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 חנה שורץ, מנהלת חברה ונוער במחוז תל אביב, מתוך נאום הפתיחה לחידון התנ"ך

מדי שנה, כבר כמה וכמה עשורים מתרחש התהליך החינוכי של חידון התנ"ך, בהובלת מנהל חברה ונוער. למסתכל מבחוץ 

ותו של החידון היא זכייה בתארים הנכספים עד לשלב החידון העולמי. מבחינתנו, אנשי החינוך, לא כך הוא נדמה כי משמע

הדבר. הלמידה המשמעותית של המתמודדים לקראת החידון מאפשרת לרכוש ידע ותבונה בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בספרות, 

הספרים שלנו, מקור ההשראה ושורש היהדות, הוא העניק בפילוסופיה ובעוד תחומים הנטמעים בכם לעולם. התנ"ך הוא ספר 

לאנושות כולה אמונה, ערכים, משפט אמת, את חסד שוויון העמים, ושלום. הנושא השנתי "האחר הוא אני", "ואהבת לרעך 

בספר שמות פרק כ"ה כתוב:  חיינו אינם שלמים. - כמוך", מאפשר להתמקד ביכולת ראיית הזולת. ללא ההתחשבות באחר

, ויקחו לי תרומה, ולא "ויתנו" תרומה, ללמדנו שהנותן בלב שלם ובנפש חפצה אינו רק "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה..."

 מקבלים. - נותן אלא גם, ובעיקר לוקח ומקבל. בשעה שמעניקים

 :איריס מייזלס, רכזת החידון, מספרת 

התקיים  "ך כמוךבסימן "האחר הוא אני" "ואהבת לרע , חידון התנ"ך לנוער תשע"ד

 .האולם היה מלא בתלמידי בתי הספר של המתמודדים  .ח תקוההשנה בעיר פת

במהלך החידון  .המתמודדים הפגינו ידע רב וניכר היה שלמדו היטב לקראת החידון

הופיעו להקת הזמר מתיכון אורט ליבוביץ מנתניה וחבורת  םייהממלכתלבתי הספר 

רועי בירתי  :הממלכתיים חתן התנ"ך לבתי הספר  .הזמר של תיכון בן גוריון פ"ת

גבעתיים וכרמל  "קלעיתיכון "שני סגניו מעוז בר דוד מ. קרית אונו "בן צבי"  מתיכון

אבי צפרוני ואיתו  בראש חבר השופטים ישב ד"ר  .הרצליה "הנדסאיםמתיכון "שגיא 

מר רמי הופנברג, ראש מנהל החינוך של פ"ת, גב' חנה שורץ, מנהלת חברה נוער 

מחוז ת"א, מר גרשון כהן, מנחה של"ח וידיעת הארץ, וגב' ליאור מאיר, סגנית חתן 

ההרכב המוסיקלי מאמי"ת  יים הופיעהמלכתיים דתבתי הספר בחידון התנ"ך העולמי. 

יהודה פרידמן הוא  ,שגבר על סגנו בשתי נקודות בלבד ,מ"דחתן התנ"ך מ. כפר גנים

בראש חבר  .ח תקוהתפ "נועם"סגנו אייל מטס מן. גמת תיכונית רהישיבה מה

השופטים של חידון החמ"ד ישב מר משה הרשקוביץ, סגן מנהלת מחוז תל אביב, 

ירית ואיתו גב' אסתר אורנבוך, מחמ"ד המחוז, גב' חנה שורץ, מר יונה אמרוסי, מע

גיבוש בנאות קדומים של ליומיים  יצאומתמודדי החידון פ"ת ומר אלי לוי, מפקח כולל. 

רוע החגיגי יאת הא .בעיר יבנה 41/3/52כהכנה לחידון הארצי שיתקיים בתאריך 

תודה לכל חברי . מר פנחס נריה , בהומור ובאהבת תנ"ך אמיתית,הנחה במקצועיות

נגיע ששיהיה לכולנו בהצלחה רבה ובמנהל חברה ונוער שסייעו להצלחת החידון. 

