
מדינת ישראל
משרד החינוך

מנהל החינוך הדתי

ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי

אייר: אבי כץכתבה: רחל סלייטר



ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי



כתיבה ועריכה: רחל סלייטר
ליווי וייעוץ פדגוגי: אסתר חטב, מפקחת ארצית קדם-יסודי, חמ”ד

ייעוץ: מלכה כהן
עריכה לשונית: נעמה ביטון

איורים: אבי כץ
קראו והעירו: בני משפחתו של הרב חיים דוד הלוי, הרב מרדכי גרינבלט, הרב דוד עצמון, גילה מויאל - 

מפקחת גנ”י דרום, יפה טויטו – מפקחת גנ”י מרכז, בת שבע מלכה, רבקה לנגזם - מדריכה למוסיקה,
תמר זקס, איילה חמילבסקי, גילה שטאל, אשרית דן

עיצוב גרפי: סטודיו                          | 054-8445352
הפקה: אתי אורלב, בת-שבע סיאני, מינהל החינוך הדתי

אתר מנהל החינוך הדתי:  
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed

הוצאה לאור: המכללה האקדמית “חמדת הדרום”

“לשמש שם אוהל בהם”
 )תהילים יט( 

השמש מאירה לכולם ללא הבחנה, 
והשמש הזו גם כן האירה בכל מקום, בכל בית, בארץ ובעולם. 

רבבות אלפי ישראל אומרים “כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור”.
בכל מקום הרב לימד תורה, לכולם וללא הבחנה.                                                                                                    

לא היה לגביו שום הבדל בין חלק אחד של עם ישראל לחלק אחר.
במקומות שרבנים לא יכולים להיכנס, הוא הגיע ולימד, ודבריו היו נשמעים.                                       

שמש מאירה ונעימה. 
ְוָראּו שהתורה רלוונטית ונוגעת לחיים. 

תורה מאירה, ללא יפיופים, ללא עטיפות.
עם המעיל השחור, עם הזקן, ללא תארים אקדמיים,

ודבריו נשמעו, התורה האירה.
)מתוך דברי ההספד של הרב אמיתי,  חתנו של הרב הלוי(
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ִביִעי   -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא?  יֹום ַׁשָּבת, יֹום ַהּׁשְ

קֹולֹות ַהִּפּיּוט ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת ִהְסַּתְּיָמה. ַאֶּיֶלת ַּבת ֶהָחֵמׁש ָאֲחָזה ְּבַכף ָידֹו ֶׁשל 

ַאָּבא ּוְׁשֵניֶהם ָהְלכּו ְּבַנַחת ַהַּבְיָתה. ַאֶּיֶלת ִהְסַּתְּכָלה ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּפֹוְסִעים 

ָּבת ְוַהְקִׁשיָבה ַלּקֹולֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו  ָּבְרחֹוב. ִהיא ֵהִריָחה ֶאת ֵריחֹות ַמְטַעֵּמי ַהּׁשַ

ִמַּבַעד ַלַחּלֹונֹות ַהְּפתּוִחים. 

ְלַיד ַאַחד ַהַּבִּתים ֵהֵאָּטה ַאֶּיֶלת ֶאת ְצָעֶדיָה. 

“ַאָּבא”, ִהיא ָקְרָאה ְּבִהְתַּפֲעלּות, “ִּתְׁשַמע ֵאיְך ָׁשִרים ָיֶפה ַּבַּבִית ַהֶּזה”. 

ִהיא ִהְצִּביָעה ַעל ַּבִית ָקָטן ֶׁשְּסִביבֹו ָהְיָתה ִּגָּנה. ַּבִּגָּנה ָצְמחּו ֲהַדִּסים, ַנְרִקיִסים 

ּוְוָרִדים, ֶׁשֵהִפיצּו ֵריַח ָּבׂשּום. 

ַאָּבא ֶנֱעַצר ְלַיד ַאֶּיֶלת  ְוִהְקִׁשיב ַאף הּוא. ִמּתֹוְך ַהַּבִית ִנְׁשַמע קֹול ִׁשיָרה ֶׁשל 

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה:

ֲאַגֶּדְלָך ֱאֹלֵהי ָכל ְנָׁשָמה                       ְואֹוֶדָּך ְּבֹרב ַּפַחד ְוֵאיָמה

ְּבָעְמִדי ּתֹוְך ְקָהֶלָך צּור ְלרֹוֵמם            ְלָך ֶאֱכַרע ֶוֱאֹכף ֹראׁש ְוקֹוָמה   
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”ִמי ָּגר ָּכאן?”  ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת ְּבַסְקָרנּות. 

“ָהַרב ַהֵּלִוי ָּגר ָּכאן”, ָעָנה ַאָּבא. “ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי  הּוא ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר. 

ְּבָכל ַשָּׁבת ׁשֹוְמִעים ֶאת ָהַרב ָׁשר ִּפּיּוִטים”. 

“ַהֵּלִוי? ַּבַּגן ֶהָחָדׁש ֶׁשִּלי ֵיׁש ַיְלָּדה ֶׁשּקֹוְרִאים ָלּה ִּגיָלה ַהֵּלִוי”, ָאְמָרה ַאֶּיֶלת. 

“אּוַלי ִהיא ַהַּבת ֶׁשּלֹו”, ִהִּציַע ַאָּבא. 

“ֲאִני הֹוֶלֶכת ִלְראֹות ִאם ֶזה ַהַּבִית ֶׁשָּלּה”, ִהְכִריָזה ַאֶּיֶלת ּוִמָּיד ֵהֵחָּלה ִלְקֹּפץ 

ִביל ַהּמֹוִליְך ֶאל ַהַּבִית.  ַעל ַהּׁשְ

ָּבת”, ִהְזִּכיר ָלּה ַאָּבא,  “ַאֶּיֶלת, ָאנּו הֹוְלִכים ַהַּבְיָתה ֶלֱאֹכל ֶאת ְסעּוַדת ַהּׁשַ

“ַאְּת ְיכֹוָלה ְלַבֵּקר ֶאת ִּגיָלה ְּביֹום ַאֵחר”. 

