יֹוקן ֶׁשל ָה ַרב
ְּד ַ
א
עּודת ַהזֶ הּות:
ַה ְׁש ִלימּו אֶ ת ְׁת ַ

ֵׁשם_____________________ :
ידה_________________ :
אֶ ֶרץ לֵׁ ָ
ידה_________________ :
ְׁשנַת לֵׁ ָ
ִה ְׁתי ֵַׁתם ְׁבגִ יל_______________ :
ג ַָדל בַ בַ יִת ֶשל_______________ :

יֹוקן ֶׁשל ָה ַר ָבנִ ית
ְּד ַ
ב
ְּב ַמסֶּ כֶּת אָ בֹות פֶּ ֶּרק א ִמ ְּשנָה א כָתּוב:
עו ֵמדַ :על ַה ּת ֹו ָׁרה וְׁ ַעל
עולָׁ ם ֹ
"על ְׁשל ָֹׁשה ְׁ ּד ָׁב ִרים ָׁה ֹ
ַ
בו ָׁדה וְׁ ַעל ְׁ ּג ִמיל ּות חֲ ָׁס ִדים"
ַהעֲ ֹ
עֹומד ,הָ יָה חָ זָק ִב ְּמיֻחָ ד
ֹלשת הַ ְּדבָ ִרים ֶּש ֲעלֵ יהֶּ ם הָ עֹולָ ם ֵ
ַמה ִמ ְּש ֶּ
אֵ צֶּ ל הָ ַרבָ נִ ית ְּב ָרכָה ַקאפַ ח? ___________ ____________
ִב ְּת ִה ִלים יֵש פָ סּוק ַה ְּמ ַדבֵ ר עַ ל חֶּ סֶּ דִ .מצְּ אּו אֶּ ת הַ פָ סּוק ִמּתֹוְך
הַ ִמ ִלים הַ ְּמבֻ ְּלבָ לֹות :מלוע דחס ניבה
____________

_____________

____________

ֻהלֶּ ֶּדת ָה ַרב
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 .1כֵּיצַ ד לָ ַמד הָ ַרב ִלכְ תֹּב?
אִ .ל ֵּמד אֶ ת עַ צְ מֹו
ב .סָ בֹו ִל ֵּמד אֹותֹו
ג .הֶ ע ֱִתיק ְספָ ִרים
מֹורה בַ כִ ָתה ִל ֵּמד אֹותֹו
ד .הַ ֶ
ְ .2ל ִפי סַ בָ א ֶשל הָ ַרב יֹוסֵּ ף – הַ ִאם יֵּש חֲ ִשיבּות ִלכְ תֹּב גַם ִאם ל ֹּא ְמ ִבינִ ים ַמה
כֹות ִבים?
ְ
א .כֵּן
ב .ל ֹּא
חּומים לָ ַמד ָה ַרב אֵּ צֶ ל סָ בֹו?
 .3אֵּ ילּו ְת ִ
ּומ ְשנָה
אִ .מ ְק ָרא ִ
(מ ַדע הַ כֹוכ ִָבים)
רֹונֹומיָה ַ
ְ
ב .טֶ בַ ע וְאַ ְס ְט
ּקּולמֹוסֲ ,ע ִשיַת הַ ְדיֹוִ ,ש ְרטּוט
גְ .מלָ אכֹות סֹופֵּ ר ְס ַת"ם :כְ ִתיבָ ה ,עֲ ִשיַת הַ ְ
ד .כָל הַ ְתשּובֹות נְ כֹונֹות

ֻהלֶּ ֶּדת ָה ַר ָבנִ ית
2
ִמ ְתחּו ַקו בֵּ ין הַ ִמ ְספָּ ר ּובֵּ ין ַמה ֶׁשהּוא ְמצַ יֵּן:
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ימן
ּנֹולדּו לָּ הֶׁ ם ְב ֵּת ָּ
ִמ ְספַ ר הַ יְלָּ ִדים ֶׁש ְ

