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גננות יקרות מאוד,
אנו שמחים מאוד עם צאתם לאור של החומרים הנפלאים על הדמויות לשנת התשע״ו - 

הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח זצ״ל.

המדריך לגננת שופע רעיונות ליצירת למידה חווייתית ומשמעותית בבחינת “לב לדעת״. 

ועל  נושאים היוצרים למידה אינטגרטיבית. ההצעות ללימוד מהדמויות  החוברת מקיפה 

הדמויות מרחיבות את יריעת העשייה באופן תואם התפתחות, תוך התבססות על עקרונות 

התייחסות  תוך  האורייני,  הפיוט,  של  בעולמו  המוזיקלי,  בהיבט  שונים,  דעת  מתחומי 

לעבודה עם הורים, במ״ה בגן הילדים.

החומרים מזמנים לנו הגננות למידה חשובה מעולמות נוספים. היכרות עם גישתו וספרו 

של הרמב״ם “משנה תורה״, פעילויות חסד תוך שיתופי פעולה עם הקהילה, למידת חקר, 

מעולם הטבע, תיכון, רקמה ואריגה.

בשנים האחרונות פגשו הילדים הצעירים בגן, הלכה למעשה, את הרב בן ציון מאיר חי 

עוזיאל זצוק״ל, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק״ל, הרב חיים דוד הלוי זצוק״ל והרב שאול 

ישראלי זצוק״ל. הם למדו ממידותיהם, הכירו את קורות חייהם, שרו, המחיזו וביקשו לדעת 

עוד ועוד.

אתן הגננות, פעלתן מתוך אמונה גדולה ואהבה לגדולי ישראל ולילדים, הצלחתן ביצירתיות 

רבה להחיות את דמויות רבותינו.

בזכות הסיפורים נכנסו הדמויות רמות המעלה בטבעיות אל הגן. ההתרחשויות המתוארות, 

האמירות, המילים, השמות והמבעים יצרו הוויה. אכן, סיפורים הם חומרים של נצח ודבק 

תרבותי וחברתי, המוכיחים חיוניות נמשכת. היטיב להגדיר את הקשר בין חינוך לסיפור 

הרב שלמה קרליבך: “החינוך מתחיל עם סיפורים. רק עם סיפורים!״.

ַקאַּפח״.  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ֶׁשל  ַהּקֹוָמַתִיים  השנה יכירו ילדי הגנים את הספר החדש - “ֵּבית 

הסיפור מאפשר קרבה לדמויות, אהדה וסקרנות. מלבד הספר שיחולק לכל ילד, וכרטיסיות 

ביטוי את הכיסופים,  לידי  מיוחד, המביא  גן ספרון  כל  יקבל  זקס,  הסיפור שכתבה תמר 

האהבה והעלייה לארץ ישראל של משפחת קאפח. בימים אלו, של קליטת עלייה, חשוב 

לעורר שיח, לשתף את ההורים והילדים בסיפור. מומלץ להשאיל את הסיפור והכרטיסיות 

לקריאה משותפת של הורים וילדים.

תודה גדולה לרחל סלייטר על ההתמדה, הכתיבה, הרעיונות היפים והיצירה הייחודית לגני 

הילדים.

        בברכת עשייה פורייה

אסתר חטב
מפקחת ארצית קדם יסודי חמ״ד

ד״ר אברהם ליפשיץ
ראש מינהל החינוך הדתי
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פתיחה 

שירת הדורות בכללה הביאה עמה סיפורים של גלות וגאולה, סיפורים של כמיהה לא־ל 

ְלָך  “ֶלְך  הכתוב:  את  לקיים  פוסקת  בלתי  והשתוקקות  גדולה  אמונה  של  סיפורים  חי, 

ֵמַאְרְצָך... ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך״.

כזו היא שירתו של ר׳ שלום שבזי, גדול חכמיה ומשורריה של יהדות תימן. שהיוותה את 

שירת האמונה של יהודי תימן.

בשירתו מביע ר׳ שלום שבזי, מצד אחד - את סבל הגלות של היהודים, החשים כשבויים בארץ 

לא להם, ומצד שני - את האמונה בא־ל, שבוודאי יקיים את הבטחתו, יאסוף זרויים מארבע 

כנפות הארץ ויביאם אל נחלתם. בכך הוא מחנך לגאולה את בני דורו ואת השרים את שירתו.

הפיוט: “אשאל א־לוהי״ הוא פיוט ממסורת תימן, אשר מהותו - שיר תפילה, ובו מחנך הפייטן 

את צאן מרעיתו להאמין בגאולה, להתגעגע לארץ ישראל, לרצות לעלות ארצה ומעורר את 

הרצון העז לצאת מהגלות. הפייטן מזכיר את מעשי האבות, את הליכת השבטים במדבר 

והגעגוע למקדש. הוא מסיים בתפילה לעלות ארצה בשיר ובזמרה, ברון ובהדרה.

מטרות 

הילדים יחוו את הפיוט בשיחה, בתנועה, במוזיקה ובציור.  ••

הילדים יתנסו ב״שירת מענה״.  ••

הילדים יכירו את המושגים: פייטן, סולן, קהל ושירת מענה.  ••

הפעילות 

במפגש פתיחה נספר את סיפור העלייה ארצה מתימן של הרב והרבנית קאפח: “ַהַּמָּסע 

ִיְׂשָרֵאל״. הסיפור מתאר את הכמיהה, הכיסופים והגעגועים לארץ ישראל. במהלך  ְלֶאֶרץ 

מהפיוט  הראשון  הבית  של  שירה  נשלב  הסיפור 

כתבו:  יוטיוב,  באתר  למצוא  ניתן  השיר  של  )ביצוע 

“דקלון - אשאל א־לוהי״(.

התגעגעו  שהם  פעם  שבכל  נזכיר,  הסיפור  במהלך 

מנגינה,  עם  תפילה  התפללו,  הם  ישראל  לארץ 

שהם  לפיוט  פיוט,  לו  שקוראים  שיר  שהיא  תפילה 

שרו קוראים: “אשאל א־לוהיי״. מאחר והפיוט ארוך 

מאוד, נעסוק בחלק הראשון שאותו שרים הזמרים.

אופן השירה
פיוט זה מושר כשירת מענה, בה שר הפייטן והקהל 

ממילות  שורה  לשיר  יש  ראשון  בשלב  לו.  עונה 

המילים  באותם  להשיב  מהילדים  ולבקש  השיר, 

ובאותה המנגינה.

ולבקשות  למילים  בהסבר  השירה  את  ללוות  כדאי 

סיפורית  בצורה  יהיה  ההסבר  בפיוט,  המופיעות 

טיפין טיפין. בכל פעם נוסיף עוד גילוי.

נתנסה  המילים,  את  היטב  למדו  שהילדים  לאחר 

נציע לאחד  וקבוצתית.  איתם בחוויה קולית אישית 

ישיר  הילד  הסולן/ית.   / הפייטן/ית  להיות  הילדים 

אשאל א־לוהי
ר' יהוסף בן ישראל / ר' שלום שבזי

אשאל א־לוהי יגאלה שבויים

יאסף זרויים.

בזכות מכנה אב המון לגויים

יזכו לחיים.

עת יקראו בשמו יהו ענויים

כי הם רצויים.

בזכות אשר גלה לנהרים

הוליד נקיים.

ארבע דגלים,

הלכו גאולים

חנו באילים.

אל תמסרה ביד בזויים

יהיו קנויים.

אתה אשר תביט אלי עניים

שומר פתאים.

נעלה לארצנו בשיר ובזמרה

וברון והדרה.

“מסע לארץ ישראל״27
 הגאולה בשירת הדורות/רחל מלכא*

רחל מלכא, גננת גן נופר טל מנשה, מדריכה ומפתחת תכנית “הפיוט בגן הילדים״.  *
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שורה וקהל הילדים בגן יענה לו בשירה וכך הלאה. המושגים שירכשו הילדים באופן זה, 

הם: פייטן, סולן, קהל ומענה.

פירוש הפיוט
“אשאל א-לוהיי יגאלה שבויים״ - בקשה מה׳ שיגאל אותנו, שיציל אותנו מהארץ שבה 

איננו רוצים לחיות.

“יאסוף זרויים״ - בקשה מה׳ שיאסוף את כל עם ישראל “הזרויים״ ) מפוזרים( בכל ארצות 
העולם, וישיבם לארץ ישראל.

- מזכירים את הבטחת ה׳ לאברהם אבינו בעניין ארץ  “בזכות מכונה אב המון לגויים״ 
ישראל. אברהם הוא ה״מכונה״ בשם: “אב המון לגויים״, כמו שנאמר )בראשית יז, ה(: “...

ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם, ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך״. כדאי בשלב זה לפתוח את חומש בראשית, 

ולהקריא מתוכו את ההבטחה )שם יב, ז(.

“יזכו לחיים״ - ואז, כשתתקיים ההבטחה, יזכה עם ישראל לחיים טובים בארץ ישראל.

“עת יקראו בשמו יהיו ענויים״ - הפייטן אומר לה׳ שהם ממש רוצים לעלות לארץ, ממש 
כמו שעניים מבקשים מאוד מאוד צדקה. אפשרות נוספת: כאשר ישראל יקראו לה׳, הוא 

יענה להם, וזהו: “ענויים״.

“כי הם רצויים״ - כי העניים רצויים לפני ה׳.

“נעלה לארצנו בשיר ובזמרה וברון והדרה״ - איזה יופי! הפייטן מבטיח לה׳, שבעזרת 
ה׳, כשישמעו תפילותינו, נעלה בשמחה, בשירה ובליווי זמרה, רון והדרה. ואכן, כשהעולים 

זוכים לעלות לארץ, הם עולים בשירה ובשמחה.

סיפורי תורה המוזכרים בפיוט
במהלך למידת הפיוט נתייחס לדברים אותם הפייטן מזכיר מתוך סיפורי התורה:

הבטחת הארץ לאברהם המוזכרת בפיוט במילים: “אב המון לגויים״.  ••

הליכת השבטים במדבר לכיוון ארץ ישראל, המוזכרת אף היא בפיוט, בבית    ••

השני: “ארבע דגלים )במדבר י(, הלכו גאולים, חנו באילים )שם לג, ט(״.  

תזמור
יש שני  נגן בתזמורת  לכל  כי  נדגיש בפניהם,  לנגן בתזמורת.  הילדים  להזמין את  אפשר 

תפקידים: הראשון - לנגן בזמן שלו, והשני - להפסיק לנגן, להקשיב לנגינת שאר הנגנים, 

ולהתכונן לנגן שוב כשמגיע תורו.

אפשר לחלק את ילדי הגן לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל סוג אחר של כלים, למשל:

קבוצה א׳ - דרבוקות. מנגנים רק במשפט: “אשאל א־לוהיי...״.  •

קבוצה ב׳ - תיבות סיניות. קבוצה זו עונה בכלי הנגינה שלה במשפט המענה:   •
“אשאל א-לוהיי״.

קבוצה ג׳ - תופי מרים ו/או פעמוניות. מנגנת רק במנגינת המעבר.  •

פיוטים מבית סבא וסבתא
בהשראת מילות הפיוט “נעלה לארצנו בשיר ובזמרה״ נבקש מהורי ילדי הגן לספר באיזו 

שירה עלו אבותיהם ארצה. נגלה, כי מכל מקום בעולם הגיעו עם שירה אחרת, אותה הם 

שרו בגלות, ונשאו בליבם כל דרכם ארצה״. ניתן לחלק להורים דף מעוצב בו יכתבו את 

הדברים, כמו הריבוע המצורף כאן.

נעלה לארצנו בשיר ובזמרה



192



193 | הרב והרבנית קאפח   



194



195 | הרב והרבנית קאפח   



196



197 | הרב והרבנית קאפח   



198

רציונל 

פתיחה
הביטוי ״אשת חיל״ מביע התפעלות מאישה רבת פעלים. הרבנית ברכה קאפח הוכתרה 

בידי רבים כ״אשת חיל״ בזכות פועלה הרב. משך עשרות שנים, בהתמדה עיקשת, שזורה 

רקמת חייה של ברכה קאפח במעשי חסד ובפעולות סיעוד רבות ומגוונות.

כששומעים את צמד המילים ״אשת חיל״, מיד מתנגן על השפתיים המזמור הידוע, שמושר 

על ידי רוב קהילות ישראל בליל שבת. על כן בחרנו להעמיק ולחוות אותו בהקשר לרבנית 

קאפח.

מקור המנהג לשיר את ״אשת חיל״ לפני הקידוש בליל שבת, הוא מבית מדרשו של האר״י, 

שאשת החיל, אליה הוא התכוון, היא - השבת, השכינה וכנסת ישראל גם יחד. עם השנים, 

התקבל גם הטעם ששרים ״אשת חיל״ כאות הוקרה על עשייתה הברוכה של האישה. ישנן 

גם פרשנויות אחרות, המקשרות את ״אשת חיל״ לנשים מסויימות בתנ״ך, או אפילו לתורה 

עצמה.

״אשת חיל״ הוא בעצם הפרק האחרון של ספר משלי )פרק לא, החל מפסוק י( והוא כולל 

22 פסוקים, כמספר אותיות האלףבית העברי. לכל פסוק שני חלקים, כאשר החלק השני 

ְוָרֹחק  ִיְמָצא -  ִמי  ַחִיל  משלים את החלק הראשון או מקביל אליו בתוכנו )לדוגמה: ״ֵאֶׁשת 

ִמְכָרּה״(, תופעה נפוצה במקרא, ובעיקר בספר משלי. הוא כתוב כאקרוסטיכון,  ִמְּפִניִנים 

״אשת  שהוא קישוט ספרותי, בו האותיות הפותחות כל פסוק מסודרות לפי סדר הא״ב: 

חיל... בטח בה... גמלתו טוב...״ וכן הלאה.

בית הקומתיים של הרב והרבנית קאפח28
“אשת חיל מי ימצא” - הרבנית קאפח

הכרת המזמור באופן מוזיקלי ואורייני

הכנה
את המזמור כדאי לכתוב באופן גדול וברור )עדיף עם ניקוד(.

כדי  בולטת,  ובצורה  את אותיות הא״ב המתחילות כל פסוק, כדאי לסמן בצבעים שונים 

שהאקרוסטיכון יבלוט.

אפשר  להלן,  שיוצעו  האיורים  את  צמדן.  מודבק  שעליו  רווח  להשאיר  כדאי  המילים  בין 

להצמיד לצמדן כפעילות במליאה, בעבודה בקבוצה או באופן פרטני.

הכרת המזמור באופן מוזיקלי ואורייני
אפשר  השנה  במשך  חיל״.  ״אשת  למזמור  רבים  לחנים  מובאים  לפיוט״  ״הזמנה  באתר 

להשמיע מספר לחנים של המזמור ב״קבלת שבת״ בגן. ניתן גם לבקש ממשפחות הילדים 

ששרים את הפיוט הזה, להקליט את עצמם, לשלוח לגננת ולהשמיע בגן. אפשרות חביבה 

אחרת היא, לבקש מאחד מבני המשפחה של הילדים לבוא לגן בקבלת שבת ולשיר את 

הפיוט כפי שנהוג אצלם.

כדי שהילדים יבינו את משמעות האקרוסטיכון שנמצאת בפיוט אפשר לעשות את הפעילות 

הבאה: לתת לכל ילד כרטיס גדול )חצי מA4( שעליו כתובה אות מאותיות הא״ב. תוך כדי 

השמעת השיר הגננת עוברת בין הילדים שיושבים במעגל. כל ילד שהיא משתהה לצדו, מרים 

את הכרטיס שעליו כתובה האות שבה מתחילה השורה. אם עושים את הפעילות הזו מספר 

פעמים, הילדים מתחילים להבין את משמעות העניין.

המזמור ארוך, ומילותיו לא כל כך מובנות. הרעיונות הבאים יעזרו לילדים להבין חלק ממילות 

המזמור ואת משמעותו. כדאי לבחור בלחן שבו הזמר שר לאט וברור את מילות השיר.
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אם אשת החיל שבמזמור מזכירה לאחד הילדים את אמו, סבתו או אשה אחרת, אפשר 

לשאול במה הן דומות. ניתן גם לסכם את השיחה בהצעה לעטר לאמא את הפיוט ולהגיש 

לה כמתנה.

לאחר שהילדים יבינו את המזמור, ולאחר שיכירו את דמותה של הרבנית קאפח, אפשר 

לעמוד על הקשר בין הרבנית למזמור. אפשר לספר לילדים שהרבה אנשים קראו לרבנית: 

״אשת חיל״. אפשר גם לספר סיפורים קצרים על הרבנית, ולשאול אילו מילים שכתובות 

במזמור מזכירות להם את הסיפור. ראו בכרטיסיות הסיפור.

חסד בגיל הרך
האם ניתן לחנך לחסד בגיל צעיר?

הרבנית קאפח טבעה בהליכותיה את האמרה: ״חפש את המצוה״. היא לא ציפתה שיפנו 

אליה בבקשה לעזרה, אלא יזמה אותה מתוך אכפתיות ורגישות לסביבתה. לדוגמה: באחד 

הימים היא ראתה ילד בוכה. מיד שאלה אותו לפשר בכיו, והוא סיפר לה שכל החברים 

שלו הלכו לקייטנה, ורק הוא נשאר בבית כי להוריו לא היתה אפשרות כספית לשלם עבור 

קייטנה. הרבנית הבטיחה לו שבשנים הבאות הוא יוכל לצאת לקייטנה ואכן עשתה זאת. 

ישנם עוד מעשי חסד רבים שעשתה הרבנית, שמהן אפשר ללמוד, שאת החסד לא צריך 

לחפש במקומות רחוקים, עלינו רק לפתוח את לבנו לסביבתינו.

מהו חסד? חסד הוא הטבה כלפי מי שאין כל חובה להיטיב עמו, והטבה זאת היא מבלי 

לקוות לשכר.

בסיסי  ולמוטיב  להרגל  תהפך  שהיא  כך  החסד,  תכונת  את  הגן  לילדי  להנחיל  נוכל  איך 

הזולת  למען  בנתינה  היחיד  את  המחייבת  התורה,  בדרך  אותם  ולחנך  בהליכותיהם, 

ערכים  להפנים  האגוצנטרי,  בשלב  הנמצא  ילד,  לחנך  ניתן  האם  והקהילה? 

סוציאליים?

מאמר  את  מצטט  הברית״  לוחות  ״שני  בספרו  הורוויץ,  ישעיהו  רבי 

הם  הינקות  ימי   - דוורדא״  כלילא  ״ינקותא  א(:  קנב,  )שבת  חז״ל 

נזר ורדים, ומפרש, ש״כל מה שקונה בנפשו בילדותו - נשאר כן 

בטבע קיים כל ימיו״.

