
ּתֹות ד' ִחים ְלַתְלִמיֵדי ּכִ ִנְסּפָ
ֵחֶלק א'
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ְיִחיָדה 2 – ָיד ְלָיד עֹוֶזֶרת

ִמיִהי ַהְּגִביָרה?
ַאָּבא, ֶהְחַלְטנּו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְהיֹות 

ַאֲחָרִאים ַעל ַהֲחִקיָרה:

ֲאִני ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח 
ֶׁשּסֹוף סֹוף ֵיׁש 
ָלנּו ַּתֲעלּוָמה 

ֲאִמִּתית!

ְמַעְנֵין ַמהּו 
ָהאֹוָצר.

ּוְמַעְנֵין ִמיהּו 
ַאְבָרָהם 

טּוִרִקינֹו...  

רּוִּבי?! ָמה ַאָּתה 
ִמְתָעֵרב ִּבְכָלל... 
ַהֲחִקיָרה ַהּזֹאת 

ִהיא ֵעֶסק 
ִלְמֻבָּגִרים!

ִלְכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ָנִׂשיא, 

ֶרֶמז נֹוָסף...

ִלְכבֹוד ַהְּגִביָרה, ֵאֶׁשת ַהֶחֶסד 
אֹוֶהֶבת ְצָדָקה, עֹוֶמֶדת ִליִמין 

ַּדִּלים...

 ּפֹוִנים ָאנּו ֵאַלִי ַּכּיֹום ַהֶּזה, 
 ְֹּבֵעת ָצָרה ּוַמְׁשֵּבר, ִלְמׁש

ַחְסֵּד ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו ִמן 
ַהָּמקֹום ַהֶּזה...

ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמן ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ַעל 
ַהְּדמּות ֶׁשָעְמָדה ְּברֹאׁש ִמְׁשַּפְחֵּתנּו: ַעל ָהאִֹפי ֶׁשָּלּה: 

ִהיא ָהְיָתה __________, ְוַעל ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ַהַּכְסִּפּיֹות 
ֶׁשָּלּה:  ִהיא ָהְיָתה ___________.

ַּבּסֹוף ַאֶּתם עֹוד ִּתְראּו ֶׁשֲאִני ַּבָּלׁש 
יֹוֵתר ֻמְצָלח. ִהֵּנה ְלָמָׁשל, ִּתְראּו 
ָמה ָמָצאִתי ַהּיֹום ְּבֵתַבת ַהּדַֹאר... 

ָנכֹון א ֲחַׁשְבֶּתם ְלַחֵּפׂש ָׁשם?

ְעְנח� ֶאת ָהִאְמר�ת. ַפּ

א = ת
ב = ש
ר  = ג 
ק  = ד 
ה = צ
פ  = ו 
ע  = ז 

 �  = ח 
נ   = ט 
מ  = י 
ל  = כ 

כ   = ל 
י   = מ 
ט   = נ 
ח   =  �
ז  = ע 
ו  = פ 
צ = ה
ד  = ק 
ג  = ר 
ש = ב
ת = א

ְיִחיָדה 2 – ָיד ְלָיד עֹוֶזֶרת
ח ִלְפִעילּות 4 ִנְסּפָ

1. אפגצ א
מכאצ רימכפא 
חקמי פחפוצ רימכפא 
חקמי.

2. רקפכצ רימכפא 
חקמי בתכיכת צמת כת צמצ צתקי טשגת.

3. כזפכי מריפכ תקי 
חק תומכפ זי ימ בצגז כפ.

4. ימ בצפת רפיכ 
חקמי מצמ ישפבג באומכאפ טביזא.

5. שעלפא רימכפא 
חקמי רבימי מפגקמי.

6. הקדצ פרימכפא 
חקמי בדפכמי לטרק לכ יהפפא בשאפגצ.
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ִביִלי ׁשְ ם ּבִ יחידה 3 – ַהֶחֶסד הּוא ּגַ
ח ְלחֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה ִנְסּפָ

ב�ָדה. 
ְ�ר� ֶאת ִקְטֵ�י ַהִ���ִרי� ַ�ל ִ�י ָהֶרֶצ� ַהֶהְגי�ִני ְוַהְדִ�יק� א�ָת� ְ�ח�ֶבֶרת ָה�ַ


