עשרה בטבת
חְך י ְרּו ׁש ָל ִם"
אׁשְּכָ ֵ
אם ֶ
" ִ
מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה :כשעתיים.

 תלמידים יתוודעו לתהליך ההיסטורי שהביא לחורבן
שני בתי המקדש ,הראשון והשני ,בהפרש של כמה מאות
שנים ,ולקשר שבין עשרה בטבת לתהליך זה.
 התלמידים ילמדו את משמעות הפסוק "אם אשכחך
ירושלים תישכח ימיני" ואת הקשר שלו לחורבן בית המקדש.
 התלמידים יתוודעו לתחושת האסון שחשו בני העם
לאחר החורבן ולכמה מביטויה.
 התלמידים ידונו בשאלות :האם רצוי לשלב ביטויי
אבל בחיינו אנו בלי לפגוע בכוחנו לשמוח ולהתחדש? ואם
כן ,כיצד ובאיזו מידה?
 התלמידים יבינו את המושגים "קדיש" ו"יום הקדיש הכללי".
התלמידים יתוודעו אל הקשר שבין עשרה בטבת ליום
הקדיש הכללי.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל
היחידה ,מומלץ ללמד רק את המדור "פותחים
ספר" ולדלג על הוראת עמוד השער.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על עשרה בטבת ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות .המידע על עשרה בטבת מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער ולוח המודעות מובאות בעמ'  6–5במבוא הכללי לתכנית הנמצא באתר זה.
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
"אם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְך יְ רו ׁ ָּשלִ ם" היא חלק
כותרת ,תת כותרת ותאריך החג :שם היום אינו מלמד דבר על תוכן היום .תת הכותרת ִ
מפסוק מספר תהלים (מזמור קל"ז פסוק ה') .מתת הכותרת ומתאריך היום יחד אפשר להסיק שהיום מציין אירוע חשוב
הקשור בירושלים ,אירוע שהיה עלול לגרום לנו לשכוח את ירושלים ,ושאירוע זה אירע בעשרה בחודש טבת.
כבר בשלב זה אפשר לשאול את התלמידים מה אירע בירושלים בעשרה בטבת .יכול להיות שהתלמידים יזכירו את חורבן
ירושלים ובית המקדש .רצוי להבהיר שעשרה בטבת אכן קשור לחורבן ירושלים ובית המקדש ,אבל אלו אירעו על פי
המסורת בתשעה באב .עשרה בטבת מציין אירוע שקדם לחורבן בית המקדש הראשון ,את תחילת המצור שהטיל על
ירושלים צבא הבבלים בהנהגת המלך נבוכדנצר.

"קצת סדר"
גם בתקופת בית המקדש הראשון וגם בתקופת בית המקדש השני הטיל צבא האויב מצור על ירושלים ,נפרצו
חומות העיר ונחרבו העיר ובית המקדש שעמד בו.
לפניכם טבלה המסכמת מידע בסיסי על שני האירועים האלה:
חורבן ירושלים

בתקופת בית המקדש ראשון
(את בית המקדש הראשון בנה המלך שלמה במאה
העשירית לפסה"נ).

בתקופת בית המקדש שני
(את בית המקדש השני בנו שבי ציון בהנהגת
זורובבל .בנייתו התחילה כ־ 70שנה לאחר חורבן
בית המקדש הראשון ,כלומר בתחילת המאה
השישית לפסה"נ).

 .1המצור
את המצור על ירושלים הטילו –

הבבלים בהנהגת המלך נבוכדנצר.

הרומים בתקופתו של מפקד הצבא
טיטוס (שלימים היה לקיסר).

המצור החל

בי' בטבת ונמשך קצת פחות משנתיים.

באביב שנת  .70המצור נמשך כמה חודשים.

