
ָעת ֵ  נו ּ שְׁ
 ירחון הישיבה התיכונית שעלי תורה

 ראש הישיבה -הרב רפאל אסולין 

האם חשבתם פעם, מדוע מכל כלי המקדש שנופצו וחוללו, נבחרה 

המנורה לסמל את הניצחון של המכבים על היוונים? שמא תאמרו כי 

נשאל, מדוע הקב"ה בחר    המנורה נבחרה זכר לנס פך השמן. 

 להנציח את הנס?במנורה מכל הכלים 

במסכת יומא למדנו כי חמישה דברים חסרו במקדש שני: ארון, 

 כפורת וכרובים ובעקבות כך אש ושכינה.

החלל כתוצאה מחוסר שכינה פסקה הנבואה בישראל   .

שנוצר בימי בית שני התמלא בחכמת התורה שבעל פה. ש"ס 

המשניות היווה בסיס לתלמוד, כתבי הגאונים ראשונים עד לאחרוני 

 לומדי התורה .

. יתרה אור המנורה מסמל את הרוח והחכמה  בפסוקים רבים בתנ"ך,

המנורה הייתה לסמל לחכמת תורה  הנשמה נמשלה לנר.  מזאת, 

בבית שני להיות עמוד האש שלפני המחנה.    שבעל פה שהתפתחה 

אותה תורה האירה את הדרך לפני העם מפני החושך שהשתרר ברחוב 

 הישראלי.

הורדוס בקנאתו הותיר את בבא בן בוטא מכל חכמי ישראל שהיו באותו 

 הדור. לאחר שעמד על טעותו ייעץ לו בבא בן בוטא:

"הוא כבה אורו של עולם )אלו ת"ח של אותו הדור(, דכתיב: 

בנה   -כי נר מצוה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם" 

 .את בית המקדש שממנו תצא אורה זו תורה

 

בידכם, ירחון "שעתנו", סנונית ראשונה של מאמרי חכמה והגות 

כולם פרי רוחם של תלמידי ורבני הישיבה. הירחון הוא פך קטן של 

שמן חכמה המעיד על שבע החוכמות בהם עסוקים תלמידנו. ברכותי 

 לחברי המערכת ולשאר העוסקים במלאכה.

 

 בברכת אור וטוב

 מוקירכם

 מוסיפים אור

 דבר המערכת      
 !קול ששון וקול שמחה

 .סוף כל סוף קול הישיבה ישמע ברמה

יוכלו לפרוץ החוצה כפי שראוי להם,  נולי תורתשע

 וכשרונות הישיבה יינשאו בגאון.

 ירחון ישיבתי, ללא כל ספק, נחוץ כאוויר לנשימה.

מטרת העיתון היא לאפשר לתלמידים ומורים לומר את 

 דברם, ולהשמיע קולם.

תקוותנו שהעיתון אכן ישמש כשופר נאמן של הישיבה, 

  .הכותבים העתידיים -וזה , כמובן, תלוי בעיקר בכם

 הכתיבה תיגע באלמנטים שונים הקשורים לאותו החודש.

כמו כן, יוצגו הפעילויות המרכזיות שנערכו בישיבתנו בכל 

 חודש.

 בסוף העלון תמצאו חידונים שונים נושאי פרסים.

נשמח לכל תגובה, במיוחד אם היא חיובית, ולכל בקשה. 

 המדור בהתהוותו ומדורים ומאמרים חדשים יתקבלו בברכה

 נתראה בחודש הבא

 המערכת 
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כ י  םֵה  כֵח   נוּ  יֵּ

 המסע אל האלוקות במהלך הדורות
 

 הרב אליהו וקסלר
מהפסוק "ויגדל הילד ויגמל" נבין את 

ההיסטוריה של האנושות מאדם הראשון 

סעודת  א  רות שהי הדו כל  ף  סו עד  ו

 הצדיקים לעתיד לבוא.

דרש רב ” שנינו בגמרא )פסחים קיט:(:  

 -‘  ויגדל הילד ויגמל ’ עוירא...מאי דכתיב  

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה 

לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של 

יצחק. לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו  

[ אומר לו  ן ין של ברכת המזו י ]הכוס 

]הקב"ה[ לדוד : טול וברך: אומר להן ]דויד 

אמר לכל המסובין[: אני אברך, ולי נאה 

לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' 

 “.אקרא

עלינו לברר מדוע רב עוירא הדגיש את 

"זרעו של יצחק" ולא זרעם של שאר 

האבות, וכן מה משמעותה של סעודת 

 לוויתן וברכת המזון בסוף הסעודה.

מה טיבה של סעודה זו לעתיד 

 לבוא?