בדברי חז״ל יש התייחסות גם לזמן החינוך למצוות. למשל: ״קטן 

ניתן לחלק לכל ילד כרטיס ובו ציור של אחד מאיברי גוף הנזכרים בפיוט )יד, פה,   •

לשון, כפות ידיים, מותניים, זרועות, לב(. הילדים צריכים להאזין היטב לפיוט. 

כשהם שומעים שם של איבר גוף, הם מרימים את הכרטיס. בתום השמעת השיר, 

הם צריכים להצמיד אותו ליד המילה המתאימה בעזרת הגננת. כשהיו שואלים את 

הרבנית ברכה מי העוזרים שלה בכל פעילויות החסד שהיא עושה, היא היתה עונה: 

״העוזרים שלי הם הפה שלי, העיניים שלי, הידיים שלי״. כדאי לספר זאת לילדים.

את אותו רעיון אפשר לעשות בהקשרים שונים, כמו: בני משפחה המוזכרים   •

בפיוט ומילים שקשורות לטבע.

אפשר להביא סלסלה עם אביזרים שונים ולשאול את הילדים מתי מוזכרים האביזרים   •

הללו בפיוט. הילדים יוכלו לצייר את האביזרים הללו ולהצמיד גם אותם לפיוט.

אפשר לסמן בצבע שונה את אותיות הא׳ב׳ הנמצאות בתחילת כל שורה במזמור. בכל   •

פעם ילד אחר יכול להצביע על האות הפותחת של השורה תוך כדי השמעת המזמור.

אפשר לנצל את ההזדמנות לדבר עם הילדים על מלאכות עתיקות ולא מוכרות,   •

כמו כישור ופלך, ועל הצבעים שני, ארגמן ושש המוזכרים בפיוט. אמנם אלו 

שמות של צבעים לא ידועים, אך מאחר והם מוזכרים במקרא בהקשרים שונים 

וגם במגילת אסתר, כדאי שהילדים יכירו אותם. הָׁשִני הוא גוון של אדום, המופק 

מביצי כנימת מגן, ֲעָפִצים שעל עצי אלון. הארגמן הוא צבע בגוון סגולאדום 

שהכינו מחלזונות מסוג ארגמונים ושש הוא צבע של פשתן לבן.

את כל הרעיונות הנ״ל אפשר לעשות גם באופן יחידני. אפשר לתת לילדים דף   •

שעליו כתוב הפיוט ולבקש מהם לסמן את אותיות הא׳ב׳ הפותחות כל שורה 

בפיוט, ולצייר ציורים מתאימים ליד מילים שהוא מכיר.

שיחות בעקבות המזמור
ָּפְרָׂשה  ״ַּכָּפּה  רצוי להרחיב בנושא הצדקה מתוך הנתינה של אשת החיל לעני ולאביון - 

ָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון״. אפשר לראות הרחבה בעניין, בפרק העוסק במעלות הצדקה  ֶלָעִני, ְו

על פי הרמב״ם )פרק אחרון בהלכות מתנות עניים, בספר זרעים ב״משנה תורה״ לרמב״ם(.

לאחר שהילדים מכירים את המזמור היטב, אפשר לשאול על מי, לדעתם, נכתב הפיוט. 

לילדים יהיו תשובות מפתיעות ביותר.
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שאינו צריך לאמו, מדרבנן הוא דמיחייב״ )סוכה ב, ב(, ורש״י מסביר שם, ״שהזקיקו להרגיל 

את הקטן למצוה שהוא ראוי לה, כדי שיהא מחונך ורגיל למצוות״.

בכלל:  ילדים  בחינוך  המוקדם  הצורך  על  במפורש  כותב  החינוך״(  )״יסודות  הירש  הרש״ר 

״לפי דעתי, הגיל המכריע בחינוך... הוא גיל הינקות - שנות החיים הראשונות״. במקום אחר 

הוא מתייחס ספציפית לחינוך למוסריות, ואומר ש״כדי להכשיר אדם שיוכל להגיע לשלמות 

מוסרית, מן ההכרח להקדים ולפתח את התכונות המוסריות שבו מהגיל הרך ביותר...״.

השל״ה )שער האותיות ד, כג( כותב, ש״צריך להרגילו ולחנכו במידות טובות וישרות מעת 

שיוכל לדבר... ויתחיל בו מבן שנתיים או שלוש שנים להדריכו בכל״.

אף הראי״ה קוק אומר, ש״החינוך הפשוט, מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה״.

הפסיכולוגיות,  הגישות  את  בדבריו  משלב  החינוך״(  ״אמונת  )מתוך:  אבינר  אלישע  הרב 

ואומר  הצעיר,  בגיל  חינוכיות  נורמות  והפנמת  מסרים  העברת  חשיבות  על  שמצביעות 

ש״את העשייה החינוכית אנו מתחילים מהרגע שהילד הוא בר הבנה, ולפעמים גם לפני 

בל  רושם  מטביעות  והילדות  הינקות  ששנות  אחדים,  פסיכולוגים  של  דעתם  ידועה  כן. 

יימחק על הילד, ונקבעים אז קווי האופי שלו. לכן אין לזלזל בחינוך של הגיל הרך, ואף ראוי 

להשתדל לפתוח בעבודה חינוכית כמה שיותר מוקדם״.

אכן, פסיכולוגים שונים, כמו בנדורה וקליין, הדגישו, שהגיל הרך הוא קרקע נוחה לקליטת 

להניב  עשויה  הצעיר,  בגיל  מוסרי  בחינוך  ושההתמקדות  בעתיד,  ולהשרשתם  זרעים 

תוצאות חיוביות. הם סברו שבגיל הרך חשוב מאוד לחנך לערכים, למרות שהם נמצאים 

בשלב האגוצנטרי.

איך מחנכים לחסד בגיל הרך?

דוגמה אישית 
הכרחית  היא  וילדים,  גננת  בין  הדדיים  והערכה  כבוד  יש  שבהם  יחסים,  מערכות  יצירת 

להצלחת העברת מסרים לדור הצעיר. הרב שלמה אבינר אומר שעצם האישיות של גננת 

בעלת מידות, היא עיקר החינוך למידות טובות. הוא מציע גם להפגיש את הילדים עם אנשי 

חסד, או לספר סיפורים על דמויות כאלה )״תורת אמך - פרקי חינוך״, עמ׳ 15(.

פעילות חוויתית
שחסד  מכיוון  חווייתית.  התנסות  באמצעות  היא  למידה  להפנמת  שהדרך  סבר,  פיאז׳ה 

הוא דבר מופשט בשביל הילדים, לא מספיק להבהיר אינטלקטואלית את חשיבות העזרה 

ודרכו  הרגש,  חיי  על  חזק  רושם  שיטביעו  מעשיות,  סיטואציות  ליצור  צריך  אלא  לזולת, 

- ״אחרי  על הכרתו והשקפת עולמו של האדם. קביעתו הידועה של בעל ״ספר החינוך״ 

הפעולות נמשכים הלבבות״ - מתאימה מאוד לעניין זה.

הרגל והתמדה
חוויה חדפעמית אין בה די כדי לחנך ילדים. יש צורך בהרגל והתמדה. הרגל נקנה על ידי 

הישנות רבה של תהליך מסוים, עד שהוא הופך לטבע שני. אם נעשה את פעולות החסד 

יום שישי ניתן לאפות חלות בגן  בזמנים קבועים נוכל ליצור הרגל והתמדה. למשל: בכל 

ולחלקן למשפחות לפי הצורך )לכבוד לידה או בגלל מחלה(, הליכה לבית אבות בראשי 

חודשים, ונתינה אחרת לקראת החגים. השימוש בטכניקת ההרגל, המבוסס על ״המוּכר 

והידוע״, מקנה ביטחון ויציבות בעולמו של הילד.

סיפורים
הרב שלמה אבינר עומד על כך )״תורת אמך - פרקי חינוך״(, שהספרות היא מכשיר חינוכי, 

שיכול להוציא מן הכוח אל הפועל רגשות עדינים הגנוזים בנפשו של האדם. על כן כדאי 

על  החסד,  איש  אבינו  אברהם  על  לספר  אפשר  שכאלו.  רגשות  המעורר  סיפור  לחפש 

חכמים המוזכרים באגדות חז״ל, ועל דמויות מופת מגדולי ישראל שנתייחדו במעשי חסד. 

והרצון לחקות את מעשיהם ישרישו בילד הרך את הכמיהה  גדולי ישראל  ההזדהות עם 

לעשיית הטוב, בבחינת: ״מעשה אבות סימן לבנים״.

עיבוד חווית ההתנדבות
לאחר כל עשייה, כדאי לשחזר יחד עם הילדים את החוויה אשר הם עברו. אמנם הילדים 

צעירים, ולא כל כך מבינים את החשיבות של העשייה שלהם, אך ניצני הסברים יכולים להינתן 

כבר בגיל הגן. גם השיתוף בחוויה האישית חשוב - הן לילד המספר והן לילדים המקשיבים.
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הצעות למעשי חסד בגן הילדים

פתיחה
לפני שחושבים על פעולות חסד, הדורשות התארגנות מיוחדת, צריך לזכור שישנם חסדים 

שלום  להקדים   - למשל  לילדים.  אותם  להנחיל  וקל  מיוחד,  מאמץ  דורשים  שלא  קטנים 

לאנשים. גם חיוך מאיר פנים יכול לגרום שמחה גדולה מאוד לאנשים, כמו שאמר ר׳ יוחנן: 

״טוב המלבין שיניים לחבירו, יותר ממשקהו חלב״ )כתובות קיא, ב(.

בתוך כותלי הגן
אפשר לפתח בגן שיחה שמטרתה לפקוח את עיני הילדים, ולפתוח את לבם   •

לזולת. אפשר לשאול אותם כיצד ילדים בגן יכולים לעזור זה לזה. למשל, לשאול 

האם יש ילד שחושב שהוא יכול לעזור לאחר )כמו, לדוגמה - עזרה בסגירת 

רוכסן(, או לשאול האם יש ילד שנתקל בקושי בגן, והיה רוצה שמישהו יעזור לו. 

ביקור חולים   •

עם הפנים לקהילה
במקביל לעשייה התוך גנית, אפשר לשוחח עם הילדים על חסד בקהילה. להסביר להם 

דוגמאות  או  ברכה,  הרבנית  עשתה  שאותו  מהחסד  דוגמאות  להביא  אפשר  חסד.  מהו 

אחרות הקרובות לעולמו של הילד.

רעיונות אפשריים לחסד, הם: אימוץ זקנים ערירים, הבאת חלות או תשורה לאם יולדת, 

עזרה בקילוף ירקות בבית תמחוי סמוך לגן, שימוש בכספי קופת הצדקה לגבאי בית כנסת 

סמוך לגן או למטרה אחרת, איסוף פסולת בגן שעשועים סמוך, אימוץ עולים חדשים, ביקור 

בבית אבות או במרכז לנכים, ביקור במרכז קליטה, אימוץ חיילים, אימוץ דמות מוכרת כמו 

השומר שבשער, יצירת קשר עם קשישים במועדון יום ועריכת פעילויות משותפות, כגון: 

תפילה, הוצאת ספר תורה, ריקוד או סיפור מומחז.

הרחבת מעגל השותפים
משפחת  תאמץ  ותיקה  משפחה  למשל,  משותפות.  לפעולות  ההורים  את  לסחוף  כדאי 

עולים, בגן שיש בו עולים.

אות הצטיינות חסד בחמ"ד
על  החמ״ד  בהנהלת  הוחלט  עליון,  חינוכי  כערך  החסד  מידת  את  ולהעצים  לטפח  כדי 

הענקת אות הצטיינות חסד בחמ״ד, לגני ילדים ובתי חינוך יסודיים ועליסודיים, המרבים 

לעסוק בחסד, ורואים ברכה בעמלם. מטרתו של תהליך זה הוא להרחיב את מעגלי החסד 

במוסדות החמ״ד, ולאפשר לתלמידים רבים לחוות את רגש הנתינה. 
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ֵּבית ַהּקֹוָמַתִים
ית ַקאַּפח ִנ ָּב ַר ָה ְו ָהַרב  ֶׁשל 

מדינת ישראל׳ר
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

איירה: יולן מצגר כתבו: רחל סלייטר ותמר זקס 

"לאורם נלך"

תשע"גתשע"ב

מדינת ישראל
משרד החינוך

מנהל החינוך הדתי

ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי

אייר: אבי כץכתבה: רחל סלייטר

תשע"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדהָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה
אייר: מנחם הלברשטטאייר: מנחם הלברשטטכתבו: רחל סלייטר ותמר זקסכתבו: רחל סלייטר ותמר זקס

תשע"ה



203 | הרב והרבנית קאפח   

5 4

ָּתֵהל ְוֹנַעם ָצֲעדּו ַעל ְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה ִּבְׁשכּוַנת ַנְחָלאֹות ֶׁשָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים.

 "ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה?" 
 ָאְמָרה ָּתֵהל ְלֹנַעם ְוִהְצִּביָעה ַעל ֵּבית ֶאֶבן ָּפׁשּוט ֶׁשָעַמד ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב, 

"ֶזה ֵּבית ְּפָלאֹות!"

 "ֵּבית ְּפָלאֹות?!" 
 ָחַזר ַאֲחֶריָה ֹנַעם, "ַרק ְּבַאָּגדֹות ֵיׁש ֵּבית ְּפָלאֹות! 

 ַאְּת ָּתִמיד ַמְמִציָאה ִסּפּוִרים... 
ֲאִני ֹלא רֹוֶאה ׁשּום ָּדָבר ְמֻיָחד ַּבַּבִית ַהֶּזה - ֵאין ּבֹו ְּפָלִאים ְוֵאין ּבֹו ְּפָלאֹות!"

ֵהם ֶנֶעְמדּו מּול ַהַּבִית.

 ֲחַצר ַהַּבִית ָהְיָתה ְמֻעֶּטֶרת ְּבֵעץ ָּתָמר ָּגבֹוַּה, ֲהַדִּסים ְיֻרִּקים ְוִׂשיֵחי ְוָרִדים ּפֹוְרִחים. 
 ַׁשַער ַּבְרֶזל ִקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהָּבִאים. 

ִנָיה. ַער ְוָעלּו ְּבַמְדֵרגֹות ֶאל ַהּקֹוָמה ַהּׁשְ ֲאָנִׁשים ַרִּבים ָּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ

 "ִּתְרִאי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִנְכָנִסים ַלַּבִית ַהֶּזה!" ִהְתַּפֵּלא ֹנַעם, 
"ָמה ֵהם עֹוִׂשים ָׁשם?"
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ה ְזֵקָנה ָעְלָתה ְלִאָּטּה ַּבַּמְדֵרגֹות ּוַמֵּקל ֲהִליָכה ְּבָיָדּה.   ִאּׁשָ

 ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ְלַמְרְּגלֹות ַהַּמְדֵרגֹות 

ַער ְוִנְכַנס ְּפִניָמה. ְוזּוג ָצִעיר ָּפַתח ֶאת ַהּׁשַ

"ַּגם אֹוִתי ְמַעְנֵין ַמה ּקֹוֶרה ָׁשם ִּבְפִנים," ָאְמָרה ָּתֵהל, 

"ְּכֶׁשְּמַׁשְעֵמם ִלי, ֲאִני יֹוֶׁשֶבת ָּכאן ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוִמְסַּתֶּכֶלת 

ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְכָנִסים... ֲהִכי ֵּכיף ֶזה ִלְראֹות אֹוָתם 

יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית. ַחֵּכה ְוִתְרֶאה ְּבַעְצְמָך!"

"ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים - ִּדים - ִּדים - ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים."

יר ְוָרְקָעה ְּבַרְגֶליָה ַעל ַהִּמְדָרָכה. ָּתֵהל ָׁשָרה ֶאת ַהּׁשִ

 "ָאַמְרִּתי ָלְך ֶׁשַאְּת ַמְמִציָאה ִסּפּוִרים - 

 ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאְּת ַמְמִציָאה ַּגם ִׁשיִרים..." 

יָרה. ָצַחק ֹנַעם ְוִהְצָטֵרף ֵאֶליָה ַלּׁשִ

"...קֹול ְצָעִדים ִּדים - ִּדים...

ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים."
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קֹול ְצָעִדים יֹוְרִדים ִנְׁשַמע ַּבַּמְדֵרגֹות.

 "ִהֵּנה ֵהם יֹוְצִאים!" ָקָרא ֹנַעם, 
הּו ַּבָּיד,   "ִּתְרִאי! ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמֲחִזיק ַמּׁשֶ

ָמה ֵהם ִקְּבלּו ָׁשם?"

ה ַהְּזֵקָנה ָיְרָדה ַּבַּמְדֵרגֹות ְוֶנֶאְנָחה. ָהִאּׁשָ

 "אֹוי," ָאְמָרה ַהְּזֵקָנה, 
 "ָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי ָּכל־ָּכְך ּכֹוֲאבֹות... 

ַּנִים ֶׁשִּלי ַחָּלׁשֹות...   ַהּׁשִ
 טֹוב ֶׁשַּבַּבִית ַהְמֹבָרְך ַהֶּזה 

ֲאִני ְמַקֶּבֶלת ֹאֶכל ַרְך ְוָטִעים."

 "ַוֲאִני ָמָצאִתי ָּכאן ִׂשְמַלת ַּכָּלה ַלֲחֻתָּנה ֶׁשָּלנּו," 
 ָאְמָרה ַהַּבחּוָרה ַהְּצִעיָרה 

 ֶׁשָעְזָרה ָלּה ָלֶרֶדת ַּבַּמְדֵרגֹות. 
ִּקית ִׂשְמָלה ְלָבָנה ְיֵפיִפָּיה   ִהיא הֹוִציָאה ִמן ַהּׂשַ

ְוֶהְרֲאָתה אֹוָתּה ַלְּזֵקָנה.

 "ַמָּזל טֹוב ַלּזּוג ַהָּצִעיר!" 
ִחְּיָכה ַהְּזֵקָנה, ְוִחְּיכּו ַּגם ְקָמֶטיָה.

 ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ָיְצאּו, 
ַער   ַוֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ִנְכְנסּו ִמַּבַעד ַלּׁשַ

ְוָעלּו ַּבַּמְדֵרגֹות.

 "ָאַמְרִּתי ְלָך ֶׁשֶּזה ֵּבית ְּפָלאֹות!" 
ָצֲהָלה ָּתֵהל, "ַּבִית ָמֵלא ַמָּתנֹות!"
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ִאית ְּגדֹוָלה ָעְצָרה ְלָיָדם.   "ִּפיְּפ, ִּפיְּפ!" ִנְׁשַמע קֹול צֹוָפר. ַמּׂשָ
ִאית ַאְרָּגִזים ְמֵלִאים ְּבָמזֹון.   ַהֶּנָהג ָּפַרק ֵמַהַּמּׂשָ

ה ְנמּוָכה ּוְמַחֶּיֶכת ָיְצָאה ִמֶּפַתח ַהַּבִית ּוָפְסָעה ְלֵעֶבר ַהֶּנָהג. ִאּׁשָ

 "ָאה! ֲאִני ַמִּכיָרה אֹוָתּה!" ָאְמָרה ָּתֵהל, 
 "ֹזאת ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה! 

