התפוח אינו נופל רחוק מהעץ  /עירוני א' מודיעין
מי התפוח ומי העץ? חשבו על יותר מאפשרות אחת.
בעיני מי זו ברכה? מתי זו יכולה להיות בעיה? מה האתגר של העץ והתפוח לדעתכם?
ּכוֹס הַ ִּקּדּוׁש ַׁשל סַ בָּ א ַרבָּ א  /אסתר שקלים
בְּ שַ בַ ת בַ רִ -מ ְּצוָ ה

בְּ ַשבָ ת בַ רִ -מ ְּצוָ ה

הֶ ֱענִיק לִ י אַ בָ א

הֶ ֱענִיק לִ י אַ בָ א

סמנו את התיאורים של
הגביע .מה קורה לכוס
מבית לבית?

אֶ ת ּכוֹס הַ ִקדוש

אֶ ת הַ ּכוֹס בַ סָ לוֹן

ֶשל סַ בָ א ַרבָ א,

ֶש ָשכְּ בָ ה ּכְּ לומָ ה בַ ִמזְּ נוֹן.

מה ההבדל באופן
המסירה של הגביע מדור
לדור?

פִ יָאלֶה בְּ ָרכָה*
ֶשל ר' ַאבְּ ָרהָ ם חַ כ ְַּמזָ ָדה **

ָדהָ ה הַ מָ גֵן בַ אֲ בַ ק הַ ָשנִים

ֶשהָ יְּ תָ ה

הַ ּכֶסֶ ף ָדעַ ְךּ ,כָהו הַ ָקנִים

ֺּכלָה ּכֶסֶ ף טָ הוֹר נוֹהֵ ר

וְּ ַרק זִ יק ֶשל בָ ָרקִ ,מין גַחֶ לֶת לוֹחֶ ֶשת

בְּ ִמין ֹנגַה אוֹר בוֹעֵ ר

נִבַ ט מֵ הַ ּכוֹס ,קו ֵֹרא לִ י ָלג ֶֶשת .

וְּ עָ לֶיהָ בוֹלְּ ִטים עִ ִ
ּטּורים
ומנו ָֹרה בַ ת ִשבְּ עָ ה ָקנִים
מָ גֵן ָדוִ ד ְּ

ולְּ אוֹת ֹו הַ ֹּנגַה נִכְּ סַ פְּ ִתי ּכֺלִי

ּכְּ זֹהַ ר הָ ָר ִקיעַ מַ זְּ ִה ִירים.

אֶ ת זֹהַ ר הָ אֵ ש ל ְַּחׂשף בְּ עַ ְּצ ִמי.

אפשר גם סמנו בצבע
אחד את השימור של
הגביע ובצבע אחר את
החידוש שעובר מדור
לדור
שערו מדוע בוחר כל דור
לבצע את השינוי?
מה הרגיש האבא כלפי
המתנה שהוא קיבל?
ממי מרגיש הנין שהגביע
הגיע אליו?

נָטַ לְּ ִתי הַ ּכוֹס וְּ סָ בָ א עִ ִמי
כֻ ְֶּשסַ בָ א ַרבָ א עַ ל הַ יַיִ ן ִק ֵדש
ָק ְּרנו פָ נָיו ּכְּ מ ֹו לַהַ ב ֶשל אֵ ש
מַ ַשק ַּכנְּפֵ י מַ לְּ אֲ כֵי עֶ לְּ יוֹן
לִ וָ הו זָ קוף בְּ הָ ָדר וְּ גָאוֹן .
וכְּ ֶשּנ ֹול ְַּד ִתי אֲ נִי
בֶ ן בְּ כוֹר לְָּאבִ י

וְּ ַרחַ ש ּכְּ נָפַ יִ ם לוֹחֵ ש בְּ ָאזְּ נִי :
"יוֹם הַ ִש ִשי וַ יְּ כֺלו הַ ָשמַ יִם
ֹלקים… ִמּכָל ְּמלַאכְּ ת ֹו…"
וַ יְּ כַל אֱ ִ
וַ אֲ נִי
אֶ ת ְּמלַאכְּ ִתי
ַרק ִה ְּתחַ לְּ ִתי.

ִקבֵ ל הוא ִמסָ בִ י
אֶ ת הַ ּכוֹס הַ ִהיא:
דוֹרוֹן לְּ הֶ ְּמ ֵשְך הַ שו ֶֹשלֶת
אוֹת לַחֺ לְּ יָה בְּ ַש ְּר ֶש ֶרת.
ִהּנִיחָ ה ָאבִ י בַ ִמזְּ נוֹן לְּ מַ זְּ ּכ ֶֶרת
ומָ צָ א לִ ְּש ִתיָה ּכוֹס מו ֶֹד ְּרנִית,
ַאחֶ ֶרת.

יאלֶה ְּב ָר ָכה " – בשפה
* " ִּפ ָ
הפרסית  -יהודית " :כוס
הברכה "  ,כינוי לגביע
הקידוש.
**"חכמזדה " – שם משפחה
פרסי – יהודי שמשמעותו
"בן הרב "

מתוך :אסתר שקלים ,שרקיה  ,כנרת-זמורה-ביתן ,תל-אביב ,תשס"ו

נסו להמשיך עוד בית
בשיר .מה יהיה
בהמשך?

כשהיה ר' ישראל בעל שם-טוב רואה שפורענות מתרגשת לבוא על ישראל ,היה הולך למקום אחד
ביער ומתיחד עם נפשו .שם היה מדליק אש ,אומר תפילה אחת ,ונס היה מתרחש ,והגזירה היתה
מתבטלת.
לאחר זמן ,כשהיה תלמידו ר' דוב בער ,המגיד ממזריטש ,צריך לבקש רחמים על ישראל ,היה הולך
לאותו מקום ביער ואומר :ריבונו של עולם ,הטה אוזנך ,איני יודע כיצד מדליקים את האש ,אבל עדיין
יכול אני לומר את התפילה והנס היה מתרחש.
ולאחר זמן היה ר' משה לייב מססוב הולך אף הוא ,כדי להציל את עמו ,אל היער ואומר :איני יודע
כיצד מדליקים את האש ,איני יודע את התפילה ,אבל אני יכול למצוא את המקום ,וצריך שיהא די
בכך .ודי היה בכך :שוב מתרחש היה הנס.
והגיע זמנו של ר' ישראל מרוז'ן לבטל את הגזירה .יושב היה בכורסתו ,ראשו נתון בין כפות ידיו,
ומשיח עם הקדוש ברוך הוא" :איני יכול להדליק את האש ,איני יודע את התפילה ,אף איני יכול
למצוא את המקום ביער .איני יודע אלא לספר סיפור זה .צריך שיהיה די בכך".
ודי היה בכך.

והסופר ש"י עגנון מוסיף:
והסיפור שסיפר הדור האחרון פעם את פעולתו לא פחות ממעשי הצדיקים בדורות הקודמים.
כמה דורות עובר הסיפור?
בכל דור תפקיד המעשה של הרב או מטרתו מתואר אחרת .מה ההבדל?
בכל הדורות היה כח לדיבור -במה דומה העברת חפץ להעברת מסר מילולי?
במה דומה המעבר ממורה לתלמיד ,או ממנהיג למונהגיו לקשר בין הורה לילד?
האם התוספת של שי עגנון מקבילה לבית האחרון בשיר?

האם השיר והסיפור מחזקים את המסר מן הפתגם :התפוח אינו נופל העץ?

