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י, ְוֶזה ְיִדיִדי ִקיּפ ַהּקֹוף.  ּכִ ִמי ִתּ ׁשְ
ַגן ַהַחּיֹות  בֹוּהַ ּבְ י ַעל ֵעץ אֶֹרן ּגָ ר ַנְחִתּ ֲאׁשֶ ְרנּו יֹום ֶאָחד, ּכַ ִהּכַ

ִריקֹות. י ׁשְ ַמְעּתִ י, ּוְלֶפַתע ׁשָ ַלִים. ִנְמַנְמּתִ ירּוׁשָ ּבִ
ׁש –  ל ַמּמָ ה הֹוָפָעה ׁשֶ ּוָמה ָרִאיִתי? קֹוף ָחמּוד ְוׁשֹוָבב עֹוׂשֶ

ָניו ִחּיּוְך ָרָחב. ֲאִויר ְלָכאן ּוְלָכאן, ְוַעל ּפָ ְקִפיצֹות ּבָ
י יֹום. י אֹותֹו ִמּדֵ ְרּתִ ּקַ ְדנּו, ּוֵמָאז ּבִ ֶזה ָהָיה ִקיּפ. ִהְתַיּדַ

ִמי ִקיּפ ַוֲאִני קֹוף ָקָטן.  לֹום. ׁשְ ָשׁ
ּנּו. ַגן ַהַחּיֹות, ּוֵמעֹוָלם לֹא ָיָצאִתי ִמּמֶ י ּבְ נֹוַלְדִתּ

ְתָקה.  ּה ְלַהְרּפַ י ָלֵצאת ִאּתָ ּכִ יָעה ִלי ּתִ יֹום ֶאָחד ִהּצִ
ָלִדים  ר ֶאת ַהּיְ ַעם ֵנֵצא ֲאַנְחנּו ְלִסּיּור", ִהיא ָאְמָרה, "ְנַבּקֵ "ַהּפַ

יר ֶאת ִמְנֲהֵגיֶהם.  ר ֶאְצֵלנּו ְוַנּכִ ָהְרִגיִלים ְלַבּקֵ
ְמָחה  ה ָמַתי ֵהם ַמְדִליִקים ֵנרֹות ִמּתֹוְך ׂשִ סֹוף־סֹוף ְנַגּלֶ

ּוָמַתי ִמּתֹוְך ֶעֶצב, ְוָנִבין ַמּדּוַע ִלְפָעִמים ֵהם אֹוְכִלים ֲארּוחֹות 
ְמָלִכים ְוִלְפָעִמים ֵהם ָצִמים". 

ים ְמַעְנְיִנים,  ה ִמְנָהִגים  ְיהּוִדּיִ ָרה ִלי ַעל עֹוד ַהְרּבֵ י ִסּפְ ּכִ ּתִ
ף  ַגן ַהַחּיֹות. ָהִייִתי ֻמּקָ י. ָהָיה ִלי טֹוב ּבְ ְטּתִ ֲאָבל ֲאִני ִהְתַלּבַ
י ֵהיֵטב.  לּו ּבִ י, ֶהֱאִכילּו אֹוִתי ְוִטּפְ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֲחֵבִרים ּוַבּמִ ּבַ

ן  ֵדי ָלֵצאת ִמּגַ ה ְמאֹוד. ּכְ י ָהְיָתה ְמַפּתָ ּכִ ל ּתִ ָעָתּה ׁשֶ ֲאָבל ַהּצָ
ן  ל ְמַנֵהל ּגַ ל הֹוַרי ְוׁשֶ ָמָתם ׁשֶ ַהַחּיֹות, ָהִייִתי ָזקּוק ְלַהְסּכָ

ִהיא  יָרה ָלֶהם ׁשֶ י ִהְסּבִ ּכִ ָלל, ַאְך ּתִ ׁשּוט ּכְ ַהַחּיֹות. ֶזה לֹא ָהָיה ּפָ
יַח ָעַלי.  ּגִ ֶבת ְלַהׁשְ ָרֵאל ְוִהיא ִמְתַחּיֶ יָרה ֶאת ֶאֶרץ ִיְשׂ ַמּכִ



ֶרְך.  ּוָרם, ְוִקיּפ ַוֲאִני ָיָצאנּו ַלֶדּ ן ַהַחּיֹות ָנְתנּו ֶאת ִאּשׁ ל ִקיּפ ּוְמַנֵהל ּגַ ַההֹוִרים ׁשֶ
ְדנּו. ד ִהְתַיּדַ ׁש ּוִמּיָ ּלָ נּו ֶאת ֵאהּוד ַהּבַ ַגׁשְ יֹום ֶאָחד ּפָ

ָעה ְנִעיָמה:  מּוָנתֹו. ְוַהּיֹום ָהְיָתה ָלנּו ַהְפּתָ  זֹו ּתְ
ְך. ֵמִחים ַעל ּכָ נּו, ְוָאנּו ְמאֹוד ׂשְ ַדְרּכֵ נּו ֶאְתֶכם, ְיָלִדים, ּבְ ַגׁשְ ּפָ

ָנה ִמְתָקֵרב, ְוִקיּפ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְחִמיץ אֹותֹו.  ָ ל ַהּשׁ ָאז ָקִדיָמה, ַהַחג ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו, ֲחֵבִרים, ַהֲחִגיגֹות ַמְתִחילֹות!
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רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּורים 

ׁש ְסִליָחה ְוֵעת ִלְסלַֹח ֵעת ְלַבּקֵ

ָנה ָ ַמְחזֹור ְלרֹאׁש ַהּשׁ

ִפּלֹות  ַמְחזֹור הּוא ֵסֶפר ּתְ

ים. ִפּלֹות ְמֻיָחדֹות ַלַחּגִ ּובֹו ּתְ

ֵרי  ִתׁשְ א‘ ּוב‘ ּבְ

ּבֹון ֶנֶפׁש ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ
ּבֹוְדִקים: 

ָבִרים טֹוִבים  ֵאילּו ּדְ
ינּו? ָבִרים ָרִעים ָעׂשִ ְוֵאילּו ּדְ

ים  ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵאילּו ּדְ
ָאנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות?

ָנה. ָ תּוב ֵמיָדע ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ַמְדִליִקים ֵנרֹות
ִניַסת ַהַחג. ִלְפֵני ּכְ

ָנה( ָ ַחק ַחג )רֹאׁש ַהּשׁ ִמׂשְ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה“ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת




ִליְך  ׁשְ ּתַ
ָלַכת )ְזִריַקת( ַהֲחָטִאים  ַהׁשְ

נּו ְלַמִים זֹוְרִמים, ַהְרֵחק ֵמִאּתָ

רֹון  ּכָ יֹום ַהּזִ
סֶֹרת, ָהֵאל זֹוֵכר  י ַהּמָ ּבֹו, ַעל ּפִ ָעְבָרהַהּיֹום ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ נּו ּבַ ּלָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ֶאת ַהּמַ

ין  יֹום ַהּדִ
ן )ׁשֹוֵפט(  סֶֹרת, ָהֵאל ּדָ י ַהּמָ ּבֹו, ַעל ּפִ ַהּיֹום ׁשֶ

ָעְבָרה ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ נּו ּבַ ּלָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ֶאת ַהּמַ

ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּתְ
ְלַהְחִליט ֶשּלֹא ַלֲחזֹר ַעל 
ינּו ָעׂשִ ָבִרים ָהָרִעים ׁשֶ ַהּדְ

ים ְסִליָחה  ׁשִ ְמַבּקְ
ֶהם,  ַגְענּו ּבָ ּפָ ים ׁשֶ ֵמָהֲאָנׁשִ

ׁש ֵמָהֵאל  ָרֵאל ְמַבּקֵ ְוַעם ִיׂשְ
ְסִליָחה ַעל ֲחָטָאיו.

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ
ה ָנה ֲחָדׁשָ ל ׁשָ ַהְתָחָלה ׁשֶ

ְדַבׁש  ּפּוַח ּבִ ּתַ

ִ

ֹוָפר ּשׁ ִקיעֹות ּבַ ֵמָאה ּתְ

רּוָעה יֹום ּתְ
ֹוָפר ּשׁ ּבֹו ּתֹוְקִעים ּבַ ַהּיֹום ׁשֶ
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ָנה:1 ָ א רֹאׁש ַהּשׁ נֹוׂשֵ ה ָנִכין ִסְדַרת ְקָלִפים ּבְ  ַעּתָ
ָעה ְקָלִפים. א. ִגְזרּו ַאְרּבָ

ִרי  ם ָהִעּקָ ֵ מּו ֶאת ַהּשׁ ָלִפים ִרׁשְ ַעת ַהּקְ רֹאׁש ַאְרּבַ  ּבְ

ָנה. ָ נּו: רֹאׁש ַהּשׁ ּלָ ְקֶרה ׁשֶ ּמִ ל ַהַחג – ּבַ ׁשֶ
ת-ּכֹוֶתֶרת: מּו ּתַ ַחת ַהּכֹוֶתֶרת ִרׁשְ   ּתַ

מֹוָתיו“ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ָלף ָהִראׁשֹון – “ּתַ        ַעל ַהּקְ

ִני – “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“ ֵ ָלף ַהּשׁ      ַעל ַהּקְ
י – “ִסּפּור ַהַחג“ ִליׁשִ ְ ָלף ַהּשׁ      ַעל ַהּקְ

רּו ִצּיּור ה ַצּיְ ָלף ַהּזֶ י“. ַעל ַהּקְ ּלִ ָלף ָהְרִביִעי – “ַהַחג ׁשֶ       ַעל ַהּקְ

ַחג. ְמֻיָחד ּבַ ם אֹוֲהִבים ּבִ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ׁשּור ַלַחג אֹו ִרׁשְ      ַהּקָ
ל ְקָלף  מּו ַעל ּכָ ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם, ְוִרׁשְ ּבָ ָתִקים ׁשֶ ב. ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ְתִאים.  יָדע ַהּמַ      ֶאת ַהּמֵ

ים.  נֹוֵשא ַהַחּגִ ַחק ְרִביִעּיֹות ּבְ ָנה ָנִכין ִמׂשְ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ
מֹוָתיו ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ּתַ

ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו 
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ִסּפּור ַהַחג
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ

י  ּלִ ַהַחג ׁשֶ
ָנה ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ

ָרָכה, ּוָבֶהם ָאנּו ְמַאֲחִלים  ְרִטיֵסי ּבְ ִרים אֹו ׁשֹוְלִחים ּכַ ְ ּפּוִרים ָאנּו ִמְתַקּשׁ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ִלְקַראת רֹאׁש ַהּשׁ
ה. ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ָרכֹות ַלּשׁ נּו ּבְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ נּו ְוִלְקרֹוֵבי ַהּמִ ּלָ ַלֲחֵבִרים ׁשֶ

ׁשּוָבה. ֶרת ְיֵמי ּתְ ּפּוִרים ִנְקָרִאים ֲעֶשׂ ָנה ְליֹום ַהִכּ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ֵבּ ִמים ׁשֶ ַהָיּ
ָחְלָפה. ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ינּו ַבּ ִבים ַעל ַמֲעֵשׂ ָיִמים ֵאּלּו ָאנּו חֹוׁשְ ְבּ

ָנה?   ָ הּו ַהּשׁ ִמיׁשֶ י ּבְ ַגְעּתִ ם ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו: ַהִאם ּפָ נּו ּגַ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
יִתי? ָעׂשִ ה ׁשֶ ׁש ְסִליָחה ַעל ַמֲעׂשֶ ַהִאם ָעַלי ְלַבּקֵ

יִתי  ָעׂשִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ִלי ִלְזּכֹר ּכָ ָקׁשֶ
ָעְבָרה. ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ֶבת ה, ֲאָבל ֲאִני חֹוׁשֶ ם ִלי ָקׁשֶ ּגַ
ָבִרים ַהֲחׁשּוִבים. ּדְ ֵכר ּבַ ַאְצִליַח ְלִהּזָ  ׁשֶ
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ּפּוִרים( ַחק ַחג )יֹום ַהּכִ ִמׂשְ

ֶכם ֵהיֵטב:  ּלָ ָלִפים ׁשֶ ְמרּו ֶאת ַהּקְ ׁשִ
ֵרי ִיְהֶיה ָלֶכם  ׁשְ סֹוף חֶֹדׁש ּתִ ָבר ּבְ ּכְ

ֵחק ּבֹו. ּתּוְכלּו ְלׂשַ ַחק ְרִביִעּיֹות ׁשֶ ִמׂשְ

ֵרי ִתׁשְ ּפּוִרים  י‘ ּבְ יֹום ַהּכִ
הּוִדית,  סֶֹרת ַהּיְ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ר  ּפּוִרים ָהֵאל ְמַכּפֵ יֹום ַהּכִ ּבְ
ים  ֲעׂשִ )סֹוֵלַח( ְלַגְמֵרי ַעל ַהּמַ

ָעְבָרה. ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ינּו ּבַ ָעׂשִ ָהָרִעים ׁשֶ

ִפּלֹות ֲאֻרּכֹות. ִלים ּתְ ּלְ ֶנֶסת ִמְתּפַ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ
ּפּוִרים. ה ַהּפֹוַתַחת ֶאת יֹום ַהּכִ ִפּלָ ל ִנְדֵרי ִהיא ַהּתְ ת ּכָ ִפּלַ ּתְ

ּפּוִרים. ה ַהּסֹוֶגֶרת ֶאת יֹום ַהּכִ ִפּלָ ת ְנִעיָלה ִהיא ַהּתְ ִפּלַ ּתְ

ים ָצִמים. ַרּבִ
ם ֵאיָנם ִמְתַרֲחִצים,  ים ּגַ ַרּבִ

ֵאיָנם מֹוְרִחים ְקֵרִמים ַעל ַהּגּוף 
ְוֵאיָנם נֹוֲעִלים ַנֲעֵלי עֹור.

ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת  

ַאֲחֶריָה  דֹוָלה ׁשֶ ְסעּוָדה ּגְ

ּתֹות ַמְפִסיִקים ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ

כֹוִנּיֹות. ים ֵריִקים ִמּמְ ִביׁשִ ַהּכְ

ים ים לֹוְבׁשִ ַרּבִ
ָגִדים ְלָבִנים. ּבְ

ַמְדִליִקים ֵנרֹות
ִניַסת ַהַחג. ִלְפֵני ּכְ

ּבֹון ֶנֶפׁש ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ
ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּתְ

ים ְסִליָחה ׁשִ ְמַבּקְ

ּפּוִרים ַמְחזֹור ְליֹום ַהּכִ
ִפּלֹות  ִפּלֹות ּובֹו ּתְ ֵסֶפר ּתְ
ּפּוִרים ְמֻיָחדֹות ְליֹום ַהּכִ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ּפּוִרים ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל יֹום ַהּכִ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
י“  ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור )ְמקֹור( ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ )ׁשֶ

2

ּפּוִרים. תּוב ֵמיָדע ַעל יֹום ַהּכִ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

תֹון ּבָ ת ׁשַ ּבַ ׁשַ
א עֹוְבִדים ּבֹו( )יֹום ׁשֶ
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ן/ לֹא ׁש ְסִליָחה? ּכֵ יֶתם ְלַבּקֵ ֵ ִהְתַקּשׁ  ַהִאם ָקָרה ׁשֶ
ה: ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ן", ֲענּו ַעל ַהּשׁ ִאם ֲעִניֶתם "ּכֵ

ׁש ְסִליָחה?   א. ַעל ָמה ָהִיית ָצִריְך )אֹו ְצִריָכה( ְלַבּקֵ
ׁש ְסִליָחה?  ית ְלַבּקֵ ֵ ב.  ַמּדּוַע ִהְתַקּשׁ

ַחְרּת ִלְנהֹג?  יַצד ּבָ ג.  ּכֵ
ן?  ּת ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשְ יַצד ִהְרּגַ ד.  ּכֵ

ׁש ְסִליָחה. ִמיד ַקל ְלַבּקֵ לֹא ּתָ

ָנה טֹוָבה ְלִליָל ׁשָ
ר־ֵאל   ְלָיה ּבַ ֵמֵאת ּדַ

ָרָכה ְרִטיס ּבְ י ְלִליָל ּכַ ְרּתִ ִצּיַ
י: ְוָכַתְבּתִ

ֶרת ֶ ָנה טֹוָבה ּוְמֻאּשׁ "ׁשָ
ה ִאחּוִלים". ְוַהְרּבֵ

ִבין ֵעת ִהיא ּתָ ּכָ
ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ׁשֶ

ַעל ָהִריב –
ים.  ּלִ ין ַהּמִ ם ּבֵ תּוב ׁשָ ֶזה ּכָ

ׁש ְסִליָחה ֵעת ְלַבּקֵ

ֶכם, ָחׁשּוב  ַהִאם, ְלַדְעּתְ
ׁש ְסִליָחה  ְלַבּקֵ

ים ְמפָֹרׁשֹות   ִמּלִ ּבְ
ל: “ְסִליָחה ַעל... “(?  יד ְלָמׁשָ  )ְלַהּגִ

ׁשּוַבְתֶכם.   קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ

ָרִכים ֲעִקיפֹות ֲאֵחרֹות  ֵאילּו ּדְ  ּבְ
ר ְלַהְראֹות ְלָחֵבר אֹו ַלֲחֵבָרה  ֶאְפׁשָ

ינּו? ָעׂשִ ה ׁשֶ ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ַעל ַמֲעׂשֶ ׁשֶ

ָרָכה  ְרִטיס ּבְ ֲחָרה ִלְכּתֹב ּכַ יר ּבָ ִ ּשׁ ה ּבַ ְלּדָ  ַהּיַ
ִהיא ִמְצַטֶעֶרת.  יד ָלּה ׁשֶ ְמקֹום ְלַהּגִ ּה ּבִ ַלֲחֶבְרּתָ

ה זֹאת? ֶכם, ִהיא עֹוׂשָ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ

3

4

5
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ים ּיִ ַח ַה ֵמ ר  ּו ּפ ִס

דֹוָלה.  י ַעל ֲאחֹוִתי ַהּגְ ַעְסּתִ בּוַע ְמאֹוד ּכָ ִלְפֵני ׁשָ
ִית, ְוֵהן ֵהִכינּו ַיַחד  ִהיא ִהְזִמיָנה ֲחֵברֹות ַלּבַ

ף אֹוִתי  ּתֵ יָמה ְלׁשַ רֹות ֵמֲחרּוִזים, ַאְך ִהיא לֹא ִהְסּכִ ְרׁשְ ׁשַ
נּו  ּלָ ף ׁשֶ ּתָ ׁשֻ י ָלֵצאת ֵמַהֶחֶדר ַהּמְ ּנִ ה ִמּמֶ ְרׁשָ ַוֲאִפּלּו ּדָ

ּה ִעם ַחְברֹוֶתיָה!  ִהיא ּתּוַכל ִלְהיֹות ְלַבּדָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִהיא ֵהִכיָנה.  ֶרת ׁשֶ ְרׁשֶ ַ י ֶאת ַהּשׁ ַעס ָהַרְסּתִ ֵמרֹב ּכַ

י.  ׁש ְסִליָחה ַאְך ֵסַרְבּתִ ֲאַבּקֵ ׁשּו ׁשֶ ּקְ הֹוַרי ּבִ
ׁש ְסִליָחה!  ִריָכה ְלַבּקֵ ּצְ י ִהיא ׁשֶ ְלַדְעּתִ

ֵסֶדר...  ם ֲאִני לֹא ָהִייִתי ּבְ ֲאָבל... ּגַ

י ָהֲאָחיֹות לֹא ָנֲהגּו  ּתֵ ׁשְ
י זֹו.  ַלּפֵ ָראּוי( זֹו ּכְ אּות )ּכָ ּיָ ּכַ

ה  ַחּכֶ ל ַאַחת ֵמֶהן ּתְ ָמה ִיְקֶרה ִאם ּכָ
ׁש ְסִליָחה?  ַבּקֵ ּקֶֹדם ָהַאֶחֶרת ּתְ ׁשֶ

ַהִאם ֶזה ָרצּוי?

ּקֶֹדם ֲאחֹוִתי  ְך ׁשֶ ר ַעל ּכָ י ְלַוּתֵ בּוַע ָעַבר ְוֶהְחַלְטּתִ ׁשָ
י, ַוֲאִני רֹוָצה ִלְפנֹות ֵאֶליָה  ּנִ ׁש ְסִליָחה ִמּמֶ ַבּקֵ ּתְ

ה ְסִליָחה.  ּנָ ׁש ִמּמֶ ּוְלַבּקֵ
ֲאָבל ְזַמן ַרב ָעַבר ֵמָאז ַרְבנּו, 

ה יֹוֵתר...  ו ֶזה ִנְרֶאה ִלי ָקׁשֶ ְוַעְכׁשָ

ה יֹוֵתר  ַמּדּוַע ָקׁשֶ
ׁש ְסִליָחה ְלַאַחר ְזַמן ַרב? ְלַבּקֵ
ׁש  ַדאי ְלַבּקֵ ֶכם, ּכְ ַהִאם, ְלַדְעּתְ
ם ִאם ָעַבר ְזַמן ַרב  ְסִליָחה ּגַ

ָכְך עֹוד ַטַעם? ֵאין ּבְ אֹו ׁשֶ

ׁש ְסִליָחה ׁשּוט ְלַבּקֵ ִמיד ּפָ לֹא ּתָ
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ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו:

ֲעבֵרֹות ׁשֶּבֵין ָאָדם לַָּמקֹום − יֹום הַּכִּפּוִרים ְמכַּפֵר.
ֲעבֵרֹות ׁשֶּבֵין ָאָדם לַחֲבֵרֹו − ֵאין יֹום הַּכִּפּוִרים ְמכַּפֵר

 ַעד ׁשֶּיְַרּצֶה ֶאת חֲבֵרֹו.
ָנה ט' ֶרק ח', ִמׁשְ ֶכת יֹוָמא, ּפֶ ָנה, ַמּסֶ ִמׁשְ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ֲעֵברֹות – ֲחָטִאים

ין ָאָדם ֶלֱאלֹוִהים קֹום – ּבֵ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ

ָמה ר – מֹוֵחק ֶאת ָהַאׁשְ ְמַכּפֵ

ס  ַפּיֵ ּיְ ה ֶאת ֲחֵברֹו – ַעד ׁשֶ ַרּצֶ ּיְ ַעד ׁשֶ

ֶאת ֲחֵברֹו

קֹום ּוֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ

ים  ַבֲעֵלי ַחּיִ ל ּבְ ְלִהְתַעּלֵ
ם זֹו ֲעֵבָרה! – ּגַ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  ע ֲעֵברֹות ׁשֹונֹות ּבֵ רֹוֵתיֶכם ַאְרּבַ ַמְחּבְ מּו ּבְ  ִרׁשְ
ְגָמה: ִלְגנֹב ּדֻ

ה יֹוֵתר:  ֶכם, ָקׁשֶ ָמה, ְלַדְעּתְ
ׁש ְסִליָחה ֵמֱאלֹוִהים ְלַבּקֵ

ׁש ְסִליָחה ֵמָאָדם   אֹו ְלַבּקֵ
)ָחֵבר, הֹוֶרה אֹו מֹוֶרה(? 

ַמּדּוַע?

ֶכם,  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ר  ּפּוִרים ְמַכּפֵ ֵאין יֹום ַהּכִ
ין ָאָדם  ּבֵ ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ

ַלֲחֵברֹו?

6
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ּפּור ָהֶרַקע ַלּסִ
ֵחק  ים ְלׂשַ ָלִדים ַמְרּבִ ם ַהּיְ ִרית, ׁשָ ַאְרצֹות ַהּבְ ּפּור ִמְתַרֵחׁש ּבְ ֵני ְנָעִרים, ְראּוֵבן ְוָדִני. ַהּסִ ר ַעל ׁשְ ֶפר ְמַסּפֵ ַהּסֵ

ִסיס(.  ּדּור ּבָ ייְסּבֹול )ּכַ ְקָרא ּבֵ ּדּור ַהּנִ ַחק ּכַ ִמׂשְ ּבְ
ָפָניו  ִריָבה, ָחַבט ּבְ בּוָצה ַהּיְ ִני, ֶיֶלד ֵמַהּקְ ר ּדָ ֲאׁשֶ ים ּכַ ָצִעים ָקׁשִ ייְסּבֹול ֶאָחד ִנְפַצע ְראּוֵבן ּפְ ַחק ֵבּ ִמְשׂ ְבּ

יל ֶאת ֵעינֹו.  ֵבית ַהחֹוִלים, וָהרֹוְפִאים ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ִאם ַיְצִליחּו ְלַהּצִ ה ּבְ ז ַעּתָ ּפָ ַכּדּור. ְראּוֵבן ְמֻאׁשְ ּבְ
ָנה. ַכּוָ ַגע ּבֹו ּבְ ִני ּפָ י ּדָ ה ּכִ חּוׁשָ ּדּור, ַאְך ֵיׁש לֹו ּתְ ּכַ ָחַבט ּבַ ֶלד ׁשֶ ִני, ַהּיֶ יר ֶאת ּדָ ְראּוֵבן ֵאינֹו ַמּכִ

ֵבית ַהחֹוִלים... ר ֶאת ְראּוֵבן ּבְ ִני ְלַבּקֵ א ּדָ ְקֶרה ּבָ ה ָיִמים ְלַאַחר ַהּמִ ּמָ ּכַ

ׁש ָהִראׁשֹון  ְפּגָ ַהּמִ

יִתי ְלִבּקּורֹו. ּפִ ּצִ עֹוָלם ׁשֶ ִני ָהָיה ָהָאָדם ָהַאֲחרֹון ּבָ ּדָ
ה ִלי לֹוַמר ְלָך  ְלָוה, "ַהְרׁשֵ ׁשַ ִני ּבְ ה ׂשֹוֵנא אֹוִתי", ָאַמר ּדָ ה ַאּתָ ּמָ ּתֹאַמר ִלי ַעד ּכַ "ִלְפֵני ׁשֶ

ָרה". ּקָ ֲאִני ִמְצַטֵער ַעל ָמה ׁשֶ ׁשֶ
יַצד ְלָהִגיב. י ּכֵ ִטי, ְולֹא ָיַדְעּתִ י ּבֹו ֶאת ַמּבָ ָנַעְצּתִ

ִני. ַאל ּדָ ְקרּום ָהַעִין?" ׁשָ ִריָטה ּבִ "ָמה אֹוְמִרים ָהרֹוְפִאים ַעל ַהּסְ
י. ַאְלּתִ ִריָטה?" ׁשָ ה יֹוֵדַע ַעל ַהּסְ "ֵמֵהיָכן ַאּתָ

ר ִלי". י ֶאֶמׁש ְלָאִביָך ְוהּוא ִסּפֵ "ִצְלַצְלּתִ
ַעִין זֹו". ל ָיַמי ּבְ ר ּכָ ֵאר ִעּוֵ ָ ֶאּשׁ ֵכן ׁשֶ "ֵהם ֲעַדִין לֹא יֹוְדִעים, ִיּתָ

ַתק. רֹאׁשֹו ְוׁשָ ִני ֵהִניד ּבְ ּדָ
ִני,  י ֶאת ּדָ ַאְלּתִ ר?" ׁשָ הּו ְלִעּוֵ ָהַפְכּתָ ִמיׁשֶ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ יׁש ּכְ ה ַמְרּגִ "ֵאיְך ַאּתָ

ַעם חֹוֵזר ֵאַלי. ַהּזַ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ
ה רֹוֶצה  א ֶעֶצב. "ַהִאם ַאּתָ ַעס ֶאּלָ קֹולֹו לֹא ָהָיה ּכַ אֹוַמר?" ָעָנה. ּבְ ה רֹוֶצה ׁשֶ "ָמה ַאּתָ

ֲאִני ֻאְמָלל!" ע ְלָך ׁשֶ ְך, ּדַ ֲאִני ֻאְמָלל? ִאם ּכָ יד ׁשֶ ַאּגִ ׁשֶ
ילֹות?" ּלֵ ל ִליׁשֹן ּבַ ה ְמֻסּגָ "ְוֶזה ַהּכֹל? ַרק ֻאְמָלל? ֵאיְך ַאּתָ

ֵעת ִלְסלַֹח

ם ִלְסלַֹח. ה ּגַ ים ָקׁשֶ ׁש ְסִליָחה, ּוְלִעּתִ ה ְלַבּקֵ ִלְפָעִמים ָקׁשֶ
ים ּפֹוטֹוק,  גּול" ֵמֵאת ַהּסֹוֵפר ַחּיִ ֶפר "ַהּדָ ִנְקָרא ַיַחד ְקָטִעים ֵמַהּסֵ

ִליָחה. א ַהּסְ ׁשּוִרים ְמאֹוד ְלנֹוׂשֵ ַהּקְ

ִני: ה ִעם ּדָ ִגיׁשָ ר ְראּוֵבן ַעל ַהּפְ ְך ְמַסּפֵ ּכָ
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ְך(: ׁש ָהִראׁשֹון )ֶהְמׁשֵ ְפּגָ ַהּמִ

ְיָתה". ְרצֹוְנָך ָלִריב ֵאֵלְך ַהּבַ ָך. ִאם ּבִ אִתי ְלָכאן ָלִריב ִאּתְ טֹו. "לֹא ּבָ יל ֶאת ַמּבָ ּפִ ִני ִהׁשְ ּדָ
ה ָיכֹול ָלֶלֶכת ַלֲעָזאֵזל!" י, "ַאּתָ י", ָאַמְרּתִ ּדִ "ִמּצִ

ִתיָקתֹו ִהְכִעיָסה אֹוִתי עֹוד יֹוֵתר. ַתק. הּוא לֹא ִנְרָאה ּכֹוֵעס, ַרק ָעצּוב. ׁשְ ב ְוׁשָ י, ָיׁשַ יט ּבִ הּוא ִהּבִ
י ֶאת ַעְצִמי – ֲאִני  ִהְבַהְרּתִ י ׁשֶ ְבּתִ י. "ָחׁשַ ַאְלּתִ אן?" ׁשָ ב ּכָ ה ֲעַדִין יֹוׁשֵ ם ָמה, ְלָכל ָהרּוחֹות, ַאּתָ "ְלׁשֵ

ְיָתה!" ֵלְך ַהּבַ ּתֵ רֹוֶצה ׁשֶ
ֶקט. ׁשֶ ִני ּבְ ָך", ָאַמר ּדָ ר ִאּתְ אִתי ְלַדּבֵ "ּבָ

ְצַטֵער ַעל ֵעיִני!" ם ּתִ ְיָתה, ְוׁשָ ְיָתה? ֵלְך ַהּבַ י, "ַמּדּוַע ֵאיְנָך הֹוֵלְך ַהּבַ מַֹע", ָאַמְרּתִ י רֹוֶצה ִלׁשְ "ּוְבֵכן, ֵאיֶנּנִ
הּוא ָקם ְלִאּטֹו )ְלַאט(.

ֶקט(. ׁשֶ ֱאֶמת ִמְצַטֵער", ָאַמר ֶחֶרׁש )ָאַמר ּבְ "ֲאִני ּבֶ
ַלַעג. י ּבְ ְבּתִ ַטח", ָחׁשַ "ּבֶ

ָנה, ָיָצא ִמן ַהֶחֶדר ְוֶנֱעַלם. ְך ּפָ ק ְוַאַחר ּכָ ּתֵ ּתַ הּו, ִנׁשְ ֶ הּוא ֵהֵחל ְלַמְלֵמל ַמּשׁ
ְנָאִתי. ֲעִסי ּוִמּשִׂ ה, רֹוֵעד ְמַעט ּוְמבָֹהל ִמּכַ ּטָ ּמִ ב ּבַ ּכַ י ִלׁשְ ְבּתִ ׁשַ

ֶכם,  ְלַדְעּתְ
ׁש  יק ְלַבּקֵ ַהִאם ַמְסּפִ

ינּו  ָעׂשִ ְסִליָחה ַאֲחֵרי ׁשֶ
ה לֹא טֹוב? ַמֲעׂשֶ



ַעס ַעל ְראּוֵבן? ִני ּכָ ם ּדָ ַגע ּבֹו. ַמּדּוַע ּגַ י הּוא ּפָ ִני ּכִ ַעס ַעל ּדָ  ְראּוֵבן ּכָ

ִני? ים ְראּוֵבן ְלׂשֹוֵחַח ִעם ּדָ ֶכם, ִהְסּכִ ְזכּות ָמה, ְלַדְעּתְ  ּבִ

ר אֹותֹו? ב ְלַבּקֵ ִני ׁשָ ּדָ ׁשֶ ַמח ְראּוֵבן ּכְ  ַמּדּוַע ׂשָ

ה. ַהְמִציאּו לֹו ִסּיּום ַאֵחר. ּתָ ל ְראּוֵבן ְוָדִני ִעם ָחֵבר אֹו ִעם ֲחֵבָרה ַלּכִ   ַהְמִחיזּו ֶאת ִסּפּוָרם ׁשֶ

7

8

9

10

16

ר ֶאת ְראּוֵבן.  ִני ְלָמֳחָרת ְלַבֵקּ ב ָדּ ֵרׁש אֹותֹו, ׁשָ ְראּוֵבן ּגֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ֵני ֵ ׁש ַהּשׁ ְפּגָ ַהּמִ

ִהּסּוס. ִני ּבְ ַאל ּדָ ם ַהּיֹום?" ׁשָ ן ִלְכֹעס ָעַלי ּגַ ּוֵ ה ִמְתּכַ "ַהִאם ַאּתָ
י. ְבּתִ "לֹא", ֵהׁשַ

ִני. י ֶאְתמֹול", ָאַמר ּדָ ַעְסּתִ ה יֹוֵדַע, ְמאֹוד ּכָ "ַאּתָ
ִבּקּורֹו. י ּבְ ַמְחּתִ ָעִתי ׂשָ י, ּוְלַהְפּתָ "ֲאִני ִמְצַטֵער", ָאַמְרּתִ

ְחּתָ ִלי  ּלֹא ִהּנַ י( ׁשֶ ִני, "ַאְך ָחָרה ִלי )ִהְכִעיס אֹוִתי ּוָפַגע ּבִ ַעְסָך", ָאַמר ּדָ ְך ִמּכַ ל ּכָ י ּכָ ְעּתִ "לֹא ִנְפּגַ
ר". ְלַדּבֵ

ֵכנּות.  י ּבְ ְבּתִ יִתי", ֵהׁשַ ָעׂשִ "ֲאִני ְמאֹוד ִמְצַטֵער ַעל ָמה ׁשֶ
ִני. ַאל ּדָ יב ִלי?" ׁשָ ְרֶצה ְלַהְקׁשִ ו, ַהִאם ּתִ ָך ַעְכׁשָ ר ִאּתְ אִתי ְלַדּבֵ "ּבָ

אי“, ָעִניִתי. ַוּדַ “ּבְ

גּול“  ֶפר “ַהּדָ ִמּתֹוְך ַהּסֵ
ים ּפֹוטֹוק ֵמֵאת ַחּיִ
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ִבים ִלְסלַֹח? ַחּיָ

ְסִליָחה
ְרל ה ּבֶ ֵמֵאת ַחּנָ

לֹא ַקל, לֹא ַקל ִלְסלַֹח
ר ה ַעד ְמאֹוד ְלַוּתֵ ָקׁשֶ

ּכַֹח ב ְמָסֵרב ִלׁשְ ַהּלֵ
ים נֹוֵטר. ב ְלִעּתִ ַהּלֵ

ַח ֵאב ְמַפּלֵ ּכְ קֹוֶרה ׁשֶ
ִלים ה ְלַהׁשְ ׁשֶ ּקָ קֹוֶרה ׁשֶ
ַאְך ִאם ֱאלֹוִהים סֹוֵלַח

אי ְיכֹוִלים. ֲאַנְחנּו ַוּדַ

ָנה,  ע ֵמאֹות ׁשָ ׁשַ ּתְ הּוִדים; הּוא ַחי ִלְפֵני ּכִ ְנִהיִגים ַהּיְ דֹוֵלי ַהּמַ ן ַמְימֹון, ָהָיה ִמּגְ ה ּבֶ י מֹׁשֶ "ם, ַרּבִ ַרְמּבָ
ַתב:  ְוָכְך ּכָ

ָאסּור לָָאָדם לִהְיֹות ַאכְזִָרי וְֹלא יְִתּפַּיֵס 
ּובְׁשָָעה ׁשְֶּמבַּקֵׁש ִמֶּמּנּו הַחֹוֵטא לְִמחֹל )ֹלו(  – 

מֹוחֵל ּבְלֵב ׁשָלֵם ּובְנֶפֶׁש חֲפֵצָה.
ֶרק ב', ֲהָלָכה י' ׁשּוָבה, ּפֶ ֵנה ּתֹוָרה, ִהְלכֹות ּתְ “ם, ִמׁשְ ַרְמָבּ

ֶכם. ּלָ ִלים ׁשֶ ּמִ “ם ּבַ ְבֵרי ַרְמּבָ רֹוֵתיֶכם ֶאת ּדִ ַמְחּבְ ירּו ּבְ  א. ַהְסּבִ
ַעם ּפַ ּנּו ְסִליָחה, ְוִאם ֶהָחֵבר לֹא ָסַלח ּבַ ׁש ִמּמֶ י ֲחֵברֹו ָצִריְך ְלַבּקֵ ַלּפֵ ָחָטא ּכְ "ם, ִמי ׁשֶ י ַרְמּבָ      ב. ַעל ּפִ

ְך?   “ם טֹוֵען ּכָ ֶכם,  ַרְמּבָ ָעִמים(. ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ לֹוׁש ּפְ ׁש ְסִליָחה ׁשּוב ְוׁשּוב )ַעד ׁשָ           ָהִראׁשֹוָנה, ָעָליו ְלַבּקֵ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ים,  ִליִלּיִ נֹוֵטר – ׁשֹוֵמר ִטיָנה, ְרָגׁשֹות ׁשְ

ְלאֶֹרְך ְזַמן

ֵאב חֹוֵדר ַח – ּכְ ֵאב ְמַפּלֵ ּכְ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ִלְמחֹל – ִלְסלַֹח 

ה  ְתחּוׁשָ ֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה – ּבִ ֵלב ׁשָ ּבְ

טֹוָבה ּוְבָרצֹון

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ִהי, יׁשֶ הּו אֹו ִמּמִ יׁשֶ ׁש ְסִליָחה ִמּמִ ִאם ֲעֵליֶכם ְלַבּקֵ

ִהי,  הּו אֹו ְלִמיׁשֶ אֹו ִאם ֲעֵליֶכם ִלְסלַֹח ְלִמיׁשֶ
ָקִדיָמה, ֲעׂשּו זֹאת!

ְך. ְסִליָחה. ּלָ ן ׁשֶ ּקֵ יִתי ִאי־ֵסֶדר ּבַ ָעׂשִ

דֹול? י ַהּגָ ב ִלְסלַֹח ְלָדִני ַלְמרֹות ַהּקֹׁשִ ֶכם, ָהָיה ְראּוֵבן ַחּיָ  ַהִאם, ְלַדְעּתְ



ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת
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ֻסּכֹות

ָמה יֶָפה, ָמה נְֶהָּדר!

ֵרי ִתׁשְ ֵרי ַעד כ"א ּבְ ִתׁשְ ט"ו ּבְ
ְבָעה ָיִמים.( ְך ׁשִ )ַהַחג ִנְמׁשָ

ּכֹות  ַחג ַהּסֻ
ְּבֵני  ַאַחר ׁשֶ ּלְ ל ַהַחג ַמְזִּכיר ׁשֶ ם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ

ְדָּבר  ְצַרִים, ֵהם ָנְדדּו ַּבּמִ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ִיׂשְ
בּו ְּבֻסּכֹות. ָנה ְוָיׁשְ  ַאְרָּבִעים ׁשַ ְּבֶמׁשֶ

ַחג ָהָאִסיף
ּכֹות  ְקַראת ַחג ַהּסֻ ּלִ יר ׁשֶ ל ַהַחג ַמְזּכִ ם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ

ה ֶאל ַהּגֶֹרן.  בּוָאה ַהֲחָדׁשָ ַהַחְקָלִאים אֹוְסִפים ֶאת ַהּתְ

ְמָחֵתנּו אֹו ַהַחג ְזַמן ׂשִ
ִאים  ל ַהַחג ְמַבּטְ ה ׁשֶ מֹות ֵאּלֶ ׁשֵ

ּכֹות הּוא ַחג ָׂשֵמַח ְמאֹוד. ַחג ַהּסֻ ׁשֶ
ּכֹות ֶנֱאָמר ַּבּתֹוָרה: ַעל ַחג ַהּסֻ

ֵמַח".  ַחֶּג ... ְוָהִייָת ַא )ַרק( ׂשָ ַמְחָּת ּבְ "ְוׂשָ
סּוִקים י"ד-ט"ו ֶרק ט"ז, ּפְ  ְּדָבִרים, ּפֶ

ה ְרָגִלים לֹוׁשָ ׁשְ
בּועוֹת ָהיּו ַהַחִּגים  ַסח ְוׁשָ ֻסּכֹות, ּפֶ

ַלִים  ֶָּבֶהם ָעלּו ָלֶרֶגל ִלירּוׁשָ ׁשֶ
ְקָּדׁש. ִּבְזַמן ֵּבית ַהּמִ

ה ּכָ ּסֻ יָבה ּבַ ְיׁשִ
ֻסָּכה ִהיא ַּבִית ֲעַראי )ְזַמִּני(.

ה ִּבְסָכ )ְוֹלא ְּבַגג(. ִהיא ְמֻכּסָ
ה( ּכָ ֶבת ַּבּסֻ ָּכה )ָלׁשֶ ב ַּבּסֻ ֵליׁשֵ

ִרּיֹות ְצוֹות ָהִעּקָ ִהיא ַאַחת ַהּמִ
ּכֹות. ל ַחג ַהּסֻ ׁשֶ

יִנים: ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ
ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדס ַוֲעָרָבה

נֹוְטִלים )לֹוְקִחים( ֶאת ַאְרַּבַעת 
יִנים ַיַחד, ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם  ַהּמִ

ּוְמַנְעְנִעים אֹוָתם.

יִזין ּפִ ֻאׁשְ
ֹסֶרת ַהְּיהּוִדית  אֹוְרִחים ֵמַהּמָ

ָאנּו ַמְזִמיִנים ְלִהְתָאֵרַח  ׁשֶ
ָּלנּו  ָּכה ׁשֶ ַּבּסֻ

ַרִּבים ַמְזִמיִנים אֹוְרִחים
ָּלֶהם. ה ׁשֶ ּכָ  ַלּסֻ

ַחק ַחג ִמׂשְ
ּכֹות. תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ַהּסֻ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ּכֹות ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל ַחג ַהּסֻ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ּבֹו  י“ )ׁשֶ ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּתְ

1
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ה ּכָ ּסֻ יָבה ּבַ ׁשִ ַהּיְ

ּבַּסֻּכֹת ֵּתׁשְבּו ׁשִבְַעת יִָמים. 
סּוק מ"ב ֶרק כ"ג, ּפָ ְקָרא, ּפֶ ַוּיִ

ֶכם, ָקְבעּו ַהֲחָכִמים   ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ּתֹות  ְוָקא ֶלֱאֹכל, ִלׁשְ ִריְך ּדַ ּצָ ׁשֶ

ה?  ּכָ ּסֻ ּוְלַבּלֹות ְזַמן ּבַ

יִנים.  ַעת ַהּמִ ה ְונֹוְטִלים ֶאת ַאְרּבַ ּכָ ּסֻ ִבים ּבַ ּכֹות: יֹוׁשְ ַחג ַהּסֻ ם ּבְ ְך ּגַ ֻיָחדֹות לֹו. ּכָ ל ַחג ּוִמְצוֹוָתיו ַהּמְ ּכָ
יֹוֵתר. ָפה ּבְ ּצּוָרה ַהּיָ ם אֹוָתן ּבַ ִלים ְלַקּיֵ ּדְ ּתַ לֹוַמר ִמׁשְ ִמְצוֹות ַהַחג, ּכְ ר ּבְ ִלים ְלַהּדֵ ּדְ ּתַ ּכֹות ִמׁשְ ַחג ַהּסֻ ּבְ

י.  לֹוַמר ְזַמּנִ ִית ֲעָרִאי, ּכְ ה ִהיא ּבַ ֻסּכָ
ְבַעת ְיֵמי ַהַחג.  ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ׁש ּבְ ּה ַמּמָ ב ּבָ ֵ לֹוַמר ְלִהְתַיּשׁ ה, ּכְ ּכָ ּסֻ ֶבת ּבַ י ַהּתֹוָרה, ֵיׁש ָלׁשֶ ַעל ּפִ

ׁש?  ּה ַמּמָ ב ּבָ ֵ רּוׁש ְלִהְתַיּשׁ ָמה ּפֵ

ֲחָכֵמינּו ִהְסִּבירּו:
ּכָל ׁשִבְַעת הַּיִָמים ׁשֶל חַג הַּסֻּכֹות

ָאָדם עֹוׂשֶה סֻּכָתֹו ּבֵית קֶבַע 
ּובֵיתֹו הַּקָבּוַע עֹוׂשֶה ֲעַראי )זְַמּנִי(.

                       

ּכֵיצַד? 
הָיּו לֹו ּכֵלִים נִָאים, ַמֲעלָן לַּסֻּכָה )ִאם יֵׁש לֹו ּכְלֵי ּבַיִת יָפִים, ֵמבִיא אֹוָתם לַּסֻּכָה( ...

אֹוכֵל וְׁשֹוֶתה ּוְמַטּיֵל ּבַּסֻּכָה.
ף כ"ח, ַעּמּוד ב'  ה, ּדַ ֶכת ֻסּכָ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ּבָ ּתַ

ה  ּכָ ּסֻ ּתֹות ּוְלַבּלֹות ְזַמן ּבַ ֶלֱאֹכל, ִלׁשְ
ּכֹות.  ל ַחג ַהּסֻ ֵהם ִמְצוֹות ׁשֶ

ן ָלֶכם  ּמֵ ה ִהְזּדַ ֻעּלֹות ָהֵאּלֶ ֻעּלֹות ֵמַהּפְ  א. ֵאילּו ּפְ
ּכֹות? ַחג ַהּסֻ ה ּבְ ּכָ ּסֻ     ַלֲעׂשֹות ּבַ

ה.  ּכָ ּסֻ ּנֹוֲהִגים ִליׁשֹן ּבַ ים ׁשֶ     ב. ֵיׁש ֲאָנׁשִ
קּו ֶאת     ַהִאם ֱהִייֶתם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות זֹאת? ַנּמְ

ׁשּוַבְתֶכם.    ּתְ
ָאָדם ֵדי ׁשֶ יִעים ַלֲעׂשֹות ּכְ     ג. ָמה ַהֲחָכִמים ַמּצִ

ְמֻיָחד?  ֶדֶרְך ָיָפה ּבִ ֻעּלֹות ֵאּלּו ּבְ ה ּפְ    ַיֲעׂשֶ

ֶרת  ְרׁשֶ ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון! ּבֹואּו ָנִכין ׁשַ
ט אֹוָתּה! ֵ ה ּוְלַקּשׁ ּכָ ר ֶאת ַהּסֻ ְלַהּדֵ

ַרְעיֹון ֶנְחָמד! ֲאָבל ַחּכּו עֹוד ְקָצת – 
ֶרת ְמֻיֶחֶדת.  ְרׁשֶ ה ׁשַ ַנֲעׂשֶ

ַעּמּוד 23.  ה ָלֶכם ֵאי ָנִכין אֹוָתּה ּבְ ֲאַגּלֶ
ם! ְגׁשּו אֹוָתנּו ׁשָ ּפִ

2

3
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יִנים  ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ

יִנים – ַעת ַהּמִ ּכֹות ִהיא ְנִטיַלת )ְלִקיַחת( ַאְרּבַ חּוִדּיֹות ְלַחג ַהּסֻ ְצוֹות ַהּיִ  ַאַחת ַהּמִ
 ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדס ַוֲעָרָבה: 

ּ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

יִנים.  ַעת ַהּמִ ָעה סּוֵגי ְצָמִחים – ַאְרּבַ ר ַעל ַאְרּבָ סּוק ְמַדּבֵ ַהּפָ
ָמִרים(. א ּתְ ֶקל ַהּנֹוׂשֵ ל ּתֶֹמר )ּדֶ ָמִרים": ְלִפי ַהֲחָכִמים, ֶזהּו ַהּלּוָלב – ָעָנף ַחד ְוָצִעיר ׁשֶ ּפֹת ּתְ “ּכַ

יַח ָעֶבה.  פּוִפים יֹוְצִרים ׂשִ “ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת": ְלִפי ַהֲחָכִמים, ֶזהּו ַהֲהַדס ֶשֲעָנָפיו ַהּצְ
ָחִלים. ה ֵהם ַעְנֵפי ֵעץ ָהֲעָרָבה ַהּצֹוַמַחת ְלַיד ַהּנְ “ְוַעְרֵבי ָנַחל": ְלִפי ַהֲחָכִמים, ֵאּלֶ

סּוק? ּפָ ר ּבַ ִרי ָהָדר ְמֻדּבָ טּו... ַעל ֵאיֶזה ּפְ ִרי ֵעץ ָהָדר ַהֲחָכִמים ִהְתַלּבְ ֲאָבל ַעל ּפְ

רֹות ָהָדר ְלָפחֹות. ה ּפֵ לֹוׁשָ ל ׁשְ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ירּו ֶאת ׁשְ  ַהְזּכִ

ר ָעָליו  סּוק ְמַדּבֵ ַהּפָ ִרי ֶהָהָדר ׁשֶ ּפְ יקּו ׁשֶ ָבר ִהּסִ ל ּדָ נּו ַהֲחָכִמים ּוְבסֹופֹו ׁשֶ ּדָ
הּוא... ֶאְתרֹוג.

4

לּוָלב

ֲהַדס

ֲעָרָבה 

ֶאְתרֹוג

יִנים  ַעת ַהּמִ ְנִטיַלת ַאְרּבַ

ַמְעָלה  ּלְ סּוק ׁשֶ ּפָ ּבַ ם" ׁשֶ ה "ּוְלַקְחּתֶ ּלָ ם ֶאת ַהּמִ ְרׁשּו ּגַ ַהֲחָכִמים ּפֵ
יִנים: ַעת ַהּמִ יַצד "לֹוְקִחים" ֶאת ַאְרּבַ ירּו ּכֵ ְוִהְסּבִ

יִנים ַיַחד,  ַעת ַהּמִ  ַמֲחִזיִקים ֶאת ַאְרּבַ

 ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם 

ה. מֹאָלה, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ְמַנְעְנִעים אֹוָתם ָקִדיָמה, ָיִמיָנה, ָאחֹוָרה, ׂשְ
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יִנים.  ַעת ַהּמִ ר ַאּתְ נֹוֶטֶלת ֶאת ַאְרּבַ ֲאׁשֶ ם אֹוָתְך ּכַ י, ַמְעָין, ֲאַצּלֵ ַחּכִ
ַגן ַהַחּיֹות –  מּו אֹוִתי ּבְ ִמיד ִצּלְ ּתָ

ם ֲאֵחִרים!  י ְלַצּלֵ ּלִ יַע ַהּתֹור ׁשֶ סֹוף־סֹוף ִהּגִ
ַאּתְ אֹוֶמֶרת!  ָרָכה ׁשֶ ם ֶאת ַהּבְ ם ּגַ ְוֵיׁש ִלי עֹוד ַרְעיֹון: ֲאַצּלֵ

ר? ּוַמהּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהּדָ

ֶאְתרֹוג ָיֶפה ְוָטִרי 
ִריטֹות.  ָתִמים אֹו ׂשְ ֵאין ּבֹו ּכְ ׁשֶ

ִהּדּור ִמְצוֹות

ְצוֹות.  ּמִ ִרים ּבַ ַהּדְ ּמְ ְמֻיָחד, אֹוְמִרים ׁשֶ ִרים ּבִ ים ֶנְהּדָ ְצוֹות ְלַמֲעׂשִ ר הֹוְפִכים ֶאת ַהּמִ ֲאׁשֶ ּכַ
ִטים  ְ ים ְמַקּשׁ ְך ַרּבִ ם ּכָ ֶרת – ּוְלׁשֵ ֶרת, ֶנְהּדֶ ה ְמֻהּדֶ ֻסּכָ ִבים ּבְ ר יֹוׁשְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּכָ ּסֻ יָבה ּבַ ׁשִ ִמְצַות ַהּיְ ִרים ּבְ ְמַהּדְ

ֶהם.  ּלָ ה ׁשֶ ּכָ ֶאת ַהּסֻ
יִנים.  ַעת ַהּמִ ִמְצַות ְנִטיַלת ַאְרּבַ ר ּבְ ִלים ְלַהּדֵ ּדְ ּתַ ם ִמׁשְ ים ּגַ ַרּבִ

ִפים. יִנים ַהּיָ ַעת ַהּמִ יַצד? ֵהם ּבֹוֲחִרים ֶאת ַאְרּבַ ּכֵ

יִנים.  ַעת ַהּמִ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַאְרּבַ ַמְחּבְ רּו ּבְ 5 ַצּיְ

1
ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ 

ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם 
ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו
 וְצִּוָנּו ַעל נְִטילַת לּולָב.

2

3



ֲאָרִמית.     יז,  ֶזה אֹוֵרַח ּבַ ּפִ ֻאׁשְ

ים ֲחׁשּוִבים  ים ָהֵאֶּלה ֵהם ִאיׁשִ ָהֲאָנׁשִ

ם ַמזִמינים  ים ּגַ ה ֲאנָׁשִ ַהּיֹום ַהרּבֵ
ים ֵמַהָמֹסֶרת.   נׁשִ
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ִרים ָבִרים ֶנְהּדָ ַלֲעׂשֹות ּדְ

ר. ָכל ָהֶאְפׁשָ ר ּכְ יִנים יּוַכל ְלֻדְגָמה ִלְקנֹות ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ַעת ַהּמִ ְצַות ַאְרּבַ ּמִ ר ּבַ רֹוֶצה ְלַהּדֵ ִמי ׁשֶ
ה ְלַבד,  ּיָ ם ְלָהִכין ֲחֻנּכִ ר ּגַ ה ָיָפה. ֶאְפׁשָ ּיָ ר ִלְקנֹות ֲחֻנּכִ ל ֶאְפׁשָ ִרים, ְלָמׁשָ ַהּדְ ִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ֵיׁש ַהּמְ ם ּבְ ּגַ

ל  רֹות ׁשֶ ְהֶיה ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְך ּתִ ט אֹוָתּה. ּכָ ֵ ְתִאיִמים ּוְלַקּשׁ ְקִפיָדה, ִלְקנֹות ֶאת ֶהֳחָמִרים ַהּמַ ְלַתְכֵנן אֹוָתּה ּבִ
ה ֲחִגיִגית יֹוֵתר. ֲחֻנּכָ

ְגָמה ְלָכְך. ינּו. ּבֹואּו ִנְרֶאה ּדֻ ַמֲעׂשֵ ר ּבְ י ַהּיֹום־יֹום ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַהּדֵ ַחּיֵ ם ּבְ ּגַ
יִזין".  ּפִ א "ֻאׁשְ ּנֹוׂשֵ יׁשּו ֲעבֹוָדה ַלּמֹוָרה ּבַ נַֹעם ְוַתְלִמיד ַאֵחר ִהּגִ

ל נַֹעם ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

יִזין ּפִ ְ ֻאשׁ

ה. ּכָ ּסֻ ּכֹות ָנהּוג ְלָאֵרַח ּבַ ַחג ַהּסֻ  ּבְ
ה,  ּכָ ֵכִנים ַלּסֻ ָחה, ְיִדיִדים ּוׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַמְזִמיִנים ּבְ
הּוא ַחג  ּכֹות ׁשֶ ְמַחת ַחג ַהּסֻ ְוֶזה מֹוִסיף ַעל ׂשִ

ְמֻיָחד ְוָעָל יו ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת:  ֵמַח ּבִ ׂשָ

ֵמַח”  ַחּגֶָך ... ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ַמְחּת ּבְ "ְוׂשָ
סּוִקים י"ד-ט"ו(.  ֶרק ט"ז, ּפְ ָבִרים, ּפֶ )ּדְ

סֶֹרת  ים ֲחׁשּוִבים ֵמַהּמָ ם ְלָאֵרח ִאיׁשִ  ָנהּוג ּגַ
יִזין".  ּפִ ַהּיְהּוִדית. אֹוְרִחים ֵאּל ּו ִנְקָרִאים "ֻאׁשְ

ָפה  ֲאָרִמית )ַהּשָׂ ה ּבַ יִזין" ִהיא ִמּלָ ּפִ ה "ֻאׁשְ ּלָ ַהּמִ
רּו ַהֲחָכִמים(.  ִחּבְ ְלמּוד, ֵסֶפר ׁשֶ ל ַהּתַ ׁשֶ
יִזין" הּוא "אֹוְרִחים". ּפִ ה "ֻאׁשְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ּכֹות ַמְזִמיִנים  ְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסֻ ִ ָכל ֶאָחד ִמׁשּ  ּבְ
ה,  אֹוֵרֵח ַאֵחר – ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעקֹב, מֹׁשֶ

ִרים ִמי ָהָיה ָהִאיׁש,  ַאֲהרֹן, יֹוֵסף ְוָדִוד – ּוְמַסּפְ
כּונֹוָתיו ַהּטֹובֹות.  ה ּוָמה ָהיּו ּתְ ָמה הּוא ָעׂשָ

ים ֲחׁשּובֹות  ם ָנׁשִ ים נֹוֲהִגים ְלַהְזִמין ּגַ ָיֵמינּו ַרּבִ ּבְ
ע  ל, ֶאת ַאְרּבַ סֶֹרת ַהּיְהּוִדית – ְלָמׁשָ ֵמַהּמָ

ָרה, ִרְבָקה, ֵלָאה ְוָרֵחל(, ֶאת ִמְרָים,  הֹות )ׂשָ ָהִאּמָ
ֹוֶפֶטת. בֹוָרה ַהּשׁ ה ְוֶאת ּדְ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאת ֶאְסּתֵ

ְלִמיד ָהַאֵחר ל ַהּתַ ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

יזין, ּפִ ּכֹות ַמזִמינים ֻאׁשְ ַחג ַהּסֻ ּבְ
ה,   ל,  ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעֹקב, ֹמׁשֶ ְלָמׁשָ

ְוָדִוד.ארון ַאֲהֹרן, יֹוֵסף  
ָ

ׄׄׄׄׄׄ

ׄׄ
ׄׄׄׄ

ָׄׄ

הּוִדית.   ל ַהָמֹסֶרת ַהּּיְ ׁׄׄשֶ
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ָתב ַהּכְ

רּור        רּור/ לֹא ּבָ ּבָ
ׁשּוַלִים 

ֵיׁש/ ֵאין     
ּכֹוֶתֶרת

ֵיׁש/ ֵאין       
ׁשֹות ים ֻמְדּגָ ִמּלִ

ֵיׁש/ ֵאין     
ּוט  ִקּשׁ

ֵיׁש/ ֵאין
ַאֵחר

       

ָהֲעבֹוָדה 

ל נַֹעם  ׁשֶ

ָהֲעבֹוָדה 

ְלִמיד ָהַאֵחר ל ַהּתַ ׁשֶ
י ָהֲעבֹודֹות:  ּתֵ ל ׁשְ ְרֶאה ׁשֶ ין ַהּמַ וּו ּבֵ  ַהׁשְ

רֹוֵתיֶכם  ְבָלה ְלַמְחּבְ יקּו ֶאת ַהּטַ ַהְעּתִ
ִלימּו אֹוָתּה.   ְוַהׁשְ

י ָהֲעבֹודֹות.  ּתֵ  ִקְראּו ֶאת ׁשְ

י!  ּלִ יו, ָהַרְעיֹון ׁשֶ ְוַעְכׁשָ
מֹות  ים ִנְרׁשֹם ֶאת ׁשְ ָתִקים ִצְבעֹוִנּיִ ַעל ּפְ

יזֹות, ְוָנִכין ֵמֶהם  ּפִ יִזין ְוָהֻאׁשְ ּפִ ָהֻאׁשְ
ה. ּכָ ֶרת ּוְמֻיֶחֶדת ַלּסֻ ֶרת ֶנְהּדֶ ְרׁשֶ ׁשַ

ִקיַע יֹוֵתר  ּנַֹעם ִהׁשְ ר ׁשֶ   ִנּכָ
א  ֵחֶקר ַהּנֹוׂשֵ ְלִמיד ָהַאֵחר ּבְ ֵמַהּתַ

ּוָבֲעבֹוָדה. 
ָמה  א ּבְ ּטֵ יַצד ֶזה ִמְתּבַ ירּו ּכֵ ַהְסּבִ

ֲעבֹוָדתֹו. ַתב ּבַ הּוא ּכָ ׁשֶ

ֶכם,   ֵאיְך, ְלַדְעּתְ
ֵהִכין  ְלִמיד ׁשֶ יׁש ּתַ ַמְרּגִ

ֶרת? ֲעבֹוָדה ְמֻהּדֶ
ָלה  ּבְ ּקִ ה מֹוָרה ׁשֶ יׁשָ ֵאיְך ַמְרּגִ

ֶרת? ֲעבֹוָדה ְמֻהּדֶ

ּכֹות.   ַמְעָין אֹוֶהֶבת ֶאת ַחג ַהּסֻ
ְלַחן ַהַחג,  ָרִחים ַעל ׁשֻ יָחה ּפְ ִהיא ִהּנִ

ה  ּפָ ְבָען ַמְתִאים ְלֶצַבע ַהּמַ ּצִ ּיֹות ׁשֶ ַמּפִ ֲחָרה ּבְ ּבָ
ָמה,  ר ִסּיְ ֲאׁשֶ ָלה אֹוָתן ִקּפּול ְמֻיָחד. ּכַ ְוִקּפְ

י  ַקְעּתִ ִהׁשְ ַאַחר ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ יׁשָ ָאְמָרה: “ֲאִני ַמְרּגִ
ְלָחן, ֲאִני אֹוֶהֶבת יֹוֵתר ֶאת ַהַחג  ֻ ֲעִריַכת ַהּשׁ ּבַ

ֵעיַני“.  ְוהּוא ָחׁשּוב יֹוֵתר ּבְ
ֱאָמר  ָתה ַמְעָין ַלּנֶ ָעׂשְ ין ָמה ׁשֶ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ
נּו  ה? )ַעּיְ ּכָ ּסֻ יָבה ּבַ ׁשִ ְלמּוד ַעל ִהּדּור ַהּיְ ּתַ ּבַ

ַעּמּוד 19.( ּבְ

ָבר בּו ַעל ּדָ  ִחׁשְ
ם ּבֹו ַרּבֹות  ַקְעּתֶ ִהׁשְ ׁשֶ

ֶפר,  ִהי, ֲעבֹוָדה ְלֵבית ַהּסֵ ְלׁשֶ )ְיִציָרה ּכָ
ּפֹוְרט ְוַכּדֹוֶמה(.  ְתחּום ַהּסְ ַמֲאָמץ ּבִ

ִקיַע?  ה ָהָיה ָחׁשּוב ָלֶכם ְלַהׁשְ ָלּמָ
ם  ִהְתּבֹוַנְנּתֶ ׁשֶ ם ּכְ ּתֶ ׁשְ יַצד ִהְרּגַ ּכֵ

ֶכם?  ּלָ ָקע ׁשֶ ׁשְ ּתֹוָצר ַהּמֻ ּבַ

ְצוֹות. ּמִ ם ּבַ ְך ּגַ ה אֹו ְמַעט. ּכָ ִקיַע ַהְרּבֵ ר ְלַהׁשְ ים ֶאְפׁשָ ַחּיִ ים ּבַ ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְמַעט ּבְ ּכִ

6

7

8

9



24

גֶֹדל סּוס" "ֶאְתרֹוג ּבְ

ד.  ַלּמֵ ַעם ְיקּוִתיֵאל ַהּמְ דֹוָלה ַחי ּפַ ְמִדיַנת ּפֹוִלין ַהּגְ ה ּבִ ֲעָיָרה ְקַטּנָ ּבַ
ֵעת ַהִהיא.  ינֹוקֹות ּבָ ֵדי ַהּתִ ל ְמַלּמְ י ּכָ ַחּיֵ י עִֹני ְוָרָעב, ּכְ יו ָהיּו ַחּיֵ ַחּיָ

ּה: ֶאְתרֹוג  ֵאר ּבָ יד ַלֲעׂשֹות ּוְלִהְתּפָ ָהָיה ַמְקּפִ ַאְך ִמְצָוה ַאַחת ָהְיָתה לֹו ׁשֶ
ּכֹות.  ַחג ַהּסֻ ּבְ

ּיּוַכל ִלְקנֹות  ֵדי ׁשֶ ד אֹוֵסף ֲאגֹוָרה ַלֲאגֹוָרה ּכְ ַלּמֵ ָנה ָהָיה ַהּמְ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ
ֶעֶרב ֻסּכֹות ֶאְתרֹוג ָיֶפה ְוָהדּור.  ּבְ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ינֹוקֹות – מֹוֶרה  ד ּתִ ְמַלּמֵ

ים  ַטּנִ ל ְיָלִדים ּקְ ׁשֶ

גֶֹדל סּוס": ּפּור "ֶאְתרֹוג ּבְ ָהֶרַקע ַלּסִ
ִרים" )ַמְתִאיִמים(  ׁשֵ ִבים "ּכְ ים ֶנְחׁשָ ַרק ֶאְתרֹוִגים ְמַעּטִ ִתי( קֹוַבַעת ׁשֶ הּוִדי ַהּדָ ַהֲהָלָכה )ַהֹחק ַהּיְ
בֹוּהַ ְמאֹוד.  ִרים ּגָ ׁשֵ ְך, ְמִחיֵרי ָהֶאְתרֹוִגים ַהּכְ ּום ּכָ יִנים. ִמּשׁ ַעת ַהּמִ ְלִקּיּום ִמְצַות ְנִטיַלת ַאְרּבַ
ִלים  ּפֹוִלין לֹא ְמַגּדְ ִנים. ּבְ ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ ּפֹוִלין ִלְפֵני ּכַ גֶֹדל סּוס" ִמְתַרֵחׁש ּבְ ּפּור "ֶאְתרֹוג ּבְ ַהּסִ
קּוָפה ַהִהיא  ּתְ ֶאְתרֹוִגים, ְוָלֵכן ָצִריְך ְלָהִביא אֹוָתם ֵמֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות. ְמִחיר ָהֶאְתרֹוִגים ּבַ

ל ַההֹוָבָלה. בֹוּהַ ׁשֶ ִחיר ַהּגָ ְגַלל ַהּמְ בֹוּהַ ַאף יֹוֵתר ּבִ ָהָיה ּגָ

ֵדי ִלְקנֹות  ּוק ּכְ ְצרֹור ּוָפָנה ָלֶלֶכת ַלּשׁ יַע, ִויקּוִתיֵאל ָצַרר ֶאת ְמעֹוָתיו ּבִ ֶעֶרב ֻסּכֹות ִהּגִ
ל ָהֲעָיָרה, ְוַצַער  ִים ׁשֶ ַמְרָיהּו ָהֶעְגלֹון, ׁשֹוֵאב ַהּמַ ַגׁש ֶאת ׁשְ ַדְרּכֹו ּפָ ר. ּבְ ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ

ִאּלּו ָחַרב )ֶנֱהַרס( ָעָליו עֹוָלמֹו.  ֵעיָניו, ּכְ ְוֶעֶצב ּבְ
ד ֶאת ָהֶעְגלֹון.  ַלּמֵ ַאל ַהּמְ ֶניָך?" ׁשָ "ָמה ָקָרה ְלָך? ַמּדּוַע ָנְפלּו ּפָ

ַמְרָיהּו ָהֶעְגלֹון. "סּוִסי ָנַפל ְלֶפַתע, ֵמת ְמַפְרְנִסי  ָאה ָעַלי", ָעָנה ׁשְ דֹוָלה ּבָ "אֹוָיה, ָצָרה ּגְ
דֹול ָקָרה ִלי". לֹא ְכלּום. ָאסֹון ּגָ י ּבְ ה נֹוַתְרּתִ ִחיד, ְוַעּתָ ַהּיָ

ת  ָהָיה ְמיָֹעד ִלְקִנּיַ ְסּפֹו ׁשֶ ַלף ֶאת ְצרֹור ּכַ ד ַעל ָהֶעְגלֹון ּוְבלֹא ִהּסּוס ׁשָ ַלּמֵ ִרֵחם ַהּמְ
ָהֶאְתרֹוג, ָנַתן אֹותֹו ָלֶעְגלֹון ְוָאַמר לֹו:

"ֵלְך, ְקֵנה ְלָך סּוס ַאֵחר".
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ֶסף  ה ּכֶ ץ ּוְזַמן ַרב ָחַסְך ַהְרּבֵ ד ִהְתַאּמֵ ַלּמֵ  ַהּמְ
ר.  ֵדי ִלְקנֹות ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ּכְ

ַעּמּוד 21. ַמְדנּו ּבְ ּלָ י ָמה ׁשֶ ירּו ַמּדּוַע ַעל ּפִ ַהְסּבִ

ר.  ת ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ד ַעל ְקִנּיַ ַלּמֵ ר ַהּמְ ָבר ִוּתֵ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ  ּבְ
ַמּדּוַע? 