 ָׁשַמְעִּתי ֶׁשִאָּמא ְמַבֶּקֶׁשת ֵמַאָּבא ְלַהֲעִביר ָלּה ִמַּטת ִּתינֹוק. 
ָלָּמה ִהיא ְצִריָכה ִמָּטה ְלִתינֹוקֹות? ִהיא ְּכָבר ַסְבָּתא!"

ִאית,   "ָהַרָּבִנית," ָּפָנה ֵאֶליָה ְּבָכבֹוד ַנַהג ַהַּמּׂשָ
ָנֵתְך." "ִהַּגְעִּתי ַהֹּבֶקר ֻמְקָּדם. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֹּלא ֵהַעְרִּתי אֹוָתְך ִמּׁשְ

ֶמׁש ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ָּפֶניָה ִּבְבָרָכה..."   "ֲאִני ָקָמה ִלְפֵני ַהּׁשֶ
 ָצֲחָקה ָהַרָּבִנית ִּבְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל, 

 "ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ִהְסַּפְקִּתי ַלֲעׂשֹות ַעד ַעְכָׁשו? 
ְלִּתי ֲארּוַחת ָצֳהַרִים ְוֵהַכְנִּתי ְּבֶעֶרְך ֵמָאה ִּפּתֹות!" ִּבּׁשַ

לֹום ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּלָך?" ִהיא ִהְתַעְנְיָנה. "ַמה ּׁשְ

 "ֶאְצֵלנּו, ָּברּוְך ה', ַהֹּכל ְּבֵסֶדר," ָעָנה ַהֶּנָהג, 
 "ְלָׁשֵכן ֶׁשִּלי נֹוַלד ִּתינֹוק, ְוֵאין ָלֶהם ִמַּטת ִּתינֹוק. 

ַאְּת ְיכֹוָלה ַלֲעֹזר לֹו?" ָׁשַאל ַהֶּנָהג.

 "ַיד ה' ְמֵלָאה! ַאל ִּתְדַאג, ה' ׁשֹוֵלַח. 
 ֲאִני ָּכל יֹום אֹוֶמֶרת לֹו: 

 ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני עֹוֶזֶרת ַלְיָלִדים ֶׁשְּלָך - ַּתֲעזֹר ִלי. 
 ְוהּוא עֹוֵזר ִלי!"

 ָאְמָרה לֹו ָהַרָּבִנית ְּבקֹול ּבֹוֵטַח ּוְבִחּיּוְך ָּגדֹול, 
 "ַקח ַלֶּדֶרְך ַּכָּמה ִּפּתֹות ֶׁשֵהַכְנִּתי ַהֹּבֶקר. 

ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך ְּבִריאּות ְוֵלב ָׂשֵמַח!"
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 "רֹוִצים ִלְזּכֹות ְּבִמְצָוה?" 

ָּפְנָתה ָהַרָּבִנית ֶאל ֹנַעם ְוָתֵהל.

 "ַמה ֶּזה 'ִלְזּכֹות ְּבִמְצָוה'? 

ֶאְצֵלנּו ַּבַּגן לֹוְמִדים ְלַקֵּים ִמְצוֹות..." ָאְמָרה ָלּה ָּתֵהל.

"ֶאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֹלא ַרק ִּתְלְמִדי, ָיא ִּביְנִּתי, ֶאָּלא ַּתֲעִׂשי 

ַמָּמׁש!" ָאְמָרה ָהַרָּבִנית, "ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר ִלי ְלַהְכִניס ֶאת 

ַהֻּקְפָסאֹות ַהְּקַטּנֹות ַהַּבְיָתה? ַּבֶּדֶרְך ֶׁשָּלֶכם ִּתְזּכּו ְּבִמְצָוה."

 "ֲאִני ְּכָבר ָּגדֹול!" ָאַמר ֹנַעם ְוִהְזַּדֵּקף, 

"ֲאִני ָיכֹול ְלָהִרים ַּגם ֻקְפָסה ְּכֵבָדה!"

"ּבֹואּו ִנְזָּדֵרז!" ָאְמָרה ָהַרָּבִנית, "ָּכל ַּדָּקה ֲחׁשּוָבה!"

 ַהְיָלִדים ָהְלכּו ְּבִעְּקבֹות ָהַרָּבִנית ֶאל ַהַּבִית, 

 ְּכֶׁשֵהם נֹוְׂשִאים ִּביֵדיֶהם ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות. 

 ֵהם ִהְסַּתְּכלּו ֶזה ֶאל ֶזה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

ִהֵּנה ֵהם ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּפָלאֹות, ַמה ִּיְראּו ָׁשם?
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 ֵריַח טֹוב ִקֵּדם ֶאת ְּפֵני ַהְיָלִדים ַּבְּכִניָסה. ֵריַח ֶׁשל ֹאֶכל ָטִעים ּוִפּתֹות ַמְהִּבילֹות. 

מּו אֹותֹו.  טּו ֶאת ַהַּבִית ּוִבּׂשְ  ֵזֵרי ְּפָרִחים ִצְבעֹוִנִּיים ִקּׁשְ

 ֵהם ִנְכְנסּו ְּפִניָמה ְּבַבְיָׁשנּות. ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִמְּלאּו ֶאת ַהַּבִית. 

ִצְלצּול ַּפֲעמֹון ַהֶּדֶלת ְוִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹון, ֶׁשִּנְׁשְמעּו ָּכל ַהְּזַמן, ִהְתַנְּגנּו ָּבֶרַקע.

"ַהִּניחּו ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות ַּבֶחֶדר," ָאְמָרה ָהַרָּבִנית.

"ְלֵאיֶזה ֶחֶדר ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת?" ָּתָהה ֹנַעם.

 ֵהם ָעְברּו ֶּדֶרְך ַהָּסלֹון ֶׁשִּנְרָאה ְּכמֹו ֲחנּות ְּבָגִדים. 
 ָנִׁשים ֲאָחדֹות ָעְמדּו ּוָבֲחרּו ָלֶהן ְּבָגִדים, ְסִדיִנים 

ַוֲאִפּלּו ִׂשְמלֹות ַּכָּלה ְרקּומֹות.

 ָהַרָּבִנית ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת ְלֶחֶדר ָּגדֹול, ָמֵלא ְּבִמְצְרֵכי ָמזֹון. 
ַהְיָלִדים ִהִּניחּו ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות ַעל ָהִרְצָּפה ְוִהְסַּתְּכלּו ָסִביב ְּבַתְדֵהָמה.

 "ֵאיזֹו ֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַחּלֹות... ַמָּמׁש ַהר!" ִהְתַּפֵעל ֹנַעם, 
"ְוִתְרִאי ֵאיזֹו ׁשּוָרה ֲא-ֻר-ָּכ-ה ֶׁשל ַּבְקּבּוֵקי ֶׁשֶמן!"

ְּבתֹוְך ַהֶחֶדר ָעְמדּו ָיְלָדה ְוֶיֶלד ְוָאְרזּו ֹאֶכל ְּבַׂשִּקית... ּוְבעֹוד ַׂשִּקית... ּוְבעֹוד ַהְרֵּבה ַׂשִּקּיֹות.

ִּקּיֹות. ֲאַנְחנּו יֹוְרִדים ַלִּסְפִרָּיה ֶׁשל ַסָּבא," ָאְמרּו ַהְיָלִדים. "ַסְבָּתא, ִמֵּלאנּו ֶאת ָּכל ַהּׂשַ

ָהַרָּבִנית ָּפְנָתה ְלָתֵהל ּוְלֹנַעם.

 "ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶרֶדת ִעם ַהְּנָכִדים ֶׁשִּלי ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה. 
ָּכתּוב ָּבּה - ְּבַמֲעִׂשים,"   ָהַרב עֹוֵסק ָׁשם ַּבּתֹוָרה ַוֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבַמה ּׁשֶ

 ִהיא ָצֲחָקה ְוִכְּבָדה אֹוָתם ְּבֻסָּכִרָּיה. 
"ֲאִני ֶאְׁשֹמר ָלֶכם ִמְצָוה ַלַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָּתבֹואּו. ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ְּבִריאּות ְוֵלב ָׂשֵמַח!"
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"ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים - ִּדים - ִּדים - ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים.

ְּבקֹוָמה ְׁשִנָּיה - ֲהֻמָּלה ְוַגם ִׂשְמָחה,
ָהַרָּבִנית ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֻּכָּלם ִּבְבָרָכה."

ָׁשָרה ָלּה ָּתֵהל ְוָיְרָדה ַּבַּמְדֵרגֹות.

"ַסְבָּתא ִּבְּקָׁשה ֶׁשַּתַעְזרּו ָלּה?" ָׁשַאל ַהֶּנֶכד ְיִחיֵאל.

"ֵּכן. ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵדַע?"

"ִהיא ָּתִמיד ׁשֹוֶמֶרת ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו..." ָצֲחָקה ַחִּגית.

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה, ָּפְתָחה ַחִּגית ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ֵאיֶזה ֵריַח ְמֻיָחד!" ָאְמָרה ָּתֵהל, "ַמה ֶּזה? ֵמעֹוָלם ֹלא ֵהַרְחִּתי ֵריַח ֶׁשָּכֶזה!"

 "ֶזה ָהֵריַח ֶׁשל ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ָהַעִּתיִקים ֶׁשַּסָּבא ֶׁשָּלנּו ֵהִביא ִמֵּתיָמן," ִהְסִּביר ְיִחיֵאל, 
"הּוא לֹוֵמד ָּבֶהם ָּכל ַהְּזַמן."

ַמָּדִפים ֲעמּוֵסי ְסָפִרים ִּכּסּו ֶאת ִקירֹות ַהֶחֶדר. ְלַיד ַהַחּלֹון ָיַׁשב ָהַרב ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות ַעל ַהַּסָּפה, 
ְלָחן. ְוׂשֹוַחח ִעם אֹוֵרַח ֶׁשָּיַׁשב ַעל ַהִּכֵּסא מּולֹו. ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְּפתּוִחים ָהיּו ֻמָּנִחים ַעל ַהּׁשֻ
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 "ֶזה ַסָּבא ֶׁשָּלנּו, ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח," 
ָלֲחָׁשה ַחִּגית ְּבַאֲהָבה ּוְבִיְרַאת ָּכבֹוד.

 ָהַרב ַקאַּפח ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהִּביט ָּבֶהם ִמַּבַעד ְלִמְׁשָקָפיו, 
ְּכֶׁשֵעיָניו ּבֹוְרקֹות.

 "ָהַרב ַקאַּפח," ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֲהדּור ַהָּפִנים, 
 "ָאנּו ּפֹוִנים ֵאֶליָך ׁשּוב ְּבַבָּקָׁשה 

 ֶׁשַּתְסִּכים ִלְהיֹות ָהַרב ָהָראִׁשי ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 
 ַאָּתה ָהִאיׁש ֲהִכי ַמְתִאים ְלָכְך. 

ַאָּתה ַּתְלִמיד־ָחָכם ָּגדֹול, ַצִּדיק ּוַמְנִהיג."

 "ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶאת ַהַהָּצָעה ֶׁשָּלֶכם," ֵהִׁשיב ָהַרב ַּבֲעָנָוה, 
"ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶחֶדר ַהֶּזה, ְמַחִּכים ִלי ֹּפה."

"ִמי ְמַחֶּכה ְלָך?" ִהְסַּתֵּכל ָהאֹוֵרַח ִמָּסִביב.

 "ָהַרְמָּב"ם ְמַחֶּכה ִלי..." ָעָנה לֹו ָהַרב ְּבִחּיּוְך ַרְך ְוָנִעים, "ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ֲאִני לֹוֵמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְמָּב"ם. 
ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְסִּפיק ִלְכֹּתב עֹוד ְועֹוד ְסָפִרים ֶׁשֵּמֶהם ִיְלְמדּו ְיהּוִדים ָלַדַעת ֶאת ה' ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו."

ָהַרב ִהְזִמין ֶאת ַהְיָלִדים ְלִהְתָקֵרב.

הּו ְמֹאד ָחׁשּוב, ַוֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַקֵּים אֹותֹו ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד ָקָטן  "ַסָּבא ֶׁשִּלי, מֹוִרי ִיְחָיא, ִלֵּמד אֹוִתי ַמּׁשֶ
ְּבִגיְלֶכם," ָאַמר ָלֶהם ָהַרב, "הּוא ָּתִמיד ָהָיה אֹוֵמר: ְלַמד ֵהיֵטב, ֲחֹקר - ְוִהְׂשַּכְלָּת!"
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 "ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָלַמְדנּו ָּכאן ַהּיֹום!" ָאַמר ֹנַעם ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ֵמַהֶחֶדר, 
"ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרב ְוָהַרָּבִנית ַקאַּפח הּוא ֶּבֱאֶמת ֵּבית ְּפָלאֹות!"

ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.

קֹול ְצָעִדים... ִּדים... ִּדים... ִּדים...
ַּבַּמְדֵרגֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים.

ְּבקֹוָמה ַאַחת - ֶׁשֶקט, ְּדָמָמה,
ָהַרב ּכֹוֵתב ִּכְמַעט ָּכל ַהְיָמָמה.

ְּבקֹוָמה ְׁשִנָּיה - ֲהֻמָּלה ְוַגם ִׂשְמָחה,
ָהַרָּבִנית ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֻּכָּלם ִּבְבָרָכה.

ַּבִית ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ִּבירּוָׁשַלִים,
קֹוָמה ְועֹוד קֹוָמה - ְּבַיַחד קֹוָמַתִים.
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פתיחה

כשהיה הרב קאפח ילד, ספרים מודפסים לא היו נפוצים כל כך, ורובם היו כתובים בכתב 

גם  רווחים:  זכו בשני  כך  וספרי הקודש שלהם.  גם הילדים כתבו בעצמם את הסידור  יד. 

התנסו במלאכת הכתיבה וגם רכשו להם ספר. הרב קאפח למשל, כתב לעצמו הגדה של 

פסח בגיל אחת עשרה!

דוד קאפח, בנו של הרב, מספר שב״חדר״ )כיתה, בית ספר( בו הוא למד כילד קטן בתימן, 

ישב כל אחד על המחצלת שלו, כשמולו ניצב שרפרף או אבן, עליו היה מניח את הספר 

שכתב לעצמו ולמד ממנו.

הרב קאפח כותב בזיכרונותיו על העתקת הספרים בבית ספר שאותו ניהל סבו, הרב יחיא 

)מתוך הספר: ״הולך תמים״(:

סבי היה סבור, כי כדי ללמוד אומנות הכתיבה, כדאי לתת לילד להעתיק 
צורת  למידת  היא  שהמטרה  למרות  מחשבה.  וספרי  פרשנות  ספרי 
האותיות או חיבורן ובאימון היד, הרי לא ייתכן שלא יחדרו הדברים ללב 
הנער ולתודעתו, וישוגרו על פיו שלא במתכוון, וישפיעו בדרך עקיפין על 

יושר חשיבתו.

מאחר  אך  וגדלים,  צבעים  במגוון  מודפסים  בספרים  הילדים  גני  משופעים  בימינו  אמנם 

ועיקר הלמידה בגיל הגן מתרחשת במהלך התנסות, כדאי להניב עם הילדים ניצני כתיבה 

ראשוניים.

בעיצוב  גם  ביטוי  לידי  הגננת, שבאה  הינו מעורבות  זאת  ביותר להתפתחות  גורם חשוב 

שלה.  והדרכה  מעורבות  בעידוד,  בתיווך,  וגם  כתיבה,  המעודדת  אוריינית,  סביבה 

״התייחסות חיובית זו מדרבנת ומעודדת את הילדים להוסיף ולכתוב״ )״התערבות המחנך 

בכתיבה חופשית אצל ילדי גן״. ח׳ צימרמן(.

הצעות לפעילות

לשם הפקת ״הספר שלי״, כדאי לפתח שיחה עם הילדים, העוסקת בכתיבת ספר אישי. 

בתחילת השיחה אפשר להראות לילדים מגוון רב של ספרים, להשוות בין הכריכות, כמות, 

גודל וצבעוניות האיורים ועוד.

לאחר ההשוואה, ניתן להעלות מספר שאלות, כגון:

האם ילדים יכולים לכתוב ספרים?  •

על מה אפשר לכתוב בספר?  •

איך אפשר לכתוב ספר שיהיה מעניין?  •

מה צריך להיות כתוב על הכריכה?  •

איך מתחילים סיפור ואיך מסיימים אותו?  •

הספר האישי, שיכול להיות כתוב, מועתק, מצוייר, מצולם וכן הלאה, יכול לעסוק   •

בתחומים הבאים:

בחירה אישית של הילד. ילד שרגיל להקשיב לסיפורים, יוכל לספר סיפור   •

בעקבות סיפור ששמע, ואף לחבר סיפור אישי אותו חווה או המציא.

נושאים הנלמדים בגן במהלך השנה.  •

נושאים הקשורים לדמותם של הרב והרבנית קאפח, כגון:  •

״ראו מה ברא הקב״ה בעולמו!״ - מתוך הסיפור: ״ַהַּמָּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל״, המצורף.  	

להדביק  יכול  ילד  למשל:  קאפח,  הרבנית  כמו  התפעלות,  של  בהיבט  אפשר 

תמונות מטיול מעניין שערך עם משפחתו בתוספת כיתוב קצר המסביר את תוכן 

התמונות. אפשר גם בהיבט של חקר, בעקבות הרב קאפח, לדוגמה: ילד שרוצה 

ולהכין ספר עם התמונות  יכול לצלם אותה  לחקור את אורח חייה של הנמלה, 

“יוסף הקטן מוצא אוצר גדול״ | “שיר השירים״29
“הספר שלי - כתבתי אותו בעצמי!״ - ילדים יוצרים ספר אישי
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זמן,  לאורך  הנבטה  כמו  ניסוי,  בציור  לתעד  גם  אפשר  קצרים.  הסברים  בליווי 

ולהכין מציורים אלו ספר.

הילד מתאר חסד שהוא, משפחתו, או חבריו עשו.  

כתיבת ברכה לאם, בעקבות לימוד המזמור ״אשת חיל״.  

הכנת סידור אישי לחופשות.  

הכנת סימניה שעליה יכול הילד לכתוב פסוקים מהתורה ולעטר.  

