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שלנו. התפילה, תקדם אותנו אל כל המטרות האלו, כפי שנלמד ונראה...
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טבלת פעילות חודשית
טבלה זו היא כלי לשרת אתכם בתכנון חודש של פעילויות, הגיוון וההתחדשות בכל 

מפגש מייצרים עניין וסקרנות למפגש הבא.
אין צורך בתכנון "מפוצץ", מספיק לעשות את מה שאתם כבר עושים אבל בתכנון 

מוקדם ובשיווק נכון.
ולתכנן  יומן  לפתוח  צוות,  ישיבת  החודש  בתחילת  לערוך  הוא  לעשות  שעליכם  כל 
מראש את כל החודש, לשבץ את אחד מהרעיונות הכתובים פה או כל רעיון אחר שיש 

לכם ביום הפעילות הרלוונטי בעיניכם – ויש לכם חודש מתוכן ומתחדש!
 2 1 פלוני מתכנן, מפגש  זו לחלק ביניכם את העבודה, מפגש  מומלץ בישיבת צוות 

אלמוני..
טיפ: טיולים או יציאות חוץ כדאי לתכנן בימים בו החניכים מסיימים את הלימודים 
מוקדם, כמו ראש חודש וכד', לכן בזמן התיכנון עקבו ביומן אחר זמני החגים, וראשי 

חודשים, וכך התיכנון יהיה יעיל יותר.
בהצלחה!

להלן דוגמאות לרעיונות: 

מבצעים:

פעילות חוץ:

פעילות פנים:

מבצע סדר וניקיון
מצטיין שבועי

יציאונת קטנה תגמול ל 3-4 ילדים שהצטיינו החודש.

משחק חברתי בחוץ
כדורגל 

על-האש
יציאת הפגה – פעילות ייחודית

טיול

חפש את המטמון
מאסטר שף

יצירה 
מפגש קפה/שוקו/תה ועוגה

פיצות
תחרויות

סיפור בהמשכים
הכרזת מבצע החודש

הגרלת מצטייני מבצע החודש
משחקים חופשיים בתוך המבנה
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תפילה אישית
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אישי על תפילה שהושיעה, יקבל פרס סמלי.

יזכו  ביותר,  המרגשים   הסיפור  או  התפילה  
את המחבר בפרס גדול.
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1
מערך

שלוש  אליו  ולדבר  הקב"ה  אל  לפנות  יום,  מדי  להתפלל  זכינו 
המצויין  ההרגל  מתוך  ומנחה.  שחרית  ערבית,  יום.  בכל  פעמים 
הזה, הגענו למצב שאנו עושים את זה אוטומטי, השפתיים נעות 
הלב...  אבל  זה,  אחר  בזה  נהפכים  הסידור  דפי  מרשים,  בקצב 

איפה הוא?! הלב לעתים מפליג למחוזות אחרים לגמרי.

אנחנו חולמים, קורצים ומרמזים לחברים, מסתכלים על עוברים 
והמחשבות  העבודה'...  את  'עושות  השפתיים  ובינתיים  ושבים, 

משוטטות...

כולנו מבינים שתפילה אמורה להיראות אחרת. אבל איך עושים 
זאת?

תפילה מעומק הלב
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שאלה לדיון 

לעצמינו  לגרום  דרך  יש  האם  שלנו?  התפילה  אופי  את  לשנות  ניתן  כיצד 
להתחיל להתפלל בכוונה? לשים לב למילים היוצאות מפינו? למי יש רעיון?

תשובה

אם נזכה להפנים כהוגן את ערך התפילה מעומק הלב, ונבין היטב איזה פספוס טמון 
ב'הרצת' התפילה, נוכל לשנות את התפילה שלנו מקצה אל קצה.

במערך זה נשקיע בשלב הראשון: הפנמת ערך התפילה מעומק הלב

משל | המשרת שהרס את הכל )ממשלי ה'חפץ חיים'(

מעשה בעשיר אחד, שהיה לו משרת נאמן וישר דרך. העשיר אהב את משרתו, 
והפקיד בידיו את כל מפתחות ביתו ואוצרותיו.

באחד הימים הוצרך העשיר לעזוב את ביתו למשך כמה שבועות, כדי להשתתף 
ביריד מרוחק. ואיך יתנהלו בינתיים כל ענייני הבית והאחוזה?

המטלות  כל  את  כתב  בה  ומפורטת,  ארוכה  רשימה  והכין  העשיר  התיישב 
הכרוכות בניהול משק הבית והאחוזה. הרשימה כללה סעיפים רבים העוסקים 
ניקיון  גביית כספים,  וסחורה, שליחת תוצרת ללקוחות,  בהזמנת מוצרי מזון 

ותחזוקה שוטפת.

לפני שעזב את ביתו, קרא העשיר למשרתו הנאמן, אותו הועיד לניהול 
האחוזה בתקופת היעדרותו, הושיט לידו את הרשימה, והורה לו: "עליך 
לעבור על הרשימה כל בוקר בדקדוק, אל תשכח לעבור עליה אפילו 
עלולים  בה,  לקרוא  תשכח  או  הרשימה  את  תאבד  אם  אחד!  יום 

להיגרם הפסדים קשים!"

המשרת נטל לידו את הרשימה, ושמר עליה מכל משמר. הוא ליווה 
את אדונו על הכרכרה, וחזר אל חדרו.
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מערך 1 אלול - תשרי

למחרת בבוקר, הדבר הראשון שעשה המשרת היה – לקרוא את הרשימה. וכך 
כל בוקר, חזר וקרא המשרת מילה במילה את כל המשימות שברשימה.

שלושה שבועות חלפו. העשיר חוזר לביתו, ועיניו חושכות! קורי עכביש עיטרו 
ריח צחנה עלה מתעלות  רב הצטבר ברחבי החצר.  לכלוך  את שער הכניסה. 
לקוחות  תשלום.  דרישות  מכתבי  השאירו  זועמים  ספקים  הסתומות.  הניקוז 
איימו  העסקים  סחורה.  ממנו  להזמין  מפסיקים  הם  כי  הודיעו  מתלוננים 

להתמוטט...

"משרת, בוא הנה!" רתח העשיר. "מדוע לא קיימת את אשר ציוויתי אותך?!"

"בוודאי שקיימתי, אדוני", קד המשרת. "לא עבר עלי אפילו בוקר אחד בו לא 
קראתי את הרשימה כולה בדקדוק!"

"ומה ביצעת מתוך הרשימה?" הקשה העשיר.

"אדוני היקר, אני שב ואומר כי קראתי את כל הרשימה. ביצעתי בדיוק את מה 
שציווית עלי – לעבור על הרשימה ולקרוא אותה!"

את  ואתבע ממך  מפוטר,  "אתה  העשיר.  בו  נזף  בינה שכמוך!"  וחסר  "שוטה 
לעסקים?  מועילה  הרשימה  שקריאת  חשבת,  ומה  שגרמת!  הנזקים  תשלום 
את  ולקיים  קורא,  שאתה  מה  להבין  עליך  היה  הבית?  את  מארגנת  שהיא 

הכתוב!"

תובנה

אנחנו צוחקים אולי על טיפשותו המגוחכת של המשרת התמים, אך בואו נתבונן האם 
התפילה היומיומית שלנו אינה נראית לעיתים כך... 

מתפללים אנו שלוש תפילות ביום, אך קוראים את הכתוב בסידור מבלי משים וללא 
כל כוונה.

אנו אמורים להודות לקב"ה ב'פסוקי דזמרה', לבקש מלפניו בתפילת העמידה )שמונה 
על  וחושב  המילים  את  שקורא  מי  שמע!  בקריאת  מלכותו  עול  את  ולקבל  עשרה(, 

דברים אחרים, מפסיד את מהותה של התפילה!

כל נער ומבוגר, מתמודד בחייו עם כל מיני אתגרים מורכבים. סכסוכים עם חברים, 
כיצד  לומדים  אנו  מתבגרים,  שאנו  ככל  ועוד...  משפחתיים  קשיים  עבודה,  חיפוש 
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להתמודד עם סערות החיים, אך במקביל – הסערות נעשות מאתגרות יותר...

בהן  'טעינה'  תחנות  שלוש  לו  יש  ביום,  פעמים  שלוש  כראוי  להתפלל  שזוכה  מי 
הוא מקבל כוח להמשיך הלאה. התפילה נותנת לאדם כוח אדיר להתמודד באומץ, 

להצליח ולהתקדם בחיים. 

הבה ניקח את נושא התפילה ברצינות. נתקדם, ונצליח!

*

"אבל רגע", יטען נער חכם בכנות. "הרי 'כולם' מתפללים ככה. למה דווקא אני צריך 
לכוון ולהתבונן בתפילתי? מה, אני צדיק יותר מכל חבריי"?

מה אתם אומרים?

הבה נתבונן בסיפור הבא, שימחיש לנו מדוע כדאי וחשוב להתבונן ולכוון בתפילה, גם 
אם נראה ש'כולם' מתפללים ללא כונה.

סיפור | האבן היקרה

לפני שנים רבות, חי לו יהודי עשיר באמריקה, יהודי זה היה נאמן לה' ולתורתו, 
וברוח זו חינך גם את בנו יחידו. 

תמיד החדיר בבנו את ההכרה, שהתורה שווה יותר מהכל, ואין ערוך לשכר של 
מילה אחת לימוד תורה.

האב תלה בביתו שלטים עם פסוקים ומאמרי חז"ל כגון: "טוב לי תורת פיך, 
טובות  ואבנים  וזהב,  כל כסף  לי  נותן  "אף אם אתה  וכן  וכסף".  זהב  מאלפי 
ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה". צריך להבין שבאמריקה, ארץ 
הזהב וחלומות העושר, המסרים האלו היו מהפכניים ממש... שם לא רגילים 

לחשוב על חיי רוח, אלא אך ורק על חומריות, כסף, קריירה...

בנו  את  ומזמין  ובהתלהבות,  בחשק  תורה  לומד  האב  היה  פנוי,  רגע  בכל 
ממתקים  לו  קונה  אביו  היה  התורה,  בלימוד  הבן  כשהצליח  אליו.  להצטרף 

ופרסים יקרים.

כך ספג הבן את אהבת התורה בליבו, ושם אותה בראש כל מעייניו. 

והנה יום אחד עבר הבן ליד הקיוסק השכונתי, וביקש ללגום מעט משקה קר. 
ניגש אל המוכר, וביקש ממנו בקבוק מים קרים. "דולר וחצי!" הכריז המוכר, 
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מערך 1 אלול - תשרי

והנחית בקבוק נוטף זיעה קרה על הדלפק.

אולם, אויה! הבן פשפש בכיסיו כדי למצוא את המטבעות, וגילה כי שכח את 
הארנק בביתו. לשונו יבשה מצמא. החום הקופח הלם בראשו, והוא השתוקק 

למים. מה עושים?

"אתה יודע מה, אתן לך דבר בעל ערך רב, בתמורה למים!" הבטיח הבן.

מתכוון  אתה  "מה  בסקרנות.  המוזר  בלקוח  הביטו  הקיוסק  בעל  של  עיניו 
להציע לי?"

"אלמד לזכותך עמוד גמרא שלם! זה שווה מיליונים!"

יהודים?  של  בספר  בשבילי  תלמד  "אתה  הקיוסק.  בעל  צחק  "חי...חי...חי..." 
ואני אתן לך מים בעד זה? אוי, זו בדיחה טובה! חי...חי...חי..."

הבן חזר מאוכזב ומבויש הביתה, שכח מהצמא ומהחום, ורץ מתייפח אל אביו.

"תמיד אמרת שלימוד תורה שווה יותר מכל, אבא!" שטח את טענתו. "והנה, 
אפילו בקבוק מים לא קיבלתי בעד לימוד תורה!"

האב הגיש לבנו כוס מים קרים, והבטיח לענות תשובה בקרוב.

למחרת, פתח את הכספת הסודית שממוקמת בחדר השינה שלו, שלף ממנה 
מה  היקר,  בני  בבקשה,  "בדוק  לבנו.  בזהירות  אותו  והגיש  גדול,  ורוד  יהלום 
השווי של האבן הזו. מה תוכל לקבל תמורתה? גש אל הקיוסק, ואל כל מקום 

אחר שעולה ברעיונך".

הבן יצא מרוגש עם האבן. ראשית, ניגש אל הקיוסק. המוכר חייך כבר 
מרחוק. "מה תציע לי היום?" שאל בלעג.

ניגש עם האבן בידו והמוכר נטל אותה בהתפעלות. "זה  הבן 
שני  לך  אתן  תרצה,  אם  מושלם!  צעצוע  חמוד.  ממש  נראה 

בקבוקי קולה בתמורה!"

"בית  עליה רשום  חנות  וניגש איתה אל  נטל הבן את האבן, 
מסחר לעתיקות". שם קיבל הצעה מכובדת הרבה יותר תמורת 

האבן שנראתה להם אמנותית – מאה דולר!

הבן לא התייאש. הוא המשיך אל חנות תכשיטים, שם העריכו כי מדובר 
באבן אמיתית, והציעו לו אלף דולר. 

הוא כבר קלט את העיקרון. ככל שאנשים 'מבינים' יותר בתחום, הם מציעים  
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ביניהם  התחרו  שם  היהלומים,  בורסת  אל  היישר  הבן  ניגש  כעת  יותר... 
הסוחרים ההמומים והציעו מחירים של עשרות אלפי דולר על האבן הנדירה 

והמיוחדת...

עכשיו הבין הבן הכל. את השווי האמיתי של האבן לא מודדים בקיוסק, את 
השווי האמיתי מודדים אצל המבינים בתחום! בבורסת היהלומים!

בקרב  אלא  בקיוסק,  המים  בקבוק  מול  נמדד  אינו  התורה  ערכה של  גם  כך 
תלמידי החכמים ויודעי האמת! אלו שיודעים מה קורה באמת בעולם ומבינים 

למה יש ערך אמיתי...

תובנה

ערכה של תפילה, לא נמדד בעיני אנשים שהורגלו להתפלל 'כמו כולם'. תפילה לא 
נמדדת בקיוסק השכונתי!

לחיות  שזכו  אנשים  ושאלו  צאו  הרוחניות...  של  היהלומים  בבורסת  נמדדת  תפילה 
של  ערכה  אצלם  רב  מה  תראו  הקב"ה...  עם  מתמיד  בקשר  להיות  רוחניים,  חיים 

תפילה מעומק לב!

*

שאלו פעם את הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, איש המופלא שאור תורתו הקרין 
על כל סובביו:

"כמה זמן אורך לכבודו להתפלל 'עמידה' )שמונה עשרה(?"

השיב הרב: "תשע עשרה דקות". 

"אוהו", התפעל השואל. "הרב מתפלל כנראה בכוונה יתירה".

"כוונה יתירה?" תמה הרב. "הרי יש בתפילת העמידה תשע עשרה ברכות. אני מקדיש 
בסך הכל דקה אחת בודדת לכל ברכה ובקשה. מה, לא הגיוני?"

יקרות  ובקשות  ברכות  להפסיד  רוצה  ואינו  התפילה,  בערך  שמכיר  אדם  נוהג  כך 
וחשובות כל כך...
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מערך 1 אלול - תשרי

הפעלה | תפילה מעומק הלב

לפנינו שני משחקים: סודקו ותשבץ, הסודוקו קשה יותר והתשבץ קליל 
לרמת שים לב בהתאם  המדריך,  הבנת  לפי  המשחקים  את  להתאים  יש  יותר. 

החניכים ובהתאם לאווירה.

גם  כך  מספרים.  כמה  גילוי  באמצעות  הסודוקו,  פתרון  על  להקל  נוכל 
בתשבץ, נוכל לפתור עבור החניכים חלק מההגדרות, כדי להקל עליהם 

במידת הצורך.
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סודוקו תפילה

לפנינו משחק סודוקו מאתגר. 

שימו לב לקוביות הצבועות. מהן? אחרי שנפתור את כל הסודוקו, נרשום בתחתית 
הדף אות אחת עבור כל אות שבקוביות הצבועות', לפי הקוד:

1=א  2=ה  3=פ  4=כ  5=ג  6=ו  7=ס  8=ד  9=נ

מימין  אותן  נקרא  שלנו.  לנושא  הקשורה  מילה  מרכיבות  שיחד  אותיות,   4 נקבל 
לשמאל, ]מלמעלה למטה[.

 פ"א | תפילה-"פתשרי תש-אלול+ | 8ירחון פעילות 'יחדיו' | יסודי 
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 סודוקו תפילה
 

  משחק סודוקו מאתגר. נולפני

נרשום בתחתית הסודוקו, כל את  שנפתוראחרי שימו לב לקוביות הצבועות. מהן? 
 :לפי הקודהדף אות אחת עבור כל אות שבקוביות הצבועות, 

 =נ9=ד  8=ס  7=ו  6=ג  5=כ  4=פ  3=ה  2=א  1

מימין  ןאות נקראמרכיבות מילה הקשורה לנושא שלנו. יחד ש ,אותיות 4 נקבל
 לשמאל, [מלמעלה למטה].

