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ַּבִּמִּלים  ָּכאן  אֹוָתן  ִרְׁשמּו  טֹובֹות.  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ָלנּו  ָיַעץ  ַחִּיים"  "ֶהָחֵפץ 
ֶׁשָּלֶכם ַעל ְמַנת ֶׁשִּתְזְּכרּו אֹוָתן ֵהיֵטב ְותּוְכלּו ְלַיְּׂשָמן:משימה

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ָהֵעָצה ֶׁשל "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" 
סרטון

ִמִּפי ָהַרב ַחִּיים ֱאָיל? ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון: 
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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים 

ֲעָׂשָרה  ה'(:  ִמְׁשָנה  ה'  )ֶּפֶרק  ֶנֱאַמר  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי 
ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

ַהקֶֹּדׁש  ְּבַׂשר  ִהְסִריַח  ְוֹלא  ַהקֶֹּדׁש,  ְּבַׂשר  ֵמֵריַח  ִאָּשׁה  ִהִּפיָלה  ֹלא 
ְלֹכֵהן  ֶקִרי  ֵאַרע  ְוֹלא  ַהִּמְטַּבַחִים,  ְּבֵבית  ְזבּוב  ִנְרָאה  ְוֹלא  ֵמעֹוָלם, 
ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוֹלא ִּכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא 
ִנְּצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְּפסּול ָּבֹעֶמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם 
ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים. עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, ְוֹלא ִהִּזיק ָנָחׁש 

ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: 
ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.

ִלְכבֹוד יֹום ְירּוָׁשַלִים ַהִּמְתָקֵרב, 
לימוד

ִנְלַמד ִּביִחיָדה זֹו ִמְׁשָנה ַהְּמַדֶּבֶרת ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהּיֹום 

ִנְתַמֵּקד ִּבְׁשַנִים ִמּתֹוְך ַהִּנִּסים ַהָּללּו: 

ְּפֵני ֶׁשַטח ֹלא  ַעל  ִהְתָּפְרָׂשה  ָהֲעָזָרה  ְרָוִחים".  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ְצפּוִפים  "עֹוְמִדים 

ת ָהְרָגִלים ַחָּיב ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָאֵכן  ָּגדֹול. ִּבְׁשלֹוׁׁשֶ

ָהְיָתה ֲעמּוָסה  ְוָהֲעָזָרה  ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש,  ַרִּבים ְמאֹוד  ֲאָנִׁשים  ִהִּגיעּו  ֶרֶגל  ְּבָכל 

ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ִליֹכֶלת ִקּבּוָלּה. ַּגם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִהִּגיַע ָקָהל ַרב ַלֲחזֹות ַּבֲעבֹוַדת 

ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. 

ֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּמָּלה ָצפּוף, ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִלְהיֹות ְּדחּוִקים ּוְצמּוִדים ֶאָחד 

ִמַּבְרְטנּוָרא ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּמָּלה  ַרִּבי עֹוַבְדָיה  ְלַהִּכיר ַּגם ֶאת ֵּפרּוׁש  ְּכַדאי  ַלֵּׁשִני. 

ָצפּוף ִהיא ִמְּלׁשֹון ַהִּמָּלה "ָצף". הּוא ַמְסִּביר ֶׁשַהְּצִפיפּות ָהְיָתה ֹּכה ְּגדֹוָלה ַעד 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ָמקֹום ְלַהִּניַח ּבֹו ֶאת ַּכף ָהֶרֶגל, ּוְכמֹו ֶׁשָּצִפים ֵמַעל ַהַּמִים, ָּכְך ֵהם 

ִהְרִּגיׁשּו ְּכִאּלּו ֶׁשֵהם ָצִפים ֵמַעל ִרְצַּפת ָהֲעָזָרה, עֹוְמִדים ִנָּׂשִאים ָּבֲאִויר ּוְבֹקִׁשי 