 .2פריצת חומות ירושלים

בט' בתמוז

בי"ז בתמוז

 .3חורבן בית המקדש

בט' באב

בט' באב

בשנת  586לפסה"נ

בשנת  70לסה"נ

לזכר חורבן ירושלים וחורבן שני בתי המקדש (הראשון והשני) נקבעו שלושה ימי צום:
י' בטבת ,י"ז בתמוז וט' באב.

2

לוח מודעות

1
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מודעה  – 1מציגה היבט אחר של עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי.
בשנת  1949קבעה הרבנות הראשית לישראל שבעשרה בטבת יועלה זיכרונם
של קורבנות השואה שתאריך פטירתם אינו ידוע .על כן ביום זה אומרים
"קדיש" ו"אל מלא רחמים" לעילוי נשמתם ,והיום מכונה "יום הקדיש הכללי".
על הסיבות לבחירת התאריך ,ראו בהמשך.
קצת על הקדיש:
תפילת "הקדיש" נאמרת בהזדמנויות שונות ,הן בתפילה הן לאחר לימוד תורה .עיקר
התפילה היא הצהרת אמונה בקדושת האל ובגדולתו ("יתגדל ויתקדש שמיה רבא)"...
יש כמה סוגים של קדיש הנבדלים זה מזה בתוספות על עיקר הקדיש .אחד הסוגים,
אולי הקדיש המוכר ביותר ,הוא "קדיש יתום" – התפילה שאומרים בני משפחה מקרבה
ראשונה לזכרם של הנפטרים במסגרת שלוש התפילות היומיות (שחרית ,מנחה וערבית)
במשך אחד־עשר חודשים מזמן הפטירה ,וכן מדי שנה בשנה ביום השנה לפטירה
(ביידיש' :יאר צייט' ,יום השנה).
האם שמתם לב?
במילות הקדיש אין כל זכר למוות או למתים .כאמור ,זו תפילה שיתגדל שמו של
האל בעולם .אם כן ,מדוע נקבע שהיא תיאמר על המתים?
בסיפורו "קדיש על הרוגי ארץ ישראל" הסביר הסופר ש"י עגנון בדרכו הוא מדוע
אומרים את תפילת הקדיש על מי שנפלו בקרב בארץ ישראל.
מדבריו אפשר ללמוד גם על השאלה הכללית יותר ששאלנו – מדוע נאמר קדיש
על כל מת מישראל? וזו לשונו:
" [ ]...כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו (מצבאו) של מלך מלכי המלכים הקדוש־
ברוך־הוא שהפקידו המלך שומר בפלטרין (בארמון) שלו[ .אם] נהרג אחד מהלגיון
שלו אין לו כביכול אחרים להעמיד במקומו .לפיכך אחינו כל בית ישראל ,כל
המתאבלים באבל הזה ,נכוון את לִ בנו לאבינו שבשמים מלך ישראל וגואלו ונתפלל
עלינו ועליו כביכול ,יתגדל ויתקדש שמיה רבה ["]...
(מתוך "קדיש על הרוגי ארץ ישראל")

3

לוח מודעות

1
2

מודעה  :2מה לנו ולעשרה בטבת ?
אפשר לבקש מהתלמידים להביע את דעתם בשאלות המופיעות במודעה.
בתשובותיהם רצוי שיוזכרו הנקודות האלה:
– חורבן ירושלים (וכן תחילת המצור על ירושלים) והשואה הם אסונות גדולים
מאוד שפקדו את העם היהודי ושאסור לנו לשכוח אותם( .ראו הרחבה בעניין
במסגרת "מסורת וחידוש").
– הזיכרון ההיסטורי (שעליו כבר דיברנו ביחידה לחג הסוכות) ,מאפשר לנו
לחקור את אירועי העבר ולהפיק מהם לקחים לימינו אנו .הזיכרון עוזר לנו
להעמיק שורשים והוא גם השראה לעתיד.
נחזור עתה לתת הכותרת" .אם אשכחך ירושלים" הוא חלק מפסוק מספר
תהלים (מזמור קל"ז פסוק ה') .אפשר לשאול :מדוע חורבן הבית היה עלול לגרום
לשכחת ירושלים? מדוע חשוב לזכור את ירושלים?
רצוי לפרט שאלה זו :לְמה הביא זיכרון ירושלים? האם יכולה הייתה ירושלים
להיבנות מחדש אילו היינו שוכחים את ירושלים לגמרי? מה בדיוק אנו זוכרים
כאשר אנו זוכרים את ירושלים?
על מסורת וחידוש:

אפשר לראות בשואה חורבן מודרני ,ומתוך תפיסה זו נקבע "יום קדיש כללי" לזכר קורבנות השואה (שאירעה לפני כ־ 70שנה)
ביום המזכיר את תחילת שרשרת האירועים שהביאו פעמים לחורבן ירושלים ושני בתי המקדש (גם אם עשרה בטבת הוא
יום תחילת המצור שקדם לחורבן הבית הראשון בלבד) .חיבור זה הוא דוגמה מובהקת להתחדשות המסורת ,לחיבור בין ישן
וחדש ולקישור של צרכים רוחניים חדשים למסורות עתיקות (מסורות שהתפתחו בזמנן בשל הצרכים הרוחניים של הדורות
הקודמים).
כבר בשנת  1941הכריז הוועד הלאומי לכנסת ישראל (שהיה מוסד פוליטי ,לא דתי) שי' בטבת יהיה יום סולידריות עם יהודי
אירופה .בשנת  1949קבעה הרבנות הראשית של מדינת ישראל שי' בטבת יהיה "יום הקדיש הכללי" לזכרם של קורבנות השואה.
עם זאת ,הדברים לא הסתיימו בכך .היו שרצו שלשואה יהיה יום זיכרון מיוחד משלה והתנגדו לקישור של השואה עם חורבן בית
המקדש ,בעיקר משום שעל פי פירושים דתיים אחדים השואה הייתה עונש על חטאיהם של היהודים .לאחר מחלוקות רבות,
בשנת  ,1951הוחלט לקבוע יום אחר שיהיה מוקדש כולו לזכר השואה ,ונקבע שכ"ז בניסן (התאריך מציין את מרד גטו ורשה)
יהיה "יום הזיכרון לשואה ולגבורה" .אף על פי שדעות אחדות בהלכה גורסות שאסור להתאבל בחודש ניסן ,קיבלה הציונות
הדתית החלטה זו מפני שכ"ז בניסן חל בתקופת ספירת העומר.

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
רצוי לשאול את התלמידים אילו פרטי מידע על החג אינם נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא ברמזים).
למשל,
– המצור על ירושלים – באיזו תקופה הוטל מצור על ירושלים? מי הטיל אותו? (ראו בעמ' .)2
– היותו של עשרה בטבת יום צום :עשרה בטבת הוא אחד משלושת הצומות על חורבן ירושלים (האחרים
הם י"ז בתמוז וט' באב) .להבדיל מצום יום הכיפורים ,המתחיל לקראת ערב ,בעשרה בטבת הצום מתחיל רק
עם עלות השחר .שני הצומות מסתיימים עם צאת הכוכבים.
– כינויו של היום צום העשירי כלומר הצום שחל בחודש העשירי של השנה (הוא חודש טבת ,בשנה
המתחילה בניסן).
4

מיון המידע:
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך היום  /שמות היום  /מהות היום  /מה עושים באותו היום.
 כדאי להציע לתלמידים לסמן ב־  Vאת הפרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו בהם
בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה ,ולהכין מודעה המזכירה באופן ישיר או ברמז אחד מפרטי המידע שלא הוזכרו בעמוד
השער.
לפניכם תעודת הזהות של עשרה בטבת ,המסכמת את עיקר ענייני היום .אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודה מעין זו
בעצמם על סמך המידע שהוזכר בכיתה עד כה.

