
סידראס תליהק
1-6 'ג תולגתה

םיבמוזה תליהק



...תמדוקה םעפב
הריטאית תליהק•
...בםייסתמ בתכמה•
 דַע יַׂשֲעַמ תֶא רֵמֹוְׁשו ַחֵַּצנְמַה" :26 'ב תולגתה•

"ִםיֹוּגַה לַע תּוכְמַס ֹול ןֵּתֶא ִינֲא ,ץֵק
ןוכנ םייסל יטירק המכ•



סאירכאזיבאר



!טפוש אל
!םיאטוח ונלוכ•
דואמ בורק ותומש עדיש ףא לע– ירעצל•
הבושתב רזחאלו רבקל תודוסה חקל•
םרוצ םויסו הלועמ הלחתהל תינרדומ המגוד•
 םישעמו יטמזירכ יפוא- ימלוע םש לעב והשימ•

םירוהט
םייחב לכה אל הז...םשש רבתסמ•



...היעבה
"הרקי אל הז יל" םירמואו וילע םילכתסמ•
"...הזכש ינימ אטחב לופא אל ינא"•
סידרס תליהק לע רבדנ םויה•
ילכלכ אל ףא ,ינימ אטח רכזומ אל•
רתויב תושקה תוחכותה תחא תא הלביק– תאז לכבו•
...התנוכש הירוטסיהב הנושארה הליהקה•
.םייחה םיתמה ..."םיבמוז" לש הליהק•



1-6 'ג קרפ תולגתה
:ֹבתְּכ סיִּדְרַס תַּלִהְק (ַאְלַמ לֶא”•

 :םיִבָכֹוּכַה תַעְבְִׁשו םיִהBֱאָה תֹוחּור עַבֶׁש ֹול רֶׁשֲא הֶז רֵמֹוא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא תֶא•
 תֶא קֵּזְַחו ֹדקְׁש.תֵמ הָּתְַאו ,יַח הָּתַאֶׁש םֵׁש Hְל ֵׁשי ;Hיֶׂשֲעַמ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא
 ןֵכָל.יַהBֱא ֵינְפִל םיִמָלְׁשֻמ Hיֶׂשֲעַמ תֶא יִתאָצָמ אB יִּכ ,תּומָל הָתְָטּנֶׁש תיִרֵאְּׁשַה
 ָבּנַגְּכ אֹובָא ֹדקְׁשִּת אB םִא .הָבּוׁשְתִּב ֹרזֲַחו ֹרמְׁשּו ,ָּתְעַמְָׁשו ָּתְלַּבִק דַציֵּכ ֹרכְז
 סיִּדְרַסְּב םיִּטַעְמ תֹומֵׁש Hְלְצֶא ֵׁשי םָלּוְאו.Hיֶלָע אֹובָא הָעָׁש ֹוזיֵאְּב עַדֵּת אBְו

 םִייּואְר יִּכ ,םִינָבְל םיִדָגְבִּב יִּתִא ּוכְֵלי הָּמֵה .םֶהיֵדְגִּב תֶא ּומיִּתְכִה אB רֶׁשֲא
 הֶדֹוְאו ,םִיּיַחַה רֶפֵּסִמ ֹומְׁש תֶא הֶחְמֶא אBְו םִינָבְל םיִדָגְּב ׁשַּבְִלי ַחֵַּצנְמַה.םֵה
ֹׁש יִמ.ויָכָאְלַמ ֵינְפְִלו יִבָא ֵינְפִל ֹומְׁש תֶא  תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ
 “.תֹוּלִהְּקַל



