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ַחְברּוָתא 1

ֶדה  שָׂ ֶלְך ּבַ ַהּמֶ

ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור

ַיְלָּדה ַאַחת ָרְצָתה ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהֶּמֶלְך, 

ְוִהְתַאְרְּגָנה ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך.

ָאְמרּו ָלּה ֻּכָּלם: "ֵאיְך ַּתִּגיִעי ָלַאְרמֹון ָהָרחֹוק? 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ְצחֹוק!

ְוֵאיְך ִּתְבְקִעי ִׁשְבָעה ְׁשָעִרים? 

ֵאיְך ַּתְצִליִחי ַלְחֹּדר? ֲהֵרי ֵיׁש ָׁשם ׁשֹוְמִרים!" 

ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה ֹלא ִהְתַּכְּוָנה ְלַוֵּתר.

ִלְפֹגׁש ֶאת ַהֶּמֶלְך – ָהָרצֹון ָּבּה ּבֹוֵער!

ָיְצָאה ַלֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה, ָהְלָכה ֲחִצי יֹום ְוִהְתַעְּיָפה.

ָׁשְכָבה ָלנּוַח, ִהְתעֹוְרָרה ְוָאְכָלה,

ְוִהְתִחיָלה ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבָּמקֹום ַהֻּמְפָלא.

ַּבָּמקֹום ַהָּקסּום ֶׁשֵאָליו ִהִּגיָעה

קֹול ַמִים זֹוְרִמים אֹוָתּה ִהְרִּגיַע.

ִהיא ִטְּיָלה ַּבְּסִביָבה, ֶנֶהְנָתה ֵמַהּנֹוף,

ַרֲאָתה ִצְמִחָּיה )ְוָזְכָרה ֶׁשָאסּור ִלְקֹטף(.

ַּבַּלְיָלה ָיְׁשָנה ִּבְמָעָרה ֲחִמיָמה

ְוִהְתעֹוְרָרה ַּבֹּבֶקר ִעם ְזִריַחת ַהַחָּמה.

ִהְמִׁשיָכה ְלַטֵּיל ַאְך ָׁשְכָחה ֶאת ַמְּטַרת ַהִּטּיּול –

ִלְפֹגׁש ֶאת ַהֶּמֶלְך... ֵאיֶזה ִּבְלּבּול!
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יֹום ֶאָחד ִהיא ִנְזְּכָרה ְוִנְבֲהָלה ְמֹאד – 

ַהִאם ַאְצִליַח ְלַהִּגיַע ַלֶּמֶלְך עֹוד?

ִהיא ָחָשׁה ַעְצבּות, ֹלא ָיְדָעה ְלַאן ִלְפנֹות,

ּוְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ָשְׁמָעה ַהְכָרזֹות:

"ְּבָקרֹוב ַהֶּמֶלְך ֵיֵצא ֵמָהַאְרמֹון

ְוַיִּגיַע ַלָּׂשדֹות ִלְפֹּגׁש ֶאת ֶהָהמֹון".

ַהַּיְלָדה ִהְתַרְּגָׁשה, ָהְיָתה ְמֻאֶּׁשֶרת,

ִהיא ֵהִביָנה ֶׁשִּנְפְּתָחה ְּבָפֶניָה ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת:

ִהיא ֹלא ַּתִּגיַע ָלַאְרמֹון ֲאָבל ַהֶּמֶלְך...

ַהֶּמֶלְך ָיבֹוא ִלְפֹּגׁש אֹוָתּה ַּבֶּדֶרְך!

ְּכֶשִׁהִּגיַע ַהּמֹוֵעד ִהיא ָרָצה, ִמְתַנֶּׁשֶפת,

ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֶאת ְרצֹונֹוֶתיָה ְמַבֶּקֶשׁת.

ְּתקּוָפה ֶׁשל ְּבִדידּות ּוִבְלּבּול ִנְגְמָרה,

ְּתקּוָפה ֶׁשל ַהְסָּתָרה ְּבתֹוך ַהְסָּתָרה.

