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בהוצאת קרן תל״י

זמנים 
לששון  ולזיכרון

כרך ב‘

 שלום קּורית, איפה 
היית? חיפשתי אותְך! וגם 
הקוראים שלנו מחכים לך!

שלום ׁשוֹקוֹ, 
לא שמתי לב שבאָת. בדקתי 

בלוח השנה וראיתי שצפויים לנו 
עוד הרבה חגים עד סוף השנה, 

אבל...

אבל מה?

את יודעת, קּורית, 
העיקר שֶנְחֶווה אותם 

יחד.

נכון. אז אולי 
תבוא ִאתי ללמוד 

ילדים, הצטרפו עליהם?
אלינו גם אתם!

מתקרבים אלינו גם ימי 
זיכרון. ככה זה בלוח השנה 

העברי... וככה זה כנראה גם 
בחיים...

אני בא! 
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פורים 
וְנַהֲפֹוְך הּוא

סיפור החג 
סיפור החג מסופר במגילת אסתר וזאת תמציתו:

לפני שנים רבות ָמלַך הֶמלך אחשוורוש על 127 מדינות. אחשוורוש 
בחר באסתר למלכה, וזו הסתירה ממנו שהיא יהודייה, כפי שציווה 
דודּה מרדכי. כמה שנים אחר כך, סירב מרדכי להשתחוות  אותה 
את  להשמיד  המן  ביקש  כך  על  ובתגובה  למלך,  הִמׁשְנֶה  להמן, 
בזכות  אך  המן,  אישר את תכניתו של  יהוֵדי הממלכה. המלך  כל 
רשּות  היהודים  קיבלו  האמיצה,  המלכה  אסתר,  של  התערבותה 

להגן על עצמם, ניצחו את אויביהם וניצלו. 
חג הפורים נחֹוג לזכר הצלת היהודים בעת ההיא. 

שם החג 
הּפּור  את  מזכיר  השם  “גורלות“.  משמעותה  “ּפּוִרים“  המילה 
)=הגורל( שהפיל המן כדי לקבוע באיזה יום להשמיד את היהודים.

מצוות מיוחדות לחג
מתנות לאביונים: לתת צדקה לשני נזקקים )לפחות!(.

מקרא מגילה: לקרוא את מגילת אסתר )בערב החג ובבוקרו(.
משלוח מנות: לשלוח שני מאכלים )לפחות!( לאדם שרוצים להביע 

כלפיו ידידות.
משתה: לסעוד סעודת חג.

 
מנהגי החג 

כדי  עד  ידע“,  דלא  “עד  יין  לשתות  וגם  בפורים  להתחפש  מנהג 
טשטוש ובלבול. 

תעודת זהות

תאריך החג 
י“ד באדר — ברוב הערים בארץ.

ט“ו באדר — בערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושֻע ּבִן נּון, 
כמו ירושלים וטבריה. 
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מה על הפרק?

חג הפורים הוא חג התהפוכות והמהפכים! 
בפורים אנו זוכרים שהמן ביקש להרוג ולהשמיד את כל היהודים בממלכת אחשוורוש, 
מטף ועד זקן, אבל הכול התהפך — היום שהיה אמור להיות יום ֵאֶבל הפך ליום שמחה, 

ששון ומשתה! 
אחד המסרים של חג הפורים הוא שהכול יכול להתהפך! 

על אילו היפוכים נוספים מסופר במגילת אסתר?
האם גם בחיים שלנו דברים מתהפכים לפעמים?

האם מהפך הוא דבר חיובי או שלילי? 
בואו נלמד ביחד על “ונהפוך הוא“ ונדון בשאלות האלה.

שוקו, ראית שהשנה דוֹר התחפש 
לאריה? מצחיק! בדרך כלל הוא 

ילד שקט, עדין וביישן!

מעניין איך שהכול יכול להתהפך! 
זה כמו בסיפור המגילה: אסתר, 

הנערה הפשוטה, הייתה למלכה, ואילו 
המן שהיה שר חשוב )ורשע( הושפל 

והוצא להורג!

ויום הֵאֶבל, היום שבו 
ִתכנן המן להשמיד את כל היהודים, 

הפך ליום שמחה! 
קּורית, אילו יכולת להתחפש, באיזו 

תחפושת היית בוחרת?

הייתי מתחפשת לכלב חמוד, 
כלב שכולם מלטפים אותו 

ומשחקים ִאתו...

נכון, אבל שמת לב 
שברגע שהוא חבש את 

הרעמה, הוא התחיל ללכת 
זקוף יותר, ולהשמיע 
שאגות בפני כולם?

ואני הייתי מתחפש 
לעכבישה חכמה, שלא ׂשִמים 
לב אליה, אבל היא רואה את 

הכול מלמעלה...
ונהפוך הוא!
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פותחים ספר

ונהפוך הוא

מגילת אסתר מספרת לנו את סיפור חג הפורים, סיפור מלא מהפכים!

א. ַהְמלַָכת אסתר

ּדּו ְוַעד ּכּוש,  ֵלְך ֵמהֹ ֵורֹוׁש ַהּמֹ ֵורֹוש, הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה.  ַבע ְוֶעׂשְ ׁשֶ

יָרה.  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ א ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶ ּסֵ ֵורֹוש ַעל ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶבת ַהּמֶ ׁשֶ ִמים ָהֵהם, ּכְ ּיָ ּבַ
ָריו ַוֲעָבָדיו ]...[ ה ְלָכל ׂשָ ּתֶ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעׂשָ ַנת ׁשָ ׁשְ ּבִ

ֵורֹוׁש. ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ַלּמֶ ְלכּות ֲאׁשֶ ית ַהּמַ ים, ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעׂשְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ּגַ
ִין ָאַמר ]...[  ּיָ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ֶכֶתר ַמְלכּות,  ֶלְך ּבְ ה ִלְפֵני ַהּמֶ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ
י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא. ִרים ֶאת ָיְפָיּה, ּכִ ים ְוַהּשָׂ ְלַהְראֹות ָהַעּמִ

ֲעָרה בֹו. ]...[ ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ּבָ ְקצֹף ַהּמֶ י ָלבֹוא ]...[, ַוּיִ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ  ַוּתְ
ה. ּנָ ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶ ן ַהּמֶ ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ

)אסתר, פרק א‘ פסוקים א‘-י“ט(

1 הנה, כבר בפרק הראשון — מהפך! 
כיצד ִהשתנו חייה של המלכה וַשתי 

אחרי האירוע המתואר כאן?

כולם מקשיבים לי 
ומכבדים אותי, חוץ 

מאשתי!

מעניין למה איננו שומעים את 
ה גם בהמשך הסיפור...  השם ֲהַדּסָ
אולי מפני שאסתר הוא שם פרסי, 
והשימוש בשם זה עזר להדסה 

להסתיר את העובדה שהיא יהודייה, 
כפי שציווה עליה מרדכי לעשות? 

סירבה  שוושתי  כך  על  מאוד  כעס  המלך 
לִמצוותו והתייעץ עם יועציו כיצד להעניש 

אותה. 
לו  ולבחור  אותה  לגרש  לו  יעצו  היועצים 
מלכה חדשה. נערות רבות הובאו לארמון, 
יתומה…  יהודייה,  נערה  נבחרה?  ומי 

ה, או כפי שהיא מכונה  ֲהַדּסָ
בהמשך המגילה – אסתר.
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ְמִעי  ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ יָרה, ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ
ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני. ]...[  ּבֶ

י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם,  ת ּדֹדֹו, ּכִ ר ּבַ ה, ִהיא ֶאְסּתֵ ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדּסָ
ַכי לֹו ְלַבת.  ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳ ֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ְוַהּנַ
יָרה ]...[,  ן ַהּבִ ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוׁשַ ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ ַבר ַהּמֶ ַמע ּדְ ָ ִהּשׁ ַוְיִהי ּבְ

ֶלְך ]...[ ית ַהּמֶ ר ֶאל ּבֵ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ ַוּתִ
ּה, ּה ְוֶאת מֹוַלְדּתָ ר ֶאת ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ לֹא ִהּגִ
יד. ]...[ ר לֹא ַתּגִ ה ָעֶליָה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ ּכִ

תּולֹות,  ל ַהּבְ א ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ ּשָׂ ים, ַוּתִ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ֱאַהב ַהּמֶ ַוּיֶ
י.  ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמִליֶכָה ּתַ ּה ַוּיַ רֹאׁשָ ֶתר ַמְלכּות ּבְ ם ּכֶ ׂשֶ ַוּיָ

)אסתר, פרק ב‘ פסוקים ה‘-י“ז(

ב. הניסיון לרצוח את המלך

בחצר הארמון רחשו מזימות נגד המלך. המלך היה צריך להיזהר... 

ְגָתן ָוֶתֶרׁש,  ֶלְך, ָקַצף ּבִ ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ ִמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳ ּיָ ּבַ
ֵורֹׁש.  ֶלְך ֲאַחׁשְ ּמֶ לַֹח ָיד ּבַ ף, ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ְֹמֵרי ַהּסַ ֶלְך ִמּשׁ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶ ׁשְ

ה,  ְלּכָ ר ַהּמַ ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ ּיַ ַכי ַו ָבר ְלָמְרּדֳ ַדע ַהּדָ ּוָ ּיִ ַו
ָכי.  ם ָמְרּדֳ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ

ֵניֶהם ַעל ֵעץ,  לּו ׁשְ ּתָ ֵצא ַוּיִ ּמָ ָבר ַוּיִ ׁש ַהּדָ ַוְיֻבּקַ
ֶלְך.  ִמים ִלְפֵני ַהּמֶ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ֵתב ּבְ ּכָ ַוּיִ

)אסתר, פרק ב‘ פסוקים כ“א-כ“ג(

ֶלְך – לרצוח את המלך ּמֶ לַֹח ָיד ּבַ ִלׁשְ

ָבר – הדבר נחקר ׁש ַהּדָ ַוְיֻבּקַ

2 על פי המסופר בפרק זה, כיצד 
התהפכו חייה של הדסה־אסתר?

3 על פי המסופר בפסוקים אלו גם 
חיי המלך כמעט שהתהפכו — כיצד? 

מי מנע את “המהפך“ הזה?
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ֶלְך,  ל ְמִדינֹות ַהּמֶ ַיד ָהָרִצים ֶאל ּכָ לֹוַח ְסָפִרים ּבְ ְוִנׁשְ
ַער ְוַעד ָזֵקן,  הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ְלַהׁשְ

ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר,  ֵנים ָעׂשָ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד, ּבִ ים ּבְ ַטף ְוָנׁשִ
ָלָלם ָלבֹוז. ]...[ ּוׁשְ

יָרה,  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנה ּבְ ת ִנּתְ ֶלְך, ְוַהּדָ ְדַבר ַהּמֶ ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ּבִ
ן ָנבֹוָכה.  ּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ בּו ִלׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ָיׁשְ ְוַהּמֶ

)אסתר, פרק ג‘ פסוקים י“ג-ט“ו(

ת — פקודה ּדָ

ג. המן ִמתמנֶה לְִמשנֶה לַמלך

מרדכי הציל את חייו של המלך אחשורוש! ומה קיבל מרדכי בתמורה לכך? 
מילות תודה והוקרה? תפקיד חשוב יותר בממלכה? מכונית חדשה? 
לא ולא! מרדכי לא קיבל שום כלום! המלך קידם דווקא אדם אחר...

והמגילה מציינת שאדם זה היה מצאצאיו של ֲאַגג.

4 מדוע סירב מרדכי להשתחוות 
להמן? מדוע הכעיס הדבר את המן 

כל כך? 

ֲאַגג, ֲאַגג... השם מוכר לי 
אבל מאיין? אהה... ֲאַגג 

היה מלך עמלק! מה? זאת אומרת 
שהמן בא מעם שעל פי המסורת היה 

אויב של ישראל?

ואם כך... לא רק שהמלך 
לא הודה למרדכי היהודי על שהציל 
אותו, הוא אפילו נתן תפקיד חשוב 
בממלכה לאדם שמוצאו בעם שנלחם 

בעמו של מרדכי! 

ָדָתא  ן ַהּמְ ֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ּבֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ל ַהּמֶ ּדַ ה ּגִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ר ִאּתֹו.  ִרים ֲאׁשֶ ל ַהּשָׂ ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ם ֶאת ּכִ ׂשֶ ֵאהּו, ַוּיָ ָהֲאָגִגי ַוְיַנּשְׂ

ֲחִוים ְלָהָמן  ּתַ ֶלְך ּכְֹרִעים ּוִמׁשְ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ְוָכל ַעְבֵדי ַהּמֶ
ֶלְך,  ה לֹו ַהּמֶ י ֵכן ִצּוָ ּכִ

ֲחֶוה. ]...[  ּתַ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיׁשְ ּוָמְרּדֳ
ֵלא ָהָמן ֵחָמה.  ּמָ ֲחֶוה לֹו, ַוּיִ ּתַ ֵרַע ּוִמׁשְ ַכי ּכֹ י ֵאין ָמְרּדֳ ְרא ָהָמן ּכִ ַוּיַ

ָכי,  ידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרּדֳ י ִהּגִ ַכי ְלַבּדֹו ּכִ ָמְרּדֳ לַֹח ָיד ּבְ ֵעיָניו ִלׁשְ ֶבז ּבְ ַוּיִ
ֵורֹוׁש,  ָכל ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ל ַהּיְ ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ ַוְיַבּקֵ

ָכי.  ַעם ָמְרּדֳ
)אסתר, פרק ג‘ פסוקים א‘-ו‘(

5 בפסוקים אלו מסופר שלאחר 
ששמעו התושבים את הגזֵרה הקשה, 

“העיר שושן נבוכה“ )הייתה במצוקה(. 
בארמון המלך לא שררה מבוכה, 

להפך! — מה עשו באותה עת המלך 
והמן?

המן כעס מאוד על כך שמרדכי סירב לכרוע ברך ולהשתחוות לפניו, והחליט להרוג את 
כל היהודים, בני עמו של מרדכי.

ה גם היא יהודייה, כיוון שהיא שמרה זאת בסוד. הוא פנה אל המלך,  המן לא ידע שהמלּכָ
מדינות  לכל  נשלחו  שליחים  לקבלה.  הסכים  והמלך  המרושעת,  הצעתו  את  לו  הציע 

הממלכה ובידיהם הצו הזה:
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ד. אסתר המלכה מתחילה לפעול: 
המשתֶה הראשון

מה עליי לעשות?! 
הוא לא קרא לי כבר שלושים 

יום... נו, שיתקשר כבר!

כדי  כך לאסתר המלכה  על  והודיע  היהודים  הנורא להשמיד את  הצו  על  מרדכי שמע 
היא  אולם  אליו.  שנקראה  מבלי  למלך  לגשת  חששה  אסתר  לבטלו.  מהמלך  שתבקש 

חשה אחריות כלפי עמה הנתון בסכנה והחליטה לפעול בכל זאת.

ר ]...[:  ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ֶלְך יְֹדִעים ֶלְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ ל ַעְבֵדי ַהּמֶ ּכָ
ֶלְך ר ָיבֹוא ֶאל ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאּשׁ ר ּכָ ֲאׁשֶ

תֹו ְלָהִמית,  ֵרא – ַאַחת ּדָ ר לֹא ִיּקָ ִניִמית ֲאׁשֶ ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ
ָהב ְוָחָיה,  ְרִביט ַהּזָ ֶלְך ֶאת ׁשַ יט לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ ְלַבד ֵמֲאׁשֶ

ים יֹום.  לֹוׁשִ ֶלְך ֶזה ׁשְ ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
)אסתר, פרק ד‘ פסוקים י‘-י“א(

ָכי:  יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ הּוִדים ַהּנִ ל ַהּיְ נֹוס ֶאת ּכָ ֵלְך ּכְ

ן,  ם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ּכֵ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום, ּגַ לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ ְוַאל ּתִ
י.  י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ת ְוַכֲאׁשֶ ר לֹא ַכּדָ ֶלְך ֲאׁשֶ ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהּמֶ

ר.  ָתה ָעָליו ֶאְסּתֵ ר ִצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ַעׂש ּכְ ָכי, ַוּיַ ֲעבֹר ָמְרּדֳ ַוּיַ
)אסתר, פרק ד‘ פסוקים ט“ו-י“ז(

6 שימו לב להיפוכים: מי היא המלכה 
שסירבה לבוא כאשר קרא לה המלך? 

מי היא המלכה שרצתה לבוא אל המלך 
אף על פי שלא קרא לה? 

7 והנה עוד היפוך — בתחילת הסיפור 
אסתר היא נערה צעירה שאחרים 

החליטו בשבילה: לקחו אותה לארמון, 
מרחו עליה בשמים ושמנים וכדומה. 
כעת היא מחליטה ופועלת בעצמה.

גם היחסים בין אסתר למרדכי 
מתהפכים — בתחילה קיבלה אסתר 

ממרדכי פקודות )הוא ציווה עליה 
להסתיר שהיא יהודיה, והיא עשתה 

כמצוותו( כעת היא הנותנת פקודות 
למרדכי!

מה לדעתכם גרם לאסתר להשתנות? 
מה דעתכם על הסיכון שהסתכנה בו?
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ה. עמוד תלייה בחצר

אסתר באה אל המלך והזמינה אותו ואת המן למשתה שתערוך בעבורם. במשתה עצמו 
הזמינה אסתר את שניהם לעוד משתה, למחרת. המן הרגיש בעננים! אך כשחזר לביתו 

נּוא נפשֹו. הוא התייעץ עם בני ביתו כיצד לנקום בו: נתקל שוב במרדכי, ׂשְ

ּתֹו ְוָכל אֲֹהָביו:  ַוּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאׁשְ
ַכי ָעָליו ֶלְך ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרּדֳ ה ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלּמֶ ים ַאּמָ ִ ּהַ ֲחִמּשׁ בֹ ַיֲעׂשּו ֵעץ ּגָ
ַעׂש ָהֵעץ.  ָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוּיַ יַטב ַהּדָ ֵמח, ַוּיִ ה ׂשָ ּתֶ ׁשְ ֶלְך ֶאל ַהּמִ ּובֹא ִעם ַהּמֶ

)אסתר, פרק ה‘ פסוק י“ד(

8 אילו היפוכים מתוארים כאן? מה 
תִכנן המן? ומה קרה בסופו של דבר?

ו. “ָּכָכה יֵָעׂשֶה לִָאיׁש...“

המן זמם להרוג את מרדכי בדרך משפילה. 
ביקש  והוא  אחשוורוש,  המלך  של  שנתו  נדדה  המשתאות,  שני  שבין  בלילה  ואולם 
נזכר המלך שלא  שיקראו בפניו מעט מֵסֶפר ההיסטוריה של הממלכה. בזמן הקריאה 
גתן וֶתֶרש  הודה למרדכי על כך שהציל את חייו )זוכרים? מרדכי חשף את תכניתם של ּבִ
לרצוח את המלך(, והחליט לתת למרדכי פרס. המלך התייעץ עם המן מה לעשות לאיש 

שהמלך רוצה לכבד אותו, אך לא ציין מי הוא האיש...

יָקרֹו?  ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ִאיׁש ֲאׁשֶ ֲעׂשֹות ּבָ ֶלְך: ַמה ּלַ בֹוא ָהָמן ַוּיֹאֶמר לֹו ַהּמֶ ַוּיָ
י? ּנִ ֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶ ִלּבֹו: ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר ָהָמן ּבְ

יָקרֹו –  ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ֶלְך: ִאיׁש ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהּמֶ
ֶלְך  ר ָרַכב ָעָליו ַהּמֶ ֶלְך, ְוסּוס ֲאׁשֶ ר ָלַבׁש ּבֹו ַהּמֶ ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶ

רֹאׁשֹו. ֶתר ַמְלכּות ּבְ ן ּכֶ ר ִנּתַ ַוֲאׁשֶ
ִמים  ְרּתְ ֶלְך ַהּפַ ֵרי ַהּמֶ בּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמּשָׂ ְוָנתֹון ַהּלְ

ְרחֹוב  יֻבהּו ַעל ַהּסּוס ּבִ יָקרֹו, ְוִהְרּכִ ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ יׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְוִהְלּבִ
יָקרֹו!“  ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו “ּכָ

ְרּתָ  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ּכַ ֶלְך ְלָהָמן: ַמֵהר, ַקח ֶאת ַהּלְ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ֶלְך,  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ הּוִדי ַהּיֹוׁשֵ ַכי ַהּיְ ה ֵכן ְלָמְרּדֳ ַוֲעׂשֵ

 . ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ָבר ִמּכֹל ֲאׁשֶ ל ּדָ ּפֵ ַאל ּתַ
ְרחֹוב ָהִעיר יֵבהּו ּבִ ְרּכִ ָכי, ַוּיַ ׁש ֶאת ָמְרּדֳ ְלּבֵ בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוּיַ ח ָהָמן ֶאת ַהּלְ ּקַ ַוּיִ

יָקרֹו!“ ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ְקָרא ְלָפָניו “ּכָ ַוּיִ
)אסתר, פרק ו‘ פסוקים ו‘-י“א(

יָקר — כבוד
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9 ועוד היפוך! על העץ שנועד לתלות 
את מרדכי, מי נתלה?