סידרס





סילופורקאה



סידרס
"דרפס" :"תידיל"ב וא תירבעב•

:20 'ספ הידבוע•

ֵנְבִלהֶּזַ֠ה־לֵחַֽה תֻ֣לְָגו"• ֙םִינֲַענְּכ־רֶֽׁשֲא לֵ֤אָרְִׂשי י֨

 תֵ֖א ּוׁ֕שְֽרִי דַ֑רָפְסִּב רֶׁ֣שֲא םִַ֖לָׁשּוְרי תֻ֥לְָגותַ֔פְרָ֣צ־דַע

"בֶֽגֶּנַה יֵ֥רָע



םיתמה ריע–סילופורקנה



עושי לש רואיתה
 תַעְבְִׁשוםיִה5ֱאָה תֹוחּור עַבֶׁש ֹול רֶׁשֲא הֶז"•

"םיִבָכֹוּכַה
תוליהקה עבש יכאלמ = םיבכוכה תעבש•
הזכרמו הליהקה שאר !!!הליהקה ןודא אוה עושי•
...םיהולאה תוחור עבש ול רשא הז•
 ונכרדו ...ונב תלעופה שדוקה חורל תרוכזת•

הליהקב



תוחורה עבש
םיתמ םהשסידרס ישנא תא םישאמ ךשמהב•
!חור אלל םדא אוה ,תמ םדא•
תוחורה עבש ול שיש הז רותב•
 םהמ ריסמ אוהשסידרסב םיתמל רמוא עושי•

וחור תא
תוכמסה עושיל קר•



...עדוי ינא
 עדוי אוה המל רבוע אוה ,עושי לש ורואית רחאל•

...םהילע
העימשל םישקה םיבתכמה דחא•
".תֵמ הָּתְַאו ,יַח הָּתַאֶׁש םֵׁש <ְל ֵׁשי ;<יֶׂשֲעַמ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא"•
!לכה עדוי עושי•
האור עושי ...שפחתיו רפאתי יבמוז המכ הנשמ אל•
ונישעמ תאו ונביל תוקומע תא עדוי•



הליהקה "םש"
 היח הליהק לש ןיטינומ הליהקל היה םינשה ךלהמב•

תססותו
תמאה תא עדוי עושי•
בלל ברח ומכ– דואמ הקזח החכות•
תושק תויעב ויה תומדוקה תוליהקל םג•
"תותמ" ןהש ךכב ומשאוה אל ךא•



?תומל הליהקל םרוג המ
?ךכ ארוק אוהסידרסל עודמ•
הפדרנ אל ללכ הליהקה•
התמ הליהקל קיצהל סרטניא ןטשל ןיא•
ןטשה לע תמייאמ אל•
...סידרסב שיא לע ומייא אל בלצהו הרושבה•



תוומ
ריעה יבשות לצא יזכרמ אשונ•
תינגאפ תיטסימ הריווא– סילופורקנה•
הליהקלהלחליח תוומל הגאד•
סילופורקנב דורוו דיתע לע ומלח םישנא•
םמש לע החצנה טלש םע•
םימשב חצנ ייח לע רשאמ רתוי•



הווקתהו ןורתפה
 יִתאָצָמ א< יִּכ ,תּומָל הָתְָטּנֶׁש תיִרֵאְּׁשַה תֶא קֵּזְַחו ֹדקְׁש"•

."יַה<ֱא ֵינְפִל םיִמָלְׁשֻמ Cיֶׂשֲעַמ תֶא

תססוג םא וליפא ...הנטק תיראש תאז לכב•

 ינפל תשעתה ,ררועתה ,רמשמה לע דומע = דוקש•

ידמ רחואמש

תומל הטונה תיראשה תא קזח•

 !תויחל םיצורשסידרסב םישנא שי•

םחור תאו םתוא תובכל רוסאו םתוא אכדל רוסא•



םימלשומ ךישעמ תא יתאצמ אל
תיחישמ הנומא םיפקשמ אלסידרס ישעמ•

ירפ ןיא•

םיתמ םישעמ•

תססוג תיראש םע התמ הליהק ריעהל הסנמ עושי•

 אI םִא .הָבּוׁשְתִּב ֹרזֲַחו ֹרמְׁשּו ,ָּתְעַמְָׁשו ָּתְלַּבִק דַציֵּכ ֹרכְז ןֵכָל"•
 ".Nיֶלָע אֹובָא הָעָׁש ֹוזיֵאְּב עַדֵּת אIְו ָבּנַגְּכ אֹובָאֹדקְׁשִּת

