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תאריכים ומאורעות בחודשי אדר-ניסן

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש אדר
הקדמה

מחודש  החודשים  למניין  עשר  השנים  והחודש  תשרי  מחודש  החודשים  למניין  השישי  החודש  הוא  אדר 

ניסן.

שם החודש - השם אדר כשמות שאר החודשים העבריים הועלה מבבל. מקורו במילה האשורית "אדרו" 

שמשמעותה גורן ומדרשו של השם - חודש שמכינים בו את הגרנות. לפי דעה אחרת משמעות השם קודר 

ומעונן. יש המפרשים את השם אדר מהמילה העברית "הדר", שכן נהדר חודש זה בטבע הארץ ואין לך 

חודש בחודשי השנה שהשמחה טבועה בו יותר מאשר אדר.

מזל החודש - דגים - מזלו של אדר הוא דגים, כי בחודש זה פרים ורבים הדגים בנהרות 

ובאגמים ואין עין הרע שולטת בהם. הדגים חיים בים והנם מכוסים מעין רואה,  לפיכך 

נאמרה ברכה בדגים ולא בשאר הנבראים. ועוד - דג בהיפוך אותיות שווה גד - שהוא לשון 

מזל טוב.

על פי אסתר וסרלאוף

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

היהודים בארץ ישראל הביאו את תרומתם לרכישת צורכי בית המקדש (ובשנה מעוברת היו    

מכריזים באדר ב).

א באדר תשס"ט (2009) - שנה לפיגוע הנורא בישיבת "מרכז הרב" בו נרצחו 8 תלמידים בעת לימודם 

בספרייה.

ביום זה תתקיים עצרת בשיתוף ארגון "בלב אחד" מארה"ב, להתייחד עם זכרם של התלמידים    

שנרצחו.

העצרת תכלול טקס סיום כתיבת 8 ספרי תורה שנתרמו למשפחות על ידי נדבן אלמוני.   

כמו כן יתקיים סיום הש"ס העולמי בהשתתפות אדמו"רים וגדולי ישראל   
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למען  ריגול  באשמת  עולם  למאסר  בארה"ב  נידון  פולארד  (ג'ונתן)  יהונתן   -  (1987) תשמ"ז  באדר  ג 

ישראל.

כאנליסט  שעבד  אמריקני  יהודי  הוא  פולארד,  יהונתן    

באמצע  האמריקני.  הים  חיל  של  המודיעין  בשירות 

שנות ה-80 (בשנים 1984-1983), גילה פולארד שגורמים 

מונעים  בארה"ב  הלאומי  הביטחון  במערך  מסויימים 

במכוון מידע החיוני לביטחונה של ישראל.

המדינות,  שתי  בין  מ-1983  ההבנות  למיזכר  בהתאם    

ישראל הייתה זכאית מבחינה חוקית למידע חיוני זה. במידע שנמנע מישראל נכללו יכולות 

במטרה  שפותחו  ואיראן,  לוב  עיראק,  סוריה,  של  והכימית  הביולוגית  הגרעינית,  הלחימה 

לשמש כנגד ישראל, וכן מידע על פיתוח טילים באליסטיים על ידי מדינות אלה ועל מיתקפות 

טרור המתוכננות כנגד מטרות ישראליות אזרחיות.

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

זה ישירות לישראל.

יונתן פולארד נתפס ונעצר בארצות-הברית אך לא נערך לו משפט. על פי דרישתן של ממשלת    

נאלץ להסכים לעיסקת טיעון, שחסכה משתי הממשלות  ארה"ב  ושל ממשלת ישראל הוא 

תהליך משפטי ארוך, מורכב ויקר הנושא בחובו מבוכה רבה לשתיהן.

.www.freepollard.org לפרטים נוספים ראה באתר   

ז באדר - יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו.

"החברה  כיום  ישראל  עדות  ברוב  נתקבל  משה  עם  אמת  של  חסד  הקב"ה  שעשה  זה  יום    

קדישא", גומלי החסד של האמת. בז' באדר אלו נוהגים להתענות ולצאת לבתי העלמין לבקש 

מחילה מן המתים ובערב להתכנס לסעודת מצווה.

לא  ואשר מקום קבורתם  למען המולדת  לנופלים  זיכרון  כיום  ידי הרבנות  על  נקבע  זה  יום    

נודע.

ט באדר תש"ט (1949) - הנפת דגל הדיו - יום אילת.

בעצם  אירע  העצמאות  מלחמת  של  הגדול  האחרון  המבצע   - רשרש  אל  באום  עובדה  מבצע    

בימים שבאי רודוס נערכו שיחות שביתת הנשק בין ישראל לעבר הירדן. בשבועות הקודמים 

תפסו הירדנים נקודות מפתח לאורך עמק הערבה ובראשן מפרץ אילת שבשטח ישראל וסירבו 

לפנותן. צה"ל יצא דרומה כדי לסלק את הירדנים ולקבוע "עובדה" מדינית בשטח, ומכאן שם 

המבצע.

אילת  לעבר  הערבה  עמק  לאורך  התקדמה  גולני  חטיבת  במבצע.  השתתפו  חטיבות  שתי    
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עשתה  הפלמ"ח  של  הנגב  וחטיבת  מפניה  נסוגו  והירדנים 

דרכה בשטחים הרריים קשים וכמעט בלתי עבירים במרכז 

ולהסתבכות  צבאית  לתקרית  גרם  וכמעט  ובדרומו  הנגב 

המצרי.  הגבול  את  עברו  כשחייליו  מצרים  עם  דיפלומטית 

הניפו  רש-רש  אום  משטרת  את  הפלמ"ח  חיילי  וכשכבשו 

את "דגל הדיו" המפורסם שצוייר בדיו - מחוסר דגל תקני 

- על בד לבן. לפי גירסה אחת שני הפסים נצבעו בדיו והמגן 

דוד נתפר לדגל לאחר שנפרדם מתיק עזרה ראשונה של חיל 

האוויר.
                                                                                                                             צילום היסטורי 

                                                                                                                                          של הנפת דגל הדיו באילת

החיילים העבירו מברק לממשלת ישראל ובו נכתב: "ליום ההגנה יא באדר מגישות חטיבת    

הנגב פלמ"ח וחטיבת גולני את מפרץ אילת למדינת ישראל".

פסל הנפת דגל הדיו באילת

תמונת הנפת דגל הדיו הונצחה במצלמתו של מיכה פרי ונחרתה בזיכרון הקולקטיבי כסמל    

וההיסטורית  הסמלית  חשיבותו  למרות  בה.  הישראלי  ולניצחון  העצמאות  מלחמת  לסיום 

עיריית אילת הציבה באתר משטרת אום רשרש פסל מתכת המתאר את מעמד  הדגל אבד. 

הנפת דגל הדיו. הפסל נמצא בגן ליד "קניון החוף" בחוף הצפוני של אילת ליד הטיילת ומבנה 

המשטרה עצמו שוחזר בסמוך לפסל.

התאריך העברי של הנפת הדגל ט באדר הפך לימים ליום אילת. בחודש אדר תשס"ח במלאת    

59 שנה להנפת דגל הדיו, נפרס בטקס חגיגי דגל ישראל ענק מצפון לאילת, לציון האירוע.

בשנת 1954 - לכבוד חגיגת 5 שנים לעיר - אירע פיגוע קשה באוטובוס שעלה במעלה עקרבים    

בדרכו לאילת ורוב נוסעיו נהרגו. האירוע ועוד אירועים חשובים בהיסטוריה של אילת מוזכרים 

במוזיאון החדש שהוקם באילת.
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יא באדר תשס"ט - פרשת תצווה - שבת זכור - השנייה מבין ארבע הפרשיות.

קוראים את  ובשני  פרשת השבוע  קוראים את  בראשון  תורה.  שני ספרי  מוציאים  זו  בשבת    

הקריאה המיוחדת: זכור את אשר עשה לך עמלק בסוף פרשת כי תצא (דברים כה: יז-יט). 

קטע זה נבחר משום שחז"ל קבעו שיש להקדים זכירה לעשייה. כידוע, המן בן המדתא האגגי, 

היה צאצא ישיר לאגג מלך עמלק. בתלייתו יחד עם עשרת בניו קויימה מצוות מחיית עמלק.

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

דורשים רועי החסידות:   

עם  בעול  נושא  להיות  זולתו,  עם  להיטיב  האדם  תכלית  שמים,  כבוד  לרומם  נברא  האדם    

הציבור. לבקש קירבת כל אדם ולהשתדל לעזור בכל הצורך אם בעידוד אם בממון ואם בעצה 

טובה.

עמלק הכניס בישראל את טומאת הפירוד. "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" - אותיות    

"בפרידים", כל אחד החל דואג רק לעצמו ולאנוכיותו הפרטית בלבד, וכך החל תהליך הפירוד 

וההתנכרות בעם. במקום עם אחד מלוכד ומאוחד, מסתגרים ומתנכרים הבריות האחד לשני, 

וזהו "זכור את אשר עשה" ומהו עשייתו? "לך" - עמלק הכניס בישראל את ההרגשה של "לך" -

 חשוב רק על עצמך, על קידומך והנאותיך, ושכח כליל מהזולת והחברה. - זוהי טומאתו של 

עמלק.

יג באדר - תענית אסתר.

צמים מן הבוקר עד לאחר קריאת מגילת אסתר בלילה, כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים    

ביום יג באדר להילחם ולעמוד על נפשם והיו צריכים לבקש רחמים שהאלוהים יעזרם לבטל 

במדבר,  בעמלק  מלחמתם  בעת  צמו  ישראל  שבני  במקורות  אסמכתא  יש  וכן  הגזירה  את 

בהנהגת משה רבנו.

יד באדר - פורים דפרזות. טו באדר - שושן פורים - פורים דמוקפין.  

נס פורים אירע בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבין שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה.    

בימים ההם התחילה כנסת ישראל לטעום טעם גלות מרה; טעם של אומה נודדת שאין אדמת 

מעצמות  ומשרתת  זרים  עול  נושאת  משועבדת,  אומה  של  טעם  רגלה;  תחת  מוצקה  מולדת 

נוכריות.

ישראל.  תפוצות  בכל  נהגו  וכך  בפרס,  ליהודים  שאירעו  האירועים  לפי  נקבעו  הפורים  ימי    

כמסופר במגילת אסתר, נקבע חג הפורים ביום יד אדר או ב-טו בו. מכאן נטבעו המושגים: 

"פורים דפרזות" ו"פורים דמוקפין", והכוונה היא לערים המוקפות חומה מימות יהושע בן 

ראש  על  ירושלים  את  להעלות  וכדי  חרבה  אז  שהייתה  לארץ-ישראל  כבוד  לחלוק  כדי  נון, 

שמחתנו.
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יח באדר - פרשת כי תשא - פרשת פרה - הפרשה השלישית מבין ארבע הפרשיות.

השבוע  בפרשת  קוראים  בראשון  תורה.  ספרי  שני  התורה  לקריאת  מוציאים  בשבת,  השנה,    

ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת חוקת (במדבר יט:א). בפרשה זו מתארת התורה 

את הדרך להיטהרות מטומאת מת באמצעות אפרה של פרה אדומה. כל מי שנטמא בטומאת 

מת פסול היה מלאכול קורבן הפסח. לכן היה צורך להודיע על דיני טומאה וטהרה, הכלולים 

בפרשת פרה, כחלק מההכנות לחג הפסח העומד בפתח.

אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע אליה, הייתי    

דורש בה וחוקר בה ושואל בה, אמרתי אחכמה. אך לבסוף והיא רחוקה ממני (חז"ל).

ועוד אמרו חכמינו: "ויקחו אליך" אמר לו הקב"ה למשה, משה! לך אני מגלה טעמיה, אבל    

לאחרים חוקה. כלומר טהרת הפרה, אין פירושה כי אין לה טעם. בוודאי ובוודאי יש בה טעם, 

שהרי כל המצוות יש בהן חוכמה נשגבה עליונה, חוכמתו של יוצר בראשית. אלא שהחוכמה 

הטמונה במצוות פרה כה עמוקה היא ונשגבה, שאין הבריות יכולות להשיגה ולתופסה במוחם 

ותבונתם. רק משה רבינו מבחר הברואים הוא זכה להתעלות למדרגה זו שיכול להבין ולהשכיל 

טעמה וחוכמתה הנשגבה של מצווה זו.

כב באדר תשנ"ז (1997) - יום זיכרון לשבע התלמידות שנהרגו באי השלום.

במסגרת טיול שנתי של בית ספר "פירסט" שבבית שמש למובלעת נהריים שבשטח ירדן, לא    

הרחק מהמפעל החרב של תחנת הכוח שבנה פנחס רוטנברג, נהרגו שבע תלמידות ומורה ועוד 

חמש תלמידות נפצעו בידי חייל ירדני.

יחסי ישראל-ירדן, שנחשבו לטובים בהרבה מאלה שבין ישראל למצרים, עמדו בפני קריסה.    

בית המלוכה הירדני מיהר לגנות בחריפות את הרצח, והמלך חוסיין לא הסתפק בגינוי, ובצעד 

נחנך  הבנות  שבע  לזכר  השכולות.  המשפחות  שבע  אצל  תנחומים  לביקור  הגיע  דופן  יוצא 

בנהריים אתר הנצחה המכונה "גבעת הפרחים שנקטפו". 
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כה באדר - פרשת ויקהל-פקודי - פרשת החודש - הפרשה הרביעית מבין ארבע הפרשיות.

השנה שבת זו חלה בשבת שמברכים בה חודש ניסן. לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה.    

בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את הקריאה המיוחדת בפרשת בא (שמות 

י, ב), בה מוזכר, שחודש ניסן הוא ראש וראשון לחודשי השנה. מתוארת בפרשה הכנת קורבן 

הפסח ומשמעותו לדורות.

אתרים
כ באדר תש"ט (1949) - ייסוד ההתיישבות בני דרום - מ"כפר דרום" ל"בני דרום".

כפר דרום עלה על הקרקע במוצאי יום כיפור תש"ז במסגרת עליית 11 הנקודות בנגב.   

קבוצה של כ-40 חברים, בוגרי כפר הנוער הדתי, התיישבו בסמוך לדיר-אל-באלח, בלב רצועת    

עזה.

עליית הנקודות הייתה תשובת היישוב היהודי להגבלת זכות ההתיישבות בארץ וניסיון לכלול    

את הנגב השומם במדינה היהודית.

הקרקע עליה התיישבו, נרכשה על ידי הפרדסן טוביה מילר מרחובות כ-20 שנה קודם לכן.    

הוא חפר באר עמוקה ונטע פרדס.

מראשוני הבתים בכפר דרום

אחרי מאורעות 1929 נהרס הכל והבאר נסתמה על ידי הערבים השכנים.   

החלו  במקום,  התבססות  של  יחסית  ושלווה  קצרה  תקופה  לאחר   ,1947 דצמבר  בראשית    

על  מצור  והוטל  המצרי  הצבא  גם  הגיע  במהרה  עזה-רפיח.  בכביש  התחבורה  על  התקפות 

היישוב. הדבר גרם לפגיעה באספקה השוטפת שהגיעה בשיירות.

החיים במקום התנהלו ימים ארוכים במחפורות ובתעלות הקשר. הכוח, שמנה גם 60 איש    

את  למחוק  נחוש  המצרי  שהצבא  כשהתברר  ההתקפות.  את  בגבורה  הדף  הנגב,  מחטיבת 

המקום, החליט הפיקוד העליון לפנות את הנקודה.

באור לא' בתמוז (7-8.7.1948) הסתננו המגינים ברגל מבעד לקווי האוייב, כשהם נושאים את    

נשקם, ספרי התורה והפצועים.

על  עזה  בהתקפה  המצרים  פתחו  שחר  עם  לוחמים.  עשרה  נפלו  הרבים  נגד  המעטים  בקרב    

המקום הריק. אחרי שעות של הפגזה העזו לחדור פנימה וגילו שהמקום נטוש.
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ובכ"ב  סוכריר,  באזור  יבנה  לקבוצת  ממערב  חדשה,  קרקע  משבצת  קיבלו  דרום  כפר  אנשי    

באדר תש"ט הקימו את יישובם מחדש, בשם "בני דרום". הם עסקו בחקלאות, רפת ולול.

בשנת תשכ"א, אחרי משברים חברתיים רבים, הפך הקיבוץ למושב שיתופי. משפחות חדשות    

הצטרפו ומקורות הפרנסה הורחבו. הוקמו מפעלים: "כד" לחמוצים, "שיבולים" לאיטריות, 

מרכז מבקרים, בית בד - ייצור שמן זית והדרכה, מחסן מכירות, בית ראשונים ועוד.

היישוב מצליח ומשגשג ויש ביקוש רב להצטרפות אליו.   