ַהֶּמֶלְך ִחֵּבק אֹוָתּה ְּבֹחם ְוָאַמר:

ֶזהּו, ַּבת ֶׁשִּלי, ִסְבֵלְך ִנְגַמר.

ָּכל ָּכְך ִחִּכיִתי ֶׁשַּתִּגיִעי ֵאַלי, ֶׁשָּתבֹוִאי ְּכָבר,

ִּתָּׁשֲאִרי ִאִּתי ְוִיְהֶיה ֶנְהָּדר.

ֲאִני ַמְזִמין אֹוָתְך ֵאַלי ְּבָכל ָׁשָעה ּוְבָכל ֵעת,

ַהֶּדֶלת ְלָפַנִיְך ְּפתּוָחה ָּכֵעת.

ְּכֶׁשַּתְרִּגיִׁשי ֹצֶרְך ָלבֹוא ָּפׁשּוט ּבֹוִאי, ֲאִני ָּכאן,

ְוַגם ְּכֶׁשֶאְחֹזר ָלַאְרמֹון, ְּבֹבא ַהְּזַמן,

ָמקֹום ָׁשמּור ָלְך ּומּוָכן.
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ָקִדיָמה ָלֲעבֹוָדה:

ּ בַּמִּלִּים ׁשֶלָּכֶם:  הַׁשְלִימו

• הַיַּלְדָה רָצְתָה ___________________________________________________

ּ לָהּ ׁשֶ ________________________________________________ • כֻּלָּם אָמְרו

ּוּל הַיַּלְדָּה ׁשָכְחָה ____________________________________ • בְּמַהֲלַךְ הַטִּי

• וּכְׁשֶנִּזְכְּרָה – הָיְתָה  ______________________________________________

___________________________ בְּ  הִתְמַלְּאָה  הַהַכְרָזָה  אֶת  ָמְעָה  כְּׁשֶּשׁ  •

ְ, הַיַּלְדָּה ______________________________________ ִיׁשָה עִם הַמֶּלֶך • בַּפְּג

ִּיׁשָה ____________________________________ ִיׁשָה הִיא הִרְג • לְאַחַר הַפְּג

ְ הַסִּפּוּר: ּ בְּתוֹך סַמְּנו

ּ מֵהַיַּלְדָּה אֶת הַמֶּלֶךְ. • בְּצֶבַע אָדֹם – אֶת הַדְּבָרִים ׁשֶהִׁשְכִּיחו

ֵי הַיַּלְדָּה אֶת הַדֶּרֶךְ לַמֶּלֶךְ.  • בְּצֶבַע יָרֹק – אֶת הַדָּבָר ׁשֶחָסַם בִּפְנ

ּ בְּקַו כֵּיצַד לְבַסּוֹף הִצְלִיחָה הַיַּלְדָּה לִפְגֹּש אֶת הַמֶּלֶךְ.  • סַמְּנו

ּוּל מָה אָמַר הַמֶּלֶךְ לַיַּלְדָּה. ּ בְּעִג • סַמְּנו
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 יְהוּדִי ׁשֶמֵּרֹב טְרָדוֹת וְעִסּוּקִים 
•

   לֹא מַצְלִיחַ לִהְיוֹת קָרוֹב אֶל ה'

 הָרְגָׁשוֹת ׁשֶמַּפְרִיעִים 
•

ּ לְהִתְקָרֵב אֶל ה'    לָנו

 הַדֶּרֶךְ לְקַבֵּל כֹּחַ מֵהַיָּמִים   

ּוֹרָאִים וְלִהְיוֹת קְרוֹבִים • הַנ

ָנָה.  אֶל ה' כָּל יְמוֹת הַּשׁ

ָנָה • הקב"ה כָּל יְמוֹת הַּשׁ

 יְהוּדִי ׁשֶרוֹצֶה לִהְיוֹת 
•

   קָרוֹב אֶל ה' 

ּוֹרָאִים.  • הקב"ה בַּיָּמִים הַנ

ּ לְהַסְבִּיר אֶת  ִים ׁשֶהַסִּפּוּר הַזֶּה הוּא מָׁשָל. הַאִם ּתוּכְלו אַּתֶם בְּוַדַּאי מְבִינ