כתיבת ״הספר שלי״ צריך להיות מלווה בתיווך, עידוד ועזרה של הגננת לאורך כל התהליך. 

כדי שהשפה הכתובה תירכש באופן טבעי, כדאי לתת לילד ״ללכת״ בעקבות נטיית לבו, כך 

שיגש להכנת הספר מתוך שמחה ומוטיבציה פנימית.

אפשרות נוספת היא לכתוב את ״הספר שלי״ במהלך סדנת הורים ילדים. לשם כך יש לתכנן 

ירצה לכתוב, ולבקש מההורה להביא פריטים שישובצו  מלכתחילה עם הילד איזה ספר 

בספר, כמו תמונות, למשל. במסגרת הסדנה, ההורים יעזרו לילדיהם לכתוב את הספר.

כסיכום הפעילות, אפשר לערוך תערוכה בה יוצגו ספרי הילדים. הילדים יוזמנו לקרוא 
בספרי חבריהם. אפשר גם לתת מידי יום ״במה״ לכל ילד שירצה להקריא את סיפורו בפני 

חבריו.
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יֹוֵסף ַהָּקָטן 
מֹוֵצא 

אֹוָצר ָּגדֹול

ָרה: יֹוֶלן ֶמְצֶגר ָמר ַזְקס | ִאְיּ ָּכְתָבה: ָתּ
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ְּגָׁשִמים ַעִּזים ָיְרדּו ַעל ָהִעיר ַצְנָעא ֶׁשְּבֵתיָמן ָהְרחֹוָקה. ִטּפֹות ֶּגֶׁשם ְּגדֹולֹות 
ָׁשְטפּו ֶאת ָהְרחֹובֹות.

 יֹוֵסף ָיַׁשב ַעל ַהַּמְחֶצֶלת ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות מּול ַסָּבא ִיְחָיא, 
ְוָלַמד ִאּתֹו ִמּתֹוְך ַהֻחָּמׁש.

 ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ְויֹוֵסף ִהְקִׁשיב ְלַסָּבא ִיְחָיא ְּבֹרב ֶקֶׁשב. 
ְלֶפַתע ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ֲחָזקֹות ַעל ַהֶּדֶלת.

 "ִמי ָּבא ְלַבֵּקר אֹוָתנּו ְּבָׁשָעה ֹּכה ְמֻאֶחֶרת?" 
ִהְתַּפֵּלא ַסָּבא ִיְחָיא ְוִנַּגׁש ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ֶּבֱאֶמת ְמַעְנֵין..." ָחַׁשב יֹוֵסף.

 ְּכֶׁשָּפַתח ַסָּבא ֶאת ַהֶּדֶלת, ִזָהה יֹוֵסף ֶאת ָהאֹוֵרַח, ָהָיה ֶזה ְזַכְרָיה, 
ֶׁשָעַמד ַּבֶּפַתח ָרֹטב ֻּכּלֹו ּוֵפאֹוָתיו נֹוְטפֹות ַמִים.

"ּבֹוא, ּבֹוא, ִהָּכֵנס, ֵׁשב ִאָּתנּו." ִהְזִמין ַסָּבא ֶאת ְזַכְרָיה.

"ּתֹוָדה מֹוִרי ִיְחָיא, ַאְך ֲאִני ְמַמֵהר ְמֹאד ְוֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתַעֵּכב. יֹום ֲחִמיִׁשי ַהּיֹום, 
ְוַהֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת ְמֻרּבֹות. ָעַבְרִּתי ַּדְרְּכָך ְּכֵדי ְלַסֵּפר ֶׁשָּמָצאִתי ַּכד נֹוָסף."

 "ָמָצאָת ַּכד נֹוָסף?" ִהְתַרֵּגׁש ַסָּבא, 
"ֲהֵרי זֹו ְּבׂשֹוָרה ְמַׂשַּמַחת! ֵאיֹפה ִּגִּליָת אֹותֹו?"

"ַהַּכד ִנְמָצא ָקרֹוב ִלְקֵצה ָהִעיר, ְלַיד ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ּוְׁשטּוָחה, ְּכֶׁשַּתִּגיַע ְלָׁשם 
 ִּתְרֶאה אֹותֹו ִמָּיד. ַהְּגָׁשִמים ָהַרִּבים ָׁשְטפּו ֵמָעָליו ֶאת ֶהָעָפר ֶׁשִּכָּסה אֹותֹו. 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּתְמָצא ַּגם ַּבַּכד ַהֶּזה אֹוָצרֹות ְיָקִרים..."
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"ּתֹוָדה ְלָך! ּתֹוָדה ַרָּבה!" ָאַמר ַסָּבא ְּבקֹול רֹוֵעד ֵמִהְתַרְּגׁשּות.

יֹוֵסף ִהְתּבֹוֵנן ְּבַסָּבא ִיְחָיא ִּבְפִליָאה, ְזַמן ַרב ֹלא ָרָאה אֹותֹו ִנְרָּגׁש ָּכל ָּכְך.

"ַּכד ָּגדֹול? אֹוָצר ָיָקר?! ַּבֶּמה ְמֻדָּבר?" ִהְסַּתְקֵרן יֹוֵסף, ַאְך ֹלא ֵהֵעז 
ַנִים. יָחה ֵּבין ַהּׁשְ ְלַהְפִריַע ַלּׂשִ

ַּבַּלְיָלה ִהְתַהֵּפְך יֹוֵסף ְּבִמָּטתֹו ְוֹלא ִהְפִסיק ַלְחֹׁשב ַעל ַהַּכד ְוַעל ָהאֹוָצר 
ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹוכֹו.

"אּוַלי..." ָחַׁשב יֹוֵסף, "אּוַלי ֵיׁש ַּבַּכד ַמְטְּבעֹות ֶׁשל ָזָהב... ֲאָבִנים ְיָקרֹות... 
ַּתְכִׁשיִטים..."

ִמיָכה. ַאַחר ָחַזר ְוִהְתַּכָּסה ָּבּה. ְּבִדְמיֹונֹו ָרָאה  יֹוֵסף ֵהִסיר ֵמָעָליו ֶאת ַהּׂשְ
ט ָמֵלא ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב ַוֲאָבִנים נֹוְצצֹות... הּוא ֹלא ִהְצִליַח  ַּכד ָיֶפה ּוְמֻקּׁשָ

ְלֵהָרֵדם, ִהְתַהֵּפְך ַּבִּמָּטה ׁשּוב ָוׁשּוב, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ֶנֶעְצמּו ֵעיָניו ְוהּוא ָׁשַקע 
ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה.
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ְלָמֳחָרת, ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ִנַּגׁש ַסָּבא ִיְחָיא ֶאל יֹוֵסף ְוִלֵּטף ֶאת ֹראׁשֹו.

"ְלַאַחר ֶׁשְּנַסֵּים ֶאת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית," הּוא ָאַמר, "ֵנֵצא ְלַחֵּפׂש ַיַחד ֶאת ַהַּכד!"

 ַקר ָהָיה ַּבחּוץ, ַקר ְמֹאד. ַסָּבא ִיְחָיא ְויֹוֵסף ִהְתַקְּדמּו ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים. 
ׁשּוֵלי ְמִעיֵליֶהם ָהֲאֻרִּכים ִנְרְטבּו ְוַנֲעֵליֶהם ִהְתַּכּסּו ְּבֹבץ. ֵהם ָיְצאּו ֵמָהִעיר 

 ְוִהְמִׁשיכּו ִלְצֹעד, 
ַעד ֲאֶׁשר ָראּו ֶאֶבן ְׁשטּוָחה ְּגדֹוָלה, ּוְלָיָדּה ְקֵצה ַּכד ַהְמַבְצֵּבץ ִמּתֹוְך ָהֲאָדָמה.

ַסָּבא ֵהִרים ִּבְזִהירּות ֶאת ִמְכֵסה ַהַּכד. יֹוֵסף ֵהִציץ ְּבַסְקָרנּות ְּפִניָמה.

 "ֶזהּו ַּכד ֶחֶרס ָּפׁשּוט ָמֵלא ְּבַדִּפים ְיָׁשִנים..." ָאַמר יֹוֵסף ְּבַאְכָזָבה, 
"ֵאיֶזה אֹוָצר ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּתר ְּבתֹוכֹו?"

ב ַעל ָהֶאֶבן ֶׁשְּלַצד ַהַּכד. ַסָּבא ִיְחָיא ִחֵּיְך ְוִהְתַיּׁשֵ

 "ַהַּדִּפים ָהֵאּלּו ֵהם אֹוָצר ָּבלּום," ָּפַתח ַסָּבא ְוָאַמר, 
 "ַּכֲאֶׁשר ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִסּדּור אֹו ֵחֶפץ ֹקֶדׁש ַאֵחר ִמְתַּבֶּלה, 

ה.   ֵאיֶנּנּו ַמְׁשִליִכים אֹותֹו ְלַפח ָהַאְׁשָּפה. ָאנּו נֹוֲהִגים ּבֹו ָּכבֹוד ִּכי ֵיׁש ּבֹו ְקֻדּׁשָ
הּוא ָיָקר ָלנּו ְמֹאד."

"ָאז ָמה עֹוִׂשים ִאָּתם?" ִהְתַעְנֵין יֹוֵסף.

"ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים אֹוָתם ְּבַכד ָּגדֹול ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֶׁשַהַּכד ִמְתַמֵּלא ּגֹוְנִזים 
ּוַמְטִמיִנים אֹותֹו ָּבֲאָדָמה. ִלְפָעִמים, ְּבִלי ֵמִׂשים, ֲאָנִׁשים ַמְטִמיִנים ְּבַכד 

ַהְּגִניָזה ֵסֶפר ְמֻיָחד ְוָחׁשּוב - אֹוָצר ֶׁשל ַמָּמׁש!"

 "ַסָּבא!" ָאַמר יֹוֵסף ְּבִׂשְמָחה, "ֲאִני ֶאֱעֹזר ְלָך ִלְמֹצא ֶאת ָהאֹוָצר! 
אּוַלי ִנְמָצא ָּכאן ֵסֶפר ְמֻיָחד ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם!"
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 יֹוֵסף ִהְתּכֹוֵפף ַעל ִּבְרָּכיו, ִנָּקה ֶאת ַהֹּבץ ֶׁשִּכָּסה ֶאת ֶּפַתח ַהַּכד, 
 הֹוִציא ִמּתֹוכֹו ֵסֶפר ִמְתּפֹוֵרר ְוָנַתן אֹותֹו ִּבְזִהירּות ְלַסָּבא ִיְחָיא. 

 ַסָּבא ִּדְפֵּדף ַּבֵּסֶפר ַּבֲעִדינּות ְוֵהִניַע ֹראׁשֹו ִמַּצד ְלַצד. 
 "ֶזהּו ֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית ָיָׁשן..." הּוא ָאַמר, 

"ָהאֹוִתּיֹות ּבֹו ִנְמֲחקּו ְּכָבר ִמְּזַמן. ִהֵּנה, ַנֵּסה ִלְקֹרא ּבֹו."

ב ְלַצד ַסָּבא, ְוֵהֵחל ִלְקֹרא. יֹוֵסף ִהְתַיּׁשֵ

... ְוֵאת ָהָא..."   "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא... ֵאת ַהּׁשָ
ַסָּבא ָצַדק, ָקֶׁשה ָהָיה ִלְקֹרא ַּבֻחָּמׁש ַהָּקָטן. ַּדִּפים ַרִּבים 

ִנְקְרעּו ְוָחְסרּו, אֹוִתּיֹות ִנְמֲחקּו ְוִהַּטְׁשְטׁשּו.

 "ַהְמֵׁשְך ְלַחֵּפׂש!" עֹוֵדד אֹותֹו ַסָּבא, 
"אּוַלי ִּתְמָצא ַּבַּכד ֵסֶפר ָנִדיר!"

 "ַהְלַואי..." ָחַׁשב יֹוֵסף, 
"ַהְלַואי ֶׁשֶאְמָצא ֵסֶפר ְמֻיָחד! ֵסֶפר ֵּפרּוִׁשים 

 ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם!" 
הּוא ָחַזר ְוִהְתּכֹוֵפף ַעל ִּבְרָּכיו ְוִהְכִניס ֶאת 

ֹראׁשֹו ְלתֹוְך ַהַּכד. הּוא הֹוִציא ִמּתֹוכֹו 
עֹוד ְועֹוד ַּדִּפים ְרֻטִּבים ּוְסָפִרים 

 ֶׁשְּקצֹוֵתיֶהם ִמְתּפֹוְרִרים. 
ֶאת ֻּכָּלם ָנַתן ְלַסָּבא.
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ַסָּבא ִיְחָיא ָּבַדק ֶאת ַהַּדִּפים ְוַהְּסָפִרים ֶׁשהֹוִציא יֹוֵסף ִמַּכד ַהְּגִניָזה ּוִמֵּין 
אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד ְּבֶמֶׁשְך ְזַמן ַרב. ֵחֶלק ֵמַהַּדִּפים ְוַהְּסָפִרים ָׁשַמר ְלִצּדֹו, 

ָאר ֶהֱחִזיר ְליֹוֵסף, ֶׁשַּיְטִמין אֹוָתם ַּבֲחָזָרה ְּבתֹוְך ַּכד ַהְּגִניָזה.  ְוֶאת ַהּׁשְ
ְּכֶׁשִּסְּימּו, ִּכּסּו ֶאת ַהַּכד ְוִהְטִמינּו אֹותֹו ׁשּוב ָּבֲאָדָמה.

"ּבֹוא יֹוֵסף," ָאַמר ַסָּבא, "ַנְחֹזר ַהַּבְיָתה ְוִנְתּכֹוֵנן ְלַׁשָּבת."

ְלַאַחר ִמְסַּפר ָיִמים, ְּכֶׁשָּיְבׁשּו ַהְּסָפִרים ְוַהַּדִּפים ֶׁשהֹוִציא יֹוֵסף ִמַּכד 
ַהְּגִניָזה, ָקָרא לֹו ַסָּבא ִיְחָיא: "ּבֹוא יֹוֵסף, ּבֹוא ְוִתְרֶאה ֶאת ָהאֹוָצר 

ֶׁשִהַּצְלנּו ִמַּכד ַהְּגִניָזה. ֶזהּו ֵסֶפר ַעִּתיק ְמֹאד. ֵסֶפר ֶׁשִּנְכַּתב ִלְפֵני ֶאֶלף 
ָׁשִנים ַעל ְיֵדי ַרִּבי ָנָתן. ֵיׁש ּבֹו ֶהְסֵּבִרים ּוֵפרּוִׁשים ַלִּמְׁשָנה. ֶזהּו ֵסֶפר 
ְיִחיִדי. ֵאין עֹוד ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם! ּבֹוא יֹוֵסף, ַהְעֵּתק ְּבַבָּקָׁשה ֶאת 

ַהֵּסֶפר ִּבְכַתב ָיד ָּברּור ּוְמֻסָּדר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּמּנּו ֳעָתִקים נֹוָסִפים, ְויּוְכלּו 
ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ַּתְלִמיִדים ַרִּבים."

ְּכֶׁשָּגַדל יֹוֵסף ַקאַּפח ְוָהָיה ְלַרב, הּוא ָעָלה ִעם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵהִביא ִאּתֹו ְסָפִרים 

ַרִּבים, ֵּביֵניֶהם ַּגם ֶאת ָהֹעֶתק ָהִראׁשֹון ֶׁשֶהְעִּתיק 
ִעם ַסָּבא ִיְחָיא ְּבַצְנָעא ָהְרחֹוָקה. ַעל ִּפי ֹעֶתק ֶזה 

ֻהְדְּפסּו ֶהְעֵּתִקים ּוְסָפִרים ַרִּבים. ַהּיֹום ָּכל ִמי 
ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ ָיכֹול ִלְלֹמד ֵמֶהם ְּבָכל ֵעת.
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פתיחה

ביהדות ניתן למצוא כמה גישות לנושא ההתבוננות בטבע. הרמב״ם מציין את חשיבותה 

ולימוד  חקר  ידי  על  ה׳.  אהבת  של  המצוה  לקיום  וכאמצעי  כדרך  בטבע  ההתבוננות  של 

המדעים, יוכשר האדם ויובל לידיעת ה׳, כפי שכתב הרמב״ם בספרו ״משנה תורה״ )ספר 

המדע, הלכות יסודי התורה ב, ב(:

 והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו?
 בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים,

 ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ,
 מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר,

 ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול...
שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

הרב קאפח, שהיה נאמן לתפיסתו של הרמב״ם בכל תחומי החיים, התייחס אף הוא לנושא 

)״הולך תמים״, עמ׳ 201(:

אותם לימודים הנקראים משום מה "לימודי חול" - לגמרי אינם חול... אם 
לומדים מדעים הללו לשם פרנסה, כדי להתפרנס בהוראתן או בשימושן - 

הרי הם מצוה. ואם... ללימודי ידיעת ה' - הרי הן קודש!

או  צורך  משום  לא   - אחת  בכפיפה  לדור  צריכים  ומדע  שתורה  סבר  קאפח  הרב 

סתגלנות - אלא מתוך שלמות וכאידיאל. לדעתו, מי שרוצה להכיר את הקב״ה, צריך 

להסתכל על השמים, להכיר את העולם ולחקור בעלי חיים. הוא שימר את הקשר בין 

החיים.  ובעלי  הצומח  עולם  הכרת  החיים,  תנאי  הכרת  ידי  על  היומיום  לחיי  התורה 

המסורות שהיו ליהודי תימן גם עזרו לו בכך.

יחסו של הרב למדע היה אמביוולנטי. הוא הכיר ואף הוקיר את תחומי המדע ותרומתם 

זאת,  עם  יחד  אמפירית.  בדרך  ונעשתה  מדעית  היתה  חקירתו  דרך  גם  ההלכה.  להבנת 

נהג  הוא  ההלכה.  לעקרונות  מוחלטת  מחוייבות  הראו  מסקנותיו,  הסקת  ודרך  גישתו 

להתייחס למובאות מדעיות בדברי חז״ל או ברמב״ם, ועם זאת לא נרתע, לעתים, מלומר 

שחז״ל התייחסו למציאות לפי הידע שהיה בידם, ללא מכשירי מדידה מדוייקים.

על  בעיקר  המבוסס  באופן  שונים,  מדע  בתחומי  ומגוון  רב  ידע  הרב  רכש  ילדותו  משחר 

התופעות  של  עצמית  ובחינה  מקרוב  בדיקה  ועל  בהשגתו,  שהיו  מספרים  עצמי  לימוד 

והידע המדעי. כשם שרבי יהודה הנשיא שהה שישה חודשים בחברת רועי בקר כדי ללמוד 

מהם על מומי הבהמות - כך גם הרב קאפח עסק שעות רבות בלימוד על בעלי חיים וצמחים 

בצורה מדוקדקת ויסודית. הוא לא סמך על ידיעות מכלי שני, אלא בדק כל דבר בעצמו, אף 

שלעתים היה צריך להקדיש לכך ימים רבים. השכלתו של הרב קאפח היתה רחבה והקיפה 

תחומי מדע רבים.