ז. המשתה השני

הגיעה עת המשתה השני:

ה.  ְלּכָ ר ַהּמַ ּתֹות ִעם ֶאְסּתֵ ֶלְך ְוָהָמן ִלׁשְ בֹא ַהּמֶ ַוּיָ
ִין:  ה ַהּיַ ּתֵ ִמׁשְ ִני ּבְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ם ּבַ ר ּגַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ֵתן ָלְך? ה ְוִתּנָ ְלּכָ ר ַהּמַ ֵאָלֵתְך ֶאְסּתֵ ְ ַמה ּשׁ
ְלכּות ְוֵתָעׂש?  ֵתְך, ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּוַמה ּבַ

ה ַוּתֹאַמר:  ְלּכָ ר ַהּמַ ַען ֶאְסּתֵ ַוּתַ
ֶלְך טֹוב,  ֶלְך, ְוִאם ַעל ַהּמֶ ֵעיֶניָך ַהּמֶ ִאם ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

ִתי.  ׁשָ ַבּקָ י ּבְ ֵאָלִתי ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ֶתן ִלי ַנְפׁשִ ּנָ ּתִ
ד ]...[  ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ י, ְלַהׁשְ ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ּכִ
ה:  ְלּכָ ר ַהּמַ ֵורֹוׁש, ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא 
ן? ר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֲאׁשֶ

ה,  ר: ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ה.  ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ ְוָהָמן ִנְבַעת ִמּלִ

)אסתר, פרק ד‘ פסוקים א‘-ו‘(

ִנְבַעת — פחד מאוד

גורלו של המן נחרץ:

ֶלְך:  ִריִסים, ִלְפֵני ַהּמֶ  ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה, ֶאָחד ִמן ַהּסָ
ַכי,  ה ָהָמן ְלָמְרּדֳ ר ָעׂשָ ה ָהֵעץ ֲאׁשֶ ם ִהּנֵ ּגַ

ה;  ים ַאּמָ ִ ּהַ ֲחִמּשׁ בֹ ֵבית ָהָמן, ּגָ ֶלְך, עֵֹמד ּבְ ר טֹוב ַעל ַהּמֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ
ֻלהּו ָעָליו!  ֶלְך: ּתְ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ָכי ]...[  ר ֵהִכין ְלָמְרּדֳ ְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ ַוּיִ
)אסתר, פרק ו‘ פסוקים ט‘-י‘(
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ח. חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים

העם  וכל  ומרדכי  שונאיהם,  מפני  עצמם  על  להגן  ליהודים  המלך  התיר  אסתר  בזכות 
היהודי שמחו שמחה גדולה:

דֹוָלה  ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדֳ
ֵמָחה.  ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ָמן, ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרּגָ

ן ִויָקר.  ׂשֹ ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ַלּיְ
יַע,  ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאׁשֶ

ה ְויֹום טֹוב ]...[ ּתֶ הּוִדים, ִמׁשְ ׂשֹון ַלּיְ ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ
)אסתר, פרק ח‘ פסוקים ט“ו-י“ז(

כך הפך היום שהמן ִתכנן להרוג בו את היהודים, ליום שהיהודים ניצלו בו משונאיהם... 
ועל כך נאמר “ונהפוך הוא!“

ר יֹום ּבֹו  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ר חֶֹדׁש, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ּבִ ֵנים ָעׂשָ ּוִבׁשְ
ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות,  ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ

ֶהם ְוַנֲהפֹוְך הּוא  לֹוט ּבָ הּוִדים ִלׁשְ ְיֵבי ַהּיְ רּו אֹ ּבְ ר ׂשִ ּיֹום ֲאׁשֶ ּבַ
ְנֵאיֶהם.  ׂשֹ ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ

 ]...[
ְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב,  גֹון ְלׂשִ ְך ָלֶהם ִמּיָ ֶנְהּפַ

לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ ּתֶ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ
ִנים. נֹות ָלֶאְביֹ ּוַמּתָ

)אסתר, פרק ט‘ פסוקים א‘ ְוכ“ב(

10 כאשר שמעו תושבי שושן על 
תכניתו של המן להשמיד את היהודים 

נאמר כי “העיר שושן נבוכה“. עתה 
התהפך המצב “והעיר שושן......“! 
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11 מהסיפור המסופר במגילת 
אסתר אפשר ללמוד שדברים יכולים 

להשתנות, אפילו להתהפך לגמרי. 
גם בחיינו שלנו אנו מכירים תופעות 

כאלה — החיים מזמנים לנו הפתעות 
רבות! האם תוכלו להביא דוגמה 

לאדם שהשתנה שינוי גדול או למצב 
שהתהפך?

12 האם העובדה שלעתים שינויים 
ואף תהפוכות מתרחשים משמחת 

אתכם או מדאיגה אתכם? הסבירו את 
תשובתכם.

13 כיום נהוג להתחפש בחג הפורים. 
כיצד לדעתכם קשור מנהג זה לנושא 

המהפכים והתהפוכות? 

ט. חג פורים, חג התהפוכות

ראינו שהמגילה מספרת סיפור שכולו תהפוכות:

התהפך מזלה של ושתי, והיא הודחה ממלכותה.
התהפך מזלה של אסתר, ומנערה פשוטה היא הייתה למלכה. 

התהפך מזלו של מרדכי, המן ניסה להורגו, אך לבסוף הוא זכה לכבוד מלכים. 
התהפך מזלו של המן, ובמקום לתלות את מרדכי על העץ, תלו עליו אותו בעצמו. 
התהפך גורלו של העם היהודי, העם כמעט הושמד בידי שונאיו, אך לבסוף ניצל.
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ונהפוך הוא — ִמַּמּזִיק לְִמַרֵּפא 

מחלה היא ֵמֵעין קרב המתרחש בגוף האדם. 
מנסים   – ועוד  נחשים  ארס  וירוסים,  חיידקים,   – “האויבים“ 
להזיק לגוף, ו“החיילים“ – הנוגדנים – מנסים לבלום את התקפת 

האויבים ולהגן על הגוף )ולכן הם נקראים “נוגדנים“(. 
מובן שככל ש“החיילים“ מנוסים יותר וחזקים יותר, סיכויים 

לנצח במלחמה גבוה יותר. לשם כך צריך לאמן אותם ולחזק 
אותם. כיצד עושים זאת?
פשוט מאוד, מתחסנים!

של  מאוד  קטנה  כמות  הגוף  אל  מכניסים  החיסון  בעת 
יוכלו  שהנוגדנים  כזאת  קטנה  כמות  המחלה,  גורמי 

להתגבר עליה ולכן לא תפתח מחלה בגוף. 
הגוף, מתרחש “קרב  גורמי המחלה אל  נכנסים  כאשר 
לומדים  “מתאמנים“,  הנוגדנים  שבו  קרב  ראשוני“, 
לזהות את האויב, להכין “נשק“ נגדו ולהילחם בו. אחרי 
בגוף,  לסייר  ממשיכים  המאומנים  הנוגדנים  החיסון, 
מזהים  הם  מחלה,  גורמי  שוב  הגוף  אל  נכנסים  ואם 
של  שלמים“  “גדודים  לעזרתם  ומזעיקים  מיד  אותם 

לנצח,  נמוך  סיכוי  יש  ל“אויבים“  כעת  נוספים.  נוגדנים 
לחיסול  המתאים  ומצוידים בנשק  יותר  רבים  הנוגדנים 

המחלה, וכך אכן נמנעת התפתחותה של מחלה בגוף. 

פורים  על  ביחידה  חיסונים  על  לכם  לספר  בחרנו  ומדוע 
דווקא? 

ל“ונהפוך  דומה  פיו  על  פועל  שהחיסון  שהעיקרון  משום 
הוא“ – חושפים את הגוף לגורמי המחלה כדי למנוע מהגוף 

לחלות!

צוהר לעולם
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חידת חג

יונתן המציא שפה חדשה – “שפת ונהפוך 
הוא” שהיא מעין “שפת ההפך”. 

למשל, אם יונתן רוצה להגיד שהתחפושת 
יפה, הוא אומר שהיא מכוערת.
נסו להבין מה אמר יונתן על חג 

הפורים )אף על פי שהשתמש כמה 
פעמים בשפת “ונהפוך הוא” שלו(.

שימו לב, התשובות נמצאות במחסן 
המילים, אבל האותיות 

מחסן מילים: שבהן התבלבלו...
שעמירנ, שותחפתו, תראס, 

גלימה, רוצר דההויים

 ַנֲהפֹוְך הּוא

על קצה הלשון

שי: “הפעם אני לא מבין. אז למה אמרת נהפוך הוא?“
אחרת.  קצת  משמעות  יש  הוא  נהפוך  לביטוי  היום  “כי...  גילי: 
שנאמר  שמה  להגיד  רוצים  כאשר  הוא  נהפוך  אומרים  היום 
הוא טעות, ושההפך ממה שנאמר הוא הנכון. בקיצור התכוונתי 
להגיד שטעיָת כאשר אמרת שבפורים סבא וסבתא יבואו לבקר 

אותנו“.
ואתם  בראש.  לי  מתהפך  עכשיו  והכול  לאיבוד!  "הלכתי  שי: 

ילדים, הבנתם מה שגילי הסבירה לי?“

ָכה ַמְהּפֵ

ִהּפּוְך
ְך ַמְהּפָ

ְהּפּוָכה ּתַ

לבקר  יבואו  וסבתא  סבא  שבפורים  יודעת  את  גילי,  “הי,  שי: 
אותנו?“ 

גילי: “נהפוך הוא! אנחנו ניסע לבקר אותם!“ 
שי: “מה אמרת? ‘נהפוך הוא‘? מהו הביטוי הזה, עכשיו המצאת 

אותו?“
גילי: “לא, זה ביטוי עתיק! ביטוי שמופיע כבר במגילת אסתר. 

במגילה משמעותו היא שהתהפכו הדברים.“ 
שי: “רגע, רגע! ומה התהפך אצלנו? אני יודע! התכניות של סבא 
וסבתא השתנו! הם החליטו שנבוא אליהם ִּבמקום שהם יבואו 

אלינו?“ 
מתוכנן  היה  מלכתחילה  דבר!  השתנה  לא  בעצם  “לא,  גילי: 

שאנחנו ניסע לבקר אותם!“ 

חג פורים הוא החג האהוב עליי! 
כולם  לובשים תגליות וזוללים ממתקים, הולכים לבית 

הכנסת לשמוע את קריאת המוסתר, וכששומעים את שמו 
של אוהב היהודים – משקשקים בשתקנים.

כמו בכל שנה, אחותי התחפשה לנראית המלכה ואני, 
כמובן, לספיידרמן, בהשראת קּורית!
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פסח
כי גֵרים היינו בארץ מצרים

ומביאים קורבן מיוחד לחג הנקרא “קורבן הפסח“, לזכר הׂשֶה שֻצוּו 
בני ישראל לשחוט ולאכול בליל מכת הבכורות. 

חג המצֹות - שם זה מזכיר את לחם העוני שאכלו אבותינו ואימותינו 
מיהרו  ישראל  שבני  שמשום  גם  מזכיר  זה  שם  עבדים.  היו  כאשר 
לצאת ממצרים, הם לקחו ִעמם את הבצק שהכינו למסע עוד לפני 

שהספיק להחמיץ )לתסוס(, ואחר כך אפו ממנו מצות ולא לחם.
זמן חירותנו - שם זה מזכיר את שִׁחרור אבותינו ואימותינו ֵמַעבְדּות 

לחירות. 
חג האביב - שם זה מזכיר כי החג חל בתחילת האביב.

בהם  שעלו  החגים   — רגלים“  מ“שלוש  אחד  הוא  פסח  חג 
לירושלים בתקופת בית המקדש.

מצוֹות ייחודיות לחג
— מצֹות,  היתר  בין   — בו  ולאכול  בסדר הפסח  מצווה להשתתף 
מרור, כרפס ואפיקומן, לשתות ארבע כוסות יין ולספר את סיפור 

יציאת מצרים באמצעות קריאה ב“הגדה של פסח“.
מצווה לא לאכול חמץ.

מנהגי החג
לכל עדה ועדה מנהגים מיוחדים משלה בסדר הפסח, אך בכל 
בעת  בהסבה  יושבים  הנביא,  לאליהו  יין  כוס  מוזגים  העדות 

שתיית ארבע כוסות היין ומחביאים את האפיקומן. 

וביום  הפסח  חג  של  השביעי  היום  ובמוצאי 
שלמחרת )ִאסרו חג(... הכול אוכלים מאכלי חמץ.

ורבים, בעיקר היהודים יוצאי מרוקו, נוהגים לחגוג את סוף חג 
הפסח בחגיגות “המימונה“. 

תעודת זהות

התאריך
חג הפסח נמשך שבעה ימים, מט“ו בניסן ועד כ“א בו. 

סיפור החג 
ארץ  שבארצם,  מפני  למצרים  ירדו  יעקב  בני  כי  מספרת  התורה 
רבות,  שנים  במצרים  לגור  נשארו  יעקב  בני  כבד.  רעב  היה  כנען, 
כ־400  לאחר  ישראל“.  ל“בני  לעם,  ממשפחה  ונעשו  התרבו  הם 
באמצעות  ישראל.  בני  את  ששְִׁעּבֵד  חדש  מלך  במצרים  קם  שנה 
משה שליחו הוציא אלוהים את בני ישראל ממצרים לאחר שִהּכָה 
אותה בעשר מכות קשות. חג הפסח נחגג לציון יציאת בני ישראל 
ממצרים. יומו האחרון של החג, הוא, על פי המסורת, היום שבו חצו 

בני ישראל את ים סוף.

שמות החג
)דילג(  ָּפַסח  הבכורות,  מכת  שבליל  מזכיר  זה  שם   - הפסח  חג 
בית  כאשר  ניצלו.  ובכוריהם  במצרים  ישראל  בתי  על  האלוהים 
הפסח  בחג  לירושלים  עולים  ישראל  בני  היו  קיים,  היה  המקדש 
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מה על הפרק?

חג הפסח הוא חג החירות : “עבדים היינו, עתה בני חורין“. 
ולרדת  כנען בשל הרעב  לעזוב את ארץ  ואימותינו  נאלצו אבותינו  לפני כ־3300 שנה, 
למצרים. לאחר שנים רבות שבני ישראל חיו במצרים ִׁשעבדו אותם המצרים, והם היו 

לעבדים. 
כיצד זה קרה ומדוע? 

מדוע נהפכו המצרים לאדונים אכזריים? 
אחרות  במדינות  )כמו  אצלנו  וגם  יהודית,  במדינה  ישראל,  במדינת  חיים  אנו  היום 

בעולם( עובדים “עובדים זרים“. 
מה יכול סיפור העבדות במצרים ללמד אותנו על חיינו היום?

בואו ונראה!

שמעת, קּורית, בני הבית שלי 
חושבים לאמץ חתול! אני לא 

מאמין... אני שונא חתולים!

אתה שונא חתולים? 
את כל החתולים? איזו מילה חריפה! 

תגיד, שוקו, אתה בכלל מכיר חתולים? 
האם אי־פעם שיחקת עם חתול?

לא ממש... אבל אני בטוח 
שהחתול יתפוס את המקום שלי וייקח לי 
את קערת האוכל ושכולם יתייחסו רק 
אליו... אני אומר לך, קורית, אם יביאו 

לכאן חתול, אני אמרר לו 
את החיים!

שוקו, חג הפסח מתקרב. בחג זה 
אנחנו זוכרים איך התעללו המצרים 
בבני ישראל שהיו זרים בארצם. בוא 
לא נתנהג כמותם! להביא אל הבית 
חתול – יכול להיות דווקא “קּול“!
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בני ישראל יורדים למצרים

פותחים ספר

א. חכמינו חוקרים

ְעּבּוד מצרים וסיפור יציאת מצרים כתובים בתורה. סיפור ׁשִ
שנים רבות אחרי כתיבת התורה קראו חז“ל )חכמינו זיכרונם לברכה( את פסוקי התורה, 
והתייחסו אליהם כאילו היו עדויות של ֵעדים שאפשר לחקור. החכמים נהגו כמו בלשים 

וחיפשו בפסוקי התורה רמזים גם לדברים שלא נכתבו בה במפורש. 
אומרים שהם “דרשו“ את הפסוקים, ומה שלמדו נכתב מאוחר יותר ב“מדרשים“. 

במדרשים אנו יכולים לקרוא אילו מילים מהתורה העסיקו את החכמים, אילו רמזים 
הם מצאו בהן ולאילו מסקנות הגיעו. 

כמה מהמדרשים האלה מופיעים גם בהגדה של פסח. 

נפנה עתה להגדה ונקרא בה את הפסוקים מהתורה, וגם את המדרשים. 
ִרים אחרים... כך נלמד על חיי אבותינו ואימותינו ואולי גם על חייהם של ֵגּ
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ַוֵיֶרד ]יעקב[ 
ִמְצַרְיָמה – ָאנּוס 

ּבּור. י ַהִדּ ַעל ִפּ

ּבּור —  י ַהִדּ ָאנּוס ַעל ִפּ

נאלץ לציית לדבר 

האלוהים

ד  ם – ְמַלֵמּ ָגר ָשׁ ַוָיּ
לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב  ֶשׁ

ֵקַע  ַתּ ָאִבינּו ְלִהְשׁ
א  ִמְצַרִים ֶאָלּ ְבּ

ֱאַמר:  ֶנּ ם, ֶשׁ ָלגּור ָשׁ
“ַויֹאְמרּו ֶאל 

ָאֶרץ  ְרעֹה: ָלגּור ָבּ ַפּ
י ֵאין  אנּו, ִכּ ָבּ

ר  אן ֲאֶשׁ ִמְרֶעה ַלצֹּ
י ָכֵבד  ַלֲעָבֶדיָך, ִכּ

ָנַען.  ֶאֶרץ ְכּ ָהָרָעב ְבּ
בּו ָנא  ה ֵיְשׁ ְוַעָתּ

ֶשן“ ֶאֶרץ גֹּ ֲעָבֶדיָך ְבּ
)בראשית, פרק מ“ז 

פסוק ד‘(.

ָלגּור — להתיישב 

לזמן קצר

ְמֵתי ְמָעט –  ִבּ
ָמה )כמו(  ְכּ

ְבִעים  ִשׁ ֱאַמר: “ְבּ ֶנּ ֶשׁ
ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך 

ה  ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתּ
ְמָך יי ֱאלֶֹהיָך  ָשׂ

ַמִים  כֹוְכֵבי ַהָשּׁ ְכּ
ָלרֹב“ )דברים, 

פרק י‘ פסוק כ“ב(.

ם ְלגֹוי –  ַוְיִהי ָשׁ
ָהיּו  ְמַלֵמד ֶשׁ

ִנים  ָרֵאל ְמֻצָיּ ִיְשׂ
ם. ָשׁ

ִנים — מסומנים,  ְמֻצָיּ

כלומר, נשארו שונים 

מבני המקום

דֹול, ָעצּום –  ָגּ
ֱאַמר:  ֶנּ מֹו ֶשׁ ְכּ

רּו  ָרֵאל ָפּ “ּוְבֵני ִיְשׂ
ְרצּו ַוִיְרּבּו  ַוִיְשׁ

ְמאֹד  ַוַיַעְצמּו ִבּ
ֵלא  ָמּ ְמאֹד, ַוִתּ
ָהָאֶרץ אָֹתם“ 

)שמות, פרק א‘ 

פסוק ז‘(.

1 במה השתנה מצבם של בני 
ישראל במצרים במשך הזמן? 

מדוע, לדעתכם, 
העדיפו בני ישראל לא 

להשתלב בחברה המצרית 
אלא לשמור על מנהגיהם 

המיוחדים?
מה, לדעתכם, 

היו המצרים מעדיפים — 
שבני ישראל יישארו שונים 
מהם או שייעשו למצרים 

כמותם?

ב. לשם מה ירדו יעקב ובניו למצרים?

נראו  כיצד  שם?  להישאר  התכוונו  הם  זמן  כמה  מצרים?  לארץ  אבותינו  הגיעו  מדוע 
חייהם במצרים? האם הם נהפכו לעבדים מיד?

בואו נקרא בהגדה של פסח.

בהגדה של פסח מופיע פסוק מן התורה:

דֹול, ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ָגּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁ ם ִבּ ָגר ָשׁ ַוֵיֶרד ]יעקב[ ִמְצַרְיָמה ַוָיּ
)דברים, פרק כ“ו פסוק ה‘(

מיד לאחר מכן מובא בהגדה של פסח מדרש על הפסוק:

לאיתמר ומרים לוי מזל טוב להולדת השישייה הבוקר! 
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ג. שִׁעּבּוד 

מדוע החליטו המצרים לשעבד את בני ישראל? כיצד הם עשו זאת? 
בואו נקרא בהגדה של פסח. 

בהגדה מופיע פסוק מן התורה:

ה.  נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיְתּ ֵרעּו אָֹתנּו ַהִמּ ַוָיּ
)דברים, פרק כ“ו פסוק ו‘(

לאחר הפסוק מופיע המדרש הזה:

מֹו  ְצִרים – ְכּ ֵרעּו אָֹתנּו ַהִמּ ַוָיּ
ן  ֱאַמר: “ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ ֶנּ ֶשׁ

י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה  ה, ְוָהָיה ִכּ ִיְרֶבּ
ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם 

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ“ ָבּ
)שמות, פרק א‘ פסוק ז‘(.

ֵרעּו אָֹתנּו — עשו לנו רע ַוָיּ

ֱאַמר:  ֶנּ ָמה )כמו( ֶשׁ ַוְיַעּנּונּו – ְכּ
ים  ֵרי ִמִסּ ימּו ָעָליו ָשׂ ִשׂ “ַוָיּ

ִסְבלָֹתם. ַוִיֶבן ָעֵרי  ְלַמַען ַענֹתֹו ְבּ
תֹם ְוֶאת  נֹות ְלַפְרעֹה. ֶאת ִפּ ִמְסְכּ

ַרַעְמֵסס“ 
)שמות, פרק א‘ פסוק י“א(.

ִסְבלָֹתם — לענות את העם  ַענֹתֹו ְבּ

בנשיאת משאות כבדים

נֹות — ערים שיש בהן  ָעֵרי ִמְסְכּ

מחסנים גדולים

מֹו  ה – ְכּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ַוִיְתּ
ֵני  ֱאַמר: “ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ְבּ ֶנּ ֶשׁ

ָפֶרְך“  ָרֵאל ְבּ ִיְשׂ
)שמות, פרק א‘ פסוק י“ג(.

הזרים,  ישראל  בני  גם  אליהם  יצטרפו  מצרים,  את  אויבים  יתקפו  שאם  חשש  פרעה 
שמספרם הלך וגדל.

הוא חשב... וחשב... והחליט... להתחכם. פרעה חשב שאם יצליח להחליש את בני ישראל 
במשך תקופה ארוכה, הם לא יהיו מסוגלים להילחם במצרים.

2 מה עשה פרעה כדי להחליש את 
בני ישראל? 

אף על פי שפרעה חשש 
מבני ישראל, הוא לא רצה שהם “יעלו מן 
הארץ“, כלומר שיעזבו את מצרים. מה 

לדעתכם הרוויח פרעה מכך שבני ישראל 
נשארו במצרים?
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ועתה נקרא עוד על השעבוד בהגדה של פסח. 
בהגדה של פסח מופיע פסוק מן התורה:

ֵלנּו,  ַמע ה‘ ֶאת קֹ ְשׁ ְצַעק ֶאל ה‘ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִיּ ַוִנּ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. )דברים, פרק כ“ו פסוק ז‘( ַוַיּ

לאחר הפסוק מובא המדרש הזה:

ִנים.  ְוֶאת ֲעָמֵלנּו – ֵאלּו ַהָבּ
ּלֹוד  ן ַהִיּ ל ַהֵבּ ֱאַמר: “ָכּ ֶנּ ָמה )כמו( ֶשׁ ְכּ

ַחּיּון“  ת ְתּ ִליֻכהּו ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ַהְיאָֹרה ַתּ
)שמות, פרק א‘ פסוק כ“ב(.

ֲעָמֵלנּו — ִסבלנו, כאבנו

ָמה  ַחק, ְכּ ְוֶאת ַלֶחֵצנּו – ֶזה ַהְדּ
ַחץ  ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ ֶנּ )כמו( ֶשׁ

ר ִמְצַרים לֲֹחִצים אָֹתם“  ֲאֶשׁ
)שמות, פרק ג‘ פסוק ט‘(.

ַחק — המצוקה ַהְדּ

על פי המסופר בתורה, ציווה מלך מצרים להשליך אל הֵיאֹור )הנילוס, הנהר 
הגדול במצרים( כל בן זכר שנולד לבני ישראל, ולהעביד את עבדיו 

העבריים בעבודה קשה ואכזרית.
חז“ל אף מספרים שלאחר שבני ישראל סיימו את יום העבודה, 
אחד  כל  אומרים  אלא  לנוח,  להם  מניחים  המצִרים  היו  לא 

לעבדו: “צא, לקט לי ירק מן הגינה. צא, בקע לי עץ זה. צא, מלא 
לי חבית זו מן הנהר“.

