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 אלייך, מורה

 שמבקשת ורוצה להעשיר ולהעמיק את שעת התפילה בכיתה, ומוכנה להשקיע בכך.

לפנייך חוברת שיוצאת במסגרת התכנית של רשת אהלי יוסף יצחק, ובה תכנים 

, פעילויות שונות וטיפים יחד עם נקודות לדיון ומחשבה בנושא החודשי, סיפורים

 מהשטח.

והשכמת  חילה, ולכן בחרנו בנושא של 'מודה אני'בחודשים אלול תשרי התכנית מת

, הקשר הראשוני, ההתחלתי, אך העוצמתי במיוחד כפי שיוסבר בתכנים. בנוסף, הבוקר

 יוסבר כיצד מתחילים ליצור קשר, בהקבלה לקשר בין אדם לחברו.

נושא זה מתחבר גם למשל 'המלך בשדה' שמאפיין את חודש אלול. המלך, הקב"ה, 

וב לכל ילד וילדה ומחכה רק שנתחיל ליצור את הקשר, שנבוא אליו. "אני נמצא כאן, קר

 לדודי".

:את מסגרת הזמן שתוקדש לתפילה אנו מציעות לחלק באופן הבא 

לבחירתך,  –)מתוך החוברת והלכה  תכנים ,פעילויות, סיפורים –פעמיים בשבוע 

 בהתאם לרמת הכיתה ולנושאי העניין(,

ומושקעת. כדאי לאפשר טעימה קלה לפני ופעם בשבוע, הקדשת זמן לתפילה מיוחדת 

התפילה, פרישת מפות מיוחדות או סימן היכר כל שהוא שיהפוך את הכיתה למקום 

תפילה, לימוד קצר לפני התפילה של ביאורי מילים או רעיון חסידי קצר, וכל רעיון אחר 

 שלך שיוכל להפוך את התפילה לחגיגה.

כל ילד בפנקס האישי שלו )שיתקבל  במהלך השבוע, כדאי להקדיש זמן לכתיבה של

 בחודש הבא( בהתאם למטרות האישיות שהוא הציב לעצמו.

אנו מאחלות לך הצלחה בתפקיד הכל כך חשוב, הנחלת התפילה אצל הילדים וביסוס 

והעמקה של הקשר שלהם עם הקב"ה, ובטוחות שהתפילות הזכות והטהורות של 

 האמיתית והשלימה! יביאו תיכף ומיד את הגאולה שלךהתלמידות 

 

ה צוות הרשת
מור

אלייך, 
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 לתכנית התפילה החודשית

אחד מקריא בתורו מהטקסט, והקריין  , כשכל'להציג'אפשר לתת לילדים בכיתה 

  מקריא את ההתרחשות.

 

 .אבא עורך שולחן, פורס מפה יפה, שם ממתקים

 אבא! מה זה? אפשר לקחת? דיני:

 : אהממ.. עדיין לא, דיני, לא עכשיו.אבא

 : אז מתי?דיני

 : ובכלל, לכבוד מה החגיגה?יעקב

 : היום, מגיעה אלינו אורחת חשובה מאוד... דודה טובה!אבא

 : דודה טובה? מי זאת?דיני

: נו, זו לא הדודה הזאת מאמריקה, זאת שאבא מדבר איתה תמיד בטלפון? מה, יעקב

 היא טסה כל כך הרבה שעות במיוחד כדי לפגוש אותנו? אני לא מאמין!

 ה בטלפון, היא גם..ת: אני לא רק מדבר אאבא

 ילדים, איפה אתם גרים? יש לנו בית גדול? בית יפה? מקום לכולם?

 : ברור!יעקב

 משחקים? בגדים איכותיים? אוכל מזין וטעים..: ויש לכם אבא

: אבא, למה אתה מתכוון? ברור שיש לנו את כל הדברים האלה, אבל מה הקשר דיני

 לדודה טובה?

 ר לדודה טובה. זו בדיוק הנקודה!: הקשאבא

אתם יודעים, שאנחנו לא עשירים, אני לומד בכולל ולא עובד. דודה טובה היא זו 

ששולחת לנו תמיד את הכסף לקנות את כל הדברים האלה, ודואגת לנו לכל אורך 

 השנה. כל מה שיש לנו כאן, זה בזכותה, בזכות הנדיבות שלה. 

 : מה? אני לא מאמין!יעקב

לחודש ימים לבלות איתנו, להיות אצלינו, להכיר אותכם,  ועכשיו, היא מגיעה אלינו: אבא

 במיוחד בשבילכם! הקשר, היא הגיעלבנות איתכם 

 : וואו, איזה מעניין.. לא ידעתי את כל זה! אז מתי היא מגיעה?דיני

 : ממש עוד כמה ד...אבא

 נשמעות דפיקות על הדלת.
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 דיני רצה לדלת ופותחת.

 שלום דודה! אבא אמר לנו שיש לך הרבה כסף, קנית לנו אולי משהו באמריקה? דיני:

 כולם, אבא, אמא ויעקב מסמיקים ונבוכים מאוד.

--- 

 דיון:

 ככה בונים קשר? ככה מתחילים קשר?

 מה היא הייתה צריכה להגיד קודם? 

 אם היא נותנת כל כך הרבה דברים, יש לנו משהו להגיד לה קודם? אולי תודה?

ור שהיא הביאה דברים, אבל בשביל לבנות קשר, אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, בר

 אנחנו חושבים על מי שמולנו.

חודש אלול, המלך בשדה, נמצא מולינו. אנחנו יכולים לבקש הכל, אבל קודם אנחנו 

 בונים קשר.

בבוקר, אנחנו מקבלים מה' בחזרה את הנשמה שלנו, אנחנו לא מבקשים על הבוקר, 

 נו אומרים מודה אני. קודם כל תודה, הכרה בגדולה של הקב"ה "מלך חי וקיים".אנח

"לפניך", ממש מולנו, ממש איתנו!! מה אנחנו עושים עם זה? איך  –המלך קרוב, נמצא 

 ? קשראנחנו יוצרים 

  

ה
ח

תי
פ

ערכון 
מ

 



 ב"ה

 

 

 

 מודה אני –המלך בשדה  סיפורים בנושא:

 העיניים של הלב

 שנת תשט"ו.זה סיפור אמיתי שקרה באוסטרליה, ב

הקהילה היהודית בביתו של הרב הראשי של אוסטרליה צלצל הטלפון. על הקו היה מזכיר 

אין לנו רב" הוא אמר, "אנחנו צריכים עזרה והדרכה באדלייד, עיר חשובה בדרם אוסטרליה. "

רק לימים בימים הנוראים המקרבים, ראש השנה ויום כיפור. יש אפשרות לשלוח לנו רב 

 , הרב גוטניק.הראשי חשב מעט, ואמר: "יש לי רעיון בשבילך, רב צעיר ונמרץהאלה?" הרב 

 תן לך את המספר שלו ותדבר איתו".א

, אך הרב גוטניק סירב והסביר לו המזכיר חייג את מספרו של הרב גוטניק וביקש ממנו לבוא

לי ילדים בנימוס: "איני יכול לעזוב את אשתי וילדי ולמשך החגים ולנסוע כל כך רחוק, יש 

  קטנים. כדאי שתמצא לך מישהו אחר."

 האם כדאי לו לנסוע? מה הייתן עושות במקומו? מה דעתכן על מה שהוא אמר?

היה רעיון כיצד לשכנע את  רב הראשילמזכיר הקהילה התאכזב ופנה בחזרה לרב הראשי. 

אני מציע ודאי יסע. הרב גוטניק: "הרב גוטניק הוא חב"דניק, אם הרבי שלו יגיד לו לנסוע, הוא בו

 לך לכתוב לרבי מליובאוויטש ולספר לו על כך."

