
ִאים  רּוִכים ַהָבּ ְבּ
ָרֵאל! ְלִיְשׂ

ים ַמֲעַגל ַהַחִגּ
לֹום ְיָלִדים, ׁשָ

ּורּו. ית ַוֲאִני ֶקְנְגּ ִמי ַחִגּ ׁשְ
ַמְענּו  י, ַוֲאִני ׁשָ ּלִ ְקִפיץ, ַהּגּור ֶהָחמּוד ׁשֶ

הּוִדי ְמַעְנְיִנים ְמאֹוד. ל ָהָעם ַהְיּ ים ׁשֶ ַהַחִגּ ׁשֶ
ָרֵאל. אֹוְסְטַרְלָיה ְלִיְשׂ ּבְ יֵתנּו ׁשֶ ָלֵכן ִמַהְרנּו ָלטּוס ִמּבֵ
ֶכם, ְיָלִדים, ִנְקּפֹץ ֵמַחג ְלַחג ּוִמּמֹוֵעד ְלמֹוֵעד ַיַחד ִאּתְ

ה ֶאת ִסּפּוֵריֶהם ְוֶאת ִמְנֲהֵגיֶהם. ּוְנַגּלֶ
ם מּוָכִנים? ַאּתֶ
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לּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי

ּוז  ָאב  ֱאלּול ּמּ ָר  ִסיָון  ּתַ ט  ֲאָדר  )ֲאָדר ב'(  ִניָסן  ִאּי
ָב

ְ ׁש
ת  

ֵטֵב
ו  

ְסֵל
ִ

ָון  ִּכ
 ִּתְׁשֵרי  ֶחְׁש

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ָרֵאל.  ְנּגּורּוִאים", ְלִיׂשְ ִיץ ָטסּו ַחִּגית ּוְקִפיץ, ַהּגּור ֶׁשָּלּה, ֵמאׄוְסְטַרְלָיה, "ֶאֶרץ ַהּקֶ ְּבסׄוף ַהּקַ
ָטן ְוֶנְחָמד.  ְטּפְ ְרֵאִלי ּפַ טׄוס ָיַׁשב ִיׂשְ ְלָיָדם ַּבּמָ

ָּׁשָנה", ָאַמר ָהִאיׁש.  "טׄוב ֶׁשָאנּו נׄוְסִעים ַעְכָׁשו, ְּבסֹוף ֱאלּול, ַנִּגיַע ַאְרָצה ִלְפֵני ֹראׁש ַהָ
"ָמה זֹאת אׄוֶמֶרת 'ְּבסׄוף ֱאלּול'? ַהּיׄום 25 ְּבאׄוגּוְסט, א?" ָׁשֲאָלה ַחִּגית.

ֵכָנּה ֶׁשל ַחִּגית ֵהִבין ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ְמִביָנה, ְוִהְסִּביר: "אֹוגּוְסט הּוא ַאַחד ֶהֳחָדִׁשים ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזי –  ׁשְ
ִדינֹות ָּבעֹוָלם, ְוִאּלּו ֱאלּול הּוא ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרׄון ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי.  ָּׁשָנה ַהָּנהּוג ְּברֹב ַהּמְ לּוַח ַהָ

ַהַּתֲאִרי ַהּיׄום הּוא ַּגם 25 ְּבאׄוגּוְסט ְוַגם כ' ֶּבֱאלּול. ֵהַבְנְּת?" 
ִׁשים ַּגם ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזי  ָרֵאל ִמְׁשַּתּמְ חׄות אׄו יׄוֵתר", ָעְנָתה ַחִּגית ְוהוִֹסיָפה ִלְׁשֹאל, "ַהִאם ְּבִיׂשְ "ּפָ

ָּׁשָנה ָהִעְבִרי?"  ְוַגם ְּבלּוַח ַהָ
י לּוַח  ֶפר קֹוְבִעים ַעל ּפִ יסֹות ְוֶאת יֹום ַהֲחָזָרה ְלֵבית ַהּסֵ "ְּבִדּיּוק!" ִאֵּׁשר ַהָּׁשֵכן, "ְלָמָׁשל, ֶאת מֹוֲעֵדי ַהּטִ

י ַהּלּוַח ָהִעְבִרי".  ָרֵאל חׄוְגִגים ַעל ּפִ ָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזי, ֲאָבל ֶאת ַחֵּגי ִיׂשְ ַהָ
"!ֹראָׁשּה ְוָאְמָרה: "ֶזה ְקָצת ְמֻסָּב ַחִּגית ֵּגְרָדה ְּבְ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         
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ְמִכיִנים ְּתעּוַדת ֶזהּות ַלָּׁשָנה ָהִעְבִרית 

ֵרי,  ׁשְ ים: ּתִ ָנה ָהִעְבִרית ָהְרִגיָלה 354 ָיִמים, ּוָבּה 12 ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ּבַ
ּמּוז, ָאב  ר, ִסיָון, ּתַ ָבט, ֲאָדר, ִניָסן, ִאּיָ ְסֵלו, ֵטֵבת, ׁשְ ָון, ּכִ ֶחׁשְ

ֶוֱאלּול.

ָתו.  ּסְ ָנה ָהִעְבִרית ַמְתִחיָלה ּבַ ָ ַהּשׁ
אֹוִתיֹות: א', ב' ְוָכְך ָהְלָאה. ִרים ּבְ ִמים ִנְסּפָ ָנה ָהִעְבִרית ַהָיּ ָ ׁשּ ּבַ

ֵרי. ִתׁשְ ָנה ָהִעְבִרית הּוא א' ּבְ ָ ּשׁ ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ
י ַמְרֵאה  ל חֶֹדׁש ִעְבִרי ַעל ּפִ ל ּכָ תֹו ׁשֶ ִחּלָ יֵמי ֶקֶדם ָקְבעּו ֶאת ּתְ ּבִ

ַמִים. ָ ּשׁ ֵרַח ּבַ ַהּיָ

ים:  ֶקת ִל־12 ֳחָדׁשִ ָנה ַהּלֹוֲעִזית 365 ָיִמים, ְוַגם ִהיא ְמֻחּלֶ ָ ּשׁ ּבַ
ִריל, ַמאי, יּוִני, יּוִלי, אֹוגּוְסט,  רּוָאר, ֶמְרץ, ַאּפְ ָינּוָאר, ֶפּבְ

ר.  ר ְוֵדֶצְמּבֵ ר, נֹוֶבְמּבֵ ר, אֹוְקטֹוּבֵ ֶטְמּבֵ ֶסּפְ

חֶֹרף.  ָנה ַהּלֹוֲעִזית ַמְתִחיָלה ּבַ ָ ַהּשׁ
ִרים: 1, 2 ְוָכְך ָהְלָאה. ִמְסּפָ ִרים ּבְ ִמים ִנְסּפָ ָנה ַהּלֹוֲעִזית ַהָיּ ׁשָּ ּבַ

ָינּוָאר. ָנה ַהּלֹוֲעִזית הּוא ֶאָחד ּבְ ָ ּשׁ ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ

ה  בֹואּו ְוַנֲעׂשֶ
ְקָצת ֵסֶדר.

ָנה ָהִעְבִרית  ָ ל ַהּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ֶשׁ   ַעל ּפִ
טּו אֹוָתּה.  ְ "ָהְרִגיָלה" ְוַקּשׁ

1

ָנה ָהִעְבִרית )ָהְרִגיָלה( ָ עּוַדת ֶזהּות ַלּשׁ ּתְ

ָנה:  .......... ָ ּשׁ ים ּבַ ר ֶהֳחָדׁשִ 1. ִמְסּפַ

ָנה: .......................... ָ ּשׁ 2. ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ

ָנה:  ......................... ָ ּשׁ 3. ַהחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון ּבַ
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ָרִחים ר ַהּיְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ֶמר ָנֳעִמי ׁשֶ

ֶקל ֵרי ָנַתן ַהּדֶ ִתׁשְ ּבְ
חּום ֶנְחָמד. ִרי ׁשָ ּפְ
ָון ָיַרד יֹוֶרה  ֶחׁשְ ּבְ

י ָרַקד. ּגִ ְוַעל ּגַ

ִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע ּבְ
ָרד ֵטֵבת ּבָ ּבְ

ה ִהְפִציָעה ָבט ַחּמָ ּוִבׁשְ
ְליֹום ֶאָחד.

ֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח ּבַ
ִסים. ְרּדֵ ִמן ַהּפַ

כַֹח ִניָסן הּוְנפּו ּבְ ּבְ
ים. ל ַהֶחְרֵמׁשִ ּכָ

ר ַהּכֹל ָצַמח ִאּיָ ּבְ
יר. ּוְבִסיָון ִהְבּכִ

ַמְחנּו ַתּמּוז ְוָאב ׂשָ ּבְ
ַאַחר ָקִציר.

ְסֵלו, ֵטֵבת ָון, ּכִ ֵרי, ֶחׁשְ ׁשְ ּתִ
יָעף. ָחְלפּו ָעְברּו ּבִ

ר ָבט, ֲאָדר, ִניָסן, ִאּיָ ם ׁשְ ּגַ
ּמּוז ְוָאב. ִסיָון, ּתַ

ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו
ֵריַח ְסָתו ָעָלה

יֵרנּו ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ׁשִ
ֵמַהְתָחָלה…

ְסָתו

חֶֹרף

ָאִביב

ַקיִץ

ם ַאֵחר ְלחֶֹדׁש.  "ֶיַרח" הּוא ׁשֵ

יר. 2 ִ ּשׁ ים ּבַ מֹות ֶהֳחָדׁשִ יפּו ֶאת ׁשְ  ַהּקִ

ָעה  ל ַאְרּבָ מֹות ְוַתֲאִריִכים ׁשֶ  ִלְפֵניֶכם ׁשֵ
ים.  ים ִעְבִרּיִ ַחּגִ

ל ֶאָחד ֵמֶהם. ֵאיזֹו עֹוָנה ָחל ּכָ מּו ּבְ ִרׁשְ

3

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ
ֵרי( ִתׁשְ )א' ּו־ב' ּבְ

עֹוָנה:  ..............................

ה  ֲחֻנּכָ
ֵטֵבת( ִכְסֵלו ַעד ב' ּבְ )כ"ה ּבְ
עֹוָנה:  ..............................

ַסח  ּפֶ
ִניָסן( ִניָסן ַעד כ"א ּבְ )ט"ו ּבְ
עֹוָנה:  ..............................

בּועֹות  ׁשָ
ִסיָון( )ו' ּבְ

עֹוָנה:  ................................

ָנה ָ ַמֲעַגל ַהּשׁ
ע עֹונֹות: ְסָתו, חֶֹרף, ָאִביב ְוַקִיץ. ָנה ַאְרּבַ ׁשָ ּבְ

ם! ּלּו ַאּתֶ ל חֶֹדׁש ִעְבִרי? ּגַ ֵאיזֹו עֹוָנה ָחל ּכָ ּבְ
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חֶֹדׁש טֹוב!
י  ְהֶיה חֶֹדׁש טֹוב, ּוְבָבּתֵ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ר חֶֹדׁש ָחָדׁש ַמְתִחיל ָאנּו ְמַאֲחִלים ְלַעְצֵמנּו ּוְלָכל ַעם ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ל: יַרת ַהַהּלֵ ָבְרִכים ִלְפֵני ׁשִ ּמְ ָרָכה ׁשֶ ל". ְוזֹו ַהּבְ ֶנֶסת אֹוְמִרים ֶאת ַה"ַהּלֵ ַהּכְ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו וְצִּוָנּו לִקְֹרא ֶאת הַהַּלֵל.

ָרָכה ַהּזֹאת: ה ֶאת ַהּבְ ִפּלָ ּתְ ְפֵני רֹאׁש חֶֹדׁש מֹוִסיִפים ּבַ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ּוְבׁשַ

ֱאֹלהֵינּו וֱֶאֹלהֵי ֲאבֹוֵתינּו,
חֵַּדׁש ָעלֵינּו ֶאת הַחֶֹדׁש הַּזֶה

לְטֹובָה וְלִבְָרכָה,
לְׂשָׂשֹון ּולְׂשְִמחָה,
לִיׁשּוָעה ּולְנֶחָָמה,

לְפְַרנָסָה ּולְכַלְּכָלָה,
לְחַּיִים ּולְׁשָלֹום.

ַנז( ּכְ ל רֹאׁש חֶֹדׁש, נַֹסח ַאׁשְ ת מּוָסף ׁשֶ ִפּלַ )ִמּתֹוְך ּתְ

ן ְוַלְחּגֹג ֶאת רֹאׁש החֶֹדׁש. ָרִכים נֹוָספֹות ְלַצּיֵ יעּו ּדְ  ַהּצִ

א. ................................................................................................................................................

ב. ................................................................................................................................................

ג. ................................................................................................................................................

............. )יֹום ְוחֶֹדׁש(. ......... ּבְ י ָחל ּבְ ְדּתִ ָנה ָהִעְבִרי, יֹום ֻהּלַ ָ י לּוַח ַהּשׁ ַעל ּפִ

............... )יֹום ְוחֶֹדׁש(. .......... ּבְ ָנה ַהּלֹוֲעִזי, הּוא ָחל ּבְ ָ י לּוַח ַהּשׁ ְוַעל ּפִ

ל הֹוֵריֶכם.( הּות ׁשֶ ְתעּודֹות ַהּזֶ ה ּבִ ֲאִריִכים ָהֵאּלֶ ר ִלְמצֹא ֶאת ַהּתַ )ֶאְפׁשָ



ֹראׁש ַהָּׁשָנה

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ

ָלִטים ְּגדֹוִלים.  עּוָפה ׁשְ ֵדה ַהּתְ ֵניֶהם ִּבׂשְ לּו ֶאת ּפְ ָרֵאל, ִקְּבְ ִיׂשְ ָּלּה ְקִפיץ ְּבְ ית ְוַהּגּור ׁשֶ ר ָנֲחתּו ַחּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
ָנה טֹוָבה.  ָרֵאל" ְוַגם ׁשָ ַעל הְּׁשָלִטים ָהָיה ָּכתּוב "ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלִיׂשְ

ָרֵאל ֶאת ֹראׁש ַהָּׁשָנה,  ִיׂשְ ר ָלֶהם ֶׁשְּבָקרֹוב ַיְחְּגגּו ְּבְ טֹוס ְוִסּפֵ ב ְלָיָדם ַּבּמָ ׁשַ ּיָ ית ּוְקִפיץ ִנְזְּכרּו ַּבּנֹוֵסַע ׁשֶ ַחּגִ
ת ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרית.  ִחּלַ ַצֵּין ֶאת ּתְ ַהַחג ַהּמְ

ה ֵׁשמֹות:  ר ָלֶהם ֶׁשְּלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵיׁש עֹוד ַּכּמָ גּורּו ּבֹו ָּבָאֶרץ ִסּפֵ ּיָ ית ּוְקִפיץ ַלַּבית ׁשֶ יַע ֶאת ַחּגִ ִהּסִ ַנַהג ַהּמֹוִנית ׁשֶ
ָׁשָנה ֶׁשָחְלָפה,  ינּו ּבַ ים ֶׁשָעׂשִ ֲעׂשִ ָכל ַהּמַ ר ְּבְ הּוִדית, ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהֵאל ִנְזּכָ סֶֹרת ַהּיְ י ַהּמָ י ַעל ּפִ רֹון – ּכִ ּכָ        יֹום ַהּזִ

ים ָהֵאֶּלה,  ֲעׂשִ רֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ָּדן )ׁשֹוֵפט( ֶאת ַהּמַ י ְּבְ        יֹום ַהִּדין – ּכִ
י ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר.  רּוָעה – ּכִ        ְויֹום ּתְ

יָקה ִלְׁשֹאל... ֶהְסֵּבָריו ְוִהיא א ִהְסּפִ י ְּבְ ית א ֵהִביָנה ַמהּו ׁשֹוָפר, ֲאָבל ַנַהג ַהּמֹוִנית ִהְמׁשִ ַחּגִ
"ֶאת ֹראׁש ַהָּׁשָנה חֹוְגִגים יֹוַמִים, ְּב־א' ְּבִתְׁשֵרי ּוְב־ב' ְּבִתְׁשֵרי", הֹוִסיף ַהַּנָהג. 

ית. "יֹוַמִים ֶׁשל ֲחִגיגֹות – ֶזה מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיַני!" ָאְמָרה ַחּגִ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         
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ָנה טֹוָבה! ׁשָ

עּוַדת ֶזהּות ַלַחג ְמִכיִנים ּתְ

ָנה הּוא ַחג ְרִציִני!  ֹראׁש ַהּׁשָ
ִפּלֹות ְמֻיָחדֹות.  ֶנֶסת ּתְ י ַהּכְ ָבּתֵ ִלים ּבְ ּלְ ָנה ִמְתּפַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
ָנה.  ָ ָנה ִנְקָרא ַמְחזֹור ְלרֹאׁש ַהּשׁ ָ ִפּלֹות ְלרֹאׁש ַהּשׁ ֵסֶפר ַהּתְ

לֹוַמר, ּבֹוְדִקים ֶאת  ּבֹון ֶנֶפׁש, ּכְ ים ֶחׁשְ ָנה עֹוׂשִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
ָעְבָרה – ֵאילּו ָהיּו טֹוִבים ְוֵאילּו  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ינּו ּבַ ָעׂשִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ׁשּוב ֶאת  ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ָרִעים; ְוִאם ַמְחִליִטים ְלִהׁשְ
ׁשּוָבה.  ים ָהָרִעים – זֹו ּתְ ֲעׂשִ ַהּמַ

ָבִרים טֹוִבים נּוַכל  ִבים ֵאילּו עֹוד ּדְ ם חֹוׁשְ ָנה ּגַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
ה. ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ּשׁ ַלֲעׂשֹות ּבַ

ָנה הּוא ַּגם ַחג ָׂשֵמַח! ֹראׁש ַהּׁשָ
ְכִניַסת ַהַחג ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּוְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם.  ּבִ

ֵני ַעְרֵבי ַהַחג אֹוְכִלים ַמֲאָכִלים ְמֻיָחִדים  ׁשְ ּבִ
ְדַבׁש. ּפּוַח ּבִ מֹו ּתַ ָנה טֹוָבה, ּכְ ְקוֹות ְלׁשָ ִלים ּתִ ַסּמְ ַהּמְ

טּו אֹוָתּה. ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ָנה ָ עּוַדת ֶזהּות ְלרֹאׁש ַהּשׁ  ּתְ

חֶֹדׁש ............................. ֲאִריְך ַהַחג:       ....... ּו...... ּבְ 1. ּתַ

מֹות ַהַחג:    2. ׁשְ
 

3. ִמְצוֹות ַהַחג       
    ּוִמְנָהָגיו: 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................
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ִסיָמֵני ַהַחג 

ִני נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ַמֲאָכִלים ָהרֹוְמִזים ִלְדָבִרים טֹוִבים  ֵ ֶעֶרב ַהּשׁ ָנה ְוַגם ּבָ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ֶעֶרב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבָ
ָנה. ָ ְקרּו ַהּשׁ ּיִ ָאנּו רֹוִצים ׁשֶ ׁשֶ

"... ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ אֹוְכִלים אֹוָתם ָנהּוג ְלָבֵרְך: "ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִלְפֵני ׁשֶ
ל – ה, ְלָמׁשָ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ּוְלַאֵחל ְלַעְצֵמנּו ִאחּוִלים ַלּשׁ

ֶכם. ּלָ ֶ ָרָכה ִמׁשּ רּו לֹו ְבּ בּו ַעל עֹוד ַמֲאָכל ְוַחְבּ  ִחׁשְ
ֲאָכל,  ם ַהּמַ ס ַעל ׁשֵ ּסֵ ָרָכה ְיכֹוָלה ְלִהְתַבּ ַהְבּ

כּוָנה  ּלֹו אֹו ַעל ּתְ ּלׄו, ַעל ַהּצּוָרה ׁשֶ ַעם ׁשֶ ַעל ַהּטַ
ּלֹו.  ַאֶחֶרת ׁשֶ

ר ְלָבֵרְך: ל ַמִים ֶאְפׁשָ ְלֻדְגָמה, ַעל ּכֹוס ׁשֶ
"יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלהֵינּו וֱֶאֹלהֵי ֲאבֹוֵתינּו

ׁשִֶּתהְיֶה לָנּו ׁשָנָה ּבְרּוכַת ּגְׁשִָמים".
ם ָעָליו ְוִכְתבּו ֶאת  ְבּתֶ ֲחׁשַ ֲאָכל ׁשֶ רּו ֶאת ַהּמַ   ַצּיְ

ם לֹו: ְרּתֶ ִחּבַ ָרָכה ׁשֶ ַהּבְ

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ְדַבׁש ְמָבְרִכים: ּפּוַח ִבּ ַעל ּתַ
יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלהֵינּו וֱֶאֹלהֵי ֲאבֹוֵתינּו

ׁשְֶּתחֵַּדׁש ָעלֵינּו ׁשָנָה טֹובָה ּוְמתּוָקה.

ַעל ִרּמֹון ְמָבְרִכים:
יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלהֵינּו וֱֶאֹלהֵי ֲאבֹוֵתינּו

ׁשֶּיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו )ַמֲעׂשֵינּו הַּטֹובִים( ּכִָרּמֹון.

ג ְמָבְרִכים: ְוַעל רֹאׁש ָדּ
יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלהֵינּו וֱֶאֹלהֵי ֲאבֹוֵתינּו

ְִּהיֶה לְֹראׁש וְֹלא לְזָנָב. ׁשֶנ

ָפֶניךָ ה' ֱאֹלֵהינּו וֱֶאֹלֵהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

 ... ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ָנה ּבַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ה ֵאילּו ַמֲאָכִלים ְמֻיָחִדים אֹוְכִלים ּבְ ּתָ רּו ְלַחְבֵריֶכם ַלּכִ  ַסּפְ
יֶכם. ָבּתֵ ְלַחן ַהַחג ּבְ רֹוֵתיֶכם ֶאת ׁשֻ ַמְחּבְ רּו ּבְ ן ַצּיְ ְלַאַחר ִמּכֵ

2

3
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ִקיַעת ׁשֹוָפר ּתְ

ִני ל ׁשָ ִמּיֹוָמָנּה ׁשֶ

ֶנֶסת, ֵבית ַהְכּ ֹוָפר ְבּ ׁשּ ִקיָעה ּתֹוֵקַע ַבּ ַעל ַהּתְ ר ַבּ ֲאׁשֶ ַכּ
יִבים. ַהּכֹל עֹוְמִדים ּוַמְקׁשִ

יִנים רֹאׁש, ְוֵיׁש ָהעֹוְמִדים ְזקּוִפים. ְרִכּ ֵיׁש ַהּמַ
ֵעיֵניֶהם חֹוְלמֹות. ֵיׁש ָהעֹוְצִמים ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְוֵיׁש ׁשֶ

ית. ַטּלִ ם ְבּ ים ֶאת רֹאׁשָ ַכּסִ ְמָעה, ְוֵיׁש ַהּמְ ִזּיִלים ִדּ ֵיׁש ַהּמַ
ִבים?  י ֶאת ַעְצִמי: ַעל ָמה ֵהם חֹוׁשְ ַאְלּתִ ִני, ׁשָ ַוֲאִני, ׁשָ

ׁש?  ֶרַגע ֶזה ַמּמָ ל ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ יׁש ּכָ ָמה ַמְרּגִ
ִניֵאל. ָנה, ֶאת ֵאהּוד, ֶאת ֲעָנת ְוֶאת ָדּ י ֶאת ּדָ ַאְלּתִ ָאז ׁשָ

ִקיעֹות: ל ּתְ ה סּוִגים ׁשֶ ּמָ ֹוָפר ּכַ ּשׁ ּתֹוְקִעים ּבַ

ִקיָעה – ְצִליל ֶאָחד ָארְֹך. ּתְ

ינֹוִני. אֶֹרְך ּבֵ ה ְצִליִלים ּבְ לֹוׁשָ ָבִרים – ׁשְ ׁשְ

ָעה ְצִליִלים ְקָצִרים. ׁשְ רּוָעה – ּתִ ּתְ

ִקיָעה. ַעל ּתְ ֹוָפר ִנְקָרא ּבַ ּשׁ ּתֹוֵקַע ּבַ  ָאָדם ׁשֶ
 ,.......................... ף ּבְ ִקיָעה ִמְתַעּטֵ ַעל ַהּתְ ֹוָפר, ּבַ ּשׁ הּוא ּתֹוֵקַע ּבַ ִלְפֵני ׁשֶ

ֹוָפר. ַיּת ַהׁשּ ף ָחָזק ְלתֹוְך ּפִ ה ְונֹוׁשֵ יָמה ֲעֻמָקּ ם ְנׁשִ נֹוׁשֵ

4

ל ַאִיל. ׁשֹוָפר הּוא ֶקֶרן ׁשֶ
ֹוָפר. ּשׁ ִקיעֹות ּבַ ָנה ּתֹוְקִעים ֵמָאה ּתְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ַמְעָלה. ּלְ ִאּיּור ׁשֶ  ִהְתּבֹוְננּו ּבָ
ה? ............................................................................................. ִקיָעה ָהֲאֻרּכָ יַצד ִנְקֵראת ַהּתְ ּכֵ
ִקיעֹות ְקַטּנֹות ֵהן ........................................................................................................  ע ּתְ ׁשַ ּתֵ
ינֹוִני? ...................................................... אֶֹרְך ּבֵ ִקיעֹות ּבְ לֹוׁש ּתְ ּה ׁשָ ּבָ ִקיָעה ׁשֶ ֵאיְך קֹוְרִאים ַלּתְ
דֹוָלה. ָנסּו ְלַנֵחׁש ַמִהי.  ....................................................... ִקיָעה ּגְ ִקיָעה הּוא ּתְ ל ּתְ עֹוד סּוג ׁשֶ

5
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ֹוָפר… ר ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהׁשּ ֲאׁשֶ ּכַ

ָנה ּדָ

ה ָנה ֲחָדׁשָ ְתִחיָלה ׁשָ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ן מֹור ִניּצָ

ה, ָנה ֲחָדׁשָ ְתִחיָלה ׁשָ ּמַ ׁשֶ ְכּ
ֶרת ִמיד ִנְזֶכּ ֲאִני ּתָ

ָרִציִתי, ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהְדּ ְבּ
ִחיִתי, ָדּ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהְדּ ְבּ
י ְבּתִ ָחׁשַ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהְדּ ְבּ

ר ַלֲעׂשֹוָתם ְקָצת ַאֶחֶרת. ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ה, ָנה ֲחָדׁשָ ְתִחיָלה ׁשָ ּמַ ׁשֶ ְכּ
ֶרת ִמיד ִנְזֶכּ ֲאִני ּתָ

ר,  ַסְנּתֵ ן ַעל ּפְ ָרִציִתי ִלְלמֹד ְלַנֵגּ ׁשֶ
ר, ָרִציִתי ִלְרקֹד ְוַגם ְקָצת ְלַצֵיּ ׁשֶ

י: ָרִציִתי... ֲאָבל ָאַמְרּתִ ׁשֶ
ַפַעם ַאֶחֶרת". ה זֹאת ְבּ "ֶאֱעֶשׂ

ה, ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ֵחל ַהׁשּ ּתָ ׁשֶ ְכּ
ָעְבָרה, ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ֶאְתּבֹוֵנן ַבּ

ה מּוָזָרה, ׁשָ י ַהְרָגּ ֶאְתּבֹוֵנן ּוְבִלִבּ
י י ְולֹא ָרַקְדּתִ ְנּתִ י ׁשּוב לֹא ִנַגּ ִכּ

י ׁשּום ִצּיּוִרים, ְרּתִ ְוַגם לֹא ִצַיּ
ִלי ָלַדַעת ֵאיְך ֶזה ָקָרה ֲאָבל ְבּ

יִרים. י ִלְכּתֹב ׁשִ ִהְתַחְלּתִ

יר  ִ ּשׁ ה ַהּדֹוֶבֶרת ּבַ ְלּדָ ַהּיַ ָבִרים ׁשֶ ֶצַבע ָירֹק ֶאת ַהּדְ נּו ּבְ  ַסּמְ
ָתה.  ָעְבָרה ְולֹא ָעׂשְ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ָנה ַלֲעׂשֹות ּבַ ּוְ ִהְתּכַ

ירֹות  ְסּבִ ים ַהּמַ ּלִ ָאדֹם ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ  ַסּמְ
ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ָתה ֶאת ַהּדְ ַמּדּוַע ִהיא לֹא ָעׂשְ

6

ָבר ָחָדׁש. יר ּדָ ׁשִ ה ַהּדֹוֶבֶרת ּבְ ְלּדָ ָתה ַהּיַ ָעְבָרה ָעׂשְ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ָכל זֹאת, ּבַ  ּבְ
ָתה?  ................................................................................................................... ַמה ִהיא ָעׂשְ

7

ם ם ַאּתֶ    ַהִאם ּגַ
ָבִרים? ּדֹוִחים ִלְפָעִמים ּדְ

ְך. רּו ַעל ּכָ ַסּפְ

ָעְבָרה  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ָהָיה ּבַ ָמה ׁשֶ ֶרת ּבְ ֹוָפר, ֲאִני ִנְזּכֶ ר ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ים. ָבִרים ֲחָדׁשִ ּוְמַתְכֶנֶנת ַלֲעׂשֹות ּדְ
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ַּבָּתָנ" ָּכתּוב:
ִּתקְעּו ּבַחֶֹדׁש ׁשֹופָר

סּוק ד'(.  ֶרק א' ּפָ ים, ּפֶ ִהּלִ )ּתְ

סּוק ֶזה ָלְמדּו ַהֲחָכִמים ְׁשֵני ְּדָבִרים: ִמּפָ

ּבַחֶֹדׁש             חְַּדׁשּו ַמֲעׂשֵיכֶם.

ׁשֹופָר              ׁשַּפְרּו ַמֲעׂשֵיכֶם.
ה כ"ט ִסיָמן ה'( ָרׁשָ ה, ּפָ ְקָרא ַרּבָ )ִמְדָרׁש ַוִיּ

ׁשּו"? ה "ַחּדְ ּלָ חֶֹדׁש" ַלּמִ ה "ּבַ ּלָ ין ַהּמִ ְמיֹון ּבֵ ְמדּו ַהֲחָכִמים ֵמַהּדִ  א. ַמה ּלָ
רּו"? ּפְ ה "ׁשַ ּלָ ה "ׁשֹוָפר" ַלּמִ ּלָ ין ַהּמִ ְמיֹון ּבֵ ְמדּו ַהֲחָכִמים ֵמַהּדִ      ב. ַמה ּלָ

8

הּוִדית,  סֶֹרת ַהּיְ י ַהּמָ ַעל ּפִ
ֹוָפר קֹוֵרא ָלנּו קֹול ַהּשׁ
ינּו  ר ֶאת ַמֲעׂשֵ ּפֵ ְלׁשַ

ים. ָבִרים ֲחָדׁשִ ְוַגם ַלֲעׂשֹות ּדְ

ֵאהּוד

עֹון ְמעֹוֵרר. ֹוָפר הּוא ֵמֵעין ׁשָ ִביִלי ַהׁשּ ׁשְ ִבּ
ירֹות ִלי  ֹוָפר ַמְזִכּ ִקיעֹות ַהׁשּ עֹון ְמעֹוֵרר, ּתְ ל ׁשָ מֹו ִצְלצּול ׁשֶ ְכּ

ָבִרים. ה ְדּ ָעַלי "ְלִהְתעֹוֵרר" ְוַלֲעׂשֹות ַהְרֵבּ ׁשֶ
יְך. ל ְלַהְמׁשִ ֵדּ ּתַ ָעְבָרה ֶאׁשְ ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ יִתי ַבּ ָעִשׂ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֶאת ַהְדּ

ּלֹא ַלֲעׂשֹוָתם ׁשּוב. ל ׁשֶ ֵדּ ּתַ חֹות? ֶאׁשְ ָבִרים ַהּטֹוִבים ּפָ ְוַהְדּ
ר ֶאת ִהְתַנֲהגּוְתָך! ּפֵ ל ְלׁשַ ּדֵ ּתַ ֹוָפר אֹוֵמר ִלי: ִהׁשְ ִקּצּור, קֹול ַהּשׁ ּבְ

ָאה, ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ְרצּו ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ּבַ ָבִרים ּתִ ֲאלּו ֶאת ַעְצְמֶכם, ֵאּלּו ּדְ  ׁשַ
ה:  ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ְרצּו ַלֲעׂשֹות ְקָצת ַאֶחֶרת, ְוַהׁשְ ָבִרים ּתִ ְוֵאּלּו ּדְ

ָאה ַאְתִחיל ְל ......................................................................................... ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

ה ֶאת ....................................................................................... ּנֶ ָאה ֲאׁשַ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ

9

ָכל ּבֶֹקר, י ּבְ ּלִ יד ְלַנּקֹות ֶאת ָהָאְזַנִים ׁשֶ ָנה ַאְקּפִ ָ ַהּשׁ
רֹוֶצה ִלְלֹמד ִלְקּפֹץ טֹוב יֹוֵתר. ְוַגם ֶאֱעֹזר ְלָכל ִמי ׁשֶ

ָבר ָעֵיף! ָנה ַרק ִהְתִחיָלה, ַוֲאִני ּכְ ָ ַהּשׁ
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ֲעָנת ְוָדִניֵאל

ה  ַכּמָ ְגעּו ּבְ ָחְלָפה ֵהם ּפָ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ירֹות ָלֶהם ׁשֶ ֹוָפר ַמְזִכּ ִקיעֹות ַהׁשּ ּתְ ֲעָנת ְוָדִניֵאל ָאְמרּו ֶשׁ
ׁשּו ֵמֶהם ְסִליָחה. ּקְ ֵהם ֲעַדִין לֹא ּבִ ים ְוׁשֶ ֲאָנׁשִ

ר ֲאִני  ֲאׁשֶ נֹוַח ַכּ ּלֹא ְבּ ה ׁשֶ יׁשָ "ָלֵכן", הֹוִסיָפה ֲעָנת, "ֲאִני ַמְרִגּ
ֹוָפר". ִקיעֹות ַהׁשּ ׁשֹוַמַעת ֶאת ּתְ

ר ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ֲאׁשֶ יׁש ַאֶחֶרת. ַכּ ְוָדִניֵאל ָאַמר: "ְמַעְנֵין, ֲאִני ַמְרּגִ
ב  ל ַהּלֵ ׁש ְסִליָחה ִמָכּ ִאם ֲאַבּקֵ ֹוָפר ֲאִני חֹוֵשב ׁשֶ ִקיעֹות ַהׁשּ ֶאת ּתְ

ף  ֶהם, ֵהם ִיְסְלחּו ִלי, ְוָכְך אּוַכל ִלְפּתַֹח ַדּ י ָבּ ַגְעּתִ ּפָ ים ׁשֶ ֵמָהֲאָנׁשִ
ָנה". ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָחָדׁש ְבּ

ִליחֹות ֲאדֹון ַהְסּ

ִליחֹות ֲאדֹון ַהּסְ
ּבֹוֵחן ְלָבבֹות

ּגֹוֶלה ֲעֻמּקֹות
ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ַרֵחם ָעֵלינּו.

ְפָלאֹות ִנּ ָהדּור ַבּ
ֶנָחמֹות ָוִתיק ְבּ

ִרית ָאבֹות זֹוֵכר ְבּ
ָליֹות. חֹוֵקר ְכּ

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ַרֵחם ָעֵלינּו.
ה, נַֹסח ְסָפַרד( ִפּלָ )ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהּתְ

ה יֹוֵתר – ֶכם, ָמה ָקׁשֶ   ְלַדְעּתְ
ׁש ְסִליָחה ְלַבּקֵ

אֹו
הּו ַאֵחר? ִלְסלַֹח ְלִמיׁשֶ

ׁש ְסִליָחה  ַהִאם ֱהִייֶתם רֹוִצים ְלַבֵקּ
ָנה?  ָ הּו ִלְקַראת רֹאׁש ַהּשׁ יׁשֶ ִמּמִ

ן, ַעל ָמה? ִאם ּכֵ

ִליחֹות". ּיּוט "ֲאדֹון ַהּסְ יר ַיַחד ֶאת ַהּפִ ה. ָנׁשִ ִפּלָ ּנֹוָסף ַלּתְ יר קֶֹדׁש ׁשֶ ּיּוט הּוא ׁשִ  ּפִ
ָהֵאל נֹוֶטה ִלְסלַֹח ִלְבֵני ָהָאָדם.  יׁש ׁשֶ ּיּוט ַמְדּגִ ּנּוי ֶלֱאלִֹהים. ַהּפִ ִליחֹות" הּוא ּכִ "ֲאדֹון ַהּסְ

ָכל ׁשּוָרה. ימּו ֵלב ָלאֹות ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ה? ֶרֶמז: ׂשִ ּיּוט ַהּזֶ ל ַהּפִ ִתיָבה ׁשֶ צּוַרת ַהּכְ  ָמה ְמֻיָחד ּבְ

10
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ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ

ר )סוֵֹלַח ְלַגְמֵרי( ִלְבֵני ָהָאָדם  ּפּּוִרים ֱאֹלִהים ְמַכּפֵ יֹום ַהּכִ הּוִדית, ּבְ ֹסֶרת ַהּיְ י ַהּמָ ַעל ּפִ
יֶהם ָהָרִעים. ַעל ַמֲעׂשֵ

ָרה ָיִמים.  ְך ֲעׂשָ ֶמׁשֶ ּפּוִרים ּבְ ְסִליָחה ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַראת יֹום ַהּכִ ֵדי ִלְזּכֹות ִּבִ ּכְ
ּבֹון ֶנֶפׁש ּוִבְתׁשּוָבה. ֶחׁשְ ֵרי( – עֹוְסִקים ּבְ ִתׁשְ ־י' ּבְ ּפּוִרים )ֶהָחל ּבְ ָנה ְוַעד יֹום ַהּכִ ָ ֵמֹראׁש ַהּשׁ

רּו ְלַעּמּוד 7(. ּבֹון ֶנֶפׁש ּוְתׁשּוָבה? ִאם לֹא, ִחּזְ ם זֹוְכִרים ָמֵהם ֶחׁשְ )ַהִאם ַאּתֶ
ׁשּוָבה. ֶרת ְיֵמי ּתְ ים ֲעׂשֶ ה ְמֻכּנִ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ

    בא
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ל
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ֵרי  ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ

ּפּוִרים  ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ין רֹאׁש ַהּשׁ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ
ן ְצָדָקה, ַמּתַ ָנהּוג ְלַהְרּבֹות ּבְ

ּבֹון ֶנֶפׁש ּוְתׁשּוָבה,  ת ֶחׁשְ ּיַ ַבד ֲעׂשִ ּוִמּלְ
ִפּלֹות  ֶנֶסת ּתְ י ַהּכְ ָבּתֵ ל ּבְ ּלֵ ָנהּוג ְלִהְתּפַ

ֻכּנֹות ְסִליחֹות. ַהּמְ

ֵרי  ִתׁשְ ָנה )א' ּבְ ָ ֶהם ֶאת רֹאׁש ַהּשׁ חֹוְגִגים ּבָ ִמים ׁשֶ כֹוָכִבית ֶאת ַהּיָ נּו ּבְ ֵרי ַסּמְ ׁשְ לּוַח חֶֹדׁש ּתִ   ּבְ
ְדקּו  ׁשּוָבה )ּבִ ֶרת ְיֵמי ּתְ ל ֶאָחד ֵמֲעׂשֶ יפּו ּכָ ֵרי(, ְוַהּקִ ִתׁשְ ּפּוִרים )י' ּבְ ֵרי( ְוֶאת יֹום ַהּכִ ִתׁשְ ּו־ב' ּבְ

ַסְך ַהּכֹל(. ָרה ָיִמים ּבְ ם ֲעׂשָ ְפּתֶ ִהּקַ ׁשֶ
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ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ֵני ָהָעם ַהְּיהּוִדי  ָתה ֶׁשְּביֹום ֶזה ְּבְ  ִּגּלְ ּפּוִרים, ְוָכְ ַחִּגית ָׁשְמָעה ָּבַרְדיֹו ָּתְכִנית ְליֹום ַהּכִ
ִׁשים ְסִליָחה ֶזה ִמֶּזה ְוַגם ֵמֱאִהים.  ְמַבּקְ

ינּו, ָחְׁשָבה ַחִּגית, ֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים  ים א טֹוִבים ֶׁשָעׂשִ ֲאֶׁשר סֹוְלִחים ָלנּו ַעל ַמֲעׂשִ ּכַ
ּפּוִרים הּוא ַחג,  ְרָין ַּבָּתְכִנית ֶׁשּיֹום ַהּכִ  ָאַמר ַהּקַ ְּתחּוָׁשה טֹוָבה, אּוַלי ִמּׁשּום ּכָ

י ֶׁשהּוא יֹום צֹום. ַאף ַעל ּפִ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

יׄום ַהִּכּפּוִרים
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ֵרי.  ־י' ְּבִתׁשְ ּפּוִרים ָחל ּבְ יֹום ַהּכִ
ר )סֹוֵלַח( ִלְבֵני ָהָאָדם ַעל  ה ָהֵאל ְמַכּפֵ ּיֹום ַהּזֶ הּוִדית, ּבַ סֶֹרת ַהּיְ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ָעְבָרה.  ָנה ׁשֶ ָ ָעׂשּו ְלאֶֹרְך ַהּשׁ ים ָהָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ
ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ים ָצִמים ּבְ ים ַרּבִ ה, ֲאָנׁשִ ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ יַע ֲחָרָטה ַעל ַהּמַ ֵדי ְלַהּבִ ּכְ

ּבֹון ֶנֶפׁש  ּבֹון ֶנֶפׁש ּוִבְתׁשּוָבה )זֹוְכִרים ָמֵהם ֶחׁשְ ֶחׁשְ ים עֹוְסִקים ּבְ ְוַרּבִ
ָנה(. ָ ֶרק ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּפֶ ּוְתׁשּוָבה? ִאם לֹא, ִחְזרּו ְלַעמ' 11 ּבַ

ִפּלֹות ְמֻיָחדֹות.  ִלים ּתְ ּלְ ֶנֶסת ּוִמְתּפַ י ַהּכְ ים הֹוְלִכים ְלָבּתֵ ּפּוִרים ַרּבִ יֹום ַהּכִ ּבְ
ּפּוִרים )ָנכֹון,  ּפּוִרים ִנְקָרא ַמְחזֹור ְליֹום ַהּכִ ֻיָחד ְליֹום ַהּכִ ִפּלֹות ַהּמְ ִסּדּור ַהּתְ

ָנה!(.  ָ יר ָלנּו ֶאת רֹאׁש ַהּשׁ ם ִעְנָין ֶזה ַמְזּכִ ּגַ
ל ִנְדֵרי,  ּפּוִרים ִהיא ּכָ ִפּלֹות יֹום ַהּכִ ה ַהּפֹוַתַחת ֶאת ּתְ ִפּלָ ַהּתְ

ת ְנִעיָלה.  ִפּלַ ֶמת אֹוָתן ִהיא ּתְ ַסּיֶ ה ַהּמְ ִפּלָ ְוַהּתְ
ָגִדים ְלָבִנים. ּפּוִרים ָנהּוג ִלְלּבֹׁש ּבְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ִמְתּכֹוְנִנים ְליֹום ַהִּכּפּוִרים!
ם  ּפּוִרים )ַהִאם ַאּתֶ ל יֹום ַהּכִ ׁשּוָבה ִמְתּכֹוְנִנים ְלבֹואֹו ׁשֶ ֶרת ְיֵמי ַהּתְ ֲעׂשֶ ּבַ

ֶהם? ִאם לֹא,  ים ּבָ ׁשּוָבה, ָמַתי ֵהם ָחִלים ּוָמה עֹוׂשִ ֶרת ְיֵמי ּתְ זֹוְכִרים ָמֵהם ֲעׂשֶ
ִחְזרּו ְלַעמ' 17(.

דֹוָלה  ּפּוִרים אֹוְכִלים ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת – ְסעּוָדה ּגְ ִניַסת יֹום ַהּכִ ִלְפֵני ּכְ
ּתֹות.  ַאֲחֶריָה ַמְפִסיִקים ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ׁשֶ

ִניַסת ַהַחג ַמְדִליִקים ֵנרֹות. עּוָדה ְוִלְפֵני ּכְ ְלַאַחר ַהּסְ

ּפּוִרים  ד ֶאָחד, יֹום ַהּכִ ִמּצַ
ָנה,  ָ ּדֹוֶמה ְלרֹאׁש ַהּשׁ
ִני – הּוא ַחג  ד ׁשֵ ּוִמּצַ

ַאֵחר ְלַגְמֵרי!

עּוַדת ֶזהּות ַלַחג   ְמִכיִנים ּתְ

טּו אֹוָתּה.  ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ּפּוִרים עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּכִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך ַהַחג:                       ....... ּבְ 1. ּתַ

ּנֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות  2. ָמה ׁשֶ
ּפּוִרים: יֹום ַהּכִ     ּבְ

ּנֹוֲהִגים  3. ָמה ׁשֶ
ּלֹא ַלֲעׂשֹות     ׁשֶ

ּפּוִרים: יֹום ַהּכִ     ּבְ

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

..................................................................................
.................................................................................
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ּפּוִרים ִמְתּכֹוְנִנים ְליֹום ַהּכִ

ל ַהּדֹוֵבר. ָבָריו ַהֲחֵסִרים ׁשֶ ָכל ִאּיּור ֶאת ּדְ ִלימּו ּבְ 2 ַהׁשְ
ים  ַמְחַסן ִמּלִ

ת ְסִליָחה,  ׁשַ ּקָ ּבַ

ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת, 

ָגִדים ְלָבִנים,  ּבְ

ּבֹון ֶנֶפׁש ֶחׁשְ

  ......................................

ִאיָלה ִלי ִנְקַרע  ִני ִהׁשְ ָ ׁשּ יק ׁשֶ אֹוי! ַהּתִ
י ּבֹו,  ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

י..............  ְקּתִ ַוֲעַדִין לֹא ִהְסּפַ
ה ְסִליָחה/ִלְכֹעס ָעֶליָה(!  ּנָ ׁש ִמּמֶ )ְלַבֵקּ

  .....................................
ֲאִני ׁשֹוֵאף  ָבִרים טֹוִבים ׁשֶ ה ּדְ לֹוׁשָ ה ׁשְ ִהּנֵ

ָאה:  ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ )אֹו ׁשֹוֶאֶפת( ַלֲעׂשֹות ּבַ
ֶפר ַמן ְלֵבית ַהּסֵ ּזְ א. ָלקּום ּבַ

........................... ב. ַלֲעֹזר ְל................ ּבְ
ג. ................................... .

  ......................................

ֲאִני  ֶזה ָמה ׁשֶ
ִמְתּכֹוֶנֶנת ִלְלּבֹׁש 

ּפּוִרים. יֹום ַהּכִ ּבְ

ם ֲאִני ְמַתְכֵנן  ּגַ
ִלְלּבֹׁש ................
. ........................

ְלָחן! ......................................   ֻ ּבֹואּו ַלּשׁ
ָעה.  עֹוד ֲחִצי ׁשָ ַהּצֹום ַמְתִחיל ּבְ

ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ֵדי ׁשֶ ו ּכְ נֹאַכל ַעְכׁשָ
ה(  ................. )ַקל/ָקׁשֶ

יֹוֵתר ָלצּום!

ְתִאים לֹו. ְנָהג ַהּמַ ם ַהּמִ ל ִאּיּור ֶאת ׁשֵ ְתבּו ְלַיד ָכּ  ִכּ
ים( ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ )ֵהָעְזרּו ּבְ

3
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ּפּוִרים ַעְצמֹו יֹום ַהּכִ ּבְ
 

תּוב:  ָנה ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ
יֹום הַּכִּפּוִרים ָאסּור 

ּבֲַאכִילָה ּובִׁשְִתּיָה
ּובְִרחִיצָה ּובְסִיכָה
ּובִנְִעילַת הַּסַנְָּדל...

ָנה א'( ֶרק ח', ִמׁשְ ֶכת יֹוָמא, ּפֶ ָנה, ַמּסֶ )ִמׁשְ

       סִּיכָה – ְמִריחַת הַּגּוף ּבְׁשֶֶמן אֹו ּבִקְֶרם 

ה ְּבֶצַבע ַאֵחר.4 ּפּוִרים, ָּכל ַמֲעׂשֶ ְׁשָנה אֹוֶסֶרת ַלֲעׂשֹות ְּביֹום ַהּכִ ַהּמִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ  ִצְבעּו ָּכל ֶאָחד ִמן ַהּמַ

ָנה. 5 ׁשְ ּמִ ִרים ּבַ ְזּכָ ים ַהּמֻ ֲעׂשִ ׁשּוִרים ַלּמַ ָעה ִצּיּוִרים ַהּקְ  ִלְפֵניֶכם ַאְרּבָ
ָנה.  ׁשְ ְתִאימּו ְלהֹוָראֹות ַהּמִ ּיַ ְך ׁשֶ ָלִדים ּכָ ְבֵרי ַהּיְ ִלימּו ֶאת ּדִ ַהׁשְ

יָמה 4. ְמׂשִ ּבִ ָבִעים ׁשֶ י ַהּצְ ְתִאים לֹו ַעל ּפִ ַבע ַהּמַ ּצֶ ל ִאּיּור ּבַ ל ּכָ ְרּתֹו ׁשֶ ִצְבעּו ֶאת ִמְסּגַ

י ִלְראֹות  ַהּבֶֹקר ִנְדַהְמּתִ
ּום ְמכֹוִנית  ּשׁ ׁשֶ

ְרחֹוב!  לֹא ָנְסָעה ּבָ

ּפּוִרים ....... יֹום ַהּכִ ּבְ

..............................
............................

ּפּוִרים ......... יֹום ַהּכִ ּבְ
.................................

  .......................

ּפּוִרים .......... יֹום ַהּכִ ּבְ
..................................
  .............................

ּפּוִרים ......... יֹום ַהּכִ ּבְ

................................

................................

