
.מדעיםחג אורים שמח למשפחת 
,בכל שנה ושנה מדליק  האדם בתוכו את האור הפנימי

,בתוכנוובא חג החנוכה ומזכיר לנו להביט 
משפחתנוולמצוא את האור הפנימי של ילדינו ובני 

.האור של האנשים שמסביבנוואת 
,אורותהשנה זכינו להרבה 

,של ילדים אורות
,של חיוכים אורות
.של אהבה עם הרבה צחוקים אורות
,של אחווה והערכה אורות

.של תלמידים עם שפע עזרה ותרומהאורות 
וזאת ההזדמנות לומר כמה מילות תודה 

.ולצוות הנפלאלתלמידים 
,השקעה ורוח התנדבות חשובה, על טרחה

תודה לילדים המקסימים שכל יום מגלים לי  
,עולמות אחרים

.מרפיםמתעניינים ולא , לכם שאתם שואליםתודה 
תודה לתלמידים שפוגשים אותי בבוקר 

חיוך על הפנים עם 
,ולעבודת הצוות  מפרגנים

!מילה טובה וההערכה שלכם המון שווים, האמינו לי
 

,  תודה לצוות המורים והעובדים הנפלא על העידוד
!ועזרהתמיכה 

!הילדים, ושוב תודה לכם
!  אתם האור בשגרת החיים

,שלכם גילה                
ד מדעים"ממס "מנהלת בי         

עלון חנוכה  
ב"תשע אשקלוןד תורני מדעים "ממבית ספר 

יתברך  ' מצווה לפרסם את שני הנסים שה חנוכהב
נס הניצחון הצבאי של   -הנס הטבעי . עשה לנו

רבים ושל  של מעטים מול , החשמונאים על היוונים
שנעשה על ידי  טבעי - והנס העל. חלשים מול חזקים

גדול והשמן  מציאת פך השמן הטהור בחותמו של כהן 
.  המועט אשר הספיק לשמונה ימים

לולא נס הניצחון  . הנסים הללו קשורים זה בזהשני 
הצבאי לא היינו זוכים להיכנס ולטהר את בית  

.  את המנורהולהדליק המקדש 
לא רק  , טבעיים-ה עושה לנו נסים טבעיים ועל"הקב

כפי שאנו  , בעבר אלא בכל דור ודור ובכל יום ויום
על חיינו המסורים  ... מודים אנחנו לך"אומרים בתפילה 

ועל   ניסיךבידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל 
  ."...נפלאותיך שבכל יום עמנו

כשם שמצווה לפרסם את הנסים  , גם בימינווכך 
,  ת עשה לנו בימי החשמונאים בימים ההם"שהשי

ת עושה עמנו בזמן "מצווה לפרסם את הנסים שהשי
הניצחונות של עם ישראל על מדינות ערב מאז . הזה

,  אשר עמדנו מעטים מול רביםכ–הקמת המדינה 
.  הם בבחינת נס טבעי, חלשים מול חזקים

מלווה את עמנו  , נס פך השמן, טבעי-הנס העלגם 
למרות שנעשים ניסיונות בלתי פוסקים  : אלפי שנים

את הנשמה הטובה של  , לכבות את נרם של ישראל
על ידי ריבונו של עולם להאיר  שנבחרה האומה 

הם אינם  , ת"לאנושות ולעולם כולו את אור השי
נר  , "נשמת אדם' נר ד"כי . טבעי- זהו נס על. מצליחים

ובארץ , נמצא בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם' ד
ישראל אורם של ישראל הולך וגדל וילך ויגדל גם  

והנר הולך  . באותם יהודים שנראה כביכול כי נרם כבה
ומתגלה בצורה של שיבה לשורשים היהודיים ההולכת  

.הישראליתומתגלה יותר ויותר בחברה 

נזכה  , טבעי- הנס הטבעי והנס העל, שני הנסיםומתוך 
.  במהרה בימינו אמן, לאור חדש בציון ובירושלים

הרב דוידי יוסף, חנוכה שמחחג 

חנוכהחנוכהזמן הדלקת נרות זמן הדלקת נרות 
116:386:38    ––החמה החמה משקיעת משקיעת 

                                                                          צריכים לדלוק  צריכים לדלוק  הנרות הנרות 
                                                                                    שעה שעה לפחות חצי לפחות חצי 

117:057:05    ––צאת הכוכבים צאת הכוכבים אחרי אחרי 



.את השמן למאור ולמשחה הכינו בדרך כלל משמן זית שהפיקו מעץ הזית

 2-3אך הוא לא ירוק עד כי עליו מתחלפים כל , עץ הזית נראה ירוק עד

והשלכת עליו , בתהליך בו עלים חדשים תופסים את מקומם בנוף העץ, שנים
.אינה מורגשת כבעצים נשירים

