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"ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו" )מ"ה, א'(
ֵיׁש ְלַדֵּיק ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק, ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ֲעִמיָדה "ְוֹלא ָעַמד", 

ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָנכֹון יֹוֵתר ָהָיה לֹוַמר ְוֹלא ִנְׁשַאר ִאיׁש ִאּתֹו?

ְּתִמיָהה זֹו ִנָּתן ְלָפֵרׁש ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשהֹוִציא יֹוֵסף ָּכל 
ִאיׁש ֵמַעל ָּפָניו, ְונֹוַתר ַרק ִעם ֶאָחיו, ֶהְחִליטּו ָהַאִחים ְלָהְרגֹו, ֶׁשֵּכן 
ֲעַדִין ֹלא ָיְדעּו ֶׁשהּוא יֹוֵסף ֲאִחיֶהם. ּוָבא ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל, ּוִפְּזָרם 

ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית ְוֹלא ָיְכלּו ְלָהְרגֹו.

ְּכֶׁשִּמָּנה  יֹוֵסף:  ֵאֶצל  ָּתִדיר  ָמצּוי  ָהָיה  ַּגְבִריֵאל  ַהַּמְלָאְך  ִּכי  ָמִצינּו 
ַּפְרֹעה ֶאת יֹוֵסף ְלִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך, ָּבאּו ֲעָבָדיו ְוָטֲענּו, ֲהֵכיַצד הֹוֵפְך 
ֶעֶבד ִלְהיֹות ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך, ְוִכי יֹוֵדַע הּוא ְלַדֵּבר ָׂשפֹות ַרּבֹות? ִמָּיד 

ִהִּגיַע ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל, ְוִלְּמדֹו ִׁשְבִעים ָׂשפֹות.

ְמָצָאם,  ְוֹלא  ֶאָחיו  ִּבְׁשלֹום  ִלְדֹרׁש  יֹוֵסף  ְּכֶׁשָּיָצא  ָלֵכן,  ֹקֶדם  ְועֹוד 
ֹזאת  ָלַמד  "י  ְוַרּׁשִ ַּגְבִריֵאל,  ֶׁשֶּזהּו  ֵּפֵרׁש  "י  ְוַרּׁשִ ִאיׁש",  "ַוִּיְמָצֵאהּו 

ִמָּפסּוק ְּבֵסֶפר ָּדִנֵּיאל "ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל".

ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ִּכי ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ָעַמד ָּתִמיד ַעל יֹוֵסף, ְלָׁשְמרֹו 
ִמָּכל ַרע.

ָעַמד  ַּגְבִריֵאל ֹלא  ַהַּמְלָאְך  ֵמָעָליו,  ִאיׁש  ָּכל  יֹוֵסף  ֶׁשהֹוִציא  ְלַאַחר 
ָעָליו ְּכַדְרּכֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָהַלְך ְלַפֵּזר ֶאת ֲאֵחי יֹוֵסף ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית, 

ֶׁשֹּלא ַיַהְרגּוהּו.

ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר "ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִעּמֹו", ֶׁשְּבאֹותֹו ָהֶרַגע, ֹלא ָעַמד ִאיׁש, 
ֲאִפּלּו ַּגְבִריֵאל ֶׁשִּנְקָרא ִאיׁש, ִמְּפֵני ֶׁשָהַלְך ְלַפֵּזר ֶאת ֶאָחיו.

)ִיְׂשַמח מֶֹׁשה(

א( )מה,  ָעָליו"  ַהִּנָּצִבים  ְלֹכל  ְלִהְתַאֵּפק  יֹוֵסף  ָיֹכל  "ְוֹלא 
ֶׁשִּנְגלּו  ִמּיֹום  ֶׁשִהְתַאֵּפק  ְּכֵׁשם  ְלִהְתַאֵּפק ָּכאן,  יֹוֵסף  ָיֹכל  ַמּדּוַע ֹלא 

ֵאָליו ֶאָחיו, ְוַעד ַעָּתה?

ַלֲהָבַנת ַהָּדָבר ֵיׁש ְלַהְקִּדים ּוְלַהְסִּביר, ֶׁשָּכל ַּכָּוַנת יֹוֵסף ְּבַדְּברֹו ִעם 
ֶאָחיו ְּדָבִרים ָקִׁשים, ָהְיָתה ְּכֵדי ְלַהְכִניָעם ְוַלֲהִביָאם ִליֵדי ִׁשְברֹון ֵלב 

ַוֲחָרָטה ַעל ְמִכיָרתֹו, ְוָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה, ְוִיְתַּכֵּפר ָלֶהם ֶחְטָאם.

