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םיחא תבהא = היפלדליפ



םיבר תומש



:ֹבתְּכ ָהיִפְלֶדָליִפ תַּלִהְק )ַאְלַמ לֶא”
 ןיְֵאו ַחֵתֹוּפַה ,ִדוָּד ַחֵּתְפַמ ֹול רֶׁשֲא ,יִּתִמֲאָה ,ׁשֹודָּקַה רֵמֹוא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא תֶא
 הָחּותְּפ תֶלֶּד Iֶינָפְל יִּתַָתנ ֵהּנִה .Iיֶׂשֲעַמ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא:ַחֵתֹוּפ ןיְֵאו רֵגֹוְסו רֵגֹוס
 ָּתְׁשַחַּכְתִה אPְו יִרָבְּד תֶא ָּתְרַמְָׁשו Iְל ַֹחּכ טַעְמ יִּכ ,ּהָרְגָסְל לֹוָכי ׁשיִא ןיֵא רֶׁשֲא
 ;ָםניְֵאו ‘ּונְַחנֲא םיִדּוְהי’ םיִרְמֹואָה ,ןָטָׂשַה תֶֶסנְּכִמ םיִָׁשנֲא ןֵתֹונ ִיְננִה.יִמְׁשִל
 ּועְֵדְיו Iיֶלְגַרְל ּווֲחַּתְִׁשְיו ּואֹוָבי םֵהֶׁש הֶׂשֱעֶא ִינֲא ,הֵאְר .םיִרְּקַׁשְמ אָּלֶא םֵה ןיֵא
 ִינֲא םַּג ,תּונָלְבַסְּב הָדיִמֲעַל יִָתוְצִמ תֶא ָּתְרַמָּׁשֶׁש ֵינְּפִמ.Iיִּתְבַהֲא ִינֲאֶׁש
 יֵבְׁשֹוי תֶא תֹוַּסנְל ,לֵבֵּת לָּכ לַע אֹובָל הָדיִתֲעָה ןֹויִָּסּנַה תַעְּׁשִמ Iְתֹוא ֹרמְׁשֶא
 תֶרֶטֲעָה תֶא חִַּקי אP ׁשיִאֶׁש יֵדְּכ ,Iְל ֵׁשּיֶּׁש הַמְּב קֵזֲחַה .רֵהַמ אָּב ִינֲא.ץֶרָאָה
 ֹבּתְכְֶאו .הָצּוחַה דֹוע אֵֵצי אPְו יַהPֱא לַכיֵהְּב דּוּמַע ּוהֵׂשֱעֶא ִינֲא ,ַחֵַּצנְמַה.Iְּלֶׁש
 ִםיַמָּׁשִמ תֶדֶרֹוּיַה ,הָׁשָדֲחַה ִםיַלָׁשּוְרי ,יַהPֱא ריִע םֵׁש תְֶאו יַהPֱא םֵׁש תֶא ויָלָע
ֹׁש יִמ.ׁשָדָחֶה יִמְׁש תְֶאו ,יַהPֱא תֵאֵמ  תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ
 “.תֹוּלִהְּקַל



עושי לש ורואית
 ,ִדוָּד ַחֵּתְפַמ ֹול רֶׁשֲא ,יִּתִמֲאָה ,ׁשֹודָּקַה רֵמֹוא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא תֶא"•

"ַחֵתֹוּפ ןיְֵאו רֵגֹוְסו רֵגֹוס ןיְֵאו ַחֵתֹוּפַה
 חותפל דיחיה תוכמסה לעב ,חתפמה לעב ,יתימאה ,שודקה•

!רוגסלו
עושילשותוהולאלעשגד•
םיהולאלסחייתמ–"שודק"•
9 'אי עשוה•
•"J֤יִּ֔פַא ןֹו֣רֲח ֙הֶׂשֱעֶֽא א J֥ו ֙יִֹכנָֽא לֵ֤א יִּ֣כ ִםיָ֑רְפֶא תֵ֣חַׁשְל בּוׁ֖שָא אJְׁשיִ֔א־א, 

"׃ריִֽעְּב אֹו֖בָא אJְ֥ו ,ׁשֹו֔דָק ֣&ְּבְרִקְּב



שודק
היפלדליפ ךאלמל בתכמב םג•

םברקב אצמנ אוהש ,םתוא דדועמ עושי•

)9 'ב םיסלוק( וב תוהולאה אולמ !שודקאוה•

:3 'ג קוקבחבםגעיפומ•

 הָּ֤סִּכ הָלֶ֑סןָ֖ראָּפ־רַהֵֽמׁשֹו֥דְָקו אֹוָ֔בי ןָ֣מיֵּתִמ ַ֙הֹ֙ולֱא"•

"׃ץֶרָֽאָה הָ֥אְלָמ ֹו֖תָּלִהְתּו ֹו֔דֹוה ִ֙םיַ֙מָׁש



יתימא
רשיה ,ןמאנה ויפואל סחייתמ•
םיהולאה תמא לע רשפתמ יתלבה ויפוא•
םישנאלתסחוימאלוטעמכשהנוכת•
"ןטשה תסנכמ םידוהי" םתואל דוגינ•
 )9 'ספ( היפלדליפ תליהק תא סורהל םיסנמה•



