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תאריכים ומאורעות בחודשי טבת-שבט     
(אירועים ואתרים)

חודש טבת
הקדמה

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

(מגילת אסתר ב, יב-טז).

מזלו של החודש: גדי

חודש שבו יוצאים הגדיים למרעה בשדות.

מה עניין טבת למרעה הגדיים? שכן אם ירדו גשמים בעו־
נתם, בחשוון ובכסליו 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
י בטבת – צום העשירי ויום הקדיש הכללי. 

עשרה בטבת שייך לשלושה ימי   
מאורעות  על  רצופים  אבלות 

קשים שאירעו לעם ישראל.
התורה  תורגמה  בטבת  ח  ביום   

ליוונית (תרגום השבעים).
עזרא  נפטרו  בטבת  ט  ביום   
הסופר ונחמיה (אורח חיים תקפ) 
לדעת הפרשן של מגילת תענית 
היום  באותו  נולד  וילנא)  (דפוס 
"אותו האיש". לפי זה מובן מדוע 
ראו רז"ל לכתוב במפורש שגזרו 

תענית על יום זה.
בית  בתקופת  ירושלים  על  הבבלי  המצור  החל  כידוע,  בטבת  בעשרה   

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

ולומדים משניות לעילוי נשמתם.
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חודש שבט
הקדמה

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

מזל של 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, כיון שמסר לו דליו, הרי זה 
שאמר לו לך חזק וקנה" (רמב"ם, הלכות מכירה פ"א, ה"ט).

יתרו שבאו  זכותן של בנות  מסופר שמשה רבינו הגן על 
כדי  בדלי  ראשונה  החזיקו  שהן  כיוון  צאנן  להשקות 

להשקות את צאנן.

חכמנו ז"ל מצאו כי מזלו של חודש שבט הוא גם כן המזל של עם ישראל. יש 
אומרים כי השם "ְשָבט" נגזר מן המילה "ֶׁשֶבט" – שנים עשר שבטי ישראל. כנגד 
השבטים היו שנים עשר שערים פתוחים בבית המקדש, שכנגדם מכוונים שנים 

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

מכאן נובע ריבוי הנוסחאות והשינויים בתפילה, שכן לכל 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.

אירועים
א בשבט (בשנת הארבעים ליציאת מצרים) - החל משה רבנו לבאר את התורה.

את התורה לפני כניסתם של בני ישראל לארץ-ישראל ביאר להם משה 
ונתן להם את "משנה תורה" (ספר דברים).

משה בחר לחזור וללמד תורה לעם ישראל בשבט. 
נוטעים  ישראל  בני  את  רוחו  בעיני  ראה  הוא 

נטיעות בארץ-ישראל והם הולכים בחודש 
שבט בהרים ובעמקים ובידיהם דליים 

עצים  ושבטי  להשקייה  מים  של 
בלבו  משה  אמר  לשתילה, 

של  דלי  לי  אקח  אני  "אף 
לטעת  ואלך  מים 

עץ  את  ובלבם  בהם 
התורה".
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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". במהלך המלחמה בין עיראק למדינות המערב בראשות ארצות 
הברית, שיגר שליט עיראק הנשיא סאדם חוסיין שלושים ותשעה טילי 
סקאד לעבר ישראל, וכן עשרות טילים לעבר סעודיה. ישראל הבליגה 
כבדים. מסכות  רכוש  לנזקי  גרמו  על ההתקפה. ההתקפות  הגיבה  ולא 
ניתנה  ביולוגית.  או  כימית  ישראל מחשש להתקפה  גז סופקו לתושבי 

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.

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

בין הקרבות הראשונים של מלחמת העצמאות היה הקרב של מחלקה 
באישון  רגלי  במסע  שהתנדבו  פלמ"ח,  לוחמי  וחמישה  שלושים  של 
לילה להבקיע את המצור הערבי על גוש עציון ולהחיש עזרה ליישוביו, 
שניצבו מול סכנת כיבוש והשמדה. הם נשאו על גבם תחמושת, חומרי 

נפץ, סוללות, פלסמה וחומרי חבישה.

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

בלוחמים, שנעו בכבדות בהיותם עמוסים בציוד כבד.
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הבוקר עלה ומפקדם דני מס שינה את כיוון ההליכה וטיפס צפונה אל 
גבעת חפורית, במטרה להגיע לגבעה – נקודת גובה 573, השולטת על 
סביבתה. הלוחמים טיפסו אל הגבעה שנקראה לאחר מכן "גבעת הקרב", 
היקפית  בהגנה  התארגנו  הם  עימם.  הפצועים  את  נושאים  שהם  תוך 
מעשר  ונמשך  שהתפתח  בקרב  רימונים.  והשלכת  יריות  קרב  וניהלו 

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

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

אילולא אבדו מכתבים 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 כל כך חשובה ומסוכנת תוך הקרבה עצמית – מחלקה שלימה 

שראויה להערצה ולקיחתם כסמל לאחריות הדדית ועזרה הדדית.

בכל שנה מתקיים מצעד לילי  אותנטי בעקבות מחלקת ההר - מקיבוץ 
זנוח ועד גבעת הקרב.

אורן  בניהול  לי"א בשבט תשע"ה  אור  השנה הצעדה אמורה להתקיים 
מס. פרטים בטלפון 02-6277863.
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ז בשבט תשנ"ה (1995), החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה בפרשת 
היעלמות ילדי תימן.

בין השנים 1954-1948 הגיעו מתימן כ-50 אלף עולים במסגרת מבצע 
ילדים אושפזו  - לרבות  רבים מהם  (מרבד הקסמים).  כנפי נשרים  על 
בשל מחלות שונות, והיו מקרים לא מעטים שילדים לא הוחזרו להוריהם. 
נפטרו,  ילדיהם  פיו  שעל  פה  בעל  הסבר  קיבלו  ההורים  כל  כמעט 
התקיימה,  כבר  שהיא  להם  נאמר  הילד  של  ההלוויה  בדבר  וכששאלו 
לא  מההורים  ורבים  רב  בחסר  לקו  הפטירות  רישומי  בנוכחותם.  שלא 
קיבלו מעולם תעודת פטירה המעידה על מות ילדם. בנוסף לתעלומה, 
צווי גיוס לצה"ל הגיעו בדואר כמעט לכל בתי ההורים שילדיהם נעלמו 

בהגיע הילדים לגיל המתאים.

המסתורין שאפף את ההיעלמות הוביל לטענה כי ילדים רבים שנרשמו 
ועדות  ארבע  הוקמו  לאימוץ.  ונמסרו  נחטפו  למעשה  שנפטרו  כמי 
וקבעו  מקרים  של  רבות  במאות  דנו  שבו  הפרשה  לחקירת  רשמיות 
די  נמצאו  לא  מיעוט  ולגבי  נפטרו  אכן  הילדים  של  המכריע  רובם  כי 
התעצמה  הציבורית  הסערה  בגורלם.  עלה  מה  לקבוע  כדי  ממצאים 
בפרשת הרב עוזי משולם כשהרב הקים תנועת מחאה ואף התבצר עם 
תומכיו בבניין ביהוד בתביעה שתקום ועדה חדשה וזו תברר את הנושא 
פרשה  נותרה  מרכיביה  כל  על  תימן  ילדי  פרשת  פתוחות.  בדלתיים 

טראגית שהותירה תחושות כבדות בקרב הציבור בישראל.

על פי "ויקיפדיה"             

במצרים  להורג  הוצאו  עזר  ושמואל  מרזוק  משה   –  (1955) תשט"ו  בשבט  ח 
שנודעה  פעילות  ישראלית,  וחבלה  ריגול  בחוליית  השתתפותם  בעוון 

בשם "העסק ביש". 

בתחום  מחדלים  כמה  אירעו  המדינה  של  הראשונות  שנותיה  במהלך 
הביטחוני. המפורסם שבהם הוא פרשת "עסק הביש".

            שמואל עזר                                                  משה מרזוק
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ישראל.  לטובת  שפעלה  ריגול  חוליית  במצרים  התגלתה   1955 בינואר 
ובקהיר  באלכסנדריה  האמריקנית  בספרייה  להצתות  גרמה  החוליה 
במטרה לשבש את היחסים בין מצרים ובין ארצות-הברית. חברי החוליה 
באלכסנדריה.  בקולנוע  תבערה  פצצת  להפעיל  ניסיון  במהלך  נחשפו 
מרזוק  משה  ד"ר   – ראשיה  ואילו  למאסר,  ונדונו  נשפטו  החוליה  חברי 

ושמואל עזאר, הוצאו להורג.

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

פנחס לבון, שלדבריו לא הוא נתן את ההוראה, התפטר.

על רקע הפרשה החליט דוד בן-גוריון, לחזור משדה בוקר כדי להצטרף 
לממשלה כשר ביטחון.

החללית   –  (2003) תשס"ג  בשבט  יג 
"קולומביה" המריאה לחלל, ועל צוותה 
ז"ל  רמון  אילן  משנה  אלוף  גם  נמנה 

האסטרונאוט הישראלי הראשון. 

לבצע  אמורים  היו  "קולומביה"  טייסי 
כ-100 ניסויים בזמן השהייה בחלל.

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

האוויר.

כלל  את  לאחד  מאוד  הצליח  אילן 
ישראל – הן בפועלו בחלל והן באישיותו 

הצנועה והכובשת. הוא ראה את עצמו כמייצג את כל היהודים ברחבי 
תבל.

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

בגדר תיל, סמל להתנגדות הרוחנית של העם היהודי.
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תל- למרגלות  נהלל,  היישוב  של  הקברות  בבית  נקבר  ז"ל  רמון  אילן 
שימרון, מול נופו היפה והפורח של עמק יזרעאל.

רמון הותיר אחריו אישה – רונה וארבעה ילדים. בנו הבכור, אסף התגייס 
בעיקבותיו לחיל האוויר וסיים בהצטיינות את קורס הטייס במגמת קרב. 
ב-13 בספטמבר 2009, שבועות אחדים לאחר סיום הקורס, נהרג אסף 
המטוס  של  הדגם  (אותו   F-16I מטוס  כשהטיס  מבצעי  אימון  במהלך 
שאביו טס להפציץ את הכור בעיראק), לאחר שביצע תמרון חד, לקה, 
חזק  ג'י  מכוח  כתוצאה   (Blackout) זמני  הכרה  באובדן  הנראה,  ככל 
שפעל על גופו, והוא התרסק אל מותו בדרום הר חברון. מותו גרם לאבל 

כללי בישראל.

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

רמון ז"ל.

טו בשבט - ראש השנה לאילנות.

טו בשבט תרפ"ה (1925) - נפתח הטכניון העברי בחיפה. פרק חשוב: מלחמת 
השפות.
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המודרניזציה  בראש  עמדו  ו"עזרה"  חברים")  ישראל  ("כל  כי"ח  חברות 
שלהם  החינוך  במוסדות  שנשבה  הזרה  התרבות  רוח  אולם  בחינוך. 

קוממה חוגים רחבים בארץ. 

בשנים תרע"ג-תרע"ד (1914-1913) התנהל בארץ ישראל מאבק ציבורי 
(מלחמת השפות) בשאלת שפת ההוראה בבתי-הספר שנתמכו על ידי 
היהודית-גרמנית התכוונה להנהיג את הגרמנית  "עזרה". החברה  חברת 
כלשון הוראה בבית-הספר הטכני בחיפה, שנועד להיות גרעין לטכניון. 
מונחים  העדר  בשל  מוגבלת  עדיין  העברית  שהשפה  היתה  טענתה 
זו  רקע ההתנגדות למגמה  על  לימוד.  ומחסור בספרי  טכניים-מדעיים 
תלמידים  של  שביתה  פרצה  העברית  בלשון  וללמוד  ללמד  ובתביעה 
חינוך  ותלמידים ממוסדות  ומורים  "עזרה"  בתי-הספר של  בכל  ומורים 
הלוחמים  בראש  אליה.  הצטרפו  הארץ  רחבי  בכל  ופועלים  אחרים 
וא"מ ליפשיץ. המאבק נסתיים בפשרה אך  ילין  "עזרה" עמדו דוד  נגד 
רק  למעשה  נפתח  והטכניון  הראשונה  העולם  מלחמת  פרצה  בינתיים 

לאחר המלחמה כששפת ההוראה בו - עברית.

מבין  הראשונה  הפרשה   – שקלים  פרשת  משפטים,  פרשת  שבת   – בשבט  כה 
ארבע הפרשיות, חלה בשבת שלפני ר"ח אדר. 

בשם ארבע פרשיות אנו קוראים לארבע פרשיות מן התורה, שמוסיפים 
את  השבוע.  פרשת  קריאת  לאחר  התורה,  בקריאת  שבתות  בארבע 
בימים  לאבותינו  שאירעו  למאורעות  כזכר  מוסיפים  האלה  הפרשיות 
ההם, בשבתות האלה. הן משמשות חלק מחינוך העם למורשתו ולעתידו.

את  בראשון  קוראים  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  התורה  קריאת  בשעת 
פרשת השבוע ובשני את הקריאה המיוחדת בפרשת כי תשא (שמות ל), 

בה מוזכר על תרומת השקלים שנעשתה בימי המקדש. 
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בדרך האתרים מס‘ 61
 חידון טבת-שבט תשע"ה
  ד“ר עמנואל בן נאה

המצליח לענות על 7 שאלות יזכה בפרס.