מרכז המבקרים

זית, לקבל הסברים על חשיבות שמן הזית, לסייר בבית הבד  ניתן לעקוב אחרי הפקת שמן  במרכז 

המודרני הפועל בשיטה ייחודית בארץ ולצפות בייצור סבונים משמן זית ובסרט. כמו כן אפשרית כבישת 

זיתים עצמית, אפיית פיתות על גבי טאבון, יצירת פסיפס וסיור בטרקטור למטע הזיתים.

    

בית הראשונים

בבית הראשונים המרשים ניתן לעקוב אחר סיפור ההתיישבות בנגב, ההווי, המלחמה והיישוב מחדש 

במקום הנוכחי.

לפרטים נוספים:

מרכז המבקרים - טל׳ 08-8515555 (לואיז לוי)

בית הראשונים - טל׳ 08-8515548; 052-4488898 (ציפי)

www.kad.co.il :כתובת האתר

 



12

חודש ניסן
ניסן הוא, על פי המקורות, החודש הראשון למניין החודשים והחודש השביעי למניין החודשים מתשרי.

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

זה.

יוצאים בחודש  וגם שם זה מקורו מהתנ"ך: "היום אתם  ניסן הוא חודש האביב  נוסף לחודש  שם מוכר 

האביב" (שמות יג:ד).

מזל החודש: טלה, כנראה בגלל עונת ההמלטות שחלה בתקופה זו.

חודש ניסן ידוע בנתוני אקלים נוחים יחסית ומשום כך הוא נבחר כחודש אידיאלי ליציאה 

ממצרים: "אמר רבי עקיבא: לא הוציאם (ממצרים) אלא בחודש כשר לצאת, לא בתמוז 

- מפני השרב ולא בטבת - מפני הצינה, אלא בניסן, שהוא כשר לצאת בו בדרך, לא חמה 

קשה ולא צינה קשה..." (במדבר רבה ג, ה). 

התעוררות הטבע לאחר החורף מוצאת את ביטויה במגילה הנקראת בפסח, מגילת שיר השירים: "כי הנה 

הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים ניראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו, התאנה 

חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח..." [שיר השירים ב: יא-יג).

גם בעולם החי אנו עדים להתעוררות: המלטות, סוף עונת הנדידה של העופות צפונה.

הנביא ירמיהו, בן תקופת חורבן הבית הראשון, הבחין בתופעת הנדידה ואף השתמש בה בתוכחות שלו לעם 

יותר עקביים מכם, צאו וראו אותם בנדידתם: "גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור  ישראל: העופות 

וסיס ועגור שמרו את עת בָֹאָנה" (ירמיהו ח:ז).

חודש ניסן ידוע אצל חובבי הטבע כחודש מומלץ לעריכת טיולים, מזג האוויר נוח, הפריחה בעיצומה (בדרך 

כלל), הימים הולכים ומתארכים ומותירים זמן ארוך לסיור, בעלי-חיים יוצאים מתרדמת החורף.

יום ולילה שווים
בתקופה זו שעות היום והלילה משתווים והיום מתחיל להיעשות ארוך יותר (ב-21 למרס). "באחד בתקופת 

הלילה,  מן  לווה  היום  תמוז  תקופת  עד  ניסן  מתקופת  שווים.  והלילה  היום  תשרי  בתקופת  ובאחד  ניסן 

ומתקופת תמוז עד תקופת תשרי היום פורע ללילה..." (מדרש שוחר טוב, יט).

(על פי "החודש הזה", אגף חינוך והדרכה "חלמיש", החברה להגנת הטבע, בעריכת יוסי שפנייר) 
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אירועים 
י בניסן תשס"ט - פרשת צו - שבת הגדול. השבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם ההפטרה 

בוא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  בפסוק  המסתיימת  זו,  בשבת  שקוראים 

יום ה' הגדול והנורא" (מלאכי ג:כג). ויש שאומרים שהשם נקרא על-שם הנס הגדול שאירע 

לאבותינו במצרים, כשכל אחד ואחד לקח שה כדי להקריב את קורבן הפסח, על אף התנגדות 

המצרים שיקריבו ישראל את האליל שלהם ומכיון שהנס התרחש בשבת צויינה השבת הזאת 

לדורות. בשבת זו נוהג רב בית הכנסת לדרוש בהלכות פסח ולקחי החג.

יד בניסן תשס"ט - ערב פסח - מברכים ברכת החמה. 

הזהה  במקום  נמצאים  וכדור הארץ  השמש  כאשר  שנה,  ל-28  אחת  נדירה שמברכים  ברכה    

למקום שהיו בו בזמן בריאתם.

19 שנה  בן  (להבדיל ממחזור הלבנה שהוא  גדול"  ומכונה "מחזור  28 שנה  בן  מחזור החמה    

ומכונה "מחזור קטן").

הגדרתו של תחילת מחזור החמה הוא הרגע שבו מיקום השמש ביחס לכדור הארץ, זהה לזמן    

בו נבראו המאורות (השמש, הירח והכוכבים) בתחילת ליל רביעי של בריאת העולם (לעניין זה 

אנו פוסקים שהעולם נברא בא' בניסן ולא בא' בתשרי). 

זמן  סוף  עד   - זמנה   - בראשית"  מעשה  עושה  "ברוך...  אומר  בתקופתה  החמה  את  הרואה    

קריאת שמע של שחרית.  

טו-כא בניסן - חג הפסח. מציין את המאורע המרכזי בהיסטוריה של עם ישראל - היציאה מעבדות לחירות 

בדרך לקבלת עול מלכות שמים במעמד הר סיני.

יציאת  ישראל, היא שמירת האירוע של  כפי שציינו חכמי  חג הפסח,  המטרה המרכזית של    

מצרים בזיכרון העם, והעברתו לדורות הבאים. המצווה הזאת כתובה בתורה בפסוק "והגדת 

לבנך" (שמות יג:ח).

טז בניסן - תחילת ספירת העומר. ממוצאי יום א של פסח ועד ערב חג השבועות, סופרים בכל ערב לאחר 

תפילת ערבית את הימים ואת השבועות שעברו, על פי הנאמר בויקרא כג:טו: "וספרתם לכם 

ממחרת השבת... שבע שבתות תמימות תהיינה". הספירה מבטאת את ההשתוקקות לקראת 

חג מתן תורה במשך 49 יום. השם ספירת העומר נובע מכך, שהתחלת הספירה היא ביום שבו 

היו מקריבים - בזמן שבית המקדש היה קיים - את קורבן עומר התנופה, שהוא קורבן מנחה 

משעורים, מהתבואה החדשה שנקצרה בליל שישה עשר בניסן.

בימי ספירת העומר נוהגים בקצת מנהגי אבלות (אין מתחתנים, אין לובשים בגד חדש, אין    

מסתפרים ועוד) - זכר ל-24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו במגיפה בימי הספירה, על שלא 

נהגו כבוד זה בזה.

(על פי "כי הם חיינו", הרב שלום דב וולפא)
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כב בניסן- אסרו חג - חגיגות המימונה. 

יש אומרים כי השם מימונה מקורו בשם מימון. אביו של הרמב"ם (רבי משה בן מימון) ויום    

המימונה הוא יום לידתו או יום פטירתו של ר' מימון. יש אומרים שהשם נגזר מהמילה בערבית 

"מימון" במובנה מזל.

יהודי מרוקו חגגו את המימונה במוצאי יום טוב אחרון של פסח, באמונה שבלילה זה נפתחים    

השמים וה' נענה לכל תפילה כמו שנענה לתפילתם של בני ישראל על שפת הים. 

יש האומרים שקיים קשר ישיר בין מנהגי המימונה לבין קריעת ים סוף וביזת הים:   

חוגגים את המימונה למחרת אחרון של פסח - יום קריעת ים סוף. א. 

מברכים איש את רעהו בברכת "תרבחו ותסעדו", כי הכל נהנו מביזת הים. ב. 

הולכים לשפת הים. ג. 

לובשים בגדים יקרים ומקשטים את השולחן במטבעות - זכר לביזת הים. ד. 

שמים דגים על השולחן זכר לקריעת ים סוף. ה. 

יט בניסן תשי"ט (1949) - יום יסוד קיבוץ לוחמי הגיטאות. קיבוץ בחוף הגליל המערבי כ-4 ק"מ מצפון 

לעכו בצד הכביש לנהריה. הקיבוץ נוסד ב-1949 בידי פרטיזנים ולוחמי גיטאות מפולין ומליטא 

המערבי.  הגליל  את  ליישב  התוכנית  מן  כחלק  נוסד  הגיטאות  לוחמי  הקיבוץ.  שם  ומכאן 

מלכתחילה דובר על יישוב שיהיה בו-זמנית קיבוץ כמסגרת חיים לחבריו, וכן מרכז להנצחת 

השואה ברוח המרד. הם סברו שזו הייתה משאת נפשם של רבים מבין הניספים וראו בהקמת 

יישוב כזה קיום צוואתם.

המייסדים קיבלו הכשרתם בקיבוצים יגור, גינוסר ובית השיטה.   

חבלי הקליטה בעבודה, בחיי היחד ובחברה הוותיקה היו קשים. האקלים, אי ידיעת השפה,    

מלפני  אבא  בית  זיכרון  (כשברקע  נדודים  שנות  לאחר  קבוע  חיים  לאורח  להסתגל  הצורך 

קשיי  על  לגבור  להם  סייעו  בהם  שניחנו  החיות  וכוח  הפאתוס  יותר.  עוד  הקשו  המלחמה), 

ההסתגלות.

בשטח היו מיבנים, ברובם בלתי ראויים למגורים, משרידי בסיס צבאי בריטי, כמה חלקות    

קרקע שהיו שייכות בעבר לגרמנים וקרקעות הכפר הנטוש סמריה.

בין עשרות טקסי העלייה על הקרקע שהתקיימו באותם חודשים בלט חג העלייה על הקרקע של    

קיבוץ לוחמי הגיטאות. את פני הבאים קידמה סיסמה שנתלתה בין שני ברושים "עוד לא פסה 

גבורת נואשים מישראל", מארגזי תנובה וממזוודות הוצאו מסמכים וצילומים שהמייסדים 

הביאו עמם בעלותם ארצה. בנוסף, הוצגו פרקים מחיי הגיטו וכליונו, דפים מיומני לוחמים 

וכתב-יד עם קינתו של יצחק כצנלסון.

התקבלו  טרם  עוד  קבע,  תערוכת  להצגת  בקיבוץ  המיבנים  אחד  הוקצה  העצרת  לאחר  מיד    

לוחמי  בבית  ולגבורה.  לשואה  הזיכרון  יום  וחוק  ב-1957)  (שנחקק  ושם"  "יד  חוק  בכנסת 
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הגיטאות למורשת השואה על שם יצחק כצנלסון נמצא ביטוי לחלקם של חסידי אומות העולם 

בהצלת היהודים והוקמה האגודה על שם יאנוש קורצ'אק, "יד לילד" להנצחת מיליון וחצי 

ילדים יהודיים שניספו בשואה. כעיקרון נקבע שהבית ותכולתו ייבנו רק מכספי יהודים ולא 

מכספי השילומים, שמוסדות הנצחה אחרים נהנו מהם.

ההליכה בין אולמות הבית היא לא סיור לאורך תקופות או שנים זהו סיור לפי נושאים.   

בית לוחמי הגיטאות מלמד על האדם שבשואה, על חשיבותו ורצונו לשרוד גם בימים הקשים    

ביותר, על המרד והגבורה ועל הילד שבשואה.

לפרטים - בטל' 04-9958056.   

"יד לילד" - הצמוד למוזיאון

כ בניסן תרס"ט (1909) - ייסודה של תל-אביב. 

בגולת  כעיר  במקרא  נזכר  תל-אביב  השם    

מארץ-ישראל  גולים  התיישבו  שבה  בבל, 

אל  "ואבוא  בפסוק  מזכירה  יחזקאל  והנביא 

שם"  יושבים  המה  ואשר  תל-אביב  הגולה 

(יחזקאל ב:ט). 

קבוצת  בידי  הייתה  תל-אביב  של  ראשיתה    

תושבי  רוסיה,  יוצאי  רובם  ציונים,  יהודים 

ושלווה  קטנה  שכונה  לבנות  ששאפו  יפו, 

הקרן  בעזרת  עברית.  לאומית  באווירה 

הקיימת לישראל נרכש בשנת תרס"ט (1909) 

שטח המכוסה כולו בחולות נודדים, ללא דרך 

אליהם וללא חיים עליהם. בשכונתם, שנקראה 

"אחוזת בית", נוספו בתי מגורים והעיר הלכה 

אחוזת בית - השכונה הראשונה של תל אביב
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והתפתחה, הוקמו בה מוסדות שונים, עירוניים וארציים. מלחמת העולם הראשונה השביתה 

את גידולה של תל-אביב, והתורכים גרשו את רוב תושביה מהעיר. לאחר הניצחון הבריטי, 

לבתיהם.  לחזור  הגולים  תל-אביב  לתושבי  הרשו  הבריטים  בלפור,  הצהרת  לאחר  קצר  זמן 

לאחר מלחמת העולם הראשונה נפתחו שערי הארץ והמוני חלוצים עלו אליה. למרות גידולה 

ומושב  העירוני  השלטון  מרכז  היה  שבה  יפו,  של  לפרבר  רק  תל-אביב  נחשבה  עדיין  המהיר 

המושל הבריטי, הממונה גם על ענייני תל-אביב. היא הייתה תלויה ביפו גם במקורות הפרנסה 

בידי הערבים. מול תל-אביב  יפו, שהיה  גם בנמלה של  כן הייתה קשורה  וכמו  של תושביה. 

המתפתחת, ונוכח בואם של עולים רבים לארץ, קמו בתוך יפו מסיתים מבין הערבים שהסיתו 

את אחיהם נגד היהודים וביום כב בניסן תרפ"א (1921), במאורעות הדמים הראשונים בארץ 

הסתערו המוני ערבים וניסו לפרוץ לתל-אביב הקטנה, אך תושביה הדפו אותם. נוכח המצב 

הופיעו בקרב הצעירים ניצני "ההגנה" היהודית במחתרת שהלכה וגדלה, ובתל-אביב הייתה 

מפקדתה לכל הארץ. בשנת תרצ"ו (1936), לאחר שפרצו שוב מאורעות דמים בארץ וסגירת 

נמל יפו, הורשו היהודים לבנות נמל בחוף תל-אביב. במלחמת העולם השנייה תל-אביב הייתה 

המעפילים  אחיהם  להצלת  ידם  נתנו  תל-אביב  בני  המלחמה  בגמר  האוייב.  למטוסי  מטרה 

בהגיעם אל חופי הארץ, והתפתחה מחתרת חזקה נגד הבריטים. כשהבריטים יצאו מהארץ, 

תל-אביב זכתה להיות המקום שבו הוכרזה מדינת ישראל. צעירי תל-אביב הלוחמים התגברו 

מה  זמן  כעבור  נמלטו.  הערבים  תושביה  שרוב  יפו  על  ולבסוף  הסמוכים  ערביים  כפרים  על 

הייתה יפו לעיר יהודית שהתמזגה עם תל-אביב המנוהלת על ידי עירייה אחת.

כב בניסן תרס"ט (1909) - ראשית דרכם של אנשי "השומר" כחלוצים בעלייה השנייה. 

ב-1907 מכריזים על ארגון קטן וחשאי בשם בר-גיורא. מטרותיו היו שמירה עברית ועבודה    

עברית. בפועל עסקו חבריו במיזוג חיי שמירה והגנה עם חיי עבודה והתיישבות.

החדש  לארגון  "השומר".   - למחצה  לגאלי  ארגון  הקמת  על  הארגון  חברי  הכריזו  ב-1909    

נבחר ועד שתפקידו היה לחתום על חוזי שמירה עם מושבות העלייה הראשונה, בעיקר בגליל 

התחתון. מעוזם הראשון, בתחילת דרכם, היה בחוות סג'רה (אילנייה). הוועד עסק גם בהכשרת 

שומרים וצירופם כחברים בטקס השבעה חשאי.

אנשי "השומר" ביקשו להשתלב בנוף הארץ ולהתקרב לאורח החיים של השכנים הערבים,    

ונועז,  חופשי  חדש  יהודי  וליצור  שלום,  של  ושכנות  ידידות  יחסי  לקשור  ומנהגיהם,  שפתם 

לחברה  דוגמה  להוות  ושוויון,  צדק  על  המבוססת  חברה  בארץ-ישראל  להקים  ביקש  אשר 

סוציאליסטית שבה מתקיימים שוויון זכויות ואי ניצול הזולת.

