק - בקטעים של אגדות החורבן - ראה תלמוד בבלי, מסכת גיטין.

את העיתון יהיה אפשר לקרוא במועדון או להוציא בדפוס.

על פי משרד החינוך והתרבות, הטלוויזיה החינוכית הישראלית

32



33

5. חידון תנכ"י
א. מגילת איכה

עליך לחבר את המלבנים שלפניך אחד אחרי חברו, כך שצירופם יתן לך פסוק מפורסם ממגילת איכה.

הערות:

� מקף בין האותיות מורה שהן שייכות כל אחת למילה אחרת.

� "מם" סופית מופיעה במלבנים כ"מם" רגילה.

ב. הוא והיא

הוא אחד מבני ראובן  .1

בנו הצטרף לעדת המורדים  

והיא - בעשייתה צריך "לכוון"  

מרבים בה בצומות ובמועדים.  

הוא קודם לחודש התשובה.  .2

מזלו - "ארי"  

והיא בנפתלי  עיר חשובה   

בה נהרג "בן בכרי".  

י נ

דב רי במ רב

עללק

ו-ר

ו-מ

ה ה

י מ

נ ונ שה י

ר י

דפ שמ ו-ל נ ו מ-ד

י מ ר-א קל
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ג. "שאלו שלום ירושלים"
מי שכנע את מי שלא לעזוב את ירושלים?  .1

שני אנשים עמדו בזמנים שונים באותו מקום מחוץ לירושלים ופנו בדבריהם אל המלך והעם, ובשני   .2
המקרים היה הדבר בעת מצור על העיר. מיהם השניים?

מי בתנ"ך סרב להיכנס לירושלים, ומה היה נימוקו?  .3

מי ממלכי ירושלים סיפר לפני מותו, שנהג באכזריות רבה כלפי המלכים המנוצחים?  .4

מי עזב את ירושלים מתוך נימוק הקשור בשיבתו לירושלים?  .5

איזה מלך היה נאלץ לנוס על נפשו לירושלים כדי להינצל מזעם ההמון שרצה להרגו?  .6

היכן בתנ"ך נזכרים שומרי החומות התמידיים של ירושלים?  .7

מי עשה לעצמו "תבליט" של ירושלים, ולשם מה עשה זאת?  .8

איזו עיר שמחה לאידה של ירושלים, מכיוון שהפיקה רווח כלכלי מחורבנה?  .9

על  להקריבו  כדי  הובא  אשר  צאן,  מלאה  ירושלים  הייתה  ומועד  חג  בימי  כי  בתנ"ך,  מודגש  היכן   .10
המזבח?

כיצד מגדיר התנ"ך מבחינה טופוגרפית את ירושלים?  .11

איזה מאורע משמח הקשור בירושלים, אירע באחד לחודש אב?  .12

הוצמד  אשר  העונש  היה  ומה  לירושלים,  להיקבץ  שבארץ-ישראל  יהודים  לכל  הוראה  יצאה  מתי   .13
להוראה?

מי מראשי העיר "ירושלים" בימי בית ראשון, הוזכר בתנ"ך?  .14

על איזה מלך מודגש שהוא הומלך על ידי "יושבי ירושלים"?  .15

מי קיבל עונש "ריתוק" ואסור היה לו לעזוב את ירושלים?  .16

מי אמר למי, שאין להם חלק בירושלים?  .17

מי מפורסם בכך שבנה מגדלים בירושלים?  .18

היכן מסופר על שמחה גדולה שהייתה בירושלים, ואשר כמותה לא הייתה מאז ימי שלמה?  .19

מי העיד על עצמו שהיה עשיר יותר מכל אלה שהיו לפניו בירושלים?  .20

את מי משווה התנ"ך ביופיה לירושלים?  .21

התוכל להוכיח, שכבר בימי התנ"ך נהגו לפנות בשעת התפילה לכיוון ירושלים?  .22

ד. צום ומספד
מי הפסיק לצום ולהתענות דווקא ברגע שנודע לו על האסון אשר ממנו כל כך חרד?  .1

מתי נקבע צום, מכיוון שאנשים מסויימים רצו להפיק מכך תועלת חומרית?  .2

איזה מלך קבע צום לפני היציאה לקרב?  .3

מי הם אלו שצמו שבעת ימים לאחר קבורת אדם שלא היה מקרובי משפחתם, ומדוע היה להם יחס   .4
מיוחד כלפי אדם זה?

