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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת-שבט

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש טבת
הקדמה

חודש טבת הוא החודש העשירי למניין החודשים מניסן והחודש הרביעי למניין החודשים מתשרי.

מקורו של השם מלשון טביעה ושקיעה בבוץ מחמת הגשמים ויש אומרים שהשם נובע 

מהמילה טובה.

מזל החודש: גדי - משום שבו יוצאים הגדיים למרעה, ויש שחושבים שהשמש נמצאת 

בתקופה זו בחוג הגדי.

מיעוט ימי שמש: למרות שהיום מתארך, עדין החורף בעיצומו, ימים רבים מעוננים וגשומים. במקורות 

בארץ  (ולא  במדבר  (השמש)  מהלכת  ואדר  שבט  "טבת  חיובי:  כדבר  השמש"  "העלמות  תופעת  מוסברת 

הנושבת) שלא לייבש את הזרעים" (בבלי, פסחים צד, ע"ב).

אירועים 
ר"ח טבת תש"א - 12.12.1940 - אסון ספינת המעפילים "סלבדור".

בחודשים אפריל 1939 - יוני 1940 יצאו מנמלי בולגריה שש ספינות מעפילים ועליהן כ-2,500    

איש, מרביתם מבולגריה.

ההפלגות היו פרי יוזמתו של אדם אחד - ד"ר ברוך קונפינו, רופא עיניים ועסקן ציוני בבולגריה.    

הוא לא קיבל כל סיוע מן הארץ.

המוסדות הרשמיים בארץ הסתייגו מיוזמה זו מכמה סיבות:   

התנגדות עקרונית להעפלה שלא במסגרת עליה ב. א) 

חשש להפקת רווחים על חשבון העולים. ב) 

התנאים הקשים ששררו בספינות ושגבלו בסיכון נפשות. ג) 

עולים העונים ל"צרכים הלאומיים"  והסוכנות העדיפה  טרם הופנמה סכנת ההשמדה  ד) 

ולא עלייה "של כולם".

באמצעות  עולים  יותר  להביא  שתוכל  הסוכנות  האמינה  המלחמה  התחלת  לאחר  גם  ה) 

רשיונות של ממשלת המנדט הבריטי.

יחס אדיש זה של הסוכנות עורר אכזבה ותיסכול בקרב ההנהגה הציונית של הקהילה והם    
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הקימו ועד לעלייה באופן עצמאי. נוצרה בעיית מימון כי הקק"ל סירבה לאשר שימוש בכספים 

שנאספו בתרומות למפעליה.

כשהמלך  לעלייה  הלחץ  גבר   1940 בשלהי    

ראש  שבה  פרו-נאצית  בממשלה  בחר  בוריס 

הממשלה ושר הפנים היו אנטישמים מוצהרים, 

וזו חוקקה חוקי גזע והחלה לרדוף את היהודים. 

בנוסף התקבצה קבוצה גדולה של יהודים חסרי 

נתינות בולגרית, במשטרת עיר הנמל ורנה, וזו 

חיפשה כל דרך להתפטר מהם.

תקנות  ספינה.  חיפשו  ואנשיו  קונפינו  ד"ר    

של  ולחץ  להשכיר  ספינות  בעלי  על  שאסרו 

בריטניה לא לשלוח מעפילים, הקשו על כך.

                                                                                                                 

בלית ברירה נרכשה הסלבדור (המושיע) ספינת מפרשים ישנה מעץ. ספינה קטנה (20 מ' אורכה    

- קורות עץ במצב ריקבון  גילה ומצבה הרעוע  ובגלל  ו-6 מ' רוחבה) ששימשה להובלת פחם 

וחוסר מנוע - ביקש בעליה להיפטר ממנה. הספינה חסרה ציוד בסיסי, אמצעי ניווט ומשדר 

ואמצעי הצלה.

מנהל הנמל ואנשי הנהלת הקהילה התנגדו לנסיעה. הובטח שייעשו שיפוצים.   

לא נעשה דבר והועלה מספר רב מאוד של נוסעים - 350 איש. ביניהם קרוב למאה ילדים עם    

משפחותיהם והיתר בוגרי תנועות נוער ציוניות שעלו בגפם.

הספינה יצאה לדרכה ב-3 בדצמבר 1940 כשהיא נעזרת בכוח מפרשיה בלבד. הגיעה לאיסטנבול    

ומשם נגררה לים הפתוח.

החלה סערה עזה שבגללה נוצרו גלים גבוהים. הקברניט ניסה להטיל עוגן, אך לא עלה בידו.    

מים חדרו לתוך הספינה וגופה הרעוע התפרק לחלקים.

מבלי  בספינה  טבעו  מהם  רבים  אך  לחוף.  הגיעו  וכך  העץ  בלוחות  נעזרו  מהמעפילים  חלק    

יכולת לצאת או קפאו למוות במים הקרים. צעירים רבים נשארו עם בני משפחותיהם עד לרגע 

האחרון. 

בניגוד לספינות אחרות שטבעו, לא תפס אסון ה"סלבדור" מקום בזיכרון הלאומי, אם בגלל    

היוזמה הפרטית ואם מנקיפות מצפון.

רק בשנת 1964 הובאו עצמות 230 החללים לארץ ונקברו בהר הרצל. אי אפשר היה לזהות את    

השמות והמצבות הן אנונימיות. רק שלט גדול מספר את הסיפור העצוב.

על פי חוברת "עת-מול" בהוצאת יד בן צבי, גיליון מס' 200, מאמרו של ישראל אלמוג 

מדליה שהונפקה לזכר אסון ה"סלבדור"



7

ב או ג בטבת - ח דחנוכה "זאת חנוכה".

בו  ליום האחרון של חנוכה קוראים "זאת חנוכה" על שם סיום פרשת הנשיאים שקוראים    

עצרת  שמיני  כנגד  מכוון  זה  יום  ז:פח).  (במדבר  אותו"  המשח  אחרי  המזבח  חנוכת  "זאת 

שלאחר שבעת ימי החג (סוכות), שיש בו מכול מה שיש במועדים שלפניו, הן בעניין כפרה של 

הימים הנוראים והן בעניין שמות החג, אף "זאת חנוכה", שהוא היום השמיני של ימי החנוכה 

כולל שמחה וישועה, הלל והודאה כבכל הימים הקודמים.

י בטבת - צום העשירי ויום הקדיש הכללי.

עשרה בטבת שייך לשלושה ימי אבילות רצופים על מאורעות קשים שארעו לעם ישראל.    

ביום ח בטבת תורגמה התורה ליוונית, (תרגום השבעים)   

את  המלך  לתלמי  שכתבו  טעות)  כאן  (אין  זקנים  בחמישה  "מעשה  נכתב:  סופרים  במסכת    

התורה  הייתה  שלא  העגל,  בו  שנעשה  כיום  לישראל  קשה  היום  אותו  והיה  ביוונית  התורה 

יכולה להתרגם כל צרכה" כלומר, כל סופר או מדען נוכרי יוכל לשנות, להוסיף, לגרוע ולעוות 

את התורה. 

החיד"א בספרו "כסא רחמים" מסביר ביחס לתרגום ליוונית, שמדובר בשני אירעים עוקבים.    

חמשת הזקנים הראשונים שזימן תלמי, לא הצליחו לתרגם את התורה כראוי, ואז נקראו 70 

חכמים למשימה זו.

ביום ט בטבת נפטרו עזרא הסופר ונחמיה (אורח חיים תקפ) לדעת הפרשן של מגילת תענית    

(דפוס וילנא) נולד באותו היום "אותו האיש". לפי זה מובן מדוע יראו רז"ל לכתוב במפורש 

שגזרו תענית על יום זה.

בעשרה בטבת כידוע, החל המצור הבבלי על ירושלים בתקופת בית ראשון.   

הרבנות  החליטה  יהודיים,  קרבנות  מיליון  שישה  וגבתה  עמנו  את  שפקדה  השואה  לאחר    

הראשית לקבוע ביום זה את "יום הקדיש הכללי" לניספים שיום מותם לא נודע. מדליקים נר 

נשמה, אומרים קדיש ולומדים משניות לעילוי נשמתם.

ישנם מספר שו"תים בנושא זה:   

בשו"ת "קול מבשר" להרב משולם ראטה זצ"ל אושר לחזן בית הכנסת שעל הר ציון,   (1

לחגור את עצמו באזור (חבל) שהסירו מאחד העצים שעליו נתלו קרבנות השואה, בעת 

האזכרה לנשמותיהם.

הג"ר שלמה זלמן אוערבך נשאל אם ראוי לקיים בעשרה בטבת יום זכרון (יארצייט)   (2

גם  הדבר  את  ולהעביר  זאת  לעשות  שיש  הייתה  תשובתו  בשואה,  שנספו  להורים 

לנכדים, בהמשך.
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חודש שבט
הקדמה

והחודש החמישי למניין החודשים מתשרי.  חודש שבט הוא החודש האחד עשר למניין החודשים מניסן 

צדיקים קדמונים אמרו: "שבט" - ראשי תיבות "שלום, ב'רכה, ט'ובה".

מזל החודש: דלי - על שום ריבוי הגשמים. שנאמר: "יזל מים מדליו וזרעו במים רבים" 

(במדבר כד). 

חכמנו ז"ל ששבילי הרקיע היו נהירים להם, מצאו כי מזלו של חודש שבט הוא גם כן 

המזל של עם ישראל.יש אומרים כי השם "ְשָבט" נגזר מן המלה "ֵשֵבט" - שנים עשר 

שבטי ישראל. כנגד השבטים היו שנים עשר שערים פתוחים בבית המקדש, שכנגדם מכוונים שנים עשר 

פתחים בעולם העליון, לקבלת התפילות. שבט שבט ושערו המיוחד לו.

מכאן נובע ריבוי הנוסחאות והשינויים בתפילה, שכן כל שבט יש את הייחודיות שלו, ואין לשנות ממנהגי 

האבות. בעתיד לבא, בבוא משיח צדקנו, כאשר כל אחד יתייחס לשבטו, יתברר שהמנהגים המיוחדים של 

כל שבט התאימו לייחודו.

חודש בטבע:

זו, בין ממטרים חזקים וימי שמש חמימים, ממשיכים לפרוח צמחי בר. עדיין אין זו פריחה רבה  בעונה 

ואפשר להכיר את מה שיש ולהינות ממנו.

וצפרני-חתול  זהב של סביונים  כולו בלובן פרחים, מרבדי  ליום מתרבות הזהביות, השקד מתכסה  מיום 

וגושי ורוד של צפורנים.

דבורת הבר עפה מפרח לפרח, מחפשת צוף ומשמיעה זמזום כצליל נגינה.

גם פרפר הרפרף יוצא לבקר את הפרחים. נמלים קטנות ושחורות רוחשות בין העשבים וראשוני הזחלים 

בעלי פרוות הקטיפה הססגונית "תולעי המשי" מתגלים על הקרקע.

דרורים  ירקונים,  ירגזים,  החזה,  אדומי   - ובהן  והברוש,  האורן  עצי  בין  נשמעת  הציפורים  שירת 

ונחליאלים.

אירועים 
א בשבט תשנ"א (25.1.1991) - התחיל מבצע "סופה במדבר" - מלחמת המפרץ.

לאחר פלישת עיראק לכווית וסירובה להיענות לתביעת ארצות הברית ומדינות המערב לסגת    

ממנה, הן יצאו נגדה במלחמה שכונתה "מלחמת המפרץ".

עיראק,  עיראק למדינות המערב בראשות ארצות הברית, שיגר שליט  בין  במהלך המלחמה    

הנשיא סדאם חוסיין (שלאחרונה הועלה לגרדום בבגדד), שלושים ותשעה טילי סקאד לעבר 

ישראל, וכן עשרות טילים לעבר סעודיה.

ישראל הבליגה ולא הגיבה על ההתקפה.   
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בחדר האטום עם מסכות אב"כ

פרט להרוג אחד ברמת גן, הי"ד, בדרך נס ההתקפות גרמו רק לנזקי רכוש כבדים ולא לנזקי    

גוף.

מסכות גז סופקו לתושבי ישראל מחשש להתקפה כימית או ביולוגית. ניתנה הוראה להיכנס    

לחדרים אטומים בכל פעם ששוגרו טילים מעיראק.

המלחמה הסתיימה בערב פורים תשנ"א.   

ג בשבט תש"ט (1949) - נוסד קיבוץ לביא.

