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ּתֹורה -
ִהנְ נִ י לַ ָ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה
ַמ ֲעלַ ת לִ ּמּוד ַה ָ
(ּפ ֶרק ו' ִמ ְׁשנָ ה א'):
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
זֹוכה
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּהֶ ,
עֹוסק ַּב ָ
אֹומרָּ :כל ָה ֵ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
לִ ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה ,וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁש ָּכל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו ְּכ ַדאי
אֹוהב
אֹוהב ֶאת ַה ָּמקֹוםֵ ,
הּוא לו .נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,אהּובֵ ,
ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ָּמקֹוםְ ,מ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות,
ַּומלְ ַּב ְׁשּתֹו ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאהַּ ,ומ ְכ ַׁש ְרּתֹו לִ ְהיֹות ַצ ִּדיק ָח ִסיד יָ ָׁשר וְ נֶ ֱא ָמן,
תּוׁשּיָ ה
ְּומ ַר ַח ְקּתֹו ִמן ַה ֵח ְטאְּ ,ומ ָק ַר ְבּתֹו לִ ֵידי זְ כּות ,וְ נֶ ֱהנִ ין ִמ ֶּמּנּו ֵע ָצה וְ ִ
תּוׁשּיָ ה ֲאנִ י ִבינָ ה לִ י
בּורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (משלי ח' ,י"ד)" :לִ י ֵע ָצה וְ ִ
ִּבינָ ה ּוגְ ָ
תֹורה,
נֹותנֶ ת לֹו ַמלְ כּות ֶּומ ְמ ָׁשלָ ה וְ ִחּקּור ִּדיןְּ ,ומגַ ּלִ ין לֹו ָרזֵ י ָ
בּורה" ,וְ ֶ
גְ ָ
רּוח,
ּפֹוסק ,וְ הֹוֶ ה ָצנּוע וְ ֶא ֶרְך ַ
וְ נַ ֲע ֶׂשה ְּכ ַמ ְעיָ ן ַה ִּמ ְתּגַ ֵּבר ְּוכנָ ָהר ֶׁש ֵאינֹו ֵ
רֹומ ְמּתֹו ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים.
ּומֹוחל ַעל ֶעלְ ּבֹונֹוְּ ,ומגַ ַּדלְ ּתֹו ְּומ ַ
ֵ

לימוד

ָׁשלֹום ַּתלְ ִמ ִידים יְ ָק ִרים.

ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מֹד ֶאת ַה ֶּפ ֶרק ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ִּפ ְר ֵקי ָאבֹותַ .ה ֶּפ ֶרק
ּתֹורה ,אּולַ י ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּזֶ ה ַה ֶּפ ֶרק ֶׁשּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוסק ּכֻ ּלֹו ְּב ִענְ יְ נֵ י ַּתלְ מּוד ָ
ֵ
בּוע ַה ָּסמּוְך לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות.
לֹומד ַּב ָּׁש ַ
ֵ