נֹוְגִעים ָּבָאֶרץ.
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ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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ִמֶּדֶרְך ָהעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר עֹוֵמד ָקָהל ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד, ָּכל ְּתזּוָזה ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם, ָּכל 

ֶזה  ַעל  ֶזה  ִלֹּפל  ַוֲעלּוִלים  ַהּסֹוְבִבים,  ָּכל  ֶאת  ְודֹוֶחֶפת  ּדֹוֶחֶקת   – ַקָּלה  ְּכִפיָפה 

ּוְלַהִּגיַע ְלַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. אּוָלם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאַרע ֵנס ָּגדֹול: ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָהיּו 

עֹוְמִדים ְצפּוִפים, ַאְך ְּכָלל ְּבִלי ִלְדֹחף ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני. ֵהם ָעְמדּו ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה, 

ֻּכָּלם  ָהיּו   - ַּבִּוּדּוי  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּמֹפָרׁש  ַהֵּׁשם  ַהְזָּכַרת  ְזַמן  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 

ִמְׁשַּתֲחִוים. ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה יֹוֶצֶרת ַמָּצב ֶׁשַחָּיִבים ִלְכאֹוָרה ִלְדֹחף ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, 

ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ָקָרה ֵנס ְוָכל ֶאָחד ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ָרחֹוק ֵמַהִּמְתַּפֵּלל ַהָּסמּוְך 

ִהְׁשַּתֲחָוה  ָאָדם  ָּכל  ְלֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ֵּבין  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשל  ֶרַוח  נֹוַצר  ְלֶפַתע  לֹו. 

ְוִהְתַוָּדה ְלַבּדֹו ְּבֹלא ֶׁשִּיָּכֵנס ָהַאֵחר ִלְתחּומֹו.

ֵנס ָּגלּוי ָהָיה ָׁשם! ָהָיה ֶזה ֶאָחד ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֶהֱחִזיק ַהּמּוָעט ֶאת ַהְּמֻרֶּבה. ֵמֲאחֹוֵרי 

ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְמִעים ֶאת  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבִרּיֹות.  ְּכבֹוד  ְׁשִמיַרת  ָעְמָדה  ַהֻּמְפָלא  ַהֵּנס 

ַהֵּׁשם ַהְּמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹּכֵהן ָּגדֹול, ָהיּו נֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ּוִמְתַוִּדים ְּבַלַחׁש. ְּבֵנס 

ִהְתַרֵחק ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשֵכנֹו ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה ְלָידֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַמע ַהָּלה ֶאת ֲחָטָאיו 

ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשל ְׁשֵכנֹו ְוִיְתַּבֶּזה ְּבֵעיָניו. 

ֵאַרע  נֹוָסף  ֵנס  ִּבירּוָׁשַלִים".  ֶׁשָאִלין  ַהָּמקֹום  ִלי  ַצר  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ָאַמר  "ֹלא 

ִּבְקִביעּות ָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים. ָהִעיר ֵהִכיָלה ְּבִקְרָּבּה ְּבֹרַחב ֵלב ֶאת ָּכל ַהָּדִרים ָּבּה 

ְוֶאת ָּכל ָהעֹוִלים ֵאֶליָה. ְּבֵעת ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ִהְתַאֵּסף ִּבירּוָׁשַלִים ָקָהל ָעצּום ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה  ֵנס,  ַנֲעָׂשה  ִּבירּוָׁשַלִים.  ָללּון  ְצִריִכים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ְלִמְליֹוִנים.  ְלִעִּתים  ִהִּגיַע 

ְלֻכָּלם ָמקֹום ְלִהְתַאְכֵסן ּבֹו.

ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ָהיּו ְראּוִיים ְלֵנס ֶזה. ֵהם ָהיּו ְנִדיֵבי ֵלב ּוְמַחְּזִרים ַאַחר אֹוְרִחים. 

