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ספר זה מוקדש באהבה ובהוקרה
לזכרה ולכבודה של אישה מיוחדת ונפלאה –

לאה מריאשע קאבאקאף –
שבחייה ובמותה השפיעה על הפצת המסורת והתורה.

מי ייתן ותגלו בו את סודותיה של המסורת שלנו ואת יופייה.

המסע של הספר הזה החל לפני כמאה שנה 
בעיר בריסב שברוסיה,

שם נולדה וגדלה לאה הצעירה,
שם התחנכה לאהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.

מבריסב היא נסעה לארצות הברית – לקולמבוס שבאוהיו –
ובידה ובלבה "צאנה וראנה", ספר שהיה יקר לה מאוד, וחכמת התורה.

בבית הכנסת, בשבתות ובחגים, סובבו אותה נשים וילדים
ולמדו ממנה את סודותיה ואת יופייה של התורה!

הספר הזה רואה אור באדיבות נכדתה של לאה מריאשע קאבאקאף,
 (Legacy Heritage Fund Limited) המקדישה את קרן מורשה

להנצחת מעשיהם הנפלאים של הוריה
בלה – בתה של לאה מריאשע קאבאקאף – וצבי־הירש ווקסנר.

תלמידים יקרים,
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בהוצאת קרן תל״י

זמנים 
לששון  ולזיכרון

כרך א‘

שלום ילדים! שמי ׁשוֹקוֹ. אתם יודעים בוודאי כמה נחמד שיש 
חבר או חברה. אני הכרתי את החברה שלי, קּוִרית, רק לפני 
כמה ימים, אף על פי שכבר שנים אנחנו גרים באותו הבית. 
קורית היא עכבישה, והיא מסתתרת בפינות ובמרפסות, ולכן 

אף פעם לא שמתי לב לקטנה הזאת. 

ואני, למען האמת, כל פעם 
שראיתי את שוקו מתקרב – 
  ברחתי! הוא נבח וקפץ...   

   הפחיד אותי במיוחד  
    כששיחק לפעמים 

        במטאטא...

לפעמים אני באמת קצת שובב!
את זוכרת איך הכרנו? פעם ראיתי 

אותך מטיילת על לוח שנה ישן, קופצת 
ממשבצת למשבצת.

כשראיתי אותך
נבהלתי והתחלתי 

לברוח...

כך הכרנו והתחלנו 
לשוחח על מה שקורה בבית. 
גיליתי שקורית חכמה (הרי 
היא מטיילת לפעמים גם 

על מדפי הספרייה) ושהיא 
אכפתית – היא מקשיבה לי, 

ואפשר תמיד לדבר 
ִאתה.

ואותי שוקו מצחיק, 
הוא מלא שמחת חיים, 

ולרוב נקודת המבט שלו 
שונה משלי. בקיצור, 

שנינו נהנים 
מהשיחה.

החלטנו להיפגש מדי 
פעם בפעם ולשוחח. 

קבענו להיפגש בכל חג. 
בימים האלה בני הבית 
עושים דברים מיוחדים 
ומעניין לשוחח עליהם.

ילדים, שוקו ואני 
בטוחים שגם לכם 
יהיה מה להגיד. 
הצטרפו אלינו גם 

אתם.

אבל אז
פתחתי בשיחה...

אז קבענו?

וכששמעתי את קולך, 
נעמדתי. הקול שלך היה 

רך ורגוע.





תוכן העניינים

ה החכמה – קּוִרית, הכלב השובב – ׁשֹוקֹו, ִביׁשָ השנה ילמדו ִאתנו הַעּכְ

וגם בני הדודים – גילי ושי.

ומה נלמד יחדיו?

ראש השנה
8 עמ’  לטובה                                                               ִמׁשְּתַּנִים 

יום הכיפורים
וְלִפְנֵי ִעּוֵר ֹלא תִּתֵן ִמכְׁשֹל                                                                 עמ’ 18

סוכות
ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ׁשֶבֶת ַאִחים ּגַם יַָחד                                          עמ’ 26

שמיני עצרת ושמחת תורה
34 עמ’  גשם                                                                     

יום הזיכרון ליצחק רבין 
38 עמ’  לֲהסָתָה!                                                                     לא 

חנוכה 
מי ימלל גבורות ישראל, אותן מי ימנה?                                                      עמ’ 46

עשרה בטבת
 56 עמ’  ִחּנָם                                                             שִנְַאת 

ט”ו בשבט
58 עמ’  ּולְׁשְָמָרּה                                                    לְָעבְָדּה 

יום המשפחה
66 עמ’  וילדים                                                          הורים 
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ראש השנה
מִׁש�ּת�ּנִים לטובה

מצוות החג
תקיעה בשופר — זו מצווה מן התורה. 

בראש השנה תוקעים 100 תקיעות בשופר. 
השופר קורא לנו להתעורר, לבחון את מעשינו ולשפרם. 

תקיעת השופר היא גם מעין תפילה ללא מילים. על פי המסורת, 
תוקעים בשופר בשני ימי החג, אך לא ביום חג הָחל בשבת.

תפילות — רבות מתפילות ראש השנה הן תפילות בקשה לאלוהים 
ברכה  חיים  "בספר  אותנו  ויכתוב  הרעים  על מעשינו  לנו  שיסלח 

ושלום" (כלומר ייתן לנו חיים, ברכה ושלום).
ספר התפילות של ראש השנה נקרא "מחזור לראש השנה".

מנהגי החג
סימני החג — בסעודת ערב ראש השנה נהוג לאכול מיני מאכלים 
מקווים  שאנו  ברכות  מסמלים  אלו  מאכלים  "סימנים".  המכונים 

ׁש�ּי�ּׁש�רּו עלינו במשך השנה.
על כל אחד מהסימנים מברכים ברכה מיוחדת: 

ואלוהי  אלוהינו  ה'  מלפניך,  רצון  "יהי  מברכים:  בדבש  תפוח  על 
אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".

על רימון מברכים: "יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, 
שירבו זכויותינו כרימון (=כמו גרגרי הרימון הרבים)".

ואלוהי אבותינו,   "יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו  על תמר מברכים: 
שייתמו (=ייגמרו) חטאינו".

אבותינו,   ואלוהי  אלוהינו  ה'  מלפניך,  רצון  "יהי  מברכים:  גזר  על 
שיגזרו עלינו גזֵרות טובות".

וכך על עוד "סימנים".
מים,  למקור  יוצאים  מנחה,  תפילת  לאחר  החג,  ביום   — תשליך 
ובאופן סמלי, משליכים אליו את החטאים ואומרים תפילה מיוחדת. 
יש הנוהגים לְנֵַער את כיסיהם או להשליך אל המים פירורי לחם, כדי 

להמחיש את הרצון להתנער מן המעשים הרעים.
לבנים, סמל  בגדים  ללבוש  הנוהגים  יש  בראש השנה   — לבן  בגדי 

לשאיפה להיות נקיים מחטאים. 

תעודת זהות

תאריך החג 
א' וב' בתשרי

שמות החג 
ראש השנה — שם המציין שביום זה מתחילה שנה חדשה.

תרועה"  "יום  השם  בשופר.  תקיעה  היא  "תרועה"   — תרועה  יום 
מעיד על כך שבחג זה תוקעים בשופר.

יום הזיכרון — לפי המסורת, ביום הזה האל זוכר את הבריות (זוכר 
את המעשים שעשו במשך השנה ובוחן אם היו טובים או רעים).

יום הדין — לפי המסורת, ביום זה האל שופט את כל הנבראים על 
פי מעשיהם.

ּכֵֶסה — ראש השנה נחוג ביום הראשון בחודש תשרי. ביום זה הירח 
אינו נראה בשמים, הוא כאילו מכוסה. השם "ּכֵֶסה" נלמד מן הפסוק 
בתהלים (פרק פ"א פסוק ד'): "ּת�ְקעּו בַחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַּכֵֶסה לְיֹום ַחּגֵנּו".

משמעות החג
(כלומר  חשבון נפש  לקראת השנה החדשה אנו נקראים לעשות 
על  להתחרט  (כלומר  תשובה  לעשות  וכן  מעשינו)  את  לבחון 

מעשינו הרעים ולשנות את התנהגותנו לטובה). 
ולהשתדל  סליחה  ממנו  לבקש  עלינו  אחר  באדם  פגענו  אם 

להתפייס ִאתו.
מובן שאפשר לעשות תשובה תמיד, אך תחילתה של שנה חדשה 
היא הזדמנות מיוחדת לכך. על פי המסורת היהודית, יש להתחיל 
לעשות תשובה כבר בחודש אלול (כדי להתכונן לשנה החדשה ולחג 
עצמו), ולהמשיך בתשובה בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום 
הכיפורים —"עשרת ימי תשובה" — (כדי להתכונן ליום הכיפורים).
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מה על הפרק?

ראש השנה הוא חג של שיפור עצמי. בתחילתה של כל 
שנה אנחנו מתחרטים על מעשינו הרעים שעשינו בשנה 

שעברה ומחליטים שמעתה נהיה שונים. והנה חולפת שנה, 
שוב מגיע ראש השנה – ואנחנו מגלים שלא השתנינו כל־

כך... מדוע זה קורה? אמנם אין דבר העומד בפני הרצון, 

אך גם כאשר יש רצון – לא פשוט להשתנות!
ביחידה זו נעסוק בניסיונות שלנו להשתנות: 

האם גם שינוי קטן הוא שינוי חשוב, או שהוא "לא נחשב"? 
מהם הצעדים בדרך לשינוי ההתנהגויות השליליות שלנו? 

ולא פחות חשוב – מה יכול לעזור לנו להתגבר על הקושי להשתנות?

אּוף, שוב כעסו עליי היום כי 
לעסתי את הנעליים של רותי. הם 

לא מבינים שאני כזה וזהו? 

זאת אומרת שככה נולדתי. 
אני מסכים שזה לא בסדר שאני הורס 

נעליים... אבל אני לא יכול להשתנות! אני 
"מת" על לעיסת נעליים, ואני לא יכול 

לשלוט בזה. 

זה בהחלט שווה – ככה מתחילים. כדי 
להפסיק לגמרי, תנסה קודם יום אחד, ואחר 
כך עוד יום, וכך הלאה. אולי תנסה גם לא 

להתקרב לארון הנעליים?
יום אחד בלבד? אפשר... אבל אם אני 

לא אפסיק לגמרי, זה לא שווה! 

את יודעת, 
פתאום זה 

נראה לי אפשרי. 
לא פשוט, אבל 

אפשרי!

מה זאת אומרת 
"כזה וזהו"?

... אולי תנסה לא ללעוס נעליים עד סוף היום? 

ֹוקֹו, תאמין  שׁ
בעצמך. תאמין 
שאם תחליט 

להשתנות, תצליח! 
אולי... 

חיפושית

כלב
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פותחים ספר

א. "מתעוררים" ובודקים מה רצוי לשנות - 
השופר וחשבון הנפש

בראש השנה תוקעים בשופר. 
המצווה לתקוע בשופר כתובה בתורה:

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִביִעי ּבְ ְ ּוַבחֶֹדׁש ַהּשׁ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו, ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם.  יֹום ּתְ
(במדבר, פרק כ"ט פסוק א')

רּוָעה – יום שתוקעים בו בשופר  יֹום ּתְ

מה מטרתה של התקיעה בשופר?

כך כתב הרמב"ם (רבי משה בן מימון): 

לֹוַמר: ֶרֶמז ֵיׁש ּבֹו [בשופר], ּכְ
ַמְתֶכם; ְרּדֵ ִמים ִמּתַ ַנְתֶכם, ְוָהִקיצּו ִנְרּדָ ִ ִנים ִמּשׁ עּורּו עּורּו ְיׁשֵ

ְתׁשּוָבה. יֶכם ְוִחְזרּו ּבִ ַמֲעׂשֵ ׂשּו ּבְ ְוַחּפְ
(משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ז')

ְתׁשּוָבה – ִחזרו להתנהגות טובה עּורּו – התעוררו             ִחְזרּו ּבִ

השופר "מעורר" אותנו לבדוק את עצמנו —
במה אנו צריכים להשתנות? 

מה אנו צריכים לשפר?
כשאנחנו שואלים את עצמנו שאלות 

מסוג זה, אנחנו עושים "חשבון נפש".

1 חפשו בדברי הרמב"ם את 
המילים המדברות על חשבון נפש.

2 כדי שנוכל להשתנות צריך קודם
כל לעשות חשבון נפש. מדוע?

את יודעת, המילים 
"שופר" ו"להשתפר" 

שייכות לאותה משפחת 
מילים.

שוקו,
כיוונת לדעת גדולים! 

גם חז"ל חשבו כך!
הם אמרו: 

יֶכם" רּו ַמֲעֵשׂ ְפּ ֹוָפר – ַשׁ "שׁ
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ב. החלטתם להשתנות? 
הביעו את זאת במילים ובמעשים - "תשליך"

בדקנו את מעשינו והחלטנו להשתנות. תפילת "תשליך" היא ביטוי לכך.
לאחר תפילת ִמְנָחה בראש השנה, נוהגים לומר תפילה זו ליד מקור מים.

עיקרה של התפילה הוא המילים:

ל ַחּטֹאָתם. ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְוַתׁשְ
(מיכה, פרק ז' פסוק י"ט)

ְמֻצלֹות ָים – מעמקי הים 

בעת אמירת התפילה, יש הנוהגים לנער את הכיסים, ובכך לסמל את השלכת הֲעווׁׁנוׁׁת 
(המעשים הרעים) אל המים ואת ההתנתקות מההתנהגות הלא־ראויה.

תפילת תשליך חוברה לפני כמה מאות שנים. 
לפניכם נוסח חדש של התפילה שנכתב בימינו.

ואם
הכיסים
ריקים?

ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי, 
ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי,

י ָהָרִעים. ל ַמֲעׂשַ ם ֶאת ּכָ ֵלְך ִלְמֻצלֹות ַהּיָ ְוַהׁשְ

א ֱאלִֹהים,  ָאּנָ
ִים, ּמַ ֵמס ּבַ ֶחם ַהּנָ מֹו ַהּלֶ ּכְ

ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ָ ל ַהּשׁ לֹונֹות ׁשֶ ׁשְ ֵאִבים ְוַהּכִ ָפַני ֶאת ַהּכְ ָהֵמס ִמּלְ
ִים ַהּזֹוְרִמים ְוהֹוְלִכים, מֹו ַהּמַ ּכְ

ִמיד. ָכל יֹום ּתָ עֹוָלְמָך ּבְ ׁש ּבְ י ַהּכַֹח ְלִהְתַחּדֵ ן ּבִ ּתֵ

ים,  ים ֲאֻרּכִ ן ִלי ַחּיִ ים ּתֵ ּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
לֹום,  ל ׁשָ ִים ׁשֶ ַחּיִ
ל טֹוָבה,  ים ׁשֶ ַחּיִ
ָרָכה,  ל ּבְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ְרָנָסה טֹוָבה,  ל ּפַ ים ׁשֶ ַחּיִ
ה,  ה ּוְכִלּמָ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדְתָך,  ל עֹׁשֶ ים ׁשֶ ַחּיִ
ַמִים,  ֶהם ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ַחּיִ

י ְלטֹוָבה.  ֲאלֹות ִלּבִ ל ִמׁשְ א ּכָ ַמּלֵ ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ
ים. ים, ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ ַחּיִ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה. ִפּלָ ה ה', ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
(הרבה תמר ֻדבדבני, מתוך: סידור שירת הלב, עמ' 175) 

יש שמנערים את הכיסים 
הריקים, ואחרים נוהגים 
להכניס לכיסים קודם לכן 

פירורי לחם. הפירורים 
מסמלים את החטאים. 

כאשר "עושים תשליך",
לא זורקים את המעשים הרעים 

אל המים ממש, אלא עושים 
"כאילו". במה יכול בכל זאת 

מנהג התשליך לעזור לנו 
לא לחזור על מעשים 

לא רצויים?
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ג. מה עושים כדי להשתנות? — התשובה 

כאשר אדם עוזב את המעשים הרעים ומשנה את התנהגותו לטובה, אומרים שהוא 
"עושה תשובה“, או שהוא ”חוזר בתשובה“, מפני שהוא "שב", כלומר "חוזר“, לדרך 

הטוב.

כיצד עושים תשובה?
הרמב"ם הסביר זאת בספרו החשוב "משנה תורה":

ׁשּוָבה? ּוַמה ִהיא ַהּתְ
ְבּתֹו, ֲחׁשַ ֲעזֹב ַהחֹוֵטא ֶחְטאֹו, ִויִסיֶרּנּו ִמּמַ ּיַ הּוא ׁשֶ

הּו עֹוד, [...] ּלֹא ַיֲעׂשֵ ִלּבֹו ׁשֶ ְוִיְגמֹר ּבְ
ָעַבר. ְוֵכן ִיְתַנֵחם ַעל ׁשֶ

(משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ב' הלכה ב')

ִלּבֹו – יחליט  ִיְגמֹר ּבְ

ִיְתַנַחם – יתחרט

ָעַבר – על כך שעבר עברה כלומר על כך שחטא ַעל ׁשֶ

לא מספיק להתחרט
על מעשה לא טוב שעשינו. 

כפי שכותב הרמב"ם, 
צריך גם "לעזוב את החטא" 

(להפסיק לעשות אותו). 
וזה לא קל כל־כך.

3 שוקו אוהב ללעוס נעליים 
(ראו קומיקס בעמ' 9).

א. מדוע קשה לו להפסיק 
לעשות זאת?

ב. מה הציעה לו קורית העכבישה 
כדי לעזור לו להשתנות?

4 ִחשבו על מעשה לא טוב שאתם 
נוטים לעשות. 

מה עשוי לעזור לכם להפסיק 
לעשות אותו?

זהו, אני מפסיקה עם זה! 
מעתה אקפיד לא לכתוב 
דברים רעים על אף אחד.

אבל אני מצטערת 
שבֶצ'ט האחרון, 

כתבתי דברים לא 
יפים על דנה.

אני אוהבת 
להתכתב עם 

חברות במחשב. 
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החזרה למוטב
מאת: אֹו ה�נ��י 

ג'ימי ָואֶלְנַטְיין היה שודד בנקים מצליח, מומחה באמנותו! 
ואולם, יום אחד נתפס ג'ימי בעת ביצוע שוד ונכלא. לאחר שהשתחרר 

מבית הסוהר, חזר ג'ימי לביתו במטרה לחדש את מעלליו...

דבר לא השתנה בחדר מאז עזב את המקום. על הרצפה היה מוטל 
הבלש  פרייס,  ן  ּבֶ של  מעילו  מצווארון  שנקרע  הכפתור,  עדיין 

המהולל, שעה שהוא וחבריו גברו על ג'ימי ואסרוהו.
בקיר,  קבוע  לוח  דחף  המתקפלת,  המיטה  את  הוציא  ג'ימי 
ומשך החוצה מזוודה מכוסה אבק. הוא פתחּה, והתבונן באהדה 
(בכל  כולו  במזרח  ביותר  המשוכללת  הפריצה  כלי  במערכת 
שעּוּבָדה  פלדה  עשויה  מושלמת,  מערכת  זו  הייתה  ארה"ב).  מזרח 

מקדחים,  של  ביותר  חדישים  סוגים  וכללה  מיוחדת,  בצורה 

בסימן קריאה

דקרים, מהדקים, מנקבים ּוֶמְלָחַצִים, נוסף על שניים או שלושה 
חידושים, פרי המצאתו של ג'ימי בכבודו ובעצמו, ואשר עליהם 

הייתה גאוותו [...]

שבוע לאחר שחרורו של ָואֶלְנַטְיין נערכה ב(עיר) ריְצ'מֹונד, (שבמדינת) 
וחלקה, מבלי להותיר  (פריצת כספת) חדה  אינדיאנה, פריצת־קופה 

ע הפשע [...] כל עקבות שיוליכו אל ְמַבּצֵ
כעבור שבועיים נפרצה ב(עיר) לֹוַגְנְסּפֹוְרט קופה מעולה, מן הסוג 
אלף  מתוכה  ונשדדו  גבינה  כמו  נפתחה  היא  ביותר.  המשובח 
וחמש מאות דולר [...] העניין החל לעורר סקרנות בקרב הבלשים. 
כעבור זמן מה נעורה לחיים* קופת בנק מיושנת ב(עיר) ג'פרסון 
סיטי, ופלטה מתוכה שטרות בנקאיים בסך חמשת אלפים דולר. 

*נעורה לחיים – ָחְזָרה לחיים. 
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האבידות הגיעו לממדים כאלה, שּבן פרייס (הבלש) וחולייתו נאלצו 
להיכנס לפעולה. על ידי השוואת הסימנים, הבחינו הבלשים כי 
קיים דמיון מפתיע בשיטות הפריצה. בן פרייס גילה את עקבות 
הגניבה וציין: "כאן ניכרת ידו של הברנש ג'ים ואלנטיין. הוא נכנס 
המנעול  ידית  הּוצאה  שבאמצעותה  השיטה,  את  ְראו  לעסקים. 
בקלות, כמו צנון הנעקר במזג־אוויר טחּוב (לח). רק בידו מצויים 
שאנחנו  משער,  אני  כן,   [...] זאת  לבצע  המסוגלים  המכשירים 

מחפשים את מר ואלנטיין [...]".

ל  בֲאַנּבֵ באקראי  שם  פגש  קטנה,  לעיר  ג'ימי  הזדמן  אחד  יום 
תו של מנהל הבנק המקומי, והתאהב בה.  ָאַדְמס, ּבִ

ברצונו ָהַעז לרכוש את ִלּבה, הוא נשאר להתגורר באותה העיר 
ְנֶסר. בשם זה פתח חנות  והציג את עצמו בשם בדוי – ראלף ְסּפֶ

נעליים והצליח להכיר את אנבל...

ְנֶסר כדלקמן: הוא רכש  ְסּפֶ כתום שנה, היה מצבו של מר ראלף 
ל,  ֲאַנּבֶ וארוסתו,  חנותו שגשגה,  יראת הכבוד של הקהילה,  את 

עמדה להינשא לו כעבור שבועיים.
(לערים הקטנות),  ָאַדְמס, הבנקאי השקדן הטיפוסי לערי השדה  מר 
הוא  שאהבתהו.  כשם  בו,  התגאתה  אנבל  ספנסר.  את  העריך 
התארח בבית משפחת אדמס, ובבית אחותה הנשואה של אנבל, 

כאילו היה בן משפחה מימים ימימה.

לו  בישר  הוותיקים,  מחבריו  לאחד  מכתב  כתב  ג'ימי־ראלף 
שהחליט לבחור בדרך הישר, ושהוא רוצה למסור לו את הכלים 
ששימשו אותו פעם, לפריצת כספות. ביום שבו עמד למסור את 
ל כדי לראות את  הכלים, הלך קודם לבנק עם משפחתה של ֲאַנּבֵ
הבנק.  מנהל  אדמס  מר  אביה,  התגאה  שבה  החדשה  הכספת 
בין  למסור.  שעמד  הפריצה  כלי  ובה  המזוודה  הייתה  בידיו, 
בני המשפחה הנוכחים, היו גם אחותה של אנבל ושתי בנותיה 
הקטנות ָאָגָתה וֵמיי. מר אדמס הציג להם בגאווה את הכספת 

החדשה והראה להם כיצד היא פועלת. 
של  עקבותיו  על  שעלה  פרייס  ּבן  הבלש  גם  הגיע  הבנק  אל 
ג'ימי־ראלף וִתכנן לתפוס אותו. הוא עמד בחוץ והתבונן במה 

שהתרחש בתוך הבנק... 

פרצה  גדולה  ומהומה  הנשים,  אחת  מפי  צווחה  נשמעה  לפתע, 
מיי,  הכניסה  בענייניהם,  עסקו  המבוגרים  שכל  בעת  במקום. 
לתוך  החמש)  (בת  ָאָגָתה  את  משחק,  כדי  תוך  התשע,  בת  הילדה 
הקופה ונעלה בעדה את הדלת. היא הבריגה את המוטות וסובבה 
את ידית המערכת, ּבַחּקֹוָתּה את פעולתו הקודמת של מר אדמס. 

הבנקאי הקשיש הזדרז לתפוס את הידית, ומשך בה שעה קלה. 
ן והמערכת  ּכּוָוּ "הדלת אינה יכולה להיפתח!" נאנק. "השעון לא 

לא סּודרה". 
ִאמה של אגתה צווחה כאחוזת טירוף. 

"ששש..." אמר מר אדמס, מרים את ידו הרועדת.
שיכול.  ככל  רם,  בקול  קרא  אגתה!"  לרגע.  כולם  "ִשתקו 
יכלו  מכן,  לאחר  שהׂשתררה  הקצרה  בדממה  לי".  "הקשיבי 
שהחלה  הפעוטה,  של  הרחוק  קולה  צליל  את  לשמוע  כולם 
הקופה  בתוך  שתקפּה  האיום  הפחד  מחמת  בפראות,  לצעוק 
מפחד!  תמות  "היא  האם.  יללה  היקרה!"  "ילדתי  האֵפלה. 
האינכם  גברים,  אתם  אותה!  שיברו  או,  הדלת!  את  פיתחו 

יכולים לעשות מאומה?" 
"האדם הקרוב ביותר, המסוגל לפתוח את הקופה, נמצא בליֶטל־

רֹוק (עיר אחרת)", אמר מר אדמס בקול רועד. 
"אלוהים אדירים! ספנסר, מה נעשה? הפעוטה הזאת – היא לא 
תחזיק מעמד זמן רב בפנים. אין שם די אוויר. ומלבד זאת, היא 

תקבל הלם מחמת הפחד בלבד". 
ִאמה של אגתה, עתה מבוהלת עד אימה, הלמה על דלת הקופה 
בידיה. בתוך המבוכה הכללית, הציע מישהו להשתמש בדינמיט. 
אנבל פנתה אל ג'ימי כשעיניה הגדולות מלאות אימה. אך עדיין 

אין בהם ייאוש [...]
"אינך יכול לעשות משהו, ראלף? נֵסה בבקשה!"