 !!עולמיחידון הל

 

 
 : חגית חכםהזמנה עיצוב

 : גדי אדלרוםציל 
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, פעילות היחידה להתנדבות נוער, רמת השרון/ דליה המטמון טמון בקשר הקהילתי
 רצון, מדריכת חח"ק. מפקחת רשותית: ורד פינקלשטיין

 
 מוגן דיור דיירי עם ביחד " ברמת השרון אורנים"תלמיד שכבת ו' מביה"ס פעילות משותפת של 

המשחק נבנה ותוכנן ע"י . נוער התנדבותיחידה לה –בשיתוף אגף החינוך  השרון רמת "בלב בית"

ל השלישי לפעילות קבוצתית בני הגי עםהפגישה את הדור הצעיר הפעילות  חברת "מהות".

כתבי החידה עסקו בחיבורים בין העיר רמת  בהשראת המשחק "חפשו את המטמון". חברתית

הם  נפגשו  .ם חולקו לקבוצותהתלמידים והמבוגריספר "אורנים". ההשרון, דיירי "בית בלב" ובית 

לארבעה מפגשים שבועיים מתוכננים, ובמהלך השבוע לעוד מפגשים שיזמו המשתתפים לשם 

. הקבוצות תיעדו משותפות משימות 3 עו שונים וביצ חידה כתבי 3פתרו ביחד   .ביצוע המשימות

 הלכה דורי-בין מפגשכתבי החידה זימנו  .אותן העלו לדף הפייסבוק אוובוידאת עבודתם בתמונות 

 בצד המבוגרים של ובניסיון האישיות ביכולות ושוטף פעיל שימוש נעשה בו וחיבור למעשה

שילוב טכנולוגיה והקהילה הסובבת אשר תרמה לקבוצות וב הילדים של והסקרנות ההתלהבות

ו כלכל השותפים ולקהילה. הקבוצות ז וותה חגיגהיהפעילות ה על ביצועם במשימות. "יםלייק"

 להציג הפעילות וניתנה במהסוכמה  בו ,פיס אשכול באולם הסיום התקיים אירוע .בפרסים כל שבוע

לכל דייר לב עם  חילקובה  השכבה תלמידי שהכינו המשתתפים, התקיימה הופעה הישגי את

 "דור לדור יביע אומר".: אישיתהקדשה 

 

 

 

 

 

 ויוןונקודת ש

 קידום נוער/ פאינה רודין, מנחה. באדיבות חדוה בכר מפקחת ממונה קידום נוער -אוניברסיטה בעם

השנה בפרויקט  אביב במסגרת פרויקט "אוניברסיטה בעם".-שנה לאחר שנה, נערי קידום הנוער במחוזנו לומדים באוניברסיטת תל

רמת השרון  גן,-ים, רמת-יפו, אזור, חולון, בת אביב-תל :יחידות לקידום נוער במחוז 0-בני נוער מ 07המקסים הזה, משתתפים 

ובני ברק. לומדים מבוא למנהל עסקים. הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א הופכים למדריכים, החניכים לסטודנטים ועובדי קידום 

גנון סדנאי ומשחקים אוניברסיטה. השיעורים מועברים בסחידה! פעם בשבוע בימי שני החבר'ה נפגשים בנוער לרכזי פרויקט בי

משפחה, מקום מכובד בין ם. התמדה ורצינות מביאים אותם לקבלת תעודת אוניברסיטה בעם, לגאווה של היאינטראקטיבי

צוות, חלוקת משחקי מנהיגות, משימות חווינו  העברנו את השיעור לכפר הירוק לחוות אתגרים! בתחילת החודש החברים. 

