
ּבּוד הֹוִרים ּכִ ד  ֵאיְך ָצִריְך ְלַכּבֵ
 הֹוִרים?
ה? ְוָלּמָ

ר  ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ
ּבּוד הֹוִרים  ין ּכִ ּבֵ

ם? ֵ ִלְכבֹוד ַהּשׁ



ֶקֶׁשר ֶׁשל ָּכבֹוד

משימה 2

ִלְפֵניֶכם ְּתמּונֹות ׁשֹונֹות ַהְּקׁשּורֹות ִלְפֻעּלֹות ֶׁשַההֹוִרים עֹוִׂשים ְלַמֲעֵננּו.

ַּבֲחרּו ְּתמּוָנה ַאַחת ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהָּבא:

ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלהֹוַרי ַעל 

א. ִהְתּבֹוְננּו ַּבִּצּטּוִטים ֶׁשַּבִּמְסֶּגֶרת ַהְּכֻתָּמה ְוַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהּדֹומֹות 

ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּצּוּוִיים – ְּכַלֵּפי ַההֹוִרים ּוְכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ב. ַהְׁשִלימּו: ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ֶאת הֹוֵרינּו, ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ֶאת 

ַסְּפרּו ְלִמְׁשַּפַחת ָׂשֵמַח, 

ֵאילּו ֲהָלכֹות ַאֶּתם ַמִּכיִרים 

ַּבּנֹוֵׂשא ֶׁשל ִּכּבּוד הֹוִרים.

ֵאיְך ְנַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים? 

ד הֹוִרים!  ה ָחׁשּוב ְלַכּבֵ ּמָ ּכַ
ְכָלל לֹא ֵמִבין  ֲאָבל ֲאִני ּבִ

ד  סּוִקים ֵאיְך ָצִריְך ְלַכּבֵ ֵמַהּפְ
הֹוִרים!

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַצֶּוה ָעֵלינּו ַּבּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּכַלֵּפי ַההֹוִרים:

"ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך" )ְׁשמֹות כ, יא(
"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו" )ַוִּיְקָרא יט, ג(

ְוֵכן ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַעְצמֹו:

"ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּתיָרא" )ְּדָבִרים ו, יג(
"ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך" )ִמְׁשֵלי ג, ט(

משימה 1

ִדּיּוק  יַצד ּבְ סּוִקים ּכֵ ן ְלָהִבין ֵמַהּפְ ָאְמָנם לֹא ִנּתָ
ְך ֲחָכֵמינּו  ם ּכָ ִדּיּוק ְלׁשֵ ִדים הֹוִרים, ֲאָבל ּבְ ְמַכּבְ

ָרֵטי  ִדים אֹוָתנּו ֶאת ּפְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַלּמְ
ם ֶאת ַהּתֹוָרה. יַצד ְלַקּיֵ  ַהֲהָלָכה, ּכֵ

י ֵהם  ָלִדים יּוְכלּו ַלֲעֹזר ָלנּו, ּכִ ַהּיְ טּוָחה ׁשֶ  ֲאִני ּבְ
ָעְבָרה... ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ה ֲהָלכֹות ּבַ ּמָ ָלְמדּו ּכַ
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משימה 3

משימה 4

ֲענּו ְלמֹוִטי ַעל ְּדָבָריו. ֵהָעְזרּו ַּבֲהָלָכה.

ָּכל ְּדמּות ֶׁשִּלְפֵניֶכם ֵהֵחָּלה לֹוַמר ִמְׁשָּפט.

א. ַנּסּו ְלַהְׁשִלים ָּכל ִמְׁשָּפט, ַּפַעם ְּבֵׁשם ַאָּבא אֹו ִאָּמא ּוַפַעם ְּבֵׁשם ַהּמֹוֶרה. 

ב. ִּבְדקּו: ַּכָּמה ּבּועֹות ִּדּבּור ִהְצַלְחֶּתם ְלַׁשֵּיְך ַּגם ְלַאָּבא אֹו ִאָּמא ְוַגם ַלּמֹוֶרה?