הפטרת ויגש   .1

שלושה יישובים אנו, מכל קצות הארץ, שמנו כולל שם נפוץ מאוד בתולדות   
עמנו וארצנו, וניתן לגלותו בין שורות הפטרתנו - ויגש. הבה ניגש להצגתנו. 

בימיי  שאן.  בית  עמק  בשולי  שנים   78 לפני  הוקם  אשר  הקיבוץ  הוא  אני   
הראשונים קראו לי בשם האיש שנכנס לנעליו של בנימין זאב. רק מאוחר 

יותר הוסב שמי למה שהוא כיום. 

אני  קיבוץ  תמצאוני.  לצפון-מערב  קילומטרים  עשרות  כמה  תקפצו  אם   
מהבטחה  התמוגג  עוד  היהודי  כשהיישוב  קודמי.  לפני  שנים   10 ונולדתי 
בריטית חשובה והנציח את ראש ממשלתה בשם יישובי. רמז: מסביבי יהומו 

השמיים.

בשמי  מושב.  בתור  ב-1955  רק  ונולדתי  לכיש  בחבל  אני  מצוי  מה?  ואני   
בראשון  זמן  קצת  שעשה  אדמות  וגואל  נמרץ  חלוץ  של  דמותו  מונצחת 
אגב,  המלא,  שמו  מיישובו.  וגורש  הברון  בפקידי  המורדים  בין  והיה  לציון 

מתנוסס לתפארה בלב היישוב שממנו הוגלה.

הפטרת ויחי   .2

הדמות  על  מספרת  ההפטרה  דוויי.  ערש  על  השבטים  עשר  שנים  אב   
הנמרצת של המלך השני של עם ישראל והצוואה המלווה אותו. בה כמה 
מאוד!  צעיר   - שמו  את  הנושא  היישוב  שנרצח.  צבא  שר  למשל:  שמות. 
מקימיו היו אנשי "אמנה" ובהמשך הפך לקיבוץ. מיקומו לא רחוק מערד. עד 

רמז? בסמוך לו גם הר הנושא את השם.

ספר שמות   .3

בנוסח ספרד של ההפטרה מאוזכרים כמה אישים ממלכי יהודה ההולכת   
בקרב  "גואל"  להם  מצאו  מקראיים  שמות  כי  ידענו  גם  ידענו  ושוקעת. 
נוצרים רבים. הוא - גוי גמור ואוהב ישראל. נשא את התואר לורד ושימש גם 
בפרלמנט הבריטי. התייצב אל מול הג'נטלמנים הבריטים שרצו לקצץ את 
יהודים משוחררים מהצבא הבריטי  חיילים  ב-1943.  נפטר  הצהרת בלפור. 

הנציחו את שמו במושבם בעמק חפר בשנת תש"ט.
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הפטרת וארא   .4

אנחנו עמוק בתוך בית העבדים, ואף אם נצא, או נוצא משם, ברצוננו ושלא   
אנו  אותם  בארץ?  ההימצאות  בזמן  בתפריט  רכיבים  עוד  חסרים  ברצוננו, 
שנים   64 ולפני  אני  מושב  להם:  רמזים  יחזקאל.  הנביא  בדברי  מחפשים 
נשתלתי בידי עולים מכורדיסטן. שכן אני לרצועת עזה!! ועוד ֵעד לענייננו 
הצרעות  לקן  בשכנות  אני  גם  הייתי  מעברה  שורש.  מאותו  נובע  ששמו 

הרצועתי. מתיישביי מתימן ומטריפולי. גילי כגיל קודמי.

הפטרת בא   .5

היה היה מלך גדול ונמרץ בארץ הנילוס. "לא לעולם חוסן" ומלך גדול ונמרץ   
על  מכה  האחרון  שנים.  מאות  כמה  כעבור  הנהריים,  גדות  על  וגדל  צומח 
ימין ועל שמאל וגם לגדות הנילוס מגיע. הנביא בהפטרתנו, בלי כל הכשרה 
בין הענקים האויבים.  אקדמית מוכרת מדבר על ה"ויה מאריס" המקשרת 

התאמינו?

הפטרת בשלח   .6

שירה - היא המכנה המשותף לפרשה ולהפטרה. מרים שרה וגם דבורה שרה.   
ההפטרה הותירה לנו כמה וכמה שמות המקשטים את אדמת המולדת. נכון 
הוא  העיקר  אבל  ולפירושו.  למשמעותו  באשר  הדעות  הן  שחלוקות  הוא 
שהוא ירוק, פורח ומניב. והרי תעודת הזהות שלו: נולדתי במשפחת תענך, 
עוד  ומכורדיסטן.  מפרס  באו  והקוצרים  החורשים  הזורעים,   ,1953 בשנת 

רמז: אני כ-4 ק"מ מדרום לעפולה.

הפטרת יתרו   .7

הר  במעמד  שזכו  לאלה  חיה  כתזכורת  העם  אל  שלוח  ישעיה  הנביא   
חדות  מדרישות  חלול  פרס  ואיננה  מחייבת,  שהזכייה  מבינים  ואינם  סיני 
ומשמעותיות. הצמחים, עצים ששמם מעיד על אופיים ועל עוצמתם יהפכו 
היום משובצת בכתמי  וגם  אז  לעדים כאובים לעונש הצפוי. מפת ארצנו, 
הירוק שלהם וגם בשמות יישובים שונים, אישים ועוד. לקטו נא שם יישוב 

אחד וגם אישיות אחת.
שוב  קטו נא שם 
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הפטרת משפטים   .8

לפני זמן לא רב ישב לו ארכיאולוג סקרן ברומא וחיטט בעתיקות. לוח שייש   
היה בכמה שורות. התיישב  ששימש בכניסה לקולוסיאום המהולל מנוקב 
לצורך  שנקדחו  לומר  היה  שסביר  הניקובים,  את  וישווה  גוגל  ליד  החוקר 
הצמדת אותיות הקדשה. ישב, ישב והתייגע. הכלל, יגעת ומצאת - תאמין! 
כך  על  שהעידה  המקורית  הכתובת  את  גילה  הסקרן  נכונותו.  את  הוכיח 
שמשפחת פלביוס, מכירים? נעזור לכם: אספסינוס וטיטוס, תרמו לבניית 
הקולוסיאום מכספי המלחמות שניהלו. נו, יאמר המפקפק בכובד ראש, היו 
יענו לו ספרי ההיסטוריה. המלחמה  להם בוודאי עוד מלחמות ושלל! לא! 
האחת הרצינית הייתה במדינה קטנה אחת שקראו לה - יהודה. ומה תכלית 
סיפורנו זה? שואלין אתם, התייגעו נא, במילה, ותמצאו. וכדי לא להכביד - 

שם נוסף לשבת הזו. לחכימא ברמיזא.

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

מד

ת:

ית, משרד החינוך
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פתרונות לבדרך האתרים מס' 57

חגור - הוא מושב השוכן בין ראש העין לג'לג'וליה שנוסד בשנת 1949.   .1

בעבר היה מושב שיתופי וכיום הוא מושב עובדים. מייסדי המושב היו 

יוצאי גדוד 9 של הפלמ"ח. עולים מתפוצות שונות, רובם יוצאי בולגריה. 

המושב משתייך למועצה אזורית דרום השרון.

(תהילים  והדרך"  הודך  גבור  ירך  על  חרבך  "חגור  בפסוק  השם  מקור   

מה:ד) וכן בשל העובדה שאת המושב מקיפה חגורת הרים. במושב הוקם 

מרכז ִמחזור לצורך הגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה בקרב 

הילדים והנוער. ממושב זה יצאו קצינים רבים שהבולטים שבהם הם גבי 

אשכנזי ודן חלוץ.

דרומית-מערבית  ק"מ   5 השוכן  יזרעאל  בעמק  מושב  הוא   - ברוך  כפר   .2

למגדל העמק. היישוב הוקם בשנת 1926. בתחילה ביקשה ועדת השמות 

הוחלט  מכן  לאחר  אולם  ירק",  "בית  למקום  לקרוא  הקיימת  הקרן  של 

לקוראו על שמו של ברוך כהנא - נדבן יהודי מרומניה, אשר הוריש את 

חקלאי.  ביישוב  שמו  להנצחת  בתמורה  לישראל  הקיימת  לקרן  עזבונו 

עוזרו הנאמן של הנביא ירמיהו היה ברוך בין נריה.

ישראל  "כל  הארגון  בצרפת  הוקם  בדמשק  הדם  מעלילת  כתוצאה   .3

חברים" (כי"ח) - Alliance לדאוג ליהודי התפוצות.

יצחק נטר קרא להקמת בית ספר חקלאי בישראל ושמו "מקווה ישראל"   

- הוא בית הספר החקלאי הראשון בארץ-ישראל שהוקם בשנת 1870 

ממקווה  יפו-ירושלים.  לדרך  דרומית   - ליפו  ממזרח  היום)  של  (בחולון 

ישראל יצאו דמויות מפתח בהקמת המדינה.

להתחלת  הביא  בירושלים  העתיקה  העיר  של  מהחומות  לצאת  הרצון   .4

בשנת  התכוונו  תקווה  פתח  של  הראשונים  המתיישבים  ההתיישבות. 

1872 להתיישב בסביבות העיר יריחו ובכך להגשים את הנבואה המוזכרת 

בספר הושע בהקשר ל"עמק עכור" הנמצא באזור זה. השם אותו בחרו 

המייסדים היה ביטוי לתקווה כי ניתן להפוך מקום מקולל ליישוב פורח. 

בסופו של דבר רכישת הקרקע בעמק עכור לא התבצעה. המתיישבים 

הגיעו לשפלה, רכשו את אדמות הכפר הערבי אומלבס וקראו למושבה 

החדשה בשם שתוכנן למושבה ביריחו - "פתח תקווה".
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ישעיהו  בספר  שכן  המושבה  לשם  משמעות  נמצאה  זה  במקום  גם   

י)  (ישעיהו סה,  מקביל עמק עכור לאזור השרון בו היא הוקמה לבסוף 

"והיה השרון לנוה צאן ועמק עכור לרבץ בקר..."

בו  העכור  המצב  בשל  נוספת  משמעות  גם  השם  קיבל  אירוני  באופן   

אותו לפתח  ותקוותם להפוך  וניסיונם   - הירקון  מצאו המתיישבים את 

לעתיד, להתיישבות יהודית ברחבי הארץ ולתחייה הלאומית. הם מצאו 

שטח ירוק ובעלת השטח היא הקדחת - האתגר עמד לפניהם.

השופט שמשון - צרעה - מקום הולדתו של אביו של שמשון וכן מקום   .5

קבורתו של שמשון. בין צרעה לאשתאול - דלילה הייתה מנחל שורק.

הדרומי  בקצה  התיכון  הירדן  בעמק  אזורי-תרבותי   מרכז  הוא   - צמח   .6

של ים כנרת בצומת כבישים הבאים מעמק הירדן, טבריה ומרמת הגולן. 

כשם יישוב קדום שנשתמר בשמה של העיירה הערבית הנטושה "ַסַמח".

נחל  גשר  ליד  השוכן  חפר  בעמק  בשרון  קיבוץ  הוא   - מעברות  קיבוץ   .7

אכזרי  מלך   - החשמונאים  מבית  ינאי  אלכסנדר  שם  שעל  אלכסנדר 

בנחלת  בנות צלפחד אחוזה  רכשו  באיזור  בן שטח.  גיסו של שמעון   -

אביהם.

האתרים הם חצור-אשדוד וחצור הגלילית.  .8

העיר  השם:  מקור  התיכון.  החוף  במישור  קיבוץ  הוא  חצור-אשדוד   

במלחמת  כה).  טו:כג,  (יהושע  יהודה  בנחלת  שנכללה  חצור  הקדומה 

העצמאות היה בקו החזית מול הצבא המצרי.

חצור הגלילית - יישוב עירוני בגליל העליון, כ-2 ק"מ מצפון לראש פינה.   

מקור השם: העיר המקראית חצור ששרידיה נחשפו בתל חצור הסמוך. 

לפי   - עתיק  קבר  היישוב  בתחומי  עולים.  מעברות  שתי  של  מיסודן 

המסורת קברים של חוני המעגל ונכדיו.

לכרמיאל.  מצפון-מערב  ק"מ  כ-6   - העליון  בגליל  קיבוץ  הוא   - תובל   .9

מייסודה של היאחזות נח"ל שהוקמה ב-1980. מקור השם מן התנ"ך על 

שם תובל קין "לוטש כל חרש נחשת וברזל" (בראשית ד:כב).
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חומר עיוני למדריכה

1. "ארץ זבת חלב ודבש"
ד"ר אברהם גוטליב

בשבט,  עשר  בחמישה  החל  בשבט  טו  א,א),  השנה  (ראש  במשנה  הלל  כדברי 
התלויות  המצוות  של  ההלכות  את  הקובע  היום   - לאילנות  השנה  ראש  הוא 
בארץ, לגבי אילנות מאכל - עצי פרי. עם השנים, נהפך טו בשבט לחג הנטיעות 
וחג האילנות של ארץ ישראל. הדגש החזק מוסב על פירות שצמחו מאילנות 
מאילנות בארץ ישראל, הארץ הקדושה והמובטחת לנו עוד מימי אברהם אבינו 

כמו שנאמר בפרשת ֶל ְל (בראשית, יב, א; יג, יד-יז).