והנה הגאון מוילנא  )ספר אבן שלמה סי 

י"א( כתב: "סעודת לוויתן הוא הדעת 

שתתרבה בארץ שהוא השמחה הגדולה 

אשר אין למעלה ממנו, ועל זה נאמר 

,  יצרת לשחק בו ’  והוא השעשוע של ‘

הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שמחדש 

..וכמו שכתבו:   ויחזו את ’ להם התורה.

,  האלקים ויאכלו וישתו  והראיה הוא ‘

 ההשגה, והוא האור הגנוז לצדקים".

ומעיון בדברי הגאון אנו למדים כי סעודת 

לוויתן היא בעצם לימוד חכמת האלוקות 

ואין הנאה גדולה מזאת  שנאמר: "ויחזו 

את האלקים ויאכלו וישתו".  והראיה לכך 

היא שהאכילה והשתיה משמשות כמשל 

להשגת זיו השכינה שהוא הבנת האור 

 הגנוז לצדיקים )עיין ברכות יז.(.

ודברי הגאון צריכים ביאור. מה הקשר בין 

י  מה ו י הדעת?  בו רי ו ה  ושתי לה  אכי

 השמחה הגדולה בסעודה זו?

 הקשר בין אכילה ולימוד תורה

והנה הירושלמי )ברכות ריש פרק ז( הביא 

שיטתו של רב שמואל בר נחמני בשם ר' 

יונתן  האומרת כי הברכה האחרונה 

שנאמרת אחר הלימוד )"אשר נתן לנו 

תורת האמת"( נלמדת מהפסוק "ואכלת 

ושבעת וברכת", שהוא המקור לברכת 

 המזון אחר אכילת הפת.  

ולכאורה דרשה זו תמוהה ביותר מכיוון 

שאין שום קשר נראה לעין בין אכילה 

 ולימוד תורה.

אולם נראה לעניות דעתי כי קיים קשר 

 אמיץ בין אכילה  ולימוד תורה.  

בפעם הראשונה בה אכילה מופיעה 

בתורה היה זה על מנת לרכוש דעת כי 

אכילה מהעץ הדעת הייתה דרכו של אדם 

הראשון ללמוד כיצד להבחין בין טוב ורע,. 

.  ועוד  אכילה הייתה סוג של לימוד כלומר, 

ְוְ֝תֹ֥וָרְתָךָ֗ ְבתֹ֣וְך ” מצינו השוואה זו בתהילים:  

י  )תהילים פרק מ(.  “ ֵמָעָֽ

יתירה מזו, ניתן לומר שעיקר ברכת המזון 

אינה על "לחם מחמשת מיני דגן" בגלל 

שמינים אלה מזינים, אלא על הדעת 

שמשיג מהם. הרי לפי שיטת ר' יהודה 

ה"פרי" שאכל האדם מעץ הדעת חייב 

אין “ להיות חיטה כי חיטה מוסיפה דעת, ש 

ודע לקרות אבא ואמא עד  י נוק  התי

 )ברכות דף מ(.  “ שיטעום טעם דגן

בנוסף לכך, משה רבינו לא תיקן את 

ברכת המזון על הלחם אלא על המן. והנה 

הזוהר )בשלח סב א שמובא באוהב 

ישראל פרשת בשלח( כתב: "מזון הנקרא 

לחם מן השמים שהוא מזון מחיות התורה 

והוא רוחני היורד מן השמים דהוא מרמז 

וזהו לחם אבירים   . לת"ת ]לתפארת[

עכ"ל. “  שנבלע בהאיברים )יומא עה ב( 

ומבואר מדברי הזוהר לעיל כי המן הוא 

 דבר שמוסיף חכמה ודעת כלימוד תורה.

ן  או הג דברי  את  ן  להבי תן  י נ ו  עכשי

האומרים כי סעודת לוויתן הינה סעודה 

ע הגמרא  בן מדו ועוד מו של חכמה, 

הדגישה דווקא את זרעו של יצחק, משום 

שבסעודה הזאת תהיה שמחה יתירה 

מהשגת אחדות הבורא, שהיא דביקות 

ממש להקב"ה.  ויצחק אבינו הוא מסמל 

את עניין השמחה )בראשית כא, ו( בשמו, 

וכן מסמל את אחדות הבורא בדרך 

 הולדתו שהייתה מעל הטבע.



ת ְיצּוָקה רֶּ ן־עֹופֶּ   מֹוִרי ֵהִביא ִכְרָכר ִלי בֶּ

 
 איתן צור

 מהו שמו של הסביבון? 

