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ְיָלִדים ְיָקִרים,

ָחה'.  ּפָ ׁשְ ּמִ בּוַע ֶאְצֵלנּו ּבַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ם ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵמחֹוֶבֶרת 'ּפָ ַהּיֹום ַאּתֶ

ֶרגַע, ָמה ִהיא ּבִכְלָל 'ּפָָרׁשַת ׁשָבּוַע'? 

ֶנת!  ֵאָלה ְמֻצּיֶ ׁשְ
בּוַע  ָכל ׁשָ ם. ּבְ ה ֵיׁש ׁשֵ ָרׁשָ ָרׁשֹות, ּוְלָכל ּפָ ע ּפָ ים ְוַאְרּבַ ִ ק ַלֲחִמׁשּ ָכה: ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְמֻחּלָ ָאז ּכָ

ה ִנְקָראֹות  ָרׁשֹות ָהֵאּלֶ ִים, ְוָלֵכן ַהּפָ ּתַ ה ַאַחת, ְוִלְפָעִמים ׁשְ ָרׁשָ ֶנֶסת ּפָ ֵבית ַהּכְ קֹוְרִאים ּבְ
ל ַהּתֹוָרה! ֵלָמה קֹוְרִאים ֶאת ּכָ ָנה ׁשְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ בּוַע'. ְוָכְך ּבְ ָרׁשֹות ׁשָ 'ּפָ

ּוָמה ַהֶּקׁשֶר לִַמׁשְּפָָחה? 

ַחְרנּו  נּו ּבָ ּלָ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ִאים. ּבַ ה ִסּפּוִרים אֹו נֹוׂשְ ּמָ ָלל ּכַ ֶדֶרְך ּכְ ָרׁשֹות מֹוִפיִעים ּבְ ָכל ַאַחת ֵמַהּפָ ּבְ
ְוָקא: ַלהֹוִרים, ָלַאִחים,  ָחה ּדַ ּפָ ׁשְ ׁשּור ַלּמִ ּקָ א ׁשֶ נֹוׂשֵ ִסּפּור אֹו ּבְ ה ּבְ ָרׁשָ ָכל ּפָ ד ּבְ ְלִהְתַמּקֵ

ִיים ְוַכּדֹוֶמה. ְחּתִ ּפַ ְלֵארּוִעים ִמׁשְ

לֹום, ְיָלִדים! ׁשָ
ה  יִלי ַוֲאִני ֲאַלּוֶ ֲאִני ִאּטִ
ֶאְתֶכם ְלאֶֹרְך ַהחֹוֶבֶרת.
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ֵאיְך ּבְנּויָה ַהחֹובֶֶרת? 

ה ְמדֹוִרים: ּמָ ָעה ַעּמּוִדים ּוָבֶהם ּכַ ים ַאְרּבָ ׁשִ ה ֻמְקּדָ ָרׁשָ ָכל ּפָ ּלְ ּתּוְכלּו ִלְראֹות ׁשֶ

ִנְלַמד ְּפסּוִקים ִמּתֹוְך 
בּוַע ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ִנְקָרא ִׂשיָחה ְסִביב 
ַהְּפסּוִקים ֵּבין ָהַאִחים, 
ִליַאת ְוֹעֶמר, ְוַההֹוִרים,

ַׁשי ְוַנֲעָמה

ִנְקָרא ִמְכָּתב ֶׁשּכֹוֵתב 
ַהָּצב ִאִּטיִלי

ַנֲעֶנה ַעל ְׁשֵאָלה ַהּנֹוַגַעת 
ִלְׁשֵני ַהְּמדֹוִרים ֶׁשָּבַעּמּוד 

 ְנַעֵּין ְּבִׁשיר 
אֹו ְּבִמְדָרׁש

)ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
ֵמַהָּמֹסֶרת ַהְּיהּוִדית(

 ִנְתּבֹוֵנן ִּבְתמּוָנה 
אֹו ַנִּכיר ִמְׁשָּפָחה 

 ַהְּקׁשּוָרה ְּבצּוָרה ָּכְלֶׁשִהי 
ְלנֹוֵׂשא ַהֶּפֶרק

ִנְפֹּתר ִחידֹותִנְׁשַּתֲעֵׁשַע ִמּקֹוִמיְקס
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 לְִפי ִסּפּור ַהּבְִריָאה, ָמה נִבְָרא ַאֲחרֹון?

ֵאיזֶה ּתְַפִקיד ִקּבֵל ָהָאָדם ָהִראׁשֹון?

1

2

ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית — ָלֵתת ֵׁשם
ּבְפָָרׁשַת ּבְֵראׁשִית ְמֻסּפָר ּכֵיַצד ּבָָרא ָהֵאל ֶאת ָהעֹולָם: ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ, 
ֶאת ָהאֹור וְֶאת ַהחֹׁשְֶך, ֶאת ַהּׁשֶֶמׁש, ַהּיֵָרַח וְַהּכֹוכָבִים, ֶאת ַהְּצָמִחים וְֶאת ַהַחּיֹות, 

 ּולְִסּיּום – ֶאת ָהָאָדם. ָהָאָדם ְמַקּבֵל ֵמָהֵאל ְמׂשִיָמה ֲחׁשּובָה – לְִקֹרא ּבְׁשֵמֹות 
לְכָל ּבֲַעלֵי ַהַחּיִים. וְכְָך ּכָתּוב:  

1

ַמִים   ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהּׁשָ
ֶדה. ּוְלֹכל ַחַּית ַהּׂשָ

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק ב', ָּפסּוק כ'(

בּוַע ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֻחַּמׁש ְּבֵראִׁשית ַהּׁשָ
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 ּבֲַחרּו ַמּׁשֶהּו ׁשֶּׁשַּיְָך לָכֶם )אֹוַפּנַיִם, יַלְקּוט וְכַּדֹוֶמה( ּוִמְצאּו לֹו ׁשֵם.
 • ַמּדּוַע ּבְַחְרּתֶם ּבְׁשֵם זֶה ַּדוְָקא? )לְָמׁשָל, ַהִאם יֵׁש ּבֹו ּבַָּקׁשָה אֹו ּתְִקוָה?(

• ַהִאם נְתִינַת ַהּׁשֵם ׁשִּנְתָה ֶאת יַַחְסכֶם ֵאלָיו? ּכֵיַצד?
   9

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ּבֶֹקר ָצב!

כּוָנה!  ְ ּשׁ י ּבַ ב ֲהִכי ִאּטִ יִלי ַוֲאִני ַהּצָ ִמי ִאּטִ לֹום ֲחֵבִרים, ׁשְ ׁשָ
י  ים, ִלְהיֹות ִאּטִ ּבִ י ִמְתַנֲהִלים ְל-ַא-ט ְל-ַא-ט... ֶאְצֵלנּו, ַהּצַ ּלִ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ  ּכָ

דֹוָלה! ֲאָוה ּגְ זֹו ּגַ
י:  ּלִ א ׁשֶ י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ ָנה ׁשָ ֵ  ֶאְתמֹול ִלְפֵני ַהּשׁ

ְך?" ל ּכָ י ּכָ ֶאְהֶיה ִאּטִ ם ׁשֶ ְך? ֵאיְך ְיַדְעּתֶ ל ּכָ ם ַמְתִאים ּכָ ם ִלְבֹחר ִלי ׁשֵ "ֵאיְך ִהְצַלְחּתֶ
ֵהם  כּונֹות ׁשֶ ם ְלִפי ּתְ ֶהם ׁשֵ ּלָ ֱאָצא ׁשֶ ים ּבֹוֲחִרים ַלּצֶ הֹוִרים ַרּבִ יָרה ׁשֶ ָכה ְוִהְסּבִ א ִחּיְ ִאּמָ

ְמֻיָחד... י ּבִ ְהֶיה ִאּטִ ּיִ ה ְוִתְקָוה ְלַצּבֹון ׁשֶ ִפּלָ יִלי הּוא ּתְ ם ִאּטִ ֵ ל, ַהּשׁ ְהיּו לֹו, ְלָמׁשָ ּיִ ים ׁשֶ ְמַקּוִ

מֹות  ַגן ֵעֶדן ְוָנַתן ׁשֵ ר ַעל ָהָאָדם ָהִראׁשֹון. ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ַחי ּבְ נּו ְמֻסּפָ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ  ּבַ
ָמּה. ה ֶאת ׁשְ ַחר ְלָכל ַחּיָ יַצד ּבָ ים. ְמַעְנֵין ּכֵ ֲעֵלי ַהַחּיִ ְלָכל ּבַ

ֶאֶלת ֵלב ַאֶחֶרת?  ָרָכה אֹו ִמׁשְ ְקָוה, ּבְ ֶכם ְטמּוָנה ּתִ ּלָ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ ם ּבַ ַהִאם ּגַ
יִלי ב ִאּטִ ֶכם, ַהּצָ ּלָ ׁשֶ

ה ֱאלֹוִהים  ְמַעְנֵין ָלּמָ
ׁש ֵמָאָדם ִלְקרֹא  ּקֵ ּבִ

מֹות.  ׁשֵ ַלַחּיֹות ּבְ
הּוא  טּוָחה ׁשֶ  ֲאִני ּבְ
 ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 

ַעְצמֹו. ֶאת ֶזה ּבְ

ה. ַטח ָהְיָתה ְלָכְך ִסּבָ ּבֶ
ֶלב  ְלנּו ֶאת ַהּכֶ ֲאַנְחנּו ִקּבַ ׁשֶ ּכְ
מֹו.  י ֶאת ׁשְ ַחְרּתִ נּו, ֲאִני ּבָ ּלָ ׁשֶ

ְך ַעד ַהּיֹום  ּום ּכָ  אּוַלי ִמּשׁ

 ֲאִני ָקׁשּור ֵאָליו ְמאֹוד 
לֹומֹו. יׁש ַאְחָרִאי ִלׁשְ ּוַמְרּגִ

ה  ּבָ  אּוַלי זֹו ָהְיָתה ַהּסִ
נּו?  ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ם ּבַ ּגַ

ׁש ֵמָאָדם  ּקֵ  ֱאלֹוִהים ּבִ
ֵדי  מֹות ַלַחּיֹות ּכְ ָלֵתת ׁשֵ

יֵניֶהם  ר ּבֵ ׁשֶ ק ֶאת ַהּקֶ ְלַחּזֵ
יׁש  ָהָאָדם ַיְרּגִ  ּוְכֵדי ׁשֶ

י ַהַחּיֹות. ַלּפֵ ַאְחָריּות ּכְ



ִמְדָרׁש

ְׁשלֹוָשה ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ָלָאָדם: 
ֶאָחד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו, 
ְוֶאָחד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ְּבֵני ָאָדם, 

ְוֶאָחד ֶׁשּקֹוֶנה )ֶׁשיׂוֵצר( הּוא ְלַעְצמֹו. 
טֹוב ִמֻּכָּלן ָמה ֶׁשּקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו.

)ִמְדָרש ּתַנְחּוָמא, ָּפָרׁשַת וַּיְַקֵהל, ִסָּמן א'(

 לְכָל ֶאָחד ֵמִאּתָנּו ׁשֵם 'ִרׁשְִמי', ַאְך לְַרּבִים ֵמִאּתָנּו יֵׁש ּגַם ׁשֵם ִחּבָה אֹו ּכִּנּוי. 
ַהִּמְדָרׁש ׁשֶּלְִפנֵיכֶם עֹוֵסק ּבְכִּנּויִים ִמּכַָּמה סּוגִים.

ֵאיְך קֹוְרִאים ִלי? 

ּבִַּמְדָרׁש ֻמזְּכִָרים ׁשְלֹוׁשָה סּוגֵי ׁשֵמֹות, ּתְנּו ֻּדגְָמה לְכָל ֶאָחד ֵמֶהם.

ִחׁשְבּו ַעל ּתְכּונָה טֹובָה ׁשֶּיֵׁש לָכֶם וְׁשֱֶהיִיתֶם רֹוִצים לְִהָּקֵרא ַעל ׁשְָמּה, 
וְַהְמִציאּו לְַעְצְמכֶם ׁשֵם!

1

2

קֹוִמיְקס

ָמָצאִתי ֶּכֶלב. 
ֵאיְך ִנְקָרא לֹו?

ִנְרֶאה ֶׁשַאָּתה ַמָּמׁש ָרֵעב! אּוַלי טֹוִפי? אֹו ְׁשִניְצל? 
אֹו עּוִגי?

   10
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

 ּבִַּצּיּור ִהתְַעְרּבְבּו ּכַָּמה ַחּיֹות וְיְָצרּו יְצּור ָחָדׁש. 
ַהִּציעּו לֹו ׁשֵם!

מֹות ְמֻיָחִדים ׁשֵ

ֶכת  ּיֶ ע, ַוֲאִני ׁשַ ׁשַ ת ּתֵ ִמי ָסַמְנָתה, ֲאִני ּבַ לֹום, ׁשְ ׁשָ
ָיאִנים  ְבֵטי ָהִאיְנּדְ ִ ִצ'י )ֶאָחד ִמּשׁ ֶבט ָהַאּפָ ְלׁשֵ

ָאֵמִריָקה(.  ּבְ
ם  ם ׁשֵ י קֹוְרִאים ֵג'ְין, ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ּגַ ּלִ א ׁשֶ ְלִאּמָ

ם  ַמְעּתֶ י – 'ֲעַנן נֹוָצה'. ַהִאם ׁשְ ָיאִני ָמָסְרּתִ  ִאיְנּדְ
ֶזה? ם ְמֻיָחד ּכָ ַעם ׁשֵ ֵאי ּפַ

ים ִנְקָרִאים  ינֹוקֹות ַרּבִ נּו, ּתִ ּלָ סֶֹרת ׁשֶ י ַהּמָ ַעל ּפִ
ל  ל ְצָמִחים, ׁשֶ מֹות ׁשֶ ַבע )ׁשֵ מֹות ֵמעֹוָלם ַהּטֶ ׁשֵ  ּבְ
ֶלג(.  ם ְוׁשֶ ׁשֶ מֹו ּגֶ ל ּתֹוְפעֹות ֶטַבע ּכְ ים ְוׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ  ּבַ
ּה,  ּלָ א ׁשֶ ִהיא נֹוְלָדה, ִאּמָ ּיֹום ׁשֶ ּבַ ֶרת ׁשֶ א ְמַסּפֶ ִאּמָ

ַמִים ַעְנֵני נֹוָצה,  ָ ּשׁ י, ָרֲאָתה ּבַ ּלִ לֹוַמר ָסְבָתא ׁשֶ  ּכְ
ֻיָחד. ָמּה ַהּמְ אן ׁשְ ּוִמּכָ

ִחׁשְבּו ַעל ַאְרּבָָעה ׁשֵמֹות 
ִעבְִרּיִים ַהְּקׁשּוִרים לֶַּטבַע. 

 ּבְֵאיזֹו עֹונָה נֹולְַדּתֶם? 
ִחׁשְבּו ַעל ׁשֵם ַהַּמתְִאים 

לְעֹונָה זֹו.

1

2

1

2

 ּתְַרִמּלֹון:
ֵראׁשִית, לְבָנָה, 

ׁשַַחף, ֶאְסּתֵר

 ַהתְִאימּו לְכָל ֶאָחד ִמן ַהּתִינֹוקֹות ַהֲחָדׁשִים ׁשֵם ֵמַהּתְַרִמּלֹון: 

ּבִּתָם ׁשֶל ַטל וְׁשָרֹון ִהְצָטְרָפה לִַּמׁשְָּפָחה ּבְיֹום ׁשֶלֶג, לָכֵן ָקְראּו לָּה ____________.

לְבִּתָם ׁשֶל ִציִּפי וְִציִקי קֹוְרִאים ____________ ּכִי ִהיא ּבִּתָם ַהּבְכֹוָרה.

____________ נֹולְָדה ּבְפּוִרים.

ָּדן וְיֵָעל אֹוֲהבִים ִצּפֹוִרים, וְלָכֵן ָקְראּו לַּבֵן ׁשֶּלֶָהם ____________.

א

ב

ג

ד
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ַמּדּוַע ֶהְחלִיט ָהֵאל לְַהׁשְִמיד ֶאת ָהעֹולָם?

ַמּדּוַע ּנִַּצל נַֹח?

ָמה נִתְּבֵַּקׁש נַֹח לְָהבִיא לַּתֵבָה? 

1

2

3

ַנִים ִמן ָהֶאָחד ָּפָרַׁשת ֹנח — טֹוִבים ַהּׁשְ
נַֹח ָהיָה ָהָאָדם ַהַּצִּדיק ּבְיֹותֵר ּבְדֹורֹו. ּבִתְקּופָתֹו ֹרב ָהֲאנָׁשִים ָעׂשּו ַמֲעׂשִים ָרִעים, 

וְלָכֵן הֹוִדיַע ָהֵאל לְנַֹח ּכִי הּוא ִמתְּכֹונֵן לְַהׁשְִמיד ֶאת ָהעֹולָם. הּוא ּבִֵּקׁש ִמּנַֹח לִבְנֹות 
ּתֵבָה ׁשֶּבָּה יּוכְלּו לְִהּנֵָצל הּוא, ּבְנֵי ִמׁשְּפְַחּתֹו וְכֵן ּכָל ּבֲַעלֵי ַהַחּיִים. 

ָהֵאל נֹותֵן לְנַֹח הֹוָראֹות ְמֻדּיָקֹות ּכֵיַצד לֱֶאסֹף ֶאת ּבֲַעלֵי ַהַחּיִים:

ּוִמָּכל ָהַחי ִמָּכל ָּבָׂשר  
ְׁשַנִים ִמֹּכל ָּתִביא ֶאל ַהֵּתָבה ְלַהֲחֹית ִאָּתְך

ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק ו', ָּפסּוק י"ט(

ִמָּכל ָּבָׂשר – ִמּכָל ִמין 
ׁשֶל ּבַַעל ַחּיִים 
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ִחׁשְבּו ַעל ַמָּצב, ַעל ָמקֹום אֹו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ׂשְַמְחּתֶם ׁשֲֶהיִיתֶם ִעם ִמיׁשֶהּו 
וְֹלא לְבְַּדכֶם.

   13

ה ַעל נַֹח  ֱאלֹוִהים ִצּוָ
ַנִים  ָבה ׁשְ ְלַהְכִניס ַלּתֵ

ה,  ל ַחּיָ ל ִמין ׁשֶ  ִמּכָ
ה? ָזָכר ּוְנֵקָבה. ָלּמָ

ֵחד )ֵיָעֵלם(.  ַאף ִמין לֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה  ְך ְלָכל ַחּיָ ְך יּוַכל ִלְהיֹות ֶהְמׁשֵ ּכָ

ה. ִאּלּו ָהיּו לֹוְקִחים ַרק  ְוַחּיָ
ֶאָחד, לֹא ָהיּו נֹוָלִדים ֶצֱאָצִאים 
ה ָהָיה ִנְכָחד.  ל ַחּיָ ְואֹותֹו ִמין ׁשֶ

סּוק מֹוִפיעֹות  ּפָ ּבַ ימּו ֵלב ׁשֶ  ׂשִ
ים':  ה 'ַחּיִ ּלָ ל ַהּמִ י צּורֹות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ
ה 'ָהַחי' ְוַגם 'ְלַהֲחיֹת'.  ּלָ ם ַהּמִ ּגַ

ׁש ּפֹה ֶמֶסר נֹוָסף –  ּיֵ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ
ֱאֶמת,  ים ִיְהיּו ְמֵלִאים ּבֶ ַהַחּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ר ִלְחיֹות ְלַבד, ְצִריִכים  ִאי ֶאְפׁשָ
ַנִים! ְלָפחֹות ׁשְ

ּבּול.  ל ֵמֱאלֹוִהים ֵעצֹות ֲחָכמֹות ְמאֹוד ִלְפֵני ַהּמַ ּנַֹח ִקּבֵ ב ׁשֶ  ֲאִני חֹוׁשֵ
ָבה  ֲעֶלה ַלּתֵ ה ּתַ ל ַחּיָ ּכָ ַאג ׁשֶ ים ּוְבֵני ָאָדם, ְוַגם ּדָ ֲעֵלי ַחּיִ יל ּבַ ם ִהּצִ  הּוא ּגַ

ֶזה,  ע ּכָ ֵאר ּבֹוֵדָדה. ִאּלּו ָהיּו לֹוְקִחים אֹוִתי ְלַמּסָ ָ ּשׁ ה לֹא ּתִ ִעם ָחֵבר, ְוָכְך ַאף ַחּיָ
ר  ֵחק, ְוַגם ְלִמי ְלַסּפֵ ְהֶיה ִלי ִעם ִמי ְלׂשַ ּיִ ֵדי ׁשֶ י ָחֵבר, ּכְ ֵמַח ְלָהִביא ִאּתִ ָהִייִתי ׂשָ

סֹודֹות…
תֹוְך  ם, ּבְ ּיָ ֶזה, ּבַ ע ּכָ ָהִייִתי רֹוֶצה ָלֵצאת ְלַמּסָ טּוַח ׁשֶ ְכָלל לֹא ּבָ ָבה נֹוֶסֶפת, ֲאִני ּבִ ַמְחׁשָ ּבְ
כּוָנה… ֶרַגע!  ְ י ְורֹוֶצה ַלֲחֹזר ַלּשׁ ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ ס ּבַ ּנֵ בֹוִהים, ִמְתּכַ ים ַהּגְ ּלִ ַטח ָהִייִתי ְמַפֵחד ֵמַהּגַ ָבה. ּבֶ ּתֵ
ים!  ּלִ ל ַלּגַ ָבה ֶאָלא ִעם ָחֵבר, נּוַכל ְלַפֵחד ַיַחד ַוֲאִפּלּו ְלִהְתַרּגֵ ּתֵ ם ּבַ ּלֹא ֶאְהֶיה ְלַבד ׁשָ י ׁשֶ ַכְחּתִ ׁשָ

י. אּוַלי הּוא ָצִריְך אֹוִתי?  ּלִ ׂש ֶאת ז‘ֹוז‘ֹו, ֶהָחֵבר ׁשֶ י, ֲאִני הֹוֵלְך ְלַחּפֵ ְעּתִ ְרּגַ ּנִ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ

יִלי יְנַתִים, ִאּטִ ְלִהְתָראֹות ּבֵ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִׁשיר
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ֹלא ֵּכיף ֶלֱאסֹֹף 
ֱאגֹוִזים ַּבֶּגֶׁשם...

ְמאֹוד ָׁשֵקט, 
ֵאיֹפה ֻּכָּלם?

אֹויׁש, ֶזה ָהָיה 
ַהּיֹום?!

ֶפן יִרי / ְיהֹוָנָתן ּגֶ ן אֹוֵהב ֶאת ׁשִ ּדָ

יִרי  ן אֹוֵהב ֶאת ׁשִ ּדָ
ל, ְוִגיל אֹוֵהב ֶאת ּגַ
ד אֹוֵהב ֶאת ִמיִרי ּגָ

ְוַאְרֵיה ֶאת ִמיַכל.

י אֹוֵהב ֶאת ֶוֶרד ׁשַ
)ִהיא ֲהִכי ָיָפה(,

ֶנת, ּנֶ ְוֶהְרְצל ֶאת ַהּגַ
הּוא ַחְנָפן. ּום ׁשֶ ִמּשׁ

א, א אֹוֶהֶבת ֶאת ַאּבָ ִאּמָ
ְוַהּדֹוד ֶאת ַהּדֹוָדה,

א )ְצִבי(, ּבָ ְבָתא ֶאת ַהּסַ ַהּסָ
ָדה.  ֵ ד ֶאת ַהּשׁ ֵ ַהּשׁ

ַהּטֹוב אֹוֵהב ֶאת טֹוָבה,
ע, ִעית ֶאת ָהָרׁשָ ָהְרׁשָ

ָהֵעץ אֹוֵהב ֶאת ַהּגַֹבּה,
ה. ְמׁשָ ִ ֶמׁש ֶאת ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ

ֶנת  ָעָנן אֹוֵהב ַעּנֶ
ָרק, ָהַרַעם אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ

ֶקט, ֶ ְך אֹוֵהב ֶאת ַהּשׁ ַהחֹׁשֶ
ָרק. ַחת אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּמָ ּלַ ַהּצַ

י, ַאְרּתִ ְוַרק ֲאִני ִנׁשְ
ְוַרק ֲאִני ְלַבד.

ָבר ָלְקחּו ִלי, ם ּכְ ּלָ ֶאת ּכֻ
ְוֵאין ִלי ַאף ֶאָחד.

ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר ְמַסֵּפר ׁשֶהּוא נִׁשְַאר לְבַד. ַעל ִּפי ְּדבָָריו, ָמה ַהִּסּבָה 
לְכְָך? ַהִאם ַאּתֶם חֹוׁשְבִים ׁשֶּזֹוִהי ַהִּסּבָה ָהֲאִמּתִית? ַמּדּוַע?

ִחׁשְבּו ָמה ֶאְפׁשָר לֲַעׂשֹות ּכְֵדי ֹלא לְַהְרּגִיׁש לְבַד?

ֵאיְך ַמּכִיִרים ֲחבִֵרים ֲחָדׁשִים? ַהִּציעּו ּכַָּמה ְּדָרכִים.  3

1

2
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ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִחידֹות

ּכָל ַאַחת ֵמַהְּדֻמּיֹות ָהֵאּלֶה ְמתֶָאֶרת ֶאת ּבֶן זּוגָּה. ּגַּלּו ִמיהּו ּבֶן ַהּזּוג.

ֲאנִי ְמכֶַּסה ֶאת 

ּבֶן ַהּזּוג ׁשֶּלִי.

ֲאנִי ּכֹותֵב ַעל 
ּבֶן ַהּזּוג ׁשֶּלִי.

יַַחד ִעם ּבֶן ַהּזּוג ׁשֶּלִי 
ָאנּו ְמׁשְַּמׁשִים לֲַאכִילָה.

לְִפנֵיכֶם ַהּזּוגֹות ׁשֶּנִכְנְסּו לְתֵבַת נַֹח. ּכִתְבּו ּבַַּמְחּבֶֶרת ִמי ֵהם ַהּזּוגֹות.

ַאּיָלָה

ּגָָמל

ֵעז ַאְרנֶבֶת
נָאָקהָאתֹון 

ֲחמֹור  ְצבִי ּתַיִׁש
ַאְרנָב

1

2

ִחׁשְבּו ַעל יִתְרֹון ֶאָחד ּבְִרכִיבָה 
 ְמׁשֻּתֶֶפת ַעל אֹוַפּנַיִם 

וְַעל ִחָּסרֹון ֶאָחד ּבְִרכִיבָה ּכָזֹו.

ִמְצאּו ׁשְּתֵי ֻּדגְָמאֹות לְִדבִָרים 
 ׁשֶַּקל יֹותֵר לֲַעׂשֹות ּבְזּוג, 
 ּוׁשְּתֵי ֻּדגְָמאֹות לְִדבִָרים 

ׁשֶַּדוְָקא ַקל יֹותֵר לֲַעׂשֹות לְבַד.  

2

1



3

2

 נַּסּו לְׁשֵַער ַמּדּוַע ַאבְָרָהם נְִקָרא 'ַאבְָרָהם ָאבִינּו'.1

ָמה ִצּוָה ֱאלֹוִהים ֶאת ַאבְָרָהם?

ָּפָרַׁשת ֵלְך ְלָך — ַהְתָחלֹות ֲחָדׁשֹות
ּבְפָָרׁשָה זֹו ָאנּו ּפֹוגְׁשִים לִָראׁשֹונָה ֶאת ַאבְָרָהם ָאבִינּו. 

ָאנּו קֹוְרִאים ׁשֱֶאלֹוִהים ְמַצּוֶה ֶאת ַאבְָרָהם לֲַעזֹב ֶאת ּבֵיתֹו וְלֲַעבֹר לְֶאֶרץ ַאֶחֶרת. 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך
ּוִמּמֹוַלְדְּתָך 

ּוִמֵּבית ָאִביָך
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּך.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק י"ב, ָּפסּוק א'(

ָ

ַאְבָרם – ְמֻאָחר יֹותֵר ׁשֻּנָה 
ׁשְמֹו ׁשֶל ַאבְָרם לְַאבְָרָהם

ִמּמֹוַלְדְּתָך – ֵמַהּמֹולֶֶדת 
ׁשֶּלְָך, ֵמָהָאֶרץ ׁשֶּנֹולְַדּתָ ּבָּה

ַָאְרֶאּך – ַאְרֶאה לְָך
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 • ִחׁשְבּו ַעל ׁשִּנּוי ׁשֲֶעׂשִיתֶם ּבַַחּיִים.
 • ַהִאם ַהּׁשִּנּוי ּגַָרם לָכֶם ֶעֶצב? ִהתְַרּגְׁשּות? אּולַי ּגַם וְגַם? אּולַי ְרגָׁשֹות ֲאֵחִרים?

   ַסְּפרּו ַעל ּכְָך!

ָבִרים ְקבּוִעים  ּנּוִיים? ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ּדְ ים ֵאיָנם אֹוֲהִבים ׁשִ ּבִ ּצַ י ָלֶכם ׁשֶ ְרּתִ ַהִאם ִסּפַ
ִזים ְלַאט-ְלַאט...  ּזָ ָבִרים ׁשֶ ֵאיָנם ָזִזים, אֹו ּדְ  ׁשֶ
יץ ְמאֹוד:  ַאְבָרָהם ָהָיה ַאּמִ ב ׁשֶ  ְוָלֵכן ֲאִני חֹוׁשֵ

עֹוָלם  ָחה, ְוַלְמרֹות זֹאת הּוא ָעַזב ַהּכֹל ְוִהְתִחיל ְלִהְסּתֹוֵבב ּבָ ּפָ ִית, ֶאֶרץ ּוִמׁשְ ָהיּו לֹו ּבַ
ִלי ָלַדַעת ְלָאן הּוא הֹוֵלְך! ּבְ

ְך ָהִייִתי ֵמִציץ  ם. ַאַחר ּכָ י ְוִנְרּדָ ּלִ ִית ׁשֶ ִאּלּו ָהיּו אֹוְמִרים ִלי ַלֲעזֹב ַהּכֹל, קֶֹדם ּכֹל ָהִייִתי ִנְכָנס ַלּבַ
י, ז‘ֹוז‘ֹו, לֹא ָהַפְך ְלִפיל, ְוָאז ָהִייִתי  ּלִ ֶהָחֵבר ׁשֶ י לֹא ָהְפָכה ִלְדַלַעת ְוׁשֶ ּלִ ה ׁשֶ ַהַחּסָ ְזִהירּות, ּבֹוֵדק ׁשֶ ּבִ

קֹום... ּמָ ֵאר ּבַ ָ ׁשּוט ְלִהּשׁ ה ֲהִכי ֶהְגיֹוִני ּפָ ַדאי ַלֲעזֹב, ְוָלּמָ ה לֹא ּכְ יר ְלַעְצִמי ָלּמָ ַמְסּבִ
ים? ַחּיִ ּנּוִיים ּבַ ם אֹוֲהִבים ׁשִ ֶכם, ֲחֵבִרים, ַאּתֶ ָמה ִאּתְ

יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִני, ֱאלֹוִהים ַמְבִטיַח  ד ׁשֵ ִמּצַ
הּוא ַיְרֶאה לֹו ְלָאן  ְלַאְבָרָהם ׁשֶ

ַטח  ָלֶלֶכת, ְלֵאיזֹו ֶאֶרץ. ֶזה ּבֶ
יַע ֶאת ַאְבָרָהם. ְמאֹוד ִהְרּגִ

ל ַאְבָרָהם  ִלּבֹו ׁשֶ ּבְ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
 ָהיּו ְרָגׁשֹות ְמעָֹרִבים: 

ֵני ֶהָעִתיד,  ׁש ִמּפְ ד ֶאָחד ֲחׁשָ ִמּצַ
ׁשּות  ְקָוה ְוִהְתַרּגְ ִני ּתִ ד ׁשֵ ּוִמּצַ

ים  ים ַהֲחָדׁשִ ִלְקַראת ַהַחּיִ
ְהיּו לֹו. ּיִ ׁשֶ

ה ְמאֹוד  ַטח ָהָיה ָקׁשֶ ּבֶ
ָעָליו  ְלַאְבָרָהם ָלַדַעת ׁשֶ

ַלֲעזֹב ֶאת ַאְרצֹו, ֶאת 
ית ָאִביו.  מֹוַלְדּתֹו ְוֶאת ּבֵ
הּוא לֹא ָיַדע ֲאִפּלּו ְלָאן 

הּוא הֹוֵלְך!

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו
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ִמְדָרׁש

 ַרּבִי ֲעִקיבָא ָהיָה ּבֶן ַאְרּבִָעים ׁשָנָה ּכְׁשִֶהתְִחיל ֶּדֶרְך ֲחָדׁשָה וְיָׁשַב וְלַָמד. 
 ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר ָמה הֹובִיל אֹותֹו לְכְָך:

ַּפַעם ַאַחת ָעַמד ְלַיד ַהְּבֵאר ְוָרָאה ָׁשם ֶאֶבן ּוָבּה ֶׁשַקע.
ַקע ְּבֶאֶבן זֹו? ָׁשַאל ַרִּבי ֲעִקיָבא: ִמי ָיַצר ֶאת ַהּׁשֶ

ָאְמרּו לֹו: ַהַּמִים, ֶשּׁנֹוְפִלים ָעֶליָה ְּבָכל יֹום, ׁשֹוֲחִקים אֹוָתּה )ְמַׁשְפְׁשִפים אֹוָתּה(. 

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ַהִאם ִלִּבי ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמָהֶאֶבן? 
ִאם ַהַּמִים ָהַרִּכים ִהְצִליחּו ְלַפֵּסל ֶאת ָהֶאֶבן ַהָּקָׁשה, 
 ַוַּדאי ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם יֹוֵתר ּכֹוַח ֵמַהַּמִים, 

יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס ְּבִלִּבי.

ִמָּיד ָהַלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְלֹמד ּתֹוָרה
ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן )ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלְמדּו ָׁשם(

ַעד ֶׁשָּלַמד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.

)ַעל ִּפי ָאבֹות ְּדַרּבִי נָתַן, נּוְסָחא א', ֶּפֶרק ו׳(

 ַרּבִי ֲעִקיבָא ָרָאה ׁשֶַהַּמיִם יֹוְצִרים ׁשֶַקע ּבֶָאבֶן. ָמה ֵהבִין ִמּכְָך 
ַעל ַעְצמֹו? 

ַרּבִי ֲעִקיבָא ָהיָה ּבֶן 40 ׁשָנָה ּכֲַאׁשֶר ִהתְִחיל לִלְמֹד ּתֹוָרה. 
 הּוא יָׁשַב וְלַָמד ִעם יְלִָדים ְקַטּנִים. 
 • ּכֵיַצד, לְַדְעּתְכֶם, הּוא ִהְרּגִיׁש? 

• ַמּדּוַע הּוא ָעׂשָה זֹאת ּבְכָל זֹאת? 

1

2



ִחידֹות
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ֵאיזֹו ִמן ַהְּדָרכִים ּתֹובִיל ֶאת ַאבְָרָהם ֵמָחָרן, ִמְּמקֹום ֻהּלְַדּתֹו, ֶאל ֶאֶרץ ּכְנַַען?  1

ַהַהתְָחלֹות ׁשֶל ּכָל ַאַחת ֵמַהִּמּלִים נְִמֲחקּו. ַהׁשְלִימּו אֹותָן. 2

ִ�יר: ִמּלִים ּוַמנְּגִינָה

ִ�יר: ְמבַּׁשְלִים ּבְתֹוכֹו 

ִ�יר: יִּׁשּוב ּגָדֹול

ִ�יר: ַהּבַיִת ׁשֶל ַהּכִבְׂשָה

ִ�יר: ֵחלֶק ֵמַהּבַיִת

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ּכֵיַצד ְקׁשּוָרה ַהּתְמּונָה לַּנֹוׂשֵא ַהתְָחלֹות 
ֲחָדׁשֹות?

נַּסּו לְַחׁשֹב ָמה ַמְרּגִיׁש ָהִאיׁש ּכְׁשֶהּוא רֹוֶאה 
 ְּדָרכִים ַרּבֹות ּכָל ּכְָך לְָפנָיו: 

 ַהִאם הּוא ִמתְּבַלְּבֵל, 
 אֹו ַּדוְָקא אֹוֵהב ׁשֶּיֵׁש ּבְֶאְפׁשָרּותֹו לִבְחֹר? 

 אּולַי ַמּׁשֶהּו ַאֵחר? 
ַהְסּבִירּו ֶאת ּתְׁשּובַתְכֶם.  

2

1

ָאָדם עֹוֶמד ּבִתְִחּלָתָּה ׁשֶל ֶּדֶרְך ִמתְַּפּתֶלֶת, 
ִריַצ'ְרד ֵהס.



ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא — ִּתינֹוק ָחָדׁש ַּבִּמְׁשָּפָחה4
ׂשָָרה וְַאבְָרָהם ָהיּו נְׂשּוִאים ׁשָנִים ַרּבֹות, ַאְך ֹלא ָהיּו לֶָהם יְלִָדים. ּכֲַאׁשֶר ָמלְאּו לְׂשָָרה 

ּתִׁשְִעים ׁשָנָה, ַמבְִטיַח ָהֵאל לְַאבְָרָהם ּכִי ּבְתֹוְך ׁשָנָה יִּוָלֵד לֹו ּבֵן. 
ׂשָָרה ִמתְַקּׁשָה לְַהֲאִמין, וֲַאפִּלּו צֹוֶחֶקת, ַאְך לְַאַחר זְַמן ָקָצר... 

ָ

ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו...
ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו

ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק...
ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִהים 

ָּכל ַהּשֵֹׁמַע ִיְצַחק ִלי.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק כ"א, ְּפסּוִקים ב'�ו'(

ַוַּתַהר – ָהיְתָה ּבְֵהָריֹון

ִלְזֻקָניו – לִתְקּוַפת זְִקנָתֹו 

ְצֹחק ָעָׂשה ִלי – ׂשִַּמח אֹותִי

ִיְצַחק ִלי – יִׂשְַמח ִאּתִי

2

 לָָּמה ׂשָָרה ִמתְַקּׁשָה לְַהֲאִמין ׁשִֶהיא ּתֵלֵד?1

ּכֵיַצד ָקְראּו ַאבְָרָהם וְׂשָָרה לַּתִינֹוק ׁשֶּנֹולַד?
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 ַהִאם ְרִאיתֶם לַָאֲחרֹונָה ּתִינֹוקֹות אֹו יְלִָדים ְקַטּנִים?
 • ִאם ּכֵן, ּכִתְבּו: ָמה ְמׂשֵַּמַח ּבֶָהם, ּוָמה ְמׂשֵַּמַח ָּפחֹות?   

• ִאם ֹלא, ׁשֲַאלּו זֹאת ֲחבִֵרים ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ַאִחים ְקַטּנִים.  

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

כּוָנה!  ְ ּשׁ ְמָחה ֵיׁש ּבַ ֵאיזֹו ׂשִ
ֶהם  ים ְוִנְפָלִאים! ֲאִני ָצִפיִתי ּבָ ים ְקַטְנַטּנִ ה ַצּבִ ּמָ ֶאְתמֹול ֵהִגיחּו ָלעֹוָלם ּכַ

יִצים  ה ּבֵ ּמָ תֹוכֹו ּכַ יָלה ּבְ ֲאָדָמה, ִהּטִ ֶהם ָחְפָרה ּבֹור ּבַ ּלָ א ׁשֶ ִאּמָ ׁשֶ ֵמַהַהְתָחָלה, עֹוד ּכְ
ָתה ֶאת ַהּבֹור ֵהיֵטב. ְוִכּסְ

ים ֶהְחִליטּו ָלֵצאת ְוִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם. ָרִאיִתי אֹוָתם  ַטּנִ ּבֹוִנים ַהּקְ ַהּצַ ים, ְוִנְרֶאה ׁשֶ ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָעְברּו ּכַ
ה ַעד  ִלּפָ ּקְ ְמֻיָחד ַעל ַצב ֶאָחד ָקָטן, ָרִאיִתי ֵאיְך הּוא ֶנֱאָבק ּבַ י ּבִ ְלּתִ ּכַ יִצים. ִהְסּתַ ים ִלְבקַֹע ִמן ַהּבֵ ְמַנּסִ
ִהְצִליַח ָלֵצאת  יָצה ַעד ׁשֶ ּבֵ ֶדק ּבַ יל ֶאת ַהּסֶ ַכף ָהֶרֶגל, ּוְבֶעְזָרָתּה הּוא ִהְגּדִ ה ּבְ ׁש לֹו ִצּפֶֹרן ַחּדָ ּיֵ ה ׁשֶ ּלָ ּגִ ׁשֶ

ְלַגְמֵרי.
ָבה ַעל  ְיצּור ָחָדׁש ְלַגְמֵרי  ְחׁשָ יר ַמּדּוַע. ַהּמַ ה ִלי ְלַהְסּבִ ה! ָקׁשֶ ַטְנִצ'יק ַהּזֶ ׁש ֵמַהּקָ ְך ִמְתַרּגֵ ל ּכָ ֲאִני ּכָ

ַני...  דֹול ַעל ּפָ ָרִכים, ַמֲעָלה ִחּיּוְך ּגָ ָכל ִמיֵני ּדְ ַח ּבְ ּתֵ ְתּפַ ּיִ עֹוָלם, ְיצּור ׁשֶ ּבָ

יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ָרה ָצֲחָקה  ינֹוק נֹוַלד ׂשָ ַהּתִ ׁשֶ ּכְ
ְמָחה  ַעם ִמּתֹוְך ׂשִ ׁשּוב, ַהּפַ

ְותֹוָדה, ְוָלֵכן ֵהם ָקְראּו לֹו ִיְצָחק. 

ינֹוק ָחָדׁש  ּתִ ׁשֶ ָלל ּכְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ָחה, הּוא ֵמִביא  ּפָ יַע ְלִמׁשְ ַמּגִ

דֹוָלה.  ְמָחה ּגְ  ִאּתֹו ׂשִ
ם אֹוֲהִבים ִלְראֹות ֵאיְך  ּלָ ּכֻ
ינֹוקֹות  ְך ְוָגֵדל. ּתִ הּוא ְמַחּיֵ

ים ֵהם ְמתּוִקים ְמאֹוד! ְקַטּנִ

ְמָעה  ָרה ׁשָ ר ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ן,  ֵלד ָלּה ּוְלַאְבָרָהם ּבֵ ּוָ ּיִ ׁשֶ
ִהיא ָצֲחָקה. ֶזה ִנְרָאה ָלּה 

ֵניֶהם  לֹא ֶהְגיֹוִני, ֲהֵרי ׁשְ
ָבר ָהיּו ְזֵקִנים ְמאֹוד!  ּכְ



קֹוִמיְקס
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ִׁשיר

לְָמה ַהּכַּוָנָה ּבִַּמּלִים "ִאָּמא ׁשֶּלִי ֹלא ָהיְתָה ִאָּמא וְַאּבָא ׁשֶּלִי ֹלא 
ָהיָה ַאּבָא"?

ּבַּׁשִיר ְמֻסָּפר ַעל ַהּׁשָנִים ׁשֶּלְִפנֵי ֻהּלֶֶדת ַהּיֶלֶד. ַּדְמיְנּו ֶאת ַההֹוִרים 
 ׁשֶּלָכֶם וְֶאת ַהִּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם קֶֹדם ׁשֶּנֹולְַדּתֶם. 

ַהִאם מּוזָר לְַדְמיֵן זֹאת? ָמה ָהיָה ַאֵחר ָאז? ַהְסּבִירּו.

1

2

לֹוִמית ּכֵֹהן-ָאִסיף י / ׁשְ ְתאֹום נֹוַלְדּתִ ּפִ

ַמן ֶזה ָהָיה ִמּזְ
ה ּלָ א ָהְיָתה ּכַ ִאּמָ
א ָהָיה ָחָתן ְוַאּבָ

אל לֹא ָהָיה ָזָקן ִנּיֵ ּוְלדֹוד ּדָ
ְכָלל. ֲאִני לֹא ָהִייִתי ּפֹה ּבִ

ַמן ֶזה ָהָיה ִמּזְ
א י לֹא ָהְיָתה ִאּמָ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ

א י לֹא ָהָיה ַאּבָ ּלִ א ׁשֶ ְוַאּבָ
א י לֹא ָהָיה ַסּבָ ּלִ א ׁשֶ ְוַסּבָ

ְוהּוא ָרָצה ְוָחַלם.
י  ְתאֹום נֹוַלְדּתִ ּפִ
ְוִהְתִחיל ָהעֹוָלם.

 ְּבַחַּיי, ַהְּמֻבָּגִרים ְיכֹוִלים ִלְהיֹות 
ָּכל ָּכְך ִּתינֹוִקִּיים ִלְפָעִמים... 

ִּדי! ִּדי! ִּדי! ִּגי! ִּגי ! ִּגי! ...
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ּכִתְבּו ּבַַּמְחּבֶֶרת ֶאת ָהאֹות ָהִראׁשֹונָה ׁשֶל ּכָל ֶאָחד ֵמַהִּצּיּוִרים לְִפי ַהֵּסֶדר, 
  ּותְַקּבְלּו ֶאת ׁשֵם ָאִחיו ַהּגָדֹול ׁשֶל יְִצָחק:

ַהׁשְלִימּו ּבַַּמְחּבֶֶרת ֶאת ׁשְמֹות ַהּתִינֹוקֹות ׁשֶל ּבֲַעלֵי ַהַחּיִים ָהֵאּלֶה:

____________ הּוא ַהּתִינֹוק ׁשֶל ַהּׁשֹור וְַהָּפָרה. א. 

ּגְִדי הּוא ַהּתִינֹוק ׁשֶל ַה____________ וְָהֵעז. ב. 

ַעיִר הּוא ַהּתִינֹוק ׁשֶל ַהֲחמֹור וְָה____________ . ג. 

ּכְִפיר הּוא ַהּתִינֹוק ׁשֶל ָה____________ וְַהּלְבִיָאה. ד. 

1

2

5 4 3 2 16

ּתְַרִמּלֹון:
ֵעגֶל, ּתַיִש, 
ָאתֹון, ַאְריֵה

 ּבַּתְמּונָה נְִרִאים ֵאם וְתִינֹוָקּה. 
 ּכֵיַצד ַמְדּגִיׁש ַהַּצּיָר ֶאת ַהֶּקׁשֶר 

ּבֵין ָהֵאם לַּתִינֹוק?

ָמה ַהּתְמּונָה ּגֹוֶרֶמת לָכֶם לְַהְרּגִיׁש? 2

1

ִאָּמא וְיֶלֶד, ִצּיֵר: ַּפאּבְלֹו ִּפיָקאסֹו, 1921

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִחידֹות



5

1

2

 ּבַָּפסּוק ֻמזְּכָרֹות ׁשְּתֵי ְּדֻמּיֹות ֲחׁשּובֹות לְיְִצָחק. ִמיֵהן? 

ּבַָּפסּוק ֻמזְּכִָרים ׁשְנֵי ׁשִּנּויִים ּגְדֹולִים ׁשֶָּקרּו ּבְַחּיָיו ׁשֶל יְִצָחק. ָמֵהם?

ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה — ִנּׂשּוִאין 
ׂשֵם ַהּפָָרׁשָה הּוא ‘ַחּיֵי ׂשָָרה‘, ַאְך ּכְבָר ּבִתְִחּלָתָּה ְמֻסּפָר ׁשֶּׂשָָרה נִפְְטָרה.

ּבַּפָָרׁשָה ְמֻסּפָר עֹוד ׁשֶּיְִצָחק, ּבְנָּה, ִמתְַחּתֵן ִעם ִרבְָקה, ּובְֶעזְָרתָּה ִמתְנֵַחם ַעל 
מֹות ִאּמֹו. 

ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק )ֶאת ִרְבָקה( ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו 
ה  ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו ְלִאּׁשָ

ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו.  

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק כ"ד, ָּפסּוק ס"ז(

ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו – ֶאל 
ָהאֶֹהל ׁשֶל ׂשָָרה ִאּמֹו, ׁשֶָהיָה 

ֵריק לְַאַחר מֹותָּה

ַוִּיָּנֵחם – ִהתְעֹוֵדד

ַאֲחֵרי ִאּמֹו – לְַאַחר מֹותָּה 
ׁשֶל ִאּמֹו
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ירּו ֶזה  ְכָלל לֹא ִהּכִ ְצָחק ְוִרְבָקה ּבִ ּיִ ם ׁשֶ ְתקּוַפת ַהּתֹוָרה! ְיַדְעּתֶ ֲאִני לֹא ַחי ּבִ טֹוב ׁשֶ
י ִהיא ָהְיָתה  ה ְלִיְצָחק, ּכִ ָ ִרְבָקה ְלִאּשׁ ַחר ּבְ נּו? ֶעֶבד ַאְבָרָהם ּבָ ִהְתַחּתְ ֶאת ֶזה ִלְפֵני ׁשֶ

ְיִדידּוִתית ְוָעְזָרה לֹו.
ַעם  ּפַ ּבַ ר ִלי ׁשֶ א ִסּפֵ ַיַחד. ַאּבָ א ַמּדּוַע ֶהְחִליטּו ִלְהיֹות ּבְ א ְוַאּבָ י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ ׁשָ

ים ְלַיד ָהֲאַגם. ִהיא  ל ַצּבִ א ִהיא ָהְיָתה ִעם ְקבּוָצה ׁשֶ ָרָאה ֶאת ִאּמָ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
י  ִהְתַרֵחׁש ְסִביָבּה, ּוִמּדֵ ָמה ֵלב ְלָכל ָמה ׁשֶ ֶזת ּבֹו ְמאֹוד, לֹא ׂשָ ָקְרָאה ֵסֶפר ְוָהְיָתה ְמֻרּכֶ

י  ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ א ָאְמָרה ׁשֶ י! ִאּמָ ּלִ א ׁשֶ ְרָאה. ֶזה ִהְקִסים ֶאת ַאּבָ ּקָ ה ׁשֶ קֹול ִמּמָ ַעם ָצֲחָקה ּבְ ּפַ
יב ָלּה. ל ְלתֹוְך ֵעיֶניָה ּוֶבֱאֶמת ִהְקׁשִ ּכֵ רּו, הּוא ִהְסּתַ ּבְ ֵהם ּדִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ יָון ׁשֶ ֵעיֶניָה ּכֵ ָמָצא ֵחן ּבְ

ֵהם ָאֲהבּו  ָבִרים ׁשֶ ֵני ּדְ ְ ּשׁ י! ְמַעְנֵין ׁשֶ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְך נֹוְלָדה ַהּמִ א ִהְתַאֲהבּו, ּכָ א ְוַאּבָ ִאּמָ ֵמַח ׁשֶ ֲאִני ׂשָ
ָבה,  י ַהַהְקׁשָ נּו: ֲאַנְחנּו צֹוֲחִקים ָהמֹון ְואֹוֲהִבים ִסּפּוִרים. ּוְלַגּבֵ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶזה ֵאֶצל ֶזה ִנְמָצִאים ּבַ
ה  ר ָקׁשֶ ם ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים, ְוַכֲאׁשֶ א ֵהם ּגַ א ְוַאּבָ טֹוב, אּוַלי ַעל ֶזה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעבֹד... ִאּמָ

ם ְמעֹוְדִדים אֹוָתנּו ְועֹוְזִרים ָלנּו,  ר. ֵהם ּגַ ֶאְפׁשָ ָכל ָמה ׁשֶ ִני ְמעֹוֵדד אֹותֹו ְועֹוֵזר לֹו ּבְ ֵ ְלֶאָחד ֵמֶהם, ַהּשׁ
ָחה ַהּזֹאת! ּפָ ׁשְ י ַלּמִ ּנֹוַלְדּתִ ל ׁשֶ ָלִדים. ַמּזָ ַהּיְ

יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ּתֲָארּו ִמְקֶרה ׁשֶָּקָרה לָכֶם לַָאֲחרֹונָה ּובֹו ַאֲהבָה ּבִַּמׁשְָּפָחה )ּבְכָל צּוָרה ׁשִֶהיא( 
עֹוְדָדה ֶאתְכֶם.

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

סּוק  ֲאִני ְמִביָנה, ַהּפָ ה ׁשֶ ִמּמָ
ְצָחק ָהָיה ָעצּוב  ּיִ ר ָלנּו ׁשֶ ְמַסּפֵ
ְמאֹוד ְלַאַחר מֹות ִאּמֹו, ֲאָבל 
ן, ָהַאֲהָבה ְלִרְבָקה  ִהְתַחּתֵ ׁשֶ ּכְ

ב רּוחֹו.  ָרה ֶאת ַמּצַ ּפְ ׁשִ

ָבר נֹוָסף:  אן ּדָ ֲאִני רֹוֶאה ּכָ
ָחה ְיכֹוָלה ִלֽלּבֹׁש  ּפָ ׁשְ ּמִ ָהַאֲהָבה ּבַ
ל ִמיֵני צּורֹות – ִלְפָעִמים ִהיא  ּכָ

ָלדִים, ִלְפָעִמים  ין ַההֹוִרים ַלּיְ ּבֵ
ֵני  ין ּבְ ין ָהַאִחים, ְוִלְפָעִמים ּבֵ ּבֵ

ל צּוָרה ֲחׁשּוָבה ְותֹוֶרֶמת  ַהּזּוג. ּכָ
ִית. ּבַ ה ּבַ ַלֲאִויָרה ַחּמָ

יַע אֹוִתי   ְקָצת ַמְפּתִ
ּבֹו ְמתָֹאִרים  סּוק ׁשֶ ּפָ ּבַ ׁשֶ

ּוִאין  ּשׂ י ַהּנִ ת ַחּיֵ ִחּלַ ּתְ
ל ִיְצָחק ְוִרְבָקה,  ׁשֶ

א  ָרה, ִאּמָ ֶרת ׂשָ ֻמְזּכֶ
ל ִיְצָחק.  ׁשֶ



ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ּבִַּמְדָרׁש ְמתָֹאר ׁשֶּבְָאֳהלָּה ׁשֶל ׂשָָרה ִהתְַרֲחׁשּו ֵארּוִעים, ֶחלְָקם ִטבְִעּיִים 
וְֶחלְָקם ִּפלְִאּיים. ּכִתְבּו ֵארּוַע ֶאָחד ִטבְִעי וְֶאָחד ִּפלְִאי. 

ַהִּמְדָרׁש ַמזְּכִיר ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים ׁשִֶרבְָקה ֶהֱחזִיָרה לְבֵיתֹו ׁשֶל יְִצָחק: 
 אֹוְרִחים, אֹכֶל ַרב וְאֹור. 

לְַדְעּתְכֶם, ַמּדּוַע ַמזְּכִיר ַהִּמְדָרׁש ְּדבִָרים ֵאלּו? ֵאילּו ְרגָׁשֹות ֵהם ְמעֹוְרִרים? 

1

2

ָּכל ַהָּיִמים ֶשָׁהְיָתה ָשָׂרה ַקֶּיֶמת,
ָהיּו ַּדְלתֹות ָהֹאֶהל ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהאֹוְרִחים.

ַּכֲאֶשׁר ֵמָתה ָשָׂרה, ֹלא ָהיּו עֹוד ַהְּדָלתֹות ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה,
ְוַכֲאֶשׁר ָּבָאה ִרְבָקה, ָחְזרּו ַהְּדָלתֹות ִלְהיֹות ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה.

ָּכל ַהָּיִמים ֶשָׁהְיָתה ָשָׂרה ַקֶּיֶמת,
ְּבָרָכה ְמֻשַּׁלַחת ַּבָּבֵצק )ָהָיה ֹאֶכל ַרב ּוְבֶׁשַפע(.

ַפע(, ַּכֲאֶשׁר ֵמָתה ָשָׂרה, ָּפְסָקה אֹוָתּה ַהְּבָרָכה )ָּפַסק אֹותֹו ַהּׁשֶ
ְוַכֲאֶשׁר ָּבָאה ִרְבָקה – ָחְזָרה.

ָּכל ַהָּיִמים ֶשָׁהְיָתה ָשָׂרה ַקֶּיֶמת,
בּוַע(. ָהָיה ֵנר ּדֹוֵלק ִמֵּליֵלי ַשָּׁבת ְוַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת )ָּכל ַהּׁשָ

ַּכֲאֶשׁר ֵמָתה ָשָׂרה, ָּפַסק אֹותֹו ַהֵּנר ִלְדֹלק,
ְוַכֲאֶשׁר ָּבָאה ִרְבָקה, ָחַזר ְוָדַלק.

)ַעל ִּפי ּבְֵראׁשִית ַרּבָה, ָּפָרׁשָה ס׳, ִּפְסָקא ט“ז(

ַאָּבא, ֶהְחַלְטִּתי ִעם ִמי ֲאִני ֶאְתַחֵּתן: 
אֹו ִעם ִאָּמא אֹו ִעם ָסְבָתא!

 ֲאָבל ֵהן ְּכָבר ְנׂשּואֹות, 
ַאָּתה ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ִמיֶׁשִהי ַאֶחֶרת... 

 ֶזה ֹלא ֵפייר! 
ַאָּתה ְוַסָּבא ִהְתַחַּתְנֶּתם ִעם 

ִמיֶשִׁהי ֵמַהִּמְׁשָּפָחה, ְוַרק ֲאִני 
ָצִריְך ִלְמֹצא ִמיֶשִׁהי ֲחָדָשׁה?!



ִחידֹות
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ֲחתֻּנָה ִהיא ֵארּוַע ְמׂשֵַּמַח, 
ּכִי ּבָּה ֶהָחתָן וְַהּכַּלָה 

ַמכְִריזִים ׁשֵֶהם אֹוֲהבִים 
זֶה ֶאת זֶה ּוְמִקיִמים ּבַיִת 

ִמּׁשֶּלֶָהם. ֱהיִיתֶם ַּפַעם 
ּבֲַחתֻּנָה? ׁשֶל ִמי? ַסְּפרּו 

ַעל ּכְָך! 

ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ה ּבַ ֲחֻתּנָ

ם ְנבֹו,  ׁשֵ מֹוֶנה. ֵיׁש ִלי ָאח ּבְ ת ׁשְ ן ַוֲאִני ּבַ ִמי ִנּצָ לֹום, ׁשְ ׁשָ
ִנים!  יַלת, ִמְתַחּתְ ּלֹו, ּגִ א הּוא ְוַהֲחֵבָרה ׁשֶ בּוַע ַהּבָ ָ  ּוַבּשׁ

ים ְמאֹוד. ׁשִ ָחה ִמְתַרּגְ ּפָ ׁשְ ּמִ נּו ּבַ ּלָ ּכֻ
ִזי  ְרּכָ ַהֵחֶלק ַהּמֶ א ׁשֶ יָרה ִלי ִאּמָ ִלְקַראת ָהֵארּוַע ִהְסּבִ

ה הֹוְפִכים  ּלָ ַאֲחֶריָה ֶהָחָתן ְוַהּכַ ה, ְוׁשֶ ה הּוא ַהֻחּפָ ֲחֻתּנָ ּבַ
ה:  ַחת ַהֻחּפָ ֲאָרה ִלי ָמה עֹוֵמד ִלְקרֹות ּתַ א ּתֵ  ִלְנׂשּוִאים. ִאּמָ

ָרכֹות  ַבע ּבְ ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ַהְתָחָלה ְמָבְרִכים ֶאת ֶהָחָתן ְוַהּכַ  ּבַ
ַעת, ְוִלְפָעִמים  ה ַטּבַ ּלָ ְך ֶהָחָתן נֹוֵתן ַלּכַ  ְוׁשֹוִתים ַיִין. ַאַחר ּכָ

ה,  ֻתּבָ ַעת. ָאז קֹוְרִאים ֶאת ַהּכְ ה נֹוֶתֶנת ֶלָחָתן ַטּבַ ּלָ ם ַהּכַ  ּגַ
ֵני ַהּזּוג, ּוְלַבּסֹוף ֶהָחָתן ּדֹוֵרְך ַעל  ין ּבְ ם ּבֵ ִהיא ִמין ֶהְסּכֵ  ׁשֶ

ל טֹוב!'.  ם צֹוֲעִקים 'ַמּזָ ץ אֹוָתּה ְוֻכּלָ  ּכֹוס ּוְמַנּפֵ
ת... ׁשֶ ָבר ִמְתַרּגֶ ָוואּו! ֲאִני ּכְ

ֵאילּו ְּפִריִטים ֵאינָם ְקׁשּוִרים לְֶטֶקס ַהֲחתֻּנָה?

לְִפנֵיכֶם ִצּיּור ַהְּמתֵָאר ֶאת ַהִּמפְּגָׁש 
ּבֵין ִרבְָקה לְיְִצָחק, ּכְׁשֱֶאלִיֶעזֶר ֵהבִיא 

אֹותָּה ֵמָחָרן. 
ָמה ֹלא ֶהגְיֹונִי ּבִַּצּיּור?

1

2



6

2

 ִמי ֵמַהּתְאֹוִמים ׁשֶל ִרבְָקה יָָצא ִראׁשֹון ּוִמי ׁשֵנִי?1

ַסְּפרּו ָּדבָר ֶאָחד ַעל ּכָל ֶאָחד ֵמָהַאִחים.

ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות — ְּתאֹוִמים
ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶֶרת ׁשִֶרבְָקה ָהיְתָה ּבְֵהָריֹון, וְכֲַאׁשֶר ִהּגִיָעה ׁשְַעת ַהּלֵיָדה ִהתְּבֵָרר ׁשִֶהיא 

נֹוׂשֵאת )יֵׁש לָּה( ּתְאֹוִמים.  

ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה.
 ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער 

ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו.
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב 

ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב...