א ְוִהְתַ�ֵ�ל ְ�ָכל ִל��: "ִר��נ� ֶ�ל ָ�ִניָנא ֶ�� � 1. ָ�ַמד ַרִ�י ח

ע�ָל�! ֶאְפָ�ר ֶזה ָהִאי� ֶ�ָהָיה ְמַכֵ�ד ֶאת ��ְרא� ְ�ַמִי� ְוה�א 

ְמַקְ�ח� (= ַמֵ�ה�) ְ�ַמִי�?!" - ֶנֶ�ְנָתה ְ�ִפָ�ת� ְוִהֵ�ה ָ�ְלָתה 

ָל�?" ָאְמָרה: "ִנְזַ�ֵ�� ִלי  ַהַ�ְלָ�ה ִמ� ַה��ר. ְ�ָאל�ָה: "ִמי ֶה��

ל�ִני ִמ� ַה��ר." ָאַמר ָלֶה� ַרִ�י  ְלֶפַתע ַאִיל, ְוָזֵק� ַמְנִהיג�, ְוֶה��

ִ�י  ְלַהִ¢יָל¡  ֶ�ָ�א  ָאִבינ�  ַאְבָרָה�  ֶזה  ָהָיה  "ְ�ַוַ�אי  ִניָנא:  ח


ִדי� ַמִהי."ָ ִמֶ��� ָלַמְדנ� ְ£ִמיל�ת ח

ְנח�ְנָיא,   ��ְ�מ ִאי�  ַר��ת  ָ�ִני�  ִלְפֵני  ָ£ר  ִ�יר�ָ�ַלִי�   .2

ִ�יִחי�" (= ��ר�ת).  "ְנח�ְנָיא ח�ֵפר   :�ל ָקְרא�   ��ָ�ֻ ֶ�ר  א

זֹאת ִמ¦�� ֶ�ָרָצה ִלְגמֹל ֶחֶ
ד ִע� ע�ֵלי ָהֶרֶגל ָהַרִ�י� ֶ�ָהי� 

ֹגר ָ�ֶה�  ַמִ£יִעי� ִליר�ָ�ַלִי�, ַ�ל ֵ�� ָחַפר ��ר�ת ְ£ד�ִלי� ֶלא�

ֶאת ֵמי ַהְ£ָ�ִמי� ְ�ֵדי ֶ���ְכל� ע�ֵלי ָהֶרֶגל ִלְ�ת�ת ַמִי� ְו§א 

ִיְצְמא�.

3. י�� ֶאָחד ָ�ְבָרה ִ��� ֶ�ל ְנח�ְנָיא ח�ֵפר ִ�יִחי� ְלַיד ַאַחד 

ַהַ�ְלָ�ה  ָדה  ָמ�  ,�ִלַכ��ת ָ�ְכח�  ִ�י  �ת�ַח ָ ֶ�ָהָיה  ַה��ר�ת 

ר� ְלה�ִדיַ� ַ�ל  ְוָנְפָלה ְ�ִניָמה. ָרא� זֹאת ע�ְבִרי� ְוָ�ִבי� �ִמה


א ָ�ִניָנא ֵ�� � ר� ְלֵבית� ֶ�ל ַרִ�י ח ֵחִרי� ִמה ָ�¨ ְלה�ֶריָה, ַוא

ַהַ¢ִ�יק ְ�ֵדי ְלַבֵ©� ִמֶ��� ֶ�ִ�ְתַ�ֵ�ל ְלַהָ¢ָלָתה ֶ�ל ַהַ�ְלָ�ה.

ֵרמ�ת  ַו� ַהªֶָדה  ִמ�  ָנִ�י�  ָהא ְ�ֶ�ָחְזר�  ְזַמ�,  ְלַאַחר   .1

ִאי�   �ֶ�א�ת ְוַאְבֵלט  ְ�מ�ֵאל  ָרא�  ִ�ְתֵפיֶה�,  ַ�ל  ַהַ¦ַחת 

ֵרַמת  � ֶאת  ִמֶ���  ָלַקח  ַאְבֵלט,  ֵאָליו  ִנַ£�  ִעָ�ֶה�...  ח�ֵזר 

ַהַ¦ַחת ֶ�ָ�ָ»א ַ�ל ִ�ְכמ� �ָמָצא ְ�ת�ָכ¡ ָנָח� ֵמת ֶ�ְ�ִנְרֶאה 

ִקְצצ� א�ת� ִאי� ַיַחד ִע� ַהָ©ִני� ְו§א ָ»� ֵלב ְלָכ¨. ָאַמר 

ֶ»ה ט�ב ָ�ִ»יָת?" ְ�מ�ֵאל ְלֶזה ָהִאי�: "ָמה ַמ�

ֶ»ה ֶ�ָחָכ� ְ�מ�ֵאל ֶ�ָ�ַ�ב ִע� ָאָד� ְ�ֵ�� ַאְבֵלט ֶ�ָהָיה  2. ַמ�

ָנִ�י� ֶ�ָהְלכ� ַלªֶָדה ִלְקצֹר  ח�ֶזה ַ���ָכִבי�. ָ�ְבר� ִלְפֵניֶה� א

ִלְ�מ�ֵאל:  ְוָאַמר  ָנִ�י�  ָהא ַאַחד  ַ�ל  ַאְבֵלט  ִהְצִ�יַ�  ַ�ַחת. 