ַּתַחת  ַעְבְּדָך  ָנא  ֵיֶׁשב  "ְוַעָּתה  ְיהּוָדה:  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר  ָּכְך,  ְוִאם 
ִלְסֹּבל  ְוַאף  ַעְצמֹו,  ּוְלַהְׁשִּפיל ֶאת  ְלַהְכִניַע  ְוֶהְרָאה ֶׁשּמּוָכן  ַהַּנַער", 
ְוָׁשבּו  ְּבִלָּבם  ִהְתָחְרטּו  ֶׁשָהַאִחים  יֹוֵסף  ִמָּכְך  ֵהִבין  ַעְבדּות,  ֹעל 
ִּבְתׁשּוָבה, ְוׁשּוב ֹלא נֹוְתָרה לֹו ִסָּבה ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַדֵּבר ִעָּמם ְּדָבִרים 

ָקִׁשים. ְוַעל ֵּכן ְּבֶרַגע ֶזה "ֹלא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק".

ְלֵבית  ַהֶּנֶפׁש  ָּכל  ִמְצַרְיָמה...  ְלַיֲעקֹב  ַהָּבָאה  ַהֶּנֶפׁש  "ָּכל 
ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה")מו, כו-כז(

ְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות עֹולֹות ְּבָּפסּוק ֶזה.

ָהַאַחת-ַמּדּוַע ֶנֱאַמר "ֶנֶפׁש" ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְוֹלא ְנָפׁשֹות ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?

ִנית - ְלֵׁשם ָמה ַהְּכִפילּות ַּבְּפסּוִקים? ַהּׁשֵ

אּוָלם  ַרּבֹות,  ְנָפׁשֹות  ָמנּו  ֵהם  ִמְצַרְיָמה,  ּוָבָניו  ַיֲעֹקב  ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
ַהָּכתּוב ְמַכֶּנה אֹוָתם ְּכֶנֶפׁש ַאַחת. ִמּׁשּום ֶׁשִהִּגיעּו ְלִמְצַרִים ְּכֶׁשֵהם 
ְמֻאָחִדים ְּבִלָּבם ִעם יֹוֵסף, ְוֹלא ִקְּנאּו ּבֹו עֹוד, ְוַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ָּבא 

ְלָהִעיד ַעל ִצְדַקת ָהַאִחים, ֶׁשֵהִסירּו ָּכל ִטיָנה ִמִּלָּבם.

ֶנֶפׁש,  ֻּכָלם  ֵּכן  ַּגם  ִנְקָרִאים  יֹוֵסף,  ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ַעל  ִני,  ַהּׁשֵ ַּבָּפסּוק  ַּגם 
ָעׂשּו  ִמּׁשּום ֶׁשַּגם יֹוֵסף ָהָיה ְּבֵלב ֶאָחד ִעָּמם, ְוֹלא ָנַטר ָלֶהם ַעל ַמה ּׁשֶ
ִני ָּבא ְלָהִעיד ַעל ִצְדָקתֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ֶׁשַּלְמרֹות ָּכל  ִעּמֹו, ְוַהָּפסּוק ַהּׁשֵ

ַהָּצרֹות ֶׁשָעַבר, ָהָיה ִלּבֹו ָׁשֵלם ִעם ֶאָחיו.

)ְּכִלי ָיָקר(

"ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים" )מו, כג(
"ַרִּבי, ָּבְרֵכִני!" ָּבָכה ֶהָחִסיד ִלְפֵני ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ֵמַראדֹוִׁשיץ, "ָּכל 
ְּבַזְרָעא  ָהַרִּבי  ְיָבְרֵכִני  ִמְתַקֵּים!  ַזְרִעי  ְוֵאין  ָצִעיר,  ְּבִגיל  ִנְפְטרּו  ָּבַני 

ַחָּיא ְוַקָּיָמא", ִהְפִציר ִלְפֵני ַהַּצִּדיק.

ַזְרָעא  ְלָך ה'  "ִיֵּתן  ְוָאַמר:  ֶּבָחִסיד,  ַהְּטהֹורֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ָהַרִּבי  ָנַתן 
ַחָּיא ְוַקָּיָמא. "ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים"".