 מדוע צריך שני 
תורים שונים? 

בני ישראל עבדו בבניין ובשדות. 
ָמהם לדעתכם ההבדלים בין תנֵאי 

עבודתם של פועלים העובדים בבנייה 
ובחקלאות, לתנאי עבודתם של עבדים 

העובדים באותם מקומות? 

את מי לדעתכם קל יותר 
להעביד בתנאים קשים — את 

הגֵרים )הזרים( או את בני 
המקום? מדוע?
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בואו נסכם! 
עבודם של בני ישראל במצרים אפשר ללמוד  מסיפור ׁשִ
שלפעמים בני המקום חוששים ִמזרים הַמגיעים למקומם.

ואולם, זרים הם כוח עבודה זול, וקל לנצל אותם. 
לכן, בני המקום נוטים שלא לוותר על כוח עבודה זה, 

אלא אם הם מוכרחים לעשות זאת.

מה גרם לפרעה 
להיענות בסופו של דבר 
לבקשה “שַּלַח ֶאת ַעִּמי“?

כיצד הסתיימה עבדות בני ישראל במצרים? 

בהגדה של פסח מופיע פסוק מן התורה:

דֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא ָגּ ַוּיֹוִצֵאנּו ה‘ ִמִמְצַרים ְבּ
 )דברים, פרק כ“ו פסוק ח‘(
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איזה ֶלַקח אפשר ללמוד מסיפור יציאת ישראל ממצרים?

בתורה כתוב: 

ם...  ָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוּיִֹצֲאָך ה‘ ֱאלֶֹהיָך ִמּשׁ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ
)דברים, פרק ה‘ פסוק י“ד(

 
מדוע חשוב לזכור גם היום את תקופת העבדות של אבותינו ואימותינו במצרים? 

לשאלה זו תשובות רבות כגון:
• לכל עם חשוב להכיר את עברו.

• חשוב ומועיל לדעת שמצבים קשים אינם נמשכים לעולם... בדרך כלל, בסופו של דבר, 
דברים מסתדרים.

לדעתי, יש לכך עוד סיבה 
חשובה מאוד מאוד. התורה 

חוזרת על סיבה זו כמה וכמה 
פעמים...

ְוֵגר לֹא תֹוֶנה
ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו, 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ּכִ
)שמות, פרק כ“ב פסוק כ‘(

ה  ַרּמֶ לֹא תֹוֶנה — אל ּתְ

ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ, 
ר,  ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהּגֵ ם ְיַדְעּתֶ ְוַאּתֶ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ּכִ
)שמות, פרק כ“ג פסוק ט‘(

ַאְרְצֶכם,  ר ּבְ ָך ּגֵ ְוִכי ָיגּור ִאּתְ
לֹא תֹונּו אֹתֹו. 

ר  ר ַהּגָ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ ּכְ
י ֵגִרים  מֹוָך, ּכִ ֶכם, ְוָאַהְבּתָ לֹו ּכָ ִאּתְ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ֱהִייֶתם ּבְ
ֲאִני ה‘ ֱאלֵֹהיֶכם.

)ויקרא, פרק י“ט פסוקים ל“ג-ל“ד(

ַרּמּו לֹא תֹונּו — אל ּתְ

ִקראו את הפסוקים 
שלמטה והסבירו איזה 

לקח חשוב מסיפור יציאת 
מצרים התורה מדגישה.
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עובדים זרים בישראל 

הסתכלו היטב בפועל הבניין שבתמונה... אם חשבתם שהתמונה 
צולמה בסין או בתאילנד – טעיתם! התמונה צולמה באתר בנייה 

באחת הערים בישראל. 
אבותינו ואימותינו נאלצו לעזוב את ארץ כנען בשל הרעב ששרר 
בה וירדו למצרים שבה היה די מזון. כך גם בימינו, “עובדים זרים“ 
ֵרי עבודה“ הם אנשים הנאלצים לעזוב את ארצותיהם,  או “ְמַהּגְ
אחרות  לארצות  ולהגר  בהן,  להתפרנס  יכולים  שאינם  משום 

שבהן יש עבודה היכולה לפרנס אותם ואת משפחותיהם.
ֵרי עבודה רבים. גם לישראל הגיעו בשנים האחרונות ְמַהּגְ

יש מעסיקים ישראלים המשלמים לעובדיהם הזרים משכורות 
נמוכות ומאלצים אותם לעבוד בתנאים קשים. במקרים רבים 
כדי  שלהם,  הדרכונים  את  מעובדיהם  לקחו  אף  המעסיקים 

שלא יוכלו לחפש עבודה אחרת, או לעזוב את המדינה! 
בישראל נחקקו חוקים שנועדו להגן על מהגרי העבודה אשר 
קיבלו אישור עבודה, אך רבים מהמעסיקים אינם מצייתים 
לשמירת  הפועלים  ארגונים  כמה  הוקמו  לכן,  אלו.  לחוקים 
זכויותיהם של העובדים ועוזרים לעובדים הנקלעים למצוקות 
שאדם  יודעים  ואנו  מצרים“,  בארץ  היינו  “ֵגרים  הרי  שונות. 

החי בארץ זרה עלול להיות מנוצל וחסר אונים...

צוהר לעולם
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חידת חג

לארץ  ולעבור  ישראל  ארץ  את  לעזוב  נאלצו  הם  גם 
זרה... מי הם ומה שמם? 

א. נאלצתי לברוח נסו לנחש! 
מארץ ישראל מפני שאחי רצה להרוג 
אותי. התיישבתי בארץ חרן, אצל ָלָבן 

)קרוב משפחתי(, שם פגשתי את 
אהובתי ונשאתי אותה לאישה... וגם את 

פחותיהן.  אחותה... וגם את ׁשִ
מי אני ומה שמי?

ב. אַחיי השליכו אותי 
אל הבור, ומשם התגלגלתי למצַרים. 
במצרים הרגשתי בתחילה זר ושונה 

ואפילו ישבתי בבית הכלא, אך אחר כך 
ֶנה למלך. והאמינו לי –  הפכתי לִמׁשְ
גם אז זכרתי כל הזמן שאני שונה.

מי אני ומה שמי?

יש גר ויש גר!

 ֵגר

על קצה הלשון

בהפסקה משך שי את גילי הִצדה ולחש לה: “גילי, יש לי שאלה 
קצת מביכה. ארי סיפר לי עכשיו שההורים שלו הם ֵגרים. עשיתי 
לך  יש  אומר...  זה  מה  הבנתי  לא  בעצם  אבל  מתפעל  עצמי  את 

מושג ְלמה הוא התכוון?“
ליהודי,  שהפך  אחרת  דת  בן  אדם  הוא  ר  “ּגֵ גילי,  ענתה  “כן“, 

אדם שהתגייר. גם לי יש גרים במשפחה, דודה שלי, רותי, היא 
ּיֹוֶרת!“ ּגִ

שי התבלבל מעט, “אבל... משהו לא ברור לי. למדנו בתורה את 
הפסוק: ‘כי ֵגִרים הייתם בארץ מצרים‘. האם כוונת הפסוק היא 

שרק במצרים נהיינו יהודים?“
רית הסבירה  “אהה...“ אמרה גילי, “זה באמת מבלבל. המורה ׂשָ
מזאת  שונה  משמעות  כלל  בדרך  יש  ר  ּגֵ למילה  התורה  שבלשון 
ָלגּור במקום  ָזר, אדם שבא  ר הוא  ֵגּ שאנו מכירים היום. בתורה 

שאינו ארצו שלו. 
אתה יודע, כל דבר חי משתנה – גם אתה, גם אני... וגם השפה 

העברית!“

ָלגּור

ר ּיֵ ְלִהְתּגַ
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ספירת העומר

מהו עומר?
ליטרים  נפח השווה ארבעה  וגם מידת  הוא אגודת שיבולים  עומר 

בערך.

ספירת העומר בימי בית המקדש וכיום
כאשר בית המקדש היה קיים, היו החקלאים עולים לירושלים ביום 
ׂשְעֹוָרה  עומר של   — )קורבן(  ִמנחה  ומביאים  חג הפסח  השני של 

מהתבואה החדשה.
בחג השבועות הם היו עולים שוב לירושלים ומביאים מנחה — הפעם 

עומר של חיטה מהתבואה החדשה.
כיום, אין בית המקדש, ולכן אין מביאים מנחות, לא של שעורה ולא 

של חיטה, אך עדיין ממשיכים לספור את ספירת העומר.

מנהגי אבלות בימי ספירת העומר
בעקבות אסונות שאירעו לעם היהודי במהלך הדורות בימי ספירת 
העומר, כמו מותם של 24 אלף מתלמידי רבי עקיבא, נוהגים בימים 
אלו כמה מנהגי אבלות: אין מתגלחים, אין משמיעים מוזיקה ואין 
מתחתנים ברוב ימי הספירה. אולם מנהגים אלו מתבטלים בל“ג 

בעומר. 
מה על הפרק?

מה עושים בספירת העומר? — סופרים את הימים.
בואו ונראה כיצד ומדוע!

תעודת זהות

מהי ספירת העומר?
ספירת העומר היא ספירת הימים שבין חג הפסח לחג השבועות. 
חג  לפני  יום  ועד  הפסח  חג  של  השני  מהיום  הימים  את  סופרים 

השבועות — 49 ימים, שהם שבעה שבועות.

מקור הספירה
ספירת העומר היא מצווה מן תורה: 

ת,  ָבּ ֳחַרת ַהַשּׁ ם ָלֶכם ִמָמּ ּוְסַפְרֶתּ
נּוָפה –  ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְתּ

ְהֶייָנה.  ִמימֹת ִתּ תֹות ְתּ ָבּ ַבע ַשׁ ֶשׁ
ִביִעת  ת ַהְשּׁ ָבּ ֳחַרת ַהַשּׁ ַעד ִמָמּ

ים יֹום...  רּו ֲחִמִשּׁ ְסְפּ ִתּ
)ויקרא, פרק כ“ג פסוק ט“ו-ט“ז( 

ִמימֹת — שבעה שבועות שלמים תֹות ְתּ ָבּ ַבע ַשׁ ֶשׁ

...ואני סופר את הימים 
מפסח עד יום העצמאות. אני 
מחכה לשאריות של המנגל... 

וַאת, קּורית, גם את 
סופרת ימים?

רותי סופרת כל יום בין פסח 
לשבועות. היא מחכה לשבועות 
בקוצר רוח! אולי מפני שהיא 

אוהבת עוגות גבינה?  

כן, אני סופרת את הימים בין פורים 
לפסח, אבל אני סופרת אותם 
בפחד... אני חוששת מאוד 

מהתקופה הזאת שמנקים בה 
את כל פינות הבית, וחיי בסכנה.

כל אחד והספירה שלו!
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ַחג ַהּׁשָבּועֹות

ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶל ַחג ַהּפֶַסח

ִמימּונָהׁשְבִיִעי ׁשֶל ּפֶַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהּזִּכָרֹון 
יֹום ָהַעְצָמאּותלְַחלְלֵי ַצַה"ל

לַ"ג ּבָעֶֹמר

יֹום יְרּוׁשָלַיִם

פותחים ספר

א. לפני ספירת העומר מברכים:

ָנה ן / ִהְנִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמָ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ּתֹוָרה: תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ּכְ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ְלַקּיֵ

נּוָפה –  ת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְתּ ָבּ ֳחַרת ַהַשּׁ ם ָלֶכם ִמָמּ “ּוְסַפְרֶתּ
ְהֶייָנה.  ִמימֹת ִתּ תֹות ְתּ ָבּ ַבע ַשׁ ֶשׁ

ה לה‘ “  ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ת ַהְשּׁ ּבָ ַ ֳחָרת ַהּשׁ ַעד ִמּמָ
י ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. י ָיֵדנּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ַוְיִהי נַֹעם ה‘ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ה ה‘ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ּכֹוְנָנה — הצלח

ב. לאחר הברכה סופרים את הימים בנוסח מיוחד. 
למשל, ביום התשיעי אומרים:

ֵני ָיִמים ָלעֶֹמר. בּוַע ֶאָחד ּוׁשְ ֵהם ׁשָ ָעה ָיִמים, ׁשֶ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ

כדי לא להתבלבל בספירה נעזרים בלוח ספירת העומר.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה
חסידי אומות העולם

על ידי הנאצים לפני כ־70 שנה ולא לאסונות אחרים שאירעו ברחבי 
העולם. 

“יום הזיכרון לשואה ולגבורה“. שם זה  שמו המלא של היום הוא 
מזכיר את קורבנות השואה וגם את מי שניסו לפעול נגד השלטון 

הנאצי.

מה זוכרים ביום השואה?
ביום זה אנו זוכרים את ששת מיליון היהודים שנספו בשואה, בהם 

גם מיליון וחצי ילדים. 
מפלגתו  ואנשי  היטלר,  אדולף  גרמניה,  מנהיג  כיצד  זוכרים  אנו 
אותם  רדפו  ליהודים,  השנאה  את  הפיצו  הנאצית(  )המפלגה 

בארצות רבות, וניסו להשמיד את העם היהודי. 
שנלחמו  היהודים  של  גבורתם  את  גם  זוכרים  אנו  השואה  ביום 
לא־יהודים,   — העולם“  אומות  “חסידי  של  גבורתם  ואת  בנאצים 

אזרחי מדינות שונות, שהצילו יהודים וסיכנו בכך את חייהם.

מה עושים ביום זה?
לחצי  הארץ  רחבי  בכל  המדינה  דגלי  את  מורידים  השואה  ביום 

התורן. 
צפירה בת שתי דקות נשמעת בבוקר היום, בשעה 10:00. 

מפסיקים  אנשים  נסיעתן,  את  עוצרות  מכוניות  הצפירה,  בזמן 
את עבודתם, הכול עומדים דום וזוכרים את הנִספים. בבתי הספר, 
במחנות הצבא, במוסדות ציבור ובאתרים להנצחת השואה )כמו 
ובטלוויזיה  ברדיו  השידורים  וכל  זיכרון,  טקסי  נערכים  ושם“(  “יד 

מוקדשים לנושא השואה והגבורה. 
היום  את  ומקדישים  כחול־לבן  לובשים  רבים  ספר  בתי  תלמידי 

ללימוד הנושא ולפעילויות הקשורות בו. 

תעודת זהות

התאריך 
היום שבו מציינים את יום השואה נקבע בכנסת, והוא כ“ז בניסן. 
הכוונה הייתה לקבוע את יום השואה ליום שבו פרץ מרד היהודים 
בי“ד  בערב פסח,  פרץ  מכיוון שהמרד  אולם  ורשה,  בגטו  בנאצים 
ערב  שהוא  זה  ליום  השואה  יום  את  לקבוע  אפשר  היה  ולא  ניסן, 
חג, קבעו אותו לכ“ז בניסן — כלומר לאחר סוף חג הפסח ולפני יום 

הזיכרון לחללי צה“ל ויום העצמאות. 

שם היום 
שמו הקצר של היום הוא “יום השואה“. המילה “שואה“ פירושה 
אסון. כאשר מדברים על “השואה“ היום מתכוונים לרדיפות היהודים 
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מה על הפרק?

בתקופת השואה רדפו הנאצים את היהודים ועשו מעשים אכזריים כל כך, עד שאפשר 
את  שסיכנו  לא־יהודים,  אחרים,  אנשים  גם  היו  אולם  אנוש.  ֶצֶלם  איבדו  שהם  לומר 

חייהם כדי להציל יהודים. אנשים אלו מכּונים “חסידי אומות העולם“. 
מדוע הם היו מוכנים להסתכן כל כך?

מדוע היו מעשיהם חשובים כל כך, אף שלמעשה הצליחו להציל בודדים בלבד ולא יכלו 
לעצור את השמדתם של מיליוני יהודים אחרים?

בואו נחשוב יחד על השאלות האלה.

יום השואה הוא יום עצוב מאוד, 
כולם רציניים כל כך, אף אחד 
לא רוצה לשחק ִאתי בתופסת...

נכון. שמעת מה שסיפר סבא יוסי 
אתמול לנכדיו? הוא סיפר להם מה 

קרה לו בתקופת השואה. בקולו 
היה אפשר לשמוע שקשה לו מאוד 

לדבר על זה... אפילו ראיתי 
דמעות בעיניו.

האם ׂשמת לב שבאמצע הסיפור, סבא יוסי התחיל לחייך? 
זה היה כאשר הוא סיפר על האדם הלא־יהודי שעזר לו 

להסתתר מהנאצים. איזה אומץ נדרש מאותו אדם!

כן, האדם הזה היה גיבור. לדעתי, חשוב 
לזכור את האנשים הטובים שסיכנו את 

חייהם כדי להציל יהודים. 

אבל עדיין יום השואה הוא 
יום עצוב מאוד. אחכה עד 

מחר לשחק בתופסת...
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פותחים ספר

א. להציל חיי אדם

במלחמת העולם השנייה )1945-1939( ִנרדפו היהודים בכל המדינות שהנאצים שלטו 
להציל  שסייעו  האלה,  המדינות  אזרחי  לא־יהודים,  הם  העולם“  אומות  “חסידי  בהן. 
יהודים. אנשים אלו פעלו בניגוד לחוקי הנאצים, ומי שנתפסו היו צפויים לעונש מוות. 
מקצת מחסידי אומות העולם היו חברים בארגונים מחתרתיים שהתנגדו לנאצים, אך 

רובם היו אנשים פרטיים שפעלו לבדם. 

וכך אומרת המשנה:

ם עֹוָלם ָמֵלא.  ִאּלּו ִקּיֵ ם ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכְ ַקּיֵ ל ַהּמְ ּכָ
)משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד‘ משנה ה‘(

על פי המשנה, כאשר אדם מציל אדם 
אחד, הוא לא מציל רק את אותו אדם, 
אלא גם את הילדים שאותו אדם יוליד 

בעתיד ואת כל צאצאיהם שלהם.

1 האם אתם מכירים צאצאים )בנים, 
נכדים או נינים( של ניצולי שואה? 

ילדים  הולידו  השואה  ניצולי  כל  לא 
לאחר המלחמה.

המשנה מניחה שכל אדם )בין שהוליד 
עולם  בעצמו  הוא  שלא(  בין  ילדים 
מכל  שונה  עולם  מלא“,  “עולם  שלם, 

העולמות האחרים הקיימים.

2 הסבירו את דברי המשנה במילים 
שלכם — מדוע אפשר להשוות כל אדם 
ל“עולם מלא“? )העזרו באיור שממול(

3 הסבירו במילים שלכם את דברי 
המשנה “ּכָל ַהְּמַאּבֵד...“

במשנה כתוב גם:

ד עֹוָלם ָמֵלא.  ִאּלּו ִאּבֵ ד ֶנֶפׁש ַאַחת, ּכְ ַאּבֵ ל ַהּמְ ּכָ
)משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד‘ משנה ה‘(

ד — ההפך מ“מקיים“, גורם למוות ַאּבֵ ּמְ

אני רוצה שלא 
יהיו עניים 

בעולם.

אני זוכר שסבתא 
שלי הייתה מביאה 
אותי לבית הספר.

נולדתי באיטליה, 
אני אוהב פסטה אבל 

לא גלידה.

אני אבא לשלושה 
ילדים.

אני אוהב לטייל, 
אני לא אוהב 

לשחות.

יכולתי גם 
להיות צייר.

אני רופא.
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ב. להיות בן אדם

משמעות המילה “שואה“ היא אסון. השואה הייתה אסון לעם היהודי: הנאצים “איבדו“, 
כלומר רצחו, שישה מיליון יהודים חפים מפשע.

אולם פה ושם היו אנשים טובי לב, שלמרות הסכנה שבדבר ניסו להציל יהודים.
סביר להניח שאנשים אלו לא שמעו אף פעם על ִהֵלל הזקן, אך בוודאי חשבו כמוהו ש – 

ל ִלְהיֹות ִאיׁש. ּדֵ ּתַ ים – ִהׁשְ ֵאין ֲאָנׁשִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
)דברי ִהֵלל, משנה, מסכת אבות, פרק ב‘ משנה ה‘(

4 מהו מקום שאין בו אנשים? )רמז: 
אין מדובר במקום שאינו מאוכלס!(

ִהלֵל אמר: “השתדל להיות איש“, היום 
היינו אומרים: “השתדל להתנהג כמו 

בן אדם“. 
מה זאת אומרת “להתנהג כמו בן 

אדם“?
עתה הסבירו במילים שלכם את 

הִאמרה כולה.

5 מדוע אפשר לומר שבתקופת 
השואה היו מקומות מאוכלסים 
באנשים רבים, אבל לא היו בהם 

אנשים?
מיהם האנשים שבתקופת השואה 
קיימו את דברי הלל ו“היו אנשים“?

ג. לזכור

למרבה הצער רק מעטים ניסו להציל יהודים, ומהם רק מעטים הצליחו. 
לזכר  נרות  נהוג להדליק  הזיכרון  מי שִנספו. בטקסי  כל  זוכרים את  אנו  ביום השואה 
ששת מיליון היהודים שנהרגו, ולהגיד בעמידה את תפילת “יזכור“ ותפילת “אל מלא 

רחמים“. 

ביום השואה עלינו לזכור שאף שהנאצים היו חזקים יותר ואכזריים מאוד, היו אנשים 
שלא נכנעו להם. אנשים אלו ידעו בבירור שהם מסכנים את חייהם, ובכל זאת סייעו 

ְליהודים והצילו את חייהם. 

י ְלָפֶניָך, ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ַהַחּיִ
ָלָלה, ָרָכה ְוַהּקְ ַהּבְ

ים. ַחּיִ ּוָבַחְרּתָ ּבַ
)דברים, פרק ל‘ פסוק י“ט(

נזכור את חסידי אומות העולם שבחרו בחיים... נזכור אותם ונודה להם.

יש כאן מישהו?
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בסימן קריאה

זהו סיפור על ילדה שהיו לה שני שמות,
שני בתים, שתי אימהות ושני אבות.

כיצד ייתכן הדבר?

הקשיבו לסיפור ותבינו...

ילדה ושמה ֵאוָה

ֵאָוה הייתה ילדה יהודייה. היא גרה עם הוריה ועם אִחיה ְגֵרגֹוִרי 
הרופאים  היו  ֵאָוה  של  ואימא  אבא  הלבנה.  ברוסיה  קטן  בכפר 
היחידים באזור מגוריהם, וטיפלו במסירות בכל החולים, יהודים 
במשפחה  מוקפת  והייתה  יפה,  בבית  גרה  ֵאָוה  כאחד.  ונוצרים 
מורחבת ואוהבת, סבים וסבתות, דודים ודודות, בני דודים ובני 

דודות.
אך חייה של ֵאָוה היו עתידים להשתנות...