ים ַהּנֹוְגִעים ִלְבָגִדים,  ַהֻחּקִ
ה  ִתּיָ ְלַנֲעַלִים, ַלֲאִכיָלה ְוִלׁשְ

ּפּוִרים  ּיֹום ַהּכִ עֹוְזִרים ָלנּו ִלְזּכֹר ׁשֶ
ּבֹון ֶנֶפׁש.  ָבה ְוֶחׁשְ ל ַמְחׁשָ הּוא יֹום ׁשֶ

ים זֹאת? ֶכם, ֵהם עֹוׂשִ יַצד, ְלַדְעּתְ ּכֵ
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ים  ַמֲעׂשִ
ל�א טֹוִבים

ים  ַמֲעׂשִ
טֹוִבים

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ
ִפּלֹות ְמֻיָחדֹות.  ֶנֶסת ּתְ י ַהּכְ ָבּתֵ ִלים ּבְ ּלְ ּפּוִרים ִמְתּפַ יֹום ַהּכִ ּבְ

כֹות ְלאֶֹרְך רֹב ַהּיֹום.  ִפּלֹות ִנְמׁשָ ַהּתְ
ָרֵאל: ְהֶיה טֹוב ְלָכל ַעם ִיׂשְ ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ ִלים ְמַבּקְ ּלְ ְתּפַ ָאר, ַהּמִ ְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ים  ׁשִ מּו ָמה ְמַבּקְ ה ְוִרׁשְ ִפּלָ  ִקְראּו ֶאת ֶקַטע ַהּתְ
ה זֹו. ְתִפּלָ ִלים ּבִ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

6

ּפּוִרים ַמְזִמינֹות אֹוָתנּו 7 ל יֹום ַהּכִ ִפּלֹות ׁשֶ  רֹב ַהּתְ
ים  ֲעׂשִ ֹקל" ֶאת ַהּמַ ּבֹון ֶנֶפׁש – "ִלׁשְ ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ
ָעְבָרה, ִלְבּדֹק ֵאילּו ֵמֶהם ָהיּו  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

טֹוִבים ְוֵאילּו לֹא טֹוִבים, ּוָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים 
ָאה.  ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ַלֲעׂשֹות ּבַ

ים טֹוִבים  יעּו ְלָאְסַנת ּוְלרֹוִעי ַרְעיֹונֹות ְלַמֲעׂשִ ַהּצִ
ה. ּתָ ּכִ ִית אֹו ּבַ ּבַ ּיּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ּבַ ׁשֶ

ַרְעיֹונֹות

...................................................................

...................................................................
...................................................................

ים? ַמהּו ֵסֶפר ַהַחּיִ
סֶֹרת ַהְּיהּוִדית,  י ַהּמָ ַעל ּפִ

ֵיׁש ֶלֱאִהים ֵמֵעין ְסָפִרים, 
ּוְבֹראׁש ַהָּׁשָנה הּוא ּכֹוֵתב 

ה ְּבֵאילּו ְּבָרכֹות  ָפִרים ָהֵאּלֶ ַּבּסְ
ִיְזֶּכה ָּכל ָאָדם ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה – 

לֹום, ְּבִריאּות ְועֹוד.  ַחִּיים, ׁשָ

ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה הּוא ּכֹוֵתב
ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא חֹוֵתם!

ּבְסֵֶפר ַחּיִּים,
ּבְָרכָה וְׁשָלֹום,
ּוַפְרנָסָה טֹובָה,

ִּּזָכֵר וְנִּּכֵָתב לְָפנֶיָך, נ
ֲאנְַחנּו וְכָל עְַּמָך ּבֵית יִּׂשְָרֵאל, 

לְַחּיִּים טֹובִּים ּולְׁשָלֹום.
ּפּוִרים( ִפלֹות יֹום ַהּכִ ה ִמּתֹוְך ְתּ ִפּלָ )ּתְ

ּפּוִריםַמֲחזֹור  יֹום ַהּכִ ְלְ

ֶכם, ְלַדְעּתְ
ה יֹוֵתר –  ָמה ָקׁשֶ

ים טֹוִבים ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ַמֲעׂשִ
אֹו 

ים ָרִעים? ְלַהְפִסיק ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ

................................................................

................................................................
................................................................



ֶכם, ַמּדּוַע  ְלַדְעּתְ
יר  ִ ּשׁ ֶלד ַהּדֹוֵבר ּבַ ָחׁשּוב ַלּיֶ

ן ְלָהַרע  ּוֵ ֱאֶמת ִהְתּכַ ּלֹא ּבֶ ן ׁשֶ ְלַצּיֵ
ָבִרים ָרִעים?  ה ּדְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ
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ּפּוִרים: י ַעל יֹום ַהּכִ ַמְדּתִ ּלָ הּו ָחָדׁש ׁשֶ ֶ ַמּשׁ

ּפּור  יֹום ּכִ
ְנִזיָמן ית ּבֶ ַחּגִ

ֱאלֹוִהים,
ם ֵסֶפר ִאם ֵיׁש ְלָך ׁשָ

ה ּכֹוֵתב ּבֹו ַאּתָ ׁשֶ
ה ֲאִני עֹוׂשֶ ל ָמה ׁשֶ ּכָ
ב – ֲאִני חֹוׁשֵ ּוָמה ׁשֶ

ָבִרים ַהּטֹוִבים, ֶאת ַהּדְ
ה, ֲאִני ְמַקּוֶ

ָגדֹול ה ּכֹוֵתב ּבְ ַאּתָ
ֶצַבע ָעֶבה. אֹו ּבְ

ָבִרים ָהָרִעים ֲאָבל ֶאת ַהּדְ
ְצחֹוק – יִתי ּבִ ָעׂשִ

ְך תֹב אֹוָתם ּכָ ּכְ
ּתּוַכל ִלְמחֹק. ׁשֶ

ב, ֶרְך ַאּגַ ּדֶ
ָחִקים ְ ּשׁ ם ּבַ ׁשָ

ְקס ֵיׁש ְלָך ִטיּפֶ
אֹו ְסָתם ְמָחִקים?

ה  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ יק ּכַ ן ְלַהּזִ ּוֵ יר לֹא ִהְתּכַ ִ ּשׁ ֶלד ּבַ  ַהּיֶ
ים הּוא אֹוֵמר זֹאת? ֵאילּו ִמּלִ ים ָרִעים. ּבְ  ַמֲעׂשִ

.....................................................................

.....................................................................

8

ָכה.  ר יֹוֶרֶדת ַהֲחׁשֵ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּיֵ ּפּוִרים ִמְסּתַ יֹום ַהּכִ
ת ְנִעיָלה.  ִפּלַ ּפּוִרים, ּתְ ל יֹום ַהּכִ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ִפּלָ ִלים ֶאת ַהּתְ ּלְ ָאז ִמְתּפַ

ִרים:  ה ְמאֹוד ְוׁשָ ִקיָעה ֲאֻרּכָ ֹוָפר ּתְ ׁשּ ן ּתֹוְקִעים ּבַ ְלַאַחר ִמּכֵ
ִרים:  ַלִים ׁשָ ירּוׁשָ ְמָצִאים ּבִ ּנִ ַלִים", ּוִמי ׁשֶ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ "ַלׁשּ

נּוָיה". ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ "ַלׁשּ



ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ֻסּכׄות

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

סֹות ּוַבֲחֵצרֹות, ֲאָנִׁשים ּבֹוִנים  ְרּפָ ְנּגּורּו. “ְלִצֵּדי ַהָּבִּתים, ַּבּמִ “ָמה קוֶֹרה ָּכאן?!“ ָקְרָאה ַחִּגית ַהּקֶ
ה ֵיׁש ַּגג ֵמָעִלים!“ ים ָהֵאּלֶ ָּבִּתים ְקַטִּנים, ֲאָבל ִּבְמקֹום ַּגג ֵמֶאֶבן אֹו ֵמְרָעִפים ַלָּבִּתִ

ַטח ָקׁשּור ְלַחג  ד ָעְנָתה ְלַעְצָמּה: ֶזה ּבֶ ָבה, ּוִמּיָ ִרים ּבֹו? ָחׁשְ ּגָ ִית ׁשֶ ה ִלְבנֹות עֹוד ַּבִית ָקָטן ְלַיד ַהּבַ ָלּמָ
הּו.  ְלׁשֶ ְיהּוִדי ּכָ

ּכֹות,  ֵרי, ַיְתִחיל ַחג ַהּסֻ ִתׁשְ ט“ו ּבְ עֹוד יֹוַמִים, ּבְ ּבְ ָנה, ְוָאֵכן ָרֲאָתה ׁשֶ ָ לּוַח ַהּשׁ ית ּבְ ְדָקה ַחּגִ ּבָ
ֵרי.  ִתׁשְ ְך ַעד כ“א ּבְ ׁשֵ הּוא ִיּמָ ְוׁשֶ

ְדִליִקים ֵנרֹות  ּמַ תּוב ׁשֶ ל, לֹא ָהָיה ּכָ ָרִטים נֹוָסִפים ַעל ַהַחג. ְלָמׁשָ ָנה לֹא הֹוִפיעּו ּפְ ָ לּוַח ַהּשׁ ֲאָבל ּבְ
ִניַסת ַהַחג.  ִלְפֵני ּכְ

ית ָלְרחֹוב ֶלֱאסֹף עֹוד ֵמיָדע ַעל ַהַחג. ְוָלֵכן ָיְצָאה ַחּגִ

ברוכים הבאים





עּוַדת ֶזהּות ַלַחג ְמִכיִנים ּתְ
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ּכֹות ַּכֲאֶׁשר  ָרֵאל ָיְׁשבּו ַּבּסֻ ָּכה ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶׁשְּבֵני ִיׂשְ ִבים ַּבּסֻ ְּבַחג ַהּסּכֹות יֹוׁשְ
ָנְדדּו ַּבִּמְדָּבר, ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים. ֻסָּכה ִהיא ַּבִית ֲאָרִעי )ְזַמִּני, א ָקבּוַע(. 

ָּכה, ְוֵיׁש ֶׁשֲאִפּלּו ְיֵׁשִנים ָּבּה.  ּכֹות ַרִּבים נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ַּבּסֻ ְּבַחג ַהּסֻ
ְחָצלֹות(. ָמִחים )ֵמֲעָנִפים אֹו ִמַמּ ָּכה ֵאין ַּגג, ֶאָּלא ְסָכ ֶהָעׂשּוי ִמּצְ ַלּסֻ

ּה  אֹוְסִפים ּבָ עֹוָנה ׁשֶ הּוא ָחל ּבָ ּום ׁשֶ ם ַחג ָהָאִסיף, ִמּשׁ ּכֹות ִנְקָרא ּגַ ַחג ַהּסֻ
ְך ַמְבִטיִחים  ְחָסִנים. ּכָ דֹות ּוַמְכִניִסים אֹוָתּה ַלּמַ בּוָאה ֵמַהּשָׂ ֶאת ַהּתְ

ה, ְוחֹוְגִגים זֹאת.  ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ י ָמזֹון ַלּשׁ בּוָאה ְוִיְהֶיה ּדֵ ם לֹא ַיְרִטיב ֶאת ַהּתְ ׁשֶ ַהּגֶ ׁשֶ
ֵמח“  ָך... ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ִרים “ְוׂשָ ְך ׁשָ ם ַהַחג, ְוַעל ּכָ ּכֹות ִנְקָרא ּגַ ַחג ַהּסֻ

ְמָחֵתנּו. ם נֹוָסף ַלַחג הּוא ְזַמן ׂשִ סּוִקים י“ד-ט“ו(. ׁשֵ ֶרק ט“ז ּפְ ָבִרים, ּפֶ )ּדְ

ֵכִנים,  ָחה, ְיִדיִדים ּוׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ה אֹוְרִחים, ּבְ ּכָ ֻסּכֹות ָנהּוג ְלַהְזִמין ַלּסֻ ּבְ
יִזין – אֹוְרִחים  ּפִ ם ֻאׁשְ ה ַמְזִמיִנים ּגַ ּכָ ְמַחת ַהַחג. ַלּסֻ ְוַגם ִמְנָהג ֶזה מֹוִסיף ְלׂשִ

לֹוַמר  הּוִדית – ְלֻדְגָמה, “ַמְזִמיִנים“ ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּכְ סֶֹרת ַהּיְ ֵמַהּמָ
ה. ּכָ ּסֻ ִבים ּבַ ר יֹוׁשְ ֲאׁשֶ ִרים ָעָליו ְוַעל ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ּכַ ְמַסּפְ

ְּבֻסּכֹות נֹוְטִלים )לֹוְקִחים( ַיַחד ַאְרָּבָעה ִמיֵני ְצָמִחים: ֶאְתרֹוג, לּוָלב, 
יִנים  יִנים. ְמָבְרִכים ַעל ַאְרַּבַעת ַהּמִ  ַעְנֵפי ֲהַדס ְוַעְנֵפי ֲעָרָבה.  ֵאּלּו ַאְרַּבַעת ַהּמִ

ּוְמַנְעְנִעים אֹוָתם ַיַחד.

ְוִהֵּנה ָמה ֶׁשִּגִּליִתי...

טּו אֹוָתּה.1 ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

חֶֹדׁש ................... ַעד ........... ּבֹו    ֲאִריְך ַהַחג:        ִמ־...........  ּבְ 1. ּתַ

מֹות ַהַחג: 2. ׁשְ

3. ִמְצוֹות ַהַחג 
    ּוִמְנָהָגיו:

ּכֹות  ַהּסֻ 4. ָמה ׁשֶ
ירֹות ָלנּו:     ַמְזִכּ

ּכֹות עּוַדת ֶזהּות ְלַחג ַהּסֻ ּתְ
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ִית ֲאָרִעי... ה ִהיא ּבַ ֻסּכָ

ִית ֲאָרִעי? ִית ָקבּוַע ְוֵאיֶזהּו ּבַ ִית הּוא ּבַ  ֵאיֶזה ּבַ
ִית ֲאָרִעי. ִית ָקבּוַע אֹו ּבַ ִית ִאם הּוא ּבַ ל ּבַ מּו ְלַיד ּכָ ִרׁשְ

ִית ְזַמִני, לֹא ָקבּוַע. ִית ֲאָרִעי הּוא ַבּ ּבַ

ּה. ּלָ ַאְפְיִנים ׁשֶ ה ַלּמְ ּכָ ּלֹו ּוֵמַהּסֻ ַאְפְיִנים ׁשֶ ִית ַלּמְ כּו ֵחץ ֵמַהּבַ  ִמׁשְ

י ְזַמּנִ
ָקבּוַע

נֹות ֵני ַסּכָ ֵמֵגן ִמּפְ
ה ּוְמִהיָרה תֹו ַקּלָ ִנּיָ ּבְ

ַקל ְלֵפרּוק
ִנים ַרּבֹות ָעִמיד ׁשָ

ְלַבד  ים ּבִ ִרים ּבֹו ָיִמים ְמַעּטִ ּגָ
ָנה ָ ל ַהּשׁ ִרים ּבֹו ּכָ ּגָ

ָכל ֶמֶזג ֲאִויר יב ּבְ ַיּצִ
ם סֹוֵער ׁשֶ ֵני ּגֶ ֵאינֹו ֵמֵגן ִמּפְ

ג )ֶאֶבן אֹו ְרָעִפים( ה ּגַ ְמֻכּסֶ
ה ְסַכְך ֲעָנִפים ְמֻכּסֶ

ה “ֲאָרִעי“  ּלָ ל ַהּמִ ַהֶהֶפְך ׁשֶ
ה  ...................   ּלָ הּוא ַהּמִ

יׁש ָאָדם  ֶכם, ַמְרִגּ ֵאיְך, ְלַדְעּתְ
ּכֹות   ה ְלָכל אֶֹרְך ַחג ַהּסֻ ֻסָכּ ר ַבּ ָגּ ׁשֶ

ָּכה,  ָּכה, אֹוֵכל ַּבּסֻ ן ַּבּסֻ )ָיׁשֵ
ה( ? ּכָ נּוי ַּבּסֻ ל ְזַמּנֹו ַהּפָ ְמַבֶּלה ֶאת ָכּ

2

3
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ה? ּכָ ּסֻ ִבים ּבַ ַמּדּוַע יֹוׁשְ

ֶכם, ָחׁשּוב  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ָרה  ָקּ ִלְזּכֹר ֶאת ָמה ׁשֶ
ר? ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִלְבֵני ִיׂשְ

ּבַּסֻּכֹת ֵּתׁשְבּו ׁשִבְַעת יִָמים,
ּכָל הֶָאזְָרח ּבְיִׂשְָרֵאל יֵׁשְבּו ּבַּסֻּכֹת.

לְַמַען יְֵדעּו ּדֹֹרֵתיכֶם
ּכִי בַּסֻּכֹת הֹוׁשַבְִּתי ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל 

ּבְהֹוצִיִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם,

ֲאנִי ה‘ ֱאֹלהֵיכֶם.
סּוִקים מ"ב-מ"ג( ֶרק כ"ג ּפְ ְקָרא, ּפֶ )ַוּיִ

ּכֹות  ּסֻ רּו ּבַ ָרֵאל ּגָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ִלְזּכֹר ׁשֶ ה ּכְ ּכָ ּסֻ ִבים ּבַ  ָאנּו יֹוׁשְ
ר ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְדּבָ ּמִ ר ֵהם ָנְדדּו ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

סּוִקים  ּפְ ירֹות זֹאת ּבַ ְזִכּ ים ַהּמַ ּלִ ַחת ַלּמִ ִמְתחּו ַקו ִמּתַ
ַהּמֹוִפיִעים ְלַמְעָלה.

4

ִית ֲאָרִעי.  ה ִהיא ּבַ ּכָ  ַהּסֻ
ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם(. ֵאָלה 3, ּבָ ׁשְ ה )ּבִ ָכּ ְמַאְפְיֵני ַהּסֻ נּו ׁשּוב ִבּ ַעְיּ

יר ְסִבּ ַהֲעִתיקּו ְלָפחֹות ְמַאְפֵין ֶאָחד ַהּמַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ה ִלְמגּוֵריֵהם ׁשֶ ּכָ ַמּדּוַע ִהְתִאיָמה ַהּסֻ

ר.  ְדּבָ ּמִ דּוִדים ּבַ ֵעת ַהּנְ ּבְ
. ........................................................................................................................................

5
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יִנים ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ

ּולְקַחְֶּתם לָכֶם ּבַּיֹום הִָראׁשֹון 
ּפְִרי ֵעץ הָָדר 
ּכַּפֹת ְּתָמִרים

וֲַענַף ֵעץ ָעבֹת, 
וְַעְרבֵי נָחַל,

ּוׂשְַמחְֶּתם לִפְנֵי ה‘ ֱאֹלהֵיכֶם ׁשִבְַעת יִָמים.  
סּוק מ'( ֶרק כ“ג ּפָ ְקָרא, ּפֶ )ַוּיִ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה׳ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו 

וְצִּוָנּו ַעל נְִטילַת לּולָב.

ַעת  ּכֹות נֹוְטִלים )לֹוְקִחים( ֶאת ַאְרּבַ ַחג ַהּסֻ ּבְ
יִנים ַיַחד, ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם ּוְמַנְעְנִעים אֹוָתם. ַהּמִ

ה: יִנים ׁשֹוִנים ְמאֹוד ֶזה ִמּזֶ ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ
ים ּוְצָמִחים ַחְסֵרי ֵריַח, ֶהם ְצָמִחים ֵריָחִנּיִ ֵיׁש ּבָ

ֵדִלים ַעל ֵעִצים ְוֶאָחד הּוא  ה ֵמֶהם ּגְ לֹוׁשָ ׁשְ
יַח, ְועֹוד. ַלְמרֹות זֹאת ָחׁשּוב ִלּטֹל אֹוָתם  ׂשִ

ַיַחד.
ה ְוֵיׁש ָלֶהם  ֵני ָהָאָדם ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ם ּבְ ּגַ

נֹות, ְוִעם זֹאת ָחׁשּוב ִלְלמֹד  כּונֹות ְמֻגּוָ ּתְ
ִלְחיֹות ַיַחד.

יִנים. ַעת ַהּמִ ּכֹות ִהיא ְנִטיַלת ַאְרּבַ ַחג ַהּסֻ עֹוד ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ּבְ

יִנים. ַעת ַהּמִ ְתִאים ֵמַאְרּבַ ַמח ַהּמַ ם ַהּצֶ תֹוְך ַהּסֹוְגַרִים ֶאת ׁשֵ בּו ּבְ ּתְ 6 ּכִ

ּולְקַחְֶּתם לָכֶם ּבַּיֹום הִָראׁשֹון 

 ּפְִרי ֵעץ הָָדר    )  (

ּכַּפֹת ְּתָמִרים    )  (

וֲַענַף ֵעץ ָעבֹת  )  (

וְַעְרבֵי נָחַל         ) (

ָעה ִמיֵני ְצָמִחים: יִנים ֵהם ַאְרּבָ ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ

ימֹון. ִרי ָהָדר ּדֹוֶמה ַלּלִ  ֶאְתרֹוג             ּפְ

ֶקל(.  ָמר )ּדֶ ל ֵעץ ּתָ  לּוָלב             ָעָנף ָצִעיר ׁשֶ

ַעל ֲעָנִפים ָעִבים ְוָעִלים ְצפּוִפים. יַח ָיֹרק ְוֵריָחִני ּבַ יַח ַהֲהַדס, ׂשִ  ַעְנֵפי ֲהַדס             ֲעָנִפים ִמּשִׂ

 ַעְנֵפי ֲעָרָבה             ֲעָנִפים ֵמֵעץ ָהֲעָרָבה, ֵעץ ַהּצֹוֵמַח ְלַיד ְנָחִלים ּוַמְעָינֹות.
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יִנים  ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ
ֵלָאה ָנאֹור

ים ָעה ֵרִעים ְקַטּנִ ַאְרּבָ
יו, לּו ָלֶהם ַיְחּדָ ִטּיְ

ָהֶאְתרֹוג, ָהֲעָרָבה, 
ֲהַדס ְוַגם לּוָלב.

, יק ְוָגבֹוּהַ ּקִ ֶאָחד ּדַ
ם, ּטָ ַמְנַמן ִעם ּפִ ֶאָחד ׁשְ

ֶאָחד ִעם ֵריַח ִניחֹוַח,
ְך ְסָתם. ם, ּכָ ם ּגַ ָלה ִאּתָ ַאַחת – ִטּיְ

ּכֹות, ין ַהּסֻ ֵהם ָעְברּו ּבֵ
לּו אֹוָתם ָיֶפה, ִקּבְ

ָרָכה, ּפֹה ָנְתנּו ָלֶהם ּבְ
ת ָקֶפה. ם ִטּפַ ׁשָ

ִדיָחה, רּו ָלֶהם ּבְ אן ִסּפְ ּכָ
ם ִסּפּור ָחָדׁש, ׁשָ

ל ְקֵרם  רּור ׁשֶ ּפֹה ָחְטפּו ּפֵ
ַבׁש. ֵמעּוַגת ַהּדְ

ֵהם ָעְברּו ֵמִעיר ְלִעיר
ּוֵמְרחֹוב ִלְרחֹוב,

ה  ָכל ֻסּכָ ּבְ ְואֹוְמִרים ׁשֶ
יׁשּו טֹוב. ֵהם ִהְרּגִ

ם ִיְהֶיה ָמקֹום ּוְלֻכּלָ
ה. ּכָ ּסֻ ל אֹוְרִחים ּבַ ּכֹות ָנהּוג ְלַקּבֵ ַחג ַהּסֻ ּבְ

ּיּול, ְמרּו ֶאת ַהּטִ ּגָ ּוְכׁשֶ
ַהַחג ָעַבר, ּוְכׁשֶ

ֵרד ֵהם ָרצּו ְלִהּפָ
ר. ִאי ֶאְפׁשָ ְוָראּו ׁשֶ

ר אֹוָתם  הּו ָקׁשַ י ִמיׁשֶ ּכִ
חּוט ָחָזק ְמאֹוד. ּבְ

ה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ אֹוְמִרים ׁשֶ
יִכים ִלְנּדֹד. ֵהם ַמְמׁשִ

ְראּו אֹוָתם ַהּיֹום ְוִאם ּתִ
ה, ּכָ ִאים ֶאל ַהּסֻ ּבָ

לֹום, ת ׁשָ ִריׁשַ ִמְסרּו ָלֶהם ּדְ
יָקה. עּוָגה ּוְנׁשִ

, יק ְוָגבֹוּהַ ּקִ ֶאָחד ּדַ
ם, ּטָ ַמְנַמן ִעם ּפִ ֶאָחד ׁשְ

ֶאָחד ִעם ֵריַח ִניחֹוַח,
ְך ְסָתם. ם, ּכָ ם ּגַ ָלה ִאּתָ ַאַחת – ִטּיְ

ׁשּוִרים   ים ַהּקְ ֲעׂשִ יר ֶאת ַהּמַ ִ ּשׁ נּו ּבַ ֶהן? ַסּמְ רּו ּבָ ּקְ ּבִ ּכֹות ׁשֶ ּסֻ יִנים ּבַ ַעת ַהּמִ לּו ַאְרּבַ יַצד ִהְתַקּבְ  ּכֵ
ְלַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

7

ָנה, ֶאְחׁשֹב ַעל...  ָ ה ַהׁשּ ר ֶאְרֶאה ֻסָכּ ֲאׁשֶ ַכּ



ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ּכֹות ָעַבר, ַא ַחֵּגי ִּתְׁשֵרי עֹוד א ִנְגְמרּו.  ַחג ַהּסֻ
ֵרי,  ּכֹות, ְּבֶעֶרב כ"ב ְּבִתׁשְ ד ִעם ֵצאת ַחג ַהּסֻ ִמּיָ

ים ַמְדִליקֹות ֵנרֹות.  ָרֲאָתה ַחִּגית ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון ָנׁשִ
הממ... ִנְרֶאה ֶׁשַחג נֹוָסף ַמְתִחיל, ָחְׁשָבה. 

יִזים  יִרים ַעּלִ ית ׁשִ ְמָעה ַחּגִ ְך ׁשָ ְזַמן ָמה ַאַחר ּכָ
רֹוב ְלֵביָתּה.  ֶנֶסת ַהּקָ ית ַהּכְ ִמּבֵ

ית  יָרה ִמּבֵ ית ׁשִ ְמָעה ַחּגִ ּבֶֹקר ׁשָ ם ְלָמֳחָרת ּבַ ּגַ
ֶנֶסת, ְוֶהְחִליָטה ָלֵצאת ּוְלָבֵרר ַעל ָמה  ַהּכְ

ְמָחה. ַהּשִׂ
ֶנֶסת,  ִהיא ִנְכְנָסה ְלֵבית ַהּכְ

ָרֲאָתה: ה ָמה ׁשֶ ְוִהּנֵ
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עּוַדת ֶזהּות ַלַחג ְמִכיִנים ּתְ

ת  ָרׁשַ ּתֹוָרה – ּפָ ָרָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ְמַחת ּתֹוָרה קֹוְרִאים ֶאת ַהּפָ ְּבׂשִ
ָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה   ַמְתִחיִלים ִלְקרֹא ֵמַהּפָ ָרָכה", ּוִמָּיד ַאַחר ּכָ "ְוֹזאת ַהְּבְ
ָרַׁשת ְּבֵראִׁשית(, ְּכלֹוַמר ַמְתִחיִלים ִלְקֹרא  ַּבּתֹוָרה )ֶאת ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל ּפָ

ָרֵאל ֵאינֹו  ִאים ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשַעם ִיׂשְ  ְמַבּטְ ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ּכָ
בֹוד ַלּתֹוָרה.  ַמְפִסיק ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְוחֹוְלִקים ּכָ

סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ַּבּתֹוָרה ִנְקָרא ֲחַתן ּתֹוָרה, ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהּפְ
סּוִקים ָהִראׁשֹוִנים ַּבּתֹוָרה ְמֻכֶּנה ֲחַתן ְּבֵראִׁשית. ּוִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהּפְ

ֶנֶסת ֶׁשָּבֶהם ַּגם ָנִׁשים עֹולֹות ַלּתֹוָרה ְוקֹוְראֹות ָּבּה. ֵיׁש ָּבֵּתי ּכְ
סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ַּבּתֹוָרה ִנְקֵראת ַּכַּלת ּתֹוָרה,  ִמי ֶׁשּקֹוֵראת ֶאת ַהּפְ

סּוִקים ָהִראׁשֹוִנים ַּבּתֹוָרה קֹוְרִאים  ּוְלִמי ֶׁשּקֹוֵראת ֶאת ַהּפְ
ַּכַּלת ְּבֵראִׁשית.

 ְמַחת ּתֹוָרה ַהֹּכל עֹוִלים ַלּתֹוָרה )ֻמְזָמִנים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה ּוְלָבֵר ְּבׂשִ
ַעל ְקִריָאָתּה( – ַּגם ַהְּיָלִדים.

ְמַחת ַהַחג, ָׁשִרים ִׁשיִרים ַעל ַהּתֹוָרה, רֹוְקִדים ִעם  ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ְלׂשִ
ּקּוִדים.  יִפים אֹוָתם ְּבִרִ ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ּוַמּקִ

פֹות. ִרּקּוִדים ֵאּלּו ִנְקָרִאים ַהּקָ

טּו אֹוָתּה. ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ְוָכ ִהְסִּבירּו ִלי 
ָהֲאָנִׁשים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת...

ְמַחת ּתֹוָרה עּוַדת ֶזהּות ְלׂשִ  ּתְ

חֶֹדׁש ...................... ֲאִריְך ַהַחג:            ............ ּבְ 1. ּתַ

ר 2. ֶהְסֵבּ
ם ַהַחג:      ְלׁשֵ

 

ּנֹוֲהִגים  ָבִרים ׁשֶ 3. ּדְ
ַחג:     ַלֲעׂשֹות ּבַ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................
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ה ַלּתֹוָרה  ֲעִלּיָ

בֹוד ַלּתֹוָרה ּוְתנּו ּכָ

בֹוד ַלּתֹוָרה.  יַצד ָלֵתת ּכָ ִדים אֹוָתנּו ּכֵ ָלִלים ֵאּלּו ְמַלּמְ  ּכְ
ם ּבֹו. ַחְרּתֶ ירּו ַמּדּוַע ּבְ ְמֻיָחד, ְוַהְסּבִ ְרֶאה ָלֶכם ָחׁשּוב ּבִ ּנִ ָלל ֶאָחד ׁשֶ ֲחרּו ּכְ ּבַ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3

. .......... .......... מּור ּבַ 1. ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשָ
2.  מֹוִציִאים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵמֲארֹון ַהּקֶֹדׁש 

     ַרק ִל.......... .......... ּוְבֵארּוִעים ְמֻיָחִדים.
ר ד ְמֻהָדּ .......... ִמּבַ  3.  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָעטּוף ּומּוָגן ִבּ

ים(, ּיִ ַנּזִ ּכְ ֶנֶסת ַאׁשְ י ּכְ ָבּתֵ      )ּבְ
ֶכת  ט ֵמֵעץ אֹו ִמַמּתֶ ָ .......... ְמֻקּשׁ מּור ְבּ      אֹו ׁשָ

ים(.  ּיִ ֶנֶסת ְסָפַרּדִ י ּכְ ָבּתֵ      )ּבְ

ֵסֶפר ּתֹוָרה  

י ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ

ֵסֶפר ּתֹוָרה 

י ְסָפַרּדִ

ד ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. יַצד ֵיׁש ְלַכּבֵ ָלִלים ַהּקֹוְבִעים ּכֵ ה ּכְ ּמָ  ִלְפֵניֶכם ּכַ
ים(. ַמְחַסן ִמּלִ ים ַהֲחֵסרֹות )ֵהָעְזרּו ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ

2

ים  ַמְחַסן ִמּלִ
ַנְרִּתיק,

ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש,
ָקִמים, ֶּכֶתר,
ָיד,קֹוְבִרים,

ְמִעיל,
ְמַקְּׁשִטים.ְלַנֵּׁשק, ְמַלִּוים, ְקִריַאת ַהּתֹוָרה,

ים .............. ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה  ֶנֶסת ַרּבִ י ּכְ ָבּתֵ 4. ּבְ
רֹאׁשֹו.  ֶסף ּוְמִניִחים .............. ּבְ ִרּמֹוִנים ִמּכֶ ּבְ

ר מֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמֲארֹון ַהּקֶֹדׁש  ֲאׁשֶ 5. ַכּ
ח  ֶפר ַהּתֹוָרה ֻמּנָ ּסֵ ִבים ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ .............., ְויֹוׁשְ

יָמה. ַעל ַהִבּ

ִביִאים אֹותֹו  ּמְ ׁשֶ 6. .............. ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְכּ
ר ַמְחִזיִרים אֹותֹו  ֲאׁשֶ יָמה, ְוַגם ַכּ ֵמֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַלִבּ

ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש.
ר  ֲאׁשֶ 7. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים .............. ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַכּ

ָהל. ּקָ ַמֲעִביִרים אֹותֹו ַבּ

תּוָבה ָעָליו לֹא נֹוְגִעים  ַהּתֹוָרה ּכְ ָלף ׁשֶ ּקְ 8. ּבַ
ּתֹוָרה  ִריָאה, ַהּקֹוֵרא ַבּ ֵדי ַלֲעקֹב ַאַחר ַהּקְ ַדִים. ּכְ ּיָ ּבַ

ְקָרא "..............". ְכִלי ְמֻיָחד ַהִנּ ׁש ִבּ ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ּמּוׁש(  ַחק ֵמרֹב ׁשִ ה )ִנׁשְ ּלָ ְתַבּ ִנּ 9. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

א .............. אֹותֹו ְקבּוָרה  ח, ֶאּלָ ִליִכים ַלּפַ א ַמׁשְ
ֶדת.  ְמֻכֶבּ

ִדים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה? יַצד ְמַכּבְ ּכֵ
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ְמחּו יׂשּו ְוׂשִ  ׂשִ
ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ  ּבְ

בֹוד ַלּתֹוָרה. ּוְתנּו ּכָ

ְמחּו יׂשּו ְוׂשִ  ׂשִ
ְמחּו יׂשּו ְוׂשִ  הֹו ׂשִ
יׂשּו יׂשּו, ׂשִ  הֹו ׂשִ
ְמַחת ּתֹוָרה. ׂשִ ּבְ

פֹות  ַהּקָ

ְמַחת ּתֹוָרה הּוא ... ׂשִ ֵעיַני ּבְ יֹוֵתר ּבְ ְחָמד ּבְ ְנָהג ַהּנֶ ַהּמִ

ִלים.  ַמְעּגָ ִביָבם ּבְ ם ּוִמּסְ ְמַחת ּתֹוָרה מֹוִציִאים ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ֵמֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְורֹוְקִדים ִאּתָ ׂשִ ּבְ
פֹות. ִרּקּוִדים ֵאּלּו ִנְקָרִאים ַהּקָ
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רֹון  ּכָ יֹום ַהּזִ
ְלִיְצָחק ַרִּבין ז"ל

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ָלל ֵמָעָליו הּוַרד ַלֲחִצי  ֶדֶרְך ּכְ מּוָנף ּבְ ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ ָמה ֵלב ׁשֶ ה ְוׂשָ ית ָהִעיִרּיָ ית ְלַיד ּבֵ ּבֶֹקר ֶאָחד ָעְבָרה ַחּגִ
אֹותֹו יֹום ָחל  ּבְ ב ׁשֶ ִעּתֹון ִנְכּתַ הּו ָחמּור ְוָעצּוב ּוִמֲהָרה ִלְקנֹות ִעּתֹון. ּבָ ֶ ָרה ַמּשׁ ּקָ ית ֵהִביָנה ׁשֶ ַהּתֶֹרן. ַחּגִ

תּוב: ְך ָהָיה ּכָ ין, ּוַבֶהְמׁשֵ רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ יֹום ַהּזִ

ִיְצָחק ַרִּבין ז"ל )ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(, ֹראׁש ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל, ִנְרַצח ְּבי“ב ְּבֶחְׁשָון תשנ“ו )ְּב־4 ְּבנֹוֶבְמֵּבר 1995(. 
ָהרֹוֵצַח ָהָיה ְיהּוִדי ִקיצֹוִני ֶׁשִהְתַנֵּגד ְלֵדעֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ַרִּבין ַּבּוּכּוַח ַעל ַהֶּדֶרְך ְלַהִּגיַע ְלָׁשלֹום ִעם ַהָפַלְסִטיִנים.

ֵרת ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ָׁשִנים ַרּבֹות:  ָהֶרַצח ָׂשם ֵקץ ְלַחָּייו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשּׁשֵ
ִיְצָחק ַרִּבין ָהָיה ָרַמְטָּכ“ל )ַהְּמַפֵּקד ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַצַה“ל(, ַׁשְגִריר ִיְשָׂרֵאל )ָנִציג ֶׁשל ִיְשָׂרֵאל( ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, 

ֲחֵבר ְּכֶנֶסת, ָׂשר ַּבֶּמְמָׁשָלה ְוֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה.

ֶרַצח ֹראׁש ֶמְמָׁשָלה ֶׁשִּנְבַחר ִּביֵדי ֹרב ָהָעם הּוא ְּפִגיָעה ִּבְרצֹון ָהָעם ּוָבִעָּקרֹון “ָהֹרב קֹוֵבַע“, 
ָנה ְלמֹותֹו ֶׁשל ִיְצָחק ַרִּבין ִיְהֶיה יֹום ִזָּכרֹון ַמְמַלְכִּתי, ְּכלֹוַמר, ֶׁשהּוא ְיֻצַּין ְּבָכל  ּוִמּׁשּום ָּכְך ִנְקַּבע ֶׁשּיֹום ַהּׁשָ

ַהְּמִדיָנה.

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         



ִ
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ין ז"ל   רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ ְמִכיִנים ּתְ

רֹון  ּכָ ִנים ֶאת יֹום ַהּזִ ְמַצּיְ
ין  ְלִיְצָחק ַרּבִ

ִדיָנה... ְּבָכל ַהּמְ

ן. ן, ּכֵ ּכֵ
רֹון  ין עֹוְרִכים ִטְקֵסי ִזּכָ רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ יֹום ַהּזִ ּבְ

ָכל ָהָאֶרץ.  ּבְ

ין,  ל ִיְצָחק ַרּבִ מּותֹו ׁשֶ ֶפר לֹוְמִדים ַעל ּדְ י ַהּסֵ ָבּתֵ ּבְ
נּו,  ּלָ ֶ ֵדעֹות ׁשֹונֹות ִמּשׁ ים ְלַהְחִזיק ּבְ ל ֲאָנׁשִ  ַעל ְזכּוָתם ׁשֶ

דּות ְלֵדעֹות ֲאֵחרֹות  יַע ִהְתַנּגְ ָרִכים ְלַהּבִ ְוַעל ַהּדְ
ימּות.    ִלי ַאּלִ ּבְ

ין. רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ ל יֹום ַהּזִ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ין רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך:                   ......... ּבְ 1. ַהּתַ

ֲאַנְחנּו  2. ָהֵארּוַע ׁשֶ
ה:   ּיֹום ַהּזֶ     זֹוְכִרים ּבַ

 
ים  עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ 3. ּדְ

ה: ּיֹום ַהּזֶ     ּבַ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................
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ל  ָמה ַהֶהְבּדֵ
מַֹע  ין ִלׁשְ ּבֵ

יב? ְלֵבין ְלַהְקׁשִ

ימּות ִדים ְלַאּלִ ֲאַנְחנּו ִמְתַנּגְ

יב ְלַסַער? 2  ַהִאם רֹוִני ִהְקׁשִ
יב ְלרֹוִני?  ַהִאם ַסַער ִהְקׁשִ

ֵאלֹות  ְ י ַהּשׁ ּתֵ ׁשּובֹות ִלׁשְ ַהּתְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ ַסּמְ
ֶהם. ה ִנְמָצאֹות ּבָ ָהֵאּלֶ

ִמי רֹוִני. לֹום, ׁשְ ׁשָ

י ִעם ַסַער. ם ִעם ָחֵבר! ִלי ֶזה ָקָרה ֶאְתמֹול. ַרְבּתִ ַרְבּתֶ אי ָקָרה ָלֶכם ׁשֶ ַוּדַ ּבְ
ִבים.  ְחׁשְ ֲחַדר ַהּמַ ה ָעְבָדה ּבַ ּתָ חֹוֶבֶרת ַוֲחִצי ּכִ ה ָעְבָדה ּבַ ּתָ עּור ָהַאֲחרֹון ֲחִצי ּכִ ִ ּשׁ ּבַ

ְלִמיִדים  ַהּתַ לֹוַמר ְלַאַחר ׁשֶ ּקֹות, ּכְ ִרים ְוָחֵמׁש ּדַ ף ְלַאַחר ֶעׂשְ ָהִיינּו ֲאמּוִרים ְלִהְתַחּלֵ
ְתאֹום ִנְתַקע  י ּפִ ּקֹות ּכִ ה ּדַ ּמָ י ַרק ּכַ ב. ֲאִני ָעַבְדּתִ ְחׁשֵ ּמַ מּו ַלֲעבֹד ּבַ ָהִראׁשֹוִנים ְיַסּיְ

ל ַסַער.  יַע ּתֹורֹו ׁשֶ י, ְוִהּגִ ּלִ ַמן ׁשֶ ב ִלְפעֹל ָחַלף ַהּזְ ְחׁשֵ ָחַזר ַהּמַ ב. ַעד ׁשֶ ְחׁשֵ ַהּמַ
ב.  ְחׁשֵ י, ְוָלֵכן לֹא ָרִציִתי ְלַפּנֹות לֹו ֶאת ַהּמַ ּלִ ם ֶאת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ י ְלַסּיֵ ְקּתִ לֹא ִהְסּפַ

ַעְסנּו ֶזה ַעל ֶזה, ַוֲאִפּלּו ִהְתַחְלנּו ְלַהּכֹות ֶזה ֶאת ֶזה. ּכָ
ר ֶזה ִעם ֶזה?“ ַנּסּו ְלַדּבֵ ְפִסיקּו ָלִריב! אּוַלי ּתְ יֵנינּו: “ּתַ ׁשּו ְלַהְפִריד ּבֵ ְלִמיִדים ִנּגְ ה ּתַ ּמָ ּכַ

ְבנּו. ַ ר ְוִהְתַיּשׁ ְמנּו ְלַדּבֵ ִהְסּכַ
ִתי ּוְלָפחֹות ֵהִבין אֹוָתּה, ְוָאז הּוא  יב ְלֶעְמּדָ י ֶאת ַסַער, ֲאָבל הּוא ִהְקׁשִ ְכַנְעּתִ לֹא ׁשִ

ה ֶנְחָמד ֵאַלי ְקָצת יֹוֵתר ִמּקֶֹדם. ַנֲעׂשָ
ם  י ִלְראֹות ּגַ יָחה ִהְצַלְחּתִ ְזכּות ַהּשִׂ י, ֲאָבל ּבִ ְכַנְעּתִ ּתַ י ְלַסַער ְולֹֹא ִהׁשְ ְבּתִ ם ֲאִני ִהְקׁשַ ּגַ

ּלֹו. ד ׁשֶ ֶאת ַהּצַ
ל ִמיֵני ַרְעיֹונֹות  ְתרֹון הֹוֵגן. ֶהֱעֵלינּו ּכָ נּו ּפִ ׂשְ ִחּפַ

ָרה.  ְענּו ִלְפׁשָ ל ֶאָחד ֵמֶהם. ְלַבּסֹוף ִהּגַ ַקְלנּו ּכָ ְוׁשָ
ָרִציִתי, ְוַגם ַסַער  י ֶאת ָמה ׁשֶֶ ְגּתִ לֹא ִהּשַׂ

ְמנּו ֶאת  ָרָצה, ֲאָבל ִסּיַ יג ֶאת ָמה ׁשֶ לֹא ִהּשִׂ
יׁש  נּו ַיְרּגִ ַאף ֶאָחד ֵמִאּתָ ִלי ׁשֶ ִריָבה ּבְ ַהּמְ

ְפֵני ַעְצמֹו! ָבר טֹוב ּבִ ִלּבֹו, ְוֶזה ּדָ ְמִרירּות ּבְ
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ְרִאיֶתם  יָמה ׁשֶ בּו ַעל ְמִריָבה ַאּלִ ִחׁשְ
ּה. ֱהִייֶתם ְמעָֹרִבים ּבָ אֹו ׁשֶ
ִריָבה. א ַהּמְ רּו ֶאת נֹוׂשֵ ַצּיְ

ר ִלְפּתֹר ֶאת  יַצד ָהָיה ֶאְפׁשָ ְתבּו ּכֵ ּכִ
ימּות: ִריָבה ְללֹא ַאּלִ ַהּמְ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................

..................................

..................................

.................................

4

5

6

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

ל רֹוִני:3 בֹות ׁשֶ ְחׁשָ ִלימּו ֶאת ַהּמַ  ַהׁשְ

ְכֵנַע ֶאת רֹוִני ְולֹא ִהְצִליַח.  ה ְלׁשַ ם ַסַער ִנּסָ ְכֵנַע ֶאת ַסַער ְולֹא ִהְצִליַח. ּגַ ה ְלׁשַ רֹוִני ִנּסָ

יר  ַאְסּבִ ָכל זֹאת ָהָיה ָחׁשּוב ׁשֶ ּבְ
יב ִלי  הּוא ַיְקׁשִ ִתי ְלַסַער ְוׁשֶ ֶאת ֶעְמּדָ

י ........................ ּכִ

ם ִלי ָהָיה ָחׁשּוב  ה ּגַ ּבָ ֵמאֹוָתּה ַהּסִ
ִתי ְלרֹוִני  יר ֶאת ֶעְמּדָ ַאְסּבִ ׁשֶ

יב ִלי. הּוא ַיְקׁשִ ְוׁשֶ

יַע ַעל ַסַער  ּפִ ָכל זֹאת רֹוִני ִהׁשְ י ּבְ ִעידֹות ּכִ ים ַהּמְ ּלִ ַחת ַלּמִ ל רֹוִני ּוִמְתחּו ַקו ִמּתַ  ִקְראּו ֶאת ִסּפּורֹו ׁשֶ
יַע ַעל רֹוִני. ּפִ ְוַסַער ִהׁשְ

ין רֹוִני ְלַסַער: ִריָבה ּבֵ ְתרֹונֹות ְלִסּיּום ַהּמְ ה ּפִ לֹוׁשָ ְתבּו ׁשְ  ּכִ

ָדִדים? ֵני ַהּצְ יֹוֵתר ִלׁשְ ְתרֹון ַההֹוֵגן ּבְ ֶכם, ַהּפִ  ָמה ִיְהֶיה, ְלַדְעּתְ



ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ַעל ַצְלעֹוָתיו ֲחרּותֹות ָהאֹוִתּיֹות  ָנה ְסִביבֹון ָקָטן ׁשֶ ַמּתָ ל ְקִפיץ ּבְ ה ִקּבֵ ל ַחג ַהֲחֻנּכָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ
דֹול ָהָיה ּפֹה.  ט ֵנס ּגָ ּפָ ׁשְ יבֹות ֶאת ַהּמִ ְרּכִ ים ַהּמַ ּלִ ּמִ נ‘ ג‘ ה‘ ְו־פ', ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ּבַ

ֵכִנים ִויִדיִדים, ּוְבָכל ֶעֶרב ְלַאַחר  ה ֵאֶצל ׁשְ ית ּוְקִפיץ ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנּכָ ָכל ֶעֶרב ֵמַעְרֵבי ַהַחג ֻהְזְמנּו ַחּגִ ּבְ
ִסיבּוב  ן ּבְ ִביבֹות ְוֵהֵחל ְלִהְתַאּמֵ ִנּיֹות ְוַעל ַהּלְ ְפּגָ ר ְקִפיץ ַעל ַהּסֻ יַרת ָמעֹז צּור, ִוּתֵ ָרכֹות ְוׁשִ ֲאִמיַרת ַהּבְ

ִביבֹוִנים!  ַח ֶאת ִאּמֹו, ַאּלּוַפת ַהּסְ ִביבֹון. הּוא ָרָצה ְלַנּצֵ ַהּסְ
ִביבֹון ִהְסּתֹוֵבב לֹו עֹוד ְקָצת.  ה ְוַהּסְ ּיָ ָכל ֶעֶרב נֹוַסף ֵנר ַלֲחֻנּכִ ּבְ

ִביבֹון ְוִהְסּתֹוֵבב  ִביבֹון, ִהְסּתֹוֵבב ַהּסְ ר סֹוֵבב ְקִפיץ ֶאת ַהּסְ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ֲחֻנּכָ ִמיִני ׁשֶ ה, ָהֶעֶרב, ֶעֶרב ֵנר ׁשְ ְוִהּנֵ
עֹוד ָועֹוד. 

ָחק!  ׂשְ ּמִ ַח ְקִפיץ ֶאת ִאּמֹו ּבַ ה? ָהֶעֶרב ִנּצֵ ַאל ֶאת ַעְצמֹו: אּוַלי ֶזהּו ֵנס ֲחֻנּכָ ְקִפיץ ׁשָ
ה!“ ֲחֻנּכָ מֹו ּבַ דֹוִלים", ָאַמר ְקִפיץ ְלִאּמֹו, “ּכְ ים ַעל ַהּגְ ַטּנִ “ֶזהּו ִנְצחֹון ַהּקְ

ֲחֻנָּכה
ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         
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עּוַדת ֶזהּות ַלַחג  ְמִכיִנים ּתְ

ָוִני ַאְנִטיֹוכּוס  ֶלְך ַהּיְ ּמֶ ְרדּו ּבַ ּמָ ים ָהיּו לֹוֲחִמים ְיהּוִדים ׁשֶ ּבִ ּכַ ַהּמַ
ָתם.  ם ֶאת ִמְצוֹות ּדָ הּוִדים ְלַקּיֵ ָאַסר ַעל ַהּיְ יָפֵנס ְלַאַחר ׁשֶ ֶאּפִ

דֹול  ָוִני ַהּגָ ָבא ַהּיְ ים ֶאת ַהּצָ ּבִ ּכַ חּו ַהּמַ ים, ִנּצְ ָהיּו ְמַעּטִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ק ַרב.  ֶנׁשֶ ד ּבְ ן ֵהיֵטב ּוְמֻצּיָ ָהָיה ְמֻאּמָ ׁשֶ

ָוִנים  ַלִים ִמיֵדי ַהּיְ ירּוׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ים ִהְצִליחּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ּבֵ ּבִ ּכַ ַהּמַ
ְוָחְנכּו אֹותֹו ֵמָחָדׁש )ָעְרכּו ֵארּוַע ֲחִגיִגי ִלְכבֹוד ִחּדּוׁש ָהֲעבֹוָדה ּבֹו(, 

ה. ל ַהַחג, ַחג ַהֲחֻנּכָ מֹו ׁשֶ אן ׁשְ ּוִמּכָ

ׁש, ֵהם ָרצּו  ְקּדָ ים ְלֵבית ַהּמִ ּבִ ּכַ ר ִנְכְנסּו ַהּמַ ֲאׁשֶ רּו ֲחָכִמים: ּכַ ְוָכְך ִסּפְ
ֶמן ָטהֹור.  ל ׁשֶ ד ָקָטן ֶאָחד ׁשֶ ְלַהְדִליק ּבֹו ְמנֹוָרה, ַאְך ָמְצאּו ַרק ּכַ

נֹוָרה ְלאֶֹרְך יֹום ֶאָחד  ֵדי ְלַהְדִליק ֶאת ַהּמְ ֶמן ּכְ יק ׁשֶ ד ָהָיה ַמְסּפִ ּכַ ּבַ
מֹוָנה ָיִמים.  יק ִלׁשְ ֶמן ִהְסּפִ ֶ ְלַבד. ְואּוַלם ַהׁשּ ּבִ

ד(.  ְך“ הּוא ּכַ ֶמן )“ּפַ ֶ ְך ַהּשׁ ֶזהּו ֵנס ּפַ
ים( ַמְדִליִקים  ַרּבִ ה )ְלהֹוִדיַע ָעָליו ּבָ ס ַהּזֶ ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת ַהּנֵ ּכְ

ֵטֵבת.  ִכְסֵלו ְוַעד ב‘ ּבְ מֹוָנה ָיִמים – ִמכ“ה ּבְ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ה ֵנרֹות ּבְ ֲחֻנּכָ ּבַ
ם ַחג ָהאּוִרים. ה ּגַ ְך ִנְקָרא ַחג ֲחֻנּכָ ּום ּכָ ִמּשׁ

טּו אֹוָתּה. ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ה עּוַדת ֶזהּות ְלַחג ַהֲחֻנּכָ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... חֶֹדׁש ................... ַעד ............ ּבְ ֲאִריְך ַהַחג:      ִמ־............  ּבְ 1. ּתַ

מֹות ַהַחג:  2. ׁשְ

3. ִסּפּור ַהַחג:

4. ִמְצוֹות ַהַחג 
    ּוִמְנָהָגיו:

..............................................