דוד חתפמ



15-20 'בכ היעשי
ֹּכ ”  אָ֖נְבֶׁש־לַע הֶּ֔זַה ןֵֹ֣כּסַה־לֶא ֹ֙אּב־>ֶל תֹו֑אָבְצ הִ֖וְהי יָֹ֥נדֲא רַ֛מָא ה֥
ֹפ Lְ֣ל יִ֣מּו ֹ֙הפ Lְּ֥ל־הַמ׃ִתיָּֽבַה־לַע רֶׁ֥שֲא ֹּפ Lְּ֛ל ָּתְבַ֧צָח־יִּֽכ ה֔  ה֖
 ָ֙הוְהי הֵּ֤נִה׃ֹוֽל ןָּ֥כְׁשִמ עַלֶּ֖סַב יִ֥קְֹקח ֹו֔רְבִק ֙םֹורָמ יִ֤בְֹצח רֶבָ֑ק
ֹטָע Lְֹ֖טְעו רֶבָּ֑ג הָ֖לֵטְלַט Lְ֔לֶטְלַטְמ  רּוּ֕דַּכ הֵָ֔פנְצ Lְָ֙פנְִצי ףֹו֤נָצ׃הֽ
 ןֹו֖לְק Lֶ֔דֹובְּכ תֹו֣בְּכְרַמ ֙הָּמְָׁ֙שו תּו֗מָת הָּמָׁ֣ש ִםיָָ֑די תַ֣בֲחַר ץֶרֶ֖א־לֶא
 םֹוּ֣יַּב הָ֖יְָהו׃Lֶֽסְרֶֶהי Lְ֖דָֽמֲעַּמִמּו Lֶ֑בָּצַּמִמ Lיִּ֖תְפַדֲַהו׃Lֽיֶֹנדֲא תיֵּ֥ב
 “׃ּוֽהָּיִקְלִח־ןֶּב םיִָ֖קיְלֶאְל יִּ֔דְבַעְל יִתאָ֣רְָקו אּו֑הַה



21-23 'בכ היעשי
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דוד חתפמ
ומצע לע יומידב שמתשמ עושי•
חטבומההכולמהסכלחתפמהולשישדיחיה•
כ"נתהתואובנבחטבומהחישמהומצעאוה•
 ינפב תותלד רוגסלו חותפל תוכמסה עושילקר•

םישנא
?היפלדליפ תליהקל הזה יומידבשמתשמעודמ•



דוד חתפמ
ןטשה תסנכמ םידוהיה ללגב יאדוול בורק•
םינימאמםמצעלוארק•
 םתויה ףקותמ םירחאה לעמ ואשנתה•
םידוהי
...דבלבםידוהילאיההעושיה•
 םה ול חישמה אל הארנה לככ אוה עושי•

וכיח



דוד חתפמ
שודק עושי•
יתימאעושי•
דוד תוכלמ תוחתפמב קיזחמ עושי•
?ונרובעתועמשמההמ•
 םיאור ונחנא וב ןפואה לע םיעיפשמ הלא םיראת דציכ•

?ונעישומכ עושי תא



עדוי ינא
 רֶׁשֲא הָחּותְּפ תֶלֶּד 2ֶינָפְל יִּתַָתנ ֵהּנִה .2יֶׂשֲעַמ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא"•

 אLְו יִרָבְּד תֶא ָּתְרַמְָׁשו 2ְל ַֹחּכ טַעְמ יִּכ ,ּהָרְגָסְל לֹוָכי ׁשיִא ןיֵא
".יִמְׁשִל ָּתְׁשַחַּכְתִה

עושילשורואיתלרישיךשמה•

ורבד תרימשו םתונמאנ לשב•

טעומה םחוכתורמל•

...תלדםהינפלחתופ•



עדוי ינא
 םירבד קר םהילע עדוי•

םיבוט
קרםהברתונשףאלע•

חכטעמ
םישאייתמ אלו םינמאנםה•
האלמהנגהםהלתחטבומ•
...תלדה תא רוגסי אל שיא•
?הליבומ תלדהןאל•



...תלדה
תושק תופידר תחתרושיבל החותפ תלד1.
 תוכלמלו ימימשהדובכלהחותפתלד2.

