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מכתבו של הרב אלישע אבינר למדריכים:

מדריך ומדריכה יקרים,

הזמן  הגיע  בעומר.  ל’’ג  מדורות  להדלקת  חניכיכם  את  ללוות  עתידים  אתם  הקרובה,  שבת  במוצאי 
לחשוב כיצד להפוך אותה לפעילות מרוממת ותורמת.

הִאזכּור הראשון על ל’’ג בעומר הוא מתקופת הראשונים. המהרי’’ל - רבי יעקב הלוי בן משה מולין. נקרא 
ונפטר בוורמייזה בשנת ה’קפ”ז   )1360( נולד במגנצה לפני כ650 שנה בשנת ה’ק”ך  גם מהר”י סגל. 
)1427(. נחשב ‘אבי מנהגי אשכנז’. הנהיג לשמוח קצת בל’’ג בעומר, מפני שבו ביום נעצרה המגיפה 
שפגעה בתלמידי רבי עקיבא. כמה מאות שנים מאוחר יותר, ציינו בית מדרשו של האר’’י ותלמידו הרב 
חיים ויטאל את ל’’ג בעומר כיום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שר הזוהר, והנהיגו לעסוק כל הלילה 

בלימוד חכמת הקבלה. זו ה’’הילולא של רשב’’י’’.
ה’’הילולא של רשב’’י’’ שהיתה נחלתם של בעלי הסוד, הניגשים אל הקודש פנימה מתוך קדושה וטהרה, 
הלכה והתפשטה בין המוני בית ישראל והפכה לחג עממי של שמחה. ומכאן מנהג המדורות של שמחה 
ול’’ג בעומר עבר תהליך של  ואור. אבל ברבות השנים, נשכח התוכן הפנימי והקדוש של ה’’הילולא’’, 

חילון: הדלקת מדורות וצליית תפוחי אדמה בלא כל תוכן קדוש.
גם  ולעיתים,  נרגילה  עישון  אלכוהול,  שתיית  גם  למדורה  ונוספו  המצב  החמיר  האחרונות,  בשנים 

התנהגויות שאינן צנועות.
בידינו לשנות את הדבר. אלפי מדורות מדליקים חניכינו!! אתם נמצאים שם עם חניכיכם, והרבה תלוי 

בכם כיצד תיראה המדורה, איזו אווירה תשרור סביבה:
האם ישירו שירי קודש ויאמרו דברי תורה, או יבזבזו את הזמן לריק, יפרצו את גדרות הצניעות, ינבלו את 

הפה, ישתו משקאות משכרים ויעשנו נרגילה.
הזנחה של שנים בטיפול באווירת ל’’ג בעומר הביאה לכך שהשתרשו נורמות שליליות, ונדרשת מהפכה 
ומסוגלים  יכולים  והסניפיות. אבל אתם  ל’’ג בעומר השבטיות  אווירה אחרת במדורות  ליצור  על מנת 
לחולל את המהפכה. חובתנו היא לעצור את ההתדרדרות באווירת ל’’ג בעומר. אם לא נשנה כיוון, זה 
ימשיך להתדרדר. ל’’ג בעומר יאבד את ממד הקודש שבו ויימחק לגמרי. הנגע גם עלול להתפשט על 

חגים אחרים, וכבר ראינו סימנים ראשונים ביחס לליל שבועות )עישון נרגילה בליל שבועות!!!(.
אופיו  בעומר את  לל’’ג  קל, אבל המטרה מצדיקה את המאמץ: להחזיר  איננו אתגר  לחולל מהפכה 
המקורי. כיצד עושים זאת? זה מתחיל בהחלטה נחושה שלכם, מדריכים ומדריכות, שלא להתחשב 
בנורמות שהשתרשו בסניף אלא לדחוף לשינוי ולהתקדמות באווירה. יתכן שיתעוררו ויכוחים ומאבקים 
בתוך הסניף, אבל כל הישג שלכם ישמש כנקודת ההתחלה בשנה הבאה. וכך בתהליך איטי, שעשוי 

לקחת כמה שנים, ייקבעו נורמות אחרות, טהורות וקדושות.
כל תהליך מסוג זה כולל בתוכו עשייה בשני כיוונים: עשה טוב וסור מרע.

עשה טוב
א. צריכים להכין תוכן מסודר לפעילות סביב המדורה בהתאם לגיל החניכים. החל מסיפורים על רשב’’י, 
וכלה בדיון על דרכו של רשב’’י שהסתתר במערה; החל מחידון על תקופת מרד בר כוכבא שרבי עקיבא 
ותלמידיו השתתפו בו, וכלה בהכרת דמותם המופלאה של גדולי המקובלים בישראל והשפעתם על 
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האומה; החל מרשימת שירים, וכלה בדיון על חטאם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה 
)מהו כבוד והאם אנחנו נוהגים בכבוד זה לזה? ומהו מקומן של המחלוקות?(.

ב. הכנת לו’’ז מפורט של הפעילות. עם גמר הפעילות - כיבוי המדורה השבטית ופיזור. מאחר שקשה 
להכין פעילות לכל הלילה, המסקנה המתבקשת היא שלא נשארים ערים כל הלילה. לרוב, הבעיות 
הקשות מתחילות כאשר מסתיימת הפעילות הרשמית, ומתחילים חניכים חסרי מעש לחפש תעסוקה 
לשעות הקטנות של הלילה. עולים במוחם הקודר של כמה חניכים רעיונות אוויליים, וליל ל’’ג בעומר 

מחליף את עורו לליל התדרדרות מוסרית השזורה בנפילות וכישלונות.
ג. על מנת ליישם את הרעיונות הפשוטים הנ’’ל, צריכים לגבש קבוצה של חניכים שמבינים את העניין 
ומוכנים ללכת עליו. כאלו שמעוניינים במדורה משמעותית, ששוררת בה אווירה של קדושה, ומוכנים 
‘’ברוך  נארגן את המדורה השבטית. מי שרוצה להצטרף  ה’’שטויות’’ המקובלות. סביבם  לוותר על 
יהיה’’. מי שמחפש משהו אחר, ימצא אותו במקומות אחרים. אולי בשנה הראשונה תיווצר אי נעימות, 

אבל תיקבע נורמה חדשה. וזהו ההישג החשוב.

סור מרע
א. אין מדורה בלא תוכן.

ב. אין אלכוהול, אין נרגילה, אין ניבול פה, אין שירים לועזיים.
ג. אין מדורה כל הלילה.

דבר מחלקת הדרכה

 ב”ה זכינו להגיע לימי ל”ג בעומר, הילולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.
מנהג ישראל דין הוא וכבר נהגו בקהילות ישראל לחגוג יום זה במדורות. אבל למה? מה המטרה? אני 

מניח שאצל כמה מכם חולפת המחשבה למה הוא בכלל חושב שזה מענין אותנו?
אבל כן, זה  צריך לעניין אותנו. כתנועה ערכית וחינוכית אנו צריכים לברר לעצמנו ולחניכנו מה קרה 

פה? על מה החגיגה? ולהתאים את אופי הפעילות שלנו, לתוכן של היום הזה.
בדיוק לשם כך מיועדת החוברת הזו. בחוברת יש מידע על מנהגי היום ומה המקור שלהם. והצעות 

לפעילויות עיוניות וחוויתיות סביב המדורה. 
ל”ג בעומר הוא הזדמנות מדהימה לגבש את השבט וללכד אותו. לתת לחניכים ליזום, ליצור, לקחת 
אחריות, להעצים ולחזק את המעמד של חניכים חדשים או חלשים, לחזק את הקשר האישי שלכם 

עם כל חניך וחניך ולראות אותו באור קצת שונה.
חשוב לזכור שאחת הסיבות לשמחה הגדולה בל”ג בעומר היא  שביום זה פסקו תלמידי ר’ עקיבא 
מלמות כיוון שלא נהגו כבוד זה בזה – בפעילות כדאי לשים דגש על הנקודה הזו. לקשר את הפעילויות 
החוויתיות והמהנות שבחוברת לחשיבות השמירה על הכבוד אחד של השני. לא לפגוע להעליב ולריב. 

לחזק את הקשר בין החניכים, לתת מחמאות, להעריך ולכבד את החברים שלנו.

כי בסך הכול כולנו בנים של רבש”ע כולנו אחים, משפחה גדולה אחת.
חזקו ואמצו!!!
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מיומנו של מדריך: 

בתור נבטוטי באמת הייתי קטן כדי להבין את משמעות הלילה שכולם  מחכים לו מסוף חופשת 
הפסח. בניצנים הסביר לי המדריך שזה כיף, שיש אוכל וגיטרה ושנשארים עד מאוחר 
בלילה. במעלות חזר הסיפור על עצמו: אוכל, גיטרה, נשארנו עד עלות השחר.. אבל כבר 
השכלתי לשאול, מה פתאום, אלפי בני ישראל יוצאים לחוצות, מדליקים מדורות ושרים בפה 

מלא אוכל שירי ארץ ישראל ישנים וטובים.

לשמע השאלה הסביר לי המדריך משהו לא ברור )לי ולו( על בר כוכבא. השאלה נדחקה 
לפינה עד שהחגיגיות החלה לשעמם. ניגשתי למדריך )שבט הרא”ה( והעלתי את השאלה. 
הוא הזכיר את בר כוכבא ושלח אותי לקומונר, בחור ישיבה מלומד, שהזכיר גם את בר 

יוחאי. אבל חוץ משמות אלו לא למדתי דבר נוסף אודות המנהג המוזר הזה.

שוב הנחתי לשאלה להיטמן בתוככי מוחי, ומי שהעלה אותה שוב היה חניך קטן שניגש אל 
המדריך שלו )עבדיכם הנאמן( ושאל בתמימות, מה פתאום אלפי בני ישראל, בלילה אחד, 
יוצאים לחוצות ומדליקים מדורות ומול המדורה שרים בפה מלא שירי א”י. הסברתי לו משהו 

על בר כוכבא וידעתי להזכיר גם את בר יוחאי ותו לא.

כשהרהרתי בכך בבית, החלטתי לחקור את הנושא לעומקו, ולהבין סוף סוף מה באמת מניע 
את העם הזה לעשות כן מידי שנה בשנה, בי”ח אייר.

כמובן, פניתי לספרי השירה, שהרי הם המככבים בערב- שמא שם אמצא פתרון. אח”כ 
עברתי לספרי המתכונים שגם בהם מוזכר בפרוט מרכיב עיקרי בערב. משלא מצאתי 
פתרון פניתי למסורת העתיקה שלא האמנתי שאמצא בה תשובה, שהרי בימי בר כוכבא לא 
היה פלאפל ואף רוב שירי א”י טרם נתחברו. אבל דווקא שם מצאתי את התשובה שנראתה 

לי הגיונית, אמנם מאוד רחוקה מהמציאות אבל הגיונית.

ולימדתי אותו את תורת ה’חג’  ליקטתי מיד נושאים עיקריים ורצתי אל החניך היקר הזה 
הזה על בוריה למען לא ישנה מחזה של חניך השואל את מדריכו אודות המנהג המוזר, 

בעוד שנים מספר.

ערכתי את החומר בצורה נוחה וקריאה על מנת שכבר השנה לא יופיע המחזה, לא בסניף 
שלי, ולא אצלכם, ושטעם המועד לא יתפוגג לגמרי ויהפוך לטעם תפוח אדמה ובצלים.

שלכם, מדריך לשעבר.
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מדריך/ה יקר/ה!
בימים אלו כשאנחנו מבקשים להתאחד ולתקן את תיקונם של תלמידי רבי עקיבא, להוסיף כבוד זה בזה, להוסיף ב "ואהבת לרעך 

כמוך" ולהתקדם בבין אדם לחברו-
זה הזמן גם לכנס את השבט לפעילות כללית שתחבר את החבורה שלך- השבט שלך- סביב המדורה והאש שאתה מחדש בהם. 

הערב הזה הוא הזדמנות שניתנה בידך להקפיץ את המהלך החינוכי שאתה מעביר ומוביל בשבט. 

החוברת שלפניך מציעה פעילויות שיכולות להיות אמצעים שניתן להיעזר בהם לפעילות ולחוויה שתבחרו להעביר לחניכים בערב 
גדול זה. הפעילויות יכולות להוות כלים לבניית פעילות בעל נופך גדול יותר וליציקת תוכן בפעילות- כמו ליל הסדר שבטי, מסע סוף 

הדרך בעקבות רשבי, בניית חבורה סביב המדורה עם משחקי odt וכדומה.
כדאי להעביר פעולה שתהיה בה אמירה שתתחבר לתהליך החינוכי שאתם כבר בעיצומו בפעילות השוטפת.

זה הזמן לחלום בגדול על פעילות שתהפוך את החג הזה למשמעותי עבור החניכים. 
ובע"ה שערב זה יוסיף בכולנו כוח להרבות אהבה ושלום בין איש לרעהו ואור של גאולה יזרח במלוא הדרו.

בציפייה לבניין אריאל!
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פרק א’: תכנון

א.  התארגנות:

תכנון הערב:

•  בחירת מקום המדורה – יהיה במקום בטוח לפי כללי הבטיחות שמפורטים בהמשך. 
•  חלוקת אחריות ותפקידים לחניכים – הדבר גם יקל עליך בעבודה וגם יחבר את החניכים למדורה 

 וירגיל אותם לקחת אחריות. זו הזדמנות לחזק ולהעצים חניכים חלשים.
הכנת רשימת ציוד – כולל את הדברים הכי קטנים -  חד פעמי, גפרורים, מדליק פחמים מוצק,   •
שקיות זבל, מים )לפחות 9 ליטר – לשתייה, שטיפת ידיים וגם לכיבוי במקרה הצורך(, אוכל, תפוחי 
אדמה ובצלים עם נייר כסף, שתיה, פותחן קופסאות, שמן, תבלינים, סכו”ם ברזל, מומלץ להביא 

ציוד ראשוני לעזרה ראשונה, וכדו’    
• תכנון כמויות – בקבוק שתיה של ליטר וחצי אמור להספיק ל3 חניכים, קילו חומוס בין 8 – 10 חניכים, 

קילו של חזה עוף מספיק ל-6 אנשים.   
מצרכים \ התארגנות משוטפת )לשים לב לכשרויות( – להקפיד במוצרים של בשר בקר שיהיה   •

כתוב חלק בית יוסף.
מכתב להורים – בו מידע על מיקום המדורה, לו”ז, ומספרי טלפון שלכם ושל הקומונרים, מומלץ   •

לשלוח מכתב סניפי. בהמשך יש מכתב לדוגמא.
איסוף עצים – להקפיד על איסוף בטוח ונקי מחשש גזל.  •

תפילת ערבית – לא לשכוח ספירת העומר )אתמול היה ל”ב לעומר      (  •
דוגמה לתכנון ל”ג בעומר:

•   התכנסות ותפילת ערבית במניין 19:35
•   טקס הדלקה 20:15

•  שיר בר יוחאי
•  הכנת אוכל ב21:00

•  22:30 ארוחה
•  פעילות עיונית )לימוד משותף על משמעות היום, חידות(

•  פעילות חווייתית משחקים )ODT  ומשימות קבוצתיות(
•  שירים שקטים

ואהבת לרעך כמוך-

א. בימי ספירת העומר מתו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה. המדורה היא הזדמנות 
מצוינת לשתף את כל החברים בעשייה )לפני( ובהנאה מהמדורה. אם יש לכם בשכונה עולים חדשים, 

ילדים חדשים בשכונה או ילדים שידוע לכם שקשה להם מכל סיבה שהיא:  דאגו שירגישו רצויים. 

ב. ישנם חניכים שמכל מיני סיבות אינם יכולים להשתתף באיסוף הקרשים כמו כולם. יש לקבל גם 
חניכים אלה בסבר פנים יפות במדורה.

 פרק א': תכנון

 א. התארגנות:

 :תכנון הערב

 – 
 –

 
 –

–

 ––

 –

 –
 

 –
 – 

 

 דוגמה לתכנון ל"ג בעומר:

  
  
  
  
  
  
 ODT  
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שעות סיום המדורות
ע"פ השבטים:

שבט זרעים )ג׳( - 
שבט נבטים )ד׳( -  
שבט ניצנים )ה׳( - 
שבט מעלות )ו׳( -

שבט מעפילים )ז׳( -
הרא"ה )ח׳( -

נאמן/אליה )ט׳( -

שימו לב: 
הפיזור מהסניף באחריות ההורים!

טלפונים של הצוות כדי 
ליצור קשר עם ילדיכם 

במהלך הלילה:

זרעים:    
נבטים: 

 ניצנים:    
מעלות:    
מעפילים: 

הרא”ה:       
 נעלה:     

.word מכתב להורים לדוגמה: מופיע באתר התנועה כקובץ

בס”ד                                                                                                                         י’ אייר התשע”ג                          

הנדון: ל”ג בעומר התשע”ג

להורים היקרים שלום!
ידוע הרמז שבאותו יום בשבוע שבו חל פורים יחול ל”ג בעומר )סימן פל”ג(.