..............................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

ֶׁשְך ְלָגֵרׁש!  ָּבאנּו חֹ
ָּכל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן

ְוֻכָּלנּו אֹור ֵאיָתן!
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ָאסּור ַלֲעׂשֹות 

ִרית ִמיָלה!...  ּבְ

ָאסּור ִלְלמֹד 

ּתֹוָרה!...

 ב א

 ד

ים ּבִ ּכַ ִסּפּור ֶמֶרד ַהּמַ
ַמן ַההּוא... ּזְ ִמים ַהֵהם, ּבַ ּיָ ִנים, ּבַ ה? ַהּכֹל ִהְתִחיל ִלְפֵני ֲהמֹון ׁשָ ַמּדּוַע ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ֲחֻנּכָ

ָאֶרץ...  ְלטּו ָאז ּבָ ָוִנים ׁשָ ַהּיְ

ַחת ְלָכל ֶאָחד ֵמָהִאּיּוִרים.2 ּתּוב ִמּתַ ִלימּו ֶאת ַהּכִ ְך ַהׁשְ ם ּכָ ה. ְלׁשֵ רּו ַעל ִסּפּור ֲחֻנּכָ  ִחּזְ

י  ָוִנים ַאף ַעל ּפִ ּיְ ים ִנְלֲחמּו ּבַ ַעּטִ ים ַהּמְ ּבִ ּכַ ַהּמַ
................................................................... ׁשְ
......................................................................
......................................................................

ָוִני  ֶלְך ַהּיְ ֵזרֹות ַהּמֶ ל ֶאת ּגְ ים ֵסְרבּו ְלַקּבֵ ּבִ ּכַ ַהּמַ
הּוִדים  ֵזרֹות ָאְסרּו ַעל ַהּיְ יָפֵנס. ַהּגְ ַאְנִטיֹוכּוס ֶאּפִ

...........................................................................

...........................................................................

 ג
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ים ִלְכּבֹׁש ֶאת ּבֵ ּבִ ּכַ ר ִהְצִליחּו ַהּמַ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶמן  ל ׁשֶ ָוִנים, ֵהם ָמְצאּו ּבֹו ַרק............. ׁשֶ ִמיֵדי ַהּיְ
ָטהֹור.

ׁש, ִטֲהרּו אֹותֹו  ְקּדָ ית ַהּמִ ים ִנּקּו ֶאת ּבֵ ּבִ ּכַ ַהּמַ
ֶטֶקס ֲחִגיִגי  ׁשּו ֶאת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ּבֹו ּבְ ְוִחּדְ
ד........................................ )ָחְנכּו אֹותֹו(, ּוִמּיָ



ּנּו ֲחָכִמים  ֶכם, ּכִ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ה “ֵנס“?  ָבִאי ַהּזֶ חֹון ַהּצְ ּצָ ֶאת ַהּנִ

ה  ִלים ִנְלֲחמּו ִמְלָחָמה ָקׁשָ ֲהֵרי ַהַחּיָ
ַח!  ֵדי ְלַנּצֵ ּכְ

כֹונֹות:5 ׁשּובֹות ַהּנְ ִעּגּול ֶאת ַהּתְ יפּו ּבְ ים“? ַהּקִ ּסִ ת “ַעל ַהּנִ ִפּלַ  ָמה אֹוֶמֶרת ּתְ

ה. ֶרת ֶאת ִסּפּור ַחג ַהֲחֻנּכָ א.  ִהיא ְמַסּפֶ

ִמים ָהֵהם“. ּיָ ָרה “ּבַ ּקָ ס ׁשֶ ב.  ִהיא מֹוָדה ָלֵאל ַעל ַהּנֵ

ה. ִרּבָ ִנּיֹות ּבְ ה ָאנּו אֹוְכִלים ֻסְפּגָ ַחג ַהֲחֻנּכָ יָרה ַמּדּוַע ּבְ ג.  ִהיא ַמְסּבִ

ִמים. אֹוָתם ַהּיָ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ה ׁשֶ ׁשֶ ב ַהּקָ ּצָ ֶרת ַעל ַהּמַ ד.  ִהיא ְמַסּפֶ

ֶלא  ה ּפֶ ֵנס – ַמֲעׂשֵ
ּכּויֹו ְלִהְתַרֵחׁש ָקָטן ּסִ ׁשֶ
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ים ּסִ ַעל ַהּנִ
ה.  ֲחֻנּכָ אֹוְמִרים ּבַ ים“ ׁשֶ ּסִ ת “ַעל ַהּנִ ִפּלַ ן ְמאֹוד ְוָקרּוַע ְוִהְצִליַח ִלְקרֹא ּבֹו ַרק ֵחֶלק ִמּתְ י ָמָצא ִסּדּור ָיׁשָ ַחּגַ

ּלֹו.3 רּוׁש ׁשֶ ה ַלּפֵ ִפּלָ ּטּוי ֵמַהּתְ ל ּבִ ה זֹו. ִמְתחּו ַקו ִמּכָ ִפּלָ ּתְ ּבִ ּטּוִיים ׁשֶ ה ֵמַהּבִ ּמָ י לֹא ֵהִבין ּכַ  ַחּגַ

ָבִרים ֲחׁשּוִבים:  ה ּדְ ּנָ ר ְלָהִבין ִמּמֶ ה זֹו, ֶאְפׁשָ ְתִפּלָ ים ּבִ ֲחֵסרֹות ִמּלִ ַאף ׁשֶ ב ְלַעְצמֹו ׁשֶ י ָחׁשַ   ַחּגַ
................................. ָרֵאל?     ב מּול ִיׂשְ ּצַ ּנִ ִמי ָהָיה ָהאֹוֵיב ׁשֶ
................................. ְכֵנן ָהאֹוֵיב ַלֲעׂשֹות?      ָמה ּתִ
................................. ים?    ים אֹו ָהַרּבִ ַעּטִ ַח — ַהּמְ ִמי ִנּצֵ

ים? ................................. .................................   ִמי ָהיּו ָהַרּבִ ים?       ַעּטִ ִמי ָהיּו ַהּמְ

יָחם ּתֹוָרֶתָךְ ּכִ ְלַהׁשְ

ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם

ים ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ָמַסְרּתָ ַרּבִ

יֶתָך ִביר ּבֵ ּדְ

ם ִמְלַחְמּתָ ֶהם, ָעַזְרּתָ ָלֶהם ּבְ ּלָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלַחְמּתָ ְלַמֲעָנם ֶאת ַהּמִ

יַח ֵמֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ּכִ ְלַהׁשְ

דֹול ָבא ַהּגָ ח ֶאת ַהּצָ ָטן, ְוהּוא ִנַצּ ָבא ַהּקָ חֹון ַלּצָ ּצָ ָנַתּתָ ֶאת ַהּנִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ַעל הַּנִּסִים וְַעל... 
ׁשֶָעׂשִיָת לֲַאבֹוֵתינּו ּבַּיִָמים הָהֵם ּבַּזְַמן הַּזֶה.

ּבִיֵמי ַמִּתְתיָהּו ּבֶן יֹוחָנָן ּכֹהֵן ּגָדֹול חַׁשְמֹונַאי ּובָנָיו, 
ּכְׁשֶָעְמָדה ַמלְכּות יָוָן הְָרׁשָָעה ַעל ַעְּמָך יִׂשְָרֵאל 

לְהַׁשְּכִיחָם ּתֹוָרֶתָך... 
וְַאָּתה... 

ָעַמְדָּת לָהֶם ּבְֵעת צָָרָתם, ַרבְָּת ֶאת ִריבָם...
ָמסְַרָּת...

ַרּבִים ּבְיַד ְמַעִּטים...
וְַאחַר ּכֵן ּבָאּו בָנֶיָך לְִדבִיר ּבֵיֶתָך...    

וְהְִדלִיקּו נֵרֹות ּבְחַצְרֹות קְָדׁשֶָך, 
וְקָבְעּו ׁשְמֹונַת יְֵמי חֲנֻּכָה ֵאּלּו, 
לְהֹודֹות ּולְהַּלֵל לְׁשְִמָך הַּגָדֹול.
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ל ֵנרֹות ר עֹוֶלה ׁשֶ ִמְסּפָ
יר  ה. ַנּסּו ְלַהְסּבִ ּיָ ָכל ֶעֶרב נֹוָסף ֵנר ַלֲחֻנּכִ  ּבְ

ֶמן(.  ֶ ְך ַהּשׁ ִסּפּור ֵנס ּפַ ְכרּו ּבְ ַמּדּוַע )ֶרֶמז: ִהּזָ
ְלָחן.  ֻ ַעל ַהּשׁ ה ׁשֶ ּיָ ֲחֻנּכִ רּו ֵנרֹות ּבַ  ַצּיְ

אֹותֹו  ה ּבְ ְלּדָ ה ֵנרֹות ַיְדִליקּו ָהָאב ְוַהּיַ ּמָ בּו ּכַ ְ )ַחׁשּ
ָהֶעֶרב.(

ס   ְרסּום ַהּנֵ ּפִ
ְרחֹוב יּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת  ם ָהעֹוְבִרים ּבָ ּגַ ֵדי ׁשֶ ּכְ
דֹול  “ֵנס ּגָ ם ׁשְ ּלָ רֹות ַהּדֹוְלִקים ְוָכְך ֵיְדעּו ּכֻ ַהּנֵ

ה ַהּדֹוֶלֶקת  ּיָ ָהָיה ּפֹה“, ָנהּוג ְלָהִניַח ֶאת ַהֲחֻנּכִ
ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון.

ְלָחן ֶאל ֶאֶדן  ֻ ַעל ַהּשׁ ה ׁשֶ ּיָ רּו ֵחץ ֵמַהֲחֻנּכִ   ַצּיְ
ַהַחּלֹון.

ַחג ָהאּוִרים ַהְדָלַקת ֵנרֹות ּבְ

רֹות ְמָבְרִכים:  ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהּנֵ
ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 

ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו
וְצִּוָנּו לְהְַדלִיק נֵר שֶל חֲנֻּכָה. 

 

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ׁשֶָעׂשָה נִּסִים לֲַאבֹוֵתינּו ּבַּיִָמים הָהֵם ּבַּזְַמן הַּזֶה.

67

ָבר ָחָדׁש ְוטֹוב  ַעל ּדָ
ֶהֱחָינּו“.  ת ׁשֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים “ּבִ

ה: ל ֲחֻנּכָ ֶעֶרב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ם ּבָ ְך ּגַ ּכָ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם,
ׁשֶהֶחֱיָנּו וְקִּיְָמנּו וְהִּגִיָענּו לַּזְַמן הַּזֶה. 

ָמעֹוז...



ְמֻיָחד. ַח ֶאְתֶכם ּבִ ּמֵ ׁש אֹו ׂשִ ִרּגֵ ה ׁשֶ רּו ַעל ֶאָחד ֵמַעְרֵבי ַחג ַהֲחֻנּכָ ַסּפְ
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רֹות[,  ּנֵ ֶהם ]ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ “ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהׁשְ
לּו“(   רֹות ַהּלָ ת “ַהּנֵ ִפּלַ ְלַבד“.  )ִמּתֹוְך ּתְ א ִלְראֹוָתם ּבִ ֶאּלָ

ס“  ה נֹוֲעדּו “ְלַפְרֵסם ֶאת ַהּנֵ ּיָ ֲחֻנּכִ רֹות ּבַ ַהּנֵ
ָרה ַאֶחֶרת  אֹוָרם ְלׁשּום ַמּטָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְוָאסּור ְלִהׁשְ

ֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהֶחֶדר(. ל, ּכְ )ְלָמׁשָ
ַעמּוד ַהּקֹוֵדם ְמנֹוַרת  ּבָ  הֹוִסיפּו ָלִאּיּור ׁשֶ

ִאיר ֶאת ַהֶחֶדר. ּתָ ַמל ׁשֶ ַחׁשְ

ה ֲחֻנּכָ ָחִקים ּבַ יִרים ּוִמׂשְ ׁשִ
רֹות  ָ ּשׁ ּיּוט ׁשֶ ם ַהּפִ ִלימּו ֶאת ׁשֵ  ַהׁשְ

ִאּיּור.  ָלדֹות ּבָ ַהּיְ
ֶלד  ֵחק ַהּיֶ ּבֹו ְמׂשַ ָחק ׁשֶ ׂשְ רּו ֶאת ַהּמִ  ַצּיְ

ה. ֻחּלָ ֻחְלָצה ַהּכְ ּבַ

9

ד ָקָטן ּכַ
ָמן ים: ַאֲהרֹן ַאׁשְ ִמּלִ

ה ַלַחן:  יֹוֵאל ַוְלּבָ

ד ָקָטן, ד ָקָטן, ּכַ  ּכַ
ְמנֹו ָנַתן. מֹוָנה ָיִמים ׁשַ  ׁשְ

א: ּלֵ ל ָהָעם ִהְתּפַ  ּכָ
א.  ֵמֵאָליו הּוא ִמְתַמּלֵ

ס ּנֵ ל ָהָעם ָאז ִהְתּכַ  ּכָ
ְוִהְכִריז: ַאְך ֶזהּו ֵנס!

ַאר, ד ֶזה ִנׁשְ ִאּלּוֵלא ּכַ
נּו לֹא הּוַאר. ׁשֵ ִמְקּדָ

ֶמן ֶ ְך ַהּשׁ ֵנס ּפַ

ה ֲחֻנּכָ ֶמן ּבַ ׁשֶ

ֶמן“ “ִמְנֲהֵגי ׁשֶ
ֶמן ַזִית.  ל  ׁשֶ ה ׁשֶ ּיָ ה ֲחֻנּכִ ֲחֻנּכָ ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלַהְדִליק ּבַ

ִנּיֹות, ְלִביבֹות ְועֹוד. ֶמן: ֻסְפּגָ ׁשֶ ִנים ּבְ ים נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ְמֻטּגָ ַרּבִ

ה? ַחג ַהֲחֻנּכָ ִית ּבְ ּבַ   ֵאיֶזה ַמֲאָכל ָנהּוג ֶלֱאכֹל ֶאְצְלֶכם ּבַ

 ....................................................................................

ֶכם,  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ה  ֲחֻנּכָ נֹוֲהִגים ּבַ

ׁשּוִרים  ִמְנָהִגים ַהּקְ
ֶמן?  ְלׁשֶ

8



ט"ּו ִּבְׁשָבט

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ִנּיֹות ֶׁשָּלּה ִנְׁשַמט ִמָּיָדּה ְוָנַפל ַעל  ל ַהּקְ ַחִּגית ִטְּיָלה ָּבְרחֹוב ְוִהְבִחיָנה ְלֶפַתע ְּבִאָּׁשה ְזֵקָנה ֶׁשּסַ
ְדָרָכה, ְוַגם... ַמְעֵּדר!  רֹות ִהְתַּגְלְּגלּו ַעל ַהּמִ ּפּוִחים, ְּתָמרִים, ֱאגֹוִזים ְועֹוד ּפֵ ָהָאֶרץ. ּתַ

ִריָכה ִאָּׁשה ְזֵקָנה ַמְעֵּדר?  ם ַמה ּצְ ַמְעֵּדר? ָׁשֲאָלה ַחִּגית ֶאת ַעְצָמּה. ְלׁשֵ
רֹות  ַחת ֶאת ַהִּגָּנה ֶׁשָּלּה, ָחְׁשָבה ַחִּגית, ּוֵביְנַתִים ִנְּגָׁשה ְוֵהֵחָּלה ֶלֱאֹסף ֶאת ַהּפֵ אּוַלי ִהיא ְמַטּפַ

ל.  ּוְלָהִׁשיָבם ַלּסַ
ל ַהָּכֵבד, ְוַהְּׁשַּתִים ָצֲעדּו ַיְחָּדו ְלֵביָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה.  יַאת ַהּסַ יָעה ָלִאָּׁשה ֶעְזָרה ִּבְנׂשִ ַחִּגית ִהּצִ

י  רֹות ַרִּבים ָּכל ָּכ ּוַמּדּוַע ָקְנָתה ַּגם ַמְעֵּדר, ַאף ַעל ּפִ ָרה ָהִאָּׁשה ְלַחִּגית ַמּדּוַע ָקְנָתה ּפֵ ַּבֶּדֶר ִסּפְ
ֶׁשֵאין ָלּה ִּגָּנה... ַהִאם ְּכָבר ִנַחְׁשֶּתם ַמּדּוַע?

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         
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ה טֹוָבה  ְסִביָבה ְיֻרּקָ
ִלְבֵני ָהָאָדם 

ים! ְוַגם... ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ

ְמִכיִנים ְּתעּוַדת ֶזהּות ְלַחג

ָנה ָלִאיָלן: ָ ָבט הּוא רֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ֲחָכִמים ָקְבעּו ׁשֶ
ָבט  ׁשְ יל ִלְפֵני ט"ּו ּבִ ִהְתִחילּו ְלַהְבׁשִ רֹות ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ּפֵ

ָעְבָרה,  ָנה ׁשֶ ָ ִבים ְלֵפרֹות ַהּשׁ ֶנְחׁשָ
ָבט   ׁשְ יל ַאֲחֵרי ט"ּו ּבִ ִהְתִחילּו ְלַהְבׁשִ ּוֵפרֹות ׁשֶ

ה. ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ִבים ְלֵפרֹות ַהּשׁ ֶנְחׁשָ

ָבט –  ׁשְ ט"ּו ּבִ ָנה ֻהְנַהג ִמְנָהג ָחָדׁש ּבְ ָאה ׁשָ ִלְפֵני ְקָצת יֹוֵתר ִמּמֵ
ִטיעֹות.  ם ַחג ַהּנְ ָבט ּגַ ׁשְ ה ט"ּו ּבִ ָרֵאל, ּוֵמָאז ְמֻכּנֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְנטַֹע ֵעִצים ּבְ

ַבע – ַחג "ָירֹק".  ם ַחג ַהּטֶ ָבט הּוא ּגַ ׁשְ ַהּיֹום ט"ּו ּבִ

רֹות.  ל ּפֵ לֹוַמר ֲארּוָחה ׁשֶ ָבט, ּכְ ׁשְ ָבט ָנהּוג ַלֲערְֹך ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ
ע ּכֹוסֹות ַיִין – ּכֹוס ַיִין ָלָבן,  רֹות ְוַאְרּבַ יׁש 15 סּוֵגי ּפֵ ֲארּוָחה ָנהּוג ְלַהּגִ ּבָ

ָצָתּה  ּה ַיִין ָאדֹם ּוִמּקְ ֻרּבָ ָצָתּה ַיִין ָאדֹם, ּכֹוס ׁשֶ ּה ַיִין ָלָבן ּוִמּקְ ֻרּבָ ּכֹוס ׁשֶ
ַיִין ָלָבן, ְוכֹוס ַיִין ָאדֹם.

ָבט אֹוְכִלים  ׁשְ ָרֵאל, ּוְבֵסֶדר ט"ּו ּבִ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ם ַחּגָ ָבט הּוא ּגַ ׁשְ ט"ּו ּבִ
סּוִקים  ָרֵאל ְוקֹוְרִאים ּפְ יִרים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִרים ׁשִ ָרֵאל, ׁשָ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּפֵ

ִחים אֹוָתּה. ּבְ ׁשַ דֹות ַהּמְ ְוַאּגָ

טּו אֹוָתּה.  ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ָבט  ׁשְ עּוַדת ֶזהּות ְלט"ּו ּבִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך ַהַחג:        ......... ּבְ 1. ּתַ

מֹות ַהַחג:    2. ׁשְ
 

3. ִמְנֲהֵגי ַהַחג:

........................................

........................................

........................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................



ְוָלֵעִצים ּתֹוָדה!
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ָבט הּוא ַחג ָהִאיָלנֹות. ׁשְ ט"ּו ּבִ
ֵהם ַמֲעִניִקים ָלנּו! ל ָמה ׁשֶ ּבֹו ָאנּו מֹוִדים ָלֵעִצים ַעל ּכָ ׁש יֹום ׁשֶ ּיֵ טֹוב ׁשֶ

ים.  ֻרּקִ ָתִקים ַהּיְ ַעל ַהּפְ ים ׁשֶ ּלִ  ִקְראּו ֶאת ַהּמִ
ְתִאים ָלּה. ה ָלִאּיּור ַהּמַ ל ִמּלָ ין ּכָ ִמְתחּו ַקו ּבֵ

3

נֹוי

ֵצל
ִחּמּום

ה  ִנּיָ חֶֹמר ּבְ
ְקָרה,  )ֶרֶמז: ִהְתּבוְֹננּו ַּבּתִ

ירֹות.( ה ּוַבּקִ ָּבִרְצּפָ

ְנָירָמזֹוןָרִהיִטים

רּופֹות ּתְ



ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות
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י.  ּלִ יס ׁשֶ ּכִ י ֵעץ ּוְפָרִחים ּבַ ַתְלּתִ ׁשָ
ן ּגּורּו! לּו, ִיְהֶיה ִלי ּגַ ר ֵהם ִיְגּדְ ֲאׁשֶ ּכַ

ָאַמר לָהֶם הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְיִׂשְָרֵאל: 
ַאף ַעל ּפִי ׁשִֶּתְמצְאּו אֹוָתּה ְמלֵָאה ּכָל טּוב, 

ֹלא ּתֹאְמרּו: "נֵׁשֵב וְֹלא נִַּטע", 
ידּו( ּבִנְִטיעֹות...  ֶאּלָא הֱוּו זְהִיִרין )ַהְקּפִ

ּכְׁשֵם ׁשֶּנִכְנַסְֶּתם ּוְמצָאֶתם 
נְִטיעֹות ׁשֶּנְָטעּו ֲאחִֵרים, 

ַאף ַאֶּתם הֱיּו נֹוְטִעים לִבְנֵיכֶם.
ֶרק ח'( ים, ּפֶ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ְנחּוָמא, ּפָ )ִמְדָרׁש ּתַ

וְכִי ָתבֹאּו ֶאל הָָאֶרץ 
ּונְַטְעֶּתם ּכָל ֵעץ ַמֲאכָל.
סּוק כ"ג( ֶרק י"ט ּפָ ְקָרא, ּפֶ )ַוּיִ

ָחׁשּוב ִלְנטַֹע ֵעִצים: ׁש ׁשֶ נּו ֻמְדּגָ ּלָ יָקה ׁשֶ סֶֹרת ָהַעּתִ ּמָ ָבר ּבַ ּכְ

ים ֵמַרֲחֵבי  ָרֵאל ְיהּוִדים ַרּבִ ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ּקָ ִנים ִלְפֵני ׁשֶ רֹות ׁשָ ה ַעׂשְ ּמָ ּכַ
ים ְוָנְטעּו ֵעִצים  ּוִבים ֲחָדׁשִ ָרֵאל ָהיּו ָאז ְמַעט ְמאֹוד ֵעִצים. ָהעֹוִלים ֵהִקימּו ִיּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהעֹוָלם. ּבְ

ים.  ֲחָדׁשִ
ר  ָאֶרץ ְיָערֹות ָיִפים ְוֶאְפׁשָ ַהּיֹום ֵיׁש ּבָ י ׁשֶ ־220 ִמיְליֹון ֵעִצים! ְוַאף ַעל ּפִ ָרֵאל ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ עּו ּבְ ֵמָאז ִנּטְ

ָבט. ׁשְ ט"ּו ּבִ ָנה, ְוַכּמּוָבן, ּבְ ָ ל ַהּשׁ יִכים ִלְנטַֹע ֵעִצים ְלאֶֹרְך ּכָ ם ַהּיֹום ַמְמׁשִ ְנִעיִמים, ּגַ ֶהם ּבִ ְלַבּלֹות ּבָ

בֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ י ּתָ ּכִ
קֹורֹות י ַהּמְ ים: ְיִחיֵאל ֲעַדאִקי, ַעל ּפִ ִמּלִ

יָנא ה ַרּבִ ַלַחן: ְמַנׁשֶּ

בֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ י ּתָ  ּכִ
ל ֵעץ ַמֲאָכל, ם ּכָ  ּוְנַטְעּתֶ

ְריֹו  ְוָנַתן ָהֵעץ ּפִ
 ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה.

 ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות
ֵעת ִלְנטַֹע ְוִלְבנֹות.

כֹל ִלְגרֹם  ֶכם, ַמה ּיָ ְלַדְעּתְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלָאָדם ַהַחי ּבְ

ִלְנטַֹע ֵעִצים ִליָלָדיו?



ְׁשִתיל ָקָטן ֲאִני.

לּו ִּבי ִּבְמִסירּות ַּב  .......................1. ְּתִחָּלה ִטּפְ

ְׁשָּתָלה, רֹוִעי ְׁשמֹו.  יֹום ֶאָחד ִהִּגיַע ֶיֶלד ֶאל ַהּמִ

רֹוִעי ִהְסַּתֵּכל ִּבי, ָּבַחר ִּבי ְוָקָנה אֹוִתי. ֵמֶרַגע ֶזה ִהְׁשַּתּנּו ַחַּיי. 

מּו אֹוִתי ְּבתֹו ַאְרָּגז ָקָטן ְורֹוִעי ֵהִביא אֹוִתי ַל  .....................2.  ׂשָ

קֹום, ַא ָּדַאְגִּתי, ִּכי רֹוִעי ִהְׁשִאיר אֹוִתי ָּבַאְרָּגז! הּוא ִהִּניַח אֹוִתי ָּכָכה ְסָתם ַעל ָהֲאָדָמה,  ָאַהְבִּתי ֶאת ַהּמָ

יו ֶׁשל רֹוִעי. ְלִּתי ְוָעַקְבִּתי ְּבַאְרַּבע ֵעיַנִים ַאֲחֵרי ַמֲעׂשָ ְולֹא ָיַדְעִּתי ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרִלי. ִהְסַּתּכַ

  3......................... ֹקֶדם ּכֹל, רֹוִעי ָעַדר ֶאת ָהֲאָדָמה ְּב  

ְוַאַחר ָּכ ָלַקח   .................... 4 ְּכֵדי ַלְחּפֹר.

ִביל  ִביִלי ּוִבׁשְ ׁשְ יק ּבִ דֹוָלה ַמְסּפִ ָּכ ֵהִכין רֹוִעי   .........................5 ְקַטָּנה ַוֲחִמיָמה, ַא ְּגְ

ִּלי. ַה  .........................6 ׁשֶ

ָאז ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהָּגדֹול – רֹוִעי הֹוִציא אֹוִתי ֵמָהַאְרָּגז ְוסֹוף־סֹוף   .........................7 אֹוִתי 

ח ְוָלַגַעת ָּבֲאָדָמה. ֲאָבל ֶזה א ָהָיה ַהּסֹוף... ַמְחִּתי ְמאֹוד ִלְנֹׁשם ׁשּוב ֶאת ָהֲאִויר ַהּצַ ְּבַאְדַמת ַהִּגָּנה ֶׁשּלֹו. ׂשָ

יב ְוָיַדְעִּתי  רֹוִעי ֶהְחִזיר ֵחֶלק ֵמָהֲאָדָמה ְסִביִבי ְוַעל הָּׁשָרִׁשים ֶׁשִּלי, ְוִהֵּדק אֹוָתּה. ָּכ ִהְרַּגְׁשִּתי טֹוב ְוַיּצִ

 .8......................... ֶׁשא ֶאּפֹל ֲאִפּלּו ִאם ְּתַנֵּׁשב 

רֹוִעי ָהַל ִלְׁשֹטף ֶאת ָיָדיו, ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ָהַל ְּבִלי ְלַהִּגיד ָׁשלֹום, 

ה ְרָגִעים הּוא ָחַזר ְוֵהִביא ִלי ַמִים. א, א ְּבכֹוס! רֹוִעי  ִהְׁשָקה אֹוִתי ּבְ   ֲאָבל ְלַאַחר ַּכּמָ

ּדֹו? .........................9. ָנכֹון ֶׁשֶּזה ָיֶפה ִמּצִּ

ִתיל ל ׁשְ ִסּפּורֹו ׁשֶ
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ּפּור.4 ִלים ֶאת ַהּסִ ֵדי ְלַהׁשְ ים ּכְ ּלִ ִאּיּוִרים ּוְבַמְחַסן ַהּמִ  ֵהָעְזרּו ּבָ

ים  ַמְחַסן ִמּלִ

ָלה, ֵאת,   ּתָ ה,  ִמׁשְ ּנָ ּגִ

ר, ַמְזֵלף, רּוַח,  ַמְעּדֵ

ים ָרׁשִ ַתל, ׁשָ ה, ׁשָ ּמָ ּגֻ



רֹות!  ל ּפֵ ֲחִגיָגה ׁשֶ

מֹות ֵעִצים ְלֵבן ּוְלַבת ׁשְ

ט”ּו 
ָבט ְשׁ ִבּ

ָבטי”ד  ְשׁ ִבּ ָבטי”ג 
ְשׁ ִבּ
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7

ל ַהּסּוִגים. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים  רֹות ִמּכָ ל ּפֵ ַפע ׁשֶ ְראּו ׁשֶ ָבט, ּתִ ׁשְ ֲחֻנּיֹות ִלְקַראת ט"ּו ּבִ ׁשֹוְטטּו ּבַ ִאם ּתְ
רֹות ׁשֹוִנים ַהּצֹוְמִחים ַעל ִאיָלנֹות. ר ּפֵ ה ָעׂשָ ָ ָבט ֲחִמּשׁ ׁשְ ט"ּו ּבִ ֶלֱאכֹל ּבְ

ר?  ה ָעׂשָ ָ ְוָקא ֲחִמּשׁ ה ּדַ  ָלּמָ

ם ַהַחג!( בּו ַעל ׁשֵ )ֶרֶמז: ִחׁשְ

יָמה   ְמִכיִנים ְרׁשִ

רֹות ׁשֹוִנים ַהּצֹוְמִחים ַעל ֵעִצים,  ה ּפֵ ָ ּשׁ ל ׁשִ מֹות ׁשֶ מּו ׁשֵ ִרׁשְ
ה. ְלִסּלָ ּסַ רּו אֹוָתם ּבַ ְוַצּיְ

ְתבּו ְיָלִדים  ּכָ רֹות ׁשֶ ָעה ּפֵ ׁשְ ֶכם עֹוד ּתִ ּלָ יָמה ׁשֶ הֹוִסיפּו ָלְרׁשִ
ה. ּתָ ּכִ ֲאֵחִרים ּבַ

רֹות! ר ּפֵ ה ָעׂשָ ָ ל ֲחִמּשׁ יָמה ׁשֶ ו ֵיׁש ָלֶכם ְרׁשִ ַעְכׁשָ

 ........................ .1

     ........................ .2

     ....................... .3

5

ָבט.  ׁשְ ט"ּו ּבִ ן ּוַבת נֹוְלדּו ּבְ ל טֹוב! ּבֵ ַמּזָ

ׁשּוִרים ְלֵעִצים. מֹות ַהּקְ יעּו ָלֶהם ׁשֵ  ַהּצִ

ִנים: .............................................................................................................................  מֹות ּבָ ׁשְ

נֹות: ............................................................................................................................. מֹות ּבָ ׁשְ

      ....................... .4

 ....................... .5

     ....................... .6

   ........................ .7

 ......................... .8

 ......................... .9

..................... .10

..................... .11

     .................... .12

 .......................... .13

 .......................... .14

.......................... .15

ֶכם, ַמּדּוַע ֵיׁש הֹוִרים  ְלַדְעּתְ
ַהּנֹוְתִנים ְלַיְלֵדיֶהם 
ל ֵעִצים? מֹות ׁשֶ ׁשֵ

6



ים רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

50

חֶֹרף,  ָבט ָחל ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָבט אֹוְכִלים  ׁשְ ט"ּו ּבִ ְוָלֵכן ּבְ

ִיץ  רֹות ַהּקַ ֶאת ּפֵ
ים. ֵהם ְיֵבׁשִ ׁשֶ ּכְ

ֲאָבל... 

ל ִליְנָדה  ל ַקְרטֹון – ִסּפּוָרּה ׁשֶ ַטַעם ׁשֶ

רֹות ָהִאיָלן ְמָבְרִכים: ִלְפֵני ֲאִכיַלת ּפֵ
ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הֵָעץ.

ּמּוָבן! ִרי, ּכַ רֹות ַהּצֹוְמִחים ַעל ֲעֵצי ּפְ ָרָכה זֹו  ֶנֱאֶמֶרת ַרק ַעל ּפֵ ּבְ
ל,  יַח ְלָמׁשָ ִרי(, ֲאַבּטִ ר ִמן ָהֲאָדָמה )ְולֹא ַעל ֲעֵצי ּפְ ּצֹוְמִחים ַהְיׁשֵ רֹות ׁשֶ ַעל ּפֵ

ְמָבְרִכים: ּבֹוֵרא ּפְִרי הֲָאָדָמה.

ה",  ִסיָעה ָהֲאֻרּכָ ּנְ ים ָהיּו ִנְרָקִבים ּבַ רֹות ְטִרּיִ "ּפֵ
רֹות  ְלחּו ָלנּו ּפֵ יָרה ָלנּו ַהּמֹוָרה. "ִנׁשְ ִהְסּבִ

ָמִרים ֵהיֵטב". ֵהם ִנׁשְ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ְיֵבׁשִ

ֵאִנים ְועֹוד  ָמִרים, ּתְ ים, ּתְ ְמׁשִ ית ָהיּו ִמׁשְ ּקִ ּשַׂ ּבַ
ָנָנה,  מֹו ּבָ ִרי ָהָיה ָארְֹך ּכְ ְרנּו. ַהּפְ ּלֹא ִהּכַ ִרי ׁשֶ ּפְ

ם  ּתֶ טּוַח. ַהִאם ִנַחׁשְ ֲאָבל הּוא ָהָיה חּום ְוׁשָ
ִרי? ֶזה ָהָיה ָחרּוב.  ַמהּו ַהּפְ

י: ִלְטעֹם?  ְטּתִ י, ְוַרק ִהְתַלּבַ ּתִ  ֲאִני לֹא ִנַחׁשְ
לֹא ִלְטעֹם? 

ְך,  ל ּכָ י! ֶהָחרּוב ִנְקַטף ִלְפֵני ְזַמן ַרב ּכָ ָטַעְמּתִ
רֹות  ַהּפֵ מֹו ַקְרטֹון! טֹוב ׁשֶ ה ּכְ הּוא ִנְהָיה ָקׁשֶ ׁשֶ

 ָהֲאֵחִרים ָהיּו ְמתּוִקים ּוְטִעיִמים! 
ְרנּו ַיַחד ֶאת  ן ׁשַ ָאַכְלנּו אֹוָתם, ּוְלַאַחר ִמּכֵ

ה ּפֹוַרַחת".   ֵקִדּיָ ְ יר "ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ַטַעם  ֶרת ּבְ ִמיד ִנְזּכֶ ָבט ֲאִני ּתָ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ
ה?  ם יֹוְדִעים ָלּמָ ְרטֹון! ַאּתֶ ַהּקַ

ר ָלֶכם. ֲאַסּפֵ
ם  ִרית, ׁשָ ַאְרצֹות ַהּבְ י ּבְ י ְוָגַדְלּתִ נֹוַלְדּתִ

ֵבית ֵסֶפר ְיהּוִדי. י ּבְ ָלַמְדּתִ
ָבט  ׁשְ ּט"ּו ּבִ יָרה ָלנּו ַהּמֹוָרה ׁשֶ יֹום ֶאָחד ִהְסּבִ

ֵכן  ּלָ ָרֵאל ְוׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוא ַחג ָהִאיָלנֹות ׁשֶ
ְוָקא ַעל  רֹות ַהּצֹוְמִחים ּדַ ָנהּוג ֶלֱאכֹל ּבֹו ּפֵ

ְלִמיד  ָקה ְלָכל ּתַ ֲעֵצי ָהָאֶרץ. ַהּמֹוָרה ִחּלְ
ָרֵאל.  רֹות ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ית ּוָבּה ּפֵ ּקִ ְוַתְלִמיָדה ׂשַ

ֲעבּוֵרנּו ֶאֶרץ ְרחֹוָקה,  ָרֵאל ָהְיָתה ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ
יִקים, ּוְמאֹוד  ל ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה ָהַעּתִ ֶאֶרץ ׁשֶ
ְדלּו  ּגָ רֹות ׁשֶ נּו ְוִהְתַלַהְבנּו ֶלֱאכֹל ּפֵ ׁשְ ִהְתַרּגַ
ֶהן...  ּיֹות, ּוָמָצאנּו ּבָ ּקִ ַתְחנּו ֶאת ַהּשַׂ ם. ּפָ ׁשָ

ים! רֹות ְיֵבׁשִ ַרק ּפֵ

ָרה ִלי  ה ַאַחת ִסּפְ ָ ֲאָבל... ִאּשׁ
ה  ׁש ִסּבָ ּיֵ ִמְבָטא ָאֵמִריָקִני ׁשֶ ּבְ

ט"ּו  ים ּבְ רֹות ְיֵבׁשִ נֹוֶסֶפת ֶלֱאכֹל ּפֵ
ה ַהּזֹאת ְקׁשּוָרה  ּבָ ָבט, ְוַהּסִ ׁשְ ּבִ

ָרֵאל... ְלַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ



ּתְ ֵא ָנ ה

ן ִר ֹו ּמ

ד  ֹו ב ֹו ֲא  ָק

ָנ ּבָ ה ָנ

— — — —

— — — —

— — — — — —

— — — —

ה ֵל ְק ִט ָנ י ֶמ ְנ

ּתַ ּו ז ּפ

ֵס  ַפ ְר ֲא ק

ָמ ּתָ ר

— — — — — — — —

— — — — —

— — — —

— — —
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ן  ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ

י ְלֶאֶרץ  ְעּתִ ן ִהּגַ ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
יִתי  יַע, ְוִגּלִ ָבט ִהּגִ ׁשְ ם ט"ּו ּבִ ָרֵאל. ּגַ ִיׂשְ

יִעים: ָבִרים ַמְפּתִ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ
ָרֵאל אֹוְכִלים  ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ּבְ ָבר ִראׁשֹון — ּגַ ּדָ

רֹות  ּה ּפֵ ׁש ּבָ ּיֵ ַחג, ַאף ׁשֶ ים ּבַ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ
ִנים ָהַרּבֹות  ָ ּשׁ ּבַ ֵני ׁשֶ ַפע, אּוַלי ִמּפְ ׁשֶ ים ּבְ ְטִרּיִ

הּוִדים ַהְרֵחק ֵמָהָאֶרץ, ֵהם  ֶהן ָחיּו ַהּיְ ּבָ ׁשֶ
ים.  רֹות ְיֵבׁשִ לּו ֶלֱאכֹל ּפֵ ִהְתַרּגְ

ֵקִדּיֹות ָאֵכן  ְ ַהּשׁ ִני — ָרִאיִתי ׁשֶ ָבר ׁשֵ ּדָ
ְרנּו! ַ ּשׁ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ָבט, ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּפֹוְרחֹות ּבְ

יֹוֵתר — ָאְמָנם  יַע ּבְ ְפּתִ י ְוַהּמַ ִליׁשִ ְ ָבר ַהּשׁ ְוַהּדָ
ים  ים, ֲאָבל ֵהם לֹא ָקׁשִ ֶהָחרּוִבים לֹא ַרּכִ

ְוָקא ְטִעיִמים! ַקְרטֹון, ֵהם ּדַ ּכְ

ּפּור, 8 ָראֶתם ֶאת ַהּסִ ּקְ  ְלַאַחר ׁשֶ

ָבט:  ׁשְ ט"ּו ּבִ ים ּבְ רֹות ְיֵבׁשִ ְנָהג ֶלֱאכֹל ּפֵ חּוץ ָלָאֶרץ ַהּמִ ַח ּבְ ּתֵ ירּו ַמּדּוַע ִהְתּפַ א. ַהְסּבִ

.....................................................................................................................................................................

ָרֵאל:  א ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ְמַבּטֵ ְנָהג ַהּזֶ ירּו ַמּדּוַע ַהּמִ ב. ַהְסּבִ

.....................................................................................................................................................................

ִרי ָהָאהּוב ָעַלי הּוא... ַהּפְ

רֹות ָהָאהּוב ָעַלי הּוא... ַמֲאַכל ַהּפֵ

רֹות ָהָאהּוב ָעַלי הּוא... ֵקה ַהּפֵ ַמׁשְ

רֹות  ָסַלט ּפֵ

רֹות:9 מֹות ַהּפֵ רּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות, ְוַגּלּו ֶאת ׁשְ  ַסּדְ



ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ

ה סֹוֵחב ְּבִתיק ַהַּגב ֶׁשְּל?“ ָׁשֲאָלה ַחִּגית ֶאת ְקִפיץ, ֲאָבל ְקִפיץ א ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאָלה,  “ָמה ַאָּתָ
הּוא ְּכָבר ָקַפץ ָקִדיָמה ְוִהְקִּדים ְּבַהְרֵּבה ֶאת ִאּמֹו. 

טּוִסים ֶׁשְּבֵעֶמק ַהחּוָלה.  ַמח ְלַטֵּיל ִעם ִאּמֹו ְּבֻחְרַׁשת ָהֵאיָקִליּפְ ְקִפיץ ׂשָ
ָחה, ְוַחִּגית ֶהְחִליָטה ֶׁשִהיא ְוַהּגּור ֶׁשָּלּה ְיַבּלּו ַיַחד.  ּפָ ׁשְ ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָחל יֹום ַהּמִ

ָרה ִלְקִפיץ ַעל הֹוֶריָה, ַעל ַיְלדּוָתּה ְּבאֹוְסְטַרְלָיה,  ֵהם ִטְּילּו ַּבֻחְרָׁשה, ְוַחִּגית ִסּפְ
ָתא ְוַסַּבא ַרַּבא ֶׁשל ְקִפיץ, ְועֹוד ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים ָּכֵאֶּלה.  ְפָּגׁש ֵּבין ָסְבָתא ַרְּבְ ַעל ַהּמִ

ים.  ָרִחים ֲאֻדּמִ ָנה – ֵזר ּפְ ְרִטיס ְּבָרָכה ּוַמָתּ ֲאֶׁשר ָעְצרּו ָלנּוַח, הוִֹציא ְקִפיץ ִמִּתיק ַהַּגב ֶׁשּלֹו ּכַ ּכַ
ִּדְמָעה ֶׁשִהִּזיָלה ִאּמֹו ַּכֲאֶׁשר ָקְרָאה ֶאת ַּכְרִטיס ַהְּבָרָכה ֶׁשֵהִכין ָלּה?  ַהִאם ִהְבִחין ְקִפיץ ַּבַ

ֶניָה הּוא ָלֶבַטח ָרָאה.  ֵּׁשט ַעל ּפָ ֹלא ָּבטּוַח, ֲאָבל ֶאת ַהִחּיּו ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתּפַ
ִטּיּול  ט, ְוַהְּׁשַנִים ִהְמִׁשיכּו ְּבְ ַחִּגית ִהְכִניָסה ַּבֲעִדינּות ֶאת ַּכְרִטיס ַהְּבָרָכה ַלִּכיס ֶׁשְּבִבְטָנּה ְּכֵדי ֶׁשא ִיְתַקּמֵ

ָיד ְּבָיד, קֹוְפִצים ִמּפֹה ְלָׁשם.

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ָחה ְׁשּפָ יֹום ַהּמִ
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ָחה  ּפָ ׁשְ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּמִ ְמִכיִנים ּתְ

ָחה  ְׁשּפָ יֹום ַהּמִ
סֶֹרת ַהְּיהּוִדית,  ֵאינֹו ַחג ִמן ַהּמָ

ֲאָבל...

ם  נּות ְמֻיֶחֶדת ְלַקּיֵ ּמְ ָחה הּוא ִהְזּדַ ּפָ ׁשְ יֹום ַהּמִ
ָך״  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ ְצָוה ״ַכּ ֶאת ַהּמִ

סּוק י"א(.  ֶרק כ' ּפָ מֹות, ּפֶ )ׁשְ

ָבט,  ׁשְ -ל' ּבִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִנים ֶאת יֹום ַהּמִ ָרֵאל ְמַצּיְ ִיׂשְ ּבְ
ל ֶהְנִרֶיָטה סֹאְלד.  יֹום מֹוָתּה ׁשֶ

הּוִדי,  ֲעָלה ְלטֹוַבת ָהָעם ַהּיְ ֶהְנִרֶיָטה סֹאְלד ּפָ
ים,  ֶתר, ֶהֶעְלָתה ַאְרָצה ְיָלִדים ְיהּוִדים ַרּבִ ּוֵבין ַהּיֶ

ֹוָאה.  יָלה אֹוָתם ֵמַהּשׁ ְוָכְך ִהּצִ
ָחה, ְוֶהְנִרֶיָטה  ּפָ ִלי ִמׁשְ יעּו ָלָאֶרץ ּבְ ה ִהּגִ ָלִדים ָהֵאּלֶ ַהּיְ

ה. ְמִסירּות ַרּבָ ֶהם ּבִ ָלה ּבָ סֹאְלד ִטּפְ

ָחה  ּפָ ׁשְ ל יֹום ַהּמִ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ
טּו אֹוָתּה.   ְ ְוַקּשׁ

1

ָחה ּפָ ׁשְ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּמִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריך:                  ...... ּבְ 1. ַהּתַ

ָרצּוי  2. ִמְצָוה ׁשֶ
ה: ּיֹום ַהּזֶ ם ּבַ     ְלַקּיֵ

 

ים  3. ַמֲעׂשִ
הּוג ַלֲעׂשֹות  ּנָ     ׁשֶ

ה: ּיֹום ַהּזֶ     ּבַ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................
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ֲעבֹוָדה  ִקים ּבָ ֲאַנְחנּו ֶצֶות, ְוֶאְצֵלנּו ִמְתַחּלְ

רֹוִעי

ימֹות ַעל  א ַטְבַלת ְמׂשִ ְלָתה ִאּמָ ת ּתָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ָקֵרר.  ֶלת ַהּמְ ּדֶ

א ְלַאַחי ְוִלי, "ֲאִני  יָרה ִאּמָ בּוַע", ִהְסּבִ ָ "ֵמַהּשׁ
ימֹות  י ְמׂשִ ּתֵ ְמֶכם ְלַיד ׁשְ מּו ֶאת ׁשִ ְרׁשְ ּתִ ת ׁשֶ ׁשֶ ְמַבּקֶ

א  בּו ְלַמּלֵ א, ְוִתְתַחּיְ ם רֹוִצים ִויכֹוִלים ְלַמּלֵ ַאּתֶ ׁשֶ
בּוַע".  ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ אֹוָתן ּבְ

ָלִדים,  ְכִנית: "ַרק ֲאַנְחנּו, ַהּיְ י ַלּתָ ְדּתִ ד ִהְתַנּגַ ִמּיָ
ִית?! ֶזה לֹא הֹוֵגן".  ים ַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ּבַ ִנְדָרׁשִ

א, "ֲאַנְחנּו ֶצֶות, ְוָלֵכן  יב ַאּבָ "ֵאיְנָך צֹוֵדק, רֹוִעי", ֵהׁשִ
ִית.  ֲעבֹודֹות ַהּבַ ף ּבַ ּתֵ ּתַ נּו ְלִהׁשְ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַעל ּכָ

ַרק ֲאַנְחנּו, ַההֹוִרים,  ימֹות ׁשֶ ֵיׁש ְמׂשִ
ִאים אֹוָתן,  א, ַוֲאַנְחנּו ְמַמּלְ ְיכֹוִלים ְלַמּלֵ

מֹו..."  ּכְ
ְרּכֹול",  ּמַ מֹו ֲעִריַכת ְקִנּיֹות ּבַ "ּכְ

ָעה ְלחּוִגים, ְו..."  א, "ְוַהּסָ הֹוִסיָפה ִאּמָ
יד, ֲאָבל ָהָיה ִלי  ְתאֹום לֹא ָהָיה ִלי ָמה ְלַהּגִ י. ּפִ ַתְקּתִ ׁשָ

י:  ָקֵרר, ְוָכַתְבּתִ ַעל ַהּמְ יָמה ׁשֶ ָמה ְלהֹוִסיף ָלְרׁשִ
יָמה  י: "זֹאת לֹא ְמׂשִ ר ֶאת ָסְבָתא", ְוַגם הֹוַסְפּתִ "ְלַבּקֵ

יד ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה".  ְכָלל, ּוְבָכל זֹאת ָצִריְך ְלַהְקּפִ ה ּבִ ָקׁשָ

 ִסּדּור ִמּטֹות .................................................
ָלִדים .....................................  ִסּדּור ַחְדֵרי ַהּיְ
ָקַית ֲעִציִצים ...........................................  ַהׁשְ
ּול ........................................................... ּשׁ  ּבִ
ְלָחן ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב ..................... ֻ  ֲעִריַכת ַהּשׁ
ְלָחן ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה ......................... ֻ ּנּוי ַהּשׁ  ּפִ
יַח( ............... ּדִ ּמַ ִלים )אֹו ִסּדּוָרם ּבַ ִטיַפת ּכֵ  ׁשְ
ה ......................................... ּפָ ח ָהַאׁשְ  ִרּקּון ּפַ
ְרּכֹול ................................ ּמַ דֹולֹות ּבַ  ְקִנּיֹות ּגְ
ִית ............... ַיד ַהּבַ ּלְ ּכֶֹלת ׁשֶ ּמַ  ְקִנּיֹות ְקַטּנֹות ּבַ
ִביָסה .........................................................  ּכְ
הּוץ ............................................................  ּגִ

ִית. ּבַ א ּבַ ׁש ְלַמּלֵ ּיֵ ימֹות ׁשֶ ה ְמׂשִ ּמָ  ִלְפֵניֶכם ּכַ
ה(. ֵאּלֶ ֶכם )ִאם ֵיׁש ּכָ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ִעים ּבַ ּלֹא ְמַבּצְ ימֹות ׁשֶ ׂשִ יָמה ֶאת ַהּמְ ַמֲחקּו ֵמָהְרׁשִ

ִאים ֶאת  ים ְמַמּלְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֵביְתֶכם )ִאם ּכַ א אֹוָתּה ּבְ מּו ִמי ְמַמּלֵ ּנֹוְתרּו ִרׁשְ ימֹות ׁשֶ ׂשִ ל ַאַחת ֵמַהּמְ ְלַיד ּכָ
נּו זֹאת(.  א אֹוָתּה, ַצּיְ יָמה, אֹו ִאם ֵיׁש ּתֹוָרנּות ְלַמּלֵ ׂשִ ַהּמְ

2

ִית?  ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבּבַ
ל ָּבֶהם? ִאם ֵּכן, ִמי ְמַטּפֵ
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ה  ֻעּלָ ִפים ּפְ ּתְ ֲאַנְחנּו ֶצֶות, ְוֶאְצֵלנּו ְמׁשַ

ַיַחד. ים אֹוָתּה ּבְ יֵניֶהם, ְוִלְפָעִמים עֹוׂשִ ִקים ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבֵ ָחה ְמַחּלְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִלְפָעִמים ּבְ

ָסָלט 
ל  ע' ִהּלֵ

ָחה ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ֶאְצֵלנּו ּכָ
ֲהָלָכה, אֹוְכִלים ָסָלט ּכַ

ֲאָבל ֲאִני יֹוֵתר ִמּכֹל 
ָסָלט אֹוֵהב ִלְזלֹל.

