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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת - שבט

 )אירועים ואתרים(

חודש טבת
שם החודש

חודש טבת הוא החודש העשירי מחודש ניסן והחודש הרביעי מתשרי והוא נזכר בשם 
זה במגילת אסתר. בשנת 3400 נלקחה אסתר אל אחשוורוש: "בחודש העשירי הוא 

חודש טבת בשנת שבע למלכותו" )מגילת אסתר ב, יב-טז(.

מזל החודש - גדי
שבו יוצאים הגדיים למרעה בשדות.

בחשוון  בעונתם,  גשמים  ירדו  אם  שכן  הגדיים?  למרעה  טבת  עניין  מה 
ובכסלו ולא ירדו בטבת - סימן ברכה הוא זה לכל השנה; וכשאין גשמים 

בטבת, שדות המרעה מתחילים להוריק והמרעה כבר מספיק לגדיים.

)על פי "ספר התודעה"(

אירועים 
ב או ג בטבת - ח דחנוכה "זאת חנוכה". 

ליום האחרון של חנוכה קוראים "זאת 
חנוכה" על שם סיום פרשת הנשיאים 
שקוראים בו "זאת חנוכת המזבח אחרי 
יום  פח(.  ז:  )במדבר  אותו"  המשח 
שלאחר  עצרת  שמיני  כנגד  מכוון  זה 
שבעת ימי החג )סוכות(, שיש בו מכול 
בעניין  הן  שלפניו,  במועדים  שיש  מה 
בעניין  והן  הנוראים  הימים  של  כפרה 
שהוא  חנוכה",  "זאת  אף  החג,  שמות 
כולל  החנוכה  ימי  של  השמיני  היום 
כבכל  והודאה  הלל  וישועה,  שמחה 

הימים הקודמים.

ד בטבת תרנ"ד )1893( - תחילת הקמתה של מסילת רכבת העמק. 
שתעבור  רכבת  מסילת  לבנות  התחיל  השני  חמיד  עבדול  התורכי  הסולטן 
על  שמירה  מתוך  לכך  הסכימו  לא  האנגלים  ומדינה.  מכה  לעבר  מקושטא 
האינטרסים שלהם בהודו וכדי לשמור על המעבר בסואץ. לכן הוחלט בלחץ 
האנגלים להמשיך את הרכבת רק עד בגדאד ומשם לכיוון מכה ומדינה. הטיית 
כיוון המסילה לעבר מכה היה לצורכי הסעת המוסלמים למכה. גם זה לא בוצע 
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והרכבת הגיעה רק עד למדינה. בהזדמנות זו כבר הוחלט על שלוחה נוספת 
מחיפה. אבל שלוחה של הרכבת הלכה מצמח לחיפה דרך עמק יזרעאל כדי 

לעזור לצבא התורכי בתנועותיו.

י בטבת - צום העשירי ויום הקדיש הכללי. 
בטבת  עשרה 
לשלושה  שייך 
אבלות  ימי 
על  רצופים 
ת  ו ע ר ו א מ
שאירעו  קשים 

לעם ישראל.

בטבת  ח  ביום 
תורגמה התורה 
)תרגום  ליוונית 

השבעים(.

ת  כ ס מ ב
סופרים נכתב: "מעשה בחמישה זקנים )אין כאן טעות( שכתבו לתלמי המלך 
את התורה ביוונית והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא 
הייתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה" כלומר, כל סופר או מדען נוכרי יוכל 

לשנות, להוסיף, לגרוע ולעוות את התורה.

ליוונית, שמדובר בשני  החיד"א בספרו "כסא רחמים" מסביר ביחס לתרגום 
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 
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מדוע יראו רז"ל לכתוב במפורש שגזרו תענית על 
יום זה.

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

שישה  וגבתה  עמנו  את  שפקדה  השואה  לאחר 
מיליון קורבנות יהודים, החליטה הרבנות הראשית 
לקבוע ביום זה את "יום הקדיש הכללי" לניספים 
שיום מותם לא נודע. מדליקים נר נשמה, אומרים 

קדיש ולומדים משניות לעילוי נשמתם.

כב בטבת תשס"ב )2002( - מבצע "תיבת נח" )אנטבה של השייטת(. 
המובחרת  היחידה  השייטת,  חיילי  עלו  סוער  לילה  בחשכת  נועזת  בפשיטה 

של חיל הים, על ספינת הנשק "קארין איי".

לעזה  בדרכה  שבמצרים,  אלכסנדריה  לנמל  להגיע  אמורה  הייתה  הספינה 
ולרשות הפלשתינאית, כ-500 

ק"מ דרומה לחופי ישראל.

משא,  מיכלית  הספינה, 
הרשות  ידי  על  שנרכשה 
הפלשתינאית בלבנון, למטרת 
הברחת נשק מאיראן, הסוותה 
משא  כאוניית  עצמה  את 
עליה  שנושאת  אפריקנית, 
מוצרי חשמל. בבטן האניה היו 
83 מיכלים מיוחדים מתוצרת 
על  לצוף  שמסוגלים  איראן, 
פני המים, מלאים ב-50 טונות 

של אמצעי לחימה.

אתרים 
ב בטבת תרמ"ג )1882( - יום ייסודה של ראש פינה - "אם המושבות". 

ראשיתה בשנת תרל"ח )1878(, כשלושה חודשים לפני הקמת המושבה פתח 
זכות ראשונים להיקרא "אם המושבות"  ועל כך שמורה לראש פינה  תקווה, 
הרב  של  בהנהגתו  קטנה  קבוצה  צפת,  מאנשי  היו  מייסדיה  בארץ-ישראל. 
כפיים  מיגיע  לחיות  במטרה  אדמה",  עובדי  "אגודת  שהקימו  רוקח  אליעזר 
ולא להיסמך על נדבות כספי ה"חלוקה". את יישובם הקימו על אדמות הכפר 
בצורת  שנות  מנשוא,  הקשים  המחיה  תנאי  גי-אוני.  לו  וקראו  ג'עוני,  הערבי 

ומגפת ּדֶבֶר גרמו להתפוררות היישוב אחרי זמן קצר.

ידי קבוצת עולים מרומניה, חברי האגודה  ב-1882 הוקם היישוב מחדש על 
הציונית "למען ציון" בראשותו של משה דוד שו"ב. העולים החדשים הפליגו 
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"טיטוס",  העולים  לה  קראו  משל  ובלשון  "טטיס"  ושמה  באוניה  מרומניה 
באשר אמרו כי טיטוס הגלה את עם ישראל ובאניה "טיטוס" ישובו אל ארצם. 

הם קנו את נחלת גיא-אוני וקראו למקום ראש פינה.

את  ולחדש  ולבנות  הפינה  אבן  את  להניח  הכוונה  על  רמז  השם  שינוי 
ההתיישבות במושבה וכן להתגבר על כישלון ההתיישבות הקודם. לדאבונם 
של המתיישבים אסרו השלטונות הטורקים על בניית מבנים חדשים במושבה 

ולכן הם נאלצו להמשיך ולחיות בבתים שנרכשו מהכפר הערבי.

וממצוקה  שונים  מקשיים  סבלו  חקלאי  רקע  בעלי  היו  שלא  המתיישבים 
הערבים,  השכנים  מצד  וההתנכלויות  המרובים  הקשיים  למרות  כספית. 
הברון  של  בתמיכתו  המושבה  שזכתה  לאחר  באדמתם.  נאחזו  המתיישבים 
מפעל  הקים  והברון  השתפר  המתיישבים  של  הכלכלי  מצבם  דה-רוטשילד, 
פינה הפכה למרכז ההתיישבות  בדי משי. ראש  והכנת  גדול לטוויית חוטים 
בגליל, ולמרכז המינהלי של פקידי הברון שניהלו מטעמו את ענייני היישובים. 

בשנת 1920 היוותה המושבה בסיס פעולה ליוסף טרומפלדור וחבריו.

המעבדה  את  הישן  הפקידות  בבניין  מר  הפרופסור  הקים  השלושים  בשנות 
כולו.  בעולם  נודעה  הזה  בתחום  הישגיה  ובזכות  והדברתה,  המלריה  לחקר 
בהמשך שימשה המושבה בסיס להברחת יהודים מסוריה לארץ-ישראל בימי 
המנדט הבריטי. בראש פינה גם שהתה פלוגת העבודה של בית"ר בה היה חבר 

עולה הגדרום הראשון - שלמה בן יוסף.

פינה  ראש  משטרת  את  לערבים,  הבריטים  מסרו  ישראל  מדינת  הקמת  עם 
ומחנות צבא נוספים באזור. באפריל 1948 התארגן כוח מעורב של אנשי אצ"ל 
מראש פינה ואנשי הגנה ובפעולה משולבת השתלטו על בניין המשטרה וכן 
על מחנה "פילון" הסמוך. תושבי ג'עוני, שחששו מנקמת יהודי ראש פינה וקיוו 
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שהסורים יכבשו את האזור עזבו ברובם את היישוב ונדדו צפונה. אלו מתוכם 
באזור,  אחרים  ליישובים  היישוב  את  לעזוב  הם  אף  שוכנעו  להישאר  שרצו 
ונחשבו כנפקדים ולא התאפשר להם לחזור לבתיהם. רוב תושבי ג'עוני מצאו 

עצמם במחנות פליטים בלבנון.

בחלק  והשתמשו  הנטושות  ג'עוני  אדמות  את  לעבד  החלו  המושבה  איכרי 
מבתי הערבים, אל שאר הבתים נכנסו עולים חדשים וחיילים משוחררים.

חודש שבט
חודש שבט הוא החודש האחד-עשר למניין החודשים מניסן והחודש החמישי למניין 

החודשים מתשרי.

שם החודש
 - אחדות  משמעויות  לו  ויש  במקרא  נזכר  כבר  הוא  בתוכנו.  עברי  הוא  שבט  השם 
מקל, שוט לחביטה, זמורה, ענף מגזע, מעם וממשפחה. העולם נראה כמוכה בשבט, 
ועם עלה הזית שהביאה  נוח  ודרשנים קשרו את השם שבט עם המבול שהיה בימי 
ּקַּלּו המים מעל הארץ. אמרו שעלה הזית הזה היה נצר שנקרא  ֶ היונה לנוח כסימן שׁ
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
משום שהוא חודש עשיר בגשמים כפי שנאמר "יזל מים מדליו" )במדבר 
כד, ז(. הדלי  קיבל גם משמעות הלכתית ולפי ההלכה "המוכר את הבור, 
הלכות  )רמב"ם,  וקנה"  חזק  לך  לו  שאמר  זה  הרי  דליו,  לו  שמסר  כיון 

מכירה פ"א, ה"ט(.

אירועים 
ביום  ימים המסתיימים   37 ישראל, במשך  בני  א בשבט החל משה לדבר אל 

פטירתו החל ב-ז אדר. 
הדברים כלולים בחומש דברים, הוא ספר משנה תורה: "בעבר הירדן בארץ 
מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור..." )דברים א(. שם משה רבינו 
הוכיחם על כל אשר המרו את פי ה' ב-40 השנה שהיו במדבר, שם חזר ושנה 
להם הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני ובאוהל מועד, וגם באר להם 
והקללות  הברכות  את  להם  נתן  וכן  להם,  נמסרו  לא  שעדיין  חדשות  מצוות 
והכינם לבוא לרשת את ארץ כנען, ויברך אותם לפני מותו )יש לציין שלעומת 

ספר דברים, ספר בראשית מתפרס על פני 2309 שנה!(.
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א' בשבט תשנ"א )25.1.1991( התחיל מבצע "סופה במדבר" מלחמת המפרץ. 
הברית  ארצות  לתביעת  להיענות  וסירובה  לכווית  עיראק  פלישת  לאחר 
"מלחמת  שכונתה  במלחמה  נגדה  יצאו  הן  ממנה,  לסגת  המערב  ומדינות 
ארצות  בראשות  המערב  למדינות  עיראק  בין  המלחמה  במהלך  המפרץ". 
הברית, שיגר שליט עיראק הנשיא סאדם חוסיין שלושים ותשעה טילי סקאד 
לעבר ישראל, וכן עשרות טילים לעבר סעודיה. ישראל הבליגה ולא הגיבה 
על ההתקפה. ההתקפות גרמו לנזקי רכוש כבדים. מסכות גז סופקו לתושבי 
ישראל מחשש להתקפה כימית או ביולוגית. ניתנה הוראה להיכנס לחדרים 

אטומים בכל פעם ששוגרו טילים מעיראק.

כשטיל אחד שנפל בערב הסעודית פגע והרג עשרים ושתיים נפשות, רק אז 
התחלנו להבין כמה הטיב איתנו ה' במלחמה. 

המלחמה הסתיימה בחג הפורים.

ג בשבט תרצ"ג )1933( - אדולף היטלר )ימ"ש( עלה לשלטון בגרמניה. 
הוא התמנה לראש הממשלה על ידי הנשיא הינדנבורג. גל של פרעות אלימות 
באותו  בבחירות  הנאצית  המפלגה  של  נצחונה  בעיקבות  היהודים  את  פקד 
חודש. תוכניתו של היטלר לסלק את היהודים מגרמניה, כפי שנוסחה בספרו 
"Mein Kampf", הפכה למדיניות הרשמית של הרייך. השלטונות הנאצים 
וחוקים, שנועדו לסלק את היהודים מהחיים הציבוריים  צווים  החלו לפרסם 
שהחלה  מגרמניה,  לארץ  העלייה  ואומנם,  גרמניה.  את  לנטוש  ולאלצם 
בחודשים הקודמים, התגברה מחודש לחודש. יחד עם זה הוקם רשמית מפעל 
עליית הנוער, שמטרתו הייתה להעלות ילדים ובני נוער לארץ-ישראל, ללא 
גם  מכן  ולאחר  מגרמניה,  הנוער  לעליית  פעל  זה  מפעל  בתחילה,  הוריהם. 

מארצות אחרות.

ה בשבט תש"ח )1948( - פרשת הל"ה - מחלקת ההר - שנפלו בדרך לגוש עציון.
של  מחלקה  של  הקרב  היה  העצמאות  מלחמת  של  הראשונים  הקרבות  בין 
שלושים וחמישה לוחמי פלמ"ח, שהתנדבו במסע רגלי באישון לילה להבקיע 
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את המצור הערבי על גוש עציון ולהחיש עזרה ליישוביו, שניצבו מול סכנת 
פלסמה  סוללות,  נפץ,  חומרי  תחמושת,  גבם  על  נשאו  הם  והשמדה.  כיבוש 

וחומרי חבישה.

בהיותם כחמישה קילומטרים לפני גוש עציון, בין הכפרים הערביים, למרגלות 
זקן  ידי רועה  הכפר צוריף, נתגלתה המחלקה. ישנה סברה שהם התגלו על 
בינואר  במחנה  בעיתון  שדה  יצחק  ידי  על  תוארה  זו  גירסה  חייו.  על  וחסו 
1949. לא נמצאו תימוכין לגירסה. מפקד משטרת חברון טען כי הם התגלו 
על ידי שתי נשים ערביות שקוששו זרדים. ערביי הסביבה הוזעקו מיד בשיטת 
צוריף.  בכפר  שהתאמנו  מפקדים  בקורס  ערבים  קבוצת  ביניהם  ה"פזעה", 
עמוסים  בהיותם  בכבדות  שנעו  בלוחמים,  ולצלוף  לירות  התחילו  הערבים 

בציוד כבד.

עלה  הבוקר 
דני  ומפקדם 
את  שינה  מס 
ההליכה  כיוון 
צפונה  וטיפס 
גבעת  אל 
 , ת י ר ו פ ח
להגיע  במטרה 
 - לגבעה 
גובה  נקודת 
השולטת   ,573
סביבתה.  על 
ם  י מ ח ו ל ה
אל  טיפסו 
ה  ע ב ג ה

שנקראה לאחר מכן "גבעת הקרב", תוך שהם נושאים את הפצועים עימם. הם 
התארגנו בהגנה היקפית וניהלו קרב יריות והשלכת רימונים. בקרב שהתפתח 

ונמשך מעשר בבוקר ועד לשעה חמש אחה"צ, נהרגו הלוחמים בזה אחר זה.

ידיעות  הגיעו  דוגין,  היימיש  לויטננט  חברון,  משטרת  של  הבריטי  למפקד 
יריות  קרב  על  שמע  הוא  החולים.  לבית  שהועברו  רבים  ערבים  נפגעים  על 
וג'בע. בשבת בבוקר הוא תיחקר את הפצועים  שהתנהל ליד הכפרים צוריף 
חלק  ליד  המחלקה.  לוחמי  גוויות  את  גילה  הוא  שם  לשטח,  ויצא  הערביים 
מן הגופות הוא מצא מכתבים ופתקאות, אותם מסר מאוחר יותר לאחראים 
מכתבים  אבדו  אילולא  היהודית.  הסוכנות  אנשי  היו  שאלו  וסבר  בירושלים 

אלו, יכולנו ללמוד ולדעת טוב יותר מה אירע.