התורה והנבואה שהחלה ב”משה קיבל תורה מסיני” היתה רק בקבלתו של משה לעומת הכפיה על 

ישראל. בפורים, ששואב מימות המשיח, חזרו וקבלו מרצון את כל חלקי התורה וקבעו את פורים עפ”י 

דברי הנביאים שנקראים בחז”ל “דברי קבלה”. באחרית הימים עם גילוי תורת הסוד והקבלה בשלמות, 

מתגלת דרישת התורה וקבלתה הפנימית ע”י פנימיותם של ישראל וגילוי היחוד בכל הרבדים בתהליך 

הגאולה  ובהארת  והחסידות  הבעש”ט  ואח”כ  האריז”ל  ע”י  הקבלה  תורת  שהתפתחה  כפי  הגאולה, 

עפ”י הרב קוק. לכן ל”ג בעומר שייך במהותו לחודש אייר ומחייה אותו )חי אייר(, שכל החודש הוא 

אתערותא דלתתא מתוך עם ישראל, כמו פסח שני- היחיד שחל בדרישת ישראל וכמו ימי גאולתנו 

מצד גבורתם של ישראל.  קבלת התורה נשלמת ע”י כל ישראל יחד, רגע לפני שמתחילות ההכנות 

למתן תורה מחודש בחג השבועות...

הורים יקרים, אי”ה גם השנה אנו עומדים לפני ל”ג בעומר בהילולת התנא האלוהי רשב”י.
כידוע לכם הדבר העיקרי בליל ל”ג בעומר הוא הדלקת המדורות ברחבי השכונות והערים.

גם אנו בסניף אריאל פ”ת עורכים כמידי שנה מדורות ל”ג  בעומר בסניף, אך הדבר כרוך בסכנות רבות.
ע”פ הנחיות משרד החינוך אנו מפרסמים הנחיות ברורות שתכליתן לדאוג

שילדיכם יחזרו הביתה לשלום... )נבקש לדאוג לכך שגם הילדים יהיו מודעים לדברים הנ”ל(

להלן עיקרי ההנחיות:

ארוכים  מכנסיים  ללבוש  סגורות,  נעליים  לנעול  חניך  כל  על  חובה   •
זוחלים  וכן מעקיצות  וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גחלים, 

ושרצים הנמשכים אל חום המדורה.
• שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק 
של 1.5 מטר לפחות, כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש. יש לתת 

תשומת לב לכך, כי מדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט!
• חל איסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ 

צבוע בצבעי שמן למדורה, לכן ההדלקה תעשה ע”י מדריך בלבד!
• הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תעשה על ידי אישור מהאחראי 

תוך שמירה על כללי הבטיחות.
• מומלץ לא לשבת קרוב מאוד למדורה ולא בכיוון העשן,  כדי להימנע 

בציפייה לבניין אריאל!משאיפה מיותרת של מזהמים.
הקומונר\ית
וצוות ההדרכה
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פרק ב’: איסוף עצים

א.  התארגנות:
בכל יציאה לפעילות יש לוודא שכל החניכים מצוידים בנעליים סגורות ובמים.

ב.  הלכה:

לא תגנוב!
א. עגלות השייכות לחנויות לא נועדו להעברת קרשים ממקום למקום.  השימוש בהן לצורך המדורה 

ללא רשות בעל החנות, אפילו כאשר מתכוונים להחזיר אותן אחר כך, הוא גזל!
כאשר לוקחים קרשים משטח בניה, צריך להיזהר לא לקחת קרשים השייכים לקבלן או לבעל  ב. 
בעלי  עם  לדבר  כדאי  כסף.   שווים  והם  פעמים  מספר  במשטחים  משתמשים  הקבלנים  הבית. 

המלאכה, כי לפעמים ישנם משטחים שבורים או ישנים שהם כבר לא צריכים.
ג.  קרשים של אדם פרטי או של העירייה – כמו המוטות התומכים בעצים צעירים – שייכים לאותו אדם 

או לעירייה והלוקח אותם גם עובר על איסור גזל.   

 כי האדם עץ השדה:
התורה מצווה עלינו לשמור על הסביבה ועל טבע העולם שהקדוש ברוך יצר.  לכן יש איסור בהשחתת 
אילנות טובים, גדיעת עצים וענפים טובים ובריאים, אפילו אם מדובר בעצי סרק.  אותו הדבר נכון 
לגבי רהיטים טובים וכלים שיש אנשים בסביבה שהיו רוצים להשתמש בהם - אין להשחית אותם 

באש סתם. 

ג.   הוראות בטיחות:

 ונשמרתם מאד לנפשותיכם:

א. עונת מדורת ל”ג בעומר היא גם העונה בה הנחשים והעקרבים מתחילים לצאת ולהימצא מתחת 
לסלעים ואבנים.  לכן יש להיזהר באסיפת הקרשים לא להכניס ידיים למקומות שלא רואים מה 
יש שם, וכאשר מזיזים אבנים וקרשים לפעמים כדאי להזיז אותם עם הרגל או אם מקל ורק לאחר 

שזיהינו שאין מתחתם שום דבר, ליטול אותם בידיים.   

עץ  למשטחי  מחוברים  הנמצאים  ומזוהמים  חלודים  מסמרים  על  הדעת  את  ולתת  להיזהר  יש  ב. 
ועלולים לפגוע במשתתפים.

ג.  כאשר מסתובבים בדרכים באסיפת קרשים יש להזהר ממכוניות. לא ללכת בשוליים של הכביש 
עם קרשים. חציה במעברי חציה. בלילה הנהגים עיפים, הראות יורדת ולא תמיד מבחינים בכם. 
הילדים  וגם  ילדים,  שם  לראות  רגילים  אינם  שהנהגים  במקומות  לפעמים  נמצאות  המדורות 
מסתובבים לעיתים עם ידיים עמוסות בקרשים ואינם יכולים לראות מה קורה סביבם ולכן דרושה 

זהירות יתר.
ישחקו בסמוך  ושהחניכים לא  מהסיבות האלו תקפידו שהמדורה לא תמוקם בסמוך לכבישים. 

לכביש או יצטרכו לחצות כבישים במהלך משחק. 

 פרק ב': איסוף עצים

 א. התארגנות:

 

כה:לב. ה  

   

   
  

    ––
  

 

  
 

 

:הוראות בטיחותג.   
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 פרק ג': התאספות

 א. התארגנות:

 

–

–

–

–

פרק ג’: התאספות

א.  התארגנות:

בהכנות למדורה-
יש לנכש את העשבים במקום לפני הדלקת המדורה ברדיוס של 4 מטר לפחות.

יש לתחום את המדורה באבנים.
כל מדורה תהיה בהשגחה של אדם מבוגר אחד לפחות.

אין להדליק מדורות מתחת לכבלי חשמל וטלפון ובאזורים מסוכנים, ליד בלוני גז, מבנים, מכוניות, 
מפעלים וכו’.

בניית מדורה-

1. מדורת קונוס
מדורה זו מהווה יסוד לכל המדורות והיעילה ביותר להדלקת מדורה.

שימושית: יעילה כספקית אור רב. 
חלק את ערימת חומר הבעירה ל – 3 סוגים:

א. החומר הנדלק במהירות )קש, נסורת, עלים(.

ב. ענפים בינוניים )בעובי עד 2 ס”מ(.

ג. ענפים עבים ובולי עץ.  

תקע באדמה ענף באורך רצוי לפי הצורך, וסביבו ערוך את החומר הנדלק במהירות. 
יש להשעין את ענפים הבינוניים על הענף המרכזי. עשה זאת בהיקף של עיגול והשאר פתח קטן, 

כשהענפים מלוכסנים כלפי הענף המרכזי ויוצרים צורת חרוט. מעליהם, סביב שים ענפים העבים. 
הפתח יהיה מול הרוח.

מדורה זו אינה חסכונית – חומר רב מתבזבז בה תוך זמן קצר.
הקרש  של  )שהגובה  קטנה.  מדורה  לעשות  מומלץ  לכן   - קורסים  כשהקרשים  בטיחותית  סכנה 

הגבוהה ביותר יהיה קטן מהיקף המעגל, או בגובה המדריך(.

2. מדורת מזבח
שימושית: מדורה זו משמשת בעיקר כמדורת חום. 

גבוהה  שתהיה  וככל  טיפוסית,  כמדורה  משמשת  זו  מדורה 
יותר כן יגבר רישומה. 

הנח על הקרקע, במקביל, 2 בולי עץ . בנה בניהם מדורת חרוט 
קטנה, לפי הרווח שבניהם, והשאר פתח הדלקה בכיוון הרוח. 
המשך והוסף זוגות של בולי עץ וענפים עבים – שתי וערב. ככל 
שתוסיף עצים המבנה נעשה צר קמעה, וגם הענפים קצרים 
יותר. אם מדורת החרוט הקטנה הוכנה כראוי, לאחר שתודלק, 

הלהבה תאחז במדורה הגדולה והאש תתגבר. 
מדורה זו חסכונית מאוד ולא צריך להוסיף עליה ענפים נוספים. 

 פרק ג': התאספות

 א. התארגנות:

 

–

–

–

–
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3. מדורת כוכב
מדורה בעלת להבה נמוכה ובערה איטית

שימושית: לשמירה 

מניחים שלושה או יותר בולים עבים בצורת כוכב, בנקודת מפגשם 
בונים מדורת קונוס. ע”י הזזת הבולים מדי פעם בפעם אל המרכז – 
נשמרת האש זמן רב. ניתן לחמם מיכל מים ע”י העמדתו על הבולים 

)ציור(.

4. מדורת פחמים
מדורה שימושית ליצור פחמים מבולי עץ, חסכונית מאוד אך אינה מפיקה אש רב.

לכירות  בסיס  משמשת   , רב  חום  מפיקה  אש.  לשמירת  שימושית: 
אפיה ותנורים. 

מדורה זו היא למעשה מדורת מזבח צפופה, בלי ארובת אוויר באמצעה.
על שני הבולים, שיתפסו כל כל רוחב הבולים הראשונים, ועליהם שוב 

בכיוון הפוך מספר בולים 
לרוחב קודמיהם: המשך כך בהנחת בולים שתי וערב .

5. מדורת פסולת
מדורה זו הנה חסכונית ומפיצה אור ואש כאחד. 

שימושית: בעיקר לטיגון וצליה, כבסיס לכירה.

וכד’. הדלק את  נסורת  ענפים דקים,  זרדים,  פזר על קבוצת הענפים העליונה  בניית מדורת פחמים 
המדורה בחלקה העליון )אל תבנה תחתיה את מדורת הקונוס הקטנה(. למדורה זו אפשר להוסיף גם 

זרדים לחים ורטובים. על הבסיס של מדורת הפחמים הוסף זרדים מפעם לפעם. 

6. מדורת עשן
שימושית: כאמצעי איתות למרחקים.

מדורת  אולם  שהיא  מדורה  בכל  זו  למטרה  להשתמש  יכולים  אנו 
המזבח היא האידיאלית למטרה זו. על המדורה נניח שק, או עלים 
באם  גם  תתקבל  עשן  מדורת  מים!  טיפות  עליה  שנזה  או  ירוקים, 
העשן,  דולקת.  קוצנית  סירה  של  ערימה  לפעם  מפעם  נהפוך 

שיתקבל יהיה עשן לבן. 

7. מדורת חצובה
מדורת מאור טיפוסית המשמשת לאותות, לתאורת שטח גדול וכד’. 

הקם  החצובה  ב”לב”  צדדיים.  ענפים  מרובי  אך  ביותר,  עבים  לא  עץ  גזעי  משולשת  חצובה  בנייה: 
מדורת קונוס רחבה. 

 פרק ג': התאספות

 א. התארגנות:

 

–

–

–

–
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ב.   הלכה:

מה ששנוא עליך – אל תעש לחברך!
היכן  טוב למדורה,  לבחור מקום  יש  הלילה,  של  ואפילו בשעות המאוחרות  ליהנות מהמדורה,  כדי 

שהעשן והרעש לא יפריעו לשכנים שרוצים לישון.
מריבה על קרשים או מקום המדורה.

צריך להקפיד שהמדורה תשקף את הדרך החינוכית שלנו. להימנע מוויכוחים עם שכנים או ילדים 
ממדורות שונות, ושהאווירה תהיה טובה. שמהיום הזה יצא קידוש ה’ ולא חלילה להפך. 

שבחוץ  כיוון  כנסת.  בבית  להתפלל  אפשרות  שיש  במידה  פתוח,  בשטח  להתפלל  אסור   - תפילה 
קשה יותר לכוון ולהתרכז בתפילה. הגמרא במסכת ברכות לד: אומרת שמתפלל בשטח נקרא חצוף.

הולכי דרכים שאין להם אפשרות להתפלל בבית כנסת או במקום סגור עדיף שיתפללו בין העצים או 
מול קיר ולא בשטח פתוח. 

פרק ד’: טרום הדלקה

א.   התארגנות:
באחריות הסניף לדאוג שיהיה ליווי מבוגר או בוגר מהסניף, בכל הקשור להכנה וביצוע פעילות שבה 
מובערת אש ובהשתתפות חניכים ובני נוער. למבוגר או לבוגר האחראי יהיה טלפון נייד ומספרי טלפון 

חירום כמו: מד”א, משטרה וכיבוי אש.
והנוער בכללי  יציאה לפעילות שיש בה הדלקת מדורות, יש ללמד ולהנחות את החניכים  לפני כל 

הבטיחות במדורה הרשומים להלן:

ב.  הלכה: 
יתנהג בצורה שתסכן אותו או את  - צריך להקפיד שאף אחד לא  “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” 

סביבתו. ולהרחיק מפגעים בטיחותיים שעלולים לסכן את החניכים. 

ג.   הוראות בטיחות 
1( הבערת המדורה תעשה על ידי האחראי בלבד. יש להזהיר ולתת את הדעת למסמרים חלודים 

ומזוהמים הנמצאים מחוברים למשטחי עץ ועלולים לפגוע במשתתפים. 

ואין להחזיק  וכדומה  נפט  בנזין,  כגון  איסור מוחלט להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים  חל   )2
חומרים אלו בקרבת המדורה. 

3( חל איסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן למדורה. 
כמו כן אין להתיז דלק על אש בוערת – דבר זה מסוכן ביותר !!! 

כללי  על  שמירה  תוך  בלבד  האחראי  ידי  על  תיעשה  המדורה  לליבוי  וקרשים  עצים  הוספת   )4
הבטיחות. 

שריפה. התפשטות  של  למקרה  חול  מים,  כמו  כיבוי  אמצעי  המדורה  בקרבת  להחזיק  יש   )5
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6( חל איסור מוחלט לישון באזור המדורות.

7( במדורות המתבצעות בחוף הים תהיה תשומת הלב של האחראים לאיסור מוחלט של רחצה.

8( יש להיזהר לא להתקרב לאש מפני סכנת התלקחות בגדים ושערות.

9( הטווח המינימלי מאזור פחמים/גחלים יהיה לא פחות משני מטרים.

10( אסור לדלג מעל מדורות/גחלים. 

11( אין להסתובב עם אש או כל חפץ חם אחר ליד המדורה.

12( בסיום האירוע, יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה, בעזרת חול או מים. 

חיי חניכינו בידינו
הלוואי שנהיה ראויים 

למשא כב)ו(ד זה.

ד.   הערות:

החייאת האש והזנתה-
רוח  ליצירת  אמצעי  מצא  לעוררן.  ויש  לוחשות  עדיין  הגחלים  אך  כבתה;  והאש  דעכה  המדורה 
יש להתקרב לפתח המדורה מצד הרוח.  ונפנף מהירות מלמעלה למטה.  )רצוי צלחת(  מלאכותית 

ראשית הזנתה של האש המתעוררת תהיה בחומר הנדלק במהירות כגון : שבבים, קש, נייר .

 

הוראות בטיחות ג.   

 
 

 
 

 
– 

  
  
 
  
  
  
  
  
  

 

ד. הערות:
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פרק ה’: הדלקה

לפני ההדלקה - מכנסים את כל השבט למעגל של חיבוק גדול. )אפשר לשיר אחים אחים שמחה שמחה(.

המדריך יגיד כמה מילים על היום - שהמדורה היא לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי שגילה את כל תורת 

הסוד בעולם כולו.

והדבר הכי חשוב במדורה שכל השבט יתגבש ביחד וכולם ישמחו ביחד.

וזה הזמן אם מישהו נפגע במהלך ההכנות למדורה לבקש ממנו סליחה ושכולם ישמחו.

 טקס ההדלקה:
 

בר יוחאי

ַּבר יֹוַחאי ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך  

ַּבר יֹוַחאי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת ַהֹּקֶדׁש   

ָנָׂשאָת ִציץ ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ָחבּוׁש ַעל ֹראְׁשָך ְּפֵאֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי מֹוַׁשב טֹוב ָיַׁשְבָּת יֹום ַנְסָּת יֹום ֲאֶׁשר ָּבַרְחָּת  

ִּבְמָעַרת צּוִרים ֶׁשָעַמְדָּת ָׁשם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי ֲעֵצי ִׁשִּטים עֹוְמִדים ִלּמּוֵדי ְיָי ֵהם לֹוְמִדים   

אֹור ֻמְפֶלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים ֲהֹלא ֵהָּמה יֹורּוָך מֹוֶריָך  

ַּבר יֹוַחאי ְוִלְׂשֵדה ַתּפּוִחים ָעִליָת ִלְלקֹוט ּבֹו ֶמְרָקִחים  

סֹוד ּתֹוָרה ְּכִציִצים ּוְפָרִחים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי ֶנֱאַזְרָּת ִּבְגבּוָרה ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ַּדת ַהַּׁשְעָרה  

ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמַּתְעָרּה ָׁשַלְפָּת ֶנֶגד צֹוְרֶריָך  

ַּבר יֹוַחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני ַׁשִיׁש ִהַּגְעָּת ִלְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש  

ַּגם ֻּגַּלת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש ָּתׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַקו ָירֹוק ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים  

ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות סֹוד ֲחִמִּׁשים ָקַׁשְרָּת ִקְׁשֵרי ִׁשי”ן ְקָׁשֶריָך  

ַּבר יֹוַחאי יּו”ד ָחְכָמה ְקדּוָמה ִהְׁשַקְפָּת ִלְכבֹודֹו ְּפִניָמה  

ֵלב )ְׁשלִׁשים ּוְׁשַּתִים( ְנִתיבֹות ֵראִׁשית ְּתרּוָמה ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי אֹור ֻמְפֶלא רּום ַמְעָלה ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט ִּכי ַרב ָלּה  

ַּתֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוָרא ָלּה ַנְמָּת ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך  

ַּבר יֹוַחאי ַאְׁשֵרי יֹוַלְדֶּתָך ַאְׁשֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדָך  

ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך ְלבּוֵׁשי ֹחֶׁשן ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך.