ארץ ישראל ניחונה בתכונות טבעיות מיוחדות והמעלות שבהן נשתבחה משאר 
הארצות. בפרשת שמות (שמות ג, ח) בגלות מצרים נאמר:

וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת  
חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמֹׁרי והפִרזי והחוי והיבוסי.

הדברים נאמרים במסגרת מינוי ה' את משה רבינו למנהיג עם ישראל ומושיעו 
מגלות מצרים. ה' התגלה למשה והטיל עליו להציל את עם ישראל משיעבוד 
ורחבה  זו ארץ טובה  מצרים. כאן מתאר ה' את ארץ כנען שהיא ארץ-ישראל. 

שהיא ארץ זבת חלב ודבש, מקום הכנעני ושאר העממין.

ארץ ישראל, ארצנו הקדושה, היא ארץ טובה במהותה וגם רחבה. הרמב"ן - רבי 
משה בן נחמן (ספרד, המאה ה-13) פרשן התורה ורופא מבאר את מעלותיה של 

ארץ-ישראל:

וטעם (= משמעות מעשית של) "זבת חלב ודבש", כי שיבח תחילה את הארץ שהיא טובה, 
כל  בה  שיעמדו  רחבה  ושהיא  בה  יימצא  טוב  וכל  אדם  לבני  ויפה  טוב  לומר, שהאוויר 

ישראל במרחב.

הרמב"ן, איש רוח תורני ומדען, אומר שארץ ישראל טובה בזכות האוויר הטוב 
והיפה לבני אדם השורר בה. שאכן, אקלים הארץ הוא אקלים ממוצע ומאוזן, 
וגם  ביותר  קר  אינו  הגבוהים,  במקומות  וגם  יחסית  החורף  וטוב.  בריא  אקלים 
הקיץ אינו חם מדי. הארץ מאופיינת גם במרחב - מקום רחב ונרחב כדי להתגורר 

בו בנוחות. ממשיך הרמב"ן ונותן גם פירוש נוסף ל"ארץ רחבה":
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או טעם "רחבה", שיש בו רחבות - שפלה ועמק ומישור גדולים וקטנים ואין רובה הרים 
וגאיות.

רחבה מלשון משטח ישר ואפשר ְלֶאָחד את שני הפירושים ְלֶאָחד: ארץ-ישראל 
רחבה - מרווחת במקום ורובה שטח מישור.

הנצי"ב מוולוז'ין - הרב צבי יהודה ברלין מן העיר וולוז'ין שברוסיה הלבנה שהיא 
ליטא של היום (המאה ה-19), נותן נופך נוסף של תיאור, בפירושו "העמק דבר" 

לפסוקנו:

הגוף.  להליכות  גם  טובה  עצמה, שהיא  בפני  הבטחה  היא   - ודבש"  חלב  זבת  ארץ  "אל 
ומשום הכי אמר "אל ארץ" (בכל אחד) עצמו, ולא כלל כאחד: אל ארץ "טובה ורחבה" 
- יועיל להרחבת כוח עם ישראל הרוחני. ו"זבת חלב ודבש" - יעיל לחיי הגוף לתענוגות     

בני אדם.

התורה,  להדגשת  ליבנו  תשומת  את  ומסב  במילים  היטב  מדקדק  הנצי"ב 
שארצנו היא: "ארץ טובה ורחבה" וגם "ארץ זבת חלב ודבש" מבחינת ייחודה של 
ורחבה, כאשר  ותכליתה. הוא מפרש את המילים כמשמען, טובה  ארץ ישראל 
תכליתה של הארץ מבחינת תכונותיה אלה, להועיל להרחבת הכוח הרוחני של 
עם ישראל וזה לימוד התורה ויישומה בהליכותינו המוסריות-ערכיות הנעלמת. 
לרוחניות המעשית של עם ישראל בארץ ישראל יש תנאים טובים - הארץ טובה 
"זבת  נוח. התכונה:  במיקום  רחבה מספק  וגם  לכך  מותאמת  בנויה  היא   - לכך 
חלב ודבש", שמיד נבאר, היא טובה גם להלימת הגוף מבחינה גשמית וחומרית. 
הנצי"ב גם כאן מבאר את המילים כמשמען: השפע של טוב הארץ. אבל הוא 
מנסח את מילת התוספת "גם", המלמדת, שהארץ טובה גם להליכות הגוף וגם 
להליכות הנפש! גם לגשמיות וגם לרוחניות. כך, שבארץ-ישראל, יכול כל החפץ 
בכך לעשות שימוש נכון בנתונים המבורכים ולתת לגשמיות, מעשיות רוחנית 
"זבת   - רוחני,  ליישום  הוא מדד גשמי  ורחבה"  מבחינת המהות. בעוד ש"טובה 
חלב ודבש, הוא מדד גשמי ליישום גשמי: "יועיל לחיי הגוף ולתענוגות בני אדם". 
וכן נקשר בין שני המדדים, נוכל לומר בביטחה, שתועלת הגוף, תיתן שפע טוב 

ומיטיב גם לנפש!

ממשיך הרמב"ן ומתאר מהי ארץ זבת חלב ודבש:

וחזר ושיבח אותה שהיא ארץ מקנה שיש בה מרעה טוב, והמים יפים (= טובים וצלולים), 
ויגדל (= יהיה ויתרבה) החלב בבהמות, כי אין הבהמות בריאות וטובות ומרבות החלב (=אלא) 
רק באוויר טוב ועשב רב ומים טובים. ובעבור שיימצא זה באחו ובמרום הרים (=המקומות 
הגבוהים), אין הפירות שם שמנים ויפים מאוד, אמר, כי היא עוד שמנה שפירותיה שמנים 
(=מלאים  מיץ) ומתוקים (=הסוכרים) עד שתזּוב כולה בדבש מהם. והנה (=ראיות), שיבח 
אותה על טוב ה' על דגן ועל תירוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר (ירמיהו לא, יא) וזהו הוא 

"צבי" לכל הארצות (יחזקאל כ, ו).
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אומר הרמב"ן, שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש - ארץ מבורכת, שחלב 
הצאן והבקר, הגדלים בה יחד עם דבש הפירות בזכות האקלים הטוב מצויים בה 
ב"ה בשפע כה רב, כך שהיא כביכול נוטפת את שני סוגי המשקים זבת - מלאה 

ומשופעת בחלב רב ובדבש ניגר, ושניהם זהים בארץ וכאילו נשפכים כמים.

מאוחר יותר, כבר בתקופת משה רבינו ויהושע בן-נון, אנו שומעים על הימצאות 
הדבורים (דברים א, כד), כך שהדבש הוא גם דבש של דבורים.

קיימים אפוא, שני סוגי דבש: דבש התמרים ודבש הדבורים וכוונת התורה לטעם 
המתוק. הארץ עשירה בבקר ובצאן שיתנו הרבה חלב עשיר, בריא וטעים. והארץ 
לדבש.  בפיהם  ויעשוהו  צוף  הדבורים  יקחו  שמהם  בפרחים,  עשירה  תהיה  גם 
ארץ ישראל אם כן היא ארץ המבורכת בשפע של חלב צאן ובקר ובימינו יותר 

בבקר ובדבש דבורים ותמרים.

ארצנו ארץ-ישראל, נשתבחה בשבעת המינים (דברים ח, ח):

ארץ (=של) חיטה שעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (תמרים):

שבעת מינים אלו שנשתבחה בהם ארצנו, קודמים לפירות אחרים בברכה. מתוך 
חשיבותם נקבעה להם ברכה מיוחדת לאחר אכילתם - ברכה מעין שלוש. 

מצוות ביכורים, גם היא מתקיימת רק בפירות אלה שגדלו בארץ.

כדי להודות לקב"ה על הארץ הטובה שנתן לנו, חוברה ברכה מיוחדת על ארץ 
ישראל בברכת המזון:

"נודה לך... על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה".

גם בברכה מעין שלוש, אנו אומרים:

ועל ארץ חמדה טובה ורחבה.

הגאונים מתקני הברכות, עשו שימוש נאה באיפיון הארץ הנעלית אשר מופיע 
בדברי ה' בגלות מצרים שבפרשת שמות (שמות ג, ח), כפי שהזכרנו בתחילה:

ארץ טובה ורחבה.

המשך  לפי  ורחבה",  טובה  חמדה  "ארץ   - "חמדה"  מילה  עוד  הוסיפו  הגאונים, 
הפסוק: "ארץ זבת חלב ודבש". הארץ היא נחמדה, נעימה עם אקלימה המאוזן 
בספר  בהמשך  שנאמר  וכפי  הברוכה,  והתוצרת  הטוב  באוויר  המאופיין  והנוח 

שמות (ג, ט-י).
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ארץ אשר לא במיסכנות (=בעוני) תאכל בה לחם לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל 
ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן 

לך.

ולברך את הפירות  ובמיוחד בטו בשבט כשאנו מרבים לאכול  נמצאנו למדים 
ארצנו  את  כראוי  ולהעריך  לדעת  ארץ-ישראל  בהם  שנשתבחה  הנהדרים 
הנהדרת - יש בה הכל - רק עלינו להעריך, להכיר ולהוקיר זאת ולברך ולהודות 

על כך לבורא עולם, הן בגשמיות והן ברוחניות.
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2.  יעקב מול עשיו - פרספקטיבה בראי הדורות
שמועות ובשורות טובות לכל הדורות  

ליקט שמעון בן יוסף

בספר הספרים הובטח לאבותינו "והיה זרעך כעפר הארץ" - בפשטות, לשון 
ריבוי. במדרש - הכל דורכין עליו, לבסוף הוא מכסה את כולה.

במבט קצר בתולדות עמנו רואים עין בעין, הבטחה אלוהית לא חוזרת ריקם!  
"והיה זרעך כעפר הארץ אשר לא ייספר מרוב" - יתקיים גם יתקיים.

כידוע, החול - גבול לים, יהמו הגלים ולא יעבורו, כך האומות כים לא ישטפונו.

לעתים - סערות עזות בים, גבוהות עשרות מטרים מאיימים ומבהילים... אם 
נשאל גל ענק זה, לאן אתה שועט? יענה להדוף הכל!! ובאמת המביט בו, ברגע 
ההוא, ייבהל מאוד מכוחו האדיר, והנה הוא דוהר אל החוף, מגיע לשפתו נמוך, 

שפוף ועייף וחוזר למקומו, הים נסוג אחור. איפה היית ואיפה אתה!

כל כך למה? כי הקב"ה, בורא עולם, לא מניח לו לעבור את הגבול. הבטחה 
אלוהית! ובכל דור ודור מתאמצים להשמידנו והקב"ה מצילנו. עיננו רואות עם 

ישראל חי.

תזכורות בהיסטוריה שיש לרענן:

פרעה - ראש וראשון באויבנו, מעצמה עולמית, כישוף וסטרא אחרא שולטים  
והסוף - "ובני ישראל יוצאים ביד רמה - ומצרים מת על שפת הים".

נבוכדנצר מלך בבל - ראש מעצמה עולמית, מחריב הבית, נעלם כמו מגדל 
בבל. 

הצורר השלישי - המן הרשע - משנה למלך על 127 מדינות איש צר ואויב 
ביקש להשמיד הכל. היכן הוא כיום? תלוי על עץ!

בסדרת הרשעים - קם טיטוס הרשע, מחריב הבית השני, ַמגלה בני ישראל 
מספרים  חי.  ישראל  ועם  ההיסטוריה  מבמת  נעלם  הוא  גם  כמים.  דמם  שפך 
שהרב כהנמן זצ"ל ביקש לבקר ברומי בשער טיטוס, עמד מולו ואמר טיטוס! 

טיטוס! היכן אתה, והיכן עמנו! אני אחד מהם.

עמך  אנוכי  והנה  אלה.  ימינו  עד  אבינו  מיעקב  נשמרת  אלוהים  הבטחת 
ושמרתיך בכל אשר תלך, ושמתי את זרעך כחול הים.
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3.  גבולות הארץ לעניין השנה השביעית

קדושה ראשונה וקדושה שנייה

הרמב"ם מסביר את החילוק בין שתי הקדושות: בקדושה ראשונה, יהושע כבש 
ויצאו לגלות, בטל הכיבוש וממילא גם  וכיוון שנלקחה מהם הארץ  את הארץ, 
אלא  כיבוש  ידי  על  חלה  לא  עזרא,  קדושת  שנייה,  קדושה  אולם  הקדושה; 
אחר  במקום  בטלה.  אינה  זו  קדושה  ולכן  בארץ,  והתיישבו  שהחזיקו  בחזקה, 
וירושלים אינה בטלה,  ו, טז), שקדושת המקדש  (בית הבחירה  מוסיף הרמב"ם 
ולכן  בטלה",  אינה  ושכינה  השכינה,  מפני  וירושלים  המקדש  שקדושת  "לפי 

קדושה זו קיימת לעד.

אך יש מקום לעיין בחילוק שבין שתי הקדושות: מה בכך שקדושה שנייה הייתה 
בחזקה, הרי סוף סוף בטלה חזקה זו! פרט לכך, גם אם קדושה ראשונה החלה 

בכיבוש, הרי שבסופו של דבר הייתה בה גם חזקה של יישוב!

