חוברת הכנה

לקראת החידון היישובי
בנושא:

שוהם שלי

שלום ח'ברה! אני אלי
פנט וקצת הלכתי
לאיבוד..
מישהו אולי יודע להיכן
הגעתי?

שלום לך! אני Gרפי.
אתה הגעת לשוהם!
אם תרצה אני אהיה המדריך
שלך להיום ואכיר לך את שוהם.
בוא תשמע קצת על שוהם ואז
תחליט אם אתה רוצה להצטרף
לתלמידים בבית הספר שלי...

קצת על שהם...
שוהם הוקמה בשנת  3991בתוך מרחבים
ירוקים מתוך הבנת סביבת הנוף ובמטרה להשתלב בה.
שוהם ממוקמת במרכז הארץ ,כ 31-דק' מלוד ופתח-
תקווה ,כשממערב לה היישוב בית עריף ומצפון לה
היישוב ברקת.
שטחה של שוהם הוא כ 06666-דונם וגרים בה 00,666
תושבים.
כמחצית מהתושבים הינם ילדים מגילאי הגן ועד תיכון.

והחינוך??

מערכת החינוך ביישוב מבוססת על ערכי השוויון,
עידוד מצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים לצד
חינוך לערכים.
המערכת פועלת תוך שיתוף פעולה בין החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,סגלי ההוראה ,ההורים
והתלמידים.
מערכת החינוך בשוהם מלווה את הילד משנותיו
הראשונות ועד בגרותו.
בשוהם פועלים כיום חמישה מעונות יום ,כ 03-גנים
וחמישה בתי ספר יסודיים:
אבן חן ,ניצנים ,אבני החושן ,צוקים ורבין.
בנוסף ,פועלים שלושה בתי ספר על -יסודיים:
יהלו"ם ,תיכון שוהם ואולפנה-ישיבה 'שלהבת'.

לקריאת סיכום
שנתי של החינוך
בשוהם לחץ כאן

האם יש לילדים ולנוער מה לעשות בשעות
הפנאי??

ודאי! יש להם הרבה מה לעשות!
ראשית ,בשוהם פועלת החברה העירונית
'חמש' שהיא החברה העירונית לתרבות ,נוער
וספורט המפעילה פעילויות רבות וביניהן :חוגי
העשרה ,הבית הסגול ,הספרייה הציבורית,
צהרונים בגני הילדים ועוד .בנוסף ,פועלות
ביישוב שלוש תנועות נוער :הצופים ,בני
עקיבא והנוער העובד והלומד
בנוסף יש גם את

התוכל להסביר לי מהו מבנה
המועצה?

בראשות המועצה עומד גיל
ליבנה אשר נבחר בבחירות
יש מועצה מקומית ושם יושבים כל האנשים שמנהלים את היישוב שלנו .בראשם עומד ראש המועצה
דמוקרטיות ע"י תושבי היישוב.
וומי מנהל את כל הדברים האלה?

אשר נבחר בבחירות דמוקרטיות .בוא אני אראה לך קצת מי יושב בבניין המועצה:

המועצה מורכבת מאגפים שונים
האחראיים על תחומים שונים
ביישוב.
להלן תיאור סכמתי של מבנה
המועצה:
גיל לבנה
ראש המועצה

אגף
ה

טוב ,האמת ,שכנעת אותי..
אני ממש רוצה ללמוד עוד על היישוב הקטן
והמדהים הזה!

מצוין! אז אתה מוזמן להצטרף אליי ליום
לימודים מיוחד שכולו סובב שוהם!
הזמן קצר והמלאכה מרובה ,אז קדימה בוא
נתחיל.
בניתי לנו מערכת שעות מיוחדת במינה -בוא
ותראה:

המערכת להיום:
שיעור

תנ"ך -מקור השם שוהם ומשמעותו

שיעור

אומנות -יצירה ואומנות בשוהם

שיעור
שיעור

היסטוריה -מסע אל העבר
ספורט -התמצאות בשוהם

שיעור ספרות-

מקומות וסופרים מספרים

שיעור טבע-

חי וצומח בשוהם

שיעור מורשת-
פרידה וסיום-

מסורת בשוהם

המנון שוהם

שיעור תנ"ך
מקור השם שוהם ומשמעותו

שוהם מוזכרת במקרא שלוש פעמים:
בפעם הראשונה -בתיאור גן עדן:
שוהם מוזכרת לראשונה בתורה כאבן יקרה בספר בראשית פרק ב' ,פסוק
י"בּ" :ו ְזהַ ב ָה ֶ
ָארץ הַ הִ וא ,טֹוב; ָ
שם הַ ְבד ֹלַ ח ,וְ ֶא ֶבן הַ ש ֹהַ ם  ".זהו פסוק
הלקוח מתוך תיאור שפע והעושר שהיו בגן העדן ואבנים יקרות דוגמת
שוהם ובדולח היו נפוצות שם.
בפעם השניה -על כתפי
האפוד:
אחרי יציאת מצרים וקבלת
התורה עם ישראל בנה את
המשכן ואת כליו ,הכין את
בגדי הכוהנים ,לכהן הגדול
הוכן אפוד (דומה לאפוד
המגן על החיילים בקרב)
ועל כתפי האפוד שובצו
שתי אבנים יקרות שעל כל
אחת רשומים שישה
משבטי ישראל.
האבנים היקרות הן אבני
שוהם ככתוב:
שתֵּ י ְ
–"וְ ָלקַ ְח ָת ֶאת ְ
ַאבנֵּי
ש ֹהַ ם ּופִ תַ ְח ָת ֲעלֵּ ֶ
יהם
שמֹות ְבנֵּי י ְ
ְ
ִש ָראֵּ ל[ ".ספר
שמות פרק כ"ח פסוק ט']
הידעת?
כהן על פי התורה הוא אדם מזרע אהרון ,אחיו של משה רבנו,
שתפקידו לשמש גורם מקשר בין בני האדם לאלוקים .מכיוון
שעבודת הקודש דורשת טהרה מתמדת ואין אפשרות שכולם
יהיו טהורים ניתן התפקיד לשבט לוי ,השבט שממנו יצאו משה
ואהרון ,כי לא חטאו בחטא העגל והם מצווים על שמירת
עבודת הקודש .התורה קובעת לכהן תפקידים מיוחדים בעיקר
סביב העבודה בבית המקדש ,ומטילה עליו איסורים מיוחדים
הנובעים מתפקידו .מנגד ,מטילה התורה על בני ישראל
לקדשו ואת החובה לתת לו מתנות כהונה .הכהנים בעבודתם
במקדש הצטוו ללבוש בגדי כהונה מיוחדים .יוצא מן הכלל היה
הכהן הגדול ,ראש הכהנים ,אשר נצטווה ללבוש ,בנוסף לבגדי
הכהונה הרגילים ,גם אפוד וחושן .הכהנים ,כשאר בני שבט
לוי ,אינם זכאים על פי התורה לנחלה בארץ ישראל בניגוד
לשאר השבטים ,על מנת שיהיו פנויים להוראת התורה לעם
ולעבודת המקדש.

להרחבה בנושא הכהנים
ובגדי הכהונה לחץ כאן

בפעם השלישית – על חושן הזהב  -בנוסף לאפוד היה הכהן הגדול עונד חושן מזהב טהור.
בחושן הזהב היו משובצות שנים-עשר אבנים יקרות אשר כל אבן נועדה לייצג שבט בעם ישראל.
אבן השוהם ,אשר הייתה משובצת בטור הרביעי ,הייתה מיוחדת בכך שייצגה שני שבטים בעם
ישראל ,את אפרים ומנשה ,בניו של יוסף.
וכך כתוב ":ו ְהַ ּטּור הָ ְרבִיעִ י תַ ְרשִ יש ש ֹׁהַ ם וְי ָשְ פֵ ה מּוסַ ב ֹׁת מִ שְ בְצֹות זָהָ ב בְמִ לֻּא ֹׁתָ ם" [ספר שמות פרק
ל"ט פסוק י"ג]

משמעות השם שוהם והקשר
לסביבה:
הרעיון לתת לשוהם שם זה נבע מעצם
קיומם של המושבים הקרובים לשוהם-
ברקת ונופך הקרויים אף הם בשמות
אבנים מאבני החושן

" וַיְמַ ְלאּו-בֹו ְ
ֵּ
טּורי
ַאר ָב ָעה
ֶ
ָאבן :טּור ,א ֶֹדם פִ ְט ָדה
ָ
ּוב ֶר ֶקת הַ ּטּורָ ,ה ֶא ָחד .וְהַ ּטּור,
הַ שֵּ נִי נ ֶֹפְך סַ פִ יר ,וְי ָ ֲהֹלם.
שם ְ
שלִ ישִ י ֶל ֶ
וְהַ ּטּור ,הַ ְ
שבֹו,
וְ ְ
ַאח ָל ָמה .וְהַ ּטּורָ ,ה ְרבִ יעִ י
תַ ְרשִ יש ש ֹהַ ם ,וְי ָ ְ
שפֵּ ה:
מּוסַ ב ֹת מִ ְ
ש ְבצֹת ָז ָהב,
ְבמִ ֻּלא ָֹתם (".שמות ל"ט,

י' -י"ב)

מהי אבן השוהם?
מאחר ואין במקורות פרטים מזהים לאבני החושן ,הרי שאין לדעת לאיזו אבן חן
התכוונו ואף מה היה צבעה .זיהויה של השוהם שנוי במחלוקת מאז התרגומים
הראשונים.
אונקלוס ,אשר תירגם את התורה לארמית ,מתרגם את
הביטוי אבן השוהם כאבן בורלא.
חוקרים בני זמננו זיהו את הבורלא כאבן הבריל.
בריל

תרגומים רבים אחרים מזהים את האבן עם כריזובריל המכונה עין החתול.

שני סוגים של
עין החתול

תרגומים אחרים מתקופות שונות מציעים שמות אחרים רבים לזיהוי אבן
השוהם :אזמרגד (אמרלד) ,סרדוניקס ,אוניקס וקרנליאן.

אזמרגד

האקדמיה ללשון העברית מזהה את שוהם כאבן האקוומרין.
על פי פרשנות המהר"ל בספרו "נצח ישראל" (נא) ,לתלמוד בבלי (בבא בתרא
עה א)" :שוהם הגוון שלו דומה למים,
ומורה על חסד וטוב" ,דבר התומך בהחלטתה
של האקדמיה ללשון העברית.

אקוומרין

להרחבה בנושא אבני החושן תוכלו לקרוא בלחיצה על קישור זה.

