
3-19 'אי תולגתה



3-14 'אי תולגתה
.ץֶרָאָה ןֹודֲא ֵינְפִל םיִדְמֹועָה תֹורֹונְּמַה יֵּתְׁשּו םיִתיֵּזַה ֵינְׁש םֵה הֶּלֵא•
 יִמ ;םֶהיְֵביֹוא תֶא לַכֹאְתו םֶהיִּפִמ ׁשֵא אֵצֵּת ,םֶהָל עַרָהְל הֶצְִרי םִא ׁשיְִאו•

.תַמּוי תֹומ תֹאז Kֶרֶדְּב ,םֶהָל עַרָהְל הֶצְִרּיֶׁש

 ,םָתָאּוְבנ יֵמיִּב םֶׁשֶּג דֵֵרי אPֶׁש יֵדְּכ ִםיַמָּׁשַה תֶא ֹרצֲעַל תּוכְמַּסַה םֶהָל ֵׁשי•
 הָּכַמ לָכְּב ץֶרָאָה תֶא תֹוּכַהְלּו םָדְל םָתֹוא Kֹפֲהַל ִםיַּמַה לַע םֶהָל תּוכְמְַסו

.ּוצְִרּיֶׁש
 םֶהָּמִע הֶׂשֲעַּת םֹוהְּתַה ןִמ הָלֹועָה ָהּיַחַה ,םָתּודֵע תֶא ּורְמְִגי רֶׁשֲאַּכ•

.םֵגְרַהְַתו םָתֹוא ַחֵַּצנְּת ,הָמָחְלִמ
ֹּב תאֵרְִקּנַה הָלֹודְּגַה ריִעָה בֹוחְרִּב ָהנֶייְהִּתםֶהיֵתֹוִיוְּג•  םֹודְס ִינָחּור ןֶפאְ

.ָםנֹודֲא בַלְִצנ םַּג םָׁש רֶׁשֲא ,ִםיַרְצִמּו
 Kֶׁשֶמְּבםֶהיֵתֹוִיוְּג תֶא ּואְִרי תֹוּמֻאְָהו תֹונֹוׁשְּלְַהו םיִטָבְּׁשְַהו םיִּמַעָה ןִמּו•

.רֶבֶקְּבםֶהיֵתֹוִיוְּג תֶא ַחִיּנַהְל ּוׁשְַרי אְ]ו ,יִצֵָחו םיִָמי הָׁשֹולְׁש



3-14 'אי תולגתה
 ,ּוהֵעֵרְל ׁשיִא תֹונָמ ּוחְלְִׁשְיו ,ּוזְלַַעְיו םֶהיֵלֲע ּוחְמְִׂשי ץֶרָאָה יֵבְׁשֹוי•

.ץֶרָאָה יֵבְׁשֹויְל ּוביִאְכִה הֶּלֵאָה םיִאיְִבּנַה ֵינְׁש ןֵּכֶׁש
 ;םיִהJֱאָה תֵאֵמ םִיּיַח ַחּור םֶהָּב הָאָּב יִצֵָחו םיִָמי הָׁשֹולְׁש יֵרֲחַא•

.םֶהיֵאֹור לַע לַָפנ לֹודָּג דַחַפּו םֶהיֵלְגַר לַע ּומָק םֵה
 ּולָע םְֵהו ,“!ָהּנֵה ּולֲע” :םֶהָל רֵמֹוא ִםיַמָּׁשַה ןִמ לֹודָּג לֹוק ּועְמָׁש זָא•

.םֶהיְֵביֹוא ֵיניֵעְל הְָמיַמָּׁשַה ָןנָעֶּב
 ריִעָה תיִריִׂשֲע ;הָלֹודְּג הָמָדֲא תַדיִעְר הָלְלֹוחְתִה הָעָׁש ּהָתֹוא•

 ;הָמָדֲאָה תַדיִעְרִּב ּוגְרֶֶהנ םיִָׁשנֲא םיִפָלֲא תַעְבְִׁשו הָלְָפנ
.ִםיַמָּׁשַהיֵהJאֵל דֹובָּכ ּונְָתְנו ּודְרֶֶחנ םיִרָאְִׁשּנְַהו
.רֵהַמ אָּב יִׁשיִלְׁש יֹוא ֵהּנִה ;ףַלָח ִינֵׁש יֹוא•



