
קֹות י ַמְדֵבּ ֵפּ  ַדּ



ה ְיִחידֹות 1-6 ִהּלָ ּקְ ַער ֲעָרִכים ּבַ ם ְלׁשַ ַעּמּוד ְמַסּכֵ

ַּבֲחרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהְמַסֵּכם ֶאת ַהִּׁשעּור ֶׁשְּלַמְדֶּתם ַהּיֹום. 

ִתי ע ְקִהּלָ ְיִחיָדה 1 – יֹוְצִאים ְלַמּסָ
ּת 3 ח ִלְפִעילוּּּּּּ ִנְסּפָ

ַּבֲחרּו ֶאת ַאַחד ַהִּכּתּוִבים ִמן ָהְרִׁשיָמה ְוִכְתבּו ַעל ַהַּמְדֵּבָקה:

ֻמְמֶחה ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ֵמִבין ְּבִרּפּוי ַמֲחלֹות, ִּגּבֹור ַּבַעל ֹּכַח, ַּבַעל ִנָּסיֹון ִּבְבִנָּיה, ַּבַעל ַהְכָׁשָרה ֶׁשל ַרב, 

ַּבַעל קֹול ָיֶפה, יֹוֵדַע ִליצֹר ְּדָבִרים ָיִפים ֵמֵעץ, יֹוֵדַע ְלַבֵּׁשל ְמֻצָּין, ֻמְמֶחה ִלְתִפיַרת ְּבָגִדים, יֹוֵדַע ְלַהֲעִסיק 

ּוְלַעְנֵין ְיָלִדים ְקַטִּנים, יֹוֵדַע ְלַהְצִחיק, ֻמְמֶחה ְלִלּמּוֵדי ֶחְׁשּבֹון, יֹוֵדַע ְלַאְרֵּגן ִעְנָיִנים, יֹוֵדַע ְלַדֵּבר ְּבַכָּמה 

ָׂשפֹות. 

ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן – ְנַפֵּתַח ְּכַלֵּפי 

ַהְּקִׁשיִׁשים ַיַחס ֶׁשל ָּכבֹוד, 

ַהֲעָרָכה ְוִהְזַּדהּות.

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָנִעים ִלְחיֹות ְּבֶחְבָרה 

ֶׁשָּבּה עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה ְועֹוִׂשים 

"ֶחֶסד" – ָאָדם ְלזּוָלתֹו.

ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבֶחֶסד – 

ַמְרִויַח ְּבָגדֹול!

ָלֵתת ְצָדָקה, ֶזהּו ַמֲעֶׂשה צֹוֵדק.

ִלְהיֹות ַׁשָּיְך ִלְקִהָּלה אֹו ִלְקבּוָצה, 

זֹוִהי ְזכּות ְוַגם חֹוָבה.

ְלֶעְזָרה ְלִנְזָקִקים ֵיׁש ְּכָלִלים: 

ְלִמי, ַּכָּמה ְוֵאיְך. ּוְבִעָּקר – ֹלא 

ִלְׁשֹּכַח ְלָהִאיר ָּפִנים!

ָׁשלֹום ָלֶכם קֹוְרִאים ֲחִביִבים, 
ָנִעים ָלנּו ִלְפּגֹׁש ֶאְתֶכם ָּכאן, 

ְּבִדּיּוק ְּבֶאְמַצע ֲארּוַחת ָהֶעֶרב 
ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ֶׁשָּלנּו

ַחּכּו ֶרַגע, ֲאַסֵּים 
ִלְלעֹס. ִאָּמא 

טֹוֶעֶנת ֶׁשְּמאֹד 
א ְמֻנָּמס ְלַדֵּבר 

ְּבֶפה ָמֵלא 
אֶֹכל...

ָאז ָּכָכה, ְׁשִמי ָּדִני, ַוֲאִני ְּבֶעֶצם ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהִּסּפּור. ֲאִני א ָצִרי ְלַהִּציג ֶאת 
ַעְצִמי יֹוֵתר ִמַּדי, ִּכי ַּבֶהְמֵׁש ַּתִּכירּו אֹוִתי טֹוב ְמאֹוד. ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי, ְּכַדאי ֶׁשֵּתְדעּו 

ֶׁשֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ַּתֲעלּומֹות ְוַהְרַּפְתָקאֹות. ְּכֶׁשֶאֱהֶיה ָּגדֹול, אּוַלי ֶאֱהֶיה ַּבָּלׁש (ֶּבַטח 
ֶׁשא ַאְרֵכאֹולֹוג...)