11

הַ גִ יל ֶׁשבֹו ִה ְתחַ ְתנָּה הָּ ַרבָּ נִ ית ְב ָּרכָּה

3

ְשנַת הֻ לַ ְד ָּתּה ֶׁשל הָּ ַרבָּ נִ ית

ִמצְ אּו בַ ִת ְפז ֶֹׁרת אֶׁ ת ְשמֹות ְבנֵּי ִמ ְשפָּ חַ ת ַקאפַ ח:
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ּּׂואין
נִ ש ִ
3
כִּ ְתבּו 'נָכֹון' אֹו 'ל ֹא נָכֹון'.
ִאם הַ ִמ ְׁשפָּ ט ל ֹא נָּכֹון – ֲעלֵ יכֶם ְׁל ַת ֵקן אֹותֹו.

 .1הָּ ַרב יֹוסֵ ף ִה ְׁתי ֵַתם ֵמ ִאמֹו ְׁבעֹודֹו צָּ ִעיר וְׁאָּ ִביו גִ ְׁדלֹו ְׁלבַ דֹו
___________________________________
 .2הָּ ַרב וְׁהָּ ַרבָּ נִ ית הָּ יּו אָּ ִחים
___________________________________
ְׁתֹומים ְׁל ִה ְׁתאַ ְׁסלֵ ם
ימן ִחיְׁ בּו י ִ
 .3הָּ ַרב יֹוסֵ ף ִה ְׁתחַ ֵתן מֻ ְׁק ָּדם כִ י ְׁב ֵת ָּ
___________________________________

ּסּוקי ָה ַרב
ִע ֵ
4
יקים? ָ
בָב ְספ ִּריםָעַ ִּת ִּ
 .1מָהָעשהָה ַר ִּ
אֹותם
ָ
אָ .מכַר
ֹאבדּו
אֹותם כְּ ֵדי ֶשל ֹא י ְּ
ָ
ב .הֶ ע ֱִתיק
ג .לָ ַמד ֵמהֶ ם
אֹותם בַ ּמּוזֵאֹון
ָ
דָ .ש ַמר
בָבכִּ ְתבֵ יָה ַר ְמבַ "ם? ָ
 .2מָהָעשהָה ַר ְ
עּוריו
אִ .ל ֵּמד ֵמהֶ ם ְּב ִש ָ
אֹותם ֵמ ִע ְּב ִרית לַ ע ֲָר ִבית
ָ
בִ .ת ְּרגֵם
אֹותם ֵמע ֲָר ִבית ְּל ִע ְּב ִרית
ָ
גִ .ת ְּרגֵם
יֹותר.
אֹותם ֵמ ִע ְּב ִרית ֶשל פַ עַ ם ְּל ִע ְּב ִרית ַקלָ ה ֵ
ָ
ד .פֵ ֵרש
ָ"צֹורפּות"? ָ
ְ
הּוָמ ְקצֹועַ
ִּ
ַ .3מ
א .בַ עַ ל ְּמלָ אכָה ַהעֹוסֵ ק ְּב ַמ ָתכֹות כְּ מֹו כֶסֶ ף ְּוזָהָ ב.
לֹומים.
ב .בַ עַ ל ְּמלָ אכָה ַהעֹוסֵ ק ְּביַהֲ ִ
ג .בַ עַ ל ְּמלָ אכָה ַהעֹוסֵ ק ִבזְּ כּוכִ ית.
רֹוקחַ ְּתרּופֹות.
ד .בַ עַ ל ְּמלָ אכָה הָ ֵ

