
<  מטרות שבוע שלהבות
< הצעות לפעילויות שיא 'להאמין להאיר להצליח'

< שבת שלהבות
< משחק מסע בעקבות מנהיג יהודי

< תעודות משמעותיות



2

ב״ה
להאמין. להאיר. להצליח. רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש

'שבוע שלהבות' הוא שבוע-שיא המתקיים בבתי הספר אחת לשנה, 
בחודש שבט, בימים הסמוכים ליו"ד בשבט – יום הסתלקות הרבי 
הריי"צ ויום תחילת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש. ביום זה הגדיר 
הרבי את החזון שלו שכל יהודי יהיה 'נר להאיר', והניח את התשתית 

ליצירת מערכת חינוך המחנכת בדרך זו.
בשבוע זה נערוך פעילויות בבתי הספר בדגש על ערכי היסוד של 
העשייה  את  נס  על  נעלה  להצליח.  להאיר,  להאמין,   – 'שלהבות' 
הברוכה במחצית הראשונה של השנה במעגל התלמידים, ההורים 
דיויד  קינג  כאשר  השבוע,  את  העל  גיבורי  ילוו  זו,  בשנה  וקהילה. 
המוביל את חודשים טבת ושבט יעצים את נושא הגאווה היהודית, 

הגבורה והמנהיגות היהודית.

מטרתו של 'שבוע שלהבות' לחזק את תחושת השייכות ל'שלהבות' 
ולערכיה, ולטפח גאוות יחידה.

נס  על  נעלה  הריי"צ  הרבי  שם  על  הנקראת  חב"ד  חינוך  כרשת 
בשבוע זה את  החינוך היהודי המשמעותי, עליו מסר הרבי את נפשו.

ייערך  ולאחריו  בשבט  יו"ד  ביום  השבוע  את  לפתוח  ממליצים  אנו 
בבית הספר 'שבוע שלהבות' מעצים ומצמיח, שאנו ממליצים לסיימו 

ביום קבלת התעודות בהתכנסות שמחה ומעצימה.

בהצלחה רבה,
צוות לשהבות
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 מטרות 'שבוע שלהבות' 

< חיזוק תחושת השייכות של התלמידים, הצוות והמשפחות, לערכים ולחזון של ביה"ס.
< נראּות בקהילה.

< גאוות יחידה ותחושת השתייכות ברמה הארצית.

 אז מה עושים ב'שבוע שלהבות'? 

1. מייעדים את הימים המתאימים בחודש שבט ל'שבוע שלהבות', בהקשר ליום י' בשבט.
בונים לוח פעילות יחד עם צוות בית הספר )אפשר לשתף את ועד ההורים, גורמים קהילתיים   .2

ועוד(.
3. מכינים את הפעילויות ונעזרים ברעיונות ובעזרי הפעילות שהפיק אגף 'שלהבות'.

4. מיידעים את ההורים באמצעות דף מידע )או הודעת ואטסאפ( שיישלח הביתה, ותליית כרזת 
הסבר בבית הספר. 

5. מרוממים את בית הספר ב'שבוע שלהבות' חווייתי ועוצמתי, בדגש על שיתוף מעגלים נוספים 
)הורים וקהילה(.

באופן כללי, אנו ממליצים מדי שנה למנהלות, להיערך לשבוע זה באופן שימי-שיא ומיזמים הקשורים 
לייחודיות הבית ספרית – להאמין, להאיר, להצליח )כמו ימי שיא מקצועיים, תערוכות, ביקורים בבית 

הספר, ימי הורים, ערבי הורים ותלמידים(, יהיו מכוונים להיערך בימים אלה או בסמיכות להם.

 עזרים בהפקת הרשת: 

< כרזת שבוע שלהבות להדפסה
< ערכת שבת שלהבות: עלון למשפחה לשולחן השבת +כוסות ממותגות לחידון

< מודעה מעוצבת להורים על שבוע שלהבות
< מודעת פרסום על אירוע שיא כלשהו בבית הספר

< עיצוב מדבקה לדש הבגד
< 'משחק מסע' - קופסת בריחה בעקבות מנהיג יהודי

< תעודות יחודיות

יש להזמין את העזרים מאתר מרפד בשדה החינוך לא יאוחר מתאריך ט"ו טבת 12.1
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פעילויות שיא
להלן הצעות לפעילויות שיא, ושאר פעילויות מגוונות 

מזמינים אורח לביה"ס מפגש עם ניצול 
שואה/רוסיה הסוביטית/מנהיג יהודי/שוטר 

חייל וכו בשיח על גבורה יהודית, זהות יהודית 
ומנהיגות יהודית. 

בתקיית הדרייב מצורפת הזמנה בסיסית- 
גיבור ישראל

מדווחים בלוח משותף על קיום 
מצוות/מעשים טובים וצוברים מאות 

ואלפי מצוות לזכות התלמידים או 
לזכות אחרת.

לימוד תורה יומי קצר לזכות 
מסוימת של רפואה, ע"נ 

ועוד.

