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תפילה פעילות למורה חודש טבת

פתיחה: מכתב של תלמידה

לפנייך מכתב של תלמידה, נסי להתחבר ולענות לו.

מורתי היקרה,

בכל יום בבית הספר יש ‘זמן תפילה’. בדרך כלל אני פותחת את הסידור, אך לא מעבר לכך. 
נראה לי מאוד משעמם לקרוא כל יום את אותו דבר. בפרט שאני לא באמת מבינה הרבה 

מהמילים. אני מעדיפה לנוח בזמן הזה.

מעיזה  אני  לכן,  מהנושא.  לך  ואכפת  תפילה  לנושא  פעילות  שהקדשת  ראיתי  אתמול 
לשאול: בשביל מה צריך להתפלל? למה זה חשוב? ומה לעשות אם אין לי כוח?

שאלות אלו לעיתים עוברות בראש הבנות, גם אם הן מתפללות בקביעות. עבור רובנו, התפילה היא טקס 
קבוע, שנעשה מתוך הרגל של ‘מצות אנשים מלומדה’. 

במהלך הפעילות נעלה את השאלה בפני הבנות, כשאלה שמוצגת על ידי אשה שאינה שומרת מצוות. דרך 
המשימה לענות למישהו אחר, הבנות יוכלו לתת את הדעת לשאלה, וכאשר הן יכתבו לה תשובה, בוודאי 

יתחזק גם אצלן הצורך להתפלל וחשיבות התפילה.

חלק ראשון: למה צריך להתפלל?

שאלה אישית: על מה את מתפללת? מה גורם לך לפתוח סידור ולומר תהלים שלא כחלק מסדר קבוע?

התשובות בוודאי שונות, אך מביאות למטרה חשובה ונכונה: התפילה היא בראש ובראשונה בקשת צרכים 
מאת ה’. 

התובנה  את  ונחדיר  צרכים,  כבקשת  התפילה  במשמעות  נעסוק  צרכים,  כבקשת  התפילה   ,1 בפעילות 
שהקב”ה הוא בעל הבית, וכל מה שאנו רוצים מתאים לפנות אליו ולבקש ממנו. זאת, בזיקה לכ’ טבת, יום 

ההילולא של הרמב”ם, ומתוך עיון בתורתו.

מקורות בנושא:

י”ג עקרי אמונה, מתוך סדור תפילה )לא בנוסח חב”ד(: 

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו.

רמב”ם הלכות תפילה פרק א:

מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר “ועבדתם, את ה’ אלוהיכם”:  מפי השמועה למדו 
שעבודה זו – היא תפילה, ונאמר “ולעובדו, בכל לבבכם”; אמרו חכמים, איזו היא עבודה 

שבלב, זו תפילה.  

ואין מניין ]=מספר[ התפילות מן התורה, ואין משנה ]=נוסח[ התפילה הזאת מן התורה. ואין 
לתפילה זמן קבוע מן התורה; ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפילה, לפי שהיא מצות עשה 

שלא הזמן גרמה.

אלא חיוב מצוה זו, כך הוא – שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש 
ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח 

והודיה לה’ על הטובה שהשפיע לו, כל אחד כפי כוחו.

אם היה רגיל, מרבה בתחינה ובקשה; ואם היה ערל שפתיים, מדבר כפי יוכלו ובכל עת 
ויש  ביום,  אחת  פעם  שמתפלל  יש   – יכולתו  כפי  אחד  כל  התפילות,  מניין  וכן  שירצה.  
וכן היה  נוכח המקדש, בכל מקום שיהיה.   והכול היו מתפללין  שמתפלל פעמים הרבה.  



הדבר תמיד ממשה רבנו, עד עזרא.

כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנאצר הרשע... נתבלבלה שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד 
לשאול  לשונו  תקצר  מתפלל,  מהם  אחד  כשהיה  זה,  הרבה... ומפני  מלשונות  מעורבת 
חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערב עימה לשונות אחרות.