ַהִּפּיּוט  ִׁשיַרת  ַאָּבא. קֹול  ִעם  ָלֶלֶכת  ְוִהְמִׁשיָכה  ַהִּגָּנה  ַעל  ִהְסַּתְּכָלה  ַאֶּיֶלת 

ִלָּוה אֹוָתם ְּבַדְרָּכם ְוִהְנִעים ָלֶהם ֶאת ַהֲהִליָכה. 
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יֹום ָהִראׁשֹון ַּבַּשׁבּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא? 

ַהְזָמָנה ְלִבּקּור ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

ַלָּמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, ְּביֹום ִראׁשֹון, ָּפְגָׁשה ַאֶּיֶלת ֶאת ִּגיָלה ְלַיד ַׁשַער ַהַּגן. 

“ִּגיָלה, ַאָּבא ֶׁשָּלְך הּוא ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר?” ִהיא ָׁשֲאָלה אֹוָתּה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

“ֵּכן”, ָעְנָתה ִּגיָלה ְּבַבְיָׁשנּות.  

“ְּביֹום ַׁשָּבת ָעַבְרִּתי ְלַיד ַהַּבִית ֶׁשָּלֶכם ְוָׁשַמְעִּתי ֶאְתֶכם ָׁשִרים.  

ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ָהֲארּוָחה ַאֶּתם ָׁשִרים?” ִהיא ָׁשֲאָלה אֹוָתּה. 

“ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ַהְרֵּבה ְזַמן ְוַאַחר ָּכְך לֹוְמִדים ֲהָלָכה ִמּתֹוְך ֵסֶפר ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי 

ָּכַתב”, ָעְנָתה ָלּה ִּגיָלה. 

“ָמה ֶזּה ֲהָלָכה?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת. 

ַהַּבְיָתה  ֵאַלי  ָּתבֹוִאי  ַמְסִּביִרים.  ֵאיְך  יֹוַדַעת  ֹלא  ֲאִני  הּו...  ֶזה...ַמּׁשֶ “ֲהָלָכה 

ַוֲאִני ֲאַבֵּקׁש ֵמַאָּבא ֶׁשִּלי ֶׁשַּיְסִּביר ָלְך”, ָעְנָתה ָלּה ִּגיָלה. 
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בּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא?  ִני ַּבּׁשָ יֹום ַהּׁשֵ

ַטַעם ָמתֹוק ְוקֹול ָעִדין  ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

ְּביֹום ֵׁשִני ַאַחר ְמנּוַחת ַהָּצֳהַרִים ָהְלָכה ַאֶּיֶלת ַלַּבִית ֶׁשל ִּגיָלה. ִהיא ָּפְסָעה 

ּבְׁשִביל ַהֲהַדִּסים ַהָּבׂשּום ֶאל ַהַּבִית. 

“ּתּוק, ּתּוק, ּתּוק” ִהיא ָּדְפָקה ַּבֶּדֶלת ְוִנְּסָתה ְלַדְמֵיּן ֵאיְך ִנְרֶאה ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב 

ָהִעיר. 

ְוַטִּליתֹות ? אֹו  ְוַהְרֵּבה ִּכּפֹות  ִסְפֵרי ּתֹוָרה  ֹקֶדׁש ִעם  ֲארֹון  ִיְהֶיה ּבֹו  “ַהִאם 

אּוַלי ְּתמּונֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל ַרָּבִנים? “  

ְּבִדּיּוק ָאז ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת.  

“ּבֹוִאי, ִהָּכְנִסי”, ִחְּיָכה ֵאֶליָה ִאָּמא ֶׁשל ִּגיָלה ִחּיּוְך ָרָחב.  

“ִּגיָלה, ַהֲחֵבָרה ֶׁשָּלְך ִהִּגיָעה”, ִהיא ָקְרָאה ְּבקֹול. 

ַאֶּיֶלת ִנְכְנָסה ַלַּבִית ְוִהְתּבֹוְנָנה ָסִביב. ַמָּדֵפי ֵעץ ִמְּלאּו ֶאת ַהַּבִית ַהָּקָטן ִמן 

ְּתלּוָיה  ָהְיָתה  ַהִּקיר  ַעל  ַרִּבים.  קֶדׁש  ִסְפֵרי  ַוֲעֵליֶהם  ַהִּתְקָרה  ַעד  ָהִרְצָּפה 

ְּתמּוָנה ֶׁשל ָהַרב עּוִזיֵאל.  
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ֵריַח ָעֵרב ֶׁשל עּוִגּיֹות ִלֵּטף ֶאת ַאָּפּה. 

ִּגיָלה,  ֶאל  ִאָּמא  ָּפְנָתה  ֶשָאִפיִתי”,  ַהְּתָמִרים  ְּבעּוִגּיֹות  ָהאֹוַרַחת  ֶאת  “ַּכְּבִדי 

ָּתִמיד אֹוֵמר  ֶׁשַאָּבא  זֹוֶכֶרת  ַאְּת  ְמזֹונֹות’.  ִמיֵני  ‘ּבֹוֵרא  ְלָבֵרְך  ִלְׁשֹּכַח   “ְוֹלא 

ֶׁשּטֹוב ְלַזּכֹות ֶאת ַהַּבִית ִּבְבָרָכה”. 

ְּבעֹוד  ֵמַהַצַּלַחת.  עּוִגָּיה  עֹוד  ְוָלְקָחה  ַאֶּיֶלת  ָאְמָרה  ְמתּוָקה!”  עּוִגָּיה  “ֵאיזֹו 

ִהיא ִמְתַעֶּנֶגת ַעל ָהעּוִגָּיה, ִהִּגיַע ֶאל ָאְזֶניָה  ְצִליל ָעִדין:

ַאֶּיֶלת ָהְיָתה ַסְקָרִנית ְמֹאד ְוֵהִציָצה ַלְּצָדִדים. 

“ֵמַאִין ָּבא ַהְצִּליל?” ִהיא ָּתֲהָתה.  

