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 ת לשרה:לאמא לענֹו זרּוע  

 

 

 ת:ב ְׁט ְְׁׁשחד ְׁב ְְׁׁעּור ְׁיםְׁא ְׁר ְׁע ְׁצ ְׁתְׁמ ְׁעֹואר ְׁהְׁמ ְׁלש ְׁש ְׁ

 :החל המצור על ירושלים 

ית לֹומ  לֹום שְׁ חֹוָקה?שְׁ  , ָמה שלֹוֵמך ָשם ּבָּבֵבל הרְׁ

ֵטבֵ   תַהּיֹום י' ּבְׁ

ְך ַחּלֹון  רֶּ ת דֶּ ַתכֶּלֶּ סְׁ יד!ֲאנ י מ  ח  יר, וֲַאנ י רֹוָאה ַמֲחזֶּה ַמפְׁ חֹומֹות ָהע  ר לְׁ ל ֵמֵעבֶּ ירּוָשַלי ם אֶּ ּב  י שֶּ ר   ַחדְׁ

יר וְָׁחָזק,  יר. צְׁ ָצָבא ַאד  יב חֹוַמת ָהע  ל, נֱֶּעַרְך ָסב  ְך ָּבבֶּ לֶּ נֶַּצר מֶּ  ָבא נְׁבּוַכדְׁ

מָ  נּו ּבְׁ ֲאנַחְׁ ים ַעל ָכְך שֶּ ר  ַדּבְׁ ים מְׁ ֻבָגר  ת ַהמְׁ  צֹור!ֲאנ י שֹוַמַעת אֶּ

ֲאנ י ֹלא ַמָמש רֹות שֶּ יָדה. ַלמְׁ ח  ָּלה ַמפְׁ יא מ  ֹּאת, ָמצֹור, ה  ָּלה ַהז ת. ַהמ  רֶּ יא אֹומֶּ ינָה ָמה ה  ב   מְׁ

יֶּה  ירּוָשַלי ם. ֹלא י הְׁ יב ל  ָסב  מ  ים שֶּ ָהר  א. ֹלא נּוַכל עֹוד ָלֵצאת לְׁ ֵבית כֶּלֶּ נּו כְׁמֹו ּבְׁ ֲאנַחְׁ י שֶּ ה ל  אֶּ נ רְׁ

יא  ָהב  ים.ֵמֵהיָכן לְׁ ים ַהחֹול  ת ָהֲאנָש  ַרֵפא אֶּ ים לְׁ א  ל וְֹׁלא יָבֹואּו רֹופְׁ ֹּכֶּ  א

יֶּה ַהסֹוף  יל ַהּיֹום, ּוָמה י הְׁ ח  ֹּל ַמתְׁ  ֵאינֶּנ י יֹוַדַעת.  -ַהכ

ָראֹות                                                                        תְׁ ה  ית !לְׁ ָרֵאל, יְׁהּוד   .י שְׁ

 הודית? _____________________________________ממה מפחדת י

 בתמונה והסבירו מהו מצור: ___________________________ התבוננו

אמא, גם אני רוצה 
 לצום!!

 רותלמה רק רינה ו
 צמות??

מתוקה שלי, אני שמחה שאת רוצה ללמוד 
 יותייך!חמא
 את יודעת מדוע צמים? ,אבל

 אמ... אולי כי כתוב בתורה? 

 .              -יוםמהתורה ישנו רק צום אחד. והוא 
 .הוא מן הנביאים -עשרה ב______צום 

אז הנביאים אמרו לנו לצום? הם רצו 
 ?שנהיה יותר בריאים??

הנביאים קבעו יום זה לצום, כדי שנתעורר 
 _______  ________ .לַ 

ם, ה_____ צֹות ּבָ צמאֹות ּובֹוכאשר אנו רעֵ 
 והרצון שלנו להיות יותר ______ ָגֵדל. מתעורר.

