
ִמִּלים ִראׁשֹונֹות   /  ִתְרָצה ָאַתר 

ַהִּמִּלים ָהִראׁשֹונֹות

ֵהן ֲהִכי, ֲהִכי ָיפֹות

 ....

“ָלֲעבֹוָדה קּומּו ָנא״,

ִחיׁש ָּבאֹות ּוִמְצָטְרפֹות - 

ַאט ְלַאט

ּבֹוִנים

ִמְׁשָּפט,

ְּכמֹו

ִּבְנָין ִמֻּקִּבּיֹות;

ִמי לֹוֵמד?

 - ֲאִני לֹוֵמד.

ְוַהִּׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד

........

הוצאה: הקיבוץ המאוחד

טקס משפחתי

          ָחר ַאְתִחיל ִּכָּתה א׳ ְוֵאֵלְך ִלְלמֹד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, ֵאיזֹו ִׂשְמָחה! 

ֲאָבל ְּבֶעֶצם, ָלַמְדִּתי ְּכָבר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ַעד ַהּיֹום:

ָלַמְדִּתי ִלְקֹּפץ       ָלַמְדִּתי ִלְזֹחל                        ָלַמְדִּתי ָלֶלֶכת   

ָלַמְדִּתי

ָלַמְדִּתי 

ְוָלַמְדִּתי

ָלַמְדִּתי ַּגם ְלַדֵּבר. ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָאַמְרִּתי ָהְיָתה:

ַעְכָׁשו ֶאְלַמד ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב. ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָהִייִתי רֹוצה ִלְקרֹא ִהיא: 

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!

הֹוִרים, ַאִחים אֹו ֲחֵבִרים ַמְקִריִאים:
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              יְך ַמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ִלְקֹרא?  

ַמְתִחיִלים ִלְקֹרא  /  ִתְרָצה ָאַתר

הֹוְלִכים ָּבְרחֹוב,

ִּפְתֹאם

ַמְתִחיִלים

ִלְקֹרא

ְׁשָלִטים

ִמָּכל ַצד.

הֹוְלִכים ְלַטֵּיל,

ִּפְתֹאם

ַהִּמִלים

ַמְתִחילֹות

ָלֶגֶׁשת

ָיד

ְּבָיד.

 אּוַלי ֲאִני ַמִּכיר/ה ְּכָבר ַּכָּמה אֹוִתּיֹות, ֲהִכי ְקרֹובֹות, ֲהִכי ֶׁשִּלי...

ַההֹוִרים ּכֹוְתִבים ִעם ַהּילד/ה ֶאת ְׁשמֹו/ְׁשָמּה:

ִהֵּנה, ָהאֹוִתּיֹות ָהֵאֶּלה ֵהן ֲאִני.

הוצאה: הקיבוץ המאוחד

....

ְּלֶפַתע ִּפְתֹאם, ָּכל ַהּצּורֹות

ֶנֱהָּפכֹות ְלאֹוִתּיֹות

ּוְבׁשּוֹרות ֲאֻרּכֹות ַהִּמִּלים ִמְסַּתּדרֹות, 

ִלְהיֹות ִמְׁשָּפִטים ֶׁשל ִמִּלים ִעְבִרּיֹות.

....

... ְוָכל ָּדָבר רֹוִצים ִלְכֹּתב

ּוְלָכל ָּדָבר רֹוִצים ִלְקֹרא ְּבֵׁשם

ְוַהֹּכל ַנֲעֶׂשה ֻמָּכר ְוָקרֹוב

ְוַאף ַּפַעם ֹלא

                 ְמַשֲעֵמם.