ָ

ִעּסּוק ָה ַר ָבנִ ית
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ְתה אֵ ֶׁשת חַ יִ ל ִב ְמל ֹא מּובַ ן הַ ִמלָ ה.
הָ ַרבָ נִ ית ַקאפַ ח הָ י ָ
(מ ְשלֵ י ל"א) ְלפַ חֹות ִ 3מ ְשפָ ִטים הַ ְמצַ יְ נִ ים ז ֹאת:
ִמצְ אּו בַ ִפיּוט "אֵ ֶׁשת חַ יִ ל" ִ
אֵ ֶׁשת-חַ יִל ִמי י ְִמצָ א; ו ְָרחֹ ק ִמ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָרּה.
ְשלָ ל ל ֹא י ְֶׁחסָ ר.
בָ טַ ח בָ ּה לֵ ב בַ ְעלָ ּה; ו ָ
גְ ָמלַ ְתהּו טֹוב וְל ֹא ָרע כֹל י ְֵמי חַ יֶׁיהָ .
ּופ ְש ִתים; ו ַַתעַ ׂש ְבחֵ פֶׁ ץ כַפֶׁ יהָ .
ָד ְר ָשה צֶׁ ֶׁמר ִ
ְתה כָאֳ נִ יֹות סֹוחֵ ר; ִמ ֶׁמ ְרחָ ק ָת ִביא לַ ְח ָמּה
הָ י ָ
יתּה; וְחֹ ק ְל ַנ ֲער ֶֹׁתיהָ .
ו ַָת ָקם ְבעֹוד לַ יְלָ ה ו ִַת ֵתן טֶׁ ֶׁרף ְלבֵ ָ
ז ְָמ ָמה ָׂש ֶׁדה ו ִַת ָקחֵ הּו; ִמ ְפ ִרי כַפֶׁ יהָ נ ְָטעָ ה כ ֶָׁרם.
רֹועֹתיהָ .
ֶׁ
חָ גְ ָרה ְבעֹוז ָמ ְתנֶׁיהָ ; ו ְַתאַ ֵמץ זְ
טָ ע ֲָמה כִ י טֹוב סַ ְח ָרּה; ל ֹא יִכְ בֶׁ ה בַ לַ יְלָ ה נ ֵָרּה.
י ֶָׁדיהָ ִש ְלחָ ה בַ כִ ישֹור; ְוכַפֶׁ יהָ ָת ְמכּו פָ לֶׁ ְך.
כַפָ ּה פָ ְר ָׂשה לֶׁ עָ נִ י; ְוי ֶָׁדיהָ ִש ְלחָ ה לָ אֶׁ ְביֹון.
יתּה לָ בֻ ש ָשנִ ים.
יתּה ִמ ָשלֶׁ ג :כִ י כָל בֵ ָ
ל ֹא ִת ָירא ְלבֵ ָ
בּושּה.
ַמ ְרבַ ִדים עָ ְׂש ָתה לָ ּה; ֵשש וְאַ ְרג ָָמן ְל ָ
נֹודע בַ ְשעָ ִרים בַ ְעלָ ּה; ְב ִש ְבתֹו ִעם זִ ְקנֵי אָ ֶׁרץ.
ָ
סָ ִדין עָ ְׂש ָתה ו ִַת ְמכֹר; וַחֲ גֹור נ ְָתנָה לַ כְ ַנעֲנִ י.
בּושּה; ו ִַת ְׂשחַ ק ְליֹום אַ חֲ רֹון.
עֹ ז וְהָ ָדר ְל ָ
ְתֹורת חֶׁ סֶׁ ד עַ ל ְלשֹונָּה.
ִפיהָ פָ ְתחָ ה ְבחָ כְ ָמה; ו ַ
יתּה; וְלֶׁ חֶׁ ם עַ צְ לּות ל ֹא ת ֹאכֵל.
צֹופיָה הֲ ִליכֹות בֵ ָ
ִ
ָקמּו בָ נֶׁיהָ ַו ְיאַ ְשרּוהָ ; בַ עְ לָ ּה ַויְהַ ְללָ ּה.
ַרבֹות בָ נֹות עָ ׂשּו חָ יִל; וְאַ ְת עָ ִלית עַ ל כֻלָ נָה.
ֶׁש ֶׁקר הַ חֵ ן וְהֶׁ בֶׁ ל הַ יֹ ִפיִ :א ָשה י ְִראַ ת ה' ִהיא ִת ְתהַ לָ ל.
ֲׂשיהָ .
ְתנּו לָ ּה ִמ ְפ ִרי י ֶָׁדיהָ ; וִיהַ ְללּוהָ בַ ְשעָ ִרים ַמע ֶׁ

