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  ְּדבֹוָרה ֹעֶמר  \ ְסִליָחה ֶׁשַּבֵּלב 

ְלַתְלִמיֶדיָה  ַהּמֹוָרה  ִסְּפָרה  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַאֲחֵרי 

   : ַעל יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּקֵרב ּוָבא 

ֶזה" ֶׁשל  ,  ְיָלִדים,  יֹום  יֹום  - ְּבֵני.  ְסִליָחההּוא 

ִמֶּזה   ֶזה  ְמַבְקִׁשים  ַמֲעִׂשים  ָאָדם  ַעל  ְסִליָחה 

ֶעְלּבֹונֹות ְוַעל  ָצִרי�  ,  ָרִעים  ֶזה   5 ִלְסלֹוחַ ּוְביֹום 

  ".ְלָכל ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְסִליָחה

ְּבִלּבֹו ָחַׁשב  "ָּדִני  ְסִליָחה ן,  ְמֻצּיָ :  ֲאַבֵּקׁש  ֲאִני 

ָהֲאָנִׁשים ֵהם  .  ִמָּכל  ְּבֵריָרה  ָלֶהם  ִּתְהֶיה  לֹא 

ֻמְכָרִחים   ִלְכעֹוס  ,  ִלי  חַ ִלְסלֹוִיְהיּו  יּוְכלּו  ְולֹא 

 10  ". ָעַלי עֹוד ָּכל ַהָּׁשָנה

ָלַדַעת  ֲעֵליֶכם  ְלַבֵּקׁש  :  ְוזֹאת  ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ָצִרי�  ֶיֶלד ׁשֹוָבב  .  ַרּבֹות   ְסִליחֹות ָּדִני  ָהָיה  הּוא 

  . ֶּׁשִהְרָּבה ְלַהִּציק ּוְלַהְרִּגיז ֶאת ַהֹּכל, ּוָּפרּועַ 

ָּדִני ָעָלה  ֵּביתֹו  ַּבָּצֳהַרִים  ַמְדֵרגֹות  ַעל  ְוִכְמַעט  ,  ְּבִריָצה  ַהְּיִׁשיָׁשה  ִּבְבָרָכה  ִנְתָקל  ִּבְמרּוָצתֹו 

ִמָּיָדּה ַהַּסל  ַהְּזֵקָנה"  . ִהִּפיל ֶאת  ְּבָרָכה  ְּכֶׁשהּוא ּדֹוֲחָפּה"  אֹו  ֵאֶליָה  ָּפֶניהָ   ָקָרא  ַעל   .ְועֹוֵבר 

" ֹ  15  . ָאַמר זֹאת ּוַמֵהר ַמֵהר ָעָלה ַּבַּמְדֵרגֹות " א ָיֶפה ְסִליָחה ֶׁשֲאִני ִמְתַנֵהג ִאָּת� ִלְפָעִמים ל

ַא� ִנְדֶמה ָהָיה לֹו ִּכי ִהיא  ,  ֶאת ְּדָבֶריָה לֹא ָׁשַמע,  ֵמֲאחֹוָריו ָׁשַמע ֶאת ִמְּלמּוָלּה ֶׁשל ַהְּזֵקָנה

  . ֶׁשּלֹו  ַהְּסִליָחה לֹא רֹוָצה ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקַׁשת , ּכֹוֶעֶסת

  ,"ֲהֵרי יֹום ַהִּכּפּוִרים ִמְתָקֵרב"ָּדִני  ָּתַמּה ?"  ַמּדּועַ "

  . ַא� לֹא ָהָיה לֹו ְזַמן ַרב ְלִהְרהּוִרים

 20  . ַּבֲחִטיָפה ֶאת ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ְוָיַרד ַלֲחנּות ַהַּמֹּכֶלת ֶׁשל ַמר ַיֲעֹקִּביהּוא ָאַכל  

ַהֲחנּות ֶאל  ַּגְרִעיִנים,  ִנְכַנס  ַהֶּדֶלת  ָחַפן  ֶׁשְּלַיד  ַהָּפתּוַח  ַהַּׂשק  ַׂשק  ,  ִמן  ֶאל  ֶאְצָּבעֹו  ָּתַחב 

ְוִלֵּקק ָאַמר,  ַהֻּסָּכר  ַמֵּלא  " ּוְבֶפה  ַיֲעֹקִּבי :  ִּכּפּוִרים,  ַמר  יֹום  ָיִמים  ַּכָּמה  ָּבאִתי  .  ְּבעֹוד  ָאז 