הַנִּמְׁשָל?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ּ קַו בֵּין הַמָּׁשָל לַנִּמְׁשָל.  מִתְחו

הַמֶּלֶךְ בָּאַרְמוֹן • 

הַמֶּלֶךְ בַּּשָׂדֶה •

 
•
הַיַּלְדָּה ׁשֶרָצְתָה 
ְ לִפְגֹּׁש אֶת הַמֶּלֶך

 

•

הַיַּלְדָּה בַּזְּמָן 

ׁשֶנִּרְדְּמָה, 

אָכְלָה וְטִיְּלָה

הַיֵּאוּׁש וְהַעֶצֶב • 

הַהַזְמָנָה ׁשֶל הַמֶּלֶךְ •

ֵיכֶם: ּ בֵּינ ּנו דּו

ִיׁשָה עִם הַמֶּלֶךְ? • מַדּוּעַ הַעַצְבוּת חוֹסֶמֶת אֶת הַדֶּרֶךְ לִפְג
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מְשִׂימָה:

ָלַמְדנּו ֶׁשַהֶּמֶלְך ַּבָּׂשֶדה ְוֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש ַהֹּכל, 

ֲאָבל ֵאיְך ִמֶּזה ַנְמִׁשיְך ִלְגֹּדל?

ָמה ַהֶּקֶשׁר ֵּבין ַהֶּמֶלְך

ּוֵבין ַחֵּגי ִּתְׁשֵרי ֶׁשּפֹוְגִׁשים ַּבֶּדֶרְך?

 ּ ִּים. הַצִּיר מְסֻדָּר כְּמוֹ הַדֶּרֶךְ לָאַרְמוֹן. סַדְּרו מוֹת הַחַג ְׁ ֵיכֶם צִיר זְמַן וּש לִפְנ

ִּים לְפִי הַסֵּדֶר. אֶת ׁשְמוֹת הַחַג

ָנָה,  הַּשׁ רֹאׁש  סֻכּוֹת,  ִּים:  הַחַג

שִׂמְחַת ּתוֹרָה, יוֹם כִּפּוּר 

ּ עֲצוּבִים? ּ כְּׁשֶאֲנַחְנו • מָה קוֹרֶה לָנו

 ּ לָנו ּוֹרְמוֹת  ג הַתְחָלוֹת  שָׂמְחָה.  הִיא  הַמֶּלֶךְ  עִם  נִפְגְּׁשָה  • כְּׁשֶהַיַּלְדָּה 

ִיתֶם. ּ בְּהַתְחָלָה מְשַׂמַּחַת ׁשֶחֲו שִׂמְחָה. ׁשַתְּפו



8

חַבְרוּתָא 1

ִהְתּבֹוְננּו ָּבִאּיּור ֶׁשִהְׁשַלְמֶּתם ְודּונּו ָמה ַהְּתׁשּוָבה,

ְוִאם ֹלא ֵּתְדעּו – ִנֵּתן ָלֶכם ֶרֶמז ְּבַאֲהָבה:

ָּכל ַחג ְמָקֵרב אֹוָתנּו עֹוד ְקָצת ַלֶּמֶלְך, ְּכלֹוַמר ְלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ָּכל ַחג ֵמִביא ִעּמֹו ְקֻדָּׁשה ּוְמרֹוֵמם ֶאת ֻּכָּלם.

ָּכל ַחג ְמַחֵּזק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ִאּתֹו ִיְתָּבַרְך

ּוֵמִביא ִאּתֹו אֹור ָקסּום ְוַרְך.

ָעֵלינּו ִלְסֹּפג ֶאל ּתֹוְך ַעְצֵמנּו ֶאת ָהאֹור

ּוְבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה – ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכמֹו ַזְרקֹור.

ַהַחִּגים ֵהם ַמָּתָנה ְיָקָרה

ֶׁשֶאת ַהֶּדֶרְך ֲעבּוֵרנּו ְמִאיָרה.

ֶנֱחֶוה אֹוָתם ְּבטֹוב ּוְבִׂשְמָחה

ְוֶנֱהֶנה ַיַחד ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה.