חלוצים  (ברית  בח"ד  תנועת  אנגליה חברי  יוצאי  יהודים  בידי  שנוסד  הפועל המזרחי  קיבוץ    

הייתה  ולפיכך  על אם הדרך,  בגליל  עיירה  הייתה  לביא  והתלמוד  דתיים). בתקופת המשנה 

בה אכסנייה לעוברי-אורח. השם לביא מובא גם בכתיב "לוי" וידוע שהגלילים החליפו בין ב' 

רפויה ו-ו'. הלביא הוא סמל לשבט יהודה כדברי הפסוק "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" 

(במדבר כג:כד). לביא הקדומה הייתה במקום הכפר הערבי בשם לּוביה והיה קרוב אל  לביא 

של ימינו. משקיף מעל קיבוץ לביא קרני חיטים המפורסם במלחמות בין המוסלמים לצלבנים. 

המערכה הזאת חיסלה את שלטון הצלבנים בארץ ישראל.

ה בשבט תש"ח (1948) - פרשת הל"ה - מחלקת ההר - שנפלו בדרך לגוש עציון .

בין הקרבות הראשונים של מלחמת העצמאות היה הקרב של מחלקה של שלושים וחמישה    

עציון  גוש  על  הערבי  המצור  את  להבקיע  לילה  באישון  רגלי  במסע  שיצאה  פלמ"ח,  לוחמי 

ולהחיש עזרה ליישוביו, שניצבו מול סכנת כיבוש והשמדה. שנשאו על גבם תחמושת, חומרי 

נפץ, סוללות, פלסמה וחומרי חבישה - הגיעו במסעם המפרך עד חמישה ק"מ מיעדם שהיה 

גוש עציון. שם נתקלו  והוקפו בכאלפיים ערבים חמושים, שהוזעקו מרחבי הר חברון לחסום 

את דרכם.

עילאית משעות  בגבורה  נלחמו  ומעורף, הם  מעטים מול כה רבים, מנותקים מקשר מחזית    
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הבוקר והדפו את תוקפיהם גלים גלים עד שאזלה תחמושתם עם רדת היום.

היו  שמחציתם  וחי"ש,  פלמ"ח  לוחמי  הנוער,  ממיטב  עבריים,  צעירים  וחמישה  שלושים    

בלילה  עד אחרון שבהם  נפלו  הצופים,  הר  שעל  העברית  באוניברסיטה  מחוננים  סטודנטים 

אחד.

הידיעה על מותם היכתה בארץ כמכת הלם, אבל כבד ירד על היישוב כולו. מחלקת הל"ה הפכה    

לסמל ולמופת של מסירות עד כלות הנפש למען אחים נצורים ולמען תקומת ישראל. מסעם 

וקבוצתית, שהפכה לחלק ממיתוס  עילאית אישית  גבורה  לדורות מסר של  ההירואי הנחיל 

הגבורה הישראלית.

אנדרטת הל"ה ליד קיבוץ נתיב הל"ה 

לאחרונה יצא לאור הספר "בעיקבות הל"ה", בעריכת אורי קושניר. בספר נאספו ונקבצו דברי    

שירה, אגדה, עדות, פזמון וזמר, ציור ופיסול, שנוצרו על הל"ה מאז נפילתם ועד עצם ימינו. 

מכולם עולה ביטוי של עוז וגאון להזכירנו שקורבנם לא היה לשווא.

יג בשבט תשס"ג (2003) - החללית "קולומביה" המריאה לחלל כשעל סיפונה עם שאר האסטרונאוטים 

גם אלוף משנה אילן רמון ז"ל, האסטרונאוט הישראלי הראשון.

ביום 16 בינואר 2003, בשעה 17:39 (שעון ישראל), המריאה המעבורת "קולומביה" ממרכז    

עם  יחד   .STS-107 ימים במסגרת משימה  בפלורידה למשך שישה-עשר  קנדי  על שם  החלל 

חבריו לצוות, כולם חברים בנפש, ביצע אילן, מומחה המטען במעבורת, כ-80 ניסויים מדעיים. 

תוצאות הניסויים נחקרות והובילו למסקנות מרחיקות לכת בתחומים שונים.

אילן לקח עמו לחלל חפצים שונים בעלי משמעות סמלית למדינת ישראל ולחברה הישראלית  -   
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ובנוסף לכל אלה הצטייד באוכל  גינז מטריזנישטט  ספר תורה, מזוזה, ציור של הילד פיטר 

כשר למשך המסע. במהלך הטיסה פנה בשידור חי מהחלל אל אזרחי ישראל וליהודי העולם 

ותיאר את הסמליות שבלקיחת ספר תורה עמו לטיסה, כסמל לתקומת העם היהודי מאפר 

השואה אל זוהר החלל. בין היתר אמר אילן: "אין מקום טוב יותר להביע בו את אחדות בני 

האדם בעולם מאשר בחלל. כולנו בני אדם ואני מאמין שרובנו, אולי כמעט כולנו, בני אדם 

טובים...".

אלוף משנה אילן רמון נפל בעת מילוי תפקידו בהיותו בשליחות לאומית וכלל-אנושית לחלל.    

ביום כט בשבט תשס"ג (1.2.2003), זמן קצר לפני הנחיתה המתוכננת, 70 קילומטר מעל שמי 

מדינת טקסס ובמהירות של כ-20 אלף קילומטר לשעה, ניתק הקשר עם ה"קולומביה". בתוך 

שבעת  וכל  לאטמוספירה  כניסתה  עם  התפרקה  המעבורת  האסון:  ממדי  התבררו  קצר  זמן 

אנשי הצוות ניספו. 

שרידי מעבורת ה"קולומביה" התפזרו על שטח נרחב של מספר מדינות בארצות-הברית. ביום    

ה-10.2.2003 גופתו של אילן הובאה לארץ, וטקס הפרדה ממנו נערך בבסיס חיל האוויר בן-

גוריון. למחרת, ביום 11.2.2003, הובא אילן למנוחת עולמים בבית העלמין בנהלל.

שרידים מיומנו של אילן רמון שהתגלו לאחר התאונה - כתב ידו של אילן רמון 
דף בו העתיק וניקד את הקידוש לליל שבת
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חייו של אילן נקטעו בהיותו בן ארבעים ושמונה, עם תוכניות רבות לעתיד, ובהשאירו אחריו    

נחקקו  ה"קולומביה",  וסמל  צה"ל  סמל  לצד  קברו,  על  ואח.  הורים  ילדים,  וארבעה  אישה 

המילים "האסטרונאוט הישראלי הראשון" ומתחתיהן " 'התשמע קולי באשר הנך...' רונה".

אמרו עליו: אילן לא היה אדם תחרותי אלא אדם שדרש מעצמו יותר והיה בעל ביקורת עצמית    

גבוהה מתוך שאיפה ללמוד ולבצע את המשימה טוב יותר. הוא האמין כי על כל אדם למצוא 

את התחום שמושך אותו ומניע אותו וכך יגיע להישגים.

קברו של אילן רמון בנהלל

כלי התקשורת דיווחו בהרחבה על האסון, ושידרו כתבות וראיונות שנערכו עם אילן במהלך    

האימונים שעבר ולפני הטיסה לחלל. פעולות אין-ספור נעשו לזכרו ולהנצחתו; סרטים רבים 

המתעדים את חייו והמאירים את דמותו הוקרנו בטלוויזיה, בטקסים ובאירועים, והציגו את 

פועלו מתקופת חיל האוויר ועד להמראה לחלל.

עיקר הנצחתו מתמקדת בחינוך הנוער למצויינות, ערכים ותרומה לקהילה, אילן הפך לדמות    

מופת לחיקוי ולהזדהות בקרב בני הנוער, כשהוא מייצג את הישראלי היפה המצוי בכולנו.

 The Congressional Space - ב-3.2.2003 הוענק לאילן האות היוקרתי ביותר מטעם ארה"ב   

Medal of Honor, אותו זכו לקבל רק 17 אנשים העוסקים בחלל.

ביולי 2003 הוענק לאילן אות הערכה מטעם הרמטכ"ל משה יעלון: "על האופן שבו ייצג את    

מדינת ישראל ואת צה"ל תוך הפגנת אהבה ונאמנות עד אין קץ למורשתו ולעמו. אל"מ אילן 

רמון ייזכר כקצין מצטיין, כאיש מופת פורץ דרך ובן משפחה נאמן לעמו ולארצו".

ב-27.1.2004 ניתן לאילן פרס בגין המוענק כאות הוקרה לתרומה או הישג למען העם היהודי.     

"התנהלותו כאדם צנוע, יהודי גאה ולוחם אוויר ישראלי הביאה לקידוש שם שמים וישראל 

בעולם כולו".
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ב-4.2.2004 רשות הדואר הנפיקה את בול "האסטרונאוט הראשון", ומדליה ממלכתית "אילן    

רמון ומעבורת הקולומביה" הונפקה על ידי החברה הלאומית למדליות.

ב-1.2.2005 נעשתה הנצחה ממלכתית בקרני רמון שבמכתש רמון. שבע גבעות בזלת נקראו על    

שמות חברי צוות הקולומביה.

ב-19.11.2006 הוענק לאילן אות המופת לטיסה על 29 שנות טיסה פעילה מטעם מפקד חיל    

האוויר אליעזר שקדי.

מדי שנה נערך כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון בבית חיל האוויר בהרצליה. בשבוע    

בארץ אסטרונאוטים  בפברואר, מבקרים  ב-1  למועד האזכרה השנתית המתקיימת  שקודם 

בארץ.  המתקיימות  שונות  ובפעילויות  בכנס  פעיל  חלק  ולוקחים  בחלל  העוסקים  ומדענים 

הכנס מתקיים בחסות משרד המדע, מכון פישר ומשפחת רמון.

בין  פעולה  נושא החלל בישראל בתחומים שונים כמו: שיתופי  מטרתו של הכנס לקדם את    

זה הפך למסורת מאז  כנס  ובתחום הצבאי.  בתחום החינוך  בעולם,  סוכניות החלל השונות 

אסון הקולומביה וזוכה לתהודה בכל הארץ.

כה בשבט תש"ט (1949) נחתם באי רודוס הסכם שביתת הנשק עם מצרים.

הסכם זה היה הראשון בין מדינת ישראל למדינה ערבית ובכך נסתיימה מלחמת השחרור.   

הנשק  מארצות הברית. הסכמי שביתות  באנץ'  ראלף  בחסות מתווך האו"מ  נוהלו  השיחות    

ב- סוריה  ועם  הנקרה,  בראש  ב-23.3.1949  לבנון  עם  אחרים.  במקומות  נחתמו  הנותרים 

20.7.1949 באוהל בין מחניים למשמר הירדן.

על פי לקסיקון ישראל "60 שנה למדינה", בעריכת מרדכי נאור

כו בשבט - שבת פרשת שקלים - הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשיות, חלה בשבת שלפני ר"ח אדר 

(או בר"ח אדר אם חל בשבת).

בשם ארבע פרשיות אנו קוראים לארבע פרשיות מן התורה, שמוסיפים בארבע שבתות בקריאת     

התורה, לאחר קריאת פרשת השבוע. את הפרשיות האלה מוסיפים כזכר למאורעות שאירעו 

לאבותינו בימים ההם, בשבתות האלה הן משמשות חלק מחינוך העם למורשתו ולעתידו. 

בשעת קריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. קוראים בראשון את פרשת השבוע ובשני את    

הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), בה מוזכר על תרומת השקלים שנעשתה בימי 

המקדש.
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     התגלה שקל צורי שבו שקלו את השקלים לבית מקדש

בחפירה ארכיאולוגית שמבוצעת בתעלת הניקוז הראשית של ירושלים בימי הבית השני, באזור עיר    

דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים, התגלה לאחרונה מטבע שקל כסף עתיק ונדיר: המדובר במטבע 

שערכו שקל, ובאמצעותו נהוג היה לשלם את מס מחצית השקל בתקופת בית המקדש השני.

החוקר אלי שוקרון העריך כי: "בדיוק כמו שהיום, נופלים לנו לעיתים מטבעות מהכיסים ומתגלגלים    

לפתחי הניקוז שבצידי הכבישים, כך לפני כאלפיים, עבר אדם בדרך לבית המקדש, והשקל שעימו 

התכוון לשלם את מס מחצית השקל, מצא את דרכו לתעלת הניקוז".

בזמן הקמת המשכן, נצטווה כל יהודי לתרום תרומת חובה של מחצית השקל למשכן. סכום צנוע זה,    

איפשר את השתתפותם של כל היהודים, מכל המעמדות הכלכליים, בהקמת המשכן. לאחר שנשלמה 

הבנייה, נמשכה גביית מחצית השקל מכל יהודי לצורך רכישת קורבנות ציבור וחידוש חפצים למשכן. 

הגבייה החלה ב-א באדר מדי שנה, אז "הכריזו על השקלים" - כלומר, על תחילת מבצע איסוף הכסף, 

ונסתיימה ב-א בניסן, אז החלה "שנת תקציב חדשה" במקדש, וחודשה קניית קורבנות הציבור.

