
9-17 'ו תולגתה
...עיגמ לודגה 'ה םוי



הספילקופאה ישרפ תעברא
 אל םרוקמש הטילשוחכ– )ןבלה סוסה( רקש חישמ1.

!םיהולאמ
 גישהל תלוכיה–  )םולש ריסיש םודאה סוסה( המחלמ2.

!םיהולאל ץוחמ טקשו םולש
 גואדל תלוכיה–)רקי לכואו םיינזאמ םע רוחש סוס( בער3.

!םיהולאל ץוחמ םייסיסבה וניכרצ תא קפסלו ונמצעל
 ,ונלש םייחב טולשל–  )תוומ ומשו קורי סוס( תוומ4.

!םיהולאל ץוחמ אורבלו םייח ךיראהלורוציל



תוצפנתמ תוילשא
חתפיש תמתוח לכ םע•
הלאה תוילשאה לכ תא ץפני ונלש חספה הש•
הוואגה רהמ הליפנה היהת תבאוכ המכ•
המוגעה תואיצמה קמעל•
ונמצע תא ןחבנש בושח המכ•
?"ונמצע"ב םיזחאנ ונא– ונייחב םימוחת וליאב•
?"םיהולאל ץוחמ" םילהנתמ ונחנא ןכיה•





ישישה םתוחהו ישימחה םתוחה
הנתשמ הנומתה•
 יבשוי תא וניע ויחילשו רקשה חישמ– הכ דע•

ץראה
םינימאמה תא רקיעב•
הבושתב הרזחל הנורחא תונמדזה•
םיחובטה תקעז– ישימח םתוח•
...לודגה 'ה םויל עקרה– ישיש םתוח•



9-17 'ו תולגתה
 תֶא ַחֵּבְזִּמַל תַחַּתִמ יִתיִאָר יִׁשיִמֲחַה םָתֹוחַה תֶא חַתָּפ רֶׁשֲאַּכ”•

.ּהָּב ּוקיִזֱחֶהֶׁש תּודֵעָה לְַעו םיִהCֱאָה רַבְּד לַע םיִחּובְּטַה תֹוׁשְַפנ

 ֹטּפְׁשִּת אC ,יִּתִמֲַאו ׁשֹודָּקַה ָיֹנדֲא ,יַתָמ דַע” :לֹודָּג לֹוקְּב ּוקֲעָצ םְֵהו•

“?ץֶרָאָה יֵבְׁשֹוּיִמ ּוניֵמָּד תֶא ֹםְקנְִתו

 ןַמְז דֹוע ַחּונָל םֶהָל רַמֱֶאְנו ָהנָבְל הָמיִלְּג ָהנְִּתנ םֶהֵמ דָחֶא לָכְל•

 םיִדיִתֲעָה םֶהיֵחֲַאו םיִדָבֲעָה םֶהיֵרְבַח רַּפְסִמ םַּג אֵלִָּמּיֶׁש דַע ,טַעְמ

.םֶהֹומְּכ גֵרָהֵל

 הָמָדֲא תַדיִעְר הָלְלֹוחְתִה יִּׁשִּׁשַה םָתֹוחַה תֶא חַתָּפֶׁשְּכ יִתיִאָר•

 “;םָדְּכ ָהיָה ֹוּלֻּכ ַחֵָרּיְַהו רָעֵׂש קַׂשְּכ הָריִחְׁשִה ׁשֶמֶּׁשַה ;הָלֹודְּג



9-17 'ו תולגתה
 רֶׁשֲאַּכ ָהיֶּגַּפ תֶא הָכיִלְׁשַּמַה ָהנֵאְתִּכ ,הָצְרַא ּולְָפנ ִםיַמָּׁשַה יֵבְכֹוּכ”•

;הָקָזֲח ַחּורְּב תֶלֶטְלַּטִמ איִה

.םָמֹוקְּמִמ ּוקְתֶֶענ יְִאו רַה לָּכ ;תֶלֶלְִגנ הָּלִגְמִּכ ּוגֹוָסנ ִםיַמָּׁשַה•

 ,הָמְצָעָה יֵלֲעַבּו םיִריִׁשֲעְָהו םיִפָלֲאָה יֵרָׂש ,םיִדָּבְִכּנְַהו ץֶרָאָה יֵכְלַמּו•
,םיִרָהֶה יֵעְלַסְבּו תֹורָעְּמַּב ּואְּבַחְתִה ,ןיִרֹוח־ןֶּב לְָכו דֶבֶע לָּכ