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק כ"ה, ְּפסּוִקים כ"ד�כ"ו(

ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת – ִהּגִיַע 
זְַמן ַהּלֵיָדה

תֹוִמם – ּתְאֹוִמים
 

ַאְדמֹוִני – עֹורֹו אֹו ׂשֲַערֹותָיו 
ָהיּו ּבְֶצבַע ָאדֹם, יִּתָכֵן ּכִי 

ַהּכַּוָנָה לְגִ‘ינְגִ‘י

ַאֶּדֶרת ֵׂשָער – ְמִעיל ׂשִָעיר. 
ַהּתִינֹוק ָהיָה ׂשִָעיר ּכְִאּלו 

לָבַׁש ְמִעיל 
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ָבר  ִדּיּוק אֹותֹו ַהּדָ ְראֹות ּבְ ּנִ אֹומֹות ׁשֶ בּוַע ָרִאיִתי ֶסֶרט ַמְצִחיק ַעל זּוג ּתְ ָ ַהּשׁ
ם ִלי ָהָיה  יף ָהָיה ִאּלּו ּגַ י ֵאיֶזה ּכֵ ְמַיְנּתִ ד ּדִ ֲעלּוִלים. ִמּיָ ָכל ִמיֵני ּתַ ם ּבְ ּלָ עֹות ֶאת ּכֻ ּגְ ּוְמׁשַ

אֹום...  ָאח ּתְ
יָרה  חֹוק ְוִהְסּבִ ָעה ִמּצְ ּקְ א ִהְתּפַ אֹום. ִאּמָ ֵלד ִלי ּתְ ּתֵ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ א ּוִבּקַ ִניִתי ְלִאּמָ ּפָ

ל  אֹוִמים. ִמּכָ ׁש ּתְ ים, ֵאין ַמּמָ ּבִ אֹוִמים נֹוָלִדים ַיַחד, “ּוִבְכָלל“, ִהיא ָאְמָרה, “ֶאְצֵלנּו, ַהּצַ ּתְ ׁשֶ
ֵני  ָלה – ּוְלָך ֵיׁש ׁשְ אֹוָתּה ַהּטָ ְצאּו ּבְ ּיָ יָצה ּבֹוֵקַע ַצּבֹון ֶאָחד. ֲהִכי ּדֹוִמים ִלְתאֹוִמים ֵהם ַצּבֹוִנים ׁשֶ ּבֵ

ה!“ ֵאּלֶ ַאִחים ּכָ
אֹוָתּה  ַקְענּו ַיַחד ּבְ ַחת ָלֵעץ. ָאְמָנם ּבָ ֶמֶרץ ִמּתַ ֲאחֹוִתי ִטיְלִדי ּוְבָאִחי יֹוְנִצ‘י עֹוְבִדים ּבְ י ּבַ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ

ֲעלּוִלים... ְכָלל ְלִעְנַין ַהּתַ ה לֹא עֹוֵזר ִלי ּבִ ּזֶ ְך ׁשֶ ָלל, ּכָ ָלה, ֲאָבל ֲאַנְחנּו לֹא ּדֹוִמים ּכְ ַהּטָ
אִֹפי,  ְרֶאה ְוַגם ּבָ ּמַ ם ּבַ ו. ֵהם ָהיּו ׁשֹוִנים ּגַ אֹוִמים ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ ה ַעל ַהּתְ ּתָ ּכִ ַמְדנּו ּבַ ּלָ י ׁשֶ ְרּתִ ְתאֹום ִנְזּכַ ּפִ

ּתֹוֵלל! ר ְלִהׁשְ ָבִרים, ּוְבִעּקָ ֲאַנְחנּו ְלָפחֹות אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ּדְ
ֵניֶהם ַיַחד ִנְדְנדּו  ְ ּשׁ ַזע ֵעץ ָקָטן, ּוְכׁשֶ נּו ַנְדֵנָדה ִמּגֶ אֹותֹו ֶרַגע ָקְראּו ִלי ִטיְלִדי ְויֹוְנִצ‘י ֵמֶהָחֵצר. ֵהם ּבָ ּבְ

ֲאַנְחנּו לֹא ּדֹוִמים... ת ׁשֶ ָבר לֹא ָהָיה ִלי ִאְכּפַ , ּכְ בֹוּהַ -ּגָ בֹוּהַ אֹוִתי ּגָ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ו ָהיּו  ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ
ְך  אֹוִמים, ַאְך ֵמֶהְמׁשֵ ּתְ
ּפּור ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ַהּסִ
ֵהם ָהיּו ׁשֹוִנים ְמאֹוד  ׁשֶ

ְרֶאה ּוָבאִֹפי.  ּמַ ה ּבַ ֶזה ִמּזֶ

ֶבת ְלַעְצִמי, ִאּלּו  ֲאִני חֹוׁשֶ
אֹוָמה, ַהִאם ָהָיה  ָהְיָתה ִלי ּתְ
ְהֶיה ּדֹוָמה ִלי  ִהיא ּתִ ָעִדיף ׁשֶ

י? ּנִ אֹו ׁשֹוָנה ִמּמֶ
כֹוִלים ִלְהיֹות ִיְתרֹונֹות  ּיְ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ִבים. ּצָ ָכל ֶאָחד ֵמַהּמַ ּבְ

 • ַהִאם נִָעים יֹותֵר לְבַּלֹות ִעם ָאָדם ׁשֶּדֹוֶמה לָכֶם אֹו ׁשֶּׁשֹונֶה ִמּכֶם? 
• ִחׁשְבּו ָמה טֹוב ּבְכָל ֶאָחד ֵמַהַּמָּצבִים.



ִׁשיר

קֹוִמיְקס
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אֹוִמים  / ֵלָאה ָנאֹור לּו ָהִייִתי ּתְ

ָקָרה ִלי ֵמעֹוִדי ָבר ֲהִכי נֹוָרא ׁשֶ ַהּדָ
י. י ְלַבּדִ ּנֹוַלְדּתִ ֶזה ׁשֶ

ם ָ ְרָאה ָהָיה יֹוֵצא ֵאַלי ִמּשׁ ּמַ ּבַ ִאם ָאִחי ׁשֶ
ָלם. ׁש ֻמׁשְ ֶזה ָהָיה ַמּמָ

ם הֹוֵלְך ְוַגם חֹוֵזר ְלאּו, ּגַ ְתּפַ ָאז ָהִייִתי, ּתִ
ֲאִני אֹוֵמר, ֶ ל ַמה ּשׁ ֵעל ִמּכָ ְוָהִייִתי ִמְתּפַ

ָלִדים ְוַהּמֹוָרה, ִעים ֶאת ַהּיְ ּגְ ְוָהִייִתי ְמׁשַ
ַנִים ַהּנֹוָרא. ים-ׁשְ ּבֹון ִעם ַחּיִ ְוגֹוְמִרים ֶאת ַהֶחׁשְ

ּפּוִחים ל ּתַ י עּוגֹות ׁשֶ ּתֵ ִלים ׁשְ ְוָהִייִתי ְמַקּבְ
ֵני ַאִחים. ִאם ָהִייִתי ׁשְ

ִזיִפים, ְ יִעים ַעד ְלֵעץ ַהּשׁ ְוָהִייִתי ַמּגִ
ִפים. ָהִיינּו ִמְתַחּלְ ׁשֶ ַוֲאִני ָהִייִתי הּוא ּכְ
ּפּוִחים עּור ְוַגם ַעל ֵעץ ַהּתַ ִ ּשׁ ְוָהִייִתי ּבַ

ֵני ַאִחים. ִאם ָהִייִתי ׁשְ
ָהָיה ֶ ב: יּו ְוַיה ַמה ּשׁ ִלְפָעִמים ֲאִני חֹוׁשֵ

ה. ּיָ ִליׁשִ ִאם ָהִייִתי ׁשְ

הֹוִסיפּו עֹוד ׁשְּתֵי ֻּדגְָמאֹות לְַּדבִָרים ׁשֱֶהיִיתֶם רֹוִצים לֲַעׂשֹות ִאּלּו ֱהיִיתֶם ּתְאֹוִמים.

ִלְפָעִמים ֲאִני ָעצּוב 
ֶׁשֲאִני ֹלא ְּתאֹוִמים... 

ִּכי ָאז ָהִייִתי ְמַקֵּבל ַהֹּכל ָּכפּול: ָלָּמה?
ְׁשֵני ַּכּדּוִרים, 

ְׁשֵּתי ַמְּתנֹות יֹום ֻהֶּלֶדת...



ִחיָדה 
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

אֹום ׁש ָאח ּתְ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

אֹוִמים!  ֵני זּוגֹות ּתְ ָחה ֵיׁש ׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ לֹום! ָלנּו ּבַ ׁשָ
ֱהִייֶתם ַמֲאִמיִנים? 

ם ֲאִריֵאל, ְוִלְפֵני  ׁשֵ אֹום ּבְ ִמי ֲעִדי, ְוֵיׁש ִלי ָאח ּתְ ׁשְ
ן ְוָעְפִרי.  אֹומֹות – ַיְרּדֵ ָנַתִים נֹוְלדּו ָלנּו ֲאָחיֹות ּתְ ׁשְ

אֹום. ֲאִני נֹוָרא אֹוֵהב ִלְהיֹות ָאח ּתְ
ַעם ֶהְחַלְפנּו  ֲאִריֵאל ַוֲאִני ּדֹוִמים ְמאֹוד ֶזה ָלֶזה, ּפַ
א!  ל ֲאִפּלּו ֶאת ִאּמָ ָגִדים ְוִהְצַלְחנּו ְלַבְלּבֵ יֵנינּו ּבְ ּבֵ

ּדֹוִמים ְמאֹוד  אֹוִמים ׁשֶ נּו, ּתְ ּלָ ִלְתאֹוִמים ֵמַהּסּוג ׁשֶ
אֹוִמים ֵזִהים‘. ֵיׁש ִלי  ְרֶאה ַהִחיצֹוִני, קֹוְרִאים ‘ּתְ ּמַ ּבַ

ם,  ְמיֹון ְמֻסּיָ יֵניֶהם ּדִ אֹום ְוֵיׁש ּבֵ ם לֹו ֵיׁש ָאח ּתְ ּגַ ָחֵבר ׁשֶ
מֹונּו.  ין ַאִחים, ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם ֵזִהים ּכָ ׁש ּבֵ ּיֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵאילּו עֹוד ְּדבִָרים נְֶחָמִדים 
ֲעׂשּויִים לְִקרֹות ּכְׁשֶּיֵׁש 
ּתְאֹוִמים ּבִַּמׁשְָּפָחה? 

ֵאילּו ְקׁשָיִים ֲעלּולִים 
לְִהתְעֹוֵרר?

1

2

         
      וְ       ֵהן ּתְאֹומֹות זֵהֹות, ַאְך ֲהפּוכֹות לְגְַמֵרי ּבְָאְפיָן.

ַהֲעתִיקּו לַַּמְחּבֶֶרת ֶאת ַהִּמּלָה ַהֻּמְדּגֶׁשֶת, וְַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמּלָה ַהֲחֵסָרה:

ּגָלִיתאֹוֶהבֶת ֶאת __________________ וְִאּלּו ָּדלִיתאֹוֶהבֶת ֶאת ַהַּקיִץ. 

ּגָלִיתאֹוֶהבֶת ַמֲאכָלִים ָקִרים וְִאּלּו ָּדלִיתאֹוֶהבֶת ַמֲאכָלִים __________________.

ּגָלִיתאֹוֶהבֶת ְסָפִרים  __________________ וְִאּלּו ָּדלִיתאֹוֶהבֶת ְסָפִרים ֲאֻרּכִים.

ּגָלִיתאֹוֶהבֶת לֱֶאכֹל ּבָׂשָר וְִאּלּו ָּדלִיתִהיא __________________. 

ּגָלִיתאֹוֶהבֶת לֱֶאכֹל ְמלּוִחים וְִאּלּו ָּדלִיתאֹוֶהבֶת ְמתּוִקים. ֻּדגְָמה:
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 ָמה ּבִֵּקׁש יֲַעקֹב ִמּלָבָן ּבִתְמּוָרה לֲָעבֹוָדה ּכְרֹוֵעה צֹאן?1

ַהְסּבִירּו ּבִַּמּלִים ׁשֶּלָכֶם ֶאת ַהּבִּטּוי "וַּיְִהיּו בְֵעינָיו ּכְיִָמים ֲאָחִדים".

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא — אֹוֲהִבים ּוַמְׁשִקיִעים  
יֲַעקֹב ָחׁשַׁש ׁשֵֶעׂשָו יֲַהֹרג אֹותֹו, לְַאַחר ׁשִֶרָּמה אֹותֹו וְִקּבֵל ּבְִמקֹומֹו ֶאת ּבְִרּכַת ַהּבְכֹוָרה. 

 הּוא ּבַָרח ִמּפְנֵי ֵעׂשָו וְִהּגִיַע לְָחָרן, לְבֵית ּדֹודֹו, לָבָן. ּולְלָבָן ׁשְּתֵי ּבָנֹות – ָרֵחל וְלֵָאה. 
יֲַעקֹב נִׁשְַאר ׁשָם וְָעבַד ֶאְצלֹו ּבְתֹור רֹוֵעה צֹאן, ַאְך נְִדֶמה ׁשֶֹּלא ָהיָה ְמֻענְיָן ּבְכֶֶסף 

ּבִתְמּוָרה לֲַעבֹוָדתֹו, ֶאּלָא ּבְַמּׁשֶהּו ַאֵחר:

7

ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל – 
ֶאֱעבֹד ּבִׁשְבִילְָך ׁשֶבַע ׁשָנִים, 
ּובִתְמּוָרה ּתִּתֵן לִי ֶאת ָרֵחל 

 לְִאּׁשָה

ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו – נְֶחׁשְבּו ּבְֵעינָיו

ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה – ּבִגְלַל 
ַאֲהבָתֹו ֵאלֶיָה

ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַוֹּיאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים 
ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה.

... ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים
ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק כ"ט, ְּפסּוִקים י"ח, כ'(
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 נַּסּו לְִהּזָכֵר ָמתַי ֲעַסְקּתֶם ּבְַמּׁשֶהּו וְֹלא ׂשְַמּתֶם לֵב לַּזְַמן ׁשֶחֹולֵף 
 )אּולַי, לְָמׁשָל, ּבְחּוג ׁשֶַאּתֶם אֹוֲהבִים(. ּתֲָארּו זֹאת.
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ֱאֶמת  ָוואּו, ַיֲעקֹב ּבֶ
 ָאַהב ֶאת ָרֵחל ִאם 

ָהָיה מּוָכן ַלֲעבֹד 
ִנים! ַבע ׁשָ ֲעבּוָרּה ׁשֶ ּבַ

ָנכֹון, ֶזה ַמְרֶאה ֶאת ַאֲהָבתֹו 
ְכָלל לֹא  ֵאֶליָה, ֲאָבל הּוא ּבִ

ה לֹו,  ָהֲעבֹוָדה ָקׁשָ יׁש ׁשֶ ִהְרּגִ
ַמן חֹוֵלף  ַהּזְ יׁש ׁשֶ  הּוא ִהְרּגִ

ַמֵהר ְמאֹוד, ְוֶזה ַמְרֶאה ַעד 
דֹוָלה. ה ַאֲהָבתֹו ָהְיָתה ּגְ ּמָ ּכַ

ֲאִני ְמִביָנה ְלָמה  ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ָנה  ֲאִני ְמִכיָנה ַמּתָ ׁשֶ ָנה. ּכְ ּוָ ַהּכַ

י אֹו ַלֲחֵבָרה  ּלִ ַלהֹוִרים ׁשֶ
ִקיַע  טֹוָבה, ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהׁשְ

יׁש  עֹות ְולֹא ְלַהְרּגִ ָכְך ׁשָ ּבְ
ַמן חֹוֵלף. ַהּזְ ׁשֶ

ים  ּקִ ָחִקים, ַמְמּתַ ל ִמׂשְ ה ּוֵמִכין ֲעֵרמֹות ׁשֶ ּנָ ה ֶאת ַהּגִ בּוַע ֲאִני ִמְתּכֹוֵנן, ְמַנּקֶ ָבר ׁשָ ּכְ
א.  בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ י ּבַ ּלִ ֵני ַהּדֹוִדים ׁשֶ ל ּבְ ָנִתי ׁשֶ ְ ּקּור ַהּשׁ עֹות, ַהּכֹל ִלְכבֹוד ַהּבִ  ְוַהְפּתָ

ה  ַאל: "ָלּמָ ָמה ֲאִני ָעסּוק ָלַאֲחרֹוָנה, הּוא ׁשָ י ּבְ ּלִ י ְלז'ֹוז'ֹו ֶהָחֵבר ׁשֶ ְרּתִ ִהְסּבַ ׁשֶ ּכְ
ה  ּמָ ה? ַאֲחֵרי ּכַ ֱאֶמת ָלּמָ י – ּבֶ ְבּתִ י ְלֶרַגע ְוָחׁשַ ְך?" ָעַצְרּתִ ל ּכָ ֶהם ּכָ ִקיַע ּבָ ה ַמׁשְ ַאּתָ

ִביל,  ְ ְקֵצה ַהּשׁ ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ּבִ ׁשֶ ָנה ּכְ ל ׁשָ ְמָחה ּכָ א ׂשִ ה ֲאִני ִמְתַמּלֵ ּמָ י ּכַ ְרּתִ ּקֹות ִנְזּכַ ּדַ
יר ְלז'ֹוז'ֹו, "ְוָלֵכן ֶזה לֹא ַמֲאָמץ  יִתי ְלַהְסּבִ ם", ִנּסִ יף ִלי ִלְהיֹות ִאּתָ ׁשּוט ּכֵ ִקים. "ּפָ ֲאַנְחנּו ִמְתַחּבְ ּוְכׁשֶ

י ָרֵחל...  ַלּפֵ ְך ַיֲעקֹב ָחׁש ּכְ ִביִלי". ְמַעְנֵין ִאם ּכָ ׁשְ  ּבִ

הּו", ָאַמר, "ָלֵתת  ה ִנְקָרא ֶלֱאהֹב ִמיׁשֶ ּזֶ ב ׁשֶ טֹו: "ֲאִני חֹוׁשֵ ַמִים ְוָאז ִהְפָנה ֵאַלי ֶאת ַמּבָ ָ יט ַלּשׁ ז'ֹוז'ֹו ִהּבִ
ב!"  ל ַהּלֵ ֵמַח – זֹו ַאֲהָבה ִמּכָ הּוא ׂשָ ׁשֶ מַֹח ּכְ הּו ַאֵחר ְוִלׂשְ ְלִמיׁשֶ

ֶהן, ְוִאם ז'ֹוז'ֹו צֹוֵדק  ִקיַע ּבָ ֲאִני מּוָכן ְלַהׁשְ ֻמּיֹות ְסִביִבי ׁשֶ ה ּדְ ּמָ י ַעל עֹוד ּכַ ְבּתִ ָנה, ָחׁשַ ֵ ְיָלה, ִלְפֵני ַהּשׁ ּלַ ּבַ
ׁשּוט אֹוֵהב אֹוָתן...  ְרֶאה ֲאִני ּפָ ּנִ ָאז ּכַ

ֶהם  ִקיַע ּבָ ם אֹוֲהִבים אֹוָתם ּומּוָכִנים ְלַהׁשְ ַאּתֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ם ָלֶכם ֵיׁש ֲחֵבִרים אֹו ּבְ ם? ַהִאם ּגַ ְוַאּתֶ
ֲעבּוָרם?  ְוִלְטרַֹח ּבַ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו
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ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר, ַוֲעִקיָבא ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו. 
 ֲעִקיָבא ָהָיה ָאָדם ָצנּוַע ּוַבַעל ִמידֹות טֹובֹות, ּוָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ָרֵחל, 

ִּבּתֹו ֶׁשל ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע. 

ָאְמָרה לֹו ָרֵחל: "ִאם ֶאָּנֵׂשא ְלָך, ֵּתֵלְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה?"
ָעָנה ָלּה ֲעִקיָבא: "ֵּכן". 

אּו ַּבֵּסֶתר, ְּבִלי ְלַגּלֹות ְלַאף ֶאָחד. ִנּׂשְ
ָׁשַמע ֹזאת ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע, ָּכַעס ְוָאַמר ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ָלּה 

ָאה ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ָלַמד   ַאף ַמְטֵּבַע ֶאָחד ִמַּכְסּפֹו, ִּכי ִנּׂשְ
ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקֹרא. 

ָהיּו ָרֵחל ַוֲעִקיָבא ֲעִנִּיים, ְוָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבַּמְתֵּבן )ַמְחָסן ֶׁשל ַקׁש( ַעל ֲעֵרמֹות ַהַּקׁש. 
 ָאַמר ֲעִקיָבא: "ִאּלּו ָיֹכְלִּתי, ָהִייִתי נֹוֵתן ָלְך ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב" )ַּתְכִׁשיט ְמֻיָחד 

ְּבצּוַרת ְירּוָׁשַלִים(. 

ָהַלְך ֲעִקיָבא, ָלַמד ּתֹוָרה ְוִנְהָיה ָחָכם ָּגדֹול. 
ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע, ָנַתן לֹו ֵחִצי ִמַּכְסּפֹו.

ִקֵּים ר' ֲעִקיָבא ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְלָרֵחל ְוָעָׂשה ָלּה ַּתְכִׁשיט 'ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב'.

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּכְתֻּבֹות, ַּדף ס"ב ַעּמּוד ב', ַמֶּסכֶת נְָדִרים, ַּדף נ' ַעּמּוד א'(

 ַעל ָמה וִּתְָרה ָרֵחל ּבִגְלַל ַאֲהבָתָּה לֲַעִקיבָא? 

ָמה ָעׂשָה ֲעִקיבָא ּכְֵדי לְַהְראֹות ֶאת ַאֲהבָתֹו לְָרֵחל?

1

2

 ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך 
ַמִים. ִּכְמַעט ַעד ַהּׁשָ

 ִּכי ֲאִני ְמַפֶחֶדת ָלָּמה ַרק ִּכְמַעט?
ְלַטֵּפס ָּכל ָּכְך ָּגבֹוַּה...
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ִחידֹות

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

 לְֶרגֶל יֹום ַהּנִּשּוִאין ׁשֶל הֹוָריו ֵהכִין לֶָהם אֶֹרן ּבֶן ַה�7 ַמּתָנָה: 
 הּוא ָאָפה לֶָהם עּוגִּיֹות ּכְִמְסַּפר ׁשְנֹות נִּשּוֵאיֶהם, 

 עּוגִּיָה לְכָל ׁשָנָה.

ַהּבִיטּו ּבִָאּיּור וֲַענּו: ּכַָּמה ׁשָנִים הֹוָריו נְׂשּוִאים?

ּכַָּמה ׁשָנִים ָהיּו ַההֹוִרים ׁשֶל אֶֹרן נְׂשּוִאים ּכְׁשֶהּוא נֹולַד? 

 יֲַעקֹב ָעבַד ׁשֶבַע ׁשָנִים ּכְֵדי לִזְּכֹות ּבְָרֵחל, ַאְך לָבָן נָתַן לֹו ֶאת לֵָאה לְִאּׁשָה. 
יֲַעקֹב ָעבַד עֹוד ׁשֶבַע ׁשָנִים ּכְֵדי ׁשֶּיּוכַל לְִהּנָׂשֵא לְָרֵחל, וְָאז ֵהם ָאכֵן ִהתְַחּתְנּו. 

 ַאַחר ּכְָך הּוא נִׁשְַאר עֹוד ּכַָּמה ׁשָנִים ֵאֶצל לָבָן. 
ּבְַסְך ַהּכֹל ָעבַד יֲַעקֹב ֵאֶצל לָבָן 21 ׁשָנָה.

ּכַָּמה ׁשָנִים ָעבַד יֲַעקֹב ֵאֶצל לָבָן ַאֲחֵרי ׁשִֶהתְַחּתֵן ִעם ָרֵחל?

1

2

 ָמה ַהֶהבְֵּדל ּבֵין לְַהּגִיד 
 לְִאָּמא ׁשֶאֹוֲהבִים אֹותָּה, 

 לְבֵין לֱֶאפֹות לָּה עּוגָה 
וְלִכְּתֹב ָעלֶיָה ׁשֶאֹוֲהבִים אֹותָּה?  

א

ב



ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח — ֹׁשֶלם ֹׁשֶלם ְלעֹוָלם!  8
ּבַּפָָרׁשָה ׁשֶּלָנּו חֹוזֵר יֲַעקֹב לְֶאֶרץ ּכְנַַען ׁשָנִים ַרּבֹות לְַאַחר ׁשֶּבַָרח ִמֶּמּנָה. הּוא ֲעַדיִן 

חֹוׁשֵׁש ִמּפְנֵי ֵעׂשָו, וְלָכֵן לִפְנֵי ׁשֶהּוא ַמּגִיַע ּבְַעְצמֹו, הּוא ׁשֹולֵַח לֹו ׁשְלִיִחים ִעם ַמּתָנֹות. 
לְַאַחר ִמּכֵן ֵהם נִפְּגָׁשִים, וְכְָך ְמתָֹאר ַהִּמפְּגָׁש: 

ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו
ַוְיַחְּבֵקהּו 

ַוִּיֹּפל ַעל ַצּואָרו 
ֵקהּו  ַוִּיּׁשָ

ַוִּיְבּכּו.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק ל"ג, ָּפסּוק ד'(

ָ

ַוִּיֹּפל ַעל ַצּואָרו – ִחּבֵק אֹותֹו 
ּבְִהתְַרּגְׁשּות

ֵקהּו – נִּׁשֵק אֹותֹו ַוִּיּׁשָ

ָ

 ַהִאם ַאּתֶם זֹוכְִרים ַמּדּוַע ָחׁשַׁש יֲַעקֹב לְִקַראת ַהִּמפְּגָׁש ִעם ֵעׂשָו? 

ְמנּו ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים לְָפחֹות ׁשֶָהַאִחים עֹוׂשִים ּבִַּמפְּגָׁש. 

1

2
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

י ִעם ָאִחי יֹוְנִצ'י!  ַלְמּתִ סֹוף-סֹוף ֶזה ָקָרה – ִהׁשְ
ְטמֹון', ּוְלֶפַתע, ֵמֲאחֹוֵרי  ׁש ֶאת ַהּמַ ַחְקנּו 'ַחּפֵ בּוַע. ז'ֹוז'ֹו ַוֲאִני ׂשִ ַהּכֹל ִהְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ

ּלֹו!  ְבעֹוִניֹות ׁשֶ ּלֹות ַהּצִ ל ָאִחי יֹוְנִצ'י ּוְבתֹוכֹו ַהּגֻ ְחּבֹוא ׁשֶ ֱאֶמת ָמָצאנּו אֹוָצר: ַהּמַ ְבָעה, ּבֶ ַהּגִ
ְבָעה, ֶנֱעַצר,  יַע יֹוְנִצ'י ֵמֵעֶבר ַלּגִ ְתאֹום ִהּגִ ים. ּפִ ֵחק ּוְלָהִעיף אֹוָתן ְלֶמְרַחּקִ ִהְתַחְלנּו ְלׂשַ

ֲאִני  יר ׁשֶ יג אֹותֹו ּוְלַהְסּבִ יִתי ְלַהּשִׂ ה. ִנּסִ ִלי לֹוַמר ִמּלָ ר, ִהְסּתֹוֵבב ְוָהַלְך ִמּבְ ֻפּזָ אֹוָצר ַהּמְ יט ּבָ ִהּבִ
לּות.  ב ִהְתַנּצְ י ִמְכּתַ ַאְרּתִ ְחּבֹוא ְוִהׁשְ ּלֹות ַלּמַ י. ֶהְחַזְרנּו ֶאת ַהּגֻ ר ִאּתִ ים ְלַדּבֵ ִמְצַטֵער, ֲאָבל הּוא לֹא ִהְסּכִ

י.  ר ִאּתִ ּבֵ ָבר לֹא ָעַזר, יֹוְנִצ'י ֲעַדִין לֹא ּדִ ּדָ
י  ְרּתִ הּוא ֲעַדִין ּכֹוֵעס ָעַלי, ְוִנְזּכַ ל יֹוְנִצ'י ׁשֶ ָניו ׁשֶ ה. ָרִאיִתי ַעל ּפָ ּנָ ּגִ ֵנינּו ּבַ ֳהַרִים ָעַבְדנּו ׁשְ ַהּיֹום ַאַחר ַהּצָ

ִלים עֹוד ַהּיֹום!  ִבים ְלַהׁשְ ֲאַנְחנּו ַחּיָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ בּוַע. ִהְרּגַ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ו ּבְ ין ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ ה ּבֵ ׁשָ ִריָבה ַהּקָ ּמְ ּבַ
ה מּוָכן ִלְסלַֹח ִלי?"  יִתי. ַאּתָ ָעׂשִ י לֹו: "יֹוְנִצ'י, ֲאִני ְמאֹוד ִמְצַטֵער ַעל ָמה ׁשֶ  ָאַמְרּתִ

י ִחּיּוְך  ְכּתִ ְך ֶאֱעזֹר ְלָך?" ִחּיַ ּמֹות ְוַאַחר ּכָ ס ֶרַגע ְוָאַמר: "רֹוֶצה ַלֲעזֹר ִלי ִעם ַהּגֻ ט, ִהּסֵ יֹוְנִצ'י ֵהִרים ֵאַלי ַמּבָ
ִלים! יף ְלַהׁשְ ב. ּכֵ דֹול ְוהּוא ָנַתן ִלי ְטִפיָחה ֲחִביָבה ַעל ַהּגַ ּגָ

ְלִהְתָראֹות!

ה  ַעת. ִלְפָעִמים ָקׁשֶ ם ֲאִני ֻמְפּתַ ּגַ
ס ְלַאַחר ְמִריָבה.  ּיֵ ְמאֹוד ְלִהְתּפַ

ְהֶיה ָלֶהם  ּיִ אּוַלי ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ
ִלים ְוִלְחיֹות  ָנִעים יֹוֵתר ְלַהׁשְ

לֹום ֶזה ִעם ֶזה, ְוָלֵכן ֶהֱחִליטּו  ׁשָ ּבְ
ִאיר ֵמֲאחֹוֵריֶהם ֶאת ָמה  ְלַהׁשְ

יְך ָהְלָאה. ָרה, ּוְלַהְמׁשִ ּקָ ׁשֶ

יַע אֹוִתי ִלְקרֹא  ְקָצת ַמְפּתִ
ו ִהְצִליחּו  ֲעקֹב ְוֵעׂשָ ּיַ ׁשֶ

ִריָבה  ן ַהּמְ ּכֵ ס, ׁשֶ ּיֵ ְלִהְתּפַ
ה ְמאֹוד! ֶהם ָהְיָתה ָקׁשָ ּלָ ׁשֶ

 ִחׁשְבּו ַעל ְמִריבָה ׁשֶָהיְתָה לָכֶם ִעם ָחבֵר, ִעם ֲחבֵָרה אֹו ִעם ִמיׁשֶהּו ּבִַּמׁשְָּפָחה. 
ַעל ָמה ַרבְּתֶם? ַהִאם ִהׁשְלְַמּתֶם? ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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א ָּכֵבד. ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ַחָּמִרים )ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְקצֹוָעם ְלהֹוִליְך ֲחמֹוִרים( ַוֲעֵליֶהם ַמּׂשָ
ְׁשֵני ַחָּמִרים ֵאּלּו ָהיּו ְיִריִבים ְוָׂשְנאּו ֶזה ֶאת ֶזה.

ב ֲחמֹורֹו  יֹום ֶאָחד ָּפְסעּו ְׁשֵניֶהם ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך ִעם ֲחמֹוִרים ֲעמּוִסים, ּוְלֶפַתע ִהְתַיּׁשֵ
ֶׁשל ָהֶאָחד ַעל ַהַּקְרַקע ְוֹלא ִהְסִּכים ָלקּום ּוְלַהְמִׁשיְך. 

ִני ָׂשַמח ִּבְתִחָּלה, ְוִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו. ְלֶפַתע ָחַׁשב ְלַעְצמֹו:  ַהַחָּמר ַהּׁשֵ
אֹו – ַחָּיִבים  ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם רֹוִאים ֶאת ַהֲחמֹור ֶׁשל ַהּׂשֹוֵנא ֶׁשִּלי רֹוֵבץ ַּתַחת ַמּׂשָ

ַלֲעֹזר. ָמה ֶאֱעֶׂשה?
 ְלַאַחר ִהְתַלְּבטּות סֹוֵבב ֶאת ֲחמֹורֹו ְוָחַזר ְלָאחֹור. 

ִנַּגׁש ֶאל ַהֲחמֹור ְוִנָּסה ַלֲעֹזר ִלְבָעָליו ְלָהִרימֹו. 
ִני.  "ִּתְמֹׁשְך ֶאת ַהֶחֶבל, ֲאִני ֶאְדַחף ִמָּכאן", ָאַמר ַלַחָּמר ַהּׁשֵ

ָעָנה לֹו ָהִאיׁש: "ְמֻצָּין, ַאִּגיד ְלָך ָמַתי ְלַהְתִחיל", 
ְוָכְך ְּבֶמֶׁשְך ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָעְבדּו ְּבַיַחד. 

 ְּכֶׁשִהְצִליחּו ְלַבּסֹוף ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהֲחמֹור ַעל ַרְגָליו, 
ָׂשְמחּו ְּבַהְצָלָחָתם ְמאֹוד ְוָהְפכּו ַלֲחֵבִרים טֹוִבים.

)ַעל ִּפי ִמְדָרׁש ּתַנְחּוָמא, ָּפָרׁשַת ִמׁשְָּפִטים, ֶּפֶרק כ"א, ִסָּמן א'(

ּכֵיַצד ִהתְַּפּיְסּו ׁשְנֵי ַהַחָּמִרים?

ׁשְנֵי ַהַחָּמִרים ִהׁשְלִימּו ּבְלִי ׁשִֶּדּבְרּו ַעל ָמה ׁשֶָּקָרה לֶָהם ּבֶָעבָר. 
יָרֹון ָרב ִעם ִעּדֹו, ּוכְֵדי לְַהׁשְלִים ִהִּציַע לֹו ּגְלִיָדה. 

 לְַדְעּתְכֶם, ַהִאם זֶה ַמְסִּפיק, אֹו ׁשֶָחׁשּוב לְַדּבֵר ַעל ַהְּמִריבָה 
וְַעל ָהָרצֹון לְִהיֹות ׁשּוב ֲחבִֵרים?  

1

2

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֲאִני ְּבֵסֶדר ִעם ָּכל 
ָהעֹוָלם, ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ֻּכָּלם 

ּוִמְסַּתֵּדר ִעם ָּכל ָאָדם!

הּו ָּכל ַהָּכבֹוד ְלָך!  ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו אֹוֵמר ַמּׁשֶ
ֶׁשֲאִני ֹלא ַמְסִּכים ִאּתֹו...



ִחיָדה
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִלים זֹו ִעם זֹו ם ְמִדינֹות ְיכֹולֹות ְלַהׁשְ ּגַ

ר.  ׁשֶ ִקּבּוץ ּגֶ ָרה ּבְ ֵקד ַוֲאִני ּגָ ִמי ׁשָ לֹום, ׁשְ  ׁשָ
ן.  נּו ָקרֹוב ְמאֹוד ִלְגבּול ְמִדיַנת ַיְרּדֵ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ  ַהּקִ

ָרֵאל  ין ְמִדיַנת ִיׂשְ ִנים ָהְיָתה ִמְלָחָמה ּבֵ ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ֶמׁשֶ ּבְ
יׁשּו ֶאת ֶזה ֵהיֵטב.  נּו ִהְרּגִ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ ן, ּוַבּקִ ִלְמִדיַנת ַיְרּדֵ

ן ְלֵעֶבר  ְרּדֵ ינֶֹקת ָירּו ִמּיַ ָהְיָתה ּתִ ׁשֶ ּכְ ֶרת ׁשֶ י ְמַסּפֶ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ
ים ָרצּוף!  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ְקָלִטים ּכַ ּמִ נּו ּבַ ם ָיׁשְ ּבּוץ, ְוֻכּלָ ַהּקִ

ן  ל ַיְרּדֵ ָרֵאל ְוׁשֶ ל ִיׂשְ ְנִהיִגים ׁשֶ ָנה ַהּמַ ֵעֶרְך 20 ׁשָ ִלְפֵני ּבְ
ִדינֹות  י ַהּמְ ּתֵ ין ׁשְ ְלָחָמה ּבֵ ֶהֱחִליטּו ְלַהְפִסיק ֶאת ַהּמִ

ּבּוץ.  ּקִ טּוַח ְוָרגּוַע ֶאְצֵלנּו ּבַ ִלים. ֵמָאז ּבָ ּוְלַהׁשְ

בּולֹות  ּוִבים ְלַיד ּגְ ָאֶרץ ִיּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ
לֹום ִעם  ם ׁשָ טּוַח, ֲעַדִין ֵאין ׁשָ חֹות ּבָ ם ּפָ ֲאֵחִרים ְוׁשָ

ְמֵהָרה!  יַע ּבִ הּוא ַיּגִ ֵכנֹות, ְוַהְלַואי ׁשֶ ְ ִדינֹות ַהּשׁ ַהּמְ

 ֶחלְֵקי ַהּבִּטּויִים ָרבּו זֶה ִעם זֶה. 
נַּסּו לְַהׁשְלִים ּבֵינֵיֶהם ּולְַהתְִאים ּבֵין ַהּזּוגֹות.

ּכֻּלָנּו רֹוִצים ּוְמַקּוִים 
ׁשֶּיַּגִיַע ּבְָקרֹוב ַהּׁשָלֹום 

 ּבֵין ְמִדינַת יִׂשְָרֵאל 
לְכָל ׁשְכֵנֹותֶיָה.

ַחּבְרּו ּתְִפּלָה אֹו ׁשִיר 
ָקָצר ׁשְֶּמבֵַּטא ֶאת 
ַהּתְִקוָה ַהּזֹאת, אֹו 
ּתֲָארּו זֹאת ּבְִצּיּור.

ְמִעיל

ֵסֶפר

ּגַן
ּבֵית ּגֶׁשֶם

ַחּיֹות

ּתֹוָרה

חֹולִים



 ַמּדּוַע ִקּנְאּו ָהַאִחים ּבְיֹוֵסף? 
 )ְמנּו ׁשְּתֵי ִסּבֹות.( 

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב — ִקְנָאה ֵּבין ַאִחים9
לְיֲַעקֹב ָאבִינּו ָהיּו ׁשְנֵים ָעׂשָר ּבָנִים ּובַת. ֶאת ּבְנֹו יֹוֵסף ָאַהב יֹותֵר ִמּכָל ּבָנָיו, וֲַאפִּלּו 

ָעׂשָה לֹו ּכְתֹנֶת ּפִַּסים ְמיֶֻחֶדת. ֶאָחיו ׁשֶל יֹוֵסף ִקּנְאּו ּבֹו וְׂשָנְאּו אֹותֹו ַעל ּכְָך. 
יֹום ֶאָחד ִסּפֵר יֹוֵסף לְֶאָחיו ּולְָאבִיו ַעל ׁשְנֵי ֲחלֹומֹות ׁשֶָחלַם. ּבֲַחלֹומֹות הּוא ַהַּמנְִהיג, 

וְֶאָחיו וְהֹוָריו ִמׁשְּתֲַחוִים ֵאלָיו. ַהּתֹוָרה ְמתֶָאֶרת ֶאת ּתְגּובַת ָהַאִחים:

ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק ל"ז, ָּפסּוק י"א(

בֹו )ּבֹו( – ּבְיֹוֵסף
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הּו ַאֵחר ֵיׁש ְוָלֶכם ֵאין? ֲאִני  ִמיׁשֶ ּלְ הּו ׁשֶ ֶ ם רֹוִצים ְמאֹוד ַמּשׁ ַאּתֶ קֹוֶרה ָלֶכם ִלְפָעִמים ׁשֶ
ה ִנְקָרא ‘ִקְנָאה‘...  ּזֶ ב ׁשֶ ְך ִלְפָעִמים. ֲאִני חֹוׁשֵ יׁש ּכָ ַמְרּגִ

ׁש טֹוִבים ְולֹוְמִדים  י, ִטיְלִדי ְויֹוְנִצ‘י, ֲחֵבִרים ַמּמָ ּלִ ֲאִני ְוָהַאִחים ׁשֶ יר ׁשֶ ִלְפֵני ַהּכֹל ַאְזּכִ
ה  ֲאִני ִטּפָ ן ׁשֶ הּו ְקָצת ְמַעְצּבֵ ֶ ָכְך ַמּשׁ יף, ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ָמע ּכֵ ה. ֶזה ִנׁשְ ּתָ אֹוָתּה ַהּכִ ַיַחד ּבְ

ה יֹוֵתר ֲחָכָמה ִמיֹוְנִצ‘י  ֶקט: ִטיְלִדי, ֲאחֹוִתי, ַהְרּבֵ ׁשֶ יד ָלֶכם ּבְ ר. טֹוב, ַאּגִ ׁש ְלַסּפֵ ּיֵ ִמְתּבַ
ן‘,  ֶלת ‘ְמֻצּיָ ִמיד ְמַקּבֶ ְבָחִנים ִהיא ּתָ ּמִ ׁשּובֹות, ּבַ ַקּלּות ּתְ ה ִהיא ׁשֹוֶלֶפת ּבְ ּתָ ּכִ י... ּבַ ּנִ ּוִמּמֶ

ִים... ּנַ עֹוד יֹוְנִצ‘י ַוֲאִני ֶנֱאָבִקים ְוחֹוְרִקים ׁשִ ְמִהירּות, ּבְ ֶמת ּבִ ִית ִהיא ְמַסּיֶ עּוֵרי ַהּבַ ְוֶאת ׁשִ
ׁש ָלֶכם  ּיֵ ִאים ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּגֵ י, ְוהּוא ַרק ָאַמר: “יִֹפי! ַאּתֶ ּלִ ף ֶאת ז‘ֹוז‘ֹו, ֶהָחֵבר ׁשֶ ּתֵ יִתי ְלׁשַ ִנּסִ

ִביָלּה“. ׁשְ מַֹח ּבִ זֹאת ָאחֹות ֲחָכָמה, ְוִלׂשְ ּכָ
ם ֲאִני ָהִייִתי ָחָכם ְמאֹוד!  ֵמַח ִאּלּו ּגַ ה יֹוֵתר ׂשָ ִביָלּה, ֲאָבל ָהִייִתי ַהְרּבֵ ׁשְ ֵמַח ּבִ ֲאִני ׂשָ רּור ׁשֶ ּבָ

ל יֹוֵסף  ם ֶאָחיו ׁשֶ ּגַ בּוַע ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ א, ֲאָבל ֵאיִני ַמְצִליַח ְלַהְפִסיק. ָרִאיִתי ּבְ ּלֹא ָיֶפה ְלַקּנֵ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ם ִאם  ל ֶרֶגׁש ַאֵחר, ּגַ מֹו ּכָ ל ִמיֵני ִסּבֹות, ָאז אּוַלי ֶזה ִטְבִעי? אּוַלי ִקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ּכְ אּו ּבֹו, ִמּכָ ִקּנְ

יׁש אֹותֹו? ִלְפָעִמים לֹא ָנִעים ְלַהְרּגִ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ִחׁשְבּו ַעל ַמָּצב ׁשֶּבֹו ִקּנֵאתֶם ּבְִמיׁשֶהּו, אֹו ׁשְֶרִאיתֶם ׁשִֶּמיׁשֶהּו ְמַקּנֵא ּבְָאָדם 
 ַאֵחר. ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְנָאה לֹא ָהְיָתה  י, ַהּקִ ְעּתִ ְלִפי ּדַ
א  ֶגד ַעְצמֹו, ֶאּלָ ְגַלל ַהּבֶ ּבִ

ֻיָחד  ַחס ַהּמְ ְגַלל ָהַאֲהָבה ְוַהּיַ ּבִ
י יֹוֵסף;  ַלּפֵ ֲאִביֶהם ֶהְרָאה ּכְ ׁשֶ

ה  זֹאת ָקׁשָ ְנָאה ּכָ ּקִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
הּו.   ְלׁשֶ ְגַלל ֵחֶפץ ּכָ ְנָאה ּבִ יֹוֵתר ִמּקִ

ְגַלל ֵחֶפץ  ם ִקְנָאה ּבִ ְרּתֶ ִהְזּכַ
ְגַלל ַאֲהָבה. ִלְפָעִמים  ְוִקְנָאה ּבִ
ל  ְתכּוָנה ׁשֶ ִאים ּבִ ים ְמַקּנְ ֲאָנׁשִ

ל, ִאם הּוא  ָאָדם ַאֵחר, ְלָמׁשָ
ְסּפֹוְרט. ִנְרֶאה  ָחָכם אֹו ַמְצִליַח ּבִ

ה סּוִגים. ּמָ ׁש ִקְנָאה ִמּכַ ּיֵ ׁשֶ

ְך ֵמִבין  ל ּכָ ֲאִני לֹא ּכָ
ֶאת ֶאָחיו ֶשל יֹוֵסף. 

ֶגד? ְגַלל ּבֶ ְך ּבִ ל ּכָ א ּכָ ְלַקּנֵ
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קֹוִמיְקס
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ִשׁיר

א ֵאיֶזה ּדֹוד ּבָ ׁשֶ ּכְ
בֹוּהַ ְמאֹוד ּגָ

ְקָרה  ּוֵמִניף אֹוִתי ַלּתִ
ֲאִני נֹוָרא ֶנֱהֶנה,

ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי
א. א ְקָצת ְמַקּנֵ ַאּבָ ׁשֶ

ְיהּוָדה ַאְטָלס

 

 ַמּדּוַע, לְַדְעּתְכֶם, ַאּבָא ׁשֶל ַהּיֶלֶד ְמַקּנֵא ּבַּדֹוד?

ָמה ַהּיֶלֶד יָכֹול לְַהּגִיד לְַאּבָא ׁשֶּלֹו ּכְֵדי ׁשֶּיְַרּגִיׁש יֹותֵר טֹוב?

1

ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר ַמְרּגִיׁש ׁשֶַאּבָא ׁשֶּלֹו ְמַקּנֵא ּבַּדֹוד ׁשֵֶּמִרים אֹותֹו ּגָבֹוַּה. 

ֲאִני ְמַקְּנָאה ָהמֹון, 
ִּכְמַעט ְּבָכל ֶאָחד.

ֲאִני ֹלא ְמַקֵּנא 
ְּבַאף ֶאָחד, 

ִּבְׁשִביל ָמה ִלי?

ֵאיֶזה ֵּכיף ְלָך! ֲאִני ְמַקְּנָאה ְּבָך!     

2



ִקְנָאה ִחּיּוִבית )ְלטֹוָבה( 

ין ַאִחים ְיכֹוָלה ְלהֹוִביל  ֶהם ִקְנָאה ּבֵ ּבָ ֵיׁש ִמְקִרים ׁשֶ
ִלְדָבִרים טֹוִבים. ָהֲאָחיֹות ֶונּוס ְוָסֶרָנה ִויְלַיאְמס 

ְחָקִנּיֹות ֶטִניס  י ׂשַ ּתֵ ִרית ֵהן ׁשְ ֵמַאְרצֹות ַהּבְ
ֲחקּו ָהַאַחת  ָעִמים ַרּבֹות ׂשִ עֹוָלם. ּפְ נֹות ּבָ ְצַטּיְ ֵמַהּמִ
יל ָצִעיר  ָבר ִמּגִ ָחִקים ֲחׁשּוִבים. ּכְ ִמׂשְ ֶנֶגד ֲאחֹוָתּה ּבְ

ֶהן, ְועֹוֵדד אֹוָתן  ּלָ ן ׁשֶ ַאּמֵ ִים ַהּמְ ּתַ ְ ל ַהּשׁ ָהָיה ֲאִביֶהן ׁשֶ
ַח.   ְלִהְתָחרֹות ּוְלַנּצֵ

ֵחק ֶנֶגד ֲאחֹוִתי," אֹוֶמֶרת ָסֶרָנה,  "ֲאִני אֹוֶהֶבת ְלׂשַ
ַחת, ֲאִני ְקָצת  ם ִאם ֶונּוס ְמַנּצַ י ּגַ ה, "ּכִ ַטּנָ ָהָאחֹות ַהּקְ

ִביָלּה". ׁשְ ֵמָחה ּבִ ׂשְ

ִחׁשְבּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ִקנְָאה 
יְכֹולָה לְהֹובִיל לְַמּׁשֶהּו טֹוב. 
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ִחיָדה

ּדֹוִרית ָקְרָאה ֶאת ִסּפּור יֹוֵסף וְֶאָחיו וְֶהְחלִיָטה לְִקנֹות לִבְנֹותֶיָה, נֹויָה 
 וְַטלְיָה, ׂשְָמלֹות זֵהֹות ּכְֵדי ׁשֶֹּלא ּתִׂשְֹרר )ּתְִהיֶה( ּבֵינֵיֶהן ִקנְָאה. 
 ּכְׁשִֶהּגִיָעה ַהּבַיְתָה, גִּלְתָה ׁשֶּיֵׁש ֶהבְֵּדלִים ְקַטּנִים ּבֵין ַהּשְָמלֹות. 

ִמְצאּו לְָפחֹות ַאְרּבָָעה ֶהבְֵּדלִים.

ַהּבִיטּו ּבַּתְמּונָה. נְִדֶמה ׁשֶַהּיֶלֶד 
ָעצּוב, וְאּולַי ְמַקּנֵא ּבֲַאחֹותֹו 

ַהְּקַטּנָה. 

ָמה ּבַּתְמּונָה רֹוֵמז ַעל ּכְָך? 

לְַדְעּתְכֶם, ַהִאם זֶהּו ַהֵּפרּוׁש 
ַהּנָכֹון לַּתְמּונָה? ִאם ֹלא, ּכֵיַצד 

ֱהיִיתֶם ְמָפְרׁשִים אֹותָּה? 

2

1

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה



ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ — ֲחלֹומֹות10

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם... 
ְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹר ֹעֹלת ֶׁשַבע ָּפרֹות 

ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו 
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן ַהְיֹאר 

ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר... 
ַוֹּתאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר

ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת...

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק מ“א, ְּפסּוִקים א‘�ז‘(

ִמֵּקץ – ַאֲחֵרי, ּבְסֹוף 

ַהְיֹאר – נְַהר ַהּנִילּוס

ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר – 
יָפֹות ּוׁשְֵמנֹות

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו – ָרעּו, ָאכְלּו 
ֵעׂשֶב ּבַּשֶָדה

ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר – 
ָרזֹות ְמאֹוד, נְִראֹות ֹלא טֹוב

ּבַּפָָרׁשָה ַהּקֹוֶדֶמת ְמֻסּפָר ּכִי יֹוֵסף יָׁשַב ּבַּכֶלֶא ּבְִמְצַריִם ּופָתַר ֲחלֹומֹות, ּכְלֹוַמר, ִהְסּבִיר 
אֹותָם. ַהּפָָרׁשָה ׁשֶּלָנּו נִפְּתַַחת ּבִׁשְנֵי ֲחלֹומֹות ּדֹוִמים ׁשֶל ּפְַרעֹה, ָהִראׁשֹון ַעל ּפָרֹות 

וְַהּׁשֵנִי ַעל ׁשִּבֹולִים. ִהּנֵה ָהִראׁשֹון ׁשֶּבֶָהם:

 ַסְּפרּו ּבִַּמּלִים ׁשֶּלָכֶם ֶאת ַהֲחלֹום ׁשֶָחלַם ַּפְרעֹה.
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ים  ְפָרִחים ִצְבעֹוִנּיִ ֶדה ָמֵלא ּבִ ֶאְמַצע ׂשָ י ּבְ ְבּתִ י ֲחלֹום ַמְקִסים: ָיׁשַ ֶאְתמֹול ָחַלְמּתִ
ֶזר ָטִעיייייים! ָרִציִתי  ל ִמיץ ּגֶ תֹם. ָהָיה לֹו ַטַעם ׁשֶ ַרח ּכָ י ִסירֹוּפ ָמתֹוק ִמּפֶ ּוָמַצְצּתִ

ל ִטיְלִדי. ִהיא ָצֲעָקה  ָעקֹות ׁשֶ י ֵמַהּצְ ּתֹות, ֲאָבל ִהְתעֹוַרְרּתִ יְך ַלְחלֹם ְוִלׁשְ ְלַהְמׁשִ
ִהיא  ֵדי ׁשֶ ֲעִדינּות ּכְ י אֹוָתּה ּבַ ד ִנְדַנְדּתִ ה ַמְכִאיב ִלי!“ ִמּיָ אן, ַאּתָ ָנה: “ֵלְך ִמּכָ ִמּתֹוְך ׁשֵ
ְקָחה ֶאת ָהֵעיַנִים ַאְך ִנְרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת. ְלַבּסֹוף ִהיא ִזֲהָתה אֹוִתי  ְתעֹוֵרר. ִטיְלִדי ּפָ ּתִ

ה  ֲעָנק זֹוֵרק אֹוִתי ַמְעָלה ָוַמּטָ י ׁשֶ ה! ֵאיזֹו ֲהָקָלה. ָחַלְמּתִ יִלי, ֶזה ַאּתָ ְוָאְמָרה: “אֹוי, ִאּטִ
ׁשּוב ָוׁשּוב. ֶזה ָהָיה נֹוָרא!“ 

ִבים  ים חֹוׁשְ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ י ׁשֶ ר ַעל ֲחלֹומֹות. ֲאִני ָאַמְרּתִ ָעה, ִהְתַחְלנּו ְלַדּבֵ יְלִדי ִנְרּגְ ּטִ ְלַאַחר ׁשֶ
ֲעִסיִקים  ּמַ ָבִרים ׁשֶ ָמעּות, וִטיְלִדי ָאְמָרה: “ָנכֹון, ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו חֹוְלִמים ַעל ּדְ ֲחלֹומֹות ֵיׁש ַמׁשְ ּלַ ׁשֶ

י ָקׁשּור ְלֶזה.“  ּלִ אְרק? אּוַלי ַהֲחלֹום ׁשֶ ּפַ בּוַע ּבַ ָ יָלה אֹוִתי ַהּשׁ ִהּפִ ה ׁשֶ ְלּדָ ה זֹוֵכר ֶאת ַהּיַ אֹוָתנּו. ַאּתָ
ׁש  ּקֵ ְרעֹה ּבִ ה: אּוַלי ּפַ ִהּיָ י ּתְ ְתאֹום ָעְלָתה ּבִ בּוַע. ּפִ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ י ּבְ ְרּתִ יְלִדי ָאְמָרה ְוִנְזּכַ ּטִ ָמה ׁשֶ י ּבְ ִהְרַהְרּתִ

ל  ֶהם ֶמֶסר ּכָ ָחבּוי ּבָ ָמעּות אֹו ׁשֶ ׁש ָלֶהם ַמׁשְ ּיֵ ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ יָון ׁשֶ יר לֹו ֶאת ֲחלֹומֹוָתיו, ּכֵ ִמּיֹוֵסף ְלַהְסּבִ
ֶזר ַהּיֹום? ַהְלַואי! ה ֲהמֹון ִמיץ ּגֶ ּתֶ ֶאׁשְ י מֹוֵסר ִלי ׁשֶ ּלִ הּוא? מממ... ָאז ַהֲחלֹום ׁשֶ ׁשֶ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

• ׁשַּתְפּו ֶאת ֶהָחבֵר אֹו ַהֲחבֵָרה ׁשֶּלְיְַדכֶם ּבֲַחלֹום ׁשֲֶחלְַמּתֶם לַָאֲחרֹונָה.
• לָָּמה, לְַדְעּתְכֶם, זְכְַרּתֶם ַּדוְָקא ֶאת ַהֲחלֹום ַהּזֶה?  

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

טּוָחה, ִנְרֶאה ִלי  ֲאִני לֹא ּבְ
ְפָעִמים ֲחלֹום ֶזה ְסָתם  ּלִ ׁשֶ

ל,  ׁש ָלנּו ַמּזָ ּיֵ ֲחלֹום, ּוְכׁשֶ
נּו ְנִעיִמים  ּלָ ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ

ים.  יִפּיִ ְוּכֵ

ְרעֹה ִהְתעֹוֵרר, הּוא  ר ּפַ ֲאׁשֶ ּכַ
יר  ּיּוַכל ְלַהְסּבִ ׂש ָאָדם ׁשֶ ִחּפֵ

לֹו ֶאת ֲחלֹומֹוָתיו. הּוא 
ֲחלֹומֹות  ּלַ ְרֶאה ֶהֱאִמין ׁשֶ ּנִ ּכַ

ָמעּות.  ֵיׁש ַמׁשְ

ְרֹעה לֹא ְלַבד!  ּפַ ֵרר ׁשֶ  ִמְתּבָ
ים  ם ַהּיֹום חֹוְקִרים ַרּבִ  ּגַ

ים  ֲחלֹומֹות ּוְמַנּסִ עֹוְסִקים ּבַ
יר ֶאת ַמְטָרָתם ְוֶאת  ְלַהְסּבִ

ֶהם. ּלָ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ



קֹוִמיְקס

ִמְדָרׁש
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ָאַמר ֶמֶלְך ָּפָרס ִלְׁשמּוֵאל: 
“אֹוְמִרים ֲעֵליֶכם, ַהְּיהּוִדים, ֶׁשַאֶּתם ֲחָכִמים. 

ִאם ָּכְך, ֹּתאַמר ִלי ָמה ֶאֱחֹלם ַהַּלְיָלה.“
 

ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל:
ִבי, ְוֶהֱעִבידּו אֹוְתָך ָּכל ַהּיֹום  “ַּתֲחֹלם ֶׁשָּלְקחּו אֹוְתָך ַּבּׁשֶ

ִחיָנה ְוִרּסּוק ֶׁשל ַּגְרִעיֵני ְּתָמִרים.“  ִּבְטִ

ַהֶּמֶלְך ָּכל ָּכְך ִנְבַהל ֵמָהַרְעיֹון, ְוָכל ַהּיֹום ָחַׁשב ַעל ַהָּדָבר,
ּוַבַּלְיָלה ָחַלם ַעל ָמה ֶׁשָחַׁשב ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום. 

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּבְָרכֹות, ַּדף נ“ו ַעּמּוד א‘(

ֵאיְך יַָדע ׁשְמּוֵאל ָמה יֲַחֹלם ַהֶּמלְֶך?

ַהִאם ָקָרה לָכֶם ׁשֲֶחלְַמּתֶם ּבַּלַיְלָה ַעל ְּדבִָרים ׁשֲֶחׁשַבְּתֶם ֲעלֵיֶהם ּבַּיֹום? 
ׁשַּתְפּו ּבְכְָך ֶאת ֶהָחבֵר ׁשֶּלְִצְּדכֶם. 

ִעְצמּו ֵעינַיִם וְִחׁשְבּו ַעל ַמּׁשֶהּו ׁשֶָעלָיו ּתְִרצּו לֲַחֹלם ַהּלַיְלָה!  

1

2

3

ִאָּמא, ָחַלְמִּתי ֶׁשַאָּבא קֹוֶנה ִלי 
ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת אֹוַפַּנִים, ְוֶׁשַאְּת 

קֹוָנה ִלי ֶּכֶלב.

ֶזה ֶּבֱאֶמת ֲחלֹום ָיֶפה, ֲאָבל 
ַּבַחִּיים ַהֹּכל ָהפּוְך ֵמַהֲחלֹום.

ֹלא נֹוָרא, ִאָּמא, ָאז ֶׁשִּיְהֶיה 
ָהפּוְך – ַאְּת ִּתְקִני ִלי אֹוַפַּנִים 

ְוַאָּבא ִיְקֶנה ִלי ֶּכֶלב!
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ׁשְלֹוִמי ָחלַם ַהּלַיְלָה ֲחלֹום. ּבֲַחלֹום ָהיּו ּכַָּמה ְּדבִָרים ׁשֶֹּלא יְכֹולִים לְִקרֹות 
ּבְַּמִציאּות. ִמְצאּו ּבַּתְמּונָה ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים ּכֵָאּלֶה.

זֶהּו ִצּיּור ׁשֶל ַצּיָר ּבְׁשֵם ֵרנֵה ַמגְִריט. 
ַרּבִים אֹוְמִרים ׁשֵֶחלֶק ֵמַהִּצּיּוִרים 

ׁשֶּלֹו נְִרִאים ּכִלְקּוִחים ִמּתֹוְך ֲחלֹום. 
ִהְסּתַּכְלּו ּבַּתְמּונָה וְנַּסּו לֲַחׁשֹב 

ַמּדּוַע ֶאְפׁשָר לְַהּגִיד ָעלֶיָה ׁשִֶהיא 
ּתֵאּור ׁשֶל ֲחלֹום.

 
ּבֲַחלֹומֹות קֹוִרים ַהְרּבֵה ְּפָעִמים 

ְּדבִָרים ֹלא ֶהגְיֹונִּיִים, ְּדבִָרים ׁשֵֶאינָם 
 יְכֹולִים לְִקרֹות ּבְַּמִציאּות. 

ִהּזָכְרּו ּבֲַחלֹום ׁשֲֶחלְַמּתֶם וְהֹוִפיעּו ּבֹו 
ְּפָרִטים ּכֵָאּלֶה, וְַסְּפרּו ֲעלֵיֶהם. 

2

1

ִטיַרת ַהִּפיֵרנִֵאים, ִצּיֵר: ֵרנֵה ַמגְִריט, 1959 
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 ּבְָמה ַמֲאׁשִים יֹוֵסף ֶאת ּבִנְיִָמין?

ָמה עֹוׂשֶה יְהּוָדה ּכְֵדי לְַהִּציל ֶאת ּבִנְיִָמין ִמַּמֲאָסר?

1

2

ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש — ֵיׁש ִלי ַאְחָרּיּות
ּבְֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ׂשַָרר ָרָעב ּכָבֵד. ּבְנֵי יֲַעקֹב יְָרדּו לְִמְצַריִם לְָהבִיא ִמּׁשָם אֹכֶל. ּבְִמְצַריִם ֵהם 
ּפָגְׁשּו ּבְיֹוֵסף, ַהִּמׁשְנֶה לֶַּמלְֶך, ַאְך ֹלא זִהּו ׁשֶהּוא ֲאִחיֶהם. ּכְׁשֶּנִגְַמר ׁשּוב ָהאֹכֶל, ֵהם ָרצּו 

לְַחזֹר לְִמְצַריִם, וְַהּפַַעם ִעם ּבִנְיִָמין, ּכְפִי ׁשֶָּדַרׁש ֵמֶהם יֹוֵסף ּבַּבִּקּור ַהּקֹוֵדם. יֲַעקֹב ִמתְנַּגֵד, 
וִיהּוָדה ַמבְִטיַח לִׁשְמֹר ַעל ּבִנְיִָמין ֵהיֵטב. ּבְִמְצַריִם ַמֲאׁשִים יֹוֵסף ֶאת ּבִנְיִָמין ׁשֶהּוא ּגָנַב 

ִמֶּמּנּו, ּוְמַצּוֶה לִכְֹלא אֹותֹו. יְהּוָדה ִמתְנַּדֵב לְִהּכָלֵא ּבְִמקֹומֹו, ּוַמְסּבִיר:

11

 ָעַרב ֶאת ַהַּנַער – 
ַאְחַראי ַעל ּבִנְיִָמין

ְוָחָטאִתי ְלָאִבי – 
ָהַאְחָריּות וְָהַאׁשְָמה 

ֵהן ׁשֶּלִי  

ִּכי ַעְבְּדָך )ַהַּכּוָנה ִליהּוָדה( ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר 
ִאם ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָּיִמים.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק מ“ד, ָּפסּוק ל“ב(

ָ
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 • ִחׁשְבּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ֱהיִיתֶם ְצִריכִים לְגַּלֹות ַאְחָריּות )ַעל ַעְצְמכֶם, ַעל
    ָאָדם ַאֵחר, ַעל ַחּיַת ַמְחָמד, ַעל ֵחֶפץ וְכַּדֹוֶמה(. 

 • ַהִאם ַהְּמׂשִיָמה ִהלְִחיָצה ֶאתְכֶם, אֹו ּגְָרָמה לְַהְרּגָׁשָה טֹובָה? וְאּולַי ּגַם וְגַם?
   ַסְּפרּו ַעל ּכְָך!

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

אּוָגה: “ֵאיפֹה  א ּדְ עּוס ְוִאּמָ א ּכָ ֶפַתח ֶהָחֵצר ַאּבָ ְיָתה, ִחּכּו ִלי ּבְ י ַהּבַ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ַהּיֹום, ּכְ
ּוב  י ֶאל ִיּשׁ ְעּתִ כּוָנה ּוִפְתאֹום ִהּגַ ְ ּשׁ י ּבַ ְלּתִ ַסְך ַהּכֹל ִטּיַ ּבְ ְרׁשּו ָלַדַעת. ָעִניִתי ׁשֶ ָהִייָת?“ ּדָ

ַכַעס. ֲאלּו ּבְ ֶרְך?“ ׁשָ ּדֶ ֶרְך? ָמה ָעַבְרּתָ ּבַ ֵני ָאָדם. “ּוַבּדֶ ל ּבְ ׁשֶ
מֹו  ִזים ַמֵהר ְוִנְרִאים ּכְ ּזָ ים ׁשֶ דֹוִלים ְוִצְבעֹוִנּיִ ָבִרים ּגְ חֹוָרה ְוָעֶליָה ּדְ ֶרְך ׁשְ י ּדֶ “ָאה, ָעַבְרּתִ

תֹוָכם!” ים ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ים ֲעָנִקּיִ ַצּבִ
ְכלּו  ּיָ ֵבִדים ׁשֶ ֶכת ּכְ ֵלי ַמּתֶ ָרִאיָת ֵהם ּכְ ָבִרים ׁשֶ י, ַהּדְ ׁש: “ִאּטִ ֲחׁשָ ֶזה ּבַ יטּו ֶזה ּבָ א ִהּבִ א ְוִאּמָ ַאּבָ

ֵרס!“  ן ּוָמֵלא ְמכֹוִנּיֹות ְוָהִייָת ָעלּול ְלִהּדָ ְעּתָ ִלְכִביׁש ְמֻסּכָ ָך! ִהּגַ ִלְפּגַֹע ּבְ
ִמיד ְיכֹוִלים ִלְהיֹות  א לֹא ּתָ י הּוא ְוִאּמָ י, ּכִ ֲאִני ָצִריְך ְלַגּלֹות יֹוֵתר ַאְחָריּות ְלַמֲעׂשַ יר ִלי ׁשֶ א ִהְסּבִ ַאּבָ

ל ַאְחָריּות  נּו: ְיהּוָדה ִקּבֵ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ר ִלְלמֹד ַעל ַאְחָריּות ּבַ ֶאְפׁשָ ר ׁשֶ יְך ְוִסּפֵ מֹר ָעַלי. הּוא ִהְמׁשִ ְלָיִדי ְוִלׁשְ
ַעל ָאִחיו.