י ָהֲעָיָרה.  גּוַבת ַאְנׁשֵ ירּו ֶאת ּתְ  ַהְסּבִ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ִקיַע  ר ְלַהׁשְ ָלַמְדנּו ַעל ִהּדּור ִמְצוֹות ְוֵכיַצד ֶאְפׁשָ
ים ִלְמֻיָחִדים יֹוֵתר. ָבִרים ּוַמֲעׂשִ ַמֲאָמץ ְוַלֲהפְֹך ּדְ

ה ְוִהְפכּו אֹותֹו ִלְמֻיָחד יֹוֵתר –  ֲחרּו ֵחֶפץ אֹו ַמֲעׂשֶ ּבַ
רּו אֹותֹו!  ַהּדְ

ֶכם,  ָמה, ְלַדְעּתְ
ׁש  ּפּור ְמַבּקֵ ַהּסִ
ד אֹוָתנּו? ְלַלּמֵ

ם ַדְרּכֹו ְלַקּיֵ ד ָהָיה ּבְ ַלּמֵ ַהּמְ
ת ֶאְתרֹוג(  ִמְצָוה ַאַחת )ְקִנּיַ

ן  ם ִמְצָוה ַאֶחֶרת )ַמּתַ ּוְלַבּסֹוף ִקּיֵ
ְמצּוָקה(. ֶעְזָרה ְלָאָדם ּבִ

ּלֹו?  ִחיָרה ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּבְ ְעּתְ ָמה ּדַ
ְתֶכם.  ירּו ֶאת ֶעְמּדַ ַהְסּבִ

ֶסף.  ד ְלֵביתֹו ְללֹא ֶאְתרֹוג ּוְללֹא ּכֶ ַלּמֵ ָחַזר ַהּמְ
מֹוָך!  ּכָ א ׁשֶ ּדָ יׁש ּגַ ּתֹו: "ֵאיפֹה ָהֶאְתרֹוג? ַמּדּוַע לֹא ָקִניָת ֶאְתרֹוג, ּבִ ֲאָלה אֹותֹו ִאׁשְ ׁשָ

ה ֵהִציָקה לֹו  ָ ַתק, ְוָהִאּשׁ ל ְולֹא ַמְצִליַח!" ָהִאיׁש ׁשָ ה ִנְכׁשָ מֹוָך(. ְלעֹוָלם ַאּתָ ּכָ ל ׁשֶ )ֲחַסר ַמּזָ

ָעָנה ָלּה: ַעד ׁשֶ
ק אֹוָתְך?"  גֶֹדל סּוס. ַהֵאין ֶזה ְמַסּפֵ ְדלֹו ּכְ דֹול ְמאֹוד, ּגָ דֹול, ּגָ "ָקִניִתי ֶאְתרֹוג ּגָ

ַמע ָאְזֶניָה.  ה ְולֹא ֶהֱאִמיָנה ְלִמׁשְ ָ ִנְדֲהָמה ָהִאּשׁ
ר ָקָרה לֹו. ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּתֹו ֶאת ּכָ ד ְלִאׁשְ ַלּמֵ ר ַהּמְ ִסּפֵ

ַלח ָלנּו  ם, ִיׁשְ ֵ ָבר. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּנּו ָיָצא ַהּדָ ּמֶ ּמִ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה: "ַהּכֹל ֵמַהּשׁ ָ ָאְמָרה ָהִאּשׁ
ם ֶאְתרֹוג".  ּגַ

ֶדיָה,  ה ְוִנְכּבָ ִהּלָ י ַהּקְ ד. ֶנֶאְספּו ָראׁשֵ ַלּמֵ ה ַהּמְ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ָכל ָהֲעָיָרה ָנפֹוץ ַהּמַ ּבְ
ְך.  ל ּכָ ר, ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּכָ ֻהּדָ ּמְ ּבַ ר ׁשֶ ד ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ַלּמֵ ֶסף ְוָקנּו ַלּמְ ָאְספּו ּכֶ

ּה. ּלָ ל ְיקּוִתיֵאל ּוְבָכל ָהֲעָיָרה ּכֻ ֵביתֹו ׁשֶ ְמָחה ּבְ ְדָלה ַהּשִׂ ה ּגָ ּכֹות ַהּזֶ ּוְבַחג ַהּסֻ

ס, הֹוָצַאת ָעגּור לֹמֹה ַאּבָ ים", עֹוֵרְך: ׁשְ ּיֹות ַלַחּגִ ל ַמֲעׂשִ גֶֹדל סּוס", ִמּתֹוְך "ֲחִגיָגה ׁשֶ ּפּור "ֶאְתרֹוג ּבְ י ַהּסִ ַעל ּפִ

10

12

11

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ינֹוקֹות – מֹוֶרה  ד ּתִ ְמַלּמֵ

ים  ַטּנִ ל ְיָלִדים ּקְ ׁשֶ



ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת



ְיָי יר ּכַ ֵאין ַאּדִ
ֶבן ַעְמָרם  רּוְך ּכְ ְוֵאין ּבָ

ּתֹוָרה  דֹוָלה ּכַ  ֵאין ּגְ
ָרֵאל  ִיׂשְ יה ּכְ ְוֵאין ּדֹוְרׁשֶ
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ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ

"ּותְנּו ּכָבֹוד לַּתֹוָרה"

ַחק ָהְרִביִעּיֹות 1 ְמַחת ּתֹוָרה ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל ׂשִ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
י“  ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ֶכם: ְקַלף “ּתַ ּלָ ׁשֶ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ )ׁשֶ
 

ַחק ַחג ִמׂשְ
ְמַחת ּתֹוָרה. תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ׂשִ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ְמַחת ּתֹוָרה   ׂשִ
ֵמִחים  ָאנּו ׂשְ ם ַהַחג אֹוֵמר ׁשֶ ׁשֵ

ּה  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ְמנּו ִלְקרֹא ֶאת ּכָ ּיַ ּסִ ׁשֶ
ְתִחיִלים ִלְקרֹא אֹוָתּה  ּמַ ֵמִחים ׁשֶ ּוׂשְ

ֵמָחָדׁש, ֵמַהַהְתָחָלה.

ים עֹוִלים ַלּתֹוָרה  ַרּבִ
ת ֵאֶליָה ּוְלָבֵרְך  )ֻמְזָמִנים ָלֶגׁשֶ
ָלִדים.   ם ַהּיְ ַעל ְקִריָאָתּה(, ּגַ

ֵרי ִתׁשְ כ“ב ּבְ

ים ׁשֹוִנים ְלַגְמֵרי:  ֵני ַחּגִ ה ָחִלים ׁשְ ּיֹום ַהּזֶ ּבַ

ִמיִני ֲעֶצֶרת. ְמַחת ּתֹוָרה ְוַגם ׁשְ ם ׂשִ ּגַ

סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים  ּקֹוֵרא ֶאת ַהּפְ ה, ִמי ׁשֶ ָ ּתֹוָרה ִנְקָרא ֲחַתן ּתֹוָרה. )ִאם זֹו ִאּשׁ ּבַ
ת ּתֹוָרה.(  ּלַ ִהיא ִנְקֵראת ּכַ

סּוִקים ָהִראׁשֹוִנים  ּקֹוֵרא ֶאת ַהּפְ ית. ִמי ׁשֶ ֵראׁשִ ית ִנְקָרא ֲחַתן ּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ל ּפָ ית.(ׁשֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ּלַ ה, ִהיא ִנְקֵראת ּכַ ָ )ִאם זֹו ִאּשׁ

ְדָגִלים  ים ְמנֹוְפִפים ּבִ ְיָלִדים ַרּבִ
ִרים ֲעֵליֶהם ִסְפֵרי  ֻצּיָ ּמְ ים ׁשֶ ְקַטּנִ

ְגֵלי ַהּתֹוָרה. ה ּדִ ּתֹוָרה. ֵאּלֶ

רֹוְקִדים ִרּקּוֵדי ַמְעָּגל 
ִעם ִסְפֵרי ַהּּתֹוָרה. 

ְעָּגל ָהֵאֶּלה ִנְקָרִאים  ִרּקּוֵדי ַהּמַ
פֹות.  ַהּקָ

יִרים ּוִפּיּוִטים   ִרים ׁשִ ׁשָ
ִחים ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבְ ׁשַ ַהּמְ
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יִרים ִרּקּוִדים ְוׁשִ

ִביָבה.  יִרים ּוִפּיּוִטים ַעל ַהּתֹוָרה ְורֹוְקִדים ִמּסְ ִרים ׁשִ ֶנֶסת ׁשָ ֵבית ַהּכְ ּבְ

י ֵאל  ִמּפִ
ר לֹא ָידּוַע( )ְמַחּבֵ

ְיָי יר ּכַ ֵאין ַאּדִ
ֶבן ַעְמָרם  רּוְך ּכְ ְוֵאין ּבָ

ּתֹוָרה דֹוָלה ּכַ ֵאין ּגְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ יָה ּכְ ְוֵאין ּדֹוְרׁשֶ

ָרֵאל.  י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ְיָי ֵאין ָהדּור ּכַ
ֶבן ַעְמָרם  ְוֵאין ָוִתיק ּכְ

ּתֹוָרה ָאה ּכַ ֵאין ַזּכָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ְוֵאין חֹוְמֶדיָה ּכְ

ָרֵאל.  י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ְיָי ֵאין ָטהֹור ּכַ
ֶבן ַעְמָרם  ר ּכְ ְוֵאין ָיׁשָ

ּתֹוָרה בּוָדה ּכַ ֵאין ּכְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְוֵאין לֹוְמֶדיָה ּכְ

ָרֵאל. י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ְיָי ֵאין ֶמֶלְך ּכַ
ֶבן ַעְמָרם ְוֵאין ָנִביא ּכְ

ּתֹוָרה ֵאין ְסמּוָכה ּכַ
ָרֵאל. ִיׂשְ ְוֵאין עֹוְזֶריָה ּכְ

ָרֵאל. י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ְיָי ֵאין ּפֹוֶדה ּכַ
ֶבן ַעְמָרם יק ּכְ ְוֵאין ַצּדִ

ּתֹוָרה ה ּכַ ֵאין ְקדֹוׁשָ
ָרֵאל. ִיׂשְ יָה ּכְ ְוֵאין רֹוֲחׁשֶ

ָרֵאל. י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ְיָי ֵאין ׁשֹוֵמר ּכַ
ֶבן ַעְמָרם  ֵלם ּכְ ְוֵאין ׁשָ

ּתֹוָרה ִמיָמה ּכַ ֵאין ּתְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְוֵאין ּתֹוְמֶכיָה ּכְ

ָרֵאל. י ֵאל ְיבַֹרְך ִיׂשְ י ֵאל, ִמּפִ ִמּפִ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ה −  ּתָ יָמה ַלּכִ ַעם ְמׂשִ ְוַהּפַ

ְמַחת ּתֹוָרה,  עּור ּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ׂשִ ׁשִ ּבְ
סּוִקים, ִחְגגּו! ה ּפְ ּמָ ם ּכַ ַמְדּתֶ ּלְ ְלַאַחר ׁשֶ

יֵרי ּתֹוָרה ְוִלְרקֹד. יר ׁשִ ם ָלׁשִ ר ּגַ ֶאְפׁשָ



ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת
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ָּכרוֹן ְלִיְצָחק ַרִּבין ָז"ל יֹום ַהּזִ

סֹובְלָנּות!

י רֹון ְלֻאּמִ יֹום ִזּכָ

ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשָּלֶכם: 

ָהִכינּו ְּכָרזֹות 
ֶנֶגד ָהַאִּלימּות.

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

ָרֵאל  ֵרת ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ין ָז"ל )ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ׁשֵ ִיְצָחק ַרּבִ
ְגִריר  ל ַצַה“ל(, ׁשַ דֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ “ל )ְמַפּקְ ִנים ַרּבֹות: הּוא ָהָיה ַרַמְטּכָ ׁשָ

ָלה.  ְמׁשָ ּמֶ ר ּבַ ֶנֶסת ְוׂשַ ִרית, ֲחֵבר ּכְ ַאְרצֹות ַהּבְ ָרֵאל ּבְ )ְנִציג( ִיׂשְ

ָרֵאל.  ֶלת ִיׂשְ ָהָיה רֹאׁש ֶמְמׁשֶ ֵעת ׁשֶ ין ּבְ ר 1995( ִנְרַצח ִיְצָחק ַרּבִ נֹוֶבְמּבֶ ָון תשנ“ו )4 ּבְ ֶחׁשְ י“ב ּבְ ּבְ
ד ְלֵדעֹוָתיו.  ִהְתַנּגֵ ְרֵאִלי ְיהּוִדי ִקיצֹוִני ׁשֶ ָרַצח אֹותֹו ֶאְזָרח ִיׂשְ

ְרצֹון ָהַעם  ִגיָעה ּבִ ם ּפְ ַחר ּבֹו הּוא ּגַ רֹב ָהַעם ּבָ לה ׁשֶ ה ָאיֹם. ֶרַצח רֹאׁש ֶמְמׁשָ ֶרַצח הּוא ַמֲעׂשֶ
ין  ל ִיְצָחק ַרּבִ ָנה ָלֶרַצח ׁשֶ ָ י יֹום ַהׁשּ ֶנֶסת ּכִ ה ֶהְחִליָטה ַהּכְ ֲעׂשֶ ל ֻחְמַרת ַהּמַ ׁשֶ “ָהרֹב קֹוֵבַע“. ּבְ ּוָבִעָקרֹון ׁשֶ

ִדיָנה.  ָכל ַהּמְ ן ּבְ י ִוְיֻצּיַ רֹון ְלֻאּמִ ִיְהֶיה יֹום ִזּכָ
ין  ל ִיְצָחק ַרּבִ ִדיָנה ַלֲחִצי ַהּתֶֹרן ְלאֹות ֵאֶבל. ְלַיד ִקְברֹו ׁשֶ ְגֵלי ַהּמְ יֹום ֶזה מֹוִריִדים ֶאת ּדִ ְוָאֵכן ּבְ

רֹון.  ִמים ִטְקֵסי ִזּכָ י ֵסֶפר( ִמְתַקּיְ ָלה, ַמֲחנֹות ַצַה“ל ּוָבּתֵ ְרֵדי ֶמְמׁשָ ִדיָנה )ִמׂשְ ּוְבמֹוְסדֹות ַהּמְ
ְרֵאִלית.  ׂשְ ימּות ַלֶחְבָרה ַהּיִ ַנת ָהַאּלִ ין ְוַעל ַסּכָ ֶפר ַעל ִיְצָחק ַרּבִ י ַהּסֵ ָבּתֵ ם לֹוְמִדים ּבְ יֹום ֶזה ּגַ ּבְ

ם ָיד!
ָאסּור ְלָהִרי
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ֶלְסִטיָנִאים.  לֹום ִעם ַהּפָ ם ׁשָ יַע ְלֶהְסּכֵ ין ָרָצה ְלַהּגִ ָרֵאל ִיְצָחק ַרּבִ ֶלת ִיׂשְ רֹאׁש ֶמְמׁשֶ
ֶלְסִטיָנִאים.  ָטִחים ַלּפָ ָבה ִלְמֹסר ׁשְ ָרֵאל ִהְתַחּיְ ֶהם ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבָ ִמים ׁשֶ ין ָחַתם ַעל ֶהְסּכֵ ִיְצָחק ַרּבִ

לֹום  ָרֵאל ׁשָ יג ְמִדיַנת ִיׂשְ ּשִׂ ָרה זֹו ּתַ ׁשָ ְזכּות ּפְ ּבִ ים ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ין ְותֹוְמָכיו ָהַרּבִ ָלה ִיְצָחק ַרּבִ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ
ֶלְסִטיָנִאים. ִעם ַהּפָ

יָמה ָלֶהם לֹא ָיִביאּו  ָרֵאל ִהְסּכִ ִדיַנת ִיׂשְ ּמְ ּתּוִרים ׁשֶ ַהּוִ ִמים ְוָטֲענּו ׁשֶ דּו ַלֶהְסּכֵ ים שִהְתַנּגְ ם ַרּבִ ֲאָבל ָהיּו ּגַ
ִדיָנה.  נּו ֶאת ַהּמְ א ְיַסּכְ לֹום ֶאּלָ ׁשָ

ֵני ַמֲחנֹות עֹוְיִנים, ְוָכל ַמֲחֶנה ֶהֱאִמין  ג ִלׁשְ ּלֵ ָרֵאל ִהְתּפַ ִיׂשְ ָהַעם ּבְ
ֶכת ַאְך ְוַרק לֹו.  ּיֶ י ָהֱאֶמת ׁשַ ּכִ

אי. ִמים ָהָיה ָאָדם ִקיצֹוִני ְוַקּנַ ִדים ַלֶהְסּכֵ ְתַנּגְ ּמִ ּבַ

ֵליל ָהֶרַצח

ִמיָכה  ַנת( ּתְ ֵתל ָאִביב ֲעֶצֶרת )ַהְפּגָ ָמה ּבְ אֹותֹו ֶעֶרב ּגֹוָרִלי ִהְתַקּיְ ּבְ
ָחַתם. ִמים ׁשֶ ין ּוַבֶהְסּכֵ ָלה ִיְצָחק ַרּבִ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ ּבְ

ח.  ֶאְקּדָ ָלה ּבְ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ ִסּיּום ָהֲעֶצֶרת ָיָרה רֹוֵצח ּבְ ּבְ
ָצָעיו.  ע, ּוֵמת ִמּפְ ין ִנְפּגַ ִיְצָחק ַרּבִ

ים ֲחׁשּוִבים,  ה ִאיׁשִ ַהְרּבֵ
ָלה, ֵמתּו,  י ֶמְמׁשָ ּוָבֶהם ָראׁשֵ

י.  אֶֹפן ְלֻאּמִ ִנים זֹאת ּבְ ַאְך ֵאין ְמַצּיְ
ֶכם,  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ

ין  ל ִיְצָחק ַרּבִ ע יֹום מֹותֹו ׁשֶ ִנְקּבַ
י? רֹון ְלֻאּמִ ְליֹום ִזּכָ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

יֹוֵתר ְלָדָבר,  ְלָהב ּבְ ּנִ אי – ִמי ׁשֶ ַקּנַ

ׁשּום אֶֹפן  ר ּבְ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַוּתֵ ׁשֶ

ן,  ֶפר", ֶאֶבן ׁשֹוׁשָ ית ַהּסֵ )"ִמּלֹון ּבֵ

ַלִים( הֹוָצַאת ִקְרַית ֵסֶפר, ְירּוׁשָ

ַאַחר ָהֶרַצח,  ּלְ ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ ֲאִני זֹוֶכֶרת ׁשֶ
ַמְעָלה,  י ִמּלְ ְלּתִ ּכַ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ּכַ

ים  ים ַרּבִ ָרִאיִתי ֲאָנׁשִ
רֹון.  ִבים מּול ֵנרֹות ִזּכָ יֹוׁשְ

ָהֶרַקע ָלֶרַצח
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ה  ֵני ָהָאָדם ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ּבְ

ָבה  ְחׁשָ את ֶאת ַהּמַ ל ָלׂשֵ לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ָהרֹוֵצַח ָהָיה ִאיׁש ִקיצֹוִני ׁשֶ
ד ָלּה.  הּוא ִהְתַנּגֵ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ָלה ִיְפַעל ּבַ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ ׁשֶ

ּלֹו. ֶ ָעה ִמּשׁ ה, ּוְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ּדֵ ֵני ָהָאָדם ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ַאְך ּבְ

ל ַמְרֶאה ִחיצֹוִני. אּוִרים ׁשֶ יָמה, ּוָבּה ּתֵ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ

ֶהה ָער ּכֵ ָער ָארְֹך     ׂשֵ ָער ָקָצר       ׂשֵ בֹוּהַ       ָרֶזה       ָמֵלא       ׂשֵ ָנמּוְך       ּגָ

ֻחּלֹות      י     ֵעיַנִים חּומֹות     ֵעיַנִים ּכְ ּלִ ָער ּגַ ל     ׂשֵ ָער ְמֻתְלּתָ ָער ָחָלק     ׂשֵ 'יְנִג'י     ׂשֵ ָער ּגִ ִהיר     ׂשֵ ָער ּבָ ׂשֵ

ּמֹות ֵחן ים     ּגֻ ֶהה     ְנָמׁשִ ִהיר     ֶצַבע עֹור ּכֵ ֵעיַנִים ְיֻרּקֹות     ֶצַבע עֹור ּבָ

ם?  ּתֶ ְע ַד ְי ַה              
עֹות ִיחּוִדּיֹות לֹו.  עֹוָלם ֵיׁש ְטִביעֹות ֶאְצּבָ ְלָכל ָאָדם ּבָ

ּלֹו.  עֹות ׁשֶ י ְטִביעֹות ָהֶאְצּבָ ר ְלַזהֹות ָאָדם ַעל ּפִ ָלֵכן ֶאְפׁשָ

ֲארּו  ֻהׁשְ עֹות ׁשֶ ָטָרה אֹוְסִפים ֶאת ְטִביעֹות ָהֶאְצּבָ ׁשְ י ַהּמִ ׁשֵ ּלָ ע, ּבַ ׁשַ ה ּפֶ ר ַנֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ה.  ֲעׂשֶ ּמַ ל ַהֲחׁשּוִדים ּבַ עֹות ׁשֶ ע ּובֹוְדִקים ִאם ֵהן ֵזהֹות ִלְטִביעֹות ָהֶאְצּבָ ׁשַ ִזיַרת ַהּפֶ ּבְ

ע. ׁשַ ּפֶ ִמים ּבַ ֹוְטִרים ַמְצִליִחים ְלַזהֹות ֶאת ָהֲאׁשֵ ים ְקרֹובֹות ַהּשׁ ְך ְלִעּתִ ּכָ

ה טּוִרים.  לֹוׁשָ ל ׁשְ רּו ַטְבָלה ׁשֶ רֹוֵתיֶכם ַצּיְ ַמְחּבְ  ּבְ
ְתבּו "ֲאִני",  רֹאׁש ַהּטּור ָהִראׁשֹון ּכִ א. ּבְ

ָתֲאִרים ֶאְתֶכם. ָאִרים ַהּמְ יקּו ַלּטּור ֶאת ַהּתְ ְוַהְעּתִִ
י  ִליׁשִ ְ ִני ּוְברֹאׁש ַהּטּור ַהּשׁ ֵ רֹאׁש ַהּטּור ַהּשׁ ב. ּבְ

ים  ֵני ֲאָנׁשִ ל ׁשְ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ מּו ֶאת ׁשְ ְבָלה ִרׁשְ ל ַהּטַ ׁשֶ
רֹוִבים ָלֶכם )ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה, ָאח אֹו ָאחֹות,  ּקְ ׁשֶ

הֹוֶרה ְוַכּדֹוֶמה(.
יָמן "ּדֹוֶמה" )≈(   ּסִ נּו ּבַ ֵני טּוִרים ֵאּלּו ַסּמְ ׁשְ ג. ּבִ
ה. ים ָהֵאּלֶ ִפים ָלֶכם ְוָלֲאָנׁשִ ּתָ ׁשֻ ָאִרים ַהּמְ ֶאת ַהּתְ

ָאִרים  יָמן "ׁשֹוֶנה" )≠( ֶאת ַהּתְ ּסִ נּו ּבַ ַסּמְ
יֵניֶכם. יִלים ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

יִרים  ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ
ר ְלָתֵאר  ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ם  ַאְרּתֶ ּתֵ ִפי ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ֶאת ַעְצְמֶכם? 

           ֲאִני

ָנמּוְך  

ֵעיַנִים חּומֹות 

ָער ָקָצר   ׂשֵ

י, ּלִ ַהֲחֵבָרה ׁשֶ
י ּכִ י ּתִ ִאּמִ

≈

≈

≈

≠
≠

)נֹוצֹות(≠



ים ּיִ ַח ַה ֵמ ר  ּו ּפ ִס

ֵאר  ָ ַחר אֹוֶהֶבת ְלִהּשׁ ל, ׁשַ י ׁשֹונֹות ְמאֹוד זֹו ִמּזֹו. ְלָמׁשָ ּלִ נֹות ׁשֶ ַהּבָ
ֲחֵקי ֻקְפָסה.  ִמׂשְ ֵחק ּבְ ה ְוִלְקרֹא אֹו ְלׂשַ ּטָ ּמִ ֶלת ּבַ ִית ְמֻכְרּבֶ ּבַ ּבַ

ל.  חּוץ ּוְלַטּיֵ ֲאָבל ֲעָנת אֹוֶהֶבת ְלַבּלֹות ּבַ
ָבר ְוִעְנָין!  ל ּדָ חֹות ַעל ּכָ ם ִמְתַוּכְ ַחר ַוֲעָנת ּגַ ׁשַ

ֵגִטי. ר, ֲעָנת רֹוָצה ְסּפָ ַחר רֹוָצה ַהְמּבּוְרּגֶ ׁשַ
י ְרִציִנּיֹות  ַחר רֹוָצה ִלְראֹות ְסָדרֹות ּדֵ ׁשַ

ין ֲחֵבִרים,  ל ַעל ְיָחִסים ּבֵ ֵלִויְזָיה, ְלָמׁשָ ּטֵ ּבַ
ְכִנּיֹות ַמְצִחיקֹות. ַוֲעָנת רֹוָצה ִלְראֹות ּתָ

ֵכן? יַצד ֶזה ִיּתָ ּכֵ
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ְפִנים חּוץ ְוַגם ּבִ ם ּבַ  ׁשֹוִנים – ּגַ

ִמְדָרׁש: ָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ּבְ ּכְ

ּכְׁשֵם ׁשֵֶאין ּפְַרצּופֵיהֶן )ׁשֶל ּבְנֵי הָָאָדם( ׁשָוִין זֶה לָזֶה, 
ּכְָך ֵאין ַּדְעָּתן ׁשָוָה זֶה לָזֶה.

ְנָחס, ִסיָמן א' ת ּפִ ָרׁשַ ר, ּפָ ְנחּוָמא, ַמֲהדּוַרת ּבּוּבֶ ִמְדַרׁש ּתַ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ִוין – ֵזִהים ׁשָ

ֵני ָהָאָדם.  ֹוִנים ֵאֶצל ּבְ ּשׁ ֵני ְמַאְפְיִנים ׁשֶ ין ׁשְ ֶוה ּבֵ ְדָרׁש ַמׁשְ  ַהּמִ
ָמֵהם?

ְבֵרי ֲחָכֵמינּו  ֶכם ֶאת ּדִ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ירּו ּבַ רֹוֵתיֶכם ַהְסּבִ ַמְחּבְ  ּבְ
ְדָרׁש. ּמִ ּבַ

ּוְתאֹוִמים ֵזִהים? 
עֹות ׁשֹונֹות  ם ָלֶהם ֵיׁש ּדֵ ַהִאם ּגַ

ְרצּוֵפיֶהן  "ּפַ ַאף ׁשֶ
ִוין ֶזה ָלֶזה"? ׁשָ

2

3

           ֲאִני

ָנמּוְך  

ֵעיַנִים חּומֹות 

ָער ָקָצר   ׂשֵ
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ֵני ָהָאָדם – ְלטֹוָבה אֹו ְלָרָעה? ין ּבְ ִלים ּבֵ ַהֶהְבּדֵ

ָנה: ׁשְ ּמִ ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ּבַ

)הַּתֹוָרה ְמבַּקֶׁשֶת( לְהַּגִיד ּגְֻדּלָתֹו ׁשֶל ֶמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא: 

ָאָדם טֹובֵַע ֵמָאה ַמְטּבְעֹות ּבְחֹוָתם ֶאחָד − וְכֻּלָן ּדֹוִמין זֶה לָזֶה. 
ּוֶמלְֶך ַמלְכֵי הְַּמלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ָטבַע ּכָל ָאָדם ּבְחֹוָתמֹו ׁשֶל ָאָדם הִָראׁשֹון − 

וְֵאין ֶאחָד ֵמהֶן ּדֹוֶמה לַחֲבֵרֹו.
ָנה ה' ֶרק ד', ִמׁשְ ָנה, ַסְנֶהְדִרין, ּפֶ ִמׁשְ

ה?  ֵני ָהָאָדם ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ּבְ ים ָאְמרּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ֵאילּו ִמּלִ  ּבְ

ֶרת? ָנה ְמַדּבֶ ׁשְ ֵני ָהָאָדם ַהּמִ ין ּבְ ִלים ּבֵ  ַעל ֵאילּו ֶהְבּדֵ
ְרֶאה ּמַ א. ּבַ

עֹות אִֹפי ּוַבּדֵ ב. ּבָ
ֵניֶהם ׁשְ ג. ּבִ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ֵהם ִסיָמן ִלְגֻדּלָ ין ּבְ ִלים ּבֵ ָנה, ַהֶהְבּדֵ ׁשְ י ַהּמִ  ַעל ּפִ
ד אֹוָתנּו? ָבר ְמַלּמֵ ָמה ַהּדָ

ָבר טֹוב ְוָרצּוי.  ֵני ָהָאָדם ֵהם ּדָ ין ּבְ ִלים ּבֵ ַהֶהְבּדֵ בּו ׁשֶ ַהֲחָכִמים ָחׁשְ א. ׁשֶ
ָבר ַרע ְולֹא ָרצּוי.  ֵני ָהָאָדם ֵהם ּדָ ין ּבְ ִלים ּבֵ ַהֶהְבּדֵ בּו ׁשֶ ַהֲחָכִמים ָחׁשְ ב. ׁשֶ

ָנה. ׁשְ ּמִ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ּבַ ֶכם ֶאת ּדִ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ירּו ּבַ  ַהְסּבִ

ֶכם?  ְעּתְ ּוָמה ּדַ
ּטֹוב  ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַהִאם ַאּתֶ
ה  ים ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ
עֹות ׁשֹונֹות? ׁש ָלֶהם ּדֵ ּיֵ ְוׁשֶ

ִלים  ׁש ֶהְבּדֵ ּיֵ ָכְך ׁשֶ רֹון ּבְ ָמה ַהִחּסָ
ֵני ָהָאָדם?  ין ּבְ ּבֵ

ְתרֹון? ּוָמה ַהּיִ

ה.  ֵני ָאָדם ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ לֹא ַרק ּבְ
ׁש 330 סּוִגים ׁשֹוִנים  ּיֵ ם ׁשֶ ַהְיַדְעּתֶ

ּים?! ּכִ ל ּתֻ ׁשֶ

4

6

7
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ַאּתְ רֹוָצה  י ָמה ׁשֶ ֲעׂשִ ּתַ
ה  ְוַגם ֲאִני ֶאֱעׂשֶ
ֲאִני רֹוָצה! ָמה ׁשֶ
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עֹות ׁשֹונֹות! נּו ּדֵ סֹוְבָלנּות – ְלֻכּלָ

ֵיׁש! יֹום חֶֹפׁש! 
ִית! ּבַ ֶאֶרת ּבַ ֲאִני ִנׁשְ

חּוץ −  ֶמׁש ּבַ י! ֵיׁש ׁשֶ ׁשִ ֵאיֶזה ַרְעיֹון ִטּפְ
יְקִניק! ֲאַנְחנּו יֹוְצאֹות ְלּפִ י ׁשֶ ֶהְחַלְטּתִ

ל ָאָדם ַאֵחר  ְזכּותֹו ׁשֶ יר ּבִ רּוׁשֹו ְלַהּכִ ִלְהיֹות סֹוְבָלִני ּפֵ
ּלֹו. ֶ ֵדעֹות ּוֶבֱאמּונֹות ִמּשׁ ְלַהֲחִזיק ּבְ

ה ִלְפָעִמים ָלּמָ
ה ִלְהיֹות סֹוְבָלִני,  ָקׁשֶ
ָאָדם ַאֵחר  ּלְ ל ׁשֶ ּוְלַקּבֵ
נּו? ּלָ ֶ ָעה ׁשֹוָנה ִמּשׁ ֵיׁש ּדֵ

ּה.  ָלדֹות ֵאיָנּה סֹוְבָלִנית ַלֲחֶבְרּתָ  ַאַחת ַהּיְ
ְדָבֶריָה?  א ּבִ ּטֵ יַצד ֶזה ִמְתּבַ א. ֵאיזֹו ֵמֶהן? ּכֵ

ּבּור.  ה ַהּזֹאת ּובּוַעת ּדִ ְלּדָ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּיַ ַמְחּבְ רּו ּבְ ב. ַצּיְ
ֶדֶרְך סֹוְבָלִנית. ּה ּבְ ְעּתָ ה ּתֹאַמר ֶאת ּדַ ְלּדָ ּבֹו ַהּיַ ט ַאֵחר ׁשֶ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּבּור ּכִ בּוַעת ַהּדִ ּבְ

8



יִרים! ְלִמים ָהיּו ַאּדִ רּוׁשַ י ַהּיְ ָחק ֶאְתמֹול? ְלַדְעּתִ ׂשְ ְבּתָ ַעל ַהּמִ 1.   רֹוִעי: ָמה ָחׁשַ
ְתאֹום? יִרים? ָמה ּפִ 2.   ִניר: ַאּדִ

ּדּור.                            ּכַ ְלטּו ּבַ ֱאֶמת ׁשָ 3.   רֹוִעי: ָמה, לֹא ָרִאיָת? ֵהם ּבֶ
ָחק! ׂשְ 4.   ִניר:  ֲאִני לֹא ֶנֱהֵניִתי ֵמַהּמִ

ה? לֹא ָחׁשּוב ִאם ֶנֱהֵניָת אֹו לֹא ֶנֱהֵניָת,  ִנּיָ יב ׁשְ ְקׁשִ 5.   רֹוִעי: אּוַלי ּתַ
ֲחקּו טֹוב! ֵאָלה ִהיא ִאם ֵהם ׂשִ ְ       ַהּשׁ

ַכּדּוֶרֶגל! ְכָלל ּבְ ה ֵמִבין ּבִ 6.   ִניר:  ָמה ַאּתָ
... ִרים, ְוַגם ָאִחי ָאַמר ׁשֶ ֵהם ָהיּו ֶנְהּדָ י ָאַמר ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ 7.   רֹוִעי: ֲאִפּלּו ַאּבָ

ְכָלל  ת ּבִ ל רֹוִעי ּוֵמִרים ֶאת קֹולֹו(: ְלִמי ִאְכּפַ ֵרץ ִלְדָבָריו ׁשֶ 8.   ִניר )ִמְתּפָ
רּוִעים! ֻטּיֹות. ֵהם ָהיּו ּגְ ר ׁשְ ה ְמַדּבֵ ָך! ַאּתָ ּלְ ָך ְוָאח ׁשֶ ּלְ א ׁשֶ בּו ַאּבָ       ָמה ָחׁשְ

ׁש... ה צֹוֵדק! ֵאיֶזה ֶיֶלד ִטּפֵ ַאּתָ טּוַח ׁשֶ ְך ּבָ ל ּכָ ִמיד ּכָ ה ּתָ 9.   רֹוִעי:  ַאּתָ
אן!  ׁש ּכָ ּפֵ ה ַהּטִ 10. ִניר:  ֲאִני? ַאּתָ

34

א. ַעּמּוד ַהּבָ ּבָ יָחה ב' ׁשֶ ַעּמּוד ֶזה ְוֶאת ׂשִ ּבְ יָחה א' ׁשֶ  ִקְראּו ֶאת ׂשִ

יָחה א'?  ִטים ַמְתִאיִמים ְלׂשִ ִטים. ֵאילּו ִמְׁשּפָ  ִלְפֵניֶכם ְׁשמֹוָנה ִמְׁשּפָ

יֶהן?  ט ַמְתִאים ִלְׁשּתֵ ּפָ יָחה ב'? ֵאיֶזה ִמׁשְ ִטים ַמְתִאיִמים ְלׂשִ ֵאילּו ִמְׁשּפָ

ָחק. ׂשְ ָעה ׁשֹוָנה ַעל ַהּמִ 1.  ְלרֹוִעי ּוְלִניר ּדֵ

ל ֶזה. ְעּתֹו ׁשֶ ים ְלָהִבין ֶזה ֶאת ּדַ 2.  רֹוִעי ְוִניר ְמַנּסִ

קֹל אֹוָתם. ִלי ִלׁשְ ְבֵרי ֶזה ּבְ ִלים ֶזה ֶאת ּדִ 3.  רֹוִעי ְוִניר ְמַבּטְ

ט.  ּפָ ׁשְ יב ֶזה ָלֶזה ַעד סֹוף ַהּמִ יִדים ְלַהְקׁשִ 4.  רֹוִעי ְוִניר ַמְקּפִ

ָכבֹוד ֶזה ִעם ֶזה.  ִרים ּבְ 5.  רֹוִעי ְוִניר ְמַדּבְ

תֹוְקָפנּות. 6.  רֹוִעי ְוִניר ְמׂשֹוֲחִחים ּבְ

ֶהם.  ּלָ ֹונֹות ׁשֶ עֹות ַהּשׁ ָאִרים ֲחֵבִרים ַעל ַאף ַהּדֵ 7.  רֹוִעי ְוִניר ִנׁשְ

ּלֹו.( ֶ ֵדָעה ׁשֹוָנה ִמּשׁ ְזכּות ֲחֵברֹו ְלַהְחִזיק ּבְ יר ּבִ ל ֶאָחד ֵמֶהם ַמּכִ י ֶזה. )ּכָ ַלּפֵ ים ֶזה ּכְ 8.  רֹוִעי ְוִניר סֹוְבָלִנּיִ

יִמים... ֵאין ַמְסּכִ ּוְכׁשֶ

נּו ְנכֹוָנה.  ּלָ ָעה ׁשֶ ַהּדֵ ְכֵנַע ֶאת ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ים ְלׁשַ יִמים ִעם ָאָדם ַאֵחר ְוָאנּו ְמַנּסִ ִלְפָעִמים ֵאיֶנּנּו ַמְסּכִ
ָחק ׁשֹוָנה.  ׂשְ ם ַעל ַהּמִ ְעּתָ ּדּוֶרֶגל ַאְך ּדַ ַחק ּכַ ָראּו אֹותֹו ִמׂשְ ין ְיָלִדים ׁשֶ יחֹות ּבֵ י ׂשִ ּתֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

  

א’ ה  ָח י ׂשִ
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יחֹות.  י ַהּשִׂ ּתֵ  ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ׁשְ
ִנּמּוס? ְבֵרי ֶזה ּבְ ִטים רֹוִעי ְוִניר ּדֹוִחים ֶזה ֶאת ּדִ ּפָ ֵאילּו ִמׁשְ ּבְ

ִדים ֶזה ֶאת ֶזה?  ִטים רֹוִעי ְוִניר ֵאיָנם ְמַכּבְ ּפָ ֵאילּו ִמׁשְ ּבְ

י ֶזה,  ַלּפֵ ָכבֹוד ֶזה ּכְ יָחה ב‘ רֹוִעי ְוִניר ִמְתַיֲחִסים ּבְ ׂשִ  ּבְ
ִקים ֶאת ֶעְמדֹוֵתיֶהם.  ם ְמַנּמְ ְוֵהם ּגַ

ּמּוִקים  ל רֹוִעי ּוְלֶאָחד ֵמַהּנִ ּמּוִקים ׁשֶ ְגָמה ְלֶאָחד ֵמַהּנִ ָהִביאּו ּדֻ
יָחה. ּשִׂ ל ִניר ּבַ ׁשֶ

יָחה ב‘. ל ׂשִ  ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ׁשּוָרה 10 ׁשֶ
ימּו רֹוִעי ְוִניר? ן ִהְסּכִ ַעל ָמה ּכֵ

יָחה ב' ִניר ְורֹוִעי  ׂשִ ּבְ
קּו ֶאת ֶעְמדֹוֵתיֶהם.  ִנּמְ

יַע  ּפִ ֶכם, ֶזה ִהׁשְ יַצד, ְלַדְעּתְ ּכֵ
ֶהם?  ּלָ יָחה ׁשֶ ַעל ַהּשִׂ

יַע  ּפִ יַצד ֶזה ִהׁשְ ּכֵ
יֵניֶהם?  ָחִסים ּבֵ ַעל ַהּיְ

ֶכם  ְעּתְ ָמה ּדַ
יחֹות  י ַהּשִׂ ּתֵ ַעל ׁשְ

ין רֹוִעי ְוִניר? ּבֵ

יִרים! ְלִמים ָהיּו ַאּדִ רּוׁשַ י ַהּיְ ָחק ֶאְתמֹול? ְלַדְעּתִ ׂשְ ְבּתָ ַעל ַהּמִ 1.   רֹוִעי: ָמה ָחׁשַ
ֲחקּו טֹוב. ְכָלל לֹא ׂשִ י ֵהם ּבִ יִרים? ְלַדְעּתִ 2.   ִניר: ַאּדִ

ִסירֹות ָהיּו ָיפֹות... ָך. ֵהם ָהיּו ְזִריִזים, ַהּמְ ים ִאּתְ 3.   רֹוִעי: ֲאִני לֹא ַמְסּכִ
ים. ּיִ ְכָלל לֹא מֹוְסִרים, ֵאגֹוִאיְסִטים ֲאִמּתִ ּבִ ְחָקִנים ׁשֶ ה ׂשַ ּמָ ם ּכַ 4.   ִניר: ָנכֹון, ֲאָבל ָהיּו ׁשָ

ְחָקִנים ֲהִכי טֹוִבים, ֵהם סֹוְמִכים ַעל ַעְצָמם. ה ָהיּו ַהּשַׂ 5.   רֹוִעי:  נּו, ֵאּלֶ
ָחק ְקבּוָצִתי! ּדּוֶרֶגל הּוא ִמׂשְ י. ֲהֵרי ּכַ ְעּתִ ָכה, זֹו ּדַ ֵחק ּכָ ר ְלׂשַ 6.   ִניר: ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ

ַהְתָחָלה? ׁש ּבַ ֵהם ִהְבִקיעּו ַמּמָ ֶפה ׁשֶ ַער ַהּיָ ַ 7.   רֹוִעי: ְולֹא ָרִאיָת ֶאת ַהּשׁ
ֹוֵער לֹא ל − ַהּשׁ ַער, ֲאָבל ֶזה ָהָיה ַמּזָ 8.   ִניר: טֹוב, ֵהם ִהְבִקיעּו ׁשַ

י ֵעָרִני,  ֹוֵער לֹא ָהָיה ּדֵ ּלֹו. ְוִאם ַהּשׁ ַער ׁשֶ ַ ַמר ַעל ַהּשׁ               ׁשָ
ְלִמים ָהיּו טֹוִבים. רּוׁשַ ַהּיְ               ֶזה לֹא אֹוֵמר ׁשֶ

ְכֵנַע. ָנכֹון? ר ְלׁשַ אֹוְתָך ִאי ֶאְפׁשָ 9.   רֹוִעי:  טֹוב, ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ים ַעל ַהּכֹל.  ִבים ְלַהְסּכִ 10. ִניר: ָנכֹון. ֲעזֹב, ֲאַנְחנּו לֹא ַחּיָ

ְגָרׁש, ַאְרֶאה ְלָך ָמה ֶזה ּדּור, ּבֹוא ֵנֵלְך ַלּמִ אן ּכַ               ֵיׁש ִלי ּכָ
ּדּוֶרֶגל ָיֶפה.               ּכַ

ֵכיף. 11.  רֹוִעי: ּבְ

’ ב ה  ָח י ׂשִ
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זאת לא 
הדרך!
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ָלה ְמׁשָ יִמים ִעם ַהְחָלטֹות ַהּמֶ ֵאין ַמְסּכִ  ּוְכׁשֶ

ין ְותֹוְמָכיו.  ל ִיְצָחק ַרּבִ עֹוֵתיֶהם ׁשֶ ימּו ִעם ּדֵ ים לֹא ִהְסּכִ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ
עֹות ׁשֹונֹות!  נּו ּדֵ ֻכּלָ ּלְ דּו ׁשֶ ָבר ִלּמְ יַע − ֲהֵרי ַהֲחָכִמים ּכְ ֵאין ֶזה ַמְפּתִ

ְדָרִכים ׁשֹונֹות. דּוָתם ּבִ יעּו ֶאת ִהְתַנּגְ ָלה ִהּבִ ְמׁשָ ל רֹאׁש ַהּמֶ ִדים ְלַדְרּכֹו ׁשֶ ִמְתַנּגְ

ית  ָנה מּול ּבֵ י ַהְפּגָ ְנּתִ ֲאִני ִאְרּגַ
ָלִטים  ְ ָלה, ּוַבׁשּ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ
י. ְעּתִ י ֶאת ּדַ י ָאַמְרּתִ ֵהַכְנּתִ ׁשֶ

ב ָארְֹך ְלרֹאׁש  י ִמְכּתָ ַתְבּתִ ֲאִני ּכָ
י  ְרּתִ ָלה ַעְצמֹו, ּובֹו ִהְסּבַ ְמׁשָ ַהּמֶ

ֶאת ֶעְמדֹוַתי.

ֵלִויְזָיה  ִעּתֹון ּוַבּטֵ י ּבָ ִהְתַרֲאַיְנּתִ
ּבּור. ּצִ ְמעּו ּבַ ָ עֹוַתי ִיּשׁ ּדֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֶכם  ְעּתְ ָמה ּדַ
ה  ָרִכים ָהֵאּלֶ ַעל ַהּדְ
דּות  יַע ִהְתַנּגְ ְלַהּבִ

ָלה?  ְמׁשָ ְלַהְחָלטֹות ַהּמֶ

מּונֹות  גּו ּתְ ְפאּוָרה ֻהּצְ ּתַ ין. ּבַ רֹון ְלִיְצָחק ַרּבִ ּכָ ְכֵנן ֶטֶקס ִלְכבֹוד יֹום ַהּזִ ֶפר "ִצּיֹון" ּתִ ית ַהּסֵ  ּבֵ
ַעּמּוד 31:  ָבר ָלַמְדנּו ּבְ ֲאַנְחנּו ּכְ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ׁשֶ ל ּדִ ם ִצּטּוט ׁשֶ דֹול ִנְרׁשַ ֶלט ּגָ ין, ּוְבׁשֶ ל ִיְצָחק ַרּבִ יו ׁשֶ ֵמַחּיָ

ִוין ֶזה ָלֶזה,  ֵני ָהָאָדם( ׁשָ ל ּבְ ְרצּוֵפיֶהן )ׁשֶ ֵאין ּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ            ּכְ
ְנָחס, ִסיָמן א'( ת ּפִ ָרׁשַ ר, ּפָ ְנחּוָמא, ַמֲהדּוַרת ּבּוּבֶ ָוה ֶזה ָלֶזה. )ִמְדַרׁש ּתַ ן ׁשָ ְעּתָ ְך ֵאין ּדַ           ּכָ
ְפאּוָרה? ּתַ ה ּבַ ּטּוט ַהּזֶ יג ֶאת ַהּצִ ֶקס ְלַהּצִ ֲחרּו ְמַתְכְנֵני ַהּטֶ ֶכם, ּבָ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
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ט ׁשֹוֶנה  ַמּבָ

ּדּוֶרֶגל  ַחק ּכַ רֹוִעי ְוִניר ָראּו אֹותֹו ִמׂשְ
ְרׁשּו  מּו ֵלב ִלְדָבִרים שֹוִנים אֹו ּפֵ ֲאָבל ׂשָ
אֹוָתם ַאֶחֶרת )ְראּו ַעּמּוִדים 35-34(. 

ָבִרים.  ט ׁשֹוֶנה" ַעל ַהּדְ ׁש ָלֶהם "ַמּבָ ּיֵ אֹוְמִרים ׁשֶ
ׁשּוט, ֲאַנְחנּו ֲעׂשּוִיים  ְרֶאה ּפָ ִצּיּור ַהּנִ ַאף ּבְ

ה! ָבִרים ׁשֹוִנים ֶזה ִמּזֶ ִלְראֹות ּדְ

37

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ

ם  ירּו ְלֻכּלָ ְזּכִ ּיַ ָלִטים ׁשֶ ָהִכינּו ׁשְ
ֲאִויָרה  יָחה ּבַ יַצד ְלַנֵהל ׂשִ ּכֵ

סֹוְבָלִנית.
ל ‒  ְלָמׁשָ

י... ְעּתִ ְלִפי ּדַ
ן?  ּוֵ ה ִמְתּכַ ְלַמה ַאּתָ

 ? ְבּתְ ַמה ָחׁשַ
ֲאִני רֹוָאה ֶאת ֶזה ַאֶחֶרת... 

ה. ּתָ ּכִ ָלִטים ּבַ ְ לּו ֶאת ַהּשׁ ּתְ
 

ֻמּיֹות  י ּדְ ּתֵ ר ִלְראֹות ְלָפחֹות ׁשְ ּיּור ֶאְפׁשָ ּצִ ּבַ
ׁשֹונֹות ְמאֹוד. 

ל ַעל אֹותֹו ִצּיּור  ּכֵ נּו ָיכֹול ְלִהְסּתַ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
הּו ׁשֹוֶנה. ֶ ְוִלְראֹות ּבֹו ַמּשׁ

ֵכן?  יַצד ֶזה ִיּתָ ּכֵ
נּו ׁשֹוִנים, ֲאַנְחנּו ֲאִפּלּו רֹוִאים  ּלָ ּכֻ ְרֶאה לֹא ַרק ׁשֶ ּנִ ּכַ

ָבִרים ׁשֹוִנים!  ּדְ
ר ֵאינֹו ָידּוַע.  ּיָ ם ַהּצַ ִטית". ׁשֵ ָלָיה אֹוּפְ “ַאׁשְ

ּיּור?  ּצִ ם רֹוִאים ּבַ  ָמה ַאּתֶ

יִמים? ָאז ֲאַנְחנּו ַמְסּכִ

יִמים  ֲאַנְחנּו ַמְסּכִ ְך ׁשֶ ים ִאּתָ ים ְלַהְסּכִ  ֲאִני ַמְסּכִ
ּלֹא  יִמי ׁשֶ ְסּכִ ּלֹא ּתַ ים ׁשֶ ים, ְולֹא ַמְסּכִ ּלֹא ְלַהְסּכִ ׁשֶ

יִמים.  ֲאַנְחנּו לֹא ַמְסּכִ י ׁשֶ ים ִאּתִ ְלַהְסּכִ

ֶלת.  ֲאִני ְמֻבְלּבֶ
י  ים ִאּתִ ה ַמְסּכִ ָאז ַאּתָ

ים?! אֹו לֹא ַמְסּכִ

15



ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל”ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת
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ה ֲחֻנּכָ

ַחג ָהאּוִרים

ַחק ַחג ִמׂשְ
ה. תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ַהֲחֻנּכָ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ה  ַחג ַהֲחֻנּכָ
ָאֶרץ  ְלטּו ּבָ ר ׁשָ ָוִנים ֲאׁשֶ ּיְ ְלָחָמה ּבַ ּמִ ּבַ

הּוִדים  ה, ִהְצִליחּו ַהּלֹוֲחִמים ַהּיְ ַיד ָקׁשָ ּבְ
ְלטֹון ְיהּוִדי.  ַלִים ְלׁשִ ְלַהֲחִזיר ֶאת ְירּוׁשָ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֵהם ִטֲהרּו ֶאת ּבֵ
ִית(.  ת ּבַ ְוָחְנכּו אֹותֹו ֵמָחָדׁש )ָעׂשּו ֵמֵעין ֲחֻנּכַ

 ָמעֹוז צּור
יר  ים נֹוֲהִגים ָלׁשִ ַרּבִ ּיּוט ׁשֶ ּפִ

רֹות ֵעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ּבְ
ְסִביבֹון

ה  ַעל ְסִביבֹוֵני ֲחֻנּכָ

ֲחרּוטּות ִלְפָעִמים 

ָהאֹוִתּיֹות נ‘ ג‘ ה‘ פ‘

ט ּפָ ׁשְ ָהרֹוְמזֹות ַלּמִ

דֹול ָהָיה ּפֹה. ֵנס ּגָ
ִנּיֹות  ֻסְפּגָ

ּוַמֲאָכִלים 

ֶמן ׁשֶ ִנים ּבְ ְמֻטּגָ

ֵטֵבת ִכְסֵלו ַעד ב‘ ּבְ כ“ה ּבְ
מֹוָנה ָיִמים.( ְך ׁשְ ה ִנְמׁשָ )ַחג ַהֲחֻנּכָ

ַחג ָהאּוִרים
ים ּבִ ּכַ ר ִנְכְנסּו ַהּמַ ֲאׁשֶ ּכַ יר ׁשֶ ם ֶזה ַמְזּכִ ׁשֵ

ָוִנים(  ּיְ ר ִנְלֲחמּו ּבַ הּוִדים ֲאׁשֶ )ַהּלֹוֲחִמים ַהּיְ
ד. ׁש, ֵהם ִהְדִליקּו ּבֹו ְמנֹוָרה ִמּיָ ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ

ֶמן.  ֶ ְך ַהּשׁ ָאז ֵאַרע ֵנס ּפַ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ

ה ּוְמָבְרִכים  ּיָ ֲחֻנּכִ ה ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּבַ ֲחֻנּכָ ּבַ
ס  ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת ַהּנֵ י ֶעֶרב ּכְ ֲעֵליֶהם ִמּדֵ
ים  ּבִ ּכַ ל ַהּמַ חֹון ׁשֶ ּצָ ֶמן ְוֵנס ַהּנִ ֶ ְך ַהּשׁ )ֵנס ּפַ

דֹול(. ָוִני ַהּגָ ָבא ַהּיְ ָעִטים ַעל ַהּצָ ַהּמְ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ה ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל ַחג ַהֲחֻנּכָ ָתִקים ְלַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ּבֹו  י“ )ׁשֶ ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּתְ

ים ת ַעל ַהִנּסִ ִפּלַ ה מֹוִסיִפים ֶאת ּתְ ֲחֻנּכָ זֹון. ּבַ ת ַהּמָ ֶרה ּוְבִבְרּכַ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ְתִפּלַ ּבִ

ל  ִרים ֶאת ַהַהּלֵ ם ׁשָ ֶנֶסת ּגַ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ
ְקֵרי ַהַחג.   ָכל ֶאָחד ִמּבָ ּתֹוָרה ּבְ ְוקֹוְרִאים ּבַ

1
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י ּבִ ּכַ ְמעֹון ַהּמַ ל ׁשִ ִסּפּורֹו ׁשֶ

ַמע ֶאת ִסּפּורֹו. ָיֵמינּו ָאנּו. ִנׁשְ ר אֹוָתנּו ּבְ ֶרְך ִמְנֶהֶרת ְזַמן ּוָבא ְלַבּקֵ י ָעַבר ּדֶ ּבִ ּכַ ְמעֹון ַהּמַ ׁשִ

ַחג ַהֲחֻנָּכה ָקֵרב, ְוֻכָּלם ִמְתַרְּגִׁשים – ֲחֻנִּכּיֹות, ְסִביבֹוִנים, ֻחְפָׁשה ִמֵּבית ַהֵּסֶפר... 

ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ָׁשִנים ַּגם ֲאַנְחנּו ָחַגְגנּו ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה. 

ְּבֶעֶצם ֲאַנְחנּו ָהִיינּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָחְגגּו ֶאת ַהַחג, ֲאָבל ֶאְצֵלנּו ָהָיה ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי – 

ַהַחג ָּבא ְלַאַחר ָיִמים ָקִׁשים ְמאֹוד. ְוָכְך ָהָיה ַהִּסּפּור...

ְׁשִמי ִׁשְמעֹון, ַוֲאִני ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהָּבִנים ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו ַהּכֹוֵהן. ַּגְרנּו ִּבְכַפר מֹוִדיִעין, 

ְוָאִבינּו ָהָיה ַמְנִהיג ַהְּכָפר. ַּבּיִמים ָהֵהם ָׁשְלטּו ַהְּיָוִנים ָּבֶאֶרץ, וֵהם ֵהִביאּו ִאָּתם ָּדת ּוִמְנָהִגים ָזִרים. 

ֵמָאז ֶׁשָהָיה ַאְנִטיֹוכּוס ֶאִּפיָפֵנס ְלֶמֶלְך, ִהְתּדְרֵּדר ַמָּצֵבנּו. ַהֶּמֶלְך ָּגַזר ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות )ֻחִּקים ָקִׁשים(: 

הּוא ִנָּסה ְלַהְכִריַח אֹוָתנּו ְלַקּים ֶאת ָּדָתם ְוֶאת ִמְנֲהֵגיֶהם ֶׁשל ַהְּיָוִנים ְוָאַסר ָעֵלינּו ְלַקּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה – 

הּוא ָאַסר ָעֵלינּו ִלְׁשֹמר ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִלְלֹמד ֶאת ַהּתֹוָרה, ְלַקּים ֶאת ְּבִרית ַהִּמיָלה ְועֹוד. ַעל ַאף ַהַּסָּכָנה ְוַהַּפַחד 

ֶׁשַהְּיָוִנים ִיְתְּפסּו אֹוָתנּו, ֲאִני, ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי ְועֹוד ַרִּבים ֲאֵחִרים ִהְמַׁשְכנּו ְלַקּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַּבֵּסֶתר. 

ֵאּלּו ָהיּו ָיִמים ָקִׁשים, ָיִמים ֶׁשל ְרִדיפֹות ְוֹחֶסר ִּבָטחֹון, ָיִמים ֶׁשל ֹחֶׁשְך. אּוָלם ֹלא ָנַתּנּו ָלּיאּוׁש ִלְגֹּבר ָעֵלינּו, 

וֶהְחַלְטנּו ְלִהָּלֵחם ַּבְּיָוִנים. 