 :
ם
לי
מי
  
ון
יל
מ
ר
ת

 ,
ר
זו
ח
 ,
ת
ב
ט

 ,
ם
רי
פו

כי
ה

ת
בו
טו

 ,
ה
ב
שו
ת
ב
 ,
ב
ל
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עשרה בטבת, מציין את תחילת המצור שהטיל נבוכדנצר, מלך בבל 

על ירושלים ואת תחילתו של הקרב, שבסופו נחרבו ירושלים ובית 

 שנה. 70המקדש ועם ישראל הוגלה לבבל למשך 

 קראו את מכתבה הבא של יהודית:

ית לֹומ   . ָשלֹום שְׁ

 

י לֹומ  כְָׁלל ָגרּועַ  שְׁ י ָכאן ַהַמָצב ּוב  י. נֹוָרא  ָשר א  פְׁ ָתֵאר אֶּ ים לְׁ ּל  מ  נֵי ַרק. ּבְׁ פְׁ ָמא ָשבּועֹות ַכָמה ל   א 

ָרה כֶּת ָלנּו ָאמְׁ נֹות ָללֶּ קְׁ ם ל  חֶּ ת לֶּ ֹּלֶּ ת.   ַּבַמכ ֹּלֶּ ינּו ַּבַמכ ת ָרא  ם וְׁאֹוֵמר ּבֹוכֶּה ַהמֹוֵכר אֶּ חֶּ ַהּלֶּ  נ גְַׁמר שֶּ

ה אֶּ ָקרֹוב יַג יעַ  ֹלא ַגם וְַׁכנ רְׁ אֹות ָעצּוב זֶּה. )ּבְׁ רְׁ ים ל  ֻבָגר  ָכל( ּבֹוכ ים מְׁ ן ּבְׁ ֹּפֶּ קר   ָקנ ינּו א רְׁ קֹום יםקְׁ מְׁ  ּב 

ם חֶּ  . לֶּ

נּו ַהּיֹום ים ֲאנַחְׁ קר   ַעל ַלֲחלֹום ַרק יְׁכֹול  רְׁ ַסֵפר רֹוָצה ֹלא ֲאנ י. םיקְׁ ים ָמה ָלְך לְׁ ים ֲאנָש  ..... אֹוכְׁל 

ינָה ֲאנ י ויַעכְׁשָ  ב  ים מְׁ יא  ַהנְׁב  קּו שֶּ ֹּלא ֲחָבל ָכְך ָכל. ָצדְׁ נּו שֶּ ַשבְׁ קְׁ ם ה  ַמן ָלהֶּ ם. ַּבזְׁ  ָהי ינּו ַרק א 

ים יב  ש  ֹּל, ָאז ַמקְׁ ה ָהיָה ַהכ אֶּ ת נ רְׁ רֶּ ג יָשה ֲאנ י. ַאחֶּ ֹּל ָמה ָכאן וְֵׁאין ֵמָרָעב ּוֵמָתה טֹוב ֹלא ַמרְׁ ֱאכ  . לֶּ

ל" ּה כָּ ְתנּו ֶלֶחם ְמַבְקִשים ֶנֱאנִָּחים ַעמָּ יֶהם נָּ ם...ַמֲחַמדֵּ ה יֹּאְמרּו ְלֻאמֹּתָּ ן ַאיֵּ גָּ ַיִין דָּ ה.." )וָּ יכָּ ִקים אֵּ  ('ב,'א ְפרָּ

ל ַמּדּועַ                      ַעם כָּ  ________________________________________  ?ֶנֱאנִָּחים הָּ

ַגֵּבי יָהּו לְׁ מְׁ יא י רְׁ ּיָהּו, ַהנָב  ק  דְׁ ְך צ  לֶּ ֵקש  ַהמֶּ יא ּב  הֹוצ  ים. ֵמַהּבֹור אֹותֹו לְׁ ים ָכְך ָכל ָכאן ֲאנָש   ַחָּלש 

ָהיָה יְך שֶּ יא ָצר  ָהב  ים 30 לְׁ יא ֲאנָש  הֹוצ  ינָה ָהי יתְׁ.ֵמַהּבֹור אֹותֹו לְׁ ְׁ?ַמֲאמ 

י ָפשּוט ַהַמָצב ילּו. נֹוָרא  ים! ַהצ  הּו ַלֲעשֹות ַחּיָב  ָשר ָמה, ַמשֶּ פְׁ יל ַלֲעשֹות אֶּ ב  שְׁ ַשנֹות ּב  ת לְׁ  אֶּ

