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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת-שבט

(אירועים, אתרים וגדולי מורשת)

חודש טבת
הקדמה

חודש טבת הוא החודש הרביעי מחודש תשרי והחודש העשירי לניסן.

שם החודש

בגלל  שמא  לי  אוי  אמר:  ומתמעט  הולך  שהיום  שנולד  ביום  שראה  כיוון  הראשון  שאדם  מספרים  חז"ל 

שסרחתי העולם חשך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזהו המיתה שנקנסה עלי מן השמים. עמד וישב שמונה ימים 

בתענית ותפילה, כיוון שבאה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר: זהו מנהגו של עולם, עשה שמונה 

ימים טובים ומכאן השם טבת (ע"ז ח).

ויש אומרים שהשם טבת הוא בלשון סגי נהור בלבד, מפני שבחודש זה רבו הצרות בישראל, בחמישי בו 

בא הפליט ליחזקאל ובישר לו "הוכתה העיר" ויום שמועה כיום שריפה. בשמיני בו נישלם תרגום התורה 

ליוונית. בתשיעי בו נסתלקו עזרא ונחמיה ובעשירי בו התחיל המצור על ירושלים, והוא גם נקבע בדורנו 

כיום הקדיש הכללי לקדושי השואה. בחודש זה אין גם שום חג חוץ משלושת ימי חנוכה האחרונים, ויש 

אומרים שהמשיכו את שלושת ימי חנוכה לתוך טבת להמתיק את המרירות של שלושת הימים הקשים של 

צום וצער - שלושה כנגד שלושה. 

מזלו של החודש:  גדי. 

על פי הפשט - משום שבו יוצאים הגדיים למרעה ויש אומרים שקבעו לו לחודש הזה 

הגדי למזלו, מפני שהגדי הוא הקטן שבעיזים והוא החלש מבין הבהמות ובאותו החודש 

ישראל כשסע  ושיסעו את  ישראל  בני  על  וחיל הכשדים  בבל  נבוכדנאצר מלך  התנפלו 

הגדי. ועל זה היו מספרים בישראל את מעשה השונרא דאכלה לגדיא, והיות שהשונרא 

היא סמל לכשדים, נבחר הגדי - כסמל לישראל וכתפילה להציל את הגדי מיד שוסעיו. ויש אומרים שהגדי 

הנו מזלה של ארץ ישראל בסידור המזלות לפי הארצות.

הגדי רומז על הברכות שיעקב נטל מיצחק בשכר גדיי עזים, שהן שומרות על ישראל נגד רדיפות שונאיהם, 

נגד השמדות וגזירות רעות.



6

אירועים 
ב בטבת - ח דחנוכה "זאת חנוכה" - ליום האחרון של חנוכה קוראים "זאת חנוכה" על שם סיום פרשת 

הנשיאים שקוראים בו "זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו" (במדבר ז:פח). יום זה מכוון 

כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי חג הסוכות, שיש בו מכל מה שיש במועדים שלפניו, מעניין 

כפרה של הימים הנוראים ומעניין שמחה של החג, אף "זאת חנוכה", שהוא היום השמיני של 

ימי החנוכה כולל שמחה וישועה, הלל והודאה שבכל הימים הקודמים.

ג בטבת תש"ן (1990) - עלייה המונית מברית-המועצות.

רובם מברית-המועצות. המדינה  עולים,  כ-200 אלף  לישראל  הגיעו  עם פתיחת מסך הברזל    

נאלצה להתמודד עם קליטת גל עלייה עצום, שכמותו לא ידעה מאז 1951. הבעיה החמורה 

ביותר של העולים הייתה מצוקת הדיור. כפתרון זמני הם שוכנו במחנות צה"ל, בבתי-מלון, 

במיתקני נופש והבראה, ובשכונות קרוואנים זמניות. כמו כן, נוצרה בעיה של מציאת תעסוקה 

לעולים הרבים. למעלה מ-50 אחוזים מהעולים מברית המועצות היו בעלי מקצועות חופשיים - 

ניקוי  כגון  מזדמנות,  בעבודות  להסתפק  נאלצו  הם  וכלכלנים.  מדענים  מהנדסים,  רופאים, 

רחובות ועבודות ייצור.

י בטבת - צום העשירי ויום הקדיש הכללי.

עשרה בטבת שייך לשלושה ימי אבילות רצופים על מאורעות קשים שאירעו 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 צורכה" כלומר, כל סופר או מדען נוכרי יוכל לשנות, להוסיף, לגרוע ולעוות 

את התורה.

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

עשרה בטבת הוא "צום העשירי" - שבו החל המצור על ירושלים בזמן בית המקדש הראשון    

בא  לחודש  בעשור  העשירי  "בחודש  מלכים:  בספר  מסופר  זה  יום  על  הספירה).  לפני   586)

ותבוא  סביב,  דייק  עליה  ויבנו  עליה  ויחן  ירושלים  על  חילו,  וכל  הוא  בבל,  נבוכדנאצר מלך 

העיר במצור" (מלכים ב, כה א).
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כפי שהזכרנו, יום העשירי בטבת היה ראשית תהליך החורבן של הבית הראשון. ובתאריך זהה    

הוטל המצור על ירושלים בתקופת בית שני, בעת המרד הגדול של היהודים ברומאים. מאז 

היה עשרה בטבת יום של תענית ציבור לדורות. יום זה נקבע כתענית ציבור לדורות גם אם הוא 

חל בערב שבת ואין לדחותו.

         שריד מחומת ירושלים מתקופת בית ראשון

חכמי ישראל הסמיכו ימי פורענות נוספים לאלה שנקבעו במסורת הדורות.    

לאחר השואה שפקדה את עמנו בימי מלחמת העולם השנייה, כאשר שישה מיליונים יהודים    

נרצחו בידי הנאצים י"ש, החליטה הרבנות הראשית לקבוע את צום העשרה בטבת גם כיום 

נאמרת תפילת "קדיש"  כיום הקדיש הכללי, שבו  נקבע  זה  יום  לקורבנות השואה.  הזיכרון 

לעילוי נשמתם, ונערכות עצרות זיכרון ברחבי הארץ ובתפוצות. 

בעשרה בטבת מתענים מהשכם בבוקר עד צאת הכוכבים.   

על-פי "חגים ומועדים", בעריכת דבורה והרב מנחם הכהן

טז בטבת תש"ל (1969) - ספינות שרבורג נמלטו מצרפת - "מבצע נועה" ("תיבת נח").

ביותר שביצע צה"ל  וה"חצופים"  הנועזים  בימים אלו מלאו ארבעים שנה לאחד המבצעים    

אי-פעם, מבצע שנחקק בזיכרון הציבורי בשם "ספינות שרבורג".

בתחילת שנת תשכ"ט הטילה צרפת אמברגו על ייצוא נשק לישראל, וזאת בעיקבות פשיטה    

(כזכור,  לבנון למחבלים  בין  על שיתוף הפעולה  בבירות כתגובה  על שדה התעופה  ישראלית 

המחבלים גורשו מירדן ב"ספטמבר השחור", הגיעו ללבנון והתקבלו בה באהדה).
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האמברגו - איסור הוצאת נשק - הוטל גם על שבע ספינות קרב שהוכנו על פי הזמנת ישראל    

ובמימונה (ישראל רכשה 12 ספינות - 5 מתוכן הגיעו לארץ לפני האמברגו ועוד שתיים יצאו 

מצרפת ביום פרסום האמברגו ושתיים נוספות - אח"י עכו ואח"י סער). 

מסלול הגעתן של הספינות לארץ

האלוף מי"ל מרדכי (מוקה) לימון, הנספח הצבאי בצרפת ומפקד חיל הים בעבר הציע תוכנית    

להבריח את הספינות מנמל שרבורג לארץ.

יחידה של כ-80 חיילים וקצינים בחיל הים, יצאה לצרפת כדי ללמוד ולתרגל את הספינות.    

בסוד מוחלט, אפילו מפני החיילים  נשמרה  הים,  חיל  ידי  על  התוכנית המושלמת, שנהגתה 

שעמדו לבצעה.

בלילה.  ולשוב  ים לשם תירגולת  ללב  נהג הצוות הישראלי לצאת עם הספינות  אחת לשבוע    

אנשי המספנה לא שיערו שהתרגולות אינן אלא "תרגיל הרדמה" מבריק, וכן "תרגיל" מכירתן 

של הספינות לחברה נורווגית לחיפושי נפט וקנייתן בחזרה על ידי מדינת ישראל.

שעת השי"ן נקבעה ללילה שבין 24 ל-25 בדצמבר, הלא הוא ליל חג המולד הנוצרי. מתכנני    

המבצע שהעריכו שרבים מהעובדים ישתכרו לקראת חג המולד ולא יוכלו להפריע למבצע.

הספינות בהגיען ארצה
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בנוסף, עלו לספינה "אדונים" מנורבגיה שלדבריהם רכשו את הספינות. "אדונים" אלו היו    

קצינים המחופשים לחברי צוות קידוח נפט נורווגים - עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות.

התוכנית הצליחה. הספינות יצאו ל"תירגול" והמשיכו לארץ. מטוסי חיל האוויר גוננו עליהן    

מלמעלה וספינות תידלוק, מוגנת על ידי צוללות, ליוותה אותן בים. הן הגיעו ארצה ללא תקלה 

והדבר התפרסם לתדהמת העולם כולו. צרפת הסתפקה ב"זעם רשמי" ולא הפעילה סנקציות 

נגד ישראל.

הספינות שוכללו, נכנסו לפעילות מבצעית, ושימשו חוד החנית של חיל הים מול הסטי"לים    

המשופרים של חיל הים המצרי והסורים במלחמת יום הכיפורים ונחלו הצלחה כבירה.

אברהם אביזמר, החייל הדתי היחיד שהשתתף במבצע, נושא עמו סיפור אישי מעניין: אברהם    
יליד קזבלנקה  שבמרוקו. עלה לארץ בגיל שנתיים וחצי עם הוריו ואחותו. 
עשרת אחיו הגדולים הקדימו אותם והיו כבר בארץ. המשפחה התגוררה 

ביפו. כעבור כ-5 שנים נפטר אביהם.

אברהם נשלח לתלמוד תורה "נווה שלום" בבני ברק ("שם למדתי לדבר    
ובהמשך  חב"ד,  בכפר  ומלאכה  לתורה  לבית הספר  כך  ואחר  יידיש") 

התגייס לחיל הים ושירת על סטי"ל.

הוא סיים את שירותו בשנת תשנ"ד בדרגת רס"ן ועבר לחינוך. הוא ניהל את הפנימיה בבית    
הספר הימי "מבואות ים" במכמורת (כשבע מאות עתודאים). גם בתפקידו זה רשם תקדים 
של מנהל דתי. בפנימיה הוא הקים בית כנסת. אברהם עוסק כיום בעיקר בהנחלת מורשת 

יהדות מרוקו ובהדרכת מטיילים ישראלים ויהודים מהתפוצות לארץ זו.

אבי זמר כתב במרוצת השנים מאז שיחררו מצה"ל 4 ספרים בנושא מרוקו ויהודיה: "מרוקו",    
"מרוקו ארץ המגרב", "מרוקו - יהדות בצל האיסלם", "מרוקו המדריך למטייל" ובו פרק נרחב 

על יהדות מרוקו.

    כיום מתגורר אברהם בקיסריה, הוא פעל, יחד עם אחרים, במרץ רב להקים בית כנסת גדול 
היהודית התוססת  הרוח  לדבריו,  קיסריה.  ומפואר שנבנה במרכז שכונותיה הדרומיות של 

שספג בחב"ד, מלווה אותו בכל מעשיו.     

פרטים נוספים בטל' 052-2806317.   

כא בטבת ת"ש (1940) - הוקם המושב בית הלל בגליל העליון.

מושב בית הלל הוקם בידי עולים מאירופה ונקרא על שמו של ד"ר הלל יפה, רופא המושבות    

בארץ  הרופאים  מחלוצי  ישראל,  בארץ  ציון"  "חובבי  איש  הראשונה.  העלייה  בתקופת 

ומראשוני הלוחמים בהדברת הקדחת, שגרמה בימים ההם סבל רב ואף הפילה קורבנת רבים 

בקרב המתיישבים הראשונים בימי העלייה הראשונה. בנוסף הוא סייע בהכשרת אזורי ארץ 

שונים להתיישבות. 

יישוב חדש  (1950). במקום הוקם  ויושב מחדש בשנת תש"י  נעזב  לאחר כמה שנים המושב    

"שחם" (ראשי תיבות של שיכון חיילים משוחררים) הנכלל כיום במושב.
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חודש שבט - שנשמע בשורות טובות
הקדמה

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

השם שבט הוא עברי בתוכנו. הוא כבר נזכר במקרא ויש לו משמעויות אחדות - מקל, שוט לחביטה, זמורה, 

ענף מגזע, מעם וממשפחה. העולם נראה כמוכה בשבט, ודרשנים קשרו את השם שבט עם המבול שהיה 

בימי נוח ועם עלה הזית שהביאה היונה לנוח כסימן שקלו המים מעל הארץ. אמרו שעלה הזית הזה היה 

נצר שנקרא בשם שבטוט. על השאלה מהיכן הביאה היונה את עלה הזית אומר ר' אבא בר כהנא משבטוטין 

שבארץ ישראל הביאה (מדרש רבה ויקרא לא).

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 המילה "ֶׁשֶבט" - שנים עשר 

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

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 לבוא, בבוא משיח צדקנו, כאשר כל אחד יתייחס לשבטו, יתברר שהמנהגים המיוחדים של 

כל שבט התאימו לייחודו.

חודש שבט בטבע:

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

ואפשר להכיר את מה שיש וליהנות ממנו.

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.   

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

גוף.
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בחדרים האטומים עם מסכות הגז

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.   

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

היציאה מהר-טוב לא נדחתה   

רפאל בן-ארויה, מפקד אזור הר-טוב בתש"ח   

בכ"ט בנובמבר 1947 הוחלט באו"מ לסיים את המנדט הבריטי בארץ-ישראל ולחלק אותה בין    

היהודים והערבים.

אנחנו יצאנו לרחובות בשירה וריקודים והערבים יצאו נגדנו בחרבות ורובים.   

באותם הימים עוזי נרקיס היה מפקד אזור גוש-עציון ואני הייתי מפקד אזור הר-טוב.   

בג' בשבט תש"ח (14.1.47) הותקף גוש עציון על ידי מאות ערבים. הקרב היה קשה, מתקיפים    

רבים נהרגו אך גם לגוש היו נפגעים.

תחמושת,  בגוש  חסרו  עזרה.  וביקש  ירושלים  של  הראשית  למיפקדה  התקשר  נרקיס  עוזי    

פלסמה, חומרי חבישה וסוללות טעונות.

המיפקדה נענתה לבקשה - גוש עציון נחשב למשלט קדמי של ירושלים והייתה חשיבות רבה    

בהחזקתו ובמניעת הגעת כוחות אויב רבים אליה. 

אורגנה שיירה שרובה סטודנטים מהחי"ש (חיל שדה) ומהפלמ"ח. ציידו אותם בכל הדרוש    

ובליל ה-14 בינואר יצאו דרומה דרך בית וגן.
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בדרך היו מכשולים והפרעות והמחלקה חזרה לירושלים. הוחלט לבחור בדרך אחרת; נסיעה    

להר-טוב ומשם רגלית לגוש עציון.

המחלקה יצאה במכונית ללא נשק. באותה תקופה עדיין שלטו הבריטים בארץ ונשיאת נשק    

נאסרה. ואכן, באבו-גוש נערכה להם ביקורת משטרתית.

ב-15 לינואר קיבלתי הודעה מהמחוז כי תגיע אלינו מחלקה בדרכה לגוש וכי עלינו להגיש לה    

עזרה. בשבע בערב הגיעו ארבעים בחורים ובראשם דני מס. פינינו להם את בית הספר והכנו 

עבורם ארוחת ערב במטבח המוסד.

האנדרטה המוצבת בגבעת הקרב

דני מס ואנוכי ישבנו להתוות את מסלול ההליכה. בגלל מכשולים שונים הוא הוארך ל-28 ק"מ    

בערך.

ודני לא  בשעה עשר ושלושים הגיע טנדר שהביא את הנשק. חסרו שני רובים לשני בחורים    

הסכים לקחתם בלי נשק אישי.

כאשר התפקדו, השעה התקרבה ל-11 בלילה והבנתי שלא יוכלו להגיע בשעות החושך ובאור    

יום יתגלו.

ניסיתי להניא את דני מללכת ותיארתי בפניו את חוסר הסיכוי להגיע, אך דני היה נחוש בדעתו    

שאנשי הגוש זקוקים להם נואשות, וגם אם יתגלו זה כבר יהיה מעבר לכפרים הערביים וסמוך 

לגוש. "תוכל לעצור אותנו רק בכוח" - אמר. ליווינו אותם כברת דרך ואיחלנו להם דרך צלחה. 