מי מעיד על עצמו שגופו נחלש מרוב צום?  .5

(פתרונות בגיליון הבא)
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ב. שנת השמיטה

1. שמיטת כספים
המצווה מוזכרת בספר דברים פרק טו א-ג, ט.

שלושה דברים נצטווינו כאן:

מצוות עשה - להשמיט את חובות הלֹוֶוה.  .1

מצוות לא תעשה - שלא לתבוע את החוב לאחר שנת השמיטה.  .2

מצוות לא תעשה - שלא להימנע מלהלוות לחבר לפני שנת השמיטה, מחשש שמא לא יחזיר את החוב   .3

לפני סוף שנת שמיטה.

כך ציוונו ה': כשם שאנו משמיטים את האדמה ואיננו עובדים אותה, כך עלינו גם להשמיט את החובות, 

שאנשים חייבים לנו. כשנגמרת שנת השמיטה, עלינו לוותר על הכסף שאנשים עדיין לא החזירו לנו. כך 

נלמד לוותר ולתת משלנו לאחרים. כך גם נזכור תמיד כי ה' הוא הבעלים של כל מה שיש לנו - וכשהוא 

מצווה, עלינו לוותר לאחרים על מה שניתן לנו!

למדריכה: כדאי להמחיז את הקטע הבא לחניכים.

"אברהם, דוד וחיים הם חברים מאז ילדותם. יחד גדלו ועכשיו כשהתחתנו ויש להם משפחות הם 
עדיין שכנים וחברים. בזמן האחרון נשבר מטה לחמו של אברהם והוא נאלץ ללוות כדי לשקם את 

עצמו. דוד וחיים רוצים לעזור לו אבל אברהם אינו רוצה לקבל מהם כסף כצדקה".

� כיצד דוד וחיים יכולים לעזור לאברהם מבלי לביישו? (ניתן לבקש הצעות מהחניכים).

מה נעשה לבסוף?

"כן" - ענה חיים - "היזכר במה שכתוב בתורה: 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה, 
שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו' (מתוך ספר דברים טו, א, ב) הנה, עוד מעט מתחילה שנת 
השמיטה, ניתן לאברהם הלוואה עכשיו, לא נבקש ממנו משכון ולא נזכיר לו שהוא צריך להחזיר לנו 

לפני שנת השמיטה. כשתיגמר שנת השמיטה, אברהם לא יהיה חייב לנו כלום".

על פי פרקי אימהות שמיטה, בהוצאת האגף לתרבות תורנית

� האם הפיתרון הזה הוא פיתרון צודק, או חרב פיפיות?

(שמא יימנע בכל חוב לפרוע את חובו עד לשנת השמיטה כדי שהחוב יבוטל, כמו כן המלווה יימנע מלהלוות 

קודם השמיטה מחשש שהלווה לא יפרע את חובו לפני השמיטה והוא יפסיד את כספו).
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כדי למנוע בעיות אלו התקין הלל הזקן את הפרוזבול, שהוא חוזה בין המלווה והלווה שמודיע שהחוב שייך 

לבית הדין, ובית הדין רשאי לגבות גם בשנת השמיטה.

הערה: דין הפרוזבול שייך רק בזמן הזה כשהשמיטה היא מדרבנן, אבל בזמן המקדש כשהשמיטה הייתה 

מן התורה דין זה לא שייך.