שיעור אומנות
יצירה ואומנות

פיסול באבן" -הזמן"
במסגרת פסטיבל אומנות "מוזות
בסוכות" בשנת  , 3300התכנסו אמני
פיסול מרחבי הארץ לשבועיים של
פיסול בנושא הזמן.
האומנים שיתפו את ילדי בתיה"ס
אודות דרכי חשיבה,גיבוש הרעיון
לפסל ותהליך העבודה באבן.

בפסטיבל השתתפו שבעה אמנים אשר אחת
מהם ,טובה אלוני ,תושבת שוהם.
האמנים התגוררו ביישוב במהלך הפסטיבל
ועבדו מדי יום בשטח אשר הוקצה למטרה זו.
השטח היה פתוח לציבור הרחב לחוות את
עבודת האמנים ,במקום ביקרו תלמידי בתי
הספר היסודיים ומגמת אומנות של תיכון שוהם.

ספרות בשוהם
סיגל מגן היא סופרת ומשוררת
ישראלית אשר מתגוררת בשוהם.
סיגל בחרה להתמסר לכתיבת
ספרים ,לפעילות אמנותית ולפעילות
חינוכית בעלת דגש קהילתי.

סיגל מספרת על פעילותה:
" את ספרי הראשון" ,לעוף" ,כתבתי בהשראת בית הספר
הדמוקרטי "שחף" בשוהם.
בסיפור מתואר שחף שרצה לעוף בדרך שונה מהמקובל.
כולם עפים בקו ישר והוא רוצה לעוף במעגלים.
את הספר איירה בתי ,תום ,שהייתה בת ( 00כיתה ה)
ולמדה בבית הספר "שחף" בשנה בה הוא נפתח.
הספר גם תורגם לשפות נוספות.

מאחר שראיתי עד כמה תום נהנתה
מהחוויה ,הרחבתי את מעגל היצירה
והזמנתי את ילדי שוהם והסביבה
להשתתף באיור ספרי השני" ,חלומות
שבלב".
לספריית שוהם הגיעו  303ילדים שציירו
בעקבות השירים ,ומתוך הציורים הללו
נבחרו הציורים שמשתתפים בספר.
.
ספר נוסף שנוצר בשיתוף עם ילדי שוהם,
הוא "הגן הירוק".
זה ספר שעוסק במחזור ונוצר בשיתוף עם
גן נורית שנמצא בבית ספר "אבן חן".
.
הספר האחרון ,שנולד ממש השבוע ,נקרא
"שוהם בת עשרים"  .זה ספר שמתאר את
תהליך החזון ותהליך התפתחותה של
שוהם ומזמין את הילדים לחשוב ולאייר
את המקום האהוב עליהם.
הספר יחולק לילדי שוהם ע"י המועצה.

סמל שוהם
את סמל היישוב עיצב הגרפיקאי נחמיה פרידמן,
תושב בית נחמיה.
הסמל מורכב
מתבנית שצורתה מגן,
שמש ,שם היישוב
ומעמדו המוניציפאלי.

צבע הסמל בירוק מבטא את הנוף ובתיה האופייניים
הטובלים בירוק.
העיגול הצהוב מתייחס לשמש ,שהם מתאפיינת
בשקיעות מרהיבות שלה.

הידעת?
מאחר ואין במקורות פרטים מזהים לאבני החושן ,הרי שאין
לדעת לאיזו אבן -חן התכוונו ואפילו מה היה צבעה .זיהויה
של השוהם מצויה במחלוקת מאז התרגומים הראשונים.

שיעור היסטוריה
מסע אל העבר

נטייל ברחובות בשוהם שיזכירו לנו אירועים מרכזיים
בהיסטוריה של העם היהודי שאירעו בשוהם ובסביבתה.
נתחיל ברחוב עמק איילון:

/

עמק איילון:
עמק איילון הוא עמק השוכן בדרך
שבין ירושלים לתל אביב.
לכל אורך הדורות שימש ציר
תנועה חשוב לירושלים,
בשל מיקומו נערכו קרבות רבים
על השליטה בו .שם העמק נגזר משמה של העיר
איילון שהייתה בנחלת שבט דן לפני נדידת השבט
צפונה.
העמק מוזכר בספר יהושוע בפרק י' פסוק י"ב:
"ָאז י ְַד ֵבר י ְהֹושֻּ ַע לה' ,בְיֹום ֵתת ה' אֶ ת הָ אֱ מ ִֹׁרי ִלפְ נֵי ְבנֵי
יִשְ ָר ֵאל ,וַי ֹׁאמֶ ר ל ְֵעינֵי יִשְ ָר ֵאל :שֶ מֶ ש ְב ִגבְעֹון ּדֹום ,וְי ֵָר ַח
ב ְֵּעמֶ ק ַאיָּלֹון"

/
להרחבה בנושא
לחץ כאן
פרטים על קרב יהושע בעמק איילון:

כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל בהנהגתו של יהושוע הוא
נתן לעמים אשר ישבו בארץ שלוש אפשרויות:
 .0שלום -כריתת ברית עם בני ישראל בהנהגת יהושע.
 .3עזיבה -עזיבת ארץ ישראל והשתקעות במקום אחר.
 .0מלחמה -מלחמה בבני ישראל בהנהגת יהושע.
אנו לומדים מיהושע כיצד לנהוג עם עמים אחרים בזמני
חיכוך וכיצד לגשת להידברות או מלחמה.
יושבי גבעוNWן (שהיא אחת הערים בארץ ישראל)
מחליטים לכרות ברית עם בני ישראל .דבר זה מרגיז חלק
ממלכי הארץ והם יוצאים להילחם בגבעונים.
כאשר מלכי הערים ירושלים ,חברון ,לכיש ירמות ועגלון
יוצאים להילחם בגבעונים .בני ישראל חשים לעזרתם
ונפתחת מלחמה.
מלחמה היא לא דבר נדיר אך מה שארע במלחמה זו הוא
דבר שלא קרה עוד מעולם.
בזמן הלחימה יהושוע אמר את המשפט "שמש בגבעון דום
וירח בעמק אילון" -כלומר ,הוא ביקש כי השמש תישאר
בשמים מעל גבעון ואילו הירח ישאר קבוע בשמיים מעל
עמק איילון .יהושוע למעשה פקד על הזמן לעצור מלכת
בכדי שבני ישראל יצליחו להלחם בצורה מיטבית ולנצח.

.

היכן נעצרו גרמי השמיים? להעמקה בנושא לחצו כאן

בני ישראל ניצחו במלחמה ולכדו את חמשת המלכים.
לאחר מלחמה זו בני ישראל ממשיכים בכיבוש הארץ,
מנצחים עמים ומלכים רבים ומיישבים אותה.

מפת האזור

להרחבה על מלחמות בני ישראל לכיבוש הארץ

נעבור לרחוב המכבים.
בואו ושמעו מי היו המכבים:

המכבים ,אשר נקראים גם בית חשמונאי ,היו שושלת מלוכה יהודית
ששלטה בארץ ישראל במאה ה 3-לפני הספירה עד המאה הראשונה
לפני הספירה.
המכבים היו צאצאיו של מתתיהו הכהן ובניו :יוחנן ,שמעון ,יהודה,
אלעזר ויונתן ,אשר הנהיגו את מרד החשמונאים כנגד השלטון הסלווקי
בתקופת בית המקדש השני ומתוכם יצאו מלכים וכהנים.
לאורך מרבית התקופה הזו הייתה יהודה (כך קראו לממלכה -כמו
שהיום היא נקראת "מדינת ישראל") ממלכה עצמאית בה שלט שליט
חשמונאי ,כמלך או ככהן גדול.
מאז ימי בית חשמונאי לא קמה עוד הנהגה יהודית עצמאית בארץ
ישראל עד להקמת מדינת ישראל בשנת  ,0491כאלפיים שנה לאחר
נפילת בית חשמונאי.

אז איך קראו להם? מכבים? מקבים ?
בית חשמונאי? או בכלל משהו אחר?
מכבים:
שם זה הוא השגור ביותר בפי העם אך אינו מופיע בתלמוד ובמדרשים ,ולא
בתפילה ויש מספר השערות בנוגע למקורו.
שם זה השתרש בפי אומות העולם משום שזה היה כינויו של יהודה ,החשוב
בבניו של מתתיהו.
מה פירוש "מכבי"?
פירוש אחד של "מכבי " הוא ראשי תיבות של הפסוק" מי כמוך באלים ה' "
שבשירת הים (שמות ט"ו ,י"א).פסוק זה שימש כסיסמתם של המכבים
במלחמתם ביוונים .לפירוש זה אין ביסוס במקורות ובמחקר.
הפירוש השני מסביר כי שורשו של השם הוא "כבה" ,כלומר :יהודה
המכבה ומשמיד את אויביו.
חשמונאים:
שם זה מוזכר כשם פרטי במשפחת מתתיהו.
השערה אחרת היא שזהו כינוי למשפחה כולה ,וכי המשפחה הזאת נקראת
על שם מקום מוצאה " -חשמן" ,בנגב יהודה .משערים כי בית מתתיהו היה
חלק קטן ממשפחה גדולה אשר מוצאה היה בחשמן.
עוד השערה היא כי משפחה זו קרויה כך על שם חשיבותה (מלשון חשמן =
אדם חשוב(
מקבים:
יש הטוענים כי זה היה כינויו האמיתי של יהודה' :המקבי' ,מן המילה
"מקבת" ,שהיא פטיש גדול .התואר הזה ,המכה בפטיש גדול על ראש
האויב ,מתאים מאוד ליהודה.
עוד השערה טוענת כי "מקבי" הוא בעצם סילוף בהעתקה של השם מיוונית.
השם המקורי היה "יהודה המצביא" וידוע כי הצ' והק' ביוונית מתחלפות.

בואו ונלמד על מרד המכבים.
איך הכל התחיל?