ַה ֲעלִ יָּ ה ְל ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל
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ידע פַ ְרצּוף ָּש ֵמ ַח
ִל ְפנֵיכֶם ֵתאּור ַה ַמ ָּסע ְלאֶ ֶרץ ִי ְש ָּראֵ ל .צַ יְ רּו ְליַד כָּל ֵמ ָּ
אֹו עָּ צּוב – ְל ִפי ַמה ֶש ַמ ְת ִאים.

הָ אָ הּוב יחיא נִ ְפטַ ר...

ֹלשה חֹ ָד ִשים.
עָ ְברּו ְש ָ
ִהג ְַענּו ְלאֶׁ ֶׁרץ י ְִש ָראֵ ל! הֹ דּו
לַ ה' כִ י טֹוב.

שֹוד ִדים
נְ חָ ִשים וְעַ ְק ַר ִביםְ ...
ַמ ְפ ִח ִידים ...חֲ מֹור עָ יֵף...

בָ רּוְך ַדיָן הָ אֱ ֶׁמת ,סַ ְב ָתא
עֹומ ֶׁדת ִב ְק ָשיֵי
יקה ל ֹא ֶׁ
הַ צַ ִד ָ
ּומ ָתה.
הַ ֶׁד ֶׁרְך ֵ

אֵ יזֶׁה חֹ ם ...הַ ֶׁש ֶׁמש קֹופַ חַ ת,
הֹולכִ ים
הַ חֹ ם ַמ ִתישְ ,
רֹואים
ְהֹולכִ ים ,ל ֹא ִ
ו ְ
אֶׁ ת ַהּסֹוף...

ֶׁשהֶׁ חֱ יָנּו ו ְִקיְ ָמנּו ו ְִהגִ יעָ נּו לַ זְ ָמן
הַ זֶׁ ה! יֹוצְ ִאים לַ ֶׁד ֶׁרְך – אֶׁ ל
אֶׁ ֶׁרץ י ְִש ָראֵ ל!

בָ רּוְך ַדיָן הָ אֱ ֶׁמתְ ,בנִ י

ְּב ֵתל ָא ִביב
7
ּומ ְׁשפַ ְׁחּתֹו בָ אָ ֶרץ הָ יּו ְׁמעַ נְׁ יְׁנִ ים ּומֻ ְׁרכ ִָבים.
חַ יֵּיהֶ ם ֶשל הָ ַרב ִ
ידע.
ידע ִמּתֹוְך הַ כְׁ ָרזָה ְׁוכ ְַׁר ִטיס הַ ֵּמ ָ
ִל ְׁפנֵּיכֶם ִמ ִלים הַ ְׁקשּורֹות לַ ֵּמ ָ
שּורה הַ ִמלָ ה לָ ַרב אֹוְׁ /ו ְׁל ִמ ְׁשפַ ְׁחּתֹו:
כִ ְׁתבּו ְׁליַד כָל ִמלָ ה אֵּ יְך ְׁק ָ

צֹורפּות
ְׁ

יָם

ִר ְׁק ָמה

אַ ְׁריֵּה

ירּושלַ יִּ ם
ִּב ָׁ
8
סּוקים הַּ ְמ ַּד ְב ִרים עַּ ל אַּ הֲ בַּ ת
בָּ ִאּיּור ֶׁש ִל ְפנֵיכֶׁם ִמ ְס ַּת ְת ִרים ִמ ְספַּ ר ְפ ִ
סּוקים:
אֹותיֹות הַּ ְפ ִ
תֹורה .צִ ְבעּו ַּרק אֶׁ ת ִ
ָּ
חֹורה"
ּתֹורה ִמכָל ְס ָ
"טֹובָ ה ָ

