טקס משפחתי

בעוד כמה ימים תלוו את ילדיכם לכיתה א' .מזל טוב! לא פעם ימים אלה
מתאפיינים בהתרגשות לקראת השלב החדש שמתרגש על צאצאינו .ההתרגשות
הזאת ,שאמנם טבעית היא ואינה מאפיינת רק אותנו ,מתחוללת זה דורות רבים
בקרבם של הורי ישראל בעודם מלווים את ילדיהם לכיתה א' ,ויסודה במחויבות
העתיקה של העם היהודי ללמד את ילדיו לקרוא ,להבין ,להשכיל .לכן ,מתקיימים
במסורת ישראל טקסים שביקשו למסור את איחולי ההורים לילדיהם לקראת
כניסתם ללימודים .הטקס הזה תכליתו לתת מקום ,התייחסות וביטוי לציפייה
לקראת עליית הילד לכיתה א'.
שיהיה בשעה טובה!

ִמּלִ ים ִראׁשֹונֹות ִ /ת ְר ָצה ָא ַתר
ַה ִּמּלִ ים ָה ִראׁשֹונֹות
ֵהן ֲהכִ יֲ ,הכִ י יָ פֹות
....
בֹודה קּומּו נָ א״,
“לָ ֲע ָ
ּומ ְצ ָט ְרפֹות -
ִחיׁש ָּבאֹות ִ
ַאט לְ ַאט
ּבֹונִ ים
ִמ ְׁש ָּפט,
ּכְ מֹו
ִּבנְ יָ ן ִמ ֻּק ִּבּיֹות;
לֹומד?
ִמי ֵ
לֹומד.
 ֲאנִ י ֵוְ ַה ִּׂש ְמ ָחה גְ דֹולָ ה ְמאֹד
........

יאים:
הֹוריםַ ,א ִחים אֹו ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִר ִ
ִ
ָחר ַא ְת ִחיל ּכִ ָּתה א׳ וְ ֵאלֵ ְך לִ לְ מֹד ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרֵ ,איזֹו ִׂש ְמ ָחה!
ֲא ָבל ְּב ֶע ֶצם ,לָ ַמ ְד ִּתי ּכְ ָבר ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ַעד ַהּיֹום:
לָ ַמ ְד ִּתי לִ זְ חֹל

		
לָ ַמ ְד ִּתי לָ לֶ כֶ ת

לָ ַמ ְד ִּתי לִ ְקּפֹץ

לָ ַמ ְד ִּתי
לָ ַמ ְד ִּתי
וְ לָ ַמ ְד ִּתי
לָ ַמ ְד ִּתי ּגַ ם לְ ַד ֵּברַ .ה ִּמּלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ָהיְ ָתה:

הוצאה :הקיבוץ המאוחד

ַעכְ ָׁשו ֶאלְ ַמד לִ ְקרֹא וְ לִ כְ ּתֹבַ .ה ִּמּלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָהיִ ִיתי רֹוצה לִ ְקרֹא ִהיא:
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יה ּכָ תּוב ֵׁשם ַהיּלד/ה ִּב ְד ַבׁשֶ .א ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ָהכִ ין זֵ ר ְּפ ָר ִחים
ְמכִ ינִ ים ַצּלַ ַחת ֶׁש ָעלֶ ָ
אֹותּיֹות
לְ רֹאׁש ַהיּלד/הַ .היּלד/ה עֹוקב/ת ְּב ֶא ְצ ַּבע אֹו ְּב ֶא ְמ ָצעּות ֶּפלַ ח ְּפ ִרי ַא ַחר ִ
הֹורים יִ ְק ְראּו:
ַה ְּד ַבׁש ֶׁש ַּב ַּצּלַ ַחתִּ .ב ְׁש ַעת לִ ּקּוק ַה ְּד ַבׁש ַה ִ

יׁשים ּכְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ים לִ ְקרֹא?
יְך ַמ ְרּגִ ִ
ַמ ְת ִחילִ ים לִ ְקרֹא ִ /ת ְר ָצה ָא ַתר
הֹולְ כִ ים ָּב ְרחֹוב,
ִּפ ְתאֹם
ַמ ְת ִחילִ ים
לִ ְקרֹא
ְׁשלָ ִטים
ִמּכָ ל ַצד.
הֹולְ כִ ים לְ ַטּיֵ ל,
ִּפ ְתאֹם
ַה ִּמלִ ים
ַמ ְת ִחילֹות
לָ גֶ ֶׁשת
יָ ד
ְּביָ ד.