הלווה לא צריך להחזיר חוב שנשמט בשביעית. ואם בא להחזיר, צריך המלווה לומר לו: משמט אני! (אינך 

צריך להחזיר) ואם אמר לו הלווה: "אף על פי כן! (בכל זאת אני רוצה לשלם), יכול המלווה לקבל ממנו את 

הכסף. והמחזיר חוב שעברה עליו שביעית, אפילו שאינו צריך, רוח חכמים נוחה הימנו.

השביעית משמטת (ומבטלת את החוב) רק חוב שכבר הגיע הזמן שצריך לשלם אותו, אבל אם עוד לא הגיע 

הזמן שצריך להחזיר את החוב אלא לאחר ראש השנה של שמינית, השביעית לא משמטת אותו.

"הקפת החנות" - מה שהחנווני רושם בפנקסו שפלוני חייב לו כסף, ו"שכר שכיר", השכר שמשולם לפועל 

עבור עבודתו, אינם נשמטים בשביעית. והסיבה ש"הקפת החנות" אינה נשמטת: כיוון שבדרך כלל החנווני 

רושם לתקופה ארוכה ולא רגיל לבקש את התשלום מיד, נחשב החוב כאילו לא צריך לשלם אותו אלא אחר 

השמיטה, וחוב כזה אין שביעית משמטת.

נוסח פרוזבול

שנת  היא  זו  שנה  הן  לנו:  ואמר   ___________ לפנינו  ובא  הוינא,  כחדא  דינא  בי  תלתא  במותב 
השביעית, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על איזה אנשים, והריני מוסר לכם פרוזבול. ויהבית לכון 
במתנה בקניין ארבע אמות קרקע מארעא דאית לי, ועל גביהון ארשית יתכון למגבי כל חובות דאית 
לי על אנשי. ומעתה תיהוו לי דיינא, ותגבוהו ותקבלוהו לי, ואם לא תגבו אתם, מעתה כיון שמסרתי 
לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה. ואנחנו בית דין 
שמענו דבריו, וייפינו כוחו דלא תשמיט לה, כל חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחכמינו ז"ל.

ובאנו על החתום ביום ______ לחודש _______ שנת _______

נאום ________ נאום ________ נאום ________
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

תרגום: במושב שלושה דיינים כאחד היינו, ובא לפנינו ________ ואמר לנו: הן שנה זו היא 

שנת השביעית, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אילו אנשים, והריני מוסר לכם פרוזבול, ונותן 

לכם  אותה קרקע, הרשיתי  ידי  ועל  לי,  שיש  בקניין ארבע אמות קרקע מאדמה  לכם במתנה 

לגבות את כל חובותי שיש לי על אנשים. ומעתה תהיו לי דיינים ותגבו ותקבלו עבורי את החוב. 

ואם לא תגבו אתם - כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה - הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל 

כל אדם כל זמן שארצה. ואנחנו בית דין שמענו דבריו וייפינו את כוחו שלא יישמטו חובותיו 

ויגבה אותם על ידי פרוזבול זה כתקנת חז"ל וחכמינו ז"ל. ובאנו על החתום...

על פי "השמיטה", חוברת הדרכה למורה ולגננת, כתבה חני סייפיש (זוננפלד), בהוצאת "חן"
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מאת עוזי קייש

ענו על השאלות הבאות.  רמז: ליד כל שאלה מופיע הפתרון או הפתרונות לשאלה במילים מבולבלות.עליכם לסדר את 
המילים בצורה הנכונה ולאתר אותם בתפזורת שלעיל. המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמטה למעלה,ימינה,שמאלה 

ובאלכסון.
איזו מגילה קוראים בתשעה באב?    מגילת     _____    (כיהא) א)  

מי החריב את בית המקדש הראשון?   _____    (רצנאכדבונ)  מלך בבל ב)  
השלם: אנו מצפים שהמשיח יבוא ותבוא ה____    (לגהאו) ג)  

נבוכדנאצר בא לעיר חנה סביב ירושלים ובנה תל עפר שבאמצעותו עלו לחומה. איך נקרא תל העפר?   __  (קידי) ד)  
השלם : בי"ז בתמוז   ____   (בהעקוה)  חומת ירושלים. ה)  