אפשר להסביר, שבכיבוש יהושע, ההתיישבות בארץ ישראל נבעה מחוסר ברירה: 
עם ישראל היה במדבר, והיה ברור שזהו מקום מגורים זמני, עד למציאת נחלה 
ה'. לכן, כשבטלו המגורים, בטלה גם הקדושה, שכן היא הייתה  קבועה על פי 
תלויה במגורים של עם ישראל בארצו. אולם בכיבוש שני, רובו של עם ישראל 
התגורר בבבל, והיה יכול להמשיך לגור בה (כפי שאכן בחר רוב העם לעשות), 
כך שמי שבא לארץ לא בא מחוסר ברירה אלא מתוך בחירה, ומי שהגיעו, לא 

מגורים חיפשו אלא רק קדושה, ולכן קדושתם ממשיכה לדורות. 

הסבר נפלא אחר כתב הגרי"ד סולוביצ'יק בספרו על התשובה (עמ' 306-307): 
בקדושה הראשונה כבשו תחילה את כל ארץ ישראל ורק לבסוף את ירושלים. 
ההאחזות בארץ נבעה מהכיבוש, ולכן כשבטל הכיבוש בטלה הקדושה. אולם 
בקדושה שנייה לא היה כיבוש: עם ישראל התיישב מסביב לבית המקדש, בכל 
ירושלים, ולאחר מכן בכל הארץ. נמצא, שקדושת ארץ ישראל בזמן עזרא נבעה 
מקדושת המקדש ולא מן הכיבוש. לכן, כשם שקדושת המקדש אינה בטלה כי 

היא מפני השכינה, כך גם קדושת ארץ ישראל כולה אינה בטלה.

מתוך "שמיטה - הלכה ממקורה", מאת הרב יוסף צבי רימון, מרכז הלכה והוראה)
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לוח המודעות מס‘ 54 - טבת-שבט  /                         
מאת: שילה הרשושנים

במאוזן - מימין לשמאל:
נפתחת  אלה  במילים   (1
 (6 טו);  (שמות  הים"  "שירת 
 (11 לאילנות;   ראש-השנה 
אבי   (12 בממשלה;  חבר 
נפטר  ההשכלה,  תנועת 
 (14 תקמ"ו;  בשבט  ב-ה 
סמכות תורנית; 15) שמיים; 
בילוי  נופש-מרגוע,   (17
הנאה;  תחושת  מתוך  זמן 
 (20 האזנה;  הקשבה,   (18
השלישי  הדור  את  מייצג 
על- שנקראה  באנושות, 
שמו (דברי-הימים א א); 21) 
הראשונה  ההצהרה  בעל 
בבל;  גלות  לאחר  שניתנה 
לשמות  קידומת   (23
בחיפזון;   (24 הולנדיים; 
לז);  (איוב  לרוויה  מים   (26
שיש   (29 מואב;  מלך   (28
מערב;  צד   (30 נשמה;  בו 
חוקר   (33 לבישול;  כלי   (32
המסורה וממדקדקי הלשון 
בימי-הביניים,  העברית 
 (37 ש"ט;  בשבט  ב-ו  נפטר 
גוף שלישי רבים; 39) דעתם 
חל  לאילנות  שראש-השנה 
ראש- (מסכת  בשבט  ב-א 
 (40 א);  עמוד  ב  דף  השנה 
מתנה; 41) מעורר השתאות; 
כנסייתי;  תואר  בישוף,   (43
חזקיהו  המלך  סופר   (45
בימי ישעיהו הנביא (מלכים 
דבר   (48 כוח;   (46 י"ט);  ב' 
ברור ובטוח; 49) אינו כשר, 
רשע;   (50 באכילה;  אסור 
שמות;  בחומש  פרשה   (51

53) סוג של מס עקיף; 54) התקן במכונית; 57) מין עיסה; 59) עוף-דורס; 61) כך מכונה היום בו קוראים את 
פרשת בשלח; 64) אצטבה; 65) ציון לנפטר; 67) אחד ההורים; 68) בעל-חיים בעל קרניים ארוכות וישרות; 
70) משכן הצאן; 71) יונק ממשפחת הסמוריים; 73) מין בושם; 75) ספרו של רבי יהודה אריה ליב אלתר, 

האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות גור, נפטר ב-ה בשבט תרס"ה; 76) בתחילה.

במאונך - מלמעלה למטה:
1) בן יעקב אבינו שנולד לפי המסורת ב-ד בשבט; 2) אחד מטעמי המקרא; 3) אחד משבטי ישראל; 4) 
מטבע יפני; 5) מגדולי פרשני המקרא ודקדקני השפה העברית (1235-1160), מחבר ספר הדקדוק "מכלול" 
(ר"ת);  6) מבחן בלעז; 7) אנקול; 8) קריאתו של מוטה גור לקראת כיבוש העיר העתיקה בירושלים: סע _ _ 
_ _ סע !; 9) עץ-נוי זקוף; 10) חודש בלוח העברי; 13) שהייה במשך הלילה; 16) ילד, תינוק; 19) שנים-עשר; 
22) מייסד הלח"י ומפקדו הראשון (1907, י"ח בטבת תרס"ח-כ"ה בשבט תש"ב - 1942-1907), מחבר "חיילים 
(ר"ת);  רבנו תם  רש"י, אחיו של  25) אחד מנכדיו של  (בארמית);  פנים, מכל מקום  כל  24) על  אלמונים"; 
29) התקופה שבין  ב-כט בשבט תרס"ו;  נולד   ,(1974-1906) ישראל  הבריאות לשעבר בממשלת  27) שר 
הלידה ועד למוות; 31) הבעת התנגדות נמרצת לדבר-מה; 34) קיבוץ בגליל-התחתון, נוסד ב-1949; 35) 
דמות נשית תנ"כית; 36) עיר במערב ספרד; 38) מקום מרעה לבהמה ולצאן (שמות ג); 40) אחד מארבעת 
השומרים (פרשת משפטים); 42) הרמה; 44) מחובר, צמוד; 46) הבל; 47) מרכז; 50) מתכת יקרה; 52) עופרת; 
55) מומחה לגילוי עקבות; 56) קבוצת כוהנים שעבדה בתורה בבית-המקדש (נחמיה יב); 58) חלון קטן; 60) 
סודר, מין כיסוי ראש (זכריה ג); 62) צלולוזה בלעז; 63) כינויו של 22 מאונך; 64) טייס-החלל הראשון של 
מדינת ישראל, נספה באסון מעבורת החלל "קולומביה" בעת כניסתה מהחלל לאטמוספרת כדור-הארץ 
(כט בשבט תשס"ג); 66) אחד מנהרות גן-עדן (בראשית ב); 69) עוף גדול הגדל באוסטרליה, דומה ליען; 70) 

קפל בבגד; 71) אף, עוד; 72) מדור; 74) תו מוסיקלי.

1  2    3 4 5   6  7  8    9  10  

11      12      13          14    

15    16      17        18  19      

  20              21          

22    23      24    25    26      27  

28        29      30  31    32      

    33  34      35      36        

37  38    39                40    

41    42            43    44      

45          46    47    48        

49        50      51  52    53      

    54  55      56    57  58        

59  60    61    62    63        64    

  65  66      67        68  69      

70        71        72    73    74  

75              76            
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פעולות

                 טו  בשבט

1. הצמח: משחק היכרות
המטרה

הכרת עולם הצומח והבעה עצמית.

מהלך ההפעלה

יש לגזור תמונות של צמחים מתוך כתבי-עת וכו' ולהדביק את התמונות      �
על כרטיסים. 

מכינים רשימה עם שמות כל הצמחים המשתתפים בפעולה.   �
על החניכים לשבת במעגל. המדריך מניח את כל הכרטיסים על הרצפה   �
אחת  על  המדברת  בתמונה  לבחור  מהחניכים  ומבקש  החדר  באמצע 

מתכונות האישיות שלו.
לאחר שכל החניכים בחרו בכרטיס יחזרו למקומם במעגל.  �

יש לבקש מכל חניך בתורו לזהות את הצמח ולספר על התכונות שהוא   �
מצא בצמח.

ניתן לגוון את הפעולה בתמונות של מכוניות, ציפורים, חיות וכו'.   �
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2. חידון ט"ו בשבט
לפניכם חידון מקורי ביותר - אודי כתב אותו במיוחד לחג הקרב! השתמשו בו 
כחלק  או  בשבט,  ט"ו  ערב  מבילוי  כחלק  בו  להשתמש  אפשר  דרכים:  במגוון 

ממשחק. מכירים את המשחק "נחש משימות"? מציירים על בריסטול לוח כזה:

כל סימן שאלה מסמן חידה מתוך מלאי החידות שלהן. כל סימן קריאה מסמל 
דברים  למצוא  כגון  הסביבה,  באיכות  הקשורות  משימות  המציאו  משימה: 
(אורגנית,  פסולת  של  שונים  סוגים  לאסוף  או  זו,  מבחינה  לשינוי  הזקוקים 
בין  היא  והתחרות  קטנות,  קבוצות  ל-2  מתחלקת  הקבוצה  וכו').  אנאורגנית 

שתיהן - מי מגיע ראשון לסוף?

והרי החידות

ורגע... יש עוד הערה אחת על החידות: נסו לתת רמזים אם החבר'ה לא מצליחים 
לפתור אותן. הן קשות, אבל ניתנות לפתרון עם קצת עזרה.

מחנוכה הופעתי,  .1

על מה שנשפך מן הגיבורים נקראתי.  

מי אני?  

        (דם המכבים)

זה שנקרא על זו שחיים ומוות בידה  .2

ושייכת לזה ששבעים ממנו הוקרבו  

בחג בן ה-7.  

(לשון הפר)  

דוגמה לרמז:
יש כאלה שמתעלפים 
כשרואים את זה...

דוגמה לרמז:
בעלה של הפרה...

15
?

?
14

!13
??

?76
5

4
3
2
?
1

9 ?
?

!

!

!

!
8 12

11

10

!
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אני זה שסמלו הוא סמל האבירים  .3

הצרפתיים, וגם של אלו שעל הטבע   

מגינים. מי אני?  

(איריס)  

חיילי האימפריה ששלטו עד תש"ח  .4

חבשו אדום ונקראו כך:   

(כלניות)  

אני בלילה נפתח, ופורח בחוף הכרך.  .5

מי אני?  

(נר הלילה)  

אני נקרא על שמו של זה שבמטרה   .6

פוגע, בגרגרים קטנים שממלאים  

תפקיד בירקות כבושים אני שופע.  

מי אני?  

(צלף)  

אני הגדול והחזק בעצים,  .7

קפד ראשי - אותי כומסים.  

מי אני?  

(ארז - רז)  

אני נקרא על שמו של האיבר   .8

שאותו אוייבי הכלבים חושפים.  

מי אני?  

(צפורני החתול)  

דוגמה לרמז:
אחד הפרחים הכי נדירים,

בייחוד כשהוא שחור...

דוגמה לרמז:
יש שיר מפורסם של שושנה 
דמארי שגם לו קוראים...
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ממני את ארון הקודש בנו,  .9

ושיר ללא סוף עליי כתבו  

(רמז: עצי שיטים עומדים...)  

מי אני?  

(שיטה)  

בראשי נתפס מורד במלכות  .10

באחד מזני "עלית" תחמוד  

מי אני?  

(אלת המסטיק)  

שוב בחנוכה נעסוק  .11

כי את פירותיי צריך למסוק  

מי אני?  

(זית)  

אותי נטעו החלוצים  .12

לגרש את המטרידים,  

שהפיצו את המחלה שרבים למשכב הפילה. מי אני?  

(אקליפטוס)  

אני פרח נדיר,  .13

בארץ טחנות הרוח אני תדיר  

מי אני?  

(צבעוני)  

על הפה של זו שעל פי השמועה   .14

תינוקות מביאה  

פרח נקרא.  

(מקור החסידה)  

אני? מי הפילה שכב
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אני גבוה,  .15

את אחד משבעת המינים נושא.  

קפד ראשי - משקל נוצה יוצא!  

מי אני?  

(דקל - קל)  

אני פרח אדום  .16

המשמש גם תבלין לעוגה  

קפד זנבי - בעלה של הפרה  

מי אני?  

(פרג - פר)  

אני הנותנת פרי טעים בין שהוא ישן  .17

בין שהוא טרי.  

אם תרצו מיץ - יש, וגם את הראש   

אפשר לסדר  

מי אני?  

(גפן)  

אני מרבה זכויות  .18

בצבא אני גורם לאסונות  

מי אני?  

(רימון)  

אני מיפו נמכר  .19

קפד זנבי - הקול שמעבר לאופק - מי אני?  

(הדר - הד)  

אני אשתו של יהודה (במקרא)  .20

שלישית מתוך שבעה שבהם ארצנו נתברכה,  

אם את זנבי תורידו בבקשה,  

תקבלו את הבן השלישי בהגדה.  

מי אני?  

(תמר - תם)  
על פי "נוע"ם - נוער מסורתי" - חוברת הדרכה 1993

ה,
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3. משחק טאבו - משחק קבוצתי
אביזרים למשחק

שעון סטופר.  �

30 כרטיסי משחק לפי הדוגמה של "עץ".  �

במקרה זה, המשתתף יגדיר את המילה עץ מבלי להשתמש במילים: עלה,   
ענף, גזע ושורש.