לכיתות הבוגרים )ג ואילך( 
ניתן להקרין את שיעורה 

של סיוון רהב מאיר בשיתוף 
משרד החינוך בנושא גבורה 

יהודית.  קישור

מקשטים את ביה"ס בכרזות 
יהודיות בסיוע והכנת התלמידים 

)פסוקים, מסכת אבות(

סיפור יומי בנושא 
גבורה יהודית

)סיפורים מצורפים 
בעמוד הנספחים(

למידת תפילות וברכות בעל פה, 
כמפורט בחוברת הדרכת רבני 

הרשת לקטעים שיש להרגיל 
בהם את התלמידים לאמרם בעל 

פה. קישור

שיח תוכן הכנה לתעודה: 
כיתות א-ב – שיח ערכי על 

הערכים ותחומי היהדות שרכשנו 
במחצית זו בבית הספר. אפשר 
להיעזר בתמונות שצולמו בבית 

הספר או שנשלחו אליכם בחגים + 
התלמידים ימלאו ב'מתנה יהודית' 

– בתעודה היצירתית, ערכים 
יהודיים שקיבלו בבית הספר 

מאמינים

חשוב וכדאי: שתפו את כלל צוותי 
שלהבות ברעיונות נוספים שיש לכם! !

>

>

>

>

>

>

>

>
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מאירים
'אני השלהבת המאירה' – יצירת שלהבת אישית המורכבת 
מרכיבים שונים ואישיים. התלמידים יקבלו צורה בסיסית של 

שלהבת מחולקת לצבעים, בה יוכל התלמיד לכתוב מילה 
או משפט בכל רובריקה. 

)הופק על ידי הרשת בשנת תשע"ט, רלוונטי למי שלא 
עשה, או גם למי שעשה ליצירת מבט התפתחותי(

כל פעילות ניתן להרחיב. למשל:

שמי: כל תלמיד יברר את מהות שמו – על שם מי נקרא, למה נקרא כך, מי בחר את שמו.
אני במשפחתי: כל תלמיד יקבל הקלטה מהוריו או מכתב, המפרט את החוזקות שהם רואים 
בו ואת התרומה הייחודית שלו למשפחה. הרובריקה 'אני במשפחתי' תהיה סיכום של דברי 

ההורים.
החלום שלי: בכל תחום, לא כל חלום מתגשם. אבל מי שלא חולם – לא מתקדם.

חוזקות: מתוך מאגר תכונות, או בעקבות סבב חוזקות שאחרים אומרים עליי.
הצלחות: כל הצלחה מזמינה את ההצלחה הבאה. נחשוב במה כבר הצלחתי בעבר הרחוק 

או הקרוב.
בקשה מאלוקים: השם הוא גם אבא וגם מלך, הוא תמיד שמח לשמוע אותנו ולעזור. מה הייתי 

רוצה לבקש ממנו?

שיח ערכי:
כיתות א: הכנה לתעודה היצירתית כיתה א: כישרון, חלום, 

כשאגדל... + איך אני מרגיש בשלהבות.

בוגרים: כל תלמיד יבחר שלוש חוזקות שיש לו 
)רשימת חוזקות מופיעה בקובץ ההסבר על התעודות( 

ויפרט במשפט: היכן או כיצד הוא משתמש בחוזקה הזו בחיי 
היומיום. המורה תוכל להשתמש במה שכתבו התלמידים, 

לעריכת חלק החוזקות שבתעודה.

    שמי:

משפחתי:

אני במשפחתי:

החלום שלי:

חוזקות:

הצלחה שחוויתי:

בקשה מאלוקים:

חשוב וכדאי: שתפו את כלל צוותי שלהבות ברעיונות נוספים שיש לכם! !

>

>
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מצילחים

ימי שיא: 
קיום יום שיא בנושא לימודי נבחר.

חגיגת הצלחות: 
יריד תוצרים של דברים שנעשו 

השנה בתחומי למידה שונים.

לכיתה א: הנכחה של הצלחות 
מוכחות ונקודתיות, למשל: 

פרזנטציה של קריאת ברכות על 
ידי התלמידים, אמירת משפט 

באנגלית ותרגומו, היגדי "הידעת" 
של התלמידים מתחומי דעת שונים. 

אפשר לערוך את ההיגדים של 
התלמידים לסרטון הצלחה קצר 

שיישלח להורים.

יריד המאה: 
כל תלמיד או קבוצה, לפי 

אינטליגנציות או תחומי חוזקה, 
יקבלו משימה לימודית שהם צריכים 

להצליח בה במאה אחוז. העבודות 
תוצגנה בתערוכת 'יריד המאה'.

אפשרות נוספת: כל תלמיד יציג 
הצלחה לימודית שהייתה לו השנה, 

בעזרת מחוון שתפיק המורה.

הכנה לתעודה: 
כיתות א – מה למדתי 
מהמורה שלי, איך אני 

לומד/ת? 