מספרם הכולל של חברי "השומר" לא עלה על מאה איש, אולם בעזרת סוסים וכמה עשרות    

רובים ואקדחים הצליחו חברי השומר להפיל פחד על ערביי הארץ.

קבוצה מובחרת זו הצליחה לעמוד במבחנים קשים. טוהר הנשק ואומץ הלב היו נר לרגליהם.   

יישובים בהם ישבו אנשי "השומר": מרחביה ותל-עדשים בעמק-יזרעאל.   
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אנשי ארגון "השומר"

ב-1916 הקימה ליד מטולה, קבוצה מתוך הארגון את יישוב השומרים הראשון - כפר-גלעדי.   

קבוצה אחרת של "השומר", "הרועה", בחרה ללמוד את גידול הצאן מהבדואים וכך להתפרנס,    

בנוסף סיירו בשדה הפתוח ושימשו סיירים לצורכי ביטחון. קבוצה זו התיישבה בגליל העליון, 

בתל-חי ובחמרה.

ביוני 1920, חודשים מספר לאחר יא באדר (אירועי תל-חי וכפר-גלעדי), החליטו אנשי "השומר"    

החדש  לארגון  מניסיונם  תרמו  אנשיו  ל"הגנה".  דגלם  את  והעבירו  הארגון  של  פירוקו  על 

בסליקים,  והחבאתו  נשק  הברחות  עצמאית,  שמירה  בפעילות  עסקו  חלקם  קם,  עתה  שזה 

- השלישית  העלייה  אנשי  עם  יחד  טרומפלדור  יוסף  ע"ש  העבודה  גדוד  את  הקימו  וחלקם 

ההגנה וההתיישבות שלובים זה בזה.

בן גוריון אמר עליהם: "לצה"ל הרבה אבות אבל רק סבא אחד "השומר".   

פקס:                   ,04-6941565 בטל'  פרטים  גלעדי.  בכפר  "השומר"  במוזיאון  ביקור  לערוך  כדאי    

.04-6951505

hashomer_museum@mailto.mod.gov.il :כתובת האתר   

 

כז בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

מדינת ישראל קבעה מועדים בלוח השנה העברי לזכר השואה. הרבנות הראשית קבעה את יום    

עשרה בטבת ל"יום הקדיש הכללי" - יום זיכרון לקרבנות השואה שיום מותם ומקום קבורתם 

לא נודע.

בשנת תש"י (1950) נקבע על ידי הכנסת יום כז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה. ביום זה    

היהודית  ולהתקוממות  לגבורה  לסמל  שהיה  ורשה,  גיטו  מרד   (1943) תש"ג  בשנת  הסתיים 

בתקופת האימים של השואה.
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מגדולי מורשת 
ט ניסן תשכ"ט (1969) - יום פטירתו של הרב אריה לוין זצ"ל. 

עוני  ידע  ומילדותו  הלבנה  ברוסיה  נולד  לוין  אריה  ר'    

ומחסור. אף את השכלתו התורנית-המסורתית רכש בנדודים 

על פני ישיבות ידועות-שם, כשהוא ישן על ספסלי בתי-הכנסת 

או בהקדשים, מיבנה מגורים קהילתי עבור עניים, ואוכל את 

בר המצווה  בבתי משפחות מכניסות-אורחים. את  ארוחותיו 

שלו ציין הרחק מהבית בהנחת תפילין שלווה מחבר. בהיותו בן 

עשרים, עלה לארץ-ישראל, ונפשו נקשרה בנפשו של הראי"ה 

קוק הרב של יפו. נשא אשה והוסמך לרבנות, אך מחוץ לתקופה 

קצרה לא שימש מעולם ברבנות. משנת תרע"ב (1912) ועד יום 

מותו היה משגיח רוחני בתלמוד תורה ליד ישיבת "עץ חיים" 

בירושלים ועזר ככל שיכול לבני-העניים שביניהם, אם בקניית נעלים ואם בדמי-נסיעה. לא 

מקרה הוא, שאת משכורתו האחרונה תרם להתקנת מערכת ברזים למי-שתייה במוסד, "כי 

הילדים סבלו מאוד מחוסר מים".

סף  על  אשתו  גם  הייתה  פעמיים  קטנים;  בעודם  מתו  מילדיו  ארבעה  בחלקו:  נפל  רב  סבל    

המוות ונזקקה לטיפול ממושך; מעולם לא הייתה הפרוטה מצויה בבית, ובימי מלחמת העולם 

הראשונה, כרבים אחרים מבני היישוב היהודי בארץ, כמעט גווע עם משפחתו ברעב. אך גם 

כאשר השתפר המצב הכלכלי בארץ סרב לשפר את תנאי חייו. הוא הוסיף לגור בשני החדרים 

של דירתו הצנועה, שבשכונת משכנות בירושלים, וכאשר ביקש אחד מאוהביו לקנות לו תנור 

נפט במתנה, כדי לחמם מעט את ביתו בימי החורף הקרים - סרב: "יותר מדי עולם הזה", 

וידו  ימי חייו לא הסכים לקבל מתנה מאיש. את תכלית חייו ראה בעזרה לזולת,  אמר. כל 

היו  ליבו  וטוב  עצה ממנו. הכנסת האורחים שלו  או  עזרה  לכל מבקש  פתוחה  הייתה תמיד 

לאגדה.

אשתו הייתה נפש אצילה ונדיבה אף היא. נוסף על ילדיה, גידלה מספר ילדים נוספים, והדירה    

הקטנה הייתה מלאה תמיד ידידים, אורחים ומבקשי עזרה מבעלה. לא פעם השאירה אורחים 

גם ללינת לילה, כשהיא מציעה לעצמה מקום שינה במטבח. ר' אריה לוין העריך מאוד את 

שיפוטה ושאל תמיד בעצתה. 

כאשר הניחו שלטונות המנדט בקשה על שולחן הראי"ה קוק למציאת רב בעבור האסירים    

היהודיים בירושלים ובהם אסירי המחתרות, היה ברור לרב כי מי כר' אריה מתאים לתפקיד 

זה. כך מצא עצמו ר' אריה "אבי האסירים" מבקרם מדי שבת, מעודדם, דורש בתורה בפניהם, 

בנפשם  רוחנית  מהפכה  ומחולל  משפחותיהם,  את  מנחם  הכלא,  שלטונות  מול  אל  מייצגם 

הלוחמים  להערצת  וזכה  הארץ  מן  הבריטים  לגירוש  במאבק  בכיר  שותף  הוא  הפך  פנימה. 

ר' אריה בשבת  והאסירים כולם. מפורסם הוא המקרה בו אחד האסירים אשר ביקורו של 

תופסו כשהסיגריה בפיו, בולע את הבדל כדי שלא לפגוע בכבודו של ר' אריה.
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בניסיונו להשיג חנינה עבור הלוחם הצעיר י' אגסי השתטח ר' אריה על כביש הגישה לארמונו    

מכונית  מעבר  את  ומנע  ובאלימות,  בגסות  הגעתו  נמנעה  אליו  הבריטי,  העליון  הנציב  של 

הנציב. בלית ברירה קיבלו הנציב העליון לשיחה על אם הדרך, שמע טענותיו ולמחרת חנן את 

הבחור. 

לאחר הקמת המדינה עם הגעת גופות ל"ה הלוחמים אשר נפלו בדרכם לגוש עציון לקבורה    

של  רבה  הורה  והוכחות  סימוכין  בהעדר  לזיהוי.  ניתנות  בלתי  גופות   12 נותרו  בירושלים, 

החלטות  לקבלת  חירום  אמצעי  הגר"א".  "גורל  עריכת  על  פרנק,  פסח  צבי  הרב  ירושלים 

גורליות ובלתי ניתנות להכרעה שיכלית המצוי בידי חכמי הסוד. גורל אשר הצלחתו תלויה 

באופן מוחלט ברמת טהרת וזוך מבצעיו. אך טבעי הדבר כי עריכת הגורל הוטלה על הצדיק 

האולטימטיבי ר' אריה לוין אשר כל ניסיונות התחמקותו לא צלחו.

ר' אריה נפטר בשנת תשכ"ט (1969), בגיל שמונים וארבע. הוא היה עד לשעות הקשות ביותר    

של  בתקומתה  לראות  זכה  גם  אך  בארץ,  היהודי  היישוב  של  והתפתחותו  תקומתו  במעגלי 

מדינת ישראל, ואת אחת משעותיה היפות ביותר - את שיבתה לכותל המערבי במלחמת ששת 

הימים - שהייתה בעלת משמעות עמוקה במיוחד לגביו.

גם למצורעים ניגש בחום לבב, מתוך גישה אנושית מקרבת.    

למנוחת עולמים הובא ר' אריה בלווית המונים בט' ניסן תשכ"ט כשעל מצבתו נחקקה על פי    

צוואתו הכתובת: "אני מבקש מכל מי שיבוא להשתטח על קברי שיאמר בפה מלא: אני מאמין 

ויתעלה  יתברך שמו  באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא 

זכרו לעד ולנצח נצחים". 

מנהג היה ב"תלמוד תורה" לשגר לחתן בר המצווה ספר אשר נקנה בכספי בני  סיפרו עליו:    

בן  כי שמחת אחד התלמידים,  בראותו  ר' אריה.  ידו המיוחד של  בכתב  לו  והוקדש  הכיתה 

לעניים מרודים, ממשמשת ובאה וספר להקדשה אין, נתעניין ר' אריה אצל אחד התלמידים 

במה העניין - "כיוון שהוא אינו משתתף בקניית הספרים אף לו אין בכוונתנו לרכוש ספר" ענה 

התלמיד. מששמע זאת ר' אריה ענה - "לך לביתי ואמור לאישתי שתיתן בידך את החומשים 

ר' אריה  והביאם הנה". עם הגיע הספרים הקדישם  בני לבר המצווה  החדשים אותם קיבל 

לחתן בר המצווה בשם בני הכיתה. ושיגרם בידיהם לביתו.

בהיות ר' בצלאל ז'ולטי, לימים רבה הראשי של ירושלים, תלמיד בת"ת עץ חיים חשד בו ר'    

אריה כי עשה מעשה קונדס לאחד ה"מלמדים". נזפו ויסרו בדברים. וכל טענות בצלאל כי לא 

בו היה האשם לא הועילו. עם ערב נשמעו דפיקות בבית משפחת ז'ולטי. הֵאם אשר פתחה את 

הדלת ניצבה המומה בפני ר' אריה העומד בפתח. מה לכבוד הרב כי נזעק לביתנו בשעה זו?  

שאלה. טעיתי ובאתי להתנצל אמר ר' אריה. נתברר לי כי גערתי בבצלאל על לא עוול בכפו, ולא 

רציתי שילך לישון נזוף ועלוב וממורמר שלא בצדק.

על פי "נקיי הדעת", בהוצאת ישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי - סוסיא  



???
20

4

2

1

3

נא לזהות את האירועים, האישים והאתרים הקשורים ישירות או בעקיפין לחודשי אדר-ניסן המרומזים 

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

יזכה בפרס.

מקומות  שמות  הרבה  נתהפכו  התהפוכות,  רבת  ארצנו,  בתולדות  הוא".  "ונהפוך  קראנו  אסתר  במגילת 

ואתרים. סיבות רבות לשיבושים ולא נפרטן כאן ועתה. אבל, בעזרתכם הנאמנה ננסה לתקן, ולו גם במשהו, 

את העיוותים.

ונתחיל בירושלם-קרתא-דשופריא. מגדל מצוי לו בעירנו, אבני תשתיתו גזוזות היטב וגודלן מרשים. 

לפי דעת רבים וטובים שריד הוא משלושה מגדלים שקיבלו את פני הבאים ירושלימה. 

השליט, דמות שנויה קצת במחלוקת, ידוע במפעלי הבנייה הרבים שלו בארצנו ומחוצה לה, 

הנציח במגדל הזה את שם אחיו, אבל במשך השנים הרבות, שעברו-חלפו מאז, שונה שמו המקורי 

והוא קרוי על שמו של מלך אחר, אהוב ונערץ, שקדם לו בכאלף שנים. במי ומי מדובר?

לא נכביד עליכם ונשאר "בתוך המשפחה". בירושלים ניצבת אני. בדורות קודמים, קצת רחוקים, 

היו הורים, ש"זכו" בבן שידו בכל, מביאים אותו בסמוך אליי, מצביעים באצבע מאיימת 

וגוערת עליי, ואומרים ל"תכשיט": ככה ייעשה לילד המקצר את חיי הוריו! ולשם הבנת הנשמע

היו מיידים בי אבן. במשך הדורות הרבים מאז כמעט ונקברתי כליל, בגלל הרוגמים אותי. 

אבל אני לא אשם בשמי! שהרי חוצוב נחצבתי, "רק" לפני כאלפיים שנה כמקום קבורה "יוקרתי". 

ולא היה לי יד וקשר עם הבן המורד באביו-מולידו-ומלכו. מי אני?

גם אני שייך למשפחה. לא עוויתי ולא פשעתי! אדרבה, שמי קשור במידות טובות, בבניין מקודש

מאוד ועוד ועוד. אבל, אמנם לא נכתב עליי שעניו הייתי, ובכל זאת הנני מצהיר בזה כי צורות 

טבע מרשימות המצויות הרחק בדרומה של ארצנו וגם המפעלים שהיו בקרבתם והשם שהוענק להם, 

כלומר שמי, יסודם בטעות.

ובהזדמנות חגיגית זו, הריני מצהיר כי גם מאגרי מים גדולים המצויים מדרום לבירת ארצנו, 

לא נעשו ביוזמתי, או ביוזמת מע"צ שבימיי. אבל שואל אני אתכם: מה הסיבה לטעות הזאת?

בדרך האתרים - מס' 27

ד"ר  עמנואל בן-נאה
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הכתובת למשלוח התשובות:
                                                                   

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

ירושלים 91911                                     

חזרנו לעיר הקודש והמקדש. בלב ליבה מצוי ההר. וגם בו מפעל הנדסי אדיר ממדים, 

מימיו של מלך שהוזכר כבר בדפנו זה. תכלית המפעל הייתה למנוע לחץ על קירות המתחם. 

ויבואו הנוצרים ויקשרו את המקום לאותו האיש. ואילו המוסלמים ייחסוהו 

למלך החכם. הצלבנים ניצלו מקום זה כבסיס לרכב המשוריין של אותם ימים. מה שם המקום ואיהו?

אחיי התנכלו לי - וזה ידוע. והם עשו את מעשה הנבלה - וגם זה ידוע. 

בדרך צפונה, לראש פינה, הייתה אכסנייה גדולה והיה גם בור. 

הערבים קישרום בשמי שלי. התדעו מה שם המקום ומה שם הקיבוץ הסמוך לו?

אחיותיי בכו, לפי אותה מסורת,  ועוד איך! על שטרוף טורפתי. לא מאמינים?!? 

הביטו בסלעים העגולים והשחורים! אלה הם שרידי דמעותינו מאז. 

עדיין ספקנים אתם? שם הגשר הסמוך, העובר מעל הירדן, מנציח את שמן!!

לפני כאלפיים שנה עשיתי את דרכי מאמונת אבותיי לאמונה ביהדות.

לכן גם עקרתי עצמי מארמוני ומנכסיי. תרמתי לא מעט וגם דאגתי לאחריתי. 

חלפו הרבה דורות. באו מי שבאו, שנקראין ארכיאולוגין, חיטטו במקום מנוחתי האחרונה. 

גם גנבו את ארוני וייקחוהו לארצם. כבעלי מקצוע הסבורים שהם, ואין בלתם, 

יודעים הכול, החליטו שנחלתי שלי הייתה מקום קברי מלכי יהודה. 

אני תובעת את תיקון העוול ואת תיקון שם המקום לשמי שלי. במה מדובר?

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני



22

תשובות לדרך האתרים מס' 25
1.  חוני המעגל.

2.  צאלח א-דין.

3.  ליל הבדולח.

4.  הרב משה צבי נריה ז"ל.

5.  עליות התימנים החלה ב"אעלה בתמ"ר" (תרמ"ב) ונגמרה במבצע "על כנפי נשרים".

6.  הרב שמואל מוהליבר

7.  תנועת "הפועל המזרחי".

קריית מלאכי ושדרות.  .8

9.  העיר פתח תקווה.
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חומר עיוני למדריכה

1. חג הפסח: החירות האמיתית ראשיתה בהכרה עצמית / ד"ר אברהם גוטליב

הראשון משלושת הרגלים שנתקדשנו בהם, הוא חג הפסח שבתקופת האביב. מועד הקרוי גם חג המצות 

וחג החירות. איזכור הזמן המפורט בתפילת העמידה לשלוש רגלים, בשחרית, מוסף ומנחה, מאפיין את שני 

המרכיבים העיקריים של החג ומהותו

חג המצות הזה זמן חירותינו.