הבחורים נראו עייפים ועמוסים במטען כבד. חרדנו לגורלם.

בשעות הבוקר חזרו אלינו שלושה בחורים שאחד מהם נקע את רגלו ושניים ליווהו. כך נשארו    

במחלקה שלושים וחמישה בחורים.
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שמועות  הגיעו  הצהריים  אחר  בשעות  מרחוק.  יריות  שמענו  שלמחרת,  בבוקר  עשר,  בשעה    

שיהודים כבשו את הכפר צוריף.

ג'בע  וביניהם בחורה, נהרגו בין הכפר  יהודים  נוספות שקבוצת  יותר הגיעו שמועות  מאוחר    

וצוריף. 

היה לי מודיע ערבי - אבו-עיסא שמו, שכל מה שהודיע לי משנת 1937 עד 1948 היה אמת.    

מאוחר בערב הגיע אלי המודיע ואמר כי קבוצת יהודים נפגשה עם רועה ערבי, שיחררה אותו    

וזה הזעיק את הכנופיות, אלו בתוספת חניכי קורס מכ"ים ערבים ששהו בצוריף הקיפו את 

המחלקה ותקפו אותה. הבחורים עלו על גבעה ושם התנהל הקרב הקשה של מעטים נגד רבים 

עד נפול האחרון כשרימון בידו...

אהבת הארץ, דבקות במטרה וטוהר הנשק הם המסר החינוכי של הל"ה לנוער שלנו בארצנו.   

על פי "בנתיב הל"ה", דפי עדות ויצירה, בעריכת אורי קושניר, 

משרד הביטחון, ההוצאה לאור תשס"ז

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 רמון ז"ל, מומחה המטען במעבורת, כ-80 ניסויים 

מדעיים. תוצאות הניסויים נחקרות והובילו למסקנות מרחיקות לכת בתחומים שונים.

- ישראל  ולמדינת  היהודי  לעם  סמלית  משמעות  בעלי  שונים  חפצים  לחלל  עמו  לקח  אילן    

ספר תורה, מזוזה, ציור של הילד פיטר גינז מטריזנישטט ובנוסף לכל אלה הצטייד באוכל 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...".

נפל בעת מילוי תפקידו בהיותו בשליחות לאומית וכלל-אנושית  אלוף משנה אילן רמון ז"ל    

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". 

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

שבעת אנשי הצוות ניספו. 

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

של אילן הובאה לארץ, וטקס הפרדה ממנו נערך בבסיס חיל האוויר בן-גוריון. למחרת, הובא 

אילן למנוחת עולמים בבית העלמין בנהלל.
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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.

    הנצחתו 
לאחר מותו נקרא אסטרואיד 51828 - אילן רמון על שמו. אחרי מותו רמון עוטר באות הערכה    

מטעם הרמטכ"ל ומדליית הכבוד החללית של הקונגרס. בשנת הלימודים 2003 נפתח בית ספר 

יסודי על שמו ביישוב גן יבנה. גם "פארק רמון" - פארק ציבורי רחב ידיים בגבעת שמואל, 

קרוי על שמו. בשנת הלימודים 2007 נפתח בית ספר תיכון על שמו בהוד השרון. בשנת 2007 

הוקמה אנדרטה לזכרו של אילן רמון בבית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע. גם מטוס 

מיסטר שאילן רמון טס בו הוצב בכיכר סמוכה. היישוב הקהילתי מצפה אילן הנמצא באזור 

ואדי ערה, 4 ק"מ מערבית לחריש, קרוי על שמו. בשנת 2009 נחנך "מרכז משאבים" על שמו 

בבית הספר היסודי "רמת חן" שבשכונת מגוריה של משפחתו. בנוסף, הוקם בית ספר בשכונת 

חידון  על שמו  2009, התקיים  רמון". בשנת  "אילן   - זכרו  בירושלים המנציח את  הר חומה 

החלל והאסטרונומיה לתלמידי כיתות ו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. אילן רמון הוכר כחלל 

צה"ל שנפל בעת מילוי תפקידו.

    משפחתו 
רמון הותיר אחריו אישה - רונה וארבעה ילדים. בנו הבכור, אסף, התגייס בעיקבותיו לחיל    

שבועות   ,2009 בספטמבר  ב-13  קרב.  במגמת  הטייס  קורס  את  בהצטיינות  וסיים  האוויר 

(אותו   F-16I מטוס  כשהטיס  מבצעי  אימון  במהלך  אסף  נהרג  הקורס,  סיום  לאחר  אחדים 

הדגם של המטוס שאביו טס להפציץ את הכור בעיראק), ולאחר שביצע תמרון חד, לקה, ככל 

הנראה, באובדן הכרה זמני (Blackout) כתוצאה מכוח ג'י חזק שפעל על גופו, והוא התרסק 

אל מותו בדרום הר חברון. מותו הביא לאבל לאומי בישראל. 

אילן ואסף רמון ז"ל
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טו בשבט - ראש השנה לאילנות.

לתאריך זה משמעות הלכתית חשובה, ועיקרה הוא קביעת יום המבדיל בין שנת מעשר אחת    

לחברתה.

על פי ההלכה חייב יהודי להפריש מיבולו תרומות ומעשרות שיש לתת לכוהנים וללוויים אשר    

מפירות  והמעשרות  התרומות  את  להפריש  יש  העם.  עניי  את  ולפרנס  המקדש  בבית  שירתו 

אותה שנה ולא מפירות של שנה זו על פירות שנה אחרת. ראש השנה לאילנות קובע אפוא את 

תאריך פתיחת השנה החדשה לפירות האילן.

מדוע נקבע טו בשבט כראש השנה לאילנות? עד טו בשבט "יצאו רוב גשמי השנה" (ראש השנה    

יד, ע"א). זהו התאריך הממוצע שבו מתחיל האילן לשתות ממימי השנה החדשה, על כן, פירות 

שחנטו (שכבר נראים בהם פקעות הפרי) לפני טו בשבט ייחשבו כפירות השנה הקודמת, ופירות 

שחנטו אחרי ט"ו בשבט ייחשבו כפירות השה החדשה לעניין המעשרות.

איך חוגגים את טו בשבט? סגולה מיוחדת לטו בשבט מכל חגי ישראל: כל החגים מחייבים את    

היהודי בכל זמן ובכל מקום. טו בשבט קשור כל כולו לארץ-ישראל ולהזדהות עם יפי הטבע 

ועם טיב פירות הארץ.

האר"י ז"ל (ר' יצחק לוריא אשכנזי) ומקובלי צפת, שעמד בראשם, תיקנו את טו בשבט כיום    

אכילת פירות, והספר "פרי עץ הדר" הפך להיות הגדה של טו בשבט. יש שנהגו לאכול חמישים 

ארץ- פירות  מיטב  ועליו  השולחן  את  בשבט  בטו  עורכים  בימינו  גם  הזה.  ביום  פירות  מיני 

תאנה  גפן  ושעורה,  חיטה  ארץ-ישראל:  בהם  שנשתבחה  המינים  משבעת  ובמיוחד  ישראל, 

ורימון, זית שמן ודבש ותמרים (דברים ח', ח').

עם תחיית ישראל בארצו נתלווה לחג צביון חדש ומיוחד, והוא משמש חג הנטיעות בישראל.    

נטיעת העצים על אדמת המולדת משמשת ביטוי לקשר שבין העם לאדמתו. תפקיד זה נוטלת 

יום   - נוסף  ממד  בשבט  ט"ו  קיבל  האחרונות  בשנים  לישראל".  הקיימת  ה"קרן  עצמה  על 

שמירת הטבע", וכך קיבלה הפעילות לשימור טבע הארץ ולאיכות הסביבה ביטוי ממשי.  

טו בשבט - הכנסת הראשונה נפתחה.

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

ישראל.

לאחרונה נחנך גן ארכיאולוגי חדש במשכן הכנסת. הגן הנקרא "שלווה בארמנותיך - עתיקות    

מקום  וישמש  לעבר,  ההווה  בין  הקשר  את  לחזק  במטרה  הוקם  ישראל",  בכנסת  ירושלים 

להתבוננות, התרגעות וחשיבה בפאתי משכן הכנסת הפעיל. הגן יהיה פתוח לציבור המבקרים, 

וישולב במסלול הסיור המודרך.

התצוגה הארכיאולוגית נחלקת לשישה מתחמים שונים - מתקופת הבית השני ועד התקופה    

ירושלים,  את  שאיפיין  מיוחד,  היסטורי-ארכיאולוגי  סיפור  מוצג  תחנה  בכל  העות'מאנית. 
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באמצעות מוצגים ארכיאולוגיים הממחישים כל תקופה ומעירים לחיים את ההיסטוריה של 

ירושלים. הקמת הגן התאפשרה הודות לתרומתו של שאול א' פוקס ומשפחתו וארכה כשנה.

בירושלים  האדריכלית  הבנייה  על  רחבה  תמונה  מקנים  בגן  האדריכליים  הפריטים   50   

לדורותיה, שחלקה אף מתועד בכתובים. אחדים מהמיבנים או שרידיהם, מהווים חלק בלתי 

שהחלו  ארכיאולוגיות  ובחפירות  בסקרים  התגלו  המוצגים  כל  בהווה.  העיר  ממירקם  נפרד 

במאה ה-19 ונמשכים גם היום.

הגן הארכיאולוגי שבמשכן הכנסת  

משקל הפריטים, שעברו תהליך ממושך של שימור על ידי רשות העתיקות, הינו רב, והקמת    

הגן הצריכה שימוש במנופים ומשאיות. הפריט הכבד ביותר - אבן מחומת הר הבית מתקופת 

בית שני - משקלו 5 טון. כמו כן מוצגים מתקן סחיטה לשמן, ריצוף רחוב אופייני מתקופת בית 

שני, שבר מזוזה עתיקה, פסיפסים גדולים ומרשימים מהתקופה הרומית והביזנטית, כותרות 

מרשימות של עמודי שיש ועוד.

מסלול הביקור מאפשר גישה נוחה לאנשים בעלי מוגבלויות בכושר הניידות. הצמחייה עוצבה    

בהתאמה לחלקיו השונים של הגן, וכוללת צמחים טיפוסיים לארץ ישראל בתקופות קדומות. 

ואווירה  יוצרים במקום הצללה  לצד הצמחייה המגוונת,  בגן,  הפזורים  והספסלים  התצוגה 

מיוחדת.
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כט בשבט - שבת פרשת משפטים, פרשת שקלים - הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשיות, חלה בשבת 

שלפני ר"ח אדר.

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.

אתרים 
הוקמה היאחזות הנח"ל מצפה אילן.

ביוני 2002 הוקמה בין קציר וחריש (כ-2 ק"מ מזרחית לחריש), בהחלטת ממשלה, היאחזות    

כ-40  במקום  התיישבו   2005 באפריל  הצופים.  תנועת  גרעיני  ידי  על  שאויישה  עירון  הנח"ל 

משפחות מטעם תנועת "אור משימות", במטרה להפכו ליישוב אזרחי. המתיישבים העניקו 

למקום את השם "מצפה אילן", על שמו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון.

בהמשך איכלוסו מיועד היישוב לכלול 350-300 משפחות.   

לאחרונה, הוענק ספר תורה למצפה אילן על ידי משה פרץ ורונה רמון שהחליטה להביא את    

ספר התורה ליישוב הקרוי על שם בעלה. תת אלוף, הרב אביחי רונצקי, הרב הראשי לצה"ל 

זו  ויושר לצבא, שהרי  בין התורה המושתתת על מוסר, צדק, ערכים  אמר בדבריו "החיבור 

מהותו, הוא טבעי וברור. כך גם החיבור בין אילן רמון והתורה".

לי  "נאמר  תורה:  ספר  הכנסת  טקס  בזמן  קורה  מה  כששאלתי  רמון  רונה  אמרה  בדבריה    

לכאן  הגעתי  שנים  לפני ארבע  פתוחים.  אני בהחלט מרגישה שהשמים  נפתחים.  כי השמים 

לראשונה, אני מתרגשת להיות כאן לראות את כל המשפחות הצעירות והילדים, אני מרגישה 

כי המשפחה שלנו התרחבה".

     "אור משימות"
היא תנועה ששמה לה למטרה לקדם משימות בנגב ובגליל בתחומי החברה, הקהילה    

הורכב  התנועה  שגיבשה  המתיישבים  גרעין  ההתיישבות.  נושא  על  בדגש  והתעסוקה 

מ-38 משפחות שביקשו להעביר את מוקד חייהם לצפון ולזכות בחיי קהילה בהיאחזות 

הנח"ל בעירון.
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הפעם ננסה לזהות אישים ואירועים שונים. את התשובות יש לשלוח למערכת עד סוף חודש שבט. המצליח 

לענות על שלוש חידות בשלמותן יזכה בפרס.

נולדתי ברוסיה וזכיתי לעלות לארץ כשהייתי בן 6. וזה היה בשנת 1906. גדלתי בחיפה. 

כהנתי כמורה במושבה הרטוב, סמוך למקום בו מצאתי את מנוחתי לפני 21 שנה. 

בין התאריכים הללו התנהלה שירת חיי שמנגינותיה היו ידיעת הארץ הזו, 

על רמ"ח איבריה ושס"ה גידיה, ידיעה שטבלה באהבה ללא מצרים 

ושהייתה המעיין שממנו דליתי והשקיתי הרבה אלפי אוהבי הארץ הזאת. 

שוטטתי, הרציתי, וכתבתי והכול-הכול היה - ארץ-ישראל. רמז לסיוע: 

שמי הפרטי כסמלו של בנימין, ושם משפחתי כשם עיר ואם בגלות שהוכתרה בתואר ירושלים.

בחודש פריחת השקדייה בארצנו עצמתי את עיניי.

את באר לחי רואי, הקשור בצאצאיו של אברהם אבינו, 

העתיקו מי שהעתיקו למקום עלייתם לרגל בערב הסעודית. 

אבל, יש המנסים לאתרה בקרבת יישוב שהוקם בצפון הנגב ב-ב בשבט תשי"א. 

בלשון אותם ימים הייתה זו מעברה. ומה, באמת, עברה מאז? 

לפי מכון התקנים, הקובע שיש 10 קבין של ייסורי קליטה בארץ, 

הייתה מעברה זו יכולה ל"התהדר" בציון 9!! 

עולים מרומניה, ממרוקו, מהודו ומפולין הגיעו (חסרו רק עולים מטימבוקטו). 

מפעלים שונים נפתחו - על מנת להיסגר בשברון כיס. הרבה מסירות נדרשה מיחידים ומהציבור, 

גרעין דתי מצוי בה עתה ותורם לחיזוקה. היום היא עיר, ולידה גם מכתש, 

עבר בה פעם כביש הנפט. התכירוה? נא לפרט!

יצאנו, אוהו, לפני זמן רב ממצרים. אבל היא, עדיין, סמוכה אלינו לטוב ולמוטב. 

מה עושים עם השכנה?! ב-1954 נעשה ניסיון כושל לחבל באינטרסים שלה, 

וזאת תוך שימוש בנאמנותם העזה והעיוורת של צעירים יהודים למדינת ישראל. 

הסוף היה על הגרדום בקהיר בחודש שבט תשט"ו (1955). התכירו את הקורבנות ואת סיפורם?

בדרך האתרים - מס' 32

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                                 

אנו בחודש שבט שבו הפריחה מאירה את הכול בירוק. 

אבל במשעולי קורות הארץ והעם מצויים, גם בחודש זה, 

אירועים שצבעם כהה וצלילם עצוב. 

אלה הקרויים בני דודנו מנסים למנוע את החלטת החלוקה של ארץ-ישראל 

ומעדיפים את מסלול ההרג וההרס. ארבעה יישובים יהודים מצויים במצוקה. 

והם, צעירים מסורים ונאמנים, עושים דרכם לעזרת המצויים במצוקה. 

אלפי ערבים צרים עליהם, ולאחר קרב ארוך טובחים אותם ומתעללים בגופותיהם. 

הכאב העז הוליד איזכורים שונים להם וגם שיר ידוע.

עירנו, מקדש מלך עיר מלוכה וכו' וכו', ידעה גם ידעה צבעים רבים בקורותיה. 

לפני מאה שנה היה מראה רחוק מלשובב נפש כלשהי. ענייה - אמרנו? 

עלובה - נאלצנו לומר! פצע וחבורה ומכה טרייה. חלק מאלה האמורים לשקוד על טובתה

מנהלים מלחמת חורמה וחרמות נגד כל מי שמנסה לקדמה ולסייעה. 

ולכן, לא זורו ולא חובשו. באים נוצרים, מהם בכוונות רחומות-נטו, 

ומהם בכוונות מיסיון, ומקימים מרפאות ובתי חולים. 