ִפיָך

ִמכָּל

אֵ יזֹו ִמלָּ ה ִקבַּ ְל ֶׁתם? __________

ָּוכֶׁסֶׁ ף

טֹובָּ ה

טֹוב

חֹורה
ְס ָּ

זָּהָּ ב
ֵמאַּ ְלפֵ י

תֹורה
ָּ

ִלי

תֹורת
ַּ

ּתֹורת ִפיָך ֵמאַ ְלפֵ י זָהָ ב ָוכֶסֶ ף"
"טֹוב ִלי ַ

ִּכ ְת ֵבי ָה ַרב
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הָ ַרב ַקאפַ ח כ ַָתב ְספָ ִרים ַר ִבים.
ִ מי כ ַָתב סֵ פֶ ר ַהעֹוסֵ ק ְבפֵ רּוׁש לַ ִמ ְׁשנָה?
_______________________________
ֹלׁשת הָ ְרג ִָלים.
ִ מצְ אּו סֵ פֶ ר הַ ָקׁשּור ְלאֶ חָ ד ִמ ְׁש ֶ
_______________________________
ִ מצְ אּו סֵ פֶ ר ֶׁשהָ ַרב ַקאפַ ח פֵ ֵרׁש וְהּוא ֵמכִ יל  41כְ ָרכִ ים.
_______________________________
ִ מצְ אּו סֵ פֶ ר ֶׁשהָ ַרב ַקאפַ ח פֵ ֵרׁש ּובֹו כָל ַת ְריַ"ג ִמצְ וֹות.
_______________________________

ָה ַרב ְּב ֵבית ַה ִּדין
הָ ַרב ַקאפַ ח מֹונֶה ִמ ְספַ ר ְתכּונֹות הַ ִחּיּונִ ּיֹות בַ עֲ בּור ַמנְ ִהיג צִ בּור.
אֹותן ּו ִמ ְתחּו ַקו.
ָ
"אג ֶֶרת הָ ַר ְמבַ "ן"ִ .מצְ אּו
מֹופיעֹות גַם ְב ִ
ְתכּונֹות אֵ ּלּו ִ

ִאג ֶֶרת הָ ַר ְמבַ "ן:
(מ ְשלֵ י א ,ח)
תֹורת ִא ֶמָך" ִ
"ש ַמע ְבנִ י מּוסַ ר אָ ִביָך ,וְאַ ל ִתטֹּ ש ַ
ְ
ּובכָל עֵ תּ ,ובַ זֶ ה ִתנָצֵ ל
ִת ְתנַהֵ ג ָת ִמיד ְל ַדבֵ ר כָל ְדבָ ֶריָך ְבנַחַ תְ ,לכָל אָ ָדם ְ
ִמן הַ כַעַ סֶ ,ש ִהיא ִמ ָדה ָרעָ ה ְלהַ ְח ִטיא ְבנֵי אָ ָדם...
ְוכַאֲ ֶשר ִתנָצֵ ל ִמן הַ כַעַ סַ ,ת ֲעלֶ ה עַ ל ִל ְבָך ִמ ַדת הָ ֲע ָנוָהֶ ,ש ִהיא ִמ ָדה
טֹובָ ה ִמכָל ִמדֹות טֹובֹות...
כָל ְדבָ ֶריָך י ְִהיּו ְבנַחַ ת ...וְאַ ל ַת ִביט ִב ְפנֵי אָ ָדם ְב ַדבֶ ְרָך ִעמֹוְ .וכָל אָ ָדם
י ְִהיֶה גָדֹול ִמ ְמָך ְבעֵ ינֶיָך...
ּובכָל עֵ ת – חֲ שֹוב ְב ִלבָ ְך כְ ִאלּו אַ ָתה
בֹותיָךְ ,
ּומ ְח ְש ֶ
ּומעֲ ֶֹּשיָך ַ
ְבכָל ְדבָ ֶריָך ַ
ּושכִ ינָתֹו עָ לֶ יָך ,כִ י כְ בֹודֹו ָמלֵ א הָ עֹולָ ם...
עֹומד ִל ְפנֵי הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְ
ֵ
ו ְִת ְתבַ ּיֵש ִמכָל אָ ָדם .ו ְִאם י ְִק ָראֲ ָך ִאיש – אַ ל ַת ֲענֵהּו ְבקֹול ָרםַ ,רק
ְבנַחַ ת כְ עֹו ֵמד ִל ְפנֵי ַרבֹו"...

