
'ה קרפ תולגתה
חספה תליגמ



!ואווה טקפא

?ביגמ תייה ךיא•
?ןנחוי לש ותבוגתהתיה המ•
?ביגהש יפכ ביגה ןנחוי המל•
?חספל רושק הז ךיא•
:ל קרפה םש תא תונשל רשפא םאה•
?תולגתהה רומזמ•



1-4 'ה קרפ
 ,רֹוחָאֵמּו םִינָּפִמ בּותָּכ רֶפֵסאֵּסִּכַה לַע בֵׁשֹוּיַה ןיִמיִל יִתיִאָר"
.תֹומָתֹוח הָעְבִׁשְּב םּותָח
 תֶא ַֹחּתְפִל יּואָר יִמ” :לֹודָּג לֹוקְּב אֵרֹוק ַֹחּכ־בַר Dַאְלַמ יִתיִאְָרו

“?ויָמָתֹוח תֶא ריִּתַהְלּו רֶפֵּסַה
 ַֹחּתְפִל ץֶרָאָל תַחַּתִמ אOְו ץֶרָאָּב אOְו ִםיַמָּׁשַּב אO ׁשיִא לֹוָכי אOְו

.ֹוּב טיִּבַהְל אO ףַא ,רֶפֵּסַה תֶא
 ,רֶפֵּסַה תֶא ַֹחּתְפִל יּואָר אָצְִמנ אO ׁשיִא יִּכ ,הֵּבְרַה יִתיִכָּב ִינֲַאו
".ֹוּב טיִּבַהְל אO ףַא



אסיכה לע בשויה ןימיל



...הליגמה
בלה תמושת תא תספות•
...רזומ•
לכיהה תא וניימד•
אסיכה דיל הנטק הליגמ•
םיבושחו םינופצ תודוס הליכמ•
רתוי לודג והשמל ונביל תא ןווכל התרטמ•



?יואר ימ
הליגמה תא "טלוק" ןנחויש רחאל דימ•
:ארוק חוכ בר ךאלמ האור•
?וימתוח ריתהלו רפסה תא חותפל יואר ימ•
ןבומכ תירוטר הלאש•
 תחתמו ץראה ,םימשה לכב יואר דחא ןיא•

...ץראל



?לכיהה הארמל ביגה ןנחוי ךיא זא
!הכב•
 לכ– תושונאל בושח עדימ הליכמ הליגמה•

...דיתעה
םיהדמה הזחמהו לכיהה רדה לכ תורמל•
 תא חתפיש ימ ןיא דוע לכ הנכסב תושונאה דיתע•

הליגמה
!שואיי•



?וישכע הרקי המ זא
?הליגמה תדעוימ ימל•
?הליגמה תא חותפל יוארש דחאה ימ•
 דיתע תא ודיב קיזחי– הליגמה תא חתפיש הז•

םלועה
הליגמה חתפיש דחאב ךורכ ונלוכ לש דיתעה•
תואובנב וא ןוזחב אל אוה ,ולוכ רפסה לש סוקופה•
הליגמה תא חתפיש דחאב אלא•



5-8 םיקוספ
 טֶבֵּׁשִמ ֵהיְרַאָה חִַּצנ ֵהּנִה .הֶּכְבִּת לַא” :םִינֵקְּזַה דַחַא יַלֵא רַמָא"•

“.ויָמָתֹוח תַעְבִׁש תְֶאו רֶפֵּסַה תֶא ַֹחּתְפִל ,ִדוָּד ׁשֶֹרׁש ,הָדּוְהי
 ֹומְּכ הֶׂש דֵמֹוע םִינֵקְּזַה ןיֵבּו תֹוּיַחַה עַּבְרְַאואֵּסִּכַה ןיֵּב יִתיִאְָרו•

 תֹוחּור עַבֶׁש ןֵה רֶׁשֲאִםַיניֵע עַבְֶׁשו ,ֹולִםַינְרַק עַבֶׁש ;טּוחָׁש
.ץֶרָאָה לָּכ לֶא תֹוחּולְּׁשַהםיִהUֱאָה

.אֵּסִּכַה לַע בֵׁשֹוּיַה ןיִמיִמ רֶפֵּסַה תֶא חַקְָלו אָּב אּוה•
 םִינֵקְּזַה הָעָּבְרְַאו םיִרְׂשְֶעו תֹוּיַחַה עַּבְרַא ּולְָפנ ֹותֹוא חַקָל רֶׁשֲאְַכו•

 רֶׁשֲאתֶֹרטְק תֹואֵלְמ בָהָז תֹורֲעְַקו לֵֶבנ דָחֶא לָכְלּו ,הֶׂשַה ֵינְפִל
"םיִׁשֹודְּקַה תֹוּלִפְּת איִה