“ַאֶיֶּלת, ּבֹוִאי ַלֶחֶדר ֶׁשִּלי ְלַׂשֵחק ְּבֻבּבֹות”, ָקְרָאה ֵאֶליָה ִּגיָלה. ַאֶּיֶלת ָהְלָכה 

ְּבִעְּקבֹות ִּגיָלה ַלֶחֶדר, ְּכֶׁשַהְּצִליל ֶהָעִדין ְמַלֶּוה אֹוָתן ָּכל ְזַמן ַהִּמְׂשָחק. 
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בּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא?  ִליִׁשי ַּבּׁשָ יֹום ַהּׁשְ

ִמְסָעָדה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי...?

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבֹּבֶקר ִנְפְּגׁשּו ִּגיָלה ְוַאֶּיֶלת ַּבַּגן. 

“ִאָּמא ֶׁשִּלי ַמְזִמיָנה אֹוָתְך ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ֶאְצֵלנּו ַהּיֹום”, ָאְמָרה ִּגיָלה. 

“ֵאיֶזה ֵּכיף!” ָׂשְמָחה ַאֶיֶּלת ְוִחְּבָקה ֶאת ִּגיָלה.  

ַבָּצֳּהַרִים ָהְלכּו ַהְיָלדֹות ְלֵביָתּה ֶׁשל ִּגיָלה. ָּכל ַהֶּדֶרְך ֵהן ִקְּפצּו ְוָׁשרּו. ַּכֲאֶׁשר 

ִהִּגיעּו ִלְׁשִביל ַהֲהַדִּסים ַהָּבׂשּום, ָרֲאָתה ַאֶּיֶלת ֲאָנִׁשים ִנְכָנִסים ֶאל ַהַּבִית. 

“ֹזאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלְך?” ָׁשֲאָלה ֶאת ִּגיָלה ְּבַסְקָרנּות. 

“ֹלא”, ָאְמָרה ִּגיָלה ּוָפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת. ֵריַח טֹוב ֶׁשל ָמָרק ִקֵּדם אֹוָתן. 

ַּבִּמְטָּבח ָרֲאָתה ַאֶיֶּלת ֲאָנִׁשים יֹוְׁשִבים ְואֹוְכִלים. 

 “ֵיׁש ָלֶכם ִמְסָעָדה ַּבַּבית?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת. 

“ֹלא”, ָעְנָתה ָלּה ִּגיָלה. 

“ָאז ִמי ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה?” ָשֲׁאָלה ַאֶּיֶלת ֶאת ִּגיָלה.  

ִאָּמא ֶׁשִּלי  “ָלֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵאין ָמה ֶלֱאֹכל, ָאז ֵהם ָּבִאים ֶלֱאֹכל ֶאת ַמה ּׁשֶ

ֶלת”, ָלֲחָׁשה ִּגיָלה.  ְמַבּׁשֶ

ַאֶּיֶלת ִהְסַּתְּכָלה ַעל ִאָּמא ֶׁשל ִּגיָלה. ִהיא ִהִּגיָׁשּה ֶאת ָהֲארּוָחה ִּבְמאֹור ָּפִנים. 

ָהֲאָנִׁשים ָאְכלּו  ַּבֲהָנָאה ַרָּבה. 

“ִהְצָטֵרְפָנה ַלֲארּוָחה”, ִהִּציָעה ִאָּמא ֶׁשל ִּגיָלה, ְוֵהן ִהְזָּדְרזּו ִלֹּטל ָיַדִים. ָהֹאֶכל 

ָהָיה ַחם ְוָטִעים. 
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“ַאָּבא ֶׁשָלְך ֹלא אֹוֵכל ִאְתֶכם ֲארּוַחת ָצֳהַרִים?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת. 

ּתֹוָרה”,  ֲאָנִׁשים  ּוְמַלֵּמד  ָּבָאֶרץ  ְמקֹומֹות  ִמיֵני  ְלָכל  נֹוֵסַע  ֶׁשִּלי  ַאָּבא  “ֹלא. 

ָעְנָתה ִּגיָלה. 

ְַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָהְלכּו ַהָּבנֹות ְלַׂשֵחק ֶּבָחֵצר. ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִּמְׂשָחק ֵהן ָשְׁמעּו 

קֹולֹות ִׂשיָחה ִמן ָהְרחֹוב. 

ַלַּדָּור. הּוא  ָשׁלֹום  “ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו אֹוֵמר  ִּגיָלה.  ָׂשְמָחה  ִהִּגיַע”,  ֶׁשִּלי  “ַאָּבא 

ָּתִמיד אֹוֵמר ָשׁלֹום ְלָכל ֶאָחד”, ָאְמָרה ִּגיָלה. “ּבֹוִאי, ִנָּכֵנס. ֲאִני רֹוָצה ְלַהִּגיד 

לֹו ָׁשלֹום”. 

ְּבתֹוְך ַהַּבִית ָשְׁמָעה ַאֶּיֶלת ׁשּוב ֶאת ַהְצִּליל ֶהָעִדין: 

ִהיא ֵהִציָצה ַלֶחֶדר ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְׁשַמע ַהְצִּליל. ִאיׁש ָּגבֹוַּה ָיַׁשב ְלַיד ֻשְׁלָחן ּוְלָפָניו 

ָהיּו ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְּפתּוִחים. 

“ִמי יֹוֵשב ָׁשם?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת. 

“ֶזה ַאָּבא ֶׁשִּלי. הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה”, ָעְנָתה ָלּה ִּגיָלה. 

“ַאָּבא!” ִהיא ָקְרָאה. 

ָהַרב ִהְסּתֹוֵבב ֶאל ִּגיָלה ְוִחֵּיְך. ַהְיָלדֹות ִחְּיכּו ְוָחְזרּו ְלִמְׂשָחָקן.                                                 
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בּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא? יֹום ָהְרִביִעי ַּבּׁשָ

ּתֹוָרה ְמתּוָקה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי...

ְּביֹום ְרִביִעי ִׂשֲחקּו ַהְיָלדֹות ְּבִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ָּכל ְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים 

אֹוָתן  ִּכְּבָדה  ִּגיָלה  ֶׁשל  ִאָּמא  ִּגיָלה.  ֶׁשל  ַלַּבִית  ִנְכְנסּו  ֵהן  ֶעֶרב  ְלֵעת  ְוַרק 

ְּבעּוִגּיֹות ַהְּתָמִרים ַהְּמתּוקֹות, ְוׁשּוב ָשְׁמָעה ַאֶּיֶלת  ֶאת ַהְּצִליל ֶהָעִדין: 

ַאֶּיֶלת ָרְצָתה ִלְׁשֹאל ֶאת ִּגיָלה ַמהּו ַהְּצִליל ַהֶּזה, ַאְך ְלֶפַתע ָּפַסק ַהְּצִליל ּוִמן 

ַהֶחֶדר ָיָצא ַאָּבא ֶׁשל ִּגיָלה, ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי.  

