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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ְּתִפָּלה ְּבֶעְזַרת ְּפָתִקים

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ב' ִמְׁשָנה ט'(:
ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  ְיָׁשָרה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר 

ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. 

ְיָלִדים ְיָקִרים, 
לימוד

ֶאת  ַנְקִּדיׁש  ָהֵאיָבה,  ּוְפֻעּלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַמַעְרכֹות  ְלַחְלֵלי  ַהִּזָּכרֹון  יֹום  ִלְקַראת 

ֲאִמַּתי ה'  ִמיִרי  ִנְלַמד ַעל  זֹו  ִּביִחיָדה  ְּבַדְרָּכם.  ְוִנְצַעד  ִנְׁשָמָתם  ְלִעּלּוי  ַהִּלּמּוד 

ִיֹּקם ָּדָמּה, ֶׁשֶּנֶהְרָגה ְּבִפּגּוַע ְּבגּוׁש ָקִטיף.

ַּבִּמְׁשָנה ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ֶׁשַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם ִהיא "ֵלב 

טֹוב", ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵלב טֹוב. ֵיׁש ַהְרֵּבה ַמְׁשָמעּויֹות ְלֵלב טֹוב, ֲאָבל ַהּיֹום ִנְתּבֹוֵנן 

ָמה ָאָדם ַּבַעל ֵלב טֹוב עֹוֶׂשה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל:

ִמיִרי ֲאִמִּתי ָהְיָתה ִאָּׁשה ַּבֲעַלת ֵלב טֹוב, ְוָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו זצ"ל ָאַמר ָעֶליָה: 

"ָּכְך ִמְתַּפֶּלֶלת ִאָּׁשה ַצִּדיָקה". ּוַבֶּמה ָהְיָתה ְּתִפָּלָתּה ְמֻיֶחֶדת? 

חֹוִלים  ַעל  ְּתִפּלֹות  ּוָבֶהם  ַרִּבים  ְּפָתִקים  ֶׁשָּלּה  ַהִּסּדּור  ְּבתֹוְך  ָׁשְמָרה  ִמיִרי 

ֶׁשִּיְתַרְּפאּו, ַעל ֲעָקרֹות ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלֶהן ְיָלִדים, ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשל ָּכל ָאָדם ֶׁשִהיא 

ָּפְגָׁשה! ִהיא ָּכְתָבה ְלַעְצָמּה ְּפָתִקים ַעל ְמַנת ִלְזֹּכר ָּתִמיד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְיהּוִדים 

ֲאֵחִרים ְוֹלא ַרק ַעל ַעְצָמּה.

ֵהיָכן ַהָּמקֹום ַּבְּתִפָּלה ֶׁשּבֹו ִנָּתן ְלהֹוִסיף ַּבָּקׁשֹות ַעל ַעְצֵמנּו ְוַעל ֲאֵחִרים?
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אֹו  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ִאיִׁשית  ְּתִפָּלה  ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר  ַרּבֹות.  ֶאְפָׁשרּויֹות  ֶיְׁשָנן 

ָמה  ֶאת  ְּבָרָכה  ְּבָכל  ְלהֹוִסיף  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּבתֹוְך  ְוֶאְפָׁשר  ְלַאֲחֶריָה, 

ֶׁשָּקׁשּור ֵאֶליָה, ְלֻדְגָמא ְלִהְתַּפֵּלל ַעל חֹוִלים ְּבִבְרַּכת 'ְרָפֵאנּו'. ְּבנֹוָסף ֵיׁש ְׁשֵני 

ְמקֹומֹות ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָּבֶהם ִנָּתן ְלַבֵּקׁש ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשרֹוִצים: 

ְּבִבְרַּכת 'ְׁשַמע קֹוֵלנּו' ִלְפֵני ַהִּמִּלים "ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה" . 1

ִלְקַראת ִסּיּום ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְלַאַחר ַהָּפסּוק "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי".. 2

ַּבְּגָמָרא ֶנֱאַמר ָּכְך )ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ל"א ע"א, ִּדְבֵרי ַרב ִחָּיא ַּבר ָאִׁשי ְּבֵׁשם ַרב(:

"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ְּב"ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה", ִאם ָּבא לֹוַמר ַאַחר 

ְּתִפָּלתֹו - ֲאִפּלּו ַּכֵּסֶדר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים אֹוֵמר".

לֹוַמר  ְוָיכֹול  ְצָרָכיו"  ֶאת  "ׁשֹוֵאל  ָאָדם  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  ֶׁשִּבְׁשֵני  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא 

ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ָּכל ָמה ֶׁשְּבִלּבֹו. ָאָדם ַּבַעל ֵלב טֹוב ׁשֹוֵאל ַּכּמּוָבן ֹלא ַרק ֶאת 

ְצָרָכיו ֶאָּלא ַּגם ֶאת ָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ֲחֵבָריו ְוֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו. 

