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מסר להורים
חברים יקרים,
המדריך ללימוד כתבי הקודש לילדי בית
הספר היסודי מעניק לכם הזדמנות לעזור
לילדיכם ללמוד להשתמש בכת יב הקודש
ולדעת שהסיפורים שאנחנו לומדים לקוחים
מדבר האלוהים .החוברות מנוקדות ומוגשות
בעברית קלה לקריאה.
שיעורים מרתקים אלה מכת יב הקודש
חסד המופלא של אלוהים
ו
בי
מקשרים ן
לחיי היומיום של ילדיכם .זה המקום שלכם
להפיח בהם חיים בבית ,להדגיש ולחזק
את השיעור שנלמד בשבת.
תכננו להקדיש זמן ללימוד יומיומי
עם ילדיכם .בשעת התפילה המשפחתית קיראו יחדיו את השיעו ,ר והשתתפו בפעילויות המהנות
הקשורות לשיעור.
נושא החסד בחומר הלימוד מתבסס על ארבעה מושגים חשובים :חסד ,תפילה ,התחברות ושירות
– כול אלה חיוניים לצמיחה משיחית .הלקחים מובעים בפשטות ומלמדים כי :חסד משמעו שישוע
אוהב אותנו; תפילה משמעה שאנחנו אוהבים את ישוע; התחברות משמעה שאנחנו אוהבים איש
את רעהו; שירות משמעו שגם ישוע אוהב אתכם .בכול חודש הדגש הוא על אחד הלקחים הללו ,אך
נושא החסד עובר לאורכם כחוט השני ומאחד ביניהם.
מי יתן שאלוהים יברך אתכם כאשר תלמדו עם ילדיכם להכיר טוב יותר את אלוהים ,ותיהנו זה
בחברת זה.
שלכם ,הוועידה הכללית של מחלקת שיעורי השבת.

יְ ָל ִדים יְ ָק ִרים,
ידי ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשאו ֲֹה ִבים ֶא ְת ֶכם וְ דו ֲֹאגִ ים ָל ֶכם.
עּורי ַה ׁ ַּש ָּבת נִ ְכ ְּתבּו ִּב ְמי ָֻחד ִּב ׁ ְש ִב ְיל ֶכם ִּב ֵ
ׁ ִש ֵ
ֲאנַ ְחנּו רו ִֹצים ׁ ֶש ֵּת ְדעּו יו ֵֹתר ַעל ֱאל ִֹהים וְ ַעל ַא ֲה ָבתוֹ ֲא ֵל ֶיכם .זֶ ה ַּגם ָמה ׁ ֶש ֱאל ִֹהים רו ֶֹצה .הּוא
ּוע רו ֶֹצה ִל ְהיוֹת ֶה ָח ֵבר ַה ְמי ָֻחד ׁ ֶש ָּל ֶכם ְל ָת ִמיד.
רו ֶֹצה ׁ ֶש ֵּת ְדעּו ׁ ֶשהּוא או ֵֹהב ֶא ְת ֶכם ְמאֹד ,וְ יֵ ׁש ַ
הּוא רו ֶֹצה ׁ ֶש ַּת ִּכירּו אוֹתוֹ וְ ׁ ֶש ֵּת ְדעּו ָע ָליו ַה ּכֹל ,וְ הּוא רו ֶֹצה ׁ ֶש ַּגם ַא ֶּתם ִּת ְהיּו ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ּלוֹ.
יע ֶאת ַא ֲה ַב ְת ֶכם
ְּכׁ ֶש ִּת ְל ְמדּו ַעל ַא ֲה ָבתוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ֵא ֵלינּוְּ ,תנַ ּסּו ַל ֲחׁשֹב ַעל ְּד ָר ִכים ְל ַה ִּב ַ
אּולי לו ַֹמר לוֹ ִּב ְת ִפ ָּלה ַּכ ָּמה הּוא נֶ ְה ָּדר? ַה ִאם ּת ְּוכלּו
ֵא ָליוַ .ה ִאם ּת ְּוכלּו ָלׁ ִשיר ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ְכבוֹדוֹ? ַ
ּוע או ֵֹהב ֶא ְת ֶכם ְּכ ַל ֵּפי ְּבנֵ י ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה? ַל ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּל ֶכם ְּול ַח ְב ֵרי ַה ְּק ִה ָּלה?
יע ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶשּיְ ׁש ַ
ְל ַה ִּב ַ
ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ׁ ֶש ֶּל ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶ ה ָמקוֹם ְמי ָֻחד ִּב ְל ַב ְב ֶכם.
ׁ ֶש ָּל ֶכםָ ,העו ְֹר ִכים.
עּורים ְ 1-4מ ַל ְּמ ִדים או ָֹתנּו ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ׁ ִש ִ
יתנּו.
• ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה'ְּ ,כ ׁ ֶש ָאנּו ַמזְ ִמינִ ים ֲאנָ ׁ ִשים ְל ֵב ֵ
• ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה'ְּ ,כ ׁ ֶש ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ַהזּ ַּולת.
ּוע ַּגם ַּב ַּביִ ת ׁ ֶש ָּלנּו.
• ָאנּו יְ כו ִֹלים ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת יֵ ׁש ַ
• ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו עוֹזְ ִרים ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה' ,זֶ ה ְּכ ִא ּלּו ׁ ֶשׁ ֵּש ַר ְתנּו אוֹתוֹ.

יח.
עּורים ְ 5-9מ ַל ְּמ ִדים או ָֹתנּו ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ָמה ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ
ׁ ִש ִ
• ְּכ ׁ ֶש ֱאל ִֹהים סו ֵֹל ַח ַעל ֶה ָח ָט ִאים ׁ ֶש ָּלנּוַ ,ח ְס ּדוֹ נוֹגֵ ַע ָּבנּו.
• ֲאנַ ְחנּו יְ כו ִֹלים ִל ְסמֹך ַעל ה' ׁ ֶש ְּמ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ְב ָטחו ָֹתיו.
ּומ ַע ֵּצב או ָֹתנּו.
• ה' או ֵֹחז או ָֹתנּו ְּביָ ָדיו ְ
שוֹת ֶאת ְרצוֹנוֹ.
• ה' ַמ ֲענִ יק ָלנּו ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַה ּכ ַֹח ַל ֲע ׂ
• ֲאנַ ְחנּו יו ְֹד ִעים ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ַמגְ ׁ ִשים ֶאת ַה ְב ָטחו ָֹתיוִ ,מ ׁ ּשּום ׁ ֶש ְּנבּואוֹת
"ך ִה ְתגַ ׁ ְּשמּו.
ַה ַּתנַ ְ

ּוע.
עּורים ַ 10-13מזְ ִּכ ִירים ָלנּו ׁ ֶש ַּל ֲעבֹד ֶאת ה' זֶ ה ְל ָחלּוק ִעם ַהזּ ַּולת ֶאת ַא ֲה ָב ֵתנּו ִל ׁיש ַ
ׁ ִש ִ
• ֲאנַ ְחנּו סוֹגְ ִדים ֶל ֱאל ִֹהיםְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּפ ִרים ַל ֲא ֵח ִרים ַעל טּובוֹ וְ ַא ֲה ָבתוֹ ׁ ֶשל ה'.
• ֲאנַ ְחנּו סוֹגְ ִדים ֶל ֱאל ִֹהיםְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּפ ִרים ַלזּ ַּולת ַעל ַא ֲה ָב ֵתנּו ֵא ָליו.
ּוע.
יבים ַל ְּב ׁשוֹרוֹת ַה ּטוֹבוֹת ַעל יֵ ׁש ַ
ּומ ַה ְּל ִלים אוֹתוְֹּ ,כ ׁ ֶש ָאנּו ַמ ְק ׁ ִש ִ
• ֲאנַ ְחנּו עו ְֹב ִדים ֶאת ה' ְ
ש ְמ ָחה.
ּוע ְּב ִ ׂ
• ֲאנַ ְחנּו עו ְֹב ִדים ֶאת ה' ְּכ ׁ ֶש ָאנּו ְמ ַס ְּפ ִרים ַל ֲא ֵח ִרים ַעל יֵ ׁש ַ
במסגרת

1
ַּת

ְח ׁ ְּש בּו
ׁ ֶש ָּב ּה
ית ֶכ םָ .מ ה
ְּב ֵב ְ
ּוכ ֵד י
ְ
ְל ב ו ָֹא ם,
ְּב נ ו ַֹח ?

ְּב

ַה ְכנָ ַסת או ְֹר ִחים
יחים י"ח; ַ ,The Acts of the Apostlesע ּמ ִּודים .279 ,269 ,243-254
שי ַהׁ ְּש ִל ִ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַע ל ַה ַּפ ַע ם ָה ַא ֲח ר וֹנָ ה
א ו ְֹר ִח ים
ֵא ַר ְח ֶּת ם
ית ם ְּכ ֵד י ְל ִה ְת ּכ וֹנֵ ן
ש ֶ
ֲע ִ ׂ
ִל גְ רֹם ָל ֶה ם ְל ַה ְר ִּג ׁיש

ּור ים
ִכ ְּת ֵב י ַה ּק ֶֹד ׁש יֵ ׁש ָה מ וֹן ִס ּפ ִ
ַע ל ֲא נָ ׁ ִש ים ׁ ֶש ִה זְ ִמ ינּו ֲא נָ ׁ ִש ים
יל ה
יס ִק ָ
ית םַּ .ת ִּכ ירּו ֶא ת ְּפ ִר ְ
ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵב ָ
יל ס.
וְ ֲע ִק ַ
יח ְ ,מ ׁ ָש ֵר ת ָה ֱא ל ִֹה יםָ ,ר ָצ ה
ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ּוע ָ .ל ֵכ ן הּוא
ְל ַס ֵּפ ר ָל ע ו ָֹל ם ּ ֻכ ּל וֹ ַע ל יֵ ׁש ַ
דּוע ַּב ׁ ֵּש ם
נָ ַס ע ְל ַמ ָּס ע ָא ר ְֹך ֶ ׁ ,ש ַּכ י וֹם יָ ַ
ש ּור ַה ׁ ֵּש נִ י ׁ ֶש ל ׁ ָש אּול"ַ .ה ּיַ ַע ד
"מ ָּס ע ַה ִּב י ׂ
ַ
אש וֹן ׁ ֶש ּל וֹ ָה יָ ה ָה ִע יר ק ו ִֹר ינְ ּת וֹס,
ָה ִר ׁ
ש ר ַל ּת ו ׁ ָֹש ִב ים
יה נָ ַס ע ְּכ ֵד י ְל ַב ֵּ ׂ
ֵא ֶל ָ
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ּוע ֲ .א נָ ׁ ִש ים ַר ִּב ים ָח יּו וְ ָע ְב דּו
ַע ל יֵ ׁש ַ
ּוב ה.
ֲח ׁש ָ
ְּב ק ו ִֹר ינְ ּת וֹסֶ ׁ ,ש ָה יְ ָת ה ִע יר
ש ה.
יכ ן יָ לּון א וֹ ָמ ה יַ ֲע ֶ ׂ
ׁ ָש אּול לֹא יָ ַד ע ֵה ָ
יל ס.
יל ה וְ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
וְ ָא ז הּוא ָּפ גַ ׁש ֶא ת ְּפ ִר ְ
הּוד ים
יס ר ָה ר ו ִֹמ י ה ו ָֹר ה ְל ָכ ל ַה ּיְ ִ
ַה ֵּק ָ
הּוד י .לֹא
יל ס ָה יָ ה יְ ִ
ַל ֲע זֹב ֶא ת ר ו ָֹמ א ,וְ ֲע ִק ַ
ִמ ְּז ַמ ן הּוא וְ ִא ׁ ְש ּת וֹ ִה ִּג יעּו ְל ק ו ִֹר ינְ ּת וֹס,
סּוק ים ִּב ְל ִה ְת ַמ ֵּק ם ָּב ּה ֲ .א ָב ל
וַ ֲע ַד יִ ן ָה יּו ֲע ִ
יח
ֵה ם לֹא ִה ְּס סּו ְל ַה זְ ִמ ין ֶא ת ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ית ם ,וְ לֹא ִה ְט ִר יד א ו ָֹת ם ִּב ְכ ָל ל ׁ ֶש ַה ַּב יִ ת
ְל ֵב ָ
יך ַ .מ ֵה ר ְמ אֹד
ֲע ַד יִ ן לֹא ְמ ֻס ָּד ר ְּכ מ וֹ ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
ּות ף ִא ּת וֹ,
ֵה ם ִּג ּל ּו ׁ ֶש ּיֵ ׁש ָל ֶה ם ָה מ וֹן ִּב ְמ ׁש ָּ
הּוד ים ְּב ק ו ִֹר ינְ ּת וֹס.
לֹא ַר ק ָה ֻע ְב ָּד ה ׁ ֶש ֵה ם יְ ִ
ש ּיַ ית א ָֹה ִל יםְּ ,ב ִד ּיּוק ְּכ מ וֹ
ֵה ם ָע ְס קּו ַּב ֲע ִ ׂ
יח.
ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
יס י
ַמ ְכ נִ ֵ
ָה יּו
יל ס
יל ה וְ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
ְּפ ִר ְ
ֲא נָ ׁ ִש ים
ְל ַה זְ ִמ ין
וְ ָא ֲה בּו
א ו ְֹר ִח ים,
ית םֵ .ה ם ָא ֲה בּו ָל ֵת ת
ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵב ָ
ַל ֲא נָ ׁ ִש ים ְל ַה ְר ִּג ׁיש ְּב נ ו ַֹח ְּכ ׁ ֶש ֵה ם ָּב ִא ים
יה ם ְל ִב ּק ּורֲ .א ָב ל ֵה ם לֹא ַר ק ִה זְ ִמ ינּו
ֲא ֵל ֶ
רּוח ת ַה ׁ ַּש ָּב תֵ ,ה ם ִה זְ ִמ ינּו
ֶא ת ׁ ָש אּול ַל ֲא ַ
א וֹת וֹ ִל ְח י וֹת ְּב ֵצ ל ק ו ָֹר ָת ם! ׁ ָש אּול ָע זַ ר
ש וֹת א ָֹה ִל ים וְ גַ ם ִל ְל מֹד ע וֹד ַע ל
ָל ֶה ם ַל ֲע ׂ
ּוע  .וְ ָכ ְך ַח י וְ ָע ַב ד ׁ ָש אּול ִע ם ְּב נֵ י ַה זּ ּוג
יֵ ׁש ַ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּכ ׁ ָש נָ ה וָ ֵח ִצ י.
יל ס ָל ְמ דּו ַה ְר ֵּב ה ַע ל
יל ה וְ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
ְּפ ִר ְ
ּוע ִמ ִּפ י ׁ ָש אּולֵ .ה ם ַּג ם ָע ְס קּו ָּכ מ וֹהּו
יֵ ׁש ַ
ּוע ,
ּול ת ַע ל יֵ ׁש ַ
ש ּור ,וְ ִל ְּמ דּו ֶא ת ַה זּ ַ
ְּב ִב י ׂ
ְּב ִד ּיּוק ְּכ מ וֹ ׁ ֶש ׁ ָּש אּול ִל ֵּמ ד א ו ָֹת ם.
יע ַה ּי וֹם ׁ ֶש ּב וֹ ָה יָ ה ַע ל ׁ ָש אּול
וְ ָא ז ִה ִּג ַ
ַל ֲע זֹב וְ ָל ֶל ֶכ ת ְל ָמ ק וֹם ַא ֵח רְּ ,כ ֵד י ְל ַל ֵּמ ד
ּוע  .הּוא ִה ְפ ִל יג
ֲא נָ ׁ ִש ים ֲא ֵח ִר ים ַע ל יֵ ׁש ַ

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה'ְּ ,כ ׁ ֶש ָאנּו ַמזְ ִמינִ ים
יתנּו.
ֲאנָ ׁ ִשים ְל ֵב ֵ

ְּב יַ ַח ד ִע ם ְּב נֵ י ַה זּ ּוג ֶא ל ֶא ֶפ ס וֹסָ ׁ .ש אּול
יל ה
יס ִק ָ
יך ְּב ַמ ָּס ע וְֹּ ,ב ע וֹד ׁ ֶש ְּפ ִר ְ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
ית ם ָּב ִע יר ֶא ֶפ ס וֹס.
יל ס ֵה ִק ימּו ֶא ת ֵּב ָ
וְ ֲע ִק ַ
ּומ ה ָק ָר ה ָל ֶה ם ׁ ָש ם ְל ַד ְע ְּת ֶכ ם? ֵה ם
ָ
ָמ ְצ אּו ַּג ם ׁ ָש ם ָא ָד ם ׁ ֶש א וֹת וֹ ִה זְ ִמ ינּו ֶא ל
הּוד י ַא ף הּוא,
ית ם! ָק ְר אּו ל וֹ ַא ּפ וֹל וֹס ,יְ ִ
ֵּב ָ
יע ָל ַא ֲח ר וֹנָ ה ָל גּור ְּב ֶא ֶפ ס וֹס .הּוא
ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ּוב ִּק יא ַּב ּת ו ָֹר ה .הּוא
ש ִּכ יל ַ
ָה יָ ה ִא ׁיש ַמ ְ ׂ
ּוע  ,וְ ִס ֵּפ ר ָע ָל יו ְל ָכ ל ִמ י
ָל ַמ ד ְמ ַע ט ַע ל יֵ ׁש ַ
ּוע
ׁ ֶש הּוא ָּפ גַ ׁש  .הּוא ֲא ִפ ּל ּו ִל ֵּמ ד ַע ל יֵ ׁש ַ
יל ס
יל ה וְ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
ְּב ֵב ית ַה ְּכ נֶ ֶס ת! ְּפ ִר ְ
ּוב ִד ּיּוק
ׁ ָש ְמ עּו א וֹת וֹ ְמ ַד ֵּב ר ׁ ָש םְ ,
ְּכ מ וֹ ׁ ֶש ָּק ָר ה ִע ם ׁ ָש אּול
ְּב ק ו ִֹר ינְ ּת וֹסֵ ,ה ם

פסוק
לשינון:
"תנּו ֶאת ֶח ְל ְק ֶכם ְל ָצ ְר ֵכי
ְּ
ַה ְּקדו ׁ ִֹשים וְ ׁ ַש ֲאפּו
ְל ַה ְכנִ יס או ְֹר ִחים".
ֶאל ָהרו ִֹמים י"ב 13

ִה זְ ִמ ינּו א וֹת וֹ ָל גּור ִא ָּת םֵ .ה ם נָ ְת נּו ל וֹ
ית ם,
א ֶֹכ לֶ ,ה ֱע נִ יקּו ל וֹ ַה ְר ָּג ׁ ָש ה ט ו ָֹב ה ְּב ֵב ָ
ּוע .
ש ו ְֹח חּו ִא ּת וֹ ַע ל יֵ ׁש ַ
וְ ׂ
ּוע
יל ס ִס ְּפ רּו ַע ל יֵ ׁש ַ
יל ה וְ ֲע ִק ַ
יס ִק ָ
ְּפ ִר ְ
ית ם ֵה ם ָּת ְפ רּו
ְל ָכ ל ִמ י ׁ ֶש ֵה ם ָּפ גְ ׁש ּוְ .ל ִמ ְח יָ ָ
ּומ ְכ רּו א ו ָֹת ם ,וְ ָכ ְך ִה ְת ַּפ ְר נְ סּו
א ָֹה ִל ים ָ
ְּב ָכ ב וֹדֵ .ה ם ָה יּו ס ו ֲֹח ִר ים
יח יםֲ ,א ָב ל י ו ֵֹת ר
ַמ ְצ ִל ִ
כּור ים
ִמ ָּכ ל ֵה ם זְ ִ
יס י
ַמ ְכ נִ ֵ
ַּכ ֲא נָ ׁ ִש ים
ֵה ם
א ו ְֹר ִח ים.
ּוע
ׁ ֵּש ְר תּו ֶא ת יֵ ׁש ַ
ּול ת ְּב ָכ ְך
וְ ֶא ת ַה זּ ַ
ׁ ֶש ֵא ְר חּו ֲא נָ ׁ ִש י ם
ְּב ֵס ֶב ר
ית ם
ְּב ֵב ָ
יָ פ וֹת.
ָּפ נִ ים
ֵה ם
י וֹם ּי וֹם
ֶה ְר אּו ַל ֲא נָ ׁ ִש ים
ֶא ת ַא ֲה ַב ת ה '
ׁ ֶש ָה יְ ָת ה ָּב ֶה ם.
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ּות ַח ְּפשּׂו
ְּצאּו ְל ִטּיּול ַּב ֶּט ַבע אוֹ ַּב ִּג ָּנהְ ,
ית ם.
צּורים ֲא ֵח ִרים ְל ֵב ָ
"מזְ ִמינִ ים" יְ ִ
צּורים ׁ ֶש ַּ
ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה יְ ִ

ְּב ֵעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
שי ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח .1-8
ּות ַד ְּברּו ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ

(ב ִלי ַע ָּכ ִב ׁיש).
קּורי ַע ָּכ ִב ׁיש ְּ
ֵ
ְּת ַח ְּפשּׂו
קּורי ָה ַע ָּכ ִב ׁישְּ .ב ֶעזְ ַרת
(ק ַמח אוֹ ּפ ְּוד ָרה) ַעל ֵ
ְּת ַפ ְּזרּו ַא ְב ָקה ֶ
ּות ׁ ַש ְח ְררּו
קּורי ָה ַע ָּכ ִב ׁיש ְ
ֵ
נְ יָ ר ׁ ָשחֹר ָּת ִרימּו ִּבזְ ִהירּות ֶאת
או ָֹת ם ִמ ְּמקו ָֹמםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשּיִ ַד ְּבקּו ַל ְּניָ רְּ .ת ַר ְססּו ִעם ְס ְּפ ֵריי
ש ָער( .לֹא חו ָֹבה) .אוֹ ׁ ֶש ַּת ְד ִּביקּו חּוט ָל ָבן ַעל נְ יָ ר ׁ ָשחֹר
ַל ֵּ ׂ
קּורי ַע ָּכ ִב ׁיש.
צּורה ׁ ֶשל ֵ
ְּב ָ

את ם
קּורי ָה ַע ָּכ ִב ׁיש ׁ ֶש ְּמ ָצ ֶ
ַּת ִּביטּו ְּב ֵ
צּורים ְל ֵביתוֹ?
"מזְ ִמין" ָה ַע ָּכ ִב ׁיש יְ ִ
ֶא ְתמוֹלַ .מ ּד ַּוע ְל ַד ְע ְּת ֶכם ַ
ית ֶכם? ֵּכ ַיצד
ַמ ּד ַּוע ַא ֶּת ם ְּובנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַמזְ ִמינִ ים ֲאנָ ׁ ִשים ְל ֵב ְ
יס ִק ָילה וְ ֲע ִק ַילס?
ּת ְּוכלּו ִל ְהיוֹת יו ֵֹת ר ְּכמוֹ ְּפ ִר ְ

ִּת ְמ ְצאּו ָמקוֹם ׁ ָש ֵקט וְ ִת ְק ְראּו ֶאת ַה ִּס ּפּור
ּות ַד ְּברּו ַעל ֶאל ָהרו ִֹמים י"ב .13
בּועי ְּביַ ַחדָ .אז ִּת ְק ְראּו ְ
ַה ׁ ְּש ִ

שי
ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ִּת ְק ְראּו ְ
ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח ַ .9-17מ ּד ַּוע ָהיָ ה טוֹב וְ ָח ׁשּוב ׁ ֶש ׁ ָּשאּול יָ גּור
יס ִק ָילה וְ ֲע ִק ַילס ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ָּגר ְּבקו ִֹרינְ ּתוֹס?
ית ם ַה ַחם ׁ ֶשל ְּפ ִר ְ
ְּב ֵב ָ
ַּ .כ ָּמה זֶ ה ָּב ֳח ָד ׁ ִשים?
ַּכ ָּמה זְ ַמן הּוא ָּגר ׁ ָשם?
.
ְּת ַד ְּברּו ִעם ַההו ִֹרים ַעל ִמי ׁ ֶש ַא ֶּת ם רו ִֹצים
ּומה ַּת ֲעשּׂו ְּכ ֵדי ָל ֵת ת ָל ֶהם ְל ַה ְר ִּג ׁיש ְּבנו ַֹח.
ית ֶכםָ ,
ְל ַהזְ ִמין ְל ֵב ְ
ַּת ִּביטּו ַּב ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא ָּב"א ֶֹהל".
וְ ָאז ַּת ַחזְ רּו ָע ָליו ֵמ ַה ִּז ָּכרוֹן.
ַר ָּבנִ ים
ְּביִ ְ ׂ וְ ַת ְל ִמי ֵ
ש ָר ֵאל ַה ְּק די ֲח ָכ ִמים
דּו ָמה ָּת
ִ
ִמ ְקצוֹ ַע ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּפ ְר ִמיד ָל ְמדּו
נֵ
מ
ּ
ִ
ׁ ל ּמּוד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ס ,חּוץ
ָשאּול ַהׁ ָּש ִלי ַחְ ,ל ָ ָע ְסקּו ּבוֹ.
פר אֹ ָה ִלימׁ ָשלָ ,ל ַמד
ִל ְת ּ ֹ
ם.

ָהיּו
וְ ֲע ִק ַילס
יס ִק ָילה
ְּפ ִר ְ
ׁ ָשאּול,
(פסּוק ִּ .)3ת ְפ ְּת חּו ֶאת ָהא ֶֹהל ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור
________ ָּ
ְּב ׁ ַש ָּבת ,וְ ִת ְק ְראּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.

שי
ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ִּת ְק ְראּו ְ
ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח .18-21
ָּת ִכינּו ֶּדגֶ ם ׁ ֶשל ַה ֲח ָד ִרים ַּב ַּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם.
יטים ַּב ָּמקוֹם ׁ ֶש ּבוֹ ֵהם ְמ ֻמ ָּק ִמים ַּב ַּביִ ת.
ְּת ַצּיְ רּו ֶאת ָה ְר ִה ִ
ִּת ְכ ְּת בּו ֶאת ַה ׁ ֵּשמוֹת ׁ ֶשל ָּכל ַה ֲח ָד ִריםֲ :ח ַדר ָהא ֶֹכלִ ,מ ְט ָּבח,
יּוכלּו ָללּון ָהאו ְֹר ִחים ׁ ֶש ַּתזְ ִמינּו? ַּב ֶח ֶדר
ַה ֶח ֶדר ׁ ֶש ִּלי וְ כּו'ֵ .ה ָיכן ְ
"לאו ְֹר ִחים".
ַה ַּמ ְת ִאים ִּת ְכ ְּת בּו ָ
ית ם ׁ ֶשל
ֵּכ ַיצד ְל ַד ְע ְּת ֶכם נִ ְר ָאה ֵּב ָ
יס ִק ָילה וְ ֲע ִק ַילס? ְּב ָמה הּוא ָהיָ ה ׁשוֹנֶ ה ֵמ ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם?
ְּפ ִר ְ
ְּתנַ ּסּו ִל ְלמֹד ַעל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ַחּיִ ים ְּבא ָֹה ִלים ְּביָ ֵמינּו.

ּות ַד ְּברּו
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
שי ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח .23 ,22
ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ישהּו ַּב ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְל ַה ְראוֹת ָל ֶכם
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ִּמ ׁ ֶ
(א ְפ ׁ ָשר
"מ ָּסע ַה ִּבישּׂור ַה ׁ ֵּשנִ י ׁ ֶשל ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח"ֶ .
ֶאת ַה ַּמ ָּפה ׁ ֶשל ַ
ִל ְמצֹא או ָֹת ּה ְּבסוֹף ַה ְּב ִרית ַה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ֶח ְב ֶרה ְל ִכ ְּת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש).
ִּת ְמ ְצאּו ָּב ּה ֶאת קו ִֹרינְ ּתוֹסֶ ,א ֶפסוֹס וְ ַאנְ ִטּיו ְֹכיָ ה.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְללֹא ֶעזְ ָרה.
רּוחת
ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ַההו ִֹרים ְר ׁשּות ְל ָה ִכין ָּכ ִר ְיך ַל ֲא ַ
ָצ ֳה ַריִ םַּ .ת ְח ְּתכּו אוֹתוֹ ִל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשיםַּ .ת ְצ ִמידּו או ָֹת ם ְּביַ ַחד ְּכ ׁ ֶש ֵהם
"כ ִר ְיך א ֶֹהל".
עו ְֹמ ִדים ,וְ יֵ ֵצא ָל ֶכם ָּ
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ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
שי ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח ַּ .24-28ת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל
ּות ַד ְּברּו ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֵּבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ִל ְמצֹא
"ה ְכנָ ַסת או ְֹר ִחים" ַּב ִּמ ּלוֹן ,וְ ִת ְק ְראּו ָע ֶל ָיהָ .מה
ֶאת ַה ִּמ ָּלה ַ
יס ִק ָילה וְ ֲע ִק ַילס ִה ְפ ִּגינּו ַה ְכנָ ַסת
עּות ה? ֵּכ ַיצד ְּפ ִר ְ
ַמ ׁ ְש ָמ ָ
או ְֹר ִחים?
שא ַה ָּבא:
ְּת ַד ְּברּו ַעל ַהנּ וֹ ֵ ׂ
ּומ ְס ִּביר
ש ֵמ ַח ַ
יתנּו ְל ַביִ ת ָ ׂ
שה ֶאת ֵּב ֵ
ֵּכ ַיצד נַ ֲע ֶ ׂ
ָּפנִ ים ָלאו ְֹר ִחים ׁ ֶשּיָ בוֹאּו ֵא ֵלינּו? וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו
ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ְכ ָנ ַס ת
ַהאוֹ ְר ִחים

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְבנּו
ש ִמיכוֹת אוֹ ְס ִדינִ ים ֵמ ַעל ִּכ ְסאוֹתַּ .תזְ ִמינּו ֶאת ְּבנֵ י
א ֶֹהל ִמ ְּ ׂ
שי ַה ׁ ְּש ִל ִיחים י"ח
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ָל ׁ ֶש ֶבת ּבוִֹּ .ת ְק ְראּו ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
בּועי ַּב ִּמ ִּלים
 ,1-4וְ ָאז ַּת ְמ ׁ ִשיכּו ְל ַס ֵּפר ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
ׁ ֶש ָּל ֶכםַּ .ת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם וְ ַעל
ּות ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ַה ַּביִ ת
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכםִּ .ת ְת ַּפ ְּללּו ְ
ׁ ֶש ָּל ֶכם ָיְב ֵר ְך ַּגם ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשּיְ ַב ְּקרּו ֶא ְצ ְל ֶכם.
ְּת ַס ְּפרּו ַל ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ָמה ַא ֶּת ם חו ׁ ְֹש ִבים ַעל ֶעזְ ָרה ַלזּ ַּולת.

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹתִּ :ת ְמ ְצאּו ֶאת ָהאו ִֹתּיוֹת ַה ֲח ֵסרוֹת ְּכ ֵדי ְלגַ ּלוֹת ְּפ ָר ִטים נו ָֹס ִפים ַעל ַמ ָּסע
הבישור ַה ׁ ֵּשנִ י ׁ ֶשל ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח.

ב

קי ס ו
ו ינת ס
ו ל
ו א
ה מ
ת .
ב ל ק
או ל
ש
ה
יש ו
ו   ם
   ל י
ה שו
א

יל

רי
ות
ם
ע.
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2

יח ְּב ַמ ָּסע ִּבישּׂור
ׁ ָש ִל ַ
הַ ׁ ְּשנִ ּיָה אֶ ל הַ קּ וֹרִ ינְ ִּתים ב’  ;12,13ח’  ;16-24ט’  ;1-8אֶ ל הָ רוֹמִ ים ט”ו  ,The Acts of the Apostles ;26עַ מּ ּודִ ים .324 ,323 ,301

ַה

ש ֵד ה
ית ם ַּפ ַע ם ִּב ְ ׂ
ִא ם ֱה יִ ֶ
עּופ ה א וֹ ְּב נָ ֵמ ל? ַה ִא ם ָה יָ ה
ְּת ָ
ֵּכ יף ִל ְר א וֹת ֶא ת ַה ְּמ ט ו ִֹס ים ַה נּ ו ֲֹח ִת ים
יא ים וְ ֶא ת ַה ְּס ִפ ינ וֹת ָה ע וֹגְ נ וֹת
ּומ ְמ ִר ִ
ַ
א וֹ ַּמ ְפ ִל יג וֹת? ַּב ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל נּו ַה ּי וֹם,
יח ְמ ַב ֵּק ר ְּב נָ ֵמ לָ .מ ה הּוא
ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ש ה ׁ ָש ם? ּב וֹאּו נִ ׁ ְש ַמ ע ָמ ה ָק ָר ה ל וֹ.
ע וֹ ֶ ׂ

ַמ

ָּל ִח ים ׁ ֶש ַע ל ַה ְּכ ֵת ָפ יִ ם ׁ ֶש ָּל ֶה ם
ש ִּק ים ְּכ ֵב ִד ים ָצ ֲע דּו ַע ל
ַׂ
ַה ְּג ׁ ָש ִר ים ֵּב ין ַה ִּס יר וֹת ְל ֵע ֶב ר ַה ֵּמ זַ ח
יח
ִּב נְ ַמ ל ָה ִע יר ְט ר ו ַֹא סָ ׁ .ש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
נִ ְד ַח ף ַּב ָּק ָהל ַה ָּצפּוף וְ ׁ ָש ַא ל ֵמ ֵה ָיכ ן
יעה ַה ְּס ִפ ינָ ה.
ִה ִּג ָ
אּול י הּוא ָע ַצ ר ֶא ת ַא ַח ד ַה ַּמ ָּל ִח ים וְ ׁ ָש ַא ל:
ַ
ִמ ָּמ ֵק ד וֹנְ יָ ה?” ְּכ ׁ ֶש ִּג ָּלה
“ה ִא ם ִה ַּג ְע ֶּת ם
ַ
יה ם
ש ֵּב ינֵ ֶ
ׁ ֶש ַה נּ ו ְֹס ִע ים ִה ִּגיעּו ִמ ָּמ ֵק ד וֹנְ יָ הִ ,ח ֵּפ ׂ
ֶא ת ֲח ֵב ר וֹ ִט יט וֹס.
ִט יט וֹס ָה יָ ה ִא ׁיש נְ ִע ים ֲה ִל יכוֹתֶ ׁ ,ש ּלֹא ָה יּו
לֹא ִּכ ְמ ַעט א וֹיְ ִב יםֲ .א נָ ׁ ִש ים נִ ְמ ׁ ְשכּו ֵא ָל יו ִּכי
ּוח
ידּותיִ .א ם ִה ְתע ו ֵֹרר וִ ּכ ַ
ָה יָ ה ַמ ְס ִּב יר ָּפ נִ ים וִ ִיד ִ
ֵּב ין ַח ְב ֵר י ְק ִה ָּלהִ ,ט יט וֹס ָה יָ ה זֶ ה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִכין
סּוכים.
ּופ ַת ר ְמ ִר יב וֹת וְ ִס ְכ ִ
יה ם ָ
ׁ ָש ל וֹם ֵּב ינֵ ֶ
יח
הּוא ָה יָ ה ְּב ִד ּיּוק ָה ָא ָדם ׁ ֶש ׁ ָּש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
נִ זְ ָּקק ל וֹ ַע ְכ ׁ ָש ו.
ׁ ָש אּול ָּכ ַת ב ִמ ְכ ָּת ב ְל ַח ְב ֵר י ַה ְּק ִה ָּלה
ְּבק ו ִֹר ינְ ּת וֹסֶ ׁ ,ש ֵּמ ִא יץ ָּב ֶה ם ְל ׁ ַש ֵּפר ֶא ת
גּות םַ .ה ֲח ֵב ִר ים ׁ ָשם ָה יּו ַמ ֲא ִמ ינִ י ם
ִה ְת נַ ֲה ָ
ֲח ָד ׁ ִש יםִ .ל ְפ נֵ י ֵּכ ן ֵה ם ֵמ ע ו ָֹלם לֹא ָס גְ דּו
ֶל ֱא ל ִֹה ים ,וְ רֻ ָּב ם ָה יּו ע ו ְֹב ֵד י ֱא ִל ִיל ים א וֹ
ּפ ו ׁ ְֹש ִע יםָ ׁ .ש אּול ִה ְס ִּב יר ָל ֶה ם ָּב ִא ֶּג ֶרת ׁ ֶש ּל וֹ
ׁ ֶש ֵה ם לֹא יְ כו ִֹל ים ַל ֲח זֹר ַל ֶה ְר ֵּג ִל ים ַה יְ ׁ ָשנִ ים
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וְ ָה ָר ִע ים ׁ ֶש ָּל ֶה ם וְ ִל ְס גּ ֹד ֶל ֱא ל ִֹה ים ְּב א וֹת וֹ ַה ְּז ַמ ן.
ָל ֵכ ן ׁ ָש אּול ׁ ָש ַלח ֶא ת ַה ִּמ ְכ ָּת בֲ ,א ָב ל לֹא
יצ ד יָ גִ יבּו ַא נְ ׁ ֵש י ק ו ִֹר ינְ ּת וֹס.
שג ֵּכ ַ
ָה יָ ה ל וֹ ֻמ ָּ ׂ
הּוא ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ֶה ֱע ִל יב א ו ָֹת ם ִּב ְד ָב ריו .וַ ֲה ֵר י
ֵה ם ָה יּו ָּכל ָּכ ְך יְ ָק ִר ים ְל ִל ּב וֹ! הּוא ָר ָצ ה ְל ַב ֵּק ר
א ו ָֹת ם וְ ִק ּוָ ה ׁ ֶש ֵה ם יַ ְס ִּכימּו ְל ָכ ְךָ .ל ֵכ ן הּוא ׁ ָש ַלח
ֶא ת ִט יט וֹס ְלק ו ִֹר ינְ ּת וֹסִ :ל ְב ּדֹק ִא ם ֵה ם ֲע ַד יִ ן
יח ִלגְ רֹם ָל ֶה ם
ֲח ֵב ִר ים ׁ ֶש ּל וַֹ .ה ִא ם ִט יט וֹס ִה ְצ ִל ַ
ְל ָה ִב ין ׁ ֶש ׁ ָּש אּול ָּכ ַת ב ָל ֶה ם ֶא ת ַה ְּד ָב ִר ים ַרק
ֵמ ַא ֲה ָב ה וְ ִא ְכ ַּפ ִּת ּיּות? ֲא ָב ל ִט יט וֹס לֹא ָה יָ ה
ֵּב ין ַה נּ ו ְֹס ִע ים ׁ ֶש ִה ִּגיעּו ַּב ְּס ִפ ינָ ה ִמ ָּמ ֵק ד וֹנְ יָ ה...
ׁ ָש אּול ָה יָ ה ֻמ ְד ָא ג ְמ אֹ ד ,וְ ֶה ְח ִל יט ִלנְ ס ַֹע
ְל ָמ ֵק ד וֹנְ יָ ה ְּב ַע ְצמ וֹ ְּכ ֵד י ִל ְמ צֹא ֶא ת ִט יט וֹס.
הּוא ָר ָצ ה ְל ָב ֵרר ִא ם ַה ּק ו ִֹר ינְ ִּתים לֹא נֶ ֶע ְלבּו
ֵמ ַה ִּמ ְכ ָּת ב ׁ ֶש ּל וֹ.
ְּב ָמ ֵק ד וֹנְ יָ הָ ׁ ,ש אּול ָמ ָצ א ֶא ת ִט יט וֹס וְ ׁ ָש ַא ל
יה ם ַה ּק ו ִֹר ינְ ִּתיםַ .ה ִא ם ֵה ם
א וֹת וֹ ַע ל ַח ְב ֵר ֶ
מּוכנִ ים ִל ְפגּ ֹׁש א וֹת וֹ ׁש ּוב ,א וֹ ׁ ֶשהּוא ָה ַר ס
ָ
ְלגַ ְמ ֵר י ֶא ת ַה יְ ִד ידּות ִא ָּת ם?

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה’ְּ ,כ ׁ ֶש ָאנּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת
ַהזּ ַּולת.