ִביל ִלְהיֹות ַאְחָרִאי!  ׁשְ יק ּבִ ֲאִני ּבֹוֵגר ַמְסּפִ ַח אֹוִתי ַלְחׁשֹב ׁשֶ ּמֵ ְמׂשַ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ִני  ד ׁשֵ ים, ֲאָבל ִמּצַ  ֲאִני ַמְסּכִ
יׁש ּבֹוֵגר  ם ִהְרּגִ ַטח ּגַ הּוא ּבֶ

ה  הּוא עֹוׂשֶ ְוֵגֶאה. הּוא ָיַדע ׁשֶ
כֹון ְוָהַאְחָרִאי.  ה ַהּנָ ֲעׂשֶ ֶאת ַהּמַ

ה ַאְחָריּות  ּלָ ְיהּוָדה ּגִ
ר  ֲאׁשֶ ַעם ַאַחת, ּכַ ֲעַמִים; ּפַ ּפַ
ִהְבִטיַח ְלַיֲעקֹב ָאִביו ִלְדאֹג 

ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ְנָיִמין ּכְ ְלָאִחיו ּבִ
ה,  ִנּיָ ְלִמְצַרִים, ּוַפַעם ׁשְ

ֶלא  ּכֶ ֵאר ּבַ ָ יַע ְלִהּשׁ ר ִהּצִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְמקֹומֹו. ִמְצַרִים ּבִ ּבְ

י ַמְלִחיץ  ב ּדֵ ַטח ָהָיה ַמּצָ ֶזה ּבֶ
ִליהּוָדה, ִלְהיֹות ַאְחַראי ַעל 

ר  ּדֵ ַהּכֹל ִיְסּתַ ָאִחיו ּוְלַקּוֹות ׁשֶ
הּוא ַיְצִליַח ְלַהֲחִזיר אֹותֹו.  ְוׁשֶ



קֹוִמיְקס
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ִמְדָרׁש

 ָהֹיה ָהָיה ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה לֹו ֶּכֶרם ֲעָנִבים. 
ֶאת ַהֶּכֶרם ִהְׂשִּכיר ַהֶּמֶלְך ְלָאָדם ַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁשְּיַטֵּפל ּבֹו.

ַהּׂשֹוֵכר ָהָיה עֹוֵבד ַּבֶּכֶרם, ּבֹוֵצר )קֹוֵטף( ֶאת ָהֲעָנִבים ּוֵמִכין ֵמֶהם ַיִין.
 ֶאת ַהַּיִין ֵהִביא ַהּׂשֹוֵכר ַלֶּמֶלְך.

ְּכֶׁשַהַּיִין ָהָיה טֹוב, ָהָיה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר: “ַּכָּמה טֹוב ַהַּיִין ֶׁשִּלי!“
ְּכֶׁשַהַּיִין ָהָיה ַרע, ָהָיה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר: “ַּכָּמה ַרע ַהַּיִין ֶׁשל ַהּׂשֹוֵכר ֶׁשִּלי!“

ָאַמר לֹו ַהּׂשֹוֵכר: 
“ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ְּכֶׁשַהַּיִין טֹוב – ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֶׁשְּלָך, 

 ּוְכֶׁשַהַּיִין ַרע – ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֶׁשִּלי? 
ַּגם ְּכֶׁשַהַּיִין טֹוב ְוַגם ְּכֶׁשהּוא ַרע – ֶׁשְּלָך הּוא, ֵמָהֲעָנִבים ֶׁשְּלָך!“

)ַעל ִּפי קֶֹהלֶת ַרּבָה, ָּפָרׁשָה ו‘, ִסיָמן י‘(

 ַהֶּמלְֶך ֹלא ּתִָמיד ִקּבֵל ַאְחָריּות ַעל ַהּיַיִן. 
ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמׁשְָּפִטים ָהֵאלֶה:

  • ּכְׁשֶַהּיַיִן ָהיָה טֹוב, ַהֶּמלְֶך ָטַען ׁשֶ...
  • ּכְׁשֶַהּיַיִן ֹלא ָהיָה טֹוב, ַהֶּמלְֶך ָטַען ׁשֶ...

ָמה ָרָצה ַהּשֹוכֵר לְַהְסּבִיר לֶַּמלְֶך? 

1

2

 ַהּיֹום ַהּמֹוָרה ִצְּיָנה 
ֶׁשֲאִני ַאְחָרִאי!

 ֹיִפי! ָּכל ַהָּכבֹוד. 
ַסֵּפר ָמה ָקָרה!

ָהִייִתי ַאְחַראי 
ִלְׁשִביַרת ַהַחּלֹון ַּבִּכָּתה... 



ִחידֹות
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִמי ַאְחַראי ַעל ָמה?

ָהרֹוֶעה ַאְחַראי ַעל ַה__________________.

ַהּמֹוֶרה ַאְחַראי ַעל ַה__________________.

ַהְּמנֶַּקה ַאְחַראי ַעל ַה__________________.

ּגִלְָעד ָהיָה ַאְחַראי ַעל ֻקְפַסת ַמְטּבְעֹות 
ׁשֹוקֹולָד וְַעל ֶעׂשְִרים ַהַּמְטּבְעֹות ׁשֶּבָּה. 

וְאּולָם, ּכַּנְִרֶאה ֹלא ׁשַָמר ַעל ַהֻּקְפָסה ֵהיֵטב, 
ִמּׁשּום ׁשֶּבֶֹקר ֶאָחד ּגִּלָה ׁשֲֶחֵסִרים ּבָּה ּכַָּמה 

ַמְטּבְעֹות. 
ּכַָּמה ַמְטּבְעֹות ֲחֵסִרים?   

1

2

ַהְּמַאבְֵטח ַאְחַראי ַעל ַה__________________.

ַהּגַּנָן ַאְחַראי ַעל ַה__________________.

ִלים ַאְחָריּות ַעל עֹוָלֵמנּו  ְמַקּבְ

י  ּלִ א ׁשֶ ן. ַאּבָ ָרַמת ּגַ ָרה ּבְ יר ַוֲאִני ּגָ ִמי ַסּפִ לֹום, ׁשְ ׁשָ
ָטָרה ָהְרִגיָלה,  ׁשְ ּמִ ָטָרה, ֲאָבל לֹא ּבַ ׁשְ ּמִ ב ּבַ ִמְתַנּדֵ

ה‘ ׁשֹוֶמֶרת  ֻרּקָ ָטָרה ַהּיְ ׁשְ ה. ‘ַהּמִ ֻרּקָ ָטָרה ַהּיְ ׁשְ ּמִ א ּבַ ֶאּלָ
ְרחֹובֹות ְולֹא ְיַזֲהמּו ֶאת  ים לֹא ִיְזְרקּו ֶזֶבל ּבָ ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ְמרּו ַעל  ׁשְ ּיִ יָדה ׁשֶ ִנּגּוד ַלֹחק, ּוְבִקּצּור – ַמְקּפִ ָהֲאִויר ּבְ
ל  ִריִכים ְלַקּבֵ ּצְ י אֹוֵמר ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ִביָבה. ַאּבָ ֵאיכּות ַהּסְ

ים  ֹמר ָעָליו, ְוָכְך ִיְהיּו ַחּיִ ַאְחָריּות ַעל ָהעֹוָלם ְוִלׁשְ
ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ִאים. ּגַ טֹוִבים יֹוֵתר ָלנּו ְוַגם ַלּדֹורֹות ַהּבָ

נּו  ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ית: ּכָ ֶהְחַלְטנּו ְלַגּלֹות ַאְחָריּות ִאיׁשִ
ה – ַעל ִאּסּוָפּה  ּפָ ל ַאׁשְ ַאְחַראי ַעל סּוג ֶאָחד ׁשֶ

ִחּיֹות,  ְחזּור. ֲאִני ַאְחָרִאית ַעל ַהּפַ ָלָכָתּה ְלַפח ַהּמִ ְוַהׁשְ
ם  ם ַאּתֶ ֶכם, ּגַ נֹות. ּוָמה ִאּתְ ְוָאִחי אֹוֵסף סֹוְללֹות ְיׁשָ

סֶֹלת? ְמַמְחְזִרים ּפְ

ֵאילּו ַּפֵחי ִמְחזּור ֻמָּצבִים 
ָקרֹוב לְבֵיתְכֶם אֹו לְבֵית 

ִסְפְרכֶם? ַהִאם ַאּתֶם 
ִמׁשְּתְַּמׁשִים ּבֶָהם?

  
ִחׁשְבּו ַעל ְּדָרכִים נֹוָספֹות 
לְגַּלֹות ַאְחָריּות לִׁשְִמיַרת 

ַהְּסבִיבָה. 

1

2

 ּתְַרִמילֹון:

ַהּתַלְִמיִדים, צֹאן, 

נִָּקיֹון, ּבִָּטחֹון, 

ְצָמִחים



ַמּדּוַע אֹוֵסף יֲַעקֹב ֶאת ּבָנָיו ַּדוְָקא ַעכְׁשָו?

ָּפָרַׁשת ַוְיִחי — ְּבָרכֹות ַּבִּמְׁשָּפָחה
 ּבִתְִחּלַת ַהּפָָרׁשָה ׁשֶּלָנּו ְמֻסּפָר ׁשֶּיֲַעקֹב ּכְבָר זֵָקן ּוַמְרּגִיׁש ׁשֶּמֹותֹו ִמתְָקֵרב. 

הּוא אֹוֵסף ֶאת ּבָנָיו ּוְמבֵַּקׁש לְבֵָרְך אֹותָם:

12

 ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָּבָניו ַוֹּיאֶמר 
ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא 

ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים.
... ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו 

ֵּבַרְך ֹאָתם.

)ּבְֵראׁשִית, ֶּפֶרק מ"ט, ְּפסּוִקים א', כ"ח( 

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים – ּבֶָעתִיד, ּבַּׁשָנִים 
ַהּבָאֹות

ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו – ּכָל ֶאָחד ֶאת 
ַהּבְָרכָה ַהַּמתְִאיָמה לֹו
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יֲַעקֹב ּבֵֵרְך ּכָל ֶאָחד ִמּבָנָיו ּבִבְָרכָה ִאיׁשִית, ּובְכְָך ִהְמִחיׁש לֶָהם ּכַָּמה ֵהם 
 ֲחׁשּובִים וִיָקִרים לֹו.

• ִחׁשְבּו ַעל ָאָדם ׁשֶָחׁשּוב לָכֶם, ּבְָמה ֱהיִיתֶם ְמבְָרכִים אֹותֹו?  

ּבֹוץ".  ה ְמִסּבֹות ְמטָֹרפֹות ּבַ ַהְרּבֵ ל טֹוב! ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוָתְך ּבְ ְקִסיָמה ַמּזָ "ְלָסְבָתא ַהּמַ
ֵחק  י ְמׂשַ ּלִ מּוָנה ׁשֶ י ּתְ ְרּתִ ּה, ְוִצּיַ ּלָ ֶדת ׁשֶ ָרָכה ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהּלֶ ּבְ י ְלָסְבָתא ּבַ ַתְבּתִ ְך ּכָ ּכָ
ה  ָרָכה, ֲאָבל ַאּתָ ֵהַכְנּתָ ּבְ ָרָכה ְוָאַמר: "ָיֶפה ְמאֹוד ׁשֶ ּבְ א ֵהִציץ ּבַ ּבֹץ ִעם ֲחֵבִרים. ַאּבָ ּבַ
הּו,  ה ְמָבֵרְך ִמיׁשֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּבֹץ? ּכַ ִסּבֹות ְמטָֹרפֹות ּבַ ָהֶנה ִמּמְ ְבָתא ּתֵ ּסָ ב ׁשֶ ֱאֶמת חֹוׁשֵ ּבֶ

נּו,  ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ל, ּבַ ִני. ְלָמׁשָ ֵ ם ָמה ַמְתִאים ָלָאָדם ַהּשׁ א ּגַ ה רֹוֶצה, ֶאּלָ ָחׁשּוב ַלֲחׁשֹב לֹא ַרק ָמה ַאּתָ
ְתִאיָמה לֹו." ָרָכה ַהּמַ ּבְ ן ּבַ ל ּבֵ ֵרְך ַיֲעקֹב ּכָ יו ּבֵ ִלְקַראת סֹוף ַחּיָ

ח אֹוָתּה. ְוָאז ָעָלה  ּמַ יִתי ַלֲחׁשֹב ָמה ָסְבָתא אֹוֶהֶבת ּוָמה ְיׂשַ י ְלַעְצִמי ְוִנּסִ ְבּתִ המממ, הּוא צֹוֵדק, ָחׁשַ
ְקִסיָמה  ָרָכה: "ְלָסְבָתא ַהּמַ ּבְ י ׁשּוב ּבַ ְלּתִ ּכַ ֵמַח! ִהְסּתַ י: ָסְבָתא אֹוֶהֶבת ִלְראֹות אֹוִתי ׂשָ רֹאׁשִ ַרְעיֹון ּבְ

ה ַאַחת: "ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוִתי  ּנֹות ַרק ִמּלָ ֵאר. ָצִריְך ְלׁשַ ָ ּיּור ָיכֹול ְלִהּשׁ ם ַהּצִ ָאר. ּגַ ל טֹוב!" – ֶזה ִנׁשְ ַמּזָ
ׁש ְקׁשּוָרה  ּמָ ּמַ ָרָכה ׁשֶ ָכל זֹאת ְלהֹוִסיף ּבְ ַדאי ּבְ ּכְ י, ׁשֶ ְבּתִ ּבֹץ!" ֲאָבל ָאז ָחׁשַ ה ְמִסּבֹות ְמטָֹרפֹות ּבַ ַהְרּבֵ ּבְ

ִהיא ּתֹאַהב ֶאת ֶזה!  ה ׁשֶ ִנים". ְמַקּוֶ ִריָאה עֹוד ָהמֹון-ָהמֹון ׁשָ ְהִיי ּבְ ּתִ י: "ׁשֶ ְלָסְבָתא, ְוָכַתְבּתִ
יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ָעצּוב ְמאֹוד ַלֲחׁשֹב ַעל 
ַיֲעקֹב ִלְקַראת סֹוף 

ָניו  יו, אֹוֵסף ֶאת ּבָ ַחּיָ
יָחה ַאֲחרֹוָנה. ְלׂשִ

אי  ִני, הּוא ַוּדַ ד ׁשֵ ָנכֹון, ֲאָבל ִמּצַ
ָכל ְיָלָדיו.  ף ּבְ ַמח ִלְהיֹות ֻמּקָ ׁשָ

ִבילֹו  ׁשְ נּות ּבִ זֹו ָהְיָתה ִהְזַדּמְ
ְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת  ל ֶאָחד ּבִ ְלָבֵרְך ּכָ

ְתִאיָמה ַרק לֹו, ּוְבָכְך  ּמַ ׁשֶ
ֶעֶצם ְלַהֲעִביר לֹו ֶמֶסר.  ּבְ

רֹות ַעל  ֶהָעִתיד,  ָרכֹות ְמַדּבְ ַהּבְ
ה  ׁשָ ְואּוַלי ֶזה ָנַתן ְלַיֲעקֹב ַהְרּגָ

ה  ְקָוה: הּוא לֹא ִיְזּכֶ ל ּתִ ׁשֶ
ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ִלְראֹות ֶאת ַהּדְ

ָלָדיו  ּיְ קֹוִרים, ַאְך הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ
יכּו ִלְחיֹות ְוִלְפעֹל, ְואּוַלי  ַיְמׁשִ
ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ֲאִפּלּו ְיַנּסּו ְלַקּיֵ



ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר, ְוָהָיה ָעֵיף ְוָרֵעב ְוָצֵמא.
ָמָצא ִאיָלן ֶׁשֵּפרֹוָתיו ְמתּוִקים ְוִצּלֹו ָנֶאה, ְוַנַחל עֹוֵבר ַּתְחָּתיו.

ָאַכל ִמֵּפרֹוָתיו ְוָׁשָתה ֵמַהַּמִים ֶׁשּלֹו ְוָיַׁשב ְּבִצּלֹו. 

ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ָלֶלֶכת, ָאַמר: "ִאיָלן, ִאיָלן, ְּבָמה ֲאָבֶרְכָך? 
ִאם אֹוַמר ְלָך ֶׁשִּיְהיּו ֵּפרֹוֶתיָך ְמתּוִקים – ֲהֵרי ֵּפרֹוֶתיָך ְּכָבר ְמתּוִקים. 

ִאם אֹוַמר ֶׁשִּיְהֶיה ִצְּלָך ָנֶאה – ֲהֵרי ִצְּלָך ְּכָבר ָנֶאה. 
ִאם אֹוַמר ֶׁשְּתֵהא ַהַּנַחל עֹוֵבר ַּתְחֶּתיָך – ֲהֵרי ַהַּנַחל ְּכָבר עֹוֵבר ַּתְחֶּתיָך. 

ֶאָּלא ָּכְך ֲאָבֶרְכָך:
ִתיִלים ֶׁשּצֹוְמִחים מֵַהְּזָרִעים ֶׁשְּלָך ִיְהיּו ְּכמֹוְתָך."  ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל ַהּׁשְ

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּתֲַענִית, ַּדף ה' ַעּמּוד ב'(

ּבְָמה ְמבְָרכִים ֶאת ִמי ׁשֶּיֵׁש לֹו ַהּכֹל? ַהִּסּפּור ַהּזֶה ַמִּציַע ִּפתְרֹון לְכְָך:

ַמּדּוַע ִהתְַקּׁשָה ָהָאָדם לְבֵָרְך ֶאת ָהִאילָן? ֵאיזֹו ּבְָרכָה ִהְצלִיַח 
ּבְסֹופֹו ׁשֶל ָּדבָר לְִמצֹא? 

ִחׁשְבּו ַעל ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים ׁשֱֶהיִיתֶם רֹוִצים ׁשֶּיְבְָרכּו ֶאתְכֶם ּבֶָהם.

 ַהִאם ָקָרה לָכֶם ׁשֶֹּלא יְַדְעּתֶם ּבְָמה לְבֵָרְך ִמיׁשֶהּו? 
ַהִּציעּו ָמה לֲַעׂשֹות ּבְַמָּצב ּכָזֶה.

1

2

3

ֲאִני רֹוֶצה ְלָבֵרְך 
 אֹוְתָך ֶׁשִּתְהֶיה 

ֶיֶלד טֹוב.

ֹיִפי, ֲאָבל ֶאְפָׁשר 
ְּבעֹוד ָחֵמׁש ַּדּקֹות? 

 ִּכי ֹקֶדם ֲאִני רֹוֶצה ִלְגֹמר ָלָּמה?
 ֶאת ְּפרּוַסת ָהעּוָגה 
ֶׁשָּלַקְחִּתי ְּבִלי ְרׁשּות.
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ִמְדַרׁש ְּתמּוָנהֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ֵמַרב
ְמׂשֶַחֶקת ֶטנִיס

ַּפְסָטה
ּגּוַרת ַהּכְלָבִים

ּגִילַת 
ְקִצינָה ּבַָּצבָא 

ּדֹוד ָאִריק 
ְמַעֵּצב ּגְָרִפי

ִאָּמא
ְמנֶַהלֶת ּבְִמְפָעל

נַֹעם
לֹוֵמד ּבְכִּתָה ה'

ָסבְתָא ֵהכִינָה לִכְבֹוד ַהַחג ִּפתְֵקי ּבְָרכָה לִבְנֵי ַהִּמׁשְָּפָחה, ַאְך ֲאבֹוי! ַהְּפתִָקים 
ִהתְּבַלְּבְלּו. ַהתְִאימּו ּכָל ֶּפתֶק לָָאָדם )אֹו לְבַַעל ַהַחּיִים( ַהַּמתְִאים. 

ׁשֶּתִזְּכִי ּבְֶמַדלְיַת זָָהב.

ׁשֶּתִזְּכֶה ּבְתֲַחרּות ַהְּמַעְּצבִים. 

ׁשֶּתִזְּכִי ּבְִפַרס ֶעֶצם ַהּזָָהב.

4

5

6

1

2

3

ׁשֶּתְַקּבֵל ּתְעּוָדה טֹובָה.

ׁשֶּתִזְּכִי ּבְִפַרס ָהעֹובֵד ַהִּמְצַטּיֵן.

ׁשֶּתֲַעלִי ּבְֻסּלַם ַהְּדָרגֹות.

ִחיָדה 

ִסַּיְמנּו ֻחַּמׁש ְּבֵראִׁשית — ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק!  

 ּבְִרּכַת ַהּיְלִָדים, ִצּיֵר: מֹוִריץ אֹוֶּפנְַהיים, 1867

ּבַּתְמּונָה נְִרֵאית ִמׁשְָּפָחה יְהּוִדית 
לְִפנֵי ּכ150�ְ ׁשָנָה. ֲאבִי ַהִּמׁשְָּפָחה 

 ְמבֵָרְך ֶאת ַהּיְלִָדים.

ֵאיזֹו ְּדמּות ּבֹולֶֶטת ּבְיֹותֵר 
ּבַּתְמּונָה? ַמּדּוַע, לְַדְעּתְכֶם, ִצּיֵר 

ּכְָך ַהַּצּיָר?

ּכִתְבּו לְַעְצְמכֶם ׁשָלֹוׁש ּבְָרכֹות 
ׁשֲֶהיִיתֶם רֹוִצים ׁשִֶאָּמא אֹו ַאּבָא 

יְבְָרכּו ֶאתְכֶם ּבֶָהן. )ִאם ּתְִרצּו, 
ׁשַּתְפּו ּבְכְָך ֶאת ַההֹוִרים.(

ּבְֵאיזֹו ּבְָרכָה ֲהיִיתֶם רֹוִצים לְבֵָרְך 
ֶאת הֹוֵריכֶם? ּכִתְבּו אֹותָּה יֶָפה 

ַעל ֶּפתֶק ּותְנּו לְַאַחד ַההֹוִרים.

2

1

3



 ִמי נָתַן לְמֹׁשֶה ֶאת ַהּׁשֵם ׁשֶּלֹו? 

לָָּמה נִבְַחר ׁשֵם זֶה?

1

2

ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות — ִלְהיֹות ְמֻאָּמץ  
ּפְַרעֹה ִצּוָה לֲַהֹרג ֶאת ּכָל ַהּתִינֹוקֹות ַהּזְכִָרים ׁשֶל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל. יֹוכֶבֶד ַמְסּתִיָרה ֶאת 

ּבְנָּה ַהּתִינֹוק ּבְתֵבָה ּוְמׁשִיָטה אֹותָּה ַעל ּפְנֵי ַהּיְאֹור. ּבַת ּפְַרעֹה מֹוֵצאת ֶאת ַהּתֵבָה, 
ְמַרֶחֶמת ַעל ַהּתִינֹוק ּוַמִּצילָה אֹותֹו. ִהיא קֹוֵראת לֹו מֹׁשֶה, וְנֹותֶנֶת לְיֹוכֶבֶד לְֵהינִיק 

אֹותֹו. ַאֲחֵרי ּכַָּמה ׁשָנִים, ַמְחזִיָרה אֹותֹו יֹוכֶבֶד לְבַת ּפְַרעֹה:

13

ְמִׁשיִתהּו – ָמׁשִיתִי אֹותֹו, 
ָמׁשַכְּתִי אֹותֹו, הֹוֵצאתִי אֹותֹו

ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד )ֵאֶצל יֹוֶכֶבד, ִאָּמא ֶׁשּלֹו, ֶשֵׁהִניָקה אֹותֹו(, 
ַוְּתִבֵאהּו )ִאּמֹו( ְלַבת ַּפְרעֹה  

ַוְיִהי ָלּה )ְלַבת ַּפְרֹעה( ְלֵבן 
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה 

ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו.
 

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק ב׳, ָּפסּוק י'(

בּוַע ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֻחַּמׁש ְׁשמֹות ַהּׁשָ
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

יֹוכֶבֶד נָתְנָה לְִמיׁשִֶהי ַאֶחֶרת לְגֵַּדל ֶאת ּבְנָּה. ִהיא ּבְוַַּדאי ָחׁשָה ּגַם ּגְַעּגּוִעים 
וְגַם ִרגְׁשֹות ׂשְִמָחה. ַמּדּוַע?

הֹוִלידּו אֹוָתּה לֹא ָיְכלּו  ים ׁשֶ ּבִ ַהּצַ ָרה ָלנּו ַעל ַמאָיה, ַצּבֶֹנת ׁשֶ ה ַהּמֹוָרה ִסּפְ ּתָ ּכִ ַהּיֹום ּבַ
ּה. ַמאָיה  ּלָ צּו אֹוָתּה ְוָהְפכּו ַלהֹוִרים ׁשֶ ה ֲאֵחִרים ִאּמְ ל אֹוָתּה, ְוָלֵכן ָצב ְוַצּבָ ְלַגּדֵ

ה. ִהיא  ְך ַהְרּבֵ ָבה ַעל ּכָ ֶצת, ֲאָבל לֹא ָחׁשְ ִהיא ְמֻאּמֶ ּבֶֹנת ָיְדָעה ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ׁשֶ ַהּצַ
ּה ְוֵהם ָאֲהבּו אֹוָתּה.  ּלָ  ָאֲהָבה ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ

ָרה ֶאת ִגיָזֶלה,  ּקְ ֵכָנה, ַצּבֹון ָקָטן ְוָחמּוד. ַמאָיה ּבִ ְ ה ַהּשׁ ּבָ  יֹום ֶאָחד נֹוַלד ְלִגיָזֶלה, ַהּצַ
הֹוִלידּו  ים ׁשֶ ּבִ ה ַהּצַ ּה: "ָלּמָ ּלָ א ׁשֶ ֲאָלה ֶאת ִאּמָ ְיָתה ׁשָ ָחְזָרה ַהּבַ ּבֹון, ּוְכׁשֶ ָרֲאָתה ֶאת ַהּצַ

ל אֹוָתְך,  , ֵהם לֹא ָיְכלּו ְלַגּדֵ ר נֹוַלְדּתְ ֲאׁשֶ ל ַמאָיה ָעְנָתה: "ּכַ א ׁשֶ ה?" ִאּמָ ך ְקַטּנָ ל ּכָ אֹוִתי ָעְזבּו אֹוִתי ּכָ
ל  הּו ַאֵחר ִיְצָטֵרְך ְלַגּדֵ י, ִמיׁשֶ ְמרֹות ַהּקֹׁשִ ּלַ יֹוֵתר. ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ ִלי ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ַקּבְ ּתְ ֲאָבל ָרצּו ִלְדאֹג ׁשֶ

א. ָקה ֶאת ִאּמָ עֹוָלם!" ַמאָיה ֵהִביָנה ְוִחּבְ ְפָלָאה ּבָ ה ַהּנִ ּבָ ְך, ַהּצַ א ַוֲאִני ָזִכינּו ּבָ אֹוָתְך. ְוָכְך ַאּבָ
ְרעֹה, הּוא ָהָיה ָנתּון  ֵזרֹות ּפַ ְגַלל ּגְ ץ. ּבִ ם הּוא ָהָיה ֶיֶלד ְמֻאּמָ ה, ּגַ ה: ְלַמֲעׂשֶ י ַעל מֹׁשֶ ְבּתִ ְתאֹום ָחׁשַ ּפִ

ת  ָצה אֹותֹו ּבַ ָבר ִאּמְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ לֹו, ּבְ אֹור. ְלַמּזָ ֵתָבה ַעל ַהּיְ חּו אֹותֹו ּבְ ּלְ ֵביתֹו ְוָלֵכן הֹוָריו ׁשִ ָנה ּבְ ַסּכָ ּבְ
ְרעֹה! ּפַ

יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ו ֲאִני ְמִביָנה  ַרק ַעְכׁשָ
ַדל  ה לֹא ּגָ ּמֹׁשֶ ׁשֶ

ְחּתֹו  ּפַ ֵביתֹו ִעם ִמׁשְ ּבְ
ֵבית  א ּבְ קֹוִרית, ֶאּלָ ַהּמְ

ְרעֹה. ּפַ

ָמה אֹותֹו  ּלֹו ׂשָ א ׁשֶ ָנכֹון, ִאּמָ
ָהָיה ָלּה  ָהר, ֲאִפּלּו ׁשֶ ּנָ ֵתָבה ּבַ ּבְ

ה ְמאֹוד ַלֲעׂשֹות זֹאת.  ָקׁשֶ
ָרה ְוִתְקָוה  ּה ָהְיָתה ַמּטָ ִלּבָ ּבְ

יל אֹותֹו, ְוִהיא ָאֵכן  ַאַחת: ְלַהּצִ
ל!  ה ִנּצַ ִהְצִליָחה – מֹׁשֶ

ֶלד  ּיֶ ִבים ׁשֶ ּיֹום ֵיׁש ַמּצָ ם ּכַ ּגַ
ָחה  ּפָ ׁשְ ֵדל ֵאֶצל ַהּמִ לֹא ּגָ

ּה. הּוא זֹוֶכה ְלהֹוִרים  ּנֹוַלד ּבָ ׁשֶ
ם ְלַאִחים  ים, ְוִלְפָעִמים ּגַ ֲחָדׁשִ

ים. ַוֲאָחיֹות ֲחָדׁשִ
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ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס

   58

ֶקת ּוְמַחֶּבֶקת ּוְמַחֶּבֶבת ֶאת ֹמֶׁשה   ָהְיָתה ַּבת ַּפְרֹעה ְמַנּׁשֶ
ְּכִאּלּו הּוא ְּבָנּה 

ְוֹלא ָהְיָתה מֹוִציָאה אֹותֹו ֵמַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך. 

)ַעל ִּפי ׁשְמֹות ַרּבָה, ָּפָרׁשָה א', ִּפְסָקא כ"ו(

ּבִַּמְדָרׁש ְמתָֹאִרים ּכַָּמה ַמֲעׂשִים ׁשֶל ּבַת ַּפְרעֹה, ִרׁשְמּו אֹותָם. 

ִמַּמֲעׂשֶיָה ׁשֶל ּבַת ַּפְרעֹה ֶאְפׁשָר לִלְמֹד ַעל ִרגְׁשֹותֶיָה ּכְלֵַּפי מֹׁשֶה. 
 ִרׁשְמּו לְָפחֹות ׁשְנֵי ְרגָׁשֹות ׁשֶּבַת ַּפְרעֹה ַמְרּגִיׁשָה ּכְלֵַּפי מֹׁשֶה, 

לְִפי ַהִּמְדָרׁש. 

1

2

ּבַת ַּפְרעֹה ִאְּמָצה ֶאת מֹׁשֶה לְבֵן. ַהִּמְדָרׁש ְמתֵָאר ּכֵיַצד ּגְִּדלָה אֹותֹו:

ִאָּמא, ָנכֹון ֶׁשָּלֵתת ְלִמיֶׁשהּו ַּבִית 
ֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב?

ֹיִפי, ָאז ֶהְחַלְטִּתי ְלַאֵּמץ 
אֹוָתם... ָנכֹון ֶׁשֵהם ֲחמּוִדים?

ֵּכן, ָמתֹוק ֶׁשִּלי.
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ְך ל ּכָ ָבר לֹא ּבֹוֵדד ּכָ ל ּבֹוֵדד ּכְ ַחּיָ

ר ָלֶכם ַעל ִמי  ִמי ֶאְלָעד. ָרִציִתי ְלַסּפֵ לֹום, ׁשְ ׁשָ
נּו.  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ חֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון ַלּמִ ִהְצָטֵרף ּבַ ׁשֶ

ֶצת'  ַאּמֶ ָחה ַהּמְ ּפָ ׁשְ ל ּבֹוֵדד' ַוֲאַנְחנּו 'ַהּמִ אל הּוא 'ַחּיָ ִנּיֵ ּדָ
חּוץ ָלָאֶרץ,  ָרה ּבְ אל ּגָ ִנּיֵ ל ּדָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּלֹו. ּכָ  ׁשֶ
ָבא, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא  ּצָ ֵרת ּבַ  ְוַרק הּוא ַחי ּפֹה ּוְמׁשָ

ִית ֶאְצֵלנּו.  ן ּבַ ׁש ּבֶ ָבר ַמּמָ אל ּכְ ִנּיֵ ל ּבֹוֵדד'. ּדָ 'ַחּיָ
ה  ים, אֹוֵכל ּוְמַבּלֶ תֹות ּוְבַחּגִ ּבָ ׁשַ יַע ֵאֵלינּו ּבְ הּוא ַמּגִ

אל  ִנּיֵ חּו"ל(. ּדָ ל ּבְ ַטּיֵ ּמְ ל ָאִחי )ׁשֶ ֶחֶדר ׁשֶ נּו, ְוָגר ּבַ ִאּתָ
ה  ֱאֶמת ּבֹוֵדד ְוֵיׁש לֹו ַהְרּבֵ ָאְמָנם הּוא לֹא ּבֶ אֹוֵמר ׁשֶ

ָחה,  ּפָ ׁשְ יׁש ֵחֶלק ִמּמִ יף ְלַהְרּגִ ֲחֵבִרים, ֲאָבל ִלְפָעִמים ּכֵ
ּלֹו.  ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ חֹות ַלּמִ ַע ְקָצת ּפָ ְעּגֵ ְוָכְך הּוא ִמְתּגַ

 ּבַת ַּפְרעֹה ָקְרָאה לְמֹׁשֶה ּכְָך 
 ִמּׁשּום ׁשֶָּמׁשְתָה אֹותֹו ִמן ַהַּמיִם.

ָמה ַמׁשְָמעּות ׁשֵמֹות ֲאֵחִרים ּבַּתָנָ"ְך?

ִחׁשְבּו ַעל ׁשְנֵי ְּדבִָרים 
ׁשֶּיֵָקּלּו ַעל ָּדנִּיֵאל לְַהְרּגִיׁש 

ּבְנֹוַח ֵאֶצל ַהִּמׁשְָּפָחה 
ַהְּמַאֶּמֶצת ׁשֶּלֹו.

יָדֹו אֶֹחזֶת ּבֲַעֵקב ָאִחיו

יֵֹסף ה' לִי ּבֵן ַאֵחר

ׂשִָריתָ ִעם ֱאֹלִהים וְִעם ֲאנָׁשִים

ּכָל ַהּׁשֵֹמַע יְִצַחק לִי

נְַפּתּולֵי ֱאֹלִהים נְִפּתַלְּתִי ה

ד

ג

ב

א
יְִצָחק

נְַפּתָלִי

יִׂשְָרֵאל

יֲַעקֹב
יֹוֵסף



ָמה ְמַצּוֶה ֱאלֹוִהים ֶאת מֹׁשֶה לֹוַמר לְַפְרעֹה? 
 ַהׁשְלִימּו ֶאת ּבּוַעת ַהִּדּבּור ׁשֶל מֹׁשֶה. 

ָמה יְִקֶרה ִאם ַּפְרעֹה ֹלא יְַסּכִים לְִדִריׁשַת מֹׁשֶה?

1

2

ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא — ֹעֶנׁש  
ּבְפָָרׁשָה זֹו ׁשֹולֵַח ֱאֹלִהים ׁשּוב ֶאת מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן לְבֵַּקׁש ִמּפְַרעֹה לְׁשְַחֵרר ֶאת ּבְנֵי 

יִׂשְָרֵאל ִמִּמְצַריִם, ּוְמַאּיֵם ּבֳָענָׁשִים ַעל ִמְצַריִם ִאם ַהּבַָּקׁשָה ֹלא ּתְבַֻּצע:

14

ָמֵאן - ְמָסֵרב 

ֹנֵגף – ַמּכֶה )ּבְֶאְמָצעּות 
ַמּגֵָפה(

ָּכל ְּגבּוְלָך – ׁשֶַטח ַאְרְצָך

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה: 
ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: 

ֹּכה ָאַמר ה', ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני. 
ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח, 

ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים.

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק ז', ְּפסּוִקים כ"ו�כ"ז(
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ְמעּו. ׁשְ ד ּתִ ׂש ְלַעְצִמי עֶֹנׁש... ָלָמה? ִמּיָ ֲאִני ְמַחּפֵ ר ָלֶכם ׁשֶ ׁש ְלַסּפֵ ּיֵ ֲאִני ְקָצת ִמְתּבַ
ְתאֹום ָרָאה ז'ֹוז'ֹו ַעל  ַעַמְמנּו. ּפִ ּתַ י ּוְקָצת ִהׁשְ ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ ֶאְתמֹול ז'ֹוז'ֹו ַוֲאִני ָהִיינּו ְלַבד ּבַ
י! ָאסּור ִלְפּתַֹח!' דֹולֹות 'ִאיׁשִ אֹוִתּיֹות ּגְ תּוב ּבְ ל ִטיְלִדי ְוָעָליו ּכָ ְלָחן ֶאת ַהּיֹוָמן ׁשֶ ֻ ַהּשׁ

ַע  ּקֵ ּיֹוָמן ּוְלִהְתּפַ ָמע ִלי ְמאֹוד ְמַעְנֵין..." ְוָכְך ִהְתַחְלנּו ִלְקרֹא ּבַ ֵחְך ז'ֹוז'ֹו, "ִנׁשְ י?" ּגִ "ִאיׁשִ
ַעס, ַאְך  ִכי ְוַהּכַ ִדּיּוק ָאז ִנְכְנָסה ִטיְלִדי ַלֶחֶדר. לֹא ֲאָפֵרט ֶאת ַהּבֶ ֵלנּו, ּבְ חֹוק... ְלרַֹע ַמּזָ ִמּצְ

ָפִנים ְרִציִנּיֹות: "ֲאִני לֹא ְצִריָכה  ְתָחה ּבְ א ּפָ א. ִאּמָ יָחה ִעם ִאּמָ ָבר ֻהְזַמּנּו ְלׂשִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
הּו ַאֵחר? ֵאיְך  ל ִמיׁשֶ י ׁשֶ ָדָבר ִאיׁשִ ל ּבְ ּכֵ יֶתם. ְלִהְסּתַ ֲעׂשִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ָחמּור ַהּמַ ּמָ יד ָלֶכם ּכַ ְלַהּגִ

ּום  ו, ִמּשׁ א הֹוִסיָפה: "ְוַעְכׁשָ ט, ְוִאּמָ ְלנּו ַמּבָ ּפַ ֵנינּו ִהׁשְ ים ֶאת ֶזה ָלֶכם?" ׁשְ ים ִאּלּו ָהיּו עֹוׂשִ יׁשִ ֱהִייֶתם ַמְרּגִ
ֶכם." ּלָ ַעְצְמֶכם ֶאת ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ם ְצִריִכים ִלְבחֹר ּבְ ְך, ַאּתֶ ל ּכָ ה ָחמּור ּכָ ה ַמֲעׂשֶ ּזֶ ׁשֶ

ם ֲאִפּלּו  ָלב ְמֻסּיָ ׁשָ ה ְמאֹוד ִלְקּבַֹע ְלַעְצְמָך עֶֹנׁש. ּבְ ׁשֶ ּקָ ינּו ָמֵהר ְמאֹוד ׁשֶ ז'ֹוז'ֹו ַוֲאִני ִהְתַחְלנּו ַלְחׁשֹב, ְוִגּלִ
עֹות? ה ָיִמים ַלְחׁשֹב, ֵיׁש ָלֶכם ַהּצָ ּמָ ַעְצָמּה... ֵיׁש ָלנּו עֹוד ּכַ א לֹא ָנְתָנה ָלנּו עֶֹנׁש ּבְ ִאּמָ ִהְתַחְלנּו ְלִהְתָחֵרט ׁשֶ

יִלי   ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ה  ׁש ִמּמֹׁשֶ ּקֵ ֱאלֹוִהים ּבִ
ִאם הּוא  לֹוַמר ְלַפְרעֹה ׁשֶ

ָרֵאל ָלֵצאת  ן ִלְבֵני ִיׂשְ לֹא ִיּתֵ
ה אֹוָתם  ְצַרִים, הּוא ַיּכֶ ִמּמִ

ִעים.  ַפְרּדֵ ת ַהּצְ ַמּכַ ּבְ

ים,  ְרֹעה לֹא ִהְסּכִ ר ּפַ אׁשֶ ּכַ
ָאה  ֱאֶמת ִהְתַמּלְ ַאְרצֹו ּבֶ

יל  ִהּטִ ִעים. ָלֲאסֹונֹות ׁשֶ ְצַפְרּדֵ ּבִ
ר  ה' ַעל ִמְצַרִים קֹוְרִאים 'ֶעׂשֶ
ר ִלְקרֹא  ּכֹות'. ָהָיה ֶאְפׁשָ ַהּמַ

ים'. ֶרת ָהֳעָנׁשִ ם 'ֲעׂשֶ ָלֶהם ּגַ

ים ֵאלּו ָהיּו ֲאמּוִרים  ֳעָנׁשִ
ְרֹעה ְלִהְתַנֵהג  ְכֵנַע ֶאת ּפַ ְלׁשַ
ַעם לֹא  צּוָרה ׁשֹוָנה. ַאף ּפַ ּבְ

ל עֶֹנׁש, ַאְך ֵיׁש  ָנִעים ְלַקּבֵ
ָרה ִחּיּוִבית: ִלְגרֹם  ָלֹעֶנׁש ַמּטָ
ּנֹות ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות  ָלנּו ְלׁשַ

ר אֹוָתּה.  ּפֵ נּו ּוְלׁשַ ּלָ ׁשֶ

 • ַסְּפרּו ַעל עֹנֶׁש ׁשִֶּקּבַלְּתֶם אֹו ׁשִֶּמיׁשֶהּו ׁשֶַאּתֶם ַמּכִיִרים ִקּבֵל. 
• לְַדְעּתְכֶם, ָהעֹנֶׁש ִהׁשְִּפיַע לְטֹובָה? 
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טֹוב, ָאז ֹלא ֵהַכְנִּתי 
ִׁשעּוֵרי ַּבִית...

 ַהּמֹוָרה, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֹעֶנׁש 
הּו ֶׁשֹּלא ָעִׂשיָת?  ַעל ַמּׁשֶ

ָמה ִּפְתאֹום!

ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשב ַרִּבי ְוָלַמד ּתֹוָרה. ָעַבר ְלָידֹו ִאיׁש ַהּמֹוִביל ֵעֶגל ִלְׁשִחיָטה. 
 ָהֵעֶגל ַהְּמֻפָחד ִהְרִּגיׁש ְלָאן מֹוִליִכים אֹותֹו, ִהְכִניס ֶאת ֹראׁשֹו ַּתַחת ְּכַנף ִּבְגּדֹו 

ֶׁשל ַרִּבי ְוָגָעה ְּכִאּלּו ְמַבֵּקׁש 'ַהִּציֵלִני!'. 
ָּדַחף ַרִּבי ֶאת ָהֵעֶגל ְוָאַמר: 

ִחיָטה, ִּכי ְלָכְך נֹוַצְרָּת". "ָמה ָיכֹול ֲאִני ַלֲעֹזר ְלָך? ֵלְך ַלּׁשְ
ַמִים(:  ָאְמרּו )ֵמַהּׁשָ

"ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבי ֹלא ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים – ֹלא ְנַרֵחם ָעָליו". 
ִמָּיד ִהְתִחילּו ִלְכֹאב ִׁשָּניו ֶׁשל ַרִּבי, ְוֹלא ָּפַסק ַהְּכֵאב ְּבֶמֶׁשְך 13 ָׁשָנה.

יֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶׁשל ַרִּבי ִטאְטָאה ֶאת ִרְצַּפת ַהַּבִית, 
ָמְצָאה ּגּוִרים ֶׁשל ֻחְלָּדה ִמְתַּכְרְּבִלים ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות. 

ֵהִניָפה ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא ַעל ַהּגּוִרים, ְּכֵדי ְלַהְבִריַח אֹוָתם. 
ָרָאה ַרִּבי ְוָצַעק: 

"ָהִניִחי ָלֶהם! ָעֵלינּו ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְּכמֹו ֶׁשֱאלֹוִהים ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם".
ַמִים(: "ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבי ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים – ְנַרֵחם ָעָליו".  ָאְמרּו )ֵמַהּׁשָ

ִמָּיד ָּפְסקּו ִׁשָּניו ֶׁשל ַרִּבי ִלְכֹאב.

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּבָבָא ְמִציָעא, ַּדף פ"ה ַעּמּוד א'(

ַמּדּוַע ּכֲָאבּו ׁשִּנָיו ׁשֶל ַרּבִי? ַמּדּוַע ַהּכְֵאב ָּפַסק?

ַרּבִי ָהיָה ַרב ָחׁשּוב ּוְמֻפְרָסם, וְגַם הּוא ָּפַעל ּבְצּוָרה ֹלא טֹובָה 
וְנֱֶענַׁש. ָמה ֶאְפׁשָר לִלְמֹד ִמּכְָך?

1

2
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

ים ִרים ֶנֱעָנׁשִ ם ְמֻבּגָ ּגַ

ִמי יּוַבל.  לֹום! ׁשְ ׁשָ
א ָהְיָתה ְלחּוָצה ְוָאְמָרה ִלי  ַהּיֹום ַאֲחֵרי ַהחּוג ִאּמָ

ל  ת ְלַקּבֵ ׁשֶ ְדָרָכה ְוחֹוׁשֶ י ִהיא חֹוָנה ַעל ַהּמִ ֵרז, ּכִ ְלִהְזּדָ
עֹוְבִרים ֲעֵבַרת  ׁשֶ ּכְ יָרה ִלי, ׁשֶ ֶרְך ִהיא ִהְסּבִ ּדֶ ּדּוַח. ּבַ

ל  ָמקֹום ָאסּור, ֲעלּוִלים ְלַקּבֵ חֹוִנים ּבְ ׁשֶ ֲחָנָיה, ְלֻדְגָמה ּכְ
ֶסף  ָנס הּוא ְסכּום ּכֶ לֹוַמר, הֹוָדָעה ַעל ְקָנס. ַהּקְ ּדּוַח, ּכְ

ְענּו  ִהּגַ ׁשֶ עֶֹנׁש ַעל ָהֲעֵבָרה. ְוָאְמָנם ּכְ ם ּכְ ּלֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ ׁשֶ
ָנה, ְוֶזה  א ִהְתַעְצּבְ ְלנּו ּדּוַח! ִאּמָ ּבַ ּקִ ינּו ׁשֶ ּלִ ָלאֹוטֹו, ּגִ
ר  ּבֵ ים אֹוִתי. ִמְסּתַ ֲעִניׁשִ ּמַ ׁשֶ יר ִלי ֶאת ַעְצִמי ּכְ ִהְזּכִ

חֹות  ִנים לֹא ּפָ ים ְמַעְצּבְ ֳעָנׁשִ ים ּבָ ִרים ֶנֱעָנׁשִ ם ְמֻבּגָ ּגַ ׁשֶ
ָלִדים, ִאם לֹא יֹוֵתר... נּו, ַהּיְ ּלָ ים ׁשֶ ֵמָהֳעָנׁשִ

 ַהּיֹום ּתַלְִמיִדים ַרּבִים ִהׁשְּתֹולְלּו ּבַּכִּתָה, וְַהּמֹוָרה נָתְנָה ֳענָׁשִים:
 7 ּתַלְִמיִדים נִׁשְלְחּו לְַּמנֵַהל, 10 נִׁשְֲארּו ּבְתֹוְך ַהּכִּתָה ּבַַהְפָסָקה,

 וְַהּׁשְָאר ֹלא נֶֶענְׁשּו ּכְלָל. 
ּבַּכִּתָה 31 ּתַלְִמיִדים. ּכַָּמה ֹלא נֶֶענְׁשּו ּכְלָל? 

ּבְנֵי ַהִּמְצִרים ּבִתְקּוַפת ַהַּמּכֹות ְמתֲָאִרים ּכָל ֶאָחד ַמּכָה ַאַחת. 

ַהתְִאימּו ּבֵין ַהּיֶלֶד לַַּמּכָה:

ַמִהי ַמְטַרת ּדּוחֹות ַהֲחנָיָה? 
ַהִאם הָ'עֹנֶׁש' ַהּזֶה מֹוִעיל, 

לְַדְעּתְכֶם? נְַּמקּו.

1

2

ַמּכַת ָּדם   ַמּכַת ְצַפְרֵּדַע   ַמּכַת ּכִּנִים   ַמּכַת ֶּדבֶר    

ַמּכַת ׁשְִחין   ַמּכַת ּבָָרד   ַמּכַת ַאְרּבֶה   ַמּכַת חֹׁשְֶך   ַמּכַת ּבְכֹורֹות

 ִהיא ָהְיָתה ְיֻרָּקה ּוְגדֹוָלה, 
ְלָחן... ְוָקְפָצה ֵמָהִרְצָּפה ַלּׁשֻ

 ָהִעיר ֶׁשָּלנּו ִנְרֵאית 
 ְּכמֹו ג'ּוְנֶגל; ָּבְרחֹובֹות 
 ִמְסּתֹוְבִבים ְנֵמִרים, 

ֲאָריֹות, ֻּדִּבים, ִאָּמא'ֶלה!

 ַּבחּוץ הְׁשּתֹוְלָלה סּוָפה, 
ְוָרִאיִתי ֲחִתיכֹות ֶקַרח ֲעָנִקּיֹות...



ּבִָאּיּור רֹוִאים ׁשֶּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֹלא ָאכְלּו ֶאת ַהְּסעּוָדה ׁשֶּלֶָהם ּבְצּוָרה נִּנֹוָחה. 
נַּסּו לְׁשֵַער ַמּדּוַע ַהְּמַאּיֵר ּבַָחר לְַצּיֵר ּכְָך. 

ּבְִסעּוָדה ִמׁשְַּפְחּתִית ֲאנְַחנּו ּבְֶדֶרְך ּכְלָל ְמׂשֹוֲחִחים ַעל ּכָל ִמינֵי נֹוׂשְִאים. 
נַּסּו לְׁשֵַער ַעל ָמה ׂשֹוֲחחּו ּבֲָארּוָחה ַהּזֹאת.  

1

2

ָּפָרַׁשת ֹּבא — ְסעּוָדה ִמְׁשַּפְחִּתית15
לְַאַחר ֶעׂשֶר ַהַּמּכֹות ַעל ִמְצַריִם ַמְסּכִים ּפְַרעֹה לְׁשְַחֵרר ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל. לִפְנֵי 

 ַהּיְִציָאה ִמִּמְצַריִם מֹוֶרה ָהֵאל לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל לְַסֵּמן ֶאת ַמׁשְקֹוף ּבֵיתָם ּבְָדם, 
ּולְָהכִין ַמֲאכָלִים ְמֻסּיִָמים לְִסעּוָדה: 

ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ...  
ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית...

 ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות 
ַעל ְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.

 )ׁשְמֹות, ֶּפֶרק י“ב, ְּפסּוִקים ג׳, ח׳(

ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל – ּבְנֵי 
יִׂשְָרֵאל

ֶׂשה – ּכֶבֶׂש ָצִעיר

ֵבית ָאֹבת – ִמׁשְָּפָחה
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ה.  ּנָ ּגִ ִבים ּבַ נּו ֲעׂשָ ַנׁשְ ל ַהּבֶֹקר ְוִנׁשְ ְבנּו ּכָ  ֶאְתמֹול ז‘ֹוז‘ֹו ַוֲאִני ָיׁשַ
ְיָלה, ֲאָבל ז‘ֹוז‘ֹו ָאַמר  ֵנׁש ַעד ֶרֶדת ַהּלַ ם ּוְלַנׁשְ ֵאר ׁשָ ָ ֵמַח ְלִהּשׁ ָהִייִתי ׂשָ י ׁשֶ ֲאִני ָאַמְרּתִ

י ַהּדֹוד ָסִסי יֹוֵצא ְלִטּיּול ָרחֹוק ְועֹוְרִכים ִלְכבֹודֹו  ְיָתה, ּכִ ב ַלְחֹזר ַהּבַ הּוא ַחּיָ ׁשֶ
ית.  ְחּתִ ּפַ  ְסעּוָדה ִמׁשְ

עּוָדה ַהּזֹאת.  ֲאִמין ֵאיֶזה ִוּכּוַח ָהָיה ְסִביב ַהּסְ ה לֹא ּתַ י,“ הּוא ָאַמר ִלי, “ַאּתָ  “ִאּטִ
ָעה,  אֹוָתּה ׁשָ ִדּיּוק ּבְ ה ִעם ַהֲחֵבִרים ּבְ י ֵיׁש לֹו ְמִסּבָ יַע ּכִ ן ְלַהּגִ ּוֵ ַדְלָיה, לֹא ִהְתּכַ י, ּגְ ּלִ ָאח ׁשֶ

ב ָלבֹוא...“  הּוא ַחּיָ י ָאְמרּו ׁשֶ ּלִ  ְוַההֹוִרים ׁשֶ
ימּו, ְוָאְמרּו  יֹום ַאֵחר, ֲאָבל הֹוָריו לֹא ִהְסּכִ ֵרד ֵמַהּדֹוד ּבְ ַדְלָיה ִהְבִטיַח ְלִהּפָ ּגְ ר ׁשֶ יְך ְוִסּפֵ ז‘ֹוז‘ֹו ִהְמׁשִ
ל  א ׁשֶ ל ִאּמָ ֻיָחִדים ׁשֶ ִעיִמים ְוַהּמְ ים ַהּטְ ְטַעּמִ הּו ְמֻיָחד נֹוָסף ַעל ַהּמַ ֶ ית ַמּשׁ ְחּתִ ּפַ ְסעּוָדה ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ים,  ׁשִ ם ִנְפּגָ ּלָ ית ֵיׁש ֲאִויָרה ְמֻיֶחֶדת, ּכֻ ְחּתִ ּפַ ְסעּוָדה ִמׁשְ ּבִ ה!(. ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ ָלִנית ְמֻעּלָ ׁשְ ז‘ֹוז‘ֹו )ְוִהיא ּבַ
ַדְלָיה  ּגְ ֱאֶמת ָחׁשּוב ׁשֶ י ּבֶ ַדְעּתִ ּלְ י ְלז‘ֹוז‘ֹו ׁשֶ י! ָאַמְרּתִ ְכַנְעּתִ ּתַ ִרים ְוצֹוֲחִקים ַיַחד. ָהֱאֶמת? ִהׁשְ ְמַדּבְ
א ֶאת  ַמח ְלַמּלֵ יַע ְוֵהם ִיְצָטְרכּו עֹוד ָצב, ֶאׂשְ ַדְלָיה לֹא ַיּגִ ִאם ּגְ ן ׁשֶ י ְלַצּיֵ ַאְגּתִ ָיבֹוא, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ּדָ

יִלי   ֶכם, ִאּטִ ּלָ ְמקֹומֹו...                                                                                                                           ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ַהִאם ּבִַּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם ְמַקּיְִמים ְסעּודֹות ְמיָֻחדֹות לִכְבֹוד ֵארּוִעים ְמיָֻחִדים? 
 ַסְּפרּו ַעל ּכְָך. 

ְצַרִים  ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ה  ְיָלה. ִלְפֵני ֵצאָתם ִצּוָ ּלַ ּבַ

ס  ּנֵ ֲעֵליֶהם ֱאלֹוִהים ְלִהְתּכַ
ית ּוָבּה  ְחּתִ ּפַ ִלְסעּוָדה ִמׁשְ
ר  ׂשָ  ַמּצֹות, ָמרֹור, ַוֲאִפּלּו ּבָ

‘ַעל ָהֵאׁש‘!

ֶדר  ֵליל ַהּסֵ  ְוָלֵכן ּבְ
ם ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים   ּגַ

 ֵחֶלק ֵמאֹוָתם ַמֲאָכִלים – 
ַמּצֹות ּוָמרֹור. 

הּו.  ֶ יר ָלנּו ַמּשׁ ן, ְוָכל ַמֲאָכל ַמְזּכִ ּכֵ
יר ָלנּו ֶאת  רֹור ַמְזּכִ ל, ַהּמָ ְלָמׁשָ

ָרה.  ה ְוַהּמָ ׁשָ  ָהַעְבדּות ַהּקָ
נּו  ֲאָכל ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ּבָ ּמַ ְמַעְנֵין ׁשֶ

בֹות אֹו ְרָגׁשֹות. ִזְכרֹונֹות, ַמְחׁשָ

    65
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קֹוִמיְקס

ִׁשיר

ְדֵרגֹות  ּמַ עֹוֶלה ּבַ
ֶלת ל ּדֶ ְוַעל ַיד ּכָ

ִדּיּוק ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ
ֶלת. ֶ ֵכָנה ְמַבּשׁ ל ׁשְ ָמה ּכָ

׳ֵריחֹות יר ָתּ ַמּכִ
ַעם, ֲאָבל לֹא ֶאת ַהּטַ

ה  ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ִלים ּדְ ְ י ֶאְצֵלנּו לֹא ְמַבּשׁ ּכִ
ַעם. ַאף ּפַ

ֶלת ְלַאט-ְלַאט –  ‘ּדֶ ּפֹוֵתַח ּתַ
ְוׁשּוב ֵיׁש ָסָלט.

ְיהּוָדה ַאְטָלס

ַהִאם ָקָרה ׁשִֶהתְָאַרְחּתֶם ֵאֶצל ְקרֹובֵי ִמׁשְָּפָחה אֹו ֲחבִֵרים 
ּוְטַעְמּתֶם ֶאְצלָם ַמֲאכָל ׁשֱֶהיִיתֶם רֹוִצים ׁשֶּיָכִינּו ֶאְצלְכֶם ּבַּבַיִת? 

ַמהּו?

ֵאיזֶה ַמֲאכָל ׁשְֶּמכִינִים ֶאְצלְכֶם ּבַּבַיִת ַאּתֶם אֹוֲהבִים ּבְִמיָֻחד?

1

2

ַאָּבא, ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשָּכל ֲארּוָחה 
ֶׁשָּלנּו ִּתְהֶיה ֲארּוָחה ִמְׁשַּפְחִּתית 

ִעם ָּכל ָהַאִחים.

 ֵּכיף ְּכֶׁשאֹוְכִלים ִעם ֻּכָּלם, 
ִניְצל ֶׁשּלֹו,  ִּכי ָּדִני נֹוֵתן ִלי ֶאת ַהּׁשְ

 ִׁשיר נֹוֶתֶנת ִלי ֶאת ַהּבּוֶרָקס 
ְוָיִרין ֶאת ַהִּקּנּוַח.

ִּתְרִאי ֵאיֶזה ֹיִפי, הּוא ָּכל ָּכְך 
אֹוֵהב ֶאת ָהַאִחים ֶׁשּלֹו...
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִאָּמא ׁשֶל ַאּיֶלֶת אֹוֶהבֶת לֲַעׂשֹות ּבְכָל יֹום ּתְַפִריט יֹוִמי ׁשֶל ַהַּמֲאכָלִים 
לֲַארּוַחת ַהָּצֳהַריִם. 

 ּבַּתְַפִריט ׁשֶל ַהּיֹום ִהיא ִהתְּבַלְּבְלָה ְקָצת. 
ֲהתּוכְלּו לְַסֵּדר ֶאת ַהִּמּלִים ּולְגַּלֹות ָמה יֵׁש ַהּיֹום לֲַארּוַחת ַהָּצֳהַריִם? 

זֶראֹ 

קָרָמ

לׁשְְצנִי 
ץִמי

הּגְיָדלִ לַָסט
 ָּסַחה 

ּבַָּצבָא, ּבְֵחלֶק ֵמַהִּקּבּוִצים 
ּובְִאְרּגּונִים ּגְדֹולִים נָהּוג ׁשֶּכָל 

ַאנְׁשֵי ַהָּמקֹום אֹוכְלִים יַַחד 
ּבֲַחַדר אֹכֶל ֶאָחד ּגָדֹול, ּכֻּלָם 

ּבְאֹותָּה ׁשָָעה וְֶאת אֹותֹו ָהאֹכֶל. 
ּבַּתְמּונָה רֹוִאים ֲארּוָחה ּבֲַחַדר 

אֹכֶל ּבְִקּבּוץ. 

ְמׂשִיָמה:
ַּדְמיְנּו ׁשֶַאּתֶם ִמׁשְּתַּתְִפים 

ּבֲָארּוָחה ַהּזֹאת. ִחׁשְבּו ַעל ָּדבָר 
ֶאָחד נִָעים ּבֲַארּוָחה ׁשֶּכָזֹאת, 
וְַעל ָּדבָר ֶאָחד ָּפחֹות נִָעים.   

ֲחַדר ָהאֹכֶל, ִקּבּוץ ָחצֹור, 2015



 ּכֵיַצד ַמנְֶחה ֱאלֹוִהים ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבְֶמׁשְֶך ַהּיֹום?

ּכֵיַצד הּוא ַמנְֶחה אֹותָם ּבְֶמׁשְֶך ַהּלַיְלָה? 

1

2

ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח — ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵמר ָעַלי 16
סֹוף סֹוף יֹוְצִאים ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ִמִּמְצַריִם, ַאְך ַהֲהלִיכָה ּבִַּמדְּבָר ָהֲענָק וְַהְּמֻסּכָן 

ֵאינָּה ּפְׁשּוָטה. ֱאלֹוִהים ַמנְֶחה ֶאת ָהָעם ּבְצּוָרה ְמיֶֻחֶדת:

ְוה׳ ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך
ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה.

ֹלא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה 
ִלְפֵני ָהָעם.

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק י“ג, ְּפסּוִקים כ“א�כ“ב(

ַלְנֹחָתם – לְַהנְחֹותָם, 
לְהֹובִילָם

יֹוָמם ָוָלְיָלה – ּבַּיֹום 
ּובַּלַיְלָה

ֹלא ָיִמיׁש – ֹלא יָזּוז
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ֲאנָׁשִים ַרּבִים ׁשֹוְמִרים ָעלֵינּו וְעֹוזְִרים לָנּו: הֹוִרים, ָסבִים וְָסבְתֹות, מֹוִרים, 
ַאִחים ּגְדֹולִים, ֲחבִֵרים וְעֹוד. 

 • ִחׁשְבּו ַעל ָאָדם ֶאָחד ׁשֶעֹוזֵר לָכֶם וְנֹותֵן לָכֶם ַהְרּגָׁשָה ׁשֶל ּבִָּטחֹון. 
   ַסְּפרּו ָעלָיו אֹו ָעלֶיָה.   

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ֱאֶמת ָהיּו   ָרֵאל ּבֶ ֵני ִיׂשְ ְרֶאה ּבְ ּנִ ּכַ
ר  ְדּבָ ּמִ ִמיָכה. ֵהם ָהיּו ּבַ ְצִריִכים ּתְ
ג ְלָאן  ָהֲעָנִקי ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ֻמּשָׂ

ֲאִני הֹוֵלְך  ׁשֶ ם ּכְ ֵהם הֹוְלִכים. ּגַ
יר ֲאִני  ֲאִני לֹא ַמּכִ ִלְמקֹומֹות ׁשֶ

ׁש,  יׁש ְקָצת ֲחׁשָ ִלְפָעִמים ַמְרּגִ
ה אֹוִתי.   הּו ְיַלּוֶ יׁשֶ ּמִ ַוֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ

ל  ה ׁשֶ חּוׁשָ ַטח ָנַתן ּתְ ם ּבֶ ֶזה ּגַ
ֱאלֹוִהים “ָהַלְך  תּוב ׁשֶ חֹון. ּכָ ּטָ ּבִ
ֵדי ְלַהְנחֹות אֹוָתם  ִלְפֵניֶהם“ ּכְ

ֶרְך.  ּוְלָהִאיר ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
ַטח ָהָיה ְמֻיָחד  ָוואּו, ֶזה ּבֶ

ל יֹום ֶאת  ְמאֹוד, ִלְראֹות ּכָ
ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָכל ַלְיָלה ֶאת 

ַעּמּוד ָהֵאׁש. ַמְגִניב!