לֹוְמֶכן?” הּוא ִחֵּיְך ֲאֵליֶהן.  “ָׁשלֹום, ַמה ּׁשְ

ָּכל-ָּכְך  ִּגיָלה.”ָהעּוִגָּיה  ָׁשֲאָלה  ָאְפָתה?”  ֶׁשִאָּמא  עּוִגָּיה  רֹוֶצה  ַאָּתה  “ַאָּבא, 

ְמתּוָקה”. 

“ַעְכָׁשו ָלַמְדִּתי ּתֹוָרה ְמתּוָקה ָּכל ָּכְך”, ָאַמר ָהַרב. “ֲאִני ְמַאֵחל ָלֶכן ֶׁשַּטַעם 

ַהּתֹוָרה ָּתִמיד ִיְהֶיה ָמתֹוק ְּבִפיֶכן, ְּכמֹו ַטַעם ָהעּוִגּיֹות!” הּוא ֵּבֵרְך אֹוָתן. 
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ַאֶּיֶלת ִהְתַרְּגָׁשה ָּכל ָּכְך ֶׁשָהַרב ֶׁשל ָהִעיר ְמַדֵּבר ֵאֶליָה. ִהיא ִהְפִסיָקה ֶלֱאֹכל 

ָהַרב  ִלְראֹות ַמה הּוא עֹוֶׂשה.  ָּכבֹוד,  ְּבִיְרַאת  ָעָליו  ְוִהְסַּתְּכָלה  ָהעּוִגָּיה  ֶאת 

ִּכָּפה  ָהיָתה  זֹו  ַאֶחֶרת.  ִּכָּפה  ְוָחַבׁש  ֶׁשָהְיָתה ַעל ֹראׁשֹו   ַהִּכָּפה  הֹוִריד ֶאת 

ְמֻרַּבַעת, ֻמְגַּבַהת ּובֹוֶלֶטת. 

“ֲאִני הֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל”, ָאַמר ָהַרב, ֵּבֵרְך ֶאת ֻּכָּלם ְּבָשׁלֹום ְוָיָצא ֵמַהַּבִית. 

“ָלָּמה ַאָּבא ֶׁשָּלְך, ָהַרב, ֶהְחִליף ִּכָּפה?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת ֶאת ִּגיָלה. 

“ַאָּבא ֶׁשִּלי אֹוֵהב ְמֹאד ֶאת ַהְּתִפָּלה. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל, הּוא 

חֹוֵבׁש ֶאת ַהִּכָּפה ַהְּמֻיֶחֶדת ַהֹּזאת ִלְכבֹוד ַהְּתִפָּלה”. 

ֶׁשִהיא  ִׁשיר  ָׁשָרה  ִהיא  ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ַהַּבְיָתה.  ְוָהְלָכה  ִמִּגיָלה  ִנְפְרָדה  ַאֶיֶּלת 

ִהְמִציָאה: “ַהּתֹוָרה ִהיא ְמתּוָקה! ַהּתֹוָרה ִהיא ְמתּוָקה!” 
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בּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא?  יֹום ַהֲחִמיִׁשי ַּבּׁשָ

 ַּתְרְנֹגֶלת ִעם ַּכְרֹּבֶלת ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

ַהֲהַדִּסים  ִּבְׁשִביל  ִּגיָלה.  ֶׁשל  ֵּביָתּה  ְלַיד  ַאֶּיֶלת  ָעְבָרה  ׁשּוב  ֲחִמיִׁשי  ְּביֹום 

ה ּוְבָיָדּה ַּתְרְנֹגֶלת.  ָהֵריָחִני ָּפְסָעה ִאּׁשָ

ִּיְהֶיה ָׁשם ַהּיֹום?” ָחְשָׁבה  ְמַעְנֵין ַמה  ַּבַּבִית.  ָהְיָתה ָלֶהם ִמְסָעָדה  “ֶאְתמֹול 

ַאֶּיֶלת ְוָהְלָכה ְּבִעְּקבֹות ָהִאָׁשּה ֶאל ֵּבית ָהַרב. 

ה. “ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹאל ֶאת ָהַרב ְׁשֵאָלה?”  “ָׁשלֹום”, ָקְרָאה ָהִאּׁשָ

ָהַרב ָיָצא ֵמַחְדרֹו. 

“ֵאיזֹו ְׁשֵאָלה ַאְּת רֹוָצה ִלְשֹׁאל?” ָּפָנה ֵאֶליָה ָהַרב ְּבָפִנים ְמִאירֹות. 

“ָּכָנף ַאַחת ֶׁשל ַהַּתְרְנֹגֶלת ִנְרֵאית ְמֻׁשָּנה. ַהִאם ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּכֵׁשָרה?” ָׁשֲאָלה 

ה ִּבְדָאָגה.  ָהִאּׁשָ

ָהַרב ָאַחז ְּבַתְרְנֹגֶלת ְּכֵדי ִלְבדק אֹוָתּה. ַהַּתְרְנֹגֶלת ָקְפָצה ִמּתֹוְך ָיָדיו ְוִהְתִחיָלה 

ְלִהְתרֹוֵצץ. ִהיא ִקְרְקָרה ְּבקֹול ְונֹוצֹוֶתיָה ִהְתעֹוְפפּו ְלָכל ֵעֶבר. 

ה ִמֲהָרה ִלְתֹּפס ֶאת ַהַּתְרְנֹגֶלת.  ָהִאּׁשָ

“ְסִליָחה, ְסִליָחה!” ִהיא ָאְמָרה ָלַרב. 