>>

>

>

חשוב וכדאי: שתפו את כלל צוותי שלהבות ברעיונות נוספים שיש לכם! !
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 שבת שלהבות 

מטרה: שיתוף הבית בערכי שבוע שלהבות.
מורחב  חומר  לביתו  יקבל  התלמיד  תוכן: 
בנושא  תורה  דבר  עם  השבת  לשולחן 
ובנוסף  משפחתי,  ושיח  יהודית"  "גבורה 
יהדות. כדאי לחזור עם  חידון כללי בנושא 
יוכלו  שהם  כדי  התכנים,  על  התלמידים 
להודיע  מומלץ  בבית.  החידון  על  לענות 
ולבקש  שלהבות,  שבת  על  להורים  מראש 
מהם לתת לתלמיד באותה שבת גם לעזור 

יותר מהרגיל בהכנות לשבת, וגם להוביל את התוכן בשולחן השבת. 
שימו לב, יש לתת לכל תלמיד את העלון לצד ערכת כוסות ממותגות שהן כלי עזר לחידון. 

הצעות נוספות: 
< 'קבלת שבת' בית ספרית

< סדנת הכנת יין/גביע/חלות/חבקים לבקבוקים, לשולחן השבת המשפחתי

 טקס קבלת התעודות 

בשלהבות חב"ד מונהגת תעודה יצירתית בכיתות א-ב, 
ותעודה ברוח החוזקות לכיתות ב-ו.

בסיסים לתעודות יש להזמין מאתר הרשת
נספחים לתעודות נמצאים בתיקיה המשותפת לצוותי שלהבות.

רעיונות להעצמת הטקס:
< במהלך הטקס תכריז המנהלת על נקודת הצטיינות של כל כיתה, 

למשל: הכיתה התקדמה מאוד באנגלית / הכיתה שיפרה את האווירה 
החברתית מתחילת השנה, וכדומה.

< שטיח אדום ולחיצת ידיים לכל התלמידים בעת הענקת התעודות, 
כמו טקס סיום לימודים אוניברסיטאי.

< הכנת מצגת שתופיע כל העת במסכים, בה רואים כל תלמיד בנפרד.
< כל תלמיד יכין מראש משפט אותו יאמר בטקס חלוקת התעודות )בעברית או באנגלית(. זו יכולה 
להיות ברכה לבית הספר / אמירה על הרגש שלו במחצית זו / תקווה אישית לעתיד / הבעת תודה למי 

מצוות בית הספר או ההורים, וכדומה.

 הורים וקהילה 

< עריכת ערב 'שלהבות' ייחודי הפתוח להורים ולקהילה, בהשתתפות מרצה או אומן אורח.
< הזמנת הורים וקהילה לטקס קבלת התעודות.

< הוצאת וחלוקת רבעון של בית הספר 'שלהבות'. 
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קופסת בריחה 
'מסע בעקבות גבורה יהודית'

משחק 'קופסת בריחה' הינו דרך חוויתית לערוך בביה"ס 'מסע' בעקבות מנהיג וגיבור יהודי, היכרות עם 
התקופה, ועיסוק בערכים שהנחיל.

יצחק  יוסף  רבי  הריי"צ-  הרבי  שמכונה  חב"ד  חסידות  של  הקודם  האדמו"ר  היא  שנבחרה  הדמות 
שניאורסון. הרבי הריי"צ היה מנהיג יהודי גדול בדור הקודם, שסימל את המאבק של יהדות רוסיה כנגד 
השלטון שאסר על אמונה וביטויי הדת. לולא גבורתו של הרבי היתה חלילה נכחדת היהדות במדינה זו.
הרבי הריי"צ חי ופעל ברוסיה, פולין וארה"ב, ונסתלק לבית עולמו ביו"ד שבט. ממלא מקומו הוא הרבי 

מליובאוויטש.
המשחק נבנה בסגנון של 'קופסת בריחה' )זהו עיבוד של חדר בריחה למשחק שאפשר להפיק בכל 
מקום(. את המשחק אפשר לערוך בקבוצות של כיתות או חצאי כיתות בליווי מורה. התלמידים מקבלים 
ישנם  בה  הנעולה,  המזוודה  מנעול  פתיחת  הסופי:  היעד  הקומוניסטית.  מרוסיה  לברוח  על:  משימת 
בחידות  רצוף  המשחק  'שווה'(.  כיבוד  לארגן  )עליכן  לדרך  וצידה  מהמשחק(  )מזכרת  רכבת  כרטיסי 
וברמזים המובילים אחד לשני עד אשר נמצא המפתח למזוודה. החידות מכוונות להיכרות עם מסירות 

הנפש של הרבי הריי"צ וחסידיו וגבורתם למען קיום היהדות.

אז מה עושים?
הכנות למשחק ואמצעים שעליכם להשיג:

< מנעול פשוט+מפתח המתאים לנעילת מזוודה )יש בחנויות טמבור/מקסטוק(
]להדפיס את  אישיים לכל משתתפי הקבוצה  מזוודה. בתוך המזוודה עליכם לשים כרטיסי רכבת   >
נספח 1 ולגזור לכרטיסים[ וכיבוד )כריכים/חטיפים וכד'( את המזוודה יש לנעול ולהטמין את המפתח 

כמפורט בהמשך.
< מכשיר להשמעת ההקלטה הראשונית

< כלי כתיבה לתלמידים
< עיתון עברי ורוסי )נספח 2( מודפסים. לקבוצה גדולה כדאי להדפיס במספר עותקים. 