מס מחצית השקל השנתי נתרם בשקלים ובחצאי שקלים ממיטבעת צור, שטבעה אותם החל ב-125    

לפנה"ס, ועד פרוץ המרד הגדול ב-66 לסה"נ, בזמן המרד, שולם המס באמצעות שקלים ירושלמיים, 

שנטבעו במיוחד למטרה ההיא. במקורות התלמודיים, כמובא בתוספתא (כתובות יג כ): "כסף שדברה 

בו תורה בכל מקום, זו היא כסף צורי. איזהו כסף צורי? זהו ירושלמי". רבים מסיקים מכך, שרק שקל 

צורי יכל לשמש לתשלום מס מחצית השקל בבית המקדש.

השקל שנמצא בחפירה, שמשקלו 13 גרם, נושא בצידו הקדמי את פני מלקרת (Melkart) - האל    

הראשי של העיר צור (מקביל לאל השמי בעל), ובצידו האחורי מתואר עיט עומד על חרטום אניה. 

תאריך המטבע: 22 לסה"נ.

למרות חשיבות מס מחצית השקל לכלכלת ירושלים בימי הבית השני, רק שבעה מטבעות של שקלים    

וחצאי שקלים ממיטבעת צור נמצאו עד כה, בחפירות בירושלים. 

ע"פ "יבנה המקדש", בטאון התנועה לכינון המקדש
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אתרים 
מוזיאון הכנסת (בתיכנון).

בטו בשבט תש"ט (1949) נפתחה הכנסת הראשונה בירושלים. הכנסת היא בית הנבחרים של    

ישראל. 

ציון מבבל במאה השישית  - ב"כנסת הגדולה" שכונסה בירושלים לאחר שיבת  מקור השם    

ימים  לאחר  בירושלים.  שנערכו  הכנסת  של  ישיבותיה  למספר  זהה  חבריה  מספר  לפנה"ס. 

אחדים עברה הכנסת לתל-אביב בה ישבה עד סוף שנת 1949. בתחילת 1950 היא חזרה למרכז 

ירושלים.

בית פרומין, הנמצא ברח' המלך ג'ורג', שימש כמשכנה הראשון של כנסת ישראל בירושלים,    

ובין השנים 1966-1950 פעלו בו הכנסת הראשונה עד החמישית.

ישראל  מקרקעי  יסוד  חוק  הכנסת,  חוק-יסוד  הראשונים:  חוקי-היסוד  נחקקו  זה  בבניין    

של  מניעתו  בדבר  החוק  כגון:  רבים  חשובים  חוקים  נתקבלו  ובו  המדינה,  נשיא  וחוק-יסוד 

פשע השמדת עם, חוק השבות, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק האזרחות, וחוק הביטוח 

הלאומי.
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בן  דוד  דאז,  נאומיו של ראש הממשלה,  נישאו  הבניין,  בחלקו הצפוני של  באולם המליאה,    

השילומים  (בנושא  בגין  מנחם  הכנסת  חבר  לבין  בינו  המרים  הוויכוחים  התנהלו  בו  גוריון, 

האומה  בתולדות  דרך  ציוני  בבחינת  שהם  חשובים  אירועים  התקיימו  ובו  למשל)  לגרמניה 

והמדינה.

בקומתו התחתונה של הבניין שכן אולם הישיבות של הממשלה ובקומה העליונה שכנו משרדי    

שמה  ועל  הלאום,  בקריית  כיום  המוצבת  הכנסת,  מנורת  עמדה  הסמוך  שיבר  בגן  הכנסת. 

מכונה הגן, עד היום, בפי ירושלמים רבים, "גן המנורה". ביום 29 באוקטובר 1957 נזרק רימון 

יד מכיוון רחוב בארי לתוך אולם המליאה וגרם לפציעתו הקשה של שר הדתות דאז, משה 

שפירא. גולדה מאיר, משה כרמל ודוד בן גוריון נפגעו אף הם פגיעות קלות.

לאחר מעברה של הכנסת למשכנה הנוכחי, שימש המיבנה את משרד התיירות, עד מעברו של    

המשרד לקריית הממשלה לפני כשנה וחצי. הקרקע, שבמקור הייתה שייכת למינהל מקרקעי 

ישראל, נמכרה תמורת 10 מיליון ש"ח בלבד ליזם פרטי, שעל פי התוכנית שהופקדה בשנת 

תחתיו  ולהקים  המיבנה  כליל את  להרוס  התעתד   - ולבנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה   2002

מיבנה בן 16 קומות למגורים, למלונאות ולמסחר.

חברי  הגישו  המועצה,  וביוזמת  אתרים,  לשימור  המועצה  שהובילה  ציבורי  מאבק  בעקבות    

ז"ל  ויורי שטרן  (מפד"ל)  ניסן סלומיאנסקי  (שינוי),  אילן שלגי  (מר"צ-יחד),  כהן  רן  הכנסת 

(האיחוד הלאומי) ארבע הצעות חוק. ההצעות אוחדו להצעה אחת, "חוק מוזיאון הכנסת", 

 ,2005 ינואר  בחודש  ראשונה  בקריאה  אושר  החוק  כאמור,  נוספים.  ח"כים   13 חתמו  עליה 

ברוב מוחלט של 63 חברי כנסת וללא מתנגדים. ראובן ריבלין, יו"ר הכנסת דאז, היה מראשוני 

התומכים להפיכת המיבנה למוזיאון בית המחוקקים.

יוסי פלדמן, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים שעמדה מאחורי המאבק אומר: "אנו שמחים    

על כך שהכנסת הכירה בחשיבות שימורו של בית פרומין, ומשוכנעים שנבחרי הציבור יפעלו 

במהירות להשלמת תהליך החקיקה שיבטיח את עתידו של המיבנה, דרך כה חשובה בתולדות 

מדינת ישראל והכנסת בפרט, והמבטא יותר מכל את לב ליבה של הדמוקרטיה הישראלית".
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נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים ישירות או בעקיפין לחודש טבת-שבט המרומזים 

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

יזכה בפרס.

ארצנו נושאת עיניה לשמים, אחת היא משאלתה - מים. ולכן יישא נושאנו הפעם מים בדליו.

אבי אבות האומה נטש מאחריו ארץ רוויית מים, הלך לאורכו של הפרת צפונה 

ואז "גלש" לעבר ארצנו הידועה בתלותה במים. הפרק השלישי בסיפורו היה הכורח 

לרדת לארץ האחרת שגם היא, כמולדתו הישנה, משופעת במים. 

מיליארדי מטרים מעוקבים של מים זורמים בפרת ובחידקל. הוא הדין בנילוס. 

ארץ ישראל כיום, צורכת כשני מיליארד ממע"ק בשנה. מי יאיר את עינינו 

בשאלה המסקרנת מה הן כמויות המים השנתיות העוברות בנהרות הנ"ל. 

נכון, לא ניתן לדייק בשיעורן, אבל נקבל בשמחה הערכה משוערת, 

וממנה נוכל ללמוד הרבה על ייחודה של ארצנו.

ומה בפיה של ההיסטוריה? אף אחד לא צריך לכעוס אם נאמר לו שנחל מסוים

 בצפון הארץ שיחק תפקיד חשוב בהתמודדות בין צבא רכוב לבין "חיל רגלים"

שבראשו עמדו מפקד ומפקדת. זוכרים? יש אפילו פסוק המהלל את הנחל הלזה...

ונקפוץ לימינו אנו, כמעט. גשם הוא דבר טוב, לית מאן דפליג. אבל יש גם גשם שאינו כך! 

יש לנו עדות שאפילו צדיק אחד, כשביקש גשם, עשה את האבחנה הזאת (מיהו?)

עיקר שאלתנו היא מי יודע על עיר בארץ הזאת, במאה הקודמת, 

שהוכתה בשבר ענן באמצע האביב, שהרס בה 100 בתים וגרף 35 מתושביה לים?

אנו שרים שנזכה לגאולה מחודשת כאפיקים בנגב. האם יודעים אנו מה טיבם?! 

לפני הרבה הרבה שנים לחמו חיילי מלכות יהודה וישראל בשכן שהתמרד. 

הם במדבר וקצת צמאים. מה לעשות? אין אפילו תחזית של מזג האוויר. 

פונים אליו והוא מבטיח מים. אבל, מצעקים הם כנגדו, אין שום סימן בשמים לכך!! 

ואכן, מים רבים היו למחרת בגבים. מי מכיר את הסיפור המלא?

בדרך האתרים - מס' 26

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

משרד החינוך האגף לתרבות תורנית מערכת "מדי חודש בחודשו"
ירושלים 91911                            רח' כנפי נשרים 22

היהודים באים ומתיישבים בארץ. הם יודעים שמי שרוצה לאכול בשבת - חייב לטרוח בערב שבת. 

מקורות המים הדלים בארץ הביאו את מתכנני ההתיישבות לקרוא, מארץ מרחקים, 

לאדם שבה עסק ברשות מיוחדת שעסקה בוויסות המים, לבוא לארץ, 

לעמוד על אפשרויות ניצול המים בה ולהנחות סדר המעשים הראוי להיעשות. 

זאת עשה בשנת 1944. כדי להקל עליכם נאמר ששמו לא היה כהן וגם לא לוי, 

אלא שם גויי למהדרין. התכירוהו?

וגם זה לא קרה מזמן. ויש הגורסים שהוא תרם תרומה נכבדה 

לאירועים שהביאו למלחמת ששת הימים. מדינות ערב מצאו דרך מקורית לחנוק 

את המדינה בכך שימנעו ממנה מים - פשוט כך!! ישראל עשתה את מה שעשתה, 

ולאורך זמן ארוך, עד ששובשה המזימה. נשמח לשמוע!

הוא נולד בגולה. שם היה פטריוט בשירות פעיל, עד שהבין שיש רק מולדת אחת. 

בא לכאן, ראה מה שראה, וניצל את כישוריו וידיעותיו לניצול הירדן והירמוך 

ולרתימתם להפיכת המים ועוצמתם לאנרגיה. בכך קידם את היהודים 

ואת הערבים בארץ ישראל משתי גדות הירדן. מי יודע??

ואנו שוב בסיפור הנע בין בצורת ויובש לבין מים רבים. המלך - נמרץ ונערץ. 

מולו - איש בעל שיער ואזור עור אזור במתניו. המלך מוקף במאות נביאים, 

ואילו הוא - בודד, בודד מאוד. דו-שיח מתוח בין היריבים, ניסיון מרשים, 

שחיטה ומהומה. ולבסוף, דממה ועב קטנה ככף איש עולה מים, בצלילים נכספים של גשם, 

והוא משנס מתניו ורץ לפני מלכו עד בואו יזרעאלה. "והיה אם שמוע תשמעו..."

- הצגה חיה ורוטטת. ההייתם בה?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 24
האיש היה הרמב"ן - ר' משה בן נחמן שחי בין השנים 1270-1194 היה פרשן המקרא - שבו נכללות    .1

הוויכוח  על  מבוססת  החידה  ומנהיג.  משורר  התלמוד,  מסכתות  על  חידושים  כתב  השקפותיו, 

ספרד  את  לעזוב  נאלץ  ולכן  הכנסייה  בזעם  נתקל  היהודי,  הצד  מן  דובר  היה  ב-1263  בברצלונה 

ולעלות לארץ ישראל - הרמב"ן ארגן את הקהילה היהודית בעיר העתיקה בירושלים - ואחרי שנה 

חזר ליפו. קיימות מסורות שונות היכן נקבר.

חיל האוויר האיטלקי במלחמת העולם השנייה,  ידי מטוס של  על  1940 הופצצה תל-אביב  בשנת    .2

באזור הרחובות טרומפלדור ובוגרשוב וגרם לזעזוע בקרב האזרחים ורבים נפצעו ונהרגו.

רחל המשוררת (1931-1890) - רחל בלובשטיין סלע. בתחילה היא גרה ברחובות. בכינרת היא הכירה    .3

את זלמן שזר (נשיא מדינת ישראל) והקדישה לו חלק משיריה. בשנת 1913 נסעה לצרפת וכמעט 

ונישאה למיכאל ברנשטיין, אך הוא סירב לעלות ארצה. רחל נפטרה משחפת ונקברה ליד כינרת.

בעמק יזרעאל בביצות העמק החליטה תנועת המושבים להקים מושב בשמה של עיר בנחלת שבט    .4

תרפ"א  באלול  בה'  נוסדה  נהלל  מהלול.  העיר  שם  הייתה  התלמוד  בימי  יט:טו)  (יהושע  זבולון 

.(1921)

היישוב שנפל ערב יום ההכרזה על הקמת המדינה ב-ב באייר תש"ח (1948) הוא כפר עציון אשר נוסד    .5

לראשונה בתש"ג (1943) ושוב הוקם מחדש לפני ראש השנה של שנת תשכ"ח (1967).