ָבל  ִני ִ�י ִאי� ֶזה ָהע�ֵבר ְלָפֵנינ� – ה�ֵל¨ ַלªֶָדה א "ר�ֶאה א

רֹג א�ת� ַ�ֶ�ֶר¨!" זֹר ִמָ¦� ְלֵבית� ִ�י ָנָח� ַיה §א ַיח

ָאַמר ל� ֶהָחָכ� ְ�מ�ֵאל: "ִא� ְיה�ִדי ה�א ָהִאי� - ִיָ�ֵפט 

ָ»יו ְוי�ַכל ְלִהָ�ֵצל." ַ�ל ִ�י ַמ�

ֶ�ר ַמִ£יִעי� ָאנ� ַלªֶָדה, ל�ֵקַח ֶאָחד  3. ָאַמר ל�: "ְ�ָכל י�� ַ�א

 ¨�ב�ָרה ַמִ�יִחי� ֶאת ִ�ָ�� ְלת ֵמִאָ�נ� ַ
ל ָ£ד�ל ְוָכל ְ�ֵני ַהח

ְ�ַיַחד   ��ָ�ֻ ר�ָחה א�ְכִלי� ָאנ�  ְזַמ� ָהא ַמִ£יַ�  ֶ�ר  ְוַכא ַהַ�ל, 

ְ�ֶאָחד. ַה��� ְ�ֶלְכֵ�נ� ַלªֶָדה, ַ»ְמִ�י ֵלב ִ�י ְלֶאָחד ֵמִאָ�נ� ֵאי� 

ִמִ�יִתי  ֻ�ָ�נ�,  ֹכל ִע�  ִיְתַ�ֵ�� ֶלא� ֶלֶח� ִלֵ�� ַלַ�ל, �ְכֵדי ֶ�®א 

 �
ֹ� ִמֻ�ָ�� ֶאת ַהַ�ת ְלת�¨ ַהַ�ל. ְ�ֶ�ִהִ£יַ� ��ר ֶאת ַ�ְצִמי ֶלא�

ֵחִרי� ֵאיָנ� ַמְבִחיִני� ְ�ָכ¨, ְוָכ¨  ָנַתִ�י ֶאת ִ�ִ�י ְלת�כ� ְ�ֶ�ָהא

ֹכל ִעָ�נ� ְ�ַיַחד ִמְ�ִלי ְלִהְתַ�ֵ��." ָיכ�ל ָהָיה א�ת� ָאָד� ֶלא�

ְיִחיָדה 3 - ַהֶחֶסד הּוא ַּגם ִּבְׁשִביִלי

ַּבָּקַׁשת ַהָּצָלה

ִמן ַהָּפִתיַח ֶׁשל ַהִּמְכָּתב ַהָּיָׁשן, ֵהַבּנּו ֶׁשַהְּדמּות ֶׁשָעְמָדה ְּברֹאׁש 
ִמְׁשַּפְחֵּתנּו, ָהְיָתה ֲעִׁשיָרה ְוטֹוַבת ֵלב. ֲחָבל ֶׁשא ָיכְֹלנּו 

ְלַהְמִׁשי ְוִלְקרֹא ַעד ַהּסֹוף.

 רּוִּבי ַהְּמַעְצֵּבן ַהֶּזה! הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשִּבְגַלל 
ֶׁשהּוא ָמָצא ֶאת ַהִּמְכָּתב, ַרק הּוא ָיכֹול 

ִלְקרֹא ּבֹו.

ַאל ִּתְדֲאגּו, ֶהְחַלְטִּתי ִלְהיֹות ַּגם ֲאִני "ּגֹוֵמל ֲחָסִדים" 
ְּכמֹו ַהְּדמּות ַהּזֹאת ֶׁשָעֶליָה ֲאַנְחנּו חֹוְקִרים. ַאְרֶׁשה 

ָלֶכם ִלְקרֹא ֶאת ַהִּמְכָּתב ַעד ַהּסֹוף.

ּוְבֵכן ַהְּגֶבֶרת ַהְּנִדיָבה, ַהּדֹוֶרֶׁשת טֹוַבת ַעָּמּה, 
ֵמַאַחר ֶׁשָּכאן ַהָּצרֹות ַרּבֹות ְמאֹד, ָּבאנּו 

ְלַבֵּקׁש ִמֵּמ ְלַסֵּיַע ָלנּו ִלְנסַֹע ִמָּכאן, ּוְלַהִּגיַע 
ְלחֹוף ִמְבָטִחים, ְּכִפי ֶׁשָעִׂשית ַּגם ַאת ִעם 

. ִמְׁשַּפְחתֵּ
ִּבְרצֹוֵננּו ְלַבְּקֵׁש ְלָהִכין ֲעבּוֵרנּו ְׁשֵּתי ֳאִנּיֹות 

ֲחָזקֹות ְלַמָּסע, ְוֵכן ִאּׁשּור ַמֲעָבר ְמֻיָחד ִמן 
ָהֲאָרצֹות ֶׁשַעל ְּפֵניֶהן ַנֲעבֹר ְּבַדְרֵּכנּו.

ִמְׁשּתֹוְקִקים ָאנּו ָלֵצאת ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ּבֹו 
ָאנּו ֶנֱאָלִצים ְלִהְתַחֵּבא ּוְלִהְסַּתֵּתר, ּוְלַהִּגיַע 
סֹוף סֹוף ְלָמקֹום ּבֹו נּוַכל ְלַהֲאִמין ְּבָדֵתנּו 

ַּבָּגלּוי. ְוַעל טּוב-ִלֵּב ָאנּו סֹוְמִכים...