התשובה היהודית ענייה בהשוואה לנוצרית. וגם היא נתונה בסד של חומרות ומחמירים 

שבהם נתברכה עירנו. נחישות הקהילה היהודית בפרנקפורט, שנוצקה בדמותו של אדם מסור 

ללא גבול, ילדו מוסד רפואי שעבר גלגולים שונים עד שמצא בסיס מוצק 

ובנוי במערב העיר לפני מאה שנה ושבע שנים. רמז: לפני כשלושים עבר המוסד החשוב הזה דירה.

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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תשובות לדרך האתרים מס' 30
ברוניסלב הוברמן (19 בדצמבר 1882, צ'נסטוחובה, פולין - 15 ביוני 1947, קורסיה-סיר-ווויי, שווייץ)   .1

היה כנר יהודי וירטואוז, נודע בפרשנותו החמה והאישית ליצירות שניגן, אם כי מוזיקאים מחמירים 

לא ראו בעין יפה את סגנון הנגינה הנמלץ ועתיר הרגשות שלו. הוברמן שכנע את המנצח המפורסם 

ארתורו טוסקניני לבוא ולנצח על קונצרט הפתיחה של התזמורת הסימפונית הארץ-ישראלית, בשנת 

1936. על שמו של הוברמן קרוי רחוב לצד מתחם הבימה בתל-אביב, שבו שוכן היכל התרבות, לצד 

רחוב על שמו של ארטורו טוסקניני. הוא ברח בשנת 1937.

מבקרים,   - זמנו  מבני  רבים  דעת  על  נחשב   (1957 בינואר   16  -  1867 במרס   25) טוסקניני  ארטורו   

שלו,  בברק  בעוצמתו,  לתהילה  נודע  הוא  בתקופתו.  המנצחים  לגדול   - המאזינים  וקהל  מוזיקאים 

ולמצלול  בתזמורת  פרטים  לפרטי  לה  שנייה  שאין  באוזן  לשלימות,  בתביעתו  מנוח  ידע  שלא  בכך 

התזמורתי, ובזיכרון הצילומי שלו, שהעניק לו שליטה יוצאת מן הכלל ברפרטואר עצום של יצירות 

תזמורתיות ואופראיות ואיפשר לו לתקן שגיאות בתפקידי התזמורת, שעמיתיו לא הבחינו בהן במשך 

עשרות שנים. טוסקניני נולד בפארמה, איטליה וזכה במילגה לקונסרבטוריון המקומי למוזיקה, שם 

למד צ'לו. הוא הצטרף לתזמורת של להקת אופרה, ויצא עמה לסיור בדרום אמריקה בשנת 1886. 

בהצגת אאידה בריו דה ז'נירו, סולק המנצח בשריקות בוז מעל הדוכן. טוסקניני, שלא היה לו שום 

ניסיון בניצוח עד אז, שוכנע לקחת את השרביט לידו וניצח על הופעה מזהירה, מן הזיכרון בלבד. כך 

החלה קריירת הניצוח שלו בגיל 19.

תרצ"ו- מאורעות  בעיקבות  יהודי  פוליטי  כמענה  הוקם  הנמל  תל-אביב.  לנמל  כינוי   - ציון"  "שער   .2

 - וסבלות  בסווארות  היתר  בין  ועסקו  בנמל תל-אביב  סלוניקי השתלבו  עולי   .(1939-1936) תרצ"ט 

מלאכות קשות שבני הארץ לא הורגלו אליהן.

(אגודה שפעלה בעיר יפו בראשית הציוניות), שהיוו הגרעין  נווה יפו, נווה צדק, אחוזת בית  שכונות   .3

להקמת תל-אביב שנקראה ע"ש ספרו של בנימין זאב הרצל אלטנוילאנד (ארץ עתיקה חדשה) בתרגומו 

של נחום סוקולוב שתירגם את שם הספר לת"א על סמך פסוק ביחזקאל (ג, טו) בו מוזכרת תל-אביב.

בתולת  ונבנית  אבנך  "עוד  הפסוק  מתוך  ונבנית"  "אבנך  המילים  מופיעות  תל-אביב  של  הסמל  על   

ישראל", אצל נביא החורבן ירמיהו הכהן מענתות.

גן   - שנכחדו  שקמים  עצי  הרבה  באזור  גדלו  בהתחלה  שקמים.  ובולס  נוקד   - מתקוע  הנביא  עמוס   .4

השקמים, רח' המלך ג'ורג' מצודת זאב.

ו באלול ת"ש (1940ׂׂ) - הפצצת חיל האוויר האיטלקי על תל-אביב שהייתה ההפצצה הקשה ביותר   .5

בארץ בכל מלחמת העולם השנייה.

בתחילת יוני תש"ח (1948) - מטוס יצא להפציץ את אוניות הצי המצרי שניסו להפגיז את תל-אביב,   .6

פגע בהן ועזר להניסן, אך המטוס הופל. בפעולה זו נפל הטייס מתתיהו סוקניק, בנו של הארכיאולוג 

אלעזר ליפא סוקניק (וכן הטייס דוד שפרינצק), שהתפרסם על ידי המציאה הגדולה שהתגלגלה לידיו 

בזיהוי המגילות הגנוזות שהיה הראשון שעמד על טיבן וערכן.

מטוסי  את  להטיב  ללמוד  לצ'כוסלובקיה  נשלח  השחרור  במלחמת   - וייצמן  עזר  האחר  הטייס   

ה"מסרשמיט". מיד כשחזר הוחש לקרב להפציץ את הטור המצרי המשוריין אשר היה באותה עת 

באשדוד.
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נהר הירקון בערבית אבו בוטרוס באפיקו העליון ואל עוג'ה במורדו.  .7

איילון - בערבית ואדי מוסררה.  

רמת אביב בערבית - הכפר שייח מוניס  

בלב העיר כיום היה כפר קטן בשם סומייל.  

עקיבא אריה וייס.  .8

שמות הזוכים ב"דרך האתרים" מס' 30
אשר הדד - לוד.  �

אריה סלומון - אפרת.  �

חנה קליין - רחובות.  �
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חומר עיוני למדריכה

1. "עובד אדמתו ישבע לחם" (משלי יב, יא; כח, יט) / ד"ר אברהם גוטליב

מבחינה  האילנות  של  זמנם  את  הקובע  לאילנות,  השנה  ראש  בשבט,  עשר  חמישה  יום  הוא  בשבט  ט"ו 

הלכתית כמצוות התלויות בארץ, כמבואר בהרחבה בתחילת מסכת ראש השנה. בנוסף, הוא גם חג לאומי 

אחדותי כלל-ישראלי, המהווה יום נטיעות ברחבי הארץ. למעשה, הוא יום, שבו אנו מוקירים את האדמה 

הנותנת יבולה בהתאם לעמל האדם, כציווי ה' לאדם הראשון לאחר חטאו בצאתו מגן עדן לעולמים:

"בזעת אפך תאכל לחם" (בראשית יג, יט)

הדבר כרוך בעבודה רבה מאוד. כידוע מאז ומעולם, כי הלחם מהווה את המזון העיקרי של האדם ברוב 

ארצות העולם. הלחם הוא בצק של קמח-תבואה, כגון: חיטה, שיפון וכדומה שנאפה בתנור. כדי להגיע 

ללחם יש לעבוד והרבה. תחילה, יש ליצור קמח. לשם כך, יש לעבוד היטב את האדמה כדי להשיג תבואה 

ולזרוע את התבואה. לאחר מכן, יש לקצור את התבואה  ואיכותית. יש לחרוש היטב את האדמה  טובה 

ולטחון אותה לקמח. לתבל כרצוי ולהוסיף מים או שאר משקים, להכין בצק ולאפותו בתנור. בימים ההם, 

שהניעו  בעלי-חיים  באמצעות  ובהמשך,  ברזל,  במחרשת  האדמה  את  האדם  של  ידנית  בחרישה  מדובר 

כל  עם  כיום,  יד.  של  ברחיים  רק  אז  בוצעה  הקמח,  טחינת  בטיבם.  שוורים החזקים  כגון  המחרשה  את 

המודרניזציה והקידמה, הכל כמעט מכני-ממוחשב, כאשר האדם רק מפעיל את המכונות. יש אם כן, עבודה 

רבה עד שמגיעים ללחם. לכן, שלמה המלך, החכם מכל אדם (על פי מלכים א, ג, יב ופרק ה), קובע כלל 

מעשי:

"עובד אדמתו ישבע לחם" (משלי יב, יא; כח, יט)

דהיינו: רק מי שעובד את אדמתו או את אדמת חברו בשכירות - ישבע לחם. אפשר להרחיב ולומר זאת 

לא רק במישור הנתון של עבודת האדמה - חקלאות, אלא כל עבודה הנותנת פרנסה. שהרי, לחם הוא גם 

שם קיבוצי כולל למזונות העיקריים למיניהם, מאכל, אוכל וכלכלה כדברי דוד המלך, נעים זמירות ישראל 

במזמור קלו שבספר תהילים (פסוק כה), כפי שאנו אומרים בפסוקי דזמרה שבתפילת שחרית של שבת ויום 

טוב:

"נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו"

נתינת הלחם - הפרנסה, היא בעזרת המעבידים - המעסיקים, שלוחי ה' עלי אדמות כפי שמבטא זאת הנביא 

הושע בן בארי (ב, ז).

את דברי שלמה המלך, יש להסביר גם במישור הרוחני, כפי שמבאר רש"י:
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" 'עובד אדמתו ישבע לחם' - כמשמעו. ולפי משלו, שחוזר על תלמודו תמיד שלא ישתכח"

כדי לזכור את החומר הנלמד, יש לחזור ולשנן ובכך לחקור ולעיין, כערך פדגוגי-דידקטי מהמעלה הראשונה.

מעניין, שהמילה לחם בצורת הפועל לח"ם היא מלשון מלחמה. כאשר באופן מושאל, האדם כביכול נלחם-

נאבק, מתאמץ ומשתדל להשיג לחם וללמוד את לימודו, וכך הוא משיג את מטרתו. 

לפסוקנו יש המשך:

"ומרדף ריקים חסר לב" (משלי יב, יא)

או בסיומת:

"ישבע ריש" (משלי כח, יט).

לעומת האדם העמל שישבע לחם וישיג מטרתו בהצלחה, הבטלן, הרודף אחר הריקנות הוא כסיל ללא לב 

מבין שיהיה חסר לחם ונטול הישגיות ובעצם עני בגשמיות וברוחניות.

הדבר הקובע כאן הוא עיסוק ופעילות ביישובו של עולם בעולם העשייה כפי שמבאר היטב הרלב"ג מבאניול 

שבפרובנס שבדרום צרפת, המאה הי"ג-הי"ד), פילוסוף, הוגה דעות, אסטרונום ומגדולי פרשני המקרא.

נמצאנו למדים כלל מעשי לחיים. העבודה היא ברכה, עיסוק הנותן חיים. כדי להשיג משהו בעולמנו - עולם 

העשייה, יש להשתדל היטב בעשייה תוך דביקות אמינה וישרה במטרה.

נורמטיבי-מוסרי,  - זה ברכה, כי אפשר גם חלילה, לא לשבוע. השובע מהווה הנאה וסיפוק. כערך  שובע 

השובע הוא דרגה של הנאה, כאשר האדם יודע להעריך את הטוב שלפניו וליהנות ממנו ולהכיר ולהוקיר 

טובה על כך לבורא עולם ולשלוחיו - שאר הברואים עלי אדמות.
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2. סיפור על הראי"ה קוק
מסופר על הרב קוק:

לנטוע  והלך  כשקם  הראשונה.  בנטיעה  זצ"ל  קוק  הרב  נתכבד  שבשרון  במגדיאל  הנטיעות  בחגיגת 

התרגש מאוד, ודמעות זלגו מעיניו, ופניו היו כלפיד אש. כשהגישו לו את המעדר, סירב לקחתו והתכופף 

ובידיו טיפל ברגבי האדמה, וכולו נתון ברעדת קודש. כששאל אותו אחד המקורבים, מדוע הרב מתרגש, 

השיב לו הרב, שנטיעת עץ פרי בארץ ישראל אינה סתם פעולה חקלאית רגילה. זוהי הידבקות במידותיו 

של הקב"ה, שאף הוא התעסק במטע הארץ תחילה. לא נאה לה למצווה כה חשובה להשתמש במעדר אשר 

מהווה חציצה, בין האדם לבין אדמת הקודש ("מועדי הראי"ה").

3. חלקי העץ כמשל לאדם
יעמדו  החניכים  לחלקים.  אותו  לחלק  מהחניכים  תבקש  המדריכה  עץ.  של  ציור  תלוי  הקירות  אחד  על 

על משמעות כל חלק וחלק מהעץ והמדריכה תסביר את משמעות הפסוק "כי האדם עץ השדה" ותערוך 

השוואה בין חלקי העץ לנקודות בחיי האדם.

מה מסמל החלק בחיי האדםמשמעות החלק לעץהחלק בעץ

מקורות יניקה מהקרקעשורשים מהעבר,  למידה  אחיזה, 
האדם

ההווה - יציבותבסיס, יציבותגזע

התכלית - מה שהאדם יוצרתרומת העץ לעולםפירות

העתיד - המשכיותהמשך הקיוםזרעים

גדילה והתרחבותענפים

כשם שהעץ לא יכול להתקיים ללא שורשיו, כך גם האדם לא יכול להתקיים ללא עברו. כשם שהעץ - כאשר 

הוא יונק משורשיו הוא ממלא את תכליתו - פירותיו, כך האדם - כאשר הוא יונק מעברו ולומד ממסורתו 

הוא יכול ליצור ולתרום לעתיד.
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מדיני הפרשת תרומות ומעשרות 
אחת המעלות שנשתבחה בהן ארץ-ישראל אלה הפירות הגדלים בה. אין לאכול את הפירות לפני ההפרשה  

- מצווה זו נוהגת בפירושת, ירקות, תבואה וקטניות ובמוצרים שנעשו מהם.

בזמן הזהבזמן המקדש

תרומה גדולה

מהתורה - כלשהוהכמות
מדרבנן - 1/40 = %½2

או 1/50 = 2%
או - 1/60 = 12/3% 

כלשהו

קוברים. יכולם גם לעוטפה היטב נותנים לכהןמה עושים במתנה
ולהשליכה לאשפה

מעשר ראשון

עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת הכמות
תרומה גדולה

עשירית מהפירות הנותרים לאחר 
הפרשת תרומה גדולה

נשאר אצל בעל הפירות נותנים ללוימה עושים במתנה
(יש הנוהגים לתת ללוי)

תרומת מעשר

עשירית מהמעשר ראשוןעשירית מהמעשר ראשוןהכמות

קוברים. יכולים לעוטפה היטב נותנים לכהןמה עושים במתנה
ולהשליכה לאשפה

מעשר שני

נוהג בגידולי השנים
א, ב, ד, ה לשמיטה

עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת הכמות
תרומה גדולה ומעשר ראשון

עשירית מהפירות הנותרים לאחר 
הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון

בעל הפירות מעלה את הפירות או פדיונם מה עושים במתנה
לירושלים ואוכלם שם

מחללים על פרוטה

מעשר עני

נוהג בגידולי השנים
ג, ו לשמיטה

עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת הכמות
תרומה גדולה ומעשר ראשון

עשירית מהפירות הנותרים לאחר 
הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון

נותנים לענינותנים לענימה עושים במתנה

דינים
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לוח המודעות מס' 171

תשבץ טבת-שבט / מאת שילה הרשושנים
לרגל חגיגות 100 שנה לעיר תל-אביב, מופיעים בתשבץ זה מושגים המתייחסים לעיר ולדמויות הקשורות אליה.