 

  1   5 3  9 4 

 3   9  7  1 

6        9 2  7  8  

8   7 4  2  9 

  5 3        1   

4  1   5 3  7 

 8  1  6    5 

 9 2    4    

3  6  7 9  1   

 
 כתוב כאן את האותיות שיצאו לך:

 
                      

 

  

כתוב כאן את האותיות שיצאו לך:
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 פתרון הסודוקו למדריך

 

2 1 7 8 5 3 6 9 4 

5 3 8 6 9 4 7 2 1 

6 4 9 2 1 7 5 8 3 

8 6 3 7 4 1 2 5 9 

9 7 5 3  6 2 1 4 8 

4 2 1 9 8 5 3 6 7 

7 8 4 1 2 6 9  3 5 

1 9 2 5 3 8 4  7 6 

3 5 6 4 7 9 8 1 2 
 

 

 כתוב כאן את האותיות שיצאו לך:

 

 ה  נ  ו  כ
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פתרון הסודוקו למדריך
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 סודוקו תפילה
 

  משחק סודוקו מאתגר. נולפני

נרשום בתחתית הסודוקו, כל את  שנפתוראחרי שימו לב לקוביות הצבועות. מהן? 
 :לפי הקודהדף אות אחת עבור כל אות שבקוביות הצבועות, 

 =נ9=ד  8=ס  7=ו  6=ג  5=כ  4=פ  3=ה  2=א  1

מימין  ןאות נקראמרכיבות מילה הקשורה לנושא שלנו. יחד ש ,אותיות 4 נקבל
 לשמאל, [מלמעלה למטה].

 

  1   5 3  9 4 

 3   9  7  1 

6        9 2  7  8  

8   7 4  2  9 

  5 3        1   

4  1   5 3  7 

 8  1  6    5 

 9 2    4    

3  6  7 9  1   

 
 כתוב כאן את האותיות שיצאו לך:

 
                      

 

  

ה נ  ו  כ 
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תשבץ תפילה

לפנינו תשבץ בענייני תפילה.

נענה על ההגדרות ועל המילים החסרות ברשימה למטה, ונשבץ אותן לפי המספר בטבלה.

לאחר מכן נפענח את הכתוב בטור האמצעי – תפילה מפורסמת הנוגעת לכל אחד.

בהצלחה! 

 פ"א | תפילה-"פתשרי תש-אלול+ | 8ירחון פעילות 'יחדיו' | יסודי 
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 תשבץ תפילה
 תשבץ בענייני תפילה. לפנינו

לפי  ןשבץ אותנ, וההגדרות ועל המילים החסרות ברשימה למטה ענה עלנ
 המספר בטבלה.

פילה מפורסמת הנוגעת לכל ת –פענח את הכתוב בטור האמצעי נלאחר מכן 
 אחד.

  בהצלחה!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י ק ו ל א   

    א נ א  

   נ מ א   

   מ ש ה   

   ר י ש   

  ר צ י מ ה  

 מ י ל י ה ת  

   ע מ ו ש  

   ע מ ש   

    ת י ב ר ע

   י נ ע ל  

    י ה י  

   נ ו נ ח ת 

  י ר ש א   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

מה יצא?                                                                                    
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מערך 1 אלול - תשרי

הגדרות ומילים חסרות

"                     נשמה שנתת בי"  .1

"                     השם הושיעה נא"  .2

"                    יהא שמיה רבא מברך לעולם ולעולמי עלמיא"  .3

"ברוך אתה                      אלוקינו ואלוקי אבותינו"  .4

"                     המעלות ממעמקים קראתיך השם"  .5

"מן                     קראתי קה"  .6

הספר שחיבר דוד המלך שכולם מתפללים בו.  .7

"ברוך אתה השם                      תפילה"  .8

"                     ישראל השם אלוקינו השם אחד"  .9

שם התפילה בערב?  .10

"תפילה                 כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו"  .11

"                     רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו"  .12

נאמר לאחר התפילה עם ראש מורכן.  .13

"                     יושבי ביתך..."  .14

 פ"א | תפילה-"פתשרי תש-אלול+ | 8ירחון פעילות 'יחדיו' | יסודי 
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 למדריךפתרון התשבץ 
 .אנא השם הושיעה נא] -הפתרון [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נא הושיעה השם אנאמה יצא? 

 

 

 י ק ו ל א   

    א נ א  

   נ מ א   

   מ ש ה   

   ר י ש   

   ר צ מ ה  

  מ י ל ה ת  

   ע מ ו ש  

   ע מ ש   

    ת י ב ר ע

   י נ ע ל  

    י ה י  

   נ ו נ ח ת 

  י ר ש א   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

פתרון התשבץ למדריך

מה יצא? אנא השם הושיעה נא
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מערך

יומיומית, אותה יש לבצע ולסמן  התפילה איננה רק עוד מטלה 
ובלתי  אמיץ  קשר  של  נפלאה,  חוויה  בעצם  היא  התפילה  'וי'. 
אמצעי עם בורא עולם. קשר שנותן לנו להתרפק על ה' ולבטוח 

בו שימלא את חסרוננו.

הקב"ה ממתין לחיזוק הקשר שלנו איתו, ומעניק לנו את התפילה 
כהזדמנות לכך...

 קשר אמיץ
עם בורא עולם

2
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שאלה לדיון 

דניאל מבקש לשתף אותנו במחשבותיו:

"אני מאמין באמת בקב"ה. אני יודע שהוא אוהב את בניו – עם ישראל, וחפץ 
בטובתם. אני גם יודע שהקב"ה קורא מחשבות ויודע את כל אשר בליבנו. ולכן, 

אני לא מצליח להבין – 

למה עלי להתפלל?

הרי הקב"ה יודע כל מה שאני רוצה, הוא גם מעוניין לתת לי את כל צרכי, לשם 
מה אני צריך לבוא ולבקש? אם הקב"ה רוצה לתת לי מה שאני צריך, הוא יתן 

לי גם בלי תפילה! ואם לא, מה תעזור התפילה?"

מה אתם אומרים? יש למישהו תשובה לדניאל?

תשובה

הבה נתבונן בנקודה חשובה הטמונה בתפילה: הקשר שלנו לקב"ה.

כמו  גשמיים,  מעשים  יש  וגשמיות.  רוחניות  חלקים:  לשני  מחולקים  שלנו  החיים 
אכילה ושתיה, טיולים, חגיגות והנאות. יש מעשים רוחניים כמו קיום מצוות, תפילה 
ולימוד תורה. נשאלת השאלה: האם החלק הרוחני בחיים שלנו מקבל ביטוי מספיק, 
או שהחלק הגשמי בחיים תופס את כל הזמן ומזיז הצידה את החלק הרוחני בחיים?

הנפש שלנו צמאה לקבל מזון. בדיוק כמו הגוף, שצריך מזון, שתיה, מנוחה ותרופה 
בצרכי  ותמיכה  נפשית  מנוחה  רוחני,  למזון  זקוקה  היא  הנפש!  בדיוק  כך  למחלות. 
הנפש. האם אנו מצליחים להשביע את נפשנו ברגעים רוחניים, או שהחלק הגשמי 

משתלט על החיים שלנו, ודחק את צרכי הנפש הצידה?

ילדים יקרים, הנשמה שלנו צמאה לרוחניות! למשהו אמיתי ופנימי! לחוויה שתשבור 
את שגרת היומיום השוחקת.

ואנו – זכינו! יש לנו שלוש הזדמנויות בכל יום להרים עיניים למרום, לחבר את עצמינו 
אלו  הנפש.  את  שמחיה  רוחני  במזון  ולהתמלא  הלב  את  בפניו  לשפוך  הקב"ה,  אל 

רגעים בהם הנפש חוזרת לעצמה, ומתחזקת.

אנחנו חייבים את המתנה הזו לעצמינו – שלוש מתנות רוחניות ביום, לחיזוק הנפש!
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מערך 2אלול - תשרי

משל | החוט המקשר 

גרישה.  ושמו  מגושם,  רוסי  איכר  חי  ברוסיה,  נידח  בכפר  שנה,  כמאה  לפני 
גרישה היה עסוק עד מעל הראש בטיפוח צאנו הרב, והיה רועה את הכבשים 

והעיזים מדי יום במשך שעות ארוכות.

החליט  גרישה  לכפר.  הסמוכים  המרעה  בשטחי  המזון  כל  נגמר  אחד,  קיץ 
להתרחק ולמצוא מקום מרעה חדש, בין ההרים. הוא מצא עמק ירוק ויפהפה, 

ושחרר את הצאן להסתובב ולאכול.

אך, אויה. בעלי החיים שלא הכירו את המקום, החלו להתפזר כל אחד לפינה 
אחרת. עד שהספיק גרישה לרוץ אחר כבשה שוררת שיצאה מתחומי העמק, 
ברחו שני עיזים אל עבר הנהר. גרישה תר בעיניו אחר פיתרון שיוכל להציל 

את המצב.

ואז – אורו עיניו. חוט מתכת עבה חלף  הוא הרים אל השמים מבט מתחנן, 
בדיוק מעל ראשו, החוט היה מתוח וארוך מאוד. איך הגיע החוט הזה 

לכאן? גרישה לא הבין, אך מה זה משנה...

הוא הוציא מתיקו מספריים גדולות, ניתק מהחוט קטע ארוך, 
יוכלו  לא  עתה,  לאלו.  אלו  הצאן  רגלי  את  לקשור  והחל 

להתרחק ולהיעלם...

והחל  הדשא,  כר  על  התיישב  הוא  מאושר,  היה  גרישה 
להנעים בחלילו.

מתקפה  ומבולקה.  בוקה   – הרוסי  הקרב  בשדה  ובינתיים, 
בדחיפות  זקוקים  הרוסים  החיילים  האויב,  חיילי  מצד  קשה 

לתגבורת ולפינוי פצועים, אך הקשר עם הבסיס הצבאי הסמוך – 
לא  דבר  אך  הקשר,  מכשירי  את  להחיות  ושוב  שוב  ניסו  הטכנאים  נותק. 

הועיל.

ג'יפ צבאי יצא בשעטה לכיוון העיר, לדווח על האבידות ועל תקלת התקשורת. 
ג'יפ אחר יצא לעבר מסלול החוט הטלפוני, לנסות ולאתר את מקור התקלה.

כעבור שעה, הופתע גרישה לראות מולו חיילים בנשקים שלופים. "אתה עצור, 
בוא מיד!" קראו אליו בסמכותיות.

"אני? מה עשיתי?" התפלא גרישה התמים.
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עימם,  אותו  נטלו  הכבשים,  מרגלי  החבל  את  שחררו  החיילים  לתדהמתו, 
ולקחו אותו לבית המעצר.

גרישה מצא עצמו מול שופט צבאי קשוח, והוא מואשם לא פחות ולא יותר 
– בגרימת חבלה חמורה למאמץ המלחמתי, ובגרימת מותם של חיילים רבים. 
התובע נופף בחבל שגרישה חתך, וביקש להשית עליו עונש חמור של הוצאה 

להורג או לכל הפחות עבודות כפיה.

"ומה בפיך, האיכר גרישה?" פנה אליו השופט. "איך העזת לחתוך את החבל 
הזה, ולהרוס את הקרב?!" 

תמה  בכלל?"  ממני   רוצים  מה  ולמלחמה?  לי  מה  עשיתי?  מה  אני?  "מה? 
גרישה. "בסך הכל חתכתי חוט אחד קטן! כמה הוא כבר שוה?"

החוט  זהו  חתכת?!  חוט  איזה  יודע  לא  "אתה  השופט.  רתח  באמת!"  "אוי, 
המקשר בין הבסיס הצבאי לבין החיילים בשדה הקרב! דרך החוט הזה אפשר 
להזמין תגבורת, פינוי לפצועים, מזון, ולדווח על התקדמות הקרב! לא, אתה 

לא תשלם על החוט, אתה תשלם על מה שגרמת בכך שחתכת את החוט!"

תובנה

אחים ורעים! התפילה, היא חוט המקשר בינינו לבין בורא העולם! זה לא "סתם חוט" 
– "סתם עוד תפילה". זוהי תקשורת חשובה מאין כמותה! אבינו שבשמים משתוקק 

לשמוע אותנו, לקבל את בקשותינו, וכל זה – באמצעות התפילה...

כשאנחנו מזלזלים בתפילה, אנחנו מחלישים את הקשר היומיומי שלנו עם הקב"ה...

לכן נשתדל מעתה, שכל תפילה תהיה באמת קו קשר יציב ואיתן לקב"ה. לא נפסיק 
באמצע התפילה, כדי לא לנתק את השיחה החשובה...
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הפעלה | שרים תפילה

משפט פתיחה: 

היום נלמד להתחבר רגשית לקב"ה דרך התפילה, ונשים לב ששירים רבים המצויים 
תמיד על שפתותינו, הם בעצם תפילה לקב"ה.

הסבר כללי: 

תחרות הדבקת והלחנת שירים מהתפילה.

חומרים נדרשים: 

אין.

הסבר מפורט בשלבים:

נכריז על תחרות הלחנת שירים.. 1

נחלק את הקבוצה ל - 3, כל קבוצה תבחר קטע מהתפילה, אפשר גם מתפילת . 2
שבת.

הקבוצות יתפזרו למקום שלא ישמעו אחד את השני – כדי למנוע הפרעה.. 3

הקבוצות ידביקו לתפילה שהם בחרו מנגינה מתאימה משיר אחר )'הדבקה' = . 4
מתאימים מנגינה קליטה ומוכרת למילים מהתפילה. מי שרוצה ממש להלחין 

מנגינה חדשה, הרשות בידו...(.

נעודד את החניכים: 'זהו ערב גילוי כישרונות!' 'הבה נראה למי יש חוש מוזיקלי!'. 5

יפה  נוף  מול  למשל  השראה,  עם  במקום  תיעשה  שהפעילות  כדאי 
בשקיעה, או בזיץ לילי על חוף הים וכדומה. אפשר גם ליצור אווירה – טיפ

לכבות את האור ולשיר לאור נרות.
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תובנה:

תפילה  הלב!  מעומק  תפילה  שהם  שירים  יש  אבל  ונחמד.  טוב  זה  לשיר...  סתם 
שמביאה רגש פנימי וחיבור עמוק יותר לאלוקים.

מהיום כשנשיר 'ישראל בטח בהשם' או 'רפאני השם', נכוון יותר ונשים לב מה אנחנו 
שרים...
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מערך

בבוקר,  קמים  הלב?  על  יושב  כבד  שמשהו  זה  את  מכירים 
ומרגישים שיש משהו מעצבן, תחושה מרגיזה כזו ומלחיצה.

לעתים זו בעיה מסוימת שמפריעה לנו, כמו מבחן קשה שעומד 
להיערך היום, ולפעמים סתם תחושה כללית לא נעימה.

ואז, אנחנו צריכים לגשת ולהתפלל. אבל אין לנו מצב רוח! עכשיו, 
בתוך המצב רוח הדפוק הזה, להתפלל בכוונה? להודות לקב"ה? 

איך עושים את זה?

היום נלמד ונראה, שהתפילה היא הדבר המתאים ביותר, דווקא 
בזמנים של לחץ, קושי ותחושה לא נעימה.

3
השלך על ה' יהבך
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שאלה לדיון 

נאמר בתהלים )נה כג(: "ַהְׁשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך, ֹלא ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט 
ַלַּצִּדיק".

משאך.   – יהבך  )כו(,  השנה  ראש  במסכת  הגמרא  מסבירה  "ְיָהְבָך"?  זה  מה 
כלומר השלך על הקב"ה את המשא שלך, את הבעיות והאתגרים שאתה סוחב 
כל ימי חייך, אל תגרור אותם לבדך, זרוק אותם על הבורא יתברך, והוא ידאג 

לכל מה שאתה צריך.

לכאורה לא מובן, מדוע לא נאמר "הנח על ה' משאך" אלא "השלך" דוקא?

מה אתם אומרים?

תשובה

כשאדם מוסר לחברו חפץ יקר, הוא מניח אותו בזהירות בתוך ידו, ולא משליך אותו 
רק  לחבר?  יקר  חפץ  נזרוק  מתי  בדרך.  יפול  לא  שהחפץ  בטוח  להיות  כדי  בזריקה, 
אם אנו בטחים לגמרי שהחבר יתפוס את החפץ ולא יפספס. לכן אומר דוד המלך 
בתהלים "השלך על ה' יהבך", זרוק את משא חייך על הבורא יתברך, אל תפחד אולי 

זה יפול, אלא תבטח בו שהוא יתפוס את משאך והוא יכלכלך.

איתם.  להתמודד  שצריך  אתגרים  מלחיצים,  דברים  לפעמים  יש  מאיתנו  אחד  לכל 
נלמד להשליך אותם על הקב"ה, לצאת איתו יחד לכל מסע ולדעת שהוא תמיד נמצא 

שם בשבילנו, והחיים שלנו יתמלאו תקווה והצלחה.

ואיך נעשה זאת? כמובן, בשלוש התחנות היומיות הקבועות – בתפילה.

משל | המזוודה הכבדה )ממשלי החפץ חיים(

היה היה הלך עני, שבוסס בדרכו בבוץ ונשא על גבו שק כבד. עבר לידו יהודי 
עשיר, ישוב במרכבה רתומה לסוסים חסונים, ראה את ההלך, ורחמיו נכמרו 

עליו.

"בוא יהודי", הציע בנדיבות. "עלה אל המרכבה, ואוביל אותך למחוז חפצך".
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ההלך עלה אל המרכבה והודה מקרב לב למארחו. הוא התיישב על הספסל, 
והניח על ברכיו את השק הכבד. ההלך לא פסק להתנשף, וניכר היה שהשק 

מכביד עליו מאוד.

"מדוע לא תניח את השק על רצפת המרכבה?" התפלא בעל המרכבה. "וכי 
אוצר יקר טמון שם?"