ָּבַרְחנּו ְוִהְסַּתַּתְרנּו ִּבְמָערֹות, ְוָאִחי ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ִהְנִהיג ֶאת ַהֶּמֶרד. 

ִמַּצד ֶאָחד, ְמאֹוד ָּדַאְגנּו ְוָחַרְדנּו: ְיהּוִדים ַרִּבים ִהְצָטְרפּו ַלֶּמֶרד ַּבְּיָוִנים, ֲאָבל ֲעַדִין ָהיּו ַהַחּיִלים ַהְּיָוִנים ַרִּבים 

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו, ּוִביֵדיֶהם ָהָיה ֶנֶׁשק ַרב. 

ִמַּצד ַאֵחר, ַהָּדָבר ָּבַער ָּבנּו, ָיַדְענּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַחּיִבים ְלִהָּלֵחם, ְוִקּוינּו ֶׁשּנּוַכל ְלַהְלִהיב עֹוד ַרִּבים ֲאֵחִרים. 

ִקּוינּו ֶׁשִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה ְוָהֹאֶמץ ַנְצִליַח, ִנְרֶאה ֶאת ָהאֹור ִּבְקֵצה ַהִּמְנָהָרה ְוַיְחְזרּו ֵאֵלינּו ְיֵמי ָהאֹור ְוַהִּתְקָוה.

ְלַאַחר ְׁשָנַתִים ֶׁשל ַמֲאָבִקים ָקִׁשים ִהְצַלְחנּו ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ְירּוָׁשַלִים, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָחַזר ְלָיֵדינּו. ַהְּיָוִנים ִטְּמאּו 

ְוָהְרסּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש – ֲאַנְחנּו ִטַהְרנּו ְוִנִּקינּו א�ת�. ִּתַּקּנּו ֶאת ָמה ֶׁשִּנְׁשַּבר, ְוֵהַׁשְבנּו ַלָּמקֹום ֶאת ֲהָדרֹו. 

ָחַגְגנּו ִעם ָּכל ָהַעם ֶאת ַהִּנָּצחֹון ֶׁשָּלנּו – ַהִּנָּצחֹון ֶׁשל ַהּטֹוב ַעל ָהֶרַׁשע וֶׁשל ֹּכחֹות ָהאֹור ַעל ֹּכחֹות ַהֹחֶׁשְך –

ְוָעִׂשינּו ֲחֻנַּכת ַּבית ְּגדֹוָלה ּוְמֹפֶאֶרת. ִהְדַלְקנּו ְמנֹוָרה ֲחָדָׁשה ִּבְמקֹום ַהְּמנֹוָרה ֶׁשָּבְזזּו ַהְּיָוִנים, ְוַכֲאֶׁשר ָרִאינּו ֶאת 

ָהאֹורֹות ּדֹוְלִקים, אֹורּו ֵעיֵנינּו, ְוִהְרַּגְׁשנּו ֶׁשִּלֵּבנּו ִנְפַּתח, ֶׁשֵּגַרְׁשנּו ֶאת ַהֹחֶׁשְך ְוֶׁשָהאֹור ָחַזר ְלַחּיינּו.

ֶחְבָרה  ים ּבְ ַהּיֹום ָאנּו ַחּיִ טֹוב ׁשֶ
ּלֹו.  ת ְוָהֱאמּוָנה ׁשֶ י ַהּדָ ל ָאָדם ָיכֹול ִלְחיֹות ַעל ּפִ ּה ּכָ ּבָ ׁשֶ



ֶמן?!  ֶ ְך ַהּשׁ ֲאָבל ָמה ִעם ֵנס ּפַ
ר ָעָליו. י לֹא ִסּפֵ ּבִ ּכַ ְמעֹון ַהּמַ ׁשִ

ָנכֹון!
ְלמּוד ֵעדּות ַאֶחֶרת  ּתַ ֲאָבל ָמָצאִתי ּבַ

ִמים.  אֹוָתם ַהּיָ ָרה ּבְ ּקָ ַעל ָמה ׁשֶ
ׂשּו  ים ִחּפְ ּבִ ּכַ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ּכַ רּו ׁשֶ ַהֲחָכִמים ִסּפְ

ׁש,  ֵבית ַהִמְקּדָ ֶמן ְלַהְדִליק ְמנֹוָרה ּבְ ׁשֶ
ֶמן ָטהֹור,  ל ׁשֶ ד ָקָטן ׁשֶ ֵהם ָמְצאּו ּכַ

ְלַבד.  ֶמן ְליֹום ֶאָחד ּבִ ּובֹו ָהָיה ַרק ׁשֶ
יק  ֶמן ִהְסּפִ ֶ ה ֵנס – ַהּשׁ ַאְך ָאז ַנֲעׂשָ
ְך  ֶמׁשֶ נֹוָרה ּבְ ֵדי ְלַהְדִליק ֶאת ַהּמְ ּכְ

מֹוָנה ָיִמים! ׁשְ
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ְך  ל אֹור ְוחֹׁשֶ ִסּפּור ׁשֶ

ַהִאם ֵיׁש יֹוֵתר “אֹור“ 
ְמעֹון  ר ׁשִ ּפֵ ּסִ ּפּור ׁשֶ ת ַהּסִ ְתִחּלַ ּבִ

סֹופֹו?  י אֹו ּבְ ּבִ ּכַ ַהּמַ
ְך“  ַהִאם ֵיׁש יֹוֵתר “חֹׁשֶ

סֹופֹו?  ּפּור אֹו ּבְ ת ַהּסִ ְתִחּלַ ּבִ
ׁשּובֹוֵתיֶכם. קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ

ה “אֹור“.  ּלָ זֹו ֶאת ַהּמִ ֶמְרּכָ מּו ּבְ דֹול ָצהֹב, ְוִרׁשְ רּו ִעּגּול ּגָ ַעּמּוד ָיִמין ַצּיְ רֹוֵתיֶכם. ּבְ ְתחּו ֶאת ַמְחּבְ  א. ּפִ
ְך“.  ָלה “חֹׁשֶ זֹו ֶאת ַהּמִ ֶמְרּכָ מּו ּבְ דֹול ָאפֹר, ְוִרׁשְ רּו ִעּגּול ּגָ רֹוֵתיֶכם ַצּיְ ַמְחּבְ מֹאל ּבְ ַעּמּוד ׂשְ ּבְ

ּוָרה 13.  ּפּור ִמּשׁ ה ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ַהּסִ ב. ַעּתָ
יר  ר ָיׁשִ ׁשּורֹות ֶקׁשֶ ים ַהּקְ ה "אֹור" ּוִמּלִ ּלָ ֶהם ַהּמִ ׁש ּבָ ּיֵ ּטּוִיים ׁשֶ ה "אֹור", ּבִ ּלָ ּפּור ֶאת ַהּמִ ּסִ ׂשּו ּבַ ג. ַחּפְ

א(. ַעּמּוד ַהּבָ ְגָמה ּבָ הֹב. )ְראּו ּדֻ ִעּגּול ַהּצָ מּו אֹוָתם ּבָ ְלאֹור )ִהְדַלְקנּו, ְלַהְלִהיב ְוַכּדֹוֶמה(. ִרׁשְ
יר  ר ָיׁשִ ׁשּורֹות ֶקׁשֶ ים ַהּקְ ְך" ּוִמּלִ ה "חֹׁשֶ ּלָ ֶהם ַהּמִ ׁש ּבָ ּיֵ ּטּוִיים ׁשֶ ְך", ּבִ ה "חֹׁשֶ ּלָ ּפּור ֶאת ַהּמִ ּסִ ׂשּו ּבַ ד. ַחּפְ

ִעּגּול ָהָאפֹר. מּו אֹוָתם ּבָ ְך. ִרׁשְ ְלחֹׁשֶ

2

א ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו. ֵדי ְלַבּטֵ ְך" ּכְ ים "אֹור" ְו"חֹׁשֶ ּלִ ּמִ י ּבַ ּבִ ּכַ ְמעֹון ַהּמַ ׁש ׁשִ ּמֵ ּתַ ּפּור ִהׁשְ ּסִ ּבַ
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.............................

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

יר ִלי.... ְך ַמְזּכִ יר ִלי... חֹׁשֶ אֹור ַמְזּכִ

ים.  ָתֲארֹות ְרָגׁשֹות ּוַמֲעׂשִ י ַהּמְ ּבִ ּכַ ְמעֹון ַהּמַ ל ׁשִ ּפּור ׁשֶ ים ֵמַהּסִ ן ִמּלִ  ְלַהּלָ
ְך“? ה “חֹׁשֶ ּלָ ר ַלּמִ ים ֵיׁש ֶקׁשֶ ה “אֹור“ ּוְלֵאילּו ִמּלִ ּלָ ר ַלּמִ ים ֵיׁש ֶקׁשֶ ֶכם, ְלֵאילּו ִמּלִ ְעּתְ ְלִפי ּדַ

ְך. ְתִאים  – ִעּגּול ָהאֹור אֹו ִעּגּול ַהחֹׁשֶ ִביב ָלִעּגּול ַהּמַ ים ִמּסָ ּלִ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ ַמְחּבְ מּו ּבְ א. ִרׁשְ
ְתִאים.  מּו אֹוָתן ְסִביב ָהִעּגּול ַהּמַ ְך, ְוִרׁשְ ׁשּורֹות ְלאֹור ּוְלחֹׁשֶ ּקְ ים ׁשֶ בּו ַעל עֹוד ִמּלִ ב. ִחׁשְ

ְקָוה           ּתִ ְמָחה           ׂשִ

חֹון           ִנּצָ

ֱאמּוָנה          אֶֹמץ          

ְלַהְצִליַח     

חֹון           ּטָ ּבִ

ֵיאּוׁש

ֵזרֹות  ּגְ

ָנה           ַסּכָ ר  ְרּדֵ ִהְתּדַ ַרְחנּו  ָחַרְדנּו ּבָ

ַחד                    ּפַ חִמְנָהָרה        נּו ִנְפּתַ ּבֵ  ּלִ
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רֹות ַהּדֹוְלִקים,  ר ַהּנֵ ֵדל ִמְסּפַ ּגָ ָכל ׁשֶ 1. ּכְ
ֵדָלה ָעְצַמת ָהאֹור. ּגְ

2. ְלֵנר ָקָטן ֵיׁש ּכַֹח ָעצּום – 
ְך ֻמְחָלט.  חֹׁשֶ ֵנר ָקָטן ֵמִאיר ֲאִפּלּו ּבְ

ר, עֹוד ֵנר ּדֹוֵלק,  ר ַמְדִליִקים ֵנר ִמּנֵ ֲאׁשֶ 3. ּכַ
ר ָהִראׁשֹון ֵאינֹו ֶנֱחָלׁש. ּוְבָכל זֹאת ַהּנֵ

ָהאֹור – ְמֻיָחד ּוַמְקִסים

ה ֲאַנְחנּו  ם. ִלְכבֹוד ֲחֻנּכָ לֹום ְלֻכּלָ ׁשָ
ֶבֶרת אֹוָרה. ְמַרְאְיִנים ֶאת ּגְ

ֶלת ֶאת ָהאֹור,  ֶבֶרת אֹוָרה, ַאּתְ ְמַסּמֶ ּגְ
ה.  ַחג ַהֲחֻנּכָ י ּבְ ְפִקיד ָהָראׁשִ ְלְת ֶאת ַהּתַ ְוִקּבַ

יר ָלנּו  ַהִאם ּתּוְכִלי ְלַהְסּבִ
ה?  ֲחֻנּכָ ְך ּבַ ל ּכָ ַמּדּוַע ָהאֹור ָחׁשּוב ּכָ

ם! ֲאִני לֹא רֹוָצה  ֵמַח ְלֻכּלָ לֹום ְוַחג אּוִרים ׂשָ ׁשָ
ֱאֶמת “ּכֹוַכב ַהַחג“.  ֵאר, ֲאָבל ֲאִני ּבֶ ְלִהְתּפָ

י  י. ֲהֵרי ֲאִני ָהאֹור, ְוֵיׁש ּבִ ּנִ ם ִמְתַלֲהִבים ִמּמֶ ּלָ ּכֻ
כּונֹות ְמֻיָחדֹות ְמאֹוד. ֵהֵבאִתי ָלֶכם ִצּטּוִטים  ּתְ
ַעְצְמֶכם  ְראּו ָמה אֹוְמִרים ָעַלי, ְוָתִבינּו ּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַחג. ְך ּבַ ל ּכָ ַמּדּוַע ֲאִני ֲחׁשּוָבה ּכָ

ל ָהאֹור. כּונֹות ׁשֶ לֹוׁש ּתְ ִרים ַעל ָהאֹור ְוַגם ׁשָ ַדּבְ ה ִצּטּוִטים ַהּמְ לֹוׁשָ  ִלְפֵניֶכם ׁשְ
ל ָהאֹור ַמְתִאיָמה ְלֵאיֶזה ִצּטּוט. כּוָנה ׁשֶ רֹוֵתיֶכם ֵאיזֹו ּתְ ַמְחּבְ מּו ּבְ ִרׁשְ

ְך. ל ַהחֹׁשֶ א. ֵנר ֶאָחד ֵמִאיר ֶאת ּכָ
ים ָהָזז ַחּיִ

ב. ּכְָאָדם ׁשֶַּמְדלִיק נֵר ִמּנֵר, 
הַּנֵר ּדֹולֵק וַחֲבֵרֹו ֵאינֹו חָסֵר.

ְסָקא כ' ה י"ג, ּפִ ָרׁשָ ה, ּפָ ר ַרּבָ ְדּבָ ּמִ ִמְדַרׁש ּבַ

ְך ְלָגֵרׁש  אנּו חֹׁשֶ ג. ּבָ
ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש.  ּבְ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן, ּכָ
נּו אֹור ֵאיָתן. ְוֻכּלָ

חֹור! ְך, ָהְלָאה, ׁשְ סּוָרה, חֹׁשֶ
ֵני ָהאֹור. סּוָרה ִמּפְ

ַנאי ָרה ֵלִוי ּתַ ׂשָ
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ים ּבִ ּכַ ָהאֹור ְוִסּפּור ַהּמַ

כּונֹות ָהאֹור ָיפֹות ּוְמַעְנְינֹות,  ָאֵכן ּתְ
ר  ׁשֶ רּור ִלי ָמה ַהּקֶ ֲאָבל ֲעַדִין לֹא ּבָ

ה. ל ָהאֹור ְלַחג ַהֲחֻנּכָ ׁשֶ

ים  ּבִ ּכַ ַהּמַ ר הּוא ׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶ
ה  ל ֲחֻנּכָ ּפּור ׁשֶ ּסִ ּבַ

ְמאֹוד ּדֹוִמים ָלאֹור.

ִטים )א‘, ב‘, ג‘(. ּפָ ה ִמׁשְ לֹוׁשָ ן ׁשְ  ְלַהּלָ
ה. ְתִאים ִמּתֹוְך ִסּפּור ַהֲחֻנּכָ ַטע ַהּמַ ּקֶ ִלימּו אֹוָתם ּבַ רֹוֵתיֶכם, ְוַהׁשְ יקּו אֹוָתם ְלַמְחּבְ ַהְעּתִ

ים ֵהִבינּו  ּבִ ּכַ 1. ַהּמַ
ם ַיַחד,  ּלָ ר ִיְפֲעלּו ּכֻ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ֵהם ִיְהיּו ֲחָזִקים יֹוֵתר.

ים,  ים ָהיּו ְמַעּטִ ּבִ ּכַ ַהּמַ 2. ַאף ׁשֶ
ר  ּבֵ ֵהם ִהְצִליחּו ְלִהְתּגַ

ָוִני ֶהָחָזק. ָבא ַהּיְ ַעל ַהּצָ

ים ִהְצִליחּו ְלַהְלִהיב  ּבִ ּכַ  3. ַהּמַ
ֲאֵחִרים ּוְלָצֵרף אֹוָתם 

ָוִנים.  ּיְ ְלָחָמה ּבַ ַלּמִ

ֵנר. ר ְלַהְדִליק ֵנר ּבְ א. ֶאְפׁשָ
י ... . ים ּכִ ּבִ ּכַ יר ֶאת ַהּמַ ֶזה ַמְזּכִ

ל ֵנר ָקָטן ֶאָחד  ב. ַאף אֹורֹו ׁשֶ
ְך ָעמֹק. ר ַעל חֹׁשֶ ּבֵ ָיכֹול ְלִהְתּגַ

י ... . ים ּכִ ּבִ ּכַ יר ֶאת ַהּמַ ֶזה ַמְזּכִ

ה ֵנרֹות  ּמָ ר ְמָצְרִפים ּכַ ֲאׁשֶ ג. ּכַ
ים ַיַחד,  ְקַטּנִ

ֵדָלה ַאף יֹוֵתר. ָעְצַמת ָהאֹור ּגְ
י ... . ים ּכִ ּבִ ּכַ יר ֶאת ַהּמַ ֶזה ַמְזּכִ

רֹוֵתיֶכם. ַמְחּבְ ֶעְזַרת ִצּיּור ּבְ ט ֶאָחד, ְוַנּסּו ְלַהְמִחיׁשֹו ּבְ ּפָ ֲחרּו ִמׁשְ  ּבַ
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חֶֹרף.   ה ּבַ הּו. ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֲחֻנּכָ ֶ  ֵיׁש עֹוד ַמּשׁ
ים  ילֹות ֲאֻרּכִ ִמים ְקָצִרים, ַהּלֵ חּוץ, ַהּיָ חֶֹרף ַקר ּבַ ּבַ

ים ֶעֶצב.  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ים ׁשֶ ֽוֵיׁש ֲאָנׁשִ
ר ֵנרֹות ּדֹוְלִקים,  ֲאׁשֶ ַאְך ּכַ

ְקָוה.   ל ּתִ ה ׁשֶ חּוׁשָ ִמְתעֹוֶרֶרת ּתְ

ַחּלֹון –  ְוָקא ּבַ ְדִליִקים ֵנרֹות ּדַ ּמַ ָיֶפה ׁשֶ
ַהּכֹל רֹוִאים אֹוָתם 

אֹור. א ּבְ ְוָהְרחֹוב ִמְתַמּלֵ

ָרה  ּקָ ס ׁשֶ ם מֹוִדיִעים ַלּכֹל ַעל ַהּנֵ ּוְבָכְך ּגַ
ה ּוְמַפְרְסִמים אֹותֹו.  ַחג ַהֲחֻנּכָ ּבְ

ְרסּום ָחׁשּוב!  ַהּפִ מֹוִני יֹוַדַעת ׁשֶ ּוִמי ּכָ

ׁש ֵסֶמל  ּמֵ ָהאֹור ְמׁשַ י ִסּבֹות ׁשֶ ּתֵ רֹוֵתיֶכם ְלָפחֹות ׁשְ ַמְחּבְ מּו ּבְ  ִרׁשְ
יַע  חֹוֶבֶרת ּוְלַהּצִ ם ּבַ ַמְדּתֶ ּלְ ה. )ּתּוְכלּו ִלְבֹחר ִסּבֹות ׁשֶ ְלַחג ַהֲחֻנּכָ

ֶכם.( ּלָ ֶ ה נֹוֶסֶפת ִמּשׁ ִסּבָ

לּו  ּבֹות ַהּלָ ל ַהּסִ ל ּכָ ׁשֶ ּבְ
ְפִקיד ָחׁשּוב  י ּתַ ְלּתִ ִקּבַ
ְרֶאה  ּנִ ה. ּכַ ֲחֻנּכָ ְך ּבַ ל ּכָ ּכָ

ׁשּוט ַמְדִליָקה! ֲאִני ּפָ

ה  ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ
ים  ֲאָנׁשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ְרחֹוב. ֲעַדִין עֹוְבִרים ּבָ
ה ְלָכְך?   ּבָ ֶכם, ַהּסִ ַמִהי, ְלַדְעּתְ
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בא

ֵנר ִלי, ֵנר ִלי 

ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נֹוָרה ּבְ ים ֶאת ַהּמְ ּבִ ּכַ ה ִהְדִליקּו ַהּמַ ִסּפּור ֲחֻנּכָ ּבְ
ה. ּיָ ה ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקים ֲחֻנּכִ ַחג ַהֲחֻנּכָ ּבְ

ָרכֹות. ה ְמָבְרִכים ּבְ ר ַמְדִליִקים ֵנרֹות ֲחֻנּכָ ֲאׁשֶ ּכַ
ּיֹום  ֶהֱחָינּו“, ֶנֱאֶמֶרת ַרק ּבַ ת “ׁשֶ ְרּכַ ית, ּבִ ִליׁשִ ְ ָרָכה ַהּשׁ ָכל ֶעֶרב, ְוִאילּו ַהּבְ ָרכֹות ֶנֱאָמרֹות ּבְ ִים ֵמַהּבְ ּתַ ׁשְ

ָבר ָחָדׁש )ְוטֹוב(. י ִהיא ֶנֱאֶמֶרת ַרק ַעל ּדָ ל ַהַחג ּכִ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם,
ֲאׁשֶר קְִּדׁשָנּו ּבְִמצְוֹוָתיו

וְצִּוָנּו ......  ..  ..... .

ל ִקיּפ. ְצלּום ׁשֶ ּתַ ה ּבַ ּיָ  א. ַזהּו ֶאת ַהֲחֻנּכִ
ה ל ַחג ַהֲחֻנּכָ ֵאיֶזה יֹום ׁשֶ ידּו ְלִקיּפ ּבְ       ב. ַהּגִ

יַצד  ירּו לֹו ּכֵ ּלּום, ְוַהְסּבִ ּצִ ה ּבַ ּיָ       ֻהְדְלָקה ַהֲחֻנּכִ
ם יֹוְדִעים זֹאת.       ַאּתֶ

ִפּלֹות.( ִסּדּור ּתְ ִלימּו אֹוָתן. )ֵהָעְזרּו ּבְ רֹוֵתיֶכם ְוַהׁשְ ָרכֹות ְלַמְחּבְ יקּו ֶאת ַהּבְ   ַהְעּתִ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם,
........  ....  .... 

ּבַּיִָמים הָהֵם ּבַּזְַמן הַּזֶה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם,
 ׁשֶהֶחֱיָנּו וְקִּיְָמנּו 
וְהִּגִיָענּו ....  ... .
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ּו נ ֵל ְצ ֶא ק  ַר א  ֹל ים –  ִר אּו ָה ג  ַח ם?  ּתֶ ְע ַד ְי ַה

ים  חֶֹרף ַחּגִ ם ֵהם ּבַ ים ֲאֵחִרים חֹוְגִגים ּגַ ים ַרּבִ חֹוְגִגים ַחג אּוִרים. ַעּמִ ִחיִדים ׁשֶ ֵאין ָאנּו ַהּיְ
ֶהם ֵנרֹות אֹו אֹורֹות.  ְדִליִקים ּבָ ּמַ ׁשֶ

יָווִלי – "ַחג ָהאּוִרים".  חֶֹרף ֶאת ַחג ַהּדִ הֹודּו חֹוְגִגים ּבַ  ְלֻדְגָמה, ּבְ
ְך  ָהאֹור מֹוֵנַע ִמּכֹחֹות ַהחֹׁשֶ ִית ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ׁשֶ ָכל ּבַ ֶמן ְקַטּנֹות ַרּבֹות ּבְ ַחג ֶזה ַמְדִליִקים ְמנֹורֹות ׁשֶ ּבְ

ֵמי הֹודּו.  ׁשְ ל ִזּקּוִקים ּבִ ִמים מֹוָפִעים ַמְרִהיִבים ׁשֶ ים, ּוְמַקּיְ ּתִ ֵנס ַלּבָ ע ְלִהּכָ ְוָהֶרׁשַ

אֹורֹות  ִטים ּבְ ְ יא ַהחֶֹרף ּוְמַקּשׁ ׂשִ ֲאָרצֹות ַרּבֹות ֵהם חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהּמֹוָלד ּבְ ר ַלּנֹוְצִרים: ַבּ ֲאׁשֶ  ּבַ
ּוַח. יֶהם ְוֶאת ֲעֵצי ָהַאּשׁ ּתֵ ֶאת ּבָ

ים  ִ ְלָפחֹות ֲחִמּשׁ
ֶמן  ְמנֹורֹות ׁשֶ

ִית! ל ּבַ ְמִאירֹות ּכָ

ּקֹות  ִרים ּדַ ְכֶעׂשְ ֵיׁש צֶֹרְך ּבִ
נֹורֹות  ל ַהּמְ ְלַהְדִליק ֶאת ּכָ

ִית! ְסִביב ַהּבַ

קֶֹדם ַמְדִליִקים ֶאת 
נֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה. ֶאת  ַהּמְ

נֹורֹות ָהֲאֵחרֹות  ַהּמְ
ה. ּנָ ֵיׁש ְלַהְדִליק ִמּמֶ

נֹורֹות  ַמְדִליִקים ֶאת ַהּמְ
ֶמׁש,  ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ

ַבע  ָעה ׁשֶ ָ ין ַהּשׁ ָלל ּבֵ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ֶעֶרב. ַבע ָוֵחִצי ּבָ ָעה ׁשֶ ָ ַלּשׁ
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ִעְקבֹות ָהאֹור“ ִביְלֶכם: “ִטּיּול ּבְ ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ

ה,  ל ַחג ַהֲחֻנּכָ ַאַחד ָהֲעָרִבים ׁשֶ כּוַנְתֶכם ּבְ ׁשְ לּו ּבִ ַטּיְ
מּו: ּיֹות ְוִרׁשְ ֲחֻנּכִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ

ּיֹות ְרִאיֶתם? ה ֲחֻנּכִ ּמָ  ּכַ

ְמֻיָחד?  יָמה ֶאְתֶכם ּבִ ה ִהְרׁשִ ּיָ  ֵאיזֹו ֲחֻנּכִ

ְמֻיָחד?  ֶרת ּבִ ה ְמֻהּדֶ ּיָ     ַהִאם ָהְיָתה זֹו ֲחֻנּכִ
ֶרת“  ה “ְמֻהּדֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ    )ִאם ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ַמה ּפֵ

ּכֹות, ְלַעּמּוד 22(. ִחיָדה ַעל ַחג ַהּסֻ     ִחְזרּו ַלּיְ

 ... 206 ,205 

204 ,203 .... 

ִרים ֶאת ָהאֹור  ׁשָ

ְך ְלָגֵרׁש  אנּו חֹׁשֶ ּבָ
ַנאי ָרה ֵלִוי ּתַ ים: ׂשָ ִמּלִ

נּוֵאל ֲעִמיָרן ַלַחן: ִעּמָ

ְך ְלָגֵרׁש,  אנּו חֹׁשֶ ּבָ
ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש.  ּבְ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן,  ּכָ
נּו אֹור ֵאיָתן.  ְוֻכּלָ

חֹור!  ְך, ָהְלָאה, ׁשְ סּוָרה, חֹׁשֶ
ֵני ָהאֹור!  סּוָרה ִמּפְ

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 ָהַעם ִהְתּפַ ּכָ
א. ֵמֵאָליו הּוא ִמְתַמּלֵ

ס ּנֵ ל ָהַעם ָאז ִהְתּכַ ּכָ
ְוִהְכִריז: ַאְך, ֶזהּו ֵנס!
ַאר ד ֶזה ִנׁשְ ִאּלּוֵלא ּכַ
נּו לֹא הּוַאר. ׁשֵ ִמְקּדָ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ק ּלֵ סּוָרה )סּור( – ִהְסּתַ

אן ָהְלָאה – ַהְרֵחק ִמּכָ

ּה. ר ּבָ ְסּתָ ָטן ַהּמֻ ד ַהּקָ ׂשּו ֶאת ִצּיּור ַהּכַ ה )ַעּמּוִדים 47-38(, ְוַחּפְ ל ֲחֻנּכָ ִחיָדה ׁשֶ ּיְ פּו ּבַ ְפּדְ 10  ּדַ
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רֹאׁש ַהָּׁשָנה
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          
ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

ין          יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרבִּ
ֲחנָֻּכה

עֲָׂשָרה ְּבֵטֵבת          
ט“ּו ִּבְׁשָבט

יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה
ּפּוִרים

ֶּפַסח
יֹום ַהּׁשֹוָאה

יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל
יֹום ָהַעְצָמאּות

ָל"ג ָּבעֶֹמר
יֹום ְירּוָׁשַלִים

ָׁשבּועֹות
רֹאׁש חֶֹדׁש

ַׁשָּבת

ָרה ְּבֵטֵבת ֲעׂשָ

יְרּוׁשָלַיִם ּבְָמצֹור

ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ן ׁשֶ ֲעַמִים ֻחְרּבָ ֲעַמִים ָמצֹור, ּפַ ּפַ

ר )י“ז(  ְבָעה ָעָשׂ ׁשִ י ְבּ י ִכּ ַמְעּתִ ן, ׁשָ ֵכּ
ַלִים,  ּבּוׁש ְירּוׁשָ ַתּמּוז ָצִמים ְלֵזֶכר ִכּ ְבּ

ָאב ָצִמים  ָעה )ט‘( ְבּ ּוְבִתׁשְ
ׁש  ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ ן ׁשְ ְלֵזֶכר ֻחְרַבּ

ִני(. ֵ )ָהִראׁשֹון ְוַהּשׁ

ׁש ָהִראׁשֹון ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ
ְבָנה  ִנּ ָנה ַאֲחֵרי ׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשָ ַאְרּבַ ׁש ָהִראׁשֹון(. אּוָלם ּכְ ְקָדּ ית ַהּמִ ׁש ְמפָֹאר )ֵבּ ית ִמְקָדּ ַלִים ֵבּ ירּוׁשָ ַעם ָעַמד ִבּ ּפַ

יפּו ֶאת ָהִעיר ְולֹא ָנְתנּו  ְבִלים ִהּקִ ִלים ַהּבָ ַלִים – ַהַחּיָ ֵבד ַעל ְירּוׁשָ ְבִלי ָמצֹור ָכּ ָבא ַהּבָ ם ַהָצּ ׁש, ׂשָ ְקָדּ ית ַהּמִ ֵבּ
ק ָלֶהם אֶֹכל ּוַמִים.  ים ִמחּוץ ָלִעיר לֹא ָיְכלּו ְלַסּפֵ ֲאָנׁשִ ְך ׁשֶ ה, ּכָ ּנָ יָה ְוָלֵצאת ִמּמֶ ֵנס ֵאּלֶ ְלִאיׁש ְלִהּכָ

ׁש.  ְקָדּ ית ַהּמִ ְבִלים ֶהֱחִריבּו ֶאת ָהִעיר ְוַגם ֶאת ֵבּ ַנע, ְוַהָבּ ַלִים ְלִהּכָ י ְירּוׁשָ ְלַבּסֹוף ֶנֶאְלצּו ַאְנׁשֵ

ִני ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ
ה ָעַמד  ׁש ַהּזֶ ְקָדּ ית ַהּמִ ִני(. ֵבּ ֵ ׁש ַהׁשּ ְקָדּ ית ַהּמִ ַלִים )ֵבּ ירּוׁשָ ׁש ָחָדׁש ִבּ ית ִמְקָדּ ן ִנְבָנה ֵבּ ָנה ְלַאַחר ִמֵכּ ְבִעים ׁשָ ׁשִ ְכּ

ָבא ָהרֹוָמִאי ַעל ָהִעיר.  ֵהִטיל ַהָצּ ַעם ְלַאַחר ָמצֹור ׁשֶ ָנה, ְוַגם הּוא ֶנֱחַרב − ַהּפַ ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּכַ

ׁשּוִרים  ֵיׁש עֹוד ְיֵמי צֹום ַהּקְ
ׁש, ָנכֹון? ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלֻחְרּבַ

צֹוִרים ִהְתִחילּו  ֵני ַהּמְ ׁשְ
ַתֲאִריִכים ׁשֹוִנים,  ְבּ
ֵניֶהם ֵהִביאּו  ַא ׁשְ

ַלִים  ל ָהִעיר ְירּוׁשָ ן ׁשֶ ִליֵדי ַהֻחְרָבּ
ׁש. ְקָדּ ית ַהּמִ ל ֵבּ ְוׁשֶ

צֹוִרים  ֵני ַהּמְ יִרים ֶאת ׁשְ ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ּוַמְזּכִ
ֵטֵבת,  ָרה )י‘( ְבּ אֹותֹו ַהּיֹום –ֲעָשׂ ְבּ

צֹור ָהִראׁשֹון. ּבֹו ִהְתִחיל ַהּמָ ַהּיֹום ׁשֶ
יֹום ֶזה. ים ָצִמים ּבְ ַרּבִ
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ָלִלי ִדיׁש ַהּכְ יֹום ַהּקָ

ֲאָרצֹות ַרּבֹות  הּוִדים ּבַ ֹוָאה ִנְרְדפּו ַהּיְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ה ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים ֶנֶהְרגּו.  ָ ּשׁ ְוׁשִ

ּבֹו אֹוְמִרים  ם ַלּיֹום ׁשֶ ֵטֵבת ּגַ ָרה ּבְ ַנת 1950 ָהָיה ֲעׂשָ ֵמָאז ׁשְ
תּו( ְלֵזֶכר  ּמֵ ים ׁשֶ ֶנֱאֶמֶרת ַעל ֲאָנׁשִ ה ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ִפּלָ ִדיׁש )ּתְ ֶאת ַהּקָ

ֹוָאה ְויֹום מֹוָתם ֵאינֹו ָידּוַע.  ּשׁ ְסּפּו ּבַ ּנִ הּוִדים ׁשֶ ַלל ַהּיְ ּכְ
ָלִלי. ִדיׁש ַהּכְ ן ִנְקָרא יֹום ֶזה יֹום ַהּקָ ַעל ּכֵ

ֻמּיֹות?  מּוָנה. ָמה עֹוׂשֹות ַהּדְ ּתְ נּו ּבַ  ַעּיְ
ְצָבא ָהאֹוֵיב? ֵחם ּבִ ֵדי ְלִהּלָ חֹוָמה ּכְ ֵבי ָהִעיר ֶנֱעָזִרים ּבַ יַצד ּתֹוׁשָ ּכֵ

ֵדי ַלְחּדֹר ֵאֶליָה?  חֹוַמת ָהִעיר ּכְ יַצד ְצָבא ָהאֹוֵיב ֶנֱעָזר ּבְ ּכֵ
 

חּוץ? יף ֶאת ַהחֹוָמה ִמּבַ ּקִ ֵבי ָהִעיר? ְצָבא ָהאֹוֵיב ַהּמַ ֲעֵרי ָהִעיר? ּתֹוׁשָ ֶכם, ָנַעל ֶאת ׁשַ  ִמי, ְלַדְעּתְ
ׁשּוַבְתֶכם.  קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ

ה ִלְתֹקף אֹוָתּה ַנע ְוָקׁשֶ ר ִעיר זֹו ְמָסֶרֶבת ְלִהָכּ ֲאׁשֶ הּוא רֹוֶצה ִלְכּבֹׁש ַכּ ָצָבא ֵמִטיל ָמצֹור ַעל ִעיר ׁשֶ
ָמזֹון,  ל ַהחֶֹסר ּבְ ׁשֶ ים ּבְ ִבים ֶנֱחָלׁשִ ר ַהּתֹוׁשָ ֲאׁשֶ ה ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיר ּכַ יָרה. ְצָבא ָהאֹוֵיב ְמַנּסֶ ַהְתָקָפה ְיׁשִ ְבּ

ים ְלָהֵגן ַעל ִעיָרם. ִ ַמִים ּוִבְתרּופֹות, ּוִמְתַקּשׁ ּבְ

ת ְצָבא ָהאֹוֵיב  ִליׁשַ ל ּפְ מּוָנה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ּתְ
יַנִים. יֵמי ַהֵבּ ָיּה ִבּ ְלִגּ ֶבּ ְלִעיר ְבּ

ַלִים,  מֹו ְירּוׁשָ ֶפת חֹומֹות ְכּ ָהִעיר ְנצּוָרה ּוֻמֶקּ
תֹות  ים ּוִבְקׁשָ ִחִצּ ִדים ְבּ ִלים ְמֻצָיּ ְוַהַחָיּ

ְלׁשּו  ּפָ ְבִלים ְוָהרֹוָמִאים ׁשֶ ִלים ַהּבָ מֹו ַהַחָיּ ְכּ
ַלִים. ִלירּוׁשָ

מּוָנה, נּוַכל ְלָהִבין  ּתְ ְתּבֹוֵנן ַבּ ִנּ ׁשֶ ָלֵכן ְכּ
צּוָרה. ַלִים ַהּנְ יַצד ֻהְתְקָפה ְירּוׁשָ טֹוב יֹוֵתר ּכֵ

ן ֵאינֹו ָידּוַע. ם ָהָאּמָ ִנְסיֹון ֲחִדיָרה ְלִעיר ְנצּוָרה. ׁשֵ

ִנְסיֹון ֲחִדיָרה ְלתֹוְך ִעיר ְנצּוָרה

ִרים  ֵטֵבת ִנְזּכָ ָרה ּבְ ֲעׂשָ י! ּבְ ֵהַבְנּתִ
ְקדּו  ּפָ דֹוִלים ׁשֶ ֵני ֲאסֹונֹות ּגְ ׁשְ ּבְ

הּוִדי – ֶאת ָהַעם ַהּיְ
ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַלִים ּוְ ן ְירּוׁשָ ֻחְרּבַ ם ּבְ ּגַ

ֹוָאה.  ׁשּ ְוַגם ּבַ

1

2
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ְתָנֵאי ָמצֹור ים ּבִ ַהַחּיִ

ׁש ָהִראׁשֹון.  ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים ּוְלַבּסֹוף ֶהֱחִריבּו ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ּבֵ ְבִלים ַעל ְירּוׁשָ ָנה ָוֵחִצי ָצרּו ַהּבָ ׁשָ ֶמֶשְך ּכְ ּבְ
ה זֹו. ְתקּוָפה ָקׁשָ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ר ִבּ ָגּ ל ֶאְבָיָתר, ֶיֶלד ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְקָטִעים ִמּיֹוָמנֹו ׁשֶ

יֹוָמִני ַהָּיָקר,
ה ׁשֹוֵמַע? ֲאִני ָרֵעב ְוָחָלׁש.  ֲאִני ָרֵעב, ַאּתָ

ׂש ָלנּו אֶֹכל, ַאְך הּוא  ָאִבי ָיָצא ָלְרחֹובֹות ְלַחּפֵ
ה. יֵרי ִחּטָ ָבר, ַאף לֹא ָעִלים ְוַגְרִגּ לֹא ָמָצא ּדָ

ג

ֲעָשָׂרה ְּבֵטֵבת )ִּבְׁשַנת 588 ִלְפֵני ַהְּסִפיָרה( 

יֹוָמִני ַהָּיָקר,
ְבִלים ֵהִטילּו ָעֵלינּו  ַהּיֹום ָקָרה ָלנּו ָאסֹון. ַהָבּ

ה ִאיׁש לֹא יּוַכל עֹוד ָלֵצאת  ָמצֹור. ֵמַעּתָ
ֵמָהִעיר. 

ֵנס ֵאֶליָה  יֹוֵתר ַמְדִאיג: ִאיׁש לֹא יּוַכל ְלִהָכּ
ק ָלנּו אֶֹכל ּוַמִים. ֵיׁש ָלנּו ְקָצת ַמִים  ּוְלַסּפֵ

ה ְזַמן  בֹורֹות ָהִעיר, ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ְלַכּמָ ּבְ
יקּו. ֲאִני ְמאֹוד ֻמְדָאג. ֵהם ַיְסּפִ

א

יֹוָמִני ַהָּיָקר,
צֹור...  ת ַהּמָ ִחּלַ ים ֵמָאז ּתְ ָבר ָעְברּו ֳחָדׁשִ ּכְ

ְדַבׁש  אֹות ּבִ י ַעל עּוגֹות ְמֻמּלָ ְיָלה ָחַלְמּתִ ַהּלַ
ַעם.  י ָהְיָתה ְמִכיָנה ּפַ ִאּמִ ָמִרים ׁשֶ ּתְ

ה  ָלּ ְפרּוַסת ֶלֶחם ַדּ ק ּבְ ּפֵ ַהּיֹום ֲאִני ָצִריְך ְלִהְסּתַ
ְחּתֹו  ּפַ ֵני ִמׁשְ יֹום.יִדיִדי ְיהּוָדה ְוָכל ּבְ ַאַחת ְבּ
ֵבי  רּופֹות אֹו ִעׂשְ חֹוִלים, ּוָבִעיר ֵאין עֹוד ּתְ

ָכל ָמקֹום  ְבּ ֵני ׁשֶ א. ֵהם חֹוִלים ִמּפְ ַמְרּפֵ
ל ֶזֶבל — ֲהֵרי ֲאַנְחנּו לֹא  מּוָטלֹות ֲעֵרמֹות ׁשֶ

ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמחּוץ ָלִעיר. ׂשֹוְרִפים 
ֶאת ֻרּבֹו, ּוְבָכל זֹאת ְרחֹובֹות ָהִעיר ְמֻלְכָלִכים 

ְך! ל ּכָ ּכָ

ב

 ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז )ְׁשַנת 586 ִלְפֵני ַהְּסִפיָרה( 
ְבִלים ִהְצִליחּו ִלְפרֹץ ֶאת ַהחֹוָמה,  ַהָבּ

ָמצֹור,  ינּו ּבְ ָנה ָוֵחִצי ַחּיִ טּו ַעל ָהִעיר! ׁשָ ׁשְ ְוֵהם ּפָ
ּנֹות ָהִעיר,  ָכל ּפִ ים ּבְ יו... ְקָרבֹות ִמְתַרֲחׁשִ ְוַעְכׁשָ

יִתים  ִבים, ַמּצִ ְבִלים הֹוְרִגים ֶאת ַהּתֹוׁשָ ַהָבּ
ַלִים.  ֵרפֹות ּוַמֲחִריִבים ֶאת ְירּוׁשָ ׂשְ

ִרים, ְוָאִבי ִהְצָטֵרף ַלּלֹוֲחִמים  ּתְ י ַוֲאִני ִמְסּתַ ִאּמִ
ׁש. ֲאִני ּפֹוֵחד... ְקּדָ ית ַהּמִ ים ַעל ּבֵ ִגּנִ ּמְ ׁשֶ

ד
ִּתְׁשָעה ְּבָאב )ְׁשַנת 586 ִלְפֵני ַהְּסִפיָרה(

ֵלט.  ְיָתה, הּוא ִהְצִליַח ְלִהּמָ ָאִבי ָחַזר ַהּבַ
ָחַזר  ּתֹוָדה ָלֵאל, הּוא ַחי! ֲאָבל ֵמָאז ׁשֶ
ְקָצָרה  ר ָלנּו ּבִ הּוא ׁשֹוֵתק. הּוא ַרק ִסּפֵ

ֵאׁש,  ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְבִלים ֶהֱעלּו ֶאת ּבֵ ַהּבָ ׁשֶ
ָרב  ּקְ ל ֲחֵבָריו ֵמתּו ּבַ ְמַעט ּכָ ּכִ ׁשֶ
ּה. ּלָ נּו ֲהרּוָסה ּכֻ ּלָ ַלִים ׁשֶ רּוׁשָ ּיְ ְוׁשֶ

ה

רֹוֵתיֶכם: ַמְחּבְ ה ְוִכְתבּו אֹוָתן ּבְ ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ׁשּובֹות ַלׁשּ ל ֶאְבָיָתר ֶאת ַהּתְ יֹוָמנֹו ׁשֶ ׂשּו ּבְ  ַחּפְ
ַלִים? צֹור ַעל ְירּוׁשָ ֲאִריְך )יֹום ְוחֶֹדׁש( ִהְתִחיל ַהּמָ ֵאיֶזה ּתַ  א. ּבְ

ַלִים? צֹור ַעל ְירּוׁשָ ְך ַהּמָ ֵעֶרְך ִנְמׁשַ ה ְזַמן ּבְ ּמָ ב. ּכַ
ַלִים?  ְבִלים ֶאת חֹומֹות ְירּוׁשָ ְרצּו ַהּבָ ֲאִריְך )יֹום ְוחֶֹדׁש( ּפָ ֵאיֶזה ּתַ ג. ּבְ

ׁש ָהִראׁשֹון? ְקּדָ ית ַהּמִ ְבִלים ֶאת ּבֵ ֲאִריְך )יֹום ְוחֶֹדׁש( ֶהֱחִריבּו ַהּבָ ֵאיֶזה ּתַ ד. ּבְ

3



וַּיִׂשְְרפּו )הַּבָבְלִים( ֶאת ּבֵית הֱָאֹלהִים 
וַיְנְַּתצּו )וְהְָרסּו( ֵאת חֹוַמת יְרּוׁשָלָם
וְכָל ַאְרְמנֹוֶתיהָ ׂשְָרפּו בֵָאׁש ... 

וַּיֶגֶל )הֶַּמלְֶך נְבּוכְַדנֶאּצַר( הַּׁשְֵאִרית ִמן הַחֶֶרב ֶאל ּבָבֶל 
)ּונְבּוכְַדנֶאּצַר, ֶמלְֶך הַּבָבְלִים, הֵבִיא ּבְכֹחַ לְבָבֶל ֶאת ִמי ׁשֶֹּלא נֶהְֶרגּו(

 וַּיִהְיּו לֹו ּולְבָנָיו לֲַעבִָדים.
סּוִקים י“ט-כ‘ ֶרק ל“ו, ּפְ ִמים ב‘, ּפֶ ְבֵרי ַהּיָ ּדִ

ִ

4
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ֶאְבָיָתר ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוִסיף ְליֹוָמנֹו  ִטים ְנכֹוִנים ׁשֶ ּפָ ִטים. ֵאילּו ֵמֶהם ֵהם ִמׁשְ ּפָ ה ִמׁשְ לֹוׁשָ  ִלְפֵניֶכם ׁשְ
ְוֵאילּו ֵמֶהם ֵאיָנם ְנכֹוִנים? 

ְחִזיק ּנַ ֵדי ׁשֶ ּתֹות ְמַעט ּכְ ְדנּו ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ר ֲעַדִין ָהיּו ָמזֹון ּוַמִים, ִהְקּפַ ֲאׁשֶ צֹור, ּכַ ת ַהּמָ ִחּלַ ָבר ִמּתְ  א. “ּכְ
      ַמעָמד ְזַמן ַרב“. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון(

ים ּבֹוְרִחים ֵמָהִעיר“. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון( ה ֲאָנׁשִ צֹור ַהְרּבֵ ת ַהּמָ ִחּלַ ב. “ֵמָאז ּתְ
ל ְלָהֵגן ָעֶליָה“. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון( ּדֵ ּתַ נּו עֹוֵמד ַעל חֹומֹות ָהִעיר ּוִמׁשְ ּלָ ָבא ׁשֶ ג. “ַהּצָ

סּוִקים ְלַמְעָלה.  ִקְראּו ֶאת ַהּפְ
סּוִקים?   ִרים ַהּפְ ר ֶאְבָיָתר? ַעל ֵאילּו עֹוד ֲאסֹונֹות ְמַסּפְ ָבר ִסּפֵ ַעל ֵאילּו ֲאסֹונֹות ּכְ

ִלימּו אֹותֹו: א ְוַהׁשְ ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ רֹוֵתיֶכם ֶאת ּתְ יקּו ְלַמְחּבְ  ַהְעּתִ
ֶבל ... ר, ֶמֶלְך ּבָ ׁש ָהִראׁשֹון ְנבּוַכְדֶנאּצַ ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ן ְירּוׁשָ ְלַאַחר ֻחְרּבַ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמִשׂ
י ַהּיֹום-יֹום  ַחּיֵ ם ּבְ ב ִקיצֹוִני ֲאָבל ּגַ ָמצֹור הּוא ַמּצָ

ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלֵצאת  ים ׁשֶ ים ִלְפָעִמים ֲאָנׁשִ ָאנּו ּפֹוְגׁשִ
ל ָנִכים  ְרצֹוָנם – ְלָמׁשָ ל ְוַלֲעׂשֹות ְקִנּיֹות ּכִ ְלַטּיֵ

ים ָלֶלֶכת.  ִ ְתַקׁשּ ּמִ ים ׁשֶ יׁשִ אֹו ְקׁשִ
ֶלת,  נּוָעָתם ֻמְגֶבּ ּתְ ים ׁשֶ ְסִביַבְתֶכם ֲאָנׁשִ ִאם ֵיׁש ּבִ

יַצד ַלֲעֹזר ָלֶהם ַוֲעׂשּו זֹאת.  בּו ּכֵ ִחׁשְ

ׁשּום ְמאֹוד. ֵהֵבאִתי ְלָך ִעּתֹון  ַהּיֹום ּגָ
ִית.  ְצָטֵרְך ָלֵצאת ֵמַהּבַ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ׁש ָהִראׁשֹון ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ

ָנ“ְך: ּתָ ר ּבַ ְך ְמֻסּפָ ׁש ָהִראׁשֹון? ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ֻחְרּבַ

ט  ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ
ל ֶאְבָיָתר ָנַגע  יֹוָמנֹו ׁשֶ ּבְ

ם? ּלָ ֶכם יֹוֵתר ִמּכֻ ְלִלּבְ
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ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת



ַחג ָהִאיָלנֹות

ָבט ט"ּו ִּבׁשְ

 ֵסֶדר ט"ּו ּבִׁשְבָט

ַחק ַחג ִמׂשְ
ָבט. ׁשְ תּוב ֵמיָדע ַעל ט"ּו ּבִ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ָבט ָנהּוג ִלְנטַֹע ֵעִצים. ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ
ְנָהג ִהְנִהיגּו ַהֲחלּוִצים ָהִראׁשֹוִנים  ֶאת ַהּמִ

ּה. בּו ּבָ ְ ָעלּו ָלָאֶרץ ְוִהְתַיּשׁ ׁשֶ

ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָ ּשׁ ּבַ

ָבט ְל"ַחג ָיֹרק"  ׁשְ ה ט"ּו ּבִ ַנֲעׂשָ

ִלים ְלֵהיִטיב  ּדְ ּתַ ּבֹו ִמׁשְ ׁשֶ

ּלֹו. ַבע ּכֻ ִעם ַהּטֶ

ְמקֹור ַהַחג

ָבט יֹום ְמֻיָחד.  ׁשְ ָנה ָהָיה ט"ו ּבִ ׁשְ יֵמי ַהּמִ ָבר ּבִ ּכְ

ָנה ָלִאיָלן. ָ ּנּו אֹותֹו רֹאׁש ַהּשׁ ֲחָכֵמינּו ּכִ

יל  ִהְתִחילּו ְלַהְבׁשִ רֹות ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ּפֵ ֵהם ָקְבעּו ׁשֶ

ָעְבָרה,  ָנה ׁשֶ ָ בּו ְלֵפרֹות ַהּשׁ ָבט ֵיָחׁשְ ׁשְ ִלְפֵני ט"ּו ּבִ

ָבט  ׁשְ יל ַאֲחֵרי ט"ּו ּבִ ִהְתִחילּו ְלַהְבׁשִ ּוֵפרֹות ׁשֶ

ה. ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ בּו ְלֵפרֹות ַהּשׁ ֵיָחׁשְ

ָבט ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָבט( חֶֹדׁש ׁשְ )15 ּבְ

ָרֵאל ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ַחּגָ

יִדים  הּוִדים ַמְקּפִ חּוץ ָלָאֶרץ ַהּיְ ם ּבְ ּגַ

ָרֵאל, ִלְקרֹא  רֹות ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ֶלֱאֹכל ּפֵ

ָרֵאל  סּוִקים ְוִסּפּוִרים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפְ

ִחים אֹוָתה. ּבְ ׁשַ יִרים ַהּמְ יר ׁשִ ְוָלׁשִ

ָבט ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ
ּה ָנהּוג ֶלֱאכֹל ּבָ רֹות ׁשֶ ֲארּוַחת ּפֵ

ים  ׁשִ ים ּוְמֻיּבָ רֹות ְטִרּיִ ּפֵ
ֵמ-15 סּוִגים ׁשֹוִנים. 

ַסח, ֵסֶדר ּפֶ מֹו ּבְ ּכְ
ָבט ׁשֹוִתים 4 ּכֹוסֹות ַיִין, ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּבְ

ֻיָחד ַלַחג – ֵסֶפר ַהּמְ ֲארּוָחה ּבְ ְוקֹוְרִאים ּבָ
ָבט.  ׁשְ ל ט"ּו ּבִ ָדה ׁשֶ ַהַהּגָ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ָבט ְלִמׂשְ ׁשְ ָעה ְקָלִפים ַעל ט"ּו ּבִ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
י“  ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור )ְמקֹור( ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ )ׁשֶ

1



53

ְלַחן ַהַחג עֹוְרִכים ֶאת ׁשֻ

! שׁ ֵי  –  15  . . .12  . . .8  . . .5  . . .3  ,2  ,1

ר ִמיִנים ׁשֹוִנים  ה ָעָשׂ ָ רֹות ֵמֲחִמׁשּ ְרָקן ִלְקנֹות ּפֵ דֹוָלה ְואֹוִתי ַלֲחנּות ַהּיַ ְלָחה ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְגּ א ׁשָ ִאּמָ
ָבט.  ׁשְ ֵליל ט“ּו ִבּ ָאנּו נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ְבּ רֹות ַהֲחִגיִגית ׁשֶ ָבט, ֲארּוַחת ַהּפֵ ׁשְ ְלֵסֶדר ט“ּו ִבּ

ר ִמיִנים ׁשֹוִנים?  ה ָעָשׂ ָ רֹות ֵמֲחִמׁשּ ַמּדּוַע ּפֵ
ָבט. חֶֹדׁש ׁשְ ר ְבּ ה ָעָשׂ ָ ּיֹום ַהֲחִמׁשּ ָבט ָחל ַבּ ׁשְ ּט“ּו ִבּ ֵני ׁשֶ אּוַלי ִמּפְ

ִיץ  ּקַ יִלים ּבַ ים ַמְבׁשִ רֹות ַרּבִ י ּפֵ ה סּוִגים ׁשֹוִנים ּכִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ רֹות ִמּכָ ְמָצא ּפֵ ּלֹא ּנִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ָחׁשַ
ים,  רֹות ְיֵבׁשִ ים ְוַגם ּפֵ רֹות ְטִרּיִ ם ּפֵ ר ִלְקנֹות ּגַ ֶאְפׁשָ א ָאְמָרה ׁשֶ חֶֹרף, ֲאָבל ִאּמָ ָבט ָחל ּבַ ׁשְ ְוט“ּו ּבִ

יָמה.  ׂשִ א ֶאת ַהּמְ ָהִיינּו ַמְצִליִחים ְלַמּלֵ טּוַח ׁשֶ י ַאֶחֶרת ֲאִני לֹא ּבָ ְך, ּכִ ּכָ ְוטֹוב ׁשֶ
ֶדר: ָאנּו ְצִריִכים ַלּסֵ ָבִרים ׁשֶ ַאר ַהּדְ ּלֹא ֲחֵסִרים ָלנּו ׁשְ ֵעת ִנְבּדֹק ׁשֶ ּכָ

רֹות ׁשֹוִנים – ֵיׁש! ר ּפֵ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ
ַיִין ָלָבן ְוַגם ַיִין ָאֹדם – ֵיׁש! 

ָבט – ֵיׁש!  ׁשְ ל ט“ּו ּבִ דֹות“ ְמֻיָחדֹות ׁשֶ “ַהּגָ
ְמַעט מּוָכן! לֹוַמר... ִכּ ה ַהּכֹל מּוָכן! ּכְ ִהֵנּ

יר –  ִ יר ֶאת ַהּשׁ ַסח. ָהֶעֶרב ָנׁשִ ל ַחג ַהּפֶ ָנה" ׁשֶ ּתַ ׁשְ ל "ַמה ּנִ יָנה ׁשֶ ְנּגִ י ַהּמַ יר ַעל ּפִ ָרה ׁשִ ֲאחֹוִתי ִחּבְ
יר! ִ ו נֹוָתר ָלנּו ַרק ַלֲעׂשֹות ֲחָזרֹות ַעל ַהּשׁ ָחה. ַעְכׁשָ ּפָ ׁשְ ָעה ְלָכל ַהּמִ ַהְפּתָ

ים? רֹות ְטִרּיִ ָבט ְולֹא ַרק ּפֵ ׁשְ ט"ּו ּבִ ִרים ּבְ ּמָ ים אֹו ְמׁשֻ רֹות ְיֵבׁשִ ה, ַמּדּוַע אֹוְכִלים ּפֵ ּפּור ַהּזֶ 2  ְלִפי ַהּסִ
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ֵסֶדר ּדֹוֶמה ַאְך ׁשֹוֶנה

ַסח? ֵסֶדר ּפֶ   א. ָמה אֹוְכִלים ּבְ
ָבט? ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ      ּוָמה אֹוְכִלים ּבְ

ע ּכֹוסֹות ַיִין:    ב. ָמַתי ׁשֹוִתים ַאְרּבַ
ן/לֹא( ַסח? )ּכֵ ֵסֶדר ּפֶ      ַרק ּבְ

ן/לֹא( ָבט? )ּכֵ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ      ַרק ּבְ
ן/לֹא( ֶאָחד ֵמֶהם? )ּכֵ      ַאף לֹא ּבְ

ן/לֹא( ֵניֶהם? )ּכֵ ׁשְ      ּבִ

ִבים ַיִין ָלָבן ְוַיִין ָאדֹם?   ג. ָמַתי ְמַעְרּבְ
ן/לֹא( ַסח? )ּכֵ ֵסֶדר ּפֶ      ּבְ

ן/לֹא( ָבט? )ּכֵ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ      ּבְ

ט "ֲעָבִדים ָהִיינּו  ּפָ ׁשְ ַמע ֶאת ַהּמִ   ד. ָמַתי ִנׁשְ
ִמְצַרִים"?  ְרעֹה ּבְ      ְלּפַ

ן/לֹא( ַסח? )ּכֵ ֵסֶדר ּפֶ      ּבְ
ן/לֹא(  ָבט? )ּכֵ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ      ּבְ

ּפּור  ר ֶאת ַהּסִ   ה. ָמַתי ַמְתִאים ְלַסּפֵ
ִדיב"?       "ָהֵעץ ַהּנָ

ן/לֹא( ַסח? )ּכֵ ֵסֶדר ּפֶ      ּבְ
ן/לֹא( ָבט? )ּכֵ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ      ּבְ

ָבט. ׁשְ ט“ּו ִבּ ם ְבּ ים זֹאת ַגּ ים עֹוִשׂ ַסח עֹוְרִכים ֵסֶדר, ְוַרִבּ ַחג ַהּפֶ ְבּ
ה"  ָנּ ּתַ ׁשְ ָמה הּוא ּדֹוֶמה ְל"ַמה ִנּ ָבט, ְוִנְרֶאה ְבּ ׁשְ ל ט“ּו ִבּ ֶדר ׁשֶ ב ִלְכבֹוד ַהּסֵ ְכּתַ ּנִ יר ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשִ ַעּתָ

ּנּו. ַסח ּוְבָמה הּוא ׁשֹוֶנה ִמּמֶ ל ַחג ַהּפֶ ׁשֶ

ַסח? ֶדר ּפֶ ָבט ִמּסֵ ׁשְ ה ֵסֶדר ֵליל ט"ּו ּבִ ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ

ַסח ָאנּו אֹוְכִלים  ֵסֶדר ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ָאנּו אֹוְכִלים ַמּצֹות.

רֹות ּלֹו ּפֵ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
רֹות. ּלֹו ּפֵ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ע ּכֹוסֹות ַיִין  ָבט – ַאְרּבַ ׁשְ ַסח ּוְבֵסֶדר ט"ּו ּבִ ֵסֶדר ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ע ּכֹוסֹות ַיִין. ַאְרּבַ

ִבים ה ֵיינֹות ְמֻעְרּבָ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ִבים. ה ֵיינֹות ְמֻעְרּבָ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ִרים ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים  ַסח ָאנּו ְמַסּפְ ֵסֶדר ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים.

