
'אי קרפ תולגתה
1-2 'ספ



??יתמ דע



6-7 'י קרפ
 רֶׁשֲא תְֶאו ִםיַמָּׁשַה תֶא אָרָּב רֶׁשֲא ,םיִמָלֹוע יֵמְלֹועְל יַחַּב עַּבְִׁשְנו"•

 א@ֶׁש— ֹוּב רֶׁשֲא תְֶאו ָםּיַה תְֶאו ּהָּב רֶׁשֲא תְֶאו ץֶרָאָה תְֶאו םָּב
 ֹודְמָעְּב ,יִעיִבְּׁשַה Gָאְלַּמַה לֹוק יֵמיִּב םָלּוא .תּוהָׁש דֹוע ֶהיְהִּת
 ויָדָבֲעַל רֵׂשִּבֶׁש ֹומְּכ ,םיִהOֱאָה זָר םַלְֻׁשי םַּג ,רָפֹוּׁשַּב ַֹעקְתִל
".םיִאיְִבּנַה

– רמוא םיהולא ,ישישה רפושה רחאל•
!יד•
...םיהולאה דוס םלשוי יעיבשה רפושה םע•
םיהולאה תוכלמ תמקהו הלודגה הרצה ףוס•



ברקב הכרב םינומיאב השק



יעיבשה רפושה



1-2 'ספ ,'אי תולגתה
 ֹדדְמּו םּוק” :יִל רַמֱֶאְנו ,הֶּטַמְל הֶמֹוּד ֶהנָק יִל ןִַּתנ"•

םִיוֲחַּתְׁשִּמַה תְֶאו ַחֵּבְזִּמַה תְֶאוםיִהBֱא לַכיֵה תֶא

.ֹוּב

 ץּוחַּב רֵאְׁשַה לָכיֵהַל ץּוחִמ רֶׁשֲא רֵצָחֶה תֶא לָבֲא•

 ריִע תֶא ּוסְמְִרְיו ִםיֹוּגַל ָהנְִּתנ יִּכ ,ּהָתֹואֹדּדְמִּת לְַאו

".םיִׁשָדֳח ִםַינְׁשּו םיִעָּבְרַא ׁשֶֹדּקַה



?הנווכה המ
תונוש תויונשרפ ןומה•
הדידמל הנק לבקמ ןנחוי•
םיהולא לכיה תא דודמל רומא•
חבזמה תא•
לכיהב םיווחתשמה תא•
 ?חבזמ הזיא ?לכיה הזיא•
?יצרא ?ימימש•



 לאקזחי רפסל ןוימד
'מ קרפמ לחה•
 תולגהמ 'ה ידי לע חקלנ לאקזחי•

ןוזח האורו לארשיל
1-5 'מ לאקזחי•
...תויונשרפ הברה הפ םג•



םייזיפ שדקמ יתב העברא
:ןושאר תיב



ינש תיב



תידוהיה הידגרטה
תיבה ןברוח•
שדקמב הרותה תא בוש םייקל ולכוי וב םויל קקותשמ םעה•
...ידיתע ןיינבב איה ידוהיה םעה תווקת לכ•
עושי חישמה לש תיזיפה ותרזחב איה ונלש הווקתה•
ותוכלמ תמקה•
תמאבו חורב ותוא דובעל תורשפאה ונל שי– זא דע•
ותיא ישיא רשקמ תונהיל•



ישילש תיב



ישילש תיב
:26-27 'ט לאינד•

ַנְׁשּו םיִּׁ֣שִׁש ֙םיִעֻבָּׁשַה יֵ֤רֲחְַאו"• ֹּקְַהו ריִ֨עְָהו ֹו֑ל ןיְֵ֣או ַחיִׁ֖שָמתֵ֥רִָּכי ִםי֔  ׁשֶד֜
ַי  תֶצֶ֖רֱֶחנ הָ֔מָחְלִמ ץֵ֣ק ֙דְַעו ףֶטֶּׁ֔שַב ֹוּ֣צְִקו ֙אָּבַה דיִָ֤גנ םַ֣ע תיִחְׁש֠

  תיִּ֣בְַׁשי ַעּו֜בָּׁשַה יִ֨צֲַחו דָ֑חֶא ַעּו֣בָׁש םיִּ֖בַרָל תיִ֛רְּב ריִּ֥בְגְִהו ׃תֹוֽמֵֹמׁש
cַּ֖תִּת הָ֔צָרֱחְֶ֣נו ֙הָלָּכ־דְַעו םֵֹ֔מׁשְמ ֙םיִצּוּקִׁש ףַ֤נְּכ לְַ֨עו הְָ֗חנִמּו חַבֶ֣ז
"׃םֵֹֽמׁש־לַע

