 )1בבית משפחת ישורון התפתח דיון באחד הערבים בעקבות שבוע החמ"ד-
כל אחד מהילדים ניסה להסביר מדוע לדעתו הפעילות שהיתה בבית
החינוך שבו הוא לומד היתה ממש מתאימה לשבוע החמ"ד -התבוננו
בקומיקס שלפניכם וכתבו איזו פעילות היא המתאימה ביותר לדעתכם
לשבוע זה.

האיורים מתוך הערכה לביה"ס של דניא לה פונד

__________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 )2אביהם של הילדים ששמע את הדיון הציע להם להתבונן במטרות חזון
החמ"ד ולבדוק מי מהם צדק .אך כל אחד מהם הצביע על מטרה אחרת
בכדי להוכיח את צדקתו -כתבו מתחת לכל מטרה את שמו של הילד
שהפעילות בה היה שותף מתאימה לה.

________ __________ __________ ___________ ___________
 )3בשלב הזה חייך האב וביקש מהם להאזין למשל הבא -קראו אותו וכתבו
מה בעצם ניסה אביהם להסביר להם.
בכפר אחד כל האנשים היו עיוורים  .יום אחד שישה אנשים מהכפר יצאו
לטייל .בדרך הם פגשו איש רוכב על פיל .האנשים שמעו סיפורים על
פילים ,אבל אף פעם לא התקרבו אליהם .הם ביקשו מהרוכב לגעת בחיה
הענקית והרוכב הסכים  .העיוורים התקרבו לפיל ונגעו בו שוב ושוב כדי
לדעת איך פיל נראה .כשחזרו הביתה  ,הם סיפרו לאנשי הכפר על החוויות
שלהם .
האיש
הראשון ,
שנגע
בבטן
הפיל,
אמר:
“הפיל
גדול ועבה
כמו קיר"
“ שטויות!"
 אמרהאיש
השני  ,שנגע בחטים (בשיניים) של הפיל “הפיל קצר  ,עגול וחד-הפיל הוא
כמו חרב !"

האיש השלישי ,שנגע באוזן של הפיל ,לא הסכים לדבריהם ואמר“ :הפיל לא
דומה לקיר או לחרב .הוא דומה לעלה ענק שזז כשנוגעים בו"“ .לא נכון "
צעק הרביעי ,שנגע בחדק של הפיל“ .אני יכול לומר לכם מהי הצורה של
הפיל-הפיל דומה לנחש ענק" החמישי כעס ולא הסכים .הוא נגע באחת
מרגלי הפיל ואמר  “ :הפיל עגול ועבה כמו עץ" .העיוור השישי ,שרכב על
גבו של הפיל ,קרא בקול  “ :אתם לא מתארים את הפיל נכון  .אני אומר
לכם שהפיל הוא כמו הר ענק שזז מצד לצד" ...ועד היום העיוורים ממשיכים
להתווכח...

 )4השנה עומד שבוע החמ"ד בסימן "הנני" -מאילו שתי מילים מורכבת מילה
זו? הנני= ________________________________ +
" )5הנני" היתה תשובתו של אברהם לקריאתו של ה' אליו לפני ניסיון
העקידה ועל כך מפרש רש"י" :כך היא ענייתם של חסידים לשון ענוה הוא
ולשון זימון" -מה מבטאת תשובה זו על פי פירושו של רש"י? (הקיפו את
כל התשובות המתאימות)
א) גאווה בכוחות ובכשרונות שלי.
ב) מוכנות למלא את המוטל עלי במלוא המסירות.
ג) הכרה בכך שזקוקים לי.
ד) צניעות
ה) עצלות
ו) זריזות
 )6שאלת אתגר :אילו צדיקים נוספים ענו בלשון זו? (תוכלו להיעזר ברמזי
התמונות)
_______________________________________________________

 )7מדוע בחרו השנה בנושא זה – "הנני"? איזה מסר אנו מנסים להעביר
באמצעותו? (סמנו את המשפט המתאים)
א) בחמ"ד רוצים שהתלמידים יתגאו ויראו לכולם שהם הכי טובים בגלל שהם לומדים בבתי החינוך
של החמ"ד.
ב) חזון החמ"ד שואף שהתלמידים יפתחו את הכישורים שלהם ויפעלו בעזרתם להוסיף טוב בעולם
על פי ערכי התורה והיהדות.
ג) מורי החמ"ד רוצים לדאוג שהתלמידים תמיד יכינו את שיעורי הבית שנותנים להם.
 )8ציינו  2פעולות שנעשות בבית החינוך שלנו ומתאימות למטרות חזון
החמ"ד -כתבו מהן הפעולות ולאיזו מטרה היא מתאימה.
בין אדם ל_____________-
א)
_______________________________
ב) בין אדם ל____________________________________________ -
 )9מהו ה"הנני" שלך? כתוב הצעה לפעילות שהיית מציע לקיים וצייין לאיזו
מטרה היא מתאימה...

 )10השנה מציינים  100שנה להקמת הרבנות הראשית -לפניכם מספר
דוגמאות לפעולות שונות שיזמה ומבצעת הרבנות -לאילו מטרות בחזון
החמ"ד הן מתאימות?
בין אדם
א)
ל_____________________
ב)
 בין אדםל________________
בין אדם
ג)
ל___________________
 בין אדםד)
ל________________________
 )11תארו לעצמכם שהיו מזמנים
אתכם לעצב סמליל -לוגו עבור
החמ"ד...אילו סמלים ואיורים הייתם
משלבים בו? מוזמנים להיות
יצירתיים.