ִרים ה ָאנּו ְמַסּפְ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
רֹות ְוֵעִצים. ה   – ַעל ּפֵ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ָבט ֵאין ֲאִפיקֹוָמן!  ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּבְ ֲחָבל ׁשֶ
ֶרת ָהֵעץ. ַצּמֶ יא אֹותֹו ּבְ ָהִייִתי ַמְחּבִ
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רֹות ה סּוֵגי ּפֵ לֹוׁשָ ׁשְ

רֹות  ּנֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ּפֵ רֹות, ְוֵיׁש ׁשֶ ל ּפֵ ים ׁשֶ ָבט נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ִמיִנים ַרּבִ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּבְ
ר סּוִגים ׁשֹוִנים. ה ָעׂשָ ָ ֵמֲחִמּשׁ

ה סּוִגים: לֹוׁשָ רֹות ִלׁשְ ֶקת ֶאת ַהּפֵ סֶֹרת ְמַחּלֶ ַהּמָ
ֶהם ּלָ ִניִמי ׁשֶ ִלּפֹוֵתיֶהם ִנְזָרקֹות ְואֹוְכִלים ַרק ֶאת ַהֵחֶלק ַהּפְ ּקְ רֹות ׁשֶ 1. ּפֵ

ֶהם ּלָ ְרִעין ְואֹוְכִלים ַרק ֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ׁשֶ ֶהם ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ רֹות ׁשֶ 2. ּפֵ
ְמלֹוָאם אֹוְכִלים אֹוָתם ּבִ רֹות ׁשֶ 3. ּפֵ

ָמִרים ְועֹוד. ֵאִנים, ֱאגֹוִזים, ֵזיִתים, ּתְ ֵקִדים, ּתְ רֹות − ִצּמּוִקים, ׁשְ א ָקָנה ּפֵ  ַאָבּ
ִאּיּור. ּבָ ָערֹות ׁשֶ מֹו ַהּקְ לֹוׁש ְקָערֹות ּכְ רֹוֵתיֶכם ׁשָ ַמְחּבְ רּו ּבְ א. ַצּיְ
ּה. ְתִאים ְלַהְכִניס ּבָ ּמַ רֹות ׁשֶ מֹות ַהּפֵ מּו ֶאת ׁשְ ָכל ְקָעָרה ִרׁשְ ּבְ

ִרי ְלָכל ְקָעָרה. ל ּפְ ם ׁשֶ ב. הֹוִסיפּו עֹוד ׁשֵ

ִלּפֹוֵתיֶהם ִנְזָרקֹות ּקְ רֹות ׁשֶ 1. ּפֵ

ְמלֹוָאם אֹוְכִלים אֹוָתם ּבִ רֹות ׁשֶ 3. ּפֵ

ְרִעין ֶהם ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ רֹות ׁשֶ 2. ּפֵ

י ַנֲחׁשּו ֵמֵהיָכן ָלַקְחּתִ
י. ּלִ ָנָנה ׁשֶ ֶאת ַהּבָ

ָעָרה 1? 2? 3? ִמּקְ

ְִתאֹום! ָמה ּפ
ֵר ִמן ָהֵעץ, ִי אֹוָתּה ַהְיׁש ָקַטְפּת

 !ַּמּוָבן ּכ
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דֹות ל ִמיֵני ַהּגָ ּכָ

ֶהן  ים, ְוִנְמָצִאים ּבָ ּלִ אֹוָתן ַהּמִ ר ּבְ ַסח ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְמֻסּפָ ל ּפֶ דֹות ׁשֶ ָכל ַהַהּגָ ְמַעט ּבְ ּכִ
ָבט.  ׁשְ ל ט"ּו ּבִ דֹות ׁשֶ ַהּגָ ְך ּבַ יִרים. לֹא ּכָ ִ ם אֹוָתם ַהּשׁ ּגַ

רֹות, ַעל ֵעִצים  יִרים ְוִקְטֵעי ְקִריָאה ׁשֹוִנים ַעל ּפֵ ְמְצאּו ִסּפּוִרים, ׁשִ ָבט ּתִ ׁשְ ל ט"ּו ּבִ ָדה ׁשֶ ָכל ַהּגָ ּבְ
ָרֵאל –  ִחים ֶאת ִיׂשְ ּבְ ם ְמׁשַ ּלָ ָדה, ַאְך ּכֻ ָדה ְלַהּגָ ה ׁשֹוִנים ֵמַהּגָ ְקְסִטים ָהֵאּלֶ ָרֵאל. ַהּטֶ ְוַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל. ָרֵאל ְוֶאת ַעם ִיׂשְ ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ

5

ע ּכֹוסֹות ַיִין ַאְרּבַ

ע ּכֹוסֹות ַיִין :  ּתֹות ַאְרּבַ ָבט נֹוֲהִגים ִלׁשְ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּבְ
       ּכֹוס ַיִין ָלָבן

ָצָתּה ַיִין ָאדֹם  ּה ַיִין ָלָבן ּוִמּקְ ֻרּבָ        ּכֹוס ׁשֶ
ָצָתּה ַיִין ָלָבן  ּה ַיִין ָאדֹם ּוִמּקְ ֻרּבָ        ּכֹוס ׁשֶ

       ּכֹוס ַיִין ָאדֹם. 
ַבע ֵמעֹוָנה ְלעֹוָנה.  ּטֶ ָחִלים ּבַ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ל ֶאת ַהּשׁ ָכל ּכֹוס ְמַסּמֵ ִין ּבְ ֶצַבע ַהּיַ

ָבט.  ׁשְ ל ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ִין ׁשֶ ע ּכֹוסֹות ַהּיַ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַאְרּבַ ַמְחּבְ רּו ּבְ  ַצּיְ
ְתִאים ַלּכֹוס. ִין ַהּמַ ֶצַבע ַהּיַ ָכל ּכֹוס ּבְ ִין ֶשּבְ ִצְבעּו ֶאת ַהּיַ

ע עֹונֹות ע ּכֹוסֹות, ַאְרּבַ ַאְרּבַ
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ָחה? ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ֶכם ְלַחּיֵ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ בּו: ָמה ּתֹוֵרם ּכָ  ִחׁשְ

ָבט  ׁשְ ָדה ְלט"ּו ּבִ ִמְדָרׁש ִמּתֹוך ַהּגָ

ה  ַכּמָ ר ִלְמצֹא ּבְ ל, ֶאְפׁשָ הּוִדית. ְלָמׁשָ סֶֹרת ַהּיְ ָטִעים ִמן ַהּמָ ים ֵהם ַהּקְ ָבט ַרּבִ ׁשְ ל ט"ּו ּבִ דֹות ׁשֶ ַהּגָ ּבַ
ָמר: ָרֵאל ְלֵעץ ַהּתָ ִוים ֶאת ַעם ִיׂשְ ּבֹו ֲחָכֵמינּו ַמׁשְ ה ׁשֶ ְדָרׁש ַהּזֶ ָבט ֶאת ַהּמִ ׁשְ ל ט"ּו ּבִ דֹות ׁשֶ ֵמֵהַהּגָ

 לָָּמה נְִמׁשְלּו )הֻׁשְוּו( יִׂשְָרֵאל לְָתָמר?

ַמה ְּתָמָרה זֹו )ּכְפִי ׁשֶָּתָמר זֶה( ֵאין ּבָּה ְּפסֹלֶת, 
ֶאּלָא ְּתָמִרים לֲַאכִילָה,

       לּולָבִים לְהַּלֵל )ׁשֶּׁשִָרים ּבְחַג הַּסֻּכֹות(,
       ַענְפֵי ֶּדקֶל ְרחָבִים לְסִּכּוְך )סְכְָך לַּסֻּכָה(,

       סִיבִים לַהֲכָנַת חֲבָלִים ...
       גֶזַע לַּקֹורֹות לְקָרֹות ּבָהֶם ּבִָּתים )לְהְַתקִין ִּתקְָרה לְבִָּתים(,

ּכְָך יִׂשְָרֵאל – ֵאין ּבֶָהם ְּפסֹלֶת, 
ֶאּלָא ֵמהֶם ּבֲַעלֵי ִמקְָרא )יֵׁש ּבָהֶם הַַּמּכִיִרים הֵיֵטב ֶאת הַּתֹוָרה(,
       ֵמהֶם ּבֲַעלֵי ִמׁשְנָה )יֵׁש ּבָהֶם הַַּמּכִיִרים הֵיֵטב ֶאת הִַּמׁשְנָה(,

       ֵמהֶם ּבֲַעלֵי ַּתלְמּוד, 
       ֵמהֶם ּבֲַעלֵי ַאּגָָדה. 

ְסָקא א' ה מ"א, ּפִ ָרׁשָ ה, ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ִמְדַרׁש ּבְ ַעל ּפִ

ַבע!  ם ִלְלמֹד ִמן ַהּטֶ ר ּגַ ַבע, ְוֶאְפׁשָ ר ִלְלמֹד ַעל ַהּטֶ ֶאְפׁשָ
ָמר.  ָרֵאל ְלֵעץ ַהּתָ וּו ַהֲחָכִמים ֶאת ַעם ִיׂשְ ְדָרׁש ְלַמְעָלה ִהׁשְ ּמִ ּבַ
ים ַוֲחשּוִבים,  ם ִחּיּוִנּיִ ָכל ֶחְלֵקי ָהֵעץ ְוֻכּלָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִפי ׁשֶ ּכְ

רּוָמה ַאֶחֶרת  ָרֵאל ּתֹוֵרם ּתְ ַעם ִיׂשְ ל ָאָדם ּבְ ְך ּכָ ּכָ
ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָחׁשּוב.

ל,  ֵ י יֹוֵדַע ְלַבּשׁ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ
ה,  ּנָ ּגִ ֶלת ּבַ י ְמַטּפֶ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ

ה  ָלנּו עֹוׂשֶ ינֹוק ׁשֶ ְוַהּתִ
ְרצּוִפים ַמְצִחיִקים  ּפַ

ְמָחה. ִית ְצחֹוק ְוׂשִ ּוֵמִביא ַלּבַ

ְלמּוד  ָנה, ּתַ ִמׁשְ

ָדה ֵהם  ְוַאּגָ

ְתבּו  ּכָ ְסָפִרים ׁשֶ

ֲחָכֵמינּו.
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ָבט  ׁשְ ָדה ְלט“ּו ּבִ יר ִמּתֹוך ַהּגָ ׁשִ

ָרֵאל.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות( ׁשֶ ָבט הּוא ַחג ָהִאיָלנֹות, ַחג ָהֵעִצים )ְוַהּפֵ ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָרֵאל. ַבע ְוַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ים ַעל ֵעִצים, ַעל ַהּטֶ יִרים ַרּבִ ִרים ׁשִ ָבט ׁשָ ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ן ּבְ ַעל ּכֵ

ָכל ָהָאֶרץ.  ָבט ִמְנָהג הּוא ִלְנטַֹע ֵעִצים ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ יר ַעל ְנִטיַעת ִאיָלנֹות ּבְ ִלְפֵניֶכם ׁשִ

ר ֶנַטע ֶאֶרז ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֶאּתֵ
סּוק י"ט ֶרק מ"א, ּפָ ְעָיה, ּפֶ י ֵסֶפר ְיׁשַ ַעל ּפִ

ע ֶאֶרז( ר ֶאּטַ ְדָבּ ּמִ ר ֶנַטע ֶאֶרז )ַבּ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֶאּתֵ
ֵמן. יָטה ַוֲהַדס ְוֵעץ ׁשָ ׁשִ

רֹוׁש ֲעָרָבה ּבְ ים ּבָ ָאׂשִ
ו. ּור ַיְחּדָ ְדָהר ּוְתַאּשׁ ּתִ

ְדָהר  רֹוׁש, ּתִ ֵמן, ּבְ יָטה, ֲהַדס, ֵעץ ׁשָ ָרֵאל – ֶאֶרז, ׁשִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ֵעִצים ְנפֹוִצים ּבְ יָמה ׁשֶ יר ֶזה ְרׁשִ ׁשִ ּבְ
ְוָקא ֲעֵצי נֹוי )ֵעִצים ְליִֹפי(. יָמה ֵהם ּדַ ְרׁשִ ל ָהֵעִצים ּבָ ּור. ּכָ ּוְתַאּשׁ

 ָמה ָנכֹון ּוָמה ֵאינֹו ָנכֹון?
ָרֵאל ִהיא ֶאֶרץ ָיָפה. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון( ֶאֶרץ ִיׂשְ יר אֹוֵמר ׁשֶ ִ א. ַהּשׁ

ְלִאית ּוַמְקִסיָמה  ָרֵאל ִהיא ֶאֶרץ ּפִ ה, ֶאֶרץ ִיׂשְ יר ַהּזֶ ִ י ַהּשׁ ב. ַעל ּפִ
ר ְלַהְצִמיַח ֵעִצים. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון(   ּה ֶאְפׁשָ ּלָ ִרּיֹות ׁשֶ ִמְדּבָ ּבַ ֵני ׁשֶ     ִמּפְ

ָלל. )ָנכֹון/לֹא ָנכֹון(  ּה ֵצל ּכְ ִרית, ְוֵאין ּבָ ָרֵאל ִהיא ֶאֶרץ ִמְדּבָ ג. ֶאֶרץ ִיׂשְ
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ים  בֹורֹות ְקַטּנִ   ׁשֹוְתִלים ֶאת ָהֵעִצים ּבְ
ֲאָדָמה.   רּו ּבָ ְחּפְ ּנֶ ׁשֶ

יַצד ִנְקָרִאים ּבֹורֹות ֵאּלּו  יר ּכֵ ִ ּשׁ ׂשּו ּבַ ַחּפְ
ֵדי ַלְחּפֹר אֹוָתם. ים ּבֹו ְכּ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִלי ׁשֶ ְוֵכיַצד ִנְקָרא ַהּכְ

ֹוְתִלים?  יִעים ַהּשׁ  ֵמֵהיָכן ַמּגִ
ְך? ר ִלְלמֹד ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ

ֹוְתִלים ְך הֹוְלִכים ַהּשׁ ּכָ
ַהר  ַלַחן: ְיִדיְדָיה ַאְדמֹון ּנְ ים: ִיְצָחק ׁשֶ ִמּלִ

ֹוְתִלים ְך הֹוְלִכים ַהּשׁ ּכָ
ד ּיָ ב ְוֵאת ּבַ ּלֵ רֹן ּבַ

ָפר ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהּכְ
 ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ַהָהר

ָבט. ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט, ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

ֹוְתִלים? אֶתם, ַהּשׁ ה ּבָ ָלּמָ
ְרַקע ּוַבּצֹר ּקַ ה ּבַ ַנּכֶ

ְוֻגּמֹות ָסִביב ַנְחּפֹר
יׁשֹור ָהִרים ּוַבּמִ  ּבֶ

ָבט. ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט, ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

ֹוְתִלים? ָמה ְיֵהא ּפֹה, ַהּשׁ
ה ּמָ ָכל ּגֻ ִתיל ָיבֹוא ּבְ ׁשְ

ַיַער ַעד ִיְפֹרס ִצּלֹו
ה  ַעל ַאְרֵצנּו ֲעֻרּמָ

ָבט. ׁשְ ט"ּו ּבִ ָבט, ּבְ ׁשְ ט"ּו ּבִ ּבְ

יר   יר ְועֹוד ׁשִ ׁשִ

ָבט. ׁשְ ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ים ּבְ יִרים ַרּבִ יר ׁשִ נֹוֲהִגים ָלׁשִ
א. ַעּמּוד ַהּבָ ה, ְוַאֵחר ּבָ ַעּמּוד ַהּזֶ יִרים: ֶאָחד ּבָ ֵני ׁשִ ה עֹוד ׁשְ ִהּנֵ

יִרים ַעל ְנִטיַעת ֵעִצים. יִרים ֵאּלּו ֵהם ׁשִ ם ׁשִ ּגַ
ה. ַעּמּוד ַהּזֶ ּבָ יר ׁשֶ ִ יִרים ֶאת ַהּשׁ ם ַמּכִ ַאּתֶ ֵכן ְמאֹוד ׁשֶ ִיּתָ

ל ָאִביב 1952 ן נֹוְטִעים ֵעִצים“, ּתֵ ַראּוֶנר, “ַיְלֵדי ַהּגַ ֶטִדי ּבְ

ּתֹל  ִנים ִלׁשְ ּוְ ֹוְתִלים ִמְתּכַ ַהּשׁ
לֹוַמר ַיַער ִנְצִחי,  “ַיַער ַעד“, ּכְ

ִמיד.  ם ּתָ ְתַקּיֵ ּיִ ַיַער ׁשֶ
ם  ַער ִיְתַקּיֵ ַהּיַ ְקָוָתם ִהיא ׁשֶ ּתִ

ם ְלַאַחר מֹוָתם. ּגַ
ְלִמי ֵהם רֹוִצים 

ַער? ְלהֹוִריׁש ֶאת ַהּיַ

8
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ירֹות אֹוָתם(. ְזּכִ סּוִקים ְלַמְעָלה )אֹו ַהּמַ קּוחֹות ֵמַהּפְ ים ַהּלְ ּלִ בֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ" ֶאת ַהּמִ י ּתָ יר "ּכִ ִ ּשׁ  ִמְצאּו ּבַ

ע ֲעֵצי ַמֲאָכל, ִיְקרּו ָלנּו ְדָבִרים טֹוִבים. ר ָנבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ְוִנּטַ ֲאׁשֶ י ַכּ יר ֶנֱאָמר ִכּ ִ ׁשּ  ַבּ
רֹוֵתיֶכם. יקּו ֶאָחד ֵמֶהם ְלַמְחּבְ ַהְעּתִ

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

ִאיׁש ַּתחַת ּגַפְנֹו וְַתחַת ְּתֵאנָתֹו.וְיָׁשְבּו )ּבְׁשָלֹום( 
סּוק ד' ֶרק ד', ּפָ ִמיָכה, ּפֶ

וְהָיָה )הִָאיׁש הַּצִַּדיק( ּכְֵעץ ׁשָתּול ַעל ּפַלְגֵי ָמיִם 

ֲאׁשֶר ּפְִריֹו יִֵּתן ּבְִעּתֹו.

סּוק ג' ֶרק א', ּפָ ים, ּפֶ ִהּלִ ּתְ

ִּפְריֹו יִֵּתן ּבְעִּתֹו – הַּפְִרי ׁשֶּלֹו יַבְׁשִיל ּבַּזְַמן

בֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ י ּתָ ּכִ

ים ְוֵסֶפר קֶֹהֶלת ִהּלִ ְקָרא, ֵסֶפר ִמיָכה, ֵסֶפר ּתְ י ֵסֶפר ַוּיִ ַעל ּפִ

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

ְריֹו  ְוָנַתן ָהֵעץ ּפִ
 ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה.

 ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות
ֵעת ִלְנטַֹע ְוִלְבנֹות.

ְפנֹו ַחת ּגַ ם ִאיׁש ּתַ ְבּתֶ  ִויׁשַ
ֵאָנתֹו,  ְוַתַחת ּתְ

תּול ֵעץ ׁשָ  ֶוֱהִייֶתם ּכְ
ְלֵגי ַמִים.  ַעל ּפַ

 ֵעת ִלְנטַֹע ִאיָלנֹות
 ֵעת ִלְנטַֹע ְוִלְבנֹות.

)יֵׁש( ֵעת לַָטַעת וְֵעת לֲַעקֹור נָטּוַע ... 

)יֵׁש( ֵעת לִפְרֹוץ וְֵעת לִבְנֹות. 

סּוקים ב'-ג' ֶרק ג', ּפְ קֶֹהֶלת, ּפֶ

לִפְרֹוץ  – לַהֲֹרס

11

10

ַנ"ְך ִרים ִעם ַהּתַ ׁשָ

ַנ"ְך. ּלֹוֵתיֶהם ְלקּוחֹות ֵמַהּתַ ּמִ יִרים ׁשֶ ָבט ֵהם ׁשִ ׁשְ דֹות ט"ו ּבִ ַהּגָ יִרים ּבְ ִ ה ֵמַהּשׁ ּמָ ּכַ
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ְתִאיִמים  יִרים ַהּמַ ִ ל ַהּשׁ מֹות ׁשֶ ּה ֶאת ַהּשֵׁ ה, ְוִכְתבּו ּבָ ְבָלה ְלַמּטָ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּטַ יקּו ְלַמְחּבְ  ַהְעּתִ
ָבט. ׁשְ ֶפֶרק ֶזה ַעל ט"ּו ּבִ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ׁשֶ

יִרים ְלִמיֵניֵהם ׁשִ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
כּוָנה,  ְ ׁשּ ַבּ ה ׁשֶ ָנּ רֹון, ְצאּו ַלִגּ ְנָקס ְוִעּפָ ְקחּו ּפִ

ה ֵעִצים ׁשֹוִנים.  לֹוׁשָ יְתֶכם ׁשְ ׂשּו ְסִביב ּבֵ ַחּפְ
ֵכִנים(,  ְ ּשׁ הֹוִרים אֹו ּבַ ָמם )ֵהָעְזרּו ּבַ ַנּסּו ְלַגּלֹות ֶאת ׁשְ

מֹות ָהֵעִצים. מּו ֶאת ְמקֹוָמם ְוֶאת ׁשְ ְוִרׁשְ
ל ֵעץ. רֹוֵתיֶכם ָעֶלה ֶאָחד ִמּכָ ַמְחּבְ רּו ּבְ ַצּיְ

ַמן. ת ְלאֶֹרְך ַהּזְ ׁשֶ הּוִדית ִמְתַחּדֶ סֶֹרת ַהּיְ ַהּמָ
ה ֵמאֹות  ּמָ ם אֹותֹו ִלְפֵני ּכַ א ָחָדׁש יֹוֵתר. ֵהֵחּלּו ְלַקּיֵ ָנ"ְך ֶאּלָ ָבט ֵאינֹו ֵמַהּתָ ׁשְ ם ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ְנָהג ְלַקּיֵ ַהּמִ

ָבט. ׁשְ ט"ּו ּבִ ְנָהג ִלְנטַֹע ֵעִצים ְבּ ּמִ ָנה ֵהֵחּלּו ּבַ ִנים. ַרק ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ׁשָ
ָנ"ְך. סּוִקים ֵמַהּתָ ִסים ַעל ּפְ ֻבּסָ יִרים ַהּמְ ִ ים ְלַיד ַהּשׁ יִרים ֲחָדׁשִ ְמְצאּו ׁשִ ָבט ּתִ ׁשְ דֹות ט"ּו ּבִ ַהּגָ ּבְ

ָנ"ְך ּלֹוָתיו ְלקּוחֹות ֵמַהּתָ ּמִ יר ׁשֶ ׁשִ

ָיֵמינּו ב ְבּ ְכּתַ ּנִ יר ׁשֶ ׁשִ

ָיֵמינּו  ב ְבּ ְכּתַ ּנִ יר ׁשֶ ׁשִ
ָנ"ְך ַאך רֹב ִמּלֹוָתיו ְלקּוחֹות ֵמַהּתָ

ּ

12

ָבט  ׁשְ ִנים ֶאת ט"ו ּבִ ם ְמַצּיְ ַהִאם ַאּתֶ
ֶפר?  ֵבית ַהּסֵ ִית אֹו ּבְ ּבַ ּבַ

ים  ם עֹוׂשִ ן, ָמה ַאּתֶ  ִאם ּכֵ
ה? ֵדי ַלְחּגֹג ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ
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ַחק ַחג ִמׂשְ
ָחה. ּפָ ׁשְ תּוב ֵמיָדע ַעל יֹום ַהּמִ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ָחה   ּפָ ׁשְ ּתֹוָדה ַלּמִ
ָרָכה ְלהֹוֵריֶהם  ְרִטיֵסי ּבְ ים ּכֹוְתִבים ּכַ ְיָלִדים ַרּבִ

י ְיֵדיֶהם.  נֹות ַמֲעׂשֵ ְונֹוְתִנים ָלֶהם ַמּתָ

חֹות ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ית  ָסְרּתִ ָחה ַהּמָ ּפָ ׁשְ ִמְבֶנה ַהּמִ

הּוא ָאב, ֵאם ִויָלִדים. 

ָלִדים  ּיְ יֹום לֹא ָנִדיר ׁשֶ ּכַ

ְבֶנה  ַהּמִ חֹות ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ם ּבְ לּו ּגַ ִיְגּדְ

ל:  ֶהן ׁשֹוֶנה, ְלָמׁשָ ּלָ ׁשֶ

חֹות ַחד-הֹוִרּיֹות ּפָ  ִמׁשְ

בֹות“   חֹות “ֻמְרּכָ ּפָ  ִמׁשְ
ל ָלִדים ׁשֶ ָלִדים ֵהם ַהּיְ ֶהן ַהּיְ ּבָ      )ׁשֶ

      ַאַחד ַההֹוִרים( 

חֹות ַחד-ִמיִנּיֹות. ּפָ  ִמׁשְ



ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה“ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

ָחה ּפָ ׁשְ יֹום ַהּמִ

ִאכְַּפת לִי ִמְּמָך ּוִמֵּמְך

ַחק ָהְרִביִעּיֹות  ָחה ְלִמׂשְ ּפָ ׁשְ ָעה ְקָלִפים ַעל יֹום ַהּמִ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור )ְמקֹור( ַהַחג“  ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ֶכם: ְקַלף “ּתַ ּלָ ׁשֶ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ י“ )ׁשֶ ּלִ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ

ָטה סֹאְלד   ֶהְנִרּיֵ

ִטיָרָתּה  יֹום ּפְ ִנים ּבְ ָחה ְמַצּיְ ּפָ ׁשְ ֶאת יֹום ַהּמִ
ָטה סֹאְלד.  ל ֶהְנִרּיֵ ׁשֶ

ָטה סֹאְלד ַאְרָצה  ֹוָאה ֶהֶעְלָתה ֶהְנִרּיֵ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ

ה,  ים ֵמֵאירֹוּפָ ְיָלִדים ּוְבֵני נַֹער ְיהּוִדים ַרּבִ

ֶהם  ָלה ּבָ ּפְ ָאֶרץ ִהיא ּטִ יָלה אֹוָתם. ּבָ ְוָכְך ִהּצִ

ת ַהּנַֹער".    ָתה "ֵאם ֲעִלּיַ ּנְ ה, ְוַאף ּכֻ ְמִסירּות ַרּבָ ּבִ

ָבט  ׁשְ ל׳ ּבִ

1

חֹובֹות ַההֹוִרים
רֹות.  ּבְ ֶרת ַהּדִ ִכּבּוד ַההֹוִרים – ֶאָחד ֵמֲעׂשֶ ִבים ּבִ ָאנּו ְמֻחּיָ

ָכבֹוד,  ְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ּבְ
ַע ָלֶהם.  קֹוָלם ּוְלַסּיֵ מַֹע ּבְ ִלׁשְ

ּבּוד הֹוִרים ּכִ
ַעל ַההֹוִרים ָחָלה ַהחֹוָבה 

ָלִדים,  ֹמר ַעל ַהּיְ ִלׁשְ
ָראּוי  ֶהם ּכָ ל ּבָ ְלַטּפֵ

ְוִלְדֹאג ְלִחּנּוָכם.
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נֹות ת ַהּבָ ִנים ּוִבְרּכַ ת ַהּבָ ְרּכַ ּבִ

נּו  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְך, ּבְ ְך אֹו ּכָ ּלֹא. ּכָ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ ֶלֶמת, ְוֵיׁש ׁשֶ ֶהם ֻמׁשְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ ֵיׁש ׁשֶ
ְדָרִכים ַרּבֹות.  ת ָלנּו ֵמֶהם ּבִ ִאְכּפַ ֲחׁשּוִבים ָלנּו, ַוֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ

ת. ּבָ ֵליל ׁשַ בּוַע, ּבְ ָכל ׁשָ ל, ֵיׁש הֹוִרים ַהּנֹוֲהִגים ְלָבֵרְך ֶאת ַיְלֵדיֶהם ּבְ ְלָמׁשָ

מֹר אֹוָתם.  ֱאלִֹהים ִיׁשְ לֹום ְוׁשֶ ׁשָ ְחיּו ּבְ ּיִ ֵעיֵני ֲאֵחִרים, ׁשֶ ְמְצאּו ֵחן ּבְ ּיִ נֹות ׁשֶ ִנים ְוַלּבָ ָרָכה ְמַאֲחִלים ַלּבָ ּבְ  ּבַ
ׁשּוַבְתֶכם.  קּו ֶאת ּתְ ְמֻיָחד? ַנּמְ ֶכם, ַאַחד ָהִאחּוִלים ָחׁשּוב ּבִ ַהִאם, ְלַדְעּתְ

ֶכם. ּה ֶאת ֲאִביֶכם אֹו ֶאת ִאּמְ ֱהִייֶתם רֹוִצים ְלָבֵרְך ּבָ ָרָכה ׁשֶ בּו ַעל ּבְ  ִחׁשְ

ים ֲחׁשּובֹות: הֹות ָהיּו ָנׁשִ ֲהֵרי ָהִאּמָ ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה ׁשֶ הֹות ׂשָ ע ָהִאּמָ מֹו ַאְרּבַ ְהיּו ּכְ ּיִ נֹות ְמָבְרִכים ׁשֶ ֶאת ַהּבָ
ם. נּו ַקּיָ ּלָ הּוִדי, ּוִבְזכּוָתן ָהַעם ׁשֶ ֵמֶהן נֹוַלד ָהַעם ַהּיְ

ל יֹוֵסף.  ָניו ׁשֶ ה, ּבָ ֶ מֹו ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ְהיּו ּכְ ּיִ ִנים ְמָבְרִכים ׁשֶ ֶאת ַהּבָ
ה? ֶ מֹו ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ְוָקא ּכְ ְהיּו ּדַ ּיִ ִנים ׁשֶ ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ֶאת ַהּבָ

ה,  ֶ מֹו ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ְהיּו ּכְ ּיִ ָלִדים ׁשֶ י, ָנכֹון ְלָבֵרְך ֶאת ַהּיְ ְלַדְעּתִ
ָנ"ְך  ּתָ ה ָהיּו ָהָאִחים ָהִראׁשֹוִנים ּבַ ֶ ֲהֵרי ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ׁשֶ

לֹום ֶזה ִעם ֶזה. ׁשָ ָחיּו ּבְ ׁשָ
ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ַקִין ָהַרג ֶאת ָאִחיו ֶהֶבל,  )ּבַ

ו ִהְתָחרּו  ָמעֵאל ּגַֹרׁש ַאֲחֵרי ֵליַדת ִיְצָחק, ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ ִיׁשְ
ל יֹוֵסף ִהְתַאֲחדּו ֶנְגּדֹו  ת ֲאִביֶהם, ַוֲאֵחיֶהם ׁשֶ ְרּכַ ַעל ּבִ

ּוָמְכרּו אֹותֹו.( 

ַההֹוִרים ַמִּניִחים ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ֹראׁש ַהֵּבן אֹו ַהַּבת ּוְמָבְרִכים:

                          ְלָבנֹות: יְׂשִיֵמְך ֱאֹלהִים ּכְׂשָָרה ִרבְקָה ָרחֵל וְלֵָאה.       
סּוק כ'(.  ֶרק מ"ח, ּפָ ית, ּפֶ ֵראׁשִ     ְלָבִנים: יְׂשִיְמָך ֱאֹלהִים ּכְֶאפְַריִם וְכְִמנַּׁשֶה )ּבְ

                               יְבֶָרכְָך ה' וְיִׁשְְמֶרָך.
ֵעיֵני ֲאֵחִרים(. ן ְלָך ֵחן ְוִתְמָצא ֵחן ּבְ                               יֵָאר ה' ּפָנָיו ֵאלֶיָך וִיחֻּנֶּךָ )ָהֵאל ִיּתֵ

ָך ָהֵאל(                               יִּׂשָא ה' ּפָנָיו ֵאלֶיָך )ֵיִטיב ִעּמְ
      וְיָׂשֵם לְָך ׁשָלֹום 

סּוִקים כ"ד-כ"ו(. ֶרק ו', ּפְ ר, ּפֶ ְדּבָ ּמִ                              )ּבַ

2
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ק ֶזה ֶאת ֶזה  ּבֹואּו ּוְנַפּנֵ

ה?  ת ָלֶהם ֶזה ִמּזֶ ִאְכּפַ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ָרִכים ַמְרִאים ּבְ ֵאילּו עֹוד ּדְ ּבֵ
יחֹות,  ָחִקים אֹו ְלׂשִ ים ְזַמן ְלִמׂשְ יׁשִ ְקּדִ ִמיד ַלֲעֹזר, ֵיׁש ַהּיֹוְדִעים ִלְתמְֹך ּוְלעֹוֵדד, ֵיׁש ַהּמַ ֵיׁש ַהּמּוָכִנים ּתָ

ים...  ַמְטַעּמִ ָקֵרר ּבְ ִאים ֶאת ַהּמְ ַמּלְ ְוֵיׁש ַהּמְ

ִלי ְמָקֵרר  א ֶשׁ ְלַסְבּתָ
ית ַהְרֶאֶבן      ׁשּוַלּמִ

ִלי ְמָקֵרר א ֶשׁ ְלַסְבּתָ

ֶלא ֶשהּוא ְמָקֵרר ַהּפֶ

ׁש ּיֵ י ֶשׁ ְבּתִ ַעם לֹא ָחַשׁ ַאף ּפַ

ה. ֵאּלֶ ְמָקְרִרים ּכָ

 

יַע ֶכד ַמּגִ ּנֶ ַעם ֶשׁ ל ּפַ ּכָ

ׁש ָבר ָטִעים ְלַבּקֵ ּדָ

ֶלת א ּפֹוַתַחת ַהּדֶ ַסְבּתָ

ִמיד ֵיׁש. ְוָתִמיד ּתָ

ֶזה ְסָתם ְמָקֵרר ָרִגיל,

ֵמן, דֹול, לֹא ָשׁ ְכָלל לֹא ָגּ ּבִ

ִמיד ֵיׁש ּבֹו ֵיׁש ָאז ֵאיְך ֶזה ּתָ

ַעם ֵאין ּבֹו ֵאין. ְוַאף ּפַ

 

ֱאֶמת לֹא יֹוַדַעת ֲאִני ּבֶ

ר ּדֵ ִמיד ִמְסּתַ ֵאיְך ֶזה ּתָ

יק ָקֵרר ַמְסּפִ ּמְ ׁש ּבַ ּיֵ ֶשׁ

ְלֵמָאה ְנָכִדים אֹו יֹוֵתר.
 

י ְבּתִ ֱאֶמת ָחַשׁ ַהּיֹום ּבֶ

אֹל ְיָלִדים, ִריך ִלׁשְ ּצָ ֶשׁ

ְבּתֹות אּוַלי ֵיׁש ְלָכל ַהּסַ

ְמָקֵרר ְמֻיָחד ִלְנָכִדים?

א ְבּתָ ל ַהּסַ ָקֵרר ׁשֶ ֶכם, ַהּמְ  א. ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ִמיד?  יר ָמֵלא ּתָ ִ ּשׁ      ּבַ

ְך ל ּכָ ְמָקֵרר ָרִגיל ֵיׁש ּכָ ּבִ ֵכן ׁשֶ       ב. ֵאיְך ִיּתָ
יק “ְלֵמָאה ְנָכִדים  ְסּפִ ּמַ ה אֶֹכל ׁשֶ      ַהְרּבֵ

     אֹו יֹוֵתר“?

ּנּוִקים  ַמה ּמֹוִסיִפים ּפִ
ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ָלֲאִויָרה ּבַ

ָחה? ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ר ּבֵ ׁשֶ ְוַלּקֶ

4
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ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ֵסֶפל: עּוָגה ּבְ ֶכם ּבְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ קּו ֶאת ּבְ ּנְ ָחה ּפַ ּפָ ׁשְ יֹום ַהּמִ ּבְ

ר, ֶמן, ֶרַבע ּכֹוס ֻסּכָ ּפֹות ׁשֶ י ּכַ ּתֵ יָצה ְלתֹוְך ֵסֶפל. הֹוִסיפּו ׁשְ ְתחּו ּבֵ  ּפִ
ַמְזֵלג.  בּו ּבְ ֶנת ְמתּוָקה. ַעְרּבְ ּמֶ ף ָקָקאֹו ְוֶרַבע ּכֹוס ׁשַ       ֶרַבע ּכֹוס ׁשֹוקֹוִלית, ּכַ

ַמְזֵלג.  בּו ׁשּוב ּבְ  הֹוִסיפּו ֶרַבע ּכֹוס ֶקַמח ּתֹוֵפַח ְוַעְרּבְ
ל ָקִרין ּגֹוֶרן( ִמיְקרֹוַגל. )ַמְתּכֹון ׁשֶ ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ה ָוֵחִצי ַעד ׁשְ ְך ַדּקָ ֶמׁשֶ  ֱאפּו ֶאת ָהעּוָגה ּבְ

ּיּות? ּתִ יִעים ִאְכּפַ ֵאיְך ַמּבִ

ים  יׁשִ ִמיד ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ קֹות לֹא ַהּכֹל ִמְתַנֵהל ַעל ֵמי ְמנּוחֹות. לֹא ּתָ ַפּנְ חֹות ָהאֹוֲהבֹות ְוַהּמְ ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ּגַ
ֵקד. יׁש ׁשָ ְרּגִ ּמַ ִדּיּוק ָמה ׁשֶ ֱאֶמת ּדֹוֲאִגים ָלנּו. ֶזה ּבְ ָחה ּבֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ׁשֶ

ים ּיִ ַח ַה ן  ִמ ר  ּו ּפ ִס

י:  ּלִ ּכּוַח ִעם ַההֹוִרים ׁשֶ ַעם ֵמָחָדׁש ֵיׁש ִלי אֹותֹו ַהּוִ ָכל ּפַ ּבְ
ִית,  עּוֵרי ַהּבַ ׁשִ ַעְזרּו ִלי ּבְ ּיַ ׁש ֵמֶהם ׁשֶ ֶפר ּוְמַבּקֵ ית ַהּסֵ ֲאִני חֹוֵזר ִמּבֵ

ְך ִלְפנֹות ֲאֵליֶהם!  ְוִאּלּו ֵהם אֹוְמִרים ִלי קֶֹדם ּכֹל ְלַנּסֹות ְלַבד ְוַרק ַאַחר ּכָ
ְך ּדֹוֲאִגים ִליָלִדים? ֵאילּו הֹוִרים! ּכָ

י,  ּנִ ת ָלֶהם ִמּמֶ ָלל לֹא ִאְכּפַ ְרֶאה ּכְ ּנִ ּכַ
ִית אֹו לֹא.  עּוֵרי ַהּבַ ׁשִ ת ָלֶהם ִאם ַאְצִליַח ּבְ ְולֹא ִאְכּפַ

ּבֹוִני.  ם ִאם ֶזה ַעל ֶחׁשְ ֶקט, ּגַ ֵהם רֹוִצים ַרק ׁשֶ
ב ִלְלמֹד  ֲאִני ַחּיָ יָקה אֹוָתם ְואֹוֶמֶרת ׁשֶ דֹוָלה ַמְצּדִ ֲאִפּלּו ֲאחֹוִתי ַהּגְ

ֲאִני ּפֹוֶנה ְלֶעְזָרה.  ָעיֹות ִלְפֵני ׁשֶ ַעְצִמי ֶאת ַהּבְ ִלְהיֹות ַעְצָמִאי ְוִלְפּתֹר ּבְ
ִבים? ם חֹוׁשְ ָמה ַאּתֶ

ֵקד ׁשָ

ֵקד.  ל ׁשָ תֹו ׁשֶ ֵקד ְוֶאת ֶעְמּדָ ל ׁשָ ת ַההֹוִרים ׁשֶ ֶכם ֶאת ֶעְמּדַ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ מּו ּבַ  א. ַסּכְ
ְתֶכם. קּו ֶאת ֶעְמּדַ יִמים? ַנּמְ ם ַמְסּכִ      ב. ִעם ִמי ַאּתֶ

ִמיד ַיַעְזרּו ְלַיְלֵדיֶהם  ה?  ָמה ִיְקֶרה ִאם ּתָ ְקֶרה ַהּזֶ ּמִ ל ַההֹוִרים ּבַ ּיּות ׁשֶ ּתִ את ָהִאְכּפַ ּטֵ ָמה ִמְתּבַ  ּבְ
ִית? עּוֵרי ַהּבַ ׁשִ ּבְ

ּנּו.  ת ָלֶהם ִמּמֶ א ִאְכּפַ יׁש ׁשֶ ֵקד ַמְרּגִ ָ ּשׁ ם, ַאְך ַצר ָלֶהם ׁשֶ ְעּתָ ּנּו ֶאת ּדַ ֵקד לֹא ׁשִ ל ׁשָ  הֹוָריו ׁשֶ
ֵהם ּדֹוֲאִגים לֹו?  יׁש ׁשֶ ֵקד ַיְרּגִ ָ ּשׁ ֵדי ׁשֶ יד ּכְ יִעים ָלֶהם ַלֲעׂשֹות אֹו ְלַהּגִ ָמה ֱהִייֶתם ַמּצִ

7
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נֹות ָלֶאְביֹוִנים ַמּתָ
נֹוְתִנים ְצָדָקה ְלִנְזָקִקים.

ה ִמְקָרא ְמִגּלָ
קֹוְרִאים ֶאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְּבֵליל ַהַחג 

ּוְבֹבֶקר ַהַחג.
ִנים ַרּבֹות, ִּלְפֵני ׁשָ ֶרת ׁשֶ ה ְמַסּפֶ ִגּלָ ַהּמְ

ֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ל ַהּמֶ ְמָלָכה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ַּבּמַ
,ֶל ְׁשֶנה ַלּמֶ ַהּמִ י ׁשֶ ִנְּצלּו ַהְּיהּוִדים ַאף ַעל ּפִ

ע ּוְׁשמֹו ָהָמן, ִּתְכֵנן ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם. ִאיׁש ָרׁשָ

ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם רֹב ֶהָעִרים ּבָ ֲאִריְך ַהַחג ּבְ ֲאָדר – ּתַ י"ד ּבַ
ַלִים ּוֶבָעִרים ירּוׁשָ ֲאִריְך ַהַחג ּבִ ן ּפּוִרים( – ּתַ ֲאָדר )ׁשּוׁשַ ט"ו ּבַ

ן נּון( ַע ּבִ ל ְיהֹוׁשֻ ְתקּוָפתֹו ׁשֶ ָנ"ְך )ּבִ יֵמי ַהּתָ פֹות חֹוָמה ּבִ ָהיּו ֻמּקָ ׁשֶ

ַהֵּׁשם ּפּוִרים ַמְזִּכיר ִּכי ָהָמן ֵהִטיל ּפּור 
ַדאי  ֵאיֶזה יֹום ּכְ )ָעַר ַהְגָרָלה( ְּכֵדי ִלְקֹּבַע ּבְ

ִלְתֹקף ֶאת ַהְּיהּוִדים. אּוָלם ַהְּיהּוִדים 
ֹיָעד ְלֵאֶבל ֶנֱהַפ ְליֹום  ִנְּצלּו, ְוַהּיֹום ַהּמְ

ְמָחה – ְוַנֲהֹפ הּוא! ׂשִ

לֹוַח ָמנֹות ִמׁשְ
ׁשֹוְלִחים ְׁשֵני ַמֲאָכִלים ְלָפחֹות 

יִדידּות. רֹוִצים ִלְנהֹג ִעּמֹו ּבִ ְלָאָדם ׁשֶ
נֹות, ַרִּבים ָׂשִמים  ְּבִמְׁשלֹוַח ַהּמָ

עּוגֹות ְמֻיָחדֹות ְלַחג ַהּפּוִרים 
)ְּכגֹון ָאְזֵני ָהָמן(.

ה  ּתֶ ִמׁשְ
עֹוְרִכים ְסעּוָדה ֲחִגיִגית,

ּוָבּה ָנהּוג ִלְׁשּתֹות ַיִין.

ים!  ׂשִ ִמְתַחּפְ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

 ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת



ַחג ּפּוִרים

ּתְַחּפֹוׂשֹות ּבְפּוִרים וְגַם ּבְִמגִּלַת ֶאְסּתֵר

ַחק ַחג ִמׂשְ
תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ּפּוִרים. ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ֶכם: 1 ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ָעה ְקָלִפים ַעל ַחג ּפּוִרים ְלִמׂשְ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ּבֹו  י“ )ׁשֶ ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּתְ
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ְמָחה ׂשִ ים ּבְ ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ ִמּשׁ

ִרים אֹוֲהִבים ֻבּגָ ם( ְוַגם ֵחֶלק ֵמַהּמְ ּלָ ים )ַאְך לֹא ּכֻ ׂש. ְיָלִדים ַרִבּ ַחג ַהּפּוִרים נֹוֲהִגים ְלִהְתַחּפֵ ּבְ
ים. ַחג ַהּפּוִרים ָאהּוב ַעל ַרּבִ ּבֹות ׁשֶ ַחג, ְוזֹו ַאַחת ַהּסִ ׂש ּבַ ְלִהְתַחּפֵ

ָנה?  ָ ׂש ַהּשׁ ֵאָלה ֲחׁשּוָבה ּוַמְטִריָדה: ְלָמה ִנְתַחּפֵ ִמיד אֹוָתּה ׁשְ ר ַחג ַהּפּוִרים ָקֵרב, עֹוָלה ּתָ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
יָבה! ת ֲחׁשִ קֹות – ֲהֵרי ִהיא ּדֹוֶרׁשֶ יחֹות ֲאֻרּכֹות ּוְמַרּתְ א ְלׂשִ ֵאָלה זֹו ִהיא נֹוׂשֵ ׁשְ

ּוְבֶעֶרב ּפּוִרים ָיְצאּו ַלחּוצֹות
ְחּפֹוׂשֹות: ֵמאֹות ְיָלִדים ִעם ֵמאֹות ּתַ

ָיאִנים, ִרים ִאיְנּדְ ֶעׂשְ
ים ֲעָרִבים, לֹוׁשִ ׁשְ

ָמאַתִים ׁשֹוְטִרים,
ִבים ּנָ ּוֵמָאה ּגַ

ְוַאף ֶאָחד לֹא ְקרֹוקֹוִדיל!
צּור ָהֲעָנק ֲעלּו ִמן ַהּיְ דֹוִלים ִהְתּפַ ְוָכל ַהּגְ

ְמַעט ֶנְחָנק. ְפִנים ּכִ ַאְך ֲאִני ּבִ
ה ָלִדים ָעׂשּו ַפְנָטִזּיָ ל ַהּיְ ּכָ ּוְכׁשֶ

יַע. ְפִנים ָעֵיף ּוַמּזִ י ּבִ ָהַלְכּתִ

א?  פּוִרים ַהּבָ )ּוָמה ָקָרה ּבְ

א.( ַעּמּוד ַהּבָ יר ּבָ ִ  ַהּשׁ ֶהְמׁשֵ

רֹוקֹוִדיל  ַהּקְ
 יֹוָרם ַטַהְרֵלב 

חֶֹדׁש ִלְפֵני ּפּוִרים
ָפִרים ל ַהּסְ ַתְחנּו ֶאת ּכָ א ַוֲאִני ּפָ ַאּבָ

ׂש ְוִהְתַחְלנּו ְלַחּפֵ
ׂש. ַדאי ְלִהְתַחּפֵ ְלָמה ּכְ

ב ָעָליו  ַאף ֶאָחד לֹא ָחׁשַ הּו ׁשֶ ֶ ַמּשׁ
ְלָפֵנינּו

הּו ְמאֹוד לֹא ָרִגיל ֶ ַמּשׁ
ֵנינּו ּוַבּסֹוף ֶהְחַלְטנּו ׁשְ

ׂש – ִלְקרֹוקֹוִדיל! ֲאִני ֶאְתַחּפֵ ׁשֶ

יק ְוָתַפר ַזר ְוָחַתְך ְוִהְדּבִ א ּגָ ַאּבָ
ְוָצַבע ּוָמַדד

רֹוקֹוִדיל ָעַמד. ּוַבּסֹוף ַהּקְ
יׁש אֹותֹו ָעַלי. הּוא ִהְלּבִ

ְוַאף ֶאָחד לֹא ָיכֹול ָהָיה ַלְחׁשֹב
ָטן ְוָהָרֶזה, ֲאִני,יֹוָרם ַהּקָ ׁשֶ

ה. תֹוְך ָהֲעָנק ַהּזֶ ִנְמָצא ּבְ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ין ּנִ ְקרֹוקֹוִדיל – ּתַ

רּוָעה ה– ֲחִגיָגה ּפְ ַפְנָטִזּיָ
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ד: ּצַ י ּבַ ת ּפּוִרים, ָעַמְדּתִ ְמִסּבַ ּוָבֶעֶרב, ּבִ
ד; י ְלהֹוִציא ֶאת ַהּיָ י לֹא ָיכְֹלּתִ ִתיִתי, ּכִ לֹא ׁשָ

ב; ְגַלל ַהּגַ י, ּבִ ַעְנּתִ לֹא ִנׁשְ
ָנב. ְגַלל ַהּזָ י ּבִ ְבּתִ לֹא ָיׁשַ

ָהְלכּו ִליׁשֹן ה, ִלְפֵני ׁשֶ ִסּבָ סֹוף ַהּמְ ֲאָבל ּבְ
ָרס ָהִראׁשֹון. ֶהְחִליטּו ָלֵתת ִלי ֶאת ַהּפְ

י. ַוֲאִני לֹא ָלַקְחּתִ
ס! ָהִייִתי ְמֻנּמָ ְגַלל ׁשֶ לֹא ּבִ

י ְלהֹוִציא ָיד. ׁשּוט לֹא ָיכְֹלּתִ ּפָ
ָרס... ִביל ָלַקַחת ֶאת ַהּפְ ׁשְ ּבִ

א ַוֲאִני א, ַאּבָ ּוַבּפּוִרים ַהּבָ
ִוין יְנּגְ ֶאְהֶיה ּפִ ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ

פֹוִני א ֵמַהּקֶֹטב ַהּצְ ּבָ ׁשֶ
ִמינֹו ִוין הּוא עֹוף ְמֻיָחד ּבְ יְנּגְ ּפִ

ִעם ִסיָנר ָלָבן
חֹרֹות ְונֹוצֹות ׁשְ
ִעם ָמקֹור ָארְֹך

ְוַרְגַלִים ְקָצרֹות.
ּוְבֶעֶרב ּפּוִרים ָיְצאּו ַלחּוצֹות

ְחּפֹוׂשֹות: ֵמאֹות ְיָלִדים ִעם ֵמאֹות ּתַ
ָיאִנים, ִרים ִאיְנּדְ ֶעׂשְ

ים ֲעָרִבים, לֹוׁשִ ׁשְ
ָמאַתִים ׁשֹוְטִרים,

ִבים ּנָ ּוֵמָאה ּגַ
ִוין! יְנּגְ ְוַאף ֶאָחד לֹא ּפִ

ָיאִנים ְוָהֲעָרִבים ל ָהִאיְנּדְ ְוָאז — ּכָ
ִבים ּנָ ֹוְטִרים ְוַהּגַ ְוַהּשׁ

ִהְתִחילּו ָלרּוץ
ּבּוץ. ֵני ַהּקִ ֶלת ְלֶדֶלת ַעל ּפְ ִמּדֶ

ה ים, ָאְמרּו ּתֹוָדה ַרּבָ ּקִ לּו ַמְמּתַ ִקּבְ
א. ְוָרצּו ַמֵהר ֶאל ַהֶחֶדר ַהּבָ

ַוֲאִני
רֹות ְדָרכֹות ַהּצָ י ַעל ַהּמִ י ַזְזּתִ קֹׁשִ ּבְ

י  ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ִוין, ּכְ יְנּגְ י ַלּפִ ּכִ
ֵיׁש ַרְגַלִים ְקָצרֹות.

יס ָנפּוַח ָלִדים חֹוְזִרים ִעם ּכִ ָרִאיִתי ֶאת ַהּיְ ּוְכׁשֶ
טּוַח — ָבר ֶאָחד ּבָ י ְלַעְצִמי: ּדָ ָאַמְרּתִ

ְך ָהעֹוָלם, ְתַהּפֵ ּיִ א, ׁשֶ ּפּוִרים ַהּבָ ּבַ
ם! ּלָ מֹו ּכֻ ָיאִני ּכְ ׂש ְלִאיְנּדְ ֲאִני ִמְתַחּפֶ

ת?  ַתְחּפֹׂשֶ ֶכם ּבְ ָמה ָחׁשּוב ּלָ
ְהֶיה ָיָפה? ּתִ ׁשֶ

נֹוָחה? ְמקֹוִרית? 
ּלֹא ְיַזהּו ֶאְתֶכם? ׁשֶ

א? פּוִרים ַהּבָ ּוָמה ָקָרה ּבְ
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ים:  לֹוׁש ִמּלִ  ִלְפֵניֶכם ׁשָ

רֹוֵתיֶכם,  יקּו אֹוָתן ְלַמְחּבְ ַהְעּתִ

פֹות  ּתָ ׁשֻ לֹוׁש ָהאֹוִתּיֹות ַהּמְ ֶצַבע ֶאת ׁשְ יׁשּו ּבְ ְוַהְדּגִ

ים.  ּלִ לֹוׁש ַהּמִ ִלׁשְ

ת ְחּפֹׂשֶ ּתַ ׂש  ְלַחּפֵ

ִחּפּוׂש

יר  ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ
ת"  ְחּפֹׂשֶ ה "ּתַ ּלָ ַהּמִ ׁשֶ

כֹות  ּיָ ׂש" ׁשַ ה "ְלַחּפֵ ּלָ ְוַהּמִ
ים?  ַחת ִמּלִ ּפַ ְלאֹוָתּה ִמׁשְ

ף? ׂש אֹו ְלֵהָחׂשֵ ְלִהְתַחּפֵ

פֹות  ְחּפֹוׂשֹות חֹוׂשְ ִלְפָעִמים ַהּתַ
ֱאֶמת רֹוִצים ִלְהיֹות,  ָאנּו ּבֶ ֶאת ָמה ׁשֶ

נּו. ּלָ ָאלֹות ׁשֶ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ִלְפָעִמים ָהִייִתי רֹוָצה 
ַלֲעׂשֹות ְקָסִמים 

ם. ּלָ יַע ֶאת ּכֻ ּוְלַהְפּתִ

ִלְפָעִמים ָהִייִתי רֹוֶצה 
תּו ִלי. ם ְיַצּיְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

יֹום ֶאָחד  ּלְ ַהְלַואי ׁשֶ
י! ּנִ ם ִיְפֲחדּו ִמּמֶ ּלָ ּכֻ

ִבים  ם חֹוׁשְ ֱאֶמת, ַאּתֶ נּו, ּבֶ
ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות  ׁשֶ

ְקּבּוק ָחָלב? ּבַ

ִמיד  ְחּפֹוׂשֹות ּתָ ַהּתַ לֹא! לֹא ָאַמְרנּו ׁשֶ
ָאנּו רֹוִצים ִלְהיֹות  פֹות ֶאת ָמה ׁשֶ ּקְ ְמׁשַ

א ַרק ִלְפָעִמים! ֶאּלָ

יֹוֵתר? פֹוצֹות ּבְ ְחּפֹוׂשֹות ַהּנְ ָמֵהן ַהּתַ
ְוָקא ֵהן.  בּו ַמּדּוַע ִנְבֲחרּו ּדַ ִחׁשְ

ְחּפֹוׂשֹות לֹא ֱהִייֶתם ּבֹוֲחִרים?  ֵאילּו ּתַ
ַמּדּוַע?

2
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ה ׂשָ ר ִהְתַחּפְ ם ֶאְסּתֵ ַגּ

מּות ַאֶחֶרת.  ִאּלּו ָאנּו ּדְ יִגים ֶאת ַעְצֵמנּו ּכְ ים ָאנּו ַמּצִ ׂשִ ר ָאנּו ִמְתַחּפְ ֲאׁשֶ ּכַ
ר ַעְצָמּה. ר, ּוָבֶהן ֶאְסּתֵ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ֻמּיֹות ִבּ ה ּדְ ּמָ ְך ָעׂשּו ּכַ ּכָ

... ר ׁשֶ ה ְמֻסּפָ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ה ַאֶחֶרת. ׂש לֹו ַמְלּכָ ה, הּוא ִחּפֵ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֵורֹוׁש ֶאת ַוׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֵרׁש ַהּמֶ ּגֵ ְלַאַחר ׁשֶ

וַיְהִי )ָמְרֳּדכַי( אֵֹמן ֶאת הֲַדּסָה – הִיא ֶאסְֵּתר, ּבַת ּדֹדֹו – ּכִי ֵאין לָּה ָאב וֵָאם ...
וִַּתּלָקַח ֶאסְֵּתר ֶאל ּבֵית הֶַּמלְֶך.

סּוִקים ז'-ח' ֶרק ב', ּפְ ר, ּפֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ

ְמקֹום הֹוָריו ה ִבּ ַיְלּדָ ֶיֶלד או ּבְ ל ּבְ ַטּפֵ אֵֹמן – ָאָדם ַהּמְ

ֶלְך... ר ְלֵבית ַהּמֶ יָעה ֶאְסּתֵ ר ִהּגִ ְוַכֲאׁשֶ

ֹלא הִּגִיָדה ֶאסְֵּתר ֶאת ַעָּמּה וְֶאת מֹולְַדָּתּה ּכִי ָמְרֳּדכַי צִּוָה ָעלֶיהָ ֲאׁשֶר ֹלא ַתּגִיד.
סּוק י'  ֶרק ב', ּפָ ר, ּפֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ

ה, ְוׁשּוב... ֶלְך ַעְצמֹו. ִהיא ִנְבֲחָרה ְלַמְלּכָ ר ֶאל ַהּמֶ ְך ִנְלְקָחה ֶאְסּתֵ ַאַחר ּכָ

ֵאין ֶאסְֵּתר ַמּגֶֶדת מֹולְַדָּתּה וְֶאת ַעָּמּה ּכֲַאׁשֶר צִּוָה ָעלֶיהָ ָמְרֳּדכָי. 
סּוק כ' ֶרק ב',  ּפָ ר, ּפֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ

ְרִסי.  ם ּפָ הּוא ׁשֵ ר ׁשֶ ם ֶאְסּתֵ ֵ ּשׁ יָגה ֶאת ַעְצָמּה ּבַ ם ְיהּוִדי ַאְך ִהּצִ ָאה ׁשֵ ׂשְ ּנָ ה ׁשֶ ר ָהְיָתה ַנֲעָרה ְיהּוִדּיָ  ֶאְסּתֵ
ר. ל ֶאְסּתֵ קֹוִרי ׁשֶ ָמּה ַהּמְ סּוִקים ֶאת ׁשְ ּפְ ׂשּו ַבּ ַחּפְ

ֶכת.  ֶיּ ר לֹא ָאְמָרה ְלֵאיֶזה ַעם ִהיא ׁשַ י ֶאְסּתֵ ִים ִכּ ֲעַמִ סּוִקים ְלַמְעָלה ֶנֱאַמר ּפַ ּפְ  ַבּ
אֹוְמרֹות זֹאת.  ים ׁשֶ ּלִ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ יקּו ְלַמְחּבְ ַהְעּתִ

4

3



71

ה?  ֵורֹוׁש ֶשִהיא ְיהּוִדּיָ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ַלּמֶ ָתה ֶאְסּתֵ ּלְ ָמַתי ּגִ
ִני,  ֵ ה ַהּשׁ ּתֶ ׁשְ ּמִ אֹות, ְוַרק ּבַ ּתָ ֵני ִמׁשְ ר ָעְרָכה ִלְכבֹודֹו ׁשְ ֶאְסּתֵ

ֵורֹוׁש טֹוָבה ָעָליו,  ל ֲאַחׁשְ ר ָהְיָתה רּוחֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ִהיא ְיהּוִדּיָ ֵורֹוׁש ׁשֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ַלּמֶ ָתה ֶאְסּתֵ ּלְ ּגִ

הּוִדים.  יל ֶאת ַהּיְ ּנּו ְלַהּצִ ה ִמּמֶ ׁשָ ּוִבּקְ
ְכִנית ֲחָכָמה! זֹו ָהְיָתה ּתָ

ים.   ִלְפֵניֶכם ָחֵמׁש ִמּלִ

פֹות ָלֶהן. ּתָ ׁשֻ נּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּמְ רֹוֵתיֶכם ְוַסּמְ ים ְלַמְחּבְ ּלִ יקּו ֶאת ֲחֵמׁש ַהּמִ א. ַהְעּתִ
פֹות ֵזֶהה(. ּתָ ׁשֻ ֶהן ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות ַהּמְ ּבָ ים ׁשֶ ּלִ ָחה )ַהּמִ ּפָ כֹות ְלאֹוָתּה ִמׁשְ ָיּ ַ ים ַהׁשּ ּלִ ִעּגּול ֶאת ַהּמִ יפּו ְבּ ב. ַהִקּ

 

יָרה ַמּדּוַע. ה ֵאיָנּה ַמְסּבִ ִגּלָ ה, ְוַהּמְ ִהיא ְיהּוִדָיּ ּלֹא ְלַגּלֹות ׁשֶ ר ׁשֶ ה ַעל ֶאְסּתֵ ַכי ִצָוּ  ָמְרְדּ
ים ְלָכְך? ִרים ֶהְגיֹוִנּיִ ה ֵהם ֶהְסּבֵ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ֶכם, ֵאילּו ֵמַהּמִ ְלַדְעּתְ

ִריס יָרס          ֵסֶתר          ּתְ יר          ּתִ ר          ְלַהְסּתִ ֶאְסּתֵ

ה  ֶלְך לֹא ִיְבַחר ְלַמְלּכָ ַהּמֶ ב ׁשֶ ַכי ָחׁשַ ָמְרּדְ
ְרִסית. א ַרק ַנֲעָרה ּפָ ה ֶאּלָ ַנֲעָרה ְיהּוִדּיָ

א

ים ֶלְך ֵיׁש ֲאָנׁשִ ַאְרמֹון ַהּמֶ אּוַלי ּבְ ב ׁשֶ ַכי ָחׁשַ ָמְרּדְ
ע( מֹו ָהָמן ָהָרׁשָ ֵאיָנם אֹוֲהִבים ְיהּוִדים )ּכְ ׁשֶ

ה.  ִהיא ְיהּוִדּיָ ר ִאם ֵיְדעּו ׁשֶ יק ְלֶאְסּתֵ ְוֵהם ֲעלּוִלים ְלַהּזִ

ב

ר  נּו ְלֶאְסּתֵ י לֹא ִיּתְ ׁש ּכִ ַכי ָחׁשַ ָמְרּדְ
ֶלְך  ַאְרמֹון ַהּמֶ ּדּוֶרֶגל ּבְ ֵחק ּכַ ְלׂשַ

ִחים  ִמיד ְמַנּצְ הּוִדים ּתָ י ַהּיְ ּכִ
ּדּוֶרֶגל. ֲחֵקי ּכַ ִמׂשְ ְרִסים ּבְ ֶאת ַהּפָ

ג

ה יֹוֵתר  ר ָקׁשֶ ְהֶיה ְלֶאְסּתֵ ּיִ ב ׁשֶ ַכי ָחׁשַ ָמְרּדְ
הּוִדים  ְכִנּיֹות ֶנֶגד ַהּיְ ד ַלּתָ ְלִהְתַנּגֵ

ה. ִהיא ְיהּוִדּיָ יו ׁשֶ ֶלְך ַוֲאָנׁשָ ִאם ֵיְדעּו ַהּמֶ

ד

ר ׁשֶ ְתאֹום ֲאִני ֵמִבין ָמה ַהֶקּ ְלֶפַתע ּפִ
יר". ה "ְלַהְסּתִ ּלָ ר ַלּמִ ל ֶאְסּתֵ מּוָתּה ׁשֶ ָמּה ּוְדּ ין ׁשְ ֵבּ

ם? ם ַאּתֶ ּגַ

6

5



72

ִמְצוֹות ַחג ַהּפּוִרים

ל ַחג ַהּפּוִרים: ֻיָחדֹות ׁשֶ ְצוֹות ַהּמְ ע ַהּמִ תּובֹות ַאְרּבַ ה ּכְ ִגּלָ סֹוף ַהּמְ ּבְ

ַחג ּפּוִרים. ר ּבְ ת ֶאְסּתֵ ְצָוה ִלְקרֹא ֶאת ְמִגּלַ ה – זֹו ַהּמִ           ִמְקָרא ְמִגּלָ
ַחג ַהּפּוִרים. ְוָקא ּבְ ים ּדַ ֶסף( ָלֲעִנּיִ ְצָוה ָלֵתת ְצָדָקה )ּכֶ נֹות ָלֶאְביֹוִנים – זֹו ַהּמִ           ַמּתָ

יֹום ּפּוִרים. ֵני ַמֲאָכִלים ְלָאָדם ַאֵחר ּבְ לַֹח )אֹו ְלָהִביא( ְלָפחֹות ׁשְ ְצָוה ִלׁשְ לֹוַח ָמנֹות – זֹו ַהּמִ           ִמׁשְ
ַחג ַהּפּוִרים. ְצָוה ַלֲערְֹך ְסעּוַדת ַחג ּבְ ה – זֹו ַהּמִ ּתֶ           ִמׁשְ

ים! ׂשִ ֵהם ְמֻחּפָ ׁשֶ ה ּכְ ְצוֹות ָהֵאּלֶ ִמים ֶאת ַהּמִ ַקּיְ ֵיׁש ַהּמְ

ל ִאּיּור. ָעה ִאּיּוִרים. ַזהּו ֵאיזֹו ִמְצָוה ְמָתֵאר ָכּ  ִלְפֵניֶכם ַאְרּבָ

ל ּפּוִרים  ְצוֹות ׁשֶ ע ַהּמִ  ְלַאְרּבַ
''ִמים". ע ַהּמֵ קֹוְרִאים "ַאְרּבַ

ם ַמּדּוַע? ּתֶ ִנַחׁשְ

א

ב

ג

7
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ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמִשׂ

 
ְמיֹון ה ִדּ ֶעְזַרת ְקָצת ִאּפּור ְוַהְרּבֵ ּבְ ן ִאיַטְלִקי ׁשֶ ַמְריֹו ַמְריֹוִטי הּוא ָאּמָ

ַדִים. ְחּפֹוׂשֹות ַלּיָ יֹוֵצר ּתַ
רֹון.( ַקו ִעּפָ יפּו אֹוָתּה ּבְ רּו אֹוָתּה. )ַהּקִ ֶרת ְוַצּיְ ַמְחּבֶ ף ָלָבן ּבַ ף ֶיְדֶכם ַעל ּדַ יחּו ֶאת ּכַ ַהּנִ

ם  ַאּתֶ ים ׁשֶ ַעל ַחּיִ ל ּבַ י אֹו ׁשֶ ּכִ ל ּתֻ מֹו רֹאׁש ׁשֶ ָרֶאה ְכּ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ה ַנּסּו ִלְצּבַֹע אֹוָתּה ְכּ ַעּתָ
אֹוֲהִבים!