-1873) הלאומי"  "המשורר  מכונה   (1 במאוזן: 
את  הנושא  ברחוב  נמצא  בתל-אביב  ביתו   ,(1934
-1880) לאומי  גיבור   (11 בלעז;  קוטר   (6 שמו; 

נמצא  תל-אביב  של  הישן  בית-העלמין   ,(1920
פרשת-  (15 מרכז;   (13 שמו;  את  הנושא  ברחוב 

היסוד   (17 (ר"ת);  התיבה  לפני  עובר   (16 דרכים; 
ביותר  הקטנה  האטומית  המסה  בעל  הכימי 
שכונה   (19 שלו;  האלקטרונים  למספר  ביחס 
 ;1899 בשנת  לנווה-צדק  בסמוך  שקמה  יהודית 
למאור;  כלי   (25 עוון;   (23 צעיר;  עז  או  כבש   (22
 (29 הפרה;  געיית  קול   (28 מילת-קריאה;   (27
 (31  ;(1750-1685) הקלסיים  המלחינים  מגדולי 
שיר  כשם  הנקרא  בתל-אביב  רחוב   (32 משפט; 
שמות  של  קידומת   (36 ביאליק;  נחמן  חיים  של 
ששלטה  המלוכה  לשושלת  צאצא   (38 הולנדיים; 
בארץ-ישראל מהמאה השנייה לפנה"ס עד המאה 
הראשונה לפנה"ס שתחילתה במתתיהו הכהן; 39) 
תבלין לקפה; 40) עיקשות או תפילה (בראשית ל', 
רש"י); 42) ייחודי; 44) שוכב בפישוט ידיים; 45) 
המוסד הפיננסי המרכזי של היישוב היהודי בארץ-

ישראל, מסוף התקופה העותומאנית ועד שנותיה 
ב-1902  הוקם  ישראל,  מדינת  של  הראשונות 
מנגנון   (48 (כ"מ);  באסיה  מדינה   (47 (ר"ת); 
פעולתה;  של  והקצב  הסדר  את  הקובע  במכונה 
 (52 מסוים;  גוף  של  האוניות  כלל   (50 נצח;   (49
עמק; 53) מגדל-תצפית (ישעיה כ"ח); 56) מחלקי 
בתל- שלום"  "נווה  שכונת  מייסד   (59 היממה; 

בארצות-הברית,  מדינה   (63  ;1890 בשנת  אביב 
"המושבה  להקמת  אנשים  קבוצת  הגיעה  ממנה 
 (66 האור;  שעות   (65  ;(1866) ביפו  האמריקנית" 
ממייסדיה הראשונים של תל-אביב (1934-1870); 
תל-אביב  של  החמישי  ראש-העיר   (70 אציל;   (69
לתל- בסמוך  ישוב   (73 מדווה;   (72  ;(1986-1899)

גר   ,(1945-1854) עברי  סופר  על-שם  נקרא  אביב, 
ברחוב;  הישן  בבית-הקברות  ונטמן  בתל-אביב 
11 מאוזן; 74) השכונה היהודית הראשונה מחוץ 

לחומות יפו, נוסדה ב-1887.

במאונך: 1) אליל כנעני; 2) קלף זוכה; 3) עיר-נמל 
בקפריסין; 4) אות באלפבית האנגלי; 5) תנועה גדולה בדקדוק העברי; 6) עמוד של כתב במגילת-ספר; 7) אחת הגפיים; 8) מלון-

דרכים; 9) אדון; 10) אפר חם; 12) בית-קיבול לנר; 14) כינויו של רבי יואל סירקיש (1640-1561), הנקרא כך על שם ספרו (ר"ת), 
אחד מחשובי האחרונים; 16) בעל-חיים המותר להקרבה כקורבן; 18) כינוי לחכם שעמד בראש הסנהדרין (פסחים סו.); 20) דלקת 
בנימין  23) מבני   ;(1935 - תרצ"ה,   1863 (תרכ"ג,  21) הרב הראשי האשכנזי הראשון של העיר תל-אביב  בעור, "שושנה";  חריפה 
בן יעקב (במדבר כו); 24) אחד השופטים, לפי חז"ל הוא בועז (בבא בתרא צא.); 26) מלחין יהודי, כונה "אבי המוזיקה היהודית" 
(1927-1868), לאחר עלייתו לארץ התגורר בתל-אביב, עיריית תל-אביב מעניקה פרס על יצירה מוסיקלית הנקרא על-שמו, חיבר את 
המנגינה למחזה "הדיבוק" של אנסקי, בין שיריו: "עגבנייה" ו"נומי נומי ילדתי"; 28) שליט; 30) בנו השני של דוד המלך (שמואל ב 
ג); 33) מאפה תימני; 34) אותיות השפתיים; 35) בית מפואר; 37) נגזר לפרוסות; 39) משותף, זה את זה; 41) תושבת; 43) כלי-נגינה, 
אורגן; 45) הבל; 46) סוף; 49) אחד מבעלי-בריתו של אברהם אבינו (בראשית יד); 51) העוף הגדול ביותר; 54) עובר לפני התיבה 
בבית-הכנסת; 55) נשיאה החמישי של מדינת ישראל; 57) שיסוע, פילוח; 58) סילוף, חיקוי בכוונה לרמות; 60) עיירה יהודית בחצי-

נהרג בהתרסקות   ,(2003-1954) 61) טייס-החלל הישראלי הראשון  והרג את תושביה;  האי ערב, בשנת 628 החריב אותה מוחמד 
מעבורת-החלל קולומביה בעת חזרתה מהחלל לכדור-הארץ; 62) לוחמת ומפקדת בפלמ"ח (1946-1927), נהרגה בעת פעולה מאש 
הצבא הבריטי ב"ליל וינגייט" (בין ה-24 וה-25 במרץ 1946) בפינת הרחובות יהודה הלוי ומרמורק בתל-אביב 63) שק (תהילים קכו); 
64) שטח גדול בו גדלים עצי-סרק רבים; 67) דיכוי, עינוי (שמות ג); 68) אמן יהודי אמריקני (1951-1894), התפרסם ב"הגדה של פסח" 

המצוירת שלו, אייר גם את מגילת העצמאות של מדינת ישראל; 70) הוא; 71) מילת זירוז.
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א. עשרה בטבת

1. עשרה בטבת
הפעולה מיועדת לחניכים בגילאי כיתות ד-ו

מהלך ההפעלה

המדריכה מחלקת לחניכים חתיכות פלסטלינה. על החניכים ליצור מבנה מיוחד ויפה מפלסטלינה.  �

יודע איזה בית/בניין  המדריכה תתלה על גבי הלוח ציור של בית המקדש ותשאל את החניכים: מי   �
מתואר בציור?

�  המדריכה תסביר שזהו ציור של בית המקדש, אחד הבניינים היפים והחשובים ביותר שנבנו.

�  המדריכה תדון עם החניכים בשאלות הבאות:

לאיזו מילה המילה מקדש דומה?  �

מדוע בית המקדש הוא מקום מקודש לעם ישראל?  �

מדוע צווינו לבנות את בית המקדש?  �

� המדריכה תסכם כי בית המקדש הוא מקום מקודש לעם ישראל. והמושג קדוש הוא מושג כללי הנמצא 
בכל מקום, בזמן, בחפצים ובאנשים. קדושה היא דבר מיוחד - שונה מהרגיל - כמו ששבת קודש שונה 

משאר ימות השבוע. קדושה היא דבר שהקב"ה מבליט שהוא קדוש ומשום כך כל דבר קדוש הוא דבר 

נצחי, הלא החלטת הקב"ה תקיפה לעולם. בית המקדש הוא לב ליבה של ארץ-ישראל וליבו של עם 

ישראל. כשם שעם ישראל, צריכים ארץ מיוחדת להם, כך הם צריכים מקום מיוחד לעבודת ה'. אפילו 

המקום   - המלכים  מלכי  מלך  שהוא  הקב"ה  וחומר  קל  איתו.  נפגשים  ששם  ארמון  יש  פשוט  למלך 

המיוחד שלו, הוא המקום המיוחד שלנו - למרות שהוא תמיד איתנו.

המדריכה תשאל את החניכים מה אנו עושים כאשר אנו רוצים לדבר עם אדם שלא נמצא על ידינו?   �
תשובת החניכים תהיה מן הסתם: מתקשרים אליו לפלאפון, או לטלפון. המדריכה תגיע עם החניכים 

למסקנה שדרך ההתקשרות שלנו היום עם בני האדם היא באמצעות הטלפון. אך מה היו עושים אנשים 

בעבר? המדריכה תעלה יחד עם החניכים רעיונות ליצירת קשר בזמן קדום יותר, כגון: משלוח מכתבים 

בעזרת יונה, הדלקת משואה על ההרים, העברת מסרים על ידי שליחים מיוחדים וכו'.

נסביר לחניכים שבימינו, אומנם הדרך להתקשרות עם הקב"ה היא דרך התפילה, אך מה היו עושים   �
בעבר? כיצד נוצר הקשר בין האדם לקב"ה בתקופות הקדומות כשלא היו התפילות מסודרות בסידור 

התפילה?

פעולות
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� המדריכה תחלק לחניכים כרטיסיות עם שמות הקורבנות (לדוגמה: קורבן החטאת, קורבן תודה וכו') 
ולאחר כל מקרה שיוצע על ידי המדריכה, יישאלו החניכים איזה קורבן לדעתם, על האדם להקריב? 

חניך שלו שם הקורבן המתאים יתלה את הכרטיס על גבי הלוח  (מצ"ב).

דוגמאות לשמות הקורבנות

השני  לצד  קפצתי  שניות  תוך  מכונית.  אליי  התקרבה  ולפתע  ברחוב  הלכתי  אתמול   - תודה  קורבן    .1

והמכונית אף היא סטתה לכיוון השני. בנס ניצלתי מהתאונה הקטלנית. אני מרגיש כי עלי להודות 

לה', על הנס הגדול הזה.

קורבן חטאת - שבוע שעבר נכנסתי לפיצרייה שהייתי משוכנע שיש לה כשרות. לאחר שאכלתי גיליתי   .2

כי פג תוקפה ש תעודת הכשרות. הרגשתי כי חטאתי ואכלתי פיצה לא כשרה ולכן עליי לבקש מחילה 

מה' על החטא.

3.  קורבן מוסף - לעם ישראל ישנם ימים מיוחדים הקדושים יותר מימים רגילים: שבת, פסח, שבועות, 

סוכות, ראש השנה וכו'. בימים אלו מקריבים קורבן נוסף בשביל לציין את קדושת היום.

סיכום ביניים: בעבר, דרך ההתקשרות לקב"ה הייתה באמצעות הקרבת הקורבנות בבית המקדש. זוהי 

דרך שאיננה מוכרת לנו כיום כיוון שבית המקדש לא קיים. לכן בימינו אנו מתפללים לזכר הקורבנות וזוהי 

דרך התקשרותנו לקב"ה.

המדריכה תציג דמות שחוזרת מחנוכת בית המקדש של שלמה המלך ומספרת את החוויה שחוותה.   �
המדריכה תיכנס בלבוש תנ"כי, תוך כדי שהיא מזמרת את הניגון שנשמע מהטייפ ברקע ותתחיל לספר:

"איזו קדושה, איזה עוצמות, איזו חוויה חוויתי ברגע זה ממש, אינני יודע מאיפה להתחיל לספר, 

האם להתחיל במבנה המפואר שכמותו לא ראיתי מימי או במעמד הקדוש והמדהים שהיה לפני 

מספר רגעים?!"

הבת השנייה תגיב לדבריה: "וואו בחיים לא ראיתי אדם נרגש כל כך, אדוני מה קרה? מאין חזרת?! 

על מה כל ההתרגשות הרבה?!"

- הוא ולא אחר. בית המקדש  הדמות: כרגע שבתי מחנוכת בית המקדש בירושלים. כן, כן בית המקדש 

שנבנה על ידי שלמה המלך. מבנה מפואר ומדהים ביופיו שקשה למצוא את המילים לתארו. אינכם מבינים 

את הגודל של המקום הזה, כדי להמחיש לכם מעט אוכל לומר כי זה גדול פי 10 מבית הספר הזה, פשוט 

ענק!! הדלתות הענקיות עשויות מעץ מלא ומצופות בזהב טהור. שאר המבנה גם הוא עשוי מעצים ומצופה 

זהב. בכניסה לבית המקדש הועמדו עמודים עבים וגבוהים עשויים מעצים וגם הם מצופים זהב.

במקום המיוחד הזה נמצאת תמיד שכינתו של האלוהים, נוכחותו מרחפת תמיד במקום הזה. אך נוכחותו 

שם איננה דבר הבא כמובן מאליו, התנאי לכך הוא שכל ישראל ישמרו מצוותיו של הקב"ה וילכו בדרכיו.

המדריכה תסכם כי תקופת בית המקדש בזמן שלמה המלך הייתה תקופה טובה מכל הבחינות, הן מבחינה 

רוחנית והן מבחינה גשמית, בית המקדש עמד על מקומו יותר מ-400 שנה. אך גם לתקופה זו היה סוף.
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תוך כדי סיכום המדריכה על התקופה המפוארת, תיכנס המדריכה השנייה ותציג ילדה במצור: 

"אוי אני כל כך דואגת. כל מה שפחדנו ממנו כל הזמן - הולך לקרות לנו עכשיו. אני גרה בירושלים. היום 

הקיפו חייליו של נבוכדנאצר את חומות העיר. הם לא נותנים לאף אחד להיכנס או לצאת. אנחנו פה סגורים 

כמו חיות בכלוב. אמא אמרה לי שקוראים לזה מצור. המילה הזאת מזכירה לי צרה, ובטוח שעכשיו יהיו 

לנו המון צרות. כמו שאתם בטח יודעים, בתוך ירושלים אין שום מקור מים, חוץ מבורות שמלאים במי 

נאכל אחר כך...  יודע מה  ומי  ייגמר בקרוב,  זמן. האוכל בטח  יספיקו להרבה  בוודאי לא  והמים  גשמים 

אפילו תרופות אי אפשר להעביר אלינו. מה נעשה אם נהיה חולים?! מה שהכי מפחיד אותי זה איך הכל 

ייגמר?! אם חס וחלילה יצליחו הבבלים הרשעים האלו לחדור לתוך ירושלים, מה הם יעשו לנו? אולי הם 

יהרגו אותנו! הם עלולים לגרש אותנו מפה ולהשתלט על העיר ועל כל הבתים פה... ובית המקדש??? מה 

יקרה לו??? אם יגרשו אותנו, מי יעבוד בו? מי יקריב קורבנות? מי יעלה לרגל בכל המועדים?!

"אני כל כך מודאגת...".

כעת, תתלה המדריכה על גבי הלוח לפי הסדר את השתלשלות האירועים הקשורים בבית המקדש ותיתן 

סקירה כללית על רצף האירועים:

בית המקדש הראשון

הבבלים שמו את ירושלים במצור - י בטבת

ולאחר 3 שנים...

נפילת חומות העיר - יז בתמוז

חורבן בית המקדש (ראשון ושני) - ט באב

צום עשירי בטבת הינו אחד מארבע התעניות, הקשורות עם חורבן בית המקדש. עשרה בטבת הוא הראשון 

האויב  הצליח  שבו  היום,  הוא  בטבת  עשרה  הגדול.  הלאומי  לאסון  שהביאו  האירועים  סדר  לפי  שבהם, 

להקיף את ירושלים מכל עבר ולשים עליה מצור. בכך הוא ניתק את דרכי ההספקה של העיר ובכך החל 

במצור שנמשך כשלוש שנים. לאחר מכן בא שבעה עשר בתמוז, שבו הצליח האויב לפרוץ את חומת ירושלים. 

זה היה ראשית הקץ, שהגיע כעבור 3 שבועות, בתשעה באב, כאשר הלהבות אחזו בבית המקדש והוא נחרב 

בעוונותינו הרבים. ביום זה נחרב גם בית ראשון וגם בית שני.

הצום הרביעי הוא צום גדליהו, שחל בג' תשרי, למחרת ראש השנה, לזכר מאורע שאירע אחרי חורבן בית 

שארית  בראש  לעמוד  בבל  מלך  ידי  על  נתמנה  המלוכה,  למשפחת  נצר  שהיה  אחיקם,  בן  גדליה  ראשון. 

הפליטה שנשארה בארץ אחרי החורבן. הוא נרצח על ידי קושרים יהודיים ולזכרו נקבע הצום למחרת ראש 

השנה.
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דילמות החורבן

דילמה א 

עצות.  אובדי  מורכן  בראש  ציון  יהודי  יושבים  העתיקה  העיר  בתוך  החומות,  על  צר  הבבלי  חיל המצב 
המזון הולך ואוזל, הרוחות נחלשות. אין מוצא והישועה אינה נראית. זו שאלה של ימים ספורים בלבד, עד 
שיפרוץ האויב את חומות העיר, וישמיד את האוכלוסיה המתדלדלת במילא בכוח הרעב. ראובן הוא הבכור 
במשפחתו, ולאחריו עוד 6 אחים ואחיות קטנים. אביו מת במגפת טיפוס, לפני חודשים, ואימו המותשת 
מכלה את כוחותיה מיום ליום. ראובן, על כן הוא ראש המשפחה. בחור נמרץ הוא, אין באופיו לשבת מנגד 
ומתחייב לצאת לקרב, בכל רגע שיתבקש, למרות שידוע שהקרב אבוד. כאן מדובר בכבוד האדם הם לא 

יובלו לשחיטה. ראובן עומד במצב קשה. 

ראובן נחוש בדעתו להילחם גם אם הדבר כרוך בזניחת אימו ואחיו.

ראובן נסוג מהחלטתו להילחם, עקב לחץ אימו ואחיו הזקוקים לו בביתם.

