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סקירה כללית של תשעה באב

תשעה הוא היום ה 9. אב הוא שם החודש היהודי.

כאשר העם היהודי היה במדבר לאחר שעזב את מצרים ולפני הכניסה לישראל 
הם החליטו לשלוח 12 מרגלים לבדוק את המצב בישראל. 10 מרגלים דיווחו 

דברים רעים על ישראל. העם היהודי החל לבכות שאלוהים הצילו מעבדות 
במצרים למצב רע בישראל. זה ׳הכעיס׳ מאוד את אלוהים. התלמוד אומר כי 

אלוהים אמר כי יום זה יהיה תמיד יום של עצבות (עד בוא המשיח) עבור העם 
היהודי. באותו יום היה ה 9- באב.

שנים רבות לאחר מכן, בדיוק בתשעה באב שני בתי המקדש נהרסו. יהודים רבים 
נהרגו בכל פעם.

חורבן הבית הראשון ובית המקדש השני התרחשו בהפרש של כ 655- שנים, אך 
באותו תאריך עברי.

טרגדיות רבות אחרות נפלו על העם היהודי בתאריך זה בהיסטוריה. כמה 
אירועים שהתרחשו ביום ט' באב:

• חורבן שני המקדשים
• טבח יהודי בית"ר

• הגירוש היהודי מאנגליה, מצרפת 
ומספרד. העם היהודי גורש מאנגליה 

בשנת 1290 ומספרד בשנת 1492
• הגרמנים הכריזו מלחמה על רוסיה 

בתשעה באב 1914, מה שזרז את 
מלחמת העולם הראשונה, שהיתה לה 

השלכות טרגיות על יהודי אירופה 
והובילה בסופו של דבר למלחמת 

העולם השנייה ולשואה.

https://www.jewishinteractive.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Temple
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מנהגים

צום י"ז בתמוז, הידוע בשם שבעה עשר בתמוז, הוא תחילתו של תקופת אבל 
של שלושה שבועות על חורבן ירושלים ושני בתי המקדש הקדושים. זהו צום 

של חצי יום, בין עלות השחר ורדת החשיכה.

י"ז תמוז

הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב ידועים בשם "שלושת השבועות". דברים 
נוראים רבים קרו לעם היהודי בתקופה זו, ושני המקדשים נהרסו. במהלך 

תקופה זו אנו מציגים סימני אבל.
אנו לא:

מקשיבים למוסיקה, רוקדים, מסתפרים, מתגלחים.

שלושת השבועות

מראש חודש אב עד לשעות הצהריים של י' באב אנו מציינים את "תשעת 
הימים" ובהם לא נאכל בשר ולא נשתה יין למעט בשבת.

תשעת הימים

תשעה באב, כמו יום כיפור, הוא צום של 24 שעות. אנחנו נוהגים כמו אבלים 
בתשעה באב וחושבים על מה שאיבדנו.

בתשעה באב אנו לא:
אוכלים ושותים, מתקלחים, נועלים נעליים עשויות מעור.

תשעה באב

אנו קוראים את ספר איכה וקינות של אבלות, בעודינו יושבים על ספסלים וכיסאות נמוכים בבית 
הכנסת. אנחנו יושבים על כיסאות נמוכים כאות לאבל. בלילה בו מתחיל הצום, אנו קוראים את 

איכה, שהוא תיאור של הכאב שחוו היהודים כאשר בית המקדש הראשון נהרס מנקודת מבטו של 
ירמיהו הנביא. אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש כל היום, יחד עם טרגדיות אחרות שנפלו על 

העם היהודי, ואנחנו חושבים על איך נוכל להפוך את עצמנו לאנשים טובים יותר.

יש מנהג להיות זהיר כדי לא לעשות שום דבר שעלול להיות מסוכן במהלך 
תקופה זו של שלושת השבועות, כמו ניתוח או ביקור באזורים מסוכנים.

הימנעו מסכנה!

https://www.jewishinteractive.org/
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סיפורו של קמצא ובר קמצא

הגמרא מספרת סיפור של אחד הגורמים לחורבן בית שני. באותו זמן, היה פעם אדם שערך 
מסיבה. הוא הזמין את כל חבריו, כולל איש בשם קמצא. אך משרתו עשה טעות והזמין את 

בר קמצא שהיה אויב המארח, במקום זאת.

בר קמצא, האויב, בא למסיבה. כאשר ראה אותו המארח, הוא כעס ודרש מבר קמצא לעזוב 
מיד. בר קמצא לא רצה להיות מובך בפומבי, ולכן הציע תחילה לשלם את המחיר של מה 

שהוא יאכל וישתה, אבל המארח אמר לא. אחר כך הציע לשלם חצי ממחיר המסיבה, ולבסוף 
התחנן לשלם את כל הוצאות המסיבה אם המארח יניח לו להישאר. המארח לא הסכים ובר 

קמצא הובל החוצה.