 ּוְמַלֵּקק ְל� ַּבֲחנּות ַמְמַּתִּקים ְּבִלי  ֶׁשֲאִני ָּתִמיד חֹוֵטף ֵמַהַּׂשִּקים ֶׁשְּל�,  ְלַבֵּקׁש ִמְּמ� ְסִליָחה

  ".ֶּכֶסף

. ִּכי ַהֶחְנָוִני רֹוֶצה ֶׁשהּוא ֵיֵל� ְּכָבר,  ּוְלָדִני ָהָיָתה ַהְרָּגָׁשה;  ָעָנה ַמר ַיֲעֹקִּבי",  ְּבֵסֶדר,  ְּבֵסֶדר" 25 

זֹאת לֹא ?  ַמּדּועַ .  ִהָּפֵטר ִמֶּמּנּוָרצֹון ְוָרָצה לְ -הּוא ְּכִאיּלּו ִקֵּבל ֶאת ַהִהְתַנְּצלּות ֶׁשּלֹו ְּבֹחֶסר

  . ֵהִבין ָּדִני

ְּבַדְרּכֹו ָּפַגׁש ֶאת ַחִּגית .  ָיָצא ָּדִני ֶאל ָהְרחֹוב ְלַהְמִׁשי� ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ִלְכבֹוד יֹום ַהִּכּפּוִרים

  . ַּבת ַהְּׁשֵכִנים , ַהְּקַטָּנה
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ָלּה",  ְסִליָחה" "ָאַמר  ּבַ ׁשֶ ,  ַעְכָּברֹון,  ְסִליָחה,  מֹוֵׁש�  ָּתִמיד  ַהְּזַנבִ ֲאִני  . ֶׁשָּל�ת  יֹוַצּמֹות  30 

  ". ְוַאְּת ֻמְכָרָחה ִלְסלֹוַח ִלי,  ְסִליָחה ִלְכבֹוד יֹום ִּכּפּור

ָאְמָרה ָלְמָדה.  ְוֵהֵחָלה ִמְתַרֶחֶקת",  ְל�  סֹוַלַחתֲאִני  ,  ְּבֵסֶדר: "ַחִּגית  ַהִּנָּסיֹון  ִמָּדִני  ,  ִמן  ִּכי 

ְּכַדאי   ַהֶאְפָׁשרֶזה  ְּכָכל  ַמֵהר  ִּבְׁשֵּתי .  ְלִהְתַרֵחק  ֲחָזָקה  ְמִׁשיָכה  ּוָמַׁש�  ַאֲחֶריָה  ִמֵהר  הּוא 

?"  ְּבֵסֶדר,  ַעל ַהְּמִׁשיָכה ַהּזֹאת ְּכָבר ֲאַבֵּקׁש ִמֵּמ� ְסִליָחה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּבא. "ַצּמֹוֶתיהָ 

 35  . ָׁשַאל ִּבְצחֹוק

ַחִּגית ּבִ ",  לֹא" ַעְכָׁשו  ,  ֵּתַדע ְל�, "ְבִכיָּפְרָצה  ְּביֹום   –ֶׁשֲאִני לֹא סֹוַלַחת ְל� ַּגם  ֲאִפילּו ִאם 

ִלְסלֹוחַ  ְצִריִכים  אֹוְת� .  ִּכּפּוִרים  ׂשֹוֵנאת  ְל�,  ֲאִני  ִלְסלֹוַח  רֹוָצה  ֶזה  ,  ְולֹא  ִּכּפּור  ְּביֹום  לֹא 

ָּכ� ".  ְולֹא ְּתַקֵּבל אֹוָתּה  –י ְסִליָחה ַעד ָמָחר  ַאָּתה ָיכֹול ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנִ .  ְולֹא ְּבׁשּום יֹום ִּכּפּור

  . ְּכֶׁשְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיֶניהָ ,  ָאְמָרה ַחִּגית ּוָבְרָחה

 40  : ִּבֵּקׁש ָּדִני ְסִליָחה, ְוַגם ְלָמֳחָרת, ָּכל אֹותֹו יֹום

  .  ןִמּמֹוֵכר ַהָפָלאֶפל ַהָּזֵק ,  ִמן ַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה,  ִמן ַהְּׁשֵכִנים

  . ַא� ָחׁש ִּכי ָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם רֹוִצים ִלְסלֹוַח לֹו  –ְסִליחֹות ַרּבֹות ִּבֵּקׁש 

ִאָּמא ִעם  ָּכ�  ַעל  ׂשֹוֵחַח  " ָּבֶעֶרב  ִלי:  סֹוְלִחים  לֹא  ֶׁשֵהם  ַמְרִּגיׁש  ָלּה",  ֲאִני  "ָאַמר  ָלָּמה  , 

