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יֹום ַׁשּבָ ת ,יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
קֹולֹות ַה ִּפּיּוט ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ֶׁשל ַׁש ָּבת ִה ְס ַּתּיְ ָמהַ .אּיֶ לֶ ת ַּבת ֶה ָח ֵמׁש ָא ֲחזָ ה ְּבכַ ף יָ דֹו ֶׁשל
ּפֹוס ִעים
יהם ָהלְ כּו ְּבנַ ַחת ַה ַּביְ ָתהַ .אּיֶ לֶ ת ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְ
ּוׁשנֵ ֶ
ַא ָּבא ְ
יבה לַ ּקֹולֹות ֶׁשּנִ ְׁש ְמעּו
יחה ֶאת ֵריחֹות ַמ ְט ַע ֵּמי ַה ַּשׁ ָּבת וְ ַה ְק ִׁש ָ
ָּב ְרחֹובִ .היא ֵה ִר ָ
תּוחים.
ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹונֹות ַה ְּפ ִ
יה.
לְ יַ ד ַא ַחד ַה ַּב ִּתים ֵה ֵא ָּטה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ְצ ָע ֶד ָ
“ּת ְׁש ַמע ֵאיְך ָׁש ִרים יָ ֶפה ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה”.
“א ָּבא”ִ ,היא ָק ְר ָאה ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּותִ ,
ַ
יסים
ִהיא ִה ְצ ִּב ָיעה ַעל ַּביִ ת ָק ָטן ֶׁש ְּס ִביבֹו ָהיְ ָתה ּגִ ּנָ הַּ .בּגִ ּנָ ה ָצ ְמחּו ֲה ַד ִּסים ,נַ ְר ִק ִ
יח ָּבׂשּום.
ּווְ ָר ִדיםֶׁ ,ש ֵה ִפיצּו ֵר ַ
ַא ָּבא נֶ ֱע ַצר לְ יַ ד ַאּיֶ לֶ ת וְ ִה ְק ִׁשיב ַאף הּואִ .מּתֹוְך ַה ַּביִ ת נִ ְׁש ַמע קֹול ִׁש ָירה ֶׁשל
ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה:
ֹלהי כָ ל נְ ָׁש ָמה
ֲאגַ ֶּדלְ ָך ֱא ֵ
רֹומם
ּבְ ָע ְמ ִדי ּתֹוְך ְק ָהלֶ ָך צּור לְ ֵ
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אֹוד ָּך ּבְ רֹב ַּפ ַחד וְ ֵא ָימה
וְ ֶ
קֹומה
לְ ָך ֶאכֱ ַרע וֶ ֱאכֹף רֹאׁש וְ ָ
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”מי ּגָ ר ּכָ אן?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת ְּב ַס ְק ָרנּות.
ִ
“ה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י הּוא ָה ַרב ֶׁשל ָה ִעיר.
“ה ַרב ַהּלֵ וִ י ּגָ ר ּכָ אן”ָ ,ענָ ה ַא ָּבאָ .
ָ
ּיּוטים”.
ׁשֹומ ִעים ֶאת ָה ַרב ָׁשר ִּפ ִ
ְּבכָ ל ַש ָּׁבת ְ
ּקֹור ִאים לָ ּה ּגִ ילָ ה ַהּלֵ וִ י”ָ ,א ְמ ָרה ַאּיֶ לֶ ת.
“הּלֵ וִ י? ַּבּגַ ן ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּלִ י יֵ ׁש יַ לְ ָּדה ֶׁש ְ
ַ
“אּולַ י ִהיא ַה ַּבת ֶׁשּלֹו”ִ ,ה ִּצ ַיע ַא ָּבא.
ּומּיָ ד ֵה ֵחּלָ ה לִ ְקּפֹץ
“אנִ י הֹולֶ כֶ ת לִ ְראֹות ִאם זֶ ה ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ ּה”ִ ,הכְ ִריזָ ה ַאּיֶ לֶ ת ִ
ֲ
ַעל ַה ְּשׁ ִביל ַהּמֹולִ יְך ֶאל ַה ַּביִ ת.
עּודת ַה ַּשׁ ָּבת”ִ ,הזְ ּכִ יר לָ ּה ַא ָּבא,
“אּיֶ לֶ תָ ,אנּו הֹולְ כִ ים ַה ַּביְ ָתה לֶ ֱאכֹל ֶאת ְס ַ
ַ
“א ְּת יְ כֹולָ ה לְ ַב ֵּקר ֶאת ּגִ ילָ ה ְּביֹום ַא ֵחר”.
ַ
ַאּיֶ לֶ ת ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ַעל ַהּגִ ּנָ ה וְ ִה ְמ ִׁשיכָ ה לָ לֶ כֶ ת ִעם ַא ָּבא .קֹול ִׁש ַירת ַה ִּפּיּוט
אֹותם ְּב ַד ְרּכָ ם וְ ִהנְ ִעים לָ ֶהם ֶאת ַה ֲהלִ יכָ ה.
לִ ּוָ ה ָ
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ׁבּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יֹום ָה ִראׁשֹון ּבַ ַּש ַ
ַהזְ ָמנָ ה לְ ִבּקּור ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