דילמה ב 

דוד הוא אחד ממנהיגי הקהילה, בין חומות העיר הנצורה. משפחתו, אביו ואימו הזקנים מתו זה מכבר, 
והוא החליט להקדיש את חייו לטיפול ביישוב היהודי החלש, העומד בסכנת כליה. לאחר תקופה ארוכה 
בפעילות סוערת, בדיבור מלהיב שעודד את ההמון, רכש דוד את אמון העם. כולם הלכו אחריו והקשיבו 
לדבריו ורוחם עלתה. אך פתאום, משבר ברוחו של דוד. הוא תופס את המציאות המרה ואת אשליותיו, את 
דבריו התמימים על מלחמות נגד, על חישול הרוח... קם בו רצון עז לברוח מהעיר להציל את נפשו, אך 

לא - אין הוא יכול לעזוב את ההמונים הבוטחים בו. אבל...

דוד נכנע למחויבותו לקהל ונשאר עם עמו כמנהיג עד הרגע האחרון.

למרות הכול, דוד מבצע את בריחתו ומצליח להימלט מציפורני האויב.

דילמה ג 

המצור מחריף מיום ליום. התמותה בעיר גוברת מפאת הרעב הכבד. המצב קשה. ליהודי שלמה יש מחסני 
תבואה מלאים, זה יהודי עשיר ורודף בצע. גם בשעת צרה זו אינו מוכן לחלוק מרכושו ולתת תבואה לעם 

הרעב.

אפילו להוזיל את המחיר אינו מוכן, ולכם אין כסף לקנות. עריצות זו בשעה קשה כל כך מעלה את חמת 
המנהיגים. מתגבש רעיון לפרוץ למחסנים ולרוקן אותם כדי לחלק לרעבים. אך יש מתנגדים לרעיון בשם 

היושר.
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לבסוף מחליטים שאין לפרוץ למחסנים, לא חשוב, יש לשמור על ערכים.

לבסוף מחליטה קבוצת בחורים לבצע את הגניבה הגדולה ולהציל נפשות.

דילמה ד 

המצור מחריף מיום ליום. התמותה בעיר גוברת מפאת הרעב הכבד. אין להשיג מזון מבחוץ. המצב קשה. 
ליהודי יש מחסני תבואה מלאים, שלמה יהודי עשיר, שאוכל טוב מאוד גם בזמן המצור הכבד והארוך על 
העיר. בנו, יעקב מבקש ממנו לתת מעט מזון למשפחה נזקקת, שלמה מסרב בתקיפות ומסביר ליעקב 

בלשון שאיננה משתמעת לשני פנים, שאם היום הוא יתן אוכל:

1. זה לא ייגמר רק במשפחה הזו, כולם "יעלו אליו לרגל", לדרוש "מעט" מזון.

2. ה"מעט" יהפוך אותם למקבצי נדבות ולרעבים.

יעקב מבין את דברי אביו, אך בכל זאת זוכר את עיניה המתחננות של האישה לקצת קמח.

יעקב מחליט לעבור על הוראות אביו ובכל זאת לתת לאישה המסכנה קצת קמח.

יעקב מחליט לעצום את עיניו ולהתעלם מתחינתה של האישה - כדי שלא יגיעו למצבה, יום אחד.

דילמה ה 

משפחת כהן הצליחה למצוא חייל בבלי שיבריח אותה מהעיר תמורת סכום גדול של כסף. ליוסף - בנם 
ובנפש,  היו אוהבים בלב  ילדותם  ויוסף משחר  ישנו חבר טוב - בנימין. בנימין  הגדול של משפחת כהן 
ואינם יכולים לסבול פרידה זה מזה. יוסף ביקש מהוריו שישלמו בעבור חברו הטוב בנימין, אך הוריו סירבו 

לעשות כן:

1.  מפני שלא נמצא ברשותם סכום כסף שמספיק להציא את בנימין מחוץ לירושלים, וגם לדאוג למחסורם 
אחרי צאתם מהעיר.

2. הבבלי - לא מוכן לקחת אדם נוסף, ובנימין על אחריותם.

יוסף מחליט שאין ברירה ועליו להיפרד מעל בנימין ולהציל את נפשו לפחות.

יוסף מחליט להישאר בעיר, ולא לעזוב עם משפחתו. במקביל הוא ינסה להשיג סכם כסף שיספיק להצלתו 

והצלת חברו בנימין.

על פי מערכי שיעורים, התשס"ו, המרכז לחינוך יהודי, קרית שמונה
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ב. ט"ו בשבט

1. דו-שיח בטבע
דמיינו לעצמכם דו-שיח בין עצים, בין עצים לבני אדם.

אוכלוסיית היעד: נוער

ניתן לחלק את החניכים למספר קבוצות, ולבקש מכל קבוצה להציג בדרך מקורית את אחד מהתרחישים 

הבאים בציור, בשיר, בתשדיר שירות וכו'.

דו-שיח בין:

עצי הפרי לעובדי המטע (חשיבות העמל).  �

�  העץ שנשרף למשליך הגפרור (שמירה על הטבע).

�  העצים בגן העיר לזוג ישישים (עזרה לזולת).

�  השתיל הקטן לעץ הגדול (התבגרות).

�  העלה שנשר לעלה החדש (חילופי דורות).

�  העץ העבות לילד המטפס עליו (הכרת הטוב).

�  הפרח הקטן לעץ שפורח לידו (הצורך באור שמש).

�  הדשא לברז שלידו (התלות במים).

�  העץ לצמח שמטפס עליו (הזנה הדדית).

�  הילד הרץ על הדשא (משחק והנאה).

הערה: ניתן לקבל רעיונות נוספים בסיפור "העץ הנדיב".

2. מסע בערוגות חיי האדם הצומח "המסע בפרדס החיים"
אנשי ההווה, שעברם מאחריהם ושואפים לעתיד טוב, שוגים! הם תלושים.

והנה הם מחפשים שורשים ותרים אחר דורות קודמים, סבים, סבי סבים... ובסתר ליבם, מבין השיטין 

ניכר כי יבקשו להתחבר לאילן יוחסין כי לא נעים, חלילה, להיות כעלה נידף ברוח הזמן המצויה.

יבקשו  שלהם,  בחלקתם  רכים  אילנות  חדשים,  שורשים  לנטוע  ביתם,  לבנות  ביקשו  משבגרו  ועוד,  זאת 

יפרחו.  כן פריו, כתמר, כארזים  וכעץ  להתאים "ענבי הגפן בענבי הגפן"... בתפילה שיצמיחו פרי משובח 

אחרי הכל מצאו מזלם מגזע תרשישים.

וכמה יאה ונאה לראות נטיעותיהם כזיתים סביב שולחנם...

והמשפחה צומחת ופורחת לשבט ובחסד כשבטי יעקב, בנים כשבטים, השבט - מקל, שוט, ענף. ראוי ליזהר 

לא ליפול לשבט פי המוכיח אורחות חיים ותוכחות מוסר מדריכנו דוד המלך, שבטך ומשענתך המה ינחמוני.

והשוט הוא המשענת - צריך לראות נכוחה.
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הכל נגזר ממעל ואין לך עשב שאין לו מלאך האומר לו גדל! צמח! והעץ מתעלה באמיריו ומכה שורשים ועד 

צמרתו יפרח - ישראל אשר בך אתפאר אך המגיע לצמרת זכור יזכור לבל יכרות הענף עליו הוא יושב. כעצה 

טוב לחכם שעיניו בראשו "להתלות באילן גדול" וברוב יועץ תשועה.

לאחרית הימים מבטיח הנביא ישעיה "ויצא חוטר מגזע ישי". הוא ימלוך עלינו ולא יעזוב שורש וענף אבות 

ובנים ועמנו ישב בטח ושאנן במולדתו מכורתו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כל אחד מתפלל שכל נטיעותיו 

יהיו כמותו והיה כעץ שתול על פלגי מים וכל אשר יעשה ישכיל ויצליח בפרדס החיים.

משימות

חפשו כפל משמעויות - בטבע ובחיים

23 מושגים מושאלים מן הצומח

מחלקי העץ והנמשל לאדם

חלוקה לקטגוריות, האדם, המשפחה, סוגים, תוכחות, עצה טובה, אבות ובנים וכו'.
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משימה:

� הצע שם משותף לכל הכרזות

� מה המסר בכרזות?     

� האם הכותרת "בל-תשחית" מתאימה?   נמק

בתורה כתוב:                                                                        קרא את הקטע הבא:

אל תהרוס!

העבריין ייענש

אל תקלקל את 
ערוגות הפרחים

שמור על רכוש 
הציבור

אל תקלקל את 
ערוגות הפרחים

אל תפגע בחיות

אל תקלקל את 
ערוגות הפרחים

פירוש:

אסור  עיר,  על  מצור  כששמים  מלחמה,  בזמן 

להשחית עצי מאכל ולהשתמש בהם לבניית מצור. 

לשון אחר, בעת מלחמה מנסים להכניע את האויב 

על ידי כיתור העיר ומונעים הכנסת מזון, מים או 

נשק, גם אז (במצב גורלי של מלחמה) חל איסור 

על השחתת עצים.

מה פירוש השחתה?

משימה:

בגדר  (שאינו  השחתה  לעניין  דוגמה  לפניך   �
השחתת עצים), שהתייחסו לו בחומרה חכמי 

התלמוד.
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משימה:

� ערוך סקר סביבתי.

� רשם דוגמאות אחרות של הרס, קילקול, איבוד, הכחדה של מינים.  

� אילו היית נוכח במקום שבו אדם עובר על "בל תשחית", מה היית אומר לו?

� הוסף כרזה משלך, לחמש הכרזות שבראש העבודה.

� רשום משפט או שני משפטים ביחס לאיסור השחתה כלשהו.

� רשום במשבצת.

רשום דוגמה להרס שאינו השחתה.

הרמב"ם מרחיב את איסור "בל תשחית" המוזכר בפרשת "כי תצא". אלו דבריו:

   

משימה:

� הרמב"ם מזכיר 5 פעולות השחתה אסורות. ַמֵספר כל פעולה.

� בחר באחד מהאיסורים הללו וחבר לו סיפור.
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הידד אל המעין / מאת ש.ז.
סוף סוף הגיע היום המיוחל וילדי הכיתה יצאו לטיול שכה חיכו לו. האוטובוס הביא את הילדים לראש הגבעה, ומשם התחיל 
הטיול הרגלי. מזג האוויר היה נעים וכולם נהנו מאוד מן האוויר הצח, מן השדות הירוקים ומן האפשרות להתרוצץ ולנוע. 
חיממה  שונות. השעות חלפו, השמש  ותחרויות  פעילויות  עבורם  אירגנו  ואף  הילדים לשחק  עודדו את  המורים המלווים 
והילדים עייפו. הגיע הזמן לרדת מן הגבעה. המורים אספו את התלמידים, הושיבו אותם במעגל ונתנו הוראות אחרונות 

להליכה במדרון היורד לעמק.

שדה שיבולים רחב השתרע למרגלות הגבעה, ומעברו השני ניתן היה לראות פינה ירוקה במיוחד עם מספר עצים ענפים. 
"השטח הירוק שם בעמק הוא מקומו של המעין, אליו אנחנו רוצים להגיע. אנחנו ננוח בצל העצים ושם גם נאכל", אמר 
המדריך. "יש!" צהלו הילדים בשמחה. "אנחנו נלך בשביל העוקף את השדה סביב סביב", הוסיף המדריך. "ומדוע לא נקצר 

את הדרך ונרד ישר למעיין?" שאל אחד התלמידים?

משימה:

� קרא את הסיפור ואת ההערה בהמשך.

� כתוב תשובה לתלמיד.

� מה הקשר שבין הסיפור לאיסור "בל תשחית"?

הערה:

לידיעתך, המקצרה בנויה שורה של סכינים העוברות בגובה מסוים מעל פני האדמה. שיבולים שנדרסו לא ייקצרו.

באדיבות "לקיום היקום", איכות הסביבה, על פי מקורות היהדות, 

בעריכת ד"ר צבי הר שפר, שאנן - המכללה הדתית לחינוך, חיפה
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ג. איכות הסביבה

המטרות
לפתח רגישות ומודעות בקרב בני נוער ל"קלקולים" מעשה ידי אדם, בטבע ובסביבה.   .1

לחשוף את המשתתפים להיבטים שונים בעמדת היהדות כלפי הטבע.  .2

לחנך ולחזק תפיסת עולם של קיימות על פי ערכי היהדות, הקוראת לאדם לנהוג בענווה ולקחת אחריות אישית על   .3
סביבתו.

נספח מס' 1: דף מידע - כמחצית ממספר המשתתפים.

נספח מס' 2: דף מידע - כמחצית ממספר המשתתפים.

נספח מס' 3: מקורות באיכות הסביבה.

מהלך ההפעלה

שלב א (בזוגות)

המנחה יקרא למשתתפים את הסיפור שלהלן: 

(מטרת הסיפור לעורר תגובה רגשית ראשונית כמבוא לדפי המידע שעניינם טכני יותר)

לפני חמש שנים הגיע לווייתן גוסס לחוף הרצליה. בניתוח שלאחר המוות נמצאו בקיבתו שקיות פלסטיק במשקל 
4.5 קילוגרם...

במקרה אחר נתגלה דולפין שמת  כתוצאה מאריזות פלסטיק של שישיות בירה שנכרכו סביב לועו...

דולפין אחד ממפגעים סביבתיים מטופשים כמו שקיות  יכולים להציל  וטרינרים לא  ויצמן: "חמישים  חוקר במכון 
פלסטיק".

"השקית הקטלנית", "משפחה", כסלו תשס"ט

המנחה יחלק את המשתתפים לזוגות. כל זוג יקבל את דפי המידע.
המנחה יבקש מכל משתתף לעיין באחד מן הדפים בלבד ולאחר מכן לבצע את המשימות.

שלב ב (קבוצתי)

המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות 6-4 משתתפים.

שלב ג (במליאה)

המנחה יבקש מנציגי הקבוצות להציג בפני המליאה את תוצרי חשיבתם. במקביל המנחה ירשום על הלוח את העקרונות 
לשמירת הסביבה העולים מן המקורות.

המנחה יבקש מן המשתתפים להעלות רעיונות למצוות נוספות שעניינן שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה (למשל 
שמיטה).
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שאלות לדיון:

בשנים האחרונות נעשים מאמצים בעולם כולו, לתקן קלקולים שנובעים מניצול יתר של משאבי הסביבה, המודרנה   .1
והטכנולוגיה. 

מדוע, לדעתכם, קשה כל כך לתקן קלקולים אלו? פרטו.  
בפרקי אבות (פרק ב, משנה טז) נאמר: "לא עליך המלאכה לגמור, לא אתה בן חורין להיבטל ממנה".    .2

במה מחייבת אמירה זו את הציבור ואת כל אחד מאיתנו בנוגע לסביבה ולקיימות?  
תנו דוגמאות.  

מה הייתם מאמצים מכך באופן אישי לחיי היום יום?  .3

נספח מס' 1 - דף מידע 
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי..." (קהלת מדרש רבה)

אוי! כינרת שלי...

הכינרת משמשת בארץ כמאגר עיקרי פתוח של מים עמוקים.
קו אדום: 213.0 מטר מתחת לפני הים.
קו שחור: 215.0 מטר מתחת לפני הים.

מפלס הכינרת : -214.38 מטר מתחת לפני הים (ינואר 2009), 
62 ס"מ בלבד מעל הקו השחור!

זיהום אוויר

60% מהמפעלים שנבדקו על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת 2007 חורגים מהתקן המותר 
לפליטת מזהמים לאוויר.

הר הזבל של המדינה

שווה  כולנו  של  השנתית  הפסולת  נפח  אשפה.  ק"ג   2 מעל  ביום  מייצר  ממוצע  ישראלי 
ל-1000 בנייני מגורים בני 10 קומות.

האוטו שלנו...

בבריאות  ופגיעתם  הערים,  במרכזי  במיוחד  ביותר.  הגדול  הזיהום  למקור  נחשבים  רכב  כלי 
גדולה. הדלק הנשרף במנוע מכונית גורם לפליטת גזים רעילים.

טון נייר = כריתת עשרים עצים
יערות הגשם הם "ריאות העולם" המספקות חמצן לעולם.  

יערות הגשם מאכלסים 70% ממיני בעלי החיים על פני כדור הארץ, 
ותרופות רבות מיוצרות מצמחי בר נדירים הגדלים ביערות אלה.

כריתת יערות הגשם מגבירה את סכנת הבצורת אך בני האדם כורתים עצים בקצב של 100 
דונם לדקה!