יקר? ממש לא", צחק ההלך. "בסך הכל הגרוטאות המשומשות שלי.  "אוצר 
אבל אינני רוצה להכביד על המרכבה, די במשקל שלי  עצמי! לכן אני נושא 

את השק בעצמי".

"יהודי חביב!" צחק העשיר. "אין זה משנה כלל וכלל אם השק מוחזק בידיך, או 
מונח על רצפת המרכבה. בין כך ובין כך, משקלו נישא בידי הסוסים החסונים!"

תובנה

אנחנו  ממבחן,  לחוצים  כשאנחנו  כתיפו.  על  נושא  שהאדם  משא  כמו  היא  דאגה, 
מחזיקים שק כבד. הקב"ה פונה אלינו ומציע לנו: תנו לי לסחוב עבורכם את השק, 

הניחו אותו מידכם.

וכי תאמרו: איני רוצה להוסיף ולהשליך את כל דאגותיי על הקב"ה?

זה כבר מצחיק... הקב"ה במילא נושא אותנו על כפיו ומוליך אותנו לכל מקום. אין 
זה משנה אם אנחנו נושאים את הדאגה בעצמינו, או 'משליכים' אותה אל הקב"ה...

התפילה היא קשר אמיץ ובלתי אמצעי עם בורא עולם. קשר שנותן לנו להתרפק על 
ה' ולבטוח בו שימלא את חסרוננו. נשתף את הקב"ה בכל הקשיים והאתגרים, ונוריד 
מעלינו את הקושי והלחץ. הקב"ה יסייע לנו, ויסחוב את המשא בשבילנו. לנו, יישאר 

רק להתקדם ולהצליח...

סיפור | נס ההצלה של הרב רובשקין 

הרב שלום מרדכי רובשקין הוא יהודי חרדי מארה"ב, בעל מפעל גדול לבשר, 
הרשיעה  האנטישמית  השופטת  הכלא.  בבית  שנים  ושבע  לעשרים  שנשפט 
ועוד. כל התחנונים  אותו בעבירות של מיסים, העסקת עובדים לא חוקיים 
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והערעורים לא הועילו, הוא נאלץ להיפרד ממשפחתו ומילדיו הרבים, והתחיל 
לבלות את ימיו בכלא. יום אחד, ללא כל הודעה מוקדמת חנן הנשיא טראמפ 

את רובשקין, והוא שוחרר במפתיע, לשמחת יהודי ארה"ב והעולם כולו.

הבה נקרא את נאומו המרגש של הרב רובשקין, לאחר שחרורו:

"בפרק נ"ה בתהלים כותב דוד המלך: 'השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך'. 
לעתים, במהלך ימי השגרה הרגילים, יכולים אנו להתייחס למילים האלה כאל 
משהו  איתו  לעשות  בלי  אך  אליו,  ולחזור  ללומדו  שיש  כפתגם  יפה,  אמרה 
במשך  עברתי  מה שאני  כל  אחרי  אבל  השוטפים.  יום  היום  בחיי  משמעותי 
יציאתי  כי  מלא  בפה  להעיד  יכול  אני  בכלא,  שישבתי  השנים  וחצי  שמונה 
היה  תקופה,  אותה  כל  במשך  אותי  שהחזיק  ומה  המרחב,  אל  המיצר  מן 

ההתנהגות לאור אותו פסוק, בצורה מוחשית ממש.

ובכדי להבין את זה קצת יותר, אחזור לימים האחרונים שלי בבית הכלא. זה 
והתפללתי  בחדרי  שהיתי  החנוכה.  ימי  של  בעיצומם  טבת,  חודש  ראש  היה 
תפילת שחרית. ידוע הרי מה שלמדנו כל השנים ש'במקום שרצונו של אדם 
שם הוא נמצא', וממילא היות שרצוני היה להיות באותה שעה בבית חיינו 770 
)בית המדרש המרכזי של חסידי חב"ד(, ציירתי בדמיוני כאילו אני נמצא שם. 
אני רואה שאף אחד לא ניגש חזן, ומציע את עצמי להתפלל בפני העמוד... כך 

התרוממתי טפח מעל הקרקע והתחלתי את התפילה.

בדיוק כשהגעתי בתפילה להלל של חנוכה וראש חודש ל'מן המיצר', קרא לי 
הסוהר בדחיפות. סיימתי במהירות את התפילה וניגשתי אליו. הסוהר הגיש לי 
מעטפה ו'בישר' לי כי הערעור שהוגש באותו יום לבית המשפט בענייני נדחה 
על ידי השופט... כאן עלי להבהיר, כי הערעור הזה היה הסיכוי האחרון שלי 
עורכי  מראש.  עבורי  שנקבעו  השנים   27 סיום  לפני  להשתחרר  הטבע  בדרך 
הדין שלי תלו תקוות רבות בערעור זה - שהוכיח כי אחת מן העדויות שעליהן 

הסתמכו בהרשעתי ניתנה בשקר.

והערעור נדחה.

במהלך שנותיי בבית האסורים, נתקלתי רבות באסירים שהתבשרו על דחיית 
ערעורם. למען האמת זה קורה אצל רוב האסירים. בדרך כלל לאחר שאסיר 
אחד  אל  הדרך  קצרה  ומכאן  עמוק,  בייאוש  שוקע  הוא  בשורה,  כזו  שומע 

משבעת-שמונת הפסיכולוגים שמפעיל שירות בתי הסוהר.

את  סיימתי  אני  שכעת  הבנתי  בדיוק  וכאן  יהודי.  אני  אלה,  מכל  בשונה  אך 
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כולם  נבדקו  הדין  גזר  להמתקת  הטבע  בדרך  הצינורות  ומבחינתי  תפקידי, 
ונמצאו סתומים, וכעת נשאר רק 'השלך על השם יהבך והוא יכלכלך'. לי אין 

יותר סיכוי בדרך הטבע, כעת זה רק הקב"ה.

*

למחרת היום, בשעה שלוש וחצי בצהרים - תוך כדי שאני סועד את ארוחת 
אתה  איתי,  'בוא  לי:  ואומר  הסוהרים  אחד  לי  קורא   - שלי  הדלה  הצהרים 
עומד לעבור מקום'. לקחתי את הטלית והתפילין שלי, ואצתי אחריו. כשהגעתי 
למשרד הנמצא בבניין סמוך, הבנתי שמשהו קורה כאן. נכנסו לחדר שלי שני 

שוטרים והביטו בי בחזקה, לא הבנתי מה מסקרן אותם כל כך.

כשקיבלתי את הבשורה הטובה, הבנתי הכל. הנשיא חתם 
עבורי על חנינה! אני שוב אדם חופשי! תודה לה'!

אך  לפני  שנדחה  הערעור  על  שלי  המבט  לפתע 
יומיים, קיבל פרספקטיבה שונה לגמרי. הרי גם 
היו מקצרים  היה מתקבל, בכמה  אם הערעור 
מקסימום,  שנים  שמונה  בשבע  עונשי?  את 
עוד  לשבת  עלי  היה  זאת  שבכל  שאומר  מה 
את  יש  לקב"ה  אבל  שנים.  שמונה-תשע 

יותר  הרבה  להיות  יכולות  והן  שלו,  הדרכים 
טובות ממה שאנו חושבים.

תוך כדי המחשבות, אני נזכר כי טרם בירכתי 'ברכת 
לי  לתת  מהשוטר  ביקשתי  מיד  ארוחתי.  אחרי  המזון' 

לחזור לחדרי להתפלל רגע. הוא הביט בי כמשוגע, כאילו לקחתי 
כמה כוסות 'משקה', ויותר מארבע כוסות... כמובן שהוא לא הסכים.

מה הייתה הלהיטות שלי לחזור לחדר ולברך שם, את ברכת המזון?

- לקיים את  כבר ברגע שנכנסתי למאסר, קיבלתי על עצמי החלטה תקיפה 
כל החומרות ודקדוקי ההלכה בצורה הכי מושלמת. דרכו של היצר-הרע היא 
ולנסיגה מענייני קדושה, במצב של קושי. האדם  לייאוש  להכניס את האדם 
מתנהג  הייתי  טוב  היה  והכל  אחרת  היה  אם  לי...  קשה  כעת  לעצמו,  אומר 
אחרת... היצר הרע הוא אומן במלאכתו, ולכן קיבלתי על עצמי החלטה: יהיה 

אשר יהיה, אקפיד על קוצו של יו"ד.

כעת תבינו, דווקא ברגע שאני חש את יד השם, כאשר אני משתחרר סוף סוף, 
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דווקא כעת אסוג מאותה החלטה, ואוותר על ברכת המזון במקום האכילה? 

זה לא הועיל לי. הסוהר לא הסכים, ונאלצתי לברך שם במשרד, כפי שההלכה 
מורה לעשות כשאי אפשר לחזור למקום הראשון. אבל על 'מים אחרונים' לא 

ויתרתי, הסוהר הלך להביא לי מעט מים...

לי  אמרו  לבית,  בדרך  מגזרים.  חצתה  השמחה  הכלא,  מבית  יצאתי  כאשר 
שמחכים לי שם אנשים לומר לי 'שלום עליכם'. אמרתי לעצמי, בטח מדובר 
במאה אנשים בערך, לא יותר... כשהגעתי, היו שם משהו כמו שלושת אלפים 
לבורו  אח"כ  כשהגעתי  מונסי...(.  תושבי  מכל  חצי  בערך  )שזה  מאות  וחמש 
וטף,  נשים  אנשים,  ברחובות,  שרו  אלפים  עשרות  נסגרו!  הרחובות  פארק, 

ואח"כ ב-770. היו אלה רגעים של אחדות ישראל בתפארתה.

את  שהקמנו  בעת  אחורה  שנים  עשרות  נעוצה  לכך  הסיבה  דעתי,  לעניות 
העיירה שלנו ליד מפעל הבשר. כמאה וחמישים משפחות חיינו שם, והיו מכל 
הסוגים - ליטאים, ספרדים וחסידים מחסידויות שונות, וכולם התפללו באותו 
בית כנסת. בשבת אחרי התפילה כולם היו מתוועדים יחד. כל אחד היה שר 
את ניגוניו וחוזר דברי תורה מספריו. כשמתנהגים בצורה של אהבת ואחדות 

ישראל כזו, אזי זוכים ש'ברכנו אבינו כולנו כאחד'.

*

אני רוצה להוסיף סיפור אחד הממחיש את העניין של 'השלך על השם יהבך'.

כשנמצאים בבית הכלא, אפשר למצוא הרבה 'היתרים' דחוקים לענייני קיום 
תורה ומצוות, אך כפי שכבר אמרתי קיבלתי על עצמי החלטה חזקה להשתדל 
חייבים  זה,  ואף הלכה. בכדי להצליח בכל  הניתן לא לפספס אף מנהג  ככל 

שהשותף לחדר יתמוך, ולכל הפחות לא יפריע.

בנוגע לשבת לדוגמה, אני צריך שהאסיר יאפשר לי להימנע מהדלקת האור, 
מניקיון ועוד פעולות האסורות בשבת, ולא יכעס על כך שאני כאילו משתמט 
לחדר,  לחם  להכניס  לא  להסכים  צריך  הוא  בפסח  המשותפות.  מהמטלות 
כל  את  וקורא  מוקדם  קם  הייתי  בוקר  )כל  יום  כל  עושה  שאני  התפילות 

התהלים(. ואכן הקב"ה סייע לי והשותף שלי לתא סייע לי בכל מאודו.

למצוא  הוצרכתי  וכעת  לתא,  חברי  שוחרר  האחרונה,  השנה  של  הפסח  בחג 
לתמוך  לי  שיבטיח  למי  רק  ואסכים  אתפשר,  שלא  ידעתי  לחדר.  חדש  חבר 
ולא להפריע בענייני היהדות שלי, אך לא מצאתי אף אחד שכזה. האסירים 
על  אתפשר  לא  אם  לדבריהם,  המטורף.  מהרעיון  לחדול  לי  ייעצו  הוותיקים 
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חבר שאני מכיר מראש - השותף החדש שהנהלת בית הכלא תכניס לי בכוח 
יכול להיות קשה בהרבה. אך אותי זה לא עניין, התעקשתי על מישהו שאוכל 

לקיים במחיצתו את ענייני. ולא מצאתי.

השותף שהוכנס אלי לחדר בעיצומו של יום טוב פסח, היה אכן אחד רוצח, 
שעבר עשרים שנה בכלא.

אותי  ושאל  האור,  מתגי  כל  על  שהדבקתי  בדבק  הבחין  הוא  כשנכנס,  כבר 
לפשר העניין. הסברתי לו שביומיים הקרובים אני מציין חג יהודי ועל כן אסור 
רוצח הסכים לכל מה שאמרתי  גוי  לי לגעת במתג. בקיצור, לתדהמתי אותו 
ואדרבה, הוא ביקש שאת התפילות שלי אעשה בקול כיוון שהוא רוצה לשמוע. 
בתחילה חשבתי שהוא צוחק, אך לא. זה היה השותף הכי טוב שעליו יכולתי 

לדמיין...

תובנה

"השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך"! 

כל  את  עליו  להשליך  מאודם,  בכל  בהשם  לבטוח  זוכים  יהודים  שלנו,  בדור  גם 
דאגותיהם, ולזכות לישועה והצלחה!

קשה לנו? לחוצים מלימודים, מבחנים, חברים, ועוד? נפנה אל השם, נספר לו הכל, 
נשליך עליו את המשא ונמשיך לדרכינו באומץ ובביטחון.
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משחק | הנוצה

משפט פתיחה: 

משחק קליל כמו נוצה, אך מאתגר כמו לחבוט במחבט...

הסבר כללי: 

במקום משחק בכדור, משתמשים בנוצה. המטרה: למסור אחד לשני בלי להפיל את 
הנוצה.

חומרים נדרשים:

מחבטי רשת )לפחות 2(.	 

נוצה )ניתן להשיג בחנויות יצירה(.	 

הסבר מפורט בשלבים:

מתחלקים לזוגות. מי שאין לו זוג, המדריך יהיה הזוג שלו.. 1

5-4 מ', זה מול זה, ומוסרים את הנוצה זה . 2 הזוג הראשון עומדים במרחק של 
לזה בעזרת המחבט.

על בן-הזוג לתפוס את הנוצה לפני שתיפול לרצפה, אבל בלי להתרחק מהמיקום . 3
שלו. הרגליים צריכות להישאר במקומן!

הנוצה, . 4 זריקת  את  להשלים  הצליחו  פעמים  כמה  סופרים  דקה,  להם  נותנים 
באמצעות תפיסתה בידי בן הזוג.

מחליפים זוג, נותנים להם דקה.. 5

זוג מנצח: הזוג שהצליח להשלים זריקה – תפיסה, מספר רב יותר של פעמים . 6
בתוך דקה אחת.

הערות:

כמובן כדאי לשחק בתוך מבנה או בחוץ כשאין רוחות, אך אם רוצים ניתן לשחק ברוח 
להוסיף אתגר.
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מערך 3אלול - תשרי

תובנה:

ניקח מוסר השכל: הקב"ה משאיר אותנו כל הזמן באוויר, ולא נותן לנו ליפול חלילה. 
יש ילדים שיש להם חרדות ופחדים, וזה דבר טבעי ומוכר, זו לא בושה לפחד. אבל כדי 
לעזור לעצמינו, נשתמש באחד הכלים החזקים ביותר שיש לנו – האמונה והביטחון 

שלנו בקב"ה! "והבוטח בה' חסד יסובבנו"!
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מערך

4

אדם יכול להתקדם במסע ארוך ארוך, במהירות עצומה, אך לגלות 
בסוף שכלל לא הגיע אל היעד. למה? כי נסע בטעות לצד השני... 
למזרח במקום למערב... אם לא בודקים מדי פעם את הדרך, אם 
לא מוודאים שאכן צועדים במסלול הנכון, עלולים לטעות בגדול.

ולהצליח, צריך להביט אל  חייו  אדם שרוצה לקחת אחריות על 
קדימה  בגבורה  ולהתקדם  לתקן,  מהטעויות,  ללמוד  עצמו,  תוך 
אל ההצלחה. זה מה שמכונה בשפתם של בעלי המוסר: "חשבון 

נפש".

לב  ולשים  מהסובב,  להתנתק  מצויינת  הזדמנות  היא  התפילה 
נראה? מה  אני  איך  קורה איתי? במה התקדמתי?  לעצמינו. מה 

כדאי לי לשפר?

זוכים  ובכך  הזה,  הנפש  בחשבון  הקב"ה  את  משתפים  אף  אנו 
להתקדם ולהצליח בחיים!

להתבונן ולהתקדם
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שאלה לדיון 

מילים רבות בלשון הקודש נובעות ממילה דומה אליה הן קשורות. לדוגמא: 
חתונה מלשון חתן, מבול מלשון בלבול, אדם מלשון אדמה, ועוד.

הבה נבחן את משמעות המילה "תפילה". מה משמעותה, מה מקורה?

תשובה

כנאמר  "פלילים",  הביטוי  את  המרכיב  "פלל",  מהשורש  מורכבת  תפילה  המילה 
בתורה לגבי תשלום קנס בבית הדין: "ונתן בפלילים" )שמות כא כב(. אף בשפתינו 
נגזרים  אלו  כל  פלילית".  "עבירה  או  פלילי",  "זיהוי  המילים  את  מכירים  אנו  כיום 

מהמילה "פלילים – משפט".

לכאורה, התפילה ועולם המשפט אינם קשורים זה לזה!

התפילה מהותה בקשת רחמים, והמשפט מהותו חוק וסדר! התפילה היא בין האדם 
לבוראו, והמשפט הוא בין אדם לחבירו! אז מה הקשר ביניהם?