!הווקת שי



דִוָּד ׁשֶֹרׁש ,הָדּוְהי טֶבֵּׁשִמ ֵהיְרַאָה
קוידב אל לבא ...כ"נתהמ םירכומ םייוטיב•
:9-10 'טמ תישארב•
׃ּוּנֶֽמיְִקי יִ֥מ איִ֖בָלְכּו הֵ֛יְרַאְּכ ץַ֧בָר עַ֨רָּכ ָתיִ֑לָע יִ֣נְּב ףֶרֶּ֖טִמ הָ֔דּוְהי ֵ֙היְרַא רּוּ֤ג"•
Wָֹֽבי־ֽיִּכ דַ֚ע ויָ֑לְגַר ןיֵּ֣בִמקֵֹ֖קחְמּו הָ֔דּוהיִֽמ ֙טֶבֵׁ֙ש רּוָ֥סי־א תַ֥הְִּקי ֹוְ֖לו הWיִׁש א֣
"םיִּֽמַע
ישי עזגמ רטוח ,ישי שרוש– אי היעשי•
...רוג אל רבכ– ןאכ•
!חצנמו קזח הירא !דיוד תלשושמ ,חטבומה חישמה•
?האור אוה המו ,היראל וטבמ טיסמ ןנחוי•



טוחש ...הש



…ןכל םדוק םינש1400 כ
ַֹּיו"• ֹרֲהַא־לְֶֽאוהֶֹׁ֣שמ־לֶא ָ֙הוְהי רֶמא֤ ֹמאֵל ִםיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אְּבן֔ ׃רֽ

ֹחַה• ֹר םֶ֖כָל הֶּ֛זַה ׁשֶד֧ ׃ֽהָנָּׁשַהיֵׁ֖שְדָחְל םֶ֔כָל ֙אּוה ןֹוׁ֥שאִר םיִׁ֑שָדֳח ׁשא֣

ֹמאֵל ֙לֵאָרְִׂשיתַ֤דֲע־לָּכ־לֶֽא ּו֗רְּבַּד• ֹׂשָעֶּבר֔ ֹחַל ר֖  הֶׂ֥ש ׁשיִ֛א םֶ֗הָל ּו֣חְִקְיו הֶּ֑זַה ׁשֶד֣

ֹבָא־תיֵבְל ׃ִתיָּֽבַל הֶׂ֥שת֖

ֹיְהִמ ִ֮תיַּבַהטַ֣עְִמי־םְִאו• ֹרָּקַה ֹו֛נֵכְׁשּו אּו֗ה חַ֣קְָלו ֒הֶּׂשִמת֣ ֹׁשְָפנ תַ֣סְכִמְּב ֹו֖תיֵּב־לֶא ב֥  ת֑

ֹכָּת ֹו֔לְכָא יִ֣פְל ׁשיִ֚א ׃הֶּֽׂשַה־לַע ּוּס֖

׃ּוחָּֽקִּתםיִּ֖זִעָה־ןִמּוםיִׂ֥שָבְּכַה־ןִמ םֶ֑כָל הֶ֣יְִהיהָ֖נָׁש־ןֶּב רָ֥כָז םיִ֛מָת הֶׂ֥ש•

ֹחַל םֹו֖י רָׂ֛שָע הָ֥עָּבְרַא דַ֣ע תֶרֶ֔מְׁשִמְל ֙םֶכָל הָ֤יְָהו• ֹּכ ֹוֹ֗תא ּו֣טֲחְָׁשו הֶּ֑זַה ׁשֶד֣  לַ֥הְק ל֛

׃ִםיָּֽבְרַעָה ןיֵּ֥בלֵ֖אָרְִׂשי־תַֽדֲע

ֹזּוזְּמַהיֵּ֥תְׁש־לַע ּו֛נְֽתְָנוםָּ֔דַה־ןִמ ּ֙וחְקְָֽלו• ּו֥לְכֹאי־רֶׁשֲא םיִּ֔תָּ֣בַה לַ֚עףֹו֑קְׁשַּמַה־לְַעות֖

"׃םֶֽהָּב ֹוֹ֖תא



...השה םד



חספה גח
חספה גח לש יתימאה רוביגה תא םיספספמ ונחנא•
...'וכו םירצמ תוכמ ,ףוס םי לע ,הדגהה לע אוה סוקופה•
 ,תוכמה ,םיביהרמה תוארמה אוה סוקופה– תולגתהב•

תואובנהו הליגמה
תולגתהב םג ךכ ,םירצמ תאיציב ומכ•
ןבומכ אוה יתימאה רוביגה•
!עושי !השה•