ֵמעֹוָלם ֹלא ִמֲהרּו ְלַׁשֵּלַח ֶאת ָהאֹוֵרַח ִמֵּביָתם, ְוַהְּצִפיפּות ֹלא ֵהִעיָבה ַעל ִׂשְמַחת 

ָהֶרֶגל. ָהַאֲהָבה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ָהְיָתה ֹּכה ֲעֻמָּקה, ַעד ֶׁשְּלָכל אֹוֵרַח ָהָיה ָמקֹום. 

ָהאֹוֵרַח ָׂשַמח ִּבְמָאְרחֹו ְוַהְּמָאֵרַח ָׂשַמח ְּבאֹוְרחֹו. ָהָיה ֶזה ֵנס ִמָּׁשַמִים, ַאְך ִהְׁשַּתֵּתף 

ְּבָכְך ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַהְּמָאֵרַח ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהֹּכל ְוָׂשַמח ְּבאֹוְרָחיו. ַהָּדָבר ַמְזִּכיר ֶאת 

ָהִאְמָרה: 'ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָמקֹום ַּבֵּלב - ֵיׁש ָמקֹום ַּבַּבִית'. ְּכֶׁשַאֲהָבה ְוַאְחָוה ׂשֹוְרִרים ֵּבין 

ָּבָניו ֶׁשל ַהָּמקֹום )ִּכּנּוי ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא(, ָאז "ֹלא ָאַמר ָאָדם ַצר ִלי ַהָּמקֹום".

ִלְפֵני 55 ָׁשִנים, בכ"ח ְּבִאָּיר תשכ"ז, ָזִכינּו ְלַהֲחִזיר ֵאֵלינּו ֶאת ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ַיַחד 

ִעם ֲחָלִקים ִנְכָּבִדים ַוֲחׁשּוִבים ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ֶחְברֹון ִויהּוָדה, ׁשֹוְמרֹון ּוְרצּוַעת 
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ַעָּזה ְוָרַמת ַהּגֹוָלן. ָּכל ֵאּלּו ִנְכְּבׁשּו ְּבִנִּסים ֲעצּוִמים ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים. ָאנּו מֹוִדים ַעל ָּכְך 

ּוִמְתַּפְּלִלים ְּתִפַּלת ַהֵּלל ֲחִגיִגית ְּכַתָּקַנת ָהַרָּבנּות ָהָראִׁשית. ְּכֵׁשם ֶׁשָעִלינּו קֹוָמה 

ְּביֹום ֶזה ְוָזִכינּו ִלְכֹּבׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ָאנּו ְמַצִּפים ַמָּמׁש ְּבָקרֹוב ַלֲעלֹות קֹוָמה נֹוֶסֶפת 

ַּבֹּקֶדׁש ְוִלְזּכֹות ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמן ַהְּסָתם אֹוָתם ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַיְחְזרּו ִלְהיֹות 

ְּכמֹו ָאז. ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתּכֹוֵנן ְוִלְהיֹות אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה ְּכמֹו ִּביֵמי ֶקֶדם, ּוִבְזכּות 

ַאֲהַבת ַהִחָּנם ֶׁשָּלנּו - ִנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.

ַאְנֵׁשי  ְּכמֹו  ַהֵּלב  ָּכל  ִעם  אֹותֹו  ֵלָאֵרַח  ְוָנסּו  ַהַּבְיָתה  ֵאֵליֶכם  ָחֵבר  ַהְזִמינּו 
ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה. משימה ָלאֹוֵרַח  ְנַתֶּתם  ְוֵאיְך  ֵאַרְחֶּתם  ִמי  ֶאת  ָּכאן  ִּכְתבּו  ְירּוָׁשַלִים. 

ּתּוְכלּו  ָמה  ָּכאן  ִּכְתבּו  ְּבֵביְתֶכם,  ְלָאֵרַח  ָּכֵעת  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי  ִאם  ְלִחּלּוִפין 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלָאֵרַח אֹוְרִחים ִעם ָּכל ַהֵּלב. 

רֹוִצים ְלִהְתַחֵּבר עֹוד ִלירּוָׁשַלִים? ִהָּכְנסּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון:
סרטון
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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