במכתב הרבי  .הרבימימים אחדים לפני ראש השנה הופתע הרב גוטניק לקבל מכתב מהיר 

היהודית ולעזור להם בימים הנוראים, ולכן וודאי  הסביר לו את גודל הזכות להיות עם הקהילה

 ות כך ה' יברך אותו בכתיבה וחתימה טובה.יסכים לנסוע לאדלייד ולשהות שם, ובזכ

"בטח יתעניין בהנעשה אצל  בסוף המכתב, על יד החתימה, הוסיף הרבי שורה מפתיעה:

. הרב גוטניק התפלא, אך לא שאל שאלות. הוא מיד היהודים שבאו ממצרים והנמצאים שם"

 ארז מזוודה, נפרד ממשפחתו ונסע לאדלייד.

ומזכיר הקהילה התרגש לראותו, אחרי שהוא כל כך השנה, הרב הגיע לאדלייד בערב ראש 

ציפה לבואו והיה בטוח שלא יסכים לבוא. הרב גוטניק פנה לבית הכנסת כדי לראות אם 

  חסרים שם דברים לקראת התפילה.

בוד הרב, תוך כדי שהוא בוחן את בית הכנסת, נכנסה פתאום אישה לא יהודיה ושאלה אותו, "כ

ש?" הרב לרגע לא הבין למה היא מתכוונת, אך לאחר רגע של מחשבה איפה המקום הכי קדו

בנערה עיוורת. היא כיוונה  שהיא מלווההצביע על ארון הקודש. האישה יצאה החוצה, וחזרה כ

ם
פורי

סי
 

 סיפורים
 

 מדור
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ופרצה בבכי סוער. היא המשיכה הנערה נישקה את הפרוכת,  את הנערה לעבר ארון הקודש.

 הן יצאו החוצה., ושתילבכות עד שהאישה ביקשה ממנה לחזור

לגשת אליהן כבר הי'ה הרב גוטניק, מרוב הפתעה לא פנה אליהן לשאול אותן, וכשרצה 

מאוחר מדי. הן התרחקו מבית הכנסת. הוא פנה למזכיר שהי'ה לידו ושאל אותו, והמזכיר הניד 

ים. את ידו בתנועת ביטול: "אה, היא... היא לא מהקהילה שלנו, היא מהיהודים שהגיעו ממצרי

ההורים שלה לא באים לכאן אפילו בראש השנה, אולי לכן היא החליטה לבוא להתפלל 

 עכשיו."

היהודים הרב גוטניק זינק ממקומו, הן זה בדיוק מה שכתב לו הרבי, להתעניין בהנעשה אצל 

 שבאו ממצרים! הוא חש כי זה לא דבר פשוט, ועליו לברר מיד במה מדובר.

 ? מדוע הוא מזכיר ש"היא לא מהקהילה שלנו"?של הרב גוטניקלמה לדעתכן המזכיר זלזל בשאלה 

ליל ראש השנה. בית הכנסת התמלא ביהודים הגרים במקום. כולם שמחו והתרגשו כל כך 

את הרב שהגיע במיוחד כדי להיות איתם. באותם רגעים חשב הרב גוטניק: כיצד יכולתי לפגוש 

בחין, שבירכתי בית הכנסת ישבה הוא ה לסרב לבקשתם? איזו שמחה נגרמה להם מבואי!

. הם לא ניגשו אליו, ובכלל, היה נראה שהם לא קשורים לשאר בני קבוצה קטנה של אנשים

 הקהילה ומרוחקים מהם. "כנראה אלו הם יוצאי מצרים". חשב לעצמו.

בסוף התפילה, המשכיר והרב עמדו יחד בפתח בית הכנסת, וכל אחד שיצא ניגש אליהם ואיחל 

ובה, כאשר הם מאחלים לו בחזרה. רק יוצאי מצרים התחמקו בלי לגשת לרב או הם שנה טל 

איתנו, אנחנו לא  למזכיר. "מדוע הם לא ניגשים?" לחש הרב למזכיר. "אה, הם.. הם מסוכסכים

 בקשר איתם." הרב גוטניק הצטער מאוד.

בביות חג להם בל  למחרת, בתפילה, ניגש הרב גוטניק מיד למקומם של יוצאי מצרים, ואיחל

"כן"  שמח ושנה טובה. הם שמחו. לאחר מכן הוא שאל אותם, האם הם מכירים נערה עיוורת.

השיבו לו. "בוודאי אתה מתכוון לבטי, הוריה לא כאן, הם לא מגיעים לבית הכנסת". "אם כך, אני 

 מבקש ממכם לאחל להם בשמי חג שמח ושנה טובה". השיב הרב גוטניק.

תו של הרב. "הלו?" "שלום הרב, זו אני בטי, הנערה הטלפון בדיר למחרת ראש השנה, צלצל

הוא הבין שיש כאן בעיה  העיוורת. רציתי ל.." ולפתע שמע הרב דיבורים וצליל של ניתוק.

וב, הרב, אנחנו אף פעם לא רצינית וסיפר על כך למזכיר, אך המזכיר ביטל את כל העניין. "עז

תר, ודרש בתוקף מהמזכיר להשיג לו את מספר נסתדר עם המצרים האלה". הרב לא ווי

את המספר,  , אך הביא את המספר. הרב חייגשל בית הנערה. המזכיר נאנחוהכתובת הטלפון 
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כשענו לו הציג את עצמו, אך מיד טרקו לו את הטלפון. הוא ניסה כמה פעמים אך שוב ושוב 

 נענה בטריקת טלפון.

 מה הוא יעשה עכשיו?

מיד כשנפתחה  ב לא הניחו לו. הוא הזמין מונית ונסע לבית המשפחה.המילים של הרבי במכת

ואמר: "הגעתי לכאן במיוחד בשבילכם, בבקשה,  הדלת הוא לא חיכה לרשות אלא נכנס פנימה

 ." ההורים ובתם העיוורת התיישבו על יד השולחן והזמינו אותו לשבת.אני רוצה לשוחח עמכם

אט לאט הקרח הפשיר. הרב קשר איתם שיחה בהתחלה האוירה הייתה לא נעימה, אך ל

והתעניין כיצד הם הגיעו לאוסטרליה. כאשר שאל אותם על מעשיהם כאן באדלייד הם ידידותית 

 . התחמקו ממנו

בשלב מסוים קמו ההורים למטבח. הבת ניצלה את ההזדמנות ומיד פנתה לרב: "עזור לי, אנא, 

ומר בבית הספר שלי. ההורים שלי הסכימו, הכהרב נחרד. "מי רוצה?" " הם רוצים שאתנצר!"

אין להם כסף.". ענתה הנערה במהירות והשתתקה מיד, כי באותו רגע חזרו ההורים לסלון. 

הרב פנה להורים: "נראה לי כי משהו מציק לנערה ולכן היא פנתה אלי. אני רוצה לשוחח איתה 

 בפרטיות." להורים לא הייתה ברירה והם הסכימו.

. בבית הספר אני מצליחה מאוד, אבל בית ספר מיוחד לעיוורים, מטעם הכנסיה"אני לומדת ב

לפני כמה זמן ניגש אלי הכומר והציע לי להתנצר. נבהלתי וסירבתי מיד, אבל אחר כך הכומר 

הודיע להורי שרק תלמידים נוצריים זכאים ללמוד בחינם, ואם לא אתנצר עלי לשלם על 

 הלימודים סכום גבוה".

בכיתי מאוד, אבל הבנתי לי אין הרבה כסף, ולכן בלית ברירה הם מסכימים לכך, "להורים ש

ביקשתי סימן מאלוקים כדי שאדע מה לעשות, אבל עברו הימים ולא קרה שאין לי ברירה. 