עם בוא הסתיו  -ובסוף העונה, במשך הקיץ גדל הפרי, באביב - פריחת הזית
.הוא משחיר ונושר

חרצן  –בתוך הפרי נמצא גלעין . הפרי דמוי ביצה ולו ציפה המכילה שמן רב

הפרי משמש  . חזק ויפה ומשמש ליצירת רהיטים וכלי עץ זעיריםגזעו . קשה
.כתבלין ובעיקר לייצור שמן

היא מתבצעת בידיים או בקלשונות שבהם , קטיפת הפרי נקראת מסיק
.סורקים את הפירות מעל הענפים

כאשר לשיא פוריותו   - שנה ולעיתים אף יותר 300עד  -עץ הזית מאריך ימים
.שנים 30-35הוא מגיע בהיותו בן 

. הפקת השמן נעשית על ידי כתישתו ושחיקתו בין אבני הרחיים בבית הבד

זיקוק השמן . זיקוקו ואריזתו, כיום ישנן שיטות מודרניות להפקת השמן מן הזית

הפסולת  . נועד על מנת להפיג ממנו את ריחו האופייני והמרירות הטבעית
.שנותרה לאחר הפקת השמן מנוצלת בתעשיות הסבון ובהזנת בהמות

והיבול השנתי הוא , מגדלים בארץ ישראל עצי זית על מאות אלפי דונם, כיום
.רובו מיועד לייצור השמן והשאר לכבושים. בן אלפי טונות

"שמך' זית רענן יפה פרי תואר קרא ה": ' אומר הנביא ירמיה בפרק יא

, מתערבים זה בזה המשקיןנמשלו לזית מפני שכל ישראל  :המדרשואומר 

כך ישראל אינם מתערבים עם עובדי , והשמן אינו מתערב אלא צף מעל כולם
.כוכבים

המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון  כל  : ועוד מסביר המדרש

שבעולם הוא נתון   המשקיןואיזה עליון אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל 

למעלה   נצביםכך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של מקום . מהןלמעלה 
)ו"שמות רבה פרשה ל" (עליון אלהיך' ה ונתנך: "שנאמרכוכבים  העובדימן 

.לעיוורבמפעל המוגן ביקרנו ) 13.12.11(ז כסלו "י, ביום שלישי 
כפעילות ראשונה רצינו לשמח  . להשקיע בו ולטפח אותו, שהמקום זנוח והחלטנו לאמץ את המקום ואנשיוראינו השער למקום דרך כשנכנסנו 

נגנו בחלילית ובכינור וחילקנו שי לעילוי , חילקנו סופגניות, הקראנו קטעים בעברית וברוסית. את האנשים לקראת חנוכה והכנו עבורם טקס
של  " אור"בחג המסמל אור רצינו להפיץ , בעבורה  מעלת הנתינה הייתה חשובה מאד ולכן. ל"מינה כהן ז, נשמתה של המנהלת הקודמת שלנו

והכרת תודה הייתה  , אותםהגענו למרכז ראינו אנשים נחמדים מאוד ששמחו שהגענו לבקר כאשר . נתינה ברבים כמו שהיא חינכה אותנו
.משמעותית ובאה לידי ביטוי בברכת תודה מאנשי המפעל ומנהליה

אנשי המפעל הדריכו  . התרגשנו לראות אותם עובדים ונותנים מעצמם למען הכלל . למרות מגבלותיהםלמפעל מאוד הערכנו את האנשים הבאים 
במפעל מייצרים . גילינו שגם המעט שהם עושים הינו תרומה גדולה לקהילה כולה. אותנו בעבודתם ושמחנו לשתף עמם פעולה בעבודתם השוטפת

שקילת ברגים ,  סידור אריזות, מברשות ניקוי לשטיפת מכוניות וקנה הטנק לצבא:  כגון, גדולדברים קטנים אך ערכם בחיי היום יום , לכאורה
.   גם במהלך השנה, ה"בע,מאוד לראות שעשינו להם טוב בלב ונמשיך לעשות זאת שמחנו  .'וכד

'גדזהילה , שלכם                                                                                                                                                   

פעילות במפעל המוגן לעיוורפעילות במפעל המוגן לעיוור
לל""זזמינה כהן מינה כהן נ נ ""לעלע

אשת חסד שהפיצה אור חינוכי בתלמידיהאשת חסד שהפיצה אור חינוכי בתלמידיה