כל השנה בתפילות ובברכות אנו מזכירים: "זכר ליציאת מצרים", ואילו את החירות, אנו מזכירים רק בחג 

עצמו, ומדגישים, שחג המצות הוא חג החירות. דהיינו, המצות שנעשו בחיפזון (שמות יב, עא; דברים טז, 

ג), זירזו את מעברנו מעבדות לחירות, משיעבוד לגאולה, הדרך לגאולה השלימה, המעבר, הוא מעבר חדש, 

חד ודרסטי, משמעותי ביותר וכלל לא פשוט, הן מבחינה פיזית, והן מבחינה ריגשית-רוחנית. כל מעבר, 

יהא אשר יהא, דורש הסתגלות וכוחות נפש איתנים לצורך התאקלמות נאותה. כך גם, היציאה משיעבוד 

מצרים, מעבדות לחירות, דורשת הסתגלות לתנאים אחרים, מקום אחר ומרות אחרת.

החירות היא כינוי לחופש ודרור. אולם, אין הכוונה לחופש מוחלט של הפקרות פורצת גבולות הפורקת עול 

והמביאה לידי אנרכיה, בבחינת "איש הישר בעיניו יעשה", כמו בתקופת השופטים. אלא, חייבים לחיות 

תוך מסגרת של מרות שלטונית. זכינו שאצלנו בעם ישראל, המסגרת נבונה ונאותה של חיים על פי התורה 

בעבודת ה', תוך יחסים נאותים בין אדם לחבירו ובין אדם למקום: מידות טובות, דרך ארץ ויראת שמים 

צרופה ורצופה. כפי ניסוחו של רבי שמעון, בנו הצעיר של רבי יהודה הנשיא, ראש הדור החמישי לתנאים, 

במסכת קידושין (דף כב ע"ב), לגבי יציאת עבד עברי לחופשי מעבדות לחירות בשנת היובל:

ואמרתי: "כי לי בני ישראל עבדים" (ויקרא כב, נב) ולא עבדים לעבדים.

העבדות במסגרת קבלת עול מלכות שמים, היא זכות ותנאי לחיים נאותים על פי התורה. מה שהאדם צריך 

ובין אדם למקום. כל זה, תוך  זה, לשאוף, לרצות ולהשתדל ליישם חיובית את מעשיו בין אדם לחבירו 

זכירה תמידית של קשיי העבר בעבדות מצרים:

וזכרת כי עבד היית ב(ארץ) מצרים (דברים ה, יד; טו, טו; טז, יב; כד, יח, כב).

החירות  את  נשיג  והוקרתו,  הטוב  הערכת  תוך  נתונה,  במסגרת  מציאותית-ריאלית  עצמית  בהכרה  רק 

האמיתית מתוך הנהגה ראויה וישרה, באמצעות מעשים טובים.



24

2. שמונה פרקי שיר, שמונה נרות נשמה לתלמידי ישיבת מרכז הרב

ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ַקִּדיׁש / הרצל חקק
א

ַהִאם ַהְּצָעָקה ְוַהָּדם

ֵהם ֵעדּות ְלֶאֶרץ ֶׁשַחָּיה ְלעֹוָלם

ַהִאם ַנְמִׁשי ִלְחיֹות ַעל ַהֵּמִתים

ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַחֵּיינּו ַהִּמְתרֹוְׁשִׁשים

ְוֶנֱאָחִזים ַּבְּקָרִׁשים

ֶלֱאֹגר ָעְצָמה ׁשֹוֶקֶטת

ִמְּגִוָּיה ׁשֹוֶתֶתת -

ָרִאיִתי אֹוָתם

ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות

ִּדְמַעת ַחִּיים, ֵעדּות ְלעֹוָלם

ב

ִּדְמַעת ַחִּיים - ַנְחָמן 

ַעל ַּדף ַהְּגָמָרא, ִעיר

ַהֲהִריָגה, ִמְקָּדׁש ֶׁשָּׂשַרד ְמַעט

ֶאְגרֹופֹו ַהָּקמּוץ ֶׁשל יֹוֵסף-ַחִּיים

ֶהָהרּוג, ֵאֶפר ּבֹוֵער, ָּדם 

ִנְרְצֵחי ַּתְרַּפ"ט

ַהֹּכל ָּבא ִלְדֹרׁש, הֹוֵלם

ְּבִנּגּון ְּתִפָּלה:

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש.

ג

ִּכי ַמה ַהְּבָעָתה

ְנָעִרים ִנְׁשָחִטים ַּבַּבִית ֶׁשִּלי

ּוִמי ֵיֵרד ִלְראֹות ְּכַצֲעָקָתם

ד

ַמה ֵיׁש ָּבּה 

ַמה ֵיׁש ָּבָאֶרץ ַהּזו

ֶׁשאֹוֶכֶלת ְודֹוֶרֶׁשת ּוְמַבֶּקֶׁשת

ְמַבֶּקֶׁשת ֱאֶמת ִקּיּוִמית

ִנְסֶּתֶרת, ְמַדָּדה, רֹוֶעֶדת
ִמָּסִביב ַלְּנֻקָּדה

ַמה ֵיׁש ָּבּה ֶׁשִהיא 

ה
ֵאי ַטִּלית ְיכֹוָלה

ִלְדֹמַע ַעד ָמֶות ֱאמּוָנה
ְּבֶאֶרץ ָּכל ָּכ ֶנְחֶלֶמת

נֹוֶאֶׁשת, ְמָיֶאֶׁשת

ו
זֹו ַטִּלית ֶׁשעֹוֶבֶרת ִמּדֹור ְלדֹור

ָטֶלה ָעקּוד
ֶעֶׁשן ֵאׁש ַהָּתִמיד

ִּבְגִדיִלים ּוְבחּוֵטי ֶקֶדם
ְוֵהם ָעָבר 

ְוֹהֶוה ְוָעִתיד

ז
ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות ְמִאיִרים ּדֹורֹות ְוָים:

ּדֹורֹון, ְיהֹוָנָדב, יֹוָנָתן, יֹוַחאי,
ַמָּתָנה ַלְּמרֹוִמים,

ְׁשמֹות ֲהָוָיה,
ַאְבָרָהם ָּדִוד, ֶׂשֶגב ְּפִניֵאל

ֵנִרָּיה ֵנרֹו ׁשֹוֵאל, רֹוִעי ֵאי ֶיְחַסר
ְנָׁשמֹות רֹוְטטֹות

ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות 
ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש

ְוָדָמם עֹוד א ָיַבׁש

ח
ִּכי ָּבאִתי ְּבַטִּליִתי, ְוֵאיִני ַמְחִריׁש,

ִּכי ָּבאִתי ְּכָירּוי, ָּבאִתי ְלִעּלּוי
ְּבַצֲעַקת ַקִּדיׁש.

ְקדֹוִׁשים, ְקדֹוִׁשים, ְקדֹוִׁשים
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3. בין פורים לפסח - מעשי ניסים / ליקט שמעון בן יוסף מפי מו"ר הרב אליהו שליט"א
(לרפואת הראשון לציון הרב אליהו שליט"א)

וידוע  זצ"ל היה מגדולי הדור  ענתבי  ("אמת מארץ תצמח"), הרה"ג אברהם  צובא  רבני ארם  ראש 

כצנוע, ונחבא אל הכלים ומסתפק במועט.

בעירו חי עשיר חשוב ונכבד, ביז'וטו שמו, שהכל עשו דבריו.

יום אחד הזמינו הרב לביתו.

בהגיע הכרכרה לבית הרב, נבהלה הרבנית, כרכרה מפוארת ואדם חשוב - כמה נכבד? אין כל בבית. 

לב  טוהר  העריץ  אולם  הצדיק?  חי  כך  הייתכן?  והדלות.  הפשטות  מן  ומשתומם  מסתובב  נכנס  והגיבור 

החכמים, שאינם מבקשים לעצמם דבר. כל חפצם להטיב לזולת, להרבות חסדים.

נכנס למטבח, לבקש כיבוד לאורח הנעלה. הרבנית הצטערה מאוד ואמרה בבכי אין כל  בעל הבית 

בבית! חזר ושאל: אולי יש משהו? ענתה - נשאר מעט קמח.

אם כן לושי ועשי עוגות והקב"ה ישלח ברכה בעיסה "רצון יראיו יעשה".

נטלה שארית הקמח לשבת ובדמעותיה לשה בצק, מים ומלח. מעומק לבה התפללה, ריבונו של עולם! 

אתה רואה עוניי, יש לך גן עדן בשמים אנא; תן מעט מזה בעיסה! ולא נבוש.

אפתה את הבצק וחילקה ל-3 חלקים. 2 הגישה לבעלה ולאורח והאחד לה. והנה פלא,  העשיר החל 

נוגס טיפין טיפין מתוך נימוס וכשבא טעם גן עדן לפיו, לא עצר עצמו, התענג בלי די. וביקש עוד ועוד. השיבה 

הרבנית - המנה שלי לפניך...

והוא מוסיף ושואל היש עוד במטבח? מצטערים, אזל הכול.

חזר לביתו, הזמין הטבח הראשי וביקש מין המאפה שאכל בבית הרב.

כמה הצטער, לא היה כטעם ההוא. כעס והתלונן. שאלה אשתו מה לך נרגז? סיפר המעשה. אף היא 

הכינה ולא היה דומה. אמרה אלך אני לרבנית ואלמד סוד האפייה. שאלה את הרבנית מהו המתכון למאפה 

המשובח, כטעם המן! שאכל בעלי? אמרה הרבנית ענתבי בעלך בא ולא היה לי כל, רק מעט קמח. בעלי ברך 

את העיסה, התפללתי לה' שישים מעט מגן העדן במאפה, ואת זה אכל בעלך, לא את הקמח! חזרה אשת 

גן העדן!! טוב, טוב  - דע לך! הרבנית הורידה לכבודך את  העשיר לביתה וסיפרה סוד המאפה. והוסיפה 

תעשי גם את. ענתה מיניה וביה, כאשר אתה תהיה הרב ענתבי גם אני אעשה לך ניסים, מגן עדן...
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מדיני פורים
קריאת המגילה

עד כדי כך, שמבטלים  ונשים. קריאת המגילה חשובה  גברים   - הכל חייבים לשמוע את קריאת המגילה 

תלמוד תורה כדי לבוא ולשמוע אותה. עיקר המצווה היא לקרוא את המגילה בלילה וביום בציבור, כדי 

שיתפרסם הנס (פירסומי ניסא). לפני הקריאה נותנים צדקה זכר למחצית השקל, שנתנו בבית המקדש.

הברכות הנאמרות לפני קריאת המגילה הן:

"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה".  §

"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".  §

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".  §

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

להרבות ולהגדיל את השמחה.

משלוח מנות איש לרעהו
במצווה זו חייבים איש ואישה, והיא נועדה "להרבות שמחה ורעות". מצווה לשלוח לפחות לאדם אחד שתי 

מנות של מיני מאכלים הראויים לאכילה מיד. המנהג לשלוח ביום ועל-ידי שליח.

מתנות לאביונים
חובה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים (ולא בלילה ולא אחרי החג), כדי לשמח את לב העניים. יש לתת 

שתי מתנות לשני אביונים.

מהסעודה  יותר  חשובה  והיא   - לאביונים  מתנות  במצוות  היא  ביותר  הגדולה  שהשמחה  אומר  הרמב"ם 

עצמה וממשלוח מנות. בהלכות יום טוב הוא אומר כך: "אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא 

ובניו ואשתו ואינו מאכיל לעניים ומרי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת כרסו".

דינים
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קריאת התורה
בשלח  פרשת  בסוף  בעמלק  המלחמה  על  קוראים  פורים  ביום  זכור.  פרשת  קוראים  פורים  שלפני  בשבת 

(שמות יז:ח-טז).

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

ההודאה ובברכת המזון אומרים על הניסים (תוכנו הוא סיפור נס פורים וההודאה עליו).

מי ששכח לומר על הניסים בתפילה אינו צריך לחזור (טוב לומר קודם אלוהי נצור לשוני, בדרך בקשה, 

הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ואומר אחר-כך בימי 

מרדכי ואסתר וכו'). אבל אם נזכר בברכת מודים כל זמן שלא אמר שם ה' (ברוך אתה ה' הטוב שמך וכו') 

צריך לחזור.

מי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון, ולא נזכר עד לאחר שאמר שם ה' (ברוך אתה ה' על הארץ ועל 

ניסים  לנו  יעשה  הוא  הרחמן  יאמר  וכו',  המשיח  לימות  יזכנו  הוא  הרחמן  לפני  אבל  חוזר,  אינו  המזון) 

ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

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

על פי "ספר התודעה", הרב אליהו כי-טוב
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מהלכות פסח
תענית בכורות השנה כבכל השנים הרגילות בערב פסח, יום רביעי, יד בניסן

כל בכור חייב לצום לזכר הינצלם של בכורי בני-ישראל במכת בכורות במצרים, ונהגו להקל ולהדר אחר 

סעודת מצווה (כגון סיום מסכת), ולאכול מן הסעודה.

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

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

מצרים הרי זה משובח. 

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

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

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

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

תפילות מיוחדות בפסח
ההלל אבל בימי חול המועד ושביעי של פסח  גומרים את  וביום א של פסח  בתפילת ערבית של ליל החג 

(על-פי  הקב"ה  של  ידיו  מעשה  היו  הם  שגם  סוף  בים  המצרים  טבעו  שאז  משום  הלל,  חצי  רק  אומרים 

ועד שחרית של שמיני  זה  מיום  תפילת טל.  מוסיפים  יום ראשון של החג  של  בתפילת המוסף  המדרש). 

מוריד הטל במקום משיב הרוח ומוריד הגשם. בשמונה עשרה של  עצרת אומרים בתפילת שמונה עשרה 

חול אומרים ותן ברכה במקום ותן טל ומטר לברכה. במשך כל ימי החג מוסיפים את תפילת יעלה ויבוא 

בתפילות ובברכת המזון.

שיר השירים - סיפור האהבה בין הקב"ה לעם ישראל -  בשבת חול המועד פסח נוהגים לקרוא במגילת 

שהיא אחת מחמש המגילות.

דינים
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ברכת האילנות
הרואה אילנות מלבלבים באביב, מברך ברכה מיוחדת: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 

את  כאן  מזכירים  טעם  מה   - האילנות  על  מברכים  אם  אבל  אדם".  בני  בהם  ַלֲהנֹות  טובים  ואילנות 

הבריות?

כדי שיזכור האדם, בראותו את האילנות - שהאילנות היו כעצים יבשים כל ימות החורף, והנה נתחדש בהם 

הלבלוב - כך הוא האדם, גם אם דומה הוא בעיני עצמו כאילו אין לו עוד תקנה, כאילו הוא עץ יבש - אין 

הדבר כן, אלא גם הוא יכול להיות ירוק ורענן כאותו עץ. על כן מזכירים בברכה גם את הבריות - שנמשלו 

לעצים, למען יתבונן האדם ויפיק לקחי מוסר (על פי בן איש חי).

מדיני ספירת העומר
ערב  עד  נמשכת  הספירה  העומר.  ספירת  לספור  מתחילים  ערבית  בתפילת  ראשון  יו"ט  במוצאי   .1

שבועות.

מצווה על כל אחד לספור ספירת העומר בעצמו כמו שכתוב "וספרתם לכם", וניתן לספור בכל לשון.  .2

צריך לספור ספירת העומר בעמידה, כפי שנרמז בפסוק "עצת ה' לעולם תעמוד" (תהלים לג). עצת -   .3

ראשי תיבות - עומר ציצית תפילין - לעולם תעמוד (על-פי החיד"א).

זמן ספירת העומר בלילה. ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה.  .4

אם שכח לספור באחד מהלילות ולא נזכר עד הלילה הבא אינו יכול לברך מכאן ואילך על הספירה,   .5

אלא יספור בלי ברכה. אבל אם נזכר מבעוד יום - יספור המניין של אותו היום בלי ברכה ועל-ידי זה 

יוכל להמשיך לספור מכאן ואילך בברכה.

מי ששאל אותו חברו בבין השמשות (לאחר שקיעת החמה) כמה הלילה לספירה? ישיבנו אתמול היה   .6

כך וכך ימים לספירה.
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תשבץ אדר-ניסן/ מאת שילה הרשושנים
בתשבץ זה מופיעים מושגים הקשורים לפרשות השבוע ולהפטרות הנוגעות לחודשי אותה חוברת, וכן למועדים מיוחדים בחודשים 

אלה (מצוינים בתוך הסוגריים).