 .ות להוכיח את עצמם בפעילות פיזיתהזדמנ "מילוליים" הפחות לחבר'ה מה שיצר חיבור ואיפשר  .ביחד תפקידים, השגת מטרה

  ...חזרנו מאושרים עם טעם של עוד

 

 

 לפרק משימהנכנסו חדשים נח"ל גרעיני שישה 
 פתח תקוה ותל אביב ,נתניה בת ים, חולון,בערים: 
 . מאחלים לכם שיתופי פעולה פוריים ומהניםבהצלחה
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 נקודה בפריים

/ הדרה ספרא, סגנית מנהלת  , פסטיבל סרטי נוערהרצל הזהב

 המה"ד, המנהלת הפדגוגית של הפסטיבל

בפסטיבל  "הרצל הזהב" לסרטי בני נוער.  בפברואר חגגנו את פסטיבל 1 –ב 

סרטים  51מתוכם  "ס מרחבי הארץיהשתתפו ארבעים וחמישה סרטים מבת

תלמידים באו ליהנות ביום הפסטיבל  5,477מבתי"ס במחוז תל אביב. מעל 

מסדנאות שעסקו בתכני הסרטים המשתתפים, בסדנאות מעשיות כמו איפור 

משמעותיים מול מצלמה ובהרצאות של יוצרים  משחקבטלוויזיה או 

סרטים ס הסיום הוכרזו הקבט מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. ומפורסמים

תלמה ילין  - הביקור   -הסרט הטוב ביותר -  עלילתיבסוגת ה הזוכים:

 -תסריט המצטיין . תיכון שוהם -החורף של מטר  -בימוי ה מצטיין. גבעתיים

מצטיין . בליך רמת גן - ילד אסור -עריכה המצטיין . רבין כפר סבא - אקווריום

הסרט הטוב   - -. בסוגת התיעודיתיכון אלון רמת השרון - אודישן -צילום ה

מצטיין . בגין ראש העין - דמפסטר -בימוי המצטיין . ברנר פתח תקווה -ביותר 

 - על הספסל -עריכה המצטיין . כפר סילבר - יש לי ילדה בת שנה -תסריט ה

 . צביה רבבה - להכיר מקרוב -מצטיין על צילום . היובל הרצליה

 

 

פסגת זאב,  - את זאת אני -הרצליה, לסרט חברתי  יריתפרס ע. תיכון חדרה- Game over -לניתן פרס הפיקוח על זכויות הילד 

רושלים. תודה רבה לאורנה ספיר קם, מפיקת הפסטיבל בויאר, י -אגם החלילנית  -פרס סינמטק הרצליה על מקוריות . ירושלים

 חלק בשיפוט ובהנחיית הסדנאות. הר במחוז ולכל מי שלקחמטעם חברה ונוע

 חמהנקודה  

/ יצא לדרך -רויקט 'הנוער באזור נגד אלימות'פ

 מועצת הנוער העירונית. 

 מפקחת רשותית: מירי דוד

בערב נתלו על לוחות המודעות שלטים שהכנו   בחמישי

ר יום הפרויקט בבוק -ביום שלישי "אני עצרתי, ואתה?" 

 נקודות הסברה  -אחה"צ, נק' הסברה בחט"ב רבין - 

 

 

 

 

המטרה להעלות את המודעות לסוגיית  'קרקע + צופים + 'אופה מבגדדקומת  - במועצה מקומית

ולרתום את הנוער ואת התושבים   ..'אלימות מילולית, פיזית, אלימות ברשת וכו  - האלימות

שבמרחב האישי שלו הוא לא  כל אחד יתחייבכדי ש אמנת הנוער נגד אלימות ביישוב לחתום על 

אנו  .גר את התופעה ולעודד חברה סובלנית ביישובלמ וכך ,פותר דברים באמצעות אלימות

 .עוד, עמיתים לעבודה והשונות לצוותי ההוראה, בני נוער במסגרות   -את הבשורה מפיצים
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 ר מועצת התלמידים וגל סעדה, מנחת המועצה"ל פדידה, יוט/  חילופי שלטון ליום אחד - נתניה

 מפקחת רשותית: ורד פינקלשטיין

 

לנבחרי הציבור ובעלי התפקידים המקבילים בעירייה ושלוחותיה: העלו בנתניה במשך יום שלם התלוו נציגי מועצת הנוער העירונית 

חיזוק הקשר בין כל השכונות בעיר, בעיות וצרכים . ער, השתתפו בישיבות וסייעו בקבלת החלטותודנו בנושאים המטרידים את הנו