ֻיָחדֹות ְלַחג ַהּפּוִרים. ְצוֹות ַהּמְ ע ַהּמִ מֹות ַאְרּבַ רֹוֵתיֶכם ֶאת ׁשְ ַמְחּבְ מּו ּבְ   א. ִרׁשְ
ְתִאיָמה לֹו. ְצָוה ַהּמַ ט ְלַיד ַהּמִ ּפָ ל ִמׁשְ ִטים, ּכָ ּפָ ׁשְ יקּו ֶאת ַהּמִ ִטים. ַהְעּתִ ּפָ ָעה ִמׁשְ       ב. ִלְפֵניֶכם ַאְרּבָ

ַכי. ר ּוָמְרּדְ יֵמי ֶאְסּתֵ הּוִדים ּבִ ל ַהּיְ ָלה ׁשֶ ֶרת ֶאת ִסּפּור ַהַהּצָ ר ְמַסּפֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ
הּוִדי.  ַכי ְלַמַען ָהַעם ַהּיְ ר ּוָמְרּדְ יַצד ֶנֶאְבקּו ֶאְסּתֵ ה ּכֵ ִגּלָ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַהּמְ

יִדידּות.  ֶהם ּבִ הּוִדים ְוִלְנהֹג ּבָ ל ַהּיְ ָרִכים ׁשֶ ש ִלְדֹאג ַלּצְ ּיֵ ה ׁשֶ ּנָ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמּמֶ
ֻיָחדֹות ְלַחג ַהּפּוִרים. ְצוֹות ַהּמְ ע ַהּמִ ם ֵמַאְרּבַ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים זֹאת ּגַ

 

ִיים. ְקׁשָ תּון ּבִ  • ָאנּו רֹוִצים ַלֲעזֹר ְלָאָדם ַהָנּ

ר ֲעלּו ֶאְסּתֵ יַצד ּפָ ֶתר, ּכֵ נּו, ּוֵבין ַהּיֶ ּלָ  • ָאנּו רֹוִצים ִלְזּכֹר ֶאת ִסּפּוֵרי ָהַעם ׁשֶ
ְמָלָכה. ּמַ הּוִדים ּבַ ַלל ַהּיְ יל ֶאת ּכְ ֵדי ְלַהּצִ ַכי ּכְ    ּוָמְרּדְ

נּו. ּלָ ֲחֵברּות ׁשֶ יׁשּו ַבּ נּו ַיְרִגּ ּלָ ִדיִדים ׁשֶ ַהְיּ • ָאנּו רֹוִצים ׁשֶ

מַֹח ַיַחד. ס ְוִלׂשְ ּנֵ • ָאנּו רֹוִצים ְלִהְתּכַ

ים.  ׂשִ פּוִרים ִמְתַחּפְ ּבְ
ר! ם ְלִהְתַאּפֵ ר ּגַ ְוֶאְפׁשָ

8
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ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ

ה  ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ילֹות?  ל ַהּלֵ ִמּכָ

ילֹות? ל ַהּלֵ ִמּכָ

?
? ?
?

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

ַחק ַחג ִמׂשְ
ַסח. תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ַהּפֶ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ִניָסן ִניָסן ַעד כ"א ּבְ ט"ו ּבְ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ֹסֶרת, ְּבט"ו ְּבִניָסן ָיְצאּו ְּבֵני ִיׂשְ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ֵּבין ִמְצַרִים ְלִמְדַּבר ִסיַני(.  ם ׁשֶ ּוְבכ"א ְּבִניָסן ָחצּו ֶאת ַים סּוף )ַהּיָ
ְבָעה ָיִמים.  ׁשִ ַהַחג ִנְמׁשָ

ַחג ָהָאִביב

ַסח ָחל ָּבָאִביב ּפֶ ַמְתִאים ׁשֶ

ִּכי ָהָאִביב ְמַסֵּמל ִהְתַחְּדׁשּות,

ים – ָרֵאל ְלַחִּיים ֲחָדׁשִ ּוָבָאִביב ָיְצאּו ְּבֵני ִיׂשְ

ִּיים(. ים ָחְפׁשִ ל ְּבֵני חֹוִרין )ֲאָנׁשִ ַחִּיים ׁשֶ

ַחג ַהֵחרּות
ֵחרּות ִהיא ֹחֶפׁש.

ַהֵּׁשם "ַחג ַהֵחרּות" ַמְזִּכיר 
ְצַרִים ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ְּבֵני ִיׂשְ ׁשֶ

ִּיים(  ְוַנֲעׂשּו ְּבֵני חֹוִרין )ֲאָנִׁשים ָחְפׁשִ
ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד 

ל ַעְבדּות. ׁשֶ

ּצֹות ַחג ַהּמַ
א ָּתַפח. ַמּצֹות ֵהן ֶלֶחם ַּדל ׁשֶ

ָּלְקחּו ִאָּתם  ּצֹות ׁשֶ ַהֵּׁשם "ַחג ַהַמּצֹות" ַמְזִּכיר ֶאת ַהּמַ
ְצַרִים זֹון )ַמֵהר( ִמּמִ ר ָיְצאּו ְּבִחּפָ ָרֵאל ַּכֲאׁשֶ ְּבֵני ִיׂשְ

יק ִלְתּפַֹח. ֵהִכינּו ֹלא ִהְסּפִ ְוַהָּבֵצק ׁשֶ
 

ַסח ַחג ַהּפֶ
ג(  ַסח )ִּדּלֵ ֹסֶרת ַהְּיהּוִדית, ָהֵאל ּפָ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ָרֵאל. ל ְּבֵני ִיׂשְ ַעל ָּבֵּתיֶהם ׁשֶ
ֶהם( ּלָ יל ֶאת ְּבכֹורֹוֵתיֶהם )ַהָּבִנים ַהְּבכֹוִרים ׁשֶ  ִהּצִ ּכָ

ּכֹות( . ר ַהּמַ ַּכת ְּבכֹורֹות )ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֶעׂשֶ ִמּמַ

ָחֵמץ
ָעׂשּוי ִמְּדָגִנים, ָחֵמץ הּוא ָּכל ַמֲאָכל ׁשֶ

ָעלּול ְלַהֲחִמיץ. ה( ְוׁשֶ ל, ִחּטָ )ְלָמׁשָ
ים ֶאת ַהַּבִית  ִלְקַראת ַהַחג ַרִּבים ְמַנּקִ

ּנּו ֶאת ֶהָחֵמץ. ּומֹוִציִאים ִמּמֶ



ַסח ּפֶ

לֵיל ַהֵּסֶדר
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ההגדה של פסח 
הספר שבו קוראים בליל הסדר 

ושבעזרתו מספרים את 
סיפור יציאת מצרים.  

ֶדר. רֹוֵתיֶכם ֶאת ַקֲעַרת ַהּסֵ ַמְחּבְ רּו ּבְ   ַצּיְ
ִמְצַרִים,  ר ָהיּו ֲעָבִדים ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ֶהן ָעְבדּו ּבְ ּבָ ה ׁשֶ ִנּיָ יר ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּבְ ְזּכִ ֲאָכל ַהּמַ חֹר ֶאת ַהּמַ ׁשָ יפּו ּבְ ַהּקִ

ִמְצַרִים ָהיּו ָמִרים. ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ַחּיֵ יר ׁשֶ ְזּכִ ֲאָכל ַהּמַ             ְוֶאת ַהּמַ
ְצַרִים  ָרֵאל ְלַהֲעלֹות ִלְפֵני ְיִציָאָתם ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ִנְצַטּוּו ּבְ ַסח ׁשֶ ן ַהּפֶ יר ֶאת ָקְרּבַ ְזּכִ ֲאָכל ַהּמַ ָירֹק ֶאת ַהּמַ יפּו ּבְ ַהּקִ

ר ָיְצאּו. ֲאׁשֶ ֶרְך ּכַ ם ְלֵציָדה ַלּדֶ ְקחּו ִאּתָ ּלָ ֲאָכל ׁשֶ                       ְוֶאת ַהּמַ

ָעה ְקָלִפים  ַמְעָלה ּוָבַעּמּוד ַהּקֹוֵדם ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
מֹוָתיו“,  ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ֶכם: ְקַלף “ּתַ ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ַסח ְלִמׂשְ ַעל ַחג ַהּפֶ

רּו  ַצּיְ ּבֹו ּתְ י“ )ׁשֶ ּלִ  ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ
ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ ִצּיּור ַהּקָ

1

2

ִביא הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
הּו ַהָּנִביא ָּבא ְלַבֵּקר ְּבָכל ַּבִית  ֹסֶרת, ֵאִלּיָ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ַסח.  ֶׁשּבֹו עֹוְרִכים ֵסֶדר ּפֶ
ֶדרְ ְוַגם ּפֹוְתִחים לֹו ֶאת ַהֶּדֶלת.  מֹוְזִגים לֹו ּכֹוס ִּבְתִחַּלת ַהּסֵ

ֶדר. ְלַחן ַהּסֵ א ֵריק ְלֵאִלָּיהּו ְּבׁשֻ ִאיר ִּכּסֵ ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלַהׁשְ

ְדּתָ ְלִבְנָך ְוִהּגַ
ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.  ֶדר ְלַסּפֵ ֵליל ַהּסֵ ִמְצָוה ּבְ

ים  ּלִ לֹוׁש ַהּמִ יר ֶאת ׁשְ ִהְזּכִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְמִליֵאל אֹוֵמר ׁשֶ ן ּגַ ַרּבָ
ם ֶאת  ה ּוָמרֹור" – ִקּיֵ ַסח, ַמּצָ ּפּור – "ּפֶ ּסִ ִרּיֹות ּבַ ָהִעּקָ

ְצָוה.  ַהּמִ
ח. ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ל ַהּמַ אּוָלם ּכָ

ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים  ֶדר ַמֲאִריִכים ּבְ ֵליל ַהּסֵ ְוָאֵכן ּבְ
ַסח. ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ְקָרא ַהַהּגָ ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ִמּתֹוְך ֵסֶפר ַהּנִ

ַסח ֵסֶדר ּפֶ
ִרים  ּה ְמַסּפְ ּבָ ֲארּוָחה ֲחִגיִגית ׁשֶ

ַעל יִציַאת ִמְצַרִים, 
ה  אֹוְכִלים ַמּצָ

ע ּכֹוסֹות ַיִין. ְוׁשֹוִתים ַאְרּבַ
ֶדר מּוָנִחים: ְלַחן ַהּסֵ ַעל ׁשֻ ָעָרה ׁשֶ ּקְ ּבַ

לֹוׁש ַמּצֹות ׁשָ
ָמרֹור )ָיָרק ַמר(

רֹות ַהּדֹוֶמה  ֲחרֶֹסת )ִמְמַרח ּפֵ
ְקָרא ִטיט( ה ַהּנִ ִנּיָ ְלחֶֹמר ּבְ

ה, טֹוְבִלים  ס  )ָיָרק ֵמָהעֹוָנה ַהֲחָדׁשָ ְרּפַ ּכַ
ִלים ֶאת  ַסּמְ ַמִים ְמלּוִחים ַהּמְ אֹותֹו ּבְ

ְמעֹות ָהֲעָבִדים( ּדִ
ר( ׂשָ ל ּבָ ְזרֹוַע )ֶעֶצם ְצלּוָיה ׁשֶ

ה. ּוֵביָצה ָקׁשָ

מחביאים את ָהֲאִפיקֹוָמן

ה  ּצָ                          ֶלק ֵמַהּמַ

                            ְמָצִעית 

                   ְיָלִדים

                            ְחִּביִאים

           אפיקֹוָמן.  

ֶתק ַעל ָהֲאִפיקֹוָמן? ֵאיֹפה ַהּפֶ
ְמָצאֶתם אֹותֹו?

ֶדר ַקֲעַרת ַהּסֵ
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אֹוֵרַח ְמֻיָחד

לֹום, ׁשָ
ִניָסן, ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי  ֵליל ט"ו ּבְ ָנה, ּבְ ָ ה ְמאֹוד ָקָרה ִלי: ַהּשׁ ּנֶ ָבר ְמׁשֻ ִמי ִאיָתָמר. ּדָ ׁשְ

ִרים  ָאה ָהֶעׂשְ ּמֵ ה? ֵמעֹוָלם לֹא ָחִייִתי ּבַ ּזֶ ה ּבַ ּנֶ ַסח. ָמה ָהָיה ְמׁשֻ ֵסֶדר ֵליל ּפֶ ְתאֹום ּבְ ְלֶפַתע ּפִ
ְמכֹוַנת ְזַמן  י ּבִ אי ָעַבְרּתִ ַוּדַ ְצַרִים. ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּה ָיְצאּו ּבְ ּבָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ א ּבַ ְוַאַחת, ֶאּלָ

ָנה.   ת ֲאָלִפים ׁשָ לֹׁשֶ ְ י ַעל יֹוֵתר ִמּשׁ ְגּתִ ים ֵלב ְלָכְך, ְוִדּלַ ִלי ָלׂשִ ִהי ֲאִפּלּו ּבְ ְלׁשֶ ּכָ
מֹוִני,  רּו ִעְבִרית ּכָ ּבְ ָאְמָנם ּדִ ְלבּוׁש מּוָזר, ׁשֶ ים ּבִ י: ֲאָנׁשִ ְרּתִ ּלֹא ִהּכַ ָרֵאל ִמּסּוג ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה, ֲאִני ֵאֶצל ּבְ ְוִהּנֵ

ים ֲחָדׁשֹות ִלי. ִמּלִ ׁשּו ִלְפָעִמים ּבְ ּמְ ּתַ ַאְך ִהׁשְ

א ַעל ּבֹוִאי. ּוַמּדּוַע?  ּלֵ ים – ְיָלִדים, הֹוִרים, ּדֹוִדים ְוָסִבים – ַאְך ִאיׁש ֵמֶהם לֹא ִהְתּפַ ה ֲאָנׁשִ ם ַהְרּבֵ ָהיּו ׁשָ
י ִנְרֶאה! י ְלִבְלּתִ ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוִתי: ֶנֱהַפְכּתִ ֵרר ִלי ׁשֶ תֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהְתּבָ ּבְ

רֹות. ֵאיָנן ֲעׂשּויֹות ִמּנֵ ֶזה ּוְמנֹורֹות ׁשֶ ִית ּכָ ֶהם. ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאיִתי ּבַ ָהָיה ְמַעְנֵין ְמאֹוד ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ
ַסח,  ֵדי ַלְחּגֹג ֶאת ַחג ַהּפֶ סּו ּכְ ּנְ ה ִהְתּכַ ָרֵאל ָהֵאּלֶ ֵני ִיׂשְ יַע אֹוִתי: ּבְ ָבר ְמַעְנֵין ְמאֹוד ִהְפּתִ ֲאָבל ּדָ

י.  ּלִ ֶאת ַחג ַהֵחרּות ׁשֶ
ר ָעֶליָה ְלַיְלֵדיֶהם! ָנה ֵהם ֲעַדִין זֹוְכִרים ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְורֹוִצים ְלַסּפֵ ת ֲאָלִפים ׁשָ לֹׁשֶ ְ ַאֲחֵרי יֹוֵתר ִמּשׁ

א  ּסֵ ֶקט ַעל ַהּכִ ׁשֶ ֶקט־ּבְ ׁשֶ י ּבְ ְבּתִ ִביא. ֲאִני ָיׁשַ הּו ַהּנָ א ְלֵאִלּיָ ּסֵ ה ּכִ ּזֶ א ֵריק ְוָאְמרּו ׁשֶ ּסֵ ְלָחן הֹוִסיפּו ּכִ ֻ ְלַיד ַהּשׁ
יַע.  ר הּוא ַיּגִ ֲאׁשֶ ָאקּום ּכַ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְבּתִ ה. ָחׁשַ ַהּזֶ

ח! ּכַ עֹוָלם לֹא ֶאׁשְ ּלְ יִתי, ְוָאז ִהְתִחיל ֶטֶקס מּוָזר ׁשֶ ִחּכִ

ְרַּפס ַיַחץ ׁש ּוְרַחץ ַכּ ַקֵדּ
ה יד ַרְחָצה מֹוִציא ַמָצּ ַמִגּ

ָמרֹור ּכֹוֵרְך ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך
ֵרְך ַהֵּלל ִנְרָצה  ָצפּון ָבּ
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ֶדר?  ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ים ּבִ  ָמה עֹוׂשִ

ּנּו.  ִין ְוׁשֹוִתים ִמּמֶ ִין – ְמָבְרִכים ַעל ַהּיַ ִקּדּוׁש ַעל ַהּיַ ת, ַמְתִחיִלים ּבְ ּבָ ָכל ַחג ּוְבָכל ׁשַ מֹו ּבְ א. ּכְ
ַסח? ֵסֶדר ַהּפֶ ָלב ֶזה ּבְ יַצד ִנְקָרא ׁשָ      ּכֵ

ה. ָרָכה ְוִמָיּד אֹוְכִלים ַחּלָ ת נֹוְטִלים ָיַדִים )רֹוֲחִצים ָיַדִים(, אֹוְמִרים ְבּ ָבּ ים ָהֲאֵחִרים ּוְבׁשַ ַחִגּ ב. ַבּ
ִהיא "ֶלֶחם ַהַחג"(.  ה )ׁשֶ ָצּ ד ֶאת ַהּמַ ִלי ְלָבֵרְך(, ַאְך לֹא אֹוְכִלים ִמָיּ ַסח נֹוְטִלים ָיַדִים )ְבּ ֵסֶדר ּפֶ     ְבּ

ָלב ֶזה? יַצד ִנְקָרא ׁשָ ּכֵ

ס –  ְרּפַ ל ָיָרק – ַכּ ה, ַאְך טֹוְבִלים ֲחִתיָכּה ׁשֶ ּנֹוְטִלים ָיַדִים ֵאין אֹוְכִלים ַמָצּ ג. ְלַאַחר ׁשֶ
ֵמי ִלימֹון, ְמָבְרִכים ָעָליו ְואֹוְכִלים אֹותֹו. חֶֹמץ אֹו ּבְ ַמִים ְמלּוִחים, ְבּ    ְבּ

ָלב ֶזה? יַצד ִנְקָרא ׁשָ    ּכֵ

ֶדר י ַהּסֵ ַלּבֵ ׁשְ

ים: ַלִבּ ְ יַמת ַהׁשּ הּו ַאֵחר. ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ ֶ ים ַמׁשּ ָלב עֹוִשׂ ָכל ׁשָ ים. ְבּ ַלִבּ ר ׁשְ ה ָעָשׂ ָ ַסח ֲחִמׁשּ ֵסֶדר ּפֶ ְבּ

ס". ְרּפַ ה "ּכַ ּלָ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ יקּו ְלַמְחּבְ  א. ַהְעּתִ
ֶרְך“. ה “ּפֶ ּלָ ל ַהּמִ ה זֹו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ תֹוְך ִמּלָ יפּו ּבְ ַהִקּ

יר ֶאת ... ֶדר ַמְזּכִ ֵליל ַהּסֵ אֹוְכִלים ְבּ ס ׁשֶ ְרּפַ ט: ַהּכַ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ יקּו ְוַהׁשְ     ב. ַהְעּתִ

יר ָלנּו ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים )ֶרֶמז: ִזְכרּו ָמַתי ָחל חֶֹדׁש ִניָסן(.  ָאִביב ַמְזּכִ ֵחׁש ַמּדּוַע ָיָרק ַהּצֹוֵמַח ּבָ  א. ַנּסּו ְלּנַ
ם ֶאת ... יר ּגַ ֶדר ַמְזּכִ ֵליל ַהּסֵ אֹוְכִלים ְבּ ס ׁשֶ ְרּפַ ט: ַהּכַ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ יקּו ְוַהׁשְ     ב. ַהְעּתִ

ס  ְרּפַ ּכַ
ָמעֹות  ִלים ּדְ לּוִחים ְמַסּמְ ִים ַהּמְ ֲאִני יֹוֵדַע! ַהּמַ

ִמְצַרִים. נּו ּבְ ּלָ ְעּבּוד ׁשֶ ִ ְוֶאת ַהּשׁ
ָאַרַחת אֹוִתי  ָחה ַהּמְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֲאָבל ַמּדּוַע ּבְ

ס? ְרּפַ ֶהם ּכַ טֹוְבִלים ּבָ

ְרַּפס     ַיַחץ   כַּ
ץ  

ׁש    ּוְרַח ַקדֵּ

ה    מֹוִציא   ַמָּצה

ְחָצ

    ֻׁשְלָחן עֹוֵרְךַמִּגיד   ַר
ְך  

   ַהֵּלל    ִנְרָצהָמרֹור   ּכֹוֵר
ֵרְך 

ָצפּון   בָּ

ֶרְך. ה – ֲעבֹוַדת ּפֶ ָרֵאל ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ֵני ִיׂשְ ְצִרים ֵהִטילּו ַעל ּבְ ַהּמִ תּוב ׁשֶ ּתֹוָרה ּכָ ּבַ

ס הּוא ָיָרק ָיֹרק ַוֲאִביִבי. ְרּפַ ַהּכַ

3

4
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ירּוס  ּפִ ל ּפָ י ְמִגּלֹות ׁשֶ ְרּתִ ִחים ְסָפִרים ְמֻיָחִדים ְמאֹוד. ִהּכַ ְלָחן ָהיּו ֻמּנָ ֻ ַעל ַהּשׁ
ים ַוֲחָלִקים. ִקּ ים ְלָבִנים ַדּ ּפִ ה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמּדַ ָפִרים ָהֵאּלֶ ל ְקָלף, ֲאָבל ַהּסְ אֹו ׁשֶ

ּלֹו.  ֶ ים(, ּוְלָכל ֶאָחד ָהָיה ֵסֶפר ִמּשׁ ַטּנִ ָלִדים ַהּקְ ה ֵמַהּיְ ּמָ ם ָיְדעּו ִלְקרֹא )ֲאִפּלּו ּכַ ּלָ ְמַעט ּכֻ ּכִ
יָרה ְמאֹוד  ָחה ֲעׁשִ ּפָ י ְלִמׁשְ ְעּתִ אי ִהּגַ ַוּדַ ם ֵיׁש ְסָפִרים ְוֵהם יֹוְדִעים ִלְקרֹא, ּבְ ְוִאם ְלֻכּלָ

יָלה ְמאֹוד!  ּכִ ְוַגם ַמׂשְ
ְענּו ְלַיַחץ". ה ִהּגַ ָחה ָאַמר: "ַעּתָ ּפָ ׁשְ ַסב ַהּמִ

ר ָיָצאנּו ֲאׁשֶ ָהיּו ָלנּו ַכּ ּצֹות ׁשֶ ָמה ְקָצת ַלּמַ ָדּ הּו ׁשֶ ֶ ע, ַמׁשּ ָחה ָלַקח ֵמֵעין ֶלֶחם ָיֵבׁש ּוְמֻרָבּ ּפָ ׁשְ ַסב ַהּמִ
ֵני ֲחָלִקים!  ה“ ִלׁשְ ָצּ ַבר ֶאת ַה“ּמַ נּו ָהיּו ֲעֻגּלֹות!( ְו... הּוא ׁשָ ּלָ ּצֹות ׁשֶ ַהּמַ א ׁשֶ ְצִרים )ֶאּלָ ִמּמִ

בּוָרה. "ְקחּו, ְיָלִדים, ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן", ָאַמר, "ּוְלכּו  ְ ה ַהׁשּ ָצּ דֹול ַמַהּמַ ב ָמַסר ָלֶהם ֶאת ַהֵחֶלק ַהָגּ ַהּסָ
סֹוף ָהֲארּוָחה.  י נֹאַכל ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ּבְ יִאים אֹותֹו ּכִ ם ַמְחּבִ יא אֹותֹו! ֲאָבל ִזְכרּו ֵאיפֹה ַאּתֶ ְלַהְחִבּ

ָנה ָהַאֲחרֹוָנה".  ּנֹאַכל ַאֲחֵרי ַהּמָ נּו ׁשֶ ּלָ ּנּוַח ׁשֶ הּוא ִיְהֶיה ַהּקִ
ָחה ָהֲאֵחִרים:  ּפָ ׁשְ ב ִלְבֵני ַהּמִ יר ַהּסָ יאּו ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ִהְסּבִ ָלִדים ֶהְחּבִ ַהּיְ ּוִבְזַמן ׁשֶ

ּה הּוא ִקּנּוַח". רּוׁשָ ּפֵ יָוִנית ׁשֶ ה ּבִ ה 'ֲאִפיקֹוָמן' ִהיא ִמּלָ ּלָ "ַהּמִ
ּנּוַח?  יִאים ֶאת ַהּקִ ה ְלִקּנּוַח? ּוַמְחּבִ ַמּצָ

ים ְמאֹוד! ּנִ ָחה ַהּזֹאת ֵיׁש ִמְנָהִגים ְמׁשֻ ּפָ ׁשְ ַלּמִ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ

יִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַמְחּבִ

י ִנְקָרא "ַיַחץ" ִוים ְלַמּדַ י ׁשָ ֵני ֲחָלִקים ּדֵ ה ִלׁשְ ּבֹו ׁשֹוְבִרים ַמּצָ ֶדר ׁשֶ ּסֵ ָלב ּבַ ָ ירּו ַמּדּוַע ַהּשׁ  ַהְסּבִ
ה "ֵחִצי"(.  ּלָ )ֶרֶמז: ַהּמִ

ֶדר ְלֵסֶדר,  י ִמּסֵ ֲאִני ַעְפּתִ
ֶהן  ּבָ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁש ִמׁשְ ּיֵ ְוָרִאיִתי ׁשֶ
ָלִדים )ְוַגם לֹא ַהּקֹוִפים(  לֹא ַהּיְ

א ַההֹוִרים!  יִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ֶאּלָ ַמְחּבִ
ּוָמה קֹוֶרה ֶאְצְלֶכם, ְיָלִדים? 
יא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן? ִמי ַמְחּבִ

י!  יא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן? ָאַהְבּתִ ְלַהְחּבִ
ְך ַמְחִזיִרים אֹותֹו?  ַמְתִאים ִלי! ְוַאַחר ּכָ

ּקֹוִפים ׁשֹוָבִבים  טּוַח ׁשֶ לֹא ּבָ
ָהיּו ַמְחִזיִרים אֹותֹו!

6
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ָחה: ּפָ ׁשְ ְלָחן. ָאז הֹוִדיַע ַסב ַהּמִ ֻ בּו ׁשּוב ְלַיד ַהּשׁ ָלִדים ְוֵיׁשְ ׁשּובּו ַהּיְ ּיָ ִרים ִחּכּו ׁשֶ ֻבּגָ ַהּמְ
ַסח.  ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִמּתֹוְך ַהַהּגָ יד", ּוְנַסּפֵ ְענּו ְלַמִגּ ה ִהַגּ "ֶזה ַעּתָ

א, ֲאִני ָכִדים, "ַסּבָ ֵרץ ַאַחד ַהּנְ יד", ִהְתּפָ ׁשֹון ְלַהּגִ ָאה ִמ..." "ִמּלְ ָדה' ּבָ ה 'ַהּגָ ּלָ ַהּמִ
!" ָאַמר, ְך. "ָיֶפה ָזַכְרּתָ ב ִחּיֵ ָעְבָרה!" ַהּסָ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ְרּתָ ֶאת ֶזה ּבַ ִהְסּבַ זֹוֵכר ׁשֶ

בּוָרה ְו..." ְ ה ַהּשׁ ּצָ ל ַהּמַ ָטן ׁשֶ ֶכם: ֲאִני ֵמִרים ֶאת ַהֵחֶלק ַהּקָ ּלְ לּו ּכֻ ּכְ ו ִהְסּתַ "ְוַעְכׁשָ
ְך ל ּכָ ה! ַוֲאִני ּכָ י ִמּלָ ָהְיָתה ָזָרה ִלי – לֹא ֵהַבְנּתִ ָפה ׁשֶ ָשׂ ָדה ֶקַטע ְבּ ב ִהְתִחיל ִלְקרֹא ֵמַהַהּגָ ְוַהּסָ

ָרה ָלנּו! ָקּ ָחה ַהזֹּאת יֹוַדַעת ַעל ָמה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָרִציִתי ָלַדַעת ָמה ַהּמִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ִביל ַיְלֵדי ַהּמִ ׁשְ ַטע ִבּ ָמה ְלִעְבִרית ֶאת ַהֶקּ ְרְגּ ָחה ּתִ ּפָ ׁשְ ִלי ֵאם ַהּמִ ַאְך ְלַמּזָ

ב ָקָרא! ַהּסָ י ֶאת ָמה ׁשֶ ם ֲאִני ֵהַבְנּתִ ָכה ּגַ ּכָ

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ) ֶלֶחם עִֹני ֶזה(

ר?   ֵאיֶזה ֶלֶחם ְמֻדּבָ  א. ַמהּו ֶלֶחם ֹעִני? ּבְ
ר?       ב. ַעל ֵאיֶזה ֹעִני ְמֻדּבָ

ים "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא" הּוא ַהְזָמָנה. ֶאת ִמי ַמְזִמיִנים? ּלִ ּמִ ְתִחיל ּבַ ַטע ַהּמַ  א. ַהּקֶ
ֶרת  ֻדּבֶ ָפה ַהּמְ ָפה ָהֲאָרִמית ַהּשָׂ ַסח, ָהְיָתה ַהּשָׂ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ָבה( ַהַהּגָ ָרה )ִנְכּתְ ּה ֻחּבְ ּבָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ      ב. ּבַ

ים ְמאֹוד. ִפי ְיהּוִדים ַרּבִ          ּבְ
ָפה ַאֶחֶרת. ׂשָ תּוָבה ּבְ ירּו ָמה ָהָיה ָעלּול ִלְקרֹות ִאּלּו ָהְיָתה ַהְזָמָנה זֹו ּכְ      ַהְסּבִ

הָא לַחְָמא ַענְיָא
ִּדי ֲאכָלּו ַאבְהָָתנָא ּבְַאְרָעא ְדִמצְָריִם.

ּכָל ִּדכְפִין יֵיֵתי וְיֵכֹול
ּכָל ִּדצְִריְך יֵיֵתי וְיִפְסַח.

ּוְבִתְרּגּום ְלִעְבִרית

לֶחֶם עֹנִי זֶה
ׁשֶָאכְלּו ֲאבֹוֵתינּו ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם. 

ּכָל ָאָדם ָרֵעב יָבֹוא וְיֹאכַל
ּכָל ָאָדם נִזְקָק יָבֹוא וְיִׁשְַּתֵּתף ּבַּפֶסַח.

8
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ה ּנָ ּתַ ׁשְ ַמה ּנִ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ַיְלֵדי ַהּמִ ה ּבְ ַטּנָ ה, ַהּקְ ה ֲאֻרּכָ ַצּמָ ָאז ָקָמה ִמיִרי, ַיְלּדֶֹנת ֲחמּוָדה ּבְ
י.  ְרּתִ ּלֹא ִהּכַ יָנה ׁשֶ ַמְנּגִ ֵאלֹות ּבְ ע ׁשְ ָרה ַאְרּבַ ִהיא ׁשָ

ירּו אֹוָתן! )ְוִאם ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ֶאת  ה" ְוׁשִ ּנָ ּתַ ׁשְ ל "ַמה ּנִ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ע ַהּשׁ ַאְרּבַ ַעְצְמֶכם ּבְ ֵכר ּבְ  ַנּסּו ְלִהּזָ
ַסח!( ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ ר ְלָהִציץ ּבַ ֵאלֹות, ֶאְפׁשָ ְ ע ַהּשׁ ַאְרּבַ

ַמה ּנִׁשְַּתּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה ִמּכָל הַּלֵילֹות?

1. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ... 
הַּלַיְלָה הַּזֶה ....

2. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ׁשְָאר יְָרקֹות ... 
הַּלַיְלָה הַּזֶה ....

3. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִילִין ֲאפִּלּו ... 
הַּלַיְלָה הַּזֶה ...

4. ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות ָאנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין ...  
הַּלַיְלָה הַּזֶה ....

ָנה" ַנּסּו ְלַזהֹות: ּתַ ׁשְ "ַמה ּנִ   ּבְ
רֹוֵתיֶכם. ַמְחּבְ חֹר ּבְ ׁשָ ְתבּו אֹותֹו ּבְ ל ָהֲעָבִדים; ּכִ ִרים ׁשֶ ים ַהּמָ יר ֶאת ַהַחּיִ ְזּכִ ה ֶאָחד ַהּמַ       ַמֲעׂשֶ

ָירֹק. ְתבּו אֹותֹו ּבְ י; ּכִ ה טֹוב ְונֹוַח ִלְהיֹות ָחְפׁשִ ּמָ יר ּכַ ְזּכִ ה ְמֻיָחד ַהּמַ       ַמֲעׂשֶ

ְיָלה ַהֶזּה ְיָלה ַהֶזּה, ַהּלַ ַהּלַ
ה! ָננֹות ּוַמּצָ ּבָ
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ִרּיֹות  ֶבת ַעל ּכָ ֶנְחָמד ָלׁשֶ
ים. ּיִ ֲאַנְחנּו ָחְפׁשִ ֵדי ְלַהְמִחיׁש ׁשֶ ּכְ

ַעְרָסל? ב ּבְ ֵ ם ְלִהְתַיּשׁ ר ּגַ ֶאְפׁשָ
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ְזֵרי ְנָיר. ִנים ֲעׂשּוָיה ִמּגִ ַעת ַהּבָ ל ַאְרּבַ מּוָנה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ּתְ
ָעה ְצָבִעים ׁשֹוִנים. ֶבת ֵמַאְרּבָ ִנים ֻמְרּכֶ ַעת ַהּבָ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ל ּכָ ָלִלית ׁשֶ ַהּצְ

ִנים ַעת ַהּבָ ַאְרּבַ

 
ָדה  ַהּגָ ָחה ָקְראּו ּבַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶדר. ּבְ ֵאלֹות ַעל ֵליל ַהּסֵ ֲאלּו ׁשְ לֹא ַרק ִאיָתָמר ּוִמיִרי ׁשָ

ִנים:  ַעת ַהּבָ ַעל ַאְרּבַ

ָדה  ַהּגָ ִנים ּבַ ַעת ַהּבָ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ מֹו ּכָ נֹות ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּכְ ִנים ְוַגם ּבָ ם ּבָ ּגַ י ׁשֶ ְבּתִ ַוֲאִני ָחׁשַ
ֵאלֹות ֲחָכמֹות,  ן( ְוׁשֹוֵאל ׁשְ ן, ּכֵ ל ִלְפָעִמים ָחָכם )ּכֵ ה ַיַחד. ֲאִני ְלָמׁשָ ִנים ָהֵאּלֶ ל ַהּבָ מֹו ּכָ ַוֲאִפּלּו ּכְ

ֵאלֹות ְמִציקֹות. ע ְוׁשֹוֵאל ׁשְ ן ָהָרׁשָ מֹו ַהּבֵ ְוִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתַנֵהג ּכְ
ם,  מֹו ַהּתָ ׁשּוטֹות ּכְ ֵאלֹות ּפְ ִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוֵאל ׁשְ

אֹל. ְכָלל לֹא יֹוֵדַע ָמה ִלׁשְ ְוִלְפָעִמים ֲאִני ּבִ

מּוָנה ּדֹוָמה ָלּה,  ַעְצְמֶכם ּתְ ן ַרְיִזיְנֶגר ָהִכינּו ּבְ ן ּדָ ל ָהָאּמָ ִציָרה ׁשֶ ָרַאת ַהּיְ ַהׁשְ  ּבְ
ֶדר:  ֵפי ַהּסֵ ּתְ ּתַ ֲאלּו ֶאת ִמׁשְ ְרצּו, ׁשַ ַסח. )ִאם ּתִ ְוָהִביאּו אֹוָתּה ְלֵסֶדר ּפֶ

ָעה ְצָבִעים ׁשֹוִנים?( ַאְרּבָ ִנים ָעׂשּוי ֵמֲחָלִקים ּבְ ַעת ַהּבָ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ַמּדּוַע ּכָ

ם  ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
מֹו ִאיָתָמר  ים ּכְ יׁשִ ַמְרּגִ
ם ּדֹוִמים ְקָצת  ַאּתֶ ׁשֶ
ַעת  ְלָכל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ

ָדה? ַהּגָ ּבַ ִנים ׁשֶ ַהּבָ

11

ִמְקֶרה ֶאָחד  ֵכר ּבְ ַנּסּו ְלִהּזָ
מֹו  ם ּכְ ּבֹו ִהְתַנַהְגּתֶ ׁשֶ

ָדה ַהּגָ ּבַ ִנים ׁשֶ ֶאָחד ֵמַהּבָ

ֶכם,  ָמה, ְלַדְעּתְ
ן  יד ָהָאּמָ ן ְלַהּגִ ּוֵ ִהְתּכַ
מּוָנה? ַצר ֶאת ַהּתְ ּיָ ׁשֶ

ָרֵאל 1982 ן ַרְיִזיְנֶגר, ִיׂשְ ּדָ
ִנית, ְניּו יֹוְרק 1982 ב ַרְיִזיְנֶגר ֲעבּור ַהּמֹוָעָצה ָהַרּבָ ִעּצֵ ָדה "The Feast of Freedom" ׁשֶ ִמּתֹוְך: ַהַהּגָ

ֶאחָד חָכָם וְֶאחָד ָרׁשָע וְֶאחָד ָּתם וְֶאחָד ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדַע לִׁשְאֹל.
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ר ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים ֵמַהַהְתָחָלה ַעד ַהּסֹוף".  ה ְנַסּפֵ ָחה ָאַמר: "ְוַעּתָ ּפָ ׁשְ ַסב ַהּמִ
ּכֹות  ר ַהּמַ ֵהם ָיְדעּו ֲאִפּלּו ִלְמנֹות ֶאת ֶעׂשֶ י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ דה, ְוׂשַ ָחה ָקְראּו ֵמַהַהָגּ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
ֶדר  ּסֵ ל ּבַ ְלּבֵ ַעְצִמי ִמְתּבַ י ֲאִני ּבְ אִתי, ּכִ ּלֵ ִמְצַרִים, ִהְתּפַ ם, ּבְ ָהִייִתי ׁשָ י ִסְדָרן. ַוֲאִני ׁשֶ ַעל ּפִ

ֶהן.  ּלָ ׁשֶ

סֹוְגַרִים ׁשּובֹות ּבְ ֲחרּו ֶאת ַהּתְ ְך ּבַ ם ּכָ ִמְצַרִים. ְלׁשֵ ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ה ֶאת ִסּפּור ְבּ ַעל ּפֶ ִלימּו ּבְ  ַהׁשְ
ֶכם. יֹוֵתר, ְלַדְעּתְ ֵהן ַהֶהְגיֹוִנּיֹות ְבּ ׁשֶ

"ֲעָבִדים ָהִיינּו"

ִרית(  ַנַען / ַאְרצֹות ַהּבְ ָרֵאל ָעְזבּו ֶאת )ֶאֶרץ ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ִמְצַרִים(  ל ּבְ ֵהם ָרצּו ְלַטּיֵ ֵבד / ׁשֶ ם ָרָעב ּכָ ַרר ׁשָ ּשָׂ ֵני )ׁשֶ ִמּפְ

ים. ם ְיָלִדים ַרּבִ ִמְצַרִים ְוָיְלדּו ׁשָ ֲארּו ְבּ ל(, ֵהם ִנׁשְ מּו ְלַטּיֵ ֵהם ִסּיְ ַסק ָהָרָעב / ׁשֶ ּפָ ם ְלַאַחר )ׁשֶ ַאְך ּגַ
ִמְצַרִים.  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ דֹול ׁשֶ ר ַהּגָ ְסּפָ ׁש ֵמַהּמִ ְרעֹה, ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ָחׁשַ  ּפַ

ְצִרי(, ָבא ַהּמִ עּו )ִלְצָבא ָהאֹוֵיב / ַלּצָ ָרֵאל ְיַסּיְ ֵני ִיׂשְ ִאם ָיבֹוא אֹוֵיב ְוִיְתקֹף ֶאת ִמְצַרִים, ּבְ ַחד ׁשֶ הּוא ּפָ
נּו ְלָכְך!  ּוְ ָרֵאל לֹא ִהְתּכַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ַאף ׁשֶ

ה )ְלַחֵזּק / ְלַהְחִליׁש( אֹוָתם.  ָרֵאל ּוְבָכְך ִנָסּ ֵני ִיׂשְ ד ֶאת ּבְ ְעּבֵ ֵדי ִלְמנַֹע זֹאת? הּוא ׁשִ ְרעֹה ּכְ ה ּפַ ָמה ָעׂשָ

ה ַעל  ְרעֹה ִצּוָ ּפַ ֵני ׁשֶ ַנַען / ִמּפְ ֶבת ְלֶאֶרץ ּכְ ֶהְחִמיצּו ֶאת ָהַרּכֶ ֵני ׁשֶ ְצִרים )ִמּפְ ָרֵאל לֹא ָיְכלּו ִלְברַֹח ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
בּולֹות(. ָליו ִלְסּגֹר ֶאת ַהּגְ ַחּיָ

י  ָבּתֵ ׂשּו ּבְ ְצִרים( ִחּפְ ִאים ַהּמִ ַמּלָ ְצִרי / ַהַחׁשְ ֵני ָהָעם ַהּמִ ר )ּבְ ֲאׁשֶ יָאּה ּכַ יָעה ְלׂשִ ָרֵאל ִהּגִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְמצּוָקָתם ׁשֶ
אֹור(.  ח/ ַלּיְ ִליכּו אֹוָתם )ַלּפַ ָכִרים ְוִהׁשְ ינֹוקֹות ַהּזְ ָהִעְבִרים ֶאת ַהּתִ

ָתם ֶנֶעְנָתה. לּו ּוְתִפּלָ ּלְ ָרֵאל לֹא ָיְדעּו ָמה ַלֲעׂשֹות. ֵהם ִהְתּפַ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ְצַרִים ַרק ְלַאַחר  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ים ִליִציַאת ּבְ ְרעֹה ִהְסּכִ ְצַרִים: ּפַ ֵהם ָיְצאּו ִמּמִ ֲאָבל עֹוד ְזַמן ָמה ָעַבר ַעד ׁשֶ

ְקדּו ֶאת ִמְצַרִים.  ִנים טֹובֹות( ּפָ ר ׁשָ ים / ֶעׂשֶ ָרה ֲאסֹונֹות ָקׁשִ ֲעׂשָ )ׁשֶ

ֶרך.  ֵהִכינּו ְלֵציָדה ַלּדֶ ֵצק ׁשֶ ם ּבָ זֹון, ּוְבִתיֵקיֶהם ָלְקחּו ִאּתָ ִחּפָ ְצַרִים – ֵהם ָיְצאּו ּבְ ָרֵאל ִמֲהרּו ָלֵצאת ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָמִרים / ַמּצֹות(. ּנּו ָיְכלּו ְלָהִכין ַרק )עּוגֹות ׁשְ יק ִלְתּפַֹח, ּוִמּמֶ ֵצָקם לֹא ִהְסּפִ ַאְך ּבְ
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ּכֹות ר ַהּמַ ֵאּלּו ֶעׂשֶ
ּכֹות.  ה ִלְזּכֹר ֶאת ֵסֶדר ַהּמַ ְלִאיָתָמר ָקׁשֶ

ִלי ֵעֶזר:  ָדה נֹוֶתֶנת ָלנּו ּכְ י ַהַהּגָ חֹות ּכִ ה ּפָ ָלנּו ָקׁשֶ

ַרּבִי יְהּוָדה הָיָה נֹוֵתן ּבָהֶם סִיָמנִים:
ְּדצַ"ְך
ֲעַד"ׁש

ּבְַאחַ"ּב.

נּו“ ּיֵ יר “ּדַ ִ ְמֻיָחד ֶאת ַהּשׁ י ּבִ יִרים. ָאַהְבּתִ רּו ׁשִ ם ׁשָ ּלָ ְך. ּכֻ ֶדר ִנְמׁשַ ַהּסֵ
י.   ְמּתִ ָכל ֹזאת ִנְרּדַ י, ַאְך ּבְ ֱאֶמת ִקְצּבִ ָהָיה ּבֶ ׁשֶ
ֶדר.  ָאר ַהּסֵ ל ׁשְ י ֶאת ָהֲארּוָחה ְוֶאת ּכָ ֶהְחַמְצּתִ

ר ִעם הֹוַרי.  ְדּבָ ּמִ י ׁשּוב ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ּבַ ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּכְ
י  ְגּתִ ּלַ ּדִ יד ָלּה ׁשֶ י ְלַהּגִ י ָמה ַלֲענֹות. לֹא ָיכְֹלּתִ א. ְולֹא ָיַדְעּתִ ֲאָלה ִאּמָ "ֵאיפֹה ָהִייָת?" ׁשָ
ָחִויִתי ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשּוב!  יד ָלּה ׁשֶ י ְלַהּגִ ָנה, ְוַגם לֹא ָיכְֹלּתִ ת ֲאָלִפים ׁשָ לֹׁשֶ ַעל ׁשְ

ִהיא לֹא ָהְיָתה ַמֲאִמיָנה ִלי!
ִנים  ים ַאְלֵפי ׁשָ ַחּיִ ה ְיהּוִדים ׁשֶ רּור ִלי ָלּמָ ֵאָלה ַאֲחרֹוָנה ִלי ֲאֵליֶכם: ֲעַדִין לֹא ּבָ ה ׁשְ ְוַעּתָ

ם אֹוָתנּו,  ַכְחּתֶ ּלֹא ׁשְ ֵמַח ׁשֶ ֲאִני ׂשָ אי ׁשֶ לֹוַמר, ַוּדַ ִרים ָעֶליָה. ּכְ ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים ְמַסּפְ
ה ָלֶכם ֶזה ָחׁשּוב. ֲאָבל ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ

ַנּסּו ַלֲענֹות ְלִאיָתָמר.

ִביְלֶכם  ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ

ֶכם.  ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ִתיק ּבֵ רּוֵרי ֶלֶחם ּבְ ֵאין ּפֵ ְדקּו ׁשֶ ּבִ
ה ְוִעְרכּו  ּנָ רּוִרים, ָהִביאּו אֹוָתם ַלּגִ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּפֵ

ּפֹוִרים! ְסעּוָדה... ַלּצִ

ים... אֹוי!  ּנִ ַע 3. ּכִ ם 2. ְצַפְרּדֵ 1. ּדָ
ְך! י ֶאת ַהֶהְמׁשֵ ַכְחּתִ ׁשָ

ם ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר ִלי? אּוַלי ַאּתֶ

ּי   ּדַ

ּי   ּדַ
נּו ּיֵ ּדַ
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רֹון ַלּׁשֹוָאה ְוַלְּגבּוָרה ּכָ יֹום ַהּזִ

ִמּיֹוָמנָּה ׁשֶל ָאנָה ְפַראנְק

בּוָרה – ָמה ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים? ֹוָאה ְוַלּגְ רֹון ַלּשׁ ּכָ יֹום ַהּזִ

ּבֶֹקר.  ר ּבַ ָעה ֶעׂשֶ ָ ַהּשׁ
ן־ֶרַגע. ֵרר ּבִ ּתָ ֶקט ִמׂשְ ִפיָרה. ׁשֶ ַמַעת ַהּצְ ְתאֹום ִנׁשְ ּפִ

ֶקט ֻמְחָלט.  ה... ׁשֶ דּוִמּיָ ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ ִבים ָקִמים. ּכֻ ּיֹוׁשְ ֶכת ּוִמי ׁשֶ ים עֹוְצִרים ִמּלֶ ְמכֹוִנּיֹות עֹוְצרֹות, ֲאָנׁשִ
ָנה.  ְבִעים ׁשָ ׁשִ הּוִדי ִלְפֵני ּכְ ַקד ֶאת ָהַעם ַהּיְ ּפָ יֹום ֶזה ָאנּו זֹוְכִרים ֶאת ָהָאסֹון ׁשֶ ֹוָאה. ּבְ י ַהּיֹום יֹום ַהּשׁ ּכִ

ס ֶאת  ּיֵ ַעל ְלַבּדֹו: הּוא ּגִ הּוִדי. הּוא לֹא ּפָ ִמיד ֶאת ָהַעם ַהּיְ ְרַמְנָיה, ָרָצה ְלַהׁשְ ָאדֹוְלף ִהיְטֶלר, ַמְנִהיג ּגֶ
ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוָרְדפּו אֹוָתם. הּוִדים ּבַ ְנָאה ַלּיְ אִצית, ְוַיַחד ֵהם ֵהִפיצּו ֶאת ַהּשִׂ ְפָלָגה ַהּנָ י ִמְפַלְגּתֹו, ַהּמִ ַאְנׁשֵ

ֹוָאה.  ּשׁ ה ִמיְליֹון ְיהּוִדים ִנְסּפּו ּבַ ָ ּשׁ ׁשִ
ָמּה ָאָנה ְפַראְנק. ֹוָאה, ּוׁשְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ָחְיָתה ּבִ ה ַנֲעָרה ַאַחת ׁשֶ יר ַעּתָ ַנּכִ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת
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ָאָנה ְפַראְנק

ּלֹו.  ָרִדים ׁשֶ ׂשְ ְנַין ַהּמִ ל ּבִ ג ׁשֶ ת ַהּגַ ֲעִלּיַ יַרת ִמְסּתֹור ּבַ ל ָאָנה ּדִ ֶעְזַרת ֲחֵבָריו ָלֲעבֹוָדה ֵהִכין ָאִביָה ׁשֶ ּבְ
ָחה נֹוֶסֶפת  ּפָ ְסּתֹור ִמׁשְ ִדיַרת ַהִמּ ָרה ּבְ ּתְ ַחת ְפַראְנק – ָאָנה, הֹוֶריָה ַוֲאחֹוָתּה ַמְרּגֹוט – ִהְסּתַ ּפַ ִעם ִמׁשְ

ָנַתִים.  ְ ְחּבֹוא ְקָצת יֹוֵתר ִמּשׁ ּמַ חּור ְיהּוִדי. ֵהם ָחיּו ּבַ לֹוׁש ְנָפׁשֹות ְועֹוד ּבָ ל ׁשָ ׁשֶ
ר.  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ּה ַהּשׁ ְדּתָ ָנה ְליֹום ֻהּלַ ַמּתָ ָלה ּבְ ּבְ ּקִ ּיֹוָמן ׁשֶ יָהָ ּבַ ְתָבה ָאָנה ַעל ַחּיֶ ה ּכָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ה ְקָטִעים ִמּיֹוָמָנּה. ּמָ ה ִנְקָרא ּכַ ַעּתָ

ֶגְרַמְנָיה.  ָאָנה ְפַראְנק נֹוְלָדה ּבְ
ים,  ים ַאְכָזִרּיִ הּוִדים ֻחּקִ ְזרּו ַעל ַהּיְ ְרָמִנים ּגָ ֶגְרַמְנָיה. ַהּגֶ ְלטֹון ּבְ ִ ע, ָעָלה ִהיְטֶלר ַלּשׁ ת ַאְרּבַ ר ָהְיָתה ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִנים.  ים ְמאֹוד ְוַאף ְמֻסּכָ הּוִדים ִנְהיּו ָקׁשִ י ַהּיְ ְוַחּיֵ
ם ֶאת הֹוַלְנד.  אִצים ַגּ ְבׁשּו ַהּנָ ְלָחָמה ּכָ ּמִ הֹוַלְנד. ַאְך ּבַ ּבְ ם ׁשֶ ל ָאָנה ֶהְחִליטּו ִלְברַֹח ְלַאְמְסֶטְרּדָ הֹוֶריָה ׁשֶ

לַֹח ֶאת ְיהּוֵדי הֹוַלְנד ְלַמֲחנֹות ִרּכּוז.  אִצים ִלׁשְ ֵרה, ִהְתִחילּו ַהּנָ לֹוׁש ֶעׂשְ ת ׁשְ ר ָהְיָתה ָאָנה ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
לּו ְמַעט ְמאֹוד אֶֹכל.  ֶרְך ְוִקּבְ ים ְמאֹוד. ֵהם ָעְבדּו ֲעבֹוַדת ּפֶ ְתָנִאים ָקׁשִ הּוִדים ּבִ ַמֲחנֹות ֵאּלּו ָחיּו ַהּיְ ּבְ

י.  ם לֹא ָיכֹל ַלֲעבֹד ּדַ ַדְעּתָ ּלְ ֲחֶנה ְוַגם ֶאת ִמי ׁשֶ ה ִלְברַֹח ֵמַהּמַ ּסָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ אִצים ָרְצחּו ֶאת ּכָ ַהּנָ
יָתם  ְרדּו. ֵהם ֶהְחִליטּו ַלֲעזֹב ֶאת ּבֵ ּלֹא ִיׂשְ ֵכן ׁשֶ ְלחּו ְלַמֲחֵנה ִרּכּוז, ִיּתָ ָ ִאם ִיּשׁ ל ָאָנה ָיְדעּו ׁשֶ הֹוֶריָה ׁשֶ

ַמְחּבֹוא.  ר ּבְ ּתֵ ּוְלִהְסּתַ
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ל ָאִביב 1999 ִביר, ּתֵ ל ַנֲעָרה, הֹוָצַאת ּדְ י ָאָנה ְפַראְנק – יֹוָמָנּה ׁשֶ ַעל ּפִ

ְלָחָמה ת ַהּמִ ְתִחּלַ הֹוַלְנד ּבִ הּוִדים ּבְ י ַהּיְ ַחּיֵ

ִדיַרת ִמְסּתֹור. רּו ּבְ ּתְ ּה ִהְסּתַ ְחּתָ ּפַ ָאָנה ּוִמׁשְ
יר ֲארֹון ְסָפִרים. ְחּבֹוא ִהְסּתִ ֶלת ַהּמַ ֶאת ּדֶ

ְחּבֹוא. ִניָסה ַלּמַ ּכְ חּוץ לֹא ָיכֹל ִאיׁש ְלַהְבִחין ּבַ ִמּבַ

ְסּתֹור  יַרת ַהּמִ ּדִ

יֹוָמָנּה: ְתָבה ָאָנה ְפַראְנק ּבְ ְך ּכָ ּכָ

ָלה ְמאֹוד.  ה יֹוֵתר ... ֵחרּוֵתנּו ֻהְגּבְ ב ָקׁשֶ ּצָ ָנַתִים ִנְהָיה ַהּמַ ִלְפֵני ׁשְ
ִבים ִלְמֹסר ֶאת  הּוִדים ַחּיָ ִוד; ַהּיְ צּוַרת  ָמֵגן ּדָ ִבים ַלֲענֹד ְטַלאי ּבְ הּוִדים ַחּיָ ַהּיְ

ְמכֹוִנית ...   הּוִדים ָאסּור ִלְנסַֹע ּבִ ֶבת; ַלְיּ ַרּכֶ ִאים ִלְנסַֹע ּבָ ָ הּוִדים ֵאיָנם ַרּשׁ יֶהם; ַהּיְ אֹוַפּנֵ
לֹוׁש ַעד ָחֵמׁש;  עֹות ׁשָ ָ ין ַהּשׁ ִאים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְקִנּיֹוֵתיֶהם ַרק ּבֵ ָ הּוִדים ַרּשׁ ַהּיְ

ִאים ָלֵצאת  ָ הּוִדים ֵאיָנם ַרּשׁ ר ְיהּוִדי; ַהּיְ ר ַרק ֵאֶצל ַסּפָ ּפֵ ִאים ְלִהְסּתַ ָ הּוִדים ַרּשׁ ַהּיְ
ר  ִאים ְלַבּקֵ ָ הּוִדים ֵאיָנם ַרּשׁ ּבֶֹקר; ַהּיְ ׁש ּבַ ֶעֶרב ְוַעד ׁשֵ מֹוֶנה ּבָ ָעה ׁשְ ָ ָלְרחֹוב ֵמַהּשׁ

הּוִדים ָאסּור ָלֶלֶכת  ּלּוי; ַלּיְ ַאר ְמקֹומֹות ַהּבִ י קֹוְלנֹוַע ּוִבׁשְ ָבּתֵ ֵתַאְטרֹוִנים, ּבְ ּבְ
ָבר ֶזה ֶנֱאַסר ָעֵלינּו, ְוָדָבר  ינּו – ּדָ כּו ַחּיֵ ְך ִנְמׁשְ י ֵטִניס ... ּכָ ה ּוְלִמְגְרׁשֵ ִחּיָ ְלְבֵרַכת ַהּשְׂ

י ֲאִני ּפֹוֶחֶדת  ָבר ּכִ ה ַלֲעׂשֹות ׁשּום ּדָ ָבר לֹא ְמִעּזָ ִמיד: "ֲאִני ּכְ י* ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ִלי ּתָ נּו. יֹוּפִ ֶזה ִנְבַצר ֵמִאּתָ
הּו". ְלׁשֶ ֶאֱעבֹר ַעל ִאּסּור ּכָ ׁשֶ

יּוִני 1942( )20 ּבְ

ל ָאָנה יֹוֵתר ׁשֶ ּה ַהּטֹוָבה ּבְ י – ֲחֶבְרּתָ *יֹוּפִ
ֶרת  ָאָנה ְמַדֶבּ

הּוִדים. ְגְזרּו ַעל ַהְיּ ִנּ ים ׁשֶ ים ַרִבּ ַעל ֻחִקּ
יֹוֵתר  ה ְבּ ׁשֶ ֶכם, ַהֹחק ַהָקּ ַמהּו, ְלַדְעּתְ

ֶנת?  ִהיא ְמַצֶיּ ים ׁשֶ ֻחִקּ ַבּ
ׁשּובֹוֵתיֶכם. קּו ֶאת ּתְ ַנּמְ
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1

ְחּבֹוא ּמַ ים ּבַ ַהַחּיִ

ים.  ְחּבֹוא ָהיּו ָקׁשִ ּמַ ים ּבַ ַהַחּיִ
ְמעּו אֹוָתם. ָהָיה ָאסּור ָלֶהם ִלְפּתַֹח  ֵכִנים לֹא ִיׁשְ ְ ַהּשׁ ֵדי ׁשֶ ֶקט ּכְ ׁשֶ ְסּתֹור ֶנֶאְלצּו ִלְהיֹות ּבְ ָאָנה ַוֲחֵבֶריָה ַלּמִ

ָעה ַאַחת.  ִית ֲאִפּלּו ְלׁשָ א ִיְראּו אֹוָתם, ְוָהָיה ָאסּור ָלֶהם ָלֵצאת ֵמַהּבַ ּמָ ַחּלֹונֹות, ׁשֶ

ה ֻאְמָלָלה ְמאֹוד ...  יׁשָ י ... ֲאִני ַמְרּגִ ּלִ ֶעֶצב ׁשֶ י ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ֵאיֶנּנִ
ְכלּוָבּה  ִצּפֹור ִמְתעֹוֶפֶפת ּבִ ה ּכְ יׁשָ ְדֵרגֹות ְוחֹוֶזֶרת ְויֹוֶרֶדת, וַמְרּגִ ּמַ ֲאִני ּתֹוָעה* ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, עֹוָלה ּבַ
י. לּוב. "ַהחּוָצה! ֲאִויר! ְצחֹוק!" צֹוֶעֶקת ַנְפׁשִ סֹוְרֵגי ַהּכְ ת ּבְ ׁשֶ ָכה ַהּסֹוֶגֶרת אֹוָתּה, ּוִמְתַנּגֶ ֲחׁשֵ ר ּבַ ַהּצַ

ר 1943( אֹוְקטֹוּבֶ  )29 ּבְ

ָרה   ִלי ַמּטָ * ֲאִני ּתֹוָעה: ֲאִני הֹוֶלֶכת ּבְ

ְכלּוב.  ָוה ֶאת ַעְצָמּה ְלִצּפֹור ּבִ  ָאָנה ַמׁשְ
רֹוֵתיֶכם. ַמְחּבְ ָוָאה ַהּזֹאת ּבְ ירּו ֶאת ַהַהׁשְ ַהְסּבִ

ְחּבֹוא.  ַחת ְפַראְנק ֵהִביאּו ָלֶהם אֶֹכל ַלּמַ ּפַ ל ִמׁשְ ֲחֵבִרים לֹא ְיהּוִדים ׁשֶ
יג אֶֹכל. ה ְמאֹוד ְלַהּשִׂ ַאְך ִלְפָעִמים ָהָיה ָלֶהם ָקׁשֶ

ָבִרים ֲאֵחִרים ֵאין.  ֶלת – ּדְ ֶ ה ְמֻבּשׁ ֶרד ְוַחּסָ ה ְרִגיָלה, ּתֶ ה ְרקּוָבה, ַחּסָ ֳהַרִים ָהְיָתה ָלנּו ַחּסָ ּצָ ַהּיֹום ּבַ
ּלּוב ִנְפָלא!  ּפּוֵחי ֲאָדָמה ְרקּוִבים –ׁשִ ם ּתַ ְך ּגַ ּוְבנֹוָסף ַעל ּכָ

ֶחְלֵקי עֹוָלם ֲאֵחִרים ִנְרָקִבים ָעְדֵפי ָמזֹון?  ר ּבְ ֲאׁשֶ ֵני ָאָדם ִלְסּבֹל ָרָעב ּכַ ִבים ּבְ ... ַמּדּוַע ַחּיָ
ְך? ל ּכָ ִעים ּכָ ּגָ ים ְמׁשֻ הֹוי, ַמּדּוַע ָהֲאָנׁשִ

ַמאי 1944( )3 ּבְ

ְמָרה ָאָנה ַעל חּוׁש הּומֹור.  ֶבל, ׁשָ  ַעל ַאף ַהּסֵ
יָכה ִלְצֹחק ִלְפָעִמים. ָאָנה ִהְמׁשִ ים ַהּמֹוִכיחֹות ׁשֶ ַטע ִמּלִ ּקֶ ִמְצאּו ּבַ

2
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ת ָאָנה ֵאיָנּה ִמְתָיֶאׁשֶ

ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ָאָנה ְפַראְנק.  ַחי ׁשָ דֹול ׁשֶ ַרְסַלב ָהָיה ַרב ּגָ ְבּ י ַנְחָמן ּמִ ַרִבּ
הּוא ָהָיה אֹוֵמר:

ָאסּור לְהְִתיֵָאׁש.
ִלּקּוֵטי מֹוָהַר“ן, ֵחֶלק ב‘, ַעּמּוד ח‘

ְקָוה ד ּתִ                              ְלִהְתָיֵאׁש — ְלַאּבֵ

ָנַתִים לֹא ָיְכָלה ָאָנה ָלֵצאת ַהחּוָצה ְוִלְנׁשֹם ֲאִויר ַצח.  ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ּבְ
ָרה  ּתְ ִהיא ִהְסּתַ ְתַנאי ׁשֶ ֵלא ָאָבק ְוַגם זֹאת ּבִ ֶרְך ַהַחּלֹון ַהּמָ ל ַהחּוָצה ּדֶ ּכֵ ִהיא ָיְכָלה ַרק ְלִהְסּתַ

ה ְרָגִעים. ַאְך ְרָגִעים ֵאּלּו ָהיּו ֲחׁשּוִבים ָלּה. ּמָ ילֹון ְוֵהִציָצה ַרק ּכַ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּוִ

ֶהם ָהְיָתה ָאָנה ֲעצּוָבה ְמאֹוד,  ּבָ ים ׁשֶ ָהיּו ָיִמים ַרּבִ
ְקָוה  ָדה ֶאת ַהּתִ ּה לֹא ִאּבְ ה ְלַגְמֵרי ּוְבעֶֹמק ִלּבָ ַאְך ִהיא לֹא ִהְתָיֲאׁשָ

ים ַיְחְזרּו ִלְהיֹות טֹוִבים.  ֵצל ְוַהַחּיִ ּנָ ּה ּתִ ְחּתָ ּפַ ם, ִמׁשְ ּיֵ ְסּתַ ְלָחָמה ּתִ ַהּמִ ׁשֶ

ר.  ּפֵ ּתַ ב רּוִחי ִהׁשְ ֵמֶאְתמֹול ֵיׁש ֶמֶזג ֲאִויר ִנְפָלא ּוַמּצַ
ֵעץ ָהַעְרמֹון  ים, ּבְ ֻחּלִ ַמִים ַהּכְ ָ ּשׁ ֵנינּו ּבַ ְטנּו ׁשְ ֶטר* ַוֲאִני ִהּבַ ּפֵ

ָחִפים  ְ ּשׁ ְקצֹות ֲעָנָפיו ִהְתנֹוְצצּו ִטּפֹות ְקַטּנֹות, ּבַ ּבִ ֵרַח ׁשֶ ַהּקֵ
ר ֵהן ָעפּו  ֲאׁשֶ ֶסף ּכַ ֲעׂשּויֹות ּכֶ ר ִנְראּו ּכַ ּפֹוִרים ֲאׁשֶ ַאר ַהּצִ ּוִבׁשְ

ְמִהירּות.  ּבִ
ר ...  ּלֹא ָיכְֹלנּו ְלַדּבֵ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ נּו ַעד ּכְ ׁש אֹוָתנּו ְוָאַחז ּבָ ל ֶזה ִרּגֵ ּכָ

ן ִלי  ּתָ ּנִ י, "ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ִלּבִ י ּבְ ם", ָאַמְרּתִ ה עֹוד ַקּיָ ּזֶ ל ְזַמן ׁשֶ "ּכָ
ֶהם ָעָנן ֶאָחד,  ֵאין ּבָ ה ׁשֶ ַמִים ֵאּלֶ ֶמׁש ֶזה ְוׁשָ ִלְראֹות ִזיו ׁשֶ

ב". לֹא אּוַכל ְלִהְתַעּצֵ
רּוַאר 1944( ֶפּבְ )23 ּבְ

ַחת ְפַראְנק ּפַ ָאה ִעם ִמׁשְ ִהְתַחּבְ ָחה ָהַאֶחֶרת ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַער ֵמַהּמִ ֶטר – ַהּנַ *ּפֵ

ְקָוה  יַצד ַהּתִ ֶכם, ּכֵ ְלַדְעּתְ
ִמים ַהּטֹוִבים  ְחְזרּו ַהּיָ ֶשּיַ

ָרה ְלָאָנה ְלִהְתמֹוֵדד  ִאְפׁשְ
ים  ִיים ָהַרִבּ ׁשָ ִעם ַהְקּ

ְסּתֹור? ִדיַרת ַהּמִ ים ְבּ ל ַהַחִיּ ׁשֶ

ים  יׁשִ ם ַמְרּגִ ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
ֶזג ֲאִויר ָיֶפה ְונֹוף  ּמֶ ׁשֶ

יַע ַעל  ּפִ ָיֶפה ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ
ּנֹות אֹותֹו  ב ָהרּוַח ּוְלׁשַ ַמּצַ

ֵמַח? ֵמָעצּוב ְלׂשָ

ּיֹוָמן  ִתיָבה ּבַ ַהּכְ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ם ָעְזָרה ְלָאָנה  ּגַ

ּה.  ּלָ צּוָקה ׁשֶ ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּמְ
ְך? ִבים ּכָ ם חֹוׁשְ ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
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זֹוְכִרים ֶאת ָאָנה ְפַראְנק

ל ָאָנה ְפַראְנק.  ה יֹוָמָנּה ׁשֶ ּלָ ְלָחָמה ִהְתּגַ ְלַאַחר ַהּמִ
מֹונּו.  ל ַהּקֹוְרִאים אֹותֹו, ּכָ בֹות ׁשֶ ְחׁשָ ּמַ יָכה ִלְחיֹות ְלָפחֹות ּבַ ְזכּותֹו ָאָנה ַמְמׁשִ ּבִ

ִרים  ָנה ַאְלֵפי ְמַבּקְ י ׁשָ ה ְלמּוֵזאֹון, ּוִמּדֵ ל ָאָנה ְפַראְנק ַנֲעׂשָ ְחּבֹוא ׁשֶ ְך, ַהּמַ נֹוָסף ַעל ּכָ
ֹוָאה. ְתקּוַפת ַהּשׁ הּוִדים ּבִ י ַהּיְ ֵדי ִלְלמֹד ַעל ָאָנה ְוַעל ַחּיֵ יִעים ֵאָליו ּכְ ַמּגִ

ִלימּו אֹותֹו: רֹוֵתיֶכם ְוַהׁשְ יקּו אֹותֹו ְלַמְחּבְ ה, ַהְעּתִ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ֲחרּו ֶאָחד ֵמַהּמִ  ּבַ

ְחּבֹוא ּלּוי ַהּמַ ּגִ

ְחּבֹוא  ּמַ רּו ּבַ ּתְ ּה ִהְסּתַ ְחּתָ ּפַ  ָאָנה ּוִמׁשְ
ין  הּו ִהְלׁשִ ָנַתִים. ִמיׁשֶ ְ ְקָצת יֹוֵתר ִמּשׁ

ֹוְטִרים  ה ַלּשׁ ִאים ְוִגּלָ ְתַחּבְ ַעל ַהּמִ
ְחּבֹוא.  ֶאת ְמקֹום ַהּמַ

ִאים ָהֲאֵחִרים ֶנֶעְצרּו  ְתַחּבְ ָאָנה ְוַהּמִ
ֶות.  ְלחּו ְלַמֲחנֹות ַהּמָ אֹוגּוְסט 1944ְוִנׁשְ -4 ּבְ ּבְ

ְסּתֹור,  ִדיַרת ַהִמּ ִאים ּבְ ְתַחּבְ ל ַהּמִ ִמּכָ
ֶות.  ל ִמּמָ ל ָאָנה, אֹוטֹו ְפַראְנק, ִנּצַ ַרק ָאִביָה ׁשֶ

הּוִדים ֹוָאה ָהיּו ַהּיְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ְך ַהּיֹום.  ַחְסֵרי אֹוִנים. לֹא ּכָ

ָרֵאל,  ֶמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ַהּיֹום ַקּיֶ
ף הּוא ָיכֹול  ְוִאם ְיהּוִדי ִנְרּדָ

ּה ִמְקָלט.  ִלְמצֹא ּבָ
ֹוָאה ֲאִני  יֹום ַהּשׁ ְוָקא ּבְ ָלֵכן ּדַ

חֹל־ָלָבן.  נֹוֵהג ִלְלּבֹׁש ּכָ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ

ר ֲאִני ָעָפה ִלי,  ֲאׁשֶ ֹוָאה, ּכַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ים ְוׁשֹוִנים,  ְרָגׁשֹות ַרּבִ ים מּוָצִפים ּבִ ָהֲאָנׁשִ ֲאִני רֹוָאה ׁשֶ

ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו סֹוְתִרים. 
ְך? ים ּכָ יׁשִ ם ַמְרּגִ ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ

ה.  ַמּטָ ּלְ יַמת ָהְרָגׁשֹות ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ
ׁשּור ֵאָליו.  רֹוֵתיֶכם ִצּיּור ַהּקָ ַמְחּבְ רּו ּבְ ֲחרּו ֶאָחד ֵמֶהם ְוַצּיְ ּבַ

ַחד ַעס         ּכַֹח         חֶֹסר אֹוִנים         ּפַ ְקָוה         ּכַ    ֶעֶצב         ֵיאּוׁש         ּתִ

אֹל ֶאת ָאָנה ...   ָהִייִתי רֹוצה ִלׁשְ
ָהִייִתי רֹוצה לֹוַמר ְלָאָנה ׁשֶ ...