הזוכים בחידון דרך האתרים 24
� רות כ"ץ - עופרה

� יעקב שולץ - נתניה



20

חומר עיוני למדריכה

1. שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך / ד"ר אברהם גוטליב

בתלמוד הבבלי במסכת תענית (דף ה ע"ב - ו ע"א), מספרת הגמרא על מיפגש חברים, אשר במהותו הוא 
מיפגש תורני, חינוכי-ערכי. המיפגש, הוא אחד מיני רבים של שני חברים טובים, שהם גם תלמידי חכמים 
גדולים, אמוראים מפורסמים בדורות השני והשלישי במאה השלישית לספירה: רב נחמן סתם, הוא רב 

נחמן בר יעקב, אמורא בבלי, ורבי יצחק סתם הוא רבי יצחק נפחא - הנפח, אמורא ארצישראלי.

רב נחמן היה מרבה לשאול את רבי יצחק שאלות הלכתיות מן ההיבט המעשי. רבי יצחק היה משיב לו במשלי 
חוכמה בעלי מוסר השכל להנהגה נכונה על-פי התורה, אשר אחד מהם מופיע כאמור במסכת תענית:

כי הווי מיפטרי מהדדי [=כאשר נפטרו זה מזה] אמר ליה [=אמר לו, ביקש ממנו רב נחמן מרבי יצחק] ליברכן מר [=יברכני 
אדוני]. אמר ליה [=רבי יצחק]: "אמשול לך משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא, 
ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה, ואמת [=תעלת] המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו [=של המעיין] 
וישב בצילו של העץ. וכשביקש לילך, אמר: אילן אילן במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין - הרי פירותיך 
מתוקין, שיהא צילך נאה - הרי צילך נאה, שתהא אמת המים עוברת תחתיך - הרי אמת המים עוברת תחתיך, אלא [=כך 
אברך אותך:] יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך? אם בתורה - הרי [=יש לך] תורה, 

אם בעושר - הרי עושר, אם בבנים - הרי בנים! אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך.

הוא  למארחו,  טובה  ומוקיר  תודה  אסיר  במדבר,  כמהלך  הבודד  האורח  כעובר  עצמו  רואה  יצחק,  רבי 
מעוניין לברך את מארחו. אולם השאלה היא במה לברכו, שהרי, הדברים החיונייים לקיום, כבר נמצאים. 
האילן: פירותיו מתוקים וצילו נאה, ויש לו אספקת מים קבועה. באדם: הוא עוסק בתורה - לומד תורה 
זו ההבטחה לעתיד  וגם בבנים. אלא, מה שחסר כאן,  וחייו מתנהלים על-פי התורה. הוא מבורך בעושר 
- המשכיות נאותה באותה הדרך. שגם הנטיעות שנוטעים, יהיו מבורכים כמוהו, כך גם האדם שכל יוצאי 
ובכבוד. הדגש הוא שגם  ובעושר  - בתורה  וכפי שמבאר רש"י: יהא כמותך  יהיו מבורכים כמותו,  חלציו 
העושר והכבוד, יהיו במסגרת הצנועה וההגנה של התורה, כך, שיש נחת רוח שהיא הקדושה, בין אלוהים 

ואדם.

העתיד  ובניית  החשיבה  הוא,  העיקר  אך  וחשוב,  חיוני  דבר  הוא  העבר,  כהמשך  שההווה  למדים  מצאנו 
החיובית   הדורות  המשכיות  שמים.  ויראת  ארץ  דרך  טובות,  מידות  מתוך  ומצוות  לתורה  הבנים  בחינוך 

באילן, חיונית היא לאין ערוך לאדם עלי אדמות, מבחינת המסגרת הקיומית.

מהות ברכתו של רבי יצחק כמחנך דגול, היא מעשית - ריאלית, הרואה את העתיד, ביישום החינוך הנאות, 
התורני-ערכי בהווה, תוך הסתכלות אל העתיד. הדבר הבסיסי הוא, הכרת הטוב תוך כדי הערכתו. כאשר, 
הדבר המבורך ביותר הוא ברכה לעתיד להמשכיות נאותה של הדורות. אכן, אין דבר טוב יותר מלהיפרד 

מהשני בברכה אדירה מֵעין זו.
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2. מחצית הכוס המלאה
ובלי  במהירות  עובדות  ולקבוע  לשפוט  שאין  ללמדם  רצה  הוא  בנים.  לארבעה  אב  באיש,  מעשה 

בדיקה.

הם נשלחו למשימה להתבונן בעץ אגס שצמח בסביבה.

הבן הראשון הלך בחורף, השני באביב, השלישי בקיץ והרביעי בסתיו.

כשחזרו, התבקשו לתאר את מה שראו.

הבן הראשון אמר: העץ היה אפור ומכוער.

הבן השני התנגד: לא כך. הוא היה מכוסה בנבטים ירוקים וכולו תקווה.

הבן השלישי התלהב: העץ פרח כולו בפרחים לבנים, הפיץ ריח טוב ונראה נפלא. זה הדבר היפה ביותר 

שנתקלתי בו אי פעם.

והרביעי פסק: לא נבטים, לא פרחים, אלא עץ נושא ֵפרות רבים, ירוקים וטעימים, ראיתי.

ולכן  האב שמע את כולם, חייך ואמר: כולכם צודקים. כל אחד מכם ראה את העץ בעונה אחרת, 

ראיתם מראות שונים.

אי אפשר להתרשם בלי לראות את המכלול השלם, את כל העונות וכל הצורות, ובאשר לאדם, גם את 

תגובותיו, ורק אז ניתן לשפוט ולקבוע עמדות.

ואחר הוסיף: אם תתייאשו בחורף, תפסידו את ההבטחה של האביב, היופי של הקיץ והתקווה של 

הסתיו. אל תתנו לרושם של עונה אחת להרוס את היתר. אל תבינו את החיים על פי עונה קשה אחת.

3. מצוות הכנסת אורחים - כאילן עושה ֵפרות 
רבנו בחיי כותב בספרו "כד הקמח" (ערך "אורחים") כי הן אם נטע פרדס והן אם הקים אכסניה, 

התייחסות התורה לכך ש"נטע אשל", ולא אמרה תורה באופן כללי שקיים מצוות הכנסת אורחים, נועדה 

ללמדנו כי "המשיל הכתוב המידה העצומה הזאת של הכנסת אורחים, לאילן העושה ֵפרות, כי מן המידה 

הזאת שהיה אברהם מחזיק בה בבאר שבע, נטע לנפשו בשמים אילן שיעשה לו ֵּפרות". הוא מוסיף ומציין, 

כי גם כאשר הקב"ה הניח את אדם הראשון בגן עדן, נוקט הפסוק בלשון "ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם", 

ואילו הן שתי הפעמים היחידות שהכתוב נוקט בלשון ויטע, כדי ללמדנו "כי המחזיק בנטיעת המידה הזו 

- זוכה לגן עדן".

עוד הוא כותב על סגולתה של מצוות הכנסת אורחים: "וכן מצינו שהמצווה הזאת של הכנסת אורחים, 

שהפרי שלה והשכר בעולם הזה הם הבנים! שכל הזהיר בה זוכה לבנים, שכן מצינו באברהם, כי מתחילה 

לו הקב"ה  נראה  ולכך  לבנים  זכה  לעץ,  זו שהמשילה הכתוב  נטיעה  ואחר שנטע  בנים  בלא  יבש  עץ  היה 

במקום אילנות - זהו במקום "אלוני ממרא" - ושם בישרו המלאך שישוב עץ לח ויהיה לו בן".

באדיבות ותן חלקנו, חוברת סיוון תשס"ח בהוצאת מאורות הדף היומי
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א.  מדיני הצום
כמו שבעה עשר בתמוז וצום גדליה, הצומות האחרים על תקופת החורבן, גם בתענית עשרה בטבת אסורים 

רק אכילה ושתייה, בניגוד לתשעה באב שבו קיימים איסורים נוספים.

צום עשרה בטבת נמשך מעלות ששחר ועד הערב, אך מכיוון שהוא חל בחורף בחצי הצפוני של כדור הארץ 

הוא קצר יחסית.

על פי האבודרהם (שמתבסס על תשובות הגאונים), אם עשרה בטבת חל בשבת הוא דוחה אותה ויש לצום 

בשבת, זאת בניגוד לכל שאר הצומות מדרבנן. מקורו הוא הפסוק ביחזקאל שם נכתב "בעצם היום הזה". 

על פי הלוח העברי הנוהג כיום, עשרה בטבת לא יכול לחול בימים שני ושבת, ולכן דינו של האבודרהם אינו 

נוהג למעשה. עם זאת, כאשר חל עשרה בטבת בערב שבת (יום שישי) מתענים באותו יום, למרות שבאופן 

כללי אסור להיכנס לתוך השבת בצום.

בניגוד לצומות של יחיד, צום עשרה בטבת דוחה גם את השמחה של שבעת ימי המשתה של החתן.

דיני תענית עשרה בטבת הם כמו שאר הצומות הקלים על ירושלים: צום גדליה ושבעה עשר בתמוז. בתפילת 

שחרית של עשרה בטבת אומרים סליחות (האשכנזים מוסיפים גם "אבינו מלכנו"), וקוראים בתורה (בפרשת 

כי תשא) "ויחל משה". במנחה קוראים בתורה ולמנהג האשכנזים קוראים הפטרת דרשו. הספרדים אינם 

קוראים הפטרה, למעט חלק קטן מיהודי צפון אפריקה.

חולים, נשים בהריון ונשים מניקות מקילים בצום.

ע"פ ויקיפדיה

ב.  ט"ו בשבט במנהגי ישראל
מעות פירות

אצל כמה מעדות המזרח נהגו לאכול הפירות בט"ו בשבט בבית הכנסת ברוב עם, או בחוג המשפחה מסובים 

כולם יחד.

כן הנגו בכמה קהילות לערוך ערב ט"ו בשבט מגבית מיוחדת, "מעות פירות", לספק ממנה פירות לעניים 

שאין ידם משגת לקנות פירות לכבוד היום, ולתינוקות של בית רבם.

וכן יש נוהגים לאכול בט"ו בשבט ט"ו מיני פירות.

דינים
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שלום בית
באיזמיר נהגו לאכול פירות ט"ו בשבט כסמלים לשלום הבית וברכת הבית. בעל הבית מברך: על פת חטין 

הבאה בכיסנין - שהחיטים יפים לשלום, שנאמר: "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך" (תהילים קמז).

עקרת הבית מברכת: על פרי הגפן, ויש זכר לדבר שנאמר: "אשתך כגפן פוריה" (תהילים קכח).

אחריהם מברכים הבנים: על זיתים, שנאמר: "בניך כשתילי זיתים"; והבנות: על רימונים ואגוזים - על שם 

הכתוב: "כל כבודה בת מלך פנימה" (תהילים מה).

(שיר  עוררתיך"  התפוח  "תחת  ונאמר:  לשונך"  תחת  וחלב  "דבש  שנאמר:   - ודבש  תפוח  על  התינוקות: 

השירים ח).

ט"ו מזמורים
באיזמיר היו נוהגים לכנס ביום ט"ו בשבט כל התלמידים שבעיר לאמר בצוותא ט"ו מזמורי תהילים לכבוד 

היום.

סדר הלילה
דומה לסדר ליל ראש השנה וליל הסדר של פסח מתחילים בקריאת פסוקים המתאימים לט"ו בשבט - מן 

התנ"ך, מן המשנה ומן הזוהר - בהם מדובר בבריאת העולם, הצומח ומצוות התוכחה, למען ידע האדם כי 

ברכת ד' היא תעשיר. וכי על כן יש ללכת בדרכי ד' וכגמול יתן ד' שובע ושלום בארץ.

בגדי שבת
ט"ו בשבט הוא יום חג לאילן, ומכיוון שכך, גם יום חג לאדם, הנהנה מפירות האילונות.

ועורכים  השנה  בראש  כמו  עולם"  הרת  "היום  באמירת  שבת,  בגדי  בלבישת  זה  יום  שציינו  צדיקים  היו 

סעודת מצווה בליל וביום ט"ו בשבט.

חג אליהו הנביא
בשבט  ט"ו  שביום  מהודו  ישראל"  "בני  אצל  מסורת  קיימת  הנביא".  אליהו  "חג  גם  מכונה  בשבט  ט"ו 

אליהו הנביא עלה השמיימה בסערה, וכן אליהו הנביא קשור לתחיית המתים וזו דומה להתחדשות פוריות 

האדמה.

ט"ו בשבט בתפוצות הגולה
יהודי בבל היו מתאספים למשפחותיהם סביב שולחן ערוך בפירות, במיוחד פירות שנשתבחה בהם ארץ 

ישראל.

היו מחלקים מנות לבני הבית וכן לשמש בית הכנסת ולעניים מזדמנים.