וכיון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותיקנו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר:  שלוש 
ראשונות, שבח לה’; ושלוש אחרונות, הודיה; ואמצעיות, יש בהן שאילת כל הדברים שהן 
כמו אבות לכל חפצי איש ואיש, ולצורכי הציבור, כולן, כדי שיהיו ערוכות בפי הכול, וילמדו 

אותן במהרה, ותהיה תפילת אלו העילגים תפילה שלמה, כתפילת בעלי הלשון הצחה.  

ומפני עניין זה, תיקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל, כדי שיהא כל עניין, 
ברכה ערוכה בפי העילג.

שולחן ערוך אורח חיים, סימן קיט:

אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעיות מעין הברכה, מוסיף. כיצד, היה לו חולה – מבקש 
עליו רחמים בברכת רפאינו. היה צריך פרנסה, מבקש עליה בברכת השנים.

הגה: וכשהוא מוסיף, יתחיל בברכה ואחר כך מוסיף, אבל לא יוסיף ואחר כך יתחיל הברכה. 
וב”שומע תפלה” יכול לשאול כל צרכיו, שהיא כוללת כל הבקשות. 

חלק שני: איך להתפלל?

שאלה אישית: האם פעם מצאת את עצמך בסיטואציה הבאה, כשאת שואלת את עצמך: ברכתי ברכת המזון 
או לא? אמרתי ‘יעלה ויבוא’ או לא? 

או אולי בכלל שאלת את עצמך באמצע התפילה: באיזה קטע אני אוחזת?

זה קורה לכולנו, כי לא תמיד אנו שמים לב למה שאנו אומרים. בזמן התפילה, המחשבות שלנו משוטטות 
במשימות שלנו להיום, בחוויות של האתמול ועוד ועוד...

חסידות מדגישה את ענין החיות בתפילה – להבין )לפחות באופן כללי( את משמעות המילים, ולחיות אותן. 

נכוון את הבנות לשים לב למשמעות המילים בכלל, מתוך התבוננות בפרט בפסוקי המזמור   2 בפעילות 
‘אשרי יושבי ביתך’. זאת, בזיקה לכ”ד טבת, יום ההילולא של אדמו”ר הזקן, ומתוך עיון בתורתו.

משימה למורות: למדו את הקטע “אשרי יושבי” עם פירושים, מומלץ להיעזר ב’סדור תהילת ה’ עם פירושים’ 
בהוצאת רשת אהלי יוסף יצחק.

מקורות בנושא

שולחן ערוך הרב סימן ס:

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן ס, סעיף ה:

כוונה  בלא  עשאה  ואם  מצוה  אותה  בעשיית  חובה  ידי  לצאת  כוונה  צריכות  המצות  כל 
לצאת ידי חובתו אלא כמתעסק בעלמא או לכוונה אחרת ולא לשם אותה מצוה לא יצא 
ידי חובתו מן התורה ויש אומרים שמצות אין צריכות כוונה ואף המתעסק יצא בדיעבד 
והלכה כסברא הראשונה במה דברים אמורים במצות של תורה אבל בשל דברי סופרים 
י"א שהלכה שא"צ כוונה ויש חולקין כמו שיתבאר בסי' תע"ה וקריאת שמע היא מן התורה 

וצריכה כוונה לדברי הכל.

ואף להאומרים שאפילו מצות של תורה א"צ כוונה מכל מקום בקריאת שמע צריך כוונת 
הלב שיבין מה שהוא אומר בפיו ולא אמרו שאינו צריך כוונה אלא בכוונה לצאת ידי חובה 
שמים  מלכות  שיקבל  כדי  אחרים  בדברים  יהרהר  שלא  כלומר  הענין  כוונת  צריך  אבל 
בהסכמת הלב ואינו דומה לשאר מצות שהן מצות עשייה וכל שעשה מצותה אף על פי 



שלא כיון לה הרי קיים מצות עשייתה אלא שאין זה מן המובחר וכ"ש אם כיון לצאת אף על פי 
עול  ותפלה שהן קבלת  לדברי הכל אבל קריאת שמע  יצא  שהרהר בה באמצע בדברים אחרים 

מלכות שמים או סידור שבחים אינו בדין שיהיה לבבו פונה לדברים אחרים.