שימו לב- ישנם 2 דפי עיתון המותאמים לכיתות ו-ב, ושני דפי עיתון קצרים יותר המותאמים לכיתות א-ב.
< גביע קידוש ובקבוק יין, על כל אחד מהם יש להצמיד חצי מחלקי הפאזל )אביזר ב( אפשר גם להחביא 

בתוך, מתחת וכדומה. מומלץ להדפיס את הפאזל בגודל A3 ולעשות לו לימינציה.
< קופסא של אוכל. למשל קופסת קרונפלקס או קרקרים. עליכם להדגיש בטוש את סימון הכשרות 
שעל הקופסה. עליכם להוסיף בין הכיתובים שעל הקופסה משפט: הרבי אוכל במאסר רק אוכל כשר. 

בתוך הקופסה שימו את מעטפת החידות א
< 2 מעטפות פשוטות. 

4(. את המעטפה שימו בתוך  1 כתבו מעטפה א והכניסו אליה כרטיסי חידות )נספח  על מעטפה   >
אריזת המאכל

5(. את המעטפה  < על מעטפה נוספת כתבו מעטפה ב והכניסו אליה את המכתב מהחוקר )נספח 
שימו בתוך ספר חשבון בעמוד 17
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 .]6 ]נספח  יהיה המפתח. לבוגרים שימו בתיק גם דפי תפזורת  תיק תפילין במקום מוצנע, שבתוכו   >
האותיות המיותרות בתפזורת יצרו את המילים "סעו לשלום".

< את האביזרים: גביע, יין, ספרי חשבון, קופסאת מאכל, יש לפזר במקומות שונים בחדר.
את תיק התפילין יש להחביא.

את המזוודה הנעולה יש לשים במקום בולט.

]שימו לב שחלק מהאביזרים מותאמים לכיתה א בנפרד[

שלבים במשחק הבריחה:

שלב א:
בתחילת המשחק עליכם להשמיע את ההקלטה לתלמידים או 

להקריא להם את הטקסט הבא. הטקסט חושף בפני התלמידים 
את המשימה: לשמור על היהדות ולברוח מרוסיה. לשם כך עליהם 

למצוא רמזים ולעבור ממשימה למשימה עד שימצאו את מפתח המנעול למזוודה.
1927, שלטון האימים הקומוניסטי בברית המועצות אוסר על כל אדם להאמין באמונה  השנה, תרפ"ז, 
דתית, לקיים חיים דתיים או להאמין בערכים שאינם ערכי התנועה הקומוניסטית. אסור להתפלל, אסור 
לחבוש כיפה, אסור לדבר בעברית, אסור ללמוד תורה. הכל – אסור! העוברים על החוק צפויים לעונשי 

מאסר כבדים.
לו  ואין  מוקף בעצים,  הבית  אחורי בביתו של אחד מהם.  יהודים התכנסה בחשאיות בחדר  קבוצה של 
שכנים סמוכים, אך למרות זאת חברי הקבוצה מדברים ביניהם בלחש. מטרת הפגישה היא לטקס עצה, 

כיצד יוכלו לברוח מרוסיה ברכבת, עם תעודות מזוייפות.
בשלב א עליכם לקרוא את העיתונים היומיים – העברי והרוסי ולאחר מכן עליכם להמשיך לפי הרמזים 
עד אשר תמצאו את הקוד הסודי למזוודה הנעולה. בתוך המזוודה נמצאים כרטיסי הרכבת וצידה לדרך 

איתם תוכלו לצאת מרוסיה ולחיות חיים של חירות כיהודים גאים.

שלב ב:
התלמידים קוראים את העיתונים המספרים על מאסר הרבי

 הריי"צ ומנסים למצוא רמז לשלב הבא. עיתון א רוסי 
]בו יאתרו התלמידים את האותיות החסרות המרכיבות 
את המילה קידוש[ העיתון היהודי רומז לעריכת קידוש.

על התלמידים להבין כי עליהם לחפש אביזרים הקשורים 
לקידוש.

שלב ג:
על בקבוק יין מוצמד חצי פאזל

בתוך גביע נמצא חציו השני של הפאזל
על התלמידים למצוא את אביזרי הקידוש ולהצמיד את חלקי 

הפאזל ולהבין את ההוראה לאכול רק אוכל כשר. 
הפתרון רומז לקופסאת מאכל כשר הנמצאת בחדר. 

בתוך הקופסה יש מעטפה א, ועל הקופסה ישנו כיתוב 
"הרבי במאסר אוכל רק כשר"

להאמין. להאיר. להצליח. רשת חינוך חב"ד בארץ הקודש
רשת חינוך חב"ד בארץ הקודש
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שלב ד:
בתוך מעטפה א ישנם כרטיסים עם שמות של ספרים. התלמידים ימיינו מתוכם את ספרי הקודש. על 
הכרטיסים הנותרים יהיו לבוגרים את המילים: עמוד 15+2  100-83  34:2 ולצעירים את המילים: ספר 

חשבון עמוד 17. התלמידים יצטרכו לחפש בחדר ספר חשבון שבעמוד 17 מונחת מעטפה ב.