 תרושבו הנומאה ישרושל רוזחל !הבושתב הרזחל הזע האירק•
םיחילשה



הבושתב הרזח
התמ הליהקל דחוימבו הליהק לכל יטירק דעצ•
 "םיבוט םישעמ"( וב זחאיהל רחא והשמ הל ןיא•

)םירחא
הבושח איה הבושתב הרזח– שישכ םג לבא•
בנגכ םהילא עיגיש םייאמ עושי•
!בוט והשמ אל םעפ ףא הז הלילה עצמאב בנג•
רוזעת אל םהלש תוננאשה•



1-11 'הםיקינולסתל הנושארה
 םיִעְדֹוי םֶּתַא יֵרֲה.םֶכָל ֹבּתְכִל =ֶֹרצ ןיֵא ,יַחַא ,םִיּנַמְּזְַהו םיִּתִעָה רַבְּד־לְַעו"
 םֹולָׁש” :תֹוּיִרְּבַה ּורְמֹאי רֶׁשֲאַּכ.הְָליַּלַּב ָבּנַגְּכ אֹוָבי הוהי םֹוּיֶׁש בֵטיֵה
 ּולְכּוי אSְו ,הָרָה הָּׁשִא לַע הָדֵל יֵריִצְּכ ,םֹואְתִּפ רֶבֶׁש םֶהיֵלֲע אֹוָבי זָא ,“!ןֹוחָּטִבּו
ֹּב =ֶֹׁשחַּב םְֶכניֵא ,יַחַא ,םֶּתַא לָבֲא.טֵלָּמִהְל  םֹוּיַה םֶכְתֶא ַעיִּתְַפּיֶׁש ןֶפאְ
 ֵינְּב אSְו ּונְַחנֲא הְָליַּלַה ֵינְּב אS .םֹוּיַה ֵינְבּו רֹואָה ֵינְּב םֶכְּלֻּכ םֶּתַא.ָבּנַגְּכ
 םִינְֵׁשיַה ןֵה.םיִחָּכֻפְמּו םיִרֵע ֶהיְִהנ אָּלֶא ,םיִרֵחֲאַּכ ןַׁשִינ ָאנ לַא ןֵכָל.=ֶֹׁשחַה
 םֹוּיַה ֵינְּב רֶׁשֲא ,ּונָא לָבֲא.הְָליַּלַּב םיִרְּכַּתְׁשִמ םיִרְּכַּתְׁשִּמְַהו ,הְָליַּלַּב םִינְֵׁשי

 עַבֹוּכַּכ ֹׁשבֲַחְנו הָבֲהַאְָהו ָהנּומֱאָה ןֹויְרִׁש תֶא ׁשַּבְִלנ ,םיִחָּכֻפְמ ָאנ ֶהיְִהנ ,ּונְַחנֲא
 יְֵדי־לַע הָעּוְׁשי ֹלְחנִל אָּלֶא ,םַעַזְל ּונָדְָעי א7 םיִה7ֱא יִּכ;הָעּוְׁשיַה ַתוְקִּת תֶא
 םיִרֵע ּונָאֶׁש ןיֵּב ,ֹוּתִא דַַחי ֶהיְִחנ ןַעַמְל ּונֵדֲעַּב תֵמ רֶׁשֲאַחיִׁשָּמַה ַעּוֵׁשי ּוֵננֹודֲא
 םַּג םֶּתַאֶׁש יִפְּכ ,ויִחָא תֶא ׁשיִא ּונְבּו הֶז תֶא הֶז ּודְדֹוע ןֵּכ לַע.םִינְֵׁשי ּונָאֶׁש ןיֵּב
 “.םיִׂשֹוע