הרב היה מודע לתוקפם ההלכתי של זיהויים המוצעים לצמחים ולבעלי חיים, והיה אחד 

הבודדים, בין אנשי ההלכה בדורות האחרונים, שהעז להביא את הזיהוי באופן חד וברור, 

שמונת  זיהוי  ג׳ירפה,  שחיטת  והפסיון,  השליו  לאכילה(,  )המותר  הארבה  זיהוי  למשל: 

השרצים המטמאים ועוד. רובם המוחלט של הזיהויים שהוא הציע, עומדים במבחן הביקורת 

המדעית. היה לו קשר הדוק עם האקדמיה ותכתובת עם חוקרים בעולם שסמכו מאוד עליו 

ועל המומחיות שלו בנושא כשרות בעלי חיים. ד״ר זהר עמר כותב במאמרו: ״על עקרונות 

אחדים בשיטתו של הרב יוסף קאפח בזיהוי צמחים וענייני ריאליה״, שהרב היווה עבורו 

מקור מדעי בכל מחקריו בענייני הריאליה, כמו למשל, לעניין הפקת סבון מצמחים בתימן.

הנכד  תמה  במלאכתו.  מדייק  לא  הצייר  כי  וקבע  צבי  של  ציור  לנכדו  הרב  הראה  פעם 

כיצד הוא יודע זאת. הסביר לו הרב שאופן התקדמותן של החיות הטהורות שונה מזה של 

הטמאות, ובציור צויירה חיה טהורה שהליכתה כשל חיה טמאה.

הכרת סגולות כל שיח וכל עץ עזרה לרב יחיא, סבו של הרב קאפח, ברעב הגדול שהיה 

בתימן בשנת תרס״ה 1905. רוב חכמי העיר צנעה נספו ברעב, אך הרב יחיא, סבו של הרב 

קופסת החרקים30
התבוננות בטבע
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קאפח, ניזון מכל העשבים שהיה בקי בהם ובסגולותיהם הבריאות, וכך עלה בידו לשרוד. 

לאור,  להוציא  הספיק  לא  אך  שהשאיר  החיבורים  ואחד  בדרכו,  הלך  קאפח,  הרב  נכדו, 

הוא הצליח להעשיר  כמו סבו,  הנזכרים במשנה.  כל הצמחים  לזיהוי  הוא מדריך מפורט 

את תפריט המשפחה בימי הצנע. בנו אריה מספר, שהם היו נוהגים לצאת לשדות ולקטוף 

עשבי בר אכילים, כגון: רגלית הגינה, צנון הבר וחלמית. את העשבים הללו הם אכלו כסלט, 

כקציצות או כמאכל מבושל.

עשבי הבר כצמחי מאכל

הפעילות
בארץ,  אוכל  מספיק  היה  לא  ישראל,  מדינת  ראשית  שבתקופת  לילדים  לספר  אפשר 

עשבים  אילו  ידע  השדה,  צמחי  כל  את  שהכיר  קאפח,  הרב  רעבים.  מאוד  היו  והאנשים 

ניתן לשאול את הילדים איך  ולימד זאת לבנו.  מזינים מותר לאכול. הוא למד זאת מסבו 

נזהה את הצמחים האלה, ולאחר מכן להסתכל בספרים, באינטרנט וכמובן לצאת לסיור 

כדי לגלות את הצמחים בטבע. באתרי אינטרנט אפשר למצוא מתכונים מגוונים לעשבים 

אלה.

העבים,  מהגבעולים  העלים  את  להפריד  יש  הצמחים,  של  וודאי  זיהוי  לאחר  לב!  שימו 
על  מדוקדקת  והסתכלות  במים,  דקות  מספר  השרייתן  ידי  על  מחרקים,  היטב  לשטוף 

העלים. זאת גם ההזדמנות ללמד את הילדים על איסור אכילת חרקים.

להכנת הסלט, אפשר לערבב את העלים עם ירקות שונים, זיתים, גבינה מגוררת בלוויית 

יש  כך  או תבשיל. לשם  ירק, קציצות  גם להכין חביתת  ומלח. אפשר  לימון  רוטב משמן, 

תחילה לחלוט את העלים במים חמים ולאחר מכן לטגנם.
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ֻקְפַסת 
ַהֲחָרִקים

ָּתָמר זְַקס

ַהִּמְדָרׁש,  ִמֵּבית  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ְּכֶׁשָחְזרּו  ֶעֶרב,  ִלְפנֹות 
יֹוֵסף  ַּדְרָּכם.  ֶאת  ּוְׁשחֹוָרה  ְקַטָּנה  ִחּפּוִׁשית  ָחְצָתה 
ַעל  ִּבְזִריזּות  ֶׁשָרָצה  ַהִחּפּוִׁשית  ַאֲחֵרי  ָעְקבּו  ְוֶעְזִרי 

ַהחֹול ָהַרְך ֶׁשְּבַצד ַהֶּדֶרְך.

יֹוֵסף ִהְתּכֹוֵפף, ֵהִרים ֶאת ַהִחּפּוִׁשית ְוִהִּניַח אֹוָתּה 
ַעל ַּגב ָידֹו.

"ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה!" ָקָרא ֶעְזִרי ּוָפַסע ְׁשֵני ְצָעִדים ְלָאחֹור, "ֲחָרִקים ֲעלּוִלים 
ִלְהיֹות ְמֻסָּכִנים!"

ֵהֵחָּלה  ָּכְך  ַאַחר  ְלֶרַגע,  ִהְּסָסה  יֹוֵסף,  ֶׁשל  ָידֹו  ַּכף  ַעל  ָעְמָדה  ַהִחּפּוִׁשית 
ִלְצֹעד ְלֹאֶרְך ְזרֹועֹו, ְוָאז, ְלֹלא ָּכל ַאְזָהָרה - ִהְתעֹוְפָפה ְוֶנֶעְלָמה.

ְמֹאד  'ְוִנְשַׁמְרֶּתם  ַהָּפסּוק:  ֶאת  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ֶׁשַהּמֹוִרי  זֹוֵכר  ֹלא  "ַאָּתה 
ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם'? ַּגם ַסָּבא ֶׁשְּלָך ַמְזִהיר אֹוְתָך ְואֹוֵמר ְלָך ָּכל ַהְּזַמן: 'ִהָּשׁ ֶמר 

ְלָך  ּו ְשׁמֹ ר נַ ְפְשָׁך  ְמֹא ד'!"

"ַאל ִּתְפַחד," ִהְרִּגיַע יֹוֵסף ֶאת ֶעְזִרי, "ֲאִני ִנְׁשָמר ְויֹוֵדַע ְלִהָּזֵהר. ֲאִני ַמִּכיר 
סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ֲחָרִקים, ִחּפּוִׁשית זֹו ֵאיָנּה ְמֻסֶּכֶנת."

"ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵדַע?" ָׁשַאל ֶעְזִרי.

"ַסָּבא ִיְחָיא ְמַלֵּמד אֹוִתי. ֵיׁש סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ֲחָרִקים."

"ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ָּכל ַהּסּוִגים ְוַהִּמיִנים ֶׁשל ַהֲחָרִקים?" ִהְתַּפֵּלא ֶעְזִרי.

"ֹלא! ַמה ִּפְתֹאם, ֵיׁש ֲהמֹון ֲהמֹון סּוִגים ֶׁשל ֲחָרִקים. רֹוֶצה ֶׁשִּנְתֹּפס ְוֶנֱאֹסף 
ֲחָרִקים ַיַחד?"

"ַמה ַּנֲעֶׂשה ִאָּתם? ָלָּמה ֶׁשֶּנֱאֹסף אֹוָתם?" ָׁשַאל ֶעְזִרי.

ֲאַלֵּמד  ֲאִני  ֲעֵליֶהם,  ְוִלְלֹמד  ָּבֶהם  ְלִהְתּבֹוֵנן  "נּוַכל 
אֹוְתָך ְּכמֹו ֶׁשַּסָּבא ִיְחָיא ִלֵּמד אֹוִתי. ָּכְך ֵּתַדע ֵמֵאילּו 

ִמיִנים ֶׁשל ֲחָרִקים ָצִריְך ְלִהָּזֵהר," ֵהִׁשיב יֹוֵסף.

ְוִלְלֹמד  ֲחָרִקים  ֶלֱאֹסף  ָהַרְעיֹון  ַאְך  ָחַׁשׁש,  ֶעְזִרי 
ֲעֵליֶהם, ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ְמֹאד. הּוא ִהִּכיר ֶאת יֹוֵסף 
ֵמר ּוְלִהָּזֵהר. ַיַחד ִחְּפׂשּו ְׁשֵניֶהם ֲחָרִקים ִמּסּוִגים  ְוָסַמְך ָעָליו ֶׁשֵּיַדע ְלִהּׁשָ
ַאֲחֵרי  יֹום,  ְּבָכל  ְמֻיֶחֶדת.  ְּבֻקְפָסה  אֹוָתם  ְוָׁשְמרּו  אֹוָתם  ָלְכדּו  ׁשֹוִנים, 
ָּבְדקּו ָמה ֵהם  ַּבֲחָרִקים ֶׁשָאְספּו,  ַהִּמְדָרׁש, ִהְתּבֹוְננּו  ִמֵּבית  ַיַחד  ֶׁשָחְזרּו 
ֶזה  ּדֹוִמים  ֵהם  ְּבָמה  ַּבחֹול,  ּוִמְתַחְּפִרים  ִמְתַקְּדִמים  ֵהם  ֵּכיַצד  אֹוְכִלים, 

ָלֶזה ּוְבָמה ֵהם ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה.

"יֹוֵסף, ִּתְרֶאה, ְלֵחֶלק ֵמַהֲחָרִקים ֶׁשָּתַפְסנּו ֵיׁש ְׁשֵני זּוגֹות ֶׁשל ְּכָנַפִים."

"ַאַהה, ַלְמרֹות ֹזאת, ֹלא ָּכל ַהֲחָרִקים ְמֻסָּגִלים ָלעּוף."

"ֹּבא ִנְסֹּפר ַּכָּמה ַרְגַלִים ֵיׁש ָלֶהם!"

ֶׁשל  זּוגֹות  ְׁשֹלָׁשה  ֵיׁש  ֶׁשָּתַפְסנּו  ַהֲחָרִקים  ְלָכל  ְמַעְנֵין,  ַרְגַלִים.  "ֵׁשׁש 
ַרְגַלִים!" ָאַמר ֶעְזִרי ִּבְפִליָאה.

סּוג  ֵיׁש  ְוָחָרק  ָחָרק  ֶׁשְּלָכל  אֹוִתי  ִלֵּמד  "ַסָּבא  יֹוֵסף,  ָאַמר  יֹוֵדַע,"  "ַאָּתה 
ֲאחֹוִרּיֹות  ַרְגַלִים  ֵיׁש  ַהֶּזה  ֶלָחָגב   - ִּתְסַּתֵּכל  ִהֵּנה,  ַרְגַלִים.  ֶׁשל  ׁשֹוֶנה 
ֶׁשֻּמְתָאמֹות ִלְקִפיָצה, ְלֶזה - ַרְגַלִים ֶׁשֻּמְתָאמֹות ַלֲחִפיָרה ְּבחֹול, ּוְלֶזה - 

ַרְגַלִים ֶׁשֻּמְתָאמֹות ְלִריָצה."

ַעד  ֶׁשָאְספּו,  ַהֲחָרִקים  ַעל  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ִּגּלּו  יֹום  ְּבָכל 
ֶׁשְּבַאַחד ַהָּיִמים ֶהְחִליטּו ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַׁשְחֵרר אֹוָתם ַלָחְפִׁשי.

"ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון," ָאַמר יֹוֵסף ְוָלַחׁש ְּדַבר ָמה ַעל ָאְזנֹו ֶׁשל ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ִהְקִׁשיב 
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ְּבֹרב ֶקֶׁשב, ָצַחק ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים, ְוִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו ְלאֹות ֶׁשהּוא ַמְסִּכים 
ִעם ָהַרְעיֹון.

ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר ִהִּגיעּו ְׁשֵניֶהם ִעם ֻקְפַסת ַהֲחָרִקים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש.

ָּכל  ְסִביָבם  ִהְצטֹוְפפּו  ִמָּיד 
ִלְראֹות  ַסְקָרִנים  ַהֲחֵבִרים, 

ָמה ֵהִביאּו ִאָּתם ַּבֻּקְפָסה.

"ֵאיזֹו ֻקְפָסה ְּגדֹוָלה!"

"ַמה ֵּיׁש ָלֶכם ָׁשם?"

ַהֻּקְפָסה!"  ֶאת  "ִּתְפְּתחּו 
ִּבְּקׁשּו ֻּכָּלם.

יֹוֵסף ְוֶעְזִרי ִחְּיכּו ֶזה ָלֶזה, ְוָאז, 
לֹוַמר  ּוְבִלי  ַאְזָהָרה  ָּכל  ְלֹלא 
ִמָּלה, ִהִּניַח יֹוֵסף ֶאת ַהֻּקְפָסה 
ּוָפַתח  ַהְּכִניָסה  ֶּדֶלת  ְלַיד 
ַהֲחָרִקים  ִלְרָוָחה.  אֹוָתּה 
ִהְּססּו  ֹלא  ַהֻּקְפָסה  ֶׁשְּבתֹוְך 

ְלֶרַגע ּוִמֲהרּו ִלְבֹרַח ַהחּוָצה.

ַהֻּקְפָסה,  ִמן  יֹוְצִאים  ַהֲחָרִקים  ֶאת  ְוֶעְזִרי  יֹוֵסף  ֶׁשל  ַהֲחֵבִרים  ְּכֶׁשָראּו 
ִנְבֲהלּו ּוִמֲהרּו ַּגם ֵהם ִלְבֹרַח ֵמַהִּכָּתה.

יֹום ָעַבר ְועֹוד יֹום, ַהַּקִיץ ָחַלף, ַהֹחֶרף ִנְגַמר, ְוִהֵּנה ָחְלָפה ָלּה ָׁשָנה ֵמָאז 
ִׁשְחְררּו יֹוֵסף ְוֶעְזִרי ֶאת ַהֲחָרִקים ַּבִּכָּתה.

ָרָאה  ִּבְׁשִקיָדה,  ְוָלְמדּו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ְׁשֵניֶהם  ְּכֶׁשָּיְׁשבּו  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ֶעְזִרי ַעל ַהִּקיר מּולֹו ַעָּכִביָׁשה ְּגדֹוָלה טֹוָוה קּוִרים ְּבִפַּנת ַהֶחֶדר, ָקרֹוב 

ַלִּתְקָרה.

"יֹוֵסף, ַהֵּבט ְלָׁשם!" ָאַמר ֶעְזִרי ְוִהְצִּביַע ַעל ָהַעָּכִביָׁשה.

"ֵאיֹפה? ְלָאן?" ָׁשַאל יֹוֵסף.

ְנַגֵּדל  אּוַלי  ְּגדֹוָלה.  ַעָּכִביָׁשה  ֶיְׁשָנּה  ַהַחּלֹון  ֵמַעל  ַּבִּפָּנה,  ְלַמְעָלה,  "ָׁשם 
ֶאת  ֶׁשִּגַּדְלנּו  ְּכמֹו  אֹוָתּה 
ֶׁשָעְבָרה?"  ָנה  ַּבּׁשָ ַהֲחָרִקים 

ִהִּציַע ֶעְזִרי.

ְזַמן,"  ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמַקֶּוה  "ֲאִני 
ָאַמר יֹוֵסף, "ֲאִני לֹוֵמד ַעְכָׁשו 
ִעם ַסָּבא ֶׁשִּלי ְּדָבִרים ַרִּבים."

מֹוִרי  ִעם  לֹוֵמד  ַאָּתה  "ָמה 
ִיְחָיא?" ִהְתַעְנֵין ֶעְזִרי.

"ַסָּבא ְמַלֵּמד אֹוִתי ְלָהִכין ֶאת 
ִלְכִתיַבת  ַהְּדיֹו  ְוֶאת  ַהְּקָלף 
ְּבָכל  תֹוָרה.  ְוִסְפֵרי  ְמזּוזֹות 
ִאּתֹו  לֹוֵמד  ַּגם  ֲאִני  ֶעֶרב 
ֵסֶפר  ִמּתֹוְך  ְוִדיִנים  ֲהָלכֹות 
'ִמְׁשֵנה תֹוָרה' ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם," 
ָאַמר יֹוֵסף, "ֵאֶצל ָהַרב ְיהּוָדה ְיִמיִני ַהּצֹוֵרף, ֲאִני לֹוֵמד ְלָהִכין ַׁשְרְׁשָראֹות, 
הּוא  ַהַּנָּגר.  ְלַסאַּלם  ֵאֵלְך  ַהָּבא  ְּבָׁשבּוַע  ְוָזָהב.  ִמֶּכֶסף  ַוֲעִגיִלים  ַטָּבעֹות 
ְיַלֵּמד אֹוִתי ְלָהִכין ְמֵגרֹות, ְלַנֵּסר ְוִלְתֹקַע ַמְסְמִרים ְּבִלי ִלְסֹּדק ֶאת ָהֵעץ."

ִאם  ְמֹאד  ֶאְׂשַמח  ְּדָבִרים.  ֲהמֹון  לֹוֵמד  "ַאָּתה  ֶעְזִרי.  ָאַמר  צֹוֵדק,"  "ַאָּתה 
נּוַכל ׁשּוב ֶלֱאֹסף ֲחָרִקים, ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמֶהם ְּדָבִרים ַרִּבים."

"ַּגם ֲאִני ְמַקֶּוה," ָאַמר יֹוֵסף ְּכֶׁשִהְתָקְרבּו ְׁשֵניֶהם ֶאל ָהַעָּכִביָׁשה ְלִהְתּבֹוֵנן 
ָּבּה ִמָּקרֹוב.
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 ַסְלִסּלֹות ֵּביִצים,
ְּתָמִרים ּוְׁשֵקִדים

ָּתָמר זְַקס

ְּבָרָכה  ָׁשְמָעה  ַּבֹּבֶקר  ַהְׁשֵּכם 
קֹולֹות ּוְרָעִׁשים ִמּקֹוַמת ַהְּכִניָסה. ֶּדֶלת ַהַּמְחָסן 
ּוִמָּיד  ֵעיֶניָה  ְוִנְסְּגָרה. ִהיא ָּפְקָחה ֶאת  ִנְפְּתָחה 
ַהָּמזֹון  ֲחֻלַּקת  יֹום  ַהּיֹום,  י  ִׁשּׁשִ יֹום  ִנְזְּכָרה: 
ָיֶדיָה,  ֶאת  ָנְטָלה  ָלקּום,  ְּבָרָכה  ִמֲהָרה  ְלַׁשָּבת! 
ְלַיד  ְלַמָּטה,  ֶלָחֵצר.  ְוָיְרָדה  ָּפֶניָה,  ֶאת  ָׁשְטָפה 
ַּכִּדים ְקַטִּנים  ַהַּמְחָסִנים, ָעְמָדה ִאָּמּה ּוִמְּלָאה 

ְּבֶחְמָאה.