שאלה זו לא כל כך פשוטה כפי שנדמה בתחילה. השם 

הנפוץ הוא אמנם, כמובן, סביבון, אבל יש עוד כמה 

 אפשרויות:

ל   בפי יהודי מזרח אירופה שדיברו יידיש.  -דֵרידֶּ

, 4091בעיתון ״הצפירה״ בשנת  -ֲעַגְלַגל

במאמר בשם ״דמי החנוכה״, הסביר סופר 

אנונימי את חוקי המשחק וכינה את 

 הסביבון ֲעַגְלַגל, בגלל סיבובו העגול.

(, 4093–4380יהושע שטיינברג ) -ַגְלְגָלן

מדמויות המפתח בהתחדשות העברית, 

קרא לו ַגְלְגָלן, בחוברת שהוציא "על החגים 

 והשפה".

 -4031כך קרא מנדלי מוכר ספרים )שלום אברמוביץ',  -ֲחַזְרַזר

( לסביבון, מלשון חזרה וסיבוב. שם זה שובץ בספרו 4041

(: ״בלילי חנוכה הקטנים מגלגלים על 4098״בימים ההם״ )

 השולחן את החזרזר, הוא כדור עופרת ״. 

(, מלשון 4081 -4308כך קרא לסביבון ח.נ. ביאליק ) –ִכְרָכר

כרכור וסיבוב. בחלק מהגרסאות לשיר הידוע ״לכבוד החנוכה״ 

ת ְיצּוָקה  רֶּ ן־עֹופֶּ  —מופיעה השורה "מֹוִרי ֵהִביא ִכְרָכר ִלי בֶּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? ִלְכבֹוד ַהֲחֻנָכה!".  יֹוְדִעים ַאתֶּ

כך נקרא הסביבון ב"ספר תקופת החגים"  )פולין,  -ִמְגָדל עֹוז 

( שבו מתואר חג החנוכה: "ונערי החדר משחקים 41המאה ה

 במגדל עוז מוצק עשוי בדיל או עופרת".

( במילונו, 4099 -4311שם שציין הבלשן יהודה גור ) -ַפְרֵפָרה 

 ה"פֹורֵפָרה". -הדומה לשם הערבי של המשחק הדומה לסביבון

( בספרו "מדרש 4091 -4310הבלשן אברהם אברונין ) –ָסְבַסב 

 מילים" ציין את השם סבסב. 

(  4331-4011הסופר יעקב שטיינברג ) –ֵגלִגילֹון 

בשיר שפורסם בעיתון "דבר" כינה את הסביבון 

 גלגילון על שם סיבובו וגילגולו.

בטלית חידוש המילה  -ְסִביבֹון -אחרון חביב

אוחזים שניים: מצד אחד, העדות הכתובה 

המוקדמת ביותר לשם זה היא במאמר שדוד 

בעיתון ״הצפירה",  4301–זילברבוש פירסם ב

שבו טען במפורש שהוא חידשה: "... הנני 

ואגיד: סביבון שמה. הוא הוא השם אשר אני קורא בעברית... 

דיל בלעז".   לכלי צעצועים של הילדים בחנוכה שקורין דראֶּ

מצד שני, שנים רבות אחר כך כתב בזיכרונותיו איתמר 

, כשהיה בן 4331–בן־יהודה שהוא חידש את המילה כבר ב

חמש: "פתאום קפצתי לקראת הורתי: 'אמא! אמא! הנה 

מצאתי סביבון לחנוכה'. אמי חיבקתני והעתירה עלי נשיקות 

מרוב התפעלות: 'מה יפה המילה אשר יצרת, בני!' הנה כך 

 נוצר הסביבון, השגור זה עשרות שנים בפי כל ילדי העברים".

 כך או כך, המשחק מהנה, תהנו!



 סלאוקים  .VSמכבים 

 
 הלל חפץ

אז חשבתם שהיוונים לחמו במכבים? לא ולא! הם לחמו 

? ם י ל א שו תם  א ם  י ק או ל ס ה ה  ל א י  מ  . ם י ק או ל ס  ב

המצביא שאיחד את יוון   -לאחר מותו של אלכסנדר הגדול  

ארבעת סגניו נלחמו ביניהם על   -וכבש חצי מהגלובוס  

מקומו, וכך נקרעה ממלכת יוון. הממלכה הסלאוקית הייתה 

חלקו של סלאוקוס הראשון, שהיה מפקד חיל הפרשים 

בצבאו של אלכסנדר מוקדון. בשיא כוחה חלשה הממלכה 

על המקום בו שוכנות כיום המדינות איראן, עיראק, 

אפגניסטן, סוריה, לבנון וארץ 

יתה  ו הי ז נה  ישראל. מדי

ה  ח ט ש ב ר  ת ו י ב לה  ו ד הג

 בעולם ההלניסטי.