 : ב. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּמְסָקָנה: ַהּמֹוִרים ִמְתַיֲחִסים ֵאֵלינּו ְּכמֹו ַה

. אֹוֲהִבים, ְמַלְּמִדים,  ְו  ָלנּו, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ָלֶהם 

ג. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלמֹוַרי ַעל  

"ַחָּיב ָּכל ֶאָחד ַלֲעמֹד ִּבְפֵני ָאִביו ּוִבְפֵני 
 ִאּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנְכָנִסים" 

)ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קמג ְסִעיף ז(

ִּכּבּוד מֹוִרים

י  ַאְגּתִ ּדָ
... ׁשֶ י ָלֶכם ְמאֹוד ּכְ ֵהַכְנּתִ

ֶאת ַה...

ָחׁשוּב ִלי ְמאֹוד 
... ְצִליחוּ ּבְ ּתַ ׁשֶ

ֲאִני ֶאֱעֹזר 
... ָלֶכם ּבְ

ּדֹוֲאִגים, טֹוָבה, הֹוִריםַּתְרִמילֹון:

יַע,  א ִהּגִ ַאּבָ
ָצִריְך ַלֲעֹמד.

ה?  ּתָ ָמה, זֹו ּכִ
הּוא ַהּמֹוֶרה 

י? ּלִ ׁשֶ

ִאָּמאַאָּבא מֹוֶרה
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נוּ, ֵאיְך ָהָיה 
ַה...

משימה 6
ִּגְזרּו ִמַּדף ַהְּגִזיָרה ְּבַעּמּוד 67 ֶאת ַהַּמְטֵּבַע 

ַהַּמְתִאים ְוַהְדִּביקּו אֹותֹו ְּבֵתַבת ָהאֹוָצרֹות 

ְּבַעּמּוד 6 

משימה 7

ִנְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ְּבִׂשְמָחה!
ְּכֶׁשהֹוֶרה אֹו מֹוֶרה ַּבֶּפַתח ִנָּצב

ְנַכֵּבד ַּבֲעִמיָדה, ְּבָכל ַמָּצב
ּוְלהֹוֵרינּו ַהְּיָקִרים ִנֵּתן ֶאת ָּכל ַהָּכבֹוד

ְּכֶׁשְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ֵניִטיב ִלְצֹעד.

ִּכְתבּו ִסיָמן ַמְתִאים: =  >  <

ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַּבֲהָלָכה 

ָהעֹונֹות ַלְּׁשֵאָלה: ַמהּו ִּכּבּוד 

ַההֹוִרים ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?

ִּכּבּוד 
הֹוִרים

ְּכבֹוד 
ַהֵּׁשם

ִּכּבּוד 
מֹוִרים

ֵאין ִלי ָסֵפק 
ם  ַאּתֶ ׁשֶ

ְיכֹוִלים ְל...

ל  ּלֵ ֲאִני ֶאְתּפַ
ם... ַאּתֶ ׁשֶ

ו ֲאִני ְמִביָנה  ָאה...ַעְכׁשָ

ר ֲאִני ָקָמה  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ֶמת  ׁש ְמַקּיֶ ַלּמֹוָרה ֲאִני ַמּמָ

ֲהָלָכה!

משימה 5

ַמִהי ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלַכֵּבד הֹוִרים?

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ְלַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו – 

ַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים,

ִּכי ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ָלָאב ְוָלֵאם הּוא ֶׁשֹּיאְמרּו 

ָהֲאָנִׁשים ַעל ְּבָנם: 'ַּכָּמה טֹוב ְלָאב ְוֵאם

ֶׁשִּגְּדלּו ֵּבן ָּכֶזה'. ֲאָבל ִאם ַהֵּבן ֵאינֹו הֹוֵלְך 

ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר, הּוא ְמַבֵּיׁש ְּבָכְך ֶאת

 ָאִביו ְוִאּמֹו ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ְמאֹוד"

 )ַעל ִּפי ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קמג ְסִעיף כא(

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
אֹוְמִרים ַּבִּמְׁשָנה:

"ּומֹוָרא ַרָּבְך ְּכמֹוָרא ָׁשַמִים" 
)ָאבֹות ד, יב(
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