ןנחוי ומכ ונחנא
!תוירא םירוביג םישפחמ•
 ?הירא תויהל הצור•
םיסינה ללוחמו רוביגה השמ לע םיבשוח– חספב•
השה לע םיבשוח אל ללכ•
הברקהבו הוונעב הכורכ תיתמא הרובג•
תיזיפ תודבע לועמ םעה תא איצוה השמ•
יאדוו תווממו ינחורה לועהמ םתוא ררחש השה םד•



?םירצמ תוכמ10 תא םירכוז



השה
טוחש הש•
םיינרק7•
:םייניע7•
 םיהולא תוחור7•

 לכל תוחולשה
ץראה



םיינרק עבש
!חכ ולמיס םיינרק–כ"נתב•
תומלש למסמ עבש•
 = םיינרק עבש•
!השה לש םימלשומה ותמצועו וחוכ•
...הירא הש•



םייניע עבש
םיהולא תוחור עבש•
 ַחּו֧ר הָ֑וְהי ַחּו֣ר )ויָ֖לָע הָָ֥חְנו(" :2 'אי היעשי•

ָניִבּו הָ֣מְכָח  תַעַּ֖ד ַחּו֥ר הָ֔רּובְגּו ֙הָצֵע ַחּו֤ר ה֗
"ֽהָוְהי תַ֥אְִרְיו
ָוְהי יֵ֣ניֵעהֶּלֵ֑א־הָעְבִׁש" :)ב(10 'ד הירכז•  ה֔

"ץֶרָֽאָה־לָכְּב םיִ֖טְטֹוׁשְמ הָּמֵ֥ה
םיהולאמ רתסנה רבד ןיא•



7 'ספ
הליגמה חקול השה•
רשפאמאסכה לע בשויה•
 לש הלואגה תינכתמ יזכרמ קלח– השה•

םיהולא
תוכזה תא חיוורה•
!ותוכמס רוקמ איה הבילצה•



םיימשבו ץראב רדסה ליל



8 'ספ
 םיִרְׂשְֶעו תֹוּיַחַה עַּבְרַא ּולְָפנ ֹותֹוא חַקָל רֶׁשֲאְַכו"•

 תֹורֲעְַקו לֵֶבנ דָחֶא לָכְלּו ,הֶׂשַה ֵינְפִל םִינֵקְּזַה הָעָּבְרְַאו
"םיִׁשֹודְּקַה תֹוּלִפְּת איִה רֶׁשֲאתֶֹרטְק תֹואֵלְמ בָהָז
אסכה לע בשויה ינפל ולפנ םינקזה רבעש עובש•
טוחשה השה לומ רבדה ותוא תעכ•
!עושי לש ודובכלו ותוהולאל תפסונ תודע•
ונלש חספה הש•



וידיב הרעקו לבנ ןקז לכל

 תוליפת = הרעקה•
םישודקה

 הניגנה ילכמ דחא– לבנ•
רתויב םיקיתעה

 תא רשו לבנ לע ןגינ דיוד•
וירומזמ

...םיליהת•



םיליהת רישל םינווכתמ אל םינקזה
םיקיתעו םינשי הליהת יריש אל•
םיבושחו םיפיש תורמל•
!םישדח ללה יריש רישל םינווכתמ•
!םיבושח םירומזמ השולש•
"'ה קרפ תולגתה רומזמ"•
13 ,12 ,9 'ספ•



םירומזמה
הליגמה חותפל יוארה דיחיהו דחאה תא םיראתמ•
תויח4ו םינקז24 "קר"– ןושארה רומזמה•
םיכאלמ תובבר– ינשה רומזמה•
םוקמ לכב האירבה לכ– ישילשה רומזמה•
השה תא םיללהמ– םינושאר םירומזמ ינש•
השהואסכה לע בשויה– ישילש רומזמ•
...םכתא ליבוהל ןוימדל ונת•



:9-10 'ספ ,ןושארה רומזמה

 :ׁשָדָח ריִׁש ּורְָׁשו

,ויָמָתֹוח תֶא ַֹחּתְפְִלו רֶפֵּסַה תֶא תַחַקָל הָּתַא יּואָר”

 טֶבֵׁש לָּכ ֵינְּבִמםיִהBאֵל ָתִינָק Aְמָדְבּו ָּתְטַחְִׁשנ הָּתַא יִּכ

;הָּמְֻאו םַע לָּכִמ ,ןֹוׁשְָלו

 לַע ּוכְלְִמְיו ,ּוניֵהBאֵלםִינֲֹהּכ תֶכֶלְמַמ םָתֹוא ָתיִׂשְָעו

“.ץֶרָאָה

שדח ריש•

!םיימשב עמשנ אל םלועמ•



יואר השה
?יואר השה עודמ•
הדגא וא היגולותימ אל אוה עושי לש ותומ•
םימשבו ץראב הרידא העפשה ותומלהתיה•
המואו םע ,ןושל ,טבש לכמ םישנא ול הנק ומד•
המלשוה הלואגה תינכת– ותוכזב•
ךפשנה השה םד תוכזב בתכנ– הליגמב בותכה לכ•
!לכה ...ו תילכתה ,זכרמה אוה עושי•