ּכְ ֵׁשם ֶׁשּגּופך ַמ ְרּגִ יׁש ֶמ ֶתק ַה ְּד ַבׁש,
ּכֵ ן ַּת ְרּגִ יׁש נַ ְפׁשך ֶמ ֶתק ֶה ָחכְ ָמה.
....
ּלְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹםּ ,כָ ל ַהּצּורֹות
אֹותּיֹות
נֶ ֱה ָּפכֹות לְ ִ
ּובׁשּורֹות ֲא ֻרּכֹות ַה ִּמּלִ ים ִמ ְס ַּתּדרֹות,
ְ
לִ ְהיֹות ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשל ִמּלִ ים ִע ְב ִרּיֹות.
....

רֹוצים לִ כְ ּתֹב
 ...וְ כָ ל ָּד ָבר ִ
רֹוצים לִ ְקרֹא ְּב ֵׁשם
ּולְ כָ ל ָּד ָבר ִ
וְ ַהּכֹל נַ ֲע ֶׂשה ֻמּכָ ר וְ ָקרֹוב
וְ ַאף ַּפ ַעם ֹלא
ְ                 מ ַש ֲע ֵמם.

ן-פּקוּדה (ספרד ,המאה ה)11-
ָ
 -רבינו בחיי ִא ְבּ

אֹותי לִ ְק ַראת ּכִ ָּתה א׳:
אֹותּיֹות ַה ֵּׁשם ֶׁשּלִ י ְמ ָב ְרכֹות ִ
ִ
(לְ ָמ ָׁשל :א׳ – ַא ֲה ָבה; ד׳ – ִּדּבּור טֹוב; מ׳ – ְמ ִתיקּות)

אות

מילה

הוצאה :הקיבוץ המאוחד

אֹותּיֹותֲ ,הכִ י ְקרֹובֹותֲ ,הכִ י ֶׁשּלִ י...
אּולַ י ֲאנִ י ַמּכִ יר/ה ּכְ ָבר ּכַ ָּמה ִ
מֹוׁ/ש ָמּה:
ּכֹות ִבים ִעם ַהּילד/ה ֶאת ְׁש ְ
הֹורים ְ
ַה ִ

אֹותּיֹות ָה ֵאּלֶ ה ֵהן ֲאנִ י.
ִהּנֵ הָ ,ה ִ
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ילד/ה שלי,
אֹותי לִ ְק ַראת ּכִ ָּתה א׳:
הֹורים ְמ ָב ְרכִ ים ִ
ִ
יאים ְּב ָרכָ ה ֶׁשּנִ כְ ְּת ָבה ֵמרֹאׁש:
ַמ ְק ִר ִ

יֹות/א ֵחר ְמ ָב ְרכִ ים
ַ
ים/א ָח
תֹות/א ִח ֲ
ַ
ים/ס ְב
ָס ִב ַ
יאים ְּב ָרכָ ה ֶׁשּנִ כְ ְּת ָבה ֵמרֹאׁש:
ַמ ְק ִר ִ