חברי  45הם רק חלק מהנושאים בהם דנו  –פארק, פעילויות תרבות ופנאי לנוער ותאורה ברחובות -בתחבורה הציבורית, הסקייט

 יום חילופי שלטוןירים מנהלי ומנהלות בתי ספר ורכזי שכבות. בגילאים הצעירים יותר החליפו הנבחרים הצע .מועצת הנוער העירונית

המתבצע במחלקה לחברה ונוער, המרכזת  מהווה את שיאו של תהליך חינוכי, ערכי ודמוקרטיומתקיים בעיר נתניה אחת לשנה, 

שטחו ו המדיניות העירונית עם קובעי נפגשו יגי הנוערנצ .פורמאלי את פעילות מועצת הנוער העירונית-בעבור העמותה לחינוך בלתי

כגון: חיזוק הקשר בין כל השכונות בעיר, בעיות וצרכים בתחבורה הציבורית,  המטרידים את הנוער בעיר, מקצת מהנושאים הם בפני

השתתפו בישיבות, הביעו את  תאורה ברחובות ועוד. בני הנוער שלקחו חלק ביום זה , פארק, פעילויות תרבות ופנאי לנוער-הסקייט

הן מבני הנוער ובמיוחד מבעלי התפקידים בעיר היו מברכות ומחבקות.  ,לחוויה המשותפת התגובותדעתם וסייעו בקבלת ההחלטות. 

"אני מאמינה שלבני  ליצירת דיאלוג ושיתוף פעולה עתידי.וכלל המשתתפים סיפרו כי החוויה תרמה להיכרות עם בני הנוער ועולמם 

 אנחנויש כוח ויכולת השפעה על החיים שלנו. כדור העתיד,  וערהנ

 

 

בידע עכשווי  םלהעשירוליצור למידה הדדית בין המשתתפים  ןת הפורום הומטר קיימנו את המפגש הראשון של הפורום. 53.4-ב 

קהילתית,  בדת סוציאליתענת גולדל, עושמעו המשתתפים את כרות והצגת חזון המחוז ילאחר סבב ה מהמחקרים הנעשים בתחום.

בנתה בשיתוף בעלי הציגה מודל עבודה רשותי אותו ש, בעירית פתח תקוהרכזת תחום קהילת יוצאי אתיופיה, אגף הרווחה 

ברה על היבטים תרבותיים בקרב בני ילייפר, מומחית לטיפוח האוריינות בסביבות רב תרבותיות, דד"ר מיכל ש .תפקידים רבים בעיר

את החוזקות הרבות של בני הנוער יוצאי העדה שיכולות לסייע להם בלמידה  דגישההנוער שמשפיעים על תקשורת ולמידה.  מיכל ה

 של השפה ותחומים רבים אחרים.

 

 

 היבעלי קודהנ

העצמת מחוזית למתכללת / הדרה ספרא, סגנית מנהלת המה"ד,  העוסקים ביוצאי אתיופיהפורום בעלי תפקידים 

  יוצאי אתיופיהנוער  בני

 

 

, ציינה יו"ר מועצת הנוער "נקבע איך תראה החברה בעוד כמה שנים

העירונית טל פדידה, בנאום שנשאה בפני חברי מועצת העיר במהלך 

המסר איכר ציינה כי "-פיירברג ראש העיר, גב' מריםישיבת המועצה, 

עבור מקבלי ההחלטות בעיר היה שנציגי מועצת  החשוב ביותר של יום זה

הנוער, הם הגורם המייעץ וזה שיודע הכי טוב מה הנוער בעיר רוצה. הם 

קראו למקבלי ההחלטות להיעזר בהם, להתייעץ איתם ולשלב אותם 

 ".בתהליכים עירונים
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 נקודת מפגש
, רכזת מסעות / ביזמת שושנה גורמן מפולין באהבה
 בני נוער לפולין

 
מורי  42 - חווינו במרכז ההדרכה חוויה מיוחדת 1.4.52יום ג' ב

 , פולין,ביה"ס העברי "מורשה" ע"ש לאודר, ממרכז העיר וורשה

למפגש ייחודי עם אנשי באו מר מתי פאוולק, בראשות המנהל 

רכזים החברתיים. קורס המשתתפי מנהל חברה ונוער ועם 

. סביב "שולחנות עגולים" קיימנו רב שיח בנושאים חברתיים

כה תחה חנה שורץ. לאחר מכן ברהאירוע פ היה מרתק. את 

בחלק העיוני שמענו את  ד"ר מרים דוד ממכללת לוינסקי.