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ָחה ְלִטּיּול ֵליִלי,  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ַאַחד ָהֲעָרִבים ָיְצָאה ּכָ א. ּבְ י ִעם ִאּמָ ְחּתִ בּוַע ִהְתַוּכַ ָ  ַהּשׁ
ב רּוַח, ָאז לֹא ָרִציִתי ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם.  ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ָעֵיף ְמאֹוד ְולֹא ָהָיה ִלי ַמּצַ

ִית  ּבַ י ּבַ ֵכִנים – ָלבֹוא ִלְהיֹות ִאּתִ ְ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ן ַהּגָ ְנִצי – ַהּבֵ א ִהְזִמיָנה ֶאת ּבֶ ִאּמָ
ָבר  מֹר ָעַלי, "ֲאִני ּכְ ְנִצי ִיׁשְ ּבֶ יִתי ׁשֶ ּלִ ּגִ ׁשֶ א ּכְ י ְלִאּמָ ֹמר ָעַלי. "לֹא ָצִריְך," ָאַמְרּתִ ְוִלׁשְ

א, "ֲאָבל ֲעַדִין ָחׁשּוב  דֹול," ָאְמָרה ִאּמָ ֱאֶמת ּגָ ה ּבֶ ֵאר ְלַבד". "ַאּתָ ָ דֹול ְוָיכֹול ְלִהּשׁ ּגָ
י  ְכּתִ טּוַח יֹוֵתר ְוָרגּוַע." ִהְמׁשַ יׁש ּבָ ְרּגִ ְך ּתַ ֹמר ָעֶליָך, ְוַגם ּכָ ָך ְוִיׁשְ הּו ִיְהֶיה ִאּתְ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ם  ָהיּו ׁשָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ר, ְוָאְמָרה ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָרה ִלי ַעל ּבְ א ִסּפְ ד, ְוָאז ִאּמָ ְלִהְתַנּגֵ
ְיָלה,  ּלַ ּיֹום ְוַעּמּוד ֵאׁש ּבַ ָהַלְך ִלְפֵניֶהם ּבַ ים, ֵהם לֹא ָהְלכּו ְלַבד. ָהָיה ָלֶהם ַעּמּוד ָעָנן ׁשֶ ִרים ַרּבִ  ְמֻבּגָ

ם, ַמְנֶחה אֹוָתם ְוׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם. ֱאלִֹהים ִאּתָ ְוָכְך ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ
ָכל זֹאת, ִלְפָעִמים לֹא ָנִעים ִלְהיֹות ְלַבד...  ה. ּבְ ׁשָ א ִהְתַעּקְ ִאּמָ י ׁשֶ ַמְחּתִ י ׂשָ ב ּדֵ ּלֵ  ָהֱאֶמת? ָעמֹק ּבַ
י ַמְגִניב, לֹא?  ל ֵאׁש! ּדֵ ָתה אֹותֹו ְלַעּמּוד ׁשֶ ּמְ י ּדִ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ יד לֹו ׁשֶ ְנִצי ִאם ַאּגִ ְמַעְנֵין ָמה ַיְחׁשֹב ּבֶ

יִלי   ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ
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קֹוִמיְקס
 ִאי ֶאְפָׁשר ִליׁשֹון ֹּפה, 

ֶאְפָׁשר ְלַכּבֹות ֶאת ָהאֹור?

ִמְדָרׁש

   70

ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש, ִמְּפנֵי ִמי ְמגִּנִים ָהעֹופֹות ַעל ּגֹוזְלֵיֶהם ּוִמְּפנֵי ִמי ֵמגֵן ַהּנֶׁשֶר 
ַעל ּגֹוזָלָיו? ּכֵיַצד זֶה ַמׁשְִּפיַע ַעל ָהאֶֹפן ׁשֶּבֹו נֹוׂשֵא ַהּנֶׁשֶר ֶאת ּגֹוזָלָיו?

ַהִאם ׁשְַמְרּתֶם אֹו ֵהגַנְּתֶם ַּפַעם ַעל ִמיׁשֶהּו אֹו ַעל ַמּׁשֶהּו? ּבְֵאיזֶה אֶֹפן 
ֲעׂשִיתֶם זֹאת? 

1

2

“ְוֶאָׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים“ )ְׁשמֹות י״ט, ד'(
 

ָּכל ָהעֹופֹות לֹוְקִחים ֶאת ְּבֵניֶהם ֵּבין ַרְגֵליֶהם ְוָעִפים ִאָּתם
ִמְּפֵני ֶׁשּפֹוֲחִדים ֵהם ֵמַהֶּנֶׁשר ֶׁשָעף ָּגבֹוַּה ֵמֲעֵליֶהם. 

ָאר ָהעֹופֹות, נֹוֵׂשא ֶאת ַהּגֹוָזִלים   ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר, ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵחד ִמּׁשְ
ַעל ְּכָנָפיו, ֵּכיָון ֶׁשּפֹוֵחד הּוא ֵמָאָדם ִּבְלַבד, ֶׁשָּמא ִייֶרה ּבֹו ֵחץ, 

ְואֹוֵמר: מּוָטב ֶׁשִּיְפַּגע ַהֵחץ ִּבי ְוֹלא ְּבָבַני. 

)ַעל ִּפי ְמכִילְתָא ְדַרּבִי יִׁשְָמֵעאל, יִתְרֹו ָּפָרׁשָה ב'(

ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל נְֶחׂשְפּו לְַסּכָנֹות ַרּבֹות לְַאַחר ׁשֶּיְָצאּו ִמִּמְצַריִם, לְָמׁשָל, ַּפְרעֹה ָרַדף 
 ַאֲחֵריֶהם וְֵהם נֶֶאלְצּו לְַחצֹות ֶאת יַם סּוף, וְנְִּצלּו ּבְנֵס. 

 ֱאלֹוִהים ָאַמר לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל ׁשֶהּוא הֹוִציא אֹותָם ִמִּמְצַריִם “ַעל ּכַנְֵפי נְׁשִָרים“. 
ַהִּמְדָרׁש ַמְסּבִיר ֶאת ַמׁשְָמעּות ַהּבִּטּוי ַהּזֶה. 
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ִחידֹות

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ַהתְִאימּו ּבֵין ַהַהגְָּדָרה לִַּמּלָה:
א. ֶּפתֶק ַעל ּכִֵּסא ׁשֶּמֹוִדיַע ׁשֶהּוא ּתָפּוס

ב. ָמקֹום ּבֶַּטבַע ׁשֶּיֵׁש לִׁשְמֹר ָעלָיו 
ג. ְמַאבְֵטַח, ִמיׁשֶהּו ׁשִֶּמְקצֹועֹו הּוא לִׁשְמֹר

ד. ַמֲאכָל ּבְַפִחית ׁשֶּנִׁשְָמר לְאֶֹרְך זְַמן ַרב

ִאם ּתְַחלִיפּו ֶאת ַהִּצּיּוִרים ּבְאֹותִּיֹות לְִפי ַהִּמְקָרָאה, 
ּתְגַּלּו ָּפסּוק ִמּתְִהּלִים ׁשֶּנֱֶאָמר ַעל ֱאלֹוִהים:

1

ׁשִּמּוִרים2

ׁשְמּוָרה

ׁשָמּור

ׁשֹוֵמר

 = ה

 = ר

 = י       

 = נ

 = ו

 = ל

 ַעמּוד ָהֵאׁש, ַרֲענָן ּכְַסִּפין, ּגַן ַהַּמנְִהיגִים, 
ִראׁשֹון לְִציֹון.

ּבֶַּפֶסל נְִרֶאה ַעּמּוד ָהֵאׁש ׁשִֶהנְָחה 
ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבִַּמְדּבָר.

ַהִאם ּכְָך ִּדְמיַנְּתֶם ֶאת ַעּמּוד 
ָהֵאׁש?

ִאּלּו ַאּתֶם ֱהיִיתֶם ְמַפְּסלִים ֶאת 
ַעּמּוד ָהֵאׁש, ּכֵיַצד הּוא ָהיָה 

נְִרֶאה?

 ּבְתֹוְך ַהֶּפֶסל יֵׁש ִמזְֶרֶקת ַמיִם. 
נַּסּו לְַהְסּבִיר ַמּדּוַע ּבַָחר ָהָאָּמן 

לְׁשַּלֵב ַמיִם ּבֶַּפֶסל.

2

1

3



 ַהָּפָרׁשָה ְמַסֶּפֶרת ַעל ֲעׂשֶֶרת ַהִּדּבְרֹות. ָמֵהם, ּבְֶעֶצם, ‘ִּדּבְרֹות‘? 

ּבַָּפסּוק ְמפָֹרט ַהּשָכָר ׁשֶל ִמי ׁשְֶּמכַּבֵד ֶאת הֹוָריו. ַמהּו ׂשְכָרֹו?

1

2

ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו — ִּכּבּוד הֹוִרים17
 ּבַּפָָרׁשָה ְמֻסּפָר ׁשֶּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ַמּגִיִעים לְַהר ִסינַי וְחֹונִים לְיָדֹו. 

לְַאַחר ׁשְלֹוׁשָה יִָמים ׁשֶל ֲהכָנֹות, ִמתְּגַּלֶה ֱאלֹוִהים ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבְַמֲעַמד ַהר ִסינַי 
וְאֹוֵמר ּבְקֹול ֶאת ֲעׂשֶֶרת ַהּדִּבְרֹות – ֲעׂשָָרה ֻחִּקים ֲחׁשּובִים ּובְִסיִסּיִים ּבַּיֲַהדּות. 

ַהּדִּבֵר ַהֲחִמּׁשִי עֹוֵסק ּבְכִּבּוד הֹוִרים:

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך 
ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך 

ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה‘ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך.

)ׁשְמֹות ֶּפֶרק כ‘, ָּפסּוק י“ב(

ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך – ּתְִחיֶה יִָמים ַרּבִים, 
ׁשָנִים ֲאֻרּכֹות

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ל  ן, ִעם ּכָ לֹון, ּכֵ ּסָ ּבַ ַחק ַהּמֹונֹוּפֹול ׁשֶ ר ֶאת ִמׂשְ י ְלַסּדֵ ּנִ ה ִמּמֶ ׁשָ ּקְ א ּבִ ֶאְתמֹול ִאּמָ
ר אֹותֹו? ה ֲאִני ָצִריְך ְלַסּדֵ י ּבֹו! ָלּמָ ַחְקּתִ ְכָלל לֹא ׂשִ ָלָגן... ֲאָבל ֲאִני ּבִ ָטרֹות ְוַהּבָ ְ ַהּשׁ

ד ֶאת ָאִביָך  ּבֵ ט ֶאָחד: “ּכַ ּפָ ִהיא ָאְמָרה ִלי ִמׁשְ א, ַעד ׁשֶ י ִעם ִאּמָ ְחּתִ י ְוִהְתַוּכַ ְרּתִ  לֹא ִוּתַ

ם ִאם ֲאִני  א( ּגַ ל ַאּבָ ּה )ְוׁשֶ ּלָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ד ֶאת ַהּבַ לֹוַמר ֲאִני ָצִריְך ְלַכּבֵ ָך“. ּכְ ְוֶאת ִאּמֶ
 

ָכְך.    לֹא רֹוֶצה ּבְ

בּוַע  ׁש ִלְפֵני ׁשָ ּמָ ּמַ ֵכָנה ׁשּוִלי, ׁשֶ ְ י ְלֵהָרַגע ֵאֶצל ַהּשׁ ָחק ְוָהַלְכּתִ ׂשְ ַכַעס ֶאת ַהּמִ י ּבְ ְרּתִ ִסּדַ
ה,  י ַעל ַהֲחמּודֹות ָהֵאּלֶ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ְזַמן ׁשֶ לֹוׁש ַצְבַצּבֹוִנּיֹות ְקַטְנַטּנֹות. ּבִ נֹוְלדּו ָלּה ׁשָ

נּו  לּו ּבָ י ִטּפְ ּלִ א ׁשֶ י ְוַאּבָ ּלִ א ׁשֶ ם ִאּמָ ּגַ י ׁשֶ ְתאֹום ֵהַבְנּתִ ֶהן. ּפִ ֶלת ּבָ ָרִאיִתי ֵאיְך ׁשּוִלי ִמְתרֹוֶצֶצת ּוְמַטּפֶ
ד  ה ְמאֹוד טֹוָבה ְלַכּבֵ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ְוזֹו ִסּבָ ים, ְוַגם ַהּיֹום ֵהם דֹוֲאִגים ְלָכל ָמה ׁשֶ ָהִיינּו ְקַטּנִ ׁשֶ ְך ּכְ ּכָ

לֹוַמר,  רֹות, ּכְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ּבּוד הֹוִרים הּוא ֶאָחד ֵמֲעׂשֶ ּכִ ֶפר, ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ם ׁשֶ י ּגַ ְרּתִ אֹוָתם! ִנְזּכַ
ל ָמה  ב ַלֲעׂשֹות ּכָ ֲאִני ַחּיָ ִהיִתי, ַהִאם זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָכל זֹאת ּתָ ּתֹוָרה. ּבְ ים ַהֲחׁשּוִבים ּבַ ַאַחד ַהֻחּקִ

ָנה  ִדּיּוק ִטּגְ ּבְ א, ׁשֶ י ַמֵהר ְלִאּמָ יְנַתִים ַרְצּתִ ַההֹוִרים אֹוְמִרים? המממ, ַעל ֶזה ֲאִני עֹוד ָצִריְך ַלְחׁשֹב. ּבֵ ׁשֶ
י... ּלִ א ׁשֶ רּור, ֲהֵרי זֹו ִאּמָ ִהיא ְמִביָנה ַהּכֹל... ּבָ י אֹוָתּה. ָרִאיִתי ׁשֶ ְקּתִ ֶרד, ּוָפׁשּוט ִחּבַ ְקִציצֹות ּתֶ

יִלי   ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ַהּתֹוָרה ֵאינָה ְמַצּוָה ָעלֵינּו לֱֶאהֹב ֶאת ַההֹוִרים ֶאּלָא לְכַּבֵד אֹותָם. 
• ַהִאם, לְִפי ַּדְעּתְכֶם, לֱֶאהֹב ֶאת ַההֹוִרים ּולְכַּבֵד אֹותָם זֶה אֹותֹו ַהָּדבָר? 

  ַהְסּבִירּו!

ְצָוה  ַהּמִ יַע אֹוִתי ׁשֶ ַמְפּתִ
ד ֶאת ַההֹוִרים  ְלַכּבֵ

ִהיא  ְך ׁשֶ ל ּכָ ֲחׁשּוָבה ּכָ
ֶנֱאֶמֶרת ַעל ְיֵדי ֱאלֹוִהים 
ן ּתֹוָרה! ְזַמן ַמּתַ ַעְצמֹו ּבִ ּבְ

סּוק,  ּפָ ְבָטח ּבַ ּמֻ ָרס‘ ׁשֶ ם ַה‘ּפְ ּגַ
ד ֶאת ַההֹוִרים ִנְחֶיה  ִאם ְנַכּבֵ ׁשֶ
ּזֹו ִמְצָוה  ִנים ַרּבֹות, ַמְרֶאה ׁשֶ ׁשָ

ְמֻיָחד.  ֲחׁשּוָבה ּבִ
ֶעֶצם?  ה ּבְ ֲאָבל ָלּמָ

ֶרך  י זֹו ּדֶ אּוַלי זֹו ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה, ּכִ
ל  טֹוָבה ְלהֹודֹות ַלהֹוִרים ַעל ּכָ
ָעָבר  ִביֵלנּו ּבֶ ׁשְ ֵהם ָעׂשּו ּבִ ָמה ׁשֶ

ִביֵלנּו ַהּיֹום.  ׁשְ ים ּבִ יִכים ְועֹוׂשִ ּוַמְמׁשִ
א אֹוָתּה  ר ְלַמּלֵ ֶאְפׁשָ יף ׁשֶ  ֵאיֶזה ּכֵ

ַקּלּות! ְך ּבְ ל יֹום ְוָכל ּכָ ּכָ
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ִׁשיר

לֹוִמית ּכֵֹהן-ָאִסיף ֶיֶלד טֹוב / ׁשְ

ִמיד ִאם ֶאְהֶיה ֶיֶלד טֹוב ּתָ
יד א ַיּגִ ַאּבָ ה ַרק ָמה ׁשֶ ְוֶאֱעׂשֶ

ה. א ִיְהֶיה ְמֻרּצֶ ַאּבָ
ָכה ְלעֹוָלם לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכָ

ֲאִני רֹוֶצה. ָמה ׁשֶ

 ֵאיְך ְמכַּבֵד ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר ֶאת ָאבִיו? 
לָָּמה הּוא ַמְרּגִיׁש ׁשֶּזֹו ּבְָעיָה?

 ַהִאם גַם ַאּתֶם ַמְרּגִיׁשִים לְִפָעִמים ּכְמֹו ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר? 
ַסְּפרּו ּבְֵאילּו ִהזְַּדְּמנֻּיֹות.

1

2

ַהּמֹוָרה, ֶאְתמֹול ִּכַּבְדִּתי 
ְמאֹוד ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשִּלי!

 ָיֶפה, ְּתַסֵּפר ְלָכל 
ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך.

  

ָהַלְכִּתי ְלָחֵבר, ָאז ֹלא ָעִׂשיִתי 
ָּבָלָגן ַּבַּבִית ְוֹלא ַרְבִּתי

 ִעם ָהַאִחים ֶׁשִּלי!
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

יְִפּתָח ִהכְִעיס ֶאת ַאּבָא, ּולְַאַחר ִמּכֵן ּכָתַב לֹו ִמכְּתָב 
וְִהתְנֵַּצל ַעל ּכְָך. 

 ַאְך אֹוי! ַהִּמּלִים ִהתְּבַלְּבְלּו לֹו. 
ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמּלִים ׁשֶּבִַּמכְּתָב.

ָרִכים ָכל ִמיֵני ּדְ ד ֶאת ַההֹוִרים ּבְ ְלַכּבֵ

ִמי ָרִפי.   ָשלֹום, ׁשְ
בּוַעִים  ָבר ׁשְ ֶדת. ּכְ י יֹום ֻהּלֶ ּלִ א ׁשֶ ֶאְתמֹול ָחַגְגנּו ְלִאּמָ

י ְמַתְכְנִנים ֶאת ָהֵארּוַע: ָקִנינּו  ּלִ ֲאִני ְוָהַאִחים ׁשֶ
ִית ַוֲאִפּלּו ֵהַכּנּו  ְטנּו ֶאת ַהּבַ ַ יט ְמֻיָחד, ִקּשׁ ְכׁשִ ּתַ

א  ַיַחד, ִאּמָ ְבנּו ֶלֱאכֹל ּבְ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַקַעת! ּכְ ֲארּוַחת ּבֶֹקר ֻמׁשְ
יר  ר. ְוָאז ִהיא ָאְמָרה “ֶזה ַמְזּכִ ׁש ָזְרָחה ֵמאֹׁשֶ ַמּמָ

ר ֶאת ִסּפּור  ִהיא עֹוֶמֶדת ְלַסּפֵ נּו ֵהַבּנּו ׁשֶ ִלי...“ ְוֻכּלָ
ָבר  ַמְענּו ּכְ נּו ׁשָ ּלָ ּכֻ ּה, ֶזה ׁשֶ ּלָ ֻפְרָסם ׁשֶ ֶדת ַהּמְ יֹום ַהֻהּלֶ

י!  י ָלּה, “ּדַ א“, ָאַמְרּתִ ָעִמים... “ִאּמָ ר ּפְ ְלָפחֹות ֶעׂשֶ
ם...“ ּלָ ה ִנְמֲאסּו ַעל ּכֻ ּפּוִרים ָהֵאּלֶ יק! ַהּסִ  ַמְסּפִ
ּה ִנְמָחק,  ּלָ ה ָרִאיִתי ֵאיְך ַהִחּיּוְך ׁשֶ ִנּיָ אֹוָתּה ׁשְ ּבְ

ָבִרים  ֵאין ֵעֶרְך ְלָכל ַהּדְ ה ׁשֶ יׁשָ ִהיא ַמְרּגִ י ׁשֶ ְוֵהַבְנּתִ
ָכה ֲאִני ִמְתַיֵחס ֵאֶליָה... ּנּו ָלּה ִאם ּכָ ִאְרּגַ ִפים ׁשֶ ַהּיָ

לְִפי ַהִּסּפּור, ַמּדּוַע נְִמַחק 
ַהִחּיּוְך ׁשֶל ִאָּמא ׁשֶל ָרִפי? 

ּבְִסּיּום ַהִּסּפּור ָרִפי אֹוֵמר: 
“ֵאין ֵעֶרְך לְכָל ַהְּדבִָרים 

ַהּיִָפים ׁשִֶאְרּגַּנּו לָּה ִאם ּכָכָה 
 ֲאנִי ִמתְיֵַחס ֵאלֶיָה...“. 

לְָמה הּוא ִמתְּכַּוֵן?

1

2

י, ַמְעּתִ ֹלא ׁשָ קֹוְלךָ ֲאִני ׁשֶ ׁש ְסִליָחה ּבְ א, ְמַבּקֵ ַאּבָ

ל ֹלא ֶאת ׁשּוב. ּדֵ ּתַ ַלֲעׂשֹות ֶזה ֶאׁשְ

ּ



 ַהָּפסּוק ַמזְּכִיר ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים ּבְַמָּצב ְמיָֻחד. ִמיֵהם?

ָמה ְמַצּוָה ַהּתֹוָרה לְגַּבֵי אֹותָם ֲאנָׁשִים?  

1

2

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים — ָּכל ִמְׁשָּפָחה ִהיא ַאֶחֶרת18
לְַאַחר ַמֲעַמד ַהר ִסינַי נִׁשְַאר מֹׁשֶה ַעל ָהָהר, וֱֶאלֹוִהים ָמַסר לֹו הֹוָראֹות וְֻחִּקים נֹוָסף 

ַעל ֲעׂשֶֶרת ַהּדִּבְרֹות. ּבְפָָרׁשָתֵנּו מֹופִיִעים ֲאָחִדים ֵמֶהם, וְִהּנֵה הֹוָרָאה ָהעֹוֶסֶקת 
ּבְִמׁשְּפָָחה ִמּסּוג ְמֻסּיָם:

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום 
ֹלא ְתַעּנּון.

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק כ"ב, ָּפסּוק כ"א(

ַאְלָמָנה – ִאּׁשָה ׁשֶּבֲַעלָּה נְִפַטר

ָיתֹום – יֶלֶד ׁשֶָאבִיו אֹו ִאּמֹו )אֹו 
ּׁשְנֵיֶהם( נְִפְטרּו

ֹלא ְתַעּנּון – ֹלא ּתְַעּנּו אֹותָם, 
ֹלא ּתִגְְרמּו לֶָהם ַצַער וְקֹׁשִי
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ּה.  ּלָ ים ׁשֶ ַטּנִ ְמָרה ַעל ָהַאִחים ַהּקְ ָ ׁשּ ְריֹוִנית ׁשֶ ִרי ְוִעם ׁשִ אְרק ִעם ּבֶ ּפָ י ּבַ ּתִ ׁשְ ֶאְתמֹול ִנְפּגַ
א  ְדֵנָדה, "ִלְפָעִמים ֲאִני ְמַקּנֵ ּנַ הּוא ִמְתַנְדֵנד ּבַ ִרי ּתֹוְך ׁשֶ ְתאֹום ּבֶ "ַאּתְ יֹוַדַעת", ָאַמר ּפִ
ְריֹוִנית, "ֲאָבל  יָמה ִאּתֹו ׁשִ יף!" ִהְסּכִ ָלל ֶזה ּכֵ ֶדֶרְך ּכְ ן, ּבְ ה ַאִחים". "ּכֵ ׁש ָלְך ַהְרּבֵ ּיֵ ְך ׁשֶ ּבָ

יָכה:  ְריֹון ְוִהְמׁשִ ִ סּו ָלּה ַעל ַהּשׁ ּפְ ּטִ ֵני ַאִחים ׁשֶ ן", ִהיא ִנֲעָרה ׁשְ ִלְפָעִמים ֶזה ְמַעְצּבֵ
ָך..."  ָאה ּבְ ָעִמים ְמַקּנְ ה ּפְ י, ֲאִני ַהְרּבֵ א ּבִ ה ְמַקּנֵ ַאּתָ "ַמְצִחיק ׁשֶ

ָך  ּלְ ן ָיִחיד, ְוַההֹוִרים ׁשֶ ה ּבֵ ְריֹוִנית, "ַאּתָ רּור", ָאְמָרה ׁשִ ָעה. "ּבָ ַהְפּתָ ִרי ּבְ ַאל ּבֶ י?" ׁשָ "ּבִ
ִני, ִלְפָעִמים ָחֵסר ִלי  ד ׁשֵ ִרי ְמֻהְרָהר, "ִמּצַ ן ְוִלְפָעִמים לֹא", ָאַמר ּבֶ ִקים אֹוְתָך!" "ִלְפָעִמים ּכֵ ַטח ְמַפּנְ ּבֶ

י:  י ְלֶרַגע, ְוָאַמְרּתִ ְריֹוִנית. ִהְרַהְרּתִ ְנָתה ֵאַלי ׁשִ ָך?" ּפָ ְצחֹוק". "ּוָמה ִאּתְ ר ִאּתֹו אֹו ְסָתם ָלִריב ּבִ ָאח ְלַדּבֵ
ֵמַח  ׁשּוט ׂשָ א ּפָ ַאף ֶאָחד ֶאּלָ א ּבְ ָך, ְוִלְפָעִמים ֲאִני לֹא ְמַקּנֵ ְך ְוִלְפָעִמים ּבְ א ּבָ "ֲאִני ִלְפָעִמים ְמַקּנֵ

י". ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ
ְוָקא ֶנְחָמד  ְריֹוִנית, "ּדַ ם יֹוְדִעים", ָאְמָרה ׁשִ נּו. "ַאּתֶ ִרי ִעם ּתּוִתים ְלֻכּלָ ל ּבֶ א ׁשֶ יַע ַאּבָ אֹותֹו ֶרַגע ִהּגִ ּבְ

ָחה".  ּפָ ָכל ִמׁשְ ּבְ נּו ְיכֹוִלים ֵלָהנֹות ֵמַהּטֹוב ׁשֶ ּלָ ָכה ּכֻ ָחה ִהיא ַאֶחֶרת, ּכָ ּפָ ל ִמׁשְ ּכָ  ׁשֶ
ָכה". ִדּיּוק ּכָ ּבֹוִנים ֶאל ָעל, "ּבְ ִרי ְוֵהִניף ֶאת ַאַחד ַהּצַ "ָנכֹון", ָאַמר ּבֶ

יִלי    ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ד אֹוָתנּו  סּוק ְמַלּמֵ אּוַלי ַהּפָ
ְמֻיָחד  ֵהר ּבִ ִריִכים ְלִהּזָ ּצְ ׁשֶ
י ַאְלָמָנה  ַלּפֵ ִהְתַנֲהגּות ּכְ ּבַ

ׁש  ּיֵ ים ׁשֶ ְוָיתֹום – ֵאּלּו ֲאָנׁשִ
ְמֻיָחד  ים ּבִ ים ָקׁשִ ָלֶהם ַחּיִ

ָכְך.  ב ּבְ ֵ ְוֵיׁש ְלִהְתַחּשׁ

סּוק  ֲאִני קֹוֵראת ֶאת ַהּפָ
ל  ׁש ְלַקּבֵ ּיֵ ֶבת ׁשֶ ְוחֹוׁשֶ

ל  ל ַהּסּוִגים ׁשֶ ד ֶאת ּכָ ּוְלַכּבֵ
חֹות, ְולֹא ָלֵתת ְלַאף  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ה ִמיהּו  ּנֶ ֶאָחד ִלְסּבֹל, לֹא ְמׁשַ
א.   ָחה הּוא ּבָ ּפָ ּוֵמֵאיזֹו ִמׁשְ

ּוּוי לֹא ְלַעּנֹות )לֹא  ַהּצִ
ַאְלָמָנה ּוְבָיתֹום  ִלְפּגַֹע( ּבְ

ִנְרֶאה ִלי ְמאֹוד מּוָזר. 
ְוָקא ֵהם? ַהִאם  ה ּדַ ָלּמָ

ָאסּור ִלְפּגַֹע  רּור ׁשֶ לֹא ּבָ
ָכל ָאָדם?! ּבְ

ִמׁשְָּפחֹות ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו ּבְִדבִָרים ְמֻסּיִָמים וְדֹומֹות זֹו לָזֹו ּבְִדבִָרים ֲאֵחִרים. 
 • ּתֲָארּו ִמׁשְָּפָחה ׁשֶַאּתֶם ַמּכִיִרים: ּבְָמה ִהיא ׁשֹונָה ִמִּמׁשְַּפְחּתְכֶם, 

   ּובְָמה ִהיא ּדֹוָמה לָּה? 
    77
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 ָגַמְרְּת ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּבנֹוֵׂשא 
‘ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי’?

 ִלי ֶזה ָלַקח 5 ַּדּקֹות! 

ֵּכיף ְלָך! ִלי ֶזה ָלַקח 
ְקָצת יֹוֵתר ְזַמן...

 ִּתְרִאי

ְמַסְּפִרים ַעל ָאִביו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ֶׁשָהיּו נֹוְתִנים לֹו ִלְׁשֹמר ַעל ַמְטְּבעֹות ֶׁשל ֶּכֶסף 
ֶׁשל ְיתֹוִמים ְוָהָיה נֹוֵהג ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות ְּבֹחר ֲאֶׁשר ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים 

)ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות ֶׁשָּבֶהן ָהיּו טֹוֲחִנים ֶאת ַהִחָּטה(.
ָׁשַאל ְׁשמּוֵאל ֶאת ָאִביו ֵהיָכן הּוא ַמְסִּתיר ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות.

ָעָנה לֹו ָאִביו: 
"ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים. ֲחִבילֹות ַהֶּכֶסף ָהֶעְליֹונֹות ְוַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשָּלנּו, 

ְוָהֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ַהְּיתֹוִמים. 
ָּלנּו,  ֶׁשִאם ִיָּגֵנב ַהֶּכֶסף – ִיָּגֵנב ִמּׁשֶ

ְוִאם ֵּתָרֵטב ַהַּקְרַקע – ֵיָרֵטב ִמֶׁשָּלנּו".

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּבְָרכֹות, ַּדף י"ח ַעּמּוד ב'(

ֵהיכָן ִהְסּתִיר ָאבִיו ׁשֶל ׁשְמּוֵאל ֶאת ַהּכֶֶסף ׁשֶל ַהּיְתֹוִמים, ּוַמּדּוַע?

ַמּדּוַע, לְַדְעּתְכֶם, הּוא ָּדַאג יֹותֵר לַּכֶֶסף ׁשֶל ַהּיְתֹוִמים ֵמֲאׁשֶר לַּכֶֶסף 
ׁשֶל ִמׁשְַּפְחּתֹו? ַהִאם הּוא ָּפַעל ּבְֶצֶדק?

1

2
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

 ִמׁשְַּפַחת ַאבְָרָהִמי ִהּגִיָעה לְִּפיְקנִיק ִעם ִמׁשְָּפחֹות נֹוָספֹות. 
 לְכָל ּבְנֵי ִמׁשְַּפַחת ַאבְָרָהִמי ּכֹובַע ִעם ֵסֶמל ַהִּמׁשְָּפָחה – ְסַמיְלִי. 

ּכַָּמה ִמּבְנֵי ַהִּמׁשְָּפָחה ִהּגִיעּו לִַּפיְקנִיק?

חֹות ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים ּפָ ִמׁשְ

ָחה  ּפָ ׁשְ ִמי נּוִרית. ִלְכבֹוד יֹום ַהּמִ לֹום! ׁשְ ׁשָ
נּו.  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ר ַעל ּבְ ַסּפֵ ּנְ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ ַהּמֹוָרה ּבִ

ֵני ָהַאִחים  א ְוַעל ׁשְ א ְוַאּבָ י ַעל ִאּמָ ְרּתִ ֲאִני ִסּפַ
ּה ְוַעל ַעְצָמּה,  ּלָ א ׁשֶ ָרה ַעל ִאּמָ י. נָֹעה ִסּפְ ּלִ ׁשֶ

ִים  ּתַ ֵהן ַרק ׁשְ ִהיא ְמאֹוד אֹוֶהֶבת ׁשֶ ְוָאְמָרה ׁשֶ
יֵניֶהן. ְלדֹור ֵאין  ר ְמֻיָחד ּבֵ ה ּגֹוֵרם ְלֶקׁשֶ ּזֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ת  אֹום. ְלַנֲעָמה, ְלֻעּמַ א, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ָאח ּתְ ִאּמָ
ַההֹוִרים  יָון ׁשֶ ה ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ּכֵ זֹאת, ֵיׁש ַהְרּבֵ

נּו ׁשּוב, ְונֹוְלדּו ָלּה  ְרׁשּו ְוִהְתַחּתְ ּה ִהְתּגָ ּלָ ׁשֶ
ים!  ַאִחים ֲחָדׁשִ

חֹות,  ּפָ ל ִמׁשְ ל ִמיֵני סּוִגים ׁשֶ ׁש ּכָ ּיֵ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ
ְחּתֹו ְואֹוֵהב אֹוָתּה. ּפַ ל ֶאָחד ָרִגיל ְלִמׁשְ ְוָלרֹב ּכָ

ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ַאּתֶם 
ּבִַּמׁשְָּפָחה ַהּגְַרִעינִית — 
הֹוִרים וְַאִחים? ִמי ֵהם? 

ַסְּפרּו ַעל ָּדבָר ֶאָחד 
ׁשֶַאּתֶם אֹוֲהבִים ּבְִמבְנֵה 

ַהִּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם 
)הֹוִרים, ַאִחים וְכַּדֹוֶמה(.

1
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ַסְּמנּו ּבִָאּיּור ֶאת ֶחלְֵקי ַהְּמנֹוָרה: יֵָרְך, ָקנִים, ּגְבִיִעים, ּכְַפּתֹוִרים ּוְפָרִחים.

לְַּמנֹוָרה ׁשִבְָעה ָקנִים. לְאֶֹרְך ַהּׁשָנִים ֲאנָׁשִים נִּסּו לְַהְסּבִיר לָָּמה ַּדוְָקא ׁשִבְָעה. 
ַהִּציעּו ֶהְסּבֵר ִמּׁשֶּלָכֶם. 

1

2

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה — ַהְדִליקּו אֹור   19
ֱאֹלִהים ְמַצּוֶה ַעל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לֱֶאסֹף ּתְרּומֹות וְלִבְנֹות ִמׁשְּכָן. ַהִּמׁשְּכָן הּוא ֵמֵעין אֶֹהל ּגָדֹול 

ּובֹו יְַקִריבּו ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ָקְרּבָנֹות לֵָאל. ַאַחד ַהּכֵלִים ַהֲחׁשּובִים ּבִַּמׁשְּכָן ָהיָה ְמנֹוַרת ַהּזָָהב. 
ִהּנֵה הֹוָראֹות ְמפָֹרטֹות ּכֵיַצד לִבְנֹותָּה:

 

ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור 
ִמְקָׁשה ֵּתיָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה

ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו.
ה ָקִנים ֹיְצִאים ִמִּצֶּדיָה  ְוִׁשּׁשָ

ְׁשֹלָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד
ִני.  ּוְׁשֹלָׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהּׁשֵ

 )ׁשְמֹות, ֶּפֶרק כ“ה, ְּפסּוִקים ל“א�ל“ב(

ִמְקָׁשה – ֲחתִיכָה ַאַחת

ְיֵרָכּה – ַהּבִָסיס ׁשֶּלָּה

ְוָקָנּה – ַהָּקנֶה ׁשֶּלָּה 

ְּגִביֶעיָה – ּבְתֹוכָם ַמְדלִיִקים 
ֶאת ַהּנֵרֹות

ַּכְפֹּתֶריָה – ִקּׁשּוט ּבְצּוַרת 
ּכַּדּוִרים

ְּפָרֶחיָה – ִקּׁשּוט ּבְצּוַרת 
ְּפָרִחים

   80



לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

י ָלֵצאת ּוְלׁשֹוֵטט  י, ֶהְחַלְטּתִ ּתִ ְמַעט ִהְתָיַאׁשְ ָבר ּכִ ּכְ יִתי ְלֵהָרֵדם, ּוְכׁשֶ ֵ ְיָלה ִהְתַקּשׁ ַהּלַ
נּו, ָרִאיִתי ְלֶפַתע ֵפָיה! ִהיא  ּלָ ֵרָכה ׁשֶ ה ַיֲעזֹר. ְוָאז, ְלַיד ַהּבְ ּזֶ ִתְקָוה ׁשֶ חֵָצר, ּבְ ֶבּ

ל ֵנרֹות.  מֹו ׁשֶ ְכָנַפִים ֻמְזָהבֹות ְוֵהִפיָצה ְסִביָבּה אֹור ָנִעים, ּכְ ֲאִויר ּבִ ִהְתעֹוְפָפה ּבָ
ם ִהיא לֹא ַמְצִליָחה ְלֵהָרֵדם, ְוִהיא  ָמּה, ְוַהִאם ּגַ י אֹוָתּה ִלׁשְ ַאְלּתִ י ְמַעט ְוׁשָ ִהְתָקַרְבּתִ

ּיֹום".  ָנה ַרק ּבַ ְחִליִלית, ַוֲאִני ְיׁשֵ  ָעְנָתה: "קֹוְרִאים ִלי אֹוִרית ַהּגַ
ִאּלּו  ה ְנִעיָמה ּכְ חּוׁשָ י ּתְ ָטה ּבִ ְ ּשׁ יַע אֹוִתי. ְלַאט-ְלַאט ִהְתּפַ ּה ִהְרּגִ ּלָ ְרנּו ְמַעט, ְוָהאֹור ׁשֶ ּבַ ּדִ

ָתה אֹוִתי ֲחָזָרה, ְמִאיָרה  ּיּות ְוִלּוְ ִאּטִ י. אֹוִרית ִהְתעֹוְפָפה ְלָפַני ּבְ ְמּתִ ֲאִני ָצף, ְוִכְמַעט ִנְרּדַ
ְחִליִלית אֹו ֵפָיה... טּוַח ִאם ָהְיָתה זֹו ּגַ ָפָנס, ּוְלֶרַגע לֹא ָהִייִתי ּבָ י ּכְ ְרּכִ ֶאת ּדַ

ֵבית  ָעְמָדה ּבְ ָהב ׁשֶ ם ֶאת ְמנֹוַרת ַהּזָ ן. ָרִאינּו ּגַ ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ה ִסְרטֹון ַעל ּכְ ּתָ ּכִ ָמֳחָרת ָרִאינּו ּבַ ּלְ ּבֶֹקר ׁשֶ ּבַ
ם ַהּכֹוֲהִנים  ַטח ּגַ ּבֶ י ׁשֶ ְבּתִ יר ִלי ֶאת ֲחָויֹוַתי ֵמֶאֶמׁש, ְוָחׁשַ ד ִהְזּכִ ַמן. ֶזה ִמּיָ ל ַהּזְ ן ְוָדְלָקה ּכָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

מּו... ֵהם לֹא ִנְרּדְ ה ׁשֶ נֹוָרה. ֲאִני ַרק ְמַקּוֶ ֵהִפיָצה ַהּמְ יַע ׁשֶ ְרּגִ ִעים ְוַהּמַ ן ֶנֱהנּו ֵמָהאֹור ַהּנָ ּכָ ׁשְ ּמִ ָעְבדּו ּבַ ׁשֶ
יִלי ַלְיָלה טֹוב, ִאּטִ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ם  ְהֶיה ׁשָ ּתִ י ֶהְגיֹוִני ׁשֶ טֹוב, ּדֵ
ַמל עֹוד לֹא  ְמנֹוָרה. ֲהֵרי ַהַחׁשְ
ֻהְמָצא, ְוָהָיה צֶֹרְך ְלָהִאיר ֶאת 

ִהי. ְלׁשֶ צּוָרה ּכָ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ֱאֶמת ֵהִאיָרה  נֹוָרה ּבֶ ָנכֹון, ַהּמְ
י,  ן, ֲאָבל, ְלַדְעּתִ ּכָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

הּו: אֹור נֹוֵתן  ֶ אן עֹוד ַמּשׁ ֵיׁש ּכָ
ב,  ּלֵ ה ּבַ ה ְנִעיָמה ְוַחּמָ ׁשָ ָלנּו ַהְרּגָ

ה  ִעימֹות ָהֵאּלֶ חּוׁשֹות ַהּנְ ְוֶאת ַהּתְ
ן. ּכָ ׁשְ נֹוָרה הֹוִסיָפה ַלּמִ ַהּמְ

ִלים  ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ּכֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ָהיּו ּבַ ֲחׁשּוִבים ׁשֶ
ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ְמנֹוַרת 

ָהב.  ַהּזָ

ִעְצמּו ֶאת ָהֵעינַיִם וְַדְמיְנּו ֶחֶדר ָחׁשּוְך. לְַאט-לְַאט ַהֶחֶדר ִמתְַמּלֵא ּבְאֹור. 
• ּכֵיַצד ָהאֹור ַמׁשְִּפיַע ַעל ָהֲאוִיָרה ּבֶַחֶדר, וְכֵיַצד הּוא ַמׁשְִּפיַע ַעל ַהַהְרּגָׁשָה ׁשֶּלָכֶם? 
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ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּלְך ַּבַּלְיָלה ַוֲאֵפָלה ָהְיָתה ִמָּסִביב, 
ְוָרִאיִתי ִעֵּור ֶׁשָהָיה ְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְוַלִּפיד ּבֹוֵער ְּבָידֹו. 

ָאַמְרִּתי לֹו: "ֲהֹלא ֵאיְנָך רֹוֶאה ְּכָלל! ִאם ֵּכן, ַלִּפיד ֶזה ְלָמה ְלָך?" 
ָאַמר ִלי: "ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַּלִּפיד ְּבָיִדי, ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשְּסִביִבי רֹוִאים אֹוִתי, 

ְוֵהם ַמְזִהיִרים אֹוִתי ֶׁשֹּלא ֶאֹּפל ְלבֹורֹות ְוֶׁשֹּלא ֶאָּדֵקר ֵמַהּקֹוִצים."

)ַעל ִּפי הַּתַלְמּוד הַּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ְמגִּלָה, ַּדף כ"ד ַעּמּוד ב'(

ַמּדּוַע ָהִאיׁש ָהִעּוֵר נִזְָקק לַּלִַּפיד ַהֵּמִאיר?
  

ּבְיֵָמינּו יֵׁש ֶאְמָצִעים ׁשֶעֹוזְִרים לִָעּוְִרים לְִהתְַמֵּצא ּולְִהּׁשֵָמר ּבֶַּדֶרְך. 
ֵאילּו ֶאְמָצִעים ּכֵָאּלֶה ַאּתֶם ַמּכִיִרים?  

1

2

ֵרף...ָלָּמה נּוָרה ֹלא הֹוֶלֶכת ַלָּים?  ֵּכיָון ֶׁשִהיא ֹלא רֹוָצה ְלִהּׂשָ

?
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ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת ָהַעּתִיק ּבִיִריחֹו יֵׁש ְּפֵסיָפס ּובֹו ִצּיּור ׁשֶל ְמנֹוָרה, ּוִמּתְַחּתֶיָה 
ּכְתֹבֶת ּבַת ׁשָלֹוׁש ִמּלִים ּבְִעבְִרית ַעּתִיָקה.

ַּפְענְחּו ֶאת ַהּכְתֹבֶת ּבְֶעזְַרת ַהַּטבְלָה ׁשֶּלְִצָּדּה, וְכִתְבּו ֶאת ַהִּמׁשְָּפט ּבַַּמְחּבֶֶרת. 
)ׂשִימּו לֵב, ָהאֹות לֶָמ"ד מֹוִפיָעה ּבְכָל ַּפַעם ְקָצת ַאֶחֶרת, וְלָכֵן מֹוִפיָעה 

ּבַַּטבְלָה ּכַָּמה ְּפָעִמים.(

ִפילֹוסֹוף ִעם ֵסֶפר ָּפתּוַח, ִצּיֵר: ָסלֹומֹון קֹונִינְק, 1627

לְַדְעּתְכֶם, ַהִאם ַהּתְמּונָה ֲחׁשּוכָה 
אֹו מּוֶאֶרת?  

 ָהָאָּמן ִצּיֵר ָאָדם לֹוֵמד. 
ֹרב ַהּתְמּונָה ֲחׁשּוכָה ַאְך ַהֵּסֶפר 

ּוָפנָיו ׁשֶל ָהִאיׁש ַהּלֹוֵמד מּוָאִרים. 
ָמה לְַדְעּתְכֶם ְמַסֵּמל ָהאֹור? 

ַהִאם ַאּתֶם אֹוֲהבִים ֶאת ַהּתְמּונָה? 
ַהְסּבִירּו ַמּדּוַע. 

1

3

2

ם



ִמי נִבְַחר לֲַעבֹד ּבִַּמׁשְּכָן?

ּבְָמה ָעְסקּו ַהּכֹוֲהנִים? 

1

2

ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה — ִעּסּוק ִמְׁשַּפְחִּתי 20
ַעד ּכֹה ּתֲֵאָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ִמבְנֵה ַהִּמׁשְּכָן וְֶאת ּכֵלָיו, וְַעכְׁשָו ָצִריְך לְִקּבַֹע ִמי 

יֲַעׂשֶה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש. ּבְׁשָלָב זֶה קֹוֵרא ֱאלֹוִהים לְמֹׁשֶה ּוְמַצּוֶה ָעלָיו:

ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך 
ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְלַכֲהנֹו ִלי. 

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק כ“ח, ָּפסּוק א‘(

ַהְקֵרב – ָהבֵא, ָקֵרב

ְלַכֲהנֹו – לְׁשֵַּמׁש ּכֹוֵהן, 
ַהּכֹוֲהנִים ָעְסקּו 
ּבֲַעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ָתה ִלי  ָעה ִצּפְ ֲאִמינּו ֵאיזֹו ַהְפּתָ יִרי, ְולֹא ּתַ י, ׁשִ ּלִ ר ֶאת ֲחֵבָרה ׁשֶ י ְלַבּקֵ בּוַע ָהַלְכּתִ ָ ַהּשׁ
ים, ְצִליל, ָאִחיָה, ַעל  ּפִ יִרי ַעל ַהּתֻ ֲחָזרֹות! ׁשִ קּוָעה ּבַ ָחה ָהְיָתה ׁשְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ם: ּכָ ׁשָ
ְזמֶֹרת  ׁש ּתִ ּה ִעם ֵנֶבל. ַמּמָ ּלָ א ׁשֶ ית ְוִאּמָ ַמּלִ יָטָרה ַחׁשְ ּה ִעם ּגִ ּלָ א ׁשֶ ר, ַאּבָ ַסְנּתֵ ַהּפְ

יִרי  ַחת ַחְמצּוִצים, ְוׁשִ יִרי ַוֲאִני, ַעל ַצּלַ ְבנּו, ׁשִ ְגְמָרה ַהֲחָזָרה, ָיׁשַ ּנִ ׁשֶ ֵלָמה! ּכְ ׁשְ
יר  ף. ֶזה ְקָצת ִהְזּכִ ּתָ יב ְמׁשֻ ְחּבִ ָחה ֵיׁש ּתַ ּפָ ׁשְ ָכל ַהּמִ ּלְ יף ׁשֶ ׁש ּכֵ ּמָ ּמַ ָרה ִלי ׁשֶ ִסּפְ

ף –  ּתָ ם ִעּסּוק ְמׁשֻ ֻכּלָ ּלְ ַחת ּכֹוֲהִנים ׁשֶ ּפַ ֶרת ַעל ִמׁשְ ַסּפֶ ּמְ בּוַע, ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִלי ֶאת ּפָ
ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ָהֲעבֹוָדה ּבַ

י:  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ף ּבֵ ּתָ הּו ְמׁשֻ ֶ י. ְלַצֲעִרי, ֵאין ַמּשׁ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ י ַלּמִ ּלִ בֹות ׁשֶ ְחׁשָ יְנַתִים ָעְברּו ַהּמַ ּבֵ
ְוָקא ְסָרִטים  ּלֹו הּוא ּדַ יב ׁשֶ ְחּבִ י ַזְיָפן נֹוָרִאי, ְוַהּתַ ּלִ א ׁשֶ י אֹוֶהֶבת ְמאֹוד מּוִזיָקה ֲאָבל ַאּבָ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ

ִצים. ַוֲאִני? – ֲאִני אֹוֵהב  ּבְ ׁשְ ּבֹץ, ַוֲאחֹוִתי ִטיְלִדי ֵמָתה ַעל ּתַ ל ַהּסּוִגים. ָאִחי יֹוְנִצ‘י אֹוֵהב ַלְחּפֹר ּבַ ִמּכָ
אֵזִלים! ְמאֹוד ַלֲעׂשֹות ּפָ

ל ֶאָחד אֹוֵהב  נּו ֵיׁש ִיְתרֹון: ּכָ ּלָ י ׁשֶ ְבּתִ ְך ָחׁשַ אִתי, ֲאָבל ַאַחר ּכָ י ַוֲאִפּלּו ִקּנֵ ַהְתָחָלה ְקָצת ִהְצַטַעְרּתִ ּבַ
יִבים ְוִעּסּוִקים! ְחּבִ ל ּתַ ים ׁשֶ יִרים סּוִגים ַרּבִ נּו ַמּכִ ּלָ הּו ַאֵחר, ְוָכְך ּכֻ ֶ ַמּשׁ

ְלִהְתָראֹות, ֲחֵבִרים!

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְמַעְנֵין ַלְחׁשֹב ַעל 
ֶניָה  ל ּבָ ּכָ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ

הּו ּדֹוֶמה. ֶ ַמּשׁ עֹוְסִקים ּבְ
ֶזה ִנְרֶאה ִלי ֶנְחָמד, 

ַרם ָלֶהם ִלְהיֹות  ּוֶבַטח ּגָ
ים.  ׁשִ ְמאֹוד ְמֻגּבָ

ַהִאם ֶאְצלְכֶם ּבִַּמׁשְָּפָחה ּכֻּלָם ׁשֹונִים זֶה ִמּזֶה, אֹו ׁשֶּיֵׁש ּתְכּונָה, ּתְַחּבִיב 
אֹו ִעּסּוק ׁשְֶּמׁשֻּתִָפים לְכַָּמה ִמּכֶם? ָמֵהם? ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.  

ה ְלַמּנֹות  ה ַעל מֹׁשֶ ֱאלֹוִהים ִצּוָ
ל ַאֲהרֹן  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ֶאת ִמׁשְ

ְלַתְפִקיד ְמֻיָחד – ֵהם ִיְהיּו 
לֹוַמר, ֵהם ַיַעְבדּו  ּכֹוֲהִנים, ּכְ
ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ֲעבֹודֹות ַהּקֶֹדׁש ּבַ ּבַ
ׁש.  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְך ּבְ ְוַאַחר ּכָ

ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ  ֲאָבל ִאם ֶאָחד ִמּבְ
חּום,  אֹותֹו ּתְ ֵאינֹו רֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבְ

ים  ַצּפִ ּמְ יׁש לֹא ָנִעים ׁשֶ אּוַלי הּוא ַיְרּגִ
ל,  ְך, ֲאִני, ְלָמׁשָ ּנּו. נֹוָסף ַעל ּכָ ְלָכְך ִמּמֶ

ם‘  ּלָ מֹו ּכֻ לֹא ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְהיֹות ‘ּכְ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
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ָמה ְמֻׁשָּתף ְלָכל ְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶכם?

ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי 
אֹוֲהִבים ְלַצֵּיר 

ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי 
אֹוֲהִבים ִלְבנֹות

 ּוַבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי 
אֹוֲהִבים ַלְחֹּפר!

ׁש, ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ים ָיבֹואּו ִוּיִ ְוָכל ַהּלְ

ר – יר ּוְלַזּמֵ ָלׁשִ
ים ֵלִוי, ְלַחּיִ

ה, ּתָ ל ַהּכִ ְיָפן ׁשֶ ַהּזַ
ְפִקיד ַאֵחר. יַע ִלְמצֹא ּתַ ֲאִני ַמּצִ

ְך אּוִרי אֹוְרּבַ

 לָָּמה ַהּדֹובֵר ּבַּׁשִיר ַמזְּכִיר ַּדוְָקא ֶאת ַחּיִים לֵוִי ִמּכִּתָתֹו? 
ֵאיְך הּוא ָקׁשּור לְבֵית ַהִּמְקָּדׁש?

ַּדְמיְנּו ׁשֶַאּתֶם ּבְנֵי ִמׁשְַּפַחת ַהּלְוִּיִים, ּוְצִריכִים לְנַּגֵן וְלָׁשִיר 
ּבְבֵית ַהִּמְקָּדׁש. ַהִאם ּתְַפִקיד זֶה נְִרֶאה לָכֶם ְמַענְיֵן? 

ָקׁשֶה? נִָעים? ַמּׁשֶהּו ַאֵחר? ָּפְרטּו.

1

2

ּכֲַאׁשֶר ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם, ָעבְדּו ׁשָם ּבְנֵי ׁשֵבֶט לֵוִי – ֶצֱאָצָאיו ׁשֶל לֵוִי ּבֶן יֲַעקֹב ָאבִינּו. 
ַאַחד ַהּתְַפִקיִדים ׁשֶל ׁשֵבֶט ַהּלְוִּיִים ָהיָה לְנַּגֵן וְלָׁשִיר ׁשִיַרת ּתֹוָדה לֵָאל. 
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ּבְנֵי ִמׁשְַּפַחת ּבָָרק חֹובְבֵי ְסּפֹוְרט, ּובְנֵי ִמׁשְַּפַחת מֹותֶק אֹוֲהבִים לְבַּׁשֵל 
וְלֱֶאפֹות. ׁשְּתֵי ַהִּמׁשְָּפחֹות נְִפּגְׁשּו וְַהֲחָפִצים ׁשֶּלֶָהן ִהתְַעְרּבְבּו. ַמּיְנּו ֶאת 

ַהֲחָפִצים לִׁשְּתֵי ַהִּמׁשְָּפחֹות:

ּבַּתְמּונָה נְִרִאים ָאב ּובְנֹו 
ַהַּסנְְּדלִָרים )ְמתְַּקנֵי 

נֲַעלַיִם( עֹובְִדים.

 ַהּבִיטּו ּבִַּצּיּור. 
ָמה ַהּתְחּוׁשָה וְַהַהְרּגָׁשָה 

ָהעֹולֹות ִמֶּמּנּו? 

ַהִאם ַאּתֶם חֹוׁשְבִים 
ׁשֶּנְֶחָמד לַּיֶלֶד לֲַעבֹד ּכְָך 

ִעם ָאבִיו? ַהְסּבִירּו.  

2

1

ַסְדנַת ַהַּסנְְּדלָר, ִצּיֵר: ַמְקס לִיּבְֶרָמן, 1881



 ֵמֵאיזֶה ּגִיל סֹוְפִרים ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבִַּמְדּבָר?

ּכֵיַצד ָסְפרּו ֶאת ָהֲאנָׁשִים?

1

2

ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּשׂא — ִעְנָין ֶׁשל ִּגיל11
ּבְפָָרׁשָה זֹו ְמַצּוֶה ֱאלֹוִהים ַעל מֹׁשֶה לְִמנֹות )לְִסּפֹר( ֶאת ּכָל ּבְנֵי ַעם יִׂשְָרֵאל ִמּגִיל ֶעׂשְִרים 

וַָמְעלָה. ַהְּספִיָרה נֲַעׂשֵית ּבְצּוָרה ְמַענְיֶנֶת:

21

 ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה – 
ִמּגִיל ֶעׂשְִרים

ְּתרּוַמת ה‘ – ַהּכַּוָנָה לִתְרּוָמה ׁשֶל 
ַמְטּבֵַע ׁשֶל ּכֶֶסף ִמּכָל ֶאָחד, וְכְָך 
ְמַחּׁשְבִים ֶאת ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים 

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה
ִיֵּתן ְּתרּוַמת ה׳.

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק ל‘, ָּפסּוק י"ד(

ִנים  ֵרה ׁשָ עֹוד ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּבְ
ם אֹוִתי! רּו ּגַ ִיְסּפְ
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ים  יִעים ַצּבִ ָיאָדה ַמּגִ ים. ָלאֹוִליְמּפְ ּבִ ָיאַדת ַהּצַ ָמה ֶאְצֵלנּו אֹוִליְמּפְ בּוַע ִהְתַקּיְ ִלְפֵני ׁשָ
יל: ֲחֻרּיֹות ַנֲעׂשֹות ְלִפי ְקבּוצֹות ּגִ ל ָהָאֶרץ, ְוַהּתַ ִמּכָ

ץ.    בֹּ ֶטן ּבַ ה ַעל ַהּבֶ ִליׁשָ ֲחרּות ּגְ ים – ּתַ ַטְנַטּנִ ַלּקְ
אְרק(. ּלּוָנה ּפַ ׁשֹות ּבַ ְתַנּגְ כֹוִנּיֹות ַהּמִ מֹו ַהּמְ ים )ְקָצת ּכְ ׁשִ ים ִמְתַנּגְ ַלּנַֹער – ַצּבִ

ים. ּבִ יָרִמיָדה ִמּצַ ת ּפִ ִנּיַ ִרים – ּבְ ֻבּגָ ַלּמְ
כֹוִלים  ּיְ ּנַֹער, ׁשֶ ִאים ּבַ ים ְמַקּנְ ַטּנִ ל ַהּקְ ָוה! ּכָ ים ִהיא ֲהִכי ׁשָ ׁשִ ְתַנּגְ ים ַהּמִ ּבִ ֲחרּות ַהּצַ ּתַ

ְענּו – ז‘ֹוז‘ֹו ַוֲאִני  ָנה, סֹוף-סֹוף, ִהּגַ ָ ִכְליֹון ֵעיַנִים ְלתֹוָרם. ַהׁשּ ים ּבְ ּה, ּוְמַחּכִ ף ּבָ ּתֵ ּתַ ָבר ְלִהׁשְ ּכְ
ֵנינּו  ְ ּשׁ ָעֵתנּו ּוְלַאְכָזָבֵתנּו ׁשֶ ינּו ְלַהְפּתָ ּלִ ן. ְוָאז ּגִ ה ִהְתַחְלנּו ְלִהְתַאּמֵ ׁשּות ַרּבָ ְתִאים, ּוְבִהְתַרּגְ יל ַהּמַ – ַלּגִ

ְיָתה ִעם ַעִין ְנפּוָחה אֹו  ַעם חֹוְזִרים ַהּבַ ה... חֹוְטִפים ַמּכֹות, ְולֹא ּפַ ּפֹוְרט ַהּזֶ ׁש ֵמִתים ַעל ַהּסְ לֹא ַמּמָ
ׁשּות ּוְבִקְנָאה,  ִהְתַרּגְ ִאּמּוִנים ּבְ ים צֹוִפים ּבָ ַטְנַטּנִ ָנה, ַהּקְ ָכל ׁשָ ֶזה? ּוְכמֹו ּבְ יף ּבְ בּוָרה. ָמה ּכֵ ִצּפֶֹרן ׁשְ
ְוָקא יֹאֲהבּו  ְתִאים ֵהם ּדַ יל ַהּמַ יעּו ַלּגִ ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ֵכן ׁשֶ ר ָלֶהם... ִמי יֹוֵדַע, ִיּתָ ִטים ִאם ְלַסּפֵ ַוֲאַנְחנּו ִמְתַלּבְ

ּבֹץ! ׁש ּבַ ּלֵ יף יֹוֵתר ְלִהְתּגַ ּכֵ ַרק ָאז ֵהם ָיִבינּו ׁשֶ ֶאת ֶזה, אֹו ׁשֶ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ים  ַטּנִ ם ַהּקְ ם ׁשָ ִרים. ְמַעְנֵין ִאם ּגַ יַע ְלִגיל ֶעׂשְ ִהּגִ נּו ָסְפרּו ַרק ֶאת ִמי ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ נ.ב. ָרִאיִתי ׁשֶ
י ָסְפרּו ַרק אֹוָתם... דֹוִלים, ּכִ ּגְ אּו ּבַ ִקּנְ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְפרּו ַרק  ּסָ יַע ׁשֶ ְואֹוִתי ַמְפּתִ
ִרים ָוַמְעָלה.  ֵני ָהֶעׂשְ ֶאת ּבְ

ִבים  ָמה, ְיָלִדים לֹא ֶנְחׁשָ
ֵחֶלק ֵמָהָעם?!

יָטה מּוָזָרה ִלְסּפֹר  ֵאיזֹו ׁשִ
ל ִאיׁש ֵמַעל   ֶאת ָהָעם – ּכָ
ַע,  ִרים נֹוֵתן ַמְטּבֵ יל ֶעׂשְ  ּגִ
עֹות  ְטּבְ ר ַהּמַ  ּוְלִפי ִמְסּפַ

ָנם.  ים ֶיׁשְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ יֹוְדִעים ּכַ
ה לֹא ַלֲעֹבר ֵמאֶֹהל ְלאֶֹהל  ָלּמָ

ים? ְוִלְסּפֹר ֶאת ָהֲאָנׁשִ

ַהִאם יֵׁש ָּדבָר ׁשֱֶהיִיתֶם רֹוִצים לֲַעׂשֹות ּובִגְלַל ַהּגִיל ׁשֶּלָכֶם ַאּתֶם ֹלא יְכֹולִים? 
ַמהּו?

ְלִפי ַהּתֹוָרה, ָאסּור ִלְסּפֹר 
ָמקֹום ֶזה ָסְפרּו  ים. ּבְ ֲאָנׁשִ

יַע אֹוִתי –  עֹות. ַמְפּתִ  ַמְטּבְ
 ְוַגם ְקָצת ַמְפִריַע ִלי – 

ים.  ָבִרים ְולֹא ָנׁשִ ְפרּו ַרק ּגְ ּסָ ׁשֶ
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קֹוִמיְקס

ִמְדָרׁש
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ִּכי ִלי ֶזה ַיֲעֹבר ִעם ַהְּזַמן...ָלָּמה ַאְּת ְמַחֶּיֶכת?ַאָּתה ְמַעְצֵּבן!
ַאְּת ְקַטָּנה!

ַהֶּקַטע ַהּזֶה ְמתֵָאר לָנּו ָמה ָחׁשְבּו ּבִיֵמי ֶקֶדם ׁשֶָראּוי לֲַעׂשֹות ּבְכָל ּגִיל וָגִיל:

ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְלִמְקָרא )ִלְלֹמד ּתֹוָרה(
ֶּבן ֶעֶׂשר ְלִמְׁשָנה )ִלְלֹמד ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְּמָפֵרׁש ֶאת ַהּתֹוָרה(

ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְלִמְצוֹות )ֶזהּו ַהִּגיל ֶׁשּבֹו ַעל ִּפי ַהָּמֹסֶרת חֹוָבה ְלַקֵּים ִמְצוֹות(
ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלַתְלמּוד )ִלְלֹמד ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְּמָפֵרׁש ֶאת ַהִּמְׁשָנה(

ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה )ְלִהָּנֵׂשא(
ֶּבן ֶעְׂשִרים ִלְרֹּדף )ִלְרֹּדף ַאַחר ַהַּפְרָנָסה, ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף(

)ִמׁשְנָה, ַמֶּסכֶת ָאבֹות, ֶּפֶרק ה‘, ִמׁשְנָה כ“א(

ֶקַטע זֶה נִכְּתַב לְִפנֵי ּכְַאלְַּפיִם ׁשָנָה. ַהִאם ֱהיִיתֶם ַמִּציִעים ַהּיֹום ַהָּצעֹות 
ֲאֵחרֹות?

ַהֲעתִיקּו לְַמְחּבְרֹותֵיכֶם ֶאת ַהּׁשּורֹות ַהּבָאֹות, וְַהׁשְלִימּו אֹותָן ַעל ִּפי ַּדַעתְכֶם 
ָהִאיׁשִית, לְָמׁשָל: ְסָפִרים, ִמׂשְָחִקים, ּתְַחּבִיבִים, לִּמּוִדים...

• ּבֶן ָחֵמׁש ׁשָנִים ל.........................
• ּבֶן ֶעׂשֶר ל.........................

• ּבֶן ׁשְלֹוׁש ֶעׂשְֵרה ל........................................

1

2

ִמְׁשָנה
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

ַהתְִאימּו ּגִיל לְכָל ְּדמּות, לְִפי ְּדבֶָריָה:

ִאיִריס: ִהתְַחּתַנְּתִי ּבַּׁשָנָה ׁשֶָעבְָרה.  
ָּדן: ֲאנִי עֹולֶה לְכִּתָה א‘.  