בערב ראש השנה, כשההורים שלי היו מחוץ לבית, ביקשתי משכנה שלי להוביל אותי כלום. 

 אלוקים על המעשה שאני עומדת לעשות, אבל פשוט לאלבית הכנסת. רציתי לבקש סליחה מ

 "הייתה לי ברירה.

"ופתאום, ביום השני של ראש השנה הגיעו לכאן ידידים שלנו, ואמרו לי בצחוק: יש לך דרישת 

שלום מרב מסידני. הבנתי שזה הסימן שחיכיתי לו מאלוקים, רצתי לחדר והתחלתי לבכות. 

 ה משהו שאשאר יהודיה!" עכשיו אני מבקשת ממך, בבקשה, תעש 

 נערה, שרחוקה כל כך משמירת תורה ומצוות, רוצה כל כך להישאר יהודיה! מה זה אומר?

עכשיו הוא הבין מדוע הרבי ביקש ממנו להתעניין במצבם של יוצאי מצרים. הרב התרגש מאוד, 

והרגיש את הכאב שלה, הרגיש שהיא לא מוכנה להתנתק איך הרבי דאג לילדה אחת 

ם
פורי

סי
 



 ב"ה

 

הוא פנה להורים והם נאנחו: "גם אנחנו לא רוצים שהיא תתנצר, אבל אין  דות, מהקב"ה.מהיה

 לנו ברירה.." "אל דאגה! לא תצטרכו לשלם להם!" אמר הרב בתקיפות. 

תחשב בכך והתקשר למזכיר הקהילה, שהתעורר השעה כבר הייתה מאוחרת, אך הוא לא ה

ני מבקש שתבוא עכשיו ומיד לבית של מצלצול הטלפון. "אני מתנצל שהערתי אותך, אך א

 הנערה העיוורת." 

 תוך כדי פיהוק קולני. "עכשיו? אחרי אמצע הלילה?" התפלא המזכיר

 "כן, מיד. מדובר כאן בפיקוח נפש".

הרב סיפר לו את הסיפור ולאחר הגיע המזכיר בעיניים טרוטות לבית הנערה. לאחר כמה דקות 

ן את הלימודים לנערה!" המזכיר החל לגמגם, שזה לא מכן דרש ממנו בתקיפות: "עליכם לממ

תלוי רק בו, ועליו להתייעץ עם חברי ההנהלה, אבל הרב עמד על שלו: "אם לא תתחייב לממן 

לימודים לנערה, אחזור הביתה ולא יהיה לכם רב ליום כיפור!" המזכיר נבהל והבטיח שאכן 

 ו מאוד והודו לרב.ימומנו הלימודים לנערה העיוורת. הנערה ומשפחתה שמח

החלה לשמור תורה ומצוות והקימה בית יהודי גאה,  לאחר שנים, הנערהומה קרה בסוף? 

 והרב גוטניק נהי'ה רב חשוב בסידני שבאוסטרליה.

 דיון:נקודות אפשריות ל

לנערה יש קשר טבעי לקב"ה, היא מעצמה לא רצתה להתנצר, ביקשה סימן  –הקשר הטבעי 

 כל אחד יכול להתחבר לקב"ה, בכל מצב. –נסת לבכות מהקב"ה, הלכה לבית הכ

הקשר של הנערה לקב"ה שעמד להתנתק, הקשר בין חברי בסיפור זה יש הרבה קשרים: 

הרבי שולח חסיד שלו לחבר ולאחד את כל הקשרים  המצרים מול האוסטרלים, –הקהילה 

 קשר שלנו לה'.האלה. הרבי הוא הממוצע המחבר שלנו לקב"ה, והוא עוזר לנו לחזק את ה

 

 ' אי אפשר לקחת ממני!"מודה אני'"את ה

ע לאחר שנים, נסבאסיפות עם הרבי הריי"צ ברוסי'ה. הרב יחזקאל אברמסקי היה משתתף 

ת לרבי הריי"צ. בסוף הפגישה אמר לו הרבי: "ספרו ונכנס ליחידומלונדון לארצות הברית,  הוא

 מסקי ישב בסיביר.משהו מהשנים הקשות" היינו, מהשנים בהם הרב אבר

. הרבי ביקש ממנו שוב: "אולי בכל זאת". אבל הרב משך הרב חשב ולא נזכר במשהו מיוחד

. הוא תוך כדי יציאה מחדרו של הרבי עצר הרב לפתע ואמר: "נזכרתי!" בכתפיו: "אינני זוכר".

ם חזר לחדר והחל לספר:
פורי

סי
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רגיש שבלי תפילין, ציצית, הוא לדכדוך עמוק. הוא הבימים הראשונים לשהייתו בסיביר, נפל 

, כמו חיה. מה ההבדל בכלל בינו לבינם? איזה טעם יש בחיים שבת, אוכל כשר הוא כמו בהמה

 שכאלה?

"הרוסים, ימח שמם, יכולים לקחת ממני את התפילין, את יום אחד הבזיקה בראשו המחשבה: 

שהחזרת בי נשמתי אבל את ה"מודה אני לפניך מלך חי וקיים הציצית וכל סממן יהודי אחר. 

 זאת הם לא יוכלו לקחת ממני לעולם!" -בחמלה רבה אמונתך"

 הכרה זו נתנה לו כח, והחזירה לו את הטעם בחייו.

"ואת זה רצית הרבי האזין לסיפור כשדמעות זולגות מעיניו. כשסיים לספר, נענה הרבי ואמר: 

 למנוע ממני...?!".

 :ות לדיוןיאפשרנקודות 

 ין בשאר הסממנים היהודיים? מה יש במודה אני שא

 : א שבט(")י מתחבר לפתגם ביום יום

 טעם הדבר הוא: "מודה אני" נאמר לפני נטילת ידיים, אפילו בידיים טמאות.

 כל הטומאות שבעולם אינן מטמאות את ה"מודה אני" של יהודי.

  בענין אחר, אבל ה"מודה אני" שלו נשאר תמיד שלם. אפשר שיהי'ה חסר בענין זה או

 

 משמעות הנקודה –בחמלה. רבה 

בילדותם, היו הרבי הרש"ב ואחיו הרז"א )ר' זלמן אהרון( מתווכחים ביניהם על נושאים רבים. 

 הרז"א היה בקיא בדקדוק, ואהב לקנטר את אחיו הצעיר ולשאול אותו שאלות בנושאים אלו.

ו הרבי הרש"ב ענה ל פעם שאל אותו: מדוע יש נקודה אחרי המילה 'בחמלה' במודה אני?

כל ענין 'מודה אני' תלוי בנקודה הזו, ואותה צריך לקחת ולפרוש על פני כל היום. זוהי )כילד(:  

כי היא נפרשה כבר מ'מודה  הסיבה שבברכות קריאת שמע, במילה 'חמלה', כבר אין נקודה,

 .אני' על פני כל היום כולו

עצם הנשמה של יהודי  א נקודת הלב.הנקודה הזו היכשגדל ונהי'ה רבי, המשיך להסביר זאת: 

נקודה זו מתגלה באמירת 'מודה אני' ונפרשת על פני כל  הקשורה עם עצמותו של הקב"ה.

 היום כולו.
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 עילפון בבית הכנסת

 מוסקבה. –קום המ

 ימי הצאר הרוסי. –הימים 

 גזירת גירוש. –עומדת בפתח 

תו בזו אחר זו על יהודי העיר, אך גזרות רבות נחהחיים ליהודים במוסקבה היו קשים מנשוא. 

