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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ּבֹואּו ְוַנְמִׁשיְך לֹוַמר 'ִהְנִני'

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ו' ִמְׁשָנה ט'(:
ֹלא  ְלָאָדם  לֹו  ְמַלִוין  ֵאין  ָאָדם  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  "ִּבְׁשַעת 
ֶאָּלא  ּוַמְרָּגִלּיֹות,  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְוֹלא  ָזָהב  ְוֹלא  ֶכֶסף 

ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד".

ְּבַמֲהַלְך ַהחֹוֶבֶרת ָזִכינּו ַלֲעֹסק ִּבְׁשֹלָׁשה ְיסֹודֹות ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד:

לימוד
ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים.

ָזִכינּו ִלְלֹמד ַעל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְלַקֵּים ֶאת ָהעֹוָלם. ָזִכינּו ִלְלֹמד ַעל ַהְּזכּות 

ַהְּיסֹודֹות  ִּבְׁשֹלֶׁשת  ָלעֹוָלם  ְּבָרָכה  ַהְּמִביִאים  ה'  ֶׁשל  ָּבִנים  ִלְהיֹות  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 

ַהָּללּו. ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ָהֵאּלּו ִנְמָצִאים ַּגם ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהִּמְתָקֵרב ֵאֵלינּו:

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות - ָזִכינּו ְלַקֵּבל ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ֶׁשָהָיה ַּבַּתֲאִריְך ֶׁשל ַחג ָׁשבּועֹות.

ֶהֱעִמיד ֶאת ַעּמּוד  ִנְפַטר ְּבָׁשבּועֹות  ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  ָּדִוד  ְּתִפָּלה.  זֹוִהי  ֲעבֹוָדה – 

ַהְּתִפָּלה ְוִחֵּבר ָלנּו ֵסֶפר ָׁשֵלם ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַמְדִהימֹות ְלָכל ְזַמן - ֵסֶפר ְּתִהִּלים.

ְּגִמילּות ֲחָסִדים - ְמִגַּלת רּות ֲאֶׁשר ִנְקֵראת ְּבַחג ָׁשבּועֹות ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶּפֶרק 

ָחׁשּוב ְמאֹוד ְּבֶחֶסד. רּות הֹוֶלֶכת ִעם ֲחמֹוָתּה ְלֶאֶרץ ָזָרה, ְמַסַּיַעת ָלּה ְועֹוָׂשה 

ִעָּמּה ֶחֶסד, ּוֹבַעז עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעם רּות.

ִיָּׁשֵאר  ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשָּלַמְדנּו ָּבּה ֹלא  ְמַסְּיִמים ֶאת ַהחֹוֶבֶרת,  ַּכֲאֶׁשר 

ַרק ֶאְצֵלנּו ֶאָּלא ֹנאַמר 'ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן' ַלְּׁשִליחּות ֶׂשה' ָנַתן ָלנּו ָּבעֹוָלם. ַנִּגיד 

'ִהְנִני' ִלְהיֹות ְׁשִליִחים ְוִלְזּכֹות ְלַהֲעִביר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַלִּמְׁשָּפָחה ּוְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

'ִהְנִני'  ַנִּגיד  ֶׁשָּלַמְדנּו.  ֲאֵחִרים, ְּכמֹו  ַּגם ַעל  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  'ִהְנִני'  ַנִּגיד  ֻּכּלֹו. 

ְלֶחֶסד ּוְנַסֵּיַע ַלֲאֵחִרים, ֶׁשֲהֵרי ֶזהּו ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ֶחֶסד - ֲעִׂשָּיה ְלַמַען ֲאֵחִרים. 
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ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ֶאת ֲחִׁשיבּות ַהַהֲעָבָרה ַלֲאֵחִרים ַנְחֹּתם ְּבִסּפּור ָמתֹוק:

ֶחֶסד ֶזה ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָהְלָאה. ָּכל ִמי ֶׁשעֹוִׂשים לֹו ֶחֶסד ִיְרֶצה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד 

ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר ְוָכְך ִמְתַּגְלְּגִלים ָהְלָאה. ָהעֹוָלם ִנְהָיה עֹוָלם טֹוב יֹוֵתר, עֹוָלם 

ֶׁשָּנִעים יֹוֵתר ִלְחיֹות ּבֹו, ִּכי ֶאָחד עֹוֵזר ַלֵּׁשִני ֶׁשעֹוֵזר ַלְּׁשִליִׁשי ְוֵכן ָהְלָאה.

ֲעִׂשיֶתם  ַאֶּתם  ַּגם  ָּכְך  ְוַאַחר  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ֲעבּוְרֶכם  ֶׁשָעׂשּו  ָלֶכם  ָקָרה  ַהִאם 

ַלֲאֵחִרים?

ֶזה ָהָיה ְּבֵעת ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון. ַהּמֹוָרה ָּכְתָבה ַּתְרִּגיל ַעל ַהּלּוַח ּוַבת-ֶׁשַבע 

ֶהְעִּתיָקה ֶאת ַהַּתְרִּגיל ְּבצּוָרה ֹלא ְנכֹוָנה. "ֹלא נֹוָרא", ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה. 