16

ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלָחי,
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר-יֹוָחאי:

ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, 

ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָּברּוְך הּוא ִמִּפי ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון, 

ְמאֹור ָּגִליל ָהֶעְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ִּגּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה, ְּבַדת ּתֹוָרה ְּתִמיָמה, 

ָמֵלא ַמָּדע ְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ִטֵהר ֶאת ִעיר ְטֶבְרָיה, ָעָׂשה אֹוָתּה ְנִקָּיה, 

הֹודּו לֹו ִמְּׁשַמָּיא, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָיַדע ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות, ְּדָבָריו עֹוִׂשים ֵּפרֹות. 

ִּבֵּטל ַּכָּמה ְּגֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָּכל-ָיָמיו ֲאֶׁשר ַחָּיה, אֹות ַהֶּקֶׁשת ֹלא ִנְהָיה. 

ִּכי הּוא אֹות עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ְלָכל-ִיְׂשָרֵאל ֵהִאיר ְּבסֹוד ּתֹוַרת ַהָּבִהיר, 

ְּכאֹור ַהַחָּמה ַמְזִהיר, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָמקֹום ָּבַחר ִּבְׁשַמָיא, ִעם ַהָּנִביא ֲאִחָּיה. 

ֶזה ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ֶנְחָמד ְמֹאד ְלַמְעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדָּלה. 

ֶּכֶתר ֶעְליֹון לֹו ִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחבּוָרה. 

ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא ּתֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָעָׂשה ִׁשְבִעים ִּתּקּוִנים, ְיָקִרים ִמְּפִניִנים. 

ָּבם ִּתֵּקן ָהֶעְליֹוִנים. ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְּבָחְכָמה, הֹוִציא אֹור ַּתֲעלּוָמה, 

ִּתֵּקן ָזֳהֵרי ַחָּמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ַצִּדיק ְיסֹוד ָהעֹוָלם, ִּגָּלה ִמְדָרׁש ַהֶנְעָלם. 

ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵנינּו ַּבר יֹוָחאי.

ואמרתם

קֹולֹו ִזֵּמר ָעִריִצים, ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים, 

ְוִהִּציל ַהְּלחּוִצים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָרָאה ָּפָניו ְמִאיִרים, ְּבִׁשְבתֹו ִעם ֲחֵבִרים. 

ֵעת ִּגָּלה סֹוד ִנְסָּתִרים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ָׁשלֹום ַרב ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ַמה-ָּיְפיֹו ּוַמה-ּטּובֹו. 

ּדֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:

ואמרתם

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, 

הּוא ַיְמִליץ טֹוב ָעֵלינּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי:
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פרק ו’: אוכל

א.  התארגנות:                             מתכונים

חומרים:
סטייק פרגיות

חזה עוף
בצל

עגבניות
שמן

תבלינים: מלח, פלפל שחור, צ’ילי, תבלין לשווארמה או תבלין ‘על האש’

אופן ההכנה:
חותכים את הפרגיות והחזה לרצועות קטנות בגודל 3*3 ס”מ, מנקים משאריות שומן וכדו’.

רוצים  אם  שונות  קערות  לשתי  להפריד  )ניתן  והחזה  הפרגיות  את  קערה  לתוך  מכניסים 
שיפודים נפרדים(.

מוסיפים בצל, עגבניות, שמן ותבלינים ומערבבים היטב.
רצוי להניח מספר דקות לספיגת הטעמים.

להשחיל הכל על השיפודים, להניח על המנגל מספר דקות מכל צד.

חומרים: 
12 כנפיים

מלח ופלפל שחור 
תיבול: 1 כוס קטשופ

           3 כפות סויה
           3 כפות דבש

           3 שיני שום כתושות

אופן ההכנה: 
מנקים את הכנפיים, מערבבים את חומרי התיבול ומשרים בתוכם את הכנפיים.

מניחים את הכנפיים על המנגל ומידי פעם מורחים עליהם עוד מעט מהרוטב בעזרת מברשת.
מניחים לכנפיים להיצלות מספר דקות מכל צד.
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חומרים:
1 ק”ג קמח מנופה

1/2 כפית מלח
2 כפות שמן

1/2 2 כוסות מים.
)לפיתות מתוקות מעט ניתן להוסיף מעט סוכר(

אופן ההכנה:
לשים את כל החומרים היטב במשך 10 דקות, עד שהבצק הופך להיות אחיד ולא דביק.

אם הבצק דביק יש להוסיף קמח, אם הקמח לא נדבק- יש להוסיף מעט מים/שמן.
מכדררים כדורים קטנים, שוטחים כל כדור בעזרת הידיים או בעזרת מערוך, מניחים על הסאג’ 

מספר דקות מכל צד עד שמשחים. הופכים בעזרת כלי ולא בידיים!
ניתן למרוח על הפיתות המוכנות שמן זית עם זעתר או ממרח שוקולד.

חומרים:
200 גרם שוקולד מריר

1 מיכל שמנת מתוקה, פרווה!!
2 כפות סוכר

1/2 כפית תמצית וניל או 1 כף ליקר

מה לטבול?
פירות: תותים, אננס, בננות, וכו’

עוגיות, ופלים, גליליות
מרשמלו

וכל מה שעולה בדעתכם...

אופן ההכנה:
עד  בינונית  אש  על  הברנדי  הווניל/  ותמצית  הסוכר  השמנת,  השוקולד,  את  בסיר  מבשלים 

שהשוקולד נמס, מכבים לפני שהתערובת מגיעה לרתיחה.
או  קיסמים  על  נועצים  קטנות,  לחתיכות  בשוקולד  לטבול  שברצוננו  המאכלים  את  חותכים 

שיפודים, טובלים בשוקולד ומקררים מעט לפני האכילה.
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חומרים:
כרעיים עוף עפ”י מספר הסועדים

ירקות לפי הטעם: תפו”א, בטטות, גזרים, בצלים, פלפלים, קישואים, פטריות, שורש פטרוזיליה.
שיני שום

כוס אורז )בשקית קוקי מחוררת(
ניתן להוסיף פירות יבשים ואגוזים.

תיבול: מלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה, כוסברה, מעט סוכר.

אופן ההכנה: 
מקלפים את הירקות וחותכים אותם לקוביות גדולות.

מכינים בצד המדורה ערימת גחלים ועליהם מניחים את סיר הפויקה עם מעט שמן. )שימו לב, 
את הפויקה מניחים על גחלים בלבד ולא בתוך המדורה!(. מטגנים את הבצל, מוסיפים את 

הכרעיים ומשחימים אותם מעט בשמן.
התבשיל  את  מכסים  היבשים(,  והפירות  הפטריות  מהקישואים,  )חוץ  הירקות  את  מוסיפים 

במים, רצוי רותחים, ומתבלים. 
לסיר  מניחים  הסיר.  את  וסוגרים  הקוקי  בשקית  האורז  את  מוסיפים  רותחים  המים  כאשר 

להתבשל כחצי שעה, מוסיפים את הקישואים, הפטריות והפירות היבשים וסוגרים שוב.
כאשר העוף והירקות התרככו – התבשיל מוכן! 

ניתן גם להכין פויקה עם חתיכות בשר בקר )רצוי פילה, אנטריקוט או סינטה(.

חומרים:
עוף שלם גדול

ירקות לפי הטעם: בטטות, פלפל אדום, דלעת/ דלורית, גזר, 
תפו”א, בצל, שום.

תיבול: מלח, פלפל שחור, פפריקה, מעט כמון, ענפי רוזמרין, 
שמן זית.

אופן ההכנה:
התיבול  בחומרי  מתבלים  בקערה,  מניחים  קטנות,  לקוביות  וחותכים  הירקות  את  מקלפים 

ומערבבים.
ניתן להוסיף גם כוס אורז מבושל.

מנקים ושוטפים את העוף, מכניסים את הירקות לתוך החלל שבבטן העוף דרך החלק האחורי 
עד שהעוף מתמלא.

מורחים על העוף מבחוץ תבלינים ושמן זית ועוטפים ב-3 שכבות של נייר כסף.
מוציאים גחלים מהמדורה וטומנים בתוכם את העוף היטב כך שיהיה מכוסה מכל הצדדים. 

מבשלים שעתיים.
הצעה: להטמנה טובה של העוף כדאי לחפור בור, להניח בתוכו גחלים, מעליהם להניח את 

העוף ולכסות בגחלים. 
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 ב. הלכה 
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 ג. הוראות בטיחות: 

 

ב.  הלכה 

בל תשחית – אסור לאבד אוכל סתם, לכן כדאי לחשב במדויק כמה אוכל צריך מראש ולא 
לקנות יותר מידי. בכל מקרה אוכל שנשאר לא לנהוג בו בצורה שמבזה אותו. דברים סגורים 

לשמור ודברים שנפתחו לזרוק לפח. 

והידיים  חכמים, שהואיל  המצוות שתקנו  אחת משבע  היא  ידיים   נטילה   – ידיים  נטילת 
מתעסקות בכל ענייני המעשה והחומר, הן מתלכלות יותר משאר הגוף, ועלולות ליגוע בלא 

משים בדברים טמאים. על כן קבעו חכמים שסתם ידיים נחשבות טמאות, ודרך טהרתן היא 

על ידי רחיצתם במים.

ניתן  86 סמ”ק )בערך כוס חד פעמי( אם אין כלי  ידים מכלי שלם שמכיל לפחות  נוטלים 

לפתוח ולסגור את הברז ג’ פעמים על כל יד. ניתן לערות מים מג’רקן על הידים ובלבד שיגיע 

לידים רביעית.

צריך להיזהר שלא יהיה לכלוך גס על הידים שמהווה חציצה בנטילה. ניתן לטבול את הידים 

בתוך מעיין או ים. 

ברכות – ראוי להקפיד לברך בקול רם. ברכת המזון לברך כולם ביחד, להגיד דבר תורה לפני 
כן )רצוי לתת לאחד החניכים להגיד( ולעשות זימון. 

כשרויות  – עוד לפני שהולכים לקניות צריך לברר עם כל החניכים אילו כשרויות הם אוכלים 
ולקנות לפי המחמיר ביותר. בבשר – הספרדים מקפידים על בשר חלק לפי שיטת הבית יוסף. 

נקנו  האדמה  ותפוחי  הבצלים  והירקות  הפרות  שכל  לבדוק  צריך   – ומעשרות  תרומות 
ממקומות שמפרישים בהם תרומות ומעשרות. במידה שאתם לא יודעים אם הופרשו תרומות 

ומעשרות תקחו חתיכה מכל סוג של הפירות והירקות תשימו בתוף שתי שקיות נילון ותגידו 

שאתם מפרישים תרומות ומעשרות מספק.

ג.   הוראות בטיחות:
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כללי בטיחות בעת שימוש במנגל-
אותו  והרחיקו  שלכם  המנגל  מתקן  את  ממקמים  אתם  היכן  לב  שימו  האש:  הבערת   .1
מעצים וצמחיה, בנוסף, וודאו כי הגחלים כבויות כאשר אתם שופכים אותן אל מתקני 

איסוף גחלים.
2.  יש להרחיק ילדים ממקורות אש כמו גחלים בוערות, חומרי בערה 

נוזלים או מוצקים ושמן טיגון.
פעילותם  גוברת  האביב,  ובעונת  השנה  של  זו  3.  בתקופה 
ורמשים  ישראלי  הארץ  הצפע  כגון  ארסיים  נחשים  של 
מלהפוך  להימנע  יש  לאבנים.  מתחת  המסתתרים  שונים 
על  ישיבה  בזמן  זהירות  משנה  לנקוט  וסלעים,  אבנים 
או  יחפים  להלך  ולא  בטבע  חשופה  וקרקע  מדשאות 

בסנדלים באזורים אלו.
4.  הצטיידו בערכת עזרה ראשונה תקנית לכל מקרה של פציעה מנפילה או מכוויה, תמיד 

כדאי שיהיו בהישג יד אמצעי הטיפול הדרושים, עד להגעת צוות מד”א במידת הצורך.
בנוסף, מפרסמים היום במד”א את הנחיות הזהירות מתרסיסי קצף ומכוויות זיקוקים, 
בהם נתקלים צוותי מד”א מדי שנה בבימות הבידור הפזורות ברחבי הארץ. תרסיסי 
הנשימה  בדרכי  בעיניים,  לגירוי  ישירה  פגיעה  בעת  לגרום  עלולים  והזיקוקים  הקצף 

ולכוויות הנובעות ממגע ישיר של להבת הזיקוק עם העור.

כללי בטיחות בעת שימוש בגזייה-
אותנו, במקרים שאנחנו  גזייה משמשת  לבישול.  גז  כלי לחימום באמצעות  גזייה מהווה 

רוצים לבשל בטיולים, בבישול שדה ובמחנאות.
ניתן להניח על הלהבה  או גפרורים.  ע”י מצית  גזייה  ניתן להדליק 
מזון  סוגי  לבשל  ניתן  שבהם  קטנים  מחבת  או  סיר  הגזייה,  של 
שונים המתאימים לבישול על גזייה. גזייה מחוברת לבלון גז, שניתן 

להפרידו מהגזייה ולהחליפו בעת הצורך.
איך מכינים אוכל מבושל בשטח בעזרת גזייה?

המפגש בין אש לגז, עלול להיות קטלני אם לא שומרים על כללי 
זהירות ובטיחות. במיוחד כשנמצאים במקום פתוח, ותנאים של מזג אוויר, כמו רוח חזקה, 

עלולים להגביר את הלהבה של הגזייה שעליה אנחנו מבשלים או מחממים מים לקפה.
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כללי בטיחות חשובים למי שמפעיל גזייה בשטח-
לפנינו רשימה של מספר כללי זהירות חשובים כשאנחנו מפעילים גזייה בשטח:

חובה לוודא שכל חלקי הראש של הגזייה קיימים ונמצאים ומונחים במקומם.
אסור להשתמש במיכל חלוד, מעוך או מעוות.

בכל עת שמפעילים גזייה, עליה להיות במרחק של מספר מטרים מחומרים דליקים אחרים.
אסור להפעיל גזייה בתוך מתחם סגור או אוהל.

לפני כל הפעלה של גזייה, חובה לוודא את הימצאותו ותקינותו של אטם הגומי בראש המבצע.
אין לסובב את ברז הגז לפני שמדליקים את הגפרור/מצת. אסור בשום תנאי לפתוח את 

ברז הגז לפני שמדליקים את הגפרור.
אסור להעמיד גזייה בתוך בור או במקום החסום לזרימת אוויר.

אותם  שמאחסנים  לפני  המיכל,  ואת  המבער  את  לקרר  חובה  במיכל  השימוש  בתום 
במקום מוגן.

כללי בטיחות וזהירות עבור גזייה עם מיכל חד-פעמי עם או בלי שסתום-
לפנינו כללי זהירות עבור גזייה המגיעה עם מיכל חד-פעמי עם ובלי שסתום.

בכל מקרה, גם אם אתם בעלי ניסיון בהפעלת גזייה, במקרה של גזייה עם מיכל ח”פ 
)חד-פעמי(, מומלץ לעקוב אחר הוראות היצרן.

אסור לנתק מיכל ח”פ ללא שסתום לפני שהוא יתרוקן או רוקן לגמרי.
במיכל ח”פ עם שסתום חובה לוודא את שלמות השסתום ואת ניקיונו. אסור להשתמש 

במיכל עם שסתום עקום.
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פרק ז’: פעילות עיונית

א.  התארגנות:

רקע תורני והיסטורי למדריך על מהותו של ל”ג בעומר:

י”ח  באייר, היום שבו סופרים שלושים ושלושה ימים לעומר. העומר היא מידה ששימשה את 

חקלאי ארץ ישראל למדידת התבואה והם 49 הימים שבין פסח לחג השבועות.

בימי ספירת העומר מתו רוב תלמידיו של רבי עקיבא מלבד ל-5 תלמידים. יש אומרים שמתו 

במגפה ויש שמסבירים שמתו כחילים בצבאו של בר כוכבא עליו נרחיב בהמשך. כך או כך 

ולכן בל”ג  בעומר אנו  זה בזה  נהגו כבוד  כיוון שלא  חז”ל מלמדים אותנו שהגזירה היתה 

משתדלים להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל.

בימי  נהגנו  אותם  האבלות  מנהגי  את  מפסיקים  בו  חג  יום  קטן”  “מועד  נחשב  בעומר  ל”ג 

ספירת העומר עקב מותם של תלמידי רבי עקיבא.   

לאכול.  מה  היה  ישראל  ולבני  במדבר.   המן  לרדת  התחיל  זה  שביום  מציין  סופר  החתם 

בני  עדת  כל  וילונו  סין,  למדבר  באו  מצרים  מארץ  לצאתם  אייר  לחדש  יום  עשר  בחמשה 

ישראל על משה ועל אהרן, ועברו שלושה ימים עד שירד המן.