  , תוך עשרים וארבע שעות.נדמה שגזירה זו הייתה קשה מכולן. גירוש כל יהודי העיר

 יהודי שירצה להינצל מגזירה זו, יאלץ להמיר את דתו, חס ושלום.

רוב היהודים עמדו בניסיון, ארזו את מטלטליהם ויצאו לנדוד ברחבי רוסיה, אך היו מעטים שלא 

. האיש הלך לכנסי'ה והשתמד, ר"ל, ואשתו הלכה אחריו. הזוג דובושקיןבני ובהם בניסיון,  עמדו

בהחלטה, שימשיכו להיות יהודים בסתר, וכעבור כמה שנים, כאשר הם ניסו לנחם את עצמם 

מבלי לפחד יחסכו די כסף, יפליגו לארץ ישראל או לאמריקה ושם יחזרו להיות יהודים חופשיים, 

 מהכנסיה.

 לדעתכם, נתן כח ליהודים לעמוד בניסיון? ומה הקשה עליהם? מה

וחייהם התנהלו על מי הם גרו בסביבה גויית,  חלפו השנים, והזוג התרגל למצבו החדש.

סכום כסף, הייתה צביטה לח האיש מכתב להוריו שבליטא עם ושהי'ה מנוחות. רק כאשר 

.. אך מהר מאוד היה הוא מסיח את געגע.הוא החל להתבליבו, וייסורי מצפון היו תוקפים אותו, 

 דעתו מההרהורים המטרידים.

שנקראה לאחר המרת הדת 'מרי'ה', שכחה את ההחלטה לעבור בהזדמנות גם אשתו, 

ה, ושקעה כל כך בשגרת החיים הנוצריים. היא הייתה הראשונה לארץ ישראל או לאמריק

גת כמותן, עם כל הסממנים ת עם מכרות גויות ומתנההולכת לכנסיה עם ילדיה, מסתובב

 הנוצריים.

אמו של מר דובושקין רצתה לבקר את בנה היחיד ואת משפחתו, אך הוא כל פעם סיכל את 

 , וביקור זה לא יצא לפועל.הרעיון בתירוץ אחר

** 

כשפרצה  חלפו שנים, והגזירה בטלה. היהודים החלו לחזור למוסקבה ולכונן בה חיים יהודיים.

 , ובהם היו הוריו של מר דובושקין.ונה, הגיעו למוסקבה פליטים רביםמלחמת העולם הראש

בהתחלה, ניסו בני הזוג למצוא מקום להורים באזור אחר, ולא ליד ביתם, אך ההורים התעקשו 

 יש להם כך הזדמנות לרוות נחת מהנכדים?..להיות אצלם, מתי 
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דאגתם לנו ן: "וודאי השנה, שאלה האם המבוגרת את בנה, מר דובושקי כאשר התקרב ראש

למקום טוב בבית הכנסת". דובושקין נבוך. אמו עוד לא יודעת דבר, אבל איך יוכל לבוא לבית 

גם מריה הפכה להיות חסרת מנוחה, היא פתאום הבינה  הכנסת אחרי שנים שלא דרך שם...

שכל עניין השמד הוא חמור הרבה יותר ממה שחשבה. הם ניתקו את עצמם ואת ילדיהם 

ושלת היהודית, הם ניתקו ומנתקים את עצמם מהקשר הנפלא שיש לכל יהודי לקב"ה, מהש

יחד עם בעלה, הם החליטו ללכת לבית  הקשר התמידי והיומיומי... הגעגוע והחרטה אכלו בה.

 הכנסת בראש השנה.

ששרו בעוז את מנגינות התפילה. החזן הרעיד בקולו וגם  בית הכנסת הי'ה גדוש מתפללים

לבו של מר דובושקין הלם בחוזקה. מצפונו החל לייסר אותו, וקולה של הנשמה, עדו. הלבבות ר

גם למעלה, בעזרת הנשים, מחזורה של מריה היה  והושתק, החל להישמע. שעד היום נחנק

 .רטוב מדמעות

נשמעו קולות מעזרת הנשים וגם מעזרת הגברים. "איש  "מים! מים!" ואז, נשמע קול השופר.

 ה נתקפה בהיסטריה!"..התעלף!" "איש 

 לאחר ראש השנה, עלו בני הזוג, יחד עם ילדיהם, לאוניה שהפליגה הרחק, אל ארץ ישראל.

 

 כשהמחזור התפלל מאליו

אינו  ראש השנה, בבית מדרשו של הבעש"ט. הקהל מחכה להתחיל בתפילה, אך הבעש"ט

וא החל בתפילת ערבית. מבע פניו רציני ומאוים. כעבור זמן מה, אורו פני הבעש"ט וה מתחיל.

התלמידים תמהו והתפלאו, מדוע התפילה התעכבה? מה קרה? הם ניגשו לבעש"ט ושאלו 

 הבעש"ט ענה להם בסיפור:אותו, ו

. היחסים בינו לבין הפריץ היו מעולים, פעם יהודי שחכר את אחוזתו של הפריץ צ'רבינסקיהיה 

נספו בה, למרבה הצער.  והחוכר ואשתו פרצה מגיפה באזור,ושררה ידידות ביניהם. יום אחד, 

. הוא ואשתו מוישלה, בנם הקטן והיחיד נשאר יתום ובודד. הפריץ ריחם עליו ואימץ אותו לבן

ועודדו אותו ללמוד לימודים גבוהים. הילד, השקיעו בילד את כל נפשם, דאגו לו, טיפחו אותו 

אחרי שנות הלימודים כשבידו  באוניברסיטה וחזר לבית הפריץ שהיה מוכשר, השקיע בלימודיו

 תואר חשוב.

, על אביו שהיה יהודי סיפר לו על מוצאו האמיתייום אחד, פנה אליו הפריץ, שהי'ה איש הגון, ו

טוב וישר ועל אמו הצדקת. בסוף דבריו, הוא הושיט לילד שקיק קטן ובלוי: "אלה מזכרות 

ם
פורי

סי
 

ם
פורי

סי
 



 ב"ה

 

"דע, כי בידך האפשרות כעת, האם  ואני מוסר אותן לך." הפריץ הוסיף ואמר: שנשארו מהוריך,

 לבחור לחיות כיהודי או כנוצרי. בכל מקרה, תמיד אראה בך בן, ואכבד כל החלטה שלך".

מוישלה היה המום, ולא ידע כיצד לעכל את המידע הפתאומי. הוא פתח את השקיק ושלף 

   וקרוע, מספר דפים כתובים, פמוט כסף... משם מחזור בלוי

 איך הייתן מגיבות אילו הייתן מוישלה?

 ים להתעלם מהגילוי המרעיש ולחשוב על כך מאוחר יותר.הוא החליט לבנתי

. מתוך הרהוריו, נכנס בטעות לכפר היהודי, יום אחד, הוא יצא לטייל כשהוא רכוב על סוסו

מוסות עגלות ע. הצמוד לאחוזת הפריץ. הוא ראה שהתכונה רבה, וההמולה יוצאת מגדר הרגיל

, מה התעניין אצל אחד היהודים שעבר לידוהוא  רתומות לסוסים, אנשים לבושים בבגדי חג.

 מיוחד היום? מה קרה?

די השיב לו: "ערב ראש השנה לנו היום. יום מיוחד הוא לנו, ולכן אנחנו נוסעים לעיר הגדולה היהו

" מוישלה התרגש, בבית הכנסת הגדול, לאבינו מלכנו, הקב"ה. להתפלל שם יחד עם אחינו

הוא נוסע גם. הצטרף הוא אליהם בנסיעה והגיע לבית הכנסת הגדול כשהשקיק  – והחליט

 נמצא עוד איתו.