לָּותעּודֹותָהֹוקרה ָ
הָ ַרב ְָּ ָ-פ ַרסָיִ ְּשר ֵא ְּ

הָ ַרב ַקאפַ ח ִה ְת ַרגֵּׁש ְמאֹ ד ֵּמהַ ִמ ִלים הַ ּטֹובֹות ֶׁׁש ִה ְר ִעיפּו עָ לָ יו הָ ַרבָ נִ ים.
ּול ַקבֵּ ל ַמ ְח ָמאֹות.
כָל אָ ָדם אֹוהֵּ ב ִל ְׁשמֹעַ ִמ ִלים טֹובֹות ְ
הֹולכִ ים ִב ְד ָרכָיו ֶׁׁשל הָ ַרב ,וְרֹוצִ ים לָ ֵּתת ִמ ִלים טֹובֹות.
גַם אֲ נ ְַחנו ְ
ְבחַ ר חָ בֵּ ר ֵּמהַ כִ ָתה ּוכְ תֹב לֹו ִמ ִלים טֹובֹות עָ לָ יוֶׁׁ ,שיִ ְהיֶׁה לֹו נ ִָעים ְל ַקבֵּ ל.
טֹובים אֹו יֶׁלֶׁ ד ֶׁׁשיֵּׁש לֹו פָ חֹות
נִ ַתן ִל ְבחֹ ר יֶׁלֶׁ ד ֶׁׁשהּוא ֵּמהַ חֲ בֵּ ִרים הַ פָ חֹות ִ
חֲ בֵּ ִרים .זֶׁה ַיעֲצִ ים אֶׁ ת הַ נְ ִתינָה ִפי כ ַָמה ְוכ ַָמה!
(אֶׁ ְפ ָׁשר ֶׁׁשהַ בָ נֹות י ְִבחֲ רּו חֲ בֵּ ָרה)