“ֶזה ְּבֵסֶדר” ָאַמר ָהַרב ְּבַנַחת.”ֶאְסַּתֵּכל ַּבֵּסֶפר ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת ַהְּתׁשּוָבה”  

ה. “ְּבֵּסֶפר ּתֹוָרה ָּכתּוב ִאם ַהַּתְרְנֹגֶלת ֶׁשִּלי ְּכֵׁשָרה?” ָׁשֲאָלה ָהִאּׁשָ
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ֲאִני  ַּבּתֹוָרה.  ְּכתּובֹות  ֶׁשֹּלא  נֹוָספֹות  ֲהָלכֹות  ַהְרֵּבה  אֹוָתנּו  ִלְּמדּו  “ֲחָכִמים 

ְמַעֵיּן ְּבֵּסֶפר ֶשִׁנְּקָרא ‘ֻשְלָחן ָערּוְך’”. ָּפַתח ָהַרב ֶאת ַהֵּסֶפר ְוִעֵּין ּבֹו. 

ה.  “ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּכֵׁשָרה”, הּוא ִהְרִּגיַע ֶאת ָהִאּׁשָ

ה ְּבִׂשְמָחה ּוָפְנָתה ָלֶלֶכת. ַאֶּיֶלת ָיְצָאה  “ּתֹוָדה ַעל ַהְּתׁשּוָבה”, ָאְמָרה ָהִאּׁשָ

ְּבִעְּקבֹוֶתיָה. ָהַרב ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ּוִמָּיד ִנְׁשַמע ַהְצִּליל ֶהָעִדין: 

ְּדָרה   ֶׁשּׁשֻ ְלִׂשיָחה  ְוֶהֱאִזין  ֶׁשָּלּה  ַאָּבא  ָיַׁשב  ַּבַּבִית  ֵּביָתּה.  ֶאל  ָחְזָרה  ַאֶּיֶלת 

ָּבַרְדיֹו.  

“ֶׁשל ִמי ַהּקֹול ַהֶּזה?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת ֶאת ַעְצָמּה.”הּוא ִנְׁשַמע ִלי ֻמָּכר” 

“ֶזה... ַאָּבא ֶׁשל ִּגיָלה!” 

“ַאָּבא, ָמה עֹוֶשה ָהַרב ַהֵּלִוי ְּבתֹוְך ָהַרְדיֹו?” ָׁשֲאָלה ַאֶּיֶלת. 

ִרים ֵאָליו ְּכֵדי ִלְשֹׁאל אֹותֹו ְׁשֵאָלה.  “ָהַרב יֹוֵׁשב ְּבֻאְלַּפן ָהַרְדיֹו ַוֲאָנִׁשים ִמְתַקּׁשְ

ָהַרב ַמְסִּביר ָלֶהם ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְואֹוֵמר ָלֶהם ֵאיְך ִלְנהֹוג”. 

“ֲאִני ְּכָבר יֹוַדַעת ֶאת ַהְּתׁשּוָבה”, ָצֲחָקה ַאֶּיֶלת. “ַהּיֹום ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהַרב ָאַמר 

ֶשַהַּתְרְנֹגֶלת ְּכֵׁשָרה”, ָצֲחָקה ַאֶּיֶלת. 
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בּוַע -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא?  ִׂשּי ַּבּׁשָ יֹום ַהּׂשִ

ֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת ְּבֵביתֹו ֶׁשל  ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

י, ַאֲחֵרי ַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּבַּגן, ָהְלכּו ַהְיָלדֹות ַהַּבְיָתה.   ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ִלְכבֹוד  ְלִאָּמא  ַלֲעֹזר  ְצִריָכּה  ֲאִני  ִּכי  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  ְלַׂשֵחק  נּוַכל  ֹלא  “ַהּיֹום 

ַׁשָּבת”, ָאְמָרה ִּגיָלה.  

ֶלת ַמְטַעִּמים ִלְכבֹוד  ַּבִּמְטָּבח ָראּו ַהְיָלדֹות ֶאת ִאָּמא ֶׁשל ִּגיָלה טֹוַרַחת ּוְמַבּׁשֶ

ַׁשָּבת. 

ֵמַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרב ִנְׁשַמע ׁשּוב ַהְּצִליל ֶהָעִדין: 

ְּתָמִרים  עּוִגּיֹות  ֶׁשָּלְך  ַלִמְׁשָּפָחה  “ֵהַכְנִתי  ִּגיָלה,  ֶׁשל  ִאָּמא  ָאְמָרה  “ַאֶּיֶלת”, 

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת”.  

ִהיא הֹוִׁשיָטה ְלַאֶּיֶלת ֶאת ַצַּלַחת ָהעּוִגּיֹות ְמֻכָּסה ְּבַמִּפית. 

ֻׁשְלָחן  ִמ’ִּקּצּור  ִאָּתנּו  ְוִתְלְמִדי  ֵאֶלינּו  ָּתבֹוִאי  ָּבת  ַהּׁשַ ְסעּוַדת  ַאֲחֵרי  “ָמָחר 

ָערּוְך’”, ִהיא ָאְמָרה. 

ַּבֶּדֶרְך ַהַּבְיָתה ָחְשָׁבה ַאֶּיֶלת ַעל ַהַהְזָמָנה. 

“ֻשְׁלָחן ָערּוְך? ְּבַמה ַהֻּשְׁלָחן ָערּוְך?” ִהיא ָחְשָׁבה, “ְּבעֹוף ְוַתּפּוֵחי ֲאָדָמה? 

ְּבַמְמָּתִקים? ְואּוַלי ְּבעּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ִעם ֻסָּכִרּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות?”  
|28|
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יֹום ַׁשָּבת ֹקֶדׁש -  ַמה ִּבְכָנָפיו ָיִביא? 

ֻשְלָחן ָערּוְך ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי... 

ְמָלה  ָּבת ָיְצָאה ַאֶּיֶלת ְלֵביָתּה ֶׁשל ִּגיָלה, ְּכֶׁשִהיא ְלבּוָׁשה ְּבּׂשִ ְלַאַחר ְסעּוַדת ַהּׁשַ

ָּבת ַהַּמְבִריקֹות.   ְלָבָנה ּוְלַרְגֶליָה ַנֲעֵלי ַהּׁשַ

ַהִּפּיּוִטים  ִׁשיַרת  ְלָאְזֶניָה  ִנְׁשְמָעה  ַהֲהַדִּסים,  ִלְשִביל  ַאֶּיֶלת  ִהִּגיָעה  ַּכֲאֶׁשר 

ַהִּמְסַּתְלֶסֶלת. ָּכל-ָּכְך ָרְצָתה ַאֶּיֶלת ִלְראֹות ְּכָבר ֶאת ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ֶׁשִּסְּפָרה 

ָעָליו ִּגיָלה. 