"ִאָּמא, ַּגם ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹזר!" ִּבְּקָׁשה ְּבָרָכה.

ַאְּת  ּוְׁשֵקִדים.  ְּתָמִרים  עֹוד  ְצִריָכה  ֲאִני  "ְמֻצָּין, 
ְיכֹוָלה ְלָהִביא ַּגם ֶאת ַהֵּביִצים?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא.

ָאְסָפה  ְּבָרָכה,  ָאְמָרה  ְמִביָאה!"  ְּכָבר  "ֲאִני 
ְּבַסְלִסּלֹות,  ַהְּטִרּיֹות  ַהֵּביִצים  ֶאת  ִּבְזִהירּות 
ְׁשֵקִדים  ִמּתֹוכֹו  ְוהֹוִציָאה  ַהַּמְחָסן  ֶאל  ִמֲהָרה 
ּוְתָמִרים, ָׂשָמה ַּגם אֹוָתם ְּבַסְלִסּלֹות, ְוֵהִביָאה 

אֹוָתם ַהְיֵׁשר ְלִאָּמא.

ְברּו?" "ִאָּמא, ֵאיֹפה ְלַהִּניַח ֶאת ַהֵּביִצים ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ

ַער. "ִהֵּנה ָׁשם." ִהְצִּביָעה ִאָּמא ְלִכּוּון ַהּׁשַ

ְּבתֹוְך  ַהֶחְמָאה  ַּכֵּדי  ֶאת  ִהִּניָחה  ְּבָרָכה 
ִלְפֵני  ְלַכּסֹות אֹוָתן.  ְלִאָּמא  ְוִסְּיָעה  ַהַּסְלִסּלֹות, 
ִאָּמא  ַהַּסְלִסּלֹות, הֹוִסיָפה  ֶאת  ְוָקְׁשרּו  ֶׁשִּסְּימּו 
ַאַחר  ֶּכֶסף.  ֶׁשל  ְׁשָטרֹות  ִמְסַּפר  ַסְלִסָּלה  ְלָכל 

ַער ַהָּגדֹול, ּוְׁשֵּתיֶהן  ָּכְך ָּפְתָחה ֶאת ַהּׁשַ
ָיְצאּו ֶאל ָהְרחֹוב. ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ֹּבֶקר 

ָהֲאָנִׁשים  ָהיּו  ְמַעִּטים  ֻמְקֶּדֶמת. 
ַּבִּסְמָטאֹות  זֹו  ְּבָׁשָעה  ֶׁשָהְלכּו 
ַהָּצרֹות. ֶׁשֶקט ָׂשַרר ִמָּסִביב, ַרק 

קֹול ְּפִסיעֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִאָּמא ּוְבָרָכה 
ִנְׁשַמע ַעל ַהִּמְדָרכֹות.

ַאַחד  ְלַיד  ִאָּמא  ֶנֶעְצָרה  ַּפַעם  ִמֵּדי 
ְוָנְקָׁשה  ָמזֹון  ַסְלִסַּלת  ִהִּניָחה  ַהָּבִּתים, 

ַעל ַהֶּדֶלת.

ֶאת  ִאָּמא  ֵזְרָזה  ַנְמִׁשיְך!"  "ּבֹוִאי 
ְּבָרָכה ִלְפֵני ֶׁשִּנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת.

ְמַחִּכים  ְוֹלא  ְמַמֲהִרים  ֲאַנְחנּו  ָלָמה  "ִאָּמא, 
ֶׁשִּתָּפַתח ַהֶּדֶלת?" ִהְתַּפְּלָאה ְּבָרָכה.

ַּבֵּסֶתר,"  ִּתְהֶיה  ַהֲחִבילֹות  ֶׁשֲחֻלַּקת  "ְּכֵדי 
ֵהִׁשיָבה ִאָּמא ְוֵזְרָזה ֶאת ְּבָרָכה.

ִּבְזִריזּות  ּוְבָרָכה  ִאָּמא  ָעְברּו  ָּכְך 
ִלְרחֹוב.  ּוֵמְרחֹוב  ְלִסְמָטה  ִמִּסְמָטה 
ֶאת  ִהִּניחּו  ֶנֶעְצרּו,  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ְלַבִית,  ִּבְכִניָסה  ַהָּמזֹון  ֲחִביַלת 
ִּבְמִהירּות  ְוָעְזבּו  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָנְקׁשּו 

ֶאת ַהָּמקֹום.

ַהֲחִביָלה  ֶאת  ְלַהִּניַח  ְּכֶׁשִּסְּימּו 
ַהַּבְיָתה  ֲחָזָרה  ִמֲהרּו  ָהַאֲחרֹוָנה, 

ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַׁשָּבת.
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 ִּפיָה ָּפְתָחה 
ְבָחְכָמה

ָּתָמר זְַקס

ַהַּמְדֵרגֹות  ֶאת  ְּבִלָּבּה  ְּבָרָכה  ָסְפָרה  ַאְרַּבע...  ָׁשֹלׁש...  ְׁשַּתִים...  ַאַחת... 
ִויִחיֵאל  ַעְזִריֵאל  ַהּיֹוְרדֹות ֶאל ֵּבית ַהְּמָלאָכה. ַאֶחיָה - ְׁשֹלֹמה, ַאְבָרָהם, 
ֲעִגיִלים  ַׁשְרְׁשָראֹות,  ְוָזָהב,  ֶּכֶסף  ַּתְכִׁשיֵטי  ְוֵהִכינּו  ָׁשם  ָעְבדּו   - ַהָּקָטן 
ַאְחיֹוֶתיָה,  ָּכל  ַוֲעבּור  ַהַּכָּלה,  ִרְבָקה  ַהַּתְכִׁשיִטים הּוְכנּו ֲעבּור  ּוְצִמיִדים. 

ִלְכבֹוד ֲחֻתָּנָתּה ַהְּקֵרָבה.

ְוַהָּזָהב  ַהֶּכֶסף  ְלַהִּתיְך ֶאת  ְלָהִכין ִאָּתם ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים,  ְּבָרָכה ָאֲהָבה 
ְוִנְהִיים  ְלַאט-ְלַאט  ִמְתַרְּכִכים  ֵהם  אֹוָתם,  ְּכֶׁשְּמַחְּמִמים  ֵאיְך,  ְוִלְראֹות 

נֹוְזִלִּיים.

"ְׁשֹלֹמה, ַאְבָרָהם, ִסַּיְמנּו ְלַהּיֹום!" ָקָרא ַאָּבא ְּבָכל ֶעֶרב, "ַעְזִריֵאל ִויִחיֵאל, 
ּבֹואּו ַּגם ַאֶּתם, ִהִּגיַע ְזַמן ִלְלֹמד ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע!"

ְּבִעְּקבֹוֵתיֶהם.  ְוָעְלָתה  ַהְּמָלאָכה,  ֵּבית  ֶאת  ִלְסֹּגר  ְלַאֶחיָה  ָעְזָרה  ְּבָרָכה 
ַהַּמּבּול  ַעל  ָלֶהם  ְוִהְסִּביר  ַהְּפסּוִקים,  ֶאת  ָלַאִחים  ַאָּבא  ִהְקִריא  ְּבַחְדרֹו 
ָבה ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר  ְוַעל ַהֵּתָבה ֶׁשָּבָנה ֹנַח, ַעל ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה. ְּבָרָכה ִהְתַיּׁשְ

ְוִהְקִׁשיָבה.

ְּבָכל יֹום, ְּבִסּיּום ָהֲעבֹוָדה, ָקָרא ַאָּבא ָלַאִחים ְוִלֵּמד אֹוָתם ְּבַחְדרֹו. ְּבָרָכה 
ָבה ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ְוִהְקִׁשיָבה ִלְדָבָריו ֶׁשל ַאָּבא ְּבֹרב ֶקֶׁשב. ִהְתַיּׁשְ

"ַמּדּוַע ַאְּת יֹוֶׁשֶבת ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר?" ָׁשַאל ַאָּבא ֶאת ְּבָרָכה ְּבָכל ֶעֶרב.

ּוֹמֶׁשה  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְוֶאָחיו,  יֹוֵסף  ַעל  ִלְלֹמד  ֲאִני רֹוָצה  "ַּגם 
ַּבֵּתָבה!" ָעְנָתה ְּבָרָכה.

ָרָאה ַאָּבא ֶׁשְּבָרָכה ַמִּגיָעה ְּבָכל יֹום, יֹוֶׁשֶבת ַּבֶּפַתח, ַמְקִׁשיָבה ְולֹוֶמֶדת.

"ּבֹוִאי ְּבָרָכה, ּבֹוִאי ִהָּכְנִסי," ִהְזִמין אֹוָתּה ַאָּבא, "ִהְצָטְרִפי ֵאֵלינּו ְוִתְלְמִדי 
ִאָּתנּו ּתֹוָרה." ֵמָאז אֹותֹו ַהּיֹום ִהְצָטְרָפה ְּבָרָכה ֶאל ַאֶחיָה ְוָלְמָדה ִאָּתם 

ִּלֵּמד ַאָּבא. ָּכל ַמה ּׁשֶ

ָאה ָלַרב יֹוֵסף ַקאַּפח  ָׁשָנה ָעְבָרה, עֹוד ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה... ְּבָרָכה ָּגְדָלה ְוִנּׂשְ
ֲאֶׁשר  ָזְכָרה ֶאת  ָׁשִנים  ָּכל אֹוָתן  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ִמְׁשַּפְחָּתּה  ְוָעְלָתה ִעם 

ִלֵּמד אֹוָתּה ַאָּבא ְּבֵתיָמן.

ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ָרֲאָתה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְּבַדְרָּכּה  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת 
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ֵכנֹות יֹוְׁשבֹות ֶּבָחֵצר, ְמַפְטְּפטֹות ֵּביֵניֶהן ּוִמְׁשַּתְעְממֹות.  ַחְברֹוֶתיָה ַהּׁשְ
ְלִהְתַּכֵּבד  ְלֵביָתּה  ֵכנֹות  ַהּׁשְ ֶאת  ִהְזִמיָנה  ַהְּתִפָּלה,  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ְלַאַחר 
בּוַע. ֵמָאז, ָּכל ַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר  ְּבֵתה ְועּוָגה, ְוִלְלֹמד ַיַחד ִאָּתּה ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ֵכנֹות ְוֵהִביאּו ִאָּתן עֹוד ְועֹוד ֲחֵברֹות. ַּבֶּגֶׁשם,  ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ִהִּגיעּו ַהּׁשְ
בּוַע ִמֵּדי  ַּבֹּקר ְוַגם ַּבֹחם ַהָּגדֹול, ֵהן ָלְמדּו ִעם ָהַרָּבִנית ֶאת ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ַׁשָּבת.
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ֶׁשל  ּוְלִרְקָמה  ִלְתִפיָרה  ַהְּמָלאָכה  ֵּבית  ֶאל 
ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ִנְכְנסּו ְׁשֵני סֹוֲחִרים. ֵהם ִהְתּבֹוְננּו 
ָהַרָּבִנית  ֶׁשָרְקמּו  ָהְרקּומֹות  ּוַבַּמּפֹות  ָמלֹות  ַּבּׂשְ
ָהיּו  ַהַּמּפֹות  ֶׁשַעל  ַהֻּדְגָמאֹות  ְוַחְברֹוֶתיָה. 
ִצְבעֹוִנּיֹות ִויֵפיִפּיֹות, ּוָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּסֹוֲחִרים. 
ֶׁשָּלֶהם  ַלֲחנּות  ְלַהְזִמין  ֶהְחִליטּו ַהּסֹוֲחִרים  ִמָּיד 

ֲעבֹודֹות ִרְקָמה.

ַמּפֹות  ים  ֲחִמּׁשִ ְלַהְזִמין  רֹוִצים  "ֲאַנְחנּו 
ִסָּנִרים  ְקַטּנֹות,  ַמִּפּיֹות  ֵמָאה  ְרקּומֹות,  ֻׁשְלָחן 
ּוִמְטָּפחֹות," ָאְמרּו ַהּסֹוֲחִרים, "ָנבֹוא ָלַקַחת ֶאת 

ָהְרָקמֹות ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ְּבעֹוד ָׁשבּוַע."

ַהַהְזָמָנה  ַעל  ְוָהרֹוְקמֹות  ָהַרָּבִנית  ָׂשְמחּו 
ַהְּגדֹוָלה, ָיְצאּו ְלַחֵּפׂש ַּבִּדים ְוחּוִטים ַמְתִאיִמים, 

ָעְברּו ֵמֲחנּות ַלֲחנּות ּוָבֲחרּו ַּבִּדים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים, ְוחּוִטים ִּבְׁשַלל ְצָבִעים. 
ֵהֵחּלּו  ַּבֹּבֶקר  ְלָמֳחָרת  ַהְּמָלאָכה.  ְלֵבית  ִּקּיֹות  ַהּׂשַ ֶאת  ֵהִביאּו  ְּכֶׁשִּסְּימּו 
ּוְלַסֵּים  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי  ְמֻרָּבה.  ְוַהְּמָלאָכה  ָקָצר  ָהָיה  ַהְּזַמן  ְוִלְרֹקם.  ִלְתֹּפר 
ַהַהְזָמָנה מּוָכָנה.  ָהְיָתה  ָׁשבּוַע  ַּכֲעֹבר  ַּבֵּלילֹות.  ַּגם  ָהרֹוְקמֹות  ָעְבדּו  ַּבְּזַמן 
ָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ַקאַּפח ָאְרָזה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֶאת ֲעבֹודֹות ָהִרְקָמה ִּבְׁשֵּתי 

ִמְזָודֹות ְּגדֹולֹות, ִהִּניָחה אֹוָתן ְלַצד ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ְוִחְּכָתה.

ִחְּכָתה ָהַרָּבִנית ַקאַּפח, ְּבֵביָתּה. ַאְך סֹוֲחֵרי ַהַּבִּדים ֹלא ִהִּגיעּו ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיחּו. 

ְּבָרָכה?  "ָהַרָּבִנית  ַהֶּטֶלפֹון.  ִצְלֵצל  ְלֶפַתע 
ֵאין  ַהַהְזָמָנה.  ֶאת  ְמַבְּטִלים  ֲאַנְחנּו  ִמְצַטֲעִרים, 

ָלנּו ֹצֶרְך ַּבַּמּפֹות, ַּבִּסָּנִרים ּוַבִּמְטָּפחֹות."

ְּדָאָגה ְּגדֹוָלה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבּה ֶׁשל ְּבָרָכה. ְּדָמעֹות 
ָהְרָקמֹות?  ְּבָכל  ֶאֱעֶׂשה  "ָמה  ְלָחֶייָה.  ַעל  ָזְלגּו 
ָיִמים  ֵאיְך ֲאַׁשֵּלם ְלָכל ָהרֹוְקמֹות ֶׁשָעְבדּו ָקֶׁשה 

ְוֵלילֹות?"

"ִּבְמקֹום  ְּבָרָכה,  ֶׁשל  ִאָּמּה  ָאְמָרה  ִּתְבִּכי,"  "ַאל 
ְלִהְצַטֵער ְוִלְבּכֹות, ָעַלִיְך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה 

ְוַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר ְלטֹוָבה."

ִמְּלָחֶייָה,  ַהְּדָמעֹות  ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ִנְּגָבה 
ְוִהְתַּפְּלָלה ְּבַכָוָּנה ְּגדֹוָלה.

ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ָיִמים ָּדְפקּו ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית ַּתָּיִרים ֶׁשִהִּגיעּו ְלַטֵּיל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ֵהם ָׁשְמעּו ַעל ֲעבֹודֹות ָהִרְקָמה ַהֵּתיָמִנית ֶׁשִּנְרְקמּו ְּבֵבית ַהְּמָלאָכה ֶׁשל 
ָהַרָּבִנית ַקאַּפח. ָרצּו ַהַּתָּיִרים ִלְראֹות ַמָּפה ַאַחת ְרקּוָמה ְּבִרְקָמה ֵּתיָמִנית. 
ָּפְתָחה ָהַרָּבִנית ַקאַּפח ֶאת ַאַחת ַהִּמְזָודֹות, הֹוִציָאה ִמּתֹוָכּה ַמָּפה ְּגדֹוָלה 
ַהִּצְבעֹוִנית,  ָהִרְקָמה  ֶאת  ַהַּתָּיִרים  ָראּו  ָהֹאֶכל.  ֻׁשְלַחן  ַעל  אֹוָתּה  ּוָפְרָׂשה 
ֶאת  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  הֹוִציָאה  נֹוָספֹות.  ַמּפֹות  ָלּה  ֵיׁש  ַהִאם  אֹוָתּה  ְוָׁשֲאלּו 
ִהְתַמֵּלא  ְוַהֶחֶדר  ֵמַהִּמְזָודֹות,  ְוַהִּסָּנִרים  ַהַּמִּפּיֹות  ַהִּמְטָּפחֹות,  ַהַּמּפֹות  ָּכל 

ִּבְקִריאֹות ִהְתַּפֲעלּות.

ַמְרַבִּדים 
ָעְׂשָתה ָּלּה

ָּתָמר זְַקס



229 | הרב והרבנית קאפח   

"ֵאיֶזה ֹיִפי..."
"ֵאיזֹו ֻּדְגָמה ֶנֱהֶדֶרת!"

"ָּכל ָּכְך ִצְבעֹוִני..."
"ִּתְראּו ֶאת ַהַּמָּפה ַהּזֹו!" ָאַמר ַּתָּיר ֵמַאְנְגִלָּיה.

"ְוֶאת זֹו!" הֹוִסיָפה ִאְׁשּתֹו.
"ַהַּמִּפּיֹות ָהֵאּלּו ֶנְהָּדרֹות," ִהְתַּפֲעָלה ַּתֶּיֶרת ִמָּצְרַפת, 

"ְוַהִּסָּנִרים ָּכל ָּכְך ָיִפים!"

ְוַהִּמְטָּפחֹות ֶׁשָהיּו  ַהִּסָּנִרים  ַהַּתָּיִרים ֶאת ָּכל ַהַּמּפֹות,  ָקנּו  ְּבאֹותֹו ַהּיֹום 
ַּבִּמְזָודֹות.