ית                                                                                        ?ַהַמָצב  .יְׁרּוָשַלי ם, יְׁהּוד 

ְׁ

י הּו מ  קְׁל"ח:ְׁי ר  ר  ד פ  בֶּ ְך, ֵאת עֶּ לֶּ ֶּ ה ַהמ  י ֵלאֹמר-ַוְיַצו ֶּ ִׁ ו ש  ְך ַהכ  לֶּ ה,  :מֶּ ז ֶּ ָיְדָך מִׁ ַקח ב ְ

ת יָת אֶּ ים, ְוַהֲעלִׁ ִׁ ים ֲאָנש  ִׁ לֹש  ְ ן-ש  יא מִׁ בִׁ ְרְמָיהו  ַהנ ָ ם ָימו ת-יִׁ רֶּ טֶּ ֹור, ב ְ    ַהב 

 ?ֵמַהּבֹור ֶאָחד ָאָדם ְלהֹוִציא ֲאנִָשים 30 ָצִריְך ָהיָה ַמּדּועַ    

  ___________________________________________________ 

ְׁ

למעשה, באותו יום לא נגרם כמעט כל נזק  .שנה 2,500אותו עשרה בטבת היה לפני 

 וגם אף יהודי לא נהרג. 

שנועד אם כך, מדוע נחשב יום זה לנורא כל כך? מסתבר, שהמצור לא היה אלא מסר, 

אך העם נכשל  היהודי ולגרום לו להתעורר ולשנות את דרכיו.לטלטל את העם 

במשימה, מה שהוביל בהמשך, לחורבן הבית ולתקופה ממושכת של גלות והסתר פנים 

 מצד האלוקים.

ֹּלא ֲחָבל ָכְך ָכל" נּו שֶּ ַשבְׁ קְׁ ם ה  ם. ַּבזְַׁמן ָלהֶּ ים נּוַהי ַרק א  יב  ש  ֹּל ָאז ַמקְׁ ה ָהיָה ַהכ אֶּ ת נ רְׁ רֶּ  " ַאחֶּ

ן ַאתֶּ ה שֶּ ם ַגם ָלכֶּן קֹורֶּ טֹות ַהא  ָחרְׁ תְׁ ֹּלא מ  ם שֶּ יתֶּ ַתֵקן נ ס  ת לְׁ ָדם ַהַמָצב אֶּ                  ? יֹוֵתר ֻמקְׁ
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 פטירתו של עזרא הסופר: 

בתשעה בטבת נפטר עזרא הסופר. חכם זה, היה ענק שבענקים, כשהתלמוד אף משווה 

אותו למשה רבנו! "אילולא ניתנה התורה למשה, היא היתה מועברת לבני ישראל דרך 

עזרא". תחת שרביטו והשראתו של עזרא הסופר, הונהגה "שיבת ציון" מגלות בבל 

של מקדש שלמה  היותר מז נועצנבנה הבית השני, אם כי  –ובסיועו של נחמיה 

 המפואר.

עזרא היה זה שחידש את בריתו של משה רבנו, בין ישראל לאלוקים והוא זה שעצר את 

בקרב העולים לירושלים. הוא חיזק את שמירת השבת  התרחבהתופעת נשואי התערובת, ש

 וחידש את לימוד התורה שבעל פה ובכתב. 

גֵ  הדגישויודעים כי עזרא היה צדיק?  כיצד ם כדי עָ ה ּבַ שָ עָ ש צהוב את הפעולות שְׁ בָמדְׁ

 .ת כיהודים הנאמנים לתורת ה'יֹוחְׁ ב ל  שּום לַ רָ רְׁ לעֹו

 

  :תרגום התורה ליוונית 

ל ֵלע ְתִהה ְלָצ, רָ מֹור אלכסנדר מוקדון, ותלמי ְשֲחַאן ֶשו  י יָ ֵכְלמ  ד ִמָחֶא