שדקמה תדובע תא תיבשי רקשה חישמ•

?שדקמה תדובע תקספהל םידקמה יאנתה המ•



...ןכומ לכה





הבזכאה לדוג היפיצה לדוגכ
דאמ הפצמ םעה•

תועטהל ידכ שדקמב שמתשי רקשה חישמש םיעדוי ונחנא•

רקשה חישמ תעפוהו שדקמה תמקה•

הלודגה הרצה תונש עבש תליחת תא ונמסי•

11-12 'בי לאינד•
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השדחה תירבב ישילשה שדקמה
15 'דכ יתמב ריהזמ עושי•

 לֵאִינָּד יִפְּב רַמֱֶאּנַּכ ,םֵֹמׁשְּמַהץּוּקִּׁשַה תֶא ּואְרִּת רֶׁשֲאַּכ ןֵכָל”"•

"— ןיִבָהְל אֵרֹוּקַה לַע— ׁשֹודָק םֹוקָמְּב דֵמֹוע ,איִָבּנַה
:3-4 'בםיקינולסתל2ב ביחרמ לואש•

 אZ םִא ַעיִַּגי אZ ןֵּכֶׁש ,אּוהֶׁש ןֶֹפא הֶזיֵאְּב ׁשיִא םֶכְתֶא הֶעְַטי לַא"•

 ,ןֹוּדַבֲאָה ןֶּב ,עַׁשֶרָה ׁשיִא הֶּלַּגְִתְיו הָביִזֲעָה ָהנֹוׁשאִרָּב ֶהיְהִּת

 יִּכ דַע ,ׁשֶֹדק ֹוא ַּהֹולֱא אָרְִקּנַה לָּכ לַע ֹומְצַע םֵמֹורְמּו םֵמֹוקְתִּמַה

".םיִהZֱא אּוהֶׁש ֹומְצַע לַע ֹוריִהְצַהְּבםיִהZֱאָה לַכיֵהְּב בֵֵׁשי



יעיברה שדקמה תיב



שבד תדוכלמ



םיינחורה שדקמה יתב
19-21 'ב ןנחוי•
 םיִָמי הָׁשֹולְׁשִבּו הֶּזַה לָכיֵהַה תֶא ּוסְרִה” :םֶהָל רַמְָאו ַעּוֵׁשי ביִׁשֵה"•

 הֶּזַה לָכיֵהַה ָהנְִבנ םִינָׁש ׁשְֵׁשו םיִעָּבְרַא” :ּורְמָא םֵה “.ֹותֹוא םיִקָא
".ֹופּוּג לַכיֵה לַע רֵּבִּד אּוה Mַא “?ֹותֹוא םיִקָּת םיִָמי הָׁשֹולְׁשִּב הָּתְַאו
19 'וםיתנירוק1•
 ֶתנֶכֹוּׁשַה ׁשֶֹדּקַה ַחּור לֶׁש לָכיֵה אּוה םֶכְפּוּג יִּכ םיִעְדֹוי םְֶכניֵא םִאַה"•

םיִָכּיַׁש םְֶכניֵא יְִכו ,םיִהZֱא תֵאֵמ ּהָתֹוא םֶּתְלַּבִק רֶׁשֲא ,םֶכְכֹותְּב
"?םֶכְמְצַעְל



ישילשה שדקמה תיב



1-2 'אי תולגתה
 ֹדדְמּו םּוק” :יִל רַמֱֶאְנו ,הֶּטַמְל הֶמֹוּד ֶהנָק יִל ןִַּתנ"•

םִיוֲחַּתְׁשִּמַה תְֶאו ַחֵּבְזִּמַה תְֶאוםיִהBֱא לַכיֵה תֶא

 רֵאְׁשַה לָכיֵהַל ץּוחִמ רֶׁשֲא רֵצָחֶה תֶא לָבֲא .ֹוּב

 ּוסְמְִרְיו ִםיֹוּגַל ָהנְִּתנ יִּכ ,ּהָתֹואֹדּדְמִּת לְַאו ץּוחַּב

".םיִׁשָדֳח ִםַינְׁשּו םיִעָּבְרַא ׁשֶֹדּקַה ריִע תֶא

?הזה לכיהה ןכיה זא•

?הזה לכיהה הז המ•



לכיהה
ץראה לע רבדמ ןנחוי•
םילשורי– שדוקה ריע•
ימימש לכיהב רבודמש ריבס תוחפ•
"סואנ" = לכיה•
 הלימה תסחייתמ בורל תורושבב .שדוקה•

םילשוריב שדקמל



לכיהה
םינימאמה תליהקכ םישרפמ קלח•
 ןמזב םינימאמה לע םיהולא לש ותנגה רואית•

הרצה
?ישילשה שדקמה תיב ילוא וא•
שדוקה אוה לכיהה•
םייוגה רצח תא שי ול ץוחמ•
םייוגל סמרמ•