/

מרד המכבים:
הרקע למרד:
תחילת האירועים בעלייתו של אנטיוכוס הרביעי לכס המלוכה בארץ ישראל
תחת שלטון היוונים .אנטיוכוס הפך את ירושלים לעיר יוונית ,התערב במינוי
הכהן הגדול ובזז את אוצרות בית המקדש בכדי לממן את מלחמותיו.
בנוסף ,גזר גזירות דת אשר היו חסרות תקדים בתולדות ישראל ונועדו
להביא ל"עקירתה מהשורש של הדת היהודית מכל שכבות האומה בארץ
ישראל".
המרד פרץ בעיר מודיעין בתקופת בית המקדש השני בהנהגתו של מתתיהו
החשמונאי .ספר מקבים א' מספר כי לעיר הגיעו שליחי המלך כדי לאלץ את
יהודייה להקריב קורבנות לאלים .מתתיהו סירב למלא את הפקודה
והצהיר" :אני ובני ואחיי נלך בברית אבותינו .חלילה לנו לעזוב את התורה
והמצווה .ולדברי המלך לא נשמע לסור מדתנו ימינה או שמאלה".
בהתנגשויות שפרצו בין שליחי המלך לבין אנשי מודיעין נהרג שליח המלך.
מתתיהו העריך כי לא יוכל להישאר במודיעין וברח עם בניו להרים .לפי ספר
מקבים א' קרא מתתיהו" :כל המקנא לתורה ...יבוא אחריי" .קריאתו נענתה-
רבים מהכפריים ,חסידים ודורשי צדק הצטרפו למתתיהו ובניו.

לאחר מות מתתיהו עבר הפיקוד על המרד לבנו
השלישי ,ליהודה ,אשר נודע בכינויו "המקבי" .המרד
נמשך שלוש שנים ,בהם היוונים נחלו מפלות קשות.
מותו של אנטיוכוס בשנת  069לפני הספירה היווה
שעת כושר להשתלט על ירושלים ולכבוש אותה
ויהודה המקבי ניצל זאת .פעולתו הראשונה של יהודה
המקבי בירושלים הייתה טיהור בית המקדש מן
הפסלים ובניית מזבח אבנים חדש,הכנת כלים חדשים
למקדש ,ובהם המנורה ,על מנת לחדש את העבודה
בבית המקדש.
ביום כ"ה כסלו חנכו המקבים את המזבח והדליקו
את המנורה בטקס מלווה בתפילה ושירה .מאז נקבע
יום זה הוא חג החנוכה ובו נוהגים להזכיר את הניצחון
בקרב וטיהור המקדש.

מבצע דני

זוהי תמונתו של דניאל (דני) מס ז"ל
שעל שמו נקרא המבצע

מבצע דני

 81-1-ביולי 8491

"מבצע דני" נקרא גם "מבצע ''ל.ר.ל.ר'' (לוד ,רמלה,
לטרון ,רמאללה)
מפקד המבצע :יגאל אלון ,קצין המבצעים :יצחק רבין

מבצע "דני" הוא אחד מהמבצעים הגדולים ביותר
במלחמת העצמאות .המבצע נערך ב"עשרת הימים",
שבין תום ההפוגה הראשונה לבין ראשית ההפוגה
השנייה במלחמה ,בימים  81-1ביולי .8491

המבצע נקרא על-שמו של דני מס ,מפקדו הראשון של
גוש-עציון ,ומפקד "מחלקת ההר" היא מחלקת הל"ה,
אשר חשה עם ציוד ואספקה אל גוש-עציון הנצור בליל
ה 81-81-בינואר  ,8491נקלעה לקרב בין הכפרים ג'בע
וצוריף בשולי הר-חברון ,וכל לוחמיה נהרגו בקרב זה.

שמו האחר של המבצע – "ל.ר.ל.ר" – מורכב מארבעת
יעדיו העיקריים של המבצע ,על-פי התכנית המקורית,
לוד ,רמלה ,לטרון ורמאללה.

אלה תמונות מהעיר לוד
אחרי שחרורה במבצע

טנקי גדוד  13עומדים למסדר
בתום כיבוש שדה התעופה לוד

במבצע השתתפו חמש חטיבות לוחמות" :אלכסנדרוני",
"הראל"" ,יפתח"" ,קריתי" וחטיבה "שמונה" ,וכן יחידות
הנדסה ותותחנים.
מבחינת כוח האדם ,שנטל חלק במבצע ,חשוב לציין ,שהיה
הגדול ביותר בהיקפו מכלל מבצעי ה"הגנה".
מטרות המבצע:
א .הסרת האיום מעל "גוש דן" ,והרחקת בסיסי האויב
ממנו.
ב .יצירת קו הגנה נוח למדינת ישראל בשולי ההר ,ועל
בימת שפלת יהודה.
ג .תפיסת צמתי תחבורה מרכזיים כשדה התעופה לוד,
ומרכז מסילות הברזל החיוני בעיר לוד.
ד .השמדת כוחות אויב במרחב רמלה-לוד-לטרון.
ה .הרחבת ה"מסדרון" לירושלים.
ו .כיבוש רמאללה.
תוצאות המבצע:
המבצע ,שנחשב המבצע הגדול ביותר במהלך מלחמת
השחרור ,הסתיים בהצלחה! כל המטרות הושגו.
במהלך המבצע שוחררו לוד ,יהוד וגם דיר-טריף (כיום
נמצאת בחלקה הדרומי מזרחי של שוהם)
זוהי תמונה של משוריין מסוג 'הנמר
הנוראי' בו השתמשו במבצע.
(ניתן לראות אותו במוזיאון 'יד
לשריון' בלטרון)

שיעור ספורט
התמצאות בשוהם

אלי היקר ,אחרי ששמענו כ"כ הרבה דברים
מעניינים על שוהם אתה בטח גם רוצה לדעת
להתמצא בה קצת...

איזה כיף!
אני אדע בדיוק איפה נמצא כל דבר ואיך להגיע
ממקום למקום.