 ֵיׁש! ֲאַנְחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים ַעל ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ֲהמֹון 
ְּדָבִרים! ִהיא ֲעִׁשיָרה ּוַבֲעַלת ֶחֶסד, ִהיא ַחָּיה נֹוָרא 
ִמְּזַמן, ְּכֶׁשעֹוד ָהיּו נֹוְסִעים ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ ְּב_______, 
ּוִבְתקּוָפה ֶׁשָּבּה ְּבֵחֶלק ִמן ַהְּמקֹומֹות, ָהָיה ָאסּור 

ִלְהיֹות ְיהּוִדים ַּבָּגלּוי.

ב�ָדה. 
ְ�ר� ֶאת ִקְטֵ�י ַהִ���ִרי� ַ�ל ִ�י ָהֶרֶצ� ַהֶהְגי�ִני ְוַהְדִ�יק� א�ָת� ְ�ח�ֶבֶרת ָה�ַ
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ָרֶגׁש ְך ּבְ ֵבית ה' ְנַהּלֵ ְיִחיָדה 8 - ּבְ

ְיִחיָדה 8 - ְּבֵבית ה' ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש

ַּתְגִלית ַמְרִעיָׁשה
ַאְּת א ַּתֲאִמיִני ָמה ָמָצאִתי!

ֶהְחַלְטִּתי ַלֲחקֹר 
ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשל 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ַהּסֹוִדי, ֵהיָכן הּוא 
ָהָיה ַקָּים ּוָמַתי.

ּוָמה ִּגִּליָת? ַסֵּפר ִלי 
ַמֵהר...

ֲאִני ָּכל ָּכ ַסְקָרִנית!

ַאְּת רֹוָאה? ָּכאן, ִּבְסָפַרד ּוּפֹוְרטּוַגל, 
ִנְמֵצאת ְנקּוַדת ַהּמֹוָצא ֶׁשל ָּכל 

ַהִּסּפּור!

ָׁשלֹום, ַהּיֹום ִּגִּליִתי ַּתְגִלית ֲחׁשּוָבה 
ֶׁשְּבַוַּדאי ִּתְגרֹם ְלִדיִני ְלַהֲעִרי אֹוִתי סֹוף 
סֹוף. ּוְבֵכן, ִּבְסָפַרד ֶׁשִּלְפֵני 500 ָׁשָנה, ָהיּו 
ַקָּיִמים ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת סֹוִדּיים ַרִּבים ְּבַמְרֵּתֵפי 

ַהָּבִּתים. ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ֵאּלּו ָהיּו ַׁשָיִכים ְל...

ֻחְצָּפן! ָהֵבא ִלי 
ֶאת ֶזה ִמָּיד! 

ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ַּבֲחָפִצים 
ֶׁשל ָהַאֵחר, מֹוִכיַח 
ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֲעַדִין 

ָקָטן!

ֻאְמָלִלים  ְיהּוִדים  ָהיּו  ָה"ֲאנּוִסים"  ָה"ֲאנּוִסים".  ִלְקִהּלֹות  ַׁשָיִכים  ָהיּו  ָהֵאּלּו  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי 
ֶׁשֻהְכְרחּו ַעל ְיֵדי ִׁשְלטֹונֹות ְסָפַרד ּופֹוְרטּוַגל ְלָהִמיר ֶאת ָּדָתם ְוִלְהיֹות ְלנֹוְצִרים. ֵהם ָאְמָנם 
ָעׂשּו זֹאת ְּכַלֵּפי חּוץ, ַא ַּבֶּסֶתר ָהיּו ַמְמִׁשיִכים ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּזהּות ַהְיהּוִדית ְּכָכל ֶׁשָּיְכלּו. ֵאּלּו 
ָהיּו ַחִּיים ְמֻסָּכִנים ְמאֹד, ֵּכיָון ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְתַּפס ִּכיהּוִדי ַּבֶּסֶתר הּוֲעָלה ַעל ַהּמֹוֵקד ְוִנְׂשַרף ָּבֵאׁש.

ְמַצְמֵרר... ָאז ַאָּתה 
חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי ֲאַנְחנּו 

ֶצֱאָצִאים ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה 
ִמן ָה"ֲאנּוִסים"? 

ַמְדִהים...