הרחק מהכפר הקטן והשקט שֵאָוה חיה בו, בגרמניה, עלה לשלטון 
רבות  מדינות  כבש  צבאו  והנה  ִהיְטלר.  ָאדֹוְלף  ושמו  אכזר  איש 
ובהן גם את רוסיה ובתוכה גם את הכפר שֵאָוה גרה בו. היהודים 
מוקפת  מאוד,  קטנה  לשכונה  בכוח  והועברו  מבתיהם  גורשו 

גדרות, אל הֶגטֹו. מי שניסה לצאת מהגטו, נֹורה ללא רחמים.
אבא ואימא של אָוה דאגו לשלומם של ילדיהם. 

מדי“,  מסוכן  זה  ָמִרָיה,  כאן,  הילדים  את  להשאיר  אפשר  “אי   
אמר אביה של אָוה לאשתו בכאב רב, “עלינו למצוא משפחה לא־

יהודייה שתסכים לטפל בהם. כך יהיו בטוחים יותר“. 
האזור  תושבי  הורשו  באזור,  אחרים  רופאים  היו  שלא  מכיוון 
הנוצרים להיכנס לגטו לקבל טיפול רפואי מהוריה של אָוה. כך 
הצליחו ההורים למצוא שתי משפחות נוצריות אמינות שהסכימו 
אלו  משפחות  המלחמה.  סוף  עד  המשפחה  ילדי  על  לשמור 
הסכימו לטפל בילדים היהודים אף על פי שמי שהחביא יהודים 
נחשב לאויב המשטר הנאצי, ואם נתפס היה נעצר ונרצח – הוא 

וכל בני משפחתו.
ְגֵרגֹוִרי בן ה־12 והמשפחה האחרת  אחת המשפחות לקחה את 
את אָוה בת השנתיים. כולם קיוו להתאחד במהרה. הם לא ידעו 
שיצטרכו לחיות בנפרד חמש שנים, ושהילדים לא יראו שוב את 

אביהם. 
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אוָה עוברת למשפחת 
ִאיֶמׁשְנִיק והופכת ל“יְלֵנָה“ 

ְקִליּפ ְקַלאּפ, קליפ קלאפ, קליפ קלאפ. “מהם הקולות המוזרים 
שכבה  אָוה  בכלל?“  אני  “ואיפה  לעצמה,  אָוה  חשבה  האלה?“ 
כאשר  ָנה  ָיׁשְ אָוה  סוסים.  דהרות  היו  ששמעה  והקולות  בעגלה, 
לא  היא  הסוסים.  לעגלת  אותה  והעבירו  מביתּה  אותה  לקחו 
התעוררה גם כאשר נישקה אותה ִאמּה על מצחה, וגם כאשר ליטף 

אביה את לחייה ועטף אותה בשמיכה כדי 
שלא תתקרר בדרך. אָוה המשיכה לחלום 
קליפ  קלאפ,  קליפ   – ובחלומה  כעת,  גם 
במצעד  אותה  הובילו  הסוסים  קלאפ, 
המשיכה  אָוה  הגדולה...  בעיר  מפואר 
לחיים  בדרך  שהיא  ידעה  ולא  לחלום 

חדשים...

לצדה  עמדו  אָוה,  כשהתעוררה  בבוקר, 
“איפה  זרים.  אך  מחייכים  ואישה,  איש 
איפה  שלי...  החדר  לא  “זה  שאלה,  אני?“ 
לבכות.  החלה  אָוה  אבא?“  איפה  אימא? 
ודיברה  בזרועותיה  אותה  לקחה  האישה 
“הכול בסדר,  ְּברֹו מילים שקטות:  אליה 
אָוה  כשנרגעה  בסדר“.  הכול  מתוקה, 
התקרב אליה ילד ושמו ֵסָווא )אָוה הבינה 
אותה(  שחיבקה  האישה  של  בנה  שהוא 
לשחק  והתחיל  חמודה  בובה  לה  והביא 

ִאתה... לאט־לאט התחילה אָוה לחייך. 

כדי  אָוה.  של  החדשים  החיים  החלו  כך 
שהשכנים לא יחשדו שהיא יהודייה, דאגה 

את  לגלות  העלול  סימן  כל  למחוק  אָוה  של  החדשה  המשפחה 
ה( הוחלף בשם  זהותה האִמתית, ושמה היהודי ֵאָוה )בעברית ַחּוָ
עצמה  על  קיבלה  המשפחה  בבית  שגרה  הסבתא  ְיֵלָנה.   – רוסי 
משימה חשובה: בכל יום הייתה יוצאת עם ילנה לטיול מחוץ לכפר 
תלמד  שילנה  כדי  בלבד,  ברוסית  ארוכות  שעות  אליה  ומדברת 
רוסית ותשכח את היידיש שדיברה בחייה הקודמים. לאט־לאט 
הפכה אָוה הקטנה לילדה רוסייה נוצרייה לכל דבר. היא דיברה 

את  וחגגה  הנוצרים  שעושים  כפי  הלחם  על  לברך  ידעה  רוסית, 
ואת חג הפסחא. עם הזמן היא החלה לקרוא לָגלינה  חג המולד 
ולְוָלדימיר אימשניק – בני הזוג שאימצו אותה – “אימא“ ו“אבא“, 

ושכחה שאי־שם יש לה אימא, אבא ואח אחרים. 

שמחו  הם  אחד.  לרגע  לא  אף  אותה,  שכחו  לא  כמובן,  הם,  אך 
והיו  מאוד,  אליה  התגעגעו  אך  בטוח,  במקום  נמצאת  שאָוה 
דרך  שמצאה  פעם  בכל  בלעדיהם.  גֵדלה  שהיא  מאוד  עצובים 

לצאת מהגטו, הייתה אמּה של אָוה, מריה, נוסעת בחשאי לבית 
אותה  תראה  לא  שאָוה־ילנה  כדי  תּה.  ּבִ של  החדשה  המשפחה 
ואולי תיזכר מיהי, הייתה הֵאם עומדת מחוץ לבית ומנסה להביט 

תה היקרה.  אל תוכו דרך החלון, לגנוב מבטים חפוזים אל ּבִ
לאחר “ביקורים“ אלו הייתה האם עצובה עוד יותר. היא הייתה 
חוזרת לגטו בלב כבד וכואב, אף שידעה שההחלטה להעביר את 

אָוה למשפחה אחרת הייתה החלטה נכונה.
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החיים בצל הסכנה

באהבה  אותה  וגידלו  דבר  לכל  בת  בְילנה  ראו  וולדמיר  גלינה 
רבה. 

גלינה וולדמיר גרו בחווה, ומדי פעם היו נכנסים חיילים גרמנים 
לביתם בדרישה שיתנו להם ביצים, לחם או בירה. אז ידעה ילנה 
שעליה להתחבא מתחת למיטה ולהישאר שם בדממה מוחלטת, 
עד שיאמרו לה שהיא יכולה לצאת. ילנה לא הבינה מדוע, אך היא 

הבינה שסכנה איומה מרחפת עליה ובכל פעם חשה פחד עמוק. 
אולם מלבד רגעי הפחד האלה, חיה ילנה חיים מאושרים. 

“שמי  בתמימות:  עונה  ילנה  הייתה  יום  ובכל  ועוד.  עוד  ושאלו, 
גרה  אני  אימשניק.  וולדמיר  גלינה  הם  שלי  ואבא  אימא  ילנה, 

בחווה, שם נולדתי וגרתי כל הזמן...“ 
הרי זו הייתה האמת... כפי שהיא הכירה אותה.

גם גלינה ווולדימיר נעצרו ונחקרו, וכמובן גם הסבתא. לשאלות 
מראש  שהכינו  תשובות  תשובות,  אותן  שלושתם  ענו  החוקרים 
תנו  למקרה שייעצרו וייחקרו. וכך סיפרו שלושתם: “ְילנה איננה ּבִ
נקלעו למצב כלכלי קשה  האִמתית, אלא אחיינית שלנו. הוריה 
ואנחנו עוזרים להם בכך שאנו מגדלים את הילדה שלהם“. שוב 

ילנה לא ידעה שאחד השכנים של משפחת אימשניק החפץ בבית 
יום  המשפחה, הלשין על המשפחה לגסטפו, למשטרה הנאצית. 
אחד, כאשר גלינה וולדימיר לא היו בבית, נכנסו אל הבית חיילים 
נאצים, עצרו את ילנה ואת הסבתא ולקחו אותן לתחנת הגסטפו. 
ילנה, שהייתה אז בת ארבע, פחדה וחשה בפחד שאחז בסבתא. 
וסורגים  והסבתא בחדר שקירותיו אפורים  ילנה  נכלאו  בתחנה 

נתונים בחלונו. 
שאלות  נשאלה  היא  הקטנה.  ילנה  נחקרה  ימים  שבעה  במשך 
ִאמך  הם  “מי  האִמתי?“  שמְך  “מהו  מאוד:  מוזרות  לה  שנראו 
ואביך?“ “היכן את גרה?“ “האם גרת פעם במקום אחר?“ שאלו 

כמובן(,  )בנפרד  ונחקרו  המאיימים  החוקרים  מול  עמדו  ושוב 
שוב ושוב חזרו על אותו הסיפור. ולמרות זאת, המשיכו החיילים 
הנאצים לחשוד בהם. יום אחד לקחו החיילים את ולדימיר וגלינה 
לאתר שבו היו מֹוציאים את העצּורים להורג. גלינה וולדימיר היו 
בטוחים שרגעם האחרון הגיע. הם הסתכלו זה בזו ואחזו ידיים... 

אך גם ברגע זה שתקו גלינה וולדימיר ולא גילו את האמת.
ולפתע, בלי אף מילה, שחררו אותם החיילים מהמעצר. גם ילנה 
גם  אך  השחרור,  על  שמחו  המשפחה  בני  כל  שוחררו.  והסבתא 
יותר  להיזהר  ושעליהם  בהם  לחשוד  ימשיך  שהגסטפו  הבינו 

מתמיד ולחשוש מכל אדם ומכל שֵכן. 
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חופשה  בכל  אך  הלימודים,  שנת  במשך  אמּה  עם  תחיה  שילנה 
תחזור לכפר, לביתם של גלינה וולדימיר ובנם ֵסָווא. 

גרגורי,  אחיה  ואת  ִאמּה  את  מחדש  ולאהוב  להכיר  למדה  ילנה 
ולאחר תקופת הסתגלות הבינה שיש לה בעצם שני בתים, שתי 

ִאמהות, אב אחד ושני אחים ואת כולם אהבה.

המעגל נסגר

מקצוע  רכשה  ובאוניברסיטה,  ספר  בבית  למדה  גדלה,  ילנה 
והתחתנה. לפני כעשרים שנה, היגרו ָמִרָיה ובנה גרגורי לארצות 
הברית, ואילו ילנה ובעלה החליטו לעלות לישראל. גלינה אימשניק 
התאלמנה והחליטה להצטרף לילנה ולעלות גם היא לארץ. ילנה 
שמחה מאוד שלא תצטרך להיפרד מהאישה שסיכנה את חייה 

בעבורה, מהאישה שהצילה אותה ואהבה אותה כל השנים.
יּורי בירושלים. יש לה בת ובן בוגרים,  כיום גרה ילנה עם בעלה 
גלינה  ומקסים.  ולדימיר  סשה,  נכדים,  ושלושה  וסשה,  נטשה 
חיה ִאתה בביתה. גלינה היא כבר אישה זקנה, מרותקת לכיסא 
וילנה מטפלת בה ודואגת לכל  גלגלים וזקוקה לטיפולים רבים, 

צרכיה באהבה ובמסירות. 
ילדה  בהיותה  ילנה  כלפי  גילתה  שגלינה  האהבה  נסגר.  המעגל 

קטנה חוזרת עתה אליה...

בשנת 1993 קיבלה גלינה אימשניק את אות “חסידי אומות העולם“.

סוף המלחמה

סוף־סוף  והנה  אימשניק,  משפחת  עם  ילנה  חיה  שנים  ארבע 
הסתיימה המלחמה. 

יום אחד הופיעה בשער הבית אישה שילנה לא הכירה. האורחת 
דיברה ארוכות עם גלינה וולדימיר. 

סיפרה  היא  ילנה.  של  היהודייה  אמּה  ָמִרָיה,  כמובן,  זו,  הייתה 
לוולדימיר ולגלינה שרק היא ובנה גרגורי ניצלו, כל בני המשפחה 
האחרים נרצחו על ידי הנאצים: אביה של אָוה, סביה וסבתותיה, 

דודיה ודודותיה ובני הדודים.
תּה האהובה. ולדימיר  עכשיו באה מריה לבקש שיחזירו לה את ּבִ
הייתה  ילנה  אותה,  אהבו  הם  מילנה.  להיפרד  רצו  לא  וגלינה 

בשבילם בת לכל דבר. 
עוד הם הבינו שייקח זמן עד שמריה תשתקם מהזוועות שעברה. 
מדאגה משותפת לשלומה של ילנה, הסכימו הם ומריה שהילדה 

תישאר עם משפחת אימשניק פרק זמן נוסף.

מריה הייתה ֵאם אוהבת ולא וויתרה על בתה, שנים רבות חיכתה 
לרגע שתקרא לה שוב “אימא“... במשך שנה הייתה מריה מגיעה 
תה. וכשראו גלינה וולדימיר  מדי פעם בפעם לחווה ומבקרת את ּבִ
הזמן  שהגיע  הבינו  בבתה,  לטפל  שוב  ויכולה  התחזקה  שמריה 
לספר לילנה את האמת על עברּה ולאפשר לה לשוב למשפחתה 

המקורית. 
כדי לשמור על קשר עם משפחת אימשניק, הסכימו המשפחות 
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המוזיאון לתולדות השואה ״יד ושם״ בירושלים מוקדש להנצחת 
ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה. 

ֵדַרת עצים, ולכל עץ צל נדיב. אם תתקרבו אל  במוזיאון ניטעה ׂשְ
העצים תראו שליד כל עץ נקבעה לּוחית ועליה נכתבו שם אדם 

כלשהו וארץ מוצאו. 
אומות  “חסידי  הם  הלוחיות  על  כתובים  ששמותיהם  האנשים 

העולם“, כל אחד וסיפורו: 
זה הציל ידיד יהודי, וזאת הצילה יהודים שלא הכירה כלל, 

בין  יהודייה  ילדה  הסתירה  וזאת  בביתו,  יהודים  הסתיר  זה 
אותו  וצירף  יהודי  ילד  אימץ  זה  שניהלה,  הפנימייה  תלמידות 

לא־דרכים  בדרכים  יהודית  משפחה  ליווה  וזה  למשפחתו, 
למקום בטוח יותר. 

כולם סיכנו את חייהם ואת חיי בני משפחותיהם. אף לא אחד 
מהם עשה זאת בעבור כסף – זה פעל מתוך אמונה דתית וזאת 

מתוך אמונה בקדושת חיי אדם, ללא הבדל מין, גזע או דת.
זה  את  ושם“?  “יד  להנהלת  מעשיהם  ועל  עליהם  סיפר  ומי 

אולי כבר ניחשתם...
ומדוע הוחלט לנטוע עצים כדי לכבד אותם ואת זכרם?

אולי גם את זה תצליחו לנחש...

צוהר לעולם

ׂשְדֵַרת חסידי אומות העולם

זה העץ שניטע לכבודך
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ָחִסיד 

על קצה הלשון
“חסידי אומות העולם“ 

חסיד אומות העולם הוא חסיד מעמים  גילי“, אמר שי,  “תגידי 
אחרים, כלומר חסיד לא־יהודי, נכון?“

“נכון!“ ענתה גילי.
יהודי  הוא  שחסיד  חשבתי  היום  “עד  שי,  התפלא  “אבל...“ 

חרדי!“ 
השייכים  חסידים  על  מדבר  גילי, “אתה  השיבה  נכון“,  זה  “גם 
שעושה  אדם  לכל  'חסיד'  לקרוא  אפשר  אבל  חסידית,  לקהילה 

מעשה חסד“.
“מעשה חסד?“ שאל שי, “מה זה?“

“לעשות מעשה  חסד...“ השיבה גילי, “זה לעזור לאדם שאתה לא 
מחויב לעזור לו... פשוט מטּוב לב...“

השואה?“  בתקופת  העולם  אומות  לחסידי  קשור  זה  “ואיך 
שאל שי.

חפצים מספרים 
 

בדנמרק.  קטן  מכפר  דייג  ָלאֶסן,  ְרט  ִגיְלּבֶ הדייג  של  סירתו  זוהי 
היהודים  את  לעצור  עומדים  שהנאצים  הֵדנים  שמעו  כאשר 
שבמדינתם )אף שהתחייבו בפני מלך דנמרק שלא יעשו זאת( הם 
בלילה אחד!  לשוודיה  היהודים מדנמרק  כל  הבריחו כמעט את 

דנים רבים השתתפו בפעולת ההצלה – ובהם גילברט לאסן. 
בסירה קטנה זו הוא העביר יהודים לאנייה גדולה יותר שחיכתה 

במרחק 200 מטרים מהחוף והובילה אותם לחופי שוודיה. 

העולם  אומות  שחסידי  “נכון  אמרה:  ואז  לרגע  חשבה  גילי 
הם לא־יהודים ונכון שהם לא מקיימים מצוות, אך בכל זאת, 
יהודים  על  ריחמו  הם  כאשר  'חסידים'.  להם  לקרוא  מתאים 
טוב  מעשה  חסד,  מעשה  עשו  הם  אותם,  להציל  וניסו  נרדפים 
חייהם,  את  סיכנו  אפילו  הם  יודע,  אתה  כמוהו...  מאין  וחשוב 

הרי בתקופת השואה היה אסור לעזור ליהודים...“ 
שי וגילי שתקו. כל אחד מהם היה שקוע במחשבותיו. 

חסידי אומות  על  “כאשר מדברים  שי שוב,  גילי“, שאל  “תגידי, 
בתקופת  יהודים  שהצילו  ללא־יהודים  תמיד  מתכוונים  העולם 

השואה?“
גילי התלבטה לרגע ואז ענתה: “למען האמת, זה לא חייב להיות 

כך, אבל אתה צודק, זו בדרך כלל המשמעות של הביטוי כיום“. 
שקע  ושוב  לתשובתה  כך  כל  הקשיב  לא  ששי  לב  שמה  גילי 

במחשבותיו.
“שי“, שאלה גילי, “על מה אתה חושב?“

לא  אפילו  שאנחנו  העולם  אומות  חסידי  היו  שבטח  “חשבתי 
מזויפות  תעודות  שהכינו  אנשים  למשל,  שמותיהם,  את  יודעים 
יותר חסידי אומות העולם ממה  היו  ליהודים. אני חושב שבטח 

שאנו יודעים...“

ֲחִסיד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

ֶחֶסד
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יום הזיכרון לַחלְלֵי ַמעְֲרכֹות 
ישראל ולנפגעי פעולות הֵאיבָה

כל ישראל עֵרבים זה ּבַזה

מה עושים ביום הזיכרון?
בערב יום הזיכרון נשמעת צפירה בת דקה אחת בכל רחבי הארץ. 

כל האנשים מפסיקים את עיסוקיהם ועומדים לזכר הנופלים. 
בתום הצפירה נערכים טקסי אזכרה רבים בכל רחבי הארץ. 

הטקס המרכזי נערך ברחבת הכותל המערבי ובו מדליקים נציגי 
המשפחות השכולות אבוקות זיכרון. 

עם כניסת יום הזיכרון מֹורידים את דגלי ישראל לחצי התורן.
בבוקר יום הזיכרון, בשעה 11:00, נשמעת שוב צפירה בכל רחבי 

הארץ; הפעם, זו צפירה בת שתי דקות. בתום הצפירה מתקיימות 
אזכרות בבתי העלמין הצבאיים.

במהלך היום נערכים טקסי זיכרון בבתי הספר, במחנות הצבא, 
באתרי הנצחה ובמוסדות ציבוריים. כל השידורים ברדיו ובטלוויזיה 

מוקדשים לזכרם של חללי צה"ל וקורבנות הפיגועים, ומספרים 
בהם על חייהם ועל הנסיבות שבהן מתו או נהרגו.

יש הנוהגים ללבוש כחול–לבן.

תעודת זהות

שם היום ומהותו 
שמו המלא של היום הוא "יום הזיכרון לַחלְלֵי ַמֲעָרכֹות ישראל 

ולנפגעי פעולות הֵאיבָה". 
"ַמֲעָרכֹות" הן קרבות, ו"חללי מערכות ישראל" הם החיילים 

שנהרגו או נפטרו בעת שירותם הצבאי. "נפגעי פעולות הֵאיבָה" 
הם האזרחים שנהרגו בפיגועים שונים. )"ֵאיבָה" פירושה שִׂנאה, 

מלשון אויב(.
את החיילים שנפלו ואת קורבנות הפיגועים אנו זוכרים ומזכירים 

ביום זה.

התאריך 
התאריך שמציינים בו את "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ולנפגעי פעולות האיבה" נקבע בכנסת, והוא ד' באייר )יום לפני 
יום העצמאות(. 
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מה על הפרק?

ביום הזיכרון אנו נזכרים בקורבנות הטרור ובחיילים שמתו בעת שירותם, 
כדי שאנו נוכל לחיות במדינת ישראל בשקט ובשלווה. 

גם חשוב להודות לחיילים המשרתים כיום בצבא ההגנה לישראל.
מדוע ועל מה יש להודות להם? כיצד אפשר לעשות זאת? במה נברך אותם? 

כיצד נוכל לשמח אותם?
היום נחשוב יחד על כל השאלות האלה!

קורית, 
שמת לב שהיום ההורים מרשים 

לילדים לראות המון תכניות 
בטלוויזיה?

כן, אבל אלו לא 
סתם תכניות – כולן עוסקות 

ביום הזיכרון. גם אני 
הקשבתי לסיפורים שמספרים 
בהן על החיילים ועל קורבנות 

הפיגועים. 
ממש קורע לב!

אבל דבר אחד אני לא מבין. גם 
אנשים אחרים מתו, מכל מיני סיבות 
מצערות, ובהם גם אנשים צעירים. 
אז למה עושים עניין כל כך גדול 

דווקא מהחיילים? לא שאני 
מתנגד – אני פשוט 

מנסה להבין...

תראה, החיילים מתו כאשר שירתו בצבא והגנו על כולנו, 
ולכן מגיע להם ולמשפחות שלהם שנכבד את זכרם ביום 
מיוחד. וכמובן, אסור לשכוח גם את קורבנות הפיגועים 

שנהרגו רק משום שהיו ישראלים.

הבנתי ואני מסכים. זה המעט 
שאנו יכולים לעשות לזכרם של 

הנופלים ולמען משפחותיהם.
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4 התפילה מדגישה שהחיילים הם 
"נאמנים" ו"אמיצים" ומוקירה את 

גבורתם.
חפשו בתפילה את המילים "גבורה" 

ו"רצון". 
על איזו "גבורה" מדובר לדעתכם? 

על איזה "רצון"? 
 

5 בתפילה כתוב גם "יזכור אלוהים" 
וגם "יזכור ישראל". מדוע, לדעתכם, 

חשוב שגם אנחנו נזכור מה עשו 
החיילים בעבורנו?