אז עכשיו נלמד קצת על רוחות השמיים ומה יש
בשוהם בכל כיוון.

הי! אני מכיר את הכוכב הזה! זוהי שושנת
הרוחות והיא מראה לנו את הכיוונים על המפה!

בימינו ,מאז המצאת המצפן (המצפן מצביע לכיוון הצפון ומכאן שמו) ,אנו
רגילים "להצפין" את המפות ,כלומר לשים את הצפון לפנינו אך הדבר לא היה
כך תמיד-
השמות הקדומים לרוחות השמיים:
השמש הייתה מקור האור העיקרי בתקופה שלפני המצאת החשמל  -העבודה
התבצעה בעיקר בשעות האור ,השמש חיממה ובזכותה גדלו הצמחים .מפאת
חשיבותה הפך הכיוון הנקרא בימינו מזרח ,לכיוון העיקרי ויתר שלושת הרוחות
נגזרות ממנו :מימין דרום ,משמאל צפון ומאחור מערב
קדמה ,קדמונה (מזרח)
ו ְעָ לָה גְבּולָם ..קֵ דְ מָ ה מִ ז ְַרח הַ שֶ מֶ שּ ..ומִ שָ ם עָ בַר קֵ דְ מָ ה מִ ז ְָרחָ ה (יהושע יט יא).
הַ מַ י ִם הָ אֵ לֶה יֹוצְאִ ים אֶ ל-הַ ְגלִילָה הַ קַ דְ מֹונָה (יחזקאל יז ח).
ים המלח הוא "הים הקדמוני" :הַ י ְַרּדֵ ן--מִ גְבּול עַ ל-הַ יָם הַ קַ דְ מֹונִי ,תָ מֹּׁדּו (יחזקאל
מז ,יח).
רוח קדים  -רוח מזרחית.
תימנה ,נגבה (דרום)
לִפְ ַאת נֶ ְגבָה תֵ ימָ נָה (שמות כו יח).
עַ ל-הָ הָ ר ,אֲ שֶ ר מִ נֶגֶב ְלבֵית-ח ֹׁרֹון תַ חְ תֹון (יהושע יח יג).
וכמובן  -שם המדינה ◄תימן (מלשון ימין).
אחרון ,ימה (מערב)
"כָל-הַ מָ קֹום ,אֲ שֶ ר ִתדְ רְֹׁך כַףַ -ר ְג ְלכֶם בֹוָ --לכֶם י ִהְ י ֶה :מִ ן-הַ מִ דְ בָר ו ְהַ ְלבָנֹון מִ ן-הַ נָהָ ר
נְהַ ר-פְ ָרת ,ו ְעַ ד הַ יָם הָ ַאחֲ רֹון--י ִהְ י ֶהְ ,ג ֻּב ְלכֶם( ".דברים יא כד).
ּובְאָ שֵ ר פָ גַע מִ יָם (יהושע יט לד).
שמאלה (צפון)
וַיֵחָ לֵק עֲ ֵליהֶ ם ַליְלָה הּוא ו ַעֲ בָדָ יו ,וַיַכֵם; וַי ְִרּדְ פֵ ם ,עַ ד-חֹובָה ,אֲ שֶ ר מִ שְ מ ֹׁאל,
לְדַ מָ שֶ ק (בראשית יד טו).
וְיָצָא אֶ ל-כָבּול ,מִ שְ מ ֹׁאל (יהושע יט כז).
צפון בערבית = שִ ימָ אל.
מעניין שהביטוי "ימי קדם" מתייחס לעבר
מכיוון שאנו יכולים "לראות" את אותם ימים
כפי שאנו יכולים לראות את הנמצא מקדימה.
לעומתם הימים העתידיים" ,אחרית הימים",
נמצאים מאחור ,היכן שאיננו יכולים לראותם.
כך היה בימי קדם ...בימינו אנו דווקא רואים
את "הקידמה" מלפנינו והעבר מאחורינו.

מה נמצא בכל כיוון?
צפונית לשוהם – אלעד ראש העין ופתח תקווה.
דרומית לשוהם – לוד ורמלה.
מערבית לשוהם -תל אביב יפו
מזרחית לשוהם -מודיעין וירושלים

שיעור ספרות
סיפורים בשוהם

אדמונד י .ספרא
אדמונד יעקב ספרא היה בנקאי ,איל הון ,בן
למשפחת הבנקאים היהודית ספרא ,שמוצאה בעיר
חאלב בסוריה .ספרא עמד בראש תאגיד החובק
עסקים פיננסיים בינלאומיים ,הקים וניהל קרנות
פילנתרופיות ,ותרם למפעלי חינוך וצדקה .שמו של
ספרא מונצח באתרים ומוסדות רבים.
אדמונד י .ספרא תמך במפעלי חינוך ,דת ,רפואה,
תרבות ,וסיוע הומניטארי ברחבי העולם.
נאמן לאמונתו היהודית ,אדמונד ספרא האמין כי
לבנייה ושיפוץ של בתי כנסת חשיבות רבה במקומות
שבהן מצויות קהילות יהודיות וכי בתי הכנסת
המחודשים יסייעו לקהילות לפרוח.
בתי כנסת רבים ברחבי העולם נושאים את שמו של
אביו וממחישים את נאמנותו של אדמונד ספרא
לאמונתו .רבים מבתי הכנסת הללו מצויים במרכזים
יהודיים גדולים ברחבי העולם.