ַגע  ּנָ ַטע( ֵמַהּיֹוָמן ׁשֶ ט )אֹו ַהּקֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
י ............. ְמֻיָחד הּוא:  ...... ּכִ י ּבִ ְלִלּבִ

3
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ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

רֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל  ּכָ יֹום ַהּזִ
ֻעּלֹות ָהֵאיָבה ּוְלִנְפְּגֵעי ּפְ

 ָמה זֹוכְִרים? ּכֵיַצד זֹוכְִרים?

ֻעּלֹות ָהֵאיָבה.  ֵעי ּפְ רֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל ּוְלִנְפּגְ ּכָ ר הּוא יֹום ַהּזִ ִאּיָ ד' ּבְ
רֹור.  ָרֵאל ּוִבְפֻעּלֹות ַהּטֵ ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ ֶהְרגּו ּבְ ּנֶ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ יֹום ֶזה ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ֶאת ּכָ ּבְ

רֹון? ּכָ ִנים ֶאת יֹום ַהּזִ יַצד ְמַצּיְ ּכֵ

ה ָקּ ל ַדּ ֶעֶרב, ְצִפיַרת ּדּוִמָיּה ׁשֶ רֹון ַמְתִחיל ּבָ ָכּ יֹום ַהִזּ
ָעה 20:00. ׁשָ ָכל ָהָאֶרץ ּבְ ַמַעת ּבְ ִנׁשְ

ה נֹוֶסֶפת,  ַמַעת ְצִפיַרת ּדּוִמּיָ ָעה 11:00, ִנׁשְ ׁשָ ּבֶֹקר, ּבְ ְלָמֳחָרת ּבַ
ּקֹות.  י ּדַ ּתֵ ֶכת ׁשְ ְוִהיא ִנְמׁשֶ

נּוָעה  ִפיָרה ַהּכֹל ַמְפִסיִקים ִלְלמֹד אֹו ַלֲעבֹד ְוַהּתְ ֵעת ַהּצְ ּבְ
ִלים  ִבים ַעל ַהַחּיָ ים ֶנֱעֶצֶרת. ַהּכֹל עֹוְמִדים ּדֹם ְוחֹוׁשְ ִביׁשִ ּכְ ּבַ

חֹוֵתיֶהם ְוַעל ַחְבֵריֶהם.  ּפְ ְפלּו, ַעל ִמׁשְ ּנָ ְוַעל ָהֶאְזָרִחים ׁשֶ
ים:  ְמקֹומֹות ַרּבִ רֹון ֶנֱעָרִכים ְטָקִסים ְלֵזֶכר ַהּנֹוְפִלים ּבִ ּכָ יֹום ַהּזִ ּבְ

ָבא,  ְבִסיֵסי ַהָצּ ֶפר, ִבּ י ַהּסֵ ָבּתֵ ים, ְבּ ּיִ ְמַלְכּתִ ּמֹוָסדֹות ַהּמַ ּבַ
ָברֹות ְועֹוד. י ַהְקּ ָבּתֵ ְבּ

רֹון.  ּכָ ְכִנּיֹות ְמֻיָחדֹות ְליֹום ַהּזִ רֹות ּתָ ּדָ ֵלִויְזָיה ּוָבַרְדיֹו ְמׁשֻ ּטֵ ּבַ
ַקת ִיְזּכֹר" ַעל ֻחְלצֹוֵתיֶהם. ִאים "ַמְדּבֵ ים נֹוׂשְ ַרּבִ
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ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ׁשְ

ים ְלֵזֶכר ַהֲחָלִלים.  יִרים ַרּבִ בּו ׁשִ ִנים ִנְכּתְ ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּבְ
ָפר.   אֹותֹו ְכּ ְדלּו ַיַחד ְבּ ָגּ ֵני ֲחֵבִרים ׁשֶ ר ַעל ׁשְ ָפר" ְמַסּפֵ ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ יר "ׁשְ ִ ַהׁשּ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ּבּור ּבּור – אֶֹפן ַהּדִ ִחּתּוְך ּדִ

ֵקָטה י – רּוַח ׁשְ רּוַח ֲחִריׁשִ

ל ָהֵעץ רֹות – ָהֲעָנִפים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ַצּמָ

ל ְצָמִחים קֹוָצִנִיּים ר – סּוג ׁשֶ ְרּדַ ּדַ

ָפר  ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ׁשְ
ֶמר ים ְוַלַחן: ָנֳעִמי ׁשֶ ִמּלִ

ָפר  ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ֲאַנְחנּו ׁשְ
ָער לֹוִרית ׂשֵ אֹוָתּה קֹוָמה, אֹוָתּה ּבְ

ּבּור – ָמה ֵיׁש לֹוַמר – אֹותֹו ִחּתּוְך ּדִ
ָפר. ֵהן ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ

ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ֲאַנְחנּו ׁשְ
אר ֶדה ָיֹרק ָחִצינּו ַעד ַצּוָ ׂשָ
ר – ּכָ ְבנּו ַיַחד ַלּכִ ֶעֶרב ׁשַ ּבָ
ָפר. י ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ּכִ

י ִ ּשׁ ּוְבֵלילֹות ׁשִ
י רּוַח ֲחִריׁשִ ׁשֶ ּכְ

חֹרֹות עֹוֵבר –  רֹות ׁשְ ַצּמָ ּבְ
ָאז ֲאִני אֹוְתָך זֹוֵכר.

1

2

ֵדרֹות ִסים ּוַבּשְׂ ְרּדֵ ּפַ ִמיד ּבַ ּתָ
ָערֹות ָאַהְבנּו ֶאת אֹוָתן ַהּנְ

ָבר ּסֹוף ָאַמְרנּו – ֵאין ּדָ ֲאָבל ּבַ
ָפר. תֹוְך ַהּכְ ָאר ּבְ ֶזה ַהּכֹל ִנׁשְ

קֹומֹות ָהַלְכנּו ֶאל אֹוָתם ַהּמְ
ְלָחמֹות אֹוָתן ַהּמִ ָלַחְמנּו ּבְ

ר –  ְרּדַ ָזַחְלנּו ַעל קֹוִצים ְוַעל ּדַ
ָפר. ְבנּו ַיַחד ֶאל ַהּכְ ֲאָבל ׁשַ

י...  ִ ּשׁ ּוְבֵלילֹות ׁשִ

3

4

ּלֹא ִנְגַמר ָרב ׁשֶ ּקְ ֲאִני זֹוֵכר: ּבַ
ר ּבָ ה ִנׁשְ ְתאֹום ָרִאיִתי ֵאיְך ַאּתָ ּפִ

ַחר ִמן ַהָהר –  ַ ָעָלה ַהּשׁ ּוְכׁשֶ
ָפר. ָאז אֹוְתָך ֵהֵבאִתי ֶאל ַהּכְ

ָפר ּכְ ה רֹוֶאה: ֶאְצֵלנּו ּפֹה ּבַ ַאּתָ
ָבר ָאר אֹותֹו ּדָ ְמַעט ַהּכֹל ִנׁשְ ּכִ
ֶדה ָירֹק ֲאִני עֹוֵבר –  תֹוְך ׂשָ ּבְ

ֵדר. ה ֵמֵעֶבר ַלּגָ ְוַאּתָ

י... ִ ּשׁ ּוְבֵלילֹות ׁשִ

ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ י ֲאַנְחנּו ׁשְ ּכִ
ָפר ֵנינּו ֵמאֹותֹו ַהּכְ ֲאַנְחנּו ׁשְ

ֵנינּו ֲאַנְחנּו ׁשְ
ָפר. ֵמאֹותֹו ַהּכְ

5

6

7

יר ֵמת – 1 ִ ל ּכֹוֵתב ַהּשׁ ֶהָחֵבר ׁשֶ יר ִנְרָמז ׁשֶ ִ ל ַהׁשּ י ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ִית ַהּשׁ ּבַ  ּבַ
ר  ה ְלַסּפֵ יר ַמְרּבֶ ִ ָברֹות(. אּוָלם ַהּשׁ ית ַהּקְ ל ּבֵ ֵדר" )ׁשֶ הּוא "ֵמֵעֶבר ַלּגָ

ת.   ֵני ַהֲחֵבִרים, ַהַחי ְוַהּמֵ ל ׁשְ ים ְוַעל ַהֲחָויֹות ׁשֶ ַעל ַהַחּיִ
ֵני ַהֲחֵבִרים: ְ ּשׁ ִית ֶנֱאָמר ׁשֶ ֵאיֶזה ּבַ ּבְ

א. ָהיּו ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה?
דֹות?  ּשָׂ ֲחקּו ַיַחד ּבַ ב. ׂשִ

דּו ִעם אֹוָתן ַהֲחֵברֹות? ג. ִהְתַיּדְ

ים  יׁשִ ֶכם, ַמְרִגּ ָמה, ְלַדְעּתְ
ר ֵהם ַמֲעִלים  ֲאׁשֶ ים ַכּ ֲאָנׁשִ

ִזְכרֹונֹות ַעל ָאָדם יקר 
יו? ִרים ַעל ַחּיָ ת ּוְמַסּפְ ּמֵ ׁשֶ
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ה  גֹון ַהּזֶ יַצד ַהּיָ   ָיגֹון הּוא ֶעֶצב ָעמֹק. ּכֵ
יַע ַעל ּגּוף ַהֶיֶלד? ּפִ ַמׁשְ

ים ָהֲאָנׁשִ רֹון ׁשֶ ּכָ יֹום ַהּזִ ׁש ּבְ יַצד ֻמְרּגָ   א. ּכֵ
      ֲעצּוִבים?

ים? ִביׁשִ ּכְ ׁש ּבַ גֹון ֻמְרּגָ יַצד ַהּיָ       ב. ּכֵ
יִרים ָרִחים ַמְזּכִ ם ּפְ יר, ּגַ ִ ּשׁ ֶלד ַהּדֹוֵבר ּבַ        ג. ַלּיֶ

      ֶאת ֶעֶצב ַהּיֹום. ַמּדּוַע?
 

רֹון  ּכָ יֹום ַהּזִ
ְנִזיָמן  ית ּבֶ ַחּגִ

רֹון ּכָ יֹום ַהּזִ יׁש ּבְ ֲאִני ַמְרּגִ ה ׁשֶ ׁשָ ַהַהְרּגָ
רֹון  ּגָ ׁש ּבַ ּיֵ ה ׁשֶ ָהֶעֶצב ַהּזֶ

ַטח ָיגֹון. ֶזה ּבֶ
ר ִאּלּו ְמֻפּזָ ה ּכְ גֹון ַהּזֶ ְוַהּיָ

ר. ּה ֲאִני ּגָ ּבָ ִביָבה ׁשֶ ָכל ַהּסְ ּבְ
ים. ַעל ָהֲאָנׁשִ

ים. ִביׁשִ ַעל ַהּכְ
ָרִחים. ַעל ֲעֵלי ַהּפְ

ִאּלּו ּבֹוִכים. ַמִים ּכְ ָ ֲאִפּלּו ַהּשׁ

א ָחֵבר ּבָ ׁשֶ ְך, ּכְ ֲאָבל ַאַחר ּכָ
ה עֹוֵבר גֹון ַהּזֶ ַהּיָ

ֵחק ַוֲאִני ְמׂשַ
ְוצֹוֵחק.

ַאף ֶאָחד לֹא ָאַמר ִלי ִאם ֵיׁש ֵאיֶזה חֹק
ֵחק ְוָאסּור ִלְצחֹק. ָאסּור ְלׂשַ ׁשֶ

ָאז ִאם ֶזה ָאסּור
ִאם ָחָטאִתי ֵחְטא

ֱאֶמת ֲאִני ּבֶ
נֹוָרא ִמְתָחֵרט.

ל ַהֲחָלִלים ׁש ְסִליָחה ִמּכָ ֲאִני ְמַבּקֵ
ָך, ֲאדֹוָני ֱאלֹוִהים. ְוַגם ִמּמְ

ֶקס ם ַהּטֶ ּיֵ ִהְסּתַ ְלַאַחר ׁשֶ

רֹון: ּכָ יֹום ַהּזִ ל ֶיֶלד ֶאָחד ּבְ ָתֵאר ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ יר ַהּמְ ִלְפֵניֶכם ׁשִ

יר? ִ ּשׁ ֶלד ּבַ ט ַהּיֶ ֵאָלה ִמְתַלּבֵ ֵאיזֹו ׁשְ  ּבְ

3

2

4
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ים ּיִ ַח ַה ן  ִמ ר  ּו ּפ ִס

ָניו.  ט ֻמְטָרד ַעל ּפָ רֹון, ּוַמּבָ ּכָ יֹום ַהּזִ ֶפר ּבְ ית ַהּסֵ יֹוִני ָחַזר ִמּבֵ

א. ֲאָלה ִאּמָ הּו ַאֵחר? ׁשָ ֶ ְגַלל ַמּשׁ רֹון אֹו ּבִ ּכָ ְגַלל יֹום ַהּזִ ה ָעצּוב ּבִ – ָמה ָקָרה, יֹוִני? ַאּתָ

ׁש ְמאֹוד, ָאַמר יֹוִני,  ֶקס ָהָיה ְמַרּגֵ ֱאֶמת ָהָיה יֹום ָעצּוב, ְוַהּטֶ – ּבֶ
ְגָרׁש ם ָרִצים ַלּמִ ּלָ ּכֻ ה ִלְראֹות ׁשֶ ּנֶ ַהְפָסָקה ָהָיה ְמׁשֻ      ֲאָבל ּבַ

ִמים.   ָכל ַהּיָ ִאּלּו יֹום ֶזה הּוא יֹום ּכְ ּדּוֶרֶגל ּכְ ֵחק ּכַ     ְלׂשַ
ֵחק. ֵחק אֹו לֹא ְלׂשַ י ָמה ַלֲעׂשֹות – ְלׂשַ     ַוֲאִני לֹא ָיַדְעּתִ

א. ֲאָלה ִאּמָ ֵחק? ׁשָ – ַהּמֹורֹות ִהְרׁשּו ְלׂשַ

ה ג'2   ּתָ י ַעל יֹוִסי ִמּכִ ְבּתִ ר. ֲאָבל ֲאִני ָחׁשַ ן, ָהָיה ֻמּתָ – ּכֵ
ּדּוֶרֶגל, ִלְצֹחק  ֵחק ּכַ ִפּגּוַע. ֵאיְך אּוַכל ְלׂשַ ּדֹודֹו ֶנֱהַרג ּבְ     ׁשֶ
ֶבת  ל יֹוִסי? ֲאָבל ַהִאם ָעַלי ָלׁשֶ ָפָניו ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ     ְוָאז ְלִהְסּתַ

בֹות ֲעצּובֹות? ל ַהּיֹום ְוַרק ַלְחׁשֹב ַמְחׁשָ     ּכָ

א, ָמה ָעׂשּו ְיָלִדים ֲאֵחִרים? ֵאָלה טֹוָבה, ָאְמָרה ִאּמָ – ׁשְ

חֹות,  ְקָלִפים, ְוֶזה ִהְפִריַע ִלי ּפָ ה ּבִ ּתָ ּכִ ֲחקּו ּבַ ָלִדים ׂשִ ה ֵמַהּיְ ּמָ – ּכַ
ה.      לֹא יֹוֵדַע ָלּמָ

ֵקט יֹוֵתר. ָחק ׁשָ י ֶזה ִמׂשְ – אּוַלי ּכִ

ְמחּו. ם ֵהם ָצֲחקּו ְוׂשָ – ֲאָבל ּגַ

יָת? – ָאז ָמה ָעׂשִ

י ָמה ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּוָמה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות,  ְבּתִ ֶפר, ָחׁשַ ית ַהּסֵ י ְסִביב ּבֵ – ִהְסּתֹוַבְבּתִ
ָבר לֹא ָהִייִתי ּתֹות, ְוָאז ּכְ ְלצּול ַהּקֹוֵרא ַלְחֹזר ַלּכִ ַמע ַהּצִ ׁשְ ּנִ      ַעד ׁשֶ

ָרד? ׂשְ ּמִ     ָצִריְך ְלַהְחִליט ָמה ַלֲעׂשֹות... ּוַמה ָעׂשּו ֶאְצֵלְך ּבַ

ֶכם?  ְעּתְ ָמה ּדַ
רֹון  ּכָ יֹום ַהּזִ ַהִאם ַהַהְפָסָקה ּבְ

ְצִריָכה ִלְהיֹות ׁשֹוָנה ֵמַהַהְפָסָקה 
יֹום ָרִגיל?  ּבְ

ַהְפָסָקה  ים ּבַ ם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ
רֹון? ּכָ יֹום ַהּזִ ּבְ

רֹון. ּכָ יֹום ַהּזִ ֵאָלה ַמִהי ִהְתַנֲהגּות ְראּוָיה ּבְ ְ ּשׁ ט ּבַ ם יֹוִני ִמְתַלּבֵ ּגַ

ׁש יֹוִני ִלְפּגַֹע? ִמי חֹוׁשֵ  ּבְ

ט. ירּו ַמּדּוַע יֹוִני ִמְתַלּבֵ  ַהְסּבִ

5

6
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ֵמֶעֶצב ְלִתְקָוה   

ים.  ָרֵאל ִמְלָחמֹות ַרּבֹות ּוִפּגּוִעים ַרּבִ ּה ָיְדָעה ְמִדיַנת ִיׂשְ ְרּכָ ת ּדַ ִחּלַ ְלַצֲעֵרנּו, ִמּתְ
ְלָוה. ל ׁשַ לֹום ְוׁשֶ ל ׁשָ בֹואּו ָעֵלינּו ָיִמים טֹוִבים יֹוֵתר – ָיִמים ׁשֶ ּיָ ינּו ׁשֶ ִמיד ִקּוִ ָכל זֹאת ּתָ ּבְ

לֹום ַחָיֵלנּו,  ה ִלׁשְ ִפּלָ לֹום, ְוַגם ּתְ יָקה ְלׁשָ ֵתנּו ָהַעּתִ ִפּלָ יֹום ֶזה נֹאַמר ֶאת ּתְ ְוָקא ּבְ ּדַ ָלֵכן ָראּוי ׁשֶ
לֹום.  ׁשָ ים ּבְ ִלים ְלַהְבִטיַח ָלנּו ַחּיִ ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ּבְִמרֹוָמיו, 
הּוא יֲַעׂשֶה ׁשָלֹום ָעלֵינּו 

וְַעל ּכָל יִׂשְָרֵאל, 
וְִאְמרּו “ָאֵמן“.

ֵרה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ִפּלַ ִמּתְ
אֹוְמִרים ָהֲאֵבִלים ִדיׁש ׁשֶ ת ַהּקָ ִפּלַ ּוִמּתְ

ִמי ׁשֶּבֵַרְך ֲאבֹוֵתינּו, ַאבְָרהָם יִצְחָק וְיֲַעקֹב, 
וְִאּמֹוֵתינּו ׂשָָרה ִרבְקָה ָרחֵל וְלֵָאה, 

הּוא יְבֵָרְך 
ֶאת הַחַּיָלִים וְהַחַּיָלֹות ׁשֶל צְבָא הֲגָנָה לְיִׂשְָרֵאל 

ּוׁשְַאר ְמגִּנֵי ַעֵּמנּו הָעֹוְמִדים ַעל ִמׁשְַמְרָּתם. 
יִׁשְְמֵרם הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

וְיַּצִילֵם ִמּכָל צָָרה וְצּוקָה ּוִמּכָל נֶגַע ּוַמחֲלָה, 
וְיִׁשְלַח ּבְָרכָה ּבְכָל ַמֲעׂשֵה יְֵדיהֶם, 

וְנֹאַמר "ָאֵמן".

ֵלי ַצַה"ל ַרְך" ְלַחּיָ ּבֵ ת "ִמי ׁשֶ ִפּלַ ּתְ

יִרים. ם ַמּכִ ַאּתֶ ֶלת ׁשֶ ל אֹו ְלַחּיֶ ה ְלַחּיָ ִפּלָ ִדיָנה אֹו ּתְ ִלים ְוֶאְזְרֵחי ַהּמְ לֹום ַהַחּיָ ית ִלׁשְ ה ִאיׁשִ ִפּלָ רּו ּתְ 7 ַחּבְ
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ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ְפלּו ַעל ֲהָגַנת ַאְרֵצנּו.  ּנָ ִלים ׁשֶ רֹון ָאנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהַחּיָ ּכָ יֹום ַהּזִ ּבְ

ּלֹא  ָבא ַהּיֹום ְוׁשֶ ּצָ ְרִתים ּבַ ׁשָ ִלים ַהּמְ ֲעִריְך ֶאת ַהַחּיָ ּנַ ָחׁשּוב ׁשֶ
ח ְלהֹודֹות ָלֶהם.  ּכַ ִנׁשְ

ֵאיְנֶכם  יִרים, אֹו ֲאִפּלּו ׁשֶ ם ַמּכִ ַאּתֶ ֶלת ׁשֶ ל אֹו ְלַחּיֶ ׁשּו ְלַחּיָ ּגְ
ֵהם עֹוְזִרים ְלָהֵגן ַעל ְמִדיַנת  יִרים, ְוהֹודּו ָלֶהם ַעל ׁשֶ ַמּכִ

ָרֵאל!  ִיׂשְ

ְמָחה ֵמֶעֶצב ְלׂשִ

ם, ַמְתִחיל יֹום ָהַעְצָמאּות.  ּיֵ רֹון ִמְסּתַ ּכָ ר יֹום ַהּזִ ֲאׁשֶ ד ּכַ ִמּיָ
מַֹח. ְך ֵיׁש ִלׂשְ לֹום, ַאְך ֵיׁש ָלנּו ְמִדיָנה, ְוַעל ּכָ ָ ְגנּו ֶאת ַהּשׁ ֲעַדִין לֹא ִהּשַׂ

ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ֶקס ַהּיֹום ּבְ א: ֵאיְך ָהָיה ַהּטֶ ַאּבָ

ֵמַח.  ם ׂשָ ד ְו... ּגַ י: ָעצּוב ּוְמֻכּבָ ַחּנִ

ֵמַח? א: ׂשָ ַאּבָ

רּו ַעל יֹום ָהַעְצָמאּות  ּבְ י ּדִ ֵמַח ּכִ ֶקס ָהָיה ׂשָ סֹוף ַהּטֶ י: ּבְ ַחּנִ
חֹות  ּפָ ׁשְ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ רֹון. ָחׁשַ ּכָ ד ְלַאַחר יֹום ַהּזִ יַע ִמּיָ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ְמָחה,  ה ָלֶהן ְמאֹוד ַלֲעֹבר ֵמֵאֶבל ְלׂשִ אי ָקׁשֶ ַוּדַ ּכּולֹות – ּבְ ַ ַהּשׁ
יֹום ָהַעְצָמאּות. מַֹח ּבְ ה ָלֶהן ְמאֹוד ִלׂשְ אי ָקׁשֶ ַוּדַ ּבְ

ְוָקא  ְפלּו ּדַ ּנָ ִלים ׁשֶ כֹון ִלְזּכֹר ֶאת ַהַחּיָ ּנָ א: ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ַאּבָ
ֵדי ְלָהֵגן  יֶהם ּכְ נּו ֶאת ַחּיֵ י ֵהם ִסּכְ יֹום ִלְפֵני יֹום ָהַעְצָמאּות, ּכִ

ַעל ַאְרֵצנּו. 
חֹוֵתיֶהם. ּפְ ַנֵחם ְמַעט ֶאת ִמׁשְ ָבה זֹו ּתְ ְוָקא ַמְחׁשָ אּוַלי ּדַ
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ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת



יֹום ָהַעְצָמאּות 

 לְִהיֹות ַעם ָחְפׁשִי ּבְַאְרֵצנּו

ר ִאּיָ ה‘ ּבְ
"ח )14 ְּבַמאי 1948(  ׁשָ ְּבה‘ ְּבִאָּיר ּתָ

ָרֵאל. ֻהְכַרז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
ְלטּו ַהְּבִריִטים )ָהַאְנְּגִלים( ַעד ָאז ׁשָ

 ַעל ָהָאֶרץ.

ָרֵאל חֹוְגִגים ֶאת ַעְצָמאּות ִיׂשְ
ְמִדיָנה ַעְצָמִאית ִהיא ְמִדיָנה 

יָה ַהּקֹוַבַעת ֶאת ֻחּקֶ

כֹחֹות ַעְצָמּה. ְוַהּדֹוֶאֶגת ְלֶאְזָרֶחיָה ּבְ

תֹון ּבָ יֹום ׁשַ
א עֹוְבִדים ּבֹו( )יֹום ׁשֶ

ִלים יְקִניִקים ּוַמְנּגָ ּפִ
ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ּבְ

ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל  ּבִ
ל ְמִדיָנה ַלְּיהּוִדים  ַעל ַלֲהָקָמה ׁשֶ ּפָ

ִהיא ָּתקּום. ְוָחָזה )ָרָאה ֵמֹראׁש( ׁשֶ

ִדיָנה  ה חֹוֵזה ַהּמְ ַעל ֵּכן הּוא ְמֻכֶּנֶ

ִמי ְלַיד ִקְברֹו,  ְועֹוְרִכים ֶטֶקס ִרׁשְ
ַלִים. ְּבַהר ֶהְרְצל ִּבירּוׁשָ

ָרֵאל ְלרֹאׁש ַהּתֶֹרן ֶגל ִיׂשְ ְמִריִמים ֶאת ּדֶ
רֹון.( ּכָ יֹום ַהּזִ ָרֵאל הּוַרד ַלֲחִצי ַהּתֶֹרן ּבְ ֶגל ִיׂשְ ּדֶ )ַאֲחֵרי ׁשֶ

יֶהם ְוֶאת ְמכֹוִנּיֹוֵתיֶהם ּתֵ ִטים ֶאת ּבָ ְ ים ְמַקּשׁ ַרּבִ
ָרֵאל. ִדְגֵלי ִיׂשְ ּבְ

ִפּלֹות ֲחִגיִגּיֹות ּתְ

י-נּור ִזיקּוֵקי ּדִ

ָנ"ְך ִחידֹון ַהּתָ

ָרֵאל  ָרֵסי ִיׂשְ ַמֲעִניִקים ֶאת ּפְ

ִדיָנה. ְרמּו ַרּבֹות ַלּמְ ּתָ ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ

ַחק ַחג ִמׂשְ
תּוב ֵמיָדע ַעל יֹום ָהַעְצָמאּות. ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ַחק ָהְרִביִעּיֹות  ָעה ְקָלִפים ַעל יֹום ָהַעְצָמאּות ְלִמׂשְ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג  ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ֶכם: ְקַלף “ּתַ ּלָ ׁשֶ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ י“ )ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

1

 cymk et
 resolution ok
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ֶעֶרב ּגֹוָרִלי

ָרֵאל  ְדמּו ַלֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּקָ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ ַאְרֵצנּו. ּבַ י ּבְ ָרֵאל לֹא ָהִיינּו ַעם ָחְפׁשִ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַעד ֲהָקָמָתּה ׁשֶ
ִדיָנה.  ֲהלּו ֶאת ִעְנְיֵני ַהּמְ ּנִ ים, ְוֵהם ׁשֶ חֹוְקקּו ֶאת ַהֻחּקִ ָאֶרץ. ֵהם ׁשֶ ִלים ּבָ ְלטּו ָהַאְנּגְ ׁשָ

ק  ָעה ְלַחּלֵ ָאֶרץ, ָהָעְלָתה ַהַהּצָ ה ָהֲעָרִבית ּבָ הּוִדית ָלֻאְכלּוִסּיָ ה ַהּיְ ין ָהֻאְכלּוִסּיָ ים ּבֵ ָתִחים ָהַרּבִ ְגַלל ַהּמְ ּבִ
לֹום.  ְך ִיְהֶיה סֹוף־סֹוף ׁשָ ּכָ ִתְקָוה ׁשֶ הּוִדים ּוְמִדיָנה ָלֲעָרִבים ּבְ י ְמִדינֹות: ְמִדיָנה ַלּיְ ּתֵ ָרֵאל ִלׁשְ ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ
ה  ַעד ַהֲחֻלּקָ יַע – ּבְ ר 1947 ּוְלַהְצּבִ נֹוֶבְמּבֶ ־29 ּבְ ָעה ּבְ ַהּצָ ֵדי ָלדּון ּבַ סּו ּכְ ּנְ ל ְמִדינֹות ָהעֹוָלם ִהְתּכַ ְנִציִגים ׁשֶ

ּה. י ְמִדינֹות אֹו ֶנְגּדָ ּתֵ ִלׁשְ
ָרֵאל?  ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּבְ ימּו ְמִדינֹות ָהעֹוָלם ַלֲהָקָמָתּה ׁשֶ ַהִאם ַיְסּכִ

ַאְרֵצנּו"? י ּבְ ַהִאם סֹוף־סֹוף ִנְהֶיה "ַעם ָחְפׁשִ
קֶֹצר רּוַח. יר, ְוַהּכֹל ִחּכּו ְלתֹוְצאֹוֶתיָה ּבְ ּדּור ָיׁשִ ׁשִ ַרְדיֹו ּבְ ָעה ּבָ ָרה ַהַהְצּבָ ּדְ ָאֶרץ ׁשֻ ּבָ

ֶרְך ְלַעְצָמאּות ּדֶ ּבַ

ָלה!  ָעה ִהְתַקּבְ ׂשֹון! ַהַהּצָ ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ
ִלים ֶאת ָהָאֶרץ,  ָעה ָעְזבּו ָהַאְנּגְ ים ְלַאַחר ַהַהְצּבָ ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ׁשִ ְוָאֵכן, ּכְ

ָרֵאל. ן גּוְריֹון ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ִוד ּבֶ ר תש“ח, ִהְכִריז ּדָ ִאּיָ ה‘ ּבְ ד ְלַאַחר ֲעִזיָבָתם, ּבְ ּוִמּיָ

ר  ׁשֶ ו ֲאִני ֵמִבין ַמהּו ַהֶקּ ך, ַעְכׁשָ ִאם ָכּ
ין ֲחִגיגֹות יֹום ָהַעְצָמאּות  ֵבּ

ָרֵאל ל ְמִדיַנת ִיְשׂ ַעל ֲהָקָמָתּה ׁשֶ
ר 1947. נֹוֶבְמֶבּ כ"ט )29( ְבּ ָעה זֹו ּבְ ְלֵבין ַהְצָבּ

ר? ׁשֶ ם ְמִביִנים ַמהּו ַהֶקּ ם ַאּתֶ ַהִאם ַגּ
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ַעת ָהאּו“ם.  ל ַהְצָבּ ַכח ֶאת אֹותֹו ֶעֶרב ּגֹוָרִלי ֶשׁ אֹוָתם ָיִמים, ַאְך הּוא לֹא ׁשָ ַהּסֹוֵפר ָעמֹוס עֹוז ָהָיה ֶיֶלד ּבְ
ר: ְוָכְך הּוא ְמַסּפֵ

ָעמֹוס ֵמִציץ ָלְרחֹוב 

1

5

10

ַחת ַהַחּלֹון ַהּפֹוֶנה ֶאל  י ָעְמָדה ּתַ ּלִ ה ׁשֶ ּטָ י. ַהּמִ ָעה, ִהְתעֹוַרְרּתִ ַאֲחֵרי ֲחצֹות, ִלְקַראת סֹוף ַהַהְצּבָ
ִריס(.  ֲחִריִצי ַהּתְ ִריס )ּבַ י ַהּתְ ֲחַרּכֵ י ּוְלָהִציץ ּבַ ְרּכַ ף, ְלֵהָעֵמד ַעל ּבִ ּקֵ א ְלִהְזּדַ ָהְרחֹוב, ְולֹא ָהָיה ִלי ֶאּלָ

...
ִרים ְוָזִרים,  ֵכִנים ּוַמּכָ ִלי ַאף ַרַחׁש, ׁשְ ים ּבְ ים ְוָנׁשִ סֹות, ֵמאֹות ֲאָנׁשִ ְרּפָ ל ַהּמִ ַעל ּכָ

ִית  ֲחלּוֵקי ּבַ ים ּבַ לּויֹות רֹאׁש ְוָנׁשִ ים ּגְ ָז'ֵקִטים ... ָנׁשִ ִבְגֵדי ַלְיָלה ַוֲאֵחִרים ּבְ ֶהם ֲאָחִדים ּבְ ּבָ
חֹות רֹאׁש. ּוְבִמְטּפְ

ה ְיׁשּוָבה  יׁשָ ׁשּוֵלי ֶהָהמֹון ָרִאיִתי ְיׁשִ ם ּבְ ְתֵפי ֲאָחִדים ֵמֶהם ָרְכבּו ְיָלִדים ְרדּוִמים, ּפֹה ָוׁשָ ַעל ּכִ
ב(  הּוא יֹוׁשֵ ׁשֶ ֵהִביאּו ּכְ ב )ִאיׁש ָזֵקן ְמאֹוד ׁשֶ ָ אּוהּו ְמֻיּשׁ ׂשָ ּנְ ַרְפַרף אֹו ָזֵקן ֻמְפָלג ׁשֶ ַעל ׁשְ

אֹו ַהחּוָצה ֶאל ָהְרחֹוב. ּסְ ַעל ּכִ
עּול לֹא ִמְדַרְך ַנַעל.  ּבּור לֹא ׁשִ ... לֹא ּדִ
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ַמע ָעמֹוס?  ּוָמה ׁשָ

15

20

ם.  ַיּתּוׁש לֹא ִזְמֵזם ׁשָ
ְמלֹוא ָעְצָמתֹו  ֻהְפַעל ּבִ ַקע ִמן ָהַרְדיֹו ׁשֶ ְרָין ָהָאֵמִריָקִאי ּבָ ל ַהּקַ ס ׁשֶ ֻחְסּפָ ַרק קֹולֹו ֶהָעֹמק, ַהּמְ

ְיָלה. ְוִהְרִטיט ֶאת ֲאִויר ַהּלַ
 ...

ן.(  ִרית: ּכֵ יּוַנייטד ְסֵטיְטס: ֵיס. )ַאְרצֹות ַהּבְ
ן. אּורּוגַואי: ּכֵ
ן.  ֵוֵנצּוֵאָלה: ּכֵ

יָמן: ֶנֶגד.  ּתֵ
יֹוגּוְסָלְבָיה: ִנְמַנַעת.

...
ַעד.  ה ּבְ לֹוׁשָ ים ּוׁשְ לֹוׁשִ ׁשְ

ר ֶנֶגד.  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ
ָעה.  ָרה ִנְמָנִעים, ּוְמִדיָנה ַאַחת ֶנֱעֶדֶרת ִמן ַהַהְצּבָ ֲעׂשָ

ֶלת. ָעה ִמְתַקּבֶ ַהַהּצָ
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הּוִדים ִרּקּוִדים ּוְדָמעֹות, ּוְדָגִלים הֹוִפיעּו,  כּונֹות ַהּיְ ְרחֹוב ָעמֹוס ... ּוְבָכל ׁשְ ְך ָהיּו ּבִ ... ְוַאַחר ּכָ
ָכל ּכַֹח צֹוְפֵריֶהן,  ד, ּוְמכֹוִנּיֹות ָצְפרּו ּבְ תּובֹות ַעל ְיִריעֹות ּבַ ְוִסְסָמאֹות ּכְ

ֹוָפר, ְוִסְפֵרי ּתֹוָרה הּוְצאּו ִמּתֹוְך ֲארֹונֹות ַהּקֶֹדׁש  ְקעּו קֹולֹות ַהּשׁ ֶנֶסת ּבָ י ַהּכְ ּתֵ ל ּבָ ... ּוִמּכָ
ֵלי ָהרֹוְקִדים ...  ְוִנְסֲחפּו ֶאל ַמְעּגְ

ל ֲאדֹון אֹוְסֶטר  ּכֶֹלת ׁשֶ ְתאֹום ַהּמַ ָחה ּפִ ְיָלה, ִנְפּתְ ל ַהּלַ ַטּנֹות ׁשֶ עֹות ַהּקְ ָ ּשׁ ְך, ּבַ ְועֹוד ַאַחר ּכָ
ים  ּקִ ים ּוַמְמּתַ ָקאֹות ַקּלִ ם ַמׁשְ קּו ִחּנָ ְרחֹוב ְצַפְנָיה ... ְוַעד אֹור ַהּבֶֹקר ִחּלְ יֹוְסִקים ּבִ ל ַהּקְ חּו ּכָ ְוִנְפּתְ

ִין,  יָרה ְוַהּיַ יץ ְוַהּבִ ְקּבּוֵקי ַהּמִ ה ְלֶפה ָעְברּו ּבַ ד ְלָיד ּוִמּפֶ ְוִדְבֵרי ַמֲאֶפה ... ּוִמּיָ
ֲעַדִין לֹא ָקָמה  ִדיָנה ׁשֶ ְגֵלי ַהּמְ ְדָמעֹות ... ְונֹוססּו ּדִ קּו ֶזה ֶאת ֶזה ּבִ ְ ְרחֹובֹות ְוִנּשׁ קּו ּבָ ְוָזִרים ִהְתַחּבְ

ר ִיְהֶיה ָלּה ָלקּום. ּתָ ּמֻ ְניּו יֹוְרק( ׁשֶ ם )ּבִ ְיָלה ֻהְחַלט ׁשָ ַאְך ַהּלַ

ְיָלה ְוֵאיָנם קֹוִרים  אֹותֹו ַהּלַ רּו ּבְ ּקָ ָבִרים ׁשֶ ָעה ּדְ ׂשּו ַאְרּבָ  ַחּפְ
ַלְיָלה ָרִגיל. ּבְ

 
ַבע  ׁשֶ ן, ּבְ ל ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבֵ ּכֵ ְסּתַ ה ַרק ּתִ י ַאּתָ ּלִ ל ֶיֶלד ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ ה ַרק ּתִ י ָאַמר ִלי ... “ַאּתָ ּלִ א ׁשֶ ... ַאּבָ
ח ַעד ַאֲחרֹון ְיֵמי  ּכַ ׁשְ ָבר לֹא ּתִ ה ּכְ ה, ֶיֶלד, ַאּתָ ְיָלה ַהּזֶ י ֶאת ַהּלַ ָכל ֶזה, ּכִ ה ּבְ ׁשָ ַבּקָ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ֵעיַנִים ּתִ

ָבר  ֲאַנְחנּו ּכְ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ יִנים עֹוד ַהְרּבֵ ָכִדים ְוַלּנִ ָלִדים ַלּנְ ר ַלּיְ ַסּפֵ ה עֹוד ּתְ ה ַאּתָ ְיָלה ַהּזֶ יָך ְוַעל ַהּלַ ַחּיֶ
לֹא ִנְהֶיה ּפֹה.“

ַלִים 2002, עמ' 405-401 ֶתר, ְירּוׁשָ ְך”, הֹוָצַאת ּכֶ ָעמֹוס עֹוז, “ִסּפּור ַעל ַאֲהָבה ְוחֹׁשֶ

ָרָאה  ָבִרים ׁשֶ ל ַהְדּ ִמָכּ
ֶכם,  ֶלד, ָמה, ְלַדְעּתְ ַהֶיּ
ם  ִאיר ּבֹו ֶאת ָהרֹׁשֶ ִהׁשְ

יֹוֵתר? ֶהָחָזק ְבּ

ׂשֹון ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ

2
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ם... ֲאִני ָהִייִתי ׁשָ
ֵהִביָאה  ָעה ׁשֶ יׁשּו אֹו ָמה ֵהם ָעׂשּו יֹום ְלַאַחר ַהַהְצָבּ יַצד ֵהם ִהְרּגִ ִרים ּכֵ ַסּפְ ים ַהּמְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ִלְפֵניֶכם ַכּ

ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַלֲהָקָמָתּה ׁשֶ

ר. ָעִליִתי ִעם  ן ֶעׂשֶ ִוד: ֲאִני ּבֶ ּדָ
ָרֵאל ֵמִעיָרק.  י ְלִיׂשְ ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ

ִלים אֹוִתי.  ַקּלְ ּמְ ם ָהִייִתי ָרִגיל ׁשֶ ׁשָ
ְמִדיָנה ְיהּוִדית, לֹא ָיֵעּזּו עֹוד  ֲאָבל ּבִ

ְלַכּנֹות אֹוִתי 
"ְיהּוִדי ְמֻלְכָלְך". 

ָעה ָקָראִתי  לֹמֹה: ְלַאַחר ַהַהְצּבָ ׁשְ
ָכל  ָהִייִתי אֹוֵמר ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ֶאת ַהּתְ
ּלֹו ָהיּו  ִבים ׁשֶ ִבי ְוַגם ַהּסָ ּסָ יֹום ְוׁשֶ

אֹוְמִרים: 
דֹול ְלֵחרּוֵתנּו  ...  ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ "ּתְ
ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה  ְוַקּבְ

ְנפֹות ָהָאֶרץ  ע ּכַ ֵמַאְרּבַ
ְלַאְרֵצנּו". 

ה  ִפּלָ ה ֶנֶעְנָתה ַהּתְ ְוִהּנֵ
נּו. ּלָ ׁשֶ

אִתי ָלָאֶרץ  ר: ּבָ ֶאְסּתֵ
ֹוָאה  ׁשּ י ַבּ ְדּתִ ִמּפֹוִלין. ִאַבּ
י.  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶאת רֹב ַהּמִ

ׁש ִלי  ּיֵ ה ׁשֶ יׁשָ ַהּיֹום ֲאִני ַמְרּגִ
טּוַח ִלְחיֹות ּבֹו. ָמקֹום ּבָ

  

ג, סֹוף־ יֹוִסי: ֵאיֶזה ֶהּשֵׂ
ִלים אֹוָתנּו!   סֹוף ְמַקּבְ

סֹוף־סֹוף ְמִדינֹות ָהעֹוָלם 
ְהֶיה ָלנּו  ּתִ ימֹות ׁשֶ ַמְסּכִ

ְמִדיָנה!

ְזָוָדה  י ֶאת ַהּמִ ָיֵעל: ָלַקְחּתִ
י אֹוָתּה ָעֹמק  ְחּתִ י ְוִהּנַ ּלִ ׁשֶ

תֹוְך ָהָארֹון.  ּבְ
ֶזהּו! לֹא ֶאְצָטֵרְך עֹוד ִלְנּדֹד 

ְגַלל  ִדיָנה ִלְמִדיָנה ּבִ ִמּמְ
ָהְרִדיפֹות. 

ל  יִתי, ְוָכאן ֲאַגּדֵ אן ִיְהֶיה ּבֵ  ּכָ
ֶאת ְיָלַדי.

ִדיָנה זֹוְכִרים ֵהיֵטב ֵאיפֹה ֵהם ָהיּו  ל קּום ַהּמְ ִמים ׁשֶ ּיָ חּוץ ָלָאֶרץ ּבַ ָרֵאל אֹו ְבּ ִיְשׂ ָחיּו ְבּ ים ׁשֶ  ְיהּוִדים ַרּבִ
יׁשּו.  ָעה ּוָמה ִהְרִגּ ְזַמן ַהַהְצָבּ ִבּ

ְך? ל ּכָ ִדּיּוק ַרב ּכָ ֶכם, ֵהם זֹוְכִרים ֶאת ָהֵארּוַע ּבְ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
יׁש.( ֲאלּו אֹותֹו ָמה הּוא ִהְרּגִ אֹוָתם ָיִמים, ַרְאְינּו אֹותֹו ְוׁשַ ַחי ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ )ְוִאם ֵיׁש ָלֶכם ְקרֹוב ִמׁשְ

ֵאיִני חֹוֶלֶמת– ה ִלי ְלַהֲאִמין ׁשֶ ִריִקי: ָקׁשֶ
נּו!  ּלָ ֶ ְהֶיה ְמִדיָנה ִמּשׁ הּוִדים, ּתִ ָלנּו, ַהּיְ

ַעְצֵמנּו ַנְחִליט ִלים ַיַעְזבּו, ַוֲאַנְחנּו ּבְ ָהַאְנּגְ
נּו,  ּלָ ֶ ֹוְטִרים ִיְהיּו ִמּשׁ ַעל ַהּכֹל. ֲאִפּלּו ַהּשׁ

רּו  ְוַגם ֵהם ְיַדּבְ
ִעְבִרית! 

3
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ְקָוה" ָרֵאל – "ַהּתִ ִהְמנֹון ְמִדיַנת ִיׂשְ

ג אֹוָתּה.  ַיּצֵ ִמי ַהּמְ יר ָהִרׁשְ ִ ל ְמִדיָנה הּוא ַהּשׁ ִהְמנֹון ׁשֶ

ָרֵאל: ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ִמּלֹות ַהִהְמנֹון ׁשֶ ִהּנֵ

ְקָוה ַהּתִ
ר  ִלי ֶהְרץ ִאיְמּבֶ ַנְפּתָ

ִ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

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ֵלָבב – ֵלב

ת  ִמיָעה קֹול, רֹוֶעׁשֶ ה – ַמׁשְ הֹוִמּיָ

ְזָרח ְלַפֲאֵתי ִמְזָרח – ִלְקצֹות ַהּמִ

ַלִים ִצּיֹון – ְירּוׁשָ

ֶלת ּכֶ יָטה, ִמְסּתַ ה – ַמּבִ צֹוִפּיָ

ֵאָלה זֹו. ִהְמנֹון ָהעֹוָנה ַעל ׁשְ ּוָרה ּבַ ׂשּו ֶאת ַהּשׁ ִהְמנֹון? ַחּפְ ר ּבַ ְקָוה ְמֻדּבָ  ַעל ֵאיזֹו ּתִ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה, לֹא ָהְיָתה ְמִדיָנה ְיהּוִדית ַעְצָמִאית ּבְ ִים ׁשָ ְמַעט ַאְלּפַ ְך ּכִ ֶמׁשֶ ּבְ יר ׁשֶ ַהִהְמנֹון ַמְזּכִ

ְהֶיה ָלנּו  ּתִ ינּו ׁשֶ ינּו ְוִקּוִ ָנה ִחִכּ ִים ׁשָ ְך ַאְלּפַ ֶמׁשֶ ּבְ אֹוְמרֹות ׁשֶ ים ֵמַהִהְמנֹון ׁשֶ ּלִ ירּו ֶאת ַהּמִ  ׁשִ
נּו.   ּלָ ֶ ְמִדיָנה ִמׁשּ

ַעּמּוד 101.  ְרנּו ּבְ ִהּכַ ֻמּיֹות ׁשֶ ִים ֵמַהּדְ ּתַ ֲחרּו ׁשְ  ּבַ
ִביָלן. ׁשְ ַאְרֵצנּו" ִבּ י ְבּ ים "ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ ּלִ רּוׁש ַהּמִ רֹוֵתיֶכם ָמה ּפֵ ַמְחּבְ ְתבּו ּבְ ּכִ

ֶגל.  ְלָכל ְמִדיָנה ֵיׁש ִהְמנֹון ְוַגם ֶדּ
ים –  ֵני ְסָמִלים ְיהּוִדִיּ ָרֵאל ֵיׁש ׁשְ ֶדֶגל ִיְשׂ ְבּ
ֶגל  ּדֶ ּבַ ים ׁשֶ ֻחּלִ ים ַהְכּ ּסִ ית. )ַהּפַ ּלִ ִוד ְוּטַ ָמֵגן ָדּ

ית.( ּלִ ִלים ֶאת ַהּטַ ְמַסּמְ

6
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יִתי! אן ּבֵ ּכָ

אן ּכָ
י ִחיְטַמן ים ְוַלַחן: ֻעּזִ ִמּלִ

י יִתי, ּפֹה ֲאִני נֹוַלְדּתִ אן ּבֵ ּכָ
ם. ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ יׁשֹור ֲאׁשֶ ּמִ ּבַ

י ַדְלּתִ ם ּגָ אן ַהֲחֵבִרים ִאּתָ ּכָ
עֹוָלם.  ְוֵאין ִלי ׁשּום ָמקֹום ַאֵחר ּבָ

י  ַחְקּתִ יִתי, ּפֹה ֲאִני ׂשִ אן ּבֵ ּכָ
ב ָהָהר. ר ַעל ּגַ ֵפָלה ֲאׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ

ִתיִתי ַמִים  ֵאר ׁשָ אן ִמן ַהּבְ ּכָ
ר. ְדּבָ ּמִ א ּבַ ׁשֶ י ּדֶ ַתְלּתִ  ְוׁשָ

אן נֹוְלדּו ִלי ְיָלַדי י, ּכָ אן נֹוַלְדּתִ ּכָ
י ָיַדי. ּתֵ ׁשְ יִתי ּבִ ִניִתי ֶאת ּבֵ אן ּבָ ּכָ

ל ֶאֶלף ְיִדיַדי י ְוָכאן ּכָ ה ִאּתִ ם ַאּתָ אן ּגַ ּכָ
ִים סֹוף ִלְנדּוַדי. ִנים ַאְלּפַ  ְוַאֲחֵרי ׁשָ

י ִחיְטַמן  ַעּמּוד 101( ְוַגם ֻעּזִ ְרנּו ּבְ ִהּכַ ם ָיֵעל )ׁשֶ ּגַ
ִביָלם. ׁשְ ִית ּבִ ָרֵאל ִהיא ּבַ ִדיַנת ִיׂשְ ּמְ אֹוְמִרים ׁשֶ

ים  ִית, ֵאילּו ִמּלִ ִבים ַעל ּבַ ם חֹוׁשְ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶכם?  רֹאׁשְ עֹולֹות ּבְ

טּו אֹותֹו  ְ ִית, ְוַקּשׁ רֹוֵתיֶכם ּבַ ַמְחּבְ רּו ּבְ א. ַצּיְ
ָרֵאל.  ֶדֶגל ִיׂשְ ּבְ

ים  ּלִ ים ֶאת ַהּמִ ּלִ יַמת ַהּמִ ֲחרּו ֵמְרׁשִ ב. ּבַ
ים ֲאֵחרֹות(, ר ְלהֹוִסיף ִמּלִ ְתִאימֹות )ֶאְפׁשָ ַהּמַ

ִית  ל ַהּבַ ּיּור ׁשֶ ִביב ַלּצִ מּו אֹוָתן ִמּסָ ְוִרׁשְ
ם. ְרּתֶ ּיַ ּצִ ׁשֶ

קֹום ְלָמקֹום                             ְנדּוִדים ִמּמָ

חֹון   ּטָ ּבִ

חֶֹסר אֹוִנים

ָחה  ּפָ ִמׁשְ

ְך ִלי ּיָ ַ ּשׁ הּו ׁשֶ ֶ  ַמּשׁ

חֹם 
יבּות   ַיּצִ

 ֲהָגָנה

י ְנּתִ יַרי ֲאִני ִנּגַ ל ׁשִ אן ֶאת ּכָ ּכָ
ע ֵליִלי. ַמּסָ י ּבְ ְוָהַלְכּתִ

י  ְנעּוַרי ֲאִני ֵהַגְנּתִ אן ּבִ ּכָ
י. ּלִ  ַעל ֶחְלַקת ָהֱאלֹוִהים ׁשֶ

י... אן נֹוַלְדּתִ ּכָ

י  ְלָחִני ֲאִני ָעַרְכּתִ אן ֶאת ׁשֻ ּכָ
ַרח ַרֲעָנן. ל ֶלֶחם, ּפֶ ת ׁשֶ ּפַ

י ַתְחּתִ ֵכִנים ֲאִני ּפָ ְ ֶלת ַלּשׁ ּדֶ
א, נֹאַמר לֹו "ַאְהָלן". ּבָ ּוִמי ׁשֶ
א, נֹאַמר לֹו "ַאְהָלן". ּבָ  ּוִמי ׁשֶ

י... אן נֹוַלְדּתִ  ּכָ

7
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ֲעׁשּוִעים,  י ׁשַ ֵנּ י ֵסֶפר ְוַגם ַגּ ּתֵ נּו ָבּ ... ֵהם ָבּ
ט ּפָ י ִמׁשְ ים טֹוִבים ּוָבּתֵ ִביׁשִ י חֹוִלים, ּכְ ּתֵ ָבּ
ה,  ָבר ָעְבדּו ַהְרֵבּ ֶהם ֶצֶדק. ֵהם ְכּ ַלֲעׂשֹות ּבָ

לּויֹות. אי ְבּ ַוַדּ ֶהם ְבּ ּלָ ְוַנֲעֵלי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ
מֹו ִלְסלֹל  ה ָמה ַלֲעׂשֹות – ְכּ ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ַהְרֵבּ

עֹוד ִמְדָרכֹות נֹוחֹות ְלָנִכים ּוְלָהִקים עֹוד 
ְזּקּוִקים ְלֶעְזָרה. ים ׁשֶ ַעְזרּו ָלֲאָנׁשִ ַיּ ִאְרּגּוִנים ׁשֶ

 

ְמחּו  ה, ְוֵהם ִיׂשְ ן, ֵיׁש ָלֶהם עֹוד ֲעבֹוָדה ַרּבָ ּכֵ
ן ַחּיֹות ל ַנֲעֵלי ֲעבֹוָדה ֲחָדׁשֹות. ֲאָבל ּגַ ְלַקּבֵ

יִתי! ָבר ֵיׁש – ְוֶזה ּבֵ ַלִים ּכְ ירּוׁשָ ְמפָֹאר ּבִ
 

ים "סֹוף ִלְנדּוַדי", ָעָלה  ּלִ י ֶאת ַהּמִ ְרּתִ ר ׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ
ַחג ָהַעְצָמאּות!  ָרֵאל ּבְ ָנה ְלַעם ִיׂשְ י ַרְעיֹון ְלַמּתָ ּבִ

הּוִדים  י סֹוף־סֹוף ַהּיְ ִית ּכִ ן לֹו ַנֲעֵלי ּבַ ֲאִני ֶאּתֵ
ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ִית, ּבְ ּבַ ִנְמָצִאים ּבַ

 ? ִביִאי ַאּתְ ָנה ּתָ ְוֵאיזֹו ַמּתָ

ָך –  ּלְ ָנה ׁשֶ ּתָ ִלים ֶאת ַהּמַ ֲאִני ַאׁשְ
ִית!  אֹוִסיף ַנֲעֵלי ֲעבֹוָדה ַעל ַנֲעֵלי ַהּבַ

יַע ָלָאֶרץ. הּוא ִהּגִ ָנה ִלְפֵני ׁשֶ ִים ׁשָ י ִחיְטַמן ַעְצמֹו לֹא ָנַדד ַאְלּפַ  ֻעּזִ
ִים סֹוף ִלְנדּוַדי"? ִנים ַאְלּפַ ר הּוא אֹוֵמר: "ְוַאֲחֵרי ׁשָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּוֵ ן, ְלָמה הּוא ִמְתּכַ ִאם ּכֵ

ַנֲעֵלי ֲעבֹוָדה?