לַ ָּמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקרְּ ,ביֹום ִראׁשֹוןָּ ,פגְ ָׁשה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ּגִ ילָ ה לְ יַ ד ַׁש ַער ַהּגַ ן.
אֹותּה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות.
“ּגִ ילָ הַ ,א ָּבא ֶׁשּלָ ְך הּוא ָה ַרב ֶׁשל ָה ִעיר?” ִהיא ָׁש ֲאלָ ה ָ
“ּכֵ ן”ָ ,ענְ ָתה ּגִ ילָ ה ְּב ַביְ ָׁשנּות.
“ּביֹום ַׁש ָּבת ָע ַב ְר ִּתי לְ יַ ד ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ כֶ ם וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ָׁש ִרים.
ְ
אֹותּה.
רּוחה ַא ֶּתם ָׁש ִרים?” ִהיא ָׁש ֲאלָ ה ָ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ָה ֲא ָ
לֹומ ִדים ֲהלָ כָ ה ִמּתֹוְך ֵס ֶפר ֶׁש ַא ָּבא ֶׁשּלִ י
“אנַ ְחנּו ָׁש ִרים ַה ְר ֵּבה זְ ַמן וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְ
ֲ
ּכָ ַתב”ָ ,ענְ ָתה לָ ּה ּגִ ילָ ה.
“מה זֶ ּה ֲהלָ כָ ה?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת.
ָ
בֹואי ֵאלַ י ַה ַּביְ ָתה
יֹוד ַעת ֵאיְך ַמ ְס ִּב ִיריםָּ .ת ִ
ה...מ ֶּשׁהּוֲ ...אנִ י ֹלא ַ
ַ
“הלָ כָ ה זֶ
ֲ
וַ ֲאנִ י ֲא ַב ֵּקׁש ֵמ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י ֶׁשּיַ ְס ִּביר לָ ְך”ָ ,ענְ ָתה לָ ּה ּגִ ילָ ה.
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בּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יֹום ַה ֵּשׁנִ י ּבַ ָּשׁ ַ
ַט ַעם ָמתֹוק וְ קֹול ָע ִדין ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

נּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ָהלְ כָ ה ַאּיֶ לֶ ת לַ ַּביִ ת ֶׁשל ּגִ ילָ הִ .היא ָּפ ְס ָעה
ְּביֹום ֵׁשנִ י ַא ַחר ְמ ַ
ּבׁש ִביל ַה ֲה ַד ִּסים ַה ָּבׂשּום ֶאל ַה ַּביִ ת.
ְ
“ּתּוקּ ,תּוקּ ,תּוק” ִהיא ָּד ְפ ָקה ַּב ֶּדלֶ ת וְ נִ ְּס ָתה לְ ַד ְמיֵ ּן ֵאיְך נִ ְר ֶאה ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב
ָה ִעיר.
ּתֹורה וְ ַה ְר ֵּבה ּכִ ּפֹות וְ ַטּלִ יתֹות ? אֹו
“ה ִאם יִ ְהיֶ ה ּבֹו ֲארֹון ק ֶֹדׁש ִעם ִס ְפ ֵרי ָ
ַ
אּולַ י ְּתמּונֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל ַר ָּבנִ ים? “
ְּב ִדּיּוק ָאז נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת.
יה ִא ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ ה ִחּיּוְך ָר ָחב.
“ּבֹואיִ ,הּכָ נְ ִסי”ִ ,חּיְ כָ ה ֵאלֶ ָ
ִ
“ּגִ ילָ הַ ,ה ֲח ֵב ָרה ֶׁשּלָ ְך ִהּגִ ָיעה”ִ ,היא ָק ְר ָאה ְּבקֹול.
ַאּיֶ לֶ ת נִ כְ נְ ָסה לַ ַּביִ ת וְ ִה ְתּבֹונְ נָ ה ָס ִביבַ .מ ָּד ֵפי ֵעץ ִמּלְ אּו ֶאת ַה ַּביִ ת ַה ָּק ָטן ִמן
קדׁש ַר ִּביםַ .על ַה ִּקיר ָהיְ ָתה ְּתלּויָ ה
יהם ִס ְפ ֵרי ֶ
ָה ִר ְצ ָּפה ַעד ַה ִּת ְק ָרה וַ ֲעלֵ ֶ
יאל.
ְּתמּונָ ה ֶׁשל ָה ַרב עּוזִ ֵ
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יח ָע ֵרב ֶׁשל עּוגִ ּיֹות לִ ֵּטף ֶאת ַא ָּפּה.
ֵר ַ
יתי”ָּ ,פנְ ָתה ִא ָּמא ֶאל ּגִ ילָ ה,
אֹור ַחת ְּבעּוגִ ּיֹות ַה ְּת ָמ ִרים ֶש ָא ִפ ִ
“ּכַ ְּב ִדי ֶאת ָה ַ
אֹומר
‘ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות’ַ .א ְּת זֹוכֶ ֶרת ֶׁש ַא ָּבא ָּת ִמיד ֵ
“וְ ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח לְ ָב ֵרְך ֵ
ֶׁשּטֹוב לְ זַ ּכֹות ֶאת ַה ַּביִ ת ִּב ְב ָרכָ ה”.
תּוקה!” ָא ְמ ָרה ַאּיֶ לֶ ת וְ לָ ְק ָחה עֹוד עּוגִ ּיָ ה ֵמ ַה ַצּלַ ַחתְּ .בעֹוד
“איזֹו עּוגִ ּיָ ה ְמ ָ
ֵ
יה ְצלִ יל ָע ִדין:
ִהיא ִמ ְת ַעּנֶ גֶ ת ַעל ָהעּוגִ ּיָ הִ ,הּגִ ַיע ֶאל ָאזְ נֶ ָ

יצה לַ ְּצ ָד ִדים.
ַאּיֶ לֶ ת ָהיְ ָתה ַס ְק ָרנִ ית ְמאֹד וְ ֵה ִצ ָ
“מ ַאיִ ן ָּבא ַה ְצּלִ יל?” ִהיא ָּת ֲה ָתה.
ֵ
יה ּגִ ילָ הַ .אּיֶ לֶ ת ָהלְ כָ ה
ּבֹואי לַ ֶח ֶדר ֶׁשּלִ י לְ ַׂש ֵחק ְּב ֻבּבֹות”ָ ,ק ְר ָאה ֵאלֶ ָ
“איֶ ּלֶ תִ ,
ַ
אֹותן ּכָ ל זְ ַמן ַה ִּמ ְׂש ָחק.
ְּב ִע ְּקבֹות ּגִ ילָ ה לַ ֶח ֶדרּ ,כְ ֶׁש ַה ְּצלִ יל ֶה ָע ִדין ְמלַ ּוֶ ה ָ
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בּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יׁשי ּבַ ָּשׁ ַ
יֹום ַה ְּשׁלִ ִ
ִמ ְס ָע ָדה ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י?...