ְּבַמֲהַלְך  ׁשֹוִנים  ִּבְמקֹומֹות  ַרִּבים  ְּפָתִקים  ְוהֹוִסיָפה  ֲאִמַּתי,  ִמיִרי  ָנֲהָגה  ָּכָכה 

ָּבֲעִׂשָּיה  ּוִבְכָלל  ַּבְּתִפָּלה  ַלֲאֵחִרים  ַהְּמִסירּות  ֶאת  ִנְלַמד  ִמִּמיִרי  ְּתִפָּלָתּה. 

ַהּיֹוְמיֹוִמית ֶׁשָּלּה ְלַמַען ֲאֵחִרים.

ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֵאּלּו ֶׁשֶּנֶהְרגּו ְּבִפּגּוִעים 

ֶׁשֻּבְּצעּו ַעל ְיֵדי אֹוְיֵבינּו. ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְּבֶהְחֵלט ְלַׁשֵּמׁש ָלנּו ֻּדְגָמא ֶׁשל 

ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׂשֹמַח  ְלַהְמִׁשיְך  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ִּבְזכּוָתם  ֲאֵחִרים.  ְלַמַען  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 

טֹוב ָלֲאֵחִרים ַּבְּמִדיָנה ֶׁשָּלנּו ְוַלְחֹּגג ִמָּיד ְלַאַחר יֹום ַהִּזָּכרֹון ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהַחִּיים 

ֶׁשָּלנּו ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.
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ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  ַאֵחר,  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשל  ֹצֶרְך  ַעל  ְּתִפָּלה  ּובֹו  ֶּפֶתק  ִּכְתבּו 
משימה

ִּתְׁשְּכחּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶכם  ַּבִּסּדּור  ַהֶּפֶתק  ֶאת  ִׂשימּו  ָעָליו.  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו.

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ִמיִרי ֲאִמַּתי? 
סרטון

          ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ֶׁשל ָהַרב ְיהֹוָנָתן ּבֹוֶנה:

ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____
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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ַהְּנִתיָנה ְּביֹום ָהַעְצָמאּות

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ב' ִמְׁשָנה ט'(:
ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  ְיָׁשָרה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָהָאָדם. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. 

ֲאֵחִרים,  ַעל  ַּבְּתִפָּלה  טֹוב  ֵלב  ִמְתַּבֵּטא  ֵּכיַצד  ָרִאינּו  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבְּיִחיָדה 

ַנְמִׁשיְך  זֹו  ִּביִחיָדה  ֲאֵחִרים.  ַעל  ְּתִפָּלה  ִעם  ֶּפֶתק  ְלָהִכין  ָאנּו  ַּגם  ְוִהְׁשַּתַּדְלנּו 

ְוִנְתּבֹוֵנן ַּבְּתכּוָנה ַהּזֹו: ֵלב טֹוב.

ְּבִלי ִסָּבה ּוִמָּכל ַהֵּלב. ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל  ַמהּו ֵלב טֹוב? ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב טֹוב נֹוֵתן 

ַהִּמָּלה ְנִתיָנה הּוא נ.ת.נ.

)ָהפּוְך(.  ְלָיִמין  ִמְּׂשֹמאל  ְוַגם  ִלְׂשֹמאל  ִמָּיִמין  ַּגם  ִלְקֹרא  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֹׁשֶרׁש  ֶזהּו 

ְלָמה ֶזה רֹוֵמז? ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֶׁשַהְּנִתיָנה ִהיא ְּכמֹו ַּגְלַּגל חֹוֵזר - ִהיא חֹוֶזֶרת ֶאל 

ַהּנֹוֵתן ִמָּכל ִּכּוּון ֶאְפָׁשִרי, ַּגם ְּכֶׁשהּוא ֵאינֹו מּוָדע ְלָכְך.

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹּבק ִּבְדָרָכיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲאֶׁשר ֵמִטיב ְונֹוֵתן ָלנּו ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים, ָּכל יֹום ָויֹום. ְּכִפי ֶׂשה' נֹוֵתן - ַּגם ָלנּו ְּכַדאי ִלְהיֹות 

ַּבֲעֵלי ֵלב טֹוב ְוָלֵתת ָּכל ַהְּזַמן.

ָהָיה ַמָּמׁש ֹלא  ֶׁשָּלנּו  ַהִּבְטחֹוִני  ַהַּמָּצב  ַהְּמִדיָנה,  ַלֲהָקַמת  ֶׁשָּקְדָמה  ַּבְּתקּוָפה 

ָּפׁשּוט. ָהֲעָרִבים ִהְׁשּתֹוְללּו ְוָעׂשּו ִּפּגּוִעים ַרִּבים, ְוַהְּמִדינֹות ֶׁשִּמְּסִביֵבנּו ִהְכִריזּו 

ֶׁשִאם ָנִקים ְמִדיָנה - ֵהן ִיְפְלׁשּו ִויַחְּסלּו אֹוָתנּו.

ֶחֶסד  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  תש"ח,  ְּבִאָּיר  ב-ה'  ָהַעְצָמאּות,  ְּביֹום 

ְוַהּכֹוַח  ָהֹעז  ֶאת  ּגּוְריֹון,  ֶּבן  ָּדִוד  ְּתקּוָפה,  ְּבאֹוָתּה  ָהָעם  ְלַמְנִהיג  ְוָנַתן  ָעצּום 
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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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