יש אומרים שבל”ג בעומר בר כוכבא נחל את אחד מניצחונותיו הגדולים נגד הגנרל הרומאי 

טיטוס שמונה על ידי הקיסר הרומי והטיל משטר של אימים על היהודים, דיכא את הנטייה 

לעצמאות, הטיל מסים כבדים על היהודים ואסר עליהם ללמוד תורה.  רבי עקיבא, עודד את 

תלמידיו להתגייס לשורותיו של צבא בר כוכבא. אמר שהוא המשיח  וקרא עליו את הפסוק 

“דרך כוכב מיעקב”. צבאו של בר כוכבא הצליח להדוף את הרומאים במשך שלוש שנים 

וכשרצו המורדים לבשר על הניצחון הם הדליקו מדורות בראשי ההרים ומאז השתמר המנהג 

עד לימינו. לכן גם נהגו בקהילות ישראל לצאת על הילדים ליערות עם חץ וקשת. 

בסופו של דבר המרד דוכא על ידי הרומאים ששלחו לארץ ישראל את אחד הגנרלים החזק 

והאכזרי ביותר, יוליוס סברוס. שהגיע בכוחות גדולים והרס עד יסוד את כל מעוזיו של בר 

כוכבא. בר כוכבא נאלץ לסגת לביתר, עיר מבוצרת ליד ירושלים. במשך שנה צרו הרומאים 

על העיר. לבסוף, בשנת 135 לספירה, פרצו הרומאים את שערי העיר ובר כוכבא נפל בקרב. 

רבי עקיבא נתפס והוצא להורג בעינויים קשים, אך ורק כי לימד תורה. בשעה שסרקו את 

בשרו במסרקות של ברזל קרא שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד – אמרו לו תלמידיו רבניו עד 

כאן? אמר להם כל ימי הייתי מתאווה מתי אזכה לקיים פסוק זה – ואהבת את ה’ אלוקיך בכל 

לבבך אפילו הוא נוטל את נשמתך. ומאז את ל”ג בעומר חוגגים היהודים כזכר למאבק על 

עצמאותם בארץ הקודש.

ל”ג בעומר הוא גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי וביום זה הורשה לגלות סתרי תורה 

לתלמידיו וחיבר את האידרא רבא ואידרא זוטא. 
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ממנהגי החג:

מנהגי  מבוטלים  בו  שמחה,  של  יום  הוא  בעומר  ל”ג  באור:  ולהרבות  מדורות  הדלקת 
האבלות שנהגו עד כה האיסור להסתפר, להתחתן ולשמוע שירים.  מנהג הדלקת המדורות 

ביום זה מקורו בהילולה לזכר  רבי שמעון בר יוחאי במירון . ההסבר למנהג שביום פטירתו 

של הרשב”י היה יום מרובה אור ואש הקיפה את ביתו כל אותו היום  בשעה שגילה את סתרי 

התורה לתלמידיו. 

קשתות וחצים:   יציאה לשדות עם חץ וקשת, מן הכתוב: “תבוא בעומר 
תראה הקשת בצבע אחר והגאולה”  ההסבר ע”פ חז”ל שבימי הרשב”י 

לא הופיעה קשת בשמיים ) המסמלת סוף לפורענות( כיוון שבכוחו היה 

לשמור ולהגן בפני פורענויות והעולם לא נזקק לאות הקשת.

בקרב.  העיקריים  הנשק  ככלי  בר-כוכבא  בימי  שימשו  וחיצים  קשתות 

קשתות  בעומר  “ג  בל  להכין  נהוג  ברומאים  בר-כוכבא  מלחמת  לזכר 

וחיצים ולשחק עימם ליד המדורה. מנהג נוסף הינו לערוך ביום זה ימי 

ספורט וטיולים .

ביצים צבועות:  מנהג יוצאי אשכנז המבטא ניגוד לאבלות

חלאקה: נהוג כי התספורת הראשונה לבנים בני שלוש מתקיימת בבוקר 

ל”ג בעומר ליד הקבר הרשמי של רשב”י בהר מירון. “מחליקים”  את כל שערות ראש הילד 

למעט הפאות שנשארות. 

בזמן  תפילה  נושאים  לצדקה.   בזהב  המשקל  שווי  ולתרום  הגזור  השער  את  לשקול  נהוג 

ואדוני  ה’ אלוקי האלוקים  רצון מלפניך,  ,יהי  נאה כשמגלחים הנערים  “תפילה  החלאקה:  

תורתך  ובזכות  סופו,  ועד  העולם  מיום שנברא  והחסידים  הצדיקים  כל  האדונים  שבזכות 

הראש   פאת  מצוות  ובזכות  ,ושמותיך הקדושים שבה,  מצוותך  ובזכות  והטהורה,  הקדושה 

שציותינו בתורתך “לא תקיפו פאת ראשכם”, ובזכות הצדיק הקדוש הזה מורינו ורבינו ועטרת 

ראשינו כמו שזכה הנער לפאת הראש, כן יזכה לתורה ולחופה ולמצוות ולמעשים טובים, 

ויורה הוראות בישראל בחיי .אביו ובחיי אמו, אמן נצח סלה.

יום הילולה לרבי שמעון בר יוחאי )רשב”י( בהר מירון:  יום פטירת הרשב”י נחשב ליום 
שימחה ביום זה עולים לקברו בשירים וריקודים והדלקת מדורות בסביבת הקבר. יוצאי ספרד 

עולים להר עם ספר תורה.

רבי שמעון בר יוחאי:   רבי שמעון בר יוחאי בתקופה שאחרי חורבן בית המקדש השני והיה 
מתלמידיו של רבי עקיבא. ממנו התחילה תורת הנסת והזוהר. רשב”י ביזה וגינה את הרומאים  

ועל כן הוצא כנגדו גזר דין מוות. רשב”י ברח יחד עם בנו אלעזר והתחבא בתוך מערה במשך 

13 שנה. בזמן זה הוא ניזון מחרובים אותם אכל מעץ חרוב שהיה בפתח המערה, שותה ממי 

מעיין ולומד תורה. מי שבישר לו [על ביטול גזר הדין היה אליהו הנביא. 

רשב”י קבע את מקום מגוריו ובית מדרשו במירון ושם גם נקבר. מאז מהווה מירון מקום עליה 

לרגל של מאמיניו עד עצם היום הזה. לקברו של רשב”י מיחסים סגולות פלא, נהוג לעלות 

בל”ג בעומר יום השנה למותו של רשב”י  ולהשתטח על קברו.  
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קטע הומוריסטי על מנהגי ל”ג בעומר:

מימי  עוד  שפשט  מנהג  בעומר.  ל”ג  ביום  למדורה(,  )כינוי  קומזיץ  לעשות  ישראל  קהל  נהגו 
הפלמ”ח. מקור השם בא מ”קום” ו”זיץ” קום-שב . היות וסברו שיש לעמוד בזמן ההדלקה ויש 

שסברו שיש לשבת. ועד שיבוא תשב”י )יתרץ קושיות ובעיות( נקרא שמו “קומזיץ”. 

עם תחילת ספירת העומר, נהגו תינוקות של בית רבן ללקט קרשים . וכן ראיתי שפשט המנהג לפרוץ 
לאתרי בניה לקיים את מצוות: “ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה”. ולפי שגורמים לקבלנים איבוד 

ממון רב, יש למחות בידם. מכל מקום הוי ליה כלולב הגזול ופוסל. 
וכבר ראיתי שנוהגים מצוות מחצית השקל ותורמים 5 שקלים לקופה בעגלה של סוֶּפער ובעגלה 

לוקחים העצים. ככתוב: “בעגלה ובזמן קריב”. 

זמן ההדלקה מהשקיעה ועד שתכלה רגל מן השוק. ואם חל ל”ג בעומר 
במוצש”ק, אסור להכין מקודש לקודש ולכן מאחרין בהדלקת המדורה 
ויש לדאוג שהקטנים יהיו נֵעורים. ומנהג הרצב”א, אם חל ל”ג בעומר 
ולא  בעומר.  ל”ג  במוצאי  המדורה  את  להדליק  לדחות  השבת,  בצאת 

נראה לי. שמצווה זו צריכה להיות בו ביום. 

יכול  לחינוך  שהגיע  קטן  גם  המדורה.  את  להדליק  יכולים  כולם 
להדליק. והעולם נהגו כמצוות אש איש וביתו. היות וההדלקה עושה את 
יכולים להוסיף  המצווה, האיש מדליק בעד בני ביתו ושכונתו, והשאר 

עצים כהנה וכהנה. יש אומרים שמותר להעביר ממדורה למדורה, דכולם של מצוה. 
ויש להדליק בעצמו את המדורה ולא ע”י שליח. והעושה כן דינו כעושה “משלוחה” . )וזה מנהג 
שנהגו צאצאי האנוסים שהיגרו לדרום עמאריקא.( ופליגא ליה בענין זה )ועיין בחידושי טל 

פרידמן(.

בשנים האחרונות פשט המנהג לקיים את מצוות המנגל גם בל”ג בעומר כמנהג יצחק אבינו, 
ששאל את אברהם אביו: “והנה האש והעצים ואיה השה לעולה”, ומנהג יפה הוא . וראיתי בכך 
חובת  ידי  להוציא  יכוון  המדורה,  וכשמדליק  וענן”...  “בעמוד אש  הכתוב  לקיים  גדולה  מצווה 
אלא  זרה”,  “אש  דהא  כן,  לעשות  נכון  ולא  בגפרורים  המנגל  מדליקים  שיש  וראיתי  המנגל. 
יש לקחת פחמים מתחתית המדורה ולשימם בכלי המיוחד למנגל. וכל המדליק מנגל ע”י גפרורים 
ובענזין זורה עשן בפני הציבור. והוא הדין בשימוש בגזיה ושמו מטעה את הציבור שכין אינו 

גז-יה אלא אש-זרה. )ועיין בדברי מ”א על הלכות המנגל).

נהגו לשבת סביב המדורה ולשיר שירים בליווי אקורדיון, גיטרה או מפוחית. וכן לספר צ’יזבטים 
)ואם אין, מסתפקים באכילת צ’יז…בורגר. ( ואיכא “פרסומא ניסא”. יש הנוהגים – לנעוץ עם 

קיסם ב”מארשמעלו “ ולתתו במדורה ולחלק לטף. והוא מנהג עמא-ריקא )אמריקה(.
וכבר ראיתי עמי הארץ שאוחזים את הטפל, ובמקום לעשות קומזיץ, נהגו קהל ישראל להתאסף 
בחבורה גדולה בבית ולעשות מנגל בלבד. ומי שעשה מנגל בדירתו כאילו לא עשהו. ולא עוד, 
אלא שמוסיף חטא על פשע, ומזיק את השכנים בעשן, ועושה את ישראל טרודים ובעלי טרוניות 

בחג, ועליו נאמר “ויקטרו באהליהם, ויוציאו דיבת הארץ רעה”. 



26

 בע”ה

דף לימוד לל”ג בעומר:

רבי שמעון בר יוחאי נולד להוריו שרה ויוחאי לאחר שנות עקרות ארוכות. שמו נקרא 
“שמעון” כי שמע ה’ לקול תפילותיה של אמו. אחד מרבותיו של רבי שמעון בר יוחאי 
היה רבי יהודה בן בבא. התלמוד מספר, שבין גזרות הרומאים הייתה כלולה הגזירה, 
שלא להסמיך רבנים חדשים. מטרת נגזרה הייתה, לעצור את רצף העברת התורה 
רבי  )וביניהם  תלמידים  חמישה  להסמיך  הצליח  בבא  בן  יהודה  רבי  לדור.  מדור 
שמעון בר יוחאי( במקום נסתר בין ההרים, שבין ‘אושא’  ל’שפרעם’. הדבר התגלה 
לרומאים, אשר מיהרו לשלוח חיילים על מנת ללכוד אותם ולהרגם. רבי יהודה בן 
בבא דרבן את תלמידיו להימלט על נפשם ולהציל את התורה. הוא עצמו, לא יכל 
לברוח כיון שהיה מבוגר ולכן נותר במקומו. הרומאים, שהבינו כי אחרו את המועד, 

כילו בו את זעמם ורצחו אותו באכזריות.

נתאספו חכמים בכרם ביבנה. היו שם ר’ יהודה בן רבי  אלעאי ור’ יוסי ורשב”י. ויתיב 
יהודה בן גרים גבייהו. 

פתח ר’ יהודה ב”ר אלעאי בשבח הרומיים ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו 
שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות. ר’ יוסי שתק. נענה רשב”י ואמר: כל מה שתקנו 
בהן  לעדן  שונות, מרחצאות  בהן  להושיב  שווקין  לצורך עצמן תקנו.  לא תקנו, אלא 
עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. 

אמרו: יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. 

מגזרת  בורח  כשהוא  במערה,  אלעזר  בנו  עם  שמעון  רבי  שהה  שנים   13 במשך 
המיתה שנגזרה עליו, על ידי הרומאים. בשנים אלה עסקו הוא ובנו בלימוד התורה 

וסודותיה.                                                                                                          
יוחאי.                                                                                בר  שמעון  רבי  נפטר  תתק”כ  אלפים  ג’  בשנת  באייר,  י”ח  בעומר,  ל”ג  ביום 
על פי רצונו של רבי שמעון בר יוחאי, הפך יום פטירתו, ליום שמחה והודיה, על השפע 
הרוחני הגדול שזכינו לקבל בו. הדלקת נרות, אבוקות ומדורות, מהווים כעין נרות 

זיכרון לרבי שמעון וכן באים להזכיר את האור הרוחני המיוחד, שנגה כל אותו יום.
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ובמדרש. ,בגמרא  מוזכר במשנה  איננו  הוא  “פנימיות”.  יום שכולו  הוא  ל”ג בעומר 
מסורת מאוחרת מתקופת הראשונים מציינת אותו כיום שנפסק מותם של תלמידי 

רבי עקיבא,ועל כן נהגו שלא להתענות בו. 
המהר”ל מביא ש”עושים שמחה ביום בל”ג בעומר” מפני שתלמידי רבי עקיבא מתו 
המגיפה  לזכר  שמחה  למחרת  ועושים  יום  ל”ב  סופרים  כן  ,על  יום  ל”ב  משל  רק 

שפסקה.
ויטאל  חיים  רבי  ותלמידו  הקדוש  האר”י  של  מדרשו  מבית  מאוחרת  יותר  מסורת 
ציינה את ל”ג בעומר כתאריך פטירתו של רשב”י ,זוהי ההילולא של רשב”י. מסורת 
זו קשורה בקשר הדוק עם עם המסורת הקודמת: רשב”י היה מתלמידיו של רבי 
עקיבא! ראשיתם של מנהגי ההילולא היו בצפת ובמירון מהן התפשטו לשער ערי 
ארץ הקודש ולארצות הגולה. המנהג היה לקבוע לימוד בחכמת הנסתר והקבלה 

בליל זה. 
שורשי ל”ג בעומר  בעולמות הפנימיים,אבל האש הפנימית פורצת החוצה ומאירה 
ואור  אבל אם  ומכאן המדורות של שמחה  ומחממת גם את המציאות הממשית. 

האור הפנימי חסר, אזי המדורה אינה אלא סתם שריפת קרשים!!  

יום י”ח באייר שלושים ושלושה יום בספירת העומר, יום הילולא של ר’ שמעון בר 
יוחאי. עניינו של יום טוב זה עטוף מסתורין, מסוד חכמי הקבלה מדורות ראשונים 
הוא מה שמובא בספרי הלכה הראשונים  היום  ואולם פשוטו של  ועד האחרונים. 

שביום זה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.
בעומר.  ל”ג  ,הוא  באייר  י”ח  ביום  היתה  במדבר  המן  שירידת  מוכיח  סופר  החתם 
שלושה  ממצרים,והיו  איתם  שלקחו  מה  שבכליהם  הלחם  פסק  באייר  ט”ו  שביום 

ימים בלי לחם, וביום י”ח באייר ירד המן, ולזכר הדבר הזה נוהגים קצת שמחה.  
אחרים סבורים כי ביום זה החל מרד היהודים ברומא בסוף ימי בית שני.

הטעם שנהגו הילדים לצאת בל”ג בעומר וקשתות בידם שכן מצינו שאמרו שאמרו 
הייתה  גדולה  שזכותו  היינו  בשמיים.  הקשת  נראתה  לא  רשב”י  של  שבימיו  חז”ל 

להגן על כל העולם מפני הפורענות ולא היה צריך העולם לאות הקשת.   
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 קטעי לימוד נוספים לל”ג בעומר:

הקטע הבא, מספר על רגעיו האחרונים של רשב”י, 

איזה מהמנהגים של ל”ג בעומר הוא זכר למסופר בקטע?

אותו יום )=ל”ג בעומר( ביקש רבי שמעון בר יוחאי להסתלק מן העולם, והיה מסדר 

דבריו.

נתכנסו החברים לביתו, והוא אמר להם:

עתה שעת רצון היא, מילים קדושות שלא גיליתי עד עתה רצוני לגלותן…

וכל אותו היום לא פסקה האש מן הבית,

ולא היה איש אשר יקרב אליו - כי לא יכול, כי האור והאש היו מסביב לו.

משיצאה מיטתו פרחה באוויר, ואש הייתה לוהטת לפניה.

והנה נשמע קול:

“עלו ובואו והתכנסו להילולה של רבי שמעון בר יוחאי”.