ט"ו בשבט לא נזכר כלל במנהגי יהדות תימן, וזאת משום שגלו מן הארץ, לפני שהתגבשה בה המסורת של 

ט"ו בשבט, כחג של אילנות ופירות.
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לוח המודעות מס' 165

תשבץ טבת-שבט/ מאת שילה הרשושנים
במאוזן: 1) אחד העצמים שראה ירמיהו במראות 
הנבואיים (הפטרת פרשת שמות אצל הספרדים); 
6) קיבוץ בגליל-התחתון, עלה על הקרקע במקומו 
הצומח  עץ  על-שם  נקרא   ,1938 בשנת  הנוכחי 
באזורו; 11) מצבת-זיכרון; 12) פירוש על הזוהר 
זידיטשוב  חסידות  מייסד  הירש,  צבי  ר'  שחיבר 
(תקכ"ג-תקצ"א, 1831-1763)  והאדמו"ר הראשון 
שלה (הפטרת פרשת שמות אצל האשכנזים) 14); 
אדם, בארמית; 15) מין חרק, ידוע בקול שמשמיע 
ישראלי  צייר   (18 בקודש  משרת   (17 הזכר; 
בכנסת  השאר  בין  מוצגים  ציוריו   ,(1991-1909)
מנוגד  במצב  נמצא   (20 ישראל;  נשיאי  ובמשכן 
למצבו הקודם; 21) הר זה מופיע בדימוי של קיום 
(הפטרת  מצרים  לתבוסת  הקב"ה  של  הבטחתו 
משמש   (24 ותרן;  מאוד,  ֵמקל   (23 בא);  פרשת 
כחיקוי או תחליף לדבר כלשהו; 26) מילת ברירה; 
28) אחת ממכות מצרים (פרשת וארא); 29) קול 
ברגל המחבר  ִמפרק   (32 ענף;   (30 המיית הפרה; 
בימי  יהודה  צבא  שר   (33 לשוק;  הירך  עצם  בין 
פרשת  (הפטרת  צרויה  בן  יואב  בידי  נהרג  דוד, 
בני-ישראל  מחנה  לפני  הלך   (39 ישן;   (37 ויחי); 
 (40 בשלח);  (פרשת  ממצרים;  בצאתם  בלילה 
ציפור-שיר,   (41 הלבוש;  ובין  החזה  שבין  הרווח 
מין קיכלי; 43) יסוד כימי אלמתכתי רעיל, ארסן; 
הנביאה  לדבורה  שסייע  מצביא   (46 ריב;   (45
 (48 בשלח);  פרשת  (הפטרת  בסיסרא  במלחמתה 
אכיל;  פריו  האלתיים,  ממשפחת  ירוק-עד  עץ 
49) תינוק שנולד; 50) יופי, נוי; 51) בבקשה; 53) 
סיום; 54) עֵרבות, עונג; 57) בתו של שאול המלך 
ישעיהו  של  בנו   (61 שקט;   (59 יד);  א  (שמואל 
 (64 האשכנזים);  לפי  משפטים  (הפטרת  הנביא; 
תחת, למטה; 65) חוץ; 67) כתב-עת עברי שהופיע 

באירופה (1889-1852), בו הופיעו מאמרים פובליציסטיים ומחקריים בתחום חכמת ישראל שמגמתם ביקורת חריפה על התלמוד, 
ההלכה והרבנים; 68) יסוד, בסיס; 69) הפחדה; 71) "את _ _ _ בסופה" (במדבר כא); 72) החלק הקדמי של בניין; 74) מכשיר כעין 
צבת (הפטרת פרשת משפטים); 75) רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ניסו להמליכו על ירושלים (הפטרת פרשת משפטים 

אצל האשכנזים).

במאונך: 1) נוזל הנסחט מפירות או ירקות; 2) כלי לבישול; 3) הערכה מחדש; 4) זעיר; 5) מסלול, נתיב; 6) אתלט המתחרה בריצות 
קצרות; 7) מרכז; 8) החומש השלישי; 9) סרט בכיכובה ובבימויה של ברברה סטרייסנד (1983), על-פי ספרו של יצחק בשביס זינגר; 
10) מין סיפור קצר שיש לו מוסר השכל; 13) עומק שאין לו סוף; 16) אחת ממכות מצרים (פרשת וארא); 19) מין ֵמחם; 22) ספרו 
של הרב שמעון בן צמח דוראן (הרשב"ץ, קכ"א-ר"ד, 1444-1361), ביאור להלכות שחיטה בדיקה וטריפות (הפטרת פרשת שמות לפי 
האשכנזים); 24) הרכב של שני מוסיקאים המנגנים או שרים ביחד; 25) תפיסת המשמעות של דבר; 27) אחת ממכות מצרים (פרשת 
וארא); 29) בית-כלא (פרשת מקץ); 31) במוסיקה: נסק, סימן המורה על הגבהת הצליל הבא אחריו בחצי טון, בלעז; 34) התנחלות 
בהר-חברון, נוסדה ב-1981, נקראת על-שם ישוב מקראי בשם זהה שהיה בסמוך (יהושע טו); 35) פיזור, הפצה; 36) סימן לסדר אלף-
בית מהופך; 38) חוסר-מעש, אי-עשייה; 40) הקיום הפיזי-גשמי של האורגניזמים; 42) מושל יחיד עריץ, דיקטטור בלעז (מחידושי 
הלל הרשושנים); 44) נעלה, מרומם; 46) ילד; 47) בית הציפור; 50) מוצר חלב למריחה (הפטרת פרשת בשלח); 52) אביו של ישעיהו 
הנביא; 55) פרפר-לילה; 56) אחד המקומות בו שכן המשכן (שמואל א א), וכן אחד משמותיו של המשיח (פרשת ויחי, מסכת סנהדרין 
דף צ"ח עמוד ב'); 58) מספיק; 60) שאינו פעיל, פסיבי; 62) אחד מכינויו של הקב"ה (קריאה בעשרה בטבת); 63) פרוע, קונדס; 64) 
ספרו של רבי שניאור זלמן מלאדי (ה'תק"ה-ה'תקע"ג, 1812-1745); 66) לא נשוי; 68) שקר; 69) מילת תנאי; 70) משכן "התאים 

האפורים" בגוף; 72) שן של יונקים מסוימים שבולטת מחוץ לפה; 73) גבעה מלאכותית.
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פסיפס קהילות ישראל

מאת שמחה סיאני

יהודי סין - חלק ב

מס),   ראובן  (בהוצאת  והקימונו"  האופיום  "היהודים,  ספרו  על  יחזקאל-שקד  עזרא  הסופר  עם  בשיחתי 

דליתי מפיו את הפרטים הבאים על יהודי סין.   

היהודי  "סיפור  בבחינת  שהיו  החדש,  בעידן  הרחוק  במזרח  יהודיות  קהילות  מספר  של  התהוותן  פרשת 

ידעו  עמים שלא  אל  בא  היהודי  שכן,  תמוהה.  אינה  הכיר,  לא  אותן  הרחוק  ארצות המזרח  אל  הנודד", 

ניצולי  אלפים  עשרות  הבדולח,  ליל  ולאחר  הצארית  מרוסיה  פליטים  אלפי  יהודים.  ושנאת  אנטישמיות 

שואה, נדדו לארצות אלו. במהלך מלחמת העולם השנייה, מנתה הקהילה היהודית בשנגהאי כשלושים אלף 

נפש. קיבוץ גלויות ססגוני ויחיד במינו בהיסטוריה.

מה בין גידול אופיום ונדידת יהודים בארצות המזרח התיכון? 

גידול האופיום בהודו, שהיה תחילה לצרכים רפואיים והמסחר בו, הוליכו את בריטניה וסין ל"מלחמת 

דחיפה  נתנה  וגם  מדינות  של  מספר  גורלן  את  חרצה  היא  מציאות חדשה:  יצרה  זו  האופיום". מלחמה 

משמעותית להתהוותן של מסגרות מדיניות חדשות. יהודים מבבל, היו פעילים באירועים שקדמו ל"מלחמת 

האופיום", מלחמה שהסתיימה בהסכם משפיל לסין – הסכם ננקינג, אוגוסט 1842.

הגרעין המייסד היה, מאות יהודים, שנסיבות מלחמת האופיום הביאה אותם מבבל אל המזרח הרחוק. 

לימים  דבקו בעיר זו  הכינויים: "פריז" של  המזרח  הרחוק, ו"עיר הכנופיות".

תחקיר פריחתן המדהימה של הקהילות היהודיות בסין ותפארת העשייה של היהודי, שתר אחרי עתיד חדש 

במזרח הרחוק,  מבוססים על מסמכים ופרסומים נדירים שראו אור בעידן הקולוניאלי. עדויות של אישים, 

שנטלו חלק פעיל באירועים הסוערים, מעניקים לקהילת יהודי סין נופך מרתק. קומץ יהודים פעלתנים, 

אנשי חזון ומעש, תרמו תרומה חשובה מאוד להתפתחותן ולתיעושן של ארצות המזרח הרחוק, "וכדאי 

יותר  רבה  לב  כך אומר מחבר הספר, "תזכה לתשומת  יחסית של קהילות אלו",  שההיסטוריה, הקצרה 

בציבור ובמערכת החינוך במדינת ישראל". 

היהודים נטלו חלק בעשייה הגדולה במהלך מלחמת רוסיה יפן (1904 – 1905), שפתחה את המאה העשרים. 

יעקב  הנודע  זו. הבנקאי  ותוצאות מלחמה היסטורית  על מהלך האירועים  רבה  ליהודים השפעה  הייתה 

שיף, הוא שגייס את ההון הדרוש לחימושה של יפן. פרשת ניצחונה של יפן האסיאתית הקטנה על הקיסרות 

הרוסית הענקית, הביאה לראשונה את הנושא היהודי לארץ השמש העולה – יפן, ומהווה אבן יסוד ליחסים 

העתידיים בין שני העמים. 

באפריל 1904 הודפס, ברחוב ג'נקי בשנגהאי, ה"איזראל מסינגר", ביטאון התנועה הציונית הראשון בשפה 

האנגלית. ביטאון זה, נודע בעולם בשם: "ביטאון הספרדים העשירים של שנגהאי". לעיתון זה היו מינויים 
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בכל היבשות ובאוניברסיטאות ידועות. גם פרופסורים יפנים, שגילו עניין ביהודים היו מנויים עליו. הוצאתו 

לאור פסקה בדצמבר 1942. רצה הגורל, ועותק שלם אחד בלבד שרד את התלאות והמלחמות.

יהודים שניצלו משרשרת הפוגרומים בקיסרות הרוסית ומאסו בשלטון הצאר, נדדו למנצ'וריה ולשנגהאי.

הקהילה הבבלית הזעירה, פתחה את ליבה בפני הפליטים מהקיסרות הרוסית. יותר מארבעת אלפי נמלטים 

נקלטו בעיר, ויצרו בסיס לקהילה יהודית מלוכדת. פעילותם של יהודים, הרפתקנים נועזים ואנשי עסקים, 

הותירה את רישומה על ההיסטוריה המודרנית של סין, הגדולה בארצות תבל בתחומים: הצבאי, המדיני 

והכלכלי.

נדהמו,  סינים  ושבת.  חול  בימי  בה  השימוש  על  הוויכוח  את  מיקדה  שנגהאי,  ברחובות  הריקשה  הופעת 

למראה העם המוזר המשלם משכורת חינם בימי שבת לסבלים מתבטלים. לורה כדורי, רעייתו של אלי 

כדורי, הדהימה את העיר כולה עת העיזה לנסוע במכונית הרולס רויס בחוצות רובעי היוקרה. היא ייצגה 

את הפמיניזם הנועז בראשית דרכו. באותה עת, נוצר הקשר הראשון עם קהילת קייפנג. 

הנדידה מרוסיה הצארית למנצ'וריה, הביאה להתהוותה של קהילה יהודית ציונית מעניינת. מומר בשם: 

מיכאל גרולב, שהתקשט בדרגת גנרל בצבא הצאר, תקע דגל על הגדה הימנית של הסונגרי, כדי שתצמח 

סביבו  עיר תוססת ושמה חרבין, בירתה של מנצ'וריה. קהילה יהודית זו, הצמיחה את איֵלי ההון של הארץ 

וחינכה תנועות נוער על ברכי הציונות. אלה נתנו דחיפה עצומה להתפתחותה התעשייתית והחקלאית של 

וציקמן.  לימים מנצ'וקו. העשירות במשפחות אלו הן: סוסקין, קבלקין, קאופמן, סקידלסקי  מנצ'וריה, 

אחד מבניה של קהילה זו אינו אלא אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל בימים אלו.

באותה עת נדהמו אנשי שלטון ביפן למראה ספר הפרוטוקולים של זקני ציון  (1903) בתרגום היפני מרוסית. 