הצבא של הסלאוקים היה 

אדיר. אחרי הכל, הוא היה 

חלק מהצבא שכבש חצי 

מהעולם בימי אלכסנדר. אחת משיטות הלחימה הייחודיות 

לצבא הזה, שהעניקו לו ניצחון אחר ניצחון, הייתה מערך 

 הפלנקס.

חיילי הפלנקס היו עמוד השדרה של הצבאות ההלניסטיים. 

לוחמים.   41שורות כאשר בכל שורה    41  -הם הסתדרו ב 

חניתותם הארוכות הונפו קדימה ובידיהם שורה של מגנים 

גברים הפכו את הפלנקס   191צמודים. כוח התנופה של  

 למכונת הרג בלתי חדירה. 

פעולה במישור הייתה הטובה ביותר לפעילותו של מערך 

הפלנקס. בשטח כזה שאינו משובש קל לשמור על המבנה 

הקרבי ועל תנועתם העיקשת קדימה אשר דחקה את היריב 

 לפינה.

בדרך כלל הוצב הפלנקס במרכז המערך, פרשים מצדדיו 

)כדי להגן על אגפי הפלנקס הרגישים( וקשתים מלפניו. 

הקשתים פרצו את מבנה האויב בחיציהם, ונסוגו לאחור. 

הפרשים תקפו באגפים, והפלנקס התנגש בעוצמה במרכז 

 האויב.

מעניין לדעת, שהיות שהחייל החזיק את המגן ביד שמאל, 

החיילים נטו ימינה, על מנת להכניס את פלג גופם הימני 

החשוף מתחת למגן של החייל 

שכן. כך יצא שכל הפלנקס נטה 

 לאורך הקרב ימינה.

יהודה המכבי, מנהיג המורדים, היה 

מודע לכוחו של הפלנקס. הוא ידע 

שלחימה חזיתית פנים אל פנים 

סיכוי. לכן -מול הצבא היווני המאומן והגדול הייתה חסרת 

עם בחירתו של יהודה למנהיג, הוא שינה את טקטיקת 

 הלחימה של המורדים. 

יהודה ניצל בצורה מתוחכמת את אזורי ההר בהם אין 

אפשרות לפלנקס להילחם, הסתיר את כוחותיו ביערות, 

וערך מארבים, פשיטות והתקפות פתע, תוך התמחות 

בקרבות לילה. בעזרת השימוש של המכבים בנקודות 

התורפה של האויב, ובאמונה בקב"ה שיושיעם ויהיה עימם 

 במלחמה, ניצחו מעטים מול רבים.



{שדוחה}  
ח( בנושא “שיחה של נועם כליפה )משרת במצ
 מניעת סמים ואלימות.

התלמידים בנו את מתחם ‘. ט-‘ח לכיתות ח“גיחת של
 הלינה, בישלו בישולי שדה ולנו בשטח.

 (.1שבתות כיתה שערכו כלל כיתות הישיבה )בתמונה כיתה י

שיחה של הרב אלקסלסי ראש ישיבת 
 "בני רחל" בקבר רחל לרגל יום פטירתה.

 הרקדת ראש חודש

שיחה לכבוד חג הסיגד מפי הקייס הלבן, רב הקהילה 
 ים-האתיופית בבת

בחירות לראשות 
 מועצת התלמידים



 ן ו ד י ח
 :הסבר

 החידון שלנו מתחלק לשני חלקים, אותיות ומספרים.

 :אותיות

בחלק האותיות יינתנו לקורא מספר אותיות, ועליו יהיה להרכיב מילה אשר משתמשת במספר האותיות הרב ביותר מבין 

 האותיות המופיעות. אין להשתמש באותה האות פעמיים.

 ת, ב, י, ו, ר, ח, ת, ר, ת.  -: האותיות הנתונות הןדוגמא

 תחבורתית, תבור, בריחותתשובות אפשריות: 

 :מספרים

 בחלק זה על הקורא להשתמש במספרים הנתונים ובמתמטיקה פשוטה על מנת להגיע לתוצאה נתונה.

 אין חובה להשתמש כל המספרים אך ככל שתשתמשו ביותר מספרים כך ציונכם יגדל.

 לא ניתן להשתמש במספר יותר מפעם אחת.

 מותר להשתמש בכל תרגיל מתמטי ידוע )חיבור, חיסור, חילוק, כפל, סוגריים ועוד(

 341. תוצאה נתונה: 1,  3,  8, 1,  99,  19 –: מספרים נתוניםדוגמא

 תשובה אפשרית:

 וכך הגעתי לתוצאה הרצויה. 341= 93  × 1 ×1בצורה הבאה:  1-ו 1עכשיו אשתמש בתוצאה שקיבלתי ובמספרים  93=9903 

 ועכשיו למשחק...

 י ת ב ה נ ו ר ג
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