יע
“ה ם ְמ אֹד ר ו ִֹצ ים ִל ְר א וֹת א ו ְֹת ָך ׁש ּוב!” ה ו ִֹד ַ
ֵ
“ח ֵב ֵר ינּו ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ ים
ש ְמ ָח הֲ .
ל וֹ ִט יט וֹס ְּב ִ ׂ
ַה ֲח ָד ׁ ִש ים ִה ְת ַר ְּג ׁש ּו ִמ ָּכ ְך ׁ ֶש ַא ָּת ה ָּכ ל ָּכ ְך ּד ו ֵֹא ג
ָל ֶה םֶּ .וב ַט ח ׁ ֶש ֵה ם ר ו ִֹצ ים ִל ְפגּ ֹׁש א ו ְֹת ָך ׁש ּוב!”
יח נִ ְר ַּגע ס וֹף ס וֹףַ .ע ָּת ה הּוא
ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ִּת ְכ נֵ ן ֶא ת ַמ ָּסע וֹ ְלק ו ִֹר ינְ ּת וֹס .הּוא ָּכ ַת ב
יש י ַל ֲח ֵב ָר יו ׁ ָשם ,וְ ִט יט וֹס יִ ַּק ח
ִמ ְכ ָּת ב ִא ׁ ִ
יה ם .וְ ִא ּל ּו ֲא נַ ְח נּו יְ כו ִֹל ים ִל ְק רֹא ֶא ת
א וֹת וֹ ֲא ֵל ֶ
“ה ִא ֶּג ֶרת
ַה ִּמ ְכ ָּת ב ׁ ֶש ּל וֹ ַּב ְּב ִר ית ַה ֲח ָד ׁ ָשהְ ׁ .שמ וֹ ָ
יח
ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶא ל ַה ּק ו ִֹר ינְ ִּתים “ָ ׁ .ש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ש ֵמ ַח ׁ ֶש ֵה ם ֲע ַד יִ ן
ּכו ֵֹת ב ּב ֹו ַל ּק ו ִֹר ינְ ִּתים ׁ ֶשהּוא ָ ׂ
ֲח ֵב ִר ים ׁ ֶש ּל וֹ .הּוא ְמ ַס ֵּפר ָל ֶה ם ַע ל ַא ֲה ָב ת וֹ
וְ ַד ֲא גָ ת וֹ ָל ֶה ם .הּוא ְמ ע ו ֵֹד ד א ו ָֹת ם ִל ְת רֹם
רּוש ַל יִ םְּ ,כ ִפ י
ש ְמ ָח ה ֶּכ ֶס ף ַל ֲענִ ּיֵ י יְ ׁ ָ
ִּב נְ ִד יבּות ְּוב ִ ׂ
ׁ ֶש ָע שּׂו ְק ִה ּל וֹת ַר ּב וֹתָ ׁ .ש אּול ַּג ם ָּכ ַת ב ׁ ֶשהּוא
ְמ ַק ּוֶ ה ׁ ֶש ַח ְב ֵר י ַה ְּק ִה ָּלה יַ ְר אּו ַא ֲה ָב ה ְל ִט יט וֹס
וְ ַל ֲח ֵב ִר ים ׁ ֶש ּיָ ב וֹאּו ִא ּת וֹ.
יח ,
ִט יט וֹס לֹא ַרק ׁ ֵש ֵרת ֶא ת ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ש ַמ ח ְמ אֹד
ֶא ָּל א ַּג ם ֶא ת ַא נְ ׁ ֵש י ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ָ ׂ
אּול י ַּג ם ַא ֶּת ם ּב ַֹר ְכ ֶּת ם
ַ
ְל ׁ ָש ֵרת ֶא ת ּ ֻכ ָּלם.
ַּב ַּמ ָּת נָ ה ַה זּ וְֹ :ל ִה ְס ַּת ֵּדר ִעם ָּכ ל ְּב נֵ י ָה ָא ָדם
יה ם ׁ ָש ל וֹםִ .ט יט וֹס וְ ׁ ָש אּול
ְּול ַה ׁ ְש ִכין ֵּב ינֵ ֶ
ֶּב ֱא ֶמ ת ָא ֲה בּו ֶא ת ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ ים ַה ֲח ָד ׁ ִש ים,
ֶּוב ֱא ֶמ ת ָּד ֲא גּו ָל ֶה םָ .ל ֵכן ׁ ָש אּול ָּכ ַת ב ֶא ת
ּוע  .ז וֹ ַּג ם
ָה ִא ֶּג ֶרתְּ ,כ ֵד י ַל ֲע זֹר ָל ֶה ם ִל ְד ּבֹק ִּב ׁיש ַ
ַה ִּס ָּב ה ׁ ֶש ָּג ְר ָמ ה ְל ׁ ָש אּולְ ,ל ִט יט וֹס וְ ַל ֲא ֵח ִר ים
ִלנְ ס ַֹע ֶא ל ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ ים ְּבק ו ִֹר ינְ ּת וֹס ְּול ַב ֵּק ר
א ו ָֹת םְּ :כ ֵד י ְל ַח ֵּזק ֶא ת ֱאמּונַ ָת ם.
ִט יט וֹס וְ ׁ ָש אּול ָּד ֲא גּו ַּג ם ָל ֲא נָ ׁ ִש ים ש לֹא
ּוע ֲוע ַד יִ ן לֹא ָה ְפכּו ְל ַמ ֲא ִמ ינִ ים.
ִה ִּכירּו ֶא ת יֵ ׁש ַ
שר ֶא ת ַה ְּב ׁש וֹר וֹת
ָל ֵכ ן ֵה ם ִה ְמ ׁ ִש יכּו ִלנְ ס ַֹע ְּול ַב ֵּ ׂ
ּוע וְ ַא ֲה ָב ת וֹ ׁ ֶש ִּנ ֶּת נֶ ת ְלכֻ ָּלם
ַה ּט וֹב וֹת ַע ל יֵ ׁש ַ

פסוק
לשינון:
“כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ָאב ׁ ָש ַלח
ְּ
או ִֹתיֵּ ,כן ַּגם ֲאנִ י ׁשו ֵֹל ַח
ֶא ְת ֶכם”.
יו ָֹחנָ ן כ’ 21

ְּב ִח ָּנ ם .וְ ֵה ם ִה ְמ ׁ ִש יכּו ַל ֲע זֹר ְלכֻ ָּלםַ .ה ִא ם ַּג ם
ַא ֶּת ם יְ כו ִֹל ים ִלנְ הֹג ָּכ ְך? ַה ִא ם ַא ֶּת ם יְ כו ִֹל ים
ְל ַה ְפ ִּגין ָא ֲה ָב ה וְ ִא ְכ ַּפ ִּת ּיּות ֲא ִמ ִּתית ַל זּ ַּולת,
ְּכמ וֹ ׁ ֶש ָע שּׂו ִט יט וֹס וְ ׁ ָש אּול? ַה ִא ם ְּת ׁ ָש ְרתּו
ש ְמ ָח הְּ ,ב ִה ְת ַל ֲה בּות ִּוב נְ ִד יב וֹת?
ֶא ת ַה זּ ַּולת ְּב ִ ׂ

11

ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,צאּו ְל ִטּיּול
ש ֵמ ַח
ָּב ֶרגֶ ל ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהִ .א ְספּו ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ּת ְּוכלּו ְל ָ ׂ
(פ ְר ֵחי ָּבר ,קוֹנְ ִכּיוֹתֲ ,א ָבנִ ים יָ פוֹת
ְּב ֶעזְ ָר ָת ם ֲא ֵח ִרים ִּ
רּומה
בּוע ַמזְ ִּכיר ַה ֲע ָל ַאת ְּת ָ
וְ כּו’)ַ .ה ִּס ּפּור ׁ ֶש ָּלנּו ַה ׁ ָּש ַ
ְּכ ֵדי ְל ַסּיַ ע ְלנִ זְ ָק ִקיםִּ .ת ְמ ְצאּו ֵה ָיכן זֶ ה ֻמזְ ָּכר.
ּות ַד ְּברּו ַעל יו ָֹחנָ ן כ’ .21
ִּת ְק ְראּו ְ
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל
ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים ב’ ְ .13 ,12ל ֵה ָיכן נָ ַסע ׁ ָשאּול
ְ
ְּת ַח ְּפשּׂו ֶאת
ַה ׁ ָּש ִל ַיח ִמ ְּנ ַמל ְטרו ַֹאס?
”ך.
ַה ָּמקוֹם ַּב ַּמ ָּפה ׁ ֶשל ַה ַּתנַ ְ
ָּת ִכינּו ִסירוֹת ִמ ִּג ְבעו ֵֹלי ֶּס ְל ִריְּ ,כ ֵדי ְל ַהזְ ִּכיר ִל ְבנֵ י
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ַה ַּמ ָּסע ׁ ֶשל ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח .א ֶֹפן ַה ֲה ָכנָ הִּ :ת ׁ ְש ְטפּו
ימ ְט ִרים .
ִּג ְבעו ֵֹלי ֶס ְל ִריַּ .ת ְח ְּתכּו או ָֹת ם ַל ֲח ִתיכוֹת ְּבג ֶֹדל ֶ 13סנְ ִט ֶ
ְּת ַמ ְּלאּו או ָֹת ם ְּב ֶח ְמ ַאת ָּב ְטנִ יםַּ .ת ְח ְּתכּו ְּג ִבינָ ה ְצ ֻה ָּבה ִל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשים,
צּורה ׁ ֶשל
יסם ׁ ִש ַּניִ םְּ ,ב ָ
וְ ַת ְצ ִמידּו או ָֹת ם ְל ִסירוֹת ַה ֶּס ְל ִרי ִעם ֵק ָ
ּות ַד ְּברּו ַעל ׁ ָשאּול
ֹאכלּו ְּביַ ַחד ֶאת ִסירוֹת ַה ֶּס ְל ִריְ ,
ִמ ְפ ָר ׁשּ .ת ְ
ַה ׁ ָּש ִל ַיח ׁ ֶש ָּנ ַסע ְל ַמ ָּסעוֹ ִּב ְס ִפינָ ה.
ְּת ׁ ַש ְּננּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.

ּות ַד ְּברּו ַעל
ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִּת ְק ְראּו ְ
ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים ח’ְּ .16-21 ,ת ַד ְּברּו ַעל ַּד ֲאגָ ָת ם
ׁ ֶשל ׁ ָשאּול וְ ִטיטוֹס ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים ַה ֲח ָד ׁ ִשים ְּבקו ִֹרינְ ּתוֹסָ .מה
ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ִּמ ָּלה ִה ְת ַל ֲהבּות? ְּת ַד ְּברּו ַעל ָּכ ְךַ .ה ִאם ַא ֶּת ם
עוֹזְ ִרים ַלזּ ַּולת ְּב ִה ְת ַל ֲהבּות? ַמ ּד ַּוע?

ָׁ
ַה ׁ ָּ שאּו ל
ש ִלי ַ
ִא ְּג רוֹת ֵה ח ָּכ ַת ב
ן
ַל ֲאנָ
ִל ְק ִה ּל
ׁ ִשים ׁ ֶש ִּנזְ ְק וֹת וְ ֵהן
ִטי
קּו ְל ֶ
טוֹס ִק ֵּבל ֶא ת עזְ ָרתוֹ.
ָה
ַא ַחת
ִא ְּג רוֹת
ָ
ה
ֵ
א
ּ
ֶ
ל
ה.

רּומהְ .ל ִמי
ָּפסּוק ַ 19מזְ ִּכיר ַה ֲע ָל ַאת ְּת ָ
(ת ְק ְראּו ֶאת ֶאל ָהרו ִֹמים ט”ו .)26
רּומה ַהזּ וֹ נו ֲֹע ָדה? ִּ
ַה ְּת ָ
ְּת ַק ׁ ְּשטּו ֻק ְפ ָסה אוֹ ִצנְ ֶצנֶ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּת ְּוכלּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ּה
בּוע ְּכ ֻק ְפ ַסת ְּת רּומוֹת ַל ֲענִ ּיִ יםָּ .ת ִביאּו או ָֹת ּה ַל ְּק ִה ָּלה
ַה ׁ ָּש ַ
ְּב ׁ ַש ָּבת.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים ח’ ִ .22-24מי ָה ַל ְך ְל ַב ֵּקר
ְ
ֶאת ַה ְּק ִה ָּלה ְּבקו ִֹרינְ ּתוֹס? ַמ ּד ַּוע?
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ְּמבֻ ָּגר ִל ְתלוֹת ְּתמּונָ ה ׁ ֶשל
יֵ ׁש ַּוע ְּב ָמקוֹם ָּג בו ַֹּהְּ .תנַ ּסּו ְל ַה ִּג ַיע ֵא ֶל ָיהָ .אז ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֶּמנּ ּו/ה
“ל ָה ִרים
ְל ָה ִרים ֶא ְת ֶכם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּת ִּגיעּו ַל ְּתמּונָ הַ .ה ִאם ָע ֵלינּו ְ
יּוכלּו ִל ְראוֹת
ֲאנָ ׁ ִשים ְל ַמ ֲע ָלה” ,ז”אַ ,ל ֲעזֹר ָל ֶהם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵהם ְ
שוֹת זֹאת? ְּת ַד ְּברּו ַעל ָּכ ְך
ְּול ַה ִּכיר ֶאת יֵ ׁש ַּוע? ֵּכ ַיצד ּת ְּוכלּו ַל ֲע ׂ
ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ׁ ֶשּיַ ֲעזֹר ָל ֶכם ְּב ָכ ְך.
ַּת ְמ ִציאּו ַל ַחן ַל ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
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ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל
ִּת ְק ְראּו ְ
ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים ט’ ָ .1-5מה ִהזְ ִּכיר ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים
ְּבקו ִֹרינְ ּתוֹס?
צּורים ׁ ֶשאו ְֹס ִפים
ַּגם ַּב ֶּט ַבע יֶ ׁ ְשנָ ם יְ ִ
ְּד ָב ִרים ְּכ ֵדי ַל ֲעזֹר ַל ֲא ֵח ִריםִּ .ת ְל ְמדּו ַעל ַה ְּדבו ִֹריםָ .מה ֵהן
או ְֹספוֹת? ַמ ּד ַּוע? ְּת ַצּיְ רּו וְ ִת ְצ ְּבעּו ְּדבו ָֹרה.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ִּת ְק ְראּו ְ
ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים ט’ ֵּ .6-8כ ַיצד ה’ רו ֶֹצה
ׁ ֶש ַּנ ֲענִ יק ַלזּ ַּולת ְּכ ֵדי ַל ֲעזֹר ָל ֶהם? ַּת ִּקיפּו ֶאת ַה ִּמ ָּלה
ש ְמ ָחה ִּב ְר ִטינָ ה
ַה ְּנכוֹנָ הְּ :ב ִ ׂ
ִּת גְ זְ רּו ֳ 9אנִ ּיוֹת ֲעבּור ַה ָּפסּוק
ְל ׁ ִשנּ ּוןִּ .ת גְ זְ רּו עוֹד ַא ַחת ַל ָּפסּוק ּ ֻכ ּלוִֹּ .ת ְכ ְּת בּו ֲע ֵל ֶיהן
ֶאת ִמ ּלוֹת ַה ָּפסּוקְּ .ת ַע ְר ְּבבּו ֶאת ָה ֳאנִ ּיוֹת ,וְ ָאז
ְּת ַס ְּדרּו או ָֹתן ְל ִפי ַה ֵּס ֶדר.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ְּת ַס ְּפרּו ֶאת
בּועי וְ גַ ם ַּת ִּציגּו אוֹתוֹ ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
עּורי
ַה ִאם ֲע ַר ְכ ֶּת ם ָּת ְכנִ ּיוֹת ִעם ִּכ ָּת ת ׁ ִש ֵ
ַה ׁ ַּש ָּבת ְּכ ֵדי ֶל ֱאסֹף ָמזוֹן ֲעבּור ִּנזְ ָק ִקים? ְּת ַס ְּפרּו ִל ְבנֵ י
ישים ְּבנוֹגֵ ַע ְל ֶעזְ ָרה ַלזּ ַּולת.
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֵּכ ַיצד ַא ֶּת ם ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ש ְמ ָחה ֶאת ָמה
ִמי עוֹד נָ ְתנָ ה ְּב ִ ׂ
(ת ְק ְראּו ֶאת ַמ ְרקּוס י”ב .)41-44
ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ַל ֲא ֵח ִרים? ִּ
.
בּוע
ִּת ְס ְּפרּו ַּכ ָּמה ֶּכ ֶסף ֲח ַס ְכ ֶּת ם ַה ׁ ָּש ַ
ְלנִ זְ ָק ִקיםְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ְל ָה ִכין ַמ ֲע ָט ָפה
שימּו ָּב ּה ֶאת ַה ֶּכ ֶסףְ .קחּו או ָֹת ּה ָמ ָחר ַל ְּק ִה ָּלה.
ְל ַמ ֲע ׁ ֵשרָּ .ת ִ ׂ

ׁ ָש ִלי ַח
שּור
סע ִּבי ׂ
ְּב ַמ ָּ

ִח י ָד ה

ש ֶאת ִטיטוֹס.
הו ָֹראוֹתַּ :ת ַעזְ רּו ְלׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח ִלנְ ס ַֹע ְל ָמ ֵקדוֹנְ יָ ה ְל ַח ֵּפ ׂ

13

3

ׁשּובוֹ ׁ ֶשל ָה ֶע ֶבד ׁ ֶש ָּב ַרח

ַה

ישהּו
יכם ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ִאם ָהיָ ה מו ֵֹצא ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶ
בּור ֶכם ֶאת
ית ֶכם ,יְ ַס ֵּדר ֲע ְ
יָ גּור ְּב ֵב ְ
ַה ִּמ ָּטה ָּכל ּב ֶֹקר וִ ינַ ֶּקה ֶאת ַה ֶח ֶדר? לּו ָהיָ ה
ָל ֶכם ְמ ׁ ָש ֵרתָ ,קרוֹב ְלוַ ַּדאי ׁ ֶש ֶּזה ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה
קו ֶֹרה.

ִל

ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹתָּ ,בחּור ָצ ִעיר ָע ַבד
ִּכ ְמ ׁ ָש ֵרתֲ .א ָבל לֹא ָהיָ ה לוֹ טוֹב ַּב ַּביִ ת
ׁ ֶש ּבוֹ הּוא ָע ַבדָ ,ל ֵכן הּוא ָּב ַרח .וְ ָאז הּוא ָּפגַ ׁש
אּולי זֶ ה ָק ָרה ָּכ ְך...
יחַ .
ֶאת ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ׁ ָשאּול ִה ִּביט ְל ַמ ֲע ָלה ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ָּבחּור ָצ ִעיר
וְ גָ בו ַֹּה נִ ַּג ׁש ֵא ָליו וְ נֶ ֱע ַמד ְליָ דוֹ .הּוא ָל ַב ׁש ִּבגְ ֵדי
שא ַּת ְר ִמיל ַעל ְכ ֵת ָפיוָ ׁ .שאּול ִחּיֵ ְך ֵא ָליו,
ַמ ָּסע וְ נָ ָ ׂ
וְ ָאז ָחזַ ר ְל ַה ִּביט ָּב ִא ֶּג ֶרת ׁ ֶשהּוא ְּב ִדּיּוק ָּכ ַתב.
הּוא ָח ַתם ָע ֶל ָיהִּ ,ג ְל ֵּגל או ָֹת ּה ,וְ נָ ַתן או ָֹת ּה
ַל ָּבחּור ַה ָּצ ִעיר.
יסימוֹסָ ”,א ַמר“ ,זוֹ ָה ִא ֶּג ֶרת
“ה ֵּנה ,אוֹנִ ִ
ִ
ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ִּתי ְל ָךִ .היא ְמי ֶֹע ֶדת ָל ָאדוֹן ׁ ֶש ְּל ָך,
ִפ ִילימוֹןֵּ .תן לוֹ או ָֹת ּה ִמּיָ ד ְּכ ׁ ֶש ַּת ִּג ַיע ְל ֵביתוֹ”.
ׁ ָשאּול נֶ ֱע ַמד וְ ִח ֵּבק ֶאת ַה ָּבחּור ַה ָּצ ִעיר.
“כ ַת ְב ִּתי לוֹ ׁ ֶשהּוא ָצ ִר ְיך ְל ִה ְתיַ ֵחס ֵא ֶל ָיך ְּכ ִא ּלּו
ָּ
ית לוֹ ְל ֵעזֶ ר,
ית ְּבנוֲֹ .אנִ י יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ְּב ָע ָבר לֹא ָהיִ ָ
ָהיִ ָ
בּורי ָּב ֳח ָד ׁ ִשים ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֲ .א ָבל
ית ֲע ִ
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיִ ָ
ַע ְכ ׁ ָשו ִק ַּב ְל ָּת ֶאת יֵ ׁש ַּוע וְ ַא ָּתה או ֵֹהב אוֹתוֹ.
ֲאנִ י יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשו ַא ָּתה ְּת ׁ ָש ֵרת ֶאת ִפ ִילימוֹן
ְּב ִדּיּוק ְּכמוֹ ׁ ֶש ׁ ֵּש ַר ְת ַּת
או ִֹתי ְּבנֶ ֱא ָמנּות”.
ַה ָּבחּור ַה ָּצ ִעיר ִחּיֵ ְך ְּב ַביְ ׁ ָשנּות.
“כ ָּלנּו יו ְֹד ִעים ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ זְ כּות
ׁ ָשאּול ִה ְמ ׁ ִש ְיךֻ ּ .
ִל ְכעֹס ָע ֶל ָיך ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ָּב ַר ְח ָּת ִמ ֶּמנּ ּוֲ .א ָבל
ֲאנִ י ָּכ ַת ְב ִּתי לוֹ ׁ ֶש ַא ָּתה ָעזַ ְר ָּת ִליְּ ,ב ִדּיּוק
ְּכ ִפי ׁ ֶשהּוא ָהיָ ה עוֹזֵ ר ִלי ִאם ָהיָ ה ָּכאןֲ .אנִ י
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ּודים .183-195
יו ָֹחנָ ן ד’ ַ ,The Desire of Ages ;1-42ע ּמ ִ

ְמ ַקּוֶ ה ׁ ֶשהּוא יַ ְח ׁ ּשֹב ַעל ְּד ָב ַריְּ .כמוֹ ֵכן ָא ַמ ְר ִּתי
לוֶֹ ׁ ,ש ַּל ְמרוֹת ׁ ֶש ַא ָּתה ֲע ַדיִ ן ָה ֶע ֶבד ׁ ֶש ּלוַֹ ,א ָּתה
ּבוֹ ַּב ְּז ַמן ַּגם ָא ִחיו ָל ֱאמּונָ הִּ ,בגְ ַלל ׁ ֶש ָה ַפ ְכ ָּת
ְל ַמ ֲא ִמין”.
יח .וְ ָאז
יסימוֹס ִח ֵּבק ֶאת ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
אוֹנִ ִ
הּוא ׁ ִש ְח ֵרר אוֹתוֹ ֵמ ִח ּבּוקוֹ וְ ִה ְכנִ יס ֶאת ָה ִא ֶּג ֶרת
ֹאש ֻמ ְר ָכן ִה ִּזיל
שא ַעל ַּג ּבוְֹּ .בר ׁ
ַל ַּת ְר ִמיל ׁ ֶש ָּנ ָ ׂ
שם ֵלב ׁ ֶשהּוא ּבו ֶֹכה.
ִּד ְמ ָעה ,וְ ִקּוָ ה ׁ ֶש ִא ׁיש לֹא ָ ׂ
“יֵ ׁש ִלי עוֹד ַמ ׁ ֶּשהּו ְל ַה ִּגיד ”,הו ִֹסיף ׁ ָשאּול
“אנִ י ֲא ׁ ַש ֵּלם ָּכל
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם ָצ ֲעדּו ְל ֵע ֶבר ַה ֶּד ֶלתֲ .
ְסכּום ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ַא ָּתה ַחּיָ ב ָל ָאדוֹן ׁ ֶש ְּל ָךִ ,פ ִילימוֹן.
שה ,הּוא ַחּיָ ב ִלי ֶאת נַ ְפ ׁשוִֹּ ,כי ֲאנִ י ֵה ַע ְד ִּתי
ְל ַמ ֲע ֶ ׂ
ַעל יֵ ׁש ַּועָ ׁ ” .שאּול ִחּיֵ ְך ִּבזְ ַמן
ְּב ָפ נָ י ו

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ָאנּו יְ כו ִֹלים ְלׁ ָש ֵרת ֶאת יֵ ׁש ַּוע ַּגם ַּב ַּביִ ת ׁ ֶש ָּלנּו.

פסוק
לשינון:
“ּומ ׁ ָש ְר ִתים ְּב ֵח ֶפץ ֵלב
ְ
ַּכ ֲע ָב ִדים ָל ָאדוֹן וְ לֹא
ִל ְבנֵ י ָא ָדם”.
ָה ִא ֶּג ֶרת ֶאל ָה ֶא ֶפ ִסים ,ו’ 7

ׁ ֶש ָע ַצר ְליַ ד ַה ֶּד ֶלת.
אּוכל ְלהוֹדוֹת ְל ָך ָּכ ָראּוי!” ָק ָרא
“לעו ָֹלם לֹא ַ
ְ
יסימוֹס ְּב ֶרגֶ ׁש .הּוא ֶה ֱע ִמיס ֶאת ַה ַּת ְר ִמיל
אוֹנִ ִ
ַעל ְכ ֵת ָפיו וְ ָע ַצר ְל ֶרגַ ע.
ּות ׁ ָש ֵרת ֶאת ִפ ִילימוֹן
“פ ׁשּוט ַּת ֲחזֹר ַה ַּביְ ָתה ְ
ָּ
ְּבנֶ ֱא ָמנּות ְּכ ִפי ׁ ֶש ׁ ֵּש ַר ְת ַּת או ִֹתיְּ .בנִ י ,זֶ ה ָמה
שים ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ִּב ׁיש ַּועֵ .הם ְמ ׁ ָש ְר ִתים
ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
זֶ ה ֶאת זֶ ה ְּב ָכל ָמקוֹם ׁ ֶש ּבוֹ ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים.
ַע ְכ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ַּגם ַא ָּתה ַמ ֲא ִמיןֲ ,אנִ י יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ׁ ְּשנֵ ֶיכם
ִּת ְס ַּת ְּדרּו ְּביַ ַחד ַה ְר ֵּבה יו ֵֹתר טוֹבָ ׁ ”.שאּול ָט ַפח
יסימוֹס ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ָּבחּור
ַעל ִּכ ְתפוֹ ׁ ֶשל אוֹנִ ִ
ַה ָּצ ִעיר ָּפנָ ה ָל ֶל ֶכת.
יתי ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְּמ ָך ְל ִה ׁ ָּש ֵאר ְל ִצ ִּדי
“לּו יָ כ ְֹל ִּתיָ ,היִ ִ

ְּול ַה ְמ ׁ ִש ְיך ַל ֲעזֹר ִליֲ .א ָבל ְּת ִח ָּלה ָע ֶל ָיך ַל ֲחזֹר
אּולי יוֹם ֶא ָחד
ַה ַּביְ ָתה ְּול ׁ ָש ֵרת ֶאת ִפ ִילימוֹןַ .
יח ְל ָך ַל ֲחזֹר ֵא ַלי”.
הּוא יְ ׁ ַש ְח ֵרר או ְֹת ָך וְ יַ ִּנ ַ
יסימוִ ס ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהּוא ֵה ֵחל
ׁ ָשאּול נו ֵֹפף ְלאוֹנִ ִ
ִל ְפס ַֹע ַּב ׁ ְּש ִביל.
“ב ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ִפ ִילימוֹן ׁ ֶשּיִ ֵּתן ְל ָך ֶח ֶדר ִמ ׁ ֶש ָּל ְך”,
ִּ
“אנִ י ַמ ֲא ִמין
ָק ָרא ַא ֲח ֵרי ַה ָּבחּור ַה ָּצ ִעירֲ .
אּוכל ָלבוֹא ְל ַב ֵּקר
ׁ ֶש ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ה ִל ְת ִפ ּלו ַֹתי ,וְ ַ
ֶא ְת ֶכם ְּב ָקרוֹב”.
יסימוֹס ִה ִּביט ְל ָאחוֹר ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ ה,
אוֹנִ ִ
וְ ָאז ִה ְמ ׁ ִש ְיך ָל ֶל ֶכת ְּב ִלי ְל ַה ִּביט ׁ ֵשנִ ית .הּוא
ְק ָצת ַּפ ַחד ַל ֲחזֹר ָל ָאדוֹן ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו ָּב ַרחֲ .א ָבל
ַע ְכ ׁ ָשו הּוא ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין ,וְ ִל ּבוֹ ָהיָ ה ָמ ֵלא ַא ֲה ָבה
מּוכן ְלנַ ּסוֹת ַה ַּפ ַעם ְל ׁ ָש ֵרת
ֶל ֱאל ִֹהים .הּוא ָהיָ ה ָ
שוֹתַ .א ֲח ֵרי
ֶאת ִפ ִילימוֹן ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ָע ָליו ַל ֲע ׂ
ית ָך
ַה ּכֹלָ ׁ ,שאּול ִל ֵּמד אוֹתוֹ ׁ ֶש ִּל ְהיוֹת ְמ ׁ ָש ֵרת ְּב ֵב ְ
זֶ ה ֵח ֶלק ָּגדוֹל ִמ ַּת ְפ ִק ָידם ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים
ִּב ׁיש ַּוע.
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ְּצאּו ְל ִטּיּול ָּב ֶרגֶ ל ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהִּ .ת ְמ ְצאּו
בּועיְּ .ת ַד ְמיְ נּו
ָמקוֹם ׁ ָש ֵקט וְ ִת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
יסימוֹסְּ .ת ַס ְּפרּו ַל ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ָמה ַא ֶּת ם חו ׁ ְֹש ִבים
ׁ ֶש ַא ֶּת ם אוֹנִ ִ
ׁ ֶשּיִ ְק ֶרה ְּכ ׁ ֶש ַּת ַחזְ רּו ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ִפ ִילימוֹןְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֵהם ׁ ֶשּיְ ַס ְּפרּו
ימי ַהרו ָֹמ ִאים.
ָל ֶכם ֵא ְיך זֶ ה ָהיָ ה ִל ְהיוֹת ֶע ֶבד ִּב ֵ
ִּת ְק ְראּו ֶאת ֶאל ָה ֶא ֶפ ִסים ,ו’ ָ .7אז ַּת ְס ִּבירּו
ֶאת ַה ָּפסּוק ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ַה ְת ָח ָלה ׁ ֶשל ָה ִא ֶּג ֶרת ׁ ֶש ָּכ ַת ב ׁ ָשאּול ְל ִפ ִילימוֹן,
ְ
סּוקים .1-7
ְּפ ִ
ְּתנּו ְל ֵבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ַה ָּבלוֹן ׁ ֶש ִּק ׁ ַּש ְט ֶּת ם
שה ׁ ֶש ַּת ֲעשּׂו ְּכ ֵדי
ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבת .אוֹ ׁ ֶש ִּת ְכ ְּת בּו ַעל ָּבלוֹן ַמ ֲע ֶ ׂ
ְל ׁ ָש ֵרת ֵּבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחהִּ .ת ְכ ְּת בּו ֶאת ׁ ְשמוֹ/ה ַעל נְ יָ ר וְ ַת ְכנִ יסּו ֶאת
ּותנּו אוֹתוֹ ְלאוֹתוֹ ֵּבן
ַה ֶּפ ֶתק ַל ָּבלוֹן .וְ ָאז ְּתנַ ְּפחּו ֶאת ַה ָּבלוֹןְ ,
ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְּבתוֹר ַה ְפ ָּת ָעה ְמ ׁ ַש ַּמ ַחת.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַא ֶּת ם
יסימוֹס
ְמ ַד ְמיֵ נִ ים ׁ ֶש ַא ֶּת ם נו ְֹס ִעים ַה ַּביְ ָת ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּנ ַסע אוֹנִ ִ
ֶאל ִפ ִילימוֹןִּ .ת ְת ַּפ ְּללּו ֲעבּור ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינָ ם ָח ְפ ׁ ִשיִ ים ָל ֶל ֶכת
ַל ְּק ִה ָּלה ִּכ ְרצוֹנָ ם.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ָה ִא ֶּג ֶרת
ִּת ְק ְראּו ְ
סּוקים .8-11
ֶאל ִפ ִילימוֹןְּ ,פ ִ
ִּת ְכ ְּת בּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ַעל ַמ ִּפית נְ יָ ר.
ַּת ׁ ְש ִאירּו ַה ְר ֵּבה ֶרוַ ח ֵּבין ַה ִּמ ִּליםִּ .ת גְ זְ רּו ֵּבינֵ ֶיהןְּ .ת ַס ְּדרּו ֶאת
ְּגזִ ֵירי ַה ָּפסּוק ְל ִפי ַה ֵּס ֶדרַ .מ ּד ַּוע ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ַמ ִּפית נְ יָ ר ֲעבּור
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון?
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים .וְ ָאז
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ׁיש ַּוע ׁ ֶשּיַ ֲעזֹר ָל ֶכם ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַהּיוֹם.

ּות ַד ְּברּו ַעל
ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִּת ְק ְראּו ְ
סּוקים .12-14
ָה ִא ֶּג ֶרת ֶאל ִפ ִילימוֹןְּ ,פ ִ
ַהּיוֹם ְּת ַת ְכנְ נּו ִל ְהיוֹת ְמ ׁ ָש ְר ִתים
ַּב ַּביִ תֲ ,א ָבל ְּב ִלי ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד יֵ ַדע ׁ ֶש ֶּזה ָמה ׁ ֶש ַא ֶּת ם
שיםַּ .ת ֲעשּׂו ַמ ׁ ֶּשהּו ֲעבּור ַא ַחד ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְּ ,ב ִלי
עוֹ ִ ׂ
ׁ ֶש ַּת ִּגידּו לוֹ/ה ׁ ֶש ַא ֶּת ם עוֹזְ ִרים לוֹ.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְללֹא ֶעזְ ָרה.
וְ ָאז ִּת ְת ַּפ ְּללּו ֲעבּור ָּכל ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ְּב ֶד ֶר ְך
ְּכ ָלל,
ׁ ֶש ּיָ ְצא ַה ָּנ ׁ ִשים
ּו ִל ׁ ְש
ֵמ ַה ְּב ֵא ר ,נִ ׁ אֹ ב ַמיִ ם
ְש ֲ
ְמ ַעט ְּכ ֵדי ְל א רּו ׁ ָשם
ַפ ְט
ֵּפט ִעם
ֲח ֵב
רוֹ ֵתי ֶהן.
ּות ַד ְּברּו ַעל
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
סּוקים ֵּ .15-17כ ַיצד ׁ ֵש ַר ְת ֶּת ם ַהּיוֹם ַּב ַּביִ ת?
ָה ִא ֶּג ֶרת ֶאל ִפ ִילימוֹןְּ ,פ ִ
ׁ ָשאּול ׁ ָש ַלח ִא ְּגרוֹת ַעל יְ ֵדי ׁ ָש ִל ַיחִּ .ת ְמנּו ְּד ָר ִכים
ׁ ֶש ְּב ֶעזְ ָר ָתן ּת ְּוכלּו ִל ׁ ְשל ַֹח ֶמ ֶסר ָל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּג ִרים ָרחוֹקִּ .ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו
ישהּו ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע או ֵֹהב אוֹתוֹ.
ִּב ׁ ְש ַּתיִ ם ֵמ ֶהן ַהּיוֹם ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּפר ְל ִמ ׁ ֶ
ַּת ְמ ִציאּו ַל ַחן ַל ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון וְ ָת ׁ ִשירּו אוֹתוֹ.
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ּות ַד ְּברּו ַעל ָה ִא ֶּג ֶרת
ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִּת ְק ְראּו ְ
סּוקים .18-25
ֶאל ִפ ִילימוֹןְּ ,פ ִ
סּוקים ַה ָּב ִאים ,וְ ִת ְמ ְצאּו ֶאת
ִּת ְק ְראּו ֶאת ַה ְּפ ִ
ַה ׁ ֵּשמוֹת ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ְמ ׁ ָש ְר ִתים:
 הּוא ׁ ָש ַמר ַעל ַה ּצֹאן ׁ ֶשל ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה:
מּואל א’ ט”ז .)10-13
(ש ֵ
ְׁ

.

 הּוא ׁ ִש ַירת ֶאת ה’ ְּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ֵע ִלי – ֵּביתוֹ ַה ׁ ֵּשנִ י:
מּואל א’  ,20ב’ .)11
(ש ֵ
ְׁ .
ִּת ׁ ְש ֲאלּו ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהָ :מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין
ימי ׁ ָשאּול ַה ׁ ָּש ִל ַיח ְל ִל ְהיוֹת ְמ ׁ ָש ֵרת ְּביָ ֵמינּו?
ִל ְהיוֹת ְמ ׁ ָש ֵרת ִּב ֵ

ַהּיוֹם זֶ הּו יוֹם ַמ ְת ִאים ִּב ְמי ָֻחד ְל ׁ ָש ֵרת
שוֹת ְּכ ֵדי ַל ֲעזֹר ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ַּב ַּביִ תָ .מה ּת ְּוכלּו ַל ֲע ׂ
ְל ִה ְת ּכוֹנֵ ן ְל ׁ ַש ָּבת?
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ַּת ִּציגּו
ֶאת ַה ִּס ּפּור ַעל ׁ ָשאּול ׁ ֶש ּכו ֵֹת ב ֶאת ָה ִא ֶּג ֶרת ְל ִפ ִילימוֹן.
ִּת ְכ ְּת בּו ַּב ִּמ ִּלים ׁ ֶש ָּל ֶכם ֶאת ָמה ׁ ֶשהּוא ָּכ ַת ב ָּב ִא ֶּג ֶרתְּ .תנּו
יסימוֹס.
ש ֵחק ְּב ַת ְפ ִקיד אוֹנִ ִ
ֶאת ָה ִא ֶּג ֶרת ְל ֶבן ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ְּמ ַ ׂ
ִּת ְק ְראּו ֶאת ֶאל ַה ָּג ָל ִטים ה’ ֵּ .13כ ַיצד
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם ּת ַּוכל ְל ַב ֵּצ ַע ַּב ַּביִ ת ֶאת ָמה ׁ ֶש ָּכתּוב
ָּב ִא ֶּג ֶרת?

ְּת ַצּיְ רּו ִצּיּור ׁ ֶשּיַ ְר ֶאה ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ָּפסּוק
בּור ֶכםַּ .ת ְס ִּבירּו אוֹתוֹ ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ְל ׁ ִשנּ ּון ֲע ְ

ׁשּובוֹ ׁ ֶשל
ֶבד ׁ ֶש ָּב ַרח
ָה ֶע

ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים.

ִח י ָד ה

אשוֹנָ ה
הו ָֹראוֹתַּ :ת ַע ְברּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון .וְ ָאז ַּת ִּביטּו ַּב ַּקּוִ ים ׁ ֶש ְּבתו ְֹך ַה ַּביִ תָ .האוֹת ָה ִר ׁ
ִהיא “ל”ַ .ע ְכ ׁ ָשו ְּתגַ ּלּו ַמ ִהי ַה ִּמ ָּלהְּ ,ב ָכ ְך ׁ ֶש ִּת ְמ ֲחקּו ֶאת ַה ַּקו ָהע ֶֹדף ְּב ָכל ַא ַחת
ֵמ ָהאו ִֹתּיוֹת ַהנּ ו ָֹספוֹת.
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4

ילי
ָה ֵבא ֶאת ְמ ִע ִ
ָה ִא ֶּג ֶרת ַהׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ִטימו ֵֹתיאוֹס; ַ ,The Acts of the Apostlesע ּמ ִּודים .498-508

ַה ִא ם יָ ָצ א ָל ֶכ ם ִל נְ ס ַֹע ְל ָמ ק וֹם ָר ח וֹק
אּול י ְּכ ֵד י ִל ְפ גּ ֹׁש ְק ר ו ֵֹב י ִמ ׁ ְש ָּפ ָח ה
ֵמ ַה ַּב יִ ת? ַ
יצ ד ִה ְר ַּג ׁ ְש ֶּת ם
א וֹ ָל ֵצ את ְל ַמ ֲח נֶ ה נ ו ֵֹפ ׁש ? ֵּכ ַ
ְּכ ׁ ֶש ּיְ ׁ ַש נְ ֶּת ם ְּב ָמ ק וֹם ָח ָד ׁש ? ַה ִא ם ִק ַּב ְל ֶּת ם
ית ם
ִמ ְּכ ָת ִב ים א וֹ ֲח ִב יל וֹת ִּב זְ ַמ ן ׁ ֶש ֱה יִ ֶ
יצ ד ִה ְר ַּג ׁ ְש ֶּת ם ְּכ ׁ ֶש ִּק ַּב ְל ֶּת ם ִמ ְּכ ָת ב
ׁ ָש ם? ֵּכ ַ
יך
יט ב ֵא ְ
יח יָ ַד ע ֵה ֵ
ֵמ ַה ַּב יִ ת? ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ּומ ַה ֲח ֵב ִר ים...
יש ים ָר ח וֹק ֵמ ַה ַּב יִ ת ֵ
ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ַא ְר ַּב ע ִק יר וֹת ֶא ֶב ן ִה ִּק יפּו א וֹת וְֹ .ל ַמ ֲע ָל ה
ָה יָ ה ַח ּל וֹן ָק ָט ן ׁ ֶש ֵה ִא יר ְּב ק ׁ ִֹש י ֶא ת ַה ָּת א
ּוך ַּב ֶּכ ֶל א .הּוא ִה ְר ִּג ׁיש ׁ ֶש ִר ְצ ַּפ ת ָה ֶא ֶב ן
ֶה ָח ׁש ְ
יה יָ ׁ ַש ב ִה יא ְּכ ָב ר ִּכ ְמ ַע ט ְּכ מ וֹ
ַה ָּק ָר ה ׁ ֶש ָע ֶל ָ
ֵח ֶל ק ִמ גּ ּופ וָֹ .ק ׁ ְש רּו א וֹת וֹ ַל ִּק יר ְּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶר ת
ׁ ֶש ֻח ְּב ָר ה ַל ַּק ְר ֻס ַּל יִ םְּ ,כ ִא ּל ּו ָה יָ ה ַח ּיַ ת
ֶּפ ֶר א ְמ ֻס ֶּכ נֶ תֲ .א ָב ל הּוא לֹא ָה יָ ה ְמ ֻס ָּכ ן
יח ְ ,מ ׁ ָש ֵר ת
ִּב ְכ ָל לֲ .ה ֵר י ָה יָ ה זֶ ה ׁ ָש אּול ַה ׁ ָּש ִל ַ
ָה ֱא ל ִֹה ים.
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ִּב ְצ ִע ירּות וָֹ ׁ ,ש אּול ַע ְצ מ וֹ נָ ַה ג ְּב ַא ְכ זָ ִר ּיּות
ּוע הּוא ֶּב ן
ִע ם ֲא נָ ׁ ִש ים ׁ ֶש ֶה ֱא ִמ ינּו ׁ ֶש ּיְ ׁש ַ
ָה ֱא ל ִֹה יםִ .ל ְפ ָע ִמ ים הּוא ֲא ִפ ּל ּו ִצ ּוָ ה
יל הֲ .א ָב ל ֱא ל ִֹה ים
ְל ָה ִמ ית א ו ָֹת ם ִּב ְס ִק ָ
ׁ ִש ָּנ ה ֶא ת ִל ּב וֹ וְ ֶא ת ַח ּיָ יו ,וְ ׁ ָש אּול ָה ַפ ְך
ּוע .
יד יו ַה ּב ו ְֹל ִט ים ׁ ֶש ל יֵ ׁש ַ
ְל ֶא ָח ד ֵמ ֲח ִס ָ
יס ר ָה ר ו ִֹמ י ,נִ יר וֹןָּ ,פ ַע ל
ְּב א ו ָֹת ּה ֵע ת ַה ֵּק ָ
נֶ גֶ ד ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ יםַ .מ ֲא ִמ ינִ ים נֶ ֶה ְר גּו ִּב גְ ַל ל
טּוח
ּוע ַ .ע ְכ ׁ ָש ו ׁ ָש אּול ָה יָ ה ָּב ַ
ׁ ֶש ָּס גְ דּו ִל ׁיש ַ
ׁ ֶש ַּג ם א וֹת וֹ יַ ַה ְר גּו.
ַה ָּצ ִע יר,
ֲח ֵב ר וֹ
ַע ל
ָח ׁ ַש ב
ׁ ָש אּול
ִט ימ ו ֵֹת יא וֹסֶ ׁ ,ש ַּמ ָּמ ׁש ָה ַפ ְך ל וֹ ְל ֵב ן.
ַה ָּב חּור ָּב ָכ ה ְּכ ׁ ֶש ֵה ם נִ ְפ ְר דּו ְל ׁ ָש ל וֹםֵ .מ ָא ז
ּוע .
ׁ ֶש ָה יָ ה יֶ ֶל דָ ,ח ׁ ַש ב ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס ַע ל יֵ ׁש ַ
ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּת וֹ ִה זְ ִמ ינָ ה ֶא ת ׁ ָש אּול ְל ִה ְת ָא ֵר ַח
ית ם ְּפ ָע ִמ ים ַר ּב וֹתַ .ע ְכ ׁ ָש וְּ ,כ ׁ ֶש ָּג ַד ל
ְּב ֵב ָ
וְ ָה יָ ה ְל ָב חּור ,הּוא ִה ְצ ָט ֵר ף ִל ְפ ָע ִמ ים
ש ּור ׁ ֶש ל ׁ ָש אּולֵ .ה ם
ְל ַמ ָּס ע וֹת ַה ִּב י ׂ
ּוע וְ ע ו ְֹד דּו
ש רּו ְּב יַ ַח ד ַע ל יֵ ׁש ַ
ִּב ְּ ׂ
ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ יםְּ .כ ָב ר
ֶא ת
ֻה ׁ ְש ַל ך ׁ ָש אּול
ְּב ָע ָב ר
ַל ֶּכ ֶל א ִּב גְ ַל ל ׁ ֶש ִה ִּט יף
ַה ְּב ׁש וֹר וֹת
ַע ל
וְ ִל ֵּמ ד
ּוע ֲ .א ָב ל
ַה ּט וֹב וֹת ׁ ֶש ל יֵ ׁש ַ
ִה ְר ִּג ׁיש
ַה ַּפ ַע ם הּוא
יַ ֲח זִ יק
לֹא
ׁ ֶש הּוא
ָה ֲא וִ י ר
ֶמ זֶ ג
ַמ ֲע ָמ ד.
ש ה ַק ר וְ ַה ח ֶֹר ף ָע ַמ ד
נַ ֲע ָ ׂ
ַּב ֶּפ ַת ח .וְ ִא ם ַה ּקֹר לֹא
יַ ֲה רֹג א וֹת וָֹ ,א ז ֶּב ַט ח יְ ַצ ּוֶ ה
יס ר.
זֹאת ַה ֵּק ָ
ׁ ָש אּול נָ ַט ל ֵע ט ּונְ יָ ר

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ְּכׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו עוֹזְ ִרים ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְמׁ ָש ְר ִתים
ֶאת ה’ ,זֶ ה ְּכ ִא ּלּו ׁ ֶשׁ ֵּש ַר ְתנּו אוֹתוֹ.