ְׁשַמְעֶּתם? ָּדִני חֹוֵׁשב ֶׁשַרק הּוא ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהִּסּפּור. ִלְפָעִמים ֵיׁש לֹו 
ְנִטָּיה ַמְרִּגיָזה ִלְׁשּכַֹח ֶׁשֵּיׁש לֹו ָאחֹות ְּתאֹוָמה ְמאֹוד ֻמְצַלַחת. 

 ֲאַנְחנּו ְׁשֵנינּו ְּבֶמְרַּכז 
ַהִּסּפּור, ֲאַנְחנּו ְּבֵני 
ֵּתַׁשע, ּוְבֶדֶר ְּכָלל 

ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ְּב"רֹאׁש 
ֶאָחד".

עֹוד ֶרַגע ִּתְראּו ַּגם אֹוִתי. ִהֵּנה, ֲאִני ֵמִציץ ִמַּתַחת 
ַלֻּׁשְלָחן ְוֵתֶכף ֶאְתַיֵּׁשב "ְּכמֹו ֶּבן-ָאָדם". 

ְׁשִמי ד"ר ָרֵחל ָנִׂשיא ַוֲאִני אֹוֶצֶרת ַהּמּוֵזאֹון 
ְלַעִּתיקֹות. ִאם ָּתבֹואּו ְלַבֵּקר אֹוִתי ִּבְמקֹום ֲעבֹוָדִתי, 
ְּתַגּלּו ֶׁשָאַסְפִּתי ֲעבּוְרֶכם ֶעְׂשרֹות ֻמָּצִגים ְמַרְּתִקים, 

ֻּכְּלֶכם ֻמְזָמִנים!

ְׁשִמי ָאִבי ָנִׂשיא, ֲאִני 
ַאְרֵכאֹולֹוג ְּבִמְקצֹוִעי, 
ְוַגם ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹד 
ְלִהְתַעֵּסק ִעם ָּכל 

ִמיֵני ֻמָּצִגים ְמֻאָּבִקים 
ִמְּזַמִּנים ַעִּתיִקים.

ַׁשַער 1: ֲעָרִכים ַּבְּקִהָּלה
ְיִחיָדה 1 – יֹוְצִאים ְלַמָּסע ְקִהָּלִתי

ָּדִני ְוִדיִני ּפֹוְתִחים ַּבֲחִקיָרה
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ה? ִפּלָ ְיִחיָדה 9 – ַמִהי ּתְ

ְיִחיָדה 11 - ָמה ֵיׁש ַלּכֲֹהִנים לֹוַמר?

ְמֶרָך: ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְשׁ

ָּך: ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ ָיֵאר ה' ָפּ

ָניו ֵאֶליָך  א ה' ָפּ ׂ ִיָשּ

לֹום: ם ְלָך ָשׁ ְוָיֵשׂ

ּדּור ְיִחיָדה 10 - ֵסֶדר ַהּסִ

ְיִחיָדה 9 - ַמִהי ְּתִפָּלה?

ְלִמי ֲחׁשּוִבים ְסָפִרים ֲחָדִׁשים?

ִּתְראּו, ֲאִני ָּבטּוַח 
ֶׁשּזֹו הֹוָדָעה ֲעבּוֵרנּו.

"ְסָפִרים ֲחָדִׁשים ִמֶּמּנּו יֹוְצִאים, ֵהיָכן? 
ִּבְרחֹוב ָהֲאַפְרְסמֹוִנים. ְּגׁשּו ְלָׁשם 
ְּבַבָּקָׁשה, ּוַבְּקׁשּו ֶאת ָהֶרֶמז ַהָּבא."

ְרחֹוב 
ָהֲאַפְרְסמֹוִנים

"ְסָפִרים ֲחָדִׁשים ִמֶּמּנּו 
יֹוְצִאים"... ָמה ֶזה ָיכֹול 

ִלְהיֹות?

הֹו, ְּבַוַּדאי ֲאֵליֶכם ָהְיָתה ַהַּכָּוָנה. ָמה ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים?

ֶאה... ֶרֶמז...

 ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר עֹוד א ָהיּו ָּבֵּתי ְּדפּוס, א ָהיּו ְסָפִרים ַרִּבים 
 ָּבעֹוָלם. ִּכי ָּכל ֵסֶפר ָהיּו ְצִריִכים ְלַהְעִּתיק ִּבְכָתב ָיד! ַא
ַּכֲאֶׁשר ִהְמִציאּו ֶאת ַהְּדפּוס, ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ָהעֹוָלם ָׂשְמחּו 
ִּבְמֻיָחד, ִּכי ְּכָכל ֶׁשִּיְהיּו יֹוֵתר ְסָפִרים, ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלַהֲעִביר 

ֶאת ַהָּמסֶֹרת ִמּדֹור ְלדֹור יֹוֵתר טֹוב.
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ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ְּבָכל ַהְּתפּוצֹות ְוַלְמרֹות 
ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ָרְכׁשּו ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְשָֹּׄכָלה 

ִחּנּוִכית ְיהּוִדית.

ה" ְיִחידֹות 7-12 ִהּלָ ּקְ ַער "מֹוָסדֹות ּבַ ם ְלׁשַ ַעּמּוד ְמַסּכֵ

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְמַהֶּוה ֲעבּור ַהְּקִהָּלה ְמקֹום 
ִהְתַּכְּנסּות ִלְתִפָּלה, ַאְך ַּגם ָמקֹום ִלְלִכידּות 
ְקִהָּלִתית. ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו ְּבָכל ַהּדֹורֹות 

ְלַהְׁשִקיַע ַרּבֹות ִּבְבִנָּיתֹו ְוִטּפּוחֹו ֶׁשל ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת.

ִמְבֵנה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֻמָּכר ִלי ַעָּתה. 
ִאם יֹוִציאּו ֶאת "ֵסֶפר ַהּתֹוָרה" 
ֵמ"ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש", ֶאל ַה"ִּביָמה", 

ֵאַדע ְּבִדּיּוק ְלֵהיָכן ְלִהְסַּתֵּכל.

ַהִּסּדּור ָערּוְך ַעל ִּפי ֵסֶדר ֶהְגיֹוִני; 
ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ָהֶעֶרב, ּוִמימֹות ַהחֹול ֶאל 

ַהַּׁשָּבתֹות ְוַהַחִגים.

ַלְּתִפָּלה ֵיׁש ָּפִנים ַרּבֹות: ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות 
ַמַּתן ּתֹוָדה אֹו ַּבָּקָׁשה, ְּפָרִטית אֹו ְּכָלִלית, 
ְּבִנּסּוַח ָקבּוַע ֵמרֹאׁש אֹו ְּבִמִּלים ִאיִׁשּיֹות.

ָּכֵעת ֲאִני יֹוַדַעת ָמה ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ֵׁשם 
ַהִּמְׁשָּפָחה "ֹּכֵהן". ַּכֲאֶׁשר ַהַחָּזן ַמְכִריז ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת "ֹּכֲהִנים", ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּתֶכף ִּתָּׁשַמע 
"ִּבְרַּכת ַהֹּכֲהִנים" ַהָּמָסְרִּתית: "ְיָבֶרְכָך ה' 

ְוִיְׁשְמֶרָך... ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום".

ַתח ּפֶ ְיִחיָדה 16 – ֻסּכֹות ּבַ
ֲאִני ָׂשֵמַח ַּבַחג ִּבְגַלל ָהֲאִויָרה 

ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ַהְמֻיֶחֶדת, ַהְּסֻעּדֹות 

ַהֲחִגיִגּיֹות ְוִׁשיֵרי ַהַחג ַהִּנְפָלִאים.

ֲאַנְחנּו ְמֹאד ְׂשֵמִחים ַּבַחג, ִּבְגַלל 

ַהִּטּיּוִלים ָהֲאֻרִּכים ְוַהְמַרְּתִקים 

ֶׁשֲאֵליֶהם ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים!

ֲאִני ָׂשֵמַח ַּבַחג ִּבְגַלל ַהַּמְטַעִּמים 

ַהְמֻיָחִדים. ַאָּבא אֹוֶפה עּוָגה ֶׁשל ָׁשֹלׁש 

ְׁשָכבֹות ְוִאָּמא ְמִכיָנה ַּכּדּוֵרי ָּבָׂשר 

ְטִעיִמים.