ַּדְפנָה: יֵׁש לִי ׁשְלֹוׁשָה נְכִָדים.  
ּגִיל: ֲאנִי ַחּיָל ּבַָּצבָא.  

ׁשִיָרן: ֲאנִי לֹוֶמֶדת ּבְכִּתָה ב‘.  
יִָאיר: ִאָּמא ׁשֶּלִי ִהיא ַּדְפנָה.  

אֹור, ָּדנָה וְגִלְָעד ֵהם ׁשְלֹוׁשָה ַאִחים. ַחּׁשְבּו ָמה ַהּגִיל ׁשֶל ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם ַהּיֹום:
• אֹור ָהיָה לְִפנֵי ׁשָנָה ּבֶן 9.  

• ּגִלְָעד ָקָטן ֵמאֹור ּבְ−6 ׁשָנִים ּבְִדּיּוק.  
• ַהּגִיל ׁשֶל ָּדנָה הּוא ַהְּסכּום ׁשֶל ַהּגִילִָאים ׁשֶל ׁשְנֵי ָהַאִחים ׁשֶּלָּה.  

ּכִתְבּו ֶאת ּגִילֹו ׁשֶל ּכָל יֶלֶד.

1

2

דֹוָלה? ָבר ֶאְהֶיה ּגְ ָמַתי ּכְ

ִמי ָהָדר.  לֹום! ׁשְ  ׁשָ
דֹוָלה, ִמיָקה, הֹוִדיָעה  ֶרְך ָלאֹוטֹו ֲאחֹוִתי ַהּגְ ּדֶ ַהּיֹום ּבַ

א  ָעִתי, ִאּמָ ָפִנים. ְלַהְפּתָ ֶבת ִמּלְ ִהיא יֹוׁשֶ ם ׁשֶ ְלֻכּלָ
ֶבת  ם ֲאִני רֹוָצה ָלׁשֶ ּגַ י ׁשֶ י ְוָאַמְרּתִ ד ָקַפְצּתִ יָמה. ִמּיָ ִהְסּכִ

ָאסּור ִלי.  ָפִנים, ֲאָבל ִמיָקה ָאְמָרה ׁשֶ  ִמּלְ
ָרִגיל(  ן אֹוִתי )ּכָ ה ְלַעְצּבֵ ִהיא ַרק ְמַנּסָ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ

יָרה ִלי  א ִהְסּבִ ל ָעֶליָה, ֲאָבל ָאז ִאּמָ י ְלִהְתַנּפֵ ְנּתִ ּוַ וִהְתּכַ
ים,  ִטיחּוִתי יֹוֵתר ִליָלִדים ְקַטּנִ ב ָהֲאחֹוִרי ּבְ ַהּמֹוׁשָ ׁשֶ
מֹוֶנה  ַחת ְלִגיל ׁשְ ְוָלֵכן ְלִפי ַהֹחק ָאסּור ִליָלִדים ִמּתַ

ע.  ׁשַ ת ּתֵ ָבר ּבַ ְדִמי, ְוִאּלּו ִמיָקה ּכְ ב ַהּקִ ּמֹוׁשָ ֶבת ּבַ ָלׁשֶ
י  ְבּתִ ַ ֵרָרה ִהְתַיׁשּ ֵלית ּבְ ן!!! ּבְ אּוף! ֵאיֶזה ֹחק ְמַעְצּבֵ

ו ֵיׁש ִלי יֹוֵתר ָמקֹום...  ב ָהֲאחֹוִרי. ְלָפחֹות ַעְכׁשָ ּמֹוׁשָ ּבַ

ַהִאם ׁשְַמְעּתֶם ַּפַעם ַעל 
ֻחִּקים ַהְּקׁשּוִרים לְגִילִָאים 

ׁשֹונִים? ּכִתְבּו אֹותָם. 
)ֶרֶמז: ִחׁשְבּו ַעל ְמקֹומֹות 

ּכְמֹו ַהּלּונָה ַּפאְרק, ּבֵית 
ַהּקֹולְנֹוַע, ַהּבְֵרכָה(.

  
ַהִאם ֶאְצלְכֶם ּבַּבַיִת יֶׁשְנָם 

ֻחִּקים ַהְּקׁשּוִרים לְגִיל 
ְמֻסּיָם ַּדוְָקא?

1

2

1
2
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4
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19

40
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 לְָמה ׁשִֵּמׁש ַהִּמׁשְּכָן? 

ַהתְִאימּו לְכָל ֵחֶפץ ֶאת ׁשְמֹו: ְמנֹוַרת ַהּזָָהב, ִמזְּבֵחַ, ּכִּיֹור )ּכְמֹו ּבַּדּוגְמֹות(.

1

2

ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל — ָהָרִהיִטים ַּבַּבִית   22
ּפָָרׁשָה זֹו עֹוֶסֶקת ּבֲַהָקַמת ַהִּמׁשְּכָן. ּבַּפְסּוִקים ָהֵאּלֶה מֹופִיָעה ְרׁשִיַמת ‘ּכְלֵי 

ַהִּמׁשְּכָן‘, ּכְלֹוַמר, ַהּכֵלִים, ָהָרִהיִטים וְַהֲחפִָצים ׁשֲֶאמּוִרים לְִהיֹות ּבְתֹוְך ַהִּמׁשְּכָן.

ֶאת ָהָאֹרן ְוֶאת ַּבָּדיו...
ְלָחן ְוֶאת ַּבָּדיו... ֶאת ַהּׁשֻ

ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה... 
ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה... ֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו 

ֶאת-ַהִּכֹּיר ְוֶאת-ַּכּנֹו.

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק ל“ה, ְּפסּוִקים י“ב�ט“ז(

ָהָאֹרן - ַהּכַּוָנָה לֲַארֹון ַהּבְִרית. 
 ָהָארֹון ָהיָה מְקֻּׁשָט ּבְַמלְָאכִים 

ּובְתֹוכֹו ָהיּו לּוחֹות ַהּבְִרית

ַּבָּדיו - ַהּמֹוטֹות ׁשֶּבְֶעזְָרתָם 
סֹוֲחבִים ֶאת ָהָארֹון ּוַמֲעבִיִרים 

אֹותֹו ִמָּמקֹום לְָמקֹום. ָהָארֹון ָהיָה 
ָקדֹוׁש וְָאסּור ָהיָה לָגַַעת ּבֹו ַעְצמֹו, 

וְלָכֵן נֶֶעזְרּו ּבְמֹוטֹות

ִרית ֲארֹון ַהּבְ

ִנים ְלַחן ֶלֶחם ַהּפָ � � � � �    � � � �ׁשֻ

� � � �

� � � �
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

א  ים. ִאּמָ ים ֲעָנִקּיִ ְרחֹוב ֶרֶכב ֲעָנִקי, ְוָתִהיִתי ִאם נֹוְסִעים ּבֹו ֲאָנׁשִ יֹום ֶאָחד ָרִאיִתי ּבָ
ִאּיֹות  ַמּשָׂ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵני ָהָאָדם ִמׁשְ ּבְ ִאית, ְוׁשֶ ַמּשָׂ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ יָרה ִלי ׁשֶ ָכה ְוִהְסּבִ ִחּיְ

ֶהם,  ּלָ ּטֹות ׁשֶ ם ֶאת ַהּמִ יָרה, ְוָכְך ֵהם לֹוְקִחים ִאּתָ ֵכִנים עֹוְבִרים ּדִ ְ ְלַהֲעִביר ִצּיּוד. ַהּשׁ
ח ְועֹוד. ְטּבָ ֵלי ַהּמִ ָפִרים, ּכְ ָגִדים, ַהּסְ ַהּבְ

ה  ִהיִתי ָלּמָ ים, ֲאָבל ּתָ ּבִ ר ָלנּו, ַהּצַ ים ֵיׁש יֹוֵתר ֲחָפִצים ֵמֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ ּלָ ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ
א  ה. ִאּמָ ַחת, ּכֹוס ּוִמּטָ ִביל ֻחְלָצה, ִמְכָנַסִים, ַנֲעַלִים, ַצּלַ ׁשְ דֹוָלה ּבִ זֹו ּגְ ִאית ּכָ ָצִריְך ַמּשָׂ

יר  חֹות ְועֹוד, ְוֶזה ִהְזּכִ ה ַצּלָ ּמָ ה ֻחְלצֹות, ּכַ ּמָ ה: ּכַ ּמָ ָלל ּכַ ֶדֶרְך ּכְ ל ֵחֶפץ ֵיׁש ּבְ ּכָ ּמִ יָרה ִלי ׁשֶ ִהְסּבִ
ְפִקיד.  ִלי אֹו ָרִהיט ָהָיה ּתַ ִלים, ּוְלָכל ּכְ ל ִמיֵני ּכֵ ן ָהיּו ּכָ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ רּו ָלנּו ׁשֶ ן, ִסּפְ ּכָ ׁשְ ַמְדנּו ַעל ַהּמִ ּלָ ׁשֶ ּכְ ִלי ׁשֶ

ל, לֹא אֹוֵהב  י: ֲאִני, ְלָמׁשָ ְך... ְואּוַלי ֶזה ִעְנָין ִאיׁשִ ה ּכָ ּזֶ טּוַח ׁשֶ ים, ֲאִני לֹא ּבָ ל ָהֲאָנׁשִ ּיּוד ׁשֶ י ַהּצִ ְלַגּבֵ
ָבִרים, ֶחְלָקם  ת זֹאת, אֹוֵסף לֹא ְמַעט ּדְ ָלָגן. יֹוְנִצ'י ָאִחי, ְלֻעּמַ י ֶזה יֹוֵצר ְסִביִבי ּבָ ֶלֱאֹגר ֲחָפִצים, ּכִ

ם? ִרים ְלַגְמֵרי. ְוַאּתֶ ֲחׁשּוִבים ְוֶחְלָקם ְמֻיּתָ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

• ַהִאם יֵׁש ֲחָפִצים ְמיֻּתִָרים ּבֶַחֶדר ׁשֶּלָכֶם? 
 • ַסְּפרּו ַעל ׁשְנֵי ְּדבִָרים ׁשֶֶאְפׁשָר לִלְמֹד ֲעלֵיכֶם ֵמַהֲחָפִצים ׁשֶּבֶַחֶדר.
  )לְָמׁשָל, ִאם יֵׁש לָכֶם ְסָפִרים ַרּבִים, ִסיָמן ׁשֶַאּתֶם אֹוֲהבִים לְִקֹרא(.

ר ִלְלמֹד  ָהָרִהיִטים ֶאְפׁשָ ּמֵ ֵני ׁשֶ אּוַלי ִמּפְ
יָמה ַהּזֹאת  ל, ֵמָהְרׁשִ ן. ְלָמׁשָ ּכָ ׁשְ ַעל ַהּמִ

ן ָהיּו ַמְקִריִבים  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
ם  נֹות ּוַמְדִליִקים ְמנֹוָרה. ֲאַנְחנּו ּגַ ָקְרּבָ

ל,  ם, ְלָמׁשָ  יֹוְדִעים ָמה לֹא ָהָיה ׁשָ
ְרֶאה ָהָיה  ּנִ ָחִקים. ֶזה ּכַ ם ִמׂשְ לֹא ָהיּו ׁשָ

ָמקֹום ְרִציִני.

ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת 
ַהְרָחָבה ֶאת ָהָרִהיִטים  ּבְ

ן. ֲאִני לֹא  ּכָ ׁשְ ּמִ ָהיּו ּבַ ׁשֶ
ַדע  ּנֵ ה ָחׁשּוב ׁשֶ ֵמִבין, ָלּמָ

ם?! ִדּיּוק ָהָיה ׁשָ ָמה ּבְ

ֶבת ַעל ַהֶחֶדר  ֲאִני חֹוׁשֶ
י, ְוֵאיְך ָהְיָתה ִנְרֵאית  ּלִ ׁשֶ

ׁש ּבֹו.  ּיֵ ל ָמה ׁשֶ יָמה ׁשֶ ָהְרׁשִ
ר  ְמַעְנֵין ַלְחׁשֹב ָמה ֶאְפׁשָ

ִלְלמֹד ָעַלי ִמּתֹוְך ַהֲחָפִצים 
י!  ּלִ ׁשֶ
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ִׁשיר

ֲחַדר ָהאֹוְרִחים / אּוִריֵאל אֹוֶפק ּבַ

ר  ֲחַדר ָהאֹוְרִחים ַהּכַ ּבַ
ִביִלי. ׁשְ ֵאיֶנּנּו ּבִ

ְכָלל ָאסּור ִלְנּגַֹע ּבֹו ּבִ
ִגיִלי. ְלֶיֶלד ּבְ

ְרָבד ָאסּור ִלְסחֹב ֶאת ַהּמַ
ים ּבֹוְרִחים“. ּבִ ָחק “ּדֻ ִביל ִמׂשְ ׁשְ ּבִ

א ּסֵ ָאסּור ָלטּוס ִעם ַהּכִ
ֲחַדר ָהאֹוְרִחים. ּבַ

ּבַּׁשִיר ְמֻסָּפר ַעל ַהָּסלֹון. ּבַּתְקּוָפה ׁשֶּבָּה נִכְּתַב ַהּׁשִיר, נֲָהגּו לְִקֹרא לַָּסלֹון ּגַם 'ֲחַדר אֹוְרִחים‘.

ָבר, ם ׁשּום ּדָ ָאסּור ְלָהִזיז ׁשָ
ֲאִפּלּו לֹא ִלְראֹות

ם ִאם ֲאִני ִנְמָצא ְלַבד( )ּגַ
מּונֹות. ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ

ֱאֶמת רֹוְזּדֹור הּוא ּבֶ ָאז ַהּפְ
ַדאי. ָמקֹום ֲהִכי ּכְ

ֲחַדר ָהאֹוְרִחים, ם, ּבַ י ׁשָ ּכִ
י... ָאסּור יֹוֵתר ִמּדַ

קֹוִמיְקס

   94

ַלֻּׁשְלָחן ֵיׁש ַרְגַלִים, ָלָארֹון ֵיׁש ָיִדּיֹות, 
ַלֶדֶלת ֵיׁש ֵעיִנית, ְוַלָׁשִטיַח ֵיׁש ֵׂשָער!

 ִאָּמא, ָרִהיִטים ֵהם ְּכמֹו 
ְּבֵני ָאָדם? 

ֹלא, ָלָּמה?
ֹּ

 לָָּמה ַהּיֶלֶד ׁשֶּבַּׁשִיר ֵאינֹו אֹוֵהב לְׂשֵַחק ּבֲַחַדר ָהאֹוְרִחים? 
 ַצּיְנּו ׁשְנֵי ְּדבִָרים לְָפחֹות ׁשֶָאסּור לֹו לֲַעׂשֹות ׁשָם.

ַהִאם ּגַם ֶאְצלְכֶם ּבַּבַיִת יֵׁש ָרִהיִטים ׁשֶָּצִריְך לְִהּזֵָהר ּולְַהְקִּפיד 
ׁשֶֹּלא לְִפּגַֹע ּבֶָהם? לָָּמה? ַהִאם יֵׁש ָרִהיִטים ׁשֶֻּמּתָר לְִפּגַֹע ּבֶָהם? 

ֵהיכָן ַאּתֶם אֹוֲהבִים לְׂשֵַחק ּבַּבַיִת? 

1

2

3



      95

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִחיָדה

 ָעלַי ַמְקִריבִים 
ֶאת ַהָּקְרּבָנֹות.

 ָמה ֶחְפֵצי ַהִּמׁשְּכָן ְמַסְּפִרים ַעל ַעְצָמם? 
ַהתְִאימּו ּכָל ִמׁשְָּפט לֵַחֶפץ ׁשֶאֹוֵמר אֹותֹו.  

ַעל ַהַּמָּדִפים ׁשֶּלִי 
 לְתֹוכִי יֹוְצִקים ַמּנִיִחים לֶֶחם ְמיָֻחד.

ׁשֶֶמן זַיִת 
ּכְֵדי לְָהִאיר.

ָעלַי עֹוְמִדים 
ַמלְָאכִים ִעם ּכְנַָפיִם 

 ּובְתֹוכִי ׁשְמּוִרים 
לּוחֹות ַהּבְִרית.

 ַהּכֹוֲהנִים רֹוֲחִצים 
ּבִי יַָדיִם וְַרגְלַיִם.

ְמֻקּבָל ּכַּיֹום לֲַעׂשֹות ׁשִּמּוׁש חֹוזֵר ּבֲַאִריזֹות 
)ֻקְפָסאֹות, ׂשִַּקּיֹות נַיְלֹון(, ֲאבָל ֶאְפׁשָר 

לֲַעׂשֹות ׁשִּמּוׁש חֹוזֵר ּגַם ּבֲַחָפִצים יְׁשָנִים, 
וְלֲַהפְֹך אֹותָם לְָרִהיִטים!

ּבַּתְמּונֹות ׁשֶּלְִפנֵיכֶם ּכָל ֵחֶפץ ׁשִּנָה ֶאת 
יִעּודֹו. ִהתְּבֹונְנּו וְגַּלּו ָמה ָהיָה ּכָל ֵחֶפץ ּולְָמה 

הּוא ָהַפְך.

ַהְמִציאּו ּגַם ַאּתֶם ָרִהיט אֹו ֵחֶפץ ׁשִּמּוׁשִי 
ׁשֶֶאְפׁשָר לִבְנֹות ֵמֵחֶפץ ׁשֵֶאין לֹו ּכְבָר 

ׁשִּמּוׁש. ַצּיְרּו ֶאת ַהֵחֶפץ ֶהָחָדׁש. 



 ַהִּמׁשְּכָן ָהיָה ָעׂשּוי ִמּבִַּדים וְֹלא ֵמֲאבָנִים ּוֶמלֶט. 
 נַּסּו לְַחׁשֹב ַמּדּוַע. 

)ֶרֶמז: ִחׁשְבּו ָמה ַהִּמגְּבָלֹות ׁשֶל ִמבְנֶה ַהּבָנּוי ֵמֲאבָנִים ּוִמֶּמלֶט ּבְַמָּסע ּבִַּמְדּבָר.(

ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי — ַּבִית ָחָדׁש23
לְַאַחר ׁשִֶּסּיְמּו לִיצֹר ֶאת ֶחלְֵקי ַהִּמׁשְּכָן ּולְָהכִין ֶאת ּכֵלָיו, ַמּגִיַע סֹוף־סֹוף ָהֶרגַע 
ַהּגָדֹול: ְמַחּבְִרים ֶאת ּכָל ַהֲחלִָקים ּוְמִקיִמים ֶאת אֶֹהל ַהִּמׁשְּכָן. ֲחגִיגַת ַהֲהָקָמה 

נְִקֵראת ‘ֲחנֻּכַת ַהִּמׁשְּכָן‘: 

ַוָּיֶקם - ֵהִקים

ַוִּיֵּתן - ׂשָם

ֲאָדָניו - ּבְִסיֵסי ַעּמּוָדיו )ֶאֶדן הּוא 
ּבִָסיס(

ְּבִריָחיו - המֹוטֹות ַהְּמַחּבְִרים 
ּבֵין ָהַעּמּוִדים ּומֹונְִעים ֵמֶהם 

לָזּוז

ַוָּיֶקם ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו 

ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו
ַוִּיְפֹרׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן 

ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְכֵסה ָהֹאֶהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֶאת ֹמֶׁשה.

 

)ׁשְמֹות, ֶּפֶרק מ׳, ְּפסּוִקים י“ח�י“ט( 
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ֵמָחה,  ד ֶאָחד ִהיא ׂשְ יָרה. ִמּצַ עֹוֶבֶרת ּדִ ם ֶאְפָרת ׁשֶ ׁשֵ ה ּבְ בּוַע ָקָראִתי ִסּפּור ַעל ַיְלּדָ ָ ַהּשׁ
ה ָלּה ְמאֹוד  ִני, ָקׁשֶ ד ׁשֵ ּה, ּוִמּצַ ּלָ א ְוָסְבָתא ׁשֶ ִית ֶהָחָדׁש ִיְהֶיה ָקרֹוב ְלַסּבָ י ַהּבַ ּכִ

יֵנינּו,  ל ּבֵ בֹות ַעל ַהֶהְבּדֵ ל ִמיֵני ַמְחׁשָ י ּכָ ה עֹוֵרר ּבִ ּפּור ַהּזֶ ֵרד ֵמַהֲחֵברֹות. ַהּסִ ְלִהּפָ
ֲאַנְחנּו ּבֹוְקִעים  ִית ִמּיֹום ׁשֶ אֹותֹו ּבַ ָאִרים ּבְ ֵני ָהָאָדם: ֲאַנְחנּו ִנׁשְ ים, ּוֵבין ּבְ ּבִ ַהּצַ

ם  ֶהם, ְוִלְפָעִמים ּגַ ּלָ ִית ׁשֶ ים ְקרֹובֹות ֵמַהּבַ ֵני ָהָאָדם יֹוְצִאים ְלִעּתִ יָצה, ְוִאּלּו ּבְ ֵמַהּבֵ
ַמְחִליִפים אֹותֹו ְלַגְמֵרי. 

בּוִעים  ירֹות ַהּצְ ל ֶאְפָרת – ִעם ַהּקִ ֶפה ׁשֶ ִית ֶהָחָדׁש ְוַהּיָ ָראִתי ַעל ַהּבַ ּקָ ׁשֶ ּכְ ב לֹוַמר ׁשֶ ֲאִני ַחּיָ
ּנֹות  ן ּוְלׁשַ ם ֲאִני ֶאְרֶצה ְלַגּוֵ ִאם ּגַ י ְלַעְצִמי, ׁשֶ ְבּתִ אִתי. ָחׁשַ ים – ְקָצת ִקּנֵ ילֹונֹות ַהֲחָדׁשִ ים ְוַהּוִ ִקּיִ ְוַהּנְ

י,  ּלִ ְריֹון ׁשֶ ִ ּשׁ ה ֶאָחד ּבַ ֶ ּשׁ ָבר אּוַכל ַלֲעׂשֹות? ְוָהיּו ִלי ַרְעיֹונֹות! ֲאִני ָיכֹול ִלְצּבַֹע ְמׁשֻ י, ָמה ּכְ ּלִ ִית ׁשֶ ֶאת ַהּבַ
ר ָעָליו ִצּיּור ֶנְחָמד.  ל, אֹו ְלַצּיֵ ְלָמׁשָ

ָרֵאל ִלְכבֹוד  ֵני ִיׂשְ נּו ּבְ ּבָ ִית‘ ׁשֶ ן – ַה‘ּבַ ּכָ ׁשְ ָראִתי ַעל ַהּמִ ּקָ ה ְמַעְנְיִנים אֹוִתי, ּוְכׁשֶ ִית ָהֵאּלֶ ִעְנְיֵני ַהּבַ
ֶכם? ְעּתְ ֵני ָהָאָדם? ָמה ּדַ ל ּבְ ִית ׁשֶ י אֹו ַלּבַ ּלִ ְריֹון ׁשֶ ִ ִהיִתי: ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה יֹוֵתר, ַלּשׁ ֱאלֹוִהים – ּתָ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ַהִאם ֲעבְַרּתֶם ַּפַעם ִּדיָרה? 
• ִאם ּכֵן, ּתֲָארּו ֶאת ַהֲחוָיָה. 

• ִאם ֹלא, ׁשֲַאלּו ֶאת הֹוֵריכֶם ּכֵיַצד ֵהם ִהְרּגִיׁשּו ּבַַּמֲעבָר לְבַיִת ָחָדׁש. 

ִית ָחָדׁש  ל ּבַ ֶעֶצם, ּכָ  ּבְ
ׁש, ְוַגם  הּוא ְמַרּגֵ

עֹוְבִרים  ַעם ׁשֶ ל ּפַ ּכָ
ים  ׁשִ יָרה ִמְתַרּגְ ּדִ
ִאּלּו ַמְתִחיִלים  ּכְ

ים.  ים ֲחָדׁשִ ַחּיִ

ֲאַנְחנּו ָעַבְרנּו ְלַבִית ָחָדׁש 
ָנה. ֲאִני זֹוֶכֶרת  ִלְפֵני ׁשָ

י ְמאֹוד,  ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגְ  ׁשֶ
יׁש ׁשֹוֶנה ּוְמַעְנֵין,  י ַהּכֹל ִהְרּגִ ּכִ
י לֹא  י, ּכִ ְשּתִ ם ְקָצת ָחׁשַ ַאְך ּגַ
כּוָנה ְוָהִייִתי  ְ י ֶאת ַהּשׁ ְרּתִ ִהּכַ

ל ֵאֶליָה. ְצִריָכה ְלִהְתַרּגֵ

ן  ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ִסּיּום ּבְ
ָהָיה ֵארּוַע ָחׁשּוב ָלָעם. 

ִית  ְתאֹום ָהָיה ּבַ  ּפִ
 ִלְכבֹוד ֱאלֹוִהים! 

ׁשּו.   ם ִהְתַרּגְ ּלָ ַטח ּכֻ ּבֶ
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ִׁשיר

ַהּׁשִיר ְמתֵָאר ַמָּצב ִּדְמיֹונִי ׁשֶּבֹו ִאּׁשָה ּגָָרה ּבְתֹוְך ֲאבִַּטיַח. 
ַצּיְרּו ֶאת ַהּבַיִת ׁשֶּבַּׁשִיר, אֹו ַּדְמיְנּו ֲחָפִצים ֲאֵחִרים 

ׁשֶּיְכֹולִים לְׁשֵַּמׁש לְִמגּוִרים וְַצּיְרּו אֹותָם. 

יַח / נּוִרית ַזְרִחי  ֲאַבּטִ ה ּבָ ָ ַהִאּשׁ

יַח תֹוְך ֲאַבּטִ ָרה ּבְ ה ַאַחת ּגָ ָ ִאּשׁ
דֹול נֹוָרא. ּגָ

ים ַרְפַרּפִ ֵני ׁשְ ָהיּו ָלּה ׁשְ
א ּוְמנֹוָרה. ְוִכּסֵ

ִהיא ָחְתָכה ָלּה ַחּלֹון
ְוָחְצָבה ָלּה ָסלֹון,

מּוָנה ם ּתְ ְוָתְלָתה ׁשָ
ְוִהְכִניָסה ָארֹון,

ִרים צּוד ַעְכּבָ ּיָ ְוָחתּול ׁשֶ
ה, ּנָ ּפִ ָלה ּבַ ּדְ ִהיא ּגִ

ּוִפְתאֹום — 
ָמה ָהעֹוָנה. ּיְ ִנְסּתַ

ה ָ ָהְלָכה ָלּה אֹוָתּה ָהִאּשׁ
ה. יָרה ֲחָדׁשָ ׂש ָלּה ּדִ ְלַחּפֵ

ֲאָלה, ִהיא ָחְקָרה, ׁשָ
ָבר, לֹא ָמְצָאה ׁשּום ּדָ

ַרק ַחְדרֹון
ֶזר תֹוְך ּגֶ ּבְ

ָארְֹך
ֲאָבל
ַצר.

ו — ֵמַעְכׁשָ
לֹא ָהָיה ָלּה ָמקֹום ְלָסלֹון,

ְוָלֵכן ִהיא ָחְתָכה ַמֲחִצית ָהָארֹון
ְוִהְכִניָסה ַרק ֶרַבע

א ּסֵ ּכִ
ְוָחתּול

ַרְפַרף, ּוׁשְ
י ִהְצִליָחה ִלְדחֹק קֹׁשִ ֵמַעְצָמּה ִהיא ּבְ

ֶאת ָהַאף.
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ִחידֹות

ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ְקִביַעת ְמזּוָזה  

רֹור.  ִמי ּדְ לֹום, ׁשְ  ׁשָ
ינּו ֶטֶקס ְקִביַעת ְמזּוָזה.  יָרה ְוֶאְתמֹול ָעׂשִ בּוַע ָעַבְרנּו ּדִ ָ ַהּשׁ

תּוִבים  זּוָזה ִהיא ְקָלף ְוָעָליו ּכְ ַהּמְ ירה ִלי ׁשֶ א ִהְסּבִ ִאּמָ
תֹוְך ֻקְפָסה.  ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ מּור ּבְ ָלף ׁשָ סּוִקים ֵמַהּתֹוָרה. ַהּקְ ּפְ

ֵדי ֲאִמיַרת  ֶלת ּתֹוְך ּכְ קֹוף ַהּדֶ זּוָזה ַמְתִקיִנים ַעל ַמׁשְ ֶאת ַהּמְ
ֶקס.  ֶעֶצם ַהּטֶ ָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ְוֶזה ּבְ  ּבְ

י –  ּדַ ל ֱאלֹוִהים – ׁשַ ּנּוי ׁשֶ זּוזֹות ָרׁשּום ּכִ ַעל ֵחֶלק ֵמַהּמְ
ָרֵאל.  ְלתֹות ִיׂשְ ל ׁשֹוֵמר ּדַ יבֹות ׁשֶ י ַהּתֵ  ָראׁשֵ

ים  יׁשִ ֶלת ּוַמְרּגִ ּדֶ ָעְבָרם ּבַ זּוָזה ּבְ ּמְ יִטים ּבַ ּבִ ּמַ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ֵהם  ֱאלֹוִהים ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם. ַלֲאֵחִרים ִהיא ַמְזּכיָרה ׁשֶ ׁשֶ

ְיהּוִדים, ּוְדָבִרים ֲחׁשּוִבים נֹוָסִפים. 
ה  ּמָ ׁש ְמזּוזֹות, ְמַעְנֵין ּכַ ּיֵ י ׁשֶ ְכָלל לֹא ָיַדְעּתִ ַעד ַהּיֹום ּבִ

ים ֵלב...  ִלי ָלׂשִ י ּבְ ְמזּוזֹות ָעַבְרּתִ

ַחְּפׂשּו ְמזּוזָה ַעל ַמׁשְקֹוף 
ֶּדלֶת ּבֵיתְכֶם אֹו ּבֵית 

 ַהּׁשְכֵנִים. 
ּתֲָארּו ּכֵיַצד ִהיא נְִרֵאית, 

 אֹו ַצּיְרּו אֹותָּה. 

 יֹוָאב, ָאִחיו ַהָּקָטן ׁשֶל יִָאיר, ּבָנָה ּבַיִת ׁשֶל לֶגֹו
 וְטֹוֵען ׁשֶַהּבַיִת ּבָנּוי ֵמֲחִמּׁשִים וְׁשֶבַע ֲאבָנִים! 

 יִָאיר ָסַפר וְָאַמר: ִהתְּבַלְּבַלְּתָ! 
ִמי ֵמֶהם צֹוֵדק? ִמּכַָּמה ַאבְנֵי לֶגֹו ּבָנּוי ַהּבַיִת?

2

 ַעל ּגַּבֵי ַהְּקלָף ׁשֶל ַהְּמזּוזָה ּכָתּוב ָּפסּוק יָדּוַע. ִמּלֹותָיו ִהתְּבַלְּבְלּו – 1
ַסְּדרּו אֹותָן! 

ה׳  ְׁשַמעִיְׂשָרֵאל ֶאָחד ה׳  ֱאלֹוֵהינּו 

ִסַּיְמנּו ֻחַּמׁש ְׁשמֹות — ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק!  
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 ִמי ָהיָה ָצִריְך לְַהְקִריב ָקְרּבַן ָאׁשָם?

לְִפנֵי ִמי ָהיָה ָצִריְך ָהָאָדם לְִהתְוַּדֹות ַעל ַהֵחְטא ׁשֶָעׂשָה?

1

2

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא — ֹלא ַקל ְלהֹודֹות ָּבַאְׁשָמה 
ַהּפָָרׁשָה נִפְּתַַחת ּבְתֵאּור ָקְרּבָנֹות ִמּכַָּמה סּוגִים. ּבְֶאָחד ִמּסּוגֵי ַהָקְרּבָנֹות, 

ָאָדם ׁשֶָעׂשָה ֵחְטא ְמֻסּיָם ָהיָה ָצִריְך לָבֹוא ֶאל ַהּכֹוֵהן, לְִהתְוַּדֹות )לְהֹודֹות ּבְכְָך( 
ּולְַהְקִריב ָקְרּבָן. 

ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה 
ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק ה', ָּפסּוק ה'(

ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה – ָאׁשֵם 
ּבְַאַחד ַהֲחָטִאים ׁשְֶּמפָֹרִטים 

 ּבְַּפסּוִקים ׁשֶּלְִפנֵי כֵן

ִהְתַוָּדה – הֹוָדה 

בּוַע ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא ַהּׁשָ

ֲׁאִני ָאֵשם
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ַהִאם ָקָרה לָכֶם ׁשֱֶהיִיתֶם ְצִריכִים לְהֹודֹות ּבְָדבָר ֹלא טֹוב ׁשֲֶעׂשִיתֶם?
ַסְּפרּו ַעל ַהִּמְקֶרה )אֹו ִרׁשְמּו לְַעְצְמכֶם(: 

• לְִמי ֱהיִיתֶם ְצִריכִים לְַסֵּפר ַעל ּכְָך? ַהִאם ָהיָה לָכֶם ָקׁשֶה? 
• ּכֵיַצד ִהְרּגַׁשְּתֶם לְִפנֵי ׁשִֶּסַּפְרּתֶם ַעל ּכְָך וְַאֲחֵרי כֵן?   

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ר ְלָהִניַח ָעָליו  ֶאְפׁשָ ָלה – ְסֵקיְטּבֹוְרד ׁשֶ ּבְ ּקִ ָנה ׁשֶ ַגֲאָוה ַמּתָ יִרי ּבְ בּוַע ֶהְרֲאָתה ִלי ׁשִ ַָ ַהּשׁ
יִרי  ר ׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ֵקיְטּבֹוְרד, ׁשֶ י ֶאת ַהּסְ ְך ָאַהְבּתִ ל ּכָ ים! ּכָ ְרַחּקִ ֶטן ְוִלְדֹהר ַלּמֶ ֶאת ַהּבֶ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִסיבּוב  יִחים, ּכְ ין ַהּשִׂ אִתי אֹותֹו ּבֵ י אֹותֹו ְוֶהְחּבֵ ִהְתַרֲחָקה ָלַקְחּתִ
ֵקיְטּבֹוְרד ֶנֱעַלם.  ַהּסְ י ָלּה ׁשֶ יִרי ָחְזָרה, ָאַמְרּתִ ר ׁשִ ֲאׁשֶ נּות. ּכַ ּמְ ִהְזּדַ ּבְ

י נֹוָרא.  ּתִ ׁשְ ֵקיְטּבֹוְרד, ַוֲאִני ִהְרּגַ ׂש ֶאת ַהּסְ ד ְלַחּפֵ יִרי ִהְצַטֲעָרה ְמאֹוד ְוִהְתִחיָלה ִמּיָ ׁשִ
יִרי  ָצאִתי אֹותֹו... ׁשִ ּמָ י ָלּה ׁשֶ יִרי ְוָאַמְרּתִ ֵקיְטּבֹוְרד ְלִשׁ י ֶאת ַהּסְ ָבר ָנַתּתִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

יָעה ִלי ׁשּום ּתֹוָדה, ְלֶהֶפְך –  ּלֹא ַמּגִ י ׁשֶ ְמָחה ְמאֹוד ְוָאְמָרה ִלי ּתֹוָדה, ַאְך ֲאִני ָיַדְעּתִ ׂשָ
י לֹא ָיֶפה.   יִרי לֹא ָיְדָעה, ַאְך ִהְתַנַהְגּתִ ָאְמָנם ׁשִ

יִתי, ּוְבָכל ּבֶֹקר ֲאִני  ָעׂשִ ָמה ׁשֶ ֲאִני ָצִריְך ְלהֹודֹות ּבְ ב ׁשֶ ה ְוחֹוׁשֵ ּטָ ּמִ ָכל ַלְיָלה ֲאִני ׁשֹוֵכב ּבַ ֵמָאז ּבְ
ֶזה.  ב ּכָ ַמּצָ ן ּבְ ְרֶאה ָהִייִתי ַמְקִריב ָקְרּבָ ּנִ ְתקּוַפת ַהּתֹוָרה, ּכַ ר ָלּה... ִאּלּו ָהִייִתי ַחי ּבִ ה יֹוֵתר ְלַסּפֵ ֶ ִמְתַקּשׁ

יִרי... ִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ׁשִ אּוַלי ֶזה ָהָיה ַקל יֹוֵתר ִמּלְ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ָנכֹון, ֶזה ִלְפָעִמים ֵמִביְך,   
ָאָדם אֹוֵמר  ׁשֶ ֲאָבל אּוַלי ּכְ
קֹול, הּוא  ָבִרים ּבְ ֶאת ַהּדְ

ָעה. ּטָ ֵמִבין טֹוב יֹוֵתר ׁשֶ
ם  ּוְבִעְקבֹות ֶזה אּוַלי הּוא ּגַ

ָעִתיד. ה ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ּבֶ ּנֶ ְיׁשַ

ה ָאָדם  ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ
ָחָטא ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא  ׁשֶ
ְך.  ר לֹו ַעל ּכָ ַלּכֹוֵהן ּוְלַסּפֵ

ׁש ֵמִביְך! לֹא  ֶזה ַמּמָ
הּוא ִמְתָחֵרט  יק ׁשֶ ַמְסּפִ

ה? ָעׂשָ ַעל ָמה ׁשֶ
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ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ּכֵיַצד יַָדע ּבַַעל ַהּגִּנָה ׁשֶָהִאיׁש ּגָנַב ֵמַהּתּותִים?

ָמה ַּדְעּתְכֶם ַעל ּתְגּובָתֹו ׁשֶל ַהּגַּנָב? ַהִאם ֱהיִיתֶם ְמיֲַעִצים לֹו 
לְָהגִיב ַאֶחֶרת? ַמּדּוַע? 

ַהִּציעּו סֹוף לִַּסּפּור ִאלּו ִהתְַרֵחׁש ּבְיֵָמינּו, אֹו ִאּלּו ִהתְַרֵחׁש ּבַּתְקּוָפה 
ׁשֶּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה ַקּיָם.

1

2

3

ְמָׁשה, ַאָּתה? ֹקֶדם ֹּכל, ִּבְכָלל ֹלא ָהִייִתי ָּכאן,ֲאִני? ָמה ִּפְתאֹום!ִמי ָׁשַבר ֶאת ַהּׁשִ
ָּדָבר ֵׁשִני, ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא 
 זֹוֵרק ֲאָבִנים, ְוחּוץ ִמֶּזה — 

ֶזה ֹלא ָהָיה ְּבַכָּוָנה...

ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשִּטֵּיל ְוָעַבר ְלַיד ִּגָּנה ּוָבּה ִׂשיֵחי ּתּות. 
ָרָאה ֶאת ַהְּפִרי ַהָּבֵׁשל ְוֶהְחִליט ְלִהָּכֵנס ַלִּגָּנה ְוִלְקֹטף ְלַעְצמֹו ּתּוִתים.

 

ְּבעֹודֹו אֹוֵכל ֵמַהּתּוִתים ָרָאה ֵמָרחֹוק ֶאת ַּבַעל ַהִּגָּנה, 
ִמָּיד ָזַרק ֶאת ַהּתּוִתים ִמָּיָדיו ְוִהְתִחיל ִלְבֹרַח. 

ֶדה ְוָאַמר לֹו:  ָרץ ַאֲחָריו ַּבַעל ַהּׂשָ
"ַמה ֵּיׁש ְלָך ַּבָּיד?" 

ִהְסּתֹוֵבב ָהִאיׁש, ֶהְרָאה לֹו ֶאת ָיָדיו ְוָאַמר: 
"ֵאין ְּבָיִדי ְּכלּום!" 

ֶדה:  ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהּׂשָ
"ֵאין ְּבָיֶדיָך ּתּוִתים ִּכי ָזַרְקָּת אֹוָתם, 

ַאְך יֹוֵדַע ֲאִני ֶשָּקַטְפָּת ּתּוִתים, ִּכי ָיֶדיָך ְמֻלְכָלכֹות!" 

)ַעל ִּפי ּבְֵראׁשִית ַרּבָה, ָּפָרׁשָה כ"ב, ִּפְסָקא ט'(
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ִחידֹות

 ּכִתְבּו ּבְַמְחּבְרֹותֵיכֶם ּכַָּמה ׁשֶּיֹותֵר ִמּלִים ֵמאֹותִּיֹות ַהִּמּלִים 
'לְהֹודֹות ּבַָאׁשְָמה'.

2

המשאבתודוהל

 ּבְיֹום ּגָׁשּום ֶאָחד נֱֶעלַם ַהּכֶתֶר ׁשֶל ַהֶּמלְֶך. 
ַהֶּמלֶך ָקָרא לְעֹובְֵדי ָהַאְרמֹון וְָחַקר אֹותָם.

ֵאּלֶה ָהיּו ַהּתְׁשּובֹות ׁשֶּלֶָהם: 

        ַהְּמׁשֵָרת: ּכָל ַהּיֹום ׁשֵַרּתִי אֹותְָך, ֲאדֹונִי. 
        ַהְּמנֶַּקה: ּכָל ַהּיֹום נִִּקיתִי ֶאת ָהַאְרמֹון, ֲאדֹונִי. 

        ַהּגַּנָן: ּכָל ַהּיֹום ִהׁשְֵקיתִי ֶאת ַהּגִּנָה, ֲאדֹונִי.
        ַהַּטּבָח: ּכָל ַהּיֹום ּבִּׁשַלְּתִי ּבִַּמְטּבָח, ֲאדֹונִי. 

לְֶפתַע ָאַמר ַהֶּמלְֶך: ֲאנִי יֹוֵדַע ִמי ָאׁשֵם! 
ּבְִמי ָחׁשַד ַהֶּמלְֶך?

1

ָמה רֹוִאים ּבַּתְמּונָה? 
 ַּדְמיְנּו ָמה ָקָרה ּכַָּמה ַּדּקֹות 

לְִפנֵי כֵן.

נַּסּו לְַדְמיֵן ָמה חֹוׁשֵב ַהּיֶלֶד 
 ּוָמה הּוא ַמְרּגִיׁש. 

 ִרׁשְמּו ׁשָלֹוׁש ַמְחׁשָבֹות 
אֹו ׁשְלֹוׁשָה ְרגָׁשֹות ׁשֶּלֹו. 

2

1

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה
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 ָמה ַמׁשְָמעּות ַהּבִּטּוי "ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר"? 

נַּסּו לְׁשֵַער: ַמּדּוַע ָהיּו ְצִריכִים לֲַעֹרך ֶאת ָהֵעִצים ַעל ַהִּמזְּבֵַח ּבְכָל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש?

1

2

ָּפָרַׁשת ַצו — ִׁשְגַרת ֹּבֶקר
ַהּפָָרׁשָה נִפְּתַַחת ּבְתֵאּור ֵסֶדר ַהּיֹום ּבִַּמׁשְּכָן. ַהִּמׁשְּכָן הּוא אֶֹהל ְמיָֻחד ׁשֶּבָנּו ּבְנֵי 

יִׂשְָרֵאל ּבְִמדְּבַר ִסינַי. ּבִַּמׁשְּכָן נִפְּגַׁש מֹׁשֶה ִעם ֱאלֹוִהים, וְִהתְַקּיְמּו ׁשָם ּפְעּולֹות ּכְמֹו 
ַהְקָרבַת ָקְרּבָנֹות. 

ַהּפָסּוק ַהּזֶה ְמתֵָאר ָמה ָהיּו ַהּכֹוֲהנִים ְצִריכִים לֲַעׂשֹות ּבִַּמׁשְּכָן ּבְכָל ּבֶֹקר:

ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו ֹלא ִתְכֶּבה
ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר 

ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהֹעָלה. 

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק ו', ָּפסּוק ה'(

ּתּוַקד – ּתִבְַער, ּתְִהיֶה ּדֹולֶֶקת

ּוִבֵער ָעֶליָה – וְִהְדלִיק ַעל ַהִּמזְּבֵַח

ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר – ּבְכָל ּבֶֹקר   

ְוָעַרְך ָעֶליָה – וְִסֵּדר ַעל ַהִּמזְּבֵַח

ָהֹעָלה – ַהָּקְרּבָן

   104



לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

 • ִחׁשְבּו ַעל ַאְרּבָָעה ְּדבִָרים לְָפחֹות ׁשֶַאּתֶם עֹוׂשִים ּכָל יֹום ּבְאֶֹפן ָקבּוַע
   )ּבַּבֶֹקר אֹו ּבְֶמׁשְֶך ַהּיֹום(. 

• ָמה ַאּתֶם אֹוֲהבִים ּבַּׁשִגְָרה? ָמה ַאּתֶם ָּפחֹות אֹוֲהבִים ּבָּה?

ה,  יְך ִליׁשֹן. ָלּמָ י ְלַהְמׁשִ ְריֹון ַהּבֶֹקר, ַאְך ֶהֱעַדְפּתִ ִ ַחת ַלּשׁ גּו אֹוִתי ִמּתַ ְגּדְ ֶמׁש ּדִ ֶ ַקְרֵני ַהּשׁ
ְמָאס ִלי!  ּנִ ּום ׁשֶ ם ׁשֹוֲאִלים? ִמּשׁ ַאּתֶ

טֹף ָיַדִים ּוָפִנים  ָבִרים: ְלִהְתעֹוֵרר, ִלׁשְ ָכל ּבֶֹקר ֶאת אֹוָתם ַהּדְ ִנְמָאס ִלי ַלֲעׂשֹות ּבְ
ֶאת ֶזה ֲאִני  ה )ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּנָ ּתֹות ׁשֹוקֹו ַחם ּוְלַכְרֵסם ְקָצת ּתּות ּגִ ִטּפֹות ַטל, ִלׁשְ ּבְ

ְוָקא אֹוֵהב!(.   ּדַ
ָנב  י ִיְהֶיה ׁשֹוֶנה ֵמָהָרִגיל: ָאקּום ְמֻאָחר, אֹוִציא ֶאת ַהּזָ ּלִ ַהּבֶֹקר ׁשֶ י ׁשֶ ָאז ַהּיֹום ֶהְחַלְטּתִ

ֵדי  ת ׁשֹוקֹוָלד! ֲאָבל ּתֹוְך ּכְ ּיַ ה ִמיץ ּתּות ַוֲאַכְרֵסם ֻקּבִ ּתֶ ְריֹון ִלְפֵני ָהרֹאׁש, ַוֲאִפּלּו ֶאׁשְ ִ ֵמַהּשׁ
תֹוכֹו, ְוָכְך ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ָקם  ְריֹון ְואֹוִתי ּבְ ִ ֶמׁש ֶאת ַהּשׁ ֶ ָמה ַהּשׁ ים ִחּמְ ַחּיִ ּנּוִיים ּבַ בֹות ַעל ׁשִ ַמְחׁשָ

ּנֹות.  ה ְמאֹוד ְלׁשַ ִלים ָקׁשֶ ֶהְרּגֵ ִמיד! ִנְרֶאה ׁשֶ ה ּתָ ֲאִני עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ִדּיּוק ֶאת אֹוָתם ַהּדְ ה ּבְ ְועֹוׂשֶ
ידּו ָעָליו. ֲאִני ְמַנֵחׁש  ִהְקּפִ עּולֹות ּבֶֹקר ָקבּוַע ׁשֶ ן ָהָיה ַלּכֹוֲהִנים ֵסֶדר ּפְ ּכָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ּגַ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ

י... ּלִ ֶ ֶהם ָהיּו ׁשֹונֹות ְמאֹוד ִמּשׁ ּלָ עּולֹות ׁשֶ ַהּפְ ׁשֶ
ָכל ּבֶֹקר? ָבִרים ְקבּוִעים ּבְ ים ּדְ ם עֹוׂשִ ם ַאּתֶַ ם? ּגַ ְוַאּתֶ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ָבר?!  ל יֹום אֹותֹו ַהּדָ ּכָ
ִנים... לֹא ִנְמַאס  ִמְסּכֵ

ַטח ָהָיה  ָלֶהם? ֶזה ּבֶ
ֲעֵמם! י ְמׁשַ ּדֵ

נּו חֹוֵזר ַעל  ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
ל,  ל יֹום. ֲאִני, ְלָמׁשָ ָבִרים ּכָ ּדְ

ֲאִני  ל יֹום ְלַאַחר ׁשֶ ּכָ יֹוַדַעת ׁשֶ
ֶפר ֲאִני  ית ַהּסֵ חֹוֶזֶרת ִמּבֵ

י. ּלִ ֶחֶקת ִעם ֶהָחתּול ׁשֶ ְמׂשַ
ְגָרה  ִ ּשׁ הּו טֹוב ּבַ ֶ י, ֵיׁש ַמּשׁ ְלַדְעּתִ

בּוָעה ַהּזֹאת. ַהּקְ

ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ָכל ּבֶֹקר ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ּבַ ּבְ
ַח,  ְזּבֵ ִרים ֵעִצים ַעל ַהּמִ ְמַסּדְ

ן.  ַמְדִליִקים אֹוָתם ּוַמְקִריִבים ָקְרּבָ
ֵהם ָעׂשּו זֹאת  ֶרת ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ

ה  ּלָ ּבֶֹקר". ַהֲחָזָרה ַעל ַהּמִ ּבֶֹקר ּבַ "ּבַ
ֻעּלֹות ֵאּלּו ַנֲעׂשּו  ּפְ ה ׁשֶ יׁשָ 'ּבֶֹקר' ַמְדּגִ

ל יֹום. ּכָ

    105



ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס

   106

ָמתַי ַאּתֶם ָקִמים ּבַּבֶֹקר? ַהִאם ַההֹוִרים ׁשֶּלָכֶם ְצִריכִים לְָהִעיר ֶאתְכֶם ַהְרּבֵה 
ְּפָעִמים, אֹו ׁשֶַאּתֶם ָקִמים ֻמְקָּדם ּבְַעְצְמכֶם? 

נְִקָרא ֶאת ַהִּסּפּור ַעל ַרּבִי ְּפִריָדא, ׁשֶַּמִּציַע לְתַלְִמיָדיו לָקּום ֻמְקָּדם:

ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ְּפִריָדא:
"ַרִּבי, ָמה ָעִׂשיָת ֶׁשָּזִכיָת ְלַהֲאִריְך ָיִמים, ְּכלֹוַמר, ְלַהִּגיַע ְלִגיל ְמֻבָּגר?" 

ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְּפִריָדא: 
 "ְּבָכל ֹּבֶקר ִהְקַּפְדִּתי ָלקּום ֻמְקָּדם, 

ְלַהִּגיַע ִראׁשֹון ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה,
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְקִּדים אֹוִתי ָאָדם ְוִהִּגיַע ְלָׁשם ְלָפַני. 

ּוִבְזכּות ֶזה ֶהֱאַרְכִּתי ָיִמים."

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ְמגִּלָה, ַּדף כ"ז ַעּמּוד ב'( 

ַעל ִּפי ִּדבְֵרי ַרּבִי ְּפִריָדא, ּבִזְכּות ָמה הּוא ֶהֱאִריְך יִָמים?

ֶאְפׁשָר לְָהבִין ַאֶחֶרת ֶאת ַהּבִּטּוי "לְַהֲאִריְך יִָמים": ֶאְפׁשָר לֹוַמר 
ׁשִֶּמי ׁשֶָּקם ֻמְקָּדם ּבַּבֶֹקר, ּכְמֹו ַרּבִי ְּפִריָדא, ַהּיֹום ׁשֶּלֹו ָאֹרְך יֹותֵר, 

וְהּוא ַמְסִּפיק לֲַעׂשֹות ַהְרּבֵה.
ִחׁשְבּו: ָמה ֱהיִיתֶם ַמְסִּפיִקים ִאּלּו ֱהיִיתֶם ָקִמים ֶרבַע ׁשָָעה 

ֻמְקָּדם יֹותֵר?  

1

2

ִאָּמא, ֲאִני ָיכֹול ַהּיֹום ֹלא ָלֶלֶכת 
ְלֵבית ַהֵּסֶפר? ּכֹוֵאב ִלי.

ְּבֵבית ַהֵּסֶפר!ֵאיֹפה ּכֹוֵאב ְלָך?
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ְגָרה ַאֶחֶרת  ׁשִ

ַבע.  ת ׁשֶ ה, ַוֲאִני ּבַ ִהּלָ ִמי ּתְ לֹום. ׁשְ  ׁשָ
ְגָרה  ִ ַהּשׁ י הּוא ׁשֶ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֻיָחד ּבַ ָבר ַהּמְ ַהּדָ
א  חֹות. ִאּמָ ּפָ ׁשְ ל רֹב ַהּמִ ֶ נּו ׁשֹוָנה ִמּשׁ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ

ֵבית חֹוִלים, ְוִהיא עֹוֶבֶדת  י ִהיא ָאחֹות ּבְ ּלִ ׁשֶ
ים ְקרֹובֹות.  ֶמֶרת ַלְיָלה ְלִעּתִ ִמׁשְ  ּבְ

א  ּבֶֹקר, ִאּמָ ר ֲאִני ָקָמה ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ ְך קֹוֶרה ׁשֶ ּכָ
דֹוָלה עֹוְזִרים  א ַוֲאחֹוִתי ַהּגְ ִית. ַאּבָ ּבַ ְכָלל לֹא ּבַ ּבִ

ן ּוְמִכיִנים ִלי ֶסְנְדִוויץ', ְוִאּלּו ֶרַגע  ִלי ְלִהְתַאְרּגֵ
א חֹוֶזֶרת  ֶפר, ִאּמָ ֲאִני יֹוֵצאת ְלֵבית ַהּסֵ ִלְפֵני ׁשֶ

יָקה ְוהֹוֶלֶכת ִליׁשֹן! ֵמָהֲעבֹוָדה, נֹוֶתֶנת ִלי ְנִשׁ

ּבְִרׁשִיָמה א מֹוִפיעֹות ֲאִמירֹות.
ּבְִרׁשִיָמה ב מֹוִפיַע ַהִּמׁשְָּפט 'ּבֶֹקר טֹוב' ּבְכַָּמה ׂשָפֹות ׁשֹונֹות. 

ַהתְִאימּו ּבֵין ּכָל ֲאִמיָרה לִַּמׁשְָּפט 'ּבֶֹקר טֹוב' ּבַּשָָפה ַהַּמתְִאיָמה לֹו, ּכְמֹו ּבַֻּדגְָמה. 

ּכְמֹו ּבְִמׁשְַּפְחּתָּה ׁשֶל ּתְִהּלָה, 
ַהּׁשִגְָרה ׁשֶל ִמׁשְָּפָחה ַאַחת 

יְכֹולָה לְִהיֹות ׁשֹונָה ְמאֹוד 
 ֵמַהּׁשִגְָרה ׁשֶל ִמׁשְָּפָחה ַאֶחֶרת. 
ׂשֹוֲחחּו ִעם ָחבֵר לַּכִּתָה ּוִמְצאּו 

ׁשְנֵי ְּדבִָרים ּדֹוִמים ּבַּׁשִגְָרה 
ׁשֶּלָכֶם ּוׁשְנֵי ְּדבִָרים ׁשֹונִים.

ְרׁשִיָמה א' 
.B ּבְָצְרָפתִית ָהאֹות ָהִראׁשֹונָה ּבִַּמּלָה 'ּבֶֹקר טֹוב' ִהיא

ּבֲַעָרבִית ָהאֹותִּיֹות ְמֻחּבָרֹות.
 ּבְהֹולַנְִּדית 'ּבֶֹקר טֹוב' ִהיא ִמּלָה ַאַחת.

ּבְִסינִית 'ּבֶֹקר טֹוב' נְִרֶאה ּכְמֹו ִצּיּור.
ּבְרּוִסית יֵׁש אֹות ּכְמֹו 0 ּבְכָל ַאַחת ֵמַהִּמּלִים.

א

ב

ג

ד

ה

ְרׁשִיָמה ב'

Goedemorgen

早安

 صباح   اخلير

доброе утро

Bonjour

א

ב

ג

ד

ה
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ִהְסּתַּכְלּו ּבִָאּיּוִרים ּוִמְצאּו: 
• ַחּיָה ַאַחת ׁשֶ"ַּמְפֶרֶסת ַּפְרָסה" וְלָכֵן ִהיא ּכְׁשֵָרה לֲַאכִילָה לְִפי ַהּתֹוָרה.

• ַחּיָה ִעם ְסנִַּפיר וְַקׂשְֶקׂשֶת, וְלָכֵן ִהיא ּכְׁשֵָרה לֲַאכִילָה לְִפי ַהּתֹוָרה.

ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני — ַּכְׁשרּות
 ּבַָּמסֶֹרת ַהּיְהּוִדית יֵׁש ּכְלָלִים ַהְּמפְָרִטים ָמה ֻמּתָר לֱֶאכֹל ּוָמה ָאסּור לֱֶאכֹל. 

 ּכְלָלִים ֵאּלּו נְִקָרִאים ‘ּכַׁשְרּות‘, ּולְפִיֶהם ָאסּור לֱֶאכֹל ַמַאכְלֵי ּבָׂשָר ּוַמַאכְלֵי ָחלָב יַַחד, 
וְיֵׁש ּכַָּמה ַמֲאכָלִים ׁשֶָאסּור לֱֶאכֹל ּבִכְלָל. ּבְפָָרׁשָה זֹו ְמתָֹאִרים ּבֲַעלֵי ַהַחּיִים ׁשֶּלְפִי ַהּתֹוָרה 

ֻמּתָר לֱֶאכֹל ִמּבְׂשָָרם, וְֵאּלּו ׁשֲֶאסּוִרים לֲַאכִילָה.

ֹּכל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע ְּפָרֹסת 
ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו. 

ָפן...  ַאְך ֶאת ֶזה ֹלא ֹתאְכלּו... ֶאת ַהָּגָמל ... ְוֶאת ַהּׁשָ
ְוֶאת ַהֲחִזיר...

ֹּכל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים, 
ֹאָתם ֹּתאֵכלּו

... ְוֶאת ֵאֶּלה... ֹלא ֵיָאְכלּו... ֶאת ַהֶּנֶׁשר... ְוֵאת ַּבת 
ַהַּיֲעָנה... ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף... ְוֶאת ַהֲחִסיָדה... ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף.

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק י“א, ִמּתֹוְך ְּפסּוִקים ג׳�י“ט(

ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה – 
ׁשֶּיֵׁש לָּה ֵחלֶק ָקׁשִיַח, 
ֵמֵעין ֶעֶצם ַעל ּכַּפֹות 

ָהַרגְלַיִם

ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע – ַּפְרָסה 
ַהְּמֻחּלֶֶקת לִׁשְנַיִם 

 לְָאְרּכָּה 

 ַמֲעַלת ֵּגָרה – ַמְעלָה 
 ֶאת ַהָּמזֹון ֵמַהֵּקיבָה 

ֶאל ִּפיָה לִלְִעיָסה חֹוזֶֶרת
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ֻחֵּקי ַהּכַׁשְרּות ַמְסּבִיִרים ָמה ֻמּתָר לֱֶאכֹל ּוָמה ָאסּור לֱֶאכֹל, ַעל ִּפי ַהָּמסֶֹרת 
ַהּיְהּוִדית. 

• ַהִאם ַאּתֶם ַמּכִיִרים ּכְלָלִים ֲאֵחִרים ׁשֶּנֹוגְִעים לְאֹכֶל?  

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ִריִאים ְוַעל ְצָמִחים ְרִעיִלים.  בּוַע ָלַמְדנּו ַעל ְצָמִחים ּבְ ָ  ַהּשׁ
ל ִמיֵני  יר ֶאת ּכָ ִבים ְלַהּכִ ֶדה ְוַחּיָ ּשָׂ ֵלמֹות ּבַ ים ֲארּוחֹות ׁשְ ְנׁשִ ים, ְמַנׁשְ ּבִ ֲאַנְחנּו, ַהּצַ
ָרִחים  יגֹוְנָיה ֵהן ּפְ ל, ַהּנּוִרית ְוַהּבִ יק ָלנּו. ְלָמׁשָ י ֶחְלָקם ֲעלּוִלים ְלַהּזִ ָמִחים, ּכִ ַהּצְ

ה  ּפֶ ִמיִמים ַוֲאִפּלּו ְמָגִרים, ַאְך ֵהם ְיכֹוִלים ִלְגֹרם ָלנּו ִלְכִוּיֹות ּבַ ְרִאים ּתְ ּנִ ים ׁשֶ ְיֵפיִפּיִ
ְוִלְכֵאִבים ֲחָזִקים.

ֲעֹבר ְלַיד נּוִרּיֹות, הּוא ִיְצַטֵער  ּיַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ו ּבְ ַעְכׁשָ ּמֵ ָצאנּו ֵמַהַהְרָצָאה ָאַמר ז‘ֹוז‘ֹו ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ָרִחים  ַעם לֹא ָאַהב ֶאת ַהּפְ י ַאף ּפַ אֶֹפן ִאיׁשִ הּוא ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאֹכל ֵמֶהן. ָצב-ָצב ָאַמר ׁשֶ ׁשֶ
ָאסּור  ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ יָמה ׁשֶ ּתֹוָרה ְרׁשִ ׁש ּבַ ּיֵ ַמְדנּו ׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ְרּתִ ָעָיה, ַוֲאִני ִנְזּכַ ֱאֶמת ּבְ ֵאין לֹו ּבֶ ְך ׁשֶ ה, ּכָ ָהֵאּלֶ

ְך? אּוַלי ֶזה לֹא ְמָגֶרה אֹותֹו?  הּו, ַהִאם הּוא ִמְצַטֵער ַעל ּכָ ֶ ָאסּור לֹו ֶלֱאֹכל ַמּשׁ ֶלֱאכֹל, ְוָתִהיִתי: ִמי ׁשֶ
ֶכם? ְעּתְ ְכָלל? ָמה ּדַ הּו ַאֵחר ּבִ ֶ יׁש ַמּשׁ ְואּוַלי הּוא ַמְרּגִ

ה... ּבּוִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדִ י, ִנְהֵייִתי ָרֵעב ִמּכָ ַחּיַ ּבְ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְך ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת  ּום ּכָ אּוַלי ִמּשׁ
ִרים  ׁשֵ ים ַהּכְ ֲעֵלי ַהַחּיִ מֹות ּבַ ֶאת ׁשְ

ד  ד ֶאָחד, ּוִמּצַ ִרים ִמּצַ ׁשֵ ְוַהּלֹא ּכְ
ל,  ָלִלים, ְלָמׁשָ ה ּכְ ּמָ ִני ְמָפֶרֶטת ּכַ ׁשֵ

ים  ַקּשִׂ ׂשְ ֲעֵלי ַהּקַ ִגים ּבַ ל ַהּדָ ּכָ
ִרים. ׁשֵ יִרים ֵהם ּכְ ַנּפִ ְוַהּסְ

ָחה אֹוְכִלים  ּפָ ׁשְ ּמִ ֶאְצֵלנּו ּבַ
ר, ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ׁשֵ ַרק אֶֹכל ּכָ

ַעם ֶאת  ל ּפַ לֹא ּבֹוְדִקים ּכָ
ַעל  ל ׁשֶ ּתֹוָרה. ַמּזָ סּוִקים ּבַ ַהּפְ
ר‘,  ׁשֵ ים ָרׁשּום ‘ּכָ  מּוָצִרים ַרּבִ

ֶזה עֹוֵזר ְמאֹוד!

ְך  ִנְרֶאה ִלי ְמאֹוד ְמֻסּבָ
ָלַדַעת ֵאיֶזה ַמֲאָכל 
סֶֹרת,  ר, ְלִפי ַהּמָ ׁשֵ ּכָ

ר.  ׁשֵ ְוֵאיֶזה לֹא ּכָ

    109



קֹוִמיְקס

   110

ִׁשיר

ְחִמי  רּות/ ֵאָלה ַהּלַ ׁשְ י ַהּכַ ֻחּקֵ

לֹוִמית, ַהּמֹוָרה,  ָדה אֹוָתנּו ַהּיֹום ׁשְ ִלּמְ
ּתֹוָרה. תּוִבים ּבַ ּכְ רּות ׁשֶ ׁשְ י ַהּכַ ַעל ֻחּקֵ

ר ּוְלָדִגים,  ים ִמְתַיֲחִסים ְלָבׂשָ ַהֻחּקִ
ְוַגם ָהעֹופֹות לֹא יֹוְצִאים ִנְפָסִדים. 