כרטיסים בכמה צבעים - לציין ניקוד לקבוצה:  �

צהוב = 1 נקודה.  �

אדום = 2 נקודות.  �

ירוק = 3 נקודות.  �

מהלך המשחק 

מתחלקים לשתי קבוצות.  �

חבר קבוצה א מראה את הקלף ובו מושג מסוים ומילים האסורות בשימוש   �
לקבוצה הנגדית.

על קבוצתו שלו לנחש מהו המושג, בלי להשתמש במילים האסורות.  �

מכוונים את שעון הסטופר לדקות.  �

קבוצה שמנחשת בתוך הזמן הקצוב מקבלת את הכרטיס והניקוד. אם לא   �
הצליחה - הניקוד עובר לקבוצה הנגדית.

אם הוזכרה מילה אסורה, הקבוצה הנגדית זוכה בנקודה.  �

מנצחת - הקבוצה שמצליחה לצבור את מרבית הנקודות.  �

המושג:  עץ

- עלה

- ענף

- גזע

- שורש



31

שו
וד

ח
 ב

ש
וד

ח
די 

מ

ניתן לשחק את המשחק ברמות שונות:

לרמה נמוכה - אוסרים לומר שתי מילים.  �

לרמה בינונית - אוסרים לומר שלוש מילים.  �

לרמה גבוהה - אוסרים לומר ארבע מילים.  �

גיוון המשחק

מראים 2 כרטיסים לקבוצה הנגדית ועליהם לנחש את הפתגם.  �

לדוגמה: הכרטיס תפוח.  �

מילים אסורות: עסיסי, פרי, ירוק, נגיסה.  

הפתגם: "התפוח לא נופל רחוק מהעץ".  

כל מושג שווה נקודה  �

יש לנחש את המושגים ואת הפתגם תוך 3 דקות.  �

קבוצה שניחשה מקבלת 3 נקודות.  �

רשימת כרטיסים לדוגמה

המושג:  תאנה

- פרי

- יבש

- חום

- שבעת המינים

המושג:  עץ

- עלה

- ענף

- גזע

- שורש

המושג:  שתיל

- עץ

- אדמה

- נטיעות

- טו בשבט

המושג:  יער

- עצים

- צמחים

- ירוק

- יערה

המושג:  פרח

- עלים

- צמח

- שושנה

- גינה

המושג:  גן

- פרחים

- מדשאה

- ריהוט

- בית
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4. מי אני

עצים בתנ"ך (לשכבה הבוגרת - 10 נקודות)

עץ שבצילו ישבו למשפט (תומר - דבורה הנביאה). א. 

עץ שתחתיו ספדו מספד (אטד - כשספדו את יעקב). ב. 

עץ שיח שתחתיו נרדם נביא (קיקיון - יונה). ג. 

עץ שבסבך ענפיו מצא בן-מלך את מותו (אלה - אבשלום). ד. 

שני צמחים הם לשלום ולאחווה (גפן ותאנה). ה. 

ענף עץ שפרח בלילה, הוציא ציץ וגימל שקדים (מטה-אהרון). ו. 

עץ שבצילו אירחו אורחים (אשל - אברהם). ז. 

ממנו בנה שלמה המלך את בית המקדש (ארז). ח. 

אני מופיע בסימלה של מדינת-ישראל, הופעתי גם בפי עוף בתנ"ך (עץ הזית). ט. 

עץ שמתחתיו בני ישראל הטמינו את אלוהי הנכר (אלה). י. 

עצים שבאמצעותם יעקב הצליח לכסות את עדרו (ליבנה, לוז וערמון). יא. 

מלך לא יהודי שחלם על עץ שבישר לו על עתידו (נבוכדנצר - אילן). יב. 

אדם שליחו של נביא שהחזיק במטה (גחזי - שליחו של אלישע). יג. 

עץ מתוק בחזון נביא שרמז לעם ישראל (כרם - ישעיהו). יד. 

נביא שהצליח בעזרת עץ להעלות גרזן שנפל למים (אלישע - עם בני הנביאים). טו. 

שתי דמויות שאכלו זרעונים במקום אוכל (דניאל ואסתר). טז. 

שיח שרמז לנביא "עמו אנכי בצרה" (משה רבנו והסנה). יז. 
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5 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 לתכניות לימודים, אגף המרכזים הפדגוגים
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                 ב.  שנת השמיטה

בין אדם לחברו בעקבות שמיטה

חינוך לנתינה - דיון
ניתן לחלק לחניכים את הקטע הבא:

עוזי התבונן בכרם הגפנים שלו וחייך בהתלהבות. היבול היה עשיר, וכמות היין 

רב  יין  הצורכים  ידע ששכניו הקרובים,  עוזי  ראשו.  להפיק סחררה את  שיוכל 

במשך השנה, נותרו חסרי כול. הענבים לא גדלו אצלם והם שקועים בחובות. 

כיחידי בעל סחורה, הוא יוכל לדרוש מחיר גבוה מאוד, והוא התחיל לחשב את 

רווחיו הצפויים. אולי יוכל לרכוש עוד שדות עבור ילדיו. השכנים במצוקה והוא 

יכול להשיג קרקע במחיר מוזל. אבל, מצד שני, שכניו הם חבריו, יחד הם עוברים 

הכול: אירועים שמחים ועצובים. היכול לנצל את מצוקתם ולדרוש מחיר גבוה 

עבור יבולו? כיצד יישן בשקט בעקבות זאת? "אך אלו תנאי השוק - והאדם צריך 

לדאוג לפרנסתו ולילדיו", אמר לעצמו.

לאחר הקריאה ניתן לדון בשאלות הבאות:

מה דעתך על ההתלבטויות של עוזי?  �

מה היית מייעץ לו?  �

מה היית עושה במקומו?  �

מה יקרה לשכנים אחרי שימכרו את הקרקע במחיר מוזל?  �

יישארו בלי מקורות פרנסה כלל.  -

מאידך  מאוד  ועניים  גיסא  מחד  מאוד  עשירים  של  מצב  ייווצר    -
גיסא.

אחר כך יש לשחק בפעולה הבאה:

חשוב על דבר שאתה רגיל לתת לזולתך - משלך, מה אתה מרגיש בשעת   �
הנתינה?

תשובות אפשריות:  �

אני נהנה שעשיתי מעשה טוב.  �
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אני שמח שיש גם לזולתי.  �

במחשבה שנייה - מדוע עליי לתת?  �

כי גם אני קיבלתי משהו מזולתי.  �

כי אם אלמד לתת מבלי לקבל בתמורה אהיה אדם טוב יותר.  �

מדוע התורה קבעה חוקים של נתינה, ממה לתת, כמה לתת, מדוע לא סמכה 
על טוב ליבו של האדם? או מדוע לא אמרה באופן כללי כי מצווה לתת משלך 

לעני?

כי יש אנשים קמצנים מטבעם, שלא יתנו אם לא יהיו מצווים במפורש.  �

כי אדם נוטה לשכוח את חובתו לזולת כשהוא שקוע בענייניו.  �

כי יש באדם תאווה לעוד ועוד, וכשהוא רואה את הפירות היפים, שהם פרי   �
עמלו, הוא שמח ורוצה הכול לעצמו.

האדם האוסף את פריו משדהו, עלול לשכוח, שהקב"ה הוא שנתן לו את   �
עלול  והוא  אותה,  לעבוד  הכוח  את  הטובה,  האדמה  את  בעיתו,  הגשם 
לחשוב - " כוחי ועוצם ידי עשו לי את החייל הזה". הנתינה מזכירה לאדם 

את מקומו.

אי אפשר לסמוך על רצונו הטוב של האדם ועל תהפוכות הרגשותיו. ולכן   �
ומחנך את האדם לתת תמיד  לזולתו  החוב  ויציב, מסדיר את  חוק קבוע 

ובקביעות וברוחב-יד, כחלק מסדר החיים.
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חינוך לנתינה
מטרת הפעילות: ללמוד להתייחס לזולת ולראות מה חסר לו ומה אני 

יכול לתת לו, לדעת לבטא זאת במילים ובהבעת פנים.

תהליך הפעילות: יושבים במעגל. הראשון פונה לחברו היושב לימינו 
ומציע לו עזרה שהחבר זקוק לה. החבר שומע, מתייחס להצעה, מודה 

ומקבל, או מודה ודוחה, מציע עזרה כתמורה, או מסתפק בקבלה.

כלשהי  נתינה  לו  ומציע  לימינו,  היושב  חברו  אל  פונה  הוא  ועכשיו 
מחשבה  מתוך  ונובעות  אמיתיות  ההצעות  אם  לה,  זקוק  שהחבר 
מעמיקה על הזולת, התהליך יעניין את כולם ותהיה הקשבה, אפשר 
ידי  על  בסתר"  "מתן  כעין  מוחלטת,  בסודיות  גם  זה  תהליך  לעבור 

כתיבת פתקים ומסירתם מיד ליד.

לדוגמה:

אני רואה שאתה מתקשה בהבנת הבעיות במתמטיקה, אשמח לבוא  אפרים: 
אליך פעם בשבוע ולעזור לך בהכנת השיעורים.

בכל  טוב  תלמיד  אתה  אבל  רב,  לעזר  לי  יהיה  זה  לך,  רבה  תודה  מנשה:  
המקצועות במה אני אוכל לעזור לך?

באמת אינני צריך עזרה בלימודים, אבל אם תבוא אליי אחה"צ לשחק  אפרים: 
שח, יהיה נהדר, כי אני לבד בבית, ואין לי עם מי לשחק.

לסיכום הפעולה

שש שנים מותר לעבוד, להרוויח ולהתפרנס. במשך שש שנים אוגר 
האדם נכסים וזוכה לרכוש, ואילו אחרים עלולים להפסיד ואף חלילה 
תשמטנה  "והשביעית  התורה:  אותנו  מצווה  זה  רקע  על  להתרושש. 
ונטשתה ואכלו אביוני עמך". בשביעית עוצרים - והכול שווים. היבול 
הרב אינו שייך לעשיר (או לעני). הפקר הוא, ויכול כל אחד ליטול רק 
שבטי  יחד   - ועבדיו  אדון  ופועליו,  הבית"  "בעל  עוד  לא  צורכו.  לפי 
יוכל  השלום  ורכוש.  מעמד  הבדל  ללא  אחד,  כאיש  שווים  ישראל, 
לחזור ולשרור בין אדם לחברו! ובימינו? האם בוטלו פערי המעמדות 
בשמיטה  צורך  עוד  היש  לעניים?  העשירים  בין  הרווחים  והפרשי 

ובערכים הגלומים בה?

על פי "השמיטה", חידודין לשעת השמיטה, 
פעילויות למורים ולתלמידים, בהוצאת מופת
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מושגים בשנה השביעית

גבולות הארץ לעניין שביעית

הלכות שמיטה נוהגות בארץ-ישראל

היא  הראשונה  התקופה  זמנים:  בשני  התנ"ך,  בתקופת  בארץ,  חי  ישראל  עם 
ידי נבוכדנצר,  ועד גלות בבל על  "עולי מצרים", מיציאת מצרים  התקופה של 
היא הנקראת בהלכה "קדושה ראשונה". והתקופה השנייה היא של "עולי בבל" - 
תקופת שיבת ציון (המתוארת בספרי עזרא, נחמיה ובנביאים המקבילים) - שבה 

התיישב עם ישראל בשטח קטן יותר, והיא הנקראת "קדושה שנייה".

 

גבול עולי בבל
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גבול עולי מצרים                                                             

קדושת הארץ שקידשו "עולי מצרים" בטלה עם כיבוש הארץ על ידי נבוכדנצר, 
לעניין  הקובע  המקום  בימינו  לכן,  בטלה.  לא  בבל  עולי  שקידשו  והקדושה 
בשלוש  מבחינים  אנו  זאת  עם  בבל".  "עולי  בו  שהחזיקו  התחום  הוא  שמיטה 

דרגות לחיוב שמיטה:

שטח כיבוש עולי בבל (קדושה שנייה) - שבו נוהגים רוב דיני שמיטה.   .1

מדיני  מעט  חלים  שבו   - ראשונה)  (קדושה  מצרים  עולי  כיבוש  שטח    .2
שמיטה.

סוריא (של אותה התקופה) - שיש בה חיוב מטעמי גזרה בלבד.  .3

מלבד הגבולות ההלכתיים ישנם מצבים התלויים במיקום או בבעלות, שבהם 
דיני השמיטה אינם חלים במלואם. כגון: מצוות השמיטה אינה נוהגת בגידולים 
הגדלים על מצע מנותק בתוך "בית"; וכן כשהקרקע שייכת לגוי - ישנם איסורים 

שאינם חלים עליה.

אינו  עזה  שחבל  דיבורים  יש  למשל:  הגבולות,  לפרטי  ביחס  שונות  דעות  יש 
בתחום גבול עולי בבל, ויש סוברים שגבול עולי מצרים הגיע עד אילת.
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ג. פרשיות החודש / עוזי קייש

תשבץ לחודש טבת

מאוזן

מדוע נאמר רק אצל רחל אמנו המילה "אשת"? (רש"י בראשית פרק מו פסוק יט) "בני רחל   .1
אשת יעקב. ובכולן לא נאמר בהן אשת אלא שהייתה  ____ של בית".

מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים. "ויסעו ממתקה ויחנו  ב-____" (במדבר פרק לג פסוק   .5
כט)

מילה הזהה במשמעותה ל-קצר, נמוך, קטן-קומה.  ____  .8

מצפה. "טוב  ו-____ ודומם לתשועת ה' " (איכה פרק ג פסוק כו).  .9

מפרשות השבוע.  ____   ____ (עליך לכתוב בתשבץ רק חצי משם הפרשה).  .12

מדוע יעקב ביקש מיוסף בנו שיקברהו עם אבותיו במערה שבארץ-ישראל ולא יקברהו   .13
במצרים? (רש"י בראשית פרק מז פסוק כט) "אל-נא תקברני במצרים. סופה להיות עפרה 
גלגול  ____ ושלא  ושאין מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער  גופי.  ומרחשין תחת  כנים 

יעשוני מצרים עבודת כוכבים".

ל-____ לפרעה"  "וישימני  יועץ, מדריך.  ויגש הזהה במשמעותה למילים:  מילה בפרשת   .15
(בראשית פרק מה פסוק ח)

קיצור המילים: בשר ודם. (בהיפוך אותיות)  .16

קיצור המילים: רצון יראיו יעשה.  ____.  .17

רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-40, ב-10, ג-8, ד-6, ה-6  .18

קיצור המילים: תפלת דוד.  .20

ראש-הקוסמים אצל מלכי בבל ופרס. "רב- ____" (ירמיה פרק לט פסוק ג).  .21

מכלאה לצאן. "יחד אשימנו כצאן  ____" (מיכה פרק ב פסוק יב).  .23

1  2  3    4    5  6    7      

8        9  10            11  

12      13          14    15    

16      17        18    19      

20          21  22    23        

    24    25    26  27          

28  29      30  31            32  

33        34          35      

36        37        38    39    

40      41        42          

  43      44    45      46      

47        48      49          
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מהי המידה של "כברת ארץ" לפי פירוש רש"י? (רש"י בראשית פרק מח פסוק ז) "כברת   .24
ארץ. מדת ארץ והם אלפים  ____ כמדת תחום שבת".

אשת לפידות, שופטת ונביאה. (שופטים פרק ד פסוק ד)  _____  .26

השלם את הפסוק בפרשת שמות: "שלח את- ____" (שמות פרק ה פסוק א).  .28

הר קטן, שטח אדמה מוגבה מסביבתו. (בלשון רבים) "והטיפו ההרים עסיס וכל  ה-____    .30
תתמוגגנה" (עמוס פרק ט פסוק יג).

מהמכות שהוכו מצרים. "ובצאן  ____ כבד מאוד" (שמות פרק ט פסוק ג)  .33

מי עתיד לצאת ממנשה שבגללו נסתלקה השכינה מיעקב? (רש"י בראשית פרק מח פסוק   .34
ח) "וירא ישראל את-בני יוסף. ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו...ו-____ ובניו ממנשה".

קיצור המילים: לעד ולעולם ועד.  ____.  .36

שמו של אביו של יהושע שהיה משרת משה רבנו. (שמות פרק לג פסוק יא).  .37

בראש-השנה כל הנבראים עוברים לפני ה' כבני-צאן הנקראים גם בני-______.  .38

רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-40, ב-60, ג-60, ד-4  .40

נסתלקה מיעקב השכינה כשראה את צאצאיהם של אפרים ומנשה שאינם ראויים לברכה.   .42
כיצד החזיר יוסף ליעקב את רוח הקודש? (רש"י בראשית פרק מח פסוק ט) "בזה. הראה לו 

שטר אירוסין ושטר ____".

(רש"י  עברים?  אלף  שש-מאות  מתוך  ישראל  זקני  את  לאסוף  רבנו  משה  הצליח  כיצד   .43
בידם מיעקב  זה מסור  "ושמעו לקולך. מאליהם...שכבר  ____   יח)  ג פסוק  שמות פרק 

ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים".

ערמה של דברים שונים.  "ויעשו  ____" (בראשית פרק לא פסוק מו).  .45

בשמן   חודשים  "ששה  שמני-בושם.  ולהכנת  קטורת  להעלאת  בו  השתמשו  בימי-קדם   .46
ה-____" (אסתר פרק ב פסוק יב) (בכתיב מלא).

אחד משני האנשים העברים שמשה רבנו ראה אותם רבים הוא: (רש"י שמות פרק ב פסוק   .47
יג) "שני אנשים עברים.  ____ ואבירם הם".

מפרשות השבוע.  ____  .48

מי עתיד לצאת מזרעו של אפרים? (רש"י בראשית פרק מח פסוק יט) "ואולם אחיו הקטן   .49
יגדל ממנו.  שעתיד  ____ לצאת ממנו". 

מאונך

לפני שנפרדו?  ערופה"  "עגלה  למדו את פרשת  אביו שהם  ליעקב  יוסף  נתן  סימן  איזה   .1
(רש"י בראשית פרק מה פסוק כז) "את כל דברי יוסף. סימן מסר...בפרשת עגלה ערופה וזהו 

שנאמר וירא את  ה-____ אשר שלח יוסף".

זו   "שפרה.  טו)  פסוק  א  פרק  שמות  (רש"י  העבריה-שפרה?  למילדת  יש  נוסף  שם  איזה   .2
____ על שם שמשפרת את הולד".

אחד מהטעמים - מדוע פרשת ויחי היא פרשה סתומה? (רש"י בראשית פרק מז פסוק כח)   .3
"דבר אחר שביקש לגלות את ה-____ לבניו ונסתם ממנו".

כתוב את אחת מפרשות השבוע של חודש טבת  ____.  .4

אחד מהטעמים שיהודה מבקש מיוסף שיחליף אותו כעבד במקום בנימין:פירוש (עיקר   .5
שפתי חכמים אות ט) על הפסוק:"ישב-נא עבדך תחת הנער עבד לאדני" (בראשית פרק 
מד פסוק לג) "לגבורה ואוכל לעבוד עבודה קשה. ולמלחמה לעשות ____ נגד הקמים 

עליך".
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פרק  שמות  (רש"י  נס?  בתוך  נס  זהו  הברד"  בתוך  מתלקחת  כי-"אש  רש"י  מפרש  כיצד   .6
ט פסוק כד) "מתלקחת בתוך הברד. נס בתוך נס האש והברד מעורבין והברד מים הוא 

ולעשות רצון קונם עשו  ____  ביניהם". 

כינוי כבוד והערצה למנהיג או למלך. ____  ישראל. (שמואל ב פרק כא פסוק יז).  .7

האם ביקש יעקב באמת למות לאחר שיראה את בנו יוסף? פירוש (עיקר שפתי חכמים   .10
אות ה) על הפסוק: "אמותה הפעם" (בראשית פרק מו פסוק ל)  "...דאדרבה בראות פני בנו 

טוב לו  ה-____".

מה אנו למדים מכך שיוסף אמר לאחיו: "ועלו אל-אבי" לעניין מיקומה של ארץ-ישראל?   .11
(רש"י בראשית פרק מה פסוק ט) "ועלו אל אבי. ארץ ישראל  ____  מכל הארצות".

איזה שם נוסף יש למילדת העבריה-פועה? (רש"י שמות פרק א פסוק טו) "פועה. זו  ____   .13
על שם שפועה ומדברת והוגה לולד".

כיצד רמוז בפסוק ב-(שמות פרק א פסוק ז) לפי פירוש (עיקר שפתי חכמים אות ו) שכל   .14
אישה עבריה היתה יולדת ששה בכרס אחד? "הרא"ם כתב דאיתא...מששה  ה-____ פרו 

וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד".

במה נתמלא הבית כולו כשנולד משה רבנו? (רש"י שמות פרק ב פסוק ב) "כי טוב הוא.   .15
כשנולד נתמלא הבית כלו  ____".

מקום בגבולה הדרומי של ארץ-ישראל.  ____-אדר (במדבר פרק לד פסוק ד).  .19

יט) "גם הוא יהיה  מי עתיד להיות מצאצאיו של מנשה? (רש"י בראשית פרק מח פסוק   .22
לעם. ויגדל שעתיד  ____ לצאת ממנו שהקב"ה עושה נס על ידו".

נסתלקה מיעקב השכינה כשראה את צאצאיהם של אפרים ומנשה שאינם ראויים לברכה.   .24
כיצד החזיר יוסף ליעקב את רוח הקודש? (רש"י בראשית פרק מח פסוק ט) "בזה. הראה 

לו שטר ____ ושטר כתובה".

מדוע משה רבנו לא הכה את מצרים במכת כינים? (רש"י שמות פרק ח פסוק יב) "אמר אל   .25
אהרן..משה לפי ש-___ עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול".

התקיים, הגיע והיה לממשות. "כל אשר-ידבר  ____ יבוא" (שמואל א פרק ט פסוק ו).  .27

עיר בשפלת יהודה.  "מלך  ____ אחד" (יהושע פרק יב פסוק טו).  .28

תשובה מיוסדת ובנויה על בסיס חזק, מוצק ואיתן היא: תשובה  ____ (בכתיב מלא).  .29

חרד, דואג. "אדם  ____ על ממונו" (גמרא בבלי מסכת פסחים דף יא עמוד ב).  .31

מה מיוחד בברכה שקיבלו אפרים ומנשה מיעקב: "וידגו לרב בקרב הארץ"? (רש"י בראשית   .32
פרק מח פסוק טז) "וידגו. כדגים הללו שפרים ורבים ואין  ____   ____ שולטת בהם".

כינוי לדברים נעלים וחשובים ביותר.   דברים העומדים  ____ של עולם.  .35

"ויאסף רגליו...ואמרו  האם לפי חז"ל יעקב אבינו חי? (רש"י בראשית פרק מט פסוק לג)   .38
רבותינו זכרונם לברכה יעקב אבינו לא  ____".

יג)  פסוק  מג  פרק  (בראשית  אל-האיש"   ____ "וקומו   ממנו.  שיצאו  למקום  באו  חזרו,   .39
(בהיפוך אותיות).

(רש"י  ליאור?  רבנו את מצרים הקשורים   היכה משה  הנוספות שלא  מהם שתי המכות   .41
ידו לא  יט) "אמר אל אהרן. לפי שהגן היאור על משה...לא לקה על  ז פסוק  שמות פרק 

ב-____ ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן".

בגד, מלבוש. "לא-יהיה  ____ - גבר על-אשה" (דברים פרק כב פסוק ה).  .42

עיר כהנים בימי שאול בנחלת בנימין, צפונית לירושלים. "ואת  ____ עיר-הכהנים הכה"   .44
(שמואל א פרק כב פסוק יט).
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תשבץ לחודש שבט

מאוזן

מה קורה בעולם כאשר הקב"ה מתנקם ברשעים? (רש"י שמות פרק יד פסוק ד) "ואכבדה   .1
בפרעה. כשהקב"ה מתנקם ברשעים שמו  ____ ומתכבד".

למה משווה הכתוב את הערך של דיין שדן דין אמת במשך שעה אחת? (רש"י שמות פרק   .6
יח פסוק יג) "מן הבוקר עד הערב. אפשר לומר כן אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו 
שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף להקב"ה 

במעשה  ____".

למי אמר משה רבנו שירה? (רש"י שמות פרק טו פסוק כא) "ותען להם מרים. משה אמר   .10
שירה  ____".

כמה שמות יש ליתרו? (רש"י שמות פרק יח פסוק א) "יתרו.  ____ שמות נקראו לו".  .12

פסוק המציין 3 איסורים בתערובת בשר בחלב. איסור אכילה, איסור הנאה, איסור בישול.    .13
"לא-תבשל גדי בחלב ____" (שמות פרק כג פסוק יט).

אחד משתי המצוות שנתן הקב"ה לבני-ישראל שבזכותם נגאלו בנ"י ממצרים הוא: (רש"י   .14
שמות פרק יב פסוק ו) "והיה לכם למשמרת... ונתן להם שתי מצוות  ____   ____"

מילה הזהה במשמעותה למילה-הרגיש  ____.  .17

"הזה.  ב)  פסוק  יב  פרק  שמות  (רש"י  החודש?  לקידוש  בנוגע  רבנו  משה  התקשה  במה   .18
נתקשה משה על  ____  הלבנה".

בן עם זר, בן ארץ זרה. "לעם  ____ לא-ימשל למכרה" (שמות פרק כא פסוק ח) (בכתיב   .20
מלא)

יחדו"  ותאשור   ____ ברוש   בערבה  "אשים  במקרא.  שנזכרו  העצים  ממיני  לאחד  שם   .22
(ישעיה פרק מא פסוק יט).

רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכן הגימטרי. א-6, ב-80, ג-4,  ד-200, ה-300, ו-6   .23

אחת מאותיות ה-א"ב העברי.  .25

מה קרה למי שישב במרכבות של פרעה? (רש"י שמות פרק יד פסוק כה) "ויסר את אופן   .26
מרכבותיו... והיושבים בהם נעים ואבריהן  ____".