גופות החללים הועברו לבסוף מכפר עציון לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. 
נפילת הל"ה הייתה אבל לאומי - שלושים וחמישה בחורים שיצאו למשימה 
שראויה  שלמה  מחלקה   - עצמית  הקרבה  תוך  ומסוכנת  חשובה  כך  כל 

להערצה ולקיחתם כסמל לאחריות הדדית ועזרה הדדית.
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ז בשבט תשנ"ה )1995(, החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה בפרשת 

היעלמות ילדי תימן.
עד היום לא נמצא ביסוס עובדתי לחטיפה שיטתית ומאורגנת בחסות הממסד, 
רובם של  נמסרו לאימוץ.  ילדים  כי  בודדים שהוכח בהם  ונמצאו רק מקרים 
האנשים שהיו שותפים לתהליך קליטת העולים, לא קיבלו את ההאשמות ואף 
ראו בהן טענות קונספירציה. הקולטים חשו נעלבים מהיחס כפוי הטובה שהם 
קיבלו על מה שהם ראו כעבודה מסורה בתנאים קשים הנובעת מרצון להיטיב 

עם העולים.

פרשת ילדי תימן, על כל מרכיביה, נותרה פרשה טראגית שהותירה תחושות 
כבדות גם בקרב אישי ציבור שונים. כך למשל כתב הפרופ' אסא כשר ב-29 

באוגוסט 1997 בעיתון מעריב:

בין  כגידול פרא של הבחנה פסולה  ויותר  יותר  ילדי תימן מצטיירת  "פרשת 
יוצאי אירופה ליוצאי תימן. גם היא מגלמת צורה מיוחדת של גזענות, אכזרית 
ומתועבת, ככל שיכולה להיות חטיפת ילדים מהוריהם על יסוד דעה קדומה. 
אינני יודע מי נושא באשמה לאפליה הגזענית של הילדים הללו ומשפחותיהם. 
אני יודע מי נושא באחריות לתיקון המעוות: אנחנו. אפילו מעט מדי ומאוחר 
לפצות  משפחות,  לאחד  בהקדם,  למצוא  כראוי,  לחפש  חייבת  המדינה  מדי, 
ניזוקים, בפה מלא וביד רחבה. מה שנעשה, באופן מוסרי למופת, בדרך ל"חוק 
לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994", על טיפול שניתן לפני עשרות שנים, ראוי 
שניתן  "טיפול"  על  הגזענות,  נפגעי  לפיצוי  לחוק  בדרך  שבעתיים  להיעשות 

באותן שנים".

במצרים  להורג  הוצאו  עזר  ושמואל  מרזוק  משה   -  )1955( תשט"ו  בשבט  ח 

שנודעה  פעילות  ישראלית,  וחבלה  ריגול  בחוליית  השתתפותם  בעוון 

בשם "העסק ביש". 
במהלך שנותיה הראשונות של המדינה אירעו כמה מחדלים בתחום הביטחוני. 

המפורסם שבהם הוא פרשת "עסק הביש".

בינואר 1955 התגלתה במצרים חוליית ריגול שפעלה לטובת ישראל. החוליה 
לשבש  במטרה  ובקהיר  באלכסנדריה  האמריקנית  בספרייה  להצתות  גרמה 
במהלך  נחשפו  החוליה  חברי  ארצות-הברית.  ובין  מצרים  בין  היחסים  את 
נשפטו  החוליה  חברי  באלכסנדריה.  בקולנוע  תבערה  פצצת  להפעיל  ניסיון 

ונדונו למאסר, ואילו ראשיה - ד"ר משה מרזוק ושמואל עזאר, הוצאו להורג.

ויכוח  והתנהל  מוטעית,  הייתה  החוליה  את  להפעיל  הוראה  כי  סברו,  בארץ 
את  לבחון  כדי  במצרים.  הפעולה  את  לבצע  ההוראה  את  נתן  מי  בשאלה, 
השאלה הוקמה ועדה, שהורכבה מנשיא בית המשפט העליון יצחק אולשן, 
ומהרמטכ"ל לשעבר יעקב דורי. על רקע החקירה של הוועדה הודח מתפקידו 
בנימין ג'יבלי, ראש אגף מודיעין. שר הביטחון דאז, פנחס לבון, שלדבריו לא 

הוא נתן את ההוראה, התפטר.

להצטרף  כדי  בוקר  משדה  לחזור  בן-גוריון,  דוד  החליט  הפרשה  רקע  על 
לממשלה כשר ביטחון.
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י בשבט התרמ"ב )1882( - נוסדה תנועת ביל"ו - "בית יעקב לכו ונלכה" )ישעיה 

ב:ה(.
ביל"ו הייתה אגודה לאומית של צעירים יהודים 
פרעות  לאחר  שברוסיה  בחרקוב  שנוסדה 
האגודה  חברי  בנגב"(.  )"סופות   1882-1881
בה  בהתיישבות  לארץ-ישראל,  בעלייה  דגלו 
ובהחייאת הלשון העברית. רובם היו סטודנטים, 
אישים  וביניהם  והשכלה  מעמד  בעלי  אנשים 
שונות  סוציאליסטיות  לתנועות  הקשורים 
מושבה  בארץ  להקים  התכוונו  הם  ברוסיה. 
חקלאית על יסודות שיתופיים. כבר עם ראשית 
הפעולה המעשית נתגלו שתי מגמות. פלג אחד 
ישראל   לארץ  המיידית  העלייה  לכיוון  משך 
ערובות  בהשגת  הכרח  ראה  השני  והפלג 
מדיניות מצד תורכיה. הוויכוח בין הפלגים גרם 
להפרעות רבות בפעולת הביל"ויים וסופם של 

המגעים המדיניים שנחלו כישלון והסבו  אכזבה לתומכים בהם. דרכם בארץ 
לא הייתה קלה. כחברת עילית בעלת איכות העמידו עצמם אנשי ביל"ו ללא 
הרף תחת שבט הביקורת העצמית. הצעירים שעלו מכוח חזון, אולם בחוסר 
אמצעים, עבדו כפועלים בעבודות משק שונות. תחילה במקווה ישראל ואחר 
כך בראשון-לציון. מראשון-לציון עלו חברים אחדים לירושלים, בעזרתו של 
הרב יחיאל מיכל פינס, להיות פועלים - אומנים. ארגון זה שנקרא בשם "שיבת 
החרש והמסגר" ניתק מהחקלאות ורצה להעמיד את חרושת המעשה כשוות 
החברוה.  התפזרה  שנתיים  ולאחר  בדוחק  התקיימו  הם  לחקלאות.  זכויות 
להקים  פינס,  הרב  פטרונם,  בעזרת  הצליח  בראשון-לציון  שנשאר  הגרעין 
עלו  הכל  ובסך  גדול  היה  לא  הביל"ויים  של  מספרם  אמנם,  בגדרה.  מושבה 
מהם לארץ כ-50 איש, אך הייתה להם השפעה גדולה ורעיונותיהם, ספריהם 

וזכרונותיהם פירנסו דורות של עולים שבאו אחריהם. 

ilmuseums. כדאי לערוך ביקור במוזיאון לתולדות גדרה והבילו"יים - באתר
com, טל' 08-8593316.

 

צוותה  ועל  לחלל,  המריאה  "קולומביה"  החללית   -  )2003( תשס"ג  בשבט  יג 

נמנה גם אלוף משנה אילן רמון ז"ל האסטרונאוט הישראלי הראשון. 
טייסי "קולומביה" היו אמורים לבצע כ-100 ניסויים בזמן השהייה בחלל.

אילן רמון היה אחראי לתחזוקה וההפעלה של המכשירים השונים בחללית, 
וזאת בזכות עברו ומיומנותו הרבה בטיפול באמצעי לחימה של חיל האוויר.

והן באישיותו  אילן הצליח מאוד לאחד את כלל ישראל - הן בפועלו בחלל 
הצנועה והכובשת. הוא ראה את עצמו כמייצג את כל היהודים ברחבי תבל.

הוא הצהיר שיקח לחלל אוכל כשר. מכוח תפיסתו כבן לניצול שואה ויהודי 
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גאה במורשתו, לקח איתו לחלל ספר תורה 
זעיר ששרד את השואה, ספר תהילים, גביע 
לקידוש ומזוזה - גם היא מהשואה ומעוטרת 
של  הרוחנית  להתנגדות  סמל  תיל,  בגדר 

העם היהודי.

של  הקברות  בבית  נקבר  ז"ל  רמון  אילן 
מול  תל-שימרון,  למרגלות  נהלל,  היישוב 

נופו היפה והפורח של עמק יזרעאל.

וארבעה  רונה   - אישה  אחריו  הותיר  רמון 
בעיקבותיו  התגייס  אסף  הבכור,  בנו  ילדים. 
קורס  את  בהצטיינות  וסיים  האוויר  לחיל 
הטייס במגמת קרב. ב-13 בספטמבר 2009, 
נהרג  הקורס,  סיום  לאחר  אחדים  שבועות 

אסף במהלך אימון מבצעי כשהטיס מטוס F-16I )אותו הדגם של המטוס 
שאביו טס להפציץ את הכור בעיראק(, לאחר שביצע תמרון חד, לקה, ככל 
על  שפעל  חזק  ג'י  מכוח  כתוצאה   )Blackout( זמני  הכרה  באובדן  הנראה, 
גופו, והוא התרסק אל מותו בדרום הר חברון. מותו גרם לאבל כללי בישראל.

נמל התעופה הבינלאומי המתוכנן בתמנע ייקרא על שם רמון ובנו אסף שנהרג 
אף הוא בתאונת אימונים במטוסו. רמון וחבריו לטיסה הונצחו במצפור בהר 
רמון, אשר צופה אל קרני רמון, גבעות בזלת במערב מכתש רמון. כמו כן אילן 
וכן אסטרואיד  ועל שמו נקראו מספר בתי ספר ופארקים  רמון הונצח בבול 
חריש  לבין  קציר  בין  דתי  קהילתי  יישוב   - אילן  ומצפה  אילנרמון"   51828"

בתחומי מועצה אזורית מנשה על שמו של אילן רמון ז"ל.

 

טו בשבט - ראש השנה לאילן, שבת פרשת בשלח, שבת שירה
כשט"ו בשבט חל בימי השבוע חוגגים אותו בנטיעת אילנות, באכילת פירות 
ובהעלאה על נס מסרים "ירוקים" בעד איכות הסביבה. כמו כן מציינים ביום 

זה את יום הולדתה של כנסת ישראל.

שצוין  הקדום  המקורי  בשבט  טו  את  איפיין  הללו  הדברים  מן  אחד  לא  אף 
לראשונה בתקופת המשנה.

בתקופה הקדומה היה זה תאריך שהוזכר לראשונה כאחד מארבעה תאריכים 
לעניינים חקלאיים שונים  של שנה חדשה  הקובעים מתי מתחילה הספירה 

)משנה ראש השנה א, א(.

אדם  כל  והשדות.  המטעים  לבעלי  אדמה,  לעובדי  חשוב  היה  זה  תאריך 
הוטלו  בתורה  בשנה.  שנה  מדי  לנזקקים  עמלו  מפרי  לתת  מחויב  מישראל 
על עם ישראל "מסים" שהועברו לשכבות החלשות - מעשרות, פאה, לקט, 

שכחה וכדו'.

מסים אלו, בדמות פירות, תבואה וירקות ניתנו לכוהנים, ללוויים, לגר, ליתום, 
וכדין,  כדת  מסוימת  בשנה  ומעשרות  תרומות  להפריש  כדי  ולעני.  לאלמנה 
היה על עובדי האדמה לדעת באיזה יום מסתיימת ומתחילה שנה לגבי פירות 
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האילן.

היום הזה הוא טו בשבט, ראש השנה לאילנות )ולא לירקות שזה אחד בתשרי(. 
ומתעשרים  הקודמת  לשנה  שייכים  בשבט  טו  לפני  שחנטו  פירות  כלומר, 
ומעשרים  החדשה  לשנה  שייכים  בשבט  טו  אחר  שחנטו  ופירות  בהתאם, 
אותם בנפרד. לפי הפסוק בדברים יד, כב: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך 

היוצא בשדה שנה שנה".

רבעי  ונטע  עורלה  בהלכות  בשבט  טו  של  ההלכתית  חשיבותו  גם  מכאן 
הקשורות לאילנות וכלל המצוות התלויות בארץ. 

בדומה  לאילן,  דין  יום  גם   לאילנות  השנה  בראש  ראו  חקלאי  תאריך  מלבד 
ל-א בתשרי שהוא יום דין לבני אדם. מתוך כך התגבש בקרב העם יחס מיוחד 
לטו בשבט. כבר בתקופת הגאונים )מאות 11-7 לספירה( נהגו לומר "בשבט 

מתפללים על שנה מבורכת לאילנות, שנת פריון ושפע של הפירות".

בתפוצות הגולה התפשט מנהג אכילת פירות ארץ-ישראל, במיוחד משבעת 
המינים. מנהג זה העצים את הגעגועים והרצון לעלות לארץ-ישראל.

ואין  יום טוב - אין מתענים, אין מספידים  טו בשבט קיבל גם מאפיינים של 
אומרים תחנון.

חכמי הקבלה בצפת במאה השש-עשרה שיוו מימד חדש לטו בשבט. העלו 
מלווה  פירות,  של  רבים  ממינים  מיוחדת  סעודה  ותיקנו  חג  למדרגת  אותו 

בפסוקים מתאימים, מעין "סדר טו בשבט". גם תיקון מיוחד התחבר ליום זה.

לארצו.  העם  לשיבת  ומופת  לאות  בשבט  טו  הפך  הציונות  ימי  מראשית 
התנועה הקיבוצית יצרה קשר בין טו בשבט למפעל הציוני, בעיקר הפך ליום 

נטיעות, שהן סמל להתיישבות והיאחזות בארץ.

על פי טו בשבט "מפתחות לתרבות", בעריכת חל"ד, ישראל
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- הפרשה הראשונה מבין ארבע הפרשות,  - שבת פרשת שקלים  כט בשבט 

חלה השנה בשבת שלפני ר"ח אדר. 

בשם ארבע פרשיות אנו 
קוראים לארבע פרשיות 
שמוסיפים  התורה,  מן 
שבתות  בארבע 
התורה,  בקריאת 
פרשת  קריאת  לאחר 
הפרשיות  את  השבוע. 
כזכר  מוסיפים  האלה 

למאורעות שאירעו לאבותינו בימים ההם, השבתות 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 
פעם  ניתנה  השקלים  תרומת  המקדש.  בימי  שנעשתה  השקלים  תרומת  על 
אחת בשנה ונועדה לתחזק את בית המקדש ולפקוד את העם על ידי ספירת 

השקלים הקצובים שנתן כל אחד ואחד.

אתרים 
ל בשבט תש"ג )1943( - קיבוץ ניר עם עלה על הקרקע.

תחנת השאיבה ובריכת המים התת-קרקעית שלידה בנפח 1,000 ממ"ע, היוו 
את מקור המים היחידי כמעט לאחד עשר היישובים שעלו על הקרקע במוצאי 
יום כיפור תש"ז וליישובי הנגב האחרים שנוסדו לאחר מכן. מכאן הועברו שני 
קווי צינורות אל היישובים שבמערב הנגב וממזרחו. עדות לחשיבות המפעל 
)אונסקו"פ( אשר בעיקבות  ועדת האו"מ  ביטוי בהתרשמותה של  לידי  באה 
ביקורה במקום החליטה לכלול את הנגב בתחומי המדינה היהודית המוצעת. 

והביטחון  ההתיישבות  גורמי  התרכזו  ניר-עם  שליד  המים"  "מרכז  בקרבת 
יחידת הנוטרים העבריים  של היישובים. תחילה, מרכז ה"המשמר הנע" של 
במסגרת  כחוק  הרשום  משטרתי  ורכב  כחוק  שהוחזק  נשק  היה  שברשותם 
המנדט הבריטי. לאחר מכן, משנמסר הפיקוד על הנגב לידי הפלמ"ח, הגיע 
לכאן מטה הגדוד השני של הפלמ"ח על יחידותיו ונשקו. על "גבעת מקורות", 

סמוך למרכז המים, התמקם המטה של חטיבת הנגב על יחידותיו ונספחיו.

התחזוקה  ובסיס  פיקוח  מגדל  ניר-עם  בחצר  הוקם   ,1948 פברואר  בתחילת 
חיל האוויר הישראלי. בסמוך  של  היא הטייסת הראשונה  הנגב,  טייסת  של 
למסלול שדה התעופה היה בית חולים שדה )תת-קרקעי(, מרכז צבאי ואזרחי 
ובית עלמין לחללי הקרבות. בגבור ההתנכלויות לתחבורה בנגב שימש מחנה 
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ליישובי  הביטחונית  התשתית  לבניית  ציוד  לאספקת  עיקרי  בסיס  ניר-עם 
הנגב כהכנה לקראת הבאות.

תצוגה  קירותיה  שעל  המים  בבריכת  שוכן  הנגב"  וביטחון  "המים  המוזיאון 
חינוכי  בנגב. הביקור במקום בעל ערך  וגילוי מים  מימי ראשית ההתיישבות 
בלתי  ולחוויה  להתרגשות  המבקרים  את  מביא  המוצג  החומר  במקוריותו. 