וכל זה בפסוק ראשון של קריאת שמע שהוא שמע ישראל שהוא עיקר קבלת מלכות שמים וכן 
קורא  היה  ואפילו  בדיעבד  מעכבת  הכוונה  אין  ואילך  מואהבת  אבל  תפלה  של  ראשונה  בברכה 
בתורה או מגיה הפרשיות אלו בעונת קריאת שמע יצא ידי חובתו אף על פי שלא נתכוין לצאת ידי 
חובתו והוא שנתכוין בפסוק ראשון )מפני שעיקר קריאת שמע אינה אלא פסוק ראשון בלבד שהוא 
מן התורה והשאר שתיקנו חכמים לא הצריכו כוונה אלא לכתחלה אבל אם קרא השאר בלא כוונה 

א"צ לחזור ולקרות בין שקרא בלא כוונה לצאת בין שלא בכוונת הענין.

ואף להאומרים שאף מצות של דברי סופרים צריכים כוונה לצאת מכל מקום בקריאת שמע כיון 
שאינה מצות עשיה אלא קבלת מלכות שמים ועול מצות שהוא דבר התלוי בכוונת הענין לפיכך 
כיון שלא הצריכו לחזור ולקרות מפני חסרון כוונת הענין לא הצריכו גם כן לחזור מפני חסרון כוונה 
לצאת כי מה בצע שיחזור לדבר בלי לב ודי במה שהצריכוהו לקרות בכל יום שעל ידי כן יבא גם כן 
לקבלה בלב ברוב הפעמים שהרי לכתחלה הצריכו כוונה אלא שאם אירע מקרה שלא נתכוין לא 

הטריחו לחזור.

אבל להאומרים שמואהבת ואילך הוא ג"כ מן התורה צריך כוונה לצאת בכל מה שהוא מן התורה 
אבל כוונת הענין די בפסוק ראשון לדברי הכל בדיעבד(: 

קטע תניא אודות תפילה



הצעת פעילות בנושא התפילה שלי <<<

פעילות 1: למה להתפלל? / 20 דקות

פעילות זו מתאימה בקשר לכ’ טבת, יום ההילולא של הרמב”ם.

פתיחה: 

מכתב מחיילת )10 דקות(

המורה תספר: מידי פעם מתארחים אצלנו בשבת חיילים/מקורבים. אחת החיילות שהתארחה בביתנו שאלה אותי 
כמה שאלות. )או: פעם נסעתי באוטובוס ופגשתי אשה שהחלה לשאול... וכדומה(. האם תוכלו לעזור לי לכתוב לה 

תשובה?

המורה תחלק את הבנות לקבוצות. כל קבוצה תנסה לענות על השאלות במכתב )נספח1(.

שלום רב,

ראיתי אותך מחזיקה סידור זמן רב וממלמלת לעצמך. אחר כך הסברת לי שזו תפילה. אני זוכרת 
שפעם בילדותי סבי לקח אותי לבית הכנסת וגם שם אנשים עמדו עם הספרים ולחשו לעצמם, 

ומידי פעם גם קצת שרו. האם תוכלי להסביר לי טוב יותר מהי תפילה? למה צריך להתפלל? והאם 
זה קשור לכל יהודי )למשל, אני לא כל כך שומרת מצוות. האם גם אני יכולה להתפלל(?.

תודה לך מראש,

לירון.

המורה תבקש מכל קבוצה להקריא את התשובות ותסכם את התובנות שעלו מהשטח. 

זו הזדמנות גם להוסיף, שכאשר אנו עושות ‘מבצעים’ ומשפיעות על הזולת, פעולה זו משפיע גם עלינו, ומאפשרת 
לנו להבין ולהעמיק במשמעות של פעולות שאנו עושים מתוך הרגל, ומצוות אנשים מלומדה.

חלק ראשון: 

למה מתפללים? )10 דקות(

המורה תזכיר מעט אודות הרמב”ם, שבשבוע זה מציינים את יום ההילולא שלו )קטע העשרה על הרמב”ם, נספח 
2(. הרמב”ם כתב את י”ג עיקרי אמונה.