.םימשה
תובושחו תובוט תותלדהיתש•
!בוט חתפ חוטב הז– תלד חתופםיהולאםא•



ןטק יודיוו



...היפלדליפ לש התלודג
 ,"יִמְׁשִל ָּתְׁשַחַּכְתִה א1ְויִרָבְּד תֶא ָּתְרַמְָׁשו /ְל ַֹחּכ טַעְמ יִּכ"•

 הָדיִמֲעַליִָתוְצִמ תֶא ָּתְרַמָּׁשֶׁש ֵינְּפִמ" :ףיסומ ךשמהבו
".תּונָלְבַסְּב

תפדרנתליהק•
הרצתעשבתונמאנהרגתא•
ונלש ינאגפהו הטוסהםלועב•
?תונלבסב הדמע היפלדליפקרםאה•
)19'ב(הריטאית,)13'ב(סומגרפ,)2'ב(סוספא•



היפלדליפ תחלצהל חתפמה
ושע םהש המב אל•
םכרדתושעלםיהולאלונתנשהמב•
תורצב ביציו ןמאנ ראשיהל ליבשב•
תווצמהלערומשלושחכתהלאלליבשב•
:םייזכרמ םירבד ינש םישורד•
הנומא1.
חכ2.



חכ
...חכ טעמ קר•
ונתואהצורםיהולאשםוקמההז•
ישונאחכ טעמ•
 לע תססבתמה הליהקשפחמאלםיהולא•

היתוחוכ
תורצמ ץלחיהלידכ•



!לכהל קיפסמ ןוכנהחכהמ טעמ
סימנוד =חכ•
ח"הירבבםימעפ22כ•
יהולא רשקהב דימת טעמכ•
שדוקה חור– םירקמה בורב•
יתימאהונחוכרוקמהז•
יתימאהחכל םוקמ םינפמ ...םירמגנוניתוחוכשכ•



הנורוקה תפוקת יקוספמ דחא
:7 'אסואתומיטלהינשה•
 לֶׁש ַחּור אָּלֶא ,דַחַּפ לֶׁש ַחּור ּונָל ןַָתנ א6םיִה6ֱאָה ןֵה"•

".תַעַּדַה בּוִּׁשְיו הָבֲהְַאו הָרּובְּג
)8-9 'ספ( ונלש רשקהב ,ךשמהה תא אורקל בושח ךא•
 ֹלבְס אָּלֶא ,ֹוריִסֲא ,יִּב א6ְו ּוֵננֹודֲא תּודֵעְּב א6 ׁשֹובֵּת לַא ןֵכָל "•

 ּונָתֹוא ַעיִׁשֹוּמַה ,םיִה6ֱאָהַֹחּכ יִפְּכ הָרֹוׂשְּבַה יֵלְבֶח תֶא יִּתִא
 יִפְל םִא יִּכ ,ּוניֵׂשֲעַמ יִפְל א6 ,הָׁשֹודְק הָאיִרְקִּב ּונָתֹוא אֵרֹוְקו

 תֹוּתִע ֵינְפִּלִמ ַעּוֵׁשי ַחיִׁשָּמַּב ּונָל ןּוָתּנַה ֹוּדְסַח יִפְלּו ֹותִינְכָּת
".םָלֹוע



היפלדליפ לשחכה
יצראה החוכ לעהכמסתה אל היפלדליפ תליהק•
שדוקהחורלשהחוכבהלעפ•
רתויב טושפה ןבומב תונמאנ•
:םיהולאתווצמתאורמש–ףסונב•
)34-40 'בכ יתמ( תולודגה תווצמה יתש•
ךומכךערלתבהאו,ךיהולא'התאתבהאו•



םיחא תבהא
תוימינפ תוקולחמ תריצי– ןטשה לש תוקיטקטה תחא•
תוימינפתוקולחמלליבוהליושעץוחבמץחלםג•
 בג ונפה םינימאמ תופידר ןמזב הירוטסיהה לכ ךרואל•

הליהקהב םהירבחל
םינושםייגולואיתםיחוכיוו•
הליהקב וליפאו ץראב ,םלועב ונימיב םג תוקולחמ•
איההמשכ...היפלדליפתליהקלבא•



?ונתיאהמו
?וזכש הטושפ תונמאנל בייחתהל םילוכי•
?רידאה וחוכוטעומהונחוכךרד•
?בצמ לכב םיחא תבהאלעםידיפקמםאה•
םירבדהלעדוקשלונילע•
םהב םירסח אצמיהל אל•



היפדליפ לש היעבה
9 'ספ•

 םיִדּוְהי’ םיִרְמֹואָה ,ןָטָׂשַה תֶֶסנְּכִמ םיִָׁשנֲא ןֵתֹונ ִיְננִה"•
 הֶׂשֱעֶא ִינֲא ,הֵאְר .םיִרְּקַׁשְמ אָּלֶא םֵה ןיֵא ;ָםניְֵאו ‘ּונְַחנֲא
".Nיִּתְבַהֲא ִינֲאֶׁש ּועְֵדְיו Nיֶלְגַרְל ּווֲחַּתְִׁשְיו ּואֹוָבי םֵהֶׁש