ְוַהְּבָרָכה  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  ְוֹלא  ֵלב,  ְוטֹוב  ָׂשֵמַח  ְלֵביתֹו  ֶהָחִסיד  ָׁשב 
ִהְתַקְּיָמה. ָהִאיׁש ֹּבַרְך ְּבֵבן ָזָכר, ֲאֶׁשר ָזָכה ִלְחיֹות ַעל ֵמי ְמנּוחֹות. 
ְּבִסּיּום  ָהַרִּבי  ִהְתַּכֵּון  ְלַמה  ר:  ַהְמֻאּׁשָ ָהָאב  ֶאת  ִהְטִריד  ֶאָחד  ָּדָבר 

ִּבְרָכתֹו "ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים"?

ַהֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ַהֲחִסיִדים  ַלֲחבּוַרת  ִלְפנֹות  ֶהָחִסיד  ֶהְחִליט 
ְּבִעירֹו. "ֵהם ַוַּדאי ֵיְדעּו ְלָפֵרׁש ֶאת ַהַּכָּוָנה ַּכָּיאּות", ָחַׁשב ְּבִלּבֹו.

ִהִּגיעּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ָּבִעְנָין,  ְוָדנּו  ַהֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ַהֲחִסיִדים  ָיְׁשבּו 
ְלָדן?  ָהיּו  ָּבִנים  ַּכָּמה  ַאָּתה  "יֹוֵדַע  ֶלָחִסיד:  ָאְמרּו  ְוָכְך  ַלַּמְסָקָנה, 
ֶזה  ִּבְלַבד - ֻחִׁשים ְׁשמֹו. ַאְך ֵמֻחִׁשים  ָדן"- ַּכָּמה ֵהם? ֶאָחד  "ּוְבֵני 
ָיְצאּו ֶצֱאָצִאים ַרִּבים, ְוָלֵכן ֶנְחָׁשב הּוא ְּכָבִנים ְוֹלא ְּכֵבן ֶאָחד. ָּכְך 
ַאְך  ִּתְזֶּכה,  ֶאָחד  ְּבֵבן  "ָאְמָנם  ָלִאיׁש,  ִהְסִּבירּו  ָהַרִּבי",  אֹוְתָך  ֵּבֵרְך 
ֵּבן ֶזה ִיְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ה' ְלֶצֱאָצִאים ַרִּבים, ְוָכְך ִיְתַרֶּבה ַזְרֲעָך ִּבְמאֹד 

ְמֹאד".

)ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים(



ַהָחָתם סֹוֵפר ִהְרָּבה ְלַסֵּפר ְלָבָניו ְוַתְלִמיָדיו ֵמַרּבֹוָתיו ּוְׁשַאר ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
ש"ק ה' ֵטֵבת )תשכ"א(

ַה"ֲאִּביר ַיֲעקֹב"  ִמַּסִדיגּוָרה
ָהָיה  ִמַּסִדיגּוָרה,  ְפִריְדַמן  ַיֲעֹקב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ִנינֹו ֶׁשל ְמַיֵּסד ַמְמֶלֶכת ֵּבית רּוִז'ין, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵהֵחל  ָאִביו,  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  זי"ע. 
ִּבְלַבד.   23 ֶּבן  ְוהּוא  ְּכַאְדמֹו"ר,  ְלַׁשֵּמׁש  ַיֲעֹקב 
ְּבִעְּקבֹות ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִהֵּגר ְלִויָנה, 
ָּבַרח   – ְּכָבׁשּוָה  ימ"ש  ֶׁשַהָּנאִצים  ְלַאַחר  ַאְך 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָכאן ָקַבע ֶאת  ְוָעָלה ְלֶאֶרץ  ָהַאְדמֹו"ר 

מֹוָׁשבֹו ָּבִעיר ֵּתל ָאִביב. 

ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ָהָיה ְּכֹתֶבת ִליהּוִדים 
ִמָּכל ַהחּוִגים ּוִמָּכל ַהִּמְגָזִרים, ְוַרִּבים ָהיּו עֹוִלים 
ֲאִצילּות  טֹוָבה.  ֵעָצה  אֹו  ְּבָרָכה  ְלַקָּבַלת  ֵאָליו 
ְמַקֵּבל  ָהָיה  הּוא  ָלַאְדמֹו"ר,  לֹו  ָהְיָתה  ְמֻיֶחֶדת 
ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו ִּבְמאֹור ָּפִנים ּוִבְלָבִבּיּות, 
ְּבִׂשְמָחתֹו,  ְּכמֹו  ְּבַצֲערֹו  ִעּמֹו  ִמְׁשַּתֵּתף  ְוָהָיה 
ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק  ְמַסֵּפר  ַהָּיִחיד.  ְּבנֹו  ָהָיה  ְּכִאּלּו 