יׁשי ַּבּב ֶֹקר נִ ְפּגְ ׁשּו ּגִ ילָ ה וְ ַאּיֶ לֶ ת ַּבּגַ ן.
ְּביֹום ְׁשלִ ִ
רּוחת ָצ ֳה ַריִ ם ֶא ְצלֵ נּו ַהּיֹום”ָ ,א ְמ ָרה ּגִ ילָ ה.
אֹותְך לֶ ֱאכֹל ֲא ַ
“א ָּמא ֶׁשּלִ י ַמזְ ִמינָ ה ָ
ִ
“איזֶ ה ּכֵ יף!” ָׂש ְמ ָחה ַאיֶ ּלֶ ת וְ ִח ְּב ָקה ֶאת ּגִ ילָ ה.
ֵ
יתּה ֶׁשל ּגִ ילָ הּ .כָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֵהן ִק ְּפצּו וְ ָׁשרּוּ .כַ ֲא ֶׁשר
ַב ָּצ ֳּה ַריִ ם ָהלְ כּו ַהיְ לָ דֹות לְ ֵב ָ
ִהּגִ יעּו לִ ְׁש ִביל ַה ֲה ַד ִּסים ַה ָּבׂשּוםָ ,ר ֲא ָתה ַאּיֶ לֶ ת ֲאנָ ִׁשים נִ כְ נָ ִסים ֶאל ַה ַּביִ ת.
“זֹאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ ְך?” ָׁש ֲאלָ ה ֶאת ּגִ ילָ ה ְּב ַס ְק ָרנּות.
אֹותן.
יח טֹוב ֶׁשל ָמ ָרק ִק ֵּדם ָ
ּופ ְת ָחה ֶאת ַה ֶּדלֶ תֵ .ר ַ
“ֹלא”ָ ,א ְמ ָרה ּגִ ילָ ה ָ
יֹוׁש ִבים וְ אֹוכְ לִ ים.
ַּב ִּמ ְט ָּבח ָר ֲא ָתה ַאיֶ ּלֶ ת ֲאנָ ִׁשים ְ
“יֵ ׁש לָ כֶ ם ִמ ְס ָע ָדה ַּב ַּבית?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת.
“ֹלא”ָ ,ענְ ָתה לָ ּה ּגִ ילָ ה.
“אז ִמי ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה?” ָש ֲׁאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ּגִ ילָ ה.
ָ
“לָ ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ֵאין ָמה לֶ ֱאכֹלָ ,אז ֵהם ָּב ִאים לֶ ֱאכֹל ֶאת ַמה ֶּשׁ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י
ְמ ַב ֶּשׁלֶ ת” ,לָ ֲח ָׁשה ּגִ ילָ ה.
רּוחה ִּב ְמאֹור ָּפנִ ים.
יׁשּה ֶאת ָה ֲא ָ
ַאּיֶ לֶ ת ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ַעל ִא ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ הִ .היא ִהּגִ ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים ָאכְ לּו ַּב ֲהנָ ָאה ַר ָּבה.
רּוחה”ִ ,ה ִּצ ָיעה ִא ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ ה ,וְ ֵהן ִהזְ ָּד ְרזּו לִ ּטֹל יָ ַדיִ םָ .האֹכֶ ל
“ה ְצ ָט ֵר ְפנָ ה לַ ֲא ָ
ִ
ָהיָ ה ַחם וְ ָט ִעים.
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רּוחת ָצ ֳה ַריִ ם?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת.
“א ָּבא ֶׁשלָ ְך ֹלא אֹוכֵ ל ִא ְתכֶ ם ֲא ַ
ַ
ּתֹורה”,
ּומלַ ֵּמד ֲאנָ ִׁשים ָ
נֹוס ַע לְ כָ ל ִמינֵ י ְמקֹומֹות ָּב ָא ֶרץ ְ
“ֹלאַ .א ָּבא ֶׁשּלִ י ֵ
ָענְ ָתה ּגִ ילָ ה.
ְַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ָהלְ כּו ַה ָּבנֹות לְ ַׂש ֵחק ֶּב ָח ֵצרּ .תֹוְך ּכְ ֵדי ַה ִּמ ְׂש ָחק ֵהן ָש ְׁמעּו
יחה ִמן ָה ְרחֹוב.
קֹולֹות ִׂש ָ
אֹומר ָשׁלֹום לַ ַּדּוָ ר .הּוא
“ׁש ַמ ְע ִּתי אֹותֹו ֵ
“א ָּבא ֶׁשּלִ י ִהּגִ ַיע”ָׂ ,ש ְמ ָחה ּגִ ילָ הָ .
ַ
רֹוצה לְ ַהּגִ יד
“ּבֹואי ,נִ ּכָ נֵ סֲ .אנִ י ָ
ִ
אֹומר ָשׁלֹום לְ כָ ל ֶא ָחד”ָ ,א ְמ ָרה ּגִ ילָ ה.
ָּת ִמיד ֵ
לֹו ָׁשלֹום”.
ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת ָש ְׁמ ָעה ַאּיֶ לֶ ת ׁשּוב ֶאת ַה ְצּלִ יל ֶה ָע ִדין:

בֹוּה יָ ַׁשב לְ יַ ד ֻשׁלְ ָחן ּולְ ָפנָ יו
יצה לַ ֶח ֶדר ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְׁש ַמע ַה ְצּלִ ילִ .איׁש ּגָ ַ
ִהיא ֵה ִצ ָ
תּוחים.
ָהיּו ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ְּפ ִ
יֹושב ָׁשם?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת.
“מי ֵ
ִ
ּתֹורה”ָ ,ענְ ָתה לָ ּה ּגִ ילָ ה.
לֹומד ָ
“זֶ ה ַא ָּבא ֶׁשּלִ י .הּוא ֵ
“א ָּבא!” ִהיא ָק ְר ָאה.
ַ
ּתֹובב ֶאל ּגִ ילָ ה וְ ִחּיֵ ְךַ .היְ לָ דֹות ִחּיְ כּו וְ ָחזְ רּו לְ ִמ ְׂש ָח ָקן.
ָה ַרב ִה ְס ֵ
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בּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יֹום ָה ְר ִב ִיעי ּבַ ָּשׁ ַ
תּוקה ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...
ּתֹורה ְמ ָ
ָ

ְּביֹום ְר ִב ִיעי ִׂש ֲחקּו ַהיְ לָ דֹות ְּב ִמגְ ַרׁש ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ּכָ ל ְׁשעֹות ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם
אֹותן
וְ ַרק לְ ֵעת ֶע ֶרב ֵהן נִ כְ נְ סּו לַ ַּביִ ת ֶׁשל ּגִ ילָ הִ .א ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ ה ּכִ ְּב ָדה ָ
ְּבעּוגִ ּיֹות ַה ְּת ָמ ִרים ַה ְּמתּוקֹות ,וְ ׁשּוב ָש ְׁמ ָעה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ַה ְּצלִ יל ֶה ָע ִדין:

ּומן
ַאּיֶ לֶ ת ָר ְצ ָתה לִ ְׁשאֹל ֶאת ּגִ ילָ ה ַמהּו ַה ְּצלִ יל ַהּזֶ הַ ,אְך לְ ֶפ ַתע ָּפ ַסק ַה ְּצלִ יל ִ
ַה ֶח ֶדר יָ ָצא ַא ָּבא ֶׁשל ּגִ ילָ הָ ,ה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י.
יהן.
לֹומכֶ ן?” הּוא ִחּיֵ ְך ֲאלֵ ֶ
“ׁשלֹוםַ ,מה ְּשׁ ְ
ָ
ה”.העּוגִ ּיָ ה ּכָ לּ-כָ ְך
ָ
רֹוצה עּוגִ ּיָ ה ֶׁש ִא ָּמא ָא ְפ ָתה?” ָׁש ֲאלָ ה ּגִ ילָ
“א ָּבאַ ,א ָּתה ֶ
ַ
תּוקה”.
ְמ ָ
“אנִ י ְמ ַא ֵחל לָ כֶ ן ֶׁש ַּט ַעם
תּוקה ּכָ ל ּכָ ְך”ָ ,א ַמר ָה ַרבֲ .
ּתֹורה ְמ ָ
“עכְ ָׁשו לָ ַמ ְד ִּתי ָ
ַ
אֹותן.
ּתֹורה ָּת ִמיד יִ ְהיֶ ה ָמתֹוק ְּב ִפיכֶ ןּ ,כְ מֹו ַט ַעם ָהעּוגִ ּיֹות!” הּוא ֵּב ֵרְך ָ
ַה ָ
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יהִ .היא ִה ְפ ִס ָיקה לֶ ֱאכֹל
ַאּיֶ לֶ ת ִה ְת ַרּגְ ָׁשה ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁש ָה ַרב ֶׁשל ָה ִעיר ְמ ַד ֵּבר ֵאלֶ ָ
עֹוׂשהָ .ה ַרב
ֶאת ָהעּוגִ ּיָ ה וְ ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ָעלָ יו ְּביִ ְר ַאת ּכָ בֹוד ,לִ ְראֹות ַמה הּוא ֶ
יתה ּכִ ָּפה
הֹוריד ֶאת ַהּכִ ָּפה ֶׁש ָהיְ ָתה ַעל רֹאׁשֹו וְ ָח ַבׁש ּכִ ָּפה ַא ֶח ֶרת .זֹו ָה ָ
ִ
ְמ ֻר ַּב ַעתֻ ,מגְ ַּב ַהת ּובֹולֶ ֶטת.
“אנִ י הֹולֵ ְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל”ָ ,א ַמר ָה ַרבֵּ ,ב ֵרְך ֶאת ּכֻ ּלָ ם ְּב ָשׁלֹום וְ יָ ָצא ֵמ ַה ַּביִ ת.
ֲ
“לָ ָּמה ַא ָּבא ֶׁשּלָ ְךָ ,ה ַרבֶ ,ה ְחלִ יף ּכִ ָּפה?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ּגִ ילָ ה.
אֹוהב ְמאֹד ֶאת ַה ְּת ִפּלָ הְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁשהּוא הֹולֵ ְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,הּוא
“א ָּבא ֶׁשּלִ י ֵ
ַ
חֹובׁש ֶאת ַהּכִ ָּפה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ַהּזֹאת לִ כְ בֹוד ַה ְּת ִפּלָ ה”.
ֵ
ַאיֶ ּלֶ ת נִ ְפ ְר ָדה ִמּגִ ילָ ה וְ ָהלְ כָ ה ַה ַּביְ ָתהּ .כָ ל ַה ֶּד ֶרְך ִהיא ָׁש ָרה ִׁשיר ֶׁש ִהיא
תּוקה!”
ּתֹורה ִהיא ְמ ָ
תּוקה! ַה ָ
ּתֹורה ִהיא ְמ ָ
“ה ָ
יאהַ :
ִה ְמ ִצ ָ

||22

||23

בּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יׁשי ּבַ ָּשׁ ַ
יֹום ַה ֲח ִמ ִ
ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ִעם ּכַ ְרּבֹלֶ ת ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

