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שלום לכולכם,

כמה נחמד להכיר אתכם! אני פוגשת הרבה מאוד אנשים בעבודה שלי, 
אבל אתכם עוד לא הכרתי. גם אתם עוד לא מכירים אותי... כרגיל, 

התחלתי לדבר בלי להציג את עצמי כמו שצריך. 
אז ככה: שמי עליזה, אבל כולם קוראים לי ליזי. אני חברת קיבוץ 
במרכז הארץ, לא רחוק מחוף הים, ויש לי בן מקסים ושמו שלומי. 

אני יודעת, כולם אומרים שהילדים שלהם מקסימים, אבל שלומי באמת 
ילד נהדר. 

במקצועי אני נהגת, וזאת לטעמי, עבודה נ-ה-ד-רת! לפעמים אני 
מסיעה תלמידים לטיולים ברחבי הארץ באוטובוס, לפעמים אני מסיעה 
תיירים במכונית פרטית, ולפעמים אני מסיעה קבוצות קטנות בְטַרְנִזיט. 

אף פעם לא משעמם לי.
לעתים קרובות אני מרגישה שהזמן רץ מהר מדי – אני לא מבינה 

איך הגענו שוב לראש השנה, הרי רק לפני זמן קצר חגגנו את פסח! 
לכן השנה החלטתי לעקוב אחרי כל החגים והמועדים אחד־אחד, גם 

כדי לשים לב יותר לזמן העובר, וגם כדי להיות קשובה יותר לימים 
המיוחדים האלה. 

אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע הזה. תחילה תוכלו לקרוא את 
לוח המודעות התלוי בחדר האוכל של הקיבוץ, וכך תדעו מה קורה 
אצלנו בכל חג ובכל מועד. אחר כך אספר לכם על דברים מעניינים 

שקרו לי במהלך נסיעותיי, ועל מחשבות חדשות שעלו בראשי לקראת כל 
יום מיוחד. אתם יודעים, אני תמיד מפטפטת עם הנוסעים שלי, והם 

לפעמים מחדשים לי! הנוסעים שלי שונים כל כך אלה מאלה, וגם ממני, 
ולכן השיחות שלנו גורמות לי לחשוב על דברים שלא חשבתי עליהם 

קודם. 
נרֶאה לכם? אז, קדימה! להדק חגורות, אנחנו יוצאים לדרך, אולי גם 

אתם ֵתיחשפו כמוני לרעיונות חדשים! 



ן" בכוחות עצמכם,  ואם תרצו ללמוד מן הספר "ַלּכֹל ְזָמַ
או עם חבר או חברה...

מה בספר?
כל יחידה בספר עוסקת ביום מיוחד בלוח השנה העברי – יום חג, יום צום או יום זיכרון.

 

בעמוד הראשון מופיעים ֵשם המועד, התאריך העברי שלו וגם לוח מודעות. 
לוח המודעות הוא לוח המודעות של הקיבוץ שבו גרה הנהגת ליזי.

ִקראו את לוח המודעות בעיון, תוכלו למצוא בו מידע רב על החג: שמותיו השונים, המצוות והמנהגים הנהוגים בו, 
מהות החג או סיפורו. כל אלו מוזכרים במפורש, ולפעמים... ברמז. 

שימו לב: לא כל היבטי החג נזכרים בעמוד הראשון! נסו למצוא עניינים הקשורים בחג שלא הוזכרו, ונסחו מודעה 
חדשה העוסקת בהם. 

בחלקו העליון של העמוד הראשון, מתחת לשם החג, מופיעה תת־כותרת – זהו הנושא שהיחידה שלפניכם חוקרת. 
נושא זה לקוח מהסוגיות העיקריות שהמועד מעלה, וכל שאר העמודים ביחידה יוקדשו לו.

לליזי יש תמיד מה להגיד! בדרך כלל, ליזי תספר לנו על אירוע בחייה שהביא אותה להתמודד עם השאלות הנחקרות 
ביחידה, וכמובן, תגיד לנו מה דעתה )לליזי יש דעה כמעט בכל נושא!( אל תיבהלו, לפעמים ליזי קצת מפוזרת, ולא 

תמיד הטיעונים שלה מסודרים כל כך. מה לעשות? איש מאתנו אינו מושלם!

ב"פתק" מוזכרות השאלות העיקריות שנשאל את עצמנו ביחידה, כדי שנדע לאן פנינו מועדות!

שמי ליזי, הכרנו כבר בעמוד הקודם. 

בואו נכיר יחד את הספר “ַלּכֹל ְזָמן”, 
ואחר כך אתן לכם כמה טיפים, כדי שיהיה 

לכם מעניין יותר ללמוד ממנו.

העמוד הראשון בכל יחידה

מה  על הפרק?

ליזי הנהגת מדברת



הפכו את הדף.
הטיפים שהבטחתי לכם 

נמצאים בעמוד הבא.

במדור זה תמצאו מקורות מהמסורת היהודית לדורותיה )פסוקים מהתנ"ך, מדרשי חז"ל, קטעים מהתלמוד ועוד(. 
בשולי העמוד תמצאו שאלות מכמה סוגים: שאלות שיאפשרו לכם להבין את המקורות, ושאלות חשיבה שיאפשרו 

לכם לגלות שהטקסטים מהמסורת מעלים שאלות מעניינות ורלוונטיות. חשוב לנו שתוכלו להביע את דעתכם 
בעקבות קריאת המקורות והשאלות.

פותחים ספר

מדור זה מופיע ברוב היחידות. במדור תוכלו למצוא סיפור או שיר שבמרכזם עומד הנושא שבחרנו ליחידה, כי גם 
סופרים ומשוררים בארץ ובעולם עסקו בסוגיות המעסיקות אותנו... קראו להנאתכם!

בסימן קריאה

השפה העברית היא שפה עשירה וקסומה. במדור זה נפגוש היבטים של הלשון העברית המתקשרים לנושאי היחידות 
– תולדות השפה, ביטויים עתיקים וחדשים, מילים מיוחדות, מבנה השפה ועוד... 

קסם הלשון

בכל חג תוכלו למצוא כתבה על נושא כללי הקשור בנושא היחידה. במדור זה תוכלו לקרוא, למשל, מהו זיכרון של פיל, 
כיצד מתנהלות בחירות, מאין נולד רעיון הקיבוץ ועוד...

כך נלמד עוד על החברה שלנו ועל העולם הרחב. 

מבעד לחלון

תמיד נחמד לסיים בחיוך... כך בחרנו לעשות גם בספר זה.
שמו של מדור זה משתנה מיחידה ליחידה. לעתים מופיעה בו בדיחה לחג או קומיקס לחג, ולעתים חידה לחג. 

ביחידות המוקדשות לימי הזיכרון תמצאו במקומו משהו אחר.

שעשועון לחג



כמה טיפים ללמידה עצמאית

ועכשיו קדימה, 
בואו נצא לדרך...

2. זה מעורר מחשבה 

במהלך הקריאה במדור 
“פותחים ספר“, אפשר להיעזר 

בשאלות המופיעות לצד 
המקורות היהודיים שבמדור, 

אך גם אפשר לחשוב על שאלות 
אחרות.  

גם לאחר קריאת מדורים 
אחרים, נסחו שאלות מעניינות 

שחשבתם עליהן.

2. זה מעורר מחשבה

1. יחד זה נחמד ג

אתם יכולים, כמובן, לקרוא את 
הספר לבד, אבל אפשר לבחור 

באחד מחבריכם לכיתה וללמוד 
יחד – “בחברותא“. 

3. זה מעורר דיון 1. נחמד גם יחד

גם בצמד אפשר לקיים דיון. 
בחרו חבר או חברה שאתם 

אוהבים להתווכח ִעמם,
ונסו לקיים דיון ער ומכובד 
באחת השאלות שעלו בעת 

קריאת היחידה. 

3. זה מעורר דיון

4. אני בדילמה

לכל אחד מאתנו יש דילמות... 
לפעמים קשה למצוא פתרון 

לחלק מהדילמות. אלו המקרים 
המעניינים ביותר! 

ִחשבו על דילמה אחת העולה 
מתוך העיון במקורות. 

מהי הדילמה? מהם שני 
הצדדים )או יותר( שאפשר 

להציג בה? מהי עמדתכם?

4. אני בדילמה
5. זה באמת חשוב... וזה באמת מעניין אותי...

בכל יחידה בחרו קטע העוסק בנושא הנראה לכם חשוב 
במיוחד. שאלו את עצמכם מדוע הנאמר בקטע זה דווקא 

נראה לכם חשוב. 

עתה, בחרו בכל יחידה קטע המעניין אתכם במיוחד. 
הפעם, שאלו את עצמכם מדוע הוא עניין אתכם: 

האם דיבר על נושא חדש בשבילכם? 
האם הציג דרך חדשה לחשוב על נושא שכבר היה מוכר לכם?

אם לא בחרתם באותו הקטע פעמיים, שאלו את עצמכם 
מדוע. 

האם הקטעים שבחרתם השפיעו על החשיבה שלכם? 
האם לדעתכם הם יביאו אתכם לשנות דבר־מה 

בהתנהגותכם שלכם? 
האם בזכותם תרצו להשפיע על סביבתכם – על כיתתכם, 

על בית הספר שלכם, ואולי אף על החברה הישראלית? 
נשמע לכם מוגזם? 

לא בטוח. ִקראו את הספר, ותראו!

5. זה באמת חשוב... וזה באמת מעניין אותי...
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אבינו מלכנו − חסד ודין

ראש השנה

א' ו־ב' בתשרי

לוח מודעות
קבלת חג וסעודה חגיגית 

ביום ד', ערב ראשון של החג, בשעה 19:30, בחדר האוכל.
  שימו לב! אם ברצונכם לסעוד את סעודת החג בביתכם,  

  הודיעו על כך בהקדם למטבח ותוכלו לקבל יין, חלות 
  עגולות, ואת "סימני החג" – תפוחים, דבש, רימונים, 

  תמרים וכו'

פיקניק חגיגי ותשליך על חוף הים
מתארגנת קבוצה שתצעד לחוף הים 

ביום הראשון של החג )יום ה' בצהריים(.
בחוף נערוך פיקניק מפנק וגם... תשליך. 

אנא הירשמו בהקדם במזכירות

דחוף! מחפשים בעל תקיעה!
שלֹמה ּכֹהן, שבדרך כלל תוקע בשופר בבית הכנסת 

בראש השנה, לא יהיה בקיבוץ בחג. 
מי שיכול ומוכן להחליף אותו מתבקש לפנות 

בהקדם לשמואל

חידון חג לילדים
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס מיוחד – לוח 

שנה מעוצב ובו תצלומים של הזוכה וחבריו )או 
חבריה...(

1. אינו נראה בערב הראשון של החג והוא כאילו מכוֶסה, 
ַמה מדובר?  ֶסה". ּבְ על כן נקרא ראש השנה גם "ּכֶ

ל? 2. מה הקשר בין ראש השנה לַאּיָ

3. ראש השנה נקרא גם "יום הזיכרון". מי זוכר מה?

4. איזה שם של ראש השנה מזכיר את הרעיון שביום זה 
האל דן )שופט( את כל בני האדם על מעשיהם בשנה 

החולפת?

5. צלילי השופר נקראים "תקיעה", "שברים" ו"תרועה".  
איזה מהם מוזכר באחד משמותיו של החג?

6. האות הרביעית בה היא ֵחי"ת, ואותה עלינו לבקש על 
חטא. מה היא המילה?

אספת חברים מיוחדת 
וחשבון נפש 

על סדר היום: 
הצלחותינו וכישלונותינו בשנה החולפת,

ותכניותינו לשנה הבאה. 

האספה תתקיים ביום ב' )שלפני החג(,

בשעה 20:00, במועדון לחבר
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מה על הפרק?
על פי המסורת שלנו, ראש השנה הוא היום שבו האל שופט את כל הנבראים על מעשיהם בשנה החולפת. 

גם אנחנו, בני האדם, שופטים לפעמים את מעשינו שלנו ואת מעשי האחרים. 
מה גורם לנו לשפוט מעשה מסוים בקפדנות או בסלחנות? 

בכך נעסוק ביחידה זו. 

שלום ֶחבר'ה, 

היה צריך להיות לי יום נחמד היום. יצאתי ליום חופש כדי להתארגן לראש השנה, אבל הוא 
הפך ליום מעצבן לגמרי! 

אני פשוט חייבת לספר לכם...

הבוקר נסעתי העירה לקנות דבש לכבוד השנה החדשה. נכנסתי לחנות, קניתי, חזרתי למכונית 
שלי ונסעתי. פתאום ראיתי בפתחה של אחת החנויות סלסילה של רימונים! לא סתם רימונים – 
רימונים ענקיים בצבע אדום כהה ויפהפה! הייתי חייבת לקנות כמה. מיד הסתובבתי, החניתי 

את המכונית על המדרכה שליד החנות ונכנסתי...
אני נשבעת לכם, לא הייתי בחנות יותר משבע דקות, אבל כאשר יצאתי, מה אני רואה? פקח 

עומד ליד המכונית שלי וכותב לי דּו"ַח! 
"רגע, חכה, חכה, מה אתה עושה?" שאלתי אותו. "גברתי", הוא ענה בשקט, "חנית על 

המדרכה, במקום אסור..." "אבל רק נכנסתי לדקה לחנות, בבקשה תוותר לי הפעם..." ניסיתי 
לשכנעו. "זה החוק", הוא השיב, "אין מה לעשות". כעסתי מאוד. אתם עוד לא מכירים אותי, 
ולא נעים לי שאנחנו מכירים בנסיבות כאלה, אבל אני אומרת לכם, אני באמת נהגת זהירה, 

ואני מקפידה תמיד על כל חוקי התנועה והחנייה. אולי אני נראית קצת מוזרה, אפילו פרועה 
לפעמים, אבל לא בנהיגה. אני מבלה שעות רבות בדרכים, ולצערי אני רואה הרבה תאונות, 

ולכן אני מבינה את הצורך לשמור על כללי התנועה. אבל הפעם לא הייתה שום תנועה! 
המכונית עמדה לה בשקט דקה אחת! "מה כאן החטא הגדול?!" חזרתי ושאלתי את הפקח, 
"במי פגעתי?" "החנייה על המדרכה פוגעת בהרבה אנשים", השיב הפקח, "הנה, הייתה כאן 

קשישה, והיא התקשתה מאוד לעבור. ואת רואה את הגבר שם, עם עגלת התינוקות? הוא 
לא הצליח לעבור בכלל, ונאלץ לרדת לכביש..." חשבתי לרגע על דברי הפקח והבנתי שטעיתי. 

"אתה צודק, אני מצטערת", אמרתי לו, "אני מבינה שלא נהגתי כראוי, לא אעשה זאת שוב, 
בבקשה אל תרשום לי דו"ח..." "זכותך לערער על הדו"ח ולנסות לבטל את הקנס", הוא ניסה 
לנחם אותי, "אבל אני חייב לכתוב את הדו"ח, זה הדין". לא נותר לי אלא לפתוח את צנצנת 

הדבש שקניתי ולנסות להמתיק את צערי... 
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פותחים ספר

על פי פירוש אחר, 
ֵני ָמרֹון" הם גדוד של חיילים.  "ְבּ

ואם כך, פירוש המשנה הוא שלא רק 
יחידים נשפטים בראש השנה, אלא גם 

קבוצות – למשל עמים.

על פי פירוש זה, המשנה מדגישה  
שאנחנו אחראים לא רק למעשים 

ה  האישיים שלנו, אלא גם ְלמה שנעֶשׂ
בחברה שלנו ובמדינה שלנו.

א. יום הדין

במקורותינו מכונה ראש השנה "יום הדין". ומדוע? 
ֵאי העולם על מעשיו בשנה  משום שעל פי המסורת, ביום זה נשפט כל אחד ואחד ִמּבָ

החולפת. וכך נכתב במשנה:

1 נסו להיזכר במעשה שעשיתם 
בשנה שעברה ושכדאי שתמשיכו 

לעשות גם השנה, וכן במעשה 
שעשיתם ושרצוי שלא תעשו שוב 

בשנה החדשה. 

ְבֵני ָמרֹון.  ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו )לפני האל( ּכִ ל ּבָ ָנה ּכָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
)משנה, מסכת ראש השנה, פרק א' משנה ב'(

ְבֵני ָמרֹון"? מה פירוש הביטוי "ּכִ

 טוב, אני חייבת 
לדעת מה קורה 
פה במדינה, אלך
לקנות עיתון!

על פי אחד הפירושים, 
ֵני ָמרֹון" הם כבשים.  "ּבְ

וכפי שהרועה סֹוֵפר מדי פעם את בני 
הצאן שלו אחד־אחד ובודק אותם, כך 

על פי המסורת בראש השנה מעביר 
האלוהים את כל הבריות לפניו אחת־

אחת, בודק את מעשיהן בשנה שחלפה 
ושופט אותן.

לדעתכם, מדוע חשוב "לעצור" 
מדי פעם ל"רגע, חושבים"? 

מדוע נכון להיזכר הן במעשים 
הרעים שעשינו הן במעשים 

הטובים?
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ב. בבית המשפט

בכל מדינה ומדינה יש בתי משפט ובהם מכהנים שופטים.
מהם תפקידיו של השופט? 

תפקידו הראשון של השופט הוא לקבוע אם הנאשם אשם בעברה המיוחסת לו, או לא. 
אם השופט קובע שהנאשם לא עשה את העברה, הוא סוגר את התיק. כך קורה גם אם 

השופט קובע שאין די ראיות להוכיח את אשמתו – שכן בחברה מתוקנת אדם נחשב זכאי 
כל עוד לא הוכחה אשמתו.

אם השופט קובע שהנאשם אשם, עליו להחליט איזה עונש לגזור עליו, וזה תפקידו השני 
של השופט. לתפקיד זה נחזור בהמשך.

כדי למלא את שני תפקידיו ולהכריע במשפט, נדרש השופט ללמוד את "התיק" )כל 
המסמכים הקשורים במקרה( ולהקשיב לדברי התביעה )הקטגוריה, עורכי הדין של התובע(

ולדברי ההגנה )הסנגוריה, עורכי הדין של הנאשם( במשפט. 

א ְכבֹוֶדָך.  ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ י ֵאין ׁשִ ּכִ
ֶגד ֵעיֶניָך.]...[  ר ִמּנֶ ְוֵאין ִנְסּתָ

לּוי ְוָצפּוי ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. ַהּכֹֹֹל ּגָ
)מתוך תפילת ראש השנה(

ֶגד ֵעיֶניָך" –  ר ִמּנֶ "ְוֵאין ִנְסּתָ
לא רק החטאים, גם הגורמים 

והנסיבות שהביאו את האדם לחטוא, 
ידועים לאלוהים.

האם, לדעתכם, מילות התפילה "ְוֵאין 
ֶגד ֵעיֶניָך" נועדו להפחיד את  ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

המתפללים או לעודד אותם? 
נמקו את תשובתכם. 

2 אחד משמותיו של האל בתורה 
הוא "אלוהים". חפשו במילון את 

פירושיו של הכינוי הזה. איזה מהם 
מתאים לתפקידו של האל בראש 

השנה?

ֶגד ֵעיֶניָך" –  ר ִמּנֶ 3 "ְוֵאין ִנְסּתָ
ִקראו שוב את הנאמר על שני 
תפקידיו של השופט האנושי. 

מהו הדבר שאלוהים "יודע" ואילו 
השופט האנושי צריך לבדוק?  

ג. בבית דין של מעלה

כפי שראינו, ראש השנה הוא על פי המסורת היום שבו האל שופט כל אדם על מעשיו 
בשנה החולפת. בתפילה של ראש השנה נאמר:
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מה עלינו לעשות כדי שאלוהים ימחל לנו על חטאינו או כדי שיקל בעונש המגיע לנו על פי 
דין? ובמילים אחרות, מה יסנגר עלינו? לשאלה זו משיבה התפילה הנאמרת בראש השנה 

וביום הכיפורים:

ֵזָרה. ַע ַהּגְ ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רֹ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

ׁשּוָבה  – תהליך הכולל חָרטה על עשיית החטא, והחלטה שלא לעשות אותו שוב ְתּ

ֵזָרה – מבטלים את גזר הדין הקשה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

הן ספר החוקים של המדינה הן ההלכה היהודית קובעים מהו העונש שיש להטיל על מי 
שנמצא אשם בכל עֵברה ועברה, אבל הם משאירים מקום גם לשיקול דעתו של השופט. 

למשל, במקרה שהחוק קובע שעונש על עברה מסוימת הוא קנס, הוא גם קובע שהקנס 
לא יפחת מסכום מסוים ולא יעלה על סכום מסוים )עונש מזערי ועונש מרבי(.

ואם כך, כשהשופט קובע שהחשוד שלפניו אשם, עליו להכריע אם להטיל על הנאשם 
עונש כבד יותר, או עונש קל יותר. במילים אחרות, אם לשפוט לחּומָרה או לקּוָלה.

כדי להכריע מקשיב השופט לטענות התביעה מצד אחד, ולטענות ההגנה, מצד שני. 
התובע במשפט מדגיש את חומרת העֵברה, ואף דורש לפעמים את העונש הכבד ביותר 

שהחוק מאפשר. לעומת זאת, תפקיד הסנגור הוא להביא לפני השופט נימוקים שיצדיקו 
הקלה בעונשו של הנאשם.

ד. לחּומָרה או לקּוָלה?

ה. על פי הדין או מתוך חסד ורחמים?

משפט זה מביע עוד רעיון מרכזי מאוד בתרבות היהודית: 
אנחנו יכולים לתקן את מעשינו – לבקש מחילה )סליחה( 

ולגרום לביטול העונש הצפוי לנו, או להקלה בו.

4 ּוְתׁשּוָבה – 
מדוע חרטה על החטא והתחייבות 
שלא לחזור עליו הן נימוק להקלה 

בעונש?

ה – כיצד עשויה התפילה  5 ּוְתִפּלָ
להשפיע על אדם שחטא? 

6 ּוְצָדָקה – צדקה היא מעשה 
טוב שאדם עושה כלפי אדם נזקק.
הסבירו מדוע עשייה של מעשים 

טובים היא סיבה למחילה או להקלה 
בעונש.

   כבוד השופטת, 
מרשי התבונן במעשיו, 
התחרט עליהם והוא 

מתחייב שלא לחזור עליהם. 
מרשי הוא אזרח טוב התורם 

רבות לחברה, ורק בשנה 
שעברה נתן סכום כסף 

מכובד למעון ליתומים... 
אנו מבקשים להתחשב גם 
   במצב בריאותו ולהקל 

      בעונשו...

כבוד השופטת, הצגתי מדוע 
העברה חמורה במיוחד, 

ולכן אני ממליצה שיוטל על 
הנאשם העונש הכבד ביותר! 

הלוואי שהמורה החדשה 
שלנו השנה לא תהיה 

נוקשה מדי!

7 קראו את דברי הסנגור באיור. 
מה בנאומו מקביל לִאמרה ּוְתׁשּוָבה 
ֵזָרה? ַע ַהּגְ ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רֹ ּוְתִפּלָ



15

ו. "ִאם ְּכבנים, ִאם ַּכעבדים" 

בדרך כלל, אב נוטה 
להיות רחמן יותר ממלך, 

אם כי... יש גם הורים 
נוקשים...

8 במקורות היהודיים אנו נקראים 
"בנים לה'" וכן "עבדי ה'".

מדוע, לדעתכם, מדמים את אלוהים 
גם לאב וגם למלך?

איננו יודעים אם אלוהים ישפוט אותנו כמו אב או כמו מלך – אם נישפט "כבנים" או 
"כעבדים". בכל מקרה, אנחנו מבקשים להישפט ברחמים. 

וכך אנו אומרים בתפילה הנאמרת לאחר תקיעת השופר בראש השנה:

ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, 
ל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים  ט ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ

ֲעָבִדים.  ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכְ
ִנים  ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָבִנים ַרֲחֵמנּו ּכְ ִאם ּכְ

נּו  ָחּנֵ ּתְ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך ְתלּויֹות ַעד ׁשֶ ְוִאם ּכַ
ֵטנּו, ּפָ ְותֹוִציא ָכאֹור ִמׁשְ

ָאיֹום ָקדֹוׁש.
)מתוך תפילת ראש השנה(

ֲהַרת עֹוָלם – נולד העולם )מלשון היריון(

ָבִנים ַרֲחֵמנּו... – אם אתה שופט אותנו כמו בנים, רחם עלינו כמו שאב מרחם על בניו ִאם ּכְ

ֵעיֵנינּו ְלָך ְתלּויֹות – אנחנו תלויים בך ומצפים להכרעתך

נּו – שתיתן לנו חנינה, תרחם עלינו ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ

ָבִנים�  10 ִאם ]אנחנו נשפטים[ ּכְ
אנחנו מבקשים מהאל שירחם עלינו 

ִנים".  ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ "ּכְ
ֲעָבִדים �  גם ִאם ]אנחנו נשפטים[ ּכַ
אנו מבקשים שהאל־המלך ירחם 

עלינו. באילו מילים מובעת בקשה זו 
בתפילה?

11 "ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם" – 
ראש השנה הוא יום של התחלות 

חדשות. 
מדוע מזכירים את העובדה הזאת 

לפני שנפסק פסק הדין?

בראש השנה וביום הכיפורים אנו מבקשים מאלוהים סליחה ורחמים.
אולי נחליט גם אנחנו להיות סלחניים יותר כלפי מי שפגע בנו והביע את צערו בכנות, 

ולא נשמור לו טינה...

ז. מילה לסיום

ה האלוהים הן לאב הן למלך.  במסורת היהודית מדּוֶמּ
הדמיון בין האל לאב הוא סיבה לקוות שהאל יפסוק את דיננו ברחמים! 

9 גם בפיוט "אבינו מלכנו" 
מדמים את האל לאב ולמלך.

אלה מילותיו האחרונות של הפיוט: 
ים  נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו, ָחּנֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו. נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
שירו את מילות הפיוט, ואם אינכם 

זוכרים את הלחן, חפשו הקלטה של 
הפיוט באינטרנט!
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בסימן קריאה

הספר "הצמיד של אופירה" הוא 

אוסף של סיפורים קצרים ובהם 

גם הסיפור "הצמיד של אופירה". 

בסיפור זה, ילדה ושמה עמליה 

מספרת על אירוע קשה שאירע 

בכיתתה ושנחרט בזיכרונה 

ובזיכרונם של תלמידים אחרים, 

ואולי ייחרט גם בזיכרונכם...

  הצמיד של אופירה
  מאת רבקה מגן

שנים רבות עברו מאז, ורבות מתמונות ילדותי כבר נמחקו מזיכרוני לבלי שוב. אבל מה 
שקרה לנירה אינני יכולה לשכוח, ולאחר הפגישה עם יואב – אינני יכולה גם לסלוח.

ה מאותם הימים,  לא לו, לא לאופירה, ואודה על האמת, גם לא לי לעצמי ולכל ַהֶחְבַרּיָָ
ה משכונת עמק הזיתים. ]...[ ובגלל הצמיד של אופירה, קרה כל מה שקרה לנירה.  ַהֶחְבַרּיָָ

]...[ שמלות רבות היו לאופירה, בגוונים אין־ספור. וגרביים היו לה – בכל צבעי הקשת. 
נעליה הבריקו תמיד, ושערותיה נראו כגלי זהב עולים ויורדים בקצב צעדיה העדינים.
כל אשר לה – הביא לה אביה מעבר לים. אביה של אופירה רב חובל היה, ומדי ַהִגיעֹו 

לחופשותיו הנדירות נהגנו להתפעל מחליפתו המבהיקה, המעוטרת בסרטים ובסמלים 
שרם. שחורים ואדומים שאף פעם לא הבנו את ִפּ

לא קשה היה לנחש מתי הגיע האב לחופשותיו. כבר למחרת בואו היה לאופירה משהו 
חדש שטרם ראינו כמותו. ]...[ והנה באחד הימים הופיעה אופירה וצמיד חדש על ידה. 

הבנו: האב הגיע לחופשה.

כל ילדי הכיתה סובבו את אופירה. הבנות התפעלו מהצמיד. ואילו הבנים...
]...[ גם הבנים היו שם.

כשהתבוננו הבנים בצמיד, קשה היה לדעת אם הם מתבוננים בו, או בשערה הגולש של 
אופירה ובעיניה הכחולות והיפות. כי אופירה זכתה להערצת מרבית הבנים, ועל כך קינאנו 

בה אנו הבנות, ועוד איך!
"צמיד נהדר!" קבע יואב בניגון כבד ועבה, ששלח לעברה של אופירה.

אהבנו את יואב הגבוה, את עיניו הירוקות השקועות עמוק בתוך ריסיו השחורים 
והארוכים ואת חיוכו הרחב, שובה הלב.

]...[ לכל תנועה מתנועות ידה של אופירה נלוותה מנגינת הצמיד, ועד מהרה הפכו צלילי 
צמידה החדש של אופירה לחלק מצלילי אותו היום, וחיש שכחנו את קיומו.

רק לאחר שחזרנו באותו יום משיעור ההתעמלות, אדומים ומזיעים מריצה וקפיצה, חזר 
הצמיד אל עולמנו בהתרחשות מסעירה.

בעוד אנו מטילים בזריזות את חפצינו לתוך הילקוטים לקראת שיבה הביתה – 
ביתקה )קרעה( לפתע את חלל הכיתה זעקת כאב.

"הצמיד...! הצמיד שלי נעלם!" זעקה אופירה.
מיהרנו לעברה.

"אולי בקופסת הצבעים?" אמרה זיווה.
"ואולי בילקוט?" שאל יואב ומיד החל מוציא את אוצרותיה של אופירה מתוך הילקוט 

ופורשם על השולחן.
"חפשי בתיק האוכל!" "חפשי מתחת לשולחן!" נזרקו הצעותינו לאופירה מכל עבר.

"אולי במגרש ההתעמלות?" שאלה נירה.
ַאַחת )השיבה מיד(:  ואופירה ּבְ

"הנחתי אותו בכיס שמלתי לפני השיעור, והוא איננו!"  
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עיניה מלאו דמעות.
כל ניסיונותינו לגלות את הצמיד בכליה של אופירה עלו בתוהו. הוא לא היה שם.

היה זה יואב, שגילה תושייה. בהיותו נבון בעינינו, נהגנו להקשיב תמיד לעצותיו בעניין וברצינות.
"אני מציע," אמר יואב, "שאיש לא יזוז ממקומו!"

נעצרנו, מביטים בו בתמיהה. דממת ציפייה נשתררה מסביב.
"ועוד אני מציע," הוסיף יואב ואמר, "שמי שלקח את צמידּה של אופירה יחזיר אותו מיד, וסוף למתיחה!"

"יואב צודק!" נשמעו קולות הסכמה מכל עבר. בטוחים היינו, שכמו בתעלולי מתיחה קודמים – יוציא אחד מאיתנו את הצמיד 
מכליו, ונוכל לסיים את הפרשה ולמהר לבתינו.

אבל איש לא זע.
"אם כך," הוסיף יואב כעבור שהייה קצרה, "אני מציע, שכולם ירימו את ילקוטיהם וירוקנו את מה שבתוכם על השולחן, 

ואופירה תראה שלא אנחנו לקחנו לה את הצמיד!"
דבריו נראו לנו, ועד מהרה נשמעו קולות ספרים, מחברות, קלמרים ושאר "אוצרות" נשפכים על השולחנות.

כשסיימנו ונדמו הקולות, נשמע בכי דק, שהיה קטוע בתחילתו והפך עד מהרה ליבבה דקה וצורמנית.
היה זה בכייה של נירה.

נירה עמדה שם ליד גל ספריה ומחברותיה. בפסגת הגל הבריק הצמיד המוכר. ראשה הקטן 
נתון היה בין שתי ידיה, ותלתליה הסבוכים נעו ונדו עם התייפחויותיה החורקות )קולות הבכי 

שלה(.

תוך כדי יבבה ניסתה להתגונן:
"לא א...ני לקח...ח...תי את הצ...צ...מיד!"

היינו המומים. יואב שעמד לידה החל לדחוף אותה לעבר הפינה שליד ספסלם
המשותף. הוא תפס בשתי ידיה, סובבן אל אחוריה והחל לכופפן. 

"ספרי מהר איך גנבת את הצמיד, נירה!" שאג בזעף.
"לא גנבתי את הצ...מיד!" קראה נירה בהתרגשות – אך לשווא. איש לא האמין לה.
"גֶנבת!" זעקה אופירה לעברה של נירה ומיהרה לתפוס בצמיד ולענוד אותו על ידה 

השמאלית.
"גֶנבת!" קראנו אליה מכל עבר.

היא המשיכה למלמל דברים בלתי ברורים, אבל לא היה כבר מי שיקשיב לה, כי עד מהרה עזבנו את הכיתה.
בהיותי אחרונה לצאת, העפתי מבט לעברה של נירה.

עינינו נפגשו.
"עמליה, האמיני לי!" התחננה בפנותה אליי. "לא נגעתי בצמיד, ולא ידעתי כלל שהוא בילקוטי, עד..."

לא הקשבתי לדבריה עד תומם.
"גנבת!" זעקתי לעברה, וטרקתי אחריי את הדלת.

מה קרה בעקבות הפרשה? כיצד היא השפיעה על חייה של נירה? 
מה גילתה עמליה )מספרת הסיפור( שנים רבות לאחר מכן?

ִקראו את המשך הסיפור וגלו בעצמכם!

מתוך: רבקה מגן, הצמיד של אופירה,  עם עובד, ירושלים 1983, עמ' 9–16. 
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קסם הלשון
פיוט

מהו פיוט?

המילה פיוט משמעותה שיר. אולם היא משמשת כינוי 
לשיר קודש, לשיר ששרים אותו בהקשר דתי – בתפילה 

ֵצנּו"  ַאּמְ או בטקסים דתיים אחרים. לפניכם הפיוט "ַהּיֹום ּתְ
ששרים לקראת סיום התפילה בראש השנה. 

ָאֵמן ֵצנּו     ַאּמְ    ַהּיֹום ּתְ
ָאֵמן  ָבְרֵכנּו     ַהּיֹום ּתְ
ָאֵמן  ֵלנּו     ַגּדְ ַהּיֹום ּתְ
ָאֵמן  נּו ְלטֹוָבה    ְדְרׁשֵ ַהּיֹום ּתִ
ָאֵמן  ְוָעֵתנּו    ַמע ׁשַ ׁשְ ַהּיֹום ּתִ
ָאֵמן  ֵתנוּ  ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַקּבֵ ַהּיֹום ּתְ
ָאֵמן יִמין ִצְדֶקָך   ְתְמֵכנּו ּבִ ַהּיֹום ּתִ

נּו ְלטֹוָבה – תשפוט אותנו לטובה ְדְרׁשֵ ּתִ

ְוָעֵתנּו – זעקתנו, תפילתנו ׁשַ

יִמין ִצְדֶקָך – תתמוך בנו ביד ימינך שהיא מלאה צדק ְתְמֵכנּו ּבִ ּתִ

א
ֵצנּו ַאּמְ על הפיוט ַהּיֹום ּתְ

ָעלים שבפיוט.  ּפְ 1. עיינו ּבַ

2. שערו מיהו הנמען שאליו פונה הפיוט.

ָעלים אלה מביעים את  ָעלים שבפיוט. ּפְ ּפְ 3. עיינו שוב ּבַ
יָעֶנה וכל עם ישראל יבורך. כיצד אנו  הבקשה שתפילתנו ּתֵ

יודעים שבקשה זו היא בקשה של ציבור שלם בעבור כל 
העם, ולא בקשה של יחיד על עצמו בלבד? 

4. משמעות המילה "אמן" היא אמת. כתבו במילים שלכם 
למה מתכוונים כשאומרים "אמן" בפיוט.

5. בבתי כנסת רבים שליח הציבור אומר חלקים מסוימים 
מהפיוט, וחלקים אחרים אומר קהל המתפללים. 

נסו לשער – אילו מילים אומר שליח הציבור, ואילו מילים 
אומר הקהל?

ב
חזרה וחריזה

ג
אקרוסטיכון

אקרוסטיכון הוא שיטת כתיבה של שיר, ובה האותיות 
הראשונות של כל שורה או של כל מילה בשיר יוצרות צירוף 
בעל משמעות, למשל את אותיות האל"ף־בי"ת או את שם 

המחבר. 

בפיוט שלפנינו כל שורה מתחילה באותה מילה )"היום"(. 
אולם יש בו גם אקרוסטיכון המבוסס על סדר האל"ף־בי"ת.

8. עיינו בארבע השורות הראשונות של הפיוט ונסו למצוא 
באילו מילים נמצא האקרוסטיכון )בראשונה – האות א', 

בשנייה – האות ב', בשלישית – האות ג', ברביעית – האות ד'(.

היינו מצפים שבשורות הבאות של הפיוט — במילים 
שהאקרוסטיכון נמצא בהן — יופיעו האות ה', האות ו' וכו'.

אולם לא כך הוא. 
9. אילו אותיות מופיעות במילים האלה בשורות החמישית, 

השישית והשביעית של הפיוט?

10. אפשר לשער שהפיוט כפי שהוא מופיע היום במחזור 
התפילות, אינו שלם וחסרות בו שורות – מדוע? 

11. איזו שורה בפיוט אינה נמצאת במקומה הצפוי?

הפיוטים כתובים בצורה אמנותית. משום כך פיוטים רבים יש 
בהם חזרה על צלילים או על מילים וחריזה. 

גם בפיוט שלפנינו יש חזרות וחרוזים.
6. מהן שתי המילים החוזרות בכל שורה בפיוט זה?  

איזה מסר עולה מן הפיוט בזכות החזרה על שתי המילים?
7. ִמצאו את החרוזים בפיוט.
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מבעד לחלון
    מאזניים

רות וירקות  קרוב לוודאי שראיתם סוחרים בשוק שוקלים ּפֵ
ְסָפרֹות(. אלה הם,  במאזניים דיגיטליים )שהמשקל  בהן מוצג ּבִ

כמובן, מכשירים חדשים יחסית. בעבר השתמשו במאזניים 
פשוטים יותר, העשויים משתי כפות התלויות בשני קצותיו של 

מוט אופקי הנתמך במרכזו. 

מאז העת העתיקה, מאזניים מסוג זה הם גם סמל לצדק 
ולמשפט. מדוע? 

סיבה אחת לכך היא שכאשר אדם נאשם בעֵברה כלשהי והוא 
עומד למשפט – השופט "שוקל" את הנימוקים ואת הראיות 

המובאים לפניו. השופט מניח כביכול על כף אחת של המאזניים 
את הנימוקים הַמרשיעים את הנאשם )=אלו 
המחזקים את הטענה שהוא אשם(, ועל הכף 

השנייה את הנימוקים הְמַזּכים אותו. אם הנימוקים 
המרשיעים "כבדים" מהנימוקים המזכים – השופט 
מרשיע את הנאשם, ואם הסיבות לזכותו "כבדות" 

יותר – הוא מזכה אותו.
ואם קבע השופט שהנאשם חייב – הוא שוב ִנדרש 

"לשקול" את הנימוקים להחמיר בעונש מול הנימוקים להקל בו. 

האם תוכלו לשער כיצד קשורים המאזניים לראש השנה?
כזכור, במסורת היהודית ראש השנה הוא יום הדין. ביום זה הֵאל 
שוקל את מעשיו של האדם, הטובים בצד אחד והרעים בצד שני, 

ועל סמך שקילה זו הוא גוזר את דינו. 
ראש השנה הוא גם ראש חודש תשרי, 

ועל כך אמרו חכמינו: 
מֹאְזַנִים? ר )נסלח( ָלֶהן )לישראל( ּבְ ּפֵ ֵאיָמַתי ִמְתּכַ

לֹו מֹאְזַנִים )בחודש שמזלו בגלגל המזלות הוא מזל מאזניים(.  ּזָ ּמַ חֶֹדׁש ׁשֶ ּבְ
ֵרי.  ׁשְ לֹו מֹאְזַנִים? ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ּתִ ּזָ ּמַ ֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ

)ויקרא רבה כט, ח( 

ויש קשר מעניין נוסף בין מאזניים לחודש תשרי. בתקופה זו 
בשנה חל "יום השוויון של הסתיו" )21, 22 או 23 בספטמבר( 

– הוא היום שבו אורך היום שווה לאורך הלילה. 

גם בתרבויות אחרות המאזניים מסמלים צדק ומשפט. 
למשל, על פי המסורת המצרית העתיקה, ֵאַלת הצדק 

שופטת כל אדם על פי מעשיו לאחר מותו. על כף 
אחת של המאזניים הֵאָלה מניחה את לב האדם 

שנפטר, ועל הכף השנייה היא מניחה נוצה. אם הלב 
קל מן הנוצה – סימן שהאדם זכאי וטהור, ואם הלב 

ה לחטוא.  כבד מן הנוצה – סימן שִהרּבָ
גם בתרבות יוון הקדומה המאזניים הם ִסמלה 

של אלת הצדק. אלת הצדק היוונייה אוחזת בידה הימנית 
במאזניים )ובעזרתם היא פוסקת את הדין(, ובידה השמאלית 

היא מחזיקה חרב )ובעזרתה היא מוציאה את גזר הדין אל 
הפועל, כלומר ַמֲענישה(. 

מעניין שבכמה תיאורים אלת הצדק היא עיוורת )או שעיניה 
מכוסות(, כדי לסמל שהיא אינה מושפעת משיקולים חיצוניים 

)שיקולים שאינם קשורים ישירות למעשה הנדון(.

המאזניים הם אכן סמל עתיק, וגם היום הם סמל ליושר, לצדק 
ולמשפט, ואם אתם מבחינים במאזניים בַסְמִליל )לֹוגֹו( של 

ארגון כלשהו – סביר להניח שארגון זה עוסק במשפט.

=

− המורה, האם את מסכימה ִאתי שאין בדיחת חג
להעניש אדם על מעשה שלא עשה?

− ודאי! 
− אז... רציתי להגיד לך שלא הכנתי את 

שיעורי הבית בהיסטוריה!
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יונה הנביא הסרבן

יום הכיפורים

תפילות יום הכיפורים 
בבית הכנסת

    יום ו'
    תפילת כל נדרי: בשעה 16:45 ולאחריה תפילת מעריב 

    שבת
    תפילת שחרית: בשעה 8:30 ולאחריה תפילת מוסף

    תפילת יזכור: בשעה 11:00
    תפילת מנחה: בשעה 15:00

   תפילת נעילה: בשעה 17:00 
    תקיעת השופר בסוף היום: בשעה 18:00 בדיוק!!!

שבירת הצום

סעודה חגיגית 

בתום צום יום הכיפורים 

בחדר האוכל

הסעודה תתחיל כ־20 דקות 
לאחר תקיעת שופר 

)בשעה 18:20 בערך( 

כולם מוזמנים!

סעודה מפסקת 

הסעודה תיערך 
לפני תחילת צום יום הכיפורים, 

בשעה 15:15
בחדר האוכל

מי שמעוניין להשתתף בסעודה 
המפסקת הקהילתית מתבקש 

להירשם:
יוסי ורינה 
יאיר צדוק

דנית, שרי ואבנר
משפחת עוז )5(

לוח מודעות

בצהרי יום הכיפורים תתקיים 

סדנה 
בנושא 

לבקש סליחה, לסלוח לחבר, 

ואף לסלוח לעצמנו

בסדנה נעסוק במיוחד במושג 

"תשובה", ונעיין בקטעים ממחזור 

התפילות.

מובטחת חוויה מעשירה ומרגשת!

המעוניינים להשתתף בסדנה 

מתבקשים לפנות ליעל קדוש.

י' בתשרי

חשבון נפש – מה היה לנו בשנה שעברה?

בעקבות בקשת חברים רבים, נערוך עוד לפני יום הכיפורים 

אספת חברים נוספת 
כדי להמשיך בדיון שהתחלנו לפני ראש השנה, בהצלחותינו 

ובכישלונותינו בשנה שחלפה, ובלקחים לשנה החדשה.

הדיון הנוסף יתקיים ביום ג', בשעה 20:00, במועדון לחבר.

גם מי שלא השתתפו בדיון הראשון מוזמנים להצטרף!
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מה על הפרק?

עשרה ימים אחרי ראש השנה, יום הכיפורים מעניק לנו הזדמנות נוספת לבקש מחילה על המעשים הרעים שעשינו, ולהתחיל 
דף חדש, בתנאי ש... בתנאי שנתחרט בכנות על טעויות העבר, ונחליט ברצינות שלא לחזור עליהן. 

ביחידה זו נקרא קטעים מסיפורו של יונה הנביא, הנביא שסירב להוכיח את אנשי העיר נינֵוה ולתת להם הזדמנות לחזור 
בתשובה, וכן נבדוק באילו נסיבות יכול אזרח מדינת ישראל לקבל חנינה על עֵברה שעבר. 

ָהלֹו חבר'ה!

השנה הייתה בראש השנה בקיבוץ אווירה חגיגית ומקסימה. ובכל זאת, לא יכולתי ליהנות 
עד הסוף. מדי פעם בפעם חלפו בראשי מחשבות על ּדּו"ַח החנייה שקיבלתי לפני החג. 

אּוף, למה הייתי צריכה לחנות דווקא שם?! איך אפשר להתחיל דף חדש עם דו"ח כזה 
על הראש... ועוד אני קיבוצניקית, ולא נעים לי שהקיבוץ יצטרך לשלם על טעות שעשיתי. 

נזכרתי בדבריו של הפקח: "זכותך לערער על הדו"ח", והחלטתי, כך אעשה! הוצאתי דף 
ועט והתחלתי לנסח מכתב ערעור. קודם כול תיארתי מה שקרה )לא הזכרתי את הרימונים 
היפיפיים שפיתו אותי להיכנס אל החנות, חשבתי שזה לא מה שישכנע את האחראים לבטל 

את הדו"ח...(
ואז נתקעתי, לא ידעתי מה לכתוב עוד. לאחר כמה ניסיונות כושלים החלטתי פשוט לכתוב 

את האמת – "אני מודה שבתחילה לא הבנתי מה פסול בחנייה על המדרכה", כתבתי, 
"אולם עתה אני מבינה את חשיבות החוק ומתחרטת על שזלזלתי בו. אני מתחייבת שלהבא 

לא אחזור על הטעות".
דקו ברישומים שלכם", כתבתי, "למרות  ציינתי שבדרך כלל אני שומרת על חוקי התנועה. "ּבִ

הנסיעות הרבות שאני נוסעת, כבר שנים רבות לא קיבלתי שום דו"ח תנועה". 
כתבתי שמובן שהם רשאים להטיל עליי קנס, אבל ביקשתי שיתחשבו בכל מה שאמרתי, 
שיסלחו לי ושיבטלו את הדו"ח. אני הכי מרוצה מסיום המכתב: "אנא מכם, בתקופה זו 

רּו לי. ובאווירת הימים האלה אסיים במילים ממחזור  שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ַוּתְ
התפילות ליום הכיפורים: 'סלח נא! רחם נא! כפר נא!' " גדול! לא? 

אל תצחקו... באמת התכוונתי לכל מילה! הראיתי את המכתב שלי למזכיר הקיבוץ. 
הוא הרים גבה ואמר שהמכתב שלי אינו רשמי מספיק. אני חייבת להודות שזה נכון, 

אבל לדעתי הוא מבטא מה שהרגשתי בדיוק, אז שלחתי אותו בכל זאת... עכשיו נותר לי 
רק לחכות בסבלנות ולקוות לתשובה משמחת. 

טוב, אבל אני מכירה את עצמי : לחכות בסבלנות − אני לא מסוגלת!
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פותחים ספר

א. השליחות והבריחה

בכל שנה בצהרי יום הכיפורים, בעת תפילת מנחה, קוראים בבתי הכנסת את ספר יונה.
ספר יונה מציג לנו את סיפורו של יונה הנביא, סיפור על חרטה, על חזרה בתשובה ועל 

סליחה. במה מדובר? מי הם גיבורי הסיפור?
הבה נקרא. 

י ֵלאמֹר:  ַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמּתַ ַוְיִהי ּדְ
י ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני.  דֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה, ּכִ קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ

)יונה, פרק א' פסוקים א'—ב'(

ֵבא עליה )בקול גדול(, ַהזֵהר את תושביה שהעיר עומדת להיחרב  ּוְקָרא ָעֶליָה – ִהיּנָ

)בגלל חטאיהם(

יונה סירב לקבל עליו את השליחות ולהזהיר את תושבי ִניְנֵוה, והחליט לברוח:

ְפֵני ה', ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ּתַ ַוּיָ
ֶהם  ּה ָלבֹוא ִעּמָ ֶרד ּבָ ָכָרּה ַוּיֵ ן ׂשְ ּתֵ יׁש ַוּיִ ָאה ַתְרׁשִ ה ּבָ ְמָצא ֳאִנּיָ ֶרד ָיפֹו ַוּיִ ַוּיֵ

ְפֵני ה'.  ה, ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ּתַ
ֵבר.  ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ ה ִחּשׁ ם, ְוָהֳאִנּיָ ּיָ דֹול ּבַ ם ַוְיִהי ַסַער ּגָ דֹוָלה ֶאל ַהּיָ וה' ֵהִטיל רּוַח ּגְ

ם  ה ֶאל ַהּיָ ֳאִנּיָ ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ִטלּו ֶאת ַהּכֵ ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאלָֹהיו ַוּיָ ִחים ַוּיִ ּלָ יְראּו ַהּמַ ַוּיִ
ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם,

ָרַדם. ב ַוּיֵ ּכַ ׁשְ ִפיָנה ַוּיִ ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
)יונה, פרק א' פסוקים ג'—ה'(

ה – אל העיר תרשיש )עיר רחוקה מאוד מִניְנֵוה( יׁשָ ְרׁשִ ּתַ

ֵבר – עמדה להישבר  ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ ִחּשׁ

יְראּו – פחדו ַוּיִ

בפתיחת הסיפור פנה אלוהים אל יונה ושלח אותו להוכיח את תושבי העיר ִניְנֵוה, בירתה 
של ממלכת אשור.

מדוע 
לא רצה יונה לציית לצו האל ולהוכיח את תושבי נינֵוה, 

והחליט שעדיף לו לברוח משליחותו? 
זה עוד לא נאמר לנו... 

1 מדוע, לדעתכם, 
הטיל אלוהים סערה בים?

  

2 האנייה עמדה להישבר בשל 
הסערה בים. 

א. מה עשו המלחים כדי להציל את 
נפשם?

ומה עשה יונה? � שכב ונרדם! 
ב. כיצד הייתם מסבירים את התגובה 

המפתיעה הזאת?
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יונה ניסה להתעלם מן הסערה, אך רב החובל לא הניח לו, הוא העיר אותו וביקש ממנו 
להתפלל לאלוהיו.

המלחים הפילו גורלות כדי לדעת בשל מי פקדה סערה את האנייה, והגורל נפל על יונה. 
יר יונה בטעותו ופנה אל נוסעי האנייה: בפעם הראשונה בסיפור ִהִכּ

ם ֵמֲעֵליֶכם,  ּתֹק ַהּיָ ם ְוִיׁשְ אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהּיָ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ]יונה[: ׂשָ
ה ֲעֵליֶכם.  דֹול ַהּזֶ ַער ַהּגָ י ַהּסַ ּלִ י ְבׁשֶ י יֹוֵדַע ָאִני ּכִ ּכִ

ם הֹוֵלְך ְוסֵֹער ֲעֵליֶהם.  י ַהּיָ ה ְולֹא ָיכֹלּו, ּכִ ׁשָ ּבָ יב ֶאל ַהּיַ ים ְלָהׁשִ רּו ָהֲאָנׁשִ ְחּתְ ַוּיַ
ְקְראּו ֶאל ה' ַוּיֹאְמרּו:  ַוּיִ

ם ָנִקיא,  ן ָעֵלינּו ּדָ ּתֵ ה, ְוַאל ּתִ ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהּזֶ ה ה' ַאל ָנא נֹאְבָדה ּבְ ָאּנָ
יָת.  ר ָחַפְצּתָ ָעׂשִ ֲאׁשֶ ה ה' ּכַ י ַאּתָ ּכִ
ם.  אּו ֶאת יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָ ׂשְ ַוּיִ

ְעּפֹו.  ם ִמּזַ ֲעמֹד ַהּיָ ַוּיַ
)יונה, פרק א' פסוקים י"ב—ט"ו(

ה – אל תהרוג אותנו בגלל הפגיעה בחיי יונה ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהּזֶ ַאל ָנא נֹאְבָדה ּבְ

ם ָנִקיא – אל תראה במעשה זה )הטלת יונה אל הים( שפיכת דם נקי,  ן ָעֵלינּו ּדָ ּתֵ ְוַאל ּתִ

דמו של חף מפשע

... אני לא מבינה למה 
הוא לא ניסה לפנות 
לאלוהים ולהתחייב 

ללכת להתנבא בנינֵוה! 
מה הביא אותו לפתרון 

נורא שכזה?

יונה חשב שהסערה בים היא 
בגללו – עונש על סירובו לציית לצו 

האלוהים, ולכן ניסה למצוא דרך 
להרגיע את הים ולהציל את נוסעי 

האנייה. אבל איזו הצעה הוא הציע 
להם? לזרוק אותו לים?!... 
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יונה הוטל לים, והסערה שככה. האם זה היה סופו של יונה וסוף הסיפור? 
לא ולא – ליונה היה צפוי עוד ניסיון, גדול לא פחות מן הראשון:

3 מדוע, לדעתכם, שלח אלוהים 
את הדג אל יונה?  

דֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה,  ג ּגָ ַוְיַמן ה' ּדָ
ה ֵלילֹות.  לֹׁשָ ה ָיִמים ּוׁשְ לֹׁשָ ג ׁשְ ְמֵעי ַהּדָ ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ

ָגה.  ֵעי ַהּדָ ל יֹוָנה ֶאל ה' ֱאלָֹהיו ִמּמְ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ
ַוּיֹאֶמר: 

ֲעֵנִני,  ָרה ִלי ֶאל ה' ַוּיַ ָקָראִתי ִמּצָ
ַמְעּתָ קֹוִלי ]...[ י, ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ִמּבֶ

ָך ]...[ יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַאְך אֹוִסיף ְלַהּבִ
ְך ]...[  ָחה ּלָ קֹול ּתֹוָדה ֶאְזּבְ ַוֲאִני ּבְ

ה. ׁשָ ּבָ ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ ג, ַוּיָ ַוּיֹאֶמר ה' ַלּדָ
)יונה, פרק ב' פסוקים א'—י"א(

ַוְיַמן – מינה, זימן למקום

ְמֵעי – בבטן  ּבִ

י – התפללתי, זעקתי ְעּתִ ּוַ ׁשִ

ב. תפילה בבטן הדג

4 בזמן הסערה הציע יונה 
בעצמו שיטילו אותו אל המים 

הגועשים, כלומר היה מוכן למות. 
עתה, כשהוא נמצא בבטן הדג, הוא 

מתפלל. מה הוא מבקש?

5 מדוע הקיא הדג את יונה אל 
היבשה?  

האם אתם חושבים שאלוהים 
דן את יונה על פי מידת החסד 

והרחמים או על פי מידת הדין? 
מה הם הנימוקים שלכם? 
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ג. השליחות השנייה

יונה לא הצליח להימלט מן השליחות הנבואית שלו – אלוהים פנה אליו והטיל עליו שוב 
אותה משימה:

8 מה גרם לאלוהים לחזור בו 
מכוונתו להרוס את נינוֵה?

