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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:
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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 

6

ִׂ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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ַלֲעֹמד מּול ָּכל ָהַאְזָהרֹות ֶׁשִהְזִהירּו אֹוָתנּו ֶׁשֶּזה ְמֻסָּכן ָלנּו, ּוִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ְּב"צּור 

ְמִדיַנת  ֲהָקַמת  ַעל  ַהַהְחָלָטה  ֶאת  ְּבָראׁשּותֹו  ָהָעם  מֹוֶעֶצת  ִקְּבָלה  ִיְׂשָרֵאל" 

ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר ַהַהְכָרָזה ָאֵכן ַמָּצֵבנּו ָהָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ִעם ְמַעט ְמאֹוד ֶנֶׁשק 

ְוִעם ַהְרֵּבה ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִהְצַלְחנּו ַלֲעֹמד ְמַעִּטים מּול ַרִּבים ְוָזִכינּו ַלֲהָקַמת 

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ָקֶׁשה ְלָתֵאר ֵּכיַצד ָהִיינּו ַחִּיים ַּכּיֹום ְלֹלא ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

ֲאֶׁשר ה' ָעָׂשה ָלנּו. 

ַלָּקדֹוׁש  ּוְלהֹודֹות  ַהֵּלל  לֹוַמר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָהָראִׁשית  ָהַרָּבנּות  ִּתְּקָנה  ֶזה  ְּביֹום 

ָּברּוְך הּוא ַעל ַהֶחֶסד ֶהָעצּום ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו. ַּכָּמה ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזֹּכר ַלֲעׂשֹות ֹזאת 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות.

רֹוִצים ְלָהִבין יֹוֵתר ֶאת ּגֶֹדל ַהֵּנס? ְצפּו ִּבְׁשֵני ַהִּסְרטֹוִנים ֶׁשל ְּגֶבֶרת ַמְלָּכה ֶאְלָּבה: 

עֹוד ֹלא ִהְתַּפַּלְלֶּתם ַהֵּלל ַהּיֹום? ֻמְזָמִנים ְלִהְתַּפֵּלל ִאָּתנּו ֶאת ְּתִפַּלת ַהַהֵּלל: 

ִהָּכְנסּו ְלִמְׂשַחק 'ֶחֶמ"ד ֶׁשל ֶחֶסד' ְוַׂשֲחקּו. ִנָּתן ִלְסֹרק ּוְלִהָּכֵנס ֵאָליו: 
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ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ַיֲעֹקב

ְּגָמ"ח

ִמְדָּבר ִסיַני

ַׂשר ַהַּמְׁשִקים

י"ג ִמּדֹות

ְּגָמ"ח

ְקבּוָרה ָּבָאֶרץ

ְמִגַּלת רּות

ְסדֹום

ַּכד

אֹו ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהְּׁשֵאָלה ַלְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה ָלּה: 

1. ַהֵחֶפץ ּבֹו ִהְׁשַּתְּמָׁשה ִרְבָקה ַּבֲעִׂשַּית ַהֶחֶסד ַעל ַיד ַהְּבֵאר

2. ָׁשם ִהְתַרֵחׁש ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ָעָליו ָאַמר ַהָּנִביא 
    "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך...ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי..."

3. ִעיר ֶׁשֲאָנֶׁשיָה ָעׂשּו ַהֶהֶפְך ִמַּמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד

4. ֶאָחד ֵמָהָאבֹות ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶאֶבן ַלֲעִׂשַּית ַמֲעֵׂשה ֶחֶסד

5. ַהְּמִגָּלה ִמֵּבין ָחֵמׁש ַהְּמִגּלֹות ֶׁשַּמְזִּכיָרה ַהְרֵּבה ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד

6. ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִעם ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים

7. ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּגִמילּות ֲחָסִדים

8. ֹלא ָּגָמל טֹוָבה ְליֹוֵסף ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשּיֹוֵסף ָעָׂשה ִעּמֹו

9. ָׁשם ֻמְזֶּכֶרת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

10.ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד אֹותֹו ְמַבֵּקׁש ַיֲעקֹב ִמָּבָניו ִלְפֵני מֹותֹו
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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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