התשובה היא: שעת התפילה מזמינה אפשרות שהאדם יבחן וישפוט את עצמו, ויוציא 
משפט אמת על אודות עצמו.

שעת התפילה היא זמן של חשבון נפש אישי. בזמן זה מסוגל האדם לבחון את דרכו 
ואת מעשיו. תפילתו של היהודי אינה רק שיחה עם הקב"ה, אלא היא גם דיבורו אל 
ליבו שלו. הוא מביא את עצמו בפלילים, בוחן את עצמו, מעורר את עצמו ומכוון את 

ליבו לטוב והישר.

התפילה היא בעצם פעולה של בחינה ובדיקה עצמית, שהאדם עושה לעצמו. לכל 
ילד יש כאן הזדמנות יומיומית להסתכל פנימה אל עצמו, לבחון את מעשיו ולשאול 
אוכל  איך  לשפר?  לי  כדאי  האם  הנכון?  המסלול  על  מתקדם  אני  האם  עצמו:  את 

להשתמש ביכולות המופלאות שלי? מה יסייע לי להצליח יותר? 

לא רק בחודש אלול ובראש השנה, אלא כל השנה – התפילה היא חשבון הנפש!
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סיפור | להחזיר את הגלגל לאחור 

הרחוב  על  הביט  מקס  רחמים.  ללא  קפחה  השמש  לוהט,  קיץ  יום  זה  היה 
באותם  בגרונו.  הכה  עז  וצימאון  בפריז,  התעשייה  אזור  של  והשומם  הארוך 
רגעים, כל רצונותיו התמקדו בשתיית מים קרירים, אבל לכל מלוא האופק לא 

נראה קיוסק, מכונת שתיה או ברז מים פשוט...

במפעל  ומתיש  ארוך  מביקור  מקצועי,  מכונות  טכנאי  מקס,  יצא  עתה  זה 
טרח  לא  והעצבני,  הכועס  המפעל  בעל  אריזה.  מכונת  נשברה  בו  ממתקים 
להגיש לו אפילו כוס מים. כשסיים את העבודה רצה רק לברוח משם, והיה 

בטוח שבחוץ ימצא קיוסק קרוב. אבל מסתבר שבשכונה הזו אין קיוסקים.

והוא חש ברע. הוא  מקס התקדם באיטיות לעבר מגרש החניה. ראשו כאב, 
בכל  עלול להתעלף, אבל  הוא  דקות,  תוך כמה  מים  ישתה  לא  הרגיש שאם 

הסביבה היו רק מבני תעשייה מוקפים בגדרות גבוהים.

וגווע מצמא תחת קרני  נופל על המדרכה  הוא  כיצד  כבר החל לדמיין  מקס 
השמש החמה, אבל אז, ברגע האחרון, הוא הבחין בצינור מים המתוח לאורך 
הקיר החיצוני של אחד המפעלים. מקס לא היסס. הוא פתח את ארגז הכלים 
פרץ  חיים  מים  של  דקיק  זרם  בצינור.  חור  קדח  ופשוט  מקדחה,  שלף  שלו, 

מהחור שבצינור, ומקס קירב את פיו ולגם בשקיקה במשך דקות ארוכות.

פיסת  ומצא  שלו  הכלים  בארגז  מקס  פשפש  צימאונו,  את  שהרווה  לאחר 
פסק,  המים  שזרם  עד  בצינור  החור  את  המתכת  בפיסת  סתם  הוא  מתכת. 
ופנה ללכת לדרכו. הוא נהנה מהתושייה שהפגין, ולא חש רגשי אשמה על מה 
שעשה. 'בעלי המפעל בוודאי לא יקפידו על מעט המים, שאינם שווים יותר 

מכמה אגורות', חשב לעצמו.

*

אווירה חגיגית שררה בקרב עובדי חברת התרופות 'סלימפוקס'. היום סוף סוף 
מתחילים בייצורה המסחרי של תרופת ההרזיה החדשה, לאחר שהיא זכתה 
לוקחים  ומתקדמת:  היה בתרופה חדשנית  הנדרשים. מדובר  לכל האישורים 
כדור אחד בבוקר, ואפשר לאכול כל היום כמה שרוצים. התרופה הכילה חומר 
המונע הצטברות שומן בגוף, ולא היה ספק שהיא הולכת להיות להיט עולמי 

ולהכניס הרבה מאוד כסף לקופתה של חברת התרופות.

בפיתוחה של התרופה התגלו בעיות והתהליך ארך זמן רב. החומר הפעיל היה 
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חזק, והיה עלול לגרום לגוף נזקים רבים. פריצת הדרך בפיתוח התרופה הייתה 
כאשר המדענים הבינו שצריך למהול את החומר בכמות מדויקת של מים, ואז 
הוא מאבד את תכונותיו המזיקות. הניסויים הוכיחו: מעט מדי מים, התרופה 
מזיקה. יותר מדי מים: היא לא מועילה. הסוד הגדול של המפעל היה, כמה 

בדיוק מים צריך למהול בתרופה.

וכל אנשי ההנהלה.  לרגל האירוע החשוב של תחילת הייצור, הגיעו המנכ"ל 
המנכ"ל לחץ על הכפתור, ומכונות הייצור החלו לנוע כשכל הפועלים מוחאים 

כפיים בשמחה.

תוך ימים אחדים הופצה התרופה לכל בתי המרקחת באירופה, ומסע פרסום 
מחוף לחוף בישר לציבור על תרופת הפלא החדשה.

אך השמחה לא נשארה לזמן רב...

הפלא  תרופת  השתבש.  שמשהו  להבין  כדי  נדרשו  נפגעים  ו-52  הרוגים   13
מיד  הורדו  התרופות  התעוררה.  גדולה  תקשורתית  סערה  הורגת!  החדשה 

מהמדפים, והוחזרו אל החברה שפתחה בסדרת בדיקות.

עד מהרה הובררה הסיבה לתקלה הקטלנית. החומר הפעיל לא דולל כראוי, 
מכיוון שזרם המים בדקות הראשונות של הייצור היה חלש מדי. המחשבים 
המשוכללים – משוכללים יותר מדי -  זיהו את השינוי במידת המים, ו'הבינו' 
וכך הזרימו את כמות המים המועטת לאורך כל שעות  שזו המידה הרצויה, 
שהאשם  קצר  זמן  תוך  וגילתה  לתמונה,  נכנסה  המשטרה  הייצור. 
באסון הוא טכנאי מכונות בשם מקס, שעבר באותו יום מחוץ 
למפעל, וקדח חור בצינור המים המוביל מים לפס הייצור 

כי הוא היה צמא...

מקס הועמד לדין והואשם בגרימת מוות ברשלנות. הטענה 
שהוא בסך הכול רצה לשתות מים לא הועילה לו. הוא הבטיח 
לו שום מושג שמעט המים שהוא  לשופט בדמעות שלא היה 
הוציא מהצינור יהרגו כל כך הרבה אנשים, אבל השופט קבע שהיה 
עליו לקחת בחשבון שלמעשה שלו תהיינה תוצאות קשות, ושלח אותו 

למאסר ממושך.

להתייסר  הפסיק  לא  מקס  הסוהר,  בבית  הארוכות  השנים  במשך 
ולהצטער על מעשהו. היה חלום אחד שהוא חזר וחלם עשרות ומאות 
קיצי  יום  באותו  הולך  הוא  לאחור:  הגלגל  את  מחזיר  הוא  ובו  פעמים, 
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בו  קודח  לא  אבל  המפעל,  קיר  על  הצינור  את  ורואה  התעשייה  באזור  חם 
ולא מוציא ממנו מים. הוא מתאפק, ממשיך עד האוטו, נוסע מותש וצמא עד 
תחנת הדלק הקרובה, ורוכש לעצמו בקבוק מים בכסף מלא. אבל בכל בוקר 
מחדש היה מקס מתעורר בתאו ומבין שזה רק חלום. אי אפשר להחזיר את 
הוא משלם את  ועכשיו   - רבים  אנשים  למותם של  גרם  הוא  לאחור.  הגלגל 

המחיר.

הוא  מקס.  של  שחרורו  מועד  סוף  סוף  הגיע  רבות,  שנים  לאחר  אחד,  ויום 
יצא משערי הכלא כשהוא נושא את חפציו המעטים בתיק ישן, וצעד שעות 
על  והשמש קפחה  יום חם  היה  זה  הולך.  הוא  להיכן  לב  בלי לשים  ארוכות 
ראשו. לאחר כמה שעות החל הצמא להציק לו, והוא חיפש מסביב מקום שבו 
יוכל לשתות מים. לפתע ראה מקס בית שעל הקיר החיצוני שלו מתוח צינור. 
הפעם הוא אפילו לא העלה על דעתו לקדוח בצינור כדי לשתות מים. מקס 
העדיף להתעלף ואפילו למות, מאשר לעשות פעולה שהוא לא יכול לדעת את 

תוצאותיה...

תובנה

אם  לאחור.  הגלגל  את  להחזיר  אפשר  ואי   - תוצאות  יש  עושה  שאדם  פעולה  לכל 
מישהו נרדם על ההגה וגרם לתאונת דרכים, לא יעזור לו שהוא יצטער ויתחרט; הוא 

יועמד למשפט וישלם את המחיר.

כאשר יהודי עושה עבירה, הוא לא רואה מיד את התוצאות החמורות של המעשה. רק 
כשנגיע לעולם האמת נבין איזה נזק אדיר גורמת כל עבירה.

רק בעוד כמה שנים, נבין עד כמה היה כדאי לנו לנצל כל יום וכל רגע, ללמוד תורה, 
לקיים מצוות, לסייע ולעזור, להתקדם בחיים ולהגיע להישגים אישיים.

אבל למרות התוצאות ההרסניות של החטאים ושל בזבוז הזמן, עשה עמנו הקדוש-
ברוך-הוא חסד גדול ועצום, וִאיפשר לנו להחזיר את הגלגל לאחור!

כאשר אדם מתבונן בתוככי עצמו ועורך 'חשבון נפש', הוא מסוגל לתקן את דרכיו 
ולהתקדם. 

הוא פשוט מחזיר את הגלגל לאחור ומוחק את העבירה כאילו היא לא הייתה! זה נוגד 
את ההיגיון ועומד בסתירה לחוקי הטבע, כי אדם הרי חייב לשלם על מעשיו, אבל 
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לנו אפשרות לקבל חנינה מלאה על כל מעשינו, בתנאי אחד: שנתבונן  נתן  הקב"ה 
בעצמינו, נפיק לקחים ונחליט להשתפר.

ילדים יקרים, הבה ניקח את מתנתו הגדולה של הקב"ה בשתי ידיים, נחזור בתשובה 
שלמה, נשפר את דרכינו ונתקדם, ונתחיל את השנה החדשה זכים וצחים. 
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משחק | בדיקת שיכרות

משפט פתיחה: 

מספרים )בחיוך( ששוטר עצר נהג ואמר לו ללכת על הקו הישר כדי לבדוק אם הוא 
שיכור, ענה הנהג "קודם תיישר את הקו"... אולי גם אנחנו שיכורים ולא שמים לב? 

הבה נבדוק...

הסבר כללי:

כדור במיקום  ולשים  ואז מנסים חזרה להתייצב  תחרות קבוצות: מסתחררים קצת, 
מדוייק ועדין.

חומרים נדרשים:

ארבעה בקבוקי שתיה ריקים, ללא פקק.	 

כדור פינג פונג.	 

הסבר מפורט בשלבים:

מסמנים קו זינוק באמצעות דבק, חבל וכדומה.. 1

במרחק עשרים מטרים מקו הזינוק, מניחים את הבקבוקים בשני זוגות - שניים . 2
שניים, זה לצד זה.

על אחד מהבקבוקים בכל זוג, מונח הכדור )להניח בזהירות שלא ייפול(.. 3

על קו הזינוק עומדים שני חניכים, כל אחד מול זוג בקבוקים.. 4

הרצפה, . 5 על  אצבע  ומניח  מתכופף  חניך  כל  מתחילים!  מכריז:  ברגע שהמדריך 
ומסתובב סביבה עשרה סיבובים )כדי ליצור סחרור קל(.

בתום עשרת הסיבובים, החניך צריך להגיע אל הבקבוקים, ולהעביר את הכדור . 6
מבקבוק אחד אל הבקבוק השני, בלי שהבקבוק או הכדור יפלו לרצפה )למרות 

הסחרחורת(.

המדריך עומד עם שעון ובודק את הזמן שלוקח לכל אחד.. 7

מחזירים הכל למקום, זוג החניכים הבא יוצא לדרך.. 8
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מנצח: מי שמצליח לעשות זאת בזמן הקצר ביותר.. 9

הערות:

היזהרו מסחרחורת מוגזמת, כדאי לברר קודם האם יש רגישות.א. 

כמו ב.  סחרחורת,  לאחר  לביצוע  נוספות  במשימות  להמשיך  תוכלו  נהניתם  אם 
להשחיל חוט למחט וכדומה...

עם מה יצאנו?

תובנה:

החיים מסחררים לפעמים, יש לנו קשיים ואתגרים שמפריעים לנו להתמקד ולהצליח 
במשימות שלנו. התפילה מעניקה לנו אי של יציבות, על ידי התבוננות וחשבון נפש 

אנו מצליחים להתמקד ולהתקדם בביצוע משימות החיים.
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מערך

והקב"ה   – היא בקשה מהקב"ה  המהות הפשוטה של התפילה, 
שומע ועונה. מה זה תפילה? הכי פשוט שיש: לבקש, ולקבל.

מכל  הצדיקים  ובסיפורי  בגמרא  בנביאים,  בתורה,  מוצאים  אנו 
שהגיעה  ישועה  שנענו,  תפילות  על  מופלאות  עובדות  הדורות, 
כהרף עין בזכות תפילה. שאלו את סבא ואת סבתא, לכל אחד 
לישועה,  נזקקו  בהם  בחיים  רגעים  על  מיוחדים  סיפורים  יהיו 

הרימו עיניהם למרום בתפילה, ונענו.

האם גם אנו מסוגלים לזכות לכך? היום, בדור שלנו?

על כוחה העצום של תפילה, גם בזמן הזה, נרצה לעסוק היום.

כוחה של תפילה

5
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שאלות לדיון 

האם גם היום אפשר לראות בעיניים איך תפילה נענית?. 1

תפילה אחת בודדת, יכולה להועיל?. 2

תשובה על פי סיפור | הספינה שהתפוצצה

קיץ תשס"ו. מלחמת לבנון השניה פורצת, אלפי מחבלים יוצאים מהבונקרים 
נשמעה  בחיפה  הים  חיל  בבסיס  בישראל.  לפגוע  ומנסים  בלבנון,  הפזורים 
על  מצור  ולהטיל  מיידית,  להפלגה  לצאת  הקרב  ספינות  על  חפוזה:  הודעה 
בלילה,  רביעי  ביום  מחיפה  יצאה  חנית'  'אח"י  הטילים  ספינת  ביירות!  נמל 

והגיעה ליעדה ביום חמישי בבוקר - י"ז בתמוז.

יאיר, חייל דתי שהיה על הספינה, היה שרוי בצום שבעה עשר בתמוז, והרהר 
בכך שתאריך זה קשור, אז ועתה - למצור.

בצהרי יום שישי פנה יאיר למפקד הספינה, וביקש ממנו לערוך תפילה בציבור 
בכניסת השבת. המפקד הסכים, בתנאי שהדבר יתואם עם הטבח, כדי לסדר 

את זמני סעודת הערב.

הטבח שמע את בקשתו של יאיר, והתפוצץ מצחוק: "השתגעת, עכשיו באמצע 
מלחמה?! מי יבוא להתפלל איתך?!"

"אל תדאג, אני אארגן מניין בעזרת ה'!" השיב יאיר בביטחון.

"אם אתה מתעקש אז בסדר", הסכים הטבח. "ארוחת הערב מתחילה בשמונה, 
מתי אתה רוצה להתפלל?"

"נוכל לסיים בשמונה וחצי את תפילת השבת", העריך יאיר.

"אם ככה, נדחה את הארוחה לשמונה וחצי", פסק הטבח.

שבת  "תפילת  הספינה  ברחבי  הרמקולים  הכריזו  השבת,  כניסת  לפני  מעט 
מתקיימת כעת באולם ההדרכה".

ניגש  הוא  לתפילה.  חיילים שהגיעו  וחמישה  כשלושים  למראה  הופתע  יאיר 
להיות  ועלה  לחיילים,  חילק  כיפות,  וכמה  סידורים  משם  והוציא  דת,  לארון 
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שליח ציבור. התפלל מנחה, קבלת שבת וערבית של שבת, כאשר הוא מכוון 
לסיים בשמונה וחצי בדיוק.

בחדר  כעת  נערכת  שבת  ארוחת  אלף:  משמרת  "לידיעת  הודיעו:  הרמקולים 
האוכל".

חדר האוכל היה ערוך היטב. מבחר סלטים מרהיבי עין הונחו על השולחנות. 
היתה אוירת התעלות בעקבות התפילה, והחיילים היו במצב רוח מרומם. על 

הקיר היתה תלויה בתוך מסגרת תפילה מיוחדת לשלום 'אח"י חנית'.

יאיר תפס את המקום בראש השולחן כדי לערוך את הקידוש. המפקד הגיע 
כמה דקות לאחר מכן, ויאיר החל לקדש בשעה שמונה ארבעים ואחת.