ְלָכל ָהרֹוְקמֹות ֶׁשָעְבדּו  ְּבָרָכה  ָהַרָּבִנית  ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּקְּבָלה ֲעבּוָרם, ִׁשְּלָמה 
ָׁשעֹות ַרּבֹות.
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ָמָרק ַעל 
ָהִרְצָּפה

ָּתָמר זְַקס

ַּבִּמְטָּבח  ט  ִהְתַּפּׁשֵ ֵּתיָמִני  ָמָרק  ֶׁשל  ָנִעים  ִניחֹוַח 
ָהַרָּבִנית  ִסְּיָמה  ַעָּתה  ֶזה  ַקאַּפח.  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל 
ֶאת  ִהְנִמיָכה  ְלַׁשָּבת.  ַהָּמָרק  ֶאת  ְלָהִכין  ְּבָרָכה 

ָהֵאׁש ֶׁשַּתַחת ַהִּסיר, ְוָלְבָׁשה ְמִעיל ַחם.

"ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ְּגֶבֶרת ֹּכֵהן," ָאְמָרה ְלָדִוד 
ְוָנֳעִמי. "ַאֶּתם ֵּביְנַתִים, ַהְׁשִּגיחּו ְּבַבָּקָׁשה ַעל ִסיר 

ַהָּמָרק, ְוַסְּימּו ִלְׁשֹטף ֶאת ַהַּבִית."

ָנֳעִמי  ִהִּציָעה  ֶאְׁשֹטף,"  ַוֲאִני  ְּתַטאֵּטא  "ַאָּתה 
ְלָדִוד, ְוִהִּגיָׁשה לֹו ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא.

ַהַּבִית  ֶאת  ִטאֵּטאִתי  ֲאִני  ִּפְתֹאם!  ַמה  "ֹלא, 
ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר. ַהּיֹום ּתֹוֵרְך! ַאְּת ְּתַטאְּטִאי ַוֲאִני 

ֶאְׁשֹטף."

בּוַע  י, ַהּׁשָ "ֹלא, ֲאִני ֹלא ַמְסִּכיָמה, ֲאִני ְמַטאֵּטאת ֶאת ַהַּבִית ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ
ּתֹוְרָך," ָאְמָרה ָנֳעִמי ְוֶהֱחִזיָרה ְלָדִוד ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא.

"ֹלא! ַהּיֹום ּתֹוֵרְך."

ָלֶזה.  ֶזה  ַהַּמְטֲאֵטא  ֶאת  ְוֶהֱעִבירּו  ְוָנֳעִמי  ָּדִוד  ָצֲעקּו  "ּתֹוֵרְך!"  "ּתֹוְרָך!" 
ָהִרְצָּפה!  ַעל  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ְוָנַפל  ָהרֹוֵתַח.  ַּבִּסיר  ַהַּמְטֲאֵטא  ָּפַגע  ְלֶפַתע, 
ַהִּמְכֶסה ֶׁשּלֹו ִהְתַּגְלֵּגל ַּתַחת ַהַּסָּפה. ְוַהָּמָרק? ַהָּמָרק ַהָּטִעים ִנְׁשַּפְך ַעל 

ָהְרָצפֹות. ִנְבֲהלּו ָּדִוד ְוָנֳעִמי, ֵהִרימּו ֶאת ַהִּסיר ְוִכּסּו אֹותֹו ְּבִמְכֶסה.

"ַמה ַּנֲעֶׂשה?" ָׁשֲאלּו ֶזה ֶאת ֶזה.

ְּבִלי ִריב ּוְבִלי ִוּכּוַח ָלְקחּו ְׁשֵניֶהם ְּדִלי ּוְסָחָבה ְוִנּקּו 
ֶאת ַהִּמְטָּבח ְוֶאת ְׁשָאר ַחְדֵרי ַהַּבִית.

ָׁשַאל  ַהָּמָרק?"  ִעם  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ַהָּמָרק?  ִעם  "ּוָמה 
ָּדִוד.

"ָנִכין ָמָרק ָחָדׁש," ָּפְסָקה ָנֳעִמי.

"ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ֵאיְך ְמִכיִנים ָמָרק!"

ֵכָנה ְוִנְׁשַאל אֹוָתּה." "ֵנֵלְך ְלַבְתָיה ַהּׁשְ

ָּכל  ָלּה ֶאת  ְוִסְּפרּו  ַּבְתָיה  ֶאל  ְוָנֳעִמי  ָּדִוד  ִנְּגׁשּו 
ִהְנֲהָנה  ָּקָרה. ַּבְתָיה ִהְקִׁשיָבה ְלִסּפּוָרם,  ּׁשֶ ַמה 
ִהיא  ְּבִׂשְמָחה!"  ָלֶכם  "ֶאֱעֹזר  ְוָאְמָרה:  ְּבֹראָׁשּה, 
ֶׁשָהיּו  ְיָרקֹות  ּוְׁשָאר  ְּבָצִלים  ֲאָדָמה,  ַּתּפּוֵחי  ְּגָזִרים,  ֵמַהְּמָקֵרר  הֹוִציָאה 
ְּבֵביָתּה. ָעְזָרה ְלָנֳעִמי ְוָדִוד ְלַקֵּלף, ִלְפֹרס ְוַלְחֹּתְך ֶאת ַהְיָרקֹות, הֹוִסיָפה 
ֶמַלח ְוַתְבִליִנים, ִּכְּסָתה ֶאת ַהִּסיר, ִהִּניָחה אֹותֹו ַעל ָהֵאׁש ְוָחְזָרה ְלֵביָתּה.

ֹלא ָעַבר ְזַמן ַרב ְוָהַרָּבִנית ְּבָרָכה ָׁשָבה ְלֵביָתּה. ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת ְוִׂשְמָחה 
ְּגדֹוָלה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבּה. ַהַּבִית ָהָיה ָנִקי ּוְמֻצְחָצח ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ַעל ָהֵאׁש 
ָעַמד ִסיר ַהָּמָרק. ַאְך ַמה ָּקָרה ַלָּמָרק? ֵריחֹו ָהָיה ָנִעים ַאְך ׁשֹוֶנה ִמָּתִמיד... 
ַאְך  ָטִעים,  ָהָיה  ַהָּמָרק  ַהָּמָרק.  ֶאת  ְוָטֲעָמה  ְּגדֹוָלה  ַּכף  ָהַרָּבִנית  ָלְקָחה 
הּו ָקָרה ְּכֶׁשֹּלא ָהִייִתי ַּבַּבִית..."  ָלה ַהֹּבֶקר! "ַמּׁשֶ ֹלא ָהָיה ֶזה ַהָּמָרק ֶׁשִּבּׁשְ
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ְּבִפַּנת  ֶׁשִהְסּתֹוְדדּו  ּוְבָנֳעִמי  ְּבָדִוד  ִהִּביָטה  ְלַעְצָמּה,  ָהַרָּבִנית  ָחְׁשָבה 
ַהֶחֶדר, ַאְך ֹלא ָאְמָרה ָלֶהם ָּדָבר, ִּכי ֵהִביָנה ֶׁשֵהם ִמְצַטֲעִרים, ְוִתְּקנּו ֶאת 

ֲאֶׁשר ִקְלְקלּו.

ָבה ָהַרָּבִנית ְלַיד  ָּבת. ִהְתַיּׁשְ ָעה ְלַהְכִניס ֶאת ַהּׁשַ ָהֶעֶרב ָיַרד. ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ּוֵבְרָכה:  ָיֶדיָה  ִּבְׁשֵּתי  ֵעיֶניָה  ֶאת  ִּכְּסָתה  אֹוָתם,  ִהְדִליָקה  ָּבת,  ַהּׁשַ ֵנרֹות 
ְּכֶׁשִּסְּיָמה,  ַׁשָּבת,"  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ְוִצָּונּו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...  "ָּברּוְך 

ִהְמִׁשיָכה ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלַיד ַהֵּנרֹות ַהּדֹוְלִקים.

ָּבת, ַעל ָמה ַאְּת ִמְתַּפֶּלֶלת?" "ִאָּמא, ָלָמה ַאְּת יֹוֶׁשֶבת ְלַיד ֵנרֹות ַהּׁשַ

"ֲאִני ְמָבֶרֶכת ּוְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשַּתְמִׁשיכּו ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה ֶזה ָלֶזה, ַּתַעְזרּו ֶזה ָלֶזה, 
ְוִתְזּכּו ְלִמְצוֹות ַרּבֹות. ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ּוְמַבֶּקֶׁשת ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְזּכּו 

ִלְבִריאּות טֹוָבה, ֹאֶׁשר ְוֵלב ָׂשֵמַח."
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ֹלא ָצִריְך 
עֹוזְִרים

ָּתָמר זְַקס

ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלירּוָׁשַלִים,  ַאָּבא  ִעם  ִלְנֹסַע  ָאַהב  ֵאיָתן 
ַהְּכֶנֶסת "ָאִבי ָּדִוד", ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל ְוָלַמד ִמֵּדי 

יֹום ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהְקִּדימּו ַאָּבא ְוֵאיָתן ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

"ַהּיֹום ַנִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ֻּכָּלם, ִנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים!" 
ָׂשַמח ֵאיָתן.

ְּכָלל  ָּבטּוַח  ֵאיִני  "ַאְך  ַאָּבא,  ָאַמר  ֻמְקֶּדֶמת,"  ָאֵכן  ָעה  "ַהּׁשָ
ּוְכָלל ֶׁשִּנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים."

"ִמי ָיכֹול ְלַהְקִּדים אֹוָתנּו?" ִהְתַּפֵּלא ֵאיָתן.

"ָהַרב ַקאַּפח, ְּבָכל ֹּבֶקר הּוא ַמִּגיַע ִראׁשֹון."

ָצַדק.  ֶׁשַאָּבא  ָרָאה  הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאל  ֵאיָתן  ְּכֶׁשִּנְכַנס 
ָהַרב ַקאַּפח ְּכָבר ִסֵּים ְלהֹוִציא ֵמָהָארֹון ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים 
ִּכְסאֹות  ְלַיד  ְוִהִּניַח אֹוָתם  ַהְּגָמָרא,  ְוִסְפֵרי  ַהִּסּדּוִרים  ֶאת 

ַהִּמְתַּפְּלִלים.

"ַהְּסָפִרים ְּכֵבִדים. ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַחֵּלק אֹוָתם ְלַבְּדָך?" ָׁשַאל 
ֵאיָתן ֶאת ָהַרב.

"ֲאִני ֹלא ָזקּוק ְלֶעְזָרה," ָעָנה ָהַרב ְּבִחּיּוְך.

ּוְמַלֵּמד  לֹוֵמד  ַרּבֹות,  ָׁשעֹות  ְּבֶמֶׁשְך  עֹוֵבד  ַאָּתה  "ֲאָבל 
ֵאֶליָך  ֶׁשּפֹוִנים  ָהֲאָנִׁשים  ְלָכל  עֹוֶנה  ַּגם  ְסָפִרים,  ְוכֹוֵתב 

ִּבְׁשֵאלֹות."

"ֵאין ְלָך עֹוְזִרים?" ִהְתַּפֵּלא ַאָּבא.

"ֵיׁש ִלי עֹוְזִרים!"

"ִמי ֵהם ָהעֹוְזִרים ֶׁשְּלָך? ָמַתי ֵהם ַמִּגיִעים?"

"ֵהם ָּכאן."

ֵאיֹפה ֵהם?" ִהְסַּתְּכלּו ַאָּבא ְוֵאיָתן ָסִביב.

ֶׁשִּלי,  ָהָאְזַנִים  ֶׁשִּלי,  "ָהֵעיַנִים  ָהַרב,  ִחֵּיְך  ִאִּתי,"  ָּכאן  "ֵהם 
ַהּטֹוִבים  ָהעֹוְזִרים  ֵהם  ֶׁשִּלי.  ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶׁשִּלי,  ַהָּיַדִים 

ְּביֹוֵתר!"
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ַּתְחּפֹוׂשֹות 
ְלפּוִרים

ָּתָמר זְַקס

ְמָחה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה - ַחג ּפּוִרים  ְּבַגן ִאיָלָנה ַהּׂשִ
ָקֵרב ּוָבא. ְלַיד ֻׁשְלָחנֹות ָיְׁשבּו ֹנַגּה, ָנָדב, ִׁשיָרה 
טּו ֶאת  ַוֲאִביָעד, ִהְדִּביקּו ֵליָצִנים ּוַמֵּסכֹות, ְוִקּׁשְ

ַהַּסְלִסּלֹות ְלִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות.

ִאיָלָנה  ָׁשֲאָלה  ְּבפּוִרים?"  ִּתְתַחְּפׂשּו  "ְלָמה 
ַהַּגֶּנֶנת, ְוהֹוִסיָפה עֹוד ֶּדֶבק ַלְמָכל ַהָּקָטן ֶׁשָעַמד 

ְלָחן. ַעל ַהּׁשֻ

"ֲאִני ֶאְתַחֵּפׂש ְלַמְלַּכת ֶאְסֵּתר!" ִהְכִריָזה ִׁשיָרה.

"ֲאִני - ְלִאיְנְּדָיאִני!" ָאַמר ָנָדב.

"ֲאִני ֶאְהֶיה ׁשֹוֶטֶרת..." הֹוִסיָפה ֹנַגּה.

"ְלָמה  ֲאִביָעד,  ֶאת  ְוָנָדב  ֹנַגּה  ָׁשֲאלּו  "ְוַאָּתה?" 
ִּתְתַחֵּפׂש?"

"ֹלא ְמַגֶּלה ְוֹלא ְמַגֶּלה..." ָעָנה ֲאִביָעד.

"ֶזה ֹלא הֹוֵגן! ֲאַנְחנּו ִּגִּלינּו ְלָך ְלָמה ִנְתַחֵּפׂש!"

ֲאִביָעד,  ֵהִׁשיב  ְמַגֶּלה..."  ְוֹלא  ְמַגֶּלה  "ֹלא 
"ִּתְצָטְרכּו ְלַחּכֹות ִלְמִסַּבת ּפּוִרים."

"ֶרֶמז ָקָטן?" ִּבְּקָׁשה ֹנַגּה.

ְּכמֹו  ַּתְחֹּפֶׂשת  ִּתְהֶיה  זֹו  ֶאָחד.  ֶרֶמז  ַרק  "טֹוב, 
ֶׁשָהְיָתה ְלַאְרֵיה ְוָנֳעִמי," ֵהִׁשיב ֲאִביָעד.

"ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְלִמי?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.

ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְיָלִדים  ֵהם  ְוָנֳעִמי  "ַאְרֵיה 
ָהיּו  עֹוד  ְּכֶׁשֵהם  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני  ַקאַּפח. 
ְקַטִּנים, ִאָּמא ֶׁשִּלי ָהְיָתה ָאז ַרק ַיְלָּדה ְוִהיא ָּגָרה 

ִסְּפָרה  ִהיא  ֶׁשְּלָיָדם.  ַּבַּבִית 
ִלי ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ָחַׁשב ָהַרב 

ַעל ַּתְחֹּפֶׂשת ְמֻיֶחֶדת."

ְלָמה  ְמֹאד!  "ְמַעְנֵין 
ָהַרב?"  ַיְלֵדי  ִהְתַחְּפׂשּו 

ָׁשֲאָלה ִאיָלָנה ַהַּגֶּנֶנת.

ִהְתַחְּפׂשּו  ֵהם  ַאַחת  "ַּפַעם 
ֲהמֹון  ִהְדִּביקּו  ַּגְפרּוִרים.  ְלֻקְפַסת 

ֲהמֹון ַּגְפרּוִרים ְלֶבֶגד ְּבצּוַרת ֻקְפָסה, 
ָהַרב  ָלֶהם  ֵהִכינּו  ַאֶחֶרת  ְּבַפַעם 

ְוָהַרָּבִנית ַּתְחֹּפֶׂשת ֶׁשל ַמְדֵּגָרה."

"ַמה  ְוָנָדב,  ֹנַגּה  ֻהְפְּתעּו  "ַמְדֵּגָרה?!" 
ּזֹו ַמְדֵּגָרה ִּבְכָלל?"

"ַמְדֵּגָרה," ִהְסִּביָרה 

ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  "ֶזהּו  ַהַּגֶּנֶנת,  ִאיָלָנה 
ֵמֶהם  ֶׁשִּיָּבְקעּו  ַעד  אֹוָתם  ּוְמַחְּמִמים  ַהֵּביִצים 

ֶאְפרֹוִחים."

ִהְתַּפְּלָאה  ְלַמְדֵּגָרה?!"  ִמְתַחְּפִׂשים  ֵאיְך  "ֲאָבל 
ִׁשיָרה.

"ֶּבֱאֶמת ֵאיְך?" ָׁשֲאָלה ֹנַגּה.

"ִאָּמא ֶׁשִּלי ִסְּפָרה ֶׁשָהַרב ַקאַּפח ָאַהב ִלְׁשּתֹות 
ְׁשֵני  ַּבֵּביָצה  ָנַקב  הּוא  ְטִרָּיה.  ֵּביָצה  יֹום  ְּבָכל 
ְוַאַחד  ְּבֹראָׁשּה  ֶאָחד   - ְקַטְנַטִּנים  ֹחִרים 
ַהֵּביָצה,  ֶאת  ָתה  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ְּבַתְחִּתיָתּה. 
ּפּוִרים  ִלְפֵני  ָהֵריָקה.  ַהְּקִלָּפה  ֶאת  ָׁשַמר 
ְׁשֵלמֹות  ְקִלּפֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשּלֹו  ָּבֹאֶסף  ָהיּו 

ֶׁשל ֵּביִצים.

ֵּביָצה,  ְּבצּוַרת  ָאֹרְך  ֶּבֶגד  ָּתְפָרה  ָהַרָּבִנית 
ֲחרּוִזים,  ְּכמֹו  ַהֵּביִצים  ָּכל  ֶאת  ִהְׁשִחיָלה 

ְוֵהִכיָנה ֵמֶהם ַׁשְרְׁשָראֹות.

ַעל ַהַּתְחֹּפֶׂשת ָּתלּו ֶאת ַמְחרֹוזֹות ַהֵּביִצים.

ָלֹראׁש ֵהִכינּו ּכֹוַבע, ָעָליו ָּתְפרּו ֻּבָּבה ְּדֻמַּית 
ַּתְרְנֹגֶלת."

"זֹו ַוַּדאי ָהְיָתה ַּתְחֹּפֶׂשת ְמֻיֶחֶדת!" ִהְתַלֲהָבה 
ִׁשיָרה.
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ֶאת  ָרִאינּו  ֹלא  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲחָבל  ַמָּמׁש  "ֲחָבל, 
ַקאַּפח  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ֶׁשֵהִכינּו  ַהַּתְחּפֹוׂשֹות 

ַלְיָלִדים ֶׁשָּלֶהם," ָאְמרּו ָנָדב ְוֹנַגּה ְּבַצַער.