הפרוטוקולים הצמיחו מקטרגים ומסנגרים. ניכרו ניסיונותיה הנחושים של יפן, למצוא אפיק ִהדברות עם 

העם היהודי, שבאמצעותו ייסלל נתיב למעצמות המערב. רישומם של הפרוטוקולים והמשתמע מהם, ניכר 

אצל העם היפני עד ימינו אלה. 

בארצות המזרח הרחוק צמחו יהודים שהיו לעשירי עולם. ננתאו למשל, הייתה עיירת דייגים קטנה על גדות 

הינגצה, שגדלה ופרחה והייתה ברבות הימים, לעיר הגדולה בעולם והיא שנגהאי, או כפי שהיא נקראת בפי 

רבים: שנחאי. 

בשל חזונם ועשייתם של יהודים מפורסמים, נקלטו בשנגהאי עשרות אלפי פליטים מאירופה הבוערת בימי 

מלחמת העולם השנייה.

שנגהאי, פריז של המזרח הרחוק, ולחלופין "עיר הכנופיות," נחשבה אולי לאחת הערים המעניינות בעולם. 

היא ִאכלסה בני עשרות לאומים וגזעים. יהוֵדיה נמנו על העילית האריסטוקרטית-קפיטליסטית. בסערת 

האירועים, הייתה "עיר הכנופיות" לעיר המקלט היחידה בעולם לעשרות אלפי פליטים שנהרו אליה מערי 

הרייך השלישי, גרמניה, אוסטריה ופולין. אילי ההון היהודים בעיר, קיבלו את חסות "הכנופיה הירוקה" 

הכפופה לצ'ן קיי צ'ק וגייסו מליציות סיניות חמושות להגנת בניהם וארמונותיהם.

בראש מפעל חסר תקדים זה של הצלת פליטי השואה, עמד הנדבן אלי כדורי, שרתם למבצע את  עשירי 

ויקטור ששון, אלווין עזרא מהודו, מנשה מאיר מסינגפור, דוד  - השריף של כלכתא,  היבשת: דוד עזרא 

העיר  שנגהאי,  את  הותיר  ננקינג,  הסכם  אחרים.  ורבים  משנגהאי  שחמון  עזרא  חרדון,  ליזה  אברהם, 
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היהודים,  בפני  שעריהן  את  תבל  ארצות  כל  נעלו  בהם  בימים  פתוחה  בעולם,  החשובה  הקוסמופוליטית 

קליטה  שִאפשר  הגדול,  להון  התחברה  זו,  עובדה  משמעות   .(1938 (יולי  אביון  ועידת  החלטת  בעקבות 

מסיבית, מבוהלת ויוצאת דופן. 

מדי שבוע, התדפקו אניות עמוסות לעייפה ביהודים שדודים וחסרי כל, על נמל העיר, לתדהמת מיליוני 

תושביה. במערכת החינוך היוקרתית שהקימה משפחת כדורי, נאסר לימוד השפה הגרמנית. מבין חניכיה 

של מערכת חינוכית זו, נמנו ידועים רבים. אחד מהם הוא מיכאל בלומנטל, ששימש כשר האוצר האמריקני 

בימי כהונתו של  הנשיא ג'ימי קרטר. 

יהודים מערי הרייך, את רישומם על תושבי העיר בכל התחומים:  בתוך חודשים ספורים, הותירו אלפי 

וינה הקטנה, בתי חולים ברובעי היוקרה האירופיים קלטו  וינאי, קישוט חלונות ראווה ברחוב  שטרודל 

רופאים ידועי ֵשם..., במהרה פתח מכון "פסקל" לאמנויות את שעריו בפני העילית הסינית של העיר. זו 

הייתה שעתם של מעטים, להעניק פתח לעתיד חדש לאלפי יהודים נרדפים בימים, בהם רק מעטים ידעו 

על פלאי סין ועֵריה. 

עוד יצוין, שעם פלישת גרמניה לפולין, החלה מנוסה מבוהלת של יהודים מזרחה, לארצות הבלטיות. מבין 

הישיבות ששרדו את השואה בשלמותה, שרדה רק ישיבת מיר, ו-500 אברכיה מגיעים, בסוף תלאות המסע 

הארוך, דרך סיביר ליפן. 

בראשית המאה הנוכחית, שנגהאי, פנינת הכתר של סין המודרנית, מונה כעשרים מיליון תושבים ובורסת 

שנגהאי, שיהודים היו מפעיליה החשובים ונמנו על מייסדיה בעידן הקולוניאלי, צומחת לצידו של בנק הונג 

קונג- שנגהאי.

ביפן, בעלת הברית של גרמניה הנאצית, הגיעה האוכלוסייה היהודית לשיאה ההיסטורי עת הגיע לשם גל 

הפליטים הפולני. הם מנו יותר מאלפיים נפש. כך מנתה אוכלוסייתה היהודית של יפן יותר מארבעת אלפים 

בני עדות שונות. קדמו לאלה, עשרות יהודים בעלי עסקים מבבל. חיי הקהילה הזו התנהלו בעושר רב סביב 

בית הכנסת "אהל שלמה" בקובה. אלה הגיעו בעקבות מלחמת האופיום ופתיחת יפן לסחר עם המערב. 

האחרים היו אלו שנסיבות החיים ברוסיה הצארית הוליכום לארץ זו. הם הביאו את סגנון החייטות של 

החליפות האירופיות ליפן. 

ביניהם. הדיון  לבין היפנים, מובא באמצעות תיאור המפגש  זקן  יהודים מגודלי  בין  היחסים המעניינים 

המאלף בין רבני הישיבות: הרב פרנקל, האדמור שמעון קאליש, לבין צמרת כוהני דת השינטו בנושא מעמד 

כהנא.  צבי  מיר,  ישיבת  מתלמידי  אחד  מפי  סופר  ביפן,  היהודים   למעמד  הקשורים  ובנושאים  סיני  הר 

באווירה של מתח וחרדת קודש, ציפו האברכים בקוצר רוח לתוצאות הדיון שנכפה עליהם. המשלחת שבה 

כוהני השינטו הביעו הסכמה מלאה  רבים.  בנושאים  שני הצדדים למכנה משותף  הגיעו  בדיון  כי  לבשר, 

לעניין מעמד הר סיני. הם גם הרגיעו את הרבנים באשר למעמדם כפליטים רצויים בארץ השמש העולה. 

אירועים מעניינים רבים התרחשו ביפן אז, וכרגיל לא נעדרו מהם היהודים. אנו גם למדים על תחילת דרכה 

של כת "המקוויה" וכת "בית שלום" שתי התנועות היפניות ששמו את נצח ישראל בראש מעייניהן. תמיכתן 

המלאה במדינת ישראל, בלתי מסויגת.

בפרק הבא, אמשיך לתאר את פרטי שיחתי עם הסופר עזרא שקד ואוסיף פרטים מרתקים נוספים על יהודי 

סין.
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א. טו בשבט

1. חידון לטו בשבט
המטרה: 

� בקיאות כללית בנושא טו בשבט.

מהלך הפעולה

� כדאי לחלק את החניכים לשתי קבוצות. כל קבוצה בתורה מנסה לפגוע בכיס המבוקש.

� המצליח להדביק את הכדור לכיס מתבקש לפתור את החידה שנמצאת בו תוך זמן קצוב.

� הקבוצה שמצליחה לפתור את החידה מקבלת את הכרטיס וזו שמצליחה לצבור את מרבית הכרטיסים 
היא הזוכה.

עזרים

� לוח דומה לעץ עליו יש 9 מטרות-פרי עשויות לבד בצורת כיס.

� כדור קטן עם כיסוי סקוטש.

� 45 כרטיסי שאלות (על צידו של כל כרטיס - יש תשובה).

� 5 כרטיסים בכל כיס שעליו רשום הנושא.

� כרטיסי שאלות, ב-9 נושאים, הקשורות ישירות או בעקיפין 
לעץ ולצומח כדלהלן:

שירי עצים   .1

עצים במורשת   .2

דינים ומנהגים  .3

ניבים ופתגמים   4

שמות יישובים   .5

דמויות בתנ"ך הקשורות לעצים   .6

הוא-היא   .7

זיהוי תמונות   .8

כללי   .9

פעולות
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         דוגמאות לכרטיסי שאלות

שירי עצים (באיזה עץ מדובר)   .1

ירושלים של זהב (אורנים)  (1

מחר (דקל, כלנית, צבעוני)  (2

היא פורחת (השקדייה)  (3

על הדבש ועל ה________ (העוקץ)  (4

ודוד יפה עיניים (שושנים)  (5

עצים במורשת   .2

עץ משני צדי המנורה בחלום זכריה (זית)  (1

עץ בגוש עציון שעל שמו נקרא יישוב (אלון)  (2

עץ שהתיימר למשול על עצים (האטד)  (3

ראה עץ זה בחלומו וניצל חייו (הגפן - חלומו של שר המשקים)  (4

מקלות מעץ שסייעו להרבות צאן (ערמון ולוז)  (5

דינים ומנהגים   .3

חיטה ושעורה ביחד אל תזרע (כלאיים)  (1

שלוש שנים לא אוכלים (ערלה)  (2

ברביעית לירושלים מעלים (נטע רבעי)  (3

מ"ראשית", לירושלים ברננים (ביכורים)  (4

לא נעבוד באדמה שנה תמימה (שמיטה)  (5

ניבים ופתגמים (זהה את הפתגם)   .4

הבן דומה לאביו (התפוח לא נופל רחוק מהעץ)  (1

מסתמך על גדולים ממנו (נתלה באילן גבוה)  (2

מתוך הטפל לא רואים את העיקר (מרוב עצים לא רואים את היער)  (3

מדבר ואין שומעים לו (מדבר אל העצים והאבנים)  (4

חבר'המן (בחור כארז)  (5

29
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שמות יישובים   .5

יישוב בגוש עציון המזוהה עם עץ (אלון שבות)  (1

מקור שמי מן המילה הערבית שפירושו אילן - אני "שומר" על סודי (אילניה, סג'רה)  (2

אני קיבוץ בעמק יזרעאל ושמי מזכיר עץ שממנו נבנה המשכן (בית השיטה)  (3

אני קיבוץ בעמק בית שאן בשמי מוזכר שם נביא הנוכח בכל ברית מילה (שדה אליהו)  (4

משכן זמני הייתי לארון הנודד בהרי יהודה (קריית יערים)  (5

דמויות בתנ"ך   .6

מי הסתבך בשערותיו בעץ (אבשלום)  (1

את מי תלו על עץ שהכין למישהו אחר (המן)  (2

על מי נאסרו לאכול פירות מעץ (אדם וחווה)  (3

איזו נביאה שפטה את בני ישראל כשהיא ישבה תחת עץ (דבורה)  (4

מי נטע אשל עבור אורחים (אברהם אבינו)  (5

הוא-היא - שעשועי לשון   .7

הוא - אחד מארבעת המינים והיא כוכבת במגילה (הדס - הדסה)  (1

הוא - פעולת איסוף זיתים והיא מבינה אותו (מסיק - מסיקה)  (2

הוא - החלק הרחב והשטוח של העלה והיא לא כשרה (טרף - טרפה)  (3

הוא - ריחם עליו והיא ירק מר ( חס - חסה)  (4

הוא - נושא עוון הראשון והיא קרקע ( אדם - חווה)  (5

תמונות    .8
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באדיבות "כזה ראה וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל, חלק ב', 

בעריכת מיכל בלאו (שינובר), הוצאת מופת

כללי (ככל העולה על הדעת)   .9

31
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2. משחק טאבו
מטרת הפעולה: 

� החניך יתקרב לחונך ולשאר חברי הקבוצה.

� החניך ישתמש במושגים הקשורים לטו בשבט.

עזרים:

� כרטיסי הפעלה עם המושגים.

מהלך הפעילות:

"משחק מילים שאסור להגיד".  �

�  על כל משתתף לקחת בתורו קלף. מטרתו של כל משתתף להצליח להגדיר לחבריו את המושג/מילה 
(המילה המודגשת) בכרטיסיה. מבלי להשתמש במילים שמופיעות בכרטיס מתחת למילה המודגשת 

(אלו הן המילים שמוגדרות כ"טאבו").

� שאר המשתתפים יכולים לנחש מהי המילה. אסור למשתתף שמגדיר את המילה לצייר או להשתמש 
בפנטומימה על מנת להגדיר את המושג. כלומר, עליו להצליח להסביר את המושג על ידי מילים בלבד.

� המנצח הוא המשתתף שהצליח להגדיר כמה שיותר מושגים בשלוש דקות.