המשפטים הבאים אלו דברים שנהג רשב”י להגיד,

 הסבר/י מה כוותנם, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם?

אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות; ואפילו רשע גמור כל 

ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו )קדושין מ’: (

כל המתגאה הוא בעיניו כעובד עבודה זרה )סוטה ד’:(,

 כל המלבין פני חברו ברבים מוטב שהפיל עצמו לתוך כבשן האש )ברכות מ”ג(.

בגמרא מקובל היה לקרוא לרשב”י, ‘מלומד בניסים’, בקטע הבא ישנו סיפור המתאר את 
יכולותיו של רשב”י לבצע ניסים. הקרא\י את הקטע לכולם.

מעשה בתלמיד אחד של ר’ שמעון שיצא לחוצה לארץ ובא עשיר, והיו התלמידים 

רואין אותו והיו רוצין לצאת לחוצה לארץ )כדי להתעשר גם( , ידע ר’ שמעון )שמע 

על כך רשב”י( והוציאם לבקעה שעל פני מרון עירו, ונתפלל לפני הקב”ה, ונתמלאת 

הבקעה דינרי זהב, אמר להם מי שמבקש ליטול יטול, אלא היו יודעים שכל מי שהוא 

נוטל עכשיו, מתוך חלקו של עולם הבא הוא נוטל, שאין מתן שכרה בעולם הזה, אלא 

לעולם הבא, הוי ותשחק ליום אחרון.
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נכון או לא נכון:
1. הישוב עומר קרוי על שם ל”ג בעומר היום בו הוא עלה לקרקע - לא נכון

2. יש ישוב שנקרא בר יוחאי על שמו של רשב”י- נכון, הישוב נמצא בהר מרון

3. טכס הדלקת המדורה על ציון הרשב”י התחיל לפני שמונים שנה, וייסד אותו הרב קוק- 
לא נכון, הטכס קיים כבר מאות שנים

הזכות  את  מכרו  הם  אך  הרשב”י,  בציון  המדורה  את  מדליקים  היו  צפת  זקני  בעבר   .4
הזאת לאדמו”ר מרוז’ין, ועד היום צאצאיו, שהם אדמור”י חסידות בויין, זוכים להדליק את 

המדורה כל שנה.- נכון

קבר  אל  מצפת  שיוצאים  תורה  ספרי  של  בתהלוכה  נפתחות  ההילולה  חגיגות   .5
הרשב”י- נכון

6. קבר רשב”י נמצא בהר מירון- נכון

7. גובהו של הר מירון הוא 1004 מטר, והוא ההר השלישי בגובהו בארץ- לא נכון, גובהו 
של ההר הוא 1204 והוא השני בגבהו אחרי החרמון. )בעבר התנשא לגובה של 1,208 מטר 

מעל פני הים, אך צה”ל שיטח את ההר לצורך הקמת בסיס צבאי(

8. הפלמ”ח הוקם בל”ג בעומר בשנת תש”א - ה-15 במאי -1941  נכון

9. נשים פטורות מהדלקת מדורות בל”ג בעומר, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה- לא נכון, 
הדלקת המדורות זה מצווה, ולא מנהג.

10. צה”ל קבע את ל”ג בעומר, כיום הצדעה לחיילי המילואים- נכון

י”ח אייר, ה’ נתגלה  11. ע”פ אחת המסורות ביום 
להדלקת  הסיבות  אחת  וזו  בסנה,  למשה 

המדורות- לא נכון

12. בי”ז אייר נח ומשפחתו נכנסו לתיבה, ומשתמע 
מכך שבי”ח אייר התחיל המבול- נכון

שבח  הוא  בארמית  הילולה  המילה  פרוש   .13
פירוש  נכון,  לא  בתפילה-  ההלל  כמו  והודיה, 
זה משתה של חתונה.  הילולה בארמית,  המילה  
של  חתנוה  כיום  נחשב  רשב”י  של  פטירתו  יום 

העולומות העליונים עם העולומת התחתונים. 

14. ע”פ המסורת המערה שבה התחבא רשב”י, נמצאת בצפת- לא נכון, המערה נמצאת 
בכפר הדרוזי פקיעין.
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15. פרוש השם פקיעין בערבית, הוא מערה- לא נכון, הפרוש הוא בוקייעה.

16. בפקיעין יש משפחה יהודית, שטוענת שהיא חייה שם, מתקופת בית שני ברציפות- 
נכון, למשפחה קוראים ‘משפחת זינתי’, והצאצאית האחרונה של המשפחה היא מרגלית 

זינתי, שחייה לבדה היום בפקיעין.

חשש  הוא  כי  אותו  לבקר  הלך  לא  רשב”י  הרומאים,  ע”י  נתפס  עקיבא  ר’  כאשר   .17
נכון, רשב”י הלך אליו על מנת ללמוד ממנו תורה. למרות הסיכון הרב  לא  להיתפס גם- 

שהיה כרוך בדבר. 

18. כל מקום שכתוב בגמרא ובמשנה ר’ שמעון, ללא תוספת, הכוונה היא לרשב”י- נכון

13 שנה, הייתה שרפה ענקית בהר מירון, שנגרמה ממדורת ל”ג בעומר שלא  לפני   .19
כיבו כראוי - לא נכון

20. כשמדליקים אש, במקום שאין בו כוח המשיכה כלל- האש מקבלת צורה של כדור 
מושלם - נכון

חידונים:
1. מדוע חוגגים את ל”ג )4 סיבות( ?
-  יום בו הפסיקו תלמידי ר”ע למות. 

- יום פטירתו של רשב”י, והוא ביקש שיחגגו את יום פטירתו, כיום של חתונה. יש שמחה על  
   כך שביום זה רשב”י גילה לעולם את סודותיו הגדולים ביותר 

- ביום זה ר”ע התחיל ללמד תלמידים חדשים ובניהם רשב”י, וביום זה ר”ע סמך את   
   ארבעת תלמידיו- ר’ מאיר, ר’ יהודה, ר’ יוסי, רשב”י, וחוגגים את המשך תורתו של ר”ע  

   שלא נפסקה למרות המגפה.
- ביום זה ירד התחיל לרדת המן

2. מדוע מדליקים מדורות?
 הזוהר מתאר שביום פטירתו של רשב”י, ביתו התמלא 
אור ואש מרוב הסודות הגדולים שנתגלו שם, ולזכר זה 
מדליקים מדורות. ויש אומרים שזו היה הדרך של חייליו 

של בר כוכבא לסמן שהם ניצחו.

3. מדוע משחקים בחץ וקשת? 
ימיו לא נראתה קשת  זכר לכך שנאמר על רשב”י שכל 

בשמים.
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4. האם זה שלא נראתה קשת בשמים זה סימן טוב או רע?
יותר מבול.  יביא  סימן טוב. הקשת מסמלת את הברית שה’ עשה עם העולם שהוא לא 

כשאין קשת זה סימן שהדור מתוקן וה’ לא רוצה להעניש אותו.

5. מהו טכס החאלקה, ומהו פירוש המילה ‘חלאקה’ ? 
חלאקה הוא טכס התספורת הראשונה שעושים לילדים שהגיעו לגיל שלוש. יש הנוהגים 
ופירושה  מהערבית  לקוחה  חלאקה  המילה  הרשב”י.  בציון  בעומר  בל”ג  אותו  לעשות 

תספורת.  

6.  אילו דברים קרו לרשב”י בל”ג בעומר ? )שלוש תשובות נכונות(

       א. התחתן     ב. הוסמך לרב      ג. נפטר 

7. איזה ספר כתב רשב”י? 
הזוהר הקדוש

8. ע”פ המסורת היכן נכתב ספר הזוהר? 
עם  יחד  במערה  היה  שרשב”י  בזמן  נכתב  הזוהר 

בנו. 

)המנצחים הם מי  9. לפני כמה שנים חי רשב”י? 
שנותנים את התאריך הקרוב ביותר( 

 140 שנת  גתת”ק,  שנת  בסביבות  חי  רשב”י 
לספירת הנוצרים, לפני 1868 שנים.

10. מי היה רבו המובהק של רשב”י? 
ר’ עקיבא

11. כמה זמן למד רשב”י אצל ר”ע )הקבוצה הקרובה ביותר, מנצחת(? 
13 שנה.       

בונוס- היכן הוא למד אצלו? 
בבני ברק.

12. מי היה תלמידו הגדול של רשב”י? 
רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה.

13.כמה שנים שהה רשב”י במערה יחד עם בנו? 
13 שנה

14. כיצד הם התקיימו בכל התקופה הזו?
 ה’ הצמיח להם עץ חרובים, ממנו הם היו ניזונים, והוא ברא במקום מעיין ממנו הם היו 

שותים. הם התכסו בעפר, ולבשו את בגדיהם רק לתפילה.
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15. מה הקשר של בר כוכבא לל”ג בעומר?
האמת שנראה שאין כל כך קשר. ושרק בדורות האחרונים החליטו לקשר את כל העניין 
לבר כוכבא. יש כאלו שאומרים שבסביבות ל”ג בעומר, בר כוכבא וצבאותיו השיגו ניצחון 
גדול על הרומאים, ולכן שמחים ביום זה. מי שמקשר את בר כוכבא לל”ג בעומר, מסביר 
שהמדורות הם זכר למדורות שהדליקו בראשי ההרים במרד בר כוכבא כדי לספר על 
הניצחונות, וכדי להעביר הודעות. לפי זה החץ וקשת הם זכר לחץ וקשת שבהם השתמשו 

בר כוכבא וחייליו. 

16. ע”פ המשנה מתי משתמשים בהדלקת משואות בשביל להעביר הודעות? 
לאחר שהיו מקדשים את החודש. היו מדליקים משואות על ראשי ההרים. כדי להעביר את 

הבשורה לכל הארץ. שרשרת המשואות הגיעה עד בבל. 

17. מהם שלושת הדברים שצריך בשביל שתהיה בערה?
חמצן, חומר בערה, אנרגיה )חום( 

ב.   הלכה: 

ודיברת בם-
מדורת ל”ג בעומר מזכירה את אש התורה, ובמיוחד אש תורתו של רבי שמעון בר יוחאי.  
ראוי להכין דברי תורה, הצגות וסיפורים המתאימים לל”ג בעומר.   כדאי ואפשר לשתף 
את ההורים או את האחים ואחיות הגדולים, ולבקש גם מהם לבוא ולספר דברים מעניינים 

ליד המדורה.    
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פרק ח’: פעילות

פעילות חוויתית לל”ג בעומר:
תחרות שתי קבוצות 

1.  אש בתנ”ך- כל קבוצה צריכה למנות כמה שיותר סיפורי תנ”ך הקשורים באש, הקבוצה 

בין  ברית  ועדתו,  קרח  ברד,  מכת  והסנה,  )משה  מנצחת.  סיפורים  הרבה  הכי  לה  שיש 

הבתרים, עמוד האש, נדב ואביהוא, שמשון הגיבור ועוד, אליהו הנביא בכרמל, אליהו עולה 

בסוסי אש לשמים, ועוד הרבה(

2.  תחרויות כיף - לכו עם הדמיון שלכם.

3.  תחרויות שירה- כל קבוצה צריכה לשיר בתורה שיר 

ע”פ סבב של הא”ב, או שכל קבוצה צריכה להתחיל שיר 

באות בו נגמר השיר של הקבוצה שלפניה )ניתן לתחום 

את המשחק לסוג מסוים של שירים, לדוג’- שירי קודש, 

שירי ילדים, שירי תוכניות טלווזיה, שירי א”י(. אפשר למקד 

את התחרות לשירים הקשורים באש )בליבי בוערת אש, 

אש אש מדורה, כי האדם עץ השדה(

4.  האש והחמצן- ניחוש אחרי כמה זמן נר יכבה ממחסור 

בחמצן, בתוך צנצנת אטומה- אין אש ללא חמצן, ולכן זמן מה לאחר שמדליקים נר במקום 

אטום, הנר נכבה, כי הוא כבר כילה את כל החמצן שהייה שם. מהלך המשחק- מסבירים 

לחניכים את הקשר בין חמצן לאש, מראים לחניכים את הנר ואת הצנצנת, ומבקשים מהם 

לנחש כמה זמן ייקח לנר להיכבות. המנצח הוא מי שהיה הכי קרוב. }שימו לב- ניתן לעשות 

את המשחק הזה כחלק מהתחרות בין הקבוצות, או כמשחק עצמאי, שבו כל אחד זורק 

את הניחוש שלו{ 

5.  התאמת ביטויים- יש להתאים בין הביטוי ופירושו, ניתן לעשות את זה על גבי הדף, או 

בתחרות בעל פה. )פיתרון- -1ו’ , -2ט’, -3 ה, -4ג’,  -5 י”א, 7 -ב, , -8י”ב, -9 א, -10ד, -11 י”ג, 

-12 י’, -13ח’, -14 י”ד(- הביטויים, נמצאים בדף נפרד. נותנים לכל קבוצה דף משלה. שימו 

לב חלק מהביטויים קשים, לכן יש להגביל אותם בזמן, ובסוף הזמן לבדוק את התשובות.
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משחקי חברה ללא תחרות
משחק הוא והיא - לא הכל כאן קשור לל”ג בעומר, תשתמשו במה שבא לכם. גם לא 
יכול  כל ההגדרות מתאימות לכל הרמות. אפשר לשנות את ההגדרות כראות עיניכם.- 

להתאים גם לתחרות

תשובה:היאתשובה:הוא

מדורהמדליקים אותה בל"ג בעומרמדורתא

אשהגברתאשלהבה, נור

להבהשלהבתלהבחוד סכין

ספירההימים שבין פסח לשבועותספיראבן יקרה

חומר בערה וגם 
טיגון

שמנתממוצרי החלבשמן

תורהניתנה בחג השבועותתורסוג של יונה

בריאהיצירה )העולם למשל(בריאלא חולה

בערהשריפה, דלקהבערבור, עם הארץ

צדקהגמילות חסדים, תרומהצדקיושר

מתנהתשורה, שימתןנתינה, מסירה

ברכהאיחול, שבח והודיהברךחלק מהרגל

מטרהתכלית, אליה אמור החץ להגיעמטרגשם

חסידהמין צפור העומד על רגל אחתחסידצדיק, ישר

קשתממנה נורה החץקשקני השיבולים

דבשתגבנון הגמלדבשתוצרת הדבורים
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חבילה עוברת- החבילה עוברת בין החניכים לפי ההוראות הטמונות בתוך החבילה. יש 
להכין חבילה, שבה בין כל דף לדף יש משימה, וגם הוראה למי להעביר את החבילה )לדוג’ 
למי שהכי נמוך, או למי שיודע הכי טוב תנ”ך- להקפיד שלא יהיו הוראות שעלולות לפגוע 
במישהו(. בין המשימות יהיו קטעי קריאה על רשב”י- הקטעים מופיעים בסוף. כדי להטמין 

גם צ’ופרים בין המשימות, כדי לעורר עניין, ולעודד אותם להעביר.

סיבוב גפרורים - כל אחד מקבל גפרור )אחד או יותר(, ועושים סבב בין כולם, כל אחד 
צריך לדבר בתורו עד שהגפרור נשרף לגמרי )אפשר לעשות כמה סבבים, בהתאם לכמות 

הגפרורים שחילקנו(.
נושאי הדיבור- המדריך מתחיל סיפור, וכל אחד ממשיך אותו בתורו\ כל אחד צריך להגיד 

משהו יפה בנושא אש\ כל אחד צריך לפר על עצמו. 
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כשאנחנו יחד מי יכול עלינו?!
משחק משימות עם מורס

פעילות לל”ג בעומר
גבעה  או  גבוה  מקום  על  עומד  המדריך  ההפעלה:  מהלך 
את  לחניכים  מורס  בכתב  פלאפון  עם  או  פנס  עם  ומאותת 

המשימות שעליהם לעשות.

המשימות: 

1. מעגל יושבים – על החניכים לשבת באויר ללא עזרת כסא 
וכדומה. )החניכים צריכים לבסוף להגיע למסקנה שאם הם יעמדו במעגל צמודים זה לזה 

ואחר כך ישבו כל אחד על ברכי מי שמאחוריו – הם יצליחו(. 

2. חבל ארוך – על החניכים להכין, בזמן מוקצב, חבל כמה שיותר ארוך בעזרת החפצים 
שסביבם.

3. “תן קו” – חניך אחד מקבל פתגם ועליו לצייר אותו, כל שאר החניכים צריכים לנחש את 
הפתגם. פתגמים לדוגמא: “על ראש הגנב בוער הכובע”, “אין עשן בלי אש” וכדומה )רצוי 

שהפתגמים יהיו קשורים לל”ג בעומר, אש, אחדות וכו’(.

4. “פלונטר” – כל החניכים עומדים במעגל כשידיהם מושטות פנימה, כשיד שמאל מעל 
ליד ימין. המטרה לעשות מעגל רגיל בלי לשחרר ידים. 

5. החבל – מותחים חבל בין שני עצים בגובה של כמטר )או כל גובה שמעליו החניכים 
לא יכולים לקפוץ(. המטרה לעבור את החבל בלי לגעת בו או מתחתיו. )החניכים אמורים 
החניכים  דומים,  ופתרונות  גנבים  סולם  בעזרת  חבריהם  את  שיעבירו  למסקנה  להגיע 

שישארו אחרונים יעשו “גלגלון” ולבסוף כל השבט הצליח לעבור(.

6. קפיצה לרוחק – המדריך ישים אבן במרחק של כ-5 מטר 

מהחניכים וישאל מי מהחניכים יכול להגיע לאבן בלי לגעת 
באדמה. כמובן שאף חניך לא יכול לעשות זאת, אלא אם כן 

ישכבו על האדמה מספר חניכים שעליהם יעבור החניך...