החינוך לערכים בעולם  :הרצאתו של ד"ר משה רובוביץ' בנושא

: להרצאה המלאה קישורה להלן .טכנולוגי– מדעי

https://docs.google.com/document/d/173qZIAQjdqxHpU

4H_gxFD2yt0_mtc3brY_XydsKWp7I/pub  המפגש היה

מרתק, מלמד ומרגש. תודה לשושנה גורמן הנמרצת ובעלת 

  צלה דבר שהוא בלתי אפשרי.התושייה, אשר אין א

 

 

  !ערים במחוזארבע 

זכו  ,, רמת גן, קריית אונו ורמת השרוןגבעתיים

 ה על הישגים ראויים בגיוס לשירות משמעותילהערכ

 מבט אחר נקודת

/ רעיה בטלר  הגיוס לצבא בנושא גיוס לשכת נציגי עם הורים מפגש

זיו, מנהלת היחידה לקידום נוער בפתח תקוה. באדיבות ורד חכם, 

 מנחת תכניות ליבה. מפקחת ממונה: חדוה בכר

 הנערים הורי בין הילה מפגש - נוער לקידום ביחידה התקיים  47/4ה  בתאריך

 עם היחידה של הנערים  הורי  נפגשו במפגש.  גיוס לשכת  נציגי  לבין והנערות

  את , תיארהוייל איילת ,נית"הקב. השומר מחוות ונציגה ש"ת משקית, נית"קב

 את מהשטח דוגמאות מתן תוך ,מפורטת בצורה הסבירהו הראשון הצו תהליך

, נראה כך, והפיגה לשאלות מקום הרבה נתנה איילת .בלשכה ן"הקב תפקיד

 ש"הת תפקיד עלדיברה ,  ש"ת משקית ,כהן גבסי  עומר. הנושא סביב חרדות

 תהליך על הסבר תוך השירות במהלךלהם  שניתנת התמיכה ועל החיילים בחיי

 ועל הטירונות על הסבירה השומר מחוות ניסן ליאור. עזרה לקבלת בקשה הגשת

 . הטירונות חודשי בשלושתהנערים  עוברים אותו המשמעותי התהליך

 

https://docs.google.com/document/d/173qZIAQjdqxHpU4H_gxFD2yt0_mtc3brY_XydsKWp7I/pub
https://docs.google.com/document/d/173qZIAQjdqxHpU4H_gxFD2yt0_mtc3brY_XydsKWp7I/pub
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 נקודת שיתוף

ברגר, י. באדיבות חניתה פריישי גרינבאום, מנחה המועצה / השינוי מתחיל בעירייה - מועצת הנוער בני ברק

 מתאמת פעולות הנוער בעיר. מ' רשותית: שושנה גורמן

חברי המועצה סיימו בימים האחרונים  לפגישה עם נציגיה העירייה. 55/74/52נציגי מועצת הנוער בני ברק הגיעו ביום שלישי 

לאחר כתיבת מטרות העל  לעבור בין בני הנוער שבמוסדות השונים בעיר והחליטו מהם הנושאים אותם המועצה תוביל השנה.

 המסמךשל המועצה לשנה זו נפגשו עם נציגי העירייה לטובת הגשת 

 

 

הפגישה הראשונה התקיימה באולם מועצת  וליצירת שיתופי פעולה.

בוים, דובר העירייה, שסיפר העיר, שם קיבל את פניהם מר אברהם טיננ

על תפקידו, שמע על פועלם של המועצה, קיבל את המסמך בו כתובים 

הנושאים בהם יעסקו חברי המועצה וביחד דנו בשיתופי פעולה 

התקיימה עם מר רפאל דובלין סגן מנהל  הפגישה השנייה  אפשריים.