1  2  3  4  5    6      7  8  9  

  10        11        12      

13        14      15  16    17    

18      19        20    21      

22          23  24            

25      26  27              28  

    29            30    31    

32  33    34            35      

36            37  38          

        39          40      

41  42  43  44      45    46        

47                        
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מהי המילה בפרשת בא אשר נקראת באותו אופן מימין לשמאל-ומשמאל לימין. (כולל ו   .30
החיבור) "ולקחו מן-הדם  ו-____" (שמות פרק יב פסוק ז)

מדוע הוכיח יתרו את משה רבנו על שהוא דן לבדו את העם? (רש"י שמות פרק יח פסוק יג)   .32
"וישב משה וגו' ויעמוד העם. יושב כמלך וכולן עומדים והוקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל 

בכבודן של ישראל והוכיחו על כך שנאמר מדוע אתה יושב לבדך וכלם  ____".

קיצור שם הברכה: מעין ג (שלוש) , (בהיפוך אותיות).  .35

מדוע שמע משה רבנו לאהרן אחיו כשנפגשו בהר האלהים-להחזיר את בניו ואשתו למדין   .36
ולא ללכת למצרים? פירוש (עיקר שפתי חכמים אות ו) על הפסוק: "אחר שלוחיה" ב-(שמות 
פרק יח פסוק ב) "ולא הקפיד על שיעבוד בניו שהרי על שבט לוי לא היה השיעבוד אלא 

שיעבוד  ____".

אחד משתי המצוות שנתן הקב"ה לבני-ישראל שבזכותם נגאלו בנ"י ממצרים הוא: (רש"י   .37
ו-____    פסח   דם  מצוות  שתי  להם  למשמרת...ונתן  לכם  "והיה  ו)  פסוק  יב  פרק  שמות 

."____

במה התקשה משה רבנו בנוגע למולד הלבנה כדי לקדש את החודש? (רש"י שמות פרק יב   .39
פסוק ב) "הזה. נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו  ____ תראה ותהיה ראויה לקדש".

כנוי לכיור הגדול שבנה שלמה המלך בבית-המקדש.  "ויעש את  ה-____ מוצק" (מלכים   .40
א פרק ז פסוק כג).

כיצד הסיר הקב"ה את אופן (גלגל) מרכבותיו של פרעה? (רש"י שמות פרק יד פסוק כה)   .41
"ויסר את אופן מרכבותיו. מכוח האש  ____ הגלגלים".

מילה הזהה במשמעותה למילה-בורות היא: "באש יפלם  ב-____ בל-יקומו" (תהלים פרק   .45
קמ פסוק יא)

מצא את המילה בפרשת בא הזהה במשמעותה למילים: התאחר, התעכב. "ולא יכלו  ____"   .47
(שמות פרק יב פסוק לט).

מאונך

"יעור  ח)  כג פסוק  (רש"י שמות פרק  יקרה לפי פירוש רש"י לדיין שמטה את הדין?  מה   .2
פיקחים.  ואפילו חכם בתורה ונוטל שוחד סוף שתיטרף דעתו עליו וישתכח  ____ ויכהה 

מאור עיניו".

לכבוד מה השתחווה העם לאחר שמשה רבנו אמר לבני-ישראל שהקב"ה יצילם ממצרים?   .3
ובשורת  הארץ  וביאת  ה-____  בשורת   על  העם.  "ויקד  כז)  פסוק  יב  פרק  שמות  (רש"י 

הבנים שיהיו להם".

שם של אחד משבטי ישראל.  .4

מיץ, שמנונית.  והיה טעמו כטעם  ____  השמן" (במדבר פרק יא פסוק ח)  .5

קיצור המילים: במומו פוסל.  .6

מין אריג לבן, דק ומובחר, מעין משי או בוץ. "וילבש אתו בגדי - ____" (בראשית פרק מא   .7
פסוק מב).

יבררו, יבדקו ויקבעו את הרצוי ביותר ואת הטוב ביותר. "ו-____  להם הפר האחד" (מלכים   .8
א פרק יח פסוק כג).

תפעלי, תבצעי עבודה, תתקיני.  "זה חסדך אשר  ____ עמדי" (בראשית פרק כ פסוק יג).  .9

א)  פסוק  יח  פרק  שמות  (רש"י  לבנ"י:  הקב"ה  שעשה  משה  חותן  יתרו  ששמע  מהניסים   .11
"וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא קריעת ____   ____".
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אחד מעשרת הדיברות הכתובים בפרשת יתרו. "לא-תחמד אשת רעך ועבדו  ו-____ ושורו   .13
וחמרו וכל אשר לרעך" (שמות פרק כ פסוק יד).

כינוי מקובל למי שמחזיק על ברכיו את הרך הנולד בשעת הכנסתו בבריתו של אברהם   .15
אבינו.  ____

מדוע נקרא המקום שחנו בו בנ"י בשם פי החירת? (רש"י שמות פרק יד  פסוק ב) "ויחנו   .16
לפני פי החירות...פי החירות על שם שנעשו שם בני  ____".

קיצור המילים: דרך משל.  .19

מתי קיבל יתרו את שמו זה? (רש"י שמות פרק יח פסוק א)  "יתרו  ל-____  וקיים המצות   .21
הוסיפו לו אות אחת על שמו".

ציין את אחת מהמצוות שנתן הקב"ה לבני-ישראל במרה.  (רש"י שמות פרק טו פסוק כה)   .24
"שם שם לו. במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם שבת  ו-____   ____  

ודינין".

ביטוי למי שלא סר ימין ושמאל,נהג בדיוק כפי שנצטוה.  הלך  ב-____.  .27

כיצד מתוארים מי הים כאשר בני-ישראל עברו בו? (רש"י שמות פרק יד פסוק כו) "וישובו   .28
המים. שזקופים ועומדים  כ-____".

ציין את אחת מהמצוות שנתן הקב"ה לבני-ישראל במרה. (רש"י שמות פרק טו פסוק כה)   .29
"שם שם לו. במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם  ____".

כינוי לאדם העושה מעשהו בהחבא, נוכל ורמאי.  "ועם-  ____ לא אבוא" (תהלים פרק כו   .31
פסוק ד) (בלשון נקבה, רבים).

(מבשר- ממנו  "אל-תאכלו  למחצה.  מבושל  למחצה,  המתארת-צלוי  בא  בפרשת  מילה   .32
הפסח)  ____" (שמות פרק יב פסוק ט). 

קיצור המילים: צרכי שבת.  .33

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי. א-10, ב-6  .34

מה כולל ספר הברית אשר קרא משה רבנו לפני העם? (רש"י שמות פרק כד פסוק ז) "ספר   .38
הברית. מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו  ב-____".

מישור ליד העיר קריתים בדרום עבר הירדן המזרחי.  ____  קריתים.  (בראשית פרק יד   .39
פסוק ה).

קיצור המילים: נדר לצדקה.  .41

על איזה בעל-חיים ישלם מי שגנב, טבח ומכר אותו- פי-ארבעה מערכו לבעלים? "וארבע-  .42
צאן תחת  ה-____" (שמות פרק כב פסוק לז).

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן הגימטרי. א-200, ב-400  .43

קיצור המילים: פסח מצרים.   ____  .44

רשום את האות הראשונה של אחת מפרשות השבוע של חודש שבט.  ____  .46
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סיפור החודש

האתרוג המכוער / מאת: רבקה אליצור
                                                                                         

גבריאל הוא עולה חדש מרוסיה. לפני חודשיים בא גבריאל לכיתה, ועדיין 
אינו מדבר היטב עברית.

כסף  עשויה  הייתה  הקופסה  יפה.  קופסה  לכיתה  גבריאל  הביא  אחד  יום 
והייתה סגורה. על הקופסה היה כתוב באותיות כסף מבריקות: "פרי עץ הדר". 

גבריאל אחז את התיבה הקטנה בשתי הידיים, וכל הזמן הסתכל עליה.

כל הילדים התאספו סביב גבריאל. הילדים ביקשו:

"גבריאל, פתח את הקופסה!"

דן שלח את ידו לקחת את הקופסה.

דן רצה לפתוח אותה, הוא חשב שגבריאל אינו מבין עברית. אבל גבריאל 
חיבק את הקופסה חזק והגן עליה בגופו. גבריאל אמר לילדים:

"לא עכשיו... אחר כך, תבוא המורה, אני לפתוח הקופסה".

והנה היה הצלצול והמורה מרים נכנסה לכיתה. המורה חייכה. היא בירכה 
בשלום את הילדים ואמרה: "עוד מעט נעשה כולנו קישוטים יפים".

אבל דן קרא: "המורה, גבריאל הביא קופסה מכסף!"

גבריאל חיבק את הקופסה. הוא קם ממקומו צעד אל השולחן של המורה, 
והושיט לה את התיבה הקטנה. המורה פתחה בזהירות את המכסה של התיבה, 
זה?  ויבש בצבע צהוב. המורה שאלה: מה  היא ראתה משהו קטן  ומה ראתה? 

האם זה אתרוג?"

כל הכיתה פרצה בצחוק. דוד השובב צחק:

"זה אתרוג של האדם הראשון! האדם הראשון קטף את האתרוג בגן עדן!"

יעקב הוסיף בצחוק:

"זה לא אתרוג! נביא פטיש ונפצח אותו".

גבריאל החוויר. פניו נעשו לבנים. הוא חטף את האתרוג, חטף גם את תיבת 
הכסף, רץ אל דלת הכיתה וברח החוצה.

רציניים  נעשו  המורה  של  הפנים  לצחוק.  הילדים  הפסיקו  אחת  בבת 
ועצובים. המורה אמרה:

ִמצאו את  רוצו החוצה,  ואורי,  - אפרים  גבריאל. אתם  "אנחנו העלבנו את 
גבריאל וִאמרו לו לחזור אלינו.
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חיפשו  גבריאל. הם חיפשו בכל מקום. הם  יצאו לחפש את  ואורי  אפרים 
בחצר, במגרש, גם בכביש, גם בקצה השיכון חיפשו, אבל לא מצאו את גבריאל.

הילדים בכיתה היו שקטים. הם היו עצובים.

פתאום נפתחה דלת הכיתה. מנהל בית הספר נכנס.

לשיכון  נסע  גבריאל  לאוטובוס.  עולה  גבריאל  את  שראה  סיפר  המנהל 
העולים.

הילדים שתקו. המורה מרים סיפרה למנהל מה קרה בכיתה.

עברה שעה.

ופתאום...  והדביקו,  גזרו  הילדים  מלאכה  בשיעור  מלאכה.  שיעור  הגיע 
דפיקה בדלת. 

הדלת נפתחה ובפתח עמד אבא של גבריאל - מר שפירא.

מאחורי מר שפירא עמד גבריאל.

גבריאל עמד בראש מורד וחיבק את תיבת הכסף. אבא של גבריאל אמר: 
"אני רוצה לספר לכם סיפור על האתרוג הזה".

וכך סיפר מר שפירא:

"אתם יודעים, ילדים, שאנחנו גדלנו ברוסיה כמו רוסים, אנחנו לא גדלנו כמו 
יהודים. אנחנו למדנו בבית ספר רוסי, דיברנו רוסית ואף אחד לא ידע שאנחנו 

יהודים. הממשלה הרוסית לא הרשתה ליהודים ללמוד או להיות יהודים.

אבל אבא שלי ידע. הוא ידע הכול על יהדות. ידע תורה, ידע מה זאת שבת,  
וחגים... הכול.

לולב  בידיו  מחזיק  איש  ראה  הוא  פתאום  ברחוב.  הלך  אבא  אחת  פעם 
ואתרוג. האיש היה יהודי מישראל. אבא חשב: מה זה? אני חולם? הוא הלך אחרי 
היהודי הזה מישראל. הוא פחד לדבר אתו. אם איש רוסי יראה ברחוב את אבא 

שלי מדבר אל האיש הזה מישראל, הוא ילשין עליו וישלחו את אבא לסיביר.

שהגיעו  עד  והלכו  שניהם  הלכו  אחריו.  הלך  ואבא  הלך,  מישראל  האיש 
לרחוב אחד קטן. שם הסתכל אבא שלי לכל צד, וכאשר לא ראה איש, מיהר 

והשיג את היהודי מישראל. הוא לחש לו: "שלום עליכם, שלום עליכם יהודי".

האיש מישראל הלך לאט יותר ולחש:

"שלום עליכם, אחי" 

ואבא שלי לחש:

לרגע  שלך  והאתרוג  הלולב  את  להחזיק  יכול  אני  מבקש...  אני  "סליחה, 
אחד?"

היהודי מישראל הביט סביב וראה שאין איש. הוא נתן לאבא שלי את הלולב 
ואת האתרוג ואמר לו: "קח את זה במתנה"
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אבא לקח את הלולב והכניס אותו מתחת למעיל, ואת האתרוג שם בכיס.

אבא חזר הביתה ובקול מלא דמעות אמר: "ריח של ארץ ישראל! ריח של 
ארץ הקודש! יום אחד, גם אנחנו נלך לארץ ישראל. אני בטוח! כולנו נלך לארץ 

ישראל!"

מר שפירא הביט באתרוג הקטן בעצב ואמר בשקט: "אבא הזקן שלי לא בא 
לארץ ישראל. הוא היה חולה ושכב במיטה. על יד המיטה שלו הייתה הקופסה 
ארץ  ישראל...  ארץ  ואומר:  האתרוג  את  מריח  היה  הוא  בתוכה.  והאתרוג  היפה 

ישראל.

מר שפירא שתק. דמעות היו בעיניו. שקט היה בכיתה.

המורה מרים אמרה: "תודה מר שפירא, סיפרת לנו סיפור נפלא".