את  לנסח  כיצד  הפעולה  לפני  לחשוב  מומלץ  הערה: 
לא  שהחניכים  כד  ומובנת,  תמציתית  הצורה  המשימות 
לפני  עוד  ויתיאשו  מדי  יותר  הראש”  את  “לשבור  יאלצו 

עשיית המשימות.
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כתב המורס:

והמסר של כל המשחקים הוא כמובן אחדות עם ישראל 

כמו שנראה בקטע הבא:

הרב צבי יהודה זצ”ל מדגיש את הקרש של ל”ג בעומר עם מרד בר-כוכבא. ר’ 

עקיבא ותלמידיו רשב”י, ר’ פנחס בן יאיר, ר’ יהושוע בן קרחה – בנו, היו ממתנגדי 

המשטר הרומאי, ר’ עקיבא קורא עליו שהוא המלך המשיח, למרות שלא נמנה 

רוח  את  ראה  עקיבא  שר’  כיוון  המעטה.  בלשון  והצדיקים  החכמים  גדולי  עם 

גבורתו של בר כוכבא, מסירות נפשו לכלל ישראל ואת העובדה שהצליח לקבל 

את גבורי ישראל לצבאו כהוכחה למשיחיותו, התעוררות הגבורה הלאומית הינה 

הופעה של קדושה. מסירות נפש להגדלת התורה והאדרתה ומסירות נפש על 

תקומת מלכות ישראל – אחת הן.

דווקא מתוך גדלותו בדור, השתתף ר’ עקיבא עם תלמידיו במלחמה נגד הרומאים 

על אף הסכנות המרובות והתנגדותם של חכמים אחרים, והוא בעצמו לקח חלק 

אקטיבי עד כדי היותו “נושא כליו של בר כוכבא” כפי שכותב הרמב”ם.

]מתוך שיחות הרב צבי יהודה זצ”ל על ל”ג בעומר - בעריכת הרב אבינר[         

למען עם ישראל הקריב בר כוכבא את עצמו, מתוך הכרת חשיבות כלל עם ישראל. גם 
האש במדורה מסמלת אחדות של שלהבת אחת מהרבה ענפים, הישיבה במעגל אחד 

וכו’.

 . . . .ח__ __. . .ז .ו __ __ __ה__ . .ד __ __ .ג __ . . .ב . __א 

. __ __ __ע__ . __ .ס __ .נ __ __מ . __ . .ל __ . __כ . .י . . __ט 

____ __ . ק . __ __צ . __ __ .פ
__ת . . .ש  . __ .ר
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פעילות גיבוש לל"ג בעומר 

פעילות 1

חבל – לוקחים חבל חזק קושרים אותו בשתי הקצוות בקשר חזק.
ומבקשים מכולם להחזיק בחבל.

אח”כ אומרים להם שהם צריכים לשבת ישיבה מלאה על הרצפה )ישבן נוגע בקרקע( תוך 
כדי שהם מחזיקים בחבל. אחרי שהם יושבים אומרים להם לעמוד.

למדריך: מה שקורה כיוון שלא כולם יעמדו בבת אחת מי שיעלה 
אחרון יתקשה לעלות.

לכן אנו נשאל למה לא כולם הצליחו לעלות ביחד? ומה צריך 
לעשות כדי לעזור אחד לשני?

הם צריכים להגיע למסקנה שעל כולם למתוח את החבל חזק 
לאחור לקום ולשבת בבת אחת.

ככה  חזק”  יאמר  ולאחיו  יעזור  רעהו  את  “איש  בשני  אחד  תלויים  אנו  מסקנה: 
כל אחד צריך להשתדל לעשות את הכול למען חבר שלו ובטח שלא לפגוע בו 

ולהעליב אותו – ניתן לקשר לתלמידי רבי עקיבא.

 

פעילות 2

– כולם אוחזים בחבל בעמידה ואז מבקשים מאחד מהחניכים  המשך תרגיל החבל 
)אחד הקלים( לעלות וללכת על החבל ולעשות סיבוב שלם.

כל החברים צריכים בינתיים למתוח את החבל חזק לאחור ולהתקרב אחד לכיוון השני על 
מנת להקל על מי שהולך על החבל שהוא יוכל להחזיק אותם.

ניתן בשלב 2 להעלות 2 אנשים על החבל בשני פינות מנוגדות דבר שגורם לעבודת צוות.

פעילות 3 

כולנו כאחד יחד – מבקשים מכל החניכים לעמוד במעגל
ומשכיבים את אחד החניכים על האדמה )ניתן גם להשכיב את המדריך/הקומונר(

אצבעות   2 בעזרת  אותו  להרים  מסוגלים  שהם  מאמינים  הם  אם  החניכים  את  שואלים 
בלבד?
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מן הסתם התשובה תהיה לא.
האצבעות.  עם  אקדח  לעשות  מכולם  לבקש  ואז 
ולחלק אזורים: 4 מסביב לראש, 2 על כל יד, עוד 3 על 

כל רגל עוד 4 משני צדי הגוף.
ניתן  מרימים  אחת  בבת  וכולם  ארבע  שלוש  להגיד 

לשאול האם למישהו כבד?
האם משהוא מרגיש משקל עליו?  הם יגידו שלא!!!

מסקנה: כשכולם פועלים יחד יותר קל לבצע משימות.

פעילות 4

שדה מוקשים
אומרים לכל חניך לתפוס מקל )עגול ולהקפיד שבלי מסמרים( ואז לבקש מכל זוג לתפוס 

את המקל משני הקצוות ולעמוד בתור.
לוקחים חניך אחד אומרים לכולם שהוא פצוע ושהם צריכים להעביר אותו לבית חולים 

מעל לשדה מוקשים בלי שהוא נוגע ברצפה. ומבקשים ממנו ללכת על המקלות. כל זוג 
להם  לקח  זמן  כמה  ומודדים  להגיע  צריכים  הם  שאליו  מסוים  מקום  לחניכים  מציבים 

להגיע.
אח”כ אומרים להם כל הכבוד ושהם באמת מעולים וכו’ וכו’

ולהסיק מסקנות  יכולים לשפר את התוצאה? לתת להם קצת לחשוב  ושואלים אם הם 
לבד.

המקל  את  ישחרר  אחד  אותם  עבר  שה”פצוע”  שאחרי  זוג  בכל  שיוחלט  צריך  )בעיקרון 
והשני ירוץ איתו לצד השני.(

שואלים כמה זמן לדעתם יקח להם? הם אומרים נגיד 2 דקות.
אז אומרים 2 דקות עם 2 פצועים....

פעילות 5 
לוקחים בקבוק של ליטר וחצי וקושרים לו כ9 חוטים )תלוי במספר 

החניכים( 
בחלק העליון של הבקבוק, באמצע ולמטה.

שלב א’ - מבקשים מהחניכים למזוג את המים לכוסות כמה שיותר 
מהר בלי לשפוך.
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עושים דיון מה היה חסר – מנהיג שייתן הוראות, ענווה שכל אחד יקשיב לחבר שלו )שלא 
נהגו כבוד זה בזה(

שלב ב’ – עכשיו לאף אחד אסור לדבר חוץ מאדם אחד שייתן את ההוראות. כולם מחזיקים 
את החוטים ביד שמאלה הפעם. ושואלים אם זה יהיה יותר קל או קשה.

מתבצעת  המשימה  מנהיג  לנו  וכשיש  לאחרים  דעתו  את  מבטל  אחד  כשכל   – מסקנה 
בצורה טובה יותר.

שלב ג’ – קושרים לכולם את העיניים )או להגיד להם לעצום אותם( וחוזרים על התרגיל 
שרק המנהיג מכוון אותם.

פעילות 6
קושרים את כל הקבוצה לחוט ארוך נותנים לכל אחד משימה אישית )מצורף(

ומשימה קבוצתית לכולם – נגיד לכתוב באבנים שבט ... כבוד. כל זה ב5 דקות.
את  עשה  לא  אחד  ואף  שלו  המשימה  את  עשה  אחד  שכל  נראה  המשחק  בסוף 

המשימה הקבוצתית.

מסקנה: אם כל אחד יעזור לחבר שלו הם יוכלו לעשות גם את 
המשימה האישית וגם את הקבוצתית.

פעילות 7

הסוואה בשטח
יש מספר דברים שחושפים אדם שרוצה להתחבא במקום מסוים בלילה. בראשי תיבות 

צבאיים קוראים להם - 
אתג”ר בצצ”ת ערפ”ד מקרט”ע בע”ר

נותנים לחניכים לנסות לפענח את הראשי תיבות:

תנועה  מזהה  שלנו  )העין  תנועה  אור,    - תיבות  הראשי 
 , לכן ננוע לאט(, גוון )הפנים שלנו בהירות ומסביב חשוך( 
רעש, ברק )נצנוץ של אור על משקפים או שעון( , צל, צורה 
לשבור  צריך   – אדם  בן  של  צורה  נראה  יעמוד  אדם  )אם 
צורה ללכת על 4 ולהיראות כמו חיה או שיח( , תוואי לוואי 
בודד  נוף  פרט  ריח,  עקבות,  בשטח(,  שמשאירים  )לכלוך 

של  )רעש  קשר  דיבור, מעטפת,   , עליו(  יסתכלו  ישר  בשטח  בולט  עץ  ליד  שיתחבא  )מי 
מכשיר קשר( , רוח, טרמי )אמצעים שמראים בלילה את החום גוף של האדם(, עשן, בעיות 

בסביבה, אבק, רשף )של הירי(
בנוסף אם בן אדם הולך בשיא גובה על הר )כשהוא בולט על קו רקיע( אז רואים אותו.
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התגנבות  על  הקפדה  תוך  רגילים  משחקים  מיני  כל  החניכים  עם  לשחק  אפשר 
והמנעות מדברים שעלולים לחשוף אותנו.

משחק הדגל – מתחלקים לשתי קבוצות שהמטרה של כל קבוצה להשיג את הדגל של 
הקבוצה היריבה.

בניית מאחז – נותנים לחניכים משימה להקים מאחז )או ישוב בתקופת הבריטים בסגנון 
חומה ומגדל( על החניכים להתגנב למקום מסוים ולהקים בו יישוב בלי שהמשטרה תשים 

לב, תוך חצי שעה.
הישוב צריך מגדל מים )3 חניכים סוחבים ומתגנבים ביחד(, 3  קרוואנים – כל קרוואן 
10 עיזים )כל חניך סוחב עז.(ו4 אוהלים )כל  2 חניכים סוחבים חלק.  מחולק ל3 וכל 

חניך סוחב אוהל( גודל המשימה תלוי במספר החניכים בשבט.
צריך  שבו  מהמקום  מטר   100 של  ברדיוס  פנס  עם  גבוהה  בנקודה  עומד  המדריך 
להיות  מתאמצים  שממש  )חניכים  החניכים  את  לזהות  ומנסה  הישוב  את  להקים 
לתחילה  חוזרים  הם  אותם  תפס  הוא  אם   – עין(  מהם  מעלימים  וכו’  לזחול  בשקט, 
צריכים להגיע למקום ההתישבות להכניס פתק עם שם החלק שהם  המסלול הם 

סחבו לתוך שקית שתהיה במקום.

הוראות בטיחות

למדורה,  מידי  קרוב  לא  שהמשחק  בורות.  אין  המשחק  שבמקום  לוודא  יש 
יפלו על אבנים.להקפיד לספור לפני  ולאט שהם לא  שהחניכים הולכים בזהירות 

ואחרי המשחק את החניכים. ותמיד להשאיר מישהו אחראי לשמור על המדורה.
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חידות לל”ג בעומר- )מתאים לשבטים הצעירים(:
אלי עולים מידי שנה

בני ישראל מכל המדינה
אצלי הם מדליקים מדורה

ועורכים הילולא במערה: __________

אותי מענף דק מכינים
מכופפים ומעגלים.

את שני קצותיי בחוט  קושרים
על כתף אותי נושאים __________

אני בן הזוג
של הקשת המתוחה

היא בלעדיי כלל לא שווה
ואני בלעדיה לא אגיע למטרה._________

אני הייתי המנהיג
של המרד הגדול

נלחמנו בעוז ברומאים
בקשתות ובחיצים. ___________

אני ברחתי מן הרומאים
והסתתרתי  שנים במערה 

בהר מירון שבגליל
ושם למדתי  המון תורה __________

   

אני הייתי איש עשיר
כל אחד אותי הכיר

כל רעב היה יודע
שאצלי יהיה שבע __________

  

אני בחרתי לחתן
איש ישר וענוותן

בתנאי שילמד  המון  תורה 
כי היא טובה  מכל   סחורה _______

אני על עושר מוותרת
ואעזוב ארמון תפארת

כי החוכמה היא העיקר
גם לאדון ולאיכר _______

למעני כל הילדים
אוספים עצים המון ימים

אני באור נעים מאירה
בשלל צבעים את כל השכונה ______ 
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טריוויה לל”ג בעומר )מתאים לשבטים הצעירים(:

מהי התקופה הנקראת “ספירת העומר”?
שבעת השבועות שבין פסח לשבועות

שלושת השבועות שבין ל”ג בעומר ושבועות

החודש שבין שבועות ליום ירושלים

מדוע מדליקים מדורות בל”ג בעומר?
בר כוכבא נלחם באריה בלפיד בוער

לזכר המורדים שהדליקו מדורות על מנת להודיע על 
פרוץ המרד

כדי לשרוף בובות של היטלר והמן הרשע

בל”ג בעומר נהוג לערוך הילולה בקברו של...
רבי שמעון בר יוחאי

הבאבא סאלי

הרצל

רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של:
רבי טרפון

רבי מאיר בעל הנס

רבי עקיבא

ל”ג בעומר הוא:
יום שישי ה-13 שחל בספירת העומר

היום ה-13 לספירת העומר

היום ה-33 לספירת העומר

באיזה חודש חוגגים את ל”ג בעומר?
בחודש אייר

בחודש תשרי

בחודש אדר

כמה ימים יש בספירת העומר?
שלושים ושלושה ימים

שלושים ותשעה ימים

ארבעים ותשעה ימים

באיזה תאריך עברי חל ל”ג בעומר ?
בי”ח באייר. וזהו במקרה גם יום תחילת המבול 

בסיפור נח ע”פ המקרא

בט”ו באב. וזהו במקרה גם חג האהבה בישראל

בט’ באב. וזהו במקרה גם יום חורבן בית המקדש 
הראשון והשני

לזכר מה נחגג ל”ג בעומר?
לזכר המדורות שבאמצעותן הודיעו על 

תחילת המרד

לזכר קורבנות השואה שנשרפו במשרפות 
הנאצים

לזכר פסיקת המגיפה בימי ר’ עקיבא ולזכר 
פטירת רשב”י

כיצד נקראים החכמים שחיו בתקופת המשנה?
התנאים

המשנים

המורדים

מה פירוש השם “תנאים”?
קנאים וחכמים

מלמדים, מוסרים בעל פה

מתנים תנאים

בר כוכבא נקרא גם...
בר כוכב

בר כוזיבא

נתן כוכבי
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מהו שמו של ההר הנקשר במנהגי החג?
הר מירון

הר סיני

הר חרמון

נגד מי הנהיג בר כוכבא את המרד ?
היוונים

המכבים

הרומאים

מי היה רבי עקיבא?
המנהיג הרוחני של מרד בר –כוכבא

עוזרו הנאמן של בר כוכבא

תלמידו של שמעון בר יוחאי

מהו מנהג החאלאקה?
תספורת ראשונה לבנים בני שלוש

הצטרפות בנים מגיל שלוש לחדר

שמחה חגיגית בחלקה של קברי צדיקים

א.  נשרף. 1. אש אוכלה. 

ב. האש שבערה יומם לילה על המזבח 2. אש להבה. 
במשכן ובבית המקדש.  

 ג. משל לדיבורים חריפים ביותר.  3. אש-דת 

ד. בכל מחיר.4.  אש וגופרית 

ה.  כנוי לתורה.5. אש זרה 

ו. אש לוהטת, השורפת  הכל בדרכה.7. אש תמיד

ח. מדבר דברים נמרצים ונלהבים  ביותר.8. משחק באש.

ט.  אש חזקה מאוד.9. עלה באש  

י.  כעס מאוד.10. באש ובמים 

יא. בהשאלה: להט שלילי, יצר הרע.11. פתח באש 

יב.  עוסק בדבר מסוכן.12. אש  קדחה באפו

יג. התחיל לירות13. חוצב להבות אש

יד.  שריד שנשאר14 .  אוד מוצל מאש
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           שירים שקטים: 
1. אם אשכחך-שוואקי.  2.  מי אדיר - שוואקי.   3. שירו למלך - יידל. 4. למה נקרא 

מוריה - פריד. 5. ישימך – פריד 6. עלה קטן שלי - פריד. 7. אדרבה - פריד. 8. תניא 

- פריד. 9.  מה אשיב לה’. 10. תורה הקדושה. 11.  תפילה לעני.

12. ואני בחסדך בטחתי. 13. רחם.  14 . ענווים. 15. והיא שעמדה. 16. אב הרחמים. 

17. אחינו. 18. אין ערוך. 19. התנערי. 20. טוב להודות לה’.  21. מכניסי רחמים. 22. 

אנא בכוח. 23 חמול. 24. בלבבי משכן אבנה. 25. קלי אתה ואודך. 26. כאייל תערוג. 