ָּדִני יֹוָמן 
סֹוִדי
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ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ְקב�ָצה א'
ֵרינ� ַ�ִ�ְדָ�ר. �� ִנַ¢ְלנ� ֵמַהִ�ְצִרי�; ָ�ל ָ�¨ ִנְבַהְלִ�י ְ�ֶ�ָרִאיִתי ֶ�ֵה� ר�ְדִפי� ַאח
 ��
ֶיֶלד א': 

ִריד ְלִהָ�ֵנ
 ְלת�¨ ַהָ��. ִני ִנְבַהְלִ�י ְ�ֶ�ָרִאיִתי ֶ�ֻ�ָ�נ� ִנְכָנִ
י� ְלת�¨ ָי� 
��, ֶזה ֵ�י ַמח ֶיֶלד ב': א

ֹבר ִלְפֵני ֶ�ַהִ�ְצִרי�  ָבל ַהַ�ִי� ָ���ט ָ�ְמד�, §א ֵיָאֵמ�! ַהַ�ִי� ֶנֶ�ְמד� ְ�מ� ִקיר ְוִאְפְ�ר� ָלנ� ַל� ֶיֶלד ג': א
ִמִ�י. ִהִ£יע�. ֶזה ָהָיה ֵנ
 א

ִני ��ֵמַ� ֶאת מֶֹ�ה ַרֵ�נ� ַמְתִחיל  ֶיֶלד ד': ְלַדְעִ�י, ָצִרי¨ ְלַהִ£יד ַלה' ��ָדה ְמֻיֶחֶדת ַ�ל ַהֵ�
 ַהֶ±ה. ִהֵ�ה, א

 ְורְֹכב� ָרָמה ַבָ��..." (ֵ
ֶפר ְ�מ�ת �
ָלִ�יר ִע� ֻ�ָ�� ִ�יר ��ָדה ַ�ל ַהֵ�
: "ָאִ�יָרה ַ�ה' ִ�י-ָגֹאה ָ£ָאה 

טו,א)

ְ�ֵאל�ת:

�ר ַ�ַהָ¢ָגה?ָ
1. ַ�ל ֵאיֶזה ֵאר�ַ� ְמֻ

2. ֵאיֶזה ֶרֶג� ָ£ַר� ִלְבֵני ִיְ»ָרֵאל ֶ�ָ�ְבר� ְ�ָי� 
�� ְלַחֵ�ר ֶאת ַהְ�ִפָ�ה?  

ה? ִפּלָ ְיִחיָדה 9 – ַמִהי ּתְ

ְ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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צ�ָבה, ִאְ�ִ�י ַחָ�ה? ֶאְלָקָנה: ַמ��ַ� ַאְ� ָ�ל ָ�¨ �

ַחָ�ה: ִמ¦�� ֶ�ֵאי� ָלנ� ְיָלִדי�, ֶאְלָקָנה. ָ�ל ָ�¨ ָרִציִתי ֶ�ִ�ָ�ֵלד ָלנ� ְלָפח�ת ֶיֶלד ֶאָחד.

ִני ה�ֵל¨ ְלִמְ�ַ�� ה' ְלִהְתַ�ֵ�ל ָ��. ��ִאי ְוִתְתַ�ְ�ִלי ַ£� ַאְ�. (ה�ְלִכי�) ֶאְלָקָנה: ��ִאי ִאִ�י, א

ַקְרָי�: "ַוִ�ְתַ�ֵ�ל ַ�ל ה' �ָבֹכה ִתְבֶ�ה... ְוַחָ�ה ִהיא ְמַדֶ�ֶרת ַ�ל-ִלָ�¡ ַרק ְ»ָפֶתיָה ָ�ע�ת ְוק�ָל¡ §א ִיָ¦ֵמַ�..."

".�ֶ�ר ָ�ַאְלְ� ֵמִע� ִני ַהָ�ִביא: "ְלִכי ְלָ�ל�� ֵוא-§ֵהי ִיְ»ָרֵאל ִיֵ�� ֶאת-ֵ�ָלֵת¨ (ְ�ֵאָלֵת¨) א ֵ�ִלי ַהָ�ִביא: א

ֻרָ�ה נ�ַלד ֵ�� ְלַחָ�ה ְוִהיא ָקְרָאה ל� ְ�מ�ֵאל. ְ�ֶ�ָ£ַדל ְמַ�ט, ִהיא ֵהִביָאה  ֹבר ְ�ק�ָפה §א א ַקְרָי�: ְוָאֵכ�, ַ��
א�ת� ִאָ�¡ ֶאל ַהֹ�ֵה� ְוָאְמָרה ל�: ִהֵ�ה, ִהֵ�ה, "ֶאל ַהַ�ַ�ר ַהֶ±ה ִהְתַ�ַ�ְלִ�י" 

(ַ�ל ִ�י ֵ
ֶפר ְ�מ�ֵאל ֶ�ֶרק א')

ְ�ֵאל�ת:

ָת¡.  ְתִפָלּ ה, �ָמה ְמֻיָחד ִבּ ָלה ַחָנּ ְלּ יַצד ִהְתַפּ ר� ֵכּ א 1. ַתּ

 
ה ַלה'?   ְתִפָלּ ה ִבּ ְנָתה ַחָנּ 2. ַמ��ַ� ָפּ

ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ְקב�ָצה ב'

ה? ִפּלָ ְיִחיָדה 9 – ַמִהי ּתְ

ְ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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ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ְקב�ָצה ג'

ה? ִפּלָ ְיִחיָדה 9 – ַמִהי ּתְ

ַנְחנ� ָ�ל ַהְ±ַמ� ְמַנְ¢ִחי� ֶאת ָהא�ְיִבי�  ה ְ£ד�ָלה. ָרִאיָת ֵאי¨ ִ�ְזכ�ָת¡ א ַחָ�ל א': ְ�ב�ָרה ַהְ�ִביָאה ִהיא ִאָש²ּ
ֶ�ָ�נ�?