...חצנמ ךלמשכ



:11-12 'ספ ,ינשה רומזמה
אֵּסִּכַל ביִבָס םיִּבַר םיִכָאְלַמ לֹוק יִּתְעַמְָׁשו יִתיִאָר

 יֵפְלְַאו תֹובָבְר תֹובְבִר םָרָּפְסִמ— םִינֵקְּזְַלו תֹוּיַחְַלו

— םיִפָלֲא
 טַחְִׁשּנֶׁש הֶׂשַה יּואָר” :לֹודָּג לֹוקְּב םיִרְמֹוא םְֵהו

,הָרּובְּג לֵּבַקְל

"“.הָכָרְבּו דֹובְָכו רָקִיו ַֹחְכו הָמְכְָחו רֶֹׁשע



:9-10 'ספ 'ז קרפב לאינד
 היה ושובל .בשי ןימוי קיתעו תואסיכ ודמעוה הנהו ,יתייה האור"•

 שא תונושלכ היה ואסכ .יקנ רמצכ ושאר רעשו ,גלשכ ןבל
 יפלא ףלא .וינפל אציו ךשמנ שא רהנ .תקלוד שאכ ויליגלגו

 םירפסו בשי ןידה תיב .וינפל םידמוע תובבר אובירו ותוא ותרש
"...וחתפנ
!תספתנ יתלב המצוע•
?םישוע םיכאלמה יפלא המ•
 ,הרובג לבקל טחשנש השה יואר" :לודג לוקב םירמוא םה•

 ."הכרבו דובכו רקיו ,חכו המכח ,רשוע



השה לע הכרבה
•7
השה לש ותומלש•
הכרב ,דובכ ,רקי ,חוכ ,המכח ,רשוע ,הרובג•
חישמה תונוכת ןה תונושארה4•
 םיסחיימ םישנאש תונוכת תונורחאה3-ה•
ול םינתונו



 :13 'ספ ,ישילשה רומזמה
ָםּיַהלְַעוץֶרָאָלתַחַּתִמּוץֶרָאָבּוִםיַמָּׁשַּברֶׁשֲאָהּיִרְּבלְָכו"
:םיִרְמֹואיִּתְעַמָׁש,םָּב־רֶׁשֲא־לְָכו
יֵמְלֹועְלֹזעְָהודֹובָּכְַהורְָקיְַהוהָכָרְּבַה,הֶׂשְַלואֵּסִּכַהלַעבֵׁשֹוּיַל”
"“.םיִמָלֹוע
!ללההלשואיש•
אסכהלעבשוילםגוהשלםג•
!דחיםהינשתאתללהמהאירבהלכ•
!תודחאהותוהולאה•



Finale ...ה
14 'ספ•
" “!ןֵמָא” :ּורְמָא תֹוּיַחַה עַּבְרְַאו "•
ףרטצהל אוה ונל רתונש לכו•
!ןמא•



ימימשה רדסה ליל
'ה לכיהב•
 תויח4 ,םינקז24 ףקומה ,אסכה ינפלמ•
םישודקה לכל ןחלוש ךורע•
.ונלש חספה הש בשוי ןחלושה שארב•
:וידחי ול רישנו הווחתשנ ונלוכ•



היוללה
 ,ויָמָתֹוח תֶא ַֹחּתְפְִלו רֶפֵּסַה תֶא תַחַקָל הָּתַא יּואָר"
 לָּכ ֵינְּבִמםיִהAאֵל ָתִינָק @ְמָדְבּו ָּתְטַחְִׁשנ הָּתַא יִּכ
 תֶכֶלְמַמ םָתֹוא ָתיִׂשְָעו ;הָּמְֻאו םַע לָּכִמ ,ןֹוׁשְָלו טֶבֵׁש
 הֶׂשַה יּואָר” “.ץֶרָאָה לַע ּוכְלְִמְיו ,ּוניֵהAאֵלםִינֲֹהּכ
,הָרּובְּג לֵּבַקְל טַחְִׁשּנֶׁש
 לַע בֵׁשֹוּיַל” “.הָכָרְבּו דֹובְָכו רָקִיו ַֹחְכו הָמְכְָחו רֶֹׁשע
 יֵמְלֹועְל ֹזעְָהו דֹובָּכְַהו רְָקיְַהו הָכָרְּבַה ,הֶׂשְַלואֵּסִּכַה
"“.םיִמָלֹוע



חמש חספ גח