1 תנו דוגמה 
למקרה שבו 

הייתם מעורבים 
בעזרה למישהו אחר. 

מה גרם לכם למעורבות במקרה 
הזה?

2 מתי לדעתכם רצוי  להתערב 
לטובת האחר ומתי לא? 

3 מדוע, לדעתכם, אפשר לומר 
שהשירות הצבאי הוא סוג של ערבות?

פותחים ספר

א. ערבות
כך אמרו חז"ל בתלמוד הבבלי:

ה.  ּזֶ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבַ ל ִיׂשְ ּכָ
)תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף ל"ט עמוד א‘(

ֲעֵרִבים — אחראים

ב. לזכור את הנופלים
בטקסים ביום הזיכרון מדליקים נרות זיכרון, שרים שירים מתאימים ואומרים קטעי 

תפילה לזכר חללי צה"ל וקורבנות הטרור )תפילת "אל מלא רחמים" ותפילת "יזּכֹור"(. 

זהו נוסח תפילת "יזכור" הנאמרת לזכרם של חללי צה"ל וקורבנות הפיגועים.

יִצים,  ֱאָמִנים ְוָהַאּמִ ָניו ּוְבנֹוָתיו, ַהּנֶ ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבָ
חֹון,  ּטָ ַאר ּכֹחֹות ַהּבִ ָרֵאל ּוׁשְ ֵלי ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיׂשְ ַחּיָ

ַמַעְרכֹות ָהָעם,  רֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ּבְ ְחּתָ ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהּמַ
ָרֵאל, קּוַמת ִיׂשְ ְלָחָמה ַעל ּתְ ּמִ ם ּבַ ר ֵחְרפּו ַנְפׁשָ ֲאׁשֶ

ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה ְרְצחּו ּבָ ּנִ ה ׁשֶ  ְוָכל ֵאּלֶ
רֹור. יֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהּטֶ ּבִ

 
ַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ַרְך ּבְ ָרֵאל ְוִיְתּבָ ִיְזּכֹר ִיׂשְ

ֶפׁש,  ת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהּנֶ ַ בּוָרה ּוְקֻדּשׁ ת ַהּגְ ְוֶחְמּדַ
ְפִקיָדם.  ֵעת ִמּלּוי ּתַ ם ּבְ ַמְרּתָ ר ָנְפלּו ַעל ִמׁשְ ֵבָדה ַוֲאׁשֶ ֲעָרָכה ַהּכְ ּמַ ר ִנְסּפּו ּבַ ֲאׁשֶ

ָרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ֵלב ִיׂשְ חֹון ֲחתּוִמים ּבְ ּצָ ָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהּנִ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ִיְהיּו ּגִ

ם — סיכנו את חייהם  ֵחְרפּו ַנְפׁשָ

ִזיו ָהֲעלּוִמים — אור, חן הנעורים 

ֶפׁש — הנכונות לסכן את החיים  ְמִסירּות ַהּנֶ

ִנְסּפּו — נהרגו 

חֹון — המנצחים, הנושאים את כתר הניצחון  ּצָ ֲעטּוֵרי ַהּנִ

ֲחתּוִמים — רשומים )ולכן זכורים(
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אני נשבע!  אני נשבעת! 
ֵהן ִצְדִקי  "הנני נשבע ומתחייב ּבְ
לשמור אמּונים למדינת ישראל"

בשירות הצבאי נחשפים החיילים לסכנות ולא אחת נדרש מהם אומץ לב. 
כאשר עמד משה רבנו למות, הוא העביר את הנהגת העם ליהושע כדי שינהיג הוא את 

העם בכיבוש הארץ.
לפני שיצא יהושע למלחמה, בירך אותו ה' וכך אמר לו:

ה ֶאת ָהָאֶרץ  ְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ה ּתַ י ַאּתָ ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ּכִ
י ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם. ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

 )יהושע, פרק א' פסוק ו'(

כך גם אנו רוצים לברך את חיילינו העומדים על משמר ארצנו: 
"ִחזקו וִאמצו" ו"יישר כוחכם". 
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בלדה לחובש

 מילים: דן אלמגור
לחן: אפי נצר 

 ביצוע: יהורם גאון

מּו ְלַאט. ַהּכֹל ָהָיה ָרגּוַע. ֵהם ִהְתַקּדְ
ֵרׁש.  ָהר ְוגֶֹמא ְמַרׁשְ ֶגד ַהּנָ ִמּנֶ

צּוַע!" ָרק, ֶאָחד ָצַעק: "ּפָ ְתאֹום ָרַעם ּבָ ּפִ
א" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש. ָבר ּבָ "ֲאִני ּכְ

צּוַע, "ָעִלינּו ַעל מֹוֵקׁש!" – ָצַעק ָאז ַהּפָ
ָך" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש. אן, ְלִצּדְ "ֲאִני ּכָ

ֵבד, ָקטּוַע. ָרד ּכָ ְך, ּבָ ל ֵאׁש ִנּתַ ָרד ׁשֶ ּבָ
ָהר, ַלּגֶֹמא ָהרֹוֵחׁש. ֵמֵעֶבר ַלּנָ

צּוַע, ׁש ָאז ַהּפָ ּקֵ אן" – ּבִ ִאירּו אֹוִתי ּכָ "ַהׁשְ
ֻטּיֹות" – ָעָנה ָאז ַהחֹוֵבׁש. "ָעזֹוב ׁשְ

צּוַע. ׁש ָאז ַהּפָ ּקֵ יל ֶאת ַעְצְמָך" – ּבִ ּצִ "ּתַ
ָך" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש. ָאר ִאּתְ "ֲאִני ִנׁשְ

תּוַח. ֶדה ּפָ ֵניֶהם, ְוַהּשָׂ ְוֵהם נֹוְתרּו ׁשְ
לּוִיים ָלֵאׁש. ֵניֶהם, ְוֵהם ּגְ ְוֵהם נֹוְתרּו ׁשְ
צּוַע, "ֲאַנְחנּו ֲאבּוִדים" – ִמְלֵמל ָאז ַהּפָ

י טֹוב" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש. "ֱאחֹז ּבִ
צּוַע, ה" – ִמְלֵמל ָאז ַהּפָ ם ַאּתָ "ִנְפַצַעת ּגַ
"ָעזֹוב, ֶזה לֹא נֹוָרא" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש.

בסימן קריאה 
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ה ָלנּוַע. ה, ָקׁשֶ ֵבָדה! ָקׁשֶ ֵבָדה, ּכְ ָהֵאׁש ּכְ
ַרק לֹא ְלִהְתָיֵאׁש, ַרק לֹא ְלִהְתָיֵאׁש,

צּוַע. ע ָאז ַהּפָ ּבַ ִמיד" – ִנׁשְ "ֶאְזּכֹר אֹוְתָך ּתָ
"ַרק לֹא ִלּפֹול" – ִמְלֵמל ָאז ַהחֹוֵבׁש.

צּוַע. ע ָאז ַהּפָ ּבַ ָך ַעד יֹום מֹוְתָך" – ִנׁשְ ּלְ "ׁשֶ
"ַהּיֹום הּוא יֹום מֹוִתי" – ָעָנה לֹו ַהחֹוֵבׁש.

ְתאֹום ָעְלָתה ָהרּוַח, ְתאֹום ֲעַנן ָאָבק, ּפִ ּפִ
ְרַקע, ְוהּוא ָקֵרב, רֹוֵעׁש. ְוֵצל ַעל ַהּקַ

צּוַע, ב ָאז ַהּפָ ִאים!" – ִיּבֵ ְלנּו! ֵהם ּבָ "ִנּצַ
ה ִמן ַהחֹוֵבׁש. ַמע ִמּלָ ַאְך לֹא ׁשָ

צּוַע. ב ָאז ַהּפָ י!" – ִיּבֵ ּלִ "ָאִחי, ָאִחי ׁשֶ
ֵרׁש, ָהר ַהּגֶֹמא ְמַרׁשְ ֵמֵעֶבר ַלּנָ

י ּלִ ָאִחי, ָאִחי ׁשֶ
י ּלִ ָאִחי, ָאִחי ׁשֶ

ָאִחי!!!
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צוהר לעולם

תודה לחיילנו

אנחנו יושבים בבית, והם נמצאים "בשטח" – בבסיסים, 
באוהלים, במסוקים, באוניות, בעמדות השמירה ובמחסומים. 
מי הם? חיילי צה"ל וחיילות צה"ל, כמובן, החיילים אשר יומם 

ולילה שומרים עלינו ועל המדינה שלנו. 
האם אתם רוצים לשמח אותם? בקליק אחד אפשר לשלוח 

להם חבילה ובה פריטים שימושיים מאוד, כגון גרביים, כפפות, 

פנסים, סוללות ומשחת גילוח!
רק צריך לחסוך קצת כסף ולהיכנס לאתר: 

www.apackagefromhome.org
בקליק אחד אפשר גם לפנק את חיילים בפיצה, בהמבורגר 

ואפילו בגלידה, לשלוח להם סופגניות בחנוכה ומשלוח מנות 
.www.pizzaidf.org :בפורים. הפעם ההקלידו את הכתובת
החיילים לא רק ייהנו מהמתנה שלכם, הם בוודאי גם ישמחו 

לדעת שמישהו חושב עליהם!
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ל  ַחּיָ

על קצה הלשון

"הי גילי", קרא שי, " אולי יש לך בבית חיילי משחק? אבדו לי 
החיילים של 'סולמות וחבלים' "

"יש לי כלי משחק, אבל הם לא בצורת חיילים", ענתה גילי בחיוך.
ִיְך, את יודעת למה התכוונתי", ענה שי, "ובטח את,  ַחּיַ "ּבְ

סמלים מספרים 

זהו סמל צה"ל – "צבא הגנה לישראל". שמו של הצבא מעיד 
שהצבא שלנו אינו שואף לתקוף עמים אחרים אלא להגן על 

מדינת ישראל מפני התקפות. החרב מסמלת את כוחו של 
הצבא, ענף הזית מסמל את השאיפה לשלום ולא למלחמה, 

והמגן דוד מסמל את מדינת ישראל ואת תושביה.
שמתם לב שהחרב וענפי הזית מצוירים מעל המגן דוד?

מדוע זה כך לדעתכם?

פרופסורית שכמותך, יודעת גם להגיד למה קוראים לכלי 
המשחק האלה 'חיילים' ".

גילי הרצינה וענתה, "בעבר היו רוב משחקי הלוח משחקי 
ַאְסְטָרֶטְגָיה, כלומר משחקי מלחמה וכיבוש שטחים, כמו 
המשחק ‘ִסּכּון‘ )'ִריְסק'(. הכלים על הלוח סימלו חיילים 

במלחמה, ופעמים רבות גם צורתם דמתה לצורת חיילים".
"הבנתי", ענה שי, "אז היום הצורה השתנתה, וגם משחקים 
רבים אינם משחקי אסטרטגיה דווקא, אבל השם נשאר... 

תגידי גילי, אולי יש לך במקרה ספורטאים למשחק 'סולמות 
וחבלים' שלי?" 

ָחק ל ִמׂשְ ַחּיָ
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יום העצמאות 
אלה מפה, אלה משם, 

וכולנו יחד כאן — קיבוץ גָלויות

גם  היהודים  הארץ.  אל  היהודים  לשיבת  התנגדה  בארץ  הערבית 
פעלו למען הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל ולסילוק 
הערבים  בין  ההתנגשויות  בארץ.  אז  ששלטו  )האנגלים(  הבריטים 
ליהודים ופעולות היהודים נגד השלטון הבריטי הלכו וגברו. לבסוף, 
בשל הקושי להטיל סדר ושקט בארץ ובשל סיבות כלכליות, החליטו 

הבריטים לעזוב את הארץ.
בכ“ט )29( בנובמבר 1947 הוחלט באו“ם על הקמת שתי מדינות 
עזבו  שבו  ביום  יהודית.  ומדינה  ערבית  מדינה  ישראל:  בארץ 
הבריטים את הארץ, בה‘ באייר תש“ח, ה־14 במאי 1948, הכריז 
דוד בן־גוריון על הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, היא 

מדינת ישראל. 

מה עושים בחג זה?
יום העצמאות הוא יום שבתון, לא עובדים בו ולא לומדים. 

בערב החג נערך טקס ִרשמי ברחבה שלפני קברו של בנימין זאב 
הרצל, “חוזה המדינה“, בירושלים. בטקס מעלים את דגל ישראל 
)שהורד לחצי התורן בערב יום הזיכרון( לראש התורן, מכריזים על 
פתיחת אירועי יום העצמאות ומדליקים משואות. לאחר ההכרזה 
ועם  הארץ  רחבי  בכל  בידור  במות  נפתחות  החגיגות,  על תחילת 
ומי  ריקודים  במסיבת  מי  בבית,  ומי  ברחוב  מי   — חוגג  ישראל 

בסעודה חגיגית... 
ביום החג יוצאים רבים לטייל, לבקר בבסיסי צה“ל הנפתחים לציבור 
אומרים  רבים  כנסת  בבתי  הטבע.  בחיק  פיקניקים  ולערוך  הרחב 

תפילות הודייה, ובהן גם את ה“הלל“. 
רבים מקשטים את בתיהם ואת מכוניותיהם בדגלי ישראל. 

תעודת זהות

תאריך החג
יום העצמאות נחֹוג בה‘ באייר.

שם החג
שם החג הוא “יום העצמאות“. ביום העצמאות אנו מציינים אירוע 
ביום  ישראל.  מדינת  הקמת  את   — היהודי  העם  בתולדות  חשוב 
מדינה  עצמאית,  מדינה  של  הקמתה  את  חוגגים  אנו  העצמאות 

הקובעת את חוקיה ודואגת לאזרחיה בכוחות עצמה.

סיפור החג
כאלפיים שנה חי רוב העם היהודי בתפוצות. לפני קצת יותר ממאה 
ולהתיישב בה. האוכלוסייה  יהודים רבים לעלות לארץ  שנה, החלו 
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מה על הפרק?

מדינת ישראל היא מדינה מיוחדת במינה – רבים מאזרחיה הם עולים שהגיעו ממדינות 
אחרות. גם רוב האזרחים שנולדו בישראל )“הצברים“( הם צאצאים של עולים. 

במדינת ישראל חיים יחד יהודים אשכנזים, ספרדים ובני עדות אחרות.
יש שעלו מגרמניה, מרוסיה, מפולין מארצות הברית ומארגנטינה, ויש שעלו ממרוקו, 

מתוניסיה, מצרפת, מתימן, מאיטליה, מהודו, מאתיופיה – ומארצות רבות אחרות.

יהודים מכל הארצות, מכל הָגלויות, ָׁשבּו והתכנסו )התקבצו( במדינת ישראל. 
כיצד זה קרה? 

על כך נשוחח יחד בהמשך היחידה.

איזה כיף היה אתמול! משפחת ְגָטהֹון באה לארוחת 
ערב, ועדיין אני מוצא פירורים מהאוכל פה ושם! 

מעניין, לא הכרתי כמה מהמאכלים שהם 
הביאו – כמו ה... הִאיְנָג‘ָרה. 

לא, אף פעם לא טעמתי, טעמת את זה פעם?
וגם אתמול לא זכיתי לטעום. להבדיל ממך, 
לי לא היה סיכוי להגיע לאוכל. תאר לעצמך 

מה היו עושים לי אם היו רואים אותי 
מלקקת את הצלחות! בכל ִמקרה, משפחת 
גטהון עלתה לישראל מאתיופיה ולכן חלק 

מהמאכלים שלהם אינם מוכרים לנו...

אבל הם חיים בישראל כבר 
הרבה שנים. למה שלא יבשלו 

אוכל רגיל, כמו כולם?!

לישראל הגיעו אנשים ממקומות 
שונים ולכל עדה וקהילה מנהגים 

מיוחדים משלה, וגם מאכלים 
מסורתיים משלה. וזה דווקא 

נחמד שיש לנו הזדמנות 
לטעום מטעמים מארצות 

שונות.
איזה מצחיק אתה, 
שוקו, מה זה “אוכל 
רגיל“, מה זה “כמו 

כולם“? 

מעניין אם גם האוכל של 
הכלבים משתנה מארץ 

לארץ...
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פותחים ספר

לפני כאלפיים שנה, החריבו הרֹוִמים, אשר שלטו אז בארץ, את בית המקדש, וִהגלּו מארץ 
ישראל את רוב היהודים שישבו בה. היהודים שנותרו בארץ חיו תחת שלטון זר, וגם הם 
אך  שנים,  מאות  עברו  אחרות.  לארצות  ולהגר  השנים  במשך  הארץ  את  לעזוב  נאלצו 
געגועי היהודים לארצם לא תמו. בכל מקום שישבו בו, חלמו היהודים על ארץ ישראל 

והתפללו שיום יבוא והם ישובו אליה. 

א. ברכת קיבוץ גָלויות 
בסידור  המרכזית  התפילה  העמידה,  תפילת  את  ישראל  חכמי  )כתבו(  תיקנו  כאשר 
זו מתפללים  גלויות“. בברכה  קיבוץ  “ברכת  ברכה המכּונה  גם  בה  התפילה, הם כתבו 

לשיבת היהודים לארץ ישראל, וזו לשונה:

דול ְלֵחרּוֵתנּו, ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ֻלּיֹוֵתינּו, ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ ְוׂשָ

ְנפֹות ָהָאֶרץ )ְלַאְרֵצנּו(.  ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרּבַ  ְוַקּבְ
ָרֵאל. ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה‘, ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֵנס – דגל

ֻלּיוֵתינּו – בני עמנו הנמצאים בגלות ּגָ

ְנפֹות ָהָאֶרץ – מכל ארבעת הכיוונים, כלומר מכל העולם ע ּכַ ֵמַאְרּבַ

ָרֵאל – יהודים הנמצאים הרחק מארץ ישראל ואינם יכולים להגיע אליה ִנְדֵחי ִיׂשְ

ב. השיבה לציון
רק לפני קצת יותר ממאה שנה החלו קבוצות גדולות של יהודים 
יהודים  ארצה  הגיעו  מאז  בה.  ולהתיישב  ישראל  לארץ  לחזור 
העתיקה  התפילה  להתגשם  והחלה  העולם,  מדינות  מכל  כמעט 
בארצות  היושבים  )היהודים  הגלויות  )יתכנסו(  שיתקבצו 

השונות( בארץ ישראל. 

תפילה  לישראל  הראשית  הרבנות  תיקנה  המדינה  קום  לאחר 
חדשה: “התפילה לשלום מדינת ישראל“. תפילה זו נאמרת בכל 
שבת בבתי הכנסת. בתפילה זו אנו מבקשים, בין השאר, שיהיה 
הם  גם  יבואו  בחו“ל  יושבים  שעדיין  ושהיהודים  בארץ  שלום 

ארצה. 
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מדינת ישראל מאפשרת 
לכל יהודי בעולם הרוצה בכך לעלות ארצה 

ולקבל מיד אזרחות ישראלית. החוק המאפשר זאת 
נקרא “חוק הׁשְבּות“ )הׁשִיבה(.
 האם חוק זה נראה לכם רצוי? 

האם הוא נראה לכם חשוב?

לפניכם חלק מאחד הנוסחים של “התפילה לשלום מדינת ישראל“:

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו,  ַמִים, צּור ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ֶביָה.  ְמַחת עֹוָלם ְליֹוׁשְ ָאֶרץ, ְוׂשִ לֹום ּבָ ָרֵאל ]...[ ְוָנַתּתָ ׁשָ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ

ּזּוֵריֶהם,  ָכל ַאְרצֹות ּפְ קֹד ָנא ּבְ ָרֵאל, ּפְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְוֶאת ַאֵחינּו ּכָ
ֵמְך,  ן ׁשְ ּכַ ַלִים ִמׁשְ ְותֹוִליֶכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְוִלירּוׁשָ

ָך: ה ַעְבּדְ תֹוַרת מֹׁשֶ ָכתּוב ּבְ ּכְ
ֶחָך.  ם ִיּקָ ָ ְצָך ה‘ ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים, ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ

ּה,  ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ ֶוֱהִביֲאָך ה‘ ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָך ֵמֲאבֶֹתיָך )דברים, פרק ל‘ פסוקים ד‘-ה‘(. ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ

קֹד – זכור ּפְ

קֹוְמִמּיּות – בקומה זקופה ובראש מורם

ֲחָך – בן עמך הנמצא במקום רחוק ִנּדַ

ומבודד ואינו יכול להגיע לארץ ישראל 

הפתגם אומר: 
“רחוק מהעין, רחוק מהלב“, אולם בכל 
שנות הגלות לא שכח העם היהודי את 
התקווה לשוב לארצו. מה לדעתכם עזר 
ליהודים לא לשכוח את ארץ ישראל גם 

כאשר חיו רחוק מאוד ממנה?

1 האם גם 
במשפחתכם יש “קיבוץ 

גלויות“?
2 שאלו את בני משפחתכם 

)הורים, סבים וסבתות, דודים ודודות( 
היכן נולדו, ואם לא נולדו בארץ מאיזו 

מדינה עלו ארצה.

ג. תקומת מדינת ישראל
בהכרזה על הקמת מדינת ישראל הזכיר דוד בן־גוריון את שאיפת העם היהודי לשוב 

לארצו ולישבה: 

ּזּוָריו, ָכל ַאְרצֹות ּפִ ַמר ָלּה ֱאמּוִנים ּבְ רֹוַע ׁשָ ּכֹוַח ַהּזְ ֻהְגָלה ָהָעם ֵמַאְרצֹו ּבַ ְלַאַחר ׁשֶ
ִדיִנית.  תֹוָכּה ֶאת ֵחרּותֹו ַהּמְ ׁש ּבְ ְקָוה ָלׁשּוב ְלַאְרצֹו ּוְלַחּדֵ ה ּוִמּתִ ִפּלָ ְולֹא ָחַדל ִמּתְ

ם  מֹוַלְדּתָ ּבְ ּוְלֵהָאֵחז  ָלׁשּוב  ּדֹור  ָכל  ּבְ הּוִדים  ַהּיְ ָחְתרּו  ֶזה  ּוָמסְֹרִתי  ִהיְסטֹוִרי  ר  ֶקׁשֶ ִמּתֹוְך 
ים ִהְפִריחּו  יִלים ּוָמִגּנִ ֲהמֹוִנים, ַוֲחלּוִצים, ַמְעּפִ בּו ְלַאְרָצם ּבַ יָקה; ּוַבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ׁשָ ָהַעּתִ

ֵדל ְוהֹוֵלְך. ּוב ּגָ ָפִרים ְוָעִרים, ְוֵהִקימּו ִיּשׁ נּו ּכְ ָפָתם ָהִעְבִרית, ּבָ מֹות, ֶהֱחיּו ׂשְ ְנׁשָ
)מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, “מגילת העצמאות“(

שמתם לב 
שהשורש ק-ב-ץ 
חוזר כמה פעמים 
בתפילות האלה?