ְפִליָאה, ינּו ּבִ ּלִ ְך ּגִ ְלִפי ַהּתֹוָרה, ּכָ
ָבר ָראּוי ַלֲאִכיָלה! ל ּדָ לֹא ּכָ

ִרים ּוֵפרּוט, ים, ֶהְסּבֵ ֵיׁש לֹא ְמַעט ֻחּקִ
ׁשּוט! ָלל לֹא ּפָ ִלְזּכֹר ֶאת ַהּכֹל – ֶזה ּכְ

ַסע ְוֵגָרה, ְרָסה, ׁשֶ ּפַ
ְך נֹוָרא. אּוף, ֶזה ְמֻסּבָ

לֹוִמית, יבּו ִלׁשְ ה ִהְקׁשִ ּתָ ּכִ ם ּבַ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָאז ּכְ
ֲאִני ִצְמחֹוִנית!  ל ׁשֶ י: ַמּזָ ְבּתִ ָחׁשַ

ַמּדּוַע ַהּיַלְָּדה ּבַּׁשִיר ָחׁשְבָה ׁשֶ“ַּמּזָל“ ׁשִֶהיא ִצְמחֹונִית?

ִצְמחֹונִּיִים ֵאינָם אֹוכְלִים ּבָׂשָר. ַהִאם ַאּתֶם ַמּכִיִרים ֲאנָׁשִים ׁשֶֹּלא 
אֹוכְלִים ַמּׁשֶהּו ִמִּסּבָה ּכָלְׁשִֶהי? ַסְּפרּו ַעל ּכְָך! 

1

2

ָלַמְדנּו ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשָּדג ָּדִני, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? 
ים. ָּכֵׁשר ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו לֹו ַקְׂשַקּׂשִ

ָאז ֲאִני הֹוֵלְך ַלְחֹּפף ֶאת ַהָּדג 
ֶׁשִּלי, ֶׁשֹּלא ֹיאְכלּו אֹותֹו!



   111

ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ד ֲחֵבָרה ְלַכּבֵ

מֹוִדיִעין.  ָרה ּבְ ָלה ַוֲאִני ּגָ ִמי ַאּיָ לֹום! ׁשְ  ׁשָ
ֲארּוַחת  ל. ּבַ י, ּגַ ּלִ ָרה ֶאְצִלי ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ּקְ ַהּיֹום ּבִ

יָמה ַרק  ֳהַרִים ִהיא ֵסְרָבה ֶלֱאכֹל, ְוִהְסּכִ ַהּצָ
ּפּוַח.  ּתֹות ְוֶלֱאכֹל ּתַ  ִלׁשְ

י  ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ רּות. ּבַ ׁשְ ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ּכַ ל ָאְמָרה ׁשֶ ּגַ
רּות, ְוָלֵכן ִהיא לֹא ְיכֹוָלה  ׁשְ לֹא ׁשֹוְמִרים ּכַ

 ֶלֱאכֹל ֶאְצֵלנּו. 
ה ְקָצת ַמֲעִליב, ֲאָבל  ּזֶ י ׁשֶ ְבּתִ ַהְתָחָלה ָחׁשַ ּבַ
ֵאין  יָרה ִלי ׁשֶ א ִהְסּבִ ל ָהְלָכה, ִאּמָ ּגַ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ָלִלים ֶוֱאמּונֹות  ָחה ֵיׁש ּכְ ּפָ צֶֹרְך ְלֵהָעֵלב, ְלָכל ִמׁשְ
א  ִאּמָ י ׁשֶ ִדים זֹאת. ֵהַבְנּתִ ּה, ְוָאנּו ְמַכּבְ ּלָ ֶ ִמּשׁ

בֹוא,  ל ּתָ ּגַ ָאה ׁשֶ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ י ׁשֶ צֹוֶדֶקת, ְוֶהְחַלְטּתִ
ה ּוַבֲחִטיִפים ְקנּוִיים.  ִתּיָ ׁשְ ד אֹוָתּה ַרק ּבִ ֲאַכּבֵ

ּבַָּפָרׁשָה ׁשֶּלָנּו ְמפָֹרִטים ֻחֵּקי ַהּכַׁשְרּות ַהְּקׁשּוִרים לְבֲַעלֵי ַחּיִים.
 ּבֶַחֶדר ׁשֶל ֹרתֶם מֹוִפיִעים ּבֲַעלֵי ַחּיִים ַרּבִים. 

ּכַָּמה ֵמֶהם ּתְַצלִיחּו לְִמצֹא?

ַהִאם וִּתְַרּתֶם ַעל ָמזֹון ּכָלְׁשֶהּו 
ּבִגְלַל ּכְלָלִים ְמֻסּיִָמים ׁשֶּנְהּוגִים 

ֶאְצלְכֶם ּבִַּמׁשְָּפָחה )ּכַׁשְרּות, 
ִצְמחֹונּות וְכַּדֹוֶמה(? 

ּכֵיַצד ִהְרּגַׁשְּתֶם? 
 



 לְֵאיזֹו ּתֹוָפָעה ּבְגּוף ָהָאָדם ִמתְּכַּוֵן ַהָּפסּוק?

ָמה ָצִריְך לֲַעׂשֹות ָאָדם ִמּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ַהּנָגּוַע ּבְתֹוָפָעה זֹו?

1

2

ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע — ִלְׁשֹמר ַעל ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו

ּפָָרׁשַת תַזְִריַע עֹוֶסֶקת ּבְַמֲחלֹות ּובְתֹופָעֹות ׁשֶּקֹורֹות ּבְגּוף ָהָאָדם. לִפְָעִמים ָהָאָדם 
ָהיָה ָצִריְך לָבֹוא לַּכֹוֵהן, ׁשֶּיִבְּדֹק ִאם הּוא ִמּדַּבֵק.

וְכְָך ְמתָֹאר ּבַּפְסּוִקים:

27

ה  ְוִאיׁש אֹו ִאּׁשָ
ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהֹרת, ֶּבָהֹרת ְלָבֹנת. 

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהֹרת 
ֵּכהֹות ְלָבֹנת...

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק י"ג, ְּפסּוִקים ל"ח, ל"ט( 

ְבעֹור ְּבָׂשָרם – ַעל ָהעֹור ׁשֶּלֶָהם

ֶּבָהֹרת – ּכְתִָמים, לָֹרב ּבְִהיִרים 
יֹותֵר ִמֶּצבַע ָהעֹור
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 • ַהִאם ַאּתֶם ׂשִָמים לֵב לְׁשִּנּויִים ּבַּגּוף ׁשֶּלָכֶם? 
 • ַהִאם ֵהם ְמעֹוְרִרים ּבָכֶם ַסְקָרנּות, ֲחׁשָׁש, אֹו אּולַי ְרגָׁשֹות ֲאֵחִרים? 

• ָמה ַאּתֶם עֹוׂשִים ּבִָענְיָן?  

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ה ָיִמים,  לֹוׁשָ ָבר ׁשְ ִית ּכְ ּבַ ר אֹוִתי, ֲאִני חֹוֶלה ְו'ָתקּוַע' ּבַ ם ָלבֹוא ְלַבּקֵ ָכְלּתֶ ּיְ ַהְלַואי ׁשֶ
ן,  ָנִתי. ַוֲהִכי ְמַעְצּבֵ ְ ּיּול ַהּשׁ ּטִ ָהֵרי ֵאיַלת ּבַ ִלים ּבְ י ְמַטּיְ ּלִ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּוֵביְנַתִים ּכָ

ָמִתי...  ַאׁשְ אֶֹפן ֶחְלִקי ַהּכֹל ּבְ ּבְ ׁשֶ
ַאב ִלי.  רֹון ְקָצת ּכָ הּו, ַהּגָ ֶ י ַמּשׁ ַלְעּתִ ּבָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ בּוַע, ּבְ  ַהּכֹל ִהְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ

ׁשּוט  ּיּול. ּפָ ן ִלי ָלֵצאת ַלּטִ ּתֵ ִהיא לֹא ּתִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ י ָחׁשַ א ּכִ ְך ְלִאּמָ י ַעל ּכָ ְרּתִ לֹא ִסּפַ
ּיּול  ְפֵני ַהּטִ ּלִ ב ָהַלְך ְוֶהְחִמיר, ּוָבֶעֶרב ׁשֶ ּצָ ֵאב ֵיָעֵלם. ֲאָבל ַהּמַ ַהּכְ יִתי ׁשֶ י, ְוִקּוִ ְמּתִ ִהְתַעּלַ

ְרִתי  י ְוִסּפַ ְרּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ ְך ׁשֶ ל ּכָ ַאב ִלי ּכָ רֹון ּכָ ְך ָרֵעב ְוַהּגָ ל ּכָ ְכָלל! ָהִייִתי ּכָ י ֶלֱאכֹל ּבִ  לֹא ָיכְֹלּתִ

ֶקת  ּלֶ ׁש ִלי ּדַ ּיֵ ְסָקה ׁשֶ י ָלרֹוְפָאה, ד"ר ִציְבָקה, ְוִהיא ּפָ ּמּוָבן ִמֲהרּו ִאּתִ א. ֵהם ּכַ א ּוְלַאּבָ ְך ְלִאּמָ ַעל ּכָ
ַקּלּות.  ָעָיה ּבְ ר ִלְפּתֹר ֶאת ַהּבְ ם יֹוֵתר, ָהָיה ֶאְפׁשָ יִעים ֻמְקּדָ ִאּלּו ָהִיינּו ַמּגִ ה, ְוָרְמָזה ׁשֶ רֹון ָקׁשָ ּגָ

ָצַרַעת, ָלְקחּו אֹותֹו ַלּכֹוֵהן ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ִהְפִרידּו  הּו ָחָלה ּבְ ר ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ר, ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ ר ִלי ׁשֶ א ִסּפֵ ַאּבָ
י  ַאְרּתִ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ֻעְבּדָ ט. ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַנֵחם ּבָ ֵ ּשׁ ְתּפַ ֲחָלה לֹא ּתִ ַהּמַ ֵדי ׁשֶ ָאר, ּכְ ְ ין ַהּשׁ ֲחֶנה, ּבֵ אֹותֹו ֵמַהּמַ

י ְונֹוְתִנים ִלי  ּלִ ְריֹון ׁשֶ ִ ִקים ֶאת ַהּשׁ ְ ַמן, ְמַנּשׁ ל ַהּזְ י ּכָ ּלִ ִפים ֶאת ָהרֹאׁש ׁשֶ א ְמַלּטְ א ְוִאּמָ ִית, ְוַאּבָ ּבַ ּבַ
ִרים... צ'ּוּפָ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ֲאִני ְמָתֶאֶרת ְלַעְצִמי 
ּתֹוָרה  ים ּבַ ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ

ר ֵהם ָראּו  ֲאׁשֶ ִנְבֲהלּו ּכַ
ים ַעל   ּנִ ִסיָמִנים ְמׁשֻ

ֶהם. ּלָ ֵני ָהעֹור ׁשֶ ּפְ

ֵהם  ָיכֹול ִלְהיֹות, ֲאָבל טֹוב ׁשֶ
ם ֵלב  מּו ֵלב. ִאם ֲאִני ׂשָ ׂשָ
י,  ּלִ ּגּוף ׁשֶ ה ּבַ ּנֶ הּו ְמׁשֻ ֶ ְלַמּשׁ

הּו,  ְלׁשֶ ֵאב ּכָ ִריָחה אֹו ּכְ ל, ּפְ ְלָמׁשָ
א  א אֹו ַאּבָ ד אֹוֵמר ְלִאּמָ ֲאִני ִמּיָ

ֶזה.  ִלים ּבָ ַוֲאַנְחנּו ְמַטּפְ

ִיים  ַדאי ִלְהיֹות ֵעָרּנִ ּכְ
ּגּוף  ְתחֹוְלִלים ּבַ ּמִ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ַלּשׁ

י ִלְפָעִמים ָצִריְך ֶעְזָרה  נּו, ּכִ ּלָ ׁשֶ
ר ָהיּו ּפֹוִנים  ְדּבָ ּמִ אֹו ִטּפּול. ּבַ

ֶאל ַהּכֹוֵהן ְוהּוא ָהָיה עֹוֵזר 
ּיֹום ָאנּו ּפֹוִנים  ת ָמה. ּכַ ִמּדַ ּבְ

ֶאל ָהרֹוֵפא ְלִיעּוץ.  
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ִמְדָרׁש

ַרב ַנְחָמן ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהיּו יֹוְׁשִבים ִּבְסעּוָדה.
 

 ָאַמר ַרב ַנְחָמן ְלַרִּבי ִיְצָחק:
 "ֱאֹמר ָלנּו ְּדַבר ָחְכָמה!"

 ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: 
"ָּכְך ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ֵאין ְמִסיִחים )ְמׂשֹוֲחִחים( ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה, 

ֶׁשָּמא ַיְקִּדים ָקֶנה ְלֶוֶׁשט ְוָיבֹוא ִליֵדי ַסָּכָנה."

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ּתֲַענִית, ַּדף ה' ַעּמּוד ב'(

ַמַּדע ָהְרפּוָאה ִהתְַקֵּדם ְמאֹוד ּבַּׁשָנִים ָהַאֲחרֹונֹות, ַאְך יֵׁש ְּדבִָרים ַהְּקׁשּוִרים לִׁשְִמיַרת 
ַהּגּוף ׁשֶָהיּו יְדּוִעים ּכְבָר לְִפנֵי ֵמאֹות וְַאלְֵפי ׁשָנִים. ּבִַּמְדָרׁש ׁשֶּלְָפנֵינּו מֹוִפיָעה ֻּדגְָמה 

לְכְָך.

 ַהִּמּלָה ָהַאֲחרֹונָה ּבִַּמְדָרׁש ִהיא 'ַסּכָנָה'. ּבְֵאיזֹו ַסּכָנָה ְמֻדּבָר?

ֵאילּו ּכְלָלֵי ּבְִריאּות נֹוָסִפים ַהְּקׁשּוִרים לְִסעּוָדה ַאּתֶם ַמּכִיִרים?

1

2

קֹוִמיְקס
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עּול ֶׁשְּלָך  ֲאִני רֹוָאה ֶׁשַהּׁשִ
ִהְׁשַּתֵּפר ְמאֹוד!

ָמה ַהֶּפֶלא? 
ִהְתַאַּמְנִּתי ָעָליו ָּכל ַהַּלְיָלה!
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ִחידֹות

ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִלְבִריאּות!

מֹוָנה.  ִקְרַיית ׁשְ ָרה ּבְ ִמי ִניִבי, ַוֲאִני ּגָ לֹום! ׁשְ  ׁשָ
נּו  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ י ֶהְחִליטּו ׁשֶ ּלִ ָנַתִים ַההֹוִרים ׁשֶ ִלְפֵני ׁשְ

ִריא יֹוֵתר, ּוֵמָאז ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים  ֲעֹבר ֶלֱאכֹל אֶֹכל ּבָ ּתַ
רֹות ֶוֱאגֹוִזים.  ה ְיָרקֹות, ּפֵ ַהְרּבֵ

מֹו  ים ְקנּוִיים, ּכְ ּקִ ֲאַנְחנּו לֹא אֹוְכִלים ֲחִטיִפים ּוַמְמּתַ
ָבִרים  ים ִמּדְ ּקִ א ְמִכיִנים ַמְמּתַ ְיָגֶלה ְוׁשֹוקֹוָלד, ֶאּלָ ּבֵ

ים ּוִמּקֹוקֹוס.  רֹות ְיֵבׁשִ ל ִמּפֵ ַבע, ְלָמׁשָ ְמתּוִקים ֵמַהּטֶ
ָעָבר,  ָאַכְלנּו ּבֶ ָבִרים ׁשֶ ַעת ַלּדְ ְעּגַ  ִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתּגַ

ְך ֲאִני ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהּגּוף  ּכָ יר ִלי ׁשֶ א ַמְזּכִ ֲאָבל ָאז ַאּבָ
י טֹוב יֹוֵתר.  ּלִ ׁשֶ

ם  ֵהם ּגַ ים ׁשֶ ַבע ֵיׁש ַמֲאָכִלים ַרּבִ ּטֶ ּוְלַמַען ָהֱאֶמת, ּבַ
ֲאָכִלים  ל, ַאַחד ַהּמַ ִריִאים ְוַגם ְטִעיִמים. ְלָמׁשָ ּבְ

ָהֲאהּוִבים ָעַלי הּוא ַמְנּגֹו!

לִׁשְֹלׁשֶת ָהַאִחים, ֶאלְָעד, 
 ֵאיתָן ּונְתַנְֵאל, יֵׁש ְּפִריָחה. 

 ֵאֶצל ִמי ֵמֶהם ַהַּמָּצב 
ָחמּור יֹותֵר? 

ּכִתְבּו ּבַַּמְחּבֶֶרת לְֵאיזֶה רֹוֵפא יְִפנֶה ּכָל ֶאָחד ֵמַהּיְלִָדים ָהֵאּלֶה:

לְגֹולָן ְמגֵָרד ּבַּבֶֶטן

ּתָָמר ִמׁשְּתֶַעלֶת ּכְבָר ּתְקּוָפה ֲאֻרּכָה

ַהּׁשֵן ׁשֶל ֵאהּוד ּכֹוֶאבֶת 

נָָדב ׁשָבַר ֶרגֶל

לְֵעינַת יֵׁש ַּדּלֶֶקת ֵעינַיִם

ֵאילּו ַמֲאכָלִים ּבְִריִאים 
ַאּתֶם אֹוכְלִים? 

ּכֵיַצד ַאּתֶם ׁשֹוְמִרים ַעל 
ַהּגּוף ׁשֶּלָכֶם )ֹלא ַרק 

ּבִתְחּום ָהאֹכֶל(?

1

2

1

2

רֹוְפַאת ֵעינַיִם  

רֹוְפַאת ׁשִּנַיִם    

רֹוֵפא עֹור   

רֹוְפַאת ַאף−אֹזֶן−ָּגרֹון     

אֹוְרּתֹוֵּפד    

1

2

3

4

5
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ַהּתֹוָרה ְמתֶָאֶרת ֶאת ַהְּפעּולֹות ׁשֶָּצִריְך לְבֵַּצַע ָאָדם ׁשֶָחלָה ּבְָצַרַעת. 
 ָמה ָעלָיו לֲַעׂשֹות? ְמנּו לְָפחֹות ׁשְנֵי ְּדבִָרים.

ׁשֲַערּו, לָָּמה נְִדַרׁש ַהחֹולֶה לְִהָּפֵרד ֵמַהִּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלֹו לְֶמׁשְֶך ׁשָבּוַע?

1

2

ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע — ַרֲחָצה ְוִנָּקיֹון   
ּבְפָָרׁשָתֵנּו ְמתָֹאר ּתֲַהלִיְך ַהָּטֳהָרה ׁשֶל ָאָדם ׁשֶָחלָה ּבְַמֲחלַת עֹור ּבְׁשֵם ָצַרַעת. ּתֲַהלִיְך 

זֶה ּכָלַל ּפְעּולֹות ַרֲחָצה וְנִָּקיֹון ׁשֹונֹות, וְכְָך ְמפֶָרֶטת ַהּתֹוָרה:

ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו 
ְוִגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו 
ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר 

ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה 
ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמים.  

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק י"ד, ָּפסּוק ח‘(

ִּמַּטֵהר - ָהָאָדם ׁשֶָּצִריְך לְִהָּטֵהר, 
לְִהתְנַּקֹות

ְוָטֵהר - וְִהתְנַָּקה

ְוַאַחר - ַאַחר ּכְָך

ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמים - ָהיָה 
ָצִריְך לְִהָּפֵרד ֵמַהִּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלֹו 

לְֶמׁשְֶך ׁשָבּוַע   
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

• ַהִאם ַאּתֶם אֹוֲהבִים לְִהתְַקּלֵַח?
• ּכֵיַצד ַאּתֶם ַמְרּגִיׁשִים ּכְׁשֶַאּתֶם לְַאַחר ַהִּמְקלַַחת ּובִבְגִָדים נְִקּיִים?  

ְקַלַחת  ֲאִני ּדֹוֶחה ֶאת ַהּמִ ב ְלהֹודֹות ׁשֶ ַח? ֲאִני ַחּיָ ם לֹא אֹוֲהִבים ְלִהְתַקּלֵ ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
ָבר לֹא ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת ָהֵריַח...  ֲאִפּלּו ֲאִני ּכְ ַעד ׁשֶ

י  י. סֹוַבְבּתִ ּלִ ב ׁשֶ ּוּון ַהּגַ ים ִמּכִ ּנִ ים ְמׁשֻ י ְרָעׁשִ ַמְעּתִ ה, ׁשָ ּצָ ּבִ ּבֹץ ּבַ י ּבַ ַחְקּתִ ּשִׂ ׁשֶ בּוַע, ּכְ ָ ַהּשׁ
ִלים ְלָפרֹות( אֹוֶסֶפת  ְטּפָ ּנִ אֹוֶכֶלת ֲחָרִקים ׁשֶ ָקר )ִצּפֹור ׁשֶ יִתי ַאְנַפת ּבָ י ְוִגּלִ ֶאת רֹאׁשִ

י.  ּלִ ְריֹון ׁשֶ ִ רּוִרים ֵמַהּשׁ  ָלּה ּפֵ
ׁש ּדֹוֶמה ְלָפָרה“.  ְלּתְ ְקָצת? ֲאִני לֹא ַמּמָ ְלּבַ י ֶנֱעָלב, “לֹא ִהְתּבַ  “ְסִליָחה!“ ָאַמְרּתִ

ל, חּוץ ֵמַהּגֶֹדל.  ה ֶהְבּדֵ ה ּבֹץ, ְוָאְמָרה: “ֵאין ַהְרּבֵ ָהָיה ְמֻכּסֶ ַפְרצּוִפי, ׁשֶ יָטה ּבְ ָהֲאָנָפה ִהּבִ
ֶנת“.  ה ִלי ֲארּוָחה ְמֻצּיֶ ב ְוָעָליו ְמַחּכָ ֵניֶכם ֵיׁש ּגַ  ִלׁשְ

י:  ּלִ ר ֶאת ִמְנֲהֵגי ָהַרֲחָצה ׁשֶ ּפֵ כּוָנה. ָעַלי ְלׁשַ ְ ּשׁ ב ֲהִכי ְמֻלְכָלְך ּבַ ְרֶאה ֲאִני ַהּצָ ּנִ י ְלַעְצִמי, ּכַ ְבּתִ אֹוי, ָחׁשַ
ְתקּוַפת ַהּתֹוָרה,  ֲאִני לֹא חֹוֵלה ָצַרַעת ּבִ ל ׁשֶ בּוַע. ַמּזָ ׁשָ ַעם ּבְ ל יֹוַמִים, אֹו ְלָפחֹות ּפַ ֵמַהּיֹום ֶאְתַרֵחץ ּכָ

ל!  ֵאין ִלי(. ַמּזָ ָער )ׁשֶ ַח ֶאת ַהּשֵׂ ֵאין ִלי( ּוְלַגּלֵ ָגִדים )ׁשֶ ל ַהּבְ ס ֶאת ּכָ ָהִייִתי ָצִריְך ְלַכּבֵ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ֳהָרה  ַהּטָ ֲאִני ְמִביָנה ׁשֶ
מֹו  ה ִהיא לֹא ּכְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ ׁשֶ

נּו,  ּלָ ְקַלַחת ָהְרִגיָלה ׁשֶ ַהּמִ
ּה? ֲאָבל ָמה ְמֻיָחד ּבָ

ֲאִני ֵמִבין ְלָמה  ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ָנה. ַאֲחֵרי ִמְקַלַחת טֹוָבה  ּוָ ַהּכַ

יׁש  ִויסֹוִדית ֲאִני ִלְפָעִמים ַמְרּגִ
ׁשּות,  ּנּוי ְוִהְתַחּדְ י ׁשִ ָעַבְרּתִ ׁשֶ
יָמה! ל ְלָכל ְמׂשִ ֲאִני ְמֻסּגָ ְוׁשֶ

ִביָסה  ֳהָרה ּכֹוֶלֶלת ַרֲחָצה, ּכְ ַהּטָ
ר ַרק  ְוִתְסּפֶֹרת, ֲאָבל לֹא ְמֻדּבָ

ל  ַסּמֵ ּמְ יֹון. ֶזהּו ֶטֶקס ׁשֶ ִנּקָ ּבְ
ַרַעת  א ִמן ַהּצָ ָהָאָדם ִנְרּפָ ׁשֶ

הּוא ָטהֹור. ְוׁשֶ
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ָּכְך ָאַמר ְׁשמּוֵאל:
טֹוָבה ְרִחיָצה ִּבְמַעט ַמִים ָקִרים ַּבֹּבֶקר,

ּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ְּבַמִים ַחִּמים ָּבֶעֶרב, 
ִמָּכל ַהְּתרּופֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. 

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ׁשַּבָת, ַּדף ק“ח ַעּמּוד ב׳(

 ּגַם ּכַּיֹום יֵׁש לֲַאנָׁשִים ֵעצֹות ּכֵיַצד לִׁשְמֹר ַעל ַהּבְִריאּות. 
 ַסְּפרּו ַעל ַהָּצָעה ַאַחת ׁשֶַאּתֶם ַמּכִיִרים.

 ֶהָחכָם ׁשְמּוֵאל ִהִּציַעּ לְִהתְַרֵחץ ּבְצּוָרה ְמֻסּיֶֶמת. 
ֵאיְך ַאּתֶם אֹוֲהבִים לְִהתְַרֵחץ?

 ׁשְמּוֵאל אֹוֵמר ׁשֶָהַרֲחָצה ֲחׁשּובָה וְטֹובָה לַּבְִריאּות. 
נַּסּו לְַהְסּבִיר לָָּמה, וְִחׁשְבּו: ַהִאם ַאּתֶם ַמְסּכִיִמים?

1

2

3

ַהּיֹום ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִאָּמא 
 ָאז ֵאיְך ְמַבֶּקֶׁשת ֵמַאָּבא ְלַנּקֹות ָאָבק

הּוא ֵהִגיב?

הּוא ָׁשַאל אֹוָתּה ָלָּמה ִהיא ְצִריָכה ָאָבק ָנִקי...
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ֵאיזֶה ּבֶֶרז ְמֻחּבָר לְַּמכָל?

ִאּׁשָה ְמַקְרֶצֶפת ֶאת ַרגְלָּה, ִצּיֵר: ֵדגָה, 1883

ָמה, לְַדְעּתְכֶם, ַמְרּגִיׁשָה 
ַהְּדמּות ׁשֶּבַּתְמּונָה? 

)לְָמׁשָל, ַהִאם ִהיא ְרגּוָעה 
אֹו ַעְצּבָנִית, ְמֻרּכֶזֶת 

אֹו ְמבֻלְּבֶלֶת, נֱֶהנֵית אֹו 
סֹובֶלֶת...(

ּכֵיַצד ַאּתֶם ַמְרּגִיׁשִים 
ּכְׁשֶַאּתֶם לְבְַּדכֶם ּבְתֹוְך 

ַהַּמיִם?

1

2

ג
ב

א
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 ּבְַּפסּוִקים מֹוִפיעֹות ׁשְּתֵי ִמּלִים נְִרָּדפֹות לִ‘כְלָלִים‘. ָמֵהן?

ּכָל ַאַחת ֵמַהִּמּלִים ָהֵאּלֶה ְמתֶָאֶרת סּוג ַאֵחר ׁשֶל ּכְלָל. 
נַּסּו לְַהְסּבִיר ּכָל ַאַחת ֵמֶהן. )ֵהָעזְרּו ּבְִמּלֹון( 

1

2

ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות — ֻחִּקים ּוְכָלִלים  

ּבְפָָרׁשָתֵנּו ְמפֵָרט ֱאלֹוִהים ּכְלָלִים ַרּבִים, ַאְך קֶֹדם לָכֵן הּוא ְמַחּלֵק אֹותָם לִׁשְנַיִם:

ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו 
ְוֶאת ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם 

ֲאִני ה‘ ֱאֹלֵהיֶכם.

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק י“ח, ָּפסּוק ד‘(  

ִמְׁשָּפַטי – ּכְלָלִים ׁשֶּיֵׁש 
לֶָהם ֶהְסּבֵר

ֻחֹּקַתי – ּכְלָלִים ׁשֵֶאין 
לֶָהם ֶהְסּבֵר

ֹ
ר ֻמתָּ

ָּאסּור

   120



ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ים  י ִמּלִ ּתֵ יר ֱאלֹוִהים ׁשְ סּוִקים ַמְזּכִ ּפְ ּבַ
ִטים  ּפָ ים. ִמׁשְ ִטים ְוֻחּקִ ּפָ ׁשֹונֹות – ִמׁשְ

יר ַמּדּוַע  ֱאלֹוִהים ַמְסּבִ ָלִלים ׁשֶ  ֵהם ּכְ
ָלִלים  ים ֵהם ּכְ עּו, ְוִאּלּו ֻחּקִ  ֵהם ִנְקּבְ

ר.  ן ָלֶהם ֶהְסּבֵ ּלֹא ִנּתַ ׁשֶ

ֵני  ּבְ טּוָחה ׁשֶ ֲאִני ּבְ
ָרֵאל ִנּסּו ְלָהִבין  ִיׂשְ

ָלִלים  ם ֶאת ַהּכְ ּגַ
יר.  ֱאלֹוִהים לֹא ִהְסּבִ ׁשֶ

ִית  ּבַ ּבַ ָלִלים ׁשֶ ם ֵחֶלק ֵמַהּכְ ּגַ
י ֵאיָנם מּוָבִנים ִלי.  ּלִ ׁשֶ

ם,  ּלָ ה ְלָהִבין ֶאת ּכֻ ֲאִני ְמַנּסֶ
מֹר ַעל  י יֹוֵתר ַקל ִלי ִלׁשְ ּכִ

ָלִלים ִאם ֲאִני ֵמִבין  ַהּכְ
ַמּדּוַע ֵהם ֲחׁשּוִבים. 

• ִחׁשְבּו ַעל ּכְלָל ֶאָחד אֹו ׁשְנַיִם ַהּנְהּוגִים ּבַּבַיִת ׁשֶּלָכֶם. 
  ַמּדּוַע, לְַדְעּתְכֶם, ָקבְעּו אֹותָם? 
  ַהִאם, לְַדְעּתְכֶם, ֵהם ֲחׁשּובִים?

 • ַהִאם ָהיָה ּכְלָל ּבְבֵיתְכֶם ׁשֶֹּלא ֵהבַנְּתֶם אֹותֹו ּבֶָעבָר, וְַעכְׁשָו ׁשֶּגְַדלְּתֶם 
  ַאּתֶם ְמבִינִים ֶאת ֲחׁשִיבּותֹו? 

גֹון:  יֹוֵתר, ּכְ ים ּומּוָזִרים ּבְ ָלִלים ַרּבִ ֵני ָהָאָדם, ֵיׁש ּכְ ָלֶכם, ּבְ
ְיָלה, ַוֲאִני ֵמִבין  ּלַ ר ּבַ ב ִליׁשֹן ִלְפֵני ֶעׂשֶ ּכַ ים ִלְפֵני ָהֲארּוָחה, אֹו ִלׁשְ לֹא ֶלֱאֹכל ַמְמַתּקִ

ים.  ּתֹוָרה ֵיׁש ֲהמֹון ֻחּקִ ם ּבַ ּגַ ׁשֶ
ׁשּוט ְוַקל: ָאסּור ְלַמֵהר!  ָלל ֶאָחד ּפָ נֹו ּכְ ים, ֶיׁשְ ּבִ ָלנּו, ַהּצַ

ְך  ל ּכָ ָהָיה ָזִריז ּכָ ה?!‘ ׁשֶ ם ‘ֵאיפֹה ַאּתָ ׁשֵ יק ּבְ ר ַעל ָצב ַעּתִ ִסּפּור ָידּוַע ֶאְצֵלנּו ְמַסּפֵ
ה?!“  ה?! ֵאיפֹה ַאּתָ ֲאלּו: “ֵאיפֹה ַאּתָ ַמן ׁשָ ל ַהּזְ ַעם לֹא ָראּו אֹותֹו, ְוָלֵכן ּכָ ְמַעט ַאף ּפַ ּכִ  ׁשֶ

ְמנּוָחה.  ּלֹא ָיַדע ִלְחיֹות ּבִ ֵני ׁשֶ ִגיל ָצִעיר ִמּפְ  סֹופֹו ָהָיה ָעצּוב ּוַמר, הּוא ָחָלה ּבְ
ָלל  ִדים אֹותֹו ֶאת ַהּכְ יָחה ְרִציִנית ּוָבּה הֹוָריו ְמַלּמְ ׁש ָיִמים, ֻמְזָמן ְלׂשִ ְלאּו לֹו חַֹדֶ ּמַָ ל ָצב ׁשֶ ֵמָאז ּכָ

ה?!‘.   ב ‘ֵאיפֹה ַאּתָ ל ַהּצָ ִרים ֶאת ִסּפּורֹו ׁשֶ ֶהָחׁשּוב: ָאסּור ְלַמֵהר! ְוֵהם ְמַסּפְ
יג  ה ְלַהּשִׂ ּנָ ן ְלֶחְלזֹון ּגִ ּתֵ ב ִלְזִריזּות: ְלעֹוָלם, ֲאָבל ְלעֹוָלם, ַאל ּתִ ּבֹו ִנְדָרׁש ַהּצָ ָלל ֶאָחד ׁשֶ נֹו ּכְ ַאְך ֶיׁשְ

אֹוְתָך! 
יִלי ּיּות(, ִאּטִ ִאּטִ ֶכם )ּבְ ּלָ ׁשֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִׁשיר

ֶפן, ַלַחן: יֹוִני ֶרְכֵטר ים: ְיהֹוָנָתן ּגֶ ה / ִמּלִ ִריְך ַהּזֶ ַהּצָ

ה. ּטָ ָצִריְך ָלקּום ֵמַהּמִ
ָצִריְך ִלְגמֹר ֶאת ַהֲחִביָתה. 

ִים.  ּנַ ָצִריְך ְלַצְחֵצַח ׁשִ

ר,  ּפֵ ָצִריְך ְלִהְסּתַ
ֵהר,  ָצִריְך ְלִהּזָ

ֳהַרִים.  ּצָ ָצִריְך ָלנּוַח ּבַ

ר ֶאת ַהֶחֶדר,  ָצִריְך ְלַסּדֵ
ֶפר,  ָצִריְך ַלֲעטֹף ֶאת ַהּסֵ

קֹול ַההֹוִרים. מַֹע ּבְ ָצִריְך ִלׁשְ

ָצִריְך ְלִהְתַרֵחץ, 
ץ,  ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ

עּוִרים.  ָצִריְך ְלָהִכין ׁשִ

ַהּיֶלֶד ְמַסֵּפר ַעל ְּדבִָרים ׁשֶהּוא ָצִריְך לֲַעׂשֹות. ַהֲעתִיקּו ִמּתֹוְך ַהּׁשִיר ׁשִּׁשָה 
ְּדבִָרים ׁשֶּגַם ַאּתֶם ְצִריכִים לֲַעׂשֹות.

ַהִאם יֵׁש ְּדבִָרים ׁשֶַאּתֶם ְצִריכִים לֲַעׂשֹות וְֵאינָם מֹוִפיִעים ּבַּׁשִיר? ַסְּפרּו ֲעלֵיֶהם.

ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ָּדבָר ׁשֲֶהיִיתֶם ְצִריכִים לֲַעׂשֹות “ִהתְנַּגֵׁש“ ּבְָדבָר 
ׁשְֶרִציתֶם לֲַעׂשֹות. ָמה ֲעׂשִיתֶם ּבְסֹופֹו ׁשֶל ָּדבָר?

1

2

ָצִריְך ִלְלֹעס ְלַאט-ְלַאט, 
ָצִריְך ִלְהיֹות ֶנְחָמד, 

ה יֹוֵצא.  יד ְלָאן ַאּתָ ּוְלַהּגִ

ָצִריְך ְוָצִריְך, 
י – ִהְצָטַרְכּתִ ּוֵמרֹב ׁשֶ

י  ַכְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ
ָמה ֲאִני רֹוֶצה.

ֲאָבל ֹלא ָחַׁשְבִּתי 
ֶׁשֵּתְדעּו ִּבְכָלל...

ַאְּת ֹלא יֹוַדַעת ֶׁשָאסּור 
ְלַהְרִעיׁש ֵּבין 2 ְל-4?

ם ֲאמּוִרים   ַאּתֶַ
ִליֹׁשן ַעְכָׁשו, ֹלא?

3
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ִית ּבַ ים ּבַ ֻחּקִ

ר ָלֶכם  ִמי ִעיִרית ַוֲאִני רֹוָצה ְלַסּפֵ לֹום, ׁשְ ׁשָ
ִית:  ּבַ הּוִגים ֶאְצֵלנּו ּבַ ים ַהּנְ ַעל ַהֻחּקִ
לֹון – ָאסּור,  ּסָ ְלָחן ּבַ ֻ ַרְגַלִים ַעל ַהּשׁ

ֶעֶרב – ָאסּור,  מֹוֶנה ּבָ ֵטֵלִויְזָיה ַאֲחֵרי ׁשְ
ר.  רֹוִצים – ֻמּתָ ִליָדה ָמַתי ׁשֶ ּגְ

ים,  ְקִביַעת ַהֻחּקִ ִפים ּבִ ּתָ ָלִדים, ׁשֻ ֲאַנְחנּו, ַהּיְ
ה.  ם ָקׁשֶ יף ֲאָבל ִלְפָעִמים ּגַ ְוֶזה ּכֵ

ים:  ִאים ֲחָדׁשִ ה נֹוׂשְ ּמָ ל, ָלַאֲחרֹוָנה ָעלּו ּכַ ְלָמׁשָ
ְניֹון?  ר ָלֵצאת ְלַבד ַלּקַ יל ֶאְפׁשָ ֵמֵאיֶזה ּגִ

ָבר,  ל ּדָ נּו ּכָ ּלָ יס ׁשֶ ְדֵמי ַהּכִ ר ָלנּו ִלְקנֹות ּבִ ַהִאם ֻמּתָ
ִחיָרה?  ִפים ַלּבְ ּתָ ַההֹוִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשֻ אֹו ׁשֶ

ים?  יל ַמְתִאים ְלַהְחִליט ַעל ַהֻחּקִ ֵמֵאיֶזה ּגִ
ׁשּוט! ׁש לֹא ּפָ רֹוִאים? ֶזה ַמּמָ

לְִפנֵיכֶם ַאְרּבַע ְסָדרֹות. ּכָל ִסְדָרה ּבְנּויָה לְִפי חֹק ְמֻסּיָם. 
ִמְצאּו ֶאת ַהחֹק ּבְכָל ִסְדָרה, 

ַהֲעתִיקּו אֹותָּה לְַמְחּבְַרּתְכֶם וְַהְמׁשִיכּו אֹותָּה:

לָָּמה, לְַדְעּתְכֶם, טֹוב לְׁשַּתֵף 
ֶאת ַהּיְלִָדים ּבְִקבִיַעת ַהּכְלָלִים?

ָמה ָקׁשֶה ּבְכְָך?

2 , 6, 10, ... א

...... 40 ,30 ,20 ,10 ב

ג

ד
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 ַהִאם ַאּתֶם ַמּכִיִרים ָאָדם ְמבֻּגָר ְמאֹוד? נַּסּו לְתֵָאר אֹותֹו. 
ּכֵיַצד ַאּתֶם ַמְרּגִיׁשִים ּכְלַָּפיו?

 נַּסּו לְׁשֵַער: ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ָהיְתָה ְצִריכָה לְַצּוֹות ָעלֵינּו 
לְכַּבֵד ֲאנָׁשִים ְמבֻּגִָרים ְמאֹוד?

1

2

ָּפָרַׁשת ְקֹדִׁשים — ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן
 ּבְפָָרׁשָה זֹו ַמְמׁשִיכָה ַהּתֹוָרה לְפֵָרט ֻחִּקים ׁשֹונִים, ֵחלֶק ֵמֶהם ְקׁשּוִרים לַּיְָחִסים 

ׁשֶּבֵין ּבְנֵי ָאָדם. לְָמׁשָל, ַהחֹק ַהּזֶה:

ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום 
ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן 

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק י“ט, ָּפסּוק ל“ב(

ִמְּפֵני – ּכְׁשֶּיֵׁש לְָפנֶיָך

ֵׂשיָבה – ָאָדם זֵָקן

ְוָהַדְרָּת – ּתֵן ּכָבֹוד
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

 • ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ּכִּבְַדּתֶם ָאָדם זֵָקן, אֹו ׁשְֶרִאיתֶם ָאָדם ַאֵחר 
   עֹוׂשֶה זֹאת.

• ִחׁשְבּו ּכֵיַצד ַמְרּגִיׁש ַהְּמכַּבֵד וְכֵיַצד ַמְרּגִיׁש ָהָאָדם ַהּזֵָקן ׁשֶּכִּבְדּו אֹותֹו.

ַלח.  א ְמתּוׁשֶ ׁש ְמִריָבה, ָחִליָלה, ּפֹוִנים ֶאל ַסּבָ ּיֵ ׁשֶ ִריְך ֵעָצה טֹוָבה, אֹו ּכְ ּצָ ׁשֶ ֶאְצֵלנּו, ּכְ
ּום  ם ֲהִכי ָחָכם, ִמּשׁ ּגַ ִבים ׁשֶ כּוָנה, ַוֲאַנְחנּו חֹוׁשְ ְ ּשׁ ב ֲהִכי ָזֵקן ּבַ ַלח הּוא ַהּצָ ְמתּוׁשֶ

ּלֹו. ים ׁשֶ ַחּיִ ים ּבַ ָבִרים ַרּבִ יק ִלְלמֹד ּדְ הּוא ִהְסּפִ ׁשֶ
ִמיד ַהּכֹל ָרגּוַע, הּוא  ָחֵצר ּתָ ַלח. ֶאְצלֹו ּבֶ א ְמתּוׁשֶ ר ֶאת ַסּבָ ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ְלַבּקֵ
לֹוְמָך? ּוָמה ָחָדׁש  ב ָירֹק ְוׁשֹוֵאל אֹוִתי: “ָמה ׁשְ ה ָמתֹוק-ָמתֹוק ִעם ֵעׂשֶ יַע ִלי ּתֵ ַמּצִ

ִמיד  ְך ֲאִני ּתָ יף. ַאַחר ּכָ ַיַחד, ְוֶזה ּכֵ ֶקט ּבְ ׁשֶ ִבים ּבְ כּוָנה?“ ְוִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ְסָתם יֹוׁשְ ְ ּשׁ ּבַ
ַלח  א ְמתּוׁשֶ ל ַסּבָ הּו ֵמַהָחְכָמה ׁשֶ ֶ ּשׁ ּמַ יׁש ׁשֶ ְרנּו ּוַמְרּגִ ּבַ ּדִ ב ַעל ָמה ׁשֶ הֹוֵלְך ְלַאט יֹוֵתר, חֹוׁשֵ

ָעַבר ֵאַלי...
ר ִלְסּפֹר  ִאי ֶאְפׁשָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ף ַעד ּכְ ְפׁשָ ּלֹו ְמׁשֻ ְריֹון ׁשֶ ִ י ַהּשׁ ִדּיּוק, ּכִ ה הּוא ּבְ ּמָ ן ּכַ ַאף ֶאָחד ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבֶ

ר ֶאְצֵלנּו. ַהּתֹוָרה  יל ֲהִכי ְמֻבּגָ ה ַהּגִ ּזֶ ים, ׁשֶ ִ ּשׁ ן ׁשִ הּוא ְלָפחֹות ּבֶ ָעָליו. ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ִנים ׁשֶ ָ עֹות ַהּשׁ ֶאת ַטּבְ
א, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  ֶאְהֶיה ַסּבָ ָכה, ּוְכׁשֶ ם ּכָ ַלח ּגַ ד ֶאת ְמתּוׁשֶ ֵקִנים, ֲאָבל ֲאִני ְמַכּבֵ ד ֶאת ַהּזְ ה ְלַכּבֵ ְמַצּוָ

מֹותֹו! ּכְ
יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ִריְך  ּצָ סּוק אֹוֵמר ׁשֶ  ַהּפָ
ים ְזֵקִנים,  ד ֲאָנׁשִ ְלַכּבֵ

ְגָמה: ָצִריְך ָלקּום  ְונֹוֵתן ּדֻ
יָון  רֹוִאים ָאָדם ָזֵקן ּכֵ ׁשֶ ּכְ

בֹוד. ל ּכָ ה ִסיָמן ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

הּו.  ֶ אן עֹוד ַמּשׁ י ֵיׁש ּכָ ְלַדְעּתִ
ה ַלֲעמֹד.  ְלָאָדם ָזֵקן ָקׁשֶ

ה לֹו ֶאת  ִאם ֲאִני ָקָמה ּוְמַפּנָ
ֲאִני  א, ֲאִני ַמְרָאה לֹו ׁשֶ ּסֵ ַהּכִ

ּלֹו,  ִיים ׁשֶ ׁשָ ְמִביָנה ֶאת ַהּקְ
ֶדת אֹותֹו.  ּוְבָכְך ֲאִני ְמַכּבֶ

ֵדי ַלֲעמֹד ֲאַנְחנּו  ָעִמים ּכְ ה ּפְ ַהְרּבֵ
ינּו.   ְצִריִכים ְלַהְפִסיק ֶאת ַמֲעׂשֵ
יַע ַוֲאִני  א ַמּגִ ּבָ ּסַ ל, ָנִניַח ׁשֶ ְלָמׁשָ

ֵלִוויְזָיה.  ּטֵ ִדּיּוק צֹוֶפה ּבַ  ּבְ
ִאם ֲאִני ָקם ּוַמְפִסיק ִלְצּפֹות, 

הּוא ָחׁשּוב  ֲאִני ַמְרֶאה לֹו ׁשֶ
ֵלִוויְזָיה! יֹותר ֵמַהּטֵ
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קֹוִמיְקס
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ִׁשיר

י / ֵלָאה ָנאֹור ּלִ א ׁשֶ ל ַסּבָ ַהּכֹוַבע ׁשֶ

ִמיד, מֹו ּתָ י, ּכְ ּלִ א ׁשֶ י ִעם ַסּבָ ְבּתִ ָיׁשַ
ְרנּו ַעל ַהּכֹל. ּבַ ּדִ

י: ָאַמְרּתִ
א, “ֲאִני, ֲאִפּלּו ִאם ֶאְרֶצה ִלְהיֹות ַסּבָ

ֲאִני לֹא ָיכֹול“.

ה ָיכֹול, ַאּתָ ַטח ׁשֶ “ּבֶ
ה לֹא?“ ָלּמָ

י, ּלִ א ׁשֶ ָאַמר ִלי ַסּבָ
ּלֹו. ְוָנַתן ִלי ֶאת ַהּכֹוַבע ׁשֶ

י: “ֲאָבל ֵאין ִלי ָזָקן  ָאַמְרּתִ
זֹאת לֹא ָחְכָמה.“

י, ּלִ א ׁשֶ ם ִלי ֵאין,“ ָאַמר ַסּבָ “ּגַ
“ָאז ָמה?“

א ֲאִני י: “ֵאיֶזה ַסּבָ ָאַמְרּתִ
ל?“ ִאם ֵאין ִלי ַמּקֵ

י, ּלִ א ׁשֶ ם ִלי ֵאין,“ ָאַמר ַסּבָ “ּגַ
ל.“ ּכֵ ְסּתַ “ּתִ

ׁש י: “ֲאָבל ֲאִני לֹא ַחּלָ ָאַמְרּתִ
ן.“ ְולֹא ִמְסּכֵ

י. ּלִ א ׁשֶ ם ֲאִני לֹא“, ָאַמר ַסּבָ “ּגַ
“ֲאִני ַרק ָזֵקן“.

א ל ַסּבָ י ֶאת ַהּכֹוַבע ׁשֶ ּתִ ָחַבׁשְ
ה ְרָגִעים. ְלַכּמָ

ִאים, ל ַסּבָ ה ׁשֶ ׁשָ י ַהְרּגָ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
ְוָקא ָנִעים. ְוֶזה ָהָיה ּדַ

ֵאס ְלָך ּמָ ּיִ ׁשֶ א ָאַמר ִלי: “ּכְ ַסּבָ
ְחִזיר ִלי ֶאת ַהּכֹוַבע. ּתַ

דֹול. ָעֶליָך הּוא עֹוד ְקָצת ּגָ
יֵנינּו, ל ּבֵ ל ַהֶהְבּדֵ ָכּ

ָבר ֵאין ְלִמי ְלַהְחִזיר אֹותֹו. י ּכְ ּלִ ׁשֶ
ֶזה ַהּכֹל.“

ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר ְמַדְמיֵן ּכֵיַצד ָאמּור לְֵהָראֹות ַסּבָא. ָמה הּוא ְמַדְמיֵן?

ַהִאם ַסּבָא וְָסבְתָא ׁשֶּלָכֶם ּדֹוִמים לַּתֵאּור ׁשִֶּדְמיֵן ַהּיֶלֶד?

1

2

ֵמיָלא ֶאְצִלי, ֲאִני ְּכָבר ָזֵקן,  אֹויׁש, ָהַלְך ִלי ָּכל ַהִּזָּכרֹון
ֲאָבל ַאְּת עֹוד ָּכל ָּכְך ְצִעיָרה! 
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִמי ֵמָהֲאנָׁשִים ַהְּמַדּבְִרים ּפֹה ֲהכִי ָקרֹוב לְגִיל 120?

 ַטּלִי ּגְדֹולָה 
ִמֶּמנִי ּבְׁשָנָה. 

עֹוד 7 ׁשָנִים 
ֶאְהיֶה ּבַת 115.

ּגָד  ַטּלִי 

לְִפנֵי ָחֵמׁש ׁשָנִים 
ָהיִיתִי ּבֶן 87.

ׁשְֹלמֹה  

ּבְעֹוד ׁשְנָתַיִם 
ֶאְהיֶה ּבַת 100.

ּגִילִי

ָמה ַאּתֶם יְכֹולִים לְַהּגִיד ַעל ַהְּדמּות 
ַהּזֹאת?

ֵאילּו ְּפָרִטים ְמִעיִדים ַעל ַהּגִיל ׁשֶּלָּה?

נַּסּו לְַדְמיֵן ַעל ָמה ִהיא חֹוׁשֶבֶת.
 

3

1

2

ִאּׁשָה זְֵקנָה, ִצּיְָרה: ֵמִמי גְִרינְִפילְד, 2002 



ָּפָרַׁשת ֱאֹמר — ַׁשָּבת ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי31
ַהּפָָרׁשָה ְמַסּפֶֶרת ַעל ַהּׁשַּבָת וְַעל ָהִאּסּור לֲַעׂשֹות ּבָּה ּכָל ְמלָאכָה )ֲעבֹוָדה(: 

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה 
ִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש  ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ָּכל ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו
ַׁשָּבת ִהוא ַלה' ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם.

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק כ"ג, ָּפסּוק ג'(

ְמָלאָכה – ֲעבֹוָדה 

ַׁשָּבתֹון – ֵמַהִּמּלָה ׁשְבִיתָה, יֹום 
שֶּבֹו עֹוְצִרים, ׁשֹובְתִים, ִמּכָל 

ֲעבֹוָדה

ִמְקָרא ֹקֶדׁש – יֵׁש לְִקֹרא, לְַהכְִריז, 
ׁשֶּזֶהּו יֹום ָקדֹוׁש 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם – ַהְּמקֹומֹות ׁשֶַאּתֶם 
ּגִָרים ּבֶָהם

 לְִפי ַהָּפסּוק, ָמה ָעלֵינּו לֲַעׂשֹות ּבְֶמׁשְֶך ׁשִּׁשָה יִָמים?

ָמה ָאסּור לֲַעׂשֹות ּבְׁשַּבָת? 

ָמה ַהֶּקׁשֶר ּבֵין ַהִּמּלָה 'ׁשַּבָת' ּוׁשְבִיתָה?

1

2

3
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ּכֵיַצד ַהִּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם ְמבַּלָה ֶאת ַהּׁשַּבָת?
ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

יָלא ֲאַנְחנּו  י ִמּמֵ ת, ּכִ ּבָ ַ ִנים ֶאת יֹום ַהּשׁ ים, לֹא ְמַצּיְ ּבִ ֲאַנְחנּו, ַהּצַ טּוִחים ׁשֶ ָנכֹון ֱהִייֶתם ּבְ
בּוַע? ָ ל ַהּשׁ י ָזִזים ּכָ ָנִחים ּוְבקֹׁשִ

ְכָלל לֹא ָנכֹון.  ה ּבִ ּזֶ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ֲחִקים – ֲאָבל  ִרים, צֹוֲחִקים ּוְמׂשַ ִעיִלים – צֹוֲעִדים, ְמַדּבְ ים, ְמאֹוד ּפְ ּבִ ֲאַנְחנּו, ַהּצַ

ה ְלַאט יֹוֵתר.  ַהּכֹל ִטּפָ
ִנים ַעל  בּוַע ֲאַנְחנּו ִמְתַאּמְ ָ ל ַהּשׁ ּכָ ר לֹוַמר ׁשֶ ים ּוְרגּוִעים, ְוֶאְפׁשָ ּיִ נּו ִאּטִ ּלָ ים ׁשֶ רֹב ַהַחּיִ

ן.  ת ְויֹוְדִעים ָלנּוַח ְמֻצּיָ ּבָ יִעים ֲהִכי מּוָכִנים ְלׁשַ ַחת, ְוָכְך ַמּגִ ָהרַֹגע ְוַהּנַ
ל ָהעֹוָלם הֹוֵפְך ִלְהיֹות  ת ּכָ ּבָ ׁשַ י ּבְ ים, ּכִ ּבִ ת ִהיא יֹום ְמֻיָחד ְמאֹוד ַלּצַ ּבָ ַ ַהּשׁ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְבּתִ בּוַע ָחׁשַ ָ ַהּשׁ

ית...  ּבִ ִהְתַנֲהגּות ַהּצַ הּו טֹוב ּבַ ֶ ְרֶאה ֵיׁש ַמּשׁ י ְוָרגּוַע יֹוֵתר – ְוַכּנִ ּדֹוֶמה ָלנּו ְקָצת – ִאּטִ
ָרִחים, ְקִציצֹות  ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים ּוְמֻיָחִדים: ְמַרק ּפְ ת ּבְ ּבָ ַ ִנים ֶאת ַהּשׁ ם, ְמַצּיְ ּלָ מֹו ּכֻ ְוַגם ֲאַנְחנּו, ּכְ

א ָטִרי!  ׁשֶ י ּדֶ ּקֵ ה, ַוֲהִכי ָחׁשּוב – ַמְמּתַ רֶֹטב ַחּסָ ֶרד ּבְ ּתֶ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ָמע ֶהְגיֹוִני, ֲאָבל ִלְפָעִמים,  ִנׁשְ
ה  ימֹות, ָקׁשֶ ה ְמׂשִ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ַלֲעצֹר ְוָלנּוַח, ְוָלֵכן אּוַלי ָהָיה 

נּוָחה.  ב ֶאת ַהּמְ ָצִריְך ְלַחּיֵ

ִריְך  ּצָ יַע אֹוִתי ׁשֶ  ַמְפּתִ

ֶלֱאֹסר ַלֲעבֹד. ִנְרֶאה ִלי 
ֵמִחים  ם ָהיּו ׂשְ ּלָ ּכֻ  ׁשֶ

ל יֹום חֶֹפׁש! ְלַקּבֵ

ׁש  ת ַמּמָ ּבָ ׁשַ ַהחֹוָבה ָלנּוַח ּבְ
ֵני  ֵעיַני, ִמּפְ מֹוֵצאת ֵחן ּבְ

ַההֹוִרים לֹא יֹוְצִאים  ׁשֶ
ָלִדים,  ַלֲעבֹוָדה ַוֲאַנְחנּו, ַהּיְ
ֶפר.   לֹא הֹוְלִכים ְלֵבית ַהּסֵ
ַיַחד,  ְך ֵיׁש ְזַמן ִלְהיֹות ּבְ ּכָ

ל  ֵחק ּוְלׂשֹוֵחַח ַעל ּכָ  ְלׂשַ
ִאים. ִמיֵני נֹוׂשְ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ַהַּמֲאכָלִים ַהְּמיָֻחִדים ׁשֶל יְֵמי ָחזָ"ל ׁשֹונִים ְמאֹוד ֵמַהַּמֲאכָלִים 
ׁשֶל יֵָמינּו. ַסְּפרּו ַעל ַמֲאכָל ְמיָֻחד ׁשֶַאּתֶם אֹוֲהבִים לֱֶאכֹל ּבְׁשַּבָת.

ַהִאם ּגַם ַאּתֶם לֹובְׁשִים ּבְיֹום ׁשַּבָת לְבּוׁש ׁשֹונֶה ִמּבְיֹום חֹל? 
ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.

ַהִאם, לְִפי ַּדְעּתְכֶם, ַהַּמֲאכָלִים ַהְּמיָֻחִדים וְַהּלְבּוׁש ַהּׁשֹונֶה ּבְׁשַּבָת 
יְכֹולִים לִגְֹרם לְַהְרּגָׁשָה ׁשֹונָה ּבְׁשַּבָת? ַהְסּבִירּו.  

1

2

3

ַּבָּתָנ"ְך ָּכתּוב:
ָּבת ֹעֶנג... ְוִכַּבְדּתֹו" )ְיַׁשְעָיה, ֶּפֶרק נ"ח, ָּפסּוק י"ג( "ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ָאְמרּו ֲחָכִמים:
ָּבת? "ֹעֶנג" )ֲהָנָאה( – ְּבָמה ְמַעְּנִגים ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ְּבַתְבִׁשיל ְמֻיָחד ֶׁשל ֶסֶלק אֹו ֶּתֶרד
ְוָדִגים ְּגדֹוִלים 

ְוָראֵׁשי ׁשּוִמים. 
"ְוִכְּבַדּתֹו" – ֶׁשֹּלא ְיֵהא ְלבּוְׁשָך ֶׁשל ַׁשָּבת ִּכְלבּוְׁשָך ֶׁשל יֹום ֹחל. 

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ׁשַּבָת, ַּדף קי"ח ַעּמּוד ב'(

 ֲאִני ִמְתַאֶּמֶנת ְּבָלנּוַח, 
ֹזאת ִמְצָוה ָלנּוַח ְּבַׁשָּבת...

ֲאִני עֹוֶזֶרת 
ִלְׁשֹטף ֵּכִלים

ֲאִני עֹוֶזֶרת 
ְלַסֵּדר

ֵאיְך ַאֶּתם ִמְתּכֹוְנִנים 
ִלְקַראת ַׁשָּבת?

ֲאִני עֹוֵזר 
ל ְלַבּׁשֵ
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

ַהִאם ּגַם לָכֶם יֵׁש 
ִמׁשְָּפָחה, ֲחבִֵרים 

אֹו ׁשְכֵנִים ׁשֶעֹוׂשִים 
ּבְׁשַּבָת ְּדבִָרים ׁשֹונִים 
ִמָּמה ׁשֶַאּתֶם עֹוׂשִים 

ּבְׁשַּבָת?

ְרֶחֶבת  ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ּמִ ת ּבַ ּבָ ׁשַ

ֵני ַהּדֹוִדים  ם ּבְ ב ֶחֶמד. ּגַ מֹוׁשָ ָרה ּבְ ִמי ִמיַכל ַוֲאִני ּגָ לֹום! ׁשְ ׁשָ
ים  ׁשִ ֳהַרִים ֲאַנְחנּו ִנְפּגָ ּצָ ת ּבַ ּבָ ב, ּוְבָכל ׁשַ ּמֹוׁשָ ִרים ּפֹה ּבַ י ּגָ ּלִ ׁשֶ

ית.  ְחּתִ ּפַ ִלְסעּוָדה ִמׁשְ
י יֹוָאִבי  ּלִ ן ּדֹוד ׁשֶ ְלבּוׁש ׁשֹוֶנה: ּבֶ יַע ּבִ ל ֶאָחד ַמּגִ עּוָדה ּכָ ַלּסְ

ר  יַע ָיׁשָ י הּוא ַמּגִ ּלֹו, ּכִ ּדוֶרֶגל ׁשֶ י ִנְבֶחֶרת ַהּכַ ַמּדֵ יַע ּבְ ַמּגִ
ְמָלה  ׂשִ ה ּבְ ֶנֶסת ּוְלבּוׁשָ ית ַהּכְ יָעה ִמּבֵ ֵמָהִאּמּון, ְוִאּלּו ֲאִני ַמּגִ
ר ֲאַנְחנּו  ֲאׁשֶ ת ְקָצת ַאֶחֶרת, ַאְך ּכַ ּבָ ֲחִגיִגית. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ׁשַ

ֶפת,  ּתֶ נּו ֲחָוָיה ְמׁשֻ ת ֵיׁש ְלֻכּלָ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ִבים ְסִביב ׁשֻ ְ ִמְתַיּשׁ
ְדִהים  ָרק ַהּמַ ּדֹוד ִאיָלן אֹוֶפה, ְוַהּמָ תּוָקה ׁשֶ ה ַהּמְ ִעם ַהַחּלָ

ר! ל ָסְבָתא, ְוַעל ֵאּלּו ַאף ֶאָחד לֹא ְמַוּתֵ ׁשֶ

1

ִאם ּתְַחלִיפּו ֶאת ַהִּצּיּוִרים ּבְאֹותִּיֹות, ּתְַקּבְלּו ּבְָרכָה לְׁשַּבָת:2

ר ל     ת

ִּפתְרֹון: 
=ב     =ו     =כ     =מ      =ש                   

ּתִפְזֶֹרת ׁשַּבָת 
 ּבַּתְִפזֶֹרת ִמּלִים ַהְּקׁשּורֹות לַּׁשַּבָת. 

 ַהִּמּלִים ְרׁשּומֹות ִמּיִָמין לִׂשְמֹאל, 
 ִמּשְמֹאל לְיִָמין, ִמּלְַמָּטה לְַמְעלָה 

 ּוִמּלְַמְעלָה לְַמָּטה. 
 ִמְצאּו לְָפחֹות ׁשֶבַע ֵמֶהן, 

וְכִתְבּו אֹותָן ּבַַּמְחּבֶֶרת.

ארוחותמ
מיצתורנ
שודיקזו
פלחתולח
חתקוטוה
הילנייס
שפוחאטש

נֵרֹות, יַיִן, ִקידּוׁש, ַחּלֹות, ְמנּוָחה, 

ֲארּוחֹות, ִטּיּול, ִמׁשְּפָחה, חֹוֶפׁש

ַהִּמּלִים ַהִּמְסּתַּתְרֹות: 
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 ּבִתְקּוַפת ַהּתֹוָרה, ָמה ָקָרה לְִפָעִמים ּכְׁשֶָאָדם ׁשֶָהיָה ַחּיָב ּכֶֶסף 
 ֹלא יָכֹל לְַהְחזִיר אֹותֹו?

ִמי ָהיָה ַאְחַראי לֲַעזֹר לֹו?

1

2

ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני  — ְקרֹוִבים ְרחֹוִקים 
ּבִיֵמי ֶקֶדם, ֲאנָׁשִים ׁשֶָהיּו ַחּיָבִים ּכֶֶסף וְֹלא יָכְלּו לְַהְחזִיר אֹותֹו ָהפְכּו לִפְָעִמים  
 לֲַעבִָדים. ּבַּפָָרׁשָה ְמדֻּבָר ַעל ֻחִּקים ׁשְֶּקׁשּוִרים לְכְָך. ּבַּפָסּוק ׁשֶּלִפְנֵיכֶם ֻמְסּבָר 

ׁשְֶּקרֹובֵי ַהִּמׁשְּפָָחה ׁשֶל ָהֶעבֶד ְצִריכִים לֲַעזֹר לֹו לְִהׁשְּתְַחֵרר ֵמָהַעבְדּות. 

אֹו ֹדדֹו אֹו ֶבן ֹּדדֹו ִיְגָאֶלּנּו 
ֵאר ְּבָׂשרֹו אֹו ִמּׁשְ

ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו.