ליל ראש השנה, כל המתפללים עטופים בטליתות, אוחזים מחזורים פתוחים וממלמלים 

ללים, תפילה, חלק בקול נגינה וחלק בלחישה. מוישלה עמד  בצד נבוך, הוא לא ידע כיצד מתפ

אך הרגיש כמיהה להתחבר, להיות חלק.. היה לו רק את המחזור של אביו והוא לא ידע אפילו 

: בשפה הפולנית . לפתע עלה לו רעיון. הוא פתח את המחזור והכריזמאיזה צד מחזיקים אותו

לכן, אני מבקש שתיקח כל כך רוצה אני לדבר אליך, אך איני יודע להתפלל..  רבונו של עולם!"

 "מחזור שלי, את כל האותיות שבו, את כל התפילות שבו, אליך.את ה

שהיה קטרוג על באותה שעה, בבית המדרש של הבעש"ט החלה התפילה. הבעש"ט הסביר, 

 העם, אך תפילתו הפשוטה והתמימה של אותו יתום, קרעה את כל הרקיעים.

 נקודה לדיון/מחשבה...

 מה זה אומר לנו היום? דווקא הפשטות, חוסר הידיעה, היא זו שהכריעה.

 

 ל נטילת ידייםע

 המדען והמים
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מספר הרב וכטר: בהזדמנות מסוימת, יצא לי להיפגש עם מדען חוזר בתשובה. המדען סיפר לי 

על כנס מדענים שהתקיים, ובו הוצגו תגליות וחידושים בעולם המדע. התעניינתי אילו תגליות 

מים, חיבר אותה למכשיר שמודד אנרגיה,  הוא הציג בכנס, והוא סיפר לי, שהוא לקח כוס

והראה את התוצאה לכולם. לאחר מכן, הוא ברך בקול רם ובהטעמה על המים, שתה חצי כוס 

ומדד את כמות האנרגיה בחצי הכוס שנשארה. הכמות הייתה פי כמה וכמה מהמדידה 

 הראשונית...!

 נקודה למחשבה/דיון...

ה 'שהכל נהי'ה בדברו', הוא יכול לפעול דברים גם כשילד קטן, לוקח כוס מים ומברך עלי

 עצומים! 

 הקשר שלנו לקב"ה, זה לא סתם! זה פועל בעולם!

 

 על נטילת ידיים

שתי מימיות המים שנושא  –בפלוגה האמריקנית, במלחמת ויטנאם, היה נושא קבוע לבדיחות 

 עמו ראובן לכל מקום, בניגוד לשאר החיילים שסחבו מימיה אחת בלבד.

ן היה צעיר אמריקאי, שגוייס לצבא במלחמת ויטנאם. הוא חשש מאוד מהמלחמה. אחד ראוב

מידידיו הציע לו לפנות לרבי מליובאוויטש ולבקש את ברכתו לנסוע בשלום ולחזור בשלום. הוא 

שאל את ידידו כיצד אפשר לעשות זאת, והוא הסביר לו, שעליו לקבוע תור ליחידות במזכירות 

 לתור לוקחת זמן רב, אפילו כמה חודשים!" הזהיר אותו.של הרבי. "ההמתנה 

סוף סוף הגיע תורו של ראובן, והוא נכנס אל הרבי. הוא סיפר לרבי שהוא יוצא להילחם 

 בווייטנאם והוא מבקש ברכה. הרבי בירך אותו בחום, וביקש ממנו:

 שמור והקפד במיוחד על מצוות נטילת ידיים!

יבו מעט פליאה: דווקא נטילת ידיים? מדוע לא מצוות ראובן הנרגש יצא מהיחידות כשבל

'חשובות' יותר כמו תפילה, או תפילין? אבל הרבי אמר, אז עושים. הוא ארז עמו קערה וספל, 

 ובימי הצבא הקפיד תמיד להסתובב עם שתי מימיות, אחת לשתי'ה ואחת ל... נטילת ידיים.

פעם הרגיש ראובן איך יד ההשגחה המלחמה התנהלה בפראות ובקצב. קרב אחרי קרב, וכל 

שומרת עליו מכל פגע. למרות הקושי, הוא הקפיד על שמירת המצוות ובמיוחד על מצוות 

 נטילת ידיים.

בשלב מסוים, התמקמה הפלוגה של ראובן בלב מדבר והקימה שם מחנה. המים שהיו איתם 

שתיה, הוא היה צריך הלכו ואזלו והספיקו בקושי לשתיה. אבל לראובן לא הספיקו רק מים ל

גם מים לנטילה.. בנתיים הוא צמצם את הארוחות וויתר על אכילת לחם, כדי לחסוך בנטילת 

ידיים. עברו שלושה ימים וראובן חש רעב, הוא לא שבע רק מאכילת ירקות. הוא חשב לרגע על 

ההיתרים ההלכתיים שיש לאכילה בלי נטילת ידיים, אבל נזכר במבט החודר של הרבי, 

 ביקש, להקפיד ולשמור דווקא על נטילת ידיים...ש 

הרעב הציק לו, ובמוחו עלה רעיון, לצאת מן המחנה הצבאי ולחפש בסביבה, אולי יש איזשהו 

מקור מים. בלילה, הוא יצא בשקט מן המחנה והחל לחפש. הוא התרחק והתרחק מן המחנה, 

אוד, שתה ממנה מלוא ואז ראה אותה, באר מים נטושה שעמדה בלב המדבר. הוא שמח מ

 חופניים, מילא את שתי המימיות שבחגורתו והחל להתקדם חזרה לכיוון הבסיס.
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לפתע נשמע פיצוץ אדיר. זלמן רץ אל המחנה כשליבו מנבא לו רעות. עוד ממרחק הבחין בעשן 

סמיך העולה מכיוון המחנה. כאשר הגיע אל שערי המחנה קפא על מקומו מזועזע. פצצה 

שטח שבו התמקמה יחידתו של ראובן, וכל אנשי היחידה נהרגו. הוא היה הניצול ענקית נפלה ב

 היחידי שנותר!

לאחר שהתאושש מההלם, נזכר ראובן בדבריו של הרבי, להקפיד על נטילת ידיים, בכל מקום 

 ובכל מצב.

 הרבי הציל את חייו!

 נקודות למחשבה/דיון... 

 . מה זה אומר לנו?הציות שלראובן להוראותיו של הרבי הציל אותו

לפי ההלכה, ראובן הי'ה יכול לאכול לחם בתנאים מסוימים, אבל הוא בחר לא לעשות זאת. 

האם אנחנו מוותרות לעצמנו לפעמים בדברים כאלה? עד כמה אנחנו מתעקשות לקיים מצוות 

 ולהיות בקשר עם הקב"ה בהידור?
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 המלך בשדה

בוקר. תחילת היום מסמלת את תחילת הקשר, נושא החודש הוא 'מודה אני' והשכמת ה

חודש אלול מסמל גם את הקשר  תחילת העבודה על התפילה שהיא בעצם יצירת קשר. 

ההתחלתי שעלינו ליצור עם הקב"ה. כפי שמסביר אדמו"ר הזקן, בחודש אלול כביכול יורד 

אבל נדרשת הקב"ה לשדה, אלינו, ושם יכול כל אחד לגשת אליו, בלי סינונים, בלי הכנה, 

א מחכה שאנחנו ניגש ומתחייבת הפנייה שלנו. הקב"ה אמנם יורד אלינו, ונמצא קרוב, אבל הו

אליו, "כל מי שרוצה לבוא לקבל פניו", "אני לדודי" קודם אנחנו פונים לקב"ה, קוראים לו, 

מבקשים להתחבר, מראים נכונות לקשר, ואז "ודודי לי", ובלשון אדמוה"ז במשל: "ומקבל את 

 ".???כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם.... ובלכתו העירה, הולכים הם אחריו

הצעד הקטן שלנו, הנכונות שלנו, מביאה לכך שהקב"ה מרומם אותנו עוד הרבה יותר, בקשר 

עוצמתי. המשכה אלוקית עליונה וגבוהה שיורדת אלינו על ידי ההתקדמות הקטנה שלנו. )דרוש 

 מקור(.