ובעיניו  שפתיו  על  ריחף  ומוזר  רך  וחיוך  בה,  הסתכל  הוא 
המפוכחות [...]

באותה  ּכּותנתו.  שרוולי  את  והפשיל  מעילו,  את  הסיר  [ג'ימי] 
פעולה ָנמֹוג ראלף ספנסר וג'ימי ואלנטיין תפס את מקומו.

"התרחקו מהדלת, כולכם", פקד קצרות. 
הוא הניח את מזוודתו על השולחן, ופתחה לרווחה. מאותו רגע 

ואילך, כאילו לא הבחין כלל בנוכחותו של איש מהצופים. 
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הוא הניח, בזריזות ובקפדנות, את מכשיריו המוזרים והמבריקים, 
תוך כדי שריקה חרישית, כשם שנהג לעשות תמיד במלאכתו. 

וחסרי  שקטים  קסם,  בחבלי  כאחוזים  בו,  התבוננו  האחרים 
ג'ימי, בקלות רבה, אל תוך  תנועה. כעבור רגע, חדר מקדחו של 
דלת הפלדה. מקץ עשר דקות, שיא המהירות בקריירה שלו כפורץ, 

השליך לאחוריו את המנעולים והמקדחים ופתח את הדלת.
אגתה – בעילפון כמעט, אך בריאה ושלמה – נאספה בזרועות 

אמה.
ג'ימי ואלנטיין לבש את מעילו, חלף ליד הסבכה (המחיצה) ופסע אל 
הדלת החיצונית. בצאתו, נדמה לו כי שמע קול רחוק, קול שהיה 

מוכר לו משכבר הימים: "ראלף!" אך הוא לא נעצר אף לרגע. 
בפתח עמד בדרכו אדם גדל־מידות.

ג'ימי, בעודו מחייך את חיוכו המוזר. "סוף סוף  ן" אמר  ּבֶ "הלו, 
תפסת אותי, האין זאת? אם כן, בוא נזוז, אין לי מה להפסיד".

ואז נהג בן פרייס באורח מוזר במקצת.
שאני  סבור  "אינני  אמר.  ספנסר",  מר  טועה,  שאתה  "חושבני 

ָך מחכה לך, לא כן?" ְבּתְ מכיר אותך. ֶמְרּכַ
ובן פרייס פנה לדרכו, ופסע במורד הרחוב. 

(אֹו הנרי, "החזרה למוטב", מתוך: החיים זה לא מה שאתה חושב, תרגום מאנגלית: 
מירון אוריאל ואיריס בורוכוב, הוצאת לדורי, תל אביב 1989, עמ' 64–69)
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קבוצות תמיכה
לא פשוט לשנות הרגלים לא בריאים. למשל, יש אנשים המתקשים להפסיק לעשן 

או לאכול יותר מדי. אולם, במקרים רבים הם יוכלו להיעזר בקבוצת תמיכה. 
קבוצות תמיכה הן קבוצות של אנשים המתמודדים עם אותה הבעיה והמשתדלים 
לעזור זה לזה להתגבר עליה. הקבוצות נפגשות דרך קבע (בדרך כלל פעם בשבוע) 

בהנחיית מנחה. 
כיצד המפגש עוזר למשתתפים להתמודד עם הקושי שלהם ולהשתנות? 
שאלנו משתתפים בקבוצות תמיכה, ולפניכם כמה מהתשובות שקיבלנו:

(שימו לב: כדי לכבד את פרטיותם של המרואיינים ִצַיינּו רק את האות הראשונה בשמותיהם)

צוהר לעולם

בקבוצה אנחנו מחליפים 
"טיפים". למשל אמרו לי: 

"לא מכניסים אויב הביתה". 
אני נזכרת בסיסמה החזקה 
הזו כאשר אני עושה קניות, 

והיא עוזרת לי לא לקנות 
את העוגיות האלה שאני לא 

מצליחה לעמוד בפניהן... 

ב', משתתפת בקבוצת תמיכה
כדי לרזות

בקבוצה כל אחד מספר איך 
עבר עליו השבוע ומכיוון שלאף 

אחד לא נעים להודות בכישלון, 
ביומיים שלפני הפגישה אני 

משתדל יותר... 

ר' (כמו ב'), משתתף בקבוצת 
תמיכה כדי לרזות 

ד', משתתפת בקבוצת תמיכה 
כדי להפסיק לעשן

ל', משתתף בקבוצת תמיכה 
כדי להפסיק לעשן 

אני נותן למשתתפים "טיפים" להצלחה 
ומעודד אותם, תומך בהם... גם אני פעם לא אכלתי 

כמו שצריך, ורק אחרי מאמצים רבים הצלחתי 
לרדת במשקל. אני מכיר מבפנים את הקושי של 

משתתפי הקבוצות, אני "משלהם".

ראיינו גם מנחה של קבוצות תמיכה על תפקידו:

ש', מנחה קבוצות תמיכה 
של אנשים הרוצים לרזות 

הקבוצה חיזקה את הרצון 
שלי להשתנות.

כאשר אני מגיעה לקבוצה, 
אני פוגשת אנשים שכבר התחילו 
לעשן פחות — סימן שזה אפשרי. 

זה נותן לי כוח! 

בקבוצה כולם לוקחים את 
בעיית העישון ברצינות. אז 

הפסקתי להגיד לעצמי: 
"לא נורא אם אני מעשן 

מדי פעם". 
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 ַמְצּפּון

על קצה הלשון

גילי: לקראת השנה החדשה החלטתי להשתנות, אבל נתקלתי 
בבעיה – איך אחליט אילו דברים אני צריכה לשנות?

שי: מה הבעיה? תקשיבי לַמְצּפּון שלך.
גילי: מצפון? מה זה בכלל מצפון? איך אני יכולה להקשיב 

למשהו שאני לא יודעת מהו?
שי: מצפון הוא הקול הפנימי שגורם לנו להרגיש אם אנחנו 

פועלים טוב או רע.
גילי: אה... אז כך אולי קוראים לו ַמְצּפּון משום שהוא ָצפּון, 

משום שהוא טמון עמוק בפנים, ומוסתר כמו... כמו האפיקומן 
בליל הסדר! ָצפּון... אתה יודע...

ְלָחן עֹוֵרְך ס, ַיַחץ... ׁשֻ ְרּפַ ׁש ּוְרַחץ, ּכַ [וגילי התחילה לזמזם: "ַקּדֵ
ֵרְך..."] ָצפּון, ּבָ

שי: לא חשבתי על זה... אני דווקא חשבתי על כך שמצפון קשור 

ן. המצפן מצביע על הָצפֹון, וכך אנחנו יודעים כיצד  לָצפֹון ולַמְצּפֵ
למצוא את דרכנו, ואילו המצפון מכוון אותנו אל דרך הטוב, כך 

אנחנו יודעים מה עלינו לעשות ואיננו "מאבדים את הצפון".
ן, ָצפֹון, ָצפּון, ... בכל המילים האלה מופיעות  גילי: ַמְצּפּון, ַמְצּפֵ

האותיות צ-פ-נ.
שי: נכון. ועכשיו, גילי, יש לי חידה בשבילְך. 

ין בכיסו] זהו כתב סתרים, תראי:  [שי הוציא פתק שִהְצִפּ

יש לחאמ הבוט הנש 

גילי: אבל שי, מה הצֹוֵפן שבעזרתו אוכל לפענח את מה שכתוב? 
שי: את לא צריכה צופן, נסי לקרוא משמאל לימין... הצלחת?

[החיוך שעלה על פניה של גילי לאחר כמה שניות הראה לו 
שאכן הצליחה!] 

ָצפּון 

ַמְצּפּון 

ָצפֹון 

צֹוֵפן

חידות חג

שינוי קטן או שינוי גדול?
שינוי קטן יכול להוביל לשינוי גדול. כך בחיים וכך גם במילים.

חורש – הוא יער קטן. החליפו אות אחת וקבלו חלק מהעץ. 

כביש – נמצא על היבשה. החליפו אות אחת וקבלו בעל חיים החי בים.

שוער – אם הוא טוב, יביא את קבוצתו לראש הליגה. 
              מחקו אות אחת וקבלו מה שנמצא על הראש.

מלון – הוא פרי טעים ומתוק. החליפו אות אחת וגלו טעם שונה.

ין ְלַהְצִפּ
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יום הכיפורים 
ו�לִפְנֵי עִּו�ר א ת�ּת�ן מִכְׁש�ל

חשבון נפש: ביום הכיפורים אנו בוחנים מה שעשינו בשנה שחלפה, 
לבקש  וכן  שעשינו  ראויים  הלא  המעשים  על  לחזור  לא  במטרה 

סליחה ממי שפגענו בו. 
תפילה: חשבון הנפש והסליחה הם נושאים מרכזיים בתפילות יום 
הכיפורים. בתפילת "נעילה" בסוף יום הכיפורים אנו גם מבקשים 
ביקשנו  (שבו  החיים"  ב"ספר  שמנו  את  סופית  "יחתום"  שהאל 

להיכתב בתפילות ראש השנה).
תפילות יום הכיפורים הן: כל נדרי, מעריב, שחרית, מוסף, מנחה 
ותפילת הנעילה. ספר התפילות של יום הכיפורים נקרא "מחזור 

ליום הכיפורים".
בגדי לבן: רבים לובשים בגדים לבנים המסמלים טהרה.

יום   — "שבת שבתון"  יום הכיפורים מכונה בתורה  יום שבתון: 
קיבל  בארץ  אש).  להבעיר  (כגון  מלאכה  כל  בו  לעשות  שאין 
אינם  היהודיים התושבים  ביישובים   — ייחודי  אופי  יום הכיפורים 
עובדים, כל בתי העסק סגורים, תנועת המכוניות נפסקת וכך גם 

שידורי הטלוויזיה והרדיו.
בתום היום: עם צאת יום הכיפורים, תוקעים בשופר, ואחרי שבירת 

הצום יש העורכים סעודה חגיגית במיוחד.

כיצד מתכוננים לקראת יום הכיפורים? 
לחשבון  המוקדשת  תקופה  קודמת  הכיפורים  ליום  נפש:  חשבון 
נפש. תקופה זו מתחילה כבר בראש חודש אלול (החודש האחרון של 
השנה הקודמת), ונמשכת בראש השנה וב"עשרת ימי התשובה" 

(הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים). 
זהו   - כפרות"  "לעשות  הנוהגים  יש  הכיפורים  יום  בערב  כפרות: 
שנועד  תרנגול  הראש  סביב  מסובבים  שבמהלכו  סמלי  מעשה 
לשחיטה ואומרים "זה חליפתי, זה כפרתי". התרנגול כאילו מחליף 
את האדם וכאילו "נענש" במקומו. כיום רבים נוהגים לעשות כפרות 

באמצעות נתינת כסף לצדקה. 
סעודה מפסקת היא סעודת המצווה שאוכלים לפני הצום.

תעודת זהות

תאריך החג 
י' בתשרי 

שם החג
השם "יום הכיפורים" (או "יום כיפור") מביע את האמונה כי ביום 
הזה ֲחָטֵאי עם ישראל כלפי האלוהים מתכפרים (=נסלחים) — ולכן 
יום הכיפורים הוא חג. אולם, אם אדם חטא כלפי אדם אחר, עליו 
לדאוג שהאדם שהוא פגע בו יסלח לו, ורק לאחר מכן חטאו ייסלח.

סיפור החג ומשמעותו
יום הכיפורים הוא חג מן התורה. 

בזמן שבית המקדש היה קיים, היה הכוהן הגדול מבקש מאלוהים 
שיסלח לישראל על עוונותיהם (על החטאים שלהם) ויכפר עליהם. 
תפילות  ומתפלל  מיוחדים  קורבנות  מקריב  היה  הוא  זה,  ביום 
לבנים  בגדים  לובש  הגדול  הכוהן  היה  היום,  של  בשיאו  מיוחדות. 
ונכנס לקודש הקודשים (מקום שרק  (שלבש רק ביום הכיפורים), 

הוא היה נכנס אליו, ורק ביום זה). 
ביום הכיפורים נשפט האדם על מעשיו  על פי האמונה היהודית, 
כל  עוברים  ולפניו  יושב  ּכִבְי�כֹול  האל  הקרובה.  לשנה  גורלו  ונקבע 
רוֶעה  כמו  מהם,  אחד  כל  של  מעשיו  את  בודק  והוא  הנבראים, 
(=סולח)  מכפר  האל  בעדרו.  הכבשים  מן  אחד  כל  ובודק  הסופר 
לאדם על חטאיו אם עשה תשובה, כלומר נטש את מעשיו הרעים, 
יום  בתפילת  נאמר  כך  על  לנזקקים.  צדקה  ונתן  התפלל  אם  וכן 

הכיפורים: "תשובה, ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזֵרה". 
 

מה עושים ביום זה?
על פי המשנה: 

[...] ל  ְנּדָ ַהּסַ ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה  ה  ִתּיָ ּוִבׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 
(משנה, מסכת יומא, פרק ח' הלכה א')

יום כיפור הוא יום צום. לפי המשנה, אסורות בו גם הסיכה (מריחת 
הגוף בשמנים וקרמים) וכן נעילת הסנדל (נעילת נעלי עור).
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מה על הפרק?

לקראת יום הכיפורים וביום הכיפורים עצמו, משתדלים 
"לעשות תשובה" – להשתנות לטובה. 

אולם לאנשים שמסביב, לא תמיד קל לקבל זאת... 

כיצד תגובתם של האחרים משפיעה על מי שמתאמץ לחזור 
לדרך הטוב?

בשאלה זו נעסוק עתה.

ַהי שֹוקֹו! מה שלומך? האם אתה מצליח 
לא ללעוס נעליים כפי שהחלטת?

כן, לא לעסתי שום נעל 
כבר עשרה ימים.

אני שמחה לשמוע, 
ובכל זאת אתה נראה 

קצת מוטרד...

נכון, את מבינה, אני 
משתדל להשתנות, ואפילו 
די מצליח, אבל אף אחד 
לא מאמין שִהשתניתי... 

רותי חושבת שרק במקרה לא לעסתי את 
הנעליים שלה כבר שבוע, ודני חושב שאני 
לא אחזיק מעמד ושבקרוב אעשה את זה 

שוב. אילו יכולתי לדבר עם בני 
אדם הייתי מסביר להם...

כן, זה קצת 
מתסכל אבל אל תהיה 
עצוב. עם הזמן הם 

יבינו שִהשתֵניָת באמת...
תן להם לדבר, 

ואתה תמשיך במשימה 
שלָך...

אני מאמינה בך שוקו, ויש לי הצעה:
אם יתחשק לך מאוד ללעוס נעליים, 
בוא לשחק ִאתי. אם נבלה ביחד, 

תשכח מהנעליים. 

קורית, את חברה אִמתית!
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פותחים ספר

א. לפחות לא להקשות

לא פשוט להשתנות. לעתים צריך להתאמץ מאוד כדי לא לחזור על מעשים שהחלטנו 
להפסיק לעשות אותם.

לכן, רצוי שהאנשים שמסביבנו לא יקשו עלינו בתהליך הזה... 

יָך ָהִראׁשֹוִנים.  ׁשּוָבה, ַאל יֹאַמר לֹו: ְזכֹר ַמֲעׂשֶ ַעל ּתְ ִאם ָהָיה ּבַ
(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח ע"ב)

ׁשּוָבה – אדם שעשה תשובה, התחרט על מעשיו והשתנה לטובה ַעל ּתְ ּבַ

יָך ָהִראׁשֹוִנים – המעשים שעשית לפני שהשתֵניָת ַמֲעׂשֶ

1 ִחשבו על אדם
שאתם מכירים שהשתנה 

לטובה. תנו דוגמאות לדברים 
שלדעתכם אסור להגיד לו.

2 מדוע עלול מישהו לומר 
"זכור מעשיך הראשונים" למי 

ששינה את דרכו? 
הציעו כמה אפשרויות.

3 הזכרת המעשים הלא טובים 
מן העבר עלולה להקשות על 

האדם להשתנות. מדוע?

מה יכולות להיות הסיבות 
לכך שאנשים מתקשים 
לפעמים לקבל שאנשים 

שהשתנו? (רמז: ִקראו שוב 
את תגובתם של רותי ודני 
לשינוי שחל בכלב ׁשֹוקֹו, 

בקומיקס בעמ' 19). 

ן ִמְכׁשֹל. ר לֹא ִתּתֵ ְוִלְפֵני ִעּוֵ
(ויקרא, פרק י"ט פסוק י"ד)

יט ָאָדם ּכֹוס ַיִין ְלָנִזיר? [...] ּלֹא יֹוׁשִ ִין ׁשֶ י ָנַתן אֹוֵמר: ִמּנַ ַרּבִ
ן ִמְכׁשֹל" (ויקרא, פרק י"ט פסוק י"ד). ר לֹא ִתּתֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוִלְפֵני ִעּוֵ ּתַ

(תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף כ"ב ע"ב)

ּלֹא – מאין אנחנו לומדים שאסור ִין ׁשֶ ִמּנַ

ָנִזיר – אדם שנדר לא לשתות יין

ְלמּוד לֹוַמר – התורה (ולא התלמוד!) אומרת ּתַ

4 מה יכולות להיות הסיבות 
שאדם יציע יין לנזיר? 

(הציעו לפחות שתי תשובות) 

5 על פי הנאמר בתלמוד, 

מדוע אסור להציע יין לנזיר?

ִחשבו על דוגמה 
לאדם המכשיל 

אדם אחר המנסה 
להשתנות. 

עזוב את 
השיעורים ובוא 

לשחק אתי!
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ב. לתמוך

אכן חשוב לקבל שהאדם השתנה ולתת לו סיכוי. 
כך עושה גם האלוהים:

ִעים ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוׁשְ ַאּתָ
ִבים. ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ִויִמיְנָך ּפְ

(מתוך תפילת הנעילה ליום הכיפורים)

ִעים – עוזר לפושעים (המשתדלים לצאת מהפשע) ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוׁשְ ַאּתָ

ְיִמיְנָך – יד ימין שלך 

ׁשּוָטה – מושטת ּפְ

ִבים – החוזרים בתשובה ׁשָ

6 כיצד אנו יכולים 

לעזור לאדם המנסה 
להשתנות, לעמוד בפיתויים ולא 

לחזור להתנהגותו הקודמת? 
(רמז: ִקראו שוב את הצעתה של 

העכבישה קּורית לכלב לשוקו, 
בקומיקס בעמ' 19).

ג. להודות ולהתוודות - זה עוזר 

ה"ווידוי" ו"אבינו מלכנו" הן תפילות שאנו אומרים ביום הכיפורים, ובהן אנו 
מתוודים על המעשים הלא טובים שעשינו. 

נּו, ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך.

(מתוך תפילת "אבינו מלכנו")

7 ִקראו שוב את הקומיקס. 

א. אילו היה שוקו הכלב יכול לדבר 
עם בני אדם ולהסביר להם שהוא 

משתדל להשתנות — האם לדעתכם 
הייתה רותי משנה את דעתה? 

האם הווידוי של שוקו היה משפיע 
על דעתו של דני? 

ב. מדוע חשוב לשוקו מה רותי ודני 
חושבים עליו? כיצד יכולות דעותיהם 

להשפיע על התנהגותם כלפיו? 

8 בסופו של דבר, מה ישכנע את 

רותי ודני ששוקו אכן השתנה?

אי אפשר להתחיל 
להשתנות בלי להבין שעשינו 

מעשה לא ראוי.
אולם, מדוע חשוב להודות 
בחטא לפני אחרים? מדוע 
חשוב לומר שֵהבַּנּו שעשינו 

משהו רע?
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בסימן קריאה

בלילה הולכים לישון, ובבוקר למחרת מתחילים שוב לשחק 
ולבלות. מה דעתך?"

"אהמממ..." נהם פינוקיו והניע קלות את ראשו כאילו רצה 
לומר, "גם אני הייתי שמח לחיות חיים כאלה!"

"אז אתה רוצה לבוא ִאתי? כן או לא? תחליט כבר!"
"לא, לא, לא, ועוד פעם לא. הבטחתי לֵפָיה הטובה שלי להפוך 

לילד טוב, ואני רוצה לקיים את הבטחתי. ועכשיו אני רואה 
שהשמש שוקעת, אז אני חייב להיפרד ממך ולברוח. להתראות 

ודרך צלחה."
"לאן אתה ממהר כל־כך?"

"הביתה. הֵפָיה הטובה שלי רוצה שאחזור לפני שיהיה ערב." 

נחישותו של פינוקיו החלה להתערער...

"חכה עוד שתי דקות."
"אני מאֵחר." 

"רק שתי דקות."
"ומה אם הֵפָיה תצעק עלי אחר־כך?" 

"שתצעק. אחרי שתצעק ותצרח היא תירגע," אמר לּוִצ'יניֹולֹו 
השובב. 

ֶחְבָרה?" "אז מה אתה עושה? אתה יוצא לדרך לבד או ּבְ
"לבד? נהיה יותר ממאה ילדים."

"ותלכו לשם ברגל?"
"בחצות תגיע לכאן העגלה שבה אסע ואכנס לגבולות הארץ 

הנפלאה הזאת." 
"הייתי מוכן לתת הרבה כדי שהעגלה תעבור כאן עכשיו!" 

"למה?"
"כדי לראות את כולכם נוסעים יחד."

"תישאר כאן עוד קצת ותראה אותנו."
"לא, לא, אני רוצה לחזור הביתה."

"חכה עוד שתי דקות."
"כבר התעכבתי יותר מדי. הֵפָיה 

תדאג לי."
"ֵפָיה מסכנה! אולי היא פוחדת 

שהעטלפים יאכלו אותך?"
"אז מה," אמר פינוקיו, "אתה 

באמת בטוח שבארץ הצעצועים 
אין בכלל בתי־ספר?"

פינוקיו
מאת: קרלו קלודי

במבט ראשון נראה שסיפורו של פינוקיו הוא אגדה תמימה 
לילדים, אך לא כך הדבר. סיפורו של פינוקיו הוא אגדה 

המספרת לנו על עצמנו, על הקושי להשתנות ולדבוק 
בהחלטתנו להשתנות גם כאשר הסובבים אותנו אינם תומכים 
בנו ומתקשים לקבל את השינוי. פינוקיו הוא בובת עץ שרצתה 

מאוד להשתנות ולהיות לילד אִמתי. נוסף על כך, לא רצה 
פינוקיו להיות סתם ילד, אלא "ילד טוב" ולכן החליט להתחיל 

ללכת לבית הספר. 
פינוקיו פגש ילד ושמו רומאו, המכונה בשם החיבה לּוִצ'יניֹולֹו. 

לּוִצ'יניֹולֹו לא קיבל את החלטתו של פינוקיו להשתנות וניסה 
לשכנע אותו לנסוע ִעמו ל"ארץ הצעצועים". תחילה, עמד 

פינוקיו על רצונו להשתנות, אבל אחר כך ִהטה אוזן ללּוִצ'יניֹולֹו.

"למה לא תבוא גם אתה?" [אמר לּוִצ'יניֹולֹו לפינוקיו]
"אני? לא. אני לא יכול!" 

"אתה עושה שגיאה, פינוקיו! תאמין לי, אם לא תבוא – 
תתחרט. איפה תוכל למצוא ארץ טובה יותר בשבילנו, הילדים? 

אין שם בתי־ספר, אין שם מורים, אין שם ספרים. בארץ 
הנפלאה הזאת לא לומדים בכלל. בימי חמישי לא הולכים לבית־

ספר, וכל שבוע מורכב משישה ימי חמישי ומיום מנוחה אחד. 
תאר לך שחופשת הסתיו מתחילה באחד בינואר ומסתיימת 

ביום האחרון בדצמבר. הנה, זאת ארץ כמו שאני אוהב! הנה, כך 
צריכות להיות כל הארצות התרבותיות!"

"אבל מה עושים כל היום בארץ הצעצועים?"
"הימים עוברים שם במשחקים ובבילויים מבוקר עד ערב. 
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"אין אפילו צל של בית־ספר."
"וגם אין מורים?"
"אין שום מורה."

"ואף פעם לא חייבים ללמוד שם?"
"אף פעם, אף פעם, אף פעם!"

"ארץ נפלאה!" אמר פינוקיו והרגיש שפיו מתמלא ריר מרוב 
חשק להיות שם, "ארץ נפלאה! לא הייתי בה, אבל אני יכול 

לראות אותה בדמיוני!"
"למה אתה לא בא אתנו?"

"אין טעם לנסות לפתות אותי לבוא! כבר הבטחתי לפיה הטובה 
שלי להפוך לילד נבון, ואני רוצה לקיים את ההבטחה."