ְמִכיִנים ַצַּלַחת ֶׁשָעֶליָה ָּכתּוב ֵׁשם ַהּילד/ה ִּבְדַבׁש. ֶאְפָׁשר ַּגם ְלָהִכין ֵזר ְּפָרִחים 

ְלֹראׁש ַהּילד/ה. ַהּילד/ה עֹוקב/ת ְּבֶאְצַּבע אֹו ְּבֶאְמָצעּות ֶּפַלח ְּפִרי ַאַחר אֹוִתּיֹות 

ַהְּדַבׁש ֶׁשַּבַּצַּלַחת. ִּבְׁשַעת ִלּקּוק ַהְּדַבׁש ַההֹוִרים ִיְקְראּו: 

ְּכֵׁשם ֶׁשּגּופך ַמְרִּגיׁש ֶמֶתק ַהְּדַבׁש, 

 ֵּכן ַּתְרִּגיׁש ַנְפׁשך ֶמֶתק ֶהָחְכָמה.

                             - רבינו בחיי ִאְּבן-ּפקּוָדה )ספרד, המאה ה-11(

אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי ְמָבְרכֹות אֹוִתי ִלְקַראת ִּכָּתה א׳:

)ְלָמָׁשל: א׳ – ַאֲהָבה; ד׳ – ִּדּבּור טֹוב; מ׳ – ְמִתיקּות(

אות
מילה
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                  הֹוִרים ְמָבְרִכים אֹוִתי ִלְקַראת ִּכָּתה א׳: 

ַמְקִריִאים ְּבָרָכה ֶׁשִּנְכְּתָבה ֵמֹראׁש: 

 

 ָסִבים/ַסְבתֹות/ַאִחים/ֲאָחיֹות/ַאֵחר ְמָבְרִכים

 ַמְקִריִאים ְּבָרָכה ֶׁשִּנְכְּתָבה ֵמֹראׁש: 

 ילד/ה שלי,

 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

3



ֲאִני ְמָבֵרך/ת ֶאת ַעְצִמי ִלְקַראת ִּכָּתה א׳ 

ְמִציִעים ַלּילד/ה ְלַצֵּיר ֶאת ַהְּבָרָכה ְלַעְצמו/ה

ּילד/ה ּוְמָבְרִכים:  ַההֹוִרים ַמִּניִחים ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ֹראׁש ַהַּ

ְיָבֶרכך ֲאֹדָני ְוִיְׁשְמרך; 
ָיֵאר ֲאֹדָני ָּפָניו ֵאליך ִויֻחֶּנך; 

 ִיָּׂשא ֲאֹדָני ָּפָניו ֵאליך ְוָיֵׂשם לך ָׁשלֹום  
    )ַּבִּמְדָּבר ו׳, כ״ד-כ״ו(

ֶאְפָׁשר ְלַסֵּים ַּבִּׁשיר “ָאֶל“ף-ֵּבי“ת“ ֵמֵאת ָנֳעִמי ֶׁשֶמר 

כתיבה ועריכת הטקס: ָהַרָּבה תמר אלעד-אפלבום  •   עיצוב ואיורים: אלעד ליפשיץ, סטודיו דוב אברמסון

 ִלְקַראת ֵׁשָנה, ההורים וַהּילד/ה ִיְתּבֹוְננּו ַיַחד ַּבִּצּיּור ֶׁשַהּילד/ה ִציר/ה, 

ִיְקְראּו ֶאת ַהּׁשּורֹות ָהַאֲחרֹונֹות ַּבִּסְפרֹון ְוָאז ַיִּניחּו אֹותֹו ִמַּתַחת ַלָּכִרית: 

ְוָכל ַהְּבָרכֹות ְוָכל ָהאֹוִתּיֹות 

ְוָכל ַהִּצּיּוִרים ְוָכל ַהְּתִפּלֹות

ֶׁשַּבִּסְפרֹון ַהֶּזה ִמַּתַחת ַלָּכִרית  

ְיַקְּׁשטּו ַּבַּלְיָלה ֶאת ֲחלֹומֹותיך

ּוָמָחר ַּבֹּבֶקר 

ְיַלּוּו אֹוְתך ְּבַדְרְּכך ְלֵבית ַהֵּסֶפר, 

ִיְׁשְמרּו ֶאת ָּכל ְצָעדיך.

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