י”ג עקרי אמונה, מתוך סדור תפילה )לא בנוסח חב”ד(: 

אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו.

באותה תקופה, לפני כ-500 שנה, יהודים סבלו מגזירות שונות ורדיפות של הגויים, מה שגרם מאוד לחולשה בקיום 
תורה ומצוות. הרמב”ם נתן מענה וחזק את האמונה ואת החשיבות להתפלל. הרמב”ם גם קבע את התפילה, כאחת 

מתוך תרי”ג מצוות.

הפעילות הבאה מבקשת להביא את הבנות לתובנה שתפילה היא קודם כל בקשת צרכינו מאת ה’.

פעילות: המורה תבחר בת מתנדבת, שמוכנה לשתף את הבנות בחלום שלה, שאיפה שהיא מאוד רוצה להשיג. 
בת זו תיגש למרכז הכיתה, והמורה תנהל איתה דו-שיח כיצד היא חושבת להשיג ולמלא שאיפה זו. כל פעם שהבת 

תעלה הצעה מה היא יכולה לעשות המורה תשלול את האפשרות.

לדוגמה:

הבת אומרת שהיא רוצה לקנות פלאפון חדש.

ב"ה



המורה: מאיפה תשיגי את הכסף?

הבת: אני אעשה בייבי סיטר.

המורה: ואם לא תשיגי אצל מי לעשות בייבי סיטר או שלא יהיה לך זמן לעשות בייבי סיטר?

הבת: אז אבקש כסף מאבא שלי.

המורה: ואם אבא שלך לא יסכים?

הבת: אז אבקש מאחותי הגדולה את הפלאפון הישן שלה.

המורה: ואם יתברר שהפלאפון של אחותך כבר לא עובד? או שאחותך לא מסכימה?

הבת: אבקש מדוד שלי שהוא איש עסקים שיתן לי.

המורה: ואם דוד שלך יפשוט את הרגל ולא יהיה לו כסף לתת לך?

הבת: אני אכנס להגרלה.

המורה: ואם לא תזכי בהגרלה?

הבת: אני אקח הלוואה מחברה.

המורה: ואם לאף חברה לא תוכל לתת לך הלוואה?

כך להקשות על הבת שאלה, עד שהבת תגיע למסקנה שבכל מקרה, אנו זקוקים להקב”ה, והיחיד שאפשר לסמוך 
עליו, בכל מצב, זה הקב”ה.

שאלה לדיון: מדוע צריך להתפלל?

רמב”ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א, הלכה א-ב: 

מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה’ אלהיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר 
ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה 

הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה. 

ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם 
מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה 

ואחר כך נותן שבח והודיה לה’ על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו.

לסיכום: ברמה הבסיסית ביותר, הקב”ה ציווה עלינו להתפלל, כך שנפנה אליו ונבקש ממנו את צרכינו, כיון שהכל 
ממנו.

סיום: 

התפילה שלי 

המורה תשאל את הבנות: האם יש לכן חוויה אישית שלכן )או של מישהו שאתן מכירות( אודות אדם שהיה זקוק 
למשהו, והתפלל, ותפילתו נענתה?

הצעה לתחרות: אפשר לפתוח נושא זה, ולהציע לבנות לכתוב סיפורים על תפילה שהתקבלה, כאשר הסיפורים 
המעניינים יזכו את הבנות בפרסים. אפשר גם לתת לבנות להוציא חוברת של התוצרים.

הערה למורה: שיח בנושא ‘תפילה שנענתה’ יכול להעלות לשיח גם את השאלה אודות תפילה שלא נענית, ועל כך 
כדאי להקדיש פעילות נוספת בפני עצמה. בפעילות זו אפשר להסביר כי התפילה היא בקשה ופניה לה’. לעיתים 

הפניה נענית, ולעיתים לו. הקב”ה נותן לנו את צרכינו, אך לא תמיד מה שאנו מבקשים ורוצים זה באמת מה שאנו 
צריכים. בכל מקרה, אף תפילה לא הולכת לאיבוד, וכל תפילה פועלת ומשפיעה, ומקרבת את הגאולה. לעיתים 

התפילה מביאה לנו ישועה באופן שונה ממה שחשבנו, ובמקומות אחרים שאיננו מודעים להם.