"אז להתראות, ותמסור דרישת שלום לחטיבות הביניים וגם 
לבתי־הספר התיכוניים, אם תפגוש אותם ברחוב."

"להתראות, לּוִצ'יניֹולֹו, סע לשלום, תיהנה, ותזכור מדי פעם את 
החברים שלך."

פינוקיו לא הצליח להתמודד עם טענותיו של לּוִצ'יניֹולֹו. יתר 
על כן, היה נראה שהוא מאמץ אותן בעצמו... וכך המשיכה 

השיחה בין לּוִצ'יניֹולֹו לפינוקיו:

ואחרי שאמר זאת צעד פינוקיו שני צעדים ורצה לצאת לדרך, 
אבל אחר־כך נעצר, פנה לחברו ושאל אותו: 

"אתה בטוח שבארץ הצעצועים יש בכל שבוע שישה ימי חמישי 
ויום מנוחה אחד?"

"אני בטוח!"
"ואתה בטוח שהחופשות מתחילות באחד בינואר ומסתיימות 

ביום האחרון בדצמבר?"
"אני בטוח לגמרי."

"איזה מקום נפלא!" חזר ואמר פינוקיו וָיַרק כדי להראות שזה 

מוצא חן בעיניו.
אחר־כך החליט סופית והוסיף במהירות: 
"טוב, אז להתראות באמת, ודרך צלחה."

"להתראות."
"ומתי תצאו לדרך?"

"בעוד שעתיים!"
"חבל! לו הייתם יוצאים בעוד שעה, אולי הייתי יכול לחכות עד 

שתצאו." 
"ומה עם הפיה?"

"בכל מקרה אני מאֵחר! כבר לא משנה אם אחזור הביתה שעה 
קודם או שעה אחר־כך."

"פינוקיו המסכן! ומה אם הפיה תצעק עליך?"
"לא נורא! שתצעק. אחרי שתצעק ותצרח היא תירגע." 

בינתיים כבר ירד הלילה, והשתררה חשיכה. ופתאום הם ראו אור 
זעיר מתנועע במרחקים... ושמעו צלצול פעמונים ותקיעת חצוצרה 

קטנה. הצליל היה חלש ועמום מאוד ונשמע כמו זמזום של יתוש. 
"הנה העגלה מגיעה!" קרא לּוִצ'יניֹולֹו והזדקף. 

"מי מגיעה?" שאל פינוקיו בלחש.
"העגלה שבאה לקחת אותי. אתה רוצה לבוא – כן או לא?"

"אז זה באמת נכון," שאל פינוקיו, "בארץ הזאת הילדים לא 
חייבים בכלל ללמוד?"

"לא, לא, לא!" 
"איזה מקום נפלא! איזה מקום נפלא! איזה מקום נפלא!" 

העגלה שלּוִצ'יניֹולו חיכה לה הגיעה. מה עשה פינוקיו? 
– עלה עליה!

(מתוך: קרלו קלודי, הרפתקאותיו של פינוקיו, תרגום מאיטלקית: ענת שפיצן, 
הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ד, עמ' 167–171)
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צוהר לעולם

תוויות ו"סטיגמות" 

מוצרים רבים נושאים תוויות. די לקרוא אותן כדי לדעת מהו 
המוצר, מהם שימושיו, ממה הוא מורכב, באילו תנאים יש 

לאכסן אותו (למשל בארון, במקרר, או במקפיא) ומתי יפוג 
תוקפו (עד מתי מותר להשתמש בו). 

לפעמים גם על אנשים "מדביקים" תוויות!
אין מדובר בתווית של ממש, אלא בתכונה או באופי שמייחסים 

להם. לדוגמה, על ילד אחד יגידו שהוא "ליצן הכיתה", וֽיַצפּו 
ממנו תמיד להצחיק, וֶאל ילדה אחרת יתייחסו תמיד כאל 

"שקרנית" ולא יאמינו לדבריה.
תוויות המוצמדות למאכלים, לבגדים או לחפצים אחרים,

עוזרות לנו להכיר את המוצרים. לעומת זאת, גם אם "תווית" 
מסוימת תיארה נכון אדם מסוים ברגע מסוים, רגע קט לאחר 

מכן היא עשויה שלא להתאים בכלל! הרי בכל רגע יכול אדם 
להפתיע אותנו ולשנות את דרכו. 

תווית שלילית המודבקת לאדם, נקראת "ְסִטיְגָמה".
ומדוע?

המילה "ְסִטיְגָמה" היא מילה יוונית. ביוון העתיקה היו 
מקעקעים סימנים שונים על גופם של פושעים ושל עבדים. 

קעקוע זה נקרא "סטיגמה". הסטיגמה סימנה שאדם זה 
הוא ֶעֶבד, או פושע, והייתה מעין תווית שהעידה שהאדם 

הזה אינו אדם חופשי. אם היה העבד בורח מאדונו, או 
לאו, מיד היו מזהים אותו ומחזירים אותו  הפושע ִמּכִ

למקומו. הסטיגמה הודיעה לכול את "מעשיו הראשונים" 
של האדם ולא ִאפשרה לו "לברוח מהם", כלומר, מנעה ממנו 

לשנות את מעמדו ולהתחיל חיים חדשים. 
כך גם אם מדביקים על אדם תווית שלילית, "שמים עליו 

סטיגמה", ומקשים עליו להשתנות!
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 ֵחְטא

על קצה הלשון

גילי: ַהי שי! 
שי: הי גילי! הסתכלי גילי, הסתכלי! 

[שי זורק את הכדור אל כיוון הסל]
אווווף... ֶהְחֵטאִתי!

גילי: לא נורא, נסה שוב. הפעם ָחָטאָת, אבל אולי בפעם הבאה 
תקלע.

שי: לא, לא ָחָטאִתי, אלא ֶהְחֵטאִתי! לא עשיתי ֵחְטא, אלא 
פספסתי את המטרה.

גילי: אוף... שוב התבלבלתי בין לחטוא לבין להחטיא! המילים 
האלה דומות כל־כך.

שי: נכון, הן דומות מאוד. הרי במובן מסוים, לחטוא, זה כמו 
להחטיא את המטרה.

גילי: "המטרה"? איזו מטרה?
שי: תראי, את רוצה להתנהג "כמו שצריך", וגם אני רוצה 

"להיות בסדר", אבל לפעמים לא הולך לי. למשל לפני יומיים 
שיקרתי, ולכן אפשר להגיד שחטאתי, אבל גם שהחטאתי את 

המטרה שלי להיות בן אדם ישר. 
גילי: תפסתי, אבל אף על פי שהמילים האלה דומות ושייכות 

לאותה משפחה, הן מילים שונות: לחטוא פירושו לעשות מעשה 
בלתי רצוי, לעבור עֵברה, ואילו להחטיא זה לא להצליח לפגוע 

במטרה שמכוונים אליה. 
שי: אני חוזר להתאמן – אף על פי שנמאס לי... 

גילי: נסה שוב, ובכל פעם שתקלע אמחא לך כפיים!
שי: אל תגזימי, אבל תודה על העידוד. חבל שאת לא המאמנת 

של הקבוצה שלי. בכל פעם שאני מחטיא המאמן שלי עושה 
פרצוף כאילו חטאתי חטא גדול! 

ַלְחטֹא 

ְלַהְחִטיא 

שעשועון חג 

בתפזורת שלפניכם מסתתרות תשע מילים הקשורות ליום הכיפורים. 
חפשו: 

במאוזן (מימין לשמאל ומשמאל לימין), 
במאונך (מלמעלה למטה ומלמטה למעלה), 

ובאלכסון 
וִמצאו כמה שיותר מהן.

שימו לב: לפעמים אותה אות משמשת לשתי מילים!

מחסן מילים: חרטה, כפרות, צום, תשובה, נעילה, וידוי, שופר, שינוי, שיפור

שיפונליענ

יוכנעילהח

פשפרלוצרר

וחררהדטפח

ררודבהירה

עטתווידוי

יונישפוצנ

ליענתשבוו

הטרכיענםי
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סוכות
הִּנֵה מַה ּטֹוב ּומַה ּנָעִים ׁש�בֶת אַחִים ּגַם י�חַד

השמחה: מצווה מן התורה לשמוח בחג הסוכות. 
וכך כתוב בתורה על חג הסוכות: 
ֵמַח"  ָך [...] ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ "ְוׂשָ

(דברים, פרק ט"ז פסוק י"ד). 

מנהגי חג הסוכות 
האושפיזין  (אורחים).  אושפיזין  לסוכה  "להזמין"  מנהג  אושפיזין: 
יעקֹב,  יצחק,  אברהם,  היהודית:  המסורת  מן  חשובים  אישים  הם 
משה, אהרון, יוסף ודוד. בימינו, יש הנוהגים להזמין גם שבע נשים 
חשובות מהמסורת היהודית (למשל את ארבע האמהות, את מרים, 

את אסתר המלכה ואת דבורה הנביאה).
רבים נוהגים לקשט את הסוכה. 

תעודת זהות

תאריך החג 
חג הסוכות נמשך שבעה ימים מט"ו בתשרי ועד כ"א בו. 

שמות החג וסיפורו 
חג הסוכות: החג נחוג לזכר ישיבתם של בני ישראל בסוכות כאשר 

נדדו במדבר לאחר יציאתם ממצרים.
חג האסיף: החג נחוג בעונה שאוספים בה את התבואה אל הגורן 

כדי להגן עליה מפני הגשמים העומדים לרדת. 
כינו חז"ל את חג הסוכות בשל השמחה  החג (בה' הידיעה): כך 

ששמחים בו. 

מצוות ייחודיות לחג
הישיבה בסוכה: זו מצווה מן התורה. מצווה "לֵיׁש�ב בסוכה", כלומר 

לִׁש�הֹות בסוכה ולאכול בה.
של  סוגים  ארבעה  הם  המינים  ארבעת  המינים:  ארבעת  נטילת 
לקחת  התורה  מן  מצווה  וערבה.  הדס  לולב,  אתרוג,  צמחים: 
יחד באגודה אחת,  ("ליטול") את ארבעת המינים, להחזיק אותם 
צפון  ומערב,  מזרח  כיוונים:  לשישה  אותם  ולנענע  עליהם  לברך 

ודרום, למעלה (לכיוון השמים) ולמטה (לכיוון הארץ).

של  סוגים  ארבעה  הם  המינים  ארבעת   
לקחת  התורה  מן  מצווה   .
יחד באגודה אחת,  ("ליטול") את ארבעת המינים, להחזיק אותם 
צפון  ומערב,  מזרח  כיוונים:  לשישה  אותם  ולנענע  עליהם  לברך 
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מה על הפרק?

בחג הסוכות יושבים יחד בסוכות, ונוטלים את ארבעת 
המינים יחד – אגודה אחת. 

מדוע ה"יחד" הזה חשוב כל־כך? כיצד התחושה של שייכות 
לקבוצה, התחושה של "יחד", משפיעה על תחושותיו של כל 

יחיד ויחיד?
וכיצד קשורה מצוות החג – לשמוח – ל"יחד" הזה? 

בשאלות אלו נדון ביחידה שלפניכם.

זר יפה, אבל מוזר!
האתרוג עגול והלולב 
גבוה וחד, ההדס מלא 
עלים והערבה... העלים 

שלה כבר מתחילים 
להתייבש. אני הייתי 

מוותר עליה! 

 שוקו, ראית את ארבעת הצמחים 
שעל השולחן? אלו "ארבעת המינים" 
שלוקחים בחג הסוכות. אם שמת לב, 

דני עשה מהם מעין זר. 

לא, לא, לא, אי אפשר בלי הערבה. 
כל העניין הוא שארבעת המינים יהיו 

יחד, קשורים זה לזה.

את צודקת, זה כמו במשפחה. לא מוותרים על אף 
אחד! וכשכולם נמצאים יחד – איזו שמחה! 

אתה יודע שוקו, זה מזכיר לי את 
השיר: הנה מה טוב ומה נעים...

... ארבעת המינים גם יחד!
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פותחים ספר

א. כך כתוב בתורה:

ְבַעת ָיִמים ַלה' [...]  ּכֹות ׁשִ ה ַחג ַהּסֻ ִביִעי ַהּזֶ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ּבַ
ּגּו ֶאת  חֹ בּוַאת ָהָאֶרץ ּתָ ֶכם ֶאת ּתְ ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ַאְך ּבַ

תֹון [...] ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהּשׁ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים, ּבַ ַחג ה' ׁשִ
ְבַעת ָיִמים. ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה',  ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ ּוׂשְ

ּגּו אֹתֹו [...] חֹ ִביִעי ּתָ ְ חֶֹדׁש ַהּשׁ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבַ ָנה, ֻחּקַ ָ ּשׁ ְבַעת ָיִמים ּבַ ׁשִ
ּכֹת. ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ּבַ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ּכִ
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ּבְ

(ויקרא, פרק כ"ג פסוקים ל"ד−מ"ג).

ִביִעי – בחודש תשרי (בתנ"ך מונים את החודשים החל מחודש ניסן, ולכן תשרי  ְ ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ

הוא החודש השביעי)

תֹון – שביתה ממלאכה ּבָ ׁשַ

ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם – חוק שיהיה תקף גם לדורות הבאים, לנצח ֻחּקַ

 1
א. באיזה צבע כתובים 

הפסוקים המדברים על חג 
הסוכות כ"זמן שמחתנו" ?

ב. באיזה צבע כתובים הפסוקים
המדברים על חג הסוכות

כ"חג האסיף"?
ג. באיזה צבע כתוב הפסוק שבו 

מופיעה המצווה לִׁש�הֹות בסוכה ? 
ד. באילו צבעים רשומים הפסוקים 
המדברים על החג כ"חג הסוכות"?

ב. נטילת ארבעת המינים

בסוכות אוגדים יחד ארבעה מיני צמחים:
אתרוג – פרי הדר הדומה ללימון. 

ענפי ערבה – ענפים של עץ הצומח בעיקר ליד נחלים.
ענפי הדס – ענפים של שיח ריחני בעל עלים מבריקים וצפופים.  

לולב – ענף צעיר וצר של דקל, מהזן המניב תמרים. 

וכך כתוב בתורה:

ּיֹום ָהִראׁשֹון  ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל.  ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּפְ

ְבַעת ָיִמים. ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ ּוׂשְ
(ויקרא, פרק כ"ג פסוק מ')

2 כיצד נקרא האתרוג בתורה?
כיצד נקראים ענפי הערבה בתורה?

וההדס?
והלולב?

על ארבעת המינים מברכים:

נּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב. ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
(סידור שירת הלב, עמ' 180)

לאחר אמירת הברכה, מנענעים מעט את ארבעת המינים המאוגדים ביחד, לכל 
הכיוונים. יש מנהגים שונים ְלֶסֶדר הנענוע, ולפי אחד מהם מנענעים אותם בסדר הזה: 

מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה ומטה. 
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מה מסמלים ארבעת המינים?  ג. 
תשובה ראשונה  

לפניכם תשובה אחת שמביא המדרש: 

ָרֵאל. ִרי ֵעץ ָהָדר ֵאּלּו ִיׂשְ ּפְ
ָמה ֶאְתרֹוג ֶזה ֵיׁש ּבֹו ָטַעם ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח, 

ים טֹוִבים. ֶהם ַמֲעׂשִ ֶהם ּתֹוָרה ְוֵיׁש ּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֶהם ּבְ ָרֵאל, ֵיׁש ּבָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ָרֵאל. ָמִרים ֵאּלּו ִיׂשְ ּפֹות ּתְ ּכַ
ה ֵיׁש ּבֹו ָטַעם ְוֵאין ּבֹו ֵריַח,  ָמר ַהּזֶ ָמה ַהּתָ

ים טֹוִבים. ֶהם ַמֲעׂשִ ֶהם ּתֹוָרה ְוֵאין ּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֶהם ּבְ ָרֵאל, ֵיׁש ּבָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ָרֵאל. ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ֵאּלּו ִיׂשְ
ַמה ֲהַדס ֶזה ֵיׁש ּבֹו ֵריַח ְוֵאין ּבֹו ַטַעם, 

ֶהם ּתֹוָרה. ים טֹוִבים ְוֵאין ּבָ ֶהם ַמֲעׂשִ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֶהם ּבְ ָרֵאל, ֵיׁש ּבָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ָרֵאל. ְוַעְרִבי ַנַחל, ֵאּלּו ִיׂשְ
ּה לֹא ָטַעם ְולֹא ֵריַח,  ָמה ֲעָרָבה זֹו ֵאין ּבָ

ים טֹוִבים. [...]  ֶהם לֹא ּתֹוָרה ְולֹא ַמֲעׂשִ ֵאין ּבָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֶהם ּבְ ָרֵאל, ֵיׁש ּבָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ה ַאַחת [...]  ם ֲאֻגּדָ ּלָ רּו ּכֻ א ָאַמר הקב"ה ִיַקׁשְ ֶאּלָ
(על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה ל' סימן י"ב)

ֶהם ּתֹוָרה – שלומדים תורה ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ה ַאַחת – צרור, חבילה, קבוצה אחת ֲאֻגּדָ

3 לדעתכם, איזה סוג
של אנשים מייצג האתרוג? 

איזה סוג של אנשים מייצגים 
ענפי הערבה?

4 על פי המדרש, כיצד רוצה 
האל שבני העם יתייחסו זה לזה?

האתרוג, ההדס והלולב חיברו שיר על פי הלחן של השיר "שלומית בונה סוכה". 
הצטרפו אליהם ושירו גם אתם!

בלי טעם וגם בלי ריח, 
זוהי הערבה,

ומזמינים אותה היום.
ִאתך רוצים לשמוח.

וכך כולנו יחד,
ֵנֵשָבה בסוכת שלום... 

הממ... לא 
מוותרים עליי!





30

5 קראנו שני מדרשים. 

אילו מהמשפטים שלפניכם נכונים? 
איזה מהם אינו נכון?

א. על פי המדרש הראשון (זה 
שבעמוד הקודם) ארבעת המינים 

מושווים לעם ישראל. 
נכון / לא נכון

 
ב. במדרש השני ארבעת המינים 

מושווים לגוף האדם. 
נכון / לא נכון

ג. שני המדרשים מייחסים תכונות 
חיוביות לערבה. 

נכון / לא נכון

ד. על פי שני המדרשים אין לוותר על 
הערבה. 

נכון / לא נכון

ה. זמן שמחתנו — שמחה כפולה ומכופלת!

חג הסוכות הוא חג האסיף. 
כאשר התבואה כבר בגורן אפשר לשמוח בלי דאגה – יהיה די אוכל לכל השנה.

ויש עוד סיבה לשמוח בחג הסוכות. 
חג הסוכות הוא גם חג שבו יושבים יחד בסוכה, ויחד - הוא שמחה! 

וכדי להרבות בשמחה... מזמינים אושפיזין (אורחים).
ובסוכה, עם האושפיזין ועם הערבה, אפשר לשיר ולשמוח...

ם ָיַחד. ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים, ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ִהּנֵ
(תִהלים, פרק קל"ג פסוק א')

היזכרו במקרה
שבו ישבתם

עם אנשים והרגשתם 
כמה נעים להיות 

ביחד. 

מה מסמלים ארבעת המינים? ד. 
תשובה שנייה  

והנה תשובה אחרת, גם היא מן המדרש: 
 

ל ָאָדם, ְדָרה ׁשֶ ל לּוָלב ּדֹוָמה ְלׁשִ ְדָרה ׁשֶ ַהׁשִּ
ְוָהֲעָרָבה ּדֹוָמה ְלֶפה,

ְוַהֲהַדס ּדֹוֶמה ְלַעִין,
ְוָהֶאְתרֹוג ּדֹוֶמה ְלֵלב.

(ויקרא רבה, פרשה ל' סימן י"ג)

ְדָרה – עמוד ַהשדרה ִ ַהּשׁ
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פרחים לסוכה
על פי סיפור חסידי

עיבדה: קרול רוזנטל־עידן

השמעתם על העיר ָצאְנז? ָצאְנז הייתה 
ה  עיר בפולניה. בעיר ָצאְנז, חי פעם ֵרּבֶ
חסידי גדול בשם ֶרּב חיים. לֶרּב חיים 

מצאנז הייתה משפחה גדולה, ונולדו לו 
במזל טוב, שבעה בנים ושבע בנות, ארבע־

עשרה נשמות טהורות.
ה   חג הסוכות התקרב. בחצר ביתו של הֵרֶבּ

נשמעו קולות פטישים וקולות שמחה, 
והוקמה סוכה גדולה... כמו ִלּבֹו של 

ה, וֶרּב חיים נשם לרווחה. הֵרּבֶ
נותר רק לרכוש בשוק פרחים וֵפרות 

ר בהם את הסוכה. הייתה זו  להֵדּ
מלאכה ששבעת בניו של הרב ושבע 

בנותיו, ארבע־עשרה הנשמות הטהורות 
ם  ה ׂשָ שלו, השתוקקו לעשות. הֵרּבֶ

יקֹות (המטבעות  בכיסו את מעט הקֹוּפֵ
הקטנים) שנותרו לו לאחר שרכש 
אתרוג, לולב, הדס וערבה והמתין 

לבואם של בניו ובנותיו.
הסיפור פשוט לכאורה, אך מה שנשמע 

פשוט לפעמים מסתבך. 
וכך היה המעשה... 

בסימן קריאה
אותו היום ערב סוכות היה, וברחובות העיר ָצאְנז שוטטו שלושה אביונים מודאגים 

וקמטים במצחם. בוא חג הסוכות לא עורר שמחה בִלבם, ואילו הייתם מתקרבים 
אליהם, הייתם יכולים לשמוע שמחשבות ׁשחורות מטרידות אותם: 

סוכות סביב שולחנות מלֵאי  "מה נאמר לבנינו ולבנותינו בחג? שכל עם ישראל יושב ַבּ
כל טּוב ואנחנו לא נאכל אלא קרּום עלוב של לחם? שכל עם ישראל אדיש לגורלנו, 

מתעלם ממצוקתנו, וְּלִאיׁש לא איכפת מִאתנו?"
הלכו האביונים לבקש צדקה. וממי יבקשו צדקה? 

ה, ֶרּב חיים מָצאְנז. דפקו בדלת ביתו של הֵרּבֶ
ה בלבו, "ועוד בחג הסוכות, שהוא זמן  "היושיט אדם את ידו ואני אתעלם?" אמר הֵרּבֶ

שמחתם של ישראל?!" 
הוא שם את ידו בכיסו, ואת הקופיקות שנותרו לו נתן לאביונים בסבר פנים יפות. 

ה ללמוד תורה בחדרו ושמחה בלבו... אך גם דאגה הייתה בלבו: היבינו שבעת  חזר הֵרּבֶ
בניו ושבע בנותיו, ארבעה־עשרה הנשמות הטהורות שלו, את אשר עשה?

ה.  והנה נשמעה עוד דפיקה בדלת, וִאתה גם דפיקה בלב הֵרּבֶ
ה. "יבוא!" קרא הֵרּבֶ

ים ועליזים. הקיפו את אביהם, סיפרו  שִֹ ה, שָֹ נכנסו שבעת הבנים ושבע הבנות של הֵרּבֶ
לו על חלקם בבניית הסוכה. וכמו בכל שנה, ביקשו כמה קופיקות לרכוש בשוק פרחים 

וֵפרות להידור הסוכה.
שתק האב, ושקט שרר בחדר. עברה דקה. אתם בוודאי יודעים שיש דקות ארוכות 

ודקות קצרות, זו הייתה דקה ארוכה מאוד.
ה בעיני שבעת בניו ובעיני שבע בנותיו, וידעו הנערים כי אביהם עומד לומר  אז הביט הֵרּבֶ

ה החל לספר את המעשה. להם דבר חשוב. עברה עוד דקה (קצרה יותר הפעם!) ְוהֵרּבֶ
וכשסיים אמר: "הנוכל אנו לשמוח אם אדם מישראל חש שהוא אינו יקר לנו? השנה 

לא תהיה סוכתנו מהודרת בפרחי השדות ובֵפרות הפרדסים, אלא בשמחתם של 
אביונים. השנה תהיה סוכתנו מהודרת בפרחי הלב, ואין הידור יפה מזה".
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צוהר לעולם

ביחד — גם במשחק
במשחקי חברה רבים השחקנים מתחרים זה בזה ומנסים לנצח 

זה את זה. 
אולם יש גם סוג אחר של משחקים – משחקים המבוססים על 

שיתוף פעולה, משחקים שבהם כל השחקנים הם צוות אחד, וכל 
חברי הקבוצה מנסים להגיע אל המטרה יחד. במשחקים האלה 

לכל שחקן יש תפקיד. אם אחד המשתתפים מתקשה למלא את 
תפקידו, הקבוצה כולה תתקשה להגיע אל היעד. 

ולכן במשחקים האלה השחקנים נדרשים לעזור זה לזה.

לפניכם כללי המשחק של משחק אחד כזה:
כל המשתתפים עומדים במעגל, זה מאחורי זה. 

המטרה – ליצור מעגל שבו כל אחד יושב על ברכיו של 
המשתתף שמאחוריו. 

מהלך המשחק – הכול מנסים להתיישב לאט־לאט, זה אחר 
זה, על הברכיים של המשתתף שמאחוריהם. 

זהירות! אם אחד המשתתפים נופל, הוא יגרום גם לאחרים 
ליפול. לכן הכול נדרשים לעזור זה לזה לשבת. 