שבחי   .30 קודשיך.  זרוע  חשוף   .29 בוכיה.  אני  אלא  על   .28 הגואל.  המלאך   .27

ירושלים. 31. כי ידעת. 32 ימלא פי. 33. רק אליך אלוקי. 34. יתגדל - חיים ישראל 

35. לך אלי תשוקתי - חיים ישראל

שירים קצביים: 
אמר רבי עקיבא - אשרכם ישראל.

ואמרתם כל לחי – ) מילים למטה(

הגיע זמן הגאולה - אהרון רזאל.

כי הרבית טובות אלי 

רק תפילה אשא - )מילים למטה(

אין עוד מלבדו

אילו יהודי היה יודע.

איזה טוב ה’ - אודי דוידי

הודו לה’ חסדו - הקיצבי

מי שמאמין- אייל גולן

הקב”ה אנחנו אוהבים אותך.

וטהר ליבינו לעובדך באמת.

עבדו את ה’ בשמחה.
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שירים לשירה סביב המדורה:
רק תפילה אשא 

מילים: יורם טהרלב
לחן: חנן יובל

רק תפילה אשא 
הוי קלי, קלי 

כשהשמש תעבור עלי 
ותראה לי שוב את משעולי 

הוי קלי, קלי 
רק תפילה אשא 

כשהשמש תעבור עלי 
ותיקח אותי אל המסע 

תפילה אשא. 

ישנם ימים ללא מרגוע 
בם לא אמצא לי נחמה 

ומוכרח אני לנגוע 
בעשבים, באדמה 

לפסוע באותה הדרך 
בתוך פריחת הכרכומים 

ולהיות כל כך אחר 
ולפרוח ערב הגשמים. 

רק תפילה אשא... 

ואם אשוב אל זאת הארץ 
ואם אפסע שוב בדרכים 

האם כקדם יכירוני 
האנשים והפרחים. 

רק תפילה אשא... 

האם אמצא את כל היופי 
את הבאר הנושנה 

אשר היתה שם כשעזבתי 
עוד נובעת כבראשונה. 

הפינג’אן 
מילים: חיים חפר
לחן: עממי ארמני

הרוח נושבת קרירה, 
נוסיפה קיסם למדורה, 

וכך בזרועות ארגמן 
באש יעלה כקורבן, 

האש מהבהבת, 
שירה מלבלבת, 

סובב לו, סובב הפינג’אן... 

האש לקיסם תלחש: 
אדמו כה פנינו באש 

אם לנו תגבורת תותן 
מכל בדל ענף שבגן, 

כל עץ וכל קרש 
ישיר אזי חרש, 

סובב לו, סובב הפינג’אן... 

וזאת, בלא תוספת שבחים. 
מלאכת משקה המלכים: 

קפה וסוכר בו יותן 
ומים - מחצית הקנקן 

ירתח פעמיים - 
הוסיפו קצת מים, 

סובב לו, סובב הפינג’אן... 

ואם בשלישית חיש ירתח - 
הלב יחרד וישמח, 

יחזור הפסוק הנושן: 
הנה הקפה כבר מוכן. 

נשתה ונשבח: 
יש טעם, יש ריח, 

סובב לו, סובב הפינג’אן... 

נגמע מן הספל לאט, 
הנה מספרים כבר צ’יזבט... 

סיפור שעבר עליו זמן, 

בשקט מצמיח זקן... 
הבלוף מתפתח - 

קנקן שוב רותח, 
סובב לו, סובב הפינג’אן... 

נזכר הפינג’אן איך אליו, 
החבר’ה הגיעו מקרב, 

איך מוטקה הג’ינג’י רטן: 
אחד לא יחזור כבר לכאן... 

בדמע אין קצה 
סובב הוא בעצב, 

סובב לו, סובב הפינג’אן... 

שנים יעברו ודורות, 
גבולות וגשרים ומדורות, 

לזר לעולם לא יובן 
מה טעם הזמר נוגן - 

צנחן ורזרבה 
תמיד יזכר בה - 

ב”נגלה” נצחית של פינג’אן...

בר כוכבא 
מילים: לוין קיפניס
לחן: מרדכי זעירא

איש היה בישראל, 
בר כוכבא שמו. 

איש צעיר גבה קומה, 
עיני זוהר לו. 

הוא היה גיבור, 
הוא קרא לדרור, 

כל העם אהב אותו, 
הוא היה גיבור! 

גיבור! 

יום אחד קרה מקרה - 
המקרה עצוב - 

בר כוכבא נפל בשבי 
והושם בכלוב. 
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מה נורא כלוב זה, 
בו שאג אריה! 

אך ראה את בר כוכבא - 
התנפל האריה. 

אריה! 

אך דעו נא, בר כוכבא 
מה גיבור ועז! 

אץ קפץ על האריה 
וקל כנשר טס. 

על הר וגיא הוא שט, 
ודגל דרור ביד, 

כל העם מחא לו כף: 
בר כוכבא, הידד! 

הידד!

ואמרתם כה לחי 
מילים ולחן: עממי

ואמרתם כה לחי 
רבי שמעון בר יוחאי, 

ואמרתם כה לחי 
רבי שמעון בר יוחאי. 

קול רינה וישועה 
באוהלי צדיקים 

קול רינה וישועה 
באוהלי צדיקים. 

הללו לצדיק, 
הללו לצדיק, 
הללו ושבחו, 
שבחו והללו.

חורשת האקליפטוס 
מילים ולחן: נעמי שמר

כשאמא באה הנה יפה וצעירה, 
אז אבא על גבעה בנה לה בית. 

חלפו האביבים, חצי מאה עברה 
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים. 

אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, 
אותה הדומיה וגם אותה התפאורה: 
חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה 

וריח המלוח על המים. 

בשביל הנה יורדת עדת התינוקות, 
הם בירדן ישכשכו רגליים 

גדלו הילדים וכבר למדו לשחות 
ובני הנעורים חותרים בשניים. 

אבל על חוף ירדן... 

מעבר לירדן רעמו התותחים 
והשלום חזר בסוף הקיץ 

וכל התינוקות היו לאנשים 
ושוב על הגבעה הקימו בית 

אבל על חוף ירדן...

יש פרחים 
מילים: נתן יונתן

לחן: מוני אמריליו

הראית איזה יופי 
שרעד ברוח סתיו, 

שדה זהב דעך באופל 
והדליק נרות חצב. 

הראית איזה אודם 
שצעק למרחקים, 

שדה דמים היה שם קודם 
ועכשיו הוא שדה פרגים. 

אל תקטוף, נערי, 
יש פרחים שבני חלוף 

יש פרחים שעד אינסוף 
נשארים במנגינה. 

אל תקטוף נערי, 
יש פרחים שבני חלוף 

יש פרחים שעד אינסוף 
עם המנגינה. 

הראית מה השחיר שם? 

שדה קוצים הוא, נערי, 
שהיה עזוב בקיץ 

ועכשיו הוא שדה חריש. 

הראית מה הלובן? 
נערי, זה שדה בוכים, 
דמעותיו הפכו לאבן 

אבניו בכו פרחים. 

אל תקטוף, נערי...

חופים 
מילים: נתן יונתן

לחן: נחצ’ה היימן

חופים הם לפעמים געגועים לנחל. 
ראיתי פעם חוף 

שנחל עזבו 
עם לב שבור של חול ואבן. 

והאדם, והאדם הוא לפעמים גם כן יכול 
להישאר נטוש ובלי כוחות 

ממש כמו חוף. 

גם הצדפים 
כמו חופים, כמו הרוח 

גם הצדפים הם לפעמים געגועים 
לבית שתמיד אהבנו 

אשר היה ורק הים 
שר לבדו שם את שיריו. 

כך בין צדפי ליבו של האדם שרים לו נעוריו.

אילו ציפורים 
מילים: ז’אן ברוסול

לחן: ז’אן קלבה

אילו ציפורים אשר עפות מעל הים 
אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם 

אלו סיפורים היו ודאי לציפורים 
על הארצות אשר מעבר להרים. 

כל חופי הפלא, כל אגמי התכלת 
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כל הרכסים המושלגים 
כל ימי הפרך שחלפו בדרך 

כל השבתות והחגים. 

אילו ציפורים אשר עפות מעל הים 
אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם 

אלו מן שירים היו ודאי לציפורים 
איזה קרנבל היה לכל המשוררים. 

כל ירק היער, כל חשכת הסער 
כל חמדת הקיץ בלבבות 

זו אשר הופכת לצבעי שלכת 
של האהבות הנכזבות. 

כל חופי הפלא, כל אגמי התכלת 
כל הרכסים המושלגים 

כל ימי הפרך שחלפו בדרך 
כל השבתות והחגים. 

אך הציפורים נאמנות לשתיקתן 
ועם בוא הסתיו 

הן ממריאות במחי כנף 
והסודות איתן.

בהאחזות הנחל בסיני 
מילים ולחן: נעמי שמר

בהאחזות הנח”ל בסיני 
המון דברים יפים ראו עיני 
כמו למשל - חיילת יחפה 

וצמתה מוטלת על כתפה. 

ובחצר היו החיילים 
צולים דגים גדולים על גחלים 

המון דברים יפים ראו עיני 
בהאחזות הנח”ל בסיני. 

שם כל השרות והדליות והרינות 
פסעו לאט בתוך שדרת קזוארינות 

עם כל האור וכל הפנאי 
אשר ראיתי בעיני. 

בהאחזות הנח”ל בסיני 

אני לא האמנתי לעיני 
כשראיתי מעשה כשפים 

ספרי שירה קטנים על מדפים 

שירי רחל ו’כוכבים בחוץ’ 
כמו לפני שנות אלף בקיבוץ; 
אני ממש שפשפתי את עיני, 

בהאחזות הנח”ל בסיני. 

כשכל השרות והדליות והרינות... 

בהאחזות הנח”ל בסיני 
אני לא האמנתי לעיני 

כשפתאום פגשתי בפינה 
את ארץ ישראל הישנה. 

את ארץ ישראל האבודה 
והיפהפיה והנשכחת, 

והיא כמו הושיטה את ידה 
כדי לתת ולא כדי לקחת 

ואני לא האמנתי לעיני, 
בהאחזות הנח”ל בסיני. 

איך כל השרות והדליות והרינות... 

בהאחזות הנח”ל בסיני, 
המון דברים יפים ראו עיני 

המון דברים יפים שבגללם 
רציתי לחבק שם את כולם. 

ללחוש לפרצופים הנבוכים; 
הו מי יתנני במדבר “מלון אורחים”? 

)הו מי יתנני במדבר “מלון אורחים”?’ 

עם כל השרות והדליות והרינות, 
אפסע לאט בתוך שדרת קזוארינות 

עם כל האור וכל הפנאי 
אשר ראיתי לפני במו עיני במו עיני.

הורה האחזות 
מילים: יחיאל מוהר

לחן: דובי זלצר

יודע חקלאי פיקח, 
והוא הנחיל זאת לצבא, 

שאת הזן יש לשבח, 
ולהיטיב בהרכבה. 
)היטיב בהרכבה( 

הוחלט ונלקחה שיבולת, 
הירכיבוה - חרבות, 

חמרה, חמרה המערבולת, 
יצא הנח”ל לשדות. 

)הנח”ל לשדות( 

הורה כרוב והורה תרד, 
עגבניה עלי כידון! 

הורה נח”ל מסחררת 
הורה חסה, הורה צנון! 

הורה טנק רתום לפרד, 
הורה סיירי התות, 

הורה נח”ל מסחררת, 
הורה האחזות. 

יקום חייל למשך זרע, 
וחקלאי יקלע אל בול. 

יש נח”ל שיודע הרה 
לזרום כדי לתת יבול. 

)כדי לתת יבול( 

זה פרושו של משק עזר, 
ככה ייכתב בדו”ח. 

כל השקאה של צנון וגזר 
היא השקעה לזמן ארוך. 
)רק אל תעשה לי ברוך( 

הורה כרוב והורה תרד... 

כאן שיבולים עומדות במתח, 
כל עץ זקוף כמו חייל. 

והתמצאות יפה בשטח 
יוכיחו ערוגות בצל. 

)יוכיח הבצל( 
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ראשי כרובים עומדים אין רחש, 
זבוב על אף אין מגרש, 

כאן בשורות עובר מין לחש 
ההאחזות חמש חמש. 

)יוכיח החמש( 

הורה כרוב והורה תרד...

אומרים ישנה ארץ 
מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: נעמי שמר

אומרים ישנה ארץ 
ארץ שכורת שמש 

איה אותה ארץ 
איפה אותה שמש 
אומרים ישנה ארץ 

עמודיה שבעה 
שבעה כוכבי לכת 
צצים על כל גבעה 

איפה אותה ארץ 
כוכבי אותה גבעה 

מי ינחנו דרך 
יגיד לי הנתיבה 

כבר עברנו כמה 
מדברות וימים 

כבר הלכנו כמה 
כוחותינו תמים 
כיצד זה תעינו 
טרם הונח לנו 

אותה ארץ שמש 
אותה לא מצאנו 
אולי כבר איננה 
ודאי ניטל זיווה 
דבר בשבילנו 
אדוני לא ציווה 

ארץ בה יתקיים 
אשר כל איש קיווה 

נכנס כל הנכנס 
פגע בו עקיבא 

שלום לך עקיבא 

שלום לך רבי 
איפה הם הקדושים 

איפה המכבי 
עונה לו עקיבא 
אומר לו הרבי 

כל ישראל קדושים 
אתה המכבי 

אומרים ישנה ארץ 
ארץ רוות שמש 
איה אותה ארץ 

איפה אותה שמש

אור וירושלים 
מילים ולחן: יוסף שריג

השקט שוב צונח כאן משמי הערב 
כדאיית דיה מעל התהומות 

ושמש אדומה נושקת להט חרב 
את הפסגות, המגדלים והחומות. 

ראיתי עיר עוטפת אור 
והיא עולה בשלל צבעי הקשת 

והיא נוגנת בי כנבל העשור 
ראיתי עיר עוטפת אור. 

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן 
קרב בסתר כאוהב אל השכונות. 

ומול פניו קריצות, ריבוא עיני האור הן, 
לפתע נפקחו עניו כנפעמות. 

ראיתי עיר עוטפת אור... 

בדממת אשמורת אחרונה נושמת, 
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר, 
אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת 

למגעו החם, הרך של אור צעיר. 

ראיתי עיר עוטפת אור...

אנחנו לא נפסיק לשיר 
מילים: חיים חפר

לחן: דובי זלצר

אם יהיה רע, והמיסים עוד יעלו 
ובמוסקווה, השערים ינעלו 

והסוכר, גם הוא עוד יעלה במחיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 

אם הבנזין, מתל אביב עד רמת גן 
עולה לך, כמו סוף שבוע ביפן 

ואם באו”ם, אומרים תיסוג וגם תחזיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

אם תירשם, תרצה שיכון של זוג צעיר 
כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר 
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר 
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

מה לעשות, זוהי ארצנו היחידה 
עוד יהיה טוב, ואין זו אין זו אגדה 

ועוד נזכה, לראות זריחה של יום בהיר 
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר 

לא נפסיק לשיר...

בוא איתי אל הגליל 
מילים: אהוד מנור

לחן: יאיר רוזנבלום

קח מקל, קח תרמיל, 
בוא איתי אל הגליל, 
בוא איתי ביום אביב 

נהלך סביב, סביב. 
קח מקל, קח תרמיל... 
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עם השמש הזורחת בחניתה 
ושוקעת באכזיב. 

כי השמש, כן השמש, 
כאן השמש, כאן השמש לא תכזיב. 

כי השמש, כן השמש, 
כאן השמש לא תכזיב, 
כאן השמש לא תכזיב, 
כאן השמש לא תכזיב. 

קח טמבור, קח חליל, 
בוא איתי אל הגליל. 

בוא נפתח נא צווארון, 
בוא נשיר במלוא גרון. 

קח טמבור, קח חליל... 

עם הרוח הנוגנת במצובה 
ושורקת בעברון. 

כי הרוח, כן הרוח, 
כאן הרוח, כאן הרוח רון תרון. 

כי הרוח, כן הרוח, 
כאן הרוח רון תרון, 
כאן הרוח רון תרון, 
כאן הרוח רון תרון. 

קח צעיף, קח מעיל, 
בוא איתי אל הגליל. 

בוא בחורף מילל 
ונראה איך נשתולל. 

קח צעיף, קח מעיל... 

גשם בראשית בכברי ובסער 
וצולל בכרמיאל. 

כי הגשם, כאן הגשם, 
כאן הגשם, כאן הגשם - גשם אל. 

כי הגשם, כן הגשם, 
כאן הגשם - גשם אל, 
כאן הגשם - גשם אל, 
כאן הגשם - גשם אל. 

בוא בהר, בוא בשביל 
בוא איתי אל הגליל. 

בוא בליל ירח חם 
ונישן באור הנם. 

בוא בהר, בוא בשביל... 

על הדשא הצומח לו ברגבה 
ומוריק ביחיעם. 

כי הדשא, כאן הדשא, 
כאן הדשא, כאן הדשא עד עולם. 

כי הדשא, כאן הדשא, 
כאן הדשא עד עולם, 
כאן הדשא עד עולם, 
כאן הדשא עד עולם. 

כי הרוח, כן הרוח, 
כאן הרוח, כאן הרוח רון תרון. 

כי הרוח, כן הרוח, 
כאן הרוח רון תרון, 
כאן הרוח רון תרון, 
כאן הרוח רון תרון. 

כי השמש, כן השמש, 
כאן השמש, כאן השמש לא תכזיב. 