לאחר מותו נוסדה קרן אשר ממשיכה את דרכו ואת
פעילותו למען הנצחת זכרו.
רעייתו של אדמונד ספרא ,לילי ספרא ,נשיאת הקרן על
שם אדמונד י .ספרא ,ממשיכה לאחר מותו ,בפעילויות
צדקה בישראל וברחבי העולם.

בשוהם ,הכיכר המרכזית נושאת את שמו של אדמונד ספרא וכן מרכז ספרא שבו
ממוקמים חמישה בתי כנסת של העדות השונות בישראל.
לאחרונה חודשה הכיכר והותאמה לשמה –"כיכר ברבור על שם אדמונד ספרא"

על כיכר ספרא החדשה תוכלו לקרוא כאו

מרוץ 'השיבה הביתה'
המרוץ לזכרה של שרית ,חיילת תושבת שוהם שנפלה בנצרים בשנת
 3330בעת חדירת מחבל .המרוץ הפך למסורת יישובית והוא נערך מדי
שנה בהובלה של שכבת י"ב בתיכון שהם.
המרוץ מרצועת עזה לשהם נמשך יומיים ,המסלול אותו נהגה לעשות
שרית דרך קבע ולא זכתה לעשותו בפעם האחרונה.
במהלך שנת הלימודים מתאמנים תלמידי כיתות י"ב בשוהם לקראת
המרוץ .למרוץ ,מצטרפים חיילים מיחידת המודיעין בה שירתה שרית.
מרוץ "השיבה הביתה" הוא פרי יוזמה משותפת של משפחת שניאור,
תיכון שוהם וחברי המשפחה.המרוץ הפך למפעל הנצחה חינוכי ,ערכי
וחווייתי לזכרה.

מרוץ 'השיבה הביתה' לזכר שרית שניאור הפך כבר
למסורת בשוהם ויתקיים השנה בפעם העשירית.

המרוץ מתקיים במתכונת מרוץ שליחים:המשתתפים רצים מספר
קילומטרים ומוחלפים ע"י המשתתף הבא .במהלך המרוץ
מקבלים התלמידים הסברים על מורשת הקרב של צה"ל
בנקודות שונות לאורך הדרך.
ביום שישי ,נכנסים הרצים חזרה לתחומי שוהם .לריצה בתוך
היישוב ,מצטרפים תלמידי בתי הספר היסודיים במקטעים
הקרובים לבית ספרם .הריצה בתחומי שוהם פתוחה לקהל
הרחב.
המרוץ מסתיים בתיכון שוהם בקבלת פנים חגיגית ובטקס סיום.
בטקס מחולקות מדי שנה מלגות מטעם משפחת שניאור
לתלמידים שמצטיינים בחינוך גופני ,לימודי ביולוגיה ותרומה
לקהילה ,תחומים בהם הצטיינה שרית.

על שרית..
שרית נולדה וגדלה בעיר רמלה ב -י בתמוז תשמ"ד 03 ,ביולי  .0419בילדותה
עברה עם משפחתה להתגורר בישוב שוהם עם ראשוני המתיישבים בו .חבריה
סיפרו כי שרית הייתה בחורה פעילה מאוד והתנדבה במוסדות חברתיים רבים ,עד
שהתגייסה לצה''ל ושירתה בחיל מודיעין השדה כתצפיתנית בישוב נצרים בחבל
עזה .הדוד ,דודי שניאור ,סיפר על שרית'' :היא הייתה מלח הארץ .עד לפני חודש
היא שירתה בקיבוץ נחל עוז ,וביקשה מיוזמתה לעבור ולשרת כמפקדת בנצרים
מתוך מחויבות ותרומה לצה''ל'' .ב 39 -באוקטובר  3330חדרה חוליית מחבלים
לבסיס בו שרתה  ,ופתחה באש לכל עבר .שרית נהרגה מיריות אלה .אלוף פיקוד
דרום ,דן הראל ,אמר לאחר הפיגוע ,כי ''שרית הייתה מפקדת עמדת התצפית
ביישוב נצרים ,פגשתי אותה אישית השבוע כאשר ביקרתי באזור'' .לדברי האלוף
הראל'' ,שרית הייתה חיילת-לוחמת לתפארת מדינת ישראל .היא השתתפה
באירועים רבים והצילה חיי אזרחים וחיילים'' .שרית הייתה בת  04בנופלה,
הותירה אחריה זוג הורים – זהבה ושמעון ושתי אחיות.

קישור לסרטון של מרוץ 'השיבה הביתה' מהשנה שעברה..

שיעור טבע
פארק יער שוהם

פארק יער שוהם
מיקומו
פארק יער שוהם ,המצוי בתחום שיפוטה של המועצה
המקומית שוהם ,שוכן בשיפוליו המערביים של השומרון,
הנושקים למישורי עמק איילון.
הוא קרוב לכביש  990המוביל לירושלים וכביש חוצה
ישראל (כביש  )6נחל בית עריף עובר בשוליו המזרחיים
ובחלקו הדרומי.
היסטוריה
איזור הפארק רווי באתרים ארכיאולוגים וכלים מתקופות
שונות .הממצאים מלמדים על ההתיישבות החקלאית
באזור ,שחלה בתקופת הברזל ,ימי בית ראשון ומלכות
יהודה .שיא ההתיישבות באזור הגיע בתקופה הביזנטית.
בתקופה הרומית שימש האזור כעורף כלכלי לעיר לוד
שהפכה לעיר מרכזית .אחד הקשיים של ההתיישבות היה
העדר מקורות מים טבעיים .בתקופה הערבית הקדומה
חלה ירידה התיישבותית במקום .לא נבנו יישובים חדשים
ויישובים התחדשו על גבי הקיימים.
במלחמת השחרור נכבש האזור ע"י חטיבת אלכסנדרוני
במסגרת מבצע דני.