: 1מודה אני, כפי שאומר הרבי נשיא דורינו –ם קשר גם בין חודש תשרי לנושא החודש קיי

"עבודת חודש תשרי, החודש הכללי, היא באופן של קבלת עול שלמעלה מטעם ודעת. ועל יסוד 

עבודה זו באים לאחר מכן לעבודת כל השנה, עבודה על פי טעם ודעת. כן הוא גם בעבודה שבכל 

ני היא הודאה שלמעלה מטעם ודעת. עדיין לא נטל ידיו, רוח הטומאה שורה יום. אמירת מודה א

ואעפ"כ הוא מוסר את עצמו להקב"ה, ללא שום חשבונות.  –על אצבעותיו, לא התפלל, לא למד 

 וזהו היסוד לעבודת היום".

 בדברים אלו ניכרת חשיבותה של תפילת מודה אני כיסוד לעבודת ה'.

 אני מודה

אני" קיים היקף רחב מאוד של ביאורים עמוקים בחסידות, אבל נביא כאן רק  על תפילת "מודה

מספר טעימות, להלן מתוך ספרו של הרב משה שילת "תפילה, תשובה ותורה" )הדברים 

 מצולמים בהסכמתו(:
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בעומק יותר, מודה אני הוא התקשרות עצמית של עצם הנשמה עם עצמות ומהות אין סוף. 

קם משנתו, כל כוחותיו כמו השכל, הרגש וכדומה, עדיין לא פועלים ומורגשים כל  כאשר יהודי

, ואז, מה שמאיר אצל היהודי, זוהי הנשמה בטהרתה, כמו שהיא, עצם הנשמה, כי אין דבר כך

שמסתיר עליה. ואז, כשיהודי אומר 'מודה אני', הוא מודה, כלומר, מתבטל כלפי עצמותו של 

ם או כינוי מסוים של הקב"ה, אלא הקב"ה בעצמו כפי שהוא למעלה לא ש  –הקב"ה. "לפניך" 

מכל שם או כינוי. )מתוך 'ללמוד איך להתפלל' ח"א, מאת הרב זלמן גופין ]מומלץ בחום 

 לקריאה והעמקה[(

 מתחילים ביראת שמיים –השכמת הבוקר 

ות מיד בסידור האדמו"ר הזקן, לפני מודה אני, כותב האדמוה"ז את התחושה שצריכה להי

 בקימה מהשינה, ואת ההתנהגות המגיעה בעקבותיה:

"מיד כשניעור משנתו, כדי שיוכל להתגבר על יצרו לקום בזריזות, יחשוב בליבו לפני מי הוא שוכב, 

 וידע שמלך מלכי המלכים חופף עליו, שנאמר מלא כל הארץ כבודו כו'".

ים מתנהג אחרת מאשר בהמשך, מסביר האדמוה"ז שכמו שאדם שנמצא מול אנשים מכובד

הוא נמצא לבד בביתו, כך על האדם להתבונן בכל שהקב"ה  האופן שבו הוא מתנהג כאשר

 -ניצב עליו ורואה במעשיו, ואז 

 "מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה' ובושתו ממנו תמיד".

 ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם... 

כות, תוך כדי הדגמה מילד יהודי ששותה בשיחה מיוחדת, מסביר הרבי את משמעותן של הבר

כוס מים. )כדאי ללמד את השיחה בכיתה, ולהביא שתיה לתלמידות להמחשת העניין...(. הרבי 

מסביר על הברכה "שהכל נהי'ה בדברו", אך אומר שהעניינים המבוארים נכונים לגבי כל 

ן לחנך ילד קטן הברכות. השיחה בשפה פשוטה ומובנת, והרבי מדגיש בה במיוחד איך נית

הרבי מפרק את הברכה למילים ומסביר את המשמעות של כל  להכיר בדברים הכי נעלים!

 )מתורגם מאידיש(: מילה

הברכה, עניינה הוא, שבעולם הזה, מברך ומודה לקב"ה על כל הטוב שקרה איתו. וגם על "...

 המצוות שהוא נותן לנו.

, צריך לחנך אותו, שכאשר הוא רוצה לטעום נאמר על כך, שאפילו ילד קטן, שלא שייך לשום דבר

 דבר מה, אפילו מעט מים, הוא צריך קודם לברך: "ברוך וכו' .. שהכל נהי'ה בדברו". 

לכאורה, יש בברכה זו עניינים הכי נעלים שאפילו אדם גדול צריך להתבונן בזה עד שהוא יוכל 

ים? רואים כאן, שניתן להמשיך להבין. אם כך, מדוע צריך לחנך ילד קטן להבין דברים כה עמוק

  ולהוריד לילד קטן את העניינים הכי נעלים, כנ"ל:
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  – הנוסח של הברכה מתחיל ב

ות יא המשכה. כלומר, לפני שרוצים ליהנשהכוונה ה 2שהוא מלשון 'המבריך את הגפן' 'ברוך',

כתוב ו 3במסכת ברכות מהעולם הזה, צריך לפני זה להמשיך את זה מלמעלה. כמו שרז"ל אומרים

"השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם". כל זה לאחר הברכה. רק אז נעשה  4על זה בתהילים

. ודברים אלו, אומרים אותם לילד קטן, 5"גוזל אביו ואמו"זה שלו, ואם אינו אומר ברכה, הרי הוא 

 שאפילו הוא צריך לדעת, שבכל דבר, עליו לבקש קודם רשות מהקב"ה ורק אחר כך הדבר נמשך

 והופך להיות שלו.

 -אחר כך מגיעה המילה 

שמראה, שאומרים אפילו לילד קטן, שהוא יודע, שכאשר הוא מדבר לקב"ה, עליו להגיד  'אתה',

'אתה', בלשון נוכח, שהקב"ה נמצא על ידו, כי כאשר מישהו נמצא בחדר השני, אי אפשר להגיד לו 

מדברים בלשון נוכח. ואפילו אם הוא נמצא 'אתה', אלא יש להגיד 'הוא', כי על דבר שלא רואים, לא 

בחדר שלו אבל לא פנים אל פנים, לא ניתן לומר 'אתה'. במילא, כאשר אומרים לילד שעליו לדבר 

אל הקב"ה בלשון נוכח, זוהי הוכחה שהילד צריך לדעת הקב"ה אינו 'ברקיע השביעי', או רק בארץ 

 הקודש, או אפילו בחדר השני, אלא הוא איתו בחדר!

  –חר כך, אומרים לילד, ש'אתה' זה א

,  שהכוונה היא שה' הוא הי'ה, הווה ויהיה. זאת אומרת, שהקב"ה תמיד 6וכפי שכתוב בזוהר'הוי'', 

 איתו, כי כל דבר שרואים בעולם, הוא הווה ונפסד, אך הקב"ה הוא נצחי.

 ה ברא את הכל. שהוי' זה מלשון מהווה, כלומר, הקב" 7ירוש על כך הוא, כפי שנאמר בפרדסועוד פ

וכאשר ילד שותה מעט מים, מנצלים את ההזדמנות לומר לו, שהקב"ה הוא באותו חדר איתו, 

שצריך לדבר איתו בלשון אתה ולא הוא, והוא צריך לדעת, שכאשר שותים את המים, שהקב"ה 

 ברא את הכל, ולא רק בעולם הזה וכו' אלא בכל העולמות.