חברי  וחמישה  שלושים  לצד  והסב  ידיים,  ליטול  יאיר  ניגש  כך  אחר  מיד 
משמרת אלף. שאר החיילים בספינה נשארו דרוכים בעמדותיהם, וחיכו לאכול 

במשמרת השניה. יאיר אחז בשתי חלות וברך 'המוציא'.

לאחר שבצע מהחלה, טבל פרוסה אחת במלח ונגס בה.

בשעה 8:45 נשמע קול פיצוץ עז ומחריד... הספינה היטלטלה בחוזקה, החשמל 
כבה, ותאורת חירום נדלקה. 

ברגע הראשון לא הבינו הסועדים מה אירע. היו שחשבו שהספינה התנגשה 
של  שטיל  התברר  מהרה  עד  אבל  שרטון,  על  עלתה  או  אחרת  בספינה 
חיזבאללה פגע בירכתי הספינה, באזור מגורי החיילים הוותיקים. להבת אש 

עזה פרצה באותו מקום.

סגן המפקד הטיל על יאיר לספור את כל החיילים בספינה.

יאיר רץ ממקום למקום, מעמדה לעמדה. הסתבר שארבעה 
היו חסרים.

את  כיסה  רב  ועשן  ענקית,  שריפה  היתה  בירכתיים, 
שחדרו  מים  הוציאו  מהחיילים  חלק  הפגיעה.  איזור 
עבודת  המתפשטת.  האש  את  כיבו  חלק  לספינה. 
את  נתנו  כולם  מדהימה.  היתה  המשבר  בעת  הצוות 

הנשמה.

היה  כמה  עד  והתברר  הרב,  ההרס  נגלה  לרגע  מרגע 
מגורי  נהרגו,  הסיפון  על  חיילים שהיו  שני  אדיר.  הפיצוץ 

הירכתיים מתחת למנחת הושחרו מפיח. שני החיילים ששהו 
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שם נהרגו אף הם.

ספינת גרירה הגיעה, ואח"י חנית הפגועה הפליגה בעקבותיה לעבר אשדוד.

הצלתם,  על  שמחתם  כאשר  לבסיס,  חנית  אח"י  אנשי  הגיעו  שבת  במוצאי 
וצערם על נפילת ארבעת חבריהם משמשים בערבוביה.

יאיר החל לעכל מה שארע.

שמונה  בשעה  מתחילה  היתה  הארוחה  התפילה,  נערכת  הייתה  לא  אם 
כמתוכנן, וחיילים רבים היו ניגשים לנוח אחריה בחדר המגורים, במקום שבו 
מקום  באותו  להימצא  עלולים  היו  חיילים,  וחמשיה  שלושים  הטיל...  פגע 

נורא!

ללא  שלמות  תפילין  השרופים  במגורים  התגלו  מכן,  לאחר  שנערך  בתחקיר 
פגע, תפילת הדרך ליורדי הים, וספר תהילים שנותר פתוח בפרק קכ"ד, פרק 
אזי  אדם,  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  "לולי  כתוב  שבו  הים  ליורדי  ההודאה 
חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי המים שטפונו... אזי עבר על נפשינו המים 

הזידונים... נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו..."

תובנה

התפילה  בזכותה.  ניצלו  חיילים  עשרות  של  חייהם  תפילה!  של  כוחה  גדול  כמה 
ממשיכה להגן על חיילינו בכל עת, ועל כל יהודי באשר הוא.

גם התפילות שלנו, נענות. לעיתים אנו זוכים ממש לראות זאת בעיניים, ולהרגיש איך 
הקב"ה הקשיב לנו ונתן לנו את מה שאנו רוצים וצריכים!

גם היום, בדור שלנו, זוכים לפעמים לפתוח את העיניים ולראות איך בזכות התפילה 
התרחש נס.

אם רק נאמין, אם ניתן למילים לחדור אל הלב שלנו, להזכיר לנו את הקשר האמיץ 
אז  או  נפנה...  אשר  בכל  ולהצליח  להמשיך  הכוח  את  לנו  ולתת  אלוקים,  עם  שלנו 

יפקחו עינינו לראות באמת בכוחה של תפילה איך היא נענית!

כאשר אנו רואים איך התפילה נענית, ננצור את זה בליבנו, ונתחזק תמיד בתפילה, 
לקוות לישועת ה', ולדעת שהוא שומע תפילה.

46



מערך 5אלול - תשרי

*

הבה נקרא שני סיפורים קצרים מהגמרא שימחישו לנו את כוחה של תפילה!

סיפור 1 | מעובד ע"פ מסכת ברכות דף ג:

"אמר רבי יוסי:

פעם אחת הלכתי בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל.

בא אליהו הנביא זכור לטוב וחיכה ליד הפתח עד שסיימתי את תפילתי.

לאחר שסיימתי, אמר לי: שלום עליך רבי!

ואמרתי לו: שלום עליך, רבי ומורי!

שאל אותי אליהו: מפני מה נכנסת אל החורבה?

אמרתי לו: להתפלל.

אמר לי אליהו: מה שמעת בחורבה?

אמרתי לו: שמעתי בת קול הנוהמת כמו יונה ואומרת: 'אוי לבנים! שבעוונותיהם 
החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי אותם לבין האומות!'

אמר לי: חייך וחיי ראשך )לשון שבועה( שזו לא הייתה הפעם היחידה בלבד 
שיצאה אותה בת קול, אלא שלוש פעמים בכל יום היא אומרת זאת.

ולא זו בלבד, אלא בשעה שעם ישראל נכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים 
'אמן יהא שמיה רבה מבורך', הקדוש ברוך הוא מנענע את ראשו ואומר: 'אשרי 
המלך שמקלסין )משבחים( אותו בביתו! מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם 

לבנים שגלו מעל שולחן אביהם'!"

תובנה

עד כסא הכבוד. מילים פשוטות שאנו מוציאים מהפה, חביבות  כל תפילה נשמעת 
לפני הקב"ה והוא מצפה לשמוע אותן יוצאות מפינו!
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סיפור 2 | מעובד ע"פ מסכת בבא מציעא פה עמוד ב:

אליהו הנביא היה אורח קבוע בישיבתו של רבי יהודה הנשיא. 

יום אחד היה ראש חודש, ואליהו הנביא הופיע באיחור.

שאל אותו רבי יהודה: "מדוע התאחר אדוני?"

ידיו,  השיב לו אליהו: "עזרתי לאבות להתפלל. העמדתי את אברהם, רחצתי 
המתנתי עד שסיים להתפלל והשכבתי אותו; כן עשיתי גם ליצחק וליעקב".

"מדוע שלא תעמיד אותם יחדיו ותשכיב אותם יחדיו לאחר התפילה?" תמה 
רבי יהודה.

"לּו אעשה זאת" השיב אליהו, "יתחזקו כל האבות יחדיו בתפילה, ויביאו את 
המשיח קודם זמנו".

רבי  אצלו  התעניין  זאת?"  לעשות  שיכולים  בדורי  החיים  אנשים  יש  "האם 
יהודה.

"כן, והם רבי חייא ובניו" אמר אליהו.

בהזדמנות הקרובה בה לא ירדו גשמים, גזר רבי יהודה הנשיא תענית ציבור. 
הוא ביקש מרבי חייא ובניו שישמשו כשליחי ציבור ויתפללו לפני העמוד.

כשאמר רבי חייא 'משיב הרוח' – נשבה רוח.

כשאמר 'מוריד הגשם' – ירד גשם.

כשהתקרב לברכת 'מחיה המתים', החל העולם להזדעזע: האם המתים יקומו 
מקברם?

בבית דין של מעלה ביקשו לדעת מי היה זה שגילה את הסוד. כשנודע שאליהו 
הנביא עשה זאת, הביאו אותו והלקו אותו בשישים שבטים של אש.

ירד אליהו הנביא לעולם, התחזה לדוב של אש, נכנס ובלבל אותם בתפילתם 
כדי שלא יביאו את המשיח שלא בזמנו.

תובנה

הבה  רקיעים.  ובוקעת  גזירה,  כל  קורעת  היא  אדיר!  הוא  בשמים  תפילה  של  כוחה 
נשתמש בכוח העוצמתי הזה שהופקד בידינו!
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הפעלה | קופסת המשאלות

משפט פתיחה: 

היום נעביר מסר על כוחה של תפילה והיכולת לפנות לבורא עולם בכל עת וצורך.

הסבר כללי: 

קופסה עם סידור להכנסת משאלות.

חומרים נדרשים:

קופסת נעליים.	 

עטיפה לקופסה.	 

סכין לחתוך חור בקופסה.	 

סידור.	 

הסבר מפורט בשלבים:

מה . 1 ידעו  לא  המשתתפים  סידור,  בתוכה  ומניחים  יפה  עטופה  קופסה  מכינים 
מכילה הקופסה.

מספרים שזו קופסה מיוחדת - קופסת קסמים - ויש לה יכולת לעזור להגשים . 2
אם  כרצונכם(.  ופרטים  תארים  הוסיפו  רחב,  לדמיון  מקום  יש  )כאן  משאלות 

מבקשים משאלה בכוונה, פעמים רבות זה מתגשם.

מעבירים את הקופסה בין הנוכחים וכל אחד מבקש בקול בקשה.. 3

לאחר סבב הבקשות פותחים את הקופסה )בדרמטיות...( ומראים למשתתפים . 4
שבתוך הקופסה יש סידור.

מסבירים, שכל בקשה שנאמרה כאן, נמצאת בסידור, ותמיד אפשר לפנות לה' . 5
ולבקש.

הערות:

אפשר לרשום פתקים של משאלות ולהכניס לתיבה, במקום לומר בקול.	 
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אפשר להמשיך את הפעילות לפגישה הבאה: רושמים את המשאלות, מתפללים 	 
עליהן, ובפגישה הבאה בודקים אלו משאלות התגשמו בזכות התפילה.

תובנה:

ביכולתנו לבקש מה' כל דבר שרק נרצה - "קרוב לה' לכל קוראיו". 

מי יתן ונדע לנצל את היכולת לדבר עם ה' כל זמן שרק נרצה, ונזכור שהקב"ה מקשיב 
לתפילותינו.
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מערך

זוכים  ולא  נענית? לפעמים אנו מתפללים,  האם אכן כל תפילה 
לראות תוצאה חיובית.

איפה  להתפלל.  ולהפסיק  ייאוש,  לדכדוך,  להיכנס  עלולים  אנו 
הטעות שלנו?

שצריך לשוב ולהתפלל, עוד ועוד. לקוות ולא להתייאש. בדיוק כמו 
שמתחננים לאבא או לאמא לצאת לטיול, לקנות מתנה וכדומה, 
אנחנו הרי לא מסתפקים בבקשה אחת מהם... כך נתפלל לקב"ה 

ונתחנן לפניו שוב ושוב.

היא שקובעת! הקב"ה מצפה לשמוע  כמות התפילות  לפעמים, 
אותנו שוב ושוב מידפקים על דלתותיו. איננו מסוגלים להעריך 

מראש, איזו תפילה היא שתפתח סוף סוף את השער.

הכמות כן קובעת!

6
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שאלה לדיון 

איך יכול להיות שאני מתפלל ומתפלל ולא נענה? התייאשתי כבר!

תשובה

תלונותיהם  את  ושוב  שוב  סבל  עמו,  על  נפשו  את  שמסר  המנהיג  רבינו,  משה 
ומרמוריהם של הערב רב, עבר עם העם את כל הדרך הקשה ארבעים שנה במדבר, 
ימות  לא זכה לבסוף להיכנס בעצמו אל הארץ המובטחת. הקב"ה הודיע לו שהוא 

במדבר, והעם יכנס בלעדיו לארץ.

משה לא ויתר. הוא התפלל והתחנן לקב"ה לביטול הגזירה, כמו שנאמר בתחילת ספר 
דברים "ואתחנן אל ה' בעת ההיא...", ודורשים חז"ל שהתפלל משה על הכניסה לארץ 
ישראל 515 תפילות )!( כמניין "ואתחנן" בגימטריא, עד שרק תפילה אחת חצצה בינו 

לבין ביטול הגזירה, ואז אמר לו הקב"ה "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".

מה זה בא ללמד אותנו? שלפעמים יש מספר גבוה של תפילות, אותו צריך להתפלל 
כדי לפתוח את השער. 

רוע  גם שעל מנת לבטל את  ונחתם  נכתב  על האדם.  דבר מה שלילי  נגזר  לעיתים 
הגזירה, עליו להתפלל כך וכך תפילות. והנה אותו אדם התפלל והתפלל, וכמעט הגיע 

לסך התפילות הנדרש בכדי להמתיק את דינו ולהשפיע על עצמו ברכה וישועה.

והנה, אותו אדם מסכן, רגע אחד לפני הישועה, רק עוד תפילה אחת נותרה לו – ואז 
הוא מתרגז ומתייאש: "די, לא שומעים אותי! אין לי כוח להתפלל!"

אל  תפילות,  ועוד  לעוד  מצפה  הקב"ה  תתייאש,  ואל  להתפלל  תמשיך  יקר,  יהודי 
תתייאש עד שתראה את הישועה!

אין ייאוש בעולם כלל! כמו בסיפור שלפנינו.
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סיפור | ברגע האחרון

שני קבצנים נהגו להסתובב יחד בין העיירות בפולין, ולקבץ נדבות. 
כשהגיעו לעיירה של יהודים, היה הקבצן היהודי 'עושה סיבוב' 

כשהתקרבו  הגוי.  חברו  עם  בשלל  ומתחלק  הכנסת,  בתי  בין 
לכנסיה או לעיירה של גויים, היה הקבצן הגוי מבקש את רחמי 

הגויים, ומחלק את הפרוטות עם רעהו היהודי.

הרבה  מרוויח  היה  היהודי  כי  בשותפות,  הוגן  לא  משהו  היה 
יותר. למה? כי יהודים רחמנים בני רחמנים, אפילו העניים שבהם 

תורמים כספים רבים לצדקה. אז למה הוא הסכים להתחלק שוה 
בשוה עם הגוי שהביא הרבה פחות הכנסות? מפני שבזכות חברותו עם 

הגוי, ניצל משוטרים חמדנים ומגנבים אלימים, שחששו מהקבצן הגוי הגברתן 
ולא העזו 'להתעסק' עמו או עם חברו היהודי. 

בעיר,  לסיבוב  היהודי  הקבצן  יוצא  יהודית.  לעיירה  השניים  הגיעו  אחד  יום 
וחוזר לחברו הגוי עם בשורה מרנינה: הערב חוגגים היהודים את ליל הסדר! 
זהו לילה מיוחד, בו עורכים בכל בית סעודה נפלאה, עם כל מיני מטעמים! יש 
ליהודים מצוה מיוחדת להכניס אורחים, דוקא בלילה זה! זו ההזדמנות שלנו!

עם רדת הערב נכנסו זוג הקבצנים לבית הכנסת, כשהגוי עוטה כיפה לראשו 
את  ושלח  הקבצנים,  אל  הגבאי  ניגש  התפילה,  בסיום  כיהודי.  עצמו  ועושה 
הקבצן היהודי אל ביתו של פייבל העשיר, ואת הקבצן הגוי לביתו של געציל 

מכניס האורחים.

שום  יוציא  לבל  אותו  הזהיר  היהודי  חברו  שתיקה.  על  הדרך  כל  שמר  הגוי 
מילה מפיו, פן תתגלה האמת המרה שהוא גוי ערל. כשהגיע לביתו של געציל, 
מאכלים  שום  אין  השולחן,  שעל  המפוארים  הכלים  שלצד  לגלות  התאכזב 
מלבד כמה קרקרים גדולים )מצות...(, עלי חסה וחתיכות תפוח אדמה. הוא 

המתין בציפיה לתבשילים שחברו היהודי הבטיח שבוא יבואו...

כולם התאספו סביב השולחן, וגעציל החל לספר סיפורים לילדיו. "פעם היינו 
עבדים במצרים..."

לאחר שעה  לפקוע.  עמדה  הגוי  וסבלנותו של הקבצן  ונמשך,  נמשך  הסיפור 
ארוכה, סוף סוף ניגשו לרחוץ ידיים, והתיישבו לאכול. ומה אכלו? את תפוחי 
המאכלים  איפה  הגוי.  התפלא  זהו?  נו?  )כרפס(.  מלח  במי  טבולים  האדמה 
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המפוארים? היכן התבשילים?

אך במקום לאכול, כולם פתחו ספרים )הגדה של פסח( והחלו לקרוא. הילדים 
עמדו על הכסאות, ושרו שירים )מה נשתנה(, כל אחד בתורו. הקבצן הרגיש 

שהוא מתפוצץ. הבטן שלו קרקרה מרוב רעב...

והנה סוף סוף קמו כולם שוב לרחוץ את ידיהם. געציל חילק לכולם חתיכות 
קרקר, ומיד לאחר מכן קיבל כל אחד עלה חסה גדול, ובתוכו – כפית של רסק 

לבנבן )'חריין' - מרור של אשכנזים, חריף עד מאוד!(.

צהל הגוי בליבו, ונזדרז לקחת גם הוא כפית, וגדש לתוכה מתוך צלחת הרסק 
הלבן - בכמות מרובה, והכניסה לתוך פיו... 

אך אויה! היה זה מרור! הגוי שלנו האדים כולו, וחריפות המרור שרפה לו את 
המעיים.

דגים?  איפה  וחרפה!   בושה  אלו מאכלים?!  סעודה?!  זו  מכעס.  האדים  הגוי 
איפה בשר? למה לא אוכלים משהו נורמלי?