השלם את הפסוק : "כל המתאבל על ירושלים  _   (הזוכ) ורואה בשמחתה" (גמרא מסכת תענית דף ל עמוד ב) ו)  
איזה נביא הבטיח שהצומות יהפכו לששון ולשמחה?   הנביא   ____   (כהזיר) ז)  

השלם: משבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב נוהגים שלא לערוך   _____    (חהנתו) ח)  
במה לא מתעטפים בבוקר תשעה באב ומתעטפים בה בתפילת מנחה?   ____   (תטיל) ט)  

מיהו המצביא הרומאי שהחריב את בית המקדש השני?   _____    (סיוטט) י)  
מיהו הנביא שכתב את מגילת איכה?   הנביא   ____    (המוריי) יא)  

מה אסור בתשעה באב?    _____     _____   (מילדו    הורת) יב)  
השלם:"מי שלא ראה בית המקדש בבניינו לא ראה בניין _  _ (אפרומ עמלמו)"(גמרא מסכת סוכה דף נא עמוד  יג)  

ב)
שירתם של מי פסקה בתשעה באב?   שירתם של ה____    (מייולו) יד)  

מהי התפילה בה מניחים תפילין בתשעה באב?    תפילת   _____    (חהנמ) טו)  
השלם את הפסוק: "משנכנס אב   ____    ____    (טמעמני    הבחשמ)"   (גמרא מסכת תענית דף כט עמוד א) טז)  

מהו הכינוי לשבת שלאחר תשעה באב על שם ההפטרה שקוראים בה?    שבת  ____   (מוחנ) יז)  
מה נוהגים להסיר מארון הקודש בערב תשעה באב?   את ה_____    (תוכרפ) יח)  

השלם: מגילת איכה פותחת בפסוק : "איכה ישבה בדד העיר   ____   (בירת)  עם" יט)  
מדוע חרב בית המקדש השני למרות שעסקו בתורה,מצוות וגמילות חסדים?  בגלל  ___   ___    (אתנש    מחני) כ)  

כא) מזרעו של מי תבוא הגאולה?   מזרע   ____   (ודד)
כב) מהו הכינוי לקודש הקודשים שבבית המקדש?  ____    (רדיב)

כג) מה נהוג לאמר בתשעה באב בנוסף לתפילות?    _____    (תיקונ)
כד) על מה נחרב בית המקדש הראשון?   על   ____    ____   (העדבו    רהז),  ____    ____   (תשכפוי    מדמי)     ו_____     

_____     (לגיוי   רעתיו)
כה)  באיזה תאריך נחרבו בית המקדש הראשון והשני?    ב_____    _____   (שהתע    בבא)

מדוע החתן שובר כוס בחתונה?    _____      _____     (רזכ     בלרנחו) כו)  

www.tashbetz8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש ולצפות בחידות ותיפזורות נוספות
חוברת תשבצים ותפזורות בנושאי יהדות ניתן לקבל בפנייה למחבר עוזי קייש ת"ד 1810, רחובות 76100, טל' 9456080-08