כחמישית מיערות הגשם כבר נכחדו! 
היערות נכרתים לצרכים שונים: בניין, יצירת רהיטים, ייצור נייר ועוד.
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עיין בקטעי המידע שלעיל ובתמונות וענה על השאלות שלפניך:

מה התחדש לך מדף המידע שבידך? ______________________________________________  .1
מה  ריגש/הפתיע/ציער/הלהיב/הפעיל אותך בדף המידע? נמק ופרט.___________________________   .2

חבור לבן זוגך והחליפו ביניכם את הדפים.  
אילו רעיונות עולים מההשוואה בין הדפים? __________________________________________  .3

מהו ההבדל הגדול בין הבעיות שעולות בדף מידע מס' 1 לפתרונות המוצעים בדף מידע מס' 2?   .4
אילו תחושות מתעוררות בך בשל פער זה? __________________________________________  .5

נספח מס' 2 - דף מידע  
"...שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" (קהלת, מדרש רבה)

הטמנת פסולת רעילה ובלתי מתכלה

בסוללות  החשמליות נמצאים חומרים רעילים כגון כספית, קלציום, ניקל, כסף, עופרת ועוד 
העלולים לפגוע בבריאותנו. סוללה שמושלכת לאשפה מתחממת, נסדקת והחומרים הרעילים 

נוזלים ממנה ומחלחלים לאדמה.
השלכת סוללות לפח הזבל הרגיל אסורה. יש להשליכה למיכל מיוחד המיועד לכך. מן המיכל 

מועברות הסוללות לאתרי הטמנה המטפלים בחומרים רעילים ובפסולת שאינה מתכלה.
ומבודד  אטום  הינו  מתקדמים.   אקולוגיים  סטנדרטים  פי  על  פועל  מודרני  הטמנה  אתר 
מהסביבה על ידי שכבות אטימה ויריעות פולי אטילן, וכך מונע זיהום של מי התהום והקרקע. 

נייר ממוחזר

מדי שנה זורקים במדינת ישראל 300,000 טון נייר!
רק 30% מן הנייר בישראל  עובר תהליך מחזור.

תו איכות ירוק

בקניית מכשיר חשמל חדש כדאי לחפש את תווית האנרגיה ולוודא שהמוצר קיבל ציון A ביעילות 
 Eco Label - EU האנרגטית שלו. בנוסף, חפשו את תו האיכות האקולוגי של האיחוד האירופי

עם סימן הפרח הירוק.
תו זה מסמן עמידה של המוצר בתקני איכות סביבה.

"חשיבה ירוקה" - עיצוב ממוחזר

גופי  טפטים,  ריצוף,  כגון:  וביתי  אישי  לשימוש  רבים  פריטים  בשוק  קיימים  כיום 
תאורה, אדניות, נעליים כלים ועוד.

פריטי העיצוב ה"ירוקים" נראים נקיים, חדשים, אסתטיים ומקוריים. 
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חבל על כל טיפה...

מנהל רשות המים מזהיר: "יש סבירות גבוהה להפסקות מים בשנה הקרובה."
הידעתם? 40% מתצרוכת המים הביתית  משמשת להדחת המים בשירותים.

האוטו שלנו

חברות אוטובוסים החלו לאחרונה לרכוש רכבים בין עירוניים העומדים בתקן יורו 
5 ומאפשרים שימוש בסולר ידידותי לסביבה.

המזהמים  פליטת  את  ב-90%  תצמצם  בחדש  ישן  אוטובוס  של  החלפה  כל 
האופייניים לתחבורה הציבורית.

אל תקטוף...

בשנות ה-60-50 החברה להגנת הטבע יצאה למאבק לשמירת פרחי הבר למען הגנה על 
הטבע והסביבה וחיזוק המודעות הסביבתית.

זכוכית אינה מתכלה כלל!

נורת חשמל ממוצעת  צורך אנרגיה המספיקה להדלקת  זכוכית אחד  ייצור של בקבוק 
במשך ארבע שעות.

ייצור זכוכית חדשה מזכוכית משומשת מפחית 20% מזיהום האוויר ו-50% מזיהום המים 
בהשוואה לזיהום הנוצר כאשר מייצרים אותה מחומרי גלם.  

עיין בקטעי המידע שלעיל ובתמונות וענה על השאלות שלפניך:

מה התחדש לך מדף המידע שבידך? _________________________  .1
__________________

ופרט.  נמק  המידע?  בדף  אותך  ריגש/הפתיע/ציער/הלהיב/הפעיל  מה    .2
________________________
חבור לבן זוגך והחליפו ביניכם את הדפים.  

אילו רעיונות עולים מההשוואה בין הדפים? ______________________________________  .3
מהו ההבדל הגדול בין הבעיות שעולות בדף מס' 1 לפתרונות המוצעים בדף מידע מס' 2?   .4

אילו תחושות מתעוררות בך בשל פער זה? _______________________________________  .5

נספח מס' 3 - מקורות באיכות הסביבה  
"וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" (בראשית א:לא).  �

�  ה' הסתכל והביט על מעשיו וכל פעולותיו שעשה אם יש לתקן דבר בהם והנה כולם יפים ומתוקנים (רשב"ם).
�  כל פרט טוב בפני עצמו לפי רצון הקב"ה... כל הנבראים יחד טוב מאוד שכל אחד משלים את החיסרון של השני (הנצי"ב 

- העמק דבר - בראשית).
�  ויקח ה' אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב:טו).

לעובדה - לפתח את הסביבה, לבנות, לשאוף להתקדמות.  
לשומרה - שמירה על הטבע והנוף, הגנה על הסביבה.  

�  בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ...תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 
עולמי שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך (קהלת, מדרש רבה).

על פי חמד"ת הימים אותו קראת "מקורות בירוק", 
משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, יחידת חמ"ד, מינהל חינוך דתי
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חוט של איכות
המשימות: 

בקשרשרת האותיות שלפניכם רשומים מושגים ושמות הקשורים לשמירת איכות הסביבה. גלו וכתבו אותם.  �

מן האותיות המיותרות שבין המושגים נסו להרכיב משפט המתייחס גם הוא לנושא זה.   �

על פי "סובבני סביבה, משרד החינוך התרבות והספורט, האגף לתוכניות לימודים, אגף המרכזים הפדגוגיים
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ד. 100 שנה לעיר העברית הראשונה - תל-אביב (חלק ג)

עקיבא אריה וייס - ממייסדי תל-אביב
ערים,  ומתכנן  אדריכל  הלבנה),  (רוסיה  בבלארוס  גרודנו  יליד 

יזם את הקמתה של "אחוזת בית" שייסדה את העיר העברית 

הראשונה - תל-אביב.

בצורפות  ללודז' שבפולין. אביו עסק  עברה משפחתו  בצעירותו 

קודש,  לימודי  למד  אריה  עקיבא  במלאכתו.  לו  עזר  והנער 

לימודים כלליים וצורפות אצל אביו, אך אהבתו הגדולה הייתה 

תכניות  ושירטט  וספרים  שרטוט  כלי  רכש  הוא  אדריכלות. 

אדריכליות. ידע זה סייע לו בתכנון ובניית תל-אביב.

בעיקבות פטירת אביו ונישואיו שלו, הוא ניהל את בית המלאכה 

והחל לסחור ביהלומים. הצלחתו  ועם הזמן הרחיב את עסקיו 

בכך איפשרה לו להקדיש זמן לענייני ציבור ובעיקר לציונות.

אגודות  בראש  עמד  הוא  ליבו.  את  כבשה  הרצל  של  הציונות 

ציוניות בלודז' וניהל את חברת "גאולה" בעירו, שרכשה קרקעות 

בארץ-ישראל. שם הוא הכיר את מאיר דיזנגוף, ראש העיר הראשון של תל-אביב.

לחזור  שרוצים  ומיואשים  מובטלים  פועלים  פגש  שם  ליפו.  והגיע   (1906) תרס"ו  בשנת  לארץ  עלה  הוא 

ותעשייתיות,  לבנות בה ערים עבריות  לגאול את הארץ, צריך  לארצות מוצאם. הוא הסיק שאם חפצים 

במתכונת הערים המתוארות ב"אלטנוילנד", ספרו של הרצל.

הוא ייסד את אגודת "אחוזת בית" והתמנה ליושב ראש ועד האגודה והוא שערך את ההגרלה המפורסמת 

של המגרשים בחולות בעזרת צדפים. הוא פיקח על הבנייה בעיר החדשה. לבתו השביעית, שנולדה בארץ 

קרא "ֲאחּוָזִבית" על שם האגודה. זה היה גם שמה הראשון של העיר, ששונה אחר כך ל"תל-אביב".

לאחר זמן התפטר מוועד האגודה והתמסר ללימוד אדריכלות בהתכתבות, בייסוד חברות לרכישת קרקעות, 

צילום  מגורים,  ובתי  הקולנוע)  (שהקדים  "עדן"  ראינוע  דואר,  בית  כנסת,  בית  כמו  ציבור  מיבני  בבניית 

ופיתוח סרטים מנופיה של ארץ-ישראל. הצלחתו הקנתה לו שם של מומחה לבניין ערים.

בשנת תרע"א (1911) יצא בראש משלחת לדרום, כדי לבדוק אפשרות להקמת עיר ברפיח.

במלחמת העולם הראשונה גורשה משפחתו לטבריה ושם ייסד את "חמי טבריה".

ובשנת תרצ"ז  ובאבנים טובות,  וייס לסחור ביהלומים  ליוזמותיו החלוציות הציבוריות המשיך  במקביל 

(1937) ייסד את "מועדון היהלום" - בורסת היהלומים.

הוא נפטר בשנת תש"ז (1947) ונקבר בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור בתל-אביב. 
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מאיר דיזנגוף (1936-1861)
ראש העיר הראשון של העיר העברית הראשונה. יליד בסרביה. הוריו 

עברה  בילדותו  סדיגורה.  חסידי  עם  ונמנו  חקלאיות  אחוזות  ניהלו 

המשפחה לקישינב והייתה פעילה בקהילה היהודית שם.

בשנת 1882 התנדב דיזנגוף לצבא הרוסי ושירת בעיר ז'יטומיר כעורך 

עיתון צבאי. הוא נאסר על ידי השלטונות הרוסיים באשמת השתייכות 

למפלגת שחרור פוליטית.

הוא שהה בבית הסוהר שמונה חודשים, ושם התוודע לספרות העברית 

ולעיתונים הציוניים שסיפקו לו אסירים יהודיים. עם שיחרורו הצטרף 

לתנועת "חיבת ציון" ופירסם מאמרים בשאלת יישוב ארץ-ישראל.

הברון  זכוכית.  ותעשיית  כימיה  ללמוד  בצרפת  לפריס  נסע  ב-1888 

רוטשילד שלח אותו לארץ כדי להקים בית חרושת לבקבוקי זכוכית 

יצירת  לציון.  ובראשון  בזכרון-יעקב  הברון  שהקים  היקבים  לצורך 

הזכוכית לא צלחה והמפעל נסגר. הוא המשיך להתמחות בצרפת ובלגיה ועבר לאודסה לנהל בית חרושת 

דומה.

באודסה חזר לפעילות ציונית, נלחם בהתבוללות, היה ציר בקונגרסים ציוניים והתנגד לתוכנית אוגנדה.

בשנת 1904 ייסד חברה לגאולת קרקעות בארץ-ישראל בשם "גאולה" ורכש קרקעות ליד יפו, באר-יעקב, 

נס ציונה ועוד. עסק באיתור קרקעות בגליל התחתון ובחיפה ואפילו בחורן הרחוק, דבר שלא יצא לפועל.

ג'יבלי, שם נבנתה תל- כמו כן בירר אפשרות לרכוש את האדמות באזור הכותל המערבי ורכש את כרם 

אביב.

הוא התמסר להקמת תל-אביב וכשהוקם הוועד הראשון ב-1910 עמד בראשו. לימים, כאשר הפכה לעיר, 

היה הוא ראשה הראשון.

מאיר דיזנגוף היה אהוב על התושבים וקרוב אליהם תרתי משמע, גם קירבה רוחנית וגם קירבה פיזית. הוא 

פשוט התחכך בהם כדי להכיר שיגם ושיחם.

יום היה עובר ברחובות העיר כשהוא רכוב על סוסו, לבדוק שהכול מתנהל כשורה. הוא גם הקפיד  מדי 

לעודד שמחת חיים בעיר, רק אדם כמאיר דיזנגוף, היה יכול להרשות לעצמו ליצור ולבנות את המסד של 

המורשת היהודית. הוא בא אל החגים היהודיים מתוך עמדה נחושה לקרב לבבות. לא "כזה ראה וקדש", 

אלא "כזה ראה וחדש". כך היה יחסו של מאיר דיזנגוף לחידוש מנהגי פורים, חידוש חגיגות הנטיעות של 

ט"ו בשבט וכן טקס הביכורים בחג השבועות וכן הלאה.

הוא נהג לרכב על סוסו בראש העדלאידע בכל חג פורים. דיזנגוף הצליח לשכנע אישי רוח דוגמת המשורר 

וכך חיזק את דימויה של תל-אביב כמרכז  והוגה הדעות אחד העם להתיישב בעיר,  חיים נחמן ביאליק, 

התרבות העברית החדשה.

אהדתו לאגודת הסופרים העבריים הייתה שם דבר, וקירבתו לביאליק מייסד אגודת הסופרים העבריים 

הייתה ידוע לכולם, כי איש ספר היה. גם בצוואתו הוא ציווה שיושב ראש אגודת הסופרים העבריים יהיה 

חבר מיידית בהנהלת בית התנ"ך, בביתו שלו, בית מאיר דיזנגוף.



44

עם  רק  ולא  רוחני, מרכז תרבותי  כולו שהעיר היא מרכז  לציבור  נתנו תחושה  ולאמנות  קרבתו לתרבות 

יומרות להיות מרכז עסקים, עיר ללא הפסקה. כך במות אישתו התמסר להפיץ את האמנות העברית.

לאחר מותה של אשתו האהובה צינה בשנת 1934 הוא תרם את ביתו (שדרות רוטשילד 16) לרווחת הציבור 

כדי שישמש כמוזיאון לאמנות, ואף השפיע על אמנים רבים לתרום את עבודותיהם לטובת המוזיאון. הוא 

רכש בעצמו כ-240 יצירות בחוץ לארץ עבור המוזיאון והמשיך להתגורר עד מותו בקומה העליונה של הבית.

דיזנגוף שימש בתפקיד נשיא כבוד באגודות רבות בתל-אביב. החשובה שבהן היא אגודת "יריד המזרח", 

שאותה ייסד בשנת 1932.

גן-ילדים  דיזנגוף פעל להרחבת תל-אביב ולרצף עד חוף הים, הקים מוסדות ציבור, בית כנסת, ספרייה, 

ומוזיאון.

במלחמת העולם הראשונה גורש עם תושבי העיר לחיפה ודמשק וגם שם שימש עבורם פטרון ואב. בסוף 

שנת 1918 חזר לתל-אביב והמשיך בפעילותו הציבורית.

העיר התפתחה מאוד והפכה לעיר מרכזית. הוא זכה לאהבת בני עירו, שהוקירו את פעילותו וקראו בשמו 

רחוב ראשי וכיכר ברחוב זה ע"ש אישתו צינה.

הוא הלך לעולמו בשנת 1936, ציווה את ביתו למוזיאון תל-אביב. בבית זה הוכרזה הקמת מדינת ישראל 

בה' באייר תש"ח, והבית משמש עד היום כמוזיאון.

יפה היה האיש דיזנגוף, אציל וענו. אוהב אדם היה, ואוהב גדול של התרבות העברית בארצנו, כך נזכור אותו 

תמיד. וראוי הוא שנזכור אותו כאחד מהאבות המייסדים של העיר תל-אביב וממעצבי החיים התרבותיים 

בה.

(על פי בלפור חקק בדבריו לרגל 65 לפטירתו של מאיר דיזנגוף)

משחק הדמויות (בסגנון החבילה עוברת)

המטרה: הכרת מייסדי העיר תל-אביב.

הגיל: יסודי.

החומרים: 

� עיתונים

� שאלות על פתקים (חידות)

� רשם-קול

� נייר דבק שקוף.

מהלך המשחק:

המנחה מכין מראש חפיסת שוקולד ועוטף אותה בעיתונים בשכבות רבות, לפי מספר החניכים בקבוצה.

בכל שכבה פתק ובו שאלה מקורותיהם של מייסדי תל-אביב, או מקורות העיר.
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המנחה מספר על ייסוד תל-אביב ועל מספר מאישיה המייסדים, כגון: עקיבא-אריה וייס, מאיר דיזנגוף 

ועוד.

רשם-הקול מופעל עם שירי ארץ-ישראל - החבילה עוברת מיד ליד.

מדי פעם מפסיקים את השיר.

החניך שמחזיק בחבילה באותו רגע, פותח את השכבה הראשונה וקורא את השאלה. אם יודע את התשובה 

- עונה. אם לא - מבקשים תשובה מהקבוצה.

כך נמשך סבב השירים ו"קילוף" העיתונים עד שכל החניכים עונים ומגיעים לחפיסת השוקולד שמחלקים 

בין כולם.