הוא קם ממקומו, ברח מהבית, וטרק את הדלת בקול חבטה עזה.

שבע  עונג,  מדושן  הגיע  היהודי  החברים.  שני  נפגשו  שוב  בלילה,  מאוחר 
ומרוצה. "נו, איך היה אצל געציל? אכלת טוב?" שאל היהודי. "אתה לא נראה 

מרוצה, מה קרה?"

"אני כועס מאוד!" נהם הגוי. "תתבייש לך! איך לא דאגת לי? לא קיבלתי כלום, 
חוץ מקרקר יבש, עלה חסה, ורעל חריף שכמעט הרג אותי! כל הזמן סיפורים, 

שירים, רק לא אוכל! אני מורעב!"

"לא יתכן!" פסק היהודי. "אני בטוח שאחרי החסה, הגישו שם סעודה דשנה, 
כמו בכל בתי ישראל. קודם 'מרור' ו'כורך', אחר כך 'שולחן עורך'!"

"אוי ואבוי!" התבכיין הגוי. "ברחתי ברגע האמת, כשהגישו את החסה, ה'מרור' 
הזה... איזה טיפש אני... עוד דקה אחת, והייתי נהנה מסעודה דשנה!"

תובנה

אותה טעות חמורה שעשה הגוי - עושים ילדים רבים.

ומאמצים  כוחות  מעמד,  החזקתם  סבלתם,  הרבה  כך  כל  רוחם:  את  נעודד  כך  ועל 

54



מערך 6אלול - תשרי

כבירים השקעתם בתפילה! דווקא לקראת "הסוף", כשכבר נשמעה תפילתכם, ועוד 
מעט נותנים לפניכם "שולחן עורך", זה הזמן להתמלא תקוה ולהמשיך בתפילה!

הכלל הוא: אף אחד מאיתנו לא יודע, מתי יגיע הרגע, שבו התפילה הבאה תתקבל 
במלואה, והקב"ה כבר מוכן לשלוח לו את ישועתו. יתכן שבשמים רוצים ומחכים ממך 

לעוד תפילה אחת )!( ואז כבר מרחמים עליך ושולחים את הישועה! 

'יאוש  מכניס  אז  דוקא  לבוא,  ישועתו  שקרובה  למעלה  שרואה  הרע,  היצר  ואולם 
ומשבר' לאדם, שיקום ויברח מן הישועה!

אז בואו נתחזק בתפילה, בלי להתייאש!
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הפעלה | מגדל התפילות

משפט פתיחה: 

התפילות הם כמו מגדל גבוה, ככל שנוסיף להתפלל כך נוסיף לגבוה ולפרוץ דרך כל 
השערים בשמים.

הסבר כללי:

מניחים קיסמי שיניים על פי בקבוק, כל אחד בתורו, אחד על גבי השני, בצורת מגדל, 
במטרה לגמור את כל הקיסמים שברשות המשתתף. 

חומרים נדרשים: 

בקבוקי שתיה ריקים, בלי הפקק.	 

2-3 חבילות קיסמי שיניים פשוטים מעץ.	 

הסבר מפורט בשלבים:

מתחלקים לזוגות. כל זוג מקבל בקבוק ו-20 קיסמי שיניים.. 1

מעמידים את הבקבוק במרכז השולחן, מתחלקים בקיסמים - 10 קיסמים לכל . 2
אחד.

כל משתתף מניח בתורו קיסם אחד שוכב על פי הבקבוק.. 3

ליצור מגדל . 4 ובכך  בלי שייפלו,  קיסמי שיניים  להניח כמה שיותר  היא  המטרה 
גבוה.

מי שבתורו נפלו הקיסמים, מקבל את כל הקיסמים שנפלו.. 5

המנצח: מי שמסיים ראשון את כל הקיסמים שבידו.. 6
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מערך 6אלול - תשרי

הערה:

אפשר לשחק גם בלי מנצחים, פשוט בונים במטרה להגיע לגובה מסויים. 

תובנה:

לנו  אסור  משהו,  עושות  לא  התפילות  כי  ונראה  איטית,  נראית  כשההתקדמות  גם 
להיות חסרי סבלנות, ויש לדעת כי כל התקדמות קטנה מקדמת אותנו אל המטרה 

ומגביהה אותנו לראש המגדל.
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מערך

למרות שלמדנו שלפעמים צריך תפילות רבות כדי לזכות לישועה, 
יתכן  אינה מועילה? האם  עדיין הלב מבקש: האם תפילה אחת 

שהתפללתי היום לחינם?

איננו  לפעמים  אם  גם  במשהו,  מועילה  תפילה  כל  שלא.  ברור 
רואים זאת בעיניים. תפילה מונעת מאיתנו צרות. תפילה מעניקה 
לנו כוחות פנימיים. תפילה מסייעת לנו להתקדם ולהתמודד מול 

האתגר.

נתבונן כיצד תפילות עוזרות, ונשאב מלוא חופניים כוח להתפלל 
במלוא המרץ, ולהאמין שכל תפילה עוזרת.

התמונה האלוקית 
השלמה

7
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שאלות לדיון 

התפללתי לקב"ה שיהיה לי יום מוצלח וכייפי. למרות זאת, היה לי יום רגיל, 
התמודדתי בקושי רב עם מבחנים, וסיימתי את היום עייף, מותש ולא כל כך 

מרוצה.

אז מה הועילה התפילה?

תשובה

'חסכה'  נפש  ועוגמת  סבל  כמה  לדעת  אין  בשטח.  תוצאות  נותנת  תפילה  כל  ודאי 
מאיתנו התפילה, ובכמה זמן קיצרה לנו את הדרך כדי להגיע אל האושר האמיתי!

הנה דברים מדהימים שכתוב בספר חיי עולם )א כח(:

"ובעיקר מה שנדמה לו שאינו נענה בתפילתו, ואע"פ שהתפלל על זה זמן רב, אינו 
נכון כלל, שהרי אי אפשר לדעת היאך היה המצב אצלו - אילו לא התפלל. אולי לולי 

תפילתו היה ח"ו המצב גרוע יותר ויותר..." 

סיפור 1 | נחש באמצע החתונה

על פי הגמרא במסכת שבת דף קנו ע"ב.

מכירים חוזה בכוכבים? בימינו מצויים לרוב חוזים בכוכבים, קוראים בקפה, 
מפענחים בקלפים, מנתחים את קווי כף היד ומה לא... רבים מהם אין בהם 
לצפות  שידעו  בכוכבים  חוזים  היו  קדם,  בימי  אולם  הנראה...  ככל  ממש, 

עתידות ולחזות מקרים טובים, או חלילה רעים, האמורים לבוא על האדם.

כמובן, הקב"ה שולט בכל ובידו לשנות ולהפוך הכל לטובה.

ובכן, הבה ניגש לסיפור האמיתי מהגמרא!

חוזה בכוכבים בכיר ובעל ידע אמיתי, פונה לרבי עקיבא ומספר לו על עתיד 
ויכיש  נחש  "יבוא  לו,  מבשר  הוא  בתך",  תינשא  "כאשר  לבתו.  הצפוי  קשה 

אותה למוות! מצטער, ידידי רבי עקיבא!"
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מערך 7אלול - תשרי

רבי עקיבא דאג מאוד מפני התחזית הקשה. הוא לא גילה מאום לבתו, והוביל 
אותה לחופתה בלב כבד. 

בסיום החתונה, הורידה הכלה את הכתר שלבשה לקישוט על ראשה, ותחבה 
את הסיכה שהחזיקה את הכתר, בנבכי הקיר, בין האבנים הגדולות.

בבוקר, שלפה הכלה את הסיכה, והנה... נחש ארסי נמשך אחר הסיכה! הנחש 
היה מת עקב פציעת הסיכה שפגעה בדיוק בעין שלו...

נרגשת והמומה, מיהרה הכלה לספר לאביה על הנס. "הקב"ה הציל אותך!" 
התרגש רבי עקיבא. "ספרי לי, האם מעשה מצוה מיוחד בא לידייך, שבזכותו 

ניצלת?"

"אתמול בא עני לחתונה", סיפרה הכלה. "אף אחד לא הבחין בו בתוך ההמולה 
הגדולה. לא היה לו מקום לשבת, ולא הגישו לו אוכל. ריחמתי עליו, והגשתי לו 

את המנה המפוארת שקיבלתי אני לסעודה".

אמר על כך רבי עקיבא: "צדקה תציל ממות".  

תובנה

תארו  לחלוטין.  צפוי  בלתי  מכיוון  אותה  הושיע  הכלה,  המיוחד של  הצדקה  מעשה 
מעלה  היתה  היא  האם  המת.  הנחש  את  בבוקר  רואה  היתה  לא  שהיא  לעצמכם 

בדעתה מאיזו צרה נוראית ניצלה?

כך גם בתפילה שלנו, לעיתים אנו זוכים לראות כיצד התפילה הועילה להציל ולהגן. 
אולם גם כאשר איננו רואים כל ישועה, גם אם נדמה שמבוקשינו לא עלה בידינו, אנו 
מאמינים כי התפילה הועילה והושיעה! יתכן שניצלנו מדבר מה שאיים עלינו, גם אם 

לעולם לא נדע זאת...

סיפור 2 | סיפור ההצלה של ארי שונברון

בבוקר ה-11 בספטמבר 2001, מיהר ארי שונברון, כמו בכל יום, 
העולמי  הסחר  שבמרכז  פיצגרלד'  'קנטור  במשרדי  לעבודתו 

בניו יורק.
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את  שמע  הוא  איילנד,  בלונג  ביתו  בפתח  עמד  לעבודה  הממהר  כששונברון 
אשתו צועקת מלמעלה: "ארי, טיפלת בהזמנה של ברוך?"

ברוך הוא בנם בן ה-8 של בני הזוג, והזמנת הספרים ועזרי הלימוד שלו הייתה 
צריכה להיעשות באותו יום. שונברון התכוון לעזור לברוך לעשות אותה בלילה 
הביתה  חזר  הוא  שני,  יום  באותו  עד מאוחר  עבד  מכיון שהוא  הקודם, אבל 

כשברוך כבר ישן.

"אתה לא יוצא מהבית עד שאתה גומר עם זה", הצהירה אשתו של שונברון.

בזה  טיפל  שלא  על  יותר  עוד  כועסת  הבין שאשתו  הוא  אבל  כעס,  שונברון 
אמש.

הוא התיישב עם ברוך.

הוא הפסיד את הרכבת הקבועה שלו.

הוא הגיע לעבודה מאוחר מהרגיל.

"בנייני התאומים".  – הוא בעצם שני מגדלים המכונים  מרכז הסחר העולמי 
המשרד שלו נמצא בקומה ה-101 במגדל הצפוני, שמוכר יותר בתור מגדל 1. 
ארי החל לעלות במעלית, שעצרה בקומה ה-78, שם היה צריך לצאת, להחליף 

מעלית, ולהמשיך כלפי מעלה.

ארי היה שרוי בכעס. עצביו היו דרוכים, הוא ידע שהבוסים לא יגידו לו מילה 
על האיחור, אבל הם לא יאהבו זאת. יש לו מטלות רבות על השולחן המשרדי, 

ועד עתה כבר היה אמור להספיק לסיים כמה מהן.

ואז המעלית הופיעה. ארי הניח  המחשבות הנרגנות מילאו אותו, 
רגל אחת בפנים, אבל אז נשמע פיצוץ עז. הבניין רעד. בפנים, 
ארי לא ראה כלום. אך משום מה, המעלית הפסיקה לעבוד. 
וסירנות  הבניין,  מעל  המיתמר  רב  עשן  גילה  בחלון  מבט 

רבות החלו להישמע. משהו רע קורה.

היו אלו הרגעים בהם מטום בואינג 767 של חברת אמריקן 
משרד  עובדי   685 כל  המגדל.  לתוך  התרסק  איירליינס, 
'קנטור פיצגרלד' בקומה ה-101, איבדו את חייהם באותו 

יום.

ה-686 של  היה הקרבן  הוא  כרגיל,  בזמן,  מגיע  ארי  היה  אילו 
עולמיים  פיננסיים  לשירותים  הגדולה  החברה   - פיצגרלד'  'קנטור 
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מערך 7אלול - תשרי

שאיבדה ב-11 בספטמבר יותר עובדים מכל חברה אחרת!

"נחלצתי מהמגדל  הזה.  היום  על  חושב הרבה פעמים   ,57 בן  היום  שונברון, 
לפני  כמו  נראה  הוא  חוץ,  כלפי  אומר.  הוא  שנייה",  להזדמנות  וזכיתי  הבוער 

האסון: גבוה, לבוש בבגדים פשוטים אך מסודרים.

בתוכו, שונברון הוא אדם שונה. "אני לא רואה את החיים שלי באותה צורה, 
ואני לא יכול להמשיך לחיות באותה צורה כמו קודם".

איך  הרגיש  הוא  אלוקית.  השגחה  של  מדהימה  תחושה  על  מספר  שונברון 
אותו  תשאיר  אותו,  תעזוב  המוות:  מלאך  בפני  ומכריז  אותו,  שולף  הקב"ה 

בחיים.

ומה עם שלושת אלפי ההרוגים? למה הם לא נשארו בחיים? נשאל ארי.

תשובתו: "לאלוקים יש תוכנית, ואני לא יכול להסביר".

תובנה

לסיום, אומר שונברון: דמיינו חתיכת קנבס קטנה ושחורה, היא יפה?

לא.

"ואז", הוא אומר, "דמיינו אותה כחלק מיריעת קנבס גדולה, יצירה של פיקסו ]צייר 
מפורסם מהמאה הקודמת[. והקטע השחור פתאום נראה הגיוני".

"אנחנו רואים רק חלק מהתמונה", הוא אומר. התמונה כולה, ידועה רק לקב"ה.

הסיפור של שונברון, מדגיש לנו מסר חשוב: האדם הזה היה נתון להשגחה פרטית 
מדוקדקת, הוא ניצל בזכות כך. אבל בדיוק כמותו, כל האחרים היו נתונים להשגחה! 

ההבדל היחיד הוא, שהוא זכה לראות זאת, ואחרים לא...

זאת  לראות  זכינו  לא  אם  גם  נענית.  תפילה  מכך שכל  נבין  נענית,  תפילתנו  כאשר 
בעיניים...
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הפעלה | מבוך בחושך

משפט פתיחה:

משחק מבוך משעשע שילמד אותנו על מה שאנחנו לא יודעים...

הסבר כללי: 

עיניים  עם  מהמבוך  לצאת  מנסים  רהיטים,  באמצעות  למבוך,  החדר  את  הופכים 
קשורות.

חומרים נדרשים: 

בד לקשירת עיניים.

הסבר מפורט בשלבים:

חניך יוצא החוצה. בפנים מפזרים את השולחנות באופן שייצרו מבוך.. 1

החניך נכנס לכיתה עם עיניים קשורות, הוא צריך להגיע אל פינת הכיתה, בלי . 2
לקפוץ מעל שולחנות ובלי לזחול תחתיהם.

החניך רשאי לבקש "תעזרו לי". כאשר החניך מבקש עזרה, אנו חייבים לעזור לו! . 3
איך נעזור לו? נבחר משהו מהרשימה הבאה:

נסלק מלפניו שולחן.. 1

ניצור מרווח גדול יותר בין השולחנות.. 2

נוביל אותו קצת קדימה אל הכיוון הנכון.. 3

נאמר לו האם לפנות ימינה או שמאלה.. 4

נאמר לו האם הלך עד עתה בכיוון הנכון או לא.. 5

ושוב מסדרים את השולחנות . 4 יוצא מהחדר,  סיים? החניך הבא  החניך הראשון 
בצורה שונה.

מודדים כמה זמן לקח לכל חניך לסיים את המבוך.. 5

הקשורות!  העיניים  עם  החניך  של  הבקשות  כמו  נענית.  שלנו,  תפילה  כל  תובנה: 
לפעמים אנחנו שומעים ויודעים איך, לפעמים לא. אבל תמיד יש עזרה...
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מערך

ורעים,  מזיקים  מעציבים,  לנו  שנראו  אירועים  רבות,  פעמים 
מתבררים בסוף כטובים ומשמחים.

לנו לראות את הטוב הטמון בהם,  קורים, קשה  כאשר הדברים 
אבל לאמיתו של דבר, אנו מאמינים שכל מה שנעשה משמים - 

הכל לטובה, גם אם איננו מבחינים בכך בשעת מעשה.

כאשר אנו מתפללים, ונדמה לנו כי התפילה אינה נענית, נתחזק 
באמונה וידיעה ברורה, שהכל נעשה לטובה, וכי הקב"ה יודע טוב 

יותר מאיתנו מה נדרש באמת למען נשמתינו.

 להבין ולראות
הכל לטובה!

8
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שאלה לדיון 

ובסוף  רציתי,  לטיול מאורגן שמאוד  להצטרף  והפצרתי מהקב"ה  התפללתי 
לא צירפו אותי! איך זה יתכן? הרי כל תפילה נענית, אז למה לא הצטרפתי 

לטיול?

תשובה

אחד הצדיקים הקדומים ביותר בעולם, המוזכר בתורה, הוא חנוך. כך נאמר בתורה 
)בראשית ה, כב-כד(: "ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִקים... ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה 
ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה... ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִקים, ְוֵאיֶנּנּו, ִּכי ָלַקח אֹתֹו ֱאֹלִקים". אם היה 
חנוך צדיק כל כך, עד שנאמר עליו שהתהלך לפני אלוקים, מדוע נפטר טרם זמנו? 

)באותם ימים גיל 365 שנה היה נחשב צעיר...(.