ַחָ�ל ב': ַ£� ִ�ְזכ�ת ַהַ�ְנִהיג ֶ�ָ�נ�, ָ�ָרק. ה�א ִמְתַי³�ֵ ִע� ְ�ב�ָרה ַהְ�ִביָאה ְ�ָכל ָ�ָבר.

ָבל ֶ�ְ�ַנִ�י� ְלַהְתִקי� א�ָתנ� ��ב ָו��ב. ַנְחנ� ְ�ַ
¨ ַהֹ�ל ר�ִצי� ִלְחי�ת ִ�ְמנ�ָחה, ָ�ל ָ�¨ ח ַחָ�ל ג': א

ַחָ�ל ד': ַהִא� ַאֶ�� ��ְמִעי� ֶאת ַה©�ל�ת ַהָ�ִאי� ֵמָרח�ק? ֵא�� ְ�ב�ָרה �ָבָרק ַהָ¦ִרי� �ְמַ�ְ�ִחי� ֶאת 
ִזינ� רְֹזִני�, ָאֹנִכי ַלה' ָאֹנִכי ָאִ�יָרה... ֶאֶר³ ָרָ�ָ�ה, ַ£�-ָ�ַמִי� ָנָטפ�... ָהִרי�  ה': "ִ�ְמע� ְמָלִכי�, ַהא

ָנְזל� ִמְ�ֵני ה'..." (ֵ
ֶפר ��ְפִטי� ה, ג-ה)

ְ�ֵאל�ת:

1. ַמ��ַ� ִהְרִ£יָ�ה ְ�ב�ָרה ָרצ�� ָלִ�יר ַלה'? 

2. ֵאיֶזה ֶרֶג� ָ£ַר� ִלְדב�ָרה ָלִ�יר ַלה'? 

ְ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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ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ְקב�ָצה ד'
ב�ָדה ָ�ל ָ�¨ ָקָ�ה, ָ���ט ִ�ְלִ�י ִנְ
ֶ�ֶלת. ִאי� א': ָה�

ָבִדי� ֻאְמָלִלי� ְ�ִמְצַרִי�? ִאי� ב': ַ�ד ָמַתי ִנְהֶיה �

ִאי� ג': ְוַהְ£ֵזר�ת ָ�ל ָ�¨ ָק��ת! ַ�ְרעֹה ח�ֵ�ב ֶ�ֻ�ָ�ר ל� ְלַהְכִאיב �ְלָהִציק ָלנ� ַ�ָ�ה ֶ�ִ�ְתַחֵ¦ק 
.�ל

�ת�, ֻ�ָ�נ� ַיַחד, ְ�ֵדי ְלַ�ֵ�ר ֶאת ַהַ�ָ¢ב.� ִאי� ד': ֶיְ�נ� ָ�ָבר ֶאָחד ֶ�ע�ד §א ַמָ�� ִנִ�ינ� ַל�

ֻ�ָ��: ָמה?!

ק�), ַוַ�ַ�ל ַ�ְוָ�ָת� (ְ�ִפָ�ָת�)  ֹבָדה, ַוִ�ְזָ�ק� (ָצ� ַקְרָי�: "ַוֵ�ָאְנח� ְבֵני-ִיְ»ָרֵאל ִמ�-ָה�
ֹבָדה" (ֵ
ֶפר ְ�מ�ת ב, כג) -§ִהי� ִמ�-ָה� ֶאל-ָהא�

ְוָאֵכ�, ה' ָ�ַמע ֶאת ַהְ�ִפָ�ה ְוָכ¨ ֵהֵחל ְלִהְתַ£ְלֵ£ל ֵנ
 ְיִציַאת ִמְצַרִי�.

ְ�ֵאל�ת:

1. ֵהיָכ� ִנְמָצִאי� ְ�ֵני ִיְ»ָרֵאל ִ�ְתק�ָפה ז�, �ְלָא� ֵה� ר�ִצי� ָלֶלֶכת? 

2. ֵאיֶזה ֶרֶג� ָ£ַר� ִלְבֵני ִיְ»ָרֵאל ְלִהְתַ�ֵ�ל ַלה' ְ�ִמְצַרִי�? 

ה? ִפּלָ ְיִחיָדה 9 – ַמִהי ּתְ

ְ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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ׁש ְועֹוד ֲחֵבִרים ּמָ ַ ְיִחיָדה 13 – ָהַרב, ַהּשׁ

ְיִחיָדה 13 – ָהַרב, ַהַּׁשָּמׁש, ְועֹוד ֲחֵבִרים.