ל ּסַ א ְמִביָאה ּבַ ִאּמָ
ָצל, ל, ּבָ ְלּפֵ ַעְגָבִנּיֹות, ּפִ
ָרקֹות רֹוֵחץ, א ַהּיְ ַאּבָ

ְמָלְפפֹון ֲאִני קֹוֵצץ,
ָלט ּוֵביְנַתִים ַהּסָ

ט ְלַאט־ְלַאט. ִמְסַתּלֵ

נּו ַיַחד ּלָ ִבים ּכֻ ְויֹוׁשְ
ַחת,  ּלַ ָלט ְמלֹא ַהּצַ ַהּסָ

יִנים ַמְזְלגֹות ְוַסּכִ
ִנים, ִצים ּוְמַנּגְ ְמַקּפְ

ׂשֹון – ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ּבְ
ִלְבִריאּות ּוְבֵתָאבֹון.

הּו.  ְלׁשֶ ֶכם )ַאִחים ַוֲאָחיֹות, הֹוִרים( ְוָהִכינּו ַיַחד ַמֲאָכל ּכָ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ס ֶאת ּבְ  ַנּסּו ְלַגּיֵ
ָחה! ּפָ ׁשְ ל, ָהִכינּו ָסָלט ִלְכבֹוד יֹום ַהּמִ ְלָמׁשָ

3

ק ָלנּו ְלָהִכין  ֵ ִלְפָעִמים ִמְתַחּשׁ

ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ַאר ּבְ ִביל ׁשְ ׁשְ הּו ְלַבד ּבִ ֶ ַמּשׁ

ל, ֶלֱאפֹות עּוָגה(. ַמּדּוַע?  )ְלָמׁשָ

יָמה ְלַבד?  ִמּלּוי ְמׂשִ ְתרֹונֹות ּבְ ָמֵהם ַהּיִ

ְתרֹונֹות  ֶכם, ָמֵהם ַהּיִ ְלַדְעּתְ

ַיַחד? יָמה ּבְ ִמּלּוי ְמׂשִ ּבְ

ה. ֻעּלָ ִפים ּפְ ּתְ ית – ֵהם ְמׁשַ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ָחה ְמִכיִנים ַיַחד ֶאת ָהֲארּוָחה ַהּמִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ל ע' ִהּלֵ יר "ָסָלט" ׁשֶ ִ ּשׁ ּבַ



56

ָנ"ְך: ּתָ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ
טֹובִים הַּׁשְנַיִם ִמן הֶָאחָד... 

ּכִי ִאם יִּפֹלּו, הֶָאחָד יָקִים ֶאת חֲבֵרֹו. 
סּוִקים ט'-י'( ֶרק ד' ּפְ )קֶֹהֶלת, ּפֶ

ם לֹו. ָעָיה ַוֲעַזְרּתֶ ּבְ ֶכם ִנְתַקל ּבִ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבֹו ֶאָחד ִמּבְ ִמְקֶרה ׁשֶ ֵכר ּבְ  א. ַנּסּו ְלִהּזָ
ִהי.  ְלׁשֶ ָעָיה ּכָ ֶכם ָעַזר ָלֶכם ִלְפּתֹר ּבְ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבֹו ֶאָחד ִמּבְ ִמְקֶרה ׁשֶ ֵכר ּבְ      ב. ַנּסּו ְלִהּזָ

4

ֲאַנְחנּו ֶצֶות, ְוֶאְצֵלנּו עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה!

ה, ָהַאֵחר עֹוֵזר לֹו.  ֶ ַנִים – ִאם ָהֶאָחד ִמְתַקּשׁ יר ַמּדּוַע טֹוב יֹוֵתר ִלְהיֹות ׁשְ סּוק ַמְסּבִ ַהּפָ
ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ְך ּגַ ּכָ

ם חֹוְגִגים ְוֶנֱהִנים ַיַחד ֶאְצֵלנּו ּגַ

יף". ִביל ַהּכֵ ׁשְ ֶכם "ּבִ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ִעם ּבְ ַאּתֶ ָבִרים ׁשֶ ֵני ּדְ מּו ׁשְ  ִרׁשְ
..................................................................................................................................     
..................................................................................................................................     

5

ֶכם? ּלָ ְרֶחֶבת ׁשֶ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ים ִעם ּבְ ם ְמַבּלִ ֻנּיֹות ַאּתֶ ּמְ ֵאילּו ִהְזּדַ פּו ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה: ּבְ ּתְ 6 ׁשַ

ּה ַהֲחֵבִרים  ּבָ ימֹות ַיַחד, ּוְכמֹו ְקבּוָצה ׁשֶ א ְמׂשִ ַמּלֵ מֹו ֶצֶות ַהּמְ ָחה ִהיא ּכְ ּפָ ׁשְ ּמִ ַעד ּכֹה ָרִאינּו, ׁשֶ
ֶדת, ְוַגם ֶנֱהִנים ַיַחד  ים ִויֵמי ֻהּלֶ ָחה חֹוְגִגים ַיַחד ַחּגִ ּפָ ׁשְ ּמִ עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה. ֲאָבל ֶזה לֹא ַהּכֹל! ּבַ

ה.  ה ְמֻיֶחֶדת ִלְמִסּבָ ר ֵאין ִסּבָ ֲאׁשֶ ם ּכַ "ְסָתם", ּגַ

י  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶבת ִעם ּבְ ֲאִני אֹוֶהֶבת ָלׁשֶ
טּוס. ם ֲעֵלי ֵאיָקִליּפְ ַלֲארּוַחת ּבֶֹקר ְוִלְלֹעס ִאּתָ

ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵחק ִעם ּבְ ַוֲאִני אֹוֵהב ְלׂשַ

ֲחרּות ְקִפיצֹות! ל, ַלֲערְֹך ּתַ י, ְלָמׁשָ ּלִ ׁשֶ



57

ַח אֹוָתם:  ּמֵ י ּוְלׂשַ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ יַע ֶאת ּבְ ֵדי ְלַהְפּתִ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ יֹום ַהּמִ ה ּבְ ֶאֱעׂשֶ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ִקּצּור... ּבְ

ית. 7 ְבֵרי ַחּגִ ִלימּו ֶאת ּדִ  ַהׁשְ
...........................................................................
...........................................................................

ָחה. ּפָ ׁשְ ָחק ְליֹום ַהּמִ  ָהִכינּו ִמׂשְ
כּונֹות אִֹפי  ה ּתְ ּמָ ְרִטיִסים ּכַ ְתבּו ַעל ּכַ  ּכִ

מֹו ַחְיָכנּות, ֲאִדיבּות,  רֹונֹות )ּכְ ׁשְ טֹובֹות אֹו ּכִ
ּול(.  ּשׁ רֹון ּבִ ׁשְ טּוב ֵלב, ּכִ

ה,  ֵאּלֶ ָתִקים ּכָ ָרה ּפְ ָהִכינּו ְלָפחֹות ֲעׂשָ
לּו אֹוָתם, ְוַהְכִניסּו אֹוָתם ְלכֹוַבע.  ַקּפְ

תֹורֹו  ָחה יֹוִציא ּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ֶאָחד ִמּבְ  ּכָ
תּוָבה  כּוָנה ַהּכְ ְרִטיס ֵמַהּכֹוַבע ְוִיְקָרא ֶאת ַהּתְ ּכַ

ֵני  קֹול ְלִמי ִמּבְ קֹול ָרם. ָעָליו לֹוַמר ּבְ ָעָליו ּבְ
כּוָנה ַהּזֹאת ַמְתִאיָמה, ְלַדְעּתֹו,  ָחה ַהּתְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

כּוָנה  ָאה ַהּתְ ּבֹו ּבָ ְגָמה ְלִמְקֶרה ׁשֶ ּוְלָהִביא ּדֻ

ּטּוי.  ַהּזֹאת ִליֵדי ּבִ

8

ֶכם, טֹוב  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ

ָנה  ׁשָ יׁש יֹום ֶאָחד ּבְ ֶהְחִליטּו  ְלַהְקּדִ ׁשֶ

ָחה?  ּפָ ׁשְ ִלְכבֹוד ַהּמִ

ִקּצּור, ָחׁשּוב ְלהֹודֹות  ּבְ
י...  ָחה, ּכִ ּפָ ׁש ָלנּו ִמׁשְ ּיֵ ַעל ׁשֶ

רֹון  ְ שׁ ּכִ
ִצּיּור

 חּושׁ 

ֵסֶדר

נְִדיבּות



ּפּוִרים

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ֶפר ְוָׁשר ְלִאּמֹו ִׁשיר ֶׁשָּלַמד:  ְקִפיץ ָחַזר ִמֵּבית ַהּסֵ
ֵמַח ּוְמַבֵּדַח,  “ֲאִני ּפּוִרים, ֲאִני ּפּוִרים, ׂשָ
ַעם ַּבָּׁשָנה ָאבֹוא ְלִהְתָאֵרַח“.  ֲהא ַרק ּפַ

ַעם ְּבָׁשָנה, ָחְׁשָבה ַחִּגית, ְוָאז ָקְפָצה ִמִּׂשְמָחה: “ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון – ַהָּׁשָנה ַנְחּגֹג  ּפּוִרים ָחל ַרק ּפַ ֶּבֱאֶמת ֲחָבל ׁשֶ
ֲאָדר ַנְחֹּגג ִּבירּוָׁשַלִים!“  ֵתל ָאִביב אֹו ְּבֵחיָפה, ּוְבט“ו ּבַ ֲאָדר ַנְחֹּגג ְּבְ ֲעַמִים: ְּבי“ד ּבַ ֶאת ּפּוִרים ּפַ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         





טּו אֹוָתּה. ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

 
עּוַדת ֶזהּות ְלַחג ַהּפּוִרים ּתְ

חֶֹדׁש ................... עֹוָלם : ...... ּבְ רֹב ֶהָעִרים ּבָ ֲאִריְך ַהַחג:       ּבְ 1. ּתַ
חֶֹדׁש ................... ה ָעִרים: ...... ּבְ ּמָ ַלִים ּוְבעֹוד ּכַ ירּוׁשָ                                 ּבִ

ר  2. ֶהְסּבֵ
ם ַהַחג:     ְלׁשֵ

3. ִמְצוֹות ַהַחג 
    ּוִמְנָהָגיו:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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עּוַדת ֶזהּות ַלַחג ְמִכיִנים ּתְ

ְך ַהּגֹוָרל!  ֵיׁש! ִהְתַהּפֵ
ְוַנֲהפֹוְך הּוא!

ר. ת ֶאְסּתֵ פּוִרים קֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ּבְ
ֶלְך  ל ַהּמֶ ְמָלָכה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ּמַ ִנים ַרּבֹות, ּבַ ְפֵני ׁשָ ּלִ ֶרת ׁשֶ ר ְמַסּפֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ

הּוִדים. י ַהּיְ לּו ַחּיֵ ֵורֹוׁש, ִנּצְ ֲאַחׁשְ
ִמיד ֶאת  ְכֵנן ְלַהׁשְ מֹו, ּתִ ֵורֹוׁש, ָהָמן ׁשְ ַמְמֶלֶכת ֲאַחׁשְ ע ּבְ ִכיר ְוָרׁשָ ר ּבָ ׂשַ
ִהְתָעְרָבה  ה ׁשֶ הּוִדּיָ ה ַהּיְ ְלּכָ ר, ַהּמַ ְזכּות ֶאְסּתֵ לּו ּבִ הּוִדים, ַאְך ֵהם ִנּצְ ַהּיְ

ְלטֹוָבָתם. 
ר.  ת ֶאְסּתֵ ה – ְמִגּלַ ִגּלָ ָלֵכן ִנְקֵראת ַהּמְ

הּוִדים, ֵהִטיל ָהָמן ּפּור )ָעַרְך  ַדאי ִלְתקֹף ֶאת ַהּיְ ֵאיֶזה יֹום ּכְ ֵדי ִלְקּבַֹע ּבְ ּכְ
הּוִדים!  חּו ַהּיְ ּגֹוָרל ִנּצְ ָעָלה ּבַ ּיֹום ׁשֶ ְוָקא ּבַ ַהְגָרָלה(. ַאְך ּדַ
ְך ִנְקָרא ַהַחג ַחג ּפּוִרים. ִהְתַהּפֵ ם ַהּפּור )ַהּגֹוָרל( ׁשֶ ַעל ׁשֵ

ה ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים: ּמָ ַחג ּפּוִרים ּכַ ּבְ
נֹות ָלֶאְביֹוִנים – נֹוְתִנים ְצָדָקה ְלִנְזָקִקים. ַמּתָ

ֶעֶרב ַהַחג ּוְבבֶֹקר ַהַחג. ר ּבְ ת ֶאְסּתֵ ה – קֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ִמְקָרא ְמִגּלָ
ָחה. ּפָ ֵני ַמֲאָכִלים ְלָפחֹות ַלֲחֵבִרים ְוִלְבֵני ִמׁשְ לֹוַח ָמנֹות – ׁשֹוְלִחים ׁשְ ִמׁשְ

ה – עֹוְרִכים ְסעּוָדה ֲחִגיִגית.  ּתֶ ִמׁשְ
ים!  ׂשִ ְוַגם ִמְתַחּפְ
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ה ִמְקָרא ְמִגּלָ

לֹום ְיָלִדים! ׁשָ

י  ְרחֹובֹות ָהִעיר ּכִ י ִלְראֹות ּבִ ְעּתִ ֶאֶמׁש ֻהְפּתַ
ים! ֶזה  ׂשִ ִרים ָהיּו ְמֻחּפָ ים ְוַאף ְמֻבּגָ ְיָלִדים ַרּבִ

ׁש ְוזֹו ִלְדבֹוָרה. ָרִאיִתי  ה, ֶזה ְלַבּלָ ְלֵליָצן ְוזֹו ְלַכּלָ
ָרִחים ַאַחת  ב ֶאָחד, ֶמֶלְך ֶאָחד ּומֹוֶכֶרת ּפְ ּצָ ׁשֶ

י  י, ְוָקַפְצּתִ י ְוָקַפְצּתִ דֹול... ָאז ַרְצּתִ ִנְכְנסּו ְלִבְנָין ּגָ
י ַאֲחֵריֶהם!  י ְוָעַקְבּתִ ְוַרְצּתִ

ָבלֹוִנים  ט ּבְ ָ אּוָלם ְמֻקּשׁ ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ּבְ
דֹול ְמאֹוד  רֹות ִצְבעֹוִנּיֹות. ָקָהל ּגָ ְרׁשְ ּוְבׁשַ

ב ּבֹו.  ָיׁשַ
ׂש  ָמה, ָעַמד ִאיׁש  ְמֻחּפָ ֶאְמַצע ָהאּוָלם, ַעל ּבָ ּבְ

ְלהֹוִדי ּוְלרֹאׁשֹו ּכֹוַבע נֹוֵצץ, ְוָקָרא ִסּפּור ַעל 
ה  ָעׂשָ ם מּוָזר ָהָיה לֹו — ׁשֶ ֶמֶלְך ֶאָחד — ׁשֵ

ר. ָמּה ֶאְסּתֵ ְמִסּבֹות, ְוַעל ַנֲעָרה ַאַחת ּוׁשְ

ִנים!  ַרֲעׁשָ ם ּבָ ּלָ ל ַאְזָהָרה, ִהְרִעיׁשּו ּכֻ ְתאֹום, ְללֹא ּכָ ּפִ
אי  ַוּדַ בֹוּהַ ְמאֹוד — ּבְ י ּגָ ַפְצּתִ ּקָ י, ׁשֶ ְעּתִ ְך ֻהְפּתַ ל ּכָ ּכָ

ְקִפיָצה ַלּגַֹבּה! ְלַאַחר  י ּבִ ּלִ יא ׁשֶ י ֶאת ַהּשִׂ ַבְרּתִ ׁשָ
ָכה. ְוׁשּוב,  ִריָאה ִנְמׁשְ ם ְוַהּקְ ּלָ עּו ּכֻ ִנּיֹות ִנְרּגְ ה ׁשְ ּמָ ּכַ

ם ְוִהְרִעיׁשּו ַיַחד.  ּלָ ּתֹוְללּו ּכֻ ְתאֹום, ִהׁשְ ְלֶפַתע ּפִ
ם יֹוְדִעים ָמַתי  ּלָ י ֶאת ַעְצִמי: ֵאיְך ּכֻ ַאְלּתִ ָאז ׁשָ

ְלַהְרִעיׁש?

ְלִהְתָראֹות,
ְנּגּורּו ְקִפיץ, ּגּור ַהּקֶ

י? ּתִ ׂשְ ּוְלָמה ֲאִני ִהְתַחּפַ
ְלֶקְנּגּורּו, ָחה, ָחה, ָחה... 
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ן?  ַרֲעׁשָ ים ּבָ ר ַמְרִעיׁשִ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ִריָאה ּבִ ֵעת ַהּקְ  ָמַתי ּבְ
......................................................................................

2

ֵליל ַהַחג ּוְבבֶֹקר ַהַחג.  ֲעַמִים: ּבְ ר ּפַ ת ֶאְסּתֵ פּוִרים קֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ּבְ
ָרכֹות. י ּבְ ּתֵ ָרכֹות, ּוַבּבֶֹקר – ׁשְ לֹוׁש ּבְ ֶעֶרב ֶנֱאָמרֹות ׁשָ ה ּבָ ִגּלָ ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּמְ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו וְצִּוָנּו ַעל ִמקְָרא ְמגִּלָה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ׁשֶָעׂשָה נִּסִים לֲַאבֹוֵתינּו ּבַּיִָמים הָהֵם, ּבַזְַמן הַּזֶה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ׁשֶהֶחֱיָנּו וְקִּיְָמנּו וְהִּגִיָענּו לַּזְַמן הַּזֶה.

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ה: "ּבָ ִגּלָ ֱאֶמֶרת ַעל ְקִריַאת ַהּמְ ָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ַהּנֶ ִלימּו ֶאת ַהּבְ  ַהׁשְ
נּו ַעל  …..........................."  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ֵאיֶזה ַחג? …................................. ַחג ַאֵחר. ּבְ ם ּבְ ה ֶנֱאֶמֶרת ּגַ ִנּיָ ְ ָרָכה ַהּשׁ  ַהּבְ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ר ּבַ ת ֶאְסּתֵ ר קֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ֲאׁשֶ ֶעֶרב ַהַחג, ּכַ ית ֶנֱאֶמֶרת ַרק ּבְ ִליׁשִ ְ ָרָכה ַהּשׁ ַהּבְ
ֶכם. ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ָרָכה ַהּשׁ ירּו ֶאת ַהּבְ  ַהְסּבִ

................................................................…............................................................................…

3

4

5

ֶכם? ים זֹאת, ְלַדְעּתְ ַמּדּוַע עֹוׂשִ

............................................................

.......................................................
ן,  ַהְתָחָלה לֹא ָהָיה ִלי ַרֲעׁשָ ּבַ

י  ּלִ ָנב ׁשֶ ּזָ יִתי ּבַ ָאז ִהּכֵ
ֵדי ְלַהְרִעיׁש! ּכְ

אּוַלי ֵיׁש ָלֶכם עֹוד ַרְעיֹונֹות
ן ִלי ַרֲעׁשָ יַצד ְלַהְרִעיׁש ּבְ ּכֵ

ה? ִגּלָ ֵעת ְקִריַאת ַהּמְ ּבְ
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ה ִגּלָ ִסּפּור ַהּמְ

ֶלְך .................1 ַעל 127 ְמִדינֹות.  ִנים ַרּבֹות ָמַלְך ַהּמֶ ִלְפֵני ׁשָ
ר ָקָרא ָלּה,  ֲאׁשֶ ב ְלָפָניו ּכַ ְרָבה ְלִהְתַיּצֵ ּסֵ ֵני ׁשֶ י, ִמּפְ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּתֹו, ַהּמַ ֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ֶלְך ּגֵ ַהּמֶ
ֶלְך  ָתה ַלּמֶ ּלְ ה לֹא ּגִ ה ַהֲחָדׁשָ ְלּכָ ְמקֹוָמּה. ַהּמַ ה ּבִ .................2 ְלַמְלּכָ ַחר ּבְ ן ּבָ ּוְלַאַחר ִמּכֵ

ה.  ִהיא ְיהּוִדּיָ ׁשֶ
ר ..........3 ְמאֹוד(.  ֶלְך )ׂשַ ֵנה ַלּמֶ ה ָהָמן ְלִמׁשְ ְך ִהְתַמּנָ ִנים ַאַחר ּכָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ
ֵורֹוׁש,  ל ֲאַחׁשְ דֹוָלה ׁשֶ ְמָלָכה ַהּגְ ּמַ ּבַ הּוִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ ּקֵ ָהָמן ּבִ

ֲחוֹות לֹו.  ּתַ ּום ֶש................. .................4 ֵסֵרב ְלִהׁשְ ִמּשׁ
ֶלְך ................5  הּוִדים, ְוַהּמֶ ֵאיֶזה יֹום ִלְתקֹף ֶאת ַהּיְ ֵדי ִלְקּבַֹע ּבְ יל ּפּור )ּגֹוָרל( ּכְ ָהָמן ִהּפִ

ר ַלֲהרֹג אֹוָתם. ֵ ִאּשׁ ו ׁשֶ ַעל ַהּצַ

ֲאָבל...
ה.  ו ַהּזֶ ל ֶאת ַהּצַ ֶלְך ְלַבּטֵ ׁש ֵמַהּמֶ ה ֶהְחִליָטה ְלִהְתָעֵרב ּוְלַבּקֵ ְלּכָ ר ַהּמַ ֲאָבל ֶאְסּתֵ

ר ....... .................6, ּוָפְנָתה ֵאָליו.  ֶלְך, ................. ֶאְסּתֵ ּלֹא ִנְקְרָאה ֶאל ַהּמֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ָתּה.  ׁשָ ּקָ ה ֶאת ּבַ ׁשָ ּקְ ה ִהיא לֹא ּבִ ּתֶ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ה, ַאְך ּגַ ּתֶ ֶלְך ְלִמׁשְ ר ִהְזִמיָנה ֶאת ַהּמֶ ֶאְסּתֵ

ִני. ה ׁשֵ ּתֶ ֶלְך ְלִמׁשְ ָתה ְוִהְזִמיָנה ֶאת ַהּמֶ ִהיא ִחּכְ
יו.  הּוִדי ֶאת ַחּיָ ַכי ַהּיְ יל ָמְרּדְ ַעם ִהּצִ ּפַ ֶלְך ׁשֶ ר ַהּמֶ ה, ִנְזּכַ ּתֶ ׁשְ ַאַחר ַהּמִ ּלְ ְיָלה ׁשֶ ּלַ יְנַתִים, ּבַ ּבֵ
ַרֲחֵבי ָהִעיר  יב אֹותֹו ּבְ ִבְגֵדי ַמְלכּות ּוְלַהְרּכִ ַכי ּבְ יׁש ֶאת ָמְרּדְ ה ַעל ָהָמן ְלַהְלּבִ ֶלְך ִצּוָ ַהּמֶ

ֶלְך.  ָרַכב ָעָליו ַהּמֶ ַעל ַה.................7 ׁשֶ

ֶּיֱאסֹר ַעל ְּתִקיַפת  ֶלְך ׁשֶ ְלָּכה ֵמַהּמֶ ה ֶאְסֵּתר ַהּמַ ׁשָ ה ַהֵּׁשִני, ִּבּקְ ּתֶ ׁשְ ְלָמֳחָרת, ַּבּמִ
הּוִדים ִּתָּנֵתן ַהְּזכּות ................8  ּיְ ּלַ ָתּה, ַאְך ִהְסִּכים ׁשֶ ׁשָ ֶל לֹא ַנֲעָנה ְלַבּקָ ַהְּיהּוִדים. ַהּמֶ

חּו ֶאת אֹוְיֵביֶהם ְו.................9. ַעל ַעְצָמם, ְוַכֲאֶׁשר ֻהְתְקפּו ַהְּיהּוִדים, ֵהם ִנּצְ

ֶכם,  ְלַדְעּתְ
ה  ׁשָ ּקְ ַמּדּוַע לֹא ּבִ

ָתּה  ׁשָ ּקָ ר ֶאת ּבַ ֶאְסּתֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה  ּפַ ּבַ

ֶלְך? ְנָתה ֶאל ַהּמֶ ּפָ ׁשֶ

ים(.  ִלּ ַמְחַסן ַהִמּ ה )ֵהָעְזרּו ְבּ ִגּלָ ִלימּו ֶאת ִסּפּור ַהּמְ 6 ַהׁשְ

ים  ַמְחַסן ִמּלִ

הּוִדי,  ַכי ַהְיּ ָמְרְדּ
ֵורֹוׁש,  ַאֲחְשׁ

יָה,  ָנה... ֶאת ַחּיֶ ִסּכְ
לּו,  ר, ִנּצְ ֶאְסֵתּ
ָחַתם, ָחׁשּוב, 

סּוס, ְלָהֵגן
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ֶלְך  ל ַהּמֶ תֹו ׁשֶ ׁשָ ה ְלָסֵרב ְלַבּקָ א. ִהיא ֵהֵעּזָ
ֵורֹוׁש ָלבֹוא ְלָפָניו. ַאֲחׁשְ

ִמיִהי?.................................................

יָרה". ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ב. "ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ

ה?  ................................ ִמיהּו ָהִאיׁש ַהּזֶ

ֲחוֹות ִלְפֵני ָהָמן. ּתַ ג. הּוא ֵסֵרב ְלִהׁשְ

ִמיהּו? ...................................................

ֵאיֶזה  ֵדי ְלַהְחִליט ּבְ יל ּגֹוָרל ּכְ ד. הּוא ִהּפִ
הּוִדים.  ל ַהּיְ ה ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ ֻקּדָ ֵתן ַהּפְ ּנָ יֹום ּתִ

ִמיהּו? ...................................................

ְלבּוׁש ַמְלכּות  ה. הּוא ָרַכב ַעל סּוס ּבִ
ד אֹותֹו(. יָקרֹו )ָרָצה ְלַכּבֵ ֶלְך ָחַפץ ּבִ י ַהּמֶ ּכִ

ִמיהּו? ....................................................

ֵורֹוׁש  ֶלְך ַאֲחׁשְ ה ָלבֹוא ִלְפֵני ַהּמֶ ו. ִהיא ֵהֵעּזָ
הּוא לֹא ָקָרא ָלּה. י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ִמיִהי?  ...................................................

ֵורֹוׁש  ֶלְך ַאֲחׁשְ ָתה ַלּמֶ ּלְ ה ּגִ ְלּכָ ר ַהּמַ ז. ֶאְסּתֵ
הּוא "ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב". ׁשֶ

ה? ................................ ִמיהּו ָהִאיׁש ַהּזֶ

ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם.( ּבָ ה ׁשֶ ִגּלָ ַתְקִציר ִסּפּור ַהּמְ ְתרּו ֶאת ַהִחידֹות. )ֵהָעְזרּו ּבְ 7 ּפִ

ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא?

ְלבּוׁש ַמְלכּות  יׁש ּבִ ח. הּוא ֶנֱאַלץ ְלַהְלּבִ
ֶלְך ֶאת ָהִאיׁש  יב ַעל סּוס ַהּמֶ ּוְלַהְרּכִ

ֵנא יֹוֵתר ִמּכֹל. ּשָׂ ׁשֶ

ִמיהּו? ..................................................
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נֹות ָלֶאְביֹוִנים ַמּתָ

8

9

בֶֹקר ַחג ַהּפּוִרים ָרִאיִתי  ם ּבְ ּגַ
ְרַמְרֶקט  הּו ְמֻיָחד. ְלַיד ַהּסּוּפֶ ֶ ַמּשׁ

ָצה  ה ְזֵקָנה, ְוִקּבְ ָ יָטה, ִאּשׁ ָעְמָדה ּגִ
ָלל רֹב ָהעֹוְבִרים  ֶדֶרְך ּכְ ְנָדבֹות. ּבְ

ים.  ן ְצָדָקה ָלֲעִנּיִ ַחג ַהּפּוִרים ִהיא ַמּתַ ְצוֹות ּבְ   ַאַחת ַהּמִ
סּוק  ּפָ נֹות ָלֶאְביֹוִנים" ּבַ ּטּוי "ַמּתָ ַחת ַהּבִ ִמְתחּו ַקו ּתַ

ַמְעָלה. ּלְ ׁשֶ

ֶכם ֶאְביֹון )ָעִני(  ְעּתְ ְלִפי ּדַ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹוׁשָ ל ׁשְ ּסַ רּו ּבַ  ַצּיְ
ָזקּוק ָלֶהם.

יג ָלּה  י ְלַהּצִ י ַעל ַרֲעיֹון: ֶהְחַלְטּתִ ְבּתִ ְתאֹום ָחׁשַ ּפִ
י ַעל ֶרֶגל ַאַחת,  בֹוּהַ ְמאֹוד, ָקַפְצּתִ י ּגָ ָגה! ָקַפְצּתִ ַהּצָ
י  י ָאחֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ִהְצַלְחּתִ י ָקִדיָמה, ָקַפְצּתִ ָקַפְצּתִ

יָטה  ֲאִויר. ּגִ ה ִסיבּוִבים ּבָ ּמָ ַלֲעׂשֹות ְלַמֲעָנּה ּכַ
ֵמָחה.  יָטה ׂשְ ִגּ י ֶשׁ ַמְחּתִ ִנְדֲהָמה ְוָצֲחָקה, ַוֲאִני ׂשָ

ְלִהְתָראֹות, 
ְקִפיץ

תּוב  ר ּכָ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ּבִ
ל... ּפּוִרים הּוא יֹום ׁשֶ ׁשֶ

ים  ה, ֲאָבל ַהּיֹום ַרּבִ ּנָ ִמים ִמּמֶ ִבים ִמְתַעּלְ ָ ְוַהּשׁ
ֶסף אֹו  ֵמַח" ְוָנְתנּו ָלּה ּכֶ ִאֲחלּו ָלּה "ּפּוִרים ׂשָ

ם ֲאִני  ֶהן. ּגַ ּיֹות – ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָמה ָהָיה ּבָ ּקִ ׂשַ
הּו, ַאְך ָמה ָיכֹול ָלֵתת  ֶ ָרִציִתי ָלֵתת ְלִגיָטה ַמּשׁ

ּיֹוֵדַע ַרק ִלְקּפֹץ?  ֶקְנּגּורּו ׁשֶ

ֶכם,  ְלַדְעּתְ
ָמה ָעִדיף ָלֵתת ְלֶאְביֹון – 

ִבילֹו,  ׁשְ ְמֻיָחד ּבִ ִנינּו אֹו ֵהַכּנּו ּבִ ּקָ ֲחָפִצים ׁשֶ
ּיּוַכל ִלְקנֹות ְלִפי ְרצֹונֹו?  ֵדי ׁשֶ ֶסף ּכְ אֹו ּכֶ

ׁשּוַבְתֶכם. קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ

ל ְקִפיץ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ
ר ָלֵתת ָלֶאְביֹוִנים ֶאְפׁשָ ר ְלָהִבין ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ים. ֵאיָנם ָחְמִרּיִ ָבִרים ׁשֶ ם ּדְ  ּגַ
ְגָמה ְלָכְך. ֵהִביאּו עֹוד ּדֻ

 ִמׁשְֶּתה וְׂשְִמחָה 
ּוִמׁשְֹלחַ ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו 

ּוַמָּתנֹות לֶָאבְיֹונִים.
סּוק כ"ב( ֶרק ט' ּפָ ר, ּפֶ )ֶאְסּתֵ

           ֶאבְיֹונִים – ֲענִּיִים
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לֹוַח ָמנֹות ִמׁשְ

לֹוַח ָמנֹות: ם ִמְצַות ִמׁשְ ַעּמּוד 60 ִנְלֶמֶדת ּגַ ָבר ָקָראנּו ּבְ ּכְ סּוק ׁשֶ ֵמַהּפָ

לֹוַח ָמנֹות  נֹות ָלֶאְביֹוִנים ּוִמׁשְ ַמּתָ
ל ְנִתיָנה. ֵהן ִמְצוֹות ׁשֶ

יֵניֶהן?  ִלים ּבֵ ֵמֶהם ַהֶהְבּדֵ
בּו ָמה נֹוְתִנים ּוְלִמי נֹוְתִנים( ְ )ֶרֶמז: ִחּשׁ

ֵבי ָהִעיר ָיְצאּו ָלְרחֹובֹות.  ל ּתֹוׁשָ ּכָ ַהּבֶֹקר ִנְרֶאה ׁשֶ
ים   ים ְמֵלִאים ַמְטַעּמִ ים ַמְחִזיִקים ַסּלִ ַרּבִ

ְונֹוְתִנים אֹוָתם ִליִדיֵדיֶהם. ְוַגם ֲאִני, ְקִפיץ, ּגּור 
י!  ּלִ ִדיד ׁשֶ זֹאת ִמּיָ י ֲחִביָלה ּכָ ְלּתִ ְנּגּורּו, ִקּבַ ַהּקֶ

ה... ֲעׂשֶ ְוָכְך ָהָיה ַהּמַ
י  ּבּוִרי ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ ן ַהּצִ ּגַ א ּבַ ׁשֶ י ִלי ַעל ַהּדֶ ְבּתִ ָיׁשַ
יַח ֶאת ּכֹוַבע  ׂש ְלקֹוֵסם. הּוא ִהּנִ ֻחּפָ ֶיֶלד ַהּמְ ּבְ
ְקָלִפים  ּלֹו ְלָידֹו ְוֶהְרָאה ֶקֶסם ּבִ ָסִמים ׁשֶ ַהּקְ
ֶקט  ׁשֶ ֶקט־ּבְ ׁשֶ ׂש ְלַאְרֵיה. ּבְ ָהָיה ְמֻחּפָ ְלֶיֶלד ׁשֶ

ְנּגּורּו  י ֲאִני, ַהּקֶ ם ֵלב, ִנְכַנְסּתִ הּו ׂשָ יׁשֶ ּמִ ּוְבִלי ׁשֶ
ּלֹו.  ַטְנַטן, ֶאל ּתֹוְך ַהּכֹוַבע ׁשֶ ַהּקְ

ֶלד ַהּקֹוֵסם  ם ַהּיֶ ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ּכַ
יט ֶאת ָידֹו  ּלֹו, הּוא הֹוׁשִ ֶסם ׁשֶ ֶאת ַהּקֶ

ע  ֶלד ֻהְפּתַ י ַהחּוָצה! ַהּיֶ ּלֹו ַוֲאִני ָקַפְצּתִ ֶאל ַהּכֹוַבע ׁשֶ
ְך ֵאַלי, ָנַתן  י לֹו. הּוא ִחּיֵ ְצחֹוק ַוֲאִני ָקַרְצּתִ ּוָפַרץ ּבִ
לֹוַח ָמנֹות, ְיִדיִדי".  ִלי ֲחִביָלה ְוָאַמר ִלי: "ַקח ִמׁשְ

ּה ׁשּום  י ֶאת ַהֲחִביָלה, ַאְך לֹא ָמָצאִתי ּבָ ַתְחּתִ ּפָ
ַח אֹותֹו,  ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ֶרׁש אֹו ָעֶלה ָטִעים. ֲאָבל ּכְ שֹׁ

הּו  ֶ ַמּשׁ את ּבְ ת ְמֻמּלֵ ׁשֶ ּלֶ ה ְמׁשֻ י ֵאיזֹו עּוִגּיָ ְרַסְמּתִ ּכִ
ַעם ְלאֹות  י לֹו – ַהּפַ ִביק ּוָמתֹוק, ְוׁשּוב ָקַרְצּתִ ּדָ

ּתֹוָדה.
ְלִהְתָראֹות, 

ְקִפיץ

 ִמׁשְֶּתה וְׂשְִמחָה 
ּוִמׁשְֹלחַ ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו 

ּוַמָּתנֹות לֶָאבְיֹונִים.
סּוק כ"ב( ֶרק ט' ּפָ ר, ּפֶ )ֶאְסּתֵ

           לְֵרֵעהּו – ִליִדידֹו

לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו" 10 ּטּוי "ִמׁשְ ַחת ַהּבִ  ִמְתחּו ַקו ּתַ
ֶכם. ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ירּו אֹותֹו ּבַ ַמְעָלה, ְוַהְסּבִ ּלְ סּוק ׁשֶ ּפָ ּבַ

........................................................................................

........................................................................................

לֹוַח ָמנֹות? ַמִהי ִמְצַות ִמׁשְ
ָנה  לֹוַח ָמנֹות הּוא ַמּתָ ִמׁשְ

ֹוְלִחים )אֹו נֹוְתִנים( ְלָיִדיד, ּשׁ ׁשֶ
ֵני ַמֲאָכִלים ׁשֹוִנים ְלָפחֹות. ּה ׁשְ ְוֵיׁש ָבּ
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ה ּתֶ ִמׁשְ

ל ְיִדיִדי ַה"קֹוֵסם" ִלְסעּוָדה י ְלֵביתֹו ׁשֶ ֻהְזַמְנּתִ
ה ּתֶ ֲחִגיִגית ְמאֹוד. ְסעּוַדת ּפּוִרים ִנְקֵראת ִמׁשְ
ֱאֶמת ָהִייִתי  ה! ַוֲאִני ּבֶ ּה ַהְרֵבּ ֹוִתים ָבּ ׁשּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ם.  ְלָחן ָמָצאִתי ֵמֵעין ִמיץ ֲאַדְמַדּ ֻ ָצֵמא. ַעל ַהׁשּ

י  ֶזה. ָלַגְמּתִ ַטַעם ָכּ י ִמיץ ְבּ ֵמעֹוָלם לֹא ָטַעְמּתִ
יׁש  י ְלַהְרִגּ עֹוד ְלִגיָמה ְועֹוד ַאַחת, ְוָאז ִהְתַחְלּתִ

ל.  ֵמַח ְוַגם ְקָצת ְמֻבְלָבּ ם ָשׂ ה: ַגּ ֶנּ ְמׁשֻ

י עֹוד ִאם הּוא  י, ְולֹא ָיַדְעּתִ ּלִ ִדיד ׁשֶ ָיּ י ַבּ ְטּתִ ִהַבּ
הּוִדי! לֹא  ַכי ַהְיּ ע אֹו ְלָמְרְדּ ׂש ְלָהָמן ָהָרׁשָ ִהְתַחּפֵ
ְרנּו "ַחג ּפּוִרים,  י ְלָידֹו, ְוַיַחד ׁשַ ְבּתִ ַ נֹוָרא! ִהְתַיׁשּ

ְנּגּוִרים!" דֹול ַלֶקּ ַחג ּפּוִרים, ַחג ָגּ
ַמח! ם ָלֶכם, ְיָלִדים, ִיְהֶיה ַחג ּפּוִרים ָשׂ ַגּ ׁשֶ

ְלִהְתָראֹות, 
ְקִפיץ

ִמׁשְֶּתה וְׂשְִמחָה 
ּוִמׁשְֹלחַ ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו 

ּוַמָּתנֹות לֶָאבְיֹונִים.
סּוק כ"ב( ֶרק ט' ּפָ ר, ּפֶ )ֶאְסּתֵ

ֶנת ֶאת 11 ַצּיֶ סּוק ַהּמְ ּפָ ה ַבּ ּלָ ַחת ַלּמִ  ִמְתחּו ַקו ִמּתַ
ַחג ַהּפּוִרים. עֹוְרִכים ְבּ ַהּסעּוָדה ַהֲחִגיִגית ׁשֶ

ְרנּו: ָבר ִהּכַ ּכְ סּוק ׁשֶ פּוִרים לֹוְמִדים ֵמַהּפָ ה ּבְ ּתֶ ְצָוה ַלֲערְֹך ִמׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ּגַ

ל ַחג ַהּפּוִרים  ְצוֹות ׁשֶ ע ַהּמִ ַאְרּבַ

ְִדיָקה: ִאם ֲעִניֶתם  ּב

ֶם אֹות  ְַתְבּת ְנכֹוָנה, ּכ

ְָעִמים. ַע ּפ ַאַחת ַאְרּב

ה ְקָרא ְמִגּלָ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים  ּתָ

לֹוַח ָמנֹות ׁשְ

ה ּתֶ ׁשְ ְצוֹות 12 ע ַהּמִ ל ַאְרּבַ מֹוֵתיֶהן ׁשֶ ִפְנָקס ֶאת ׁשְ ם ּבְ  ְקִפיץ ָרׁשַ
מֹות ָנְפָלה  ֵ ַעת ַהּשׁ ָכל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ל ַחג ַהּפּוִרים, ַאְך ּבְ ׁשֶ

אֹות. הֹוִסיפּו אֹוָתּה.



67

ֵעת הּוא... פּוִרים ּכָ ָבר ָהָאהּוב ָעַלי ְבּ ַהָדּ

ל הּוא... ֶאְגַדּ ׁשֶ פּוִרים ְכּ ְהֶיה ָאהּוב ָעַלי ְבּ ִיּ ָבר ׁשֶ י, ַהָדּ ְלַדְעּתִ

נּות ָאּמָ ּפּוִרים  ּבָ

ְקֵראת "ּפּוִרים". ָגאל ַהּנִ ן ַמְרק ׁשָ ל ָהָאּמָ ִלְפֵניֶכם ְיִציָרה ׁשֶ

ָגאל, 1918 ר: ַמְרק ׁשָ “ּפּוִרים", ִצּיֵ

ל ְיִציָרה זֹו?13 א ׁשֶ ל ַחג ַהּפּוִרים ִהיא ַהּנֹוׂשֵ  ֵאיזֹו ִמְצָוה ׁשֶ

ָגאל? ִמיהּו ַמְרק ׁשָ
ן ְיהּוִדי.  ָגאל ָהָיה ָאּמָ ִרים. ַמְרק ׁשָ ָאה ָהֶעׂשְ ל ַהּמֵ דֹוִלים ׁשֶ ִנים ַהּגְ ָגאל הּוא ַאַחד ָהָאּמָ ַמְרק ׁשָ

הּוא נֹוַלד ּבֹו. ָפר ָהרּוִסי ׁשֶ ּכְ הּוִדים ּבַ י ַהּיְ ר ִזְכרֹונֹות ַיְלדּות ְוֶאת ַחּיֵ יִצירֹות ַרּבֹות הּוא ִצּיֵ ּבִ

ה?14 ן, ָלּמָ ִציָרה?  ִאם ּכֵ ם אֹוֲהִבים ֶאת ַהּיְ  ַהִאם ַאּתֶ
ּיּוָריו  ּצִ אֹוְמִרים ׁשֶ

ָגאל ּדֹוִמים ַלֲחלֹומֹות.  ל ַמְרק ׁשָ ׁשֶ
ּיּור ִנְרֶאה ָלֶכם  ּצִ ַמה ּבַ

לֹא ְמִציאּוִתי?
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ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ַסח ּפֶ

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ה ַהּיֹום?  ּנָ ּתַ ׁשְ ַחִּגית ִהְסַּתְּכָלה ֶּדֶר ַהַחּלֹון ְוָׁשֲאָלה ֶאת ַעְצָמּה: ַמה ּנִ
ְתאֹום, “ָאִביב ִהִּגיַע“.  “ְקִפיץ, ּבֹוא ְוִתְרֶאה“, ָקְרָאה ּפִ

ַסח ָּבא!“ ִהְׁשִלים ְקִפיץ ְּבִׁשיָרה. “ּפֶ
ָבִרים!  ָרֵאל, הּוא לֹוֵמד ֲהמֹון ְּדְ ָאה ִּבְקִפיץ. ֵמָאז ֶׁשֵהֵחל ָלֶלֶכת ְלֵבית ֵסֶפר ְּבִיׂשְ ַחִּגית ָהְיָתה ֵּגֵ

ְבָעה ָיִמים,  ִניָסן ְוִנְמָׁש ׁשִ ט“ו ּבְ ַסח הּוא ַחג ָהָאִביב, ְוֶׁשהּוא ַמְתִחיל ְּבְ ְלָמָׁשל, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַחג ַהּפֶ
ִניָסן.  ַעד כ“א ּבְ

ְצַרִים,  ָרֵאל ִמּמִ ַסח ִנְקָרא ַּגם ַחג ַהֵחרּות, ִמּׁשּום ֶּׁשחֹוְגִגים אֹותֹו ְלֵזֶכר ְיִציַאת ְּבֵני ִיׂשְ ְקִפיץ יֹוֵדַע ֶׁשַחג ַהּפֶ
ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.

ֶר )ֲעבֹוָדה  ְצִרים ֶהֱעִבידּו אֹוָתם ֲעבֹוַדת ּפֶ ָרֵאל ָהיּו ֲעָבִדים ְּבִמְצַרִים, ְוֶּׁשַהּמִ ְקִפיץ יֹוֵדַע ְלַהְסִּביר ֶׁשְּבֵני ִיׂשְ
ּפּור:  ָקָׁשה ְמאֹוד(. ְוִאם ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ְקִפיץ, ִּתְראּו ֶׁשהּוא ַמִּכיר ַּגם ֶאת ֶהְמֵׁש ַהּסִ

ְרֹעה, ֶמֶל ִמְצַרִים, ֵסֵרב ְלַׁשְחֵרר אֹוָתם, ּוִמּׁשּום ָּכ ִהָּכה ֱאִהים  ְצִרים, ֲאָבל ּפַ ָרֵאל ָרצּו ָלֵצאת ִמּמִ ְּבֵני ִיׂשְ
ְרֹעה ִנְכַנע. ּפַ ר ַמּכֹות, ַעד ׁשֶ ֶאת ִמְצַרִים ֶעׂשֶ

ּצֹות,  ְוֶׁשַּמּצֹות ֵהן  ַסח ִנְקָרא ַּגם ַחג ַהּמַ ְלַמַען ָהֱאֶמת, ַחִּגית עֹוד א ָּבְדָקה ִאם ְקִפיץ יֹוֵדַע ַמּדּוַע ַחג ַהּפֶ
ַסח, ִּכי ֶאְתמֹול  ַפח(. ֲאָבל ָּברּור ָלּה ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ַמהּו ִנְקיֹון ּפֶ ֶלֶחם ֶׁשאֹוִפים ִמָּבֵצק ֶׁשא ֶהְחִמיץ )ֶׁשא ָּתָָ

ּנּו ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ! הּוא ְּכָבר ִהְתִחיל ְלַנּקֹות ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשּלֹו ּוְלהֹוִציא ִמּמֶ
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עּוַדת ֶזהּות ַלַחג  ְמִכיִנים ּתְ

ג(  ּלֵ ַסח )ָקַפץ, ּדִ כֹורֹות, ּפָ ת ַהּבְ יִרית, ַמּכַ ה ָהֲעׂשִ ּכָ ּמַ ּבַ
ָרֵאל,  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יֶהם ׁשֶ ּתֵ ֱאלִֹהים ַעל ּבָ

ים. ָלֵכן ִנְקָרא ַהַחג  ַחּיִ ֲארּו ּבַ ֶהם ִנׁשְ ּלָ כֹורֹות ׁשֶ ְוַהּבְ
ַסח. ַחג ַהּפֶ

ִניַסת ַהַחג ַמְדִליִקים ֵנרֹות. ִלְפֵני ּכְ
ַסח,  ַסח עֹוְרִכים ֵסֶדר ּפֶ ל ַחג ַהּפֶ ְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלַ ּבַ

ה. ּוְבאֹותֹו ָהֶעֶרב ִמְצָוה ֶלֱאכֹל ַמּצָ
ֶדר, ׁשֹוִתים  ְלָחן ְמִניִחים ֶאת ַקֲעַרת ַהּסֵ ֻ ז ַהּשׁ ֶמְרּכַ ּבְ

ִרים ְלַיְלֵדיֶהם ֶאת  ע ּכֹוסֹות ַיִין, ְוַההֹוִרים ְמַסּפְ ַאְרּבַ
ְך  ַסח. ּכָ ל ּפֶ ָדה ֶשׁ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִמּתֹוְך ַהַהּגָ

ּתֹוָרה:  תּוָבה ּבַ ְצָוה ַהּכְ ִמים ֶאת ַהּמִ ֵהם ְמַקּיְ
ְדּתָ ְלִבְנָך". "ְוִהּגַ

טּו אֹוָתּה. ְ ל ַהַחג ְוַקּשׁ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

חֶֹדׁש ................... ַעד ........... ּבֹו     ֲאִריְך ַהַחג:    ִמ־...........  ּבְ 1. ּתַ

מֹות ַהַחג:  2. ׁשְ

3. ִמְצוֹות ַהַחג 
    ּוִמְנָהָגיו:

ַסח עּוַדת ֶזהּות ְלַחג ַהּפֶ ּתְ

ִפיץ לֹא ָיַדע ַמּדּוַע ַהַחג  ּקְ ֵרר ׁשֶ ִמְתּבָ
י!  ַסח, ְוַגם ֲאִני לֹא ָיַדְעּתִ ִנְקָרא ַחג ַהּפֶ

ל ִסּפּור ְיִציַאת  ָלֵכן ָקָראִתי ֶאת ּכָ
ַסח,  ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ ִמְצַרִים ּבַ

... יִתי ׁשֶ ּלִ ְוָכְך ּגִ

1
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ִרים מֹות ַהַחג ְמַסּפְ ׁשְ

ָרִכים. ָכל ִמיֵני ּדְ ִרים ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ַסח ָאנּו ְמַסּפְ ַחג ַהּפֶ ְבּ
ִרים ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.  ָבר ְמַסּפְ ם ְכּ מֹות ַהַחג ְלַבָדּ ׁשְ

ֵני חֹוִרין,  ם" ּוֵמָאז ֲאַנְחנּו ְבּ ָ ִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ִמּשׁ א  "ֲעָבִדים ָהִיינּו ְל ּבְ

ים.  ִיּ ֵני ָאָדם ָחְפׁשִ לֹוַמר ְבּ ְכּ

ן ָאנּו חֹוְגִגים, ְוַלַחג ָקָראנּו ַחג ַה _ _ _ _ 1. ַעל ּכֵ

ה: ֲעׂשֶ ב   ְוָכְך ָהָיה ַהּמַ

ֶהם.  ּלָ ים ׁשֶ ּתִ ְסָחה – ַעל ַהּבָ ָגה – ּפָ ּלְ ָרֵאל, ְוִהיא ּדִ ֵני ִיׂשְ כֹורֹות ֶאת ּבְ ת ַהּבְ ָתה ַמּכַ אֹותֹו  לֹא ִהּכְ

ן ִנְקָרא ַהַחג ַחג ַה_ _ _2.  ַעל ּכֵ

ַסח ן ַהּפֶ ְיָלה? ֵהם ִמֲהרּו ֶלֱאכֹל ֶאת ָקְרּבַ אֹותֹו ַהּלַ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ג   ָמה ָעׂשּו ּבְ

ֶרְך.  ֵהם ָצלּו ּבָ  , ֵהִכינּו  ֲהִליָכה, ָחְגרּו ְוֵהִכינּו ְקָצת אֶֹכל ַלּדֶ ׁשֶ

 . יק ִלְתּפַֹח ְוֵהם ָאפּו  ֶהם לֹא ִהְסּפִ ּלָ ֵצק ׁשֶ ַאְך ַהּבָ

ָלֵכן ַחג ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקָרא ַחג ַה_ _ _ _3. 