דוגמאות לשאלות:

שם ספרו של בנימין זאב הרצל, בו תיאר את המדינה היהודית שתקום. שם זה תורגם ל"תל-אביב".  .1

(אלטנוילנד)

אני הגרלתי בין התושבים את המגרשים הראשונים בחולות תל-אביב באמצעות צדפים.  .2

(עקיבא-אריה  וייס)

שמה הראשון של תל-אביב. כך קרא עקיבא-אריה וייס גם לבתו.  .3

(אחוזת בית)

נשא נבואה בתל-אביב, אך לא בארץ.  .4

(יחזקאל)

שמו של ראש העיר הראשון של תל-אביב. בביתו נחתמה - אחרי מותו - הכרזת העצמאות של המדינה   .5

בה' באייר.

(מאיר דיזנגוף)

אחד משבטי ישראל שבשטחו נמצאת העיר תל-אביב וכל האזור נקרא בשמו.  .6

(דן)

עיר נמל עתיקה בארץ ישראל ממנה ברח יונה הנביא לתרשיש. סופחה לתל-אביב.  .7

(יפו)

שני עקרונות שעל פיהם התנהלה תל-אביב.  .8

(עבודה עברית, שפה עברית)



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם
מאת אריה פלהיימר בספרו "שאל בנך ויגדך"

פרשת מקץ
אין כלל בלי יוצא   .1

ולא תמיד ישמח מוצא  
התדע מציאה  

שרק דאגה הביאה.  

האחד המיוחד חלם על כוח  .2
ומאז לנפשו לא מצא מנוח  

בזכות עצמו של המרבה לשכוח   
פתר את הבעיה בעל המוח.  

פרשת ויגש
בן הגבירה ובן הזונה  .1

עד כמה תכונתם שונה.  
אחרי כוונת רצח לעבד נמכר  

לא נקם הוא ועברו לא זכר.  
וזה שרק מבית אביו גורש  

לא יכול לשכוח וליבו נרגש  
את יריביו, שבאו עליהם ייסורים  

עקץ והעליב בדברי קנטורים.  

מספר צאצאי האהובה   .2
כפול מאלה של בלהה  

וההפרש שבין מספר תולדות לאה  
לבין אלו של זלפה  

הלא זכור הוא לטוב(ה)  

ה. פרשיות החודש
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פרשת ויחי 
זכה האדם למדרגת מלך והודו  .1

כל העולם חייב אז בכבודו  

ואפילו אביו, והלכה זו קשה  

כי נוהגת אפילו בצדיק אל רשע  

מקום הקבורה היו מחשיבים מאוד לפנים  .2

יש שנטמן בנחלת אבותיו  

ויש - בגבעת הבנים.      (יהושע)  

פרשת שמות
שלושה שטיפלו בהמונים  .1

בזמנים ובמקומות שונים  

ֻצוו להתערטל מחלק מכליהם  

הראשון החשוב שביניהם,  

נצטווה על כפליים   

מאשר חבריו השניים.  

לא היה בם די אומץ לב  .2 

להשתתף במשלחת נועזת   

ומן הנמנע היה לסרב  

לנציגי האומה הנרגזת  

מה עשו? אחד אחד נשמט  

כל עוד הייתה בו נשמת   

המלֲאכּות בלעדם התקיימה  

ובהצלחה גמורה הסתיימה  

בהיקהל העם להנציח הניצחון  

לא ניתן למעלתם המקום הנכון.  
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פרשת וארא
אם תבדוק היטב ותשים על לב  .1

תיווכח, שהנטל באמת אינו כבד  

את בקיאותך בכתוב עם אנטומיה תשלב  

ובשני איברים בפסוק אחד תתכבד.  

ושם שם אל בראשיתו  .2

ואם כל חי באחריתו  

ואם לא תדעו אותו  

אני כולו ומקצתו.        (ר' אלעזר בן יעקב הבבלי)  

פרשת בא
"מי נתן את ההוראה?"  .1

הייתה אי פעם "פרשה" נוראה  

אבל לפני רבות בשנים   

הורה ה' לגברים וגם לנשים   

לנקוט יוזמה תמימה לכאורה   

שלהרבה פרשנים שאלה עוררה.  

איזו עובדה יכולה לשמש הוכחה ועד   .2

שלוקה במכה גם מי שרק שמח לאיד?  

פרשת בשלח
בכל דף ודף בתלמוד   .1

יש עמוד אל"ף ועמוד בי"ת  

התדע עם כלל לא גלמוד  

שכל אחד מן השניים את דרכו נווט?  

ואם חידה זו קשה מני אלף  

היעזר בכל הרמז הרומז - ע"א.  
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פעמיים הציבור בצרה  .2

ופרנסיו צועקים מרה  

עד שניחתה בהם גערה  

ואז נזדרזו לפעולה ישרה.   (יהושע)  

פרשת יתרו
שלושה בתורה קראו בשם  .1

בביטוי הידוע "ברוך ה' "  

תחול עליך, ידידי, ברכת ה'  

אם להם תציב פה יד ושם  

ואם אינך יודע - למען השם  

אל נא תחוש את עצמך אשם.  

עוף עט על פגרים   .2

ובאשר הוא שם חללים  

סמל משמש - ואפילו פעמיים  

לחסד ולרחמי שמים.  

פרשת משפטים
שלומיאל קם בבוקר השכם ממיטתו  .1

התרחץ, התעטף בטלית ובתפילין וגמר תפילתו  

נטל ידיו וסיים במהרה סעודתו  

לקח מקלו ותרמילו וכלי עבודתו  

ויצא לפועלו עדי ערב  

להמציא לו ולביתו טרף  

כך היה מנהגו זה רבות בשנים  

בערב הוא בא לשמח אם על בנים   

והנה הפתעה! שלומיאל שב בחצות היום  

ופניו אינם עמו כתמול שלשום   

כל ישותו מביעה כאב  
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ואפילו לילדיו אינו שם לב  

גם עם אשתו אינו מרבה שיחה  

הזמן קצר ורחוקה הבריחה  

שימי בשק מעט לבנים ולחם  

אך אל תרבי שלא יכביד על השכם  

מפלטי רחוק ועלי ללכת במרוצה  

כדי לצאת מהר מן הסכנה חוצה.  

 

אמרו נא מתי ולמה  .2

אסור להחזיק בבית פיג'מה.  
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מאת עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות. עליך לאתר את הפתרונות לשאלות בתפזורת שלעיל.
המילים יכולות להופיע בכל כיוון מלמטה למעלה,ימינה,שמאלה ובאלכסון.

יותר  וישנם פתרונות זהים לשאלות שונות עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות כולל אלה המופיעים  הואיל  הערה: 
מפעם אחת.

באילו פירות נאמר שמותר לנסות את  הקב"ה?   ______   (מלאכי פרק ג). א)  
מי חבט חיטים בגת ולא בגורן כדי "להניס מפני מדין"?    ______  (שופטים פרק ו). ב)  

מי הוא התנא שלקח פירות בחמורו ורצה ליתן לעני עד שמת העני?  ____  ___  ____  ___ (גמרא תענית כא). ג)  
מי הוא התנא שחמורו לא רצה לאכול דבר שאינו מעושר? חמורו של  ____ ____ ____  לא אכל אלא דבר שהוא מעושר שפעם  ד)  

גנבוהו ולא אכל עד שהחזירוהו (גמרא חולין ז).
מהו הפרי שהחיה שני בני אדם שנים רבות, ומי הם?  הפרי הוא: ___ האנשים הם :1)  ___  ___  ___  ___ 2)  ובנו ____   ה)  

____ (גמרא שבת לג).
איזה פרי משכח לימוד של שבעים שנה ומה מחזירו? ____ _____ _____ משכח לימוד של שבעים שנה,                    ___ ___  ו)  

משיב לימוד של שבעים שנה (גמרא הוריות יג).
איזה פרי משבעת המינים  קידשו בו אשה ב"קידושין"? ____  "האומר לאשה התקדשי לי ב____  זו"  (קידושין מו.).  ז)  

איזה פרי צריך לבשלו שבע פעמים כדי להוציא מרירותו? ____ (גמרא ביצה כה). ח)  
מאיזה פרי משבעת המינים נהיה נחל (ובתוספת עוד נוזל)? _____ (גמרא כתובות קיא) (בלשון רבים). ט)  

איזה עץ נטע אברהם אבינו בבאר-שבע? עץ ____ (בראשית כא), וגם על פי (רש"י סוטה י.) ראשי התבות של שלושת הדברים  י)  
שעושים בפונדק או באכסניה – מקבלים  שם נוסף לפונדק ,שהוא זהה לשם העץ שנטע אברהם אבינו בבאר-שבע.

בנו של דוד המלך אבשלום מצא את מותו בענפי העץ הזה. מהו העץ? עץ ____ (שמואל ב פרק יח). יא)  
שם נביאה ושם של עץ המתחילים באותה אות. מהו שמה של הנביאה? מהו שמו של העץ? הנביאה: ____, העץ: ____ (גמרא  יב)  

עירובין מג).
מי ניזון מקב חרובין מערב שבת לערב שבת? ____  ____  ____ (גמרא  ברכות יז). יג)  

מהו שמה של עיר התמרים? ____ (גמרא  סוטה מב). יד)  
מהו שמו של בעל משל העצים שאמר: "הלוך הלכו  העצים למשוח עליהם מלך"? ____ (שופטים פרק ט). טו)  
בן רגע צמח ובן רגע נבל? " ____ דיונה" (שבת כא.) זהו משל לדבר בן חלוף ,דבר שאין לו קיום (יונה ד י). טז)  

לבוש ופרי הקשורים לאותה אישה ושניהם מתחילים  באותה אות. מהו הלבוש? מהו הפרי? הלבוש: ____ הפרי: ____. יז)  
השלם את המשל: "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו ____ ____" (גמרא מועד קטן כה). יח)  

ישראל הקדימו נעשה לנשמע. לאיזה עץ פרי נמשלו ישראל? ישראל נמשלו ל ____ משום שפריו קודם לעליו  (שבת פח). יט)  
מי ששומר ועמל על התורה יאכל פריה, יראה פירות במעשיו. לאיזה פרי נמשלו דברי תורה? דברי תורה נמשלו לפרי ה ____  כ)  

(גמרא עירובין נד).
הרואה עץ שמשיר פירותיו – מה יעשה לו? יצבע אותו ב ____ כדי שהבריות יבקשו רחמים עליו (שבת סז). כא)  

משל חכמים לזווג מתאים ונאה: " ____ ____ ב ____ ____" (פסחים מט). כב)  

תיפזורת לט"ו בשבט

  ג  ר  ו  ג  ר  ת  ר  ז  ע  ל  א  י  ב  ר  ת  א  ו

  ה  ב  ו  ר  ח  צ  א  נ  א  ס  נ  ג  ב  מ  מ  פ  ז

  ר  ק  ל  ק  ד  ש  ב  נ  ו  א  ר  י  ת  ת  נ  י  מ

  ו  י  ש  י  ה  י  ת  ד  ה  י  צ  ו  ו  ח  ת  ס  ג

  ב  ק  ק  ל  ה  א  נ  א  ק  ד  ר  י  ס  ל  נ  ו  ש

  ד  י  א  ג  ח  ב  ש  י  ו  ח  ת  ב  ל  ו  ה  מ  י

  מ  ו  פ  ו  א  ל  ב  ק  ו  מ  נ  א  ע  י  נ  ר  א

  ע  נ  פ  נ  ז  ו  ל  פ  ר  י  ש  ד  ר  ז  א  ו  מ

  ש  ת  י  א  ז  נ  ת  ה  א  מ  ג  י  י  א  ת  ת  ו

  ר  נ  ס  י  ק  ר  א  י  נ  א  ח  ת  א  נ  י  מ  ח

  ח  י  א  ח  ו  י  ר  ב  נ  ו  ע  מ  ש  י  ב  ר  נ
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מהו שם השיח המדברי אשר מתחתיו ישב אליהו הנביא כשברח מפני איזבל? ____ (מלכים א פרק יט) (בכתיב מלא). כג)  
שם נוסף לעץ השקד שהוא גם שם של עיר  שזכתה לתואר – עיר החיים, אשר בארץ חתים. מהו השם?  1) שם נוסף לעץ השקד  כד)  
הוא ____ (בראשית פרק ל) 2) שם העיר שזכתה לתואר – עיר החיים, היא: ____ "וילך האיש ארץ החתים  ויבן עיר  ויקרא 

שמה ____"  (היא בית אל)  (גמרא  סוטה מו).
מהו שמו של האדם שישב ארבעים שנה בתענית כדי שלא תחרב ירושלים? מהו שמו של הפרי שהחיה אותו  על ידי זה  שהיה  כה)  
מוצץ את הפרי מחמת שמעיו היו צמוקות מלקבל אוכל רגיל?  האדם הוא: ____  ____ (גמרא גיטין נו) , הפרי (שם נוסף 

לתאנים מיובשות) הוא: "וכי הוה בריא מייתי ליה ____ מייץ מייהו ושדי  להו" (גמרא גיטין נו) (בלשון יחיד).
שנקברו    ____ לבושין  בכמה  יוצאה  ערומה  שנקברה  "חטה  המתים?  תחיית  לגבי   – מחיטה  וחומר  קל  ללמוד  אפשר  מה  כו)  

בלבושיהן על אחת כמה וכמה" (גמרא כתובות קיא).
פתרונות בסוף הגיליון

המילים  שאחת  מילים,  שלוש  בעל  בטוי  תקבל  מטה  הרשומות  ההוראות  את  ותבצע  נכונה  ענית  אם 

המרכיבות אותו הוא שם של צמח בר בעל גבעול גבוה.

המילה הראשונה

האות הראשונה של המילה הראשונה של הבטוי המתקבל , נמצא באות הראשונה של הפתרון שבסעיף   (1

א

האות השניה של המילה הראשונה נמצא באות האמצעית של הפתרון שבסעיף י  (2

האות השלישית  של המילה הראשונה נמצא באות האמצעית של הפתרון  שבסעיף ב  (3

האות הרביעית  של המילה  הראשונה נמצא באות הראשונה של הפתרון  שבסעיף ג  (4

האות החמישית  של המילה הראשונה נמצא באות הראשונה של  הפתרון שבסעיף ח   (5

המילה השנייה

האות הראשונה של המילה השניה נמצא באות  הראשונה של הפתרון  שבסעיף טז  (1

האות השניה  של המילה השניה נמצא באות השלישית  של הפתרון  שבסעיף כ  (2

האות השלישית של המילה  השנייה  נמצא  באות  האחרונה  של הפתרון  של שם  הנביאה שבסעיף   (3

יב

המילה השלישית 

האות הראשונה  של המילה השלישית נמצא באות  הראשונה של הפתרון  שבסעיף כג  (1

האות השניה של המילה השלישית  נמצא  באות  הראשונה  של האדם  שישב  ארבעים  שנה  בתענית    (2

כדי שלא תחרב ירושלים, הבא לאחר תואר הכבוד הנמצא לפני שמו, שבפתרון  שבסעיף כה

האות השלישית של המילה השלישית נמצא באות האמצעית של הפתרון שבסעיף כד  (3

האות הרביעית של המילה השלישית נמצא באות  הראשונה של הפתרון שבסעיף כו.  (4

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
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מלאכות יד

פעילויות לטו בשבט/ מאת מלכה אהרונסון

טו בשבט חג הפרחים והפרות, הפרחים יכולים להיות קנויים או פרחים, עלים, ענפים המותרים לקטוף.

1. סידורי פרחים
יש כמה כללים בסיסיים לסידור פרחים. על בסיס זה אפשר להרחיב כיד הדמיון הפורה.

ניתן להשתמש בכלי קטן לסידור הפרחים. אחר כך אפשר להעמיד את כל הסידור מעל קערה נמוכה, אגרטל 

גבוה, הכל לפי השולחן והצרכים. יש לשים לב שהפרחים לא יפריעו לסועדים.

החומרים:

קערות קטנות שטוחות, ניתן במכסה של צנצנת נס קפה בגובה של 3-4 ס"מ    �

ספוג (נקנה בבלוק שעולה כ-10 שקלים) שנחתך בהתאם לגודל הקעריות כך שישב   �
באמצע הקערית.

אופן ההכנה:

את הספוג משרים בקערה מלאה מים למשך 1-2 דקות (עד שכולו ספוג במים), מכניסים אותו לתוך הקערית 

צלוטיפ שנקנה  (דמי  מיוחד  עם סרט  אותו  להצמיד  כדאי  מדי  סידור הפרחים. אם הקערית שטוחה  של 

בחנות פרחים). מצמידים בשני הכיוונים לחיזוק ולתמיכה בסידור.

צורת הדבקה 
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2. סידור פרחים עגול
החומרים:

מספריים  �

� ספוג טבול במים

� קערית מתאימה

� 5 פרחים בעלי תפרחית גדולה כמו: שושנים חרציות גדולות

� 7-8 פרחים מעט יותר קטנים מהנ"ל.