ת ֶא לֹו מּוְגרְ ת יְ ים ֶשִמָכֲחל ה ה ע יוָ א ִצל ובחכמיה. הּוֵארָ ְשת יִ ר  תֹוְב

ֶאת  אשר  ם ֵמֶהר ָלֵמה אֹויָ ָה –ה ָבטֹוְל ִמְתָכֵוןה יָ ם ָהה ליונית. ִארָ ֹוּתה 

 יםִעְבס ִשנֵ ה? כִ ָשה ָען, ָמֵכָלם, וְ ָתיל אֹוִשְכִהה ְלָצרָ א ל הּוָב. ֲאנֹוצֹורְ 

ים ִעְבִשה כנסם, והכניסם ְבל ָמם ע ֶהה ָליָלא ִגֹלים, וְ נִ ֵקְזּוְשנ ִים 

ת ר  ֹוי ּתִל בּוְתם: "כִ ֶהר ָלמ ָאד וְ ָחֶאד וְ ָחל ֶאל כָ ֶצֵא ָנסְכים. נִ ִּתָבּוְשנ ִים 

ה רָ ֹוּתת ה ם ֶאֵגרְ ת ד ְלָחֶאד וְ ָחל ֶאכָ ִמ שֵקר: ִבמ לֹוכְ  ",ם,ֶכְבה ר  ֶשמ  

 ליונית.

ך רֵ צֹו שם יֵ ֵהת ב מֹוקֹור ְמָפְסים ִמִמָכֲחה  אּוְצם ָמּוגרְ ִּתת ה ד  בֹוֲע ְךָלֲהמ  ב 

א ים ֹלרִ ָבה דְ רָ ֹוּתה ב ֶלְתא יִ ֹל ְךֶלמֶ ה י ֶשדֵ ם, כְ ּוגרְ ִּתן ה ט ִמע ת ְמֹונש ְל

י ּונִש תיֹוְהב ִליָ ח ה יָ יל ָהִגרָ ן ָהיֹוָגִהי ה ִפ. ְלתֹונָ ָבי ֲהִא ְךֹוּתים ִמִבטֹו

 ְךֶלמֶ ה ה יָ ָה –ים ִמּוגרְ ִּתין ה ה ֵבֶזי כָ ּונה ִשיָ ם ָהים. ִאִמּוגרְ ִּתין ה ֵב

ל ב כֵָּלן בְַּתא נָּ ך הּורּובָּ שדֹוקַָּהא ֶשלֶָּאבחכמים.  ע ֵגפֹום ּוּוגרְ ּת ג ל ֵעלֹו

ם ּוא תלמי שצָּא מָֹּל ְךת. כַָּחה ַאעָּדֵ ם לְּלָּכֻּ ימּוִכסְִּהה, וְּ צָּד ֵעחֶָּאד וְּ חֶָּא

 ל.דֹום ּגָּשַָּה שּוּדה קִ ֶזה בְּיָּ הָּוְּ ים, ִמּוּגרְּ ִתין ַהי ֵבּוּנִש

ם ה יֹויָ ָה –ה רָ ֹוּתת ה ם ֶאֵגרְ ת ים ְלִמָכֲחה  מּויְ ִס ֹובם ֶשֹויאת, ה ל ז  ָכְב

 ים"..ִמה יָ ָשֹּלם ְשָלעֹוא ָלָב ְךֶשח  ל. "ה ֵארָ ְשיִ ה ְלֶשָק
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 קוים בין המשל לנמשל: מתחו .4

 הנמשל:                               המשל:

 התורה לפני תרגום השבעים                               אריה

 התורה                        קהל אנשים

 אומות העולם                   האריה המשוחרר

 התורה לאחר תרגום השבעים                     האריה הכלוא

 

שאת התורה ניתן "לתרגם" ובעצם תרגום התורה ליוונית נתן תחושה 

לקרב את תרבות יוון לחיי זה הוביל  .להוריד כדי שתהיה מובנת להמונים

 .היהודים ולנסות לשלב את ערכי יוון ואת אורח החיים היווני ביהדות

 

 לסיכום:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם ילדים חייבים לצום ואם כן עד מתי?