אנו מתפללים 
לעליית יהודים 

מהתפוצות. מדוע זה 
חשוב לנו?
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שיר ישראלי 
מילים: אהוד מנור
 לחן: שלמה גרוניך 

ְך  ּלָ ֶלג ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ּלִ ָטר ׁשֶ ְוַהּמָ
ְך  ּלָ אִדי ׁשֶ ַהּוָ

י ּלִ ָהר ׁשֶ ְוַהּנָ
ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ

ְרֵאִלי חֹוף ִיׂשְ ּבְ
ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ

ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים. ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ
ּנֹור רֹוָמִני... יָמִני ִעם ּכִ ִסְלסּול ּתֵ ּבְ

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?
ן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי! ּכֵ

ְרֵאִלי. יר ִיׂשְ ׁשִ

ְך  ּלָ ָהֵעֶמק ׁשֶ
י ּלִ ְוָהָהר ׁשֶ
ְך ּלָ ַער ׁשֶ ַהּיַ

י ּלִ ר ׁשֶ ְדּבָ ְוַהּמִ
ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ

ְרֵאִלי נֹוף ִיׂשְ ּבְ
ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ

ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים. ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ



51

י ּלִ ֶמד“ ׁשֶ ַה“ָלּ
ְך ּלָ ֹוַה“ֵחית“ ׁשֶ

י ּלִ ַה“ַעִין“ ׁשֶ
ָך ּלְ ֹוַה“ֵריׁש“ ׁשֶ

ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ
ְרֵאִלי ִעם ּתֹף ִיׂשְ

ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ
ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים.  ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ
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ניצה  גם  החדשה.  את  שראו  הראשונות  היו  הגדר  על  הנערות 
ועמליה )שעד כה ישבו בצד( התקרבו אל הגדר. עכשיו התבוננה 
אל  ויותר  יותר  שנצמדה  החיוורת  בחדשה  כולה  החבורה 

ה“ליפטים“ הגדולים.
“היי, הביטו, איזה עגילים!“ צחקה שולה בקול רם.

ובו  חור  נקּוב  היה  מאוזניה  אחת  בכל  בסקרנות.  התבוננו  כולן 
מושחל עגיל קטן ואבן כחולה משובצת בקצהו.

אבל הנערה לא הגיבה.
“אולי היא לא מבינה עברית?“ אמרה עמליה בקול גדול כל־כך 

שאפילו חירש יכול לשמוע.
הבנות צחקו. אבל הילדה הגבוהה שתקה.

“אולי היא חירשת?“ ניסתה ניצה לנחש בקול ִמתרונן. 
צחוק אדיר פרץ מפי הארבע. עתה התבוננה בהן הנערה החיוורת 

בעיניה השחורות הגדולות כחיה פצועה.
גאולה התחילה להרגיש שלא בנוח.

“איך קוראים לך?“ צעקה אליה שולה.
אין תשובה.

“אולי היא אילמת?“ ניחשה ניצה שנית.
הפעם לא צחקו הבנות. אולי היא באמת אילמת? )עמ‘ 9-7(

המצחיקה עם העגילים

השפה   – חדשה  בארץ  לחיות  עוברים  שהייתם  לעצמכם  תארו 
הייתם  כיצד   – אחר  האוכל  אפילו  שונים,  המנהגים  שונה, 

מרגישים? האם הייתם מתרגשים? אולי חוששים? 

חוויה כזאת חוו כל מי שעלו לישראל מארץ אחרת.
חוויותיה  על  רוזמן המספר  יעל  ִמספרה של  נקרא קטעים  עתה 
ילדה שעלתה לארץ מרוסיה עם  ילדה אחת, מריאנה שמה,  של 

אביה הרופא לפני כחמישים שנה. 

שתי  של  עיניהן  דרך  מריאנה  את  מכירים  אנו  הסיפור  בתחילת 
ילדות, שּולה וגאולה, בנות גילה של מריאנה.

שולה וגאולה ישבו על גדר האבנים הנמוכה שהקיפה את ביתן...
של  לאוזנה  כה  עד  צמוד  שהיה  ראשה,  את  שולה  הרימה  לפתע 

ידידתה, הדפה אותה במרפקה ולחשה: “הביטי“. 
גאולה הביטה אל פתח הבניין, וראתה גם היא את הנערה הזרה, 

שעמדה שם. 
שתי  לה  היו  שקופים.  וכמעט  חיוורים  ופניה  וגבוהה  רזה  ילדה 
צמות שחורות קלועות כסל סביב לראשה. היא צעדה לאט אל עבר 
“הליְפטים“, אלה ארגזי־העץ הגדולים שהיו מוצבים על המדרכה, 

ונשענה בגבה אל הגדול שבהם. הילדה החיוורת שתקה. 
“זוהי ‘החדשה‘ “, אמרה גאולה בקול רם במתכוון, אבל “החדשה“ 

לא השמיעה הגה ורק התבוננה בילדֹות.
הללו  ארגזי־העץ  את  ופרקה  גדולה  מכונית־משא  הגיעה  אמש 
ורהיטים כבדים ואת השכנים החדשים. הם באו בלילה, איש לא 

ָרָאם )ראה אותם( בבואם.
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לעזוב את רוסיה. בהגיעם לארץ הם קיוו למצוא את האם, אך הם 
לא ידעו היכן היא מתגוררת, ואפילו אם היא עודנה בחיים...

גם בארץ המשיכה מריאנה לכתוב לאמה. 
כך תיארה מריאנה את הבוקר הראשון בביתה החדש:

אימא יקרה!
...

למטה, על הגדר, ישבו כמה בנות. הן הסתכלו בי בעיניים כאלו 
חושבת  אני  אמא,  וצחקו.  מאוד  רם  בקול  דיברו  הן  משונות. 
שעברית זו שפה מאוד מכוערת. מדברים בה מהר ובקול כה רם. 
כזאת.  בשפה  לדבר  ללמוד  פעם  אי  אצליח  אם  יודעת  לא  אני 

הילדות הסתכלו בי וצחקו. 
אני מתגעגעת למאשה ולסופיה, החברות שלי מהבית הישן. אבא 
אומר שזה יהיה הבית החדש והטוב שלנו במולדת. מה זה בדיוק 

“מולדת“? אמא, את חושבת שאפשר להחליף מולדת?
אני רוצה שתהיינה לי חברות גם כאן. זה בטח יהיה קשה...

)עמ‘ 11( 

מריאנה הגיעה ארצה עם אביה בלבד.
ִאמה של מריאנה עלתה ארצה כמה שנים לפניהם. הֵאם הייתה 
יותר  לה  התאים  בישראל  והנוח  החם  והאקלים  חולנית  אישה 
ִתכנן להצטרף אליה  מהאקלים הקר ברוסיה. אבא של מריאנה 
עם בתו לאחר שישה חודשים, אבל אז סירבו השלטונות ברוסיה 
לאשר להם לעלות לארץ בטענה שהוא רופא חשוב ועליו לשרת 

את מולדתו, רוסיה. 
קיבלו  תחילה,  לִאמּה.  מכתבים  מריאנה  כתבה  השנים  במשך 
הפסיקו  שנתיים  לאחר  אבל  בחזרה,  מכתבים  ואביה  מריאנה 
לחסוך  כדי  נותק.  והקשר  המכתבים,  את  להעביר  השלטונות 
ממנה צער וכאב, לא גילה האב לבתו שאמּה אינה מקבלת את 

המכתבים, ומריאנה המשיכה לכתוב לה... 
והבינה  שכתבה,  מכתבים  של  צרור  מריאנה  גילתה  אחד  יום 
את  מקבלת  אינה  אמה  רב  זמן  ושכבר  אותם  הסתיר  שאביה 
מכתביה. למרות זאת, המשיכה לכתוב לאמה. מריאנה הרגישה 

שכך היא ממשיכה “לדבר“ עם אמה. 
לאחר תשע שנים ארוכות, קיבלו מריאנה ואביה סוף־סוף אישור 
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למחרת הלכה מריאנה לבית הספר החדש: 
 

“הביטי,“ אמרה שולה לגאולה. ... בדרך ראו את החדשה, בשמלה 
)כך  ועגול שיצא מן האופנה לפני שנים  אפורה עם צווארון לבן 
ונעליה  בקפדנות  מסורקות  צמותיה  לשולה(,  גאולה  אמרה 
האחרת  ובידה  האחת  בידה  בד  תיק  נשאה  היא  מצוחצחות. 
החזיקה בחוזקה ביד אביה. “אני כבר מזמן הפסקתי ללכת עם 
הורי יד ביד, אפילו לטייל איני הולכת ִאתם,“ אמרה גאולה בקול 

רם... )עמ‘ 13(
 

קלים.  היו  לא  הראשונים  הימים  לדמיין,  יכולים  שאתם  כפי 
בסגנון  אפילו  בלבוש,  בשפה,   – בכול  שונה  הרגישה  מריאנה 
מדברים  לא  ושכך  מדי,  מנומסת  שהיא  לה  נאמר  הדיבור. 

בישראל. 

מריאנה תיארה את רגשותיה במכתב אל ִאמּה:

אימא יקרה! 
...

כולם שונאים אותי. ואני לא יודעת למה, אולי בגלל שאני מכוערת 
או מפני שאני שונה מהם. גאולה נטפלה לעגילים שלי. העגילים 
באוזניים.  חורים  ילדה  לאף  אין  בארץ  כאן  הקטנים.  הכחולים 
כשאני עונדת את העגילים כולן צוחקות לי. כאשר הסרתי אותם 

יום אחד, צחקו משום שיש לי חורים באוזניים.
אמא, את חושבת שאסור לומר תודה ובבקשה?

אני שונאת עגבניות. אני שונאת זיתים. אני לא יכולה לאכול את 
כל הירקות האיומים הללו... )עמ‘ 20(

מה, בישראל 
לא צריך להיות 

מנומסים?
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... את לא יודעת כמה רע לי בלעדייך, אבא קיבל עבודה בקופת 
עברית  יודע  כבר  והוא  גמור  בסדר  שיהיה  אומר  והוא  חולים, 
הרבה יותר טוב ממני. אבל אני יודעת שגם לו קשה. בבית הישן 
הוא היה מנהל של בית־חולים גדול וכאן הוא עובד הרבה יותר 

קשה ועוד חוזר הביתה ומכין אוכל ומנקה...
)עמי 21 − מתוך: יעל רוזמן, “המצחיקה עם העגילים“, הוצאת עם 

עובד, יצא לאור לראשונה בשנת 1969(

האם הצליחה מריאנה להסתגל לחיים בישראל? האם מצאה את 
ִאמּה? ִקראו את הספר ותגלו בעצמכם! 

של  בסופו  הצליחה  מריאנה   – עכשיו  כבר  לכם  נגלה  אחד  דבר 
דבר, גם  לכל  ישראלית  לילדה  והייתה  בארץ  להיקלט  דבר 

אם זכרה תמיד שפעם עלתה מרוסיה.

אני לא אעזוב את הספר 
עד שאני אדע מה סוף 

הסיפור!
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צוהר לעולם

מי אני ומה שמי?

ם שנתנו לו הוריו, שם שאמור להיות “שלו“ כל חייו. אנשים רבים  לכל אדם בעולם ׁשֵ
ואולם,  שמם.  את  משנים  מעטים  אנשים  רק  ולכן  מהם,  חלק  הוא  שהשם  מרגישים 

מקצת מהעולים החדשים לישראל עשו זאת. מדוע? 
שאלנו כמה עולים אם החליפו את שמם הלועזי בשם עברי כאשר עלו לארץ.

רובם לא התפלאו על השאלה!

הנה כמה מהתשובות שקיבלנו:

טוב, אני לא יודע אם 
שיניתי את שמי או לא! בארגנטינה קראו 
לי ְקָלאּודיוֹ, אבל היה לי גם שם עברי. 
בשם העברי קראו לי רק בבית הכנסת 
כאשר עליתי לתורה. השם העברי שלי 
הוא אליעזר, על שם סבא שלי ז“ל. 
כאשר הגעתי ארצה, חשבתי שיהיה 

נחמד אם יקראו לי בשם עברי ובחרתי 
בשם שכבר היה שלי. רק קיצרתי אותו 

לֵאלי, שיהיה מודרני יותר.

שמי ג'ֹוני ולא! 
אני לא שיניתי את שמי! 

בשביל מה? כדי להיות דומה 
לכולם? כדי שלא ידעו שעליתי 

מארצות הברית? אני עדיין 
אוהב את ארצות הברית וגם 

גאה בכך שעליתי ארצה!

כן, שניתי את שמי כשעליתי לארץ. 
אבל אני לא רק עליתי לארץ מאנגליה, 
גם התגיירתי! כשנולדתי קראו לי סופי, 
וכאשר התגיירתי, התבקשתי לבחור שם 
שיסמל את כניסתי לעם ישראל. בחרתי 

בשם ָׂשָרה על שם שרה ִאמנו, אחת 
האמהות של העם היהודי. 

ָרה הוא השם האתיופי שלי.  ּבָ ּכָ
רציתי מאוד להיות דומה לכולם, אז שיניתי את שמי למעיין. 
אמנם אני אוהבת את השם מעיין, אבל אני קצת מצטערת 

ששיניתי את שמי לשם שהוא לא באמת שלי!
ועכשיו זה כבר קצת מביך להגיד שהייתי מעדיפה שיקראו 
ָרה כמו קודם. טוב, לא נורא, אתגבר על זה. אני כבר  ּבָ לי ּכָ
רגילה שקוראים לי מעיין, ובבית ממילא ממשיכים לקרוא לי 

ָרה. ואולי זה בעצם טוב שיש לי שני שמות:  ּבָ ּכָ
אחד ִעְבִרי שמתאים לחיים החדשים שלי בארץ, 

ואחד שקושר אותי לעדה שלי. 

 באיטליה קראו לי ָמאסימוֹ 

והיום קוראים לי ֵאיָתן. 
טוב לי לשאת שם ישראלי, 

אני מרגיש שייך!
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לּוּיֹות קִיּבּוץ ּגָ

על קצה הלשון
“היום אני נוסעת עם ההורים לבקר את דודה לילך בבית החדש 

שלה“, הודיעה גילי בהתרגשות, “היא עברה ְלקיבוץ“. 
“איזה קיבוץ?“ התעניין שי.

“קיבוץ ָגלויות, זה ליד תל אביב“, השיבה גילי. 
הנקרא  אביב  בתל  רחוב  יש  כזה!  קיבוץ  אין  “גילי,  חייך,  שי 
גלויות,  גלויות‘, על שם הברכה המייחלת לקיבוץ  ‘קיבוץ  רחוב 
ינּוס כל עם ישראל מכל הגלויות למקום אחד, למדינת  כלומר לּכִ

ישראל“. 

“ומה זה גלויות?“ שאלה גילי.
ישראל  לארץ  מחוץ  היהודיות  לקהילות  כינוי  הוא  “גלויות 
ולמקומות שהן יושבות בהם, כמו אוסטרליה, איטליה, מרוקו 

ועוד“.
“אז אין לזה שום קשר לקיבוץ?“ התאכזבה גילי. 

התאספות,  או  כינוס  הוא  “קיבוץ  שי,  השיב  יש“,  “דווקא 
והקיבוצים הם יישובים שהקימו קבוצות של אנשים שבחרו 

לחיות יחד בשיתוף“.
הקימה  אביב  תל  את  “גם  אמרה:  והיא  אורו  גילי  של  פניה 
קבוצה של יהודים שהגיעו מגלויות שונות והתקבצו בה, אז 

גם תל אביב היא קיבוץ?“ 
“ואולי כל המדינה היא בעצם קיבוץ אחד גדול...“ המשיך שי, 

וכולנו קיבוצניקים!“

ִקיּבּוץ

ְקבּוָצה

ץ  ְלִהְתַקּבֵ
לּות ּגָ

חידת חג

 יפעת היא תלמידה בכיתה ד'2 בבית הספר 
“אורנים“. כאשר יצאה מן הכיתה, אמרה 
ולהתראות“.  “שלום  חבריה  לכול  יפעת 
תלמידים  גם  לומדים  יפעת  של  בכיתה 
לה  ענה  מהם  אחד  כל  חדשים,  עולים 

בשפת הֵאם שלו. 
נחשו מאיזו מדינה עלה כל אחד מחבריה 

של יפעת:

רוסיה 
ארגנטינה

איטליה
אתיופיה

ארצות הברית
מרוקו

צרפת 

יי  יי ּבַ שרון אמרה: ּבַ
דניאל אמר: אוֹ ְרבּוַאר 

אנה אמרה: דוֹ ְסִביַדְנָיה 
ַלְמְתּך ֵאלי אמר: ָעָלא ׁשְ

ּבֹוָרה אמרה: ַהְסָטה לּוֵאגוֹ  ּדְ
קווה אמרה: דֶהַנה הּונּו ּתִ

גד אמר: ָצ‘אּו

שלום ולהתראות!



58

ל“ג בעומר 
אמר רבי עקיבא...

ג. ביום הל“ג לעומר בשנה אחרת, נפטר רב גדול וחשוב ושמו רבי 
יוחאי )ַרשְּבִ“י(. על פי המסורת, ליוותה אש גדולה את  שמעון בר 
זו היא  נשמתו של רשב“י כאשר יצאה מגופו ועלתה לשמים. אש 
הוא  בעומר  של“ג  אף  בחג.  מדורות  להבעיר  למנהג  נוסף  מקור 
יום פטירתו של רב גדול, זהו יום חג, כי לפי המסורת הספיק הרב 
למסור לתלמידיו את “סודות התורה“ ביום מותו וכך הם לא אבדו 

והמשיכו לעבור מדור לדור.

מה עושים בחג?
ורבים  מדורות,  מדליקים  הארץ  בכל 
וסוכריות  אדמה  תפוחי  באש  צולים 

מרשמלו. 
בר  שמעון  רבי  של  לקברו  עולים  רבים 
“הילולה“.  שם  ועושים  מירון  בהר  יוחאי 
חגיגיות,  תפילות  אומרים  ב“הילולה“ 

מבעירים מדורות ושרים מפיוטי החג.
משפחות הנוהגות שלא לספר את בניהן 
חרדיות(  משפחות  )רובן  שלוש  גיל  עד 
בל“ג  הראשונה  בפעם  אותם  מספרות 

בעומר. זהו מנהג ה“ָחלֶָקא“.
יש הנוהגים להכין ִחצים וקשתות —

כלי  שהיו  והחצים  הקשתות  לזכר   
הנשק העיקריים של המורדים במרד בר 

כוכבא.

תעודת זהות

תאריך החג
ל“ג בעומר חל בי“ח באייר.

שם החג 
ל“ג(  )בגימטרייה —  ושלושה  ביום השלושים  ל“ג בעומר חל 

של ספירת העומר. מכאן שם החג.

סיפור החג והמנהג להדליק 
מדורות 

כמה  לזכר  מציינים  בעומר  ל“ג  את 
אירועים שאירעו כולם באותה תקופה —

ישראל,  בארץ  הרומי  השלטון  בתקופת 
לפני כאלפיים שנה:

א. בל“ג בעומר לפני כאלפיים שנה ניסו 
האכזר  הרומי  בשלטון  למרוד  היהודים 
ששלט אז בארץ. מנהיג המרד היה שמעון 
בר כוכבא ורבים מחייליו היו תלמידיו של 
רבי עקיבא. מרד זה נכשל בסופו של דבר, 
היהודיים  הלוחמים  ידעו  בתחילתו  אך 
כמה ניצחונות, והחשוב שבהם היה בל“ג 
הלוחמים  הודיעו  הניצחונות  על  בעומר. 
ידי  על  האחרות  הלוחמים  לקבוצות 

הדלקת מדורות.
לעומר  הל“ג  ביום  המסורת,  פי  על  ב. 
אלף   24 שהמיתה  קשה  מגֵפה  פסקה 

מתלמידיו של רבי עקיבא. 
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תגיד, אתה 
יודע מדוע מדליקים 

מדורות בל“ג 
בעומר?

מה על הפרק?

לפני כאלפיים שנה שלטו הרומים בארץ ישראל. הרומים גזרו על 
היהודים גֵזרות קשות − למשל, אסרו עליהם ללמוד תורה ולמול 
את בניהם )לעשות להם ברית מילה(. לוחמים יהודים בפיקודו 

של שמעון בר כוכבא התארגנו ולחמו נגד הרומים.
אמנם המרד נכשל בסופו של דבר, אך בתחילתו הצליחו הלוחמים 

היהודים לנצח את הצבא הרומי בכמה קרבות. 
בל“ג בעומר אנחנו נזכרים בניצחונות האלה, וגם ברב גדול שחי 

בימים ההם ושמו רבי עקיבא. 
בל“ג  דווקא  אותו  מזכירים  אנו  ומדוע  עקיבא?  רבי  היה  מי 

בעומר?

יש לכך כמה סיבות.
ִהכתה  לשבועות,  פסח  בין  השנים,  שבאחת  היא  מהן  אחת 
מֵגפה קשה בתלמידי רבי עקיבא והמיתה 24 אלף מהם. )זהו 
המקור למנהגי האבל הנהּוגים בימי ספירת העומר − כגון לא 
להסתפר, לא להתגלח ולא להתחתן(. אך על פי מסורת אחרת, 
מגפה זו פסקה בל“ג בעומר )ולכן בל“ג בעומר מפסיקים לנהוג 

את מנהגי האבל האלה(.
שרבי  היא  בעומר  בל“ג  עקיבא  רבי  להזכרת  נוספת  סיבה 

עקיבא בעצמו תמך במרד בר כוכבא. כיצד הוא עשה זאת? 
בואו ונראה בהמשך היחידה!

קורית, ראית כמה קרשים 
הביאו הילדים אתמול? נראה  

שהם מתכננים להדליק 
מדורה ענקית!

לא בדיוק... שמעתי ילדים מדברים על כך. 
אחד אמר שהמדורות קשורות לרבי שמעון בר יוחאי והשני 
אמר שלשמעון בר כוכבא! וילדה אחת דיברה בכלל על רבי 

עקיבא, ואמרה שהוא קשור לל“ג בעומר 
אבל לא למדורות. 

תתפלא, שלושתם צדקו! לרוב החגים יש סיפור 
מרכזי אחד ברור, אבל ל“ג בעומר הוא חג 

מורכב והוא מזכיר כמה אירועים שונים. ובאמת, 
שלוש הדמויות שהזכרת קשורות לל“ג בעומר, 

כל אחת מסיבה אחרת. 

זה מסובך! לדעתי לא כולם יודעים את 
הסיבות לחג,  אבל זה לא מונע מהם ליהנות 

מהמדורה. 
והעיקר שיהיה מרשמלו... 
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ב. ימי הגזֵרות 

בימיו של רבי עקיבא שלטו הרומים בארץ ישראל. 
רבי עקיבא כבר היה זקן כאשר גזר השלטון הרומי גֵזרות קשות על היהודים.

אסור היה ליהודים לשמור שבת, לחגוג את החגים, למול את בניהם וכן ללמוד וללמד 
תורה.

ללמד  עקיבא  רבי  המשיך  להורג,  הּוצא  שנתפס  שמי  פי  על  ואף  האיסור,  למרות  אך 
תורה.