פעילות 2: איך להתפלל? / 20 דקות

פעילות זו מתאימה בקשר לכ”ד טבת, יום ההילולא של אדמו”ר הזקן, כיון שהיא מביאה את חידוש החסידות 
והגישה של אדמו”ר הזקן ביחס לתפילה.

פתיחה: 

סיפור – ברוך הבא )5 דקות(

מעשה ביהודי סוחר שעמד בבית הכנסת והתפלל שחרית. בסיום התפילה, ניגש אליו הרב, ואמר לו: “שלום 
עליכם”. היהודי התפלא, מה פתאום הרב נזכר לברך אותו? 

הסביר לו הרב: “הרי עכשיו ממש הגעת מחו”ל. לכן אמרתי לך ‘שלום עליכם’.

“מה פתאום?”, אמר הסוחר, “הרי מאז הבוקר אני נמצא בבית הכנסת, האם הרב לא ראה אותי?”.

הסביר לו הרב: במהלך התפילה המחשבות שלך היו במסחר. תכננת מה לקנות, ובכמה תמכור את הסחורה, ועוד 
ועוד. במקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא, ולכן אמרתי לך ‘ברוך הבא’...”.

חלק ראשון: 

חיות בתפילה )10 דקות(

שאלה לדיון: מה חידשה חסידות בקשר לתפילה? הרי מאז ומתמיד יהודים התפללו לכל אורך הדורות. מה הבשורה 
והחידוש של החסידות?

המורה תסכם את תשובות הבנות ותסביר: 

כתר שם טוב, מט:

יהודים פשוטים העומדים בשוק, סובבים בכפרים ובאחוזות האצילים, ומזכירים שם שמים, 
מתפרנסים מיגיע כפיהם ומחזיקים בני תורה ומביאים ספר לבית הכנסת בשמחה רבה, והנה 

ועמך כולם צדיקים והם לעולם יירשו ארץ, כי הם המרבים יראת שמים בארץ.

חסידות רוממה והדגישה את מעלתם של היהודים הפשוטים. כשהם מתפללים, אולי הם לא 
מבינים כל מילה בסידור, אבל דווקא הם בפשטות שלהם, מתפללים בתמימות וברגש. חסידות 

הדגישה את הערך של חיות ו’עבודה’ בתפילה.  

בנחלת הר חב”ד היה גר החסיד ר’ אברהם-אהרון חן מנחל’ה ע”ה. מי שהיה מסתכל עליו היה 
רואה יהודי פשוט, כובע אפור קטן, חולצה פשוטה, לבוש גרביים ירוקים ונועל סנדלים. בוודאי 

לא הייתם חושבים שיש מה לזרוק לכיוונו מבט נוסף. 

אך אם הייתם עוקבים אחריו בבית הכנסת, הייתם מגלים דבר מדהים! תפילתו של ר’ אברהם-
אהרון ארכה כמה וכמה שעות. הוא נהג לאמר את המילים במתינות ובכוונה. 

אמרנו ‘יהודי פשוט’? אולי נכון יותר: ‘פשוט יהודי!’. חסידות מלמדת שכל יהודי )גם יהודי 
שלכאורה נראה ‘פשוט’( שייך לתפילה בכוונה וברגש. לשם כך, אין צורך ללמוד פירושים 

מעמיקים, אלא העיקר היא כוונת הלב, “איזוהי עבודה שבלב – זוהי תפילה”. עלינו להתבונן מעט 
בפירוש המילים, ופשוט להתרכז ולחשוב על מה שאנו אומרים, להבין מה אנו מבקשים מה’.

על כוונת הלב בתפילה, אפשר ללמוד גם משו”ע הרב.