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק כ"ה, ָּפסּוק מ"ט(

ִיְגָאֶלּנּו - יְשְַחֵרר אֹותֹו

ֵאר ְּבָׂשרֹו – ְקרֹוב  ִמּׁשְ
ִמׁשְַּפְחּתֹו 
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ֵני ָהָאָדם  ָיֵמינּו רֹב ּבְ ּבְ ָנכֹון ׁשֶ
ֶהְחֵלט  ֵאיָנם ֲעָבִדים, ֲאָבל ּבְ

ּבֹו ְלָאָדם  ב ׁשֶ ָיכֹול ִלְהיֹות ַמּצָ
ִיים ְוהּוא ָצִריְך ֶעְזָרה.  ֵיׁש ְקׁשָ
ֶדת ֶשָהַאְחָריּות  ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ

ַלֲעֹזר לֹו מּוֶטֶלת ַעל ְקרֹוֵבי 
ּלֹו. ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ר ָחָזק  ֲאָבל ִלְפָעִמים ֵאין ֶקׁשֶ
ָחה. ֶזה  ּפָ ׁשְ ִעם ְקרֹוֵבי ַהּמִ

י, ֶאְצֵלנּו  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ב ּבַ ּצָ ַהּמַ
ה  ּמָ ר ָחָזק יֹוֵתר ִעם ּכַ ׁשֶ ַהּקֶ

ֵהן 'ַרק ֲחֵבִרים'  חֹות ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
ה ַהּתֹוָרה ִמְתַיֶחֶסת  נּו. ָלּמָ ּלָ ׁשֶ

ָחה? ּפָ ַרק ִלְבֵני ִמׁשְ

ב   ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ַמּצָ
ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות   ׁשֶ

ל ָאָדם   ַהּיֹום – ִמְקֶרה ׁשֶ
ִמְקֶרה  ר ְלֶעֶבד. ּבְ ְמּכָ ּנִ ׁשֶ
ָחה  ּפָ ׁשְ ֶזה, ְקרֹוֵבי ַהּמִ ּכָ

ְחֵרר  ּלֹו ָהיּו ְצִריִכים ְלׁשַ ׁשֶ
אֹותֹו. 

 • ַהִאם יֵׁש לָכֶם ֶקׁשֶר ְמיָֻחד ִעם ְקרֹוב ִמׁשְָּפָחה ְמֻסּיָם � ָקרֹוב אֹו ָרחֹוק? 
   ַסְּפרּו ָעלָיו! 

 • ַהִאם ַּפַעם ְקרֹוב ִמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם ָעזַר לָכֶם אֹו לְִמיׁשֶהּו ַאֵחר ּבִַּמׁשְָּפָחה?
   )ֶאְפׁשָר ּגַם לְַסֵּפר ַעל ִמְקֶרה ׁשֶל ִמׁשְָּפָחה ַאֶחֶרת ׁשֶּבָּה ַהְּקרֹובִים ָעזְרּו 

   זֶה לָזֶה.(
 

ה!  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ְוַגם ּבַ ּיָ ם ּבַ ָכל ָהָאֶרץ, ּגַ ָחה ּבְ ּפָ ֶכם, ֲאָבל ִלי ֵיׁש ֲהמֹון ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָמה ִאּתְ
רּות ִלְפּגֹׁש אֹוָתם!  ֵאין ִלי ֶאְפׁשָ ְך ָרחֹוק, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ִרים ּכָ י ּגָ ּלִ רֹוִבים ׁשֶ א ָמה? רֹוב ַהּקְ ֶאּלָ

כּוָנה. ְ ּשׁ ֵאר ּבַ ָ ים, ַמֲעִדיִפים ְלִהּשׁ ּבִ ּוִבְכָלל ֲאַנְחנּו, ַהּצַ
ְפַרץ  ֻפְרֶסֶמת ִמּמִ ִרים ִלי ַעל ַהּדֹוָדה ַהּמְ א ְמַסּפְ א ְוַאּבָ ִאּמָ ׁשֶ ִמיד ְקָצת ָנבֹוְך ּכְ ֲאִני ּתָ

ֶעֶצם לֹא  ֵהם ּבְ ְך ׁשֶ י אֹוָתם ֵמעֹוָלם, ּכָ ּתִ ַגׁשְ טּוָלה. לֹא ּפָ ֵקן ִמּמְ ֵאיַלת, אֹו ַעל ַהּדֹוד ַהּזָ
א ְרחֹוִקים ְמאֹוד!   ְקרֹוִבים ֶאּלָ

טּוַח  ְך ּבָ ל ּכָ יׁש ִקְרָבה. ֲאִני לֹא ּכָ ד ַאְרּגִ ִאם ֶאְפּגֹׁש ֶאת ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה, ִמּיָ א אֹוֶמֶרת ׁשֶ ִאּמָ
י  ּלִ ל, ז'ֹוז'ֹו ֶהָחֵבר ׁשֶ כּוָנה. ְלָמׁשָ ְ ּשׁ ָכל יֹום ּבַ ֲאִני ּפֹוֵגׁש ּבְ ה ׁשֶ ים ֲהִכי ְקרֹוִבים ֵהם ֵאּלֶ ּבִ ִביִלי, ַהּצַ ׁשְ ָכְך. ּבִ ּבְ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ִכים ַלּמִ ּיָ ם ִאם ֵהם ֵאיָנם ׁשַ ֵקן, ּגַ ַלח ַהּזָ וְמתּוׁשֶ
ה לֹא ָחֵבר טֹוב? הממ...  ְחֵרר אֹותֹו. ָלּמָ ָחה ָצִריְך ְלׁשַ ּפָ ן ִמׁשְ ִאם ָאָדם הֹוֵפְך ְלֶעֶבד, ּבֶ ֶרת ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ

י? ְחּתִ ּפַ ׁשְ ר ַהּמִ ׁשֶ ּקֶ הּו ְמֻיָחד ּבַ ֶ ָכל זֹאת ֵיׁש ַמּשׁ ְואּוַלי ּבְ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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 לְִפי ַהִּמְדָרׁש, ּכֵיַצד ִמתְיֲַחִסים ּבְנֵי ָאָדם ֶאל ְקרֹובֵיֶהם ָהֲעׁשִיִרים 
 וְכֵיַצד ֶאל ֲענִּיִים? ָמה ַּדְעּתְכֶם ַעל ַהִהתְנֲַהגּות ַהּזֹאת? 

ַהְסּבִירּו ַמּדּוַע.

לְִפי ַהִּמְדָרׁש, ָמה ֶאְפׁשָר לִלְמֹד ֵמִהתְנֲַהגּותֹו ׁשֶל ֱאלֹוִהים? 

1

2

 ַהִּמְדָרׁש ׁשֶּלְָפנֵינּו ַמִּציג ִהתְנֲַהגּות ְמכֶֹעֶרת שֶל ֲאנָׁשִים ַהַּמבְִּדילִים 
ּבֵין ְקרֹובֵי ִמׁשְָּפָחה ֲעׁשִיִרים וֲַענִּיִים:

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו: ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֱאלֹוִהים ְלֶבן ָאָדם?

 ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה, 
ִאם ַהָּקרֹוב ָעִׁשיר – הּוא ִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכֶאל ָקרֹוב ֶׁשּלֹו, 

ְוִאם ַהָּקרֹוב ָעִני, הּוא ִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכִאּלּו ֵאינֹו ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו.

 ְוִאּלּו ֱאלֹוִהים, 
 ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבַמָּצב ָקֶׁשה, ְּבֹעִני אֹו ִּבְמצּוָקה, 

 הּוא קֹוֵרא ָלֶהם 'ַאַחי ְוֵרַעי', ְּכלֹוַמר, 
ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ִּכְקרֹוִבים ְוַכֲחֵבִרים.

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּיְרּוׁשַלְִמי, ַמֶּסכֶת ּבְָרכֹות, ֶּפֶרק ט', 
ֲהלָכָה א', ַּדף ס"ג, ַעּמּוד ב׳(

 ֵיׁש ֹּפה ַּכָּתָבה ַעל 
ַהִּמיְלַיאְרֶּדר ַהֶּזה ֶׁשֵּמת

ָמה, הּוא ָקרֹוב 
ֶׁשְּלָך? 

  ֹלא, ִּבְגַלל ֶזה 
ֲאִני ָעצּוב

ָלָּמה ַאָּתה 
ָעצּוב?
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

ַסְּפרּו ַעל ְקרֹוב ִמׁשְָּפָחה 
ׁשִֶעּמֹו ַאּתֶם ּבְֶקׁשֶר: 

ָמה ִקְרבַת ַהִּמׁשְָּפָחה 
ּבֵינֵיכֶם? ֵאילּו ְּפִעילֻּיֹות 

ַאּתֶם עֹוׂשִים יַַחד? 

עֹוֶלה ָוִתיק

ִקְרַית מֹוְצִקין.  ר ּבְ ִמי ַיֲעקֹב ַוֲאִני ּגָ לֹום! ׁשְ  ׁשָ
ע.  ן ַאְרּבַ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ י ֵמרּוְסָיה ּכְ ְחּתִ ּפַ  ָעִליִתי ִעם ִמׁשְ

ׁש  ּיֵ ְרנּו ּפֹה ַאף ֶאָחד, ֲאָבל ָיַדְענּו ׁשֶ ָעִלינּו ָלָאֶרץ, לֹא ִהּכַ ׁשֶ ּכְ
ִקְרַית מֹוְצִקין  ְתּגֹוֶרֶרת ּבְ ָחה ְרחֹוָקה ַהּמִ ּפָ י ְקרֹוַבת ִמׁשְ ְלִאּמִ
יִרים  י ַמּכִ קֹׁשִ ֲאַנְחנּו ּבְ ֲאִפּלּו ׁשֶ א ָאְמָרה ׁשֶ ָמּה ִאיָנה. ִאּמָ ּוׁשְ

י ְקרֹוֵבי  ר, ּכִ ּה ֶקׁשֶ ְחּתָ ּפַ ּה ְוִעם ִמׁשְ ַדאי ָלנּו ִליֹצר ִאּתָ אֹוָתּה, ּכְ
ּה  ְחּתָ ּפַ ִמיד ּדֹוֲאִגים ֶזה ָלֶזה. ּוֶבֱאֶמת, ִאיָנה ּוִמׁשְ ָחה ּתָ ּפָ ִמׁשְ
מּוְך ְלֵביָתם.  ְרחֹוב ַהּסָ ָעְזרּו ָלנּו ְמאֹוד, ַוֲאִפּלּו ָעַבְרנּו ָלגּור ּבָ

דֹוָלה, ֲאִפּלּו  ָחה ַאַחת ּגְ ּפָ מֹו ִמׁשְ ׁש ּכְ ים ַמּמָ יׁשִ ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ
י ְרחֹוִקים. ֶעֶצם, ֲאַנְחנּו ְקרֹוִבים ּדֵ ּבְ ׁשֶ

ָמה ַהֶּקׁשֶר?
 יֹוָאב הּוא ָקרֹוב ׁשֶּלִי, ִאָּמא ׁשֶּלֹו ִהיא ָאחֹות ׁשֶל ַאּבָא ׁשֶּלִי. 

ָמה ַהִּקְרבָה ׁשֶּלִי ֶאל יֹוָאב?

ַהתְִאימּו ּבֵין ַהּׁשֵמֹות ּובֵין סּוג ַהִּקְרבָה ּבֵינֵיֶהם:  1

2

1

2

3

ָאב ּובְנֹו

ּבַַעל וְִאּׁשָה 

ָסב וְנֶכְּדֹו

ַאִחים

ֲאָחיֹות

4

5

יְִצָחק וְִרבְָקה

נֹח וְָחם

מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן

לֵָאה וְָרֵחל

ַאבְָרָהם וְיֲַעקֹב
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לְִפי ַהָּפסּוק, ָמה יְִקֶרה ִאם ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל יִׁשְְמרּו ֶאת ַהִּמְצוֹות? 
ְמנּו ׁשְנֵי ְּדבִָרים לְָפחֹות.

ָּפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי — ִאם ... ָאז ...
ֹרב ַהַּמֲעׂשִים ׁשֶָאנּו עֹוׂשִים ּבַַחּיִים זֹוכִים לִתְגּובָה אֹו לְתֹוָצָאה ַמתְִאיָמה. ּבְֶדֶרְך ּכְלָל 

 ֲאנְַחנּו יֹוְדִעים ׁשִֶאם נֲַעׂשֶה ַמּׁשֶהּו, ָאז יְִקֶרה ַמּׁשֶהּו. 
 לְפִי אֹותֹו ַרְעיֹון, ּבַּפָָרׁשָה ׁשֶּלָנּו ַמבְִטיַח ֱאלֹוִהים לְַעם יִׂשְָרֵאל: ִאם ּתִׁשְְמרּו ֶאת ֻחַּקי, 
ָאז ַאֲענִיק לָכֶם ּדְבִָרים טֹובִים, וְִאם ֹלא – ָאז לְֶהפְֶך. ִהּנֵה ּתֵאּור ׁשֶל ֵחלֶק ֵמַהּדְבִָרים 

ַהּטֹובִים ַהֻּמבְָטִחים:  

33

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ...
 ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם 

 ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה 
ֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו. ְוֵעץ ַהּׂשָ

)וַּיְִקָרא, ֶּפֶרק כ“ו, ִמּתֹוְך ְּפסּוִקים ג'�ד'(

 ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו – ּתְַקּיְמּו 
ֶאת ַהֻחִּקים וְַהִּמְצוֹות

ְּבִעָּתם – ּבִזְַמּנָם ַהַּמתְִאים

ְיבּוָלּה – ׂשְדֹותֶיָה יִּתְנּו 
ּתְבּוָאה

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו
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• ַהִאם ּגַם ּבִַּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם ַמבְִטיִחים לְִפָעִמים ְּפָרס ּכָלְׁשֶהּו ַעל ִהתְנֲַהגּות  
 • טֹובָה אֹו ַעל ַהׁשְלַָמת ְמׂשִיָמה ּכָלְׁשִֶהי? 

• ָמה ַּדְעּתְכֶם ַעל ּכְָך? ַהְסּבִירּו!  

ֲאִני אֹוֵהב ַוֲאִפּלּו  ּדּוִלים ׁשֶ ל ּגִ ּה אּוַכל ְלַגּדֵ ּבָ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ּנָ א ִהְבִטיָחה ִלי ֶחְלַקת ּגִ ִאּמָ
ָעה!  ְצּפּוִצים ּוְלַקּוֹות ְלַהְפּתָ ֲאָדָמה ׁשֹוקֹוָלד ָלָבן ִעם ּפִ ּתֹל ּבָ מֹו ִלׁשְ ַלֲעׂשֹות ִנּסּוִיים, ּכְ

ית.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ּנָ ִבים ֵמַהּגִ ׁש ֲעׂשָ ֶאֱעֹזר ְלַנּכֵ ְתַנאי ׁשֶ ל ֶזה, ִהיא ָאְמָרה, ּבִ ּכָ
י  ּלִ א ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ ְך ָיָצא ִלי ְלַמּלֵ ל ּכָ ְמָחה, ַאְך ֵמָאז לֹא ּכָ ׂשִ ד ּבְ י ִמּיָ ְמּתִ ִהְסּכַ מּוָבן ׁשֶ

ָהָיה ִלי  יר ׁשֶ יִתי ְלַהְסּבִ יָמה ָלֵתת ִלי ֶאת ַהֶחְלָקה. ִנּסִ א לֹא ַמְסּכִ ַהְבָטָחה, ְוָלֵכן ִאּמָ ּבַ
ם ֶאת  ֲאִני ָעלּול ְלַהְזִניַח ּגַ ָבה ׁשֶ ְכֵנַע אֹוָתּה, ְלֶהֶפְך, ִהיא ָחׁשְ בּוַע ָעמּוס, ַאְך ֶזה לֹא ׁשִ ׁשָ

ֱאלֹוִהים ָאַמר ִלְבֵני  ִרים ׁשֶ ַסּפְ ּמְ סּוִקים ֵמַהּתֹוָרה ׁשֶ ָטה ּפְ ן ִלי. ִהיא ֲאִפּלּו ִצּטְ ּתֵ ּתִ ה ׁשֶ ּנָ ַהּגִ
ַתן.   ּנָ ים ׁשֶ ְמרּו ַעל ַהֻחּקִ לֹום, ַרק ִאם ִיׁשְ ל, ׁשָ ָבִרים טֹוִבים, ְלָמׁשָ לּו ּדְ ֵהם ְיַקּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ה  ּנָ י ַעל ּגִ ֵדי ָהֲעבֹוָדה ָחַלְמּתִ ית, ְותֹוְך ּכְ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ַהּמִ ּנָ י ַלּגִ ד ַרְצּתִ י ּוִמּיָ ָבר, ַהּבֶֹקר ַקְמּתִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
ְצּפּוִצים... יֵחי ׁשֹוקֹוָלד ִעם ּפִ ׂשִ י, ְמֵלָאה ּבְ ּלִ ֶ ה ִמּשׁ ְקַטּנָ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְך, ֲאָבל ֲאִני  ים ִאּתָ ֲאִני ַמְסּכִ
יר ֶאת ַעְצִמי. ִלְפָעִמים  ַמּכִ

י ַמְבִטיִחים ִלי  ּלִ ַההֹוִרים ׁשֶ
יָמה  א ְמׂשִ ר ִאם ֲאַמּלֵ צ‘ּוּפָ

צּוָרה טֹוָבה.  ִהי ּבְ ְלׁשֶ  ּכָ
ֲאִני מֹוֶדה – ֶזה ְמעֹוֵדד 

יָמה...   ׂשִ א ֶאת ַהּמְ אֹוִתי ְלַמּלֵ

ֱאלֹוִהים ִהְבִטיַח ִלְבֵני 
ְמרּו ֶאת  ִאם ִיׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ִמְצוֹוָתיו, הּוא ַיְחִזיר ָלֶהם 
ִמים ֵיְרדּו  ׁשָ טֹוָבה – ַהּגְ

ִרי, ְוִיְהֶיה  נּו ּפְ דֹות ִיּתְ ְוַהּשָׂ
ָאֶרץ. לֹום ּבָ ׁשָ

י, ָחׁשּוב  ְעּתִ  מּוָזר! ְלִפי ּדַ
ְך ָנכֹון  י ּכָ  ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה ּכִ

 ַלֲעׂשֹות, ְולֹא ִמּתֹוְך ָרצֹון 

ָרס!  ל ּפְ ְלַקּבֵ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ
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ִמְדָרׁש

ְשׁמּוֵאל ְוַאְבֵלט ָהיּו יֹוְשִׁבים ַּבֶּדֶרְך. ָראּו ְּבֵני ָאָדם הֹוְלִכים ָלֲאַגם ַלֲעֹבד.
 ַאְבֵלט, ֶׁשָּיַדע ַלְחזֹות ֲעִתידֹות, ִהְצִּביַע ַעל ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ְוָאַמר: 

ֶכּנּו ָנָחׁש ְוָימּות“.  “ָאָדם ֶזה ֵיֵלְך ְוֹלא ַיְחֹזר, ֵּכיָון ֶׁשִּיּׁשְ

 ָיְׁשבּו ָׁשם ְזַמן ַרב ְוָראּו ֶאת אֹוָתם ֲאָנִׁשים חֹוְזִרים ֵמֲעבֹוָדָתם, 
ְואֹותֹו ָאָדם ֶׁשָאַמר ָעָליו ַאְבֵלט ֶׁשָימּות – ָחַזר ִאָּתם ָּבִריא ְוָׁשֵלם.

 ָקם ַאְבֵלט ּוִבֵּקׁש ֵמָהִאיׁש ְרׁשּות ְלָהִציץ ְּבַתְרִמילֹו. 
ָמָצא ּבֹו ָנָחׁש ָחתּוְך ִלְשַׁנִים.

ָאַמר לֹו ְשׁמּוֵאל: “ָמה ָעִשׂיָת ַהּיֹום, ֶׁשִּבְזכּות ָּכְך ִנַּצְלָּת ִמְּנִׁשיַכת ַהָּנָחׁש?“

ְלָחן, ְוֻכָּלם אֹוְכִלים  ָאַמר לֹו: “ָּכל יֹום נֹוֲהִגים ָאנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמִניַח ֶאת ְמזֹונֹו ְּבֶמְרַּכז ַהּׁשֻ
ַהֹּכל ַיַחד. ַהּיֹום ָרִאיִתי ֶׁשֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ֹלא ֵהִביא ִעּמֹו ֹאֶכל, ְוָחַׁשְשִּתי ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש. ַקְמִּתי 

ְוָאַמְרִּתי ֶׁשַהַּפַעם ֲאִני ֶאֱעבֹר ְוֶאֱאֹסף ִמֻּכָּלם ֶאת ַהָּמזֹון, ּוְכֶשִׁהַּגְעִּתי ֵאָליו ָעִשׂיִתי ֶאת 
ַעְצִמי ְּכִאּלּו ֲאִני לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֵּיׁש“.

ָאַמר לֹו: “ִמְצָוה ָעִשׂיָת, ּוִבְזכּות ֶזה ִנַּצְלָּת“. 

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ׁשַּבָת, ַּדף קנ“ו ַעּמּוד ב׳(

ָהִאיׁש ׁשֶָּדַאג לְכְָך ׁשֲֶחבֵרֹו ֹלא יִתְּבַּיֵׁש ִקּבֵל ַעל ּכְָך ְּפָרס. ַמהּו ַהְּפָרס?

לְִפָעִמים עֹוׂשִים ַמֲעׂשֶה טֹוב ּוְמַקּבְלִים ָעלָיו ַמְחָמאֹות ּבְִמקֹום ְּפָרס. 
ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ֲעׂשִיתֶם ַמּׁשֶהּו טֹוב ּוזְכִיתֶם ּבְִמּלִים טֹובֹות.

1

2

ַאָּבא ָאַמר ִלי ֶׁשֲאַקֵּבל ְּפָרס 
 ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶאֱעֹזר ְלַסֵּדר 

ֶאת ֲחַדר ַהִּמְׂשָחִקים

ִּכי ֲאִני ּדֹוֵאֶגת ְלַבְלֵּגן אֹותֹו ֲאָבל ַעְכָׁשו הּוא ְקָצת ֻמְדָאג...
ְּבָכל יֹום, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַסֵּדר 

אֹותֹו ׁשּוב! 
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ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִסַּיְמנּו ֻחַּמׁש ַוִּיְקָרא — ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק!  

ִחיָדה

רֹונָה ִקּבְלָה ּתְעּוַדת ִהְצַטּיְנּות, ֲאבָל יְִפּתָח 
ַהָּקָטן ִהׁשְְּפִריץ ָעלֶיָה ֶקְטׁשֹוּפ ּבְָטעּות.

ַהִאם ּתּוכְלּו לְגַּלֹות ָמה ּכָתּוב ּבָּה?

רֹונָה

ּבֶַטח ָאְמרּו לַּנֲַעָרה ׁשֶּבַּתְמּונָה ּכַָּמה ְּפָעִמים ּבְַחּיֶיָה 
'ִאם ... ָאז ...'. 

ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמׁשְָּפט. 

ָמה, לְַדְעּתְכֶם, ַמְרּגִיׁשָה ַהּנֲַעָרה ׁשֶּבַּתְמּונָה?
ִאּלּו ֱהיִיתֶם ְמׂשֹוֲחִחים ִאּתָּה, ָמה ִהיא ָהיְתָה 

אֹוֶמֶרת?

2

1

עּוַדת ִהְצַטְּינּות ּתְ
זֹאת ת ּבָ ׁשֶ  ֻמּגֶ

ֶרץ ְלרֹוָנה ּפֶ
 

ְסּפֹוְרט: ֶגיָה ּבִ ֵ ַעל ֶהׂשּ
 ָרָצה ַמֵהר

 קֹוֶפֶצת ַלּגַֹבּה
ל קֹוַלַעת ַלּסַ

 
ֲעִלי ְוַהְצִליִחי!
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 ַהָּפסּוק ַמזְּכִיר ֵארּוַע ׁשֶָּקָרה לַּבְכֹוִרים ּבְִמְצַריִם, ַמהּו?

ֵאיזֶה ּתְַפִקיד ְמיָֻחד נִּתַן לַּבָנִים ַהּבְכֹוִרים ׁשֶל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל?

1

2

ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר — ְּבכֹור ַּבִּמְׁשָּפָחה
 ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶֶרת ׁשֶּבִתְקּופָה ְמֻסּיֶֶמת לַּבָנִים ַהּבְכֹוִרים ָהיָה ּתַפְִקיד ְמיָֻחד: 

ֱאלֹוִהים ּבַָחר ּבַּבְכֹור ּבְכָל ִמׁשְּפָָחה לֲַעבֹד ּבֲַעבֹודֹות ַהּקֶֹדׁש ּבִַּמׁשְּכָן. 

ְּביֹום ַהֹּכִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל 

)ּבְִמְדּבַר, ֶּפֶרק ג‘, ָּפסּוק י“ג(

ְּביֹום ַהֹּכִתי ָכל ְּבכֹור – ּבַּיֹום 
ׁשִֶהּכֵיתִי ּבְַמּכַת ּבְכֹורֹות ּבְִמְצַריִם

ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי – ּבַָחְרּתִי לְִמׁשֵָרת 
ׁשֶּלִי, ׁשֶּיֲַעׂשֶה ּכָל ָמה ׁשֲֶאַצּוֶה

בּוַע ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֻחַּמׁש ְּבִמְדַּבר ַהּׁשָ

ֲִאִני ַהְבכור!
ִ
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ים – יֹוֵעץ! ַחּיִ ְפִקיד ָחָדׁש ּבַ ֵיׁש ִלי ּתַ
ל ִמיֵני הֹוָראֹות ְוָתִמיד ַמְחִליט  י נֹוֵתן ִלי ּכָ ּלִ ן: “ָאח ׁשֶ א ֵאַלי ְמֻעְצּבָ ֶאְתמֹול ז‘ֹוז‘ֹו ּבָ

ָחה! ֲאִני  ּפָ ׁשְ ּמִ כֹור ּבַ הּוא ַהּבְ ֵני ׁשֶ י, ַרק ִמּפְ ּלִ ד ׁשֶ ַפּקֵ הּוא ַהּמְ ב ׁשֶ ֵחק. הּוא חֹוׁשֵ ָמה ְנׂשַ
יְך:  י, ְוז‘ֹוז‘ֹו ִהְמׁשִ ְמּתִ ן“, ִהְסּכַ ֱאֶמת ָיכֹול ְלַעְצּבֵ י ַאֲחָריו?“ “ָנכֹון, ֶזה ּבֶ ּנֹוַלְדּתִ ם ׁשֶ ָאׁשֵ

א ִמְתַיֲחִסים  א ְוַאּבָ ִאּמָ ה ִלי ׁשֶ ֲאִני אֹוֵהב אֹותֹו, הּוא ֲהֵרי ָאִחי, ֲאָבל ָקׁשֶ רּור ׁשֶ “ּבָ
ִני, הּוא  ד ׁשֵ ר ָעַלי. ִמּצַ ה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ֵהם סֹוְמִכים ָעָליו ַהְרּבֵ יׁש ׁשֶ ֵאָליו ַאֶחֶרת. ֲאִני ַמְרּגִ

ָבִרים, ְוַגם עֹוֵזר ִלי...“  ל ִמיֵני ּדְ יר ִלי ּכָ הּוא ַמְסּבִ י, ְוֵכיף ִלי ׁשֶ ּנִ ֱאֶמת יֹוֵדַע יֹוֵתר ִמּמֶ  ּבֶ
י ַעל ֶזה, ֲאָבל  ְבּתִ ַעם לֹא ָחׁשַ ַאף ּפַ קֹול: “ְוָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ יְך ְלַהְרֵהר ּבְ ָמה, ְוז‘ֹוז‘ֹו ִהְמׁשִ ַהְסּכָ י ּבְ ִהְנַהְנּתִ

ה ִלְפָעִמים ִלְהיֹות ַהּבֹוֵגר...“  ם ָקׁשֶ  אּוַלי ּגַ
י.   “ְלַגְמֵרי“, ָאַמְרּתִ

י, ּתֹוָדה ַעל ָהֶעְזָרה!“ דֹול: “ִאּטִ ְך ִחּיּוְך ּגָ ן...“ ָאַמר ז‘ֹוז‘ֹו ְוִחּיֵ ֶזה ְמַעְצּבֵ ָכל זֹאת הּוא לֹא ּכָ “ָאז אּוַלי ּבְ
ִהי?  ְלׁשֶ הּו ָצִריְך ֶעְזָרה ּכָ ְרִאיֶתם? ֲאִני יֹוֵעץ! ִמיׁשֶ

יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו
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ׁשֲַאלּו ּבָנִים אֹו ּבָנֹות ּבְכֹוִרים )ּבַּכִּתָה אֹו ּבִַּמׁשְָּפָחה( ֵאילּו יִתְרֹונֹות יֵׁש ּבַּבְכֹוָרה 
וְֵאילּו ֶחְסרֹונֹות יֵׁש ּבָּה.

ה  ֵאּלֶ ָהיּו ּכָ ֶעֶרת ׁשֶ ֲאִני ְמׁשַ
ּלֹא.  ה ׁשֶ ֵאּלֶ ְמחּו ְוָהיּו ּכָ ּשָׂ  ׁשֶ

ִרים  ָ ֵחֶלק ָהיּו ְמֻאׁשּ
ְפִקיד,  ּתַ אּו ּבַ  ְוִהְתּגָ

ל  ְוֵחֶלק לֹא ָרצּו ְלַקּבֵ
ַאְחָריּות ַוֲעבֹוָדה נֹוֶסֶפת.  

ְמחּו  ם ׂשָ ּלָ ּכֻ טּוַח ׁשֶ לֹא ּבָ
ה.  ְפִקיד ַהּזֶ ל ֶאת ַהּתַ ְלַקּבֵ
ה:  י ָקׁשָ זֹו ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ּדֵ
ִלְסחֹב, ְלַהְדִליק, ְלַהְקִריב 
ם רֹוִצים  ּלָ נֹות... לֹא ּכֻ ָקְרּבָ

ה. ַלֲעֹבד ָקׁשֶ

ה  סּוִקים ָהֵאּלֶ ַהּפְ
ֱאלֹוִהים  ִרים ׁשֶ ְמַסּפְ

ְפִקיִדים  כֹוִרים ּתַ ָנַתן ַלּבְ
ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ְמֻיָחִדים ּבַ

ְמחּו ַלֲעבֹד  ַטח ׂשָ ֵהם ּבֶ
יֹוֵתר. דֹוׁש ּבְ קֹום ַהּקָ ּמָ ּבַ
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ִׁשיר

ינּור דֹול / ִרּמֹוָנה-ּדִ ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהּגָ

אֹל: ק ִלי ִלׁשְ ֵ ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחּשׁ
דֹול? ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהּגָ

י ִראׁשֹון ַמּדּוַע ֲאִני לֹא נֹוַלְדּתִ
ִני? ֵ ְוהּוא ַהּשׁ

כֹור ן ַהּבְ ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ַהּבֵ
ְוהּוא – לֹא ֲאִני?

ר ַלֲעׂשֹות ֶאְפׁשָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ֶאת ּכָ
ה ְלָפַני: הּוא ָעׂשָ

ֶבת, ָלֶלֶכת. ְוַדְוָקא ִליׁשֹן –  ָלׁשֶ
ן ַאֲחַרי. הּוא ָיׁשֵ

ַהּיֶלֶד ּבַּׁשִיר ְמַסֵּפר ַמּדּוַע ָקׁשֶה לֹו ׁשֶהּוא ֹלא ַהּבֵן ַהּבְכֹור 
ּבִַּמׁשְָּפָחה. ִמְצאּו ּבַּׁשִיר ָּדבָר ֶאָחד ׁשֶַאּתֶם חֹוׁשְבִים ׁשֶָהיָה 

ַמְפִריַע ּגַם לָכֶם, וְָדבָר ֶאָחד ׁשֶֹּלא ָהיָה ַמְפִריַע לָכֶם. 

ָמה ַּדְעּתְכֶם: לְִהיֹות ָהָאח ַהּבְכֹור זֶה ָּדבָר טֹוב אֹו ַרע?

1

2

אֹל: ק ִלי ִלׁשְ ֵ ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחּשׁ
דֹול? ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהּגָ
מֹוהּו ָהִייִתי רֹוֶצה ָלַדַעת ּכָ

ִלְסּפֹר ַעד ֵמָאה
ָלֶלֶכת ְלַבד ְלעֶֹפר אֹו ַטל

ָעה. ְוַלְחזֹר עֹוד ׁשָ
ַעם – ִלְהיֹות ָהִייִתי רֹוֶצה – ַרק ּפַ

ָנה ֵמָעָליו ׁשָ
ים ַיַעְברּו ַטּנִ ָגִדים ַהּקְ ל ַהּבְ ּכָ ְוׁשֶ

י ֵאָליו. ּנִ ִמּמֶ

אֹל: ק ִלי ִלׁשְ ֵ ִלְפָעִמים נֹוָרא ִמְתַחּשׁ
דֹול? ַמּדּוַע ֲאִני לֹא ָאִחי ַהּגָ

י ִלְזחֹל ֲאִני ָלַמְדּתִ ַעד ׁשֶ
ַמן ָעַמד. הּוא ִמּזְ

ן י ָלֶלֶכת ַלּגַ ֲאִני ַרק ִהְתַחְלּתִ
ָבר ָלַמד. ְוהּוא ּכְ

ן, ְלֵבית ֵסֶפר, ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב –  ַלּגַ
ּכֹל  יג ּבַ הּוא ַמּשִׂ

יג ְלעֹוָלם: ָבר ֶאָחד לֹא ַיּשִׂ ַרק ּדָ
דֹול. ָאח ּגָ
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

כֹור ל ָאח ּבְ ַאְחָריּות ׁשֶ

מֹוֶנה ָוֵחִצי ַוֲאִני  ן ׁשְ לֹוִמי, ֲאִני ּבֶ ִמי ׁשְ לֹום! ׁשְ ׁשָ
ַבע  ן ׁשֶ ָחה. ֵיׁש ִלי ָאח ּבֶ ּפָ ׁשְ ּמִ כֹור ּבַ ן ַהּבְ ַהּבֵ

לֹוׁש, ַוֲאִני ׁשֹוֵמר  נֹות ׁשָ אֹומֹות ּבְ ַוֲאָחיֹות ּתְ
ְכִנית  ַרְדיֹו ּתָ י ּבָ ַמְעּתִ בּוַע ׁשָ ָ ֲעֵליֶהם לֹא ְמַעט. ַהּשׁ

ה  ּלָ ְחָקר ּגִ כֹוִרים. ַהּמֶ יָגה ֶמְחָקר ַעל ַאִחים ּבְ ִהּצִ ׁשֶ
ל, ֵהם  כּונֹות ְמֻיָחדֹות, ְלָמׁשָ כֹוִרים ֵיׁש ּתְ ּבְ ּלַ ׁשֶ

ּום  ְך ִמּשׁ ה ּכָ ּזֶ ב ׁשֶ ְמֻיָחד. ֲאִני חֹוׁשֵ ים ּבִ ַאְחָרִאּיִ
ֹמר ַעל ָהַאִחים  נּו ִלׁשְ ים ֵמִאּתָ ִמיד ְמַצּפִ ּתָ ׁשֶ

ל  ִית. ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים ְלַקּבֵ ּבַ ים ְוַלֲעֹזר ּבַ ַטּנִ ַהּקְ
ֶאת ָהַאְחָריּות ַעל ַעְצֵמנּו.

כֹור, ֲאָבל ִלְפָעִמים ֲאִני ּתֹוֶהה:  ֲאִני ַהּבְ ֵמַח ׁשֶ ֲאִני ׂשָ
דֹול?  ַהִאם ָהִייִתי ַאֵחר, ִאּלּו ָהָיה ִלי ָאח ּגָ

ַהּתְׁשּובֹות לִַחידֹות ׁשֶּלְִפנֵיכֶם ֻמְרּכָבֹות ֵמָהאֹותִּיֹות ׁשֶל ַהִּמּלָה ּבְכֹור:1

ִחיָדה ֶחׁשְּבֹונִית

ּבְִמׁשְַּפַחת ַטל ַאְרּבָָעה יְלִָדים:

   • רֹוִעי ָהיָה לְִפנֵי ׁשְנָתַיִם ּבֶן ָחֵמׁש,
 

   • ֵעָרן יְִהיֶה ּבֶן ׁשֶבַע ּבַּׁשָנָה ַהּבָָאה, 

2

ִמי ַהּבְכֹור ּבִַּמׁשְָּפָחה?

   • ֶאְפָרת ִהיא ּבַת ׁשֵׁש 

   • רֹונִי נֹולְָדה ׁשְנָתַיִם ַאֲחֶריָה. 

א   יְׁשֵנִים ָעלָיו ַּבּלַיְלָה – __ __

ב   ֹלא ָקׁשֶה – __ __

ג   חֹר ָעמֹוק – __ __ __

ד   ֵחלֶק ָּבֶרגֶל – __ __ __

ִאם יֵׁש לָכֶם ָאח ּגָדֹול, ַהִאם 
הּוא לְִפָעִמים ַאְחַראי ֲעלֵיכֶם? 
ָמתַי? ַהִאם ַאּתֶם אֹוֲהבִים ֶאת 

ַהַהְרּגָׁשָה ַהּזֹאת? ָמה ַהּיִתְרֹונֹות 
 ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות ּבְכְָך?

ִאּלּו יְכָלְּתֶם לִבְחֹר, ּבְֵאיזֶה ָמקֹום 
ֱהיִיתֶם רֹוִצים לְִהיֹות ּבִַּמׁשְָּפָחה: 
ַהּבְכֹוִרים? ַהְּקַטּנִים? ּבֶָאְמַצע? 

וְאּולַי יְלִָדים יְִחיִדים? 

1

2
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ּכֵָעת ַאּתֶם ּכְבָר יֹוְדִעים ְקָצת ַעל ַהִּמׁשְּכָן וְַעל ֲחָפָציו. 
ָמה יְִצָטְרכּו לְִסחֹב ַהִּמׁשְָּפחֹות ָהֲאֵחרֹות? 

ַהִּציעּו ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים לְָפחֹות.

ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא — ֲחֻלַּקת ַּתְפִקיִדים 
ֱאלֹוִהים אֹוֵמר לְמֹׁשֶה לְִסּפֹר ֶאת ּבְנֵי ִמׁשְּפְחֹות ּגְֵרׁשֹון, ְקָהת ּוְמָרִרי ִמּׁשֵבֶט לֵוִי. 

ִמׁשְּפָחֹות ֵאּלּו ָהיּו ַאְחָרִאּיֹות ַעל ָהֲעבֹודֹות ּבִַּמׁשְּכָן. ַהּפְסּוִקים ְמפְָרִטים ֶאת ֲחלַֻּקת 
ָהֲעבֹוָדה ּבֵינֵיֶהן. ִהּנֵה, לְָמׁשָל, ּפֵרּוט ָהֲעבֹוָדה ׁשֶל ִמׁשְּפְחֹות ַהּגְֵרׁשֻּנִי:

ֹזאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני...
ְוָנְׂשאּו ֶאת ְיִריֹעת ַהִּמְׁשָּכן 

ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד... 

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק ד', ְּפסּוִקים כ"ד�כ"ה(

ְוָנְׂשאּו – ָסֲחבּו

ְיִריעֹת – ַהּבִַּדים וְָהעֹורֹות 
ׁשֶּכִּסּו ֶאת ַהִּמׁשְּכָן
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ל ֶאָחד ֵמֲחֵבֶריָה – הֹוֶרה אֹו  מֹו ְמכֹוָנה: ּכָ ָחה ִהיא ּכְ ּפָ ׁשְ ּמִ א ׁשֶ יר ִלי ַאּבָ ַעם ִהְסּבִ ּפַ
נּו  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ י ְלַעְצִמי, ׁשֶ ְבּתִ כֹוָנה, ּוְבֶעְזָרתֹו ִהיא ּפֹוֶעֶלת. ָחׁשַ ּמְ ֶיֶלד – הּוא ֵחֶלק ּבַ
ְלָעֶדיָה ַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ִמְתעֹוֵרר  ּבִ יָון ׁשֶ כֹוָנה, ִמּכֵ ּמְ דֹול ְוָחׁשּוב ּבַ א ִהיא ֵחֶלק ּגָ ִאּמָ
ּה  ּבָ את ַעל ּגַ י נֹוׂשֵ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ ְכָלל, ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ר ֶאת ֶהָחֵצר. ּבִ ּבֶֹקר אֹו ְמַסּדֵ ּבַ
א ֵיׁש ֵחֶלק ָחׁשּוב ְמאֹוד  ם ְלַאּבָ ָחה. ּגַ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ א ֶאת ּכָ ּה ֶאּלָ ּלָ ְריֹון ׁשֶ ִ לֹא ַרק ֶאת ַהּשׁ

ָבִרים. ּוָמה  ה עֹוד ִמיְליֹון ּדְ ר ָלנּו ִסּפּוִרים ְועֹוׂשֶ ָחה: הּוא ּדֹוֵאג ְלאֶֹכל, ְמַסּפֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ים  ָחה, ְועֹוׂשִ ּפָ ׁשְ ְמכֹוַנת ַהּמִ ים ּבִ י ְקַטּנִ ָרִגים ּדֵ ם ׁשֹוֲאִלים? ֲאַנְחנּו ּבְ ָלִדים, ַאּתֶ נּו, ַהּיְ ִאּתָ

ִלים יֹוֵתר ַאְחָריּות ְולֹוְמִדים ַלֲעזֹר. ֲאִני אֹוֵהב  ָלִדים, ְמַקּבְ ֶדר. ֲאָבל ֲאִפּלּו ֲאַנְחנּו, ַהּיְ ָלָגן ִמּסֵ יֹוֵתר ּבָ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָחה, ְוַרק ּכְ ּפָ ׁשְ ּמִ י ִהיא נֹוֶתֶנת ָמקֹום ְוַתְפִקיד ְלָכל ֶאָחד ּבַ ית, ּכִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ כֹוָנה ַהּמִ ֶאת ַהּמְ

ַהְצָלָחה.   עֹוְבִדים ַיַחד ִהיא ּפֹוֶעֶלת ּבְ
ן ְוָכל  ּכָ ׁשְ ּמִ ָעְבדּו ּבַ חֹות ׁשֶ ּפָ ל, ָהיּו ִמׁשְ אֶֹפן ּדֹוֶמה. ְלָמׁשָ ַעל ּבְ ָרֵאל ּפָ ְתקּוַפת ַהּתֹוָרה ַעם ִיׂשְ ּבִ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ

ְמֻיָחד! ְכֶלֶלת ּבִ מֹו ְמכֹוָנה ְמׁשֻ ֲעלּו ּכְ ִמים. ַיַחד ֵהן ּפָ ָבִרים ְמֻסּיָ ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ַאְחָרִאית ַעל ּדְ
יִלי ְלִהְתָראֹות, ִאּטִ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

 • ַהִאם ּבִַּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם יֵׁש לְכָל ֶאָחד ַמָּטלֹות ְמֻסּיָמֹות? 
 • ַהִאם ַמָּטלֹות ֵאּלּו ְקבּועֹות אֹו ִמׁשְּתַּנֹות? 

 • ֵאילּו ַמָּטלֹות ֱהיִיתֶם ׂשְֵמִחים לְַהְמׁשִיְך לֲַעׂשֹות ּבְאֶֹפן ָקבּוַע, וְֵאילּו ֱהיִיתֶם
   ׂשְֵמִחים לְַהְחלִיף? 

ְפִקיִדים עֹוֶזֶרת  ת ּתַ ֲחֻלּקַ
ֶדר. נֹוָסף ַעל  מֹר ַעל ַהּסֵ ִלׁשְ

הּו  ֶ ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ְך, ִמי ׁשֶ ּכָ
ה אֹותֹו טֹוב יֹוֵתר  ם, עֹוׂשֶ ְמֻסּיָ

ּוִביִעילּות!

ִית ֲאִני  ּבַ הּו. ּבַ ֶ ֶזה ַמּשׁ ֵיׁש ּבָ
ִלים,  ֹטף ּכֵ  ַאְחָרִאית ִלׁשְ

ן  ָבר יֹוַדַעת ֵאיְך ְלַאְרּגֵ ַוֲאִני ּכְ
ׁש.  ַיּבֵ ּמְ  אֹוָתם ֲהִכי טֹוב ּבַ

ֵמָחה  ָהִייִתי ׂשְ ֲאָבל ָהֱאֶמת ׁשֶ
ַעם  ל ּפַ ן ְוַלֲעׂשֹות ּכָ  ְלַגּוֵ

הּו ַאֵחר.  ֶ ַמּשׁ

ת  ר ָהְיָתה ֲחֻלּקַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ָחה  ּפָ ְפִקיִדים: ְלָכל ִמׁשְ ּתַ
ְפִקיִדים  ֵני ֵלִוי ָהיּו ּתַ ִמּבְ

ה  ִמים. ַוֲאִני ּתֹוֶהה ָלּמָ ְמֻסּיָ
ְפִקיִדים.  ת ּתַ  ָצִריְך ֲחֻלּקַ

ם ַיֲעׂשּו  ּלָ ּכֻ לֹא ָעִדיף ׁשֶ
ַהּכֹל?
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ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ֵיׁש ֶאְצְלֶכם ַּבַּבִית 
ֲחלּוַקת ַּתְפִקיִדים?

ֵּכן, ַהְּיָלִדים ְמַבְלְּגִנים 
ְוַההֹוִרים ְמַסְּדִרים! 

ָמה ָהיָה ּתְַפִקידֹו ׁשֶל ַרּבִי יְהֹוׁשַֻע ּוָמה ָהיָה ּתְַפִקידֹו ׁשֶל ַרּבִי יֹוָחנָן?

ּתְַפִקיד ָקבּוַע – זֶה טֹוב אֹו ַרע, לְַדְעּתְכֶם? ַמּדּוַע?  

1

2

ּבִַּמְקָּדׁש ָהיָה לְכָל ֶאָחד ִמן ַהּלְוִּיִים ּתְַפִקיד ֻמגְָּדר וְָקבּוַע. ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר:

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַּבר ֲחַנְנָיה ְוַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֻּגְדָּגָדא ָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלִוִּיים. 
ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ַּתְפִקיד ׁשֹוֶנה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלִׁשיר, ְוִאּלו ַרִּבי יֹוָחָנן ָהָיה ׁשֹוֵער — ָהַאְחַראי 
ַעל ְסִגיַרת ַהְּדָלתֹות.

יֹום ֶאָחד ָהַלְך ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַלֲעֹזר ְלַרִּבי יֹוָחָנן ִּבְסִגיַרת ַהְּדָלתֹות. 
ְּכֶׁשָרָאה אֹותֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר: 

"ְיהֹוֻׁשַע ַהַּיָּקר, ָאסּור ְלָך ַלֲעֹזר ִלי, 
ִרים ְוֹלא ֵמַהּׁשֹוֲעִרים".  ֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ֵמַהּׁשָ

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ֲעָרכִין, ַּדף י"א ַעּמּוד ב'(
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחידֹות

נֳָעִמי ְמַסֶּפֶרת ׁשֶ"ּבַּזְַמן 
ָהַאֲחרֹון ַהַחּיִים ּבַּבַיִת 
ׁשֶּלָנּו ִהׁשְּתַּנּו ְמאֹוד". 

לְָמה ִהיא ִמתְּכַּוֶנֶת?

ָמה ַּדְעּתְכֶם ַעל ַהְחלָָטתֹו 
ׁשֶל ַאּבָא ׁשֶל נֳָעִמי?

1

2

ִית  ּבַ א ּבַ ַאּבָ

נּו  ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ים ּבַ ַמן ָהַאֲחרֹון ַהַחּיִ ּזְ ִמי ָנֳעִמי. ּבַ לֹום! ׁשְ ׁשָ
ּנֹוַלד ִלי ָאח ָקָטן, אּוִרי.  ּנּוי ֶאָחד הּוא ׁשֶ ּנּו ְמאֹוד. ׁשִ ּתַ  ִהׁשְ

ִית!  ּבַ א ִנְמָצא יֹוֵתר ּבַ ו ַאּבָ ַעְכׁשָ ּנּוי נֹוָסף הּוא ׁשֶ  ׁשִ
ֶפר  א הֹוֶלֶכת ַלֲעבֹוָדה, ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהּסֵ ָכל ּבֶֹקר ִאּמָ ּבְ

ֹמר ַעל אּוִרי.  ָאר ִלׁשְ א ִנׁשְ  ְוִאּלּו ַאּבָ
ֶפר,  ית ַהּסֵ א ְואּוִרי אֹוְסִפים אֹוִתי ִמּבֵ ֳהַרִים ַאּבָ ּצָ ּבַ
ֲחִקים ַיַחד.  ִרים ּוְמׂשַ א ַוֲאִני ְמַצּיְ ן, ַאּבָ אּוִרי ָיׁשֵ  ּוְכׁשֶ

ִית ִהיא  ּבַ ָאר ּבַ הּוא ִנׁשְ ּבֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּסִ א ָאַמר ִלי ׁשֶ ַאּבָ
ׁש  י ְקָצת יֹוֵתר ְזַמן, ְוָהֱאֶמת? ֲאַנְחנּו ַמּמָ ְלַבּלֹות ִאּתִ

ים!  ים ַחּיִ עֹוׂשִ

 ׁשִלְּגִּיָה יְָצָאה וְִהׁשְִאיָרה לְׁשִבְַעת ַהּגַָּמִדים ָחֵמׁש ְמׂשִימֹות לְִאְרּגּון ַהּבַיִת. 
ּכָל ְמׂשִיָמה ֻמְרּכֶבֶת ִמּׁשְּתֵי ִמּלִים, לְָמׁשָל: לָלֶכֶת לַַּמּכֹלֶת. ַהְּפתִָקים ׁשֶל 

ַהּגַָּמִדים ָהיּו ְקַטּנִים ּכָל ּכְָך, ׁשֶּׁשִלְּגִּיָה ָרׁשְָמה ַעל ּכָל ֶּפתֶק ַרק ִמּלָה ַאַחת. 
ִעזְרּו לַּגַָּמִדים לְַהתְִאים ֶאת ַהְּפתִָקים ּולְגַּלֹות ֵאילּו ְמׂשִימֹות ֲעלֵיֶהם לְַמּלֵא.

2

זֶֶבל לְַטאֵטא   לִזְֹרק 
ֵּכלִים

ִרְצָּפה 
 לְנֵַּגב  

לְָהדִיַח

ָאָבקְּבגָֽדיםלְַכֵּבס 

לְִפנֵיכֶם ֲחָפִצים. 
ַהתְִאימּו ּכָל ֵחֶפץ לֲַעבֹוַדת ַהּבַיִת   

ַהַּמתְִאיָמה לֹו:
  ְרִחיַצת ּכֵלִים

  נִקּוי ִרְצָּפה
  ּכְבִיָסה וְגִהּוץ 

  ֲעבֹוָדה ּבַּגִּנָה

1

1
2
3
4



36

 ּכֵיַצד הֹוִדיעּו לִבְנֵי יִׂשְָרֵאל ַעל ּבֹוא ַהַחּגִים?

ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך — ַהַחִּגים ֶׁשִלי
ַהּפָָרׁשָה ְמַסּפֶֶרת ּכֵיַצד הֹוִדיעּו ּבִַּמדְּבָר ַעל יֹום ַחג, ֲהֵרי ֹלא ָהיּו ַרְמקֹולִים ּבְַמֲחנֵה 

יִׂשְָרֵאל )ֵהם ֲאפִּלּו עֹוד ֹלא ֻהְמְצאּו!(. ּכְׁשֶָרצּו לְהֹוִדיַע ַעל ַחג אֹו מֹוֵעד, נֲָהגּו לִתְקַֹע 
ּבִׁשְּתֵי ֲחצֹוְצרֹות ׁשֶל ּכֶֶסף, וְקֹולָן נִׁשְַמע ּבְכָל ַרֲחבֵי ַהַּמֲחנֶה. ַהֲחצֹוְצרֹות ׁשְִּמׁשּו ּגַם 

לְהֹוָדעֹות נֹוָספֹות. וְכְָך ְמתֶָאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ַהַהכְָרזָה ַעל ַהַחּגִים וְַהּמֹוֲעִדים: 

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם 
ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם 

ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת...

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק י‘, ָּפסּוק י‘(

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם – ּבְיִָמים ְמיָֻחִדים

ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  – ּבַַחּגִים

ַחג ָהָאִסיףַחג ַהַמצֹות ֹראׁש ֹח ֶדׁשַחג ַהָּקִציר
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ַבע‘.  ים ִנְקָרא ‘ַחג ַהּצֶ ּבִ י ַהּצַ ין ַחּגֵ יֹוֵתר ִמּבֵ  ַהַחג ָהָאהּוב ָעַלי ּבְ
בֹוּהַ  ּנֹוָצר ַעּמּוד ּגָ ר, ַעד ׁשֶ ֵני ָהֶעׂשֶ ים ּבְ ּבִ ל ַהּצַ י ֶזה ּכָ ּבֵ ִסים ֶזה ַעל ּגַ בֶֹקר ַהַחג ְמַטּפְ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ים ְצָבִעים. ּכַ לֹוׁשִ יר ׁשְ ְזּכִ ּמַ יר ׁשֶ ִהְתַלֲהבּות ׁשִ ִרים ּבְ ְרֶאה ְלֵמָרחֹוק, ְוׁשָ ּנִ ְמאֹוד ׁשֶ
ַהַחג ַמְתִחיל.  יר, ִסיָמן ׁשֶ ִ ִמים ֶאת ַהּשׁ  ְמַסּיְ

ת  ִחּלַ ר ֶאת ּתְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָנה ִלְבֵני ִיׂשְ ּמְ ּסִ ֲחצֹוְצָרה ׁשֶ ִקיָעה ּבַ יר ִלי ְקָצת ֶאת ַהּתְ ֶזה ַמְזּכִ
ים.  י ֶהֳחָדׁשִ ים ְוֶאת ָראׁשֵ ַהַחּגִ

ָעְבָרה  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ן ְלַהְבִחין ִמי הּוא ִמי. ּבַ ּלֹא ִנּתָ צּורֹות ׁשֹונֹות, ַעד ׁשֶ ם צֹוְבִעים ֶזה ֶאת ֶזה ּבְ ּלָ ַבע ּכֻ ַחג ַהּצֶ ּבְ
דֹוָלה.  נּו ּגְ ה ַרּבֵ ַרת מֹׁשֶ ית ּפָ מֹו ִחּפּוׁשִ ְרֵאיִתי ּכְ ּנִ ֵני ׁשֶ ִביָעה, ִמּפְ ַתֲחרּות ַהּצְ י ּבְ ִליׁשִ ְ קֹום ַהּשׁ ּמָ ָזִכיִתי ּבַ

ָנה...  ָ קֹום ָהִראׁשֹון. לֹא נֹוָרא, אּוַלי ַהּשׁ ּמָ י, ָהִייִתי ָצִריְך ִלְזּכֹות ּבַ  ְלַדְעּתִ

ה ֵיׁש ִלְבֵני ָהָאָדם  א ָלּמָ י ֶאת ַאּבָ ַאְלּתִ ים. ׁשָ ה ַחּגִ ים ּבֹו, ָנכֹון? ְוַגם עֹוד ַהְרּבֵ ׂשִ ְתַחּפְ ּמִ ם ָלֶכם ֵיׁש ַחג ׁשֶ ּגַ
ָעָבר.  רּו ּבֶ ּקָ ָבִרים ׁשֶ יר ּדְ ִאים ְלַהְזּכִ ֶכם ּבָ ּלָ ים ׁשֶ ה ֵמַהַחּגִ ַהְרּבֵ יר ׁשֶ ְך, ְוהּוא ִהְסּבִ ל ּכָ ים ּכָ ים ַרִבּ  ַחּגִ

ים...   ּבִ ָרה ַלֲאבֹות ֲאבֹוַתי ַהּצַ ּקָ הּו ׁשֶ ֶ יר ַמּשׁ ַבע ַמְזּכִ ם ַחג ַהּצֶ ְמַעְנֵין ִאם ּגַ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

    149

 ּכֵיַצד ַמְרּגִיׁשִים ֶאת ּבֹוָאם ׁשֶל ַהַחּגִים ּבַּבַיִת ׁשֶּלָכֶם? 
ִחׁשְבּו, לְָמׁשָל, ִאם ַהּבַיִת נְִרֶאה ׁשֹונֶה, ִאם יֵׁש ַמֲאכָלִים ְמיָֻחִדים, אֹוְרִחים, 

לְבּוׁש ְמיָֻחד אֹו ִעּסּוִקים ְמיָֻחִדים.

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֲאִני ְמַדְמֶיֶנת ֶאת ּבְ
ל ֶאָחד ָעסּוק  ר, ּכָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
הּו ַאֵחר, ּוִפְתאֹום  ֶ ַמּשׁ ּבְ

ל ֲחצֹוְצָרה  ָמע קֹול ָחָזק ׁשֶ ִנׁשְ
ל ַחג   ַהּמֹוִדיַע ַעל ּבֹואֹו ׁשֶ

ל רֹאׁש חֶֹדׁש. ֲאִני  אֹו ׁשֶ
ׁש  ָלִדים ַמּמָ ַהּיְ טּוָחה ׁשֶ ּבְ

ְמחּו!  ׁשּו ְוׂשָ ִהְתַרּגְ

י ֵיׁש ִסיָמן ַאֵחר  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ּלֹא  יַע ַחג, ִסיָמן ׁשֶ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
א  ִמיָעה ֶאּלָ ְ ָקׁשּור ְלחּוׁש ַהּשׁ

ְלחּוׁש ָהֵריַח. ֵריחֹות ֶנֱהָדִרים 
ִאים  ח ּוְמַמּלְ ְטּבָ עֹוִלים ֵמַהּמִ

ִית, ְוָכְך ֲאִני  ל ַהּבַ ֶאת ּכָ
יֹוֵדַע ׁשעֹוד ְמַעט חּוׁש נֹוָסף 

ַעם!   ִיְפַעל... חּוּׁש ַהּטַ

ִקיָעה ָהְיָתה ֵמֵעין הֹוָדָעה,  ַהּתְ
ו ֵהם  ַעְכׁשָ ם ָיְדעּו ׁשֶ ְוֻכּלָ

ן ִלְקַראת  ְצִריִכים ְלִהְתַאְרּגֵ
יר ִלי  אֹותֹו יֹום ְמֻיָחד. ֶזה ַמְזּכִ

ִמיִעים  ׁשְ ּמַ ִפיָרה ׁשֶ  ֶאת ַהּצְ
יֹום  ָאֶרץ ּבְ ים ּבָ ִיּׁשּוִבים ַרּבִ ּבְ

ִפיָרה ַהּמֹוִדיָעה  י, ַהּצְ ִ ּשׁ ׁשִ
ֵנס.  ת עֹוֶמֶדת ְלִהּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ



קֹוִמיְקס
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ִׁשיר

 ַעל ָּכל ַהַחִּגים 
ֵיׁש ְּבִדיחֹות

 ֵּכן?! ַעל ָל”ג ָּבֹעֶמר 
ֲאִני ֹלא ַמִּכיר ַאף ְּבִדיָחה!

ַּדְוָקא ֵיׁש... ְּבִדיַחת ֶקֶרׁש!

ה ִויֶלְנְסִקי ים: ֵלָאה ָנאֹור, ַלַחן: מֹׁשֶ ַחג ִלי / ִמּלִ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי, 
ַחג ָיִחיד ּוְמֻיָחד ִלי,
ֶמׁש ְמִאיָרה  ֶ ם ַהּשׁ ּגַ
ָרה,  י ֲעׂשָ ִלי ַהּיֹום ּפִ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג. 

ת אֹוֵרח, ְרּכַ אֹור ֵנרֹות, ּבִ
ֵמַח.  ֵמַח, ַחג ׂשָ ַחג ׂשָ

ג,  ְמָחה ּפֹה ַעד ַהּגַ ַהּשִׂ
ֵאיֶזה ֵאיֶזה ֵאיֶזה ַחג. 

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג. 

ִמְצאּו ּבַּׁשִיר ּכַָּמה ׁשֶּיֹותֵר ְּדבִָרים ְמיָֻחִדים ׁשֶּקֹוִרים ּבַַחג.

ַהִאם יֵׁש ְּדבִָרים ַהּמֹוִפיִעים ּבְָרׁשִיָמה ׁשֶַּקּיִָמים ּגַם ּבַּבַיִת ׁשֶּלָכֶם 
ּבַַחּגִים? ֵאילּו? ֵאילּו ְּדבִָרים ׁשֵֶאינָם מֹוִפיִעים ּבַּׁשִיר ַקּיִָמים 

ֶאְצלְכֶם ּבַּבַיִת?

1

2

ִין,  ָרִחים, ָהאֹור, ַהּיַ ַהּפְ
ְקֵצה ָהַעִין,  ְמָעה ּבִ ַהּדִ

ָבָנה,  ַהֻחְלָצה ַהּלְ
ה,  ּנָ ָכל ּפִ ַחג ַהּיֹום ּבְ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג. 

ֶדת,  מֹו יֹום ֻהּלֶ ל ַחג ּכְ יֹום ׁשֶ
ֶחֶדר,  ב ְואֹור ּבַ ּלֵ יר ּבַ ׁשִ
א  רּוְך ַהּבָ א — ּבָ ּבָ ִמי ׁשֶ
ה.  ַחג ִנְפָלא! ּתֹוָדה ַרּבָ
ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג.
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ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ת ַאֶחֶרת ל ּדָ ַחג ׁשֶ

רּוִזי  ָפר ַהּדְ ּכְ ר ּבַ ֵמי מּוִניר ָסאַלח ַוֲאִני ּגָ לֹום, ׁשְ ׁשָ
ִליל.  ּגָ ּבַ א ׁשֶ  ַיְרּכָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָרה ּבְ ּגָ רּוִזים ֵהם ֵעָדה ּדֹוֶבֶרת ֲעָרִבית ׁשֶ ַהּדְ
ּוִבְמִדינֹות נֹוָספֹות. ֲאַנְחנּו לֹא ֻמְסְלִמים, ֵיׁש 
ם ֶאְצֵלנּו ֵיׁש  ת, ּגַ ָכל ּדָ נּו, ּוְכמֹו ּבְ ּלָ ֶ ת ִמּשׁ ָלנּו ּדָ

י  ים ַהֲחׁשּוִבים הּוא ַחג ַנּבִ ים. ַאַחד ַהַחּגִ ה ַחּגִ ּמָ ּכַ
מּות ֲחׁשּוָבה  הּוא ּדְ ל ָנִביא ׁשֶ , ְלִזְכרֹו ׁשֶ ׁשּוֵעיּבְ

ה ָיִמים, ּוָבֶהם  לֹוׁשָ ְך ׁשְ נּו. ַהַחג ִנְמׁשָ ּלָ סֶֹרת ׁשֶ ּמָ ּבַ
ִביא, ְלַיד  ל ַהּנָ ִאים( ְלִקְברֹו ׁשֶ ָאנּו עֹוִלים ָלֶרֶגל )ּבָ

ל ָהָאֶרץ ְוִעם  רּוִזים ִמּכָ ים ִעם ּדְ ׁשִ ֶרת, ְוִנְפּגָ ּנֶ ַהּכִ
נּו. ּלָ ְנִהיִגים ׁשֶ ַהּמַ

 ִהּנֵה ַהּׁשֻלְָחן ׁשֶל ִמׁשְַּפַחת ּבֶן ַאּבּו ּבְֶעֶרב ֶּפַסח. 
ֲאִריֵאל ָעַרְך ֶאת ַהּׁשֻלְָחן, ַאְך ֵהנִיַח ָעלָיו ּבְָטעּות ְּפִריִטים ֲאָחִדים ַהְּקׁשּוִרים 

לְמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים. ָמֶהם? 
ּגַּלּו לְָפחֹות ֲחִמּׁשָה!

ַהִאם ַאּתֶם ַמּכִיִרים ָּדתֹות 
ֲאֵחרֹות? ׁשֲַאלּו ֶאת ַההֹוִרים 

אֹו ַחְּפׂשּו ּבִָאינְֶטְרנֵט, וְִרׁשְמּו 
ּבְַמְחּבְרֹותֵיכֶם ׁשֵמֹות ׁשֶל עֹוד 

ׁשָלֹוׁש ָּדתֹות, ִמּלְבַד ַהָּדת 
ַהְּדרּוזִית.

 
ַהִאם ַאּתֶם ַמּכִיִרים ַחּגִים ׁשֶל 

ָּדתֹות ֲאֵחרֹות?