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת - בין המצרים

 ס  נ  י  ת  ד  ת  ד  ש  א  נ  א  ג  נ  ת  נ  ש  א

 ש  א  מ  א  ו  ת  א  ו  ש  ו  ס  נ  א  נ  י  ש  ר

  י  ש  ר  נ  י  ר  ש  ב  ד  ז  מ  ה  ת  ו  מ  ל  א

  ד  י  י  ק  א  נ  א  נ  ו  ר  ה  ח  א  י  ל  א  ט

  נ  ק  נ  א  ה  ב  ש  כ  י  ח  ע  נ  נ  ת  ת  ה  ש

  ב  ש  ש  כ  ה  נ  ה  ב  מ  ב  י  מ  ת  ב  י  ג  פ

 ר  נ  י  ע  י  ת  ד  ש  ו  א  פ  ד  ג  ר  ת  א  י

  ו  א  ש  י  ש  ר  ב  ד  נ  ו  א  ת  כ  נ  ג  ט  כ

 ח  ת  י  ש  א  נ  ה  נ  א  ג  כ  ז  ח  ש  י  ד  ו

  ל  ח  נ  א  י  ז  ג  ר  ת  ו  א  י  ת  ט  א  נ  ת

 ר  י  ת  ט  ר  א  מ  ש  ר  א  מ  א  ו  ג  י  ת  ד

  כ  נ  ע  ה  ש  ע  ג  פ  י  ת  ד  ס  נ  נ  מ  א  מ

  ז  מ  נ  ב  ו  כ  ד  נ  א  צ  ר  ו  ה  י  מ  ר  י

 מ  ג  י  ל  ו  י  ע  ר  י  ו  ת  ל  ו  ו  י  י  מ

  ל  י  מ  ו  ד  ת  ו  ר  ה  ו  ב  ק  ע  ה  י  ת  ד
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מלאכות יד

בין המצרים/ מאת מלכה אהרונסון

יהי רצון ה' אלוקינו שתראינו בבניינה של ירושלים אמן (מדרש אליהו רבה

1. מאבל לתקומה - משחק
החומרים:

� בריסטול בגודל התמונה הרצ"ב. אפשר להגדיל או להקטין 
את התמונה לפי הצורך.

� קוביה.

מספר  (לפי  קלה  שתייה  בקבוק  של  מכסים   2-3  �
המשתתפים.)

� לורדים על בסיס ספירט (שאינם נמחקים במים).

� 10 מדבקות גדולות בצבע אחיד.

� 11 מדבקות גדולות בצבע אחיד אך שונה מהנ"ל.

הוראות ההכנה:

� יש להדביק את התמונה על בריסטול

כדאי לניילן את התמונה (כדי לשמור עליה).  

� כדאי לקשט את מכסה הבקבוק (כדי לזהות את החיילים), 
לחלופין - מכסים בצבעים שונים.

פני  על  המסומנים  במקומות  המדבקות  את  להדביק  יש   �
התמונה לפי רצוננו (סדר הגדלים: 2 גדולים, 3 קטנים, 1 

גדול, 2 קטנים וכו').

� על כל המדבקות הקטנות כותבים 3 אחורה   3 � 

� המדבקות הגדולות נשארות ריקות למשימות השונות.
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אופן המשחק:

� זורקים קובייה ומתקדמים

אם הקוביה נופלת על מדבקה קטנה חוזרים 3 אחורה.  �

על המשחקים להמציא משימות בנושא ירושלים, לכתוב אותן      �
צריך  גדולה  מדבקה  על  נופלת  הקוביה  וכאשר  כרטיסיות  על 

לקחת משימה ולמלא אותה.

משימות אפשריות:

� לשיר שיר שבו מופיעה המילה ירושלים.

� לקרוא בשם פרח הגדל בירושלים.

� לקרוא בשם עץ הגדל בירושלים.

� להרכיב מילה אחרת מתוך המילה ירושלים.

� לקרוא בשם של שכונה בירושלים / רחוב בירושלים.

לחניכים הבוגרים יותר אפשר להוסיף - ...באות המתחילה ב...

� לקרוא בשם בניין מפורסם בירושלים.

� לקרוא בשם מקום קדוש בירושלים וכו'.

המשימות יכולות להיות קשות יותר או קלות בהתאם לגיל המשֵחקים, בהתאם להחלטת המשֵחקים.
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2. העברת מים לבית המקדש
� החודשים תמוז ואב קשורים לירושלים ולבית המקדש. ירושלים מאז ומעולם סבלה ממחסור במים.

� העבירו את המים באמת המים מבריכות שלמה, שם נאגרו המים לבית המקדש.

� במעוף הציפור המרחק 12 ק"מ דרך היבשה, סביב להרים 30 ק"מ.