ר ָהעֹוִלים ָהִראׁשֹוִנים  ֲאׁשֶ ּכַ
יעּו ַאְרָצה, ֵהם ָנְטעּו ֵעִצים... ִהּגִ

ס ֲעֵליֶהם? ֵדי ְלַטּפֵ ְכּ

12

34

8
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ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ּקֹות.  ר ּדַ ֶעׂשֶ ֶכם ּכְ ּלָ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ יֹום ָהַעְצָמאּות ׁשֹוְטטּו ּבַ ּבְ

ְראּו ַעל ְמכֹוִנּיֹות.  ּתִ ָגִלים ׁשֶ ל ַהּדְ ִסְפרּו ֶאת ּכָ
ם?  ָגִלים ְסַפְרּתֶ ה ּדְ ּמָ ּכַ

ֶנֶסת י ַהּכְ ָבּתֵ ם ּבְ ָרֵאל ּגַ חֹוְגִגים ֶאת ַעְצָמאּות ִיׂשְ

ִמים(  ים ְמֻסּיָ ִהּלִ ל )ִמְזמֹוֵרי ּתְ ִרים ְואֹוְמִרים ֶאת ַהַהּלֵ ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם ׁשָ ים ְמאֹוד ּבָ ֶנֶסת ַרּבִ י ּכְ ָבּתֵ ּבְ
ִדיָנה. לֹום ַהּמְ ִלים ִלׁשְ ּלְ ָרֵאל ּוִמְתּפַ ֵדי ְלהֹודֹות ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּכְ

ּתֹוָרה ִלְכבֹוד ַהַחג. ם קֹוְרִאים ּבַ בֶֹקר יֹום ָהַעְצָמאּות ּגַ ּבְ

יֹום ָהַעְצָמאּות. ֱאָמרֹות ּבְ ּנֶ ִפּלֹות ׁשֶ ָעה ְקָטִעים ִמּתְ  ִלְפֵניֶכם ַאְרּבָ
יֹום ָהַעְצָמאּות. ְוָקא ּבְ ירּו ַמּדּוַע הּוא ֶנֱאָמר ּדַ ֲחרּו ֶאָחד ֵמֶהם ְוַהְסּבִ ּבַ

ָאבִינּו ׁשֶּבַּׁשַָמיִם ... 
ּבֵָרְך ֶאת ְמִדינַת יִׂשְָרֵאל.
ִדיָנה   לֹום ַהּמְ ה ִלׁשְ ִפּלָ ִמּתֹוְך ַהּתְ

וֶהֱבִיֲאָך ה' ֱאֹלהֶיָך ֶאל הָָאֶרץ 
ֲאׁשֶר יְָרׁשּו )קִּבְלּו( ֲאבֶֹתיָך 
וִיִרׁשְָּתּה )וְַאָּתה ְּתקַּבֵל אֹוָתּה(.

סּוק ה' ֶרק ל', ּפָ ָבִרים, ּפֶ ּדְ

ִדיָנה,  לֹום ַהּמְ ה ִלׁשְ ִפּלָ ּתְ סּוק ֶזה ֶנֱאָמר ּבַ  ּפָ
יֹום ָהַעְצָמאּות. ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּבְ ם ִנְקָרא ּבִ ְוהּוא ּגַ

9

הֹודּו לה' ּכִי טֹוב  
ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 

ל;  ת ַהַהּלֵ ִפּלַ ּתֹוְך ּתְ ּמִ
סּוק א' ים, ִמְזמֹור קי"ח, ּפָ ִהּלִ ּתְ

ּבָרּוך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, 
ׁשֶהֶחֱיָנּו וְקִּיְָמנּו וְהִּגִָענּו לַּזְַמן הַּזֶה. 

)ׁשֶּנַָתָּת לָנּו לִחְיֹות ַעד הַּיֹום הַּנִפְלָא הַּזֶה(.

ה ִפּלָ ִמּתֹוְך ַהּתְ
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ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

 ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

ַחק ַחג ִמׂשְ
עֶֹמר. תּוב ֵמיָדע ַעל ָל"ג ּבָ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

                          ָל"ג = 33

בּועֹות סֹוְפִרים 49 ָיִמים –  ַסח ַעד ׁשָ ִמּפֶ

זֹו ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. 

ְסִפיָרה זֹו. עֶֹמר הּוא ַהּיֹום ה-33 ּבִ ָל"ג ּבָ

ִהּלּוָלה
דֹוָלה  זֹוִהי ַהֲחִגיָגה ַהּגְ
עֶֹמר  ָל"ג ּבָ ֱעֶרֶכת ּבְ ּנֶ ׁשֶ
ל  ֵמירֹון ְלַיד ִקְברֹו ׁשֶ ּבְ
ר יֹוַחאי.  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ עֶֹמר ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל ָל"ג ּבָ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ּבֹו  י“ )ׁשֶ ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּתְ

1

ָל"ג ָּבֹעֶמר

 ֵאׁש ֵאׁש ְמדּוָרה!

נזכרים שלפני מותו בל"ג בעומר ,
הספיק רבי שמעון בר יוחאי 

למסור לתלמידיו פירושים סודיים על התורה, 
כך שהם לא נעלמו ממסורת ישראל. 
פרושעם אלה כתובים בספר הזוהר. 

ַמְדִליִקים ְמדּורֹות 

ְצחֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים ַעל ָהרֹוָמִאים. ְלֵזֶכר ַהּנִ

ַהְדָלַקת ְמדּורֹות  ַהּמֹוְרִדים הֹוִדיעּו ֲעֵליֶהם ּבְ

י ֶהָהִרים. ַעל ָראׁשֵ

ר ִאּיָ י"ח ּבְ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה,  ּתַ
ַנְקִניִקּיֹות 
ֵמלֹו ּוַמְרׁשְ



ִחים ּמְ ֵארּוִעים ְמׂשַ ִרים ּבְ ַחג ִנְזּכָ ּבַ
ה  ׁשָ קּוָפה ַהּקָ ּתְ עֶֹמר ּבַ ָל"ג ּבָ ֵאְרעּו ּבְ ׁשֶ

ַאְכָזִרּיּות,  ָאֶרץ ּבְ ְלטּו ָהרֹוָמִאים ּבָ ּה ׁשָ ּבָ ׁשֶ
ָנה. ִים ׁשָ ַאְלּפַ ִלְפֵני ּכְ

ִרים      ִנְזּכָ
ְסָקה עֶֹמר ּפָ ָל"ג ּבָ סֶֹרת, ּבְ י ַהּמָ ַעל ּפִ ִרים ׁשֶ   ִנְזּכָ
ְלִמיִדים  ּה ֵמתּו 24,000 ּתַ ּבָ ה ׁשֶ ׁשָ ָפה ַהּקָ ּגֵ        ַהּמַ

י ֲעִקיָבא. ל ַרּבִ       ׁשֶ
יק ר יֹוַחאי ִהְסּפִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ סֶֹרת, ַרּבִ י ַהּמָ ַעל ּפִ ִרים ׁשֶ   ִנְזּכָ

ל ַהּתֹוָרה,  ים ׁשֶ ים סֹוִדּיִ רּוׁשִ       ִלְמֹסר ְלַתְלִמיָדיו ּפֵ
ָרֵאל.  ָמסֶֹרת ִיׂשְ ים ֵאּלּו ּבְ רּוׁשִ ְמרּו ּפֵ       ְוָכְך ִנׁשְ

יו ר ּכֹוְכָבא ְוֲאָנׁשָ ְמעֹון ּבַ ל ׁשִ בּוָרה ׁשֶ ּגְ ִרים ּבַ   ִנְזּכָ
ָכל זֹאת ל, ַאְך ּבְ ֶרד ִנְכׁשַ רֹוָמִאים. ַהּמֶ ר ָמְרדּו ּבָ        ֲאׁשֶ

ָבא ָהרֹוָמִאי ַח ֶאת ַהּצָ        ַהּמֹוְרִדים ִהְצִליחּו ְלַנּצֵ
עֶֹמר. ָל"ג ּבָ ֵאַרע ּבְ דֹול ׁשֶ ְקָרב ּגָ       ּבִ

ְמָחה יֹום ׂשִ
עֶֹמר ּפֹוְסִקים ִמְנֲהֵגי ָהֲאֵבלּות  ָל"ג ּבָ ּבְ

ְתקּוַפת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר,  הּוִגים ּבִ ַהּנְ
יֹום ֶזה. ִנים ּבְ ים ִמְתַחּתְ ְוַרּבִ
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בּועֹות סֹוְפִרים 49 ָיִמים –  ַסח ַעד ׁשָ ִמּפֶ

זֹו ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. 

ְסִפיָרה זֹו. עֶֹמר הּוא ַהּיֹום ה-33 ּבִ ָל"ג ּבָ

ֶנת! ם ְמֻסּכֶ ֶכת  ַאְך ּגַ ָהֵאׁש מֹוׁשֶ

ֵאׁש עֹוד ָועֹוד. ל ּבָ ֵכּ ים אֹוֲהִבים ְלַהְדִליק ְמדּורֹות ּוְלִהְסּתַ ים ַרִבּ ֶכת. ֲאָנׁשִ ָהֵאׁש מֹוׁשֶ
ֶנת! ּכַֹח... ָהֵאׁש ְמֻסּכֶ ֶנֶטת. ַאְך לֹא ִלׁשְ ָהֵאׁש ְמַהּפְ ים ׁשֶ יׁשִ ֶכם,ֵהם ַמְרּגִ ָמה, ְלַדְעּתְ

ְך ל ָכּ ְך ָכּ מֹוׁשֵ
ֵאׁש? ָבּ ת ֵאׁש ָוֶקׁשֶ

ְנִזיָמן ית ּבֶ ֵמֵאת ַחּגִ

ים, ָבר ֳחָדׁשִ ֲאִני עֹוֵבד ּכְ
ים, ה אֹוֵסף ְקָרׁשִ ּנָ ל ּפִ ִמּכָ

עֶֹמר  יַע ָל"ג ּבָ ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ
ים?  ְתאֹום ַהּכֹל ֵאיְנֶכם ַמְרׁשִ ּפִ

ת, דּוָרה ָאסּור ָלֶגׁשֶ ִאם ַלּמְ
תֹות ָאסּור ִלירֹות, ׁשָ ּוַבּקְ

ת יִתי ֶקׁשֶ ִביל ָמה ָעׂשִ ׁשְ ָאז ּבִ
דּורֹות? וֹות ַהּמְ ּוָמה ׁשָ

ר  ּפֵ ֲאִני ִמְסּתַ
ְוהֹוֵלְך ַלֲחתּוָנה!

ָהֶעֶרב ֲאִני ָעָפה ִלְצּפֹות 
ַהר ֵמירֹון.  דּורֹות ּבְ ּמְ ּבַ

ָך? ּלְ ְכִנּיֹות ׁשֶ ּוָמה ַהּתָ

עֶֹמר. ֵאילּו ֵהם? ל ָל"ג ָבּ ֵני ִמְנָהִגים ׁשֶ ִרים ׁשְ יר ֻמְזָכּ ִ ּשׁ  ּבַ

ְמַעט ֶנְעַלם,  עֶֹמר ּכִ ל ָל"ג ּבָ  ֵאיֶזה ִמְנָהג ׁשֶ
ִמים ַעד ַהּיֹום? ְוֵאיֶזה ִמְנָהג ָאנּו ְמַקּיְ

יִקים, ֶרת ִמְנָהִגים ַעּתִ ּמֶ ה. ִהיא ְמׁשַ הּוִדית ַחּיָ סֶֹרת ַהּיְ ַהּמָ
ִמיָטה ִמְנָהִגים ֲאֵחִרים.  ים ּוַמׁשְ מֹוִסיָפה ִמְנָהִגים ֲחָדׁשִ

יר, ִ ּשׁ ֶלד ַהּדֹוֵבר ּבַ יׁש ַהּיֶ ֵפרּוׁש ֵאיְך ַמְרּגִ ׁשֹוֶרֶרת ֵאיָנּה אֹוֶמֶרת ָלנּו ּבְ ַהּמְ
ל. הּוא ְמֻאְכָזב ּוְמֻתְסּכָ ַאְך ִהיא ּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלָהִבין ׁשֶ

ל. יׁש ְמֻאְכָזב ּוְמֻתְסּכָ ֶלד ַמְרּגִ ירּו ַמּדּוַע ַהּיֶ  ַהְסּבִ

ֵמלֹו ְלַיד  ֶלֱאֹכל ַמְרׁשְ
עֶֹמר –  ָל"ג ּבָ דּוָרה ּבְ ַהּמְ
ה. ַטח ַהְמָצָאה ֲחָדׁשָ זֹו ּבֶ
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ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם"  ַמְרּתֶ "ְוִנׁשְ

ֶנת. ִעילּות ְמֻסּכֶ ַהְבָעַרת ְמדּוָרה ִהיא ּפְ
נֹות. ּכָ ים ֵלב ַלּסַ ינּו ְוָלׂשִ ן ֶאת ַחֵיּ ּלֹא ְלַסֵכּ ה ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַצּוָ

וְנִׁשְַמְרֶּתם ְמאֹד לְנַפְׁשֵֹתיכֶם. 
סּוק ט"ו ֶרק ד‘, ּפָ ָבִרים, ּפֶ ּדְ

רֹוֵתיֶכם. סּוק ְלַמְחּבְ יקּו ֶאת ַהּפָ  א. ַהְעּתִ
ָרּה.    מּו ֶאת ֶהְסּבֵ יָה ִרׁשְ ּה "ִהָזֲּהרּו", ְוַתְחּתֶ רּוׁשָ ּפֵ סּוק ׁשֶ ּפָ ה ַבּ ּלָ ָאדֹם ֶאת ַהּמִ יפּו ּבְ      ב. ַהּקִ

ָרּה. מּו ֶאת ֶהְסּבֵ יָה ִרׁשְ יֶכם", ְוַתְחּתֶ ּה "ַחֵיּ רּוׁשָ ּפֵ סּוק ׁשֶ ּפָ ה ַבּ ּלָ ָכחֹל ֶאת ַהּמִ יפּו ּבְ      ג. ַהּקִ
סּוק.  ָמעּות ַהּפָ ֶכם ֶאת ַמׁשְ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ מּו ּבַ      ד.  ִרׁשְ

 
ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם"!  ַמְרּתֶ א "ְוִנׁשְ ם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" ֶאּלָ ַמְרּתֶ תּוב ַרק "ְוִנׁשְ סּוק לֹא ּכָ ּפָ  ַבּ

ְרֵאית ָלֶכם ְנכֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהִנּ ֲחרּו ֶאת ַהּתְ ה "ְמאֹד"? )ּבַ ּלָ ֶכם, אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּמִ     ָמה, ְלַדְעּתְ
ים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד.  ַהַחּיִ      א. ׁשֶ

ים. ָלִלים ַרּבִ ָדה ַעל ּכְ ת ַהְקּפָ ים ּדֹוֶרׁשֶ ִמיַרת ַהַחּיִ ְ ּשׁ      ב. ׁשֶ
ָחׁשּוב ְמאֹוד ָלֵצאת ְלנֶֹפׁש.       ג. ׁשֶ

ׁשּובֹות א' ְוב' ְנכֹונֹות.      ד. ּתְ

ׁשּובֹות א' ְוג' ְנכֹונֹות.      ה. ּתְ

ֹלא ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך.
סּוק ט"ז ֶרק י"ט, ּפָ ְקָרא, ּפֶ ַוּיִ

ָנה. ַסּכָ ר ָאָדם ָנתּון ּבְ ֲאׁשֶ ה ָעֵלינּו ִלְפעֹל ּכַ נֹות ּוְמַצּוָ ּכָ ם ִמּסַ ּלֹא ְלִהְתַעּלֵ ם ַמְזִהיָרה אֹוָתנּו ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַגּ

ם ֵלב  ֵקד ָשׂ עֶֹמר ׁשָ ָל"ג ָבּ ְבּ
יר  הּוא ֵאינֹו ַמִכּ ָלִדים ׁשֶ ְיּ ׁשֶ
ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְדִליק ְמדּוָרה 
ַמל.  לֹא ַהְרֵחק ֵמַעּמּוד ַחׁשְ

ֶכם, ָעָליו ַלֲעׂשֹות? ָמה, ְלַדְעּתְ
ֵקד  יעּו ְלׁשָ ַהִצּ

עֹות ְלָפחֹות. י ַהָצּ ּתֵ ׁשְ

ים ֲאֵחרֹות,  ִמּלִ ּבְ
ָנה,  צֹוִפים ַסּכָ ׁשֶ ּכְ

ָעִפים ְלַהְזִהיר ְוַלֲעֹזר! 
ֵהר  ם ָאז ֵיׁש ְלִהּזָ )ַאְך ּגַ
ינּו( ֹמר ְמאֹוד ַעל ַחּיֵ ְוִלׁשְ

5

6



109

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ֶבת ַיַחד  ֵמִחים ָלׁשֶ ים ַהּשְׂ ל ֲאָנׁשִ מּו ְקבּוָצה ׁשֶ עֶֹמר ַצּלְ ָל"ג ּבָ ּבְ

ֶהם. ּלָ דּוָרה ׁשֶ ְסִביב ַהּמְ

ְזִהירּות! ֵאׁש!

ים ֵלב(. ְמָצא ְלַיד ְמדּוָרה ִיְפַקח ַעִין )ָיׂשִ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ אּוָנה, ָרצּוי ׁשֶ ֵדי ִלְמנַֹע ּתְ ּכְ

ֲעַמִים.      יָמה ּפַ א. ִקְראּו ֶאת ָהְרׁשִ ָחׁשּוב ְלַמּלֵ ִטיחּות ׁשֶ ָלֵלי ּבְ ָעה ּכְ ׁשְ ל ּתִ יָמה ׁשֶ ן ְרׁשִ  א. ְלַהּלָ
ה. ּיָ ִליׁשִ ׁשְ ֲחקּו ּבִ ן ׂשַ      ב. ְלַאַחר ִמּכֵ

ה( ּיָ ִליׁשִ ׁשְ ָחק )ּבִ ׂשְ ָלֵלי ַהּמִ ּכְ

ָלל ֶאָחד.  יר ּכְ ְחָקן ָהִראׁשֹון ַיְזּכִ ַהּשַׂ
ָלל ַאֵחר,  יר ּכְ ִני ַיְזּכִ ֵ ְחָקן ַהּשׁ ַהּשַׂ

תֹורֹו. ְחָקן ּבְ ל ׂשַ ּכָ
ֹוֵפט( ִיְבּדֹק  י )ַהּשׁ ִליׁשִ ְ ְחָקן ַהּשׁ ַהּשַׂ

רּו ְנכֹוִנים.  ֻהְזּכְ ָלִלים ׁשֶ ַהּכְ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ ּבָ
ְכָלל,  ֵכר ּבִ ְחָקן ֵאינֹו ַמְצִליַח ְלִהּזָ ִאם ׂשַ

ר לֹו ֶרֶמז. ֹוֵפט ְיַצּיֵ ַהּשׁ

ָחק ׂשְ ַרת ַהּמִ ַמּטְ
ֵכר  ֶכם ְלִהּזָ ּלָ ה ׁשֶ ּיָ ִליׁשִ ְ ַעל ַהּשׁ

ִטיחּות  ָלֵלי ַהּבְ ַעת ּכְ ִתׁשְ ּבְ
ֹוֵפט.  ל ַהּשׁ ְללֹא ֶעְזָרתֹו ׁשֶ
ֹוֵפט,  ּשׁ ם ּבַ ָאז ִאם ֶנֱעַזְרּתֶ

ָחק ֵמַהַהְתָחָלה. ׂשְ ַהְתִחילּו ֶאת ַהּמִ

דֹוִלים  ַבְקּבּוֵקי ַמִים ּגְ ד ֵמרֹאׁש ּבְ 1. ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ
ּיֹות חֹול ְלִכּבּוי ָהֵאׁש.  ּקִ ׂשַ אֹו ּבְ

ָמקֹום ַמְתִאים ְלַהְדָלַקת ֵאׁש –  2. ֵיׁש ִלְבחֹר ּבְ
ְבֶנה ַמל אֹו ִמּמִ נּוי, ָרחֹוק ֵמַעּמּוֵדי ַחׁשְ ַטח ּפָ     ׁשֶ

    ְוָנִקי ֵמֵעִצים, ְזָרִדים ְוקֹוִצים.

ים. ָרׁשִ 3. ֵיׁש ְלָהִניַח ֲאָבִנים ָסִביב ַלֲעֵרַמת ַהּקְ

יָבה. ֲעֵרָמה ַיּצִ ם ּבַ ֲאַסְפּתֶ ים ׁשֶ ָרׁשִ 4. ֵיׁש ַלֲערֹם ֶאת ַהּקְ

ר.   ִפּקּוַח ְמֻבּגָ ְפרּוִרים ּבְ ֶעְזַרת ּגַ 5. ֵיׁש ְלַהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ּבְ

ֶמן ְוֵנְפט, גֹון ׁשֶ ִליִקים, ּכְ ֳחָמִרים ּדְ ׁש ּבֶ ּמֵ ּתַ  6. ֵאין ְלִהׁשְ
    ְלַהְבָעַרת ָהֵאׁש.

מֹר ַעל ֶמְרָחק ֵמָהֵאׁש! 7. ֵיׁש ִלׁשְ

ת(,  ר ָהֵאׁש ּדֹוֶעֶכת )ֶנֱחֶלׁשֶ ֲאׁשֶ סֹוף ָהֶעֶרב, ּכַ 8. ּבְ
ְזִהירּות  ּפְֹך ָעֶליָה ַמִים )ִבּ דּוָרה ְוִלׁשְ ֵיׁש ְלַכּבֹות ֶאת ַהּמְ

ר(. ה ּוְבִפּקּוַח ְמֻבָגּ ַרָבּ

ָבה ַאֲחרֹון  ָכּ א ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ קֹום ֶאּלָ 9. ֵאין ַלֲעזֹב ֶאת ַהּמָ
ָחִלים. ַהֶגּ
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ַלִים. תּוב ֵמיָדע ַעל יֹום ְירּוׁשָ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ר  ִאּיָ כ"ח ּבְ

ֲעָרִבי ַהּכֶֹתל ַהּמַ

ְקָּדׁש  ל חֹוַמת ֵּבית ַהּמִ ִריד ׁשֶ הּוא ׂשָ ּכֶֹתל )ִקיר( ׁשֶ

 ָמקֹום ְמֻקָּדׁש ַּבַּיֲהדּות. ל ּכָ ּוְבׁשֶ

ַלִים. ל ְירּוׁשָ ַהּכֶֹתל ִנְמָצא ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ׁשֶ

ַצֲעַדת ִרּקּוִדים ּוְדָגִלים
דֹוָלה ַוֲחִגיִגית,  ְצָעָדה ּגְ

יָרה,  ָרֵאל ּוְבׁשִ ִדְגֵלי ִיׂשְ ּבְ
ַלִים  ר חֹוָצה ֶאת ְירּוׁשָ ֲאׁשֶ

ֲעָרִבי יָעה ַלּכֶֹתל ַהּמַ ּוַמּגִ

ִצּבּור  יָרה ּבְ ׁשִ
ּומֹוָפִעים 

ְרחֹובֹות ָהִעיר ּבִ

ִסּיּוִרים
כּונֹות ָהִעיר  ׁשְ ּבִ

ַלִים יֹום ְירּוׁשָ

 "ֵאין לְָך יִֹפי ּכְיְָפיָּה ׁשֶל יְרּוׁשָלַיִם"

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה”ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

ַלִים ֲחצּוָיה ְירּוׁשָ
ַלִים:  ָקה ְירּוׁשָ סֹוף ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ִּבְׁשַנת 1948, ֻחְּלְ ּבְ

ָרֵאל,  ה ָהָיה ְלִביַרת ִיׂשְ ל ָהִעיר ַהֲחָדׁשָ ֲעָרִבי ׁשֶ ַהֵחֶלק ַהּמַ
ֲארּו ַלִים ָהַעִּתיָקה ִנׁשְ ל ָהִעיר ִוירּוׁשָ ְזָרִחי ׁשֶ ְוַהֵחֶלק ַהּמִ

ל ְמִדיַנת ַיְרֵּדן.  ִליָטָתּה ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ֵני ֶחְלֵקי ָהִעיר ִהְפִריד ְּגבּול. ֵּבין ׁשְ

ִמים ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ

ת ַהָּיִמים  ׁשֶ י ְלִמְלֶחֶמת ׁשֵ ַּביֹום ַהְּׁשִליׁשִ

)6 ְּבַמאי 1967, כ“ח ְּבִאָּיר תשכ“ז(, 

ִליָטָתּה  ׁשְ ַלִים ָהַעִּתיָקה ִלִ ָחְזָרה ְירּוׁשָ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה  ל ְמִדיָנה ְיהּוִדית ַּבּפַ ׁשֶ

ָנה! ֵמָאז ַהְּיהּוִדים ְיכֹוִלים  ֶזה 2,000 ׁשָ

ׁשּוב ְלִהְתַיֵּׁשב ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה 

ְרצֹוָנם. ֲעָרִבי ּכִ ר ַּבּכֶֹתל ַהּמַ ּוְלַבּקֵ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ַלִים ְלִמׂשְ ָעה ְקָלִפים ַעל יֹום ְירּוׁשָ ָתִקים ְלַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ּבֹו  י“ )ׁשֶ ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג" ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּתְ

1

ַחק ַחג ִמׂשְ
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ָרה ָק ּיְ ַה ְו ה  ָפ ּיָ ַה ם  ִי ַל ָ שׁ ּו ר ְי

ַלִים,  ירּוׁשָ ִרים ִבּ ֲאַנְחנּו ָגּ ים ׁשֶ ִרים ַלֲאָנׁשִ ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ ׁשֶ ְכּ
ַלִים? זֹו ִעיר ָיָפה ּוֶבֱאֶמת ְמֻיֶחֶדת!"  ֵהם אֹוְמִרים ָלנּו: "ְירּוׁשָ

ְך. ל ָכּ יר ָלנּו ַמּדּוַע ִהיא ְמֻיֶחֶדת ָכּ ֲאָבל ַעד ַהּיֹום ִאיׁש לֹא ִהְסִבּ

ְכבֹוֵדנּו ּוְבַעְצֵמנּו, ּוְבֶעְזָרתֹו  ל ַוֲאִני, ִמיַכל, ִבּ ָאז ֶהְחַלְטנּו ּגַ
ֲעִסיָקה  ֵאָלה ַהּמַ ְ ֵבי ָהִעיר ֶאת ַהׁשּ ה ִמּתֹוׁשָ ּמָ ֹאל ַכּ ל, ָלֵצאת ָלְרחֹוב ְוִלׁשְ ל ַגּ ל ָאִביו ׁשֶ ָהֲאִדיָבה ׁשֶ

ָצאנּו ְלַרְאֵין  ּיָ ִביֵלנּו. ִלְפֵני ׁשֶ ׁשְ ר ִבּ ִעיר ַהזֹּאת? אּוַלי ִיְהֶיה ָלֶהם ֶהְסֵבּ ְך ָבּ ל ָכּ ֶעֶצם ְמֻיָחד ָכּ אֹוָתנּו: ָמה ְבּ
ל ֲחָכֵמינּו  תּוָבה ִאְמָרה ָיָפה ׁשֶ ּכֹוֶתֶרת ָהְיָתה ּכְ ּבַ ַלִים, ְוָרִאיִתי ׁשֶ ל ְירּוׁשָ ה ׁשֶ ַמּפָ ְלנּו ּבְ ּכַ ים, ִהְסּתַ ֲאָנׁשִ

ַלִים. ֶהְרֵאיִתי אֹוָתּה ְלַגל... ַעל ְירּוׁשָ

ַלִים: ְתבּו ֲחָכֵמינּו ַעל ְירּוׁשָ ְך ּכָ ּכָ

ֵאין לְָך יֹפִי ּכְיָפְיָּה ׁשֶל יְרּוׁשָלַיִם.
ף מ"ט, ַעּמּוד ב' ין, ַדּ ֶכת ִקּדּוׁשִ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ָבּ ּתַ

ל. ִמי ּגַ ִמי ִמיַכל. ׁשְ ּוׁשְ

ַהֲחָכִמים  ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ
יד  נּו ְלַהּגִ ּוְ ִהְתּכַ

ַלִים ָיָפה ְמאֹוד־ְמאֹוד.  רּוׁשָ ּיְ ׁשֶ

ב   ן, ֲאָבל ֲאִני חֹוׁשֵ ּכֵ
ה. יד יֹוֵתר ִמּזֶ ֵהם ָרצּו ְלַהּגִ ׁשֶ

הּוִדי,  ֵעיֵני ָהָעם ַהּיְ ּבְ יד ׁשֶ אּוַלי ֵהם ָרצּו ְלַהּגִ
עֹוָלם  יֹוֵתר ּבָ ָפה ּבְ ַלִים ִהיא ָהִעיר ַהּיָ ְירּוׁשָ

י ִהיא ְיָקָרה ְמאֹוד ְלִלּבֹו. ּכִ
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ׁשּוק ַמֲחֵנה ְיהּוָדה

ָרם ֹו י ת  ֶא ם  י ִנ ְי ְא ַר ְמ ל  ַכ י ִמ ּו ל  ּגַ

ַלִים“. ָאל ַעל ָהִעיר ְירּוׁשָ ל ְוזֹו ִמיַכל, ַוֲאַנְחנּו עֹוְרִכים ִמׁשְ לֹום! ֲאִני ּגַ “ׁשָ
ָמה אּוַכל ַלֲעֹזר ָלֶכם?“ “ַוֲאִני יֹוָרם. ּבְ

ַלִים.“ ירּוׁשָ ֵעיֶניָך ּבִ “ָרִצינּו ָלַדַעת ָמה ְמֻיָחד ּבְ
ּה.  ּבָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְזכּות ֲאִויַרת ַהּקְ י ִהיא ְמֻיֶחֶדת ּבִ ִנים ַרּבֹות, ּוְלַדְעּתִ ִעיר ַהּזֹאת ׁשָ ר ּבָ ֵאָלה ָיָפה! ֲאִני ּגָ “ׁשְ

ֶקט יֹוֵרד ַעל ָהִעיר,  ֶ ֶמׁש ׁשֹוַקַעת, ַהּשׁ ֶ ת ִנְכֶנֶסת ְוַהּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ת. ּכְ ּבָ ׁשַ ְמֻיָחד ּבְ ים אֹוָתּה ּבִ יׁשִ ַמְרּגִ
יָקה  ים, ְוחֹוַמת ָהִעיר ָהַעּתִ ְבָגִדים ֲחִגיִגּיִ ֶנֶסת ּבִ י ַהּכְ ים הֹוְלִכים ְלָבּתֵ ָהְרחֹובֹות ָנִחים, ָהֲאָנׁשִ

ָיְפָיּה“.  ְמִאיָרה ּבְ
ְקַרּנּו.  הּו?“ ִהְסּתַ ֶ י ְוַאְרֶאה ָלֶכם ַמּשׁ בֹואּו ִאּתִ ב יֹוָרם עֹוד ֶרַגע ֶאָחד ְוהֹוִסיף: “אּוַלי ּתָ ָחׁשַ

ְמָחה!“  ׂשִ ָמה, ְוָעִנינּו: “ּבְ רֹאׁשֹו ְלַהְסּכָ ל ִהְנֵהן ּבְ ל ּגַ ָאִביו ׁשֶ

ַאְלנּו.  ְוָקא ְלָכאן?" ׁשָ ה ֵהֵבאָת אֹוָתנּו ּדַ ְענּו ְלׁשּוק ַמֲחֵנה ְיהּוָדה. "ָלּמָ ִהּגַ נּו ַיַחד ַעד ׁשֶ ּלָ ָצַעְדנּו ּכֻ
בֹואּו ְלָכאן  ּנּוי. ִאם ּתָ ִ יׁש ֶאת ַהּשׁ ת, ֲאִני ַמְרּגִ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ י, ִלְקַראת ּכְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ אן, ּבְ ְוהּוא ָעָנה: "ּכָ

ת, ִמְתרֹוְצִצים ְוקֹוִנים ַחּלֹות,  ּבָ ֲהָכנֹות ְלׁשַ ם ֲעסּוִקים ּבַ ּלָ ַהּכֹל הֹוֶמה ְורֹוֵעׁש, ּכֻ ְראּו ׁשֶ י, ּתִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ים. ֲאָבל ּכְ ת ְוחֹוְזִרים ְלֵביָתם ֲעמּוֵסי ַסּלִ ּבָ ָרִחים ּוַמֲאָכִלים ְלׁשַ רֹות, ְיָרקֹות, ּפְ עּוגֹות, ּפֵ

ִעיר ְנִעיָמה... ְקסּוָמה..."  ּוק ׁשֹוֵקט, ְוָהֲאִויָרה ּבָ ִנְכֶנֶסת, ַהּשׁ

ת? ּבָ ְקנּו ְלׁשַ ָבִרים ּתִ ה ּדְ לֹוׁשָ י. ֵאילּו ׁשְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּוק ּבְ ּשׁ ִרים ּבַ ם ְמַבּקְ ַאּתֶ ְמְינּו ׁשֶ  ּדַ

מֹו יֹוָרם. ְ ּשׁ ל ְוִרְאְינּו ָאָדם ׁשֶ ל ּגַ ַלִים ִעם ָאִביו ׁשֶ ל ּוִמיַכל ָיְצאּו ִלְרחֹובֹות ְירּוׁשָ ּגַ

אבטיח על הסכין!

  אדום! מתוק!

עוגה משובחת!

 משובחת לשבת!

2
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ֲעָרִבי ַהּכֶֹתל ַהּמַ

ם  ָי ְר ִמ ת  ֶא ם  י ִנ ְי ְא ַר ְמ ל  ַכ י ִמ ּו ל  ּגַ

נּו. ּלָ ָאל ׁשֶ ׁשְ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְמָחה ְלִהׁשְ ה ֶנְחָמָדה, ְוִהיא ׂשָ ָ נּו ִאּשׁ ַגׁשְ ּוק ּפָ ּשׁ ּבַ
ם  יָעה ְלׁשָ ֲעָרִבי. ֲאִני ַמּגִ ַלִים הּוא ַהּכֶֹתל ַהּמַ ל ְירּוׁשָ יבּות ׁשֶ ל ֶאת ַהֲחׁשִ ַסּמֵ ּמְ קֹום ׁשֶ ִביִלי ַהּמָ ׁשְ "ּבִ

ל, ְוהּוא ׁשּוב  ל ּגַ ָאִביו ׁשֶ ְלנּו ּבְ ּכַ י?" ִהְסּתַ ם. רֹוִצים ָלבֹוא ִאּתִ ֶרְך ְלׁשָ ּדֶ ו ֲאִני ּבַ ׁש ַעְכׁשָ ַעם. ַמּמָ י ּפַ ִמּדֵ
ַטח", ָעִנינּו.  ָמה. "ּבֶ ַהְסּכָ ִהְנֵהן ּבְ

ית  ִריד ֵמחֹוַמת ּבֵ ַהּכֶֹתל הּוא ׂשָ ָרה ָלנּו ׁשֶ ֶבֶרת הּוא ִמְרָים. ִמְרָים ִסּפְ ל ַהּגְ ָמּה ׁשֶ ְ ּשׁ ֶרְך ָלַמְדנּו ׁשֶ ּדֶ ּבַ
יֹוֵתר  דֹוׁש ּבְ קֹום ַהּקָ ׁש, ַהּמָ ְקּדָ ית ַהּמִ ִנים, ָעַמד ּבֵ יָקה, ִלְפֵני ַאְלֵפי ׁשָ ִעיר ָהַעּתִ אן ּבָ ׁש. "ּכָ ְקּדָ ַהּמִ

ר ָלחּוׁש ֶאת ֶהָעָבר ַהִהיְסטֹוִרי  ַלִים ֶאְפׁשָ ירּוׁשָ ם ְמִביִנים, ּבִ הּוִדים...", ָאְמָרה ִמְרָים, "ַאּתֶ ַלּיְ
נּו..." ּלָ ל ָהַעם ׁשֶ ׁשֶ

יַע ֶאל ַהּכֶֹתל  ָרֵאל, ְולֹא ָיכְֹלנּו ְלַהּגִ יֵדי ְמִדיַנת ִיׂשְ יָקה ּבִ ִדיָנה לֹא ָהְיָתה ָהִעיר ָהַעּתִ הּוְקָמה ַהּמְ ׁשֶ ּכְ
יָקה ְלָיֵדינּו,  ָכל ָהִעיר, ָחְזָרה ָהִעיר ָהַעּתִ ים ּבְ ִמים, ְלַאַחר ְקָרבֹות ַרּבִ ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ֲעָרִבי. ֲאָבל ּבְ ַהּמַ

ר תשכ"ח.  ִאּיָ כ"ח ּבְ דֹוָלה! ֶזה ָהָיה ּבְ ׁשּות ָהְיָתה ּגְ ֲעָרִבי, ַהִהְתַרּגְ ִלים ַלּכֶֹתל ַהּמַ יעּו ַהַחּיָ ִהּגִ ּוְכׁשֶ
ַתֲאִריְך ֶזה. ַלִים ּבְ חֹוְגִגים ֶאת יֹום ְירּוׁשָ ה ׁשֶ ּבָ זֹו ַהּסִ
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ׁש:  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ם ְלַאַחר ֻחְרּבַ ַאר עֹוֵמד, ּגַ ֲעָרִבי ִנׁשְ יר ַהּמַ ְוָקא ַהּקִ יָרה ַמּדּוַע ּדַ ָדה ֲעָמִמית ַמְסּבִ ַאּגָ

ּכֲַאׁשֶר נִבְנָה ּבֵית הִַּמקְָּדׁש, 
חֻּלְקָה ֲעבֹוַדת הַּבִנְיָן ּבֵין הַּקְבּוצֹות הַּׁשֹונֹות ּבַָעם. 

ַעל הֲָענִּיִים הּוַטל לִבְנֹות ֶאת הַּכֶֹתל הַַּמֲעָרבִי.
הֵם ּבָנּו אֹותֹו ּבְָעָמל ַרב )ּובְַעצְָמם(, ּכִי ֹלא יָכְלּו לִׂשְּכֹר 

ּפֹוֲעלִים לְֶעזְָרָתם.
ּכֲַאׁשֶר הֶחְִריבּו הָאֹויְבִים ֶאת ּבֵית הִַּמקְָּדׁש, יְָרדּו ַמלְָאכִים, 

ּפְָרׂשּו ּכַנְפֵיהֶם ֵמַעל הַּכֶֹתל וְָאְמרּו:
"הַּכֶֹתל הַּזֶה ׁשֶּבָנּו הֲָענִּיִים ֹלא יֶחְַרב לְעֹולָם".

ַלִים תשכ"ב, עמ' 104-103  ָרֵאל, ִקְרַית ֵסֶפר, ְירּוׁשָ דֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ְזֵאב ִויְלָנִאי, ַאּגָ ַעל ּפִ

ים  אּור ִמּלִ ּבֵ

ה ָעָמל – ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

ֲעָרִבי לֹא ָחַרב. ָדה, ַהּכֶֹתל ַהּמַ ֶכם( ַמּדּוַע, ְלִפי ָהַאָגּ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ רֹוֵתיֶכם )ּוַבּמִ ַמְחּבְ ירּו ּבְ   ַהְסִבּ

ׁש. ְקָדּ ית ַהּמִ ִריד ֵמחֹוַמת ֵבּ הּוא ָשׂ ֵני ׁשֶ הּוִדים ִמּפְ יֹוֵתר ַלְיּ דֹוׁש ְבּ ב ַלֲאָתר ַהָקּ ֲעָרִבי ֶנֱחׁשָ ַהּכֶֹתל ַהּמַ
ִלים  ּלְ ר ֵהם ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ׁש ּכַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָכל ָהעֹוָלם ּפֹוִנים ְלִכּוּון ּבֵ ְיהּוִדים ּבְ

ה. ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ֲעָרִבי ּבְ ְוָלֵכן ּפֹוִנים ְלִכּוּון ַהּכֶֹתל ַהּמַ

בֹות  ֵאילּו ַמֲחׁשָ
חּוׁשֹות  ְוֵאילּו ּתְ

ָבה  ֲחׁשָ ֶכם ַהּמַ ַמֲעָלה ּבָ
ִאיְרַלְנד ם ְיהּוִדים ְבּ ִסין, ַגּ ם ְיהּוִדים ְבּ ּגַ ׁשֶ

טּוְרְקָיה,  ְוַגם ְיהּוִדים ְבּ
ִנים ְלָמקֹום ֶאָחד –  ם ְמַכְוּ ּלָ ֻכּ

ַלִים? ירּוׁשָ ֲעָרִבי ִבּ ַלּכֶֹתל ַהּמַ

3

ֶכם ּפֹוֶנה ְלִכּוּון ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ    א. ֵאיֶזה ִקיר ּבַ
ְלִמים,  ם ְירּוׁשַ ַלִים? )ְוִאם ַאּתֶ       ְירּוׁשָ

ֲעָרִבי(?        ֵאיֶזה ִקיר ּפֹוֶנה ְלִכּוּון ַהּכֶֹתל ַהּמַ
ַלִים  רּו ָעָליו ֶאת ְירּוׁשָ ֶלט: ַצּיְ       ב. ָהִכינּו ׁשֶ

ה, ּוְתלּו אֹותֹו ָעָליו. יר ַהּזֶ ן ֶאת ַהּקִ ֵדי ְלַסּמֵ       ּכְ

4
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ים  אּור ִמּלִ ּבֵ

ה ָעָמל – ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

יָרה ִעיר ַהּבִ ּבְ ֶנֶסת ׁשֶ ַהּכְ

ל ּגַ ל  ֶ שׁ ו  י ִב ָא ת  ֶא ם  י ִנ ְי ְא ַר ְמ ל  ַכ י ִמ ּו ל  ּגַ

ַאל ֶאת ָאִביו  יִרים, ִנׁשְ ֵאיֶנּנּו ַמּכִ ים ׁשֶ אֹל ֲאָנׁשִ ְמקֹום ִלׁשְ ּבִ ּכֶֹתל, ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ ּקּור ּבַ ְמנּו ֶאת ַהּבִ ּיַ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ֵעיָניו.  ַלִים ְמֻיֶחֶדת ּבְ ל ַמּדּוַע ְירּוׁשָ ל ּגַ ׁשֶ

ֶנֶסת,  ּה ַהּכְ ָרֵאל, ִנְמָצִאים ּבָ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ יָרה ׁשֶ ַלִים ִהיא ִעיר ַהּבִ ְך ְוָעָנה: "ְירּוׁשָ ל ִחּיֵ ל ַגּ ָאִביו ׁשֶ
ם ַיַחד!" ע ְלׁשָ ֶנֶסת. ּבֹואּו ִנּסַ ְכּ ְרנּו ַבּ ּקַ ט ָהֶעְליֹון. ֲעַדִין לֹא ּבִ ּפָ ׁשְ ָלה ּוֵבית ַהּמִ ְמׁשָ ַרד רֹאׁש ַהּמֶ ִמׂשְ

הּוִדי.  תֹוְלדֹות ָהַעם ַהּיְ ל ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים ּבְ מּונֹות ׁשֶ נֹוָרה ֲחקּוקֹות ּתְ ּמְ ֶבת ְמנֹוָרה. ּבַ ֶנֶסת ִנּצֶ  ְלַיד ַהּכְ
נֹוָרה? ים ִלְראֹות ַעל ַהּמְ ל ֵאיֶזה ֵארּוַע ֱהִייֶתם ְמַצּפִ מּוָנה ׁשֶ ֶאת ַהּתְ

יעּו לֹו ֹחק ְלַמַען ְיָלִדים!  ֶנֶסת. ַהּצִ ם ֲחֵבר ּכְ ּתֶ ַגׁשְ ֶנֶסת ּפְ ּכְ ִסּיּוְרֶכם ּבַ ּבְ ְמְינּו ׁשֶ  ּדַ

ְך?"  ל ּכָ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ּכָ ֵאָלה "ַמּדּוַע ְירּוׁשָ ְ ׁשּובֹות ׁשֹונֹות ַלּשׁ לּו ּתְ ל ּוִמיַכל ִקּבְ  ּגַ
ִלימּו אֹוָתם: ה ְוַהׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ יקּו ֶאת ַהּמִ ְך ַהְעּתִ ם ּכָ רֹוֵתיֶכם. ְלׁשֵ ַמְחּבְ מּו אֹוָתן ּבְ ַסּכְ

ל ַחְבֵרי  ִבים ּכָ ֶנֶסת יֹוׁשְ ּכְ ּבַ יר ָלנּו ׁשֶ ל ִהְסּבִ ל ּגַ ים. ָאִביו ׁשֶ דֹול ּוַמְרׁשִ ְנָין ּגָ ֶנֶסת.  ֶזהּו ּבִ ְענּו ַלּכְ ִהּגַ
ים  ֶנֶסת ֵהם ֲאָנׁשִ ִדיָנה. "ַחְבֵרי ַהּכְ י ַהּמְ ְבִחירֹות, ְוֵהם ְמחֹוְקִקים ֶאת ֻחּקֵ ַחר ּבִ ָהַעם ּבָ ֶנֶסת ׁשֶ ַהּכְ

ֵלִויְזָיה".  ּטֵ ם רֹוִאים ִלְפָעִמים ּבַ ַאּתֶ ֲחׁשּוִבים ׁשֶ
נֹוָרה ִהיא  ֶנֶסת. "ַהּמְ ֶבת מּול ַהּכְ ּצֶ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ נֹוָרה ַהּגְ ם ָלַקח אֹוָתנּו ִלְראֹות ֶאת ַהּמְ ל ּגַ ל ַגּ ָאִביו ׁשֶ

ׁש  ׁש", ָאַמר, "ּוַמּמָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהְיָתה ּבְ נֹוָרה ׁשֶ יָרה ֶאת ַהּמְ ִדיָנה, ְוִהיא ַמְזּכִ ְמֵלי ַהּמְ ֶאָחד ִמּסִ
לֹום". ָ ֶדק ְוַהּשׁ ּפֹט ְלִפי ֶעְרֵכי ַהּצֶ ְפִקידֹו ִלׁשְ ט ָהֶעְליֹון – ּתַ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ִקְרַבת ָמקֹום ִנְמָצא ּבֵ ּבְ

... ֵני ׁשֶ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ִמּפְ  ְלַדַעת ֲחָכֵמינּו, ְירּוׁשָ

... ֵני ׁשֶ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ִמּפְ  ְלַדַעת יֹוָרם, ְירּוׁשָ

 ... ֵני ׁשֶ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ִמּפְ  ְלַדַעת ִמְרָים, ְירּוׁשָ

... ֵני ׁשֶ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ִמּפְ ל, ְירּוׁשָ ל ַגּ  ְלַדַעת ָאִביו ׁשֶ

 ... ֵני ׁשֶ ַלִים ְמֻיֶחֶדת ִמּפְ י, ְירּוׁשָ  ְלַדְעּתִ

7

6

5
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יר ַדאי ְלַהּכִ ּכְ ים ׁשֶ ַלִים ֵיׁש ְמקֹומֹות ַרּבִ ירּוׁשָ ּבִ

ִוד ל ּדָ 4. ִמְגּדַ
יָקה.  צּוָדה ַעּתִ ִריד ִמּמְ ׂשָ

ַלע ת ַהּסֶ ּפַ 2. ּכִ
ד ָחׁשּוב ְמאֹוד  ִמְסּגָ

ְסְלִמים. ַלּמֻ

5. ַטֲחַנת ָהרּוַח
ֵבי  ּתֹוׁשָ ֵדי ׁשֶ ִנְבְנָתה ּכְ

ִרים ִמחּוץ  ַלִים ַהּגָ ְירּוׁשָ
יָקה  ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעּתִ

ה  יּוְכלּו ִלְטחֹן ִחּטָ
ְלֶקַמח, ְוָכְך יּוְכלּו ֶלֱאכֹל 

ְרֵנס. ְוַגם ְלִהְתּפַ

ַער ִצּיֹון 3. ׁשַ
ֲעֵרי  ְבַעת ׁשַ ִ ֶאָחד ִמּשׁ

יָקה. ִניָסה ָלִעיר ָהַעּתִ ַהּכְ
ַער ְקבּוָעה  ַ ֶפַתח ַהּשׁ ּבְ

דֹוָלה. ְמזּוָזה ּגְ

ָנ"ִכי ן ַהַחּיֹות ַהּתָ 6. ּגַ
לּוֵבי ַהַחּיֹות  ּבֹו ְלַיד ּכְ ן ַחּיֹות ׁשֶ ּגַ

ָנ"ְך  סּוִקים ֵמַהּתָ תּוִבים ּפְ ּכְ
ִרים ֲעֵליֶהן. ַדּבְ ַהּמְ

ֲעָרִבי 1. ַהּכֶֹתל ַהּמַ
ִרי  ִריד ָהִעּקָ ַהּשָׂ

ית  ּנֹוַתר ִמּבֵ ׁשֶ
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ֶנֶסת 8. ַהּכְ
ֶנֶסת  ּבֹו ַחְבֵרי ַהּכְ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

ים. ְמחֹוְקִקים ֻחּקִ

ָרֵאל 7. מּוֵזאֹון ִיׂשְ
יקֹות,  גֹות ַעּתִ ּמּוֵזאֹון ֻמּצָ ּבַ

נּות  ְיִצירֹות ָאּמָ
יִקים  ד ָהַעּתִ ְתֵבי ַהּיָ ְוַגם ּכִ

ָנ"ְך. ל ַהּתָ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ

ם 10. ָיד ָוׁשֵ
הּוַקם ְלֵזֶכר  ֲאַתר ַהְנָצָחה ׁשֶ
ְרְצחּו  ּנִ הּוִדים ׁשֶ ִמיְליֹוֵני ַהּיְ

ֹוָאה. ּשׁ ּבַ

9. ַהר ֶהְרְצל
ם ִנְמָצִאים  ׁשָ

ִדיָנה  ל חֹוֵזה ַהּמְ ִקְברֹו ׁשֶ
ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל,  ּבִ

יִאים  ל ְנׂשִ ִקְבֵריֶהם ׁשֶ
ָרֵאל לֹות ִיׂשְ י ֶמְמׁשְ ְוָראׁשֵ

ּוֵבית ְקָברֹות ְצָבִאי.

ִעיר  ּוק ּבָ 12. ַהּשׁ
יָקה ָהַעּתִ

ְרּבּוקֹות,  ְמְצאּו ּדַ ם ּתִ ׁשָ
ָמלֹות ַעְרִבּיֹות ְרקּומֹות,  ׂשְ
ים ְועֹוד  ת ְיֵפיִפּיִ ֵלי ְנחֹׁשֶ ּכְ

ים. אֹוָצרֹות ַרּבִ

11. ׁשּוק ַמֲחֵנה ְיהּוָדה 
ל  ַפע ׁשֶ ם ׁשֶ ְמְצאּו ׁשָ ּתִ

ְבִליִנים  רֹות, ְיָרקֹות, ּתַ ּפֵ
ָבִרים ְטִעיִמים. ְוָכל ִמיֵני ּדְ

יִתי!  ה ּבֵ ִהּנֵ

דֹוׁש ֶבר ַהּקָ ת ַהּקֶ ֵנִסּיַ 13. ּכְ
סֶֹרת  י ַהּמָ ּה, ַעל ּפִ ּבָ ה ׁשֶ ֵנִסּיָ ַהּכְ

ל ֵיׁשּו,  ַהּנֹוְצִרית, ִנְמָצא ִקְברֹו ׁשֶ
ְצרּות. ּנַ ִזית ּבַ ְרּכָ מּות ַהּמֶ ַהּדְ
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ַלִים. ירּוׁשָ ירֹות ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבִ ְזּכִ ּמַ מּונֹות ׁשֶ  ִלְפֵניֶכם ּתְ
ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם.(  ּבָ יַמת ָהֲאָתִרים ׁשֶ ְרׁשִ מּוָנה? )ֵהָעְזרּו ּבִ ל ּתְ יָרה ּכָ ִעיר ַמְזּכִ ֵאיֶזה ָמקֹום ּבָ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמִשׂ
יִרים  ם ַמּכִ ַאּתֶ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ָ ֲאלּו ֲחִמּשׁ ִעְרכּו ֶסֶקר – ׁשַ

ה: ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ֶאת ַהּשׁ
ֵעיֵניֶכם?  ַלִים ִהיא ִעיר ְמֻיֶחֶדת ּבְ 1. ַהִאם ְירּוׁשָ

ַמה?  ן, ּבְ     ִאם ּכֵ
ַלִים? ירּוׁשָ יֹוֵתר ּבִ קֹום ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ּבְ  2. ַמהּו ַהּמָ
ר? ַלִים ֱהִייֶתם רֹוִצים ְלַבּקֵ ירּוׁשָ ֵאיֶזה ָמקֹום ּבִ     ּבְ

ם ְיכֹוִלים ְלַרְאֵין  ַאּתֶ
ם ֶאת ַעְצְמֶכם! ּגַ
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ַחק ַחג ִמׂשְ
בּועֹות. ָ תּוב ֵמיָדע ַעל ַחג ַהּשׁ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ן ּתֹוָרה ַחג ַמּתַ
ְבָעה  ִ ּשׁ יר ׁשֶ ל ַהַחג ַמְזּכִ ם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ

בּועֹות ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים  ׁשָ
לֹות ַהר ִסיַני  ָעַמד ָהַעם ְלַמְרּגְ

רֹות.  ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֶאת ֲעׂשֶ ְוִקּבֵ
ה ַעל ַהַהר,  אֹותֹו ַהּיֹום ָעָלה מֹׁשֶ ּבְ

ָהה 40 יֹום ְו-40 ַלְיָלה  ם ׁשָ ׁשָ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִקּבֵ

ִסיָון ו' ּבְ

ְבַעת ַהָּׁשבּועֹות   ם ֶזה ַמְזִּכיר ֶאת ׁשִ ׁשֵ
ִציַאת ִמְצַרִים  ָעְברּו ִמּיְ ׁשֶ

ן ּתֹוָרה,  ְוַעד ַמּתַ

ְבַעת ַהָּׁשבּועֹות  ְוֵכן ֶאת ׁשִ
ַסח  ַחג ַהּפֶ ּמֵ ׁשֶ

ּבֹו ִסיָון, ַהּיֹום ׁשֶ ְוַעד ו' ּבְ
ן ּתֹוָרה.  ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַמּתַ

בּועֹות ָ ַחג ַהּשׁ

ים אֹוְכִלים ַמַאְכֵלי ָחָלב  ַרּבִ
ה ָחָלב ִהיא 40 )ח=8, ל=30, ב=2(  ּלָ ל ַהּמִ יַמְטְרָיה ׁשֶ ַהּגִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ַהר ִסיַני  ה ּבְ ָהה מֹׁשֶ ֶהם ׁשָ ּבָ ילֹות ׁשֶ ִמים ְוַהּלֵ ר ַהּיָ ְו-40 הּוא ִמְסּפַ

ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבֵ ּקִ ׁשֶ ּכְ

ְקִריאֹות ְמֻיָחדֹות
רֹות.  ּבְ ֶרת ַהּדִ בֶֹקר ַהַחג קֹוְרִאים ֶאת ֲעׂשֶ ּבְ

ת רּות.  ם קֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ים ּגַ ַרּבִ

ים  ִהּלִ ֶפר ּתְ ְזָרח ֵיׁש ַהּקֹוְרִאים ִמּסֵ ֲעדֹות ַהּמִ ּבַ
ָבִרים. ֶפר ּדְ ּוִמּסֵ

ּלֹא ִליׁשֹן  ֵליל ַהַחג נֹוֲהִגים ׁשֶ ּבְ
א ִלְלמֹד ּתֹוָרה.  ֶאּלָ

ה ִנְקָרא  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבַ
בּועֹות. ּקּון ֵליל ׁשָ ּתִ

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה“ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת
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בּועֹות ׁשָ

 ַמּתַן ּתֹוָרה
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ה ְרָגִלים לֹוׁשָ ׁשְ
ת ָהְרָגִלים  לֹׁשֶ ְ בּועֹות הּוא ֶאָחד ִמּשׁ ָ ַחג ַהּשׁ

ְתקּוַפת  ַלִים ּבִ ֶהם ָעלּו ִלירּוׁשָ ּבָ ים ׁשֶ )ַהַחּגִ

ׁש(.  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

יִזים ַמִים  ּתִ ָלִדים ַהּמַ ים ַהּיְ יֹום ַהַחג ַרּבִ ָלה ְלַמִים. ֲאָבל ֶאת ֶזה ּבְ י ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ )ּכִ
ָלִדים יֹוְדִעים!( ל ַהּיְ לֹא ּכָ

ַחק  בּועֹות  ְלִמׂשְ ָ ָעה ְקָלִפים ַעל ַחג ַהּשׁ ַמְעָלה ּוָבַעּמּוד ַהּקֹוֵדם ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור ַהַחג“  ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ֶכם: ְקַלף “ּתַ ּלָ ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ י“ )ׁשֶ ּלִ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ

1

ם ֲאִני לֹא ָרִציִתי ְלֵהָרֵדם.  ְיָלה ּגַ ַהּלַ
ה ַחּלֹונֹות  י ֵמַעל ָהִעיר. ַהְרּבֵ ַעְפּתִ

ֶרְך ַהַחּלֹונֹות  ָהיּו מּוָאִרים. ּדֶ
ים  ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ ָרִאיִתי ׁשֶ

ָהיּו ֵעִרים ְוָלְמדּו ּתֹוָרה.   

ִציר ַחג ַהּקָ

ִיץ,  ת ַהּקַ ְתִחּלַ ַהַחג ָחל ּבִ יר ׁשֶ ם ֶזה ַמְזּכִ ׁשֵ

ה. ֶהם קֹוְצִרים ֶאת ַהִחּטָ ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ

ֲעֶצֶרת
בּועֹות  ָ י ַחג ַהּשׁ יר ּכִ ם ֶזה ַמְזּכִ ׁשֵ

קּוָפה  הּוא ַהַחג ָהעֹוֵצר )ַהּסֹוֵגר( ֶאת ַהּתְ

ַסח.  ַחג ַהּפֶ ִהְתִחיָלה ּבְ ל 50 יֹום ׁשֶ ׁשֶ
ּכּוִרים ַחג ַהּבִ

דֹות.  ּשָׂ ילּו ּבַ ִהְבׁשִ רֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּכּוִרים ֵהם ַהּפֵ ּבִ
ִרים  ם, ָהיּו ָהִאּכָ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ּבַ

דֹוָלה ְמִביִאים ַלּכֹוֵהן  ַלִים ּוְבַתֲהלּוָכה ּגְ עֹוִלים ִלירּוׁשָ
עֹוָרה,  ה, ׂשְ יִנים: ִחּטָ ְבַעת ַהּמִ ִ ּכּוִרים ִמּשׁ ל ּבִ ֶטֶנא ׁשֶ

ָמִרים(. ֵאָנה, ִרּמֹון, ַזִית ּוְדַבׁש )ּתְ ֶפן, ּתְ ּגֶ

ֶהם ֶנֱעָרכֹות  ּבָ ּיֹום ֵיׁש ִקּבּוִצים ׁשֶ ּכַ
ּכּוִרים".  ֲהלּוכֹות ּבִ "ּתַ

ָנה":  ָ ּכּוֵרי ַהּשׁ יִגים ֶאת "ּבִ ֲהלּוכֹות ַמּצִ ּתַ ּבַ
ים,  ּכּוִרים ַחְקָלִאּיִ ּבִ

ּבּוץ  ֵהִפיק ַהּקִ ים ׁשֶ מּוָצִרים ֲחָדׁשִ
ָחְלָפה!  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּנֹוְלדּו ּבַ ינֹוקֹות ׁשֶ ְוַאף ּתִ
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ַמֲעַמד ַהר ִסיַני

ן ּתֹוָרה.  בּועֹות הּוא ַחג ַמּתַ ָ ַחג ַהּשׁ
דֹול,  ַהר ִסיַני ָהָיה ֵארּוַע ּגָ ן ּתֹוָרה ּבְ ַמּתַ

ִמינֹו.  ים, ְמֻיָחד ְוָיִחיד ּבְ ַמְרׁשִ
ם "ַמֲעַמד ַהר ִסיַני". ֵארּוַע ֶזה ִנְקָרא ּגַ

ר, “ַהר ִסיַני“, 1995 ָרה ִפיׁשֶ ְרּבָ  ּבַ

ִנית  ָהָאּמָ טּוַח ׁשֶ ֲאִני ּבָ
סּוִקים  ָקְרָאה ֶאת ַהּפְ

ן ּתֹוָרה  ָתֲאִרים ֶאת ַמּתַ ַהּמְ
ֲעבֹוָדָתּה. ִהְתִחיָלה ּבַ ִלְפֵני ׁשֶ

וַיְהִי בַּיֹום הַּׁשְלִיׁשִי ּבִהְיֹת הַּבֹקֶר 
וַיְהִי קֹֹלת ּובְָרקִים וְָענָן ּכָבֵד ַעל הָהָר 

וְקֹל ׁשֹפָר חָזָק ְמאֹד, וַּיֶחֱַרד ּכָל הָָעם ֲאׁשֶר ּבַַּמחֲנֶה.

וַּיֹוצֵא מֹׁשֶה ֶאת הָָעם לִקְַראת הֱָאֹלהִים ִמן הַַּמחֲנֶה, 
וַּיְִתיַּצְבּו ּבְַתחְִּתית הָהָר.

וְהַר סִינַי ָעׁשַן ּכֻּלֹו ִמּפְנֵי ֲאׁשֶר יַָרד ָעלָיו ה' ּבֵָאׁש,
וַּיַַעל ֲעׁשָנֹו ּכְֶעׁשֶן הַּכִבְׁשָן וַּיֶחֱַרד ּכָל הָהָר ְמאֹד.

וַיְהִי קֹול הַּׁשֹופָר הֹולְֵך וְחָזֵק ְמאֹד,
מֹׁשֶה יְַדּבֵר וְהֱָאֹלהִים יֲַענֶּנּו בְקֹול.

סּוִקים ט"ז-י"ט ֶרק י"ט, ּפְ מֹות, ּפֶ ׁשְ

ר  ָרה ִפיׁשֶ ְרּבָ נּו ּבַ ת ְזַמּנֵ ִנית ּבַ ָהָאּמָ
יִציָרה זֹו: ֲאָרה ֶאת ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבִ ּתֵ
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ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ים ּבְ ה ְקַטּנִ ּמָ ְראּו ּכַ
ִציָרה ַהּזֹאת! ּיְ ּבַ

ִנית ָרְצָתה  י, ָהָאּמָ ְלַדְעּתִ
ים  יׁשּו ְקַטּנִ ֵהם ִהְרּגִ יד ׁשֶ ְלַהּגִ
ים  ְרׁשִ ֲחֶזה ַהּמַ ְמאֹוד מּול ַהּמַ

ְפֵניֶהם! ּלִ ׁשֶ

ְגַלל  ֲחדּו( ּבִ אּוַלי ֵהם ֲאִפּלּו ָחְרדּו )ּפָ
ן. ֹוָפר, ָהֵאׁש ְוֶהָעׁשָ ָרִקים, קֹולֹות ַהּשׁ ַהּבְ

ְמפָֹרׁש  תּוב ּבִ ּתֹוָרה ּכָ ָנכֹון! ּבַ
ם  ם ַאּתֶ ָרֵאל ָחְרדּו. ּגַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

תּוב? ְמָצאֶתם ֵאיֹפה ֶזה ּכָ

ְחִזיָקה   מּות ַהּמַ ִציָרה ֶאת ַהּדְ ּיְ ׂשּו ּבַ  ַחּפְ
ִרית. ֶאת לּוחֹות ַהּבְ

מּות זֹו? ִמי ִהיא ּדְ

ָתֲאִרים  סּוֵקי ַהּתֹוָרה ַהּמְ  ִקְראּו ֶאת ּפְ
ן ּתֹוָרה.  ֶאת ַמּתַ

ן". ים "ֵאׁש" ְו"ָעׁשָ ּלִ ֶהם ֶאת ַהּמִ ׂשּו ּבָ ַחּפְ

ן? יר ֶאת ָהֵאׁש ְוֶהָעׁשָ ִציָרה ַמְזּכִ ּיְ  ָמה ּבַ

ְמעּו קֹולֹות ּוָבֶהם  ן ּתֹוָרה ִנׁשְ ֵעת ַמּתַ  ּבְ
קֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמאֹוד. 