נשכחת.
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בדרך האתרים מס' 49 / ד"ר עמנואל בן נאה

חידון טבת - שבט תשע"ג

המצליח לענות על 9 חידות יזכה בפרס.

ישראל,  גדולי  של  והחולשות  השגגות  השגיאות,  את  מעלימה  התורה  "אין 

ודווקא על ידי כך היא מטביעה על סיפוריה את חותם האמת". מה אתה אומר 

על כך, תהא מי שתהא!! - עיינו בפירושו לספר בראשית יב - י-יג.

מה עניינו של ציטוט זה לחידוננו?  .1-2

קהילתו  לבוראו.  נשמתו  את  השיב  הוא  שנה,   125 לפני  טבת,  בחודש   

הייתה בין הפטיש ובין הסדן. התבוללות מחד-גיסא והסתגרות מאידך-

גיסא. תורה בלבד או, שמא, גם עבודה. הוא, במדינה שכעבור יובל שנים 

תנפץ את כל חזונותיו באשר לעתיד האנושות, הקדיש את כל כוחותיו 

וגם,  שופט  שהיה  אומה  גיבור  גם  מקופלים  בשמו  עמו.  תחיית  למען 

בתרגום לעברית, צבי - התכירוהו?

כבר  פרוסיה.  לגבול  בסמוך  לקודמו,  דומה  בסביבה  נולד  השני  האיש   .3-4

בילדותו טולטל בין הקטבים שנעה בהן החברה היהודית. כשהוא בן 16 

כתב: "יומם וליל מתחבט אני בבעיית האנטישמיות". לאחר מסלול חיים 

נולדה  "הציונות  יכתוב:  למכורתו,  וחוזר  המתעורר  העם,  בשירות  ארוך 

ולהתפתח בתור אומה,  יכולים להתקיים  כי היהודים אינם  מתוך הכרה 

מאחר שבכל מקום הם מיעוט התלוי ברוב או במעט בחסדי הרוב".

איבוד  אלא  תהיה  לא  הערבים  לשלטון  היהודים  "הסכמת  כתב:  ועוד   

עצמו לדעת של הרעיון הציוני. אפשר להמית את לוחמי הבית היהודי, 

אך אין להכריחם לאבד את עצמם לדעת".

ידע עוני ומחסור, למד משפטים וסוציולוגיה והיה אחד ממעצביה של   

ההתיישבות בארצנו. נפטר בעירנו לפני 70 שנה. קיבוץ הוקם על שמו 

וגם מדרשה בעמק חפר.

נולדתי לפני 114 שנים הרחק מכאן, וליתר דיוק בקנדה, הריחוק לא מנע    .5-6

ממני להתנדב לגדודים העבריים. שורשי נתחברו לעירנו, וביתי מתנוסס 

בה לתפארה עד היום הזה. שימשתי בתפקידים רבים. ומאליו יובן שגם 

בכאלה שאין בהם דיבידנדים של הכרת תודה. למשל "שר הצנע" לפני 

64 שנים! כל היודע מי אני, מוזמן לענות.
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לפני  חפר  בעמק  שקם  דתי  ציוני  יישוב  הכל"  "בסך  אני  אישיות!  אינני   .7

79 שנים ב-ח בטבת. הרואה למרחוק מונצח בשמי. הרפורמה החינוכית 

הדתית הנועזת, על אף כל החרמות, מצאה בי כן וגם קן. מי המזהה??

משפחה אמריקנית, בעלת אמצעים, כמו שמגדירים זאת היום, החליטה   .8

ובירושלים  יהודים.  היו  לא  הם  נטעה,  בל  לא,  ולעירנו.  לארצנו  לתרום 

שלנו הם הקימו מבנה מפואר, המעיד על מה שטמון בארצנו הקטנטונת. 

וזה קרה ב-יא בשבט התרצ"ח. זוכרים??

כן, הוא חי רחוק מארצנו, וזה היה לפני כ-330 שנה. הרחק בדרום, בצל   .9

המוסלמים דלק נרו, שלאורו רקם את תווי אהבתו לארץ הבחירה. שיריו 

מהדהדים בעוז גם בימינו אלה. אֹומר לכם משהו?

הם נטשו את אנגליה, על כתפי חלק מהם היו סימני ציפורניה של החיה   .10

הטבטונית. וכבר בצעדיה הראשונים של מדינת היהודים, באו להר טרשים 

שהיה עד לזעקות המנצחים והמנוצחים, מוסלמים ונוצרים שנשמעו בו 

לפני כ-826 שנה. שום-כלום לא היה כאן, והיום זה הוא קיבוץ שבאים 

בשעריו, נחים, אוכלים, לנים ויסעו ויחנו. אה, כן, במלחמת השחרור היה 

בתוצאותיה.  ונשא   – מלחמה  שהעדיף  גדול  ערבי  כפר  מכאן  רחוק  לא 

ב-ג בשבט התש"ט נתקעה כאן היתד בידי הצעירים והצעירות הנלהבים 

ההם. מי יודע? רמז: שאגת אריה.

הכתובת למשלוח התשובות:

מערכת "מדי חודש בחודשו", האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

aryehwe@education.gov.il :או באמצעות הדואר האלקטרוני
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פתרונות ל"בדרך האתרים" מס' 46

הורקנוס  האחים  שני  היו  המכבים(  )מצאצאי  האחרונים  החשמונאים  המלכים  שני   1
ואריסטובלוס מתוך מאבק על המלוכה, הם העלו את הרעיון האווילי לבקש מרומא 
לתווך במחלוקת ביניהם. וכך ב-63 לפני הספירה פומפיאוס הוזמן להכניס את כוחותיו 
והעניקו להורקנוס, החלש  רבים  ביהודים  נכנסו לישראל, טבחו  לישראל. הרומאים 

מבין האחים את "השליטה" על הארץ.

סלמה לגרלוף - ראה מדי חודש בחודשו 204, "בדרך האתרים" מס' 44, תשובה 2.  2

שם הכפר הערבי לג'ון – מתוך השם הלטיני LEGION )קבוצת חיילים רומיים(. בימי   3
המנדט בנו הבריטים תחנת משטרה במקום. היום הוא צומת מגידו.

הסוכות.  בחג  המקדש  בבית  המזבח  את  קישטו  ממוצא  שהגיעו  הארוכות  הערבות   4
מוצא )תחתית( היא מושבה חקלאית לשעבר בהרי ירושלים בפאתיה המערביים של 
ירושלים בסמוך לנחל שורק. המושבה נוסדה בשנת 1894 על ידי הארגון היהודי "בני 
ליפו, בסמוך לכפר הערבי  יהודי מבוסס על הדרך מירושלים  כיישוב חקלאי  ברית" 
קאלוניה ששימר בשמו את היישוב הרומי "קולוניה אמאוס" – יוסף בן מתתיהו מספר 
לוותיקי  )מוצא(  ירושלים  בקרבת  קרקע  אספסיינוס  העניק  מכוור  נפילת  שאחרי 
היהודיות  בין המשפחות  הידידות  יחסי  – למרות  הרומאי. במאורעות תרפ"ט  הצבא 
ובין התושבים הערביים בסביבה הותקף היישוב. ממשפחת מקלף – אחת המשפחות 

שנפגעו – שרד מרדכי מקלף, שברבות הימים זכה להיבחר לרמטכ"ל בצה"ל.

 1948 עד  ציון.  מבשרת  של  בשטחה   1 כביש  מעל  הר  קצה  על  גבעה  היא  הקסטל   5
שכן על הגבעה יישוב ערבי בשם אל-קסטל. מקור השם "קסטל" במילה הרומאית 
במקום  בנו  שהרומאים  למצודה  המתייחסת  מצודה  משמעותה  אשר  "קסטלום", 

לשמירה על הדרך לירושלים. במקום שרידי מבצר צלבני.

במלחמת  הקסטל  על  בקרב  שנהרג  חוסייני  אל  קאדר  עבדול  הכנופיות  מפקד 
נגד העם היהודי  העצמאות, התייחס לחאג' אמין אל-חוסייני המופתי, שהיה מסית 

ברח לעיראק ומשם לברלין כדי לגייס חיילים ערבים לעזרת הנאצים ימ"ש בשואה.

טבריה  טיבריוס.  הקיסר  חברו  את  להנציח  כדי  טבריה  את  הקים  אנטיפס  הורדוס   6
הייתה אחת מתחנות הסנהדרין בנדודיו והיא נחשבת לאחת מארבע ערי הקודש ביחד 

עם ירושלים צפת וחברון וגם מרכז יהודי גדול ומפותח.

קיסריה היא עיר נמל לחוף הים התיכון שהוקמה באמצע המאה ה-1 לפני הספירה.   7
היא שימשה כבירת ארץ ישראל בתקופה הרומית ונקראה על שם אוגוסטוס קיסר.

לו  וקראו  הבניאס  את  מחדש  בנּו   – בנוֹ  פיליפוס  ובעיקבותיו  הורדוס   – הגולן  בשולי 
קיסריה-פיליפי לכבודו של אוגוסטוס קיסר.

אהוד נצר הצליח לגלות בהר הרודיון את קברו של הורדוס. אביו של הורדוס אנטיפטר   8
הורקנוס  יוחנן  של  ליועצו  נעשה  ינאי  אלכסנדר  ידי  על  להתגייר  שהוכרח  אדומי   –

הונצח בעיר אנטיפטרוס, ליד ראש העין.

ניאו- שם העיר שכם נמחק בידי הרומאים והם החליטו שזו עיר חדשה - בלטינית   9
פוליס – שמה הערבי של העיר הוא "נאבלוס".

ההגייה  הוא  הכפר  שם  ג'נין.  נפת  בתחום  בשומרון  ערבי  כפר  הוא  אל-פנדקומיה   10
הערבית של שמו היווני פנטקומיה )פנטה = 5, קומס = כפר(.
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חומר עיוני למדריכה

1. "כל האילנות להנאתן של בריות נבראו" )ויקרא רבה יג, ב( / ד"ר אברהם גוטליב

טו בשבט החל בחמישה עשר בשבט, הוא ראש השנה לאילנות, כדברי הלל 

בארץ,  התלויות  המצוות  של  ההלכות  את  הקובע  היום   – א(  א,  )ר"ה  במשנה 

לגבי אילנות מאכל – עצי פרי. תאריך זה קובע את מניין שנות האילן. בתקופה 

הפרי  פקעות  נראו  וכבר  בארץ,  מלבלבים  כבר  האילן,  פירות  רוב  זו,  חורפית 

לגבי  לגידולו,  הראשונה  השנה  היא  זה,  תאריך  לאחר  הפרי  חניטת  שחנטו. 

עורלה, נטע רבעי, תרומות ומעשרות )מסכת ר"ה דף יד, ע"ב(.

חג  להיות  הדורות,  במרוצת  בשבט  טו  הפך  ארץ-ישראלית,  עממית  מבחינה 

האילנות – חגה של ארץ-ישראל ויום הזדהות עם הטבע. ביום חשוב זה, נוהגים 

לאכול פירות ולערוך "סדר טוב בשבט" כמנהג המקובלים. משתדלים, שיהיו 

כמה שיותר פירות שנשתבחה בהם ארץ-ישראל. המנהג הנוסף שהשתרש עם 

השנים, לנטוע נטיעות באדמת הקודש, נטיעות שמהותן הסתכלות לעתיד של 

צמיחה ושגשוג: שהנטע הקטן – השתיל הקטן, יגדל ויצמח לשיח ולעץ עבות 

וחזק לאורך שנים רבות, כמו הרך הנולד! כעת, נשאל את עצמנו: מה התכלית 

והמטרה של האילנות – בעצים בעולם? לכך כבר נדרש המדרש שבכותרת:

"כל האילנות להנאתן של בריות נבראו".

הבריות  להנאת  ומנהיגו,  העולם  בורא  ה',  ידי  על  נבראו  האילנות  כל  להנאה! 

יכול  האדם  פרי-מאכל,  מעצי  הכיצד?  ולשימושן.  הבריות  לטובת   – בעולם 

ליהנות מפירותיו ומצילו. בעוד, שמעצים שפירותיהם אינם אכילים, או מעצי 

כהגנה  שלמרגלותיהם,  מהצל  היא  הזמינה  ההנאה  פירות,  נותני  שאינם  סרק 

מחלקי  תרופות  הפקת  נוספות:  הנאות  ומהגשמים.  מהקור  מהחום,  מסוימת 

מינון!  עניין של  – הכל  רעילים  וגם מפירות שאינם אכילים אלא אפילו  עצים 

זאת ועוד, מהרבה סוגי עצים, מפיקים נייר.

וליהנות כראוי מן האילנות שה' ברא  כן, עלינו בעולם העשייה, להשתדל  על 

להנאתנו! יצויין כי, ההנאה היא לדורי דורות מבחינה קיומית, ובמיוחד בימינו 

שהילדים כבר בגנים נוטעים נטיעות – שותלים שתילים, הירוק הקטן שצומח 

– זה העתיד, הילד והצמח – האדם והעץ. הכל תלוי בטיפול – בחינוך. ההשקעה 

בילד, היא כמו ההשקעה – הטיפול בצמח הרך והירוק הניתן לניתוב חיובי.

מסוגלים  אנחנו  לפנינו,  הקיים  את  להעריך  זוכים  אנו  כאשר  למדים,  נמצאנו 

ליהנות. אנו מוקירים את הקיים ומכירים את הכרת הטוב לבורא עולם, שזכינו 

בפירות עסיסיים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל. פירות מלאי בריאות ועוצמה 
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בטעמים מגוונים ונהדרים – אנו מתבוננים בהם ומברכים על הנהנין ומרגישים 

את ארץ-ישראל. כך גם בנטיעות – אנו מתבוננים בשתילים הרכים ומתפללים 

שהפריחה והשגשוג יהיו אי"ה מנת חלקנו בגשמיות ובמיוחד ברוחניות, להנאת 

הגוף ובמיוחד הנפש.

2. מה למוסר אצל הצומח / רב חניאל פרבר 

טו בשבט – ציון דרך לאדם
טו בשבט ראש השנה לאילן מהווה תמרור וציון דרך לאדם. "ולמה זכו אילנות 

לראש השנה המיוחד לעצמם? ראו שניתן ראש השנה לבני אדם, באו ואמרו: 

כתוב בתורה 'כי האדם עץ השדה'. נמשל האדם לעץ ועץ לאדם. ואם כך מה 

אדם יש לו ראש השנה, אף עץ בדין הוא שיהיה לו ראש השנה. וכיוון שדיברו 

אילנות דברים של טעם נתקבלו דבריהם. אמרו להם: באיזה חודש נקבע ראש 

השנה שלכם? השיבו אילנות כיוון שאנו צריכים למים קבעוהו בשבט שמזלו 

דלי. ולא עוד אלא שבשבט זמן נטיעה ויקיימו בו ישראל מצוות. 'וכי תבואו אל 

הארץ ונטעתם כל עץ מאכל' " )היימן הירושלמי(.

במסורת של עם ישראל היה ראש השנה זה, ליום המבטא אהבת ארץ-ישראל, 

ליום של חיזוק הקשר לאדמת הארץ בה צמח עם ישראל. אך מעבר לכך נמשל 

דברים  הרבה  יט(.  כ,  )דברים  השדה"  עץ  האדם  "כי  לאילן  מישראל  האדם 

שנאמרו על האילן מתייחסים לאדם. יש הקבלה בין האדם לאילן. שניהם בעלי 

שורשים, ככל שהשורשים חזקים יותר כך האילן-האדם עומד איתן נגד הרוחות 

המנשבות מסביבו. האילן צומח וגדל, ואם איננו עץ סרק הוא נושא פירות כמו-

כן האדם. לאחד כמו לשני קיימת תקופת נשירה, ולאחר מכן תחייה מחודשת. 

ענפי  המשפחה,  אבות  אלו  האילן  שורשי  האילן.  בחלקי  גם  קיימת  הסמליות 

האילן הינם המשפחה ופירות האילן אלו הם הצאצאים.

על הקשר שבין האדם לאילן
יש המוסיפים על הדמיון הרב בין האדם והאדמה. שורש האדם הינו גם שורש 

מנוחה.  השביעי  ויום  בשבוע  ימים  שישה  האדם  עבודת  -א-ד-מ-  האדמה 

עבודת האדמה שש שנים ובשנה השביעית מנוחה – שנת שמיטה. ישנם דימויים 

נוספים המקשרים בין האילן לאדם. הצדיק נמשל: ל"עץ שתול על פלגי מים 

ל"ערער  נמשל:  הרשע  ג(.  א,  )תהילים  יבול"  לא  ועלהו  בעיתו  יתן  פריו  אשר 

בערבה" )ירמיהו יז, ו(.
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המשנה בפרקי אבות )פרק א, משנה יב( מציינת בפנינו על מי שחוכמתו מרובה 

ממעשיו הנמשל לעץ שענפיו מרובים ושורשיו מועטים והרוח עלולה לעוקרו 

ולהופכו על פניו. ומי שמעשיו מרובים נמשל לעץ ששורשיו עמוקים ואחיזתו 

איתנה וכל הרוחות לא מסוגלות לעוקרו ממקומו.