"ֶאְמַחק ֶאת ַהַּתְרִּגיל ֵמַהַּמְחֶּבֶרת ְוַאְעִּתיק ֵמָחָדׁש". ַאְך ְּכֶׁשָּפְתָחה ֶאת 

ַהַּמַחק  ֶאת  מֹוֵצאת  ֹלא  "ֲאִני  ַּבַּבִית...  ִנְׁשַאר  ֶׁשַהַּמַחק  ִּגְּלָתה  ַהַּקְלָמר 

ָׂשִרית  ָׁשֲאָלה.  ִלי?"  ְלַהְׁשִאיל  ַמַחק  ֵיׁש  "ְלִמי  ְּבקֹול.  ָקְרָאה  ֶׁשִּלי", 

ָעַזר  ָּכל-ָּכְך  ַהַּמַחק  ֶׁשַבע.  ְלַבת  ְוָנְתָנה אֹותֹו  ִמַּקְלָמָרּה  ַמַחק  הֹוִציָאה 

ְלַבת-ֶׁשַבע ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ָּכל ַהּיֹום ִעם ִחּיּוְך ַעל ַהָּפִנים. 

ֶׁשַבע  ַּבת  ֲעצּוָבה.  ְקָצת  ַּגִּלית  ֶאת  ָרֲאָתה  ֶׁשַבע  ַּבת  ָהֹאֶכל  ְּבַהְפָסַקת 

ֶׁשָהְיָתה ְׂשֵמָחה ִּבְזכּות ַהַּמַחק ֶׁשִּקְּבָלה ָרְצָתה ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים ּוְלַׂשֵּמַח 

ַהָּכִריְך  ֶאת  "ָׁשַכְחִּתי  ִּבְדָאָגה.  ַּגִּלית  ֶאת  ָׁשֲאָלה  ָקָרה?"  "ָמה  אֹוָתם. 

ַּבת-ֶׁשַבע  ָקְרָאה  ְּבָעָיה!"  ֹלא  ִּבְכָלל  "זֹו  ְנבֹוָכה.  ַּגִּלית,  ָעְנָתה  ַּבַּבִית", 

ְּבִׂשְמָחה, ּוִמָּיד ָחְצָתה ֶאת ַהָּכִריְך ֶׁשָּלּה ִלְׁשַנִים ְוָנְתָנה ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול 

ְלָגִלית.

ִעם  ְלַׂשֵחק  ְּכֵדי  ֶלָחֵצר  ְׂשֵמָחה  ָיְצָאה  ְּכֶׁשִּסְּיָמה  ְוָׂשְבָעה,  ָאְכָלה  ַּגִּלית 

ַחְברֹוֶתיָה ַּבַּכּדּור. ְלֶפַתע רּות, ַאַחת ַהַּתְלִמידֹות ִמִּכָּתה א', ָנְפָלה ְוָדם 

ַהָּכִריְך  ִּבְזכּות  טֹוב,  ְּבַמַּצב-רּוַח  ֶׁשָהְיָתה  ַּגִּלית  ֵמַרְגָלּה.  ִלְזרֹם  ִהְתִחיל 

ֶׁשָּנְתָנה ָלּה ַּבת ֶׁשַבע, ָעְזָבה ֶאת ִמְׂשַחק ַהַּכּדּור, ָרָצה ֶאל רּות, ֵהִריָמה 

אֹוָתּה ְוָאְמָרה: "ּבֹוִאי, ֲאַלֶּוה אֹוְתָך ְלַמְזִּכירּות ֵּבית-ַהֵּסֶפר, ָׁשם ַיְחְּבׁשּו 
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ַעד  ָׁשם  ְוִחְּכָתה  ַלַּמְזִּכירּות,  ְּבַדְרָּכן  ַּגִּלית  ָּבּה  ָּתְמָכה  ְוָכְך  ַהֶּפַצע".  ֶאת  ָלְך 

ָהֶעְזָרה.  ְלָגִלית ַעל  ַהֶּבֶרְך. רּות הֹוְדָתה ְמאֹוד  ֶׁשַהַּמְזִּכיָרה ָחְבָׁשה ָלּה ֶאת 

"ּתֹוָדה ֶׁשִהְסַּכְמְּת ְלַוֵּתר ַעל ַהִּמְׂשָחק ֶׁשְּלָך ּוְלַלּוֹות אֹוִתי, ָעַזְרְּת ִלי ְמאֹוד!" 

"ְׁשטּויֹות", ָאְמָרה ַּגִּלית, "ַּגם ִלי ֹקֶדם ָעְזרּו. ָּכל ֶאָחד עֹוֵזר ְּבָמה ֶׁשהּוא ָיכֹול".

ְזִכיֶתם ִלְלֹמד ּוְלַהִּגיַע ַעד ָּכאן - 

ָּכֵעת ְּבִׂשְמָחה ָהִפיצּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה 

ּוְגִמילּות ַהֲחָסִדים ְלָכל ְסִביַבְתֶכם!
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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!

ַּבְּסִביָבה  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  טֹוָבה  ַעל  ִחְׁשבּו 

ַהְּקרֹוִבים. משימה ַהָּיִמים  ְּבַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת  ְּתַבְּצעּו  ַהְּקרֹוָבה ֶׁשָּלֶכם. ֶאת ַהּטֹוָבה 

ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ַהּטֹוָבה - ַאל ְּתַבְּקׁשּו ְּכלּום ֲחָזָרה ֶאָּלא ַרק ֶׁשָּכל 

ֶאָחד  ָּכל  ֲאֵחִרים.  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ַּגם הּוא טֹוָבה  ַיֲעֶׂשה  ַהְּׁשלֹוָׁשה  ִמן  ֶאָחד 

ֵמַהְּׁשלֹוָׁשה ָהֲאֵחִרים ַיֲעֶׂשה טֹוָבה ִויַבֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵכן ָהְלָאה.

רֹוִצים ִלְראֹות ֵּכיַצד ַהּטֹוָבה ִמְתַּגְלֶּגֶלת?  סרטון

ִהְצָטְרפּו ּוְצפּו ַּבִּסְרטֹון ֶׁשל ֵּבית ֵסֶפר "ֹנַעם מֹוִרָּיה" ַּבֲעפּוָלה: 
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