מבארים חז"ל, שהקב"ה ידע שאם ימשיך חנוך לחיות – הוא עלול לחטוא עם אנשי 
דור המבול, שהיו שטופים בגזל. כדי למנוע מהצדיק הזה להיסחף אחר אנשי דורו 

ולהיכשל בחטא, לקח אותו הקב"ה טרם זמנו.

כאן מתנה  יש  דבר  ולאמיתו של  ורע,  עצוב  דבר  נראה  זה  צעיר,  נפטר  כלומר, אדם 
עצומה וחסד מהקב"ה! הרי ודאי היה חנוך מעדיף להגיע לחיי עולם הבא נקי וצח, 
צדיק כפי שהיה כל ימיו, מאשר להמשיך לחיות ולהיכשל בחטאים, ואז להגיע חלילה 

לעולם הבא מלא חטאים. זה היה לטובתו!

לפעמים אנו מתחננים ומבקשים, חולמים ומדמיינים, אך איננו יודעים כי מה שנדמה 
לנו כחלום מתוק וטוב, הוא חלום בלהות רע. לא כל מה שנראה לנו לטובה, הוא אכן 
את  לנו  מביא  לא  הקב"ה  בשמים,  התקבלה  שתפילתנו  משום  דוקא  לפעמים,  כך. 
מבוקשינו. כי הוא, ורק הוא, יודע שהדבר הזה לא באמת טוב לנו, ועדיף לנו להישאר 

באותו מצב!

כמו שאנו אומרים בתפילה "וימלא משאלותינו במידה טובה, ישועה ורחמים". מילוי 
המשאלות לבד אינו תמיד לטובה, כי יתכן שחלק מהמשאלות שלנו יהיו לרעתינו, לכן 

אנו רוצים מילוי משאלות לטובה, שהקב"ה יודע מה לטובה ומתי.

חניכים יקרים, יש לכם דוגמא לכך?

הנה דוגמא: ילד מתחנן לאבא שיביא לו קרקר. האבא מסרב בכל תוקף, למרות תחנוני 
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הבן ובכיותיו. הוא מוכן לתת לו סוכריה, שוקולד, רק לא קרקר. הילד משוכנע שאביו 
אטום ופשוט לא מרחם עליו. והאמת? האבא יודע שהילד חולה צליאק, יש לו רגישות 

גבוהה לגלוטן – ואסור לו קרקר! זה לטובתו!

סיפור | תאונת האופניים

נער גוי ונער יהודי התווכחו ביניהם, מי קרוב יותר לקב"ה. היהודי טען בתוקף 
ומתאים את אורחות  חי באמונה תמידית, מקיים את מצוות הקב"ה,  שהוא 
חייו לתורה הקדושה שניתנה מידי ה'. הגוי זלזל ביהודי, ואמר שרק הוא קרוב 

לה', והיהודי בכלל לא קשור לבורא עולם כביכול...

שני הנערים חיו בעיר צפופה, ורצו מאוד אופניים. הם החליטו שיתפללו במשך 
יזכה שתפילתו תתקבל. מי שיקבל אופניים,  מי  ויראו  שבוע לקבל אופניים, 

סימן שהוא קרוב יותר לה'! לכן תפילתו נענתה!

שבוע של תחנונים והפצרות עבר על שני הנערים.

בתום השבוע, הגיע הגוי עם אופניים חדשות ונוצצות. "התפילה שלי התקבלה!" 
ליד  עבר  איך  סיפר  הגוי  לכם!"  מקשיב  לא  אלוקים  היהודים,  "אתם  צהל. 
חנות האופניים, בדיוק כשחברת האופניים ביקשה לצלם נער רכוב על אופניים 
חדשות ומבהיקות לצורך פרסומת. הוא התנדב להצטלם לפרסומת, והאופניים 

הושארו אצלו כמתנה...

היהודי שתק במבוכה. וכי מה יאמר? מה יענה?

עם  הגוי  היה  הפעם  בזה.  זה  השניים  פגשו  שוב  בלבד,  אחד  יום  לאחר  אך 
אופניים עקומות, כל גופו חבול ומכוסה תחבושות, ועם חיוך עקום 

מאולץ... הוא נפגע בתאונה, אך עדיין הרגיש מנצח.

ביהודי.  הגוי  התגרה  רואה?"  אתה  לתפילתי,  "אלוקים שמע 
"מה יש לך לומר?"

לא  אלוקים  "אליך  היהודי.  הנער  חייך  להיפך",  "בדיוק 
תאונה,  איתם  שתחטוף  כדי  אופניים  לך  הביא  הוא  שמע, 
לא שתיהנה בהם... דוקא לי, אלוקים כן שמע את תפילתי, 

רוצה  לא  הרי  לא... אתה  פשוט:  הייתה  רק שהתשובה שלו 
להיפגע בתאונה..."
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תובנה

מה אנו רואים מכאן?

עיקרון התפילה הוא לא רק כדי שה' יעזור ויושיע אותנו באותו רגע ובאמת תשתנה 
ביותר.  הטוב  את  יעשה  שהוא  בו  ולבטוח  הקב"ה  על  לסמוך  כדי  אלא  המציאות, 
לפעמים אלוקים שומע את התפילה, אוהב אותה ומתרפק עליה, אך תשובתו היא 

- 'לא'.

לעתים אדם סובל ממחלה, ובזכות כך נעשה מבין ברפואה, ויכול אחר כך להושיע את 
קרובי משפחתו שלקו במחלה דומה. לעתים אדם מפוטר מעבודתו, ועדיין לא יודע 

שמשמים סידרו לו עבודה אחרת - מוצלחת יותר, במקום אחר.

יודע  יותר, שאינו  ייסורים אחרים, קשים  ייתכן, שבזכות התפילות, נחסכים מהאדם 
עליהם. בנוסף, ייתכן שהייסורים שיש לו עכשיו נועדו להקנות לו ידע ובגרות שהיו 

חסרים לו להצלחה, והקב"ה מכין אותו - על ידי הייסורים - לעתיד טוב יותר.

אין אדם יודע חשבונות שמים, וגם כשהקב"ה לפעמים עונה "לא" או "לא עכשיו", 
שטוב  מה  עבור  שלנו  התפילות  את  ושומר  אותנו  שומע  תמיד  שהוא  לזכור  עלינו 

עבורנו באמת.

סיפורים מהגמרא:
מסכת ברכות דף ס':

תנא משמיה )נאמר משמו של( דר'  וכן  מאיר,  רבי  משום  רב  אמר  הונא  רב  "אמר 
עקיבא:

לעולם יהא אדם רגיל לומר 'כל דעביד רחמנא לטב עביד' )כל מה שעושה הקב"ה 
- לטובה(.

כי הא )כמו( דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא )היה הולך בדרך(

מטא לההיא מתא )הגיע לעיר אחת(

בעא אושפיזא, לא יהבי ליה )ביקש אכסניה, ולא נתנו לו(

אמר כל דעביד רחמנא לטב )כל מה שעושה ה', לטובה(.
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אזל ובת בדברא )הלך לישון בשדה הפתוח(

והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא )היה לו תרנגול, חמור ונר(

אתא זיקא כבייה לשרגא )באה רוח וכיבתה את הנר(

אתא שונרא אכליה לתרנגולא )בא חתול ואכל את התרנגול(

אתא אריה אכליה לחמרא )בא אריה וטרף את החמור(

אמר כל דעביד רחמנא לטב )אמר שוב - כל מה שעושה ה', לטובה(.

ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא )באותו לילה באו חיילים ולקחו את כל העיר 
בשבי(

רבי  )אמר  לטובה  הכל  הוא  ברוך  הקדוש  כל מה שעושה  לכו  אמרי  לאו  להו  אמר 
עקיבא לתלמידיו, הרי כך אמרתי לכם – כל מה שעושה ה', לטובה!(".

מסכת תענית דף כ"א
"ואמאי קרו ליה )למה קראו לו( נחום איש גם זו

דכל מילתא דהוה סלקא ליה )כל מה שקרה לו(

אמר 'גם זו לטובה'.

זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר )פעם אחת רצו יהודים לשלוח מתנה 
למלך(,

אמרו מאן ייזיל )אמרו מי ילך(,

ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא )יילך נחום איש גמזו המורגל בניסים(,

שדרו בידיה מלא סיפטא )שלחו עמו ארגז מלא( דאבנים טובות ומרגליות,

אזל בת בההוא דירה )הלך בדרך ונכנס ללון באכסניה(,

דיירים  קמו  )בלילה  עפרא  ומלונהו  לסיפטיה  ושקלינהו  דיוראי  הנך  קמו  בליליא 
אחרים ששם, רוקנו את הארגז ומילאוהו עפר(,

למחר כי חזנהו אמר גם זו לטובה )כשראה את הגניבה, אמר 'גם זו לטובה'(,

כי מטא התם  )כשהגיע לקיסר(

69



שרינהו לסיפטא )פתחו את הארגז( חזנהו דמלו עפרא

בעא מלכא למקטלינהו לכולהו אמר קא מחייכו בי יהודאי )רצה המלך להרוג את 
כל היהודים, על שלעגו לו(,

אמר )נחום( 'גם זו לטובה'.

 אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו )בא אליהו הנביא ונדמה כאחד מחיילי המלך(,

א"ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא )אמר להם שמא עפר זה הוא 
מעפרו של אברהם אבי היהודים(,

דכי הוה שדי )כשהיה אברהם זורק אותו( עפרא הוו סייפיה )העפר הפך לחרבות(, 
גילי הוו גירי )הצרורות הפכו לחיצים(, דכתיב 'יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו'.

 הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה )היתה מדינה שלא הצליחו לכובשה(,

בדקו מיניה וכבשוה )בדקו את העפר הזה, ואכן הפך לחרבות וחיצים, וכך הצליחו 
לכבוש את אותה מדינה(,

עיילו לבי גנזיה ומלוהו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה )מילאו 
את הארגז של נחום באבנים טובות ומרגליות, ושלחוהו בכבוד גדול(.

כי אתו ביתו בההוא דיורא אמרו ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי

)בחזרתו שוב לן באותה אכסניה, שאלו אותו אותם דיירים, מה הבאת איתך שעשו 
לך כבוד כה גדול?(

אמר להו מאי דשקלי מהכא אמטי להתם )מה שלקחתי מכאן הבאתי לשם(,

סתרו לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא )סתרו את ביתם והביאו את העפר לקיסר(,

אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא )אמרו לו העפר שהביא היהודי, הוא 
מהעפר שלנו!(

בדקוה ולא אשכחוה וקטלינהו להנך דיוראי )בדקו את עפרם והיה עפר רגיל, והרגו 
אותם על שביזו את המלך(.
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הפעלה | "טוב לי בחיים"

משפט פתיחה: 

יתמלאו  חיינו  הכוס המלאה,  בחצי  ולהתבונן  הטוב,  את  דבר  בכל  לראות  כשנתרגל 
שמחה ואושר, ונתקדם טוב יותר בדרך אל ההצלחה.

הסבר כללי: 

יש למצוא מחמאות בזמן הקצר ביותר: על החבר, על עצמי ועל הוריי.

חומרים נדרשים: 

דפים.	 

מכשירי כתיבה.	 

הסבר מפורט בשלבים:

על . 1 כל אחד  10 מחמאות  צריכים לרשום, בתורנות,  בשלב ראשון המשתתפים 
עצמו בתוך חמש דקות.

כל אחד קורא את המעלות שכתב, בלי להתבייש.... 2

10 מחמאות על מי שיושב לידם . 3 בשלב שני המשתתפים צריכים לרשום/לומר 
מימין בתוך חמש דקות, בלי לחזור על המחמאות שהשני נתן להם.

בתוך . 4 שלהם  ההורים  על  מחמאות   10 לומר  המשתתפים  על  השלישי,  בשלב 
חמש דקות.

הערה:

אפשר לרשום לפני הפעילות על הלוח סוגי מחמאות שונים, כדי שיהיה לחניכים קל 
להתבטא.

תובנה: 

בואו נשים לב כמה טוב יש לנו בחיים, ונודה לקב"ה...
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מערך

חז"ל מלמדים אותנו שכל התפילות, גם אלה שנראה כאילו הם 
לא התקבלו, נשמעות ונשמרות באוצרו של הקב"ה, ובורא העולם 

עוד ישתמש בהם ויפעל בזכותם במועד מאוחר יותר.

זמן,  לאחר  יגיע  המענה  לפעמים  בסבלנות.  להתאזר  עלינו 
כשממש נזדקק לו, ופתאום התפילה מפעם תבוא ותושיע אותנו!

"כי יש שכר לפעולתך"

9
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שאלה לדיון 

איך יתכן שמתפללים כל כך הרבה על חולה והוא נפטר בסוף? לאן נעלמו 
התפילות?

תשובה

אין תפילות שהולכות לריק. אפילו תפילות שלא התקבלו נשמרות ב"אוצר התפילות" 
של הקב"ה במרומים, מוסיפות לנו זכויות בשמים, מצילות אותנו מצרות ופותחות לנו 
שערים שלא ידענו על קיומם. אין דמעה שנשכחת, אין תפילה שלא נשמעת, גם אם 

לעיתים הקב"ה מעכב את רצוננו או מונע אותו מסיבות שאינן ידועות לנו.

הנה לנו הסיפור עם רחל אימנו, שכידוע נתנה את הסימנים שקיבלה מיעקב, לאחותה 
לאה, כדי שלא תתבייש מתחת לחופה כשתתגלה התרמית של אביה לבן שהחליף 
את רחל בלאה. רחל ויתרה, אפילו שזה היה יכול להוביל לכך שהיא עצמה תפסיד 

את יעקב ותתחתן עם עשיו הרשע.

מתי קיבלה רחל שכר על הויתור העצום הזה? אלפי שנים אחר כך, כשעם ישראל גלה 
מארצו בחורבן בית ראשון, עברו הגולים הדוויים בדרכם לבבל סמוך לקברה של רחל 
אמנו בבית לחם. נכנסו היהודים הגולים לקבר של אמא רחל וזעקו בתפילה. או אז, 
מספרים לנו חז"ל, קמה רחל ממקומה בגן עדן ואמרה לקב"ה: "זכור לי את שוויתרתי 

לאחותי! מסרתי את נפשי למענה, ועתה, בשכר זאת, רחם על בני והושיע אותם!" 

והבטיח לה הקב"ה: "ושבו בנים לגבולם". עוד תבוא הנחמה...

כך נאמר בספר ירמיהו )לא, יד-טז(: "ּכֹה ָאַמר ה', קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים, 
ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו: ּכֹה ָאַמר ה', ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי 
ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה, ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה', ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך 

ְנֻאם ה', ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".

כמו אותו מעשה טוב של רחל, שהועיל ועמד לזכותה לאחר אלפי שנים, כך יכולה 
תפילה שלנו להתגשם בעתיד הקרוב או הרחוק, בזמן שנזדקק לה נואשות.

דוד המלך אומר לקב"ה )תהלים, נו ט(: "נִֹדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה. ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנֹאֶדָך, ֲהֹלא 
ְּבִסְפָרֶתָך". כל דמעה שאנו שופכים בתפילה, נשמרת על ידי אלוקים, עד שנעשה בה 

שימוש בזמן שנקבע לה. רק הקב"ה יכול לדעת מתי הגיע זמנה.
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תיאור | חטיפה שאיחדה את העם

בלילה של ט"ו בסיוון ה'תשע"ד, נחטפו שלושה נערים ישראלים בגוש עציון, 
בידי מחבלים פלסטינים מתנועת החמאס.

שמות הנערים: גיל-עד מיכאל ַשֶׁער, בן 16, תושב טלמון, תלמיד ישיבת מקור 
חיים בכפר עציון. יעקב נפתלי פרנקל, בן 16, תושב נוף איילון, גם הוא תלמיד 

ישיבת מקור חיים. איל יפרח, בן 19, תושב אלעד, תלמיד ישיבת שבי חברון.

אותם  העלו  נחמדים  אנשים  שני  טרמפ,  על  לעלות  ביקשו  הכל  בסך  הם 
פרסה  פניית  המכונית  ביצעה  לפתע  נסיעה  דקות  כמה  לאחר  אך  לרכבם, 
מפתיעה, והחלה בנסיעה פראית. לשאלת הנערים מה קרה, השיבו החוטפים 

בנפנוף אקדח...

אחד הנערים הצליח לחייג למשטרה מהטלפון שבכיסו, וללחוש "חטפו אותי". 
אבל עד שהמוקדנית המשטרתית הבינה מה נאמר לה, חלפו כמה שעות. 

במשך כשבועיים וחצי, במסגרת מבצע "שובו אחים", השקיעה מדינת ישראל 
מאמצים ניכרים בניסיון לאתרם. 

של  העצומים  למאמצים  בנוסף 
ימי   18 במהלך  הביטחון  כוחות 
הבנים,  את  למצוא  חיפושים 
אנשים ברחבי העולם, עשו כל מה 
לעזור.  לנסות  כדי  יכולים  שהם 
דמויותיהן  בתקשורת  התבלטו 
שהעבירו  האימהות  שלושת  של 
גם  הן  ותקווה.  אמונה  של  מסר 

הוזמנו לדבר במועצת האו"ם לזכויות אדם בז'נבה.