רבינו יוסף גיקאטילייא בספר המשלים )משל קכז( מביא דוגמה להקבלה בין 

ופירש  הצמחים"  אצל  החורף  לזמן  בנער?  דומה  המוסר  "למה  לאילן:  האדם 

דבריו: "כמו שבזמן החורף רובו מעונן, וכמה מיני רוחות חזקות וקרות מנשבות 

בעולם, וכמה מיני שלגים וקרח וקיטור הווים באותו הזמן. ואז כל מיני אילנות 

כוח  השורשים  ומקבלים  באדמה  ומשתרשים  למטה  שורש  עושים  וצמחים 

לעשות ענפים ופירות הרבה לזמן הקיץ". כך נחרטים הדברים בלב הנער גם אם 

יתנו פירותיהם מאוחר יותר. 

העץ,  בדימוי  להשתמש  הרבו  חז"ל  ובאילן.  באדם  עוסקות  והאגדה  ההלכה 

סה,  )ישעיהו  עמי"  ימי  העץ  כימי  "כי  ופועלו:  האדם  חיי  להבנת  מגמה  מתוך 

כב(, "צדיק כתמר יפרח" )תהילים צב, יג(, "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" 

)תהילים קכח, ג( ומובאה מהגמרא במסכת תענית: "לעולם יהא אדם רך כקנה 

וללא יהא קשה כארז" )דף כ, עמ' ב(. דוגמאות אלו המאחדות בין האדם והאילן 

מביאות אותנו לחשיבה שהעץ היהודי הבריא שורשיו בארץ-ישראל, ואף אם 

שורשיו  הרי  תפוצות,  לכל  המגיעה  רחבה  צמרת  בעל  הוא  היהודי  החיים  עץ 

במקום אחד בארץ ישראל.

אברהם העברי הראשון היכה את שורשיו בארץ, השורשים של עמינו נטועים 

כאן והחיוניות של העם היהודי היא הנובעת מארץ הבחירה. תורת ישראל לעם 

ישראל בארץ-ישראל.

על פי "משעולי הירח והמועד"
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דינים

דיני תרומות ומעשרות

בזמן הזהבזמן המקדש

תרומה גדולה

מהתורה - כלשהוהכמות

מדרבנן - 1/40 = 21/2%

או 1/50 = 2%

או - 1/60 = 12/3%

כלשהו

קוברים. יכולים גם נותנים לכהןמה עושים במתנה
לעוטפה היטב ולהשליכה 

לאשפה

מעשר ראשון

עשירית מהפירות הכמות
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הרשת 

תרומה גדולה

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

תרומת מעשר

עשירית מהמעשר ראשוןעשירית מהמעשר ראשוןהכמות

קוברים. יכולים לעוטפה נותנים להכהמה עושים במתנה
היטב ולהשליכה לאשפה

מעשר שני

נוהג בגידולי השנים א, ב, ד, ה לשמיטה

עשירית מהפירות הכמות
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון מחללים על פרוטה

מעשר עני

נוהג בגידולי השנים ג, ו לשמיטה

עשירית מהפירות הכמות
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשה 
ראשון

עשירית מהפירות 
הנותרים לאחר הפרשת 

תרומה גדולה ומעשר 
ראשון

נותנים לענינותנים לענימה עושים במתנה
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מנהגי עדות

הודו לה' כי טוב / מאת ראובן טלקר )ראשל"צ(

מנהגי עשרה בטבת בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

נקרא א.  הצום  ירושלים.  על  המצור  החל  בו  ביום  חל   - בטבת  עשירי  צום 
צום  משמע  רוג'א",  "טבת-צ'ה  המקומית(,  ההודית  )השפה  במארטי 
טבת. מלפנים, נקרא צום זה במארטי גם בשם "סאבאבי רוג'א" שפירושו 
התענית של המצור או תענית המצור. "סאבאבי" מהמילה בעברית "סביב", 
משמעותה כאן - כיתר, צר, היקף, עפ"י הנאמר "ויהי בשנת התשיעית למלכו 
)למלכות צדקיהו – ר"ט(, בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנאצר 
מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב. ותבוא 
העיר במצור..." )מלכים א, כה, א-ב(. עניין שורש המילה "סבב" בא לביטוי 
גם בבית החמישי בקינה "וארץ שפל", הנאמרת בשחרית של עשרה בטבת, 
"בחודש העשירי מוני שפכו על עירי סוללה, בעשור לחודש נזרי הושלך 

ותפארתי נפלה, סבבוני העושים מכתי נחלה, מעי מעי אוחילה".

אחרי ב.  בטבת,  עשרה  שלפני  השבת  של  בשחרית   - התענית  על  הכרזה 
קריאת ההפטרה, מכריז החזן מתוך הסידור על הצום "אחינו בית ישראל" 
וגו', הגבאי או השמש מתרגם לשפת המארטי, על מנת שכל המתפללים 

ידעו במדוייק את מועדי התענית.

הכוכבים ג.  צאת  לאחר  ועד  השחר  מעלות  מתענה,  ישראל  בני  עדת  כל 
ותפילת ערבית.

והתחנונים ד.  הסליחות  אמירת  לפני  בעמידה,  "עננו"  מוסיפים   - שחרית 
אומרים את הקינה "וארץ שפל רומי...ובחודש העשירי דלקני אויב בחרב...", 
אומרים סליחות ותחנונים, חצי קדיש. החזן והקהל אומרים "אל ארך אפים 
ורב חסד ואמת..." ו"אל ארך אפים ומלא רחמים...", מוציאים ס"ת, שלושה 
מתענים עולים לתורה וקוראים בפר' "ויחל משה" )פר' כי תשא, שמות לב, 
יא- יד, לד, א- י(, חצי קדיש, "אשרי" "ובא לציון גואל", קדיש "תתקבל", 
"יהללו את שם ה' ", מחזירים ס"ת להיכל וגו'. לאחר שיר של יום מוסיפים 

את "שיר מזמור לאסף" )תהילים פג( וגו'.

מנחה -  נוהגים להתחיל בפיוט "שמע קולי אשר ישמע בקולות" וקוראים ה. 
ו"אשרי".  )יש הנוהגים לקרוא גם פיטום הקטורת(,  "למנצח על הגיתית" 
עולים  שלושה  ס"ת,  מוציאים  אפים",  ארך  "אל  אומרים  והקהל  החזן 
גואל",  "ובא לציון  "ויחל משה", אומרים "אשרי",  המתענים קוראים בפר' 
"למנצח מזמור לדוד" )תהילים כ'(, עפ"י המנהג, קוראים מזמור זה מפסוק 
ב "יענך ה'  ביום צרה", אם חל בשישי קוראים במקומו "שיר המעלות בשוב 
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ה' את שיבת  ציון" )תהילים קכו(, מחזירים ס"ת להיכל, קדיש "לעילא". 
בעמידה לחש ובחזרה מוסיפים "עננו", אחרי החזרה אומרים וידוי ונפילת 
אפיים )לא אומרים אם חל ביום שישי(, קדיש "תתקבל". קוראים "תפילה 
לעני כי יעטוף" )תהילים קב(, אם חל ביום שישי נוהגים לקרוא במקומו 
את המזמור "לדוד ברכי נפשי" )תהילים קג(, קדיש "יהא שלמא", "עלינו 

לשבח" וגו'.

- מיד בסיום מנחה, מתחילים ו.  וברכת הלבנה  ערבית 
ביהכנ"ס  לחצר  יוצאים  ובסיומה  במועד  ערבית 
לברכת הלבנה, בסיומה החזן אומר "מי שברך" לקהל 
ומברכים איש את רעהו בברכת "שלום עליכם" ו"תזכו 

לשנים רבות".

סידורי תפילה- את התפילות בעשרה בטבת התפללו ז. 
תעניות",  ו"חמש  תעניות"  "ארבע  הסידורים  מתוך 

מדפוסי ליוורנו שבאיטליה.

מנהגי טו בשבט בקרב עדת בני ישראל - יהודי הודו

טו' בשבט - חג אליהו הנביא - מלפנים ציינה עדת בני ישראל בטו בשבט א. 
רק את החג לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב, חג הייחודי רק לה. החג ניקרא 
במארטי "אליהו הנביאצ'ה אורוס" שפירושו חג אליהו הנביא או יום אליהו 
כינוס,  יריד,  מועד,  חג,   - והם  משמעויות  מספר  "אורוס"  למילה  הנביא, 

מפגש שנתי המוני דתי, קהילתי או תרבותי וכד'.

בשבט ב.  בטו  ולחוג  לציין  ישראל  בני  בעדת  החלו  יותר  מאוחרת  בתקופה 
גם את ראש השנה לאילנות שנקרא במארטי "וונס פטיצ'ה וורשה פארתי 
פהדאה" שפירושו ראש השנה לאילנות לכל ירק וצומח, או בשם הנוסף 

"וונס פטיצ'ה דיווס" שפירושו יום הירק והצומח.

בעדה ג.  שקיים  הייחודי  החג  את  יחדיו  לשלב  השכילו  ישראל  בני  בעדת 
ומצויין  ואת ראש השנה לאילנות לחג אחד שנחוג  לכבוד אליהו הנביא  

יחד באותו היום.

הזה, ד.  היום  עד  לדור  מדור  העוברת  מסורת  העדה,  שבידי  המסורת  לפי 
המספרת על אליהו הנביא שעלה בסערת אש השמיימה אחרי שהתגלה 
לבני ישראל בטו בשבט. דבר המעשה התרחש באתר ההיסטורי שבכפר 
חאנדאלה הממוקם דרומית לעיר מומבאי )בומבי(. במקום ישנו סלע ענקי 
ובו מצביעים על טביעות רגלי הסוסים וסימנים שיצרו גלגלי מרכבתו של 

אליהו הנביא.
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לציון יום ההתגלות, נהגו בני ישראל לעלות בהמוניהם בטו בשבט לאתר ה. 
בכפר חאנדאלה, שם ערכו תפילות וסעודות מצווה, הנקראות סדרי אליהו 
הנביא או סדרי ברכת אליהו הנביא או פשוט אליהו הנביא, במארטי קראו 
רוב  לסדר.  במיוחד  שהוכן  הממותק  המאכל  ע"ש  "מלידה"  בשם  לסדר 
המגיעים לאתר היו בעיקר בעלי נדרים ובני משפחותיהם המורחבת, אך גם 
רבים אחרים מבני ישראל שנטלו חלק והשתתפו ובזה חלקו כבוד לאליהו 

הנביא.

אתר היסטורי נוסף ששימש לעלייה לבני ישראל ולאו דווקא בטו בשבט, ו. 
נמצא בכפר נאונגאון הממוקם בקרבת הים הערבי, דרומית לעיר מומבאי. 
באבותיהם  חיים  והפיח  הנביא  אליהו  הציל  העדה  המסורת  לפי  שם 
הקדומים של עדת בני ישראל שנסחפו לחוף, אחרי שספינתם נטרפה בים. 
שם, בסמוך לחוף הכפר נאונגאון, מצביעים על סלע ובו לדבריהם סימני 

טביעות כפות רגלי אליהו הנביא.

והתמימה, בקרב עדת ז.  והאמונה העמוקה  בעיקבות מסורות עתיקות אלו 
בני  על  הקב"ה  מאת  ומשגיח  שומר  מציל,  הנביא  שאליהו  ישראל  בני 
ישראל, לכל אורך שנות הגלות הארוכות על אדמת הודו, הפכה את דמותו 
של אליהו הנביא לנערצת ונכבדת מאוד בעיני בני ישראל. הדבר בא לידי 
ביטוי שבכל אירוע הזכירו את שמו וביקשו את עזרתו מעם השם ושיהיה 

מליץ טוב בעדם לפני הקב"ה.

רבים אחרים היו עורכים, כך גם בימינו, את סדרי אליהו הנביא בטו בשבט, ח. 
בבתים בחיק המשפחה המצומצמת או המורחבת או באולם בית הכנסת, 
או בשם משפחתו להביא את צלחת ה"מלידה"  כל אדם בשמו  בו רשאי 

האישית או המשפחתית שלו, כמעין סעודת נדרים המונית.

סדרי אליהו הנביא )מלידה( והסעודה, התקיימו גם לכל אורך השנה ולא ט. 
רק בטו בשבט, סדרים אלו ליוו את כל טקסי המעבר והאירועים החשובים 
בחיי המשפחה והקהילה, כמו לידה, ברית מילה, בר- מצוה, חתונה, חנוכת 
בית, הבעת משאלה, הודיה, נדרים, חנוכת ביכנ"ס או מוסד אחר בקהילה 

להיווסדו  שנה  יום  לציון  או 
וכד'. את הסדר ערכו ברוב עם, 
לפחות,  גברים  מניין  בנוכחות 
חלק  נטלו  וילדים  נשים  גם 

בסעודה.  

דואג י.  בשבט  טו  ליל  לקראת 
יום  מבעוד  המשפחה  ראש 
ובחנויות  בשווקים  לקנות 
ופחות  הנפוצים  פירות  מיגוון 
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נפוצים, בעיקר משבעת המינים שארץ ישראל נשתבחה בהם.  

טו יא.  בליל  הנביא  אליהו  סדר  את 
המקובל  באופן  ערכו  בשבט, 
ישראל  בני  עדת  לבני  והידוע 
חמישה,  לקחו  ימימה,  מימים 
ואף  עשר  אחד  תשעה,  שבעה, 
שונים,  פירות  מיני  מזה  למעלה 
פירות  מיני  לקחת  הקפידו  תמיד 
בעיקר  אי-זוגיים,  במספרים 
את  וטריים.  מובחרים  פירות 
הפירות הניחו על צלחת או קערה 

כפי  "מלידה",  שנקראת  מתוקה  תקרובת  מאכל,  מניחים  במרכזה  גדולה, 
ומיובש  מבושל  מאורז  עשוי  זה  ממותק  מאכל  עצמו,  הסדר  גם  שנקרא 
)פווה( או סולת, בתוספת סוכר, שבבי שקדים ופיסטוקים, קוקוס מגורר, 
כמו  של בשמים  מין מסויים  הניחו  בצידו  או  זה  על מאכל  והל.  צימוקים 

הדס, ציפורן או ורדים.

יש שנהגו שבמקום מאכל ה"מלידה" הממותק להניח בטו בשבט בלבד, יב. 
מיני פירות יבשים.

חוויה גדולה הייתה לילדים, שכן לא בכל יום נהנו משפע עצום של פירות יג. 
ואגוזים שונים וממאכל ה"מלידה" הממותק. בליל טו בשבט הייתה להם 

שמחה גדולה.

לבית, יד.  באים  ערבית  תפילת  אחרי 
"שלום  ומברכים  ידיים  לוחצים 
נאה  והשולחן הערוך בצורה  עליכם" 
לסדר.  ממתין  לבנה  במפה  ומכוסה 
ויושבים סביב לשולחן  ידיים  נוטלים 
אחר  משפחה  בן  או  הבית  ובעל/ת 

מניח את צלחת/קערת ה"מלידה" במרכז השולחן ואומר/ת  "בשם ה' "ויש 
המוסיפים ואומרים "נעשה ונצליח". היות וצלחת אחת תהיה גדולה ככול 
שתהיה, אינה יכולה להכיל את כל מיגוון הגדול של הפירות, מניחים על 

השולחן צלחות נוספות ובהם פירות שונים, סוגי אגוזים ומיני מתיקה.

היושב טו.  הסב  או  האב  המשפחה  ראש  השולחן,  סביב  יושבים  כשכולם 
בראשו, מתחיל ואומר את משפט הפתיחה "בסימן טוב ובמזל טוב, אליהו 
הנביא זכור לטוב", בנוסח זה או בנוסח שונה במעט, במוצאי שבת נוהגים 
לזמר  מתחיל  ומיד  וכד',  טוב"  בסימן  ויהיה  טוב  שבוע  טוב  "זכור  לאמר 
)עפ"י  דוד"  בן  משיח  עם  אלינו  יבוא  במהרה  הנביא...  "אליהו  הפיוט  את 
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סוף  עד  לזמר  יחדיו  וממשיכים  זה  פזמון  על  חוזרים  כולם  א-ב(,  סדר 
הפיוט, אחריו ממשיכים לזמר את לקט פסוקי הברכות מהתורה "ויתן לך 
האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש...", "המלאך הגואל 
אותי מכל רע..." ג פעמים, ואומרים "שיר למעלות" )תהילים קכא(. הפיוט 
ולקט פסוקי הברכות מוכר לרבים ונוהגים לאומרם בכל מוצאי שבת, בעת 

ההבדלה, רבים מבני ישראל יודעים אותם בע"פ כולל הנשים והילדים. 