ּומ ת ֵל ב ִה ְת ִח יל ִל ְכ ּתֹב ֶא ת
ש ֶ
ְק ָל ףִּ .ב ְת ׂ
ִמ ְּכ ָת ב וֹ ָה ַא ֲח ר וֹן ְל ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס.
“א ל ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס ְּב נִ י ָה ָא הּובָּ ”,כ ַת ב.
ֶ
“א ינִ י ָח ֵד ל ִל זְ ּכֹר א ו ְֹת ָך ִּב ְת ִפ ּל ו ַֹת י י ו ָֹמ ם
ֵ
יך וַ ֲא נִ י נִ ְכ ָס ף
וָ ַל יְ ָל ה .זְ כּור וֹת ִל י ִּד ְמ ע ו ֶֹת ָ
(ה ׁ ְּש נִ ּיָ ה
ש ְמ ָח הַ ”.
ִל ְר א ו ְֹת ָך ְל ַמ ַע ן ֶא ְת ַמ ֵּל א ִ ׂ
ֶא ל ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס א’ .)2-4
ׁ ָש אּול ַמ זְ ִּכ יר ַּב ִּמ ְכ ָּת ב ְל ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס
ּוע ִּב ֵּט ל ֶא ת ַה ָּמ וֶ תֵ .א ֶּל ה ָה יּו ַה ְּב ׁש וֹר וֹת
ׁ ֶש ּיְ ׁש ַ
ש מ ַֹח !
ַה ּט וֹב וֹת ׁ ֶש ַע ל ּ ֻכ ָּל ם ִל ׁ ְש מ ַֹע ְּכ ֵד י ִל ְ ׂ
ׁ ָש אּול לֹא ֲח ׁ ָש ׁש ִל ְס ּבֹל ְּכ ֵד י ְל ָה ִפ יץ ֶא ת
ַה ְּב ׁש וֹר וֹת ַה ּט וֹב וֹת ָה ֵא ֶּל הֵ .א ּל ּו ְּב ׁש וֹר וֹת
ט וֹב וֹת ,נָ כ וֹן? וְ הּוא ָר ָצ ה ְל ַס ֵּפ ר א ו ָֹת ן
ְל כֻ ָּל ם!
ֲא ָב ל ַע ְכ ׁ ָש וָ ׁ ,ש אּול ָה יָ ה ּכֹה ּב ו ֵֹד ד .נִ ְד ֶמ ה

פסוק
לשינון:
“אל ִֹהים ...לֹא יִ ׁ ְש ַּכח ֶאת
ֱ
ָּפ ָע ְל ֶכם וְ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
יתם ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ
ׁ ֶש ֶה ְר ֵא ֶ
ְּב ָכ ְך ׁ ֶשׁ ֵּש ַר ֶּתם ֶאת
ַה ְּקדוׁ ִֹשים וְ עו ְֹד ֶכם
ְמׁ ָש ְר ִתים או ָֹתם”.
ֶאל ָה ִע ְב ִרים ו’ 10

ָה יָ ה ׁ ֶש ּ ֻכ ָּל ם ְּב ַא ְס יָ ה זָ נְ חּו א וֹת וִֹ .א ׁיש לֹא
ָּב א ַל ֲה גַ ָּנ ת וֹ ַּב ִּמ ׁ ְש ָּפ ט ׁ ֶש ָע ְר כּו ל וֹ .וְ ַה ְּמ ַע ִט ים
ׁ ֶש ָּב אּו ְל ע ו ֵֹד ד א וֹת וֹ ָה יּו ּכֹה יְ ָק ִר ים ְל ִל ּב וֹ.
ׁ ָש אּול ָּכ ַת ב ֶא ת ׁ ְש מ וֹ ׁ ֶש ל ַא ַח ד ַה ֲח ֵב ִר ים,
ּול ַב ֵּק ר
ש ְּב ָכ ל ר ו ָֹמ א ְּכ ֵד י ִל ְמ צֹא א וֹת וֹ ְ
ׁ ֶש ִח ֵּפ ׂ
א וֹת וֹ ַּב ֶּכ ֶל א .הּוא ִּב ֵּק ׁש ִמ ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס
יש ת ׁ ָש ל וֹם ַל ֲח ֵב ִר ים ֲא ֵח ִר ים
ִל ְמ סֹר ְּד ִר ׁ ַ
ׁ ֶש ׁ ֵּש ְר תּו א וֹת וֹ וְ ָד ֲא גּו ִל ְצ ָר ָכ יוְ .ל ַב ּס וֹף הּוא
ּול ַב ֵּק ר א וֹת וֹ
ִּב ֵּק ׁש ִמ ִט ימ ו ֵֹת יא וֹס ָל ב וֹא ְ
ּול ָה ִב יא ל וֹ ֶא ת
ִל ְפ נֵ י ׁ ֶש ּיַ ְת ִח יל ַה ח ֶֹר ףְ ,
ְמ ִע יל וָֹ .ה יָ ה ָּכ ל ָּכ ְך ַק ר ֵּב ין ִק יר וֹת ָה ֶא ֶב ן
סּור ים.
ׁ ֶש ל ֵּב ית ָה ֲא ִ
יש ים
אש י ְק ִה ּל וֹת ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ִל ְפ ָע ִמ יםַּ ,ג ם ָר ׁ ֵ
יש ים ֶא ת רֹב זְ ַמ ָּנ ם
ּב ו ְֹד ִד יםֵ .ה ם ַמ ְק ִּד ׁ ִ
ּול ת .נָ כ וֹן ׁ ֶש זּ וֹ
ּול ַט ֵּפ ל ְּב ָצ ְר ֵכ י ַה זּ ַ
ַל ֲח ׁשֹב ְ
ֹאש
ִּת ְה יֶ ה ַה ְפ ָּת ָע ה נֶ ֱה ֶד ֶר ת ַל ֲע זֹר ְל ר ׁ
ש וֹת ַה ְר ֵּב ה
יך ַל ֲע ׂ
ַה ְּק ִה ָּל ה ׁ ֶש ָּל ֶכ ם? לֹא ָצ ִר ְ
ְּכ ֵד י ַל ֲע זֹרִ .ל ְפ ָע ִמ ים ַמ ְס ִּפ יק ְל ַה ֲע נִ יק
ּיּוך א וֹ זֵ ר ְּפ ָר ִח ים ַא ֲח ֵר י ִמ ְפ ָּג ׁש ַה ְּק ִה ָּל ה.
ִח ְ
ֹאש
ֶא ְפ ׁ ָש ר ֲא ִפ ּל ּו ְל ַה ִּג ׁיש ּכ וֹס ַמ יִ ם ְל ר ׁ
ש ֵמ ַח א וֹת וַֹּ .ג ם ַא ֶּת ם
ַה ְּק ִה ָּל ה ְּכ ֵד י ַל ָּ ׂ
ש ּו ֶא ת זֶ ה.
ַּת ְר ִּג ׁיש ּו נֶ ְה ָּד ר ְּכ ׁ ֶש ַּת ֲע ׂ
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“צ ְבעוֹנִ י”
ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,צאּו ְל ִטּיּול ִ
ש ְּד ָב ִרים
ַּב ֶּט ַבע ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְּ .ת ַמנּ ּו ַמנְ ִהיגָּ .כל ֶא ָחד יְ ַח ֵּפ ׂ
אתם
ימה ׁ ֶשל ָמה ׁ ֶש ְּמ ָצ ֶ
ַּב ֶּט ַבע ְּב ֶצ ַבע ְמ ֻסּיָ םָּ .ת ִכינּו ְר ׁ ִש ָ
ימה ֲארֻ ָּכה ׁ ֶשל ָּכל
ּותנּו או ָֹת ּה ְל ַמנְ ִהיג ַה ִּטּיּול .הּוא יַ ֲער ְֹך ְר ׁ ִש ָ
ְ
ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ּ ֻכ ָּלם ָמ ְצאּוּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְּצ ָב ִעים ַהּיָ ִפים
ׁ ֶש ֶה ֱענִ יק ָלנּו.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
אשוֹן ָּב ִא ֶּג ֶרת ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ִטימו ֵֹתיאוֹס –
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ֶּפ ֶרק ָה ִר ׁ
ְ
ָה ִא ֶּג ֶרת ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ָשאּול ִל ְפנֵ י מוֹתוָֹ .מה ָהיְ ָתה ָה ֵע ָצה
ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ׁ ֶש ֶה ֱענִ יק ׁ ָשאּול ְל ִטימו ֵֹתיאוֹס?

בּועיִ .מי
ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
ּות ַד ְּברּו ַעל ֶאל
בּוע? ִּת ְק ְראּו ְ
ָהיָ ה ַה ַּמנְ ִהיג ַּב ִּס ּפּור ׁ ֶש ָּלנּו ַה ׁ ָּש ַ
ָה ִע ְב ִרים ו’ ַּ .10ת ְס ִּבירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ָּת ִכינּו ֶּדגֶ ם ׁ ֶשל ַה ְּק ִה ָּלה ׁ ֶש ָּל ֶכם ִמ ּ ֻק ְפ ַסת
שימּו
נַ ֲע ַליִ םִּ .תגְ זְ רּו ְּד ֻמּיוֹת ׁ ֶשּיְ ַס ְּמלּו ֶאת ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ָת ִ ׂ
או ָֹתם ַּב ֶּדגֶ ם ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּתםַּ ,ב ְּמקוֹמוֹת ׁ ֶש ָּב ֶהם ֵהם יו ׁ ְֹש ִבים ַּב ְּק ִה ָּלה
ְּכ ֵדי ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ה’ָ .אז ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ְל ָב ֵר ְך או ָֹתם ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם
ְמ ׁ ָש ְר ִתים ַּב ְּק ִה ָּלהֵּ .כ ַיצד ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם ּת ַּוכל ַל ֲעזֹר ָל ֶהם?
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּון.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל
ִּת ְק ְראּו ְ
ִטימו ֵֹתיאוֹס ב’  .1-13וְ ָאז ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּון.
ימה ׁ ֶשל ַמנְ ִהיגֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ׁ ֶש ָּל ֶכם.
ָּת ִכינּו ְר ׁ ִש ָ
בּוע.
ישהּו ֵמ ֶהם ַה ׁ ָּש ַ
שוֹת ַמ ׁ ֶּשהּו ְמי ָֻחד ֲעבּור ִמ ׁ ֶ
ְּת ַת ְכנְ נּו ַל ֲע ׂ
ב”דוִ יד
ש ֲחקּו ָּ
ּות ַ ׂ
ְּת ַמנּ ּו ַמנְ ִהיג ֵמ ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְ ,
ַה ֶּמ ֶל ְך ָא ַמר”.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ִטימו ֵֹתיאוֹס ב’ ַּ .14-26ת ַחזְ רּו ַעל
ְ
ּות ַצּיְ רּו ִצּיּור ׁ ֶש ַּמ ְס ִּביר אוֹתוֹ.
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןְ ,
ׁ ְשבּו ַעל ִר ְצ ַּפת ֶא ֶבן אוֹ ְּבטוֹן ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַכ ָּמה
ַּד ּקוֹתֵּ .כ ַיצד ִה ְר ִּג ׁיש ׁ ָשאּול ְּכ ׁ ֶשּיָ ׁ ַשב ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ֶּכ ֶלא?
ְּב ֵאילּו ְמקוֹמוֹת ֲא ֵח ִרים ְמ ׁ ָש ְר ִתים
ֲאנָ ׁ ִשים ֶאת ה’ חּוץ ֵמ ַה ְּק ִה ָּלה ׁ ֶש ָּל ֶכם? ֵּכ ַיצד ּת ְּוכלּו ַל ֲעזֹר
ַל ֲאנָ ׁ ִשים ַה ָּללּו?

ְל ׁ ָשאּול ָהיּו זְ כֻ ּיוֹת ְמי ָֻחדוֹת
ֲא ִפ ּלּו ַּב ֶּכ ֶלאִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ָהיָ ה
ֶאזְ ָרח רו ִֹמי.
ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ִטימו ֵֹתיאוֹס
ִּת ְק ְראּו ְ
ג’ַּ .ת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןָ .מה לֹא יִ ׁ ְש ַּכח ה’?
ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ִא ָּמא אוֹ ַא ָּבא ִל ְק ׁשֹר ֶאת ַה ַּק ְר ֻס ַּליִ ם
ישים לּו ַּכ ְבלּו
יתם ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ׁ ֶש ָּל ֶכם ְּביַ ַחד (לֹא ָחזָ ק)ָ .אז ְּתנַ ּסּו ִל ְצעֹדֵ .א ְיך ֱהיִ ֶ
ֶא ְת ֶכם ְּב ׁ ַש ְל ׁ ְש ָלאוֹת?
ִל ְהיוֹת הו ֶֹרה ְמ ׁ ִש ִיחי זֶ ה ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ה’ַ .הּיוֹם ַּת ַעזְ רּו
ַלהו ִֹרים ְל ׁ ָש ֵרת ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ,וְ ָכ ְך ַּגם ַא ֶּתם ְּת ׁ ָש ְרתּו ֶאת ה’.
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ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ֶאל ִטימו ֵֹתיאוֹס ד’.
ְ
ׁ ָשאּול ָס ַמך ַעל ִטימו ֵֹתיאוֹסֵ .אילּו טוֹבוֹת
סּוקים .)21 ,19 ,13 ,11 ,9
(ת ִּביטּו ִּב ְפ ִ
הּוא ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו? ַּ
ָּת ִכינּו ְמ ִעיל ִמ ְּניָ ר ִע ּתוֹןְּ .ת ׁ ַש ְּדכּו אוֹתוֹ
ְּב ֶעזְ ַרת ׁ ַש ְד ָכןְ .ל ֵאיזֶ ה ְמ ִעיל נִ זְ ָקק ׁ ָשאּול? ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל
ַה ְּבגָ ִדים ַה ַח ִּמים ׁ ֶש ָּל ֶכם.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַא ֶּתם
חו ׁ ְֹש ִבים ַעל ֶעזְ ָרתוֹ ׁ ֶשל ִטימו ֵֹתיאוֹסַ .ה ִאם ַה ָּפסּוק ְמ ַד ֵּבר ַּגם
ָע ֶל ֶיכם?

ִּת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ְּב ָכ ְריוֹת וְ ִכ ְסאוֹת ְּכ ֵדי ְל ָה ִכין
ּות ַס ְּפרּו ָל ֶהם ַעל ׁ ָשאּול
“בית ֶּכ ֶלא”ֵּ .ת ׁ ְשבּו ּבוֹ ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְ ,
ֵּ
וְ ִטימו ֵֹתיאוֹס.
ִּת ְק ְראּו ֶאת ֶאל ָה ִע ְב ִרים י”ג ֵּ .7כ ַיצד ְמ ׁ ָש ֵרת
רו ֵֹעה ַה ְּק ִה ָּלה ֶאת ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ְּת ֶכם? ָּת ִכינּו ְל ַמ ֲענוֹ ַּכ ְר ִטיס ְּב ָר ָכה
ְמי ָֻחדַּ .ת ְח ְּתמּו ָע ָליו ְּביַ ַחדָ .מ ָחר ְּתנּו אוֹתוֹ ְלרו ֶֹעה ַה ְּק ִה ָּלה.
שוֹת
ָמה עוֹד ּת ַּוכל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם ַל ֲע ׂ
ָמ ָחר ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּצ ַע ֶאת ָמה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּון? ַּת ַחזְ רּו ָע ָליו
ְּביַ ַחד ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּתם או ֲֹה ִבים.

ִח י ָד ה

ָה ֵבא
ֶאת ְמ ִעי ִלי

הו ָֹראוֹתְּ :תגַ ּלּו ֶאת ַה ִּמ ִּלים ַה ָּבאוֹת ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ְּתרוֹת ַּב ִּצּיּור ְּכ ֵדי ָל ַד ַעת ֵא ְיך ַל ֲעזֹר
ּיּוךֵ ׁ ,שרּות.
ְלרו ֶֹעה ַה ְּק ִה ָּלהֶ :עזְ ָרהְּ ,ת ִפ ָּלהִ ,עידּודְּ ,ד ָאגָ הִ ,ח ְ
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וֹת

הוֹ
ָרא

אּולי ָא ְכלּו
רּוחהֶ ׁ ,ש ַ
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ְּמבֻ ָּגר ַּב ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ְל ָה ִכין ֲא ָ
ימי
”ךַּ .תזְ ִמינּו ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִל ְקרֹא ְּביַ ַחד ַעל או ֵֹכל ִּב ֵ
ימי ַה ַּתנַ ְ
ִּב ֵ
”ך ,וְ ָאז ֶל ֱאכֹל ִמ ָּמה ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּתם.
ַה ַּתנַ ְ

סֹוע ִדים)
(ל ִׁש ָּׁשה ֲ
ָ”כי ְ
ַּת ְב ִׁשיל ֲע ָד ִׁשים ָּתנ ִ
ִמ ְצ ָר ִכים:
ּ 2כוֹסוֹת ֲע ָד ׁ ִשים ׁ ְשטּופוֹת
(ע ִדיף ָמ ֵלא אוֹ ָּבר)
ֲח ִצי ּכוֹס א ֶֹרז ָ
ַּ 3כ ּפוֹת ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת
ַּ 2כ ִּפיוֹת ֶמ ַלח
ּ 7כוֹסוֹת ַמיִ ם
ָּ 1ב ָצל ָּגדוֹלְ ,מ ֻק ָּלף וְ ָקצּוץ
ִּ 1פ ְל ֵּפל ׁ ָשטּוף וְ ָקצּוץ
צּוצה
ּוק ָ
טּופה ְ
ַּ 4כ ּפוֹת ֶּפ ְטרוֹזִ ְיליָ ה ׁ ְש ָ
ֶא ְפ ׁ ָש ִריּ :כוֹס ֶּת ֶרד ׁ ָשטּוף וְ ָקצּוץ

א ֶֹפן ַה ֲה ָכנָ ה:

שימּו ֶאת ַה ֲע ָד ׁ ִשיםָ ,הא ֶֹרז וְ ַה ׁ ֶּש ֶמן ְּב ִסיר .הו ִֹסיפּו ֶאת ַה ַּמיִ ם וְ ַה ְר ִּתיחּוַ .תנְ ִמיכּו ֶאת
ִׂ
ּות ַב ׁ ְּשלּו ְּכ ׁ ָש ָעהִּ .ת ְב ְּדקּו ִאם ַה ֲע ָד ׁ ִשים ִה ְת ַּב ׁ ְשלּוּ .תו ִֹסיפּו ֶאת ׁ ְש ָאר ַה ַּמ ְר ִּכ ִיבים
ָה ֵא ׁש ְ
ּות ַב ׁ ְּשלּו עוֹד ַּ 10-15ד ּקוֹתַּ .ת ִּג ׁישּו ַחם.
ְ

סֹוע ִדים)
(ל ִׁש ָּׁשה ֲ
אפּונָה ְּב ַנ ְע ַנע ְ
ֲ
ִמ ְצ ָר ִכים:
פּואה
ּ 3כוֹסוֹת ֲאפּונָ ה ְק ָ
ְמ ַעט ַמיִ ם ְל ַה ְר ָּת ָחה
צּוצה
ׁ ְש ֵּתי ַּכ ּפוֹת נַ ְענַ ע ְק ָ
ַּכף ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת
ֶמ ַלח ְל ִפי ַה ַּט ַעם

א ֶֹפן ַה ֲה ָכנָ ה:
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ְל ַה ְר ִּת ַיח ֶאת ָה ֲאפּונָ ה ִּב ְמ ַעט ַמיִ ם ְּבתו ְֹך ִסירְ .ל ַהנְ ִמיך ֶאת ָה ֵא ׁש ְּול ַב ׁ ֵּשל 5-7
ַּד ּקוֹתְ .ל ַס ֵּנן ֶאת ָה ֲאפּונָ ה ֵמ ַה ַּמיִ םְ .להו ִֹסיף ֶאת ַה ׁ ֶּש ֶמןַ ,ה ַּנ ְענַ ע וְ ַה ֶּמ ַלחֶ .א ְפ ׁ ָשר
ְלהו ִֹסיף ִמיץ ֵמ ֲח ִצי ִלימוֹן.

חּומּוס
ִמ ְצ ָר ִכים:

ימ ֵּורי חּומּוס (אוֹ ּכוֹס וַ ֵח ִצי חּומּוס ָקפּוא)
ֻ 1ק ְפ ַסת ׁ ִש ּ
ֲח ִצי ּכוֹס ְט ִחינָ ה
ּוקצּוצוֹת
ִ ׁ 2שינֵ י ׁשּום ְּגדוֹלוֹת ְ
ֲח ִצי ַּכ ִּפית ֶמ ַלח
ִמיץ ֵמ ֲח ִצי ִלימוֹן
צּוצה ְל ִק ׁ ּשּוט
ַּ 4כ ּפוֹת ֶּפ ְטרוֹזִ ְיליָ ה ְק ָ
ִּפ ּתוֹת ְל ִפי ִמ ְס ָּפר ַה ּסו ֲֹע ִדים

א ֶֹפן ַה ֲה ָכנָ ה:
יטבָ .לׁ ִשים
ִל ְמעֹך ֶאת ַהחּומּוסְ ,להו ִֹסיף ֶאת יֶ ֶתר ַה ַּמ ְר ִּכ ִיבים ְּול ַע ְר ֵּבב ֵה ֵ
ְּב ַצ ַּל ַחתְ ,ל ַק ׁ ֵּשט ִעם ַה ֶּפ ְטרוֹזִ ְיליָ ה ְּול ַה ִּג ׁיש ִעם ַה ִּפ ּתוֹת ַה ַח ּמוֹת.
”ך
ימי ַה ַּתנַ ְ
א ֶֹכל ִּב ֵ
ׁשו ְֹפ ִטים ה’ 25
יִ ְר ְמיָ הּו י”ז 11
ְמ ָל ִכים א’ ,ד’ 22
ָעמוֹס ד’ 5
ִּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ב’ ,ט’ 9
ָמ ִתי ה’ 13
אשית כ”ד 17
ְּב ֵר ׁ ִ
מּואל א’ ,י”ד 25
ׁ ְש ֵ
נַ חּום ג’ 12
ַּב ִּמ ְד ָּבר י”ז 8
23

5

ָה ֵאׁש ַה ְמ ַט ֶה ֶרת
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ו’; ַ ,Prophets and Kingsע ּמ ִּודים .303-310

ַה

ִא ם נֶ ֱא ַל ְצ ֶּת ם ַּפ ַע ם ְל ַס ֵּפ ר
ׁ ֶש ּלֹא
ַמ ׁ ֶּש הּו
יש הּו
ְל ִמ ׁ ֶ
ית ם ְל ַס ֵּפ ר ל וֹ? יְ ׁ ַש ְע יָ הּו לֹא ָח ׁ ַש ב
ְר ִצ ֶ
יח
ׁ ֶש הּוא ַמ ְס ִּפ יק ט וֹב ְּכ ֵד י ִל ְה י וֹת ׁ ְש ִל ַ
ָה ֱא ל ִֹה ים וְ ִל ְמ סֹר ָל ַע ם ֶא ת ִּד ְב ֵר י
ָה ֵא לֶ ׁ ,ש ִל ְפ ָע ִמ ים ָה יּו ָק ׁ ִש יםֲ .א ָבל
ֱא ל ִֹה ים ָמ ָצ א ֶּד ֶר ְך ְמ ֻי ֶח ֶד ת ְב ִמ ינָ ּה
ְל ע ו ֵֹד ד א וֹת וֹ.

י

וֹם ֶא ָח ד ִּב ֵּק ר יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ַּב ִּמ ְק ָּד ׁש .
ְל ֶפ ַת ע ּד ו ֶֹמ ה ׁ ֶש ָע ַמ ד ְּב ֵה ַיכ ל
ַה ׁ ָּש ַמ יִ םְּ ,ב ֶח ֶד ר ָמ ֵל א א וֹר .הּוא ִה ִּב יט
ַמ ְע ָל ה וְ ָר ָא ה ֶא ת ה’ י ו ׁ ֵֹש ב ַע ל ֵּכ ס ַמ ְל כּות וֹ
ָה ָר ם! ַק ְר נֵ י א וֹר ְּב ִצ ְב ֵע י ַה ֶּק ׁ ֶש ת ֶּב ָע נָ ן,
ׁ ֶש ְּכ מ וֹ זָ ְר חּו ִמ ּיַ ֲה ל וֹם ֲע נָ ִק יָ ,ר ְק דּו
ימ ת וֹ ׁ ֶש ל ה’ ָה יּו ֲא רֻ ִּכ ים ָּכ ל ָּכ ְך ,
ְּב ָח ָל לׁ .ש ֵּול י ְּג ִל ָ
ׁ ֶש ֵה ם ִה ִּג יעּו ַע ד ִר ְצ ַּפ ת ֵּכ ס ַה ַּמ ְל כּות ,וְ ד ו ֶֹמ ה
ׁ ֶש ִּמ ְּל אּו ֶא ת ַה ֵה ָיכ ל ּ ֻכ ּל וִֹ .מ זְ ֵּב ַח ָק ד ו ֹׁש ׁ ֶש ִּנ ַּצ ב
ַּב ַּצ ד ֵה ִא יר ְּב ָכ תֹםְּ ,כ ׁ ֶש ַה ֶּג ָח ִל ים ַה ּב ו ֲֹע ר וֹת
ּומ י ָה יּו א ו ָֹת ם
ׁ ֶש ָע ָל יו ֶה ֱע לּו ָע נָ ן ָע ׁ ָש ן ֶא ל ַע לִ .
צּור ים ּב ו ֲֹה ִק ים וְ ז ו ְֹר ִח ים ׁ ֶש ִה ְת ע ו ְֹפ פּו ְס ִב יב
יְ ִ
ֹאש וֹ ׁ ֶש ל ה’?
ר ׁ
צּור ים ַה ָּל לּוָ .ה יּו
יט ב ַּב ּיְ ִ
יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ִה ְת ּב וֹנֵ ן ֵה ֵ
ֵא ֶּל ה ַמ ְל ָא ִכ ים ִע ם ׁ ֵש ׁש ְּכ נָ ַפ יִ םֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ְר אּו
ש ָר ִפ ים! ִע ם ׁ ְש ַּת יִ ם ֵמ ַה ְּכ נָ ַפ יִ ם ֵה ם ִּכ ּס ּו ֶא ת
ְׂ
יה ם ְּכ ֵד י ׁ ֶש ּלֹא יַ ִּב יטּו ֶּב ֱא ל ִֹה יםִ ,מ ׁ ּש ּום
ְּפ נֵ ֶ
ׁ ֶש הּוא ּכֹה ָק ד ו ֹׁש ִ .ע ם ׁ ְש ֵּת י ְּכ נָ ַפ יִ ם נ ו ָֹס פ וֹת
יה ם ְּכ ֵד י ׁ ֶש ּלֹא יִ ְד ְר כּו ַע ל ה’.
ֵה ם ִּכ ּס ּו ֶא ת ַר גְ ֵל ֶ
וְ ִע ם ׁ ְש ֵּת י ַה ְּכ נָ ַפ יִ ם ָה ֲא ֵח ר וֹת ֵה ם ִר ֲח פּו ֵמ ַע ל
ֹאש וֹ ׁ ֶש ל ה’.
ר ׁ
יק ה ַה ּיָ ִפ ים
ַה ֶח ֶד ר ָה יָ ה ָמ ֵל א ִּב ְצ ִל ֵיל י ַה ּמ ּוזִ ָ
יק ה ָה יְ ָת ה ָר ָמ ה
ׁ ֶש ל ַה ַּמ ְל ָא ִכ יםַ .ה ּמ ּוזִ ָ
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וַ ֲח זָ ָק הַ ,ע ד ִּכ י
ַמ ׁ ְש ק ו ֵֹפ י ַה ְּד ָל ת וֹת ָר ֲע דּוָּ .כ ל גּ ּופ וֹ ׁ ֶש ל יְ ׁ ַש ְע יָ הּו
ּומ ֵּל א
ִה ְצ ַט ְמ ֵר רְ .ל ֶפ ַת ע ָע ָל ה ָע ׁ ָש ן ֵמ ַה ִּמ זְ ֵּב ַח ִ
ֶא ת ַה ֶח ֶד רֲ .א ָב ל יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ֵה ִב ין ׁ ֶש ֶּז ה לֹא ְמ ֻס ָּכ ן,
ִּכ י ַה ָּמ ק וֹם ָק ד ו ֹׁש הּואּ .ד ו ֶֹמ ה ׁ ֶש ׁ ְּש ִכ ינָ ת ה’
ָה יְ ָת ה ֵח ֶל ק ֵמ ֶה ָע ׁ ָש ן ׁ ֶש ָא ַפ ף ֶא ת יְ ׁ ַש ְע יָ ּוה
וְ ִח ֵּמ ם א וֹת וֹ.
ֲא ָב ל ָמ ה ׁ ָש רּו ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים? יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ֶה ֱא זִ ין
“ק ד ו ֹׁש
ּׂומ ת ֵל בֵ .ה ם ׁ ָש רּו זֶ ה ְל זֶ הָ :
ִּב ְת ש ֶ
ָק ד ו ֹׁש ָק ד ו ֹׁש ה’ ְצ ָב א וֹתְ ,מ לֹא ָּכ ל ָה ָא ֶר ץ
ְּכ ב וֹד וֹ( ”.יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ו’ .)3
ְּכ ׁ ֶש יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ֵה ִב ין ֵה ָיכ ן הּוא נִ ְמ ָצ א ,הּוא ֵה ֵח ל
“א ינֶ ִּנ י ָר אּוי ַל ֲע מֹד ַּב נּ ו ְֹכ חּות ה’ ”,הּוא
ִל ְב ּכ וֹתֵ .
ית י ָצ ִר ְיך ְל ַה ִּג יד.
“א ַמ ְר ִּת י ְּד ָב ִר ים ׁ ֶש ּלֹא ָה יִ ִ
ָא ַמ רָ .
ית י ִע ם ֲא נָ ׁ ִש ים ׁ ֶש ּלֹא ָה יּו ָּת ִמ יד ט ו ִֹב ים זֶ ה
ָח יִ ִ
יה ם.
ית י ָּת ִמ יד ט וֹב ֲא ֵל ֶ
ְל זֶ ה ,וְ גַ ם ֲא נִ י לֹא ָה יִ ִ
ּוב ָכ ל
ֲא נִ י לֹא ַמ ְס ִּפ יק ט וֹב ִל ְה י וֹת ִע ם ה’ְ .
ש ה ִל י ַע ְכ ׁ ָש ו?”
זֹאתִ ,ה נְ נִ י ָּכ אן! ָמ ה ֱא ל ִֹה ים יַ ֲע ֶ ׂ

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ְּכׁ ֶש ֱאל ִֹהים סו ֵֹל ַח ַעל ֶה ָח ָט ִאים ׁ ֶש ָּלנּוַ ,ח ְס ּדוֹ
נוֹגֵ ַע ָּבנּו.

ְּב ׁ ָש ָע ה ׁ ֶש ָע ַמ ד ׁ ָש ם וְ ִה ִּב יט ְל ַמ ְע ָל הָ ,ר ָא ה
ש ָר ִפ ים ַּב ֲע ֵל י ׁ ֵש ׁש ַה ְּכ נָ ַפ יִ ם ָע ף
ֶא ת ֶא ָח ד ֵמ ַה ְּ ׂ
ְל ִכ ּוּון ַה ִּמ זְ ֵּב ַח ַה ּב ו ֵֹע רַ .ה ַּמ ְל ָא ְך ָל ַק ח ֶמ ְל ָק ַח יִ ם,
ּוב זְ ִה ירּות ֵה ִר ים ַּג ַח ל ּב ו ֵֹע ר .וְ ָא ז הּוא ָע ף ֶא ל
ִ
ש ָפ ָת יו ְּב ֶא ְמ ָצ עּות ַה ַּג ַח לֲ .א ָב ל
יְ ׁ ַש ְע יָ הּו וְ נָ גַ ע ִּב ְ ׂ
ש ַר ףַ .ה ַּמ ְל ָא ְך
זֶ ה ִּב ְכ ָל ל לֹא ָּכ ָא ב וְ גַ ם לֹא ָ ׂ
ש ָפ ֶת ָיך וְ ָס ר
“ה ֵּנ ה נָ גַ ע זֶ ה ַע ל ְ ׂ
ָא ַמ ר ְּב ַר ּכ ּותִ :
את ָך ְּת כֻ ָּפ ר”.
ֲע ו וֹנְ ָך וְ ֲח ָט ְ
חּוש ת ֲה ָק ָל ה ֲע נָ ִק ית ִמ ְּל ָא ה ֶא ת יְ ׁ ַש ְע יָ הּו.
ְּת ׁ ַ
ַח ָּט ָא יו נִ ְמ ֲח לּו ל וֹ ְּב ֶר גַ ע ֶא ָח ד! ִל ְפ נֵ י ׁ ֶש ִה ְס ִּפ יק
ְל ה וֹד וֹת ֶל ֱא ל ִֹה ים ַע ל ִּב ְר ָכ ת וֱֹ ,א ל ִֹה ים ִּד ֵּב ר
ֵא ָל יו ַּב ֲע ִד ינ וֹת ַר ָּב ה .הּוא ִּד ֵּב ר ְּכ מ וֹ ַא ָּב א

פסוק
לשינון:
“סר ֲעווֹנְ ָך
ָ
את ָך ְּתכֻ ָּפר”.
וְ ֲח ָט ְ
יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ו ’ 7

יב ים
ַה ּד ו ֵֹא ג ִל ָיל ָד יו ִמ ְּפ נֵ י ׁ ֶש ֵה ם ֵא ינָ ם ַמ ְק ׁ ִש ִ
“א ת ִמ י ֶא ׁ ְש ַל ח ְּכ ֵד י ִל ְמ סֹר ֶא ת
ל וֹ .ה’ ָא ַמ רֶ :
ְּד ָב ַר י ָל ַע ם?”
“ה ֵּנ ה ֲא נִ יֲ ,א דֹנָ יִּ .ת ׁ ְש ַל ח
יש ְע יָ הּו ָע נָ ה ִמ ּיָ דִ :
וִ ׁ ַ
א ו ִֹת י!”
ַע ָּת הִ ,ע ם ָא ֲה ָב ה ְמ ֻח ֶד ׁ ֶש ת ֶל ֱא ל ִֹה ים ,הּוא
מּוכ ן ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ִּכ ׁ ְש ִל יח וֹ .ה’ לֹא ָּכ ָפ ה ַע ל
ָ
ָה יָ ה
יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ִל ְה י וֹת נָ ִב יאְּ .ת ִח ָּל ה הּוא ֶה ְר ָא ה ל וֹ
יח ל וֹ ְל ִה ְת נַ ֵּד ב ַל ׁ ֵּש רּות.
ֶא ת ַא ֲה ָב ת וֹ ,וְ ָא ז ִה ִּנ ַ
ָּכ ְך ִה ְת ִח יל יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ֶא ת ַּד ְר ּכ וֹ ִּכ נְ ִב יא ה’,
ּוב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ִש ׁ ִּש ים ׁ ָש נָ ה וְ י ו ֵֹת ר ָמ ַס ר ֶא ת ִּד ְב ֵר י ה’
ְ
ש ָר ֵא ל.
ְל ַע ם יִ ְ ׂ
ה’ ָא ַה ב ֶא ת יְ ׁ ַש ְע יָ הּו ְּכ מ וֹ ׁ ֶש הּואִ ,ע ם
ַמ ֲע ל ו ָֹת יו וְ ֶח ְּס ר וֹנ ו ָֹת יוֲ .א נַ ְח נּו ְמ ַכ ִּנ ים ֶא ת
“ח ֶס ד”ַּ .ג ם ַה ּי וֹם ,ה’ ְמ נַ ֶּס ה
ָה ַא ֲה ָב ה ָה זּו ֶ
יע ְּב ֶא ְמ ָצ עּות ַא ֲה ָב ת וֹ ְל ָכ ל ֶא ָח ד וְ ַא ַח ת
ְל ַה ִּג ַ
ֵמ ִא ָּת נּוְּ ,כ מ וֹ ַא ָּב א א וֹ ִא ָּמ אֶ ׁ ,ש ִה ְת ּכ ו ְֹפ פּו
ית ם ְק ַט ִּנ ים.
ָל ַק ַח ת ֶא ְת ֶכ ם ַע ל ַה ּיָ ַד יִ ם ְּכ ׁ ֶש ֱה יִ ֶ
יע
יע ָל נּו ֶא ת א ו ָֹת ּה ְמ ִח ָיל ה ְּכ ִפ י ׁ ֶש ִה ִּצ ַ
ה’ ַמ ִּצ ַ
יש ְע יָ הּוִ .א ם ַא ֶּת ם ַמ ֲא ִמ ינִ ים ֶּב ֱא ל ִֹה ים,
ִל ׁ ַ
ש ה יְ ׁ ַש ְע יָ הּו,
ּומ ְת ּוַ ִּד ים ַע ל ֲח ָט ֵא ֶיכ ם ְּכ ִפ י ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ִ
יח ה .ה’ הּוא ָא ב
ַּג ם ַא ֶּת ם ִּת זְ ּכ ּו ְּב ַמ ְּת נַ ת ַה ְּס ִל ָ
ׁ ֶש ְמ ַק ּיֵ ם ֶא ת ַה ְב ָט ח ו ָֹת יו .הּוא ָּת ִמ יד יֶ ֱא ַה ב
ֶא ְת ֶכ ם.
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ְּצאּו ְל ִטּיּול ָּב ֶרגֶ ל ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה,
צּורים ַּב ֲע ֵלי ְּכנָ ַפיִ ם .וְ ָאז ִּת ְק ְראּו ֶאת
ּות ַח ְּפשּׂו יְ ִ
ְ
צּורים ַּב ֲע ֵלי
בּועיָ .מה ְל ַמ ְד ֶּת ם ַעל יְ ִ
ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
ְּכנָ ַפיִ ם?

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ש ָרף ָהיּו
יש ְעיָ הּו ו’ ְ .2-3ל ָכל ָ ׂ
ש ָר ִפים ִּב ׁ ַ
ּות ַד ְּברּו ַעל ַה ְ ׂ
ְ
“קדו ֹׁש”?
__ ְּכנָ ַפיִ םַּ .כ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֵהם ָק ְראּו ֶל ֱאל ִֹהים ָ
____.

ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו
ִּת ְק ְראּו ְ
“תכֻ ָּפר”? ִמי ִּכ ֵּפר ַעל
ו’ ָ .7מה ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ִּמ ָּלה ְּ
ֶה ָח ָט ִאים ׁ ֶש ָּל ֶכם? ֵּכ ַיצד?