יתּה ֶׁשל ּגִ ילָ הִּ .ב ְׁש ִביל ַה ֲה ַד ִּסים
יׁשי ׁשּוב ָע ְב ָרה ַאּיֶ לֶ ת לְ יַ ד ֵּב ָ
ְּביֹום ֲח ִמ ִ
ּוביָ ָדּה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת.
יחנִ י ָּפ ְס ָעה ִא ָּשׁה ְ
ָה ֵר ָ
“א ְתמֹול ָהיְ ָתה לָ ֶהם ִמ ְס ָע ָדה ַּב ַּביִ תְ .מ ַענְ יֵ ן ַמה ּיִ ְהיֶ ה ָׁשם ַהּיֹום?” ָח ְש ָׁבה
ֶ
ַאּיֶ לֶ ת וְ ָהלְ כָ ה ְּב ִע ְּקבֹות ָה ִא ָׁשּה ֶאל ֵּבית ָה ַרב.
“א ְפ ָׁשר לִ ְׁשאֹל ֶאת ָה ַרב ְׁש ֵאלָ ה?”
“ׁשלֹום”ָ ,ק ְר ָאה ָה ִא ָּשׁהֶ .
ָ
ָה ַרב יָ ָצא ֵמ ַח ְדרֹו.
יה ָה ַרב ְּב ָפנִ ים ְמ ִאירֹות.
שאֹל?” ָּפנָ ה ֵאלֶ ָ
רֹוצה לִ ְ ׁ
“איזֹו ְׁש ֵאלָ ה ַא ְּת ָ
ֵ
“ּכָ נָ ף ַא ַחת ֶׁשל ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת נִ ְר ֵאית ְמ ֻׁשּנָ הַ .ה ִאם ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ּכְ ֵׁש ָרה?” ָׁש ֲאלָ ה
ָה ִא ָּשׁה ִּב ְד ָאגָ ה.
אֹותּהַ .ה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ָק ְפ ָצה ִמּתֹוְך יָ ָדיו וְ ִה ְת ִחילָ ה
ָה ַרב ָא ַחז ְּב ַת ְרנְ גֹלֶ ת ּכְ ֵדי לִ ְבדק ָ
עֹופפּו לְ כָ ל ֵע ֶבר.
יה ִה ְת ְ
נֹוצֹות ָ
ֶ
רֹוצץִ .היא ִק ְר ְק ָרה ְּבקֹול וְ
לְ ִה ְת ֵ
ָה ִא ָּשׁה ִמ ֲה ָרה לִ ְתּפֹס ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת.
יחה!” ִהיא ָא ְמ ָרה לָ ַרב.
יחהְ ,סלִ ָ
“סלִ ָ
ְ
ׁשּובה”
ת”.א ְס ַּתּכֵ ל ַּב ֵּס ֶפר ּכְ ֵדי לָ ַד ַעת ֶאת ַה ְּת ָ
“זֶ ה ְּב ֵס ֶדר” ָא ַמר ָה ַרב ְּבנַ ַח ֶ
ּתֹורה ּכָ תּוב ִאם ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ֶׁשּלִ י ּכְ ֵׁש ָרה?” ָׁש ֲאלָ ה ָה ִא ָּשׁה.
“ּב ֵּס ֶפר ָ
ְ

||24

||25

ּתֹורהֲ .אנִ י
נֹוספֹות ֶׁשֹּלא ּכְ תּובֹות ַּב ָ
אֹותנּו ַה ְר ֵּבה ֲהלָ כֹות ָ
“חכָ ִמים לִ ְּמדּו ָ
ֲ
‘שלְ ָחן ָערּוְך’”ָּ .פ ַתח ָה ַרב ֶאת ַה ֵּס ֶפר וְ ִעּיֵ ן ּבֹו.
ְמ ַעיֵ ּן ְּב ֵּס ֶפר ֶשׁנִ ְּק ָרא ֻ
“ה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ּכְ ֵׁש ָרה” ,הּוא ִה ְרּגִ ַיע ֶאת ָה ִא ָּשׁה.
ַ
ּופנְ ָתה לָ לֶ כֶ תַ .אּיֶ לֶ ת יָ ְצ ָאה
ׁשּובה”ָ ,א ְמ ָרה ָה ִא ָּשׁה ְּב ִׂש ְמ ָחה ָ
“ּתֹודה ַעל ַה ְּת ָ
ָ
ּומּיָ ד נִ ְׁש ַמע ַה ְצּלִ יל ֶה ָע ִדין:
יהָ .ה ַרב נִ כְ נַ ס לְ ַח ְדרֹו ִ
בֹות ָ
ְּב ִע ְּק ֶ

יחה ֶׁש ֻּשׁ ְּד ָרה
יתּהַּ .ב ַּביִ ת יָ ַׁשב ַא ָּבא ֶׁשּלָ ּה וְ ֶה ֱאזִ ין לְ ִׂש ָ
ַאּיֶ לֶ ת ָחזְ ָרה ֶאל ֵּב ָ
ָּב ַר ְדיֹו.
“ׁשל ִמי ַהּקֹול ַהּזֶ ה?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ַע ְצ ָמּה”.הּוא נִ ְׁש ַמע לִ י ֻמּכָ ר”
ֶ
“זֶ הַ ...א ָּבא ֶׁשל ּגִ ילָ ה!”
עֹושה ָה ַרב ַהּלֵ וִ י ְּבתֹוְך ָה ַר ְדיֹו?” ָׁש ֲאלָ ה ַאּיֶ לֶ ת.
“א ָּבאָ ,מה ֶ
ַ
שאֹל אֹותֹו ְׁש ֵאלָ ה.
יֹוׁשב ְּב ֻאלְ ַּפן ָה ַר ְדיֹו וַ ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַק ְּשׁ ִרים ֵאלָ יו ּכְ ֵדי לִ ְ ׁ
“ה ַרב ֵ
ָ
אֹומר לָ ֶהם ֵאיְך לִ נְ הֹוג”.
ּתֹורה וְ ֵ
ָה ַרב ַמ ְס ִּביר לָ ֶהם ַמה ּכָ תּוב ַּב ָ
“הּיֹום ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ָה ַרב ָא ַמר
ׁשּובה”ָ ,צ ֲח ָקה ַאּיֶ לֶ תַ .
יֹוד ַעת ֶאת ַה ְּת ָ
“אנִ י ּכְ ָבר ַ
ֲ
ֶש ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ּכְ ֵׁש ָרה”ָ ,צ ֲח ָקה ַאּיֶ לֶ ת.
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בּוע ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
יֹום ַה ִּשׂ ִׂשּי ּבַ ָּשׁ ַ
ֲהכָ נֹות לְ ַׁשּבָ ת ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

