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ָאז ָקִדיָמה, ִמי ְמַיֵּסד ֲחבּוַרת ִלּמּוד? ֵאיֶזה ִנְפָלא ֶזה!
משימה

ַעל  ַהְקִּפידּו  ֲחֵבִרים.  ִמְסַּפר  ִעם  ַּדּקֹות  ְּכ-15  ֶׁשל  ְמֻׁשָּתף  ִלּמּוד  ִקְבעּו 

ְּכָלֵלי ַהִּׂשיַח ְוִהְׁשַּתְּדלּו ְלַדֵּבר ַאְך ְוַרק ְּבִלּמּוד.

ִעם ִמי ָקַבְעִּתי ִלְלמֹד? _____________________________

ָמה ָלַמְדנּו? ___________________________________

ַּכָּמה ְזַמן ִהְקַּדְׁשנּו? ______________________________

ַהִאם ִהְצַלְחנּו ִלְלמֹד ִּבְרִצינּות ְוֶהֱעַמְקנּו ְּבִלּמּוד?_______________

_________________________________________

ְלִצּיֹון ָהַרב עֹוַבְדָיה  רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד ַעל ַאֲהַבת ּתֹוָרה ֶׁשל ָהִראׁשֹון 
סרטון

יֹוֵסף זצ"ל? ֻמְזָמִנים ִלְצּפֹות ַּבִּסְרטֹון ִמִּפי ָהַרב יֹוִסי קּוְרט: 
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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ַהֹּכל ֵמֵאת ה' ְוָלֵכן ִנְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ז'(:
ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשּלֹו,  לֹו  ֶּתן  אֹוֵמר:  ַּבְרּתֹוָתא  ִאיׁש  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 

ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )ִּדְבִרי ַהָּיִמים א' כ"ט, י"ד(: 
"ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך".

ַעל ָמה ְמַדֵּבר ַרִּבי ֶאְלָעָזר?
לימוד

ָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְוֵיׁש לֹו ְרכּוׁש אֹו ֶּכֶסף, ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ִעם ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ְּדָבִרים טֹוִבים 

שה' ִצָּוה. ֲהֵרי ָּכל ָמה ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשִהַּׂשְגנּו ְּבַעְצֵמנּו, 

ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֵמַעְצֵמנּו ֶאָּלא ֵמֵאת ה'.

ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַמֲחִליט ְוהּוא ַמְרִויַח, ֲאָבל ְּבֶעֶצם ה' ְמַנֵהל ֶאת ַהֹּכל.

ַעל  ְלַוֵּתר  לֹו  ַקל  יֹוֵתר  ה',  ֵמֵאת  הּוא  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה  ֶׁשָּכל  ֵמִבין  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 

ָהְרכּוׁש ֶׁשּלֹו ְוָלֵתת ִמֶּמּנּו ְצָדָקה, ִּכי ֶּבֱאֶמת ֶזה ֹלא ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ֶׁשל ה'. 

ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ְלַרִּבי ֵמִאיר ְׁשֵני ָּבִנים, ָאְמָרה לֹו ְּברּוְרָיה ִאְׁשּתֹו: "ָּבא ָאָדם ֶאָחד 

ְוָנַתן ִלי ִּפָּקדֹון, ְוַעְכָׁשו ָּבא ִלֹּטל אֹותֹו. ַנֲחִזיר לֹו אֹו ֹלא?" )ִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ל"א(.

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו: ִאם ָאָדם ָנַתן ִלי ֵחֶפץ ִלְׁשֹמר ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ְוַאַחר ָּכְך הּוא 

חֹוֵזר ּוְמַבֵּקׁש ֶאת ַהֵחֶפץ, ַהִאם ֲאִני ֲאמּוָרה ָלֵתת לֹו? ַעל ְיֵדי ְׁשֵאָלה זֹו ִהיא 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֵמִאיר ִּבְׁשַעת ָהָאסֹון ֶׁשָּקָרה ָלֶהם, ְועֹוֶזֶרת לֹו ְלָהִבין 

ַהָּבִנים  ָּבִנים, ֶזה ֵמֵאת ה'. הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ֶאת  ְׁשֵני  ֶׁשֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵמתּו ָלֶהם 

ְוָכֵעת ֶהֱחִליט ְלַקְחָּתם ַּבֲחָזָרה.                                                             

ְמאֹוד ַמֵהר ָאנּו ְרִגיִלים לֹוַמר - ֶזה ֶׁשִּלי, ֲאִני ָקִניִתי ֶאת ֶזה, ֲאִני ִקַּבְלִּתי ֶאת ֶזה, 

ְוָלֵכן ֹלא ָלֵתת ָלֲאֵחִרים. אּוָלם ֶּבֱאֶמת ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׂשה' הּוא ֶׁשָּנַתן ָלנּו ְוַהֹּכל 