שנות חיים מלאות שמחה עברו מאז נולדת ,והנה את/ה אדם קטן ופלא,
חכם/ה ,סקרן/ית ,טוב/ת לב ,מאיר/ת פנים אל הבריות.
(כל הורה מוזמן לנסח ולשנות).
מה אבקש לך ,ילדי/ילדה שלי ,בדרך אל שערי בית הספר
יש בלבך ,בראשך ובנפשך את כל מה שצריך כדי לגדול מתוך ברכה.
אבקש
שתהיה לך עין טובה להתבונן בכל הדברים שתפגוש/שתפגשי עכשיו בדרך;
שתהיה/תהיי סקרנ/ית כשאת/ה פוגש/ת את התורה ואת החכמה,
ואת צורת ואת האותיות ואת המילים ואת המספרים;
שתדע/י לשאול .מתוך השאלות תבין/י יותר את העולם ,את עצמך;
שתנסה/י ,תמציא/י ותחדש/י;
תזכור/י שמותר לטעות ,לא להבין ,להתבלבל .רק כך לומדים;
שתהיה בך סבלנות ,יש לך קצב משלך;
שתהיה/שתהיי חבר/ה טוב/ה ושכן/ה טוב/ה
לילדות ולילדים החדשים שבכיתה;
שתשמור/שתשמרי את נפשך ואת גופך ותשתדל/י לראות את הנולד,
והעיקר שתהיה בך התבונה ללמוד מכל אדם ,מכל מחשבה ומכל שפה;
ושתאמר/י את מה שבלבך כשטוב וגם כשקצת קשה ורע.
תמיד אהיה פה להקשיב ולחבק.
ועוד אבקש שאדע אני להנחות אותך באהבה,
שיכירו אותך מוריך/מורייך באמת ויחנכו אותך על פי דרכך,
שתמצא/י חן ושכל טוב ,ילדי/ילדה שלי ,בעיני אלוהים ואדם
ותהיה/ותהיי ברכה לעצמך ולעולם.
כן יהיה רצון ונאמר אמן.
תמר אלעד-אפלבום
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ֲאנִ י ְמ ָב ֵרך/ת ֶאת ַע ְצ ִמי לִ ְק ַראת ּכִ ָּתה א׳
ְמ ִצ ִיעים לַ ּילד/ה לְ ַצּיֵ ר ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה לְ ַע ְצמו/ה

והיּלד/ה יִ ְתּבֹונְ נּו יַ ַחד ַּב ִּצּיּור ֶׁש ַהיּלד/ה ִציר/ה,
לִ ְק ַראת ֵׁשנָ ה ,ההורים ַ
יִ ְק ְראּו ֶאת ַהּׁשּורֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ַּב ִּס ְפרֹון וְ ָאז יַ ּנִ יחּו אֹותֹו ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ ִרית:

ּומ ָב ְרכִ ים:
יהם ַעל רֹאׁש ַהּּילד/ה ְ
יחים ֶאת יְ ֵד ֶ
הֹורים ַמּנִ ִ
ַה ִ

אֹותּיֹות
וְ כָ ל ַה ְּב ָרכֹות וְ כָ ל ָה ִ
ּיּורים וְ כָ ל ַה ְּת ִפּלֹות
וְ כָ ל ַה ִּצ ִ
ֶׁש ַּב ִּס ְפרֹון ַהּזֶ ה ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ ִרית
יְ ַק ְּׁשטּו ַּבּלַ יְ לָ ה ֶאת ֲחלֹומֹותיך
ּומ ָחר ַּבּב ֶֹקר
ָ
אֹותך ְּב ַד ְרּכְ ך לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר,
יְ לַ ּוּו ְ
יִ ְׁש ְמרּו ֶאת ּכָ ל ְצ ָעדיך.

יְ ָב ֶרכך ֲאדֹנָ י וְ יִ ְׁש ְמרך;
יחּנֶ ך;
יָ ֵאר ֲאדֹנָ י ָּפנָ יו ֵאליך וִ ֻ
יִ ָּׂשא ֲאדֹנָ י ָּפנָ יו ֵאליך וְ יָ ֵׂשם לך ָׁשלֹום
ַ(ּב ִּמ ְד ָּבר ו׳ ,כ״ד-כ״ו)
			
“ףּ-בי“ת“ ֵמ ֵאת נָ ֳע ִמי ֶׁש ֶמר
ֵ
“אלֶ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַסּיֵ ם ַּב ִּׁשיר ָ

לתכנים נוספים בפרוייקט האינטרנטי musaf.bac.org.il/alef -
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