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אֹותן ּכָ אן ַּב ִּמּלִ ים
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" יָ ַעץ לָ נּו ְׁש ֵּתי ֵעצֹות טֹובֹותִ .ר ְׁשמּו ָ
ֶ
יטב וְ תּוכְ לּו לְ יַ ְּׂש ָמן:
אֹותן ֵה ֵ
משימה ֶׁשּלָ כֶ ם ַעל ְמנַ ת ֶׁש ִּתזְ ּכְ רּו ָ

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
ירּוׁשלַ יִ ם
ַא ֲהבַ ת ַהּבְ ִרּיֹות ּבִ ָ
(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה ה')ֲ :ע ָׂש ָרה
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
בֹותינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
נִ ִּסים נַ ֲעׂשו לַ ֲא ֵ
ֹלא ִה ִּפילָ ה ִא ָּשׁה ֵמ ֵר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש ,וְ ֹלא ִה ְס ִר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש
ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא נִ ְר ָאה זְ בּוב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ַּב ַחיִ ם ,וְ ֹלא ֵא ַרע ֶק ִרי לְ כ ֵֹהן
ּפּורים ,וְ ֹלא ִּכּבּו גְ ָׁש ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,וְ ֹלא
ּגָ דֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ
רּוח ֶאת ַעּמּוד ֶה ָע ָׁשן ,וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ְּפסּול ָּבע ֶֹמר ִּוב ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם
נִ ְּצ ָחה ָה ַ
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים ,וְ ֹלא ִהּזִ יק נָ ָחׁש
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְּובלֶ ֶחם ַה ָּפנִ יםְ .
ירּוׁשלַ יִ ם ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו:
וְ ַע ְק ָרב ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ

"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים"
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ַעל ָה ֵע ָצה ֶׁשל ֶ
ִ
סרטון

ִמ ִּפי ָה ַרב ַחּיִ ים ֱאיָ ל? ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון:

לימוד

רּוׁשלַ יִ ם ַה ִּמ ְת ָק ֵרב,
לִ כְ בֹוד יֹום יְ ָ

נִ לְ ַמד ִּב ִיח ָידה זֹו ִמ ְׁשנָ ה ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּיֹום
נִ ְת ַמ ֵּקד ִּב ְׁשנַ יִ ם ִמּתֹוְך ַהּנִ ִּסים ַהּלָ לּו:
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים"ָ .ה ֲעזָ ָרה ִה ְת ָּפ ְר ָׂשה ַעל ְּפנֵ י ֶׁש ַטח ֹלא
"עֹומ ִדים ְצ ִ
ְ
ּגָ דֹולִּ .ב ְׁשלֹו ֶׁשׁת ָה ְרגָ לִ ים ַחּיָ ב ּכָ ל ִאיׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָאכֵ ן
מּוסה
ְּבכָ ל ֶרגֶ ל ִהּגִ יעּו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְמאֹוד לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָה ֲעזָ ָרה ָהיְ ָתה ֲע ָ
בֹודת
ּפּורים ִהּגִ ַיע ָק ָהל ַרב לַ ֲחזֹות ַּב ֲע ַ
ֵמ ַעל ֵּומ ֵע ֶבר לִ יכֹלֶ ת ִקּבּולָ ּהּ .גַ ם ְּביֹום ַהּכִ ִ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול.

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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הנני  -לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

