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טקס החלקה
אש גדולה ,מוזיקה חסידית ואלפי חסידי בבגדי שחורי
רוקדי ושרי .הנשי עומדות מרחוק ולא משתתפות
בריקודי; ה מסתכלות על הגברי שרוקדי ועל האש
הגדולה .גברי רבי לוקחי את הילדי על הכתפיי
ורוקדי אית .לילדי יש בגדי שחורי ויפי .לכל
הילדי יש שער ארו מאוד ,ועל הראש יש לה כיפה
גדולה .הילדי מסתכלי בעיניי גדולות על הרוקדי,
והרבה ילדי בוכי וקוראי לאימא.
הילדי בני השלוש באי ע ההורי לכפר מירו ,שנמצא
ליד צפת .ה באי בל''ג בעומר ,חג של יו אחד באמצע
האביב ,לטקס ה''חלקה'' .כל ילד חרדי ב שלוש עובר את
הטקס הזה .בטקס הזה גוזרי בפע הראשונה את השער
של הילד ב השלוש.
אחרי שעות ארוכות של ריקודי לוקח האב מספריי וגוזר
את השער של הילד .הוא זורק את השער לאש או שומר
אותו בתו הסידור למזל טוב.
אחרי הטקס הילדי בני השלוש ה כבר לא תינוקות ,ולא
דומי יותר לילדות .ה כמו גברי צעירי ע פני
רציניי ,שער קצר ופיאות ארוכות.
חסידי מכל האר מגיעי לטקס במירו .מקו הטקס
הוא ליד הקבר של רבי שמעו בר יוחאי .החסידי מדליקי
נרות ליד הקבר ,מתפללי ומבקשי ברכה מהצדיק.
מאחד הסיפורי במשנה יכולי ללמוד על הקשר בי רבי
שמעו בר יוחאי לבי טקס החלקה .לפי הסיפור ,רבי שמעו
בר יוחאי נכנס למערה כדי להתחבא מהרומאי; הרומאי
דרשו מהיהודי לגדל את השער ,לגזור את הפיאות
ולהתנהג כמוה.
מתו ''עברית מ ההתחלה''
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ֶטֶקס ַהַחַלֶקה
חִרי
ֵא" ְ+ד*ָלה ,מ)ִזיָקה ֲחִסיִדית ְוַאְלֵפי ֲחִסיִדי ְִ%בָגִדי ְ" ֹ
ר* ְקִדי ְו ִָ.ריַ .הָ"ִ -י ע*ְמד*ת ֵמָרח*ק ְולֹא ִמ ְ" ַ,ְ ,פ*ת
ִָ%רִ)1די; ֵה ִמְס ַ0ְ ,ל*ת ַעל ַה ְָ+בִרי ֶ"ר* ְקִדי ְוַעל ָהֵא"
ַה ְ+ד*ָלהָ+ְ .בִרי ַר ִ%י ל* ְקִחי ֶאת ַה ְָ2לִדי ַעל ַה ְֵ0תַפ ִי
חִרי ְוָיִפיְ .לָכל
ְור* ְקִדי ִא ַָ .,ל ְָ2לִדי ֵי" ְָ%גִדי ְ" ֹ
ַה ְָ2לִדי ֵי" ֵָ.ער ָארְֹ ְמא*דְ ,וַעל ָהֹרא" ֵי" ָלֶה ִ3ָ 0ה ְ+ד*ָלה.
ַה ְָ2לִדי ִמְס ִַ0ְ ,לי ְֵ%עיַנ ִי ְ+ד*ל*ת ַעל ָהר* ְקִדיְ ,וַהְר ֵ%ה
ְיָלִדי ִ*%כי ְוק*ְרִאי ְלִא ָ4א.
ַה ְָ2לִדי ְֵ%ני ַה ָ5ל*" ִָ%אי ִע ַהה*ִרי ִלְכָפר ֵמיר*ְ-ִ "ֶ ,מָצא
ְלַיד ְצַפתֵ .ה ִָ%אי ְַ%ל''ג ָ%עֶֹמרַ ,חג ֶ"ל י* ֶאָחד ְֶ%אְמַצע
ָהָאִביבְ ,לֶטֶקס ה''ַחַלֶקה''0ָ .ל ֶיֶלד ֲחֵרִדי ֵ"ָ %ל*" ע*ֵבר ֶאת
ַה ֶֶ8קס ַהֶ7הֶ8ֶ %ַ .קס ַהֶ7ה ְ*+זִרי ַַ3ַ %ע ָהִרא"*ָנה ֶאת ַה ֵָ6ער
ֶ"ל ַהֶֶ2לד ֵַ %ה ָ5ל*".
ַאֲחֵרי ָ"ע*ת ֲא9ר*0ת ֶ"ל ִרִ)1די ל*ֵקַח ָהָאב ִמְס ַָ3ר ִי ְוג*ֵזר
ֶאת ַה ֵָ6ער ֶ"ל ַהֶֶ2לד .ה)א ז*ֵרק ֶאת ַה ֵָ6ער ָלֵא" א* "*ֵמר
א*ת* ְ%ת*ְ ַה ִ;):ר ְלַמָ7ל ט*ב.
ַאֲחֵרי ַה ֶֶ8קס ַה ְָ2לִדי ְֵ%ני ַה ָ5ל*" ֵה ְָ0בר לֹא ִ,ינ*ק*תְ ,ולֹא
ִ*:מי י*ֵתר ִליָלד*תֵ .ה ְ0מ* ְָ+בִרי ְצִעיִרי ִע ִָ 3ני
ְרִצי ִנ ִ2יָ.ֵ ,ער ָקָצר )ֵפא*ת ֲא9ר*0ת.
ֲחִסיִדי ִמ ָ0ל ָהָאֶר ַמ ִ+יִעי ַל ֶֶ8קס ֵֵ%מיר*ְ .מק* ַה ֶֶ8קס
ה)א ְלַיד ַהֶֶ1בר ֶ"ל ַר ֵ%י ִ"ְמע* ָ%ר י*ַחאיַ .הֲחִסיִדי ַמְדִלי ִקי
ֵנר*ת ְלַיד ַהֶֶ1ברִ ,מְת ִַ=ְ 3לי )ְמַב ְ"ִ 1י ְָ%רָכה ֵמַה ַ<ִ:יק.
מד ַעל ַהֶ"ֶ 1ר ֵ%י ַר ִ%י
ֵמֶאָחד ַה ִ;ִ)3רי ַָ"ְ 4ִ %נה ְיכ*ִלי ִלְל ֹ
ִ"ְמע* ָ%ר י*ַחאי ְלֵבי ֶטֶקס ַהֲחָלֶקהְ .לִפי ַה ִ;)3רַ ,ר ִ%י ִ"ְמע*
ָ%ר י*ַחאי ִנְכַנס ַל ְָ4עָרה ְֵ0די ְלִהְתַח ֵ%א ֵמָהר*ָמִאי; ָהר*ָמִאי
ְָ:ר") ֵמַה ְ2ה)ִדי ְלַגֵ:ל ֶאת ַה ֵָ6ערִ ,לְגֹזר ֶאת ַה ֵ3א*ת )ְלִהְתַנֵהג
ְ0מ*ֶה.
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הפעלי
Traduction
participer
regarder
couper
jeter
arriver à, venir
prier
se cacher
faire pousser
se comporter