לברך טז.  נוהגים  ישראל,  בני  מנהג  עפ"י 
מחלקים  ראשית  הבא:  בסדר  ולאכול 
מברכים  ואח"כ  עליהם  ומברכים  בשמים 
ברכות הנהנין על הפירות, דברי מאפה וכו' 
וכן ברכת שהחיינו על פירות חדשים, יש 
שהחיינו  חדש  פרי  סוג  כל  על  המברכים 
לברך  הנוהגים  ויש  המנהג,  וכך  בנפרד 

שהחיינו, פעם אחת ובכך לפטור את כל סוגי הפירות החדשים המונחים 
וטוגנים  מתיקה  מזונות,  מיני  גם  להגיש  נוהגים  הסדר.  שולחן  על  לפניו 
ולסעוד  המוציא  ולברך  ידיים  ליטול  בשבט,  בטו  גם  הנוהגים  יש  שונים. 
הסדר  עפ"י  לברך  הנוהגים  רבים  יש  הגפן.  על  לברך  המזון  ברכת  ואחרי 
מג"ע  תיבות-  )ראשי  ושהכל  אדמה  עץ,  גפן,  מזונות,  או  המוציא   - הבא 

א"ש( ולקבוע סעודה על הפת או מזונות ולברך בהתאם ולסעוד.

במהלך הסעודה או לקראת סיומה נוהגים לשיר פיוטים נוספים כמו "שיר יז. 
חדש" ו"יושיע ציון", נוהגים גם לשיר פיוטי אליהו הנביא נוספים הידועים 
וכן שירים בשפת  וכד',  ו"אגיל ואשמח"  ממוצאי שבת כמו "חדש ששוני" 
המארטי שעניינם אליהו הנביא. לפני ברכת המזון אומרים את הפיוט "צור 

משלו אכלנו".

כיום רבים מבני ישראל קוראים ולומדים סביב שולחן טו בשבט, גם מתוך יח. 
מיגוון הספרים, החוברות והתקצירים שראו אור בישראל לסדר טו בשבט, 
קוראים  ליוורנו.  מדפוס  הדר",  עץ  "פרי  הספר  על  בעיקרם  המבוססים 
קטעים מהתנ"ך, מהמשנה ומהזוהר ולומדים הלכות השייכות לטו בשבט 

בענייני ערלה, תרומות ומעשרות וכד', יש מאריכים  ויש מקצרים.

עדת בני ישראל נוהגים ביום טו בשבט כמעין יום טוב - על כן לא אומרים יט. 
בו וידוי ונפילת אפיים אף לא במנחה שלפניו, של יד בשבט. לא מספידין 
ולא אומרים צידוק הדין, אלא קוראים מתוך  בו, לא עושים הקפות למת 
היה  ו"הוא  א(  )ג,  אומר  מהללאל  בן  "עקיבא  המשניות  את  אבות  מסכת 
)השכבות(,  נשמות  בו  מזכירים  לא  אף  כט(.  )ד,  למות"  הילודים  אומר 
למעט בימי השבעה, ביום השלושים וביום השנה. נוהגים שלא להתענות 

בו, לא תענית שובבי"ם, לא תענית יחיד ולא קובעים בו תענית ציבור. 
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חתן וכלה - שעפ"י מנהג עדת בני ישראל הקדום, מתענים ביום חופתם, כ. 
לפחות עד חצות היום, לא מתענים כלל אם יום חופתם חל בטו בשבט.

לערוך כא.  נוהגים  במנחה.  צדקתך  בו  אומרים  לא   - בשבת  שחל  בשבט  טו 
את סעודת סדר טו בשבט במוצאי שבת בהידור רב בשירה ובזמרה, אחרי 
ההבדלה, המשמשת כסעודה רביעית. יש הנוהגים לערוך את הסדר מיד 
אחרי  שלוש,  מעין  ברכת  מברכים  לאחריו  שבת,  ליל  של  הקידוש  אחרי 
פרק זמן קצר, נוטלים ידיים ומברכים ברכת המוציא וסועדים. עפ"י המנהג 
הקדום של עדת בני ישראל, רבים נוהגים כך גם בימינו, שתמיד אחרי כל 
פרי  על  שהחיינו  וברכת  פירות  על  הנהנין  ברכות  מברכים  בשבת  קידוש 
חדש אם ישנו, כך מידי שבת בשבתו, כל זאת לכבוד שבת וכדי להרבות 
בברכות. לעומתם יש הנוהגים לערוך את הסדר אחרי סעודת השבת לפני 
ברכת המזון. אלה וגם אלה מברכים על הפירות וכו', קוראים ולומדים מתוך 
הספר "פרי עץ הדר" או דומיו, אך בשום פנים ואופן לא שרים את הפיוט 
"אליהו הנביא...במהרה יבוא..." או כל פיוט אחר שעניינו אליהו הנביא ולא 
קוראים את לקט פסוקי ברכות כפי שצויינו לעיל, שרים את הזמירות הללו 

במוצאי שבת.  

היהודים, כב.  בתיה"ס  תלמידי 
כדורי  אלי  ע"ש  ביה"ס  כמו 
במומבאי, נהגו לצאת ביום טו 
הטבע  בחיק  לטיולים  בשבט 
בליווי המורים וההורים ונטעו 
בשבט,  טו  שירי  ושרו  עצים 
מדינת  שליחי  שלימדו  כפי 
ישראל. מנהג זה קיבל תאוצה 

בעיקר לאחר קום המדינה.

גם היום שומרים בעדת בני ישראל על מסורת המיוחדת בטו בשבט. ישנם כג. 
סדרי  עורכים  ושם  בחיפה  הכרמל  שעל  הנביא  אליהו  למערת  שעולים 
אליהו הנביא. רבים אחרים מגיעים לאתר קדוש זה, לכל אורך השנה ולאו 
דווקא בטו בשבט. רבים עורכים את הסדרים בביתם בחיק משפחתם ועל 
השולחים  העדה  מבני  יש  הארץ.  טוב  מכל  פירות  מיגוון  עולים  שולחנם 

לקרוביהם שבמדינת הודו, אריזות שי של פירות יבשים מארץ ישראל. 

שבת פרשת בשלח - שבת שירה - חלה בתקופת טו בשבט, יש שחל טו כד. 
אחרי  השחרית,  בתפילת  לשבת.  בסמוך  החול  בימי  או  זו  בשבת  בשבט 
מרים  "ותיקח  פרשת  את  ובטעמים  בניגון  לקרוא  ממשיכים  הים  שירת 
הנביאה". לפני קריאת העולה הרביעי לקרוא בס"ת, עלייה בה קוראים את 
פרשת שירת הים, החזן והקהל שרים את הפיוט "שיר חדש אשיר בשם אל, 
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אקדיש בעדת אריאל, אז ישיר משה ובני ישראל...", סימן- שמואל, מחברו 
ר' שמואל בן דוד קשטיאל. עלייה זו חביבה ביותר על קהל המתפללים, הן 
בגלל פרשת שירת הים שבה והן בגלל הפיוט שאומרים לפני קריאתה, על 

כן היא נמכרת לקהל והזוכה מתכבד ועולה.

שבת פרשת יתרו - שבת אנוכי - בתפילת השחרית, לפני קריאת העולה כה. 
הדיברות,  עשרת  פרשת  את  קוראים  בה  עלייה  בס"ת,  לקרוא  השישי 
דיברות  בנו....עשרת  בחר  אשר  לאל  אודה,  יום  "יום  הפיוט  את  אומרים 
קודשו השמיענו..." )סימן- יצחק(, אח"כ מוזמן העולה לעלות לס"ת, מברך 
ה'  אנוכי  למילים  הדיברות  עשרת  לפרשת  שמגיעים  עד  בתורה  וקורא 
אלוהיך, כאן נעצר בעל הקורא ולא ממשיך. אז עפ"י המנהג כל המתפללים 
נעמדים והחזן או הסומך קורא את הנוסח הבא בארמית: "אציתו ושמעו 
ידוהי דמשה נביאנא, באימה,  עממיא ית עשר פתגמיא, דיהב ה' לנא על 
ביראה, במורא, בפחד, ברעדה, בגעש, ברעש, ברתת ובחלחלה, רכב אלוהים 
ריבותיים אלפי שינאן ה' בם סיני בקודש" )קיים נוסח נוסף בשינויים לא 
משמעותיים(, ומיד ממשיך בעל הקורא בקריאת פרשת עשרת הדיברות, 
שורר  מוחלט  שקט  ומקשיבים,  לעמוד  נשארים  כולם  עליון.  בטעם 
בביהכנ"ס, עד סוף הקריאה. אחרי שהעולה מסיים לברך אותו החזן ואומר 
מי שברך גם לקהל. עלייה זו חביבה ביותר על קהל המתפללים, על כן היא 

נמכרת לקהל והזוכה עולה.

שבת כו.  בשלח,  פרשת  שבת   – שירה  שבת   - המיוחדות  השבתות  בשלוש 
נהגו  משפטים,  פרשת  שבת   – שקלים  ושבת  יתרו  פרשת  שבת   – אנוכי 
מלפנים לשיר שירים ופיוטים בתוך תפילות השבת, בשחרית אמרו פיוטים 
לפני נשמת ולפני חצי קדיש שלפני ברכת יוצר וכן בהוצאת ס"ת ובהכנסתו 
בתפילות  ברכו  שלפני  האחרון(  )קדיש  בתרא  קדיש  לפני  נוסף  ופיוט 
את  זוכרים  עדיין  אחדים  רק  כי  עד  מהם,  חדלו  בימינו  ומוסף.  ערבית 
לחניהם, למעט הפיוטים לפני העליות לתורה כפי שציינתי לעיל והשירות 

הנאמרות בהוצאת ס"ת ובהכנסתו.                         
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לוח המודעות מס' 41 - טבת-שבט תשע"ג

מאת: שילה הרשושנים
במאוזן - מימין לשמאל:

1( היא חרן, מקום מגורי משפחת 
כה(;  )בראשית  בחו"ל  אברהם 
ברק  צבא  התכנסות  מקום    )6
בן אבינעם לקראת מלחמתו עם 
 )11 בשלח(;  )הפטרת  סיסרא 
ה"שולחן  של  חלקו   )12 גבוה; 
ערוך" העוסק בדיני איסור והיתר; 
 )17 )כ"מ(;  יושר   )15 ישן;   )14
למצרים  היורדים  משבעים  אחד 
)פרשת ויגש(; 18( אחד המוסדות 
)ר"ת(;  החינוך  לקידום  בישראל 
19( מי שגורם לכילוי יבול בשדה 
ב  דף  קמא  בבא  )מסכת  אחרים 
עמוד א(; 21( מבפנים; 23( תיאור 
יושר,   )24 דבר-מה;  של  צורה 
לשלמה  שסייע  מלך   )26 תום; 
א  )מלכים  בית-המקדש  בבניית 
 )29 בעבודה;  ניסיון   )28 ה-ז(; 
יופי,   )30 ומסורבלת;  גדולה  חיה 
ליולדות  בית-חולים   )32 נוי; 
בתל-אביב; 33( נקראת בהפטרת 
שבת בשלח, מתארת את נצחונם 
אויביהם  על  ישראל  שבטי  של 
הכנענים בעזרת הקב"ה; 37( אות 
באלפבית העברי; 39( שניים; 40( 
אות באלפבית היווני; 41( פרשה 
 )44 תכשיט;   )42 ויקרא;  בחומש 
התנחלות בבקעת-הירדן, נקראת 
כזכר לפעולה שנעשתה בראשי-
מטע   )47 לה;  בסמוך  חודשים 
בית- בונה   )48 זיתים;  או  ענבים 

המקדש הראשון; 49( שיח קוצני 
קצינים,  בקורס  חניך   )50 וריחני; 

קדט בלעז; 51( מטח-אש; 52( שמו הקדום של אי הפילים שבנילוס; 53( אות באלפבית העברי; 55( מאמין לכל דבר; 56( 
בסיומה יצאו בני-ישראל ממצרים )שמות יב(; 58( רופא המושבות בתקופת העלייה הראשונה )1936-1864(, על-שמו 
נקרא המרכז הרפואי בחדרה; 60( תלולית-חול נודדת; 61( לכאן, הלום; 65( מלון-דרכים; 68( התנחלות סמוכה לשכם, 
נקראת על-שם האישיות הקבורה בסמוך לה, לפי המסורת, נוסדה ב-1984; 70( מדור; 71( התנחלות במערב השומרון, 

נקראת על-שם השבט שבתחומו היא נמצאת, מקור השם בהפטרת פרשת ויגש; 72( מן השוואים.

במאונך - מלמעלה למטה:
4( חוזה  ומכאן שמו; 3( בעל-חיים טורף;  גבול ארץ-ישראל )בראשית טו(; 2( צמח-בר בעל פרחים אדומים,  נהר,   )1
)הפטרת פרשת שמות למנהג האשכנזים(; 5( הרע, היקשה )פרשת שמות(; 6( הוד; 7( קיבוץ בנגב הצפון-מערבי, נוסד 
ב-1949 ונקרא על-שם תל סמוך המזוהה עם העיר ירזה ממכתבי אל-עמרנה, ויש מזהים אותה עם גרר המקראית; 8( 
מין משקה; 9( עקרון פיסיקלי המתייחס לנוזל או גז הנעים בתוך צינור עם חלק צר בחלק מסוים; 10( בכלי זה הרג פינחס 
את זמרי בן סלוא וכזבי בת צור המדיינית )במדבר כה, מסכת סנהדרין דף פב עמודים א-ב(; 13( מציאות; 16( נדרש 
)כ"מ(; 18( מסכת תלמודית בסדר מועד; 20( מבני יהודה )בראשית לח(; 22( רטוב; 23( כך מכונה עשרה בטבת; 24( 
אחד מחודשי השנה; 25( אשתו של יהושע )מסכת מגילה דף יד עמוד ב(; 27( מקום ברפידים בו הכעיסו בני-ישראל את 
ה' )פרשת בשלח(; 29( צד נגב; 31( אביזר תאורה; 34( מצבת-זיכרון; 35( חופש )ויקרא כה(; 36( אות באלפבית היווני; 
38( רופא יהודי-אוסטרי )1937-1870(, מייסד הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, מחבר "משמעות חיינו"; 41( נגע מקראי 
)ויקרא יג(; 43( אחת מבנותיו של איוב )איוב יד(; 45( שש הפרשיות הראשונות בספר שמות )ר"ת(, לפי הקבלה תקופת 
קריאתם טובה לכפרת עוונות; 46( כזה היה דוד המלך )שמואל א טז(; 47( כדור בצק מבושל בנוזלים )כ"מ(; 52( בו הרגה 
יעל את סיסרא )הפטרת פרשת בשלח(; 54( תחנה במסע בני-ישראל במדבר )פרשת בשלח(; 57( ביום זה בחודש כסלו 
ויגש(; 62( אחד מבני בנימין )פרשת  תרמ"ה )1884( עלו הביל"ויים על הקרקע בגדרה; 59( אחד מבני ראובן )פרשת 
ויגש(; 63( פעולה טירוריסטית )ר"ת(; 64( משה הוציאם מהסלע בהוראת ה' )פרשת בשלח(; 65( כלי-חפירה; 66( עוף-

דורס; 67( כעס; 68( יבשה בלב ים; 69( חבר.
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פעולות

א.  ט"ו בשבט

1. דבר אל העצים ואל האבנים / נעמי שפיצר

טע יער במו פיך

הכנת משחק על ידי החניכים – יצירה ושעשוע.

מטרת המשחק: היכרות עם ניבים וצירופי מילים הקשורים לנושא היער.

המשחק מכיל:

1.  לוחות מחוררים כמספר המשתתפים.

2.  30 כרטיסים עם פירושי ניבים או צירופי לשון שנלמדו.

והרי כמה דוגמאות:

)לגדוע את הענף עליו אתה יושב( להרוס בסיס    
)התפוח לא נופל רחוק מהעץ( הבן דומה לאביו    

)להכות שורשים( להאחז במקום    
)בחור כארז( חבר'המן     

)בול עץ/ראש כרוב/ראש דלעת( קשה תפיסה    
)משענת קנה רצוץ( לא ניתן לבטוח בו    
)צדיק כתמר יפרח( הישר יצליח    

)צמרת הפיקוד( שכבה עליונה בצבא   
)שושנת הרוחות( 4 כיווני אוויר    
)לעקור מהשורש( לחסל תופעה ביסודיות   

)איש תחת גפנו ותחת תאנתו( ימי אושר ושלווה    
)איש אשכולות( אדם מוצלח בהרבה תחומים  

)ראש גזר( ג'ינג'י     
מקבלים אותו לנסיעה בתפקיד

)אש"ל( מחוץ למקום העבודה   
)צבר( קצת חצוף, לבנטיני, אבל חמוד  

)פרי הדמיון( המצאה     
)לא דובים ולא יער( לא היו דברים מעולם   

מספר המשתתפים X10 – עצים לנטיעה בכל אחד מהלוחות )יש להבדיל בין 
העצים של כל משחק(.
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מהלך המשחק:

את  ידע  לצירוף הלשוני.  או  לניב  פירוש  ובו  כרטיס  לוקח  בתורו  משתתף  כל 
הניב מקבל עץ, אותו הוא נוטע בחלקתו. לא ידע, מחזיר את הכרטיס לחבילת 

הכרטיסים והיתר עובר למשחק השני.