ְך ָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲחצֹות ֶאת  ם ּכָ ָרֵאל. ְלׁשֵ יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵדי ְלַהּגִ ְצַרִים ּכְ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ד   ּבְ

ָאִביב.  ְצַרִים ּבָ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ִמְקֶרה ֶהְחִליט ֱאלֹוִהים ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ . לֹא ּבְ ַה

י.  ילֹות ֵאיָנם ָקִרים ִמּדַ י, ְוַהּלֵ ים ִמּדַ ִמים ֵאיָנם ַחּמִ ָאִביב ַהּיָ ּבָ

ם ַחג ָה _ _ _ _4.  ַסח ִנְקָרא ּגַ ְוָאֵכן ַחג ַהּפֶ

ם.( ֵהַכְנּתֶ הּות ׁשֶ ְתעּוַדת ַהּזֶ מֹות ַהַחג. )ֵהָעְזרּו ּבִ ַעת ׁשְ ַאְרּבַ ְכרּו ּבְ  א. ִהּזָ

ְתִאים. ם ַהַחג ַהּמַ ׁשֵ ִטים ּבְ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ      ב. ַהׁשְ
2
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ֶדר ַקֲעַרת ַהּסֵ

ּלֹו ְלִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.  ׁש ּכֻ ֶדר ֻמְקּדָ ֵליל ַהּסֵ
ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.  ֶדר עֹוְזִרים ָלנּו ְלַסּפֵ ַקֲעַרת ַהּסֵ ֲאָכִלים ּבְ ַהּמַ

ים(. ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ מֹו )ֵהָעְזרּו ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ִאּיּור ִרׁשְ ִריט ּבָ ל ּפְ  ְלַיד ּכָ

ֶדר. גּו ֶאת ֵליל ַהּסֵ ְלָחן. ַיַחד ֵהם ַיְחּגְ ֻ ִביב ַלּשׁ ִבים ִמּסָ ְ ָחה ְוָהאֹוְרִחים ִמְתַיּשׁ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ַסח  ם ֵסֶדר ּפֶ ְכרּו: ַהִאם ֲחַגְגּתֶ ִהּזָ
ם?  ָעְבָרה? ִעם ִמי ֲחַגְגּתֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ם? ִמי ָמָצא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן?  ָמה ֲאַכְלּתֶ
ם ֵעִרים ַעד  ַאְרּתֶ ַהִאם ִנׁשְ

ֶדר? סֹוף ַהּסֵ

ר  ְיָלה ָאבֹוא ְלַבּקֵ ִביא! ַהּלַ הּו ַהּנָ ֲאִני ֵאִלּיָ
חּו ְלָהִכין ִלי ּכֹוס ַיִין.  ּכְ ׁשְ ֶאְתֶכם – ַאל ּתִ

ם ִלְפּתַֹח ְלָך  ח ּגַ ּכַ לֹא ִנׁשְ
ד! ֶלת, אֹוֵרַח ִנְכּבָ ֶאת ַהּדֶ

3

ים   ַמְחַסן ִמּלִ
ַמּצֹות, 

ה  ְקָעָרה ְקַטּנָ
ל ַמִים ְמלּוִחים,  ׁשֶ
יָצה, ָמרֹור, ַיִין,  ּבֵ

ס, ְזרֹוַע,  ְרּפַ ֲחרֶֹסת, ּכַ
הּו ּכֹוס ֵאִלּיָ
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ֶרת ָדה ְמַסּפֶ ַהַהּגָ

ַסח". ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ְקָרא "ַהּגָ ֵסֶפר ַהּנִ ֶדר ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ֵליל ַהּסֵ ּבְ

ים. ַחת ִמּלִ ּפַ ֶכת ְלאֹוָתּה ִמׁשְ ּיֶ ַ ה ַהּשׁ ּלָ ָדה" ַלּמִ ה "ַהּגָ ּלָ כּו ַקו ֵמַהּמִ  ִמׁשְ

ָדה".  ִרים ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקָרא "ַהָגּ ֶעְזָרתֹו שָאנּו ְמַסּפְ ְבּ ֶפר ׁשֶ יר ַמּדּוַע ַהּסֵ  ָנסּו ְלַהְסּבִ

..................................................................................................................................................

ַסח: ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ

ֲעבִָדים הָיִינּו לְפְַרעֹה ּבְִמצְָריִם,
וַּיֹוצִיֵאנּו ה' ֱאֹלהֵינּו ִמּׁשָם
ּבְיָד חֲזָקָה ּובִזְרֹוַע נְטּויָה.

ל ְיִציַאת ִמְצַרִים.  ּפּור ׁשֶ ר ַהּסִ ֶזה ִעּקַ
ּכּום. ּסִ ֶקת ּבַ ּפֶ ָדה ֵאיָנּה ִמְסּתַ ַאְך ַהַהּגָ

ָרִטים.  ְפָרֵטי ּפְ ֶרת ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבִ ָדה ִהיא ֵסֶפר ָארְֹך ְוִהיא ְמַסּפֶ ַהַהּגָ

ָדה: ַהּגָ תּוב ּבַ ְוָכְך ּכָ

וֲַאפִּלּו ּכֻּלָנּו חֲכִָמים, 
ּכֻּלָנּו נְבֹונִים, 

ּכֻּלָנּו זְקֵנִים,
ּכֻּלָנּו יֹוְדִעים ֶאת הַּתֹוָרה, 

ִמצְוָה ָעלֵינּו לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת ִמצְָריִם. 
וְכָל הַַּמְרּבֶה לְסַּפֵר ּבִיצִיַאת ִמצְַריִם הֲֵרי זֶה ְמׁשֻּבָח.

ֶכם,  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
יר ֶאת  ָבר ַמּכִ ּכְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים 

ר  ׁש ְלַסּפֵ ּקֵ ִמְתּבַ
אֹותֹו ׁשּוב?

ים:  ִלְפֵניֶכם ָחֵמׁש ִמּלִ

ָדה          ַהּגָ

דֹול ּגָ

יד ְלַהּגִ

ָרה          ַהְגָדּ

ִדי ּגְ

4

5
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ִמְצָרִים ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

6

וַּיְִּתנּו ָעלֵינּו ֲעבֹוָדה קָׁשָה 
ּכְָמה ׁשֶּנֱֶאַמר ]ּבַּתֹוָרה[ : 

וַּיֲַעבִדּו ִמצְַריִם ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבְפֶָרְך.
ַסח( ל ּפֶ ָדה ׁשֶ  )ִמן ַהַהּגָ

ְמֻיָחד.  ה ּבִ ַעְבדּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעְבדּות ָקׁשָ
ָפֶרְך  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְצִרים ֶהֱעִבידּו ֶאת ּבְ ַהּמִ

ה. ַאְכָזִרּיּות ַרּבָ ֶהם ּבְ ְוָנֲהגּו ּבָ

ר ָהיּו ֲעָבִדים?  ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ר ָעְבדּו ּבְ ִעּקָ ֵאילּו ֲעבֹודֹות ּבְ  ּבְ
.............................................................................................................................................................

ֶרְך?  לּו ַלֲעבֹוַדת ּפֶ  ָמה ָהַפְך ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהּלָ
.............................................................................................................................................................

ְגָמה. ָרֵאל. ָהִביאּו ּדֻ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ַלּפֵ ה ּכְ ַאְכָזִרּיּות ַרּבָ ְצִרים ָנֲהגּו ּבְ  ַהּמִ
.............................................................................................................................................................

ִמְצַרִים ה ּבְ ה ִעְבִרּיָ ל ֲאִביַגִיל, ַיְלּדָ ִמּיֹוָמָנּה ׁשֶ

ַמְחנּו  ר הּוא נֹוַלד, ׂשָ ֲאׁשֶ נֹוַלד ִלי ָאח ָקָטן! ּכַ
ּלֹא ָרִאיִתי ִחּיּוְך ַעל  ְמאֹוד! ֶזה ְזַמן ַרב ׁשֶ

ְמַעט ְוֵאיִני  ְכָלל, ּכִ א. ּבִ א ְוַאּבָ ל ִאּמָ ֵניֶהם ׁשֶ ּפְ
עֹות  דֹות ׁשָ ּשָׂ י עֹוֶבֶדת ּבַ רֹוָאה ֶאת הֹוַרי. ִאּמִ
עֹות ְללֹא ַהְפָסָקה, ְוחֹוֶזֶרת ֲעֵיָפה,  י ׁשָ ּבֵ ַעל ּגַ

אּוָבה ַוֲעצּוָבה ְמאֹוד. ָאִבי עֹוֵבד  ַחְסַרת ּכַֹח, ּכְ
ל ָהִעיר ַרְעְמֵסס, ְוַגם הּוא  ה ׁשֶ ִנּיָ ֲאַתר ַהּבְ ּבַ

ים.  ְתָנִאים ָקׁשִ עֹוֵבד ּבִ
ֶבן  ק ָלֲעָבִדים ּתֶ ַמן ָהַאֲחרֹון ִהְפִסיקּו ְלַסּפֵ ּזְ ּבַ

ֵדי ְלָהִכין ְלֵבִנים, ַוֲעֵליֶהם ֶלֱאסֹף אֹותֹו  ּכְ
ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַאְך ֲעֵליֶהם  ַעְצָמם. ֶזה ְמַעּכֵ ּבְ

ִהירּות! ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוָאה  אֹוָתּה ַהּמְ ִלְבנֹות ּבְ

ה... הּוא ֻהּכָ ל ָאִבי, ַוֲאִני ְמִביָנה ׁשֶ גּופֹו ׁשֶ ָצִעים ּבְ ּפְ

ם  ְמָחה ְלֵביֵתנּו, ַאְך ּגַ ינֹוק ֵהִביָאה ׂשִ ֵלַדת ַהּתִ
ינֹוקֹות  ׁש ַלֲהרֹג ֶאת ַהּתִ ּיֵ ְזרּו ׁשֶ ְצִרים ּגָ ָאָגה. ַהּמִ ּדְ

נּו,  ּלָ ים ׁשֶ ּתִ ָכִרים. ִלְפָעִמים ֵהם ּפֹוְרִצים ַלּבָ ַהּזְ
ר ֵהם  ֲאׁשֶ ים. ּכַ ים, ְועֹוְרִכים ִחּפּוׂשִ ָהֲעָבִדים ָהִעְבִרּיִ

אֹור.  ִליִכים אֹותֹו ַלּיְ ינֹוק ַרְך, ֵהם ַמׁשְ מֹוְצִאים ּתִ
סֹוד – הּוא  ינֹוק ּבְ ַמְרנּו ֶאת ֵלַדת ַהּתִ ו ׁשָ ַעד ַעְכׁשָ

ֵדל,  יא אֹותֹו. ַאְך הּוא ּגָ ֲעַדִין ָקָטן ְוַקל ְלַהְחּבִ
יר אֹותֹו.   ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלַהְסּתִ ּוִמּיֹום ְליֹום ָקׁשֶ

ָמה ִיְהֶיה? 

7

8

וַיְָמְררּו ֶאת חַּיֵיהֶם ּבֲַעבָֹדה קָׁשָה 
ּבְחֶֹמר ּובִלְבֵנִים ּובְכָל ֲעבָֹדה ּבַּׂשֶָדה.

סּוק י“ד( ֶרק א'  ּפָ מֹות, ּפֶ )ׁשְ
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ֶדר  ִחים ַעל ַקֲעַרת ַהּסֵ ּנָ ֲאָכִלים ַהּמֻ ם ַהּמַ ֶרת ֶאת ִסּפּור ִמְצַרִים, ּגַ ַסח ְמַסּפֶ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ לֹא ַרק ַהַהּגָ
ם-ֵהם. ַדְרּכָ ִרים ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ְמַסּפְ

ם  ׁש ּגַ ּיֵ ִמְצָרִים" )ּוְבָעּמּוד 73 ִנְרֶאה ׁשֶ י "ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ יִרים ָלנּו ּכִ ְזּכִ ֵיׁש ַמֲאָכִלים ַהּמַ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה"(.  ְצַרִים "ּבְ ֱאלִֹהים הֹוִציא אֹוָתנּו ִמּמִ יִרים ָלנּו ׁשֶ ְזּכִ ַמֲאָכִלים ַהּמַ

ִמְצַרִים  ִרים ַעל ָהַעְבדּות ּבְ ַמֲאָכִלים ְמַסּפְ

ַעּמּוד 67. 9 ֶדר ּבְ ַקֲעַרת ַהּסֵ  ִהְתּבֹוֵננּו ׁשּוב ּבְ

יִרים ָלנּו ֶאת ָהַעְבדּות. ה ַנֲחׁשּו ֵאילּו ַמֲאָכִלים ַמְזּכִ ַמּטָ ּלְ ֶעְזַרת ַהִחידֹות ׁשֶ ּבְ
רּו אֹוָתם. ֲאָכִלים ְוַצּיְ מֹות ַהּמַ מּו ֶאת ׁשְ ִרׁשְ

י ָהֶעֶבד. ִמי ֲאִני? .............................  מֹו ַחּיֵ א. ֲאִני ָיָרק ַמר, ּכְ
ל  ֶעֶבד. ִמי ֲאִני? .......................  ְדָמעֹות ׁשֶ ַמִים ְמלּוִחים ּכִ ב. אֹוִתי טֹוְבִלים ּבְ

ִית,  ר ּבֹוִנים ַבּ ֲאׁשֶ ֵבִנים ַכּ ין ַהּלְ יִחים ֵבּ ִנּ ּמַ יט ׁשֶ מֹו ַהּטִ ג. ֲאִני ִמְמָרח חּום ְוָסִמיְך ְכּ
ָפְרכֹות. ִמי ֲאִני? .............................  ִנָיּה ַהּמְ יר ֶאת ֲעבֹודֹות ַהְבּ     ַוֲאִני ַמְזִכּ

ק ְוַדל – "ֶלֶחם ָהעִֹני". ִמי ֲאִני? .............................  ד. ֲאִני ֶלֶחם ּדַ

דגבא

ָדה  ַהּגָ ר ָקָראנּו ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֱאלִֹהים הֹוִציא ֶאת ּבְ ׁשֶ
ַעּמּוד 68(  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה" )ּבְ "ּבְ
ָנה.  ּוָ ִדּיּוק ַהּכַ י ֶאת ַעְצִמי ְלָמה ּבְ ַאְלּתִ ׁשָ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה"  "ּבְ
ָנה ִהיא  ּוָ י ַהּכַ י ַעל ֶזה, ּוְלַדְעּתִ ְבּתִ ָחׁשַ

ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֱאלִֹהים הֹוִציא ֶאת ּבְ ׁשֶ
ּכֹות. ר ַהּמַ ֶעְזַרת ֶעׂשֶ ּבְ



75

ר ַהַמּכֹות ֵאּלּו ֶעׂשֶ

ּכֹות,  ר ַהּמַ ֶעׂשֶ ה ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ֱאלֹוִהים ִהּכָ ִלְפֵני ׁשֶ
ְרעֹה.  ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ְלַהְזִהיר ֶאת ּפַ ַלח ֶאת מֹׁשֶ הּוא ׁשָ
ְך  ּכָ ְרעֹה, והֹוִסיף ׁשֶ ה ִמּפַ ַרׁש מֹׁשֶ י", ּדָ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ "ׁשַ

ה ה' ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים. ִצּוָ
ָרֵאל... ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ְרֹעה ֵסֵרב ְלׁשַ ַאְך ּפַ

ֵאּלּו ֶעׂשֶר הַַמּכֹות 
ׁשֶהֵבִיא הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ַעל הִַּמצְִרים ּבְִמצְַריִם, 

וְֵאּלּו הֵן:
ָּדם, צְפְַרֵּדַע, ּכִּנִים,
ָערֹוב, ֶּדבֶר, ׁשְחִין, 

ּבָָרד, ַאְרּבֶה, חֹׁשְֶך, 
ַמּכַת ּבְכֹורֹות.

ַסח( ל ּפֶ ָדה ׁשֶ  )ִמן ַהַהּגָ

ּה.10 ּלָ ה ָלִאּיּור ׁשֶ ּכָ ם ַהּמַ ֵ  ִמְתחּו ַקו ִמּשׁ

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְצִרים ְוֶאת ּכָ ִהּכּו ֶאת ַהּמִ דֹוִלים ׁשֶ ּכֹות ָהיּו ֲאסֹונֹות ּגְ ר ַהּמַ ֶעׂשֶ

ר  ֶעׂשֶ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ּכֹות ָהיּו עֶֹנׁש  ַהּמַ

ְצִרים. ַלּמִ

ר  ֶעׂשֶ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ
ְצִרים  ּכֹות הֹוִכיחּו ַלּמִ ַהּמַ

ֶהם  ּלָ ֶשָהֱאִליִלים ׁשֶ
ִלים ְלָהֵגן  ֵאיָנם ְמֻסּגָ

ֱאלֹוִהים  ָלל ְוׁשֶ ֲעֵליֶהם ּכְ
י! הּוא ָהֵאל ָהֲאִמּתִ

ּכֹות  ַהּמַ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ָהיּו אֹות ְלַפְרעֹה, 

ָעָליו  הּוא ָיִבין ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ְלׁשַ

ֶבת  ֲאִני חֹוׁשֶ
ֶכם צֹוְדִקים!  ּלְ ּכֻ ׁשֶ

ֶכם,  ְלַדְעּתְ
ְרעֹה, ַמּדּוַע ֵסֵרב ּפַ

ְחֵרר ֶאת ֲעָבָדיו? ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ְלׁשַ
י ִסּבֹות ְלָפחֹות! ּתֵ יעּו ׁשְ ַהִצּ



76

ִציָאה ְלֵחרּות ַהּיְ
ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ְרעֹה ְוֵסֵרב ְלׁשַ ׁש ּפַ ְקדּו ֶאת ִמְצַרִים, ִהְתַעּקֵ ע ַמּכֹות ָקׁשֹות ּפָ ׁשַ ּתֵ ם ְלַאַחר ׁשֶ ּגַ

ְחֵרר ֶאת  ְרֹעה ְלׁשַ ים ּפַ כֹורֹות – ְוַרק ָאז ִהְסּכִ ת ּבְ יִרית – ַמּכַ ה ָהֲעׂשִ ּכָ ַלח ֱאלֹוִהים ֶאת ַהּמַ ָאז ׁשָ
ים. ֲעָבָדיו ָהִעְבִרּיִ

ה ֲעֵליֶהם ֱאלֹוִהים ְלַהְקִריב   ָרֵאל, ִצּוָ ֵני ִיׂשְ ג( ַעל ּבְ ַדּלֵ ְפַסח )ּתְ ִהיא ּתִ ה, ּוְכֵדי ׁשֶ ה ָקׁשָ זֹו ָהְיָתה ַמּכָ
יֶהם. ּתֵ ְלתֹות ּבָ ן ּבֹו ֶאת ּדַ מֹו ּוְלַסּמֵ ן, ָלַקַחת ְקָצת ִמּדָ ָקְרּבָ

ַסח.  ן ַהּפֶ ן ֶזה ִנְקָרא ָקְרּבַ ָקְרּבָ
כֹורֹות? ת ַהְבּ ֵליל ַמַכּ ָרֵאל ְבּ י ִיׂשְ ָבּתֵ ּוָמה ָקָרה ּבְ

ָהָבה ִנְקָרא:

ל ֲאִביַגִיל ִמּיֹוָמָנּה ׁשֶ

ֵני  ל ּבְ אֹותֹו ַלְיָלה ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ּכָ ּבְ
ַסח.  ן ַהּפֶ ָחה, ְוַיַחד ָאַכְלנּו ֶאת ָקְרּבַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֵמעֹוָלם לֹא ָאַכְלנּו ָטֶלה ָצלּוי "ַעל ָהֵאׁש"! 

ַסח ִעם  ן ַהּפֶ ל ָקְרּבַ לּוי ׁשֶ ר ַהּצָ ׂשָ ָאַכְלנּו ֶאת ַהּבָ
ְמנּו  ּיַ ּסִ ׁשֶ נּו. ּכְ ּלָ ׁשּוט ׁשֶ ֶחם ַהּפָ ָמרֹור ּוַמּצֹות, ַהּלֶ

ָבר לֹא ִנְהֶיה  י: ָמָחר ּכְ ְבּתִ ּנּו, ָחׁשַ ֶלֱאכֹל ְוִהְמּתַ
ְצַרִים.  ֵצא ִמּמִ ּנֵ אן, ֲהֵרי ֱאלֹוִהים ִהְבִטיַח ׁשֶ ּכָ

ְיָלה,  ל ַהּלַ ינּו ּכָ עֹות ֲאֻרּכֹות, ִחּכִ ינּו ׁשָ ִחּכִ
ֶלת:  ּדֶ ְפקּו ּבַ ֻיָחל. ּדָ יַע ָהֶרַגע ַהּמְ ּוִפְתאֹום ִהּגִ

ְרעֹה,  כֹורֹות ִהְכִניָעה ֶאת ּפַ ת ּבְ "ִהּכֹונּו, ַמּכַ
ְצַרִים!  ַקד ָעֵלינּו ָלֵצאת ִמּמִ ְוסֹוף־סֹוף הּוא ּפָ

ֶרְך". ֶכם, ְצאּו ַלּדֶ ּלְ ָאז ַמֲהרּו ּכֻ

ֵליל ְיִציַאת ִמְצַרִים? ........................................................................................11 ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ  ָמה ָאְכלּו ּבְ

ל ֵחרּות". ה ַהּזֹאת ָהָיה ַטַעם ׁשֶ ּצָ ְתָבה ֲאִביַגִיל: "ְוַלּמַ יֹוָמָנּה ּכָ  ּבְ

ֶכם. ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ירּו ֶאת ַהּמִ ַהְסּבִ

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

12

ַפח!" ָאְמָרה  י עֹוד לֹא ּתָ ֵהַכְנּתִ ֵצק ׁשֶ "ֲאָבל ַהּבָ
א. ִאּמָ

ֵצק   א ָלְקָחה ֶאת ַהּבָ "ֵאין ְזַמן!" ָענּו ָלּה. ִאּמָ
זֹון.  ִחּפָ ְוָיָצאנּו ּבְ

ְיָלה,  ם ַהּלַ ּיֵ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ִדּיּוק ּכַ ִהְתַחְלנּו ִלְצעֹד ּבְ
י ָרָעב, ּוָמה  ּתִ ְתאֹום ַחׁשְ ַחר. ּפִ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ּבַ

ֵהִכיָנה  ה ׁשֶ ּמּוָבן, ַמּצָ ה, ּכַ י? ַמּצָ ֶכם ָאַכְלּתִ ְלַדְעּתְ
ָבר  יק ִלְתּפַֹח! ְוָכְך, ַהּדָ ּלֹא ִהְסּפִ ֵצק ׁשֶ א ֵמַהּבָ ִאּמָ
ת חֹוִרין ָהָיה  ר ָהִייִתי ּבַ ֲאׁשֶ י ּכַ ָאַכְלּתִ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ל ֵחרּות.  ה ַהּזֹאת ָהָיה ַטַעם ׁשֶ ּצָ ה, ְוַלּמַ ַמּצָ
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יִרים ָלנּו ֶאת  ה ַנֲחׁשּו ֵאילּו ַמֲאָכִלים ַמְזּכִ ַמּטָ ּלְ ֶעְזַרת ַהִחידֹות ׁשֶ ַעּמּוד 67. ּבְ ֶדר ּבְ ַקֲעַרת ַהּסֵ  ִהְתּבֹוְננּו ׁשּוב ּבְ

רּו אֹוָתם. ֲאָכִלים ְוַצּיְ מֹות ַהּמַ מּו ֶאת ׁשְ י(. ִרׁשְ ִציָאה ַלָחְפׁשִ ִציָאה ְלֵחרּות )ַהּיְ ַהּיְ

יא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן?  ִמי ַמְחּבִ
ָלִדים? ַההֹוִרים אֹו ַהּיְ

ּה!  ּלָ ֶ ָחה ִמְנָהג ִמּשׁ ּפָ לּוי, ְלָכל ִמׁשְ ּתָ
יא ֶאת  ְוֶאְצְלֶכם, ְיָלִדים, ִמי ַמְחּבִ

ָהֲאִפיקֹוָמן?

13

ִרים ַעל ֵחרּות  ַמֲאָכִלים ְמַסּפְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ּבְ ן ׁשֶ ְרּבָ יָרה ֶאת ַהּקָ ב. ֲאִני ַמְזּכִ
ָכל ַחג )ְולֹא ׁש ּבְ ְקּדָ     ָהיּו ְמִביִאים ְלֵבית ַהּמִ

ֶפַסח(.     ַרק ּבְ
ה!  י ֲאִני ָקׁשָ י ֲחִביָתה, ּכִ ּנִ ר ְלָהִכין ִמּמֶ    ִאי ֶאְפׁשָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ּבְ ַסח ׁשֶ ן ַהּפֶ יר ֶאת ָקְרּבַ ג.  ֲאִני ַמְזּכִ
ֵליל ְיִציַאת ִמְצַרִים,        ָאְכלּו ּבְ

ֵני  ֱאלֹוִהים הֹוִציא ֶאת ְבּ ם ׁשֶ יר ַגּ      ַוֲאִני ַמְזִכּ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  ְצַרִים "ְבּ ָרֵאל ִמּמִ     ִיְשׂ

ּכֹות(. ר ַהּמַ ֶעְזַרת ֶעׂשֶ לֹוַמר, ּבְ      ְנטּוָיה" )ּכְ

ירֹות ַסח, ְוָאנּו ַמְזּכִ ַקֲעַרת ַהּפֶ לֹוׁש ֲאַנְחנּו ּבְ א. ׁשָ
זֹון  ִחּפָ ְצַרִים ּבְ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ       ׁשֶ

יק ִלְתּפַֹח. ֵהִכינּו לֹא ִהְסּפִ ֵצק ׁשֶ ַהּבָ      ְוׁשֶ

ע ֲאַנְחנּו ּוְמֵלאֹות ַיִין )אֹו ִמיץ ֲעָנִבים(.  ד. ַאְרּבַ
מַֹח ַעל ַהֵחרּות.  ֵדי ִלׂשְ ׁשֹוִתים אֹוָתנּו ּכְ

     ִמי ֲאַנְחנּו?

בּוָרה ִיְהֶיה  ְ ה ַהּשׁ ּצָ ל ַהּמַ ָטן ׁשֶ ַנִים. ַהֵחֶלק ַהּקָ ּצֹות ִלׁשְ ֶדר ׁשֹוְבִרים ֶאת ַאַחת ַהּמַ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ּבִ
ּנּוַח, ַמְחִזיִרים אֹותֹו ְואֹוְכִלים  יִאים, ּוְבסֹוף ָהֲארּוָחה, ְלַאַחר ַהּקִ ָהֲאִפיקֹוָמן. ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַמְחּבִ

ָעה ְמֻאֶחֶרת. ֶדר ַעד ׁשָ ֵליל ַהּסֵ ֵאר ֵעִרים ּבְ ָ ִלים ְלִהּשׁ ּדְ ּתַ ָלִדים ִמׁשְ ה, ַהּיְ ְנָהג ַהּזֶ ְזכּות ַהּמִ ּנּו. ּבִ ִמּמֶ

ָהֲאִפיקֹוָמן 
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ִמְתּכֹוְנִנים ַלַחג

ַסח ּדֹוֵרׁש ֲהָכנֹות ַרּבֹות! ַחג ַהּפֶ
ִית  ים ֶאת ַהַבּ ַנִקּ ַסח ֵיׁש ַהְמּ ִלְפֵני ַחג ַהֶפּ

ֵצא ּבֹו ָחֵמץ א ִיָמּ לֹּ ֵדי ֶשׁ יסֹוִדּיּות ְכּ ִבּ
ֵאיָנם ָחֵמץ.  ְוַגם קֹוִנים ַמֲאָכִלים ׁשֶ

ַמהּו ָחֵמץ? 
ֲאִני לֹא יֹוֵדַע!

אי ָחֵמץ. ַוּדַ ֵהם ּבְ ֲאָכִלים ׁשֶ ִעּגּול ֶאת ַהּמַ יפּו ּבְ  ַהּקִ

ֶדר   ְלָחן, ְלָהִכין ֶאת ַקֲעַרת ַהּסֵ ֻ מֹו ֵכן, ֵיׁש ְלָהִכין ֶאת ָהֲארּוָחה, ַלֲערְֹך ֶאת ַהּשׁ ּכְ
ַסח. דֹות ּפֶ י ַהּגָ ׁש ּדֵ ּיֵ ְוִלְבּדֹק ׁשֶ

ה"! ּנָ ּתַ ׁשְ ְוַכּמּוָבן,  ֵיׁש ְלִהְתּכֹוֵנן ַלֲאִמיַרת "ַמה ּנִ

ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ
ְנִזיָמן ית ּבֶ ֵמֵאת ַחּגִ

ה" ּנָ ּתַ ׁשְ י ֶאת "ַמה ּנִ ְקַלְמּתִ ּדִ
ָעִמים. ָאה ּפְ יֹוֵתר ִמּמֵ

י ֲאִפּלּו לֹוַמר: ָזַכְרּתִ
ין". ִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ "ּבֵ
ָנה, ֵ ֶעֶרב, ִלְפֵני ַהּשׁ ֲאִפּלּו ּבָ

ה". ּנָ ּתַ ׁשְ ב ֶאת "ַמה ּנִ ּלֵ י ּבַ ְקַלְמּתִ ּדִ

ָהל, ל ַהּקָ ֶדר", מּול ּכָ "ּסֵ ְוַדְוָקא ּבַ
ַאל," ׁשְ א ָאַמר ִלי: "יּוָבִלי, ּתִ ַסּבָ ׁשֶ ּכְ

א ָלַחׁש ִלי: "ְלַאט!" ְוַאּבָ
קֹול!" – א ָאְמָרה ִלי: "ּבְ ְוִאּמָ

ְך ל ּכָ י ּכָ ְלּתִ ְלּבַ ְתאֹם ִהְתּבַ ּפִ
ְמַעט ֶאת ַהּכֹל. י ּכִ ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ָחֵמץ הּוא ַמֲאָכל
ַסס אֹו ָעׂשּוי ִלְתּפַֹח ּתָ ׁשֶ

ל, ַמֲאָכל  ָגן )ְלָמׁשָ ׁש ּבֹו ָדּ ֵיּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ה(. ׁש ּבֹו ֶקַמח ִחּטָ ּיֵ ׁשֶ

ם ֶאת ָהַעְבדּות ְוַגם ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים?  ...................................14 יר ּגַ ֶדר ַמְזּכִ ַקֲעַרת ַהּסֵ  ֵאיֶזה ַמֲאָכל ּבְ

ם ַעל ַעְבדּות ְוַגם ַעל ֵחרּות ר ּגַ ַסּפֵ ַמֲאָכל ַהּמְ
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ֶדר... ֵליל ַהּסֵ ם ּבְ ר ְלֻכּלָ אּוַכל ְלַסּפֵ י ְוׁשֶ ַמְדּתִ ּלָ הּו ָחָדׁש ׁשֶ ֶ ַמּשׁ

ה? ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה  ּנִ

ַמה  ּנִׁשְַּתּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה ִמּכָל הַּלֵילֹות?

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין חֵָמץ ּוַמּצָה,
הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו ַמּצָה.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ׁשְָאר יְָרקֹות,
הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו ָמרֹור.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִילִין ֲאפִּלּו ּפַַעם ַאחַת,
הַּלַיְלָה הַּזֶה ׁשְֵּתי פְָעִמים.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין ְמסֻּבִין,
הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלָנּו ְמסֻּבִין.

ַסח( ל ּפֶ ָדה ׁשֶ )ִמן ַהַהּגָ

ֶכם, ְיָלִדים,  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּוַבּמִ
ה"? ּנָ ּתַ ׁשְ ִמי אֹוֵמר ֶאת "ַמה ּנִ

ַדאי ִלְלמֹד  ּכְ
ה".  ּנָ ּתַ ׁשְ ֶאת "ַמה ּנִ

ׁשּו  ּקְ ְתּבַ ִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ּתִ
יר אֹותֹו!  ַלׁשִ

16

ֶדר.  ֵליל ַהּסֵ ר ַעל ִמְנָהִגים ְמֻיָחִדים ּבְ ה" ְמַסּפֵ ָנּ ּתַ ׁשְ "ַמה ִנּ
יָבה ִנּנֹוָחה. ִבים ְיׁשִ לֹוַמר יֹוׁשְ ין", ּכְ נּו ְמֻסִבּ ּלָ ֶדר “ֻכּ ֵליל ַהּסֵ ְבּ ַטע ֶנֱאַמר ׁשֶ סֹוף ַהּקֶ ּבְ

ֶדר,  ּסֵ ִין ּבַ ע ּכֹוסֹות ַהּיַ ר ׁשֹוִתים ֶאת ַאְרּבַ ֲאׁשֶ מֹאל ּכַ ק ְלַצד ׂשְ ְרּפֵ ֵען ַעל ַהּמַ ָ ְוָאֵכן, ָנהּוג ְלִהּשׁ
ִרּיֹות. ֶדר ַעל ּכָ ֶבת ַלּסֵ ים ַאף נֹוֲהִגים ָלׁשֶ ְוַרּבִ

כֹוָנה. ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהְתּ ִקּ יׁש ִמְנָהג ֶזה? ַהַ  ָמה ַמְדּגִ

ַעם ָהִיינּו ֲעָבִדים. ּפַ א. ׁשֶ
ים. ּיִ ֵני ָאָדם ָחְפׁשִ לֹוַמר ּבְ ֵני חֹוִרין, ּכְ ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ּבְ ב. ׁשֶ

ׁשּוַבְתֶכם. ..................................................................................................................... קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ

.......................................................................................................................................................



רוֹן  ּכָ יֹום ַהּזִ
בּוָרה ַלּׁשֹוָאה ְוַלְּגְ



ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ֶפה ָהיּו ְסגּוִרים,  י ַהּקָ י ַהּקֹוְלנֹוַע ּוָבּתֵ ּתֵ ִעיר ֲעצּוָבה: ּבָ ָהֲאִויָרה ּבָ ית ׁשֶ ה ַחּגִ יׁשָ ִניָסן ִהְרּגִ ֶעֶרב כ“ז ּבְ ּבְ
יָתּה הּוַרד  ּמּול ּבֵ ִית ׁשֶ ָלל ֵמַעל ַהּבַ ֶדֶרְך ּכְ ִהְתנֹוֵפף ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ְרחֹוב ָהיּו ְרִציִנּיֹות ְוֶדֶגל ִיׂשְ ים ּבָ ֵני ָהֲאָנׁשִ ּפְ

ֹוָאה“  רּו ַעל “ַהּשׁ ּבְ ְכִנּיֹות ּדִ ָכל ַהּתָ ֶלִויְזָיה. ּבְ ן ֶאת ַהּטֶ ית ִהְדִליָקה ֶאת ָהַרְדיֹו ּוְלַאַחר ִמּכֵ ַלֲחִצי ַהּתֶֹרן. ַחּגִ
יִרים ֲעצּוִבים.  ִמיעּו ׁשִ ְוִהׁשְ

ְרחֹוב עֹוְמִדים ּדֹם.  ים ּבָ ָהֲאָנׁשִ ית ׁשֶ ְמָעה ְצִפיָרה, ְוֶדֶרְך ַהַחּלֹון ָרֲאָתה ַחּגִ ּבֶֹקר, ִנׁשְ ָעה 10 ּבַ ׁשָ ְלָמֳחָרת, ּבְ
ה ֵמיָדע  ׂשָ ֶתת )ָלִאיְנֶטְרֶנט( ְוִחּפְ ָרה ַלִמְרׁשֶ ּה, ִהְתַחּבְ ּלָ ב ׁשֶ ְחׁשֵ ית מּול ַצג ַהּמַ ָבה ַחּגִ ְ ִפיָרה ִהְתַיּשׁ תֹם ַהּצְ ּבְ

ֹוָאה. ִהיא ָרְצָתה ָלַדַעת עֹוד... ַעל ַהּשׁ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         
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בּוָרה ֹוָאה ְוַלּגְ רֹון ַלּשׁ ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ ְמִכיִנים ּתְ

ְּבַאַחד ָהֲאָתִרים 
ָהָיה ָּכתּוב:

“ִלְפֵני ִּכְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ִנְבַחר ָאדֹוְלף ִהיְטֵלר ְלַׁשִּליט ֶּגְרַמְנָיה. 
ָנה  ים ֶׁשַהְּיהּוִדים ֵהם ַסּכָ ֵנא ְיהּוִדים ְוִׁשְכֵנַע ֶּגְרָמִנים ַרּבִ ִהיְטֵלר ׂשָ

ימּו ִעם ֵּדעֹוָתיו ֶׁשל ִהיְטֵלר ִנְקְראּו ָנאִצים.  ָלעֹוָלם. ַהֶּגְרָמִנים ֶׁשִהְסּכִ

עֹוָלם, ְוָלֵכן הֹוִביל ֶאת ֶּגְרַמְנָיה  ִהיְטֵלר ָרָצה ִלְׁשט ְּבעֹוד ְמִדינֹות ּבָ
ְלִמְלָחָמה. הּוא ִהְצִליַח ִלְכּבׁש עֹוד ְמִדינֹות, ְוַהָּנאִצים ְועֹוְזֵריֶהם 

ִדינֹות ֶׁשָּכְבָׁשה.  ל ַהּיְהּוִדים ֶׁשָחיּו ְּבֶגְרַמְנָיה ּוַבּמְ ָרְדפּו ֶאת ּכָ
ּה ָאסֹון(.  רּוׁשָ ה ‘ׁשֹוָאה‘ ּפֵ ּלָ ִׁשָּׁשה ִמיְליֹון ְיהּוִדים ֵמתּו ַּבּׁשֹוָאה )ַהּמִ

ַא ָהיּו ַּגם ְיהּוִדים ֶׁשִהְצִליחּו ְלִהָּנֵצל, ְוֵהם ְמֻכִּנים ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה.
ילּו אֹוָתם.  ִהּצִ ֵחֶלק ֵמַהִּנּצֹוִלים ִנְׁשֲארּו ַּבַחִּיים ִּבְזכּות א־ְיהּוִדים ׁשֶ

ֹלא־ְיהּוִדים ֵאּלּו ְמֻכִּנים ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

רֹון ַהֶּנֱעָרִכים ְּביֹום ַהּׁשֹוָאה ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ זֹוְכִרים  ּכָ ְּבִטְקֵסי ַהּזִ
ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהּׁשֹוָאה.

י ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִמי ֶׁשִהְתַנְּגדּו  ְּביֹום ַהּׁשֹוָאה זֹוְכִרים ַּגם ֶאת ַמֲעׂשֵ
ֵלא ֶׁשל יֹום ַהּׁשֹוָאה  ָכל ִמיֵני ְּדָרִכים. ִמּׁשּום ָּכ ְׁשמֹו ַהּמָ ַלָּנאִצים ּבְ

ֹוָאה ְוַלְּגבּוָרה. רֹון ַלּשׁ ּכָ הּוא יֹום ַהּזִ

הּות  עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ

ֹוָאה ְוַלְּגבּוָרה.  רֹון ַלּשׁ ּכָ ל יֹום ַהּזִ ׁשֶ
1

ֹוָאה ְוַלְּגבּוָרה רֹון ַלּשׁ ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך:                  ......... ּבְ 1. ַהּתַ

ֲאַנְחנּו  2. ָהָאסֹון ׁשֶ
ה:   ּיֹום ַהּזֶ     זֹוְכִרים ּבַ

 
ים  עֹוׂשִ 3. ָמה ׁשֶ

ה: ּיֹום ַהּזֶ      ּבַ

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................
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ל ָיאן נֹות ׁשֶ 1. ַהּבָ

רּו ָגּ לֹוׁש ֲאָחיֹות ׁשֶ ַסְנְדָרה ָהיּו ׁשָ ה ְוָאֶלְכּ ִמְרָים, ַחָנּ
ֻבּבֹות ְוִלְלּבֹׁש ֵחק ְבּ ֶאֶרץ הֹוַלְנד. ֵהן ָאֲהבּו ְלַשׂ ְבּ
לֹוׁש  ׁשָ ָמלֹות דֹומֹות. ֵהן ַעְצָמן ִנְראּו ְכּ ִמיד ְשׂ ּתָ

ּבֹות ְקַטּנֹות. לֹות ֻבּ ַגְדּ ּבֹות ַהּמְ ֻבּ

ה ֲעִדיָנה ָ אּוָלה, ָהְיָתה ִאּשׁ נֹות, ּפָ ל ַהּבָ ן ׁשֶ ִאּמָ
נֹות, ָיאן, ָאַהב ַלֲעׂשֹות ְקָסִמים. ּוְנִעיָמה, ַוֲאִבי ַהָבּ

יִצים ֶדת הּוא ָהָיה הֹוֵפְך ֵבּ ְמִסּבֹות יֹום ֻהּלֶ ל, ִבּ ְלָמׁשָ
יְנג ּפֹוְנג ְלֵעיֵני ָהאֹוְרִחים. ְלַכּדּוֵרי ּפִ

ָמִעים ַסְנְדָרה ָהיּו ִנׁשְ ה ְוָאֶלְכּ ל ִמְרָים, ַחָנּ ִית ׁשֶ ַבּ ַבּ
ים ְקרֹובֹות. קֹולֹות ְצחֹוק ְלִעּתִ

אי ֲחׁשַ ת ְמקֹום ִמְסּתֹור ּבַ ִנּיַ 2. ּבְ

לֹוׁש ָהֲאָחיֹות ל ׁשְ ֵביָתן ׁשֶ ה ּבְ ָנּ ּתַ ַהּכֹל ִהׁשְ
ְבׁשּו ֶאת הֹוַלְנד ְוֵהֵחּלּו ִלְרּדֹף ֶאת ְרָמִנים ּכָ ַהּגֶ ׁשֶ ּכְ

ם. ם ׁשָ ַהְיּהּוִדים ַגּ
ל אּוָלה, ָהְיָתה ְיהּוִדָיּה. ֲאִביֶהן ׁשֶ נֹות, ּפָ ֵאם ַהָבּ

ּתֹו יג ְלִאׁשְ ׂ נֹות, ָיאן, לֹא ָהָיה ְיהּוִדי ְוִהְצִליַח ְלַהּשִ ַהָבּ
נֹות ִהיא ְוַהָבּ עּודֹות ְמֻזָיּפֹות ַהּמֹוִכיחֹות ׁשֶ ּתְ

נֹוְצִרּיֹות.
אּוָלה,  ֲאגּו ָיאן ּוּפָ ם ָדּ ְחּתָ ּפַ ַאְך לֹא ַרק ְלַעְצָמם ּוְלִמׁשְ

תֹוְך  סֹוד ְמקֹום ִמְסּתֹור ְבּ הם ֶהְחִליטּו ִלְבנֹות ְבּ
ֵני  ְמְלטּו ִמּפְ ּנִ ׁש ִמְקָלט ִליהּוִדים ׁשֶ ּמֵ ׁשַ ְיּ יָתם ׁשֶ ֵבּ

ְך ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהְכִניס ם ּכָ ְרָמִנים. ְלׁשֵ ַהֶגּ
ְלֵביָתם ְלֵבִנים ּוֶמֶלט. 

ָכְך? ֵכן ַיְבִחין ּבְ ּום ׁשָ ׁשּ ִלי ׁשֶ ַאְך ֵאיְך ַיֲעׂשּו זֹאת ְבּ

ְתרֹון! ָיאן ַהּקֹוֵסם ָמָצא ּפִ
ֳהַרִים ּצָ ָכל יֹום, ּבַ ֲעַמִים ְבּ נֹוָתיו: ּפַ ַעם ָעְזרּו לֹו ְבּ ַהּפַ

ית  ַסְנְדָרה, ִמֵבּ ה ְוָאֶלְכּ נֹות, ִמְרָים, ַחָנּ ּוָבֶעֶרב, ָחְזרּו ַהָבּ
ֵחק. ֵדי ְלׂשַ ִאּלּו ְכּ אְרק ְכּ ּפַ ֶרְך ָעְצרּו ַבּ ֶפר ּוַבֶדּ ַהּסֵ

ם ֵלב ֲאֵליֶהן, ִאיׁש לֹא ָשׂ ׁשֶ ָכל יֹום, ְכּ ֲעַמִים ְבּ ַאְך ּפַ
ים תֹוְך ֲעֵרַמת ָעִלים ְיֵבׁשִ נֹות חֹוְפרֹות ְבּ ָהיּו ַהָבּ

לֹוׁש ם ׁשָ ָ ים, מֹוִציאֹות ִמׁשּ ִנּ ֹוׁשַ יֵחי ַהׁשּ ָעְמָדה ְלַיד ִשׂ ׁשֶ
ְלֵבִנים ֲאֻדּמֹות, אֹוְספֹות אֹוָתן ְלתֹוְך ַיְלקּוֵטיֶהן

ְיָתה. ְוָכְך ִהְצִליַח ֲאִביֶהן ִלְבנֹות  ּוְמִביאֹות אֹוָתן ַהַבּ
ג.  ֲעִלַיּת ַהַגּ ַחְדרֹון סֹוִדי ַבּ

אְרק ּפַ ֵבִנים ַבּ יַח ֶאת ַהּלְ נֹות ִמי ִהִנּ ֵמעֹוָלם לֹא נֹוַדע ַלָבּ
ְסּתֹור. ְבִנַיּת ַהּמִ ְוָעַזר ִבּ
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ַחְדרֹון ַהּסֹוִדי 3. ָהאֹוְרִחים ּבַ

ָחה ְיהּוִדים ּפָ ׁשְ יָאה ַהּמִ ַחְדרֹון ַהּסֹוִדי ֶהְחּבִ ּבַ
ּנּו אֹוָתם "ּדֹוד" ְו"ּדֹוָדה". "ּדֹוד"  נֹות ִכּ ים. ַהָבּ ַרִבּ

ִצים, ְו"ּדֹוד" ַאֵחר  ְבּ ׁשְ ד אֹוָתן ִלְפּתֹר ּתַ ֶאָחד ִלּמֵ
ֲארּו יֹוֵתר  דֹות. "ָהאֹוְרִחים" לֹא ִנׁשְ ר ָלֶהן ַאָגּ ִסּפֵ

ִמים ְספּוִרים.  ִמָיּ

ֵכִנים  ְ ַהׁשּ ֵדי ׁשֶ א ְכּ ְסּתֹור ַהָבּ ִמיד ֵהם ָעְברּו ִלְמקֹום ַהּמִ ּתָ
ְרָמִנים. ְוָכָכה ָעְברּו ָלֶהם  ינּו ֲעֵליֶהם ַלֶגּ דּו ְוַיְלׁשִ לֹא ַיְחׁשְ

ִמים. ַהָיּ
ְרָמִנים ַיַעְרכּו  י יֹום ָיבֹוא, ְוַהֶגּ ׁשּו ִכּ נֹות ָחׁשְ הֹוֵרי ַהָבּ

אֹותֹו ַהּיֹום  יַע. ְבּ יָתם. יֹום ֶזה ָאֵכן ִהִגּ תֹוְך ֵבּ ִחּפּוׂש ְבּ
ּה... ִית ְלַבָדּ ַבּ ה ַבּ ֲהָתה ַחָנּ ׁשָ

ּה ִית ְלַבּדָ ּבַ ה ּבַ 4. ַחּנָ

ה. ָנּ ִגּ ה ַרַעׁש מּוָזר ַבּ ְמָעה ַחָנּ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשָ ְבּ
ל ָנאִצי ִהיא ֵהִציָצה ֵמַהַחּלֹון ַהחּוָצה ְוָרֲאָתה ַחָיּ

ה  ל ַחָנּ ה ָהֲאחֹוִרית. ּגּוָפּה ׁשֶ ָנּ ֶדר ַהִגּ ס ֵמַעל ֶגּ ְמַטּפֵ
ה ֶאל  ִלי ַלְחׁשֹב ָרָצה ַחָנּ ִאּלּו ֵמַעְצמֹו – ְבּ ַעל ְכּ ּפָ

ֶלת ָהֲאחֹוִרית ְוָנֲעָלה אֹוָתּה. ַהֶדּ
ְרָמִני ָצַרח: ל ַהֶגּ ַהַחּיָ
ֶלת!" ְתִחי ֶאת ַהֶדּ "ּפִ

ֲחָזָרה: ה ָצֲעָקה ֵאָליו ַבּ ְוַחָנּ
קּוַע", ַח ּתָ ְפּתֵ "ֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ִלְפּתַֹח! ַהּמַ

ה  ִאּלּו ִהיא ְמַנּסָ ַח, ְכּ ְפּתֵ ְוִהיא סֹוְבָבה ְקָצת ֶאת ַהּמַ
ֶלת. ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶדּ

ְדִמית ֶלת ַהִקּ ֶדּ ֲעמֹון ַבּ אֹותֹו ָהֶרַגע ִצְלֵצל ַהּפַ ְבּ
ל: ה ָצֲעָקה ַלַחּיָ ְוַחָנּ

ְדִמית". ֶלת ַהִקּ ֶדּ הּו ְמַצְלֵצל ַבּ ה, ִמיׁשֶ "ַחֵכּ
ְדִמית, ֶלת ַהִקּ ד ַלֶדּ ְמקֹום ָלֶלֶכת ִמָיּ אּוָלם ִבּ

אִצים ָהֲאֵחִרים, ִלים ַהָנּ ם ִחּכּו ַהַחָיּ ׁשָ
ָתה  ְדֵרגֹות ְוִהְדִליָקה ְוִכְבּ ָהְלָכה ֶאל ַהּמַ

ׁשּוב ְוׁשּוב ֶאת ֶמֶתג ָהאֹור. 