וכמובן, כאשר קורה הבלתי נמנע... וכולם נופלים, כולם 
בדרך כלל צוחקים!

אז... נסו את המשחק – הרי "מה טוב ומה נעים שבת אחים 
גם יחד"!
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ה ֲאֻגּדָ

על קצה הלשון

שי: גילי, ראית איזה קישוט הכנתי לסוכה? הכנתי כרזה יפה 
שנוכל לתלות בה.

גילי: הראה לי... מה זה? ארבעת המינים ואוטובוס ופלסטר ודף 
ִמֵסֶפר הטלפונים? ארבעת המינים – אני מבינה, אבל איך כל 

שאר הדברים קשורים לסוכות?
שי: נסי לנחש. נסי לתאר מה שאת רוָאה.

גילי: אני רואה אתרוג, לולב, הדס וערבה מאוגדים יחד.
שי: נכון... מאוגדים ביחד. 

גילי: אני רואה אוטובוס ירוק.
שי: כן, זה אוטובוס של אגד.

גילי: אני רואה פלסטר ורוד, כמו זה ששמתי אתמול כאשר 
נחתכתי באצבע.

ק, או ״פלסטר״ כפי שאמרת. עכשיו  ֵבּ שי: כן, את רואה ֶאֶגד ִמַדּ
ִקראי מה כתוב בדף מספר הטלפונים...

גילי: רשומים בו מספרי טלפון של כל מיני אגודות – "האגודה 
למען החייל", "אגודת המורים לאנגלית"...

שי: נו, הבנת? 

גילי: אהה...
שי: טוב, גילי, אעזור לך. כל מה שרואים בכרזה קשור לחיבור, לאיגוד.
ארבעת המינים מאוגדים כדי לסמל את אחדותו של עם ישראל, 

ומספרי הטלפון הם של אגודות שונות. אגודות הם ארגונים 
שבהם מתאגדים אנשים שיש להם עניין משותף. והפלסטר, זה 

ק.  ּבֵ אגד ִמַדּ
ק? שם משונה! ֵבּ גילי: "אגד ִמַדּ

ק  ּבֵ שי: תראי, אגד זו תחבושת, כלומר בד שקושרים לעור, ואגד ִמַדּ
הוא תחבושת שמדביקים על העור. שוב עניין של חיבור ואיגוד.

גילי: הבנתי, וזה לא סתם אוטובוס, זה אוטובוס של חברת אגד 
שהיא בעצמה חברה שנוצרה מאיחוד ארבע אגודות. 

שי: נכון שהכרזה שלי מתאימה לסוכות שהוא חג האיגוד 
והאחדות של עם ישראל?

גילי: נכון... אבל הכרזה היא חידה של ממש, ו... אין סיכוי שאדם 
אחד יצליח לפתור אותה לבדו!

שי: טוב, אז נקים "אגודה למען פתרון החידה"! 

ֶאֶגד 

חידת חג 

זיו שמע קולות בכי וצרחות מדירת השכנים, מהדירה שהתגוררה 
בה משפחתו של חברו ניר. זיו נכנס לדירה כדי לברר מה קרה. 

אחותו הקטנה של ניר הסבירה: "לניר יש מחר מבחן חשוב 
בתורה, והוא נורא נלחץ כי הוא לא מבין את החומר. הלוואי 

שיכולתי לעזור לו, אבל עוד לא למדתי את הנושאים האלה". 
האחות נאנחה והמשיכה: "האח הבכור שלנו בקיא מאוד בתנ"ך, 

אבל הוא אינו מוכן לעזור לניר, הוא טוען ש'אין לו כוח לזה' ". 

זיו, שתנ"ך הוא המקצוע האהוב עליו, התיישב מיד
לעזור לניר.

את מי מארבעת המינים מייצג זיו? – לולב, 
אתרוג, הדס או ערבה? 

את מי מארבעת המינים מייצגת האחות הקטנה?
ולמי מארבעת המינים אין ייצוג בסיפור?
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שמיני עצרת ושמחת תורה
גשם

מה עושים בחג כדי לציין את שמחת תורה?
שנה  פני  על  נפרשת  התורה  קריאת   — בתורה  מיוחדת  קריאה 
שלמה. בשמחת תורה מסיימים את קריאתם של כל חמשת חומשי 
פרשת  בתורה,  האחרונה  הפרשה  את  קוראים  זה  ביום  התורה. 
"וזאת הברכה", ולאחר מכן מתחילים לקרוא את התורה מחדש — 

קוראים את הפסוקים הראשונים מפרשת "בראשית". 
עלייה לתורה — בכל חג ובכל שבת עולים לתורה בבית הכנסת רק 
כמה אנשים. לעומת זאת, בשמחת תורה משתדלים שכל מתפללי 
בית הכנסת יעלו לתורה ויברכו את ברכות התורה — אפילו הילדים!
מארון  מוציאים  החג  ּובבוקר  תורה  שמחת  בערב   — הקפות 
ספרי  את  נושאים  המתפללים  התורה.  ספרי  כל  את  הקודש 
התורה ומקיפים (מסובבים) ִאתם את בימת בית הכנסת בשירה 
ובריקודים. הילדים נוהגים להחזיק בידיהם דגלים, או ספרי תורה 

קטנים (בדרך כלל לא אמתיים).
מה עושים בחג כדי לציין את שמיני עצרת? 

הגשמים.  חל בתחילת תקופת  — שמיני עצרת  הזכרת הגשמים 
ועד  החורף  מתחילת  הגשמים":  את  "להזכיר  מתחילים  זה  ביום 
בוא האביב, מוסיפים בתפילת העמידה את המילים "משיב הרוח 

ומוריד הגשם".
פיוטים — בשמיני עצרת נוהגים להוסיף לתפילה פיוטים על גשם 

ועל מים.

תעודת זהות

תאריך החג 
כ"ב בתשרי

שמות היום ומשמעותם 
שמיני עצרת ושמחת תורה הם שני חגים שונים. בארץ ישראל הם 

חלים באותו היום. 
הוא חגה של התורה, חג המבטא  שמחת תורה — שמחת תורה 
את השמחה על כך שסיימנו את קריאתה של התורה כולה ועל כך 

שעכשיו נתחיל בקריאתה מחדש.
עצרת,  שמיני  בתשרי  כ"ב  יום  מכונה  בתורה   — עצרת  שמיני 
שכן הוא היום השמיני לאחר שבעת ימי הסוכות. המילה "עצרת" 
הסוכות  חג  של  השביעי  היום  למחרת  עיכוב.  וגם  אֵספה  פירושה 
אין אנו חוזרים לשגרה, אלא "עוצרים", "מתעכבים", "מתאספים", 
וחוגגים חג נוסף. בחג זה לא יושבים בסוכה אלא חוזרים אל הבית 

הקבוע שלנו. 

קּוִרית, את יודעת שאפשר להתקין במכונית מין מחשב 
שאומר לנהג מהי הדרך הנכונה לכל מקום! בני אדם 

באמת יכולים לייצר כל מה שהם צריכים!

"כל מה שהם 
צריכים", 
לא בדיוק!

התפילה הזאת מזכירה 
גם שעל גשם, כמו על כל דבר 
טוב, צריך להגיד תודה! אז... 

תודה על ההסבר שלך!

למשל, כאשר אין גשם, גם הם 
די חסרי אונים! התפילה לגשם דווקא 

מזכירה לבני האדם שהם לא יכולים לעשות 
הכול ושגם הם תלויים 

בחסדי שמים!

מה על הפרק?

הנה הגיע שמיני עצרת. החורף מתקרב ואנו מחכים לגשם 
בקוצר רוח. כיצד אנו מתפללים לגשם בחג הזה? 

האם בני אדם יכולים לגרום לירידת גשם? 
הבה נעסוק בשאלות האלה. 
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1 חשבו על כל הפעולות 

שעשיתם אתמול. אילו מהן לא 
הייתם יכולים לעשות אם לא היו די 

מים במדינה?

2 באיזה תאריך מתחילים לבקש 
שירד גשם?

3 כמה ימים יש בין שמיני עצרת 
ליום שמתחילים לבקש בו גשם?

ג. גשם בִעּתֹו 
ִעּתֹו" (בזמן הנכון) – לא מוקדם מדי ולא  אחד הדברים החשובים הוא שהגשם ירד "ּבְ

מאוחר מדי. זה תנאי לתבואה טובה. גשמים היורדים בִעתם מכּונים "ִגשמי ברכה". 
הלוואי שנזכה לגשמי ברכה ושיתקיימו הפסוקים:

ָך ְוִיְצָהֶרָך. ׁשְ ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׂש, ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירֹ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ְוָנַתּתִ
. ָבְעּתָ ָך, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ְוָנַתּתִ

(דברים, פרק י"א פסוקים י"ד–ט"ו, ומתוך תפילת שמע ישראל)

יפה שהתחשבו בעולי
 הרגל שהגיעו לבית 

המקדש לחג הסוכות והחלו 
לבקש שירד גשם רק כאשר 
הם כבר הגיעו הביתה ולא 

היו עוד בדרכים!

4 חפשו במילון מהם "מטר", 
"יורה" ו"מלקוש".

5 על פי הפסוקים, מהם 

הדברים הטובים ׁש�ּי�ְקרּו לנו אם 
הגשם ירד בִעתו? 

פותחים ספר

א. גשם והזכרת הגשמים
מקור המים העיקרי בארץ ישראל הוא הגשם. 

בשמיני עצרת מזכירים בתפילה שעוד מעט ית חיל לרדת גשם – כך לפחות אנחנו 
מקווים! משמיני עצרת ובמשך כל עונת הגשמים אנו פונים אל האל שהוא...

ם. ֶ ּשׁ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ
(מתוך תפילת העמידה, כפי שהיא נאמרת בתקופת הגשמים, משמיני עצרת עד פסח)

ב. בקשה לגשמים בארץ ישראל
בשמיני עצרת אמנם מזכירים את הגשם בתפילה, אך עדיין אין מבקשים שֵיֵרד. 

מדוע? במשנה מוזכרת הסיבה לכך:

ִמים,  ׁשָ ָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ ַמְרֶחׁשְ ְבָעה ּבְ ׁשִ ְמִליֵאל אֹוֵמר: ּבְ ן ּגַ ַרּבַ
ָרת.  ָרֵאל ִלְנַהר ּפְ ִיׂשְ ּבְ יַע ַאֲחרֹון ׁשֶ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ר יֹום ַאַחר ֶהָחג, ּכְ ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ

(על פי המשנה, מסכת תענית, פרק א' משנה ג')

ָון – חודש חשוון        ׁשֹוֲאִלין – מבקשים         ֶהָחג – כאן הכוונה לשמיני עצרת  ַמְרֶחׁשְ

נכון! יהודי ארץ ישראל 
התחשבו ביהודים הגרים 
הרחק ממנה, והם מצדם 

התפללו שירד גשם 
בארץ – וכך הם עושים 

עד היום.
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מאגר המים המתוקים העיקרי בארץ ישראל הוא הכינרת. 
ובמה תלויה כמות המים בכינרת? – בעיקר בגשם! 

אולם הגשם בארץ ישראל, כידוע, אף פעם אינו מובטח.
אנשי רשות המים בודקים מדי יום ביומו את ִמְפָלס המים 

(גובה המים) בכינרת כדי להעריך את כמות המים באגם. 
לעתים נדירות מפלס המים בכינרת גבוה ויש 

סיכוי לשיטפונות. 
בדרך כלל, מפלס הכינרת לא גבוה ואפילו נמוך, 

ולכן עלינו לשים לב ולהקפיד לא לבזבז מים! 

בסימן קריאה

ִמְפלָס הכינרת
מאת: יוסף לפיד

אני משוגע למפלס הכינרת. בבוקר כאשר אני פותח את העיתון, 
אני מדלג על הממשלה, האמריקאים, הרוסים והסינים, על 

שוד הבנק ברחובות ומחפש את "מפלס הכינרת". בדרך כלל, זו 
ידיעה נחבאת אל הכלים (צנועה, מסתתרת), בת כמה שורות, על טור 

אחד, בעמוד השלישי, בצד. 
בקיץ היא מעציבה: "מפלס הכינרת הנמוך בהיסטוריה", או 

"מפלס הכינרת מתקרב לקו האדום", או "הכינרת בסכנה" [...]
אחרי הידיעה אני מצוברח כל היום, אך כאשר שואלים אותי 

מדוע אני נראה מודאג, אני עונה רק "בגלל המצב", כי אני 
מתבייש להודות שאני מאוהב במפלס הכינרת. 

כאשר אני נוסע לביקור אצל 
דוׁׁׁׂׂׂדי בטבריה, דבר ראשון 

אני יורד לחוף שליד המלון 
"גֵלי כינרת", אל האבן שלי. 
אם היא מחוץ למים, סימן 
שהכינרת חולה. אני עומד 

מול האגם היבש ומרגיש 
חוסר אונים, נעלב וכועס [...] 

אבל כשבא החורף, כאשר נפתחות ארובות השמים והגשם 
לא מפסיק לרדת, ותל אביב הופכת לשלולית, ונעלי הבן־אדם 

הופכות לסירות, וקר בחוץ, וקר בבית, ומצב רוחם של האנשים 
מקבל צבע אפור כהה – אני חושב על מפלס הכינרת, ובלבי חג. 

אני הולך בגשם ומחייך לי.
(מתוך: יוסף לפיד, אדם בגילי, הוצאת שקמונה, ירושלים תשל"ה)

האבן
שלי
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מחסור במים? מחפשים פתרונות

צֹוֶרת (שנים שיורד בהן מעט מאוד גשם), עלול להיווצר  בשנות ּבַ
מחסור במים. 

לכן מחפשים דרכים לגרום לירידת גשמים. 
והנה, גילו שכאשר "זורעים" בעננים חלקיקים של חומר כימי 

מיוחד ("קרח יבש"), אפשר לגרום לירידת גשם. וכיצד "זורעים" 
קרח יבש בעננים? – בעזרת מטוסים המפזרים את חלקיקי הקרח 

היבש בתוך העננים, או בעזרת טילים המכילים חלקיקים של 
קרח יבש ו"מתפוצצים" בתוך העננים. 

האם בכך נפתרה בעיית המחסור המים? לצערנו, לא! 
קודם כול, כדי להתחיל בתהליך "הזריעה" צריך שיהיו עננים 
בשמים, ולא עננים "סתם", אלא עננים מיוחדים – ענני גשם.

נוסף על כך, השיטה הזאת מגבירה את ירידת הגשם רק במקצת, 
וזו גם שיטה יקרה מאוד.

לכן חיפשו המדענים שיטות אחרות להשיג מים מתוקים 
הטובים לשתייה, להשקיה ולתעשייה.

חשבו וחשבו: ֵמי ים יש בשפע, אז...

צוהר לעולם

יל את מי הים, כלומר להפוך  אולי נוכל למצוא דרך ְלַהְתּפִ
ֵפִלים (שאין להם טעם מיוחד), אותם למים ְתּ

אולי נוכל למצוא דרך להקטין את כמות המלח שיש בהם?
חיפשו וחיפשו... ומצאו! ואכן בארץ נבנים כיום כמה מפעלי 

ָלה, מפעלים שבהם יהפכו את מי הים למים מתוקים  ַהְתּפָ
(מים שאינם מלוחים). 

ואולם, גם התפלת מים היא שיטה יקרה, וגם היא לא תוכל 
לפתור לחלוטין את בעיית מחסור המים בארץ. 

לכן, אנחנו חייבים להמשיך לחסוך מ ים. 
כיצד אפשר לעשות זאת? האם יש לכם רעיונות?

חידת חג

לפניכם "גשם" של אותיות צבעוניות. בעזרת אילו אותיות (הצהובות, האדומות, הירוקות או הכחולות) 
אפשר לכתוב שתיים מהמילים שאנו אומרים בתפילה רק בעונת הגשמים?

מצטער! נגמרו המים 
המתוקים אז הבאתי 

לך בקבוק מי ים.
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יום הזיכרון ליצחק רבין
לא להֲסָת�ה!

הציבור בישראל התפלג אז לשני מחנות: 
שבזכות  האמינו  הם  בהסכמים.  התומכים  עמדו  האחד,  מהצד 
עם  הסכסוך  יימשך  ושבלעדיהם  שלום,  יושג  אלה  הסכמים 

הפלסטינים, סכסוך שכבר ּגָבָה קורבנות רבים משני הצדדים. 
שהוויתורים  טענו  הם  להסכמים.  המתנגדים  עמדו  האחר,  מהצד 
חלשה  תהיה  המדינה  ושאם  המדינה,  את  ומחלישים  מדי  רחבים 

צפויות לה מלחמות ולא שלום.
מתח רב שרר בארץ — אלה ואלה הפגינו בחוצות הערים, והשמיעו 
ּכּוו�נּו  להסכמים  המתנגדים  שערכו  בהפגנות  רבות.  גנאי  קריאות 
קריאות השמצה חריפות במיוחד כלפי ראש הממשלה יצחק רבין, 
ואלו הסיתו את הרוחות נגדו. דברי ֲהָסת�ה אלו יצרו אווירה אלימה 
בחברה הישראלית, ואווירה זו יצרה את התשתית (הבסיס) לרצח 

ראש הממשלה.

ערב הרצח
(הפגנת  תמיכה  ֲעֶצ�ת  אביב  בתל  התקיימה  גורלי  ערב  באותו 

תמיכה) בהסכמים. 
יצחק רבין נכח בעצרת, הוא נשא נאום מרגש, ו�ׁש�ר עם הקהל כולו 
קיצוני  בו אדם  ירה  רבין מהבמה,  "שיר לשלום". לאחר שירד  את 
וקנאי ושמו יגאל עמיר. יצחק רבין נפגע. הוא הובהל במהירות לבית 

החולים "איכילוב" בתל אביב, אך לאחר זמן קצר מת מפצעיו.

מה עושים ביום זה?
ליד קברו של יצחק רבין בירושלים ובכל מוסדות המדינה (משרדי 
ממשלה, מחנות צה"ל ובתי ספר) מתקיימים טקסי זיכרון. ברובם 
אומרים את התפילות "קדיש" ו"אל מלא רחמים", וקוראים קטעים 

על חייו של רבין ועל פעולותיו. 
מורידים את דגלי המדינה לחצי התורן. 

בבתי הספר לומדים על יצחק רבין — דמותו ופועלו, וכן על חשיבות 
הדמוקרטיה ועל סכנת האלימות לחברה. 

תעודת זהות

תאריך 
י"ב בֶחׁש�ו�ון

משמעות היום 
 ,1995 בנובמבר  ה־4  תשנ"ו,  בחשוון  לי"ב  אור  שבת,  במוצאי 
נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל (זיכרונו לברכה). יצחק 
ולמדיניות  למדיניותו  התנגד  אשר  יהודי  מתנקש  בידי  נרצח  רבין 
ממשלתו. י"ב בחשוון הוא אפוא יום הזיכרון ליצחק רבין, כלומר יום 

השנה למותו, ומדי שנה בשנה ביום זה מעלים את זכרו.
רצח ראש ממשלה שנבחר על ידי העם ועל פי עיקרון "הרוב קובע" 
הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה (כלומר בשלטון העם). לכן נקבע 
שיום הזיכרון ליצחק רבין יהיה יום זיכרון ממלכתי, יום שבו תחלוק 
המדינה  למען  רבין  יצחק  של  לפועלו  כבוד  הישראלית  החברה 

ותעסוק בערכי הדמוקרטיה ובסכנות האלימות.

הרקע לרצח
מנהיגי  עם  ֶהְסּכִֵמים  רבין  יצחק  חתם  הרצח,  לפני  שנתיים 
בהסכמים  אֹוְסלֹו".  "הסכֵמי  שכונו  הסכמים  הפלסטינים, 
אלו התחייבה מדינת ישראל למסור לפלסטינים שטחים שנמצאו 

בשליטתה, בניסיון להביא לשלום בין שני העמים. 
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מה על הפרק?

לאחר חתימת הסכמי אוסלו, נאמרו ונכתבו דברים חריפים 
ביותר על ראש הממשלה יצחק רבין. 

דברים אלו הלהיטו את הרוחות במדינה, עד שקם אדם אחד 
(שהתנגד למדיניותו של ראש הממשלה) והחליט לרצוח אותו. 

"דברי ֳהָסָתה" הם מילים היוצרות אווירה אלימה והעלולות 
לעודד אדם לפגוע במשהו או במישהו.
ביחידה זו נעסוק בהסתה ובסכנותיה.

הי שוקו! אתה נראה עצוב, אפילו 
מפוחד. ומה הפצע הזה שעל הרגל 

שלך? מה קרה?

אתמול טיילתי לי בפארק עם דני. 
דני החזיק אותי ברצועה...

... הייתה שם חבורת ילדים, והם התחילו להגיד שהם 
לא רוצים שאטייל שם, אף על פי שלכלבים קשורים מותר 
להיכנס לפארק הזה... הם צעקו שאני עלול ללכלך את 

ארגז החול שילדים קטנים משחקים בו...

ואז הם הלכו... אבל ילד אחר שהיה שם 
והשגיח על אחותו הקטנה ששיחקה בחול, שמע 
מה שהם אמרו והתחיל לזרוק עליי אבנים... 

... דני ניסה להגן עליי, אבל 
בכל זאת אבן אחת פגעה בי 

ופצעה אותי. 

תראה 
ְלמה מילים 

יכולות 
להוביל.

ואז? 
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פותחים ספר

א. כוחה של מילה
למילים כוח עצום!

מילה טובה עשויה לשמח, לנחם או לעודד, ואילו מילה קשה עלולה לפגוע ולהרוס.
על כן נאמר:

ַיד ָלׁשֹון. ים ּבְ ָמֶות ְוַחּיִ
(משלי, פרק י"ח פסוק כ"א)

ובכל זאת, אלימות גופנית חמורה 
יותר מאלימות מילולית – כלב נובח 

אינו מסוכן כמו כלב נושך!

1 ִחשבו על מקרה שבו 
נפגעתם מאוד ממשהו 
שנאמר לכם או עליכם.

2 הסבירו במילים שלכם 
מהי "אלימות מילולית".

ב. דברי ֳהָסת�ה
ֳהָסָתה היא מעשה חמור, וכבר בתקופות קדומות יצאו נגדה.

בתפילה שניסחו חז"ל לפני כמעט אלפיים שנה נאמר: 

ִהי ִתְקָוה. יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ ְוַלּמַ
(מתוך תפילת העמידה, הברכה הי"ג)

ִהי ִתְקָוה"?  יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ מה מסתתר מאחורי הבקשה "ְוַלּמַ
מי היו "המלשינים" שחז"ל דיברו עליהם?

לפני כאלפיים שנה שלטו הרומים בארץ. המלשינים היו אנשים שהסיתו את 
השלטונות הרומיים נגד היהודים. לפעמים הם סיפרו לשלטונות הרומיים דברי שקר 

על היהודים (כגון שהם מזלזלים בקורבנות שהמושל הרומי ציווה להקריב בבית 
המקדש), ולפעמים סיפרו דברי אמת (לדוגמה דיווחו לשלטונות היכן התכנסו יהודים 

כדי ללמוד תורה, מעשה שהיה אסור בתקופה ההיא). 
מדוע עשו זאת? היו שהלשינו כדי לקבל שכר או הטבות אחרות, והיו שעשו זאת מתוך 

שנאה. כך או כך, השלטונות הרומיים עצרו את היהודים שהמלשינים הלשינו עליהם, 
ולעתים לא נדירות אף שפטו אותם למוות.

נכון, אבל אם בסכסוך 
נאמרות מילים פוגעות, האווירה 

מתחממת והמריבה עלולה 
להסתיים במכות!
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רב ירושלמי חשוב מן המאה הי"ח, הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א), פירש את 
ִהי ִתְקָוה". יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ הבקשה "ְוַלּמַ

וזו לשונו: 

יֵדי ַהּגֹוִיים, ָרֵאל ּבִ ּמֹוְסִרים ֶאת ִיׂשְ יִנים − ׁשֶ ְלׁשִ ְוַלּמַ
ם ָהָרָעה. ְבּתָ ם ַמְחׁשַ ְתַקּיֵ ּלֹא ּתִ ִהי ִתְקָוה − ׁשֶ ַאל ּתְ

(מתוך: הסידור המפואר החיד"א השלם – קול רינה)

ּגֹוִיים – לא־יהודים (כאן הכוונה לשלטון הרומי העֹוֵין)

ם – תכניתם  ְבּתָ ַמְחׁשַ

ג. זהירות — מילים!
ְמכּוָון. המלשינים שחז"ל דיברו עליהם הסיתו את הרומים נגד היהודים ּבִ

אבל, יש להיזהר! כל מילה, בין שהיא נאמרת בכוונה להרע, 
בין שהיא נאמרת ללא כוונה לפגוע, יוצאת משליטתנו ברגע שיצאה מפינו!