צּורה ׁ ֶשל ַּג ַחלִּ .ת ְכ ְּת בּו
ִּת גְ זְ רּו ִמ ִּניָ ר ָ
ָע ָליו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןִּ .ת ְצ ְּבעּו אוֹתוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיֵ ָר ֶאה ְּכמוֹ
ַּג ַחל ּבו ֵֹערַּ .ת ְס ִּבירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם
או ֲֹה ִביםּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ׁ ָּש ַלח ֶאת יֵ ׁש ַּוע
ְּכ ֵדי ְל ַכ ֵּפר ַעל ֶה ָח ָט ִאים ׁ ֶש ָּלנּוv .

חו ֶֹב ֶרת

ַּת ְראּו ְל ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
“ה ְּס ִל ָיחה” ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבת.
ַ

ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ו’ ִ 1עם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְּ .ת ַצּיְ רּו
ִּת ְק ְראּו ְ
את ם.
ִצּיּור ׁ ֶשל ָמה ׁ ֶש ְּק ָר ֶ
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ָר ָאה ֶאת ַה ִח ָּזיוֹן ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ְּב ֵבית ָה ֱאל ִֹהים.
ִּת ְק ְראּו ֶאת ֲח ַבקּוק ב’  20וְ ַת ְס ִּבירּו ֶאת ַמ ׁ ְש ָמעּותוֵֹּ .כ ַיצד ַא ֶּת ם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים
ְּב ֵבית ָה ֱאל ִֹהים – ַה ְּק ִה ָּלה? ַה ִאם זֶ ה ָמקוֹם ָקדו ֹׁש? ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים
ׁ ֶשּיַ ֲעזֹר ָל ֶכם ִלזְ ּכֹר ֶאת זֶ ה.

ֶאת

יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ָּכ ַת ב ְּד ָב ִרים ַר ִּבים
ּועָ ׁ ,שנִ ים ַר ּבוֹת ְמאֹד
ַעל יֵ ׁש ַ
ּוע נו ַֹלד.
ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ּיְ ׁש ַ

ַּת ִּביטּו ַּבגַ ַחל ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת םַּ .ת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון
ֵמ ַה ִּז ָּכרוֹן.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.
ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ׁ ֶשּיַ זְ ִּכיר ָל ֶכם ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּביִ ְר ַאת ָּכבוֹד ַּב ְּק ִה ָּלה.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו
ִּת ְק ְראּו ְ
ו’ .5-7
יקלו ֶֹּפ ְדיָ ה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמ ַא ְפיְ נִ ים
ִּת ְמ ְצאּו ָּב ֶאנְ ִצ ְ
נו ָֹס ִפים ְּבנוֹגֵ ַע ְל ֶפ ָחם וְ גֶ ָח ִליםְּ .ת ַס ְּפרּו ַעל ָּכ ְך ַל ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןֵּ .ת ָעזְ רּו ַּבגַ ַחל
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם.
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ְּמבֻ ָּגר ְל ַה ְד ִליק נֵ רְּ .ת ָק ְרבּו ֶאת
ישים ֶאת ַהחֹם ׁ ֶשל ָה ֵא ׁש?
ַהּיָ ַדיִ ם ַל ֶּל ָה ָבהַ .ה ִאם ַא ֶּת ם ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַהחֹם ׁ ֶש ָּנ ַתן ָלנּו.
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ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
אשוֹנָ ה ,א’ ַּ .9ת ִּגידּו ֶאת
ּות ַד ְּברּו ַעל ִא ֶּג ֶרת יו ָֹחנָ ן ָה ִר ׁ
ְ
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ַּב ִּמ ִּלים ׁ ֶש ָּל ֶכם .וְ ָאז ַּת ְס ִּבירּו ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּותוֹ
בּור ֶכם.
ֲע ְ
יסה.
שוֹת ְּכ ִב ָ
ַהּיוֹם ַּת ַעזְ רּו ַלהו ִֹרים ַל ֲע ׂ
ִּת ׁ ְש ֲאלּו או ָֹת םְּ :ב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן ֱאל ִֹהים הּוא ְּכמוֹ ְמכוֹנַ ת
יסה? ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ׁ ֶשהּוא ְמנַ ֶּקה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶה ָח ָט ִאים
ְּכ ִב ָ
ׁ ֶש ָּל ֶכם.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד
ימת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּמו ִֹפ ָיעה
ְּבקוֹל ָרם ֶאת יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ו’  .8וְ ָאז ַּת ִּביטּו ִּב ְר ׁ ִש ַ
יאים ֲא ֵח ִרים
”ךִּ .ת ְמ ְצאּו ׁ ֵשמוֹת ׁ ֶשל נְ ִב ִ
אשוֹן ַּב ַּתנַ ְ
ָּב ַע ּמּוד ָה ִר ׁ
שרּו ֶאת ְּד ַבר ה’.
ׁ ֶש ִּב ְּ ׂ
”ך ,יִ ָּת ֵכן
יאי ַה ַּתנַ ְ
ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּת ם חו ׁ ְֹש ִבים ַעל נְ ִב ֵ
ׁ ֶש ַא ֶּת ם ְמ ַד ְמיֵ נִ ים ֲאנָ ׁ ִשים זְ ֵקנִ ים וַ ֲח ָכ ִמיםִ .מי ָה ִא ׁיש ֲה ִכי ְמבֻ ָּגר
ׁ ֶש ַא ֶּת ם ַמ ִּכ ִירים? ַה ִאם הּוא אוֹ ִהיא ֲח ָכ ִמים? ַה ִאם ֵהם ַמזְ ִּכ ִירים
ָל ֶכם ֶאת ָה ֻע ְב ָּדה ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ִּת ְכנֵ ן ֶאת ְּג ֻא ָּל ְת ֶכם ִל ְפנֵ י ָהמוֹן ָהמוֹן
שוֹת ֶא ְת ֶכם ֲח ָכ ִמים.
ׁ ָשנִ ים? ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ַל ֲע ׂ

ִּת ְת ַל ְּב ׁש ּו
ּות ַס ְּפרּו ֵּכ ַיצד הּוא ָר ָאה ֶאת
ְּכמוֹ יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ַה ָּנ ִביאְ ,
ה’ ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁשַּ .ת ְת ִחילּו ְּב ָכ ְך ׁ ֶש ִּת ְק ְראּו ֶאת
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ו’  .1וְ ָאז ַּת ְראּו ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת חו ֶֹב ֶרת
בּור ֶכם.
עּות ה ֲע ְ
“ה ְּס ִל ָיחה” ,וְ ַת ְס ִּבירּו ָמה ַמ ׁ ְש ָמ ָ
ַ
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ּ ֻכ ָּלם ְל ַס ֵּפר ַעל ֶח ֶסד
שה ִא ָּת םָּ .ת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ֶל ֱאל ִֹהים,
ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
ׁ ֶשּיִ ְכלֹל ִמ ׁ ְש ָּפ ִטים ְּכגוֹן“ ,ה’ ִר ֵּפא ֶאת ִא ִּמי” ,אוֹ“ ,ה’
(ת ַחזְ רּו ַעל ָּכ ְך ְּב ׁ ִש ָירה ְּ 3פ ָע ִמים).
ָּכל ָּכ ְך טוֹב ֵא ַלי”ַּ .

ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןְּ .ת ַב ְּק ׁשּו
בּורם.
ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְל ַה ְס ִּביר ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ָּפסּוק ֲע ָ

ִח י ָד ה

ָה ֵא ׁש
ַה ְמ ַט ֶה ֶרת

הו ָֹראוֹתִּ :ת ְכ ְּתבּו ַעל ַה ַּקּוִ ים ֶאת ַה ְּת ׁש ָּובה ְל ָכל ׁ ְש ֵא ָלהְּ .כ ׁ ֶש ְּת ַסּיְ מּו ַל ֲענוֹתְּ ,תגַ ּלּו ִּב ְמ ֻא ָּנ ְך ֶאת ְּת ׁש ָּובתוֹ ׁ ֶשל
ש ׁ ָש ִל ַיח.
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ֶל ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ִח ֵּפ ׂ

ִ מ ָּל ה נִ ְר ֶּד ֶפ ת ְל ִּמ ְק ָּד ׁש ?
ְל ִש ָירת
 יְ ׁ ַש ְע יָ הּו
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים
ָ מ ה ַק ָר ה ְל ַח ָּט ָא יו ֶש ל יְ ׁ ַש ְע יָ הּו?

1
2
3

4
5








ָמ ה ִמ ֵּל א ֶא ת ַה ֵה ָיכ ל?
ִמ י ִה ְת ע ו ֵֹפ ף ֵמ ַע ל ה’ ְּב ָח ז וֹן יְ ׁ ַש ְע יָ הּו?
ִמ ָּל ה נִ ְר ֶּד ֶפ ת ִל ׁ ְש ָר ִפ ים?
ֹאש וֹ ׁ ֶש ל ה’.
ֵמ ַע ל ר ׁ
ַ 7ה ַּמ ְל ָא ִכ ים
יה ם?
ש ָר ִפ ים ִּכ ּס ּו ֶא ת ְּפ נֵ ֶ
ָּב ֵה ם ְ ׂ
9
ִמ י יָ ׁ ַש ב ַע ל ַה ֵּכ ס?

6
7
8
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6

ַה ֵּנס ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך ִחזְ ִקּיָ הּו
ּודים .340-348
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח ַ ,Prophets and Kings ;1-21ע ּמ ִ

נַ

ֲע ָמ ה ָה יְ ָת ה ח ו ָֹל הָּ .כ ל ָּכ ְך ח ו ָֹל הֶ ׁ ,ש ִה יא
לֹא ֶה ֱא ִמ ינָ ה ׁ ֶש ָּת ְב ִר יא ֵא י ַּפ ַע םְּ .ב ָכ ל י וֹם
רּוע י ו ֵֹת ר וְ י ו ֵֹת ר ,וְ י וֹם ַא ֲח ֵר י י וֹם
יש ה ָּג ַ
ִה יא ִה ְר ִּג ׁ ָ
ּוב ְּק ׁ ָש ה ִמ ֶּמ נּ ּו ׁ ֶש ּיְ ַר ֵּפ א
ִה יא ִה ְת ַּפ ְּל ָל ה ֶל ֱא ל ִֹה ים ִ
ימ ה.
יה  ,וְ ִה יא ֶה ְח ִל ָ
א ו ָֹת ּה  .ה’ ׁ ָש ַמ ע ֶא ת ְּת ִפ ּל ו ֶֹת ָ

נַ

ֲע ָמ ה ֵה ִב ינָ ה ׁ ֶש ֱא ל ִֹה ים ע וֹנֶ ה ִל ְת ִפ ּל וֹת.
ַּג ם ַה ֶּמ ֶל ךְ ִח זְ ִק ָּי הּו ֵה ִב ין זֹאת.
ַה ֶּמ ֶל ךְ ִח זְ ִק ָּי הּו ָה ָי ה ֲח ַס ר א וֹנִ יםְ ,ו הּוא לֹא
ָא ַה ב ְל ַה רְ ִּג ׁיש ָּכ ָכ ה .הּוא ָה ָי ה רָ גִ יל ִל ׁ ְש ּלֹט
ְּב ָכ ל ָּד ָב ר ְּב ַח ָּי יוֲ .א ָב ל ַע ְכ ׁ ָש ו הּוא ָה ָי ה ח ו ֶֹל ה
ּוב ע ו ָֹל ם ׁ ֶש ָּל נּוְּ ,כ ׁ ֶש ֲא נָ ׁ ִש ים ח ו ִֹל ים,
ְמ אֹדָ .
ִל ְפ ָע ִמ ים ֵי ׁש ְל ָכ ךְ ּת ו ָֹצ א וֹת לֹא ַק ּל וֹת.
ִל ְפ ָע ִמ יםֲ ,א נָ ׁ ִש ים ֵמ ִת ים ִמ ַּמ ֲח ָל ה ָק ׁ ָש ה .רַ ק
ֱא ל ִֹה ים ָי כֹל ְל ִה ְת ָע רֵ ב ְּול ׁ ַש נּ וֹת ֶא ת ַה ּת ו ָֹצ ָא ה
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ש ה זֹאתָ ,א נּו
ָה זּו ,נָ כ וֹן? ְּוכ ׁ ֶש ֱא ל ִֹה ים ע וֹ ֶ ׂ
ק וֹרְ ִא ים ְל ָכ ךְ נֵ ס.
ַה ֶּמ ֶל ךְ ִח זְ ִק ָּי הּו ׁ ָש ַכ ב ַּב ֲח ַד ר ַה ׁ ֵּש נָ ה ׁ ֶש ּל וֹ,
ֹאש וֹ ָּכ ָא ב
ְו ִה ְס ּת ו ֵֹב ב ְּב ִמ ָּט ת וֹ ְּב ַק ַּד ְח ָּת נּות .ר ׁ
ְו גּופ וֹ ָה ָי ה ְּכ מ וֹ ֶּפ ַצ ע ֶא ָח ד ָּג ד וֹל .הּוא ָח ׁ ַש ב
ַע ל ַח ָּי יוֲ .ה רֵ י הּוא ָה ָי ה ֶמ ֶל ךְ ט וֹב .הּוא ִצ ֵּי ת
ֶל ֱא ל ִֹה ים ְו ָה ָי ה נֶ ֱא ָמ ן
שה
ל וֹ .הּוא ָּת ִמ יד ָע ָ ׂ
יא ים
ֶא ת ָמ ה ׁ ֶש ַה ְּנ ִב ִ
ש וֹתָ .א ז
ָא ְמ רּו ל וֹ ַל ֲע ׂ
ָמ ה ִי ְק רֶ ה ל וֹ ַע ְכ ׁ ָש ו?
ְו ָל ָּמ ה?
ה’ ָי ַד ע ׁ ֶש ַה ֶּמ ֶל ךְ
הּוא ִא ׁיש ט וֹב .הּוא
ַּג ם ָי ַד ע ׁ ֶש ַּל ֶּמ ֶל ךְ
ֵי ׁש ִמ ְס ָּפ ר ׁ ְש ֵא ל וֹת
ֵא ָל יוָ .ל ֵכ ן הּוא ׁ ָש ַלח
ֶא ת ַה ָּנ ִב יא ְי ׁ ַש ְע ָי הּו
ְל ַד ֵּב ר ִע ם ַה ֶּמ ֶל ךְ .
ֲא ָב ל ְי ׁ ַש ְע ָי הּו ֵה ִב י א
ֲח ָד ׁש וֹת ׁ ֶש ַה ֶּמ ֶל ךְ לֹא
רָ ָצ ה ִל ׁ ְש מ ַֹע  .הּוא
ָא ַמ ר ַל ֶּמ ֶל ךְ ַּב ּצ ּורָ ה
ֲה ִכ י ֲע ִד ינָ ה ׁ ֶש ָה ָי ה
ית ךָ ִּכ י ֵמ ת ַא ָּת ה
“כ ה ָא ַמ ר ה’ַ :צ ו ְל ֵב ְ
ָי כֹלָּ :
ְו לֹא ִּת ְח ֶי הְ ( ”.י ׁ ַש ְע ָי הּו ל”ח ְ .)1ו ָא ז ְי ׁ ַש ְע ָי הּו
ָע זַ בִ .ל ְה י וֹת ׁ ְש ִל יח וֹ ׁ ֶש ל ה’ ,לֹא ָה ָי ה ָּת ִמ יד
ימ ה ְו ַק ָּל ה.
ימ ה נְ ִע ָ
ש ָ
ְמ ִ ׂ
ַה ֶּמ ֶל ךְ ִח זְ ִק ָּי הּו ִה ְס ּת ו ֵֹב ב ֶא ל ַה ִּק יר ְו ִה ְפ נָ ה
ֶא ת ַּג ּב וֹ ִל ְמ ׁ ָש רְ ָת יו .הּוא ֵה ֵח ל ְל ִה ְת ַי ֵּפ ַח ְּב ק וֹל
רָ םָּ .כ ל ִמ י ׁ ֶש ָה ָי ה ְּב ַח ְד ר וֹ ׁ ָש ַמ ע א וֹת וִֹּ .ל ּב וֹ
נִ ׁ ְש ַּב ר ְו הּוא ָּפ ַח ד ְמ אֹדַּ .ג ם ַה ְּמ ׁ ָש רְ ִת ים ָה יּו

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ֲאנַ ְחנּו יְ כו ִֹלים ִל ְסמֹך ַעל ה’ ׁ ֶש ְּמ ַקּיֵ ם ֶאת
ַה ְב ָטחו ָֹתיו.

ּומ ְד ָא גִ יםֵ .ה ם רָ צּו ַל ֲע זֹר ל וֲֹ ,א ָב ל
צּוב ים ֻ
ֲע ִ
ש ּו זֹאת.
יצ ד ַי ֲע ׂ
לֹא ָי ְד עּו ֵּכ ַ
ָּב רְ גָ ִע ים ֲה ִכ י ָק ׁ ִש ים ׁ ֶש ּל וַֹ ,ה ֶּמ ֶל ךְ ָּפ נָ ה
“ה ִא ם ַא ֶּת ה
ֶל ֱא ל ִֹה ים ְו ִה ִּב יט ְל ָא ח וֹר ַע ל ַח ָּי יוַ .
ּוב ֵל ב
ז ו ֵֹכ ר ֵא יךְ ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּת י ְל ָפ נֶ יךָ ֶּב ֱא ֶמ ת ְ
ית י?” ָא ַמ ר
ש ִ
ׁ ָש ֵל ם ְו ֶא ת ַה ּט וֹב ְּב ֵע ינַ ִי ךְ ָע ִ ׂ
ִח זְ ִק ָּי הּוְ ,ו ֵה ֵח ל ִל ְב ּכ וֹת ׁש ּוב.
ה’ רִ ֵח ם ַע ל ִח זְ ִק ָּי הּוְ ,ו ׁ ָש ַל ח ֵא ָל יו ׁש ּוב ֶא ת
ְי ׁ ַש ְע ָי הּו ִע ם ֶמ ֶס ר ָח ָד ׁש ְ .י ׁ ַש ְע ָי הּו ָא ַמ ר“ :זֶה
ית י ֶא ת
‘ש ַמ ְע ִּת י ֶא ת ְּת ִפ ָּל ְת ךָ ְו רָ ִא ִ
ְּד ַב ר ה’ָ ׁ :
ִּד ְמ ע ו ֶֹת יךָ ֲ .א נִ י א ו ִֹס יף ְל ךָ ָ ׁ 15ש נִ יםְ ’.ו זֶ ה
ש ה ֶא ת
ִי ְה ֶי ה ְל ךָ א וֹת ֵמ ֵא ת ה’ֲ ,א ׁ ֶש ר ַי ֲע ֶ ׂ

פסוק
לשינון:
שה ה’ ֶאת
“א ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
ֲ
ַה ָּד ָבר ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר
ִּד ֵּבר”.
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח 7

‘א נִ י ֶא גְ רֹם ַל ֵּצ ל ׁ ֶש ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש
יח ֲ :
ָמ ה ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ
ש ר ַמ ֲע ל וֹת ִּב ׁ ְש ע וֹן
ַמ ִּט ָיל ה ַל ֲח זֹר ֲא ח וֹרַ ִּנ ית ֶע ֶ ׂ
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ְ ’.ו ָא ז ַה ֵּצ ל ָי ׁש ּוב ְל ָא ח וֹר!”
יצ ד ְל ַט ֵּפ ל
ָא ז ָא ַמ ר ְי ׁ ַש ְע ָי הּו ַל ְּמ ׁ ָש רְ ִת ים ֵּכ ַ
ש ּו ִּכ ְד ָב ר וֹ.
ַּב ֶּמ ֶל ךְ ְּכ ֵד י ׁ ֶש ַּי ְח ִל יםְ ,ו ֵה ם ָע ׂ
( ְי ׁ ַש ְע ָי הּו ל”ח ְ .)21ו ָא ֵכ ןַ ,ה ֶּמ ֶל ךְ ִח זְ ִק ָּי הּו ַח י
ע וֹד ָ ׁ 15ש נִ ים נ ו ָֹס פ וֹתְ ,ו ִה ְמ ׁ ִש יךְ ְל ׁ ָש רֵ ת ֶא ת ה’.
ש ה ל וֲֹ .א נַ ְח נּו
ִח זְ ִק ָּי הּו ָּכ ַת ב ַע ל ַה ֵּנ ס ׁ ֶש ַּנ ֲע ָ ׂ
ְי כ ו ִֹל ים ִל ְק רֹא ֶא ת ְּד ָב רָ יו ְּב ֵס ֶפ ר ְי ׁ ַש ְע ָי הּו ֶּפ רֶ ק
ל”ח .הּוא ְמ ַה ֵּל ל ֶא ת ה’ ַע ל ׁ ֶש רִ ֵּפ א א וֹת וֹ,
יח ְל ַס ֵּפ ר ֶא ת ַה ֵּנ ס ׁ ֶש ָּק רָ ה ל וֹ ִל ָיל ָד יו.
ּומ ְב ִט ַ
ַ
יח ְל ַה ֵּל ל ֶא ת ה’ ַע ל נֶ ֱא ָמ נּות וֹ
הּוא ַּג ם ַמ ְב ִט ַ
ָה רַ ָּב ה .הּוא א ו ֵֹמ ר ְּב ִב ָּט ח וֹן“ :ה’ ַי ִּצ יל א וֹתי,
ּונְ נַ ֵּג ן ָּכ ל ְי ֵמ י ַח ֵּי ינּו ְּב ֵב ית ה’ְ ( ”.י ׁ ַש ְע ָי הּו ל”ח .)20
לֹא ּ ֻכ ָּל ם ח וֹ ִו ים נֵ ס ָּג ד וֹל ְּכ ִפ י ׁ ֶש ָח ָו ה ַה ֶּמ ֶל ךְ
ִח זְ ִק ָּי הּוְ .ל ַצ ֲע רֵ נּוֲ ,א נָ ׁ ִש ים ֲע ַד ִי ן ֵמ ִת ים
יח ִל ׁ ְש ל ַֹח
ִמ ַּמ ֲח ל וֹתֲ .א ָב ל ֵי ׁש ִּת ְק ָו ה! ה’ ִה ְב ִט ַ
ּוע ְּכ ֵד י ָל ַק ַח ת א ו ָֹת נּו ְל גַ ן ֵע ֶד ןְּ .ב ׁש ּוב וֹ
ֶא ת ֵי ׁש ַ
ֵא ֵל ינּוָּ ,כ ל ִמ י ׁ ֶש ָה ָי ה נֶ ֱא ָמ ן ל וֹ ָי קּום ִל ְת ִח ָּי ה
ְו ִי ְח ֶי ה ִא ּת וֹ ַּב ׁ ָּש ַמ ִי ם ָל נֶ ַצ חְ .ו ָא זִ ,א ׁיש לֹא
ֶי ֱח ֶל ה ְו ִא ׁיש לֹא ָי מּות! ֲא נַ ְח נּו ְי כ ו ִֹל ים ְל ַה ֲא ִמ ין
ַל ַה ְב ָט ָח ה ָה זּוִ ,מ ְּפ נֵ י ׁ ֶש ֱא ל ִֹה ים ְמ ַק ֵּי ם ֶא ת ָּכ ל
ש ה ִע ם ִח זְ ִק ָּי הּו.
ַה ְב ָט ח ו ָֹת יוְּ ,ב ִד ּיּוק ְּכ ִפ י ׁ ֶש ָע ָ ׂ
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ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,צאּו ְל ִטּיּול ׁ ַש ָּבת ִעם
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִּב ׁ ְש ַעת ַה ָּצ ֳה ַריִ םְּ ,כ ׁ ֶש ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ְּג בו ָֹהה ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם.
ַּת ִּביטּו ַּב ְּצ ָל ִליםַּ .ת ַע ְצרּו ְּב ָמקוֹם ׁ ָש ֵקט וְ ִת ְק ְראּו ֶאת ַה ָּפסּוק
בּוע יֵ ׁש אוֹרוֹת ְּוצ ָל ִליםְּ .בסוֹף
ְל ׁ ִשנּ ּוןַּ .גם ַּב ִּס ּפּור ׁ ֶש ָּלנּו ַה ׁ ָּש ַ
ַה ִּטּיּול ַּת ִּביטּו ׁשּוב ַּב ְּצ ָל ִליםֵּ .כ ַיצד ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ִּנים?
ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח .7
ִּת ְק ְראּו ְ
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם
או ֲֹה ִביםּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש.

ּות ַד ְּברּו
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
ישים ִאם יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ָהיָ ה
ית ם ַמ ְר ִּג ׁ ִ
ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח ֵּ .1-3כ ַיצד ֱהיִ ֶ
שה ִחזְ ִקּיָ הּו?
ַמ ֲענִ יק ָל ֶכם ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ַה ֶּזה? ֵאילּו ׁ ְשנֵ י ְּד ָב ִרים ָע ָ ׂ
ַה ִאם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם ִמ ְת ַּפ ֶּל ֶלת ְּכ ׁ ֶש ּקו ֶֹרה ָל ֶכם ַמ ׁ ֶּשהּו לֹא טוֹב?
ִּת ׁ ְש ֲאלּו ֶאת ָּכל ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַמ ִהי ַה ַה ְב ָט ָחה
ימה ׁ ֶשל
ּומ ּד ַּועָּ .ת ִכינּו ְר ׁ ִש ָ
ַה ֲח ִב ָיבה ֲע ֵל ֶיהם ְּב ִּכ ְּת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,
ימנִ יוֹת ְמ ֻק ׁ ָּשטוֹת ְל ָכל
בּוע ָּת ִכינּו ִס ָ
סּוקים ַה ָּללּוְּ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ׁ ָּש ַ
ַה ְּפ ִ
ֶא ָחד ַּב ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ,וְ ִת ְר ׁ ְשמּו ֲע ֵל ֶיהן ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד או ֵֹהב.
ְּתנּו ָל ֶהם או ָֹתן ַרק ִּב ְת ִפ ָּלה ְּביוֹם ׁ ִש ׁ ִּשי ָּב ֶע ֶרב.
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןָ .אז ּתוֹדּו
ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְב ָטחו ָֹתיו.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח .4-6
ִּת ְק ְראּו ְ
ית ם ְּב ָצ ָרה ָּכ ְל ׁ ֶש ִהי אוֹ לֹא
ְּת ַצּיְ רּו ִצּיּור ַעל זְ ַמן ׁ ֶש ּבוֹ ֱהיִ ֶ
ִה ְר ַּג ׁ ְש ֶּת ם טוֹב ,וֶ ֱאל ִֹהים ׁ ָש ַמע ֶאת ְּת ִפ ּלו ֵֹת ֶיכם וְ ָעזַ ר ָל ֶכםְּ .ת ַצּיְ רּו ֵּכ ַיצד הּוא
ּיּורים ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ָענָ ה ִל ְת ִפ ּלו ֵֹת ֶיכםַּ .ת ְס ִּבירּו ֶאת ַה ִּצ ִ

ָה ֵצ ל
ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש נָ ע
ׁ ֶשל
ָק ִדי ָמה ַעל
ְּב ִא ִּטּיּות
עוֹן ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש.
ׁ ְש

“ה ְב ָט ַחת
ִּת ְכ ְּת בּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ,וְ ָאז ִּת ְכ ְּת בּו מעלַ :
(ה ׁ ֵּשם ׁ ֶש ָּל ְך)”.
ה’ ְלַ :
ּתוֹדּו ָל ֱאל ִֹהים ׁ ֶשהּוא ׁשו ֵֹמ ַע ֶאת ְּת ִפ ּלו ֵֹת ֶיכם וְ עוֹנֶ ה ָל ֶהן.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית
ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח .7-8
ִּת ְק ְראּו ְ
ֵּכ ַיצד ַה ְּצ ָל ִלים ׁ ֶש ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ַמ ִּט ָילה ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך
ַהּיוֹם ַמ ְר ִאים ֶאת ַה ׁ ָּש ָעה? ַּת ִּציבּו ִע ָּפרוֹן ַעל ְּפ ַל ְס ֵט ִלינָ הְּ ,כ ֵדי
“ה ׁ ֶּש ֶמ ׁש”ָּ .ת ִאירּו ִעם
ׁ ֶשּיַ ֲעמֹד יַ ִּציבִּ .ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ְּב ָפנָ ס ְּבתוֹר ַ
“ש ַּת ֲע ֶלה” ִמ ַּצד ֶא ָחד ׁ ֶשל ָה ִע ָּפרוֹן ַעד ְל ֶא ְמ ָצעוֹ,
ַה ָּפנָ ס ֶק ֶרן אוֹר ׁ ֶ
שימּו ֵלב ַל ׁ ִּשנּ ּויִ ים ַּב ֵּצל
“ת ׁ ְש ַקע” ַּב ַּצד ַה ׁ ֵּשנִ יׂ ִ .
וְ ָאז ְּב ִא ִּטּיּות ִּ
ׁ ֶש ָה ִע ָּפרוֹן ַמ ִּטילַ .ע ְכ ׁ ָשו ָּת ִאירּו ִעם ַה ָּפנָ ס ְל ָאחוֹרְּ ,כ ֵדי ִל ְראוֹת
“ה ׁ ֶּש ֶמ ׁש” נָ סוֹגָ ה ְל ָאחוֹר וְ ׁ”שו ַֹק ַעת”ַּ .ת ִּביטּו ַּב ֵּצל ׁ ֶשנּ ו ָֹצר.
ֶאת ַ
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ַל ׁ ִּשנּ ּון ,וְ ָאז ַּת ְמ ׁ ִשיכּו
ימנִ יוֹת ִעם ַה ַה ְב ָטחוֹת.
ְל ָה ִכין ֶאת ַה ִּס ָ
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַהח ׁ ֶֹש ְך וְ ַעל ָהאוֹר.
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ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַה ֵח ֶלק
ִּת ְק ְראּו ְ
יש ְעיָ הּו ל”ח ַ .9-14ה ִא ם
אשוֹן ׁ ֶשל ַה ִּמזְ מוֹר ׁ ֶשל ִחזְ ִקּיָ הּו ִּב ׁ ַ
ָה ִר ׁ
זֶ ה ַה ֶּק ַטע ֶה ָעצּוב?
ש ֵמ ַח ַעל ַה ְב ָט ָחתוֹ ׁ ֶשל ה’ָ .אז
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ָ ׂ
ישהּו חו ֶֹלה.
ִּת ְת ַּפ ְּללּו ֲעבּור ִמ ׁ ֶ
ַּת ְמ ִציאּו ַל ַחן ַע ִּליז ַל ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןַּ .ת ַע ְבדּו
ימנִ יוֹת ַה ַה ְב ָטחוֹת” ׁ ֶש ָּל ֶכם.
“ס ָ
ַעל ִ

ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ל”ח .15-20
ִּת ְק ְראּו ְ
ֱאל ִֹהים הו ִֹסיף ְל ִחזְ ִקּיָ הּו ׁ ָשנִ ים נו ָֹספוֹת
ָע ֵלי ֲא ָדמוֹתָ .מה ַּת ֲעשּׂו ַהּיוֹם ִעם ִמ ְס ָּפר ׁ ָש ָעות ְמי ָֻּת רוֹת?
ַה ִאם ַח ַּל ְק ֶּת ם ֶאת ַא ַחת ֵמ ַה ְב ָטחו ָֹתיו
ית ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבתִּ ,ת ְכ ְּת בּו
(אם לֹא ֱהיִ ֶ
ׁ ֶשל ה’ ִעם ָח ֵבר? ִ
טּושים ְּב ָכל ִמינֵ י ְצ ָב ִעים ֶאת ַא ַחת
ַעל ַּכ ְר ִטיס ְּב ֶעזְ ַרת ׁ ִ
ּותנּו אוֹתוֹ ֶל ָח ֵבר/ה).
ֵמ ַה ַה ְב ָטחוֹת ׁ ֶשל ה’ְ ,
ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןּ .תוֹדּו
ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְּב ִריאּות וְ ַהחו ֵֹסן ׁ ֶש ָּנ ַתן ָל ֶכם .וְ ָאז ְּת ַסּיְ מּו
ימנִ יוֹת ַה ַה ְב ָטחוֹת”.
“ס ָ
ְל ָה ִכין ֶאת ִ

ל ַה ֶּמ ֶל ְך
ֶש
ַה ֵּנס ׁ ִח ְז ִקּיָ הּו

שימּו ּכוֹס ְמ ֵל ָאה ְּב ַמיִ ם ַעל ֶא ֶדן ַה ַח ּלוֹן
ִׂ
ַּב ׁ ֶּש ֶמ ׁשְּ .תוַ ְּדאּו ׁ ֶש ַה ּכוֹס ִּת ְבלוֹט ְמ ַעט ֵמ ָה ֶא ֶדן ְל ִכּוּון ַה ֶח ֶדר.
ַּת ִּניחּו ַּדף נְ יָ ר ָל ָבן ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ִמ ַּת ַחת ַל ַח ּלוֹןָ .מה ַא ֶּת ם
רו ִֹאים ַעל ַה ְּניָ ר? ַה ִאם זֶ ה ַמזְ ִּכיר ָל ֶכם ֶאת ַא ֲה ָבתוֹ ׁ ֶשל ה’?
ַּת ִּציגּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ַה ִּס ּפּור ׁ ֶשל
ִחזְ ִקּיָ הּוְּ .ב ֶעזְ ַרת ָּפנָ סַּ ,ת ֲעשּׂו ְצ ָל ִלים ׁשוֹנִ ים ַּב ֶח ֶדר.
ימנִ יוֹת
ְּתנּו ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ַה ִּס ָ
ּומה
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת םְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ּ ֻכ ָּלם ְל ַה ְק ִריא ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ְר ׁש ָ
בּורם.
עּות ה ֲע ָ
ימנִ ּיָ ה ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,ול ַה ְס ִּביר ָמה ַמ ׁ ְש ָמ ָ
ַּב ִּס ָ
ָּת ׁ ִשירּו ְּביַ ַחד ֶאת ַה ָּפסּוק ַל ׁ ִּשנּ ּון ,וְ ָאז
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ׁ ַּש ָּבת.

ִח י ָד ה

ישים ָח ְס ֵרי אוֹנִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּק ָרה ַל ֶּמ ֶל ְך ִחזְ ִקּיָ הּו .ה’ ִה ְב ִט ַיח לוֹ נֵ ס,
הו ָֹראוֹתִ :ל ְפ ָע ִמיםֲ ,אנָ ׁ ִשים ַמ ְר ִּג ׁ ִ
וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ עוֹד ָ ׁ 15שנִ ים נו ָֹספוֹת ִל ְחיוֹתַ .ה ֶּמ ֶל ְך יָ ַדע ׁ ֶש ַה ֵּנס יִ ְת ַר ֵחׁש ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ׁ ָּשעוֹן ׁ ֶש ֶמ ׁש
ּות ַס ְּמנּו ֶאת ֵא ֶּלה
שר ַמ ֲעלוֹתִּ .ת ְב ֲחנּו ֶאת ׁ ֶשעֹנֵ י ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַּב ְּתמּונָ הְ ,
זָ ז ֲאחו ַֹר ִּנית ְּב ֶע ֶ ׂ
ַה ַּמ ְר ִאים ֶאת או ָֹת ּה ַה ׁ ָּש ָעה.
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7

ידי יו ֵֹצר
ְּכח ֶֹמר ִּב ֵ
ּודים .472 ,471
יִ ְר ְמיָ הּו י”ח ַ ,The Ministry of Healing ;1-6ע ּמ ִ

יָ

ר וֹן ָא ַה ב ִל י צֹר ְּד ָב ִר ים ׁש וֹנִ ים ֵמ ֵח ָמ ר
א וֹ ִמ ְּפ ַל ְס ֵט ִל ינָ הַ .ה ח ָֹמ ִר ים ָה ֵא ֶּל ה ֵה ם
ימ ים ְל ַמ ָּג ע .הּוא יָ ַצ ר ֵמ ֵה ם ַּב ֲע ֵל י
ַר ִּכ ים ּונְ ִע ִ
ַח ּיִ יםִּ ,ב נְ יָ נִ יםְ ,מ כ וֹנִ ּי וֹתֲ ,א נָ ׁ ִש ים וְ גַ ם ֵּכ ִל ים
ׁש וֹנִ יםַ .ה ֵח ָמ ר ְּב יָ ָד יו ׁ ֶש ל יָ ר וֹן ָה ַפ ְך ְל ָכ ל ָמ ה
ׁ ֶש הּוא ָר ָצ ה.

ַ ּג

ש ֵחק
”ך נֶ ֱהנּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְל ַ ׂ
ימי ַה ַּתנַ ְ
ם ִּב ֵ
ִעם ֵח ָמר ְּול ָה ִכין ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים,
אּולי זֶ ה ָק ָרה ָּכ ְך...
ְל ָמ ׁ ָשלְּ ,כ ֵלי ֶח ֶרסַ .
ַה ַּק ָּדר ַה ְּמי ָֻּמן ֵה ִרים ֶאת ְק ֶצה ַה ַּבד ָה ָרטֹב
וְ נָ ַטל ֲח ִת ַיכת ֵח ָמר ֵמ ָה ִע ָּסה .הּוא ִה ִּטיל או ָֹת ּה
ַעל ַה ָא ְבנַ יִ ם ,וְ ִה ְתיַ ׁ ֵּשב .הּוא ֵה ִרים ֶאת ׁש ֵּולי
ימתוֹ ַעד ְל ִב ְר ָּכיו ,וְ ֵה ֵחל ְל ָהזִ יז ִעם ָה ֶרגֶ ל
ְּג ִל ָ
ֶאת ַּדוְ ׁ ָשת ַה ָא ְבנַ יִ ם ְל ַמ ֲע ָלה ְּול ַמ ָּטה,
וְ ַה ַּג ְל ַּגל ֵה ֵחל ְל ִה ְס ּתו ֵֹבב.
נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶש ַּלח ֶֹמר יֵ ׁש ַחּיִ ים ִמ ׁ ֶּש ּלוֹ
ִמ ַּת ַחת ְליָ ָדיו ׁ ֶשל ַה ַּק ָּדר .ק ֶֹדם ָל ֵכן
טּוח וְ ַדק ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו נו ַֹצר ּבוֹ
ַהח ֶֹמר ָהיָ ה ׁ ָש ַ
חוֹר ָקעּורַ .ה ַּק ָּדר ִה ְט ִּב ַיל ֶאת ַּכ ּפוֹת יָ ָדיו
ְל ֶרגַ ע ִּב ְד ִלי ַמיִ ם ,וְ ָחזַ ר ַל ֲעבֹד .הּוא ָל ַחץ
ְּב ַא ֲה ָבה ַעל ַה ֵח ָמר וְ ִע ֵּצב אוֹתוֹ ,וְ ַהח ֶֹמר
צּורהַ .ה ִּקירוֹת ַה ְּמ ֻע ָּג ִלים
ִק ֵּבל ִמּיָ ד ָ
ֵה ֵח ּלּו ְל ִה ְת ָא ֵר ְךַ ,עד ׁ ֶש ָה ְפכּו ְל ַצ ַּואר
ש ָפ ַתיִ ם .וְ ָאז
צּורת ְ ׂ
ַּב ְק ּבּוק ְּול ׁש ַּוליִ ם ְּב ַ
ֵה ֵאט ַה ַּג ְל ַּגל ַעד ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַצר.
ַה ַּק ָּדר יָ ַצר ַצ ָּמה ֵמ ֵח ָמר וְ ֵה ִכין ִמ ֶּמ ָּנה
יָ ִדית .הּוא ִה ֵּדק או ָֹתה ְל ִצ ֵּדי ַה ְּכ ִלי.
ּיּוך ַע ִּליז ֵה ִסיר ְל ַאט ֶאת יְ ִצ ָירתוֹ
ְּב ִח ְ
ֵמ ַה ָא ְבנַ יִ ם ,וְ ִה ִּנ ַיח או ָֹת ּה ְליִ ּב ּׁוש ַעל
ַה ַּמ ָּדףָ .מה ׁ ֶש ָהיָ ה ַרק ִל ְפנֵ י ֶרגַ ע גּ ּׁוש
ֵח ָמרָ ,ה ַפ ְך ַע ְכ ׁ ָשו ְל ַכד ֶח ֶרס יְ ֵפ ֶיפה.
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חּוצה ֶאל ָה ְרחוֹב ַההו ֶֹמה
ַה ַּק ָּדר ִה ִּביט ַה ָ
שה
ָא ָדםַ .ה ְּלקוֹחוֹת ָע ְמדּו ְליַ דוֹ וְ ִה ִּביטּו ְּב ַמ ֲע ֶ ׂ
יָ ָדיוֶ .ח ְל ָקם ָקנּו ְּכ ֵלי ֶח ֶרס ְל ַמיִ ם אוֹ ְל ֶק ַמחֲ .א ָבל
ַה ַּק ָּדר ִה ְמ ׁ ִש ְיך ַּב ֲעבו ָֹדתוִֹ ,ל ְפנֵ י שגּ ּׁוש ַה ֵח ָמר
ָה ָרטֹב יִ ְתיַ ֵּב ׁש.
הּוא נָ ַטל ֲח ִת ָיכה נו ֶֹס ֶפת ֵמ ַה ֵח ָמרְּ ,וכמוֹ
שה ק ֶֹדםִ ,ה ִּטיל או ָֹת ּה ַעל ַה ָא ְבנַ יִ ם וְ ֵה ֵחל
ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ְלסו ֵֹבב ֶאת ַה ַּג ְל ַּגלְ .ל ַמ ֲע ָלה ְּול ַמ ָּטה ,סו ֵֹבב סו ֵֹבב
לוֹ ַה ַּג ְל ַּגלְּ .כ ׁ ֶש ִּצ ֵּדי ַּכד ַה ַּמיִ ם ֵה ֵח ּלּו ְל ִה ְת ַע ֵּצב
וְ ַל ֲעלוֹת ָמ ֲע ָלה ֵּבין ַּכ ּפוֹת יָ ָדיו ,הּוא ִה ְב ִחין ְּב ָא ָדם
ׁ ֶש ִה ִּביט ּבוַֹ .ה ַּק ָּדר ִה ִּביט ֵא ָליו ַּב ֲחזָ ָרה וְ ִחּיֵ ְךֲ .א ָבל
ְּבאוֹתוֹ ֶרגַ ע ִה ְתמו ְֹטטּו ִקירוֹת ַה ֵח ָמר ׁ ֶשל ַה ַּכד
וְ נָ ְפלּו ְל ֶמ ְר ָּכז ַה ָא ְבנַ יִ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֶע ְצרּו ִמּיָ ד.
“אוֹיֲ ,אנִ י ִמ ְצ ַט ֵער!” ָא ַמר ָה ִא ׁיש ְּב ַצ ַער.