עבורם.  להתפלל  יום,  מדי  המערבי  הכותל  רחבת  את  מילאו  אנשים  אלפי 
בישיבות בכל הארץ ובכל העולם אנשים התגייסו ללמוד תורה במשך 24 שעות 
טובים  להיות  קבלות,  עצמם  על  קיבלו  אנשים  נערים.  אותם  למען  ביממה, 
יותר, להתחזק ביחסם לזולת. המונים קיבלו את השבת מוקדם יותר, והאומה 

כולה היתה מאוחדת - הרגישו כמו משפחה אחת גדולה.

שנרצחו  הנערים,  שלושת  של  גופותיהם  נמצאו  החטיפה,  לאחר  ימים   18
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כבר בליל החטיפה. כשלושה חודשים לאחר החטיפה, אותרו שני הרוצחים 
לאחר  והשב"כ.  הימ"מ  צה"ל,  של  משותפת  בפעילות  ונהרגו  בחברון,  בבית 
שהתבררה הזוועה, עם ישראל כולו נותר מזועזע ושבור. מעשה הרצח הנתעב 
מה קרה לכל התפילות שלנו  והאכזרי השאיר אותנו ללא מענה. רבים תהו: 

במשך 18 הימים האחרונים? האם הם היו לחינם?

האמונה  כח  מהו  כולו  לעולם  הראו  הבנים  שלושת  של  ההורים  דווקא  אך 
באלוקים!

כך:  אמרה  פרנקל  רחל  בנה,  שנמצא  קודם  עוד  העולמית,  לעיתונות  בראיון 
יומם  ושוב מהאנשים להתפלל, גם מאנשים ששיגרת  "אנחנו מבקשים שוב 
הרגילה לא קשורה לעולם רוחני של תפילות וקשר עם הבורא. אנחנו מאמינים 
כמה  לעצמי  חוזרת  גם  ואני  ברור,  יהיה  רוצה שזה  אני  אבל  בכח התפילה, 
פעמים, שלמרות כוחה העצום של התפילה, אין לנו הבטחה שהתפילות אכן 

תתקבלנה בצורה שאנחנו רוצים שהנערים יימצאו חיים".

כולם  את  ש'תפסו'  המילים  המערבי,  בכותל  שאורגנה  גדולה  בתפילה  גם 
בגלל שאנו  רק  בשבילנו".  עובד  לא  רחל פרנקל, ש"אלוקים  דבריה של  היו 
לעזור, במיוחד כאשר אלפים  יכול  יודעים שזה  ואנחנו  מתפללים מכל הלב. 
ומיליונים מתפללים כך. אבל אף אחד לא חייב לי כלום. ואם מחר, חס וחלילה, 
ירגישו  שלי  שהילדים  רוצה  לא  אני  ביותר,  הגרועות  החדשות  את  נשמע 

שתפילותיהם היו לשווא".

אז מה עם כל אותם מיליוני תפילות לשלום הנערים? להיכן הן נעלמו?

התשובה היא: אין תפילה לחינם, אין תפילה מבוזבזת!

"אסור  פעם:  אמר  'הסטייפלר',  המכונה  זצ"ל,  קנייבסקי  ישראל  יעקב  הרב 
כל בקשה  ריקם, ללא מענה.  כנה מושבת  כזה שתפילה  אין דבר  להתיאש. 
מעומק הלב שמופנית לאלוקים תמיד נענית. זה לא יכול להיות אחרת. אם 
היא לא נענתה היום – היא תיענה מחר. ואם לא מחר, אולי עוד שבוע או עוד 
חודש, אולי עוד שנה או עוד עשור, אפילו אם התפילות שלכם לא נענו בחיים 
שלכם, הם עוד ייענו לילדים שלכם, או לילדים של הילדים שלכם. אנחנו לא 
יכולים לומר בודאות מתי התפילה תיענה, אבל אנחנו יכולים להיות סמוכים 

ובטוחים שכל תפילה תיענה איכשהו, ביום מן הימים".

הכאב שלנו הוא גדול על הנערים, ואנחנו לא יכולים להבין איך זה משתלב 
עם תוכנית העל שבורא העולם תכנן לאנושות. דבר אחד בטוח: הבנים האלה 

76



מערך 9אלול - תשרי

הצליחו ליצור שינוי גדול בעם היהודי, שהתאחד והתחזק. בשבועיים ימים 
הם עשו שינוי ענק, יותר משינוי שרבים אחרים מסוגלים לעשות במשך כל 

חייהם.

עוסקים  שבו  האחדות",  "יום  את  ייסדו  הנערים  משפחות  האסון,  לאחר 
בישראל ובתפוצות בנושא האחדות בחברה. שיאו של היום הוא טקס חלוקת 
השפעה  בעלי  מיזמים  או  ארגונים  לאישים,  ישראל,  לאחדות  ירושלים  פרס 

בתחום זה.
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הפעלה | מלאי של בלונים

משפט פתיחה: 

את  שינסה  מי  אבל  לא.  ותו  נחמד,  משעשע,  משחק"  כ"עוד  בהתחלה  נראה  זה 
המשחק הזה, יתקשה שלא לחזור אליו שוב...

הסבר כללי: 

תחרות העברת בלונים מנקודה לנקודה ללא עזרת הידיים.

חומרים נדרשים:

כמה חבילות בלונים.	 

רצוי - כמה משאבות לניפוח בלונים.	 

הסבר מפורט בשלבים:

מנפחים יחד את כל הבלונים.. 1

מרכזים את כל הבלונים בקצה החדר. . 2

בהינתן האות, מתחילים יחד להעביר בלונים מקצה אחד לקצה השני, בלי לגעת . 3
בידיים.

אפשרויות: ברגליים, בנשיפה, בנגיחה.... 4

רושמים בדף כל בלון שהגיע לצד השני, מי הביא אותו.. 5

מנצח: מי שמצליח להעביר את מספר הבלונים הרב ביותר לקצה השני.. 6

הערות:

יש להעמיד שופט לכל 2 חניכים, שיהיה אפשר לעקוב כמה כל אחד העביר.א. 

יש להיזהר ממכשולים בדרך, שלא למעוד חלילה.ב. 

תובנה: 

אותה  ומביא  אצלו,  אותה  ושומר  אותה  לוקח  הקב"ה  בלון,  כמו  היא  תפילה  כל 
למקום בדיוק בזמן הרצוי. והכי חשוב: אצל הקב"ה שום תפילה לא בורחת, להבדיל 

מהבלונים...
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מערך

חכמי ישראל לאורך הדורות, בנו עבורנו בנין שלם ומרהיב, עם 
יכול למצוא את מה  ואגפים שונים, בהם כל אחד  קומות רבות 

שמתאים לו באותה שעה. 

זהו בנין התפילה!

אנו קמים בבוקר, ברכות השחר ממתינות לנו, לפתוח את היום 
תפילת  המזון.  ברכת  שחרית.  תפילת  אח"כ  לקב"ה.  בהודיה 
מנחה, תפילת ערבית. כל תפילה מסודרת מתחילתה ועד סופה. 

מה אומרים, איך כורעים, מה מוסיפים בימי חג ומועד.

עם  אחת,  אישית  תפילה  לפעמים  הלב!  את  נשכח  בל   - אבל 
מילים פשוטות שלנו, מצליחה לבקוע רקיעים.

10
תפילה אישית
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שאלות לדיון 

כשאני פונה אל ה' ככה פשוט, במילים שלי, גם אז הוא עונה לי? או . 1
דוקא בתפילה שכתובה בסידור?

באמצע . 2 לדבר  נקרא  לא  זה  בתפילה?  משלי  בקשות  להוסיף  אפשר 
התפילה?

תשובה

כאשר הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, הוא העניק לנו מתנה גדולה ויקרה, 
שהיא הזכות לפנות אליו ולדבר איתו, בלי לקבוע תור מראש, בלי לעבור דרך עוזרים 
ומזכירים, ואפילו בלי לחכות על הקו. פשוט לדבר ישירות עם הקב"ה בכבודו ובעצמו.

וכל אדם התפלל במילים משלו כאשר  נוסח קבוע של תפילה,  בימי קדם, לא היה 
חש צורך בכך. בתנ"ך אנו מוצאים עשרות דוגמאות לתפילות כאלו – תפילת משה 
רבינו )'ואתחנן אל ה' בעת ההיא'(, תפילת עם ישראל במצרים )'ותעל שוועתם אל 

האלוקים'( ועוד.

לאחר גלות בבל - בתחילת ימי בית שני, ראו החכמים שאנשים רבים שנולדו בבבל 
מדברים שפה מבולבלת שאינה תקינה, ואינם יודעים להביע את עצמם בצורה נאותה, 
והם מתקשים להביע עצמם היטב בתפילה לקב"ה. לכן קבעו סדר מסוים של תפילה 
שבמרכזו תפילת "שמונה עשרה". אבל גם לאחר שישנו נוסח קבוע, הדבר אינו מבטל 
את האפשרות של כל אחד מאתנו לפנות אל הקב"ה בכל עת, בשפת אימו ובמילים 

משלו, כמובן בצורה מכובדת.

יש משמעות  נביאים,  - שהיו  הגדולה'  כנסת  'אנשי  ידי  על  לנוסח התפילה שנקבע 
ואף חלקים נסתרים. כל מילה בתפילה, פורטת על מיתרים נסתרים בנפש  עמוקה 
האדם, ופועלת את פעולתה בעולמות העליונים. משום כך אנו מקפידים להתפלל על 

פי נוסח התפילה המופיע בסידור. 

האישיות  במילים  אישית  תפילה  תהיה  אחד  שלכל  מאוד  חשוב  לכך,  בנוסף  אבל 
שלו, בנוסף לתפילה הקבועה! בגמרא מסופר על רבים מחכמי ישראל, שהיו מוסיפים 

תפילה אישית על נוסח התפילה הקבוע.

את התפילה האישית אפשר להתפלל בברכת 'שמע קולנו' – לפני 'כי אתה שומע', או 
בסיום תפילת שמונה-עשרה, לפני 'יהיו לרצון'.
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סיפור | הטנקים שעלו באש התפילה

פלוגת חיילי המילואים ישבו בסלון ביתו של רבי דוד. אט אט החשיך בחוץ 
זכרונות מהעבר  וסיפורי  נינוחה,  ובבית פנימה הודלקו אורות. האוירה היתה 

החלו לצוף ולעלות על שפתותיהם של הנוכחים.

רבי דוד, שעד לא מכבר כונה בפי כולם 'דודו', היה מפקדם הנערץ של הפלוגה 
הפלוגה  חברי  המשיכו  הצבאי,  שירותם  את  סיימו  מאז  שנים.  עשרות  לפני 
להיפגש מפעם לפעם. בשנים האחרונות התחזק דוד מאוד בשמירת מצוות, 

והפך ל'רב הקבוצה'.

הקבוצה היתה מלאה אהבה וידידות. אין בעולם כמו "אחוות לוחמים". אנשים 
לנצח.  אמת  לידידי  הופכים  הקרב,  בשדה  חברים  ואיבדו  התאמצו  שיחד 

השיחה קלחה, נושאים עלו וירדו.

אל הסלון נכנסה ביתו של רבי דוד ובידה מגש כסוף עליו הונחו פרוסות אבטיח 
צונן. היא הניחה את המגש על השולחן ונפנתה לצאת.

"מה דעתכם?" היסה רבי דוד את חבריו, "מהי הברכה שיש לברך על אבטיח?"

אומר  זה  החברים,  בין  ויכוח  לו  פרץ  וכבר  שאלתו  את  דוד  רבי  סיים  טרם 
שברכתו של אבטיח היא 'בורא פרי האדמה' וזה ברור לו לגמרי שברכתו 'בורא 

פרי העץ'.

מהצד עמד יורם, חיכה עד שיביע כל אחד את דעתו, ואז 'ירה' את התשובה 
המפתיעה: "ברור לי מעל כל ספק שהברכה המנצחת היא 'שהכל', ואף יש לי 

הוכחה לכך!"

"למה שהכל?" תמהו כולם. "או האדמה, או העץ!"

"מה, אינכם זוכרים?" שאל יורם. "אז בואו ואזכיר לכם!" אמר בפאתוס.

עשרות  האוייב,  חיילי  של  מתוכנן  למארב  נקלענו  הכיפורים,  יום  "במלחמת 
טנקים הקיפו אותנו, ואילו אנו נשארנו עם שני טנקים בלבד, מנותקים מכל 
חברינו. אתה דודו, היית אובד עצות, הודעת בקשר שאינך רואה מוצא, ושנתכונן 
יודע משהו  'אולי מישהו כאן  יהודים אנחנו.  לגרוע מכל, כשלפתע נזכרת כי 

דתי מהבית, איזה קטע תפילה, שיגיד אותו! ובזכות זה האלוקים יעזור לנו'.

ברגע זה נזכרתי שבכל פעם שהייתי מגיע לביתו של סבא שהיה דתי, הוא היה 
נותן לי לשתות מים ומבקש ממני לברך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 
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שהכל נהיה בדברו'.

'מצויין', אמרת לי. 'כעת נאמר אחר יורם מילה במילה את הברכה'. אני אמרתי 
'ברוך-אתה-ה'-אלוקינו-מלך- אחריי:  צרחתם  וכולכם  הברכה,  את  בקשר 

העולם-שהכל-נהיה-בדברו!'

טען! אש!!!

טענו פגז וירינו, הפגז פגע בנקודת התורפה של טנק האוייב, ומיד הוא עלה 
בלהבות.

'יופי!!!' התלהבנו, 'נברך שוב!'

שוב צעקנו כולנו: 'ברוך-אתה-ה'-אלוקינו-מלך-העולם-שהכל-נהיה-בדברו!'

טען! אש!! בום!!!

פגיעה מדוייקת. הפגז העלה את הטנק השני גם הוא בלהבות!

עכשיו כבר היינו משולהבים, צווחנו בקולי קולות:

'ברוך-אתה-ה'-אלוקינו-מלך-העולם-שהכל-נהיה-בדברו!'

טען!! אש!! טנק שלישי חוסל!!

לא ידענו את נפשינו...

הבינו  שלא  הטנקים  יתר  האוייב,  מטנקי  כעשרה  חוסלו  דקות  חמש  בתוך 
מאיפה זה 'נוחת' עליהם, חששו שנקלעו למארב הפוך, הם עשו 'אחורה פנה' 

תוך שהם נסוגים בבהלה, ואנחנו מזנבים בהם:

'שהכל-נהיה-בדברו!'

טען!! אש!!

'שהכל-נהיה-בדברו!'

טען!! אש!!"

"בודאי, יורם!" התלהבו החברים. "זה היה נס שלא נשכח לכל 
החיים!"

נהיה  שהכל  "אם  יורם.  עצמו  הסביר  דוד",  דודו-רבי  "עכשיו 
בדברו מנצח טנקים של חטיבה שלמה, האם יש לך ספק שאת 

כל הפירות גם יחד הוא מנצח?!"

"אין ספק, יורם. אין ספק", דמע רבי דוד. "אמנם הברכה על אבטיח היא 
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עושה  יהודי  של  מפיו  היוצאת  ותפילה  ברכה  כל  כי  ספק  אין  אך  'האדמה', 
רושם גדול בשמים.

'הכל-הכל' כל מה שישנו בעולם, הכל נעשה  כי  ואומר  יהודי מכריז  כאשר 
להציל  זו  אמירה  של  בכוחה  שיש  הרי  עולם,  והיה  שאמר  מי  של  בדיבורו 
לנו באותו קרב  כי אכן ברכת שהכל היא שעמדה  כל ספק  לי  אין  ולסייע. 

מכריע".

תובנה

העוצמה הטמונה במילה של תפילה ושל ברכה, גם אם היא תפילה בחיבור אישי - 
כמו 'שהכל נהיה בדברו' נגד טנקים... היא לאין שיעור!

בכוחה לחולל ניסים ונפלאות, גם היום בזמן הזה שיש 'הסתר פנים'! 
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הפעלה | התפילה שלי

משפט פתיחה:

בואו נתחבר לתפילות, כל אחד ימצא את המסילה אל הלב שלו.

הסבר כללי:

זו  שלו',  'התפילה  את  יש  אחד  לכל  אבל  רבות.  בתפילות  ומשתתפים  מכירים  אנו 
עולם  לבין  בינינו  הזה,  המיוחד  את הקשר  נחזק  בואו  יותר מהכל.  ללב  לו  שנוגעת 

התפילה!

חומרים נדרשים: 

כלי כתיבה.

הסבר מפורט בשלבים:

שלב ראשון:

עליה . 1 ששמע  או  בה,  נוכח  שהיה  מיוחדת  תפילה  על  לספר  חניך  מכל  נבקש 
ממישהו אחר.

דוגמאות: . 2

סליחות באשמורת הבוקר.	 

ראש השנה באומן.	 

תיקון חצות.	 

תפילה בכותל המערבי.	 

יהודי שניצל מסכנה והודה בתפילתו בבכי.	 

תפילה שנערכה בעת מלחמה.	 

שלב שני:

כל חניך יבחר לעצמו את "פרק התהלים שלי". פרק שמבטא היטב את רגשותיו, . 3
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פרק שהוא מתחבר אליו ומרגיש שזה 'נאמר עליו'.

לאחר שכל אחד בחר פרק, ניצור את "התיקון הכללי" שלנו – רשימת הפרקים . 4
פרקי  כל  את  לומר  נוכל  הלב,  מעומק  להתפלל  כשנרצה  שלנו.  המשותפים 

התהלים האלו, ובכך לכוון בתפילתנו גם על שאר חברי הקבוצה.

תובנה:

ועומקים. הקב"ה  כל אחד והתפילה שלו, כל אחד מתחבר לעולם אחר של רגשות 
ממתין לשמוע כל אחד מאיתנו!
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