וכך אמרו חז"ל במדרש:

ה?  ׁשֹון ְלֵחץ, ְוָלּמָ ל ַהּלָ ִנְמׁשַ
ָידֹו ַלֲהרֹג ֶאת ֲחֵברֹו,  ּבְ לֹף ָהָאָדם ַהֶחֶרב ׁשֶ ִאם ִיׁשְ ׁשֶ

ׁש ֵהיֶמּנּו ַרֲחִמים,  ן לֹו ּוְמַבּקֵ הּוא ִמְתַחּנֵ
יקֹו,  ִמְתַנֵחם ַההֹוֵרג ּוַמְחִזיר ַהֶחֶרב ְלַנְרּתִ

ָרה אֹותֹו ְוָהַלְך,  ּיָ יָון ׁשֶ ֲאָבל ַהֵחץ, ּכֵ
ׁש ְלַהְחִזיר, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְחִזיר. ֲאִפּלּו ְמַבּקֵ

(מדרש תהלים, מזמור ק"כ)

ֵהיֶמּנו – ממנו

ִמְתַנֵחם – מתחרט

3 לְמה קיוּו 
המלשינים לגרום?

4 לדעת הרב, מה 
אנו מבקשים בתפילה 

"ו�לַַּמלְׁש�ינִים ַאל ּת�ִהי ת�ְקו�ה"?

דברי הסתה מעוררים 
חששות עזים או כעס גדול 

בקרב השומעים אותם. ממה 
חששו, או על מה כעסו, 

השלטונות הרומיים כאשר 
שמעו את דברי 

המלשינים?

5 חז"ל השוו את הלשון לְֵחץ. 

א. הסבירו מדוע. 
ב. לאיזה כלי נשק מודרני הייתם 

משווים את הלשון? הסבירו.
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בסימן קריאה

גול עצמי 
מאת: נֹגה מרון

הכול התחיל במשחק כדורגל.
נבחרת הבנים של בית הספר "אלון" 

שיחקה נגד נבחרת הבנים של
בית הספר "ביאליק".

המחצית הראשונה 
עוד בטרם ָנַדּמּו צלילי הפעמון המבשר על סיום יום הלימודים בבית־ספר "אלון", 
נשמעה הקריאה: "חבר'ה, אל תשכחו, כולם מתייצבים במגרש בארבע בדיוק! גם 

הבנות צריכות לבוא ולעודד! הכינו את הגרונות והביאו כרזות! אנחנו חייבים לגבור 
על בית־ספר ביאליק!" 

המתח במגרש היה ללא נשוא. אחת–אפס לטובת "ביאליק" וכבר כמעט מחצית, 
ונראה שלנבחרת "אלון" אין סיכוי. אבנר, יוסי, קובי וחבריהם ישבו בספסל הראשון, 

נרגשים וסמוקים כאילו הם עצמם השתתפו במשחק.
"איפה אתם!?" קרא אבנר בגרון ניחר. "צריך לערער את הביטחון העצמי של 'ביאליק', 

השפילו אותם!"
"א–לון – ני–צ–חון! ביאליק – נקניק!" קראה מקהלת הבנות.

"כולם ביחד! בכל הכוח! חזק יותר!"
לרגע נראה שהצעקות מועילות, שהנבחרת מתאוששת, ובדקה החמש־עשרה, כמעט 

הצליח אלעד להבקיע גול בכדור אדיר ששלח אל בין הקורות, אך הכדור נהדף על ידי 
אחד משחקני היריב. 

צהלות השמחה של "ביאליק" העלו דמעות בעיני החבורה המאוכזבת של "אלון".
"מי זה הג'ינג'י הזה שלהם?" קרא יוסי, "הוא זריז כמו שד! מדהים! מאין הוא צץ 

פתאום? אף פעם לא ראינו אותו פה!" "זה ויקטור", ענה קובי, "שחקן מעולה! תראה 
איך הוא חטף מאלעד את הכדור!"

"ממש בושה! אלעד החמיץ עוד שער!" נשף יוסי בכעס. "רגֵלי ברווז! זוז כבר!" "תחליף 
אותו, אביבי", צעק אבנר אל המאמן, "מה פתאום עשית את אלעד חלוץ מרכזי? למה 

לא רוני? בשנה שעברה ניצחנו אותם בזכות רוני!"
"אני לא יכול לראות את זה", השתולל קובי, "איזה צב אלעד! רואים שהוא לא בכושר. 

הראש שלו במחשבים ולא באימונים". 
ממש באותו הרגע ספגה הנבחרת של "אלון" שער נוסף, והמחצית הראשונה הסתיימה. 

לא רוני? בשנה שעברה ניצחנו אותם בזכות רוני!"
"אני לא יכול לראות את זה", השתולל קובי, "איזה צב אלעד! רואים שהוא לא בכושר. 

הראש שלו במחשבים ולא באימונים". 
ממש באותו הרגע ספגה הנבחרת של "אלון" שער נוסף, והמחצית הראשונה הסתיימה. 
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ויכוח סוער בחדר ההלבשה
החבורה זינקה מן הספסל לכיוון חדר ההלבשה. 

"צריך לקרוע את אלעד", קרא אבנר. 
"מה אתם רוצים מאלעד? מי שאשם, זה המאמן!" קראו 

אחרים, "הוא זה שהציב אותו בהרכב כחלוץ מרכזי!"
"הוא עסוק בעסקים שלו וכמעט לא בא לאימונים", הטיח קובי. 

"הוא הזניח את הנבחרת!" צעק אבנר,
"אתה סמרטוט ולא מאמן!"

ְרָחִחים!  המאמן חסם בגופו את הפתח ואמר: "עופו מכאן ּפִ
מה אתם מבינים בכדורגל! דווקא הצעקות שלכם משפיעות על 

המוראל של השחקנים. בגללכם, הם יפסידו". 
"מי שלא מבין בכדורגל, זה אתה!"

נשמעו צעקות והלחץ על הכניסה גבר, "מי בכלל בחר אותך!" 
"אני לא מתווכח ִאתכם!" קרא המאמן, "זה עדיין לא כישלון. 

עוד יש סיכוי שנתגבר!"
"לא עם מאמן כמוך! אתה אשם בכול!" קראו אבנר, קובי ויוסי, 
מנסים להתגבר על מחסום הדלת. "איפה למדת להיות מאמן?"

"אני לא יכול לשבת בשקט!" התרתח יוסי, "זה לא פייר! צריך 
ללמד את אביבי לקח! בואו נוציא את האוויר מהצמיגים של 

המכונית שלו!"

לא לאלימות
"עזוב שטויות! למה לך באלימות!?" "בסך הכול יסלקו אותך 

מבית הספר, אז מה תרוויח מזה?!"
"לפחות אני אוציא את הכעס שלי!" נחלץ יוסי.

"הכעס שלך לא מעניין אף אחד!" אמר קובי, "אותי מעניין דבר 
אחד – שננצח, לפחות בפעם הבאה. אנחנו נספר איך אביבי 

זלזל בנו והמעיט בערכם של היריבים, ובמשחק הבא, כבר נדאג 
שיהיה לנו מאמן כמו שצריך!"

(מתוך: נכון לעכשיו, גיליון מס' 12, חשוון תשנ"ו, נובמבר 1995. 
© כל הזכויות שמורות למט"ח [המרכז לטכנולוגיה חינוכית], תל אביב)
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צוהר לעולם

צו פיוס 
למחרת רצח יצחק רבין, היה עם ישראל לא רק ָאֵבל וכואב, 

אלא גם נדהם – יהודי ָרצח יהודי! 
אזרח ישראל רצח את ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלה 

שהעם בחר בו בבחירות דמוקרטיות!
כיצד הגענו למצב כזה?

לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין, התחיל בחברה 
הישראלית תהליך של חשבון נפש. רבים הגיעו למסקנה שבין 

הגורמים לרצח היו המתח בין תומכי הסכמי אוסלו לבין 
המתנגדים להם, והאווירה האלימה ֶׁשָּׂשְרָרה אז בארץ. אנשים 
משני הצדדים כינו את מתנגדיהם "בוגדים", "אויבי המדינה" 

ו"אויבי השלום", הרוחות התחממו, ואלה שנאו את אלה. 

כדי לשים קץ לשנאה, ובמטרה למנוע עוד מעשים מתועבים כמו 
יּוס".  רצח רבין, הוקם ארגון ושמו "ַצו ּפִ

יּוס", המוכר  הביטוי "צו פיוס" מזכיר מאוד את הביטוי "ַצו ִגּ
כמעט לכל ישראלי. 

"צו גיוס" הוא המכתב שמקבלים האזרחים (מגיל 18 
ומעלה) משלטונות הצבא, הקורא להם להתגייס לצבא כדי 

להגן על המדינה. 
עכשיו, תוכלו אולי לנחש מהי מטרתו של ארגון "צו פיוס".
מטרתו של הארגון היא "לגייס" את הישראלים להתפייס 

זה עם זה כדי להגן על החברה הישראלית מפני השנאה 
והאלימות. בקיצור: צו פיוס הוא צו גיוס לפיוס!

מה עושה ארגון "צו פיוס" כדי לקדם את מטרתו? 
אנשי "צו פיוס" עוסקים בעיקר בארגון מפגשים בין 

ישראלים בעלי דעות שונות ואף מנוגדות. הם מקווים 
ומאמינים שכך יכירו המשתתפים אלה את אלה, יקשיבו 

אלה לדברי אלה וילמדו לכבד את החולקים עליהם.

עכשיו הביטו בכרזה המיוחדת שפרסם "צו פיוס". 
מה, לדעתכם, ביקשו מעצבי הכרזה להגיד באמצעותה? 

המתנגדים להם, והאווירה האלימה ֶׁשָּׂשְרָרה אז בארץ. אנשים 
משני הצדדים כינו את מתנגדיהם "בוגדים", "אויבי המדינה" 

כדי לשים קץ לשנאה, ובמטרה למנוע עוד מעשים מתועבים כמו 

יּוס", המוכר  הביטוי "צו פיוס" מזכיר מאוד את הביטוי "ַצו ִגּ
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על קצה הלשון

ית לאדם  שי: גילי, יש לי חידה. את יודעת מה הקשר בין ַמּצִ
האומר דברי ֲהָסָתה?

גילי: אהמממ...
ית והשני ֵמִסית! שי: הראשון ַמּצִ

ית"  גילי: אבל שי, המילים האלה רק נשמעות דומה, "ַמּצִ
כותבים בצ', ו"ֵמִסית" כותבים בס'! 

שי: נכון ששתי המילים לא נגזרות (בנויות) מאותו שורש, 
ואפילו הניקוד שלהן אינו זהה, אבל משמעותן קרובה: 

הַמצית מדליק אש, וגם הֵמסית מדליק אש, אש של שנאה, 
העלולה להביא אדם אחר לעשות מעשה שלילי! הכול עניין של 

אש והדלקה! החידה שלי לא רק טובה, היא גם מדליקה!
גילי: סליחה, שי, אבל אני לא מתלהבת ממנה כל־כך. 

שי [מרים כתפיים]: טוב, חבל.
שי [חושב לרגע]: אחת בְצ' ואחת בְס' – ְצ' ְוְס', ְצ' ְוְס'... 

[ולאחר רגע, הוא פונה אל גילי שוב]
שי: גילי...

גילי: כן, מה?
שי: [בפרצוף של נחש]: ְצססססס!

ֵמִסית

ֲהָסָתה
ית ַמּצִ

חידה 

לפניכם דבריו של רשע שהסית את הֶמֶלך
שָמַלך בזמנו נגד היהודים. 

מיהו אותו רשע ומיהו המלך שדיבר אליו?

ר ּוְמפָֹרד נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ְ ֶישׁ
כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך, ים ּבְ ין ָהַעּמִ ּבֵ

ל ָעם  ֹנֹות ִמּכָ ְוָדֵתיֶהם שׁ
ים  ֶלְך ֵאיָנם עֹׂשִ ֵתי ַהּמֶ ְוֶאת ּדָ

יָחם... ֶֹוה ְלַהּנִ ֶלְך ֵאין שׁ ְוַלּמֶ

קריקטורה שצייר זאב ופורסמה בעיתון "הארץ"
ב־6 בנובמבר 1995, כמה ימים אחרי רצח יצחק רבין 

ָתה ַהּצָ

? ?
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תעודת זהות

תאריך החג 
חג החנוכה נמשך שמונה ימים — מכ"ה בכְִסלֵו עד ב' בֵטבֵת. 

סיפור החג ושמותיו
הם  ישראל.  בארץ  היוונים  שלטו  רבות  שנים  לפני  החנוכה:  חג 
גזרו על היהודים גזרות קשות ואלה התקוממו. הלוחמים היהודים, 
ובראשם יהודה המכבי, לחמו ביוונים ואף על פי שהיו מעטים, ניצחו 

את הצבא היווני הגדול, המאומן והחמוש היטב. 
במלחמה זו, הצליחו "המכבים" לכבוש שוב את ירושלים ולהחזירה 
לשלטון יהודי. הם טיהרו את בית המקדש, חידשו אותו וָחנְכּו אותו 
מחדש (עשו מעין "חנוכת בית"). מכאן שמו הראשון של החג — חג 

החנוכה.
על פי מסורת אחרת, השם "חנוכה" רומז לניצחון המכבים: 

חנוכה = חנו+כ"ה, כלומר ישראל חנו (=נחו) מאויביהם בכ"ה 
(בחודש ּכְִסלֵו).

"ספר  (או  המכבים"  "ספר  ושמו  עתיק  בספר  האּו�ים:  חג 
לבית המקדש, מצאו  נכנסו המכבים  המקבים") מסופר שכאשר 
ולכן עשו כלי קודש חדשים. בין השאר, הביאו מנורה  אותו הרוס, 
המקדש.  לבית  האור  את  כך  והחזירו  נרותיה  את  הדליקו  חדשה, 

מכאן שמו השני של החג — חג האורים. 
המקדש  בית  חנוכת  על  הסיפור  נכתב  כך,  אחר  שנים  מאות 
בתלמוד. שם נאמר שכאשר המכבים נכנסו למקדש הם מצאו בו 
רק פך קטן אחד של שמן טהור כדי להדליק בו את המנורה. כמות 
קטנה זו, שהספיקה בדרך כלל ליום אחד בלבד, בערה שמונה ימים 

(עד שיכלו להשיג שמן טהור). זהו נס פך השמן. 

מצוות ייחודיות לחג
הדלקת נרות חנוכה:

ביום  ּגֵָדל:  שמדליקים  הנרות  ִמְסָּפר  החג  ימי  משמונת  יום  בכל 
הראשון מדליקים נר אחד, ביום השני — שני נרות וכך הלאה. 

מדליקים את נרות החנוכה משיורדת החשכה.
של  הניצחון  נס  את   — הנס"  את  "לפרסם  היא  ההדלקה  מטרת 

המכבים המעטים על היוונים הרבים ואת נס פך השמן. לכן — 
מעמידים את החנוכייה במקום שאפשר לראותה מבחוץ (בדרך   •

כלל על אדן החלון). 
מצווה להדליק את הנרות בשעה שעוד עוברים אנשים ברחובות.   •

ולכן  בהם",  להשתמש  רשות  לנו  "אין  נאמר:  חנוכה  נרות  על 
מדליקים נר נוסף הנקרא ׁש�ָּמׁש והממלא שני תפקידים: האחד 
להדליק את נרות החנוכה, והשני להאיר את החדר (משום שאין 

לנו רשות להשתמש באורם כדי להאיר את החדר). 

תפילות מיוחדות: 
בעת הדלקת הנרות מברכים שתי ברכות: ברכת "להדליק נר חנוכה" 
וברכת "שעשה נסים לאבותינו". בערב הראשון מברכים גם ברכת 

"ׁש�ֶהֱחי�נּו". לאחר ההדלקה אומרים את התפילה "הנרות הללו". 
את  המזון  ובברכת  העמידה  בתפילת  מוסיפים  החנוכה  ימי  בכל 
וקוראים  בבתי הכנסת שרים את ה"הלל"  "על הנסים".  תפילת 

בתורה בכל אחד מבוקרי החג.

מנהגי חג החנוכה
בזמן שהנרות דולקים שרים את הפיוט "מעוז צור". זהו מנהג של 

עדות אשכנז שהתפשט בארץ גם למשפחות מעדֹות אחרות.
יש ששרים את "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהלים, מזמור ל').

זהו מנהג מקובל בעדות המזרח.
משחקים בסביבון. על דפנות הסביבון מופיעות האותיות 

נ—ג—ה—פ, הרומזות למשפט "נס גדול היה פה". 
נהוג לאכול מאכלים מטוגנים בשמן, כגון סופגניות, לביבות ועוד, 

המזכירים את נס פך השמן.

חנוכה
"מי ימלל גבורות ישראל, אותן מי ימנה?"



47

מה על הפרק?

ָרֵאל, בּורֹות ִיׂשְ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ
אֹוָתן ִמי ִיְמֶנה?

ּבֹור ָכל ּדֹור ָיקּום ַהּגִ ֵהן ּבְ
ּגֹוֵאל ָהָעם.

את השיר הזה אתם בוודאי מכירים. בשיר חנוכה זה מוזכרת 
גבורת המכבים.

איך קובעים מיהו גיבור? האם אדם שאין לו כוח גופני יכול 
להיות גיבור? על מה מתגבר הגיבור? 

אלה השאלות שנעסוק בהן יחד ביחידה זו. 

ַמע! ׁשְ
ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ

יַע ּופֹוֶדה י מֹוׁשִ ּבִ ַמּכַ
ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ּוְבָיֵמינּו ּכָ

ֵאל. ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיּגָ

(מילים: מנשה רבינא)

תגיד, שוקו, האם מה ששמעתי נכון? שמעתי 
שהשבוע היצלת חיי אדם

כן, לפני יומיים, פרצה שרפה 
בבית ברחוב שלנו ונלכד בו 

אדם לבדו, אז...

... זינקתי אל תוך הבית 
וגררתי אותו החוצה.

איך העזת?

תראי... לפני שהגעתי לבית הזה 
הייתי כלב חילוץ. עברתי הרבה 

אימונים, אז ידעתי מה לעשות ומה 
לא לעשות.

אתה ממש גיבור! 
לא פחדת?

בטח שפחדתי!

ואני חשבתי שגיבורים אף פעם 
לא פוחדים! הם כנראה פוחדים, 
לפעמים, אבל מצליחים להתגבר 

על הפחד!
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פותחים ספר

א. סיפור גבורה
השנה הייתה 167 לפני הספירה, והיוונים שלטו בארץ. מלכם של היוונים, ַאְנִטיֹוכּוס 
יָפֶנס, החליט לכפות את התרבות היוונית על כל העמים ששלט עליהם. הוא אסר  ֶאּפִ

על היהודים לקיים את המצוות כגון לשמור את השבת, ָלמּול את בניהם (לעשות להם 
ברית מילה) ולחגוג את חגיהם. הוא גם ִחייב את היהודים לאכול מאכלים אסורים, 

כמו בשר חזיר, ואפילו ציווה עליהם להקריב חזירים לאלילים היוונים. 
בעיר מודיעין חיו בני משפחה אחת, מתתיהו הכוהן ובניו (יהודה, אלעזר, יוחנן, יונתן 

ושמעון). הם החליטו למרוד ביוונים וגייסו לשם כך לוחמים יהודים. אלה נלחמו 
בפיקודו של אחד הבנים, יהודה המכבי (שנקרא גם יהודה המקבי).

סיפורם של הלוחמים היהודים האלה – המכבים – הוא סיפורם של מעטים שניצחו 
את הרבים, סיפור של גבורה.

יו (=במקום אביו) [...]  ְחּתָ י, ּתַ ּבִ ְקָרא ַמּקַ נֹו ְיהּוָדה, ַהּנִ ָקם ּבְ ַוּיַ
ר ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָאִביו,  ל ֶאָחיו ְוָכל ָאׁשֵ ְעְזרּוהּו ּכָ ַוּיַ

ְמָחה [...]  ׂשִ ָרֵאל ּבְ ֲחמּו ֶאת ִמְלֶחֶמת ִיׂשְ ּלָ ַוּיִ
ֵלי ִמְלַחְמּתֹו  ְחּגֹר ּכְ ִגּבֹור ַוּיַ ְריֹון ּכְ ׁש [יהודה] ׁשִ ְלּבַ ַוּיִ

ֶחֶרב.  ֲחֶנה ּבַ ֵגן ַעל ַהּמַ ּוִמְלֲחמֹות ָעַרְך ַוּיָ
ֶרף. יו ְוִלְכִפיר ׁשֹוֵאג ַלּטֶ ַמֲעׂשָ ְדֶמה ְלַאְרֵיה ּבְ ַוּיִ

ם  ׂשֵ ִעים ַויַחּפְ ְרּדֹף ְרׁשָ ַוּיִ
ּוַמְבִהיֵלי ַעּמֹו ִלֵהט (=הלהיב את מי שפחדו ִמֶקֶרב עם ישראל) 

ֲחדֹו [...] ִעים ִמּפַ ְנעּו ָהְרׁשָ ּכָ ּיִ ַו
(ספר המקבים א', פרק ג' פסוקים א'–ו', 

תרגום מיוונית: אוריאל רפפורט, הוצאת יד בן צבי, ירושלים 2004)

מחבר "ספר המקבים" 
מדמה את יהודה המכבי לאריה. 

1 נסו לתאר כיצד נראה ופועל אדם 
הדומה לאריה. 

אילו תכונות אפשר לייחס לו?

2 כיצד יכול מפקד צבאי הדומה לאריה 
להשפיע על מצב רוחם של לוחמיו? 

ושל אויביו?

קורית, יש לי חידה 
בשבילך: מה הקשר בין 
יהודה המקבי לפטיש?

המממ...

ֶבת" היא פטיש.  "ַמּקֶ
לכן יהודה המקבי הוא יהודה 
הפטיש! נכון שזהו כינוי מתאים 

ה את הצבא  לגיבור אשר ִהּכַָ
היווני מכה גדולה?

ו... אני חשבתי ש"מכבי" 
כותבים בכ', וש"מכבי" הוא 
ראשי תיבות של המילים "ִמי 

ֵאִלים ְיָי".  ָכמֹוָך ָבּ

הכול נכון! אפשר לכתוב 
את המילה "מכבי" גם בכ' 

וגם בק'. 
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המכבים היו מעטים והיוונים רבים, מאומנים וחמושים היטב.
כיצד הצליחו בכל זאת המכבים לנצח את היוונים בקרב? 

כך מסופר:

א ִלְקָראָתם,  ֲחֶנה ַהּבָ ר ָראּו [הלוחמים היהודים] ֶאת ַהּמַ ְוַכֲאׁשֶ
ַוּיֹאְמרּו ִליהּוָדה: 

ָלה ּכֹוֵחנּו,  ֶזה? ַוֲאַנְחנּו ּכָ ָהמֹון ָעצּום ּכָ ֵחם ּבְ ים ְלִהּלָ ַעּטִ ֵאיְך נּוַכל ֲאַנְחנּו ַהּמְ
י לֹא ָאַכְלנּו ַהּיֹום. ּכִ

ים,  ד ְמַעּטִ ּיָ ים ּבַ יר (=להכניע) ַרּבִ ְויֹאַמר ְיהּוָדה: ָנֵקל (=קל) הּוא ְלַהְסּגִ
ֲעִטים. ֵמּ ים אֹו ּבַ ַרּבִ יַע ּבָ ַמִים (=בשביל האלוהים) ְלהֹוׁשִ ָ ל ִלְפֵני ַהּשׁ ְוֵאין ֶהְבּדֵ

ַמִים [בא] ַהּכֹוַח [...] ָ י ִאם ִמן ַהּשׁ ְלָחָמה, ּכִ ּמִ חֹון ּבַ ּצָ רֹב ַחִיל הּוא ַהּנִ י לֹא ּבְ ּכִ
ְתאֹום  ֵער ֲעֵליֶהם (=יהודה תקף את היוונים) ּפִ ּתַ ׂשְ ר ַוּיִ ְכלֹותֹו ְלַדּבֵ ַוְיִהי ּכִ

ֵגף ִסירֹון ּוַמֲחֵנהּו ְלָפָניו (=המצביא היווני וצבאו הובסו).  ּנָ ּיִ ַו
(ספר המקבים א', פרק ג' פסוקים י"ז–כ"ג)

3 על איזה רגש 
התגברו המכבים? 

4 מה ִאפשר להם 
להתגבר על רגש זה?

5 המכבים תקפו את הצבא 

היווני התקפת פתע. 
שערו כיצד עזר תכסיס המלחמה 

הזה למכבים לנצח בקרב.

היוונים היו רבים והיה 
להם נשק רב. מדוע בכל זאת 

הם הפסידו בקרב? 
(נסו למצוא שתי סיבות) 

להבדיל מיהודה,
המכבים פחדו מהאויב. 
האם פירושו של דבר 

שהם היו גיבורים פחות 
ממנו?

הניצחון בכמה קרבות לא הספיק למכבים כדי להביס את הצבא היווני הגדול. 
היוונים לא ויתרו בקלות. קרבות רבים התחוללו, והמכבים אף נאלצו להילחם 

נגד פילים, ה"טנקים" של העת העתיקה. 

להבדיל מיהודה,



7 מדוע, לדעתכם, חשבו החכמים 

שמי שכובש את יצרו הוא גיבור?

8 נסו להיזכר במקרה שבו הצלחתם 

להתגבר על פחד, על כעס, או על 
פיתוי. כיצד עשיתם זאת?
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במהלך המלחמה, הצליחו המכבים לכבוש את ירושלים מידי היוונים.