אופן ההכנה:

לוקחים עלים - אפשר הדסים או כל עלים עמידים וחותכים לחתיכות   �
קטנות ותוקעים סביב הזר, 3-4 עלים באמצע הספוג. 

ביניהם מתחילים בשלושה פרחים בשני צדדים נגדיים ואחד באמצע,   �
אחר כך בין 2 ל-3 פרח בשני הצדדים. 

אחר כך פרחים יותר קטנים מפזרים בין פרח לפרח.  �

עגול.  פרחים  סידור  נוצר  כך  בירק.  וממלאים  הספוג  את  מכסים   �

מניחים אותו בתוך קערית נמוכה או צנצנת גבוהה לפי הצורך. 

1
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3. סידור פרחים משולש
סידור פרחים חד-צדדי המתאים להעמידו בפינה.

החומרים:

הספוג כנ"ל  �

� מספריים

� סכין

� קערה יציבה

2 ענפים באורך 30-40 ס"מ, גובה הרצוי לסידור 3-4   �
עלים גדולים - אפשר ַעַרְלָיה (עלים רחבים דמוי כף 

יד). הענפים יכולים להיות מעץ אורן או לימוניום 

שאינם מתייבשים במהירות.

� אפשר להשתמש בעלי הדסים או כל עלים אחרים 
שמחזיקים מעמד. רצוי 2 סוגי עלים שונים.

� פרחים - יכולים להיות שושנים או פרחים עמידים 
אחרים לפי הטעם.

אופן ההכנה:

תוקעים את הספוג לתוך הקערות עד מחציתו  �

מדי,  עבה  הגבעול  (אם  הגדול  הענף  את  תוקעים   �
מחדדים אותו מעט בעזרת הסכין).

את הענף השני חותכים לשניים - 2/3 ושליש, כך   �
תוקעים  שונים,  בגבהים  ענפים  שלושה  שמקבלים 

את  תוקעים  אופן  באותו  מדורגת.  בצורה  אותם 

הפרחים - קודם הגבוהים, אחר כך נמוכים ונמוכים 

מאוד, לפי גובה הענף.

מספר הפרחים יכול להיות בין 6-12, לפי התקציב.  �

� הפרחים יכולים להיות מ-2 צבעים המשתלבים כמו 
כתום וצהוב או מנוגדים, כמו לבן ואדום וכו'.

בסוף מכסים את הספוג בעלים קטנים.   �

החדר,  בפינת  בצד,  להעמידו  מתאים  זה  סידור   �
הם  יותר  גבוהים  שהפרחים  ככל  השולחן.  בפינת 

מושכים יותר תשומת לב. ניתן לשלב ביניהם נרות 

דקים וארוכים.
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 4. סידור פרחים קל ומהיר ומתאים לכול

החומרים:

כלי שטוח רחב  �

� מים

� נרות - להבונים צפים (נר בתוך כוסית אלומיניום)

� פרחי גרבות, כלניות או חמניות או כל פרח עם תפרחת רחבה.

� מספריים

� קשיות שתייה

� עלי שרך

אופן ההכנה:

ממלאים את הכלי במים.  �

מכניסים לתוכו 4-6 נרות - תלוי בגודל הכלי  �

� גוזרים את הגבעולים של הפרחים ומניחים אותם בין הנרות

לפי  הגזורים  השתייה  קשיות  בתוך  השרך  עלי  את  שמים   �
גובה הכלי ומניחים סביב הקערה.

� לפני האירוח מדליקים את הנרות.
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5. סידור פרחים בצורה אלכסונית
מתאים לפינה של חדר, סידור במה, שולחן-מזנון כיבוד.

החומרים והאביזרים:

מספריים  �

� סכין

� 3-4 עלי ערליה (עלים רחבים כמו אצבעות)

� 5-6 גרבות או כלניות, או חרציות גדולות

� 3-4 גבעולי עלי לימוניום

� 3 חוטי ברזל גודל 0.8 (נמכר בחנויות הפרחים)

� ענף של עלים בגובה 50-60 ס"מ

� 1/3 ספוג

� כלי לפרחים - כדאי כלי גדול ויציב.

אופן ההכנה:

� חותכים את חוט הברזל ל-2

תוקעים את החוט מתחת לפרחים 1 ס"מ פנימה ומלפפים סביב הגבעול דבר שנועד להחזיק את הפרח   �
ולקבל תנועה ולסובב את התפרחת לכיוון רצוי ולתמוך בגבעול ובפרח.

� מכניסים את הספוג לכלי אחרי ההשרייה 2/3 בפנים ו-1/3 בחוץ

נועצים את הענף בצד, מסביב תוקעים את עלי הערליה ומכסים את הספוג  �

יותר  גבעול  כל  יורד,  בסולם  חותכים  הפרחים  את   �
הגבוה  הענף  ליד  תוקעים  יותר.  הארוך  מהשני  קטן 

ויורדים למטה בצורת נחש.

חוט  בשל  הרצוי  לכיוון  התפרחת  את  להזיז  ניתן   �
עלי  הפרחים  בין  וממלאים  אותם  המחזיק  הברזל 

לימניום שנותנים נפח.

או  קטנים  רימונים  להוסיף  אפשר  למטה  בקערה   �
קלמנטינות, פסיפלורה, תפוז סיני, חרובים.

את  שיכסו  פרות  הרבה  לפזר  ניתן  העלים  במקום   �
הספוג.

בסיום כל הסידורים ניתן להעמיד על מגש מעט יותר   �
גדול ולפזר פרות או פרות יבשים או פרות הדר. כדאי 

לשלב עם צבעים שונים.
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6. סידור פרחים משולב בתוך פירות 
סידור שטוח על השולחן, סידור למנה אחרונה.

החומרים:

1 ספוג  �

� מספריים

� סכין חיתוך

� פירות

� מגש

� נייר כסף

�פרחי כלניות או חרציות או גרברות או חמניות או פרח עם תפרחת

� עלי שרך. ככול שיהיו יותר פרחים זה יותר נחמד - הכל כמובן 
לפי התקציב.

אופן ההכנה

חותכים את הספוג ל-2 ברוחב. לאחר השריה של 1-2 דקות   �
מניחים את 2 החלקים מחוברים בתוך מגש עם שוליים של 

3-5 ס"מ.

 2 בין  אליפסה  בצורת  הסכין  בעזרת  חותכים   �
החלקים ומרוקנים את התוכן באמצע.

את  נועצים  מסביב  כסף,  בנייר  החור  את  מרפדים   �
העלים ומכסים את הספוג ביניהם.

נועצים את הפרחים שגזרנו ואת הגבעול באורך של   �
3-5 ס"מ כשהם צצים מעל העלים. מסביב נועצים עלי שרך לכסות את המגש. באמצע ממלאים בפירות.

טיפ: אם רוצים להשתמש בפירות מיובשים לקישוט 

חור  לעשות  יש  פסיפלורה,  רימון,  כמו:  זמן  לאורך 

לייבש  התוכן,  את  כפית  בעזרת  ולרוקן  מלמטה 

למשך יום ולמרוח בפנים ובחוץ לקה שקופה.

אפשר למלא בפנים בעיתונים כדי לשמור על הצורה 

החיצונית.
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חומר אור-קולי

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

וענן")  "קשת  (מהסידרה  ובמסורת  במקורות  בשבט  טו   - (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 טו בשבט מהו?

2132 - כי תבואו אל הארץ.

2176 - חוצות ישראל - כיעור ויופי.

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

2319 - שירים לסדר טו בשבט (ארץ מורשת).

2348 - טו בשבט בעניין ראש השנה שבו (שיעור).

שקופיות

- טו בשבט (גנוט).  3009

- ברכי נפשי (גנוט).  3016

- יהדות בסביבה.  3027

מעתה ניתן לשאול פריטים מספריית ה- DVD המתפתחת במרפ"ד התורני. פרטים בטל' 02-5601303.
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פתרון לתשבץ חשוון-כסליו

פתרון חידות - פרשיות השבוע                    
פרשת מקץ                   

הכסף באמתחת (בראשית מב:כז).  (1
פרעה חלם על 28 ( 7X4) = כ"ח  (2

בזכות שר המשקים [שעליו נאמר לפני כן "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו"] פתר יוסף החכם (בראשית 
מא, לט) את החלומות.

פרשת ויגש                     
א.  יוסף (בראשית מה:ה)    (1

ב.  יפתח הגלעדי (שופטים יא, ז).   
מספר ילדי רחל = 14 (בראשית מו:כב).   (2

   מספר ילדי בלהה = 7 (בראשית מו:כה).
מספר ילדי לאה = 33 (בראשית מו:טו).   
מספר ילדי זלפה = 16 (בראשית מו:יח).   

   בגימטריה טוב = 17 = 33-16.

פרשת ויחי                     
יעקב ליוסף (בראשית מח:ב). א.      (1

משה לפרעה (שמות יא:ח). ב.   
יעקב ביקש להיקבר בקברות אבותיו בארץ-ישראל (בראשית מז:ל). א.   (2

אלעזר בן אהרן נקבר בגבעת פנחס בנו (יהושע כד:לג). ב.   

 ר ט מ א י ד   ק י ל א י ב

 מ   ר ו ד ל פ מ ו ר ט   ע

 צ ש   ר   ת מ צ   נ   ב ל

   ה ו ח א   ו   נ ק נ ח  

 א   ר נ   א ט ח   ה ש   א

 נ י ד   כ ב   ו מ   י ו ה

 ג   ת ו ל צ ב פ ו ל א   ר

 ל ה   י א נ ו מ ש ח   נ ו

 י ד ע ל ב   מ   ל ו ת פ נ

 ו ד ו ה   ק פ א   ח ו ר ס

 א י ג   י צ   ד ע   ת ס ו

 ל   ב ר ע   נ   נ ח ב   נ

   פ   ט נ ר ב ח ר ז   ז  

 ש ו ל ש   מ ו י   נ י י מ

 י ל ח   נ ו נ ב ל   ע ו ש

קדצ ה ו נ  רזא ר פ כ
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פרשת שמות                     
משה - שמות ג:ה: ויאמר אל תקרב הלם, של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש  א.    (1

היא.
יהושע ה:טו: ויאמר שר צבא ה' אל יהושע של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא  ב.   

ויעש יהושע כן.
ישעיהו כ:ב - בעת ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל  ג.   

רגלך ויעש כן הלך ערום ויחף.
משה נשל, אפוא, את שתי נעליו, דהיינו כפליים מיהושע ומישעיהו שחלצו נעל אחת בלבד.   

שמות ד: כט - וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל.   (2
שמות ה:א ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר.   

רש"י, ד"ה ואחר באו משה ואהרן: אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחרי משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם    
שהגיעו לפלטין לפי שיראו ללכת ובסיני נפרע להם = ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו - החזירם לאחוריהם.

פרשת וארא                     
שמות ז:יג - ויאמר ה' אל משה: כבד לב פרעה מאן לשלח העם..    (1

אלעזר (שמות ו:כג):   (2
וׂשם ֵשם אל בראשיתו - בראשית המילה יש לשים את השם אל.    

"ואם כל חי באחריתו", דהיינו בסוף המילה, אחרי אל - יש להוסיף את עזר (כנגדו) המתייחס לחוה - אם כל    
חי.

"ואם לא תדעו אותו" - את השם אלעזר, אני - המחבר - אלעזר בן יעקב הבבלי - כולו ומקצתו.   

פרשת בא                     
שמות יא:ב: דבר נא באוזני העם וישראלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב.   (1

שמות יא:ה: א.   .2
ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור    

בהמה.
רש"י ד"ה: מבכור פרעה עד בכור השפחה - כל הפחותים מבכור פרעה וחשובים מבכור השפחה היו בכלל    

ולמה לקו בני השפחות שאף הם היו משעבדים בהם ושמחים בצרתם.
שמות יב:כט - ויהיה בחצי הלילה וה' היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור  ב.   

השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה.
רש"י, ד"ה עד בכור השבי; שהיו שמחים לאידם של ישראל ועוד שלא יאמרו יראתנו הביאה הפורענות    

ובכור השפחה בכלל היה שהרי מנה מן החשוב שבכולן עד הפחות ובכור השפחה חשוב מבכור השבי.

פרשת בשלח                     
שמות יג:כא - וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה.     (1

הרמז ע"א - עמוד הענן ועמוד האש = ע"א.
שמות יד:טו - ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו. 2)   א. 

יהושע ז:ו - ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על     ב. 
ראשם.

יהושע ז:י - ויאמר ה' אל יהושע קם לך למה זה אתה נפל על פניך.   
יהושע ז:יג - קם קדש את העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר ה' אלוהי ישראל חרם בקרבך ישראל לא    

תוכל לקום לפני אויביך עד הסירכם החרם מקרבכם.

פרשת יתרו                     
בראשית ט:כו - ויאמר (= נח) ברוך ה' אלוהי שם ויהיה כנען עבד למו.  א.    (1

בראשית כד:כז - ויאמר (=העבד) ברוך ה' אלוהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדוני אנוכי  ב.   
בדרך נחני ה' בית אחי אדוני.

שמות יח:י - ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת ידי  ג.   
מצרים.
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שמות יט, ד: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי.    (2
רש"י, ד"ה על כנפי נשרים: כנשר הנושא גוזליו על כנפיו שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם לפי    
שמתיראין מעוף אחר שפורח על גביהם אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ לפי שאין 
עוף פורח על גביו לכך נותנו על כנפיו אומר: מוטב יכנס החץ בי ולא בבני אף אני עשיתי כן ויסע מלאך האלוהים 

וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו' והיו מצרים זורקים חיצים ואבני בליסטראות והענן מקבלם.

פרשת משפטים                     
שמות כא:יב,יג - מכה איש ומת מות יומת. ואשר לא צדה והאלוהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס     (1

שמה.
שמות כב:כד-כו - אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך. אם חבל תחבל     (2
שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו. כי הוא כסותה לבדה היא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי 

ושמעתי כי חנון אני.

פתרונות לתפזורת ט"ו בשבט
מעשר א)  
גדעון ב)  

נחום איש גם זו ג)  
פנחס בן יאיר ד)  
הפרי: חרוב  ה)  

האנשים: רבי שמעון בר-יוחאי, רבי אלעזר  
זית ללא שמן – (משכח לימוד של שבעים שנה) ו)  

שמן זית – (משיב לימוד של שבעים שנה)  
תמרה ז)  

תורמוס ח)  
תאנים (דבש של תאנים וחלב מטפטף מהעיזים ומתערבין זה בזה. וזהו ארץ זבת חלב ודבש) ט)  

אשל י)  
ר"ת של: אכילה, שתיה, לויה - אש"ל  שהוא שם נוסף לפונדק  

אלה יא) 
הנביאה: דבורה, העץ: דקל יב)  

חנינא בן דוסא יג)  
יריחו יד)  
יותם טו)  

קיקיון טז)  
הלבוש: תאנה, הפרי: תפוח יז)  

איזובי קיר (הנמשל: אם באנשים גדולים החטא שולט מה יאמרו הקטנים שלומדים ממעשיהם) יח)  
תפוח יט)  
תאנה כ)  

סיקרא (צבע אדום בארמית) כא)  
ענבי הגפן (המשל: ענבי הגפן בענבי הגפן) כב)  

רותם כג)  
לוז כד)  

רבי צדוק , גרוגרת כה)  
צדיקים כו)  

הפתרון של הביטוי הוא: משענת קנה רצוץ
הפירוש של הביטוי הוא: כינוי למישהו שאי-אפשר לסמוך עליו ובמיוחד לאדם שבשעת מבחן מתברר שאין בו כל 

תועלת והוא עלול להיות לרועץ למי שבוטח בו.

מראי מקומות של הבטוי: (מלכים ב יח כא), (ישעיה לו ו).
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תיקונים לחוברת "מדי חודש בחודשו" מס' 188

חנוכה על ציר ההיסטוריה היהודית
2089 לבריאת העולם (1671 לפנה"ס) - אברהם ושרה.

3187 לבריאת העולם (573 לפנה"ס) - תחילת גלות עשרת השבטים.

התאריך העברי קטן מ-3760 
למשל: חורבן בית ראשון היה בשנת ג' אלפים קע"ד אחרי בריאת העולם.

מהו התאריך הנוצרי של מאורע זה?
יוצא כי חורבן בית ראשון היה בשנת -3760 כאן יש להפחית את התאריך העברי ממספר 3760. לפי זה 
586=3174 לפני הספירה הנוצרית, כי כל תאריך עברי הקטן מ- 3760 חל לפני התחלת הספירה של הנוצרים.

התאריך העברי גדול מ-3760
למשל: גלות יהודי ספרד הייתה בשנת ה' אלפים רנ"ב לבריאת העולם.

מהו התאריך הנוצרי של מאורע זה? כאן יש להפחית את המספר 3760 מהתאריך העברי. לפי זה יוצא כי 
גלות ספרד הייתה בשנת 5252-3760=1492
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