ן  ָתֲאִרים ֶאת ַמּתַ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ַהּמְ ִקְראּו ֶאת ּפְ
ים "קֹול", "ׁשֹוָפר"  ּלִ ֶהם ֶאת ַהּמִ ׂשּו ּבָ ּתֹוָרה, ַחּפְ

ְו"ָחָזק".

ָרה ׁשֹוָפר, ּוְבָכל זֹאת  ִנית לֹא ִצּיְ  ָהָאּמָ
ֶקט.  ל ַרַעׁש ְוִאי־ׁשֶ ה ׁשֶ חּוׁשָ ִהְצִליָחה ִליֹצר ּתְ

ִטים  ּפָ ה. ֵאילּו ִמׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ
ט ֵאינֹו ָנכֹון? ּפָ ְנכֹוִנים, ְוֵאיֶזה ִמׁשְ

ֲהבֹות  ּלַ ּום ׁשֶ ִציָרה ִמּשׁ ּיְ נּוָעה ּבַ ה ּתְ א. ֵיׁש ַהְרּבֵ
ָהֵאׁש עֹולֹות ְלִכּוּוִנים ׁשֹוִנים.

מֹו  ים ּכְ ִהיִרים ְוַרּכִ ה ְצָבִעים ּבְ ִציָרה ַהְרּבֵ ּיְ ב. ּבַ
ֵכֶלת ּוָורֹד. ִהיר, ּתְ ָצהֹב, ָירֹק ּבָ

ֹחר,  מֹו ׁשָ ה ְצָבִעים ֲחָזִקים, ּכְ יִציָרה זֹו ַהְרּבֵ ג. ּבִ
ֶהה, ָאדֹם ְוָסגֹל. ֹחל ּכֵ ָלָבן, ּכָ

 

ַמִים. ָ ּשׁ ָרִקים ּבַ ן ּתֹוָרה ִהְבִריקּו ּבְ ֵעת ַמּתַ  ּבְ
ָרִקים.  ָרה ּבְ ִנית לֹא ִצּיְ ָהָאּמָ

ָכל זֹאת ְלָתֵאר אֹור ָחָזק? יַצד ִהיא ִהְצִליָחה ּבְ ּכֵ

ל ֵאהּוד.  ֵאָלתֹו ׁשֶ  ֲענּו ִלׁשְ

ֵאהּוד
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ֶקט ּוְדָמָמה? דֹול אֹו ׁשֶ ַרַעׁש ּגָ

ן ּתֹוָרה.  ֲאָרה ֶאת ַמּתַ לֹא ַרק ַהּתֹוָרה ּתֵ
ֲארּו אֹותֹו.  ְך, ּתֵ ָנה ַאַחר ּכָ ָחיּו יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ׁשָ ם ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָחָז"ל(, ׁשֶ ּגַ

ּתֹוָרה: ּבַ אּור ׁשֶ ל ַהֲחָכִמים ׁשֹוֶנה ְמאֹוד ֵמַהּתֵ אּוָרם ׁשֶ ִלְכאֹוָרה, ּתֵ

ּכְׁשֶּנַָתן הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֶאת הַּתֹוָרה, 
צִּפֹור ֹלא צִּיֵץ,
עֹוף ֹלא ָעף, 
ׁשֹור ֹלא ּגָָעה,

ַמלְָאכִים ֹלא ָעפּו, ֹלא ָאְמרּו "קָדֹוׁש", 
הַּיָם ֹלא ָרַעׁש,

וְהַּבְִרּיֹות ֹלא ִּדּבְרּו,
ֶאּלָא הָעֹולָם ׁשֹוֵתק ּוַמחֲִריׁש

וְיָצָא הַּקֹול: "ָאנֹכִי ה' ֱאֹלהֶיָך". 
ה כ"ט ָרׁשָ ה, ִיְתרֹו, ּפָ מֹות ַרּבָ י ִמְדַרׁש ׁשְ ַעל ִפּ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ַמֲחִריׁש – ׁשֹוֵתק

ר ָהִראׁשֹון  ּבֵ "ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך" – ַהּדִ

ן  ֵעת ַמּתַ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֵמֲעׂשֶ

ּתֹוָרה

דֹוׁש  ַתן ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ְדָרׁש, ּכְ  ְלִפי ַהּמִ
ַתק ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, ׁשָ ּבָ

ָבר לֹא ָנע.  ּלֹו ְוׁשּום ּדָ ּכֻ
ְדָרׁש  ְגָמאֹות ֵמִביא ְלָכְך ַהּמִ ֵאילּו ּדֻ

ם(? ַמִים, ַעל ָהָאֶרץ ּוַבּיָ ָ ּשׁ )ּבַ

ֲעַמד ַהר ִסיַני ִלי ֵיׁש ַרְעיֹון! אּוַלי ִהְתִחיל ּמַ
ְרָעִמים ּוְבָרִקים.  ל ׁשֹוָפר, ּבִ דֹול ׁשֶ ַרַעׁש ּגָ ּבְ

ְתַרֵחׁש ִלְפֵניֶהם ֵארּוַע  ּמִ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָאז ֵהִבינּו ּבְ
ֲחוּו  ּיַ יֹוֵתר ׁשֶ ָחׁשּוב ְמאֹוד, אּוַלי ָהֵארּוַע ֶהָחׁשּוב ּבְ

ִתיָקה ֻמְחֶלֶטת,  ְתקּו ׁשְ ַעם, ְוָאז ֵהם ׁשָ ֵאי־ּפַ
ַמם. ְוָאז, ִמּתֹוְך  ִביָבם ּדָ ּלֹו ִמּסְ ְוַגם ָהעֹוָלם ּכֻ
רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ ְמעּו ֲעׂשֶ ְחֶלֶטת, ִנׁשְ ָמָמה ַהּמֻ ַהּדְ

ּבֹו  ֶרַגע ׁשֶ ֵכר ּבְ ַנּסּו ְלִהּזָ
ְגַלל  ֶקט ֻמְחָלט ּבִ ַרר ׁשֶ ׂשָ

ּלֹו.  יבּות ׁשֶ ַהֲחׁשִ

הּו לֹא מּוָבן ִלי! ֶ ַמּשׁ
ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ ר ׁשֶ ּתֹוָרה ְמֻסּפָ ּבַ

ָהיּו קֹולֹות ּוְבָרִקים 
ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמאֹוד, 

ְדָרׁש ְמתָֹאר ֶרַגע  ּמִ ְוִאּלּו ּבַ
ָמָמה ֻמְחֶלֶטת!  ל ּדְ ׁשֶ

ֵניֶהם צֹוְדִקים?! ְ ּשׁ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ

9



123

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ׂשּו ַמְתּכֹון ְלַמֲאָכל ֲחָלִבי )ָטִעים!(  ַחּפְ
בּועֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ר ֶלֱאכֹל ּבְ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ׁשֶ

עּול לֹא ִמְדַרְך ַנַעל.  ּבּור לֹא ׁשִ לֹא ּדִ
ם.  ַיּתּוׁש לֹא ִזְמֵזם ׁשָ

ְרָין  ל ַהּקַ ס ׁשֶ ֻחְסּפָ ַרק קֹולֹו ֶהָעֹמק, ַהּמְ
ֻהְפַעל  ַקע ִמן ָהַרְדיֹו ׁשֶ ָהָאֵמִריָקִאי ּבָ

ְיָלה. ְמלֹוא ָעְצָמתֹו ְוִהְרִטיט ֶאת ֲאִויר ַהּלַ ּבִ

ָעה  ר ַעל ַהַהְצּבָ ר ָעמֹוס עֹוז ְמַסּפֵ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָרֵאל, ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ֵהִביָאה ִליֵדי ֲהָקָמָתּה ׁשֶ ׁשֶ
ְדָרׁש.  ּמִ הּוא רֹוֵמז ְלֵתאּור ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבַ

ה זֹאת? יַצד הּוא עֹוׂשֶ ּכֵ

ה!  ּנֶ ֶזה ְקָצת ְמׁשֻ
ֵני ֵארּוִעים  ׁשְ ר ּבִ ָכל זֹאת ְמֻדּבָ ּבְ

ה!  ׁשֹוִנים ְמאֹוד ֶזה ִמּזֶ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ ּבְ

לּו ֶאת ַהּתֹוָרה,  ִקּבְ
אּו“ם ֵהם  ָעה ּבָ ּוְבֶעֶרב ַהַהְצּבָ
ָמה ְלָהִקים ְמִדיָנה. לּו ַהְסּכָ ִקּבְ

סֶֹרת,  י ַהּמָ לֹא ַרק ֶזה! ַעל ּפִ
ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָהֱאלֹוִהים הּוא  ּבְ

ָעה  ֶעֶרב ַהַהְצּבָ ר, ְוִאּלּו ּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ
ל ַקְרָין. ַמע ַרק קֹולֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ֵני ָהֵארּוִעים  ָנכֹון! ֲאָבל ׁשְ
ִמיָנם  ָהיּו ֵארּוִעים ְמֻיָחִדים ּבְ
ָרֵאל.  ַוֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ְלַעם ִיׂשְ

 ְלַדַעת ֵאהּוד, ַמּדּוַע ַהּסֹוֵפר ָעמֹוס עֹוז רֹוֵמז ְלַמֲעַמד ַהר ִסיַני 
ָרֵאל?  ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ֵהִביָאה ִליֵדי ֲהָקָמָתּה ׁשֶ ָעה ׁשֶ ר ַעל ַהַהְצּבָ ר הּוא ְמַסּפֵ ֲאׁשֶ ּכַ

הּו... ֶ ירֹות ִלי ַמּשׁ ה ַמְזּכִ ים ָהֵאּלֶ ּלִ ַהּמִ

ַתב ָעמֹוס עֹוז: ְוָכְך ּכָ

ּבֹו ְנִציֵגי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ְיָלה ֶשׁ ל ַהּסֹוֵפר ָעמֹוס עֹוז ַעל ַהַלּ ְכרֹונֹוָתיו ׁשֶ ֶרק ַעל יֹום ָהַעְצָמאּות ָקָראנּו ִמּזִ ּפֶ ּבַ
י ְמִדינֹות: ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּוְמִדיָנה ַעְרִבית.  ּתֵ ָרֵאל ִלׁשְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעד ַהֲחלּוָקה ׁשֶ יעּו ְבּ ִהְצִבּ

ֵהִביָאה  ָעה ׁשֶ קֶֹצר רּוַח ְלַמֲהַלְך ַהַהְצּבָ יבּו ּבְ הּוִדים ְוִהְקׁשִ ִבים ַהּיְ ל ַהּתֹוׁשָ ָאֶרץ ּכָ סּו ּבָ ּנְ ּבאֹותֹו ַלְיָלה ִהְתּכַ
ָנה.  ִים ׁשָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֵמָאז ַאְלּפַ ּפַ ָרֵאל, ַבּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּבְ ַלֲהָקָמָתּה ׁשֶ

ֵתאּורֹו.  ן ּתֹוָרה ְוָרַמז לֹו ּבְ ִסּפּור ַמּתַ ר ּבְ ָעה, הּוא ִנְזּכַ ֵאר ַהּסֹוֵפר ָעמֹוס עֹוז ֶאת ֶעֶרב ַהַהְצּבָ ר ּתֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ר  ׁשֶ ְוִאם ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ָמה ַהּקֶ
ן ּתֹוָרה ּוַמַאְכֵלי ָחָלב,  ין ַמּתַ ּבֵ

י ְלַעּמּוד 118, עּופּו ִאּתִ
ם! ׁשּוָבה ִנְמֵצאת ׁשָ  ַהּתְ

ֵאהּוד
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רֹאׁש ֹחֶדׁש

יֵָרַח זֹוֵרַח, יֵָרַח ּגֹוֵרַע

ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה“ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת


ַחק ַחג ִמׂשְ
תּוב ֵמיָדע ַעל רֹאׁש חֶֹדׁש. ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

רֹאש חֶֹדׁש
ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּבָכל ֹחֶדׁש ִעְבִרי )א' ַּבֹחֶדׁש(
ׁש ָּבֶהם 30 יֹום – ַּגם ַהּיֹום  )ּוֶבֳחָדִׁשים ֶׁשּיֵ

ָהַאֲחרֹון ֶנֱחָׁשב ֹראׁש ֹחֶדׁש ֶׁשל ַהֹחֶדׁש ַהָּבא( 

ֵרַח מֹוַלד ַהּיָ
ן  ַסּמֵ ַמִים ַהּמְ ָ ּשׁ ֵרַח ּבַ ל ַהּיָ ֻיָחד ׁשֶ ְרֶאה ַהּמְ ַהּמַ

ת ַהחֶֹדׁש. ִחּלַ ֶאת ּתְ
תֹו ֶׁשל ַהחֶֹדׁש  ִחּלָ יק ֻהְכְרָזה ּתְ ַמן ָהַעּתִ ּזְ ּבַ

ּמֹוָלד.   ִהְבִחינּו ּבַ ֵני ֵעִדים ֵהִעידּו ׁשֶ ֲאֶׁשר ׁשְ ּכַ
ִבים ֵמרֹאׁש ָמַתי ָחל רֹאׁש חֶֹדׁש. ְ ּיֹום ְמַחּשׁ ּכַ

 

חֶֹדׁש טֹוב!

ַאֲחִלים ֶזה ָלֶזה ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש. זֹו ַהְּבָרָכה ֶׁשּמְ

ים ׁשִ ל ַהּנָ ן ׁשֶ ַחּגָ

  ִׁשים, ָׂשָכר ַעל ּכָ ל ַהּנָ ן ׁשֶ ב ַחּגָ ֹראׁש ֹחֶדׁש ֶנֱחָׁשָ

ַּתְּתפּו  ִׁשים ֹלא ִהׁשְ סֶֹרת ַהְּיהּוִדית, ַהּנָ י ַהּמָ ֶׁשַעל ּפִ

ִּבְבִנַּית ֵעֶגל ַהָזָּהב. 

ְדִליקֹות ֵנרֹות ְּבֵליל ֹראׁש ֹחֶדׁש, ֵיׁש ָנִׁשים ַהּמַ

ְתַּכְּנסֹות ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַלְחֹגג ַיַחד.  ְוֵיׁש ַהּמִ

ֶּבָעָבר ָנִׁשים ַרּבֹות ַאף א ָעְבדּו ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש.

ת ְמָבְרִכים ּבַ ׁשַ
ָּבת ֶׁשִּלְפֵני רֹאׁש ֹחֶדׁש.  ִּכּנּוי ַלַּׁשַ

ת ַהחֶֹדׁש.  ְרּכַ ְּתִפָּלה ְמָבְרִכים ֶאת ּבִ ּבַ
ַהחֶֹדׁש  יִעים ֶאת ַהִּתְקָוה ׁשֶ ְּבָרָכה ַמּבִ ּבַ

ְתִחיל ִיְהֶיה ֹחֶדׁש טֹוב. ַהּמַ
  

ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש מֹוִסיִפים 
ֶאת ְּתִפַּלת ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא 

זֹון ְוִלְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. ְלִבְרַּכת ַהּמָ
ּתֹוָרה  ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת קֹוְרִאים ּבַ

ל. ְוַגם ָׁשִרים ֶאת ַהַהּלֵ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ָעה ְקָלִפים ַעל רֹאׁש חֶֹדׁש ְלִמׂשְ ַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּלְ ָתִקים ׁשֶ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
י“  ּלִ מֹוָתיו“, ְקַלף “ִמְצוֹות ַהַחג ּוִמְנָהָגיו“, ְקַלף “ִסּפּור )ְמקֹור( ַהַחג“ ּוְקַלף “ַהַחג ׁשֶ ֲאִריְך ַהַחג ּוׁשְ ְקַלף “ּתַ

ַחג(. ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ׁשּור ַלַחג אֹו ּתִ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ )ׁשֶ

1
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ה ֲאִני! 1. ִהּנֵ
ת ַהחֶֹדׁש.  ְתִחּלַ ׁש ּבִ ָמה ַמּמָ ּלְ ּצֻ מּוָנה ׁשֶ זֹו ּתְ

י?  ֶרַגע ֶזה נֹוַלְדּתִ י ּבְ ְרֶאה ּכִ ּנִ ָנכֹון ׁשֶ
ַמן ְלַאֵחל ִלי  ָאֵכן ֶזה ַהּמֹוָלד – ֶזה ַהּזְ

ֶכם "חֶֹדׁש טֹוב!" ּלָ ְוַלֲחֵבִרים ׁשֶ

ָעה ָיִמים, ַאְרּבָ י ּבְ ַדְלּתִ ה ׁשּוב ֲאִני.  ּגָ  2. ִהּנֵ
ל ֶחְרֵמׁש!  ו צּוָרִתי ִהיא צּוָרה ׁשֶ  ְוַעְכׁשָ

ְכָלל? ֲאִני ִנְרֵאית לֹא ַרע ּבִ         ָנכֹון ׁשֶ

ׁש טֹוָבה.  מּוָנה ַמּמָ ה, זֹו ּתְ 3. ִהּנֵ
ם  ּתּוְכלּו ְלַצּלֵ מּוָנה ׁשֶ         ֲאָבל זֹו ּתְ

ִדּיּוק!  ֶאְמַצע ַהחֶֹדׁש ּבְ         ַרק ּבְ
ּבֹו ֲאִני ְמֵלָאה. ְיָלה ׁשֶ         ֶזהּו ַהּלַ

י ִהיא צּוַרת ֶחְרֵמׁש,  ּלִ 4. ׁשּוב ַהּצּוָרה ׁשֶ
י  ְמּתִ ַעם ִהְצַטּלַ         ֲאָבל ַהּפַ

ל ַהחֶֹדׁש. ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחִצית ַהּשׁ ּמַ         ּבַ

ם ַמְצִליִחים ִלְראֹות אֹוִתי?   5. ַאּתֶ
ה, ָנכֹון! ֲאָבל זֹו ֲאִני,              ֶזה ָקׁשֶ

ל ַהחֶֹדׁש! ּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ             ּבַ

ּזֹוֵרַח.  ֵרַח ׁשֶ ן, ַהּיָ ן-ּכֵ ָבָנה. ּכֵ לֹום, ֲחֵבִרים. זֹו ֲאִני, ַהּלְ ׁשָ
קּום.  ּיְ ל ִלי ּבַ י ְלַטּיֵ ַמִים ְולֹא ְמָצאֶתם? לֹא, לֹא ָהַלְכּתִ ָ ּשׁ ם אֹוִתי ּבַ ּתֶ ׂשְ ִחּפַ ַעם ׁשֶ ָקָרה ָלֶכם ּפַ

ָלל  ֶדֶרְך ּכְ ְגַלל ֶמֶזג ָהֲאִויר ֲאָבל ּבְ י, ִלְפָעִמים ּבִ ה ְלַהְבִחין ּבִ ׁשֶ ּקָ ׁש ֵלילֹות ׁשֶ ּיֵ א ׁשֶ אן ֵמֲעֵליֶכם, ֶאּלָ ֲאִני ּכָ
י מּוָאר. ּנִ ַרק ֶחְרֵמׁש* ָקָטן ִמּמֶ י מּוֶאֶרת אֹו ׁשֶ ֵאיֶנִנּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

אן, ֵמֲעֵליֶכם.  ִמיד ּכָ ַמֲהַלְך ַהחֶֹדׁש. ְראּו, ֲחֵבִרים: ֲאִני ּתָ י ּבְ ּלִ מּונֹות ׁשֶ ה ּתְ ּמָ ה, הֹוֵצאִתי ֵמָהַאְלּבֹום ּכַ ִהּנֵ
י עֹוֶזֶבת ֶאְתֶכם ֲאִפּלּו ְלֶרַגע! ֵאיֶנּנִ

ל. ס ַצר ּוְמֻעּגָ צּוַרת ּפַ ין ּבְ בּוָאה. ַלֶחְרֵמׁש ַסּכִ ִלי ִלְקִציַרת ַהּתְ *ֶחְרֵמׁש – ּכְ

ַמִים ָ ּשׁ ְלָבָנה זֹוַרַחת ּבַ
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ׁשּורֹות ְלֵליָדה. ים ַהּקְ ּלִ רֹוֵתיֶכם ֶאת הּמִ יקּו ְלַמְחּבְ ים. ַהְעּתִ  ִלְפֵניֶכם עֹוד ִמּלִ

זֹוֵרַח ְוגֹוֵרַע
ל ַהחֶֹדׁש,  בּוַעִים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ְ ּשׁ א( ּבַ ֵרַח זֹוֵרַח )ִמְתַמּלֵ ַהּיָ

ל ַהחֶֹדׁש. בּוַעִים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ְ ּשׁ ְוהּוא ּגֹוֵרַע )ָקֵטן( ּבַ

ֵרַח.  ל ַהּיָ מּונֹות ׁשֶ י ּתְ ּתֵ  ִלְפֵניֶכם ׁשְ
רֹוֵתיֶכם. ַמְחּבְ רּו אֹוָתן ּבְ      א. ַצּיְ

ל ַהחֶֹדׁש ֲחִצית ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּמַ ָמה ּבַ מּוָנה ֵאיזֹו ֻצּלְ ל ּתְ מּו ְלַיד ּכָ רֹאׁש ָהַעּמּוד ְוִרׁשְ ִאּיּור ּבְ       ב. ֵהָעְזרּו ּבָ
ם ָלַדַעת ֹזאת .   ירּו ֵאיְך ְיָכְלּתֶ ל ַהחֶֹדׁש; ַהְסּבִ הׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחִצית ַהּשׁ ּמַ ָמה ּבַ      ְוֵאיזֹו ֻצּלְ

ֶדת  יֹום ֻהּלֶ

נֹוָלד

מֹוֶלֶדת 

יֹוֶלֶדת

ֶיֶלד

ִליָדה ּגְ

ִאּלּו הּוא נֹוָלד ֵמָחָדׁש.  ָכל חֶֹדׁש, ִנְרֶאה ּכְ ֵרַח ַמְתִחיל ְלֵהָראֹות ּבְ ר ַהּיָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵרַח" ִנְקָרא "מֹוָלד".  ל "ֵליַדת ַהּיָ ה ׁשֶ ָהֶרַגע ַהּזֶ

ים ַאַחת. ַחת ִמּלִ ּפַ כֹות ְלִמׁשְ ּיָ ה "ֵליָדה" ׁשַ ּלָ ה "מֹוָלד" ְוַהּמִ ּלָ ַהּמִ

ׁש".  ֵרַח "ִמְתַחּדֵ ר ַהּיָ ֲאׁשֶ ּבֹו ַהּמֹוָלד ִמְתַרֵחׁש הּוא רֹאׁש חֶֹדׁש. ַהחֶֹדׁש ַמְתִחיל ּכַ ַהּיֹום ׁשֶ

ׁש“ ְו“חֶֹדׁש“. ים “ִמְתַחּדֵ ּלִ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ יקּו ְלַמְחּבְ  א. ַהְעּתִ
ׁש“ ְו“חֶֹדׁש“.      ים “ִמְתַחֵדּ ּלִ ֶפת ַלּמִ ּתֶ ׁשֻ ה ַהּמְ ּלָ מּו ֶאת ַהּמִ פֹות ָלֶהן, ְוִרׁשְ ּתָ ׁשֻ יפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּמְ      ב. ַהּקִ

ׁש“ ְו“חֶֹדׁש“. ים “ִמְתַחֵדּ ּלִ ט ִעם ַהּמִ ּפָ רּו ִמׁשְ      ג. ַחּבְ

2

4

ֹוֵרַע
ֹוֵרַח

3
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הְֶרָאה לֹו הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֶאת הַּמֹולָד ּבֶָאצְּבַע 
וְָאַמר לֹו: "ּכָזֶה ְרֵאה וְקֵַּדׁש". 

ְסָחא א‘ א, ּפִ י ַהִמְדָרׁש ְמִכיְלּתָ ַעל ּפִ

ׁש! ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ּכָ

ה:  ה מֹׁשֶ ָ ֵרַח, ִנְתַקּשׁ י מֹוַלד ַהּיָ ים ַעל ּפִ ׁש ִלְקּבַֹע ֶאת ֶהֳחָדׁשִ ּיֵ ה ׁשֶ ר הֹוִדיַע ֱאלֹוִהים ְלמֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ְמַעט ְוֵאינֹו ִנְרֶאה!  אֹותֹו ַלְיָלה הּוא ּכִ ַמִים! ּבְ ָ ּשׁ ּמֹוָלד ּבַ ה ְלַהְבִחין ּבַ ֲהֵרי ָקׁשֶ

ה ָמַתי ַהחֶֹדׁש ַמְתִחיל?  ֵאיְך ֵיַדע מֹׁשֶ

ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
י  ִליׁשִ ִמים ִראׁשֹון, ׁשְ ּיָ בּוַעִים, ּבַ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ַמִים ּבְ ָ ּשׁ ֵרַח ִנְרֶאה ּבַ יַצד ַהּיָ ְדקּו ּכֵ ם ׁשֹוְכִבים ִליׁשֹן, ּבִ ַאּתֶ ִלְפֵני ׁשֶ

י. ַוֲחִמיׁשִ

ָבָנה ֶדת ַלּלְ יֹום ֻהּלֶ
לֹוִמית ּכֵֹהן-ָאִסיף  ׁשְ

ָנה ָ ּשׁ ל חֶֹדׁש ּבַ ּכָ
ָבָנה. ֶדת ַלּלְ יֹום ֻהּלֶ

ַמִים אֹוִפים עּוגֹות   ָ ּשׁ ּבַ
בֹוהֹות.  בֹוהֹות, ּגְ ּגְ

ְמָלה  ת ׂשִ ָבָנה לֹוֶבׁשֶ ַהּלְ
ּה ַמְלָמָלה.                                 ּלָ ּכֻ

ים ָלּה ל חֶֹדׁש עֹוׂשִ ּכָ
דֹוָלה. ִהּלּוָלה ּגְ

ּכֹוָכִבים ְרָבָבה
ָנה. ְמִביִאים ַמּתָ

ַאֲהָבה:  ְמָבְרִכים ּבְ
א!" י ַלחֶֹדׁש ַהּבָ ְזּכִ ּתִ "ׁשֶ

את – ָעָנן ִמְתַחּבֵ ָבָנה ּבֶ ַהּלְ
ת ה", לֹוֶחׁשֶ "ּתֹוָדה ַרּבָ

ת. ׁשֶ ת ִנְרּגֶ ׁשֶ ְוִנְרּגֶ
ל ָהרּוַח", הֹוָצַאת ַעם  ֲחבֹוא ׁשֶ לֹוִמית ּכֵֹהן-ָאִסיף, "ַהּמַ ׁשְ

ל ָאִביב 1984    עֹוֵבד, ּתֵ

ֶכם,   ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ִדּיּוק  ָחׁשּוב ָלַדַעת ָמַתי ּבְ

ָחל רֹאׁש חֶֹדׁש?

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ד ָעִדין ְוַדק ַמְלָמָלה – ּבַ

ֶרת ֲאָלִפים ְרָבָבה – ֲעׂשֶ





ָנה ֹראׁש ַהּׁשָ
יֹום ַהִּכּפּוִרים
ֻסּכֹות          

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלִיְצָחק ַרִּבין         

ֲחֻנָּכה
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת          

ט“ּו ִּבְׁשָבט
יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה

ּפּוִרים
ֶּפַסח

יֹום ַהּׁשֹוָאה
יֹום ַהִּזָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַצַה“ל

יֹום ָהַעְצָמאּות
ָל"ג ָּבֹעֶמר

יֹום ְירּוָׁשַלִים
ָׁשבּועֹות

ֹראׁש ֹחֶדׁש
ַׁשָּבת

ָחק ִמׂשְ
ת. ּבָ ַ תּוב ֵמיָדע ַעל ַהּשׁ ְפֵניֶכם ּכָ ּלִ ָתִקים ׁשֶ ּפְ ּבַ

ת ּבָ ַ ְמקֹור ַהּשׁ

ה ָיִמים  ָ ּשׁ ׁשִ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ י ַהּתֹוָרה, ֱאלֹוִהים ּבָ ַעל ּפִ

ל ְמָלאָכה )ֲעבֹוָדה  ַבת )ִהְפִסיק( ִמּכָ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ָבר ָחָדׁש(.  ֶרת ּדָ ַיּצֶ ַהּמְ

ת ְולֹא ַלֲעׂשֹות  ּבָ ׁשַ ּלֹא ַלֲעבֹד ּבְ סֶֹרת ׁשֶ אן ַהּמָ ִמּכָ

ל, ֵאיָנם ַמְדִליִקים ים, ְלָמׁשָ ת. )ַרּבִ ּבָ ׁשַ ְמָלאָכה ּבְ

ת.( ּבָ ׁשַ ֵאׁש ּבְ

בּוַע ָ ּשׁ ִביִעי ּבַ ְ ַהּיֹום ַהּשׁ
ֶמׁש  ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ת ִנְכֶנֶסת )ַמְתִחיָלה( ּכַ ּבָ ַ ַהּשׁ

י.  ִ ּשׁ ל יֹום ׁשִ סֹופֹו ׁשֶ ׁשֹוַקַעת ּבְ
ֶמת( ְלָמֳחָרת,  ּיֶ ת יֹוֵצאת )ִמְסּתַ ּבָ ַ ַהּשׁ

ה ּכֹוָכִבים. לֹוׁשָ ַמִים ִנְרִאים ׁשְ ָ ּשׁ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
ת.  ּבָ ת ִנְקָרא מֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ַ ְזַמן ְיִציַאת ַהּשׁ

ַהְדָלַקת ֵנרֹות
ת.  ּבָ ִניַסת ַהׁשַ ים ַרּבֹות ַמְדִליקֹות ֵנרֹות ִלְפֵני ּכְ ָנׁשִ

ֶרה ֲאִויָרה ְנִעיָמה  ת ַמׁשְ ּבָ ֵליל ׁשַ רֹות ּבְ אֹור ַהּנֵ
ת.    ּבָ ַ יר ֶאת עֶֹנג ַהּשׁ ּוַמְגּבִ

ָרֵאל ְמִדיַנת ִיׂשְ ִמי ּבִ בּוִעי ָהִרׁשְ ְ נּוָחה ַהּשׁ יֹום ַהּמְ

ִקּדּוׁש
ִין.  ָלל ַעל ַהּיַ ֶדֶרְך ּכְ ֱאֶמֶרת ּבְ ָרָכה ַהּנֶ ּדּוׁש הּוא ּבְ ַהּקִ

ת.  ּבָ ַ סּוִקים ַעל ַהּשׁ ָרָכה ֶנֱאָמִרים ּפְ ִלְפֵני ַהּבְ
ֶעֶרב(  י ּבָ ִ ּשׁ ת )יֹום ׁשִ ּבָ ֵליל ׁשַ ּדּוׁש ֶנֱאָמר ּבְ ַהּקִ

ת. ּבָ ַ ּוְבּבֶֹקר ַהּשׁ

ַחּלֹות
ת ְמָבְרִכים  ּבָ ל ׁשַ עּודֹות )ָהֲארּוחֹות( ׁשֶ ת ַהּסְ ְתִחּלַ ּבִ

ר ָנְדדּו  ֲאׁשֶ ּכַ יר ׁשֶ ֵדי ְלַהְזּכִ רֹות ֶלֶחם ּכְ ּכְ ֵני ּכִ ַעל ׁשְ
ל ָמן  י ָמנֹות ׁשֶ ּתֵ לּו ׁשְ ר, ֵהם ִקּבְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ַמִים.(  ָ לּו ִמן ַהּשׁ ּבְ ּקִ ן הּוא ָהאֶֹכל ׁשֶ י. )ַהּמָ ִ ּשׁ יֵמי ׁשִ ּבִ

ֶכם:  ּלָ ַחק ָהְרִביִעּיֹות ׁשֶ ת ְלִמׂשְ ּבָ ַ ָעה ְקָלִפים ַעל ַהּשׁ ָתִקים ְלַמְעָלה ָהִכינּו ַאְרּבָ ּפְ תּוב ּבַ ֶעְזַרת ַהּכָ  ּבְ
ת"  ּבָ ַ ת ּוִמְנָהֶגיָה", ְקַלף "ִסּפּור )ְמקֹור( ַהּשׁ ּבָ ַ מֹוֶתיָה", ְקַלף "ִמְצוֹות ַהּשׁ ת ּוׁשְ ּבָ ַ ְקַלף "ְזַמן ַהּשׁ

ת(.  ּבָ ׁשַ ם אֹוֲהִבים ּבְ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ מּו ּדָ ְרׁשְ ת אֹו ּתִ ּבָ ׁשּור ְלׁשַ רּו ִצּיּור ַהּקָ ַצּיְ ּבֹו ּתְ י" )ׁשֶ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּוְקַלף "ַהּשׁ

1
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ת ּבָ ׁשַ

ְמנּוָחה  וְתֲַענּוג 
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ת ּבָ ַ ִקּדּוׁש ֵליל ַהּשׁ

תּוב:  ַפת ַהּתֹוָרה ּכָ ׂשְ ּבִ
..................................... ַוְיַכל     
ּבֹת ..................................... ׁשְ ַוּיִ
ַוְיָבֶרְך  .....................................
ׁש .................................... ַוְיַקּדֵ

ל ָיֵמינּו ָהִיינּו אֹוְמִרים: ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ
ם  הּוא ִסּיֵ

ַבת, הּוא ִהְפִסיק הּוא ׁשָ
ֵרְך  הּוא ּבֵ
ׁש הּוא ִקּדֵ

ָבִרים: ָעה ּדְ ה ֱאלֹוִהים ַאְרּבָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ָעׂשָ תֹם ּבְ ד ּבְ ת ָהִראׁשֹוָנה, ִמּיָ ּבָ ַ ּשׁ י ּבַ ֶרת ּכִ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ

לֹום! ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

ֵנס ְועֹוד ְמַעט  לֹום! ִהּכָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ
ִין. ּדּוׁש ַעל ַהּיַ נֹאַמר ֶאת ַהּקִ

לֹוַמר ְמַיֲחִדים אֹותֹו.  ים ֶאת ַהּיֹום, ּכְ ׁשִ ת ְמַקּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ה(.   ִין )אֹו ַעל ַהַחּלָ ת ְמָבְרִכים ַעל ַהּיַ ּבָ ֵליל ׁשַ ן ּבְ ַעל ּכֵ

ת:  ּבָ ַ ִרים ַעל ַהּשׁ ַדּבְ ית ַהּמְ ֵראׁשִ ֶפר ּבְ סּוִקים ִמּסֵ ִין, קֹוְרִאים ּפְ ָרָכה ַעל ַהּיַ אֹוְמִרים ֶאת ַהּבְ ִלְפֵני ׁשֶ

יֹום הַּׁשִּׁשִי. וַיְכֻּלּו הַּׁשַָמיִם וְהָָאֶרץ וְכָל צְבָָאם.
וַיְכַל ֱאֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה.

וַיְבֶָרְך ֱאֹלהִים ֶאת יֹום הַּׁשְבִיִעי
וַיְַקֵּדׁש אֹתֹו

ּכִי בֹו ׁשָבַת ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ּבָָרא ֱאֹלהִים לֲַעׂשֹות. 

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן. 

ת   ּבָ ֵליל ׁשַ ֱאָמר ּבְ ִמּתֹוְך ַהִקּדּוׁש ַהּנֶ

סּוִקים  ַהּפְ
ית ֵראׁשִ ֶפר ּבְ ִמּסֵ

ָרָכה ַהּבְ



ּבֹת ׁשְ ַוְיַכל, ַוּיִ

ם?  ּתֶ ְע ַד ְי ַה              

ת,  ּבָ ׁשַ הּוִדי ַלֲעבֹד ּבְ ָרֵאל ָאסּור ִלְדרֹׁש ִמּיְ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ַתְפִקיד ִחּיּוִני  א ִאם הּוא עֹוֵבד ּבְ ֶאּלָ

חֹון ְוַכּדֹוֶמה(. ִבּטָ ֵבית חֹוִלים, ּבְ )ִאם הּוא עֹוֵבד ּבְ

בּוִעי –  אי ִלְבחֹר יֹום ְמנּוָחה ׁשְ ַ ֵאינֹו ְיהּוִדי ַרּשׁ ִמי ׁשֶ
י,  ִ ּשׁ ת, ֶאת יֹום ִראׁשֹון אֹו ֶאת יֹום ׁשִ ּבָ ַ ֶאת יֹום ַהּשׁ

ְלִפי ְרצֹונֹו.

ם?  ּתֶ ְע ַד ְי ַה

י ָהעֹוָלם נֹוֲהִגים  רֹב ַעּמֵ
בּוַע.  ָ ּשׁ ּלֹא ַלֲעבֹד יֹום ֶאָחד ּבַ ׁשֶ

ל, ַהּנֹוְצִרים נֹוֲהִגים  ְלָמׁשָ
יֹום ִראׁשֹון,  ָלנּוַח ּבְ

י. ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ְסְלִמים ּבְ ְוַהּמֻ
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"ַוְיַכל" 
ים ַאַחת.  ַחת ִמּלִ ּפַ כֹות ְלִמׁשְ ּיָ ל" ׁשַ ה "ּכָ ּלָ ה "ַוְיַכל" ְוַהּמִ ּלָ ַהּמִ

ם". ה ֶאת ַהּכֹל", "הּוא ִסּיֵ ּה "הּוא ָעׂשָ רּוׁשָ ה "ַוְיַכל" ּפֵ ּלָ ַהּמִ

ה". ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּדּוׁש ֶנֱאָמר: "ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ּקִ  ּבַ
ית.( ֵראׁשִ ׁש ּבְ ת ֻחּמַ ְתִחּלַ ְכרּו ּבִ ִביִעי? )ִהּזָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ם ֱאלֹוִהים ַלֲעׂשֹות ּבַ ֵאיזֹו ְמָלאָכה )ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה( ִסּיֵ

וַיְכַל ֱאֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה 
וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיִעי ִמּכָל ְמלַאכְּתֹו ֲאׁשֶר ָעׂשָה...

ּבֹת“ ׁשְ "ַוּיִ
ים ַאַחת.  ַחת ִמּלִ ּפַ כֹות ְלִמׁשְ ּיָ ִביָתה" ׁשַ ּבֹת" ּו"ׁשְ ׁשְ ת", "ַוּיִ ּבָ ים "ׁשַ ּלִ ַהּמִ

ִלי ְמָלאָכה,  ָרא יֹום ּבְ ִביִעי ּוְבָכְך ּבָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַבת ּבַ ר ׁשֹוְבִתים, ַמְפִסיִקים ַלֲעבֹד. ֱאלֹוִהים ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ת. ּבָ ׁשַ ֶפר ְורֹב ְמקֹומֹות ָהֲעבֹוָדה ְסגּוִרים ּבְ י ַהּסֵ ֵתּ ָאֶרץ, ּבָ ל ְמנּוָחה. ּבָ יֹום ׁשֶ



ׁש ַוְיָבֶרְך, ַוְיַקּדֵ

ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵתר ּבְ ָבר ָהָאהּוב ָעַלי ּבְ ַהּדָ
אּוַלי ָעַלי ַלֲעבֹד.  ב ׁשֶ ֲאִני ֲאִפּלּו לֹא חֹוׁשֵ הּוא ׁשֶ

ֲאִני ָנח! ֶזהּו!

ר ַלְחׁשֹב  ֲאָבל ֶאְפׁשָ
ָחִקים! ַעל ִמׂשְ
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"ַוְיָבֶרְך" 
ִנים זֹאת. סּוִקים ֵאיָנם ְמַצּיְ ת? ַהּפְ ּבָ ַ ֵרְך ֱאלֹוִהים ֶאת ַהּשׁ ָרָכה ּבֵ ֵאיזֹו ּבְ ּבְ

ִמיד יֹום ..."  ת ִיְהֶיה ּתָ ּבָ ַ ּיֹום ַהּשׁ ת: "ׁשֶ ּבָ ַ ָרָכה ְליֹום ַהּשׁ חּו ּבְ ת, ַנּסְ ּבָ ַ ּשׁ ם אֹוֲהִבים ּבַ ַאּתֶ ָבר ׁשֶ בּו ַעל ּדָ  א. ִחׁשְ
רֹוֵתיֶכם. ַמְחּבְ ֶכם ּבְ ּלָ ָרָכה ׁשֶ מּו ֶאת ַהּבְ      ב. ִרׁשְ

ׁש"  "ַוְיַקּדֵ
ִביִעי ְליֹום ָקדֹוׁש, ְליֹום ְמֻיָחד. ְ ה ֶאת ַהּיֹום ַהּשׁ ה ֱאלֹוִהים? ָעׂשָ ּוָמה ָעׂשָ

ן, ָמֵהם? ת? ִאם ּכֵ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ים ַרק ּבְ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ָבִרים ׁשֶ  א. ַהִאם ֵיׁש ּדְ
ן, ָמֵהם? ת? ִאם ּכֵ ּבָ ׁשַ ים ּבְ בּוַע ְולֹא עֹוׂשִ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ים ּבְ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ָבִרים ׁשֶ      ב. ַהִאם ֵיׁש ּדְ

וַיְבֶָרְך ֱאֹלהִים ֶאת יֹום הַּׁשְבִיִעי
וַיְַקֵּדׁש אֹתֹו...

3

4



ת ּבָ ַ ִקּדּוׁש יֹום ַהּשׁ

5

ּלֹא ָהָיה  ְמְינּו ׁשֶ ּדַ
בּוַע.  ָ סֹוף ַהּשׁ יֹום ְמנּוָחה ּבְ
בּוַע  ָ יַצד ָהָיה ִנְרֶאה ַהּשׁ ּכֵ

ת? ּבָ ַ ִלי ַהּשׁ ּבְ
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ת: ּבָ ַ ִמּתֹוְך ִקּדּוׁש ַהּשׁ

זָכֹור ֶאת יֹום הַּׁשַּבָת לְקְַּדׁשֹו. 
ׁשֵׁשֶת יִָמים ַּתֲעבֹד וְָעׂשִיָת ּכָל ְמלַאכְֶּתָך.

וְיֹום הַּׁשְבִיִעי ׁשַּבָת לַה' ֱאֹלהֶיָך 
ֹלא ַתֲעׂשֶה כָל ְמלָאכָה 

ַאָּתה ּובִנְָך ּובִֶּתָך ַעבְְּדָך וֲַאָמְתָך ּובְהְֶמֶּתָך וְגְֵרָך ֲאׁשֶר ּבִׁשְָעֶריָך.

סּוִקים ח'−י' ֶרק כ', ּפְ מֹות, ּפֶ ׁשְ

ִטים  ּפָ ׁשְ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ יקּו ְלַמְחּבְ ֵני ָהָאָדם – ַהְעּתִ ל ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ל ֱאלֹוִהים ְלֵבין ַהּשׁ ת ׁשֶ ּבָ ַ ין ַהּשׁ ּוּו ּבֵ  ַהׁשְ
ִלימּו אֹוָתם: ה ְוַהׁשְ ָהֵאּלֶ

ֵני ָהָאָדם ֲאמּוִרים  ּלֹא ַרק ּבְ ת ֶנֱאָמר ׁשֶ ּבָ ַ ל יֹום ַהּשׁ ּדּוׁש ׁשֶ ּקִ ּבַ
ִכים ָלֶהם.  ּיָ ַ ֹור ְוַהֲחמֹור ַהּשׁ ם ַהּשׁ א ּגַ ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ָלנּוַח ּבְ

ת, לֹא? ּבָ ׁשַ יַע ָלנּוַח ּבְ ם ָלנּו ַמּגִ ים ְוַהּקֹוִפים? ּגַ ּכִ ּוָמה ַעל ַהּתֻ

ת.  ּבָ ַ ת ָהִראׁשֹוָנה ְוַעל ְמקֹור ַהּשׁ ּבָ ַ ר ַעל ַהּשׁ ת ְמֻסּפָ ּבָ ַ ִקּדּוׁש ֵליל ַהּשׁ ּבְ
ֵני ָהָאָדם. ל ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ר ּבַ ת ְמֻדּבָ ּבָ ַ ל יֹום ַהּשׁ ּדּוׁש ׁשֶ ּקִ ֲאָבל ּבַ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ָבר ָחָדׁש ֶרת ּדָ ַיּצֶ ְמָלאָכה – ֲעבֹוָדה ַהּמְ

ה  ַאּתָ ה ׁשֶ ָ ָך, ָהִאּשׁ ּלְ ֲאָמְתָך – ָהָאָמה ׁשֶ

ִית  ַמֲעִסיק ַלֲעבֹודֹות ַהּבַ

ר  ר ַהּגָ ָעֶריָך – ָהִאיׁש ַהּזָ ׁשְ ר ּבִ ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ

ָך ּלְ ִעיר ׁשֶ ּבָ

ת ֶנֱאָמר ּבָ ַ ל ֵליל ַהּשׁ ּדּוׁש ׁשֶ ּקִ ּבַ
ה ָיִמים ָ ּשׁ ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ֱאלֹוִהים ..................... ּבְ  ׁשֶ

ִביִעי. ְ ּיֹום ַהּשׁ הּוא .............. ּבַ  ׁשֶ

ת ֶנֱאָמר  ּבָ ל יֹום ַהׁשַ ּדּוׁש ׁשֶ ּקִ ּבַ
ִמים ת ַהּיָ ׁשֶ ׁשֵ הּוִדים ................ ּבְ ַעל ַהּיְ   ׁשֶ

בּוַע  ָ ּשׁ      ָהִראׁשֹוִנים ּבַ
ִביִעי.  ְ ּיֹום ַהּשׁ  ֶשֲעֵליֶהם ............... ּבַ



ב.

ֶגד ָנִקי ְוָיֶפהג. י ֲאִני לֹוֵבׁש ּבֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ
ת.  ּבָ ַ ִלְכבֹוד ַהּשׁ
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ָיֵמינּו  ם ּבְ ן ִנְבּדֹק ִאם ּגַ יר אֹוָתן, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ה ַנּכִ ת. ַעּתָ ּבָ ׁשַ ג ּבְ יַצד ְלִהְתַעּנֵ ָרִכים ּכֵ יעּו ּדְ ֲחָכֵמינּו ִהּצִ
ה. ָרִכים ָהֵאּלֶ ּדְ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ִגים ּבְ ֲאַנְחנּו ִמְתַעּנְ

ת ּבָ עֶֹנג ׁשַ

ְמֻיָחד. ַח ּבִ ּמֵ ה ּוְמׂשַ ל ְמנּוָחה ֵמָהֲעבֹוָדה. ֶזה יֹום ְמַהּנֶ ת ֵאינֹו ַרק יֹום ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ

ָנ"ְך: ּתָ תּוב ּבַ ְוָכְך ּכָ

 וְקָָראָת לַּׁשַּבָת עֹנֶג. 

סּוק י"ג ֶרק נ"ח, ּפָ ְעָיה, ּפֶ  ְיׁשַ

ִביְלֶכם  ׁשְ י ּבִ ּתִ ׂשְ נּוחּו! ִחּפַ
ּלֹון,  ּמִ ה "עֶֹנג" ּבַ ּלָ ֶאת ַהּמִ

ָרה:  ּוָמָצאִתי ַהְגּדָ

ֲענּוג  עֶֹנג – ֲהָנָאה, ּתַ
ן,  ֶפר", ֶאֶבן ׁשֹוׁשָ ית ַהּסֵ "ִמּלֹון ּבֵ

ַלִים הֹוָצַאת ִקְרַית ֵסֶפר, ְירּוׁשָ

ְרָחץ  ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵבית ַהּמֶ
ת. ּבָ ַ ִלְקַראת ּבֹוא ַהּשׁ

בּוַע ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַרק ֶלֶחם  ָ ל ַהּשׁ ּכָ
ג! ִקים − ֵיׁש ּדָ ּנְ ת ִמְתּפַ ּבָ ׁשַ ִויָרקֹות ַאְך ּבְ

א.

אי ָהיּו עֹוד  ַוּדַ ּבְ י ׁשֶ ְבּתִ ַוֲאִני ָחׁשַ
יֵמי  ת ּבִ ּבָ ׁשַ ג ּבְ ָרִכים ְלִהְתַעּנֵ ּדְ
ַהֲחָכִמים, ּוָמָצאִתי ֵהיָכן ֵהן 

ף ּוְראּו. ְרׁשּומֹות! ִהְפכּו ֶאת ַהּדַ



ה.

6
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ֶכם,  רֹוֵתיֶכם ָמה, ְלַדְעּתְ ַמְחּבְ ה, ְוִכְתבּו ּבְ ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם ּוָבַעּמּוד ַהּזֶ ְמָצִאים ּבָ ַנִים ֵמָהִאּיּוִרים ַהּנִ ֲחרּו ׁשְ  ּבַ
ֶהם.  תָֹאר ּבָ ָהעֶֹנג ַהּמְ

עּוָדה  ה ִנְפָלא: זֹו ַהּסְ ּמָ  ּכַ
נּו  ּלָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ )ָהֲארּוָחה( ַהּשׁ

ת.  ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ֵמָאז ּכְ
בּוַע ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים  ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ

יֹום. ַרק ֲארּוָחה ַאַחת ּבְ

ָפחֹות יֹום ֶאָחד  ּלְ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
נּו ַיַחד −  ּלָ בּוַע ּכֻ ָ ׁשּ ּבַ

ם ֲחֵבִרים.  ָחה, ּגַ ּפָ ם ִמׁשְ ּגַ

ִלים  ּלְ ת ִמְתּפַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵבית  ִפּלֹות ָיפֹות ּבְ ּתְ
ם  ם ּגַ ֶנֶסת, ְוׁשָ ַהּכְ
ים ֲחֵבִרים. ּפֹוְגׁשִ

ז.ו.

ת, ד. ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ִאּלּו לֹא ִהְדַלְקנּו ֵנרֹות ִלְפֵני ּכְ
ְך,  חֹׁשֶ ו ּבַ ב ַעְכׁשָ ָהִייִתי יֹוׁשֵ

בּוַע. ָ ּשׁ ֲעָרִבים ָהֲאֵחִרים ּבַ מֹו ּבָ ּכְ

ים  ֵביְתֶכם עֹוׂשִ ַהִאם ּבְ
ָבִרים  ה ֵמַהּדְ ּמָ ּכַ
ָעׂשּו ַהֲחָכִמים  ׁשֶ

ת?  ּבָ ׁשַ ג ּבְ ֵדי ְלִהְתַעּנֵ ּכְ
ן, ָמֵהם? ִאם ּכֵ

ָבר  ָמה ַהָדּ
ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם 
ת? ָבּ ַשּׁ יֹוֵתר ַבּ ְבּ

הּו  ֶ בּו ַעל ַמּשׁ ִחׁשְ
ת  ּבָ ַ ה ֶאת ֹעֶנג ַהּשׁ ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ

ֶכם.  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
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ת ּבָ ַ ֲאִויַרת ַהּשׁ

ִמיָנּה,  ת יֹוְצִרים ֲאִויָרה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ּבָ ַ ֲענּוגֹות ַהּשׁ ּתַ
ת. ּבָ ל ׁשַ ֲאִויָרה ׁשֶ

ת? ּבָ ל ׁשַ ֲאָבל ַמִהי ֲאִויָרה ׁשֶ

7

8

ת.  ּבָ י ִלְקַראת ׁשַ ּדִ ל ּדַ ֵביתֹו ׁשֶ ִכיִנים ּבְ ּמְ ָבִרים ׁשֶ יַמת ַהּדְ ִית ָהִראׁשֹון ְמתֶֹאֶרת ְרׁשִ ּבַ  ּבַ
ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ָעה ֵמַהּדְ רֹוֵתיֶכם ַאְרּבָ ַמְחּבְ מּו ּבְ ִרׁשְ

ת ְלַכּדּור ָקסּום.  ּבָ ַ ֶוה ֶאת ֲאִויַרת ַהּשׁ יַחי ַמׁשְ ׁשֹוֵרר ְיהּוָדה ַעּמִ  ַהּמְ
ה. ּדּור ַהּזֶ ל ַהּכַ כּונֹות ְנִעימֹות ׁשֶ לֹוׁש ּתְ יר ְלָפחֹות ׁשָ ִ ּשׁ ִמְצאּו ּבַ

ְפָלא ָבר ַהּנִ ת ְוַהּדָ ּבָ ֵליל ׁשַ
יַחי  ְיהּוָדה ַעּמִ

ל ַהּיֹום,  ינּו לֹו ּכָ ָהָיה סֹוד ְוִחּכִ ְפָלא, ׁשֶ ָבר ַהּנִ ן, ַהּדָ ּכֵ
ֵני ַהַחּלֹונֹות ֶרְך ׁשְ א. ּדֶ ו הּוא ּבָ ַעְכׁשָ
א ֵמָרחֹוק.  ּדּור זֹוֵהר ּבָ י רֹוֶאה ּכַ ּדִ ּדַ

ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ּדּור ׁשֶ א אֹוֵמר: ֶזה ַהּכַ ַאּבָ
ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ ּדּור ׁשֶ א אֹוֶמֶרת: ֶזה ַהּכַ ְוַגם ִאּמָ

ּדּור ִמְתָקֵרב ּוִמְתָקֵרב ְוָגֵדל ְוָגֵדל  ְוַהּכַ
י ַהַחּלֹות, ּתֵ א, ׁשְ א, ַאּבָ י, ִאּמָ ּדִ תֹוכֹו: ּדַ ל ַהֶחֶדר ּבְ ּכָ ַעד ׁשֶ

דֹול ְוַהּזֹוֵהר.  ּדּור ַהּגָ תֹוְך ַהּכַ רֹות, ַהּכֹל ּבְ ֵני ַהּנֵ ִין, ׁשְ ּכֹוס ַהּיַ
תֹוכֹו, ֶבת ּבְ ְוטֹוב ָלׁשֶ

ַיַחד ּוְקרֹוִבים ֶזה ְלֶזה.  ם ּבְ ּלָ ֶזה, ּכֻ ְפִנים ּכָ ֶזה, ּבִ טֹוב ּכָ
ה,  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ל ׁשַ ְלכּות ׁשֶ ּדּור ְלתֹוְך ַהּמַ ט ַהּכַ ְוָכְך ׁשָ

הּוא נֹוֵסַע,  ים ׁשֶ יׁשִ ּוִבְכָלל לֹא ַמְרּגִ
ְך ָזִהיר.  ֵקט ְוָכל ּכָ ּדּור ְוׁשָ ְך טֹוב ַהּכַ ל ּכָ ּכָ

ּדּור ׁשּוב יֹוֵרד ְונֹוֵחת,  ת ַהּכַ ּבָ ַ ּוְבסֹוף יֹום ַהּשׁ
ְפָלָאה  ִסיָעה ַהּנִ ִרים ַעל ַהּנְ בּוַע ְמַסּפְ ָ ּוְבָכל ְימֹות ַהּשׁ

ָבר ִנְפָלא! ֱאֶמת, ּדָ ת. ּבֶ ּבָ ַ ַמְלכּות ַהּשׁ ּבְ

יַחי. ׁשֹוֵרר ְיהּוָדה ַעּמִ יֵרי ַהּמְ ִ ים ִמּשׁ ַרּבִ ל ֶיֶלד ַהּמֹוִפיַע ּבְ מּות ׁשֶ י הּוא ּדְ ּדִ ּדַ

ת ּבַ ֵליל ׁשַ
א ְלַאט. ּבָ

י עֹוד ֵער ּדִ ּדַ
ֵנר ְועֹוד ֵנר
י ַחּלֹות ּתֵ ׁשְ

ֵני ַחּלֹונֹות ׁשְ
י ֶאָחד  ּדִ ּדַ

ד ּיָ ּכֹוס ּבַ
ַיִין ָמתֹוק

ּוִפְתאֹום ֵמָרחֹוק
ְפָלא. ָבר ַהּנִ ַהּדָ
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ִביְלֶכם ׁשְ יָמה ּבִ ּוְלִסּיּום ְמׂשִ
ת.  ּבָ ַ ֲענּוגֹות ַהּשׁ ת ִהיא ַאַחת ִמּתַ ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ֲענּוג". ת ּתַ ּבָ ׁשַ ָנה ּבְ ן ֶנֱאָמר "ׁשֵ ַעל ּכֵ
ָאה ַאְפְשרּו ְלהֹוֵריֶכם ָלנּוַח  ת ַהּבָ ּבָ ַ ּשׁ ׁשּוָטה! ּבַ יָמה ּפְ ַעם ְמׂשִ ַהּפַ

עֹון.  ָ ּשׁ ְדקּו ּבַ ֵלָמה! ּבִ ָעה ׁשְ ן! ְלָפחֹות ׁשָ ָעה ַאַחת. ּכֵ ְלָפחֹות ׁשָ

ת ּבָ ְזִמירֹות ׁשַ

יר?  ם אֹוֲהִבים ָלׁשִ ַאּתֶ
ְזַמן ָהֲארּוחֹות.  ת ּבִ ּבָ יֵרי ׁשַ יר ׁשִ ים נֹוֲהִגים ָלׁשִ ת ַרּבִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת". ּבָ יִרים ֵאּלּו ִנְקָרִאים "ְזִמירֹות ׁשַ ׁשִ
ִדידּות ְמנּוָחֵתְך". ת − "ַמה ּיְ ּבָ ן ֶזֶמר ְלׁשַ ְלַהּלָ

ת. ּבָ ַ ר ָלנּו ַעל ְמנּוַחת ַהּשׁ ם ְמַסּפֵ ת, ְוהּוא ּגַ ּבָ ַ ֲענּוגֹות ַהּשׁ ר ַעל ּתַ יר ְמַדּבֵ ִ ַהּשׁ

י. יז ְוִקְצּבִ ִנּגּון ַעּלִ יר אֹותֹו ּבְ ר ָלׁשִ ֶאְפׁשָ

יר. ִ ּשׁ ת ּבַ ּבָ ַ ּנּוִיים ַלּשׁ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּכִ יקּו ְלַמְחּבְ  א. ַהְעּתִ
ת. ּבָ ַ ׁשּוִרים ְלַתֲענּוגֹות ַהּשׁ יר ַהּקְ ִ ּשׁ ּטּוִיים ּבַ רֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּבִ יקּו ְלַמְחּבְ      ב. ַהְעּתִ

ים אּור ִמּלִ ּבֵ

ה ְיִדידּוִתית  ּמָ ִדידּות ְמנּוָחֵתְך – ּכַ ַמה ּיְ

ְך ּבָ נּוָחה ׁשֶ ּוְנִעיָמה ִהיא ַהּמְ

ה ַהּדֹוָמה ִלְנִסיָכה ּלָ ה ְנסּוָכה – ּכַ ַכּלָ

ָגִדים ֶנְחָמִדים ְוָיִפים ְגֵדי ֲחמּודֹות – ּבְ ּבִ

מּו  ּיְ ל ָהֲעבֹודֹות – ִהְסּתַ ֶכל ּכָ ַוּתֵ

ל ָהֲעבֹודֹות  ּכָ

רֹו ַרְך ְוָטִעים ׂשָ ּבְ ָלו – עֹוף ׁשֶ ׂשְ

ִדידּות ְמנּוָחֵתְך ַמה ּיְ
י ְמַנֵחם  ר: ַרּבִ ַחּבֵ ַהּמְ

ִדידּות ְמנּוָחֵתְך ַמה ּיְ
ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ַאּתְ ׁשַ

ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך ּבְ
ה ְנסּוָכה.  ּבֹוִאי ַכּלָ

ְגֵדי ֲחמּודֹות ְלבּוׁש ּבִ
ְבָרָכה  ְלַהְדִליק ֵנר ּבִ
ל ָהֲעבֹודֹות ֶכל ּכָ ַוּתֵ
לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה.

ַתֲענּוִגים ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ָלו ְוָדִגים. ְרּבּוִרים ּוׂשְ ּבַ

ָלה
ָלה

ָלה
ָלה ָלהָלה
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ָנה,  ָ הּוִדים ֵיׁש ָיִמים ְמֻיָחִדים ְלאֶֹרְך ַהׁשּ ְיּ ּלַ ו ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ י ָהמֹון! ַעְכׁשָ ָלַמְדּתִ
ים  ִשׂ יִעים ְלַגן ַהַחּיֹות ְיָלִדים ְמֻחּפָ סֹוף ַהחֶֹרף ַמִגּ ָנה ְבּ ָכל ׁשָ ם ֵמִבין ַמּדּוַע ְבּ ַוֲאִני ַגּ

ְרֶאה ַחג ּפּוִרים! ִנּ ְלֵליָצִנים, ְלֵפיֹות, ַוֲאִפּלּו ְלָכל ִמיֵני ַחּיֹות! ֶזה ַכּ
ִרים  ן ְמַעט ְמאֹוד ְמַבְקּ יִעים ַלּגַ ֶהם ַמִגּ ָבּ ם ַמּדּוַע ֵיׁש ָיִמים ׁשֶ ֲאִני ֵמִבין ַגּ

רֹון. ָכּ מֹו יֹום ַהִזּ ה ָיִמים ְכּ ְרֶאה ֵאּלֶ ִנּ )ְוָאז ְקָצת ָעצּוב ָלנּו...(. ַכּ
ְיָתה,  ֵמַח ְמאֹוד ַלְחֹזר ַהַבּ י ְוֶנֱהֵניִתי, ֲאָבל ְלַמַען ָהֱאֶמת, ֲאִני ָשׂ ָלַמְדּתִ

ל ַהֲחֵבִרים.  י ְוֶאת ָכּ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁש ׁשּוב ֶאת ְבּ ִלְפגֹּ
ּיּול. רֹות ֵמַהּטִ נֹות... ַמְזָכּ ל ִמיֵני ַמּתָ ם ָכּ ֵהֵבאִתי ָלֶהם ַגּ

ם.  ֵרד ִמֶכּ יַע ַהְזַּמן ְלִהּפָ ֶזהּו, ְיָלִדים, ִהִגּ
ִיץ,  ת ַהַקּ ם יֹוְצִאים עֹוד ְמַעט ְלֻחְפׁשַ ַאּתֶ
ְיָתה, ְלַגן ַהַחּיֹות.  ְוִקיּפ ָצִריְך ַלְחֹזר ַהַבּ

ָנה ַיַחד,  ָ ינּו ַהׁשּ ָעִשׂ יף ׁשֶ ל ַהֵכּ יד ִלי, ִקיּפ, חּוץ ִמָכּ ִגּ ּתַ
הּו? ֶ ם ָלַמְדּתָ ַמׁשּ ַגּ

ַלִים  ירּוׁשָ ַגן ַהַחּיֹות ִבּ ַעם ְבּ רּו ּפַ ַבְקּ ָאז, ְיָלִדים, ִאם ּתְ
ְסִביבֹון,  ֵחק ִבּ ִוין ְמַשׂ יְנְגּ ָכה אֹו ּפִ ַמּסֵ יל ְבּ ְוִתְראּו ּפִ

לּו אֹוָתם! ִבינּו ֵמַאִין ֵהם ִקְבּ ּתָ


