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ִחְּׁשבּו ַעל ָמקֹום ָקבּוַע ֶׁשּתּוְכלּו ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד ִעם ָחֵבר )ַּכּמּוָבן ַאֲחֵרי 

ַּבָּקַׁשת ְרׁשּות ֵמַההֹוִרים(. משימה

ִּכְתבּו: ֵהיָכן ֶהְחַלְטֶּתם ִלְלֹמד? 

ִמי ֶהָחֵבר ֶׁשִּתְלְמדּו ִעּמֹו? ָמה ִּתְלְמדּו?   

ִאם ִּתְרצּו ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, 
סרטון

        ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ְוִׁשְמעּו ֶאת ָהַרב ַעִּמיַחי ׁשּוְקרּון:
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ִׂ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!

 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהִאם ָאנּו מּוָכִנים ַלֲעֹבד?

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ג'(:

"ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 

ַאל ִּתְהיּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, 

ֶאָּלא ֱהוּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס 

ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם".

ָׁשלֹום ְיָלִדים ֲחמּוִדים, 
לימוד

ַמְלָאִכי ָׂשם ֵלב ִּכי ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  'ִּבְתִחַּלת  ַמְלָאִכי,  ָקָרא  'ִאָּמא',  זֹו.  ֶאת  זֹו  ֶׁשִּלְכאֹוָרה סֹוְתרֹות 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשֲאִני ָחְפִׁשי  ָאַמְרִּתי: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶׁשֹּלא ֲעָׁשִני ָעֶבד", הֹוֵדיִתי ָלה' 

ְוֵאיֶנִּני ֶעֶבד.

ְּבֶהְמֵׁשְך ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָאַמְרִּתי: "ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, 
"ְוַדְּבֵקנּו  ִהְמַׁשְכִּתי:  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְּבִמְצֹוֶתיָך",  ְוַתְדִּביֵקנּו  ְּבתֹוָרֶתָך  ֶׁשַּתְרִּגיֵלנּו 
אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ָלְך".  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ִיְצֵרנּו  ֶאת  ְוכֹוף  טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבֵיֶצר טֹוב 
ִלְהיֹות  ֶזה טֹוב  ָאז  ֶׁשּלֹו.  ֲעָבִדים  ִלְהיֹות  ָלנּו  ַיֲעֹזר  ְמַבְּקִׁשים שהקב"ה  ֶׁשָאנּו 

ֶעֶבד אֹו ֹלא טֹוב?'

'ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשְּלָך ַמְלָאִכי', ֵהִׁשיָבה ִאָּמא. 'ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ָלה' 
ִהיא ֶאָחד ִמְּׁשֹלֶׁשת ַהְּיסֹודֹות ֶׁשִּבְזכּוָתם ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים'. 

ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד:  ָהעֹוָלם  ְּדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  '"ַעל  ַמְלָאִכי,  ָעָנה  'ֶּבַטח', 
ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים"'. 

ה',  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְזכּות  ָאֵכן  זֹו  ַהָּכבֹוד!  ָּכל  ֶּפה?  ְּבַעל  ַהִּמְׁשָנה  ֶאת  יֹוֵדַע  'ַאָּתה 
ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ִמְצוֹוָתיו, ְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו. זֹו ְזכּות ָּכזֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶאל 
ה' ֶׁשַּיֲעֹזר ָלנּו ִלְהיֹות ֲעָבִדים ֶׁשּלֹו ְוִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו! זֹו ְזכּות ֶׁשְּכַדאי ַלֲעׂשֹוָתּה 

ֲאִפּלּו ְּבִלי ׁשּום ְּפָרס'.
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'ֵּכן ִאָּמא, ֶזה ֵמַהִּמְׁשָנה ֶׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ֶׁשַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ָאַמר "ֶאָּלא ֱהוּו 

ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס"'. ְּבֶרַגע ֶזה ִנְכְנָסה 

ְזָהִבית ַלֶחֶדר ְוָאְמָרה: 'ִאָּמא, ָלַמְדִּתי ְּבֻחָּמׁש ְּבִמְדַּבר ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׂשה' אֹוֵמר 

ָעָליו ֶׁשהּוא ֶעֶבד ֶׁשּלֹו. "ֹלא ֵכן ַעְבִּדי ֹמֶׁשה, ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא". ְוַהּמֹוָרה 

ָאְמָרה ֶׁשַּגם ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון ִנְקָרא ֶעֶבד ה'. ֵאיזֹו ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת זֹו ְלָאָדם ֶׁשהּוא 

ִנְקָרא ֶעֶבד ָלה' ִיְתָּבַרְך'. 