ְּביֹום ִׁש ִּשׁיַ ,א ֲח ֵרי ַק ָּבלַ ת ַׁש ָּבת ַּבּגַ ןָ ,הלְ כּו ַהיְ לָ דֹות ַה ַּביְ ָתה.
“הּיֹום ֹלא נּוכַ ל לְ ַׂש ֵחק ַה ְר ֵּבה זְ ַמןּ ,כִ י ֲאנִ י ְצ ִריכָ ּה לַ ֲעזֹר לְ ִא ָּמא לִ כְ בֹוד
ַ
ַׁש ָּבת”ָ ,א ְמ ָרה ּגִ ילָ ה.
ּומ ַב ֶּשׁלֶ ת ַמ ְט ַע ִּמים לִ כְ בֹוד
טֹור ַחת ְ
ַּב ִּמ ְט ָּבח ָראּו ַהיְ לָ דֹות ֶאת ִא ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ ה ַ
ַׁש ָּבת.
ֵמ ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַרב נִ ְׁש ַמע ׁשּוב ַה ְּצלִ יל ֶה ָע ִדין:

“הכַ נְ ִתי לַ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ ְך עּוגִ ּיֹות ְּת ָמ ִרים
“אּיֶ לֶ ת”ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ הֵ ,
ַ
לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת”.
יטה לְ ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ַצּלַ ַחת ָהעּוגִ ּיֹות ְמכֻ ָּסה ְּב ַמ ִּפית.
הֹוׁש ָ
ִהיא ִ
בֹואי ֵאלֶ ינּו וְ ִתלְ ְמ ִדי ִא ָּתנּו ִמ ִ’ּקּצּור ֻׁשלְ ָחן
עּודת ַה ַּשׁ ָּבת ָּת ִ
“מ ָחר ַא ֲח ֵרי ְס ַ
ָ
ָערּוְך’”ִ ,היא ָא ְמ ָרה.
ַּב ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה ָח ְש ָׁבה ַאּיֶ לֶ ת ַעל ַה ַהזְ ָמנָ ה.
ּפּוחי ֲא ָד ָמה?
“ּבעֹוף וְ ַת ֵ
“שׁלְ ָחן ָערּוְך? ְּב ַמה ַה ֻּשׁלְ ָחן ָערּוְך?” ִהיא ָח ְש ָׁבהְ ,
ֻ
ְּב ַמ ְמ ָּת ִקים? וְ אּולַ י ְּבעּוגַ ת ׁשֹוקֹולָ ד ִעם ֻסּכָ ִרּיֹות ִצ ְבעֹונִ ּיֹות?”
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יֹום ַׁשּבָ ת ק ֶֹדׁש ַ -מה ּבִ כְ נָ ָפיו יָ ִביא?
ֻשלְ ָחן ָערּוְך ּבְ ֵביתֹו ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י...