דֹוָלה,  ִנית ֵלאמֹר: קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ׁשֵ
ִכי ּדֵֹבר ֵאֶליָך.  ר ָאנֹ ִריָאה ֲאׁשֶ ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהּקְ

ְדַבר ה' ]...[  ֶלְך ֶאל ִניְנֵוה ּכִ ָקם יֹוָנה, ַוּיֵ ַוּיָ
ֶכת.  ִעים יֹום, ְוִניְנֵוה ֶנְהּפָ ְקָרא ]יונה[ ַוּיֹאַמר: עֹוד ַאְרּבָ ַוּיִ

ם ]...[  דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָ ים, ִמּגְ ּקִ ׁשּו ׂשַ ְלּבְ ְקְראּו צֹום ַוּיִ אלִֹהים, ַוּיִ י ִניְנֵוה ּבֵ ֲאִמינּו ַאְנׁשֵ ַוּיַ
יֶהם. ]...[  ַכּפֵ ר ּבְ ְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ בּו ִאיׁש ִמּדַ ְוָיׁשֻ

ם ָהָרָעה,  ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ְרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ַוּיַ
ה. ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְולֹא ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֶחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּנָ ּיִ ַו

)יונה, פרק ג' פסוקים א'—י'(

ִריָאה – הינבא אליהם את נבואת אלוהים ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהּקְ

ֶכת – נחרבת  ֶנְהּפָ

ים – סימן לאבל וצער ּקִ ׁשּו ׂשַ ְלּבְ ַוּיִ

ָחָמס – גֵזלה וגֵנבה 

ֶחם – חזר בו, התחרט ּנָ ַוּיִ

9 בתפילות ראש השנה ויום 
הכיפורים אנו חוזרים פעמים רבות 

על המשפט:  
ה ּוְצָדָקה  ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ
ֵזָרה. ַע ַהּגְ ַמֲעִביִרין ֶאת רֹ

כיצד משפט זה קשור לאנשי נינוֵה?

6 רוב הנביאים בתנ"ך נשאו 
נאומים ארוכים כדי לשכנע את העם 

לשנות את דרכיו. 
לעומתם, יונה הנביא אמר רק חמש 

מילים לאנשי נינוֵה. אילו הן?

7 הפעם ציית יונה לאל והוכיח 
את אנשי נינוֵה. על מה מעידה 

העובדה שיונה הנביא אמר רק חמש 
מילים?

שהוא ציית לאל ברצון,
או שהוא ציית לאל בניגוד לרצונו?
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ד. הקיָקיון ֶשָיַבש

האם אתם חושבים שיונה שַמח שנבואתו לא הייתה לשווא, ושבני נינֵוה חזרו בתשובה 
וניצלו? – לא ולא! יונה כעס על כך מאוד: 

ַחר לֹו. ַרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה, ַוּיִ ַוּיֵ
ה. יׁשָ ְרׁשִ י ִלְברַֹח ּתַ ְמּתִ ן ִקּדַ ה ה' ]...[ ַעל ּכֵ ל ֶאל ה' ַוּיֹאַמר: ָאּנָ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה.  ה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ י ַאּתָ י, ּכִ י ָיַדְעּתִ ּכִ
 )יונה, פרק ד' פסוקים א'—ב'(

ַחר לֹו – כעס מאוד ַוּיִ

ִים ְוַרב ֶחֶסד – מידותיו של אלוהים השופט לפי מידת החסד  ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ

והרחמים

ה ֵאל... ִנָחם ַעל ָהָרָעה – שאתה ֵאל הנוטה להתחרט על העונשים שהתכוונת  י ַאּתָ ּכִ

להעניש בהם את החוטאים

10 כאן, בפרק ד' בספר, יונה 
מסביר מדוע לא רצה להינבֵא אל 

נינוֵה בפעם הראשונה וניסה לברוח 
לתרשיש. 

אם כן, מה הייתה הסיבה לכך? 

11 מדוע, לדעתכם, כעס יונה 
על שאלוהים מחל )סלח( לתושבי 

נינוה? לשאלה זו ניתנו כמה תשובות. 
הסתכלו ברמז לאחת התשובות 

המופיע על הקלף ההפוך, 
השלימו את דברי יונה הנביא והציעו 

תשובה אחת לשאלה.

ה חטאו חטאים רמז אנשי נינוֵ
איומים.  איומים שּבָ

והנה, רק לבשו שק, צמו 
והתחרטו על מעשיהם — 

ואלוהים סלח להם 
וביטל את עונשם!

זה ממש לא ... 
כי...
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יונה יצא מנינֵוה, אך נשאר לשבת בסמוך לה כדי לראות מה יקרה בה לאחר ארבעים יום. 
הוא בנה לעצמו סוכה כדי לא לשבת בשמש, אך ככל הנראה הסוכה התייבשה. 

והנה באה עזרה בלתי צפויה:

ַוְיַמן ה' ֱאלִֹהים ִקיָקיֹון 
יל לֹו ֵמָרָעתֹו,  ַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל רֹאׁשֹו ְלַהּצִ ַוּיַ

ְמָחה ְגדֹוָלה.  יָקיֹון, ׂשִ ַמח יֹוָנה ַעל ַהּקִ ׂשְ ַוּיִ
יָבׁש.  יָקיֹון ַוּיִ ְך ֶאת ַהּקִ ֳחָרת, ַוּתַ ַחר ַלּמָ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ַוְיַמן ָהֱאלִֹהים ּתֹוַלַעת ּבַ

ית  ֶמׁש ַוְיַמן ֱאלִֹהים רּוַח ָקִדים ֲחִריׁשִ ֶ ְזרַֹח ַהּשׁ ַוְיִהי ּכִ
ף, ְתַעּלָ ֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹוָנה ַוּיִ ֶ ְך ַהּשׁ ַוּתַ

י.  ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר: טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָ ׁשְ ַוּיִ
יָקיֹון?  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יֹוָנה: ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך ַעל ַהּקִ

ַוּיֹאֶמר ]יונה[: ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות. 
ְלּתֹו,  ר לֹא ָעַמְלּתָ ּבֹו ְולֹא ִגּדַ יָקיֹון ֲאׁשֶ ה ַחְסּתָ ַעל ַהּקִ ַוּיֹאֶמר ה': ַאּתָ

ן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָאָבד.  ּבִ ׁשֶ
דֹוָלה,  ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ

ֵרה ִרּבֹו ָאָדם  ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ִמׁשְ ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ ֲאׁשֶ
ה?! מֹאלֹו, ּוְבֵהָמה ַרּבָ ין ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא ָיַדע ּבֵ ֲאׁשֶ

)יונה, פרק ד' פסוקים ו'—י"א(

ַוְיַמן – מינה, זימן

ִקיָקיֹון – מין שיח 

יל לֹו ֵמָרָעתֹו – להיות לו צל מחום השמש שהרע לו ְלַהּצִ

רּוַח ָקִדים – רוח חמה ויבשה

ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות – רצה למות ׁשְ ַוּיִ

יָקיֹון? – האם אתה מצטער מאוד שהקיקיון יבש? ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך ַעל ַהּקִ

ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות – אני מצטער מאוד עד שאני רוצה למות 

ֵרה ִרּבֹו ָאָדם – הרבה יותר ממאה ועשרים אלף איש ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ִמׁשְ ַהְרּבֵ

12 מה רצה אלוהים ללמד את 
יונה במעשה הקיקיון והתולעת?

13 על פי פסוקים אלו — מדוע 
ריחם אלוהים על תושבי נינוֵה 

והחליט שלא להחריב את העיר?

יונה הנביא הוא הדמות 
היהודית היחידה בספר 

יונה. שאר הדמויות בסיפור 
)המלחים, אנשי נינֵוה( אינן 

יהודיות. מה לדעתכם אפשר 
ללמוד מכך על "התשובה"? 

יונה רצה שאנשי נינֵוה ייענשו 
על מעשיהם הרעים,

אולם האל התחשב בחזרתם 
בתשובה וריחם עליהם. 

על פי ספר יונה, איזו מבין שתי 
הגישות האלה היא הגישה 

הראויה? 
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קסם הלשון
לטעון ולשכנע

לא פעם יש לנו דעה בנושא מסוים, או בקשה חשובה 
במיוחד, ואנחנו מעוניינים לנסח אותן בצורה משכנעת.

כיצד עושים זאת? 
לפניכם כמה עצות לכתיבת טקסט טיעוני מוצלח:

מהו טקסט טיעוני?
טקסט טיעוני הוא טקסט שיש בו הבעת עמדה 

באמצעות טענות. 

 כדי לשכנע את הקורא בעמדה שלנו:
  אפשר להתחיל בהצגת העמדה שלנו: "אני חושב 

ש..." "דעתי היא...". אולם אפשר גם לחכות ולהביע את
העמדה רק בסוף הטקסט. 

אפשר גם להציג תחילה את העמדה שאיננו תומכים בה, 
להפריך אותה, ורק אז להביע את עמדתנו.

  צריך לטעון טענות מנומקות ומבוססות על עובדות, 
טענות שהקורא לא יכול לחלוק עליהן )כלומר, לפנות 

להיגיון של הקורא(.
  כדי להעצים את הטענות שלנו אפשר: 

– לפנות ישירות אל הקורא )פנייה אישית(
– להציג שאלות רטוריות )שאלות שהתשובה עליהן 

ברורה מאליה(
– לחזור על מילים ועל חלקי משפטים כדי להדגיש את 

הטענה המובעת בהם
  העמדה שלנו צריכה להיות מסקנה של הנימוקים 

שהבאנו. אפשר לכתוב למשל: "לאור הנימוקים האלה, 
יש..." או "מכאן, עמדתי היא  ש..."

משימה
ִחזרו למדור "פותחים ספר" ולסיפורו של יונה הנביא. 

חרו אחת מהדמויות בסיפור )מאלו המופיעות למטה(. א. ַבּ

תבו טקסט טיעוני קצר, ובו הדמות שבחרתם  ב. ּכִ
מציגה מעשה שעשתה או עמדה שנקטה ומצדיקה 

אותם. ככל אפשר, הביאו הוכחות מהטקסט להצדקת 
הטיעונים! 

אפשר לכתוב את הטקסט בגוף ראשון – כאילו 
הדמות שבחרתם כותבת את הטקסט בעצמה, 

או לכתוב את הטקסט בגוף שלישי – כאילו הסנגור 
של הדמות כותב את הטקסט.

ג. לאחר שכתבתם את הטקסט הטיעוני שלכם, 
דקו שיש בו שני המרכיבים האלה:  ּבִ

נימוקים מבוססים ומסקנה.

למרות המעשים הרעים 
שעשינו, אנו מתכוונים 

לפנות לאלוהים ולבקש 
ממנו שלא להעניש אותנו. 

עזרו לנו לשכנע אותו.

אי אפשר להאשים 
אותי על שבלעתי 
את יונה. עזרו לי 

להסביר זאת.

הדג הגדול

מלח באנייה

אמנם סייעתי להשליך את יונה 
לים, אך איני חושב שמגיע לי 

עונש. ִעזרו לי לנסח מכתב 
המסביר את עמדתי.

יונה הנביא

כאשר ציווה עליי האל 
להזהיר את אנשי נינֵוה 

ברחתי ולא קראתי להם 
לחזור בתשובה. ִעזרו לי 

להסביר את עמדתי – 
מדוע צדקתי כשלא רציתי 

להזהירם.

אנשי נינֵוה
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מבעד לחלון

הידעתם שאנשים שעברו עֵברות על החוק, נתפסו, עמדו 
לדין, נמצאו אשמים והוטל עליהם עונש, יכולים, במקרים 

מסוימים, לקבל חנינה מנשיא המדינה?
החנינה היא הדרך שבאמצעותה יכולה המדינה למחול 

לאזרחים שעברו על החוק ושאשמתם הוכחה. 

במדינת ישראל רשאי נשיא המדינה – ורק הוא – להמתיק 
)להפחית( עונש שגזר בית משפט על אדם, ואפילו לבטלו. 
הנשיא רשאי גם להחליט למחוק רישום של עֵברה מתיקו 

האישי של העבריין, כדי שאיש לא יוכל לגלות שאדם זה עבר 
את העֵברה. 

הענקת חנינה )וכן סירוב לבקשת חנינה( היא משימה רגישה 
ר המשפטים. במשרד  ומורכבת, ועל כן נעזר הנשיא בׂשַ

המשפטים בודקים את כל הבקשות וממיינים אותן, ורק 
הבקשות שיש בהן טענות הנראות מוצדקות זוכות להמלצת 

שר המשפטים, ומוגשות לנשיא.
הנשיא לומד בעיון את התיק המלווה את הבקשה – איזו 

עֵברה עבר מבקש החנינה? באיזה גיל? עד כמה הייתה העֵברה 
חמורה? מה היה גזר הדין? – ושוקל את הנימוקים שהציג 

מבקש החנינה ושעליהם ביסס את בקשתו. חנינה
אילו נימוקים מובאים, בדרך כלל, בבקשות לחנינה?

לרוב מביעים הפונים חרטה על העֵברה שעברו ומצהירים שחזרו 
לדרך הישר. אם הפונה הוא אסיר, הנשיא בודק שיש בתיק 

מסמכים המעידים שהתנהג כראוי בבית הכלא. פונים רבים 
כותבים שהיו צעירים כשעברו את העֵברה ומדגישים שהייתה 
זאת "טעות נעורים", ושעתה התבגרו והם מבינים את חומרת 
המעשה. רבים מבססים את בקשתם על העובדה שזו העֵברה 

הראשונה והיחידה שלהם עד ּכֹה. 
בבקשות לחנינה יכולים להופיע גם נימוקים רבים אחרים:

למשל, יש אסירים המבקשים להשתחרר מהכלא מפני שהם 
זקנים או חולים במחלות קשות ולא נותר להם זמן רב לחיות, 
ויש המבקשים זאת משום שקרוב משפחה שלהם חולה מאוד 

ועליהם לטפל בו. 
יש המבקשים למחוק את רישום העֵברה מהתיק האישי שלהם 
מפני שעבר זמן רב מאז נעברה העֵברה ורישומה מקשה עליהם 

להתחיל חיים חדשים )למשל, מעסיקים רבים חוששים לתת 
עבודה לאדם שתיקו אינו "נקי"(. 

בסופו של דבר, הנשיא מקבל את ההחלטה הסופית. ִחשבו 
כמה אחריות מוטלת על כתפיו – הוא נדרש לקבוע גורלות של 

אנשים: אם אפשר לוותר לעבריין שהורשע על העונש שגזר עליו 
בית המשפט, אם הוא יישאר בכלא או יצא לחופשי!

קומיקס לחג
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ביום ראשון, ג' חול המועד סוכות לוח מודעות
בשעה 20:00

ערב מוזיקלי 
בסוכה המרכזית

הפעם האושפיזין שלנו הם
חברינו מהיישובים השכנים.

בערב תופיע להקת הכליזמרים שלנו
והם מבטיחים לעשות שמח

ֶאה ל"זמן שמחתנו" ּיָ ּכַ

תורנויות 
לקראת החג החברים מתבקשים 

לבדוק את לוח התורנויות החדש.
שימו לב לתורנות בניית הסוכה וגם 

לתורנות המיוחדת לסעודת החג.

סעודות החג 
 בערב החג, יום רביעי, בשעה 20:00 
ביום החג, יום חמישי, בשעה 12:00

בחדר האוכל

לכבוד חג האסיף 
גיליון חדש

של עלון הקיבוץ!

ז המשק ובו הדיווח השנתי של ְמַרּכֵ
 על הישגיהם של ענפי החקלאות 
והתעשייה שלנו בשנה שהסתיימה.

ממחר – בכל תאי הדואר! 

ערכות של 

ארבעת המינים 

יונחו בסוכה המרכזית 
לרשות החברים. 

 

סוכות
עניין של זיכרון

ט"ו בתשרי
עד 

כ"א בתשרי

לוח האירועים בשבועות הקרובים

בשעה 9:00  סדנה להכנת קישוטים  יום ד'  )ערב סוכות( 

בשעה 20:00 סעודת חג    
יום ה'  חג הסוכות

יום ו'  )א' חול המועד( 
שבת  )ב' חה"מ( 

בשעה 20:00 ערב מוזיקלי  יום א'  )ג' חה"מ( 

סיור בירושלים יום ב'  )ד' חה"מ( 

בשעה 20:00 לימוד לכבוד  יום ג'  )ה' חה"מ( 

                              הושענא רבה במועדון לחבר

הושענא רבה  יום ד'  )ו' חה"מ( 

בשעה 19:00 תפילה חגיגית      

לכבוד שמחת תורה ושמיני עצרת   

                              )פרטים בהמשך( 

יום ה'  שמחת תורה ושמיני עצרת )פרטים בהמשך( 
יום ו'  
שבת  

"אחרי החגים" — חזרה לשגרה! יום א'  

עולים לרגל לירושלים!

ביום שני )ד' חול המועד סוכות(
ניסע לירושלים

בתכנית: 
סיור מודרך בעיר העתיקה וביקור 

בסוכות מעניינות במיוחד 
בשכונות העיר.

יציאה בשעה 8:00
חזרה משוערת בשעה 21:00

נא להירשם מראש במזכירות. 

לילה של לימוד לכבוד הושענא רבה

בנושא 
"דוד המלך בראי האמנות" 

ביום ג', מהשעה 22:00 ועד עלות 
השחר, במועדון לחבר
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מה על הפרק?

לשם מה אנחנו חוגגים חגים?
חג הוא הזדמנות לשמוח ולהיות עם המשפחה. אולם החגים שבלוח השנה העברי נקבעו לא רק לשם כך. בראש השנה וביום 

הכיפורים אנו ִנקראים להיזכר במעשים שעשינו בשנה שחלפה, ובשאר החגים והמועדים אנו נקראים לזכור אירועים חשובים 
בתולדות עמנו. 

מדוע חשוב לנו להיזכר בעבר שנה אחר שנה? מדוע חשוב לזכור גם אירועים שאירעו לפני שנים רבות מאוד? 
למשל, מה בא חג הסוכות להזכיר לנו? כיצד אנו מצליחים לזכור זאת? בשאלות אלו נעסוק ביחידה זו.

היי חבר'ה! 
האם קרה לכם שהגעתם למקום שלא ביקרתם בו מעולם, אבל הייתה לכם תחושה שכבר 
הייתם שם פעם? זו הרגשה מוזרה... אתמול זה קרה לאחד הנוסעים שלי, לאריאל, בחור 

יהודי מצרפת שמתנדב אצלנו בקיבוץ.
אז ככה – אתמול הסעתי קבוצה של חברים מהקיבוץ שרצו "לעלות רגל" לירושלים לכבוד 

החג ולסייר בעיר העתיקה, כמו פעם... )כמעט כמו פעם, הרי פעם היה בית מקדש ולא עלו 
אליו באוטובוסים...( אריאל הצטרף אלינו, אך לו הייתה תכנית אחרת...

בכניסה לירושלים היה פקק תנועה, שלא נדע. "מה קורה כאן?" שאלתי נהג מונית שעמד לידי. 
"המון אנשים באים לבקר בירושלים בסוכות, לא ידעְת? ובמיוחד היום, כדי להגיע ל'ברכת 

הכוהנים' ברחבת הכותל!" 
לאחר שהשתחרר הפקק הורדתי את החברים לא רחוק מחומת העיר העתיקה, וליוויתי את 
אריאל בסיור הפרטי שלו. אריאל קיווה למצוא את הבית שסבא שלו גדל בו והתגורר בו עד 

לפני כשבעים שנה, עד שהמשפחה עברה להתגורר בצרפת. לא הייתי בטוחה שנצליח, הרי עבר 
המון זמן, מי יודע אם הבית הזה עדיין עומד. "כתובת יש לך?" שאלתי את אריאל. 

"כן", הוא ענה לי, "בשכונת נחלאות..." נסענו לשכונה ומצאנו את הרחוב ללא כל בעיה. מהרגע 
רחוב אריאל התרגש מאוד – "הרחוב נראה בדיוק כפי שסבא שלי תיאר! בתי אבן  שדרכנו ּבָ
נמוכים וצמחים מטפסים עליהם... ככה בדיוק דמיינתי את זה! והנה הרחוב שמתעקל מימין, 
בדיוק כמו שסבא סיפר..." ופתאום הוא נעמד והצביע על אחד הבתים, "זה! זה הבית הזה! 

אני בטוח!" התקרבנו, ואכן, אריאל צדק. על הבית התנוסס המספר שחיפשנו. "שמעתי כל 
כך הרבה סיפורים, אני מרגיש שכבר ביקרתי בבית הזה! הנה המרפסת שעליה היו יושבים, 

והמעקה שהילדים היו מתגלשים עליו, למרות אזהרות ההורים... כמה מוזר, אני מרגיש שאני 
זוכר את הבית, אף על פי שזה הביקור הראשון שלי בירושלים!" 

"נראה שסבא שלך אהב מאוד את הבית", הערתי, "אם הוא זכר את כל הפרטים והצליח 
להעביר אותם אליך, נראה שזה היה חשוב לו מאוד".

"כן", הרהר אריאל בקול, "במידה מסוימת, הזיכרונות של סבא הפכו להיות הזיכרונות שלי". 
"אוי, החברים!" אמרתי בבהלה. "שכחתי אותם, קבעתי ִאתם בשעה 16:00 ליד שער יפו! 

להבדיל מסבא שלך וממך, אני לא התברכתי בזיכרון טוב כל כך..."
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פותחים ספר
ָרֵאל"  ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ א. "ּכִ

1 על פי פסוקים אלו, מדוע 
יושבים בסוכות?

ּכֹת.  ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ּבַ
ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם 

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

)ויקרא, פרק כ"ג פסוקים מ"ב—מ"ג( 

דֹרֵֹתיֶכם – הדורות הבאים

נסו לחשוב על סיבה לכך.

החגים מזכירים לנו רק אירועים מרכזיים בתולדות עם ישראל.
מדוע חשוב לנו לזכור שפעם, לפני שנים רבות, כאשר חצו בני ישראל את המדבר, הושיב 

אותם האל בסוכות?

3 גם חגים אחרים מזכירים 
לנו אירועים חשובים בהיסטוריה 
היהודית. אילו אירועים חשובים 

מזכירים לנו החגים האלה:
— פורים?

— שבועות? 
— חנוכה? 

 

2 אילו מילים בפסוקים מדגישות 
שעם ישראל  בכל הדורות )גם בדור 

שלנו( נדרש לזכור שבני ישראל ישבו 
במדבר בסוכות?

ועתה ִהפכו את החוברת וראו כיצד ענתה ליזי 
הנהגת לשאלה הזאת... 

האם תשובותיה של ליזי דומות לתשובותיכם 
או שונות מהן? 

והשנייה –... במדבר יש נחשים וחיות
טורפות., במדבר חם מאוד ביום 

וקר מאוד בלילה... 
הסוכות הן מבנים קלים, ולא נראה לי שבני 

ישראל היו שורדים במדבר אם ההגנה 
היחידה שהייתה להם הייתה הסוכות.

ולכן, חשבתי שהישיבה בסוכות נועדה לסמל 
שלא הסוכות הַדלֹות הן שהגנו על בני ישראל 

במדבר, אלא האל בכבודו ובעצמו.

חשבתי על שתי סיבות 
אפשריות:

הראשונה — חשוב שנדע 
מה קרה לאבות אבותינו, 
הרי אלו השורשים שלנו! 

והשנייה — ...
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ָך ִמָּגְרְנָך ּּוִמִּיְקֶבָך" ָאְסּפְ ה ְלָך... ּבְ ֲעׂשֶ ּכֹת ּתַ ב. "ַחג ַהּסֻ
 

בתורה כתוב שיש לחגוג את חג הסוכות בזמן האסיף דווקא. 
ואולם, בני ישראל נדדו במדבר ארבעים שנה, וישבו בסוכות בכל ארבע העונות!

כך פתר רשב"ם )רבי שמואל בן מאיר( סוגיה זו: 

ְזַמן  ל טּוב ּבִ ים ְמֵלִאים ּכָ ּתִ  ]...[ ּוְלָכְך יֹוְצִאים ִמּבָ
ֻסּכֹות,  ִבים ַבּ ָהָאִסיף ְויֹוׁשְ

ֶבת. ים ָלׁשֶ ּתִ ר ְולֹא ּבָ ְדּבָ ּמִ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ַנֲחָלה ּבַ רֹון ׁשֶ ְלִזּכָ
ּכֹות  רּוְך הּוא ֶאת ַחג ַהּסֻ דֹוׁש ּבָ ה ָקַבע ַהּקָ ַעם ַהּזֶ ֵני ַהּטַ ּוִמּפְ

ֶרן ְוֶיֶקב  ְזַמן ֲאֵסַפת ּגֹ ּבִ
ל טּוב  יֶהם ]ה[ְמֵלִאים ּכָ ּתֵ י רּום ְלָבָבם ַעל ּבָ ְלִבְלּתִ

ה". ן יֹאְמרּו "ָיֵדינּו ָעׂשּו ָלנּו ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ ּפֶ
)רשב"ם על ויקרא, פרק כ"ג פסוק מ"ג(

י רּום ְלָבָבם – כדי שלא יתגאו  ְלִבְלּתִ

ה" – בזכות עבודתנו בלבד השגנו את  "ָיֵדינּו ָעׂשּו ָלנּו ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ

כל השפע הזה

עם הזמן אנו נוטים לשכוח. כיצד נוכל לזכור לאורך זמן את האירועים החשובים שאירעו 
לעמנו, גם אם אירעו לפני זמן רב?

לפניכם שלושה אמצעים העשויים לעזור לנו בכך:
 להיזכר באירועים אלו מדי פעם בפעם.

 לחזור עליהם בעזרת טקסט כתוב שאפשר לקרוא שוב ושוב. 
 לעשות מעשה המסמל את מה שאנו רוצים לזכור.

ג. זיכרון לדורות
 

ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ]...[
)ויקרא, פרק כ"ג פסוק מ"ג(

4 סוכה ובית אִמתי — מי מהם 
מספק הגנה טובה יותר? איפה 

אנחנו מרגישים בטוחים יותר?
 

5 מה עלולים לחשוב )ולומר( 
אנשים כאשר בתיהם "מלאים כל 
טוב"? מדוע מחשבה זו מוטעית? 

במה תלויים הישגיהם של החקלאים, 
מלבד בעבודתם שלהם?

 
6 מדוע חשב רשב"ם שנקבע 
שיש לשבת בסוכה לאחר האסיף 

דווקא, כלומר דווקא כאשר הבתים 
מלאים כל טוב?

 

8 ִחשבו על חג אחר בלוח 
העברי. נסו להיזכר במעשה סמלי 

שעושים בחג זה, ובמה שהוא מסמל.
 

7 נסו לחשוב: כיצד אנו מיישמים 
את האמצעים האלה כדי לזכור 

שאבותינו ישבו בסוכות כאשר נדדו 
במדבר?
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הספר "הנער מסיביליה" מפגיש אותנו עם ַמנּוֶאל, נער 

בן 11 שחי בסיביליה שבספרד כמה דורות לאחר שמלכי 

ספרד ופורטוגל גירשו את היהודים מארצותיהם. יהודים 

רבים עזבו אז את ספרד ופורטוגל, בארצות אלו יכלו 

להישאר רק יהודים שקיבלו על עצמם את הדת הנוצרית. 

רוב היהודים התנצרו בעל כוחם, ולכן הם מכונים 

"אנוסים". משפחתו של מנואל הייתה משפחה של אנוסים, 

וכמו אנוסים רבים הם שמרו על יהדותם – אבל בסתר. 

חייהם של האנוסים לא היו פשוטים: הכנסייה הקימה את 

הִאיְנְקִוויִזיְצָיה – מעין משטרה חשאית ובית דין. חוקרים 

של האינקוויזיציה חקרו את "הנוצרים החדשים" בחשד 

שהמשיכו לקיים מנהגים יהודיים, ואף עינו אותם כדי 

לגרום להם להודות בכך. אם הנחקרים נמצאו אשמים, הם 

נשפטו למוות והוצאו להורג. 

משום כך הקפידו מאוד האנוסים להסתיר את המעשים 

שהיו יכולים לגלות שהם ממשיכים לשמור על יהדותם. 

חג הסוכות היה אתגר גדול לאנוסים – כיצד יבנו סוכה 

וישבו בה בלי שאיש יבחין בכך? רבים ויתרו על חגיגת החג 

בשל הסכנה. כך עשתה גם משפחתו של מנואל שנים רבות, 

אבל באחת השנים נמצא פתרון... 

  הנער מסיביליה
  מאת דורית אורגד

חשבתי על החג שיהיה בשבוע הבא. זה החג שלכבודו 
הכינו ]דודה[ ֶטֶרָזה ואחותי ֶרֶמִדיוס אותם המאכלים 

הטובים. אבא סיפר לי שזהו חג שאנחנו חוגגים בשדה, 
רחוק מן העיר, שלא יגלו אותנו שם. "נהיה בסוכות כאלו 
שמקימים שומרי הכרמים, ונשאר בהן כמה ימים", אמר 

אבא והסביר לי שתורת משה מצווה על כך, לזכר הסוכות 
שישבו בהן אבותינו כשיצאו ממצרים.

בשנה שעברה היינו בַמאדִריד בתקופה הזו, ושם לא 
היה אפשר לקיים את המצווה של ישיבה בסוכה, גם 
בבַראַגאנָסה איני זוכר שבילינו ימים אחדים בסוכה. 

כאן, מסתבר, אנחנו יכולים לצאת לשבוע שלם אל מחוץ 
לעיר, בלי שהדבר יעורר חשד. אימא כבר אמרה לַאָנה 

]המשרתת[ שתקבל חופש, מפני שהמשפחה נוסעת 
להשתתף בחתונה ב]עיר[ קֹוְרדֹוָבה. אותו דבר סיפרה דודה 

ַקַטִליָנה למשרתים שלה, וכך נהגה גם דודה ֶטֶרָזה.

א

   אבא הזמין שתי עגלות לשבוע הבא, ואני ביקשתי ממנו 
שירשה לי להיות העגלון באחת העגלות. אך הוא אמר 
שבני־דודיי, ֶפרַנאנדֹו וִדיֶאגֹו, שגדולים ומנוסים ממני, 
יהיו העגלונים. על עגלה אחת נעמיס את החפצים ואת 

המזון, ובשנייה ניסע, יהיה קצת צפוף: אנחנו חמישה, דודה 
ַקַטִליָנה תבוא עם ֶפרַנאנדֹו וֶמְנְסָיה, שהיא קטנה ממני 

בשנה; ודודה טרזה תבוא עם ִדיֶאגֹו. כמה נהיה יחד? — עשרה!

ב

בסימן קריאה
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   ֶפרַנאנדֹו סיפר לנו על השדות שעושים בהם את חג הסוכות: "השדות האלה נמצאים מאחורי גבעות ולא רואים 
אותם מן הדרך. הסוסים שמושכים את העגלות צריכים להתאמץ מאוד", אמר ֶפרַנאנדֹו, "אבל אחרי זה הם יכולים 

לנוח הרבה זמן. כי אנחנו נשארים באותו מקום, עד שמגיע הזמן לחזור".

ג

    מעניין מה נעשה בסוכות. חשבתי, אולי יספר לנו אבא על תורת משה — זה יהיה מעניין מאוד. אחר־כך נזכרתי 
שבגלל חּוַאן לא יוכל אבא לספר דבר על הדת שלנו. הן אחי חואן חושב את עצמו לקתולי, יעברו עוד שנים עד שיתבגר 

מספיק לשמוע את האמת. הו, חּוַאן יהיה מאושר בשדה, אמרתי לעצמי, הוא יוכל לרוץ ולהשתולל ככל שירצה. רק 
שלא יבקש ממני לשחק ִאתו. לפעמים הוא מציק לי בעניין הזה ללא הפוגה, עד שאני נאלץ לצעוק עליו שיחדל.

ד

   בכל זאת, הצלחתי להירדם קצת. אני יודע זאת בגלל חלום שחלמתי בלילה ההוא. בחלומי אני נמצא בסוכה גדולה 
וירוקה בחברת בן־דודי פרנאנדו – שגם הוא יודע כמובן על הדת האמיתית שלנו – ואנחנו מדברים על משה רבנו, 

שהוציא את אבותינו ממצרים, אחרי שהם היו שם עבדים. ופתאום מתחיל חואן לרוץ סביבנו, צעקתי עליו שיצא 
לשחק בשדה, ואז הופיעו הגֹוַאְרַדס )שומרי הכרמים( ואמרו: "באנו לקחת אתכם". קפצתי וקראתי בקול־רם: "לא 
עשינו כלום". והספקתי לשמוע את תשובתו של אחד מהם "זאת תספר לִאיֶנקיִסידור )חוקר הִאיְנקִוויִזיציה(" לפני 

שאבא העיר אותי. אבא טלטל אותי ולחש לי שאשתוק: "הס )שקט( ַמנּוֶאל, אתה עוד תעורר כאן את כולם". אמרתי 
לו שחלמתי חלום מפחיד. ובבוקר, כשסיפרתי לו אותו, אמר: "כנראה שאתה מתרגש בגלל החג, השתדל לא לחשוב 

עליו". אבל כשסיפרתי לאחותי את חלומי, החווירה ואמרה: "אני מקווה שאין זה אות המבשר רעות. אני פוחדת 
מאוד, וכבר שאלתי את אימא אם לא כדאי לבטל..."

"שלא תציעי הצעות כאלו, ֶרֶמִדיוס!" התפרצתי, "מעולם עוד לא חגגנו את החג הזה, ואני כל כך משתוקק לצאת 
לשדות, ולהיות שם בסוכות".

"אני רואה שאתה עדיין ילד קטן",- גערה בי אחותי, "רק ההרפתקה מושכת אותך. האינך תופס את הסכנה? ]...[" 

   מתוך: דורית אורגד, הנער מסביליה, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים 1984, עמ' 34–36. 

ה

משפחתו של מנואל החליטה לחגוג את חג הסוכות למרות הסכנה, ואם תקראו את הספר כולו תגלו כיצד הצילה החלטה זו את חייהם!
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בסיפור שקראנו בעמוד הקודם ראינו שהוריו של מנואל עוד זכרו מהו חג הסוכות ומהי משמעותו. 
אולם, את המצוות שהמשיכו לקיים הם נאלצו לקיים בסתר —הם היו צריכים להסתיר את מעשיהם ממשרתיהם 

שחיו עמם בבית, שמא ילשינו עליהם,  וגם לילדיהם הקטנים לא יכלו לספר מה עומד מאחורי המנהגים שקיימו.
כמו כן, למשפחה לא היה כל קשר לקהילה יהודית )קהילות יהודיות לא יכלו להתקיים אז בספרד(, והם לא יכלו 

להחזיק בביתם ספרים יהודיים. 
לכן היו מצוות ומנהגים שזכרו, אך גם היו כאלה ששכחו לחלוטין, או שזכרו "בערך"...

למשל, באחת השנים הם ערכו סעודה לכבוד חג הפורים, והזמינו חברים, יהודים אנוסים כמוהם. וכך מסופר בספר:

ישבנו לשולחן המכוסה מפה לבנה ואבא מיֵלא גביעו ביין, 
עד גדותיו, הרימֹו ואמר:

"הערב עלינו להרבות בשתייה; "ברוך האלוהים, אלוהינו, מלך 
העולם, שברא את פרי הגפן".

ענינו "אמן" ושתינו מן היין המתוק והסמיך שמיֵלא אבא בגביעינו. 
"אצלנו מברכים קצת אחרת", אמרה ִליאֹונֹור.

"כך למדתי כילד מסבא שלי" השיב אבא, "אבל ראיתי בספר 
התפילה שהראית לי, ֶמלצ'ֹור ידידי, שאין זה הנוסח המדויק. אולי 
יבוא היום שנוכל לקרוא בגלוי בספרים הקדושים, ונוכל להתפלל 

יחד לאלוהינו".
  )שם, עמ' 90(

המשך הסיפור
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לזכור בלי לזכור...

ָלה וֶפרַנאנדֹו שיהודים לא יוכלו לחיות בספרד ושעליהם לעזוב את  גֵזרת מלכי ספרד, ִאיָזּבֶ
ספרד או להתנצר, נשארה בתוקף יותר מ־400 שנה. 

מכיוון שהאנוסים נאלצו להסתיר את יהדותם מעין כול, התפתחו בקרבם מנהגים "מוזרים". 
למשל, נשים שרצו להדליק נרות שבת, הדליקו שני נרות לצד מיטתן בכל ערב, כדי שאם 

ייכנס זר לבית ויחשוד בעניין יוכלו לומר: "אנו מדליקות נרות בכל ערב". נשים אחרות 
הדליקו נרות בערב שבת בתוך... ארון, למרות הסכנה ואף על פי שלא יכלו ליהנות מאור 

הנרות. 

כלפי חוץ הקפידו היהודים שנאלצו להתנצר לֵהיראות כנוצרים מאמינים, ורובם אף היו 
הולכים להתפלל בכנסיות. 

וכך סיפר בחּור מספרד שמשפחתו גילתה במקרה 
שהם מצאצאי האנוסים: 

לסבתא שלי היה מנהג מוזר – לקראת הירח 
המלא של האביב היא הייתה מניחה חסה וביצה 

על שולחן הסלון. באותו שבוע גם היה אסור 
להכניס לחם לביתה! כששאלנו מדוע היא עושה 

זאת, הייתה עונה: "זה מביא מזל רע!" 

בחורה אחרת, אף היא מספרד, סיפרה:
אצל הסבתא שלי לא אכלו אף פעם בשר חזיר, אף 

על פי שזה מאכל נפוץ בספרד. לפעמים הייתה 
סיר מיוחד  סבתא קונה בשר חזיר, מבשלת אותו ְבּ

בחצר, ומחכה שהריחות יתפשטו בשכונה. כאשר 
היה הבשר מבושל, הייתה סבתא משאירה אותו 

להתבשל עוד קצת, ואז קוראת בקול: "אבוי, בשר 
החזיר שלי נשרף!" 

סבא היה זורק את הבשר לפח, והם היו מבשלים 
במקומו בשר בקר. 

כאשר שאלתי את סבתא מדוע היא עושה את כל 
"ההצגה הזאת", ענתה לי: "כך אימא שלי הייתה 

עושה, אינני יודעת מדוע... אבל כך היא לימדה 
אותי לעשות". 



38

קסם הלשון
מסכמים... וזוכרים!

העיקר לזכור את העיקר! לכן חשוב לדעת לסכם.

מהו סיכום? 
סיכום הוא תקציר. מוזכרים בו עיקרי הדברים ללא

הפרטים. על הסיכום להיות קצר, ברור ונאמן למקור. 

עתה ננסה לסכם יחד את הסיפור הלקוח מהספר 
"הנער מסיביליה" המופיע בחוברת )עמ' 27−26(. 

בסיפור שבחוברת 487 מילים, בואו ונראה כמה מילים 
יהיו בסיכום שלנו! 

א
 קראו שוב את הפסקה הראשונה של הסיפור. 

לפניכם סיכום אפשרי של הפסקה.
מנואל הוא בן למשפחת אנוסים. 

השנה מצאה משפחתו דרך לחגוג את חג הסוכות בלי 
סוכות של שומרי  שהדבר יעורר חשד – הם ישבו ּבְ

כרמים מחוץ לעיר, במקום מוסתר. 
 בפסקה הראשונה של הסיפור 121 מילים. 

 כמה מילים יש בסיכום שהצענו?
 פרטים שאינם חשובים להמשך העלילה לא נזכרו 

בסיכום זה. ציינו לפחות שלושה מהם.
 הסיפור המופיע בחוברת הוא רק חלק קטן 

 מהסיפור המסופר בספר "הנער מסיביליה". בתחילת 
 הספר הוסבר מיהו הדובר. מדוע יש להזכיר זאת

 בסיכום, אף על פי שמידע זה אינו מוזכר בסיפור שלפנינו?
 בסיכום מוזכר שמנואל הוא בן למשפחה של 

 אנוסים, אף על פי שהמילה "אנוסים" אינה נזכרת 
 בפסקה. מדוע רצוי שמילה זו תופיע בסיכום?

 בפסקה מוזכרות כמה דמויות. בסיכום נזכרות
 כולן במילה אחת בלבד. מהי?

 העתיקו את הסיכום למחברת החגים שלכם.

ב
 קראו שוב את הפסקה השנייה.

בפסקה השנייה מסופר כיצד התארגנה משפחתו 
של מנואל לקראת הנסיעה. 

 מדוע אפשר לטעון שאין צורך להזכיר את תוכנה של 
הפסקה הזאת בסיכום? 

ג
 קראו שוב את הפסקה השלישית.

 עניין מקום הסוכות כבר הוזכר בסיכום הפסקה 
הראשונה. מדוע אין צורך להזכיר אותו שוב, 
אף שבסיפור עצמו הוא מוזכר פעם נוספת?

 מדוע אין הכרח להזכיר בסיכום את עניין הסוסים?

ד
 קראו שוב את הפסקה הרביעית.

 היזכרּו בהמשך הסיפור, ונסו לנסח משפט המסכם
את מה שחשוב לנו לדעת על חּוַאן כדי להבין את 

המשך הסיפור.
 העתיקו את המשפט למחברת החגים שלכם 

)בהמשך לסיכום הפסקה הראשונה שהעתקתם קודם(.

ה
 קראו שוב את הפסקה האחרונה.

 תארו את חלומו של מנואל במשפט אחד. 
שימו לב: בסיכום אין להזכיר מידע הידוע כבר לקורא, 

למשל, מהי האיקוויזיציה. 
תבו במשפט אחד או שניים כיצד הגיב אביו של   ִכּ

מנואל לחששות בנו, ומה דעתה של אחותו על היציאה 
לקראת חג הסוכות.

ולבסוף
דקו את הסיכום שלכם, ושפרו אותו במידת הצורך!  ּבִ

 ִקראו ברצף את משפטים המסכמים שכתבתם.
- האם הסיכום ברור, או שיש להוסיף לו מילים או 

משפטי קישור? 
- האם הסיכום מזכיר את העניינים העיקריים שבסיפור? 

- האם הסיכום שלכם קצר מספיק, לדעתכם? 
 בסיפור 487 מילים. כמה מילים מונה הסיכום שלכם?

קודם כול
 ִקראו את כל הסיפור שבעמ' 27−26.
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מבעד לחלון
    זיכרון של פיל 

הידעתם שפילים מסוגלים לחזור אל ְמקור מים ששתו ממנו 
בעבר, גם אם הם נמצאים מאות קילומטרים הרחק ממנו, 

ואפילו אם לא היו בסביבתו כבר עשרות שנים? פילים זוכרים 
זמן רב את הדרכים שעברו, משום שמידע זה עשוי להיות חיוני 

להם אם יקלעו לאזור ללא מקורות מים, או לאזור שנפגע 
מבצורת. משום כך אומרים על אדם שאינו שוכח דבר במשך 

זמן רב שיש לו זיכרון של פיל.

כיצד אנחנו זוכרים? 
מדענים מדברים על שני סוגים של זיכרון: זיכרון לטווח קצר 

וזיכרון לטווח ארוך.
זיכרון לטווח קצר מאפשר לנו לזכור לזמן קצר בלבד מידע 
שאנו מעריכים שלא נצטרך בעתיד הרחוק, ו... לשכוח אותו 

לאחר שכבר "השתמשנו" בו. כך המוח אינו מתמלא בזיכרונות 
שחשיבותם פגה, ומפנה מקום למידע חדש. למשל, אם בדקנו 

בתוכן העניינים של ספר מסוים באיזה עמוד מתחיל הפרק 
שאנו רוצים לקרוא, כדי שנצליח למצוא את העמוד חשוב 

שנזכור את המידע הזה כמה שניות בלבד, אין לנו צורך לזכור 
אותו אחרי שכבר מצאנו, ומידע זה אכן יימחק מזיכרוננו 

במהרה.

שעשועון לחג
באיור שלפניכם תשעה פרטים. התבוננו בהם במשך 30 שניות.
עתה ִסגרו את החוברת ונסו להיזכר: מה היו תשעת הפרטים? 

בכמה מהם נזכרתם? 
נסו לחשוב – מה עזר לכם לזכור את הפרטים שזכרתם? 
אילו פרטים הייתם מוסיפים כדי להשלים את התמונה?

לעומת זאת, זיכרון לטווח ארוך מאפשר לנו לזכור למשך 
תקופה ארוכה, לפעמים לכל החיים, אירועים או פרֵטי מידע 

שמסיבה כלשהי חשובים לנו, או שהרשימו אותנו במיוחד )גם 
אם לפעמים איננו יודעים מאיזו סיבה(. 

עם זאת, מעט זיכרונות חרוטים במוחנו לעולמים, ורבים 
מזיכרונותינו נמחקים עם הזמן.

כיצד אפשר להבטיח שלא נשכח מידע שאנחנו רוצים מאוד לזכור? 
החגים וימי הזיכרון בלוח השנה העברי הם דוגמה לדרך אחת 

למנוע שכחה: ימים לא מעטים בלוח השנה העברי מוקדשים 
לאירועים שאירעו לעמנו לאורך תולדות עם ישראל. החגים 

וימי הזיכרון יוצרים "זיכרון היסטורי" וגורמים לנו להיזכר מדי 
שנה בשנה גם באירועים שאירעו לפני אלפי שנים. בזכותם 
אנחנו יכולים להרהר באירועים אלו, ולהפיק מהם לקחים 

חשובים להווה וגם לעתיד.
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ה לחידון בראש השנה, הוחלט להמשיך במנהג ולהציג לכם חידות גם לקראת  לאחר ההיענות הרּבָ
חגים אחרים בלוח העברי. 

והפעם, חידון מאתגר לקראת שמחת תורה ושמיני עצרת, שני חגים שונים החלים באותו היום! 
הפרס הראשון: סיפורי בראשית בקומיקס

לוח מודעות

1. ביום שמחת תורה מסיימים לקרוא חידון חג
את התורה )קוראים את הפרשה 

האחרונה בתורה, פרשת "וזאת הברכה"(. 
אולם קריאת התורה באותו היום אינה 

מסתיימת בכך. איזו פרשה מן התורה 
קוראים לאחר קריאת פרשת "וזאת הברכה"? 

2. כיצד קשורה קריאת התורה בשמחת תורה 
למעגל?

3. האדם המכובד בקריאת פרשת "וזאת הברכה" 
מכונה "חתן תורה" )ואם זו אישה –"כלת תורה"(.

כיצד מכנים את האדם העולה לתורה בקריאת 
הפרשה הנקראת לאחר פרשת "וזאת הברכה"?

4. מהן "ההקפות" בשמחת תורה?
א. שרשרת עגולה של דגלי תורה  

ב. עוגות עגולות  
ג. ריקודים מעגליים סביב לספרי התורה    

או סביב לבימה  

5. בשמחת תורה משתדלים שכל הנוכחים בבית 
הכנסת יעלו לתורה, גם הילדים שעדיין אינם בני 

מצווה. מה מקובל לפרוס מעל ראשיהם של הילדים 
בזמן עלייתם לתורה?

א. סדין לבן, משום שלבן הוא צבע הטהרה  
ב. טלית המסמלת חופה  

ג. שמיכה חמה לחמם את ִלבם של הילדים  

6. שמחת תורה ושמיני עצרת הם שני חגים שונים.
בארץ ישראל חלים שני החגים באותו היום. 
כיצד קשור  האיור שלפניכם לשמיני עצרת?

כ"ב בתשרי

שמחת תורה ושמיני עצרת
"שישו ושמחו בשמחת תורה"

חידון
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מפי אל
בשמחת תורה בבית הכנסת, מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש, הן בערב החג 

הן בבוקר החג. את ספרי התורה נושאים בשירה ובריקודים, ומקיפים ִאתם את בימת בית 
הכנסת )סובבים סביבה( שבע פעמים. ההקפות העליזות האלה מביעות את שמחתנו על 

ש"סגרנו מעגל": סיימנו לקרוא את התורה ואנו מתחילים את קריאתה מחדש. 
לפניכם אחד מהפיוטים המוכרים ביותר ששרים בעת ההקפות האלה:

1 הפיוט "מפי אל" הוא שיר 
הלל. את מי ואת מה מהללים בכל 

בית בפיוט? 
)רמז א': לשאלה זו ארבע תשובות. 

רמז ב': "בן עמרם" הוא גיבור תנ"כי 
הקשור לקבלת התורה.( 

2 בפיוט "מפי אל" יש גם 
אקרוסטיכון � כל התארים מופיעים 

לפי סדר האל"ף־בי"ת. 
ִמצאו את כל התארים המוזכרים 

בפיוט! 

יש הטוענים שההקפות 
מסמלות את אחדּות 

המשתתפים בהן. 
מה, לדעתכם, מאחד את 

האנשים הרוקדים?

פותחים ספר

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ַרְך ּכָ י ֵאל, ְיבֹ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם, רּוְך ּכְ ה' ְוֵאין ּבָ יר ּכַ ֵאין ַאּדִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין ּדֹוְרֶשיָה ּכְ דֹוָלה ּכַ ֵאין ּגְ

י ֵאל... ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם, ה' ְוֵאין ָוִתיק ּכְ ֵאין ָהדּור ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין חֹוְמֶדיָה ּכְ ָאה ּכַ ֵאין ַזּכָ

י ֵאל... ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם, ר ּכְ ה' ְוֵאין ָיׁשָ ֵאין ָטהֹור ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין לֹוְמֶדיָה ּכְ בּוָדה ּכַ ֵאין ּכְ

י ֵאל... ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם, ה' ְוֵאין ָנִביא ּכְ ֵאין ֶמֶלְך ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין עֹוְזֶריָה ּכְ ֵאין ְסמּוָכה ּכַ

י ֵאל... ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם  יק ּכְ ה' ְוֵאין ַצּדִ ֵאין ּפֹוֶדה ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין רֹוְחֶשיָה ּכְ ה ּכַ ֵאין ְקדֹוׁשָ

י ֵאל... ִמּפִ

ֶבן ַעְמָרם,  ֵלם ּכְ ה' ְוֵאין ׁשָ ֵאין ׁשֹוֵמר ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוֵאין ּתֹוְמֶכיָה ּכְ ִמיָמה ּכַ ֵאין ּתְ

י ֵאל... ִמּפִ

ּדֹוְרֶשיָה – הדורשים אותה, הלומדים אותה 

ָוִתיק – נאמן

ה זכויות למקיימיה ָאה – מרּבָ ַזּכָ

חֹוְמֶדיָה – מי שאוהבים אותה

בּוָדה – נכבדת ּכְ

ְסמּוָכה – נעזרת ונתמכת

ּפֹוֶדה – מציל

רֹוְחֶשיָה – מדברים עליה

ִמיָמה – שלמה ּתְ
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יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

לוח מודעות

מהי דמוקרטיה?
המילה דמוקרטיה פירושה "שלטון העם". 

דמוקרטיה היא שיטת ממשל שבה כל האזרחים משתתפים בקביעת השלטון ויכולים להשפיע 
על מדיניותה של הממשלה, בעיקר באמצעות בחירות ופעילות ציבורית ופוליטית. 

 עקרונות מרכזיים בדמוקרטיה: 

שוויון: כל בני האדם )ללא הבדל מין, דת או גזע( נולדו שווים והם שווים לפני החוק.

בחירות שוות וחופשיות: בשלטון דמוקרטי האזרחים בוחרים את מנהיגיהם באמצעות בחירות. 

בבחירות דמוקרטיות לכל אזרח קול אחד, כל הקולות שווים, וכל אזרח חופשי להצביע בהתאם לדעותיו.

"הרוב קובע": החלטות מתקבלות ברוב קולות, והן חלות על כל הציבור )גם על מי שהצביעו אחרת(.

ריבוי דעות וחופש הביטוי: 

• בני האדם שונים זה מזה ויש להם דעות והשקפות שונות.

• כל האזרחים זכאים להביע את דעותיהם בחופשיות וגם למחות על מדיניות הממשלה.

• האזרחים זכאים להתארגן ולהתאגד במסגרות שונות )למשל במפלגות פוליטיות( כדי לפעול 

למימוש זכויותיהם ולהשגת מטרותיהם. 

חופש הדת: כל אזרח חופשי לבחור אם לקיים את מצוות דתו וכיצד, ללא הגבלות.

זכויות האדם באשר הוא אדם: 

• לכל אדם הזכות לחיות בכבוד, והדמוקרטיה מחויבת למנוע פגיעה בחירויותיו ובזכויותיו.

• בכל חברה קבוצות פגיעות יותר מקבוצות אחרות, כמו ילדים )שאין להם זכות בחירה(, עניים 

)שאין להם כוח כלכלי(, ומיעוטים לאומיים ודתיים )שפעמים רבות הרוב מפלה אותם לרעה(. לכן, 

בדמוקרטיה, אף על פי ש"הרוב קובע", הרוב אינו רשאי לקבל החלטות הפוגעות בזכויותיהן של 

קבוצות אלו )למשל בזכות לחיים, בזכות לחינוך, בחופש הביטוי או בחופש הדת(.

טקס זיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
ייערך ביום ד', בשעה 20:00, באולם הגדול.

מיד לאחר הטקס
 דיון בנושא: "להיות מדינה דמוקרטית – משמעות ואתגרים"
חומר רקע לקראת ההרצאה חולק בתאי הדואר. לנוחותכם, הנה כמה קטעים מתוכו: 

מה בעצם קרה?

רבין מחליש 
את המדינה, 

מחר תהיה פה 
מלחמה!

לא יהיה שלום
 ללא פשרות!

לאחר שראש ממשלת ישראל יצחק רבין חתם על 
הסכמי אוסלו עם הפלסטינים, התפלג העם לשני 

מחנות:

אלו הסיתו נגד אלו, ונשמעו קריאות הסתה חריפות 
במיוחד נגד יצחק רבין. 
וב־4 בנובמבר 1995...

הציבור בישראל התאבל והחל בתהליך של חשבון 
נפש...

הערב, בסיום העצרת בכיכר 
המדינה בתל אביב, ירה מתנקש 

יהודי בראש הממשלה יצחק 
רבין. לפני שעה קלה נפטר רבין 

מפצעיו בבית החולים איכילוב.

י"ב בחשוון

נגד

דמוקרטיה
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מה על הפרק?
ֶרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל גרם לזעזוע עמוק בחברה הישראלית, לא רק מפני שיצחק רבין היה איש שהציבור הכיר 

בתרומתו החשובה למדינה והתאבל על מותו, לא רק מפני ש"יהודי ָרצח יהודי", אלא גם מפני שֶרצח של ראש הממשלה שנבחר 
על ידי העם, בגלל פעילותו הפוליטית, הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה.

מהי דמוקרטיה, ומדוע היא כה חשובה? 
ביחידה זו נעסוק בכמה מאפיינים של חברה דמוקרטית ושל שלטון דמוקרטי.

שלום חבר'ה,

איך שאני מתה על תל אביב! עיר תוססת, מעניינת, ּכייפית! בתל אביב מסתובבים אנשים מכל 
הסוגים ברחובות, אפילו אני נראית שם די נורמלית!

תל אביב גם יודעת להיות רצינית כשצריך, למשל הערב – ערב יום הזיכרון לרצח ראש 
הממשלה יצחק רבין. הערב יתקיים במרכז תל אביב הטקס המרכזי לזכרו של יצחק רבין, ואף 

על פי שעברו כבר שנים מאז, יגיעו לטקס המון אנשים – ילדים, נוער ומבוגרים, ואני אסיע 
לשם קבוצה של תלמידי תיכון.

בטח יהיה מרגש –לזכור את יצחק רבין, לזכור מה עשה בחייו למען מדינת ישראל, ולזכור את 
הרצח הנורא. אני מכירה את עצמי, בטח אזיל דמעה! ובוודאי לא אהיה היחידה! בטקס ידברו 

גם על הצורך להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולשמור עליה. 
מדברים הרבה על הדברים האלה כל השנה, אבל לדעתי נכון מאוד להקדיש את יום הזיכרון 
ליצחק רבין לדיון בעקרונות הדמוקרטיה, כי רצח ראש ממשלה – ראש ממשלה שנבחר על ידי 

העם! – הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה. בחברה דמוקרטית לא חסרות הדרכים להתבטא 
בצורה חופשית ולא אלימה! אם חולקים על מדיניות הממשלה ורוצים להשפיע עליה, אפשר 

להפגין, אפשר לפרסם מאמרים בעיתונים או להתראיין ברדיו, ואם רבים מתנגדים למדיניות 
הממשלה בנושא גורלי לעם, אפשר אפילו לפעול למען הקדמת הבחירות ולנסות להחליף את 

השלטון!
כל זה אפשרי במדינה שלנו.

רק לפני שבועיים עברתי בכיכר רבין בתל אביב ונקלעתי להפגנה למען זכויות העובדים 
הזרים. המפגינים הניפו שלטים, וקראו לאכוף את החוקים המונעים את ניצול העובדים 

הזרים בידי מעסיקיהם הישראלים. המפגינים השמיעו סיסמאות, כמה אנשים נאמו נאומים, 
ן". הרגשתי שלאנשים באמת אכפת  ְ עיתונאים התרוצצו, הקליטו וצילמו, בקיצור, המון "ֶאְקשׁ
ממה שקורה סביבם, ושהם רוצים להשפיע. היה תוסס ואפילו רועש, אבל לי, אישית, טוב עם 

רעש כזה... ומה אתכם?
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פותחים ספר
רק במשך מאות השנים האחרונות נעשו מדינות רבות בעולם לדמוקרטיות. הדמוקרטיה 
מבוססת על ערכים אנושיים אוניברסליים, כלומר על ערכים המשותפים לכלל האנושות. 