  .מאכלים של תענוג ולא יאכל אבלצום, לאבלות ולאין מחנכים קטנים ילדים לא צריכים לצום, כי 

 

 אז אמא, את מרשה לי לצום??

 ,ְׁואעשהְׁהמוןְׁמעשיםְׁטובים!ככה גם אני אחזור בתשובה

 בואי נבדוק יחד מה אומרת ההלכה:

אוי... חבל....  אז מה אני יכולה לעשות כדי שיבנה שוב 
 בית המקדש????

לארי  משל למה הדבר דומה?

שניצוד וכלאוהו בסוגר, קודם 

שנכלא היו הכל יראים מפניו 

ובורחים, עכשיו הכל באים 

ומציצים בו ואומרים: היכן 

 גבורתו של זה?

כך התורה, כל זמן שהייתה כתובה רק בלשון הנמשל:

כיבדו  הקודש, ורק עם ישראל יכל לקרוא בה, הכל

 אותה וחששו להטיל בה דופי.

את לשון  מי שרצה להכירה היה חייב תחילה ללמוד 

הקודש ולהבין את טעמי התורה ופעולה זו גרמה 

  לכבוד התורה.

אולם מהרגע ש"כלאו" את התורה ותרגמו אותה לשפה 

רה, באים אנשי העולם שאינם חשים כבוד ומורא ז

 בפני התורה, קוראים בה כמו בספר רגיל, 

וממילא אינם חוששים מלפגוע בה, וכתוצאה מכך גם 

 ו.בעם ישראל עצמ

  ._________ל  ה רָ ֹותה הַ מָ גְׁ רְׁ ת תֻ ֵטבֵ ּבְׁ  ח'ְׁב...

יָהַחכן ר ונחמיה ּבֵ פֵ ֹוסהַ  ________ רּוטְׁ פְׁ ת נ  ֵטבֵ ּבְׁ  ט'ְׁב...  .לְׁ

 ._________ל עַ  _________ם שַ ת הּובֵ טֵ ּבְׁ   י'ְׁב...

 



 ה-בנות מורי  חברותות  ב"ה

 בל   בטו   יע  זר  

 .בגינה עודר החמש בן בני את וראיתי המטבח חלון דרך הבטתי, אחד צהרים אחר

 .להתלכלך אהב לא כתינוק גם, שלי מיכאל כי, דופן יוצא מחזה היה זה

 .בסנדלים חול שנא וממש החול בארגז שיחק לא מעולם הוא

 .מדובר במה לראות החצר אל יצאתי

 

 .אותו שאלתי?" עושה אתה מה"

 .מאוד רציני ונראה בני ענה". ערוגה מכין אני"

 .תמיד משחקים שאנחנו הניחושים משחק את איתו ולשחק להשתעשע החלטתי

 !?"נרקיסים בערוגה לשתול רוצה אתה - לנחש לי תן"

 ".נרקיסים אשתול לא אני. "בני ענה", לא"

 ".כלניות לא גם. "אמר", לא?" "כלניות תשתול אולי אז"

 ".פרחים לשתול מתכוון לא אני. "בני אמר", אמא, לא. "שאלתי?" חרציות"

 עגבניות של זרעים בבית לי יש. "אמרתי". ירקות של ערוגה מכין בטח אתה, כן אם"

  ?"רוצה, ופלפלים
 ".זרעים לי יש וכבר. ירקות של ערוגה מכין לא אני, אמא, לא"

 ושמיר טריה נענע אוהבת אני כמה יודע הרי אתה? תיבול עשבי של ערוגה מכין אתה אולי"

 ..."טרי

  .בני אמר", תיבול עשבי של ערוגה מכין לא אני, אמא"
 ..."כי, מסטיק של זרעים או ממתקים לזרוע מתכוון לא שאתה מקווה אני"

 ".לאכילה לא הם, זורע שאני הזרעים, אמא, לא. "אלי חייך בני

 ?"נכון, מטבעות שלך בערוגה לשתול מתכוון לא ואתה"

 ".העצים על גדל לא שכסף יודע אני, אמא. "צחק בני

 .שאלתי?" שלך בערוגה לזרוע מתכון אתה מה אז"

 