לדוגמה:

במקרה זה, המשתתף יגדיר את המילה עץ מבלי להשתמש במילים: צמח, גזע, עלים, אדמה.

hadracha@yedidim.org.il באדיבות ט"ו בשבט ידידים, מחלקת הדרכה
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המושג: עץ
- צמח
- גזע

- עלים
- אדמה

המושג: תאנה
- פרי
- יבש
- חום

- טו בשבט

המושג: שתיל
- עץ

- אדמה
- נטיעות

- טו בשבט

המושג: עץ
- צמח
- גזע

- עלים
- אדמה

המושג: יער
- עצים

- צמחים
- ירוק

- יערה
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3. אילן-אילן (לזיכרו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל)
אילן רמון חש שהוא מייצג את כל העם היהודי, ולקח עמו לחלל מספר פריטים בעלי אופי יהודי - אמוני. 

כגון: ספר תורה קטנטן שניצל מהשואה, מזוזה, ציור של פטר גינז - הילד ממחנה טרזין ואוכל כשר.

מסעו המתוקשר עורר הד בעולם היהודי והגיעו בקשות מקהילות שונות המבקשות שליחים ישראליים, כדי 

לחזק את הקשר עם מדינת ישראל.

השליחים שנבחרו לתפקיד מתקשים בהכנת התוכנית שידגישו במסעם ומבקשים עזרתכם.

� עליכם להציע רעיונות שלדעתכם יכול לחזק את הקשר בין הקהילות ולנמק את בחירתכם.

4. עברית של טו בשבט
עשיר, שמקורו  ביטוי  נתנו  והרחבה  ובנפש אל הארץ הטובה  בלב  ולקשריהם  היו,  עובדי אדמה  אבותינו 

בצומח ובגידולי השדה. עד כדי כך נשתרשו הביטויים בשפתנו. עליכם לגלות את הביטויים בתוך הקטע 

הבא:

במקרים רבים מתואר האדם לא כיצור חי, אלא כאילן או כפרי.

 _______ (3) (2) _______ וקשה _______; אפילו ריקנים שבישראל מלאים  (1) _______; רך  בחור 

(4) _______". אך מכל הביטויים הרי זה שנדבק בטו  עוד; האישה הגבוהה "קומתך דמתה   _______

בשבט הוא הקצר והקולע: "(6) _______ _______ _______" (דברים כ:יט) שמשמעו: האדם מתפרנס 

מֵפרותיו של העץ ואינו יכול להיות אוייב לו.

הקשר ההדוק בין האדם לעץ יצר את הביטוי מרוב (7) _______ לא _______ _______; אך גם אין אנו 

נתפסים פרטים לא נוכל לדבר (8) _______ _______. שהרי מי יודע חוכמתם של אלו, שנמשלו לטיפשים 

 (10) "על  ומדברים  ליד  לוקחים מכל הבא  בבחינת  עד שאנו   ;"_______ _______ (9)" ולקשיי תפיסה 

_______ ועל _______".

מוצאו של האדם הרי הוא (11) " _______", ועל כן האדם הנכבד שורשו במשפחת חכמים, והוא עצמו 

מגזע מיוחס, והתעשרה השפה עד שחיברה את השורש והגזע, כפי שקורה בטבע ונוצר הביטוי פלוני הוא 

"נצר (12) _______ _______".

(תשובות בסוף הגיליון)

ע"פ יואל רפל, מדריך קשת וענן - ט"ו בשבט הטלויזיה החינוכית
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת ויגש

יהודה ואסתר לא יכלו לראות... זה בזכר וזה בנקבה.  .1

ציווי יוסף הפוך מלהיות שמח, בשינוי - מריחת צבע.  .2

תיאור ימי יעקב בפיו, בשינוי - ירושלים חברון ותל-אביב.  .3

הוראה חזקה שלהם, בשינוי - מסחר, בשינוי - לבצע העלמה.  .4

נכד יעקב, בשינוי - גרעין הפרי.  .5

מי החליף זהות למרות שכל חייו חי במקום אחד.  .6

מספר בני המשפחה, בשינוי - גדל בשדה.  .7

פרשת ויחי
אני ואבי בילינו אותן שנים של כיף.  .1

המשותף ליוסף ואליעזר.  .2

ה' יקיים הבטחתו, בשינוי - להוריד את הראש, ובכתיב מלא - חיה.  .3

ארבע פעמים שם אחד בפסוק אחד.  .4

כינוי לאמרות מיוחדות וטובות, בשינוי - נוטף מהעץ.  .5

מהירות האיילה, בשינוי - תכונה שלילית לאדם.  .6

בן ליוסף, בשינוי - עם בספר דברים.  .7

פרשת שמות
שלוש מילים סמוכות הקשורות לדמוגרפיה המתחילות ומסתיימות באותה האות.  .1

ביטוי מבריאת העולם בפרשה.  .2

מיילדת, בשינוי - הסכם בין בעלי ריב.  .3

מלמעלה למטה וגם שם אוכל.  .4

מקום ישיבה מסוכן.  .5

כינוי זמני שעומד להשתנות.  .6

אדם חשוב המחליט ופוסק, בשינוי - לא חכם (כתיב חסר).  .7

ב. פרשיות החודש
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פרשת וארא
בדרך כלל איברים פנימיים, אצל פרעה זה סימן היכר.  .1

שתי מכות אותן האותיות רק בשינוי סדר האותיות.  .2

מכה במצרים (כתיב חסר), בשינוי - מכה כללית בעולם.  .3

אות ראשונה ואחרונה ובאמצע שתי אותיות כפולות (כתיב חסר).  .4

המכה שתמצא בששה מקומות.  .5

מיתה באבנים, בשינוי תשבחות.  .6

בקשה לפרעה, בהיפוך אותיות - רפיון.  .7

פרשת ּבֹא
שני בנים ברציפות.  .1

הליכה ממצרים לא"י, בשינוי - שם יישוב ביהודה ושומרון.  .2

מעשר המכות (כתיב חסר), בשינוי - חוסר זיכרון.  .3

מילת בקשה של פרעה, בהיפוך - חם ומסוכן.  .4

מנין שמשה ישב על פרעה?  .5

אוכל שצריך להכינו על האש עם מים, בשינוי - מדרגה.  .6

שם החג, בשינוי - תורף השטר.  .7

פרשת בשלח
הראה להם את הדרך, בשינוי - ללא כסף (כתיב חסר).  .1

מסתבכים (כתיב חסר), בשינוי - כינוי עם ישראל לפני הקב"ה.  .2

שם כללי ליהודים בהא הידיעה, בשינוי - מטבע קדום.  .3

האחוזים העולים (כתיב חסר), בשינוי - נותנים אלה שטוב להם ומבטאים זאת.  .4

שומר ישראל ביום, בשינוי - קיבוץ בדרום.  .5

מלחמה, בשינוי - קורה לירק העומד זמן רב, בשינוי - מקום המת.  .6

הים הפך ל..., בשינוי - מקום גדול לכינוסים.  .7
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פרשת יתרו
משה רבנו נבחר לראש לציבור זה, בשינוי לא מתחת אלא מ_____.  .1

המילה הראשונה בהסכמת ישראל, בשינוי - מקצוע מתקתק.  .2

מאיל (כתיב חסר), בשינוי - גץ בשינוי - הסבר.  .3

רגליים לקול.  .4

צורה אסורה, בשינוי - כלי מים, בשינוי - בודק יושר בבנייה, בשינוי - מעוות דברים.  .5

הדור המאוחר שה' פוקד, בשינוי כינוי - לנר שלא כבה.  .6

קשור לעמלק ולשבת, בשינוי - מכריז בקול.  .7

פרשת משפטים
משרת, בשינוי - לטובת הדבר.  .1

לבדו, בשינוי - החלק המרכזי בכל מכשיר ואדם (עוטף).  .2

עשה חור, בשינוי - לא להמשיך.  .3

אותו ביטוי במובנו חוזר בשלושה פסוקים רצופים אבל הביטוי מעט שונה.  .4

לתת מתנה על מנת לזכות בדין, בשינוי - תחושה והסתכלות בדבר לא טוב, בשינוי - דבר שזה עתה נוצר.  .5

מי שבא לגבות את חובו (כתיב חסר), בשינוי שנים עשר חודשים, בשינוי - לא כמו כולם (כתיב חסר).  .6

אישה מסוכנת, בשינוי - מעביר מהגדול לקטן (בהא הידיעה).  .7

על פי "הפרשה בחידה ובשאלה" מאת פנחס פרקש
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מאת עוזי קייש

ענה 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.
מי ממלכי יהודה הלך לגולה ב - א טבת?   _____  (ניהכי) א)  

מה תורגם ב - ח טבת ולאיזה שפה?   תורגמה ה____  (רהתו)  לשפה ה___  (ניתווי) ב)  
מי עלו מבבל לארץ ונפטרו ב - ט טבת?  _____  (ארזע)   ו____    (נמהיח) ג)  

מי מנביאי המקרא נפטר ב - י טבת? מה אירע ביום זה? ומה מציינים ביום זה בימינו? ד)  
       זהו יום פטירת ____ (מאיכל)  אחרון נביאי המקרא.                                                                       

ביום זה החל ה____  (מרצו)     ____  (לע)      _____  (ילמישור),  
ביום זה מציינים את יום ה____  (שהאו)  ו____  (הדשקי)     ____   (הילכל)  

ורופא  פילוסוף מדען  מי מגדולי ישראל בכל הזמנים שהיה מגדולי הפוסקים בכל הדורות,איש אשכולות, רב,  ה)  
שכונה "הנשר הגדול", נפטר ב- כ טבת תקס"ה?    ה____  (רממב)

מאיזו מדינה גורשו היהודים ב - כג טבת בשנת רמ"ז מכיוון שסרבו להמיר את דתם לנצרות? _____  (גפטלרוו) ו)  
מייסד איזו חסידות נפטר ב- כד טבת בשנת תקע"ג , מה שמו ומהו חיבורו המפורסם? ז)  

1)  ____  (חדתיוס)   ___  (בדח)  2) רבי  ____  (ראשניו)    ____  (נזמל)    ____  (מיאדל) 3) ה____  (אנית)

שמות עצי סרק במקרא
אברהם נטע אותו בבאר-שבע (בראשית כא לג), שאול ישב תחתיו ברמה. (שמואל א כב ו)  מהו שמו של העץ?   א)  

____  (לאש)
יעקב טמן את פסלי האלילים שלקח מבית לבן הארמי תחת עץ זה בשכם. (בראשית לה ד)  ב)  

מלאך ה' התגלה לגדעון תחת עץ זה בעפרה. (שופטים ו יא)  מהו שמו של העץ?  ____  (להא)  
זה.   נבנה מעץ  בית המקדש השני  גם  ושלמה המלך.  דוד המלך  לבניית ארמונותיהם של  זה השתמשו  עץ  בגזע  ג)  

ממלכה אדירה כאשור מדומה לעץ זה. (יחזקאל לא ג)  מהו שמו של העץ?  ____  (רזא)
עץ זה מכונה במשנה בשם "מילה" ובתורה בשם "עץ עבת" (ויקרא כג מ), הפרי של עץ זה נקרא בלוט.  שמות  ד)  
מקומות הקרויים עם מרכיב של שם עץ זה הם :   ____  מורה  (בראשית יב ו),      ____ בצעננים (שופטים ד יא),  

____  תבור (שמואל א י ג)   מהו שמו של עץ זה?  _____  (נאול)
מארבעת המינים. נאמר עליו במדרש שיש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים  ה)  

טובים ואין בהם תורה. (ויקרא רבה פרשה ל)  מהו שמו של צמח זה?  ____  (סהד)

www.tashbetz.8m.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' 08-9456080

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת לחודשי טבת-שבט

 ת ד ס נ א ל ו נ ת א ש ו א ה ל

 ת נ י ל ל כ ה ש י ד ק ה א ה ג

 י י ת ח ס י ד ו ת ח ב ד י י ו

 נ כ נ י ל ת ס ו א מ א מ א נ ט

 ו א י ש י ש ר נ ב י ח ר א כ ר

 ו ל א ה ת ה א מ א נ ז ר א י ו

 י מ י ל ש ו ר י ל ע ר ו צ מ פ

 ש נ י א ו ר ז ל מ נ מ ל א ד י
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מלאכות יד

חודש טבת/ מאת מלכה אהרונסון
אמר רבי יהושע בן לוי: "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" - עיר שהיא עושה כל ישראל חברים

השלם מקומות ואתרים בירושלים
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טו בשבט

1. אצטרובל מונבט
בחודש שבט זה הזמן לאסוף אצטרובלים !

החומרים:

� אצטרובלים 

� עדשים, שעועית, גרעינים למיניהם (לא קלויים)

� קעריות, בקבוק פלסטי, גביע של לבן, צנצנת זכוכית

� מדבקות, צבעי לורד שאינם יורדים במים

אופן ההכנה:

משרים את האצטרובלים במים למספר שעות.  �

מכניסים לתוך כל פלח של אצטרובל זרע כלשהו.  �

שבו  הפלחים  לתוך  שהכנסנו  הזרעים  עם  האצטרובל  את  מכניסים   �
למיכל מים שיכסו שליש מהאצטרובל.