ִמָּקאִּפיְטְׁשִניץ ְׁשִליָט"א, ֶּבן ַאְחָיִניתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב: ֵאַרע 
ַּבֲעֵלי  ִּבְּקׁשּוהּו  ַהְּבִרית  ְלַאַחר  ִמיָלה.  ִּבְבִרית  ַסְנָּדק  ָהַרִּבי  ְוָהָיה 
ְמָחה ִלְׁשהֹות עֹוד ְמַעט ָקט, ִלְטֹעם ְּדַבר ָמה, ְוִלְׁשּתֹות "ְלַחִּיים"  ַהּשִׂ
ְּפלֹוִני עֹוֵבר  "ְיהּוִדי  ְּבָאְמרֹו:  ֵסֵרב  ָהַרִּבי  ַאְך  ַהִּנּמֹול.  ָהַרְך  ִלְזכּות 

ָּכֵעת ִנּתּוַח, ְוֵהיַאְך ָיכֹול ֲאִני ְלַהְכִניס ְּדַבר ָמה ְלִפי...?"

ָּדָבר.  ְלֵׁשם  ָהיּו  ַיֲעֹקב,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶׁשל  ַנְפׁשֹו  ַוֲעִדינּות  ְרִגיׁשּותֹו 
ַמְמִׁשיְך ָהַאְדמֹו"ר ִמָּקאִּפיְטְׁשִניץ ּוְמַסֵּפר: ַּפַעם ָיָצא ָהַרִּבי ִמֵּביתֹו 
ִהְתַלֵּויִתי  ָצִעיר,  ַנַער  ִּבְהיֹוִתי  ְוָאֹנִכי  ַהַּצח,  ָּבֲאִויר  ִקְמָעה  ָלפּוׁש 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְּבָפָרָׁשה  ֻמְזָּכר  ֵמַהּגּוף  ֵאיָבר  ֵאיֶזה 

 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון זֹו 4 ְּפָעִמים?
ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ִׂשיַח  ְלַיד  ָעַבְרנּו  ַּבֶּדֶרְך  ֵאָליו. 
ִמְּבִלי  ַהֶּדֶרְך.  ְּבׁשּוֵלי  ֶׁשָּצַמח 
ָעֶלה  יַח  ֵמַהׂשִּ ָקַטְפִּתי  ֵמִׂשים, 
ָקָטן. ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ָהַרִּבי, ֵהִעיר 
ִלי ְּבַאְנַחת ְּכֵאב: "ַמּדּוַע ָקַטְפָּת 
ַעד  ָהָיה  הּוא  ֲהֵרי  ֶהָעֶלה?  ֶאת 
ְוָהְיָתה  צֹוֵמַח  ְּבַדְרַּגת  ַעָּתה 
אֹותֹו  הֹוַרְדָּת  ְוָכֵעת  ִחּיּות,  ּבֹו 

ְלַדְרַּגת ּדֹוֵמם..."

ְמֹעָרב  ָהָיה  ַיֲעֹקב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ֵמָאז  ִצּבּוִרִּיים.  ְּבִעְנָיִנים  ַהְרֵּבה 
ִּכֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֻגַּדת  ֶׁשל  ִיסּוָדּה 
ַהּתֹוָרה  ְּגדֹוֵלי  מֹוֶעֶצת  ַּכֲחֵבר 
ִיְׂשָרֵאל,  ּוְּבֶאֶרץ  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ 
ַאף  ְמֻסֶּיֶמת  ְּתקּוָפה  ְּבֶמֶׁשְך 

ִׁשֵּמׁש ִּכְנִׂשיָאּה ֶׁשל ַהּמֹוֶעֶצת.

ַהֲחֻנָּכה  ַחג  ֶׁשל  ְׁשִביִעי  ְּבֵליל 
ְּבֵבית  ְּבָׁשְכבֹו  ְלַחָּייו,  ָהַאֲחרֹון 
ַהֲחִמיִׁשי.  ַהֵּנר  ְלֶפַתע  ָּכָבה  ַהֵּנרֹות,  ֶאת  ֶׂשִהְדִליקּו  ְּבֵעת  ַהחֹוִלים 
ְּכֶׁשִהְבִחין ְּבָכְך ָהַרִּבי, ֶנֱאַנח ְוָאַמר: "ֲאִני ָהִייִתי ַהֵּבן ַהֲחִמיִׁשי ֵאֶצל 

ָאִבי..." ָאַמר ְוֹלא ָיַסף...

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן – ְּבה' ֵטֵבת תשכ"א, ִנְסַּתֵּלק ָהַאְדמֹו"ר 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. 