המשחק מסתיים עם סיום נטיעת 10 עצים. המשחק שסיים לנטוע את חלקתו 
– מנצח.

2. מסע בערוגות חיי האדם הצומח "המסע בפרדס החיים" / שמעון עזר

אנשי ההווה, שעברם מאחריהם ושואפים לעתיד טוב, שוגים! הם תלושים.

והנה הם מחפשים שורשים ותרים אחר דורות קודמים, סבים, סבי סבים... ובסתר לבם, 
מבין השיטין ניכר כי יבקשו להתחבר לאילן יוחסין כי לא נעים, חלילה, להיות כעלה 

נידף ברוח הזמן המצויה.

זאת ועוד, כשבגרו ביקשו לבנות ביתם, לנטוע שורשים חדשים, אילנות רכים בחלקתם 
שלהם, יבקשו להתאים "ענבי הגפן בענבי הגפן"... בתפילה שיצמיחו פרי משובח וכעץ 

כן פריו, כתמר, כארזים יפרחו. 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, 
מוסר  ותוכחות  חיים  אורחות  המוכיח  פי  לשבט  ליפול  לא  ליזהר  ראוי  ענף.  שוט, 

מדריכנו דוד המלך, שבטך ומשענתך המה ינחמוני.

והשוט הוא המשענת – צריך לראות נכוחה.

מתעלה  והעץ  צמח!  גדל!  לו  האומר  מלאך  לו  שאין  עשב  לך  ואין  ממעל  נגזר  הכל 
המגיע  אך  אתפאר  שבך  אשר  ישראל   – יפרח  צמרתו  ועד  שורשים  ומכה  באמיריו 
לצמרת זכור יזכור לבל יכרות הענף עליו הוא יושב. כעצה טוב לחכם שעיניו בראשו 

"להתלות באילן גדול" וברוב יועץ תשועה.

ולא  עליו  ימלוך  הוא  ישי".  מגזע  חוטר  "ויצא  ישעיה  הנביא  מבטיח  הימים  לאחרית 
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.
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אמיר
צמרת

ענף
חוטר
גזע 
שורש

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'.

3. אילן – אילן )לזכרו של אילן רמון ז"ל(

כפי שידוע לנו אילן רמון ז"ל לקח איתו לחלל מספר פריטים סמליים המייצגים את 
תורה  )ספר  ישראל  לעם  שלו  הקשר  את  לעולם  להראות  רצה  ובכך  היהודי  העם 
ישראל,  ממלחמות  מטבע  כשר,  אוכל  לקידוש,  גביע  ברגן-בלזן,  ההשמדה  ממחנה 

דגלונים של בתי ספר ואוניברסיטה, דגל ישראל וכו'(.

בארץ-ישראל  היושב  היהודי  העם  את  לייצג  התבקשתם  ז"ל  רמון  אילן  בעיקבות 
בוועידה עולמית – להראות אלו דברים מבטאים את הקשר.

מתוך הרשימה הבאה נא לבחור 5 דברים שמחברים אתכם לארץ לפי סדר עדיפויות 
ולנמק את בחירתכם:

נוף הארץ, התנ"ך, מאכלי הארץ, ארץ כמולדת, ציונות, קשר לאדמה ולחקלאות, 
קברי אבות, מסירות נפש, ספורט, עדות בארץ )קיבוץ גלויות(, זכרון השואה, 

הבטחת הארץ, כמצוות יישוב הארץ.

4. גרפיטי אגדות

צבעי  בעזרת  ובריסטולים.  קופסאות  גלי  בקרטון  האולם  מקירות  שלם  קיר  מצפים 
חז"ל  מאגדות  ידועות  דמויות  או  משפטים  ומציירים  המשתתפים  צובעים  ספריי 
הקשורות לנושא העץ והצומח בתנ"ך כגון חוני המעגל, ביקור המלאכים אצל אברהם 

אבינו, יונה הנביא, הסנה הבוער באש, משל יותם, משל הכרם.
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5. אני יוצא לנטיעות )משחק זיכרון(

חניך פותח ומספר: "אני נוטע עץ תפוח", חניך שני מוסיף אחריו שם "עץ אני נוטע, 
עץ תפוח ועץ אשכולית. חניך שלישי מוסיף "אני נוטע עץ תפוח, עץ אשכולית ועץ 

תפוז", וכך הלאה.

מנצח – החניך שהצליח לזכור מספר רב יותר של עצים לפי הסדר.

6. שעשועי לשון משומנים לחנוכה

3 אותיות. הוסף לה אות אחת, התאם את  זה הוא מילה בת  המונח הראשון בחידון 
הסדר וקיבלת מילה בת 4 אותיות. המשך כך עד סוף השורה והחל באותה צורה בכל 

שורה חדשה.

עוד פעם  .1
ילד שמשתולל  .2

במקלו  .3
חג האילנות  .4
נקודת חן  .5
סך בשמן  .6

אם היא תאכל הרבה היא ______  .7
משבעת המינים  .8

לא ישראל ולא כהן  .9
מילת שאלה  .10

1234

5678

9101112

13141516

17181920

על פי "כזה ראה... וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל,
חלק ב, בעריכת מיכל בלאו )שינובר(.

7. חידון – צמחים במקרא
מטרת הפעילות: 

כהעברת אינפורמציה בנושא, תוך משחק ושעשוע ובלי ל"העמיס" ידע רב מדי.

1. מכינים 2 בריסטולים ומחלקים את שניהם ל-15 משבצות.
המשבצות מוסתרות בריבועי נייר שניתן להסירם והם ממוספרים מ-1 עד 15.

טיפשות  .11
עצים  .12

שם של בת ושל מגילה  .13
עשית מעשה  .14

תפקידים  .15
ממצוות התלויות בארץ  .16

ממיני היונה  .17
18.התור שלו

תורה ברבים  .19
ממצוות התלויות בארץ  .20
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על המשבצות עצמן, רשומות השאלות בבריסטול הראשון ובבריסטול השני מצוייר ציור מתאים 
לנושא.

54321

109876

1514131211

א(.  )בבריסטול  מספר  בוחרת  ראשונה  קבוצה  קבוצות.  ל-2  מחולקים  המשתתפים   .2
הריבוע נחשף וקוראים את השאלה הרשומה בו. אם הקבוצה הצליחה לענות על השאלות 
הנדרשות בזמן המוקצב לה – היא זוכה להוריד כרטיס המכסה את התמונה בבריסטול ב 
נחשף חלק מהתמונה המצויירת. אם לא הצליחה – מקבלת הקבוצה השנייה זכות לענות.
כך עובר התור בין הקבוצות, כשבכל פעם נחשף חלק נוסף מהתמונה בבריסטול ב. הקבוצה 

שתצליח ראשונה לזהות את הציור – היא המנצחת.

על פי תרבותון – מרחשוון, בני עקיבא וחוברת הדרכה לחודש שבט "עוז",
מועדונים תורניים לילדי ישראל.

 

שאלות

מי הוא הנוטע הראשון הנזכר בתנ"ך ומה נטע?   .1

על מי מסופר שנטע את הכרם הראשון? איזה כינוי ניתן לו?  .2

עלה של עץ אחד בישר את סופה של פורענות )אסון( שבאה לעולם. באיזה עלה   .3
מדובר? לאיזו פורענות בא הקץ?

על מי מסופר שנטע בארץ אשל? היכן נטע את האשל?  .4

מי היא שנקברה תחת עץ האלון? איזה שם ניתן לאלון זה?  .5

בחירתו של אדם אחד למשרה ציבורית בכירה סומלה על ידי פריחת מטה. מי האדם   .6
ולאיזה תפקיד נבחר?

איזו עיר נקראת עיר התמרים באיזה עניין נזכרה?  .7

מסופר על עובד אדמה אחד שנאלץ לחבוט חיטים בגת. מי הוא? מדוע נאלץ לחבוט   .8
חיטים בגת?

שליט אחד נמשל לאטד. מי הוא השליט? מי הוא הממשיל?  .9

היה  יער  באיזה  האדם?  מי  הגדולה.  האלה  בענפי  תלוי  אדם  נמצא  היערות  באחד   .10
הדבר?

המלכים.  אחד  בתקופת  המצב  את  איפיינו  התאנה  ועץ  הגפן  עץ  תחת  הישיבה   .11
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בתקופת מי?  איזה מצב איפיינו?

מסופר על נביאה שישבה תחת עץ ועל נביא שישן תחת עץ. מי הנביאים ומה שמות   .12
העצים?

מהו התפקיד הראשון שהטיל אלוהים על האדם? ומה אסר עליו לעשות?  .13

על אלו צמחים מגינה התורה? ואילו צמחים מתירה התורה להשחית לצורך מלחמה?  .14

במה נענש מקושש עצים? ובמה נתברכה מקוששת עצים?  .15

 

תשובות

)א( אלוהים.  .1

)ב(  "ויטע אלוהים גן בעדן מקדם". )בראשית ב, ח(.  

במדרש  נאמר: "מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה.  

הדא הוא דכתיב: "ויטע ה' אלוהים גן בעדן". אף כשאתם נכנסים לארץ ישראל לא   
תתעסקו אלא במטע תחילה" )ויקרא רבה, כה:ב(.

על נח. )ב( איש אדמה "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם". )בראשית ט, כ(. )א(   .2

עלה הזית שהיה בפי היונה ששלח נח: "והנה עלה זית טרף בפיה" )בראשית ח,  )א(    .3
יא(.

בישר סוף המבול. )ב(   

)א( אברהם אבינו. )ב( בבאר שבע: "ויטע אשל בבאר שבע". )בראשית כא, לג(.   .4

)א( דבורה מינקת רבקה. )ב( אלון בכות: "ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת   .5
לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון-בכות" )בראשית לה, ח(.

ויהי  יפרח...  מטהו,  בו  אבחר  אשר  האיש  "והיה  גדול:  כהן  לתפקיד  )ב(  אהרון  )א(   .6
יז,  )במדבר  שקדים".  ויגמל  ציץ  ויצץ  לוי  לבית  אהרון  מטה  פרח  והנה  ממחרת... 

כ-כג(.

)א( יריחו )ב( בתיאור המקומות שהראה ה' למשה מעל פסגת הר-נבו: "ויעל משה...   .7
על הר נבו ראש הפסגה... ויראהו ה' את כל הארץ, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו 

עיר התמרים..." )דברים לד, א-ג(.

)א( גדעון )ב( הוא נאלץ להסתיר את החיטים מפני מדין: "וגדעון בנו חובט חיטים   .8
בגת להניס מפני מדין" )שופטים ו, יא(.

)א( אבימלך: "ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלוך עלינו" )שופטים ט יד(.  .9

)ב( יותם בן ירובעל )גדעון(. )שופטים ט:ה(.  

ויחזק ראשו  ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה  רוכב על הפרד  ואבשלום  )א(   .10
באלה" )שמ"ב יח, ט(.

)ב( היער אפרים: "ותהיה המלחמה )מלחמת דוד באבשלום( ביער אפרים" )שמ"ב   
יח: ו(.

איש  לבטח  וישראל  יהודה  "וישב  וביטחון:  שלווה  )ב(  שלמה.  המלך  בתקופת  )א(   .11
תחת גפנו ותחת תאנתו" )מל"א, ה:ה(.

)א( דבורה ישבה תחת תומר: "והיא יושבת תחת-תומר דבורה" )שופטים ד, ה(.  .12
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)ב( אליהו ישן תחת רותם "וישכב וישן תחת רותם אחד" )מל"א, יט, ד(.  

)א( "ויקח ה' אלוהים את האדם ויניחהו בגן-עדן לעבדה ולשמרה" )בראשית ב, טו(.  .13

)ב( "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות" )בראשית   
ב, יז(.

לא  ואותו  תאכל  ממנו  כי  גרזן  עליו  לנדוח  עצה  את  תשחית  "לא  מאכל:  עצי  )א(   .14
תכרות..." )דברים כ, יט(.

וכרת..."  כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית  "רק עץ אשר תדע  )ב( אילנות-סרק:   
)דברים כ, כ(.

)א( מקושש העצים בשבת נרגם באבנים )במדבר טו, לו(.   .15

)ב( האלמנה מקוששת העצים מצרפת נתברכה על ידי אליהו בברכה: "כד הקמח לא   
. כלתה וצפחת השמן לא חסר" )מל"א, יז, טז( 

טו בשבט בקהילות ישראל, יוסף שער.

8. שמות יישובים

על החניכים לנקוב בשמותיהם של יישובים ששמם כשל צמחים, עצים ופרחים. בקש 
מהחניכים שירשמו את השמות בזמן קצוב – הזריזים המרבים בשמות - זוכים.

והרי כמה דוגמאות של יישובים ששמם כשל צמחים:

סג'רה  בית השיטה   ארז     
הדסים. בית זית     אלוני אבא     
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ב. פרשיות החודש - קפד ראשו וקפד זנבו  / עוזי קייש

הוראות: קפד ראשו, קפד זנבו.

ענו על כל שאלה, הורידו אות אחת מהתשובה - וקיבלתם את התשובה לשאלת ה"קפד".

פרשת מקץ
בפגישת יוסף עם אחיו האשים אותם יוסף שהם:  ____ א(  

קפד ראשו
דבר-שקר אין לו קיום והשקרן סופו שיתגלה.  )משל חכמים(  

"שקר אין לו ____"   

יעקב סירב לשלוח את בנימין עם אחיו למצרים שמא ימות בנימין. ב(  
דבר שיגרום ליעקב מוות מתוך צער ויסורים. הביטוי לתיאור זה בפרשה:   

"והורדתם את-שיבתי ביגון ____"   

קפד זנבו
לקוח על מנת להשתמש בו ולהחזירו כעבור זמן מסוים בלא לשלם  

שכר שימוש.  ____ )בלשון זכר(  

מה שם פרעה על צווארו של יוסף כאשר מינה אותו להיות השליט ג(  
"_____  הזהב"  )בכתיב מלא( על ארץ מצרים?   

קפד זנבו
תואר כבוד לתנאים ולראשוני-האמוראים שבארץ-ישראל.  ____  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: תבואה? ד(  
"וירא יעקב כי-יש   ____  במצרים"  

קפד ראשו
אין טוב בלי רע.  "אי-אפשר  ל-____   בלא תבן"  

)גמרא בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד א(   

דיבור של חוכמה, דבר משל וחידה.    _____ ה(  

קפד זנבו
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה:  

מתורגמן-מי שמתרגם משפה לשפה?              
"והם לא ידעו כי שמע יוסף כי  ה-____  בינתם"  

כיצד קראו ליוסף, כשנתן לו פרעה את הסמכויות להיות השליט על ו(  
"וירכב אתו במרכבת...ויקראו לפניו   ____ " ארץ-מצרים?   

קפד זנבו
חלק של הגוף הממלא בו תפקיד מסוים כגון: יד, רגל, קיבה , לב .  

____  )בכתיב חסר(  
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פרשת ויגש
יוסף מבקש מאחיו שיאמרו ליעקב אביהם שירד לארץ מצרים כדי א(  

שלא ידלדל ויהיה לעני. הביטוי לתאור זה בפרשה:  
"וכלכלתי אתך שם...פן -___  אתה וביתך"  

קפד זנבו
אחד ממיני היונים.   ____  

כיצד מתאר יהודה בפני יוסף את מידת אהבתו של יעקב אביהם לבנימין? ב(  
)בהשאלה( כרוך אחרי-, מקורב, צמוד. "ונפשו  ____  בנפשו"     

קפד ראשו
השנאה למישהו עלולה ליצור דעה שלילית מוקדמת עליו ולגרום  

"שנאה מקלקלת את ה-____"                                על ידי כך לעיוות-הדין.   

אזור במצרים המוזכר כמקום מושבם של בני-ישראל, מירידתם ג(  
למצרים בימי יעקב ועד יציאת מצרים. ארץ - ____  )בכתיב מלא(  

קפד זנבו
רגב מוצק, חתיכה גדולה.  ____  

מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: ד(  
תם, נגמר - כאשר כל מצרים באו לפני יוסף להתלונן כי נגמר להם הכסף?  

"ויתם הכסף...כי ___  כסף"   

קפד זנבו      
כעס גדול. חרון-____                             

דלה, העלה מים מבאר, מבור וכדומה.   ____  ה(  

קפד ראשו
מהי המילה בפרשה המתאימה למעמד שאליו הגיע יוסף בארץ מצרים:  

יועץ ומדריך של פרעה? "...וישימני   ל-____  לפרעה"  

מילה המתארת: מלמטה, במקום הנמוך. _____   ו(  

קפד ראשו
יהודה מציע ליוסף שיקח אותו תמורת שיחרור בנימין.                                                                                    

מהו הביטוי לתאור זה בפרשה? "ועתה ישב-נא עבדך ___ הנער"  

פרשת ויחי
מי מבניו של יעקב קיבל ממנו את הברכה: "לחוף ימים ישכן"? א(  

____  )בכתיב חסר(   

קפד זנבו      
מכינויי בית המקדש.    בית-____                             

יעקב החליף את ידיו כשברך את אפרים ואת מנשה. מהי המילה בפרשה ב( 
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המתארת את החלפת הידים?   "____  את-ידיו"  

קפד ראשו
סך הדברים הנדרשים לו.  ____ - צרכו  

הבא לברך את בניו - יברכם:  "_____  אלהים כאפרים וכמנשה" ג(  
)בכתיב חסר(  

קפד ראשו
דיבור של קינטור: מי מינה אותך? מי נתן לך את הסמכות לעשות כך וכך?  