שלב ה:
מכאן התלמידים  תפילין.  הנחת  על  הריי"צ  הרבי  יקראו התלמידים העדות מחקירתו של  ב  במעטפה 

יצטרכו לחפש נרתיק תפילין.
בתוך הנרתיק יהיה המנעול של המזוודה ודפי תפזורת לתלמידים ]נספח 6[. האותיות שנותרו בתפזורת 

מרכיבות את המילים 'סעו לשלום'.

בסיום: 
התלמידים יפתחו את המזוודה, יקבלו כרטיסי רכבת למזכרת ומאכל כלשהו מפנק.

בהמשך למשחק אפשר לספר לתלמידים נקודות נוספות מחיי הרבי הריי"צ-
מסירות כלפי יהודי האחר בסיפור העגל והשוק בילדותו, 

וכן הגענו בנס לארה"ב והמשך פעילותו היהודית משם.  פעילותו למען העם היהודי ושמירת היהדות, 
רשת אהלי יוסף יצחק נקראת על שמו.

בהצלחה!
ye@reshetch.org.il :מישובים והארות יש לשלוח לכתובת המייל *
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נספח
 סיפורי גבורה יהודית 

גבורה יהודית היא מסירות והקרבה למען מצוות  היהדות וערכים יהודיים, כמו גם למען עם ישראל 
וארץ ישראל.

להלן מספר סיפורים המבטאים גבורה יהודית בתחומי החיים השונים. ניתן לספר את הסיפורים 
מידי יום, בשבוע שלהבות, ובכך להעצים את החיבור אל המסרים. 

יש לבחור את הסיפורים המתאימים לגילאים השונים.

ב״ה
להאמין. להאיר. להצליח. רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש

12
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1.  בראשית ברא- סיפורו של מדען החלל

החללית 'בראשית' היא אחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר בתולדות המדינה, זוהי חללית שנשלחה אל 
הירח, דבר שרק מדינות מעטות בעולם הצליחו לעשות.

ראש צוות המהנדסים של בראשית הוא אלכס פרידמן, מומחה חלל בן 69 שנולד וגדל ברוסיה בתקופת 
השלטון הקומוניסטי. בתקופה בה נולד ניסו השלטונות לעקור מלבבות האזרחים את האמונות והערכים 
שלהם, וליטוע בהם ערכים קומוניסטים. אביו של אלכס, שהיה חסיד חב"ד, נעצר באשמת שווא כאילו גייס 
כסף למטרת עליה של יהודים לארץ, דבר שהיה אסור באותה העת באיסור חמור. הוא נשפט לשבע שנות 
מאסר. אשתו נשארה לגור עם הוריה בלנינגרד, וכעבור זמן קצר בעלה נולד לבני הזוג בן. לא עברו מספר 
ימים מהלידה, ובני המשפחה קיבלו מכתב מהאב שבכלא ובו נכתב: אני מבקש מכם שלא לערוך לתינוק 
ברית מילה בשום אופן! היולדת ובני המשפחה הבינו כי האב אולץ לכתוב את המכתב, ומי יודע כיצד אילצו 
אותו לעשות כן... הם החליטו כלפי חוץ להישמע להוראה שבמכתב, אך בסתר ערכו לתינוק ברית מילה 
כהלכה. התינוק, אלכס, גדל לתפארת ונפגש לראשונה עם אביו בכיתה א. הוא הצטיין בלימודיו, בעיקר 
בלימודי המתמטיקה והפיזיקה, ועל אף המכשולים שהציבו ליהודים באוניברסיטאות, הוא הצליח לקבל 
תואר בהצטיינות. לאחר עלייתו לארץ עבד כמהנדס בתפקידים בכירים שהועילו רבות למדינת ישראל, 

וניהל את צוות הפרויקט של החללית 'בראשית'. 

< מהו הערך היהודי שעולה מהסיפור?
< כיצד בני המשפחה גילו גבורה יהודית?

2. חנוכיה בתנאים בלתי אפשריים

לפנינו עדות מתקופת השואה, של אסיר יהודי שהיה במחנה עבודה נאצי, הוא בחר לקרוא לעדותו: "נס 
חנוכה". אחת החוויות המרכזיות בחיי המחנה והאסירים בו הייתה אובדן תחושת הזמן. כל יום דמה לקודמו 
וסדר היום במחנה היה מחמיר ביותר, מן המסדר בשעות המוקדמות של הבוקר, עד שעות הלילה, אשר 
ביניהם עבדו האסירים עבודות פיזיות קשות. לא הייתה שום אפשרות לציין ימים מיוחדים. מן האסירים 
נשלל כל רכוש פרטי כך גם נשללו מהם שעונים, לוחות שנה, יומנים ועוד. אסיר יכול היה לשהות במחנה 

בלי שתהיה לו איזו שהיא ידיעה, מה השעה? איזה יום היום? או מה התאריך?
"בכותבי ביומני הקטן, שבו רשמתי גם מועדי ישראל, גיליתי בשמחה רבה, שחנוכה, חג האורים, יחול בעוד 