נֹוס ֶפת.
ּתֹורהֲ ,א ָבל ִעם ַמ ָּט ָרה ֶ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ַהּכַ ּוָ נָ ה לַ ּלִ ּמּוד ָה ָרגִ יל ֶׁשל ַה ָ
ָ
יֹותר,
טֹובים ֵ
הּודים ִ
ּתֹורת ה' וְ כָ ְך לִ ְהיֹות יְ ִ
ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא לִ זְ ּכֹות לְ ַהּכִ יר ֶאת ַ
ּתֹורה ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לַ ֲעסֹק
לֹומ ִדים ָ
יֹותר לָ ה'ּ .כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
רֹובים ֵ
יֹותרְּ ,וק ִ
ְׂש ֵמ ִחים ֵ
אֹותנּו חז"לַ .הּלִ ּמּוד ַהּזֶ ה ְמ ָק ֵרב
ִּב ְד ָב ָריו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואְּ ,וב ָמה ֶׁשּלִ ְּמדּו ָ
יֹותר.
הֹורים ֵ
ּוט ִ
טֹובים ְ
אֹותנּו לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּומ ֵּמילָ א ֲאנַ ְחנּו נַ ֲע ִׂשים ִ
ָ
ְׁש ֵאלָ הָ :ה ַרבַ ,ה ִאם זֶ ה טֹוב ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּבלִ ּמּוד לְ ִחידֹון ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר? ֲה ֵרי
זֶ ה ֹלא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּה!
ּדֹומה ֶאת ָה ַרב ֶׁשּלִ י
תּוקהּ .גַ ם ֲאנִ י ָׁש ַאלְ ִּתי ְׁש ֵאלָ ה ָ
ׁשּובהֵ :איזֹו ְׁש ֵאלָ ה ְמ ָ
ְּת ָ
אֹותנּו לִ לְ מֹד
עֹודד ָ
בּוע ּכְ ֵדי לְ ֵ
בֹוההּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לָ נּו ִמ ְב ַחן ּכָ ל ָׁש ַ
ַּבּיְ ִׁש ָיבה ַהּגְ ָ
ְּב ֶק ֶצב ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא ִּב ְב ִקיאּותָ .א ַמ ְר ִּתי לְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ֶׁשּלִ יָ ,ה ַרב זַ לְ ָמן ְמלַ ֵּמד
שליט"אֶׁ ,ש ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּזֶ ה ֹלא טֹוב ּכִ י זֶ ה ֹלא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּה.
ּתֹורה
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה ֵּומ ִבין ֶׁש ַה ָ
רֹוצה לִ לְ מֹד ָ
רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ֵה ִׁשיב ֶׁש ִאם ָא ָדם ֶ
ּיֹוד ַע
ּכְ ֶׁשּלְ ַע ְצ ָמּה ִהיא ָּד ָבר טֹוב וְ נִ ְפלָ א  -זֶ ה ּכְ ָבר נִ ְק ָרא לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּהָ .א ָדם ֶׁש ֵ
ּבֹוחר לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֲאלֵ ֶיהם ּכִ י הּוא
ֶׁשּיֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁשעֹוזְ ִרים לֹו לִ לְ מֹד ְּב ֶק ֶצב וְ הּוא ֵ
ּתֹורה
יֹותר טֹוב  -זֶ ה ַמ ָּמׁש נִ ְפלָ אַ .הּלִ ּמּוד הּוא לִ כְ בֹוד ַה ָ
יֹוד ַע ֶׁשּכָ כָ ה יִ לְ ַמד ֵ
ֵ
אֹותי,
ּבֹוחר לָ לֶ כֶ ת לְ ִחידֹון אֹו לְ ִמ ְבחן ּכִ י זֶ ה ְמ ַחּזֵ ק ִ
 לִ ּמּוד לִ ְׁש ָמּהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֵוְ כָ ְך ָראּוי לַ ֲעׂשֹות.
ִאם יֶ לֶ ד יְ וַ ֵּתר ַעל ַה ְּפ ָר ִסים ,זֶ ה ָעׂשּוי לִ גְ רֹם ֶׁש ַהּלִ ּמּוד ֶׁשּלֹו יִ ְהיֶ ה ָּפחֹות ְמ ֻא ְרּגָ ן
יֹותר טֹוב לְ ִה ְצ ָט ֵרף לְ ָתכְ נִ ית
ּתֹורה ֶׁשּלֹו ,וְ לָ כֵ ן ֵ
ְּומ ֻס ָּדר וְ זֶ ה יַ ֲחלִ יׁש ֶאת לִ ּמּוד ַה ָ
ֶׁש ְּמ ַחּזֶ ֶקת ֶאת ַהּלִ ּמּוד ֶׁשּלָ נּו.

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ָהיָ ה ִחידֹון אֹו ִמ ְב ָצע ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרֶׁ ,ש ְּמאֹוד ְמאֹוד ְר ִצ ֶיתם לְ נַ ֵּצ ַח,
ּולְ ַמ ְד ֶּתם עֹוד וָ עֹוד ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹות?