עשרה בטבת
מה עושים ביום זה?
עשרה בטבת הוא יום צום – אין אוכלים בו ואין
שותים ,מעלות השחר ועד חשכה.
הרבנות הראשית קבעה שיש להדליק נר זיכרון לזכר
היהודים שנספו בשואה ,ושמי שהוריו אינם בחיים
צריך לומר קדיש ביום זה.

תאריך היום :י' בטבת.
שמות היום
עשרה בטבת או י' בטבת :על שם התאריך שהיום חל
בו.
צום העשירי :כך נקרא יום זה בספר זכריה .עשרה
בטבת הוא יום צום ,והוא נקרא "צום העשירי" מפני
שהוא חל בחודש טבת ,הוא החודש העשירי ,אם
מתחילים לספור את החודשים מחודש ניסן.
יום הקדיש הכללי" :קדיש" הוא תפילה שאומרים
קרובי משפחתו של יהודי שנפטר בכל שנה ביום
השנה למותו .בעשרה בטבת אומרים קדיש לזכרם
של היהודים הרבים שנספו בשואה ויום מותם לא
נודע.
משמעות היום
בי' בטבת לפני כ־ 2500שנה החל המצור שהטיל
נא ַּצר מלך בבל על ירושלים .המצור הסתיים
נבְ ּוכַ ְד ֶ
בפריצת חומות העיר ,בפלישת הבבלים לתוכה
ובחורבן בית המקדש הראשון בט' באב .רבים מאוד
מיהודי ארץ ישראל נלקחו בשבי והוגלו לבבל .כך
החלה גלות בבל.
וכאמור ,בדורות האחרונים בי' בטבת ,מזכירים את
נשמותיהם של היהודים שנספו בשואה ויום מותם
אינו ידוע.
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פותחים ספר
במדור זה מופיעים שלושה מקורות העוסקים בדרכים שבעזרתן אנו שומרים את זיכרון חורבן ירושלים ושני בתי המקדש
ובשימור תחושת האבל גם לאחר שעברו שנים כה רבות .מקורות אלו מעלים גם את השאלה :כיצד ובאיזו מידה אפשר לשלב
ביטויי אבל בחיינו אנו בלי לפגוע בכוחנו לשמוח ולהתחדש?
.
רואנדה והשואה:
אחד מבכירי בית הספר להוראת השואה ב"יד ושם" סיפר :בשנת
 2006ביקרה במוזאון יד ושם בירושלים ,המוקדש להנצחת זיכרון
השואה ,משלחת מרואנדה .בשנת  1994אירע ברואנדה רצח עם ,ובו
טבחו בני שבט ההוטו ( )Hutuבבני שבט הטוטסי ( ) Tutsiוהרגו
לפחות  800,000מהם .בני המשלחת באו ל"יד ושם" כדי לחקור
בדיוק את שאלה הזאת" :איך אפשר לשלב בחיים ביטויי אבל בלי
לפגוע בהתחדשותם?" .לדעתם של בני המשלחת מרואנדה אנחנו,
היהודים ,הצלחנו לשמר את זיכרון רצח עמנו ועם זאת לחדש את
החיים היהודיים כאן במדינת ישראל ובמקומות אחרים בעולם.