� אמת המים עברה דרך בית לחם, ארמון הנציב, אבו-טור, משכנות שאננים, חצתה את גיא בן הינום, 
על גשר דרומית לחוצות היוצר, למשכנות שאננים ומשם עברה למרגלות מגדל דוד, הקיפה את הר ציון 

ונכנסה סמוך לשער ציון להר הבית.

� הר הבית היה נמוך ב-30 מטר מגובה בריכות שלמה ועל כן עשו את אמת המים בשיפוע איטי יותר ויותר 
נמוך עד בית המקדש. אמת המים שימשה מזמן המכבים - 150 לפנה"ס עד 1926 לספירה. אז המציאו 

את המשאבה והשתמשו בה לשאוב מים מעין פואד.

פעולה זו באה להמחיש לחניכים:

� את בעיית המים בירושלים.

� כיצד העבירו מים לירושלים/לבית המקדש.

הכנת אמת מים מבריכות שלמה להר הבית

החומרים:

� כוס קלקר

� 30 קשיות שתייה (אפשר פחות)

בקבוק ריק של שתייה קלה  �

� דפי ציור / צבעים

� נייר גלילי ברוחב 15-10 ס"מ בערך

� מספריים

� מסמר יותר קטן מקוטר קש השתייה
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ארמון הנציב

העיר העתיקה

הר ציון

משכנות שאננים

אבו-טור

המים נשפכים 
לתוך מאגר
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הוראות ההכנה:

� מחוררים חור בעזרת מסמר בשליש השלישי מלמטה של הכוס.

כותבים עליה בריכת שלמה ומחברים את הקשים - כאשר קש מוכנס למשנהו.  כל קש מסמל 1 ק"מ   �
(לא הכרחי).

� מחברים את הקשים בפיתולים בין ההרים.

� מחברים את הנייר הגלילי מצידיו, כך שהוא עומד באלכסון לקשים, עליהם מציירים את הדרך, בתים 
של ארמון הנציב, אבו-טור, משכנות שאננים, גיא בן הינום, הר ציון, העיר העתיקה (רצוי להסתכל מה 

מאפיין כל שכונה ואותה לצייר, לגזור ולהדביק על הנייר הגלילי בתים, עצים, הרים לאורך כל הדרך.

� לבסוף חותכים את תחתית הבקבוק והמים יישפכו לתוכו.

� החניכים יווכחו בקשיים הרבים בהובלת המים - חלק מהמים יטפטפו דרך הקשים וילכו לאיבוד - זה 
גם מה שקרה למים בדרך להר הבית. 
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3. דומינו מטבעות עתיקים מול חדשים
מטרת המשחק:

הילדים יבחינו בין מטבעות עתיקים למטבעות חדשים.

החומרים:

� תמונות של מטבעות ישנים (מצ"ב)

מטבעות חדשים ומטבעות שהיו בשימוש לפני זמן לא רב (יחייב את הילדים לגשת לסבא וסבתא או   �
להוריהם, לפשפש ולחפש מטבעות)

� נייר ציור

� מעט שמן

� צמר גפן

� עיפרון מחודד

� בריסטול גזור באורך ורוחב הרצוי לדומינו מסומן על ידי קו באמצע.

� מספריים

הוראות ההכנה:

� החניכים יגזרו את המטבעות העתיקים המובאים כאן, ימרחו מעט שמן (צמר גפן טבול במעט שמן על 
הנייר הלבן הופך את הנייר לשקוף), יכינו בעזרת עפרון ומיחוי מטבעות מהיום 10 אג', 50 אג', שקל, 5 

שקלים, אגורה, 5 אגורות, 10 אגורות (שהיו בשימוש עד לפני זמן קצר).

� החניכים יחפשו אצל סבא וסבתא מטבעות שיצאו מכלל שימוש לפני זמן קצר, יעשו מיחוי, כלומר יניחו 
את המטבע מתחת לנייר ציור שנטבל במעט שמן קודם לכן, ועם העיפרון כשהוא במצב מאוזן יעברו 

בקלות על המטבע ויתקבל תעתיק של המטבע אותו יגזרו.