עם זאת, מעניין לגלות שכמה מעקרונות הדמוקרטיה הובעו כבר לפני אלפי שנים 
במקורות היהודיים. 

ִנים ]...[ יר ּפָ ט, לֹא ַתּכִ ּפָ ה ִמׁשְ לֹא ַתּטֶ
)דברים, פרק ט"ז פסוק י"ט(

ט – אל תעוות את המשפט, שפוט ביושר )להטות = לעוות, לסלף(  ּפָ ה ִמׁשְ לֹא ַתּטֶ

ִנים – אל תעדיף אדם אחד על פני האחר יר ּפָ לֹא ַתּכִ

ועוד נאמר בתורה:

י ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ֶאְזָרח ִיְהֶיה, ּכִ ר ּכָ ּגֵ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַ ּפַ ִמׁשְ
)ויקרא, פרק כ"ד פסוק כ"ב(

ר – אדם זר )שאינו אזרח( החי בארץ. כאן מדובר על מי שאינו מבני ישראל, וחי בקרבם ּגֵ

א. שוויון לפני החוק

כך מנָחה התורה את השופטים:

בשבוע שעבר הסעתי עובדים זרים 
מסין ממקום העבודה שלהם 

אל מקום המגורים שלהם. 
הם סיפרו לי שהמעסיק שלהם 

החרים את הדרכונים שלהם כדי 
שלא יוכלו לעזוב את העבודה בלי 

הסכמתו. זה ממש לא חוקי! 

1 איש ציבור ידוע ואזרח מן 
השורה )שאינם קשורים זה לזה( 

עברו עבֵרות זהות. 
 א. איזו הנחיה ַמנְָחה התורה את 

השופטים העומדים לשפוט אותם? 
 ב. כיצד, לדעתכם, עשוי מעמדו 
של הנאשם להשפיע על שיפוטם 

של השופטים אותו? 

לדעתכם, מדוע מדגישה 
התורה שהחוקים צריכים 
לחּול על האזרח ועל הגר 

במידה שווה? 

במדינת ישראל היום,
 מי נחשבים ל"גרים"?
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ב. ריבוי דעות 

אחד מעקרונות הדמוקרטיה הוא שיש לקבל שאנשים מחזיקים בדעות שונות.
ואכן, במדינות הדמוקרטיות פועלות מפלגות המבטאות מגוון עמדות, לעתים אף מנוגדות, 

בנושאים רבים. 
וכמובן, הכרחי שהוויכוח בין העמדות יהיה ויכוח מכבד ולא אלים.

גם חכמינו החזיקו פעמים רבות בדעות מנוגדות.
בקטע מן התלמוד שנקרא עתה מסופר על חילוקי הדעות בין שני בתי מדרש חשובים שפעלו 

בירושלים בתקופת בית המקדש השני במאה הראשונה לספירה – בית שמאי ובית הלל.

2 אילו מילים בקטע מהתלמוד 
מביעות את הרעיון שטוב שיש 
דרכים רבות, ואפילו סותרות, 

להסתכל על אותה הבעיה?

ל ]בשאלה הלכתית מסוימת[.  אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ִנים ֶנְחְלקּו ּבֵ לֹוׁש ׁשָ ׁשָ
מֹוֵתנּו.  לּו אֹוְמִרים: ֲהָלָכה ּכְ ַהּלָ

מֹוֵתנּו.  לּו אֹוְמִרים: ֲהָלָכה ּכְ ְוַהּלָ
ים ֵהן. ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ת קֹול ְוָאְמָרה: ֵאּלּו ְוֵאּלּו ּדִ ָיְצָאה ּבַ

)תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י"ג ע"ב(

ֶנְחְלקּו – לא הסכימו

ת קֹול – קול שמימי המבטא את דעת אלוהים ּבַ

המדרש הזה מברך על 
קיומן של דעות מגוונות.
מה, לדעתכם, טוב בכך?

בסופו של דבר יש להכריע מהי ההלכה 
)כדעת בית הלל או כדעת בית שמאי(, 

משום שאי אפשר שבחברה אחת יהיו 
חוקים סותרים באותו עניין. 

אולם, במקורות שלנו מוזכרות פעמים רבות 
לא רק הדעה שהתקבלה להלכה, אלא גם 

הדעה שלא התקבלה. מדוע, לדעתכם, טרחו 
לעשות זאת? מה מוסיפה הצגת הדעות 

השונות?
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ג. חופש הביטוי בחברה דמוקרטית

בדמוקרטיה חובה על השלטונות לקבל שיש אנשים, ארגונים ומפלגות, החולקים על 
עמדותיהם ועל החלטותיהם.

וכך אומר המדרש:

ה,  ְרצּופֹוֵתיֶהן ]של בני האדם[ ּדֹוִמים ֶזה ַלּזֶ ֵאין ַפּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ה, ִוין ֶזה ַלּזֶ ן ׁשָ ְעּתָ ְך ֵאין ּדַ ּכָ

ְפֵני ַעְצמֹו. ]...[  ָעה ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש לֹו ּדֵ א ּכָ ֶאּלָ
ַעת ִמיָתה )לפני שמת(,  ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ׁש ֵמַהּקָ ה ְמַבּקֵ ן מֹׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ָאַמר ְלָפָניו:
ל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ל ּכָ ן ׁשֶ ְעּתָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ּדַ ּגָ
ה.  ֶניָך ּדֹוִמין ֶזה ַלּזֶ ל ּבָ ן ׁשֶ ְעּתָ ְוֵאין ּדַ

ה ֲעֵליֶהם ַמְנִהיג  ָך, ַמֵנֵּ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ק ֵמֶהן )לאחר שאמות(, ּבְ ּלֵ ֲאִני ִמְסּתַ ּוְכׁשֶ
ְעּתֹו )שיסבול כל אחד מהם, שיהיה מוכן לקבל  ֵהא סֹוְבָלם ְלֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ּדַ ּיְ ׁשֶ

אותו ואת דעותיו(.
)מדרש במדבר רבה, פרשה כ"א סימן ב'( 

ן– על כן ּכֵ ׁשֶ

3 על פי המדרש, איך צריך 
מנהיג טוב להתמודד עם מגוון 

בעם?
  

בואו לחתום 
על העצומה שלנו 

בשלטון דמוקרטי יכולים המתנגדים למדיניות הממשלה לפעול לשינוי המדיניות, ואף 
"להפיל את השלטון", באמצעות בחירות ופעילויות פוליטיות אחרות.

4  חפשו את ליזי הנֶהגת באיור. 
מה היא עושה? מה עושים יתר 

האנשים באיור?
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ד. "הרוב קובע" 

המחלוקת אמנם חשובה מאוד, וצריך לתת ביטוי לדעות אחרות, אך בסופו של דבר, ברוב 
המקרים, צריך לקבל החלטה כיצד לנהוג. 

כיצד מכריעים בין שתי דעות או יותר? 
כך נאמר בתלמוד הירושלמי:

ל עֹוָלם, הֹוִדיַעִני ֵהיַאְך ִהיא ַהֲהָלָכה!  ָאַמר ְלָפָניו ]משה לקב"ה[: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים ְלַהּטֹת" )שמות, פרק כ"ג פסוק ב'(, ָאַמר לו ]האלוהים למשה[: "ַאֲחֵרי ַרּבִ

ין – ַזּכּו.  ַזּכִ ַרּבּו ַהּמְ
בּו. ִבין – ַחּיְ ַחּיְ ַרּבּו ַהּמְ

)תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק ד' הלכה ב'(

ֵהיַאְך ִהיא ַהֲהָלָכה – כיצד להכריע מהי ההלכה 

ְלַהּטֹת – לפנות, ללכת. כאן – להכריע במשפט

ין – אם רוב הדיינים טענו שהעומד לדין זכאי ַזּכִ ַרּבּו ַהּמְ

ִבין – אם רוב הדיינים טענו שהעומד לדין חייב )אשם( ַחּיְ ַרּבּו ַהּמְ

5 כיצד מציע אלוהים למשה 
להכריע )להחליט( במקרה של 

מחלוקת?
  

6 ּכִתבו במילים שלכם את 
הביטוי "ַאֲחֵרי ַרּבִים לְַהּטֹת", 

כפי שהבינו אותו חכמי התלמוד 
הירושלמי.
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7 תנו דוגמה מהחיים שלכם 
למקרה שבו אין ללכת לפי רצון 

הרוב.  
  

ה. השמירה על זכויות האדם, זכויות האזרח
    וזכויות המיעוטים

לכל אדם באשר הוא אדם זכויות בסיסיות, כגון הזכות לחיות בכבוד, הזכות לקבל טיפול 
רפואי, הזכות לחופש תנועה ולחופש דת וכו'. בשלטון דמוקרטי הממשל מתחייב לשמור 

על זכויות אלו, ולכן, אף על פי שבדמוקרטיה "הרוב קובע", לא תמיד יש ללכת אחרי דעת 
הרוב.

ים ְלַהּטֹת", נאמר גם: בפסוק מהתורה שנאמר בו "ַאֲחֵרי ַרּבִ

ים ְלָרעֹת. לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
)שמות, פרק כ"ג פסוק ב'(

ְלָרעֹת – לעשות רע

כלומר, אסור לרוב לקבל החלטות הפוגעות בשוויון האזרחים ובזכויותיהם הבסיסיות. 
גם זה עיקרון בסיסי בדמוקרטיה!

8 לפניכם דוגמאות להצעות חוק אפשריות.
אילו מהן פוגעות, לדעתכם, בזכויות בסיסיות של אזרחים, ולכן הן החלטות 

בלתי חוקיות במשטר דמוקרטי ואסור לקבלן גם ברוב קולות? 

 כל האזרחים ישלמו יותר על שירותי הבריאות. 

 המדינה לא תהיה חייבת לפתוח ִמרפאות ביישובים כפריים קטנים. 

 כל האזרחים ישלמו יותר מסים.

 כל תושבי הארץ הלא יהודים ייאלצו להתגייר )להפוך ליהודים(.

 ייאסר על כל האזרחים לצאת מהמדינה.

 רק גברים יתקבלו לעבודה במשרדי הממשלה.

 המשטרה תוכל לעצור מפגינים אם הם מפגינים בלי רישיון וחוסמים כבישים.

 המשטרה תוכל לעצור מפגינים גם אם הם מפגינים ברישיון, אם הם צועקים
    סיסמאות נגד הממשלה.

 הכניסה למוזאונים תותר רק לבעלי השכלה אקדמית )לאנשים שלמדו 
   באוניברסיטה(.  
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בכיליון עיניים ציפו תלמידי כיתה ו' מאחורי הדלת. בחדר התקיימה ישיבת מועצת 
התלמידים, שדנה בחלוקת מגרש המשחקים בהפסקות. 

"זכרו שאתם מייצגים אותנו!" הזהירו את ניב ואת דפנה. "השנה מגרש הכדורסל המרוצף 
הוא שלנו בהפסקה הגדולה. אתם צריכים להדגיש שהוא חשוב לנו, כדי שנוכל להתאמן 

ולייצג את בית־הספר במשחקי הליגה של בתי־הספר באזור. שנים חיכינו ליום הזה, כולנו 
סומכים עליכם!"

לבסוף נפתחה הדלת ומשתתפי הישיבה פרצו החוצה.
 "יש מגרש?" הקיפו החברים את נציגיהם. "עדיין לא", אמר ניב ומראה פניו אמר הכול. 

"היו שם צעקות עד לב השמים, וכאשר סגנית המנהלת ראתה שהדעות חלוקות בערך חצי־חצי, היא אמרה שלא נחליט היום 
ושכדאי לבדוק מה חושבים התלמידים האחרים."

"מה זאת אומרת?" שאל נועם, "את מי ישאלו?"
"יעשו משאל תלמידים בית־ספרי", אמרה דפנה, "כדי לשמוע את דעתם של כל תלמידי בית־הספר."

"פראיירים אתם! איך אתם לא מבינים שעושים צחוק מכל מועצת התלמידים?!" התפרץ נועם. "בשביל מה בחרנו אתכם אם לא 
נותנים לכם להחליט?"

"אני מציע שנודיע שאנחנו לא מסכימים למשאל", אמר אייל. "נגיד להם שיש לנו מועצת תלמידים ושהיא צריכה להחליט בכל 
העניינים הנוגעים לחברת הילדים."

"אבל המועצה ניסתה והתקשתה להגיע להחלטה", אמרה דפנה.
"גם רוב של קול אחד הוא רוב חוקי", מחה נועם.

"אילו הייתם מסבירים שזה רק צודק שגם השנה תלמידי כיתות ו' יקבלו את המגרש המרוצף, הם היו מצביעים בעד", אמר אייל. 
"הרי זה לא חדש וכך היה תמיד, כל השנים." 

"אמרנו את זה" אמרה דפנה, "אבל הנציגים של כיתות ה' שכנעו כאשר הם טענו שגם אז זה לא היה צודק, ולכן צריך לתקן את העוול הזה." 
"כשראינו שלא יוצאים מזה", אמר ניב, "רצינו להציע הצעת פשרה, אבל אז הציעה הסגנית את המשאל."

"הייתם צריכים להתנגד!" אמר אייל. 
"ניסינו", אמרה דפנה, "אבל הסגנית אמרה שהמשאל יאפשר לכל התלמידים להיות מעורבים. היא אמרה שלטובת העניין, חשוב 

שהחלטה תתקבל בצורה הכי דמוקרטית."
"זאת לא דמוקרטיה!" התפרץ נועם, "הייתם צריכים לענות לה שבדמוקרטיה העם בוחר נציגים והם אלה המבטאים את דעתו 

ויש להם סמכות להחליט בשבילו". 
"גם לזה הייתה לה תשובה", אמרה דפנה. "מסתבר שיש מדינות שבן נהוג לקיים משאל־עם לפני החלטות מכריעות בחיי העם. 

היא אמרה שלשאול ישירות לדעתו של כל אחד ואחד − זה אפילו דמוקרטי יותר מאשר לשאול רק את הנציגים הנבחרים."
"אם ממילא לא מתייחסים למועצת התלמידים והולכים לשאול ישירות את התלמידים", אמר נועם − "אז אני מציע שנפרוש מן 

המועצה. נראה אותם מצליחים להפעיל את המועצה בלי כיתות ו'."
"מה שאתה מציע כאן בעצם הוא להחרים את מועצת התלמידים", הגיבה דפנה, "אתה לא חושב שזה צעד חריף מדי?"

"יכול להיות", אמר נועם, "אבל זו שאלה של עיקרון! למועצת התלמידים צריכות להיות סמכויות החלטה. לא בכל דבר צריך 
לשאול את כולם, הרי בשביל זה מועצת התלמידים נבחרת!"

  שאלה של עיקרון
  מאת נגה מרון

)מתוך: מבלי לפגוע – דילמות ערכיות בחברת הילדים, מט"ח, תל אביב 1998, עמ' 24(
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קסם הלשון

במדינה דמוקרטית זכותו של כל אדם להביע את דעותיו ולנסות לשכנע בהן את האחרים. 
פוליטיקאים ואנשי ציבור נושאים נאומים, וגם מרבים להשתמש בסיסמאות, 

בדיוק כפי שעושים פרסומאים הרוצים לשכנע את הציבור לקנות מוצר זה או אחר. 
מהי סיסמה? 

סיסמה )ְסלֹוֶגן בלעז( היא משפט קצר, קליט, קל לזכירה וממצה, שמטרתו להעביר מסר שיווקי או רעיוני ברור. 

סיסמאות

ב

בחרו אחת מהסיסמאות שברשימה, סיסמה 
שאהבתם במיוחד. 

א. לאיזה ציבור פונה הסיסמה? )לכל האזרחים? 
לגברים? לנשים? לילדים? לבוחרים? למטיילים?(

ב. מה הייתה, לדעתכם, מטרתם של מפיצי הסיסמה 
וכותביה?

ג. מדוע בחרתם בסיסמה הזאת דווקא?

א
קראו את כל הסיסמאות שעל הדף וחפשו בהן:

א. לפחות ארבע סיסמאות שיש בהן מצלול מיוחד 
)חרוז, חזרה על צליל וכדומה(.

ב. לפחות שלוש סיסמאות שיש בהן משחק מילים. 
ג. לפחות סיסמה אחת שיש בה הגזמה או אי־דיוק. 

)מובן שסיסמה אחת יכולה להשתייך לכמה קטגוריות.(

אם שותים 
לא נוהגים

נּו ַלֲחיֹות ִלְחיֹות ּתְ

שלום, חבר  
לא מרימים ידיים!

די לאלימות!
מי שמצביע, 

משפיע! 
הפסולת לסל, 

וחסל!

ֵאיַלת?

קפיצה קטנה לחו"ל

אני נהג מדליק – אורות בגשם

קח תפוח —
תחסוך ניתוח!

ישראל מתייבשת

טרם תעבור  עצור ּבְ

ג

סיסמאות נועדו להשפיע על התנהגות הציבור או על דעותיו. 
עתה חברו סיסמה משלכם )למשל, סיסמה שמטרתה 

לשכנע את התלמידים לשמור על ניקיון בית הספר, סיסמה 

שמטרתה לשכנע נוסעים ברכב לחגור חגורת בטיחות(.

א. ִחשבו: מהו המסר שאתם רוצים לקדם בעזרת הסיסמה?
מי הם הִנמענים שלכם? מה ירוויחו הנמענים אם יאמצו 

את המסר שאתם מקדמים?
ב. חברו את הסיסמה שלכם. הסיסמה יכולה להיות 

קלילה, רצינית, מפחידה, מצחיקה וכדומה. 
השתדלו להשתמש במשחקי מילים, בחרוזים, בצלילים

מיוחדים וכדומה. 
דקו בעצמכם את הסיסמה שכתבתם:  ג. ּבִ

האם היא ברורה וקליטה מספיק?  מהם מאפייניה? 
שפרו אותה במידת הצורך. 

ד. בקשו מחבר או מחברה להביע את דעתם על הסיסמה
 שלכם: האם המסר ברור מספיק? אילו ממאפייני 

הסיסמה מצאו חן בעיניהם במיוחד? מה היו ההערות
שלהם?
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מבעד לחלון

תמונת היוםיצחק

אולי אתם זוכרים יום מיוחד שהייתה בו חופשה מבית הספר, אבל 
לא היה בו כל חג וגם לא שביתת מורים? 

קרוב לוודאי שהיה זה יום הבחירות לכנסת! 
בכנסת יושבים 120 חברי הכנסת. את חברי הכנסת בוחרים אזרחי 

המדינה ותפקידם לחוקק את חוקי המדינה.
יום הבחירות הוא "חג הדמוקרטיה". זה היום 

שבו אזרחי ישראל מממשים את זכותם לבחור 
את נציגיהם בכנסת, וכך הם משפיעים על הנעשה 

במדינה. אולם אזרחי ישראל אינם בוחרים כל אחד 
ואחד מחברי הכנסת, אלא מצביעים בעבור רשימות 
של מועמדים )שמרכיבות המפלגות(. ככל שרשימה 

מקבלת יותר מקולות הבוחרים, יהיו לה יותר נציגים 
בכנסת. 

כדי שהכנסת תייצג את מגוון הדעות בעם, חשוב 
שאחוז ההצבעה יהיה גבוה, כלומר, שכמה שיותר 

מבעלי זכות ההצבעה יממשו את זכותם ויצביעו )בישראל זכאים 
להצביע כל האזרחים מגיל 18(. משום כך יום הבחירות הוא יום 
שבתון )יום שלא עובדים בו(, ומקומות ההצבעה מפוזרים בכל 

רחבי הארץ – בבניינים ציבוריים, בבתי ספר, בבתי החולים, 
בבסיסי צה"ל, בבתי הסוהר ועוד. מקומות ההצבעה נקראים בדרך 

כלל קלפיות. ומדוע? בכל אחד מהם מוצבות כמה וכמה תיבות 
קלפי. קלפי היא תיבה סגורה ולה פתח צר שדרכו משלשל כל 

מצביע את פתק ההצבעה שלו.

לפניכם כרזה שהפיץ ארגון "צו פיוס", ארגון שהוקם לאחר רצח 
יצחק רבין, במטרה לגשר בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. 

כרזה זו הייתה חלק מהקמפיין 
"דעות קדומות – לא! דעות שונות – למה לא?"

אם תתבוננו היטב בכרזה, תבחינו שמצולמת בה אותה האישה 
פעמיים, ּובכל פעם היא לבושה בסגנון אחר.

לדעתכם, מה רצו יוזמי הקמפיין להביע בכך?
לדעתכם, מה רוצה הקמפיין לעודד? מה הוא רוצה לשלול?

להצביע ולהשפיע 
האם ביקרתם אי פעם בקלפי וראיתם כיצד מצביעים?

 תחילה ניגשים המצביע או המצביעה לאנשי ועדת הקלפי 
)האחראים שההצבעה תיערך לפי החוקים והנהלים(, והם בודקים 

שהאדם המבקש להצביע אכן מופיע ברשימת המצביעים המורשים 
להצביע באותה קלפי, וגם שהוא לא הצביע עוד! אחר כך מקבלים 
המצביעים מעטפה, וניגשים לעמדת ההצבעה המוסתרת מאחורי 

פרגוד. בעמדה פרוׂשים פתקי הצבעה, ועליהם רשומים שמות 
כל הרשימות המתמודדות בבחירות. המצביע או 

המצביעה בוחרים בפתק המועדף עליהם ומכניסים 
אותו למעטפה, ואז יוצאים ומשלשלים את המעטפה 

לתיבת הקלפי. אתם יכולים בוודאי לנחש מדוע 
יש להכניס את פתק ההצבעה למעטפה מאחורי 

הפרגוד, ומדוע לאחר ההצבעה חייבים אנשי ועדת 
הקלפי לרשום שהמצביע או המצביעה כבר מימשו 

את זכותם... לאחר שנסגרות הקלפיות, אנשי ועדת 
הקלפי פותחים את תיבת הקלפי וסופרים את 

הקולות בפומבי ובזהירות רבה. עליהם לשים לב 
שלא לספור פעמיים את אותו הפתק, וכן לספור רק 

את הקולות הכשרים )הִתקניים( ולא את הקולות 
הפסולים )לדוגמה, שני פתקים במעטפה אחת, פתקים שהמצביע 

כתב עליהם דבר־מה אסור וכדומה(. 
בחברה דמוקרטית הבחירות הן מחזוריות – הבחירות לכנסת 

מתקיימות כל ארבע שנים )לכל היותר(. 
גם בבית הספר נערכות לפעמים בחירות – למועצת התלמידים או 

לוועדות למיניהן. האם, לדעתכם, אלו בחירות דמוקרטיות? במה הן 
דומות לבחירות לכנסת? במה הן שונות מהן?
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נס פך השמן במטבח שלנו!

ֶמן המספיקה בדרך כלל לטיגון  כיצד יכולה כמות ׁשֶ
סופגנייה אחת, להספיק לטיגון שמוֶנה סופגניות?

בואו לסדנה של ליאור 
ותלמדו להכין סופגניות ולביבות משמינות פחות! 

הסדנה תתקיים 
ביום חמישי, נר שני של חנוכה
בשעות 17:00-15:00, במטבח

המעוניינים מתבקשים להירשם מראש אצל ליאור.

מאירים את החֵשכה! 

מסיבת חנוכה

ביום רביעי, נר ראשון של חנוכה
בשעה 18:00, בחדר האוכל
נא להביא חנוכיות ונרות

לוח מודעות

חנוכה
התייוונות

תלמידי המגמה לתאטרון בבית הספר 
מציגים

יִלים" יִלים ֶאת ַהּפִ "ַמּפִ

הצגה לכל המשפחה

אּורי חֹורֹון בתפקיד יהודה המכבי
דרור ִשמעוני בתפקיד אנטיוכוס

תֹו של מתתיהו  שירה אלעזר בתפקיד ּבִ
ועוד!

ביום ראשון, נר רביעי של חנוכה
בשעה 11:00, בבית התרבות

כולם מוזמנים לצפות בעבודות שהכינו 
תלמידי כתה ד' לקראת חנוכה, 

בנושא: 

הגיבור שלי
התערוכה תוצג במועדון חברת הילדים

החל מיום שלישי

הרצאה ודיון:
האם אנחנו מתייוונים? 

ואם כן, האם ההתייוונות היא תופעה שלילית או חיובית? 
בשבת בצהריים, בשעה 16:30, במועדון לחבר

כ"ה בכסֵלו
עד 

ב' בטבת
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מה על הפרק?
בחג החנוכה אנו חוגגים את ניצחון המכבים על היוונים ששלטו אז בארץ. היוונים אסרו על היהודים לקיים מצוות חשובות וניסו 

לכפות עליהם "להתייוון" )כלומר לאמץ את אמונותיהם ואת תרבותם(. 
במה שונות התרבות היהודית והתרבות היוונית זו מזו? 

גם אנחנו, יהודים החיים היום במדינת ישראל, משלבים רכיבים מהתרבות היהודית ומתרבויות אחרות. 
מתי ובאילו נסיבות אנו עושים זאת? האם אנחנו מודעים לכך? 

לדעתכם, אילו עוד רכיבים "זרים" רצוי שנאמץ, ואילו לא? 
בשאלות האלה נעסוק ביחידה זו. 

שלום לכם!
אתמול הורדתי קבוצה במודיעין, ובדרך חזרה הקשבתי לרדיו. היו פרסומות רבות שקשורות 

בחנוכה, "נס של מבצעים!" "האירו את החג במתנות מדליקות" וכדומה. נחמד, חשבתי לעצמי, 
שמחברים בין החג לכל מיני מוצרים... 

פרסומת אחת ל"אמריקן ג'ינס", חזרה על עצמה שוב ושוב )בלי קשר לחג(, "הג'ינס הכי 
קּול בשבילָך – אמריקה ממש אצלָך!" אין לי מושג אם באמת מייבאים את הג'ינסים האלה 

מאמריקה, או שסתם בחרו בשם זה כדי למשוך קונים... בפעם הראשונה ששמעתי את 
הפרסומת הרמתי גבה, אבל בפעם הרביעית כבר התעצבנתי ממש. "כמה מגוחך", חשבתי, 

"כאילו שכל דבר שבא מאמריקה הוא דבר טוב!" פתאום אפילו השימוש במילים "ג'ינס" 
ו"רדיו" – נראה לי פגום. אנחנו במדינת ישראל, מדוע אנו משתמשים בכל כך הרבה מילים 

לועזיות?! כיביתי את הרדיו, שיהיה קצת שקט. לא עברו שתי דקות ומה אני רואה בצד 
הכביש? שלט גדול, ובאותיות מוארות מתנוססת המילה "סופרמרקט" – עוד מילה בלועזית! 

"לכל הרוחות", חשבתי, "אין שום סיבה לצאת מהארץ, חו"ל הגיע אלינו!" 
ִני שלומי ורצה לדעת אם אני במקרה בסביבות בית הספר שלו. "אימא,  בדרך התקשר אליי ּבְ
בא לך לאסוף אותי ולצאת לאכול משהו?" הוא שאל, "עכשיו יצאנו מאימון כדורגל ואני גווע 
ברעב!" שלומי הציע שנאכל סושי, אבל אני התעקשתי על חומוס. "סושי הוא מאכל יפני, אני 
חייבת משהו מקומי", אמרתי לשלומי כאשר התיישבנו לאכול, ושיתפתי אותו בתסכול שלי. 
הייתי בטוחה שהוא יסכים ִאתי. "אימא, אני מתפלא עלייך!" אמר, "את בדרך כלל מאוד 
פתוחה, את באמת רוצה שנסתגר בתוך עצמנו? מעמים אחרים אפשר ללמוד גם דברים 

טובים! למשל, מארצות המערב ייבאנו את ערכי הדמוקרטיה וגם כמה ענפי ספורט חשובים, 
מהודו הבאנו את היוגה... אפילו הפלאפל שאת אוהבת כל כך הוא מאכל מצרי במקורו..." 

שתקתי לרגע. הילד צדק! הגזמתי, אבל לפעמים אני מרגישה שהתרבות הייחודית שלנו, היפה 
והעשירה, נבלעת, הולכת לאיבוד... וחשוב לי שנשמור עליה, שהיא תהיה תרבות חיה! ברור 

שאני גם רוצה ליהנות מהעולם הרחב... גם מפלאפל... אבל חשוב לי מאוד לשמוע עברית יפה 
ברדיו, לראות הצגות שכתבו מחזאים ישראלים, ולשמוע שירים על יופייה של ירושלים )אף 

שאני מסכימה שגם פריז יפה(, ולמה לא להשתמש במילים עבריות במקום במילים לועזיות? 
טוב, אני רוצה לחשוב עוד קצת על הדברים... ביי...

אּופס, התכוונתי... להתראות! 
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פותחים ספר
מאות שנים שלטו היוונים בארץ ישראל. בתחילת תקופת שלטונם הם לא מנעו 

יָוונים.  מהיהודים לקיים את המצוות ולא כפו עליהם לנהוג ּכִ
• היו יהודים שהמשיכו לדבוק בתרבות היהודית לבדה.

• היו יהודים שהתרבות היוונית קסמה להם – תחרויות הספורט, יפי המקדשים 
והפסלים, התאטראות, החכמה היוונית ועוד. יהודים אלה כונו "מתייוונים".

חשוב לציין, שהמחזות שהוצגו בתאטרון היווני ותחרויות הספורט היו מלּווים בדרך כלל 
בטקסים דתיים ובפולחן לאלים היווניים, ובשל כך היו מנוגדים לדרך התורה.

• והיו גם מי שלא זנחו את התרבות היהודית, אבל אימצו לעצמם גם כמה רכיבים 
מהתרבות היוונית, כמו הלבוש היווני והשפה היוונית.

מצב זה השתנה לגמרי כשעל האימפריה היוונית ָמַלְך אנטיוכוס אפיפנס.

1 אילו מילים בפסוקים האלה 
מאפשרות לנו לנחש שהיו יהודים 

שעזבו את התורה מחשש לחייהם?

יָפֶנס א. בימי ַאְנִטיכּוס ֶאּפִ

ַלִים  ַיד ַמְלָאִכים ֶאל ְירּוׁשָ ֶלְך ְסָפִרים ּבְ ַלח ַהּמֶ ַוִיׁשְ
ים ָזִרים ָלָאֶרץ. ְוֶאל ָעֵרי ְיהּוָדה ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֻחּקִ

ים.  תֹות ְוַחּגִ ּבָ ל ׁשַ ׁש ּוְלַחּלֵ ְקּדָ ית עֹולֹות וֶזַבח ְוֶנֶסְך ִמן ַהּמִ ּבִ ּוְלַהׁשְ
ים. ׁש ּוְקדֹוׁשִ א ִמְקּדָ ּוְלַטּמֵ

מֹות, ְוֵהיָכלֹות ּוְפִסיִלים ְוִלְזּבַֹח ֲחִזיִרים ּוְבֵהמֹות ְטֵמאֹות. ִלְבנֹות ּבָ
ָכל ֻטְמָאה ְותֹוֵעָבה.  ם ּבְ ץ ֶאת ַנְפׁשָ ּקֵ ֵניֶהם ֲעֵרִלים ּוְלׁשַ ּוְלָהִניַח ֶאת ּבְ

ים.  ל ַהֻחּקִ חּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיִמירּו ֶאת ּכָ ּכְ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֶלְך יּוַמת. ְדַבר ַהּמֶ ה ּכִ ר לֹא ַיֲעׂשֶ ְוָכל ֲאׁשֵֶ

)ספר המקבים א', פרק א' פסוקים 44—50, תרגום מיוונית: אוריאל רפפורט, הוצאת יד בן צבי,
ירושלים 2004(

ַמְלָאִכים – שליחים

ֲעֵרִלים – בנים שלא נעשתה להם ברית מילה

ָכל ֻטְמָאה ְותֹוֵעָבה – להיטמא באכילת מאכלים לא כשרים ם ּבְ ץ ֶאת ַנְפׁשָ ּקֵ ּוְלׁשַ

ָיִמירּו – יחליפו

2 עיינו ברשימת הגזֵרות של 
אנטיוכוס. האם יש בהן גזֵרות שיהודי 

החפץ לחיות על פי מסורת ישראל 
יכול לקבל? אם כן, אילו הן?

עם עלייתו של אנטיוכוס אפיפנס לשלטון )במאה השנייה לפני הספירה(, 
איימה סכנת מוות על מי שרצו להמשיך לקיים את המצוות. על רקע זה 

קמו המכבים. המכבים גייסו לִצדם לוחמים יהודים נוספים, ויחד הם 
נלחמו בצבא היווני ואף גרמו לו לסגת מבית המקדש ומירושלים. 

המכבים טיהרו את בית המקדש וחנכו אותו מחדש, ולזכר ניצחון זה אנו 
חוגגים עד היום את חג החנוכה.

זה משונה! 
למה יש כאן איור של 

מנורה עם 7 קנים 
ולא של חנוכייה 

עם 9 קנים?!
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ב. שמירה על זהות יהודית בימים של סובלנות דתית

לאחר הניצחון על היוונים הייתה בארץ ישראל תקופה קצרה של שלטון יהודי עצמאי. 
אולם שלטון זה לא האריך ימים, ואחריו שלטו בארץ הרומים. 

גם הרומים הביאו ִעמם "תרבות זרה", הקרובה לתרבות היוונית. משום כך כינו החכמים 
גם את תרבותם של הרומים "תרבות יוונית", וכך נעשה גם אנחנו בהמשך.

בתקופות מסוימות גזרו גם הרומים גזרות על היהודים, ואסרו על לימוד תורה ועל 
קיום מצוות. אולם היו גם תקופות של סובלנות דתית, שנים שבהן היו כל תושבי הארץ 

חופשיים לבחור בין התרבות הרומית לתרבות היהודית, או בשילוב ביניהן.
מה אמרו חכמינו על כך?

כל חכמינו החזיקו בדעה שעל עם ישראל לשמור על מסורתו. הם טענו שעם ישראל זכה 
לצאת ממצרים ולשוב לארצו רק משום ששמר על זהותו ועל תרבותו המיוחדת.

וכך אמרו:

ר ַקְפָרא:  ם ּבַ ׁשֵ ַרב הּוָנא ָאַמר ּבְ
ְצַרִים:  ָרֵאל ִמּמִ ָבִרים ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ָעה ּדְ ִביל ַאְרּבָ ׁשְ ּבִ

ָמם,  ּנּו ֶאת ׁשְ ּלֹא ׁשִ ׁשֶ
ּנּו ֶאת ְלׁשֹוָנם,  ְולֹא ׁשִ

ְולֹא ָאְמרּו ָלׁשֹון ָהַרע )לא הלשינו זה על זה לשלטון הזר(
ֶעְרָוה )שמרו על צניעות(.  רּוץ ּבָ יֵניֶהן ֶאָחד ֵמֶהן ּפָ ְולֹא ִנְמָצא ּבֵ

ְמעֹון ַסְלִקין. ְמעֹון ַנְחִתין, ְראּוֵבן ְוׁשִ ָמם – ]כלומר[ ְראּוֵבן ְוׁשִ ּנּו ֶאת ׁשְ לֹא ׁשִ
ִרי.  ַסְנּדֶ לֹא ָהיּו קֹוִרין ]...[ ִלְראּוֵבן לּוְלָיאִני, ְולֹא ְליֹוֵסף ִלְסִטיס, ְולֹא ְלִבְנָיִמין ָאֶלּכְ

)ויקרא רבה, פרשה ל"ב סימן ה'(

ִביל – בגלל, בזכות ׁשְ ּבִ

ַנְחִתין – ירדו )למצרים(

ַסְלִקין – עלו )ממצרים(

3 לאיזה עם שייכת, לדעתכם, 
ילדה ששמה צ'אנג-אֹו? 

לעם הרוסי? לעם היהודי?
לעם הסיני? לעם האנגלי? 

למה אי אפשר להיות לגמרי בטוחים 
לחלוטין שילדה זו שייכת לאותו 

העם?

4 חכמינו שיבחו את בני ישראל 
על שבמצרים הם − 

− המשיכו לשאת שמות עבריים 
– המשיכו לדבר עברית 

− לא הלשינו זה על זה לשלטון
   המצרי הזר

א. אילו משלושת הדברים המוזכרים
    כאן סייעו לבני ישראל לשמור על

    תרבותם?
ב. איזה מהם מעיד שהם סייעו זה

    לזה?



איור: עמוד 
יווני

סגנון כמו 
בצילום 
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ג. בין מסורת ישראל לתרבות יוון 
 

כל חכמינו דחו בכל תוקף את היסודות בתרבות יוון שנגדו את דרך התורה.
עם זאת, היו חכמים שלא נמנעו מלאמץ בעצמם מאפיינים מסוימים מתרבות זו. 

5 ִחזרו למקור הראשון )עמ' 
46(, והביאו ממנו שלוש דוגמאות 
לגזרות אנטיוכוס שסתרו את דת 

הרומים נהגו להתרחץ בבתי מרחץ ציבוריים בתקופה זו לא היו מים זורמים בבתים, ובתי ישראל ושנגדן יצאו חכמינו.
מרחץ היו חידוש גדול. 

הדאגה לגוף ולניקיונו לא נגדה את מצוות התורה, נהפוך הוא, אך בבתי המרחץ היו 
מוצבים פסלים לכבוד האלילים הרומים, ולכן ליהודים לא היה ברור אם על פי דתם מותר 

להם לבקר בבתי המרחץ האלה ולרחוץ בהם, או אסור.

רבן גמליאל סבר שמותר לרחוץ בבתי המרחץ הרומים, וכך הוא נימק את עמדתו:

ַעּכֹו,  ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ רֹוְקלֹוס ִפילֹוסֹופֹוס ֶאת ַרּבַ ַאל ּפְ ׁשָ
ל ַאְפרֹוִדיִטי. ְרָחץ ׁשֶ ּמֶ ָהָיה רֹוֵחץ ּבַ ׁשֶ

ל ַאְפרֹוִדיִטי? ְרָחץ ׁשֶ ּמֶ ה רֹוֵחץ ּבַ ֵני ָמה ַאּתָ ָאַמר לֹו: ]...[ ִמּפְ
]אף על פי שהתורה שלכם אוסרת עליכם להתקרב לפסלי אלילים[

ְרָחץ.  ּמֶ יִבין ּבַ ָאַמר לֹו: ֵאין ְמׁשִ
ָצא ]מבית המרחץ[, ָאַמר לֹו )רבן גמליאל לפרוקלוס(:  ּיָ ׁשֶ ּכְ

ְגבּוִלי;  ָאה ּבִ ְגבּוָלּה, ִהיא ּבָ אִתי ּבִ ֲאִני לֹא ּבָ
ה ֶמְרַחץ נֹוי ְלַאְפרֹוִדיִטי",  ֵאין אֹוְמִרין "ַנֲעׂשָ
ְרָחץ". ית ִהיא, ַאְפרֹוִדיִטי, נֹוי ַלּמֶ א "ַנֲעׂשֵ ֶאּלָ

)משנה, מסכת עבודה זרה, פרק ג' משנה ד'(

ַאְפרֹוִדיִטי – אלת האהבה והיופי במיתולוגיה היוונית

6 מדוע היה אפשר לצפות שרבן 
גמליאל )שהיה כמובן "איש תורה"( 

לא ילך לבית מרחץ שמוצבים בו 
פסלי אלילים? 

לקחת את הטוב

7 כיצד נימק רבן גמליאל את 
הדעה שמותר ליהודים להתרחץ 

בבית מרחץ, גם אם עומד שם פסל 
של ֵאלָה רומית? 
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8 אילו ֶהיּתִֵרים נתנו החכמים 
ליהודים שיִיצגו את הציבור היהודי 

לפני השלטון הרומי?

במשך תקופות ארוכות שלטו שלטונות זרים בארץ ובתושביה. כדי לדאוג לצורכיהם של 
היהודים ולהגן על האינטרסים שלהם, נדרשו נציגיהם להיפגש עם אנשי השלטון מפעם 

לפעם. 

וכך קבעו חכמינו:

לנהוג כמו רומי לטובת העם היהודי

י:  ירּו ְלֵבית ַרּבִ ָבִרים ִהּתִ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ
ְרָאה, ּמַ הּו רֹוִאין ּבַ ּיְ ׁשֶ

ִרין קֹוֵמי,  הּו ְמַסּפְ ּיְ ְוׁשֶ
ֵניֶהן ְיָוִנית,  דּו ֶאת ּבְ ַלּמְ ּיְ ְוׁשֶ

ְלכּות.  ָהיּו ְזקּוִקין ַלּמַ ]מפני[ ׁשֶ
)תלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, פרק ב' הלכה ב'(

הּוא  ֵני ׁשֶ ּתֹו ְיָוִנית ִמּפְ ד ֶאת ּבִ ר ָאָדם ְלַלּמֵ י יֹוָחָנן: ֻמּתָ ם ַרּבִ ׁשֵ הֹו ּבְ י ַאַבּ ַרּבִ
יט ָלּה. ְכׁשִ ּתַ

)תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק ו' הלכה א'(

י – רבי יהודה הנשיא, חכם חשוב ונציג הקהילה היהודית הארץ ישראלית במגעיה עם  ַרּבִ

השלטון הרומי )המאה ה־3 לספירה(

ִרין קֹוֵמי – מסתפרים בתספורת בסגנון רומי  ְמַסּפְ

ְלכּות – צריכים קשר טוב עם השלטונות הרומיים  ְזקּוִקין ַלּמַ

9 בימים ההם נשים לא עסקו 
בדרך כלל ב"עסקי הציבור", ולכן לא 
היו נשים ּבִנציגּות הקהילה היהודית 

אל מול השלטונות. עם זאת, חכמינו 
אמרו שמותר לאדם ללמד את ּבִתו 

יוונית )שפת התרבות הרומית בארץ 
ישראל(, "ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא ּתַכְׁשִיט לָּה". 

הסבירו נימוק זה במילים שלכם. 
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ד. סיפור של ידידּות

נוכחותם של יוונים בארץ בתקופות מסוימות, ושל רומים בתקופות אחרות, הביאה גם 
להתפתחותם של קשרי ידידות בין יהודים ְלזרים. 

תקופת שלטונו של הקיסר הרומי אנטונינוס )המאה ה־3 לספירה( הייתה תקופה של 
י )רבי יהודה הנשיא( לבין  סובלנות, ובה הורשו היהודים לקיים את מצוות התורה. בין ַרּבִ

הקיסר התפתחו קשרים חמים.

רגע! לא להתבלבל! הקיסר 
אנטונינוס היה ידידו של רבי 

יהודה הנשיא. הוא היה קיסר 
טוב ליהודים. 

ואילו אנטיוכוס היה מלך יוון 
שאסר על היהודים לחיות על 

פי מסורתם, הוא חי כמה מאות 
שנים לפני אנטונינוס!

י(: דֹוׁש )כינוי לַרּבִ נּו ַהּקָ ַאל ַאְנטֹוִנינֹוס ֶאת ַרּבֵ ׁשָ
ָעה?  ָכל ׁשָ ל ּבְ ּלֵ ַמהּו )מהי ההלכה בעניין( ְלִהְתּפַ

ָאַמר לֹו ]רבי[: ָאסּור. 
ה?  ָאַמר לֹו ]אנטונינוס לרבי[: ָלּמָ

בּוָרה )כדי שלא יתפללו בקלות ראש ויזלזלו  ְגּ ּלֹא ִיְנַהג ַקּלּות רֹאׁש ּבַ ָאַמר לֹו: ׁשֶ
בתפילה ובאל(. 

ּנּו )אנטונינוס לא השתכנע מתשובתו של רבי(.  ל ִמּמֶ לֹא ִקּבֵ
דֹוׁש?  נּו ַהּקָ ה ַרּבֵ ֶמה ָעׂשָ

ָרא.  ים ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו )רבי לאנטונינוס(: ִקיִרי ּבָ ּכִ ִהׁשְ
ָרטֹור. ָעה ִנְכַנס ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו: ִאיְמּפֶ ְלַאַחר ׁשָ

ֶלְך.  לֹום ָעֶליָך ַהּמֶ ָעה ָאַמר לֹו: ׁשָ ּוְלַאַחר ׁשָ
ַמְלכּות!  ה ּבַ ה ְמַבּזֶ ָאַמר לֹו )ַאְנטֹוִנינֹוס לרבי(: ָמה ַאּתָ

יָך אֹוֵמר!  ּפִ ֶ ְמעּו ָאְזֶניָך ַמה ּשׁ ָאַמר לֹו )רבי לאנטונינוס(: ִיׁשְ
ה"  ה אֹוֵמר ]לו[ "ְמַבּזֶ ָעה, ַאּתָ ָכל ׁשָ לֹוְמָך ּבְ ׁשְ ֹוֵאל ּבִ ָדם, ַהּשׁ ר ְוָ ׂשָ ה ּבָ ַאּתָ ה, ׁשֶ ּוָמה ַאּתָ

ָעה.  ָכל ׁשָ ּלֹא ְיֵהא ָאָדם ַמְטִריחֹו ּבְ ה, ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ָלִכים – ַעל ַאַחת ּכַ ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
)על פי מדרש תנחומא, פרשת מקץ, פרק מ"ג סימן ט'(

בּוָרה – באלוהים ּגְ ּבַ

ָרא – אדון חשוב ִקיִרי ּבָ

ָרטֹור – קיסר ִאיְמּפֶ

10 מה בסיפור הזה מעיד שרבי 
ואנטונינוס חשו קרבה זה לזה?

11 רבי יהודה הנשיא לא השיב 
לשאלתו של אנטונינוס תשובה 

פסקנית כמו "כך היא ההלכה!" אלא 
טרח... 

)השלימו את המשפט(  

12 מה בסיפור מעיד על היכרותו 
של רבי יהודה הנשיא את התרבות 

הרומית?
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החכמים התנגדו, כמובן, לעזיבת התרבות 
היהודית ולאימוץ התרבות היוונית־

הרומית כולה. 
אולם היו חכמים חשובים שבחנו את 

התרבות הזאת ושאלו את עצמם: 
אילו רכיבים בה נוגדים את התרבות 

היהודית )ויש לדחות אותם(, 
ואילו רכיבים אינם פוגעים במסורת 

ישראל, ואותם אפשר –
ולפעמים אפילו כדאי – לאמץ? 

תראו מה גיליתי! החכמים 
השתמשו לפעמים במילים יווניות. 
בתקופת המשנה השתמשו, למשל, 
במילה היוונית "סופגנים" )היום 

אנו קוראים להן "סופגניות"(! 
ובתלמוד מופיעה המילה "טיגון" 

שמקורה גם הוא ביוונית! 
נזכרתי שלמסורת שלנו 
נכנסו גם כמה מנהגים 

רומיים. בפסח, למשל, אנו 
טובלים את הכרפס במי 
מלח, ויושבים "מסובין", 

בדיוק כמו הרומים!

האם, לדעתכם, שיחות על המסורת 
היהודית יכולות להעמיק את הידידות 

בין יהודי ללא יהודי,
או שמא הן עלולות להרחיק אותם 

זה מזה? 
נמקו את תשובתכם. 



60

בסימן קריאה

בשנות השישים של המאה 

ה־20 היה אֹוַרח החיים היהודי 

זר ליהודים אמריקנים רבים 

)בעיקר למי שחיו בערים קטנות 

שהאוכלוסייה היהודית בהן 

הייתה קטנה(. בין היתר, רבים 

מהם לא חגגו את חג החנוכה.

כיום גדל מאוד מספר היהודים 

החוגגים את חג החנוכה. 

מה גרם לשינוי הזה? 

לשינוי הזה היו כמה גורמים. 

למרבה הפלא, אחד מהם היה חג 

המולד.

כיצד תרם החג הנוצרי לתחייתו 

של חג החנוכה היהודי? 

נקרא עתה את סיפורם של אנדרּו 

והוריו, ונרֶאה...

  הדילמה
  מאת קרול רוזנטל־עידן

  ערכה: לילך צ'לנוב

1963 סֹו, ֶטקָסס, ארצות הברית,  ֵאל־ּפָ

 ילד אחד עצוב וכועס 

סֹו יש הכול − בתי קולנוע, מועדון טניס, מסעדות סיניות ואפילו מכולת )ולא  בעיר ֵאל־ּפָ
רק סופרמרקטים שאפשר להגיע אליהם רק במכונית(.

תושבי העיר הם אנשים נחמדים, ובימים אלה המֹוְכרים בחנויות מאחלים לכולם "חג 
מולד שמח", ומציעים לעטוף להם את המתנות שקנו בנייר עטיפה אדום ועליו כוכבים 
נוצצים. את הקונים המבוגרים הם שואלים: "מה דעתכם, יהיה לנו שלג בחג המולד?" 

ואת הילדים: "כבר כתבתם מכתב לסנטה ְקָלאּוס כדי שֵידע אילו מתנות להביא לכם בחג?" 

בעיר אל־פסו שבמדינת טקסס יש גם ילד אחד עצוב וכועס, ושמו ַאְנְדרּו.
אנדרו הולך הביתה בצעדים גדולים ומהירים, הוא חוצה את הכבישים בלי לשים לב 

לתנועה, ובלי להסתכל בנורות הצבעוניות המקשטות את העצים שבׂשדרות. 
בארוחת הערב אנדרו שותק בעקשנות, מה הוא כבר יכול להגיד? בביתו לא העמידו עץ 

אשוח ולא תלו עליו כדורי זהב, במטבח לא מתבשל הודו ברוטב ערמונים, ומחר, ערב 
החג, לא יבואו סבא וסבתא, בני דודים ובנות דודות, לא יביאו מתנות ולא ימלאו את 

הבית בשמחה ובצחוק... 

אנדרו נכנס לחדרו וסוגר את הדלת. הוא יודע שבחדר המגורים ימשיכו ההורים לדבר על 
"זה", והוא כבר יודע כמעט בעל־פה מה הם יגידו זה לזה בפעם המי־יודע־כמה: 

אימא ִתטען שאי אפשר לחגוג את חג המולד כי אנחנו יהודים, 
ואבא יענה שחג המולד הוא בסך הכול חג אמריקני שכולם חוגגים;

אימא תשיב לו שזה לא נכון, ותציין שבחג המולד נוהגים להניח דמויות קטנות של 
ישו ושל ִאמו מִרָיה למרגלות עץ האשוח, 

ואבא יענה לה שזה רק מנהג ואפשר לחגוג גם חג מולד "חילוני", בלי להזכיר את 
לידתו של ישו בכלל;

ואז אימא תגיד ש... ואבא יענה ש... 
ובסוף, אבא יוסיף שאי אפשר להתעלם מכך ש"הילד" מרגיש שונה כל כך, ועצוב לו 

לראות שכולם חוגגים והוא לא... 
ואימא שוב תספר שכאשר היא הייתה ילדה גם היא רצתה לחגוג את חג המולד, כמו 

כל הילדים בכיתה, אבל היא התגברה על זה,
ואבא יזכיר לה שהיו לה שתי חברות יהודיות שגם אצלן לא חגגו את חג המולד, 

ושהן עודדו זו את זו ככל שיכלו...
השיחה תסתיים כשאבא יקמט את מצחו, ויכריז: "חייבים למצוא פתרון", אבל 

לאיש מהם לא יהיה מה להוסיף, ושניהם יתיישבו כל אחד בכורסה שלו ויסתכלו 
בתמונות המרצדות על המסך הטלוויזיה בלי לעקוב אחרי השידור...
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אנדרו מתהפך במיטתו שוב ושוב, הוא אינו מצליח להירדם. הוא שומע שבסלון חזרו ההורים לשוחח... אנדרו חייב להקשיב 
לשיחתם. הזמן דוחק, מחר ערב חג המולד, והוא מקווה שבכל זאת... אולי... אולי הערב תסכים ִאמו למסיבת חג המולד. 

למרות השקט הכבד, ההורים אינם מבחינים שמאחורי הדלת הפתוחה של חדר המגורים אנדרו עומד ומטה אוזן ...

 מבוי סתום 

ההורים אכן אומרים מה שאנדרו ציפה שיגידו... הוא מיואש - 
השיחה הזאת לא תוביל לשום מקום. עדיף לישון. על קצות האצבעות 

הוא חוזר לחדרו ובשקט בשקט סוגר את הדלת. אנדרו אינו שומע, 
אולם השיחה המתישה בין ההורים מתפתחת לכיוון חדש...

"בואי נחשוב בהיגיון", אומר האב בקול רם, "לחגוג את חג המולד עם 
המשפחות שלנו – זה לא בא בחשבון, הם לא יבואו;

להזמין חברים למחר, סתם לארוחת ערב, כדי שיהיה שמח בבית - 
אין סיכוי, כל החברים שלנו נוצרים, ומחר הם יחגגו את חג המולד עם 

המשפחות שלהם;
אבל... מה עם חנוכה? הערב כשעצרתי ברמזור ליד בית הכנסת בעיר 

ראיתי שליד השער דלקה חנוכייה. דלקו בה שני נרות, סימן שמחר 
עדיין חנוכה..." 

"חנוכה?" שואלת האם, מופתעת.
"תראי", ממשיך האב, "אנדרו בסך הכול רוצה שלא להרגיש שונה".

"ואם נחגוג את חנוכה", משיבה האם, "הוא לא ירגיש שונה?" 
"את צודקת, הוא ירגיש שונה, אבל הוא ירגיש שלהיות יהודי זה לא 

פחות טוב מלהיות נוצרי... בתנאי שנעשה חגיגה אִמתית..."
"מעולם לא חגגנו את חנוכה עם אנדרו! יהיה לו משונה מאוד 

שפתאום נמציא לו חג... זה ייראה לו מלאכותי לחלוטין, ובצדק!" 
עונה האם.

"אלא אם כן..." ממשיך האב, "אלא אם נחגוג את החג עם אנשים 
שבעבורם החג הוא חג משמעותי..."

"אבל אנחנו לא מכירים אנשים כאלה", מקשה האם. 
האב מתופף באצבעותיו על ידיות הכורסה: אין לו מה להשיב לאשתו.
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"אבל... אבל..." ממשיכה האם לחשוב בקול רם, "לכיתה של אנדרו הגיע השנה תלמיד חדש, 
יהודי, הכרתי את ִאמו במועדון הטניס לפני כמה ימים... אולי גם הם לא חוגגים את חג 

המולד ויהיה אפשר להזמין אותם, בתור שכנים חדשים... לפחות יהיה נחמד לילדים... אף 
על פי שאני חייבת לומר שלהזמין אורחים לערב חג המולד דווקא, נראה לי משונה".

"שווה לנסות", עונה האב.
האם ניגשת אל הטלפון... מנסה להיזכר בשמה של אמו של החבר, "הא, כן... דבי גולד". 

היא מחפשת את המספר בדף הקשר של הכיתה... מחייגת... האב מתקרב אליה, הוא רוצה 
לשמוע את השיחה.

 קרן אור

"הלו דבי? זו אנה פוליקר, את זוכרת אותי? נפגשנו במועדון הטניס לפני כמה ימים... הבנים שלנו לומדים יחד..."

רגע של שקט בצדו השני של הקו.
"כן, כן, אני זוכרת, ַאת אימא של אנדרו..." עונה לבסוף קול חם ולבבי.

"תראי, חשבנו להזמין אתכם לארוחת ערב מחר, סתם, משהו לא פורמלי..." אומרת האם בקול חביב, אף על פי 
שבלבה היא כמעט מתפללת: "הלוואי, הלוואי שיהיו פנויים..."

"מחר? אני מצטערת )הֵאם נאנחת בשקט(, 
יש לנו אורחים מחר בערב... להדלקת נרות 

של חנוכה... יגיעו חברים חדשים שהכרנו 
כאן בשכונה, משפחת אייבלמן, אולי אתם 

מכירים אותם?"

אלף מחשבות מתרוצצות בראשה של האם: 
הם לא יכולים לבוא, מה נעשה? חנוכה... זו 

משפחה שחוגגת את חנוכה... אני לא מכירה 
את משפחת אייבלמן... 