לפניכם כמה דגשים שיש לשים לב אליהם בלימוד המקורות המובאים ביחידה:
• על שאלה  :1לדעת רבי יהושע הימנעות מבשר ומיין כל השנה היא הגזמה .לדידו נכון להתאבל ולזכור את חורבן ירושלים
ואת בית המקדש "במידה".
אפשר לשאול את התלמידים אם ידועים להם על מנהגי אבלות ,או על דרכי זיכרון אחרות בארץ או בעולם ,ובאיזו תדירות
מקיימים אותם( .כמו ציון "ימי זיכרון" ,צפירה ,הורדת הדגל לחצי התורן ,הדלקת נרות זיכרון ,הנחת זרי פרחים באתרים
שבהם נספו לוחמים או אזרחים רבים .רוב המנהגים האלה נוהגים פעם או פעמים ספורות בשנה).
• על שאלה  :2המנהג להשאיר קטע מהקיר לא מסויד לזכר חורבן בית המקדש.
• על שאלה  :3מקובל להשאיר את הריבוע הלא מסויד בקיר שמול הכניסה לבית .כך מובטח שבכל פעם שבני הבית ייכנסו
לביתם יראו וייזכרו .אולם ,כל מקום מרכזי אחר בבית יכול להתאים למטרה זו.
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"אם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְך יְ ר ּו ׁ ָש ִָל ִם"
• על הפסוקים המתחילים במילים ִ
לסיום היחידה מובאים בשלמותם הפסוקים ה'–ו' ממזמור קל"ז בספר תהלים.
ִא ם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְך ְי ר ּו ׁ ָש ִָלִם (אם אשכח אותך ,ירושלים)
ִּת ׁ ְש ַּכ ח ְי ִמ י ִנ י (לא אזכור איפה הימין שלי)
ִּת ְד ַּב ק לְ ׁש ֹו ִנ י לְ ִח ִּכ י ִא ם לֹא ֶא ְז ְּכ ֵר כִ י (אם לא אזכור אותך [ירושלים])
ש ְמ ָח ִת י (אם לא אמשיך לזכור את ירושלים תמיד ,אפילו בזמן שמחתי)
ֹאש ִ ׂ
ִאם לֹא ַאעֲ לֶ ה ֶאת ְיר ּו ׁ ָש ִָלִם עַ ל ר ׁ

הפסוקים מתארים מה יקרה לאדם אם ישכח את ירושלים .אפשר לפרש שהדברים הרעים שיקרו לאדם הזה הם תוצאה
השכחה או שהם עונש עליה.
"טבעית" של ׁ ִ
את ביטוי "תשכח ימיני" אפשר לפרש שהשוכח יהיה מבולבל ,הלום ,שלא יֵ דע איפה ימין ואיפה שמאל ...ואפשר גם לומר
שהוא יאבד את היכולת להפעיל את יד ימינו (כלומר יהיה מוגבל מאוד).
"ת ְד ַ ּבק לְ ׁשוֹ נִ י לְ ִח ִּכי" מציין שלא יוכל לדבר ,ובעקבות זאת ,אולי ,יהיה מבודד ומנותק מסביבתו.
התיאור ִּ
יש הטוענים שהתופעות המתוארות בפסוק זה מתארות אדם "משותק" משום שהן דומות לסימפטומים הקליניים
המאפיינים המיפלגיה (שיתוק חצי הגוף).
שמחות מטבען נוטות להשכיח צרות ובעיות ,ולכן עלה החשש שאנשים בשמחתם ישכחו את חורבן ירושלים.
משום כך נקבע שחתן בחופתו ,כלומר בשיא שמחתו ,יגיד את הפסוקים לעיל וישבור כוס (זכר לחורבן).

מסורת וחידוש וקריאה לאחריות
הקביעה של מנהגים לזכר החורבן (כמו ההשארה של ריבוע לא מסויד בקיר למשל)
מעידה שחכמינו היו מודעים היטב לצורך לענות לצרכים הרוחניים של בני דורם ושל בני
הדורות שיבואו אחריהם ,שגם הם יחיו ללא בית מקדש.
עם זה ,יש בקביעה זו גם אמירה חינוכית וקריאה
המממ ...נכון...
לאחריות לַדורות שלא חוו את חורבן ירושלים :זכרו
אבל לא נראה לי שהמנהג להזכיר את ירושלים
את ירושלים.
בחתונה נותן מענה ל"צרכים הרוחניים" של
החתן! הרי החתן שקוע בשמחתו ...לדעתי ,כאן
המסר הוא שאסור שהשמחה הפרטית תשכיח
מהיחיד את אבלו של העם ...שוב עניין של
אחריות...

אפשר לסיים את הוראת היחידה בשירת הפסוקים.

עשרה בטבת