במאוזן:1) הממונה על המס במלכות שלמה 
המושר  פיוט   (6 תרומה);  פרשת  (הפטרת 
בסוף ההגדה אצל עדות אשכנז; 11) גבוה; 
12) בן המן הרשע, וגם כינויו של רש"י; 14) 
עני, מסכן; 15) אזוב מצוי, משמש כתבלין; 
 (20 שנף;  תבלין,  צמח   (18 עטרה;   (17
אחד  הוא  ערוך,  כשהוא   (21 שנרצח;  אדם 
מגדולי   (24 דין;   (23 ליל-הסדר;  מסימני 
אמוראי בבל; 26) תבלין לקפה; 28) תואר 
למי שקיבל סמיכה מרבותיו; 29) חבר; 30) 
באדר;  טו  מכונה  כך   (33 נאה;   (32 יהיר; 
37) מקום מושב "התאים האפורים" בגוף; 
39) מחומר מעובד זה בנו את בית-המקדש 
אליעזר  רבי   (40 תרומה);  פרשת  (הפטרת 
בחומש  האחרונה  הפרשה   (41 (ר"ת); 
שמות; 43) זן של פרי הדר הדומה בצורתו 
ובצבעו לתפוז, פריו אינו אכיל, משמש ככנה 
דבר   (45 הדרים;  של  להרכבה  משובחת 
טפל, נספח; 46) אחת ממכות מצרים; 48) 
יסוד;   (50 מלצר;   (49 (כ"מ);  כהצעה  ניתן 
(פרשת  טובה  אבן   (53 ידית-אחיזה;   (51
תיבת- של  האיטום  חומר   (54 ויקהל); 

(הפטרת  מחטני  עץ   (57 נח);  (פרשת  נוח 
פרס  מלך   (61 סוד;   (59 ויקרא);  פרשת 
ומדי (מגילת אסתר); 64) קול פעיית הצאן 
בני- 65) מושיעם של  זכור);  (הפטרת שבת 

עקיף;  מס   (67 ומוציאם ממצרים;  ישראל 
68) פתאום; 70) אחת ממכות מצרים; 71) 
הריגה   (73 (כ"מ);  לימוד  מקום  בית-ספר, 
(מסכת  אדמה  שטח  מידת   (75 במזיד; 
בביתו שכן   (76 א);  ז עמוד  דף  בבא בתרא 
לירושלים  בדרכו מהפלשתים  ארון-הברית 

(הפטרת פרשת שמיני).

במאונך: 1) עץ מחטני הגדל בלבנון (הפטרת פרשת ויקרא); 2) נוזל המיוצר על-ידי בלוטה ומופרש מהעין; 3) צמח נפוץ בנגב, ממשפחת 
הסלקיים; 4) מין דג, קרנון; 5) שק זריעה (תהילים קכ"ו); 6) תא מגורים; 7) אמונה; 8) פדות, הצלה (כ"מ); 9) צד דרום (תהילים 
פ"ט); 10) מזון; 13) דרך, מסלול; 16) תיאור אפשרי של קיום אירוע, סצנריו בלעז; 19) מושב ליד פתח-תקווה, שכן באצבע-הגליל, 
ומשם שמו, לפני שעבר למיקומו הנוכחי; 22) לוחם וחלוץ יהודי, נפילתו בקרב בתל-חי בי"א באדר תר"ף הפכה לאתוס ציוני; 24) 
טרי; 25) עץ פרי (שיר השירים ו') וגם יחידת חיל-רגלים מובחרת; 27) קטע מתוך ההגדה של פסח; 29) אחד מתלמידיו של רבי עקיבא 
(ר"ת, ויקרא רבה פרשה כ"א ז'); 31) מרצפת; 34) עמק צר; 35) נחשלות; 36) מי שמתו עליו אביו ואמו; 38) עשייה כמעשה אחרים; 
40) מסימני ליל-הסדר; 42) מייסד בית-החולים "שערי צדק" בירושלים (1957-1866); 44) בירת פרס (מגילת אסתר א'); 46) ילדה; 
47) שעוביו מועט; 50) בת אשר, מבני-ישראל היורדים מצרימה (בראשית מו), גילתה למשה את מקום ארונו של יוסף (מכילתא דר' 
ישמעאל, בשלח, מסכתא דויהי בשלח, פתיחתא); 52) בהמה ממשפחת הבקר, ג'מוס; 55) מסכת תלמודית בסדר זרעים; 56) ערום, 
נתון בחוסר כל (מיכה א); 58) גחלת, ניצוץ; 60) ראש בית-אב בשבט שמעון שחטא בשיטים, נהרג על-ידי פינחס (במדבר כה); 62) 
מרוסק, מנופץ; 63) מומחה לריפוי חולים; 64) מכשיר של נגרים מעין מקצוע (הפטרת פרשת ויקרא); 66) יום המנוחה; 69) מוט 

מרכזי בספינה; 70) ענן; 71) מילת ברירה; 72) עיר כוהנים; 74) הריווח שבין החזה והבגד.
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א. פורים

1. מעשה במסיבת פורים (סיפור)
סוף סוף הגיע חג הפורים! - הכריזה חרמונה היפיפיה, והחליקה שערה הבהיר - סוף סוף אלבש את שמלת הפורים. יודעים 

אתם למה אתחפש? אינכם יודעים ולא אגלה לכם. נראה אם מחר במסיבה תכירו אותי ואני חוזרת ומתרה בכם, כי מי שלא 

יופיע מחופש אסגור את הדלת בפניו והוא לא ישתתף במסיבה. ״מסכות, מסכות על כל פנים״ - שרה חרמונה בקול רם ועליז, 

וברוב גנדרנות לקחה ילקוטה ויצאה את הכיתה.

יואב הסתכל אחריה בצאתה, וצחוק מר ריחף על שפתיו - אליו לא הייתה מכוונת ההזמנה... מה לו ולמסיבות פורים, מה 

לו ולחברה עליזה זו? ...אותו, הלבוש מכנסים ישנים וחולצה דהויה, לא יזמין איש למסיבה... רק בשעה שאחד התלמידים נתון 

בצרה ואינו יודע להשיב על שאלה, פונה הוא אליו ואומר: ״יואב, אינני מבין, אנא עזור לי״. והוא, יואב, אינו מהסס ועוזר. אך האם 

עלה פעם בדעתו של אחד התלמידים להזמינו לביתו, לומר לו: ״הבה ארכיבך על האופניים ונצא אל הירקון״?... 

וכשנערכו מסיבות כיתתיות והוא לא השתתף בהן, האם ְׁשָאלֹו אחד התלמידים מדוע נעדר מהמסיבה? כאילו מובן מאליו, 

שיואב איננו משתתף במסיבות... מובן, בעצם נוכחותו בבגדיו העלובים יכול הוא לקלקל את המסיבה...

בלכתו עתה ברחוב נשך שפתיו - ״מדוע לא אשמח בחג הפורים? מדוע לא אשתתף במסיבה? גם אני רוצה לשמוח, 

להיות כאחד מהם - עליז, שמח ומחוסר דאגה. לו הייתה לי תלבושת פורים ומסכה הייתי נכנס לחגיגה, ואיש לא היה מכירני. 

יכול הייתי לשמוח ולשמח, מבלי שיגלוני, הרי בפורים אפשר הכל...״.

הניף ילקוטו והיכה בזעם על הגדר. הילקוט נפתח, והספרים והמחברות התפזרו על המדרכה.

התכופף יואב לאסוף מחברותיו. ״לו הייתה המדרגה רטובה, מה היה עולה בגורל מחברותיי?״ הרהר, ״וכל זה בא לך משום 

שלפתע נתאוית ללכת לנשף, מה לך ולמסיבת פורים? איזה חלום טיפחת לך? שוב לביתך, ובחג הפורים נדוד ברחובות, 

התגנב והצץ בחלונות המוארים, אולי יגיע אל ליבך שמץ מאותה שמחה...״.

וכך, בעומדו רכון על המדרכה, הרגיש לפתע באדם זר העוזר לו לאסוף את המחברות.

תודה לך - אמר יואב - אינני מבין איך נפתח הילקוט ונשרו מתוכו המחברות והספרים. יכול אני לאוספם לבדי. באמת 

אין לי צורך בעזרתך.

נתיישר הזר, והושיט ליואב את המחברות.

מדוע הכית את ילקוטך בגדר? - שאל.

יואב התמלא רוגז.

רשאי אני לעשות בילקוטי כאוות נפשי - השיב - הן אמרתי לך: הוא נפתח, וחסל!

מדוע עשית זאת? - חזר הזר על שאלתו.

נזדקף יואב, נעץ מבטו בזר ואמר: טוב, אם דווקא מעוניין אתה לדעת אגיד לך, אדון לבוש חליפה מצוחצחת. משום שאני 

מקנא באותם הילדים המצוחצחים כמוך, אשר ישמחו מחר בחגיגת פורים, ואילו אני אתגנב ורק אציץ דרך החלון, כי לי אסור 

פעולות



32

להיכנס... אין הם רוצים בי... אינני טוב עבורם, מפני שמכנסיי ישנים, מפני ש...

יואב הפסיק לדבר, הוא הרגיש שאם ימישך, יפרוץ בבכי.

אינך צריך להמשיך - אמר הזר, אחז בסנטרו של יואב, הרים ראשו והסתכל בעיניו - לעולם אל תשפיל ראש, זקוף ראשך 

יבוא ותיווכח בצדקת דבריי, תראה כמה  יום  בגאון, טוב אתה מהם אלף מונים. לא התלבושת קובעת, האדם הוא הקובע. 

טיפשים וריקנים הם חברים אלה, שברגע זה אתה מקנא בהם.

דיבורים, הכל דיבורים! - אמר יואב והתרחק מהזר.

רגע אחד! - קרא האיש אחריו והתקרב אליו - אמור לי, האם באמת משתוקק אתה להשתתף במסיבת פורים?

כן - השיב יואב - בכל ליבי.

ובכן, הקשב, רצוני לעזור לך.

לעזור לי?! - אמר יואב - אינני זקוק לרחמיך, ולא לרחמיו של אף אחד אחר.

אל באפך - אמר הזר - אינני מרחם עליך. כשהייתי ילד, נמצאתי פעמים רבות במצבך, בימים המרים ההם, בעומדי מתחת 

לחלונות המוארים ובשומעי את קולות הצחוק והשירה, נשבעתי כי אם יבוא יום ויהיה בידי כסף אעזור לכל הילדים הקטנים 

ואתן להם כל אשר תאווה נפשם. באושרם אהיה גם אני מאושר. כי אושרם של הילדים הוא אושרי היחיד בחיים. עכשיו מבין 

אתה מדוע רוצה אני לעזור לך?

אחז הזר בידו של יואב והובילו לחנות גדולה מלאה תלבושות פורים.

בחר לך איזו תלבושת שתרצה - אמר.

למראה התלבושות הרבות נתבלבל יואב.

אינ...ני יוד...דע במה לבחור, בחר אתה - גימגם.

בחר הזר בתלבושת המלך אחשוורוש, בכתר זהב ובשרביט כסף. המוכר עטף את התלבושת והושיטה ליואב, ויואב נשא 

את החבילה תחת בית-שחיו. רצה להודות לזר, אולם לא ידע איך.

אל תודה לי, אין צורך במילים - אמר הזר. הסתובב ונעלם בין ההמון שמילא את הרחוב.

ערב פורים, הרחובות והבתים לבשו חג, זיקוקים האירו פה ושם, ונשמעו יריות מאקדחי פורים. ובחדרו הקטן לבש יואב את 

תלבושת המלכות, סרק שערו, ענד לראשו את כתר הזהב, ובידו לקח את שרביט הכסף, הציץ בראי ולא הכיר את עצמו.

איש לא יכירני! - קרא בשמחה, שם על פניו מסכה שחורה ויצא את הבית.

בעוברו ברחוב הפנו העוברים ושבים ראשם לעברו, ושלחו לעומתו מבטי התפעלות.

מאושר צעד יואב אל ביתה של חרמונה. בנקל מצא את הבית, כי נבדל היה משאר הבתים ביופיו. בחלונותיו האיר אור 

עליז, וקולות שמחה בקעו ועלו ממנו, יואב נעצר, נשען על הגדר והסתכל בחלון הפונה אל הרחוב.

לפתע הרגיש בשרביט הכסף שבידו.

״מדוע אני עומד כאן מתחת לחלון כעני בפתח?״ הרהר. ״היום אני רשאי להשתתף בשמחתם. בבגדים אלה יקבלוני אותם 

שוטים בזרועות פתוחות, הרי כולי נוצץ״.

כשחיוך דק מרחף על שפתיו עלה במדרגות השיש וצלצל בדלת.

אישה כבודה לבושה שחורים, ולצווארה מחרוזות פנינים, פתחה את הדלת.

איזו תלבושת נהדרת! - קראה בהתפעלות - תלבושתך היא היפה בתלבושות. כמה נעים לארחך בביתנו, נערי, היכנס, 
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היכנס בבקשה.

הובילה אותו אל החדר, שפע של אור קידם את פניו, והזוהר סינוור את עיניו. ילדים לבושי תלבושות שונות ומשונות 

הקיפוהו, בחנוהו מכל הצדדים והשמיעו דברי התפעלות.

נהדר, נהדר! - לחשו זה לזה - מי הוא בעל תחפושת זו?

הבנים משכוהו למשחקיהם, ביקשוהו שיספר בדיחות. הוא סיפר בדיחות טיפשיות, והם צחקו בכל פה.

מדי פעם בפעם ניגשו אליו והזמינו אותו למסיבה אחרת. כל אחד רצה להתגאות בו במסיבתו.

פשטה בחדר שמועה כי ילד עשיר מאוד הוא שבא לחג להתארח בעיר, ואחד הילדים הביאו למסיבה. 

המורה, שישב בצד ליד השולחן, גם הוא נהנה מאחשוורוש המוצלח. וכשהכריזו על מתן פרס לתחפושת המוצלחת ביותר, 

לא פקפק איש: פה אחד נבחר המלך אחשוורוש. כשנשתתקה ההמולה קרא המורה ל״מלך אחשוורוש״ לגשת אל השולחן 

ולקבל את הפרס.

אולם לתמהונם הרב, נשאר המלך אחשוורוש באמצע החדר ונעץ עיניו בסובבים אותו. לפתע הרים ידו וקרע מעל פניו 

את המסכה.

יואב! - קראו כל הילדים פה אחד.

� כאן יש לבקש מהחניכים לסיים את הסיפור במשחק תפקידים ואחר כך לספר את סוף הסיפור עצמו.

כן. אני הוא יואב - אמר יואב במרירות - אין לי צורך בפרס שלכם. עתה נוכחתי לדעת כי צדקו דבריו של אותו אדם יקר 

שנתן לי בגדים אלה. אצלכם לא האדם הוא העיקר, אלא התלבושת שהוא לובש.

כל הערב דיברתי שטויות, ואתם בכל זאת רדפתם אחרי, הזמנתם אותי למסיבותיכם, לחשתם באוזני מילות התפעלות. 

מדוע? מפני שלבשתי תלבושת נוצצת. ועכשיו, או מחר בכיתה, כלום יגש אחד מכם ויזמינני להשתתף במסיבתו, או אפילו 

לבוא לשחק עמי בביתו?

אתם שותקים! כמובן, אתם שותקים. כאלה אתם, ואני השוטה קינאתי בכם, רציתי להיות כאחד מכם. לעולם, לעולם 

לא אוכל להיות כזה! יואב אני ויואב אשאר.

הסיר יואב את כתרו וזרקו ממנו והלאה. פגע הכתר בליצן פורים גדול שהיה תלוי על הקיר, ומתח את החוטים שהחזיקו 

בו. פיו של הליצן נפער. והוא צחק בבוז.

ועד היום אין הילדים יודעים, אם באמת צחק הליצן, או שרק נדמה היה להם.

לאחר העברת הסיפור ניתן לשאול את השאלות הבאות:   �

מהו המסר שלמדתם מהסיפור?   .1

המוכר לכם פתגם מפרקי אבות שמלמד את אותו המסר?    .2

תמר לזר, מתוך "הצופה לילדים", לכל זמן ועת, מבחר הפעלות לחודשי השנה, 

בהוצאת מחלקת ההדרכה, תנועת הנוער "עזרא"
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2. סולמות וחבלים
המטרה:

� הכרת דמויות, מנהגים ומושגים מהמגילה.

הציוד 

� לוח משחק לפי הדוגמה.

� 2 קוביות.

� 3 סוגי כרטיסים שעליהם חידות בעלות תשובה אחת, או שתיים, או שלוש.

� כרטיסי משימות (במשבצות אוזני המן).
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מהלך המשחק

� מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. 

� כל קבוצה מנסה להגיע לסוף המסלול שמורכב מעליות, ירידות  ומשימות.