ַהֲחֻתָּנה ַהְּכפּוָלה

ֶאת ָהֶרֶמז ַהָּבא, 
ִּתְמְצאּו ְּבַאְלּבֹום 
ְּתמּונֹות ַהֲחֻתָּנה.

ְמַעְנֵין ָמה ֶאְמָצא ָּכאן...

ָּכאן, ְּבַקָּבַלת ַהָּפִנים, ֵאין 
ׁשּום ָּדָבר.

ַּגם ָּכאן, ָּבִרּקּוִדים, 
ֲאִני א מֹוֵצאת 

ׁשּום ֶרֶמז...

ִהֵּנה! ִּבְתמּונֹות 

ַּגם ְּבֵני זּוג ְמֻאָּׁשִרים, ֶנֱאָלִצים ְלִהָּנֵׂשא ַּפֲעַמִים ִלְפָעִמים.
ַהְּגִביָרה ָהֲעִׁשיָרה, ַאֲחֵרי ֻחָּפה סֹוִדית ִויהּוִדית, ִהְתַחְּתָנה ׁשּוב 
– ִּבְכֵנִסָּיה!ַמּדּוַע ְלַדְעְּתֶכם ָּכ ָעְׂשָתה? _________________________

ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאְּת ֲעסּוָקה ַּבֲחִקיָרה ֲאִפּלּו ַּבֵּלילֹות...

ָּכל ָּכ ִנְבַהְלִּתי!  
ֲאָבל ַאָּבא – ִּתְרֶאה 

ָמה ָמָצאִתי...

ָלָכה ַהְ�ה�ִדית? ִכיָלה ְלִפי ָ�ל ְ�ָלֵלי ַהה ֵ�יַצד ִנְקָרא ִמי ֶ�ֵ�ִמית ְ�ֵהמ�ת א� ע�פ�ת ְטה�ִרי� ַלא

ט� ְוִנְבְ�ק� ַ�ִ�י�? ֵ�יַצד ִנְקָרא ְ�ַ»ר ע�� א� ְ�ֵהָמה ְטה�ָרה ֶ�ִ�ְ�ח

ִכיָלה? ֵאיל� ִמ� ָהע�פ�ת ְ�ֵ�ִרי� ַלא

ֵ�יַצד ְמֻכֶ�ה ַהַ�ִ�י� ַהְ�ֻיָחד ֶ�ל ַה¦�ֵחט? 

ִלְפֵניֶכ� ְ�ֵאל�ת. ַהְדִ�יק� ָ�ל ְ���ָבה ַ�ל ַהְ¦ֵאָלה ַהַ�ְתִאיָמה ָל¡, ְ�ֶ�ַהִ¢��ר ְ�ַלֵ�י ַמְעָלה. 

ָמה ִקַ�ְלֶ��? 

�ֵחט�

ָ�ָ»ר ָ�ֵ�ר

ָוז ְוַתְרְנג�ל ה�ד�. ַ�ְרְנֹגֶלת, י�ָנה, א

ַחָ��
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ָׁ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

ַתח ֶפּ ְיִחיָדה 16 – ֻסּכֹות ַבּ

ְש�ִמי

ִני ָק��ר ְלַחג א�

ת 3 ח ִלְפִעילוּּּ ִנְסָפּ

ח ִליִציָרה  ִנְסָפּ

ֹ
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ָׁ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

ָיּה ִלי ֵיׁש ְיִחיָדה 18 - ֲחֻנִכּ

ֶהֳחָמִרים:
ה  ָיּ ֻפְמִפּ ּפּוֵחי ֲאָדָמה ְמֹגָרִרים ְבּ - 2 ּכֹוסֹות ַתּ

ה  ָקּ ַדּ
אֹוָתם  ִמים  ׂ ָשּ ֶשׁ ִלְפֵני  ָהֲאָדָמה  ּפּוֵחי  ַתּ ֶאת  ִלְסֹחט  )ֵיׁש 

ּכֹוס ִלְמִדיָדה(. ַבּ

יִצים - 2 ֵבּ
ף ֶקַמח - ַכּ

- ֹקֶרט ֶמַלח
טּוָחה( ה )ׁשְ ית ַאְבַקת ֲאִפָיּ ִפּ - ַכּ

ן - ִלְבִחיָרה ק אֹו ְמֻטָגּ ָצל ָקָטן ָחתּוְך ַדּ - ָבּ

ֹאֶפן ַהֲהָכָנה:
ֶמן  ִמים ֶשׁ ל ֶהֳחָמִרים. ְמַחְמּ ִבים ֶאת ָכּ - ְמַעְרְבּ
דֹוָלה ְלִביבֹות,  ף ְגּ ֶעְזַרת ַכּ ַמֲחַבת, מֹוִציִאים ְבּ ְבּ
ֲחַבת ְוׁשֹוְטִחים אֹוָתן.  ַמּ יִחים אֹוָתן ְלִטּגּון ַבּ ַמִנּ

ד. יׁש ִמָיּ ָדִדים, ּוְלַהִגּ ֵני ַהְצּ ְשׁ ן ִבּ ֵיׁש ְלַטֵגּ

ה ַמְתּכוִֹנים ַלֲחֻנָכּ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה  ְלִביבוֹת תַּ
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ָׁ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