לָחיִ יםָ ָ
הָ ַרבנִ ית ִָ ָ-מ ְפ ַע ַ
ָ
ָה ַרבָ נִ ית ְּב ָרכָה ַקאפַ ח ָה ְּי ָתה יְּדּועָ ה ְּב ַמעֲ ֵׂשי ַה ֶח ֶסד ֶשלָ ּה ְּלכָל אָ ָדם ְּבכָל
חּושת ְּש ִליחּות.
ּות ַ
זְּ ָמןִ ,עם לֵׂ ב ָר ָחב ְּ
ִל ְּפנֵׂיכֶם ַת ְּשבֵׂ ץ ַה ָקשּור ְּל ַמעֲ ֵׂשי ַה ֶח ֶסד ֶשל ָה ַרבָ נִ ית ְּב ָרכָהִ .אם ַתעֲ נּו נָכֹון
– ְּת ַק ְּבלּו בַ ּטּור ַהמֻּ ְּדגָ ש אֶ ת ְּש ָמּה.
ישים ,זְ ֵקנִ ים.
ִ .1מלָּ ה נִ ְר ֶדפֶ ת ִל ְק ִש ִ
עֹובדֹות.
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 .2בַּ ִמ ְפעָּ ל ְל___ הֶ ע ֱִס ָּ
 .3אֹותֹו ִח ְל ָּקה ְבהַּ ְת ָּמ ָּדה ְלכָּל נִ צְ ָּרְך.
עּורי פַּ ָּר ַּשת הַּ ָּשבּועַּ .
אֹותּה הֵ ִפיצָּה ְב ִש ֵ
ָּ
.4
ְכֹולים ְל ַּשלֵ ם.
הֹוריהֶ ם אֵ ינָּם י ִ
אֹותּה ִא ְרגְ נָּה בַּ ַּקיִץ בַּ עֲבּור יְלָּ ִדים ֶש ֵ
ָּ
.5
לּוקת ָּמזֹון ִל ְפנֵי פֶ סַּ ח
 .6הַּ ֵשם ֶשל ִמ ְפעַּ ל חֲ ַּ
(ש ֵתי ִמ ִלים בַּ אֲ ָּר ִמית).
ְ
 .7אֶ ת הַּ כֹּל עָּ ְש ָּתה הָּ ַּרבָּ נִית ְב ָּרכָּה ְב ִה ְתנ ְַּדבּות,
מּורה,
ל ֹּא עַּ ל ְמנַּת ְל ַּקבֵ ל ְת ָּ
ָּשכָּר אֹו _____.
ֲשיהָּ עָּ ְש ָּתה הָּ ַּרבָּ נִ ית ְב ָּרכָּה
 .8אֶ ת כָּל ַּמע ֶ
ְב ִש ְמחָּ ה וְעַּ ל פָּ נֶיהָּ הָּ יָּה ָּת ִמיד _____.

ָה ַרב ִ -מ ְפ ַעל ַחיִ ים
עּודה עַ ל ִּמ ְפעַ ל חַ יִּ ים – פֵּ רּוׁש הַ ִּמ ְׁשנָה
ּוב ְת ָ
הָ ַרב ַקאפַ ח ָזכָה ִּב ְפ ָרס ִּ
ו ְִּת ְרּגּום הָ ַר ְמבַ "ם ֵּמעֲ ָר ִּבית ְל ִּע ְב ִּרית.
ְכֹולים ְלהַ עֲנִּ יק ְלחָ בֵּ רָ .רצּוי ְלהַ עֲנִּ יק אֶׁ ת
עּודה ֶׁׁשאַ ֶׁתם י ִּ
ִּח ְׁשבּו עַ ל ְת ָ
ימה
עּודה ְל ִּמ ֶׁשהּו אַ חֵּ ר ֵּמאֲ ֶׁׁשר זֶׁה ֶׁׁשנְ ַת ֶׁתם לֹו ִּמ ִּלים טֹובֹות ִּב ְמ ִּש ָ
הַ ְת ָ
ִּמ ְספָ ר .11
מּודים ְוגַם
טֹובים ִּמכָל ַהּסּוגִּ יםִּ :ב ְתחּום הַ ִּל ִּ
עּודה נִּ ַתן ִּלכְ תֹב ְדבָ ִּרים ִּ
בַ ְת ָ
חּומים כְ מֹו ִּמדֹות טֹובֹותְ ,תכּונֹות וְכּו'.
ִּב ְת ִּ

עּודה כִּ י _________
וְז ֹאת ִּל ְת ָ
ִּמצְ טַ יֵּן ְב ______________

עּודה כִּ י _________
וְז ֹאת ִּל ְת ָ

וְעַ ל כָך ָראּוי ְלהַ ע ֲָרכָה ַרבָ ה!

ִּמצְ טַ ֶׁינֶׁת ְב ______________

הַ ְמ ֵּׁשְך כְָך,

וְעַ ל כְָך ְראּויָה ְלהַ ע ֲָרכָה ַרבָ ה!