 3 בעלת  סולם,  חידת  מקבל  משבצות,  שלוש  או  שתיים  על  מוצב  סולם  שבה  למשבצת  המגיע  חניך   �
תשובות. אם עונה נכון, הוא עולה בסולם, אם לא ידע לענות הוא נשאר במקום.

� חניך שנתקל בחבל - יורד בהתאם למשבצות החבל. חניך שמגיע למשבצת שבה אוזן המן, שולף כרטיס 
משימה ומבצע אותה.

הקבוצה המצליחה להגיע לסוף המסלול ולמלא אחר כל משימותיה, היא המנצחת.  �

משבצת אחת (שאלות, מילים מבולבלות, צמדי מילים)

איפה כתוב הסיפור של פורים   (במגילה)  .1

משנכנס החודש הזה מרבים בשמחה   (אדר)  .2

לזכר "נהפוך הוא" - מה עושים?   (מתחפשים)  .3

אחת הדרכים למחות את שמו של עמלק   (רעשן)  .4

שם הכסף שנותנים לפני קריאת המגילה   (מחצית השקל)  .5

מילים מבולבלות

זו אני הנם   (אזני המן)  .6

מדי מר יפו   (דמי פורים)  .7

סמכה   (מסכה)  .8

דרכים   (מרדכי)  .9

אח ושורש   (אחשורוש)  .10

צמדי מילים

כתר ___________  (מלכות)  .11

שושנת ___________  (יעקב)  .12

ששון ו ___________  (שמחה)  .13

הפיל ___________  (פור)  .14

משלוח ___________  (מנות)  .15

שתי משבצות (מושגים מתחבאים, הוא והיא)

השניים את המלך ביקשו להמית, אך סודם נגלה למלכה יהודית   (בגתן ותרש)  .1

המלך ובתוכו רעל  (אחשורוש - רוש)  .2

אשת הצורר ובתוכה אוסף פרחים  (זרש - זר)  .3
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מטה המלך ובתוכו מזמר  (שרביט - שר)  .4

תפילת הודיה ובתוכו דגל  (על הניסים - נס)  .5

כינוס של שמחה ובתוכה משקה  (משתה - תה)  .6

הוא יורד בסוף ההצגה - היא משמשת לכיסוי  (מסך - מסכה)  .7

הוא אביזר חיוני למלך ולמלכה - היא נמצאת בראש פרק  (כתר - כותרת)  .8

שתי קצוות ממלכת אחשוורוש  (הודו וכוש)  .9

שני שמות למלכה יהודית  (אסתר, הדסה)  .10

שני שמות לצורר היהודים  (המן - ממוכן)  .11

אצבע קטנה, בשינוי שמו של אחד משליחי אחשוורוש שנצטוו להביא את ושתי  (זרת - זתר)  .12

המלכה הפכה למעופף  (ושתי - יתוש)  .13

שני הימים של פורים  (יד-טו אדר)  .14

חלק קטן בנוזל קשור לעשר, בשינוי מרעיש בפורים  (עשרן - רעשן)  .15

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

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

שלוש מצוות של פורים המתחילות באות מ'  (משלוח מנות, מתנות לאביונים, מגילה)  .2
שלוש ברכות של קריאת המגילה  (על מקרא מגילה, שעשה ניסים, שהחיינו)  .3

באותן אותיות אבל בבלבול אותיות - הוא בה' הידיעה שימש מאכל במדבר - היה בנו של אגג ונשלחת   .4

בחג מאיש לרעהו  (המן - המן - מנה)

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

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

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

כינוי לצדיק בן רשע  (יין בן חומץ)  .8

עורר התנגדות (צרם את האוזן)  .9

השיכור אינו יכול לשמור ועלול לגלות - נכנס ____ ____ ____ (נכנס יין יצא סוד)  .10

מתנות - ג' מילים לפני אחרי  (אביונים - כהונה - עניים)  .11

רב - ג' מילים לפני אחרי  (פורים - ערב - אלוף)  .12

אוזני המן (משימות)

יש לעמוד על רגל אחת - חברי כל הקבוצה מזכירים 7 דמויות מן המגילה.      .1

יש להציג בפנטומימה סצנה אחת שבה המן נמצא אצל אחשוורוש.  .2

יש לצייר על בריסטול 2 תמונות הקשורות לפורים כדי לשלוח לבית אבות.  .3
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יש להמחיז דו-שיח קצר בין מגילה לרעשן.  .4

יש למצוא 5 מילים הקשורות לפורים המורכבות מהאותיות שמופיעות במילה אחשדרפנים ולהסביר   .5

כיצד המילים קשורות לפורים.

יש לחשב את הגימטריה של מרדכי ואסתר ולהחסיר ממנה את הגימטריה של המן ואחשוורוש.  .6

יש לחבר חמשיר על אחת מהדמויות שבמגילה.  .7

יש לבקש מהקבוצה לעשות פעולה המרמזת על המושג "ונהפוך הוא".  .8

יש לבנות רעשן מקורי.  .9

יש לחבר מכתב לחיילים שבתוכו מוזכרים מטרות מצוות פורים.  .10

3. שקית ההפתעות
� בשקית פרטים קטנים הקשורים בפורים.

� חניך מכניס את ידו בעיניים עצומות ומוציא פריט אחד. עליו לזהותו ולומר במה הוא מרמז לפורים.

ניתן לשחק את המשחק בשתי רמות:

לשכבה הבוגרת ישתמשו בחפצים כמו: פתק, קבלה, הזמנה, זיקית, קוביה, ענף עץ עבות, פיסת בד יקר, 

מראה, שעון, מספריים, חצי כתר, בלון.

לשכבה הצעירה ישתמשו בחפצים כמו: כתר, סכין, בול דואר, טבעת, כוס יין.

החפצים (לשכבה הבוגרת)

� פתק, קבלה - מכירת העם היהודי, לפי המדרש המן מכר את עצמו למרדכי.

� הזמנה - הזמנות לסעודות.

� זיקית - חיה שמסווה את עצמה. כמו שאנו מתחפשים בפורים.

� קוביה - הפור שהמן עשה.

� ענף עץ עבות - שמה השנייה של אסתר - הדסה.

� פיסת בד יקר - העושר במלכותו של אחשוורוש.

� מראה - ההתמקדות בחיצוניות במלוכה.

� שעון - יודעי העתים במלוכה (היהודים).

� מספריים - הגזירות של אחשוורוש.

� חצי כתר - עד חצי המלכות, אחשוורוש סרב להרשות ליהודים לבנות את בית המקדש.

� בלון - המן היה כמו בלון שנעשה גדול ואז התפוצץ.
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ב. פסח

1. "והגדת לבנך"
מטרת הפעולה

� לבאר כי סיפור יציאת מצרים מחזק את יסודות האמונה.

� להמחיש את העברת המסורת בסיפור יציאת מצרים מדור לדור, והעברתו במדויק מאב לבן.

� להדגיש את חשיבות העברת המסורת מאב לבן בדרך האמינה ביותר.
� לברר כי עם ששומר על מסורתו ומעביר אותה מדור לדור, יצליח לשמור על קיומו, וברצף הנוצר בין 

הדורות יצליח להגשים יעוד גדול.

מהלך הפעולה
בנספח מס' 1 שתי ידיעות מפורטות (ראה להלן). ברצוננו להשתמש בהן במהלך משחק סימולציה   �

שימחיש את תהליך העברת המסורת ואת המעורבות בו.
� על החניכים לשבת במעגל.

שלב א
לעצמו  אותה  לקרוא  ולבקש ממנו   1 בנספח מס'  א", המופיעה  "ידיעה  לחניך הראשון את  לתת  יש    �
ולספר אותה בעל פה לחניך היושב לימינו בלחישה, וכך הלאה עד לחניך האחרון, שיספר בקול לכל 

הקבוצה את מה שנאמר בקטע. יש להשוות את דבריו עם הידיעה המקורית.

שלב ב
יש לתת לחניך הראשון את "ידיעה ב", המופיעה גם היא בנספח מס' 1 והסבר לכל הקבוצה שזהו עניין    �
חשוב ביותר. יש לבקש מהחניך הראשון לקרוא ולהעביר באותה צורה והוסף שאם יקפידו החניכים 
כך הכן מבעוד מועד חבילת מסטיקים או  (לשם  כל הקבוצה פרס  לזה במדויק תקבל  זה  להעבירה 

סוכריות וכדו').

� בשלב הראשון (בעת העברת ידיעה א) נמצא בוודאי שוני בין הגירסה המקורית לגירסה שנמסרה על 
ידי החניך האחרון בעוד שבשלב השני (בעת העברת ידיעה ב), ההבדל בין שתי הגירסאות יהיה ודאי 

קטן יותר.
� ננסה לעמוד על הסיבות לכך.

שלב ג - סיכום המשחק
העניין עליו דובר בידיעה א היה בעל חשיבות פחותה עבור החניכים, כמו כן לא היה להם קשר אישי    �
כל  את  לזכור  כדי  מאמץ  השקיעו  לא  החניכים  ולכן  ב,  בידיעה  העניין  לעומת  א  ידיעה  של  לתוכן 

פרטיה.

� המדריך ביקש מהחניכים לדייק בפרטים בידיעה ב בעוד שבידיעה א לא עשה זאת.
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סיכום משמעות המשחק

המשחק משמש כסימולציה לתהליך העברת המסורת.   �

יש לציין מספר נקודות במשחק הממחישות את העברת המסורת של יציאת מצרים.   �

מן  אחד  זהו  ישראל.  לעם  שנעשו  בניסים  לו  שני  שאין  נס  הוא  ויסודי,  חשוב  מצרים  יציאת  סיפור    �
הניסים עליהם מושתתת האמונה, ולכן הקפידו להעביר אותו במסורת באופן מדויק מאב לבן, במשך 

אלפי שנים (מקביל לידיעה ב שהיא חשובה מאוד לחניכים ולכן העבירו אותה ביתר דיוק).

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (משנה פסחים י:ה). לחוש קשר   �
אישי לנס הגדול, ולמשמעויות הנגזרות ממנו (מקביל להבדל שבין ידיעה א ל-ב, שב-ב היה קשר אישי 

לידיעה).

בעניין יציאת מצרים יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים פעמים מדי יום בקריאת שמע, ויש מצווה    �
מפורשת לספר על הנס הגדול, בליל הסדר: "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" (מתוך 

ההגדה).

מצווה נוספת: "והגדת לבנך..." מצוות אלה יוצרות תשתית של זכרון יציאת מצרים והעברת המסורת    �
ב  ידיעה  (מקביל לציווי של המדריך שציווה לחניכים להעביר את פרטי  לדור בצורה מדויקת  מדור 

בדיוק).

האומה הישראלית הקפידה תמיד להעביר את המסורת מאב לבן במדויק, וזהו יסוד קיומה כאומה    �
גישור של "פער הדורות" והמשך הרצף שבין הדורות מבטיח את הגשמת  בין העמים,  שלא נטמעה 

ייעודו של עם ישראל (מקביל לתוצאה המתקבלת מהעברה מדויקת של ידיעה ב, הפרס שמקבלים על 

העברת הידיעה בדיוק).

הערה: כמובן שיש חסרון בסימולציה שבמשחק שכן יש הבדלים בין יציאת מצרים למרכיבי המשחק,   

יציאת  סיפור  בהעברת  עליו מסתמכים  לבנו,  בין אב  לבין הקשר  ובמיוחד בקשר שבין המשתתפים 

מצרים, קשר זה הינו קשר אמין, מחייב. כתופעה כוללנית של העברת מסרים בין דור של אבות לדור 

של בנים, אין מצב שבו ישקר אב לבן ולכן מידת הדיוק היא מקסימלית.

שלב ד:

� בטרם מסכמים שלב זה יש לעבור לנספח מס' 2 ולבקש מהחניכים שיקראו את מילות השיר.

� המילים המודגשות מדגישות את העדרה של מסורת ודאית העוברת מדור לדור, ואת חסרונה.

� מדוע דור האבות לא יכול לעמוד מול הדור הבא, עם מסר ברור, ותחושה שהוא צודק ולא טועה?

� מה המקור לשבר החלום של דור האבות? האם בהצעה של דור האבות "אל תשבור את חלומך כמוני" 
יש ערובה לכך שתסריט זה לא יחזור אחר כך אצל הבנים?

� מה הנזק שיכול להיגרם בעיקבות אי היכולת של הבנים לסמוך על דור האבות: "אל תסמוך על הדור 
שלי!" ומה מאידך יכול לתרום הרצף שבין הדורות?
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נספח מס' 1 - העברת המסורת - משחק סימולציה

את  ללחוש  צריך  החניך  המעגל,  שבקצה  לחניך  הפתק  את  ולתת  במעגל  החניכים  את  להושיב  יש   �
הידיעה באוזנו של זה שלידו, וכן הבא לזה שלידו, וכן הלאה... החניך האחרון יאמר בקול את הידיעה 

שהגיעה לאוזנו, המדריך יקרא את הידיעה המקורית ְוֵתָעֵר השוואה בין הידיעה המקורית לידיעה 

כפי שנמסרה.

� מדוע יש הבדל? האם אותו הבדל קיים בין ידיעה א לידיעה ב?

ידיעה א:

� דובר משרד החוץ מסר: "מטיילים הנוסעים לקונגו צריכים להיזהר ממגיפת המלריה שנגרמת על ידי 
נקבות יתושי האנופלס, וגורמת לחום גבוה ולרעידות מדי פעם, במגיפה זו טיפלו בעבר בתרופה קודאין 

שהייתה הפתרון היחיד. כיום פותחו מספר תרופות נוספות, אך אין חיסון נגד המחלה, המשרד ממליץ 

למי שמתכוון לנסוע שיצטייד בתרופות בבתי המרקחת בארץ. שם בקונגו יש מחסור בתרופות... (מתוך 

העיתונות).

ידיעה ב:

�  הקהילה היהודית באוהיו ביקשה להעניק שי אישי לאות הוקרה לעמידתם של תושבי הדרום במשך 
המלחמה בעזה. השי יוענק לכל תלמיד שירצה, בהפסקת עשר ליד הברזיה שבחצר.

לתוכו  ליפול  ועלולים  מועד  מבעוד  בו  להבחין  שקשה  ומסוכן  עמוק  בור  ישנו  הברזיה  ליד  בחצר   �
ולהיפגע.

נספח מס' 2 - דור

מדוע דור האבות לא יכול לעמוד מול דור הבנים עם מסר ברור, ותחושה שהוא צודק ולא טועה? א.  

מה המקור ל"שבר" שחל בחלום של דור האבות? ב.  

אצל  כך  אחר  יחזור  לא  הזה  שהתסריט  ערובה,  יש  כמוני"  חלומך  את  תשבור  "אל  בהצעה:  האם  ג.  

הבנים?

מה הנזק שיכול להיגרם בעיקבות אי היכולת של בנים לסמוך על דור אבותם: "אל תסמוך על הדור  ד.  

שלי!"?

מה החשיבות בקיום רצף בין הדורות? ה.  
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דור

הדור הבא ישן בחדר הסמוך

אני שומע את נשימתו

הדור הבא חולם בחדר הסמוך

וממלמל פחדים מתוך שנתו

אני רוצה אליו לגשת

אך מחשבה שניה עוצרת

אני טעיתי - הוא יצדק.

דור, דור, אל תשבור את חלומך כמוני

דור, דור, אל תמכור את עולמך

עיניים פקח אך אל תשכח

כל מה שאתה רוצה עכשיו 

ידיים שלח אך אל תבטח 

באלה הקוראים לשוא

אל תשתוק - עמוד מולי

אל תסמוך על הדור שלי!

על פי נחלת ש"י

הדור הבא מבחין היטב בין טוב לרע

ולו חוש צדק מפותח מאוד

הדור הבא רואה היטב מה שקרה

ולא שומר את רגשותיו בסוד

אני רוצה לומר לו די כבר

והעולם מכביד עולו

אך מחשבה שנייה עוצרת

הוא כה טהור - אני כבר לא!

דור, דור, אל תשבור את חלומך כמוני

דור, דור, אל תמכור את עולמך 

עיניים פקח אך אל תשכח 

כל מה שאתה רוצה עכשיו

ידיים שלח אך אל תבטח 

באלה הקוראים לשוא

אל תשתוק - עמוד מולי

אל תסמוך על הדור שלי!
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2. "והגדת לבנך" - מי החוליה החסרה
המדריכה תצייר את החידה הבאה על גבי הלוח, שכותרתה: "מי החוליה החסרה" ותנהל דיון.

מה תפקידי בסיפור? - אני חוליה בשרשרת

שאלות לדיון

� מה מצויר על גבי הלוח? [שרשרת הדורות]

� איזו אסוציאציה עולה בראשכם למראה השרשרת?

� מי החוליה החסרה?

� מתי התחילה השרשרת? מי התחיל אותה? מי נמצא בסופה?