הלילב בנגכ אובי 'ה םוי
ףלאה תוכלמ תא םיקהל ,טופשל ,ץראל רוזחי עושי וב םויה•
דיוד סכ לע•
םיהולא םעזו הרצ תונש עבש םותב•
...שיאל םיעודי אל העשהו םויה•
וב ונימאי םידדוב יכ ול הפצי אל דחא ףא•
...בנגכ אובי•
?הזב דדועמ המ•



15-18 'דםיקינולסתל הנושארה
 ּונְַחנֲא :ןֹודָאָה רַבְּד יִּפ־לַע םֶכָל םיִרְמֹוא ּונָא תֹאז ֵהּנִה”

 תֶא םיִּדְַקנ אF ןֹודָאָה אֹוּב דַע רֵאִָּׁשנ רֶׁשֲא םִיּיַחַה

 לֶׁש הָאיִרְקִּב ִםיַמָּׁשַה ןִמ דֵֵרי ֹומְצַע ןֹודָאָה ןֵּכֶׁש,םיִתֵּמַה

 םיִתֵּמְַהו ,םיִהFֱא רַפֹוׁשְבּו םיִכָאְלַּמַה רַׂש לֹוקְּב ,הָּדֻקְּפ

 ּונְַחנֲא ןֵכ יֵרֲחַא.ָהנֹוׁשאִר ּומּוָקי ַחיִׁשָּמַל םיִָכּיַּׁשַה

 תֶא ֹׁשּגְפִל םיִנָנֲעַּב םָּתִא דַַחי חַקָּלִנ םִיּיַחַּב םיִרָאְִׁשּנַה
 ּודְדֹוע ןֵּכ לַע.ןֹודָאָה םִע דיִמָּת ֶהיְִהנ Sְָכו ,רִיוֲאָּב ןֹודָאָה

  “.הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַּב הֶז תֶא הֶז



יתימאה דודיעה
 םע תויהל םיימשל חקלית חישמה תלכ– הליהקה•

עושי
בנגכ בושי אוה וב םויה ינפל•
הלכל דעוי אל םיהולא םעז•
!המיענ ...העתפהב אובת םגתוחקליהה•
:םיינשל תקלוחמהינשה עושי תאיב•



עושי לשהינשה האיבה
 םע הטמל דרוי עושי•

הליהקה
םלועה טופשל•
ףלאה תוכלמ תא םיקהל•
:ןוויכה•
הדיחפמ האיב•

 / "ריוא"ל הליהקה תחיקל•
םיימשל

תחמשמ האיב•
:ןוויכה•



סידרסל הבושח הרהזא
הבושתב ורזחיו ותשעתי אל םא•
התמ הליהקכ ובשחי•
הלכהמ קלח הניאש הליהק•
הינשה האיבהמ שושחל ךרטצתש הליהק•

!עושי לש



4 קוספ
 ּומיִּתְכִה א= רֶׁשֲאסיִּדְרַסְּב םיִּטַעְמ תֹומֵׁש 0ְלְצֶא ֵׁשי םָלּוְאו"•

 םִייּואְר יִּכ ,םִינָבְל םיִדָגְבִּב יִּתִא ּוכְֵלי הָּמֵה .םֶהיֵדְגִּב תֶא
".םֵה

םימתכומ םידגב םע ןחלופ רוסיא היהתינגאפה תוברתב•
םילילא תדובע םע בוברעל הנווכהח"הירבב•
...ומתכוה אלש םישנא לש תיראש שי•
תוינוציחב הברה וקסעסידרס ישנא•



?ונתיא המו



חצנמל החטבהה
 ֹומְׁש תֶא הֶחְמֶא אְ>ו םִינָבְל םיִדָגְּב ׁשַּבְִלי ַחֵַּצנְמַה" :5 'ספ•

"ויָכָאְלַמ ֵינְפְִלו יִבָא ֵינְפִל ֹומְׁש תֶא הֶדֹוְאו ,םִיּיַחַה רֶפֵּסִמ

 לודג םג לומגה–סידרסב חצנל ידכ זע ןוצר שורדו תויה•

!שלושמו
 ידגב .םיחטבומהו םינבלה םידגבה תא לבקי חצנמה1.