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ

ּומ ַע ֵּצב או ָֹתנּו.
ה’ או ֵֹחז או ָֹתנּו ְּביָ ָדיו ְ

ַה ַּק ָּדר נִ ְפנֵ ף ֶאת יָ ָדיו ַּב ֲאוִ יר ְּב ִב ּטּול“ .זֶ ה ׁשּום
“אנִ י ֲא ַת ֵּקן ֶאת זֶ ה ְּבין ֶרגַ ע”.
ָּד ָברָ ”,א ַמרֲ .
“ש ִמי יִ ְר ְמיָ הּו .נִ ׁ ְש ַל ְח ִּתי
ָה ִא ׁיש ִה ִּציג ֶאת ַע ְצמוְֹ ׁ :
ַעל יְ ֵדי ה’ ְל ַה ִּביט ְּב ָך”.
“הּי ִֹפי ׁ ֶש ַּב ֵח ָמר”,
ַה ַּק ָּדר ִּג ָילה ִענְ יָ ן ִּב ְד ָב ַריוַ .
ָא ַמר“ ,הּוא ׁ ֶש ִאם הּוא ַּדק ִמ ַּדי ִּבנְ ֻק ָּדה ְמ ֻסּיֶ ֶמת,
יתי ָט ֻעּיוֹת ַּב ֲעבו ָֹד ִתיֲ ,אנִ י ָּפ ׁשּוט
שאם ִּג ִּל ִ
אוֹ ִ
ֵמ ִסיר ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ְּב ָעיָ ִתי אוֹ לו ֵֹק ַח ֶאת ָה ִע ָּסה
ּומ ְת ִחיל ֶאת ָה ֲעבו ָֹדה
ּ ֻכ ָּל ּה וְ ָל ׁש או ָֹת ּה ׁ ֵשנִ יתַ ,
ֵמ ָח ָד ׁשִ .ל ְפ ָע ִמים זֶ ה הו ֵֹפ ְך ֶאת ַהח ֶֹמר ָחזָ ק יו ֵֹתר
שוֹת ֵמ ַה ֵח ָמר
ִמ ִּמקו ֶֹדםֲ .אנִ י ָּת ִמיד ְמנַ ֶּסה ַל ֲע ׂ
ֶאת ַה ָּד ָבר ַה ּטוֹב ְּביו ֵֹתר”.
“אם ָּכ ְך ,נִ ַּתן ְל ַת ֵּקן ָט ֻעּיוֹתִ ”,צּיֵ ן יִ ְר ְמיָ הּו.
ִ
“נָ כוֹןֲ .אנִ י יָ כֹל ְל ַע ֵּצב וְ ׁשּוב ְל ַע ֵּצב ֶאת
ַה ֵח ָמר ָה ַר ְך ַעד ׁ ֶשּיֵ ֵצא ִלי ְּב ִדּיּוק ָמה
ׁ ֶש ֲאנִ י רו ֶֹצהְּ .כ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמרֻ ֶּצהַּ ,גם ַה ּקוֹנִ ים
ּושי”.
יַ ְח ׁ ְּשבּו ׁ ֶש ַה ְּכ ִלי הּוא יָ ֶפה וְ ׁ ִש ּמ ׁ ִ
“ה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ְּל ָך נֶ ְה ָּד ִרים”,
יִ ְר ְמיָ הּו ִהנְ ֵהןַ .
ָא ַמר .הּוא ָע ַמד וְ ִה ִּביט ַּב ַּק ָּדר עוֹד ַּכ ָּמה
ַּד ּקוֹת .וְ ָאז הּוא ִה ִּביט ׁשּוב ְּב ַה ֲע ָר ָכה
ַעל ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ָע ְמדּו ִל ְמ ִכ ָירהָ .היּו ׁ ָשם
ְמנוֹרוֹת ׁ ֶש ֶמן ְק ַטנּ וֹת ַל ֲח ַדר ַה ׁ ֵּשנָ ה;
ַּכ ִדים ְּב ָכל ַה ְּג ָד ִלים ְל ַמיִ םָ ,ח ָלב וְ ׁ ַש ֶּמנֶ ת;
יתים אוֹ ִח ָּטה,
ַּכ ִדים ֲענָ ִקיִ ים ְל ִא ְחסּון זֵ ִ
שה
אוֹ ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַמיִ ם ָק ִריםַ .ה ּכֹל נַ ֲע ָ ׂ
ֵמאוֹתוֹ ַהח ֶֹמר ִּוב ֵידי אוֹתוֹ יו ֵֹצרְּ .וב ָכל
זֹאתָּ ,כל ְּכ ִלי ָהיָ ה ׁשוֹנֶ ה ְּב ִמ ְק ָצת ֵמ ֵר ֵעהּו,
וְ ָכל ֶא ָחד נו ַֹעד ְל ַמ ָּט ָרה ַא ֶח ֶרת.
זֶ ה ָהיָ ה ַה ׁ ִּשעּור ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָר ָצה
ׁ ֶשיִ ְר ְמיָ הּו יִ ְל ַמדָ .ל ֵכן הּוא ׁ ָש ַלח אוֹתוֹ
יּוכל
ְל ִה ְת ּבוֹנֵ ן ַּב ֲעבו ַֹדת ַה ַּק ָּדרַ .ע ְכ ׁ ָשו ַ
יִ ְר ְמיָ הּו ְל ַה ְס ִּביר ַל ֲאנָ ׁ ִשים ֵּכ ַיצד ה’

פסוק
לשינון:
“וְ ַע ָּתה ה’ ָא ִבינּו ַא ָּתה,
ֲאנַ ְחנּו ַהח ֶֹמר וְ ַא ָּתה
שה יָ ֶד ָיך
ּומ ֲע ֶ ׂ
יו ְֹצ ֵרנּו ַ
ּ ֻכ ָּלנּו”.
יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ס”ד 8

ְמ ַע ֵּצב ֶאת ַחּיָ יו ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ,וְ ֵכ ַיצד הּוא
ּומ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָּב ֶהן ְּכ ֵדי
ְמ ַת ֵּקן ֶאת ַה ָּט ֻעּיוֹת ׁ ֶש ַּנ ֲעשּׂוִ ,
לּוש או ָֹתנּו ְּכמוֹ ַה ַּק ָּדר ,וְ ִליצֹר ֵמ ִא ָּתנּו ְּכ ִלי נָ ֶאה
ָל ׁ
ּומו ִֹעילְּ .ביָ ָדיו ׁ ֶשל ה’ָּ ,כל ָא ָדם יָ כֹל ַל ֲהפ ְֹך ְּכ ִלי
ׁ ָש ֵרת ְלתו ֶֹע ֶלת ַהזּ ַּולת.
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ְּצאּו ְל ִטּיּול ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהְּ .ת ַח ְּפשּׂו
ְּד ָב ִרים יָ ִפים ָה ֲעשּׂויִ ים ֵמ ֶח ֶרס(ְּ .כגוֹןֲ ,ע ִצ ִיצים ַּב ִּגנּ וֹת,
וְ כּו’).
בּועי.
ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
ּות ַד ְּברּו ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ס”ד .8
וְ ָאז ִּת ְק ְראּו ְ

ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית
ַה ְּת ִפ ָּלה
ִּב ׁ ְש ַעת
ישהּו
ּות ַד ְּברּו ַעל יִ ְר ְמיָ הּו י”ח ְּ .1-4ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ִּמ ׁ ֶ
ִּת ְק ְראּו ְ
ש וְ ִל ְקרֹא ַעל ֵח ָמר ְּוכ ֵלי ֶח ֶרס
ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ְל ַח ֵּפ ׂ
יקלו ֶֹּפ ְדיָ הִּ .ת ְס ְּפרּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ְּל ַמ ְד ֶּת ם.
ָּב ֶאנְ ִצ ְ
ַּת ִּביטּו ַּב ַּביִ תַּ .כ ָּמה ְּד ָב ִרים ֲעשּׂויִ ים
ֵמ ֵח ָמר? ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ָּכ ְך.

ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ָּב ִעים
ׁ ָשנָ ה ָמ ַסר יִ ְר ְמיָ הּו ִל ְבנֵ י
ש ָר ֵאל ֶא ת ִּד ְב ֵרי ה’.
יִ ְ ׂ

ִּת ְק ְראּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ֵא ָיכה ד’ .2
ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ָּפסּוק ְל ַד ְע ְּת ֶכם?
ָּת ִכינּו ְּכ ִלי ֵמ ֵח ָמר אוֹ ִמ ְּפ ַל ְס ֵט ִלינָ ה.
לּושּו ֶאת ַהח ֶֹמר ַעד ׁ ֶשּיִ ְת ַר ֵּכךְ .צרּו ִמ ֶּמנּ ּו ַּכ ּדּור.
הו ָֹראוֹתָּ :ת ׁ
ּומה (לֹא חוֹר).
ִּת ְל ֲחצּו ִעם ַה ּב ֶֹהן ְּב ֶמ ְר ָּכז ַה ַּכ ּדּור ְּכ ֵדי ִליצֹר גּ ָ
שימּו יָ ד ַא ַחת ַּת ַחת ַה ֵח ָמרַּ ,ובּיָ ד ַה ׁ ְּשנִ ּיָ ה ַּת ְת ִחילּו ְלסו ֵֹבב
ִׂ
ש ְר ְטטּו
אוֹתוֹ ְּול ַה ֲא ִר ְיך אוֹתוַֹ .ה ֶּפ ַת ח יֵ ֵל ְך וְ יִ גְ ַּדל וְ יִ ְת ָא ֵר ְךְּ .ת ַ ׂ
ַּב ֲע ִדינּות ִק ׁ ּשּוט ַעל ַה ְּכ ִלי ,וְ ַת ִּניחּו אוֹתוֹ ְל ּיִב ּׁוש.

ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל יִ ְר ְמיָ הּו י”ח .5-6
ִּת ְק ְראּו ְ
ַּת ִּניחּו ֶאת ַּכף ַהּיָ ד ַעל ַּדף נְ יָ רִּ .ת ְכ ְּת בּו ֶאת
טּושים ִּב ְצ ָב ִעים ׁשוֹנִ ים ְלא ֶֹר ְך ִמ ְת ָאר
ִמ ּלוֹת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּב ׁ ִ
ַּכף ַהּיָ דִּ .ת ְק ְראּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְּבקוֹל ָרםַּ .ת ְק ִריאּו ֶאת ַה ׁ ֵּשם
“אנַ ְחנּו” .וְ ָאז ְּת ׁ ַש ְּבצּו ַּב ָּפסּוק ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֶש ָּל ֶכם ִּב ְמקוֹם ֲ
ָּכל ֵּבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ,וְ ַת ְק ִריאּו לוֹ אוֹתוֹ.

(ש ָּב ּה
ִּת ְק ְראּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֶאת ְּת ִפ ַּלת יֵ ׁש ַּוע ׁ ֶ
שא
שוֹת ְּב ַחּיָ יו ֶאת ְרצוֹנוֹ) ְּב ָמ ִתי כ”ו ָ .42מ ַתי נָ ָ ׂ
מאל ִֹהים ַל ֲע ׂ
ִּב ֵּק ׁש ֱ
ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה ָהזּו?
ְּב ׁ ִשעּור ַה ׁ ַּש ָּבת ֵה ַכנְ ֶּת ם ַמ ׁ ֶּשהּו ְל ַח ֵּלק ִעם
ַהזּ ַּולתְּ .תנּו ָל ֶהם אוֹתוֹ ַהּיוֹם( .אוֹ ׁ ֶש ְּת ַצּיְ רּו ּכוֹס אוֹ ַּכד ֵמ ֵח ָמר).
ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּת ם נו ְֹתנִ ים ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ הַּ ,תזְ ִּכירּו ָל ָא ָדם ׁ ֶש ּמ ְּול ֶכם ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע
שוֹת ַמ ׁ ֶּשהּו ְמי ָֻחד ִמ ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו.
הּוא ַה ַּק ָּדר ,וְ ׁ ֶשהּוא רו ֶֹצה ַל ֲע ׂ
ִּת ְת ַּפ ְּללּו ֲעבּור ָה ָא ָדם ַה ֶּזה ַהּיוֹם.

לּוש
ְּת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ׁ ֶשּיַ ְמ ׁ ִש ְיך ָל ׁ
ֶא ְת ֶכם ְּול ַע ֵּצב ֶאת ַחּיֵ ֶיכם ְל ִפי ְרצוֹנוֹ.

ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ֵמ ַה ִּז ָּכרוֹן.
ָּת ׁ ִשירּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם
או ֲֹה ִבים.
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ישהּו ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה,
ְּת ַב ְּק ׁשּו ֶעזְ ָרה ִמ ִּמ ׁ ֶ
ּות ַצּיְ רּו ֶק ׁ ֶשת ְּב ָענָ ן* ַעל ַצ ַּל ַחת ַק ְרטוֹןְּ .ת ַצּיְ רּו ֲ 5ענָ נִ ים ְק ַט ִּנים ַעל
ְ
ַּדף ָל ָבן וְ ִת גְ זְ רּו או ָֹת םִּ .ת ְכ ְּת בּו ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהםֱ )1 :אל ִֹהים ְמ ַקּיֵ ם
שי ַה ׁ ְּש ִל ִיחים א’ ְּ )3 .11ת ִה ִּלים צ”א )4 .11
ֶאת ַה ְב ָטחו ָֹתיוַ )2 .מ ֲע ֵ ׂ
ַמ ְל ָא ִכי ג’ ְּ )5 .6ת ִה ִּלים נ’ ַּ .15ת ְצ ִמידּו ֶאת ָה ֲענָ נִ ים ְל ַצ ַּל ַחת ַה ְּניָ ר,
ָּכ ְך ׁ ֶשּיִ ְהיּו ְּתלּויִ ים ִמ ַּת ְח ִּתית ַה ֶּק ׁ ֶשתִּ .ת ְתלּו או ָֹת ּה ְּב ָמקוֹם ּבו ֵֹלט,
ׁ ֶש ּת ְּוכלּו ִל ְראו ָֹת ּה ְּב ָכל ֵעתִּ .ב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ֶאת
בּור ֶכם.
עּותן ֲע ְ
ַה ַה ְב ָטחוֹת ,וְ ַת ְס ִּבירּו ָמה ַמ ׁ ְש ָמ ָ

בּועי ִל ְבנֵ י
ְּת ַס ְּפרּו ֶאת ַה ׁ ִּשעּור ַה ׁ ְּש ִ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתיתַּ .ת ְראּו
בּוע.
ָל ֶהם ֶאת ַה ְּכ ִלי ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַה ׁ ָּש ַ
ֵּכ ַיצד ָע ֵלינּו ְל ָהגִ יב ְּכ ׁ ֶש ֱאל ִֹהים
שא .וְ ָאז
רו ֶֹצה ְל ַע ֵּצב או ָֹתנּו? ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ַּבנּ וֹ ֵ ׂ
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּבתוֹר ְּת ִפ ָּלה.

ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְב ָטחו ָֹתיו.
* ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ׁ ֶשת ְּב ָענָ ן ְל ִפי ַה ֵּס ֶדר ֵהםָ :אדֹםָּ ,כתֹםָ ,צהֹב ,יָ רֹקָּ ,כחֹלַּ ,כחוֹל ֵּכ ֶההָ ,סגֹל.

ְּכחֹ ֶמר
ִּבי ֵדי יוֹ ֵצר

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹת :יִ ְר ְמיָ הּו ָל ַמד ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ְמ ַע ֵּצב או ָֹתנּו ְּכח ֶֹמר ִּב ֵידי יו ֵֹצרֱ .אל ִֹהים ְמ ַע ֵּצב או ָֹתנּו
צּורה ְמי ֶֻח ֶדת ְּכ ֵדי ְל ַהגְ ׁ ִשים ֶאת ַמ ְט ָרתוֹ ַה ְמי ֶֻח ֶדת ְל ַחּיֵ ינּוַּ .ת ׁ ְש ִלימּו ֶאת
ְּב ָ
ּות ַק ׁ ְּשטּו אוֹתוֹ.
ַה ִּצּיּור ׁ ֶשל ְּכ ִלי ַה ֶח ֶרס ְ
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8
“מ
ַ
“כ
ִּ

נְ ֶח ְמיָ ה – ַה ַּב ַּנאי ׁ ֶשל ה’
נְ ֶח ְמיָ ה א’ -ד’ ,ו’; ַ ,Prophets and Kingsע ּמ ִּודים .653-660 ,628-645

ֹאש ַה ְּק ִה ָּל ה ָּת ִמ יד ְמ ַב ֵּק ׁש
ּוע ר ׁ
ּד ַ
יר ית.
ׁ ֶש ִּנ ְת רֹם ֶּכ ֶס ף?” ׁ ָש ֲא ָל ה נִ ִ

שה
י ַה ְּק ִה ָּל ה ׁ ֶש ָּל נּו ָּג ְד ָל ה וְ נַ ֲע ֶ ׂ
ָל נּו ָצ פּוף ,וַ ֲא נַ ְח נּו ְצ ִר ִיכ ים ִל ְמ צֹא
“צ ִר ְיך ַה ְר ֵּב ה
יה ָ .
ָמ ק וֹם ָּג ד וֹל י ו ֵֹת רָ ”,ע נָ ה ָא ִב ָ
ֶּכ ֶס ף וְ ַה ְר ֵּב ה ֲא נָ ׁ ִש ים ְּכ ֵד י ַל ֲע זֹר ִּב ְב נִ ּיַ ת ִמ ׁ ְש ָּכ ן
ָח ָד ׁש ַל ְּק ִה ָּל הִ ”,ה ְס ִּב יר ַא ָּב א“ .זֶ ה ַמ זְ ִּכ יר
ִל י ֶא ת נְ ֶח ְמ יָ ה ׁ ֶש ָּב נָ ה ֵמ ָח ָד ׁש ֶא ת ח וֹמ וֹת
אּול י זֶ ה ָק ָר ה ָּכ ְך ...
רּוש ַל יִ םַ ”.
יְ ׁ ָ
ש ֵמ ַח ִל ְר א ו ְֹת ָך ׁש ּוב!”
“א נִ י ָּכ ל ָּכ ְך ָ ׂ
ֲ
ָק ָר א נְ ֶח ְמ יָ ה וְ ִח ֵּב ק ֶא ת ָא ִח יו ֲח נָ נִ יֲ .ח נָ נִ י
“מ ה
יהּוד ה ִע ם ֲח ֵב ָר יוָ .
יע ָל ַא ֲח ר וֹנָ ה ִמ ָ
ִה ִּג ַ
הּוד ים ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲא רּו
ׁ ְּש ל ו ְֹמ ָך ? ָמ ה ׁ ָש ל וֹם יֶ ֶת ר ַה ּיְ ִ
ירּוש ַל יִ ם?”
ִּב ׁ ָ
ּיּוך ָס ר ִמ ָּפ נָ יו ׁ ֶש ל ֲח נָ נִ י “ .לֹא ט וֹבָ ”,ע נָ ה
ַה ִח ְ
רּוש ַל יִ ם נָ ְפ ָל הָּ .כ ל
“ה ח ו ָֹמ ה ְס ִב יב יְ ׁ ָ
ְּב ֶע ֶצ בַ .
ש ְר פּוָ .ה א וֹיְ ִב ים יְ כ ו ִֹל ים ְל ִה ָּכ נֵ ס
ַה ׁ ְּש ַע ִר ים נִ ְ ׂ
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ימ ה וְ ִל ְת קֹף ֶא ת ַא נְ ׁ ֵש י ָה ֵא ל”.
יָ ׁ ָש ר ְּפ נִ ָ
אּוש וְ ֵה ֵח ל ִל ְב ּכ וֹת.
נְ ֶח ְמ יָ ה ׁ ָש ַק ע ְּב ִכ ְס א וֹ ְּב יֵ ׁ
ַּב ׁ ָּש בּוע וֹת ׁ ֶש ְּל ַא ַח ר ִמ ֵּכ ן ,נְ ֶח ְמ יָ ה ָּב ָכ ה
“א דֹנָ י ”,הּוא
וְ ִה ְת ַא ֵּב ל .הּוא ָצ ם וְ ִה ְת ַּפ ֵּל לֲ .
“ב ַב ָּק ׁ ָש ה ַּת ֲא זִ ין ִל ְת ִפ ָּל ִת י! ֲא נִ י
ִה ְת ַח ֵּנ ןְּ ,
ע ו ֵֹמ ד ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ֶּמ ֶל ְך ֶח ֶס ד ָּג ד וֹלְּ .ב ַב ָּק ׁ ָש ה
ְּת ַר ֵּכ ך ֶא ת ִל ּב וֹ ְּכ ֵד י ׁ ֶש הּוא יִ ׁ ְש ֶע ה ְל ַב ָּק ׁ ָש ִת י”.
ֶע ֶר ב ֶא ָח ד נְ ֶח ְמ יָ ה ָה ַל ְך ַל ֲע ב ו ָֹד ה ָּכ ָר גִ יל .הּוא
ש א ַל ֶּמ ֶל ְך ֶא ת ּכ וֹס ַה ַּמ ׁ ְש ָק ה ׁ ֶש ּל וֹ ַע ל ָט ס.
נָ ָ ׂ
ּוע ַא ָּת ה ָּכ ל
“מ ּד ַ
ַה ֶּמ ֶל ְך ִה ִּב יט ּב וֹ וְ ׁ ָש ַא לַ :
ָּכ ְך ָע צּוב ַה ּי וֹם?”
“א נִ י ָע צּוב
“יְ ִח י ַה ֶּמ ֶל ְך !” ָק ָר א נְ ֶח ְמ יָ הֲ .
בּור ים ֲא ב ו ַֹת י,
ִמ ׁ ּש ּום ׁ ֶש ָה ִע יר ׁ ֶש ָּב ּה ְק ִ
נֶ ֶח ְר ָב ה”.
“ה ִא ם ֲא נִ י יָ כֹל ַל ֲע זֹר ְּב ַמ ׁ ֶּש הּו?” ׁ ָש ַא ל
ַ
ַה ֶּמ ֶל ְך ָּב ֲע ִד ינּות.
ש א ִמ ּיָ ד ְּת ִפ ָּל ה ֲח ׁ ָש ִא ית ,וְ ַר ק ָא ז
נְ ֶח ְמ יָ ה נָ ָ ׂ
יהּוד ה
“ב ַב ָּק ׁ ָש ה ִּת ׁ ְש ַל ח א ו ִֹת י ִל ָ
ָע נָ ה ַל ֶּמ ֶל ְך ְּ .
בּור ים
ִל ְב נ וֹת ׁש ּוב ֶא ת ָה ִע יר ׁ ֶש ָּב ּה ְק ִ
ֲא ב ו ַֹת י”.
נְ ֶח ְמ יָ ה נָ ׁ ַש ם ָע מֹקָ .ה יּו ל וֹ ַּב ָּק ׁש וֹת
“מ ְל ִּכ י ַה ּיָ ָק רָ ,א ָּנ א,
נ ו ָֹס פ וֹת ַל ֶּמ ֶל ְך ַ .
ּיע ר וֹת
ֵּת ן ִל י ִמ ְכ ָּת ב ַל ְּמ ֻמ ֶּנ ה ַע ל ַה ָ
ׁ ֶש ְּל ָך ִּ .ת ְכ ּתֹב ל וֹ ָל ֵת ת ִל י ֵע ִצ ים ְּכ ֵד י
אּוכ ל ִל ְב נ וֹתֲ .א נִ י ֶא ְב נֶ ה ֵמ ָח ָד ׁש
ׁ ֶש ַ
ּוב יִ ת
ֶא ת ׁ ְש ַע ֵר י ָה ִע ירֶ ,א ת ַה ח וֹמ וֹת ַ
ְל ַע ְצ ִמ י”.
ַה ֶּמ ֶל ְך נַ ֲע נָ ה וְ ָכ ַת ב ֶא ת ַה ִּמ ְכ ָּת ב.
ְּב נ ו ָֹס ף ,הּוא ִצ ּוָ ה ַע ל ְק ִצ ינִ ים וְ ַח ּיָ ִל ים
ִמ ְּצ ָב א וֹ ְל ִה ְת ַל ּו וֹת ְל נֶ ֱח ְמ יָ ה ַע ל
יה םְּ ,כ ֵד י ִל ׁ ְש מֹר ָע ָל יו ַּב ֶּד ֶר ְך
סּוס ֶ
ֵ
ירּוש ַל יִ ם.
ָה ֲא רֻ ָּכ ה ִל ׁ ָ

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
שוֹת
ה’ ַמ ֲענִ יק ָלנּו ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַה ּכ ַֹח ַל ֲע ׂ
ֶאת ְרצוֹנוֹ.

ירּוש ַל יִ םִ .מ ֵּק ץ
יע נְ ֶח ְמ יָ ה ִל ׁ ָ
ְל ַב ּס וֹף ִה ִּג ַ
ׁ ְש ל ׁ ָֹש ה יָ ִמ ים הּוא ָר ַכ ב ַע ל ֲח מ וֹר וֹ ַּב ַּל יְ ָל ה
ִמ ָּס ִב יב ָל ִע ירְּ ,כ ֵד י ִל ְב ּדֹק ֶא ת ַה ֵּנ זֶ ק .הּוא
ִּג ָּל ה ׁ ֶש הּוא ֲא ִפ ּל ּו לֹא יָ כֹל ְל ִה ָּכ נֵ ס ֶּד ֶר ְך
סּומ ים ִּב ְס ָל ִע ים
ֵח ֶל ק ֵמ ַה ׁ ְּש ַע ִר יםֵ .ה ם ָה יּו ָח ִ

ְּג ד ו ִֹל ים ׁ ֶש ָה יּו ֵח ֶל ק ֵמ ַה ח ו ָֹמ ה.
ָא ז ִּד ֵּב ר נְ ֶח ְמ יָ ה ִע ם מ ו ׁ ְֹש ֵל י ָה ִע יר .הּוא
יצ ד ֱא ל ִֹה ים ָע זַ ר ל וֹ
ִס ֵּפ ר ָל ֶה ם ַע ל ַה ֶּמ ֶל ְך  ,וְ ֵכ ַ
“ב וֹאּו נִ ְב נֶ ה ֵמ ָח ָד ׁש ֶא ת ח וֹמ וֹת
ַע ד ַע ָּת הּ .
ָה ִע יר!” ָק ָר א.
ָה ֲא נָ ׁ ִש ים ֵה ֵח ּל ּו ָּב ֲע ב ו ָֹד ה ,וְ ֵה ם ָע ְב דּו ָק ׁ ָש ה
יה ם ְּכ ָב ר ִּת ְכ נְ נּו ִל ְת קֹף
ְמ אֹדֲ .א ָב ל א וֹיְ ֵב ֶ
ש ָר ֵא ל.
א ו ָֹת ם וְ ַל ֲה רֹג ֶא ת ְּב נֵ י יִ ְ ׂ
ּוב ְּק ׁש ּו
ש ָר ֵא ל ִה ְת ַּפ ְּל לּו ֶל ֱא ל ִֹה ים ִ
ְּב נֵ י יִ ְ ׂ

פסוק
לשינון:
“כיָ ד ֱאלו ַֹהי ַה ּטו ָֹבה
ְּ
ָע ַלי”.
נְ ֶח ְמיָ ה ב’ 8

יה ם .וְ ָא ז ה ו ָֹר ה ָל ֶה ם
ׁ ֶש ּיָ גֵ ן ֲע ֵל ֶ
יה ם,
נְ ֶח ְמ יָ ה ֶל ֱא סֹף ֶא ת ַח ְר ב ו ֵֹת ֶ
יה ם וְ ֶא ת ַה ְּק ׁ ָש ת וֹת
ֶא ת ֲח נִ ית ו ֵֹת ֶ
וְ ַה ִח ִּצ ים ׁ ֶש ָּל ֶה םְּ .ב יָ ד ַא ַח ת ֵה ם
ּוב ּיָ ד
יָ גֵ נּ ּו ַע ל ח וֹמ וֹת ָה ִע ירַ ,
ַה ׁ ְּש נִ ּיָ ה ֵה ם יְ ׁ ַש ְּק מּו ֶא ת ַה ח וֹמ וֹת.
“א ל ִּת ְפ ֲח דּו ֵמ ָה א וֹיֵ ב! ִּת זְ ְּכ רּו
ַ
ׁ ֶש ֱא ל ִֹה ים ׁש ו ֵֹמ ר ָע ֶל ֶיכ ם!” ע ו ֵֹד ד
א ו ָֹת ם נְ ֶח ְמ יָ ה.
ְּפ ָע ִמ ים ַר ּב וֹת נִ ּס ּו ָה א וֹיְ ִב ים
אכ ת ַה ְּב נִ ּיָ ה.
ַל ֲע צֹר ֶא ת ְמ ֶל ֶ
ֲא ָב ל נְ ֶח ְמ יָ ה ִה ְת ַּפ ֵּל ל ָּכ ל ַה ְּז ַמ ן,
וֶ ֱא ל ִֹה ים נָ ַת ן ל וֹ ֶא ת ֶה ָח ְכ ָמ ה
ש וֹת.
ָל ַד ַע ת ָמ ה ָע ָל יו ַל ֲע ׂ
ּוב נִ ּיַ ת
ְ
נִ ְמ ׁ ְש ָכ ה,
ָה ֲע ב ו ָֹד ה
ַה ח וֹמ וֹת ִה ְס ַּת ּיְ ָמ ה ב 52 -יָ ִמ י ם
ִּב ְל ַב ד!
אכ ת
ֱא ל ִֹה ים ֵּב ֵר ְך ֶא ת ְמ ֶל ֶ
ש ָר ֵא ל ִּב ְד ָר ִכ ים ׁש וֹנ וֹת .הּוא ֶה ֱע נִ יק
ְּב נֵ י יִ ְ ׂ
ְל נֶ ֱח ְמ יָ ה א ֶֹמ ץ ָל גֶ ׁ ֶש ת ַל ֶּמ ֶל ְך ְּול ַב ֵּק ׁש ֶא ת
ֶע זְ ָר ת וֹ .הּוא ֶה ֱע נִ יק ַל ּפ ו ֲֹע ִל ים ּכ ַֹח ְּכ ֵד י
אכ ת ַה ְּב נִ ּיָ ה ַה ָּק ׁ ָש הֱ .א ל ִֹה ים
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְיך ִּב ְמ ֶל ֶ
ּוב ָת ִמ ים ַמ ְד ִר ְיך ֶא ת ֲא נָ ׁ ָש יו.
ֶּב ֱא ֶמ ת ְ
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ִּבׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּותנּו
ש ֵרי ַמׁ ְש ִקיםְ ,
ּות ַד ְּברּו ַעל נְ ֶח ְמיָה א’ִּ .ת ְת ַא ְּמנּו ְּב ִל ְהיוֹת ָ ׂ
ְ
ישהּו ּכוֹס ַמיִם.
ְל ִמ ׁ ֶ

ּות ַח ְּפשּׂו חו ָֹמה (אוֹ ָּג ֵדר).
ְּצאּו ְל ִטּיּול ְ
ִּת ְב ְּדקּו ֵּכ ַיצד ִהיא ְּבנּויָהַּ .כ ָּמה זְ ַמן ְל ַד ְע ְּת ֶכם ַּיִקח ָל ֶכם ִל ְבנוֹת
חו ָֹמה ָּכזוֹ? ִּת ְמ ְצאּו ָמקוֹם ׁ ָש ֵקט ִוְת ְק ְראּו ְּב ַיַחד ֶאת ַהׁ ִּשעּור
ַהׁ ְּשב ִּועי.

ּוש ַליִם ִּב ֵימי ַה ַּתנַ ”ךְ,
ְּת ַצּיְ רּו ֶאת חו ַֹמת יְ ר ׁ ָ
ְל ִפי ֵא ְיך ׁ ֶש ִּנ ְר ֶאה ָל ֶכם ׁ ֶש ִהיא נִ ְר ֲא ָתהִּ .ת ְכ ְּתבּו ָע ֶל ָיה ֶאת
ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּוןֶ ,וְאת ַה ְּתמּונָ ה ִּת ְתלּו ְּב ָמקוֹם ׁ ֶש ּת ְּוכלּו ִל ְראו ָֹת ּה
ְל ִע ִּתים ְקרוֹבוֹת.

ּות ַד ְּברּו ַעל נְ ֶח ְמיָה ב’  .8יָדוֹ ׁ ֶשל
ִּת ְק ְראּו ְ
ִמי נָ ָחה ָע ֶל ֶיכם? ּתוֹדּו לוֹ ַעל ָּכךְ.
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ָּתׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל

ְּת ַב ְּקׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ִּב ְת ִפ ָּלה ׁ ֶשּיְ ַמ ֵּלא ֶא ְת ֶכם

ׁ ֶש ַא ֶּתם או ֲֹה ִבים.
ְּבכֹחוֹ.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה ַעל נְ ֶח ְמיָה ב’ַּ .ת ִּביטּו ׁשּוב
ִּת ְק ְראּו ְ
ְּב ָפסּוק ְּ .20ב ִמי ָּב ַטח נְ ֶח ְמיָה? ְּב ִמי ַא ֶּתם ּבו ְֹט ִחים ׁ ֶשּיַ ֲעזֹר ָל ֶכם?

נְ ֶח ְמיָ ה ִה ְק ָצה ְל ָכל ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ֵח ֶלק ַּבחו ָֹמהְּ ,כ ֵדי ִל ְבנוֹת
או ָֹת ּה ֵמ ָח ָד ׁש.

“מ ְח ֶּב ֶרת ְּב ָרכוֹת” ִמׁ ְש ַּפ ְח ִּתיתְּ .ת ַד ְּברּו ַעל זְ ַמ ִּנים
ַּת ְת ִחילּו ַ
ׁ ֶש ָּב ֶהם ה’ ָעזַ ר ַל ִּמׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכםִ ,וְת ְכ ְּתבּו ַעל ָּכ ְך ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרתּ .תו ִֹסיפּו ְּב ַמ ֲה ָל ְך
ַהׁ ָּשב ַּוע ְּב ָרכוֹת ׁ ֶש ָּב ֶהן ּב ַֹר ְכ ֶּתם.
ַּת ַע ְברּו ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּוןַּ .ת ְס ִּבירּו ֶאת ַמׁ ְש ָמעּותוֹ ַלהו ִֹרים.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם.

ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה ַעל נְ ֶח ְמיָה
ִּת ְק ְראּו ְ
ּוש ַליִםַּ .כ ָּמה ׁ ְש ַע ִרים ָהיּו? ָמה
ג’ִּ .ת ְמנּו ֶאת ׁ ְשמוֹת ׁ ְש ַע ֵרי יְ ר ׁ ָ
ַמׁ ְש ָמעּות ׁ ְשמו ֵֹת ֶיהם?
ְּת ַח ְּפשּׂו ַמׁ ֶּשהּו ַּב ַּביִת ׁ ֶש ָּזקּוק ְל ִת ּקּוןִ .אם זֶ ה
ֶא ְפׁ ָש ִריְּ ,ת ַת ְּקנּו אוֹתוֹ.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּון ֵמ ַה ִּז ָּכרוֹן.
ִא ְספּו ֲא ָבנִ ים ִל ְבנִ ּיַ ת חו ָֹמהְ .ל ָמה עוֹד ַא ֶּתם
ּוקים?
זְ ק ִ
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ּות ַד ְּברּו ְּב ַיַחד ַעל נְ ֶח ְמיָה ד’.
ִּת ְק ְראּו ְ
ַּת ִּביטּו ְּב ָפסּוק ִּ .10תׁ ְש ֲאלּו ְמבֻ ָּגר ַה ִאם הּוא ִה ְר ִּג ׁיש ֵאי ַּפ ַעם
שה ְלגַ ֵּבי זֶ ה?
ְמי ָֹאׁשָ .מה הּוא ָע ָ ׂ
שוֹת
ּוקים ְּ .17-18תנַ ּסּו ַל ֲע ׂ
ַּת ִּביטּו ִּב ְפס ִ
ַמׁ ֶּשהּו מו ִֹעיל ַרק ְּב ֶעזְ ַרת יָד ַא ַחתַ .ה ִאם זֶ ה ַקל אוֹ ָקׁ ֶשה?
ֵּכ ַיצד ְל ַד ְע ְּת ֶכם ִה ְר ִּג ׁישּו ַה ּפו ֲֹע ִלים ׁ ֶש ָּבנּו ֶאת ַהחו ָֹמה?
ַּת ַע ְברּו ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּוןִ .ל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה
ָּתׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּללּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַה ְמ ַס ֵּפק ֶאת ָּכל ַה ְּצ ָר ִכים
ׁ ֶש ָּל ֶכם.

ּ ׁב ְִשעַת
ּות ַד ְּברּו ַעל נְ ֶח ְמיָה ו’.
ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
ש ֲחקּו ְּב ַּ”ב ָּנ ִאים וְאו ִֹיְבים”ַ .א ֶּתם ִּת ְהיּו
ְּת ַ ׂ
אתם ְּב ֶמׁ ֶש ְך ַּ 3ד ּקוֹת.
ַה ַּב ָּנ ִאיםִּ .ת ְבנּו חו ָֹמה ִעם ָה ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ְּמ ָצ ֶ
“האוֹיֵב” ,וִינַ ּסּו ִל ְמנ ַֹע ִמ ֶּכם
ש ֲחקּו ְּב ַת ְפ ִקיד ָ
ׁ ֶשּיֶ ֶתר ְּבנֵ י ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה יְ ַ ׂ
ִל ְבנוֹת ֶאת ַהחו ָֹמהַ .א ֲח ֵרי ַּ 3ד ּקוֹת ַּת ֲח ִליפּו ַּת ְפ ִק ִידיםְּ .ת ַס ְּפרּו
ְלכֻ ָּלם ֵא ְיך ִה ְר ַּגׁ ְש ֶּתם ְּכׁ ֶש ִה ְפ ִריעּו ָל ֶכם ִל ְבנוֹת ֶאת ַהחו ָֹמהָ .מה
ּוקים .2-3
שה נְ ֶח ְמיָה ְּכ ֵדי ִל ְמנ ַֹע זֹאת? ַּת ִּביטּו ׁשּוב ִּב ְפס ִ
ָע ָ ׂ
ַּת ִּביטּו ְּב ָפסּוק ַ .9ה ִאם ֵאי ַּפ ַעם ְּפ ַח ְד ֶּתם א ֹו
שוֹת ַמׁ ֶּשהּו לֹא טוֹב? ָמה
נִ ְל ַח ְצ ֶּתם ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ,וְזֶ ה ָּג ַרם ָל ֶכם ַל ֲע ׂ
שוֹת לוֹ ֶאת זֶ ה? ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים
ישהּו נִ ָּסה ַל ֲע ׂ
שה נְ ֶח ְמיָה ְּכׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ָע ָ ׂ
ַעל ׁ ֶשהּוא ִא ְּת ֶכם ְּכׁ ֶש ַא ֶּתם ּפו ֲֹח ִדים.

ַּת ִּציגּו ֶאת ִס ּפּורוֹ ׁ ֶשל נְ ֶח ְמיָהִּ .ת ְק ְראּו ׁשּוב
ֶאת נְ ֶח ְמיָ ה ו’ ְּ .16ת ַב ְּקׁשּו ֵמ ַההו ִֹרים ְל ַס ֵּפר ַעל ֲעבו ָֹדה ׁ ֶש ֵהם ְיָכלּו
”מ ְח ֶּב ֶרת ַה ְּב ָרכוֹת”.
שוֹת ַרק ְּב ֶעזְ ַרת ה’ּ .תו ִֹסיפּו ֶאת ַה ִּס ּפּור ְל ַ
ַל ֲע ׂ
ַּת ַחזְ רּו ְּב ַיַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּון.
“תזְ מ ֶֹרת ֵּכ ִלים” ִמ ְּכ ֵלי ִמ ְט ָּבח ְּכגוֹן
ַּת ֲעשּׂו ִּ
ש ְמחּו ַעל ֶח ֶסד ה’ ַוְעל ּכֹחוֹ ְּב ָכ ְך
ִס ִיריםַ ,מ ֲח ַב ּתוֹתַּ ,כ ּפוֹת וְ כּו’ִּ .ת ְ ׂ
וְש ֵירי ַה ֵּללּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ֶעזְ ָרתוֹ
ש ֵמ ִחים ׁ ִ
ׁ ֶש ָּתׁ ִשירּו ׁ ִש ִירים ְ ׂ
ַל ִּמׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ַּביִת ׁ ֶש ָּל ֶכםֶ ׁ ,ש ֵּמגֵ ן
ָע ֶל ֶיכם .נְ ֶח ְמיָה – ַה ַּב ַּנאי ׁ ֶשל ה’.

ַּת ְמ ִציאּו ַל ַחן ַל ָּפסּוק ְלׁ ִשנּ ּוןָ ,וְתׁ ִשירּו אוֹתוֹ
ְּב ַיַחד.

ִח י ָד ה

ֶח ְמיָ ה – ַה ַּב ַּנאי
נְ
ׁ ֶשל ה’

הו ָֹראוֹתִּ :ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ַּב ּקוֹד ְּכ ֵדי ְלגַ ּלוֹת ָמה ָּבנָ ה נְ ֶח ְמיָ ה ֵמ ָח ָד ׁש ְּב ֶעזְ ַרת ה’.
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ִמ ָיכה ה’ ָ ;2מ ִתי ב’  ;1יְ ׁ ַש ְעיָ הּו נ”ג;
שי ַהׁ ְּש ִל ִיחים
ַמ ְרקּוס ט”ו ַ ;22-39מ ֲע ֵ ׂ
א’ ַ ,The Desire of Ages ;9-11ע ּמ ִּודים .831 ,830 ,628 ,627 ,470 ,469 ,231-242

ּ ָת

ִמיר יָ ַדע ִל ְר ּכֹב ַעל או ַֹפ ַּניִ םֲ .אחוֹתוֹ
יָ ֵעל לֹא יָ ְד ָעהֲ ,א ָבל ִהיא ְמאֹד
“ת ִמירְּ ,ת ַל ֵּמד או ִֹתי ִל ְר ּכֹב ַעל
ִרּוְ ָצה ִל ְלמֹדָּ .
או ַֹפ ַּניִ ם?” ׁ ָש ֲא ָלה.