מדוע הסתכן רבי עקיבא סיכון גדול כל כך?!

כך מסופר בתלמוד:

ָעה )הרומים( שלא יעסקו ישראל בתורה. בתקופה ההיא ָגְזרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ
ּפּוס בן יהודה וראה כי רבי עקיבא כינס תלמידים סביבו ולימד אותם  בא ּפָ

תורה ברבים.
אמר לו פפוס: עקיבא, האין אתה ִמְתָיֵרא מפני המלכות? )האין אתה חושש 

ממה שיקרה לך אם יתפסו אותך הרומים?( 
אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל. למה הדבר דומה?

לשועל שהיה מהלך על גדת הנהר. הביט במים וראה קבוצות של דגים 
בורחים וָנִסים ממקום למקום. 

שאל השועל את הדגים: מפני מה אתם בורחים?
ֵכד  השיבו לו הדגים: דייגים טומנים רשתות בנהר, ואנו בורחים כדי שלא ִנּלָ

בהן.
אמר השועל: יש לי עצה בשבילכם! עלו ליבשה, וָנדּור )נחיה( שם אני 

רּו אבותיי עם אבותיכם. ּדָ שם ׁשֶ ואתם יחד, ּכְ

2 מה הייתה מטרתו האִמתית של 
השועל?

3 במשל מסופר על דגים במים. 
את מי מייצגים הדגים? 
את מה מייצגים המים? 

פותחים ספר

א. מי היה רבי עקיבא?

ָנה,  ִעים ׁשָ י  ֲעִקיָבא ָהָיה רֹוֵעה ]צאן[ ַאְרּבָ ַרּבִ
ָנה,  ִעים ׁשָ ָלַמד ]תורה[ ַאְרּבָ

ָרֵאל ]לימד תורה לישראל[  ּוִפְרֵנס ֶאת ִיׂשְ
ָנה.  ִעים ׁשָ ַאְרּבָ

)מדרש ספרי דברים, פרשת וזאת הברכה(

1 נסו לשחזר מה אתם כבר יודעים 
על רבי עקיבא.

מֹוָך“  “ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
)ויקרא, פרק י“ט פסוק י“ח(.

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֶזה  ַרּבִ
ּתֹוָרה.  דֹול ּבַ ָלל ּגָ ּכְ

)ספרא, פרשת קדושים, פרק ד‘(
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4 דרך המשל רבי עקיבא מבקש 
להסביר את עמדתו ואת התנהגותו. 

ִקראו את המשפטים שלפניכם — אילו 
משפטים עוסקים בסיפור )במשל( 
שסיפר רבי עקיבא ואילו משפטים 

מביעים את עמדתו של רבי עקיבא?
 

א. דגים אינם יכולים לחיות ללא מים. 
עמדה או משל?

ב. היהודים אינם יכולים לחיות ללא 
תורה )בלי מסורת יהודית(.

עמדה או משל?
ג. על הדגים להישאר במים.

עמדה או משל?
ד. על היהודים להמשיך לעסוק בתורה. 

עמדה או משל?
ה. על הדגים להיזהר לא להיתפס 

ברשתות הדייגים.
עמדה או משל?

ו. על היהודים להיזהר לא להיתפס בידי 
הרומים.

עמדה או משל?

5 ִקראו שוב את המשפטים המביעים 
את עמדתו של רבי עקיבא.

מה דעתכם על כל אחד מהם?

כוכבא.  בר  במרד  תמך  עקיבא  רבי   6
בעצמו עשה מעשה מרד שהראה  הוא 
ולגזרותיהם. מה  לרומים  להיכנע  אין  כי 

עשה רבי עקיבא?
רמז: התשובה נמצאת בשתי 
של  הראשונות  השורות 

האגדה.

צחקו הדגים: שועל, שועל, אתה הוא שאומרים עליך שאתה הפיקח 
שבחיות? אין אתה פיקח אלא טיפש! 

אם במים, שהם מקום ַחּיּוֵתנּו אנו מתייראים, על היבשה שהיא מקום מוות 
בשבילנו – על אחת כמה וכמה! עוד יותר נתיירא על היבשה!

זהו המשל, המשיך רבי עקיבא, ועתה אסביר אותו:
ינּו“. התורה בשבילנו היא כמו מים בשביל  על התורה נאמר כי היא “ַחּיֵ

הדגים. גם אם מסוכן לדגים להישאר בנחל בגלל רשתות הדייגים, אין להם 
בֵררה אלא להישאר במים, שהרי מחוץ למים הם אינם יכולים לחיות כלל.
כך, גם אם מסוכן לעסוק בתורה בגלל רדיפות הרומים, אין לנו בֵררה אלא 

להמשיך לעסוק בה, שכן בלעדיה לא נוכל להתקיים כלל. 
)על פי תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס“א ע“ב(

חידת חג

לפי  מספרי.  ערך  יש  אות  לכל  בעברית 
הערך  את  לחשב  אפשר  האלה  הערכים 
ומילים  אותיות  צירופי  של  המספרי 

שלמות. זוהי גימטרייה.
למשל: ל“ג בגימטרייה – 33. 

נסו לפענח איזו ִאמרה של רבי עקיבא 
מסתתרת כאן:

גימטרייה:
א=1  ב=2  ג= 3 ד=4  ה=5  ו=6  ז=7  

ח=8  ט=9  י= 10 כ=20  ל=30  מ=40  
נ=50  ס=60  ע=70  פ=80  צ=90  
ק=100  ר=200  ש=300  ת=400 

 − 5   40 20 8 30    3 10 10 60
.5 100 10 400 300



62

יום ירושלים
ׁשַאֲלּו ׁשְלֹום יְרּוׁשָלָיִם

ששת  מלחמת  אחרי   )1967( תשכ“ז  בשנת  השתנה  זה  מצב 
הימים. 

בכל  קשים  קרבות  לאחר   ,)1967 ביוני   7( תשכ“ז  באייר  בכ“ח 
העיר, כבשו חיילי צה“ל את מזרח העיר ואת העיר העתיקה. בפעם 
ירושלים  של  העתיקה  העיר  הייתה  שנה  אלפיים  אחרי  הראשונה 
בשליטתה של מדינה יהודית. יהודים חזרו להתיישב בעיר העתיקה, 

לבקר בכותל המערבי ולהתפלל בו. 
לציון איחוד חלקי העיר נחוג בכל שנה בכ“ח באייר “יום ירושלים“.

מה עושים ביום זה? 
זוכרים וחוגגים! 

זוכרים — בירושלים נערכים טקסי אזכרה לחיילים שנפלו בקרבות 
הקרבות  על  תכניות  משודרות  ובטלוויזיה  ברדיו  ירושלים.  על 

שהתנהלו בירושלים וכן מושמעים שירים מאותה תקופה.
חוגגים — צעדה המונית חוצה את העיר ומגיעה עד לכותל המערבי. 

הצועדים שרים שירים ומניפים את דגלי ישראל. 

תעודת זהות

תאריך החג 
יום ירושלים מצוין בכ“ח באייר. יום זה בשנת תשכ“ז )1967(, היה 

היום השלישי למלחמת ששת הימים, ובו אוחדה העיר ירושלים. 

סיפור החג ושם חג 
מאז שחרב בית המקדש השני, במשך כמעט אלפיים שנה, הייתה 

העיר ירושלים נתונה לשלטון זר.
והנה, בשנת 1947, החליטו באו“ם על הקמת מדינה יהודית בארץ 
וכעבור  העצמאות,  מלחמת  פרצה  זו  החלטה  ישראל. בעקבות 
על  הוכרז   ,)1948 במאי   14( תש“ח  באייר  בה‘  חודשים,  שישה 

הקמת מדינת ישראל.
המלחמה  בתום   .1949 ביולי  רק  העצמאות הסתיימה  מלחמת 
נשאר החלק המזרחי של ירושלים, ובו גם העיר העתיקה, בשלטון 
ממלכת ירדן, ואילו מדינת ישראל שלטה במערב העיר, בשכונות 
שמחוץ לחומות העיר העתיקה. גבול חצה את העיר ירושלים ומנע 

מיהודים להגיע לעיר העתיקה ולכותל המערבי. 



63

מה על הפרק?

השם ירושלים מכיל את אותיות המילה שלום. 
מכל הערים נבחרה ירושלים למקום הראוי להקמת בית המקדש, 

בית שהוא “בית תפילה לכל העמים“ – בית של שלום. 
על פי אגדה ערבית נוסדה ירושלים במקום של אחווה ושלום.

ירושלים היא עיר קדושה לנוצרים ולמוסלמים, ולנו היהודים היא העיר הקדושה ביותר בעולם. 
אז מדוע עוד לא הושלם השלום בירושלים? 

בנושאים אלו נעסוק ביחידה זו.

שמעתי ברדיו 
שבירושלים יש מתחים רּבים 
בין קבוצות שונות. זו עיר 
יפה כל כך, חבל שָרִבים 

עליה כל הזמן!

זה בדיוק העניין! 
 ירושלים חשובה לאנשים רבים 

כל כך, והכול רוצים בה. 
אתה יודע שירושלים היא עיר 

קדושה לשלוש דתות? 

זה מזכיר לי את המשחק החדש 
והמיוחד שהביאו לילדים בחנוכה. 

כולם משכו בו...

ובסוף הוא נהרס... בוא נקווה שיום יבוא 
והכול ילמדו איך לשתף פעולה, וסוף־סוף 

יהיה שלום יציב ואִמתי בירושלים.
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פותחים ספר  

במסורת היהודית שלום הוא הברכה הגדולה ביותר מכל הברכות.
חז“ל אף אמרו כי “גדול השלום“, כלומר, שום דבר אינו גדול יותר מהשלום,

ורבות מהתפילות שלנו מוקדשות לבקשת שלום.

1 מהן המילים בשיר המבקשות 
שאויבים לא ינסו לחדור אל העיר דרך 

החומות?

א. “ׁשֲַאלּו ׁשְלֹום יְרּוׁשָלָיִם“

לאורך ההיסטוריה עמדה ירושלים במרכזם של מאבקים ומחלוקות,
אולם כבר מהעת העתיקה מאחלים לה שלום.

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו המוני העם, מכל רחבי הארץ, עולים לבית המקדש 
יחד  והלכו  קבוצות־קבוצות  התארגנו  העולים  ובסוכות.  בשבועות  בפסח,  בירושלים 
בדרכים אל היעד המשותף – אל העיר ירושלים. כאשר היו מגיעים אל מול שערי העיר, 

היו עוצרים, מביטים בהתפעלות על העיר ושרים לה שיר אהבה. 
וכך הסתיים השיר:

ֲהָבִיְך.	 ָליּו	אֹ ִם,	ִיׁשְ ָלִ לֹום	ְירּוׁשָ ֲאלּו	ׁשְ  ׁשַ
ַאְרְמנֹוָתִיְך. ְלָוה	ּבְ ֵחיֵלְך,	ׁשַ לֹום	ּבְ  ְיִהי	ׁשָ

)תהלים, פרק קכ“ב פסוקים ו‘-ז‘(

קשו, התפללו לשלום ירושלים  ִם – ּבַ ָלִ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ ׁשַ

ָליּו אֲֹהָבִיְך – ֵישבו אוהביך בשלווה  ִיׁשְ

ֵחיֵלְך – ֵחיל הוא חומה המקיפה את העיר

ַאְרְמנֹוָתִיְך – הארמונות שלך, מוסדות השלטון שבך )בית המלך, בתי המשפט ועוד(
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ב. סוכת שלום 

גם אנחנו מאחלים שלום לירושלים.
בתפילות שלנו חוזרת שוב ושוב הבקשה לשלום.

כך, למשל, אנו אומרים בתפילה בערב שבת )ביום שישי בערב(:

לֹוְמָך.	 ת	ׁשְ ּוְפרֹׂש	ָעֵלינּו	ֻסּכַ
לֹום	 ת	ׁשָ ה	ה‘,	ַהּפֹוֵרׁש	ֻסּכַ רּוְך	ַאּתָ ּבָ

ַלִים. ָרֵאל	ְוַעל	ְירּוׁשָ ל	ַעּמֹו	ִיׂשְ ָעֵלינּו	ְוַעל	ּכָ
)מתוך ברכת “השכיבנו“ לערב שבת, נוסח אשכנז(

2 בתפילה זו השלום מושווה לסוכה.
לפניכם כמה משפטים. בחרו אחד מהם 

והסבירו אותו במילים שלכם לשאר 
הכיתה.

• הסוכה שומרת עלינו, וגם השלום 
שומר עלינו.

• הסוכה היא בניין לא יציב, וגם השלום 
יכול להיות פגיע.

• מצווה לבנות סוכה, וגם מצווה 
לעשות שלום.

• חג הסוכות הוא חג שמח מאוד, וגם 
עידן של שלום הוא תקופה של שמחה.

ג. מצוות השלום

לא תמיד קל להשיג שלום. 
בתנ“ך כתוב: 

לֹום	ְוָרְדֵפהּו. ׁש	ׁשָ ּקֵ ּבַ
 )תהלים, פרק ל“ד פסוק ט“ו(

ברוב המריבות והמלחמות כל 
אחד מהצדדים משוכנע שהוא הצודק.
 אילו מאמצים יש לעשות, לדעתכם, 

כדי לקרב את השלום?

3 איזו מילה בפסוק מצביעה על 
כך שהשלום עלול להיות מטרה קשה 
להשגה וכי יש להתאמץ כדי להשיגה?

יש כאן מישהו? 
 מישהו כאן רוצה 

לעשות שלום?
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בסימן קריאה

חינם  שנאת  בגלל  נחרבה  שירושלים  מלמדים  חכמינו 
)שנאה ללא כל סיבה(. אך היא נבנתה במקום שהתגלתה 

בו אחווה. 
וכך מספרת אגדה ערבית...

 

סיפור שני האחים

היֹה היו שני אחים שאהבו איש את רעהו אהבה רבה. האחים 
קיבלו בירושה מאביהם חלקת שדה. לאח האחד היו אישה 

וילדים, ואילו האח השני היה רווק. 
שני האחים עיבדו את השדה בזיעת אפיהם. 

והנה הגיעה עת הקציר. קצרו האחים את השיבולים, אלמו 
עֵרמה  מן התבואה,  עֵרמות שוות  ועשו שתי  אלומות,  מהן 

לכל אחד מן האחים, והניחו אותן בשדה.

ויש  נשוי  “אחי  הרווק:  האח  חשב  לישון  כששכבו  בלילה 
הוגן  זה  אין  משלי...  מרובות  בוודאי  הוצאותיו  ילדים.  לו 

שנחלק את התבואה שווה בשווה“.
קם בעוד לילה, והעביר עשר אלומות מהערמה שלו לערמת 

האלומות של אחיו הנשוי, וחזר לישון.
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באותו לילה נדדה שנתו של האח הנשוי, חשב בלבו: “אחי עדיין 
רווק, הוא עוד לא זכה כמוני להקים משפחה. במה ישמח אם לא 

בתבואה שליקט בשדה...“ 
שלו  מהערמה  אלומות  עשר  והעביר  לילה,  קם גם הוא בעוד 

לערמת האלומות של אחיו הרווק, וחזר לישון.
 

למחרת בבוקר התפלאו שני האחים לראות שתי ערמות שוות, 
אך לא אמרו דבר...

בלילה הבא שוב קם האח הרווק והוסיף מערמתו לערמת אחיו. 
מערמתו  הוא והוסיף  הנשוי גם  האח  שעות, קם  כמה  ולאחר 

לערמת אחיו....
ושוב, למחרת בבוקר, התפלאו שני האחים לראות שתי ערמות 

שוות, אך שוב לא אמרו דבר...

אל  איש  להוסיף  כדי  האחים  שני  קמו  שוב  השלישי...  ובלילה 
ערמת אחיו אך לפתע, בשדה החשוך, פגשו זה את זה, ובידי כל 
להעביר אל אחיו. התחבקו האחים  אחד מהם האלומות שרצה 

והתנשקו...
ומספרים כי במקום ההוא, במקום של אחווה ואהבה, בנה המלך 

שלמה את בית המקדש. 
)אגדה ערבית עממית. עיבדה: לילך צ‘לנוב( 
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ירושלים — ֶעֶרׂש שלוש הדתות 

כולנו יודעים כי ירושלים היא העיר הקדושה ביותר ליהדות.
במקום שנבנתה בו ירושלים, עקד אברהם את יצחק. 

בירושלים עמדו זה אחר זה שני בתי המקדש, ורק שרידים בודדים 
נותרו מהם ובהם גם הכותל המערבי. יהודים בכל העולם פונים 

לכיוון ירושלים ולכיוון מקום המקדש בעת תפילתם. 
 

האם ידעתם שירושלים קדושה לא רק ליהדות, אלא גם לשתי 
דתות אחרות? 

העיר  היא  ירושלים  לנוצרים.  גם  קדוש  מקום  היא  ירושלים 
השנייה בקדושתה בנצרות, אחרי רומא. על פי האמונה הנוצרית 
היה ישו “בנו של האלוהים“. ישו חי בירושלים בימיו האחרונים, 
בירושלים הוא נצלב ומת, ובירושלים הוא נקבר. במקום קבורתו 
הוקמה כנסיית “הקבר הקדוש“. עולי רגל נוצרים רבים מבקרים 

בירושלים ובכנסיות הרבות שבה בכל שנה. 

ירושלים קדושה גם למוסלמים. ירושלים היא העיר השלישית 
המסורת  פי  על  ּוְמִדיָנה.  ה  ֶמּכָ אחרי  בִאסלאם,  בקדושתה 
)שבערב  ה  ֶמּכָ מהעיר  מוחמד  הנביא  הגיע  המוסלמית 
הנביא  מכונף.  סוס  גבי  על  לירושלים  היום(  של  הסעודית 
מוחמד מת בירושלים, ובמקום שממנו עלתה נשמתו הוקם 

מסגד אל אקצה. 
 

לשלוט  שלושתן  רצו  הדתות,  לשלוש  קדושה  שהעיר  מכיוון 
בה. דבר זה הוביל למלחמות רבות. לאורך ההיסטוריה שלטו 
עברה  שנה  כ־40  לפני  נוצרים.  וגם  מוסלמים  יהודים,  בעיר 
גדולה  להתרגשות  שגרם  דבר  ישראל,  מדינת  לשלטון  העיר 

בעם היהודי בארץ ובתפוצות. 
גם  אך  ישראל,  מדינת  של  בירתה  היא  ירושלים  כיום 

הפלסטינים רוצים שירושלים תהיה בירתם. 
האם בסופו של דבר ישרור שקט בירושלים? 

לשם כך נוכל לומר את תפילתנו העתיקה לשלום ירושלים:
ַאְרְמנֹוָתִיְך.	 ְלָוה	ּבְ ֵחיֵלְך,	ׁשַ לֹום	ּבְ ְיִהי	ׁשָ

)תהלים, פרק קכ“ב פסוק ז‘(

 

צוהר לעולם
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ע=ש

על קצה הלשון

 
 גילי: “הופתעתי מאוד ממה שלמדנו היום. ידעָת שלירושלים 

יש ִשבעים שמות? זה המון!“
שי: “באמת מפתיע. אני אפילו את השם ירושלים לא מבין. 

 יש משמעות לשם הזה?“
גילי: “בוודאי! יש לו משמעות וגם סיפור! אחד המקומות 

ה,  הקדושים ביותר בירושלים הוא הר, הר המֹוִרּיָ
ולמעשה הכול התחיל שם... 

אברהם עקד את בנו יצחק על הר המוריה, שם הוא שמע 
שאסור לו לפגוע בו. לאחר העֵקדה, נתן אברהם שם נוסף 

להר המוריה, הוא קרא לו “הר ה‘ ִיְרֶאה“, כי במקום הזה 
התגלה אלוהים בפניו, והוא התנבא שהוא יתגלה בו שוב.

אחרי  ֶלם.  ׁשָ לה  קראו  ותושביה  עיר,  הוקמה  ההוא  במקום 
בירתו  את  בה  ובנה  העיר  את  המלך  דִוד  כבש  רבות  שנים 
ֶלם הוא צירוף של המילה  ֶלם. יש החושבים שהשם ְירּוׁשָ ְירּוׁשָ

ֶלם“.  העתיקה ָיָרה )ִייֵסד( ְוהשם ׁשָ
לעיר  לקרוא  רבות, החלו  לפני שנים  כבר  “הבנתי! אבל  שי: 
ֶלם. ואת יודעת גילי מה עוד גיליתי? גיליתי  ַלִים ולא ְירּוׁשָ ְירּוׁשָ
זה  שלום! אולי  ירושלים מסתתרות אותיות המילה  שבשם 
מבשר טובות? אבל איזו תסבוכת רק על שם אחד! נראה לי 
שייקח לי עוד כמה וכמה שנים ללמוד את משמעותם 
של  האחרים  השמות  כל  של 

העיר...“

ַלִים ְירּוׁשָ

חידת חג

מהו הפסוק המסתתר כאן?

+ם

איג=ש

+לו

ד

+ ו +

ס
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שבועות
חֶסֶד

זה מזכיר שחג השבועות הוא חג ה“עוצר“, כלומר  ֲעֶצֶרת — שם 
והסתיים  )ביציאת מצרים(  “סוגר“, את התהליך שהתחיל בפסח 

בשבועות )במתן תורה(.

בעונה  הקיץ,  בתחילת  חל  שהחג  מזכיר  זה  שם   — הקציר  חג 
שקוצרים בה את החיטה.

חג הּבִיּכּוִרים — ביכורים הם הפירות הראשונים המבשילים בשדות. 
בעת שבית המקדש היה קיים, היו החקלאים עולים לירושלים בחג 
השבועות ומביאים לכוהנים ֶטנֶא )סל( של ביכורים משבעת המינים: 

חיטה, ׂשעֹוָרה, גפן, תאנה, רימון, זית ודבש )תמרים(.

רגלים“ — החגים שעלו בהם  הוא אחד מ“שלוש  חג השבועות 
לירושלים בתקופת בית המקדש.

מה עושים בחג? 
לקראת חג השבועות מקשטים את בתי הכנסת בעשבים ובפרחים.

בליל החג נוהגים שלא לשכב לישון אלא להישאר ֵערים וללמוד תורה 
כל הלילה. לימוד התורה בלילה זה מכונה “תיקון ליל שבועות“. בבתי 
הכנסת של עדות המזרח נוהגים לקרוא ִמֵסֶפר תִהלים וִמֵסֶפר דברים.

בבוקר החג קוראים בבתי הכנסת את עשרת הדיברות. גם את מגילת 
רות קוראים בחג − מי בתפילת שחרית ומי בתפילת מנחה.

מעדות  במשפחות  )בעיקר  חלב  מאכלי  לאכול  נהוג  החג  בארוחות 
אשכנז(.

ביום החג יש הנוהגים להתיז מים, וביישובים חקלאיים רבים נערכות 
חגיגות ביכורים. 

תעודת זהות

תאריך החג 
חג השבועות חל בו‘ בסיוון.