1

2
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ָמה ָהיְתָה ַהִּציִצית ּבֶָעבָר, ּוַמִהי ּבְיֵָמינּו?

ָמה ּתְַפִקיָדּה ׁשֶל ַהִּציִצית, לְִפי ַהְּפסּוִקים?

1

2

ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְלָך — ְּדָבִרים ֶׁשַּמְזִּכיִרים ִלי
ּבְפָָרׁשָתֵנּו ְמַצּוֶה ֱאלֹוִהים ַעל ִמְצוַת ִציִצית. ּבֶָעבָר ַהִּציִצית ָהיְתָה חּוִטים ׁשְֶּמֻחּבִָרים 

לַּׁשּולַיִם ׁשֶל ַהּבֶגֶד. ּבְיֵָמינּו יֵׁש ּבֶגֶד ְמיָֻחד ׁשֵֶאלָיו ְמֻחּבִָרים ַהחּוִטים ָהֵאּלֶה, וְגַם הּוא 
נְִקָרא ִציִצית. ַהּפְסּוִקים ׁשֶּלְפָנֵינּו ַמְסּבִיִרים ֶאת ַהִּסּבָה לְִמְצוָה זֹו וְֶאת ֲחׁשִיבּותָּה:       

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו 
ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם

ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם.

ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי 
ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם.

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק ט"ו, ְּפסּוִקים ל"ט�מ'(

ָתֻתרּו – ּתְִפנּו

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם – ַאֲחֵרי 
ָהֶרגֶׁש, ּכִי ָהְרגָׁשֹות 

יְכֹולִים לְַפּתֹות אֹותָנּו 
לֲַעׂשֹות ְּדבִָרים ֹלא 

טֹובִים

ֹזִנים – ּפֹונִים לְכִּוּונִים 
ּולְַמֲעׂשִים ֹלא טֹובִים
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ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

 • ֵאיְך ַאּתֶם זֹוכְִרים לֲַעׂשֹות ֶאת ּכָל ָמה ׁשֶַאּתֶם ְצִריכִים? ַהִאם ּגַם לָכֶם יֵׁש
   ִסיָמנִים ְמיָֻחִדים? ּתְנּו ֻּדגְָמה.

 • לְִפָעִמים ֲאנְַחנּו זֹוכְִרים ָמה ָעלֵינּו לֲַעׂשֹות, ַאְך ֹלא עֹוׂשִים זֹאת. 
   ַהִאם זֶה קֹוֶרה לָכֶם? 

  ָמה, לְַדְעּתְכֶם, ֶאְפׁשָר לֲַעׂשֹות ּכְֵדי ׁשֶּזֶה ֹלא יְִקֶרה? 

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ה ֲחמּוָדה  ל! ַחּיָ ה ַאֶחֶרת, ֶקְנּגּורּו, ְלָמׁשָ ֲאִני ַחּיָ ְמָאס ִלי ִלְהיֹות ָצב, ֲאִני ְמַדְמֵין ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
א ֶקְנּגּורּו  יִסים! ְלִאּמָ קֹום ְלָמקֹום... ְויֹוֵתר ָחׁשּוב – ַהּכִ ְקִלילּות ִמּמָ ֶצת ּבִ ַקּפֶ ּמְ ׁשֶ

ים ַהּכֹל: אֶֹכל, ַצֲעצּוַע אֹו ֶקְנּגּורּו ָקָטן. ִאּלּו  גּוָפּה, ּוְבתֹוכֹו ִהיא ְיכֹוָלה ָלׂשִ יס ּבְ ֵיׁש ּכִ
יָמה  ם ְרׁשִ ֲאִני ָצִריְך, ַוֲאִפּלּו ַמְכִניס ְלׁשָ ֶזה, ָהִייִתי ֵמִניַח ּבֹו ֶאת ָמה ׁשֶ יס ּכָ ָהָיה ִלי ּכִ

ִמים ָהַאֲחרֹוִנים  ּיָ ל, ּבַ לּום. ְלָמׁשָ ִריְך ִלְזּכֹר, ְוָכְך לֹא ָהִייִתי ׁשֹוֵכַח ּכְ ּצָ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ ׁשֶ
ל ָהַרְגַלִים  ְרַנִים ׁשֶ ּפָ י ִלי ֶאת ַהּצִ קֹות ֶאת ָהֲעִציִצים, ָאז ָצַבְעּתִ י ְלַהׁשְ ּנִ ה ִמּמֶ ׁשָ ּקְ א ּבִ ִאּמָ

ֵמִאים. ַאְך ַלְמרֹות  ֲעֵלי ָהֲעִציִצים ַהּצְ ֵכר ּבַ ַבע, ֶאּזָ ֶאְרֶאה ֶאת ַהּצֶ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ְך ׁשֶ ֶצַבע ָיֹרק, ּכָ ּבְ
י אֹוָתן  ְכָלל ָצַבְעּתִ ה ּבִ ְרַנִים ְוׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי ָלּמָ ּפָ ּצִ יט ּבַ ֲאִני ַמּבִ ים, קֹוֶרה ִלְפָעִמים ׁשֶ ֲאַמּצִ ל ַהּמַ ּכָ

ָירֹק... ּבְ
ְכָחן...  ְרֶאה לֹא ַרק ֲאִני ׁשַ ּנִ ְצוֹות. ּכַ יר ִלְבֵני ָהָאָדם ֶאת ַהּמִ יִצית ֲאמּוָרה ְלַהְזּכִ ַהּצִ ֶרת ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

לֹוַמר, ַהחּוִטים  יִצית – ּכְ ַהּצִ
ֶגד – נֹוֲעָדה  ׁשּוִרים ַלּבֶ ַהּקְ

ָרֵאל  יר ִלְבֵני ִיׂשְ  ְלַהְזּכִ
ְצוֹות. ֶאת ַהּמִ

ֶמת  י. ֲאִני רֹוׁשֶ ּלִ מֹו ַהּיֹוָמן ׁשֶ ֶזה ּכְ
ר  ִית, ְוַכֲאׁשֶ עּוֵרי ַהּבַ ּבֹו ֶאת ׁשִ

ְיָתה, ֲאִני מֹוִציָאה  יָעה ַהּבַ ֲאִני ַמּגִ
ה  ּדָ ִ אֹותֹו ּוְמִניָחה אֹותֹו על ַהּשׁ

ַעם  ל ּפַ ְך ּכָ ִית. ּכָ ֶאְמַצע ַהּבַ ּבְ ׁשֶ
ֶרת  ֲאִני עֹוֶבֶרת ְלָידֹו, ֲאִני ִנְזּכֶ ׁשֶ

ִית.  עּוֵרי ּבַ ׁש ִלי ׁשִ ּיֵ ׁשֶ

ן.  ֱאֶמת ַרְעיֹון ְמֻצּיָ  ֶזה ּבֶ
ִאם  ֲאָבל ִמי ָאַמר ׁשֶ

ל,  ים? ְלָמׁשָ זֹוְכִרים, עֹוׂשִ
ֲאִני ָצִריְך  ִמיד זֹוֵכר ׁשֶ ֲאִני ּתָ

ֶצ'לֹו.  ְנִגיָנה ּבְ ן ּבִ  ְלִהְתַאּמֵ
ֲאִני עֹוׂשֶה  ֶזה לֹא אֹוֵמר ׁשֶ

ֶאת ֶזה! 
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ִׁשיר

ן / ֵלָאה ָנאֹור רֹון ְמֻצּיָ ִזּכָ

ן י ְמֻצּיָ ּלִ רֹון ׁשֶ ּכָ ַהּזִ
ֲאָבל ְקָצת לֹא ָלִעְנָין.

ָבִרים לֹא ֲחׁשּוִבים, ֲאִני זֹוֶכֶרת ַרק ּדְ
י ֲעָנִבים, ָאַכְלּתִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ל, ֶאת ַהּפַ ְלָמׁשָ

ר, ּטָ ֶבת, ְוֵאיְך ָצַפר ַהּקַ ַרּכֶ ַסְענּו ּבָ ּנָ ְוׁשֶ
ל ָהָהר, ַבע ׁשֶ ַלִים, ְוֶאת ַהּצֶ ירּוׁשָ ִקיָעה ַהִהיא ּבִ ְ ְוֶאת ַהּשׁ

ים ּלִ ל ַהּמִ דֹוִלים, ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ּכָ ל ּגְ יר ָארְֹך ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ׁשִ
י. לֹא יֹוַדַעת ֵאיְך ִהְצַלְחּתִ

י ַכְחּתִ ֲאָבל ְלַגְמֵרי ׁשָ
ִעיל, י ֶאת ַהּמְ ְמּתִ ֵאיפֹה ׂשַ

ֶוֶדר. ְלָאן ֶנְעַלם ַהּסְ
ר סֹוף סֹוף ֶאת ַהֶחֶדר. י ְלַסּדֵ ִהְבַטְחּתִ י ׁשֶ ַכְחּתִ ְוַגם ׁשָ

 ֵאיזֶה סּוג ׁשֶל ְּדבִָרים ַהּיַלְָּדה זֹוכֶֶרת וְֵאיזֶה ִהיא ׁשֹוכַַחת? 
ַהִאם ּגַם ַאּתֶם ֹלא זֹוכְִרים ּבִכְלָל ְּדבִָרים ְמֻסּיִָמים ּוְדבִָרים ֲאֵחִרים 

ַאּתֶם זֹוכְִרים ְמֻצּיָן?

 ַהּיַלְָּדה חֹוׁשֶבֶת ׁשֶַהְּדבִָרים ׁשִֶהיא זֹוכֶֶרת ֵאינָם ֲחׁשּובִים. 
ַהִאם ַאּתֶם ַמְסּכִיִמים? ַהְסּבִירּו.

1

2

ָמַתי ָמה ָקָרה?   ָמַתי ֶזה ָקָרה?ָאַבד ִלי ַהִּזָּכרֹון 
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ַאּבָא ׁשַכְָחן 
ַאּבָא ׁשֶל אֹוֶדלְיָה ּתִָמיד ׁשֹוכֵַח ֵהיכָן ֵהנִיַח ֶאת ַהִּמׁשְָקַפיִם ׁשֶּלֹו. 

אּולַי ַאּתֶם ּתְִמְצאּו אֹותָם?

ּבְִדיַקת ַהּזִּכָרֹון
ַהִאם ַאּתֶם זֹוכְִרים ֶאת ַהְּדֻמּיֹות וַהּנֹוׂשְִאים ֵמַהָּפָרׁשֹות ַהּקֹוְדמֹות? 

נַּסּו לְַהתְִאים ֶאת ַהּנֹוׂשֵא לְַּדמּות!

1

2

ֲחלֹומֹות

ּבַת ַּפְרעֹה ּתִינֹוק ָחָדׁש ּבִַּמׁשְָּפָחה

טֹובִים ַהּׁשְנַיִם ִמן ָהֶאָחד 

לָתֵת ׁשֵםִקנְָאה

יֲַעקֹבלְִהיֹות ְמֻאָּמץ

ָאָדם ָהִראׁשֹוןנַֹח

יֹוֵסף וְֶאָחיויְִצָחק

 ִהּזָכְרּו ּבְִטּיּול ׁשֲֶעׂשִיתֶם ּבָָאֶרץ אֹו ּבְחּו"ל. 
ַהִאם יֵׁש לָכֶם ַמזְּכֶֶרת ִמּׁשָם? ַמִהי? 

 ִחׁשְבּו, לָָּמה ָחׁשּוב לָנּו לִׁשְמֹר 
ַמזְּכֶֶרת ִמְּמקֹומֹות ׁשֶּבִַקְרנּו ּבֶָהם?

2

1
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לָָּמה ּכֲַעסּו קַֹרח וֲַעָדתֹו ַעל מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן? 
ָמה ָהיְתָה ַטֲענָתָם?

ָּפָרַׁשת ֹקַרח — ְּכָעִסים
ּבְַמֲהלְַך ַהַּמָּסע ׁשֶל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבִַּמדְּבָר ּבָָאה ְקבּוָצה ֵמָהָעם לְׂשֹוֵחַח ִעם מֹׁשֶה 

וְַאֲהֹרן. ַחבְֵרי ַהְּקבּוָצה ּובְֹראׁשָם קַֹרח, ַהַּמנְִהיג, נִׁשְָמִעים ּכֹוֲעִסים מאֹוד, ּוַמִּציגִים 
ְטָענֹות ָקׁשֹות נֶגֶד מֹׁשֶה. וְכְָך ְמַסּפֶֶרת ַהּתֹוָרה: 

ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי 
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב
ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן...
ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ...

ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם: 
ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה׳

אּו ַעל ְקַהל ה׳?  ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּׂשְ

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק ט“ז, ְּפסּוִקים א׳�ג׳(

 ַוִּיָּקֲהלּו – ִהתְַאְּספּו 
ּובָאּו ּכְִקבּוָצה

ַרב ָלֶכם – ַמְסִּפיק לָכֶם, 
ִהגְזְַמּתֶם

ָכל ָהֵעָדה – ּכָל ָהָעם 

ּוְבתֹוָכם ה' – ה' ּבְלִּבָם, 
ּכֻּלָם ַמֲאִמינִים ּבְה'

אּו – לָָּמה  ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּׂשְ
ַאּתֶם ִמתְנֲַהגִים ּכְִאּלּו 

ַאּתֶם ֲחׁשּובִים יֹותֵר
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ֲעָסה ְמאֹוד ַעל  א ּכָ נּו. ִאּמָ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ בּוַע ָהָיה ַאַחר ָצֳהַרִים ְמאֹוד לֹא ָנִעים ּבַ ִלְפֵני ׁשָ
ם ְקָצת ְצָעקֹות. יֹוְנִצ'י ְוִטיְלִדי  רּו לֹא ָיֶפה ֶזה ָלֶזה, ְוֲאִפּלּו ָהיּו ׁשָ ּבְ ֵניֶהם ּדִ א, ׁשְ ַאּבָ
י "לֹא  ַתְבּתִ ָעָליו ּכָ ֶלט ׁשֶ י ׁשֶ י ָמה ַלֲעׂשֹות. ְלַבּסֹוף ֵהַכְנּתִ ִית, ְולֹא ָיַדְעּתִ ּבַ לֹא ָהיּו ּבַ
ֵניֶהם ֶאת ָהִריב ּוָבאּו ִלְראֹות  ְכחּו ׁשְ ד ׁשָ ְריֹון. ִמּיָ ִ ָנִעים ִלי!" ְוָתִליִתי אֹותֹו ַעל ַהּשׁ

לֹוִמי.  ָמה ׁשְ
ם ִאם ֵהם ֲחֵבִרים טֹוִבים  ים, ּגַ ְפָעִמים ֲאָנׁשִ ּלִ יָרה ׁשֶ יַע אֹוִתי ְוִהְסּבִ ָתה ְלַהְרּגִ א ִנּסְ ִאּמָ

י  ּלִ ם ֲאִני ּכֹוֵעס ַעל ָהַאִחים ׁשֶ ּגַ יר ִלי ׁשֶ א ִהְזּכִ ה ִטְבִעי. ַאּבָ ּזֶ ְמאֹוד, ּכֹוֲעִסים ֶזה ַעל ֶזה, ְוׁשֶ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֲאִפּלּו ּבְ יָרה ׁשֶ א ִהְזּכִ ם לֹא נֹוָרא, ְוִאּמָ ה אּוַלי לֹא ָנִעים ֲאָבל ּגַ ּזֶ ִלְפָעִמים, ְוַגם ֵהם ָעַלי, ְוׁשֶ

ר.  ְדּבָ ּמִ ָהְלכּו ּבַ ׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן, ּכְ ֶהם, ַעל מֹׁשֶ ּלָ ְנִהיִגים ׁשֶ ֲעסּו ַעל ַהּמַ ּכָ
ל  א ַהְבָרָקה: ּכָ ָבר לֹא ּכֹוֲעִסים. ְלִסּיּום ָהְיָתה ְלַאּבָ ֵהם ּכְ א, ְוָרִאיִתי ׁשֶ ף ֶאת ִאּמָ א ִלּטֵ ְך ַאּבָ ַאַחר ּכָ

ם ֶאת  ְך הּוא ִיְזֹרק ּגַ ּיֹוֵתר ָרחֹוק, ְואּוַלי ּכָ ה ׁשֶ ּמָ ְזרֹק ֶאֶבן ָלֲאַגם, ּכַ ּיִ ָחה ּכֹוֵעס, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ הּו ּבַ יׁשֶ ּמִ ַעם ׁשֶ ּפַ
ַעס... ַהּכַ

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו
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 • ּכֵיַצד ַאּתֶם ַמְרּגִיׁשִים ּכֲַאׁשֶר יֵׁש ְמִריבָה ּבִַּמׁשְָּפָחה ׁשֶּלָכֶם? 
• ּכֵיַצד ַאּתֶם ִמתְמֹוְדִדים ִעם זֶה?   

ֵני  אּוַלי ֶזה קֹוֶרה ִמּפְ
ים  ָחה ְמַבּלִ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ
ַיַחד, ְוָכְך  ה ְזַמן ּבְ ַהְרּבֵ

ֻנּיֹות ַרּבֹות  ּמְ ֵיׁש ִהְזּדַ
ְלִחּכּוִכים ְוִלְבָעיֹות. 

ִרים ַעל ְמִריָבה  סּוִקים ְמַסּפְ ַהּפְ
ה ְוַאֲהרֹן,  ין קַֹרח ְלֵבין מֹׁשֶ ה ּבֵ ָקׁשָ

ב  ּלֹו. קַֹרח חֹוׁשֵ ֵני ַהּדֹוִדים ׁשֶ  ּבְ
ה ְוַאֲהרֹן  ּמֹׁשֶ ּלֹא הֹוֵגן ׁשֶ  ׁשֶ

ל  ִביל ּכָ ׁשְ ַמְחִליִטים ַהְחָלטֹות ּבִ
ָהָעם, ְוָלֵכן הּוא ּכֹוֵעס ְמאֹוד. 

ָעִמים  ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ַמְעּתִ  ׁשָ
ָעִסים   ַעל ְמִריבֹות ְוַעל ּכְ

ין ּדֹוִדים ּוְבֵני ּדֹוִדים.  ָחה ּבֵ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ
תֹוְך  ְוָקא ּבְ ּדַ מּוָזר ְוָעצּוב ׁשֶ
ם ֲאמּוִרים  ּלָ ּכֻ ָחה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ר טֹוב, ֵיׁש ִלְפָעִמים  ֶקׁשֶ ִלְהיֹות ּבְ
ְמִריבֹות ָקׁשֹות.
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ְנִזיָמן ית ּבֶ ּכֹוֲעִסים? / ַחּגִ ׁשֶ ים ּכְ ָמה עֹוִשׁ

ים י יֹוֵדע ָמה עֹוׂשִ ֵאיֶנִנּ
ְך ּכֹוֲעִסים. ל ּכָ ְך, ּכָ ל ָכּ ּכָ ׁשֶ ְכּ

ָאסּור ְלַהּכֹות
ְוִלְצֹעק ְצָעקֹות

ל ְולֹא ְלַקֵלּ
ּתֹוֵלל. ּוְלִהׁשְ

ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְצרַֹח
ָכל ַהּכַֹח, ְבּ

רֹוֶצה ִלְצעֹק
ּתֹק... ְולֹא ִלׁשְ

ָרַגע, ְוָתִמיד אֹוְמִרים ִלי "ּתֵ
ע, ּגַ ק ְוַאל ּתִ ְוִתְתַאּפֵ
ח ּכַ ְשׁ ֵהר ְוַאל ּתִ ְוִתּזָ

ְך ְוָכְך"... ְלִהְתַנֵהג ַרק ָכּ
ה ְך ָקׁשֶ ל ָכּ ְך, ּכָ ל ָכּ ְוֶזה ּכָ

ֶזה. ֵקט ּכָ ִמיד ׁשָ ִלְהיֹות ּתָ
ָכל ּכִֹחי אּוַלי ֶאְבַעט ְבּ

ל ָאִחי. ּדּוֶרֶגל ׁשֶ ּכַ ַבּ
ֵרָרה ֵאין ְבּ אּוַלי ִאיֶרה, ְבּ

ָרה... ּטָ ים ַלַמּ ה ִחּצִ ּמָ ּכַ
ְך אּוַלי ּכָ

ח. ּכַ ַעס ֶאְשׁ ֶאת ַהּכַ

נַּסּו לְִהּזָכֵר ּבְִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ְרִאיתֶם ִמיׁשֶהּו ּכֹוֵעס ּוִמתְַעְצּבֵן ְמאֹוד. 
ֵאיְך הּוא ִהתְנֵַהג? ַהִאם הּוא ָעׂשָה ַמֲעׂשֶה ֵמַהַּמֲעׂשִים ַהֻּמזְּכִָרים 

ּבַּׁשִיר?

ַהִאם יֵׁש לָכֶם ׁשִיָטה לְֵהָרגַע? 

1

2

 ִאָּמא, ָלָּמה ֵיׁש ָלְך 
ְׂשָערֹות ְלָבנֹות?

ִּכי ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה ַמְכִעיס 
אֹוִתי, ִנְהֵיית ִלי ַׂשֲעָרה ְלָבָנה.

ָער  ָאז ָלָּמה ָּכל ַהּׂשֵ
ֶׁשל ָסְבָתא ָלָבן?  
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ִחידֹות

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

ִאָּמא ּכֲָעָסה ַעל אֹוִפיר ׁשֶּשִֵחק ּבַּבַיִת ּבְכַּדּור וְׁשָבַר ֶאת ַהּכַד ָהַעּתִיק.
ִהיא ּבְִּקׁשָה ִמֶּמּנּו לְַהְדּבִיק ּבֲַחזָָרה ֶאת ַהֵחלֶק ׁשֶּנִׁשְּבַר. ֵאיזֶה ֵמַהֲחלִָקים 

ָהֵאּלֶה ַמתְִאים?

1

ִּפתְרּו ֶאת ַהּתְַרּגִיל ּבְאֹותִּיֹות ּותְַקּבְלּו ּבִּטּוי ׁשֶַּמׁשְָמעּותֹו 'ּכַַעס'. 2

 ּבַּתְמּונָה ִאָּמא ּכֹוֶעֶסת ַעל ַהּיַלְָּדה. 
 נַּסּו לְַדְמיֵן: ַעל ָמה ִהיא ּכֹוֶעֶסת? 

ָמה ַמְרּגִיז אֹותָּה ּכָל ּכְָך?

ִהתְּבֹונְנּו ּבַּיַלְָּדה. נַּסּו לְַדְמיֵן ׁשֶּלַּיַלְָּדה 
יֵׁש ּבָלֹון ַמְחׁשָבָה ֵמַעל ָהֹראׁש. ָמה 

ִהיא חֹוׁשֶבֶת לְַעְצָמּה?

ִאּלּו ֱהיִיתֶם יְכֹולִים לְַדּבֵר ִעם ַהּיַלְָּדה, 
ָמה ֱהיִיתֶם אֹוְמִרים לָּה?

2

1

3

ַהִמן

ה=א

פ

גב דא
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ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל נִתְָקלִים ּבְקֹׁשִי ּוִמתְלֹונְנִים ּבְָאזְנֵי מֹׁשֶה וְַאֲהֹרן. 
 ַמהּו ַהּקֹׁשִי?

ַהׁשְלִימּו ֶאת ּבּועֹות ַהִּדּבּור ׁשֶל ָהֲאנָׁשִים.

1

2

ָּפָרַׁשת ֻחַּקת — ְּתלּונֹות 
 ּבְפָָרׁשָה זֹו ַמְמׁשִיכִים ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבַַּמָּסע ָהָאֹרְך ּבִַּמדְּבָר, נִתְָקלִים ּבִבְָעיָה 

ּוִמתְלֹונְנִים ָעלֶיָה: 

ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן
ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶׁשה ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר: 

... ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל 
ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה... 

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק כ', ְּפסּוִקים ב'�ג', ה'( 

ֵעָדה – ַעם 

ַוִּיָּקֲהלּו – נֶֶאְספּו ּובָאּו

ַוָּיֶרב – ֵהֵחּלּו לִָריב 

ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים – 
הֹוֵצאתָ אֹותָנּו ִמִּמְצַריִם
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ּה, ַאְך ֵיׁש ָלּה  יף ִלי ְמאֹוד ְלַבּלֹות ִאּתָ יר? ּכֵ י, ׁשִ ּלִ י ָלֶכם ַעל ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ְרּתִ ַהִאם ִסּפַ
ׁש אֹוֶהֶבת ְלִהְתלֹוֵנן. ִאם ֵיׁש ָלּה  ֶנת אֹוִתי ְמאֹוד – ִהיא ַמּמָ ַעְצּבֶ ּמְ כּוָנה ַאַחת ׁשֶ ּתְ

ֲעֵמם ִלי!"  י", ְוִאם ֵיׁש ָלּה יֹום ָרגּוַע – "ְמׁשַ ה ִעּסּוִקים – "ֲאִני ֲעסּוָקה ִמּדַ  ַהְרּבֵ
יק!" ְוִאם ִהיא ָקָמה ְמֻאָחר –  י ַמְסּפִ ְנּתִ ם – "אּוף, לֹא ָיׁשַ ִאם ִהיא ָקָמה ֻמְקּדָ

צּוָרה  ָבִרים ּבְ ם ֲאִני ַמְתִחיל ִלְראֹות ּדְ ִהיא ִמְתלֹוֶנֶנת, ּגַ ְמַעט ִנְגָמר!" ּוְכׁשֶ "ַהּיֹום ּכִ
ִליִלית. ׁשְ

ר.  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ִהְתלֹוְננּו ּבַ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ּגַ יר ִלי ׁשֶ ַלח, ְוהּוא ִהְזּכִ ְך ִעם ְמתּוׁשֶ י ַעל ּכָ ְרּתִ ּבַ ֶאְתמֹול ּדִ
ֲעָבִדים, ַעל ָמה ֵיׁש ָלֶהם ְלִהְתלֹוֵנן? ֵהם ְצִריִכים ִלְהיֹות  יֶהם ּכַ ְחְררּו ֵמַחּיֵ י. ֵהם ַרק ׁשֻ ְעּתִ ָהֱאֶמת? ֻהְפּתַ

א.  יר ִלי ַסּבָ ים", ִהְסּבִ ר ָקׁשִ ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ִרים, ֲאָבל ַהַחּיִ ָ ַטח ָהיּו ְמֻאּשׁ עֹוָלם! "ֵהם ּבֶ ִרים ּבָ ָ ֲהִכי ְמֻאּשׁ
ֶהם ִעם ֲאֵחִרים".  ּלָ ף ֶאת ָהְרָגׁשֹות ׁשֶ ּתֵ ׁש ֶעְזָרה, ְואּוַלי ֵהם ַרק ָרצּו ְלׁשַ ֵדי ְלַבּקֵ "אּוַלי ֵהם ִהְתלֹוְננּו ּכְ

ָקה ִלְתלּונֹות?  ה ֲאִני ִמְתלֹוֵנן! אּוַלי ִלְפָעִמים ֵיׁש ַהְצּדָ י ִהּנֵ יר, ְוַגם ָעַלי, ּכִ ַרם ִלי ַלְחׁשֹב ׁשּוב ַעל ׁשִ ֶזה ּגָ
ֲאִני ָצִריְך ַלְחׁשֹב ַעל ֶזה...

יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ  ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו
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ּלֹא ָהיּו ָלֶהם ַמִים.  תּוב ׁשֶ ֲאָבל ּכָ
ֱאֶמת ָהיּו ְצֵמִאים!   ֵהם ּבֶ

הּו  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ יד ּכְ ָמה, ָאסּור ְלַהּגִ
ִמיד  ר ּתָ ֵמִציק אֹו ּכֹוֵאב ְלָך? ֻמּתָ

ָבִרים טֹוִבים? לֹוַמר ַרק ּדְ

הּו  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ יד ּכְ ר ְוָצִריְך ְלַהּגִ ֻמּתָ
ֵסֶדר, ֲאָבל ָחׁשּוב לֹוַמר  לֹא ּבְ
צּוָרה ֶהְגיֹוִנית  ָבִרים ּבְ ֶאת ַהּדְ

ָמה  ִלי ְלָהִטיל ַאׁשְ ּוְרגּוָעה, ּבְ
ם ֵיׁש יֹוֵתר  ְך ּגַ ּוְבִלי ָלִריב. ּכָ

יבּו ְלָך ִויַנּסּו  ְקׁשִ ּיַ ִסּכּוי ׁשֶ
ַלֲעֹזר ְלָך. 

ה ֵיׁש ִלְבֵני  ֵאיזֹו ֻחְצּפָ
ַמן  ָרֵאל – לֹא ִמּזְ ִיׂשְ

יל אֹוָתם  ֱאלֹוִהים ִהּצִ
ִמְצַרִים,  ה ּבְ ֵמַעְבדּות ָקׁשָ

ְוֵהם ִמְתלֹוְנִנים 
ּוְמעֹוְרִרים ְמִריָבה!

 ֵאיְך יָכְלּו ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל לֹוַמר ֶאת ִּדבְֵריֶהם ּבְצּוָרה ֶהגְיֹונִית ּוְרגּוָעה יֹותֵר?
 



ִמְדָרׁש

קֹוִמיְקס
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ּכֵיַצד ֵהגִיבּו מׁשֶה וְַאֲהֹרן לִתְלּונֹותֵיֶהם ׁשֶל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבִַּמְדּבָר?

ּכֵיַצד ֵהגִיב ֱאלֹוִהים לִתְגּובָתָם?

לְִפי ַהִּמְדָרׁש, ּכֵיַצד ְצִריכִים ַמנְִהיגִים לְִהתְיֵַחס לִתְלּונֹות ָהָעם? 

1

2

3

ָּדִני, ַהּמֹורֹות ָּכל ַהְּזַמן 
ִמְתלֹוְננֹות ָעֶליָך.

זֹו ְּבִדּיּוק ַהְּבָעָיה! ֲאָבל ֹלא ָעִׂשיִתי ְּכלּום!

 ְּכֶׁשָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ֵמָתה ִמְרָים, ֲאחֹוָתם ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן. 
 ְּבאֹותֹו ְזַמן ָיְבָׁשה ַּגם ַהְּבֵאר ֶׁשל ִמְרָים, ֶׁשִּלּוָתה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 

 ּוִמֶּמָּנה ָׁשתּו ַעד ַעְכָׁשו ַמִים.
ְמקֹור ַהַּמִים ָיַבׁש, ִיְׂשָרֵאל ְמַבְּקִׁשים ַמִים ְוֵאין מֹוְצִאים! 

 ִהְתַאְּספּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ָּבאּו ְּבַכַעס ֶאל ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתלֹוֵנן. 
 ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ְּפֵניֶהם ַהְּכעּוסֹות ְוָׁשְמעּו ֶאת ְּתלּונֹוֵתיֶהם, 

ִנְבֲהלּו ּוָבְרחּו ְלתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן,ְלָׁשם ָאסּור ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְלִהָּכֵנס.

 ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן: 
 "ְצאּו ִמָּכאן ִּבְמֵהָרה! ָּבַני ֵמִתים ַּבָּצָמא ְוַאֶּתם ּבֹוְרִחים? 

 ַאֶּתם ַמְנִהיֵגי ָהָעם, ֲעֵליֶכם ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּתלּונֹות ָהָעם 
ּוְלַטֵּפל ָּבֶהן!"

)ַעל ִּפי יַלְקּוט ׁשְִמעֹונִי, ּבִַּמְדּבָר, ֶרֶמז תשס"ג(

ְ



   163

ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית

ִחיָדה

ִחׁשְבּו ּגַם ַאּתֶם ַעל 
ׁשְלֹוׁשָה ְּדבִָרים טֹובִים 

לְָפחֹות ׁשֶָּקרּו לָכֶם ַהּיֹום, 
וְִרׁשְמּו אֹותָם ּבַַּמְחּבֶֶרת. 

ְחשֹב טֹוב, ִיְהֶיה טֹוב!   ּתַ

ּדֹוד.  ַאׁשְ ר ּבְ ִמי ֶאְלָעד ַוֲאִני ּגָ לֹום, ׁשְ  ׁשָ
ם. ָהָיה ַחם  י ְלחֹוף ַהּיָ ּלִ ֵני ַהּדֹוִדים ׁשֶ ֶאְתמֹול ָיָצאִתי ִעם ּבְ

ם ָהָיה ַקר.   ְמאֹוד, ַהחֹול ִנְכַנס ָלאֶֹכל ְוַהּיָ
ֲאָלה  ַפְרצּוף ָחמּוץ ְוׁשָ ב ּבְ י ָרֲאָתה אֹוִתי יֹוׁשֵ ּלִ ּדֹוָדה ׁשֶ

ַדאי  ּכְ י, ְוָאְמָרה ׁשֶ ּלִ לּונֹות ׁשֶ יָבה ַלּתְ ָמה ָקָרה. ִהיא ִהְקׁשִ
יָבה ִחּיּוִבית. ַהּקּוְרס  א ֲחׁשִ נֹוׂשֵ ּה ְלקּוְרס ּבְ ִלי ָלבֹוא ִאּתָ

ׁש ָלֶהם.  ּיֵ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ים ֵלב ַלּדְ ד ֲאָנִשים ָלׂשִ ְמַלּמֵ
ָבִרים  ֵני ּדְ ר ָלּה ַעל ׁשְ י ְלַסּפֵ ּנִ ה ִמּמֶ ׁשָ ּקְ ים ִהיא ּבִ ֵדי ְלַהְדּגִ ּכְ

ֵני  יף ִלי ְלַבּלֹות ִעם ּבְ ּכֵ י ׁשֶ ו. ָאַמְרּתִ ִחים אֹוִתי ַעְכׁשָ ּמְ ׂשַ ּמְ ׁשֶ
ֲאִני  י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ ִקיָעה ַמְדִהיָמה, ּוִפְתאֹום ׂשַ ְ ַהּשׁ ַהּדֹוִדים, ְוׁשֶ

י יֹוֵתר טֹוב! ּתִ ׁשְ ָבר ִהְרּגַ ְך! ּכְ ְמַחּיֵ

ַעל ָמה ִמתְלֹונֶנֶת ּכָל ַאַחת ֵמַהַחּיֹות? ַהתְִאימּו ּבֵין ּכָל ּתְלּונָה לַַחּיָה 
ׁשֶאֹוֶמֶרת אֹותָּה.

1

ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ִהתְלֹונְנּו, ּובְֶצֶדק, ׁשֵֶאין לֶָהם ַמיִם. ִמְצאּו ָמה ִצּוָה ֱאלֹוִהים 
ַעל מֹׁשֶה )ִהְפכּו ּכָל ִמּלָה ֵמַהּסֹוף לַַהתְָחלָה(:

2

ג. ׁשּוב ַהּנֹוצֹות ֶׁשִּלי ְּפרּועֹות ַּבֹּבֶקר!

ָתאֵצֹוהְו  םֶהָל  םִיַמ  ןִמ  עַלֶּסַה

ד. ִמי ָמַׁשְך ִלי ַּבְּסַנִּפיר?

א. ֲאִני ָּכל ָּכְך ְמֻצָּנן, ַהֶחֶדק ֶׁשִּלי ָסתּום.

ה. אּוף, ִנְקְרעּו ִלי ַהּקּוִרים. ב. ֶנֶעְלָמה ִלי ָהֶעֶצם!
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 ּבִלְָעם, ּבְַדְרּכֹו לְַקּלֵל ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, ּכֹוֵעס ַעל ֲאתֹונֹו. לָָּמה?

ָמה אֹוֶמֶרת ָהָאתֹון לְבִלְָעם? ַהׁשְלִימּו ֶאת ּבּוַעת ַהִּדּבּור ׁשֶּלָה.

1

2

ָּפָרַׁשת ָּבָלק — ְּדָאָגה ְלַחּיֹות ַהַּבִית  
ּבָלָק, ֶמלְֶך מֹוָאב, חֹוׁשֵׁש ִמּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ַהִּמתְָקְרבִים לְַאְרצֹו ּוְמבֵַּקׁש ִמּבִלְָעם, ׁשֶָהיּו לֹו 
ּכֹוחֹות ְמיָֻחִדים, לְַקּלֵל אֹותָם. ּכְׁשֶּבִלְָעם רֹוכֵב ַעל ֲאתֹונֹו ּבֶַּדֶרְך לְַקּלֵל ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, 

חֹוֵסם ַמלְַאְך ה' ֶאת ַּדְרּכֹו. ָהָאתֹון רֹוָאה ֶאת ַהַּמלְָאְך וְנֱֶעֶצֶרת, ַאְך ּבִלְָעם ֹלא רֹוֶאה ֶאת 
ַהַּמלְָאְך וֹלא ֵמבִין ַמּדּוַע נֶֶעְצָרה ֲאתֹונֹו. הּוא ַמּכֶה אֹותָּה ּכְֵדי ׁשֶּתְַמׁשִיְך, וְָאז ִמתְַרֵחׁש 

נֵס – ָהָאתֹון ְמדַּבֶֶרת ֶאל ּבִלְָעם ּבְֶעלְּבֹון ּובְכַַעס.

ַוֹּתאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם: ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך 
 ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, 

ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְלָך ֹּכה? 
ַוֹּיאֶמר: ֹלא.

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק כ"ב, ָּפסּוק ל'(

 ֵמעֹוְדָך – ִמּנְעּוֶריָך, 
ֵמָאז ּוִמּתִָמיד

ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְלָך 
ֹּכה – ַהִאם ֵאי ַּפַעם ָעׂשִיתִי 

לְָך ָּדבָר ּכָזֶה, ּכְלֹוַמר, 
ָעַצְרּתִי לְֹלא ִסּבָה?
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ע ְוֵהִרים ֶאת  א ָהָיה ֻמְפּתָ ת ַמְחָמד. ַאּבָ ל ַחּיַ ֲאִני רֹוֶצה ְלַגּדֵ א ׁשֶ י ְלַאּבָ ּבֶֹקר ֶאָחד ָאַמְרּתִ
ֵדי ִלְראֹות ִאם ֲאִני לֹא צֹוֵחק, ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ְרִציִני ְלַגְמֵרי.  ָקָפיו ּכְ ִמׁשְ

ֶהם. ָרִאיִתי  ּלָ ָלִבים ׁשֶ ֲחִקים ִעם ַהּכְ ה ְיָלִדים ְמׂשַ ֻחְרׁשָ ָרִאיִתי ּבַ ׁשֶ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּכְ
ד ָרִציִתי  ָלִבים ְוׁשֹוְמִרים ֲעֵליֶהם. ִמּיָ ָלִדים ּדֹוֲאִגים ַלּכְ ַהּיְ יף ָלֶהם, ְוׁשֶ ֱאֶמת ֵכּ ּבֶ  ׁשֶ
ה...  ה ְקַטּנָ ל ַעְגָבִנּיָ גֶֹדל ׁשֶ ן הּוא ּבְ א ִאם ּכֵ ֶלב, ֶאּלָ ל ּכֶ ם ֲאִני. טֹוב, אּוַלי לֹא ְלַגּדֵ  ּגַ

ה? ּנָ ּגִ ה ּבַ ָמִמית, אֹו ֲאִפּלּו ּתֹוַלַעת ְקַטּנָ ֲאָבל אּוַלי ַחְרּגֹול אֹו ׂשְ
ׁש אֹוֵהב  א ַמּמָ ר ְמֻיָחד. ַאּבָ ַח ִאּתֹו ֶקׁשֶ הּו ּוְלַטּפֵ ִמיׁשֶ ל ּבְ ֲאִני רֹוֶצה ְלַטּפֵ א ׁשֶ י ְלַאּבָ ְרּתִ ִהְסּבַ

ר ְמֻיָחד.  ם ְלִבְלָעם ָהְיָתה ָאתֹון, ְוָהָיה ָלֶהם ֶקׁשֶ ּגַ י לֹו ׁשֶ ְרּתִ  ִסּפּוֵרי ּתֹוָרה, ָאז ִהְזּכַ
יִתי  ּלִ י, ּגִ ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ ר ַעל ָהַרְעיֹון, ֲאָבל ַהּבֶֹקר ּכְ ַצַער ְלַוּתֵ י ּבְ ְכֵנַע, ּוְכָבר ֶהְחַלְטּתִ ּתַ א לֹא ִהׁשְ ַאּבָ

י, ֲאָבל הּוא לֹא הֹוֵלְך ְלׁשּום  הּוא לֹא ֲאִמּתִ ֶלב ֶצֶמר ָקָטן! ָנכֹון ׁשֶ ָעה ְוָסַרג ִלי ּכֶ ה ִלי ַהְפּתָ א ָעׂשָ ַאּבָ ׁשֶ
ל ַאף ֶאָחד. ֲאִני ְמַתְכֵנן ְלָהִכין לֹו ְמלּוָנה  ִית ׁשֶ ָמקֹום, לֹא נֹוֵבַח, לֹא ַמְפִחיד ְולֹא אֹוֵכל ֶאת ַנֲעֵלי ַהּבַ

ְהֶיה לֹו ָנִעים ְוֵכיף! ֲחמּוָדה – ֶשּיִ
יִלי ֶכם, ִאּטִ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

ְך  ְלָעם ִהְתַנֵהג ּכָ י, ּבִ  ְלַדְעּתִ

ִני ְולֹא ֵהִבין  י הּוא ָהָיה ַעְצּבָ  ּכִ
יק  ָמה קֹוֶרה, ַאְך ֶזה לֹא ַמְצּדִ

ּכֹות! ֶאת ַהּמַ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ל ּבַ ַגּדֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ָנכֹון, ּכָ
ַמן ֲאַנְחנּו  ל ַהּזְ ּלֹא ּכָ יֹוֵדַע ׁשֶ

ְמִביִנים אֹוָתם. ְוַלְמרֹות זֹאת, 
ים,  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ַסְבָלִנּיִ

ִלְדֹאג ְלָכל ַמְחסֹוָרם, ּוָבטּוַח 
ֶהם!  ּלֹא ִלְפּגַֹע ּבָ ׁשֶ

ׁש ְמַרֶחֶמת   ֲאִני ַמּמָ
ַעל ָהָאתֹון – ִהיא 

ָהְיָתה ֶנֱאָמָנה ְלִבְלָעם 
ִמיד, ּוִפְתאֹום  ּתָ

ּנּו ַמּכֹות!  ָלה ִמּמֶ ִקּבְ

ַהִאם יֵׁש ּבְבֵיתְכֶם ַחּיַת ַמְחָמד ׁשֶַאּתֶם עֹוזְִרים לְַטֵּפל ּבָּה?
• ִאם ּכֵן, ַהִאם ַאּתֶם חֹוׁשְבִים ׁשֶַאּתֶם ְמבִינִים אֹותָּה? ַסְּפרּו ַעל ּכְָך.

• ִאם ֹלא, ַהִאם ֱהיִיתֶם רֹוִצים לְַטֵּפל ּבְַחּיַת ַמְחָמד? 
   - ִאם ּכֵן, ּבְֵאיזֹו ַחּיָה וְלָָּמה? 

165       - ִאם ֹלא, ַהְסּבִירּו ַמּדּוַע. 
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קֹוִמיְקס
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ָמה ַאּתֶם יְכֹולִים לִלְמֹד ֵמַהִּסּפּור ַעל ַרּבִי ׁשְִמעֹון? 

ַהִאם ׁשְַמְעּתֶם ִסּפּור ּדֹוֶמה ַעל ִטּפּול ּבְבֲַעלֵי ַחּיִים? 
ִאם ּכֵן, ּכִתְבּו אֹותֹו ּבְַמְחּבְרֹותֵיכֶם! 

1

2

ַּתְרְנֹגֶלת ֲאהּוָבה ָהְיָתה לֹו ְלַרִּבי ִשְׁמעֹון ֶּבן ֲחַלְפָּתא ַּבֲחֵצרֹו.
יֹום ֶאָחד ִנְפְצָעה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְוַרְגָלּה ֶנְחְּתָכה, ְוִהיא ִנְׁשֲאָרה ִעם ֶרֶגל ַאַחת ִּבְלַבד.

ָיְׁשָבה ַהַּתְרְנֹגֶלת ָּכל ַהּיֹום ְּבתֹוְך ַהַּקׁש ְוֹלא ָיְכָלה ָלקּום. 
ָרָאה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַצֲעָרּה, ֵקֵרב ֵאֶליָה ֶאת ַהַּמִים ְוֶאת ַהֵזְרעֹוִנים ַאְך ִהיא ֹלא ָזָזה 

ִמְּמקֹוָמּה ְוֹלא ָאְכָלה ָּדָבר. 
ָּדַאג ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ֵאיְך ִּתְסַּתֵּדר ַהַּתְרְנֹגֶלת? ִאם ִהיא ֹלא ּתּוַכל ָלקּום ּוְלִהְסּתֹוֵבב, 

ִהיא ֲעלּוָלה ָלמּות ִמַּצַער ּוֵמָרָעב."
ָחַׁשב ְוָחַׁשב ּוְלַבּסֹוף ָמָצא ֵעָצה: ֵהִכין ֵמֵעין ֶרֶגל ּתֹוֶתֶבת 

ֵמָעָנף ָּגִמיׁש ְוָחָזק, ְוִחֵּבר ְלגּוָפּה. 
ָקָמה ַהַּתְרְנֹגֶלת ִּבְזִהירּות, ָּבְדָקה ֶאת ַרְגָלּה ַהֲחָדָׁשה, 

ָקְפָצה ְוִדְּדָתה, ָׁשְתָתה ֵמַהַּמִים ְוִנְּקָרה ֵזְרעֹוִנים. 
ְלַבּסֹוף ָיְצָאה ְלִסיבּוב ֶׁשל ִׂשְמָחה ֶּבָחֵצר, ִּכְמַעט ְּכמֹו 

ֶּבָעָבר: ַעל ֶרֶגל ַאַחת ֲאִמִּתית ְוַעל ֶרֶגל ַאַחת ֲעׂשּוָיה ֵמָעָנף.

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ֻחּלִין, ַּדף נ"ז ַעּמּוד ב'(

ֵאיזֹו ַחָּיה ֲהִכי ֶנֱאָמָנה ְוֹלא 
?עֹוֶזֶבת אֹוְתָך ַאף ַּפַעם?

ְזבּוב!
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ִחידֹות

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

לְִעּתִים נִזְּכְרּו ּבַּתֹוָרה ּבֲַעלֵי ַחּיִים ּבְֶקׁשֶר לֲַאנָׁשִים ׁשֹונִים. 
ַהתְִאימּו ּבֵין ָהָאָדם לְבַַעל ַהַחּיִים:

ַחּיֹות ּבַיִת ֵהן ַחּיֹות ׁשֶָהָאָדם ְמגֵַּדל 
ּוְמַטֵּפל ּבֶָהן, וְלְִפָעִמים ֵהן ּגַם עֹוזְרֹות 
לֹו ּבֲָעבֹוָדה אֹו נֹותְנֹות לֹו ִמּתֹוַצְרּתָן, 

לְָמׁשָל, ּבֵיִצים אֹו ָחלָב. 
ִמי ֵמַהַחּיֹות ׁשֶּלְִפנֵיכֶם נְֶחׁשָבֹות 

לְַחּיֹות ּבַיִת?

1

2

ַאבְָרָהם וְיְִצָחקנָָחׁש

ָאתֹון 

יֹונָה 

נַֹחַאיִל

ָאָדם וְָחוָה

ּבִלְָעם

ַחּיַת ַמְחָמד ִהיא ַחּיַת ּבַיִת ׁשֶָאנּו ְמגְַּדלִים 
ׁשֶֹּלא ַעל ְמנַת לֵָהנֹות ֵמַהּתֹוָצִרים ׁשֶּלָּה, 

ֶאּלָא ִמִּסּבֹות ֲאֵחרֹות.
לְִפָעִמים ֲאנָׁשִים ַמְחלִיִטים לְַאֵּמץ ּבַַעל 

ַחּיִים ּכְֵדי ׁשֶהּוא יְִהיֶה לֶָהם ּכְמֹו ָחבֵר 
וִיׂשֵַּמַח אֹותָם.

ֵאילּו ְּדבִָרים ׁשֶָאנּו עֹוׂשִים ִעם ּבֲַעלֵי ַחּיִים 
ּגֹוְרִמים לָנּו ֲהנָָאה?

ָמה ַמְרוִיַח ַהּכֶלֶב ֵמַחּיִים ִעם ִמׁשְָּפָחה?  2

1



 ָמה ָהיְתָה ּתְלּונָתָן ׁשֶל ּבְנֹות ְצלְָפָחד?

ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס — ְלַהְסִּביר ֶאת ַעְצֵמנּו 
ּבַּפָָרׁשָה ְמֻסּפָר ַעל ָאָדם ּבְׁשֵם ְצלָפְָחד, ָאב לְָחֵמׁש ּבָנֹות, ׁשֶּנִפְַטר. ּבְאֹותָּה ּתְקּופָה 
ּכְׁשֶַאב ַהִּמׁשְּפָָחה ָהיָה נִפְָטר, ַהּבָנִים ׁשֶּלֹו ָהיּו ְמַקּבְלִים ֶאת ָהֲאָדָמה ַהִּמׁשְּפְַחּתִית, 

וְִאּלּו ַהּבָנֹות ֹלא ִקּבְלּו ֲאָדָמה ּכְלָל. וְָאכֵן, ָהֲאָדָמה ׁשֶל ְצלָפְָחד ֹלא ָהיְתָה ֲאמּוָרה 
לְִהּׁשֵָאר ּבִַּמׁשְּפָָחה, ּובְנֹות ְצלָפְָחד ָחׁשְבּו ׁשֶּזֶה ֹלא הֹוגֵן. ֵהן ִהתְיְַּצבּו ּבְאֶֹמץ לִפְנֵי 

ַהַּמנְִהיגִים, וְִהְסּבִירּו ּבְצּוָרה ּבְרּוָרה ֶאת ַמָּצבָן וְֶאת ַהּבְָעיָה:

41

ַוִּתְקַרְבָנה – ִהתְָקְרבּו, 
ּבָאּו 

ְּתָנה – ּתֵן

ֲאֻחָּזה – ׁשֶַטח ֲאָדָמה 
ְּפָרִטי, נֲַחלָה

ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו – ּבַּׁשֶַטח 
ׁשֶל ִמׁשְַּפְחּתֵנּו

ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד... ַוַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה 
ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ָהֵעָדה 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר:  
ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר... ּוָבִנים ֹלא ָהיּו לֹו...

ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו.

)ּבְִּמְדּבָר, ֶּפֶרק כ"ז, ְּפסּוִקים א'�ד'(
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לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ְקֶרם ְנָבִטים!  ִבים ּבִ י, סֹוִני, ָמָרק ַמְדִהים: ְמַרק ֲעׂשָ ּלִ י ֵאֶצל ַהּדֹוד ׁשֶ ֶאְתמֹול ָאַכְלּתִ
ּול.  ּשׁ חּוג ּבִ ים, ּבְ ים ַרּבִ ָרק, ְועֹוד ַמְטַעּמִ הּוא ָלַמד ְלָהִכין ֶאת ַהּמָ ר ִלי ׁשֶ סֹוִני ִסּפֵ

א, ִהיא ֵסְרָבה.  י ֵמִאּמָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ה, ֲאָבל ּכְ ם ַלחּוג ַהּזֶ ם ֲאִני רֹוֶצה ְלֵהָרׁשֵ ּגַ י ׁשֶ ֶהְחַלְטּתִ
ִאם  ת ׁשֶ ׁשֶ ִהיא חֹוׁשֶ לֹות ֲאֵחרֹות, ְוׁשֶ ַמּטָ י ֲאִני ָעמּוס ּבְ ֲאִני לֹא ָיכֹול, ּכִ ִהיא ָאְמָרה ׁשֶ

י ׁשּוב ָוׁשּוב  א אֹוָתן. "ֶזה לֹא ֵפייר! ֶזה לֹא ֵפייר!", ָאַמְרּתִ ם ַלחּוג, לֹא ֲאַמּלֵ ֵאָרׁשֵ
ה  ּדָ א, ָלַקח אֹוִתי ַהּצִ יָחה ִעם ִאּמָ ַמע ֶאת ַהּשִׂ ָעָפר. ּדֹוד סֹוִני ׁשָ י ִלְבעֹט ּבֶ ְוִהְתַחְלּתִ

יד  ּגִ ה. ּתַ יר ָלּה ָלּמָ ה ָצִריְך ְלַהְסּבִ א לֹא צֹוֶדֶקת, ַאּתָ ִאּמָ יׁש ׁשֶ ה ַמְרּגִ י, ִאם ַאּתָ ְוָאַמר: "ִאּטִ
לֹות ָהֲאֵחרֹות."  ּטָ ְתמֹוֵדד ִעם ַהּמַ ה ֶזה ָחׁשּוב ְלָך, ְוֵאיְך ּתִ יׁש, ָלּמָ ה ַמְרּגִ ָלּה ָמה ַאּתָ

ָהָיה  ּנֹות ֶאת ָמה ׁשֶ ֵדי ְלׁשַ ה ּוְלַמְנִהיֵגי ָהָעם ִטעּוִנים ֲחָזִקים, ּכְ ֵהִביאּו ְלמֹׁשֶ ְבנֹות ְצָלְפָחד ׁשֶ י ּבִ ְרּתִ ִנְזּכַ
ֶוה ְלַנּסֹות!  ׁשּו. אּוַלי סֹוִני צֹוֵדק? ׁשָ ּקְ ּבִ יג ֶאת ָמה ׁשֶ ִ ן, ְוִהְצִליחּו ְלַהׂשּ ְזַמּנָ ָנהּוג ּבִ

ׁש, לֹא ֵפייר!!!  ׁש, ֲאָבל ַמּמָ ר ַאַחת: ֶזה ַמּמָ  ִטעּון ִמְסּפָ
ה ִטעּון ֻמְצָלח?  ּזֶ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ

יִלי ִמיד, ִאּטִ ֶכם ּתָ ּלָ ׁשֶ

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו

    169

 ַהִאם, לְַדְעּתְכֶם, ַאּתֶם יֹוְדִעים לְַהְסּבִיר ֶאת ַעְצְמכֶם ֵהיֵטב ּולְׁשַכְנֵַע ֲאֵחִרים? 
ִאם ּכֵן, ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ִהְצלְַחּתֶם לֲַעׂשֹות זֹאת.  

בּו, ֵאיֶזה אֶֹמץ  ְחׁשְ ּתַ
ל  נֹות ׁשֶ ִנְדָרׁש ֵמַהּבָ

ָכה  ְצָלְפָחד, ַלֲעמֹד ּכָ
ר.  ְנִהיִגים ּוְלַדּבֵ מּול ַהּמַ

בֹוד ָלֶהן!  ל ַהּכָ ּכָ

נֹות  ַהּבָ  ֲאִני ְמָתֶאֶרת ִלי ׁשֶ
ְגַלל  עּוסֹות ְמאֹוד ּבִ  ָהיּו ּכְ
ֵהן ָעְמדּו  ׁשֶ ב. ֲאָבל ּכְ ּצָ ַהּמַ

ִדים,  ֻכּבָ ים ַהּמְ ל ָהֲאָנׁשִ ִלְפֵני ּכָ
בֹות  ֵהן ַחּיָ ַטח ָיְדעּו ׁשֶ ֵהן ּבֶ

רּוָרה  צּוָרה ּבְ ר ּבְ ְלַדּבֵ
ֵרץ,  ֶדת ּוְבִלי ְלִהְתּפָ  ּוְמֻכּבֶ

ַטח לֹא ָהָיה ַקל!  ְוֶזה ּבֶ

יר ֶאת ַעְצְמָך זֹו  ָלַדַעת ְלַהְסּבִ
ים. ַחּיִ ְיכֶֹלת ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ּבַ

יבּו  ְקׁשִ ּיַ ה רֹוֶצה ׁשֶ ִאם ַאּתָ
ה ָצִריְך  ְלָך ְוָיִבינּו אֹוְתָך, ַאּתָ

ר  ְלַתְכֵנן ָמה ּתֹאַמר, ּוְלַדּבֵ
ם  ְך ּגַ ֶרת. ּכָ צּוָרה ְמֻסּדֶ ּבְ

ים  ְכֵנַע ֲאָנׁשִ ְצִליַח יֹוֵתר ְלׁשַ ּתַ
ָך. ים ִאּתְ ְלַהְסּכִ



ִמְדָרׁש

ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהְיָתה ִמְצַות ַהְקָרַבת ָהֹעֶמר, ּוְכֵדי ְלַקֵּים 
 אֹוָתּה ָהָיה ֹצֶרְך ִּבְׂשעֹוִרים ֶׁשָּגְדלּו ִּבירּוָׁשַלִים אֹו ִּבְסִביָבָתּה. 

ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִהְצִליחּו ַהֲחָכִמים ִלְמֹצא ְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים ָּבֵאזֹור, ּוִבְּקׁשּו 
ֶעְזָרה ִמּתֹוָׁשֵבי ַהְּסִביָבה. ְלֶפַתע הֹוִפיַע ָאָדם ֵחֵרׁש. ִּבְגַלל ֵחְרׁשּותֹו 

ה ְלַדֵּבר, ְוַגם ְקֹרא ּוְכֹתב ֹלא ָיַדע. ֵהִניַח ָהִאיׁש ֶאת ָידֹו ָהַאַחת ַעל  ִהְתַקּׁשָ
ִנָּיה ַעל ְצִריף. ָקם ָמְרְּדַכי, ֶאָחד ֵמַהֲחָכִמים, ְוָקָרא:  ַהַּגג ְוֶאת ַהָּיד ַהּׁשְ
ם ֶׁשּלֹו?"   "ֵהַבְנִּתי! ַּגג ּוְצִריף, ַּגּגֹות ְצִריִפין — ַהִאם ֵיׁש ִיּׁשּוב ֶׁשֶּזה ַהּׁשֵ

ִחְּפׂשּו ּוָמְצאּו ִיּׁשּוב ְּבֵׁשם 'ַּגּגֹות ְצִריִפין', ְוָאֵכן, ְּבָקֵצהּו ָהָיה ְׂשֵדה 
ְׂשעֹוִרים! 

ָׂשְמחּו ַעל ָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְבִהיר ָלֶהם ֶאת ַּכָּוָנתֹו ַּגם 
ְּבִלי ִמִּלים.  

)ַעל ִּפי ַהּתַלְמּוד ַהּבָבְלִי, ַמֶּסכֶת ְמנָחֹות, ַּדף ס"ד ַעּמּוד ב'(

ֵאיְך ָהִאיׁש ַהֵחֵרׁש ִהְצלִיַח ּבְכָל זֹאת לְַהּבִיַע ֶאת ַעְצמֹו?

 ֹלא ַרק לְקּויֵי ׁשְִמיָעה נֱֶעזִָרים ּבִתְנּועֹות יַָדיִם ּובְַהּבָעֹות ָּפנִים. 
ּגַם ֲאנָׁשִים ׁשֹוְמִעים ִמׁשְּתְַּמׁשִים ּבִׂשְַפת ַהּגּוף לְבֵַּטא ֶאת ַעְצָמם. 

נַּסּו לְַהִּציג לֲַחבִֵרים ּבִתְנּועֹות יַָדיִם ִמׁשְָּפִטים ׁשֹונִים, ּוְראּו ִאם יְַצלִיחּו 
לְָהבִין ֶאתְכֶם, לְָמׁשָל: ֲאנִי ָעצּוב/ֲעצּובָה, אֹו נִַּצְחּתִי ּבַּתֲַחרּות! 

1

2

קֹוִמיְקס
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ָמה??? ַאָּתה יֹוֵדַע ְלַדֵּבר? ִאָּמא, ַהָּמָרק ַחם!
 ָאז ָלָּמה ֹלא ָאַמְרָּת ְּכלּום 

ָחֵמׁש ָׁשִנים?

ָּפׁשּוט ַעד ַעְכָׁשו 
ַהֹּכל ָהָיה ְּבֵסֶדר!
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ִחיָדה

ִמְדַרׁש ְּתמּוָנה

 ֵעֶדן ּכָתְבָה לְַאּלֹון הֹוָדָעה ּובָּה ִהיא ַמְסּבִיָרה ָמה ֶהֱעִציב אֹותָּה. 
 ִהיא ׁשִּלְבָה ּבַהֹוָדָעה ְסָמלִים, ַאְך ַאּלֹון ֹלא ִהְצלִיַח לְָהבִין ֶאת ּכֻּלָם. 

ִעזְרּו לֹו לְָהבִין ֶאת ַההֹוָדָעה:

ֶאתְמֹול ּבִַּקׁשְּתִי ֵמֲחבֵָרה ׁשֶּלִי ׁשֶּׁשְָמּה 

ׁשֶּנֵלְֵך יַַחד לְִראֹות        , ֲאבָל ִהיא ָאְמָרה 

ׁשֶַאֲחֵרי              ִהיא הֹולֶכֶת לְ        . 

 ּבְסֹופֹו ׁשֶל ָּדבָר, ִהיא נִׁשְֲאָרה ּבַ  

1וְֹלא ָהלְכָה לְ             . ּבִגְלַל זֶה ֲאנִי       .

 ּתְַרִמילֹון:

 ַאף ֶאָחד, ּבַיִת, 

ּבֵית ַהֵּסֶפר, וֶֶרד, 

ֲעצּובָה, ֶסֶרט, ׁשִיר

ִאימֹוגִ'י

לְִפָעִמים ּכֲַאׁשֶר ֲאנְַחנּו ּכֹותְבִים הֹוָדַעת 
ֶטְקְסט, ֲאנְַחנּו ִמׁשְּתְַּמׁשִים ּבְִצּיּוִרים 

ׁשֶּנְִקָרִאים ִאימֹוגִ'י )ּבְיַָּפנִית: ִסיָמנִים 
ּבִתְמּונֹות(, ׁשֶַּמֲעבִיִרים ּגַם ּתְחּוׁשֹות 

ּוְרגָׁשֹות.

לָָּמה, לְַדְעּתְכֶם, ֲאנָשִים ּבֹוֲחִרים 
לְִהׁשְּתֵַּמׁש ּבְִאימֹוגִ'י ּבְִמקֹום ּבְִמּלִים?

ּבֲַחרּו ִעם ָחבֵר אֹו ֲחבֵָרה ִסיָמן ֶאָחד ִמּכָל 
ׁשּוָרה ּבַּתְמּונָה ׁשֶּלְִפנֵיכֶם, וְַצּיְנּו ָמה ַמּבִיַע 

ּכָל ִסיָמן.

ֵאיזֶה ִאימֹוגִ'י ַמתְִאים לַּתְחּוׁשָה ׁשֶּלָכֶם 
ַעכְׁשָו?  

2

3

1



זכויות 
יוצרים

קרן תל"י עושה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, השירים וקטעי הפרוזה המופיעים בספר 
 'פרשת השבוע אצלנו במשפחה' ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. 

בעלי הזכויות האחדים שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

הזכויות על השירים ועל קטעי הפרוזה בספר זה שייכות למחבריהם ולאקו"ם, אלא אם כן צוין אחרת.

השיר בעמ' 86 מאת אורי אורבך, מתוך: 'אולי בשבת יזרקו סוכריות', הוצאת ספריית בית אל ובנותיה בע''מ.
השיר בעמ' 158 מאת חגית בנזימן, מתוך: 'כשאימא הייתה קטנה', הוצאת דביר, 1992, © כל הזכויות שמורות 

למחברת.
התמונה בעמ' 15: © כל הזכויות שמורות לאסתר ענבר.

 2016 Succession Picasso© 1921 ,Mother and child, Picasso  :23 'התמונה בעמ
.ADAGP התמונה בעמ' 47: טירת הפירנאים, מגריט. כל הזכויות שמורות ל

התמונה בעמ' 71: רענן כספין, סטודיו שיגן, באדיבות האמן. 
2.5 CC BY התמונה בעמ' 83: מקור: ויקיפדיה, צילום: ד"ר אבישי טייכר, רישיון

התמונה בעמ' 87: סדנת הסנדלר, 1881, מקס ליברמן.
http://www.junktion.co.il :התמונות בעמ' 95: צילום: יונתן בוסידן, מקור

התמונה בעמ' 127: אישה זקנה, 2002, ממי גרינפלד. © כל הזכויות שמורות לאמנית.
http://www.judaica4u.co.il התמונה בעמ' 155: מתוך האתר

   172