ָיּה ִלי ֵיׁש ְיִחיָדה 18 - ֲחֻנִכּ
ה ַמְתּכוִֹנים ַלֲחֻנָכּ

ֹאֶפן ַהֲהָכָנה:
ר  ִרים( ּוְמַעט ֻסָכּ נֹוֵזל )ַמִים אֹו ָחָלב - ּפֹוְשׁ ָמִרים ְבּ ְמִמיִסים ֶאת ַהְשּׁ
ח  ַמ ַהֶקּ ֶאת  ים  ְמַנִפּ ּקֹות(.  ַדּ ר  ֶעֶשׂ )ְכּ ִסיָסה  ְתּ ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ַעד  ים  ּוְמַחִכּ
ִבים ִעם  ְמַעְרְבּ ל ֶקַמח.  ֶשׁ ּכֹוס ּו-3/4  ַאֶחֶרת  ְקָעָרה  ְוׁשֹוְפִכים ְלתֹוְך 
ַאר  ּוְשׁ ָמִרים  ַהְשּׁ ּוַמְכִניִסים ְלתֹוָכּה ֶאת  ה  ָמּ ֻגּ ַלח. יֹוְצִרים  ְוַהֶמּ ר  ָכּ ַהֻסּ

ִבים. ֶהֳחָמִרים, ּוְמַעְרְבּ
ה  ַהְדָרָג ח ְבּ ַמ ַאר ַהֶקּ ה ּומֹוִסיִפים ָלּה ֶאת ְשׁ יִכים ָללּוׁש ֶאת ָהִעָסּ ַמְמִשׁ

ַדִים. ק ַלָיּ א ִנְדַבּ ֹלּ ִמיׁש ֶשׁ ֵצק ָגּ ה ָבּ ֲעֶשׂ ַנּ ַעד ֶשׁ
ָמקֹום  ְבּ ֶבת  ַמֶגּ ְבּ ה  ּוְמֻכֶסּ ַקּלֹות  ח  ְמֻקָמּ ְקָעָרה,  ִבּ ֵצק  ַהָבּ ֶאת  יִחים  ַמִנּ
ָעֶלה  ִדים  ּוְמַרְדּ ָהֲעבֹוָדה  ַטח  ִמְשׁ ֶאת  ִחים  ְמַקְמּ ח.  ְתַפּ ִיּ ֶשׁ ַעד  ָחִמים, 
ָלִעּגּוִלים  ְונֹוְתִנים  כֹוס  ְבּ ִעּגּוִלים  קֹוְרִצים  ֶסְנִטיֶמֶטר.  ֲחִצי  ַכּ ֹעִבי  ְבּ
ִסיר  ְבּ ֶמן  ֶשׁ יִחים  ַמְרִתּ ה.(  ְנִקָיּ ֶבת  ַמֶגּ ְבּ )ְלַכּסֹות  נֹוֶסֶפת.  ַעם  ַפּ ַח  ִלְתֹפּ
ֹרף,  ֵהר ֹלא ִלְשׂ ִחימּו ְמַעט )ְלִהָזּ ְשׁ ַיּ ִנּיֹות ַעד ֶשׁ ְפָגּ ִנים ֶאת ַהֻסּ ָעֹמק ּוְמַטְגּ
ים  ּוְמַחִכּ הֹוְפִכים,  ֵרָפתֹו(.  ְשׂ ֶאת  מֹוַנַעת  ֶמן  ַלֶשּׁ ֵלם  ָשׁ ֶזר  ֶגּ הֹוָסַפת 
ִרים ַאְבַקת  ה, ְמַפְזּ יר ְלִמְסֶנֶנת, ַמְזִריִקים ִרָבּ ִחימּו. מֹוִציִאים ֵמַהִסּ ְשׁ ַיּ ֶשׁ

ֵתָאבֹון! ר. ְבּ ֻסָכּ

ֶהֳחָמִרים:
- 2 ּכֹוסֹות ֶקַמח

ן אֹו ַמִים - 3/4 ּכֹוס ָחָלב, ֶלֶבּ
ָמִרים ָרם ְשׁ - 15 ְגּ

- 3 ֶחְלמֹוִנים
ִריָנה ֶמן אֹו ַמְרָגּ ּפֹות ֶשׁ - 2 ַכּ

ר ּפֹות ֻסָכּ - 2 ַכּ
- ֹקֶרט ֶמַלח

ף קֹוְנָיאק ִלְבִחיָרה - ַכּ

ת  ִנּיֹו ֻסְפָגּ
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ָׁ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

ָיּה ִלי ֵיׁש ְיִחיָדה 18 - ֲחֻנִכּ
ה ְסִביבוֹן ַלֲחֻנָכּ
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ָׁ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

ה ֵנר ַלֲחֻנָכּ

ָיּה ִלי ֵיׁש ְיִחיָדה 18 - ֲחֻנִכּ
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