 ֵינְּפִמ ּונָתֹוא ּוריִּתְסְַהו ּוניֵלָע ּולְִפנ” :םיִעָלְּסְַלו םיִרָהֶל ּורְמְָאו•
,הֶׂשַה םַעַּזִמּו אֵּסִּכַה לַע בֵׁשֹוּיַה

 ““?ֹדמֲעַל לֹוָכי יִמּו ,ָםנֹורֲח םֹוי ,לֹודָּגַה םֹוּיַה אָּב יִּכ•



ישימחה םתוחה



ישימחה םתוחה
"אוב" תרמואש היח ןיא רבכ•

םיימשבש לכיהל ץראהמ תרבועהניצסה•

םיחובטה תושפנ תא חבזמל תחתמ האור ןנחוי•

:לכיהב חבזמה•

:13 'ט תולגתה•

 תֵאֵמ דָחֶא לֹוק יִּתְעַמְָׁשו רָפֹוּׁשַּב עַקָּתיִּׁשִּׁשַה Cָאְלַּמַה"•
",םיִהRֱאָה ֵינְפִל רֶׁשֲא בָהָּזַה חַּבְזִמ תֹונְרַק עַּבְרַא



םיחובטהו חבזמה
?היצאיצוסא ...חבזמ•

!ןברוק•

םיהולאב םתנומא ןעמל םמצע ובירקה םיחובטה•

?הלא ימ•

הב וקיזחהש תודעה לעו 'ה רבד לע ותמ•

:)הלודגה לבב טפשמ(24 'חי תולגתה•
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ףלאה תוכלמ ינפל טפשמ–4-6 'כ תולגתה
 תֹוׁשְַפְנו .םָָדיְּב ןִַּתנ טָּפְׁשִמּו םֶהיֵלֲע ּובְַּׁשיְתִה ;תֹואְסִּכ יִתיִאָר"•

 אI רֶׁשֲא הֶּלְֵאו ,םיִהIֱא רַבְּד לְַעו ַעּוֵׁשי תּודֵע לַע םיִפָרֱֶעּנַה
 םָָדי לְַעו םָחְצִמ לַע וָּתַה תֶא ּולְּבִק אIְו ּהָמְלַצְלּו ָהּיַחַל ּווֲחַּתְׁשִה
.םִינָׁש ףֶלֶא ַחיִׁשָּמַה םִע ּוכְלָמּו ּויָח—

 ָהּיִחְּתַה תֹאז .םִינָּׁשַה ףֶלֶא ֹםּת דַע ּויָח אI םיִתֵּמַה רָאְׁש•
.ָהנֹוׁשאִרָה

 ֶתוָּמַל ןיֵא הֶּלֵא לַע ;ָהנֹוׁשאִרָה ָהּיִחְּתַּב ֹוקְלֶחֶׁש יִמ ׁשֹודְָקו רָּׁשֻאְמ•
 ףֶלֶא ֹוּתִא ּוכְלְִמְיו ַחיִׁשָּמְַלוםיִהIאֵלםִינֲֹהּכ ּויְִהי יִּכ ,ןֹוטְלִׁש ִינֵּׁשַה
".םִינָׁש



?הליהקה םע וכלמי
:50-52 'זטםיתנירוק1•

 תֶא תֶׁשֶרָל לֹוָכי ֹוניֵא םָָדו רָׂשָּב :יַחַא ,תֹאז רַֹמא"•

.ןֹויָּלִּכ־לַא ׁשֵרֹויןֹויָּלִּכַה ןיֵא םַּג ;םיִהIֱאָה תּוכְלַמ

ֶהּנַּתְִׁשנ ּונָּלֻּכ לָבֲא ,תּוָמנ ּונָּלֻּכ אI :םֶכָל דיִּגַא זָר ֵהּנִה•

 רָפֹוׁשְּב עַקִָּתי ןֵּכֶׁש ,ןֹורֲחַאָה רָפֹוּׁשַּב ִןיַע ףֶרֶהְכּו עַגֶר ןִּב•

"ֶהּנַּתְִׁשנ ּונְַחנֲַאוןֹויָּלִּכ יִלְּב ּומּוָקי םיִתֵּמְַהו

שדח ףוג עגר ןיב לבקנ ...תוחקליהב•





...'ו קרפ תולגתהל הרזח
...םיחובטה תושפנ- חבזמל תחתמ•
?ףוגה הפיא•
רוחאמםיראשנהמ הבושתב םירזוח•
וחבטי•
...שדחה ףוגל וכחי ךא םיימשל ועיגי•