הּו ּבֹו.  ַהְיּהּוִדים ׁשָ ֶחֶדר ׁשֶ ֶמֶתג ֶזה ִהְפִעיל ַזְמָזם ַבּ
ְסּתֹור  ֵחק ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ֲעֵליֶהם ְלִהָדּ יָמן ׁשֶ ֶזה ָהָיה ַהּסִ

ג. ֲעִלַיּת ַהַגּ ַבּ ִניִמי ׁשֶ ַהּפְ
ה  ּמָ ָאה", ָצֲעָקה, ַאְך ַרק ְלַאַחר ַכּ ָאה, ֲאִני ָבּ "ֲאִני ָבּ

ֶלת.  ְתָחה ֶאת ַהֶדּ ּקֹות ּפָ ַדּ
ים. ִחּפּוִשׂ ִית, ּוִמָיּד ֵהֵחּלּו ְבּ ְרָמִנים ִנְכְנסּו ַלַבּ ִלים ַהֶגּ ַהַחָיּ
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יצֹות נֹות ַאּמִ 5. ּבָ

ה. ל ַחָנּ ְיָתה ִמְרָים, ֲאחֹוָתּה ׁשֶ יָעה ַהַבּ יְנַתִים ִהִגּ ֵבּ
ה ַלֲעלֹות ַלֶחֶדר ִלים ִצּוּו ַעל ִמְרָים ְוַעל ַחָנּ ַהַחָיּ

דֹול ִסיר ָמָרק ָגּ ְתאֹום ֵהם ִהְבִחינּו ְבּ ַמְעָלה. ּפִ ּלְ ׁשֶ
לּו ְלַעְצָמם. ְ ׁשּ ִרים ִבּ ּתְ ְסּתַ הּוִדים ַהּמִ ַהְיּ ׁשֶ

ִלים. ה ֶאת ַהַחָיּ ָוּ ּלִ ַאל ָהִאיׁש ׁשֶ אן?" ׁשָ ל ָכּ ֵ ׁשּ "ִמי ִבּ
ֶזּה ָהָיה ִסיר  ּלֹא ְיַגּלּו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ה ְכּ "ֲאִני", ָעְנָתה ַחָנּ

הּוִדים. ל ַהְיּ ָרק ׁשֶ ַהּמָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ַבד ַהּמִ ִית ִמּלְ ַבּ ים ֲאֵחִרים ַבּ "ַהִאם ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ַאל ָהִאיׁש. ֶכן?" ׁשָ ּלָ ׁשֶ
ִלים ה ַלַחָיּ יׁשָ א ִמֲהָרה ְוִהִגּ ִמְרָים לֹא ָעְנָתה ֶאּלָ

ִליל,  ָרק ַהָדּ ּמָ ִלים ֵסְרבּו ָלַגַעת ַבּ ַקֲעַרת ָמָרק. ַהַחָיּ
ל  ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ה ּבַ ָנֲעלּו ֶאת ִמְרָים ְוֶאת ַחָנּ

ֲאִביֶהן ְוָיְצאּו.

ֶרת:  ְחֶבּ ים ִמּמַ ּפִ ֵני ַדּ ה ִמְרָים ׁשְ ְלׁשָ ָאז ּתָ
דֹולֹות  אֹוִתּיֹות ְגּ ְתָבה ְבּ ַדף ֶאָחד ִהיא ָכּ ְבּ

ף ָהַאֵחר  ה "ְלַהְזִהיר", ּוַבַדּ ּלָ ֶאת ַהּמִ
א". ה "ַאָבּ ּלָ ְתָבה ֶאת ַהּמִ ִהיא ָכּ

ָעַבר ַמר יֹוַהְנֵסן  ַחּלֹון ַעד ׁשֶ ה ִהְתּבֹוְננּו ַבּ ִמְרָים ְוַחָנּ
ְרֶאה  ִיּ ֵדי ׁשֶ נֹות ַעל ַהַחּלֹון ְכּ ד ָנְקׁשּו ַהָבּ ֵכן. ִמָיּ ָ ַהׁשּ

רֹאׁשֹו. ים ְוִהְנֵהן ְבּ ּלִ אֹוָתן. ַמר יֹוַהְנֵסן ָקָרא ֶאת ַהּמִ

ְרצּו ה ְוִהְתּפָ ִקיׁשָ ְמעּו ֶאת ַרַעׁש ַהְנּ ְרָמִנים ׁשָ ַהֶגּ
ים ּפִ ִליְך ֶאת ַהַדּ יָקה ְלַהׁשְ ַלֶחֶדר, ַאְך ִמְרָים ִהְסּפִ

ְכְנסּו. ִנּ ָאח ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ ְלתֹוְך ָהֵאׁש ַהּבֹוֶעֶרת ָבּ
יכּו  ְתַרֵחׁש ְוִהְמׁשִ ּמִ ְרָמִנים לֹא ִהְבִחינּו ַבּ ַהֶגּ

יֶהם. ִחּפּוֵשׂ ְבּ

ה. חּוץ ְוִחָכּ ר ְלַמר יֹוַהְנֵסן, הּוא ָעַמד ַבּ ֲאׁשֶ ַבּ
ה ִמְתָקֶרֶבת ַטָנּ ַסְנְדָרה ַהְקּ ר ָרָאה ֶאת ָאֶלְכּ ֲאׁשֶ ַכּ

ֵביתֹו. ִית, הּוא ִהְזִהיר אֹוָתּה ְוָנַתן ָלּה ִמְקָלט ְבּ ַלַבּ
ר ַסְנְדָרה ּוַמר יֹוַהְנֵסן ִליֹצר ֶקׁשֶ ַיַחד ִהְצִליחּו ָאֶלְכּ

ם אֹותֹו. ִעם ָהָאב ּוְלַהְזִהיר ַגּ

א  ַאּבָ
ְלַהְזִהיר
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ַאל אֹוָתּה... יד ָלּה... אֹו ֶאׁשְ ה, ַאּגִ ַעם ֶאְפּגֹׁש ֶאת ַחּנָ ִאם ֵאי ּפַ

א ל ַאּבָ ְחּבּוָלה ׁשֶ 6. ַהּתַ

ְמעּו ִמְרָים  ים. ְלֶפַתע ׁשָ כּו ַהִחּפּוִשׂ ִית ִנְמׁשְ תֹוְך ַהַבּ ְבּ
ָאָגה: ַהִאם ָמְצאּו  אּו ְדּ ְמָחה ְוִהְתַמּלְ ֲאגֹות ִשׂ ה ׁשַ ְוַחָנּ

ֲחבֹוא? ְרָמִנים ֶאת ַהּמַ ַהֶגּ

א ֶהֱעִרים ֲעֵליֶהם. ָאֵכן ֵהם ָמְצאּו ַמֲחבֹוא, ַאְך... ַאָבּ
ִניִמי ִנְבָנה עֹוד ַמֲחבֹוא, ִקְדִמי ֲחבֹוא ַהּפְ ִלְפֵני ַהּמַ

יא ִסיַגְריֹות, ם הּוא ֶהְחִבּ ָהָיה ַקל ְלַגּלֹות. ׁשָ יֹוֵתר, ׁשֶ
ְקּבּוק קֹוְנָיאק ְוׁשֹוקֹוָלד.  ַבּ

לּו  ְדִמי ְוִהְתַנּפְ ֲחבֹוא ַהִקּ ְרָמִנים ָמְצאּו ֶאת ַהּמַ ַהֶגּ
ָבר ָמְצאּו ַמֲחבֹוא,  ֵהם ְכּ יָון ׁשֶ ַעל ָהאֹוָצר, ּוִמֵכּ

ְדִמי  ֲחבֹוא ַהִקּ י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּמַ ם ִכּ ַדְעּתָ לֹא ָעָלה ְבּ
נֹות  ֲאִבי ַהָבּ ֲחבֹוא ׁשֶ ִנְמָצא עֹוד ַמֲחבֹוא, ַהּמַ

יר. ֱאֶמת ָרָצה ְלַהְסּתִ ֶבּ
ְטָנם ְמֵלָאה ּוְבִכיֵסיֶהם ִית – ִבּ ְרָמִנים ָעְזבּו ֶאת ַהַבּ ַהֶגּ
הּו ָ ׁשּ ְיָלה ֻהְבְרחּו ַה"ּדֹוִדים" ׁשֶ ׁשֹוקֹוָלד – ּוְבאֹותֹו ַהּלַ

ִית ִלְמקֹום ִמְסּתֹור ָחָדׁש. ַבּ ַבּ

ְלָחָמה.  ָמה ַהִמּ ְיּ ְך ִהְסַתּ ים ַאַחר ָכּ ה ֳחָדִשׁ ָמּ ַכּ
חֹוֵתיֶהן.  ּפְ הֹוַלְנד ִעם ִמׁשְ רֹות ַהּיֹום ְבּ ַסְנְדָרה ָגּ ִמְרָים ְוָאֶלְכּ

נֹוֶתיָה, ְנָכֶדיָה ְוֶנְכדֹוֶתיָה. ֶניָה, ְבּ ֲעָלּה, ָבּ ַלִים ִעם ַבּ ירּוָשׁ ה ִבּ ה ָעְלָתה ָלָאֶרץ ְוַחָיּ ַחָנּ
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ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ

ָׁשה ָלבֹוא ְלבּוִׁשים ְּבֻחְלצֹות ְלָבנֹות“.  ָּכרֹון“, ָאַמר ְקִפיץ ְלִאּמֹו, “ְוַהּמֹוָרה ִּבּקְ “ָמָחר יֹום ַהּזִ
ְמָעה ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ.  ט, ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְׁשמֹוֶנה ָּבֶעֶרב ְּבִדּיּוק ּוְצִפיָרה ִנׁשְ ְׁשּפָ יק ְּבֹק ִׁשי ְלַסֵּים ֶאת ַהּמִ ְקִפיץ ִהְסּפִ

ַצַה“ל,  רּוָתם ּבְ ֵעת ׁשֵ ָרֵאל אֹו ְבּ ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ ֶּנֶהְרגּו ְבּ ִלים ׁשֶ ַחִּגית ּוְקִפיץ ָעְמדּו ֹּדם ְלֵזֶכר ַהַחּיָ
ִפיָרה ִנְּגָׁשה ַחִּגית ְלָהִכין ֶאת ְּבָגָדיו ֶׁשל ְקִפיץ, ְוֵהִכיָנה ֻחְלָצה  ּגּוִעים. ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהּצְ נֹות ַהּפִ ּוְלֵזֶכר ָקְרְבּ

רֹון ֶׁשִּיְתַקְּימּו ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ.  ּכָ ְקֵסי ַהּזִ ְלָבָנה ַּגם ְלַעְצָמּה. ַּגם ִהיא ִּתְכְנָנה ָלֶלֶכת ְלֶאָחד ִמּטִ
ַח אֹוָתם ִליִדיֶדיָה ְּבאֹוְסְטַרְלָיה,  ֶקס ְוִל ׁשְ ה ַּתְצלּוִמים ַּבּטֶ ָבה ְלַצֵּלם ַּכּמָ ַּגם ַמְצֵלָמה ִהְכִניָסה ַלִּתיק, ִהיא ָחׁשְ

יָריו. ף ּוִמְתַאֵחד ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַיּקִ ָרֵאל ִמְתַאּסֵ ִיׂשְ ְלַהְראֹות ָלֶהם ֵּכיַצד ָהָעם ּבְ

ִריָאה ְוַלִּׁשיִרים  ִפיָרה ְוִהְקִׁשיָבה ְלִקְטֵעי ַהּקְ ר ׁשּוב ָעְמָדה ַּבּצְ ֳהַרִים, ַּכֲאׁשֶ ֵרה ִלְפֵני ַהּצָ ֲאָבל ְלָמֳחָרת ְּבַאַחת ֶעׂשְ
ֶקס ֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ִהְתַרְּגָׁשה ַחִּגית ָּכל ָּכ ַעד ֶׁשָּׁשְכָחה ְלַגְמֵרי ֶׁשָרְצָתה ְלַצֵּלם... ֶׁשֻהְׁשְמעּו ַּבּטֶ

ה ְּתמּונֹות ֵמִעּתֹוֵני ַהּיֹום. ֳהַרִים ָאְסָפה ַחִּגית ַּכּמָ ַאֲחֵרי ַהּצָ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ָּכרׄון  יׄום ַהּזִ
ְלַחְלֵלי ַמַעְרכׄות ִיְשָׂרֵאל 
ֻעּלׄות ָהֵאיָבה  ּוְלִנְפְּגֵעי ּפְ
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רֹון ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ ְמִכיִנים ּתְ

רֹון ְלַחְלֵלי  ּכָ ל יֹום ַהּזִ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ
ֻעּלֹות ָהֵאיָבה.  ָרֵאל ּוְלִנְפְּגֵעי ּפְ ַמַעְרכֹות ִיְשׂ

1

ֻעּלֹות ָהֵאיָבה  ָרֵאל ּוְלִנְפְּגֵעי ּפְ רֹון ְלַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְשׂ ּכָ עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ַהּזִ  ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך:                 ...... ּבְ 1. ַהּתַ

ָאנּו זֹוְכִרים  3. ִמי ׁשֶ
ה:   ּיֹום ַהּזֶ ּבַ

 

ים  עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ 4. ּדְ
ה: ּיֹום ַהּזֶ ּבַ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

ְּג

ָרֵאל   רֹון ְלַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיׂשְ יֹום ַהִזּּכָ

ֻעּלֹות ָהֵאיָבה ֵעי ּפְ ּוְלִנְפְגּ
ָחָלל – ֵמת 

ַמֲעָרָכה – ְקָרב, ִמְלָחָמה

ֶהְרגּו  ּנֶ ים ׁשֶ ָרֵאל – ָהֲאָנׁשִ ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיׂשְ

ָרֵאל ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ  ּבְ

ה ְנָאה ַעּזָ  ֵאיָבה – ׂשִ
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ים ּבִ ּכַ ם ַהּמַ ּדַ

י ִסּבֹות ְלָפחֹות. ּתֵ ַטע ׁשְ ּקֶ ׂשּו ּבַ רֹון? ַחּפְ ּכָ ל יֹום ַהּזִ ים ִלְהיֹות ִסְמלֹו ׁשֶ ּבִ ּכַ ם ַהּמַ   ַמּדּוַע ִנְבַחר ּדַ

א. ......................................................................................................................................

ב. .......................................................................................................................................

2

ים ּבִ ּכַ ם ַהּמַ ּדַ

ַרח ֲאִביִבי.  ְרֵאִלי, ּפֶ ַרח ֶאֶרץ ִיְשׂ ֲאִני ּפֶ
ַקת  ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוַגם ַעל ַמְדּבֵ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ֲאִני ּפֹוֵרַח ּבְ

רֹון.  ּכָ ל יֹום ַהּזִ "ִיְזּכֹר" ׁשֶ
ִלים  ח ֶאת ַהַחּיָ ּכַ עֹוָלם לֹא ִנׁשְ ּלְ ְבִטיַח ׁשֶ ַרח ַהּמַ ֲאִני ַהּפֶ

ְקְטפּו. ּנִ ְפָרִחים ׁשֶ ֵהֵגּנּו ַעל ְמִדיָנֵתנּו ְוָנְפלּו ּכִ ׁשֶ
יִרים ִטּפֹות  י ַמְזּכִ ּלִ ים ׁשֶ ים ְוָהֲעֻגּלִ ים ָהֲאֻדּמִ ַקּשִׂ ׂשְ ַהּקַ

ים  ִזְכרֹון ָהֲאָנׁשִ ן ְוַעז ּכְ ַאר ָחָזק ְוַחי, ַעְקׁשָ ם, ְוִצְבָעם ִנׁשְ ּדָ
ָאַהְבנּו. ׁשֶ

ַרח ֲאִביִבי,  ְרֵאִלי, ּפֶ ַרח ֶאֶרץ ִיְשׂ ֲאִני ּפֶ

רֹון ֲאִני. ּכָ ִמי, ּוֶפַרח ַהּזִ ים הּוא ׁשְ ּבִ ּכַ ם ַהּמַ ּדַ

 

ָרֵאל  לֹום ְמִדיַנת ִיׂשְ ֵלי ַצַה"ל הּוא ְלָהֵגן ַעל ׁשְ ל ַחּיָ ְפִקיָדם ׁשֶ ָרֵאל. ּתַ ַצַה"ל הּוא ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיׂשְ
ְפִקיד ֶזה. אּו ּתַ ּלְ ּמִ ֵעת ׁשֶ ים ֵמתּו ּבְ ִלים ַרּבִ ֶביָה. ַחּיָ ְותֹוׁשָ
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רֹון, ֶאְחׁשֹב... ּכָ ל יֹום ַהּזִ ִפיָרה ׁשֶ ַמע ֶאת ַהּצְ ר ֶאׁשְ ֲאׁשֶ ָנה, ּכַ ָ ַהּשׁ

ָמה ֱהִייֶתם רֹוִצים ְלָבֵרְך  ּבְ
לֹות ַצַה"ל? ֵלי ְוַחּיָ ֶאת ַחּיָ

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

............................

ֵלי ַצַה"ל: לֹום ַחּיָ ַרְך" ִלׁשְ ּבֵ ת "ִמי ׁשֶ ִפַלּ ת ֶאת ּתְ ּבָ ָכל ׁשַ ֶנֶסת אֹוְמִרים ּבְ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ

ִמי ׁשֶּבֵַרְך 
ֲאבֹוֵתינּו, ַאבְָרהָם, יִצְחָק וְיֲַעקֹב,

וְִאּמֹוֵתינּו, ׁשָָרה, ִרבְקָה, ָרחֵל וְלֵָאה,
הּוא יְבֵָרְך 

ֶאת חַּיָלֵי צְבָא הֲגָנָה לְיִׂשְָרֵאל
ּוׁשְָאר ְמגִּנֵי ַעֵּמנּו הָעֹוְמִדים ַעל ִמׁשְַמְרָּתם.  

   

ֵלי ַצַה"ל ַרְך" ְלַחּיָ ּבֵ "ִמי ׁשֶ



ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ִדיָנה,  ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל, חֹוֵזה ַהּמְ ָטן ֶׁשל ּבִ יָעה ַלְּדיֹוָקן ַהּקָ ָרֵאל!“ ָקְרָאה ַחִּגית ְוִהְצִּדִ “ַחג, ַחג, ַחג ְלִיׂשְ
ָרֵאל.  ְרָאה ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ֶפר ֶׁשּקָ ֶׁשִהְתנֹוֵסס ַעל ְּכִריַכת ַהּסֵ

ָרֵאל ֶׁשַּבֲחִזית ַהִּבְנָין ֶׁשּמּול ֵּביָתּה ׁשּוב  ֶגל ִיׂשְ ִּבְקִפיָצה ַאַחת ִהִּגיָעה ֶאל ַהַחּלֹון. ֶדּ
י נּור!“ ָקְרָאה  הּוַרם ְלרֹאׁש ַהּתֶֹרן, ּוַבָּׁשַמִים... “ְקִפיץ, ּבֹוא ִּתְרֶאה! ִזּקּוִקין ּדִ

ַחִּגית ַּבַהְפָּתָעה. 

ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ַעְצָמִאית“, ָאְמָרה ַחִּגית ִלְבָנּה.  ִדיַנת ִיׂשְ ה טֹוב ֶׁשּמְ “ַּכּמָ
“ְקִפיץ, ַהִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ַמִהי ְמִדיָנה ַעְצָמִאית?“ ָׁשֲאָלה. 

יב ְקִפיץ ְּבֵכנּות.  “א“, ֵהׁשִ
 :טֹוב, ָאז ִלְפֵני ֶׁשֵּנֵצא ָהִעיָרה ִלְצּפֹות ַּבהֹוָפעֹות ְוִלְרקֹד ָּבְרחֹובֹות ֲאִני ַחֶּיֶבת ְלַהְסִּביר ְל“

יַצד ִלְפעֹל. ַאָּתה יֹוֵדַע,  ַעְצָמּה ּכֵ יָה ּוַמְחִליָטה ּבְ ְמִדיָנה ַעְצָמִאית ִהיא ְמִדיָנה ַהּקֹוַבַעת ֶאת ֻחּקֶ
ָאה ָׁשָנה,  חֹות ִמּמֵ ָרֵאל ָקָמה ִלְפֵני ּפָ ָרֵאל. ְמִדיַנת ִיׂשְ א ָּתִמיד ָהְיָתה ְמִדיָנה ְיהּוִדית ְּבֶאֶרץ ִיׂשְ

ָטה ֶאת ִמְצָחּה, “ֶרַגע, ֲאִני ְצִריָכה  ַמאי 1948(, ְוַהּיֹום ִהיא ַּבת...“ ַחִּגית ִקּמְ ָש“ח )14 ּבְ ר ּתָ ִאּיָ ְּב־ה‘ ּבְ
ָרֵאל ַהָּׁשָנה?“ ה ְמִדיַנת ִיׂשְ ְלַחֵּׁשב, ַּבת ַּכּמָ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         



יֹום ָהַעְצָמאּות



ָאֶרץ... ְך ָבּ  קּום ְוִהְתַהֵלּ

ָרֵאל:  ִלים ְלַמַען ְמִדיַנת ִיׂשְ ּלְ ת ִמְתּפַ ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ
ַמִים...  ָ ּשׁ ּבַ “ָאִבינּו ׁשֶ

ָרֵאל". ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ
ֶזת עֹוד יֹוֵתר  יֹום ָהַעְצָמאּות ֲאִני ִמְתַרּכֶ ַאְך ּבְ

ה ַהּזֹאת. ִפּלָ ר ֲאִני אֹוֶמֶרת ֶאת ַהּתְ ֲאׁשֶ ַכּ

ּוְביֹום ָהַעְצָמאּות 
ל! ִרים ֶאת ַהַהּלֵ ם ׁשָ ּגַ

ם ֲאִני חֹוֶגֶגת  ּגַ
ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות!

עּוַדת ֶזהּות ַלַחג ְמִכיִנים ּתְ

ל יֹום ָהַעְצָמאּות  הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ
טּו אֹוָתּה. ְ ְוַקּשׁ

1

 
עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ָהַעְצָמאּות ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך ַהַחג:       ...... ּבְ 1. ּתַ
                                 

2. ָהֵארּוַע 
ן: ַהַחג ְמַצּיֵ     ׁשֶ

יַצד חֹוְגִגים  3. ּכֵ
    ֶאת ַהַחג:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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ל ָהָאֶרץ ְסָמִלים, ְסָמִלים ּכָ
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ִדיָנה. ג אֹוָתּה – ֵסֶמל ַהּמְ ַיּצֵ ּיְ ֲחָרה ִצּיּור ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ְרֵאִלי  ׂשְ ְרּכֹון ַהּיִ ּדַ ּבַ
ִרים ְמנֹוָרה ְוַעְנֵפי ַזִית,  ְמֻצָיּ

ְרּכֹון ָהאֹוְסְטָרִלי  ּוַבּדַ
ר ֶקְנּגּורּו? ְמֻצּיָ

ִדיָנה, רּו ֶאת ֵסֶמל ַהּמְ ָרֵאל“ ְוַצּיְ בּו “ְמִדיַנת ִיׂשְ ּתְ ִריָכה ּכִ ְרֵאִלי. ַעל ַהּכְ ְרּכֹון ִיׂשְ   ָהִכינּו ְלַעְצְמֶכם ּדַ
ְרצּו ְלהֹוִסיף.  ּתִ ָרִטים ׁשֶ ֶכם ְועֹוד ּפְ ּלָ ָדה ׁשֶ ֲאִריְך ַהּלֵ ֵלא, ֶאת ּתַ ְמֶכם ַהּמָ מּו ֶאת ׁשִ ְרּכֹון ִרׁשְ ּוְבתֹוְך ַהּדַ

ְרצֹוְנֶכם. ְרּכֹון ּכִ טּו ֶאת ַהּדַ ְ ַקּשׁ

2
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ְמנֹוָרה ְוַעְנֵפי ַזִית
ִניס ֶלִוין ִקיְפּ

נֹוָרה ְוָאְמרּו ָלּה: אּו ֶאל ַהּמְ ָרֵאל ּבָ ר ָקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדיָנה! ַאּתְ ֲהִיי ֵסֶמל ַהּמְ

נֹוָרה: ָאְמָרה ַהּמְ
י? ם ּבִ ַחְרּתֶ ה ֶזה ּבְ ם ָזָהב ָטהֹור, ְוָלּמָ ּלָ ׁש. ּכֻ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֵלי ַהּקֶֹדׁש ּבְ ים ָהיּו ּכְ ַרּבִ

ָענּו ָלּה:
י ַאּתְ נֹוֶתֶנת אֹוָרה.  ּכִ

ׂשֹון. ְמָחה, ֵיׁש אֹוָרה – ֵיׁש ׂשָ ֵיׁש אֹוָרה – ֵיׁש ׂשִ
נֹוָרה: ה ַהּמְ ׁשָ ּקְ ּבִ

י ִלְהיֹות ֵסֶמל.  לֹא אּוַכל ְלַבּדִ
ְמנֹו ַהּטֹוב ְלָהִאיר ֶאת ֵנרֹוַתי. ַ ִית, ַהּנֹוֵתן ִלי ִמּשׁ ֶוה ָנא ֵאַלי ֵעץ ַהּזַ ִיּלָ

ִית: ָהְלכּו ּוָבאּו ֶאל ַהּזַ
ִדיָנה! נֹוָרה ֶלֱהיֹוְתֶכם ַיַחד ֵסֶמל ַהּמְ ֵוה־ָנא ֶאל ַהּמְ ַזִית, ַזִית, ִהּלָ

ִית: ָאַמר ַהּזַ
י? ם ּבִ ַחְרּתֶ ה ֶזה ּבְ ֶהם ָהָאֶרץ, ָלּמָ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ים ָהֵעִצים ּבְ ַרּבִ

ָענּו לֹו:
אֹור.  ֶמן ַהּטֹוב ַלּמָ ֶ ה נֹוֵתן ֶאת ַהּשׁ י ַאּתָ ּכִ

ׂשֹון! ְמָחה, ֵיׁש אֹוָרה – ֵיׁש ׂשָ ֵיׁש אֹוָרה – ֵיׁש ׂשִ
ִדיָנה. נֹוָרה, ִלְהיֹות ְלֵסֶמל ַהּמְ י ַהּמְ ֵני ִצּדֵ ַנִים ֵמֲעָנָפיו ִלׁשְ ִית ׁשְ ָנַתן ַהּזַ

ׂשֹון. ְמָחה ְוׂשָ ָרֵאל אֹוָרה, ׂשִ ּוְלִיׂשְ
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ִדיָנה.  ֵסֶמל ַהּמְ ּבְ ִית ׁשֶ נֹוָרה ְוַעל ַעְנֵפי ַהּזַ ר ַעל ַהּמְ ּפּור ְמַסּפֵ ַהּסִ

ִית... ה ִלְבִחיַרת ַעְנֵפי ַהּזַ אי ֵיׁש עֹוד ִסּבָ ַוּדַ ּבְ
ֵני ָהֲאָדָמה.  ים ַעל ּפְ ם ֵקץ ַלַחּיִ ם ָחָזק ְמאֹוד( ְוׂשָ ׁשֶ יֵמי נַֹח ָיַרד ַמּבּול )ּגֶ ּבִ ר ׁשֶ ּתֹוָרה ְמֻסּפָ ּבַ

ֵני ָהֲאָדָמה. ָמִחים צֹוְמִחים ׁשּוב ַעל ְפּ ְצּ ם ְוֶשׁ ֵיּ ּבּול ִהְסַתּ ַהַמּ יָמן ֶשׁ ר ֵהִביָאה ַהּיֹוָנה ַעְנֵפי ַזִית ְלנַֹח, ָהָיה ֶזה ִסּ ֲאֶשׁ ַכּ
בּו ָלעֹוָלם. לֹום ָשׁ ים ְוַהָשּׁ ַהַחִיּ יָמן ָהִראׁשֹון ֶשׁ ֶזה ָהָיה ַהִסּ

וַָּתבֹא ֵאלָיו הַּיֹונָה לְֵעת ֶעֶרב, וְהִּנֵה ֲעלֵה זַיִת ָטָרף ּבְפִיהָ, 
וַּיֵַדע נֹחַ ּכִי קַּלּו הַַּמיִם ֵמַעל הָָאֶרץ.

סּוק י"א( ֶרק ח', ּפָ ית, ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ָעָבר? נֹוָרה ּבֶ ָבה ַהּמְ  ֵהיָכן ִנּצְ

..................................................................................................................................................

ִדיָנה? ֶמל ַהּמְ נֹוָרה ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמּסֵ ה ִנְבֲחָרה ַהּמְ ּפּור, ָלּמָ  ְלִפי ַהּסִ

..................................................................................................................................................

ִדיָנה?  ֶמל ַהּמְ ִית ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמּסֵ ה ִנְבַחר ֵעץ ַהּזַ ּפּור, ָלּמָ  ְלִפי ַהּסִ

..................................................................................................................................................

ֲחתּו ַקּלּו – ִהְתַמֲעטּו, ּפָ
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ָרֵאל. ג ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ִדיָנה ְמַיּצֵ ֵסֶמל ַהּמְ

ָרֵאל.  ה עּוְבדֹות ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ ּמָ  ִלְפֵניֶכם ּכַ

ִדיָנה?  ֵסֶמל ַהּמְ ִלים ּבְ ְכּ ר ִמְסּתַ ֲאׁשֶ ר ְלַנֵחׁש ַכּ ֵאּלּו ֵמֶהן ֶאְפׁשָ
תֹוְך ָהִרּבּוִעים. נּו אׄוָתן ּבְ ַסְמּ

ל ֲאִריֵאל ַחְדרֹו ׁשֶ  ּבְ

ָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות. ִנים ּבְ ְבַעת ַהּקָ ר ִלְראֹות ֶאת ְמנֹוַרת ׁשִ ָרֵאל ֶאְפׁשָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ִעּגּול. יפּו אֹוָתן ּבְ ל ֲאִריֵאל ְוַהּקִ ַחְדרֹו ׁשֶ ׁש ְמנֹורֹות ּבְ ִמְצאּו ְלָפחֹות ׁשֵ

6

7

ים. ֵדִלים ֲעֵצי ַזִית ַרּבִ ָרֵאל ּגְ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ְיהּוִדית.  ְמִדיַנת ִיׂשְ

ה.  ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ְקַטּנָ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ִרים ִעְבִרית. ָרֵאל ְמַדּבְ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

לֹום. ָרֵאל ׁשֹוֶאֶפת ְלׁשָ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָש“ח )1948(.  ַנת ּתָ ׁשְ ָרֵאל הּוְקָמה ּבִ ְמִדיַנת ִיְשׂ
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ִדיָנה ֶגל ַהּמְ ּדֶ

ֶגל? ם: ֵאיְך ֵיָרֶאה ַהּדֶ ּלָ בּו ּכֻ ִדיָנה ָחׁשְ ּנֹוְסָדה ַהּמְ ִלְפֵני ׁשֶ

ִמים: אֹוָתם ַהּיָ הּוִדי ּבְ ְנִהיֵגי ָהָעם ַהּיְ ִוד וֹוְלְפסֹון, ֶאָחד ִמּמַ ר ּדָ ְך ְמַסּפֵ ּכָ

חֹל־ָלָבן לֹו. ֶגל ְוֶצַבע ּכָ "ֲהֵרי ֵיׁש ָלנּו ּדֶ
ּה, ִהיא ֵסֶמל ִעְבִרי. ִפים ּבָ ָאנּו ִמְתַעּטְ ית ׁשֶ ּלִ זֹו ַהּטַ

יקֹו, ְוהּוא ִיְהֶיה ָלנּו ְלֵנס ּוְלָגאֹון, ל ִמּתִ ֻקּפָ ְגֵלנּו ַהּמְ ָעֵלינּו ְלהֹוִציא ֶאת ּדִ
ים. ל ָהַעּמִ ָרֵאל ּוְלֵעיֵני ּכָ ל ִיׂשְ ְלֵעיֵני ּכָ

ִוד, ן ּבֹו ָמֵגן ּדָ ֵכֶלת ּוְלַצּיֵ ֶגל ָלָבן־ּתְ יִתי ַלֲעׂשֹות ּדֶ ִצּוִ
י". ֻאּמִ ְגֵלנּו ַהּלְ ְך ִנְבָרא ּדִ ּכָ

ה ִרּבּוִעים. לֹוׁשָ  ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ים. ֻחּלִ ים ּכְ ּסִ ֵני ּפַ ית ְלָבָנה, ּוָבּה ׁשְ רּו ַטּלִ ִמין ַצּיְ ִרּבּוַע ָהִראׁשֹון ִמּיָ ּבָ
חֹל.  ִוד ּכָ רּו ָמֵגן ּדָ ִני ַצּיְ ֵ ִרּבּוַע ַהּשׁ ּבָ

ָרֵאל. ֶגל ִיׂשְ רּו ֶאת ּדֶ י ַצּיְ ִליׁשִ ְ ִרּבּוַע ַהּשׁ ּבָ

8

+=
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ְקָוה ַהּתִ
ר  ִלי ֵהְרץ ִאיְמּבֶ ים: ַנְפּתָ ִמּלִ

ִניָמה ָבב ּפְ ּלֵ ל עֹוד ּבַ  ּכָ
ה,  ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמּיָ

 ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ה,  ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפּיָ

ְקָוֵתנּו,  עֹוד לֹא ָאְבָדה ּתִ
ִים, נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ְקָוה ּבַ  ַהּתִ
ַאְרֵצנּו, י ּבְ  ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ

ַלִים.  ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ

ָרֵאל ֵיׁש ִהְמנֹון. ם ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ּוְכמֹו ְלָכל ְמִדיָנה, ּגַ
ְקָוה". ָרֵאל הּוא "ַהּתִ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַהִהְמנֹון ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ֶכם, ָנהּוג ַלֲעמֹד ַכּ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ְקָוה“? ִרים ֶאת “ַהּתִ ׁשָ

ִהְמנֹון?  ......................... ְקָוה" ּבַ ה "ּתִ ּלָ ָעִמים מֹוִפיָעה ַהּמִ ה ּפְ ּמָ  ּכַ

ִהְמנֹון?  ........................................ ר ּבַ ָרֵאל ְמֻסּפָ ל ַעם ִיׂשְ ְקָוה ׁשֶ   ַעל ֵאיזֹו ּתִ

......................................................................................................................

9

ִדיָנה ִהְמנֹון ַהּמְ

ַעת ְעּגַ ת ּוִמְתּגַ ׁשֶ ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּה – ֶנֶפׁש ְיהּוִדי ִנְרּגֶ

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח – ּוְלִכּוּון ִמְזָרח

ה ה, ְמַקּוָ ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּה – ַעִין ְלִצּיֹון ְמַצּפָ

10
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ַהְכָרַזת ָהַעְצָמאּות

ַנת 1948. ׁשְ ָרֵאל ּבִ ן ּגּוְריֹון ַמְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ִוד ּבֶ ל ּדָ ְצלּום ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ּתַ

ן ּגּוְריֹון. ִוד ּבֶ ל ּדָ ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל ְוׁשֶ ל ּבִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ   ַהׁשְ

ֶהם  ּלָ ֶ ִבים ְלָהִקים ְמִדיָנה ִמּשׁ הּוִדים ַחּיָ ַהּיְ י ׁשֶ ְבּתִ ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל. ָחׁשַ ֲאִני ּבִ
ִרי. י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ָבר ִנְרֶאה ּבִ ַהּדָ ַאף ׁשֶ

לֹוַמר ָדה", ּכְ ְרצּו, ֵאין זֹו ַאּגָ י ָלֶהם: "ִאם ּתִ ָאַמְרּתִ

...................................................................................................................

 ............................................................................................................

ן ּגּוְריֹון: ִוד ּבֶ ְך ִהְכִריז ּדָ ּכָ
ּזֹאת   "ָאנּו ַמְכִריִזים ּבַ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּבְ

ִדיָנה(".   ם ַהּמְ ִהיא ְמִדיַנת ..............................)ׁשֵ

ָש"ח ר ָתּ ִאּיָ ַמאי 1948, ה' ּבְ 14 ּבְ

11

ר. 12 ִאּיָ -ה' ּבְ  ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ְבּ
נּו.  ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ֶדת ׁשֶ יֹום ֶזה הּוא ֵמֵעין יֹום ַהֻהּלֶ

ירּו ַמּדּוַע. ַהְסּבִ
.......................................................................

.......................................................................

......................................................................
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ַמִהי ַעְצָמאּות?

ְיא ֶלְך ּגַ ַהּמֶ

ְיא דֹול ַגּ ֶאְתמֹול ִהְזִמין אֹוִתי ָאִחי ַהָגּ
ִדיַרת ֶחֶדר, ָסמּוְך ר ְלַבּדֹו ְבּ ְיא ָגּ ְלִבּקּור. ַגּ

ּה הּוא לֹוֵמד. ּבָ ָלאּוִניֶבְרִסיָטה ׁשֶ

ְיא ּוָפַתח  י", ָאַמר ּגַ ּלִ ְמָלָכה ׁשֶ א ַלּמַ רּוְך ַהּבָ "ּבָ
ֶלת.  ְלָפַני ֶאת ַהּדֶ

ְיא ָהְיָתה ַרק ֶחֶדר ָקָטן.  ל ּגַ ְמָלָכה" ׁשֶ ַה"ּמַ
ה ֶמֶלְך!"  ַאּתָ ָך, ִנְרֶאה ׁשֶ ּלְ ְמָלָכה ׁשֶ "ִאם זֹו ַהּמַ

ָעִניִתי ְלַגְיא.
יׁש  ן, ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְרִגּ ְך ִחּיּוְך ָרָחב. "ּכֵ ְיא ִחּיֵ ּגַ
ֲאִני  ִדּיּוק ָמה ׁשֶ ה ּבְ ֱאֶמת: ֲאִני עֹוׂשֶ מֹו ֶמֶלְך ֶבּ ְכּ
רֹוֶצה. ִאיׁש ֵאינֹו אֹוֵמר ִלי ָמַתי ִלְלמֹד אֹו ָמַתי 

ֲענּוג".  ִליׁשֹן, ְוֶזה ּתַ
ְלַחן ֲעבֹוָדה  ה ַאַחת, ׁשֻ ֶחֶדר ָהיּו ַרק ִמּטָ ּבַ

ִרית ָהָיה  ה. ַעל ַהּכָ ּטָ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ ַ א. ִהְתַיּשׁ ְוִכּסֵ
ְיא ָקם ַהּיֹום  ְרֶאה ּגַ ּנִ דֹול. ּכַ עֹון ְמעֹוֵרר ּגָ ׁשָ

ה. ּקֹוֵבַע ְלַעְצמֹו ָמה הּוא ַיֲעׂשֶ ל ִלְדֹאג ְלַעְצמֹו ְוׁשֶ ֻסּגָ ּמְ ָאָדם ַעְצָמִאי הּוא ָאָדם ׁשֶ

ידּו לֹו! ּגִ ּיַ ִלי ׁשֶ ַעְצמֹו, ּבְ ּמּוִדים ּבְ ַלּלִ
ִביָסה“,  ְלָחה ְלָך עּוָגה ְוַגם ַסּבֹון ְכּ א ׁשָ “ִאּמָ

י ְלַגְיא.  ָאַמְרּתִ
ּלֹא ַהּכֹל  ֶקת אֹוִתי ְוׁשֶ א ְמַפּנֶ ִאּמָ יף ׁשֶ “ֵאיֶזה ּכֵ
ְיא.  ַעְצִמי!“ ָעָנה ּגַ ֲאִני ָצִריְך ִלְקנֹות ְוַלֲעׂשֹות ּבְ

ְתאֹום ה ּפִ חּוׁשָ י ְסִביִבי. ָהְיָתה ִלי ּתְ ְטּתִ ִהּבַ
י.  ְיא ָהֲאִמּתִ ה ֶאת ַגּ ֶחֶדר ַהֶזּה ֲאִני ְמַגּלֶ ַבּ ׁשֶ

ְבנּו ְלמּוִזיָקה.  ְרנּו, ׂשֹוַחְחנּו ְוִהְקׁשַ ּבַ ּדִ
ב ָלרּוץ  ְיא: "טֹוב! ֲאִני ַחּיָ ע ָאַמר ִלי ּגַ ָעה ַאְרּבַ ׁשָ ּבְ

ָלֲעבֹוָדה, ַוֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַאֵחר!" 
ֲאִפּלּו ֵרד, ֲאָבל ִנְרֶאה ׁשֶ ה ְלִהּפָ ָהָיה ָלנּו ָקׁשֶ

יָרה. ַכר ִדּ ם ְשׂ ּלֵ ֵדי ְלׁשַ ֶמֶלְך ָצִריְך ַלֲעבֹד ְכּ
ְיא. "לֹא נֹוָרא, ַאְזִמין אֹוְתָך ׁשּוב", ָאַמר ּגַ

י ְלַעְצִמי  ְבּתִ י, ְוָחׁשַ ְרֶצה", ָאַמְרּתִ ּתִ ׁשֶ ֵסֶדר, ּכְ "ּבְ
ִריְסטֹול  ֶתר ִמּבְ ָאה ָאִביא ְלַגְיא ּכֶ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ ׁשֶ

ְצחֹוק! ָזָהב, ּבִ

הּוא ַעְצָמִאי.13 ְרִאים ׁשֶ ְיא ַהּמַ ל ּגַ ים ׁשֶ ֲעׂשִ מּו ֶאת ַהּמַ   ִרׁשְ

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

ם ְיָלִדים הֹוְפִכים 15 ר, ַאְך ּגַ חּור ְמֻבּגָ ְיא הּוא ּבָ   ּגַ

ֵדִלים. ֵהם ּגְ ָכל ׁשֶ ים ּכְ ְלַעְצָמִאּיִ
ִלים  ם ְמֻסּגָ ַאּתֶ ֻעּלֹות ֲחָדׁשֹות ׁשֶ י ּפְ ּתֵ מּו ׁשְ ִרׁשְ

ָנה. ָ ת ַהּשׁ ִחּלַ ַעְצְמֶכם ֵמָאז ּתְ ַלֲעׂשֹות ּבְ

.............................................................. א 

............................................................... ב 

י ָהַעְצָמאּות 14 ַלּפֵ יׁש ּכְ ְיא ַמְרּגִ ֶכם, ּגַ יַצד, ְלַדְעּתְ   ּכֵ

ּלֹו?  ׁשֶ
כֹון: ט ַהּנָ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ ַסּמְ

י הּוא ַמְחִליט ְלַעְצמֹו.  ן ּכִ יׁש ְמֻצּיָ ְיא ַמְרּגִ ּגַ א 
י ֵיׁש לֹו  ה לֹו ּכִ ׁשֶ ּקָ יׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ ְיא ַמְרּגִ ּגַ ב 

ה.  ַאְחָריּות ַרּבָ
ֵניֶהם ְנכֹוִנים. ט ב' ׁשְ ּפָ ט א' ּוִמׁשְ ּפָ ִמׁשְ ג 
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יָה ְודֹוֶאֶגת ְלֶאְזָרֶחיָה.  ַעְצָמּה ֶאת ֻחֶקּ ּקֹוַבַעת ְבּ ְמִדיָנה ַעְצָמִאית ִהיא ְמִדיָנה ׁשֶ
ה זֹאת? ּבֹואּו ְוִנְרֶאה... ָרֵאל עֹוׂשָ יַצד ְמִדיַנת ִיׂשְ ּכֵ

ים:  ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ ּבְ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ים ַהֲחֵסרֹות ּבַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ 16 ַהׁשְ

ַלִים ֲאִני ִנְמָצאת  ירּוׁשָ ּבִ
ִמי הּוא ......................................1. ּוׁשְ

ֶנֶסת,  ל ַחְבֵרי ַהּכְ ִסים ּכָ ּנְ ֶאְצִלי ִמְתּכַ
ַמְחִליִטים ַהְחָלטֹות ּוְמחֹוְקִקים 
................................2 ֲחׁשּוִבים 

ָרֵאל. ִלְמִדיַנת ִיׂשְ

ֲאַנְחנּו ַה.................................3 
ט ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ָבּתֵ עֹוְבִדים ּבְ

ל ִמי  ּפֹט ֶאת ּכָ ְודֹוֲאִגים ִלׁשְ
ָלֵלי  י ּכְ ֲעֵבָרה ַעל ּפִ ם ּבַ ֱאׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ַה..........................4 .

ָרֵאל   ם ִלְמִדיַנת ִיׂשְ מֹו ְלָכל ְמִדיָנה, ּגַ ּכְ
ֵיׁש .............................10, 

חֹל ְוָלָבן. והּוא ּכָ

ים  ַמְחַסן ִמּלִ

ֶגל,  ׁשֹוְפִטים, ֵסֶדר, ּדֶ
ִלים,  ים, ַחּיָ ֶצֶדק, ֻחּקִ

ֶנֶסת, ֲהָגָנה, ׁשֹוְטִרים,  ּכְ
ַצַה"ל

ַמִהי ְמִדיָנה ַעְצָמִאית?

ֲאַנְחנּו ַה...............................8 
ׁשֹוְמִרים ַעל ַה..........................9 

ִדיָנה. ּמְ ּבַ

ֲאַנְחנּו ַה....................................5
ֵני ָהאֹוְיִבים. ִדיָנה ִמּפְ ים ַעל ַהּמְ ְמִגּנִ

נּו ִנְקָרא   ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ָבא ׁשֶ ַהּצָ
 ,6......................

לֹוַמר ְצָבא ..............................7  ּכְ
ָרֵאל. ְלִיׂשְ



ָרֵאל... ָהִייִתי רֹוצה ְלַהֲעִניק ִלְמִדיַנת ִיׂשְ נֹות ׁשֶ ּתָ ַהּמַ
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ִדיָנה ָנה ַלּמְ ַמּתָ
ֵאִלי ָרֶוה

ָנה ַמּתָ ְבֹחר ּכְ י יֹוֵדַע ַמה ּלִ ֵאיֶנּנִ
ִדיָנה: ֶדת ַלּמְ יֹום ַהֻהּלֶ יׁש ּבְ ַאּגִ ׁשֶ
ָלָבן ְוָכחֹל, ֶגל ַעל ּתֶֹרן ּבְ ַהִאם ּדֶ

ִמְכחֹול? ַעְצִמי ּבְ י ּבְ ְרּתִ ִעּטַ ָרָזה ׁשֶ אֹו ּכְ
ן, יׁש ַרֲעׁשָ ּטִ נֹוָרה, אֹו ּפַ ַהִאם אֹור ַהּמְ

ן? ַמִים ִעם ֵאׁש ְוָעׁשָ ָ ּשׁ ִזּקּוִקים ּבַ
ים, יׁש ְרחֹובֹות ְנִקּיִ ְואּוַלי ָלּה ַאּגִ

ים, דֹות ְיֻרּקִ ֻחְרׁשֹות ְמַלְבְלבֹות, ׂשָ
ַחּלֹון, ְנָחִלים ֵאיָתִנים, ֲאָדִנּיֹות ּבַ

לֹום? ׁשָ ִכים ּוְמָבְרִכים ּבְ ים ְמַחּיְ ֲאָנׁשִ
ִדיָנה יׁש ַלּמְ ָמה, ָמה ַאּגִ

ּה? ְדּתָ יֹום ֻהּלַ ּבְ
ה ית ּוְקַטּנָ אּוַלי ַרק ַהְבָטָחה ֲחִריׁשִ

ּה אן ִאּתָ ֶאְהֶיה ּכָ ׁשֶ
ָנה. ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ִמיד – ּכָ ּתָ

י ִלְמִדיַנת  ּלִ ָנה ׁשֶ ּתָ זֹו ַהּמַ
ָרֵאל – ָקִניִתי ָלּה ְזָרִעים  ִיׂשְ

טּוס! ל ֵעץ ֵאיָקִליּפְ ׁשֶ

ִדיָנה ָנה ַלּמְ ַמּתָ
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ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ָל"ג ָּבֹעֶמר

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ

ֶפר, “ָמַתי ִּתְקִני ִלי ַמְרְׁשֶמלֹו?“  ֶׁשָּׁשב ִמֵּבית ַהּסֵ א“, ָקָרא ְקִפיץ ּכְ “ִאּמָ
“ַמְרְׁשֶמלֹו? ֶקְנּגּורּוִאים א אֹוְכִלים ַמְרְׁשֶמלֹו “, ֵהִׁשיָבה לֹו ַחִּגית. 