צמחיה
ח

נ
חי וצומח בפארק
הגידולים העיקריים בפארק שוהם בתקופות הקדומות היו
הזית והגפן שנטעו על הגבעות ,וכן דגנים שנזרעו בתקופת
הסחף .בעבר גדל באזור חורש ים תיכוני שחוסל בעקבות
כריתה ,חקלאות ורעיית צאן.
קק"ל החלה לטעת עצים בפארק יער שוהם בשנת .0411
חלקו המרכזי יועדו לפעילויות נופש וניטעו בו בעיקר עצי
מחט כאורנים וברושים .בחלקו הדרומי של הפארק ניטעו
עצים רחבי עלים ועצי בוסתן (זית ,רימון ,תאנה ,חרוב,
שקד ,אלוני תבור ,אלה אטלנטית ,שיזף מצוי ,כליל החורש
במטרה לשחזר את צמחיית העבר .חלקו הצפוני של
הפארק הוא ברובו שטח פתוח החשוף כמעט מעצים,
סירה קוצנית וצמחי
עשבוני
(בעיקרמלכה
יוסי ואיציק
בצומח בלב" -
והמאופיין "שוהם
תבלין).
נקודת חן מהממת
לשמיעת ההמנון
ירוקה ומלבבת

"חלון בוטני" לצומח בשיפולי
שוהם
את יער
כיום מהווה פארק
אביב יפה
כפריחת
ומקור לגאווה
מרהיבה וצבעונית בייחוד בימי
השומרון והפריחה בו
את מלאת חיים
החורף והאביב .ומשתבחת עם השנים
שיר הלל לך שרים.

בסקר בוטני שנערך במקום זוהו  099מיני צומח ,אך קרוב
פזמון:
נמצאו גם 30
רבים.
מינים
בנויה לתלפיות
לוודאי שיש עוד שהם
לשמיעת המנון
מעלותאחד – ציפורן חד שנתי.
משופעת נדיר
מיני צמחים מוגנים ומין
ובנועם הליכותיה
שהם מברכת את בניה והבאים בשעריה.
מקום נעים להורים
וגן עדן לילדים
בליבנו את שוכנת
בתקווה את מפארת
נהנים מזיו פניך
וחוסים בצל כנפיך
תבורכי מפי עליון.

עוד על יער שוהם תוכלו לקרוא בחוברת המפורטת
שהוציאו מועצת שוהם וקק"ל כאן

זהו ציפורן חד שנתי .עליו ועל צמחים
נוספים תוכלו לקרוא באתר של
האוניברסיטה העברית כאן

חי פארק ביער שוהם
בשל היות האזור שטח אש ואזור גבול בעבר ,הוא נשמר עד
שנות ה 13-כמעט ללא פגיעה ,ושרדה בו אוכלוסיית בעלי חיים
מגוונת.
מרבית היונקים החיים בתחומי הפארק הם בעלי חיים קטנים
ופעילי לילה ,לכן קשה למבקר המזדמן לצפות בהם .באפשרותנו
ללמוד עליהם באמצעות סימנים אותם הם משאירים בשטח
(עקבות ,גללים ,מחילות וכו')
בעלי החיים הצמחוניים שנצפו ביער שוהם הם :דרבן ,צבי
ישראלי ,ארנבת ,קיפוד ,חולד וחזיר בר .מאות מחילות בקרקע
מעידות על הימצאותם של מכרסמים קטנים רבים.
בין הטורפים נצפו שועל ותן מצוי.
לטאות ,נחשים וצבים נמנים על הזוחלים המצויים בפארק שהם.
לאחרונה נלכד נחש שלא היה ידוע על הימצאותו באזור – זעמן
דק צפוני ,וכן שלושה מיני זוחלים המצויים בסכנת הכחדה :צב
יבשה מצוי ,נחושית וקמטן.
ציפורים רבות יציבות ונודדות מצויות בפארק יער שוהם הממוקם
על ציר הנדידה של העופות .בסמוך לפארק מצויה מושבת קינון
של הבז האדום – דורס המצוי בסכנת הכחדה .בעבר תועד גם
קינון של חיוואי על אחד העצים בפארק.
למעלה מ 93מיני פרפרים תועדו בפארק יער שוהם.

זעמן דק צפוני

זהו ציפורן
חד שנתי.
בז אדום
עליו ועל
צמחים
נוספים

וואו! כל כך מעניין!!
מה השיעור הבא?

שלמה המלך אמר בחוכמתו:
'לכל זמן ועת תחת השמים'..
עת ללמוד וכעת – עת לישון!
מקווה שנהנית ..תבוא לבקר!

עכשיו כשאני כ"כ מכיר ומחובר
למקום אז במקום לבקר אולי
אבחר לגור בשוהם....
ותודה לכם חבר'ה שהייתם
איתי במסע המופלא הזה!