  – על הילד לדעת, ש

תוב בשו"ע.... שאלוקינו זה מלשון כח, שהקב"ה הוא בעל הכח והיכולת וכו' וכו' כמו שכ 'אלוקינו',

ואלוקינו, פירושו הוא, הכח שלנו. אז ילד קטן צריך לדעת, שלפני שהוא שותה מעט מים, 

 שהכוחות שיש לו, הכוחות שיש להורים שלו, הכוחות שיש לי, שלכולם יש, הכל בא מהקב"ה.

  –והכל זה באופן של 

, שהתהוות העולמות היא 8לא כפי שאחרים רוצים להגיד ש'רם על כל גויים הוי'עולם'. 'מלך ה

ברקיע השביעי, אלא הוא מלך העולם, הוא כאן בעולם, והוא מלך העולם, שעניינו של מלך הוא, 

                                                           
2
 כלאיים, פ'ז' מ"א 
3
 ברכות ל"ה סע"א 
4
 קט"ו/ז, 
5
 ל"ה, ב' ברכות, 
6
 ח"ג רנ"ז סע"בזהר  
7
 קדמת של"ה בית ד'( נו"א ח"א פס"אש"א פ"ט, וראה גינת אגוז )הובא בה 
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עד שאפילו מאן דמחוי במחוג קמי מלכא וכו', מגיע לו  9ש"בלעדו לא ירים איש את ידו ואת רגלו"

שמדובר על מצב שבו האדם לא עושה משהו נגד המלך, אלא רק רוצה להסביר  ,10יםהיפך החי

משהו למלך, עם כל זאת, כיוון שהוא עושה דבר שמראה עניין של היפך קבלת עול, מגיע לו 

 העונש הכי חמור.

ילד צריך לדעת שהקב"ה הוא מלך העולם, המלך של כל העולם, והכל בטל כלפיו. ואחרי זה, הוא 

  –ת אומר א

או כיו"ב גם ברכות אחרות, אך כללות הברכה היא 'שהכל נהי'ה בדברו',  'שהכל נהי'ה בדברו',

שאם אומרים על כל דבר 'שהכל נה'יה בדברו' יוצאים ידי חובה )ברכות מ, א(. זאת אומרת, שצריך 

ין, להסביר שהכל נהי'ה על ידי דבר ה', ואפילו דברים שנראה שנעשו בידי בשר ודם, זהו מראית ע

 ..".'הכל נהי'ה בדברו' –כי באמת 

 

  נבחר מסדר השכמת הבוקר לקט – ביאורי תפילה

 מתוך 'סידור מבואר לילדים' בהוצאת 'רשת אהלי יוסף יצחק'
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 תהילים קי"ג פס"ד 
9
 מקץ, מ"א, מ"ד 
 חגיגה ה', ב'10
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ההלכה מוצגת בעזרת סיפור מסגרת שניתן להחיות אותו ולהמחיש אותו בכיתה. לכל שכבת גיל 

 נדרשות ממנו.שכולל את ההלכות ש נוסף המשך לסיפור

 

  'אכיתה 

ומיד נזכרה, היום יש לה אורחת,  את העינייםשירי פתחה ורר. טרר..!! צלצל השעון המע

שישנה איתה בחדר! אמנם היא בחורה גדולה כבר, אבל היא מאוד נהנית לבוא לבית חב"ד 

מש שלהם ולשחק איתה, אפילו שהיא ילדה קטנה. היא גם אומרת ששירי ואחים שלה מ

האורחת, עדיין לא יודעת את כל הדברים ששירי  .מחונכים וכל כך כיף לראות איך הם מתנהגים

יודעת כבר מגיל שלוש, כי היא עוד לא שומרת תורה ומצוות בצורה מלאה, אבל היא כל הזמן 

 קונג עוזרת לה ללמוד.-לומדת דברים חדשים, וגם היא, שירי הקטנה מהונג

מצמידה יד אל יד, , התיישבה על מיטתה וראתה איך שירי האורחת, מיטל, התעוררה גם

 מרכינה את הראש ואומרת מודה אני. 

קשה". "אויש!" לי איך עושים את זה בב "שירי? מה זה, ככה צריך לעשות כל בוקר? תראי 

" ענתה או . "אה.. או"לא מדברים לפני מודה אני, מודה אני זה הדיבור הראשון שלנו"אמרה שירי. 

 שתגיד לה כבר מה אומרים ואיך.על פיה מיטל הנבוכה וניסתה לסמן לשירי בתנועות ידיים 

רוצה שאני אגיד לך?... אה! בטח, שימי לב: ל הפה? מה את ה את מסמנת עשירי לא הבינה. "מ

את יושבת על המיטה, מרכינה את הראש, ואומרת, תגידי אחרי: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים 

 .שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך"

 ידה לשפשף את עיניה. מיטל חזרה אחרי שירי ואמרה, ולאחר מכן שלחה את

בעיניים, באף, בפה, ולא מגרדים... יש לנו רוח טומאה על  לא נוגעים". ה שיריקרא "לא! "לא!

  הידיים בבוקר, עד שאנחנו נוטלים ידיים."

יורדים מהמיטה.  ולא נטילה, עדיין לא דורכים עם הרגליים על הרצפהלפני ה"ושימי לב, 

. את המים ששפכנו לקערה, שופכים מים לסירוגין שלוש פעמים על כל ידלוקחים את הספל ו

מיטל התפעלה מהידע הרב של שירי,  "ם כי יש בהם רוח רעה.שופכים לכיור או לשירותי

 ונטלה ידיים. 

 

 

 הלכה
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 ג'-ב' ותכית

"אגב, שמתי לב שמיד שהתעוררת אמרת מודה אני ונטלת ידיים, שירי. יש לזה סיבה?" שאלה 

אומרים מודה אני כשמתעוררים, גם אם חוזרים לישון, מיד מיטל. "כן, ככה צריך לעשות, 

 ".נוטלים מיד את הידיים.ו

של ה'? למה לא "מעניין... ועוד משהו, נכון בכל התפילות והברכות תמיד אומרים את השם 

זה..  אומרים אותו ב'מודה אני'?" שירי נבוכה: "האמת שאני לא יודעת, אף פעם לא חשבתי על

 מה רצית?" "אבא, מיטל שואלת למה לא אומרים את שם ה' ב'מודה אני'." אבא!!" "כן שירי,

בבוקר עדיין שורה היא, ש הלכהה"שאלה יפה" התפעל אבא. הסיבה הפשוטה לכך, על פי 

"הסיבה הפשוטה?  את השם הקדוש של ה' עם ידיים טמאות." , ואסור להזכירעלינו רוח טומאה

שבבוקר אנחנו יש עוד סיבה יותר עמוקה?" חקרה מיטל. "בהחלט, בעומק העניין, הסיבה היא 

מיטל  זה נעלה יותר!". ,פונים לקב"ה כמו שהוא בעצמו, ולא כמו שהוא בשם או כינוי מסוים

 התרשמה.

, אבל את 'אשר יצר'מיוחדת, לא?" שאלה מיטל. "כן,  ברכה שי"גם כשיוצאים מהשירותים 

 אמרה שירי בידענות. ".שירותיםיוצאים לאת הברכה הזו אומרים כל בוקר, גם אם לא שיודעת 

" קראה "וואו, אני מקווה שאזכור את הכל! העיר אבא. מירת הברכה"ף לצאת לפני אאבל עדי"

 מיטל.