ׁשּו.  ִית ְוֶאת ַהֲחֵצרֹות ִקּדְ ִנים ַהּבַ ׁש ְוֶאת ּפְ ְקּדָ ְבנּו ֶאת ַהּמִ ַוּיִ
ים, ֵלי קֶֹדׁש ֲחָדׁשִ ֲעׂשּו ּכְ ַוּיַ

ׁש.  ְקּדָ ְלָחן ֶאל ַהּמִ ֻ טֶֹרת ְוֶאת ַהּשׁ ח ַהּקְ נֹוָרה ְוֶאת ִמְזּבַ ִביאּו ֶאת ַהּמְ ַוּיָ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקִטירּו ַעל ּגַ ַוּיַ

ׁש. [...]  ְקּדָ ּמִ נֹוָרה ְוָיִאירּו ּבַ ר ַעל ַהּמְ רֹות ֲאׁשֶ ֲעלּו ֶאת ַהּנֵ ַוּיַ
ְסֵלו  יִעי, הּוא חֶֹדׁש ּכִ ׁשִ חֶֹדׁש ַהּתְ ִרים ּבַ ה ְוֶעׂשְ ָ ּבֶֹקר [היום] ַהֲחִמּשׁ ימּו ּבַ ּכִ ׁשְ ַוּיַ

[...]
מֹוָנה  ַח ָיִמים ׁשְ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲעׂשּו ֶאת ֲחֻנּכַ ַוּיַ

ָלִמים ְותֹוָדה.  חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ּיִ ְמָחה ַו ׂשִ ֲעלּו עֹולֹות ּבְ ַוּיַ
(ספר המקבים א', פרק ד' פסוקים מ"ח–נ"ו) 

ָלִמים ְותֹוָדה – סוגים של קורבנות ְזָבִחים ׁשְ

המלחמה נמשכה עוד זמן רב, ובסופה הצליחו המכבים להביס את היוונים.

6 כאשר ָחנכו המכבים

את בית המקדש, הם
הקריבו גם קורבנות תודה, 

להודות לאלוהים. מדוע מצאו 
המכבים לנכון להודות לאלוהים 

לאחר שהם נלחמו באומץ רב 
וניצחו את היוונים? 

ב. גבורה מסוג אחר
אמרו חכמינו:

ּבֹור? – ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו.  ֵאיֶזה הּוא ּגִ
(משנה, מסכת אבות, פרק ד' משנה א')

ִיְצרֹו: ֵיֶצר –היצר שלו (יצר הוא רצון חזק)

חכמינו אמרו גם:

ה ׂשֹוְנאֹו אֹוֲהבֹו. עֹוׂשֶ ּבֹוִרים? − ִמי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּבֹור ׁשֶ ֵאיֶזה הּוא ּגִ
(מדרש אבות דרבי נתן, פרק כ"ג פסקה א')

ׂשֹוְנאֹו – מי ששונא אותו

9 מדוע, לדעתכם, חשבו החכמים שמי 

שעושה את שונאו לחברו הוא גיבור?

10 אילו עצות הייתם נותנים לאדם 
הרוצה להפוך את שונאו לחברו?
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שני הנערים ברחו הלאה והלאה לעבר הכפר, ומרוב חלחלה לא 
היו מילים בפיהם. מזמן לזמן הציצו חששנית לאחור, כאילו 

פחדו שמא עוקבים אחריהם. [...]

רק כאשר הגיעו סוף־סוף למקום בטוח, התחילו הנערים 
לדבר על מה שראו...

"מי יספר [למשטרה]? אנחנו?" [שאל תֹום]
"מה אתה מדבר? נניח שִיקרה משהו ולא יתלו את ג'ו 

האנדיאני? הרי הוא פעם יהרוג אותנו, זה מאה־אחוז בטוח [...]"
"זה בדיוק מה שאני חשבתי לעצמי, האק".

[...] 
"תום, אנו מוכרחים לשמור סוד. אתה יודע זאת. [...] הנה, 

תשמע רגע, תום, בוא נישבע זה לזה – זה מה שאנחנו צריכים 
לעשות – להישבע לשמור סוד".

בסימן קריאה

הרפתקאותיו של תום סֹוי�ר 
מאת: מארק טוויין

ִרי ִפין הגיעו לבית הקברות של  תום סֹוֶיר וחברו ָהאקלּבֶ
הכפר כדי לקבור חתול מת. לפתע שמעו רעש. הם התחבאו 

מאחורי עצים, והבחינו בשלושה אנשים: ד"ר רובינסון – 
רופא הכפר, ָמאף ּפֹוֶטר – "שיכור הכפר" אשר היה כרגיל 

שתוי לגמרי, וג'ו האינדיאני. השלושה התחילו לריב... 
ה את מאף  הרופא ומאף אף התחילו להיאבק, והרופא ִהּכָ

מכה כה חזקה עד שהוא התעלף. בזמן שמאף היה מחוסר 
ם את  הכרה, דקר ג'ו האינדיאני את הרופא למוות ו... ׂשָ

הסכין בידי מאף (שעדיין לא התעורר).
כאשר חזר מאף לעצמו, אמר לו ג'ו שהוא (כלומר, מאף) רצח 

את הרופא... ומאף, שידע שהיה שתוי, האמין לו! הוא אף 
השביע את ג'ו שלא ילשין עליו.

מלבד ג'ו, הרוצח האמתי, היו עתה תום וָהאק (האקלברי) 
היחידים שידעו שמאף לא רצח את ד"ר רובינסון. 

הילדים גם ידעו שאם מאף יואשם ברצח, יהיה דינו מוות 
בתלייה, כי זה היה הדין באותם הימים. 
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הנערים אכן נשבעו זה לזה שבועת דם, והתחייבו לשמור 
את הסוד.

ואולם, ְלָיִמים עצרה המשטרה את ָמאף ּפֹוֶטר והעמידה אותו 
לדין באשמת רצח הרופא.

בערב שלפני תחילת המשפט...

תום שב הביתה בנפש רצוצה (שבורה), ואותו לילה היו חלומותיו 
מלאים ביעותים (סיוטים). למחרת ולמחרתיים הסתובב על־יד 

בית הדין, נמשך להיכנס פנימה בכוח שאין כמעט לעמוד בפניו, 
אלא שאילץ עצמו להישאר בחוץ. כיוצא בזה אירע גם להאק. 

במחשבה־תחילה נמנעו מלפגוש זה את זה. [...] 
ה אוזן כאשר יצאו הולכי־בטל (בטלנים) מאולם בית־ תום היה ַמּטֶ

הדין, אך תמיד שמע ידיעות מדכאות [...] 
כתום היום השני נסתבר משיחת הכפר [...] כי אין אפילו צל של 

ספק באשר לגזר־הדין שיוציאו המּושבעים (האנשים שנדרשו לפסוק את 
דינו של הנאשם). 

בלילה ההוא נשאר תום בחוץ עד שעה מאוחרת, ומבעד לחלון 
נכנס והגיע למיטתו. הוא היה שרוי בהתרגשות אדירה. עברו 

שעות עד שנרדם.
למחרת בבוקר נהרו כל בני הכפר לאולם בית־הדין, כי זה נועד 

להיות היום הגדול [...] 
עכשיו הוזמן ֵעד שהעיד כי מצא את מאף פוטר רוחץ בפלג־

המים, בשעה מוקדמת בבוקר שבו נתגלה הרצח, ושמיד חמק 
לו. לאחר כמה שאלות נוספות, אמר התובע [לסניגור]: 

"העד שלך" (תורָך לשאול את העד שאלות).
רגע קט הרים האסיר את עיניו, אך חזר והשפילן כאשר אמר 

סניגורו: 
"אין לי שאלות לשאול אותו".

 העד הבא הוכיח שהסכין נמצא ליד הפגר. התובע אמר: 
"העד שלך".

"אין לי שאלות לשאול אותו", אמר עורך־דינו של פוטר.
עד שלישי נשבע שלעיתים קרובות ראה את הסכין ברשותו של 

פוטר.
"העד שלך".

סניגורו של פוטר אמר שאין לו שאלות לשאול אותו. פני 
האנשים בקהל החלו לגלות סימני רוגז. וכי יש בדעתו של עורך־

הדין הזה להפקיר את חיי הלקוח שלו בלי שום מאמץ?
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עדים רבים העידו אך סניגורו של מאף לא חקר אותם ולא 
ניסה לערער את עדותם. בתום העדויות קם הסניגור, ואמר 
שאמנם בתחילת המשפט הצהיר שבכוונתו להוכיח שמרשו 

(הלקוח שלו) רצח את הרופא בהשפעת טירוף שאחז בו בשל 
השכרות, אולם עתה הוא חוזר בו ולא יעלה טענה זו! 

מה עשה סניגורו של מאף? האם טען טענה אחרת, או שמא 
ויתר על הגנתו של מאף?

ואחר כך [אמר הסניגור] אל מזכיר בית־הדין: "קרא לתומאס 
סויר!" [...]

"תומאס סויר, היכן היית ביום השבעה־עשר ביוני, בחצות 
הלילה לערך?"

תום העיף מבט בפני־הברזל של ג'ו האינדיאני, ולשונו דבקה 
אל ִחּכֹו. הקהל האזין בקוצר־נשימה, אך המילים מיאנו (סירבו) 

לצאת. אולם כעבור רגעים אחדים השיב לו הנער (חזר אל הנער) 
מעט מּכֹוחֹו, והצליח לצקת קצת ממנו בקולו עד שאחדים מן 

היושבים באולם שמעו:
"בבית־הקברות".

"בקול רם קצת יותר, בבקשה. אל תפחד, אתה היית –"
"בבית־הקברות".

חיוך של בוז ריפרף על פניו של ג'ו האינדיאני.
"אתה היית במקום סמוך לקברו של הֹוְרס ויליאמס?"

"כן, אדוני".
"דּבר שִישמעו – רק קצת יותר בקול. כמה קרוב היית?"

"כמו שאני קרוב אליך".
"אתה היית מסּותר (מּוסתר) או לא?"

"אני הייתי מוסתר".
"איפה?"

"מאחרי עצי־הּבּוקיצה שעל שפת הקבר". 
ג'ו האינדיאני ניתר ממקומו במידה שלא נראית לעין כמעט.

"היה ִאתך מישהו?"
"כן, אדוני. אני הלכתי שמה עם – –"

"חּכה – חּכה רגע. אינך חייב לציין את שמו של חברך. אנחנו 
נקרא לו בבוא העת. אתה לקחת ִאתך משהו לשם?"

תום היסס ונראה נבוך.

"דּבר שִישמעו, נערי – אל תהסס. האמת תמיד מכובדת. מה 
לקחת לשם?"

"רק ח–ח–חתול מת". 
ֶרץ של עליצּות, שבית־הדין בלם אותו. נשמע ּפֶ

"אנו נציג את השלד של אותו החתול. עכשיו נערי, ספר לנו כל 
מה שקרה – סּפר את זה על פי דרכך – אל תחסיר שום דבר, 

ואל תפחד".
תום פתח – תחילה בהיסוס, אך ככל שנכנס לנושא קילחו (זרמו) 

דבריו בשטף (בזרם) גובר־והולך. לא ארכה השעה ולא נשמע 
עוד קול מלבד קולו; כל העיניים ננעצו בו; בשפתיים פׂשוקות 

ובנשימה עצורה שתה הקהל את דבריו בצמא, בלי שים לב לזמן 
העובר, מרותק לקסם המחריד שבסיפור. המתיחות הנרגשת 

הגיעה לשיאה כשאמר הנער: 
"– וכאשר הרופא הזיז את הקרש ומאף פוטר נפל, קפץ ג'ו 

האנדיאני עם הסכין ו..."
 טרך! חיש כברק זינק בן־התערובת האינדיאני אל אחד 

החלונות, הבקיע לו דרך בין כל המבקשים לעצור בו – ונעלם.

ם (יקירם, אהובם) של  שוב היה תום גיבור נערץ – ַמְחַמל ַנְפׁשָ
הזקנים, קנאתם של הצעירים. שמו אף זכה לתהילת־אלמוות 

בדפוס, כי עיתון הכפר פיאר ורומם אותו. 

(מתוך: מארק טוויין, הרפתקאותיו של תום סויר, תרגום מאנגלית: אהרֹן אמיר, 
מועדון קוראי מעריב – ספריה לנוער, תל אביב תשמ"ז, עמ' 76–77, 156–160)
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צוהר לעולם

גיבור–על אִמתי 
היה זה יום יפה בחודש מאי, בשנת 1995.

ר ִריב רכב על סוסו. הוא לא ידע שעוד רגע ישתנו חייו.  ִריְסטֹוֵפֶ ְכּ
כריסטופר נפל מסוסו. הוא ציווה על רגליו לעמוד, אך לשווא –

גופו לא ציית לו. הוא היה משותק – יותר לא יוכל לקום על 
רגליו בכוחות עצמו. 

כריסטופר ריב לא היה "סתם אדם". כריסטופר ריב היה 
"סופרמן". כן, כן, השחקן שגיֵלם את דמותו של "סופרמן" בסרט 
המפורסם, הגיבור השרירי שעף והציל אנשים שנקלעו למצוקה. 

מעתה כריסטופר־סופרמן לא היה יכול עוד לזנק. 
אולם, אף על פי שרגליו לא יכלו עוד לצעוד וידיו לא יכלו עוד 
לתפוס דבר, כריסטופר לא וויתר. הוא החליט לנסות להחזיק 

ֵצא טיפול שירפא אותו. יּמָ ּיִ מעמד עד ׁשֶ
כדי לממן את המחקר הרפואי, היה דרוש כסף רב... 

מה עשה כריסטופר? 

כריסטופר ריב היה איש מפורסם – הכול הכירו את 
"סופרמן", והודות לכך הוא הצליח להתראיין לתכניות 

טלוויזיה רבות ולעיתונים שונים והוזמן להרצות על מחלתו.
כך אסף תרומות ועוד תרומות למימון המחקר.

הכסף היה, כמובן, חשוב אך הוא לא היה הכול! כריסטופר 
ריב ידע ששרירים שאינם מופעלים זמן רב מתנוונים. ולכן, 

כדי שהוא יוכל שוב לקום וללכת כאשר יימצא טיפול 
למחלתו, היה עליו לשמור על שרירים בריאים. בכל יום 

במשך ארבע שעות התמסר כריסטופר לידיהם של מטפלים 
שהפעילו את שריריו בעזרת מכשירים רפואיים שונים.

כריסטופר לא התייאש. הוא היה נחוש בדעתו ובמאמציו 
להבריא. 

אולי גם זה סוג של גבורה...

בשנת 2004 נפטר כריסטופר ריב, אך הכול יזכרו שגם 
בכיסא הגלגלים, כריסטופר ריב נשאר סופרמן!
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ּבֹור/  ּגִ
ּבֹוָרה ּגִ

על קצה הלשון

גילי: שי!
[שי אינו שומע את גילי ואינו עונה לה]

גילי: שייי! שייי!
שי: כן?

גילי: שי, תנמיך בבקשה! 
[שי מנמיך את עוצמת הרדיו]

יר את  גילי: אהה... סוף־סוף אפשר לדבר בלי לצעוק ובלי ְלַהְגּבִ
הקול! מדוע השמעת את השיר הזה חזק כל־כך? 

שי: יש לכך שתי סיבות...
הסיבה הראשונה היא שלפני שאחי הגדול נסע לטיול לכמה 

חודשים הוא הרשה לי לחבר את הרדיו שלי למערכת ההגברה 
שלו. אבל הוא נסע בלי שהספיק להראות לי איך לעשות זאת! היו 
שם כל מיני חוטים בכל מיני צבעים, ולא ידעתי מה לעשות ִאתם. 

חשבתי שלא אצא מזה, אבל קראתי את חוברת ההסברים וניסיתי 
כל מיני חיבורים. זה לקח לי שעה שלמה, היה לי קשה וחשבתי 

שלא אצליח אבל בסוף, התגברתי על הקשיים, והנה זה עובד...

גילי: ומרוב שמחה השמעת את השיר בעוצמה רבה כל־כך? 
טוב, אבל אמרת שיש לך עוד סיבה… 

שי: הסיבה השנייה היא שהשיר שהשמעתי היה שיר על הרקולס 
ּבֹור. השמעתי אותו בקול רם כי גיבור הוא חזק ורציתי לכבד  ַהּגִ

את הכוח שלו.
גילי [בחיוך]: הבנתי, רצית להראות שהוא מסוגל להחריש 

לי את האוזניים! תגיד, שי, זה היה השיר על הרקולס היווני 
מהסרט של וולט דיסני? 

שי: כן, השיר נכתב לסרט של דיסני, אבל הרקולס אינו דמות 
שדיסני המציא, הוא דמות מהמיתולוגיה היוונית. בסרט, כמו 
ר על  ּבֵ בסיפור היווני העתיק, הרקולס הוא גיבור שנדרש ְלִהְתּגַ

כל מיני מפלצות ולמלא כל מיני משימות בלתי אפשריות. והוא 
ַבר על הכול! אכן הצליח! הוא ּגָ

גילי: כן, הרי בסיפורי העם היוונים העתיקים, הגיבורים הם 
בעצם חצי־אלים.

ֶבר יכול להיות גיבור...  שי: אבל לדעתי, כל ּגֶ
ּבֹוָרה!  גילי: ... וכל גברת יכולה להיות ּגִ

ֶבֶרת ֶבר / ּגְ ּגֶ

יר ְלַהְגּבִ

ר ּבֵ ְלִהְתּגַ

חידת חג 

לפניכם תיאור של שלושה בעלי מקצוע 
שנדרש מהם אומץ רב. 

נסו לזהות אותם.

אני ְמָפֵרק חפצים שונים,
שאת חיי הציבור מסכנים.

אני עובד עם הרובוט יד ביד,
יחד ְנַנְטֵרל כל חפץ ממולכד.

מפושעים אינני נבהלת, 
בהם יום ולילה אני לוחמת, 

גם אם הם חמושים,
גם אם הם מסוכנים – 
בעוז אותם אני לוכדת.

לא פעם בעבודתי קיבלתי ּכוויות,
ִסי על סולמות, ַטּפְ וגם פחד גבהים – ּבְ

ַלת חיי אדם היא משימה חשובה, אך ַהּצָ
ואת כל הסיכון והחשש היא שווה.

א

ב

ג
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מה על הפרק?
ם".  ְנַאת ִחָנּ חז"ל אמרו שירושלים חרבה בגלל "ִשׂ

ם?  ְנַאת ִחָנּ כיצד זה קרה? ומהי בכלל ִשׂ

עשרה בטבת
ׂש�נְאַת חִּנָם

יום הקדיש הכללי: "קדיש" הוא תפילה שאומרים קרובי משפחתו 
בטבת  בעשרה  למותו.  השנה  ביום  שנה  בכל  שנפטר  יהודי  של 
למשל  ידוע,  אינו  מותם  שיום  אנשים  של  לזכרם  קדיש  אומרים 

לזכרם של יהודים רבים שנספו בשואה. 

משמעות היום
נְבּוכְַדנֶאַּצר  שהטיל  המצור  החל  שנה  כ־2500  לפני  בטבת  בי' 
העיר,  חומות  בפריצת  הסתיים  המצור  ירושלים.  על  בבל  מלך 
בפלישת הבבלים לתוכה ובחורבן בית המקדש הראשון (בט' באב). 
רבים מאוד מיהודי ארץ ישראל נלקחו בשבי והוגלו לבבל. כך החלה 
וירושלים עמו, קישרו את  בית המקדש השני  בבל. משחרב  גלות 

צום עשרה בטבת גם לחורבן הזה.

מה עושים ביום זה?
שותים, מעלות  ואין  בו  אוכלים  אין  צום,  יום  הוא  בטבת  עשרה 

השחר ועד חשכה.

תעודת זהות

תאריך היום 
י' בטבת (עשרה בחודש טבת)

שמות היום 
עשרה בטבת (י' בטבת): על שם התאריך שהיום חל בו.

צום העשירי: כך נקרא יום זה בתנ"ך (בספר זכריה). עשרה בטבת 
בחודש  חל  שהוא  מפני  העשירי"  "צום  נקרא  והוא  צום,  יום  הוא 
את  החודשים  לספור  מתחילים  אם  העשירי  החודש  שהוא  טבת, 

מחודש ניסן.

לא, הוא לא עשה לה שום 
דבר. שמעתי אותה אומרת שהוא 

נראה לי שכדאי שמישהו סתם ילד מעצבן.
ידבר עם בר. ראינו כבר 

ששנאת חינם יכולה להרוס 
אפילו עיר שלמה!

ְנַאת ִחָנּם, זו ממש ִשׂ
שנאה בלי שום סיבה!

ר  עדיין לא הבנתי למה ָבּ
שונאת את עידן. הוא עשה 

לה משהו?



57

פותחים ספר

בית המקדש הראשון ובית המקדש השני חרבו בעקבות מצור שהסתיים בפלישת 
צבא האויב לירושלים. חכמינו חיפשו תשובה לשאלה: מדוע נתן האלוהים לצבאות 

האויבים להחריב את ביתו?
הנה אחד ההסברים שניתנו לחורבן בית המקדש השני:

ֵני ַמה ָחַרב? ִני [...] ִמּפְ ׁש ׁשֵ ִמְקּדָ
ם.  ְנַאת ִחּנָ ָהְיָתה ּב ׂשִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט' ע"ב)

ם – שנאה ללא סיבה ְנַאת ִחָנּ ִשׂ

ועוד מסופר בתלמוד: 

ַלִים  ַעל ַקְמַצא ּוַבר ַקְמַצא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ר ַקְמַצא. נּוא ַנְפׁשֹו – ּבַ ם ׂשְ ם ֲחֵברֹו ָהָיה ַקְמַצא ְוׁשֵ ֵ ּשׁ ִאיׁש ׁשֶ ה ְבּ ַמֲעׂשֶ
ְרתֹו: "ְלָך ְוַהְזֵמן ֶאת ַקְמַצא". דֹוָלה ְוָאַמר ִלְמׁשָ ה ְסעּוָדה ּגְ ַעם ָעׂשָ ּפַ

ר ַקְמַצא. ֵרת ְוִהְזִמין ֶאת ּבַ ׁשָ ָהַלְך ַהּמְ
ְסעּוָדתֹו, ב ּבִ ר ַקְמַצא יֹוׁשֵ ִית ֶאת ּבַ ַעל ַהּבַ ר ָמָצא ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
אן? ֲעמֹד ָוֵצא!" ָך ּכָ ה ִלי ּוַמה ּלְ ָאַמר לֹו: "ָהֵרי ׂשֹוֵנא ַאּתָ

ֵאר,  ָ ח ִלי ְלִהּשׁ ר ַקְמַצא: "הֹוִאיל ּוָבאִתי, ַהּנָ ָאַמר לֹו ּבַ
ה". ּתֶ ל ַמה ֶׁשאַֹכל ְוֶאׁשְ ֵמי ּכָ ם ְלָך ּדְ ּלֵ ַוֲאׁשַ

ִית: "לֹא!" ַעל ַהּבַ ָאַמר לֹו ּבַ
ֵמי ַמֲחִצית ְסעּוָדְתָך!" ם ְלָך ּדְ ּלֵ ר ַקְמַצא: "ֲאׁשַ ָאַמר לֹו ּבַ

ָאַמר לֹו: "לֹא!"
ּה!" ּלָ עּוָדה ּכֻ ֵמי ַהּסְ ם ְלָך ּדְ ּלֵ ר ַקְמַצא: "ֲאׁשַ ָאַמר לֹו ּבַ

ִית. ָידֹו, ֶהֱעִמידֹו ְוהֹוִציאֹו ִמן ַהּבַ ָפסֹו ּבְ ָאַמר לֹו: "לֹא!" ּתְ
ָידֹו,  ם ַרּבֹוֵתינּו ְולֹא ִמחּו ּבְ בּו ׁשָ ִלּבֹו: "הֹוִאיל ְוָיׁשְ ר ַקְמַצא ּבְ ָאַמר ּבַ

ֶלְך". ין ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ַהּמֶ ה ַמְפִריַע ָלֶהם. ֵאֵלְך ְוַאְלׁשִ ֲעׂשֶ ֵאין ַהּמַ ִנְרֶאה ׁשֶ
הּוִדים..." ָך ַהּיְ יָסר ָהרֹוִמי: "ָמְרדּו ּבְ א ְוָאַמר ַלּקֵ ּבָ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים ְוֶאת ּבֵ יָסר ְוֶהְחִריב ֶאת ָהִעיר ְירּוׁשָ ְוָעָלה ַהּקֵ
(תרגום מארמית ועיבוד על פי תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ה ע"ב)

ֵמי – המחיר של ּדְ

ָידֹו – לא הביעו מחאה, לא התנגדו לֹא ִמחּו ּבְ

בגלל ׂש�נְַאת ִחּנָם,
אדם עלול לפגוע באנשים

שלא עשו לו כל רע.

1 בעל הבית ובר קמצא שנאו זה 
את זה. אולם כאשר קיבל בר קמצא 

הזמנה לסעודה, הסכים לבוא. מה, 
לדעתכם, יכולות להיות הסיבות לכך? 

2 כאשר גילה בעל הבית שּבַר 
קמצא הגיע לסעודה, הוא לא הסכים 

לתת לו להישאר. מדוע, לדעתכם, היה 
בר קמצא מוכן לשלם כסף רב כדי 

להישאר? מה הוא הביע בכך? 

3 מדוע שתיקתם של החכמים 
הביאה את בר קמצא להלשין על 

בני עמו? נסו להסביר מדוע זה היה 
"הקש שבר את גב הגמל" (=דבר קטן 

שהביא בסוף למשבר)?