� לפי המשפט "בכל דור ודור..." מהו אותו סיפור שאנו מעבירים מדור לדור? [סיפור יציאת מצרים]

חשבו: מדוע העברת הסיפור כה חשובה? הרי מדובר בסיפור בן כמה אלפי שנים, הרחוק מאוד מן   �
המציאות שלנו ושכל קשר אליו נדמה קלוש וזניח.

� מה כל כך חשוב בסיפור יציאת מצרים, שצריך להעבירו הלאה?

� מה יקרה לשרשרת ללא החוליה החסרה? מה החשיבות של החוליה שנקראת "אנחנו"?

� מה יקרה לחוליה שהתנתקה?

� מי שיחק או צפה במשחק "מירוץ שליחים"?

� הסבירו איך הוא מתנהל, מהם כלליו? מי המנצח? מהו הדבר אותו מעבירים משליח לשליח?

יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  "חייב  למשפט:  השליחים,  מירוץ  בין  לדעתכם,  קשר,  מה   �
ממצרים?"

� מה רצה פרעה שיעלה בגורל "מירוץ השליחים"?

מה עושים אנו כדי לשמר את הסיפור? אילו מעשים אנו עושים? איך עיצבנו את הזיכרון שלנו? [ליל   �
הסדר, ההגדה, המצווה "והגדת לבנך", קערת הפסח, שירים, אכילת מצה ועוד].

על פי "פסח" - מפתחות לתרבות ישראל, בהוצאת חל"ד

אברה�

סבא 
וסבתא רבא

י  נ ב
ישראל

משה
יעקב יצחק

ילדי� 
שלנו

מי  לשאול 
החוליה החסרה?

הורי� 
שלנו

נכדי�
שלנו

ניני�
 שלנו
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3. מדרש תמונה - פסח - זמן חרותנו
מה אתם רואים בתמונה?

(אפשר לדבר על התמונות - לספר. אפשר גם לכתוב)

שאלות להנחיה

� מאין באים האנשים בתמונה?

� לאן הם רוצים להגיע?

� מה הם מרגישים?

� האם האנשים שבתמונה הם עבדים? הסבירו.

� מה הם רוצים שיהיה במקום החדש אליו הם באים?

� אילו היית אחד מההמונים, איך היית מגדיר את עצמך? איך היית מתנהג?

� שרשרת הברזל המנותקת - מהי באה לסמל?

� האם מוכרים לכם מקרים דומים בתולדות העם היהודי של יציאות המוניות כדוגמת יציאת מצרים?

� האם כול היהודים ששוחררו הגיעו לישראל?
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4. חידות לפסח
בכתבי החידה המובאים להלן בצורת חרוזים ניתן להביא כחידות הגיון על לוח המתנ"ס או לחילופין להפוך 

אותן למשחק מטמון בו על החניכים לעבור מתחנה לתחנה לאחר הפיענוח של כל כתב חידה.

לתשומת לב: החידות מובאות בסדר קושי עולה.

1. מוזמנים להכיר שלישיה
בלעדיה אין הויה לחוויה השפלה,
חיפזון ודילוג מובאים כאן לייצוג 

של עקרונות יסוד ובהם טמון הסוד???

2. הפך נומה-נום באגוז החום
וזה המצב במקום המושב -
תזכורת למהפכה אדירה

שעלינו עברה!

3. נאספו במעגל סמלים חיים 
ב"סדר מבולבל" הם בנויים.

ובמעגל:
קשת לימים טובים בהם קורבנות היו קרבים

גם קשר למצבים מרירים ועצובים.
אך ירק פותח יזכיר לשוכח 

כי בערב של שחרור הוא בן חורין גמור!

4. הניצל מצרה יאמר שירה 
ועיניו נשואות לנפלאות הבאות

להשלמות  בתפילה  ויחתום   
הגאולה. 

5. פסח בקריאה נכונה יובילני אל המסקנה:
כאן צפון מפתח מרשים של תקשורת עמוקת שורשים

בין מצבים ואנשים
לזריזים:

מוזמנים לפענח: למצוא  גיליתם את המפתח - אתם  אם אכן 
בהגדה מירב מקומות המתאימים ל"צופן"
וכל המרבה - הרי זה משובח! (מסובך...)

6. בקוד של רוחות שמים נפגוש פעמים 
עם מסר שואל בכפליים: מומרצים לצאת מאדישות, 

מהרגל לעומק ולשטח להסתכל; לא כאחד, לא באחידות,
ובהכרח - בהתלכדות.

קשת ביטויים לקשר חי גם באלם ותם יש רבותי!
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חידות בפרשיות השבוע
פרשת תרומה

מתנה לה', בשינוי - מקבל המשלם במקביל לתשלום.  .1

הקשר המשפחתי בין הקרשים לעורות.  .2

בידי הרופא והאחות וגם כלי שרת.  .3

עוצר יתושים, בשינוי - כינוי לכלים הקדושים.  .4

חלול, בשינוי - סוג של קוץ.  .5

עליהם עשרת הדיברות, בשינוי - נאכל בשבת.  .6

מילה אחרת לקרשים בסמיכות, בשינוי - נתן עזרה בחשיבה ובפה.  .7

פרשת תצווה
השמן משמש ל________, בשינוי - תגיד, בשינוי - מדבר בהווה.  .1

על ראש הכהן נקרא גם מהסוף להתחלה.  .2

התבלבלו לי המילים. נא סדרו: מלח צומת וחתול צומת.  .3

הקורבן הגדול ביותר האפשרי עם ה הידיעה בשינוי - הנקבה שגם היא לקורבן.  .4

הכתיב אותו הדבר אבל יש שם קורבן בה הידיעה וגם צומח על העץ.  .5

מקום הנחת חלקי מנחות, בשינוי - מעביר חפצים כבדים.  .6

מה שנשאר מהקורבן לאחר זמן היתר אכילתו, בשינוי - אחראי זמני לזמן מוגבל.  .7

פרשת כי תשא
ניתן לפרש ביחס מכובד וניתן לפרש כזלזול כלפי משה.  .1

מהו העונש בהנהגת ה' את עם ישראל.  .2

בתשובת הקב"ה למשה שני כפלי מילים ובין שניהם (הם שונים) אותן המילים.  .3

האירו פניו, בשינוי - ציפור הקודחת בקרש.  .4

מסממני הקטורת (כתיב חסר), בשינוי - כלי נגינה בימי המלכים בה הידיעה.  .5

תיאור של חשיבות לבגדי כהונה, בשינוי - נתן שיחה בעניינים תורניים.  .6

התעכב (כתיב חסר), בשינוי - קילקל במכוון.  .7

ג. פרשיות החודש
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פרשת ויקהל
זו הפעם השנייה שעניין זה קודם לציווי על בניית המשכן.  .1

שבעה דברים בפסוק אחד קשורים למשכן ומסתיימים באותה האות.  .2

הלב משמש לחלק מרכזי במהות בניית המשכן. מצא שמונה דוגמאות לפחות.  .3

מה המשותף לשולחן מזבח הקטורת, מזבח העולה והארון?  .4

חומר העשייה מופיע רק כאן לראשונה.  .5

סוג האבנים (כתיב חסר) ושם יישוב, בשינוי - שם מנהיג ונביא.  .6

חומר שנתרם בעל שתי אותיות. נקרא גם מהסוף להתחלה.  .7

פרשת פקודי
לוי העושה עבודת כהן.  .1

שלושה כינויים לבגדים בפסוק אחד.  .2

תעריף לגולגולת, בשינוי - מתמיד, בשינוי - בגלל.  .3

היחיד העובד בבית המקדש, בשינוי - עמוד מוכן.  .4

הקב"ה במשכן, בשינוי - הוציא עשבים בשדהו, בשינוי - כינוי לריבית.  .5

עם ישראל ילך במדבר, בשינוי - עזרה.  .6

לשים חצר, הכיצד?  .7

פרשת ויקרא
יביא את הקורבן, בשינוי - פעולת הרס עצמית של הפירות.  .1

תכונה לבהמה ולאדם לא מתוחכם, בשינוי - שם לאנשים ללא רוח חיים.  .2

שם אות עגולה, בשינוי - ניקוד, פעולה בקורבן, בשינוי - דלת במשכן.  .3

חלק פנימי בקורבן, בשינוי - רץ אחריו.  .4

הרגליים שלו (הקורבן), בשינוי - אידיאלים שלו.  .5

שם לשיריים מן הקורבן, אנרגיה חלופית ודיברו בו רבות.  .6

בושם של הקב"ה.  .7
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פרשת צו
שם עליו בגדים, בשינוי - הסתכל ועקב.  .1

החלק הקטן שמוציא הכהן, בשינוי - פרי קטן.  .2

למרות היותו לא בהמה שווה הוא בחשיבותו.  .3

שם קורבן, בשינוי - אתמול בלילה.  .4

כינוי לקורבן שיש בו מחשבת פסול, בשינוי - משחק.  .5

גם באש וגם בשמים.  .6

מתוך תיק הקניות, בשינוי - ציור המביע מהות של דבר ושונה אחד מחברו.  .7

פרשת שמיני
בדרך כלל דיינים עוסקים בו, אבל בפרשתינו פעולה בסדר.  .1

מהם ארבע הפעולות של נדב ואביהו?  .2

שם המזון, ומה עושים עמו פעמיים בפסוק אחד?  .3

מי מבין החיות הטמאות כן מעלה גרה?  .4

מי היחיד שמפריס פרסה?  .5

למי ניתנו סימנים ולא דוגמאות?  .6

למי יש רק דוגמאות ללא סימנים?  .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.
מדוע נקרא החג "פורים"? על שום ה____  (רפו) שהטיל המן כדי לקבוע מתי להשמיד את היהודים. (אסתר ט  א)  

כו)
מהן המצוות העיקריות בפורים? 1)  _____  _____  (קארמ להגימ) 2) ____   ____  (תהשמ  חהמוש)  3)   _____     ב)  
______   (תמותנ לימנויבא) 4)  ____   _____   ____   ____  (חשמלו תמנו שיא לוהרע)                                                                                   

מה מקור המילה "פור"?   _____  (ולרג) ג)  
מה זוכרים ב"שבת פרשת זכור"?  זוכרים את מוצאו   _____   (הקימלע)  של המן הרשע. ד)  

מה היה גובה העץ עליו נתלה המן?  _____   (מחמישי)  אמה.  (אסתר ז,ט-י) ה)  
מיהם האחשדרפנים?   ______    _____    ______    (מממינו    לע    תדימנו)  (אסתר ח,ט) ו)  

מתי קוראים את המגילה?  _____    _____   (בברע   פמורי)  ולמחרת היום בבוקר. ז)  
מה זה "פורים קטן"? כאשר ישנה  ____    _____   (נהש   תמרבוע)  ובאדר א' עושים מעין פורים קטן. ח)  

בפרסית שמה אסתר. וכיצד בעברית?   _____  (סהדה) (אסתר ב ז) ט)  
אילו אסתר הייתה מציגה עצמה בפניכם, היא הייתה אומרת שהיא: ____   ____  (תב   ודדו)  של מרדכי.  (אסתר  י)  

ב ז)
מי היה אחראי בית הנשים בארמון אחשוורוש? ____  (יהג) (אסתר ב ח) יא)  

כמה זמן היתה אסתר בבית הנשים?  ____  (השנ) (אסתר ב יב) יב)  
מהו שם האב של אסתר? _____ (חילביא) (אסתר ב טו) יג)  

באיזה חודש לפי השנה הפרסית הוצגה אסתר בפני המלך? החודש ה____  (שעירי) (אסתר ב טז)  יד)  
שם מלך יהודי מוזכר במגילה, מיהו? _____ (היניכ) (אסתר ב ו) טו)  

ארתס   (תהרכת   ____  ____  ____ לרגל  אחשוורוש?  בממלכת  ממיסים  הנחה  הוכרזה  אירוע  איזה  לרגל  טז)  
הכמלה)                                                                                     

מה פירוש המילה פתשגן?  _____   _____ (אתרג תמשפרו) (אסתר ג יד) יז)  
מיהו שלא קם ולא זע כשהמן פסע למולו? _____ (ימכרד) (אסתר ה ט) יח)  

מדוע הסריס חרבונה זכור לטוב? כי אמר "____  ____" (ההנ צהע) והמן נתלה עליו (אסתר ז ט) יט)  
מה לבש מרדכי מיד כששמע על גזירת ההשמד?  _____  _____ (קש ורפא) (אסתר ד א) כ)  

כא)  מיהם סריסי המלך אחשוורוש שביקשו לשלוח יד בחייו? _____  ו_____ (נבתג רשת) (אסתר ב כא)
במה חתם המלך בכדי לתת את אישורו? _____  _____  (עתבט כהלמ) (אסתר ח ח) כב)  

מה מסמל המספר ½ במגילה? _____  _____ (יחצ התוכלמ) (אסתר ה ג) כג)  
מה מסמל המספר 10000 במגילה? עשרת אלפי ____  ____ (רככי פכס) (אסתר ג ט) כד)  

כה)  מה מסמל המספר 180 במגילה? _____ (תהשמ) שמונים ומאת יום (אסתר א, ג-ד)
מה מסמל המספר 6 במגילה? שישה  ____  _____ _____ (חמשיוד נבמש רהומ) (אסתר ב,יב) כו)  

לזכר מה נאמרת תפילת ההודיה "על הנסים"? לזכר הניסים שנעשו ל____ ___   (מע אלרשי)  בחנוכה ובפורים    כז)  

פתרונות בסוף הגיליון

תיפזורת לפורים

 מ ח ו ד ש י מ ב ש מ נ ה מ ו ר ו ח א ב

 ק כ מ י נ ו י ב א ל ת ו נ ת מ ד מ י ע

 ר י א ג ר ת מ פ ו ר ש ת י ג ה ו י ק ר

 א כ ע מ י ש ר א ל צ ע ה ה נ ה ד ש ל ב

 מ ר ל י ח י ב א ש ק ו א פ ר נ ת י מ פ

 ג כ פ ג ה ס ד ה ע ש י ר י ש ש ב מ ע ו

 י ס ו ו ה כ ת ר ת א ס ת ר ה מ ל כ ה ר

 ל פ ר ר ת ו נ י ד מ ל ע מ י נ ו מ מ י

 ה מ ש ל ו ח מ נ ו ת א י ש ל ר ע ה ו מ

 מ ש ת ה ו ש מ ח ה ח צ י ה מ ל כ ו ת ש

 ת ר ב ו ע מ ה נ ש נ כ ל מ ה ת ע ב ט ר

 י כ נ י ה י כ ד ר מ נ ת ג ב מ ש ת ה ת
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מלאכות יד

חודש אדר - בסימן איכות הסביבה/ מאת מלכה אהרונסון

1. מסכות מגרבי ניילון ישנים
החומרים:

� גרבי ניילון ישנים (גרבי נשים - הן מחוררות ולכן אין פחד ללבוש אותה על הראש), 
רצוי בצבע חום 

� בריסטול לבן/שחור/ורוד 

או לחלופין: 

� קרטון של שתייה קלה (הוא יציב יותר)

� צמר גפן או חתיכות בד או נייר עיתון

� מספריים

� צבעי איפור, לורדים

מסכת חתולים / כלב / ארנבת / שפן

אופן ההכנה:

יש לגזור את הבריסטול בצורת אוזני חתול.  �

ממלאים את גרב הניילון (במקומם של הרגליים) בשאריות שנגזרו   �

לובשים על הפנים ומציירים שפם בצבע אפור וצבע שחור לעיניים.  �
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מסכת שפן / ארנבת / חתול / כלב

אופן ההכנה:

כנ"ל - אלא שיש להכניס לתוך הגרב (מקום 2 הרגליים), 2 אוזניים של שפן או ארנבת, חתול, כלב.  �

בקצות האוזניים יש להוסיף עוד חתיכת קרטון כדי שהאוזניים יעמדו.   �

לובשים על הפנים את כל הגרב עד הצוואר, גוזרים את שאריות הגרב המיותר ברגלים   �

מציירים על הגרב שפם, גבות בצבע אפור/שחור הכל בהתאם לסוג המסכה.  �
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מסכת ילדה / תינוק

אופן ההכנה:

יש למלא 2 זוגות גרבי ניילון במעט צמר גפן או בעיתונים מקומטים או בבגד   �
ישן החתוך לחתיכות.

באחד  השני.  הזוג  לתוך  אחד  זוג  להכניס  יש  הגרב  את  שממלאים  לפני   �
ולהוציא ממנו את הרגל השנייה  מהזוגות, באזור המפשעה יש לעשות חריץ 

ולמלא בצמר גפן את החלק של הרגליים.

� יש לצייר על הגרב פרצוף של ילדה קטנה עם לחיים אדומות.