"לא, אנחנו לא מכירים את משפחת 
ֵלו, אף על פי שהיא מקווה שאולי... אייבלמן..." היא משיבה בקול ׁשָ

"אולי תבואו גם אתם?" ממשיכה דבי גולד כאילו קראה את מחשבות האם, "יהיה נחמד להכיר, אני בטוחה 
שהבנים ישמחו... מחר בערב ב־19:00, מתאים לכם? רחוב לונגדרייב 237, קבענו?"

האם אינה מתלבטת לרגע.
"כן, תודה, בשמחה, אנחנו נבוא". 

האם מניחה את השפופרת. האב כבר מחייך. 
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כאמור, בעשורים האחרונים חזרו יהודים אמריקנים רבים לחגוג את חנוכה כדי לפתור את הבעיה שחג המולד הציב לפניהם. 

יש לציין שהמנהג לחגוג את חנוכה התחדש והתפשט גם בעקבות המאמצים האדירים שהשקיעו קהילות יהודיות רבות כדי לקרב יהודים אל 

המסורת היהודית.

מעניין שבעניין חנוכה קיבלה מלאכתם סיוע "חיצוני" נוסף:

בעלי חנויות ועסקים )יהודים ולא יהודים( ראו בחנוכה הזדמנות נפלאה להגביר את המכירות שלהם. הם השקיעו בפרסום לקראת החג כדי 

לעודד קנייה של מתנות לחנוכה, ובכך פרסמו גם את החג עצמו! 

והיום, גם אמריקנים לא יהודים רבים יודעים מתי בדיוק חל חג החנוכה ומאחלים לידידיהם היהודים "חג חנוכה שמח".

עם זאת, עדיין נותרו יהודים רבים שאינם חשים ִקרבה אל היהדות, ואינם משלבים אותה כלל באורח חייהם. לעתים מכנים את היהודים 

האלה "יהודים מתבוללים". 

אנדרו פוליקר ניגש לקופה ומנסה שלא להפיל את החבילות שהוא מחזיק בידיו.
"מתנות יפות בחרת, אדוני", אומר לו המוכר, "באיזה נייר לעטוף אותן? בנייר עטיפה לחג המולד או בנייר עטיפה לחנוכה?"

"נייר עטיפה לחנוכה!" אנדרו מחייך וחושב לעצמו, "דברים השתנו מאוד באל־פסו. מי היה חושב על 'נייר עטיפה לחנוכה' לפני 
שלושים שנה". 

"את הפאזל ואת הבובה תעטוף בבקשה 
בנייר עטיפה לחנוכה, אלה בשביל הילדים 

שלי, את המונופול... תעטוף בבקשה 
בנייר חלק, חבר שלי ביקש שאקנה אותו, 
אבל אני לא יודע מתי הוא ייתן לִבתו את 

המתנה, בחג המולד או בחנוכה..."

1993 — אחרי שלושים שנה אל־פסו, טקסס, 

 סוף דבר

בעיר אל־פסו יש הכול - בתי קולנוע, מועדון טניס, מסעדות סיניות ואפילו מכולת )ולא רק סופרמרקטים שאפשר להגיע אליהם 
רק במכונית(. תושביה הם אנשים נחמדים, ויש בהם מי שבערבי חורף מסוימים מדליקים נרות על אדן החלון.

בעיר אל־פסו שבמדינת טקסס ילד רגוע מחייך בשנתו. 
איך הוא ָידע שהכול הסתדר? נס חנוכה?

אולי, ואולי העירו אותו הוריו לרגע, כדי לספר לו. כי בשורות טובות, כמו נסים, צריך לפרסם ולהודיע עליהן בלי לחכות. 

 נס חנוכה?
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קסם הלשון
מילים לועזיות

אתמול ִטלפנה טל לדן, חברּה לכיתה:

"דן, פספסתי את השיעור האחרון, ובילקוט שלי יש כזה 

בלגן שלא הצלחתי למצוא את הקלסר שהעתקתי אליו את 

הרישומים שלך! אכפת לך לעבור ִאתי בִוייש על החומר?" 

"עלא כייפק", ענה דן, "קחי דף טיוטה ותרשמי: הסיפור הזה 

התרחש מזמן מזמן, בשנת תרפפ"ו, כשאנטיוכוס אפיפנס, 

קיסר יוון, שלט בארץ ישראל ובכל האוכלוסייה שבה. 

אנטיוכוס הטיל על היהודים גֵזרות קשות. אז קם מתתיהו 

החשמונאי, אחד ממנהיגי היהודים מהיישוב מודיעין, וקרא 

למרד:

)דן הגביר את קולו( 'לא נישאר אדישים! אין די בדיבורים 

ובקטרוגים! עלינו לצאת ולהילחם'. 

רוב היהודים היו עירוניים או חקלאים, ותכל'ס, הם לא היו 

לוחמים מנוסים. הם גם היו מעטים מאוד יחסית לצבא היווני, 

אבל הם בכל זאת יצאו להרפתקה הצבאית המסוכנת הזאת. 

המכבים נלחמו תחילה בפיקודו של מתתיהו, שהיה איש זקן 

וחכם — קשיש ממש, ולאחר מותו של מתתיהו עבר הפיקוד 

לבנו יהודה, את יודעת, יהודה המכבי. 

יהודה המכבי חיזק את רוחם של לוחמיו, והבטיח להם שהם 

ינצחו את היוונים בסייעתא דשמייא. הוא גם בחר בתכסיסים 

צבאיים חכמים וכך ניצח כמה ניצחונות. לדוגמה, הוא 

הציב את לוחמיו על ההרים שבִצדי הפרוזדור הצר המוביל 

לירושלים, ומשם תקפו הלוחמים היהודים את הצבא היווני 

כשעבר בו! דוגרי, הקרבות לא היו פשוטים, ובכל זאת הצליחו 

היהודים לכבוש את ירושלים ולטהר את בית המקדש. לזכר 

הניצחון הזה אנחנו חוגגים את חנוכה ומדליקים נרות שמונה 

ימים". 

"למה דווקא שמונה ימים?" שאלה טל. 

"ֵפייר? אני לא זוכר, איזו פדיחה!", ענה דן. "כדאי לבדוק 

באינטרנט. יש בטח המון אתרים על חנוכה ועל הסוגיה הזאת".

יי", אמרה טל, ורצה  "אֹו ֵקיי, אעשה את זה ואתקשר אליך... ּבַ

אל המחשב. 

א

בשיחה של טל ודן המילים שמקורן בארמית כתובות בצבע ירוק.
 העתיקו חמש מהן וִרשמו ליד כל אחת מהי משמעותה, 

לדעתכם. הסתמכו גם על ההקשר שהמילה מופיעה בו ועל 
הכתיב שלה, ואם אינכם מצליחים לעשות זאת בכוחות 

עצמכם, השתמשו במילון.

ב

בשיחה של טל ודן המילים שמקורן ביוונית כתובות בצבע אדום.
ּכתבו שלושה משפטים, ובכל אחד מהם השתמשו לפחות 

בשתיים מהמילים הללו.

ג

על פי הצליל שלהן, או על סמך ידע קודם, נסו לזהות בשיחה
 של דן וטל —

שתי מילים שמקורן באנגלית. 
שתי מילים שמקורן בערבית.

ד
נוסף על מילים מיוונית, מארמית, מערבית, מיידיש 
ומאנגלית, חדרו לשפה העברית גם מילים מהשפה 

הצרפתית )כגון המילה "קלסר"(, מילים וביטויים מלדינו 
)שפתם של היהודים ממוצא ספרדי, כגון הביטוי "בשנת

תרפפ"ו"(, מרוסית )כגון המילה "בלגן"( ומשפות רבות נוספות.
מדוע, לדעתכם, חדרו, ועדיין חודרות, מילים לועזיות 

לשפה העברית? הביאו שתי סיבות לפחות.

מבוא
אנחנו היום אולי איננו "מתייוונים", אבל כמו כל מי שחי 

בחברה פתוחה, אנחנו מושפעים מתרבויות אחרות בדרכים 
מגוונות. בשיחה של טל ודן, למשל, אפשר למצוא הרבה 

מילים "לועזיות", )מילים לא עבריות שמקורן בשפות זרות(. 
מאילו שפות חדרו המילים האלה לעברית שלנו? האם יש 
להן תחליפים בעברית? בכך עוסקות המשימות שלפניכם.
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מבעד לחלון

חידה לחג

    עולם קטן מאוד
בארץ שלנו מורגשת מאוד השפעתן של תרבויות אחרות, 

גם של תרבויות שמקורן בארצות הנמצאות בקצה השני של 
כדור הארץ! זוכרים את דבריה של ליזי הנהגת על ההשפעות 

על הלבוש, על המזון, על השפה וגם על עולם 
הדעות והערכים? ובכן, לא רק אנחנו בישראל 

מושפעים מתרבויות אחרות.

בעבר יצרו אנשים קשרים בעיקר עם אנשים 
מסביבתם הקרובה. זמן רב נדרש כדי לנוע 

וכדי להוביל סחורה ממקום למקום, וגם ֶיַדע 
ורעיונות עברו באיטיות.

בימינו, לעומת זאת, אפשר להתקשר עם 
בני אדם המתגוררים בקצה השני של העולם 

בטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני.
אפשר לצפות בטלוויזיה או לגלוש באינטרנט, 

וכך לדעת מה מתרחש בכל רגע בכל מקום, 
להכיר דעות של אנשים )שלפעמים איננו מכירים כלל(, 

ולצפות בסרטים מכל העולם. היום אנשים יכולים להגיע בתוך 
שעות ספורות למקומות רחוקים מאוד ממקום מגוריהם, וגם 

סחורות ומוצרים עושים את דרכם ממקום למקום במהירות 
רבה יחסית. 

בשל התפתחות אמצעי התקשורת ואמצעי התחבורה, נעשה 
לֹוּבּוס,  ִלי" )מלשון ּגְ לֹוּבָ כדור הארץ למעין "כפר קטן" – "כפר ּגְ

ִליַזְצָיה". לֹוּבָ כדור הארץ(. תופעה זו מכונה "ּגְ

לתקשורת המהירה ולאמצעי התחבורה החדישים יש, כמובן, 
יתרונות רבים. 

התקשורת המהירה מאפשרת לנו, למשל, לדעת מיד על 
התרחשותם של אסונות טבע )כמו רעידות אדמה(. אמצעי 

התחבורה החדישים מאפשרים לכוחות סיוע ולצוותי רפואה 
להגיע למקום האסון בתוך זמן קצר, ובעזרת 

האינטרנט אפשר לגייס בקלות יחסית תרומות 
כספיות לעזרת האנשים שנפגעו באסון. 

כלומר, היום קל יותר לאנשים במקום אחד 
לעזור לאנשים במקום אחר, אפילו המרוחק 

ביותר.  

להפיכת העולם ל"כפר גלובלי" יש ביטויים 
רבים, לרובם יש גם יתרונות אבל גם חסרונות.  

למשל, בימינו בכל מקום בעולם צופים באותן 
סדרות טלוויזיה ובאותם הסרטים, קוראים 

את אותם הספרים, לובשים אותם המותגים 
ואוכלים את אותם המאכלים. 

החיסרון בכך הוא שסוג מסוים של תרבות "משתלט" על 
העולם ודוחק את מקומם של מוצרים מקומיים רבים ושל 

התרבות המקומית. תהליך זה פוגע מאוד בכלכלות המקומיות 
וגם בעושר התרבותי. 

היתרון בכך הוא שנוצרת תרבות משותפת, ויש הסוברים 
שבזכותה אנשים מכל רחבי העולם עשויים להבין זה את 

זה טוב יותר. אפשר אפילו לקוות שתהליך זה יסייע למנוע 
סכסוכים, או לפחות יעזור ליישבם.

מהו שמו של ארגון הספורט היהודי־הציוני העולמי הראשון,
ומה הקשר שלו לחנוכה?
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עשרה בטבת
ָל ִם" ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ "ִאם ֶאׁשְ

לוח מודעות

עשרה בטבת – יום ַהקדיש הכללי
חברים יקרים, 

י' בטבת חל השבוע – ביום ה' בערב וביום שישי.
בבית הכנסת תיאמר תפילת "קדיש" לזכר בני עמנו שנספו בשואה ויום פטירתם אינו ידוע.

תפילת מעריב, ביום ה', בשעה 19:00
אמירת תפילת הקדיש בשעה 19:15 

יהי זכרם ברוך.

י' בטבת

מה לנו ולעשרה בטבת?
הרצאה ודיון

מדוע קבעה הרבנות הראשית ש"יום הקדיש הכללי" יהיה דווקא ביום המוקדש 
לזכר חורבן בית המקדש בירושלים? מדוע חשוב לזכור את חורבן בית המקדש 

ואת חורבן ירושלים, אף על פי שהתרחשו לפני זמן רב כל כך? 
ובכלל, מדוע מקפיד העם היהודי לציין אירועים קשים שעברו עליו?

בשאלות אלו ואחרות ָידּון מר דניאל רייך, 
מחבר הספר "היבטים של ֵאֶבל לאומי בעם ישראל". 

ההרצאה תתקיים ביום ה', ערב י' בטבת, בשעה 20:30, במועדון לחבר
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חורבן בית המקדש השני היה משבר גדול מאוד בעם ישראל. לזכר החורבן קבעו חכמינו 
שלושה ימי צום: י' בטבת, י"ז בתמוז ְו־ט' באב. 

אולם היו אנשים שרצו לזכור את חורבן בית המקדש בכל יום. מכיוון שעם חורבן בית 
ָרם נועד למאכל( וָבַטל גם  ׂשָ המקדש פסקה הקרבת קורבנות של בעלי חיים )שחלק ִמּבְ

ִניּסּוְך )יציקת( היין על המזבח, היו אנשים שהפסיקו לאכול בשר ולשתות יין. 

1 מדוע התנגד רבי יהושע 
לַמנהג לבטא את האבל על החורבן 
באמצעות הימנעות מבשר ומיין כל 

השנה? 

2 מהו מנהג האבלות שקבעו 
חכמים? 

פותחים ספר

ַע:  י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ
ְטלּו ְמָנחֹות )הבאת קורבנות מחיטים או משעורים(! ָבר ּבָ ּכְ ְך ֶלֶחם לֹא נֹאַכל – ׁשֶ ִאם ּכָ

ּכּוִרים! ]...[ ְטלּו ּבִ ָבר ּבָ ּכְ ּוֵפרֹות לֹא נֹאַכל – ׁשֶ
ַח )בחג הסוכות(!  ְזּבֵ ִים ַעל ַהּמִ ַטל ִנּסּוְך ַהּמַ ָבר ּבָ ּכְ ה – ׁשֶ ּתֶ ּוַמִים לֹא ִנׁשְ

ים.  ְתקּו ָהֲאָנׁשִ ׁשָ
ַני, ּבֹואּו ְואַֹמר ָלֶכם –  ַע: ּבָ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ

ר. י ִאי ֶאְפׁשָ ל יֹוֵתר ִמּדַ ר, ]ַאְך[ ְלִהְתַאּבֵ ר )כלל( ִאי ֶאְפׁשָ ל ִעּקָ ל ּכָ לֹא ְלִהְתַאּבֵ ׁשֶ
)על פי תוספתא, מסכת סוטה, פרק ט"ו הלכה ה'(

 

ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים:  א ּכָ ֶאּלָ
ָבר מּוָעט )ומשאיר בו חלק שאינו מסויד(.  ר ּבֹו ּדָ ּיֵ יד ּוְמׁשַ ּסִ יתֹו ּבַ ַסד )מסייד( ָאָדם ֶאת ּבֵ

 )תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ס' ע"ב(

ח ְיִמיִני. ּכַ ׁשְ ָלִ ם ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ
ֵרִכי י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ּתִ

ְמָחִתי. ַל ִם ַעל רֹאׁש ׂשִ ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ
)תהלים, פרק קל"ז פסוקים ה'—ו'(

אם כן, מה אפשר לעשות בכל זאת כדי להיזכר בחורבן הבית בכל יום, ולא רק בשלושת 
ימי הצום שקבעו חכמים? 

מנהג אחר לזכר החורבן הוא שבירת הכוס תחת החופה. גם בעיצומה של שמחה, שמחת 
הנישואין, אנו נדרשים להיזכר בחורבן ירושלים ובית המקדש.

ומה אומר החתן לפני שהוא שובר את הכוס?

3 משפחת לוי עברה לגור בדירה 
חדשה והחליטה להשאיר בקיר ביתה 

ריבוע לא מסויד )כך שנראה הבטון 
האפור(. באיזה קיר הייתם מציעים 

להם לעשות זאת? )בקיר שמול דלת 
הכניסה, בסלון, בפרוזדור, במטבח...( 

נמקו את הצעתכם.
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ט"ו בשבט
ארץ טובה, ארץ חמדה 

ערב קק"ל
העצים מִגנים על הסביבה 

ובין היתר, 
מסייעים לבלימת התחממות כדור הארץ,

אבל צריך לדעת כיצד לשמור עליהם!

בדרכים לעשות זאת תדון הרצאתו של נציג הקק"ל, 

מר אורן יערי.
בשבת, בשעה 16:00, במועדון לחבר.

סדר ט"ו בשבט 
ביום ד', בשעה 19:30, בחדר אוכל. 

רות ארצנו,  נאכל מּפֵ
נשתה ארבע כוסות מן היינות המשובחים של יקבי האזור 

)יוגשו יין אדום ויין לבן, כמובן!( 
נקרא מההגדה של ט"ו בשבט 

ונשיר שירי אהבה לארץ ישראל. 
 

 אנא הצטיידו במצב רוח טוב ובחשק לחגוג! 

לוח מודעות

נטיעות

השנה נחדש את הגינה 
שליד הספרייה. 

 

שוק ירוק

תלמידי כיתה י"ב מזמינים את כולם למכירה מיוחדת 

של חפצי אמנות שיצרו מחומרים ממוחזרים:

כלי בית, חפצי נוי, עציצים, תכשיטים ועוד ועוד!

המכירה תתקיים ביום ה', ט"ו בשבט ,

בשעות 9:00–15:00, ליד חדר האוכל.

כל ההכנסות יוקדשו למסיבת הסיום.

ט"ו בשבט

ניפגש בגינה 
ביום ה' בשעה 12:30 
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מה על הפרק?

במרכזו של ט"ו בשבט עומדת אהבתנו לארץ ישראל. ט"ו בשבט מזכיר לנו, יהודי ארץ ישראל ויהודי התפוצות כאחד, 
להעריך את טּוב הארץ.

מדוע חשוב שניזכר בכך? וכיצד אנחנו עושים זאת?
בשאלות אלו נעסוק ביחידה זו.

חבר'ה, האם ידעתם שבארץ ישראל יותר מ־200 מיליון עצים? 
האמת... לפני שליאת אמרה זאת, אני לא ידעתי! 

ליאת היא מורת הדרך שליוותה את התלמידים שהסעתי היום לנטיעות ט"ו בשבט. 
ליאת היא מדריכה מקסימה. היא חידשה לנו המון, ויש לה תמיד גם משחקים 

נחמדים. למשל, לאחר שהיא סיפרה לתלמידים על המגוון העצום של העצים 
והפרחים בארץ ישראל, היא חילקה את הכיתה לשתי קבוצות, וכל קבוצה בתורּה 

הייתה צריכה למצוא שם של צמח הגדל בארץ, לפי סדר האלף־בי"ת. נסו גם אתם, 
זה לא קל... אבל אפשרי! 

"האם ידעתם שאפשר לחצות את הארץ הקטנה שלנו מצפון לדרום בשש שעות 
נסיעה בלבד?", שאלה ליאת את התלמידים. )את זה דווקא ידעתי, הרי אני מבלה 

את רוב זמני על הכבישים...( "אבל ִחשבו כמה נופים שונים לחלוטין אפשר לראות 
בנסיעה הקצרה הזאת!" היא הוסיפה, "גם ִמדבר, גם חוף ים, גם הרים, גם 

מישורים, שלג בחרמון, שמש יוקדת בים המלח – הכול הכול בארצנו הקטנטונת!" 
ומיד פצחה בשיר המוכר... והילדים הצטרפו אליה... כי ליאת מדברת על הארץ 

באהבה גדולה כל כך, וההתלהבות שלה פשוט מדבקת.
"איזה כיף לטייל ִאתך", אמרתי לליאת, "אני נוסעת בדרכים כל הזמן, אבל אני לא 

תמיד שמה לב לנופים נפלאים... והנה היום פתחת לי את העיניים!" 
ואכן כן. ט"ו השבט קורא לנו לעשות פסק זמן ולהקדיש מחשבה לכל הדברים 

המקסימים והיפיפיים שיש לנו בארץ.

וכשחזרתי לרכב שלי, הוצאתי מפה של הארץ מתא הכפפות והתחלתי לתכנן את 
הטיול הבא שאטייל עם הבן שלי שלומי. 

כי אף על פי שארצנו קטנטונת, ושבכל יום אני מסיעה אנשים "ימה וקדמה, צפונה 
ונגבה", כפי שאומרים, נותרו עוד המון פינות חמד בארץ שעוד לא ביקרתי בהן!
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פותחים ספר
א. ארץ טובה — סדר ט"ו בשבט

 1
א. שִירו את הפסוק הכתוב באותיות 

ירוקות ולִמדּו אותו בעל־פה. 
ב. בלי להסתכל בפסוקים שוב, נסו 

להיזכר בשבעת המינים המוזכרים בו 
ולמנות אותם על פי סדרם.

ג. על פי הפסוקים מספר דברים, 
בזכות אילו תכונות מכונה ארץ 

ישראל בכינוי "ֶאֶרץ טֹובָה"? 

י ה' ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה, ּכִ
ְקָעה ּוָבָהר.  ּבִ ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ּבַ

ֶמן ּוְדָבׁש.  עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ ֶאֶרץ ִחּטָ
ּה,  ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ת.  ְחצֹב ְנחֹׁשֶ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ר ָנַתן ָלְך.  ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

)דברים, פרק ח' פסוקים ז'—י'(

ֻנת – בעוני ְבִמְסּכֵ

במאה ה־16 החלו רבנים בצפת לנהוג מנהג חדש ולערוך בערב ט"ו בשבט סעודה מיוחדת 
רות ארץ ישראל שבמהלכה קוראים מקורות יהודיים )פסוקים מן  במינה – סעודה של ּפֵ
התנ"ך, מדרשים ואגדות( המשבחים את ארץ ישראל, את עציה ואת פרותיה. סעודה זו 

זכתה לכינוי "סדר ט"ו בשבט".

יש הנוהגים לאכול בסדר ט"ו בשבט כחמישה־עשר ]ט"ו[ סוגי פרות, ויש הנוהגים לאכול 
שלושים סוגי פרות. רבים משתדלים שעל שולחן החג יהיו פרות משבעת המינים שארץ 

ישראל נשתבחה בהם ושבזכותם היא מכונה "ארץ טובה". 
בִדברי השבח על ארץ ישראל שנוהגים לקרוא בסדר ט"ו בשבט, רבים קוראים גם את 

הפסוקים האלה:

2 על פי הפסוקים האלה טוב 
לחיות בארץ ישראל. אילו צרכים של 

האדם ממלאת ארץ ישראל?

למרות המאמץ שהיה כרוך בכך, לעתים, השתדלו יהודי התפוצות להניח על שולחנם 
בט"ו בשבט פרות שהובאו מארץ ישראל דווקא, ויש העושים כך גם היום.

הפסוקים האלה לא רק 
מתארים את ארץ ישראל, אלא 
גם מדגישים שהארץ היא "ארץ 

טובה". לדעתכם, מדוע חשוב 
לנו, יהודי ארץ ישראל, להעריך 

את הארץ שאנו חיים בה?
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ה ַנֲחַלת ְצִבי" ב. "ֶאֶרץ ֶחְמָּדָ
 

התורה מכנה את ארץ ישראל בכמה שמות חיבה: "ארץ טובה", "ארץ זבת חלב ודבש" 
ו"ארץ חמדה". 

בתנ"ך מכונה ארץ ישראל גם "ַנֲחַלת ְצִבי". אחת המשמעויות של המילה ְצִבי היא "יופי, 
הדר". אולם צבי הוא כמובן גם הבעל החיים היפה הנפוץ בארצנו.

על כן אמרו חכמינו:

ה ַנֲחַלת ְצִבי" )ירמיהו, פרק ג' פסוק י"ט(. ן ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמּדָ "ְוֶאּתֶ
ָלּה ִלְצִבי? )ָלמה ִהשווה הנביא ירמיהו את  ה הּוא מֹוׁשְ ּוַמהּו "ַנֲחַלת ְצִבי"? ָלּמָ

הארץ לצבי?(

ה,  ֵהָמה ּוִמן ַהַחּיָ ל ּבְ ין יֹוֵתר ִמּכָ ַמה ְצִבי ֶזה ַרְגָליו ַקּלִ
ל ָהֲאָרצֹות.  רֹוֶתיָה יֹוֵתר ִמּכָ ל ּפֵ ֵ ָרֵאל ְמַמֶהֶרת ְלַבּשׁ ְך ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ

)מדרש שמות רבה, פרשה ל"ב סימן ב'(

3 המדרש שבעמוד זה מופיע 
בהגדות ט"ו בשבט רבות, והוא 

מדגיש שארץ ישראל היא ארץ טובה. 
אולם, מנהגים שמטרתם לחזק 

את זיקתנו לארץ יש לא רק בט"ו 
בשבט. למשל, נקבע שבתפילות 

רבות תופיע הבקשה שיהודים ישובו 
לארצם. נסו להיזכר בבקשה כזאת 
)היזכרו בתפילת העמידה, בברכת 
המזון, ואם אינכם נזכרים בכוחות 
עצמכם, היעזרו בסידור התפילה(. 

 

בט"ו בשבט נוהגים לקרוא דברי 
שבח רבים על ארץ ישראל וכן 

לשיר שירים רבים המהללים אותה. 
לדעתכם, מדוע אנשים רבים אינם 

מסתפקים באמירה אחת או שתיים 
בשבח הארץ? 
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ג. חג הנטיעות
 

כמו סדר ט"ו בשבט, גם נטיעת העצים בט"ו בשבט אינה מצווה מן התורה וגם לא מנהג 
מתקופת חז"ל. הנטיעות הן מנהג חדש אפילו יותר, מנהג שראשיתו רק בסוף המאה 
ה־19 )לפני קצת יותר ממאה שנה בלבד(. את טקסי הנטיעות הראשונים קיימו בתי 
הספר במושבות הראשונות בארץ ישראל. אנשי המושבות ראו בנטיעת עצים בארץ 

ישראל ביטוי הולם לקשר בין 
האדם לאדמתו, ובראשית המאה 

ה־20 נקבע באופן רשמי שט"ו 
בשבט יהיה חג הנטיעות. 

אולם, למנהג חדש זה יש שורשים עמוקים במסורת היהודית. 
כך אמר המדרש כבר לפני מאות שנים:

ה.  ִחּלָ ע ּתְ ַמּטַ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם לֹא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ ִמּתְ
ה. ִחּלָ ע ּתְ ַמּטַ א ּבְ קּו ֶאּלָ ְתַעּסְ ָרֵאל, לֹא ּתִ ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ֽכּ ַאף ַאּתֶ

)מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ג'(

ע – נטיעה, שתילה ַמּטַ

במהלך המאה ה־19 התגבשה 
התנועה הציונית, תנועה שתמכה 

בשיבת היהודים לארץ ישראל. ואכן, 
בסוף המאה ה־19 החלו יהודים 

לשוב לארץ ישראל. בין השאר 
הם הקימו בה יישובים חקלאיים 

יהודיים חדשים – מושבות, מושבים 
וקיבוצים. 

מדוע לדעתכם העניקו אנשי 
התנועה הציונית חשיבות 

מיוחדת לט"ו בשבט? 
מדוע התפתח המנהג החדש 

לנטוע עצים בט"ו בשבט 
דווקא בתקופה זו?  
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משנת 1901, הרבה שנים לפני הקמת מדינת ישראל, עוסק ארגון ושמו "קרן קיימת 
לישראל" )קק"ל( בנטיעת עצים בארץ ישראל ובשמירת הסביבה. 

מי שרוצים להביע את אהבתם לארץ ישראל יכולים לנטוע עצים בעצמם, או לחלופין, 
לשלוח תרומה לקק"ל כדי לממן נטיעה של עצים בשמם. 

נטיעת עצים היא סימן לאהבת הארץ, משום שהיא ֵמיטיבה גם עם תושבי הארץ וגם עם 
הארץ עצמה.

4 כיצד מיטיבים העצים עם 
האדם ועם הסביבה? הציעו שתי 

תשובות לפחות. 
 

5 עכשיו ִהפכו את החוברת והשוו את תשובותיכם 
4 לנאמר בקטע שבמהופך: לשאלה 

 האם התשובות שלכם נזכרות גם הן בקטע? 

 האם נזכרות בקטע גם תשובות אחרות? 

ד. שמירת הסביבה 
 

בתקופתנו גוברת והולכת המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה.
בין השאר, יודעים היום שנטיעת עצים אינה מיטיבה רק עם הארץ שבה נוטעים את 
העצים, אלא גם עם כדור הארץ כולו. מכאן שלדברי המדרש שזה עתה קראנו: "לֹא 

ה..." חשיבות רבה אף יותר. משום כך הצטרפה קק"ל "שלנו"  ִחּלָ ע ּתְ ַמּטַ א ּבְ קּו ֶאּלָ ְתַעּסְ ּתִ
לפרויקט עולמי. 

איזה פרויקט? ובמה הוא קשור לט"ו בשבט?" ִקראו וראו:

במסגרת התכנית "נוטעים את העולם" שיזם האו"ם התחייבה קק"ל 
לטעת בארץ שבעה מיליון עצים בעשר השנים הקרובות. 

תכנית זו מכונה גם "עץ לכל תושב".
)על פי אתר הקק"ל, 2010(

עצים חשובים לאדם, לא רק מפני שהם מניבים ּפרות ומשום 
שאפשר להפיק מהם עץ לבנייה, תבלינים, שמנים למאכל, תרופות 

ועוד. העצים חשובים לאדם גם מפני שהם מטהרים את האוויר 
שאנו נושמים, ְמגִנים על השדות ועל אזורי המגורים מפני הרוח... וזה 

עוד לא הכול!
שורשי העצים מונעים מהרוח לסחוף את האדמה ולחשוף את 

שכבת הסלע שמתחתיה וכך מונעים משטחים נרחבים על פני כדור 
הארץ מלהפוך לאזורים מדבריים צחיחים )יבשים(.
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ְיָלה ָנח,  ל ַהּלַ ֶלג ַעל ִעיִרי ּכָ ׁשֶ
ֶאל ַאְרצֹות ַהחֹם ֲאהּוִבי ָהַלְך. 

ְיָלה ַקר –  ֶלג ַעל ִעיִרי, ְוַהּלַ ׁשֶ
ָמר.  ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ִלי ָיִביא ּתָ

ֵאָנה, ֶמֶתק ֶהָחרּוב  ַבׁש ַהּתְ ּדְ
ל טּוב. ים ֲעמּוֵסי ּכָ ַמּלִ ְואֹוַרַחת ּגְ

ֶמׁש ְלָבִבי,  ה ׁשֹוב ָיׁשּוב ׁשֶ ִהּנֵ
ּפּוַח ָזָהב ָיִביא.  ם ּתַ ָ ּוִמּשׁ

 
ית.  מֹו ַטּלִ ֶלג ַעל ִעיִרי ָנח ּכְ ׁשֶ

ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ַמה ֵהֵבאָת ִלי? 
ַני, ֶלג ַעל ּפָ ֶלג ַעל ִעיִרי, ׁשֶ ׁשֶ

ְעּגּוַעי.  ל ּגַ ִרי ּכָ ּוְבתֹוְך ַהּפְ

בארץ ישראל בט"ו בשבט כבר 

פורחות השקדיות, והאביב בפתח...

לעומת זאת, בארצות רבות שיהודי 

התפוצות מתגוררים בהן, עדיין 

חורף. 

בט"ו בשבט נזכרים גם יהודי 

התפוצות בארץ ישראל החמה, 

הטובה, ארץ התמר, החרוב 

והתאנה, אף על פי שדרך חלונם 

רבים מהם אינם רואים אלא עצים 

ערומים ומרבדים של שלג.

רות חמישה־עשר" )הידוע  השיר "ּפֵ

גם בשם "שלג על עירי"( מתאר את 

געגועיה לארץ ישראל, של אישה 

היושבת באחת מ"ארצות הקור" 

באירופה. שיר זה מופיע בהגדות 

ט"ו בשבט רבות. 

רות חמישה־עשר    ּפֵ
  מילים ולחן: נעמי שמר
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ארץ ישראל היא מקור השראה 

לא רק לסופרים, למשוררים 

ולמלחינים, אלא גם לציירים.

לפניכם יצירה של הצייר 

ראובן רובין )1893–1974(, 

מגדולי האמנים הישראלים. 

הציור שלפניכם הוא אחד הציורים 

המפורסמים ביותר שצייר, 

שמו "רימונים על חלוני". 

רוב ציוריו של ראובן רובין 

מוקדשים לארץ ישראל, אותה

אהב וצייר עוד ועוד...

  רימונים על חלוני 
1967   ראובן רובין, 

התבוננו בציור. 

 ציור זה הוא שילוב של ציור "טבע דומם" )ציור של עצמים דוממים או חסרי 

חיים( ושל ציור נוף. 
מה בציור זה מאפשר לנו לשער שראובן רובין ִצייר נוף וטבע דומם ארץ־ישראליים?

 ארץ ישראל היא ארץ שטופת שמש.

מה בציור מאפשר לנו לחוש שהציור מתאר יום שמש, אף על פי שראובן רובין לא 
צייר את השמש עצמה?

 האם אתם אוהבים את הציור? אם כן, מה אתם אוהבים בו?

ולסיום, משימה.

 חפשו ברשת האינטרנט ציורים נוספים של ראובן רובין.

עיינו בחמישה ציורים לפחות ובחרו מהם אחד שאתם אוהבים במיוחד.
תארו את הציור.

 האם גם ציור זה הוא ציור של ארץ ישראל? 

 האם הוא ציור של נוף? של טבע דומם? או אולי דיוקן? 

 מה אתם אוהבים בציור שבחרתם?

 מהו שמו של הציור שבחרתם?

ראובן רובין, רימונים על חלוני, 1967, שמן על בד, אוסף מוזיאון בית ראובן, תל אביב
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קסם הלשון
ל ׁשָ ָ ָמּ

משל הוא בדרך כלל סיפור, או הסבר קצר, 
המבקש להבהיר ולהמחיש רעיון מורכב 

באמצעות השוואתו לעניין פשוט וקל יותר להבנה.

חז"ל נהגו למשול משלים כדי לפרש פסוקים מן 
התורה, להבהיר רעיונות מורכבים ולמסור מסרים 

חינוכיים. גם בהגדות ט"ו בשבט רבות אפשר למצוא 
משלים של חז"ל המשווים את עם ישראל, את תורת 

ישראל ואף את ארץ ישראל עצמה, לעצי הארץ, 
לפרותיָה ולבעלי החיים הנפוצים בה. 

לפניכם דוגמה למשל כזה.

ֵמְך" )ירמיהו  "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תַֹאר, ָקָרא ה' ׁשְ
פרק י"א פסוק ט"ז( )כלומר, ה' כינה את עם ישראל 

בכינוי "]עץ[ ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תַֹאר"(.

ן ֵלִוי:  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל ְלַזִית?  לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ ָלּמָ

ִרים לֹא  ִית ֶזה ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ לֹוַמר ָלְך: ַמה ּזַ
ִמים,  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ּבִ

ָלה עֹוָלִמית )לעולם,  ּטָ ָרֵאל ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ
לנצח, לא ייכחדו(, 

א.  עֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ לֹא ּבָ
)תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף נ"ג ע"ב(

א
 מה הוא הפסוק שהמדרש מבקש לפרש )להסביר(? 

 ְלמה נמשל )מושווה( עם ישראל? 

 ְלמה נמשלו התקופות הקשות בתולדות עם ישראל?

 לאורך ההיסטוריה ידע עם ישראל תקופות קשות. 

 למרות זאת, שרד העם והוא עם חי, בריא ופורה. איזו 
 תכונה של עץ הזית הזכירה תופעה זו לרבי יהושע בן לוי?

כמו בכל המשלים, גם במשל זה שני מרכיבים:
 – משל: סיפור פשוט וברור.

 – נמשל: העניין המורכב יותר שרוצים להסביר 
     בעזרת המשל.

 בטקסט שלפנינו נזכרים שני עניינים: 
 א. קיומו המתמשך של עם ישראל, למרות הקשיים. 

 ב. התופעה שעץ הזית מכוסה עלים כל השנה. 

 איזה משני העניינים האלה הוא המשל?

 איזה מהם הוא הנמשל?

 חפשו במשל את המילים "מה" ו"אף". איזו מהן

 משמעותה "כמו"? איזו מהן משמעותה "גם"?

ב
תבו אתם משל  ִכּ

על הכיתה שלכם או על המשפחה שלכם. 

שלב 1: הנמשל – ִחשבו על תכונה או על תופעה אחת 
המאפיינת את המשפחה או את הכיתה שלכם. 

שלב 2: המשל – ִחשבו על צמח או על בעל חיים 
בעלי תכונה דומה, או על תופעה בטבע המזכירה את 

התכונה של הכיתה או של המשפחה. 
תבו משל בתבנית המשל שקראתם: שלב 3: ּכִ

תבו שם אביכם ואמכם(: תבו את שמכם( בן/בת ... ו... )ּכִ אמר/ה ...)ּכִ
ָלמה נמשלה המשפחה/הכיתה שלנו ל...?

לומר לך:
תבו את המשל(, מה ה.......... )כאן ּכִ

אף הכיתה/המשפחה שלנו ..........  )כאן כתבו את הנמשל(.

הידעתם?
המילה "חמה" היא מילה נרדפת ל"שמש".

לביטוי "ימות החמה" שתי משמעויות שונות:
1. ימי האביב והקיץ, בניגוד ל"ימות הגשמים". 

2. שנה שלמה, 365 ימים )מכיוון שהמושג "יום" 
מוגדר על פי השמש. בלוח העברי "יום", הוא הזמן 

שבין שקיעת החמה לשקיעת החמה שלמחרת(.

 מדוע לדעתכם יש לפרש את הביטוי "ימות החמה" 

המופיע במדרש על פי המשמעות הראשונה דווקא?
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מבעד לחלון
קרן קיימת לישראל

כולנו אוהבים לטייל בחורשות ולערוך פיקניקים בפארקים 
ובחניונים הפזורים ברחבי הארץ. האם חשבתם אי־פעם מי 

נטע את העצים במקומות האלה ומי מטפל בהם? מי סלל את 
דרכי הגישה והסדיר את מקומות החניה? מי הציב בחורשות 

את שולחנות הפיקניק ומי מנקה את המקומות האלה 
מהלכלוך שהמבקרים מותירים בהם?

ברוב המקרים, עשה זאת ועושה זאת עד היום, 
ארגון ושמו קרן קיימת לישראל, או בקיצור 

קק"ל.

מהי קק"ל?
קק"ל נוסדה לפני קצת יותר ממאה שנה, בשנת 

1901. אז החלו להגיע לארץ יהודים שביקשו 
להתיישב בה ולעבוד את אדמתה. קרן* קיימת 

לישראל נוסדה במטרה לאסוף כספים שישמשו 
לרכישת קרקעות בארץ ישראל בשם העם 

היהודי. קרקעות אלו שימשו להתיישבות, לחקלאות ולייעור. 

הקופסה הכחולה
הכול התחיל בזכות פקיד בנק יהודי ציוני ושמו חיים קליינמן 
שהתגורר בעיירה קטנה בפולין. קליינמן הכין קופסה, קופסה 

שכינה "הקופסה הארץ־ישראלית", והניח אותה במקום מרכזי 
במשרדו. כל יהודי שהגיע למשרד התבקש לתרום לקרן קיימת 

לישראל. 

תמונה לחג

קליינמן שכנע את אנשי הקרן לשלוח קופסאות כאלה 
לקהילות היהודיות הפזורות ברחבי העולם, ובתוך זמן קצר 

אכן הופצו עשרות אלפי "קופסאות כחולות" )אף על פי 
שבמקרים רבים הן לא היו כחולות כלל...( הקופסאות הונחו 

בכל מוסד יהודי וציוני בארץ ישראל ובתפוצות. כך נאספו 
הכספים, פרוטה אחר פרוטה, וכך גם הביעו יהודים, בתפוצות 

ובארץ ישראל, את תמיכתם בפיתוח ארץ ישראל וביישובה. 
גם הילדים השתתפו במשימה. בבתי ספר יהודים רבים הונחה 
"קופסה כחולה" בכל כיתה וכיתה, ובכל יום שישי היו הילדים 

תורמים לקרן קיימת. במהרה הפכה הקופסה 
לסמלה של קק"ל ולסמלה של הציונות, וביטאה את 

זיקתם של היהודים לארצם.

ר ּמֵ ַח ּוְלׁשַ ְלַפּתֵ
גם לאחר הקמת מדינת ישראל המשיכה הקרן 

הקיימת לעסוק בפיתוח השטחים הלא־מיושבים 
ברחבי הארץ. מאז הקמתה נטעה הקרן מספר עצום 

של עצים )יותר מ־200 מיליון!( ולכן לא תופתעו 
לשמוע שנקבע שט"ו בשבט דווקא יהיה חגה של 

קרן קיימת לישראל. 

גם היום ממשיכה הקרן בפעולתה. קרן קיימת לישראל לא רק 
יוזמת נטיעת עצים חדשים בארץ, אלא גם דואגת לשמירת 

הניקיון ביערות, לטיפוח החורש הטבעי, לסלילת שבילים 
המונעים התפשטות אש במקרה של שֵרפה ועוד ועוד. 

ובפעם הבאה שאתם מטיילים ביער, חפשו את השלט ועליו עץ 
על רקע חום־ירוק־כחול, ותדעו מי אחראית למה שאתם רואים 

סביבכם...
*קרן – קופה, סכום כסף שנועד למטרה מסוימת, וגם ארגון האוסף כספים.

מדריך: כדאי לכם לצלם את הדבר הנדיר הזה. ומי שלא יודע – זה הוא "עץ".
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ביום א' הקרוב, יום המשפחה

סיור במרכז לֶגֶנאולוגיה יהודית
בבית התפוצות

המשתתפים בסיור יוכלו להשתמש במאגרי 

המידע שבמרכז, לחפש בהם מידע על 

משפחותיהם ולקבל סיוע בהכנת אילנות יוחסין.

פרטים והרשמה במזכירות

ערב הוקרה להנרייטה ֹסאלד 
פעם חגגנו את יום האם, 

היום אנו חוגגים את יום המשפחה.

גם אז וגם היום אנו מציינים ביום זה 

את יום פטירתה של 

הנרייטה סאלד

מי הייתה הנרייטה סאלד? 

מדוע זכתה לכינוי "אם הילדים"?

על כך נספר בערב הוקרה לכבודה

ביום א', בשעה 20:00, במועדון לחבר

את הערב ינחה חברנו אברהם זילבר. 

אברהם עלה לארץ בתקופת השואה 

ביוזמת ארגון "עליית הנוער", בהיותו בן 8. 

ָך"  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ בסימן "ּכַ
בית קפה בניחוח של פעם

לכבוד חברי הקיבוץ הוותיקים

במוצאי שבת, בשעה 18:30, במועדון לחבר

המעוניינים לסייע בארגון הערב 
מתבקשים ליצור קשר עם שרון.

"הכול נשאר במשפחה"
פעילות לכבוד יום המשפחה

תחרויות, משחקים היתוליים, הופעות והמון כיף

לכל המשפחה, כמובן!

בשבת, בשעה 14:00, באולם הספורט

מזל טוב 
לסבא יהודה בן־דוד ולהורים יובל ונועה 

להולדת הבת והנכדה

 מיכל 

התינוקת נקראה על שם סבתּה 
מיכל בן־דוד ז"ל, 

סבתא אהובה, ֵאם מסורה וממקימי הקיבוץ

לוח מודעות

יום המשפחה
מדור לדור

ל' בשבט 
הוא 

ראש חודש אדר
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מה על הפרק?
כל אחד מִאתנו הוא נצר למשפחה מסוימת, וליתר דיוק, לכמה משפחות...

כל אחד מִאתנו ירש תכונות מהוריו ואפילו מבני הדורות שקדמו להם. לפעמים אנחנו דומים להם במראה החיצוני, לפעמים 
בתכונות האופי, לפעמים בדפוסי התנהגות. אולם מבחינות מסוימות אנחנו גם שונים מהם. 

מדוע חשוב לנו לדעת על הדורות שקדמו לנו? מה ירשנו מהם ובמה אנחנו שונים מהם? 
בשאלות אלו ואחרות נעסוק ביחידה זו.

שלום חברים,
בשבוע שעבר אספתי את הבן שלי, שלומי, מביתו של אביו )בעלי לשעבר(, והלכנו יחד לבקר את 

סבא שלמה, כלומר את אבא שלי. סבא שלמה הגיש לנו מיץ תפוזים, וכשסיימנו לשתות, מיד 
קם לשטוף את הכוסות. "סבא", אמר שלומי, "בבקשה תפסיק לנקות אחרינו כל שנייה, באנו 

לבקר אותך, לא לראות אותך מסדר כל הזמן!" 
היה משעשע מאוד לשמוע הערה כזאת מבני שלומי. הערה כזאת מתאימה דווקא לי – אני 

כזאת בלגניסטית, והוא דווקא ילד מסודר! 
"כן, אבא, הבית נראה נהדר, שב ִאתנו", הוספתי, ולשלומי אמרתי: "אתה יודע שאתה מתנהג 
בדיוק כמו סבא? גם אתה לא יכול לראות כתם על הרצפה, או חפץ מונח במקום הלא נכון". 
"כן", הודה שלומי ופנה לסבא שלמה, "כנראה לא רק את השם קיבלתי ממך, סבא, ירשתי גם 

כמה תכונות. כמה מהן דילגו על אימא שלי והגיעו ישר אליי!"
"אימא עדיין לא למדה לסדר?" שאל סבא, "אני זוכר שכאשר היא הייתה נערה לא היה אפשר 

להיכנס לחדר שלה מרוב ערמות של בגדים, ספרים..." 
הנושא הזה של השיחה לא מצא חן בעיניי, אז אמרתי: "טוב ששלומי ירש ממך גם תכונות 

אחרות – את ידי הזהב שלך שיודעות לתקן כל דבר, את הכישרון האמנותי... אתם באמת די 
דומים. מתאים שקראנו לו בשמך!"

"מעניין", אמר שלומי, "אני באמת דומה לך, סבא, אבל אימא, את ואבא לא יכולתם לדעת את 
זה כשנולדתי וכשנתתם לי את שמי. איך אפשר להסביר את זה?" 

"היית יכול לשאול אותה השאלה גם אם היינו קוראים לך על שם סבא יוסי )סבא של שלומי 
מצד אבא שלו(, גם לו אתה דומה מאוד", עניתי לשלומי, "הפנים שלך מזכירות את הפנים 

שלו, וכשהוא היה צעיר הוא היה ספורטאי מצטיין, כמו אבא שלך, וכמוך". 
"כן, הכישרון הזה דווקא לא דילג דור", אמר שלומי, "אתמול יצאתי עם אבא לריצה והיה לי 

קשה להדביק את הקצב שלו... איזו בושה!, ואני חשבתי שאני בכושר מצוין".
"זה דווקא טוב", אמר סבא, "זה רק ידחוף אותך להצליח יותר!"

"אתה בהחלט דומה לסבא שלמה, לסבא יוסי וגם לאבא שלך", אמרתי לשלומי, "יש בך שילוב 
של תכונות רבות, אבל בעיקר אתה שלומי, ויש לך אישיות מיוחדת משלך..." 

סבא שלמה חייך, "ליזי, לא ידעתי שאת כזאת רגשנית! את זה את ירשת מאימא שלך! ועכשיו, 
הרשו לי לקום כדי להגיש לכם עוגה!"

"בהחלט", השבנו שלומי ואני בקול אחד. 
"את רואה, אימא", אמר שלומי, "אף על פי שאת ואני שונים, יש דברים שבהם אני בכל זאת 

דומה לך – שנינו אוהבים את העוגות של סבא!"
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פותחים ספר

ּבּול  ִנים ַאַחר ַהּמַ ְלדּו ָלֶהם ּבָ ּוָ ּיִ ם ָחם ָוָיֶפת, ַו ֵני נַֹח, ׁשֵ ה ּתֹוְלדֹת ּבְ ְוֵאּלֶ
)בראשית, פרק י' פסוק א'(

 ]...[
ּבּול.  ָנַתִים ַאַחר ַהּמַ ד ׁשְ ְכׁשָ ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרּפַ ן ְמַאת ׁשָ ם ּבֶ ם: ׁשֵ ה ּתֹוְלדֹת ׁשֵ ֵאּלֶ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְכׁשָ ם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ַאְרּפַ ַוְיִחי ׁשֵ
ַלח.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ׁשָ ים ׁשָ לֹׁשִ ד ַחי ָחֵמׁש ּוׁשְ ְכׁשַ ְוַאְרּפַ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ע ֵמאֹות ׁשָ ִנים ְוַאְרּבַ לֹׁש ׁשָ ַלח ׁשָ ד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ׁשֶ ְכׁשַ ַוְיִחי ַאְרּפַ
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵעֶבר.  ים ׁשָ לֹׁשִ ַלח ַחי ׁשְ ְוׁשֶ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ע ֵמאֹות ׁשָ ִנים ְוַאְרּבַ לֹׁש ׁשָ ַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵעֶבר ׁשָ ַוְיִחי ׁשֶ
ֶלג.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ּפָ ים ׁשָ לֹׁשִ ע ּוׁשְ ַוְיִחי ֵעֶבר ַאְרּבַ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ֶלג ׁשְ ַוְיִחי ֵעֶבר ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ּפֶ
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ְרעּו.  ים ׁשָ לֹׁשִ ַוְיִחי ֶפֶלג ׁשְ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ִנים ּוָמאַתִים ׁשָ ע ׁשָ ׁשַ ַוְיִחי ֶפֶלג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְרעּו, ּתֵ
רּוג.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ׂשְ ים ׁשָ לֹׁשִ ִים ּוׁשְ ּתַ ַוְיִחי ְרעּו ׁשְ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ִנים ּוָמאַתִים ׁשָ ַבע ׁשָ רּוג ׁשֶ ַוְיִחי ְרעּו, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ׂשְ
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור.  ים ׁשָ לֹׁשִ רּוג ׁשְ ַוְיִחי ׂשְ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ רּוג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ָנחֹור ָמאַתִים ׁשָ ַוְיִחי ׂשְ
ַרח.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ּתָ ִרים ׁשָ ע ְוֶעׂשְ ׁשַ ַוְיִחי ָנחֹור ּתֵ

ִנים ּוָבנֹות.  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ָנה ּוְמַאת ׁשָ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ׁשַ ַרח ּתְ ַוְיִחי ָנחֹור ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ּתֶ
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרם, ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן.  ְבִעים ׁשָ ַוְיִחי ֶתַרח ׁשִ

)בראשית, פרק י"א פסוקים י'-כ"ו(

א. שרשרת הדורות

האם אי פעם שאלתם את עצמכם מהיכן באה המשפחה שלכם, מי היה סבא של סבא 
שלכם והיכן הוא חי?

אנשים רבים מנסים למצוא את שורשי המשפחה שלהם ולגלות מי היו אבותיהם.

כבר בתנ"ך אפשר למצוא רשימות יוחסין רבות.
לפניכם אחת מהן:

1 בכל משפחה דורות רבים. 
הסבים והסבתות הם דור אחד, 

ההורים הם דור שני, הנכדים הם דור 
שלישי והנינים הם דור רביעי. 
כמה דורות ברשימת היוחסין 

שלפניכם? 
 

2 הפסוקים שבעמוד זה מציגים 
"שרשרת דורות". 

נסו להסביר את הביטוי. 

3 בזכות רשימת היוחסין 
הזאת אנו יודעים מה היה הקשר 

המשפחתי בין שתי דמויות חשובות 
מאוד בתורה. 

מי הן הדמויות האלה?
 

ואם קראתם את כל 
רשימת היוחסין כדי 
לענות על שאלה 3, 
באמת, כל הכבוד!
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4 כאשר אדם עולה לתורה, 
מקובל לקרוא לו בשמו הפרטי 

ובשם אביו. בימינו יש יותר ויותר 
בתי כנסת שנוהגים לציין בהם גם 

את שם הֵאם. למשל, "יעמוד יצחק 
בן אברהם ושרה". כיצד היו קוראים 

לכם? 
]לבן[ ______ בן ____ ו ______.

]לבת[ ______ בת ____ ו ______.

ן ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק.  ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ
)בראשית, פרק כ"ה פסוק י"ט(

ב. דמיון ושוני במשפחה

... תגידו, ידעתם שגם היום 
באילנות היוחסין מציינים את תאריכי 

הלידה והפטירה של האנשים, אם יודעים 
אותם? 

כך אפשר לדעת, למשל, ִאם אדם מסוים
 ִהכיר את סבא רבא שלו, או... אם בשנות 

חייו כבר היה חשמל וכו'...

האנשים האלה 
חיו חיים ארוכים! 

היום נוהגים לקרוא לנו גם בשם 
פרטי וגם בשם משפחה. לי, למשל, 

קוראים ליזי... כלומר עליזה לוי. בגלל 
שם המשפחה שלי, מיד יודעים שאני 
יהודייה, אבל מהשם הזה דווקא אי 

אפשר לדעת אם משפחתי ממוצא 
אשכנזי או מעדות המזרח...  ולחברה 

הכי טובה שלי קוראים סיגל שץ — 
בטוח שאחד מאבות המשפחה שלה היה 
שליח ציבור. ולחברה הכי טובה השנייה 
שלי קוראים אלישבע טולדנו. המשפחה 

שלה באה ממרוקו, אבל מוצא המשפחה 
הוא בעצם בעיר טולדו שבספרד... 

האם שם המשפחה שלכם 
מעיד על מוצא המשפחה 

שלכם, או על כל עניין אחר 
בהיסטוריה שלה?
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ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה  ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ
ה. ]...[ ָ י לֹו ְלִאּשׁ ן ֲאָרם, ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּדַ י ִמּפַ תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ּבַ

ִבְטָנּה. ה תֹוִמם ּבְ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת, ְוִהּנֵ ַוּיִ
ו.  מֹו ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ָער, ַוּיִ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ ַוּיֵ

מֹו ַיֲעקֹב, ְקָרא ׁשְ ו ַוּיִ ֲעֵקב ֵעׂשָ ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ּבַ
ֶלֶדת אָֹתם.  ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ְוִיְצָחק ּבֶ

ָעִרים לּו ַהּנְ ְגּדְ ּיִ ַו
ב אָֹהִלים.  ם יֹׁשֵ ֶדה, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ו ִאיׁש יֹ ַוְיִהי ֵעׂשָ

)בראשית, פרק כ"ה פסוקים כ'-כ"ז(

ב אָֹהִלים – נשאר באוהל )חכמינו פירשו: נשאר באוהל ולומד תורה(  יֹׁשֵ

5 התורה אומרת שעשָׂו היה 
"יֵֹדַע ַציִד" ו"ִאיׁש שֶָׂדה", ואילו יעקב 

היה "ִאיׁש ּתָׂם יֹׁשֵב אָֹהלִים". 
על פי כינויים אלו, נסו לתאר את 
אישיותם של עשָׂו ושל יעקב כפי 

שאתם מדמיינים אותם. 
  

בעמוד הקודם קראנו את הפסוק: 
ן ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק. ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ

6  ִחשבו על האחים והאחיות 
שלכם )ואם אין לכם אחים או 

אחיות, חשבו על משפחה שאתם 
מכירים שיש בה אחים ואחיות(.

א. ּכִתבו כמה הבדלים ביניכם )או 
בין אחים ואחיות שאתם מכירים(.

ב. ּכִתבו כמה נקודות דמיון ביניכם 
ובין בני משפחתכם )אחים ואחיות 

ואחרים( — 
אילו מהן נובעות מ"קשר דם" 
)מהקשר המשפחתי הגנטי( 

ואילו מהן נובעות מהחיים יחד?
  

ו היו אחים תאומים שגדלו באותה המשפחה וכנראה קיבלו חינוך זהה,  אף על פי שיעקב ועָשׂ

הם לא היו דומים זה לזה כלל וכלל, לא בגופם, לא באישיותם ולא בהתנהגותם. 