4 מי נפגע מ"שנאת חינם" בסיפור 
הזה? 

5 הביאו דוגמה לשנאת חינם 

מהחיים שלנו היום. 



58

ט”ו בשבט
לְעָבְדָּה ּולְׁש�מְ�ּה

התפתחות החג ומנהגיו
חגה של ארץ ישראל - סדר ט”ו בשבט

במאה השש־עשרה התחיל ט”ו בשבט להפוך לחג של ממש.
רבנים מהעיר צפת (”המקובלים”) הנהיגו מנהג חדש: לערוך סדר 

ט”ו בשבט. 
ישראל  ארץ  מּפֵרות  אוכלים  שבה  סעודה  הוא  בשבט  ט”ו  סדר 
ויש  ֵּפרות),  של  שונים  סוגים  [ט”ו]  מחמישה־עשר  כלל  (בדרך 
המקפידים לאכול משבעת המינים ׁש�ּנִׁש�ּת�ּבְָחה בהם ארץ ישראל: 

חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ודבש (תמרים). 
הגדה  מתוך  וקוראים  יין  כוסות  ארבע  שותים  בשבט  ט”ו  בסדר 
נוספים  וקטעים  מדרשים  פיוטים,  שירים,  פסוקים,   — מיוחדת 

העוסקים בשבחי ארץ ישראל, עציה ופרותיה. 
כל זה נעשה על פי סדר מסוים. 

המנהג לערוך סדר ט”ו בשבט התפשט לקהילות היהודיות בעולם 
וחיזק את הקשר שלהן לארץ ישראל. מכיוון שפעם בחו”ל לא היה 
אפשר להשיג פרות טריים מארץ ישראל, התפתח המנהג לאכול 
פרות יבשים, וכך נוהגים עד היום הן בקהילות היהודיות בתפוצות 

והן בארץ.

חג הנטיעות 
לפני כמאה שנה התחילו היהודים לשוב לארץ ישראל מן התפוצות. 
מכיוון שט”ו בשבט הוא מועד הקשור לארץ ישראל ולאדמתה, ראו 
בו אנשי התנועה הציונית חג מרכזי וחשוב. גם הם הנהיגו בו מנהג 

חדש � לנטוע עצים בכל רחבי הארץ!

חג שמירת הטבע
בארץ  הטבע  של  חגו  את  רק  לא  בשבט  בט”ו  רואים  רבים  כיום 

ישראל, אלא גם את חגם של הטבע והסביבה בכלל. 

תעודת זהות

תאריך החג 
ט"ו בשבט (חמישה־עשר בחודש שבט)

ט”ו בשבט בעת העתיקה
ראש השנה לאילן

ט”ו בשבט אינו נזכר בתורה, וגם לא בספרי התנ”ך האחרים. חז”ל 
הם שקבעו כי ט”ו בשבט יהיה התאריך שממנו ימנו (יספרו) את 
מכונה  הוא  שם  במשנָה,  לראשונה  נזכר  זה  מועד  האילנות.  גיל 

”ראש השנה לאילן”.

ראש השנה לתרומות ומעשרות
מפרישים  החקלאים  היו  בירושלים,  המקדש  בית  שעמד  בזמן 
וכן  ללוויים  לכוהנים,  אותם  ונותנים  שגידלו  היבולים  מן  חלקים 
היבול כי  קבעו  חז”ל  והמעשרות.  התרומות  הם  אלה  לעניים. 

והמעשרות של  בחישוב התרומות  ייכלל  ט”ו בשבט  עד  שהבשיל 
ייכלל  בשבט  ט”ו  לאחר  שהבשיל  היבול  ואילו  החולפת,  השנה 

בחישוב התרומות והמעשרות של השנה הבאה. 
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מה על הפרק?

ט”ו בשבט הוא חג האילנות וחגו של הטבע כולו. 
בט”ו בשבט נהוג לנטוע עצים. 

רות ומשום  העצים חשובים לאדם, לא רק מפני שהם מניבים ּפֵ
שאפשר להפיק מהם עץ לבנייה, תבלינים, שמנים למאכל, 

תרופות ועוד – העצים חשובים לאדם גם מפני שהם מטהרים 
את האוויר שאנו נושמים, ְמִגנים על השדות ועל אזורי המגורים 

מפני הרוח... וזה עוד לא הכול!
הידעתם ששורשי העצים מונעים מהרוח לסחוף את האדמה 

ולחשוף את שכבת הסלע שמתחתיה? הידעתם שכך הם מונעים 

משטחים נרחבים על פני כדור הארץ מלהפוך לאזורים מדבריים 
צחיחים (יבשים)? 

נטיעת עצים ֵמיִטיָבה עם הטבע ועם האדם, וחג האילנות, 
שאנו חוגגים כבר מאות שנים, הפך אכן בשנים האחרונות לחג 

הטבע והסביבה. 

חוץ מלנטוע עצים, מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על 
הסביבה שלנו?

מה הקשר בין ט”ו בשבט לִמחזור?
בואו ונראה!

לאן נעלמתם כולכם אתמול? 
היה שקט כל־כך בבית בלי 

אף אחד.

אה... הלכנו לפעילות לכבוד ט”ו בשבט. 
יצאנו לחוף הים וניקינו אותו. 
לא תאמיני כמה פסולת אנשים 

משאירים אחריהם... 

הלכתם לחוף הים? למה לא ליער? 
ט”ו בשבט הוא הרי ”חג האילנות”?

אפשר היה ללכת ליער, אבל 
המדריכה הסבירה לנו שבט”ו בשבט 
אפשר לחגוג לא רק עם האילנות, 

אפשר גם לדאוג לסביבה 
ולטבע בכלל.

נחמד. אז אם מדברים על דאגה לטבע 
בכלל... צריך לחשוב על כל היצורים 

בטבע... למשל עליי! אני השתעממתי כאן 
לבדי. בפעם הבאה ִזכרו לקחת 

גם אותי! 



60

פותחים ספר

א. "�אׁש ַהּׁש�נָה לִָאילָן"

ט”ו בשבט הוא מועד שאינו נזכר בתורה. 
ט”ו בשבט נזכר בפעם הראשונה במשנה כ"ראש השנה לאילן". 

וכך נאמר שם: 

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט רֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹו.  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים: ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

(משנה, מסכת ראש השנה, פרק א' משנה א')

אי ּמַ אי – בית מדרש שבראשו עמד חכם ושמו ׁשַ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

ל ל – בית מדרש שבראשו עמד חכם ושמו ִהּלֵ ית ִהּלֵ ּבֵ

ר ּבֹו – בחמישה־עשר בחודש שבט ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ּבַ

אנו מציינים את ”ראש השנה לאילן” כפי שהורו בית הלל –
בחמישה־עשר בחודש שבט. 

בלשון העם ט”ו בשבט גם מכונה ”יום הולדת לאילן”.  מדוע? 
התשובה היא שחז”ל קבעו שגילֹו של כל אילן ייקבע לפי תאריך זה.

כלומר, ט"ו בשבט הוא התאריך שּב העץ כאילו "גדל בשנה".

יום זה ליום חג – לחג  בתקופת המשנה לא היה ט”ו בשבט חג, אך עם השנים נעשה 
האילנות הצומחים בארץ ישראל, לחג המדגיש את החיבה לארץ ישראל.
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ב. "א ת�ׁש�ִחית ֶאת ֵעָצּה" 

בתורה מופיעה מצווה מיוחדת האוסרת לכרות עצי פרי:

ּה,  ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּכִ
ְרֶזן,  ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ לֹא ַתׁשְ

ּנּו תֹאֵכל,  י ִמּמֶ ּכִ
ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹת, 

צֹור.  ּמָ ֶניָך ּבַ ֶדה, ָלבֹא ִמּפָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ּכִ
(דברים, פרק כ‘ פסוק י”ט)

ְרֶזן – להניף גרזן ולהכות (בעץ) בעזרתו ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ

מן האיסור להשחית עצים למדו חז”ל עיקרון כללי יותר – שאסור להשחית כל דבר 
ִחית”.  ׁשְ ל ּתַ שאפשר להשתמש בו עוד. איסור זה מכונה ”ּבַ

הרמב”ם (רבי משה בן מימון) אומר:

ְלַבד [אסור להשחית],  ְולֹא ָהִאיָלנֹות (=עצי פרי) ּבִ
ְנָין ְוסֹוֵתם ַמֲעָין ָגִדים ְוהֹוֵרס ּבִ ִלים, ְוקֹוֵרַע ּבְ ר ּכֵ ּבֵ ׁשַ ל ַהּמְ א ּכָ ֶאּלָ

ִחית".  ׁשְ "לֹא ּתַ ָחָתה, עֹוֵבר ּבְ ֶרְך ַהׁשְ ד ַמֲאָכלֹות ּדֶ ּוְמַאּבֵ
(משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ו' הלכה י')

1 חפשו בפסוק 
רמז לכך שמשמעות 

האיסור ”א ת�ׁש�ִחית ֶאת 
ֵעָצּה” היא — לא תשחית 

עצי פרי דווקא. 

2 מה אפשר לעשות למשל בבגד 
שאינו מתאים לכם (קטן מדי או גדול 

מדי)? הציעו כמה תשובות.
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קניתי את זה אתמול אבל 
שיניתי את דעתי. 

אני מבקש מזלף ּבִמקום!

ג. ”לְָעְבדָּה ּולְׁש�ְמ�ּה” 

בשנים האחרונות עלתה המודעּות לצורך לשמור על משאבי הטבע, 
לא להשחית ולא לבזבז אותם – לא בכוונה תחילה ולא מתוך רשלנות. 

בעקבות זאת נעשה ”חג האילנות” גם ל”חג שמירת הטבע”.

בתורה כתוב:

ְמָרּה. ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ ּיַ ח ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם, ַו ּקַ ַוּיִ
(בראשית, פרק ב' פסוק ט”ו)

ְמָרּה”? כך אמרו חכמינו: ומדוע חשוב ”ְלׁשָ

רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון,  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ן ֵעֶדן  ל ִאיָלֵני ּגַ ְנָטלֹו ְוֶהֱעִבירֹו ַעל ּכָ

ְוָאַמר לֹו: 
ִחים ֵהם,  ּבָ ה ָנִאים ּוְמׁשֻ ּמָ י ּכַ ְרֵאה ַמֲעׂשַ

ָראִתי.  ִביְלָך ּבָ ׁשְ ָראִתי, ּבִ ּבָ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ַקְלֵקל ְוַתְחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ּלֹא ּתְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ן ּדַ ּתֵ

ן ַאֲחֶריָך.  ַתּקֵ ּיְ ִאם ִקְלַקְלּתָ ֵאין ִמי ׁשֶ ׁשֶ
(על פי מדרש קהלת רבה, פרשה ז’ סימן י”ג)

ְנָטלֹו ְוֶהֱעִבירֹו ַעל – לקח אותו והראה לו את 

ָך – שים לב ְעּתְ ן ּדַ ּתֵ

3 הביאו דוגמאות למעשי אדם 
הפוגעים בטבע ו”מקלקלים את 

העולם”.

4 מה עלינו ללמוד מהאמירה ”ׁש�ִאם 
?”ִקלְַקלְּת� ֵאין ִמי ׁש�ּי�ת�ֵּקן ַאֲח�י

5 אילו דברים יכולים בני האדם 
לעשות כדי לשמור על העולם?

איזו אחריות אתם 
מוכנים לקבל על עצמכם 
כדי לשמור על הסביבה?
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לתפור סיפור
סיפור יהודי עממי

עיבדה: איילת גרשוני 

חייט  הקרה  באירופה  היה  היֹה 
ולו בן יחיד. יום אחד מצא החייט 
מאוד,  מיוחד  בד  הבדים  בחנות 
בד אדום ועליו ִרקמה בחוטי זהב. 
"איזה בד נפלא", חשב החייט בִלּבֹו, "מספיק בדיוק כדי לתפור 
לבני מעיל יפהפה". קנה החייט את הבד ובו־ביום התיישב ותפר 
לבנו מעיל נפלא ולו בטנה רכה וצווארון וֲחָפִתים רקומים בחוטי 
זהב. שמח הבן במתנה וכל ימות החורף התהלך במעילו החדש. 
המעיל  ואבוי!  המעיל,  את  הבן  מדד  כך,  שאחר  בשנה  ִהנה,  אך 

הנפלא היה קטן למידותיו. 

"אין  לו:  אמר  המעיל,  מן  הּפֵרדה  לילד  קשה  כמה  החייט  ראה 
דבר, בני. בד המעיל מספיק בדיוק בשביל לתפור לך ממנו אפודה 
ידיו  תחת  הוציא  ולבסוף  ותפר,  מדד  וגזר,  האב  ישב  נפלאה". 
אפודה חמה ויפה: אפודה אדומה ולה צווארון רקום בחוטי זהב. 
כל החורף התהלך הבן באפודה. אך הנה, בחורף שאחר כך מדד 

אותה, ואבוי! האפודה הייתה קטנה למידותיו.

ראה החייט עד כמה קשה לילד הּפֵרדה מן האפודה, אמר לו: "אין 
דבר, בני. בד האפודה מספיק בדיוק בשביל לתפור לך ממנו כובע 
נפלא". ישב האב וגזר, מדד ותפר, ולבסוף הוציא תחת ידיו כובע 
מצחייה מהודר, אדום עם רקמה מוזהבת. כל השנה חבש הבן את 
הכובע לראשו, הוא הגן עליו בחורף מפני הקרה ובקיץ מן השמש. 
ָלה, וחור נפער במצחייה.  אך הנה, בשנה הבאה – אבוי! הכובע ָבּ

ראה החייט עד כמה קשה לילד הּפֵרדה מן הכובע ואמר לו: "אין 
מטפחת  לך  לתפור  בשביל  בדיוק  מספיק  הכובע  בד  בני.  דבר, 
ידיו  תחת  הוציא  ולבסוף  ותפר,  מדד  וגזר,  האב  ישב  נפלאה". 
מטפחת נאה ויאה, מטפחת אדומה ועליה רקמה בחוטי זהב. כל 
השנה השתמש הבן במטפחת ושמר בה את אוספיו לבל יתפזרו 
בכיסו. אך הנה, בשנה שאחר כך – אבוי! המטפחת בלתה ונקרעה. 

בסימן קריאה

ראה החייט עד כמה קשה לילד הּפֵרדה מן מטפחת ואמר לו: "אין 
דבר, בני. בד המטפחת מספיק בדיוק בשביל לתפור לך חגורה 
ידיו  תחת  הוציא  ולבסוף  ותפר,  מדד  וגזר,  האב  ישב  נפלאה". 
חגורה מהודרת, אדומה עם רקמה מוזהבת. שמח הבן בחגורה, 
וחגר אותה בכל עת. אך הנה, בשנה הבאה – אבוי! החגורה כבר 

הייתה בלויה וקרועה. 

ראה החייט עד כמה קשה לילד הּפֵרדה מן החגורה ואמר לו: "אין 
כפתור  לך  לתפור  בשביל  בדיוק  מספיק  החגורה  בד  בני.  דבר, 
ידיו  מתחת  הוציא  ולבסוף  ותפר,  מדד  וגזר,  האב  ישב  נפלא". 
כפתור הדּור למראה. תפר אותו האב אל מכנסי הבן וקשר אליו 
את הכתפיות המחזיקות את מכנסיו לבל יפלו. יום אחד, כאשר 
ק הכפתור ממכנסיו ונפל אל הנחל.  התרוצץ הבן עם חבריו, ניַתּ

רץ הבן אל אביו בעיניים דומעות וסיפר לו את אשר אירע. 

ראה החייט עד כמה קשה לילד אובדן הכפתור, אמר לו: "בני, מה 
אעשה? מן הבד המהודר מאּום לא נותר. אין אני יכול לתפור לך 

ממנו דבר". 
נייר  דף  בידו  היו  וכשחזר  לחדרו,  הלך  דקות,  כמה  הבן  חשב 
ועיפרון. אמר הבן לאביו: "אבא, אין דבר, נשאר לנו סיפור נהדר!"
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פחות פלסטיק — זה עדיף! 

מה  ניילון,  ושקית  קטנה  עץ  חתיכת  באדמה  היום  תטמינו  אם 
שקית  את  רק   – שנתיים?  בעוד  באדמה  כשתחפרו  תמצאו 
הוא  העץ  כליל.  ויתפרק  יתפורר  באדמה,  יירקב  העץ  הניילון! 
ה (נגמר). כמוהו מתכלים גם כל החומרים שמקורם  ּלֶ חומר ִמְתּכַ

בחי ובצומח, כמו נייר, עור ובדי כותנה. 
שהוא  הפלסטיק),  סוגי  וכל  הקלקר  (כמו  הניילון  זאת,  לעומת 
חומר המיוצר בידי אדם, הוא חומר שאינו מתכלה, כלומר שאינו 
מתפרק עם הזמן. למען הדיוק, הפלסטיק אמנם מתכלה, אבל 
תחפשו  אם  ולכן  מתכלה.  שאינו  שאומרים  כל־כך,  איטי  בקצב 
במקום שהטמנתם בו את שקית הניילון, גם לאחר עשר שנים, 

ואפילו לאחר מאה שנה, תגלו שהשקית עדיין שם! 

פסולת שאינה מתכלה (שקייות ניילון למשל) מצטברת, ומזהמת 
את האדמה, את המים שאנו שותים ואת האוויר שאנו נושמים. 

אמנם יש מקומות שבהם שורפים את הפסולת שאינה מתכלה, 
מתכלים  שאינם  החומרים  בשֵרפת  רצוי.  פתרון  זה  אין  אבל 

גורמים  כך,  על  ונוסף  האוויר  את  המזהמים  גזים  משתחררים 
להתחממות כדור הארץ!

חומרים  פחות  לייצר  אלא  מנוס  אין  לעשות?  אפשר  מה  אז 
בלתי מתכלים (כמו פלסטיק), כדי לצמצם את כמות הפסולת 

שאינה מתכלה. 
נכון, מאד קשה להסתדר בלי פלסטיק בכלל – הרי חפצים רבים 
כל־כך עשויים פלסטיק! אולם אם נבדוק נמצא שאנחנו זקוקים 

לפחות פלסטיק ממה שאנו חושבים.
ניילון  שקית  באותה  להשתמש  שאפשר  למשל,  חשבתם,  האם 
כמה פעמים? או שאפשר להשתמש בשקית בד רב־פעמית במקום 

שקית ניילון? 

לפתח  מדענים  הצליחו  האחרונה  בעת  טובה:  בבשורה  ונסיים 
חומר פלסטי מתכלה. אך איכותו עדיין אינה טובה מספיק. 

עד שיהיה אפשר להשתמש בו − ננסה כולנו לצרוך פחות פלסטיק!

צוהר לעולם

או לא מתכלה?
מתכלה 

מתכלה או לא מתכלה?
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 ִמְחזּור 

על קצה הלשון

שי: הי גילי, במה את שקועה שם כל־כך? 
גילי: אני מנסה לכתוב תשבץ. הבטחתי לאחותי הקטנה יעל שאכין 
לה חוברת תשבצים ושעשועונים, ועכשיו אני תקועה. אני מחפשת 

מילה בת חמש אותיות שתוכל להשתבץ כאן – הנה, תראה:
_ חז_ר. 

שי: המילה "ִמחְזּור" מתאימה בדיוק ובהגדרה תכתבי: "שימוש 
למשל  ידעת  תגידי,  חדש".  חפץ  להכנת  ישנים  בחומרים  חוזר 
סיבים  להכין  אפשר  משומשים  בקבוקים  של  שמפלסטיק 

המשמשים להכנת בד הְפליז?
על  נדבר  לא  בוא  רגע,  רגע,  פרצופה]:  את  מעט  [מעקמת  גילי 
קשה  לי  נשמעת  ִמחְזּור  המילה  בתשבץ.  ונתמקד  דוגמאות 

מדי – אני לא בטוחה שאחותי יודעת מה זה. 
שי: אז מה דעתך על ַמְחזֹור. ואז ההגדרה תהיה: "מעגל"?

תדע  היא  מאין  ב'!  בכיתה  רק  שיעל  שוכח  אתה  שי,  גילי: 
מהו ַמְחזֹור?

ִשחזּור? ההגדרה לזה תהיה...  טוב, אז מה דעתך על המילה  שי: 
"בנייה מחדש של דבר שנהרס כפי שהיה במקור".

למשל, כאשר מוצאים שברים של כלי עתיק בחפירה ארכאולוגית, 
אפשר לחבר אותם, להשלים את החלקים החסרים בחומר חדש, 
וכך להחזיר לכלי את הצורה שהייתה לו לפני שנשבר. זה נקרא 

לשחזר את הכלי. 
גילי:  כל זה מתוחכם מדי! אחותי עדיין קטנה!

להציע  אפשר  "ַמְחזֹור".  למילה  נחזור  בואי  אז  לרגע]:  [חושב  שי 
בשבילה הגדרה אחרת ולכתוב 'ספר תפילות לחגים'. זה נראה לך?
גילי: מצוין! אכתוב את ההגדרה הזאת. אני מקווה שכך יעל תוכל 

לפתור את התשבץ. 
[גילי חייכה אל שי, ופתאום שמה לב שהוא מחזיק בידו זר פרחים.]

ר אחרי מישהי? גילי: בשביל מי הפרחים האלה? אתה ְמַחּזֵ
אני  ר,  ְמַחּזֵ לא  אני  שלך!  והרעיונות  את  כתפיו]:  את  [מרים  שי 
מתכוון  ואני  ממּוחזר  מנייר  האלה  הפרחים  את  הכנתי  ְמַמְחֵזר! 
לתת אותם במתנה לאימא שלי. מחר יום ההולדת שלה והיא לא 

רוצה שאקטוף בשבילה פרחים אִמתיים!

ַלְחזֹר 

ְחזּור  ׁשִ

ַמְחזֹור 

ִחּזּור

קומיקס חג

אבל המורה, בשיעור 
"שמירת הסביבה" למדנו על 
"שימוש חוזר" וראינו שרצוי 

להשתמש שוב בדברים שיכולים 
עוד להיות שימושיים! 

אני כבר קראתי את העבודה הזאת! העתקת אותה 
מילה במילה מעבודה שמסר לי אחיך הגדול בשנה שעברה!
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יום המשפחה
הורים וילדים

מה עושים ביום זה?
יש הנוהגים להקדיש את היום לבילוי משותף של כל בני המשפחה. 

יש הכותבים כרטיסי ברכה להוריהם. 
יש הנותנים מתנות להוריהם.

יש הלומדים על חשיבותה של המשפחה ועל סוגים שונים 
של משפחות. 

תעודת זהות

תאריך החג 
ל' בשבט (שלושים בחודש שבט - יום זה הוא גם ראש חודש אדר)

משמעות היום וגלגוליו
זה  ביום  המשפחה.  של  חגה  הוא  הוא,  כן  ּכ�שמו  המשפחה,  יום 
זה  מדגישים את חשיבות היחסים בתוך המשפחה — את הדאגה 

לזה, את האהבה, את התמיכה ההדדית ו�כ�דומה. 
יום המשפחה אינו חג שמקורו במסורת היהודית, אולם יום זה הוא 
 "ו�ֶאת ִאֶּמ הזדמנות מיוחדת לקיים את המצווה "ּכַּבֵד ֶאת ָאבִי

(שמות, פרק כ' פסוק י"א). 

ליום  דומים  ימים  רבות  במדינות  לציין  החלו  שנה  כ־100  לפני 
המשפחה — "יום האם" ו"יום האב". 

גם בישראל ציינו בהתחלה את "יום האם". ביום זה הודו לאמהות 
יותר  מאוחר  בשלב  המשפחה.  בני  ובכל  בבית  המסור  טיפולן  על 

נהפך "יום האם" ל"יום המשפחה" וגם תכניו ִהשתנו. 
בארץ בחרו לציין את יום המשפחה בל' בשבט, שהוא יום פטירתה 
ציונית  פעילה  הייתה  ס�אלד  הנרייטה  ס�אלד.  הנרייטה  של  (מותה) 

שכונתה "אם הילדים". היא אמנם לא הביאה לעולם ילדים משלה, 
אך הייתה "אם" לילדים היהודים הרבים שהעלתה לארץ במסגרת 
ארגון "עליית הנוער", ובכך הצילה אותם מהשואה. הנרייטה ס�אלד 
להקנות  והשתדלה  הילדים  של  ההסתגלות  לקשיי  קשובה  הייתה 
להם תחושת משפחה בבתי הילדים שהקימה בשבילם ברחבי הארץ.
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מה על הפרק?

מה הם היחסים הראויים בין בני המשפחה? 
כיצד על ההורים להתנהג כלפי ילדיהם? 
כיצד על הילדים להתנהג כלפי הוריהם? 

האם היחסים בין הורים לילדיהם הם יחסים שוויוניים? 
האם הם אמורים להיות שוויוניים? 

בשאלות כגון אלה נעסוק ביחידה זו.

קורית, תראי, רותי עצובה כל־כך. אבא 
שלה לא מרשה לה לצאת לשחק לפני 
שתסדר את החדר שלה. אני ממש לא 

מבין למה!

מה לא ברור? 
הוא אבא שלה, והוא 
רוצה להרגיל אותה 

ְלֵסֶדר.

אבל רותי ואבא שלה חברים טובים
כל־כך! ממתי חבר מחליט בשביל חבר 

מה לעשות ומה לא?