 הבוערים יםאגף החינוך. רפי ברך אותם על בחירתם והטיפול בנושא

המועצה, קיבלה זריקת עידוד. הבינה את הכוח  ונתן את ברכת הדרך.

 הגדול שלה ופתחה פתח לשיתוף פעולה חשוב בין העירייה לבין 

 
הגב' חיה למזכירת דובר העיריה,  ,אני רוצה להודות למר אברהם טיננבוים ולמר רפאל דובלין שהקדישו מזמנם לנוער הנוער.

 .ה ולמיכאל העומד בראשהמועצלוין על כל ההכנה והשקעה, ל

 נקודות במרחב 

 / מ' רשותית: רונית שדה מקבץ פעילויות מקריית אונו

מרכז השלטון המקומי, צה"ל ומשרד החינוך משתפים פעולה במטרה להגביר את המודעות לחשיבות השירות בצה"ל. . 1

, 85.9%גיוס הבנים עם בשמיני המקום לת אונו יקרי הגיעההרשויות המובילות בגיוס  52בטקס חלוקת תעודות הוקרה ל 

רתימה ו. אין ספק שאיכות הנוער בישוב ועבודה מאומצת עם  הנוער , הצבת אתגרים 94.9%, עם שישיהבנות מקום  בגיוסו

  לעשייה קהילתית תורמים את חלקם.

תנועות הנוער וקבוצות מחודש האחרון פעלה קבוצת נוער שנבחרה ב .בשילוב "סדנת עדשה" בעירערב תנועות נוער . 2 

בתום הסדנה התקיימה עשייתם בתנועה ובישוב למען הקהילה. מהמנהיגות בעיר בסדנת צילום שבסופה הציגו תוצרי צילום 

תרבות השיח ורמת השיח . מעגלי שיח של כלל קבוצות המנהיגות סביב שאלת הזהות הקבוצתית שלהם, ובמסגרתה תערוכה

 , אשרי ישוב שניחן בכאלה בני נוער.מעוררים גאווה עירונית

ואם בנוער שכזה עסקינן, במרכז נוער טקס חניכת תחנת רדיו נוער, . 3 

המשדרת מידי יום  הקימו בחודש האחרון תחנת רדיו "משדר" "יאנוש",

ע"י  עברו קורס הכשרה מאתגר ומקצועי שדרניםלנוער ולילדים. ה

, במהלך השבוע הם משדרים תכניות FM 88שדרנית מקצועית מרדיו 

 .דווחים על יוזמות עירוניות לנוערוער, נפגשים עם ראש העיר ומלבני נ
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 למחשבה  הנקוד
 / תגובה?why what -ה דור 

 
: הנוער של היום והאינסטוש : "סלפיזשלחה לנו צפרית קישור למאמר שהתפרסם בעיתון הארץ במהלך החודש

 מפקח במטה של"ח, דן אבידןעמיתנו, מצאנו לנכון להביא את תגובתו של . "שלו
 

ולצערי הסדרה מעידה על  , "סלפיז"ראיתי את הפרק הראשון של  שלום לחברי קובעי המדיניות והמחנכים של המנהלים והמורים.

רכזת השכבה מודיעה על ה"נשף" ומזהירה לא לבוא . אזלת יד חינוכית וכניעה של הנהלת ביה"ס לתרבות הכלום הפופוליסטית

חיקוי נלעג לתרבות הנלעגת של   תלמידים ותלמידות עסוקים עד מעל לראש בשמלת או חליפת הנשף?????? תודלקים.מ

כדאי לשים לב לזה, קל מאוד "לזרום" הרבה יותר קשה לחנך כי זה בדרך . התיכונים בארה"ב כפי שמשתקפת בסדרות טלוויזיה

נער שחי עם אמא חד הורית שישנה בסלון  אנחנו מדברים על למידה משמעותית. זו למידה משמעותית, . נוח לל השביל הפחות כ