םיחובטה תושפנ
 לכ ךרואל ופדרנש םינימאמב רבודמש םינימאמה שי•

הירוטסיהה
?םיחובטה תושפנ תושוע המ•
 ,יִּתִמֲַאו ׁשֹודָּקַה ָיֹנדֲא ,יַתָמ דַע” :לֹודָּג לֹוקְּב ּוקֲעָצ םְֵהו•

Kץֶרָאָה יֵבְׁשֹוּיִמ ּוניֵמָּד תֶא ֹםְקנְִתוֹטּפְׁשִּת א?
ןופהגמ ...הגמ + ןופ = לודג לוק•
םהלש באכה תמצוע תא םיאטבמ•



?םיפוצח
!םיננולתמ אל•
יתימאהו שודקה ינודא•
םידבע לש םהילעב ,טילש = )δεσπότης( ןודא•
 ,תולעב ,יטולוסבא ןוטלש =יתימאו שודק•

תונמאנ
תישיא המקנ אל•
 יביטקלוק קדצ•



11 'ספ
 דֹוע ַחּונָל םֶהָל רַמֱֶאְנו ָהנָבְל הָמיִלְּג ָהנְִּתנ םֶהֵמ דָחֶא לָכְל"•

 םֶהיֵחֲַאו םיִדָבֲעָה םֶהיֵרְבַח רַּפְסִמ םַּג אֵלִָּמּיֶׁש דַע ,טַעְמ ןַמְז
".םֶהֹומְּכ גֵרָהֵל םיִדיִתֲעָה

הקדצה = הנבל המילג•
טעמ ןמז דוע חונל םיארקנ•
םהיחאו םהירבח 'סמ אלמיש דע•
??ןמז המכ•
!םיהולא דסח•



םיהולא תודע לע םיחובטה
אשונל שידקמ רפסה לקשמ המכ•



?ונתנומא דעב לובסל םינכומ היהנ םאה
?תוומ דע ונתנומא לע דומענ םאה•
!ףדריי ןימאמ– םיבותכה יפל•
ןטשה לע םויא הווהמ אל תמ ןימאמ קר•
?תופידרל םינכומ ונחנא םאה•



?רתוי ךל בושח המ
םייחה תשודק םייחה תוכיא



)12-17( ישישה םתוחה
 ׁשֶמֶּׁשַה ;הָלֹודְּג הָמָדֲא תַדיִעְר הָלְלֹוחְתִהיִּׁשִּׁשַה םָתֹוחַה תֶא חַתָּפֶׁשְּכ יִתיִאָר"•

;םָדְּכ ָהיָה ֹוּלֻּכ ַחֵָרּיְַהו רָעֵׂש קַׂשְּכ הָריִחְׁשִה

 ַחּורְּב תֶלֶטְלַּטִמ איִה רֶׁשֲאַּכ ָהיֶּגַּפ תֶא הָכיִלְׁשַּמַה ָהנֵאְתִּכ ,הָצְרַא ּולְָפנ ִםיַמָּׁשַה יֵבְכֹוּכ•
;הָקָזֲח

.םָמֹוקְּמִמ ּוקְתֶֶענ יְִאו רַה לָּכ ;תֶלֶלְִגנ הָּלִגְמִּכ ּוגֹוָסנ ִםיַמָּׁשַה•

 לְָכו דֶבֶע לָּכ ,הָמְצָעָה יֵלֲעַבּו םיִריִׁשֲעְָהו םיִפָלֲאָה יֵרָׂש ,םיִדָּבְִכּנְַהו ץֶרָאָה יֵכְלַמּו•
,םיִרָהֶה יֵעְלַסְבּו תֹורָעְּמַּב ּואְּבַחְתִה ,ןיִרֹוח־ןֶּב

 םַעַּזִמּואֵּסִּכַה לַע בֵׁשֹוּיַה ֵינְּפִמ ּונָתֹוא ּוריִּתְסְַהו ּוניֵלָע ּולְִפנ” :םיִעָלְּסְַלו םיִרָהֶל ּורְמְָאו•
,הֶׂשַה