“מ
ָ

ָחר ַא ֲח ֵרי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ֲאנִ י ַא ְת ִחיל
“כ ֶרגַ ע
ְל ַל ֵּמד או ְֹת ָךִ ”,ה ְב ִט ַיח ָּת ִמירָּ .
ֲאנִ י רו ֶֹצה ִל ְר ּכֹב ַל ַּביִ ת ׁ ֶשל ֶה ָח ֵבר ׁ ֶש ִּליַּ ,גל”.
ְל ָמ ֳח ָרת ַא ֲח ֵרי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ָחזַ ר ָּת ִמיר ַה ַּביְ ָתה
ַעל או ַֹפ ָּניו .יָ ֵעל ָר ָצה ֵא ָליו ִמּיָ דֲ ,א ָבל ָּת ִמיר ָא ַמר:
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ַּב ֲחזָ ָרה ְל ָע ִתיד

ש ֵחק
“נִ ְת ָר ֶאה ַא ַחר ָּכ ְך ,יָ ֵעלַּ .גל ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני ְל ַ ׂ
ִא ּתוֹ ַּכ ּד ֶּורגֶ ל ”.יָ ֵעל ִה ְת ִח ָילה ִל ְב ּכוֹת וְ ָא ְמ ָרה:
“א ָבל ִה ְב ַט ְח ָּת ִלי ְל ַל ֵּמד או ִֹתי ַהּיוֹם ַא ֲח ֵרי ֵּבית
ֲ
ַה ֵּס ֶפר”.
שוֹת
“א ָבל ֲאנִ י לֹא רו ֶֹצה ַל ֲע ׂ
ָּת ִמיר ָענָ הֲ :
ֶאת זֶ ה ַהּיוֹםַּ .גל ְמ ַח ֶּכה ִלי ”.וְ הּוא נָ ַסע ִמ ׁ ָּשם
שה ֶאת ָמה ׁ ֶש ִה ְב ִט ַיח?
ִמּיָ דַ .ה ִאם ָּת ִמיר ָע ָ ׂ
ֲא ָבל ֱאל ִֹהים ַאף ַּפ ַעם לֹא ֵמ ֵפר ֶאת
שה ֶאת ָמה ׁ ֶשהּוא
ַה ְב ָטחו ָֹתיו .הּוא ָּת ִמיד עוֹ ֶ ׂ
ַמ ְב ִט ַיח ,וְ הּוא ָּת ִמיד יַ ֲעמֹד ַּב ִּמ ָּלה ׁ ֶש ּלוֹ.
ש ָר ֵאל ֶמ ֶל ְך ׁ ֶשּיַ ִּציל או ָֹתם
ה’ ִה ְב ִט ַיח ִל ְבנֵ י יִ ְ ׂ
הּוב ַטח
(מ ָיכה ה’ ְ .)1-5
וְ יָ ִביא ָל ֶהם ׁ ָשלוֹם ִ
ָל ֶהם ׁ ֶשהּוא יִ ּוָ ֵלד ְּב ֵבית ֶל ֶחםֶ ׁ ,ש”ּיִ ְהיֶ ה מו ׁ ֵֹשל
ימי עו ָֹלם”.
ש ָר ֵאל ּומו ָֹצאוֹ ִמ ֶּק ֶדם ִמ ֵ
ְּביִ ְ ׂ
(מ ָיכה ה’ .)2
ִ
ָ ׁ 700שנִ ים ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן נו ַֹלד ִּתינוֹק ְּב ֵבית
ֶל ֶחםַ .מ ְל ָא ֵכי ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ִה ְכ ִריזּו ֶאת ֵל ָידתוֹ!
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ׁ ָש ְמעּו ֶאת ַה ְב ָט ַחת ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ְּבמוֹ ָאזְ נֵ ֶיהםָ .א ִביו ׁ ֶשל ַה ִּתינוֹק ָהיָ ה ה’.
ימי ֶק ֶדם .הּוא ָהיָ ה
מו ָֹצאוֹ ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ִמ ֵ
“ה ֵאל ִא ָּתנּו” .הּוא
נּואלֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ָמעּותוֹ ָ
ִע ָּמ ֵ
(מ ִתי א’
זֶ ה ׁ ֶשּיַ ִּציל ֶאת ְּבנֵ י ַע ּמוֹ ֵמ ַה ֵח ְטאָ .
ִ .)20-23ה ֵּנה ,ה’ ָע ַמד ְּב ִמ ָּלתוֹ!
ַה ָּנ ִביא ִמ ָיכה ָא ַמר ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ַמ ְב ִט ַיח ָל ַעם
ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש”יִ ְר ֶעה ֶאת צֹאנוֹ”; ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ְּגדֻ ָּלתוֹ
(מ ָיכה ה’  .)4זוֹ ָהיְ ָתה
“ת ִּג ַיע ַעד ַק ְצוֵ י ֶא ֶרץִ ”.
ַּ
ַה ְב ָט ָחה ְמ ַר ֶּג ׁ ֶשת ְמאֹדִ ,מ ׁ ּשּום ׁ ֶש ּלֹא ַּפ ַעם
ש ָר ֵאל ָּגלּו ֵמ ַא ְר ָצם וְ ָחיּו ַּכ ֲע ָב ִדים.
ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
“הרו ֶֹעה
וְ ָא ֵכןְּ ,כ ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע ָּג ַדל הּוא ָק ָרא ְל ַע ְצמוֹ ָ
ַה ּטוֹב”ֶ ׁ ,שנּ ו ֵֹתן ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְּב ַעד צֹאנוֹ( .יו ָֹחנָ ן י’
 .)14-15ה’ ִמ ֵּלא ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ!
וְ יֵ ׁש ַּוע ָא ֵכן ָמ ַסר ֶאת ַחּיָ יו ְל ַמ ַען ֵח ְט ֵאי ָּכל

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ֲאנַ ְחנּו יו ְֹד ִעים ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ַמגְ ׁ ִשים ֶאת ַה ְב ָטחו ָֹתיוִ ,מׁ ּשּום
”ך ִה ְתגַ ׁ ְּשמּו.
ׁ ֶש ְּנבּואוֹת ַה ַּתנַ ְ

אשוֹנָ ה ֶאל ַה ּקו ִֹרינְ ִּתים
(ה ִר ׁ
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָּבעו ָֹלם ָ
ט”ו  .)3ה’ ִה ְב ִט ַיח עוֹד ַה ְב ָטחוֹת ַר ּבוֹת ַעל
יאים .יֵ ׁש ַּוע יִ ְס ּבֹל וְ יָ מּות
יֵ ׁש ַּוע ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ְּנ ִב ִ
ְּכ ֵדי ְלהו ׁ ִֹש ַיע ֶאת ַע ּמוֹ ֵמ ַח ָּט ָאיו (יְ ׁ ַש ְעיָ הּו נ”ג ,5
 .)12יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ַּגם ָּכ ַתב ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע ַמ ִּכיר ֶאת ַה ֶּס ֶבל:
שא; ...וְ הּוא ְמח ָֹלל ִמ ְּפ ׁ ָש ֵעינּו...
“א ֵכן ֳח ָליֵ נּו הּוא נָ ָ ׂ
ָ
וֶ ה’ ִה ְפגִ ַיע ּבוֹ ֶאת ָעווֹן ּ ֻכ ָּלנּו ...וְ הּוא ֵח ְטא ַר ִּבים
שא( ”.יְ ׁ ַש ְעיָ הּו נ”ג ֵּ .)12 ,6 ,5 ,4כן ,יֵ ׁש ַּוע ֶּב ֱא ֶמת
נָ ָּ ׂ
ֵמת ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ֶאת ּ ֻכ ָּלנּו .ה’ ִמ ֵּלא ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ!
ְּב ַא ַחת ַה ׁ ַּש ָּבתוֹת ָהיָ ה יֵ ׁש ַּוע ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
”ך .יֵ ׁש ַּוע
הּוא ֻהזְ ַמן ְל ַה ְק ִריא ִמ ְּמגִ ּלוֹת ַה ַּתנַ ְ
ִה ְק ִריא ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ִמ ֵּס ֶפר יְ ׁ ַש ְעיָ הּו .ה’
שר ֶאת ַה ֲח ָד ׁשוֹת
ישהּו ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיְ ַב ֵּ ׂ
יְ ַמ ֶּנה ִמ ׁ ֶ
יש ְח ֵרר
ַה ּטוֹבוֹת ַל ֲענִ ּיִ ים ,יִ ְק ָרא ַל ׁ ְשבּויִ ים ְּדרוֹר וִ ׁ ַ
ֶאת ָה ֲא ִס ִירים ֵמ ָה ֲא ֵפ ָלה( .יְ ׁ ַש ְעיָ הּו ס”א .)1
ּ ֻכ ָּלם ֶה ֱאזִ ינּו לוֹ ִּב ְד ִריכּות .וְ ָאז יֵ ׁש ַּוע ָּג ַלל
ֶאת ַה ְּמגִ ָּלהֶ ,ה ֱחזִ יר או ָֹת ּה ַל ַּג ַּבאיִ ,ה ְתיַ ׁ ֵּשב
“הּיוֹם נִ ְת ַמ ֵּלא ַה ָּכתּוב ַה ֶּזה
ָּופ ַתח ַּב ְּד ָר ׁ ָשהַ :
שה
(לּוקס ד’ ְ .)21ל ַמ ֲע ֶ ׂ
ְּב ָאזְ נֵ ֶיכם ”,הּוא ִה ְכ ִריזַ .
“ה ַה ְב ָט ָחה ַהזּ וֹ ִה ְתגַ ׁ ְּש ָמה ִּבי”.
הּוא ָא ַמרַ :
ַע ְכ ׁ ָשו ִה ִּג ַיע זְ ַמ ֵּננּו – ִע ָּדן ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים.
וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ַח ִּכים ׁ ֶש ַה ַה ְב ָט ָחה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה
ׁ ֶשל ה’ ִּת ְת ַמ ֵּלא – ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ִּנ ְּתנָ ה
ַעל יְ ֵדי ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע
ָע ָלה ַל ׁ ָּש ַמיִ םַ .ה ִאם ַא ֶּתם זו ְֹכ ִרים
שא ֵמ ֲע ֵל ֶיכם
ַמ ִהי? “יֵ ׁש ַּוע זֶ ה ֲא ׁ ֶשר נִ ָּ ׂ
ַה ׁ ָּש ַמיְ ָמה – ּבוֹ יָ בוֹא ְּבאוֹתוֹ א ֶֹפן
שי
(מ ֲע ֵ ׂ
יתם אוֹתוֹ עו ֶֹלה ַל ׁ ָּש ַמיִ םַ ”.
ׁ ֶש ְר ִא ֶ
ַה ׁ ְּש ִל ִיחים א’ .)11
“א ׁשּוב וְ ֶא ַּקח
יֵ ׁש ַּוע ִּב ְכבוֹדוֹ ְּוב ַע ְצמוֹ ָא ַמרָ :
ֶא ְת ֶכם ֵא ַלי ְל ַמ ַען ִּת ְהיּו ַּגם ַא ֶּתם ַּב ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
ׁ ָשם( ”.יו ָֹחנָ ן י”ד .)3

פסוק
לשינון:
יד ְע ֶּתםִּ ...כי לֹא
“וִ ַ
נָ ַפל ָּד ָבר ֶא ָחד ִמ ָּכל
ַה ְּד ָב ִרים ַה ּטו ִֹבים ֲא ׁ ֶשר
ִּד ֵּבר ה’ ֲע ֵל ֶיכםַ .ה ּכֹל
ָּבאּו ָל ֶכם”...
יְ הו ׁ ֹֻש ַע כ”ג 14

ָּכל ַה ַה ְב ָטחוֹת ָה ֲא ֵחרוֹת ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ִה ְב ִט ַיח
ְּכ ָבר ִה ְת ַמ ְּלאּו .וְ גַ ם ַה ַה ְב ָט ָחה ַהזּ וֹ ִּת ְתגַ ׁ ֵּשם.
ֲאנַ ְחנּו יְ כו ִֹלים ְל ַה ֲא ִמין ַּב ַה ְב ָט ָחה ַהזּ וִֹּ ,כי ה’
ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ָּכל ַה ְב ָטחו ָֹתיו! יֵ ׁש ַּוע
יָ בוֹא ַּב ׁ ֵּשנִ ית!
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ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ִּת ְק ְראּו ְ
בּועי.
ַעל ַה ׁ ִּשעּור ַה ׁ ְּש ִ
ְּצאּו ְל ִטּיּול ׁ ַש ָּבתִּ .ת ְמ ְצאּו ֶא ֶבן
מּוצ ָקה וְ ָת ִביאּו או ָֹת ּה ַה ַּביְ ָת הִּ .ת ְק ְראּו ֶאת ַה ָּפסּוק
ָ
ְל ׁ ִשנּ ּון ִּביהו ׁ ֹֻש ַע כ”ג ִּ .14ת ְכ ְּת בּו אוֹתוֹ ַעל ָה ֶא ֶבן
ַה ּמ ָּוצ ָקה ְּכ ֵדי ְל ַהזְ ִּכיר ָל ֶכם ַּכ ָּמה ֲחזָ ָקה ִהיא ַה ְב ָט ַחת
ה’ .וְ ָאז ּתוֹדּו לוֹ ַעל ָּכ ְך.

ה’ נָ ַתן ֶא ת ַה ַה ְב ָט ָחה
אשוֹנָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ַע ל ּבוֹא וֹ ׁ ֶשל
ָה ִר ׁ
ּוע ְל ָא ָדם וְ ָחוָ ה – ִמ ּיָ ד
יֵ ׁש ַ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָח ְטאּו.

ֵּכ ַיצד ה’ ִה ְב ִט ַיח ׁ ֶשּיְ גַ ֶּלה ָלנּו ֶאת
ּות ַד ְּברּו ַעל ָּכ ְך ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְּב ָעמוֹס
ָּת ְכנִ ּיו ָֹתיו? ִּת ְק ְראּו ְ
בּורנּו.
ג’ ּ .7תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ָּת ְכנִ ּיוֹת ׁ ֶש ּלוֹ ֲע ֵ
יפה
ְּת ָצ ְרפּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ָל ֲע ִט ָ
“ק ְפ ַסת ַה ַה ְב ָטחוֹת”
ׁ ֶשל “חו ֶֹב ֶרת ַה ַה ְב ָטחוֹת” אוֹ ׁ ֶשל ֻ
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבתַּ .ת ְצ ִּביעּו ֲע ֵל ֶיהן וְ ִת ְק ְראּו ֶאת
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִעם ַה ְר ֵּבה ֶרגֶ ׁש וְ ַה ָּב ָעה .וְ ָאז ַּת ְק ִריאּו
ַה ְב ָט ָחה ֵמ ַהחו ֶֹב ֶרת אוֹ ַה ּ ֻק ְפ ָסה.

ִּת ְמ ְצאּו ָענָ ף ָק ָטןִּ .ת ׁ ְש ְּברּו אוֹת ֹו
וְ ָאז ַּת ְד ִּביקּו אוֹתוֹ ׁשּוב ִעם נְ יָ ר ֶּד ֶבקַ .ה ִאם ָהיָ ה ַקל ִל ׁ ְש ּבֹר
אוֹתוֹ? ַה ִאם ָהיָ ה ַקל ְל ַה ְד ִּביק אוֹתוֹ? ַה ִאם ֶה ָענָ ף ַה ְמ ֻת ָּקן
ָחזָ ק ְּכמוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ְּש ַב ְר ֶּת ם אוֹתוֹ? ֶה ָענָ ף ַה ֶּזה הּוא ְּכמוֹ
ַה ְב ָטחוֹתִ .אם ֵהן לֹא ִמ ְת ַמ ְּמ ׁשוֹתַ ,ה ּכ ַֹח ׁ ֶש ָּל ֶהן נֶ ֱע ַלםְּ ,וכ ָבר
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲא ִמין ָּב ֶהן.
אשית ח’
ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל ְּב ֵר ׁ ִ
ִּת ְק ְראּו ְ
18ט’ ֵ .8-17 ,1איזוֹ ַה ְב ָט ָחה נָ ַתן ה’ ְלנו ַֹח וְ ָלנּו ְּכ ֶא ָחד?ַה ִאם הּוא ִהגְ ׁ ִשים או ָֹת ּה?
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ַל ׁ ִּשנּ ּון ,וְ ָאז
”ך.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְב ָטחוֹת ַה ַּתנַ ְ

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
ּיאל ב’ ָּ .31-45ת ִכינּו ֵמ ֵח ָמר אוֹ ְּפ ַל ְס ֵט ִלינָ ה
ּות ַד ְּברּו ַעל ָּדנִ ֵ
ְ
ֶאת ַה ֶּצ ֶלם ַּב ֲחלוֹם ַה ֶּמ ֶל ְך ,אוֹ ׁ ֶש ְּת ַצּיְ רּו אוֹתוֹ וְ ִת ְצ ְּבעּו ֶאת
ֲח ָל ָקיו ַה ׁ ּשוֹנִ ים ַּב ֶּצ ַבע ַה ָּנכוֹןֵ .מ ֵא ּלּו ח ָֹמ ִרים ָעשּׂוי ַה ֶּצ ֶלם?
ַּת ְראּו ֶאת ַה ִּצּיּור אוֹ ָה ֲעבו ָֹדה ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה,
וְ ַת ְס ִּבירּו ָל ֶהם ֶאת ַה ֲחלוֹם.
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ,וְ ָאז ּתוֹדּו ִל ׁיש ַּוע ַעל
ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶשהּוא יָ ׁשּוב ֵא ֵלינּו.
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ישהּו
ַהּיוֹם זֶ ה יוֹם טוֹב ַל ֲחלֹק ִעם ִמ ׁ ֶ
בּואה” ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבת.
“תמּונוֹת ַה ְּנ ָ
ֶאת חו ֶֹב ֶרת ְּ
ִאם זֶ ה ַמ ְל ִחיץ ֶא ְת ֶכםִּ ,ת ְק ְראּו ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ְּב ָמ ִתי כ”ח
.18-20
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּב ִלי ֶעזְ ָרה.
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלהָּ ,ת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל
ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִביםְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ׁיש ַּוע ִל ְהיוֹת ִא ְּת ֶכם ְּול ַח ֵּזק
“תמּונוֹת
ישהּו ֶאת חו ֶֹב ֶרת ְּ
ֶא ְת ֶכם ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּת ם חו ְֹל ִקים ִעם ִמ ׁ ֶ
בּואה”.
ַה ְּנ ָ

ְּב ָקרוֹב יִ ְק ֶרה ַמ ׁ ֶּשהּו ְמ ַר ֵּג ׁשִּ .ת ְק ְראּו ַעל
ָּכ ְך ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְּב ֵס ֶפר ַה ִה ְת ַּג ּלּות כ”ב .12
ִּת ְק ְראּו ֶאת יו ָֹחנָ ן י”ד ַ .1-3מ ִה י
ַה ַה ְב ָט ָחה? ַה ִאם ִהיא ְמי ֶֹע ֶדת ָלנּו?
ֵה ָיכן ִּת ְרצּו ִל ְחיוֹת ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם? ְּת ַצּיְ רּו ִצּיּור
ׁ ֶשל ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם ְּבגַ ן ֵע ֶדןִּ .ת ׁ ְש ֲאלּו ֶאת ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ֵא ְיך
ְל ַד ְע ָּת ם יֵ ָר ֶאה ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְּבגַ ן ֵע ֶדן.
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןָּ .ת ׁ ִשירּו
ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִביםָ .אז ּתוֹדּו ִל ׁיש ַּוע ַעל ַה ַּביִ ת ׁ ֶשהּוא
ֵמ ִכין ָל ֶכם ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם.

ַּב ֲח ָז ָרה
ְל ָע ִתיד

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִל ְק ַראת
בּואה ׁ ֶש ִה ְת גַ ׁ ְּש ָמה ְּכ ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע
ש ְמחּו ַעל ַה ְּנ ָ
ׁ ְש ִק ָיעהַּ ,ת ְח ְּגגּו וְ ִת ְ ׂ
אשוֹן) וְ ֶאת
(ה ֵח ֶלק ָה ִר ׁ
נו ַֹלדִּ .ת ְק ְראּו ְּבקוֹל ָרם ֶאת ִמ ָיכה ה’ ַ 2-5
ש ָר ֵאל
ָמ ִתי ב’ ַּ .1כ ָּמה ׁ ָשנִ ים ִל ְפנֵ י ֻה ֶּל ֶדת יֵ ׁש ַּוע הו ִֹד ַיע ה’ ְל ַעם יִ ְ ׂ
ַעל ַה ּמו ֵֹעד ַה ְּמדֻ ּיָ ק ְל ֻה ַּל ְד ּתוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁש ַּוע ַה ָּמ ׁ ִש ַיח? ֵאילּו נְ בּואוֹת
ֲא ֵחרוֹת ִה ְת גַ ׁ ְּשמּו?
ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ִּמ ִּלים ַה ָּבאוֹת ְל ִפי ַה ַּל ַחן ׁ ֶשל
“אל ִֹהים
ּות ׁ ַש ְּבצּו ֶאת ַה ִּמ ִּלים ַה ָּבאוֹתֱ :
ש ֵמ ַח”ְ ,
“יוֹם ֻה ֶּל ֶדת ָ ׂ
ַהּיָ ָקרֲ ,אנַ ְחנּו או ֲֹה ִבים או ְֹת ָך ַ /ה ְב ָטחו ֶֹת ָיך ִה ְת גַ ׁ ְּשמּו ְּ /כ ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע
נו ַֹלד ְּבאוֹתוֹ ּב ֶֹקר נִ ְפ ָלא”.
ְּת ַסּיְ מּו ֶאת ַה ֲחגִ יגָ ה ִּב ְת ִפ ַּלת ּתו ָֹדה ֶל ֱאל ִֹהים
ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ִהגְ ׁ ִשים ֶאת ַה ְב ָטחו ָֹתיו.

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹתִּ :ת ְמ ְצאּו ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַה ָּנכוֹן ׁ ֶשל ָהאו ִֹתּיוֹת ְּכ ֵדי ְלגַ ּלוֹת ָמ ַתי ָאנּו יְ כו ִֹלים
”ך.
ִל ְבט ַֹח ְּב ַה ְב ָט ָחה ֵמ ַה ַּתנַ ְ

ה
מ ֱאילֹ ִה ֵת נ ֹו ן ְב ַ
ָ
ח
ָ
ט
ה!

!
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ש ָחק ַהיְ ִדידוֹת
ִמ ְ ׂ
הוֹ
ָרא

וֹת












ּוע ָא ַמר ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ָה ַא ְחדּות ׁ ֶש ָּלנּו ָהעו ָֹלם יִ ַּדע ׁ ֶש ֱאל ִֹהים
הו ָֹראוֹת :יֵ ׁש ַ
ׁ ָש ַלח אוֹתוֹ( .יו ָֹחנָ ן י”ז ְּ .)23ת גַ ּיְ סּו ְל ָפחוֹת ׁ ְשנֵ י יְ ָל ִדים אוֹ ֲאנָ ׁ ִשים
ש ָחק ַה ֶּזה.
ש ֲחקּו ִא ְּת ֶכם ַּב ִּמ ְ ׂ
ׁ ֶש ּיְ ַ ׂ

ש ָחק (אוֹ ׁ ֶש ְּת ַצ ְּלמּו ֶה ְע ֵּת ִקים ׁ ֶש ָּל ֶהם).
יסי ַה ִּמ ְ ׂ
ִּת גְ זְ רּו ֶא ת ַּכ ְר ִט ֵ
ישהּו ׁ ֶש ּיִ ְכ ּתֹב ֶאת ַה ְּפ ִעילּויוֹת ׁ ֶש ִּנ ְב ֲחרּו ַעל יְ ֵדי ָּכל ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף.
ְּת ַמנּ ּו ִמ ׁ ֶ
ְּת ַכ ּסּו ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ַא ַחד ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים.
יסים.
ְּת ַע ְר ְּבבּו ֶא ת ַה ַּכ ְר ִט ִ
ש ָחק.
ְּתנּו ַל ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ׁ ֶש ֵעינָ יו ְמכֻ ּסוֹת ִל ְבחֹר ַּכ ְר ִטיס ִמ ְ ׂ
ּול ַה ְק ִריא ֶא ת ַה ַּכ ְר ִטיס ,וְ ָאז
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֶּמנּ ּו ְל ָה ִסיר ֶאת ִּכ ּסּוי ָה ֵעינַ יִ ם ְ
בּוע ַה ָּקרוֹבֶ ׁ .ש ּיִ ֵּתן
יצד הּוא יְ ַב ֵּצ ַע ֶא ת ַה ְּפ ִעילּות ָהזּו ַּב ׁ ָּש ַ
ְל ַה ְס ִּביר ֵּכ ַ
ּ ֻדגְ ָמה אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם.
יסים יִ ָּב ֲחרּו.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ַּת ֲה ִל ְיך ַעד ׁ ֶש ָּכל ַה ַּכ ְר ִט ִ
ימה ְל ַה ְק ִריא או ָֹת ּה.
ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֶּזה ׁ ֶש ׁ ָּש ַמר ֶאת ָה ְר ׁ ִש ָ
ית ם.
ש ֶ
ִּת ְק ְבעּו ָמ ַתי ְל ִה ָּפגֵ ׁש ׁשּוב ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּפר ַעל ַה ְּפ ִעילּויוֹת ׁ ֶש ֲע ִ ׂ

ִכינּו ַּכ ְר ִטיס יָ ֶפה
ָּת
ַה ְב ָט ָחה ִמ ִּכ ְּת ֵבי
ִעם
ק ֶד ׁשּ ,ו ְתנּו אוֹתוֹ
ַה ּ ֹ
ְל ָא ָדם חוֹ ֶלה.

ְּת ַס ְּפרּו ְל ִמי ׁ ֶשהּו
ׁ ֶש ּיְ ׁש ַ
ּוע או ֵֹהב אוֹתוֹ.
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ת ַּפ ְּללּו ִעם ָח ֵבר.
ִּת ְ

ַּת ַעזְ רּו ְל ׁ ָש ֵכן.

ִּת ׁ ְש ְלחּו ִמ ְכ ָּת ב
ּתו ָֹדה ַל ּמו ָֹרה ׁ ֶש ָּל ֶכם.

מֹוָרה
יְ ָקָרה,
ַּת ַעזְ רּו ְל ָה ִכין עּוגִ ּיוֹת
ַל ׁ ִּשעּו ר ְּב ׁ ַש ָּבת.

ְּ
תנּו ְלרֹא ׁש ַה ְּק ִה ָּלה
ָע ִצ
יץ ִעם ַּכ ְר ִטיס יָ ֶפה
ּובוֹ
ַה ְב ָט ָחה ֵמ ַה ַּתנַ ” ְך.

צּוע א ֹו
ְּתנּו ַצ ֲע ַ
ֵס ֶפר ְליֶ ֶלד ַה ָּזקּוק
יכה וְ ָא ֲה ָבה.
ִל ְת ִמ ָ
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10

ִּת ְראּו ,הּוא נֶ ֱא ָלם ּדֹם!
לּוקס א’ ַ ,The Desire of Ages ;57-80 ,5-23ע ּמ ִּודים .97-100
ַ

ַה

ֹאש
ִא ם יָ ָצ א ָל ֶכ ם ִל ְר א וֹת ֶא ת ר ׁ
ַה ְּק ִה ָּל ה ְמ נַ ֶּס ה ְל ַל ֵּמ ד ו לֹא י ו ֵֹצ א
יח ְל ַד ֵּב ר ִּב גְ ַל ל
ל וֹ ק וֹל? ִא ם הּוא לֹא ִה ְצ ִל ַ
ש וֹת?
ַּד ֶּל ֶק ת ַּב ָּג ר וֹןָ ,מ ה הּוא ָה יָ ה יָ כֹל ַל ֲע ׂ
יש הּו
ּוב ן ,הּוא ָה יָ ה יָ כֹל ְל ַב ֵּק ׁש ִמ ִּמ ׁ ֶ
ַּכ ּמ ָ
ַא ֵח ר ְל ַה ֲע ִב יר ֶא ת ַה ְּד ָר ׁ ָש הַ .ה ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל נּו
בּוע ע ו ֵֹס ק ְּב כ ֵֹה ן ַּב ִּמ ׁ ְש ָּכ ןֶ ׁ ,ש ִּק ֵּב ל
ַה ׁ ָּש ַ
ה ו ָֹד ָע ה ֵמ ֱא ל ִֹה יםֲ ,א ָב ל לֹא ָה יָ ה יָ כֹל ְל ַד ֵּב ר
ִּכ י ִא ֵּב ד ֶא ת ק וֹל וֹ.

ְּב

הּוד ה ָּג ר ּכ ֵֹה ן ׁ ֶש ׁ ְּש מ וֹ זְ ַכ ְר יָ ה,
ָה ֵר י יְ ָ
יש ַב עֵ .ה ם ָא ֲה בּו ְמ אֹד
ִע ם ִא ׁ ְש ּת וֹ ֱא ִל ׁ ֶ
ֶא ת ה’ַ .ה ִּמ ׁ ְש ָא ָל ה ֲה ִכ י ְּג ד ו ָֹל ה ׁ ֶש ָּל ֶה ם ָה יְ ָת ה
ׁ ֶש ּיִ ְה יֶ ה ָל ֶה ם יֶ ֶל דֲ ,א ָב ל ְל ַצ ֲע ָר ם לֹא נ ו ְֹל דּו
ָל ֶה ם יְ ָל ִד ים .וְ ַע ְכ ׁ ָש ו ֵה ם ְּכ ָב ר ָה יּו זְ ֵק נִ ים ִמ ַּד י.
יע ּת וֹר וֹ ׁ ֶש ל זְ ַכ ְר יָ ה ְל ַכ ֵה ן
ְּב א וֹת ֹו ַה ּי וֹם ִה ִּג ַ
ַּב ִּמ ְק ָּד ׁש ַּ .ת ְפ ִק יד וֹ ָה יָ ה ְל ַה ְב ִע יר ְק ט ֶֹר ת
ש ָר ֵא לֲ .א נָ ׁ ִש ים ַר ִּב ים
ְּול ִה ְת ַּפ ֵּל ל ְל ַמ ַע ן ְּב נֵ י יִ ְ ׂ
ָה יּו ַּב ֲח ַצ ר ֵּב ית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש וְ ִה ְת ַּפ ְּל לּו ְּב א וֹת וֹ
יע ַמ ְל ָא ְך וְ נֶ ֱע ַמ ד ְל יַ ד ִּמ זְ ֵּב ַח
ַה ְּז ַמ ןְ .ל ֶפ ַת ע ִה ִּג ַ
ַה ְּק ט ֶֹר ת!
אש וֹן זְ ַכ ְר יָ ה ָה יָ ה ְמ בֻ ְל ָּב ל
ָּב ֶר גַ ע ָה ִר ׁ
ּומ ֻפ ָח דֲ .א ָב ל ַה ַּמ ְל ָא ְך ָא ַמ ר“ :זְ ַכ ְר יָ הַ ,א ל
ְ
ִּת ְפ ַח דְּ .ת ִפ ּל ו ֶֹת ָיך נִ ׁ ְש ְמ עּו ַע ל יְ ֵד י ה’ִ .א ׁ ְש ְּת ָך
יש ַב ע ֵּת ֵל ד ֵּב ןַ .א ָּת ה ִּת ְק ָר א ל וֹ י ו ָֹח נָ ן...
ֱא ִל ׁ ֶ
ש ְמ חּו ִּב גְ ַל ל ׁ ֶש הּוא נ ו ַֹל ד...
ֲא נָ ׁ ִש ים ַר ִּב ים יִ ְ ׂ
הּוא יַ ֲע זֹר ַל ֲא נָ ׁ ִש ים ַר ִּב ים ָל ׁש ּוב ֶל ֱא ל ִֹה ים”.
“א ְיך ֵא ַד ע ׁ ֶש ָמ ה ׁ ֶש ַא ָּת ה א ו ֵֹמ ר ז וֹ ָה ֱא ֶמ ת?
ֵ
ֲה ֵר י ֲא נִ י זָ ֵק ן ,וְ גַ ם ִא ׁ ְש ִּת י זְ ֵק נָ הָ ׁ ”,ש ַא ל זְ ַכ ְר יָ ה
ֶא ת ַה ַּמ ְל ָא ְך .
וְ ַה ַּמ ְל ָא ְך ָע נָ ה“ :ה’ ׁ ָש ַל ח א ו ִֹת י ְל ַד ֵּב ר ִא ְּת ָך
ְּול ַס ֵּפ ר ְל ָך ֶא ת ַה ֲח ָד ׁש וֹת ַה ּט וֹב וֹתַ ...א ָּת ה
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ְּת ַא ֵּב ד ֶא ת יְ כ ֶֹל ת ַה ִּד ּב ּור ִּכ י לֹא ֶה ֱא ַמ נְ ָּת
ְל ָמ ה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּת יֲ .א ָב ל ַה ְּד ָב ִר ים ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּת י ְל ָך
יִ ְת גַ ׁ ְּש מּו!” וְ ָא ז ַה ַּמ ְל ָא ְך נֶ ֱע ַל ם.
ָה ֲא נָ ׁ ִש ים ׁ ֶש ִח ּכ ּו ַּב חּוץ ָּד ֲא גּו ִל זְ ַכ ְר יָ ה .הּוא
ָה יָ ה ִּב ְפ נִ ים ָה מ וֹן זְ ַמ ןְ .ל ַב ּס וֹף הּוא יָ ָצ א
חּוצ ה ִל ְפ גּ ֹׁש ֶא ת ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִל יםְּ .כ ׁ ֶש ּלֹא
ַה ָ
יח ְל ה ו ִֹצ יא ִמ ָּל ה ִמ ִּפ יוֵ ,ה ם ֵה ִב ינּו ׁ ֶש הּוא
ִה ְצ ִל ַ
ִק ֵּב ל ָח ז וֹן ֵמ ֱא ל ִֹה ים.
זְ ַכ ְר יָ ה ִס ּיֵ ם ֶא ת ֲע ב ו ָֹד ת וֹ ַּב ִּמ ְק ָּד ׁש וְ ָה ַל ְך
ַה ַּב יְ ָת ה .הּוא נִ ָּס ה ְל ַס ֵּפ ר ְל ִא ׁ ְש ּת וֹ ָמ ה ָק ָר ה,
ֲא ָב ל זֶ ה לֹא ָה יָ ה ַק לִּ ,כ י לֹא יָ ָצ א ל וֹ ק וֹל.
ַּכ ֲע בֹר ִּת ׁ ְש ָע ה ֳח ָד ׁ ִש ים נ ו ַֹל ד ָל ֶה ם ִּת ינ וֹק.

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ֲאנַ ְחנּו סוֹגְ ִדים ֶל ֱאל ִֹהיםְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּפ ִרים
ַל ֲא ֵח ִרים ַעל טּובוֹ וְ ַא ֲה ָבתוֹ ׁ ֶשל ה’.

ש ְמ ָח ָת םֵ .ח ֶל ק ָח ׁ ְש בּו
ש ְמ חּו ְּב ִ ׂ
ַה ׁ ְּש ֵכ נִ ים ָ ׂ
ׁ ֶש ַע ל ַה ִּת ינ וֹק ְל ִה ָּק ֵר א זְ ַכ ְר יָ ה ְּכ ׁ ֵש ם ָא ִב יו.
“ש מ וֹ
בּור םְ ׁ :
ֲא ָב ל ִל זְ ַכ ְר יָ ה ָה יָ ה ֶמ ֶס ר ֲע ָ
י ו ָֹח נָ ןָּ ”,כ ַת ב זְ ַכ ְר יָ ה ַע ל ֶּפ ֶת ק ְּכ ֵד י ׁ ֶש ּ ֻכ ָּל ם
יִ ְק ְר אּוְּ .ב א וֹת וֹ ָה ֶר גַ ע ָח זַ ר ק וֹל וֹ וְ הּוא ה ו ָֹד ה
ֶל ֱא ל ִֹה ים וְ ִה ֵּל ל א וֹת וַֹ .ה ִּת ינ וֹק נִ ְק ָר א י ו ָֹח נָ ן
ְּכ ִפ י ׁ ֶש ה ו ָֹר ה ַה ַּמ ְל ָא ְך ּ ,וזְ ַכ ְר יָ ה ִה ֵּל ל ֶא ת ה’ ָּכ ל
ָּכ ְך ַ ,ע ד ׁ ֶש ָּכ ל ַה ׁ ְּש ֵכ נִ ים ִּד ְּב רּו ַע ל זֶ ה!
זֶ ה ׁ ִש יר ַה ַה ֵּל ל ׁ ֶש ְּז ַכ ְר יָ ה ׁ ָש ר ְּכ ֵד י ְל ַס ֵּפ ר
ַל ׁ ְּש ֵכ נִ ים ַע ל ַה ּיֶ ֶל ד ַה ְמ י ָֻח ד:
ש ָר ֵא ל ֲא ׁ ֶש ר ָּפ ַק ד ֶא ת
רּוך ה’ ֱא ל ֵֹה י יִ ְ ׂ
“ב ְ
ָּ
ַע ּמ וֹ וְ ֶה ֱע נִ יק ָל ֶה ם ֵח רּות.
יע ַר ב ּכ ַֹח ִמ ִּמ ׁ ְש ַּפ ַח ת
ה’ ֶה ֱע נִ יק ָל נּו מ ו ׁ ִֹש ַ
ֵּב ית ָּד וִ ידֶ ,ע ֶב ד ה’.
יע א ו ָֹת נּו
יא יו ׁ ֶש הּוא י ו ׁ ִֹש ַ
יד י נְ ִב ָ
ה’ ָא ַמ ר ִּב ֵ
ש וֹנְ ֵא ינּו.
יד י א וֹיְ ֵב ינּו וְ ָכ ל ׂ
ִמ ֵ
ם
ש ה ֶח ֶס ד ִע
ה’ ָא ַמ ר ׁ ֶש הּוא יַ ֲע ֶ ׂ
ֲא ב ו ֵֹת ינּו ,וְ יִ זְ ּכֹר ְל ע ו ָֹל ם ֶא ת ְּב ִר ית וֹ
ש ַב ע ְל ַא ְב ָר ָה ם ָא ִב ינּו.
ׁ ֶש ִּנ ְ ׂ
יח ְל ַא ְב ָר ָה ם ְל ַה ִּצ יל א ו ָֹת נּו
ה’ ִה ְב ִט ַ
יד י ָה א וֹיֵ ב ְּכ ֵד י ׁ ֶש ְּנ ׁ ָש ֵר ת א וֹת וֹ
ִמ ֵ
ְל לֹא ָּפ ַח ד.
ֲא נַ ְח נּו נַ ֲע בֹד א וֹת וֹ ִּב ְק דֻ ׁ ָּש ה
ּוב ֶצ ֶד ק ָּכ ל יְ ֵמ י ַח ּיֵ ינּו.
ְ
ְּול ָך ַה ּיֶ ֶל דַ ,א ָּת ה ִּת ָּק ֵר א נָ ִב יא
ֵא ל ֶע ְל י וֹן.
ִּכ י ַא ָּת ה ֵּת ֵל ְך ִל ְפ נֵ י ה’ ְּכ ֵד י ִל ְס לֹל
ֶא ת ַה ֶּד ֶר ְך ֶל ֱא ל ִֹה ים.
יע ְל ַע ּמ וֹ ׁ ֶש ֵה ם יִ וָ ׁ ְש עּוִּ ,כ י
ַא ָּת ה ּת ו ִֹד ַ
יה ם.
ה’ יִ ְס ַל ח ַל ֲע ו וֹנ ו ֵֹת ֶ
יע ּכ ו ָֹכ ב
ְּב ַא ֲה ָב ת וֹ וְ ַר ֲח ָמ יו ָה ַר ִּב ים יַ ִּג ַ
ִמ ׁ ָּש ַמ יִ ם וְ יִ ְפ קֹד א ו ָֹת נּו.