"ָאז ְלָמה ַאָּתה ִמְתַחֵּפׂש? ֵאיזֹו ַּתְחֹּפֶׂשת ַאָּתה 
ָּבַחְרָּת - ֻקְפַסת ַּגְפרּוִרים? ַמְדֵּגָרה?"

"ַחּכּו  ֲאִביָעד,  ָאַמר  ְמַגֶּלה..."  ְוֹלא  ְמַגֶּלה  "ֹלא 
ַלְּמִסָּבה ְוִתְראּו."

ִמֶּמּנּו  ִּבְּקׁשּו  ַלַּגן,  ֲאִביָעד  ְּכֶׁשִהִּגיַע  יֹום,  ְּבָכל 
ִיְתַחֵּפׂש ְּבפּוִרים.  ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּיַגֶּלה ָלֶהם ְלָמה 
ְּבָכל יֹום ָעָנה ָלֶהם ֲאִביָעד ֶאת אֹוָתּה ַהְּתׁשּוָבה:

"ֹלא ְמַגֶּלה ְוֹלא ְמַגֶּלה... ַחּכּו ַלְּמִסָּבה ְוִתְראּו."

ַהְּמִסָּבה.  יֹום  ִהִּגיַע  סֹוף  סֹוף 
ְוָנָדב,  ֹנַגּה  ִהִּגיעּו  ִראׁשֹוִנים 
ִּביֵדיֶהם ִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות ַלֲחֵבִרים. 

ַאֲחֵריֶהם ִנְכְנָסה ַּגם ִׁשיָרה.

ֹלא  ֲאִני  ָיפֹות!  ַּתְחּפֹוׂשֹות  "ֵאילּו 
ַמְצִליָחה  ְוֹלא  ֶאְתֶכם  ַמִּכיָרה 
ֲאֵליֶהם  ִחְּיָכה  ֶאְתֶכם!"  ְלַזהֹות 
ְמֻחֶּפֶׂשת  ַהַּגֶּנֶנת,  ִאיָלָנה 

ְלִתיֹנֶקת.

ָׁשֲאָלה  ִהִּגיַע?"  ְּכָבר  "ֲאִביָעד 
ִׁשיָרה, "ֲאִני ַסְקָרִנית ִלְראֹות ֶאת 

ַהַּתְחֹּפֶׂשת ֶׁשּלֹו."

"ַּגם ֲאִני." ָאְמרּו ֹנַגּה ְוָנָדב ַיְחָּדו.

ֲאִביָעד  ַאְך  ְוִחּכּו,  ִחּכּו  ַלֲאִביָעד,  ֻּכָּלם  ִחּכּו 
ַהְמֻחָּפׂש - ַלַּגן ֹלא ִנְכַנס!

"ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת," ָאְמָרה ִאיָלָנה ַהִּתיֹנֶקת, "ֶׁשִאם 
ְלַהְתִחיל  ִנְצָטֵרְך  ְמַעט,  עֹוד  ַיִּגיַע  ֹלא  ֲאִביָעד 

ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוַהְּמִסָּבה ִּבְלָעָדיו."

ֶזה  אּוַלי  ְמַצְלֵצל.  ַּבְּכִניָסה  ַהַּפֲעמֹון  "ֶרַגע, 
ֲאִביָעד?" ָׂשְמָחה ֹנַגּה.

ִׁשיָרה  ָאְמָרה  ֶאָחד,"  ַאף  ָׁשם  רֹוָאה  ֹלא  "ֲאִני 
ֶׁשָעְמָדה ְלַיד ַהַחּלֹון.

"ֵיׁש ָׁשם ֵעץ ָחָדׁש," ָאְמָרה ֹנַגּה ֶׁשֶּנֶעְמָדה ְלָיָדּה, 
ְוִהִּביָטה ֶאל ַׁשַער ַהְּכִניָסה.

ַער?" "ֵעץ? ְלַיד ַהּׁשַ

"ֵּכן, ֵעץ ָחָדׁש!" ָצַחק ָנָדב.

לֹו  ָצַמח  ֶאָחד  ֶׁשְּבַלְיָלה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  "ֵאיְך 
ֶׁשהֹוֵלְך  ֵעץ   - ֵעץ!  ְסָתם  ְוֹלא  ַער,  ַהּׁשַ ְלַיד  ֵעץ 

ּוְמַדֵּבר!" ִחְּיָכה ִאיָלָנה ַהַּגֶּנֶנת.

ֻּכָּלם  ְלֵעץ!" ָקְראּו  ֲאִביָעד, הּוא ִהְתַחֵּפׂש  "ֶזהּו 
ְּבִׂשְמָחה.

ֶׁשִהְמִציא  ַּתְחֹּפֶׂשת  "זֹו  ֲאִביָעד,  ָצַחק  "ָנכֹון," 
ֲעָנִפים  ִלי  ָּתְפָרה  ִאָּמא  ָהַרב. 
ְוַהִּמְגַּבַעת,  ַהֻחְלָצה  ַעל  ְוָעִלים 
ֶׁשֵהִכינּו  ַהַּתְחֹּפֶׂשת  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק 
ֶׁשָּלֶהם,  ַלְיָלִדים  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב 

ַאְרֵיה ְוָנֳעִמי."

"ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי, 
ַאָּתה,  ַּגם  ְוֵכן,  ִנְכֶּבֶדת,  ׁשֹוֶטֶרת 
ְלַסֵּדר  ְזַמן  ִהִּגיַע   - ְוָקָטן  ָיֹרק  ֵעץ 
ֶאת  ְוַלְחֹּגג  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהַּגן,  ֶאת 
ִאיָלָנה  ָאְמָרה  ּפּוִרים."  ַחג 
ָלִׁשיר:  ְוֵהֵחָּלה  "ַהִּתיֹנֶקת", 
הּוא..."  ְוַנֲהֹפְך  ְוַנֲהֹפְך...  "ְוַנֲהֹפְך, 
ֵאֶליָה  ִהְצָטְרפּו  ַהַּגן  ַיְלֵדי  ְוָכל 

ֻּכָּלם ְּבִׁשיָרה ּוְבִׂשְמָחה.
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פתיחה

מצמיח  ידע   - לדעת'  ״'לב  התכנית:  את  בחמ״ד  להעמיק  זוכים  אנו  האחרונות  בשנים 

תוכנית זו מבקשת ליצור אהבת למידה, סקרנות ולמידה משמעותית, המצמיחה  חינוך״. 
ומקדמת את הלומד.

את המושג ״לב לדעת״, בהקשר לתוכנית של למידה משמעותית, לבטח לא הכיר הרב יחיא, 

סבו של הרב קאפח, שחי בתימן לפני כמאה שנה. אך הוא הצליח לפתח דרכים מגוונות 

להוראה וללמידה, כדי להשיג למידה שלמה, המחוברת אל לבו של הלומד, ומשפיעה על 

חייו. על אופן הלימוד של סבו, מספר הרב קאפח בספרו ״הולך תמים״:

לידע כל דבר הנקרא בדרכי. חוץ מן  סבי פיתח בי את חוש הסקרנות 
עשיית  הקולמוס,  עשיית  כתיבה,  משנה,  מקרא,   - הרגילים  הלימודים 
הדיו, שרטוט וגם ידיעות הטבע - לימד אותי, ובעיקר חיבב עלי לימוד 
אסטרונומיה, ידיעת כתב ולשון ערבית. כל זה בהיותי עול ימים... תפישת 

העולם שלו היתה: למד היטב, חקור והשכלת!

הבדיקה והחקירה העצמית האופייניות לרב יוסף קאפח, הן פרי חינוכו ועידודו של סבו, 

להרבות  צריך  ולכן  היטב,  נקלטים  קטן  בגיל  שומע  שהילד  שדברים  שסבר  יחיא,  הרב 

בשיחה עמו. ואכן, הסב הקדיש מזמנו היקר לשיחות עם נכדו, התייחס להערותיו והשתדל 

למצוא מענה לשאלותיו. כשהיתה הסבתא מתלוננת על שובבותו של הנכד, היה עונה, כי 

הוא עדיין צעיר ונפשו כמהה לשעשועים.

הרב יחיא חינך את נכדו ללמוד בדרך חווייתית של חקירה, בדיקה עצמית והכרת המציאות 

הוא  למשל,  תלמידו.  של  בתודעתו  עמוק  ניטעו  שרשמיה  כך  מדוקדקת,  ובצורה  מקרוב 

הניח תרנגולת על עשרים ואחת ביצים, ובכל יום שבר ביצה כדי להראות לנכדו את שלבי 

התרקמות האפרוח. בדרך זו הטמיע בו סבו את הרצון לחקור ולהכיר מקרוב את המציאות, 

דבר הנדרש מכל תלמיד חכמים. דבר זה גם עזר לו להבין מבחינה הלכתית מתי מתחיל 

להתרקם דם הביצה.

חינוכו של סבו נתן ברב קאפח את אותותיו, והוא השקיע תמיד בלימוד ובמחקר בנושא 

שבו היה עוסק. הוא אימץ דרך חיים דקדקנית וקפדנית, המבקרת ובודקת בצורה ניסיונית 

ביניהם,  שאסף,  שונים  שרצים  מיני  בה  שהחזיק  תיבה  לו  היתה  למשל,  שניתן.  דבר  כל 

המינים  בין  שהפרידו  זכוכית  דפנות  הכין  בתיבה  ועכבישים.  עקרבים  של  שונים  סוגים 

השונים. כדי ללמוד על התנהגותם של השרצים אלה עם אלה, היה פותח דופן אחת, כך 

ששני המינים היו מתערבבים, והוא יכול היה לצפות בהתנהגותם.

גם כשגדל והיה לצורף, לא הסתפק הנער יוסף במה שלימדו סבו. הוא נהג להתבונן בבעלי 

ליישם את שיטות העבודה שלהם בתחום הצורפות. למשל, את  מקצוע אחרים על מנת 

שכלול כדורי הכסף הוא למד מצפייה בסנדלר.

לימים, כשהיה הבחור יוסף לרב, הוא לימד את שיעוריו כך שהיתה יראת כבוד, לא רק לרב 

המלמד, אלא גם ללימוד עצמו. בדרכו המיוחדת הצליח לגרום לציבור להבין את היצירה 

הנידונה. הרב שחי וחווה את הטקסטים שלימד, הצליח להעביר את חיותם של הטקסטים 

ודקה של קלף  יריעה קטנה  העתיקים אל התלמידים. כשלימד הלכות ספר תורה הביא 

לבן, שאפשר לכתוב עליה ספר תורה אשר יתאים לנשיאה ביד, כפי שמלך ישראל מצווה 

לשאת עמו. בעת לימוד הלכות שחיטה הביא ריאות להמחשה. בנושא לחם הפנים, הוא 

לחם  לאפיית  הנדרש  ההרכב  את  למצוא  לו  לעזור  ותיק  אופה  לשדל  ניסה  כיצד  סיפר 

הפנים לפי ההלכה, כך שיהיה בגובה טפח, יישאר גמיש ויחזיק מעמד שבוע ימים כראוי.

הוא  תורני,  בנושא  שאלה  להם  כשהיתה  משפחתו.  את  לאתגר  נהג  הוא  וכסב  כאב  גם 

הפנה אותם לספרים המתאימים, ורק אחר כך דן איתם בנושא. עם הנכדים הצעירים הוא 

אהב להתפלפל בנושאים שונים, כמו - האם לזבוב יש נעליים...

“לב לדעת״ - למידה משמעותית32
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לאורו של הרב

השנה אנו הולכים לאורו של הרב יוסף קאפח. את אחת התכונות הבולטות של הרב - אופן 

הלמידה וההוראה שלו - נוכל לאמץ לדרך ההוראה שלנו.

למידה משמעותית מתאימה מאוד להווי של הילדים בגן הילדים, מכמה סיבות:

הילד בגיל הרך סקרן ותאב למידה.  •

הלמידה בגן נעשית תוך כדי התנסות ומעורבות במסגרת פעילות גומלין חברתית.  •

בגן הילדים יש מרחבי למידה שונים וכך הילד יכול ללמוד באופנים שונים.  •

בגן הילדים יש אקלים חיובי תומך.  •

בדרך כלל, גננות מלמדות באופן טבעי בדרך של למידה משמעותית, כי הן נוכחות לדעת 

שרק באמצעות למידה שכזאת, הילד חווה את הלמידה, מעבד אותה והיא הופכת להיות 

מההורים.  לקבל  הגננות  זוכות  שכזאת  מבורכת  ללמידה  מיידי  משוב  מאישיותו.  חלק 

מתחלק  שהילד  בהם  תובנות  על  רבה  בהתפעלות  לגננת  מספרים  הורים  רבות,  פעמים 

עמם בשובו מהגן, או על שינוי מבורך בהתנהגות הילד שנובע מחוויה שעבר בגן.
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אלו  חוויות  מתוך  שלנו.  המשפחתיות  הילדות  חוויות  על  פתוח  בשיח  נפתח  הסדנה  את 

את  יעצבו  שהם  מנת  על  לילדינו  להנחיל  נרצה  ואותם  בנו,  שנטמעו  הערכים  את  ְנַזֶקק 

זהותם האישית. נסיים בדמויות שלאורן אנו הולכים השנה - הרב והרבנית קאפח. נכיר 

את הערכים שהם ״ינקו״ מבית אבא ונראה כיצד הם באו לידי ביטוי בבגרותם.

מטרות 

שיתוף הקבוצה בחוויות משפחתיות מכוננות.  •

העלאת ערכים שבנו את הזהות האישית שלנו.  •

הכרת גודל אישיותם של הרב והרבנית קאפח והבית שממנו הם צמחו.  •

עזרים 

תמונות שונות המפוזרות על הרצפה מתחילת הפעילות.  •

פתקי ״ממו״ וטושים.  •

שירים: ״ניגונים״ )״שתלתם ניגונים בי...״(, ״מתנות קטנות״, ״בן אדם, עלה   •

למעלה עלה״ וכדומה.

סרט ״עולם ומלואו״ על הרב והרבנית קאפח )11 דקות. ניתן לרכישה אצל עינת   •

קאפח(.

מהלך הסדנה 

פתיחה
כדאי להשמיע שיר מתאים כגון: ״ניגונים״ )״שתלתם ניגונים בי...״(.  .1

הגננת יכולה לפתוח בשיחה על כוחם הרב של הערכים הנטעמים בנו בגיל הרך   .2

ומוצאים את ביטויים בבניית הזהות של האדם. רצוי שהגננת תביא בעצמה דוגמה 

של ערך שלאורו היא גדלה בבית הוריה או שקיבלה מבית סבא.

מטלת במ"ה
תוך כדי השמעת שיר מתאים, כמו ״מתנות קטנות״, ההורים יתבקשו להסתובב   .1

בחדר ולבחור תמונה המזכירה חוויות ילדות ערכיות או מכוננות ומשמעותיות.

כל אחד מספר לזה שיושב לצדו את החוויה המשפחתית הערכיתמשמעותית,   .2

שהתמונה עוררה בו.

שמיעת הסיפורים מפי ההורים המעוניינים לשתף את הקבוצה.  .3

כדאי שהגננת תשקף את מה שכל הורה אמר. כלומר, תחזור על דבריו בצורה   .4

תמציתית, מכילה ואוהדת.

במ"ה ממחשבה - למעשה
הגננת תבקש מההורים למצוא איזה ערך הם יכולים לדלות מתוך חוויות הילדות   .1

המשפחתיות שהם העלו. את הערך יכתוב ההורה על פתק.

הגננת תסדר את הפתקים סביב לכותרת: ״שתלתם ניגונים״, או: ״ערכים שקיבלתי   .2

בביתי״ וכדומה, ותבקש מההורים לחשוב איזה ערך חשוב להם להנחיל בביתם.

 ערב במ״ה: “שתלתם ניגונים בי אמי ואבי״*33
חוויות ילדות מעצבות ומכוננות בבניית הזהות האישית

ערב הבמה נכתב בסיוען של אורנה קלמן, גננת ומדריכה, ואיילת שטרן, מדריכת במ״ה.  *
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סיכום במ"ה
הגננת תסכם את הערכים שעלו: לכל אחד יש את סיפורי המשפחה שלו.   .1

הסיפורים לעתים דומים ולפעמים שונים, אך הערכים אשר עולים מכל אחד 

מהסיפורים מלווים אותנו בחיינו.

אפשר להשמיע את השיר: ״עלה למעלה עלה״, או שיר אחר המבטא את אותו רעיון.  .2

הקישור לנושא השנתי - הרב והרבנית קאפח:  .3

משפחת החמ״ד הולכת לאורם של דמויות מופת. בשנת הלימודים הקרובה   

נתבשם מפועלם של הרב יוסף קאפח והרבנית ברכה קאפח זצ״ל.

עיון בתולדות משפחתם של הרב והרבנית קאפח מגלה שהערכים שהם קיבלו   

בבית הוריהם, אכן גיבשו בהם זהות אישית, המשפיעה על עם ישראל ותורתו.

האמונה החזקה של הרבנית נבעה מאמונתה של אמה, שתמיד אמרה לה:   

״תעמדי ליד המזוזה ותתפללי. כשדלת נסגרת - דלת אחרת נפתחת״, גם החסדים 

המרובים שעשתה הרבנית ועליהם קיבלה את פרס ישראל, נבעו מאותו מקור. 

״כל מה שאת יכולה לתת - תתני״ היתה אמרה קבועה בילדותה.

גם הרב, שנתחנך בבית סבו, היה קשור מאוד למורשת אבות. כשהוא היה מסיים   

לכתוב ספר, הוא היה חותם בשמו, ומוסיף את אבות אבותיו לחתימה. הוא 

למד מסבו את הלמידה המשמעותית, וכך, בכל דבר שהיה נזקק לו, היה חוקר 

היטב. בזמן הרעב בתימן, סבו יצא לשדה וליקט עשבי מאכל כדי שלא ימותו בני 

המשפחה מרעב, ואף הרב קאפח יצא לשדה בימי הצנע להעשיר את התפריט. 

אהבת התורה ושימור כתבי יד עתיקים היה ערך נוסף שלמד מסבו, וגם התכונה 

המאפיינת אותם - הליכה בדרך שהתווה הרמב״ם.

אפשר להציע שקהילת ההורים והילדים יבחרו לעשות משהו ביחד, ברוח   .4

העשייה של משפחת קאפח: חסד, חקר, התפעלות מעולמו של הקב״ה, לימוד - 

משהו שיצריך שיתוף פעולה של ההורים וייעשה בפועל עם הילדים. דבר זה מאוד 

מגבש ונותן ערך מעשי והמשכיות.

לסיום - אפשר להקרין את הסרט ״עולם ומלואו״ על הרב והרבנית קאפח.  