אֹותנּו
לָ כֵ ן ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לְ ֵה ָר ֵׁשם ְּב ִׂש ְמ ָחה לְ כָ ל ָּתכְ נִ ית ִעם ְּפ ָר ִסים ֶׁש ְּת ַחּזֵ ק ָ
לֹומ ִדים ָּבּה ּכָ ֵעתְּ ,וביַ ַחד
חֹוב ֶרת ִ'הנְ נִ י' ֶׁש ָאנּו ְ
ּתֹורהּ ,כְ מֹו ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ֶ
ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
טֹובים
אֹותנּו לַ ֲאנָ ִׁשים ִ
הֹופכֶ ת ָ
ּתֹורה ֵע ֶרְך ֲא ִמ ִּתי ּכִ י ִהיא ֶ
ִעם זֶ ה לִ זְ ּכֹר ֶׁשּיֵ ׁש לַ ָ
יֹותר ֶׁש ְּמ ִב ִיאים טֹוב לְ עֹולָ ם.
ֵ

לֹומ ִדים ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיחּ ,כְ ֵדי לִ זְ ּכֹות ִּב ְפ ָרסֲ .א ָבל ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
ּתֹורה
ּתֹורה ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לִ לְ מֹד ָ
ּלֹומ ִדים ָ
אֹותנּו ַר ִּבי ֵמ ִאירֶׁ ,שּכְ ֶׁש ְ
ְמלַ ֵּמד ָ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה?
לִ ְׁש ָמּהָ .מה זֹו ָ

יס ָמא ֶׁש ָהלַ ְך ַּב ֶּד ֶרְך,
יֹוסי ֶּבן ִק ְ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ֶּפ ֶרק ו' ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹותְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ַר ִּבי ֵ
יֹוסי לָ בֹוא
ּתֹורה .אֹותֹו ָא ָדם ִה ִּצ ַיע לְ ַר ִּבי ֵ
ָּופגַ ׁש ֶּבן ָא ָדם ֶׁשּיָ ַדע ֶׁשהּוא ּגָ דֹול ַּב ָ
לָ גּור ָּב ִעיר ֶׁשּלֹו וְ הּוא יִ ֵּתן לֹו ּכֶ ֶסףֲ ,א ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות.

ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ֱהיִ ֶיתם ַחּיָ ִבים לְ ַק ֵּבל ִצּיּון טֹוב ְּב ִמ ְב ַחן וְ ִה ְת ַחלְ ֶּתם לִ לְ מֹד ַה ְר ֵּבה
זְ ַמן ֵמרֹאׁש ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַיח?

ּתֹורהֵ ,מ ֲא ֶׁשר
יֹוסי ֶׁשהּוא ַמ ֲע ִדיף לְ ִה ָּׁש ֵאר ִּב ְמקֹומֹו ּכִ י יֵ ׁש ָׁשם ָ
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ֵ
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ּתֹורה וְ הּוא ֹלא יּוכַ ל לִ לְ מֹד ָׁשם ּכָ ָראּוי,
לָ לֶ כֶ ת לְ ָמקֹום ֶׁש ָּׁשם ְמזַ לְ זְ לִ ים ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ֲא ִפּלּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָע ִׁשיר.
ּתֹורה הּוא ַהּלִ ּמּוד ַע ְצמֹו וְ ֹלא
יס ָמא יָ ַדע ֶׁש ָה ִע ָּקר ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
יֹוסי ֶּבן ִק ְ
ַר ִּבי ֵ
ִּב ְׁש ִביל לְ ַק ֵּבל ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבֲ ,א ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹות.
ּתֹורה ,נִ ְת ַא ֵּמץ לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לְ כָ ל ָּד ָבר ֶׁשּיִ גְ רֹם
ּלֹומ ִדים ָ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוּ ,כְ ֶׁש ְ
רֹוצים ּגַ ם לְ ַה ְצלִ ַיח ַּב ִּמ ְב ָחן אֹו ַּב ִחידֹון וְ גַ ם
ּתֹורה ,וְ נִ זְ ּכֹר ֶׁש ָאנּו ִ
לָ נּו לִ לְ מֹד עֹוד ָ
ּתֹורה ַּת ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו עֹוד וָ עֹוד.
יֹותר וְ ֶׁש ַה ָ
טֹובים ֵ
הּודים ִ
לִ ְהיֹות יְ ִ
ּתֹורה
ּכִ ְּתבּו לְ ָפחֹות ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁשּלְ ַד ְע ְּתכֶ ם יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורה.
משימה ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבה לַ ָ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
סרטון

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

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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5