ֲאִני ְׂשֵמָחה ַּבַחג, ִּבְגַלל ֶׁשֻּכָּלנּו 

ִמְתַחְּדִׁשים. ְלִדיִני ֵיׁש ֻחְלָצה 

ֲחָדָׁשה, ְלרּוִּבי ַנֲעַלִים ֲחָדׁשֹות 

ְוַגם ִלי ַׁשְרֶׁשֶרת ֲחָדָׁשה ְוָיָפה.

ה" ְיִחידֹות 13 - 14 ִהּלָ ּקְ ְפִקיִדים ּבַ ַער "ּתַ ם ְלׁשַ ַעּמּוד ְמַסּכֵ
ָלַמְדִּתי ַעל עֹוד ִמַּבֲעֵלי ַהַּסְמֻכּיֹות ַּבְּקִהָּלה 

ַהָּמסֹוְרִּתית; מֹוֵהל, סֹוֵפר ְסָת"ם, ַּגַּבאי
ַהְּצָדָקה ְוַחָּזן, ָּכל ֶאָחד ְּבַדְרּכֹו ְמָׁשֵרת ֶאת 

ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ּוְמַסֵּיַע ִלְׁשמֹר ַעל ַהִּמְסֶּגֶרת
ַהְּקִהָּלִתית.

ָלַמְדִּתי ַעל ֵחֶלק ִמַּבֲעֵלי ַהַּסְמֻכּיֹות ַּבְּקִהָּלה 
ַהָּמסֹוְרִּתית; ַרב, ׁשֹוֵחט, ְמַלֵּמד ְוַׁשָּמׁש, ָּכל

ֶאָחד ְּבַדְרּכֹו ְמָׁשֵרת ֶאת ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ּוְמַסֵּיַע 
ִלְׁשמֹר ַעל ַהִּמְסֶּגֶרת ַהְּקִהָּלִתית.

ְיִחיָדה 12 - ָּכאן לֹוְמִדים! 

מֹוֶרה ְּפָרִטי

 ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ֲחֵבִרים 
ַרִּבים ַּבִּכָּתה, ְוַאֶּתם ֶנֱהִנים 

ָלבֹוא ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְּבָכל יֹום...

ֶנֱהִנים? ֵּכן... 
ֵמַהֲחֵבִרים, 
 א ָּכל ָּכ
ֵמַהִּלּמּוִדים...

ַנּסּו ַלְחׁשֹב ָמה ִהְרִּגיׁשּו ְיָלִדים 
ְיהּוִדִּיים ִּבְתקּופֹות ַעִּתיקֹות, 

ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָאסּור ָלֶהם ְלִהְתַאֵסף 
ַיַחד ְוִלְלמֹד ִׁשעּוֵרי ָמסֶֹרת.

ָאז ֵאי ֵהם ָהיּו לֹוְמִדים, 
ִעם מֹוֶרה ְּפָרִטי?

ְּבִדּיּוק ָּכ. מֹוֶרה ַאִּמיץ ָהָיה לֹוֵקַח 
ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהִּסּכּון ְוָהָיה עֹוֵבר 
ִמַּבִית ְלַבִית ּוְמַלֵּמד ְּבֶׁשֶקט ֶאת 

ַּתְלִמיָדיו.

ְמַעְנֵין, 
מֹוֶרה ֶאָחד 
ְוַתְלִמיִדים 

ַרִּבים – ֲאָבל 
ֵהם א ַמִּכיִרים 

ֶזה ֶאת ֶזה!

ָנכֹון, ֶזה ָהָיה ַהַּמָּצב ַּבֲאָרצֹות ַרּבֹות 
ִּבְתקּופֹות ׁשֹונֹות. ַּגם ְלָמָׁשל ִּבְסָפַרד 
ּוְבּפֹוְרטּוַגל, ִּבְתקּוַפת ָה"ֲאנּוִסים"...

ֶזה ָהָיה ֶרֶמז נֹוָסף!

ַאְבָרָהם טּוְרִקינּוס ַהִּמְסּתֹוִרי, ִהִּגיַע 
ַּגם ֶאל ַהּמֹוֶרה ֶׁשָּלנּו!

ח ִליִציָרה  ִנְסָפּ

ָך  ַחֶגּ ַמְחָתּ ְבּ "ְוָשׂ
ֵמַח" ְוָהִייָת ַאְך ָשׂ
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