שמות החג 
חג השבועות — שם זה מזכיר את שִבעת השבועות שעברו מיציאת 

מצרים למתן תורה.
 

חג מתן תורה — שם זה מזכיר כי לאחר שיצאו ממצרים, עמדו בני 
ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. לפי המסורת 

עלה משה על ההר באותו היום וקיבל שם את שאר התורה.
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אהה... 
בשבועות קוראים את מגילת רּות...

וכמה מתאים שרותי שלנו קיבלה את 
השם הזה... היא באמת ילדה טובת 
לב ומלאת חסד, כמו רות המואבייה 

מהמגילה.

נשמע מקסים – 
ממש טלנובלה... ואם הוא נמצא בתנ“ך, 

יש בו בוודאי הרבה יותר מזה!

מה על הפרק?

בחג השבועות קוראים בבתי הכנסת את עשרת הדיברות. 
נהוג לקרוא גם את מגילת רות. מגילת רות מספרת על משפחה שעברה תהפוכות רבות. 

במגילה מסופר גם על אנשים שנהגו בֶחֶסד זה עם זה. 
מה עשו גיבורי המגילה? מהו בעצם “מעשה חסד“?

מה אפשר ללמוד מסיפור המגילה על חיינו היום?
ובכלל – מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?

איזה כיף, הערב נאכל שתי עוגות! האחת 
לכבוד חג השבועות, והשנייה לכבוד יום 

הולדתה של רותי, היא כבר בת 10!

שרּוִתי נולדה, כל אחד  שמעתי שּכְ
ם אחר לתינוקת, אבל  במשפחה הציע ֵשׁ
בסוף נבחר השם “רּות“ כי היא נולדה 

בדיוק בחג השבועות. 

לא הבנתי. מה הקשר בין השם 
“רּות“ לחג השבועות?

בכלל, כדאי לך להכיר את הסיפור... זה סיפור מעניין ומרגש, 
יש בו הכול – אהבה, רומנטיקה, משפחה, חברות, חסד...
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פותחים ספר   

בואו ונראה על אילו חסדים מספרת מגילת רות. 

א. כך התחיל הסיפור...

המגילה פותחת בתיאור משפחה הגרה בבית לחם בזמן ששרר רעב בארץ. 

ָאֶרץ,  ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ פֹט ַהּשׁ יֵמי ׁשְ ַוְיִהי, ּבִ
ֵני ָבָניו.  ּתֹו ּוׁשְ ֵדי מֹוָאב, הּוא ְוִאׁשְ ׂשְ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ּבִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ַוּיֵ

ֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ]...[  ם ׁשְ ּתֹו ָנֳעִמי ְוׁשֵ ם ִאׁשְ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוׁשֵ ְוׁשֵ
ם.  ְהיּו ׁשָ ֵדי מֹוָאב ַוּיִ בֹאּו ׂשְ ַוּיָ

ֵני ָבֶניָה.  ֵאר ִהיא ּוׁשְ ָ ּשׁ ָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי, ַוּתִ ַוּיָ
ִנית רּות,  ֵ ם ַהּשׁ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ ים מֲֹאִבּיֹות, ׁשֵ אּו ָלֶהם ָנׁשִ ׂשְ ַוּיִ

ִנים.  ר ׁשָ ֶעׂשֶ ם ּכְ בּו ׁשָ ׁשְ ַוּיֵ
ּה.  ֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיׁשָ ְ ה ִמּשׁ ָ ֵאר ָהִאּשׁ ָ ּשׁ ֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ַוּתִ ֻמתּו ַגם ׁשְ ַוּיָ

)רות, פרק א‘ פסוקים א‘-ה‘(

1 חמשת הפסוקים הראשונים של 
המגילה מספרים על אסונות גדולים 

שקרו במשפחה. ספרו עליהם במילים 
שלכם.
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ב. נעמי מחליטה לחזור לארץ יהודה )ארץ ישראל(

כאשר שמעה נעמי ֶׁשָּתם הרעב ביהודה, החליטה לחזור לארץ מולדתה. 

י ַכּלֶֹתיָה:  ּתֵ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלׁשְ
יֶתם ִעם  ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם ֶחֶסד ּכַ ּה, ַיַעׂש ה‘ ִעּמָ ה ְלֵבית ִאּמָ ָ ְֹבָנה, ִאּשׁ ֵלְכָנה ּשׁ

ִדי.  ִתים ְוִעּמָ ַהּמֵ
יָנה.  ְבּכֶ אָנה קֹוָלן ַוּתִ ּשֶׂ ק ָלֶהן )נישקה אותן(, ַוּתִ ַ ּשׁ ]...[ ַוּתִ

ְך.  ְך ָנׁשּוב ְלַעּמֵ י ִאּתָ ּה: ּכִ  ַוּתֹאַמְרָנה ּלָ
ֵמַעי  י? ַהעֹוד ִלי ָבִנים ּבְ ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי: ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי, ָלּמָ

ים )האם יהיו לי עוד בנים שיוכלו להיות לכם לבעלים(? ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ
)רות, פרק א‘ פסוקים ח‘-י“א(

ה מנעמי בנשיקה, ואילו רות נשארה ִאתה.  בלב כבד נפרדה ָעְרּפָ

ִעי ִבי )אל תבקשי ממני(  ְפּגְ ַוּתֹאֶמר רּות: ַאל ּתִ
ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך, 
ְלִכי ֵאֵלְך  ר ּתֵ י ֶאל ֲאׁשֶ ּכִ

ִליִני ָאִלין ר ּתָ ּוַבֲאׁשֶ
י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.  ְך ַעּמִ ַעּמֵ

ֵבר,  ם ֶאּקָ מּוִתי ָאמּות ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ
ה ה‘ ִלי ְוכֹה יֹוִסיף, ּכֹה ַיֲעׂשֶ

יִני ּוֵביֵנְך.  ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ּכִ
ֶצת ִהיא )רות(  י ִמְתַאּמֶ ֶרא )נעמי( ּכִ ַוּתֵ

ר ֵאֶליָה.  ל ְלַדּבֵ ְחּדַ ּה, ַוּתֶ ָלֶלֶכת ִאּתָ
)רות, פרק א‘ פסוקים ט“ו-י“ח(

נעמי הבינה ֶׁשַּכָּלָתּה רות נחושה להישאר ִאתה, והן חזרו יחד לארץ יהודה. 

ֵדי מֹוָאב, ָבה ִמּשְׂ ָ ּה ַהּשׁ ָתּה ִעּמָ ה ַכּלָ ב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבּיָ ׁשָ ַוּתָ
עִֹרים. ת ְקִציר ׂשְ ְתִחּלַ ית ֶלֶחם ּבִ אּו ּבֵ ה ּבָ  ְוֵהּמָ

)רות, פרק א‘ פסוק כ“ב(

2 בקטע זה מוזכרת המילה “חסד“ 
בפעם הראשונה במגילה. על פי 

המסופר כאן, מי עשה חסד עם מי? 
בעבור מי מבקשת נעמי חסד כעת?
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ג. בשדות בועז 

אנשי בית לחם הופתעו לראות את נעמי שבה ממואב, ואף התקשו לזהות אותה. 
כאשר עזבה נעמי את בית לחם עם בעלה אלימלך היא הייתה אישה מכובדת ממשפחה 
עצב  ניכר  פניה  ועל  ענייה  הייתה  עכשיו  רב.  צער  ידעה  שחלפו  בשנים  אך  מבוססת. 

עמוק.
כדי להשיג מזון, הלכה רות ללקט שיבולים אחר הקוצרים, כפי שנהגו עניי ישראל לעשות 
בימים ההם. מבלי לדעת מי הוא בעל השדה, הגיעה רות לשדהו של בועז, חקלאי אמיד, 

קרוב משפחה של אלימלך. 
במהלך היום הגיע בועז לשדה, שם לב לרּות ושאל על אודותיה. 

ב )המפקח( ַעל ַהּקֹוְצִרים: ּצָ ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהּנִ
ֲעָרה ַהּזֹאת?  ְלִמי ַהּנַ

ב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר: ּצָ ַער ַהּנִ ַען ַהּנַ ַוּיַ
ֵדי מֹוָאב.  ָבה ִעם ָנֳעִמי ִמּשְׂ ָ ה ִהיא, ַהּשׁ ַנֲעָרה מֹוֲאִבּיָ

ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות:
ֶדה ַאֵחר ]...[ ׂשָ ְלִכי ִלְלקֹט ּבְ י, ַאל ּתֵ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ ֲהלֹוא ׁשָ

י ָנְגֵעְך,  ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ ֲהלֹוא ִצּוִ
ִתית )כאשר תהיי צמאה, תשתי( ]...[  ְוָצִמת ְוׁשָ

ָעִרים )מהמים שישאבו הנערים(. ]...[  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ֵמֲאׁשֶ
ַוּתֹאֶמר )רות( ֵאָליו: 

ה )זרה(?  ִכי ָנְכִרּיָ יֵרִני ְוָאנֹ ֵעיֶניָך ְלַהּכִ ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
ַעז ַוּיֹאֶמר ָלּה:  ַען ּבֹ ַוּיַ

ְך,  ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיׁשֵ ר ָעׂשִ ד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ ד ֻהּגַ ֻהּגֵ
ְלׁשֹום.  מֹול ׁשִ ר לֹא ָיַדַעּתְ ּתְ ְלִכי ֶאל ַעם ֲאׁשֶ ְך ַוּתֵ ְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדּתֵ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאּמֵ ַוּתַ

ֳעֵלְך )על הפעולות שעשית(, ם ה‘ ּפָ ּלֵ ְיׁשַ
ָרֵאל  ֵלָמה, ֵמִעם ה‘ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְך )השכר שלך( ׁשְ ְרּתֵ ּכֻ ּוְתִהי ַמׂשְ

ָנָפיו )לקבל את הגנתו(. ]...[ ַחת ּכְ את ַלֲחסֹות ּתַ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל: 

חֶֹמץ, ְך ּבַ ּתֵ ֶחם, ְוָטַבְלּתְ ּפִ י ֲהלֹם ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהּלֶ ׁשִ ּגֹ
ט ָלּה ָקִלי )בועז הגיש לה מאכל קלוי( ְצּבָ ד ַהּקְֹצִרים ַוּיִ ב ִמּצַ ׁשֶ ַוּתֵ

ע ַוּתַֹתר )והשאירה קצת אוכל(.  ּבַ ׂשְ ַוּתֹאַכל ַוּתִ
ט, ָקם ְלַלּקֵ ַוּתָ

ַוְיַצו ּבַֹעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר: 
ט ְולֹא ַתְכִלימּוָה )ואל תביישו אותה(.  ַלּקֵ ין ָהֳעָמִרים ּתְ ם ּבֵ ּגַ

)רות, פרק ב‘ פסוקים ח‘-ט“ו(

3 אילו מעשי חסד עשה בועז עם רות?

4 רות הביעה תמיהה על יחסו הנדיב 
של בועז כלפיה. בועז ענה לה שמגיע לה 

שכר על החסד שעשתה עם נעמי. 
איזה חסד עשתה רות עם נעמי?

הידעתם? 
מדוע יצאה רות ללקט חיטים בשדה 

שאינו שייך לה? 
בתורה מופיעים חוקים רבים שתפקידם 

להגן על העניים בחברה. 
על פי אחד מחוקים אלו, כל עני היה 

זכאי ללכת לשדה, לעקוב אחר הקוצרים 
ולאסוף )ללקט( את השיבולים שנפלו 

מידיהם )לֶֶקט(, את האלומות שהקוצרים 
שכחו בשדה )ׁשִכְָחה( וגם את השיבולים 

שנשארו בפינות השדה )ֵּפָאה(.
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ד. תכניתה הסודית של נעמי...

בועז ציווה על העובדים בשדה להשאיר לרות שיבולים בכוונה, 
ולהקפיד לא להביך אותה. 

ואכן באותו יום ליקטה רות שיבולים רבות והביאה אותן לנעמי. 
לנעמי  רות  סיפרה  כאשר  אחד.  ביום  רות  שאספה  השיבולים  מכמות  הופתעה  נעמי 
נעמי שוב. היא הסבירה לרות שהגיעה  בועז, הופתעה  ושמו  שליקטה בשדה של איש 
במקרה לשדה של קרוב משפחתם, וראתה בכך עזרה מן השמים. נעמי המליצה לרות 

להמשיך ללקט שם עד סוף הקציר. 

ר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ]...[  רּוְך הּוא לה‘ ֲאׁשֶ ָתּה: ּבָ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכּלָ
ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי: ָקרֹוב )קרוב משפחה( ָלנּו ָהִאיׁש, ִמּגֲֹאֵלנּו הּוא.

)רות, פרק ב‘ פסוק כ‘(

נעמי הסבירה לרות שבועז יכול להיות לה “גֹוֵאל“.
)ואם לא אחיו – קרוב  ילדים, היה אחיו  לו  היו  נפטר אדם שלא  בתקופה ההיא, אם 
משפחה אחר( קונה את אדמתו של המת, מתחתן עם אלמנתו, והבן שהיה נולד להם 
היה נושא את שמו של הבעל המת. מטרת חוק זה הייתה לשמור את שם המת )ולהעבירו 

לדורות הבאים( ולשמור את רכושו בתוך המשפחה. האיש שעשה כן נקרא “גואל“.
נעמי ידעה שנישואים יעניקו לרות את הביטחון שהיא הייתה זקוקה לו. 

ִזכרּו שבימים ההם לאישה לא נשואה היה קשה לחיות לבדה חיים עצמאיים, והיא היתה 
זקוקה לחסותו של בעל או של בן משפחה אחר כדי להבטיח את שלומה ואת פרנסתה.

 
נעמי יעצה לרות כיצד לפעול כדי לרכוש את ִלּבֹו של בועז. 
היא אמרה לרות שבועז נוהג לעבוד בגורן בשעות הערב...

ְוָרַחְצּתְ ָוַסְכּתְ )ִמרחי על עצמך שמנים ובשמים(, 
ֶרן ]...[ ְמלַֹתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדּתְ ַהּגֹ ְמּתְ ׂשִ ְוׂשַ

)רות, פרק ג‘ פסוק ג‘(

5 גם כאן מוזכרת המילה “חסד“. 
מי עשה חסד עם מי הפעם? 

אילו מעשי חסד עשה?

מראה, מראה,
 ִאמרי נא לי, האם 
בועז יאהב אותי? 
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ה. קול ששון וקול שמחה

עצותיה של נעמי עזרו... בועז אכן התאהב ברּות והתחתן אתה. 

בֹא ֵאֶליָה,  ה ַוּיָ ָ ִהי לֹו ְלִאּשׁ ח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוּתְ ּקַ ַוּיִ
ן.  ֶלד ּבֵ ן ה‘ ָלּה ֵהָריֹון, ַוּתֵ ּתֵ ַוּיִ

)רות, פרק ד‘ פסוק י“ג(

ו. ולבסוף...

רות ילדה בן, ִלְבָנּה שלה נולד בן, לבן זה נולד בן... בקיצור, אתם יודעים מי היה 
הנין של רות?

י ֲאִבי ָדִוד. מֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיׁשַ ְקֶראָנה ]השכנות[ ׁשְ ַוּתִ
)רות, פרק ד פסוק י“ז(

כן, כן! דוד מלך ישראל הוא נינּה של רות המואבייה!
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ח. מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?

כמה סיבות לכך!

האם תוכלו לחשוב 
על מעשה חסד שמישהו עשה לכם? 

על מעשה חסד שעשיתם לאדם אחר? 
על מעשה חסד ששמעתם עליו 

בחדשות?

חג השבועות הוא 
חג מתן תורה. 

התורה מלמדת 
על חשיבותה של 

עשיית החסד. 
לכן מתאים לקרוא 

את סיפורה של 
רות בחג זה. 

במעמד הר סיני 
התחייב עם ישראל 
לשמור את מצוות 

התורה. 
התחייבות זו 

מזכירה את 
החלטתה של 
רות להישאר 

עם חמותה נעמי 
ולהצטרף לעמּה, 

עם ישראל. 

לפי המסורת, חג 
השבועות הוא 

יום הולדתו של 
דוד המלך וגם יום 
פטירתו. דוד הוא, 

כזכור, צאצא של 
רות.

הציעו סיבה 
נוספת! 

רמז: חג השבועות 
נקרא גם “חג 

הקציר“. 

מדוע לדעתכם אנשים 
נוהגים בחסד? האם זו תכּונָה מּולדת? 

האם לדעתכם אפשר ללמוד 
לנהוג בחסד?

אף על פי שהדמויות 
במגילה לא נהגו בחסד כדי לזכות 

בפרס, הם זכו בחסדים שעשו ִעמם 
אחרים. האם לדעתכם גם במציאות 
מי שנוהג בחסד זוכה שאחרים ינהגו 

בחסד ִעמו? 
הסבירו את דבריכם. 

ז. מעשי חסד במגילת רות

במדרש נאמר שמטרתה העיקרית של מגילת רות היא ללמדנו לנהוג בחסד. 
יש מעשי חסד העוזרים לזולת באופן מוחשי. 

ויש מעשי חסד העוזרים לזולת במישור הרגשי. 

רות נהגה בחסד עם נעמי. 
• כיצד תמכו מעשיה של רות בנעמי תמיכה מוחשית? 

• כיצד תמכו מעשיה של רות בנעמי תמיכה רגשית? 

בועז נהג בחסד עם רות. 
• אילו מעשים עשה בועז כדי לתמוך ברות תמיכה מוחשית? 

• אילו מעשים עשה כדי לתמוך ברות תמיכה רגשית?

נעמי נהגה בחסד עם רות. 
• כיצד?

מקור חסד נוסף:
• במגילה מוזכרת עוד “דמות“ הנוהגת בחסד – מי זו? )ראו פרק ב‘ פסוק כ‘( 
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“תעביר את זה ָהלְָאה“
 

הכול התחיל בספר ושמו “תעביר את זה הלאה“.
על פי הספר הופק סרט, וכך התגלגל בעולם הרעיון שאנחנו רוצים 

להעביר אליכם הלאה! 
ְטֵרוֹור. כשְטֵרוֹור  ילד אמריקני ושמו  הספר והסרט מספרים על 
היה בן 12 המורה שלו ביקש מתלמידי הכיתה לחשוב על רעיון 

מהפכני ש... ישֶנה את העולם לטובה.
לטרוור היה רעיון. 

עיקר  וזה  הלאה“.  זה  את  “תעביר  בִססמה:  סיכם  הרעיון  את 
הרעיון:

עשו לכם טובה? – תעבירו את זה הלאה! 
כך  ואחר  זרים,  אחרים,  אנשים  לשלושה  טובה  אתם  עשו  איך? 
בקשו מהם שיעשו גם הם טובה לשלושה אנשים אחרים הזרים 

להם, וכך הלאה...

לעזור  מדוע  בחברים?  להתחיל  לא  מדוע  אולי:  תשאלו 
לאנשים זרים?

זה כל הרעיון! לידידים אנחנו עוזרים ונמשיך לעזור, ומן הסתם 
ידידינו יעזרו לנו כשנזדקק לכך. זה יפה, זה חשוב, אבל טרוור 
רצה להרחיב את המעגל הקטן של אנשים התומכים זה בזה 

ולכן הוא הציע לעזור לאנשים זרים דווקא.
“אם נעזור לאנשים זרים“, חשב טרוור, “והם יעזרו לאנשים 

הזרים להם, מהר מאוד הרבה הרבה אנשים יעזרו לאחרים!“
רבות  במדינות  אנשים  טרוור,  על  בסרט  הצפייה  בעקבות 
החליטו בעצמם “להעביר את זה הלאה“ ולעשות מעשי חסד 
עמותות  הקימו  מהם  כמה  לכן.  קודם  הכירו  שלא  לאנשים 

שמטרתן לעזור למי שצריך עזרה, בלי לצפות לתמורה. 

אולי תנסו גם אתם “להעביר את זה הלאה“?

צוהר לעולם
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בדיחת חג

רות ואני אנחנו ..........!

על קצה הלשון

גילי: "בוקר טוב שי! אני רואה שגם אתה זכרת שהמנהלת ביקשה 
להביא מהבית בגדים וצעצועים שאין לנו צורך בהם".

ראשי  היא  גמ“ח  המילה  מקום.  של  שם  לא  הוא  "גמ“ח  גילי: 
לתרום,  פירושו  לגמול  חסדים“.  “גמילות  הביטוי  של  תיבות 
מחויבים  שלא  למישהו  שעושים  טוב  מעשה  הוא  וחסד  לשלם, 
לעזור לו. גמילות חסדים היא מעשה הנעשה ִמּטּוב לב, מאהבה 
בכינוי  מכנים  אנחנו  היום  לתמורה.  לצפות  ומבלי  טוב  ומרצון 
גמ“ח פעולות של עזרה לזולת בתחומים שונים, וגם את המחסנים 
שבהם אוספים בגדים, חבילות חיתולים לתינוקות, מוצרי מזון 

ואפילו שמלות כלה, ומחלקים אותם לזקוקים להם". 

 ְגָמ“ח

 ִלְגמֹל

מּול  ּגְ

ֶחֶסד
ִמילּות  ּגְ
ֲחָסִדים

שי: "בוודאי שזכרתי. אני שמח תמיד לתת לאחרים דברים שאני 
כבר לא צריך. אבל אולי תוכלי לפתור לי חידה: המנהלת אמרה 
שהבגדים שייאספו בבית הספר שלנו יימסרו לְגָמ“ח. אולי את 

יודעת איפה זה?"

שי: "אהה, אז זה לא קשור רק לבגדים וצעצועים... יש לי רעיון: 
בואי נפתח גמ“ח בכיתה! לי יש תמיד יותר מדי עפרונות, ואוכל 
הרב  בידע  לאחרים  לסייע  תוכלי  ואת  ששכח,  למי  עיפרון  לתת 

שלך. מה דעתך?" 
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זו הפתעה! 
הם יצטרכו לחכות 

ולראות.

הם בוודאי יכירו 
חברים חדשים.

ומי ילווה אותם 
בספר הבא?

כן, גם לי היה מעניין, 
אבל, שוקו, אין מה 

לעשות, הילדים עולים 
כיתה וממשיכים בדרכם! 
בשנה הבאה יהיה להם 

ספר אחר על החגים.

והילדים? 
גם הם ימשיכו ִאתנו? היה 

מרתק לשמוע מה שהם 
הוסיפו לשיחות שלנו. 

כן, בכל שנה חוזרים אלינו 
אותם החגים, ובכל שנה עולות שאלות 
ומחשבות רבות, ואי אפשר לדבר על 

הכול בשנה אחת...
שוקו, לא נצטרך לחכות זמן רב כדי 
לשוחח שוב. הרי בעוד כמה חודשים 

תתחיל לה שנה חדשה.

קּוִרית, כבר מסתיימת השנה? 
אהבתי לשוחח ִאתך... ויש עוד 
נושאים רבים כל כך הקשורים 

לחגים שלא הספקנו לדבר 
עליהם! 

 

ומי הם יהיו? פיל וחסידה? 
שועל ולטאה? או אולי יצורים 

מוזרים אחרים לגמרי?
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