“ָאְמרּו ִלי ֶׁשִּׁשּפּוֵדי ַמְרְׁשֶמלֹו ַעל ָהֵאׁש ְטִעיִמים ְמאֹוד“, ָעָנה ְקִפיץ. 
ֲהָתה ַחִּגית.  “ַעל ָהֵאׁש!?“ ָּתָָ

ה  עֶֹמר. עֹוד ִּתְרִאי, ִיְהיּו ְמדּורֹות ְּבָכל ָהִעיר. ַּגם ַחְבֵרי ַהִּכָּתָ ן“, ֵהִׁשיב ְקִפיץ, “ָהֶעֶרב חֹוְגִגים ֶאת ָל“ג ּבָ “ּכֵ
ִתית“. י ִאְרְּגנּו ְמדּוָרה ִּכָּתָ ֶׁשִּלִ

ְדָאָגה.  ים ּפֹוֲחִדים ִמְּמדּורֹות, ּוְבֶצֶדק. ָהֵאׁש ְמֻסֶּכֶנת!“ ָאְמָרה ַחִּגית ִּבִ “ְקִפיץ, ַּבֲעֵלי ַחִּיִ
יד ַעל  “ֲאִני יֹוֵדַע, ִאָּמא“, ָאַמר ְקִפיץ ְוא ִנְרָאה ְמֻפָחד ְּכָלל, “ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ַמְדִליִקים ְמדּוָרה ָצִרי ְלַהְקּפִ

ה ֶׁשָּלנּו. ִיְהיּו ָׁשם עֹוד  ִטיחּות. ְוִאם ַאְּת ְקָצת ּדֹוֶאֶגת, ּבֹוִאי ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהְּמדּוָרה ֶׁשל ַהִּכָּתָ ָלֵלי ַהּבְ ּכְ
ִביב ַלְּמדּוָרה“. ָחִקים ְוָנִׁשיר ִׁשיִרים ִמּסָ ֵחק ִמׂשְ הֹוִרים, ְוִיְהֶיה ֶנְחָמד, ְנׂשַ

ָּמה ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה.  ם ּכַ דּוָרה. ְלֶיֶתר ִּבְטחֹון ֵהִכיָנה ַחִּגית ַּגַ ַחִּגית ִהְׁשַּתְכְנָעה, ְוֵהם ָיְצאּו ַיַחד ַלּמְ
ּפּוֵחי ֲאָדָמה ְצלּוִיים אּוַלי הּוא יֹאַכל. ִמי ָרָאה ֶקְנּגּורּו אֹוֵכל ַמְרְׁשֶמלֹו? ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה, ֲאָבל ּתַ





עֶֹמר  עּוַדת ֶזהּות ְלָל“ג ּבָ ְמִכיִנים ּתְ

דּוָרה  ִביב ַלּמְ ִמּסְ
... רּו ִלי ׁשֶ ִסּפְ

בּועֹות 49 ָיִמים. ָ ַסח ְלַחג ַהּשׁ ין ַחג ַהּפֶ ּבֵ
הּוִדית, ָצִריְך ִלְסּפֹר  סֶֹרת ַהּיְ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ה יֹום־יֹום.  ִמים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּיָ
ה ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ִפיָרה ַהּזֹאת ְמֻכּנָ ַהּסְ

עֶֹמר ִנְקָרא  ה ּבָ לֹוׁשָ ים ּוׁשְ לֹוׁשִ ְ ַהּיֹום ַהּשׁ
עֶֹמר )ל"ג = 33(.   ָל"ג ּבָ

ר. ִאּיָ ה הּוא י"ח ּבְ ַהּיֹום ַהּזֶ

עֶֹמר  ל ָל"ג ּבָ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ַעּמּוד 100, ַהׁשְ ּבְ ִחידֹון ׁשֶ יֶתם ּבַ ּלִ ּגִ ָראֶתם ּוָמה ׁשֶ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ
טּו אֹוָתּה. ְ ְוַקּשׁ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................ 

חֶֹדׁש  ...................    ֲאִריְך ַהַחג:     .......... ּבְ 1. ּתַ

ר  2. ֶהְסּבֵ
ם ַהַחג:     ְלׁשֵ

יַצד חֹוְגִגים  3. ּכֵ
    ֶאת ַהַחג:

4. ָהֵארּוִעים 
עֶֹמר  ָל"ג ּבָ     ׁשֶ

ן:     ְמַצּיֵ

עֶֹמר עּוַדת ֶזהּות ְלָל"ג ּבָ ּתְ

ַעם ְנַׁשֶּנה ֵמֶהְרֵּגֵלנּו: ַהּפַ
ְּתִחָּלה ָענּו ִלְׁשֵאלֹות ַהִחידֹון ֶׁשְּבַעּמּוד 100 

ְוַגּלּו ֵאּלּו ֵארּוִעים ָל"ג ָּבֹעֶמר ְמַצֵּין, 
 ,ְוַאַחר ָּכ

ַמְּלאּו ֶאת ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ֶׁשל ַהַחג.
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עֶֹמר ִחידֹון ָל"ג ּבָ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדים ּבְ ְלטֹוָנם ָיְדעּו ַהּיְ נֹות ׁשִ ׁשְ ָרֵאל. ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטּו ָהרֹוָמִאים ּבְ ָנה ׁשָ ִים ׁשָ ַאְלּפַ ִלְפֵני ּכְ
ה ֵמֶהם  ּמָ ִחים, ּכַ ּמְ ה ֵארּוִעים ְמׂשַ ּמָ ם ּכַ ׁשֹות ָהֵהן ֵאְרעּו ּגַ ִנים ַהּקָ ָ ּשׁ קּופֹות ָקׁשֹות. ּוְבָכל זֹאת, ּבַ ּתְ

עֶֹמר. ָל"ג ּבָ ּבְ

סֶֹרת ָקרּו  ִפי ַהּמָ ְלּ ה ֵארּוִעים ׁשֶ לֹוׁשָ מּו ׁשְ  ִרׁשְ

עֶֹמר. ָל"ג ָבּ ..........................................................................ְבּ א. 

.......................................................................... ב. 

.......................................................................... ג. 

3

ֶכם(.2 יֹוֵתר, ְלַדְעּתְ ׁשּובֹות ַהֶהְגיֹוִנּיֹות ּבְ ֲחרּו ֶאת ַהּתְ ֵאלֹות ַהִחידֹון )ּבַ   ָענּו ִלׁשְ

רֹוָמִאים.  הּוִדים ּבָ קּוָפה ַהִהיא ָמְרדּו ַהּיְ ּתְ  ּבַ

ר ּכֹוְכָבא.  ְמעֹון ּבַ ֶרד ָהָיה ׁשִ ד ַהּמֶ ְמַפּקֵ
ֶרד? ַרץ ַהּמֶ ַמּדּוַע ּפָ

גֹון ֵזרֹות ָקׁשֹות ּכְ הּוִדים ּגְ ְזרּו ַעל ַהּיְ 1.  ָהרֹוָמִאים ּגָ

ִרית ִמיָלה.       ִאּסּור ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוִאּסּור ַלֲעׂשֹות ּבְ

יָג'ָמה  הּוִדים ִלְלּבֹׁש ּפִ בּו ֶאת ַהּיְ 2.   ָהרֹוָמִאים ִחּיְ
ּיֹום. ם ּבַ ּגַ

ִדיָחה  ר ּבְ הּוִדים ְלַסּפֵ בּו ֶאת ַהּיְ 3.   ָהרֹוָמִאים ִחּיְ
יֹום.  ַעם ַאַחת ּבְ ּפַ

א

ל  סֹופֹו ׁשֶ ל ּבְ רֹוָמִאים ִנְכׁשַ הּוִדים ּבָ  ֶמֶרד ַהּיְ

הּוִדים  ֶרד ִהְצִליחּו ַהּיְ ת ַהּמֶ ְתִחּלַ ָבר, ֲאָבל ּבִ ּדָ
ה ְקָרבֹות. ַאַחד  ַכּמָ ַח ֶאת ָהרֹוָמִאים ּבְ ְלַנּצֵ
ָל"ג  ֵאַרע ּבְ ְקָרב ָחׁשּוב ׁשֶ ְצחֹונֹות ָהָיה ּבִ ַהּנִ

הּוִדים ַעל  עֶֹמר. ֵאיְך הֹוִדיעּו ַהּלֹוֲחִמים ַהּיְ ּבָ
ֶהם? ּלָ ְצחֹונֹות ׁשֶ ַהּנִ

ֵלִויְזָיה. ּטֵ ר ֲחָדׁשֹות ְמֻיָחד ּבַ ּדַ רּו ִמׁשְ ּדְ 1.   ֵהם ׁשִ
ד. ֵטֵלפֹון ַנָיּ רּו ֶזה ָלֶזה ְבּ ְ 2.   ֵהם ִהְתַקׁשּ
ָבעֹות. 3.   ֵהם ִהְדִליקּו ְמדּורֹות ַעל ַהּגְ

ב

ְלִמיִדים  י ֲעִקיָבא ּתַ ד ַרּבִ ִמים ִלּמֵ אֹוָתם ַהּיָ  ּבְ
ִלּמּוד ּתֹוָרה.  ים, ַלְמרֹות ָהִאּסּור ַלֲעסֹק ּבְ ַרּבִ

ים  ַתְלִמיָדיו, ְוַרּבִ ָתה ּבְ ה ִהּכְ ָפה ָקׁשָ ַאְך ַמּגֵ
ה  יַצד ָקׁשּור ָהֵארּוַע ַהּזֶ ֵמֶהם ָחלּו ּוֵמתּו. ּכֵ

ִנים  עֶֹמר ָאנּו ְמַצּיְ ָל"ג ּבָ עֶֹמר? )ִזְכרּו: ּבְ ְלָל"ג ּבָ
ִחים( ּמְ ֵארּוִעים ְמׂשַ

עֶֹמר  ָל"ג ּבָ ָפה ִהְתִחיָלה ּבְ ּגֵ ַהּמַ 1.  ׁשֶ
עֶֹמר ָל"ג ּבָ ָטה ּבְ ְ ּשׁ ָפה ִהְתּפַ ּגֵ ַהּמַ 2.  ׁשֶ

עֶֹמר ָל"ג ּבָ ְסָקה ּבְ ָפה ּפָ ּגֵ ַהּמַ 3.  ׁשֶ

ג

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ֶרת ׁשֶ ָדה ְמַסּפֶ  ָהַאּגָ

יק  ת ִהְסּפִ ּמֵ עֶֹמר, ֲאָבל ִלְפֵני ׁשֶ ָל"ג ּבָ ִנְפַטר ּבְ

ם  ּיֵ ּסִ ִלְמסֹר ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְלַתְלִמיָדיו, ּוְכׁשֶ

ַמִים. ָ ָמתֹו ַלּשׁ ָתה ֶאת ִנׁשְ ָעְלָתה ֵאׁש ְוִלּוְ

ֵמֶהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה?

ר ָלְמדּו  ֲאׁשֶ ּתֹות ּכַ ֲהגּו ִלׁשְ ּנָ ְקּבּוֵקי סֹוָדה ׁשֶ 1.  ּבַ
ּתֹוָרה.

ָגלּוי. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ּבְ ָבִרים ׁשֶ 2.  ּדְ

ַהּתֹוָרה ַרק רֹוֶמֶזת ָלֶהם. ָבִרים ׁשֶ 3.  ּדְ

ד
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יף  ֵחֶלק ֵמַהּכֵ
ַאְרֵלט ְסַפְדָיה

ב” ּלֵ ִמּתֹוְך: “ַחג ִלי ּבַ

עֶֹמר ִלְפֵני ָל"ג ָבּ
כּוָנה ְ ל ַיְלֵדי ַהּשׁ ּכָ

ֲחֵצרֹות, ִמְסּתֹוְבִבים ּבַ
ה. ּנָ ִביִלים ּוַבּגִ ְ ּשׁ ּבַ

 
ְלָחן, אֹוְסִפים ַרְגֵלי ׁשֻ

ן, ַרְפַרף ֵמֵעץ ָיׁשָ ׁשְ
בּור ֻמְזָנח ם ׁשָ ֻסּלָ

ח. ּכַ ׁשְ ּנִ ְוֶקֶרׁש ׁשֶ
 

ל ֵלָאה ן ׁשֶ ְוַרק ַהּבֵ
ף, ּתֵ ּתַ ֲהָכנֹות לֹא ִמׁשְ ּבַ

ִמיד טֹוֵען, י הּוא ּתָ ּכִ
הּוא ְמאֹוד ָעֵיף. ׁשֶ

 
עֶֹמר ָל"ג ָבּ ְבּ ב ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֵ

הּוא לֹא ַיְצִליַח ֵלָהנֹות,
יף י ֵחֶלק ֵמַהּכֵ ּכִ
ל ַהֲהָכנֹות. ֵהן ּכָ

דּוָרה? ם ֲהִכי אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ְסִביב ַהּמְ ָמה ַאּתֶ

ָאדֹם 4 ִחידֹון ִצְבעּו ְבּ ּבַ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ּשׁ  ּבַ
ים "ְמדּורֹות" ְו"ֵאׁש".  ּלִ ֶאת ַהּמִ

ְגָלָלן ָאנּו נֹוֲהִגים  ִבּ י ִסּבֹות ׁשֶ ּתֵ מּו ׁשְ ִרׁשְ
עֶֹמר. ָל"ג ָבּ ְלַהְדִליק ְמדּורֹות ְבּ

......................................................................... א. 

......................................................................... ב. 



ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ְתחּו ֶאת ַחּלֹון ִּדיָרָתם.  ַחִּגית ּוְקִפיץ ּפָ
ּה..." ָׁשרּו ֲהמֹוֵני ַהּצֹוֲעִדים  ּלּו ּבָ ַלִים, ּגִ יׂשּו ֶאת ְירּוׁשָ  "ׂשִ

ַלִים.  ֲעָדה ִּבְרחֹובֹות ְירּוׁשָ ֲהלּוָכה ֶׁשּצָ  ַּבּתַ
ָרֵאל.  ְגֵלי ִיׂשְ חֹל־ָלָבן ְוֵהִניפּו ּדִ ַרִּבים ֵמֶהם ָלְבׁשּו ּכָ

"ְלָאן ֵהם הֹוְלִכים?" ָׁשַאל ְקִפיץ. 
ֲעָרִבי", ֵהִׁשיָבה ַחִּגית ְוִהְצִּביָעה   "ַלּכֶֹתל ַהּמַ

יר, "ַהּיֹום יֹום ְירּוָׁשַלִים". ַעל לּוַח ַהָּׁשָנה ֶׁשַעל ַהּקִ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ר ִאּיָ כ"ח ּבְ

ַלִים יֹום ְירּוׁשָ

ֲעָרִבי ֵלי ַצַה"ל ְלַיד ַהּכֶֹתל ַהּמַ ַחּיָ

ַמאי 1967( )6 ּבְ

מזרח
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ַלִים עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ְירּוׁשָ ְמִכיִנים ּתְ

ַלִים  ַמּדּוַע ָזְכָתה ְירּוׁשָ
ְליֹום ְמֻיָחד?

"ח )1948(  ׁשָ ַנת ּתָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ר ָקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵני ֲחָלִקים:  ַלִים ִלׁשְ ָקה ְירּוׁשָ ֻחּלְ

יֵדי  ֲעָרִבי( ָהְיָתה ּבִ יָקה )ּוָבּה ַהּכֶֹתל ַהּמַ ַלִים ָהַעּתִ ְירּוׁשָ
ן,  ְמִדיַנת ַיְרּדֵ

ָרֵאל,  יֵדי ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ָהְיָתה ּבִ ַלִים ַהֲחָדׁשָ ִוירּוׁשָ
ּה. ּלָ יָרה ׁשֶ ְוַאף ָהְיָתה ַהּבִ

ה  ַלִים ַהֲחָדׁשָ ין ְירּוׁשָ בּול ּבֵ ִנים ִהְפִריד ּגְ ְך 19 ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
יַע ָלִעיר  יָקה, ִויהּוִדים לֹא ָיְכלּו ְלַהּגִ ַלִים ָהַעּתִ ְלֵבין ְירּוׁשָ

ֲעָרִבי. יָקה ְוַלּכֶֹתל ַהּמַ ָהַעּתִ

ִמים,  ת ַהּיָ ׁשֶ ְרָצה ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ַנת תשכ"ז )1967( ּפָ ׁשְ ּבִ
ַלִים  ַמאי 1967(, ָחְזָרה ְירּוׁשָ ר תשכ"ז )6 ּבְ ִאּיָ ּוְבכ"ח ּבְ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה ַאֲחֵרי  ּפַ יָקה ְלָיַדִים ְיהּוִדּיֹות, ּבַ ָהַעּתִ
ָנה.  ִים ׁשָ ַאְלּפַ ּכְ

ּה ְוַגם  ל ּבָ יָקה, ְלַטּיֵ ִעיר ָהַעּתִ ֵמָאז ָחְזרּו ְיהּוִדים ָלגּור ּבָ
ר,  ִאּיָ כ"ח ּבְ ָנה, ּבְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ֲעָרִבי, ּוִמּדֵ ּכֶֹתל ַהּמַ ל ּבַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַלִים. ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת יֹום ְירּוׁשָ

ַלִים  הּות ְליֹום ְירּוׁשָ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ  ַעל ּפִ
טּו אֹוָתּה.  ְ ְוַקּשׁ

1

 
ַלִים עּוַדת ֶזהּות ְליֹום ְירּוׁשָ ּתְ

חֶֹדׁש ................... ֲאִריְך ַהַחג:       ......... ּבְ 1. ּתַ
                                 

2. ָהֵארּוַע 
ן: ַהַחג ְמַצּיֵ     ׁשֶ

יַצד חֹוְגִגים  3. ּכֵ
     ֶאת ַהַחג:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................
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ָרֵאל. יַרת ְמִדיַנת ִיׂשְ ַלִים ִהיא ּבִ ְירּוׁשָ

יָרה.  ַלִים ִעיר ַהּבִ יֵמי ֶקֶדם ָהְיָתה ְירּוׁשָ ם ּבִ ּגַ
ׁש ָהִראׁשֹון.  ְקּדָ ית ַהּמִ ּה ֶאת ּבֵ לֹמֹה ֵהִקים ּבָ ֶלְך ׁשְ ָנה אֹוָתּה, ְוַהּמֶ ִוד ּבָ ֶלְך ּדָ ַהּמֶ

ּכֹות. בּועֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ַחג ַהּשׁ ַסח, ּבְ ַחג ַהּפֶ ל ָהָאֶרץ ּבְ ָנה ָהיּו עֹוִלים ֵאֶליָה ִמּכָ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ִמּדֵ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ׁש ָהִראׁשֹון ּוֵבית ַהּמִ ְקּדָ ית ַהּמִ ׁש – ּבֵ ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ ַלִים ָעְמדּו ׁשְ ירּוׁשָ ּבִ

ָנה,  ִים ׁשָ ְמַעט ַאְלּפַ ְך ִכּ ֶמׁשֶ ָרֵאל, ְבּ ִני ְוַעד ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיְשׂ ֵ ׁש ַהׁשּ ְקָדּ ית ַהּמִ ן ֵבּ ֵמָאז ֻחְרַבּ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיְשׂ ְלטֹון ְיהּוִדי ְבּ לֹא ָהָיה ׁשִ

ִמיד. הּוִדי ָזַכר אֹוָתּה ּתָ ַלִים, ְוָהָעם ַהְיּ ָחה ְירּוׁשָ ְכּ ה לֹא ִנׁשְ ִנים ָהֵאּלֶ ָ ִים ַהׁשּ ְך ַאְלּפַ ֶמׁשֶ ַאְך ְבּ
 

יָרה ִהיא  א! ִעיר ַהּבִ  ִאּמָ
ִדיָנה? ּמְ יֹוֵתר ּבַ דֹוָלה ּבְ ָהִעיר ַהּגְ

ִמיד!  ן, ַאְך לֹא ּתָ ָלל ּכֵ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ִבים  ּה יֹוׁשְ ּבָ יָרה ִהיא ָהִעיר ׁשֶ ִעיר ּבִ

ִדיָנה. ל ַהּמְ ְלטֹון ַהֲחׁשּוִבים ׁשֶ ִ מֹוְסדֹות ַהּשׁ
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ יָרה ׁשֶ ַלִים ִהיא ִעיר ַהּבִ ְירּוׁשָ
ָרֵאל.  ֶלת ִיׂשְ ִדיָנה ּוֶמְמׁשֶ יא ַהּמְ ּה ְנׂשִ ִבים ּבָ יֹוׁשְ

י  חֹוֶקֶקת ֶאת ֻחּקֵ ֶנֶסת, ַהּמְ ם ַהּכְ ּגַ
ּה! ָרֵאל, ׁשֹוֶכֶנת ּבָ ְמִדיַנת ִיׂשְ
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ׂשִיׂשּו ֶאת יְרּוׁשָלַיִם, ּגִּלּו בָּה ּכָל אֹוהֲבֶיהָ.
סּוק י'( ֶרק ס"ו ּפָ ְעָיה, ּפֶ י ְיׁשַ )ַעל ּפִ

הָיָה עֹוֵמד ּבְחּוץ לָָאֶרץ, 
יְכַּוֵן ֶאת לִּבֹו ּכְנֶגֶד ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל.

הָיָה עֹוֵמד ּבְֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל, 
יְכַּוֵן ֶאת לִּבֹו ּכְנֶגֶד יְרּוׁשָלַיִם.

הָיָה עֹוֵמד ּבִירּוׁשָלַיִם, 
יְכַּוֵן ֶאת לִּבֹו ּכְנֶגֶד ּבֵית הִַּמקְָּדׁש.

הָיָה עֹוֵמד ּבְבֵית הִַּמקְָּדׁש, 
יְכַּוֵן ֶאת לִּבֹו ּכְנֶגֶד ּבֵית קְָדׁשֵי הַּקָָדׁשִים.

נְִמצְאּו ּכָל יִׂשְָרֵאל ְמכַּוְנִים ֶאת לִּבָם לְָמקֹום ֶאחָד. 
ף ל', ַעּמּוד א'( ָרכֹות, ּדַ ֶכת ּבְ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ י ּתַ )ַעל ּפִ

ה  ִפּלָ ֵעת ַהּתְ בֹוָתיו ּבְ ן ֶאת ַמְחׁשְ ן, ְיַכּוֵ ּוֵ ן ֶאת ִלּבֹו – ִיְתּכַ              ְיַכֵוּ

ַלִים. יִרים ַעל ְירּוׁשָ רּו ׁשִ ם ׁשָ ַלִים, ֵהם ּגַ ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו לֹא ַרק ָחְלמּו ַעל ְירּוׁשָ

רּו ָעֶליָה.  ַלִים ְולֹא ַרק ׁשָ ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו לֹא ַרק ָחְלמּו ַעל ְירּוׁשָ
ם ַהּיֹום. ים ַגּ ַלִים. ְוָכְך עֹוִשׂ ֶנֶגד )ְלִכּוּון( ְירּוׁשָ לּו, ֵהם ָעְמדּו ְכּ ּלְ ר ֵהם ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ

ה. ּוּון ַהּזֶ ַלִים ּופֹוֶנה ַלּכִ ל, הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו ֵאיפֹה ְירּוׁשָ ּלֵ הּוִדי ַמְתִחיל ְלִהְתּפַ ּיְ ִלְפֵני ׁשֶ

חּוׁשֹות ְיכֹולֹות  ֶכם, ֵאּלּו ּתְ ְלַדְעּתְ
ִלים  ּלְ ְתּפַ ַלֲעלֹות ֵאֶצל ַהּמִ

ַאר  ל ׁשְ ם ּכָ ּגַ ִבים ׁשֶ ר ֵהם חֹוׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
מֹוֶהם  ים ּכְ עֹוָלם עֹוׂשִ הּוִדים ּבָ ַהּיְ

ּוּון? ִלים ְלאֹותֹו ַהּכִ ּלְ ּוִמְתּפַ

ב
יָעה ּפִ יַצד ַמׁשְ ֶכם, ֵכּ ְלַדְעּתְ

ה ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ַלִים ּבְ ה ְלִכּוּון ְירּוׁשָ ִנּיָ ַהּפְ
ַלִים? הּוִדים ִלירּוׁשָ ל ַהְיּ ר ׁשֶ ׁשֶ ַעל ַהֶקּ

 

א
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ַלִים  ל ְירּוׁשָ ֵסיָפס ׁשֶ ה ּפְ ַנֲעׂשֶ
ים  ִריְסטֹוִלים ִצְבעֹוִנּיִ  ִמּבְ

ַלִים. ל ְירּוׁשָ ְצלּוִמים ׁשֶ אֹו ִמּתַ

ַרְעיֹון ֶנְחָמד. ֲאָבל ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ַאֵחר: 
ַלִים"  ה "ְירּוׁשָ ּלָ אּוַלי ַרק ִנְכּתֹב ֶאת ַהּמִ

ט אֹוָתּה?  ֵ אֹוִתּיֹות ָיפֹות ּוְנַקּשׁ ּבְ

ט  ּפָ ם ִלְכּתֹב ִמׁשְ ר ַגּ ֶאְפׁשָ
מֹו  ַלִים, ְכּ ָיֶפה ַעל ְירּוׁשָ
יׂשּו ֶאת  ט "ִשׂ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ּה"  ילּו ָבּ ַלִים, ִגּ ְירּוׁשָ

ה!   ּתָ ִכּ ְרנּו ַבּ ַ ׁשּ ׁשֶ

ֶלט  ם ׁשֶ ם ַאּתֶ  ָהִכינּו ּגַ

ַלִים. ּוּון ְירּוׁשָ ְרֶאה ֶאת ּכִ ַהּמַ
רּו  ְכְננּו אֹותֹו ְוַצּיְ ה ּתַ ִחּלָ  ּתְ

ֶלט.  ֶ ּשׁ ְהֶיה ּבַ ּיִ  ֶאת ָמה ׁשֶ
ֶלט. ֶ ְך ָהִכינּו ֶאת ַהּשׁ ַרק ַאַחר ּכָ

ַלִים. ל ְירּוׁשָ ּוּוָנּה ׁשֶ ִמיד ֶאת ּכִ ְרֶאה ָלֶהם ּתָ ּיַ ֶלט ׁשֶ ֵביָתם ׁשֶ י ְוָאָנה ֶהְחִליטּו ִלְתלֹות ּבְ י, ֶסְרּגֵ ַטּלִ

2

ֵתל ָאִביב,  ר ּבְ ֲאִני ּגָ
י  ֵהַכְנּתִ ֶלט ׁשֶ ֶ ְוַעל ַהּשׁ

ה "ִמְזַרח",  ּלָ י ֶאת ַהּמִ ַתְבּתִ ּכָ
ַלִים. ּוּון ְירּוׁשָ ן ֶאת ּכִ ֵדי ְלַצּיֵ ּכְ

ון  פ צ

ח ר ז מערבמ

ום ר ד

ַלִים ְירּוׁשָ
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ל ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהּכֶֹתל ּה ׁשֶ ִהְרהּוֵרי ִלּבָ

ֲאִני ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהּכֶֹתל...

אן  ֶבת ּכָ ֲאִני ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהּכֶֹתל, ַוֲאִני יֹוׁשֶ
ִנים  ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ָנה. ּבְ ִים ׁשָ ָבר יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ ּכְ

ה ְמאֹוד  אן ַהְרּבֵ ר ּכָ אּו ְלַבּקֵ ה ּבָ ָהַרּבֹות ָהֵאּלֶ
ים:  ֲאָנׁשִ

ים,  יִרים ַוֲעִנּיִ ָרִאיִתי ְיָלִדים ּוְזֵקִנים, ָרִאיִתי ֲעׁשִ
ַלִים ְוָרִאיִתי עֹוֵלי ֶרֶגל.  ֵבי ְירּוׁשָ ָרִאיִתי ּתֹוׁשָ

ל ָהעֹוָלם.  יִעים ְלָכאן ִמּכָ ִרים ַמּגִ ּיָ ֲאִפּלּו ּתַ
ל ַהּכֶֹתל,  ִמים אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ַצּלְ ֵיׁש ַהּמְ

ם,  ֹוְפִכים ֶאת ִלּבָ ִקים אֹוִתי, ְוֵיׁש ַהּשׁ ְ ַנּשׁ ֵיׁש ַהּמְ
ַמִים,  ָ ר ֶאל ַהּשׁ ִפּלֹות ַהְיׁשֵ אן עֹולֹות ַהּתְ י ִמּכָ ּכִ

ִרים. ְך ְלָפחֹות ְמַסּפְ ּכָ
ָכל יֹום,  ֵיׁש ַהּפֹוְקִדים ֶאת ַהּכֶֹתל ּבְ

ָאב,  ָעה ּבְ ִתׁשְ ים אֹו ּבְ ַחּגִ ִאים ּבַ ֵיׁש ַהּבָ
ַלִים. ן ְירּוׁשָ ּזֹוְכִרים ּבֹו ֶאת ֻחְרּבַ יֹום ׁשֶ

ים,  ַחּיִ ַעם ַאַחת ּבַ ִאים ַרק ּפַ ֵיׁש ַהּבָ
ִמיד.  רּו ּתָ ַעם ַהּזֹאת ֵהם ִיְזּכְ ְוֶאת ַהּפַ

ַעם,   י ּפַ ִאים ֶאל ַהּכֶֹתל ִמּדֵ ֵיׁש ַהּבָ

הּו ָחׁשּוב.  ֶ ר קֹוֶרה ָלֶהם ַמּשׁ ֲאׁשֶ ִאים ּכַ ְוֵיׁש ַהּבָ
ִני...  ה ְיִדיִדי ּדָ ְך עֹוׂשֶ ּכָ

ר  יֹום ּבַ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ּפַ ִני ּבַ ָרִאיִתי ֶאת ּדָ
אן, ְלָיִדי, הּוא ָעָלה ַלּתֹוָרה.  ּלֹו. ּכָ ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ

ֵמַח! ׁש ְוׂשָ ִרּיֹות, ְוָהָיה ְמַרּגֵ ָזְרקּו ָעָליו ֻסּכָ
ים,  ַמִדּ יַע ְלָכאן ּבְ ָעְבָרה הּוא ִהּגִ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ֶאה  אן הּוא ָעַמד ּגֵ ִלים. ּכָ ל ַחּיָ ִעם ְקבּוָצה ׁשֶ
ע  ּבַ ה ַעל רֹאׁשֹו, ְוִנׁשְ ה ֲאֻדּמָ ְמּתָ ְוָזקּוף, ּכֻ

ָרֵאל.  ֱאמּוִנים ִלְמִדיַנת ִיׂשְ
ה ָיִמים.  ּמָ ָרִאיִתי אֹותֹו ׁשּוב ִלְפֵני ּכַ

ב.  ל ַהּלֵ ל ִמּכָ ּלֵ הּוא ִנְרָאה ְרִציִני ְמאֹוד ְוִהְתּפַ
ֶתק ְוִהְכִניס אֹותֹו  ַתב ּפֶ ה הּוא ּכָ ִפּלָ תֹם ַהּתְ ּבְ

י.  ּלִ ֵכָנה ׁשֶ ְ יִני ּוֵבין ָהֶאֶבן ַהּשׁ ּבֵ
ֶתק... ֲהֵרי ֶזה סֹוד  ֲאִני לֹא ָקָראִתי ֶאת ַהּפֶ

ינֹו ּוֵבין ֱאלֹוִהים... ּבֵ

ִלימּו ֶאת ִצּיּור ַהּכֶֹתל.   ַהׁשְ

ְגֵדי  ִצְבעּו ֶאת ַהּכֶֹתל ְוֶאת ּבִ
ִלים ְלָידֹו. ּלְ ְתּפַ ים ַהּמִ ָהֲאָנׁשִ

3
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ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ 

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת         

ְסִליָחה, ְסִליָחה, ֲאִני ָרָצה ְלַכּבֹות 
עּוַגת  ה ִלְפֵני ׁשֶ ּנּור ָהֲאִפּיָ ֶאת ּתַ

ֵרף!  ּשָׂ י ּתִ ּלִ ִביָנה ׁשֶ ַהּגְ

ַעּמּוד ָהַאֲחרֹון  ֵגׁש ּבָ ָעה: ִנּפָ ְוֵיׁש ִלי ַהּצָ
עּוַדת  ִחיָדה ְוָנִכין ַיַחד ֶאת ּתְ ל ַהּיְ ׁשֶ

ל ַהַחג. הּות ׁשֶ ַהּזֶ

ָבר ּתּוְכלּו ְלָהִכין אֹוָתּה  י, ָאז ּכְ ְלַדְעּתִ
ְלָעַדי! ּבִ

ָּׁשבּועֹות ַחג ַהָ
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בּועֹות ָ ַחג ַהּשׁ

ים... ִ ּוַבּיֹום ַהֲחִמּשׁ

מֹוָנה,  ִעים ּוׁשְ ְבָעה, ַאְרּבָ ִעים ְוׁשִ ַאְרּבָ
ָבר  ְענּו! ּכְ ָעה! סֹוף־סֹוף ִהּגַ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ
ת ַהּדֹוָדה  אֶֹרן ְורּוִתי, ּבַ בּועֹות ׁשֶ ְבָעה ׁשָ ׁשִ

עֹוֵבר – זֹו ְסִפיַרת  ל יֹום ׁשֶ ּלֹו, סֹוְפִרים ּכָ ׁשֶ
ִמים  ָהעֶֹמר. ֵהם ִהְתִחילּו ִלְסּפֹר ֶאת ַהּיָ
ַסח,  ל ַחג ַהּפֶ ְלָמֳחָרת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ְפֵני ַחג  ּלִ ה ַהּיֹום הּוא ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְוִהּנֵ
ים, ָמָחר  ִ בּועֹות, ּוָמָחר ַהּיֹום ַהֲחִמּשׁ ָ ַהּשׁ

בּועֹות! ָ ַחג ַהּשׁ

עֹוֵבר  ל יֹום ׁשֶ אּוַלי ּתֹאְמרּו: ֵהם סֹוְפִרים ּכָ
ים ַלַחג  ֵהם ְמַחּכִ ֵני ׁשֶ בּועֹות ִמּפְ ָ ַעד ַחג ַהּשׁ

ִקיָקה! ׁשְ ּבִ
ְך  ל ּכָ ים ּכָ ֲאלּו: ַמּדּוַע ֵהם ְמַחּכִ ׁשְ ם ּתִ ְואּוַלי ּגַ

ְלַחג ֶזה?
ִביָנה?  ְגַלל עּוגֹות ַהְגּ ִבּ

אּוַלי...
ם ְלאֶֹרן ְוַגם ְלרּוִתי ֵיש עֹוד ִסּבֹות  ֲאָבל ַגּ

ה ַיַחד ָמֵהן. בּועֹות. ּבֹואּו ּוְנַגּלֶ ָ ְלַחּכֹות ְלַחג ַהׁשּ

ִטים: ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ

. ....................................................... ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַמְתִחיָלה ּבְ

. ..................................................... ֶמת ּבְ ּיֶ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִמְסּתַ

בּועֹות. ֶכת ........................................................... ׁשָ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְמׁשֶ

ֶכת ........................................................... ָיִמים. ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְמׁשֶ

י....................................................................................................... . בּועֹות ּכִ ָ ַהַחג ִנְקָרא ַחג ַהּשׁ

1
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ן ַהּתֹוָרה  ַחג ַמּתַ

ר ֲעֵליֶהם. אֶֹרן ְמַסּפֵ בּועֹות ׁשֶ ָ ֻיָחִדים ְלַחג ַהּשׁ ְנָהִגים ַהּמְ ִעּגּול ֶאת ַהּמִ יפּו ּבְ ּפּור ְוַהּקִ ּסִ נּו ַבּ 2 ַעּיְ

ל ַהַהר  מֹו ׁשֶ ָרה?","ָמה ׁשְ ָנה ׂשָ "ִעם ִמי ִהְתַחּתְ
ָנה ּבֹו?"  ַהּתֹוָרה ִנּתְ ׁשֶ

נּו ָצְבָרה  ּלָ בּוָצה ׁשֶ ֵאָלה, ְוַהּקְ ֵאָלה ְועֹוד ׁשְ ׁשְ
ַמן ָעַבר ַמֵהר, ַאְך  ה. ַהּזְ ה ְועֹוד ְנֻקּדָ ְנֻקּדָ

י ָעֵיף ְמאֹוד,  ּתִ ׁשְ ֶאְמַצע ַהִחידֹון ִהְרּגַ ְתאֹום ּבְ ּפִ
ְוא  ָ י ֶאת ֵעיַני. ַלּשׁ ַקְחּתִ י ּפָ רּו, ּוְבקֹׁשִ י ִנְסּגְ ַעְפַעּפַ

י עֹוד ַלֲענֹות ַעל  ָנה, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ֵ ּשׁ י ּבַ ִנְלַחְמּתִ
ֵאָלה. ׁשּום ׁשְ

ה לֹא ִיְקֶרה ׁשּוב –  ּזֶ י ׁשֶ ָנה ֶהְחַלְטּתִ ָ ַהּשׁ
ֵאר ֵער ַעד סֹוף ַהִחידֹון ְלָפחֹות. ֵאיְך  ָ ֶאּשׁ

מֹו ִצּפֹור ַלְיָלה  ה ּכְ ַאְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת? ֶאֱעׂשֶ
ֳהַרִים!  ּצָ ן ּבַ ית: ִאיׁשַ ֲאִמּתִ

ֶלת  ְהֶיה ְמֻסּגֶ מֹוִני ּתִ ֲאָבל ַהִאם ִצּפֹור ַלְיָלה ּכָ
ֶרת  מַֹע ֶאת ֲעׂשֶ ֵדי ִלׁשְ ּבֶֹקר ּכְ ָלקּום ְלָמֳחָרת ּבַ

ֶנֶסת? ֵבית ַהּכְ רֹות ּבְ ּבְ ַהּדִ

לֹום, ֲאִני אֶֹרן ׁשָ

ֲאִני "ִצּפֹור ַלְיָלה": ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ִלְהיֹות 
ָנה  ָ ם ַהּשׁ ּגַ מַֹע ׁשֶ י ִלׁשְ ַמְחּתִ ְיָלה. ָלֵכן ׂשָ ּלַ ֵער ּבַ

בּועֹות ֵאֶצל ָנֳעִמי,  ָ ע ַלְחּגֹג ֶאת ַחג ַהּשׁ ִנּסַ
ַרֲעַנָנה. י, ְבּ ּלִ ת ַהּדֹוָדה ׁשֶ ּבַ

בּועֹות ֵאֶצל ָנֳעִמי ַההֹוִרים ֵאיָנם  ֵליל ׁשָ ּבְ
ַמן ִליׁשֹן",  יַע ַהּזְ אֹוְמִרים "ְיָלִדים, ִהּגִ

ָבר  ם מּוָכִנים? ֲאַנְחנּו ּכְ א "ְיָלִדים, ַאּתֶ ֶאּלָ
ָעְבָרה: ָיָצאנּו  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ינּו ּבַ יֹוְצִאים!" ְוָכְך ָעׂשִ

ֵבית  ל ָנֳעִמי ּבְ נּו ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ָצת  ּקְ ִבים ׁשֶ אי חֹוׁשְ ַוּדַ ם ּבְ ֶנֶסת. ַאּתֶ ַהּכְ

ֶאְמַצע  ֶנֶסת ּבְ יַע ְלֵבית ַהּכְ ה ְלַהּגִ ּנֶ ְמׁשֻ
יִתי,  ּלִ ֶנֶסת ּגִ ְענּו ְלֵבית ַהְכּ ִהַגּ ׁשֶ ְיָלה, ַאְך ְכּ ַהּלַ
ָבר  תּוַח ּומּוָאר: ּכְ הּוא ָהָיה ּפָ ָעִתי, ׁשֶ ְלַהְפּתָ

עּור ּתֹוָרה  אּו ְלׁשִ ּבָ ִרים ׁשֶ ה ְמֻבּגָ ם ַהְרּבֵ ָהיּו ׁשָ
ְוַגם ֲהמֹון ְיָלִדים.

ְפנּו  ּתַ ּתַ ינּו? ִהׁשְ ָלִדים, ָמה ָעִשׂ ַוֲאַנְחנּו, ַהְיּ
קּו אֹוָתנּו ִלְקבּוצֹות,  ֵמֵעין ִחידֹון ּתֹוָרה. ִחּלְ ּבְ

נּו ִלְהיֹות  ׁשְ ּקַ ּה ַוֲאִני ּבִ ּלָ ְוָנֳעִמי, ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
ְקבּוָצה ַאַחת.  ּבִ
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ִמְנֲהֵגי ַהַחג

ָתִקים.3  ִקְראּו ֶאת ַהּפְ
בּועֹות, ָ ָנה ַהּתֹוָרה ּוָמַתי ָחל ַחג ַהּשׁ נֹות ָמַתי ִנּתְ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ָאדֹם – ֶאת ַהּמִ ִצְבעּו ּבְ

בּועֹות, ָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוִמי חֹוֵגג ַהּיֹום ֶאת ַחג ַהּשׁ נֹות ִמי ִקּבֵ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ָירֹק – ֶאת ַהּמִ ִצְבעּו ּבְ
בּועֹות ָ ִנים ַהּיֹום ֶאת ַחג ַהּשׁ ָנה ַהּתֹוָרה ְוֵאיפֹה ְמַצּיְ נֹות ֵאיפֹה ִנּתְ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ָכתֹם – ֶאת ַהּמִ ּבְ

ִנים ֶאת  ַצּיְ ּמְ ים ׁשֶ ים ָהֲאָנׁשִ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּוָמה עֹוׂשִ ּבְ ּקִ ים ׁשֶ נֹות ָמה ָעׂשּו ָהֲאָנׁשִ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ּוִבְתֵכֶלת – ֶאת ַהּמִ
בּועֹות ַהּיֹום. ָ ַחג ַהּשׁ

רֹוֵתיֶכם: ַמְחּבְ מּו ּבְ   ַסּכְ

בּועֹות? ָ ַחג ַהׁשּ ן ַהּתֹוָרה ְבּ ֶהן ֶאת ַמּתַ ִנים ּבָ ָאנּו ְמַצּיְ ָרִכים ׁשֶ ן ַהּתֹוָרה ְוַהּדְ ָמה ּדֹוִמים ַמּתַ ְבּ
4

בּועֹות )ַהּיֹום!(  ָ ַחג ַהּשׁ ן ּתֹוָרה )ָאז!( ַמּתַ

בֶֹקר ַהַחג: ּבְ
ִסים  ּנְ ָכל ָהעֹוָלם ִמְתּכַ ְיהּוִדים ּבְ

יִבים  ֶנֶסת ּוַמְקׁשִ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ
רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֲעׂשֶ ִריָאה  ׁשֶ ַלּקְ

חֶֹדׁש ִסיָון, י ּבְ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ים יֹום  ִ לֹוַמר ֲחִמּשׁ ּכְ

ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים.

ּבֶֹקר ּבֶֹקר־ַבּ ַבּ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ סּו ּבְ ּנְ ִהְתּכַ

ית ַהר ִסיַני  ַתְחּתִ ּבְ
רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ יבּו ַלֲעׂשֶ ְוִהְקׁשִ

חֶֹדׁש ִסיָון, י ּבְ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ים יֹום  ִ לֹוַמר ֲחִמּשׁ ּכְ

ַסח. ְלַאַחר ַחג ַהּפֶ

ֵליל ַהַחג: ּבְ
ִסים  ּנְ ָכל ָהעֹוָלם ִמְתּכַ ְיהּוִדים ּבְ

יֶהם  ָבּתֵ ֶנֶסת אֹו ּבְ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ
ֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ּכְ

ן ַהּתֹוָרה.  יִרים ֶאת ַמּתַ בּועֹות ַמְזּכִ ָ ל ַחג ַהּשׁ ְנָהִגים ׁשֶ ַהּמִ
ד! ה ִמּיָ יַצד? ְנַגּלֶ ּכֵ
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לֹום, זֹו ֲאִני, רּוִתי. ׁשָ

בּועֹות  ָ יִתי ֶאת ַחג ַהּשׁ ּלִ ָעְבָרה ּבִ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
א ְוָסְבָתא. ּבָ ל ַסַ ּבּוץ ׁשֶ ּקִ ּבַ

ׁש, ּוְלֵליל  ל ַמּמָ ִפית" ׁשֶ י ִהיא "ׁשֵ ּלִ ָסְבָתא ׁשֶ
ִליְנֶצ'ס – ֲחִביִתּיֹות  ַהַחג ִהיא ֵהִכיָנה ּבְ

ְגִביָנה ְמתּוָקה.  אֹות ּבִ ְמֻמּלָ
ָנה ֶהְחִליטּו ַחְבֵרי  ָ ַהׁשּ ָרה ִלי ׁשֶ ָסְבָתא ִסּפְ

ָחְגגּו  מֹו ׁשֶ בּועֹות ְכּ ָ ג ֶאת ַחג ַהׁשּ ּבּוץ ַלְחגֹּ ַהּקִ
ּבּוץ.  ל ַהּקִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ָ ׁשּ ַעם, ַבּ אֹותֹו ּפַ

ְרִאי, ִיְהֶיה ֶנְחָמד ְמאֹוד", ִהְבִטיָחה. "ּתִ
ה  ַסְלִסּלָ רֹות ּבְ יָחה ָסְבָתא ּפֵ ּבֶֹקר ִהִנּ ְלָמֳחָרת ּבַ
ַיד ֲחַדר  ּלְ ְפָרִחים, ְוָיָצאנּו ָלְרָחָבה ׁשֶ ֶטת ּבִ ֶ ְמֻקּשׁ

ים – ְיָלִדים  ה ֲאָנׁשִ ָבר ִחּכּו ַהְרּבֵ ם ּכְ ָהאֶֹכל. ׁשָ
טֹות.  ָ רֹות ְמֻקּשׁ ם ַסְלִסּלֹות ּפֵ ִרים – ּוְלֻכּלָ ּוְמֻבּגָ
יחּו  ָלִדים ָהֲאֵחִרים ִהּנִ י ַהּיְ י ְוַעל ָראׁשֵ ַעל רֹאׁשִ

ם ֵעֶגל, ְוַגם רֹאׁשֹו ָהָיה  ָרִחים. ָהָיה ׁשָ ֵזֵרי ּפְ
ים!  ָרִחים ּוְסָרִטים ִצְבעֹוִנּיִ ָעטּור ּפְ

ה ַאֲחֵרי...  ַתֲהלּוָכה ֲאֻרּכָ ְוָאז ִהְתַחְלנּו ִלְצעֹד ּבְ
ָהֵעֶגל!

ֵתֵפינּו". ינּו ַעל ּכְ מֹו "ַסּלֵ יֵרי ַחג ּכְ ְרנּו ׁשִ ֶרְך ׁשַ ּדֶ ּבַ
ּבּוץ. לֹא  ל ַהּקִ ה ׁשֶ ֵדה ַהִחּטָ ְענּו ִלׂשְ ְלַבּסֹוף ִהּגַ

ֶדה ִנְקַצר  י ַהּשָׂ ּבֹוִלים ּכִ ה ׁשִ נֹוְתרּו ּבֹו ַהְרּבֵ
ָרה ִלי  ה ָיִמים ִלְפֵני ֵכן. ְוָאֵכן, ָסְבָתא ִסּפְ ּמָ ּכַ

ִציר". ם "ַחג ַהּקָ ה ּגַ בּועֹות ְמֻכּנֶ ָ ׁשּ ֶשׁ
ֵמַח.  ִלים ּוְבׁשּורֹות. ָהָיה ׂשָ ַמְעּגָ ם ָרַקְדנּו ּבְ ׁשָ

ֲהלּוָכה ֲחִגיִגית  יֵמי ֶקֶדם ָעׂשּו ּתַ ם ּבִ ּגַ "ָיַדְעּתְ ׁשֶ
ֲאָלה ָסְבָתא. “ֲאָבל ֶזה  בּועֹות?" ׁשָ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ

ׁש".  ְקּדָ ּכּוִרים ְלֵבית ַהּמִ ר ֵהִביאּו ּבִ ֲאׁשֶ ָהָיה ּכַ
טּו  ְ ם ָאז ִקּשׁ ִהיִתי: ַהִאם ּגַ י! ּתָ לֹא, לֹא ָיַדְעּתִ

ָרִחים? ְסָרִטים ּוְבֵזר ּפְ ֶאת ָהֵעֶגל ּבִ

ֵתֵפינּו ינּו ַעל ּכְ ַסּלֵ
ִניס ֶלִוין ִקיְפּ

ֵתֵפינּו, ינּו ַעל ּכְ ַסּלֵ
ינּו ֲעטּוִרים. ָראׁשֵ

אנּו, צֹות ָהָאֶרץ ּבָ ִמּקְ
ּכּוִרים ֵהֵבאנּו ּבִ

ֹוְמרֹון, הּוָדה ּוִמּשׁ הּוָדה, ִמּיְ ִמּיְ
ִליל. ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהֵעֶמק ְוַהּגָ

ֶרְך ָלנּו, ּנּו ּדֶ ּפַ
נּו, ּכּוִרים ִאּתָ ּבִ

ָחִליל. ל ּבֶ ּתֹף, ַחּלֵ ַהְך ַהְך ַהְך ּבַ

ָחִליל. ל ּבֶ ּתֹף, ַחּלֵ ַהְך ַהְך ַהְך ּבַ

ּכּוִרים  ִציר ְוַחג ַהּבִ ַחג ַהּקָ
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ֶטן  ִרי ַהּבֶ י, ּפְ ּלִ כֹור ׁשֶ ה ַהּבְ ִהּנֵ
י!  ּלִ ָהִראׁשֹון ֶהָחמּוד ׁשֶ

ּכּוִרים. ר ַעל ּבִ ֵתֵפינּו" ְמַסּפֵ ינּו ַעל ּכְ יר "ַסּלֵ ִ ַהּשׁ
ּכּוִרים?  ָמֵהם ּבִ

ילּו:  ִהְבׁשִ רֹות ָהֲאָדָמה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּכּוִרים ֵהם ּפֵ ַהּבִ
דֹות, ׂ ּשָ ְקְצרּו ַבּ ִנּ ּבֹוִלים ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ַהׁשִּ

ִעים.  ּטָ ָרִמים ּוַבּמַ ּכְ ילּו ּבַ ִהְבׁשִ רֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ְוַגם ַהּפֵ

ל ָהָאֶרץ  ַלִים ִמּכָ בּועֹות ָהיּו ַהַחְקָלִאים עֹוִלים ִלירּוׁשָ ָ ִלְקַראת ַחג ַהּשׁ
דֹוָלה.  ַתֲהלּוָכה ּגְ ּבְ

ׁש.  ְקּדָ ּכּוִרים ְלֵבית ַהּמִ ִטים ֵהם ָהיּו ְמִביִאים ּבִ ָ ים ְמֻקּשׁ ַסּלִ ּבְ
רֹות ְמֻיָחִדים –  ָגִנים ּוִמּפֵ ּכּוִרים ִמּדְ ַהַחְקָלִאים ֵהִביאּו ּבִ

יִנים. ְבַעת ַהּמִ ִ ִמּשׁ

ָגן אֹו ֶאת  ם ַהּדָ ַחת ְלָכל ִאּיּור ֶאת ׁשֵ מּו ִמּתַ יִנים, ְוִרׁשְ ְבַעת ַהּמִ סּוק ֵמַהּתֹוָרה ַהּמֹוֶנה ֶאת ׁשִ  ִקְראּו ֶאת ַהּפָ

יִנים. ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמּשׁ ם ַהּפְ ׁשֵ
5

ּכִי ה' ֱאֹלהֶיָך ְמבִיֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹובָה...
ֶאֶרץ חִָּטה ּוׂשְעָֹרה וְגֶפֶן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון ֶאֶרץ זֵית ׁשֶֶמן ּוְדבָׁש )ִמְּתָמִרים(.