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֻקְּבצּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ְלֵסֶפר, ּוְׁשמֹו - "ֲאִביר ַיֲעקֹב". 
ְוַהֲחִסידּות.  ַהּתֹוָרה  עֹוַלם  ְּבַרֲחֵבי  ַרָּבה  ְּבַאֲהָדה  ִהְתַקֵּבל  ַהֵּסֶפר 

ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו

ציורים: מוטי הלר
© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ִסּדּור ְלִגיָלֵאי 2-3 ְמֻצֶּפה ַנְילֹון ָּכל ַּדף.פרשת השבוע לילדי ישראל
ְלֹלא ֵׁשם ה' ַהֵמפֹוָרׁש סדרת בת 5 כרכים על כל התורה. לגילאי 7 ומעלה

"ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבֶּדֶרְך ")מה, כד(
ַרִׁש"י: ַאל ִּתְתַעְּסקּו ִּבְדָבר ֲהָלָכה.

ַמדּוַע ַרק יֹוֵסף ִהְזִהיר אֹוָתם ַעל ָּכְך, ְוֹלא ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם?

ָהָיה ֶהְבֵדל ַמְׁשָמעּוִתי ֵּבין ְיִציָאָתם ֶׁשל ָהַאִחים ִמֵּביָתם, ְלֵבין ְיִציָאָתם ִמִּמְצַרִים. ַּכֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ַיֲעֹקב, ֵהם ָהיּו ְנתּוִנים ָּבָרָעב, ְוֹלא ָהָיה 
ָלֶהם ָמזֹון. ִמּׁשּום ָּכְך ֹלא ָהָיה ַיֲעֹקב ָצִריְך ְלַהְזִהיר אֹוָתם, ֶׁשֲהֵרי "ִאם ֵאין ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה".

אּוָלם ְּבָׁשָעה ֶׁשָעְזבּו ֶאת יֹוֵסף, ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ֶׁשּיֹוֵסף ָנַתן ָלֶהם ָמזֹון, ּוְמֻסָּגִלים ָהיּו ִלְלֹמד. ָלֵכן ָהָיה ָמקֹום ְליֹוֵסף ְלַהְזִהיר אֹוָתם ֶׁשֹּלא 
ִיְתַעְּסקּו ִּבְדָבר ֲהָלָכה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְרְּגזּו ַּבֶּדֶרְך.

)ֶחְמָדה ְּגנּוָזה(

ה: ישָׁ ַמגִּ

יל ָהַרְך ִסּדּור ַלגִּ
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יל ָהַרך יל ָהַרְךר ַלגִּ ְר ַלגִּ יל ָהַרךּ יל ָהַרךּר ַלגִּ ִּסּדּוִסּדור ַלגִּ

ת ּומֹוֵעד בָּ ְלשַׁ

ת ּומוֵֹעד בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ת ּומוֵֹעדְלשַׁ בָּ ְלשַׁ

       ערב חג, המולה רבה וניחוחות באויר.
לפעוט זוהי חוויה חדשה ומענינת, 

הוא מתבונן בפליאה, ורוצה להבין את המתרחש.

פותח דרך לפעוט להתחבר להווי החג הקרב, לחוש את יחודיות הזמן,  ת ּומוֵֹעד בָּ ְלשַׁ סידור 
ולהכיר את התפילות השייכות בהתאם לגילו ויכולתו.

ההבנה  את  לפעוט  מקנות  התמונות  השנה.  מעגל  לפי  המסודרות  מרהיבות  צבע  תמונות  מופיעות  בסידור 
הכרונולוגית, את הרצף הקיים בין חודשי השנה: פסח לאחר הפורים, ספירת העומר כהכנה לחג השבועות, וכו'. 

אנשי חינוך, הורים ומורים, וכמובן- ילדים, נתנו מנסיונם ומנקודת מבטם לתוכן הסידור ולעריכתו. 

ועוד הפתעה קטנה מוטמנת לילד הבוגר יותר, בסידור שולבה הפעלה לחכם הקטן, כשבכל עמוד מוחבא חפץ 
הקשור לחג אחר. תנו לילד למצוא אותו, ולקשר אותו לחג הנכון. 

תֹו. מֹר ַעל ְקדּושָׁ ִנים ּוְבַהְתָאָמה ְלָפעֹוטֹות. וֵיׁש ִלשְׁ ַהְכָוַנת ַרבָּ ּדּור ֶנֱעַרְך בְּ ַהסִּ

ֵעד
מֹו

ת ּו
בָּ

שַׁ
ְל