פסוק
לשינון:
רּוך ה’ֲ ...א ׁ ֶשר
“ב ְ
ָּ
ּופדּות
ָּפ ַקד ֶאת ַע ּמוֹ ְ
ׁ ָש ַלח לוֹ”.
לּוקס א’ 68
ַ

יש ֵב י ח ׁ ֶֹש ְך וְ ַצ ְל ָמ וֶ ת.
ַה ּכ ו ָֹכ ב יָ ִא יר ְל ׁ ְ
הּוא יַ ְד ִר ְיך א ו ָֹת נּו ְל ֶד ֶר ְך ַה ׁ ָּש ל וֹם”.
זְ ַכ ְר יָ ה ָח ַל ק ֶא ת ַא ֲה ָב ת וֹ ֶל ֱא ל ִֹה ים וְ ֶא ת
ַה ַה ֵּל ל ׁ ֶש ּל וֹ ִע ם ׁ ְש ֵכ נָ יוַּ .ג ם ֲא נַ ְח נּו יְ כ ו ִֹל ים
ְל ַס ֵּפ ר ַל ֲא ֵח ִר ים ַע ל טּוב וֹ
ַה ִּנ ְפ ָל א ׁ ֶש ל ה’ וְ ַע ל
ַא ֲה ָב ת וֹ ָה ַר ָּב ה ֵא ֵל ינּו.
ז ו ִֹה י ֶּד ֶר ְך ַא ַח ת
ִל ְס גּ ֹד ֶל ֱא ל ִֹה ים.
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ְּצאּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְל ִטּיּול ְּב ֵחיק ַה ֶּט ַבע.
ַּת ְק ׁ ִשיבּו ְל ׁ ִש ַירת ַה ִּצ ֳּפ ִרים וְ ֵת ָהנּו ֵמ ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ָּב ּה ֵהם סוֹגְ ִדים
ֶל ֱאל ִֹהיםְּ .תנַ ּסּו ְלזַ הוֹת ֵאילּו ִצ ֳּפ ִרים ַא ֶּת ם ׁשו ְֹמ ִעים.
בּועי ְּביַ ַחדָ .אז ָּת ׁ ִשירּו
ִּת ְק ְראּו ֶאת ַה ׁ ִּשעּור ַה ׁ ְּש ִ
ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים.
ְּת ַה ְללּו ֶאת ה’ ַעל ַא ַחד ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ּומ ּד ַּוע ַא ֶּת ם ַמ ֲע ִר ִיכים אוֹתוֹ/ה.
ֹאמרּו לוֹ/ה ַּכ ָּמה הּוא ָח ׁשּוב ָל ֶכםַ ,
ּת ְ
לּוקס א’ .68
ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
לּוקס א’ ִּ .5-10ת ׁ ְש ֲאלּו ֶאת ִא ָּמא ַּבת ַּכ ָּמה
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ
יש ַבע
ִהיא ָהיְ ָת ה ְּכ ׁ ֶשנּ ו ַֹלד ְּבנָ ּה ַה ְּבכוֹרַּ .בת ַּכ ָּמה ָהיְ ָת ה ֱא ִל ׁ ֶ
ְל ַד ְע ְּת ֶכם?
ְּת ַצּיְ רּו ֵלב ָּגדוֹל וְ ִת ְכ ְּת בּו ָע ָליו ֶאת ַה ָּפסּוק
ְל ׁ ִשנּ ּוןְ .ס ִביב ַה ֵּלב ִּת ְכ ְּת בּו ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶיהם ַא ֶּת ם רו ִֹצים
ְל ַה ֵּלל ֶאת ה’ַּ .ת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןָּ .ת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר
ַה ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלהּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם.

לּוקס א’ ִ .11-19מי ָהיָה
ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ
יאל ְל ִפי ַה ִּד ְמיוֹןִּ .ת ְק ְראּו ַעל ֲאנָ ׁ ִשים
(פסּוק ְּ .)9ת ַצּיְ רּו ֶאת ַּג ְב ִר ֵ
יאל? ָּ
ַּג ְב ִר ֵ
ּיאל ט’ ;22,21
יאל ֶמ ֶסר ֵמ ֱאל ִֹהים ְּבָּ :דנִ ֵ
ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם ֵה ִביא ַּג ְב ִר ֵ
לּוקס א’ ִּ .26-28ת ְכ ְּת בּו ֶאת ׁ ְשמו ֵֹת ֶיהם:
ַ
וְ -

ִּכ ְמבֻ ָּג ר נִ ְק ָרא יו ָֹחנָ ן
“יו ָֹחנָ ן ַה ַּמ ְט ִּביל”ֶ ׁ ,ש ֵּכן
ּוע.
ִה ְט ִּביל ֶא ת יֵ ׁש ַ

.

ַה ִאם ה’ ֲע ַדיִ ן ׁשו ֵֹל ַח ְמ ָס ִרים ַל ֲאנָ ׁ ָשיו ַּגם ַּכּיוֹם? ֵא ְיך
ַא ֶּת ם יו ְֹד ִעים זֹאת?
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ֶאת
ֹאמרּו ָּד ָבר ְּבקוֹל
לּוקס א’ ְּ .20-25ב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְש ֵּתי ַּד ּקוֹת ַאל ּת ְ
ַ
ש ָפ ַתיִ םְ ,ל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
ָרםְּ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך זְ ַמן זֶ ה ּת ְּוכלּו ַרק ְל ָהנִ ַיע ֶאת ַה ְּ ׂ
ִּב ְתנּועוֹת יָ ַדיִ ם אוֹ ִל ְכ ּתֹב ְּפ ָת ִקיםֲ .א ָבל ָאסּור ָל ֶכם ְל ַה ׁ ְש ִמ ַיע
אשוֹנָ ה ׁ ֶש ּתו ִֹציאּו
קוֹל! ְּכ ׁ ֶש ְּת ַד ְּברּו ׁשּובָ ,מה ִּת ְהיֶ ה ַה ִּמ ָּלה ָה ִר ׁ
ֵמ ַה ֶּפה?
ְּת ַס ְּפרּו ָמה ֲח ׁ ַש ְב ֶּת ם ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְש ֵּתי ַּד ּקוֹת
יקה.
ַה ׁ ְּש ִת ָ
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק
ְל ׁ ִשנּ ּון.
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לּוקס
ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ
א’  .57-66זְ ַכ ְריָ ה ַּגם ִה ְת ָח ֵר ׁשֵ .א ְיך ַא ֶּת ם יו ְֹד ִעים זֹאת?
“מהּו ׁ ְשמוֹ?”
ְ(ראּו ָּפסּוק ִּ .)62ב ְתנּועוֹת יָ ַדיִ ם ְּתנַ ּסּו ִל ׁ ְשאֹלַ :
(פסּוק .)63
ִּת ְכ ְּת בּו ֶאת ְּת ׁש ָּובתוֹ ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ הָּ .
ִמ ּלו ָֹתיו
ִה ְצ ִל ַיח ְל ַד ֵּבר,
ְּכ ׁ ֶש ׁ ּשּוב
אשוֹנוֹת ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ ה ָהיּו ׁ ֶש ַבח וְ ַה ֵּלל ֶל ֱאל ִֹהיםָּ .ת ׁ ִשירּו
ָה ִר ׁ
ֹאמרּו ְּבקוֹל ָרם ׁ ְשנֵ י ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶיהם
ׁ ִשיר ַה ֵּללָ .אז ּת ְ
ַא ֶּת ם ְמ ַה ְּל ִלים ֶאת ה’.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְללֹא ֶעזְ ָרה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
לּוקס א’ ִ .67-75מי ָעזַ ר ִלזְ ַכ ְריָ ה ְל ַה ֵּלל ֶאת ה’?
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ
(פסּוק .)67
ָּ
ָּת ִכינּו ְּכ ֵלי נְ גִ ינָ ה ִמ ְּכ ֵלי ִמ ְט ָּבחַּ .ת ְכנִ יסּו
עּועית ֵיְב ׁ ָשהִ .א ְטמּו או ָֹת ם ִּב ִיר ַיעת ְּפ ַל ְס ִטיק
ְלתו ָֹכם ְמ ַעט ׁ ְש ִ
ּוקי ְּפ ַל ְס ִטיק
ּומ ֲח ַב ּתוֹתַּ ,ב ְק ּב ֵ
וְ ֶס ֶרט ָּד ִביקִּ .ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ַּגם ְּב ַכ ּפוֹת ַ
וְ כּו’.
ַּת ְמ ִציאּו ַל ַחן ַל ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון וְ ָת ׁ ִשירּו אוֹתוֹ.
וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו אוֹתוֹ ׁשּוב ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּתנַ ְּגנּו ַּב ֵּכ ִלים ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם.

ִּת ְראּו,
א ָלם ּ ֹדם!
הּוא ֶנ ֱ

בּועי.
ימה ֶאת ַה ׁ ִּשעּור ַה ׁ ְּש ִ
ַּת ִּציגּו ְּב ַפנְ טו ִֹמ ָ
ַּת ֲחזִ יקּו ּ ֻב ָּבה ְּבתוֹר “יו ָֹחנָ ן ַה ִּתינוֹק”ְּ ,כ ׁ ֶש ַא ֶּת ם ְּובנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה
יאים ְּבקוֹל ָרם ֶאת יו ָֹחנָ ן א’ ָ .76-80מה ַמ ׁ ְש ָמעּו ת
ַמ ְק ִר ִ
בּור ֶכם? ָמה ִּת ְרצּו ִל ְהיוֹת ְּכ ׁ ֶש ִּת גְ ְּדלּו?
סּוקים ֵא ֶּלה ֲע ְ
ְּפ ִ
ַּת ְת ִחילּו (אוֹ ַּת ְמ ׁ ִשיכּו) ֶאת “חו ֶֹב ֶרת
ַה ְּב ָרכוֹת” ֲעבּור ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהּ .תו ִֹסיפּו ְּתמּונוֹת ׁ ֶשל ְּד ָב ִרים
שה ֲעבּור ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם.
ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּללּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל
ַה ְּב ָרכוֹת ׁ ֶש ּלוֹ.

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹת :זְ ַכ ְריָ ה נֶ ֱא ַלץ ִל ְכ ּתֹב ְּפ ָת ִקים ַעד ׁ ֶש ְּבנוֹ נו ַֹלדַ .ה ְת ִאימּו ֶאת
ימנִ ים ְּכ ֵדי ִל ְמצֹא ָמה הּוא ָּכ ַתב ֶרגַ ע ִל ְפנֵ י
ָהאו ִֹתּיוֹת ַל ִס ָ
ׁ ֶשּיְ כ ֶֹלת ַה ִּד ּבּור ׁ ָש ָבה ֵא ָליו.

נ

א

ה

ן

ו

מ

ח

ש

י
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ְל ַס ֵּפר ּב ְד ִחיפּות!
ל ַּוקס א’  ,The Desire of Ages ;26-56עַ ּמּודִ ים ֶּ ,The SDA Bible Commentary ;82 ,81כרֶ ךְ  ,5עַ ּמּוד .1128

ָר

וִ ית זֶ ה ַע ָּת ה ָל ְמ ָד ה
ֶל ֱא הֹב ֶא ת ֱא ל ִֹה ים
וְ ִל ְס גּ ֹד ל וַֹּ .ב ִּמ ְפ ָּג ׁ ִש ים ַּב ְּק ִה ָּל ה
ִה יא ָל ְמ ָד ה ׁ ֶש ֶּל ֱא ל ִֹה ים יֵ ׁש
יה  .זֶ ה
ָּת ְכ נִ ית ְמ ֻי ֶח ֶד ת ְל ַח ּיֶ ָ
ָּכ ל ָּכ ְך ׁ ִש ַּמ ח א ו ָֹת ּה ! ִה יא
לֹא יָ ְכ ָל ה ְל ַח ּכ וֹת ְּכ ֵד י
ְל ַס ֵּפ ר ְל ָכ ל ָה ע ו ָֹל ם ַע ל
ַא ֲה ָב ת וֹ ׁ ֶש ל ה’! ִל ְפ נֵ י
חּור ה
ׁ ָש נִ ים ַר ּב וֹתַּ ,ב ָ
יר ה ַא ֶח ֶר ת ָר ְצ ָת ה
ְצ ִע ָ
ַל ֲח לֹק ֶא ת ַא ֲה ָב ָת ּה
ִע ם
ֶל ֱא ל ִֹה ים
ּול ת.
ַה זּ ַ

ַה

ֲה ָכ נ וֹ ת
ַל ֲח ֻת ָּנ ה ׁ ֶש ל
יצּומ ן.
ִמ ְר יָ ם וְ י ו ֵֹס ף ָה יּו ְּב ִע ָ
יה
יִ ָּת ֵכ ן ׁ ֶש ִמ ְר יָ ם ָח ׁ ְש ָב ה ַע ל ָּכ ל ָה עּוג וֹת ׁ ֶש ָע ֶל ָ
אּול י ַע ל ַּכ ּמ ּות ַה ּיַ יִ ן ׁ ֶש ּיִ ְה יֶ ה
ֶל ֱא פ וֹת ַל ֲח ֻת ָּנ ה ,וְ ַ
ָצ ִר ְיך ִל ְק נ וֹתְ .ל ע ו ָֹל ם לֹא נֵ ַד ע ַע ל ָמ ה ִה יא
ָח ׁ ְש ָב ה ְּב א וֹת וֹ ַה ּי וֹםֲ .א ָב ל ֲא נַ ְח נּו י ו ְֹד ִע ים
ׁ ֶש ִּפ ְת אֹם ִה יא ָר ֲא ָת ה ַמ ְל ָא ְך ע ו ֵֹמ ד ַּב ֶח ֶד ר.
ְּב ִּכ ְת ֵב י ַה ּק ֶֹד ׁש נֶ ֱא ַמ ר ׁ ֶש ָה יָ ה זֶ ה ַה ַּמ ְל ָא ְך
יא ל ,א וֹת וֹ ַה ַּמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ִּב ֵּק ר ֶא ת זְ ַכ ְר יָ ה
ַּג ְב ִר ֵ
יא ל לֹא ִּג ָיל ה
(לּוק ס א’ ֲ .)26א ָב ל ַּג ְב ִר ֵ
ַ
יה וְ ָא ַמ ר:
ְל ִמ ְר יָ ם ֶא ת ׁ ְש מ וֹ .הּוא ַר ק נִ ַּג ׁש ֵא ֶל ָ
(לּוק ס א’
ַ
רּוכ ת ַה ֶח ֶס ד ,ה’ ִע ָּמ ְך ”.
ש ְמ ִח י ְּב ַ
“ִׂ
.)28
ִמ ְר יָ ם ָה יְ ָת ה ְמ בֻ ְל ֶּב ֶל ת ּונְ ב ו ָֹכ הִ .ה יא לֹא
ַמ ָּמ ׁש ָק ְל ָט ה ָמ ה א ו ֵֹמ ר ָל ּה ַה ַּמ ְל ָא ְך .
“כ י
“א ל ִּת ְפ ֲח ִד יִ ,מ ְר יָ םָ ”,א ַמ ר ַה ַּמ ְל ָא ְך ִּ .
ַ
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ָמ ָצ את ֵח ן ִל ְפ נֵ י ֱא ל ִֹה ים.
ִה ֵּנ ה ַּת ֲה ִר י וְ ֵת ְל ִד י ֵּב ן,
ּוע ”.
וְ ִת ְק ְר ִא י ׁ ְש מ וֹ יֵ ׁש ַ
( ל ּו ַק ס א ’ .)3 0 - 3 2
ַה ַּמ ְל ָא ְך ִה ְמ ׁ ִש ְיך ְל ַד ֵּב ר:
יע ֶא ת ַע ּמ וֹ
“ב נֵ ְך י ו ׁ ִֹש ַ
ְּ
ֵמ ֲע ו וֹ נ וֹ ֵת י ֶה ם  ” .וְ ָא ז
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַּג ְב ִר י ֵא ל
ִס ֵּפ ר ְל ִמ ְר יָ ם ַע ל ַּב ת
יש ַב ע,
ֱא ִל ׁ ֶ
ּד ו ָֹד ָת ּה ,
ׁ ֶש ַּג ם ִה יא ִח ְּכ ָת ה
יד ת ְּב נָ ּה ְּב ֶד ֶר ְך
ְל ֵל ַ
נֵ סַ .ה ִּת ינ וֹק ׁ ֶש ל
ֱא ִל י ׁ ֶש ַב ע ָה יָ ה
ָא מּור ְל ִה ּוָ ֵל ד ְּב ע וֹד
ׁ ְש ל ׁ ָֹש ה ֳח ָד ׁ ִש ים.
ִל ְפ נֵ י ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ְך
“ה נְ נִ י
נֶ ֱע ַל םָ ,א ְמ ָר ה ל וֹ ִמ ְר יָ םִ :
(לּוק ס א’ .)38
ַ
ׁ ִש ְפ ַח ת ה’ ,יְ ִה י ִל י ִּכ ְד ָב ֶר ָיך ”.
ְּכ ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ְך נֶ ֱע ַל םְּ ,ב וַ ַּד אי יָ ׁ ְש ָב ה ִמ ְר יָ ם
ְל ַה ְר ֵה ר ַע ל ָמ ה ׁ ֶש הּוא ִס ֵּפ ר ָל ּה ְּ .ב וַ ַּד אי ָה יָ ה
ָק ׁ ֶש ה ָל ּה ְל ַה ֲא ִמ ין ׁ ֶש ִה יא ִּד ְּב ָר ה ִע ם ַמ ְל ָא ְך !
וְ ָה יָ ה ָק ׁ ֶש ה ָל ּה ְל ַה ֲא ִמ ין ׁ ֶש ַּב ת ּד ו ָֹד ָת ּה
יש ַב ע ְּב ֵה ָר י וֹן! ֲה ֵר י ִה יא ָה יְ ָת ה ּכֹה זְ ֵק נָ ה!
ֱא ִל ׁ ֶ
יט ה ְל ַב ֵּק ר א ו ָֹת ּה ִ .ה יא ָר ְצ ָת ה
ִמ ְר יָ ם ֶה ְח ִל ָ
יש ַב ע
אּול י ֱא ִל ׁ ֶ
ְל ַד ֵּב ר ִא ָּת ּה ַע ל ִּב ּק ּור ַה ַּמ ְל ָא ְך ַ .
רּוע .
ָּת ִב ין ַּכ ָּמ ה ְמ ַר ֵּג ׁש וְ גַ ם ַמ ְפ ִח יד ָה יָ ה ָה ֵא ַ
ָל ֵכ ן ִמ ְר יָ ם ָל ְק ָח ה ִא ָּת ּה ִמ זְ וָ ָד ה ְק ַט ָּנ ה וְ ָה ְל ָכ ה
יש ַב ע.
ֶא ל ֱא ִל ׁ ֶ
יש ַב ע ָה יְ ָת ה ְמ ֵל ָא ה וַ ֲע גֻ ָל ה ְּכ ִא ׁ ָּש ה
ֱא ִל ׁ ֶ
ַה ְמ ַצ ָּפ ה ְל ִת ינ וֹקָּ .ב ֶר גַ ע ׁ ֶש ׁ ָּש ְמ ָע ה ֶא ת ק ו ָֹל ּה
ׁ ֶש ל ִמ ְר יָ םַ ,ה ִּת ינ וֹק ׁ ֶש ָּל ּה ָּב ַע ט וְ ִה ְת ַּפ ֵּת ל

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ֲאנַ ְחנּו סוֹגְ ִדים ֶל ֱאל ִֹהיםְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּפ ִרים
ַלזּ ַּולת ַעל ַא ֲה ָב ֵתנּו ֵא ָליו.

יש ַב ע ִק ְּד ָמ ה ֶא ת ַּב ת
ְּב ת ו ְֹך ִּב ְט נָ הֱ .א ִל ׁ ֶ
יק ה ָל ּה ִח ּב ּוק ַח ם.
ּד ו ָֹד ָת ּה ַה ְּצ ִע ָיר ה וְ ֶה ֱע נִ ָ
“ה ִּת ינ וֹק ׁ ֶש ְּב ת ו ִֹכ י ָק ַפ ץ ַע ְכ ׁ ָש ו ֵמ רֹב א ׁ ֶֹש ר!”
ַ
ש ְמ ָח ה.
ִס ְּפ ָר ה ְּב ִ ׂ
רּוכ ה ַא ְּת
“ב ָ
וְ ָא ז ִה יא ָא ְמ ָר ה ְל ִמ ְר יָ םְּ :
רּוך ְּפ ִר י ִּב ְט נְ ָך  .ה’ ה ו ִֹע יד ִל ְב נֵ ְך
ּוב ְ
ַּב ָּנ ׁ ִש ים ָ
ש ָר ה ָר ָמ ה ְּב י ו ֵֹת רֵ .א יזֶ ה ָּכ ב וֹד ָּג ד וֹל
ִמ ְ ׂ
נָ ַפ ל ְּב ֶח ְל ִק י ׁ ֶש ִא ּמ וֹ ׁ ֶש ל ֲא ד וֹנִ י ָּב ָא ה ֵא ַל י”.
(לּוק ס א’ .)42-43
ַ
“ת ר ו ֵֹמ ם נַ ְפ ׁ ִש י ֶא ת ה’ וְ ָת גֵ ל
ּומ ְר יָ ם ָא ְמ ָר הְ :
ִ
רּוח י ֶּב ֱא ל ֵֹה י יִ ׁ ְש ִע יִּ ,כ י זָ ַכ ר א ו ִֹת יִ ׁ ,ש ְפ ָח ת וֹ
ִ
ֹאמ רּו ָע ַל י
ַה ַּד ָּל ה! ֵמ ַע ָּת ה ְּול ד ו ֵֹר י ּד וֹר וֹת י ְ
ש ה ִּב י ה’ָ ,ק ד ו ֹׁש
יה ’ִּ ,כ י ְּג ד וֹל וֹת ָע ָ ׂ
‘א ׁ ְש ֶר ָ
ַ
(לּוק ס א’ .)46-49
ַ
ׁ ְש מ וֹ”.
ש ו ֵֹח ַח ֵ .ה ן ִס ְּפ רּו ז וֹ
ׁ ְש ֵּת י ַה ָּנ ׁ ִש ים יָ ׁ ְש בּו יַ ַח ד ְל ׂ
ְל ז וֹ ַע ל ֱא מּונַ ָת ן ֶּב ֱא ל ִֹה יםִ .מ ְר יָ ם ָה יְ ָת ה ְּב וַ ַּד אי

פסוק
לשינון:
“תרו ֵֹמם נַ ְפ ׁ ִשי
ְ
רּוחי
ֶאת ה’ וְ ָתגֵ ל ִ
ֶּב ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ִעי”.
לּוקס א’ 46-47
ַ

יש ַב ע יָ ְד ָע ה ַע ל ַה ִּת ינ וֹק
ֻמ ְפ ַת ַע ת ִּב גְ ַל ל ׁ ֶש ֱא ִל ׁ ֶ
ׁ ֶש ּיִ ּוָ ֵל ד ָל ּה ִל ְפ נֵ י ׁ ֶש ִה יא ִס ְּפ ָר ה ָל ּה ִּב ְכ ָל ל.
יש ַב ע
ית ּה ׁ ֶש ל ֱא ִל ׁ ֶ
ִמ ְר יָ ם ִה ְת ָא ְר ָח ה ְּב ֵב ָ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְש ל ׁ ָֹש ה ֳח ָד ׁ ִש יםִ .ה יא ָע זְ ָב ה ַמ ָּמ ׁש
יש ַב ע יָ ְל ָד ה ֶא ת ְּב נָ ּה  ,י ו ָֹח נָ ן.
ִל ְפ נֵ י ׁ ֶש ֱא ִל ׁ ֶ
ִמ ְר יָ ם ְּב וַ ַּד אי ָח ׁ ְש ָב ה ׁ ֶש ַּג ם ַה ִּת ינ וֹק ׁ ֶש ָּל ּה
קּופ ה
יִ ְה יֶ ה ִּת ינ וֹק ְמ י ָֻח ד ְמ אֹד .ז וֹ ָה יְ ָת ה ְּת ָ
ּומ ַר ֶּג ׁ ֶש ת ְמ אֹד ָל ּה וְ ַל ֲח ָת נָ ּה י ו ֵֹס ף.
ְמ י ֶֻח ֶד ת ְ
יש ַב ע ֶּב ֱא ל ִֹה ים ִח ְּז ָק ה
ֱא מּונָ ָת ּה ׁ ֶש ל ֱא ִל ׁ ֶ
ֶא ת ֱא מּונָ ָת ּה ׁ ֶש ל ִמ ְר יָ םָּ .כ ְך ק ו ֶֹר ה ְּכ ׁ ֶש ֲא נַ ְח נּו
ְמ ַס ְּפ ִר ים ַל ֲא נָ ׁ ִש ים ֲא ֵח ִר ים ַע ל ִּב ְט ח וֹנֵ נּו
ֶּב ֱא ל ִֹה ים וְ ַע ל ַא ֲה ָב ֵת נּו ֵא ָל יוָּ .כ ְך
ֲא נַ ְח נּו ְמ ַח ְּז ִק ים ֶא ת ֱא מּונַ ָת ם,
וְ ֵה ם ְמ ַח ְּז ִק ים ֶא ת ֱא מּונָ ֵת נּו ,וְ כֻ ָּל נּו
א ו ֲֹה ִב ים י ו ֵֹת ר וְ י ו ֵֹת ר ֶא ת ה’ְ .ל ַה ֵּל ל
ֶא ת ֱא ל ִֹה ים ְּב ק וֹל ָר ם ע וֹזֵ ר ַּג ם
ָל נּו וְ גַ ם ְל ִמ י ׁ ֶש ׁ ּש ו ֵֹמ ַע א ו ָֹת נּו.
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ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,צאּו ְל ִטּיּול ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי
וְ ַת ִּביטּו ִּב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ַא ֶּת ם ַמ ָּמ ׁש או ֲֹה ִביםֶּ :פ ַרח יָ ֶפהֲ ,ע ֵלה,
ּומי ֶט ַבע ְּב ֵס ֶפר.
ַמ ָּפל ַמיִ םִ ,צ ּפוֹר וְ כּו’ִ .אם לֹאַּ ,ת ִּביטּו ְּב ִצ ּל ֵ
ַה ְק ִּד ׁישּו זְ ַמן ְל ַה ֵּלל ֶאת ה’ַּ .ת ְראּו אוֹ ְּת ַס ְּפרּו זֶ ה ְלזֶ ה ָמה
ּומ ּד ַּוע ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים ֶאת זֶ ה .וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִש ֵירי
את ם ַ
ְמ ָצ ֶ
ַה ֵּלל יַ ַחדּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ֶּט ַבע ַהּיָ ֶפה.
בּועי.
ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
לּוקס א’ .46-47
יאה ׁ ֶשל ַ
ַּת ְח ְּתמּו ֶאת ַה ַה ֵּלל ִּב ְק ִר ָ

ַנ
ְּכמוֹ ָּג ִרים
יוֹ ֵסף
ְּכ ֵל
י ֲעבוֹ ָדה ,יָ ְצרּו
ְר ִהי
ְּד ָל
תוֹת וְ ַג ּג ִטים,
וֹת
ְל ָב
ִּתים.

לּוקס א’ .26-28
ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים.
ש ָפ ַתיִ םְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך
ְּת ַצּיְ רּו ְ ׂ
ׁ ֶש ָּב ּה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַה ְּל ִלים ֶאת ה’ ְּב ֶעזְ ַרת ַה ּקוֹל ׁ ֶש ָּלנּוִּ .ת ְכ ְּת בּו ַעל
ּותלּו או ָֹתן ְּב ָמקוֹם ׁ ֶש ּבוֹ ּת ְּוכלּו
ש ָפ ַתיִ ם ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןְ ,
ַה ְּ ׂ
ִל ְראו ָֹתן ָּכל יוֹםְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ֵמ ֱאל ִֹהים ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ְלהו ִֹציא ִמ ִּפ ֶיכם
ּיּובּיִ ים.
ַרק ִמ ּלוֹת ׁ ֶש ַבח ְּוד ָב ִרים ִח ִ

ּות ַד ְּברּו ְּביַ ַחד ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל
ִּת ְק ְראּו ְ
לּוקס א’ ַ .39-45ה ִּתינוֹק יו ָֹחנָ ן ָק ַפץ ֵמא ׁ ֶֹשר ְּבתו ְֹך ֶּב ֶטן ִא ּמוֹ.
ַ
ַמ ּד ַּוע?
צּורים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָּב ָרא קו ְֹפ ִצים
יְ ִ
ַּגם ֵהםִּ .ת ְמנּו ַּכ ָּמה ֵמ ֶהםִּ .ת ְל ְמדּו ַעל ַא ַחד ֵמ ֶהם ׁ ְש ֵּתי
ֻע ְב ּדוֹת ֲח ָד ׁשוֹתִּ .ת ְק ְּפצּו ָּכמוֹהּוְּ .ת ַצּיְ רּו אוֹתוֹ אוֹ ׁ ֶש ָּת ִכינּו אוֹתוֹ
ִמ ְּפ ַל ְס ֵט ִלינָ ה.
ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְללֹא ֶעזְ ָרה.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
לּוקס א’ ַּ .46-55ת ַחזְ רּו ַעל ׁ ִשיר ַה ַה ֵּלל ׁ ֶשל ִמ ְריָ ם
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ
ַּב ִּמ ִּלים ׁ ֶש ָּל ֶכםְּ .ת ַצּיְ רּו ֶאת ָמה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַּב ׁ ִּשירַּ .ת ַה ְפכּו ֶאת
ּות ַלּוּו ֶאת
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְל ׁ ִשיר ַה ֵּלל ִל ׁיש ַּועָּ .ת ׁ ִשירּו אוֹתוֹ ְ
ַע ְצ ְמ ֶכם ִּב ְכ ִלי נְ גִ ינָ ה ְּכמוֹ ּתֹף.
ימנִ ּיוֹת ַה ַּמ ְל ָא ִכים”
“ס ָ
ַהּיוֹם ְּתנּו ֶאת ִ
ית ם ַּב ׁ ִּשעּורָּ ,ת ִכינּו
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבתִ .אם לֹא ֱהיִ ֶ
ּות ָת ֲארּו ַּב ַּצד ַה ׁ ֵּשנִ י ֶאת ַא ֲה ַב ְת ֶכם
צּורת ַמ ְל ָא ְך ְ
ימנִ ּיָ ה ְּב ַ
ִס ָ
ִל ׁיש ַּוע ְּב ַכ ָּמה ִמ ִּלים.
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ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
לּוקס א’ ַּ .26 ,24כ ָּמה זְ ַמן ְּכ ָבר ָהיָ ה ַה ִּתינוֹק
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ
יו ָֹחנָ ן ְּב ֶב ֶטן ִא ּמוֹ ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִּמ ְריָ ם זָ ְכ ָת ה ְל ִב ּקּור ַה ַּמ ְל ָא ְך? ___
לּוקס א’ ַּ .56כ ָּמה זְ ַמן ִה ְת ָא ְר ָחה ִמ ְריָ ם
ֳח ָד ׁ ִשיםִּ .ת ְק ְראּו ֶאת ַ
יש ַבע? ___ ֳח ָד ׁ ִשיםִּ .ת ְמנּו ֶאת ִמ ְס ָּפר ֶה ֳח ָד ׁ ִשים
ְּב ֵבית ֱא ִל ׁ ֶ
לּוח ׁ ָשנָ הָ .מה ַּת ֲעשּׂו ְּבתֹם ֶּפ ֶרק ַה ְּז ַמן ַה ֶּזה?
ַה ֶּזה ַעל ַ
ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ַל ׁ ִּשנּ ּון ,וְ ָאז ַּת ִּגידּו
אוֹתוֹ ַּב ִּמ ִּלים ׁ ֶש ָּל ֶכםּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ִּתינוֹקוֹת.

ּות ַד ְּברּו ׁשּוב ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל
ִּת ְק ְראּו ְ
”ךַּ .ת ִּקיפּו
לּוקס א’ ַּ .39 ,26ת ִּביטּו ְּביַ ַחד ְּב ַמ ָּפה ׁ ֶשל ַה ַּתנַ ְ
ַ
שה ַּמ ְל ָא ְך ִה ְת ַּג ָּלה ָּב ֶהן ֶאל ִמ ְריָ ם וְ ֶאל
ֶאת ׁ ְשמוֹת ֶה ָע ִרים ַ
יש ַבעְּ .תנַ ּסּו
יש ַבעִּ .ת ְמ ְצאּו ֶאת ָה ִעיר ׁ ֶש ָּב ּה ָּג ָרה ֱא ִל ׁ ֶ
ֱא ִל ׁ ֶ
ש ָת ה ִמ ְריָ ם ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּקר
ִל ְמדֹד ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק ׁ ֶשאוֹתוֹ ָע ְ ׂ
ש ָת ה ֶאת ַה ַּמ ָּסע ַה ֶּזה ְל ַב ָּד ּה ְּכ ֵדי
יש ַבעִ .מ ְריָ ם ָע ְ ׂ
ֶאת ֱא ִל ׁ ֶ
יש ַבע ֵאת ַה ֲח ָד ׁשוֹת ַה ּטוֹבוֹת ַעל יֵ ׁש ַּועְ .ל ָאן
שר ֶל ֱא ִל ׁ ֶ
ְל ַב ֵּ ׂ
שר ָע ָליו? ַה ִאם ְּכ ַדאי ְל ַצ ֵּטט ֶאת
ַא ֶּת ם ִּת ְסעּו ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּ ׂ
שר ָל ֶהם ַעל יֵ ׁש ַּוע?
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּב ָאזְ נֵ י ֲא ֵח ִרים ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּ ׂ
ִּת ְת ַּפ ְּללּו ֲעבּור ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשנּ ו ְֹס ִעים
שר ַעל יֵ ׁש ַּוע.
ָּבעו ָֹלם ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּ ׂ

ֵמ

ָתה ְל ַס ֵּפר!

ִל ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ָּת ִכינּו
“ש ּדּור” ֵט ֵלוִ יזְ יָ ה אוֹ ַר ְדיוֹ ׁ ֶש ּבוֹ ַא ֶּת ם ְמ ַּד ֵּו ִחים ַעל
ֹאש ׁ ִ
ֵמר ׁ
ַה ֲח ָד ׁשוֹת ַה ּטוֹבוֹת ׁ ֶשל ִמ ְריָ םִ .אם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריִּ ,ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו
ְּב ַמ ְצ ֵל ַמת וִ ֵידאוֹ אוֹ ְּב ַמ ְכ ׁ ִשיר ַה ְק ָל ָטהְ .ת ַּד ֵּוחּו ַעל ַה ִּס ּפּור
ש ֵחק ְּבתוֹר
בּועי ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּק ָרהְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֵּבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְל ַ ׂ
ַה ׁ ְּש ִ
“עד”ְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ֶּמנּ ּו/ה ְל ַס ֵּפר ָמה ֵהם ָראּוָ .אז ְּת ַב ְּק ׁשּו
ֵ
“פ ְר ׁ ָשן” ְּול ַה ְס ִּביר ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות
ישהּו ַא ֵחר ִל ְהיוֹת ַּ
ִמ ִּמ ׁ ֶ
ַה ִּס ּפּור ְּב ֵעינָ יו/הָ .אז ַּת ִּביטּו ַּב ַּכ ָּת ָבה אוֹ ַּת ְק ׁ ִשיבּו ַל ַה ְק ָל ָטה.
ִמ ְריָ ם ִס ְּפ ָרה ַל ֲא ֵח ִרים ַעל ַא ֲה ָב ָת ּה
ית ם ֶאת זֶ ה? ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד
ש ֶ
ֶל ֱאל ִֹהיםַ .ה ִאם ַּגם ַא ֶּת ם ֲע ִ ׂ
ֶאת ְּת ִה ִּלים ל”ד  ,3וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹת :התירו את הסטים הבאים של האותיות כדי לגלות את השמות של שתי
אמהות לעתיד ובעליהן .רמז :עגל כל אות שניה בשביל לגלות שם אחד
בכל סט של אותיות .כתבו את שני השמות על הקווים.

ימורסיפמ
אזלכירשיבהע
!
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12
ַה

ׁ ָש ַמ ְע ָּת ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי?
לּוקס ב’ ַ ,The Desire of Ages ;1-14ע ּמ ִּודים .43-48
ַ

ֵע ת ,וְ ָל ֵכ ן ָּכ ל ָה ַא ְכ ַס נְ י וֹת ָה יּו ְמ ֵל א וֹתָ .ל ֵכ ן
את ם ַּפ ַע ם ְל ִט ּיּול ְּב ֵח יק
ִא ם יְ ָצ ֶ
ּוע נ ו ַֹל ד ְּב ֻא ְר וָ הִ .מ ְר יָ ם ָע ְט ָפ ה א וֹת וֹ
יש נְ ֶּת ם ִמ ַּת ַח ת ְל ִכ ַּפ ת יֵ ׁש ַ
ַה ֶּט ַב ע וִ ׁ ַ
יח ה א וֹת וֹ ַּב ֲע ִד ינ וֹת ְּב ֵא בּוס,
ש וֹת ִּב ְב גָ ִד ים וְ ִה ִּנ ָ
ית ם ר ו ִֹצ ים ַל ֲע ׂ
ַה ׁ ָּש ַמ יִ ם? ַה ִא ם ֱה יִ ֶ
ּוב ָכ ל ֶמ זֶ ג ֲא וִ יר? ַּב ִּס ּפ ּור ְּב ת ו ְֹך ִמ ָּט ה ֲע שּׂויָ ה ֵמ ָח ִצ י רָ .מ ק וֹם מּוזָ ר
ֶא ת זֶ ה ָּת ִמ ידְ ,
יח  ,נָ כ וֹן?
קּופ ת ְל ֻה ַּל ְד ּת וֹ ׁ ֶש ל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
בּוע נְ ַס ֵּפ ר ַע ל ֲא נָ ׁ ִש ים ִּב ְת ַ
ׁ ֶש ָּל נּו ַה ׁ ָּש ַ
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים ׁ ָש ְמ רּו ַע ל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָח ה ַה ְּק ַט ָּנ ה,
”ךֶ ׁ ,ש ָע שּׂו ֶא ת זֶ ה רֹב ַה ְּז ַמ ןּ .ב וֹאּו
ַה ַּת נַ ְ
ּוב ה ו ָֹר ַא ת ה’ֶ ,א ָח ד ֵמ ֶה ם יָ ָצ א ְּב ֶא ְמ ַצ ע
ְ
נְ גַ ֶּל ה ָמ ה ֵה ם ָע שּׂו ׁ ָש ם ַּב חּוץ.
ַה ַּל יְ ָל ה ְל ָה ִפ יץ ֶא ת ַה ְּב ׁש ו ָֹר ה ַה ּט ו ָֹב ה
ּוב ִה ְת גַ ׁ ְּש מּו ַה ְב ָט ח וֹת ה’ַ .ה ִּת ינ וֹק וְ ַה ְמ ַר ֶּג ׁ ֶש ת.
מּוך ְל ׁ ָש ם יָ ׁ ְשבּו ר ו ִֹע ים
ְּב גִ ְב ָע ה ׁ ֶש ְּב ָס ְ
”ב ית ֶל ֶח ם” ְּכ ִפ י
ּוע נ ו ַֹל ד ְּב ֵ
יֵ ׁש ַ
יכ ה ָ ׁ 700ש נִ י ם וְ ׁ ָש ְמ רּו ַע ל ָה ֲע ָד ִר ים ׁ ֶש ָּל ֶה םַ .א ַח ד ַה ְּד ָב ִר ים
יח ה’ ְּב ִפ י ַה ָּנ ִב יא ִמ ָ
ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ
ַה ָּק ׁ ִש ים ְּב ִל ְה י וֹת ר ו ֶֹע ה צֹאן זֶ ה ַה ּצ ֶֹר ְך
יכ ה ה’ ָ ׁ .)1ש ם נִ ְמ ְצ אּו
(מ ָ
ּוע ִ
ִל ְפ נֵ י ֻה ֶּל ֶד ת יֵ ׁש ַ
ש ד וֹת ַּג ם ַּב ַּל יְ ָל הְּ ,כ ֵד י ִל ׁ ְש מֹר
ְל ִה ׁ ָּש ֵא ר ַּב ָּ ׂ
ִמ ְר יָ ם וְ י ו ֵֹס ף ִּב ׁ ְש ַע ת ַה ֵּל ָד ה.
ַע ל ַה ּצֹאן ִמ ְּפ נֵ י ַח ּי וֹת ֶט ֶר ף ְּכמ וֹ זְ ֵא ִב ים
ֲא נָ ׁ ִש ים ַר ִּב ים נָ ְס עּו ְל ֵב ית ֶל ֶח ם ְּב א ו ָֹת ּה
א וֹ ּד ִֹּב יםָ .ל ֵכ ן ָה ר ו ִֹע ים
נֶ ֶא ְל צּו ְל ִה ׁ ָּש ֵא ר ֵע ִר י ם
יה ם
ַּב ַּל יְ ָל הָ .ה יָ ה ֲע ֵל ֶ
ַל ֲעמֹד ַע ל ַה ִּמ ׁ ְש ָמ ר ְּכ ֵד י
יח ַח ּי וֹת ֶט ֶר ף .ז וֹ
ְל ַה ְב ִר ַ
ָה יְ ָת ה ַא ֲח ָר יּות ְּכ ֵב ָד ה.
ְּכ ׁ ֶש ָה ר ו ִֹע ים ׁ ָש ְמ רּו ַע ל
ש ו ְֹח חּו ַע ל
ַה ּצֹאןֵ ,ה ם ׂ
ָה ַע ִּת יק וֹת,
ַה ְּנ בּוא וֹת
וְ ָת הּו ָמ ַת י ֵה ן יִ ְת גַ ׁ ְּש מּו .
יע ַה ְּז ַמ ן.
ֲה ֵר י ְּב וַ ַּד אי ִה ִּג ַ
ְל ֶפ ַת ע ֵה ם ָר אּו יֵ ׁש ּות
יע
ז ו ֶֹה ֶר תַ .מ ְל ָא ְך ה ו ִֹפ ַ
יה ם ,וְ הּוא ָה יָ ה
ִל ְפ נֵ ֶ
ּכֹה ָּב ִה יר וְ ז ו ֵֹר ַח ֶ ׁ ,ש ֵה ם
לֹא יָ ְכ לּו ְל ַה ִּב יט ּב וֹ!
ַה ָּמ ק וֹם ׁ ֶש ּב וֹ ֵה ם יָ ׁ ְשבּו
ִה ְת ַמ ֵּל א ז ַֹה ר ׁ ֶש ִּנ ְק ָר א

ׁש
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בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ּוב ָא ֶרץ ׁ ָשלוֹם
“כבוֹד ֶל ֱאל ִֹהים ַּב ְּמרו ִֹמיםָ ,
ָּ
(לּוקס ב’ .)14
ַ
ַעל ְּבנֵ י ָא ָדם ְרצוֹנוֹ”.