� בכל זוג ידביקו מטבע אחד ישן ואחד חדש ויקבלו דומינו - לא חייב להיות בדיוק אותו מטבע, העיקר 
שיהיה ישן מול ישן וחדש מול חדש.

� ברמה גבוהה יותר אפשר שיהיה בדיוק אותו מטבע והילדים יקפידו שיהיו 4 מטבעות זהות מכל מין.

� כדי שלא יתבלבלו בהכנה כדאי לסדר את הרצועות בצורת דומינו, כאשר הרצועות ריקות ואז להדביק 
אחד מול השני.
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שמן
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מטבע צלבני מטבע מן התקופה 
הפרסית מטבע מתקופת 

מרד בר כוכבא

מטבע יהודית 
מהתקופה הביזנטית

לירובעם מטבע מימי המרד 
הגדול

מטבע אנדריאנוס המראה 
כיצד שוורים חורשים את 

ירושלים מטבע מתתיהו אנטיגונוס

למעדנה בת המלך

מטבעות מיהודה בתקופה 
הפרסית

ליהואחז בן המלך
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חומר אור-קולי

ימי בין המצרים
קלטות וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

של  תולדותיה  את  מתארים  ארכיאולוגים   -  197  - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   - ירושלים   - עדות   �
ירושלים מימי בית ראשון ובית שני, בעזרת מימצאים ארכיאולוגיים ותוך סיור באתרי העיר.

על קמצא ובר-קמצא - (יסודי וחטיבת ביניים) - 321 - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים, על פי   �
מסכת גיטין נה (סרט מצויר).

בשערייך ירושלים - (על-יסודי) - 116 - שלוש פעמים בשנה עלו ישראל לרגל לירושלים - בחג המצות,   �
בחג השבועות ובחג הסוכות.

התקופה: ימי הבית השני לפני שנת 66 לספירה - פרוץ המרד הגדול. הסרט עוקב אחרי עולי הרגל   

לעיר המפורסמת ביותר במזרח - עיר הקודש, בירת יהודה. בעיקבות עולי הרגל אנו למדים על חומות 

העיר, על בריכות המים ועל הקברים המונומנטליים. שיאה של העלייה לרגל הוא, כמובן, במיתחם 

ירושלים, שריפת  על  רומא, המצור  נגד  במרד  והקרבת הקורבנות. הסרט מסתיים  עצמו  הר-הבית 

הבית ונפילת העיר.

הסרט מלווה במוסיקה מקורית בהשתתפות מזי כהן ויזהר כהן.  

בסרט נוטלים חלק פרופ' יורם צפריר ומאיר בן דב.  

תן לי את יבנה - (יסודי) - 159(כ.ר.), 246 - דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ופעילותו בירושלים הנתונה   �
במצור (מסידרת "קשת וענן").

איכה - (מבוגרים) - 146 - 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 

"איכה" ובמגילה. כמו כן מתואר הרקע הגיאופוליטי של כיבוש ארץ-ישראל, המצור על העיר, דרך 

כיבושה וחורבנה.

שבעים פנים - (מבוגרים) - 146 - ירון לונדון משוחח עם הרב הראשי לישראל מאיר לאו על הרקע   �
והסיבות לחורבן הבית. הרב לאו מבאר את עניין שנאת חינם, משבר המנהיגות בזמן החורבן, על-פי 

המקורות והאגדות. כמו כן הוא עומד על הקשר בין חורבן ובניין, גלות וגאולה, סבל ונחמה.

באב  תשעה  ועל  החורבן  על  ילדים  עם  משוחח  בורג  אברהם   -  146  - (על-יסודי)   - לירושלים  ניגון   �
ומשמעותו לימינו. בתוכנית משולבות אגדות על ירושלים ועל החורבן ושירי מקהלה.

חומר עזר
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אבני גורל - (חטיבת ביניים) - 104 - קורותיה של ירושלים, מראשיתה ועד ימינו: בית מקדש, העלייה   �
לרגל, ירושלים בבניינה ובחורבנה.