כמה ימים. החלטתי שאפילו בנידרארשל )מחנה עבודה בלב גרמניה( עלינו להדליק נרות חנוכה.
מיד נועצתי בבנצי, שנעשה לאיש אמונם של תושבי הבלוק. בנצי נתלהב מרעיוני: "כן, עלינו להדליק נרות 

בחנוכה. הדבר יעלה את המורל וישפר את האווירה. הכן תכנית, אך בזהירות.
על שתי בעיות צריך היה להתגבר: צריך היה לארגן ֶשֶמן וכן למצוא מקום , שממנו האור לא ייראה. לא 
היה מחסור בשמן בבית החרושת, אך כיצד יכולנו להבריח - ולו כמה טיפות בלבד- אל צריפנו בעוד מועד, 
לקראת יום שני בערב, 11 בדצמבר, ליל ראשון של חנוכה? אמנם ידענו שאין אנו מחויבים עפ"י ההלכה 
לסכן את חיינו לשם קיום מצווה. אך אצל רבים בתוכנו פעל דחף לגלות רוח של הקרבה, נחלת אבותינו 
במרוצת הדורות. היינו בדיכאון רוחני וגופני כה רב, עד שהרגשנו, שנר חנוכה קטן יחמם את נפשותינו 

הגוועות ויחדיר בנו תקווה, אמונה ואומץ, כדי לקיים את עצמנו בחורף הארוך, הקשה והמקפיא.
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החלטנו להטיל גורל. על השם הראשון שיעלה בגורל, יוטל לגנוב השמן; השלישי - יהיה אחראי להסתרתו 
עד יום שני בערב והחמישי ידליקנו מתחת לדרגשו. יצאתי חמישי בגורל. גרינוולד, שעליו הוטל לארגן את 
השמן, מילא תפקידו בצורה נפלאה. הוא שכנע את מנהל העבודה השנוא, שמכוניתו תיטיב לעבוד, אם 
ישמנוה בקביעות מדי בוקר, ולשם כך מוטב שנקבל צנצנת קטנה של שמן-מכונות משובח ונחזיקה בארגז-

הכלים שלנו. המנהל הסכים, ולא הייתה יותר בעיה של הסתרת השמן.
בהגיע יום שני בערב, שמתי את השמן במחציתה הריקה של קופסה למשחת נעליים, הוצאתי כמה חוטים 
משמיכתי הדקה והפכתים לפתיל. כאשר הכל היה מוכן, התיישבתי לאכול בחפזון והזמנתי את כל חברינו 

להשתתף בהדלקת נר של חנוכה. לפתע נזכרתי ששכחנו את הגפרורים.
לחשתי לבנצי. "על כל אחד להשאיר מעט מרק", ציווה בנצי על חבריו הרעבים לשולחן והסביר להם את 
הסיבה. תוך חמש דקות הוחלפו בחדר הסמוך חמש מנות מרק תמורת סיגריה. הסיגריה "הוענקה" לאחראי 

המטבח בעד השאלת קופסת גפרורים ללא שאלות.
לא רק חבריי מן הדרגש הדתי השתתפו, אלא גם רבים אחרים מן החדר הצטרפו לזמזום של שירי החנוכה. 
וכאילו לנגד עינינו, ראינו את בתינו, עם הורינו, אחינו, אחיותינו, נשינו וילדינו, נאספים סביב חנוכיית-הכסף 
היפות, שרים בשמחה מעוז צור. דמעות ירדו על לחיינו הנפולים. לאחר מכן, התיישב כל אחד מתושבי החדר 
על דרגשו או בקרבת דרגשי, שקוע במחשבות עמוקות. לרגע נדמה, ששום דבר אחר אינו חשוב בעינינו. 
יהודים,  היינו קבוצות  לעינויינו.  ליל ראשון של חנוכה, כפי שנהגנו בכל השנים שקדמו למאסרינו  חגגנו 

המקיימים מצוות וחולמים על בתיהם ועל שנים שעברו".
)מתוך: אני מאמין/מרדכי אליאב עמ' 242-244(

< מהו הערך היהודי שעולה מהסיפור?
< כיצד גילו האסירים היהודים במחנה גבורה יהודית?

< מה נדרש מהם כדי לקיים את מצוות הדלקת נרות? מה הקריבו לשם כך?

3.  סיפורה של שולמית

שולמית גדלה בירושלים לפני כתשעים שנה. בצעירותה נישאה לסוחר יהודי לבנוני ועברה להתגורר עימו 
ברובע היהודי בעיר בירות שבלבנון. במהרה רכשה שולמית ידידים חדשים מקרב בני הקהילה, ואף הכירה 
ערבים בעלי מעמד גבוה. חלפו השנים, לשולמית נולדו ילדים, והמצב בלבנון הפך למסוכן עבור יהודי לבנון. 
רבים מהם רצו לעלות לארץ, או לפחות לשלוח את הילדים לארץ ישראל, אולם הדבר היה כרוך בסכנה. 
שולמית החליטה לנצל את קשריה השונים לטובת העם היהודי. היא פעלה בסתר לעלית בני נוער יהודים 
לארץ, ואף יצרה קשר עם גורמים בארץ ישראל ומסרה להם בחשאיות מידע על צבא לבנון. כל זאת ללא 
ידיעת בני משפחתה! שולמית נתפסה בחשד לריגול. בתחילה שפטו אותה לעונש מוות אך אחר כך המירו 
את עונשה ל21 שנות מאסר. היא שהתה בכלא הלבנוני עד שנערכה עסקת חילופי שבויים עם ישראל והיא 

זכתה לעלות לארץ ולגור בירושלים. שולמית נפטרה לפני שלש שנים בשיבה טובה.