מּודים ֶא ָחד
חּוקים ְּוצ ִ
עּותּה לִ ְהיֹות ְּד ִ
ּכֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּמּלָ ה ָצפּוףֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמ ָ
נּורא ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ֶׁש ַה ִּמּלָ ה
עֹוב ְדיָ ה ִמ ַּב ְר ְט ָ
לַ ֵּׁשנִ יּ .כְ ַדאי לְ ַהּכִ יר ּגַ ם ֶאת ֵּפרּוׁש ַר ִּבי ַ
"צף" .הּוא ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ְּצ ִפיפּות ָהיְ ָתה ּכֹה ּגְ דֹולָ ה ַעד
ָצפּוף ִהיא ִמּלְ ׁשֹון ַה ִּמּלָ ה ָ
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָמקֹום לְ ַהּנִ ַיח ּבֹו ֶאת ּכַ ף ָה ֶרגֶ לּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִפים ֵמ ַעל ַה ַּמיִ םּ ,כָ ְך ֵהם
עֹומ ִדים נִ ָּׂש ִאים ָּב ֲאוִ יר ְּובק ִֹׁשי
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכְ ִאּלּו ֶׁש ֵהם ָצ ִפים ֵמ ַעל ִר ְצ ַּפת ָה ֲעזָ ָרהְ ,
נֹוגְ ִעים ָּב ָא ֶרץ.
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עֹומד ָק ָהל ּגָ דֹול ִּב ְמיֻ ָחדּ ,כָ ל ְּתזּוזָ ה ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֶהםּ ,כָ ל
ִמ ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵ
ּסֹוב ִבים ,וַ ֲעלּולִ ים לִ ּפֹל זֶ ה ַעל זֶ ה
דֹוח ֶפת ֶאת ּכָ ל ַה ְ
ּדֹוח ֶקת וְ ֶ
ּכְ ִפ ָיפה ַקּלָ ה – ֶ
ּפּורים ָהיּו
ּולְ ַהּגִ ַיע לְ ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה .אּולָ ם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵא ַרע נֵ ס ּגָ דֹולְּ :ביֹום ַהּכִ ִ
פּופיםַ ,אְך ּכְ לָ ל ְּבלִ י לִ ְדחֹף ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ יֵ .הם ָע ְמדּו ְּב ַא ֲה ָבה ּגְ דֹולָ ה,
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְ
ּוכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע זְ ַמן ַהזְ ּכָ ַרת ַה ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ַעל יְ ֵדי ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַּבּוִ ּדּוי ָ -היּו ּכֻ ּלָ ם
אֹורה לִ ְדחֹף ּכְ ֵדי לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות,
יֹוצ ֶרת ַמ ָּצב ֶׁש ַחּיָ ִבים לִ כְ ָ
ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ יםַ .ה ִה ְׁש ַּת ֲחוָ יָ ה ֶ
אֹותּה ַה ָּׁש ָעה ָק ָרה נֵ ס וְ כָ ל ֶא ָחד ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ָרחֹוק ֵמ ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ַה ָּסמּוְך
ֲא ָבל ְּב ָ
נֹוצר ֶרוַ ח ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּוּ .כָ ל ָא ָדם ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה
לֹו .לְ ֶפ ַתע ַ
וְ ִה ְתוַ ָּדה לְ ַבּדֹו ְּבֹלא ֶׁשּיִ ּכָ נֵ ס ָה ַא ֵחר לִ ְתחּומֹו.
חֹורי
ּמּועט ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶּבהֵ .מ ֲא ֵ
נֵ ס ּגָ לּוי ָהיָ ה ָׁשם! ָהיָ ה זֶ ה ֶא ָחד ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ֶה ֱחזִ יק ַה ָ
ׁשֹומ ִעים ֶאת
ַהּנֵ ס ַה ֻּמ ְפלָ א ָע ְמ ָדה ְׁש ִמ ַירת ּכְ בֹוד ַה ְּב ִרּיֹותּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
נֹופלִ ים ַעל ְּפנֵ ֶיהם ִּומ ְתוַ ִּדים ְּבלַ ַחׁשְּ .בנֵ ס
יֹוצא ִמ ִּפי ּכ ֵֹהן ּגָ דֹולָ ,היּו ְ
ַה ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ֵ
ִה ְת ַר ֵחק ּכָ ל ֶא ָחד ִמ ְּׁשכֵ נֹו ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לְ יָ דֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ַמע ַהּלָ ה ֶאת ֲח ָט ָאיו
יׁשּיִ ים ֶׁשל ְׁשכֵ נֹו וְ יִ ְת ַּבּזֶ ה ְּב ֵעינָ יו.
ָה ִא ִ
נֹוסף ֵא ַרע
ירּוׁשלַ יִ ם" .נֵ ס ָ
"ֹלא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ
רּוׁשלַ יִ םָ .ה ִעיר ֵהכִ ילָ ה ְּב ִק ְר ָּבּה ְּבר ַֹחב לֵ ב ֶאת ּכָ ל ַה ָּד ִרים ָּבּה
ִּב ְק ִביעּות ָּב ִעיר יְ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם ָק ָהל ָעצּום ֲא ֶׁשר
וְ ֶאת ּכָ ל ָהעֹולִ ים ֵאלֶ ָיהְּ .ב ֵעת ָה ֲעלִ ּיָ ה לָ ֶרגֶ ל ִה ְת ַא ֵּסף ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם .נַ ֲע ָׂשה נֵ ס ,וְ ָהיָ ה
ִהּגִ ַיע לְ ִע ִּתים לְ ִמלְ יֹונִ יםּ .כֻ ּלָ ם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לָ לּון ִּב ָ
לְ כֻ ּלָ ם ָמקֹום לְ ִה ְת ַאכְ ֵסן ּבֹו.