ְּכֶשַׁאֶּיֶלת ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת, ָהָיה ֶׁשֶקט ַּבַּבִית. ַהִּמְׁשָּפָחה ִסְּיָמה ָלִשׁיר. ַּגם 

ֶאת ַהְצִּליל ֶהָעִדין                         ִהיא ֹלא ָׁשְמָעה.  

ָּבת ֶהָערּוְך ְּבַמְטַעִּמים.  ְּבתֹוְך ַהַּבִית ָיְׁשבּו ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְסִביב ֻשְׁלָחן ַהּׁשַ

“ְרָפֵאל, ַהֵבא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַה’ִּקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך’”, ִּבֵּקׁש ָהַרב ִמְּבנֹו. 

“ֲאָבל ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ְּכָבר ָּכאן”, ָאְמָרה ַאֶּיֶלת. 

“ָנכֹון, ַהֻּשְׁלָחן ָערּוְך, ַהַּמְטַעִּמים ְּכָבר מּוָכִנים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת”, ִחְּיָכה ָהַרָּבִנית 

ִמְרָים, ִאָּמא ֶׁשל ִּגיָלה. “ֲאָבל ַּגם ַהֵּסֶפר ֶׁשֵהִביא ְרָפֵאל, ִנְקָרא ְּבֵׁשם ‘ִקּצּור 

ֻׁשְלָחן ָערּוְך’”. 
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ָהַרב ָּפַתח ֶאת ַהֵּסֶפר.

“ְּב’ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך’ ֲערּוכֹות ּומּוָכנֹות ְּכָבר ַהֲהָלכֹות” , ִהְסִּביר ָהַרב. “ִאם 

לֹוְמִדים אֹוָתן, יֹוְדִעים ִמָּיד ֵאיְך ָצִריְך ִלְנֹהג. ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוכֹוֵתב ֲהָלכֹות 

ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים יּוְכלּו ָלַדַעת ַמה ַּלֲעׂשֹות”. 

“ַאְּת יֹוַדַעת, ַאֶּיֶלת”, ָאְמָרה ִּגיָלה, “ַאָּבא ֶׁשִּלי ּכֹוֵתב ֶאת ַהֲהָלכֹות ִּבְמכֹוַנת 

ְּכִתיָבה”. 

ַמְעִּתי”, ִהְתַלֲהָבה ַאֶּיֶלת                       ֶזה  “ָאז ֶזהּו ַהְצִּליל ֶהָעִדין ֶׁשּׁשָ

ְצִליל ֶׁשל ְמכֹוַנת ְּכִתיָבה”.

“ֲאָבל... ַמה ֶזּה ִּבְכָלל ‘ֲהָלָכה’?” ִהיא ָׁשֲאָלה.  

“ֲהָלָכה מֹוִליָכה אֹוָתנּו ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה”, ָעָנה ָהַרב. “ִמי ֶשׁרֹוֶצה ָלַדַעת ֵאיְך 

ֶאת  ְוִלְלֹמד  ָערּוְך’  ֻׁשְלָחן  ‘ִקּצּור  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה,  ְּבֶדֶרך  ָלֶלֶכת 

ַהֲהָלכֹות. ַהּתֹוָרה ִהיא ְמקֹור ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו”.  

“ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹוָלה ָאְמָרה ִלי ֶׁשָּכל ַהְיָלִדים ְּבֵבית ֵסֶפר לֹוְמִדים ֵמַהֵּסֶפר ַהֶּזה”, 

ִנְזְּכָרה ַאֶּיֶלת. 
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“ַאְּת רֹוָצה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו?” ִהִּגיׁש ָהַרב ְלַאֶּיֶלת ֶאת ַהֵּסֶפר. 

ַאֶּיֶלת ָּפְתָחה ֶאת ַהֵּסֶפר. ָהיּו בֹו ַהְרֵּבה ִמִּלים ַוֲאִפּלּו ֹלא ְּתמּוָנה ַאַחת. 

“ֲאִני ֹלא רֹוָאה ַאף ֲהָלָכה”, ִהיא ָאְמָרה. 

ָהַרב ָּפַתח ֶאת ַהֵּסֶפר ְּבַעּמּוד 154 ְוִהְצִּביַע ַעל ִמָּלה ֶׁשִהיא ִהִּכיָרה - ַׁשָּבת. 

“ֲאִני ַּגם רֹוָאה אֹוִתּיֹות ֶׁשֲאִני ַמִּכיָרה: ָאֶל”ף, ֵּבי”ת, ִּגיֶמ”ל, ָּדֶל”ת ְו-ֵה”א”, 

ִהיא ָאְמָרה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

“ֲאִני ֶאְקָרא ֶאת ֲהָלָכה ֵה”א”, ָאַמר ָהַרב: “ִיְהֶיה ֻשְׁלָחנֹו ָערּוְך ּוַמָּפה ְּפרּוָסה... 

ִויָבֵרְך ַעל ַהַּיִין... ְוַיְרֶּבה ְּבֵפרֹות ּוִבְמָגִדים”. 

“ַּגם ֲאַנְחנּו עֹוִשׂים ֶאת ַהֲהָלָכה ַהֹּזאת ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו”, ָאְמָרה ַאֶּיֶלת ְּבִׂשְמָחה. 

ַיד  ִנְדֶמה ָלּה ֶשַהֲהָלכֹות ַהְּכתּובֹות מֹוִׁשיטֹות ָלּה  ָהָיה  ַּבַּדף.  ִהִּביָטה  ִהיא 

ְוקֹוְראֹות ָלּה:  “ַאֶיֶּלת, ּבֹוִאי ִאָּתנּו. נֹוִליְך אֹוָתְך ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ַהְּמתּוָקה”. 
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דבר נשיא הּמכללה

אחד היסודות החשובים של היהדות הוא “אמונת חכמים”. ביסוד זה אנו מבטאים את 

הכבוד, ההערכה והאמונה בחכמי ישראל כמייצגים את תורת ישראל, את ההנהגות 

הראויות לאדם, ורואים בהם מודל לחיקוי ולהערצה.