זה תצלום מאלבום התמונות של ליזי. 
ליד ליזי עומדת אחותה.

שתיהן דומות מאוד זו לזו, 
אבל כל מי שמכיר אותן יגיד לכם שבאופי הן שונות לגמרי!

)בראשית, פרק כ"ה פסוק י"ט(

עתה נקרא את מה שכתוב בתורה בהמשך:
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ג. מעשה אבות סימן לבנים

ההורים הם דוגמה לבניהם ולבנותיהם )ומשתדלים, בדרך כלל, להיות דוגמה טובה!(
חז"ל כבר העידו על כך: 

ים: אֹוְמִרים ָהֲאָנׁשִ הּוא ׁשֶ
ְרֵחָלה ַאַחר ְרֵחָלה הֹוֶלֶכת.

ּה.  ּתָ ה ּבִ ן ַמֲעׂשֵ ה ָהֵאם ּכֵ ַמֲעׂשֵ ּכְ
)תרגום מתלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"ג ע"א(

ְרֵחָלה – כבשה

7 הסבירו במילים שלכם את 
הפתגם "ְרֵחלָה ַאַחר ְרֵחלָה הֹולֶכֶת".

  

8 הפתגם מזכיר אמהות ובנות, 
אך הוא מתאים כמובן גם לאבות 

ולבנים. 
מה אנו יכולים ללמוד על עצמנו 

ועל אחרים במשפחתנו מהיכרות 
עם הדורות הקודמים?

  
9 האם אתם מכירים פתגם 

נפוץ אחר שכוונתו דומה? 
)רמז: הפתגם מדבר על פרי ועל 

עץ(
וכך אומר הפתגם:

ה ָאבֹות ִסיָמן ְלָבִנים.  ַמֲעׂשֵ
)פתגם עתיק, מבוסס על מדרש תנחומא, לך לך, סימן ט'(

אחד ההסברים לפתגם הוא שבנים ובנות לומדים כיצד להתנהג מצפייה במעשי הוריהם. 

10 ִחשבו על דרך התנהגות 
טובה של הוריכם היכולה לשמש 

לכם דוגמה. 

11 האם, לדעתכם, ובנים ובנות 
לומדים מטעויות של הוריהם גם 

מה לא לעשות?

בנות ובנים לא רק לומדים 
ממעשיהם של הוריהם, אלא 

גם יורשים לפעמים את 
תכונות האופי שלהם...

... בכל אופן, כשקראתי לבן 
שלי שלומי )בשמו של אבא שלי, 

שלמה(, רציתי להביע את התקווה 
שהוא יהיה דומה לסבא שלו, 

שיהיה עדין, רך ונחמד כמוהו... 
ואכן הוא כזה, המותק שלי! 

לפעמים 
אך לא תמיד...
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א
מה הקשר? 

ענו על השאלות האלה על פי תיאורה של דינה:

 מהי דינה בעבור סבתא רבתא שרה?
ו(?  מהו אבא של דינה בשביל יהודית )אשתו של ֵעׂשָ

 מהי סבתא רבקה בעבור ִאמּה של דינה?
 מהו זבולון בשביל דינה?

 מי הם הנינים של שרה המוזכרים בדברי דינה?

קשרי משפחה

משפחה היא דבר מסובך! זה נכון בחיי היום־יום, וגם בשפה... 
לפניכם דבריה של ילדה על משפחתה. ִקראו את הדברים ונסו לגלות מי היא הילדה, 

ואולי במהלך הקריאה תכירו מילים נוספות המתארות קשרי משפחה.

ב
אילן יוחסין

 עיינו באילן היוחסין שלעיל. בדקו כיצד מסומנים בו גברים 
וכיצד מסומנות נשים, כיצד מצוין בו קשר זוגי, וכיצד מצוין 

שלזוג יש ילדים.
 לאילן ואילנה שלושה נכדים. כמה מהם בנים? כמה מהם בנות?

 ציירו את אילן היוחסין של משפחתכם או של 
משפחה שאתם מכירים. ציינו בו לפחות עשרה אנשים.

אלהארז

קלהתומר שקדדִ

אילנה אילן

ראובן הוא אחי הבכור, אחר כך בא שמעון.
אחר כך נולדו גם לוי, יהודה, יששכר וזבולון,

ועוד שישה אחים ְלֶמֱחָצה יש לי,
והם בֵני אבי אך אינם בני ִאמי.

אני הבת היחידה בכל המשפחה!
ולפעמים אני חולמת – לו הייתה לי אחות גדולה...

לִאמי לאה אני בת זקונים,
ובן זקוניו של אבי הוא אחי למחצה, בנימין.

ו ויהודית אחיי )ואחיי למחצה( הם אחיינים של ֵעׂשָ
ומה אני בשבילם? ... כמובן אחיינית!

וכאשר לאחיי ייוולדו ילדים, אהפוך להיות...
אויש, שכחתי! אולי מישהו יכול לעזור?

ועתה, האם ניחשתם מי אני ומה שמי?
תם היחידה של יעקב ולאה. שמי דינה, ואני ּבִ

ו, הוא אחיו של אבא שלי.  דודי הוא ֵעׂשָ
ָרה, ָתא ׂשָ אבי הוא ֶנְכָדּה של ָסְבָתא ַרּבְ

א אברהם, א ַרּבָ היא רעייתו של ַסּבָ
ואני נינה של שניהם.

ו נשוי לדודה יהודית,  דֹוד ֵעׂשָ
היא גיסה של אבא, ואבא הוא גיס שלה.

ו וליהודית יש ילדים, לֵעׂשָ
ואני מכנה אותם בני דודים,

אך אבי יעקב עם אחיו פעם רב
ו,  ולכן איננו נפגשים עם הדוד ֵעׂשָ

וגם לא עם אשתו, בניו ובנותיו.
משום כך איני יודעת מה שמותיהם של בני דודיי – וגם לא את מספרם, 

ולו היה עוד חי, היה בוודאי מצטער על כך סבא רבא – אברהם.

לאבי יש הורים: סבא יצחק וסבתא רבקה.
סבתא רבקה היא חמותה של אימא )וגם חותנת(, ואימא היא כלתה.

סבא יצחק בשבילה הוא ָחם
)זה הכינוי הכי מצחיק בעולם!(

קסם הלשון
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מבעד לחלון
תכונות מּולדות ותכונות נרכשות

קומיקס לחג

לסינים יש בדרך כלל עיניים מלוכסנות – מדוע? 
בתאי הגוף של כל אדם יש חלקיקים קטנטנים הנקראים 

ִנים". הגנים נותנים לגוף "פקודות" כיצד להתפתח.  "ּגֶ
לסינים יש גנים שנתנו לגופם את הפקודה לפתח עיניים 
ן האחראי  מלוכסנות, וזאת, אפילו לפני לידתם... את הּגֶ

לעיניים מלוכסנות יורשים הילדים הסיניים מהוריהם, לכן 
אומרים שעיניים מלוכסנות הן "תכונה גנטית" )מלשון 
ן"(, "תכונה תורשתית" )מהשורש י-ר-ש(, או "תכונה  "ּגֶ

מּולדת" משום ש... כן, משום שזאת תכונה שנולדים 
ִאתה.

אבל הגנים לא קובעים הכול! כל אחד מִאתנו גם רוכש 
תכונות במהלך חייו. אלו הן "תכונות נרכשות". תכונות 

אלו מקורן בחוויות שאנו חווים ובהשפעת הסביבה 
המשפחתית והחברתית שאנו חיים בה.

למשל, סביר להניח שאם אישה אמריקנית לא צעירה 
תלמד עברית, היא תתקשה לבטא את האות רי"ש כפי 
שצברים מבטאים אותה, משום שמיתרי הקול שלה לא 

הורגלו לכך. עם זאת, לּו הייתה האישה הזאת מבלה את 
ילדותה בישראל, אין ספק שהייתה מסוגלת לדבר עברית 

ללא מבטא זר. המבטא הוא אפוא תכונה נרכשת. אפשר 
לשפר את המבטא במידה מסוימת, כפי שאפשר להשפיע 

על תכונות נרכשות רבות אחרות. 

האם אפשר להשפיע גם על תכונות מולדות?
תלוי... צבע העיניים וצורתן )עיניים מלוכסנות או שאינן 
מלוכסנות(, למשל, הם תכונות מולדות מובהקות שאינן 

תלויות בסביבה שהאדם חי בה. אין באפשרותנו לשנות את 
צבע עינינו או להפוך עיניים לא מלוכסנות לעיניים מלוכסנות.

ה אולם, יש תכונות מולדות שהשפעת הסביבה עליהן כֹּ
מכרעת, עד שקשה לקבוע אם הן מולדות או נרכשות...

כזו היא, למשל, הביישנות. 
יש ילדים ביישנים יותר מילדים אחרים. כמה מהם נולדו 

עם נטייה טבעית לביישנות, אך ילדים גם יכולים להיעשות 
ביישנים, מפני שהסובבים אותם מזלזלים בהם, מפני שלא 
ניתנו להם הזדמנויות לעשות מעשים שהיו יכולים להצליח 

בהם ולרכוש ביטחון עצמי... או מפני שהם בעצמם דחו 
הזדמנויות כאלה. 

כך גם בעניין הכישרונות למיניהם – הכישרון האמנותי, 
המתמטי וכולי. למשל, יש משפחות של מוזיקאים שבהן כל 

אחד מנגן בכלי כלשהו. נסו לדמיין את חיי היום־יום במשפחה 
שכזאת, ובוודאי תבינו כיצד האהבה למוזיקה – השמעת 

מוזיקה בבית, שיחות רבות על מוזיקה וכו' – מעודדת את כל 
בני המשפחה לפתח את הכישרון המוזיקלי שלהם, בין שנולדו 

עם כישרון מוזיקלי מיוחד, בין שלא! 

רגול, ההתמדה ועכשיו שאלה אליכם: האם, לדעתכם, הּתִ
ועידודה של הסביבה בתחומים כמו מתמטיקה ואמנות,

יכולים להביא אדם שלכאורה אינו מוכשר בהם מלידתו, 
להצטיין בהם ואפילו "להבריק"?
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עם מפוזר, עם אחד

פורים

זמני קריאת המגילה בבית הכנסת
בערב החג – בשעה 19:00
בבוקר החג – בשעה 9:00

לא לשכוח להביא רעשנים! 

שעת סיפור לילדים

והשבוע:

סודות המלכה

או 

כיצד הפך יום הֵאבֶל ליום שמחה

 ּבִזכות אומץ לִּבה של מלכה יפהפייה

בבוקר החג, בשעה 11:00, בספרייה 
שימו לב!

בערב החג, בשעה 18:30,
תוגש ארוחה קלה בחדר האוכל
לחברים שצמו בתענית אסתר

ומיד לאחריה – קריאת המגילה

 ביום החג בשעה 15:00 
ייערך בחדר האוכל

משתה חגיגי
נא לבוא מחופשים!

משלוח מנות

תכם משרתים  נכם או ּבִ אם ּבִ
בצה"ל, אנא בדקו בהקדם 

ששמותיהם מופיעים ברשימת 
החיילים שיקבלו 

משלוח מנות מהקיבוץ

תחרות תחפושות! 

ביום החג, בשעה 13:00
ברחבה שלפני חדר האוכל

הפרס לתחפושת המקורית ביותר – 
טיול על סוס בלבוש מלכות 

ברחבי הקיבוץ

?

מתנות לאביונים

כמו בכל שנה, 
קופה מיוחדת ל"מתנות לאביונים" 

תועמד במזכירות הקיבוץ. 
אנא ִתרמו "כיד המלך"! 

חידון חג לילדים
מה הקשר בין 

חג הפורים להגרלה?

תבו את תשובתכם על פתק  אנא ּכִ
ושלשלו אותו לתיבה שבכניסה לחדר האוכל 

פרס ראשון – המשחק "סיכון" )ריסק( 

י"ד באדר

ט"ו באדר 
בערים שהיו מוקפות

ן־נּון חומה בימי יהושע ִבּ

אני מחפשת 
טרמפ לירושלים למחרת החג 

)כדי להגיע לסעודת פורים אצל 
ההורים שלי(. 

אם אתם נוסעים לירושלים ויש לכם 
מקום פנוי, בבקשה התקשרו אליי,

תודה, 
אסתי

נייד: 055-1511780

לוח מודעות
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מה על הפרק?
חצר מלוכה, משתאות מרהיבים, מזימות נגד המלך, מלכה יפהפייה, ׂשר רשע וסוף טוב – את כל אלו תמצאו במגילת אסתר. 

אולם, בסיפור המעניין והצבעוני הזה יש סיפור נוסף – סיפורו של עם שישב בארץ לא־ל ּוְבֶקֶרב ַעם אחר. 
אף על פי שאנחנו חיים היום במדינת ישראל, מדינה יהודית עצמאית, הסיפור הזה הוא גם הסיפור שלנו – של עם שחי אלפי 
דורות מחוץ לארץ ישראל, בארצות קרובות ורחוקות ובקרב עמים אחרים. גם היום יהודים רבים אינם חיים במדינת ישראל. 

כיצד נראים חייהם של יהודים מחוץ לארץ ישראל? במה הם שונים מחיינו כאן, בישראל?
בואו ונראה…

"ּבֹונז'ּור", "ּבּוֶאנֹוס ִדיָאס" "גּוֶטן ָטאג"...

כך קיבלו את פניי התיירים שהסעתי היום לתל אביב לצפות ב"עדלאידע". הם היו מארצות 
הברית, מצרפת, מגרמניה, מהונגריה, מארגנטינה ו... יהודים – כולם יהודים! 

עניתי להם "שלום". את המילה הזאת כולם הכירו, אבל חוץ ממנה, הם לא ידעו עוד הרבה 
מילים בעברית. דיברנו באנגלית ובהרבה תנועות ידיים.

הייתי סקרנית מאוד, וכהרגלי, שאלתי אותם המון שאלות – מאין בדיוק באו? מדוע הגיעו 
לבקר בארץ? ועוד ועוד. 

לכל אחד מהם היה סיפור אחר. זוג אחד הגיע כדי לבקר קרובי משפחה; בחור אחד סיפר 
שתמיד חלם לבקר ב"ארץ הקודש"; גברת אחת התעניינה מאוד בהיסטוריה יהודית, ורצתה 

לראות את האתרים העתיקים. בחורה אחת באה פשוט לנופש ואחרי פורים התכוונה לנסוע 
לאילת. נוסע אחר בא לכינוס של ארגון העוסק ביחסים בין ישראל והפלסטינים. בקבוצה היה 
גם נוסע שישן ולא השתתף בשיחה; הוא חבש כיפה, לבש חליפה מחויטת ולרגליו הניח מחשב 
נייד. ניחשתי שהוא איש עסקים הבא לפגישת עבודה. הפתיע אותי מאוד לשמוע שאף על פי 
שאיש מהם אינו גר כאן, הם מתעניינים מאוד )ולפעמים גם מעורבים מאוד( במה שקורה 

בישראל. הם היו מעודכנים מאוד וידעו כל מה שקרה כאן בזמן האחרון. תאמינו לי, אם אני 
הייתי מגיעה לבקר בארצות שלהם, לא הייתי יודעת עליהן דבר! אבל הם אמרו לי שזה לא 
אותו הדבר, כי "זאת ישראל"... הם אמנם חיים בחוץ לארץ, אבל משום שהם יהודים הם 
מרגישים שייכים גם לכאן. "אם כך", תהיתי, "למה אתם לא באים לגור כאן?" ושוב, לכל 

אחד מהם הייתה סיבה אחרת... והבנתי שרובם די מרוצים מהחיים שלהם בחו"ל – שם הבית 
זמן הם מרגישים קשר ושייכות לישראל. שלהם, גם אם ּבֹו ּבַ

מובן שגם הם היו די סקרנים לשמוע עליי ועל הישראלים בכלל. אז סיפרתי להם על עצמי ועל 
חיי פה בארץ, ופתאום הרגשתי כאילו אני שגרירת ישראל המייצגת את מדינתה... הממ... 

"שגרירת ישראל", הנה רעיון נחמד לתחפושת... אנסה לזכור אותו עד פורים הבא. 
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פותחים ספר
א. הרקע לסיפור המגילה

1 ִקיׁש, סבא רבא של מרדכי, 
לא נולד בשושן )בירת פרס(. 

מאין הוא הגיע? 

אחשוורוש היה מלך פרס וישב בשושן הבירה. ממלכתו הייתה עצומה – 127 מדינות היו 
בה, ובהן כמובן עמים רבים. בין נתיניו הרבים של אחשוורוש היו גם יהודים, ובין היהודים 

היה גם איש אחד ושמו מרדכי...

היכן התרחש סיפור המגילה ומתי?

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

)אסתר, פרק א' פסוק א'(

יָרה,  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ
ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני.  ְמִעי ּבֶ ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ ּוׁשְ

ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה,  ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶ ר ָהְגָלה ִמירּוׁשָ ֲאׁשֶ
ֶבל.  ר ֶמֶלְך ּבָ ר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲאׁשֶ

)אסתר, פרק ב' פסוקים ה'—ו'(

ִאיׁש ְיִמיִני – משבט בנימין

ָהְגָלה – גורש בכוח מארצו

ִעם ַהּגָֹלה – עם הקבוצה של בני ממלכת יהודה שהוגלתה )לאחר חורבן בית המקדש הראשון(

יר ליהודים לחזור לארץ ישראל  כעבור 50 שנה כבש המלך הפרסי ּכֹוֶרש את בבל. כורש ִהּתִ
ְולבנות בה שוב את בית המקדש. אולם רק חלק קטן מהיהודים שבו לציון, ואילו רוב בני 

העם בחרו להישאר בגלות ּולהוסיף לחיות במקומות שהשתקעו בהם. 

2 מי ִהגלָה )גירש בכוח( ִמׁשָׂם את 
קיש, את המלך יְכָנְיָה )יְהֹויָכִין( ואת 

שאר בני ממלכת יהודה?

3 בגלל איזה אירוע חשוב בתולדות 
עם ישראל הגיע קיש לשושן? 

תחילה התגעגעו הגולים מאוד לירושלים ולארץ ישראל. ואולם, עם הזמן הם התחילו 
להסתגל למציאות החדשה, והבינו שככל הנראה הם עומדים לשהות מחוץ לארץ מולדתם 

תקופה ממושכת. היהודים בנו בתים והשתקעו ברחבי האימפריה הבבלית. 
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ב להיות יהודי בסתר או בגלוי?
כפי שאתם בוודאי זוכרים, הייתה למרדכי בת דודה שאימץ לאחר מות הוריה, שמה היה 
אסתר. אתם בוודאי זוכרים גם כיצד אסתר, שהייתה נערה יהודייה פשוטה, הגיעה לכס 

י, נבחרה  ִתּ המלכות – מכל הנערות שהובאו לפני המלך אחשוורוש לאחר גירוש המלכה ַוׁשְ
אסתר למלכה. אסתר שמרה את מוצאה היהודי בסוד. 

ּה,  ּה ְוֶאת מֹוַלְדּתָ ר ֶאת ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ לֹא ִהּגִ
יד.  ר לֹא ַתּגִ ה ָעֶליָה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ ּכִ

)אסתר, פרק ב' פסוק י'(

דבר מרדכי?  ומה ּבִ
האם גם הוא הסתיר את זהותו היהודית, כפי שציווה על אסתר לעשות?

ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ל ַהּמֶ ּדַ ה ּגִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ֵאהּו, ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנּשְׂ ן ַהּמְ ֶאת ָהָמן ּבֶ

ר ִאּתֹו.  ִרים ֲאׁשֶ ל ַהּשָׂ ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ם ֶאת ּכִ ׂשֶ ַוּיָ
ֶלְך, ה לֹו ַהּמֶ י ֵכן ִצּוָ ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַ ֶלְך ּכְֹרִעים ּוִמׁשְ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ְוָכל ַעְבֵדי ַהּמֶ

ֲחֶוה.  ּתַ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיׁשְ ּוָמְרּדֳ
ֶלְך?  ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ָכי: ַמּדּוַע ַאּתָ ֶלְך ְלָמְרּדֳ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהּמֶ

ַמע ֲאֵליֶהם,  ָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ׁשָ ַוְיִהי ּכְ
ַכי  ְבֵרי ָמְרּדֳ ידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ּדִ ּגִ ּיַ ַו

ר הּוא ְיהּוִדי.  יד ָלֶהם ֲאׁשֶ י ִהּגִ ּכִ
ֵלא ָהָמן ֵחָמה.  ּמָ ֲחֶוה לֹו, ַוּיִ ּתַ ֵרַע ּוִמׁשְ ַכי ּכֹ י ֵאין ָמְרּדֳ ְרא ָהָמן ּכִ ַוּיַ

)אסתר, פרק ג' פסוקים א'—ה'(

מדוע, לדעתכם, ציווה מרדכי על המלכה 
שלא לגלות לאחשוורוש ולאנשי החצר 
שהיא יהודייה, אף שהוא בעצמו גילה 

לשומרי השער שהוא יהודי? 
רמז: בין היתר, ִחשבו על ההבדל בין 

המצב שמרדכי היה נתון בו לבין מצבה 
של אסתר.

4 מה עשו השומרים אחרי מרדכי אכן גילה לשומרי המלך שהוא יהודי. 
שמרדכי ענה להם? 

מדוע עשו זאת, לדעתכם?
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אסתר הסתירה את זהותה היהודית ואילו מרדכי גילה את זהותו. גם בימינו יהודי 
התפוצות בוחרים אם לספר שהם יהודים או לא. בארץ, לעומת זאת, יהודים אינם 

מתלבטים בשאלה זו...

כאן, בארצות הברית, 
אין לי בעיה להגיד בפומבי 

שאני יהודייה, למרות 
שאנחנו מיעוט קטן.

כאן בישראל 
ברור שאין לי בעיה 
להגיד שאני יהודי, 

זו הרי מדינה יהודית, 
והיהודים כאן הם רוב! 

ג. גם בימינו...

מרדכי סירב לכרוע ולהשתחוות להמן משום שהיה יהודי.
גם בימינו נדרשים לפעמים יהודי התפוצות להחליט אם לקיים מנהג הנוגד את אורח החיים 

היהודי או לא.

אני גרה בספרד. לקראת 
חג המולד המורה למוזיקה 
מלמדת את כל התלמידים 

את שירי החג. לא נוח לי לשיר 
שירים לכבוד חג נוצרי. 

 6
א. בימינו, רבים מיהודי התפוצות 

מתבקשים לעבוד בשבתות ובחגים 
)בחוץ לארץ ימים אלו הם, בדרך 

כלל, ימי עבודה רגילים(. 
כיצד, לדעתכם, הם מרגישים? 

ב. יהודים רבים אינם מוכנים לעבוד 
בשבתות ובחגים. 

מדוע, לדעתכם, זה חשוב להם?

אני יהודייה צרפתייה. 
לפעמים אני אומרת שאני 
יהודייה ולפעמים – לא!

אני יהודי אירני, ואני 
נמנע מלהגיד לאחרים 
שאני יהודי ואוהב את 

ישראל.

5 במשך כאלפיים שנה חיו 
כמעט כל היהודים מחוץ לארץ 
ישראל, וכאן בארץ היו קהילות 

יהודיות קטנות מאוד.
יהודים רבים החלו לחזור ולהתיישב 

בארץ לפני כ¯130 שנה. 
מתי עלו בני משפחתכם ארצה? 

מאין הגיעו? 
האם יש לכם בני משפחה קרובים או 

רחוקים החיים בתפוצות? 
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ים  ין ָהַעּמִ ר ּוְמפָֹרד ּבֵ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ֵורֹוׁש: ֶיׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלּמֶ
כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך, ּבְ

ים  ֶלְך ֵאיָנם עֹׂשִ ֵתי ַהּמֶ ל ָעם ְוֶאת ּדָ ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ
יָחם.  ֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהּנִ ְוַלּמֶ

ָדם ]...[  ֵתב ְלַאּבְ ֶלְך טֹוב, ִיּכָ ִאם ַעל ַהּמֶ
)אסתר, פרק ג' פסוקים ח'—ט'(

ר – מפוזר בכל ממלכת אחשוורוש ְמֻפּזָ

ְמפָֹרד – מובדל, שונה משאר העמים 

ָדֵתיֶהם – חוקיהם

יָחם – למלך לא כדאי להניח להם לחיות בשקט ֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהּנִ ַלּמֶ

ד. המן נגד מרדכי, המן נגד כל היהודים
כנן  בשל סירובו של מרדכי להשתחוות לפניו, החליט המן לנקום, ולא רק במרדכי. הוא ּתִ

להשמיד את כל היהודים שבממלכת אחשוורוש )שאותם שנא, ככל הנראה, כבר לפני כן(. 
כדי לבצע את תכניתו היה המן זקוק לאישור המלך. וכך אמר לו:

המן אמר שהעם היהודי הוא עם מפוזר ומפורד בין העמים. ואכן, היהודים שהוגלו 
מירושלים פוזרו בכל רחבי הממלכה, אולי כדי שלא יוכלו להתאגד.

המן אמר גם שהעם היהודי הוא עם אחד. מכאן, שכל היהודים ב־127 המדינות של 
הממלכה חשו שהם שייכים לאותו עם.

המלך אחשוורוש נעתר לבקשת המן ללא היסוס, ואישר את השמדתם של כל היהודים בממלכתו. 

7 המן הצליח לשכנע את המלך 
לפגוע ביהודים. מה היה, לדעתכם, 

הטיעון החזק ביותר שלו? 

8 על פי דברי המן, מהו הגורם 
שאיחד את היהודים בממלכה? 

לאורך הדורות הוסיפו יהודי 
התפוצות )החיים בחו"ל( 

לחגוג את חגי ישראל, לאכול 
אוכל כשר ולציין את השבת, 

במידה זו או אחרת. 
כיצד לדעתכם זה איחד אותם? 

אילו דברים מאחדים 
אותנו, היהודים בישראל, 

ִעם היהודים בתפוצות?

א
מהם יתרונותיו של עם 

שהוא "מפוזר אך מאוחד"? 
כיצד זה מאפשר ליהודים החיים 

במקומות רחוקים לעזור 
אלו לאלו?  

ג

אם יש יתרון בפיזור העם, 
מדוע בכל זאת מדינת ישראל  

מעודדת את היהודים לעלות 
ארצה? מה תורמים העולים 

החדשים למדינה?  

ד ב
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ה. תגובות היהודים לגֵזרה הקשה
להבדיל מהמציאות במדינות רבות בימינו, למשל בארצות הברית, בממלכת אחשוורוש 

לא הגן על היהודים שום חוק, וגם איש מנתיניו של מלך פרס לא קם וניסה להתערב 
לטובתם. מה עשו היהודים כדי לנסות למנוע את האסון?

ואולם מרדכי עשה גם צעד נוסף, צעד שכמוהו עשו היהודים בגלות לכל אורך ההיסטוריה – 
הוא ביקש עזרה מיהודי אחר שהיה בעמדה שִאפשרה לו לנסות להשפיע על המלך. 

אתם בוודאי זוכרים למי פנה מרדכי – לאסתר המלכה.

תחילה סירבה אסתר להתערב מפני שחששה לחייה )סיפור השרביט, זוכרים? אסתר, 
ה. פרק ד' פסוק י"א(, אך מרדכי לא ִהרּפָ

ק ָוֵאֶפר, ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַוּיִ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדֳ ה ַוּיִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ּוָמְרּדֳ
ְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה ]...[  תֹוְך ָהִעיר ַוּיִ ֵצא ּבְ ַוּיֵ

הּוִדים  דֹול ַלּיְ יע,ַ ֵאֶבל ּגָ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ
ים.  ע ָלַרּבִ ק ָוֵאֶפר ֻיּצַ ד, ׂשַ ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ

)אסתר, פרק ד' פסוקים א'—ג'(

9 מה הייתה תגובתם הראשונה 
של היהודים לשמועה על האסון 

העומד לפקוד אותם?

ר:  יב ֶאל ֶאְסּתֵ ַכי ְלָהׁשִ ַוּיֹאֶמר ָמְרּדֳ
הּוִדים.  ל ַהּיְ ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ ֵלט ּבֵ ְך ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ַאל ּתְ
ָלה ַיֲעמֹוד  ֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהּצָ י ּבָ ֲחִריׁשִ י ִאם ַהֲחֵרׁש ּתַ ּכִ

קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית ָאִביְך ּתֹאֵבדּו,  הּוִדים ִמּמָ ַלּיְ
ְלכּות? ַעּתְ ַלּמַ זֹאת ִהּגַ ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ּכָ

)אסתר, פרק ד' פסוקים י"ג—י"ד(

ו. אסתר מקבלת אחריות
 

מעמדה הרם של אסתר הוא 
שחייב אותה להתערב, לשאת 

באחריות ולנסות להציל את 
היהודים. מדוע? 

א. מרדכי אמר לאסתר שאם 
היא לא תעזור לעמה, תבוא 

הישועה "ממקום אחר".
לדעתכם, ְלמה או ְלמי 

רמז מרדכי?
ב. ואם תבוא הישועה 

"ממקום אחר", מדוע בכל 
זאת פנה מרדכי לאסתר? 
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אני מוכנה להסתכן,
יהיה מה שיהיה,

י"... י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ֶ "ְוַכֲאשׁ ז. נהפוך הוא – מיגון לשמחה

למרות חששותיה, השתכנעה אסתר לקבל על עצמה את המשימה לנסות להציל את עמה.
אסתר ניגשה אל המלך, אך לא ביקשה ממנו מיד להציל את היהודים, היא תכננה תכנית 
מתוחכמת הרבה יותר... אסתר הזמינה את המלך ואת המן לשני משתאות. כך היא שוב 

מצאה חן בעיני המלך )שלפני כן לא קרא אותה אליו כבר שלושים יום(, ורק אז הביעה 
את בקשתה לבטל את צו ההשמדה נגד היהודים. 

כידוע, בסופו של דבר ניצלו היהודים.
אחשוורוש גזר על תליית המן, אך לא ביטל את גזרתו המרושעת.

המגילה מספרת לנו שהמלך לא היה יכול לבטל גזרה שכבר חתם עליה. ואולם, המלך
ָמַסר את חותמו המלכותי למרדכי, ומרדכי כתב איגרות שנשלחו לכל רחבי הממלכה ובהן

ניתנה ליהודים זכות שלא הייתה להם קודם לכן – הזכות להגן על עצמם!
ביום המיועד להשמדתם נלחמו היהודים על נפשם, וניצחו את התוקפים אותם.

ֶנה למלך אחשוורוש, והיהודים חזרו לחיות בביטחון – לעת עתה...  ְלָיִמים התמנה מרדכי ְלִמׁשְ

מרדכי האמין כי העם היהודי 
יינצל, ואם לא בזכותה של 
אסתר – אז בדרך אחרת. 

לדעתכם, אילו מחשבות עוררו 
דברים אלו באסתר?  

מרדכי מעלה את האפשרות 
שאסתר זכתה למלכות אך 

ורק כדי לסייע ליהודים בעת 
הצורך. לדעתכם, אלו מחשבות 

דברים אלה עוררו באסתר?

אחריות ומעורבות... הן עניין 
יום-יומי. תראו, לפני כמה 

ימים ראיתי ילד קטן משחק 
לבדו בכדור על שפת המדרכה. 
המשכתי לנסוע, אבל לאחר כמה 

מטרים הרגשתי נורא, חששתי 
שמשהו יקרה לילד. חניתי וחזרתי 

ברגל אל הילד הקטן. אחזתי 
בידו ואמרתי לו: 

בוא נחפש את אימא...  

ישראל היא מדינה חזקה. 
לדעתכם, כשמדינת ישראל 

מסייעת ליהודי התפוצות 
הנקלעים לקשיים, האם היא 
ממלאה את חובתה ונושאת 

באחריותה, או שמא היא 
"עושה להם טובה"?

כאשר יהודים בחו"ל תורמים 
כספים לארגוני צדקה, האם, 

לדעתכם, עליהם לתרום 
לארגוני צדקה יהודיים או 

ישראליים?  

א

ב

ג

ד
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קסם הלשון
בדיחות

בחג הפורים נוהגים לספר בדיחות.

מהי בדיחה? 
בדיחה היא סיפור קצר שמטרתו להצחיק. 

כיצד מצליחות הבדיחות להצחיק?  
ארבעה יסודות עיקריים גורמים לנו לצחוק מבדיחות:

ועתה בואו נקרא כמה בדיחות!

הפתעה – לבדיחות סוף מפתיע. אם הסוף צפוי הוא 
אינו מצחיק, ואם השומע כבר מכיר את הבדיחה, לרוב 

הוא אינו צוחק!

אבסורד – הצגה של רעיון חסר הגייון כאילו הוא 
הגיוני. בדיחה המבוססת על אבסורד ונראית לנו 

טיפשית, נקראת בסלנג "בדיחת קרש". 

הגזמה – תיאור הגורם לדבר "רגיל" להיראות מופרז.

הגחכה – תיאור הגורם לדבר "רגיל" להיראות מגוחך. 
שימו לב: בדיחות המבוססות על לעג עלולות לפגוע, 

ולעתים עדיף להימנע מלספרן.

משחקי מילים – בדיחות רבות מבוססות על השימוש 
במילה בעלת משמעות כפולה. 

שאלות

1. על איזה יסוד )או על אילו יסודות( מבוססת כל אחת 
מהבדיחות האלה?

2. נסו להיזכר בבדיחה שאתם מכירים. על איזה יסוד 
)או על אילו יסודות( היא מבוססת?

3. בחרו שניים מהיסודות הגורמים לבדיחה להצחיק, 
ונסו לחבר בדיחה המבוססת על היסודות האלה.

4. סיפור מגילת אסתר מתאפיין בתהפוכות – פורים 
הוא חג ה"נהפוך הוא". על סמך מה שלמדנו, נסו להסביר 

מדוע אמירת בדיחות הולמת את אווירת חג הפורים.

עכבר ופיל רצים יחד במדבר. 
אומר העכבר לפיל: 

"ראית כמה אבק אנחנו עושים?" 

מאין אנחנו יודעים שבארמון אחשוורוש שיחקו כדורגל?
כתוב במגילה: "ומרדכי ישב בשער" )אסתר, פרק ב' פסוק י"ט(. 

מתן: הזיכרון של אבא שלי, הוא ממש בעיה...
גלעד: גם הוא שוכח הכול?

מתן: לא, הוא זוכר כל דבר, ולא שוכח אף פעם...
 

מה ההבדל בין זבוב לתלמיד?
זבוב עף ומפריע.

תלמיד מפריע ועף.

איש יושב על ספסל ברחוב ובננה תחובה באוזנו. 
עובר אדם וקורא לעברו: 

"סליחה אדוני, אבל... יש לך בננה באוזן!"
"מה?" שואל האיש שעל הספסל.

"אדוני, יש לך בננה באוזן!" 
חוזר עובר האורח בקול רם יותר.

האיש מוציא את הבננה מאוזנו ואומר: 
"מה אמרת? לא יכולתי לשמוע, הייתה לי בננה באוזן!"

מרים: מה עשית בפינגווין שמצאת 
אתמול ברחוב? לקחת אותו לגן החיות?

אורן: כן, והיום אני לוקח אותו לסרט!
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מבעד לחלון
    מנהגים למיניהם

  אנחנו עם אחד, ובכל העולם חוגגים יהודים את פורים בערך 
באותה הדרך. האם אתם זוכרים מהן המצוות החשובות בפורים? 

קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה. 
אולם כיוון שאנחנו עם מפוזר, היו לקהילות היהודיות בעולם 

מנהגים מיוחדים משלהן, כמה מהם נוהגים עד היום. 

תהלוכה ברחובות הרובע היהודי
בעבר הייתה במצרים קהילה יהודית גדולה, ובפורים נהגו 

הנערים לרכוב על סוסים, גמלים וחמורים ברחובות הרובע 
היהודי. מדוע? 

היזכרו במרדכי ובוודאי תמצאו את הסיבה! 

אוזני המן ועוד הצעות למשלוח מנות
אצל רוב היהודים האשכנזים ברחבי העולם, וגם בארץ, אוזני 

המן "מככבות" במשלוחי המנות, אך אם תרצו לגוון תוכלו 
לקבל השראה מיהודי מזרח צרפת – המטגנים סופגניות; 

מהיהודים יוצאי אלג'יריה – האופים עוגיות ומצפים אותן 
בסוכר לבן; או מהיהודים יוצאי אפגניסטן – האוכלים בפורים 

ביצים קשות שקליפתן נצבעה. 

לבּוז את המן
מקובל להרעיש ברעשן כאשר אומרים את השם "המן" 
בעת קריאת המגילה. אולם יהודי ּבּוָכָרה לא הסתפקו 

בזאת. בבוכרה השלג עדיין מכסה את האדמה בחג הפורים, 
והיהודים נהגו לבנות איש שלג בדמות המן הרשע )ועל ראשו 

הניחו קדרה שבורה(. לאחר משתה הפורים היו בני הקהילה 
מדליקים אש מסביב לאיש השלג, והמן שלהם... היה נמס! 

"רב פורים" – ונהפוך הוא!
בפורים מתחפשים והכול מתהפך! פעם היו ישיבות רבות במזרח 
אירופה, ובפורים )בפורים בלבד!( היה אחד התלמידים מתחפש 

לרב המלמד. ַלתפקיד היה נבחר תלמיד בעל חוש הומור שהעז 
להתבדח, בעדינות, על החומר הנלמד ועל המורים! 

המנהג הזה נפוץ גם היום בארץ בכמה תיכונים, ישיבות ותנועות 
נוער. 

ועכשיו, משימה בשבילכם: 

משלוח מנות הוא דרך להביע אכפתיות וידידות. ִשלחו משלוח מנות 
לאדם שהוא לדעתכם בודד במקצת )שכן מבוגר, חייל בודד, 

תלמיד חדש בכיתה וכדומה(. 
משלוח מנות שמצרפים לו פנייה אישית מעורר התרגשות גדולה יותר. 

צרפו למשלוח המנות מכתב. 

משימה
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בערב החג, בשעה 20:30, נערוך בחדר האוכל
סדר פסח קהילתי

אנא הביאו כריות לישיבה ּבֲהָסָבה

סדרים משפחתיים
חברים המעוניינים לערוך את סדר הפסח בבתיהם

יוכלו לקבל במטבח, לפני כניסת החג, סל מצרכים לחג
בסל: הגדות של פסח

          קערת סדר )זרוע, ביצה, מרור, חרוסת וכרפס(
          מצות, יין ומיץ ענבים

חג המצות מגיע! 
תודה 

לילדי כיתות ו'–ז' 
שהכינו מצות במו ידיהם 

על פי כללי המסורת: 
לישת קמח ו"מים שלנו", 

ואפייה בפחות מ־18 דקות. 
יישר כוחכם!

מי שרוצים
 להיפטר מהחמץ שבבית

 וגם לעזור לאחרים,
מוזמנים להביא למזכירות 

מוצרי מזון חמץ באריזות סגורות 
)עוגיות, אטריות וכו'(

 המוצרים יימסרו 
לעובדים הלא יהודים בגידולי השדה 

ערב תרבות 
בחול המועד

זמן חירותנו
אופרה מודרנית 

השירים המוכרים והאהובים 
מההגדה: "דיינו", "אחד מי 

יודע", "חד גדיא" ועוד...
בביצוע המשותף של חברי המקהלה 

וחברי החוג לתאטרון של הקיבוץ
ביום ה', בשעה 18:00

במועדון לחבר

פסח

תחרות חיבורים לכיתות ה'–ז' 

תבו את סיפור יציאת מצרים בלי להשתמש במילים:  ּכִ

פרעה / עבודה קשה / פסח

ובשילוב המספרים האלה: 

70 / 600,000 / 10 / 400 / ט"ו

את החיבור שלשלו לתיבה שבכניסה לחדר האוכל. 

 !הפרס לחיבור הטוב ביותר: עשר... צפרדעים

הפרס יוענק לזוכים בליל הסדר, לאחר מציאת האפיקומן

לוח מודעות

טיול בחול המועד 

לכבוד חג האביב נצא לטיול 
בחורשה שליד הקיבוץ ונצפה 

בפריחה המרהיבה
מדריך: איתן

ניפגש ביום ד' הקרוב, בשעה 13:30, 
ברחבה שלפני חדר האוכל. 

חזרה משוערת לקראת 16:30. 
אין צורך בהרשמה מוקדמת

ט"ו בניסן
עד 

כ"א בניסן

זמן חירותנו
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מה על הפרק?

חירות היא נכס יקר. 
פסח, אחד החגים המרכזיים ביותר בלוח העברי, הוא "חג החירות".

מהי בעצם חירות? 
בכך נעסוק ביחידה זו.

חבר'ה, מה אגיד לכם, אני תשושה, פשוט תשושה!
לא תאמינו כמה עבודה יש לי בזמן האחרון – נסיעות ארוכות בכל יום! לפעמים אני נוהגת 

יום שלם, מגיעה הביתה מאוחר מאוד בלילה, מצליחה לתפוס כמה שעות שינה, ואז – כאשר 
עוֶלה השחר אני שוב צריכה לעלות לאוטובוס שלי ולנסוע למשימה הבאה...

ובין נסיעה לנסיעה אני חייבת להתכונן לחג הפסח הקֵרב – כמה עבודה! 

אתמול, באמצע הניקיונות, התלוננתי באוזני בני שלומי:
"שלומי, תגיד לי", אמרתי לו, "לפסח קוראים גם 'חג החירות', נכון? תאמין לי, ברגע זה אני 
לא מרגישה חופשייה כל כך! ואני לא מתכוונת לניקיונות, דווקא טוב מאוד לנקות את הבית 
כמו שצריך פעם בשנה. אני מתכוונת שאני צריכה לעבוד שעות רבות כל כך כדי להתפרנס".

"במידה מסוימת", הוספתי, "אני יכולה להזדהות עם העבדים במצרים".
שלומי די כעס: "אימא, איך את יכולה לומר דבר כזה? הרי את חופשייה לגמרי! נכון שאת 
עובדת קשה, אבל את בחרת במקצוע שלך, ומשלמים לך יפה תמורת העבודה שאת עושה!"

"ַואְלָלה", אמרתי לעצמי, "הילד צודק! אף על פי שאני באמת עובדת קשה, זו אינה עבדּות!" 
חבר'ה, אין מה להגיד, אני בדרך כלל נהנית מהעבודה שלי. אתם הרי כבר מכירים אותי, 

אני לא טיפוס שהיה יכול לשבת כל היום במשרד – אני אוהבת להיות בדרכים ולהגיע בכל 
יום למקום אחר. בחרתי לעצמי מקצוע שמתאים לי, איש לא ִחייב אותי לעסוק בו, או בכל 

מקצוע אחר, ומדי פעם אני גם יכולה לקחת כמה ימי חופשה.
הודיתי בפני שלומי שהוא צדק ושאני טעיתי...

היום עליתי לאוטובוס בחיוך רחב על הפנים. הייתי מלאת אנרגיה, וכל הדרך שרתי "חופשי 
ומאושר..." הנוסעים חשבו שאני לגמרי משוגעת, כמובן, אבל הדבקתי גם אותם... וגם הם 

התחילו לשיר! 
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פותחים ספר
א. חירות מהי?

בכל שנה בליל הסדר, הלילה הראשון של חג הפסח, אנו קוראים את סיפור יציאת מצרים 
מתוך ההגדה של פסח. לסיפור זה של שחרור ושל חירות אנו מקדישים את אחד החגים 

המרכזיים שלנו.
מהי החירות הזאת שלה אנו מקדישים את חג הפסח? מהן החירויות הבסיסיות 

שבלעדיהן אדם אינו חופשי?
לשאלות אלה אפשר למצוא תשובות גם בסיפור בני ישראל במצרים. 

2 אנחנו בני חורין. שלא כמו 
עבדים, אנחנו יכולים לנוע במרחב 

הציבורי כרצוננו בכל שעות היום 
והלילה. 

נסו לשער באילו הגבלות הגבילו את 
חופש התנועה של העבדים.

יש לי דרכון, ואני יכול לצאת 
מן הארץ בכל עת שארצה! 

חופש תנועה

ְרעֹה: ]...[  ַוּיֹאֶמר ּפַ
ַח. ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ ֶאת ִיׂשְ

)שמות, פרק ה' פסוק ב'(

1 ִקראו את המדרש ואת דברי 
התופרת שבאיור. ִחשבו על שני 

הבדלים בין תנאי העבודה של עבד 
לתנאי עבודתו של עובד שהוא בן 

חורין.

ן  ין ְמַלאְכּתָ ָהיּו עֹוׁשִ ְלַאַחר ׁשֶ
ִטיט ּוִבְלָבִנים,  ּבְ

יֶהן,  ָבּתֵ ּוָבִאים ָלנּוַח ָלֶעֶרב ּבְ
א ִמְצִרי ְואֹוֵמר לֹו: ּבָ

ה,  ּנָ ט ִלי ָיָרק ִמן ַהּגִ "ֵצא ַלּקֵ
ה,  ע ִלי ֶאת ָהֵעץ ַהּזֶ ּקַ ּבַ

ִים ]...["  ָמֵלא ִלי ָחִבית זֹו ִמן ַהּמַ
)מדרש תנחומא, פרשת ויצא, סימן ט'(

תנאי עבודה

ָפֶרְך. ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ַוּיַ
)שמות, פרק א' פסוק י"ג(

ָפֶרְך – בעבודה קשה השוברת את הגוף ּבְ

וכך מספר המדרש: 

על פי החוק, יש לשלם לכל עובד 
משכורת על פי מספר השעות 

שהוא עובד; ואם הוא עובד יום 
שלם, הוא זכאי להפסקה. 
לדעתי זה חוק צודק, לא?
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בטיחות בעבודה

ָרֵאל: ָהיּו ]המצרים[ אֹוְמִרים ְלִיׂשְ
ֵדי ִלְהיֹות  ים ַוֲאָריֹות ּוְנֵמִרים ּכְ ּבִ "ְצאּו ְוָהִביאּו ָלנּו ּדֻ

ֶהם".  ְמֵצִרים ּבָ
)שמות רבה, פרשת וארא(

ֶהם – לעשות להם צרות, לגרום להם להסתכן ִלְהיֹות ְמֵצִרים ּבָ

3 המצרים לא דאגו לבטיחותם 
של עבדיהם. בחברה מתוקנת, החוק 

אמור להגן על העובדים ולצמצם 
ככל האפשר את הסכנות הכרוכות 

בעבודתם, ואף לאסור ביצוע של 
פעולות מסוכנות מדי. 

חשבו על מקצוע הכרוך בסכנה, 
והציעו חוק המגן על בטיחות העובד 

בעת עבודתו.

חופש הביטוי

ְלׁשֹם.  ְתמֹול ׁשִ ֵבִנים ּכִ ן ַהּלְ ֶבן ָלָעם ִלְלּבֹ לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ּתֶ
ֶבן ]...[  ׁשּו ָלֶהם ּתֶ ׁשְ ֵהם ֵיְלכּו ְוקֹ

ָחה ֵלאלֵֹהינּו. ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר: ֵנְלָכה ִנְזּבְ ים ֵהם ַעל ּכֵ י ִנְרּפִ ּכִ
)שמות, פרק ה' פסוקים ז'-ח'(

לֹא תֹאִספּון – אל תמשיכו

ֶבן – קש ּתֶ

ׁשּו – יאספו, ילקטו ְוקֹׁשְ

ים – עצלים, בטלנים ִנְרּפִ

לאחר שמשה ואהרון באו אל פרעה וביקשו ממנו לשלח את עם ישראל לחופשי, 
החמיר פרעה את תנאי עבודתם והנחה את שוטריו:

אני שמח לשמוע 
שתדווחי על הטענות 

שלנו בחדשות! 

5 תארו מקרה שבו היה חשוב 
לכם להביע את טענותיכם. 

למי השמעתם אותן?

4 הסבירו מדוע החלטתו של 
פרעה להקשות את תנאי עבודה של 
עבדיו לאחר שהתלוננו אליו, שוללת 

את חופש הביטוי שלהם.

על פי חוק, חובה לחבוש קסדה בשטח עבודה

6 באיור נראה אדם המתראיין 
לתקשורת. לדעתכם, מדוע לעתים 

חשוב להשמיע את הטענות גם 
בתקשורת? מדוע יש להבטיח חופש 

ביטוי לאמצעי התקשורת? 
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ב. הדרך לחירות – מעורבות וסיכון
במבט ראשון נראה שאבותינו ואמותינו קיבלו את חירותם במתנה. 

אלוהים ִהּכה את המצִרים במכות, ואחרי המכה העשירית הסכים פרעה לתת לבני ישראל 
לצאת ממצַרִים. 

אולם מתברר שבשעות שקדמו ליציאת מצרים נדרשו בני ישראל להוכיח שהם מוכנים 
לפעול למען שחרורם, להיות מעורבים בהשגת חירותם, ואף להסתכן למענה. 

הכול התחיל כמה ימים לפני יציאת מצרים...
כך נצטוו בני ישראל: 

ִית. ]...[  ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה, ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ]...[ ּבֶ
ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל  ה, ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ

ִים. ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ
ר  ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוף, ַעל ַהּבָ ׁשְ זּוזֹת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ם ְוָנְתנּו ַעל ׁשְ ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ

ֶהם. ]...[  יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם  כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ה ְוִהּכֵ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ְוָעַבְרּתִ

ם ָלֶכם  ָפִטים ֲאִני ה'. ְוָהָיה ַהּדָ ה ׁשְ ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ְוַעד ּבְ
י ֲעֵלֶכם, ְולֹא  ם ּוָפַסְחּתִ ם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ְלאֹת ַעל ַהּבָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ַהּכִֹתי ּבְ ִחית ּבְ ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמׁשְ
)שמות, פרק י"ב פסוקים ג'—י"ג(

ְמרּו עליו  ֶמֶרת – ׁשִ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ

ָפִטים – אשפוט את כל אלילי מצרים, כלומר אעניש אותם ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

ה לקורבן פסח, כדי להציל  ארבעה ימים לפני שיצאו ממצרים הצטוו בני ישראל להקריב ׂשֶ
את בניהם ממכת הבכורות. הצו להקריב את קורבן הפסח ִחייב את בני ישראל להיות 

מעורבים באירועים שהובילו ליציאת מצרים.

כאשר בני ישראל הקריבו את 
קורבן הפסח הם פעלו לפי צו 
האלוהים, לפי החוקים שלהם. 

הם כבר לא הרגישו חובה לציית 
למצרים, הם פעלו כבני חורין!

איזה סיכון הסתכנו בני 
ישראל בהקריבם את 

קורבן הפסח? 
לאיזו תגובה הם יכלו 

לצפות מהמצרים? 

ה לקורבן פסח  נוסף על כך, הצו להקריב ׂשֶ
חייב את בני ישראל להסתכן סיכון גדול – 
השה נחשב לאל במצרים, והקרבתו הייתה 

אסורה בתכלית האיסור.
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אולי הקריבו בני ישראל את קורבן הפסח בסתר? 
לא, זה לא יכול להיות...

אם הם מילאו אחר הוראותיו של משה,
הם רכשו הרבה כבשים כמה ימים לפני כן, שה אחד לכל

בית אב זה המון...
ה, ולכן ברור הם גם צבעו את מזוזות בתיהם בדם הּשֶׂ

שהמצרים ראו את זה...
הם גם צלו את בשר השה, אז בטח היה ריח חזק של בשר...

אין ספק שהמצרים ידעו מה בני ישראל עושים!

.1
כדי להשיג חירויות או

זכויות צריך לפעמים להיאבק. 
נסו לחשוב על דוגמה בתולדות העם 

היהודי שבה השגת זכויות חייבה 
מאבק. 

)רמז לדוגמה אחת מההיסטוריה 
היהודית: חג הנמשך שמונה ימים( 

 .3
ָדָבר שפעלנו כדי להשיגו יקר לנו ִמָדבר 

שקיבלנו בלי להתאמץ. 
הביאו דוגמה.

 .5
מדוע, לדעתכם, נדרשו בני 

ישראל להשתתף בעצמם 
בתהליך שהוביל ליציאתם 

ממצרים?

.2
בדרך כלל, זכויות אינן ניתנות חינם. 

כפי שראינו, השגת זכויות דורשת פעילות 
ומעורבות ולעתים גם מאבק.

ספרו על מקרה מחייכם, או על מקרה 
ששמעתם עליו, המדגים טענה זאת.

 .4
אדם חופשי אחראי לגורלו, ואינו 

יכול להאשים אחרים אם הוא נכשל. 
הביאו דוגמה להחלטה שקיבלתם 

בעצמכם, החלטה שהביאה לתוצאות 
לא רצויות שבהן יכולתם להאשים 

רק את עצמכם! 
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ג. החירות — לנו, בכל דור ודור

 מעשים סמליים
לפניכם חלק מקטע מן ההגדה של פסח המזכיר ארבעה מעשים סמליים כאלה:

ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּ ְבּ
ְצַרִים. ִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ְכּ

)מתוך ההגדה של פסח(

6 מהן המילים הראשונות בקטע 
מן ההגדה המופיע כאן? 

נסו לשיר את הקטע בשלמותו.

7 בקטע הזה מוזכרים ארבעה 
מעשים סמליים. תנו דוגמה למעשה 

אחד שתפקידו להזכיר את החירות.

8 לפניכם ארבעה נושאים 
הקשורים לסיפור יציאת מצרים:
     • עבדות בני ישראל במצרים

     • תגובת פרעה למכות מצרים
        או לבקשה לשחרר את בני ישראל 

     • ליל היציאה ממצרים
     • מנהגים בסדר הפסח

א. חברו שאלה אחת לכל נושא. 
ב. חברו שאלה נוספת הקשורה לחג 

הפסח — בכל נושא שתרצו אתם.

?]...[
ה. ּלֹו ַמּצָ ה – ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

 ]...[
ה ]אנו אוכלים[ ָמרֹור. ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

]...[
ָעִמים. י ּפְ ֵתּ ה ]אנו מטבילים[ ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

]...[
ין. נּו ְמֻסּבִ ּלָ ה – ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

 )מתוך ההגדה של פסח(

חכמינו שאלו את עצמם: מה אפשר לעשות כדי לגרום לכל אדם מישראל להרגיש כאילו 
הוא בעצמו יצא ממצרים? 

והחליטו: נקבע שיש לעשות מעשים סמליים. 

 שאילת שאלות
לֶעֶבד אסור לשאול שאלות, עליו לעשות מה שאדונו אומר לו בלי לשאול מדוע ולמה. 

אבל אנחנו בני חורין, ושאלות אנחנו שואלים! המנהג בליל הסדר אינו להקשיב לקריאת 
ההגדה בשקט, אלא להוסיף ולשאול שאלות על סיפור יציאת מצרים.
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ד. החירות — לא רק לנו ובאחריותנו
אולם מעשים סמליים אינם מספיקים.

הסופר היהודי¯הצרפתי ֶאדמנד ְפלֶ ג מבהיר שיש בסיפור יציאת מצרים קריאה לאחריות, 
קריאה לפעולה, לא רק למען החירות שלנו, אלא גם למען חירותו של כל אדם באשר הוא אדם.

ומפני שביום ההוא עשה האל מעשה למעני,
עליי לעשות מעשה למען כל הנרדפים.

וכך אומרת לנו ההגדה הישנה שלנו: 
לא רק כל יהודי – כל אדם – חייב לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו 

יצא ממצרים, ו]חייב[ לשחרר את כל הנאנקים בשבי.
)ֶאדמֹונד ְפֶלג, "לקראת העולם הבא אלינו", תרגום מצרפתית( 

9 גם בימינו אנשים רבים 
בעולם נרדפים ואינם חופשיים. 

למרבה הצער, העבדות לא 
נעלמה מן העולם, אפילו לא 

עבדותם של ילדים.

    חפשו באינטרנט קטעי מידע ותצלומים על "עבדות ילדים". בעזרתם, נסו למצוא תשובות לשלוש מן השאלות האלה: 

  מהי עבדות ילדים?

  באילו מדינות בעולם יש עבדות ילדים? 

  מהן הסיבות המביאות ילדים להסכים לעבוד בתנאים קשים?

  מהן הסיבות שבגללן יש המעסיקים ילדים בתנאי עבדות?

  מה חמור כל כך בעבודת ילדים?