בּוׁשה ְּב ִּשׂ ְמלָ ה
יתּה ֶׁשל ּגִ ילָ הּ ,כְ ֶׁש ִהיא לְ ָ
עּודת ַה ַּשׁ ָּבת יָ ְצ ָאה ַאּיֶ לֶ ת לְ ֵב ָ
לְ ַא ַחר ְס ַ
יה נַ ֲעלֵ י ַה ַּשׁ ָּבת ַה ַּמ ְב ִריקֹות.
לְ ָבנָ ה ּולְ ַרגְ לֶ ָ
ּיּוטים
יה ִׁש ַירת ַה ִּפ ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ָיעה ַאּיֶ לֶ ת לִ ְש ִביל ַה ֲה ַד ִּסים ,נִ ְׁש ְמ ָעה לְ ָאזְ נֶ ָ
ַה ִּמ ְס ַּתלְ ֶסלֶ תּ .כָ לּ-כָ ְך ָר ְצ ָתה ַאּיֶ לֶ ת לִ ְראֹות ּכְ ָבר ֶאת ַה ֻּשׁלְ ָחן ֶה ָערּוְך ֶׁש ִּס ְּפ ָרה
ָעלָ יו ּגִ ילָ ה.
ּכְ ֶש ַׁאּיֶ לֶ ת ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ֶּדלֶ תָ ,היָ ה ֶׁש ֶקט ַּב ַּביִ תַ .ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִסּיְ ָמה לָ ִשׁירּ .גַ ם
ִהיא ֹלא ָׁש ְמ ָעה.
ֶאת ַה ְצּלִ יל ֶה ָע ִדין
ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת יָ ְׁשבּו ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְס ִביב ֻשׁלְ ָחן ַה ַּשׁ ָּבת ֶה ָערּוְך ְּב ַמ ְט ַע ִּמים.
ְ“ר ָפ ֵאלַ ,ה ֵבא לָ נּו ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶאת ַה ִ’ּקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך’”ִּ ,ב ֵּקׁש ָה ַרב ִמ ְּבנֹו.
“א ָבל ַה ֻּשׁלְ ָחן ֶה ָערּוְך ּכְ ָבר ּכָ אן”ָ ,א ְמ ָרה ַאּיֶ לֶ ת.
ֲ
“נָ כֹוןַ ,ה ֻּשׁלְ ָחן ָערּוְךַ ,ה ַּמ ְט ַע ִּמים ּכְ ָבר מּוכָ נִ ים לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת”ִ ,חּיְ כָ ה ָה ַר ָּבנִ ית
“א ָבל ּגַ ם ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ֵה ִביא ְר ָפ ֵאל ,נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ִ‘קּצּור
ִמ ְריָ םִ ,א ָּמא ֶׁשל ּגִ ילָ הֲ .
ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך’”.
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ָה ַרב ָּפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפר.
“אם
“ּב ִ’קּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך’ ֲערּוכֹות ּומּוכָ נֹות ּכְ ָבר ַה ֲהלָ כֹות” ִ ,ה ְס ִּביר ָה ַרבִ .
ְ
כֹותב ֲהלָ כֹות
ּתֹורה וְ ֵ
לֹומד ָ
יֹוד ִעים ִמּיָ ד ֵאיְך ָצ ִריְך לִ נְ הֹגֲ .אנִ י ֵ
אֹותןְ ,
לֹומ ִדים ָ
ְ
ּכְ ֵדי ֶׁש ֲאנָ ִׁשים יּוכְ לּו לָ ַד ַעת ַמה ּלַ ֲעׂשֹות”.
ּכֹותב ֶאת ַה ֲהלָ כֹות ִּב ְמכֹונַ ת
“א ָּבא ֶׁשּלִ י ֵ
יֹוד ַעתַ ,אּיֶ לֶ ת”ָ ,א ְמ ָרה ּגִ ילָ הַ ,
“א ְּת ַ
ַ
יבה”.
ּכְ ִת ָ
זֶ ה
“אז זֶ הּו ַה ְצּלִ יל ֶה ָע ִדין ֶׁש ָּשׁ ַמ ְע ִּתי”ִ ,ה ְתלַ ֲה ָבה ַאּיֶ לֶ ת
ָ
יבה”.
ְצלִ יל ֶׁשל ְמכֹונַ ת ּכְ ִת ָ
“א ָבלַ ...מה זֶ ּה ִּבכְ לָ ל ֲ‘הלָ כָ ה’?” ִהיא ָׁש ֲאלָ ה.
ֲ
ׁרֹוצה לָ ַד ַעת ֵאיְך
“מי ֶש ֶ
ּתֹורה”ָ ,ענָ ה ָה ַרבִ .
אֹותנּו ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
“הלָ כָ ה מֹולִ יכָ ה ָ
ֲ
ּתֹורה ,יָ כֹול לִ ְפּת ַֹח ֶאת ִ‘קּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך’ וְ לִ לְ מֹד ֶאת
לָ לֶ כֶ ת ְּב ֶד ֶרך ַה ָ
ּתֹורה ִהיא ְמקֹור ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו”.
ַה ֲהלָ כֹותַ .ה ָ
לֹומ ִדים ֵמ ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה”,
חֹותי ַהּגְ דֹולָ ה ָא ְמ ָרה לִ י ֶׁשּכָ ל ַהיְ לָ ִדים ְּב ֵבית ֵס ֶפר ְ
“א ִ
ֲ
נִ זְ ּכְ ָרה ַאּיֶ לֶ ת.
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רֹוצה לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ּבֹו?” ִהּגִ יׁש ָה ַרב לְ ַאּיֶ לֶ ת ֶאת ַה ֵּס ֶפר.
“א ְּת ָ
ַ
ַאּיֶ לֶ ת ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ֵּס ֶפרָ .היּו בֹו ַה ְר ֵּבה ִמּלִ ים וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ְּתמּונָ ה ַא ַחת.
רֹואה ַאף ֲהלָ כָ ה”ִ ,היא ָא ְמ ָרה.
“אנִ י ֹלא ָ
ֲ
ָה ַרב ָּפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְּב ַעּמּוד  154וְ ִה ְצ ִּב ַיע ַעל ִמּלָ ה ֶׁש ִהיא ִהּכִ ָירה ַׁ -ש ָּבת.
ה”א”,ימ”לָּ ,דלֶ ”ת וְ ֵ
אֹותּיֹות ֶׁש ֲאנִ י ַמּכִ ָירהָ :אלֶ ”ףֵּ ,בי”תּ ,גִ ֶ
רֹואה ִ
“אנִ י ּגַ ם ָ
ֲ
ִהיא ָא ְמ ָרה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות.
רּוסה...
ּומ ָּפה ְּפ ָ
“אנִ י ֶא ְק ָרא ֶאת ֲהלָ כָ ה ֵה”א”ָ ,א ַמר ָה ַרב“ :יִ ְהיֶ ה ֻשׁלְ ָחנֹו ָערּוְך ַ
ֲ
ּוב ְמגָ ִדים”.
יב ֵרְך ַעל ַהּיַ יִ ן ...וְ יַ ְר ֶּבה ְּב ֵפרֹות ִ
וִ ָ
עֹושׂים ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹאת ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלָ נּו”ָ ,א ְמ ָרה ַאּיֶ לֶ ת ְּב ִׂש ְמ ָחה.
“ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ִ
מֹוׁשיטֹות לָ ּה יַ ד
ִ
יטה ַּב ַּדףָ .היָ ה נִ ְד ֶמה לָ ּה ֶש ַה ֲהלָ כֹות ַהּכְ תּובֹות
ִהיא ִה ִּב ָ
תּוקה”.
ּתֹורה ַה ְּמ ָ
אֹותְך ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
ּבֹואי ִא ָּתנּו .נֹולִ יְך ָ
“איֶ ּלֶ תִ ,
קֹוראֹות לָ ּהַ :
וְ ְ
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דבר ראש ַה ִּמנְ ָהל לחינוך דתי

דבר נשיא הּמכללה

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.
הרב היה בעל אישיות מקיפה ושלמה .הנושאים הרבים שעסק בהם וכתב עליהם
מצביעים לא רק על גדולתו ,אלא גם על התורה שלנו כתורת חיים המקיפה ,נוגעת
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
ילדינו לאורו של גדול בישראל :במידות ,בענווה ,באהבת כל אחד מישראל ,בלימוד
ההלכה ובתודה לקב”ה על התקופה הגדולה שבה אנו זוכים לחיות.