להגיע לנשף בחליפת פראק!!! )בארה"ב לפחות רק שוכרים אותה כאן הוא מתכוון  הואכדי שלו יהיה חדר, הדבר הכי חשוב בעיניו 

אולם  .להפך ,אינני חולק עליו . התפיסה כי עלינו לסמוך על צוותי החינוך והמנהליםהשר מתווה דרך שבבסיסה . לרכוש אותה(

יחד עם זאת עלינו לזכור היטב כי תפקיד המשרד הוא להתוות את הדרך וגם לבדוק שהולכים בה, לא לשכוח שעל 

 י???מ  - כי אם לא הם ה.החינוך מתווים דרך חינוכית ראוי שהמנהלים וצוותיעל כך   לפקח המשרד

 

 

 , לחברותינו היקרות

 :שתי הדוקטוריות

  מיקי גרניאקמיקי גרניאק

  ויעל ברנהולץויעל ברנהולץ
 עם יציאתכן לגמלאות

 צוות ח"ן תל אביב 

 לכן כל טוב מאחל

 !הרבה בריאות

שתמשיכו למצוא את השבילים 

 ...עם השושנים

 

 42.4.52 -תרגיל מוס"ח מחוזי התקיים ב
בבית הספר ערמונים ברמת גן. מנהל ח"ן 

הפעילה בשעת הוזמן כשותף. נציגתנו, 
 חגית חכם, שלחה התמונה:חירום, 
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  נקודה של חכמה

 אסתר שקלים / ברית ערים נתניה בגדאד  - ברוח חג הפורים

וזוהי  , הקדומה, בו התחולל נס פורים באיראן אנו נמצאים בראשית חודש  אדר

הזדמנות להצביע על מילים פרסיות שנכנסו לשפה העברית. העם היהודי בא במגע 

ע מתרבויותיהם ולשונותיהם. התקופה הארוכה בה ישב  פעם עמים רבים ושונים והוש

חותם השאירה  גדול מעם ישראל תחת השלטון הפרסי )למעלה מאלף שנים (חלק 

עבריות מלים מקורן של  רישומה  גם על  הלשון העברית. והותירה עמוק על היהדות

פתגם ודת. פור,  :למשל מגילת אסתר,אנו מכירים מ חלקן . את הוא פרסי שונות 

אַתה"כבפרסית עתיקה מופיעה המילה "דת"  מה ונתון, מה שניתן,  ם:ומשמעותה שָּ  "דָּ

ים כמו שנאמר , או צו חוק הוא  שניתן על ידי האל או המלך ֵתי ַהֶמֶלְך ֵאינָּם עֹשִׂ  "  "וְֶאת דָּ

הידוע, ואילו ללטינית ואנגלית היא  נה המילה נכנסה לעברית במוב.  )אסתר ג ח(

מילה זו גינדין מצאה, כי ד"ר תמר עילם  =נתונים. dataבמשמעותה המקורית: עברה

אַתה-ַבַגה" : , שהינו פרסי במקורעיראק ה של בירתמָּ מופיעה גם כחלק משְ  העיר  - "דָּ

ה הערבי מָּ שְ  . מן הסתם זהו אולי גם (, הלא היא בגדאד)"ַבַגה" שניתנה על ידי האל

, מילים  שימושיות נוספות שהתקבלו ממקור פרסי הן: גזבר, ורד   של העיר נתניה...

: )בפרסית בוסתןפרגוד, רז, זמן, אמרכל, הנדסה, גנזך  אתרוג, לימון, לילך, דוכן,

באנגלית  שקיבלה כאן את המשמעות "גן   paradise, פרדס )היא המילה מקום הריח(

עשו זאת דרך אלא לעברית ישירות מן הפרסית, רבות לא הגיעו  מילים .ועוד עדן"(

כאלו הן למשל מילות הסלנג:  רוסית ,אנגלית ועוד.שפות אחרות: ערבית, טורקית, 

", אבל בכל בשמחה ןאז נכון שאומרים "משנכנס אדר מרבי .לגןבו חנטריש אשכרה

 אשכרה. ושלא יהיה חנטריש.. זאת, כדאי להשאיר את הבלגן לפורים עצמו...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