כובע של גמד

החומרים ואופן ההכנה:

גרבונים אדומים  �

� יש לשזור את 2 רגליים של הגרביון אחד 
בשני, להדביק בקצה פומפון לבן, וסביב 

הראש צמר גפן לבן.

� ללבוש כמו כובע

� ללבוש בגד בעל צבע אחד - אדום, כחול, 
ורוד - רצוי מבד מבריק.

� להדביק על הנעל פומפון
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הכנת פומפון

החומרים

� חוט צמר

� קרטון מחומרים נפסדים

� מספריים

אופן ההכנה:

ובתוכו מציירים  כגודל הפומפון הרצוי  עיגול  על הקרטון  מציירים   �
עיגול נוסף קטן יותר.

� גוזרים את העיגול הפנימי ומקבלים חור. 

כך  יותר  צפוף  שמשחילים  ככל   - הגלגל  סביב  החוט  את  שוזרים   �
הפומפון יהיה יותר צפוף

משחילים חוט לעיגול הפנימי ואחר כך תופסים את כל ההשחלה,   �
קושרים את החוט היטב וגוזרים את החוט החיצוני והרי הפומפון.

הכנת מסכת שיער ארוך (מתאים לתחפושות שונות)

� 2 גרבונים המוכנסים אחד לתוך השני 

� גוזרים לאורך הגרב רצועות ברוחב של 1.5 ס"מ עד המפשעה

� לאחר הגזירה הגרב מתגלגת מעצמה.

� מלבישים על הראש והרי שיער ארוך לתחפושות רבות

ליצירתיים

� ניתן לצבוע כל רצועה בצבע אחר או לשחיל כמה חרוזים 
כדוגמת האתיופים.
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חודש ניסן

1. הכן לך קערת סדר
החומרים:

� מפית מקושטת (מפית תחתית לעוגיות)

אופן ההכנה:

� מציירים 6 עיגולים בגודל גדול שהחניך יוכל לצייר בפנים.

� החניכים יציירו ויכתבו איך אצלם נוהגים בקערת הסדר (יש 
הבדלים בעדות השונות).

� חניכים המתקשים לצייר בעצמם ייעזרו בציור המצ"ב.
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2. ארבע כוסות כנגד ארבע קושיות - ארבעה בנים וארבע לשונות גאולה
אופן ההכנה

החניכים יציירו על כל כוס דמות אחת של אחד מארבעת הבנים - יקשטו, ידביקו סביב ניירות זהב   �
וכסף.

� כמו כן ניתן לרשום על כל כוס קושיה מבין ארבע קושיות

� הכל לפי רמת החניכים ויכולתם.

כוסות ארבע 
ארבע קושיות
בנים ארבעה 

שבכל הלילות אין אנו 
מטבילין אפילו פעם 

אחת

שבכל הלילות אנו 
אוכלין שאר ירקות
הלילה הזה כולו 

מרור

שבכל הלילות אנו 
אוכלין חמץ ומצה

שבכל הלילות אנו 
אוכלין בין יושבין

ובין מסובין
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חומר אור-קולי

פורים
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ונהפוך הוא - (יסודי וחטיבת ביניים)  - 23, 287 - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון של "ונהפוך הוא"   �
(מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

מנות ומתנות - (יסודי) - 158 (כ.ר.), 287 - פורים: משלוח מנות ומתנות לאביונים - הדינים וההווי   �
הקשורים בו (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

חג הפורים - (חטיבת ביניים) - 131 - מצוות פורים ומנהגיו בעדות השונות משולבים בהצגות ילדים   �
ותיאטרון בובות (ברק שקהיין).

פורים - (חטיבת ביניים) -  296 - תוכנית בידור על נושא פורים (מהסידרה "קצר ולעניין") (טלוויזיה   �
כללית).

אסתר - (על-יסודי) - 389(ר) - אשה יהודייה צעירה ולא ידועה הופכת למלכת פרס, היא משתמשת בכל   �
השכל והמרץ שלה כדי לחלץ את עמה ממצוקה ומהשמדה (דובר רוסית, כתוביות בעברית) (בהפקת 

גשר).

פורים? מהם "פורים שפילס"? מהו  - איך חוגגים את   443 - (על-יסודי)    - לא רק בימי אחשוורוש   �
הקשר בין הרעיונות של מגילת אסתר לבין הנושאים של "פורים שפילס"? השחקנים והזמרים מציגים 

ושרים.

מאחורי  שמסתתר  מה  על  משוחחים  שמרוק  חנא  ופרופ'  צוקרמן  מאיר  הרב  שבייד,  אליעזר  פרופ'   

הפנים הצוהלות של מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 564 - חידון במגילת אסתר (מסידרת "פיצוחים") (טלוויזיה חינוכית).  �

השואה - הרב נויגרשל (על-יסודי) - 602 - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים ובעיות הקשורות לנושא   �
אסתר  במגילת  ורמזים  ציון  ושיבת  הנבואה  והיסורים,  הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה 

(יהדות מזווית שונה בע"מ).

מגילת אסתר - (על-יסודי)  - 664 - בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון על פרשת ויקרא ועל   �
פרשת זכור. בשיחה בשבת פרשת צו (תשנ"ה) נסבה השיחה על מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 666 - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת בני-עקיבא ברעננה (תשנ"ה) (טלוויזיה   �
כללית).

חומר עזר
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חגי ישראל (באמהרית) - 682 - חנוכה, פורים, פסח - הסבר דיני החגים ומנהגיהם. נאומים של רבנים   �
וקייסים, מסיבות חג (ההסתדרות הציונית).

הידד פורים (מסידרת "פרפר נחמד") - 863, 886 (טלוויזיה חינוכית).  �

קישורים לאתרים ברשת לפורים (בעברית). ראה האתר של האגף לתרבות תורנית 

www.education.gov.il/toranit/linkso.htm  

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

פסח

א. זמן חירותנו
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

והגדת לבנך - (יסודי)  - 27, 163 (כ.ר.), 289 (כ.ר.), 304, 736, - פסח, ההכנות לליל הסדר, משמעות   �
ההגדה והמיבנה המיוחד שלה (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

רעיונות והלכות לפסח - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 29 - הרב יונה מצגר מבאר את הרעיונות והדינים   �
הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח, הכשרת כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח, הכנות לליל 

תורה  להפצת  (האגודה  וגאולה"  "גלות  על  שרמן  הרב  של  הרצאה  הסדר,  ליל  מצה,  אפיית  הסדר, 

בוידיאו).

מנקודת מבט  פסח  של  (בובות) הסוקר את ההגדה  אנימציה  57- סרט   - (יסודי)   - אגדה של הגדה   �
אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר (סקופוס).

עלייה לרגל - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) -  73א - הסרט מספר על מהות העלייה לרגל לירושלים בעבר   �
ועל חידוש מצווה זו בימינו. הסרט בשפה האמהרית.

הגדות מאויירות - (על-יסודי) - 140 - מהי ההגדה המאויירת? מה סגנונה ודרך התפתחותה במשך   �
הדורות בארצות השונות? כיצד משתלב תוכן רציני של ההגדה עם ציורים ואיורים, ומה משמעות 

האיורים והעיטורים ומקורותיהם? (שירות הסרטים הישראלי).

מגלות לגאולה -  (כל הגילים) - 145 - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי המועצה הדתית בבת-  �
ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.

משה - (רוסית) - 315 - (עבור עולים חדשים) - מתאר את דמותו של משה ומנסה להשוות אותו לגדולי   �
הציונות (גשר).

חירות - (על-יסודי) - 460 (1) ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר יוסי שריד על ההגדה   �
של פסח ועל ליל הסדר (מהסידרה "שבעים פנים") (טלוויזיה כללית).
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יציאת מצרים - (יסודי)  - 460 (1) - "הסנה בוער באש" - סרט מצוייר על שיעבוד בני ישראל במצרים:   �
(טלוויזיה  הילוד"  הבן  "כל  מגזירת  הנולד  הרך  משה  את  להציל  וניסיונם  ויוכבד  עמרם  משפחת 

כללית).

יציאת מצרים - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 460 (2) - מקהלות ילדים שרות שירי אביב עם נעמי שמר   �
(טלוויזיה כללית).

פסח במסורת יהודי בוכרה -  551 - (רננות - מכון למוסיקה יהודית).  �

סדר פסח לדוגמה -  572(2) - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל סגל (שירות הסרטים   �
הישראלי).

שירת הים - (על-יסודי) - 588 - אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד - נתניה (טלוויזיה כללית).  �

חגי ישראל (באמהרית) - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 682- חנוכה: פורים: פסח. הסבר דיני החגים   �
ומנהגיהם, נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג, שולחן הסדר, משמעות ההגדה והמיבנה המיוחד 

שלה (ההסתדרות הציונית).

- תיאור יציאת מצרים בצורת  (כ.ר.), 304  (כ.ר.), 289   194 - סדר ליל פסח (חטיבת-ביניים ומעלה)   �
כתבה טלוויזיונית מאותם הימים, בסגנון "מבט לחדשות". בכתבה צילומים "חיים" (מתוך הסרט 

עשרת הדיברות) ודברי פרשנות.

מצה זו - (חטיבת-ביניים) -  6, 161 (כ.ר.),  289 (כ.ר.) - מצוות אכילת מצה בפסח; דרכי הכנת המצה   �
ושימושיה בליל הסדר (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

שלוש רגלים (רוסית) -  170, 250 (משרד הקליטה).  �

סדר פסח במסורת יהודי קוצ'ין - 800 - בהפקת רננות - מכון למוסיקה יהודית.  �

- 804 - דיון בהנחיית מיכה פרידמן ובהשתתפות הרב שלמה בניזרי, הרב יוחנן פריד,  הגדה עכשיו   �
המנהגים  המושגים,  של  העכשוויות  המשמעויות  על   - הראל  חיה  אלמוג,  עוז  ד"ר  אלוני,  שולמית 

והערכים הגלומים בהגדה של פסח. הנושאים הנידונים הם חירות, יחס לגויים, והגדת לבנך, ארץ 

ישראל, האמונה, ירושלים וליל הסדר (טלעד).

חג הפסח בשיר ובסיפור - 773 - בשיר ובתמונות מוסברים כל מושגי החג (המחלקה לחינוך ותרבות   �
תורניים בגולה).

מבט לחדשות העבר -  180 (כ.ר.), 304, 829 (כ.ר.) - תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה טלווזיונית   �
מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" (הסוכנות היהודית).

והיא שעמדה - פסח בשואה - 1047 - (שאלות ותשובות).  �

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

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

קישורים קצרים בענייני חג הפסח  �

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/moadim/Pesach.htm           

.D.V.D-חדשות המרפ"ד: אנו בשלבי העברת תכניות הווידיאו ל
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

פתרון חידות פרשיות השבוע                      
פרשת תרומה                   

תרומה - תמורה.   (1

אשה אל אחותה.  (2
מזרק.  (3

רשת, שרת.  (4
נבוב - בבון.  (5

לוחות - חלות.  (6
עצי - יעץ.  (7

פרשת תצווה                      
מאור - אמור - אומר.   (1

ציץ.  (2
לחם מצות וחלות מצות.  (3

הפר - פרה.  (4ׂ
העלה - העלה.  (5ׂ

בסל - סבל.  (6
נותר - תורן.  (7

א י ד ג דח מרי נ דא

 כמ את ד נש ר פ מ ר

 ל י נ ו  רת כ  רת ע ז

  נח לש  י  ג ו רה 

 ו  לה א ב ר קח ט

ה פ י א ג  ע ר  י ב ר

 י מ י ר ו פ נש וש  ו

א ר ת י ז ג נ בא חמ

שחש וח  ו  י ד וק פ

 ע צ ומ  ד ר ב  יא ו ל

מהש תק תש  ל י ד

 ד  נ רא ש  ר פ כ  ו

המ ש ו ר ושחא  ז ר

  עת פ  ו ל ב השמ 

ח צ ר  נ פ ל וא  ב ר ע

 ב ד נ י בא  ר ו כת י ב
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פרשת כי תשא                      
כי זה משה האיש או החשוב או הסתם.   (1

במקום הקב"ה בעצמו יהיה מלאך.  (2
וחנתי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם.  (3

קרן - נקר.  (4ׂ
לבנה - הנבל.  (5

שרד - דרש.  (6
בשש - שבש.  (7

פרשת ויקהל                      
שמירת שבת.   (1

אהלו, מכסהו, קרסיו, קרשיו, בריחיו, עמודיו ואדניו (שמות לה, יא).  (2
להורות נתן בליבו נשאו ליבו, חכם לב, חוכמת לב, חוכמה בליבו, נשא ליבו, לב אהרן, נדב ליבו.  (3

לכולם היו בדים.  (4
המראות הצובאות (שמות לח:ח).  (5

שהם - משה.  (6
חח.  (7

פרשת פקודי                     
הקמת המשכן, שם לחם, הדליק מנורה, הקטיר.   (1
בגדי שרד, בגדי קודש, בגדי בניו (שמות לט:מא).  (2

בקע - קבע - עקב.  (3
כהן - הכן.  (4

שכן - נכש - נשך.  (5
יסעו - סיוע.  (6

ושמת את החצר.  (7

פרשת ויקרא                     
יקריב - ירקיב.   (1
תמים - מתים.  (2

סמך - מסך.  (3
פדר - רדף.  (4

כרעיו - ערכיו.  (5
דשן - נדש.  (6
ריח ניחוח.  (7

פרשת צו                     
לבש - בלש.   (1

קמצו - צמוק.  (2
קורבן המנחה כחטאת וכאשם.  (3

אשם - אמש.  (4
פגול - גולף.  (5

שרף גם באש וגם מלאך.  (6
מסל - סמל.  (7
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פרשת שמיני                      
כמשפט.   (1

ויקחו, ויתנו, וישימו, ויקריבו.  (2
האוכל אשר יאכל, המשקה אשר ישתה (ויקרא יא: לד).  (3

הגמל, השפן והארנבת מעלי גרה.  (4
רק החזיר מפריס פרסה.  (5

חיות המים.   (6
עופות.  (7

פתרון תפזורת לפורים
א) פור; ב) 1) מקרא מגילה  2) משתה ושמחה  3) מתנות לאביונים  4) משלוח מנות איש לרעהו; ג) גורל; ד) העמלקי; 
ה) חמישים; ו) ממונים על מדינות; ז) בערב פורים; ח) שנה מעוברת; ט) הדסה; י) בת דודו; יא) הגי; יב) שנה; יג) 
יח) מרדכי; יט) הנה העץ; כ) שק  יז) אגרת מפורשת;  יכניה; טז) הכתרת אסתר המלכה;  יד) עשירי; טו)  אביחיל; 
ואפר; כא) בגתן,תרש; כב) טבעת המלך; כג) חצי המלכות; כד) כיכר כסף; כה) משתה; כו) חודשים בשמן המור; כז) 

עם ישראל.

פתרון לחידות לפסח                     
השלישיה עליה מדובר בכתב החידה הינה: פסח, מצה ומרור.   (1

השפלה - זהו מרור, לפי שהמצרים מיררו את חייהם של בני ישראל בעבודה קשה.  
חיפזון - זוהי מצה שלפי שמיהרו בני ישראל לצאת את מצרים לא הספיק הלחם לתפוח כראוי.  

דילוג - זהו פסח, לפי שהקב"ה פסח על בתיהם של ישראל במכת בכורות ולא מת להם איש.  
בליל הסדר מחלקים לילדים אגוזים ומיני מתיקה על מנת להשאירם עירנים גם להמשך הערב.  (2

זוהי קערת ליל הסדר ומרכיביה.  (3
יש לומר הלל שלם בליל הסדר.  (4

בו  כולו  ליל הסדר  אנו מתוועדים למשמעות של  ומספר,  מגיד  פה  פה-סח, מלשון  כך:  פסח  אם קוראים את   (5
ניתן למצוא את לשון ההיגד  יש לספר ולהגיד ביציאת מצרים ובניסים הרבים שה' עשה לנו במדבר. כמו כן 

במקומות שונים בהגדה, לדוגמה "מגיד, רחצה וכו' ", אצל ארבעת הבנים ובמקומות נוספים.
6)  מספר רוחות השמים הינו 4. כן הוא מספר הבנים המוזכרים בהגדה: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. וכן 

מספר הכוסות שאנו שותים בהסבה בערב זה.   
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׳׳לעשות אותם ימי משתה ושמחה

 לרעהו
ומשלוח מנות איש

ומתנות לאביונים.׳׳

לי בצאתי ממצרים׳׳

׳׳והגדת לבנך ביום ההוא

לאמור: בעבור זה עשה ה׳

! ן חגים ומועדים לששו

! חגים ומועדים לששון