ִלי?  ִאָּמא ִלְסלֹוַח  מּוָכן  ֵאינֹו  ִאיׁש  אֹוְמִר ?  ָלָּמה  ִליֵהם  סֹוְלִחים  ֶׁשֵהם  ֶׁשּיֹום ,  ים  ִמְּפֵני 

 45  ".לֹא ַּבֵּלב, ֲאָבל ֶזה ַרק ַּבֶּפה –ַהִּכּפּוִרים ִמְתָקֵרב 

ְוָׁשֲאָלה ְּבָדִני  ִאָּמא  "ִהִּביָטה  ַהֵּלב :  ִמָּכל  ְסִליָחה  ִּבַּקְׁשָּת  ָרִציָת ?  ַהִאם  ֶּבֱאֶמת  ַהִאם 

  ?"  אֹו ְסָתם ִּבַּקְׁשָּת ְסִליָחה?  ֶהְחַלְטָּת ְלַׁשּנֹות ֶאת ִהְתַנֲהגּוְת�ַהִאם ? ֶׁשִּיְסְלחּו ְל�

  . הּוא ִהְרֵהר ְּבִדְבֵרי ִאּמֹו. ָּדִני לֹא ָעָנה

צֹוֶדֶקת,  ָנכֹון  לֹו .  ִהיא  ִלְסלֹוַח  ַיֲעֹקִּבי  ַמר  ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשִּבֵּקׁש  ,  ֵאי�  ֶרַגע  ֶׁשְּבאֹותֹו  ְּכֶׁשָרָאה 

ַמְמַּתִּקים ִלְסֹחב  ִהְמִׁשי�  ַהְּקַטָּנה?  ְסִליָחה  ֵמַחִּגית  ְסִליָחה  ִלְנֹהג  ,  ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש  ִהְמִׁשי�  50 

  . ְּבַגּסּות 

ְסִליָחה ִּבֵּקׁש  ֶׁשֵּמֶהם  ֵמָהֲאָנִׁשים  ֶאָחד  ִעם  ַאף  ִמִּמְנָהגֹו  ִׁשָּנה  לֹא  ַהְרֵּבה .  הּוא  ִּבֵּקׁש  הּוא 

  .ה ָהְיָתה ִמן ַהֶּפה ְולֹא ִמן ַהֵּלבַא� ַהַּבָּקׁשָ , ְסִליחֹות

חֹוֵׁשב" ְסִליָחה,  ִאָּמא,  ֲאִני  ְלַבֵּקׁש  ָצִרי�  ֵאי�  ַעְכָׁשו  ֵמִבין  ׁשּוב  .  ָאַמר,  ֶׁשֲאִני  ֵאֶל�  ָמָחר 

ִמֻּכָּלם ְסִליָחה  ִלי.  ָוֲאַבֵּקׁש  ֶׁשִּיְסְלחּו  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשֲאִני  ָלֶהם  ִמָּמָחר ,  ַאְרֶאה   55  ּוְכָבר 

  ?" ִאָּמא,  ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשָּמָחר ִיְסְלחּו ִלי.  ַאְתִחיל ְלִהְתַנֵהג טֹוב יֹוֵתר

ַהֶּפה" ִמן  ַרק  לֹא  ֵיֵצא  ֶׁשֶּזה  ָּכ�  ְסִליָחה  ְּתַבֵּקׁש  ַהֵּלב,  ִאם  ִמן  ַּגם  ְּבטּוָחה ,  ֶאָּלא  ֲאִני 

   . ָאְמָרה ִאָּמא"  ֶׁשִּיְסְלחּו ְל�

    .ּוֶבֱאֶמת ָּכ� ָהָיה 
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  ֲעבֹוָדה 
    - ַח ִלילֹא ִּתְהֶיה ָלֶהם ְּבֵריָרה ֵהם ִיְהיּו ֻמְכָרִחים ִלְסלֹו: ָּכתּוב   8-9ְּבׁשּורֹות  .1

 _________________________________________? _ֵהםְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .א

  ? ַמּדּוַע ָּדִני ָחַׁשב ֶׁשֵהם ִיְהיּו ֻמְכָרִחים ִלְס�ַח לֹו  .ב

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

 ִמֶּמּנּו.  ַהִּנְפָּגִעים ַהְׁשִלימּו ַּבַּטְבָלה ַהָּבָאה ֶאת ַּתֲעלּוָליו ֶׁשל ָּדִני ְוֶאת .2

  ת / ַהִּנְפָּגע  ַהְּפִגיָעה -ַהַּתֲעלּול 

  

  

  

  

  ְּגֶבֶרת ְּבָרָכה 

  

  

  

  

  ַמר ַיֲעקֹוִּבי 

  

  ִּכָּנה ִּבְׁשמֹות ְּגַנאי ּוָמַׁש�  ֶאת ַצּמֹוֶתיָה. 
  