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
הנ”ל .הצבת גדולי ישראל ,במהלך שהתחיל בשנה”ל הקודמת לגבי הר’ צבי יהודה
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.
הכרת דמותו ומפעלו ההלכתי של הרב חיים דוד הלוי ,ה”קיצור שולחן ערוך” ,היא
חלק מהחינוך היהודי ,הערכי ,הנדרש יותר מכול בימינו .יהיה רצון שדמותו ודמות
חכמי ישראל יהיו נר לרגלנו.
אני מברך את כל העושים במלאכה :בראש ובראשונה את הגב’ רחל סלייטר ,כותבת
הערכה (שהיא בוגרת המכללה) ,את הגב’ אסתר חטב ,המפקחת הארצית ,בעלת
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.

אברהם
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פרופ’ אבי לוי
נשיא מכללת “חמדת הדרום”
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דברי הגב’ אסתר חטב ,מפקחת ארצית קדם-יסודי חמ”ד.
שלום וברכה,
ַ
“א ְׁש ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶח ְל ֵקנּו
ַ
ּגֹור ֵלנּו
ּומה ּנָ ִעים ָ
ַ
[מאֹד] יְ רּו ָּשׁ ֵתנּו” (מתוך התפילה)
ּומה ּיָ ָפה ְ
שהתוו
הספר על הרב חיים דוד הלוי הוא הספר השלישי בסדרת הספרים על מנהיגי הדור ִ
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
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק”ל .הם למדו ממידותיהם ,הכירו את קורות חייהם ,שרו,
המחיזו וביקשו לדעת עוד ועוד.
בזכות הסיפורים נכנסו הדמויות רמות המעלה בטבעיות לגן הילדים .ההתרחשויות
המתוארות ,האמירות ,המילים ,השמות והמבעים יצרו הוויה .אכן ,סיפורים הם חומרים
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”.
השנה יכירו ילדי הגנים ספר חדש – “השולחן הערוך של הרב חיים דוד הלוי” .הסיפור
מאפשר ִקרבה לדמות ,אהדה וסקרנות.
אנו ,המבוגרים ,הכרנו את הרב בזכות השולחן הערוך “מקור חיים” ,והשנה יש לנו הזדמנות
להכירו מנקודות מבט נוספות .הרב היה חדשן ,מאיר פנים ,קשוב ,רגיש לציבור ולצרכיו
המגוונים .הוא ראה ַּב ֲה ָלכֹות 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
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הורים יקרים
במסגרת התוכנית הרב-שנתית
להנחלת מורשת המנהיגות הרבנית
לתלמידי החמ”ד ,וכחלק מהעמקת
הזהות הציונית-דתית ,בחר מינהל
החמ”ד להאיר את דמותו של הרב
חיים דוד הלוי.
“אור זרוע לצדיק” (תהילים טז,
יא)
הסיפור “השולחן הערוך של הרב
חיים דוד הלוי” מתאר את דמותו
האצילית של הרב ,שהצליח
להקנות לציבור בחן ובנועם את
ההליכה בדרך ההלכה.
ִמ ֵדי יום עומדת איילת משתאה
כשהיא מתוודעת לקשת הגוונים
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.
לאורו של הרב חיים דוד הלוי נלך גם אנו .נחבוק באהבה את הספר “קיצור שולחן
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.
•איילת המבקרת בבית של גילה מגלה דברים חדשים בכל יום .בכל פעם שסיימתם
להקריא לילדכם יום אחד מהסיפור ,כדאי לשחק ִעּמֹו “משחק תפקידים” ,על מנת ֶשׁיַ ְפנִ ים
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שס ַּפ ְרתם לו .הילד יציג את תפקידה של איילת המגיעה לגן למחרת הביקור אצל
את מה ִ
גילה ,וההורה יהיה הגננת שמקשיבה ל”איילת” המספרת את חוויותיה .כאשר ַ
יס ֵּפר 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 ִא ָּתם 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
תשומת ליבם של הילדים לכך שהפועל ָה ְל ָכה מתלווה פעמים רבות לדמותה של איילת
הרוצה לדעת מהי ֲה ָל ָכה .אפשר להציע לילד לספור את מספר הפעמים שמופיעה המילה
ָה ְל ָכה בכל יום מימות הסיפור.
ּוב ִפי כָ ל ַע ְמָּך ֵבּית יִ ְש ָׂר ֵאל“ ...
תֹור ְתָך ְב ִּפינּו ְ
ֹלהינּוֶ ,את ִד ְּב ֵרי ָ
“וְ ַה ֲע ֵרב נָ א ,ה’ ֱא ֵ
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
ִא ְתכם מתוך הספר .הילד יוכל לסמן בעיגול את האות שמראה את ההלכה הנלמדת .לפני
פסח ,לדוגמא ,אפשר לנצל את ההזדמנות וללמוד עם הילדים את הלכות הפסח ,כמו
שכתוב“ :שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום” (פסחים ו ,א)“ .קיצור
שולחן ערוך” יכול להוות גם מקור לעיון ולחיפוש תשובות לשאלות בענייני הלכה של בני
המשפחה.
אם גם אתם למדתם מתוך הספר כשהייתם תלמידים ,שתפו את ילדכם בזיכרונותיכם
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

מדינת ישראל

משרד החינוך
מנהל החינוך הדתי

“לאורם נלך”

סדרת הספרים לילדי החמ”ד:

תשע”ב

תשע”ג

תשע”ד