  מאיזה גיל מותר לילד לעבוד במדינת ישראל, ובאילו תנאים? 
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בסימן קריאה
אדונו של תום, מר ַסיימֹון ֶלְגִרי, קנה לו עבדים ב]עיר[ ניו אורלינס, עד שהגיע מספרם 

יָרט" שנועדה  ִ לשמונה, ומשם הוביל אותם כבולים באזיקים, זוגות¯זוגות אל הספינה "הִפּ
להפליג במעלה הנהר ֶרד. לאחר שהעלה אותם כולם על הסיפון והספינה הפליגה לדרכה, 

ת )הבעת פנים( של יעילות שהייתה כה אופיינית לו. הוא  ניגש לסקור אותם באותה ֲאֶרׁשֶ
נעצר לפני תום, אשר לכבוד המכירה לבש את חליפתו הטובה ביותר, כתונת מעּוְמֶלֶנת 

)מגוהצת היטב – בעזרת מי עמילן( ונעל מגפיים מצוחצחים.

"קום," ציווה ֶלְגִרי.
תום קם ממקומו.

"הסר את העניבה הזאת!" אמר האיש, ומאחר שתום התקשה לעשות זאת בשל האזיקים, 
סייע לו, משך בעניבה ביד גסה והכניס אותה לכיסו.

עכשיו ִנְפָנה לגרי לתיבתו של תום, שכבר חיטט בה קודם לכן, הוציא מתוכה זוג מכנסיים 
ישנים ומקטורן ָמהּוּהַ )עלוב( שתום היה לובשם בעבודתו באורווה, ִשחרר את ידו של תום 

מן האזיקים, הצביע לעבר גומחה שבין הארגזים על הסיפון, ואמר: "לך לשם ולבש את 
אלה."

תום עשה כאשר ציווה האיש וחזר כעבור רגעים אחדים.
"תחלוץ את המגפיים," אמר מר ֶלְגִרי.

תום עשה כדבריו.
"הנה," אמר מר לגרי וזרק לתום זוג נעליים גסות, מן המצויות הרבה אצל העבדים, "נעל 

את אלה."
תום היטיב לעשות שזכר להעביר את ספר כתבי הקודש שבכיסו לכיס הבגד שלבש עתה, 

שכן לגרי החל מחטט בכיסי בגדיו הטובים. הוא מצא שם מטפחת משי, ותחב אותה 
בכיסו שלו. כמו כן מצא שם כל מיני חפצים קטנים שתום החזיק בהם מפני שבזמנו היו 

משעשעים את ֶאָווה הקטנה1. האיש הסתכל באלה בבוז, ואחר הטיל אותם מעבר לכתפו 
אל תוך הנהר.

הוא מצא את ספר מזמורי התפילות שתום בחפזונו שכח להעביר לכיס הבגד האחר.
הוא הסתכל בספר. "כך! דתי, מה? אוציא את זה ממך. אתה לא תיילל לי ותזמר לי. 

עכשיו אני הדת שלך! עכשיו אתה עושה מה שאני אומר!"
לגרי נטל עכשיו את תיבתו של תום על שפע הבגדים שבה אל אגף המלחים שבאנייה. 

המלחים הקיפו אותו מכל עבר. הם צחקו הרבה על חשבונם של הכושים המבקשים 
להיראות ג'נטלמנים, ואחר קנו מלגרי את בגדיו של תום, וגם התיבה נמכרה במכירה 

פומבית. ניכר בהם בכולם שסברו שאך בדיחה טובה היא לשוטט כך לפני תום בבגדיו, 
ומשעשעת ביותר בעיניהם הייתה מכירת התיבה.

ומשנסתיים עניין זה חזר סיימון לבדוק את רכושו.
"ועכשיו, תום, שחררתי אותך מעודף המטען שלך, כמו שאתה רואה. תשמור היטב על 

הבגדים שנתתי לך. יעבור הרבה זמן עד שתקבל בגדים אחרים. אני חושב שכושים 
צריכים להיות זהירים. בגדים צריכים להחזיק שנה שלמה אצלי." 

עד לפני כ־150 שנה עוד היו 

בארצות הברית עבדים. עבדים 

אלו היו אנשים חופשיים שנחטפו 

בארצות באפריקה והובאו לארצות 

הברית )ולשאר ארצות אמריקה( 

בידי סוחרי עבדים. 

בשנת 1852 כתבה הסופרת 

יֶצ'ר סטֹו את  האמריקנית הרייט ּבִ

הספר "אוהל הדוד תום", המספר 

את קורותיו של עבד ושמו תום. 

באמצעות ספר זה ביקשה הסופרת 

לשכנע את אזרחי ארצות הברית 

שהעבדות אינה מוסרית, ושיש 

לבטלה. 

בקטע שלפניכם תום נמצא על 

יָרט". זה  סיפונה של הספינה "הּפִ

עתה קנה אותו אדון חדש, אדם 

אכזרי במיוחד. 

  אוהל הדוד תום 
  מאת הרייט ביצ'ר סטו

1אווה הקטנה הייתה ִּבתו של אדונו הקודם של תום, ותום אהב אותה מאוד. בפרקים הקודמים סופר על מותה של 

אווה, והחפצים הקטנים שתום שמר בכיסיו היו מזכרות ממנה.
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אחר כך ניגש סיימון אל המקום שישבה בו ֶאֶמִלין, רתוקה בשלשלאות לאישה אחרת. 
"ובכן, יקירתי," אמר ודגדג אותה מתחת לסנטרה, "את צריכה לשמור על מצב רוח טוב." 

לא נעלמה מעיניו הבעת האימה, הפחד והדחייה שעלתה בעיני הנערה בעל כורחה. הוא הזעיף את פניו.
ָלה?" והוא דחף  "בלי חכמות, בחורה! תעשי פרצוף נחמד כאשר אני מדבר אלייך, מבינה? ואת, מה את מעקמת את הפרצוף, זקנה ָבּ

את בת התערובת )בת שנולדה לאב ָלָבן ולאם שחורה( הצמודה בכבלים אל אמלין.
הוא נסוג צעד או שניים. "אני אומר לכולכם. תסתכלו בי, תסתכלו בי, תסתכלו בי ישר 

בעיניים!" והוא רקע ברגלו.
כל העיניים ננעצו בעיניו הירקרקות¯האפורות של סיימון.

הוא קפץ את אגרופו עד שדמה לפטישו של נפח. "אתם רואים את האגרוף הזה? תמששו 
אותו!" הוא הניח אותו על ידו של תום. "תראו את העצמות האלה! אז אני אומר לכם, 

שהאגרוף הזה כבר קשה מאוד אחרי שדפק על כל כך הרבה כושים. עוד לא נולד הכושי 
שאני לא יכול לחסל במכה אחת!" והוא קירב כל כך את אגרופו לפניו של תום, עד שהוא 

מצמץ בעיניו ונסוג לאחור. "אני לא מחזיק אצלי שום משגיחים, אני יכול לומר לכם שאצלי 
הדברים נעשים. כל אחד מכם יעשה בדיוק מה שאומרים לו, מהר, כשאני אומר. רק כך אפשר 
להסתדר ִאתי. ִאתי לא מסתדרים ברּכּות. אז עכשיו, שתתנהגו כמו שצריך מפני שאין לי שום 

רחמים!"
 בעל כורחן עצרו הנשים את נשימתן, וכל החבורה ישבה בראשים מורכנים ופנים אומללות. 

אר של הספינה לשתות כוסית. בינתיים פנה סיימון לאחור, וניגש אל הּבַ
"ככה אני מתחיל עם הכושים שלי," אמר לג'נטלמן אחד שעמד לידו שעה שנשא את דבריו. 

"השיטה שלי היא להתחיל בחזק − שידעו למה לצפות."
"אכן!" אמר הזר, והסתכל בו כדרך שחוקר טבע מסתכל ביצור מוזר.

"כן, בהחלט. אני לא אחד מבעלי הַמָטִעים, שהם ג'נטלמנים עם אצבעות עדינות, שמסתובבים להם ואיזה משגיח מנוול מרמה אותם.
הסתכל באגרוף שלי! אני אומר לך, אדוני, שהוא נעשה כך רק מפני שהתאמנתי על כושים."

ָך התקשה גם הוא." הזר מישש את האגרוף ואמר בפשטות, "אני מניח שהאגרוף קשה למדי," והוסיף "ואני מניח שִלְבּ
"כן, אני חושב כך," אמר סיימון וצחק מקרב לב. "אני מניח שלא נותרו בי הרבה נקודות רכות. אני אומר לך, אף אחד לא מסדר אותי, 

אף כושי לא מצליח לסדר אותי, בשום דרך. וזאת עובדה."
"יש לך שם קבוצה נאה."

"נכון," אמר סיימון. "יש שם תום הזה. אמרו לי שהוא משהו לא רגיל. שילמתי בשבילו קצת הרבה מפני שאני רוצה שהוא יהיה אצלי 
משגיח או מנהל עבודה. אם אני רק אוציא לו את השטויות שנכנסו לו שם מפני שהתנהגו אתו כמו שאסור להתנהג עם כושי, אז הוא 
יהיה בסדר! עם הגברת הצהובה ההיא סידרו אותי. אני חושב שהיא חולנית, אבל אני כבר אעביד אותה כמו שצריך. היא אולי תחיה 

עוד איזה שנה או שנתיים. אני לא מאמין בלחסוך בכושים. תשתמש בהם ותקנה אחרים, זאת הדרך שלי. פחות צרות, ואני בטוח שבסוף 
זה יוצא יותר בזול," אמר ולגם מכוסו.

"כמה זמן בדרך כלל הם מחזיקים מעמד?" שאל הזר.
"לא יודע. תלוי איך הם בנויים. בחורים חזקים מחזיקים מעמד שש או שבע שנים. כאלה שהם סמרטוטים נגמרים אחרי שנתיים 
או שלוש. כשרק התחלתי הייתי עושה מזה עניין והייתי מנסה להחזיק אותם בחיים – כשהם היו חולים הייתי מטפל בהם, ונותן 

להם בגדים ושמיכות, ומה לא, שיהיה להם נוח. בחיי, זה לא היה שווה. הפסדתי עליהם כסף והיו לי המון צרות. עכשיו הם צריכים 
להסתדר, בריאים או חולים. כשכושי מת אני קונה אחר. מצאתי שזה יוצא יותר בזול." 

מתוך: הרייט ביצ'ר סטו, אוהל הדוד תום, מאנגלית: רפאל אלגד, כתר, ירושלים 1986, כרך ב', עמ' 246–248. 
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קסם הלשון
העברית והארמית

הארמית היא שפה קדומה, "אחות" ַלשפה 
העברית. מילים רבות בשפה זו דומות, ולפעמים 

אפילו זהות, למילים עבריות. במשך תקופות ארוכות 
בעבר הייתה הארמית השפה הבין־לאומית שאפשרה 

לעמי האזור לתקשר זה עם זה. הארמית הייתה גם 
השפה הכתובה והמדוברת של היהודים בארץ ישראל, 

ובארץ היא נכתבה גם באל"ף־בי"ת עברי.  
גם בהגדה של פסח )הכתובה ברובה בעברית( מופיע 

קטע חשוב בארמית. קטע זה נכתב בארמית כדי 
להבטיח שהכול יבינו אותו )ולא רק "המשכילים" 

שידעו גם עברית(. 
מה אומר קטע זה? בואו נגלה זאת יחד.

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ
ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ל ּדִ ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול, ּכָ ל ּדִ ּכָ
ָרֵאל. ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלׁשָ ּתָ ָהׁשַ

ֵני חֹוִרין. ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ י, ְלׁשָ א ַעְבּדֵ ּתָ ָהׁשַ

נ"ב המילה "ִיְפַסח" היא גם מילה בארמית וגם מילה בעברית: 

ִיְפַסח – יֹאַכל את קורבן פסח )בימינו – יחגוג את חג הפסח(

ב
לפעמים צריך מילון!

אמנם ארמית ועברית הן שפות קרובות מאוד, ובכל 
זאת, בכל אחת מהן גם מילים המיוחדות לה. במקרים 

אלו כדאי להשתמש במילון. לפניכם תרגומן של שש 
מילים בארמית המופיעות בקטע:

ָהא – זה 
ַאְרָעא – ארץ

י – ֶשׁ ּדִ

ַאְבָהָתָנא – אבותינו
ָרֵעב ְכִפין – ֶשׁ ּדִ

ֵייֵתי – יבוא

5. תרגמו עתה את כל הקטע.  
6. בקטע כולו 28 מילים. והנה, בעזרת תרגום של 6 

מילים בלבד, יכולתם לתרגם את כל הקטע. 
על מה מעידה העובדה הזאת?

א
הקטע "הא לחמא עניא" כתוב רובו בשפה הארמית. 

לפניכם המשפט הראשון בקטע בתרגום לאנגלית:
This is the bread of affliction that our fathers ate

in the land of Egypt. 

באנגלית אין משתמשים באותיות עבריות. יתר על כך, 
אין במשפט באנגלית אף מילה שאפשר להבין על סמך 

הידע שלנו בעברית. לעומת זאת, נוכל להבין בקלות 
יחסית, את השורה הראשונה בקטע "הא לחמא עניא". 

נראה זאת עתה:

1. בקטע משולבות מילים עבריות )ראו את המילים 
הכתובות באותיות ירוקות(.

לדעתכם, כיצד אפשר להסביר תופעה זו? 
)רמז: קראו שוב את דברי המבוא(

2. חפשו בקטע לפחות שלוש מילים ארמיות הזהות 
למילים עבריות.

3. חפשו בקטע לפחות שלוש מילים ארמיות )שאינן 
זהות למילים עבריות( המובנות לכם. רשמו אותן 

ואת משמעותן.
4. מה ִאפשר לכם להבין כל אחת ממילים אלו? )השורש של 

המילה? ההקשר שהמילה מופיעה בו? ידע קודם? דבר אחר?(

ג
כל שפה והצליל שלה

שפות רבות מאופיינות בצליל מסוים. באיטלקית, 
למשל, מילים רבות מסתיימות בתנועה  ִ   י.

בארמית מילים רבות מסתיימות באות אל"ף ובתנועה   ָ  א. 
7. חפשו בקטע מילים המסתיימות בתנועה  ָ   א.

לפניכם שלוש מילים ארמיות שקל להבין אותן משום 
שהן דומות למילים עבריות :  

ַלְחָמא )בעברית: לחם(, ַעְנָיא )בעברית: עוני(, 
ַאְבָהָתָנא )בעברית: אבותינו( 

8. מה קורה לסיומת  ָ   א של המילים ַלְחָמא וַעְנָיא 
כאשר מתרגמים אותן לעברית?

9. מה קורה לסיומת ָנא של המילה ַאְבָהָתָנא 
כאשר מתרגמים אותה לעברית?
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מבעד לחלון
    איש באמונתו יחיה 

בין השנים 1917 ו־1989 היו רוסיה, אוקראינה ומדינות נוספות, 
שייכות למעצמה גדולה שנקראה ברית המועצות. מבחינות 

רבות לא היו אזרחי ברית המועצות חופשיים, למשל היה אסור 
להם להביע עמדות שונות מעמדות הממשלה, והיה אסור להם 

לצאת מהמדינה. המשטר התנגד לאמונה 
באלוהים, ואזרחים שביטאו אמונה דתית 

נחשדו בחוסר נאמנות למדינה. 
כמעט כל בתי התפילה נסגרו, אך כדי 

להצטייר בעיני העולם כמדינה חופשית, 
הותר בכל זאת לקומץ אנשי דת להחזיק 

במספר קטן מאוד של בתי תפילה. מצבם 
של היהודים היה קשה במיוחד, משום 

שבברית המועצות שררה אווירה אנטישמית 
)עוינת כלפי יהודים(, וכל מי שהתעניין 

במסורת היהודית, למד עברית או החזיק 
ספרים הכתובים עברית – נחשב "אויב 

האומה".
למרות הסכנה שייעצרו ויישלחו למחנות עבודה בסיביר )אחד 
האזורים הקרים ביותר על פני כדור הארץ(, היו יהודים שניסו 

להתכנס ולחגוג את חגי ישראל. כדי לערוך את סדר הפסח הם 
היו זקוקים להגדות. ואיך ישיגו הגדות? הרי חל איסור להחזיק 

ספרי דת... 

כך מספרת נדיה טאוטרשטיין, יהודייה שעלתה מרוסיה 
למדינת ישראל: 

"זה היה כחודש לפני חג הפסח, רצינו לעשות סדר ליל פסח כמו 
שצריך, אבל לא היו לנו הגדות. היה איסור על יהודים לעשות 

ליל פסח ולקנות הגדות לפסח. החלטתי להסתכן... התחפשתי 
לכומר, נכנסתי לכנסייה, הלכתי לספרייה והשגתי הגדה.

איך משיגים עוד שבע הגדות? גייסתי כמה חברים שהיו פעילים 
בציבור היהודי, והחלטנו לפתוח בית דפוס קטן להגדות פסח. 
הסיכון היה עצום, אם ניתפס נישלח לסיביר... אני לא מאחלת 
זאת לאף אחד. היינו נכנסים לחנויות וקונים כל פעם 

שני דפים לבנים ריקים... אם היו קונים יותר היה הדבר 
מעורר חשד.

מצאנו מכונת דפוס. לשכנים הודעתי שאני נוסעת 
לשבוע חופשה, אך נכנסתי למרתף שבביתי... שלא 

ישמעו את רעש המכונה. היה חם וצפוף... מעט מים...
לא פעם דפקו על דלת הבית ולבי הפסיק לפעום... 

במאמצים מרובים הצלחנו להדפיס שש הגדות, אחת 
לכל שתי משפחות. אסור היה גם לעשות ליל סדר... 

הסתכנו שוב ועשינו את הסדר במרתף. היום בישראל 
זה אחרת..."

בשנת 1989 התחלף המשטר וברית המועצות התפרקה 
למדינות קטנות יותר. מאז יכולים היהודים בארצות אלו 

לחיות חיים יהודיים במקום מגוריהם, וגם לעלות לישראל, אם 
הם רוצים בכך. 

מאז 1989 עלו לישראל מחבר העמים )ברית המועצות לשעבר( 
כמיליון יהודים. 

ועכשיו, משימה בשבילכם: 
חירות היא ערך מרכזי בחג הפסח. בשנים שיהודי ברית המועצות לא הורשו לעזוב 

את ברית המועצות, נהגו יהודים רבים ברחבי העולם לשמור להם כיסא סביב שולחן 
הסדר. כך הם הביעו באופן סמלי את התקווה שחירותם של יהודי ברית המועצות 

תוחזר להם בקרוב.
מרו לו כיסא סביב שולחן הסדר שלכם. ִ ִחשבו על מי שחירותו נשללת ממנו בימינו, ושׁ

ספרו למשתתפי הסדר האחרים על האיש, או על קבוצת האנשים, ששמרתם מקום 
בשבילו או בשבילם. 

משימה
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ערב יום השואה – תכנית הטקס המרכזי
ברחבה שלפני בית התרבות

   19:45: התכנסות
יׁש", "ִיְזּכֹור" ו"ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים"     20:00: תפילות "ַקּדִ

   20:20: חבורת הזמר בשיר "ֵאֶפר ְוָאָבק" 
                הדלקת שישה נרות זיכרון

יקֹוָבה )ילדה בת 12 שלא שרדה  ַחד" מאת אֹוָרה ּבִ                 קריאת השיר "ַהּפַ
                את השואה( 

                חבורת הזמר בשיר "ֲהִליָכה ְלֵקיָסְרָיה" 
   21:00: שירת "הִתקווה" 

לוח מודעות

הודעה מבית הספר היסודי 
ומחטיבת הביניים 

ביום השואה, בשעה 10:00 
עם הישמע הצפירה, 

נקיים טקס זיכרון בית ספרי. 
אנא שלחו את ילדיכם לבושים כחול־לבן.

אחרי הטקס ישתתפו התלמידים 
בסדנאות בנושאים:

"חסידי אומות העולם" 
ו"המרד בגטו ורשה"

לאחר הטקס – בבית התרבות

ַטְיין על קורותיה בתקופת השואה. שיחה עם חברתנו ַמְרֵלן ׁשְ

ַמְרֵלן נולדה למשפחה יהודית בגרמניה בשנת 1933, השנה שבה עלו לשלטון בגרמניה 

היטלר ומפלגתו )המפלגה הנאצית(. למרות החוקים שִהְפלּו את היהודים לרעה, 

נשארה משפחתה של מרלן בביתה בברלין עד שנת 1939. רק בשנה זו, כאשר הייתה 

מרלן בת שש, החליטה המשפחה להימלט לפריז )בירת צרפת(. ואולם, זמן לא רב 

לאחר מכן כבשו הנאצים את פריז ואת כל צפון צרפת. המשטרה הצרפתית שיתפה 

פעולה עם השלטון הנאצי ועצרה את אביה של מרלן ברחוב בפריז. האב נשלח למחנה 

ההשמדה אושוויץ, ושם מת. 

תה  מרלן וִאמּה ברחו לדרום צרפת והסתתרו שם. אמּה של מרלן חששה לגורלה של ּבִ

ומסרה אותה לפעילי "עליית הנוער". מרלן וחבריה לקבוצה הועלו ארצה בשנת 1943, 

וכעבור שנים אחדות הצטרפה מרלן אלינו לקיבוץ. עד היום לא הצליחה מרלן לברר מה 

עלה בגורלה של ִאמּה.

הודעה מבית ספר התיכון

להורים שלום,

ביום השואה ישתתפו התלמידים בתכניות מיוחדות:

תלמידי כיתות י' 
ביקור ב"בית לוחמי הגטאות" 

יציאה בשעה 8:00 מרחבת חדר האוכל. 

חזרה משוערת לקראת השעה 18:00 

תלמידי כיתות י"א
סמינר הכנה לקראת נסיעתם לפולין בחודש יוני

תלמידי כיתות י"ב 
צפייה בסרט "אירופה, אירופה" ודיון

הסרט מבוסס על סיפורו האִמתי של נער יהודי 

שהסתתר בפנימייה להכשרת מנהיגים נאצים. 

כ"ז בניסן 

גזענות

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
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מה על הפרק?

בתקופת מלחמת העולם השנייה שלטו הנאצים בגרמניה. הם רדפו את היהודים בגרמניה ובכל הארצות שכבשו, וביקשו 
להשמידם. האסון שהביאו הנאצים על העם היהודי נקרא "השואה".

הנאצים פעלו מתוך שנאה שנבעה מאנטישמיות )שנאה כלפי יהודים(. 
האנטישמיות היא סוג של גזענות. מהי גזענות? מה רע בה, ומה מביא בני אדם לאמץ דעות גזעניות?  

בשאלות אלו נעסוק ביחידה זו.

שלום חברים,
היום הסעתי כיתה של תלמידים למוזאון "יד ושם" בירושלים. כבר בדרך התחילה המורה 

לדבר אל התלמידים, והם הקשיבו לה בשקט מוחלט. גם אני הקשבתי לדבריה.
"גם לפני שעלו הנאצים לשלטון", סיפרה המורה, "היו בגרמניה אנטישמים )שונאי יהודים(, 
ת טובה עם שכניהם הלא יהודים – הם למדו  אבל בסך הכול חיו היהודים בגרמניה בשכנוּ

יחד, עבדו יחד, והיו גם יחסי חברות בין יהודים וגרמנים רבים. אולם לאחר עליית הנאצים 
לשלטון הם החלו להפיץ בציבור את הדעה שהיהודים הם 'אחרים', 'זרים', ואפילו שהם 

'מלוכלכים' ו'עוינים', ובסופו של דבר הציגו אותם כאילו לא היו בני אדם בכלל". 
תלמידה אחת הגיבה לדברי המורה: "אבל איך זה ייתכן? אני לא מבינה איך הגרמנים היו 

מסוגלים להאמין לדברים כאלה, הרי הם ידעו שמדובר בבני אדם כמוהם..."
והמורה ענתה לה: "הנאצים הפיצו את המסרים האלה כל הזמן ובכל מקום – בבתי הספר, 

בתנועות הנוער, בעיתונים וברדיו. הם טענו שהיהודים הם האחראים לכל הצרות שפקדו 
את גרמניה, והבטיחו שכאשר גרמניה תיפטר מהם, כל הבעיות ייפתרו... כך חזרו ואמרו, 

והאזרחים הגרמנים האמינו לדבריהם..."  
תלמיד אחר אמר: "מפחיד אותי לחשוב שאפשר להשפיע כך על בני האדם! אבל לא יכול 

להיות שּכּוּוּולם השתכנעו, הרי לא כל הגרמנים היו טיפשים או רשעים".
"תראו", אמרה המורה, "היו מעטים שלא השתכנעו, ומהם רק בודדים העזו להשמיע את 
קולם, שהרי מי שהביע התנגדות לעמדות הנאצים סיכן את עצמו ואת בני משפחתו. ואכן, 
רוב רובם של הגרמנים השתכנעו, והתעמולה של הנאצים הצליחה גם בקרב מי שלא היו  
אנטישמים קודם לכן. וכאשר פרסמו הנאצים חוקים שִהפלו את היהודים, העלו את בתי 
הכנסת באש והרסו ובזזו חנויות של יהודים – גרמנים רבים חשבו שאכן כך נכון לעשות. 

ואחר כך הם גם לא עשו דבר כאשר הנאצים עצרו את היהודים, גירשו אותם למחנות ורצחו 
אותם..."

ניסיתי להתרכז בנהיגה, אך חשבתי על דברי המורה; הנאצים ניסו להשמיד את העם היהודי  
מפני שהם האמינו שהם, הגרמנים, "שווים" יותר מאחרים ושייכים ל"גזע עליון", ואילו 

היהודים הם "גזע נחות"! האנטישמיות היא רעה חולה, וכן כל ביטוי של גזענות. הגזענות 
ממלאת אנשים בשנאה, ועלולה להביא אותם לעשות מעשים נוראיים. ואז החלטתי – מחר 

אדביק מדבקה גדולה עם הכתובת "לא לגזענות", על דלת האוטובוס. וכך כל הנוסעים שלי 
ידעו שבאוטובוס שלי אני לא מרשה לאף אחד לומר אמירות גזעניות! נכון שאני צודקת?



110

פותחים ספר
א. בצלם אלוהים

על פי המסורת היהודית, אדם הראשון הוא אבי האנושות כולה.
ולכן כל מה שנאמר על אדם הראשון נכון לכל בני האדם. בתורה נאמר:

1 מה עלול לקרות אם אדם 
כלשהו יהיה משוכנע שאביו "גדול" 

)כלומר חשוב יותר, נעלה יותר( מאביו 
של אדם אחר? מה הוא עלול לעשות? 

ִרּיֹות,  לֹום ַהּבְ ֵני ׁשְ ְלִפיָכְך ]...[ ִנְבָרא ָאָדם ]הראשון[ ְיִחיִדי ]...[ ִמּפְ
ּלֹא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו:  ׁשֶ
דֹול ֵמָאִביָך. א ]שלי[ ּגָ ַאּבָ

)משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה'(

ָרא אֹתֹו.  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו, ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ
)בראשית, פרק א' פסוק כ"ז(

דמּותֹו  ַצְלמֹו – ִבּ ּבְ

חבריי, לכל בני האדם יש אותו 
ערך, ולא משנה מאיזו דת, 

מאיזה מין ומאיזה גזע הם! 
כל בני אדם נבראו "בצלם 

אלוהים"!

ב. כל בני האדם שווים

הגזענים טוענים שבני אדם 
מסוימים "עליונים" על אחרים, 

מפני שמוצאם "נעלה" יותר, כביכול.
היעזרו במשנה שלמעלה 

כדי להפריך את הטענה הזאת.



חבר'ה, אני רוצה להוסיף משהו: 
מובן שאם מישהו עשה דבר רע, אסור 

להאשים את כל בני עמו, או את כל 
מי שיש להם צבע עור כמו זה של 

הפושע!
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2 לפי המדרש, מהו הדבר היחיד 
הקובע אם אדם הוא אדם טוב או לא?

לא מוצאו של אדם, לא מראהו החיצוני ולא דתו, קובעים אם אדם הוא טוב או רע. 
מה קובע זאת? ובלשון חכמינו – מה קובע אם "רוח הקודש שורה עליו"?

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ָ ן ֶאְלָעָזר: ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ֶאת ַהּשׁ יְנָחס ּבֶ  ]אמר[ ּפִ
ָרֵאל,  ין ּגֹוי ּוֵבין ִיׂשְ ּבֵ
ה,  ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ּבֵ

ְפָחה –  ין ֶעֶבד ּוֵבין ׁשִ ּבֵ
ְך רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו.  ה, ּכָ עֹוׂשֶ ה ׁשֶ ַהּכֹל ְלִפי ַמֲעׂשֶ

)מדרש תנא דבי אליהו רבה, פרשה י'(

ָמה שאֹוַמר מָיּד הוא אמת ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ – השמים והארץ הם עדים ׁשֶ ָ ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ֶאת ַהּשׁ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו – רוח הקודש אופפת אותו, כלומר הוא קרוב לאלוהים

אולי כבר שמעתם התבטאויות 
גזעניות כלפי בעלי צבע עור אחר, בני 

עמים אחרים או בני דתות אחרות.
כנגד מי נאמרו הדברים? מה נאמר? 

כיצד אפשר להשיב לאמירות אלו?

גם בחברה הישראלית  נשמעות מדי פעם בפעם אמירות גזעניות. 
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ג. גזענות כלפי השחורים
קבוצות רבות ושונות של בני אדם היו קורבנות של גזענות, וכך גם מיליוני השחורים 
שהובאו מאפריקה לאמריקה ושימשו לעבדים בבתיהם, בשדותיהם ובמפעליהם של 

הלבנים במשך כ־400 שנה )מהמאה ה־16 ועד המאה ה־19(.

זוכרים את הספר
"אוהל הדוד תום"? 

3 איזה מהמקורות היהודיים 
שלמדנו מזכיר לכם את נאומו של 

מרטין לותר קינג? 

ֵיׁש ִלי ֲחלֹום 
ים ִיְחיּו יֹום ֶאָחד  ַעת ְיָלַדי ָהַרִכּ ַאְרַבּ ׁשֶ

כּונֹוָתיו. י ְתּ א ַעל ִפּ י ֶצַבע עֹורֹו ֶאָלּ ט ַעל ִפּ ּפָ ּה ֵאין ָאָדם ִנְשׁ ָבּ ה ׁשֶ ֻאָמּ ְבּ
)ַמְרִטין לּוֵּתר ִקיְנג, העיר וושינגטון, 28 באוגוסט 1963(

במהלך המאה ה־19 בוטלה העבדות בארצות הברית, אך השחורים הּוְפלּו )הובדלו לרעה( 
וסבלו מאפליה גזענית גם במאה ה־20.

ר ִקיְנג, מנהיג המאבק באפליה הגזעית של  בנאום מפורסם מאוד אמר ַמְרִטין לּוּתֵ
השחורים בארצות הברית: 

ד. חוקי הגזע הנאציים

לפי "תורת הגזע" חילקו הנאצים את המין האנושי לגזעים עליונים וגזעים נחותים. הם 
טענו שהיהודים הם הגזע הנחות והבזוי ביותר, ואילו הם – הגרמנים – משתייכים לגזע 

העליון, הגזע הָאִרי, ובעורקים שלהם זורם דם גרמני "טהור". 
בשנת 1935 התקבלו בגרמניה חוקי גזע שִהְפלּו את היהודים ונועדו להגן על "טוהר הדם 

הגרמני". הנה אחד החוקים האלה:

אזרח הַריְיְך )הכוונה לגרמניה( הוא רק נְִתין המדינה בעל דם גרמני, 

או בעל דם קרוב לו, והמוכיח בהתנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת 

בנאמנות את העם הגרמני והרייך.
)מתוך חוקי נירנברג 1935(

ָנִתין – תושב קבוע במדינה הכפוף לחוקיה

4 היהודים אינם מוזכרים 
במפורש בחוק הזה. אולם על פי חוק 
זה נשללה מיהודי גרמניה אזרחותם 

הגרמנית )גם אם הוכיחו שהם 
נאמנים לגרמניה(. 

מדוע? 
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5 דמיינו מה חשבו האנשים 
שבתצלומים. מה הרגישו?

 

6 עיינו בתצלום המסומן במגן 
דוד צהוב. נסו לדמיין מה הרגישה 

ילדה אוסטרית שמשפחתה הייתה 
מיודדת עם משפחתו של בעל 

החנות היהודי, כאשר נדרש בעל 
החנות לסמן את חנותו בכתובת 

"יהודי".

7 בחרו תצלום אחד וכִתבו סביבו 
סיפור. 

לאחר זמן־מה החלו הנאצים לרכז את היהודים ולשלוח אותם למחנות עבודה והשמדה. 
בשואה מתו שישה מיליון יהודים – הם נרצחו באכזריות או מתו מרעב, מקֹור, מאפיסת 

כוחות וממחלות. 

הגזענות של הנאצים הביאה אותם לאבד את צלם האנוש שלהם – הם התנהגו באכזריות, 
כאילו הם בעצמם לא היו בני אדם... 

נערה ושמה דיטה קראוס עונדת טלאי 
צהוב ועליו כתוב "יהודי" )בגרמנית(. 

שנה לא ידועה. 
דיטה נלקחה למחנה הריכוז אושוויץ.

בגרמניה פורסמו חוקים רבים שנועדו לסמן את היהודים, לבודד אותם משאר האזרחים, 
לפגוע בהם ולהקשות עליהם את חיי היום־יום. גם בשאר הארצות שהנאצים כבשו 

במלחמת העולם השנייה נחקקו ויושמו חוקים דומים. הנה כמה תצלומים המתארים זאת:

סימון חנות השייכת ליהודי. אוסטרייה, 1939.

גן שעשועים בפריז, צרפת. שנה לא ידועה. 
על השלט כתוב: גן שעשועים לילדים בלבד. אסור ליהודים.

RE

INT

PA

תא טלפון בפריז, צרפת, 1942. 
על השלט כתוב: הכניסה ליהודים אסורה.
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בסימן קריאה
מדי יום ביומו הייתי הולכת לבית הספר, ואחותי הקטנה ִהיְלָדה – לגן הילדים. בשבת 

אחר צהריים היו משפחות רבות נפגשות ב"גינה הירוקה", ואנחנו, הילדים שיחקנו 
להנאתנו.

אבל ביוני 1940, פתאום, "מהיום למחר", התהפך הכול – צרפת נכבשה. בכל פינות 
העיר התרוצצו גרמנים, חיילים צעדו ושרו בקולי קולות. עד היום אני שומעת את 

נקישות מגפיהם השחוקים. הפחד התפשט בכל העיר, בכל בית. אני זוכרת היטב את 
הוריי מתלחשים בערב, את הֵאימה ואת חוסר הביטחון ששררו בביתי ובבתי המשפחות 

היהודיות הרבות האחרות. 
שמועות! שמועות! לכל אחד היה משהו חדש לספר, כל אחד ידע משהו שהאחרים 

לא ָידעו. ביטויים חדשים החלו להישמע: ִמְפַקד היהודים, החותמת "יהודי", רשימות, 
סריקות המשטרה, מעצרים, "האזור האחר", ַאְנְדָלאֹוֶפן )לברוח ביידיש(.

משפט אחד חזר ונשמע: "אבל אנחנו, אנחנו צרפתים!"
כמה מהביטויים לא היו מוכרים לי ולא מובנים לי. בכל יום התפרסמו הודעות, צווים 

וחוקים חדשים. החיים נעשו קשים יותר ומסוכנים יותר. 

כך חיינו כמעט שנתיים. בשנת 1942 התפרסם עוד צו, צו מספר 8 — הצו לשאת טלאי 
צהוב. אבל באותם החודשים, מאי ויוני, הייתי עסוקה בהכנות למבחן הכניסה שלי 

לכיתה ו'. אימא גם הרשתה לי להזמין חברות ולחגוג את יום הולדתי ה־11. את המבחן 
עברתי בהצלחה, אפילו קיבלתי ציונים גבוהים מאוד. ואיך היה יום ההולדת שלי? "לא 

משהו" כמובן, אבל באותו יום קיבלתי מתנה בלתי נשכחת, מתנה שאזכור עד סוף ימיי – 
 בעקבות "הצו השמיני מה־29 במאי 1942 בנושא הצעדים נגד היהודים", קיבלתי 

"אפודה ְמכֹוֶכֶבת".

טלאי לסימון היהודים:

1. אסור ליהודים מעל גיל 6 להופיע בציבור ללא טלאי.

2. הטלאי הוא כוכב בעל שישה קודקודים, מוקף בפס שחור 
בגודל כף יד. הטלאי יהיה מבד צהוב ויהיה רשום עליו 

"יהודי" באותיות שחורות. יש לתפור את הטלאי היטב אל 
הבגד ולשאת אותו כך שיבלוט, בצד שמאל 

של החזה.

זהו סיפורּה האִמתי של ילדה 

יהודייה ושמה דֹוָרה. דורה חיה 

בצרפת, בעיר ַאְנגֹוֶלם. 

בשנת 1940 כבשו הגרמנים את צפון 

צרפת, ונחתם הסכם בין הגרמנים 

המנצחים והצרפתים המּובסים. 

הצרפתים שיתפו פעולה עם 

הנאצים וגזרו גֵזרות נגד היהודים 

שחיו בצרפת. כשנתיים לאחר מכן, 

ב־29 במאי 1942, התפרסם צו נוסף, 

ועל פיו מ־7 ביוני )1942( יידרשו כל 

היהודים לשאת על בגדיהם טלאי 

צהוב בצורת מגן דוד, כדי שבכל 

מקום שיגיעו אליו ֵידעו כולם מיד 

שהם יהודים. 

וכן מספרת דורה ויינברגר שהייתה 

אז ילדה בת 11...

  אפודה ְמכֹוֶכֶבת 
   סיפרה: דורה ויינברגר
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היה אסור להדק את הטלאי בסיכות, ולכן תפרה לנו אימא אפודות כתומות, כדי שנוכל, אחותי ואני, 
ללבוש אותן מעל לשמלות הקיץ שלנו. על האפודות היא תפרה את מגן הדוד הצהוב "היטב... שיהיה 

בולט, בצד שמאל של החזה".
ביום הראשון שחויבנו לשאת את טלאי הגעתי לבית הספר, והנה הפתעה! הסתכלתי סביבי, ובלי 

להתבייש כלל, בראש מורם, אמרתי בפליאה: "אה! גם את יהודייה?" 
אמרתי שלום גם לחברותיי )הלא יהודיות(, אבל… חשתי איזו אי־נעימות, איזו אי־נוחות, איזו 

מבוכה, שכמובן אז עדיין לא יכולתי להבין. היו בנות שהסתירו את הטלאי בעזרת הילקוטים שלהן, 
אחרות בעזרת ספרים. נכנסתי לכיתה וישבתי במקום הרגיל שלי, ליד תלמידה שלא נשאה טלאי, 

אבל המורה החליטה לעשות קצת שינויים, ומצאתי את עצמי יושבת בשורה האחרונה ליד תלמידות שהיו גם הן "מכוכבות".

]...[ יום ראשון אחד הזמינה אותי חברה מחוג התאטרון שלי לטקס דתי שלה בכנסייה )מעין בת מצווה של 
נוצרים(. הגעתי לכנסייה. גברת אחת התקרבה אליי והציעה לי להוריד את האפודה שלי, אבל לא עשיתי 
זאת. בסוף הטקס לקחה אותי הגברת ההיא בידּה, ליוותה אותי חלק מהדרך הביתה ואמרה לי: "היזהרי 

ילדתי, שמרי על עצמך". האם הייתי תמימה? שאננה? או פשוט לא הייתי מודעת לסכנה? מה שאני יודעת 
לה.  הוא שלא חשתי – עדיין – בושה או השּפָ

תודה, זו הייתה מחווה של ידידות ואפילו של  היום, שישים שנה אחר כך, אני זוכרת את הֶמֱחָווה הזאת ּבְ
חיבה. אבל ביום חמישי שאחר כך החלטתי ללכת לספרייה. הספרנית, שהכירה אותי היטב ושלעתים 

קרובות הייתה ממליצה לי על ספרים, הסתכלה עליי, עליי ועל "האפודה המכוכבת" שלי. 
"את יודעת", אמרה לי בקול קר וכמעט עוין, "כבר אין לך זכות לבוא לכאן, תני לי את הספר שלך ואל 

תחזרי". ואז, בפעם הראשונה מאז כבשו הגרמנים את העיר, השפלתי את עיניי, לא הצלחתי לעצור את 
דמעותיי, וחשתי מושפלת. "זה לא צודק" אמרתי לה, "למה?" 

בדרכי חזרה הביתה עברתי ליד כיכר השוק. חנו שם כמה משאיות. ראיתי חיילים גרמנים בכל מקום ושוטרים צרפתים שדחפו 
ְרג )שתמיד יצאה  ֶטְרן )בעל האף האדום( ואת גברת ְגִריְנּבֶ בגסות אנשים שהכרתי לתוך המשאיות. לעולם לא אשכח את אדון ׁשְ

ובידה מטרייה, ואנחנו הילדים היינו צוחקים עליה(. מיד הבנתי שמשהו נורא קרה. פחדתי, פחדתי מאוד. ילד אחד דחף אותי ואמר: 
ִריז, וגם שם ראיתי את אותו המרֶאה. עשרות אנשים ליד משאיות.  "הזדרזי, יש כאן גרמנים". הייתי אחוזת בהלה. רצתי לרחוב ּפָ

הייתי חייבת לחזור הביתה. מכיוון שהכרתי טוב את העיר, נמנעתי מללכת ברחובות הראשיים, הלכתי בסמטאות והגעתי הביתה. 
אבא שלי, שכמעט השתגע מדאגה, תפס אותי בידו וניער אותי, ואימא שלי בכתה ואמרה שוב ושוב: "ַדס ִקיְנד, דס קינד )ביידיש, 

ַהַילדה, ַהַילדה( – אבל היא לא התכוונה אליי, אלא לאחותי ִהיְלָדה... ואיפה הייתה ִהיְלָדה? אבא הסביר לי שִהיְלָדה נמסרה באותו 
היום לבחורה צרפתייה שתדאג להעביר אותה לאזור שהגרמנים לא כבשו, ואימא הייתה בטוחה שלא תראה עוד לעולם את 

הילדונת!
"ואנחנו", אמר אבא, "אנחנו חייבים לעזוב מיד, אנחנו ברשימת המעצרים הבאה". באותו הערב, בשקט־בשקט – כדי לא לעורר את 
חשדות השכנים הצרפתים שלנו − עזבנו את הדירה שלנו בכוונה לחצות את הגבול שהפריד בין האזור הכבוש של צרפת לבין "האזור 
החופשי" של צרפת )זה שהגרמנים לא כבשו(. ומה קרה ל"אפודה המכוכבת" שלי? האפודה שלי ושני הטלאים הצהובים של הוריי גמרו את 

חייהם בפח בתחנת הרכבת, ואנחנו עלינו לרכבת...

)דורה ויינברגר, www.aloumim.org.il/temoignages/bolero-etoile.html ,2002 , תרגום מצרפתית( 
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מבעד לחלון

כדי לשכנע את הגרמנים שהם שייכים לגזע עליון ואילו היהודים הם גזע נחות ושפל המסכן אותם ואת העולם כולו, השתמשו 
הנאצים בדרכי תעמולה מגוונות. 

 מכיוון ש"תמונה אחת שווה אלף מילים", עשו הנאצים שימוש רב בקריקטורות. 
ומה ציירו כדי להוכיח את הטענות הגזעניות שלהם? 

הם ציירו יהודים מכוערים, לבושים ברישול ומלוכלכים, בעלי אף ארוך, עקום וגס, השונה מהאף העדין, הישר וה"אצילי" של 
הגרמנים. 

להחדיר שנאה ללב
 

הנאצים רצו כדי לשכנע את הגרמנים שהיהודים הם אויב 
האומה הגרמנית, ושבזמן שהגרמנים סובלים מעוני ומאבטלה 
היהודים מתעשרים, ולמעשה הם השולטים בכל ההון בגרמניה 

ובעולם כולו והאחראים לכל הבעיות הכלכליות החמורות. 

הסתכלו בקריקטורה שבה נראה איש יושב על כדור של 
כסף )GELD(. גרמנים ָידעו לזהות מיד שהאיש המצויר הוא 
יהודי, על פי האף שלו וכן על פי מגן הדוד שעל הספר שהוא 

מחזיק.
מי שצייר את הקריקטורה התכוון שהקוראים יחשבו — 

"היהודי ָשמן ועשיר, ואנחנו ּכֹה מסכנים! ולכן צריך להיפטר 
מהיהודים, וכל האמצעים כשרים לכך!" 

 הנאצים גם שידרו ברדיו את הנאומים הגזעניים והתוקפניים 
של מנהיגם אדולף היטלר ותכניות תעמולה. אולם בימים ההם רק 
למעטים היו מכשירי רדיו. כדי שתעמולתם תישמע בכל בית גרמני, 

חילקו הנאצים מכשירי רדיו בכל רחבי גרמניה, ובהם מכשירים 
שנשדדו מיהודים או מתושבי הארצות שכבשו. במכשירים אלו היה 

אפשר להאזין לתחנה אחת בלבד – התחנה הנאצית הרשמית. 
כך הבטיחו הנאצים שדעותיהם )ורק דעותיהם( יגיעו לאוזני כל 

אזרח גרמני, גם אם הוא גר בכפר נידח. 
אוסף החפצים, מוזאון יד ושם,

Haus der Geschichte des Bundesrepublik, Bonn, Germany – באדיבות
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 הנאצים גם לימדו את ילדיהם לשנוא את היהודים. 

בבתי הספר הגרמניים התקיימו שיעורי גזע. 
בתמונה שלפניכם, תלמיד מצביע על "האף היהודי" שהנאצים הגדירו 

כאף עקום הדומה לספרה 6. 

הנאצים ייצרו משחקים אנטישמיים לילדים, כגון המשחק "יהודים 
החוצה". לפי שם המשחק אתם יכולים בוודאי לנחש מהי מטרת 

המשחק – לגרש כמה שיותר יהודים! 

הנאצים גם ייסדו תנועת נוער ושמה "הנוער ההיטלראי", על שם 
מנהיגם אדולף היטלר. תפקיד המדריכים והמדריכות בתנועה היה 

לחנך את החניכים לעליונות הגזע הארי ולשנאת יהודים.

שיעורי הגזע בבית הספר, המשחקים האנטישמיים וכן פעילויות תנועת 
הנוער ההיטלראי, עזרו לנאצים להפיץ את התעמולה הגזענית גם בקרב 

הילדים והנוער בגרמניה. 

 כך נחשפו כל הגרמנים — מבוגרים, נוער וילדים — לתעמולה הנאצית.
עם זאת, אסור לשכוח שגם בקרב הגרמנים היו מי שלא אימצו את הדעות הגזעניות של הנאצים, מי שהבינו שהם מפיצים 

שקרים ושנאה במטרה להצדיק מעשים שהם "פשעים נגד האנושות". 
נים את חייהם. אך הם היו מעטים, מעטים מאוד, ורובם שתקו או ברחו מגרמניה, שכן אילו היו משמיעים את קולם, היו ְמַסּכְ

ועכשיו, משימה בשבילכם: 

הכינו מדבקה )סטיקר( ועליה סיסמה או סמליל נגד הגזענות או בעד 
הידידות בין העמים.

הדביקו את המדבקה על תיק בית הספר שלכם, על לוח בכיתה שלכם, 
או במקום מתאים אחר.

משימה
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לוח מודעות

 ערב יום הזיכרון – הטקס המרכזי
ברחבה שלפני בית התרבות

19:40: התכנסות

19:55: הורדת הדגל לחצי התורן

20:00: הצפירה
יׁש", "ִיְזּכֹור" ו"ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים"             התפילות "ַקּדִ

           לזכר חללי צה"ל וקורבנות הטרור 

20:20: חבורת הזמר בשיר "ַהחֹול ִיְזּכֹור" ודבר מזכיר הקיבוץ

20:30: הדלקת לפיד הזיכרון – נעמי ישראל, ֵאם ַשּכּולה
            חבורת הזמר בשיר "ָמה ֲאָבֵרְך"

20:45: דברי המשפחות השכולות – טל כחלון, אחיו של יאיר 
            שנפל במלחמת יום הכיפורים

21:00: שירת "התקווה" 

21:10: התכנסות בבית התרבות –
            שיחה עם נעמי ישראל – נעמי תספר על בנה ַמָתן 

            שנפל במלחמת שלום הגליל

הורים שימו לב!

 ביום הזיכרון נא לשלוח את הילדים 

לבית הספר לבושים כחול־לבן.

הלימודים יסתיימו בשעה 12:00

טקס הזיכרון 
בבית הקברות

בשעה 11:00 בבוקר, 

מיד בתום הצפירה

נזכור את כולם 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ולנפגעי פעולות האיבה

ד' באייר 
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מה על הפרק?
מלחמות גובות קורבנות, ולכן עלינו לעשות ככל יכולתנו למנוע מלחמה. 

עם זאת, למרבה הצער, לפעמים המלחמה בלתי נמנעת. 
ביום הזיכרון אנו זוכרים את החיילים וגם את האזרחים שאיבדו את חייהם במלחמות ובפעולות האיבה )בפיגועים(.

מדוע אנו מרגישים צורך להקדיש יום מיוחד בכל שנה לזכרם של מי שנלקחו מִאתנו? 
כיצד אנו מעלים את ִזכרם? 

בעניינים אלו נעסוק ביחידה זו. 

 שלום חברים, 
היום, יום הזיכרון, הסעתי קבוצת חברים מגבעתיים לטקס שנערך באנדרטה גדולה ומיוחדת 
ליד באר שבע. האנדרטה הזאת, "אנדרטת הנגב", הוקמה לזכר הלוחמים מחטיבת הנגב של 

הפלמ"ח שנפלו במלחמת העצמאות. 
זו הייתה נסיעה שונה מהרגיל. באוטובוס שררה אווירה שקטה ורצינית. כמו בתחילת כל נסיעה, 

הדלקתי את הרדיו. הפעם כל השירים היו שירים ישראליים שקטים ועצובים.
הגענו מוקדם, כחצי שעה לפני הצפירה. המדריכה סיפרה שהצורה המיוחדת של האנדרטה 

סל, דני ָקָרָוון, רצה להגיד לנו על המלחמה, על הקרבות שהתנהלו באזור  משקפת את מה שהּפַ
ועל החיילים שמצאו כאן את מותם.

על האנדרטה חרותים שמותיהם של כל לוחמי חטיבת הנגב שנפלו בלחימה באזור. כל כך הרבה 
שמות... בלב של כולנו היו עצב עמוק וֵאבל, וגם אותה התפילה – שלא נדע עוד מלחמות ושלא 
נדע עוד קורבנות; אף על פי שאני יודעת שלפעמים אין בֵררה והצבא שלנו צריך לצאת לקרב 

כדי להגן על תושבי המדינה. 
הצטרפנו לקהל הרב שבא לפקוד את האנדרטה ביום עצוב זה ולטקס הרשמי שהתחיל כאשר 

נשמעה הצפירה. הטקס היה מרגש ומצמרר...
חזרנו לאוטובוס בשקט.

בדרך חזרה הרגשתי שאני זקוקה לזמן לחשוב, להיזכר וסתם לדמיין. התבוננתי במראה 
וראיתי שכל הנוסעים שקועים במחשבותיהם.

לאחר זמן־מה הדלקתי את הרדיו בקול נמוך ושמענו יחד את השיר של שלמה ארצי: 
ִעּתֹו, ן ַרק ּבְ ם ּתֵ ֶ שׁ ֶאת ַהּגֶ
ָרִחים, ֵזר ָלנּו ּפְ ּוָבֲאִביב ּפַ
ּוב ְלֵביתֹו, ְחזֹר שׁ ּיַ ֶ ְוֵתן שׁ

ה ֲאַנְחנּו ֹלא ְצִריִכים. יֹוֵתר ִמּזֶ
במהלך הנסיעה הסתכלתי כמה פעמים במראה הפנימית של האוטובוס וראיתי שאחת הנוסעות 

מֹוָחה דמעה. הנוסעת הזאת לא אמרה מילה מהרגע שיצאנו לדרך. על מה היא חשבה? על 
מי חשבה? מבטינו נפגשו במראה, חייכתי לעברה חצי חיוך, היא ראתה שראיתי, ואני חושבת 

שהבינה שִלבי ִאתה...
נסענו הלאה. התרכזתי בכביש ובתנועה, ותפילה אחת ליוותה אותי כל הדרך – הלוואי 

שהחיילים שלנו, וכל החיילים בעולם, לא ייאלצו לצאת לקרב שוב! 
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פותחים ספר
ֵנינו לשלום א. ּפָ

אנו שואפים לשלום, ותמיד יש לנסות למנוע מלחמה.
משה רבנו פעל לפי גישה זו כבר בעת מסעם של בני ישראל במדבר, וכך היה...

לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר התקרבו בני ישראל לארץ ישראל. כדי להגיע ליעדם 
היה עליהם לעבור בשטחה של ממלכת האמורי, אך סיחון, מלך האמורי, סירב לתת להם 

לחצות את ארצו. אז ציווה אלוהים על משה להילחם בסיחון ואף הבטיח לו ניצחון. 
ומה עשה משה? 

כיצד נימק משה את שליחת שליחי השלום, אף על פי שאלוהים ציווה עליו להילחם 
בסיחון? לפי פירושו של רש"י, אמר משה לאלוהים:

3 השלימו את מחשבותיו 
של משה.

  

לֹום ֵלאמֹר. ְבֵרי ׁשָ ּבֹון ּדִ ַלח ַמְלָאִכים ]...[ ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחׁשְ ָוֶאׁשְ
)דברים, פרק ב' פסוק כ"ו(

ַלח ַמְלָאִכים – שלחתי שליחים ָוֶאׁשְ

י ]לנהוג כך[ ]...[ ָך ]אלוהים[ ָלַמְדּתִ ִמּמְ
ְצִרִיים, רֹף ֶאת ַהּמִ ָרק ֶאָחד ְוִלׂשְ לַֹח ּבָ ָיכֹל ָהִייָת ִלׁשְ

ְרעֹה  ר ֶאל ּפַ ְדּבָ ִני ִמן ַהּמִ ְחּתַ ּלַ א ׁשִ ֶאּלָ
ָמתּון. י" )שמות, פרק א' פסוק ה'( ּבְ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ֵלאמֹר "ׁשַ

)פירוש רש"י לדברים, פרק ב' פסוק כ"ו(

ַרּכּות, בנועם  ָמתּון – ּבְ ּבְ

למדתי מהאלוהים עצמו
שגם אם נראה שהמלחמה
הכרחית, צריך קודם כול...

1 נסו לשער מדוע חשב משה 
שעליו להציע שלום לסיחון, אף על 

פי שהוא ֻצוָוה להילחם בו?
  

למרות הצעת השלום של משה, סירב סיחון לתת לבני ישראל לעבור בארצו. 
המלחמה הייתה בלתי נמנעת.

2 לכאורה, לא ציית משה לאל 
כאשר שלח שליחי שלום.

הסבירו כיצד, על פי רש"י, הגיע 
משה למסקנה שהיה עליו לנסות 

ליישב את הסכסוך עם סיחון בדרכי 
שלום.
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5 באילו מילים מתאר דוד 
את גבורת שאול ויהונתן יחד, בלי 

להפריד ביניהם?
באילו מילים הוא מתאר את יהונתן 

לבדו?
  

4 בקינה חוזר דוד שלוש 
פעמים על המילים "ֵאיְך נְָפלּו 

גִּבֹוִרים".
מה, לדעתכם, הוא מביע בכך? 

 

למרבה הצער, לא תמיד אפשר למנוע מלחמה, ובמלחמות נופלים חללים. לִזכרם של 
החיילים שנפלו אנו מקדישים את יום הזיכרון, ומשנת 2006 אנו מזכירים ביום זה גם את 

האזרחים שנהרגו במלחמות או נרצחו בפיגועי טרור )נפגעי פעולות האיבה(. 

ב. ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים 

בטקסי זיכרון רבים קוראים את "קינת דוד". "קינת דוד" היא הקינה שקֹוֵנן דוד כאשר 
נודע לו על מותם של שאול ויהונתן בקרב נגד הפלשתים בהר הגלבוע. 