"“?ֹדמֲעַל לֹוָכי יִמּו ,ָםנֹורֲח םֹוי ,לֹודָּגַה םֹוּיַה אָּב יִּכ•



)2:31(4 'ג לאוי
ֹחְל 0ֵ֣פֵָהי ׁ֙שֶמֶּׁ֙שַה"• ֵנְפִל םָ֑דְל ַחֵָ֖רּיְַהו 0ֶׁש֔ ָוְהי םֹו֣י אֹוּ֚ב י֗  ה֔

"׃אָֽרֹוּנְַהו לֹו֖דָּגַה
 'ה םוי ינפל םירידא םיימסוק םייוניש :םירבדה רדס•

לודגה
 םיאטוחה לע ךפשיי םיהולא םעז אולמש ינפל•

םירתונה
...ררועתהל ידמ רחואמ רבכ ןאכ•
...ךפשיהל דמוע 'ה ןורחש םיניבמ םישנאה•



...םימתוחה
בר לבס– םינושארה םימתוחה תעברא•
םיבכורהו רקשה חישמ•
םינימאמ רקיעב ופדרי•
הנומאל ועיגי םיבר•
יוניש ליחתמ ישישה םתוחהמ•
אלמה ומעז ךפושו םיררוסה תא ףדור םיהולא•



ןייצל בושח
 םינושארה םימתוחה תעברא תא םישרפמה שי•

םינימאמה לע ןטשה םעזכ
 ישישה םתוחהמ קר אוה םיהולא םעזש םינימאמ•

ךליאו
:וזה תונשרפב ישוקה•
 םימתוחה חתפש הז אוה השהש םיריבסמ ךיא•

?םהיבכורו םיסוסה חלשו







םייפרג דאמ םירואית
תללגנ הליגמ ומכ םיימש•

:4 'דל היעשי•
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...הליגמה יומיד•

הנתשי לכה לכה•



?האריי הז ךיא
 ריכהש םילימה רצואבו םייומידב שמתשה ןנחוי•

םינש2000 כ ינפל
?םוטא תצצפ•
?םיסוטמ•
?תורופאטמ•
?וקתענ םירה•



?הלאה םיימסוקה םייונישה תרטמ
:15-17 'ספ ...רענל•

 םיִריִׁשֲעְָהו םיִפָלֲאָה יֵרָׂש ,םיִדָּבְִכּנְַהו ץֶרָאָה יֵכְלַמּו•
 ּואְּבַחְתִה ,ןיִרֹוח־ןֶּב לְָכו דֶבֶע לָּכ ,הָמְצָעָה יֵלֲעַבּו
,םיִרָהֶה יֵעְלַסְבּו תֹורָעְּמַּב

 ּונָתֹוא ּוריִּתְסְַהו ּוניֵלָע ּולְִפנ” :םיִעָלְּסְַלו םיִרָהֶל ּורְמְָאו•
,הֶׂשַה םַעַּזִמּואֵּסִּכַה לַע בֵׁשֹוּיַה ֵינְּפִמ

"“?ֹדמֲעַל לֹוָכי יִמּו ,ָםנֹורֲח םֹוי ,לֹודָּגַה םֹוּיַה אָּב יִּכ•



עושי קר



תילאבולג הפורטסטק
 ןנוכמ עגר•
םיהולא שיש וניבי ץראה יבשוי לכ– הנושארל•
טפשמה עיגה ...ידמ רחואמ וישכע•
ויה םינשקע המכ וניבי•
טפשמל דומעלמ תומל ופידעי•
השה םעז תא ווחי•
...הדובעה תא השעת הפורטסטק קר•



?םיטבלתמ



???...השה םעז



???דיחפמ
!דחפל הביס ןיא•
ונל דעוימ אל הזה םעזה•
!הווקת שי ונל•
:9'הםיקינולסתל הנושארה•
יְֵדי־לַע הָעּוְׁשי ֹלְחנִל אָּלֶא ,םַעַזְל ּונָדְָעי א?םיִה?ֱא יִּכ"•

"ַחיִׁשָּמַה ַעּוֵׁשי ּוֵננֹודֲא
!היוללה•



!דצ רוחבל ןמז
'ה השעש םויה והז•
םעזה לש ןוכנה דצב ונחנאש אדוול ונילע•
 יתמ" אלא ,"עיגי םא" אל איה הלאשה•
"עיגי
?וב הפוצ וא םעזה תא לבקמ ינא םאה•
...םיחוטב אל ןיידע םא•