הוא הווה
?משתת
מסתכל
גוזר
זורק
מגיע
מתפלל
מתחבא
מגדל
מתנהג

הוא > עבר
?השתת
הסתכל
גזר
זרק
הגיע
התפלל
התחבא
גידל
התנהג

בניי
התפעל
התפעל
פעל
פעל
הפעיל
התפעל
התפעל
פיעל
התפעל

ש הפועל
?להשתת
להסתכל
לגזור
לזרוק
...להגיע ל
להתפלל
להתחבא
לגדל
להתנהג

Vocabulaire

אש
נשי
מרחוק
גברי
אמצע
אביב
טקס
שער
מספריי
תינוק
פני
רציני
צעיר
קבר
מערה
פאות

feu
femmes
de loin
hommes
milieu
printemps
cérémonie
chevelure
ciseaux
bébé
visage
sérieux
jeune
tombe
grotte
papillotes
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שאלות על הטקסט
 .1מה עושי בטקס החלקה ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2למה האב לוקח מספריי ?
_______________________________________________________________

 .3למה המשתתפי אוספי עצי ?
_______________________________________________________________

 .4למה הילדי בוכי ?
_______________________________________________________________

 .5למה כול הולכי לקבר של רבי שמעו בר יוחאי ?
_______________________________________________________________
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