נֹו. ]..[  אּול ְוַעל ְיהֹוָנָתן ּבְ יָנה ַהּזֹאת ַעל ׁשָ ִוד ֶאת ַהּקִ ֵנן ּדָ ַוְיקֹ
מֹוֶתיָך ָחָלל,  ָרֵאל ַעל ּבָ ִבי ִיׂשְ ַהּצְ

ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים. ]...[
יֶהם  ַחּיֵ ִעיִמם ּבְ ֱאָהִבים ְוַהּנְ אּול ִויהֹוָנָתן ַהּנֶ ׁשָ

ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו,
ֵברּו. ִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ּגָ ׁשָ ִמּנְ

ֶכיָנה, ]...[  אּול ּבְ ָרֵאל ֶאל ׁשָ נֹות ִיׂשְ ּבְ
ְלָחָמה, תֹוְך ַהּמִ ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבִֹרים ּבְ

מֹוֶתיָך ָחָלל.  ְיהֹוָנָתן ַעל ּבָ
ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן 

ים.  י ְמאֹד, ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ]יותר[ ֵמַאֲהַבת ָנׁשִ ָנַעְמּתָ ּלִ
ֵלי ִמְלָחָמה.  ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַוּיֹאְבדּו ּכְ

)שמואל ב', פרק א' פסוקים י"ז-כ"ז(

ָרֵאל – גיבורי ישראל  ְצִבי ִיׂשְ

מֹוֶתיָך ָחָלל – על פסגת ההר שלך מתו. פירוש אחר: למענך ]אלוהים[ נפלו ַעל ּבָ

קינתו של דוד היא הספד לשאול ויהונתן.  
תחילה מזכיר דוד את זכרם של שאול ויהונתן יחד כגיבורי ישראל, 

ולאחר מכן הוא מייחד לכל אחד מהם קינה מיוחדת. 
שתי הקינות שונות מאוד זו מזו. הקינה על מות יהונתן מביעה כאב אישי עמוק. 

6 באילו מילים נשמע כאבו 
האישי העמוק של דוד על מות 

יהונתן?
  

לדעתכם, מדוע דוד, וגם משפחות 
שכולות רבות, חשים צורך להביע 

את כאבם בקינה, כלומר במילים? 
כיצד עשויות מילים לעזור לאדם 

שאיבד אדם יקר לו? 

עם זאת, יש קרובים של חיילים 
שנפלו )בני משפחה, חברים( 

הבוחרים שלא לבטא את כאבם 
במילים ולשמור על שתיקה. כיצד 

אפשר להסביר את הבחירה הזאת?



122

ג. לזכור את כולם

כמו דוד שקונן על כל גיבורי ישראל שנפלו במערכה, כך אנחנו ביום הזיכרון מעלים את 
זכרם של כל החללים שנפלו במלחמות שידעה מדינת ישראל מיום הקמתה, ואת זכרם 

של מי שנפלו לפני הקמת המדינה. 
וכך נאמר בתחילת תפילת "יזכור":

 בשנת 2006 החליטה ממשלת ישראל שגם חללי הפיגועים )"נפגעי פעולות האיבה"( יוזכרו 
ביום הזיכרון, וטקס אזכרה ממלכתי לזכרם נערך בהר הרצל בירושלים, נוסף על טקס 

האזכרה הממלכתי לזכרם של חללי צה"ל. 

7 בנוסח תפילת יזכור מכונים 
מי שנפלו במלחמות "בנים" 

ו"בנות" )ולא, למשל, "גברים" 
ו"נשים"(. מה, לדעתכם, מביעים 

הכינויים האלה?
  

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

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

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

]...[

ם – סיכנו את חייהם  ֵחְרפּו ַנְפׁשָ

מדוע, לדעתכם, אזרחי ישראל 
מחויבים להעלות את זכרם של 

החיילים והאזרחים שנהרגו 
במלחמות ובפיגועים?

8 קראו שוב את הקטע 
מתפילת "יזכור".

באילו מילים נזכרים בו קורבנות 
הפיגועים?

  

אולי שמתם לב שתפילת "יזכור" 
מזכירה גם את מי שנפגעו 

בפיגועים בחוץ לארץ. 
אני חושבת שאני יודעת במי ניסו 

המחבלים לפגוע שם, ומדוע...



ֶלת שעיצבה  ּסֶ מה, לדעתכם, רצתה הּפַ
את האנדרטה, נעמי הנריק, להביע 

באמצעותה? אילו תחושות מעוררת בכם 
האנדרטה? 

כיצד תורם עיצוב האנדרטה )החומרים 
שמהם נבנתה, הצורה שלה( ליצירת 

התחושות האלה?
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ד.לזכור כל אחד

לדעתכם, מדוע מזכירים ביום 
הזיכרון גם סיפורים אישיים של 

הנופלים? 
נסו לחשוב מה הייתה מרגישה 

משפחה שכולה אילו מדינת 
ישראל הייתה מבטלת את יום 

הזיכרון.

כמו בקינת דוד, גם ביום הזיכרון לא מסתפקים בהזכרת כל הנופלים יחד. 
בוודאי שמתם לב שבטקסי הזיכרון, בעיתונים ובתכניות הרדיו והטלוויזיה המשודרות 

ביום הזיכרון, מובאים סיפורים אישיים של הנופלים. סיפורים אלו מספרים על חייהם של 
החיילים שנפלו ועל נסיבות מותם.

9 תארו במילים שלכם את 
האנדרטה. 

ה.לזכור – לא רק ביום הזיכרון

לא רק ביום הזיכרון אנו נזכרים במי שמצאו את מותם בטרם עת, במלחמה או בפעולות 
האיבה. אנו משתדלים להנציח את זכר הנופלים גם בשאר ימות השנה, בכמה דרכים: 

למשל, באמצעות אנדרטאות המוצבות במקומות שבהם התרחשו קרבות ובמקומות מרכזיים. 
לפעמים חברים וקרובים של הנופלים כותבים שירים וספרים, יוצרים יצירות אמנות או 

בונים אתרי אינטרנט לזכר יקיריהם, ויש המנציחים את יקיריהם באירועים מיוחדים )כמו 
טיולים, קונצרטים ואירועי ספורט(, בתרומות לארגונים העוסקים בתחום שהיה קרוב לִלבו 

של הנופל ובדרכים רבות אחרות.
יהיה זכרם ברוך. 

"אנדרטת הפורצים" – אנדרטה לזכר הלוחמים שנפלו בעת שניסו לפרוץ 
את המצור שהוטל על ירושלים בתקופת מלחמת השחרור. 

האנדרטה ניצבת על גבעה ליד מחלף שורש, והיא נראית לעיני כל הנוסעים 
בכביש ירושלים–תל אביב.
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קֹות ֻאּבָ ְנִקיְסִטים ּוְפֵניֶהם ַהּמְ ל ַהּטַ ם ּכָ ׁשֵ ּבְ
ִחיקֹות, ְ ל ָהֵאׁש ְוַהּשׁ ר ָעְברּו ֶאת ּכָ ֲאׁשֶ

ֵמִלים טּו ַעל ַהּנְ ׁשְ ר ּפָ ִאים ֲאׁשֶ ּמָ ם ַהּיַ ׁשֵ ּבְ
ים. ַלח ְוַגּלִ ֵבדֹות ִמּמֶ ְוֵעיֵניֶהם ּכְ

ְרצּו ֶאל ְקָרב זֹוֵעם ר ּפָ ִסים ֲאׁשֶ ּיָ ם ַהּטַ ׁשֵ ּבְ
ֵאׁש ִטיִלים ְוֵאׁש נּו"ן ֵמ"ם*. ְוִנְצְרבּו ּבְ

ן ין עֹוֶפֶרת ְוָעׁשָ ּבֵ ְנָחִנים ׁשֶ ם ַהּצַ ׁשֵ ּבְ
ם –  מֹו ַמְלָאְך, ֵמַעל רֹאׁשָ ָראּו אֹוָתְך, ּכְ

ה י ְקַטּנָ ּלִ ה ׁשֶ ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, ַיְלּדָ
ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה. ְהֶיה ַהּמִ ּזֹאת ּתִ ׁשֶ
ה י ְקַטּנָ ּלִ ה ׁשֶ )ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, ַיְלּדָ

ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה.( ְהֶיה ַהּמִ ּזֹאת ּתִ ׁשֶ

ָגִזים ֶרֶסק ַהּפְ ר ּבְ ם ַהּתֹוְתָחִנים ֲאׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ָהיּו ַעּמּוד ָהֵאׁש ְלאֶֹרְך ַהֲחִזית,

ם ּוְמאֹוָדם  ַנְפׁשָ ּבְ ים רֹוְפִאים ׁשֶ ם חֹוְבׁשִ ׁשֵ ּבְ
ם. יבּו ּדָ ים, ֵהׁשִ ֶהְחִזירּו רּוַח ְוַחּיִ

ר קֹוָלם ָקַרע ֵלילֹות, ִרים ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ם ַהּקַ ׁשֵ ּבְ
ָיסֹות ְוַהֵחילֹות, ל ַהּגְ ם ּכָ ׁשֵ ּבְ

ר ָהְלכּו ִלְקָרב נֹוָרא ל ָהָאבֹות ֲאׁשֶ ם ּכָ ׁשֵ ּבְ
רֹוִצים ָלׁשּוב ֵאַלִיְך ֲחָזָרה – ְוׁשֶ

ה... ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, ַיְלּדָ

* נּו"ן ֵמ"ם − נגד מטוסים

שיר זה נכתב לאחר מלחמת יום 

הכיפורים בשנת 1973.

הוא מביע את התקווה, ואולי אף 

את הדרישה שישראל לא תדע 

עוד מלחמות.

אולם כידוע, מלחמות נוספות 

פקדו את ישראל מאז מלחמת יום 

הכיפורים.

עם זאת, לא חדלה השאיפה שסוף 

סוף יבוא השלום. 

 

  המלחמה האחרונה
  מילים: חיים חפר

  לחן: דובי זלצר
  ביצוע: יהורם גאון
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מבעד לחלון

 ביום הזיכרון אנו מעלים את זכרם של החללים ששירתו 

בכל היחידות בצה"ל. 
עתה נזכיר יחידה אחת מיוחדת במינה, יחידה שחייליה 

אינם אזרחי ישראל ומקצתם יודעים רק מעט עברית.
אלו הם חיילי המח"ל – מתנדבי חוץ לארץ.

כיום משרתים ביחידה זו צעירים יהודים מהתפוצות
)מהקהילות היהודיות בחוץ לארץ(.

מה מביא את הצעירים האלה להתגייס לצה"ל, אף על פי 
שהם אינם אזרחי ישראל ואינם חייבים לשרת בצה"ל?
לכל מתנדב יש בוודאי המניע שלו, אבל יש לשער שרוב

המתנדבים עושים זאת מתוך הזדהות ִעם ָהָעם היושב
בישראל, מתוך תחושה שהם חלק מאותו העם ושהם רוצים

להשתתף בהגנה על מדינתו.

יחידת המח"ל לא הוקמה בזמן האחרון, היא יחידה ותיקה
מאוד...

במלחמת העצמאות נאלצו היהודים הארץ־ישראלים 
להגן על היישוב היהודי ועל המדינה הצעירה שקמה בעת 
המלחמה. הם היו מעטים, חסרי ניסיון בלחימה ורק כלי 
נשק מעטים עמדו לרשותם. מולם עמדו צבאות ערביים 

מיומנים.

בניסיון לגייס אנשים בעלי ניסיון צבאי ובעלי מקצועות 
חיוניים הוחלט לפתוח לשכות גיוס בקהילות יהודיות 

רבות ברחבי העולם, וכך גויסו כ־3,500 מתנדבים מעשרות 
מדינות. רוב המתנדבים היו יהודים, אך לא כולם.

רובם גם היו חסרי ניסיון ועברו אימון אינטנסיבי שהכשיר 
אותם במהירות ללחימה.

כמו כן הצטרפו לכוחותינו לוחמים יהודים ולא יהודים 
שרכשו ניסיון צבאי במלחמת העולם השנייה )שהסתיימה 

שלוש שנים קודם(, ובהם גם רופאים ואחיות שהיו מנוסים 
בטיפול בפצועי קרב. אלה ואלה גויסו ליחידת המח"ל 

ושירתו בחילות הַיּבשה )בעיקר בשריון(, בחיל הים ובחיל 
האוויר.

נוכחותם של מתנדבי המח"ל בחיל האוויר הייתה גדולה
במיוחד, והם היו כרבע ממנו – שהרי באותן שנים היה רק

קומץ של טייסים ארץ־ישראלים. להצטרפותם של טייסים
בעלי ניסיון קרבי הייתה חשיבות רבה בקרבות עצמם, והיא 

גם ִאפשרה להטיס ארצה משלוחים של נשק ששימש את 
שאר הֵחילות.

אין ספק שתרומתם של המתנדבים מחוץ לארץ לניצחון 
ישראל במלחמה על עצמאותה הייתה מכריעה.

בּו רוב המח"לניקים לארצות מוצאם.  לאחר המלחמה ׁשָ

ועכשיו, משימה בשבילכם: 

בקשו מהוריכם לספר לכם על חייל שנפל במלחמה או על אדם 
שנהרג בפיגוע שהם הכירו או שמעו עליו.  

בקשו מהם לספר לכם מה היה שמו, היכן גר, מה אהב לעשות 
ובאילו נסיבות נהרג. 

 המח"ל
 

משימה
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במועדון לחבר יהיה אפשר לצפות בצוותא
בתכניות הטלוויזיה המיוחדות ליום העצמאות

בערב החג
    19:45: טקס הדלקת המשואות בהר הרצל 

ביום החג
    11:00: חידון התנ"ך העולמי

    19:25: טקס הענקת פרסי ישראל

חידון לילדים
מה הקשר?

הפרס הראשון: 
מנוי לעיתון "ארץ הילדים"

לפניכם חמש תמונות,
הסבירו מה הקשר שלהן ליום העצמאות

חג שמח! 
השנה נחגוג את יום העצמאות עם חברינו מהקיבוץ הדתי רמת שמואל.

 אפשר להצטרף לתכנית בכל שלב. 
 

תכנית לערב החג – בקיבוץ רמת שמואל

   18:30: תפילת מנחה של יום הזיכרון – בבית הכנסת 
                טקס מעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות 

                תפילת ערבית חגיגית של יום העצמאות )כולל אמירת הלל( 
   20:30: ארוחה חגיגית ותכנית אמנותית – בחדר האוכל 

   21:30: שירה בציבור, ריקודי עם וצפייה בזיקוקים – ברחבה שמול חדר האוכל 

תכנית ליום החג – אצלנו בקיבוץ

   10:00: יציאה לביקור בבסיס השריון של צה"ל )האוטובוסים ֵיצאו ממגרש החנייה(
   13:00: "על האש" בחורשה

   16:00: יציאה לטיול משפחות למעיין הרֹוָעה )נקודת מפגש בשער הקיבוץ( 

לוח מודעות

בכל ימי השבוע שלפני החג
אפשר יהיה לקבל 

דגלי ישראל 
במזכירות

יום העצמאות
ה' באייר

יום הרצל
י' באייר 

פרטים על ההרצאה

"בנימין זאב הרצל — חייו ומפעלו"

שתתקיים לקראת יום הרצל 

יפורסמו בתחילת השבוע הבא

אנשי חזון

יום העצמאות ויום הרצל
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מה על הפרק?
ביום העצמאות אנו חוגגים את הקמתה של מדינת ישראל. היום נראה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל קיימת, אבל צריך לזכור שהיא 

קמה רק בשנת 1948. מדינת ישראל לא הייתה קמה לולא קמו אנשים בעלי חזון ונאבקו להגשים את חלומותיהם, למרות הקשיים.
ביחידה זו נספר על כמה מהאנשים האלה ועל חזונם: 

• על נביאי ישראל ועל החכמים שחזו את השיבה לציון וטיפחו את האמונה שהיא אכן תתרחש;
• על החלוצים שעלו לארץ ישראל והקימו בה יישובים פורחים באזורים צחיחים ובלתי מיושבים;

• על בנימין זאב הרצל שחזה שתקום מדינה ליהודים בארץ האבות, אף שבארץ ישראל לא הייתה מדינה כזאת זה כאלפיים שנה;
• על אליעזר בן יהודה שהאמין שיום יבוא והשפה העברית תהיה שפת ִאמם של ַיְלדי הארץ ולא רק שפתם של כתבי הקודש והמשכילים. 

כל אלה היו אנשי חזון. מה הניע אותם? במהלך היחידה ננסה לברר שאלה זו.

 Wow, I just can't believe it !
אתמול בנסיעה משדה התעופה להרצלייה שמעתי את המשפט הזה לא פחות מעשר פעמים. 

מה, אתם צריכים תרגום? טוב, בעברית פירושו של המשפט הוא – "ואוו, אני פשוט לא מאמין! 
)או: לא מאמינה!("

בשבילי זאת הייתה נסיעה שגרתית, אבל לא כך היה בשביל מר וגברת גרינברג, זוג תיירים 
יהודים מבוגרים שהגיעו לארץ מניו יורק. זה הביקור השני של בני הזוג בישראל, הביקור 
הקודם שלהם היה לפני... 55 שנה. חברים, אני רוצה להגיד לכם, מהרגע שאספתי אותם 
יֹות שלהם היו  בשדה התעופה דאגתי שלא ייכנסו זבובים לרכב, כי, אני נשבעת לכם, הּפִ

פעורים בהתפעלות כל הזמן! כל דבר הדהים אותם: "אתה זוכר איזה שדה תעופה קטן היה 
פה כשהגענו בביקור האחרון?" אמרה גברת גרינברג לבעלה, "תראה מה הולך פה, המבנה, 

התאורה, החנויות – מדהים!" 
"ממתי יש כאן כזאת אֹוטֹוְסְטָרָדה?" התפעל אדון גרינברג, "תראו כמה מכוניות! ומכל 

הסוגים!" גם כאשר חלפנו על פני מגדלי עזריאלי הגבוהים שבתל אביב הם התמוגגו, ושוב 
 Wow, I just can't believe it ! :נשמע המשפט ההוא

ואז נקלענו לפקק תנועה גדול ומעצבן, והם... המשיכו להתפעל! 
לבסוף כבר לא יכולתי להתאפק: "אני לא מבינה, ממה אתם מתפעלים כל כך?" אמרתי להם, 
"אתם הרי גרים בניו יורק, אחת הערים המפותחות ביותר בעולם, עיר מלאה גורדי שחקים. 

מה כל כך מדהים אתכם כאן? לא שמתם לב שאנחנו תקועים בפקק מעצבן?"
מר גרינברג חייך והשיב לי: "תראי, גברתי, כשאנחנו היינו צעירים איש לא האמין שתקום כאן 

מדינה יהודית. זה היה חלום בלתי מושג, אבל החלום התגשם, והוקמה מדינת ישראל. כמה 
שנים לאחר מכן באנו לבקר. מצאנו מדינה מקסימה, אבל למען האמת, הרגשנו אז שיש עוד 

הרבה מה לעשות... הכול היה ראשוני כל כך. ולמרות זאת, התרגשנו מאוד וחיכינו ליום שנוכל 
לחזור לביקור שני! והנה סוף־סוף הגיעה ההזדמנות. תכננו את הביקור הזה במיוחד ליום 
העצמאות, כדי שנוכל לחגוג אתכם יחד, והנה אנחנו רואים שהגענו למדינה מפותחת, שונה 
מאוד מהמדינה שאנחנו זוכרים מביקורנו הקודם. למשל, הפקק הזה... הוא מחיר הפיתוח, 

והוא לא נורא כל כך, הרי הוא פקק... ציוני!" 
"לראות בפקק תנועה התגשמות של חלום...", חשבתי לעצמי, "זה קצת מוזר... אבל נחמד!"
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פותחים ספר
א. אנשי חזון – נביאי ישראל וחכמי ישראל

נביא הוא אדם השומע את קול האלוהים ומשמיע את דבריו לבני האדם. 
נביאי ישראל חיו בימי המקרא, ובשליחות האל הם הוכיחו את בני העם והפצירו בהם 

ללכת בדרך המוסר והאמונה.
היו נביאים שחזו )ראו מראש( מה יקרה בעתיד הקרוב, והיו גם מי שחזו מה יקרה בעתיד 

הרחוק, ב"אחרית הימים".
המראה הנבואי שהנביא חוזה בו את העתיד נקרא גם "חזון".

ומה חזו הנביאים?

ל ַהּגֹוִים  י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ בּוְתֶכם ְוִקּבַ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ ְוׁשַ
ם ְנֻאם ה',  י ֶאְתֶכם ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ קֹומֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ ּוִמּכָ

ם.  ָ ר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּשׁ קֹום ֲאׁשֶ בִֹתי ֶאְתֶכם ֶאל ַהּמָ ַוֲהׁשִ
)ירמיהו, פרק כ"ט פסוק י"ד(

י – שלחתי למקום רחוק ְחּתִ ִהּדַ

מאות שנים לאחר נביאי ישראל המשיכו חכמינו לשאת את חזון השיבה לארץ. 
לאחר חורבן ירושלים וגלות רוב בני העם מן הארץ, הם קבעו שבתפילות תיכלל גם בקשה 

לחזור לארץ ישראל, כפי שחזו הנביאים. 
וכך – בזכותם של חכמינו ולמרות שנות הגלות הארוכות – "חינכה" התפילה את היהודים 

לשאוף לשוב לציון ולהאמין שחזון זה עוד יתגשם. 

וכך הנחו אותנו החכמים להתפלל: 

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

)ברכת "קיבוץ גלויות" מתוך תפילת העמידה(

ְנפֹות ָהָאֶרץ – מכל קצוות העולם ע ּכַ ֵמַאְרּבַ

ִנְדֵחי – הנמצאים במקומות רחוקים
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ב. אנשי חזון – המתיישבים והחלוצים הראשונים

עד סוף המאה ה־19 )עד לפני קצת יותר ממאה שנה( 
היו בארץ ישראל קהילות יהודיות קטנות יחסית של 

יהודים הן אשכנזים הן ספרדים. יהודים אלו היו יהודים 
אדוקים )דתיים מאוד(, והם ישבו ברובם בארבע ערי 

הקודש: ירושלים, טבריה, צפת וחברון. יהודים אלו 
מכונים אנשי היישוב הישן.  

חזון שיבת היהודים לארצם ויישוב הארץ התחיל 
להתגשם רק לקראת סוף המאה ה־19, כאשר החלו 

לעלות ארצה קבוצות של חלוצים. אלה היו אנשי 
העלייה הראשונה. 

הם החלו לעבד את אדמת הארץ – נטעו בה עצים, 
סללו דרכים והקימו מושבות חקלאיות. בראשון לציון 
הוקם בית הספר העברי הראשון – בית הספר "חביב", 

בית הספר הראשון בארץ ובעולם שבו לימדו את כל 
המקצועות בעברית.

העולים עלו ממגוון ארצות ודיברו 
שפות משפות שונות. מדוע, 

לדעתכם, היה חשוב להם שהילדים 
ילמדו בעברית? 

המחזור הראשון בבית הספר חביב, 1905

ג. חוזה המדינה – בנימין זאב הרצל )1904-1860(

בזמן שבארץ ישראל הקימו החלוצים יישובים חדשים, בחוץ לארץ פעלו פעילים של 
ארגונים ציוניים. בין היתר, הם עודדו את יהודי התפוצות לעלות ארצה, וניסו לשכנע את 

אומות העולם לתמוך בחזונם – להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. 

באותה תקופה חי בווינה )בירת אוסטרייה( עיתונאי יהודי ושמו בנימין זאב הרצל. 
הרצל הגיע למסקנה שיש להקים מדינה ליהודים. הוא האמין בכל לבו שאפשר להגשים 
את המטרה הזאת, אף על פי שליהודים לא הייתה מדינה משלהם זה כאלפיים שנה, לא 

בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר!

הרעיון, שאני בא ְלַהְרצֹותֹו בחיבור זה, הוא עתיק ימים. 
הלוא הוא הקמתה של מדינת היהודים.

העולם ִמְתַהְדֵהד מן הצעקה נגד היהודים, וזה מעורר את הרעיון הָרדּום.
 )ב"ז הרצל, מדינת היהודים, עברית: מ' יואלי, מהדורת ידיעות אחרונות, תשל"ה, עמ' 9(

1 הרצל כתב שהרעיון להקים 
מדינה ליהודים הוא רעיון "עתיק 

ימים". למה, לדעתכם, הוא התכוון?
  

2 בתקופה שהרצל חי בה, 
רווחה האנטישמיות )שנאת 

היהודים( בכל אירופה. באילו מילים 
כינה הרצל את התופעה הזאת?

3 כיצד עוררה האנטישמיות את 
הרעיון הרדום של "שיבת ציון", של 

חזרת היהודים לארץ ישראל? 
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כדי להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל היה 

צריך לפעול. 

ֶזל שבשווייץ  בשנת 1897 כינס הרצל בעיר ּבָ
נציגים של כל הארגונים הציוניים בעולם 

לכינוס גדול שנקרא "הקונגרס הציוני 
הראשון". בקונגרס זה הצליח הרצל להלהיב 

את המשתתפים ברעיונות שלו. 

4 מדוע חשב הרצל שבקונגרס 
הציוני בבזל הוא ייסד את מדינת 

היהודים, אף על פי שהיא עדיין לא 
הוקמה? 

בבזל ייסדתי את מדינת היהודים ]...[ 
י )בציבור, בפני הכול(,  פּוְמִבּ לּו אמרתי זאת היום ּבְ
הייתה התשובה צחוק מכל הֲעָברים )הצדדים(. 

אולי בעוד חמש שנים, לכל היותר בעוד חמישים שנה, יכירו בזה הכול. 

בכל מקום נשמעות 
קריאות שנאה כלפי 

היהודים...
היהודים צריכים 
מדינה משלהם! 

מה החליטו נציגי הארגונים הציוניים בקונגרס בבזל? 

לעודד את העלייה 
לארץ ישראל ואת 

ההתיישבות בה. 

לפעול כדי להשיג 
את הסכמת אומות 

העולם להקמת 
"בית לאומי" לעם 

היהודי בארץ ישראל. 
)לימים, יהפוך "בית 

לאומי" זה למדינה 
עצמאית.(

לעבוד יחד ובשיתוף 
פעולה כדי להגדיל 

את כוחם ואת 
השפעתם.

 

וכך כתב הרצל ביומנו לאחר הקונגרס:
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ד. החזון מתחיל להתגשם

חזונו של הרצל התממש – חמישים שנה ותשעה חודשים לאחר הקונגרס הציוני הראשון 
קמה מדינת ישראל. 

כיצד זה קרה?
פעילי התנועה הציונית יצרו קשרים עם מנהיגי אומות העולם כדי להשיג את הסכמתם 

להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וגייסו כספים לקניית אדמות בארץ ישראל.
העולים הרבים שעלו ארצה – גלים־גלים – הקימו יישובים חדשים, פיתחו את היישובים 

הקיימים, וייסדו בתי ספר, קופות חולים, בנקים, ארגוני עובדים ואפילו תזמורות 
ותאטראות. 

ובכן, הרצל צדק כאשר אמר:

נביאי ישראל ראו בשיבת היהודים ארצה צעד ראשון בהגשמת חזון שישפיע על כל 
האנושות, ולא על עם ישראל בלבד. הנביא ישעיהו חזה שהחברה שיקימו היהודים בארץ 

ישראל תהיה...
  

6 לְמה, לדעתכם, התכוון הרצל 
כאשר אמר "אם תרצו"?

כיצד צריכה לנהוג חברה 
השואפת לשמש דוגמה ומופת 

לחברות אחרות? תנו דוגמאות 
לכך בתחומי הכלכלה, הרפואה, 

הביטחון ואיכות הסביבה. 

אם תרצו – אין זו אגדה. 
)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, עמוד הפתיחה(

ה. החזון – אור לגויים

לימים זכה בנימין זאב הרצל 
לכינוי "חוזה המדינה". מדוע 

,לדעתכם, הוא כונה כך?

ְלאֹור ּגֹוִים.
)ישעיהו, פרק מ"ב פסוק ו'(

ְלאֹור ּגֹוִים – להאיר עמים אחרים 

)כלומר לשמש דוגמה לעמים האחרים( 

גם אני, כמו הנביאים, חשבתי 
שמדינת היהודים צריכה להיות 

מדינה למופת, דוגמה לכל העמים. 
הקדשתי ספר שלם לרעיון הזה!

כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות.
)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, סוף דבר(

8 האם, לדעתכם, החברה 
הישראלית היא חברה למופת?
באילו תחומים היא אכן כזאת, 

ובאילו תחומים "עוד נותרה לה 
עבודה"?

7 בקשו מהוריכם או מסביכם 
לספר לכם על העלייה ארצה של אחד 

מבני המשפחה ועל הקליטה בה. 
א. מה היו הקשיים שהתמודד עמם? 
ב. לדעתכם, האם מי שעולה ארצה 

היום נאלץ להתמודד עם אותם 
הקשיים?

5 רוב המשפחות היהודיות 
החיות היום בישראל הגיעו לארץ 

בעשרות השנים האחרונות. 
שאלו את הוריכם או את סביכם – 

א. היכן התגוררו בני המשפחה לפני 
שעלו ארצה? 

ב. מי מבני המשפחה עלה ארצה 
ומתי?

ג. מה הניע אותו, או אותם, לעלות 
ארצה - ציונות? אנטישמיות? 

שתיהן גם יחד?

"אם תרצו – אין זו אגדה"
אני מאמצת את הסיסמה הזאת!
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בסימן קריאה

שבועיים לאחר מכן )לאחר המשפט( נערך טקס הדחתו של אלפרד דרייפוס. 
השמיים באותו היום היו אפורים, כבדים ומעיקים. קר היה בחוץ, וסגרירי. עצים עמדו 
בשלכת וכמו שלחו אצבעות חומות ונושקות כלפי מעלה בהבעת תחינה, ואולי באיּום.

תיאודור הרצל עמד מן הצד, מכורבל במעילו החם, והביט במתרחש לפניו. אל חצר 
בית הספר הצבאי הובא הנאשם. לבוש עדיין במדי הסרן הכהים שלו. ארבעה אנשי 

צבא הוליכו אותו אל מול הגנרל הרכוב על סוסו שניצב בתווך. מסביב התגודדו קצינים 
צרפתים שבאו בלוויית נשותיהם או נערותיהם לחזות במאורע. מחוץ לחצר צבא קהל 

סקרנים רב. בכיכר המרוצפת ניצבו בצורת חי"ת פלוגות הצבא. 

"אלפרד דרייפוס!" קרא הגנרל מעל סוסו. "שוב אינך ראוי לשאת נשק. בשם העם 
הצרפתי אני שולל ממך את הכבוד. יבוצע מיד פסק הדין!"

"אני נשבע ומצהיר שאתה שולל את כבודו של אדם חף מפשע." הרים דרייפוס את ימינו 
וקרא בקול "תחי צרפת!"

הוא רצה לומר עוד משהו אך קול הלמות התופים החריש את דבריו. קצין ניגש אל 
הנאשם ובלי מילים החל תולש את סימני הדרגות מעל מדיו בזה אחר זה. חרבו נלקחה 
ממנו, ונופצה לשברים שהושלכו לרגליו. דרייפוס ניצב קפוא ודומם. הוא לא נע ולא זע. 

לא שח ולא התחנן. גם כאשר נכבל והושם באזיקים לא שונתה הבעת פניו הגָאה. הוא 
הישיר מבטו אל המשפילים אותו, בקומה זקופה.

דרייפוס היהודי, סמל ליהדות כולה, הרהר הרצל נוגות כשעמד נרגש וצפה במחזה. היהודי 
בחברה שלנו, שכבודו מחולל תחת שמים אפורים, לקול זעקת ההמון מעבר לגדר, והוא 

אינו יכול לעשות מאומה. רק גאוותו היא שנשארה לו. לא היה לאלפרד דרייפוס כל סיכוי 
לזכות במשפט צדק. זהו גורלם של כל היהודים האחרים, שהם כמו זרים, גם כאשר הם 

עושים את הכול כדי להיות כמו כולם.

תיאודור )או בשמו העברי – 
בנימין־זאב( הרצל נולד בבודפשט 

בשנת 1860 למשפחה יהודית 
מתבוללת ) משפחה שלא שמרה 

על אורח חיים יהודי(. בבגרותו עבר 
הרצל עם משפחתו לווינה, והיה 

לעיתונאי בעיתון ידוע. 
מה הביא את האיש הזה להקדיש 
את חייו לנסות ולהביא להקמתה 

של "מדינת היהודים"?
בשנת 1894 נשלח הרצל לפריז 

להכין כתבה על משפט דרייפוס. 
סרן אלפרד דרייפוס היה קצין 
בצבא צרפת שהואשם בבגידה 

במדינתו. סרן דרייפוס היה 
יהודי, ומשפטו התנהל באווירה 

אנטישמית עזה. דרייפוס הורשע 
במשפט, אך שנים אחר כך, אחרי 
שהודח מהצבא ונשלח לעבודות 

כפייה, הוכח שהיה זכאי. הרצל נכח 
בטקס המשפיל שבו הוסרו דרגותיו 

של סרן דרייפוס. 
וכך תיארה את האירוע סופרת 

הילדים דבורה עומר...

ָכה ֲחֵשׁ   קֹול ָקָרא ַבּ

  מאת דבורה עומר
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הרצל התבונן בדרייפוס שהובל כבול בידיו ורגליו בין הקצינים שקראו לעברו: "יהודי בוגד!"
"אני אוסר עליכם לפגוע בכבודי." השיב להם דרייפוס. כאשר הגיע אל קבוצת העיתונאים שניצבה שם, צעק הנאשם 

לעברם בקול גדול:
"עליכם להודיע לצרפת כולה שאני חף מפשע!"

"שתוק! יהודי בוגד!" עלו הקריאות מבין העיתונאים. מה הם יכתבו בכתבות שלהם – היה ברור לגמרי לתיאודור 
הרצל.

מחוץ למגרש עלו קריאות ההמונים:
"מוות ליהודים! מוות לבוגדים!" כך שאגו כאחוזי־טירוף. ]...[

"מוות ליהודים!" הדהדה הקריאה בראשו ]של הרצל[ ולא הרפתה.
תיאודור הרצל חש כי אין זו קריאה סתם. איום כבד מרחף על ראש היהודים. איום השמדתם, שאם לא תתרחש 
מחר או מחרתיים, בוא תבוא עוד עשר, עשרים או חמישים שנה, וכאשר תתממש תביא כיליון על יהודי אירופה, 

אם לא ייעשה משהו כדי לקדם את פני הרעה.
מה אם כן יש לעשות? – השאלה צפה ועלתה בכל חריפותה."

)מתוך: דבורה עומר, קול קרא בחשכה, זמורה ביתן, תל אביב תשנ"ז, עמ' 105–107(

משפט דרייפוס היה אבן דרך חשובה מאוד בתולדות הציונות, מכיוון שהיה אחד 
הגורמים המכריעים שהובילו את הרצל להסיק את המסקנה שהדרך היחידה להציל את 

יהודי אירופה היא להקים מדינה ליהודים.
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ועוד סיפור

הרצל ניסה לשכנע את גדולי 

העולם – מלכים, שליטים, מדינאים 

ואנשים עשירים – לתמוך ברעיון 

להקים מדינה ליהודים. הוא גם 

פעל כדי לשכנע את היהודים עצמם 

שהדבר רצוי ואפשרי. כדי לקדם 

את חזונו כתב הרצל כמה ספרים. 

הספר "אלטנוילנד"  שפורסם 

בשנת 1902 הוא רֹוָמן בדוי. פירוש 

השם "אלטנוילנד" הוא "ארץ ישנה־

חדשה". בספר זה סיפר הרצל את 

עלילותיהם של שני ידידים, מר 

קינגסקֹורט וד"ר פרידריך לוונברג, 

שמאסו בחיים באירופה ופרשו לאי 

בודד באוקיינוס השקט. בדרכם לאי 

הבודד ביקרו השניים בפלשתינה 

)כך נקראה אז ארץ ישראל(, ארץ 

אבותיו של פרידריך )שהיה יהודי(. 

כיצד נראתה אז ארץ ישראל 

בעיניהם? בואו ונקרא... 

  אלטנוילנד
  מאת בנימין זאב הרצל

הם )פרידריך לוונברג ומר קינגסקורט( העבירו כמה ימים בארצם העתיקה של היהודים. 
יפו עשתה עליהם רושם רע. אמנם המפגש שלה עם חוף הים הכחול היה מרהיב עין, 

אבל הֲעזּוָבה זעקה לשמים. הכניסה אל הנמל העלוב והעגינה בו היו קשות. הסמטאות 
המזוהמות והעזובות הסריחו, והעוני המזרחי הצבעוני צעק מכל פינה.

קינגסקורט ופרידריך מיהרו להסתלק מיפו ונסעו לירושלים ברכבת רעועה. בדרך התגלו 
לעיניהם מראות קשים של ִניוּון )=היחלשות, התרופפות(. המישור היה כמעט כולו חול 
וביצות. שטחי העפר היציבים היחידים נראו שרופים. ]...[ במרחק, על קו האופק, נראו 

הרי יהודה – קירחים מיערות. הרכבת המשיכה ועברה בין עמקים סלעיים שוממים ]...[

אחד החברים היה מודאג מהמצב שארץ ישראל הייתה נתונה בו, אך השני תלה 
תקווה בנחישותם של המתיישבים.

וכך אמרו זה לזה:

"כן, זה באמת נורא, ממש מעורר בחילה" – הכריז קינגסקורט. "ובכל זאת, אפשר 
לעשות כאן הרבה. צריך לנטוע יערות, כחצי מיליון עצי אורן צעירים וגבוהים – הָזן 
הזה צומח לגובה במהירות של אספרגוס. הארץ זקוקה רק למים ולצל, ואז צפוי לה 

עתיד, אולי אפילו עתיד מזהיר, מי יודע!"
"ומי יביא לכאן מים וצל?"
"היהודים, לכל הרוחות!" 
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בּו השניים לפלשתינה. המראה שציפה להם בהגיע אנייתם  על פי הסיפור, לאחר כעשרים שנה )כלומר בערך בשנת 1923( ָשׁ
לחופי הארץ היה שונה בתכלית מן המראה שראו בביקורם הראשון:

בבוקר אביבי אחד, אחרי לילה שקט על הים, נגלה לעיניהם קו החוף של פלשתינה. השניים עמדו ללא נוע על גשר הפיקוד, ובמשך 
כעשר דקות צפו במשקפותיהם לעבר האופק.

"אני מוכן להישבע שזה מפרץ עכו," אמר פרידריך.
"אפשר גם להישבע שזה לא המפרץ," השיב קינגסקורט. "אני עוד זוכר איך הוא נראה. לפני עשרים שנה הוא היה שומם לגמרי. שם, 

מימין, זה הר הכרמל. שמאלה ממנו, ממול, נמצאת עכו."
"כמה שהכול השתנה", קרא פרידריך. "קרה פה נס."

כשהתקרבו לחוף יכלו לראות את הפרטים ביתר בהירות. במפרץ שבין עכו לבין מורדות הכרמל עגנו אניות גדולות, מהסוג שבנו עוד 
בסוף המאה התשע עשרה. מאחורי צי האניות נראו קווי הִמְתָאר של המפרץ היפה. בקצהו הצפוני נראתה עכו, על בנייניה ויופייה 

המזרחי: חומות המבצר האפורות, הכיפות העגולות, השמנמנות, והצריחים הדקים שהזדקרו בחן מול שמי הבוקר. במבנים האלה 
לא חל שינוי גדול, אבל מדרום, בחלק התחתון של העיר למודת התלאות, בקשת החוף, נבנה אזור מגורים מפואר. אלפי וילות לבנות 

מבהיקות הציצו מתוך גנים ירוקים ופורחים. השטח שהשתרע בין יפו לכרמל נראה כמו גן צבעוני, וההר עצמו היה מעוטר בבניינים, 
שנצצו באור השמש.

חבר'ה, שמתם לב? 
הספר הזה נכתב בשנת 
1902. הביקור הראשון 

של גיבורי הסיפור בארץ 
ישראל מתאר את הארץ 

כפי שנראתה אז ואת 
תחושותיהם של שני 

תיירים למראה עיניהם.

לעומת זאת, הביקור השני 
שלהם בארץ היה )כביכול( 

בשנת 1923 )עשרים שנה 
לאחר כתיבת הספר(. 

כלומר, הביקור השני מתאר 
את ארץ ישראל כפי שהרצל 
צפה שהיא תיראה בעתיד. 

ואכן, השנים חלפו, 
ומבחינות רבות חזונו 

של הרצל התממש!

)ב"ז הרצל, אלטנוילנד, תרגמה מגרמנית: מרים קראוס, בבל, תל אביב 1997, עמ' 38, 50—51(
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ה
הצעות למילים שלא התקבלו 

לא כל הצעותיו של בן־יהודה התקבלו. לעתים התקבלו הצעות של מחדשים אחרים, לעתים המשיך השימוש במונח הלועזי 
)משפה זרה(. הצירוף שח רחוק הוא דוגמה להצעה שלא התקבלה.

8. נסו לנחש באיזו מילה לועזית אנו משתמשים היום במקום"שח רחוק".
9. הציעו מילה עברית למילה הלועזית "טלוויזיה".

אליעזר בן־יהודה ותחיית השפה העברית 
באמצע המאה ה־19 )לפני כ־150 שנה( הייתה העברית שפת התפילה וספרי הקודש בעיקר, והיהודים, ובהם גם המעטים שישבו בארץ 

ישראל, דיברו שפות זרות: יידיש, לדינו, ערבית, גרמנית, אנגלית, רוסית, צרפתית ועוד. אליעזר בן־יהודה וכמה ְלשֹוָנִאים אחרים, טענו שהשפה 
העברית היא שפת המסורת המשותפת לכל היהודים, ולכן היא יכולה לאחד את היהודים היושבים בארץ האבות. הם האמינו שהעברית יכולה 

לחזור ולהיות שפה מדוברת, שפת יום־יום. אך בעברית היו חסרות מילים חיוניות לתיאור המציאות המודרנית! 
מה עשו? יצרו מילים נוספות. כיצד עשו זאת? העניקו משמעות חדשה למילים עתיקות, המציאו מילים חדשות ועוד. 

ג
בניית מילים חדשות על בסיס שורשים עבריים ידועים 

למשל, את השורש נ-ז-ל "יצק" בן־יהודה אל המשקל*
ֶלת  האופייני לשמות של מחלות, משקל ַקֶטּ

ֶלת! ויצר את המילה החדשה – ַנּזֶ
4. בן־יהודה חידש שם מחלה גם מהשורש א-ד-מ 

)השורש שממנו נגזרת המילה "אדום"(. מהי המחלה? 
5. מדוע שם המחלה הזאת מזכיר את הצבע האדום? 

ֶלת.  6. הביאו עוד שתי דוגמאות לשמות מחלות במשקל ַקֶטּ

* משקל הוא תבנית האופיינית למילים מאותו סוג. יש משקל 
מיוחד לשמות מחלות, לשמות מקומות, לשמות מקצועות ועוד. 

ַ   ֶ   ֶ   ת

א
הענקת משמעות חדשה למילים עתיקות 

ח. מילה זו מופיעה בתנ"ך פעם  למשל, המילה ֶאְקּדָ
אחת בלבד )ישעיהו, פרק נ"ד פסוק י"ב(, ומשמעותה שם 

אינה ברורה לגמרי. אולם שורש המילה "אקדח", השורש
ק-ד-ח, משמעו בעברית ובערבית חֹום ועשיית חֹור.

1. בימיו של בן־יהודה עוד לא היו בעברית מילים 
לכֵלי נשק חם )כלים היוצרים אש ּכֶשיורים בהם(. 

מדוע, לדעתכם, חשב בן־יהודה שהמילה "אקדח" 
מתאימה לכלי נשק חם?

ב
בניית משפחות מילים חדשות על בסיס מילים עתיקות

המילה ַחְׁשַמל מופיעה בתנ"ך בשלושה פסוקים. 
משמעותה שם אינה ברורה, אבל היא מופיעה תמיד 

בהקשר של אש ואור. לכן הציע המשורר והלשונאי 
יהודה לייב גורדון להשתמש במילה התנ"כית "חשמל" 

כדי לכנות מה שאנו קוראים היום "חשמל". 
על בסיס המילה "חשמל", שהיא שם עצם, נוצרו מילים

 חדשות )פעלים ושמות( בהתאם לכללי הדקדוק העברי.
2. מה הם הפעלים הנגזרים מן המילה "חשמל" 

ֵעל? ֵעל וִהְתּפַ בבניינים ּפִ
3. מה הוא שם המקצוע הנגזר מן המילה "חשמל"?

ד
הרכבת ֶהְלֵחִמים

לעתים צירף בן־יהודה שתי מילים למילה אחת. 
מילה כזאת מכונה היום "ֶהְלֵחם". למשל, לגוף חי קטן 
הגורם למחלות הציע בן־יהודה לקרוא חיידק = חי + דק

7. לפניכם כמה הלחמים: רכבל, רמזור, מדרחוב, 
כדורסל, אופנוע, מדחום, קרנף.

 פרקו אותם למילים שמהן הורכבו.
 ַהמציאו ֶהְלֵחם לכל אחד מהצירופים האלה: בית ספר, 

כיסא נוח, שוקולד חלב, שולחן עבודה, בניין רב קומות.

קסם הלשון



ועכשיו, משימה בשבילכם: 

גם העולים החדשים בימינו מתמודדים עם קשיים. 
חפשו בסביבתכם עולה חדש )תלמיד בבית הספר, שכן, עובד בחנות 

וכו'( ושאלו אותו אילו אתגרים עומדים בפניו. חשבו במה תוכלו 
לעזור לו, והשתדלו לעשות כן.

משימה
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מבעד לחלון

הידעתם שהִקיּבּוץ הוא המצאה ישראלית, ושבשום מקום אחר 
בעולם אין יישובים כמו הקיבוצים? 

את הקיבוצים הראשונים הקימו אנשי "העלייה השנייה" 
ו"העלייה השלישית". בתחילת המאה ה־20, כאשר הם עלו 

ארצה, כבר חיו כאן אנשי "היישוב הישן", שהיו יהודים 
אדוקים וגרו בעיקר בערי הקודש )כמו ירושלים(, וכן משפחות 

יהודיות בנות "העלייה הראשונה" שהקימו את המושבות 
הראשונות. 

אולם מי שהיו עתידים לחדש חידושים גדולים בארץ, היו 
החלוצים בני העלייה השנייה והשלישית.

מבחינות מסוימות הם דמו לאנשי העלייה הראשונה – כמוהם 
הם ביקשו "להפריח" את ארץ ישראל במו ידיהם ולהקים בה 

"בית לאומי". 
אך הם גם היו שונים מאוד מקודמיהם:

ראשית, רבים מעולים אלו היו צעירים וצעירות רווקים 
)בתקופה זו בנות רווקות לא נהגו לעזוב את משפחותיהן לפני 

שנישאו, ולכן מה שעשו החלוצות היה צעד מהפכני(;
שנית, כמו נביאי ישראל וכמו הרצל, הם שאפו להקים בארץ 

חברה למופת, ונרתמו למשימה לבנות במו ידיהם חברה 
יהודית חדשה המבוססת על ערכי העבודה, השוויון והצדק. 

מתוך שאיפות אלו נולד רעיון הקיבוץ והוקמו הקיבוצים. 

בקיבוץ כל החברים שווי זכויות, וההחלטות מתקבלות על 
ידי הרוב באֵספה כללית )ולא על ידי מנהל או  מנהיג (. כל 

רכוש הקיבוץ שייך לקבוצה כולה ולא ליחידים, וכל חבר תורם 
לקבוצה כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו.

בימיהם הראשונים של רק בישראל
הקיבוצים עבדו החלוצים 
והחלוצות בתנאים קשים 

מאוד. 
וכך מספרת החלוצה 

גולדה מאיר* 
על חוויותיה מהעבודה 

בקיבוץ ֶמְרַחְבָיה 
שבעמק יזרעאל:

כל החורף טבל הקיבוץ בים של בוץ, שבו היינו מבוססים 
בדרך לארוחות, לבית הכיסא )לשירותים( שבחוץ, ולעבודה. 

עונת הקיץ לא הייתה יותר קלה; היא הייתה ארוכה מאוד 
וחמה עד להחריד. מן האביב עד הסתיו עינו אותנו נחילים של 

יבחושים, זבובי חול ויתושים. 
]...[ פעם או פעמיים חליתי אני עצמי, ועד היום הזה זכור לי 

כמה אסירת תודה הייתי כשאחד הבחורים הביא לי גוש קרח 
ולימון קטנטן מכפר אחד סמוך כדי שאוכל להכין לי לימונדה. 

אולי אילו יכולנו להרתיח כוס תה חם בימי הקור, או להכין 
משקה קר כשהיינו תשושים מחום הקיץ, לא היה הדבר מתיש 

כל־כך מבחינה גופנית. אבל היה זה חלק ממשמעת הקיבוץ, 
שלא לצרוך שום דבר אם איננו משותף לכולם.

)מתוך: גולדה מאיר, חיי, מעריב, תל אביב 1975, עמ' 68(

כיום השתנו החיים בקיבוצים, וברובם כבר לא מתקיים אורח 
חיים שיתופי לגמרי. האם תוכלו להסביר מדוע היו הקיבוצים 

"של פעם" סמל לישראל החלוצית? 
* לימים הייתה גולדה מאיר לאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד ראש ממשלת 

ישראל. גולדה מאיר כיהנה בתפקיד בשנים 1969–1974.
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לוח מודעות

י"ח באייר

חידון לחג
הפרס הראשון – 33 חבילות מרשמלו!

מדורה ידידותית

ל"ג בעומר

במוצאי שבת הקרובה, 
ערב ל"ג בעומר,

בואו לשיר 
מסביב למדורה

מתי? 
משעה 20:30 

ועד עלות השחר

איפה? 
ברחבה 

שמאחורי מחסן 
התמרים

1. ל"ג בעומר חל בתקופת 
ספירת העומר, המתחילה בפסח 
ומסתיימת בשבועות. כמה ימים 

נמשכת תקופה זו? 

א. 49 יום )סופרים שבעה שבועות(

 ב. 33 יום )בגימטרייה ל"ג = 33( 

ג. 316 יום )גימטרייה של המילה 
"עומר" = 316(

2. בל"ג בעומר מדליקים 
מדורות לזכר המדורות שהודיעו 

ליהודים על פרוץ המרד )"מרד בר 
כוכבא"( נגד השלטון הרומי בארץ. 

מה הייתה הסיבה למרד?

א. הרומים הכריחו את היהודים 
לצקת עגל מזהב. 

ב. הרומים חייבו את היהודים ללכוד 
דולפינים ולאכול אותם.

ג. הרומים גזרו על היהודים גזרות 
קשות, כמו האיסור ללמוד תורה 

והאיסור לעשות ברית מילה.

3. אומרים שרבי עקיבא היה 
המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא. 

למה מתכוונים בכך?

א. שבימים החמים הוא היה מנופף 
במניפה ליד הלוחמים כדי לצנן את 

פניהם.

ב. שהוא אימן את הלוחמים ללחום 
בתנאי רוח וסערה.

 ג. שהוא שכנע אנשים בצדקת המרד. 

4. מרד בר כוכבא נמשך 
כשלוש שנים, ולבסוף נכשל. 

מה שמו של המעוז האחרון של 
המורדים שנפל בידי הרומים?

א. מכבי      ב. ביתר      ג. הפועל

5. ל"ג בעומר הוא יום הזיכרון 
למותו של רבי שמעון בר יוחאי 

)רשב"י(. ביום זה מתכנסים 
המונים ליד קברו בהר מירון 
שבגליל, ועורכים שם חגיגה 

הנקראת"הילולה". מהי הסיבה 
למסיבה ביום הזיכרון לרשב"י?

א. תמיד עדיף לשמוח מלהתאבל! 

ב. לפני פטירתו מסר רשב"י 
לתלמידיו "סודות" מיוחדים על 
התורה, שרק הוא הכיר, ואנחנו 

שמחים שסודות אלו לא נשכחו. 

ג. אף אחד אינו יודע את הסיבה 
לכך, היא נשכחה במהלך הדורות.

6. בהילולה של רבי שמעון בר 
יוחאי מדליקים מדורות. מדוע?

א. לזכר הלהבה הגדולה שליוותה את 
נשמתו של רשב"י לשמים, על פי 

האגדה.

ב. משום שבהר מירון קר בלילה, גם 
בל"ג בעומר.

ג. משום שעל פי האגדה, אהב רשב"י 
לשבת ליד מדורה ולאכול בשר צלוי.
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מה על הפרק?
בליל ל"ג בעומר חוגגים ומבעירים מדורות בכל הארץ. אולם מדורות אלו יכולות להיות מאוד לא ידידותיות לסביבה.

מה היא מדורה ידידותית לסביבה ?
זו השאלה שנעלה ביחידה זו.

   שלום ֶחבר'ה, 
אתמול ליוותי את סיגל, חברתי הטובה, למכולת שליד ביתה בעיר הקרובה לקיבוץ שבו אני גרה. סיגל 

רצתה לקנות תפוחי אדמה ומרשמלו למדורה של ל"ג בעומר. בדרך כלל יש בחנות אווירה חגיגית כאשר 
מתקרב חג, אבל לא כך היה אתמול. בעל המכולת היה מוטרד: "גנבו לי עוד שלוש עגלות", הוא סיפר, 

והוסיף: "כל שנה כאשר ל"ג בעומר מתקרב, ילדי השכונה פשוט נהפכים לפושעים!"
"פושעים?" חשבתי לעצמי, "אולי זו מילה חזקה מדי לכנות ילדים ש..." רציתי להגיב ולהגיד שהילדים 
רק "לקחו" את עגלות ללא רשות, אבל... הדאגה והכעס של בעל המכולת הביאו אותי להבין ש"לקחת 
עגלות ללא רשות" )כדי להוביל בהן את הקרשים למדורה( זה בעצם לגנוב... סיגל ואני החלפנו מבט 
— רק קיווינו שהבנים שלנו, שלומי ואורן, אינם מהילדים האלה שגונבים עגלות ממרכולים או קרשים 

מאתרי בנייה. שתקנו, אבל לקוח אחר המשיך בשיחה עם בעל המכולת. האיש התלונן שבכל שנה, 
ילדים עושים מדורה ענקית לא רחוק מהבית שלו, וכל שנה הוא מבלה את ליל החג בחרדה שהמדורה 
שתתמוטט, תגרום לשֵרפה בשכונה ותיפגע בילדים חס ושלום. "אני ממש חושש שייזרק למדורה איזה 

חומר דליק ויבעיר אותה עוד יותר. זו פשוט סכנת נפשות, גם לילדים וגם לשכנים".
סיגל ואני יצאנו מהמכולת. נאנחתי. "איפה החג היפה שאהבנו", שאלתי את סיגל, "איפה המדורה 

המסורתית, הקטנה והנעימה, שמסביבה ישבנו ושרנו וסיפרנו סיפורים וצ'יזבטים כל הלילה?" 
"והיום", הוסיפה סיגל, "גם זורקים כל דבר למדורה, גם חומרים רעילים שמזהמים את האוויר כשהם 

נשרפים..." 
"אנו חייבות לעשות משהו" אמרתי לסיגל. "אבל מה?" 

"אני יודעת!" השיבה סיגל, "בואי נכריז על תחרות המדורה הידידותית, בכל המובנים של המילה: 
מדורה ידידותית לאנשים, כלומר בטיחותית, ושלא גנבו כלום כדי להקים אותה, 

ומדורה ידידותית לסביבה. אני מציעה שאת ואני נסתובב בליל ל"ג בעומר בסביבה ונפקח על המדורות, 
ובבוקר החג נחלק פרסים לקבוצות הזוכות!" 

רעיון גדול, לא?! וגם לי היה רעיון מצוין: אבקש ממזכירות הקיבוץ לשתף פעולה, ושהיא תעניק לזוכים 
את הפרסים. עכשיו נותר לנו להכין רשימה של קריטריונים למדורה "ידידותית". אולי תעזרו לנו, שלא 

נשכח לציין משהו חשוב? 

ועכשיו, משימה בשבילכם: 
סיירו בשכונה שלכם.

איפה מתאים להבעיר מדורה שלא תסכן את הסביבה או תיפגע בה?
היכן תוכלו להשיג עצים למדורה בלי לפגוע ברכושו של איש ובסביבה?

הכינו רשימה ובה לפחות שלושה כללים להבערת מדורה ידידותית. 