יורדים  שאינם  לורדים  צבע,   + בדבקיות  המיכל  את  מקשטים   �
במים.

לאחר מספר ימים הזרעים מתחילים לנבוט.  �

אפשרות נוספת:

� במקום להכניס את האצטרובל למים, ניתן להרטיב אותו בכל יום בזהירות שהזרעים לא יפלו ממנו 
ואז להשתמש בענף של אצטרובלים.
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2. שקית לבשמים להבדלה

החומרים:

� בד דק אוורירי - רצוי בד כותנה או משי כלשהו (אפשר מבגד ישן)

� חוט, סרט

אופן ההכנה:

שלב א

גוזרים מהבד צורת מלבן בגודל הרצוי, או עיגול, או משולש.  �

� תופרים ממנו שקית (לקפל לשניים משני צידי הבד).

� משחילים חוט/סרט בשקית.

� מקשטים את השקית - ניתןלכתוב "בורא מיני בשמים".

שלב ב

� אוספים עלים נותני ריח כמו: שיחי יסמין, עלי שושנים, רוזמרין.

� ממלאים את השקית בעלים ומוסיפים תבלין ציפורן.
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3. הכנת בושם

החומרים:

� צמחי מרפא מיובשים

� קליפות פרי הדר

� מקלות קינמון, ציפורן

� סבון נוזלי

� אלכוהול

� שמן ארומטי ריחני

� טפטפת ונייר סינון

� בקבוקון

אופן ההכנה:

אם בוחרים בקליפות פרי הדר: יש לגרד במגרדת קליפות של תפוז ולימון (להקפיד לגרד רק את החלק   �
הצהוב/כתום).

� אם בוחרים בצמחי מרפא וכו': יש לכתוש את מקלוני הקינמון, הציפורן, צמחי המרפא עד לקבלת 
אבקה גסה.

� מוסיפים 40 טיפות סבון נוזלי, 20 טיפות שמן ריחני ו60 מ"ל כוהל.

� מערבבים הכל טוב טוב.

� מסננים את התמיסה שהתקבלה דרך נייר סינון לבקבוקון.

סבון נוזלי
שמן 

ארומטי
ריחני
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4. הכנת ליקר רימונים

החומרים:

� 1 כוס גרעיני רימונים או כוס מיץ

� 1 כוס סוכר

� צנצנת מזכוכית שקופה + מכסה

אופן ההכנה:

המיץ  את  ומסננים  אותם  כותשים  הרימון,  גרגרי  את  מפרידים   �
לכוס מידה.

� מוסיפים למיץ סוכר וסוגרים היטב היטב.

� מניחים עד לקבלת נוזל שאינו תוסס.

אם בוחרים להשתמש בגרגירים במקום במיץ

� מפרידים את גרגרי הרימון מכניסים לצנצנת זכוכית ומוסיפים סוכר.

� סוגרים היטב היטב ומניחים בצד.

� פותחים את הצנצנת ומסננים את הגריעים ומאחסנים במקום אפל.

למבוגרים! אפשר להוסיף וודקה או אלכוהול.

היחס להכנת ליקר רימונים: 1 כוס רימונים + 1 כוס סוכר

ליקרימונים

ביתי
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חומר אור-קולי

ט"ו בשבט
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

וענן")  "קשת  (מהסידרה  ובמסורת  במקורות  בשבט  ט"ו   - (כ.ר.)   158  - (יסודי)   - השדה  עץ  האדם    �
(הטלוויזיה החינוכית).

שבעת המינים - (כל הגילים) - 138 - משמעותם של שבעת המינים, מספרם, צורתם, מקורם, תפקידם   �
בחיי העם היהודי ובארץ-ישראל. שילוב מרהיב של צורות, סמלים ומשמעויות היסטוריות, דתיות 

ומיסטיות (שירות הסרטים הישראלי).

שומרי היער - (יסודי) - 265 - שני ילדים עוזרים למשטרה ולמכבי האש לפענח שריפה ביער. סרט של   �
קרן קיימת לישראל (הטלוויזיה החינוכית).

קלאסי טבע - 201 - חוויה מוזיקלית לפעוטות מלווה בתמונות חיות בטבע.  �

פסוקו של מקום - מסיפורי הארץ הטובה - (7-1) 231 (הטלוויזיה הכללית).  �

ועצים  גורם להשחתת פירות  - מפקד כיתת חיילים   559 ,312 ,233  - ביניים)  (חטיבת   - בל תשחית   �
בשעת אימונים, בתואנה של "צורכי ביטחון", עד שאחד החיילים מעמיד אותו על החומרה של איסור 

"בל תשחית" (הטלוויזיה החינוכית).

לישראל  הקיימת  הקרן  פעילות   -  404  - ועל-יסודי)  ביניים  (חטיבת   - לה  סביב  יערות   - ירושלים   �
ועוד  נטוע,  ויער  טבעי  יער  היום,  וחקלאות  תנ"כית  חקלאות  היסטוריה,  יהודה:  ובהרי  בירושלים 

(הטלוויזיה הכללית).

העץ והיער - (יסודי) - 423 - העץ וסביבת גידולו, חלקיו, החיים סביבו, כריתת עצים, השימוש בעץ.  �

רבה אמונתך - (על-יסודי) - 427(2)(1) קלטות וידיאו המציגות את העולם שלנו מתוך התבוננות אל   �
שמים וארץ מספרים כבוד א-ל: 1) ברכי נפשי - תהלים קד; 2) מן הסערה - מענה ה' לאיוב - לח-לט 

(פלפוט בע"מ).

נאות קדומים - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 582 - סיור בשמורת הטבע התנ"כית נאות קדומים, עם   �
נוגה הראובני ז"ל, לרגל קבלת פרס ישראל תשנ"ד.

ארץ ישנה חדשה - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 617 - סרט המציג את ארץ-ישראל באור חדש: דרך    �
תמונות של ארצנו - תמונות נוף, אתרים ובעיקר עדויות של "מטיילים" ידועים, חכמים ואנשי צבא 

לנוכח מה שעיניהם  ומשתוממים  בשנים  לפני מאות  בידיהם  עם התנ"ך  ומדע שעוברים את הארץ 

רואות - השממה מול ההבטחות בתורה (טוביה שוורץ ומשה בן מנחם).

חומר עזר
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האיש שנטע עצים (אנימציה) - 649 - סיפורו של אלעזר בופירה, איש בודד ומופלא שהתמסר לנטיעת   �
עצים בארץ שוממה ונידחת. האיש לא נכנע לפגעי הטבע והאדם, והודות לנחישותו ולעבודת יחיד שלו 

הצליח להפוך שממה לארץ פורחת ומיושבת (הטלוויזיה הכללית).

מעבר לאופק - 814 - צילומים של  נופי ארץ-ישראל מהאוויר (דנאור הפקות).   �

הדיסקונטאים מטיילים בשבילי הכיף - 816 - (טיולים מובחרים).  �

הנשר האחרון - 841 - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - חיי הנשרים בטבע.  �

אהבת החסידה - 842 - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - חיי החסידות ברמת הגולן.   �

פרפר נחמד - 862 - עץ עץ - צמיחה - זרעים (הטלוויזיה החינוכית).   �

העץ הנדיב - (יסודי) - 873 - סרט אנימציה על הסיפור הידוע, שבו מסופר על עץ ועל ידידו הילד. הילד   �
גדל, והעץ מתוך אהבה, ממשיך לתת לו כל מה שביכולתו.

50 על 5 - 986-7 - הכרת 50 יישובים בארץ (רשות השידור).  �

יחד אל ההר (דרום הר חברון) - 1027 - לציון 20 שנה לחידוש ההתיישבות בהר חברון.  �

מינים נכחדים - 1051.  �

תנו לחיות לחיות - 1052.  �

קישורים לאתרים ברשת לט"ו בשבט (בעברית) 

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

קלטות קול (המצויות במרכזייה הפדגוגית התורנית)

2108 - סדר ט"ו בשבט מהו?

2132 - כי תבואו אל הארץ.

2176 - חוצות ישראל - כיעור ויופי.

2300 - טיולי דניאל - סידרת טיולים מדן ועד מכתש רמון. 

2319 - שירים לסדר ט"ו בשבט (ארץ מורשת).

2348 - ט"ו בשבט בעניין ראש השנה שבו (שיעור).

שקופיות

- ט"ו בשבט (גנוט).  3009

- ברכי נפשי (גנוט).  3016

- יהדות בסביבה.  3027
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פתרון לתשבץ טבת-שבט

פתרון תפזורת לחודשים טבת-שבט
יכניה א)  

תורה, יוונית ב)  
עזרא, נחמיה ג)  

מלאכי, מצור על ירושלים, שואה, הקדיש הכללי ד)  
רמב"ם ה)  

פורטוגל ו)  
1) חסידות חב"ד 2) שניאור זלמן מלאדי 3) תניא ז)  

פתרון שמות עצי סרק במקרא
אשל א)  
אלה ב)  
ארז ג)  

אלון ד)  
הדס ה)  

מינולאדקשלקמ

שניבצתרטעדי

לטסקנהכרצרצ

   ל מ ר כ   ו   כ ו פ ה  

 מ   ו א   ה מ ד   כ ר   י

 כ ר ב   ד ב   ו מ   ד ר ב

 ת   ר ת י נ ב אש מ ע   י

 ב ח  ש א ה ד ו מ ע   מ נ

 כ י נ ר ז   ו   ר ו ר חש

 ו יש ק   ק ר ב   נ ו ד מ

 ר מ ג   א נ   נ ח   ד ל ו

 ו   ב ר מ  ש   מ ע נ   ע

 ת ת   ב וש י ר אש   ס ה

   נ כ   צ ו ל ח ה   ר ב  

 ת י ז ח   ב ה ו   מ ו י א

 ל א ב ט נ ב   מ י ח ק ל מ
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פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת ויגש                     

ברע - ברעה.   (1
תעצבו - תצבעו.  (2

רעים - ערים.  (3
חקם - מקח - מחק.  (4

חצרן - חרצן.  (5
פוטיפר - פוטי - פרע.  (6

שבעים - עשבים.  (7

פרשת ויחי                      
17 שנים יוסף נער - 17 שנים יעקב במצרים סמוך על שולחן יוסף.   (1

שניהם מושבעים.  (2
פקד - קפד - קיפוד.  (3

"גד גדוד יגודנו והוא יגוד".  (4ׂ
שפר - שרף.  (5ׂ

שלוחה - חולשה.  (6
אפרים - רפאים.  (7

פרשת שמות                      
וישרצו וירבו ויעצמו.   (1

כי טוב הוא.  (2
שפרה - פשרה.  (3

תרד.  (4ׂ
משה ישב על פי הבאר.  (5

אהרון אחיך הלוי יהפוך לכהן.  (6
שופט - טפש.  (7

פרשת וארא                      
כבד לב.   (1

ברד - דבר.  (2

ערב - רעב.  (3
אבעבעת.  (4

מימי - נהרות יאוריהם - אגמיהם - מקווה מימיהם.  (5
יסקלונו - יקלסונו.  (6

שלח - חלש.  (7

פרשת בא                      
בנך ובן בנך.   (1

יעל - עלי.  (2
חשך - שכח.  (3

שא - אש.  (4
לך מעלי.  (5

בשל - שלב.  (6
פסח - ספח.  (7
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פרשת בשלח                     
נחם - חנם.   (1

נבכים - כבנים.  (2
העם - מעה.  (3

חמשים - שמחים.  (4
ענן - נען.  (5

קרב - רקב - קבר.  (6
חרבה - רחבה.  (7

פרשת יתרו                     
לעם - מעל.   (1

נעשה - השען.  (2
שפר - רשף - פשר.  (3

קול שופר הולך.  (4
פסל - ספל - פלס - סלף.  (5

רבעים - מערבי.  (6
זכור - כרוז.  (7

פרשת משפטים                      
עבד - בעד.   (1

גפו - גוף.  (2
רצע - עצר.  (3

תתן לי - תתנו לי - תהיון לי (כב, כח-ל).  (4
שחד - חשד - חדש.  (5

נֶֹשה - ׁשָֹנה.   (6
מכשפה - משפך.  (7

פתרון פעולה (4) עברית של טו בשבט
כארז   (1)
כקנה  (2)

מצוות כרימון  (3)
לתמר  (4)

באילן גבוה  (5)
כי אדם עץ השדה  (6)

עצים; ייראה היער  (7)
אל העצים  (8)

בולי עץ  (9)
העצים; האבנים  (10)

שורש  (11)
משורש אלמוני  (12)
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