“כ ב וֹד ה’”ָ .ה א וֹר ַה ָּל ָב ןַ ,ה ּב ו ֵֹה ק וְ ַה ְמ ַס נְ וֵ ר
ְּ
ּוב ָכ ל ָמ ק וֹם
נָ ח ַע ל ַה ֶּד ׁ ֶש אַ ,ע ל ַה ּצֹאן ְ

פּוח ִד ים .זֶ ה ָה יָ ה
ִמ ָּס ִב יבָ .ה ר ו ִֹע ים ָה יּו ְמ ָ
יח ֶא ת ַה ּד ִֹּב ים!
ֲא ִפ ּל ּו י ו ֵֹת ר ַמ ְפ ִח יד ִמ ְּל ַה ְב ִר ַ
“א ל ִּת ְפ ֲח דּו
וְ ָא ז ֵה ֵח ל ַה ַּמ ְל ָא ְך ְל ַד ֵּב רַ :
ש ְמ ָח ה ְּג ד ו ָֹל ה ֲא ׁ ֶש ר
ש ר ָל ֶכ ם ִ ׂ
ִּכ י ִה נְ נִ י ְמ ַב ֵּ ׂ
יע
ִּת ְה יֶ ה ְל ָכ ל ָה ַע םַ .ה ּי וֹם נ ו ַֹל ד ָל ֶכ ם מ ו ׁ ִֹש ַ
יח ָה ָא ד וֹן .וְ זֶ ה ָל ֶכ ם
ְּב ִע יר ָּד וִ יד ,הּוא ַה ָּמ ׁ ִש ַ

פסוק
לשינון:
"ס ְלחּו
ִ
וְ יִ ָּס ַלח ָל ֶכם".
לּוקס ו' 37
ַ

ָה א וֹתִּ :ת ְמ ְצ אּו ִּת ינ וֹק ְמ ֻח ָּת ל
(לּוק ס ב’ 10-
ַ
ׁש ו ֵֹכ ב ְּב ֵא בּוס”.
.)12
ִה ְצ ִל יחּו
ׁ ֶש ָה ר ו ִֹע ים
ִל ְפ נֵ י
ַמ ְק ֵה ַל ת
יע ה
ה ו ִֹפ ָ
ְל ַמ ְצ ֵמ ץ
ַּב ׁ ָּש ַמ יִ ם.
ֲע נָ ִק ית
ַמ ְל ָא ִכ ים
ֵא יזֶ ה ַמ ֲח זֶ ה ַמ ְר ִה יב זֶ ה ָה יָ !ה
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים ִה ְּל לּו ֶא ת ה’ וְ ׁ ָש רּו
ׁ ִש ִיר ים יָ ִפ ים ׁ ֶש ְּב וַ ַּד אי ִה ְד ֲה דּו
ּומ ַה ר ְל ַה רֵ .ה ם
ִמ ִּג ְב ָע ה ְל גִ ְב ָע ה ֵ
ׁ ָש רּו ַע ל ַה ְב ָט ָח ה ַא ֶח ֶר ת – ׁ ָש ל וֹם
ְל ָכ ל ַה ַּמ ֲא ִמ ינִ ים וְ ַה ְמ ַכ ְּב ִד ים ֶא ת
“כ ב וֹד ֶל ֱא ל ִֹה ים ַּב ְּמ ר ו ִֹמ ים,
ה’ָּ :
ּוב ָא ֶר ץ ׁ ָש ל וֹם ַע ל ְּב נֵ י ָא ָד ם
ָ
(לּוק ס ב’ .)14
ַ
ְר צ וֹנ וֹ”.
עּומ ת
ְל ֶפ ַת ע נֶ ֱע ַל ם ָה א וֹר ִּכ ְל ַּ
ׁ ֶש ָּב אַּ .ג ם ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים נֶ ֶע ְל מּו.
ש ָּת ֵר ר ְּב וַ ָּד ִא י ָה ַל ם
ַה ׁ ֶּש ֶק ט ׁ ֶש ִה ְ ׂ
ְּב ָא זְ נֵ י ָה ר ו ִֹע יםֵ .ה ם ִה ִּב יטּו זֶ ה
ְּב ִה ְת ַר ְּג ׁש ּות וְ ִה ְפ ִס יקּו
ְּב זֶ ה
ַל ֲח ׁשֹב ַע ל ַה ּצֹאןֲ .ה ֵר י ֵא ּל ּו ְּב ׁש וֹר וֹת נִ ְפ ָל א וֹת!
יכ ן ִל ְמ צֹא ֶא ת
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים ִס ְּפ רּו ָל ֶה ם ֵה ָ
ַה ִּת ינ וֹקֵ .ה ם ַח ּיָ ִב ים ָל ֶל ֶכ ת ְל ׁ ָש ם ַע ְכ ׁ ָש ו!
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ִאם זֶ ה יוֹם יָ ֶפהְּ ,צאּו ְל ִטּיּול ַּב ׁ ֶּש ֶמ ׁש ִעם
ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחהִּ .ת ְמ ְצאּו ָמקוֹם ׁ ָש ֵקט וְ ֵת ׁ ְשבּו ּבוִֹּ .ת ְק ְראּו ְּביַ ַחד
ּומּיָ ד ַּת ְפנּו ֶאת
בּועיַּ .ת ִּביטּו ַעל ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁשִ ,
ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
(א ָבל ַאל ִּת ְבהּו ָּב ּה!) ֵּכ ַיצד אוֹר ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש
ַה ַּמ ָּבט ַה ִּצ ָּדהֲ .
ַמזְ ִּכיר ֶאת ָהאוֹר ׁ ֶש ָראּו ָהרו ִֹעים ַּב ַּליְ ָלה ׁ ֶש ּבוֹ ִּב ֵּקר או ָֹת ם
ַה ַּמ ְל ָא ְך?
לּוקס ב’  ,14וְ ָא ז
ַ
ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת
ִּת ְצ ֲעקּו אוֹתוֹ ְּבקוֹל ָרם.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִבים ,וְ ָאז
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ׁ ֶש ׁ ָּש ַלח ֶאת יֵ ׁש ַּוע ְלהו ׁ ִֹש ַיע או ָֹתנּו.

ִּב ׁ ְש ַעת
לּוקס ב’ .1-5
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ

ַה ְּת ִפ ָּלה

ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית

ִּת ְק ְראּו

“ש ּדּור ֵט ֵלוִ יזְ יָ ה” ׁ ֶש ּבוֹ ְת ַּד ֵּוחּו ַעל
ָּת ִכינּו ׁ ִ
ֻה ַּל ְד ּתוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁש ַּועַ .ה ׁ ִּש ּדּור “יְ ׁ ֻש ַּדר” ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְּביוֹם ׁ ִש ׁ ִּשי
ַה ֶּזה וְ ַה ָּבאְּ .ת ַב ְּק ׁשּו ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ִלגְ זֹר ָמ ָס ְך
ֵט ֵלוִ יזְ יָ ה ִמ ּ ֻק ְפ ַסת ַק ְרטוֹן ַּבגּ ֶֹדל ַה ַּמ ְת ִאיםְּ .ב ָכל ֶא ָחד ִמ ִּצ ֵּדי
“ה ָּמ ָס ְך” ַּת ֲעשּׂו ָח ִריץ ָאר ְֹךֶ ׁ ,שּיַ ִּג ַיע ִּכ ְמ ַעט ַעד ַה ָּק ֶצהַ .ה ֶּמ ְר ָחק
ַ
ֵּבין ׁ ְשנֵ י ַה ֲח ִר ִיצים ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ְּבא ֶֹר ְך ְּובג ֶֹדל ׁ ֶשל ַּדף נְ יָ ר ,וְ ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה
ִט ָּפה יו ֵֹת ר ָּגדוֹלְּ .ת ַצּיְ רּו וְ ִת ְצ ְּבעּו ֶאת ַה ְּתמּונָ ה ׁ ֶשל ִמ ְריָ ם וְ יו ֵֹסף
“מ ְריָ ם וְ יו ֵֹסף ְּב ַד ְר ָּכם ְל ֵבית
נו ְֹס ִעים ְל ֵבית ֶל ֶחםִּ .ת ְכ ְּת בּו ָע ֶל ָיהִ :
“ה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה” ְל ָמ ָחר.
ֶל ֶחם”ִּ .ת ׁ ְש ְמרּו ֶאת ַה ִּצּיּור וְ ֶאת ַ

ֲאנָ ׁ ִשי ם
בים זִ ְלזְ לּו
ַר ִּ
ל ׁ ֶש ְּב ֶד ֶר ְך
וֹ ִעים ִּבגְ ַל
ְּבר
ָחי ּו וְ יָ ׁ ְשנּו
ְּכ ָלל ֵהם
צאן.
ִעם ַה ּ ֹ

ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּכ ׁ ִשיר ַה ֵּלל.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו
לּוקס ב’ .6-7
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ְ
ְּת ַצּיְ רּו ֶאת ִמ ְריָ ם וְ יו ֵֹסף עו ְֹמ ִדים ְליַ ד
ַה ִּתינוֹק ָּב ֵא בּוסִּ .ת ְכ ְּת בּו ַעל ַה ִּצּיּור“ :יֵ ׁש ַּוע נו ַֹלד!” ַּת ְד ִּביקּו
צּורה
אוֹ ְּת ׁ ַש ְּדכּו ָלר ַֹחב ֶאת ַה ְּתמּונָ ה ֵמ ֶא ֶמ ׁש ַל ְּתמּונָ ה ַהזּ וֹ ְּב ָ
ׁ ֶשל ֶס ֶרט ָאר ְֹךִּ .ת ׁ ְש ְמרּו או ָֹת ם ְל ָמ ָחר.
ִּת ׁ ְש ֲאלּו ֶאת ַההו ִֹרים ֵה ָיכן נו ַֹל ְד ֶּת ם.
ַה ִאם יֵ ׁש ָל ֶכם ְּתמּונָ ה ׁ ֶשל ַה ָּמקוֹם אוֹ ׁ ֶשל ֵּבית ַהחו ִֹלים
ׁ ֶש ּבוֹ נו ַֹל ְד ֶּת ם?
ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִל ְפנֵ י
ַה ְּת ִפ ָּלה.
ּות ַד ְּברּו
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
לּוקס ב’ .8-12
ַעל ַ
“ש ּדּור
ְּת ַצּיְ רּו וְ ִת ְצ ְּבעּו עוֹד ׁ ְש ֵּתי ְּתמּונוֹת ֲעבּור ׁ ִ
ש ֶדה ִעם ַה ּצֹאן ִּב ׁ ְש ַעת ַליְ ָלהַ )2 ,ה ַּמ ְל ָא ְך
ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה”ָ )1 :הרו ִֹעים ַּב ָּ ׂ
ְמ ַס ֵּפר ָלרו ִֹעים ַעל ֵל ַידת יֵ ׁש ַּועַּ .ת ְד ִּביקּו אוֹ ְּת ׁ ַש ְּדכּו או ָֹת ם ְל ִפי ַה ֵּס ֶדר
ש ֶדה” ,וְ ַעל
“הרו ִֹעים ַּב ָּ ׂ
אשוֹןָ :
ַל ְּתמּונוֹת ׁ ֶשל ֶא ְתמוֹלִּ .ת ְכ ְּת בּו ַעל ָה ִר ׁ
“ה ַּמ ְל ָא ְך ֵמ ִביא ֶאת ַה ְּב ׁשוֹרוֹת ַה ּטוֹבוֹת”.
ַה ׁ ֵּשנִ יַ :
ִּת ְק ְראּו ְּב ֵס ֶפר ׁ ָשל ֹׁש ֻע ְב ּדוֹת ֲח ָד ׁשוֹת ַעל
ְּכ ָב ׁ ִשים.
ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ,וְ ָאז ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים
ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ׁ ֶש ּמו ְֹס ִרים ָלנּו ְּב ׁשוֹרוֹת טוֹבוֹת.
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לּוקס
ּות ַד ְּברּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ
ב’ .13-14
“ש ּדּור
ְּת ַצּיְ רּו ְּתמּונָ ה נו ֶֹס ֶפת ֲעבּור ׁ ִ
ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה”ַ .ה ַּפ ַעם ְּת ַצּיְ רּו ַמ ְק ֵה ַלת ַמ ְל ָא ִכים ׁ ָש ָרה ָלרו ִֹעים.
שם ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןַּ .ת ְד ִּביקּו אוֹ ְּת ׁ ַש ְּדכּו ֶאת
ִּת ְכ ְּת בּו ָ ׂ
בּוע.
ּיּורים ׁ ֶש ִה ְת ַח ְל ֶּת ם ַה ׁ ָּש ַ
צּועת ַה ִּצ ִ
ַה ִּצּיּור ְּבסוֹף ְר ַ
לּומינְ יּום ְ(כ6-
ְקחּו ִּג ָּליוֹן ָּגדוֹל ׁ ֶשל נְ יָ ר ֲא ִ
ֶמ ְט ִרים)ְּ .ת ַע ְּצבּו ִמ ֶּמנּ ּו ְּדמּות ׁ ֶשל ַמ ְל ָא ְך זו ֵֹהרּ .תוֹדּו ִל ׁיש ַּוע
ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים.

ַּת ְק ׁ ִשיבּו ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּבן ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה יַ ְק ִריא ֶאת
בּור ֶכם?
יו ָֹחנָ ן ג’ ָ .16מה ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ָּפסּוק ֲע ְ

ַהּיוֹםִּ ,ב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהַּ ,ת ִּציגּו ֶאת
בּועיָּ .כ ְך ִּת ְפ ֲעלּוַּ :ת ְכנִ יסּו
“ש ּדּור ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה” ׁ ֶשל ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
ִׁ
שמֹאל ׁ ֶשל ַה ָּמ ָס ְך
ּיּורים ׁ ֶש ִּצּיַ ְר ֶּת ם ִמ ַּצד ְ ׂ
ֶאת ֶס ֶרט ַה ִּצ ִ
ות ְמ ׁ ְשכּו אוֹתוֹ ְלתו ְֹך
ימי ׁ ֶשל ַה ּ ֻק ְפ ָסה)ִּ ,
(ד ֶר ְך ַה ַּצד ַה ְּפנִ ִ
ֶּ
“מ ָס ְך ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה” ֶּד ֶר ְך ֶה ָח ִריץ ַה ׁ ֵּשנִ יְּ .ת ַס ְּפרּו ֶאת ַה ִּס ּפּור
ָ
דּורת
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַא ֶּת ם ַמ ֲע ִב ִירים ֶאת ַה ֶּס ֶרטְּ .ת ַסּיְ מּו ֶאת ַמ ֲה ַ
ַה ֲח ָד ׁשוֹת ְּב ׁ ִש ַירת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון.

ָּת ׁ ִשירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ,וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר
ַה ֵּלל ׁ ֶש ַא ֶּת ם או ֲֹה ִביםּ .תוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ְּב ׁשוֹרוֹת ַה ּטוֹבוֹת
ׁ ֶשל ֵל ַידת יֵ ׁש ַּוע.

“ש ּדּור
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִש ֵירי ַה ֵּלל ַא ֲח ֵרי ׁ ִ
ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ הּ ”.תוֹדּו ִל ׁיש ַּוע ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ָּבא ְלהו ׁ ִֹש ַיע ֶא ְת ֶכם.

ַּת ְח ׁ ְּשבּו ַעל ָח ֵבר אוֹ ָקרוֹב ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה
ׁ ֶש ִא ּתוֹ/ה ַּת ַח ְלקּו ֶאת ַה ֲח ָד ׁשוֹת ַה ּטוֹבוֹת ַעל ֵל ַידת יֵ ׁש ַּוע.
ָּת ִכינּו לוֹ/ה ַּכ ְר ִטיס ְּב ָר ָכה ,וְ ִת ׁ ְש ְלחּו אוֹתוִֹּ .ת ְכ ְּת בּו ּבוֹ ֶאת
ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְּבנו ָֹסף ִל ְב ָר ָכה ְמ ׁ ַש ַּמ ַחת ֵמ ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ָּל ֶכם.

ְע ָּת ָמה
ׁ ָש ַמ ַמ ְע ִּתי?
ש ֲא ִני ׁ ָש
ֶׁ

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹתִּ :ת ְצ ְּבעּו ֶאת ַה ּכו ָֹכ ִבים ׁ ֶשּיֵ ׁש ְּבתו ָֹכם נְ ֻק ָּדהְּ ,כ ֵדי ְלגַ ּלוֹת
ַמ ּד ַּוע ׁ ָשרּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים.
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הָ ִפיצּו ֶאת הַ ְּבׁשוֹרָ ה הַ ְמׁ ַש ַּמ ַחת!
ּודים .48 ,47
לּוקס ב’ ַ ,The Desire of Ages ;15-20ע ּמ ִ
ַ

רּות י ַע ל ַה ּי וֹם
ֶע ֶר ב ֶא ָח ד ִס ְּפ ָר ה ָס ְב ָת א ְל ִ
“כ ׁ ֶש ָּב את ָל ע ו ָֹל םֲ ,א נִ י
רּות י נ ו ְֹל ָד הְּ .
ִ
ׁ ֶש ּב וֹ
ַּג ְר ִּת י ְּב חּוץ ָל ָא ֶר ץְּ .כ ׁ ֶש ַא ָּב א ׁ ֶש ְּל ָך ִה ְת ַק ׁ ֵּש ר
ש ַמ ְח ִּת י
וְ ִה ְכ ִר יז‘ :יֵ ׁש ָל ְך נֶ ְכ ָּד ה ֲח ָד ׁ ָש ה!’ ָ ׂ
ית י ַל ֲע ל וֹת ַע ל ַה ָּמ ט וֹס
ַע ד ֵל ב ַה ׁ ָּש ַמ יִ םָ .ר ִצ ִ
יע ִמ ּיָ ד ְּכ ֵד י ִל ְר א וֹת א ו ָֹת ְך .
אש וֹן ְּול ַה ִּג ַ
ָה ִר ׁ
ַמ ָּמ ׁש לֹא יָ כ ְֹל ִּת י ְל ַח ּכ וֹת!”
בּוע ע ו ֵֹס ק ַּב ֲא נָ ׁ ִש ים
ַה ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל נּו ַה ׁ ָּש ַ
ׁ ֶש ַּמ ָּמ ׁש לֹא יְ כ ו ִֹל ים ְל ַח ּכ וֹת ַע ד ׁ ֶש ּיְ ַס ְּפ רּו ַע ל
ֻה ַּל ְד ּת וֹ ׁ ֶש ל ִּת ינ וֹק ְמ י ָֻח דּ .ב וֹאּו נִ ְק ָר א ַע ל זֶ ה.
ַמ ְק ֵה ַל ת ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים נֶ ֶע ְל ָמ הָ .ה ר ו ִֹע ים
נִ ׁ ְש ֲא רּו ׁש ּוב ַּב ֲח ׁ ֵש ָכ הְ ,ל ַב ד ִע ם ַה ּצֹאןֵ .ה ם
יה ם ַע ל ַה ּצֹאן
ִה ִּב יטּו זֶ ה ְּב זֶ הָּ .כ ל ַמ ְח ׁ ְש ב ו ֵֹת ֶ
נֶ ֶע ְל מּוֵ .א ּל ּו ְּב ׁש וֹר וֹת נֶ ְה ָּד ר וֹת! ַע ְכ ׁ ָש וַ ,א ֲח ֵר י
ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים ִס ְּפ רּו ָל ֶה ם ֵה ָיכ ן ַה ִּת ינ וֹקֵ ,ה ם
ַח ּיָ ִב ים ָל ֶל ֶכ ת ְל ׁ ָש ם ִמ ּיָ ד!
“ת ְמ ְצ אּו א וֹת וֹ
ָה ר ו ִֹע ים ִמ ֲה רּו ְל ֵב ית ֶל ֶח םִּ .
ׁש ו ֵֹכ ב ְּב ֵא בּוסָ ”,א ְמ רּו ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים .זֶ ה א ו ֵֹמ ר
ׁ ֶש ַה ִּת ינ וֹק נִ ְמ ָצ א ְּב ֻא ְר וָ ה; ַה ָּמ ק וֹם ׁ ֶש ּב וֹ
סּוס יםָ .ה ר ו ִֹע ים
ִ
יְ ׁ ֵש נִ ים ַּב ֲע ֵל י ַח ּיִ ים ְּכ מ וֹ
ִח ְּפ שּׂו ְּב ָכ ל ָה ֻא ְר ו וֹת ְּכ ֵד י ִל ְמ צֹא ֶא ת ַה ִּת ינ וֹק.
ְל ַב ּס וֹף ֵה ם ָמ ְצ אּו ֶא ת ָה ֻא ְר וָ ה ַה ְּנ כ וֹנָ ה.
ימ ה ְּב ׁ ֶש ֶק טַ .ה ִא ם ַא ֶּת ם
ָה ר ו ִֹע ים נִ ְכ נְ סּו ְּפ נִ ָ
יצ ד ֵה ם ִה ְר ִּג ׁיש ּו? ַה ִא ם
יְ כ ו ִֹל ים ְל ַד ְמ יֵ ן ֵּכ ַ
ֵה ם ָה יּו ַס ְק ָר נִ ים ָל ַד ַע ת ִא ם זֶ ה יִ ְה יֶה
יֶ ֶל ד ָר גִ יל? ֵה ם ָר אּו ַר ק ֶא ת ָמה
ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ְך ָא ַמ ר ׁ ֶש ּיִ ְר אּוִּ :ת ינ וֹק
ָק ָט ן ָע טּוף ִּב ְב גָ ִד יםׁ ,ש ו ֵֹכ ב
ְּב ֵא בּוס ַע ל ֶה ָח ִצ יר ָה ַר ְך !
יה ם ְל ַה ְס ִּב יר
ַע ְכ ׁ ָש ו ָה יָ ה ֲע ֵל ֶ
ּוע ָּב אּוֵ .ה ם ְּב וַ ַּד אי ִס ְּפ רּו ְּב ׁ ֶש ֶק ט
ַמ ּד ַ
ֶא ת ַה ִּס ּפ ּור ַה ְמ ַר ֵּג ׁש ַע ל ַה ַּמ ְל ָא ִכ יםַ ,ע ל
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ַמ ְק ֵה ַל ת ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים וְ ַע ל ַה ׁ ִּש יר ַה ִּנ ְפ ָל א
ׁ ֶש ֵה ם ׁ ָש רּוַ .ה ִא ם ֵה ם ִס ְּפ רּו ׁ ֶש ֵה ם ַמ ֲא ִמ ינִ ים
ׁ ֶש ַה ִּת ינ וֹק הּוא ְּב נ וֹ ׁ ֶש ל ה’ ,זֶ ה ׁ ֶש ּיִ ְה יֶ ה
יע ׁ ֶש ָּל ֶה ם? ִמ ְר יָ ם וְ י ו ֵֹס ף ֶּב ַט ח ׁ ָש ֲא לּו
ַה ּמ ו ׁ ִֹש ַ
לֹא ְמ ַע ט ׁ ְש ֵא ל וֹת.
ְּב ִכ ְת ֵב י ַה ּק ֶֹד ׁש נֶ ֱא ַמ ר ׁ ֶש ִמ ְר יָ ם ׁ ָש ְמ ָר ה
ְּב ִל ָּב ּה ֶא ת ָה ְּב ׁש וֹר וֹת ׁ ֶש ֵה ִב יאּו ָה ר ו ִֹע ים.
ִה יא ְּב וַ ַּד אי ָא ֲה ָב ה ַע ְכ ׁ ָש ו ֶא ת ה’ ֲא ִפ ּל ּו י ו ֵֹת ר
ְּב ׁ ֶש ל ַה ֶּד ֶר ְך ַה ְמ י ֶֻח ֶד ת ׁ ֶש ָּב ּה ע ו ֵֹד ד א ו ָֹת ּה ַּ .ג ם
ֱא מּונָ ת וֹ ׁ ֶש ל י ו ֵֹס ף ְּב וַ ַּד אי ִה ְת ַח ְּז ָק ה ְּב ִע ְק ב וֹת
ִּד ְב ֵר י ָה ר ו ִֹע ים.
ַה ִא ם ַא ֶּת ם ח ו ׁ ְֹש ִב ים ׁ ֶש ָה ר ו ִֹע ים ָר צּו ָל גַ ַע ת
יה ם
אּול י ֵה ם ִּכ ּס ּו ֶא ת ְּפ נֵ ֶ
ַּב ִּת ינ וֹק ַה ְמ י ָֻח ד? ַ
אּול י ֵה ם ָט ְפ חּו זֶ ה
יה ם ֵמ רֹב יִ ְר ָא ה .וְ ַ
יד ֶ
ִּב ֵ
ְל זֶ ה ַע ל ַה ְּכ ֵת ָפ יִ ם
ִּב זְ ַמ ן ׁ ֶש ִח ּיְ כּו
ֵה ִב י נּו
ֵה ם
ַל ִּת ינ וֹק.
ב ְר כּו
ֹּ
ֵה ם
ַּכ ָּמ ה
ְּב ִב ּק ּו ר
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים.
ֵא ינֶ נּ ּו

בּועי:
ַה ֶּמ ֶסר ַה ׁ ְּש ִ
ֲאנַ ְחנּו עו ְֹב ִדים ֶאת ה’ ְּכ ׁ ֶש ָאנּו ְמ ַס ְּפ ִרים ַל ֲא ֵח ִרים
ש ְמ ָחה.
ּוע ְּב ִ ׂ
ַעל יֵ ׁש ַ

י ו ְֹד ִע ים ַּכ ָּמ ה זְ ַמ ן ׁ ָש הּו ָה ר ו ִֹע ים ָּב ֻא ְר וָ הֲ .א ָב ל
ּוע
ֲא נַ ְח נּו י ו ְֹד ִע ים ׁ ֶש ֵה ם ִה ׁ ְש ַּת ֲח וּו וְ ָס גְ דּו ְל יֵ ׁש ַ
יע ׁ ֶש ָּל ֶה ם!
ַה ִּת ינ וֹקֵ .ה ם יָ ְד עּו ׁ ֶש הּוא ַה ּמ ו ׁ ִֹש ַ
יִ ָּת ֵכ ן ׁ ֶש ֵה ם ָע זְ בּו ֶא ת ֵּב ית ֶל ֶח ם ְמ ַע ט ִל ְפ נֵ י
ּוב נֵ י ָה ָא ָד ם ִה ְת ע ו ְֹר רּו ְל ָע ֵמ ל
ׁ ֶש ָּז ְר ָח ה ַה ׁ ֶּש ֶמ ׁש ְ
י ו ָֹמ םְּ ,ב ע וֹד ׁ ֶש ֲא ֵח ִר ים זֶ ה ַע ָּת ה ִס ּיְ מּו ֶא ת
ֲע ב ו ַֹד ת ַה ַּל יְ ָל ה וְ ָה ְל כּו ִל ׁישֹןְּ .ב ִכ ְת ֵב י ַה ּק ֶֹד ׁש
נֶ ֱא ַמ ר ׁ ֶש ָה ר ו ִֹע ים ֵה ִפ יצּו ֶא ת ַה ְּב ׁש ו ָֹר הֵ .ה ם
ִס ְּפ רּו ְל ָכ ל ִמ י ׁ ֶש ֵה ם ָּפ גְ ׁש ּו ַע ל ַה ִּת ינ וֹק ׁ ֶש ֵה ם
ָר אּוְּ ,ב נ וֹ ׁ ֶש ל ה’ ,וְ ָכ ל ָה ֲא נָ ׁ ִש ים ׁ ֶש ׁ ָּש ְמ עּו ֶא ת
ַה ְּב ׁש ו ָֹר ה ,נִ ְד ֲה מּו.
ָה ר ו ִֹע ים ָח זְ רּו ַל ִּמ ְר ֶע ה וְ ַל ּצֹאן וְ ִה ְּל לּו ֶא ת ה’.
יח ְּב ִד ּיּוק ְּכ ִפ י ׁ ֶש ִה ְב ִט יחּו
ֵה ם ָר אּו ֶא ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַה ַּמ ְל ָא ִכ ים.
יצ ד ֵה ם
ּומ ה ָק ָר ה ְל ִמ ְר יָ ם וְ י ו ֵֹס ף? ֵּכ ַ
ָ
“מ ְר יָ ם ׁ ָש ְמ ָר ה ֶא ת ַה ְּד ָב ִר ים ָה ֵא ֶּל ה
ִה ְר ִּג ׁיש ּו? ִ
לּוק ס ב’
וְ ׁ ָש ְק ָל ה א ו ָֹת ם ְּב ִל ָּב ּה  ”,נֶ ֱא ַמ ר ְּב ַ
ָ .19מ ה צ ו ֵֹפ ן ָל ֶה ם ֶה ָע ִת יד?
ּוב ֲע ָל ּה יְ גַ ְּד לּו
יצ ד ִה יא ַ
ֵּכ ַ
ֶא ת ַה ִּת ינ וֹקְּ ,ב נ וֹ ׁ ֶש ל
ה’?
ַל ֲע בֹד ֶא ת ה’
ַמ ׁ ְש ָמ עּות וֹ ַּג ם
ָע ָל י ו
שר
ְל ַב ֵּ ׂ
ַל ֲא ֵח ִר יםְּ ,כ ִפ י
ׁ ֶש ָע שּׂו ָה ר ו ִֹע ים.
אּול י זֶ ה א ו ֵֹמ ר
וְ ַ
ְל ה וֹד וֹת
ַּג ם
ֶל ֱא ל ִֹה ים ְּב ִל ֵּב נּו
ַע ל ַא ֲה ָב ת וְֹּ ,כ ִפ י
ש ָת ה ִמ ְר יָ .ם
ׁ ֶש ָע ְ ׂ
נּוכ ל
ַ
ֲא ָב ל לֹא

פסוק
לשינון:
“כ ֲא ׁ ֶשר ָראּו
ַּ
אוֹתוֹ ִה ׁ ְש ִמיעּו
ֶאת ַה ָּד ָבר”.
לּוקס ב’ 17
ַ

ִל ְס גּ ֹד ֶל ֱא ל ִֹה ים ַע ד ׁ ֶש ֵּנ ַד ע ְּב ַע ְצ ֵמ נּו ַּכ ָּמ ה
נּוכ ל ַל ֲע בֹד א וֹת וֹ.
הּוא א ו ֵֹה ב א ו ָֹת נּוַ .ר ק ָא ז ַ
ּוע ּונְ ַס ֵּפ ר
יד ת יֵ ׁש ַ
ש ר ַל ֲא ֵח ִר ים ַע ל ֵל ַ
ָא נּו ְּנ ַב ֵּ ׂ
יח .
ָל ֶה ם ַכ ָּמ ה נִ ְפ ָל א הּוא ַה ָּמ ׁ ִש ַ
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ּות ַד ְּברּו ַעל
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ִּת ְק ְראּו ְ
ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִריְּ ,צאּו ְל ִטּיּול
ארי אוֹ ְלגַ ן ַחּיוֹתִּ .ת ְמ ְצאּו ָמקוֹם
ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתי ַל ָּס ַפ ִ
בּועי.
ׁ ָש ֵקט וְ ִת ְק ְראּו ֶאת ַה ִּס ּפּור ַה ׁ ְּש ִ
לּוקס ב’ .17
ִּת ְק ְראּו ְּביַ ַחד ֶאת ַ
שה ִפיצּו ָהרו ִֹעים? ַה ִאם ַא ֶּת ם ֲה ִפצ ֶֹת ם
“ה ָּד ָבר” ֵ
ַמהּו ַ
ֶאת ַה ְּב ׁשו ָֹרה?

לּוקס ב’ .15-16
ַ
ָּת ִכינּו ְּתמּונוֹת נו ָֹספוֹת ַעל ֻה ֶּל ֶדת יֵ ׁש ַּוע ַל ֵח ֶלק ַה ׁ ֵּשנִ י
“ש ּדּור ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה” ׁ ֶש ָּל ֶכםַ .הּיוֹם ְּת ַצּיְ רּו וְ ִת ְצ ְּבעּו ְּתמּונָ ה ׁ ֶשל)1 :
ׁ ֶשל ׁ ִ
ָהרו ִֹעים הו ְֹל ִכים ִל ְראוֹת ֶאת ַה ִּתינוֹק יֵ ׁש ַּועָ )2 ,הרו ִֹעים ָּב ֻא ְרוָ הַ .על ַה ִּצּיּור
“הרו ִֹעים
שים ֶאת יֵ ׁש ַּוע” ,וְ ַעל ַה ׁ ֵּשנִ יָ :
“הרו ִֹעים ְמ ַח ְּפ ִ ׂ
אשוֹן ִּת ְכ ְּת בּוָ :
ָה ִר ׁ
ּיּורים זֶ ה ְלזֶ ה ָלר ַֹחבְּ ,כמוֹ
מו ְֹצ ִאים ֶאת יֵ ׁש ַּועַּ ”.ת ְד ִּביקּו אוֹ ְּת ׁ ַש ְּדכּו ֶאת ַה ִּצ ִ
בּוע ׁ ֶש ָע ַבר.
ית ם ַּב ׁ ָּש ַ
ש ֶ
ֶס ֶרט ָאר ְֹךְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֲע ִ ׂ

ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל ,וְ ָאז ּתוֹדּו
ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ֻה ַּל ְד ּתוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁש ַּוע.

ַּת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ְללֹא ֶעזְ ָרה.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִשיר ַה ֵּללָ .אז ְּת ַב ְּק ׁשּו ִמ ׁיש ַּוע ׁ ֶשּיַ ֲעזֹר ָל ֶכם
שר ָע ָליו ַלזּ ַּולת .
ְל ַב ֵּ ׂ

צּורת
ָּת ִכינּו ַר ְמקוֹל ְּב ָכ ְך ׁ ֶש ְּת גַ ְל ְּגלּו ַּדף נְ יָ ר ְל ַ
קוֹנּוסְּ .ת ַק ׁ ְּשטּו אוֹתוֹ ִעם ַמ ְל ָא ִכיםִּ .ת ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ּבוֹ ְּכ ֵדי ִל ְקרֹא
ַל ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ִל ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה.
15- 1

ימי ֶק ֶדם ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו
ִּב ֵ
ִּב ְמ ָערוֹת ְּבתוֹר ֻא ְרווֹת ְל ַב ֲע ֵלי
ַחּיִ יםָ .ל ֵכן יִ ָּת ֵכן ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע נו ַֹלד
ִּב ְמ ָע ָרה.

.16
ַּת ַח ְלקּו ִעם ָח ֵבר/ה ֶאת ַה ְּב ׁשו ָֹרה ַעל ֻה ֶּל ֶדת
יֵ ׁש ַּוע ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ַּב ׁ ִּשעּור ְּב ׁ ַש ָּבתְּ .ת ַס ְּפרּו לוֹ (אוֹ ָל ּה) ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות
בּור ֶכם( .אוֹ ׁ ֶש ָּת ִכינּו ַּכ ְר ִטיס ַעל ֻה ֶּל ֶדת יֵ ׁש ַּועָ .ע ָליו
ֻה ֶּל ֶדת יֵ ׁש ַּוע ֲע ְ
ּומ ּד ַּוע).
ְל ָה ִכילִ :מי נו ַֹלדֵ ,ה ָיכןָ ,מ ַתי ַ
ַּת ְס ִּבירּו ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון ִל ְבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ָּכל ֵּבן ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית
לּוקס ב’ .17-19
ּות ַד ְּברּו ַעל ַ
ִּת ְק ְראּו ְ
”ש ּדּור ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה”
ָּת ִכינּו ִצּיּור ְל ׁ ִ
ׁ ֶש ָּל ֶכםֶ ׁ ,שּיַ ְר ֶאה ֶאת ָהרו ִֹעים ְמ ַה ְּל ִלים ֶאת ה’
ש ִרים ְלכֻ ָּלם ַעל ֵל ַידת ַה ִּתינוֹק יֵ ׁש ַּועִּ .ת ְכ ְּת בּו ַעל
ּומ ַב ְּ ׂ
ְ
ּיּורים
ַה ִּצּיּור ֶאת ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּוןַּ .ת ְצ ִמידּו אוֹתוֹ ַל ִּצ ִ
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ֶּת ם ֶא ְתמוֹל.
ּתוֹדּו ֶל ֱאל ִֹהים ַעל ַה ִּס ּפ ִּורים
ְּב ִכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל אוֹדוֹת יֵ ׁש ַּוע.
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“תֹף ִמ ְריָ ם” ְּכ ֵדי ְל ַה ֵּלל ְּב ֶעזְ ָרתוֹ ֶאת ה’
ָּת ִכינּו ּ
שימּו ׁ ְש ֵּתי ַצ ָּלחוֹת נְ יָ ר (אוֹ ְּפ ַל ְס ִטיק ַּדק) זוֹ ַעל
יקהׂ ִ .
ְּב ׁ ִש ָירה ּומּוזִ ָ
ּותנַ ְּקבּו ָּב ֶהן חו ִֹרים ַּב ׁ ּש ַּוליִ םַּ .ת ֲע ִבירּו ֶס ֶרט ֶּד ֶר ְך ַהחו ִֹרים,
ַּג ֵּבי זוְֹ ,
ׁ ֶשּיְ ַח ֵּבר ֵּבין ַה ַּצ ָּלחוֹתַּ .ת ׁ ְש ִאירּו ֵּבינֵ ֶיהן ְמ ַעט ֶרוַ חִּ .ת ׁ ְש ְּפכּו ְלתו ְֹך ָה ֶרוַ ח
עּועית ֵיְב ׁ ָשה אוֹ חּומּוס ֵיָב ׁשְּ .ת ַסּיְ מּו ְל ַל ֵּפף ֶאת ַה ְּס ָר ִטים וְ ִת ְק ׁ ְשרּו
ׁ ְש ִ
תףְּ .ת ַק ׁ ְּשטּו אוֹתוֹ
“תו ָֹדה ְלה’!” ַעל ָּכל ֶא ָחד ִמ ִּצ ֵּדי ַה ּ ֹ
או ָֹת םִּ .ת ְכ ְּת בּו ּ
ְּב ַמ ְל ָא ִכים ְּובנַ ְצנַ ִצים.
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ְל ׁ ִשנּ ּון .וְ ָאז ָּת ׁ ִשירּו
ּותנַ ְּגנּו ִעם ַה ּתֹף ׁ ִש ִירים ַעל ֵל ַידת יֵ ׁש ַּוע.
ְ

ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית
לּוקס ב’ .20
ִּת ְק ְראּו ֶאת ַ
“ש ּדּור ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה”
ַהּיוֹם ַּת ְראּו ֶאת ׁ ִ
ׁ ֶש ָּל ֶכם ַעל יֵ ׁש ַּועֵ ,ח ֶלק ּ .2ת ְּוכלּו ְל ַה ְראוֹת ׁשּוב ֶאת
ֵח ֶלק  ,1וְ ָאז ְל ַסּיֵ ם ְּב ַה ְק ָרנַ ת ֵח ֶלק ֶ ׁ 2ש ֵה ַכנְ ֶּת ם
יקה
“ה ַה ְק ָרנָ ה”ַּ ,ת ׁ ְש ִמיעּו ָּב ֶר ַקע מּוזִ ָ
בּועִּ .בזְ ַמן ַ
ַה ׁ ָּש ַ
ימה.
נְ ִע ָ
ַּת ַחזְ רּו ְּביַ ַחד ַעל ַה ָּפסּוק ַל ׁ ִּשנּ ּון,
וְ ָאז ּתוֹדּו ִל ׁיש ַּוע ַעל ַא ֲה ָבתוֹ.

פיצּו ֶאת
ָה ִה ְּב ׁשוֹ ָרה
ַ ַש ַּמ ַחת!
ַה ְמ ׁ

ַּת ַע ְרכּו ִעם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה ְמ ִס ָּבה ְל ֻה ֶּל ֶדת יֵ ׁש ַּוע.
אּולי ֵאינָ ם ַמ ִּכ ִירים ֶאת יֵ ׁש ַּועְּ .ת ַק ׁ ְּשטּו ֶאת עּוגַ ת
ַּתזְ ִמינּו ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ַ
ש ֵמ ִחים
ש ֵמ ַח ,יֵ ׁש ַּוע!” ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִש ִירים ְ ׂ
ֹם-ה ֻה ֶּל ֶדת ְּב”יוֹם ֻה ֶּל ֶדת ָ ׂ
יו ַ
לּוקס ב’ .8-16
ְל ֻה ַּל ְד ּתוִֹּ .ת ְק ְראּו ֶאת ַ
ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יְ ַס ֵּפר ָמה ַמ ׁ ְש ָמעּות ֻה ַּל ְד ּתוֹ ׁ ֶשל
יֵ ׁש ַּוע ֲעבּורוֹ.
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִש ֵירי ַה ֵּלל ִל ׁיש ַּועַּ .ת ַחזְ רּו ַעל ַה ָּפסּוק
ּות ַב ְּק ׁשּו ׁ ֶשּיְ ׁש ַּוע יַ ֲחזֹר ֵא ֵלינּו ְּב ָקרוֹב.
ְל ׁ ִשנּ ּון ,וְ ָאז ִּת ְת ַּפ ְּללּו ְ
(ת ַב ְּק ׁשּו ק ֶֹדם ְר ׁשּות ֵמ ַההו ִֹרים),
ִאם זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָש ִרי ְּ
ּותנּו ָל ֶהם ַמ ָּתנָ ה ְק ַט ָּנה
ָּת ׁ ִשירּו ׁ ִש ִירים ַעל יֵ ׁש ַּוע ִּב ְפנֵ י ַה ׁ ְּש ֵכנִ יםְ ,
ְּב ׁ ֵשם ָּכל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.

ִח י ָד ה

הו ָֹראוֹתַּ :ת ַעזְ רּו ָלרו ִֹעים ִל ְמצֹא ֶאת יֵ ׁש ַּוע ַה ִּתינוֹקַּ .ת ְת ִחילּו
ש ֶדה ִעם ַה ּצֹאן ,וְ ַת ִּגיעּו ַעד ָה ֵאבּוס ְּב ֵבית ֶל ֶחם.
ַּב ָּ ׂ

התחל כאן

61

ֲעלּו ַעל ַר ֶּכ ֶבת ַה ְּבׁשו ָֹרה!
ה ֹו ָ
רא

וֹת

“ר ֶּכ ֶבת ַה ְּב ׁשו ָֹרה” ַהנּ ו ַֹס ַעת ַל ׁ ָּש ַמיִ ם,
ְּכ ֵדי ַל ֲעלוֹת ַעל ַ
סּוקים ַה ָּב ִאים ִמ ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש וְ תו ִֹסיפּו
ְּת ַח ְּפשּׂו ֶא ת ַה ְּפ ִ
ֶא ת ַה ִּמ ִּלים ַה ֲח ֵסרוֹת ָּב ְרוַ ִחים.

“מ ְּמ ָך ִלי
ִ 
“ וְ הּוא

ִל ְהיוֹת

שא( ”.יְ ׁ ַש ְעיָ הּו נ”ג .)12
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