מאחר שהיו אנשים חשובים במסיבה שלא מחו על היחס הרע אותו קיבל, בר קמצא חשב 
שהם מסכימים עם המארח. הוא הלך אל הקיסר הרומי והשמיץ את עם ישראל, ואמר כי הם 

מורדים נגדו. הוא אמר שאם היהודים יראו זבוב בספל שלהם, הם היו מוציאים  אותו 
וממשיכים לשתות, אבל אם הקיסר היה שולח חיה להעלות כקורבן, הם ידחו את זה. הוא 

ידע שהקיסר לא יאהב  לשמוע זאת וישלח חיה כקורבן כדי לראות אם זה נכון. הקיסר שלח 
חיה כשרה לבית המקדש כדי שתובא כקורבן, אבל בר קמצא החביא בחשאי פגם כך שלא 

ניתן היה להשתמש בחיה. עם ישראל לא יכול היה להביא את החיה כקרבן בגלל הפגם, אבל 
הקיסר חשב שהם דוחים את הצעתו כסימן למרד, כי הוא לא ידע שבר קמצא הטיל עליה 

פגם. אז שלח הקיסר צבא להרוס את ירושלים ואת בית המקדש.

הסיפור הטראגי הזה בא בגלל שנאת 
חינם חסרת בסיס.

המארח היה יכול לתת לבר קמצא 
להישאר במסיבה, אבל הוא סירב. זה 

הביך מאד את בר קמצא וגרם לו לנקום 
בכל היהודים, כי הם לא תמכו בו.

https://www.jewishinteractive.org/


המילה "מצווה" מתייחסת לכל מעשה טוב או מעשה חסד. משמעות הדבר היא כי 
בכל פעם שאנו עושים מעשה חיובי בעולם, או נמנעים ממעשה שלילי, אנחנו 

עושים "מצווה". בהתחשב במרכזיותה של מילה זו בספרות היהודית, Ji קיבלה 
השראה ליצור את אפליקצית החיפוש אחר המצווה. 

האפליקציה מעניקה לילדים השקפה חיובית על החיים ושולחת אותם לחפש את הטוב בעולם 
ובאנשים אחרים. בכל פעם ששחקן עושה מצווה, הם רושמים על גרגר רימון את מה שהם ראו, 

וגוררים אותו לתוך רימון ריק. על ידי שמירה על פרספקטיבה חיובית זו וחיפוש הטוב אצל אחרים, 
השחקן ממלא את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח). תפיסה זו היא מרכזית כל כך לחיים 

היהודיים, שהרב הגדול עקיבא לימד שזה היה כלל גדול בתורה, כלומר "עיקרון גדול בתורה".

בחיפוש אחר המצווה, יש אנימציה, אשר לוקחת את השחקן לסיור קצר בבית המקדש השני 
בירושלים. מקורות רבניים מסבירים כי למרות שהרומאים הרסו את בית המקדש השני, אלוהים הרשה 
לאירוע להתרחש משום שאנשים יהודים לא התייחסו זה לזה בכבוד, ובמקום להיות נחמדים זה לזה, 
הם הביעו שנאת חינם. רעיון זה הוביל כמה יהודים להאמין כי ככל שהם טובים יותר בעולם, כך גדל 

הסיכוי לבנייה מחדש את בית המקדש בירושלים. ולשחקן נאמר שאם אנחנו רוצים לבנות מחדש את 
בית המקדש, אנו צריכים לאהוב את שכננו ולראות רק את הטוב שהם עושים.

לחצו כאן כדי לשחק.

לחצו כאן כדי לקרוא.

הורד למחשב / Mac, מאחר שההורדה ל- iPad כבר לא עובדת על גרסאות iOS האחרונות.

Ji תסייע לכם ללמד את ילדיכם בזמן תשעה באב

החיפוש אחר המצוות

Ji Tap משחק תשעה באב ב

לקריאה על תשעה באב
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TISHAH B’AV
ָאב ָעה ְבּ ְשׁ ִתּ

https://www.jewishinteractive.org/
https://bit.ly/2JVcwh4
https://info.jewishinteractive.org/blog/topic/tisha-bav
https://info.jewishinteractive.org/mitzvah-hunt
https://info.jewishinteractive.org/mitzvah-hunt


Ji Tap  תעזור לעניין את ילדכם לפני ובמהלך תשעה באב

מאחר שתשעה באב הוא זמן אבל, עידוד ילדים צעירים כדי ללמוד עוד על כך, עשוי 
להיות קשה. אחרי הכל, הנושא איננו מהנה. אבל באמצעות Ji Tap,  ילדכם יקבלו 

 Ji הבנה טובה יותר של אירוע היסטורי זה  והלקחים שניתן ללמוד ממנו היום. משחקי
Tap הינם מעניינים ומלאי תובנה. יתר על כן, היישומים פותחו על ידי אנשי חינוך, עבור 

אנשי חינוך, מה שהופך אותם לכלי מקוון נהדר כדי לסייע בהוראת היהדות.

כהורה או מורה, תוכלו להתאים את כל המשחקים בJi Tap או ליצור משחק חדש 
מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. פעילות זו מהנה בכיתה או כפעילות 

משפחתית שתתרום להבנה של הילדים שלך בלימודי היהדות ותעזור להם להיות 
יצירתיים ולתרום לקהילה היהודית של Ji Tap ההולכת וגדלה.

הורד את Ji Tap ותן ללמידה על תשעה באב להתחיל!
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