5

5

קֹורא לָ נּו ָּבנִ ים ,וְ כָ ְך ָאנּו ּפֹונִ ים ֵאלָ יו יִ ְת ָּב ַרְך
זָ כִ ינּו וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
לימוד
יׁשים ֶאת ַה ִח ָּבה ַהּזֹו? ְּב ָמה
אֹומ ִרים ָ'א ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם'ּ .כֵ ַיצד ָאנּו ַמ ְרּגִ ִ
וְ ְ
ִהיא ָּב ָאה לִ ֵידי ִּבּטּוי?
ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד ִעם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ָאנּו
(מקֹום – ּכִ ּנּוי לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא):
"ּבנִ ים לַ ָּמקֹום" ָ
נִ ְק ָר ִאים ָ
רֹוצה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ַרק טֹוב וְ ֶׁש ַפע
אֹותנּו ּכְ מֹו ָּבנִ יםּ ,וכְ מֹו ַא ָּבא הּוא ֶ
אֹוהב ָ
.	.הּוא ֵ
ְּב ָרכֹות.

נֹותן
סֹומְך ָעלֵ ינּו וְ ֵ
ׁשּובים ָּבעֹולָ ם ,הּוא ֵ
נֹותן לָ נּו ֶאת ַה ַּת ְפ ִק ִידים ֲהכִ י ֲח ִ
.	.הּוא ֵ
לָ נּו ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד לְ ָה ִביא ֶאת ָהאֹור וְ ֶאת ְּד ַבר ה' לָ עֹולָ ם .לְ ֵׁשם ּכָ ְך הּוא ִה ְר ָּבה
טֹובים ּולְ ַה ְראֹות ֻּדגְ ָמא
ּתֹורה ִּומ ְצוֹות ֶׁש ְּב ֶעזְ ָר ָתן ָאנּו יְ כֹולִ ים לִ ְהיֹות ֲהכִ י ִ
לָ נּו ָ
לְ כָ ל ָהעֹולָ ם ּכֵ ַיצד לְ ִה ְתנַ ֵהג.

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.

לימוד
היחידה

(ּפ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָ ה י"ד):
נֶ ֱא ַמר ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶ
ֲח ִב ִיבין יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָּבנִ ים לַ ָּמקֹוםִ .ח ָּבה יְ ֵת ָרה
נֹוד ַעת לָ ֶהם ֶׁשּנִ ְק ְראּו ָּבנִ ים לַ ָּמקֹום,
ַ
ֹלק ֶיכם".
"ּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה' ֱא ֵ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים י"ד ,א')ָ :

רֹוצים
ַ .	.א ָּבא ָׂש ֵמ ַח ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו ְּומ ַא ְפ ֵׁשר לָ נּו לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר ֵאלָ יו ָמ ַתי ֶׁש ָאנּו ִ
ׂשֹוח ַח ִעּמֹו ַּב ְּת ִפּלָ ה.
ּולְ ֵ

רֹוצים לִ לְ מֹד עֹוד? ִהּכָ נְ סּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון.
ִ

ביצוע
המשימה

בֹודה ָ -מה ָא ִׁשיב לָ ה'
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____

הנני  -לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

ּמֹופ ַיע ְּב ָב ָריְ ָתא:
וְ ָאכֵ ן ְּב ִסּיּום ְק ִר ַיאת ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות ָאנּו ַמזְ ּכִ ִירים ָּד ָבר ָחׁשּוב זֶ ה ַה ִ
אֹומרָ :ר ָצה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ זַ ּכֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ֲע ַק ְׁשיָ א ֵ
ּתֹורה ִּומ ְצוֹתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (יְ ַׁש ְעיָ הּו מ"ב ,כ"א)" :ה' ָח ֵפץ לְ ַמ ַען
לְ ִפיכָ ְך ִה ְר ָּבה לָ ֶהם ָ
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר".
ִצ ְדקֹו יַ גְ ִּדיל ָ
ּתֹורה ָהיּו ַמ ָּמׁש ְּביָ ִמים ֵאּלּו ֶׁשל
נִ זְ ּכֹר ּכִ י ַה ְּב ִח ָירה ָּבנּו ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ּונְ ִתינַ ת ַה ָ
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