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ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
לֹומר ִ'הנְ נִ י'
ּבֹואּו וְ נַ ְמ ִׁשיְך ַ
(ּפ ֶרק ו' ִמ ְׁשנָ ה ט'):
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
"ּב ְׁש ַעת ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ָא ָדם ֵאין ְמלַ וִ ין לֹו לְ ָא ָדם ֹלא
ִ
ֶכ ֶסף וְ ֹלא זָ ָהב וְ ֹלא ֲא ָבנִ ים טֹובֹות ַּומ ְרּגָ לִ ּיֹותֶ ,אּלָ א
טֹובים ִּבלְ ָבד".
ּתֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
ָ
עֹומד:
ֹלׁשה יְ סֹודֹות ֲעלֵ ֶיהם ָהעֹולָ ם ֵ
חֹוב ֶרת זָ כִ ינּו לַ ֲעסֹק ִּב ְׁש ָ
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ֶ
לימוד

בֹודה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים.
ּתֹורהֲ ,ע ָ
ָ

זָ כִ ינּו לִ לְ מֹד ַעל ַהּזְ כּות ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ָהעֹולָ ם .זָ כִ ינּו לִ לְ מֹד ַעל ַהּזְ כּות
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות
ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו לִ ְהיֹות ָּבנִ ים ֶׁשל ה' ַה ְּמ ִב ִיאים ְּב ָרכָ ה לָ עֹולָ ם ִּב ְׁש ֶ
ֹלׁשת ַהּיְ סֹודֹות ָה ֵאּלּו נִ ְמ ָצ ִאים ּגַ ם ְּב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ַה ִּמ ְת ָק ֵרב ֵאלֵ ינּו:
ַהּלָ לּוְׁ .ש ֶ
ּתֹורה ִּומ ְצוֹות  -זָ כִ ינּו לְ ַק ֵּבל ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י ֶׁש ָהיָ ה ַּב ַּת ֲא ִריְך ֶׁשל ַחג ָׁשבּועֹות.
ָ
זֹוהי ְּת ִפּלָ הָּ .דוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַטר ְּב ָׁשבּועֹות ֶה ֱע ִמיד ֶאת ַעּמּוד
בֹודה – ִ
ֲע ָ
ַה ְּת ִפּלָ ה וְ ִח ֵּבר לָ נּו ֵס ֶפר ָׁשלֵ ם ֶׁשל ְּת ִפּלֹות ַמ ְד ִהימֹות לְ כָ ל זְ ַמן ֵ -ס ֶפר ְּת ִהּלִ ים.
אֹותנּו ֶּפ ֶרק
ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְ -מגִ ּלַ ת רּות ֲא ֶׁשר נִ ְק ֵראת ְּב ַחג ָׁשבּועֹות ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
עֹוׂשה
מֹותּה לְ ֶא ֶרץ זָ ָרהְ ,מ ַסּיַ ַעת לָ ּה וְ ָ
ָחׁשּוב ְמאֹוד ְּב ֶח ֶסד .רּות הֹולֶ כֶ ת ִעם ֲח ָ
עֹוׂשה ֶח ֶסד ִעם רּות.
ִע ָּמּה ֶח ֶסדּ ,וב ַֹעז ֶ
חֹוב ֶרתֲ ,הכִ י ָחׁשּוב ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ָּבּה ֹלא יִ ָּׁש ֵאר
ּכַ ֲא ֶׁשר ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ַה ֶ
ֹאמר ִ'הנְ נִ י מּוכָ ן ְּומזֻ ָּמן' לַ ְּׁשלִ יחּות ֶׂשה' נָ ַתן לָ נּו ָּבעֹולָ ם .נַ ּגִ יד
ַרק ֶא ְצלֵ נּו ֶאּלָ א נ ַ
ּתֹורה לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ּולְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ'הנְ נִ י' לִ ְהיֹות ְׁשלִ ִיחים וְ לִ זְ ּכֹות לְ ַה ֲע ִביר ִּד ְב ֵרי ָ
ּכֻ ּלֹו .נַ ּגִ יד ִ'הנְ נִ י' לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפּלָ ה ּגַ ם ַעל ֲא ֵח ִריםּ ,כְ מֹו ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו .נַ ּגִ יד ִ'הנְ נִ י'
לְ ֶח ֶסד ּונְ ַסּיֵ ַע לַ ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ הּו ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֶח ֶסד ֲ -ע ִׂשּיָ ה לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִרים.
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ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ זְ ּכֹר ֶאת ֲח ִׁשיבּות ַה ַה ֲע ָב ָרה לַ ֲא ֵח ִרים נַ ְחּתֹם ְּב ִסּפּור ָמתֹוק:
עֹוׂשים לֹו ֶח ֶסד יִ ְר ֶצה לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד
עֹובר ָהלְ ָאהּ .כָ ל ִמי ֶׁש ִ
ֶח ֶסד זֶ ה ָּד ָבר ֶׁש ֵ
יֹותר ,עֹולָ ם
יׁשהּו ַא ֵחר וְ כָ ְך ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים ָהלְ ָאהָ .העֹולָ ם נִ ְהיָ ה עֹולָ ם טֹוב ֵ
לְ ִמ ֶ
יׁשי וְ כֵ ן ָהלְ ָאה.
יֹותר לִ ְחיֹות ּבֹוּ ,כִ י ֶא ָחד עֹוזֵ ר לַ ֵּׁשנִ י ֶׁשעֹוזֵ ר לַ ְּׁשלִ ִ
ֶׁשּנָ ִעים ֵ
בּורכֶ ם ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּגַ ם ַא ֶּתם ֲע ִׂש ֶיתם
ַה ִאם ָק ָרה לָ כֶ ם ֶׁש ָעׂשּו ֲע ְ
לַ ֲא ֵח ִרים?
תׁ-ש ַבע
ּלּוח ַּוב ֶ
ּמֹורה ּכָ ְת ָבה ַּת ְרּגִ יל ַעל ַה ַ
זֶ ה ָהיָ ה ְּב ֵעת ִׁשעּור ֶח ְׁשּבֹוןַ .ה ָ
נֹורא"ָ ,ח ְׁש ָבה לְ ַע ְצ ָמּה.
צּורה ֹלא נְ כֹונָ הֹ" .לא ָ
ֶה ְע ִּת ָיקה ֶאת ַה ַּת ְרּגִ יל ְּב ָ
"א ְמ ַחק ֶאת ַה ַּת ְרּגִ יל ֵמ ַה ַּמ ְח ֶּב ֶרת וְ ַא ְע ִּתיק ֵמ ָח ָדׁש"ַ .אְך ּכְ ֶׁש ָּפ ְת ָחה ֶאת
ֶ
מֹוצאת ֶאת ַה ַּמ ַחק
"אנִ י ֹלא ֵ
ַה ַּקלְ ָמר ּגִ ּלְ ָתה ֶׁש ַה ַּמ ַחק נִ ְׁש ַאר ַּב ַּביִ תֲ ...
ֶׁשּלִ י"ָ ,ק ְר ָאה ְּבקֹול" .לְ ִמי יֵ ׁש ַמ ַחק לְ ַה ְׁש ִאיל לִ י?" ָׁש ֲאלָ הָׂ .ש ִרית
הֹוצ ָיאה ַמ ַחק ִמ ַּקלְ ָמ ָרּה וְ נָ ְתנָ ה אֹותֹו לְ ַבת ֶׁש ַבעַ .ה ַּמ ַחק ּכָ לּ-כָ ְך ָעזַ ר
ִ
ּתֹוב ָבה ּכָ ל ַהּיֹום ִעם ִחּיּוְך ַעל ַה ָּפנִ ים.
תׁ-ש ַבע ֵּומאֹותֹו ֶרגַ ע ִהיא ִה ְס ְ
לְ ַב ֶ
צּובהַּ .בת ֶׁש ַבע
ְּב ַה ְפ ָס ַקת ָהאֹכֶ ל ַּבת ֶׁש ַבע ָר ֲא ָתה ֶאת ּגַ ּלִ ית ְק ָצת ֲע ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה ְׂש ֵמ ָחה ִּבזְ כּות ַה ַּמ ַחק ֶׁש ִּק ְּבלָ ה ָר ְצ ָתה לַ ֲעזֹר לַ ֲא ֵח ִרים ּולְ ַׂש ֵּמ ַח
"ׁשכַ ְח ִּתי ֶאת ַהּכָ ִריְך
"מה ָק ָרה?" ָׁש ֲאלָ ה ֶאת ּגַ ּלִ ית ִּב ְד ָאגָ הָ .
אֹותםָ .
ָ
תׁ-ש ַבע
ַּב ַּביִ ת"ָ ,ענְ ָתה ּגַ ּלִ ית ,נְ בֹוכָ ה" .זֹו ִּבכְ לָ ל ֹלא ְּב ָעיָ ה!" ָק ְר ָאה ַּב ֶ
ְּב ִׂש ְמ ָחהִּ ,ומּיָ ד ָח ְצ ָתה ֶאת ַהּכָ ִריְך ֶׁשּלָ ּה לִ ְׁשנַ יִ ם וְ נָ ְתנָ ה ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַהּגָ דֹול
לְ גָ לִ ית.
ּגַ ּלִ ית ָאכְ לָ ה וְ ָׂש ְב ָעהּ ,כְ ֶׁש ִּסּיְ ָמה יָ ְצ ָאה ְׂש ֵמ ָחה לֶ ָח ֵצר ּכְ ֵדי לְ ַׂש ֵחק ִעם
רֹות ָיה ַּבּכַ ּדּור .לְ ֶפ ַתע רּותַ ,א ַחת ַה ַּתלְ ִמידֹות ִמּכִ ָּתה א' ,נָ ְפלָ ה וְ ָדם
ַח ְב ֶ
ב-רּוח טֹובִּ ,בזְ כּות ַהּכָ ִריְך
ַ
ִה ְת ִחיל לִ זְ רֹם ֵמ ַרגְ לָ ּהּ .גַ ּלִ ית ֶׁש ָהיְ ָתה ְּב ַמ ַּצ
ֶׁשּנָ ְתנָ ה לָ ּה ַּבת ֶׁש ַבעָ ,עזְ ָבה ֶאת ִמ ְׂש ַחק ַהּכַ ּדּורָ ,ר ָצה ֶאל רּותֵ ,ה ִר ָימה
ית-ה ֵּס ֶפרָׁ ,שם יַ ְח ְּבׁשּו
אֹותָך לְ ַמזְ ּכִ ירּות ֵּב ַ
"ּבֹואיֲ ,אלַ ּוֶ ה ְ
ִ
אֹותּה וְ ָא ְמ ָרה:
ָ
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לָ ְך ֶאת ַה ֶּפ ַצע" .וְ כָ ְך ָּת ְמכָ ה ָּבּה ּגַ ּלִ ית ְּב ַד ְרּכָ ן לַ ַּמזְ ּכִ ירּות ,וְ ִחּכְ ָתה ָׁשם ַעד
הֹוד ָתה ְמאֹוד לְ גָ לִ ית ַעל ָה ֶעזְ ָרה.
ֶׁש ַה ַּמזְ ּכִ ָירה ָח ְב ָׁשה לָ ּה ֶאת ַה ֶּב ֶרְך .רּות ְ
אֹותיָ ,עזַ ְר ְּת לִ י ְמאֹוד!"
"ּתֹודה ֶׁש ִה ְסּכַ ְמ ְּת לְ וַ ֵּתר ַעל ַה ִּמ ְׂש ָחק ֶׁשּלְ ָך ּולְ לַ ּוֹות ִ
ָ
"ׁשטּויֹות"ָ ,א ְמ ָרה ּגַ ּלִ יתּ" ,גַ ם לִ י ק ֶֹדם ָעזְ רּוּ .כָ ל ֶא ָחד עֹוזֵ ר ְּב ָמה ֶׁשהּוא יָ כֹול".
ְ

לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ַּב ְּס ִב ָיבה
טֹובה ֶׁש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות לִ ְׁש ָ
ָ
ִח ְׁשבּו ַעל
רֹובים.
ֹלׁשת ַהּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ּטֹובה ְּת ַב ְּצעּו ְּב ַמ ֲהלַ ְך ְׁש ֶ
רֹובה ֶׁשּלָ כֶ םֶ .את ַה ָ
משימה ַה ְּק ָ
ּטֹובה ַ -אל ְּת ַב ְּקׁשּו ּכְ לּום ֲחזָ ָרה ֶאּלָ א ַרק ֶׁשּכָ ל
עֹוׂשים ֶאת ַה ָ
ּכְ ֶׁש ַא ֶּתם ִ
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםּ .כָ ל ֶא ָחד
טֹובה לִ ְׁש ָ
לֹוׁשה יַ ֲע ֶׂשה ּגַ ם הּוא ָ
ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁש ָ
טֹובה וִ ַיב ֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ַה ָּד ָבר וְ כֵ ן ָהלְ ָאה.
לֹוׁשה ָה ֲא ֵח ִרים יַ ֲע ֶׂשה ָ
ֵמ ַה ְּׁש ָ

זְ כִ ֶיתם לִ לְ מֹד ּולְ ַהּגִ ַיע ַעד ּכָ אן -
בֹודה
ּתֹורה וְ ָה ֲע ָ
ּכָ ֵעת ְּב ִׂש ְמ ָחה ָה ִפיצּו ֶאת ַה ָ
ּוגְ ִמילּות ַה ֲח ָס ִדים לְ כָ ל ְס ִב ַיב ְתכֶ ם!

סרטון

ּטֹובה ִמ ְתּגַ לְ ּגֶ לֶ ת?
רֹוצים לִ ְראֹות ּכֵ ַיצד ַה ָ
ִ

מֹורּיָ ה" ַּב ֲעפּולָ ה:
ִה ְצ ָט ְרפּו ְּוצפּו ַּב ִּס ְרטֹון ֶׁשל ֵּבית ֵס ֶפר "נ ַֹעם ִ

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

צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____
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