העיסוק בגדולי ישראל במערכת החינוך בכלל, ובגיל הרך בפרט, הוא חלק מהגישה 

יהודה  הנ”ל. הצבת גדולי ישראל, במהלך שהתחיל בשנה”ל הקודמת לגבי הר’ צבי 

הכהן קוק זצ”ל, כנושא לימוד שנתי בחמ”ד, והמשכו בנושא של שנה זו – ר’ חיים דוד 

הלוי זצ”ל – יש בה אמירה לגבי דמויות המופת שהנהיגו את עם ישראל לדורותיו.

היא  ערוך”,  הלוי, ה”קיצור שולחן  דוד  חיים  ומפעלו ההלכתי של הרב  הכרת דמותו 

ודמות  שדמותו  רצון  יהיה  בימינו.  מכול  יותר  הנדרש  הערכי,  היהודי,  מהחינוך  חלק 

חכמי ישראל יהיו נר לרגלנו.

אני מברך את כל העושים במלאכה: בראש ובראשונה את הגב’ רחל סלייטר, כותבת 

בעלת  הארצית,  המפקחת  חטב,  אסתר  הגב’  את  המכללה(,  בוגרת  )שהיא  הערכה 

היוזמה ומקדמת העניין כולו ואת מינהל החינוך הדתי, בראשותו של הרב ד”ר אברהם 

ליפשיץ, שעוסק כל העת, בהעמקת ערכי היהדות, המוסר והמידות בילדי ישראל, דרך 

מחנכיו ומוריו.

פרופ’ אבי לוי
נשיא מכללת “חמדת הדרום”

דבר ראש ַהִּמְנָהל לחינוך דתי

ברכות וה’ עמכם,

זו השנה השלישית שכל משפחת החמ”ד –  הורים, מורים ותלמידים, החל מגני הילדים 

ועד הבוגרים שבמכללות, מקדישים שנה ללימוד דמות של מנהיג ציבור בציונות הדתית.

בשנה הקרובה נלמד, נכיר ונצמח לאור דמותו של הרב חיים דוד הלוי, שהיה רבה של 

ראשון לציון ורבה של תל אביב.                               

עליהם  וכתב  בהם  שעסק  הרבים  הנושאים  ושלמה.  מקיפה  אישיות  בעל  היה  הרב 

נוגעת  חיים המקיפה,  כתורת  על התורה שלנו  גם  גדולתו, אלא  על  רק  לא  מצביעים 

ומכוונת את החיים כולם. הנושאים הרבים שנגע בהם הרב נוגעים בעולמו הפרטי של 

האדם, ההלכתי, הערכי והמוסרי, ועל היֹות האדם חלק מקהילת עם ישראל כולו, החי 

במדינת ישראל. מאות התשובות שכתב הרב מלמדות על התורה כרלוונטית וכמעצימה 

את היהודי כאן ועכשיו. הרב היה מגדלור לאהבת ישראל ולחיבור בין כל חלקי הציבור. 

נשתדל כולנו ללמוד מדמותו המיוחדת, האצילית, המעורבת עם הבריות. נתחנך עם 

בלימוד  מישראל,  אחד  כל  באהבת  בענווה,  במידות,  בישראל:  גדול  של  לאורו  ילדינו 

ההלכה ובתודה לקב”ה על התקופה הגדולה שבה אנו זוכים לחיות.

                                                                      

 

   אברהם
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הורים יקרים

הרב-שנתית  התוכנית  במסגרת 
להנחלת מורשת המנהיגות הרבנית 
לתלמידי החמ”ד, וכחלק מהעמקת 
מינהל  בחר  הציונית-דתית,  הזהות 
החמ”ד להאיר את דמותו של הרב 

חיים דוד הלוי.

טז,  )תהילים  לצדיק”  זרוע  “אור 
יא(

הרב  של  הערוך  “השולחן  הסיפור 
דמותו  את  מתאר  הלוי”  דוד  חיים 
שהצליח   הרב,  של  האצילית 
את  ובנועם  בחן  לציבור  להקנות 

ההליכה בדרך ההלכה. 
משתאה  איילת  עומדת  יום   ִמֵדי 
הגוונים  לקשת  מתוודעת  כשהיא 
בדמותו של הרב– אדם צנוע ואציל, 

אדם המכבד את הבריות ואוהב את התורה. היא גם רואה את הרב כמנהיג – פוסק, כותב 
ספרי הלכה ומרביץ תורה ברבים. 

קשת הגוונים בדמותו של הרב מתאחדת לאור גדול– “אור זרוע לצדיק”, ולאורו הולכת 
איילת בתהליך החקר והגילוי שהיא עוברת במהלך השבוע. 

שולחן  “קיצור  הספר  את  באהבה  נחבוק  אנו.  גם  נלך  הלוי  דוד  חיים  הרב  של  לאורו 
ערוך”, המהווה חוליה בשרשרת של התורה שבעל פה,  ונפסע עם ילדי הגן בדרך התורה 

המתוקה.

לקרוא בצוותא עם ההורים
מאחר שהסיפור ארוך, כדאי לספר אותו בהמשכים, בהתאמה לגיל הילד וליכולת הקשב שלו. 
שסיימתם  פעם  בכל  יום.  בכל  חדשים  דברים  מגלה  גילה  של  בבית  המבקרת  •איילת 
להקריא לילדכם יום אחד מהסיפור, כדאי לשחק ִעּמֹו “משחק תפקידים”, על מנת ֶשַׁיְפִנים 
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דברי הגב’ אסתר חטב, מפקחת ארצית קדם-יסודי חמ”ד.

שלום וברכה,

“ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו 
ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלנּו 

ֵתנּו” )מתוך התפילה(  ּוַמה ָּיָפה ]ְמֹאד[ ְירּוּׁשָ

הספר על הרב חיים דוד הלוי הוא הספר השלישי בסדרת הספרים על מנהיגי הדור שִהתוו 
את משנת הציונות הדתית. הספרים בסדרה זו מיועדים לילדי החמ”ד. 