המוד היעבהנרימזבםג•

היפלדליפ תא חביש עושיש הביסה וזו ןכתיי•

ומשל ושחכתה אל םה– םידוהי םתואל דוגינב•



הרושבהו םידוהיה
רואל אצת תמאהש חיטבמ עושי•
 תא בהוא אוהשו הליהקה םע ןכא עושישחיכוי•

הליהקה
םילבלובמ םיבר םידוהי םינימאמ ,םויהםג•
תיחישמה הנומאל תודהיןיבהריתסןיא•
חטבומהחישמהאוהעושי•





החטבהה
 ֹרמְׁשֶא ִינֲא םַּג ,תּונָלְבַסְּב הָדיִמֲעַליִָתוְצִמ תֶא ָּתְרַמָּׁשֶׁש ֵינְּפִמ"•

 תֶא תֹוַּסנְל ,לֵבֵּת לָּכ לַע אֹובָל הָדיִתֲעָהןֹויִָּסּנַה תַעְּׁשִמ Dְתֹוא
".ץֶרָאָה יֵבְׁשֹוי
?ןויסינ תעש התוא יהמ•
תוחקליהה דעומ לע םיחוכיווביזכרמ'ספ•
?הרצהירחא/ינפל•
תילסרבינואו הלודג ןויסינ תעש :קמועל תינוויה תניחב•
 ררוצ ןמזב הלודגה הרצה ...בקעיתרצ...חישמהילבח•

חישמה



הרצה
 תעשב ןאכ היהת אל הנמאנ הליהקזא–ןוכנםא•

לודגה ןויסינה
!םיישקו תופידר ,תוברתורצויהישןבומכ•
םינמאנתויהלםיכירצונייהאלתרחא•
תפדרנ אל התמ הליהק קר•
ןויסינהמ רוטפ חיטבמ םיהולא•
תרחא תיעבט לע הנגה ואתוחקליה•



הרקמ לכב
םעזהמ רוטפ•
הלודגה הרצהמ ץוליח•
הלילב בנגמ הרהזוהשסידרסל דוגינב•
:11'ספ•
 תֶאחִַּקי אK ׁשיִאֶׁש יֵדְּכ ,Hְל ֵׁשּיֶּׁש הַמְּב קֵזֲחַה .רֵהַמ אָּב ִינֲא"•

"Hְּלֶׁש תֶרֶטֲעָה
:25 'ב קרפבהריטאיתלםג•
"אובא רשא דע םכל שיש המב וקיזחה"•



ךלשישהמבקזחה
עושי לש ואובל דע•
ויתווצמבו הרושבה תותימא לכב זחאיהלםהילע•
תרטעהתאחקייאלשיאשידכ•
עושי תוכלמב חטבומה רתכה•
ונתיאמבונגללוכיאלשיא•
רוסמלו רתוול םילוכי ונחנא ךא•
שאייתהל אל הליהקה דדועמעושי•



חצנמה
 דֹוע אֵֵצי אְ;ויַה;ֱא לַכיֵהְּב דּוּמַע ּוהֵׂשֱעֶא ִינֲא ,ַחֵַּצנְמַה"•

 ,יַה;ֱא ריִע םֵׁש תְֶאויַה;ֱא םֵׁש תֶא ויָלָעֹבּתְכְֶאו .הָצּוחַה
 תְֶאו ,יַה;ֱא תֵאֵמ ִםיַמָּׁשִמ תֶדֶרֹוּיַה ,הָׁשָדֲחַה ִםיַלָׁשּוְרי

ֹׁש יִמ .ׁשָדָחֶה יִמְׁש  ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ
"תֹוּלִהְּקַל תֶרֶמֹוא

:הלופכ החטבה ,הלודג תונמאנ•



םיהולא לכיהב דומע .1



תומש ובתכיי חצנמה לע .2



תילמיסקמ הנגה היפלדליפל חיטבמ עושי•
תוכמס•
תוהז•
ותוכלמבהמצוע•
...תומש הברה הפילחה היפלדליפ•
השדחהםילשורי–תיחצנריעלשםשלבקתתעכ•
עושילשדחםש•
תוליהקל תרמוא חורהש המ עמשי ול ןזואש ימ•

תומש ובתכיי חצנמה לע .2



ןוחצינל היפלדליפ לש ןוכתמה
תועינצ•
וחורבו םיהולאחכבאלמיהל•
ויתווצמועושירבדלעןתיאדומעל•
היח הליהק•
םיחא תבהא•
!תחצנמ הליהק– םיהולאחכלעתכמסנהליהק•