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן ס, סעיף ה:

כל המצות צריכות כוונה לצאת ידי חובה בעשיית אותה מצוה... ואף להאומרים שאפילו מצות של 
תורה אין צריכות כוונה, מכל מקום בקריאת שמע צריך כוונת הלב שיבין מה שהוא אומר בפיו... 

צריך כוונת הענין, כלומר שלא יהרהר בדברים אחרים כדי שיקבל מלכות שמים בהסכמת הלב.

ואינו דומה לשאר מצות שהן מצות עשייה וכל שעשה מצותה אף על פי שלא כיון לה הרי קיים 
מצות עשייתה אלא שאין זה מן המובחר וכ”ש אם כיון לצאת אף על פי שהרהר בה באמצע 



בדברים אחרים יצא לדברי הכל אבל קריאת שמע ותפלה שהן קבלת עול מלכות שמים או סידור 
שבחים אינו בדין שיהיה לבבו פונה לדברים אחרים.

חלק שני: 

מה את אומרת? ומה את חושבת? )10 דקות(

דברנו כמה חשוב להתרכז ולחשוב על מילות התפילה. בפועל, על מה אנו חושבות בשעת התפילה? שמתן לב כמה 
מחשבות עוברות לנו בראש בדקה?

פעילות: המורה תקדיש דקה של שקט למחשבות, ותבקש מכל בת לרשום את המחשבות האוטומטיות שעולות 
לה באותה דקה. לאחר מכן, המורה תזמין כמה בנות למרכז הכיתה בת אחת תקרא בקול את המזמור ‘אשרי יושבי’, 

ושאר הבות יקראו את המחשבות שלהן  במהירות )כשבת אחת מסיימת לקרוא את הדף שלה, עוברים לבת 
השניה(.

למעשה, כמה שזה יצא מצחיק, פעמים רבות כך נראית התפילה שלנו. בדיוק כמו אותו סוחר שהתפלל, אך 
במחשבתו ולבו היה במסחר, כך גם אנו בתפילה נמצאות בקניות/הכנה למבחן/תכניות אחרי צהריים ועוד.

אדמו”ר הזקן בספר תניא עוזר לנו להבין את שני הקולות, שהם למעשה – הנפש האלוקית והנפש הבהמית. יש לנו 
אפשרות לשלוט על המחשבות שלנו, ולבחור איזה מחשבות להזיז לצד, ובאיזה מחשבות לקחת, ובהן להתעמק 

ולהרחיב. אדמו”ר הזקן נותן לנו טריקים – כלים איך להתפלל כמו שצריך, ולהגביר את הנפש האלוקית. הוא מלמד 
אותנו לא להיבהל מהמחשבות שעולות לנו, אלא להיפך – מהן אנו יכולים להבין עד כמה התפילה חשובה, שלכן 

היצר הרע מנסה להפריע לה. כמובן, זו עבודה מתמדת, וכדי להתרכז ולהבין את מה שאנו אומרים, עלינו גם ללמוד 
ולהבין את פירוש המילים.

כאן המורה תוכל להסביר כמה פסוקים מתוך המזמור ‘אשרי יושבי’ )אפשר להיעזר בסדור תפילה עם פירוש 
המילים, בהוצאת ‘רשת אהלי יוסף יצחק’.

סיום: 

ניגון ‘אשרינו’

אחרי שהבנו מתוך המזמור ‘אשרי יושבי’ על הזכות הגדולה שלנו, להיות חלק מעם ישראל, העם הנבחר נסיים 
בניגון: “אשרינו”.



שלום רב,

ראיתי אותך מחזיקה סידור זמן רב 
וממלמלת לעצמך. אחר כך הסברת לי 
שזו תפילה. אני זוכרת שפעם בילדותי 
סבי לקח אותי לבית הכנסת וגם שם 

אנשים עמדו עם הספרים ולחשו לעצמם, 
ומידי פעם גם קצת שרו. האם תוכלי 

להסביר לי טוב יותר מהי תפילה? למה 
צריך להתפלל? והאם זה קשור לכל יהודי 

)למשל, אני לא כל כך שומרת מצוות. 
האם גם אני יכולה להתפלל(?.

תודה לך מראש,

לירון.

נספח 1: מכתב 