משימה
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ברכות
יישר כוח לעידו גולן על זכייתו בפרס הראשון בתחרות "צלמים צעירים מצלמים את ירושלים". 

עידו עיצב כרזה מקורית המורכבת ממודעות קיר שצילם ברחבי העיר. 
לפניכם הכרזה של עידו:

לוח מודעות

ביום חמישי – בכל שבוע!  
מחצות הלילה ועד הזריחה

במועדון לֹול
מסיבה מטריפה

מוזיקת היפ־הופ וטראנס

 רח' הרֶכב פינת רח' המוסך,
 אזור התעשייה תלפיות

תיאטרון ירושלים
מציע 

מיני מנוי
ארבע הצגות 
במחיר מפתיע.
אל תחמיצו!

הננו מתכבדים להזמין 
את מוקירי התורה ומכבדיה

להשתתף בשמחת
הכנסת ספר תורה

לבית הכנסת שערי שמים

שתתקיים בס"ד ברוב פאר והדר
ביום שני, פרשת צו, ה' בניסן.

התהלוכה תצא 
מהישיבה הגדולה בשכונת בית ישראל לאחר 

תפילת מנחה

Rachel's kindergarden

for English speakers

in Bakaa

Ages 3-4

 To register, call Rachel:

056-4321000

מעורב ירושלמי

יום ירושלים

כ"ח באייר

אגודת הסטודנטים
האוניברסיטה העברית ירושלים

הפגנה
נגד העלאת שכר הלימוד 

ביום ה', 24 באפריל 
בשעה 15:00

מול הכניסה הראשית לקמפוס 
האוניברסיטה בגבעת רם.

בואו בהמוניכם!
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מה על הפרק?

אם תטיילו בירושלים תוכלו לראות במו עיניכם שיותר מכל עיר אחרת בארץ, ירושלים מאוכלסת בתושבים מקהילות שונות – יהודים 

דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים, וכן נוצרים, מוסלמים ואחרים. 

בפסיפס האנושי הזה נעסוק ביחידה זו.

אהלן לכולכם!

בערב יום ירושלים התקשר אליי קובי, ידיד טוב שלי. הוא שכב בבית, חולה בשפעת, וכבר 
כמה ימים שלא יצא לעבודה. קובי הוא נהג של מוניות שירות בקו תל אביב–ירושלים. "אולי 
אחליף אותך בנסיעה מחר?" הצעתי לקובי, "במקרה התבטלה לי נסיעה, ואשמח לעזור לך". 

רציתי לעזור, והיו לי גם סיבות משלי להגיע לירושלים ביום הזה דווקא. קובי קיבל את הצעתי 
בשמחה, ולמחרת בבוקר התייצבתי בתחנת המוניות. בתוך דקות ספורות התמלאה המונית 

בנוסעים, ויצאנו לדרך. במונית שרר שקט, איש לא דיבר. דממה. חברים, אתם כבר מכירים 
אותי, אני ושקט לא מסתדרים... "הלו? יש כאן מישהו?! מה זה השקט הזה?! אני לא מתכוונת 

להשתעמם כל הדרך לירושלים. ַדּברו בבקשה, ַסּפרו לי סיפורים מעניינים!" קראתי לעבר 
הנוסעים. איש לא ענה לי. במקום סיפורים קיבלתי בחזרה מבטים של מבוכה. אתם חושבים 

שהנחתי להם? מה פתאום?! פניתי אל הנוסע שישב לידי, גבר נאה, לבוש חליפה מחויטת. 
"נתחיל ִאתך, אדוני הנכבד, מה התכניות שלך להיום? למה אתה נוסע לירושלים?" "סתם, 

לעבודה", הוא השיב. "אני איש עסקים, יש לי פגישות במרכז העיר". "יפה", אמרתי, "ואת, 
מאחור, למה את נוסעת לירושלים?" כך שברתי את הקרח, וכולם התחילו לשוחח. התברר שכל 

ה אחרת: אחת הנוסעות הייתה סטודנטית באוניברסיטה  אחד מהנוסעים נסע לירושלים ִמסיּבָ
העברית; נוסע אחר היה עיתונאי שנסע לסקר את אירועי יום ירושלים בבירה; אישה אחת נסעה 
לבקר את הוריה המבוגרים; בחור אחד נסע חזרה לישיבה שהוא לומד בה; הצעיר שישב מימין 

)ממוצא ערבי, לפי המבטא שלו( היה אח בבית החולים "הדסה" שחזר לירושלים לאחר כמה ימי 
חופשה אצל משפחתו ביפו, לידו ישבה אמנית שנסעה לסדנת ציור במוזיאון ישראל, ומאחוריהם 

ישבה תיירת מהולנד שרצתה לבקר במקומות הקדושים ל"שלוש הדתות". "נראה שהדבר היחיד 
המשותף לכולנו הוא הרצון להגיע לירושלים!" סיכמה הסטודנטית.

"ומה הקשר שלך לירושלים", שאלו אותי, "חוץ מזה שאת מסיעה אותנו לשם?" 
"אם אתם מתעקשים...", אמרתי בחיוך, "אני צלמת חובבת, ואני רוצה להגיע לירושלים היום 
דווקא, כדי לצלם את תושבי העיר, וגם את מי שיגיעו לחגיגות יום ירושלים, בקיצור את כל 
"אוהבי ירושלים". ואז היה לי עוד רעיון – "מה דעתכם שאצלם אתכם כאשר נגיע לעיר?" 

שאלתי את הנוסעים שלי. "גם אתם חלק מהפסיפס האנושי בירושלים, וכך גם אזכור את 
הנסיעה הנעימה שלנו. ואם תרצו, נלך גם לאכול 'מעורב ירושלמי' ביחד. יאמממי..."
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פותחים ספר
א. אלה לצד אלה

כבר מימי קדם התגוררו בירושלים בני דתות ועדות שונות ובני כל המעמדות. ואין זה מקרה, 

ירושלים הייתה עיר חשובה ואנשים רבים באו להתגורר בה.

כך מתאר המדרש את ירושלים הקדומה: 

1 מדוע, לדעתכם, התושבים 
היהודים של ירושלים הרגישו

צורך לקנות בשווקים נפרדים 
ולהתלבש אחרת?

ַלִים.  ירּוׁשָ ָוִקים ָהיּו ּבִ ָרה ׁשְ ֲעׂשָ
ְולֹא ָהיּו ְמָעְרִבין ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו: 

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ל ְלִוים, ׁשּוק ׁשֶ ל ּכֲֹהִנים, ׁשּוק ׁשֶ ל ְנִביִאים, ׁשּוק ׁשֶ ל ְמָלִכים, ׁשּוק ׁשֶ ׁשּוק ׁשֶ
ָוִקים,  ְ ּשׁ יֶהם ּבַ ְלבּוׁשֵ ִרים ּבִ ִנּכָ

ין. ין לֹא ָהיּו ֵאּלּו לֹוְבׁשִ ֵאּלּו לֹוְבׁשִ ֶ ַמה ּשׁ
)מדרש רות זוטא, פרשה א' סימן ח'( 

ְמָעְרִבין – מתערבבים 

ִרים – אפשר להבחין בהם ִנּכָ

ָרֵאל –כל יהודי שאינו מבני המלוכה, ושאינו נביא, כוהן או לוי, כלומר יהודי "רגיל" ִיׂשְ

 כיצד אתם מדמיינים את היחסים 

בין התושבים היהודים בירושלים 

באותה התקופה? האם הם חיו בשלום 

אלה לצד אלה? האם היו מתחים 

ביניהם? 

האם שמתם לב שהמדרש מדבר על 

עשרה שווקים, אבל מזכיר רק חמישה 

מהם, רק את השווקים שהיהודים ערכו 

בהם את קניותיהם? מי, לדעתכם, היו 

הקונים בחמשת השווקים האחרים 

בירושלים?

האם, לדעתכם, רצוי שבני קהילות 

שונות יחיו אלה לצד אלה, 

ולא יתערבבו אלה באלה? 
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ב. יחד, לב בלב

2 ִמּנַיִין למד רבי יהושע בן 
לוי שירושלים "עֹושָׂה ּכָל יִשְָרֵאל 

ֲחבִֵרים"? 

קרוב לוודאי שהיו תקופות שהתושבים היהודים של ירושלים היו מלוכדים פחות, ותקופות שהיו 

מלוכדים יותר. 

כך תיאר את העיר ירושלים החכם רבי יהושע בן לוי: 

ן ֵלִוי: ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ
ו" )תהלים, פרק קכ"ב פסוק ג'(. ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה, ּכְ ם ַהּבְ ַלִ "ְירּוׁשָ

ָרֵאל ֲחֵבִרים. ל ִיׂשְ ה ּכָ ִהיא עֹוׂשָ ]ומהי כוונת הפסוק? – שירושלים היא[ ִעיר ׁשֶ
)תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ג' הלכה ו', דף ע"ט טור ד'( 

ַלִים ְלֵהָעׂשֹות ֶמְטרֹוּפֹוִלין ְלָכל ָהֲאָרצֹות.  י יֹוָחָנן: ֲעִתיָדה ְירּוׁשָ ָאַמר ַרּבִ
)מדרש שמות רבה, פרשה כ"ג(

ֶמְטרֹוּפֹוִלין – עיר מרכזית, גדולה וחשובה 

נוסף על תושבי ירושלים הגרים בעיר 

מלידתם, חיים בירושלים תושבים 

שעברו לגור בעיר. נסו לשער מאילו 

סיבות הם בחרו בכך )חשבו למשל על 

עולים חדשים יהודים, על מוסלמים ועל 

נוצרים מהארץ ומרחבי העולם(.

3 מדוע, לדעתכם, בכוחה של 
ירושלים לחבר בין יהודים, גם אם הם 

שונים זה מזה? 

ג. תושבים מכל העמים

כמו בתקופות רבות בהיסטוריה, גם בימינו מתגוררים בירושלים ומבקרים בה גם לא יהודים רבים, 

אנשים מכל הדתות ומכל העמים. 

חכמינו חזו זאת כבר לפני כמעט אלפיים שנה.
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בסימן קריאה
הצטרפו אלינו לסיור בירושלים בעקבות השיר "ירושלים שלי".

תחילה נבקר בשכונת מזכרת משה ובשוק מחנה יהודה. 

יָטס )גרעיני חמנייה, גרעינים שחורים( לפצח בשבת  ּפִ בשוק נראה בוודאי תושבים קונים ּפֵ

חומוס הטעים שלה, נטייל בסמטאות הקטנות  בעיקר... נעצור במסעדת ַרְחמֹו הידועה ּבַ

ונראה את חבלי הכביסה התלויים בין הבתים. אבל לא בטוח שהיום עוד נוכל לראות תושבים 

המכינים דליי מים למקלחת, כפי שעשו בעבר כדי לחסוך במים.

השיר "ירושלים שלי" מזמין 

אותנו לטייל בירושלים של פעם, 

בירושלים של לפני כ־40 שנה, 

ולהכיר את תושביה.

     ירושלים שלי

     מילים: דן אלמגור

     לחן: נורית הירש

ה: ֶרת מֹׁשֶ ְזּכֶ ָאַמר ָהרֹוֵכל ִמּמַ

י ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

ים  ֶעֶרב ַחּגִ ִהיא ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ּבְ

ִגים, ל ַרְחמֹו ְוֵריַח ּדָ ְוחּומּוס ׁשֶ

ִגים, ל ַרְחמֹו ְוֵריַח ּדָ ְוחּומּוס ׁשֶ

יָטס", ִקְללֹות ַנָהִגים, ּפִ ל "ּפֵ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ִלי,  ִביׁש ּוִמְקַלַחת ִמּדְ ִביָסה ַעל ַהּכְ ּכְ

ַלִים, ַלִים, ְירּוׁשָ ְירּוׁשָ

י. ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

משם נעבור לשכונת קטמון, שכונה שבה עומדים אלה ליד אלה בתים עתיקים ושיכונים 

לֹוקֹונים, בלשון השיר(, שבהם שוכנו העולים החדשים.  לֹוִקים )ּבְ פשוטים הבנויים מּבְ

עתה נחפש תחנה של אוטובוס הנוסע למרכז העיר. פעם היו האוטובוסים מגיעים אל התחנות 

"בלי חשבון", כלומר לא בזמנים קבועים. היום יש לוח זמנים קבוע )פחות או יותר...( נעלה על 

האוטובוס וניסע! 

נבקש מהנהג להוריד אותנו במרכז העיר, ליד המקום שפעם עמד בו בית הקולנוע הוותיק – 

"קולנוע אוריון".

כּוַנת ָקָטמֹון: ְ ָלר ִמּשׁ ְנּדְ ָאַמר ַהּסַ

י ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

לֹוקֹון, ּבְ ִמים ּבַ ׁשָ ל ּגְ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ִהיא ׁשֶ

ּבֹון, ִלי ֶחׁשְ ִלי ֲחנּות, אֹוטֹוּבּוס ּבְ ּכּון ּבְ ׁשִ

ּבֹון,  ִלי ֶחׁשְ ִלי ֲחנּות, אֹוטֹוּבּוס ּבְ ּכּון ּבְ ׁשִ

אֹוְריֹון, ָגה ִראׁשֹוָנה ּבְ ת – ַהּצָ ּבָ ׁשַ

ִביִלי – ׁשְ ם ָקָטמֹון ג' ִהיא ּבִ ּגַ

י. ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ
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ממרכז העיר נלך כמה דקות בלבד ונגיע לשכונה החרדית מאה שערים. במאה שערים לובשים הגברים מעילים שחורים ושטריימלים )כובעי 

ְקָצִרים". אולי נוכל  ֵלְך ּבִ ָרֵאל לֹא ּתֵ ת ִיׂשְ פרווה מפוארים(, והנשים מקפידות ללבוש חצאיות ארוכות וחולצות ארוכות שרוולים, משום ש"ּבַ

ִנים מסייעים למי שרוצים לטבול במים טהורים. ּלָ להבחין בכניסה למקווה שבו ּבַ

ָעִרים:  ָאה ׁשְ ן ִמּמֵ ּלָ ָאַמר ַהּבַ

י ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

ֹחר ּוְסָפִרים ֲאפִֹרים ְטַרְיְמל ׁשָ ִהיא ׁשְ

ְקָצִרים", ֵלְך ּבִ ָרֵאל לֹא ּתֵ ּו"ַבת ִיׂשְ

ְקָצִרים", ֵלְך ּבִ ָרֵאל לֹא ּתֵ ּו"ַבת ִיׂשְ

ה ְלָיִמים ֲאֵחִרים, ִפּלָ ִהיא ַלַחׁש ּתְ

י ְלַמְעָלה קֹוֶרֶצת ִהיא ִלי, אן, ּכִ לֹא ּכָ

י. ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

נמשיך את סיורנו ונגיע לשער שכם, אחד משבעת השערים בחומת ירושלים העתיקה. בעיר העתיקה מתגוררים גם היום בעיקר ערבים - 

מוסלמים ונוצרים.

עד מלחמת ששת הימים )1967( הייתה העיר העתיקה בשלטון ירדן, ולאחר המלחמה עברה לשלטון ישראלי. 

אחרי המלחמה נערך בירושלים ביום העצמאות מצעד צבאי, ורבים מתושביה הערבים של העיר צפו בו ב"ידיים קפוצות" )סימן לכעס 

ולהתנגדות(. היו גם מקרים של התנגדות של ממש לשלטון הישראלי, ומשום כך, כנראה, הורו השוטרים לסגור את החנויות שבשוק לזמן 

מה וסימנו אותן בסימן בצלב )+(.

בהליכתנו בסמטאות העיר העתיקה ניזכר גם ב"אחות שהלשינה", צעירה ערבייה שנאלצה להראות לשוטרים את מקומו של "בור עם 

פצצות" שהכינו קרובי משפחתה. 

מיד אחרי המלחמה פשטו ישראלים ותיירים מכל העולם על השווקים ועל המסעדות בירושלים העתיקה, ומבקרים רבים מבקרים בה גם 

היום. נוכחות מוגברת של שוטרים מעידה שעדיין מורגש מתח ביטחוני בירושלים העתיקה, ועם זאת נשמעים בה גם קולות ידידותיים של 

בעלי מסעדות הקוראים למבקרים להיכנס למסעדותיהם הקטנות ולטעום, בין השאר, קבב ושישליק... ואולי תוכלו לשער מדוע הם פונים 

אליהם באנגלית דווקא. 

ֶכם: ַער ׁשְ ם ְלַיד ׁשַ ִעיר ׁשָ ָאַמר ַהּצָ

י ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

ֲחצֹות,  ִהיא ְצָלב ַעל ֲחנּות, ְוׁשֹוְטִרים ּבַ

ָצצֹות,  יָנה ּובֹור ִעם ּפְ ִהְלׁשִ ָאחֹות ׁשֶ

ָצצֹות, יָנה ּובֹור ִעם ּפְ ִהְלׁשִ ָאחֹות ׁשֶ

ִמְצַעד ַעְצָמאּות ְוָיַדִים ְקפּוצֹות, 

ִליק?"  יׁשְ ּב אֹור ׁשִ "ֶיס ֶסר, ָוואט דּו יּו ַלְייק? ַקּבַ

י. ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ
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בקרבות בירושלים במלחמת ששת הימים נפלו חיילים רבים. 

בסיור שלנו לא נפגוש כנראה את החייל מקיבוץ אשדות יעקב )המוזכר בשיר(. על פי השיר, החייל איבד שניים מחבריו ללחימה 

בירושלים, ומרגיש שאינו יכול לשוב ולבקר בעיר... 

דֹות ַיֲעקֹב:  ל ֵמַאׁשְ ָאַמר ַהַחּיָ

י  ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

כֹול,  ל ׁשְ בֶֹקר ׁשֶ ַעם ּבְ ּה ּפַ ָהִייִתי ּבָ

מֹאל,  ִריַח ִמּשְׂ ָצּ ף ּבַ ִסְמָטה ְוַצּלָ

ׁשּוט לֹא ָיכֹול...  י ּפָ ֵמָאז לֹא ָחַזְרּתִ

ִביִלי  ׁשְ ֵניֶהם ּבִ ַאְבֵנר ְוָגִדי – ׁשְ

י. ּלִ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

כאמור, בין השנים 1948 ו־1967 הייתה העיר העתיקה של ירושלים בשלטון ירדן, ושעריה היו סגורים בפני ישראלים. מאז 

מלחמת ששת הימים ירושלים היא כולה בריבונות ישראל, ואנחנו יכולים לבקר בעיר העתיקה ובכותל המערבי, אותו קיר 

שלכיוונו פונים כל יהודי העולם בשעת התפילה. 

אם תרצו להמשיך את סיורנו הדמיוני, תוכלו לגלוש באינטרנט ולבקר בכותל, או במקומות אחרים בעיר )למשל בִמשכן 

הכנסת, או בגן החיות התנ"כי(, ותוכלו להוסיף בית משלכם לשיר "ירושלים שלי". 

ואני צילמתי 
כמה נשים ירושלמיות... 
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מבעד לחלון
    לחיות יחד

בירושלים חיים אנשים שונים מאוד אלה מאלה, הם 
משתייכים לקהילות שונות, אמונותיהם אינן זהות ואורח 

החיים שלהם אחר. לפעמים שורר מתח ביניהם, ולעתים הם 
חיים בשכנּות טובה. תושבי ירושלים – יהודים דתיים, חילונים 

ומסורתיים, וכן ערבים )מוסלמים ונוצרים( – גרים לפעמים 
באותן השכּונֹות, לפעמים בשכונות נפרדות. אפשר לראות את 

אלה וגם את אלה קונים באותם מרכזי קניות, ואפשר גם לפגוש 
אותם, אלה לצד אלה, בבתי החולים ובתור בבנק או במשרֵדי 
העירייה. לעתים הם גם עובדים יחד באותם מקומות עבודה. 

ואולם, האם הם מכירים אלה את אלה באמת? 
האם הם יוצרים קשרי חברות? 

בדרך כלל לא. רוב המפגשים הם מפגשים מזדמנים וקצרים, 
ולא מתפתחים מהם קשרים עמוקים.

ומה עם הילדים? הילדים מהקהילות השונות נפגשים לעתים 
בגני המשחקים ובחוגים, אך את רוב שעות היום הם מבלים עם 

ילדים הדומים להם. רוב תושבי ירושלים שולחים את ילדיהם 
לבית הספר על פי השתייכותם – ואכן יש בעיר בתי ספר 

מכל הסוגים: בתי ספר יהודיים )בתי ספר דתיים, בתי ספר 
חילוניים ובתי ספר תל"י כמובן!( וגם בתי ספר ערביים מסוגים 
שונים. ואולם, לפני יותר מעשר שנים הוקמו בירושלים שני בתי 

ספר מיוחדים במינם: 
בית הספר "קשת" ובית הספר "יד ביד" לחינוך דו־לשוני.

בכל כיתה בבית הספר קשת לומדים ילדים יהודים ממשפחות 
דתיות וממשפחות חילוניות. בזמן שהתלמידים הדתיים 

משתתפים בתפילה )עם מורה דתייה(, התלמידים החילונים 
מקיימים "מפגש" בנושא "תרבות ישראל" )עם מורה שאינה 

דתייה(. לרוב אלה ואלה לומדים יחד על המקורות היהודיים, 
אך לפעמים הם נפרדים, ובזמן שהתלמידים הדתיים 

מתעמקים קצת יותר בצד ההלכתי של המקורות, התלמידים 
החילונים מתעמקים קצת יותר בִצדם המחשבתי. את כל שאר 

המקצועות, עברית, אנגלית, חשבון, ספורט, מוזיקה ועוד, 
לומדים כל התלמידים יחד.

לכל כיתה בבית הספר יד ביד מחנכת ערבייה ומחנכת יהודייה, 
ולומדים בה תלמידים דוברי ערבית ודוברי עברית. התלמידים 

לומדים יחד את רוב המקצועות. כל תלמיד לומד עברית 
וערבית, והשיעורים נלמדים בערבית ובעברית לפי נושא 

השיעור או שפת המורה. עד כיתה ג' לומדים כל התלמידים יחד 
על המסורות של שלוש הדתות, ומכיתה ד' נפרדים התלמידים 
היהודים, המוסלמים והנוצרים בשיעורי דת. עם זאת, תלמידי 
כל הכיתות מציינים יחד את החגים של כל הדתות המיוצגות 

בבית הספר. 

ועכשיו שתי שאלות אליכם: 
מדוע, לדעתכם, חשבו מייסדי בתי הספר "קשת ו"יד ביד" 

שחשוב שילדים מקהילות שונות ייפגשו כבר בגיל בית הספר 
וילמדו יחד? 

מדוע, לדעתכם, יש מי שאינם מעוניינים לשלוח את ילדיהם 
לבתי ספר כמו בית הספר "קשת" ובית הספר "יד ביד"?

ועכשיו, משימה בשבילכם: 
ִעבדו בזוגות – 

אתם מתבקשים להגיש הצעה ובה עשרה מבנים בירושלים שיתחרו בתחרות 
"מבנים ירושלמיים מספרים" שתתקיים ביום ירושלים. 

א. חפשו באינטרנט תמונות של עשרה בתים – בתי מגורים ובנייני ציבור 
בירושלים - שנבנו בסגנונות שונים )בניינים מודרניים, בניינים עתיקים, 

בניינים גבוהים, נמוכים, שיכונים, בתים פרטיים וכו'( 
ק )קולאז'( או במצגת. ב. הציגו את התמונות בֶהדּבֵ

 

משימה



ָרא ֱאֹלִהים  ית ָבּ ֵראִשׁ ְבּ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ.   ֵאת ַהָשּׁ

ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו 
ֵני ְתהוֹם  ְך ַעל-ְפּ ְוֹחֶשׁ
ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת 

ִים.   ֵני ַהָמּ ַעל-ְפּ

אֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי  ַויֹּ
אֹור ַוְיִהי-אוֹר. 

ְרא ֱאֹלִהים ֶאת- ַוַיּ
ל  ְבֵדּ י-טֹוב ַוַיּ ָהאוֹר ִכּ

ין ָהאֹור ּוֵבין  ֱאלִֹהים ֵבּ
ְך.  ַהֹחֶשׁ

ְקָרא ֱאֹלִהים ָלאוֹר  ַוִיּ
ְך ָקָרא  יֹום ְוַלֹחֶשׁ

ָלְיָלה ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-
ֹבֶקר יוֹם ֶאָחד. 

רב

ר
רר
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"בהר סיני"לוח מודעות

מופע 
של להקת המחול 

הקיבוצית
ביום ב', בשעה 20:30 

בבית התרבות

••

••

 ...49  ,48  ,47
לפניכם התכנית לחג השבועות

אפשר, כמובן, להצטרף בכל שלב!

בערב החג בשעה 20:00 בחדר האוכל 
סעודת חג

אתם מוזמנים להביא לארוחה 
קינוחים חלביים תוצרת בית!

בשעה 19:00 בערב החג : תפילת ערבית חגיגית בבית הכנסת 

מ־22:30 בלילה עד 3:00 בבוקר
תיקון ליל שבועות

בנושא: תרומתו של הפרט לחברה
מבוגרים – בבית הכנסת / ילדים ונוער – במועדון

8:00 : קריאת מגילת רות
9:00: תפילת שחרית

10:30: קריאת עשרת הדיברות 
11:00: תפילת "יזכור"

ומיד לאחריה − תפילת מוסף

חגיגת הביכורים
תיערך בשעה 16:00
בשטח שליד הפרדס

בתכנית: תהלוכת ביכורים
תערוכת כלים חקלאיים ומסכת חג

בשורה משמחת!

הסתיים קציר החיטה. 
השנה הגענו ליבול שיא 

של 600 ק"ג לדונם, ולכן 
נוכל להכפיל את תרומתנו  

לעמותה המספקת
מזון לנזקקים. 

ו' בסיוון

שבועות
ֶפר ַעם ַהּסֵ



חברים, היה ברור לי שכאשר אאסוף את יואב מהצומת הוא יעמוד שם – נעליים גבוהות לרגליו, 
כובע לראשו, תיק על הגב ו... תנ"ך ביד. "נו... מה חשבת?" שאל אותי, " 'אין כל חדש תחת 

השמש', קהלת, פרק א' פסוק ט'. אצלי – אין טיול בלי תנ"ך!" 
יואב הוא מורה דרך. הפעם הוא לקח תלמידי תיכון מתל אביב לעמק האלה – לאזור שבו 

נאבק דוד בגוליית, ואני הסעתי אותם לשם. ההסברים של יואב התחילו כבר בנסיעה, אף על פי 
שהתלמידים לא שמו לב לכך מיד... 

קודם כול שם יואב ברקע תקליטור משלו. החבֶר'ה ביקשו בהתחלה שאדליק את הרדיו, אבל 
לאט־לאט הם התחילו לזמזם את השירים – הם הכירו את כולם. רק מאוחר יותר שאל אותם 

יואב מה משותף לכל השירים. בהתחלה הם לא ידעו, ורק לאחר שהוא השמיע כמה מהשירים שוב 
הם גילו שכולם מבוססים על פסוקים מהתנ"ך. 

יואב גם הראה לתלמידים כותרת בעיתון: "השומר אחי אנוכי? בהחלט!" זו הייתה מודעה 
שקראה לנהגים לנהוג בזהירות כדי להמעיט את תאונות הדרכים. גם כאן החבר'ה לא שמו לב 

לקשר לתנ"ך. רק כשיואב שאל אותם מהו מקור הביטוי "השומר אחי אנוכי", תלמידה אחת נזכרה 
שמילים אלה מופיעות בסיפור על קין והבל. 

בדרך עברנו על פני היישובים אשתאול, בית שמש וצרעה. "מי זוכר היכן מוזכרים המקומות 
הללו?" שאל יואב, וכולם כבר ידעו את התשובה – "כמובן, בתנ"ך!" כמה תלמידים אפילו זכרו 

שמוצאו של שמשון הגיבור "בין צרעה ובין אשתאול". 
הגענו לעמק האלה. יואב פתח את התנ"ך וקרא את הסיפור על דוד וגוליית בצורה דרמטית כל 

כך שהיה אפשר לדמיין את הקרב מתרחש לפנינו. כמה פעמים הוא ביקש מהתלמידים לקרוא 
בעצמם פסוקים מהסיפור שהיו חרוטים על אבנים גדולות המונחות באתר. פתאום התחילו 

התלמידים להקשיב בתשומת לב, נראה לי שהם תפסו את גודל המעמד – הנה הם עומדים 
בדיוק במקום שבו לפני אלפי שנים עמדו דוד וגוליית, מחנה ישראל ומחנה הפלשתים! 

באוטובוס בדרך חזרה אמרתי ליואב שנדמה לי שלא רק התלמידים התלהבו מהסיור "בעקבות 
התנ"ך", אלא גם הוא. "תראי, ליזי, אני אוהב מאוד תנ"ך, אבל זה לא רק זה. חשוב לי 

שהתלמידים יבינו שהתנ"ך הוא לא רק מקצוע בבית הספר, אלא יסוד חשוב בתרבות שלנו! 
התנ"ך הוא חלק מהנוף שלנו, מהשפה שלנו, מהשירים שלנו... עכשיו בואי נעשה עצירה לגלידה!" 

ולתלמידים אמר: "עוד כמה ימים חג השבועות ונחגוג את קבלת התורה, בין היתר באכילת 
מאכלי חלב. לכן אני מציע לסיים בגלידה את הסיור 'בעקבות התנ"ך' שלנו! כי ארץ ישראל היא 

'ארץ זבת חלב ודבש' לא?" ואז עלה על שפתיו חיוך שובב, והוא הוסיף שמקור הביטוי בספר 
שמות, פרק ג' פסוק ח'...
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מה על הפרק?
בחג השבועות אנו חוגגים את מתן התורה לעם ישראל בהר סיני.

במהלך הדורות צורפו אל התורה ספרי הנביאים וחיבורים אחרים )כמו מגילת רות( ונוצר התנ"ך – תורה, נביאים וכתובים. 
ספר התנ"ך נוכח בחיינו הרבה יותר ממה שאנו נוטים לחשוב. אנחנו פוגשים בו לא רק בבית הספר ובבית הכנסת, אלא גם בנוף 

שלנו, בשפה השגורה בפינו, בשירים שאנו שומעים ברדיו, בסמלים ועוד. 
באילו עוד נסיבות אנחנו פוגשים את התנ"ך? בשאלה הזאת נעסוק ביחידה שלפנינו, ונראה שלא לחינם מכנים את העם היהודי 

"ַעם הספר". 
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פותחים ספר
א. מתן תורה – מי היה שם?

על פי המסורת, בחג השבועות קיבל עם ישראל את התורה. המעמד שבו ִנתנה התורה 
מכונה "מתן תורה" או "מעמד הר סיני", וכך הוא מתואר בתורה:

1 על פי הכתוב, מי נכח במעמד 
מתן תורה בהר סיני? 

ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם  יֶכם ׁשִ ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם, ָראׁשֵ ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ ַאּתֶ
ֶקֶרב ַמֲחֶניָך,  ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ֶכם ְנׁשֵ ָרֵאל. ַטּפְ ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ

ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך. 
ָך ַהּיֹום. ר ה' ֱאלֶֹהיָך ּכֵֹרת ִעּמְ ְבִרית ]...[ ֲאׁשֶ ְלָעְבְרָך ּבִ

)דברים, פרק כ"ט פסוקים ט'—י"א(

ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך – גם בעלי המלאכה הפשוטים ביותר

ְבִרית – לכרות ִאתך ברית ְלָעְבְרָך ּבִ

ְהיֹת ַהּבֶֹקר  י ּבִ ִליׁשִ ְ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ
ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד, ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ֲחֶנה.  ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ַוּיֶ
ית ָהָהר.  ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה, ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ ַוּיֹוֵצא מֹׁשֶ

ן  ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ַעל ֲעׁשָ ֵאׁש, ַוּיַ ר ָיַרד ָעָליו ה' ּבָ ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ
ל ָהָהר ְמאֹד.  ֱחַרד ּכָ ַוּיֶ

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול.  ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד, מֹׁשֶ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ
)שמות, פרק י"ט פסוקים ט"ז—י"ט(

ְנכִֹנים – מוכנים

ן – תנור גדול  ְבׁשָ ּכִ

2 מדוע, לדעתכם, ניתנה התורה 
במעמד מרשים כל כך )קולות, 

ברקים, ענן, שופר, עשן(?

בתורה מתואר מעמד נוסף של קבלת התורה. 
לקראת הכניסה לארץ ישראל אסף משה את כל העם, ולאחר שחזר בפניהם על חוקי 

התורה )ועל עשרת הדיברות(, ביקש משה "להעביר את העם בברית", או במילים אחרות, 
לחדש את הברית שכרת ַעם ישראל ִעם אלוהים בהר סיני, ברית שבה התחייב לקיים את 

מצוות התורה. 
וכך פנה משה אל העם במעמד מיוחד זה:

3 על פי הפסוקים האלה − 
מי היה נוכח במעמד קבלת התורה? 

פרטו.
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4 נסו אתם לשער למי עוד פנה 
משה )מלבד האנשים שעמדו לפניו(.

חכמינו שאלו את עצמם למי עוד פנה משה בנאומו מלבד בני ישראל שעמדו לפניו,
והנה אחת התשובות שהציעו לשאלה זו:

ומשה הוסיף:

ִרית ַהּזֹאת ]...[  ִכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ ֶכם ָאנֹ ֶכם ְלַבּדְ ְולֹא ִאּתְ
נּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו,  נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּכִ

נּו ַהּיֹום. ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ ְוֵאת ֲאׁשֶ
)דברים, פרק כ"ט פסוקים י"ג—י"ד(

ִרית ַהּזֹאת" )דברים, פרק כ"ט פסוק י"ג(  ִכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ ֶכם ָאנֹ ֶכם ְלַבּדְ "ְולֹא ִאּתְ
ָעה.  אֹוָתּה ׁשָ ם ּבְ א ַאף ַהּדֹורֹות ָהֲעִתיִדין ָלבֹוא ָהיּו ׁשָ ֶאּלָ

)מדרש תנחומא, פרשת ניצבים, פרק כ"ט סימן ג'( 

ָהֲעִתיִדין ָלבֹוא – שייוולדו בעתיד, לאחר המעמד הזה

על פי המדרש, גם אנחנו קיבלנו 
את התורה בהר סיני. האם אתם 

מרגישים קשר לתורה? איזה קשר? 
כיצד הדבר בא לידי ביטוי בחייכם?

5 ִחזרו לשאלה 4. 
בעקבות המדרש שקראנו עתה,

את מי עוד תוכלו להוסיף 
לתשובתכם שם? 

על פי מדרש אחר, נכחו במעמד הר 
סיני )באופן סמלי( גם כל מי שהיו 

עתידים להתגייר. 
מדוע, לדעתכם, אפשר להגיד על אדם 
שהתגייר שגם הוא קיבל את התורה? 
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ב. ַעם הספר

העם היהודי מכונה "עם הספר". 
לאיזה ספר הכוונה? כמובן, ַלספר בה"א הידיעה – ַלתנ"ך. 

ומדוע אנחנו מכּונים עם הספר? 

אולי נמצא תשובה לשאלה זו בפסוקים האלה: 

אולי אפשר לומר 
ש"עם הספר" 

הוא העם שהספר קרוב לִלּבֹו. 

 6
• חפשו בפסוקים למעלה 

את המילה "לב".
•• הסבירו במילים שלכם את 

הפסוק שמילה זו מופיעה בו.

ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך.  ִכי ְמַצּוְ ר ָאנֹ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ם ְלָבֶניָך ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ

ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ
ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך,  ְרּתָ ּוְקׁשַ
ין ֵעיֶניָך.  ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ

ָעֶריָך.  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
)דברים, פרק ו' פסוקים ו'–ט'(

ְלטָֹטפֹת – קבועים על ה"טוטפת", היא המצח 

אולי אפשר לומר ש"עם הספר" 
הוא העם שיודע את הספר, 
כלומר העם שְמַשֵנן אותו... 

ם ְלָבֶניָך..." ְנּתָ ּנַ 7 "ְוׁשִ
• משמעות המילה "לשנן" היא 

לחזור על הנלמד כמה פעמים, 
ללמוד שוב ושוב. מדוע יש לחזור על 

הנלמד כמה פעמים?
•• על פי הפסוקים, האחריות 

ללמד את הילדים תורה מוטלת על 
הוריהם. לעומת זאת, בימינו עושים 

זאת בדרך כלל מורים. מה, לדעתכם, 
היתרון בלימוד התורה מפי ההורים? 

ומה היתרון בלימוד התורה מפי 
מורים?
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ם"  ְרּתָ ּבָ 8 "ְוִדּבַ
• אילו מילים בפסוקים מספר 

דברים ְמַצוֹות עלינו לעסוק בדברי 
תורה בנסיבות מגוונות )גם בבית 
וגם מחוץ לבית(, בכל שעות היום 

)בבקרים ובערבים(?
•• מדוע, לדעתכם, חשוב לעסוק 

בדברי התורה בהזדמנויות רבות 
כל כך?

 

אולי אפשר לומר ש"עם הספר" 
הוא עם שבניו ובנותיו עוסקים 

בתנ"ך – מתעניינים בו, מעיינים בו, 
משוחחים על מה שכתוב בו...  

ואולי אפשר לומר ש"עם הספר" 
הוא עם המקיים 

את הכתוב בספר?  

מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שרוב אזרחיה יהודים. 
אין מדינה אחרת שתוכלו לצפות בה בתמונה מעין זו:

למה הגן סגור 
היום?

חג השבועות היום, 
מתוקה.

ם"  ְרּתָ ּבָ 9 "ְוִדּבַ
• מדוע רצוי לדבר על דברי התורה 

ולא רק לֲַהגֹות בהם )לחשוב על 
משמעותם(?

•• מדי שבוע בשבוע מתפרסם 
מדור פרשת השבוע בעיתונים רבים 

בארץ ובעיתונים יהודיים בעולם. אילו 
הייתם עורך עיתון, באיזה יום הייתם 
מפרסמים את המדור הזה? מדוע? 

 

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך,  ְרּתָ 10 "ּוְקׁשַ
ין ֵעיֶניָך. ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ

ָעֶריָך." יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
על פי המסורת, מילים אלו רומזות 

למצווה להניח תפילין ולמצווה 
לקבוע מזוזות. בתפילין ובמזוזות 

מגולגלות פיסות קלף, ועליהן 
כתובים קטעים מהתורה, למשל 

הקטע שזה עתה למדנו!
• כשמניחים תפילין, מניחים דברי 

תורה על הראש ועל היד. כשקובעים 
מזוזה, מניחים דברי תורה בכניסה 

לבתים ובשערי הערים.
נסו להסביר מדוע קבעה התורה שיש 

להניח דברי תורה דווקא על הראש 
ועל היד, ודווקא בכניסות הבתים 

ובשערי הערים. 
•• נסו להיזכר איפה ראיתם 

מזוזות. האם יש מזוזה בכניסה לבית 
הספר שלכם? לכיתה שלכם? לבית 

שלכם? 
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נַֹח

  מילים: יורם טהרלב
  לחן וביצוע: מתי כספי 

ַער ם ּוַבּסַ ׁשֶ ּגֶ ַכְחנּו ֵאיְך ּבַ נַֹח – לֹא ׁשָ
ַער. ָבה ָאַסְפּתָ ֶאת ַחּיֹות ַהּיַ נַֹח – ַלּתֵ

ל ִמין ִים ִמּכָ ּתַ ִים ׁשְ ּתַ ׁשְ
מּוָתה,  ָהַאְרֵיה ְוַהּמָ

ּבּוָטה ִ ָמל ְוַהּשׁ ַהּגָ
ְוַגם ַהִהיּפֹוּפֹוָטם.

ַתְחּתָ ֶאת ַהּצַֹהר ֵאיְך ּפָ
ָבָנה ֵכֶלת ַהּלְ ּוִמּתֹוְך ַהּתְ

ָאה ַהּיֹוָנה. ּבָ
ִים? ֵני ַהּמַ יְך ָלׁשּוט ַעל ּפְ ה ְזַמן ַנְמׁשִ ּמָ נַֹח – ּכַ

ְמַעט  ָבר ּכִ ל ַהַחּלֹונֹות ְסגּוִרים ּכְ נַֹח – ּכָ
ִים. ָחְדׁשַ

ּוְכָבר ֵאין ָלנּו ֲאִויר
ּבּוָטה ִ ָמל ְוַלּשׁ מּוָתה ַלּגָ ָלַאְרֵיה ְוַלּמָ

ְוַגם ַלִהיּפֹוּפֹוָטם.
ַתח ְלֶרַגע ֶאת ַהּצַֹהר ּפְ

ָבָנה ֵכֶלת ַהּלְ ְוֶאל ּתֹוְך ַהּתְ
ַלח ֶאת ַהּיֹוָנה. ׁשְ

]...[

ְלָית ּגָ

  מילים: אלון אולארצ'יק 
           ודני סנדרסון

  לחן: דני סנדרסון
  ביצוע: להקת כוורת

יר ְמאֹוד ָעצּוב ֶזהּו ׁשִ
אּוב, ֶזה ּכָ א ּכָ ַעל נֹוׂשֵ
ת, ְחּבֹׁשֶ ים ּתַ ׂשִ ִאם ּתָ
ָנַתִים. לֹא ַיֲעֹזר ְלָך ׁשְ

ּפּור ל ַהּסִ ּבֹור ׁשֶ ַהּגִ
יד אֹותֹו ָאסּור, ְלַהּגִ

ּלֹו ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ְנַגֶלה ַרק ׁשֶ
מֹו ֶאְפַרִים. ּכְ

ְכָפר ָקָטן יֹום ָאִביב ּבִ
ן, ּגַ רֹות ּבַ ִצּפֹוִרים ׁשָ

ְנָמָלה עֹוֶבֶרת 
ֶאֶרת. יָנה ִנׁשְ ְנּגִ ַאְך ַהּמַ

ינֹוק ָחֵצר נֹוַלד ּתִ ּבֶ
ד ִהְתִחיל ִלְצעֹק ּוִמּיָ

"לֹא קֹוְרִאים ִלי 'ְפַרִים –
ְלָית ְולֹא ַאֶחֶרת!" ִמי ּגָ ׁשְ

יל, מֹו ִמּפִ ּנּו ּכְ ַחד ִמּמֶ ָנ"ְך ּפָ ל ַהּתָ ּכָ
ְיָתה, ְרחּו ַהּבַ ּבֹוִרים ּבָ ּגִ

פּו ַת'ִגיל. לֹוֲחִמים ִזּיְ
ְקלֹון". ד ֵמַאׁשְ ֵ ֵהם ָקְראּו לֹו "ַהּשׁ

]...[

בסימן שירה

מה שומעים בערוצי הרדיו 

במדינתו של עם הספר? 

אין פלא שבין השירים המשודרים 

ברדיו, שירים רבים המבוססים על 

סיפורים או על פסוקים מהתנ"ך. 

לקראת חג השבועות מושמעים גם 

שירים על דוד המלך )שנולד ונפטר 

בשבועות, על פי המסורת(.

  שירים מודרניים 
  על התנ"ך  

ויש עוד המון המון 
שירים המבוססים 

על התנ"ך!
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אברהם אופק )1935–1990( הוא צייר ישראלי בן־זמננו, צייר מפורסם בארץ ובעולם. 
בשנת 1975 הוא זכה בפרס ירושלים לציור, ושנה לאחר מכן הצטרף לקבוצת "לווייתן", 

קבוצת אמנים שניסתה ליצור סגנון המביע את רוחה של ישראל החדשה.
רבות מיצירותיו של אברהם אופק עוסקות בנושאים תנ"כיים ויהודיים.

לא רק כותבי שירים מקבלים השראה מספר התנ"ך.
התנ"ך הוא מקור השראה גם לציירים.

התבוננו ביצירה שלפניכם.
 מיהן הדמויות הנראות ביצירה? 
 איזה סיפור מקראי מתואר כאן?

 אילו דמויות אינן מוזכרות בסיפור המקראי ונוספו על ידי האמן? 

לא בטוח שכל אדם ידע לענות על השאלות האלה, 
אבל אולי אתם, בני ַעם הספר, יכולים להשיב עליהן... 

תחו שוב את התנ"ך בספר בראשית, פרשת וירא! ואם לא, ּפִ

אברהם אופק, ציור זכוכית משנות ה־70, באדיבות משפחת אופק
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קסם הלשון
ביטויים מהתנ"ך

בוודאי לא תופתעו לשמוע על ַמֲעָדן שטעמו "טעם גן עדן", או על מרפאה וטרינרית ששמה "תיבת ֹנח".
ואכן, אחד הביטויים המובהקים להיותו של התנ"ך חלק מחיינו הוא השפה – פתגמים וצירופי מילים רבים שמקורם בתנ"ך 

רֹוְוִחים בעברית שלנו, אפילו בשפת היום־יום.
תב משתמש בהם... לפניכם דיווח ממהדורת חדשות ברדיו.  שימו לב לביטויים התנ"כיים הרבים שהּכַ

ַּ
                       חושך בבאר שבע!

חושך מצרים שורר בעיר באר שבע כולה כבר מאמש, בשל תקלה חמורה במערכת החשמל. 
מרגע שאותרה התקלה החלו טכנֵאי חברת החשמל לעבוד בפרך − הם בודקים את מערכת 

החשמל העירונית בדיקה יסודית כבר שעות ארוכות, במטרה להשיב את זרם החשמל לעיר מהר 
ככל האפשר. בשם תושבי העיר ואזרחי המדינה כולה אנו קוראים להם "חזקו ואמצו". מנהל חברת 

החשמל נחבא אל הכלים בינתיים, ומסר שיתראיין רק לאחר תיקון התקלה. לעומתו, ראש העיר 
באר שבע, איש ִמשִכְמֹו וַָמְעלָה, כינס מסיבת עיתונאים והבטיח שהמחדל ייחקר. הוא הוסיף שכבר 

עתה ברור שכדי למנוע תקלות כאלה בעתיד יהיה צורך להתחיל מבראשית, ולתכנן תשתית 
חשמל חדשה לעיר. ראש העיר אף הבטיח לתושבי עירו שֵמָעז יֵצא מתוק: "תושבי באר שבע לא 

רק יזכו בתשתית חשמל חדשה, אלא גם ייהנו מהנחה ניכרת בארנונה )במסים העירוניים( בשנה 
הקרובה!"  

א
1. ִמצאו את כל שבעת הביטויים המקראיים בדיווח. 
העתיקו את הביטויים למחברותיכם, וכתבו במילים 

שלכם את משמעותו של כל אחד מהם. 

2. ִקראו שוב את הדיווח והחליפו את הביטויים מהתנ"ך
בביטויים או במילים מהעברית החדשה.   

3. לפניכם רשימה של הסיפורים התנ"כיים 
שהביטויים המקראיים המובאים בדיווח מופיעים 

בהם, או מבוססים עליהם:
בריאת העולם, בני ישראל במצרים, ספר יהושע, 

הסיפורים על שאול, הסיפור על שמשון. 
תבו את שם הסיפור שהוא מופיע בו  ליד כל ביטוי ִכּ

או שהוא מבוסס עליו.  

ב
4. ַחּברו גם אתם דיווח חדשות, ושבצו בו 

לפחות שניים מהביטויים התנ"כיים האלה: 
אות קין / בא בימים / הכביד את ִלבו / כבשת הרש / 

ו.  ַדִים ידי ֵעׂשָ הקול קול יעקב והּיָ

5. לפניכם ארבעה ביטויים שמקורם במקרא:
לא לנער הזה התפללתי / עלה תאנה / 
מדן ועד באר שבע / הלֶנצח ּתֹאַכל חרב? 

שבצו כל אחד מהביטויים במשפט המתאים לו:

 השקעתי כל כך הרבה בעבודה הזאת, אבל התוצאה 

אכזבה אותי מאוד, ............ 

 התירוץ שלו אינו אלא ........... שנועד להסתיר שעשה 

מעשה לא רצוי. 

 נראה שהמלחמה הזאת לא תיגמר לעולם, ............  

 הם חיפשו את המטמון בכל מקום אפשרי, ָסרקו את

כל הארץ ............  



157

מבעד לחלון
    משולחן לשולחן  

אולי גם אתם עברתם פעם ליד שדות, פרדסים או מטעים, 
רֹות נרקבים עוד לפני שנקטפו?  וראיתם ירקות או ּפֵ

אולי שמתם לב פעם שבסוף אירועים כמו מסיבות, חגיגות 
בר מצווה וחתונות, כל המזון שלא נאכל מושלך היישר אל פח 

האשפה? 
אם כן, ייתכן ששאלתם את עצמכם – מדוע זורקים מזון רב כל 

כך, או מדוע נותנים למזון רב כל כך להתקלקל בטרם נאסף, 
במיוחד בשעה שאנו שומעים שוב ושוב על ילדים, קשישים 

ומבוגרים הנזקקים למזון? 
עודפי מזון מצד אחד, וָרָעב מצד אחר! 

בשנת 2003 החליט עולה חדש ושמו יוסף גרטלר להיאבק 
בתופעה המקֹוֶממת הזאת. יוסף החל לאסוף בעצמו מנות של 

מזון מבושל שנשארו מאירועים שהשתתף בהם, ובסיוע בני 
משפחה וחברים העביר את המזון שאסף לעמותות המחלקות 

אוכל לנזקקים.
יוסף בדק ומצא שבישראל נזרק מזון רב, ושאיסוף של מזון זה 
על בסיס קבוע יכול להקטין את מצוקת הנזקקים. על כן הקים 

יוסף גרטלר את משולחן לשולחן – ארגון גג המעביר עודפי 
מזון לארגונים המסייעים לנזקקים.

במשך השנים התרחב הארגון, וכיום עשרות עובדים ועשרות 
אלפי מתנדבים לא רק מונעים בכל יום השחתה של מאות 

ל  טונות של מזון )דבר האסור במסורת היהודית באיסור "ּבַ
תשחית"( אלא גם אוספים את עודפי המזון מחברות ַהְסָעָדה 
)קייטרינג(, אולמות אירועים, קפיטריות, בסיסי צה"ל ויצרני 
מזון, אורזים אותם ומעבירים אותם "משולחן לשולחן" – מן 

המקום שבו נוצר העודף לבתי תמחוי, למועדוני נוער, למעונות 
יום לקשישים, למקלטים למחוסרי דיור ולארגונים נוספים 

המחלקים מזון לנזקקים. 
כמו כן, מתנדבים של הארגון אוספים יבולים משטחים 

חקלאיים ומעבירים אותם לנזקקים. לפרויקט זה ניתן שם 
מיוחד, ומהו? פרויקט ֶלֶקט – זכר למצוות הלקט שעל פיה 

אסור לקוצרים לאסוף את השיבולים שנפלו מידיהם בשעת 
הקציר, וחובה עליהם להשאירן בשדה לטובת העניים. 

ובכן, הנה עוד עדות שהתנ"ך הוא מקור השראה לַעם הספר. 

תלמידים רבים מבתי ספר בכל רחבי הארץ כבר התנדבו 
לפרויקט לקט. אם גם אתם רוצים להתנדב ולבלות עם הוריכם 
ועם בני כיתתכם כמה שעות מהנות בקטיף פלפלים או תפוזים, 

תוכלו לפנות לארגון משולחן לשולחן ולתאם זאת – הם 
ישמחו, הנזקקים ישמחו וגם אתם תשמחו!

ועכשיו, משימה בשבילכם: 

במהלך חג השבועות נסו גם אתם לשלב בשיחתכם לפחות שישה 
ביטויים שמקורם בתנ"ך )אל תספרו לבני משפחתכם ולחבריכם על 

  .) המשימה... ושימו לב לתגובותיהם

זוכרים את מגילת רות 
שאנו קוראים בשבועות? 
זוכרים מתי נזכרת שם 

מצוות הלקט ומדוע 
היא חשובה למהלך העלילה?

משימה
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קרן תל"י עושה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על יצירות האמנות, התצלומים, השירים וקטעי הפרוזה 

המופיעים בספר "לכל זמן" ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. 

בעלי הזכויות המעטים שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

 הזכויות על השירים ועל קטעי הפרוזה בספר זה שייכות למחבריהם ולאקו"ם, אלא אם כן צוין אחרת.

זכויות יוצרים

 כל הזכויות על הסיפור 'שאלה של עיקרון' מאת נגה מרון, מתוך: מבלי לפגוע – דילמות ערכיות בחברת הילדים, מט"ח, תל אביב, 1998, 
      שמורות למחברת.

 הקומיקסים בעמ' 21 ובעמ' 77 – באדיבות דוב אברמסון.

 הכרזה בעמ' 43 – באדיבות צו פיוס.

 הסמליל בעמ' 60 והתמונה בעמ' 64 – באדיבות ארכיון קרן קיימת לישראל.

 הציור בעמ' 67 – באדיבות בית ראובן, תל אביב.

 התצלום בעמ' 69 – באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.

 כל הזכויות על הקטע מתוך הספר "אוהל הדוד תום" מאת הרייט ביצ'ר סטו )תרגום: רפאל אלגד( שמורות להוצאת כתר.

 התצלומים והתמונות בעמ' 105, 108 ו־109– באדיבות מאגר התצלומים, יד ושם.

 התצלום בעמ' 107 – באדיבות הגב' דורה ויינברגר.

 Haus der Geschichte des Bundesrepublik, Bonn, Germany – התצלום בעמ' 108 – אוסף החפצים, מוזיאון יד ושם, באדיבות 

 cc-by-sa-2.5 התצלום בעמ' 115 – באדיבות אבישי טייכר 

 תצלום גיליון ידיעות אחרונות בעמ' 118 – באדיבות ארכיון ידיעות אחרונות.

 התצלומים של מלחמת העצמאות ושל דוד בן גוריון בעמ' 118 וכן תצלומו של הרצל בעמ' 122 – באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.

 התצלום בעמ' 121 – באדיבות מוזיאון וארכיון ראשון לציון – אוסף התצלומים.

 הציור בעמ' 147 – באדיבות משפחת אופק, ירושלים.
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חופשת הקיץ 
מתקרבת...

בלו בנעימים!
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ISBN  978-965-7333-15-0  מסת״ב

מי אנחנו?

קרן החינוך למען בתי ספר תל‘‘י – תגבור לימודי יהדות

תכנית תל‘‘י נוסדה לפני כשלושים שנה, וכיום פועלים בארץ במסגרתה כ־150 מוסדות חינוך: 

גני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על־יסודיים. מטרת התכנית היא להעשיר את מסגרת 

החינוך הממלכתי בתכנים ובערכים יהודיים וציוניים ברוח העקרונות המנחים שהתכנית 

דוגלת בהם. לבתי ספר תל‘‘י יש תכנית לימודים ייחודית )תשס‘‘ה( המאושרת ומתפרסמת 

על ידי משרד החינוך.

הספר ַלּכֹל ְזָמן הוא אחד הספרים מסדרת ספרי החגים שנכתבו לפי התכנית. 

כמו כן, הספר נכתב על פי המתווה החדש של המקצוע  תרבות ישראל ומורשתו )תשע"א(.

ַלּכֹל ְזָמן – מסע בלוח השנה העברי 

מדי שנה בשנה שבים אלינו החגים והחגיגות, ימי הזיכרון והצומות. אלה גם אלה הם הזדמנות 

בעבורנו לזכור ולשוחח, לחשוב ולעיין. בספר ַלּכֹל ְזָמן נצא למסע בלוח השנה העברי, ונחקור 

סוגיות מרכזיות הקשורות לחגים.

במסע נפגוש את המדורים האלה: “לוח המודעות‘‘ שממנו נפיק מידע על החג הקרב ועל 

המנהגים הנהוגים בו; במדור “פותחים ספר‘‘ נעיין במקורות יהודיים מן התנ“ך, המשנה, 

המדרש ועוד. סיפורים מן הספרות העברית והכללית נוכל לקרוא במדור “בסימן קריאה‘‘ 

וב“קסם הלשון‘‘ נעסוק בסוגיות בחינוך לשוני. “מבעד לחלון‘‘ נציץ אל מושגים בתרבות 

הישראלית והכללית, ונקנח  בקומיקס או במשימה מיוחדת הקוראת לאחריות ומעורבות. 

העיון במדורים יזמין אותנו להתבוננות מקורית על חגי ישראל, מתוך דיאלוג בין מסורת 

וחידוש, ויאפשר לכל קהילת בית הספר ללמוד וליצור מתוך תחושת שותפות במסורת ישראל 

המתחדשת.