ַמְלָאִכי ֹלא ִוֵּתר ְוָחַזר ַלְּׁשֵאָלה ֶׁשּלֹו: 'ָאז ָמה ִהיא ַהַּמְׁשָמעּות ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל 

ה' ְוָלָּמה ֶזה טֹוב, ְוִאּלּו ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ֶזה ֹלא טֹוב?' ִאָּמא הֹוִׁשיָבה 

ֶאת ַמְלָאִכי ּוְזָהִבית ַעל ַהַּסָּפה ְוָעְנָתה ִּבְׁשֵאָלה: 'ִאם ָהיּו ַמִּציִעים ָלֶכם ִלְהיֹות 

ָּכֵעת ֲעָבִדים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַהִאם ֱהִייֶתם ַמְסִּכיִמים?' 'ְּבַוַּדאי', ֵהִׁשיבּו ְׁשֵני 

ַהְּיָלִדים. 'ֵאיזֹו ְזכּות זֹו ַלֲעֹזר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים!'

'זֹוִהי ְּבִדּיּוק ַהְּתׁשּוָבה', ִהְבִהיָרה ִאָּמא: 'זֹו ְזכּות ִלְהיֹות ֲעָבִדים ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך, 

ְוַלֲעׂשֹות  ַּבְּיִציָרה ֶׁשּלֹו  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים  ִמֶּמּנּו,  ְוַההֹוָראֹות  ַהִּמְצוֹות  ְלַקֵּבל ֶאת 

טֹוב ָּבעֹוָלם. ְּכָכל ֶׁשָאנּו זֹוִכים יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשל ה' - ָּכְך ָאנּו יֹוֵתר 

ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים. ֲאַנְחנּו זֹוִכים ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהְּטַרְקטֹור ֶׁשל ַהַחְקָלִאי ֶׁשעֹוֵזר 

ָּכְך הּוא עֹוֵזר לֹו  ַאְך  ַלְּטַרְקטֹוִריְסט,  ְמֻׁשְעָּבד  ָאְמָנם  ַּבָּׂשֶדה. הּוא  ַלֲעֹבד  לֹו 

ָעלּול   - ְרִגיִלים  ָאָדם  ִלְבֵני  ֶעֶבד  ִלְהיֹות  ֹזאת,  ְלֻעַּמת  ְּפֻעָּלתֹו.  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְלַהְפִריַע ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָאנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ָאנּו מֹוִדים 

"ֶׁשֹּלא ֲעָׁשִני ָעֶבד"'. 

'ֲאִני ֵאֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעֹבד ֶאת ה'  ְזָהִבית,  'ִאָּמא, ֵהַבְנִּתי!' ִהְתַלֲהָבה 

ְּבִׂשְמָחה ְוֶאְתַּפֵּלל ְּבִׂשְמָחה. ַהּמֹוָרה ֶׁשָּלנּו ָאְמָרה ֶׁשַהְּתִפָּלה זֹוִהי ֲעבֹוָדה ָלה', 

ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב'. 

'ַּגם ֲאִני ֵהַבְנִּתי, ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשהּוא 

אֹוֵמר ְלָך ַלֲעׂשֹות, ֶזה טֹוב. ָאז ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶׁשָּלְך ִאָּמא, ִּכי ָּתִמיד ַאְּת 

אֹוֶמֶרת ִלי ַלֲעׂשֹות ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים', ָאַמר ַמְלָאִכי ְוָרץ ְלַחֵּבק ֶאת ִאָּמא. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה שהקב"ה ֹיאַמר ָעֵלינּו ֶׁשָאנּו ֲעָבִדים ֶנֱאָמִנים. 

2

ִּכְתבּו ְלַעְצְמֶכם ְּתִפָּלה: ַּבֶּמה ֱהִייֶתם ֲהִכי רֹוִצים ֶׂשה' ַיֲעֹזר ָלֶכם ְלִהְתַּגֵּבר 
משימה

ְּכֵדי ִלְהיֹות ַעְבֵדי ה' טֹוִבים יֹוֵתר?

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ְּבנֹוֵׂשא ַהִּׁשְעּבּוד ָלה'? 
סרטון

ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ְוִׁשְמעּו ֶאת ָהַרב ָיִאיר ֶהְרְׁשקֹוִביץ:

ֲהָיַדְעָּת?
ָּכל ְּתִפָּלה ֶׁשֲאַנְחנּו 

ְמַחְּבִרים ְלַעְצֵמנּו ָאנּו 
ְיכֹוִלים ְלהֹוִסיף ְּב'ְׁשַמע 
קֹוֵלנּו' ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה.
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ִׂ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!
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