הילדים שתקו. הם הביטו באתרוג הקטן והיבש והנה פלא - האתרוג נראה 
יפה כמו אבן יקרה, כמו מרגלית טובה. ונדמה היה להם שהאתרוג לוחש:

"ארץ ישראל, ארץ ישראל".

על פי "ארץ חמדה", בעריכתו של ציון עמיר, המרכז לחינוך הדתי בישראל,                                  
המכללה הדתית למורים ע"ש הרא"ם ליפשיץ, משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי
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מלאכות יד / מלכה אהרונסון

טבת
חודש טבת הוא חודש קשה ללא חגים, ובו גם באו צרות על עם ישראל - המצור 
על ירושלים - וכיוון שבכל זאת אנחנו לא נמצאים בירושלים השדודה והבזויה 
והחרבה וההיפך הוא הנכון - ניתן לעצמנו נחמה ונבנה את ירושלים המתחדשת 

- נבנה עם החניכים את ירושלים שלי.

החומרים

קופסאות דגני בוקר בגדלים שונים.  �

קופסאות חלב (קרטון).  �

קופסאות נעליים - רצוי בגדלים שונים.    �

כל קופסה שהיא עמידה.  �

חוטי צמר.   �

סלסלות תותים ריקות.   �

מספריים, עיפרון, דבק פלסטי, צבעים.   �

בריסטול נייר לגזור סורגים -   �

לקפל ל-3 או לחצי עיגול סורגים למרפסות.  

ההכנה

מכל קופסה להוציא חלונות, דלתות בצורות מעוגלות - לגזור ולהשאירם    �
מחוברים לקופסה - בצורת כיפה, או חלונות, דלתות ומרפסות מרובעות.

של  מהסלסלה  לגזור  שיש  מעקים  הגגות  על  מלבן,  או  עיגול  חצי  גגות    �
התותים, או מרפסת שקופה מאריזות הפירות השקופות.

האריזות השקופות יכולות לשמש כמרפסת שקופה בין הבתים או להוציא    �
מהדלת או בגג.

מחוטי הצמר מדביקים כסורגים מבפנים.    �

מניפים דגלים בחלונות ובמרפסות.   �

אחרי שמכינים 30-20 קופסאות מפנים קיר שלם שעליו בונים את ירושלים    �
- זה יכול לעמוד עד יום ירושלים  - תלוי במקום שיש.

תהיה לי בריאקורנפלקס
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ירושלים שלי
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שבט
השנה שנת שמיטה נרגיש אותה במיוחד בחודש שבט - על כן נשתול השנה - 

בעצם ננביט במים בלבד.

1. הצעה להנבטת קטניות

החומרים

2 בקבוקי שתייה קלה (באותו הגודל).  �

מעט צמר גפן (חבילת צמר גפן יכולה להספיק ל-7-6 חניכים).   �

קטניות.  �

מים.  �

ההכנה

חותכים את השליש העליון של בקבוק שתייה קלה.    �

לרוחבו  אותו  חותכים  וגם  ולמטה  למעלה  חותכים  השני  הבקבוק  את    �
ומקבלים גליל פתוח.

גפן  (לא בתחתיתו) בצמר  את הבקבוק הראשון מרפדים מסביב לבקבוק    �
בעובי בערך של 1 ס"מ.

לדפנות.  גפן  הצמר  את  להצמיד  כדי  לתוכו  החתוך  הגליל  את  מכניסים    �
מכניסים בין הבקבוק לבין צמר הגפן קטניות מסביב בערך באמצע. אפשרי 
סוג  להכניס  אפשר  קלויים!).  לא  (כמובן  גרעינים  חיטה,  חומוס,  להכניס: 

אחד של קטניות או כמה סוגים.

להוסיף  יש  הזמן  במהלך  מים,  וחצי  כוס-כוס  הבקבוק  באמצע  שופכים    �
מעט מים.

הצמר גפן יספוג את המים וירטיב את הקטניות והן תתחלנה לנבוט.   �

עם לורד ניתן לסמן כל יום את הגדילה ולהשוות בין הקטניות - מי הראשונה    �
שנבטה ובאיזו מהירות. 

לבסוף אפשר להכין סלט ולאכול את ההנבטות.    �

הרעיון הוא לראות את הנביטה למטה ולמעלה ומה קורה לצמח.   �
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2. הנבטה בקופסאות של קוטג'

ההכנה קלה ופשוטה, לכן כדאי שלכל חניך יהיו כמה קופסאות הנבטה שונות.

החומרים

קטניות: חומוס, חיטה, אורז, עדשים אדומים, ירוקים,   �
גרעינים (לא קלויים) וכו'.

החניכים יציעו מה הם רוצים להנביט ואחרי שיתנסו    �
יפיקו לקחים.

מה אפשר להנביט וממה לא ייצא כלום.   �

קופסאות של קוטג'.   �

מדבקות צבעוניות.   �

לורד על בסיס ספירט (לא מחיק).   �

ההכנה

מקשטים את קופסאות הקוטג' במדבקות.   �

במכסה מחוררים חור בעזרת מספריים - סדק.    �

אם מנביטים גרעינים - סדק באורך 1 ס"מ (רוחב הגרעין).   �

חיטה כדאי לחורר הרבה סדקים בעזרת מחט עבה ולפזר את החיטה מעל    �
המכסה, למלא מים עד שיִגיעּו ויְגעו בקטניות. כל יום יש להוסיף מעט מים.

שוב לחכות - אפשר לרשום גרף על דף מעקב כמה ימים לקח להנביט.   �

או  לכולם  סלט  להכין  כדי  גדולות  בכמויות  הנבטות  להכין  רוצים  כאשר    �
את  לתוכה  מכניסים  גדולה,  מסננת  לוקחים   - וכדו'  למסיבה  לתרום 
הקטניות הרצויות ושמים בקערה כך שלפחות 1 ס"מ ייכנס לתוך הקערה. 

לאחר כמה ימים תתחיל ההנבטה.

 

קוטג'
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3. גיר ציור מקליפות ביצים

בטו בשבט אנחנו מתעסקים הרבה בירקות, באוכל ויצירה ובאיכות הסביבה.

מובאים כמה רעיונות מה לעשות מקליפות ביצים.

ההכנה

יש לטחון קליפות של 8-5 ביצים ולהוסיף להם 2-1 כוסות מים חמים, כפית   �
צבע מאכל ולערבב היטב.

סביב  לשים  הרוחב  את  להקטין  לאורך  טואלט  נייר  של  גליל  לחתוך  יש    �
הגליל גומי שהגליל לא ייפתח, לדחוס את החומר לתוך הגליל ולייבש.

אפשר להשתמש בו כגיר לציור לכל דבר.   �

 

 

מזון לציפורים

בר  נפלא לציפורים, במיוחד לציפורי  מזון  להיות  יכולות  קליפות הביצים    �
נודדות,.

 120 של  בחום  דקות   20 במשך  בתנור  הביצים  קליפות  את  לאפות  יש    �
מעלות.

למשוך  כדי  בגינה,  אותם  ולפזר  הקליפות  את  לרסק  יש  האפייה  לאחר    �
עונת  לפני  במיוחד  לציפורים,  טוב  שבקליפות  הסידן  נודדות.  ציפורים 

הקינון והציפורים נמשכות לקליפות.
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צבעי מאכל טבעיים

רובנו יודעים להיזהר מצבעי מאכל מלאכותיים - רעיל! וכו'.   �

מתנה  הבייתה  להביא  טבעיים  מאכל  צבעי  להכנת  רעיונות  כמה  אביא    �
לאמא, למשפחה ולהביא את התודעה הבייתה.

אפשר להכין ולדבר על הנזקים שבצבעי מאכל ואז    �
לקיים פעילות.

ההכנה

ההכנה פשוטה - מבשלים את הירק בצבע הרצוי -   �
רוצים לשמור  ומסננים דרך בד. אם  במים, טוחנים 
ואז  סוכר  כפות   2 מכניסים  מיומיים-שלושה,  יותר 
או  במקרר.  ימים  עשרה  עד  לשבוע  לשמור  אפשר 

להכניסם במגשי פוטיפרום ולהקפיאם ולהשתמש בקוביות לפי הצורך.

הכנת צבע צהוב-כתום

שמים בסיר גזר חתוך גס ומבשלים במשך 10 דקות.   �

מסירים מהאש וטוחנים עם בלנדר יד.   �

סוחטים דרך בד את רסק הגזר והוא מוכן לשימוש.   �
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הכנת צבע ירוק

שמים בסיר עלי תרד עם כוס מים. אחרי הרתיחה מבשלים 5 דקות.   �

מסירים מהאש וטוחנים עם בלנדר מוט.   �

מסננים דרך בד והצבע מוכן.   �

הכנת צבע סגול

מכניסים לסיר כרוב סגול.   �

התהליך חוזר על עצמו.   �

לכרוב הסגול יש ריח לפעמים - אפשר לאוורר אותו מעט.   �

להכנת צבע כחול

הכל כנ"ל - רק מוסיפים חצי כפית סודה לשתייה לנוזל הסגול.   �

להכנת צבע אדום

בישול סלק כנ"ל.   �

הכנת צבע חום

שוקולד מומס או לבשל קקאו עם מעט סוכר.   �

למי שאין בד חדיר - אפשר להשתמש בגרב ניילון חדש.   �
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4. קישוטי שולחן לטו בשבט

נר גזר אישי

החומרים:

גזר.   �

קערת אורז או חיטה מבושלת.   �

קיסמי שיניים.   �

עלים ירוקים.   �

קולפן.   �

ההכנה

חותכים את הקצה של הגזר בצד הרחב, כך שהגזר עומד.   �

מקלפים בקולפן את הגזר מהצד העליון לתחתון - רק עד חצי    �
אורך הגזר - משאירים חצי מהגזר בערך.

משחילים על קסמי השיניים את העלה - אפשרי עלי נענע אכיל,    �
ונועצים אותו בגזר.

בגזר בעיגול, כך שמתקבל  כך מגלגלים את מה שקלפנו  אחר    �
פרח עם עלים.

מכניסים אותו לתוך קערת האורז.   �
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5. נר מלפפון אישי

החומרים:

מלפפון, כרוב סגול.   �

את  בו  לתקוע  שאפשר  אוכל  כל   - פשטידה  פירה,  חיטה,  אורז,  קערת    �
המלפפון.

סכין, קרש חיתוך, קיסמי שיניים.   �

ההכנה

שוטפים את המלפפון - חותכים באחד הצדדים ישר (כדי שיעמוד).   �

- רק עד חצי  חורצים בתוך המלפפון 6-4 רצועות (תלוי בעובי המלפפון)    �
המלפפון.

מפרקים את הכרוב, שוטפים וחותכים צורות עלים מעלי הכרוב, משחילים    �
לתוך קיסמי השיניים, מגלגלים את המלפפון ונועצים את הקיסם עם עלי 

הכרוב - אפשרי גם רצועות כרוב - זה מקשט יפה.

סלט  או  אורז  פשטידה,  של  גדולה  קערה  בתוך  לטמון  ניתן  היצירה  את    �
ירקות, סלט טבולה.

6. פירות לטו בשבט בצורת פרחים

ההכנה

קולפים קלמנטינה ומפרקים לפלחים.

משחילים בשיפוד - בקצה הפלח מתקבל פרח.

שזיפים יבשים באותה צורה - להשחיל בקצה 3 שזיפים ונועצים משהו אדום - 
דובדבן, חמוציות או צימוק ושוב עוד 3 שזיפים ומתקבל פרח.

משחילים צימוקים על קיסם שיניים בקצה הצימוד. פותחים בצורת פרח כנ"ל 
מישמשים. 
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7. מה לעשות עם עציץ שבור?
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חומר אור-קולי
 DVD חדשות המרפ"ד התורני:  מעתה ניתן לקבל  פריטים בדיסק  מספריית ה

במרפ"ד התורני בטל 02-5601302.

שבט

סרטי וידיאו ו-DVD  (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית).

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

המינים, מספרם,  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   �
"צורכי ביטחון", עד שאחד החיילים  ועצים בשעת אימונים, בתואנה של 

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

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

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

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

מתוך  שלנו  העולם  את  המציגות  תוכניות   – (על-יסודי)   – אמונתך  רבה   �
התבוננות אל שמים וארץ מספרים כבוד א-ל: 1) ברכי נפשי – תהלים קד; 

2) מן הסערה – מענה ה' לאיוב – לח-לט (פלפוט בע"מ).

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

מנחם).

תמונות בגולן – מיצג בגולן.  �

הגדת סדר טו בשבט.  �

בודד  איש  בופירה,  אלעזר  של  סיפורו   – (אנימציה)  עצים  שנטע  האיש   �
ומופלא שהתמסר לנטיעת עצים בארץ שוממה ונידחת. 

 

חומר עזר
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ושבו בנים לגבולם – ההתיישבות בכפר עציון.  �

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 50 – הכרת 50 יישובים בארץ (רשות השידור).  �

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

מינים נכחדים.  �

תנו ְלַחּיֹות ִלְחיֹות.  �

קום התהלך בארץ (סדרה).  �

ארץ חמדה – מסלולי טיולים בישראל – ד"ר אהרן פיקל.  �

תרומות ומעשרות.  �

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

קישורים לאתרים ברשת לטו בשבט (בעברית)

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