לך ירושלים - (חטיבת ביניים) - 311(ר) - סיפורה של ירושלים מימי האבות ועד ימינו. הסרט דובר   �
רוסית ללא תרגום.

(בזמן  וחוויות סביב הכותל המערבי  זכרונות  - סיפורים, אישים,   608  - יסודי)  (על   - הכותל שבלב   �
המנדט, בשיחרור ירושלים בתשכ"ח ולאחר מכן).

ישראל  עם  ונפשו של  בליבו  ירושלים  - סרט המייצג את   31  - (על-יסודי)   - ואור  עיר סוד  ירושלים   �
היהודית  ומהספרות  מהמדרשים  מהנביאים,  במקורות  שזורה  הקריינות  ייחודית.  אמנותית  בדרך 

המודרנית.

וילנאי על חומות העיר  - תשעה באב: קינות בכותל, סיור עם זאב   397 - (על-יסודי)   - ועצבת  אזוב   �
העתיקה, דיון בהנחיית פרופ' פנחס פלאי.

ושכנתי בתוכם - (על-יסודי) - 394 - סיור בדגם בית המקדש.  �

החורבן על פי מרתא - (על-יסודי) - 703 - המצב החברתי והפוליטי בירושלים ערב חורבן בית שני דרך   �
סיפורה האישי של מרתא בת בייתוס.

רחל אמנו -  5 - דמותה של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה (מסידרת "קשת וענן").  �

יוחנן בן זכאי, דובר רוסית עם תרגום  - סיפור חייו של רבן  - 503(ר)  (לעולים)   - יוחנן בן זכאי  רבן   �
(גשר).

רבי עקיבא - (לעולים) - 504(ר) - סיפור חייו של רבי עקיבא. דובר רוסית עם תרגום.  �

המרד הגדול - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 797 - הסרט מתאר בצורה מקיפה את המרד שקדם לחורבן   �
הבית בתשעה באב. הסרט צולם במקומות שבהם התחולל המרד - בגליל, בגולן ובירושלים.

עשרה בטבת - 445.  �

תמרורים - 352 - תשעה באב - צילומים מאמירת קינות בבתי כנסת בירושלים וכתבי יד מקהילות   �
יהודיות עתיקות.

קלטות קול (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ייסוד יבנה.  - 2038

רבי עקיבא.  - 2039

מאגדות בית המקדש.  - 2085

ארבעה צומות.  - 2091
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איכה א)  
נבוכדנאצר ב)  

גאולה ג)  
דייק ד)  

הובקעה ה)  
זוכה ו)  

זכריה ז)  
חתונה ח)  
טלית ט)  

טיטוס י)  
ירמיהו יא)  

לימוד תורה יב)  
מפואר מעולם יג)  

לוויים יד)  
מנחה טו)  

ממעטין בשמחה טז)  
נחמו יז)  

פרוכת יח)  
רבתי יט)  

שנאת חינם כ)  
דוד כא)  

דביר כב)  
קינות כג)  

עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות כד)  
תשעה באב כה)  
זכר לחורבן כו)  

דרזלחנסחנפחת

וצהבירמימזב

דודברבכלארה

   נ ב י ר   ו   כ י ל ה  

 מ   ר מ   ר ע ב   מ י   ד

 ב ה י   ד י   ל א  ש ע ר

ש   מ י ר ב ע ה י י ע   כ

 ר נ   צ   ל   ה   פ   ד ה

 ת וש י א   י   א ת ת י א

 צ ק   צ ר א ה ג ו ח   ו ת

 י ר צ   צ ו צ ע נ   ק נ ר

 ו   ח ב ט       ק ל ב   י

 נ ח   ח ו פ נ ר י ס  ש מ

   צ ע   ב ל   ב ה  ש ק  

 ה נ ת מ   א ר י   ד כ ד כ

 ס   ה נ פ י נ ב ב ל כ   ר

חופשה 
נעימה