!עשיה

!חצנל– םייחה רפסב ומש תא תוארל הכזי חצנמה2.



םייחה רפס
.)דועו היעשי ,28 :'טס םיליהת(כ"נתהמ רכומ טפסנוק•

:32 'בל תומשב ,בהזה לגע רחאל•

ָנ ִינֵ֣חְמִןיַ֕א־םְִאו םָ֑תאָּטַחאָּׂ֣שִּת־םִא הָּ֖תְַעו"• "ָּתְבָֽתָּכ רֶׁ֥שֲא Tְ֖רְפִּסִֽמ א֔

הליהקה תא חישמה תבהאמ דירפי אל רבד•

 םילשורי( םייחה רפסמ החמיי אל ,תיזיפ תומי םא םג– חצנמה•

)השדחה

!סילופורקנהמ רתוי בוט לרוג•

 תימימשה ךא ,תיצרא תוחרזא דבאנ ילוא ,תמאה לע דומענ םא•

!ונל תחטבומ הבושחהו



...חצנמה
םיכאלמהו ויבא ינפל ומש תא הדוי עושי– חצנמה3.
תימיימשה תוחרזאה תחטבה– ידיתעה טפשמב הנגהל החטבה•
 םלועה תויושרל תויצה וא הזה םלועל תוכיישה אל אוה תמאב בושחה•

הזה
!םיבושח הלאש ףא לע•
ול תייצלו עושיבתויחל אוה בושחה•
 םיכפוה ונחנא ...ונביבס םישנאל םיעירפמ אל בלצהו הרושבה םא•

םיתמל
 דבאל םילולע ונחנא ...תיצראה ונתוחרזא לע רומשל דואמ ץמאתנ םא•

תימימשה תא



ֹׁש יִמ" "תֹוּלִהְּקַל תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ֶןזאֶ

:סידרסל ןתונ עושיש ןוחצינל ןוכתמה זא•
תמאה לע דוקשל•
הנמאנה תיראשה תא דדועל•
 הרושבה תוטשפב רכזיהלו הבושתב רוזחל•

היתודוסיבו
התיממה תוננאשהמ תאצל !תויחל•
בוטץורימה תא םייסל•



...ובש םויה
יתישעש תורישהמ / ימצעמ הצורמ•
הליחתמ הליפנה וב םויה•
חונ יל תויהל ליחתמ וב םויה•
ילש םייחבו תורישב ןכוסמה םויה הז•



תוחרזאב רועיש–סידרסל בתכמה
 תוכזל תנמ לע תויחרזא תויושרל תויצ וב םויה•

שודקל ךפוה יחרזא טקשב
הליהקה לש םיינחורה םישעמה ןובשח לע אבו•
 התויח תא דבאל הליחתמ הליהקה וב םויה הז•

תימיימשה התוחרזא תאו
ונלוכ רובע הרהזא תוא והז•
הלאה םימיב דחוימב•



סידרס לש אטחה
רורב ינימ אטח היה אל•
הגירח וא ןפוד תאצוי םילילא תדובע היה אל•
ינחור תוומ ...טושפ היה אוה•
"םולכ ךירצ אלו ןגומו יח ינא" ,ימצע קופיס•
תימימשל לעמ תיצראה תוחרזאה תאלעה•
עושי תבהאמ רתוי םייחה תבהא•
 םילשורי– דיתעה ריע לע "סילופורקנה" םיתמה ריע תפדעה•

השדחה



ונמצע תא ןחבנ ואוב
ןודאה תדועס תארקל•
םייח ונחנאש אדוונ•
םיתמ רבכ אלו "תומל םיטונ"– רתויב עורגה הרקמב וא•
...ןכ םא םג לבא•
הדיקש ,הבושתב הרזח•
ותלכ תא תחקל אובי עושיש םוילהיפיצ•
!םינבל םידגב ונשיבלהלו•