ֲעלֶׁ ה וְהַ צְ לַ ח,

הַ ְמ ִּׁשיכִּ י כָך,

ִּמ ֶׁמנִּ י חֲ בֵּ ְרָך הָ אֹוהֵּ ב ______

יחי,
ֲע ִּלי וְהַ צְ לִּ ִּ
ִּמ ֶׁמנִּ י חֲ בֵּ ְר ֵּתְך הָ אֹוהֶׁ בֶׁ ת ______

ָה ַר ָבנִ ית ְּ -פ ַרס יִ ְּש ָר ֵאל

ידי ַּמעֲ ֶׁשה"
"ת ְלמּוד גָּ דֹולֶׁ ,ש ַּה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ִל ֵ
ַּ
ּדּושין ַּּדף מ ,עַּ ּמּוד ב).
(מ ֶׁסכֶׁת ִק ִ
ַּ
הַ ִּלּמּוד עַ ל הָ ַרב וְהָ ַרבָ נִּ ית ַקאפַ ח ל ֹא צָ ִּריְך ְל ִּה ָשאֵ ר ַרק ְבג ֶֶדר ִּלּמּוד.
טֹובים
הּוא צָ ִּריְך ִּלגְ רֹם לָ נּו ִּל ַשּנֹות אֶ ת הַ ִּה ְתנַהֲ גּות ֶשלָ נּוִּ ,ל ְהיֹות ִּ
יֹותר.
יֹותרְ ,ל ַק ֵדם אֶ ת ָהעֹולָ ם ְלעֹולָ ם טֹוב ֵ
ֵ

ְכֹולים ִּל ְלמֹד ֵמהָ ַרבַ נִּ ית ַקאפַ ח וְלַ ַקחַ ת
ִּר ְשמּו ְשנֵי ְדבָ ִּרים ֶשאַ ֶתם י ִּ
לַ חַ יִּ ים ֶשלָ כֶם:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ָה ַרב ַב ֲערֹב יָ ָמיו

יםָּהבאָּ :
ַ
בָּה ְסת ִר
פָּ ְענְ חּוָּאֶ תָּכְ ת ַ
___ ___ ___ ___ ___
5

3

8

033 33

___ ___
33

___ ___ ___ ___ ___

1

א ָּ ב ָּ
1

ָּ

0

1

13 53

ג ָּ

ה ָּ ו ָּ

3

5

6

03

0

5 033

___ ___ ___ ___ -

03 13 333 03 53
___ ___ ___ ,

___ ___ ___ ___

1

___ ___

5 033 6

___ ___ ___ ___ !
6

033 1

5 033 1

ח ָּ י ָּ

כ ָּ

ל ָּ

מ ָּ נ ָּ

ש ָּ ת ָּ

13

03

33

53

033 333

8

03

ָה ַר ָבנִ ית ְּכ ָבר ֵאינָ ּה ,נִ ְּש ֲא ָרה ַה ְּנ ִתינָ ה

ִל ְפנֵיכֶם ִטיפ (עֵ צָ ה) אֵ יְך לֶ אֱ הֹ ב כָל אָ ָדם.
הַ ְש ִלימּו:

כָּל אָּ ָּדם נִ ְב ָּרא ְבצֶ לֶ ם ________.
יֹותר
ִאם נִ זְ כֹּר ז ֹּאת – י ְִהיֶה לָּ נּו ַקל ֵ
לֶ אֱ הֹּ ב אֶ ת ה________.
ימהְ ,לתֹוְך
ְל ִה ְס ַתכֵל עַ ל כָּל אֶ ָּחד ְפנִ ָּ
ה______ ,וְ לַ ְחשֹּ ב אֵ יְך אֲ נִ י אֹותֹו
______ כָּל ָּכְך!

ֹלקים  /לֵ ב
ַת ְר ִמילֹון :אֹוהֵ ב  /זּולַ ת  /אֱ ִ