ֶׁשּלֹו, ְוִכְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה "ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו". ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲחֹׁשב ֶׁשַּנְצִליַח ַלֲעׂשֹות 

ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים, ֲאָבל ַּבּסֹוף ה' ׁשֹוֵלַח ָלנּו ִוירּוִסים ְקַטִּנים ְוֵהם ְמַׁשְּבִׁשים ָלנּו 

ֶאת ַהֹּכל, ַמְכִניִסים אֹוָתנּו ְלִבידּוִדים ְוגֹוְרִמים ָלנּו ַמֲחלֹות.
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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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ְּבֻחָּמׁש ְּדָבִרים )ח', י"א-י"ח( ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְמַחֵּזק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. הּוא אֹוֵמר ָלֶהם 

ַּפְרָנָסה  ָלֶהם  ְוִתְהֶיה  ֵעִצים  ְוִיְטעּו  ָּבִּתים  ְוִיְבנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ִיָּכְנסּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ְּבֶׁשַפע, ֵהם ֲעלּוִלים ִלְׁשֹּכַח ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה'. ָלֵכן ֹמֶׁשה אֹוֵמר ָלֶהם: "ִהָּׁשֶמר ְלָך, 

ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל  ְוֹעֶצם  ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך... ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי 

ַהֶּזה, ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל".

ַּגם ְּבָיֵמינּו, ַאֲחֵרי ֶׁשָחַגְגנּו ֶאת יֹום ָהַעְצָמאּות ְוָׂשַמְחנּו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְמִדיָנה ִמֶּׁשָּלנּו 

ְוָצָבא ִמֶּׁשָּלנּו, ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ֶׂשה' הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ַחִיל. ָּתִמיד 

ָצִריְך ִלְראֹות ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַסֵּיַע ַּבֲעֵדנּו ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהֹּכל. ָאז ָמה 

ָאנּו ִנְדָרִׁשים ַלֲעׂשֹות?

ְוָלַדַעת ֶׁשֶּזה ֵמֵאת ה', ִלְפנֹות ֵאָליו ְלֶעְזָרה  ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה ָלנּו 

ְוַגם ְלהֹודֹות לֹו.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִמְבָחן - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש "ָחְכָמה ִּביָנה ְוַדַעת", ֶׁשָּנִבין ְוִנְזֹּכר ֶאת 

ַהֹחֶמר ֶׁשָּלַמְדנּו.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְנִסיָעה - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש ֶׁשִּיְׁשֹמר ָעֵלינּו ַּבֶּדֶרְך.

ִאם ֲאַנְחנּו ְמַקְּנִאים - ִנְפֶנה ֶאל ה' ּוְנַבֵּקׁש ֶׁשַּנְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַוֵּתר.

ְּכֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַמֵּגַפת קֹורֹוָנה - ָנִבין ֶׂשה' ַמְזִּכיר ָלנּו ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבעֹוָלם 

ָקדֹוׁש יֹוֵתר, ְוָעֵלינּו ְלִהְתַּפֵּלל ֹלא ַרק ַעל ַהּקֹורֹוָנה ֶאָּלא ֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ְוִיָּבֶנה 

ַהִּמְקָּדׁש. ָּכל ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלנּו ֵהם ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ָלֵכן ָאנּו ְצִריִכים ֶאת ָהֶעְזָרה ֶׁשּלֹו 

ְוַגם ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָמה ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו.

ָקָראנּו ַלחֹוֶבֶרת "ִהְנִני" - ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלָכל ָּדָבר ֶׂשה' ְמַזֵּמן ִלי. ִנְתַּפֵּלל ֵאָליו 

- ִּכי הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכֹוַח.
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ִמְקֶרה ה' ִמְקֶרה ד' ִמְקֶרה ג' ִמְקֶרה ב' ִמְקֶרה א'
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ִאיִׁשית.  ָלֶכם  אֹו  ִּבְסִביַבְתֶכם  אֹו  ַּבְּמִדיָנה  ֶׁשָּקרּו  ִמְקִרים  ֲחִמָּׁשה  ִרְׁשמּו 

ִחְׁשבּו ְּבָמה ּתּוְכלּו ִלְפנֹות ֶאל ה' ְּבֶהְקֵׁשר ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם. ֵאיזֹו ְּתִפָּלה משימה

ֱהִייֶתם אֹוְמִרים ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּמְקִרים? ִנָּתן ִלְבֹחר ְּתִפָּלה ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים 

ְוִנָּתן ְלַחֵּבר ְּתִפָּלה ִאיִׁשית.

רֹוִצים ְלַהְרִּגיׁש עֹוד ֶׁשַהֹּכל ֵמֵאת ה'? 
סרטון

ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון ַהְּמַסֵּפר ַעל ָהַרב ְזֵאב ָקרֹוב זצ"ל: 
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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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