מֹודים ַעל ּכָ ְך
צּומים ְּב ִׁש ָּׁשה יָ ִמיםָ .אנּו ִ
ַעּזָ ה וְ ָר ַמת ַהּגֹולָ ןּ .כָ ל ֵאּלּו נִ כְ ְּבׁשּו ְּבנִ ִּסים ֲע ִ
קֹומה
אׁשיתּ .כְ ֵׁשם ֶׁש ָעלִ ינּו ָ
ִּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּת ִפּלַ ת ַהּלֵ ל ֲחגִ יגִ ית ּכְ ַת ָּקנַ ת ָה ַר ָּבנּות ָה ָר ִ
נֹוס ֶפת
קֹומה ֶ
רּוׁשלַ יִ םָ ,אנּו ְמ ַצ ִּפים ַמ ָּמׁש ְּב ָקרֹוב לַ ֲעלֹות ָ
ְּביֹום זֶ ה וְ זָ כִ ינּו לִ כְ ּבֹׁש ֶאת יְ ָ
אֹותם ֲע ָׂש ָרה נִ ִּסים יַ ְחזְ רּו לִ ְהיֹות
ַּבּק ֶֹדׁש וְ לִ זְ ּכֹות לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .מן ַה ְּס ָתם ָ
אֹוה ִבים זֶ ה ֶאת זֶ ה ּכְ מֹו ִּב ֵימי ֶק ֶדםִּ ,ובזְ כּות
ּכְ מֹו ָאזָ .אנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתּכֹונֵ ן וְ לִ ְהיֹות ֲ
ַא ֲה ַבת ַה ִחּנָ ם ֶׁשּלָ נּו  -נִ זְ ּכֶ ה לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ַהזְ ִמינּו ָח ֵבר ֵאלֵ יכֶ ם ַה ַּביְ ָתה וְ נָ סּו לֵ ָא ֵר ַח אֹותֹו ִעם ּכָ ל ַהּלֵ ב ּכְ מֹו ַאנְ ֵׁשי
טֹובה.
אֹור ַח ַה ְרּגָ ָׁשה ָ
רּוׁשלַ יִ םּ .כִ ְתבּו ּכָ אן ֶאת ִמי ֵא ַר ְח ֶּתם וְ ֵאיְך נְ ַת ֶּתם לָ ֵ
משימה יְ ָ
ּלּופין ִאם ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי ּכָ ֵעת לְ ָא ֵר ַח ְּב ֵב ְיתכֶ םּ ,כִ ְתבּו ּכָ אן ָמה ּתּוכְ לּו
לְ ִח ִ
אֹור ִחים ִעם ּכָ ל ַהּלֵ ב.
לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לְ ָא ֵר ַח ְ

ירּוׁשלַ יִ ם? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון:
רֹוצים לְ ִה ְת ַח ֵּבר עֹוד לִ ָ
ִ
סרטון

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ

אֹור ִחים.
רּוׁשלַ יִ ם ָהיּו ְראּויִ ים לְ נֵ ס זֶ הֵ .הם ָהיּו נְ ִד ֵיבי לֵ ב ְּומ ַחּזְ ִרים ַא ַחר ְ
ַאנְ ֵׁשי יְ ָ
אֹור ַח ִמ ֵּב ָיתם ,וְ ַה ְּצ ִפיפּות ֹלא ֵה ִע ָיבה ַעל ִׂש ְמ ַחת
ֵמעֹולָ ם ֹלא ִמ ֲהרּו לְ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ָה ֵ
אֹור ַח ָהיָ ה ָמקֹום.
ָה ֶרגֶ לָ .ה ַא ֲה ָבה ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ָהיְ ָתה ּכֹה ֲע ֻמ ָּקהַ ,עד ֶׁשּלְ כָ ל ֵ
אֹורחֹוָ .היָ ה זֶ ה נֵ ס ִמ ָּׁש ַמיִ םַ ,אְך ִה ְׁש ַּת ֵּתף
אֹור ַח ָׂש ַמח ִּב ְמ ָא ְרחֹו וְ ַה ְּמ ָא ֵר ַח ָׂש ַמח ְּב ְ
ָה ֵ
אֹור ָחיוַ .ה ָּד ָבר ַמזְ ּכִ יר ֶאת
ְּבכָ ְך לִ ּבֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ַה ְּמ ָא ֵר ַח ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַהּכֹל וְ ָׂש ַמח ְּב ְ
ׂשֹור ִרים ֵּבין
ָה ִא ְמ ָרהּ' :כַ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָמקֹום ַּבּלֵ ב  -יֵ ׁש ָמקֹום ַּב ַּביִ ת'ּ .כְ ֶׁש ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה ְ
ָּבנָ יו ֶׁשל ַה ָּמקֹום (ּכִ ּנּוי לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא)ָ ,אז "ֹלא ָא ַמר ָא ָדם ַצר לִ י ַה ָּמקֹום".
לִ ְפנֵ י ָׁ 55שנִ ים ,בכ"ח ְּב ִאּיָ ר תשכ"ז ,זָ כִ ינּו לְ ַה ֲחזִ יר ֵאלֵ ינּו ֶאת ְמקֹום ַה ִּמ ְק ָּדׁש יַ ַחד
צּועת
ׁשֹומרֹון ְּור ַ
יהּודהְ ,
ׁשּובים ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶ :ח ְברֹון וִ ָ
ִעם ֲחלָ ִקים נִ כְ ָּב ִדים וַ ֲח ִ
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חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד

צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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