 ו' -ד' ותכית 

יעה פתאום מלכי, אחותה של שירי. "בוקר טוב גם לך!" חייכה מיטל. "הי מיטל! בוקר טוב!" הג 

שלוש פעמים על כל יד, ניגבה את הידיים ובירכה:  מלכי ניגשה לכיור ונטלה את ידיה לסירוגין,

מיטל התפלאה. "אני לא מבינה" לחשה לשירי. "למה היא לא  "ברוך אתה... על נטילת ידיים".

 נוטלת ידיים ליד המיטה כמו שאת עשית? ולמה היא מברכת?"

ב, שיו שוהיא גם נטלה ידיים ליד המיטה וגם נוטלת עכ"אה, זה משהו אחר". אמרה שירי בקול. 

אני עדיין קטנה ואומרת ברכות השחר בכיתה, אבל היא תדע  כדי להגיד את ברכות השחר.

לברך את כל  מיטל המתינה בסבלנות עד שמושקי תגמור להסביר לך בדיוק איך ומה עושים.".

 מלכי, היא החלה להסביר: ברכות השחר. כשסיימה

 ,נוטלים שוב ידיים ומברכים על נטילת ידיים בישת הבגדים,ול  אחרי כל ההכנות של הבוקר

 עוד ברכות נוספות הכתובות בסידור, שבהן אנחנו מודים לה' עלאחריה את ברכת אשר יצר ו

 כל מה שנתן לנו הבוקר.

ה
הלכ

 



 ב"ה

 

לצחצח הלכתית חובה  היטב )אך איןברכות השחר יש לשטוף את הפה לפני שאומרים 

 . את כל הברכות האלה אומרים בבית ובעמידה.שיניים(

 שלפנישבברכות האלה יש ברכה מאוד חשובה, שנקראת "ברכת התורה", "שימי לב, 

 ."מברכים אותה, אסור לומר שום דבר קדושש 

"כמה טוב שיש תורה, שמסבירה ברור מה עושים ואיך, ונותנת לנו  מיטל עמדה מהורהרת:

  להתחיל את היום כל כך טוב! היא מגדירה מה אסור ומה מותר, היא סוללת דרך.."
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 משחקים ופעילויות להפנמה

 :מכתבי תודה 

 למי אנחנו מודים? ועל מה? לחדד את התובנה שאנחנו מודים, שום דבר לא מובן מאליו.

 אפשרויות שונות:

 קראת השנה החדשה.לכתוב מכתבי תודה להורים על מה שהם נותנים לנו, ל -

תודה לאח שלי שמשתף אותי במשחקים, תודה  –לספר על אנשים שאני מודה להם  -

 טעים כל בוקר. 'סנדוויץלאמא שמכינה לי 

לכתוב רשימה של דברים שעליהם אני מודה לקב"ה: בסביבה שלי, במשפחה שלי, ובי  -

 עצמי תכונות שלי וכד'.

  המורה יכולה , עם אחים/ חבריםול /יששהיו על קשרים טוביםכל תלמיד מספר .

 לכתוב על הלוח. 

 כל תלמיד מספר על התפילה שלו  

 על ה'מודה אני' בבוקר, על האופן שבו הוא קם בבוקר, מתארגן, נוטל ידיים וכו'.

 סוגי קשרים  

חברים,  –דוג' לכותבת על דף ממו סוג של קשר שהיא מכירה,  תלמידהלכיתות גבוהות: כל 

ובשלב הבא, כל תלמידה בוחרת מהרצפה פתק  וכד'. מפזרים על הרצפה, מעביד-עובד

 שלדעתה מאפיין טוב את הקשר שלה עם הקב"ה.

 תפזורת  

 :(1)בנספח מס'  על מילים של קשר

 מילים של קשר בין אדם לחברו, ובתפזורת אחרת מילים של קשר בין אדם למקום. 

 על עצמן? ואילו לא? אחר כך אפשר להשוות ולראות: אילו מילים חזרו

 ל דיוןמעג  

 .(2)נספח מס'  למה, איך ומה מה הקשר?

 במעגל יש שלוש רמות: למה, איך ומה.

 ופעילויות
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למה, למה צריך את הקשר עם הקב"ה? כל תלמיד מקבל דף עם שלושה  –מתחילים מדיון של 

מעגלים )ראה בנספח(. כאשר שואלים "למה?" עליו לכתוב בראשי פרקים, בקצרה, את 

איך? איך יוצרים קשר עם  –ובות של התלמידים במעגל הפנימי. בשלב השני שואלים התש

מה? מה עושים בפועל כדי  –מישהו? וגם כל אחד כותב את התשובות במעגל שלו, ולבסוף 

 לשפר את הקשר שלנו לקב"ה? וכותבים את התשובות.

בות שהתלמידים ניתן לצייר את המעגלים על הלוח, והמורה תרשום את התשו לחילופין,

 מעלים בדיון.
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 תפזורות מילים של קשר – 1נספח מס' 

 מילים של קשר –תפזורת 

 בין אדם לחברו 

 נ  ב  כ  ד  פ  ת  ש  ל  ע  ל  ד  ק  א  ל  ר  ע 

 מ  פ  ל  ת  ת  ת  ג  ג  ב  ת  כ  ע  ה  ל  ב  ת 

 צ  א  ב  ה  נ  צ  ב  ר  ה  ד  ו  ת  ב  ס  ה  ש 

 נ  ג  ר  פ  ל  ל  ס  ל  ע  מ  ח  ר  ב  ל  נ  ל 

 ת  ו  א  ר  ת  ה  ל  ה  מ  ט  ו  כ  ב  ו  מ  ו 

 ז  כ   ט ש  ש  י  י  ה  ל  י  צ  צ  כ  ח  צ  מ 

 ל  ג  ל  ל  ק  ו  ח  ג  ק  ח  ט  מ  ש  י  ת  צ 

 ל  ש  ב  ב  ק  ש  ה  נ  ב  ו  ט  ר  ק  ו  ב  ד 

 י  ג  ח  ת  ש  ב  א  י  ל  ש  א  ק  א  ר  ו  ו 

 ל  פ  ס  ב  ר  פ  נ  י  מ  י  פ  ו  ת  ל  ט  ב 

 ה  י  ו  ט  כ  ו  י  ח  מ  ז  ד  ע  ה  ת  ה  כ 

 ט  ה  ל  ר  ק  ש  י  ו  נ  ה  ג  י  ל  ב  ב  ה 

 ו  ל  פ  ט  ר  א  ט  ד  א  מ  ה  פ  י  א  ג  ל 

 ב  ס  ד  א  ה  ב  ת  י  ש  ר  א  ל  ד  מ  צ  כ 

 

תודה, בבקשה, סליחה, שלום, בוקר טוב, לילה טוב, יפה מאוד, כל הכבוד, חיוך, סבר 

, לקבל, אהבת ישראל, חברות, להתראות, פנים יפות. לשתף, לפרגן, לתת, לסלוח

 מצטער, אוהב, להיפגש

 נספחים
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 בין אדם למקום

 ק א ט ה ע ק ש ה א

 ק מ ת ו ד ה ע א ר

 ש ד ל א ז ש כ י ל

 ג ש ר ת פ י ל ה מ

 פ ב ד י ה ב ד י ג

 י ח ב ו נ פ ל ב ה

 ה ס ל ה כ ה י ב ו

 ל ת נ ת ב ע ח ק ד

 נ ט ו מ ל ע ב ש א

 ל א י ד נ ר ב ה ה

 ת ל ע ה כ מ ב ה ש

 ה א ר ה ח י ל ס ס

 

תודה,  השקעה, התמדה, תפילה, מילה במילה, שבח, הודאה, אהבה, ברכה, להיפגש,

 בבקשה, סליחה.
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 מה הקשר? –מעגלי דיון  - 2נספח מס' 
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