  .הקמוצה ידו כף את לי והושיט בכיסו פשפש בני

 .לב של בצורה קטנים חרוזים שלושה בפנים ראיתי אותה כשפתח

 ".לב טּוב של זרעים לזרוע הולך אני"

 .המומה שאלתי?" למה"

 

 .פנימה החרוזים את והכניס, באדמה גומות הכין בני

 ופתאום, הבית ליד בשביל האופנים על לרכב יצאתי: "לי סיפר" זרעים"ה את מכסה בעודו

 .מקניות חוזרת, רחל גברת השכנה את ראיתי



 ה-בנות מורי  חברותות  ב"ה

 בה שהיו התפוזים וכל נקרעה בתפוזים מלאה שהיתה אחת ושקית שקיות הרבה לה היו

 .השביל על התפזרו

 על שלה השקיות את לשים לה והצעתי התפוזים את לאסוף לה ועזרתי אליה ניגשתי אז

 .הביתה אותה ליוותי וככה, כבד לה יהיה שלא, שלי האופנים

 לה אמרתי אבל, תמרים עם עוגיה לי נתנה והיא למטבח השקיות כל את להכניס לה עזרתי

 היא ללכת כשרציתי, ממתקים בבית לה שאין התנצלה והיא, תמרים עוגיות אוהב לא שאני

 ".לנצח פירות קוטף, לב טּוב של זרעים שזורע שמי לי ואמרה האלה החרוזים את לי נתנה

 יתאכזב לא שבני שמחתי מסוימת במידה, אמרתי", זרעים ולא חרוזים שאלה יודע אתה אז"

 מנת על מספיק ונבון גדול, הקטן שבני מאוכזבת הייתי שני מצד, יצמחו לא שלו" זרעים"כשה

 .זרעים אינם, לב בצורת שהחרוזים לדעת

 ..."בלב אותם זורעים, באדמה זורעים לא לב טּוב של זרעים הרי. "בני אמר", יודע אני"

 

 ?"באדמה החרוזים את זרעת למה. "עליו הקשתי?" ערוגה להם הכנת זאת בכל למה אז"

 .מהאדמה ידיו את וניקה הזדקף, בני אמר", רחל גברת את לאכזב לא כדי"

 ".שלה מהחלון עלי משקיפה היא, תסתכלי, אמא"

 

 

את יכולה לעשות. לב-בלבבות, אילו מעשים=זרעים של טוב יכתב 

 

ְׁיל ְׁל ְׁכ ְׁה ְְׁׁישד ְׁק ְׁםְׁה ְׁיֹוְׁ–תְׁב ְׁט ְׁהְׁב ְׁר ְׁש ְׁע ְׁ

ם יֹות, לְׁ בֵ טֵ ה ּבְׁ רָ שָ ם עֲ ת יֹוה אֶּ עָ בְׁ ל קָ אֵ רָ שְׁ י  ית לְׁ אש  רֵ ת הָ נּוּבָ רַ הָ 

א ם ֹלתָ יחָ צ  ם רְׁ ֹוּיה שֶּ ָאֹושי לנספים )לנרצחים( ּבַ ל  לָ כְׁ הַ  ישד  קָ ה  

 ע. דָ נֹו

ֹּ ר  מְׁ ה אֹום זֶּ יֹוּבְׁ   .ישד  קַ  -ים ח  צָ רְׁ נ  י הַ אֵ צָ אֱ ל צֶּ ים כ

ָתםד חֵ יַ תְׁ מ   ֹוּלל כֻ אֵ רָ שְׁ ד... עם י  בַ א לְׁ ם ֹלהֵ  ק באופן א רַ , )ֹלא 

, נּומָ י ע  נֵ ּבְׁ ה ששה מליון מ  ידָ מ  שְׁ ה  ה שֶּ ָארָ ֹונה הַ ָאֹושם הַ כללי ע  

   ם. ּבָ ל  ם ּבְׁ מֵ דַ ן מְׁ י  דַ ה עֲ ע זֶּ צַ פֶּ ת שֶּ חֹופָ שְׁ ם מ  תָ ם אֹום( ע  א גַ ּלָ אֶּ 