תחשוב על זה, שוקו, גם אתה ורותי חברים טובים, ובכל 
זאת רותי לא מרשה לך לאכול יותר מדי קציצות. היא 

מחליטה בשבילך משום שלא תמיד אתה יודע בעצמך מה 
נכון לעשות ומה לא. כך גם אבא של רותי.

אבל רותי לא יכולה להחליט 
בשביל אבא שלה מה לעשות. 

זה לא שוויוני בכלל!

וכפי שהיא מכבדת אותי! 
לא פלא שאני נשאר ִאתה, 
אף על פי שהיא לא מרשה 

לי לאכול כל מה שאני 
רוצה...

נכון, היחסים בין הורים לילדים אינם 
שוויוניים, אבל דבר אחד בטוח – אבא של 
רותי מכבד אותה ומתייחס אליה כראוי, 

כפי שהיא מכבדת אותו.
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פותחים ספר

א. "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ו�ֶאת ִאֶּמ" - מדוע?

האם יש לכבד הֹוֶרה גם אם הוא אינו מתנהג כראוי? 
יש אנשים הטוענים שעל פי התורה, אין חובה לכבד הורים קפדנים.

לאלה עונה הרב חיים פלאג'י:

ה.  ֵאּלֶ הֹוִרים ּכָ ּוּוי הּוא ּבְ ר ַהּצִ ה (=להפך!), ִעּקַ י ַאְדַרּבָ ַוֲאִני אֹוֵמר [...] ּכִ
ֲעֵלי ִמּדֹות ְוִנימֹוִסין (=אנשים טובים ונעימים),  ִאּלּו ָהיּו הֹוִרים ּבַ ׁשֶ

יֶהם?  ַלּפֵ ִיְרָאה ּכְ ָדם ְוִלְנהֹג ְבִִּ ָאז ַמּדּוַע ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ְלַצּוֹות ָלנּו ְלַכּבְ
רּור [שיש לכבד אותם]!  ֲהֵרי ֶזה ּבָ

ומדוע יש לכבד הורים קפדנים בכל זאת?
ּנּו,  ִנים ִמּמֶ ׁשָ דֹוִלים ּבְ ֵהם ּגְ ֵני ׁשֶ ם ִמּפְ ּגַ

יׁשּו אֹותֹו,  לּו ְוֶהֱאִכילּו ְוִהְלּבִ ה ְוִגּדְ ָנם ָלעֹוָלם ַהּזֶ ֵהם ֵהִביאּו ֶאת ּבְ ֵני ׁשֶ ְוַגם ִמּפְ
ּנּו (=להזהר שלא לפגוע  ד אֹותֹו ְוִלירֹא ִמּמֶ ַוֲאִפּלּו ְלִאיׁש ָזר ָהָיה ִמן ָהָראּוי ְלַכּבֵ

בכבודו).

ולסיכום, אמר הרב:
ָך" לֹוַמר,  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ּוּוי "ּכַ ּצִ ַנת ַהּתֹוָרה ּבַ ּוָ א ּכַ ֶאּלָ

ְכבֹוָדם ָלִדים ּבִ ִבים ַהּיְ "ל (=הנזכר למעלה) ַחּיָ ֲאִפּלּו הֹוִרים ִמּסּוג ַהָנּ ׁשֶ
נּו". ֵהם נֹוֲהִגים ִאּתָ ִפי ׁשֶ ְולֹא יֹאְמרּו: "ָאנּו ִנְנַהג ִעם ַההֹוִרים ּכְ

(רבי חיים פלאג'י, חי בטורקיה במאה הי"ט, מתוך הספר תוכחת חיים, פרשת תולדות)

1 מהי טענתם של
מי שאינם מכבדים את הוריהם?

2 לדעת הרב פלאג'י, מהן הסיבות 
שבגללן יש לכבד כל הורה?

3 כיצד מוכיח הרב שהתורה 
מצווה עלינו לכבד את הורינו — גם 

אם אינם מושלמים? 



4 ִחשבו על דוגמאות 

למעשים שבאמצעותם 
אתם מכבדים את הוריכם.

5 חשבו על מעשים נוספים 

שיכולתם לעשות כדי לכבד את 
הוריכם.

6 לפניכם שני פתגמים 

היכולים להיות לקח מהסיפור 
שקראנו. 

אל תסתכל בקנקן  •
אלא במה שיש בו.  

בור ששתית ממנו מים -  •
אל תזרוק בו אבן.  

בחרו אחד מהפתגמים והסבירו 
את הקשר שלו לסיפור.

האם הורים
יכולים לחנך את 

ילדיהם להשיג את 
מה שהוספתם?
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ב. "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ו�ֶאת ִאֶּמ" - כיצד?

ִחים,  ּבָ ָאָדם ֶשָהָיה ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ַמֲאָכִלים ְמׁשֻ ה ְבּ ַמֲעֶשׂ
ַאל ָאִביו ֵמֵהיָכן ֵהם –  ָ ּשׁ ׁשֶ ַאְך ּכְ

ת ְלָך?"  ַגּסּות: "ֱאכֹל, ָמה ִאְכּפַ ָעָנה לֹו ּבְ
ִחים –  ּבָ ֶהֱאִכיל ֶאת ָאִביו ַמֲאָכִלים ְמׁשֻ י ׁשֶ ְך, ַאף ַעל ּפִ ּכָ

ִבים טֹוִבים ּוְראּוִיים.  יו ֶנְחׁשָ לֹא ָהיּו ַמֲעׂשָ

ֵרַחִים,  ְוִאּלּו ָאָדם ַאֵחר ָהָיה טֹוֵחן ּבָ
ֶלְך  ל ַהּמֶ ִליחֹו ׁשֶ יַע ֵאָליו ׁשְ ְוִהּגִ

יָלה.  ּפִ זּוָיה ּוַמׁשְ ׂשֹו עֹוְבִדים ְלֲעבֹוָדה ּבְ ַחּפְ ּבְ
ָאַמר אֹותֹו ָאָדם ְלָאִביו: 

ֶלְך,  ֵרַחִים, ַוֲאִני ֵאֵלְך ַלֲעבֹד ֵאֶצל ַהּמֶ ה ּוְטַחן ּבָ "ֵלְך ַאּתָ
ה". זּוָיה – ְולֹא ַאּתָ ֶלְך ַהּבְ ֲעבֹוַדת ַהּמֶ ה ֲאִני ּבַ ּזֶ ֶאְתּבַ ׁשֶ

ֵרַחִים –  ָהָיה אֹותֹו ָאָדם ַמֲעִביד ֶאת ָאִביו ּבָ י ׁשֶ ְך, ַאף ַעל ּפִ ּכָ
ִבים טֹוִבים ּוְראּוִיים.  יו ֶנְחׁשָ ָהיּו ַמֲעׂשָ

(על פי תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א' הלכה א')

ֵרַחִים – טוחן את גרגירי החיטה לקמח בעזרת אבנים מיוחדות (וזו עבודה קשה) טֹוֵחן ּבָ

ג. גם להורים יש חובות כלפי ילדיהם 
כאשר נולד ילד נהוג לברך את הוריו בברכת "מזל טוב", וגם בברכה המסורתית:

ים טֹוִבים. ה ּוְלַמֲעׂשִ לֹו ְלתֹוָרה, ְלֻחּפָ ְזּכּו ְלַגּדְ ּתִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

מברכה זו, אפשר ללמוד על כמה מחובות ההורים כלפי ילדיהם.

7 לְמה הכוונה בביטוי "לְגְַּדלֹו לְתֹו�ה"?

8 מה לדעתכם צריכים הורים לעשות 

כדי שילדיהם "יגדלו לתורה"?

9 לדעתכם, מדוע מקווים הורים רבים 
שילדיהם יתחתנו או ימצאו בן זוג או בת זוג?

10 כיצד יכולים הורים להביא את ילדיהם 
לעשות מעשים טובים?

בברכה מוזכרים כמה 
דברים חשובים בחייו של האדם: 
לימוד תורה, הקמת משפחה 

ועשיית מעשים טובים. מה עוד 
אפשר לדעתכם לאחל להורים 

ולילדם שנולד?
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לפניכם כמה שירים
של המשורר יהודה אטלס. 

השירים מתארים מצבים שונים
בחיי המשפחה ואת היחסים בין

הורים לילדיהם. 
האם גם אצלכם זה כך?

ֵהם קֹוְרִאים ִעּתֹון ׁשֶ ְוָקא ּכְ ּדַ
יִבים ַלֲחָדׁשֹות, אֹו ַמְקׁשִ

ְתאֹום א ִלי ּפִ ּבָ
אֹל ִלׁשְ

ֵאלֹות ֲהִכי ָקׁשֹות. ְ ֶאת ַהּשׁ
ֲאִפּלּו ִאם ֲאִני ַמְפִריַע,

אֹל, ֲאִני ֻמְכָרח ִלׁשְ
ְך בֹוא ַאַחר־ּכָ ּיָ י ַעד ׁשֶ ּכִ

ח ּכַ ֲאִני ֶאׁשְ
ַהּכֹל.

(מתוך: יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני,
הוצאת כתר, ירושלים 1977)

א, ָבר ֶאְהֶיה ַסּבָ ֲאִני ּכְ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ
ָנה, מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ אּוַלי ּבֶ

א ׁש ֵמַאּבָ ִמיד ֲאִני ֲאַבּקֵ ּתָ
ָנה. ֵ ר ִלי ִלְפֵני ַהּשׁ ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ
(מתוך: והילד הזה הוא אני)

ק ְקָצת ּנֵ ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ
ם ֵלב, א לֹא ׂשָ ְוַאּבָ

א ְוֶנֱעָמד ֲאִני ּבָ
ַחת לַָיד לֹו ִמּתַ

ד ֶאל ַצד – ּוֵמִניַע ַת'רֹאׁש ִמּצַ
יף ּכֵ ְוָכָכה ּבְ

ף.  הּוא אֹוִתי ְמַלּטֵ
(מתוך: והילד הזה הוא אני)
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ד ּוָבִכיִתי  ּצַ י ּבַ ָעַמְדּתִ
ָמעֹות,  ְוָנְזלּו ִלי ּדְ

ֲהִכי ָרִציִתי – ָבר ׁשֶ ְוַהּדָ
ֵאלֹות.  אֹל ׁשְ ְפִסיקּו ִלׁשְ ּתַ ׁשֶ

ָרה  ֲאלּו ַמה ּקָ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ְולֹא ִאם ּכֹוֵאב ִלי נֹוָרא, 

ה לֹא ָהָיה קֹוֶרה  ּזֶ ידּו ׁשֶ ּגִ לֹא ּתַ ְוׁשֶ
קֹום ְלִהְתרֹוֵצץ  ּמָ ִאם ּבַ

ב ְוקֹוֵרא.  ָהִייִתי יֹוׁשֵ

ֲאִני ּבֹוֶכה ִלְפָעִמים  ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ֱאֶמת רֹוִצים ַלֲעזֹר,  ם ּבֶ ְוַאּתֶ

ֶקט  ׁשֶ קּו אֹוִתי ּבְ ַחּבְ ַרק ּתְ
ַהּכֹל ַיֲעבֹר. ַעד ׁשֶ

(מתוך: יהודה אטלס, ורק אני לא,
הוצאת שבא, תל אביב 1981)

הּו,  ֶ ר ְלָך ַמּשׁ ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ ּכְ
ַמן  ל ַהּזְ ה ּכָ ְוַאּתָ

יב,  ַרק "יִֹפי, יִֹפי" ֵמׁשִ
ֲאִני יֹוֵדַע 

יב. ְכָלל לֹא ַמְקׁשִ ה ּבִ ַאּתָ ׁשֶ
(מתוך: והילד הזה הוא אני)

ַעם  ַאף ּפַ
ֲאִני לֹא ָיכֹל ִלְתּפֹׂש, 

ַפִים  ה נֹוְתִנים ִלי ַמּגָ ָלּמָ
ְואֹוְמִרים:

ּבֹץ". ֵלְך ּבַ "ַאל ּתֵ
(מתוך: והילד הזה הוא אני)

ה ַמְבִטיַח? ֹוֲאִלים: ַאּתָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ן. ּכֵ ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

ם ָמה ֲאִני ָאׁשֵ
ְך ַאַחר־ּכָ

ק  ִאם ֵאין ִלי ֵחׁשֶ
ם? ְלַקּיֵ

(מתוך: והילד הזה הוא אני)
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אימא הזּוי�ה 
מאת: ַאן ַפיין 

ִאמּה של מינה אינה מתנהגת כמו רוב ההורים... 
כך למשל מספרת מינה:

מיד עם סיום יום הלימודים רצתי הביתה. אף על פי שהיה זה יום 
ר ַמאגֹוט (ידידּה של הֵאם  יפהפה, אימא ישבה בתוך הבית עם ְקַראֶשׁ
הגרושה) צפתה בסרט וידיאו ונשנשה חטיף. מֹוֵצִצי (התינוקת) קפצה 

כרגיל מעלה ומטה בלול שלה, וניסתה לנגוח את ראשה בתקרה.
קודם כול אמרתי שלום למוצצי. 

ְסֶטר האמריקני שלי. "איך  ְנּגְ "ַהי מותק", פניתי אליה בקול ַהַגּ
החיים מאחורי הסורגים?"

היא חייכה והזילה רוק על הסנטר. היא אוהבת אותי כל־כך. 
בעוד אני מדגדגת את בטנה שאלתי את אימא:

"מה אתם רואים?" 
"סרט ֵאימה", אמרה אימא. " 'קללת הדם של דרקולה', תעבירי 

את הבקבוק." 
ידעתי שהיא מתכוונת לבקבוק שעל השולחן כי זה היה בקבוק 
של משקה מוגז בטעם פטל, ונוזל בצבע פטל היה מרוח על פניה 

של מוצצי ועל הבגדים שלה [...] 
 

נתתי את הבקבוק לאימא. היא לקחה כמה שלּוקים והעבירה 
ר. הוא לקח שלּוק, ואז דחף את הבקבוק בין סורגי הלול.  לְקַראֶשׁ

"ִהנה, מוצצי", אמר, "קחי שלוק".
נאנחתי. באמת נמאס לי להיאבק את אותם המאבקים הישנים 

כל הזמן.

ר לתת את הדבר הזה לתינוקת",  "את לא יכולה להרשות לְקַראֶשׁ
אמרתי לאימא.

ר נאנח. היה ברור שהוא חושב שאני נודניקית. עכשיו ְקַראֶשׁ
"למה לא?" הוא שאל.

"זה יהרוס לה את השיניים".
"אין לה שיניים", טען קראשר.

ל  "הן בפנים, צומחות", התעקשתי, "ושתיית פטל היא ֶהְרּגֵ
איום". 

פניתי לאימא: "את באמת צריכה להפסיק לקנות את זה", 
אמרתי לה. "זה מלא סוכר, צבעי מאכל וכל מיני תוספות. אין 

בזה שום דבר טוב".
עכשיו גם אימא נאנחה. 

אבל בואו נודה בזה, שזו לא אשמתי שאני צריכה לנדנד כל 
הזמן. כשהיא בלי השגחה, אימא היא הֹוֶרה איום. אם אני לא 

זהירה מספיק, היא שוכחת את כל התורים שלי לרופא השיניים, 
ומרשה לי להישאר ערה מאוחר מַדי גם אם למחרת יש לימודים, 

ואף פעם היא לא בודקת אם עשיתי את שיעורי הבית שלי 
כמו שצריך, או אם החלפתי גרביים. אני חושבת שהיא צריכה 

להתאמץ קצת יותר, באמת. אני חושבת שעליה לנהל את 
הבית קצת יותר טוב, ולהלביש את מוצצי בבגדים יפים יותר 

(ולהפסיק לקרוא לה ככה – שמה מירנדה!) אני חושבת שהיא 
צריכה לקנות לחם מקמח מלא במקום לחם לבן פרוס, ולהוריד 

את סיכת הביטחון הזאת מהאוזן שלה. אני חושבת שהיא 
צריכה להפסיק להתחצף ַלעובד הסוציאלי מלשכת הרווחה 
ולהפסיק להוציא כסף על בגדים נוצצים ועל כל מיני חלקי 

ר ַמאגֹוט.  חילוף לאוטו הישן של ְקַראֶשׁ
ואני חושבת שאני לא צריכה לחזור הביתה מבית הספר ביום 

יפהפה כזה ולמצוא אותה יושבת בחדר חשוך, צופה בסרט 
וידיאו. יש דברים טובים הרבה יותר לעשות.



73

אבל לא אמרתי כלום. אין טעם.
הסרט הסתיים [...] אימא התמתחה, והסיטה את הווילונות.

"רוצה לשחק בקלפים, ִמיָנה?" שאלה בתקווה.
"אני לא יכולה", אמרתי. "עוד לא עשיתי שיעורי בית".

"את יכולה לעשות אותם אחר כך".
"לא, אני לא יכולה", אמרתי בנחישות. "אני רוצה ללכת 

למכבסה אחר הצהריים. נגמרו לי הגרביים".
אימא נאנחה. אני חושבת שלא קל לה ִאתי. היא בטח מקווה 

שמוצצי תגדל ותהיה שונה ממני, דומה לה יותר, שהיא לא 
תתעסק בדברים כמו שיעורי בית ושיניים נקיות וגרביים 

שמתאימים זה לזה, ושהיא תהיה מוכנה להפסיק כל מה שהיא 
עושה כדי לעשות חיים. כי אימא באמת יודעת לעשות חיים, 

אפילו אם כמה מהשכנים נושכים שפתיים כשהיא צועדת 
לפניהם במגפיים כסופים, אפילו אם האחות מטיפת חלב 

חושבת שהיא לא הייתה צריכה לספר את מוצצי בתספורת של 
מֹוִהיָקִני (תספורת שבה הראש מגולח בצדדים) ואפילו אם תמיד אני צריכה 

לנזוף בה.

(מתוך: 
Anne Fine, Crummy Mummy and Me, Puffin Books, London 1988, pp. 16–19

תרגום: דינה טלר ואיילת גרשוני)
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צוהר לעולם

בית ילדים 

האם קרה לכם פעם שהתרגזתם מפני שהוריכם ביקשו מכם 
לסדר את החדר? 

אולי חשבתם אז שהיה עדיף לגור בבית נפרד, במרחק־מה 
מההורים? 

אולי תופתעו לגלות שעד לפני שלושים־ארבעים שנה כך גדלו 
הילדים ברוב הקיבוצים – בבית משלהם שנקרא "בית ילדים". 

מדוע הוקמו בתי ילדים בקיבוצים?
בקיבוצים העניקו החברים חשיבות עליונה ל"קבוצה" (למשל, 

חברי הקיבוץ לא אכלו בבתיהם, אלא בחדר האוכל, כולם יחד). 
גם ילדי הקיבוץ חיו חיי שיתוף, הם התגוררו עם בני גילם בבתי 

ילדים והתחנכו ִעמם יחד.
להקמת בתי ילדים היו עוד סיבות, ובהן הרצון לשחרר את 

ההורים מהטיפול בילדים, כדי לאפשר להם לצאת לעבודה או 
לפעילות חברתית, וכן הרצון לשכן את הילדים בתנאי מגורים 

טובים יותר (חימום בחורף ומיזוג בקיץ).

כיצד חיו בבתי הילדים?
בכל חדר בבית הילדים גרו כמה ילדים, ובכל בית ילדים היו 

מקלחת משותפת, פינת אוכל, פינת משחקים ועוד. 
הילדים שהו רוב שעות היום בחברת בני גילם, ורק את שעות 

אחר הצהריים והערב בילו עם הוריהם ואחיהם בבתי ההורים. 
לקראת שעת השינה חזרו הילדים לישון בבית הילדים. נוהג זה 

ּכּונה "לינה משותפת". 
בלילות, השגיחה עליהם "השומרת" – אחת מחברות הקיבוץ, 

והיא שטיפלה בהם אם התעוררו בלילה.
בשעות היום, טיפלו בילדים מטפלות ומדריכים. הם – לעתים 

קרובות יותר מהוריהם – הזכירו להם לסדר את חפציהם או 
לשטוף ידיים. 

מדוע הילדים כבר אינם לנים בבתי הילדים?
אפשר היה לחשוב שבעיני ילדי הקיבוץ הוריהם היו הורים 

נפלאים, שהרי ִאתם הם בעיקר בילו ושיחקו!
אבל אל תמהרו לקנא בילדי הלינה המשותפת. ילדים רבים 

ֲאפּו לבלות יחד עם הוריהם בבתי ההורים שעות רבות יותר.  ׁשָ
לרבים מילדי הקיבוצים, וגם להוריהם, חַסר הקשר המיוחד 

הנוצר מן החיים ביחד במשך שעות רבות, והחום הנובע מכך 
שדווקא ההורים מטפלים בילדיהם ודואגים לכל צורכיהם. 

ולכן, לפני כארבעים שנה החלו הורים חברי קיבוצים 
לפעול לביטול הלינה המשותפת ולהעברת הילדים ל"לינה 

משפחתית" בבתי ההורים. לעומתם, היו חברים שתמכו 
בהמשך הלינה המשותפת בבתי הילדים בגלל קשר האחווה 

החזק שהיא יוצרת בין הילדים, קשר שאינו קיים בחברות 
אחרות בין אנשים שאינם אחים ואחיות. 

בקיבוצים התנהלו דיונים סוערים בנושא, אך במהלך השנים 
עברו כל הקיבוצים מלינה משותפת ללינה משפחתית. היום 

ילדי הקיבוץ הצעירים שוהים בבתי הילדים רק בשעות היום, 
וילדי בית הספר – רק בשובם מבית הספר. אחר הצהרים 

חוזרים כל הילדים לבתי ההורים וישנים שם את שנת הלילה.

ועכשיו, שאלה אליכם: אילו היה העניין עולה שוב, ויכולתם 
להשתתף בדיונים, במה הייתם תומכים − ב"לינה משותפת" 

או ב"לינה משפחתית"? 



? ?
?
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 הֹוִרים

על קצה הלשון

גילי: שי, קראָת את ההזמנה למסיבת יום המשפחה? כתוב בה 
שכדאי לבוא בליווי הֹוֶרה, זאת אומרת שכדאי לבוא עם אבא 

או עם אימא, נכון? 
[שי מקמט את מצחו ושותק, הוא תוהה כנראה מדוע גילי 

מסבירה דברים ברורים מאליהם ומחכה שהיא תמשיך לדבר]
גילי: אבל... פתאום חשבתי שהמילים הֹוֶרה וֵהָריֹון קשורות זו 

לזו! ואם כך, הגיוני להגיד על אימא שהיא הֹוֶרה מפני שהיא 
הייתה בהיריון. אבל נראה לי מוזר לקרוא הֹוֶרה גם לאבא – 

הוא בכלל לא היה בהיריון!
שי: נכון, אך בכל זאת גם האב הוא הורה. אנחנו הילדים גם 

של אבא וגם של אימא, צריך את שניהם כדי שייוולד ילד! שני 
ההורים שותפים להיריון. 

נוסף על כך, להורים יש עוד תפקיד חשוב, תפקיד שמתחיל רק 
עם לידת הילד: ההורים צריכים לטפל בו, לדאוג לו ולגדל אותו. 

זה נקרא הֹורּות, וגם בזה האב שותף מלא! את רואה, יש עוד 
סיבה לקרוא לאב "הורה".

גילי: וזו ודאי הסיבה שגם הורים מאמצים קרויים הורים – 
אמנם הֵאם לא ילדה את הילד המאומץ, אך ההורים המאמצים 

מגדלים את הילד כמו הורים רגילים.
שי: כן, יש סוגים שונים של הורים, ויש גם סוגים שונים של 

משפחות. למשל... למשל משפחות ַחד־הֹוִריֹות, משפחות שבהן 
רק ֵאם או רק אב מגדלים את ילדי המשפחה... 

גילי, ַתראי לי בבקשה את ההזמנה... האם כתובה בה תכנית 
המסיבה?

גילי [מושיטה את ההזמנה לשי]: הנה... כתוב "ברכות, שירים 
וריקודים".

שי [כשחיוך שובב עולה על פניו]: ריקודים?... אולי נרקוד כל 
הכיתה הֹוָרה – הֹוָרה לכבוד ההורים? 

גילי: איזה דמיון פרוע יש לך – הֹוָרה לא קשורה בכלל להֹוֶרה! 
אבל כן, דווקא בא לי לרקוד הוָרה!

שי: אמרתי את זה בצחוק!
גילי [מחייכת]: ואני לא!

הֹורּות

הֹוֶרה

ֵהָריֹון

משפחה
ַחד־הֹוִרית

חידת חג 

לפניכם דמויות מהתורה. 
ההוריםהבניםמיהם הורי הבנים? 

אדם ו ?יוסף 

רחל ו ? הבל

שרה ו ?יעקב

יצחק ו ?יצחק



שוקו, אתה יודע 
שפורים יחול בעוד 

שבועיים?

, אל תשכחי  ...וַאּתְ
לבוא למסיבת 

הפורים במלונה 
שלי!

איזה כיף! והיכן נפגוש 
את הילדים?

כמובן, בכרך השני של 
החוברת "זמנים לששון ולזיכרון". 

אז להתראות, ילדים, בחג 
הפורים!

מה? פורים בעוד 
שבועיים? אני כבר רץ, 

יש לי עוד כל־כך
הרבה דברים להכין –

תחפושת, עצמות 
למשלוח מנות ו...
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