בשנים האחרונות פגשו הילדים הצעירים בגן, הלכה למעשה, את הרב עוזיאל זצוק”ל ואת 
שרו,  חייהם,  קורות  את  הכירו  ממידותיהם,  למדו  הם  זצוק”ל.  קוק  הכהן  יהודה  צבי  הרב 

המחיזו וביקשו לדעת עוד ועוד.
ההתרחשויות  הילדים.  לגן  בטבעיות  המעלה  רמות  הדמויות  נכנסו  הסיפורים   בזכות 
חומרים  הם  סיפורים  אכן,  הוויה.  יצרו  והמבעים  השמות  המילים,  האמירות,  המתוארות, 
של נצח ודבק תרבותי וחברתי, המוכיחים חיוניות נמשכת. היטיב להגדיר את עוצמתו של 
הסיפור ר’ נחמן מברסלב באמרתו ש”נהוג לומר שסיפורים טובים לשינה, ואני אומר שהם 

מעירים את הנשמה”.
הסיפור  הלוי”.  דוד  חיים  הרב  של  הערוך  “השולחן   – חדש  ספר  הגנים  ילדי  יכירו  השנה 

מאפשר ִקרבה לדמות, אהדה וסקרנות. 
אנו, המבוגרים, הכרנו את הרב בזכות השולחן הערוך “מקור חיים”, והשנה  יש לנו הזדמנות 
ולצרכיו  לציבור  רגיש  פנים, קשוב,  היה חדשן, מאיר  נוספות. הרב  להכירו מנקודות מבט 

המגוונים. הוא ראה ַּבֲהָלכֹות אבני דרך, המוליכות אותנו בדרך התורה.
יישר- כוח ענק לגב’ רחל סלייטר על היצירה הייחודית לגני החמ”ד. 

רוב תודות למכללת חמדת הדרום ולעומד בראשה, הפרופסור אבי לוי, ולשותפים להפקת 
הסיפור וחומרי הלמידה הנלווים אליו. 

בברכת הצלחה במעשה ידינו
אסתר



את מה שִסַּפְרתם לו. הילד יציג את  תפקידה של איילת המגיעה לגן למחרת הביקור אצל 
גילה, וההורה יהיה הגננת שמקשיבה ל”איילת” המספרת את חוויותיה. כאשר יַסֵּפר הילד 
את הסיפור בשפתו, הוא יבין את המילים ה”קשות” ויחווה את הגילוי שגילתה איילת באותו 

היום.
•ציר הסיפור הוא הצליל של מכונת הכתיבה, כי זה אכן היה הצליל הדומיננטי בביתו של 
הרב, שהדפיס במכונה את ספריו הרבים. מכיוון שהיום כבר לא מדפיסים במכונות כתיבה, 
ויש להניח שמרביתם של הילדים אינם יודעים מכונת כתיבה מהי, אפשר להראות לילדים 
את  האיור של מכונת הכתיבה )בדף האחרון(, ואת אופן פעולתה אפשר לראות באינטרנט. 
מומלץ לבקר ִאָּתם במוזיאון של פעם, המציג חפצים שונים וכלי עבודה מהדור הקודם, ובין 

היתר מכונת כתיבה.
•מאחר שאחד המסרים של הסיפור הוא שהליכה מוליכה בדרך התורה, כדאי להפנות את 
ָהְלָכה מתלווה פעמים רבות לדמותה של איילת  תשומת ליבם של הילדים לכך שהפועל 
הרוצה לדעת מהי ֲהָלָכה. אפשר להציע לילד לספור את מספר הפעמים שמופיעה המילה 

ָהְלָכה בכל יום מימות הסיפור. 

“ְוַהֲעֵרב ָנא, ה’ ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ִדְּבֵרי תֹוָרְתָך ְבִּפינּו ּוְבִפי ָכל ַעְמָּך ֵבּית ִיְשָׂרֵאל... “                                        
כדי שיכיר עם ישראל את ההלכות הנחוצות ביותר לכל אדם מישראל בימי חייו, כתב הרב 
חיים דוד הלוי את ספרו “קיצור שולחן ערוך”. הספר התקבל כספר המרכזי ללימוד הלכה 

במערכת החינוך הממלכתית-דתית, ונמצא כמעט בכל בית.
אם גם בביתכם נמצא הספר, הראו אותו לילדכם. שאלו אותו מה הוא היה רוצה ללמוד 
ִאְתכם מתוך הספר. הילד יוכל לסמן בעיגול את האות שמראה את ההלכה הנלמדת. לפני 
כמו  הפסח,  הלכות  את  הילדים  עם  וללמוד  ההזדמנות  את  לנצל  אפשר  לדוגמא,  פסח, 
ו, א(. “קיצור  יום” )פסחים  ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים  שכתוב: “שואלין 
שולחן ערוך” יכול להוות  גם מקור לעיון ולחיפוש תשובות לשאלות בענייני הלכה של בני 

המשפחה.
בזיכרונותיכם  ילדכם  את  שתפו  תלמידים,  כשהייתם  הספר  מתוך  למדתם  אתם  גם  אם 

מהלימוד בו. 
הרב חיים דוד הלוי ייחס חשיבות רבה ללימוד המשפחתי. בכל יום שבת הוא נהג ללמוד 
עם משפחתו. בערב שבת הם עיינו בפרשת השבוע, וביום השבת למדו הלכות מתוך “קיצור 

שולחן ערוך”. 
וכך כתב הרב:  “כל דבר הנמסר מפי האב נכנס ללב הבן באימון מלא ובביטחון פשוט, כי 
יודע ומרגיש הבן כמה אביו אוהבו”, ו”לכן פשוט בהלכה, שחייב כל אדם מישראל לחנך את 

בנו הקטן במצוות...” )מור”ל  ב(.
רחל סלייטר
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מכונת כתיבה



“לאורם נלך”
לדי החמ”ד:  לי ם  סדרת הספרי

תשע”ג

תשע”ד

תשע”ב

מדינת ישראל
משרד החינוך

מנהל החינוך הדתי