כן השמש, כאן השמש 
קח מקל, קח תרמיל, 

בוא איתי אל הגליל, 
בוא איתי אל הגליל.

הוי ארצי מולדתי 
מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: נעמי שמר

הוי ארצי! מולדתי! 
הר טרשים קרח. 

עדר עלפה: שה וגדי. 
זהב הדר שמח. 

מנזרים, גל, מצבה, 
כיפות טיט על בית. 
מושבה לא נושבה, 

זית אצל זית. 

ארץ! ארץ מורשה! 

דקל רב כפים. 
גדר קו צבר רשע. 

נחל כמה מים. 
ריח פרדסי אביב. 
שיר צלצל גמלת. 

חל חולות לים סביב. 
צל שקמה נופלת. 

ארץ נחלת מדבר סין! 
קסם כוכבי לכת. 

הבל זעם החמסין. 
מלונה בשלכת. 

כרם גפן נים לא נים. 
תל חורבה נחרשת. 

תכול לילות וילל תנים. 
משאבה נוקשת. 

הוי, הוי, ארץ חמדת לב! 
השמיר, השית. 

ביר סוד יתום בגב. 
בשמים עיט. 

ריח פרדסי אביב 
שיר צלצל גמלת 

בים של אור טובע כל, 
ועל פני כל התכלת. 

ריח פרדסי אביב...

על כל אלה 
מילים ולחן: נעמי שמר

על הדבש ועל העוקץ, 
על המר והמתוק, 
על בתנו התינוקת 

שמור אלי הטוב. 

על האש המבוערת, 
על המים הזכים, 

על האיש השב הביתה 
מן המרחקים. 

על כל אלה, על כל אלה, 
שמור נא לי אלי הטוב. 
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על הדבש ועל העוקץ, 
על המר והמתוק. 

אל נא תעקור נטוע, 
אל תשכח את התקווה 

השיבני ואשובה 
אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 
על הגן, על החומה, 

מיגון, מפחד פתע 
וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 
על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 
ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 
מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 
נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 
ועל זה השיר. 

על כל אלה...

עוד חוזר הניגון 
מילים: נתן אלתרמן

לחן: נפתלי אלטר

עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא 
והדרך עודנה נפקחת לאורך 

וענן בשמיו ואילן בגשמיו 
מצפים עוד לך, עובר אורח 

והרוח תקום ובטיסת נדנדות 
יעברו הברקים מעליך 

וכבשה ואיילת תהיינה עדות 
שליטפת אותן והוספת ללכת 

שידיך ריקות ועירך רחוקה 
ולא פעם סגדת אפיים 

לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה 
וצמרת גשומת עפעפיים.

יוצא לאור 
מילים ולחן: אהוד בנאי

השביל הזה מתחיל כאן 
בין סניף בנק למעין 

לא סלול, לא תמיד מסומן 
השביל הזה מתחיל כאן. 

חוצה את העיר 
עולה על ההר 

ממשיך על הים 
ממשיך גם מחר 

חותך באויר, בין הבתים 
יוצא אל האור, אל חיים חדשים. 

לך עליו, עלה עליו עכשיו 
לך עליו, עלה עליו עכשיו 

מלאכי ציפורים מעליך 
מלווים את צעדיך 
מרחוק נדלק אור 

אל תסטה כדי שתוכל לחזור. 

השיר הזה מתחיל כאן 
כחול על הדף הלבן 

לא גמור, לא תמיד מכוון 
השיר הזה מתחיל כאן. 

חוצה את העיר 
עולה על ההר 

ממשיך על הים 
ממשיך גם מחר 

חותך באויר, בין אנשים 
יוצא אל האור, אל חיים חדשים. 

לך עליו...

אבא 
מילים ולחן: אביתר בנאי

אבא, אני רוצה לעמוד מולך 
להאמין שאתה אבא טוב 

אוהב  שאתה  לדעת  צריך  אני  אבא, 
אותי 

ככה סתם אבא טוב 

אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי 
שלמסע הזה יהיה סוף טוב 
שכל מה שאני עובר בדרך 

יהפוך חולשה לעוצמה גדולה 

אבא, אני רוצה לחזור אלי 
למצוא אותך שם איתי 

במקור שלי אני טוב גמור, אבא 
ושם אני מאמין בעצמי 

יונתי בחגווי הסלע 
השמיעיני את קולך 

תשירי לי שיר חדש, חדש 
שיאיר ליבי ואת מיתרי.

אותיות פורחות באויר 
מילים: אביתר בנאי

לחן: אביתר בנאי ואמיר צורף

באמצע הלילה 
אני מתעורר 

הלב מלא 
אני מוזר לכולם 

וזר לעצמי 
בלי מקום בעולם 

אולי צריך להיגמר 
כדי מחר להתחיל 

במקום אחר 
הגיעה השעה 

משליך גפרור בכוונה 

יומנים נשרפים 
אותיות פורחות באוויר... 
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אנ’לא יודע לאן 
אני ממשיך מכאן 

פשוט מוכרח ללכת 
משאיר זאב בודד 

וערפל כבד 
תמונות על הקירות 

מדליק את האש 
ומבקש 

לא להביט לאחור 
עזה כמוות אהבה 

שלהבתיה 

יומנים נשרפים...

לילה כיום יאיר 
מילים ולחן: אביתר בנאי

שוב אני נלחם 
מגנט מושך למטה 

זה בנקודות הקטנות 
במילות עידוד 

הפעם אנ’לא לבד 
איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב 

בין הבור למים 
לפחות יש פה קרב 

לפחות יש מים 
פעם היה רק בור 

לילה כיום יאיר... 

אני מרתיח את המים 
זיכרונות צפים 

מאיימים לשרוף הכל 
יש מגירות שעדיין אני לא פותח 

עד שיוסיף בי אור 
זה בנקודות הקטנות 

במילות עידוד 
לשרוך ת’נעליים 

הכפתורים  חולצת  את  לכפתר 
הלבנה 

להציע לך כוס מים 

לילה כיום יאיר... 
לאורך הנחל שנובע בי 

מבין העצים עומד הבית שלי

כד הקמח 
מילים ולחן: נעמי שמר

אני קורא בספר מלכים 
בפרק השבעה עשר 

אני קורא על איש האלוקים 
אשר אמר 

כד הקמח לא תיכלה 
וצפחת השמן לא תחסר 

עד אשר יבוא מטר 
על פני האדמה. 

וכאשר יבשו הנחלים 
והמטר בושש לבוא 

האיש ההוא חצב את המילים 
מלבבו 

כד הקמח לא תיכלה... 

אולי האיש ההוא ידע מחסור 
אולי טעם משורש מר 

אולי בהתעטף עליו נפשו 
הוא שב ושר 

כד הקמח לא תיכלה... 

ובימים האלה הקשים 
ימי אל טל ואל מטר 

תמיד אני חוזר לאיש ההוא 
ואז נזכר 

כד הקמח לא תיכלה...

החגיגה נגמרת 
מילים ולחן: נעמי שמר

ולפעמים 
החגיגה נגמרת 

כיבוי אורות 
החצוצרה אומרת 

שלום לכינורות 
אשמורת תיכונה נושקת לשלישית - 

לקום מחר בבוקר ולהתחיל 
מבראשית. 

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב 
לשיר אותו בכח, לשיר אותו בכאב 

לשמוע חלילים ברוח החופשית 
ולהתחיל מבראשית. 

מבראשית 
את עולמך בבוקר תמיד לברוא: 

האדמה, העשב וכל המאורות 
ואז מן העפר, בצלם אנשים 
לקום מחר בבוקר ולהתחיל 

מבראשית. 

לקום מחר בבוקר... 

גם אצלך 
החגיגה נגמרת 

ובחצות 
הביתה את הדרך 

קשה לך למצוא 
מתוך החשכה אנחנו מבקשים - 

לקום מחר בבוקר ולהתחיל 
מבראשית. 

לקום מחר בבוקר. 
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אוסף צ’ופרים לל”ג בעומר,לשימושכם:

*הכי כיף בל”ג בעומר
להכין מדורה עם עצים

הכי גבוהים,
ולראות איך מהמדורות האחרות

פתאום כולם באים...”

 שיפוד עם שני מרשמלויים ומעל למרשמלו וכותבים :

“סופסוף צ’ופר שאפשר לשרוף”.

 גם בחשכת לילה יש בכוחנו יחד להדליק מדורה שתאיר למרחקים

שיפוד עם כמה מרשמלו עליו תשרפי להם ותביאי להם בפתק קטן 

“שרופה עליכם!”

הגפרור אומר לקיסם: “בוא נשחק דמקה, אבל רק לי יש אכילות אחורה.” הקיסם מסכים, 
אבל אחרי כמה דקות משחק הוא מתעצבן ומפסיק. “די, אני לא יכול ככה, בוא נשחק 
משהו אחר”. “טוב”, מסכים הגפרור, “בוא נשחק סטנגה, ולי מותר לגעת בכדור כמה 
מתייאש  שהקיסם  עד  משחקים  והם  הקיסם,  מסכים  “סבבה”,  רוצה”.  שאני  פעמים 
ומבקש להחליף משחק. “אין בעיה”, אומר הגפרור, “בוא נשחק פוקר, ולי מותר לראות מה 

הקלפים שלך”. כספו של הקיסם אוזל במהירות, כמובן, והוא נשבר, קם והולך.

מוסר השכל: אל תשחקו עם גפרורים!

שיטות לאכילת מרשמלו: 
1.להכניס למקל ולאכול 

2.לקחת מהשקית ולבלוס 
3.ללכת למדורה ולשרוף את החלק העליון 

4.לשרוף הכל כולל המקל ולקבל כוויה 
5.לשים על האש ולהיזהר שלא לשרוף את זה 

6.להכניס למקל ולהביא למישהו שיעשה את העבודה השחורה.. 
 .7
 .8
 .9

 .10
ולבסוף כל אחד והמרשמלו שלו ...
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שיהיה ל”ג בעומר מדליק..   ומדביקים על זה גפרור.

 כשכבשו הרומאים את ארץ ישראל, הם אסרו להדליק את המדורות האלו כדי 
שהיהודים לא יוכלו להודיע מתי יחול ראש חודש.

בתקופת המרד, אותן מדורות של ראש חודש הפכו להיות סמל למרד ברומאים, 
מה שאתם הרומאים אסרתם עלינו- לא מעניין אותנו. אנו יהודים, ונמשיך לנהוג 

ביהודים על אף איסורכם.
יום פטירתו של הרשב”י, שנטל חלק במרד  את  בעומר, כשאנו מציינים  בל”ג 
בר- כוכבא. אנו מדליקים מדורות, כדי לזכור את דבריהם של היהודים באותה 
התקופה. אנו יהודים ונמשיך לחיות כיהודים. על אף האיסורים שתמיד אוסרים 
עלינו, ועל אף הפיתויים שמפתים אותנו לנהוג על פי תרבותם של עמים אחרים. 
אנחנו מורדים, וממשיכים לנהוג כיהודים. איננו מתפתים ללכת אחרי תרבויות 
אחרות, ולחקות עמים אחרים. אנו גאים ביהדותנו, בתורתנו ובמסורתנו, איננו 

מוכנים להחליף אותן בשום דבר אחר.

סימנים לל”ג בעומר:

קדש -”ברוך אתה ה´...שקידשנו מכל הסניפים ורוממתנו מכל השבטים.ברוך 
אתה ה´ משמח ל”ג בעומר עם המדורות..”

ורחץ - רוחצים את העצים בנפט ומדליקים את המדורה 
כרפס - טובלים את התפו”א והבצלים באש.

יחץ - חוצים את השבט לשנים ויאללה לחידון.
מגיד - הנה זה מגיע לא לפחד יותר מדי..... הצ´יזבט!!!

רחצה - נוטלים ידים ומברכים
מוציא - “ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ”

מצה - כל אחת לוקחת ביס מהפיתה שלה. בתאבון!!
מרור - במקום מרור-סוכריה כדי שיהיה לכן מתוק ולא מר.

כורך - כרכו את חברתכן כמה שיותר מהר בטישו בלי שיקרע.
שלחן עורך- ועכשיו לאוכל-בתאבון...

צפון - הפתעה....
ברך - אכלנו ושבענו ,האוכל היה טעים, עכשיו נברך כולנו ,נודה לאלוקים..

הלל - שרים את השירים מהשירון.
נרצה - חסל סדר ל”ג בעומר כהלכתו.....
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את תפוח-האדמה שצלינו
במדורת ל”ג בעומר
אף-אחד לא אכל-

כי הפך לגחל.
              )יהודה אטלס(

  
הוראות הכנה למרשמלו צלוי וטעים:

- את המרשמלו החזיקי ביד ימין, ואת השיפוד ביד שמאל.

 20 מ  גבוהה  שאינה  במהירות  המרשמלו  לכיוון  השיפוד  את  בזהירות  קרבי   -

קמ”ש. ובהפתעה תקעי את המרשמלו בשיפוד או את השיפוד במרשמלו.

* במקרה והשיפוד נתקע באצבע יש לפנות לקבלת טיפול רפואי.

הזזי  והחזיקי עם האצבעות, אם תריחי משו שרוף  באש  - תקעי את השיפוד 

במהירות את השרוול מהאש.

- כשהשיפוד שחור לגמרי הוציאי מהאש.

ולסיום- גרדי את מה שנשאר מהמרשמלו לתוך הפה.

 כל מדריכה מצויה וטובה

יודעת שצ´ופרים זו עבודה חשובה

צריך לצייר, לקשט, להדביק

כדי שהצ´ופר יצא ממש מדליק.

אבל הכי הכי שווים

זה הצ´ופרים ששורפים בצדדים.

ומכיוון שאותנו זה ממש מעייף

החלטנו שאותכם כדאי לשתף.

את הצ´ופר הזה אפשר לשרוף

גם בצדדים ואפילו עד הסוף.

אז יאללה, תתחילו בעבודה

כי זה צ´ופר של “עשה זאת בעצמך”!

 לחבר פתק קטן לקיסם ולכתוב: 

“תודו- איך הייתם מדליקים ת’מדורה בלי זה??”
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ערכת המדורה: בסגנון המחנה:
למדורה  שמתאימים  דברים  עם  זה  את  לעשות  רק  וכו’,  טלכרט  אג’,   10 גפרור,  טישו, 
)גפרור, משחה נגד כוויות, חתיכת עץ, נוצה מכרית ועוד רעיונות כיד הדמיון הטובה עלייך(.

 אטבי כביסה מעץ..  וכתבו עליהם.. 

“כי כל הקרשים תפוסים”

ב.   הלכה:
צריך להקפיד שכל החניכים יהיו שותפים במשחק ובפעילות, שאף אחד לא יפגע בשום 

חניך אחר. מטרת הלילה הוא להרבות אהבה בעם ישראל ולא חלילה ההיפך.
חובה לוודא שאין חניכים שמוחרמים מהמדורה מכל סיבה שהיא.

 



60

פרק ט’: סיום

א.  התארגנות: 

כיבוי המדורה-
יש לדאוג לכיבוי מושלם של המדורה בחול ובמים. הכיבוי ייעשה 

בפיקוח מבוגר.
אין לכבות אש בשמיכה.

במקרה שמתפתחת שריפה יש להזמין שירותי כיבוי אש.
ניקיון - בסוף המדורה, למרות העייפות,  לא לשכוח לסדר ולנקות את המקום שבו הייתם. 

ב.  הלכה:

נטילת ידיים   – כולם מסכימים שגם מי שלא ישן כל הלילה חייב בנטילת ידיים. לגבי האם 
לברך על נטילה זו. המשנה ברורה פוסק לאשכנזים שיטיל את מימיו ואח”כ יברך על נטילת 

ידיים. הספרדים שקיבלו על עצמם את הוראות מרן השולחן ערוך לא יברכו.

ברכות השחר  אומרים כרגיל.

ברכות התורה – הספרדים מברכים לעצמם. לאשכנזים עדיף שישמעו מאדם אחר שמברך 
כזה  אדם  מצאו  לא  שהם  במידה  אותם.  להוציא  יתכוון  והוא  חובה  ידי  לצאת  ויתכוונו 

שיתכוונו בתפילה בבוקר באהבה רבה לצאת ידי חובת ברכות התורה.

תפילת שחרית  למי שהיה ער כל הלילה – להקפיד ללכת עם החניכים להתפלל במניין 
בבית כנסת.

זמני התפילה  לפי אופק ירושלים.
נץ – 5:57 – אז צריך להתפלל עמידה. התפילה תתחיל בערך ב5:25.

מי שהולך לישון וקם מאוחר – אז סוף זמן קריאת שמע מדאורייתא זה 8:27.
סוף זמן תפילה שאחריה מתפללים בלי ברכות קריאת שמע – 9:36.

ג.   הוראות בטיחות:

כיבוי של המדורה – יעשה על ידי מים או חול. בשום פנים אין לכבות את האש ברגליים.
צריך להיזהר מגחלים חמות שנראות כבויות ועלולות להתלקח.

קיפול של מנגל – עם סיום השימוש במנגל שופכים את כל הגחלים למדורה או במקום 
אותו  וצריך להזיז  יתלקחו. המנגל חם מאוד  אין חשש ששם הם  שם 

בזהירות. בכל מצב כל העיסוק במנגל יהיה על ידי המדריך בלבד.

טיפול רפואי-
ויש לדאוג לפינויו לבית  יש לצנן מייד במים,  כוויות בגוף אדם שנפגע 
החולים הקרוב כשמדריך מלווה אותו, לדווח מייד לקומונר שהוא יעדכן 

את ההורים ואת ההנהלה. 