 

   ?ִניָּתן ְלַיֵחס ְלָדִני ְלִפי ַהִסיּפּורֹאִפי ְּתכּונֹות ֵאלּו א.  .3

____________________________________________________________   

  .ָהִביאּו ִמּתֹו� ַהִסיּפּור ֻּדְגָמא ִלְתכּוַנת ֹאִפי ַאַחת ֶׁשל ָּדִניב. 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

    – ָׁשַמע ֶאת ִמְּלמּוָלּה ֶׁשל ַהְּזֵקָנהֵמֲאחֹוָריו : ָּכתּוב 16ְּבׁשּוָרה  .4

  __________   __________ :ִּבְׁשֵּתי ִמיִלים ִמְּלמּוָלּהַהִּמָּלה  ֶאת  ִּכְתבּו  א.

    : הּוא ִמְלמּולֵּפירּוש ַהִּמָּלה ב. 

   ְקָלָלה.   ְצָעָקה.   ִּדּבּור ָׁשֵקט ְולֹא ָּברּור.  
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  : הּוא) 21ׁשּוָרה (ֵּפירּוש ַהִּמיָלה ָחַפן  .5

 ֶהֱחִזיק ְּבַכף ַהָּיד.     ָּגַנב .   ִּכָּסה .  

  .  ִּדְבְרֶכםהֹוִכיחּו ? ֵּכיַצד ָחַׁשב ָּדִני –ֶׁשל ַהִּנְפָּגע ִהיא ְזכּות אֹו חֹוָבה  ִמִּצּדֹוַהֲעָנַקת ְסִליָחה  .6

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  . ַא� ָחׁש ִּכי ָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם רֹוִצים ִלְסלֹוַח לֹו  –ְסִליחֹות ַרּבֹות ִּבֵּקׁש : ָּכתּוב 42ְּבׁשּוָרה  .7

  הּוא: ָחׁש ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה א. 

 ָּפַחד                ִהְרִּגיׁש                 ָחַׁשב            ִמֵהר  

  ?ֵּכיַצד ָּדִני ָחׁש ִּכי ָהֲאָנִׁשים ְמָסְרִבים ִלְס�ַח לֹו  ב.

__________________________________________________________   

   ? ַמּדּוַע ֵסְרבּו ָהֲאָנִׁשים ִלְס�ַח ְלָדִני  .ג

  הּוא לֹא ִסֵּפר ְלִאָּמא ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ִּבֵּקׁש ְסִליָחה.  ִּכי .1

  הּוא ִהְמִׁשי� ְּבַמֲעָׂשיו ְלַאַחר ַּבָּקַׁשת ַהְּסִליָחה. ִּכי .2

  ִּבֵּקׁש ְסִליָחה ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ָהיּו ּכֹוֲעִסים.   הּוא ִּכי .3

 לֹא ִׁשֵּלם ַעל ַהְּנָזִקים ֶׁשהּוא ָעָׂשה. הּוא ִּכי .4

  .ְׁשַלֵּבי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹוָתם ִאם הּוא רֹוֶצה ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ִלְפֵניֶכם  .8

  .ֶׁשל ָּדִני 'ְתׁשּוָבתֹו 'ֶאת ַהְׁשַלִּבים ֶׁשָהיּו ֲחֵסִרים ּבִ  נוַסּמֵ 

 .סּוְלָחהִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים  5 ֵמַהֶּקַטעַהְעִּתיקּו  .9

  _________      _________         _________           _________            _________  

 .ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב: ַהְסִּבירּו ַעל ִּפי ַהֶּקַטע ֶאת ַהִּבּטּוי .10

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________   

   ִנְזָּכִרים
  . ַּבֵחְטא

 ִמְצַטֲעִרים  

  ּוִמְתָחְרִטים 

   ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה

  .ְּבֶלב ָׁשֵלם

   ַמְבִטיִחים ִלְהיֹות

 . טֹוִבים יֹוֵתר



  ב"ה 

 © בהתאמה למידה    –ירון אטינגר  

 מּויֹותְד 

?ַהִּסּפּור ִּגּבֹוֵרי ֵהם ִמי  
 

 

 קֹוםמָ 

  ?ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ֵהיָכן

  

 

 ןַמ זְ 

 ?ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁשָמַתי 

 

 ַהְּבָעָיה

.ַּבִּסּפּור ֶׁשּנֹוְצָרה ַהְּבָעָיה  

 ןרֹוּתָ ּפִ הַ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ַהֶּמֶסר

    סְלִיחָה ׁשֶבַּלֵּב