< מהו הערך היהודי שלמענו סיכנה שולמית את חיה?
< מדוע לדעתכם היא גיבורה?
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4.  סיפורו של אלי גרוסמן: נער יהודי באיים הקריביים

והיחס  ונאלצתי להתמודד עם הניכור  יהודי לא היה אז,  גדלתי בעיר קורסאו באיים הקריביים. בית ספר 
הדת  בטקסי  להשתתף  שלי  העיקש  הסירוב  כך  על  הוסיף  הנוצרי.  הספר  בבית  בודד  כיהודי  המשפיל 

והשיעורים בנצרות - למרות שלא הייתי יהודי דתי.
והמורים תמיד עמדו לצידם. בכיתה ז' ההתנכלות  והמנהלים  מידי פעם החברים בכיתה היו מכים אותי, 
נעשתה בלתי נסבלת. וגם היחסים עם המנהל החמירו. הפסקתי לבקר בבית-הספר, והחלפתי את השהות 

בו במועדון גולף לא רחוק.
בסוף כל יום פניתי לבית הספר, כדי שאבי יאסוף אותי ממנו ויחשוב שלמדתי כל היום. לא רציתי שהוא יידע 
שאני נעדר. יום אחד, המנהל זימן את אבי למשרדו. בפגישה הוא דרש לדעת מדוע אינני מגיע לבית הספר 
בשבועות האחרונים. בסוף אותו יום, כשפגש אותי אבי, שאל כאילו בתמימות: "איך היה בבית הספר היום?""
ולפני שבועיים?". לא  ולפני שבוע?  ו הוא הוסיף לחקור: "האם הלכת לבית הספר היום?  עניתי "כרגיל". 

רציתי לשקר. הודיתי שלא.
אבי נתן לי לבחור בין שתי אפשרויות: או שאני אמשיך ללכת לבית הספר ואשתתף בטקסים כמו כולם, או 
שאעזוב את ביה"ס ואלך לעבוד יחד עמו בעמל רב. לא חשבתי פעמיים: נכנסתי למנהל, הנחתי על שולחנו 

את ספרי הלימוד וחזרתי מייד לאבי.
גם  בבית-הספר.  לשהות  חייב  ילד  כל  חוק  פני  על  מהרשויות.  אזהרה  מכתבי  אלינו  להגיע  התחילו  ואז 

הקהילה היהודית דרשו מאבי שלא לפעול כנגד השלטונות, והמצב הלך והסתבך..
אבי היה עצוב מאוד מהסיפור, אך גם חסר אונים. לילה אחד הוא חלם חלום בו הוא ראה את עצמו בגיל 
שלש, יושב על ברכי סבתו. היא דיברה איתו ברוסית ואמרה לו: "ליוביו )יקירי(, בכל עת שתהיה בצרות, מי 

שיכול לעזור לך הוא הרבי מליובאוויטש."
זו הייתה הפעם הראשונה שאבי שמע על הרבי, בחלום. בבוקר הוא מיהר לבית-כנסת קטן שפעל סמוך 
לביתנו וביקש מהשמש לפתוח לו את הדלת הנעולה. אבי ניגש לארון הקודש ושפך את ליבו לקב"ה. כשסיים, 

פנה לחזור הביתה.
•   •   • 

יורק  יום חורפי בינואר 1984, קיבל הרב קוטלרסקי – איש חב"ד שניהל את ה"מרכז לענייני חינוך" בניו 
היה זה האות  והוותיק.  ידיים", הורה המזכיר הנאמן  "טול  שיחת טלפון מהמזכיר של הרבי מליובאויטש. 
שהרבי עצמו ממתין על הקו ומאזין לשיחה. הרב קוטלרסקי הזדרז ושמע את ההוראה עד תומה: "הרבי 

רוצה שתטוס מייד לעיר קורסאו"
הרב קוטלרסקי לא הרשה לעצמו לתהות. אם הרבי ציווה עליו ליסוע, הוא צריך לעשות זאת על אף שאינו 
יודע את סיבת הנסיעה. הוא לקח לליווי בחור ישיבה בן 17 בשם לוי קרינסקי, ושניהם טסו לקורסאו. כשנחתו, 
לא ידעו לאן לפנות. לכן עצרו מונית וביקשו שייקח אותם לאיזה בית-כנסת שיש בעיר. שם הם ציפו לפגוש 

