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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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(ׁשמֹות י"ט ,ה'):
ח ֶֹדׁש ִסיוָ ןַּ ,ב ָּׁשנָ ה ֶׁשּיָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ .ביָ ִמים ֵאּלּו ָא ַמר ה' ְ
ֹלׁשת יְ ֵמי ַה ַהגְ ָּבלָ ה וְ ַה ֲהכָ נָ ה
"וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ ּלָ ה ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים" וְ ִה ְת ִחילּו ְׁש ֶ
ּתֹורה.
לְ ַמ ַּתן ָ

מֹודים לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך
לֹוׁשה ְמקֹומֹות ָּב ֶהם ֲאנַ ְחנּו ִ
ִמ ְצאּו ַּב ְּת ִפּלָ ה לְ ָפחֹות ְׁש ָ
משימה
עֹוׂשה ִע ָּמנּו.
ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשהּוא ֶ

רֹואה ֶאת ְּבנֹו
יֹוצא לְ ַה ִּצילֵ נּוּ ,כְ מֹו ַא ָּבא ֲא ֶׁשר ֶ
ַ .	.ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו ֵ
קֹופץ לְ ַה ִּצילֹו ִעם ְּבגָ ָדיו ַהּנִ כְ ָּב ִדים וְ ֹלא ְמ ַחּכֶ ה ֶׁש ָּׁשלִ ַיח יַ ּגִ ַיע וְ יַ ֲע ֶׂשה
צּוקה וְ ֵ
ִּב ְמ ָ
ֶאת ַה ְּמ ִׂש ָימהַּ .ב ִּמ ְד ָרׁש ַהּנֶ ֱא ָמר ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ּכָ תּוב ֶׁש ִּב ְׁש ַעת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם:
ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֹ -לא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך ,וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי ָׂש ָרף ,וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי
"וַ ִ
ָׁשלִ ַיחֶ ,אּלָ א ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְּוב ַע ְצמֹו".
רֹוצים לְ ַה ֲחזִ יר לֹו ַא ֲה ָבהָ .מה ָאנּו
אֹותנּו וַ ֲאנַ ְחנּו ִ
אֹוהב ָ
ַא ָּבא ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ל ּכָ ְך ֵ
עֹוׂשה לָ נּו? ּכְ ִפי ֶׁשּיֶ לֶ ד
ּטֹובה ֶׁשהּוא ֶ
מּורה לְ כָ ל ַה ָ
יְ כֹולִ ים לָ ֵתת לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ִּב ְת ָ
ּכֹוחּ ,כָ ְך ּגַ ם ָאנּו ֹלא
ָק ָטן ֹלא יָ כֹול לָ ֵתת לְ ָא ִביו ָּד ָברֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף אֹו ַ
מּורה לַ ֶּׁש ַפע ֶׁש ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים.
ַמ ָּמׁש יְ כֹולִ ים לָ ֵתת ׁשּום ָּד ָבר ִּב ְת ָ
"מה ָא ִׁשיב לְ ָך?"
ׁשֹואל ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ִּב ְת ִהּלִ יםָ :
ְּובכָ ל א ֶֹפן ֵ
רּוחַ .ה ִּׂש ְמ ָחה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל
הֹוריו זֹו נַ ַחת ַ
יֹותר ֶׁשּיָ כֹול ַה ֵּבן לָ ֵתת לְ ָ
ַה ָּד ָבר ַה ָּמתֹוק ְּב ֵ
אׁשי
טֹוביםְּ .ביָ ִמים ֵאּלּוְּ ,ב ָר ֵ
עֹוׂשה ַמ ֲע ִׂשים ִ
ׁשֹומ ַע ְּבקֹולָ ם וְ ֶ
הֹורים ִהיא ֶׁש ְּבנָ ם ֵ
ַה ִ
ׁשּובת ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך:
תּובה ְּת ַ
לֹומר ַהּלֵ לּ ,ובֹו ּכְ ָ
נֹוהגִ ים ַ
ֳח ָד ִׁשים ְּוב ַחג ַה ָּׁשבּועֹותֲ ,

סרטון

מֹודים?
יֹותר ַעל ָמה ָאנּו ִ
רֹוצים לְ ָה ִבין ֵ
ִ

ְצפּו ְּב ֶה ְס ֵּברֹו ֶׁשל ָה ַרב ַע ִּמ ַיחי נַ ְחׁשֹונִ י ַעל ֲא ִמ ַירת
"מה ָא ִׁשיב לָ ה'" ִּב ְת ִפּלַ ת ַה ַהּלֵ ל:
ָ

מּולֹוהי ָעלַ י?" ָמה ֲאנִ י יָ כֹול לְ ָה ִׁשיב לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְךַ ,על ּכָ ל
ִ
"מה ָא ִׁשיב לַ ה' ּכָ ל ַּתגְ
ָ
ׁשּובה לְ כָ ְך
ּגֹומל ִא ִּתי? ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ מֹו ֶּבן ָק ָטן לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ַרְך! ַה ְּת ָ
ַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֵ
ִהיאּ" :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא"ֲ .אנִ י ֶא ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה!
ֲא ַמּלֵ א ּכֹוס ְּבכָ ל ַהּיְ ׁשּועֹות ֶׁשּלֹו ,וַ ֲא ַס ֵּפר לְ כֻ ּלָ ם ֵאיְך ה' הּוא זֶ ה ֶׁש ִה ְׁש ִּפ ַיע ָעלַ י
רּוח ֶׁש ָאנּו יְ כֹולִ ים לָ ֵתת לָ ה'.
ֶאת ּכָ ל ַהּטֹובֹות ַהּלָ לּו .זֹו נַ ַחת ָה ַ

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.

ּתֹודה ַעל ּכָ ל ַהּטֹוב ,נְ ַס ֵּפר לְ כֻ ּלָ ם ַעל ּכָ ל
ֹאמר לָ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ָ
נַ ֲעצֹר וְ נַ ֲחׁשֹב ,נ ַ
ּתֹורה ַּוב ִּמ ְצוֹות ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו,
ַה ֶּׁש ַפע ֶׁשהּוא ַמ ֲענִ יק לָ נּוִּ ,ומּתֹוְך ּכָ ְך ּגַ ם נִ ְׂש ַמח ַּב ָ
ּתֹורה
יֹותרּ ,ונְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ָ
טֹובים ֵ
אֹותנּו לִ ְהיֹות ִ
הֹופכֹות ָ
ַה ִּמ ְצוֹות ֲא ֶׁשר ְ
ְּב ִׂש ְמ ָחה ,לִ כְ בֹוד ה' יִ ְת ָּב ַרְך.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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