מי  ____ ?  

יעקב מכנה את ראובן בנו בכורו כפזיז ונמהר ביותר. ד(  
הביטוי לתאור זה בפרשה: "____  כמים"  

קפד זנבו
קריאת-שמחה בפיו של מי שניצל מצרה גדולה.  

"ה-____  נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד, ז(  

מהו שמו של אחיו של דתן שהיה בין המתקוממים על משה רבנו ה(  
בעדת קורח? "...ודתן  ו-____    בני אליאב"  )במדבר טז, א(  

קפד זנבו
כינוי להקדוש-ברוך-הוא, גואל ישראל כפי שכתוב בפרשה.  "____  יעקב"  

כשנמשח שאול למלך מינהו לשר צבאו. מהו שמו?  ____ ו(  
בן-נר בן-אביאל  

קפד זנבו
צור ישראל, כינוי להקדוש-ברוך-הוא, מגינו של ישראל כפי שכתוב בפרשה.   

"____  ישראל"  
 

פרשת שמות
מהו שמה של אחת משתי המילדות העבריות במצרים שלא נשמעה א(  

לדברי פרעה להמית כל הבן הילוד מילדי העברים? "ויאמר מלך מצרים...  
שם האחת    ____"   

קפד זנבו
הצליח, התמזל מזלו, ראה ברכה רבה בעבודתו. ____  חלקו )גורלו(  

מהו שמו של בנו הבכור של משה רבנו שילדה לו צפורה אשתו במדין ב(  
ככתוב בפרשה? "ותלד בן ויקרא את-שמו ____"   

קפד זנבו  
מהי המילה הזהה במשמעותה למילים: הרחיק, שילח, סילק? ____     

מחוז, גליל, נפה, פלך. בתחילת מגילת אסתר כתוב כי אחשורוש  ג(  
מלך על שבע ועשרים ומאה   ____    
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קפד זנבו
לאן נאלץ משה רבנו לברוח לאחר שנודע הדבר כי הוא הרג איש מצרי?  

"וישמע פרעה...וישב בארץ-____"   

עץ פרי, עץ המצמיח פירות שבני-אדם אוכלים אותם נקרא:  עץ-____   ד(  

קפד ראשו      
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: נשרף, כלה?  

"...הסנה בער באש והסנה איננו ___" )בכתיב חסר(  

כיצד כינתה ציפורה את בנה לאחר שעשתה לו ברית מילה, ה(  
וכתוצאה מכך שמלה את בנה הצילה את משה רבנו מעונש מיתה?  

"חתן-____"  

קפד ראשו
דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר שבא לו בהיתר.  

"____-גנובים ימתקו" )משלי ט, יז(  

מהי המילה הזהה במשמעותה למילים: מעלה יתרה, עדיפות?____  ו(  

קפד זנבו
ציין שם נוסף לרעואל כהן מדין כפי שכתוב בפרשה:  

"ומשה היה רעה את-צאן ____   חותנו"  
 

פרשת וארא
מהי המכה שקיבלה ארץ מצרים כתוצאה מפיח הכבשן שזרק משה רבנו  א(  

השמימה? ___  אבעבועות פורח  

קפד זנבו
השקע שמתחת למקום החיבור של הזרוע אל עצם הכתף. בית ה-____    

אהרן היכה במטה על היאור, המים שבו נהפכו לדם והיאור הסריח.  ב(  
מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: הסריח?  

"והדגה אשר-ביאר תמות ו-____  היאר"    

קפד זנבו      
הזדקן, הגיע לזיקנה ושיבה. ___ בימים     

מהו הביטוי בפרשה אשר בו אומר הקדוש-ברוך-הוא למשה רבנו שגאולתם ג(  
של בני-ישראל ממצרים תהיה ביד רמה ובכח?  

"...וגאלתי אתכם בזרוע-____ "  

קפד זנבו
בית דין שמספר חבריו אינו זוגי ולפיכך יהיה לגזר דינו רוב ומיעוט נקרא:  

בית דין  ____    

מהו הביטוי בפרשה אשר מתאר את טענת משה רבנו כי הוא כבד-פה ד(  
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ומתקשה בדיבורו? "וידבר משה...ואני ____ -שפתים"    

קפד זנבו
)בהשאלה( זריז, מלא תנועה וחיים, שליבו וחושיו פתוחים לפעולה:  

אדם ____ ופעיל  

כשמתו הצפרדעים אספו אותם לערימות. מהי המילה בפרשה הזהה ה(  
במשמעותה למילה: ערימות? "ויצברו אתם ____" )בכתיב חסר(  

קפד זנבו
משל לדבר או לאיש הנתון כולו בידי מישהו המכוון אותו ועושה בו ככל  

העולה על רוחו.  "כ-____    ביד היוצר" )בכתיב חסר(  

בן כמה היה משה רבנו כאשר הוא ואהרן דיברו אל פרעה את אשר ציווה ו(  
אותם הקב"ה?  "ומשה בן-____ שנה...בדברם אל-פרעה" )בכתיב חסר(    

קפד ראשו
משקל ומטבע בימי קדם. "...וכסף ____ חמשת אלפים"  

)עזרא ב, סט( )בלשון רבים(  

פרשת בא
הקדוש-ברוך-הוא מצווה את בני-ישראל לחגוג את יציאת מצרים כחוק א(  

קבוע לתמיד. מהו הביטוי לתאור זה בפרשה?  
"ושמרתם את-המצות...לדרתיכם  חקת-____"  

קפד זנבו
צעיר, רך בשנים. ____-ימים  )ישעיה סה, כ(  

מהי המכה השמינית במכות מצרים אשר כתוב עליה בפרשה: ב(  
"ויכס את-עין כל-הארץ ותחשך הארץ"? ____    

קפד ראשו
תואר-לוואי לעיר גדולה ומרובת אוכלוסים.  
"...וירדפום עד-צידון ____" )יהושע יא, ח(  

אומר ועושה, מבטיח ומקיים. ____ דורש  ו-____ מקיים.   ג(  

קפד זנבו
כל עדת ישראל מוזהרים לשחוט שה ולאכול אותו צלי-אש, ולא לאוכלו   

צלוי למחצה או מבושל למחצה. המילה המתארת זאת בפרשה:  
"אל-תאכלו ממנו )מבשר הפסח( ____"  

כינוי עממי לבלוטות מיוחדות בגרון. ____  ד(  

קפד ראשו
כיצד נקראת בפרשה הרוח המזרחית שנשאה עימה את הארבה  

על כל ארץ מצרים? "ויט משה...רוח- ____"  
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הכרזה חגיגית על בוא החג )חג הפסח( ביום הראשון וביום השביעי ככתוב ה(  
בפרשה: " ___ - קדש" )שמות יב, טז(    

קפד ראשו
עיין בכתב או בספר או השמיע בקול את הכתוב, קלט את מובנן  

של האותיות והמילים שלפניו. ___   

יש לסלוח או להקל בעונשו של מי שמודה על חטאו וחוזר בתשובה. ו(  
        הביטוי לכך הוא: "מודה ועזב  ____" )משלי כח, יג( )בכתיב חסר(

קפד ראשו
כינוי לבן הבכור באדם או בבהמה כפי שכתוב בפרשה: "פטר-____"   

 
פרשת בשלח

כינוי למצרים: "וחרבו יארי ____"  )ישעיה יט, ו( א(  

קפד ראשו
כשבני-ישראל חנו ברפידים לא היה להם שם מים לשתות והם התלוננו  

על כך שהם ימותו בצמא. מהי המילה בפרשה המתארת את הסלע  
הגדול אשר היכה עליו משה רבנו – ויצאו ממנו מים? ____  

רמאי ונוכל, בן-בליעל. "איש-____" )תהלים מג, א( )בכתיב חסר( ב(  

קפד ראשו
מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילים: זרק, הטיל, השליך.  
המילה נמצאת בשירה של משה רבנו ובני-ישראל על הנס שקרה להם  

בים. "סוס ורכבו ____ בים"  

בנו הבכור של קורח בימי משה רבנו. "ובני קרח ____ ואלקנה" ג(  
)שמות ו, כד(     

קפד ראשו
בני-ישראל התלוננו לפני משה רבנו ואהרן במדבר על מחסור במזון,  

ולכן היה עדיף לאכול אכילה גסה ולשובע במצרים מאשר למות ברעב   
במדבר. )בהשאלה( הוא יושב על ____  הבשר  

חטוטרת, גבנון שעל גב הגמל שאצור בו מלאי של שומן. ד(  
"ועל-____ גמלים אוצרתם" )ישעיה ל, ו(   

קפד זנבו
טעמו של המן שאכלו בני-ישראל במדבר כפי שכתוב בפרשה-הוא ביטוי  

מקובל למאכל מתוק וערב ביותר. "כצפיחית ב-____" )שמות טז, לא(  

מהו שמו של העם אשר יהושע נלחם בו והוא יושמד כליל ככתוב בפרשה? ה(  
"ויאמר...כי-מחה אמחה את-זכר ____ מתחת השמים"  

קפד זנבו
הבל ורעות-רוח, אפס וריק. " ____ ואון" )תהלים צ, י(  
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שקט, שאננות, מנוחה, חוסר דאגה. ו(  
"טוב פת חרבה ו-____-בה מבית מלא זבחי-ריב" )משלי יז, א(   

קפד זנבו  
המזון ששימש את בני-ישראל בנדודיהם במדבר ככתוב בפרשה: "ויהי   
בערב ותעל  ה-____   ותכס את-המחנה" )שמות טז, יג( )בכתיב חסר(  

 
פרשת יתרו

הקדוש-ברוך-הוא מדמה את בני-ישראל ל:דבר חמדה, קנין יקר ואוצר  א(  
נבחר אם ישמור את התורה. מהי המילה המתארת זאת בפרשה?  

"והייתם לי  ____  מכל-העמים" )בכתיב חסר(  

קפד ראשו
סר, נסתלק. "____ כבוד מישראל" )שמואל א ד, כא(  

)במליצה( מהו הביטוי בפרשה המתאר את – הביטחון והמהירות שבהם  ב(  
הוציא הקדוש-ברוך-הוא את בני-ישראל ממצרים?  

"על-____ נשרים" )שמות יט, ד(  

קפד זנבו
מימרה המהלכת בציבור, דיבור שנפוץ בפי הבריות. אימרת-____  

אביו של יונה הנביא. _____ )יונה א, א( ג(  

קפד זנבו
יתרו חותן משה מיעץ למשה רבנו למנות שופטים שיהיו ישרים ונאמנים.   

הביטוי לתכונות אלו כפי שכתוב בפרשה:   
"אנשי ____ שנאי בצע" )שמות יח, כא(  

הר בשומרון ליד העיר שכם. "ואת-הקללה על-הר ___" )דברים יא, כט( ד(  

קפד ראשו
בני-ישראל יוכלו לעלות על הר סיני כאשר הם ישמעו קול ארוך היוצא  

משופר של אייל. מהי המילה בפרשה הזהה במשמעותה לשופר של אייל?  
"במשך ה-____ המה יעלו בהר" )בכתיב חסר(  

)בהשאלה( כנוי ליצר-התחרות בליבו של אדם, הרצון להגיע לדרגת ה(  
החוכמה של הזולת ואף לעלות עליה גורם לו לדחיפה ולהתקדמות.  

"____- סופרים תרבה חוכמה"  
)גמרא בבלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א(     

קפד זנבו
כיצד מתואר הקדוש-ברוך-הוא בפרשה בהקשר לאיסור להשתחוות  

ולעבוד לפסל ולתמונה ועל העונש שיקבל כל מי שיעבור על איסור זה?  
"א-ל ____"     

לקה חוש שמיעתו, נתחרש מעט. "____   אזנו" )ישעיה נט, א( ו(  
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קפד זנבו
על איזו דיברה מעשרת הדיברות מאריכים את ימיו של מי שמקיים אותה –  

כפי שכתוב בפרשה? "___   את-אביך ואת-אמך"  
 

פרשת משפטים
מהיכן אנו למדים בפרשה כי נאסרה עלינו אכילה מעורבת של בשר בחלב?  א(  

"לא-תבשל ___  בחלב אמו"  

קפד זנבו
בא מזל, מזל טוב!  "בא ____" )בראשית ל, יא(  

כאשר בני-ישראל לא יעבדו עבודה זרה אלא ישמרו על קיום התורה ב(  
והמצוות בריאותם לא תיפגע. הביטוי לתיאור זה בפרשה:  

"והסרתי ____  מקרבך"  

קפד ראשו
תרומת הבצק שהיו מפרישים לכהן בזמן שבית-המקדש היה קיים נקרא:  

"ראשית ערסתכם  ____   תרימו תרומה" )במדבר טו, כ(  

מהי המילה בפרשה המתארת בשר של בעלי-חיים טהורים שנשחטו כהלכה- ג(  
אך נמצא פסול בריאותי בגופם? "ובשר בשדה  __ לא תאכלו" )בכתיב חסר(  

קפד ראשו
ביטוי המתאר: השמש התחילה לשקוע, התקרב הערב.   

"__  היום לערוב" )שופטים יט, ט(  

המצוות שכתב משה רבנו מבראשית ועד מתן-תורה והמצוות שקיבלו בני- ד(  
ישראל במרה נקראים בפרשה:  "ויקח ספר ה-____  ויקרא באזני העם"    

קפד זנבו
יש להעדיף את הוודאי על הספק. "____ ושמא-____ עדיף"  

)גמרא בבלי מסכת בבא קמא דף קיח עמוד א(  

מהו שמו של בנו הבכור של אהרן הכהן אשר יחד עם אביו ועם אחיו אביהוא,  ה(  
משה רבנו ושבעים מזקני ישראל עלה אל הר סיני להשתחוות מרחוק ככתוב  

בפרשה? ___ )שמות כד, א(  

קפד ראשו
משל לחיה מרת-נפש שפגיעתה רעה. "____ שכול" )משלי יז, יב(  

)בכתיב חסר(  

שלמונים, כסף או שווה כסף שניתנו למי שהדין או הכוח בידו כדי להטות ו(  
את ליבו לטובת הנותן ככתוב בפרשה. "ו-____ לא תקח"  

)שמות כג, ח( )בכתיב חסר(  

קפד זנבו
מהו הביטוי המתאר: ענו, צנוע, שפל-ברך? "ו-____- עינים" )איוב כב, כט(    
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סיפור / ש"ז כהנא, הביאה לדפוס: נחמה כהן

האשל בבאר שבע

"כי האדם עץ השדה" )דברים כ יט(

ענפיהם,  את  הרימו  מרום  כלפי  הזדקפו  האילנות,  את  אלוהים  כשיצר 

מלמטה  ואדמה  מלמעלה  מים  דבר:  להם  חסר  לא  כי  שירה,  ואמרו  התעוררו 

והם גדלים מעצמם, לא היה להם על מה להתאונן, בריות מאושרות היו. אולם 

כשנוצר האדם, והתחיל להתנועע ולהתהלך  בגן ולהתפאר בזאת, התקנאו בו 

שהם  והרגישו  כמוהו  ולהתהלך  להתנועע  בדרכיו,  ללכת  העצים  רצו  האילנות, 

לחדור  שהעמיקו  שהשורשים  להם  נתברר  לאדמה.  וכבולים  למקומם  קשורים 

לאדמה לינוק את לשדה נהפכו לחבלים הקושרים אותם לאדמה ואינם נותנים 

להם להטלטל. ואז נערכה עליהם רוחם, התחילו לקנא בבן האדם המתהלך בכל 

מקום שלבו חפץ, ובאו בטענה לפני בוראם ויוצרם: "על מה הפליתנו לרעה? למה 

קשרת אותנו, את העצים הגבוהים הרמים לאדמה, ואת האדם הקטן והבריות 

הזוחלות השארת חופשיים?"

ליד  ורמזו לאברהם אבינו לנטוע אשל בבאר-שבע  מה עשו בשמים? הלכו 

הפונדק שהקים בשביל עוברי דרכים לקיים בהם מצוות הכנסת אורחים. נטע 

אברהם את האשל והוא גדל במהרה ועלה מעלה, וענפיו השתרגו לכל הצדדים.