מישהו יהודי שיכוון אותם.
נהגי המוניות בקורסאו רגילים לבקשות כאלו של תיירים, ובדרך כלל מסיעים את לקוחותיהם לבית הכנסת 
הגדול והעתיק ביותר באי - בית-הכנסת פעיל רק בשבתות. בשאר ימות השבוע הוא משמש מוזיאון. אבל 
הפעם נהג המונית חרג ממנהגו, וכיוון את המונית לשכונה קטנה לבית הכנסת הקטן בו בדיוק היה אבי 
באותם רגעים ושפך שיחו לפני ארון הקודש. הרב קוטלרסקי הבחין באבי בשעה שיצא מבית הכנסת, הוא 
ניגש אליו כדי לברר על הקהילה היהודית, ואמר לו: "נשלחנו לכאן על-ידי הרבי מליובאוויטש והתמקמנו 
במלון פלאזה. רצינו לבקש ממך שתספר על הקהילה המקומית. אבי כמעט התעלף. רק בלילה בחלומו 
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שמע לראשונה על הרבי מליובאויטש, והנה שלח לכאן הרבי נציגים..
אבי סיפר לרב על המבוכה של משפחתנו, והציג אותי בפניו. הדבר הראשון ששאלתי אותו: "האם מותר לי 

להגן על עצמי כשמישהו מכה אותי?"..
יעזו להתחיל עמך שוב!". חשבתי  הרב קוטלרסקי ענה מייד: "תחזיר להם בחזרה כל כך חזק, עד שלא 

לעצמי: "איזה קול הראביי הזה!"
הרב הזמין אותי למחנה קיץ של חב"ד שמתקיים בהרי הקטסקילס, ובספטמבר עברתי ללמוד בניו יורק..

ברצוני להודות לרבי על דאגתו הרבה עבורי ועבור משפחתי. על כולנו לקחת מהרבי דוגמה איך צריך לדאוג 
ליהודי אחר. הוא לא חייב לגור בקורסאו, היהודי. זה יכול להיות מישהו שגר בפינת הרחוב שלנו. אני מאמין 

שאם ניקח את הדוגמה הזו, ונדאג לכל יהודי באשר הוא, גם נזרז את ביאת המשיח".
להלן ציטוט ממכתב שאבי קיבל מהרבי בג' ניסן תשד"מ בתשובה למכתבו. וכך כותב לו הרבי:

"שמחתי לקבל ד"ש מהידידים המשותפים שלנו. אבל אני חייב לחלוק על מה שכתבת שאתה "יהודי קטן 
בקורסאו." בטח אין צורך להדגיש שלכל יהודי איש ואשה יש נפש אלוקית שהיא חלק אלקה ממעל כפי 
שמבואר בתניא. לכן אין דבר כזה כ"יהודי קטן." ואסור ליהודי לא להעריך נכון את הפוטנציאל האדיר שיש 

לו או לה.
"בקרבנו לחג הפסח אני לוקח את ההזדמנות לשלוח אליך ולכל אשר לך את ברכתי לחירות אמיתית, חירות 
מכל מתח בגשמיות וברוחניות מכל דבר שיכול להסיח דעתו מעבודת ה' בשמחה וטוב לבב ולהמשיך שמחה 

זו לכל השנה.
בברכה לחג כשר ושמח

5.  להקת שלווה כאיש אחד בלב אחד

להקת שלוה הוקמה במסגרת עמותה לילדים עם צרכים מיוחדים, והיא כוללת שמונה חברים: שי מנהל 
הלהקה, טל, שמנגן בכלי הקשה ומתמודדד עם תסמונת דאון, יוסף, נגן תופים וזמר שמתמודד עם תסמונת 
 ,PDD וויליאמס, יאיר, נגן בכלי הקשה, מתמודד עם תסמונת דאון, נפתלי, נגן בכלי הקשה, מתמודד עם
גיא, נגן הקלידים מתמודד עם עיוורון, וכך גם זמרות הלהקה, דינה והזמרת הראשית ענאל. לקראת רגעי 
ההכרעה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" 2019, היתה להקת שלווה אחת המועמדות לניצחון. אולם, מספר 
האורווזיון  לפני  ביותר  והחשובה  הגנרלית  החזרה  כי  הסתבר  לאורווזיון  ההכנות  תחילת  אחרי  שבועות 
תתקיים בשבת. חלק מחברי הלהקה שומרים שבת ואינם יכולים להשתתף בחזרה הזו. חברי הלהקה ביקשו 
שהחזרה תידחה למוצאי שבת אולם בקשתם לא נתקבלה. חברי שלווה החליטו פה אחד לכבד את שומרי 

השבת ולהסיר את מועמדותם מהתחרות. 
מאוד  מפורסמת  ללהקה  שלווה  להקת  הפכה  זה,  בגלל  דווקא  ואולי  מהתחרות,  הפרישה  למרות  אולם 
שמוזמנת ומופיעה ברחבי הארץ והעולם. להקת שלווה גילתה עמידה איתנה על ערך השבת, וכבשה את 

הלבבות .

< מהו הערך היהודי שעולה מהסיפור?
< כיצד חברי הלהקה גילו גבורה וגאווה יהודית?