סּוִקים ז'–ח'( ֶרק ח' ּפְ ָבִרים, ּפֶ )ּדְ

יֵמי ֶקֶדם ּכּוִרים ּבִ ּבִ

יִנים? ְבַעת ַהּמִ ָמֵהם ׁשִ

עָֹרה ׂשְ
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וְלָקַחְָּת ֵמֵראׁשִית ּכָל ּפְִרי הֲָאָדָמה ֲאׁשֶר ָּתבִיא ֵמַאְרצְָך ֲאׁשֶר ה' ֱאֹלהֶיָך נֵֹתן לְָך 
וְׂשְַמָּת בֶַּטנֶא...

ּובָאָת ֶאל הַּכֹהֵן 
וְלָקַח הַּכֹהֵן הֶַּטנֶא ִמּיֶָדָך וְהִּנִיחֹו לִפְנֵי ִמזְּבַח ה' ֱאֹלהֶיָך

וְָאַמְרָּת לִפְנֵי ה' ֱאֹלהֶיָך...
וְַעָּתה הִּנֵה הֵבֵאִתי ֶאת ֵראׁשִית ּפְִרי הֲָאָדָמה ֲאׁשֶר נַָתָּתה ּלִי ה'...

סּוִקים ב'–י'( ֶרק כ"ו ּפְ ָבִרים, ּפֶ )ּדְ

ׁשּוט ִלְהיֹות ַחְקַלאי!  ֱאֶמת לֹא ּפָ ֶבּ
ָעָמל ַרב.  ֲאִני ָצִריְך ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ְבּ
ם  ׁשֶ י ֶגּ ֵרד ֵדּ ֵיּ ָכְך, ָצִריְך ׁשֶ י ּבְ ֲאָבל לֹא ּדַ

חֶֹרף,  ְהֶיה ַקר ַבּ ִיּ ְוׁשֶ
ִמיד! ְוָכל ֶזה לֹא קֹוֶרה ּתָ

ּכּוִרים ֶרת ַהּתֹוָרה ַעל ֲהָבַאת ַהּבִ ְך ְמַסּפֶ ּכָ

ֲעֶצֶרת

ם ִנְקָרא ַחג ָהֲעֶצֶרת.  בּועֹות ּגַ ָ ַחג ַהּשׁ
סּות. ּנְ "ֲעֶצֶרת" ִהיא ִהְתּכַ

בּועֹות? ............................................................................6 ָ ַחג ַהּשׁ ִרים ּבְ ל ָהָעם ָאנּו ִנְזּכָ סּות ׁשֶ ּנְ ֵאיזֹו ִהְתּכַ  ּבְ

ֶכם,  ְלַדְעּתְ
ים ַחְקָלִאים  יׁשִ ְרּגִ ַמה ּמַ

ִיץ  א ַהּקַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
בּוָאה? ָבר ָקְצרּו ֶאת ַהּתְ ְוֵהם ּכְ
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ָנה:  ׁשָ ָעִמים ּבְ לֹוׁש ּפְ ל ְקצֹות ָהָאֶרץ ׁשָ ַלִים ִמּכָ ם ָעלּו ִלירּוׁשָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ָהָיה ּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ
בּועֹות.  ָ ַסח ְוִלְקַראת ַחג ַהּשׁ ּכֹות, ִלְקַראת ַחג ַהּפֶ ִלְקַראת ַחג ַהּסֻ

ַלִים.  ֶהם "ָעלּו ָלֶרֶגל" ִלירּוׁשָ ּבָ ֵני ׁשֶ ה ְרָגִלים", ִמּפְ לֹוׁשָ ה ִנְקָרִאים "ׁשְ ים ָהֵאּלֶ ת ַהַחִגּ לֹׁשֶ ׁשְ
ה "ֶרֶגל" הּוא ַחג. ּלָ ל ַהּמִ ּה ׁשֶ רּוׁשָ ה ּפֵ ּטּוִיים ָהֵאּלֶ ּבִ ּבַ

ָפה ְמַעְנֶיֶנת!  ִעְבִרית ׂשָ
ַלִים"  ֶרֶגל ִלירּוׁשָ ר אֹוְמִרים "ָעִליִתי ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ַלִים"  ר אֹוְמִרים "ָעִליִתי ָלֶרֶגל ִלירּוׁשָ ְוַכֲאׁשֶ

ִדּיּוק. ָבר ּבְ ִנים ְלאֹותֹו ַהּדָ ּוְ לֹא ִמְתּכַ

ה ְרָגִלים לֹוׁשָ ׁשְ

ַסח ַחג ַהָּׁשבּועֹותַחג ַהּפֶ ּכֹות ַחג ַהּסֻ

7

 

יעּו ָלִעיר  בּועֹות ַיּגִ ָ ם. ִלְקַראת ַחג ַהּשׁ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ַלִים ּבַ ירּוׁשָ ִרים ּבִ ם ּגָ ַאּתֶ ְמְינּו ׁשֶ  ּדַ
ִרים ִמחּוץ ָלִעיר.  ּגָ ָחה ׁשֶ ּפָ ל ָהָאֶרץ, ּוָבֶהם ֲחֵבִרים ּוְבֵני ִמׁשְ ים ִמּכָ ֲאָנׁשִ

ָנה. ָ ַלִים ַהּשׁ ֶטת ִאם ַלֲעלֹות ִלירּוׁשָ דֹול ִהיא ִמְתַלּבֶ ְרָחק ַהּגָ ל ַהּמֶ ְצפֹון ָהָאֶרץ, ּוְבׁשֶ ּדֹוַדְתֶכם ִמְתּגֹוֶרֶרת ּבִ
ָכל זֹאת. ַלִים ּבְ ְכֵנַע אֹוָתּה ַלֲעלֹות ִלירּוׁשָ ב ְלדֹוַדְתֶכם וְ ַנּסּו ְלׁשַ בּו ִמְכּתָ ּתְ ּכִ

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

י אֹוֵמר: ּלִ ּוְקִפיץ ַהּגּור ׁשֶ
ַלִים". י ִלירּוׁשָ "ָקַפְצּתִ
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8

ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו

בּועֹות. ָ ל ַחג ַהּשׁ ה ִמְנָהִגים ׁשֶ ּמָ  ִלְפֵניֶכם ּכַ

יִרים ֶאת ְמקֹוָרם. ְסּבִ ִטים ַהּמַ ּפָ ׁשְ ְנָהִגים ַלּמִ ין ַהּמִ כּו ַקו ּבֵ ִמׁשְ

ַהּתֹוָרה ּדֹוָמה ָלה ְלַמִים )אֹוְמִרים ֶשׁ 1 ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ
      ְלַמִים(.

ה "ָחָלב" )ח=8, ּלָ ל ַהּמִ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ בּו ֶאת ַהּגִ ְ 2 ַחּשׁ
ה "ָחָלב" = ................ ִגיַמְטִרּיָ        ל=30, ב=2(. ּבְ

ה  ּמֹׁשֶ ילֹות ׁשֶ ִמים ְוַהּלֵ ר ַהּיָ ר ֶזה הּוא ִמְסּפַ       ִמְסּפָ
ּה. ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ל ֶאת ּכָ ִקֵבּ ׁשֶ ַהר ִסיַני ְכּ       ָהָיה ּבְ

ָנה ַהּתֹוָרה,  ר ִנּתְ ֲאׁשֶ ּכַ ֶרת ׁשֶ ָדה ְמַסּפֶ 3 ָהַאּגָ
ְפָרִחים ּוְבֶיֶרק. ּלֹו ּבִ ה ַהר ִסיַני ּכֻ ּסָ       ִנְתּכַ

א ִלְכבֹוד ַחג ַהָּׁשבּועֹות, 

ִטים  ֶנֶסת ְמֻקׁשָ י ַהּכְ ּתֵ ּבָ
ִבים. ְפָרִחים ּוַבֲעׂשָ ּבִ

ת רּות,  ם ּקֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ּגַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ָנ"ְך.  ְוֶזה ִסּפּור ָיֶפה ְמאֹוד ֵמַהּתָ

ה(  ָרה )ָהְפָכה ִליהּוִדּיָ ּיְ ִהְתּגַ ה ׁשֶ ָ רּות ָהְיָתה ִאּשׁ
ָלה ָעֶליָה ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִקּבְ

ם ֵהם  ָרֵאל – ּגַ ֵני ִיׂשְ מֹו ּבְ ׁש ּכְ ַמּמָ
לּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה! ִקּבְ

ַחג ַהָּׁשבּועֹות  ב ּבְ
רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְוקֹוְרִאים ֶאת ֲעׂשֶ
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י! ִהְבַטְחּתִ ִפי ׁשֶ אן, ּכְ ה, ֲאִני ּכָ ִהּנֵ
בּועֹות. ָ הּות ְלַחג ַהּשׁ עּוַדת ַהּזֶ א ֶאת ּתְ י ְלַמּלֵ ָבר ִהְתַחְלּתִ ּכְ

ִלים אֹוָתּה. ִעְזרּו ִלי ְלַהׁשְ

 
בּועֹות ָ עּוַדת ֶזהּות ְלַחג ַהּשׁ ּתְ

חֶֹדׁש  ִסיוָן ֲאִריְך ַהַחג:       ו'  ּבְ 1. ּתַ
                                 

מֹות ַהַחג : 2. ׁשְ

3. ִמְצוֹות ַהַחג 
    ּוִמְנָהָגיו: 

ּום ֶׁש............................................................... בּועֹות, ִמּשׁ ָ ַחג ַהּשׁ
ּום ֶׁש................................................................ ּכּוִרים, ִמּשׁ ַחג ַהּבִ
ּום ֶׁש............................................................ ן ּתֹוָרה, ִמּשׁ  ַחג ַמּתַ
ּום ֶׁש.......................................................................... ֲעֶצֶרת, ִמּשׁ

אֹוְכִלים ַמַאְכֵלי ָחָלב, ................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 
..................................................................................................

ּוִבים  ו יֵׁש ִקּבּוִצים ְוִיּשׁ

דֹולֹות. ַתֲהלּוכֹות ּגְ ּכּוִרים ּבְ ֶהם ְמִביִאים ּבִ ּבָ ׁשֶ

ֵאר ֵעִרים  ָ ְמקֹום ְלִהּשׁ י ּבִ ֶרת ּכִ ָדה ְמַסּפֶ 4 ָהַאּגָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְקעּו ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשָ ְפֵני ַקּבָ ּלִ ְיָלה ׁשֶ ּלַ        ּבַ

יֵניֶהם ּוְלָהִעיר ה ֶנֱאַלץ ַלֲעֹבר ּבֵ ה, ּומֹׁשֶ ָנה ֲעֻמּקָ ׁשֵ        ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה!       אֹוָתם ְלַקּבָ

ְמעּו ֶאת  ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ׁשֶ ּתֹוָרה ְמֻסּפָ 5 ּבַ
ִסיָון. ־ו' ּבְ רֹות ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ       ֲעׂשֶ

ּכּוִרים  ִרים ְמִביִאים ּבִ יֵמי ֶקֶדם ָהיּו ָהִאּכָ 6 ּבִ
דֹוָלה. ַתֲהלּוָכה ּגְ ׁש ּבְ ְקּדָ ַחג ַהָּׁשבּועֹות לֹוְמִדים       ְלֵבית ַהּמִ ה ּבְ

ְוָקא.  ֵליל ַהַחג ּדַ ּתֹוָרה ּבְ

ַחג ַהָּׁשבּועֹות אֹוְכִלים  ד ּבְ
ַמַאְכֵלי ָחָלב.

ָלִדים נֹוֲהִגים  ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהיְּ ג ּבְ
יז ַמִים ֶזה ַעל ֶזה. ְלַהּתִ



122

ִמִּסּפּוֵרי ַחִּגית ּוְקִפיץ

יבֹו.  ׁש ְלַהְרּכִ ד ִנּגַ ת, ּוִמּיַ ּבָ ְלַחן ׁשַ ל ׁשֻ ֶזל( ׁשֶ ְצֵרף )ּפָ ָנה ְמֻיֶחֶדת, ּתַ ל ְקִפיץ ַמּתָ ֶאְתמֹול ִקּבֵ
ְלָחן ֶהָערּוְך,  ֻ ָעָליו ֶקַטע ֵמַהּשׁ ָחה ַלֵחֶלק ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ה ּבְ ּמָ ָעָליו ּכַ ר ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ ָבר ְלַחּבֵ הּוא ִהְצִליַח ּכְ

ְוָאז ֶנֱעַצר... 
אן“, ְוִהיא ֵהִניָחה ֶאת ַהֵחֶלק  ַטּנֹות ַמְתִאים ּכָ ָהבֹות ַהּקְ י ַהּלֶ ּתֵ ל ׁשְ “ְרֵאה“, ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, “ַהֵחֶלק ׁשֶ

ה –  י ַחּלֹות ּוִמְלִחּיָ ּתֵ ִביַע ַיִין ְלִקּדּוׁש, ׁשְ ָעָליו ּגְ ת. ְקִפיץ ֵהִרים עֹוד ֵחֶלק – ֵחֶלק ׁשֶ ּבָ ַ ֵמַעל ֵנרֹות ַהּשׁ
לֹום“.  ה “ׁשָ ּלָ ָעָליו ַהּמִ ְך ָמָצא עֹוד ֵחֶלק ׁשֶ ד ַאַחר ּכָ ת, ּוִמּיָ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ּוָמָצא ֶאת ְמקֹומֹו ַעל ׁשֻ

ם ִלְרָוָחה. לֹום“, ָקָרא ְקִפיץ ְוָנׁשַ ת ׁשָ ּבַ ָרָכה ׁשַ י ֶאת ַהּבְ ְבּתִ ה, ִהְרּכַ “ִהּנֵ

ָנה ָהִעְבִרי לּוַח ַהּׁשָ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ

יֹום ַהִּכּפּוִרים       

ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה          

ט"ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים

ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל

יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות

ַׁשָּבת          

ָּבת  ׁשַ
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ת  ּבָ עּוַדת ֶזהּות ְלׁשַ ְמִכיִנים ּתְ

לֹום!  ַּבת ׁשָ ׁשַ

בּוַע. ָ ּשׁ ִביִעי ּבַ ְ ת ִהיא ַהּיֹום ַהּשׁ ּבָ ׁשַ
ֶמׁש ׁשֹוַקַעת, ֶזהּו  ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ י ּכַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ לֹוַמר ַמְתִחיָלה, ּבְ ת ִנְכֶנֶסת, ּכְ ּבָ ׁשַ

ת ַמְדִליִקים ֵנרֹות. ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ת. ִלְפֵני ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ
ַמִים  ָ ּשׁ ר ִנְרִאים ּבַ ֲאׁשֶ ֶמת, ְלָמֳחָרת, ּכַ ּיֶ לֹוַמר ִמְסּתַ ת יֹוֵצאת, ּכְ ּבָ ׁשַ

ת.  ּבָ ת ִנְקָרא מֹוָצֵאי ׁשַ ּבַ ְלַאַחר יֹום ַהׁשַּ ה ּכֹוָכִבים – ָהֶעֶרב ׁשֶ לֹוׁשָ ׁשְ
ָלִדים  ת, ְוַהּיְ ּבָ ׁשַ ִרים ׁשֹוְבִתים ֵמֲעבֹוָדה )ֵאיָנם עֹוְבִדים( ּבְ ֻבּגָ רֹב ַהּמְ

ֶפר.  י ַהּסֵ ים ּוְבָבּתֵ ּנִ ּגַ ֵאיָנם לֹוְמִדים ּבַ
ָחה אֹו ִעם  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ר ָלנּוַח, ְלַבּלֹות ִעם ּבְ נּוי, ֶאְפׁשָ ת ֵיׁש ְזַמן ּפָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ָבִרים ֲאֵחִרים. ה ּדְ ְיִדיִדים, ְוַלֲעׂשֹות עֹוד ַהְרּבֵ
ת ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל  ּבָ ׁשַ ים ְמֻיָחִדים. ּבְ ת ְמִכיִנים ַמְטַעּמִ ּבַ ִלְכבֹוד ׁשַ

ַמֲהַלְך  ת ּבְ ּבָ יֵרי ׁשַ ִרים ׁשִ ָ ת, ְוֵיׁש ַהּשׁ ּבָ לֹוׁש ֲארּוחֹות – ְסעּודֹות ׁשַ ׁשָ
ת. ּבָ ה – ְזִמירֹות ׁשַ עּודֹות ָהֵאּלֶ ַהּסְ

 
ִפּלֹות ְמֻיָחדֹות.  ֶנֶסת ּתְ י ַהּכְ ָבּתֵ ת אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

בּוַע,  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ֶנֶסת ֶקַטע ֵמַהּתֹוָרה – ּפָ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבֶֹקר קֹוְרִאים ּבְ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ה ַאֶחֶרת. ָרׁשָ ת ּפָ ּבָ ְבָכל ׁשַ

טּו אֹוָתּה.   ְ ת ְוַקּשׁ ּבָ הּות ְלׁשַ עּוַדת ַהּזֶ ִלימּו ֶאת ּתְ ה, ַהׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ָהֵאּלֶ ׁשְ ָראֶתם ּבִ ּקְ י ָמה ׁשֶ 1 ַעל ּפִ

ת  ּבָ עּוַדת ֶזהּות ְלׁשַ  ּתְ

בּוַע.  ָ ּשׁ ת ִהיא ַהּיֹום ַה.......................................... ּבַ ּבָ ת?          ׁשַ ּבָ 1. ָמַתי ָחָלה ׁשַ
ר..................................................  ֲאׁשֶ ת ִנְכֶנֶסת ּכַ ּבָ ַ             ַהּשׁ
ר.................................................. ֲאׁשֶ ת יֹוֵצאת ּכַ ּבָ ַ             ַהּשׁ

ים  עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ  2. ּדְ
ת: ּבָ ׁשַ     ּבְ

ים ּלֹא עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ 3. ּדְ
ת: ּבָ ׁשַ     ּבְ

ים עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ 4. ּדְ
ִית: ּבַ ת ֶאְצִלי ּבַ ּבָ ׁשַ     ּבְ

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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ת ּבָ י ְלׁשַ ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ

ל יֹוָנָתן.  א ׁשֶ לֹום ְיָלִדים! ֲאִני ִמיַכל, ִאּמָ ׁשָ

ת, ְויֹוֵתר ִמּכֹל ֲאִני  ּבָ ַ ְמֻיָחד ֶאת יֹום ַהּשׁ בּוַע ֲאִני אֹוֶהֶבת ּבִ ָ ּשׁ ִמים ּבַ ל ַהּיָ ִמּכָ
י ַהּכֹל  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ת ִנְכֶנֶסת. ְבּ ּבָ ַַ י יֹוֵצא ְוַהּשׁ ִ ּשׁ ּבֹו יֹום ׁשִ אֹוֶהֶבת ֶאת ָהֶרַגע ׁשֶ
יַע ָהֶרַגע  ָרִצים ּוִמְתרֹוְצִצים – ֲעבֹוָדה, ְקִנּיֹות, ִסּדּוִרים, ֲחֵבִרים. ְוָאז ַמּגִ

ִית ֲאִויָרה ַאֶחֶרת,  ּבַ ֶרֶרת ּבַ ּתָ קַֹע, ּוִפְתאֹום ִמׂשְ ֶמׁש עֹוֶמֶדת ִלׁשְ ֶ ּבֹו ַהּשׁ ׁשֶ
ִפים, ַמְדִליָקה ֶאת  מֹוִטים ַהּיָ ּפָ ת ּבַ ּבָ ַ יָחה ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ ֵקָטה. ָאז ֲאִני ַמּנִ ׁשְ

ה ֶאת ֵעיַני ּוְמָבֶרֶכת:  רֹות, ְמַכּסָ ַהּנֵ
ה ה‘ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ָבּ

ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק  ֵנר ׁשֶ ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ׁשָ ר ִקְדּ ֲאׁשֶ

ִמְנֲהֵגי ַהְדָלַקת ֵנרֹות

ה ֵנרֹות ּדֹוְלִקים? ּמָ ּכַ

......................................................

ִצּיּור ֶזה?  ת ּבְ ּבָ ַ ִמי ַמְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהּשׁ

..........................  ְו...............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ָגאל, 1946 ר: ַמְרק ׁשָ ת", ִצּיֵ ּבָ "ֵנרֹות ׁשַ

ת.  ּבָ ל ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשַ חֹות ׁשֹונֹות ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ 2 ּבְ

ֶהן ְלַהְדִליק  הּוג ּבָ ּנָ חֹות ׁשֶ ּפָ  ֵיׁש ִמׁשְ
ִית. ֵני ַהּבַ ר ּבְ ִמְסּפַ ֵנרֹות ּכְ

ל  יִרים עֹוד ִמְנָהִגים ׁשֶ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ
ן, ָמֵהם?   ת? ִאם ּכֵ ּבָ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשַ

3
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סּוק ֶזה   ִמּפָ
ְצָוה  ָלְמדּו ֶאת ַהּמִ

ת.  ּבָ ׁשַ ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּבְ
ר  ׁשֶ ֶכם, ַהּקֶ ָמה, ְלַדְעּתְ

ְצָוה? סּוק ַלּמִ ין ַהּפָ ּבֵ

תּוב: ָנ“ְך ּכָ ּתָ ּבַ
וְקָָראָת לַּׁשַּבָת עֹנֶג 

סּוק י“ג (  ֶרק נ“ח ּפָ ְעָיהּו, ּפֶ )ְיׁשַ

סּוק ִהיא: ָמעּות ַהּפָ ַמׁשְ
ְהֶיה ְלָך  ת ּתִ ָבּ ַ  ַהׁשּ

ֲענּוג ַוֲהָנָאה. ל ּתַ יֹום ׁשֶ

רֹות  ה ְלאֹור ַהּנֵ ִפּלָ ּתְ

ה  ִפּלָ ּתְ
ְנִזיָמן ית ּבֶ ַחּגִ

ה ִקּדּוׁש    א עֹוׂשֶ ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
ר.    מֹו ְמַזּמֵ הּוא ּכְ
מַֹע      ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ
ָמה הּוא אֹוֵמר.   

 
א ַמְדִליָקה ֵנרֹות,   ִאּמָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ׁשּוט ׁשֹוֶתֶקת.    ִהיא ּפָ
ה     ִפּלָ אֹוֶמֶרת ּתְ
ֶקט     ׁשֶ ֶקט ּבְ ׁשֶ ּבְ
ה      ְולֹא ְמַגּלָ
ה.     ִפּלָ ָמה ַהּתְ
ד,    ֲאָבל ֲאִני, ִמן ַהּצַ
ת     ִמיד ְמַנֶחׁשֶ ּתָ
ה      ִפּלָ ָמה ַהּתְ

ת. א לֹוֶחׁשֶ ִאּמָ ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ אֹור ּבְ

ְך? חֹׁשֶ נּו ּבַ בֹות ּוְרָגׁשֹות עֹוִלים ּבָ  א. ֵאילּו ַמְחׁשָ
רֹות ּדֹוְלִקים? ִית מּוָאר ְוַהּנֵ ַהּבַ ׁשֶ נּו ּכְ בֹות ּוְרָגׁשֹות עֹוִלים ּבָ      ב. ֵאילּו ַמְחׁשָ

4

י ֵיׁש ִלי ִמין חּוׁש ּכִ
ְמֻיָחד ְלִנחּוׁש

ּפֹה ִמְתַרֵחׁש ּוְלִפי ָמה ׁשֶ
ַהחּוׁש ְמַנֵחׁש. 

ִלים. ׁשְ ּיַ רֶֹגז – ׁשֶ הּו ּבְ ִאם ִמיׁשֶ
ֲחִלים. ּיַ הּו חֹוֶלה ּפֹה – ׁשֶ ִאם ִמיׁשֶ

לֹום. ׁשָ ׁשּוב ּבְ ּיָ הּו ָנַסע – ׁשֶ ְוִאם ִמיׁשֶ
לֹום! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

)ְוִאם ַהחּוׁש לֹא צֹוֵדק ְּבָכל ִנחּוָׁשיו,
ֶּזה א ֶנְחָׁשב. ֵּתַדע, ֱאלֹוִהים, ׁשֶ
ַּלְלִּתי ַעְכָׁשו. ְחֹׁשב ֶׁשֲאִני ִהְתּפַ ּתַ

ִּכי ִאם ַאָּתה ְּכָבר ִנְמָצא ְּבֵביִתי -
ַמע ַּגם אֹוִתי.( ׁשְ ּתִ

רֹות? ַעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ׁשְ ׁש ּבִ ם ְלַבּקֵ ְרצּו ַאּתֶ 5 ָמה ּתִ
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ת. ּבָ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ ִלים ֶאת ַהּשׁ ִית ְמַקּבְ ּבַ ּבַ
יָרה: ׁשִ ת ּבְ ּבָ ַ ִלים ֶאת ַהּשׁ ֶנֶסת ְמַקּבְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

יר ַהּקֶֹדׁש( “ְלָכה דֹוִדי“. ּיּוט )ׁשִ ִרים ֶאת ַהּפִ ׁשָ

לְכָה דֹוִדי לִקְַראת ּכַּלָה,
ּפְנֵי ׁשַּבָת נְקַּבְלָה.

רּו: ֲחָכִמים ִסּפְ
ׁשְנֵי ַמלְֲאכֵי הַּׁשֵָרת ְמלַּוִים ֶאת הָָאָדם ּבְֶעֶרב ׁשַּבָת ִמּבֵית הַּכְנֶסֶת לְבֵיתֹו, 

ֶאחָד טֹוב וְֶאחָד ַרע. 
ּוכְׁשֶּבָא לְבֵיתֹו ּומֹוצֵא נֵר ּדֹולֵק וְׁשֻלְחָן ָערּוְך ּוִמָּטה ְמסֶֻּדֶרת, 

ַמלְָאְך טֹוב אֹוֵמר: יְהִי ָרצֹון ׁשְֶּתהֵא ּגַם ׁשַּבָת ַאחֶֶרת ּכְָך. 
ּוַמלְָאְך ַרע עֹונֶה ָאֵמן.

ף קי“ט ַעּמּוד ב‘( ת, ּדַ ּבָ ֶכת ׁשַ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ י ּתַ )ַעל ּפִ

ׁשָלֹום עֲלֵיכֶם, ַמלְֲאכֵי הַּׁשֵָרת, ַמלְֲאכֵי ֶעלְיֹון 
ִמֶּמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים, הַּקָדוׁש ּבָרּוְך הּוא. 

 
ּבֹוֲאכֶם לְׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי הַּׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי ֶעלְיֹון 

ִמֶּמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. 
 

ִּי לְׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי הַּׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי ֶעלְיֹון  ּבְָרכּונ
ִמֶּמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא.

 
צֵאְתכֶם לְׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי הַּׁשָלֹום, ַמלְֲאכֵי ֶעלְיֹון 

ִמֶּמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא.

ת ָבּ ַלת ׁשַ ַקָבּ

ִמי יֹוָנָתן.  לֹום ֲחֵבִרים! ׁשְ ׁשָ

י חֹוֶזֶרת  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ת. ְבּ ָבּ ֵליל ׁשַ ית ּבְ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ת הּוא ָהֲארּוָחה ַהּמִ ָבּ ׁשַ יֹוֵתר ְבּ ָבר ָהָאהּוב ָעַלי ְבּ ַהָדּ
ֶעֶרב,  ִפים ָבּ נּו ִמְתַאּסְ ּלָ ֻכּ ה ָלּה, ּוְכׁשֶ בּוַע ֲאִני ְמַחֶכּ ל ַהׁשָ ָבא! ָכּ דֹוָלה, ֵמַהָצּ ָאִביב, ֲאחֹוִתי ַהְגּ

לֹום ֲעֵליֶכם“.   ִרים “ׁשָ ֲאַנְחנּו ׁשָ
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ִים ֲאַנְחנּו, ֲחֵברֹות, ּתַ ׁשְ
אֹות,  ית ִמְתַחּבְ ַחת ְלַמּפִ ִמּתַ

ת “ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ“ ָאנּו ֶנֱאָכלֹות, ְרּכַ ְלַאַחר ּבִ
ׁש ְטִעימֹות! ֲאַנְחנּו ַמּמָ ְואֹוְמִרים ָעֵלינּו ׁשֶ

ִמי ֲאַנְחנּו?   ................................. 

א

ִביַע אֹוִתי מֹוְזִגים, ֶאל ּתֹוְך ַהּגָ
ים, ׁשִ ת ָעַלי ְמַקּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵמֲעָנִבים אֹוִתי ְמִכיִנים,
ֶפן“ ָעַלי ְמָבְרִכים. ִרי ַהּגֶ ּו“ּבֹוֵרא ּפְ

ִמי ֲאִני? ............................

ב

ת  ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ׁשֻ

ִחים “אֹוְרִחים“ ֲחׁשּוִבים. ִמיֵהם?  ת ֻמּנָ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ  ַעל ׁשֻ
ה ְרָמִזים! ּמָ ִאירּו ָלֶכם ּכַ ֵדי ַלֲעֹזר ָלֶכם ְלַנֵחׁש, ֵהם ִהׁשְ ּכְ

8

י ַמְבִחיִנים,ג קֹׁשִ י ּבְ ֲאִני ָלָבן ְוַדק, ּבִ
ִרים, ְנִדיבּות ְמַפּזְ ה ּבִ אֹוִתי ַעל ַהַחּלָ
ַעם, רּו אֹוִתי ּפַ ּזְ נֹות ּפִ ְרּבָ ם ַעל ַהּקָ ּגַ

יק, ֲאָבל מֹוִסיף ֲהמֹון ַטַעם! ּקִ ָאְמָנם ֲאִני ּדַ

ִמי ֲאִני? ............................

ְלָחן ֻ ת, ְסִביב ַהּשׁ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ

לֹום! ֶזה ׁשּוב ֲאִני, יֹוָנָתן. ׁשָ

ה(,  ּיּוט ַהּזֶ ינֹות ַלּפִ לֹום ֲעֵליֶכם“ )ֵיׁש ֲהמֹון ַמְנּגִ ִרים “ׁשָ ֲאַנְחנּו ׁשָ ְלַאַחר ׁשֶ
ִין, ְמָבְרִכים ַעל ַהַחּלֹות ְוסֹוֲעִדים ְסעּוָדה ֲחִגיִגית.  ים ַעל ַהּיַ ׁשִ ֲאַנְחנּו ְמַקּדְ

י.  ּלִ ּפּוִרים ׁשֶ יב ַלּסִ ַנאי ְלַהְקׁשִ א ּפְ א ּוְלַאּבָ ת ֵיׁש ַלֲאחֹוִתי ְוַגם ְלִאּמָ ּבָ ׁשַ ּבְ
ם ִזיו,  ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים, ְוִלְפָעִמים ּגַ יִרים ׁשֶ ִרים ַיַחד ׁשִ ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ׁשָ

ִביִלי! ׁשְ ַנאי ּבִ ָבר ֵאין ּפְ ר, ְוָאז ְלָאִביב ּכְ א ְלַבּקֵ ל ָאִביב, ּבָ ֶהָחֵבר ׁשֶ

ֳהַרִים?  ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ת אֹו ּבְ ּבָ ֵליל ׁשַ ָחה ִלְסעּוָדה ּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִפים ּבְ ם ֶאְצְלֶכם ִמְתַאּסְ   ַהִאם ּגַ
ֲארּוָחה? ָסִבים ְוָסְבתֹות? ּדֹוִדים ּוְבֵני ּדֹוִדים? אֹוְרִחים ֲאֵחִרים? ף ּבָ ּתֵ ּתַ ן, ִמי ִמׁשְ  ִאם ּכֵ

.........................................................................................................................................

6

ֵני  ֶהן ּבְ ּבָ חֹות ׁשֶ ּפָ יִרים ִמׁשְ ם ַמּכִ ת. ַהִאם ַאּתֶ ּבָ ֵליל ׁשַ ִין ּבְ ׁש ַעל ַהּיַ חֹות ַרּבֹות ָהָאב ְמַקּדֵ ּפָ ִמׁשְ   ּבְ
ּדּוׁש? .................................................................................. ָחה ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ֶאת ַהּקִ ּפָ ִמׁשְ

7
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ה! ה ְועֹוד ַחּלָ ֶנה“: ַחּלָ “ֶלֶחם ִמׁשְ

 ֲאִני לֹא ְמִביָנה 
י ַחּלֹות.  ּתֵ ה ָצִריְך ׁשְ ָלּמָ
ק  ּפֵ ר ְלִהְסּתַ ִאי ֶאְפׁשָ

ה ַאַחת? ַחּלָ ּבְ

ה, ַוֲאִני ִנְקֵראת  ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ  ֲאִני ַהַחּלָ
ַנִים“(.  ה “ׁשְ ּלָ ֶנה“ )ֵמַהּמִ “ֶלֶחם ִמׁשְ

יָרה,  ת ֲאִני ַמְזּכִ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ַעל ׁשֻ
ָרֵאל אֹוְסִפים  ֵני ִיְשׂ ר ָהיּו ְבּ ְדָבּ ּמִ ַבּ ׁשֶ

י,  ִ ׁשּ ָכל יֹום ׁשִ ל ָמן )אֶֹכל ְמֻיָחד( ְבּ י ָמנֹות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ
ת! ָבּ י ְוָהַאֶחֶרת – ְלׁשַ ִ ׁשּ ָהַאַחת ְליֹום ׁשִ

ֵביִתי ת ּבְ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ׁשֻ

ֵביְתֶכם נֹוֲהִגים ְלָהִכין ַמֲאָכִלים   ַהִאם ּבְ
ת?   ּבָ  ְמֻיָחִדים ִלְכבֹוד ׁשַ

ם אֹוֲהִבים  ן, ֵאיֶזה ַמֲאָכל ַאּתֶ ִאם ּכֵ
ְמֻיָחד? ּבִ

............................................................

9

י ַעּמּוד 123(.  ל יֹוָנָתן )ַעל ּפִ ֵביתֹו ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ רּו ֶאת ׁשֻ  ַצּיְ
ֵביְתֶכם. ת ּבְ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ֻ הּו ִמּשׁ ֶ ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף ַמּשׁ

10
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ת"?  ּבָ ה “ׁשַ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ
ִריַאת ָהעֹוָלם.  ר ַעל ּבְ ית, ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּתֹוָרה, ּבְ ּבַ

ַמִים ְוָהָאֶרץ,  ָ ָבִרים ֲאֵחִרים )ַהּשׁ ה ָיִמים, ּוְבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִנְבְראּו ּדְ ָ ּשׁ ׁשִ י ִסּפּור ֶזה, ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבְ ַעל ּפִ
ת! ּבָ ַ ִביִעי?  ָנכֹון, ַהּשׁ ְ ּיֹום ַהּשׁ ְבָרא ּבַ ָמִחים, ַהַחּיֹות ְוַכּדֹוֶמה(. ּוָמה ּנִ ַהּצְ

ם( ֱאֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה ה, ִסּיֵ ּלָ וַיְכַל )ּכִ
וַּיִּׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה.

סּוק ב'( ֶרק ב', ּפָ ית, ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

סּוק: ּפָ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ּלָ ל ַהּמִ כֹון ׁשֶ רּוׁש ַהּנָ נּו ֶאת ַהּפֵ  ַסּמְ
אֹו. ּסְ ב ַעל ּכִ ֵ א. ֱאלֹוִהים ִהְתַיּשׁ

ִביִעי. ְ ּיֹום ַהּשׁ ב ְלֵביתֹו ּבַ ב. ֱאלֹוִהים ׁשָ
ַלאְכּתֹו )ִהְפִסיק ֶאת ֲעבֹוָדתֹו(. ַבת ִמּמְ ג. ֱאלֹוִהים ׁשָ

י,  ּלִ ת, ָמתֹוק ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ת  ּבָ ַ יֹום ְמנּוָחה, ּוְביֹום ַהּשׁ
ה ׁשּום ְקִפיָצה!  ֲעׂשֶ לֹא ּתַ

ּבֶֹקר, יֹום ָיֶפה ת ּבַ ּבָ  ׁשַ
ל יֹוָנָתן.  א ׁשֶ לֹום ְיָלִדים!  ֲאִני ַאְבֵנר, ַאּבָ ׁשָ

ּה.  ׁשֹוְבִתים ָבּ ׁשּוט ׁשֶ ת הּוא ּפָ ָבּ ׁשַ ֲאִני אֹוֵהב ְבּ ָמה ׁשֶ
ים קּום, ֵמִעיר ֶאת יֹוָנָתן, ֵמִכין לֹו  ּכִ ָכל ְיֵמי ַהחֹל ֲאִני ַמׁשְ ר ָלנּוַח! ְבּ סֹוף־סֹוף ֶאְפׁשָ

י  ֲעָרִבים ֲאִני חֹוֵזר ָעֵיף ּוְבקֹׁשִ ֶפר ְוָרץ ַלֲעבֹוָדִתי. ָבּ ה אֹותֹו ְלֵבית ַהּסֵ ֲארּוַחת ּבֶֹקר, ְמַלֶוּ
ת לֹא ָצִריְך ָלרּוץ ָלֲעבֹוָדה  ָבּ ׁשַ ת, ְבּ ָבּ ַ יָעה ַהׁשּ ה ַמִגּ י. ְוִהֵנּ ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ר ִעם ְבּ יק ְלַדֵבּ ַמְסּפִ

ֵכִנים.  ְ ִרים ֶאת ַהׁשּ ר ָלקּום ְמֻאָחר יֹוֵתר. ִלְפָעִמים ָאנּו ְמַבְקּ ֶפר, ְוֶאְפׁשָ ּוְלֵבית ַהּסֵ
ֶנֶסת, ָאנּו הֹוְלִכים ֲאֵליֶהם  ית ַהְכּ ר ֵהם חֹוְזִרים ִמֵבּ נּו, ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ֵהם ֲחֵבִרים טֹוִבים ׁשֶ

ְקָלִפים.  ֲחִקים ַיַחד ִבּ הּו. יֹוָנָתן ַוֲאִני ְמַשׂ ֶ ֵנׁש ַמׁשּ מַֹע ִקּדּוׁש ְוְלַנׁשְ ִלׁשְ
ם. כּוָנה אֹו נֹוְסִעים ְלחֹוף ַהָיּ ְ ׁשּ ל ַבּ ֶמֶזג ֲאִויר נֹוַח ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ְלַטֵיּ ְבּ

ת?  ּבָ ׁשַ ים ּבְ ם עֹוִשׂ ּוָמה ַאּתֶ

11

א, ְוִנְקּפֹץ  ּבֹוִאי, ִאּמָ
! בֹוּהַ ־ּגָ בֹוּהַ ּגָ
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ים  ית ֵסֶפר, ְסעּוָדה ַמְחַסן ִמּלִ ית, חּוִגים, ְקִנּיֹות, ֲעבֹוָדה, ּבֵ ְחּתִ ּפַ ים, ִמׁשְ ּיִ ְחּתִ ּפַ ִית, ִטּיּוִלים ִמׁשְ עּוֵרי ּבַ ַהְדָלַקת ֵנרֹותִקּדּוׁש, ׁשִ

ּטּוִיים  ים ְוֶאת ַהּבִ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ  ַמּיְ
ים.  ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ ּבְ ׁשֶ

ֶכם, ֵאילּו ַמְתִאיִמים ִליֵמי ַהֹחל  ְלַדְעּתְ
ת?  ּבָ ְוֵאילּו ַמְתִאיִמים ְלׁשַ

ת ּבָ ׁשַ
יַחי ְיהּוָדה ַעּמִ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ּבְ
ַהּכֹל ְלַאט, ְלַאט.

ֶסת ְרּפֶ ִבים ַעל ַהּמִ יֹוׁשְ
ֶנֶסת א הֹוֵלְך ְלֵבית ּכְ ְוַסּבָ
יָקה ִלים ָלִעיר ָהַעּתִ ּוְמַטּיְ

ָעִכים ּוִמיֵני ְמִתיָקה, ל ּכְ י ְמַקּבֵ ּדִ ְוּדַ
ְולֹא ָחׁשּוב ִאם ַקר אֹו ַחם,

ם ּלָ ִקים ֶאת ּכֻ ם ְמַפּנְ ּלָ ּכֻ
ִקים ְוטֹוב,  ִרים ּוִמְתַחּבְ ִקים ּוְמַדּבְ ְ ּוִמְתַנּשׁ

ְואֶֹכל ָטִעים ֵיׁש ָלרֹב,
ם ָנִחים.  ּלָ ּכֻ

12

ׁשּורֹות ִלְמנּוָחה. יר ַהּקְ ִ ּשׁ ים ּבַ ּלִ ַחת ַהּמִ נּו ַקו ּתַ  ַסּמְ

ת? ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ים ּבְ ם עֹוׂשִ   ּוָמה ַאּתֶ
ת ָהַאֲחרֹוָנה.  ּבָ ַ ּשׁ יֶתם ּבַ ַיְדֶכם ָמה ֲעׂשִ ּלְ רּו ֶלָחֵבר אֹו ַלֲחֵבָרה ׁשֶ ַסּפְ

רּו ָלֶכם ַחְבֵריֶכם:   ........................................................................................... ּפְ ּסִ אן ֶאת ָמה ׁשֶ ְתבּו ּכָ ּכִ

............................................................................................................................................................

13

14

ה קּוִרים. ִביׁש לֹא עֹוׂשֶ ֲאִפּלּו ָהַעּכָ
ּוְזבּוב לֹא ָעף

יז אֶֹזן ְוַאף. ְלַהְרּגִ
ל ַהּנּוָמה נּום ָנב ׁשֶ ְוַהּזָ

ְכָלל ָלקּום.   ֵאיֶנּנּו רֹוֶצה ּבִ
ְנׁשּוף      ַוֲאִפּלּו ַהּיַ
ל ַהּיֹום.   תּוחֹות ּכָ ִאיר ֶאת ֵעיָניו ּפְ ַמׁשְ

לֹום. ת ׁשָ ּבַ ּלֹו. ׁשַ נּוָחה ׁשֶ זֹאת ַהּמְ

ְיֵמי ֹחל:  .............................................

.........................................................

ת:  .............................................. ּבָ ׁשַ

.........................................................
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ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ 
ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 

ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי הֵָאׁש.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ 
ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ּבֹוֵרא ִמינֵי בְׂשִָמים.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ 
ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 

ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן.

ָלה: ַהְבּדָ ָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ זֹו ַהּבְ
ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 

הַַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל, ּבֵין אֹור לְחֹׁשְֶך, 
ּבֵין יִׂשְָרֵאל לַָעִּמים, ּבֵין יֹום הַּׁשְבִיִעי לְׁשֵׁשֶת יְֵמי הַַּמֲעׂשֶה. 

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ הַַּמבְִּדיל ּבֵין קֶֹדׁש לְחֹל.

יו. ְחּתָ תּוָבה ּתַ ָרָכה ַהּכְ ְתִאים ַלּבְ ל ּכֹוָכב ֶאת ַהֵחֶפץ ַהּמַ תֹוְך ּכָ רּו ּבְ 15 ַצּיְ

ת ּבָ ַ ִנְפָרִדים ֵמַהּשׁ
בּוַע טֹוב, ֲחֵבִרים! ֶזה ׁשּוב ֲאִני, יֹוָנָתן.  ׁשָ

ְך  ר ָיַרד ַהחֹׁשֶ ֲאׁשֶ ת ָיְצָאה? ּכַ ּבָ ַ ַהּשׁ ָמה. ֲחָבל. ֵאיְך ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּיְ ת ִהְסּתַ ּבָ ַ ָאז ֶזהּו, ֲאִני ְקָצת ָעצּוב – ַהּשׁ
י  ה ּכֹוָכִבים זֹוֲהִרים, ָיַדְעּתִ לֹוׁשָ ׁשְ י ּבִ ט ֶאָחד ִהְבַחְנּתִ ַמּבָ ר ּבְ ֲאׁשֶ ַמִים. ּכַ ָ ּשׁ י ּבַ ָיָצאִתי ַהחּוָצה ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ

בּוַע ֶהָחָדׁש. ָ ת ַהּשׁ ִחּלַ ת ּוְלַהְכִריז ַעל ּתְ ּבָ ַ ֵרד ֵמַהּשׁ ֵדי ְלִהּפָ ָלה ּכְ ַמן ַלֲעׂשֹות ַהְבּדָ ה ַהּזְ ּזֶ ת ָיְצָאה ְוׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ

ֵדי ְלָבֵרְך  ָלה: ּכֹוס ַיִין, ַוֲעֵלי ַנְעָנע ּכְ בּוַע ֲאִני ָאִכין ֶאת ַהַהְבּדָ ָ ַהּשׁ
ְבִלין ִצּפֶֹרן  ּתַ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמים“ )ִלְפָעִמים ָאנּו ִמׁשְ ׂשָ “ּבֹוֵרא ִמיֵני ּבְ

ּמּוָבן! ֲאָבל  ָלה, ּכַ ל ַהַהְבּדָ ר ׁשֶ א(. ּוָמה עֹוד? ַהּנֵ ל ִאּמָ ם ׁשֶ ּבֹׂשֶ אֹו ּבַ
ָעַבר? ֲהֵרי ִאיׁש לֹא  בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ י אֹותֹו ּבַ ְחּתִ ְלָאן הּוא ֶנְעַלם? ֵהיָכן ִהּנַ

בּוַע! ָ ל ַהּשׁ ֵגָרה ּכָ הֹוִציא אֹותֹו ֵמַהּמְ
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ֶדת ָלּה: ֻנּגֶ ה ַהּמְ ּלָ ה ַלּמִ ל ִמּלָ  ִמְתחּו ַקו ִמּכָ

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ

ִלים: ה ֶהְבּדֵ ּמָ ם ּכַ יֵניֶהן ּגַ ת, ֲאָבל ֵיׁש ּבֵ ּבָ ַ ת ּדֹוָמה ִליִציַאת ַהּשׁ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ּכְ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ

ֶמׁש ׁשֹוַקַעת,  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ת ִנְכֶנֶסת ּכְ ּבָ ַ  ַהּשׁ
ַמִים. ָ ׁשּ ה ..................... ַבּ לֹוׁשָ ׁשְ ר ְלַהְבִחין ּבִ ר ֶאְפׁשָ ֲאׁשֶ ת יֹוֵצאת ּכַ ּבָ ַ    ְוַהּשׁ

ת ַמְדִליִקים ................................................. ּבָ ַ ֵני ֵנרֹות, ּוְבֵצאת ַהּשׁ ת ַמְדִליִקים ׁשְ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ  ּבִ

ּדּוׁש,  ּקִ ִין ּבַ ת ְמָבְרִכים ַעל ַהּיַ ָבּ ַ  ּבִ ................... ַהּשׁ

ים ....................... עֹוׂשִ ׁשֶ ִין ּכְ ת ְמָבְרִכים ַעל ַהּיַ ָבּ ַ    ּוְבמֹוָצֵאי ַהּשׁ
  

ת ְמָבְרִכים “................................   ................................“  ּבָ ׁשַ  ּבְ
בּוַע טֹוב“. ת ְמָבְרִכים “ׁשָ ּבָ ַ    ּוְבֵצאת ַהּשׁ

ֵאלִּיָהּו הַּנָבִיא, 
ֵאלִּיָהּו הִַּתׁשְּבִי, 
ֵאלִּיָהּו הַּגִלְָעִדי,

ּבְִמהֵָרה יָבֹוא ֵאלֵינּו 
ִעם ָמׁשִיחַ ּבֶן ָּדוִד.

16

17

אֹור

קֶֹדׁש

ִביִעי ְ יֹום ַהּשׁ

ָרֵאל ִיׂשְ

חֹל

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ׁשֵ

ְך חֹׁשֶ

ים  ָהַעּמִ

ת הּוא... ּבָ ַ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ ָבר ָהָאהּוב ָעַלי ּבְ ַהּדָ

ִרים: ָלה ׁשָ סֹוף ַהַהְבּדָ ּבְ



133

ם ְוָלטּוס ֲחָזָרה ְלַאְרֵצנּו אֹוְסְטַרְלָיה.  ֵרד ִמֶכּ יַע ַהְזַּמן ְלִהָפּ ה ִהִגּ ִהֵנּ
ח ֶאְתֶכם! ַכּ ֵלָמה. לֹא ִנְשׁ ָנה ְשׁ ֶכם ָשׁ ָהָיה ָלנּו ֶנְחָמד ּוְמַעְנֵין ְמאֹוד ְלַבּלֹות ִאְתּ

ר ֶאְתֶכם  ֶהן ְוִנְזכֹּ יט ָבּ ף, ַנִבּ ר אֹוָתן ָיֶפה ַעל ַמָדּ רֹות. ְנַסֵדּ ה ַמְזָכּ נּו ַהְרֵבּ ָלַקְחנּו ִאָתּ
ֶכם! ָלּ ִפים ֶשׁ ים ַהָיּ ְוֶאת ַהַחִגּ

ּמּוָבן(  ב, ַכּ ְחֵשׁ ַמּ ִבים )ַבּ ְלחּו ֵאֵלינּו ִמְכָתּ ְשׁ ְואּוַלי ִתּ
ים? ם ֶאת ַהַחִגּ רּו ָלנּו ֵאיְך ֲחַגְגֶתּ ּוְתַסְפּ

לֹום ֵצאְתֶכם ְלָשׁ