ואברהם ישב ליד האשל והסתכל למרחקים על חולדות הנגב הנעות בשדות 

מצרים  מדרך  מרחוק  והנה  לפונדקו.  להזמינם  בדרך  העוברים  אחרי  ועקב 

מתקרבת שיירת גמלים. אברהם רץ לקראתם ומזמינם אליו. בשיירה היה איש זקן 

עם שלוש נשיו וחמשת ילדיו. אברהם ארח אותו מתחת לאשל – בצל האילנות, 

הביא לו מים לרחוץ את ידיו ורגליו, ולחם לסעוד את לבו. לאחר שההילך נח, ישב 

אצלו אברהם והנה הכיר בו אברהם שכבר היה אצלו פעם לפני שנים רבות, ואז 

בא מהצפון והיה צעיר ורב חיל. שמח אברהם למקרה ושאל לשלומו, אולם ההילך 

היה מדוכא, נאנח מעומק לבו, והתאונן על טרדות הדרך והנדידה המתישה את 

הכוחות. קילל את היום בו עזב את מקומו והלך לנדוד למרחקים. 

"מה קרה לך?" שאל אברהם "ומפני מה יצאת ממקומך? ומדוע אתה חוזר? 

ההילך התחמק מתשובה, אולם אברהם הפציר בו. "דאגה בלב איש ישיחנה".

קינאתי בשכני – אמר ההילך – עני היה שכני, לא היו לו למחיה ומזון לסעודה 

במצרים  שמצא  עליו  ספרו  והצליח.  הלך  מזונו.  לחפש  למרחקים  ויצא  אחת 

אוצרות יקרים. קינאתי בו ויצאתי גם אני לחפש אחרי האוצרות ולהתעשר כמוהו 

והנה אני נע ונד מארץ לארץ, מזדקן והולך ומתעייף, ואת האוצרות טרם מצאתי. 
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לארם-נהריים  ממצרים  שיצא  בהילך  פגשתי  מצרים  לארץ  בדרכי  כשהגעתי 

והוא  הוא ממצרים לארם.  ואוצרות. התפלאתי על מעשיו, שיוצא  עושר  לחפש 

ענה לי שמעירו יצא אדם לארם ומספרים שהתעשר שם ויש לו מקנה רב. 

הרהרתי: ממצרים לארם, ומארם למצרים – יוצאים לחפש את האוצרות, אך 

לשווא. כי העושר נמצא במקום בו נמצא האדם. ועכשיו חוזר אני למקומי – לנוח. 

ואני מתפלל לאלוהים שישמרני בדרך וינחני למקומי בשלום.

"צדקת" אמר אברהם, "האדם דומה לעץ השדה ועושרו במקומו – בשורשים 

שמכה באדמה. שמעת בוודאי על קין שהרג את הבל אחיו ואז נגזרה עליו גזרה 

להיות נע ונד בארץ, כעלה נידף אשר תדחפנו רוח לכפר על חטאיו. הנדידה היא 

עונש וקללה, והאדם ראוי לו שיבקש מאלוהים להיות כעץ שתול על פלגי מים. 

ואלוהי השמים יהיה בעזרתך וישמרך בדרכך".

כששמעו העצים את השיחה שבין אברהם לאורחו, הודו ליוצרם ואמרו את 

המזמור של דוד שהוא המזמור הראשון לכל שירה, המדבר על אושרו של האדם.

"והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר עלהו לא יבול...".
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

1. קופסה להעמיד בה עפרונות ומספריים מחומרים נפסדים
קל ופשוט ומתאים לכל אחד. מתאים לתת שי לאבא, אמא, סבא, סבתא, דודים 

וכו'.

החומרים
בד עבה )מבגד ישן( רצוי צמר.

קופסת שימורים ריקה. אפשרי קופסת פלסטיק קשיחה 
סרט מידה

מספריים
דבק פלסטי

סרט בד

ההכנה
למדוד את הקופסה מצד לצד כולל התחתית,

להוסיף למידה עוד 6 ס"מ ולגזור 2 מרובעים בגודל הזה 
– רצוי כל מרובע מבד אחר, להעמיד בד על בד בצורת 

אלכסון, מורחים על כל הקופסה דבק מבחוץ.
את  יעטוף  שהבד  כך  באלכסון  הקופסה  את  שמים 
על  למרוח  מהקופסה.  היוצאות  פינות   4 וישארו  הבד 
נקודות של  אחת כמה  בד  הקופסה העטופה בשכבת 
 8 ומקבלים  באלכסון  השני  הבד  את  ומדביקים  דבק 
פינות היוצאות מהקופסה. קושרים סרט מתאים לבד 

סביב הקופסה, מהדקים והרי הקופסה.
אפשר להכין מקופסה נמוכה קופסת תכשיטים לאמא.
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שדרוג: אפשר לעטוף ב-2 מטליות ניקיון הנראות כמו לבד ואחר כך להדביק 
נוספת לכתוב: לאמא, לאבא,  עליהן קישוטים, מדבקות מנייר דבק. אפשרות 

לסבא, לסבתא וכו'.
 

2. תחתית לסיר חם – שומרים על איכות הסביבה.
בחודש טבת יש לנו יום הורים/יום משפחה ואנחנו מכינים מתנה להורים.

החומרים:
שאריות בדים

מספריים
דבק פלסטי / או מגע או דבק חם

סרגל
לורד לסימון.

אופן ההכנה:
מסמנים  � צמר(   – עבה  )רצוי  מרובע  בד  לוקחים 

רצועות ½1 – 2 ס"מ – 10 רצועות, רצוי שהרוחב 
יהיה שווה עד כמה שאפשר.

רצועות  �  10 אפשר  הרצוי  הגודל  לפי  המידות 
הגודל  )לפי  ס"מ   25 אורך  ס"מ   2  –  1½ בגודל 

הרצוי(.
רצועות  �  10 עוד  בד  אותו  או  אחר  מבד  אפשרי 

כנ"ל.
באמצע.  � ולשזור  לרוחב   3 לאורך,   3 להעמיד 

להמשיך לשזור את כולם ומקבלים 10 רצועות 
מכל צד.

גוזרים רצועה נוספת יותר רחבה – 3 ס"מ לכל האורך, להדביק מסביב ולחזק את  �
השזירה.
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3. מכשיר להכנת בועות סבון
טוב לקיץ, טוב לחורף, להתנסות בבועות סבון, טוב לכל עונה בשנה.

החומרים:
כוס חד-פעמית מפלסטיק

קשית שתייה
בד דק או לחלופין מגבונים לחים
      בגודל שיכסה את פתח הכוס.

מסמר גדול
גומיות

גיגית עם תמיסת סבון.

ההכנה:
יוצרים חור בתחתית הכוס בעזרת המסמר )אפשר מעט לחממו( והוא ממיס חור. �
מכסים את פתח הכוס בבד או במגבון. מותחים ושמים גומי סביב הכוס למטה. �
מכינים קערה גדולה עם מי סבון נוזלי סמיך. �
טובלים את הכוס עם הבד במי סבון שבתוך הקערה ונושפים דרך הקשית �
יוצא בלון אחד ארוך וגדול, דרך החורים של הבד, אם לא מצליח סימן שבורח  �

אוויר מהצדדים ולכן צריך להדק היטב.
בבד שעל הכוס יש פתחים קטנים לכן נוצרות הרבה בועות סבון מחוברות. �
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מעמד לעיתונים מחומרים נפסדים   .4
החומרים:

5 בקבוקי שתייה
דבק חם או דבק מגע

מספריים
דבקיות צבעוניות

2 מקלות באורך הבקבוקים
סלוטייפ צבעוני

ההכנה:
חותכים את החלק הצר של הבקבוקים �
מדביקים אחד לשני עם דבק, אפשר להדק עם גומיה �
מדביקים כמה בקבוקים שרוצים  �
התחתון  � הבקבוק  של  הצדדים  מ-2  המקלות   2 את  מדביקים  מתייבש  כאשר 

בשכבה כך שהמעמד יכול לעמוד. אפשרי גם לתלות את המתקן.

 

מקור ראשון

ידיעות אחרונות
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5. כיסא עציץ
החומרים:

כיסא ישן – אפשרי כיסא רעוע ברעיון הראשון
     ובשני צריך כיסא יציב.

מכנסיים ישנים
מספריים

אדמה 
צמחים

צבעי שמן )לא הכרחי(

ההכנה:
מעמידים את הכיסא, מלבישים את המכנסיים על 2 רגלי הכיסא הקדמי את 
המכנסיים מלבישים הפוך, כאשר החגורה למטה. 2 הרגליים נכנסות לתוך 2 
– אם רוצים להעמיד על ריצוף צריך  רגלי המיכנס. מעמידים אותו על אדמה 
לסגור את מותן המיכנס – פשוט לקשור עם חבל את חגורת המיכנס ואחר כך 
להלביש את המיכנס לתוך הכיסא. אפשרי גם בגבהים שונים למלא אדמה את 
המכנס ולשתול לתוך המיכנס. אפשר להעמיד את הכיסא בכל מקום ציבורי 

כקישוט – בכניסה למתנ"ס, לבית הספר, לגן.
אפשר לתרום לבית כנסת קרוב, לבית מבוגרים, קופת חולים וכו'.

אם רוצים שהכיסא ישמש גם לישיבה בתנאי שהוא לא רעוע, אפשר לעשות 
אותו דבר על הרגליים האחוריות.
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6. קישוט ולימוד על דרכי הגדילה של הצמח
החומרים:

קופסאות פלסטיק גדולות )רצוי של פירות מהמרכולים(.
צבעים על בסיס מים )לא מחיק(

אדמה
צמחים

שקיות ניילון

ההכנה:
מקשטים את הקופסאות בצבעים לא מחיקים במים

ממלאים את הקופסאות – 1( באדמה, 2( בחול, 3( במים.

הניסוי בא להראות למה זקוק הצמח:

1. צמח רגיל המקבל מים ואוויר במידה מספיקה
בקופסה הראשונה מנקבים חור בעזרת מספריים )חור קל ביותר כדי שהקופסה 

לא תיקרע(.
ממלאים באדמה ושותלים ובמהלך הימים משקים.

2. צמח ללא אור
בקופסה השנייה אותו הדבר )רצוי אותו צמח(, כדי שיהיה קל לילדים להשוות. 

להכניס הכל לשקית ניילון ולסגור.

3. צמח עם השקייה מופרזת
אותו הדבר אך לא לחורר את הקופסה, כדי להראות שצמח יכול להרקב עם 

כמות מוגזמת של מים.
אפשרי שכל ילד יכין לעצמו את שלוש הקופסאות. אפשרי כמה ילדים יחד או 

לכל אחד קופסה משלו.
כדאי לכתוב עליהם ללא אוויר, עם כמות מים מופרזת.

גיוון: אפשרי עם שקית אטומה – להראות מה קורה ללא אור 
לא להשקות כלל – להראות מה קורה ללא מים. 
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7. שתילה בתוך רכבת
החומרים:

קופסאות של פירות מפלסטיק
מכסים של קופסאות מפלסטיק

קופסה אחת גבוהה יותר
שתילים

אדמה

ההכנה:
למלא באדמה ולשתול לתוכם.

להדביק את המכסים כגלגלים ולהעמידם כרכבת כאשר כל קרון של הילד הוא 
האחראי עליו במשך כל הזמן לטפל ולבדוק.

אפשרי להעמיד את הקופסאות בכניסה לבית הספר, למתנ"ס, לגן או לתרום 
לכניסה לבית הכנסת, לבית אבות, לקופת חולים וכו'.

אפשר פשוט להעמיד אחד ליד השני ללא חיבורים.
אוויר.  מזג  תנאי  ובכל  מקום  בכל  כמעט  נקלט  הוא  בגרניום  להשתמש  רצוי 
הצמח קיים בצבעים שונים והוא זול יחסית, אפשר להשריש אותו מצמח קיים.
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חומר עזר

חומר אור-קולי

ניתן לקבל פריטים בדיסק און-קי מספריית  חדשות המרפ"ד התורני: מעתה 
ה-DVD  במרפ"ד התורני בטל' 02-5601302.

 

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

האדם עץ השדה – )יסודי( )כ.ר.(, טו בשבט במקורות ובמסורת )מהסידרה  �
"קשת ענן"( )הטלוויזיה החינוכית(.

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

הסרטים הישראלי(.

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

קלאסי טבע – חוויה מוזיקלית לפעוטות מלווה בתמונות חיות בטבע. �

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

בל תשחית – )חטיבת ביניים( – מפקד כיתת חיילים גורם להשחתת פירות  �
ביטחון", עד שאחד החיילים  "צורכי  ועצים בשעת אימונים, בתואנה של 

מעמיד אותו על החומרה של איסור "בל תשחית" )הטלוויזיה החינוכית(.

הקרן  � פעילות   – ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   – לה  סביב  יערות   – ירושלים 
תנ"כית  חקלאות  היסטוריה,  יהודה:  ובהרי  בירושלים  לישראל  הקיימת 

וחקלאות היום, יער טבעי ויער נטוע, ועוד )הטלוויזיה הכללית(.

גידולו, חלקיו, החיים סביבו, כריתת  � – העץ וסביבת  )יסודי(   – העץ והיער 
עצמים, השימוש בעץ.

רבה אמונתך – )על-יסודי( – 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(.

את ארץ- � סרט המציג   – ועל-יסודי(  ביניים  )חטיבת   – חדשה  ישנה  ארץ 
ישראל באור חדש: דרך תמונות של ארצנו – תמונות נוף, אתרים ובעיקר 
עדויות של "מטיילים" ידועים, חכמים ואנשי צבא ומדע שעוברים את הארץ 
שעיניהם  מה  לנוכח  ומשתוממים  בשנים  מאות  לפני  בידיהם  התנ"ך  עם 

רואות – השממה מול ההבטחות בתורה )טוביה שוורץ ומשה בן מנחם(.
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תמונות בגולן – מיצג בגולן. �

הגדת סדר טו בשבט. �

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

שממה לארץ פורחת ומיושבת )הטלוויזיה הכללית(.

ושבו בנים לגבולם. �

מעבר לאופק – צילומים של נופי ארץ-ישראל מהאוויר )שניאור הפקות(. �

הדיסקונטאים מטיילים בשבילי הכיף )טיולים מובחרים(. �

הנבטים בדרכי הבשמים – עמותת התיירות בנגב. �

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

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

פרפר נחמד – עץ – צמיחה – זרעים )הטלוויזיה החינוכית(. �

העץ הנדיב – )יסודי( – 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 – הכרת 50 יישובים בארץ )רשות השידור(. �

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

מינים נכחדים. �

תנו לְחַּיֹות לִחְיֹות. �

קום התהלך בארץ. �

ארץ חמדה – מסלולי טיול בגליל העליון – ד"ר אהרן פיקל. �

תרומות ומעשרות. �

זימרת הארץ ומצוותיה – סרט לימודי להכרת המצוות התלויות בארץ. �

קישורים לאתרים ברשת לט"ו בשבט )בעברית(

ראה אתר האגף:

http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshetChageyIsrael/tubishvat.htm
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פתרון לתשבץ טבת - שבט

רובתרהמראנדפ

צנהעדהרוימר

חטמידוראמות

וגלמיהעבמ

מריחרהטרויצ

סילנחבדקתו

ההרובדתרישמ

וצוררודאה

מרכהאושמידע

רעוצדרוהמלש

יתפממביירי

בתורוכבתכמר

הנההנוידהפי

עמימפל

רמתיאאנחרוא

ענמירפאצעאת
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פתרון תשבץ במדרגות המכבים

טבשבוטותבשבבבושבוש
נמשתיזנימשתןמיששמנ

תונליאתלויאילואיול
תורשעמתורשמתורשתו ר

תומורתתורותורותרות

פתרונות לפרשיות החודש - קפד ראשו קפד זנבו

פרשת מקץ  א( מרגלים-רגלים   ב( שאולה-שאול  ג( רביד-רבי   ד( שבר-בר  ה( 

מליצה-מליץ ו( אברך-אבר

פרשת ויגש א( תורש-תור  ב( קשורה-שורה  ג( גושן-גוש   ד( אפס-אף  ה( שאב-אב  

ו( מתחת-תחת

פרשת ויחי א( זבולן-זבול  ב( שכל-כל  ג( ישמך-שמך  ד( פחז-פח    ה( אבירם-אביר  

ו( אבנר-אבן

ה(  מאכל-אכל  ד(  מדינה-מדין   ג(  גרשם-גרש   ב(  שפרה-שפר   א(  שמות  פרשת 

דמים-מים  ו( יתרון-יתרו 

פרשת וארא א( שחין-שחי   ב( באש-בא  ג( נטויה-נטוי  ד( ערל-ער  ה( חמרים-חמר  

ו( שמנים-מנים

פרשת בא א( עולם-עול   ב( ארבה-רבה  ג( נאה-נא  ד( שקדים-קדים  ה( מקרא-קרא  

ו( ירחם-רחם

ג( אסיר-סיר   ד( דבשת-דבש  ה(  פרשת בשלח   א( מצור-צור  ב( מרמה-רמה   

עמלק-עמל  ו( שלוה-שלו

פרשת יתרו א( סגלה-גלה   ב( כנפי-כנף  ג( אמתי-אמת  ד( עיבל-יבל  ה( קנאת-קנא  

ו( כבדה-כבד 

פרשת משפטים  א( גדי-גד  ב( מחלה-חלה  ג( טרפה-רפה   ד( ברית-ברי  ה( נדב-דב  

ו( שחד-שח