?ודדמנ ונכותו לכיהה קר עודמ
...ל תדעוימ בקעי תרצ– הלודגה הרצה תפוקת•
לארשי = בקעי•
1000ה תוכלמ– דוד תוכלמ םקות הפוסב•
 רשאמ ידוהיה םעה רובע םינוש םיטרדנטס שי םיהולאל•

םייוגל
?תרוטק וא תונברוק חבזמ– חבזמה•
 םהיהולא תא םידבועה םידוהיה– לכיהב םיווחתשמה•

?שדקמב



...םויהו



ונתאמ םיבר םג
םינימאמ ונחנאש חיכוהל ןמזה לכ םיבייחש םינימאמ•
םישעמ ידי לע•
העושיב ונל שיש ןוחטיבה תא םיווח אל םעפ ףא•
...דסח והמ םיניבמ אל•
והשמ תושעל בייחש ןמזה לכ שיגרמ ה/תא םא•
...סעכי םיהולא תרחא•
םיהולאמ השוחת אל וזש יאדוול בורק•



!ךדסח בוט המכ
ויתוחטבהבו ודסחב רכזיהל בוט המכ•
ונדעב וייח רסמו ונתוא בהוא•
10-11 'ג תולגתה ,היפדליפל בתכמב•
 ִינֲא םַּג ,תּונָלְבַסְּב הָדיִמֲעַליִָתוְצִמ תֶא ָּתְרַמָּׁשֶׁש ֵינְּפִמ"•

 ,לֵבֵּת לָּכ לַע אֹובָל הָדיִתֲעָהןֹויִָּסּנַה תַעְּׁשִמ Nְתֹוא ֹרמְׁשֶא
 ֵׁשּיֶּׁש הַמְּב קֵזֲחַה .רֵהַמ אָּב ִינֲא .ץֶרָאָה יֵבְׁשֹוי תֶא תֹוַּסנְל
".Nְּלֶׁש תֶרֶטֲעָה תֶאחִַּקי אX ׁשיִאֶׁש יֵדְּכ ,Nְל

דמעמ קיזחהלו שאייתהל אל ונתוא דדועמו בהוא םיהולא•



םישדוח42
םישדוח42 שדוקה ריע תא וסמרי םייוגה•
םינש3.5•
לאינד תואובנל רבחתמ•
ישילש תיבב רבודמש הרעשהה קזחמ•
 תא ובירחי ...םיהולא יאנוש = לארשי יאנוש•

שדוקה ריע





םישדוח42
ללותשי עורה•
הלבס אל םלועמש יפכ לובסת לארשי•
...הרצק העוצרב קזחומ עורה ךא•
!לבגומו בצקומ ונמז•
...זאו םינש3.5•
!דוע אל•



תועובשה גח
:4-8'אםיחילשהישעמ•

יִּכ,ִםיַלָׁשּוְריתֶאּובְזַעַּתלַא”:םֶהיֵלֲעהָּוִצםָתָרְבֶחְּבָהיָהרֶׁשֲאַּכ"•
ָןנָחֹוייִּכ;יִּפִמּהָתֹואםֶּתְעַמְׁשרֶׁשֲאבָאָהתַחָטְבַהםּוּיִקְלּוּכַחםִא
אSםיִָמידֹועְּבׁשֶֹדּקַהַחּורְּבּולְבָּטִּתםֶּתַאלָבֲא,ִםיַמְּבליִּבְטִה
ביִׁשָּתהֶּזַהןַמְּזַּבםִאַה,ּוֵננֹודֲא”:םיִפָסֱֶאּנַהֹותֹואּולֲאָׁש“.םיִּבַר
םיִּתִעתַעַדָלםֶכָלאS”:םֶהָלָהנָע“?לֵאָרְִׂשיְלתּוכְלַּמַהתֶא
ַחּורםֶכיֵלֲעאֹובְּבלָבֲא.ֹוּלֶׁשֹותּוכְמַסְּבבָאָהעַבָּקֶׁשםִיּנַמְזּו
הָדּוְהילָכְּבןְֵהוִםיַלָׁשּוריִּבןֵהיַדֵעּויְהְִתוַֹחּכּולְּבַקְּתׁשֶֹדּקַה
"“.ץֶרָאָההֵצְקדַע,ןֹורְמֹוְׁשו



תונלבס
םירעסנ ויה םידימלתה•
?הרטמ וזיאלו ...םוי50 תוכחל•
!םיחצנ חצנ•
"קחשמה"מ קלח אוה תואדוו רסוח•
תויצו תונמאנ•
 לכב וידע תויהל ידכ שדוקה חור תא ולביק– תועובשב•

!ץראה
!ונפוג לכיהב !ונב םג תנכוש חור התוא•



...שואייה ינפל עגר