םידעה ינש
םינש3.5 הלודגה ריעב ואבני•

תויונשרפ טעמ אל•

השמבו והילאב רבודמש םינימאמה שי•

:)1-3 'זי יתמ( עושי םע הובג רה לע ועיפוה םג•

 ָןנָחֹוי תְֶאו ֹבקֲַעי תְֶאואָפיֵּכ תֶא ַעּוֵׁשי חַקָל םיִָמי הָּׁשִׁש רַחַאְל"•

 וָינָּפ ;םֶהֵיניֵעְל ָהּנַּתְׁשְִהו םָּדַבְל ַּהֹובָּג רַהְל םָתֹוא הָלֱעֶה אּוה .ויִחָא

 הֶֹׁשמ םֶהיֵלֲא ּואְִרנ עַתֶפְל .רֹואָּכ ּוניִּבְלִה ויָדָגְבּו ׁשֶמֶּׁשַּכ ּורֲהָז

".ֹוּתִא םיִרְּבַדְמ םֵהֶׁשְּכ ּוָהּיִלְֵאו



והילאו השמ
:)4-6 'ד(22-24 'ג יכאלמ רפסב•

ִּוִצ ֩רֶׁשֲא יִּ֑דְבַע הֶֹׁ֣שמ תַ֖רֹוּת ּו֕רְכִז"•  ֙בֵֹרחְב ֹו֤תֹואיִתי֨

 תֵ֖א םֶ֔כָל ַחֵֹ֣לׁש ֙יִֹכנָֽא הֵּ֤נִה ׃םיִֽטָּפְׁשִמּוםיִּ֖קֻחלֵ֔אָרְִׂשי־לָּכ־לַע

ֵנְפִל איִָ֑בּנַה הָּ֣יִלֵא ָוְהי םֹו֣י אֹוּ֚ב י֗  ביִׁ֤שְֵהו ׃אָֽרֹוּנְַהו לֹו֖דָּגַה ה֔

ִנָּב־לַע֙תֹובָא־בֵל  יִ֥תיֵּכְִהואֹו֕בָא־ןֶּפםָ֑תֹובֲא־לַע םיִ֖נָּב בְֵ֥לוםי֔

"׃םֶרֵֽחץֶרָ֖אָה־תֶא

.והילאו השמב רבודמש בושחל גוהנ ...םבושל םיפצמו תויה•

.ךונחבו והילאב רבודמש םיבשוח םירחא•



11 'זי יתמ
 תֶא ביִָׁשְיו אֹוָבי ָםנְמָא ּוָהּיִלֵא” :רַמְָאו ַעּוֵׁשי ביִׁשֵה"•

" ,ֹלּכַה
והילאב רבודמש הרעשהל קוזיח דוע•
 תוליהקל הרופאטמב רבודמש םינימאמה שי•

תונמאנה
היפלדליפו הנרימז רקיעב•
ןודאה ןעמל םהייח תא םיבירקמה םינימאמ•
םידעה ינש םע הרק ןכאש יפכ•



םיקש ישובל



דחי םיינש
םידע ינש•
– הליהקה רובע ילובמיס•
)!(דחי– תפתושמ הדימע•
דחי םיפדרנ ,דחי םילבוס ,דחי םיאבנמ•
!דחי היחתל םימק ,דחי םיתמ•
םיהולאה תמא לע דחי דומעל ונילע•
!םיהולא ידעכ•



4 'ספ



:2-6 'ספ 'ד קרפ הירכז
ַֹּיו•  ּהָּ֜לֻּכ בָ֨הָז ֩תַרֹונְמ הֵּ֣נְִהו יִתיִ֣אָר רַֹ֡מאַיו הֶֹ֑אר הָּ֖תַא הָ֥מ יַ֔לֵא רֶמא֣

 תֹו֔קָצּוֽמ ֙הָעְבְִׁשו הָ֤עְבִׁש ָהיֶ֔לָע ָ֙היֶֹ֙תֵרנ הָ֤עְבְִׁשו ּהָׁ֗שֹאר־לַע ּהָּ֣לְֻגו
׃ּהָֽׁשֹאר־לַע רֶׁ֥שֲא תֹוֵ֖רּנַל

׃ּהָֽלֹאמְׂש־לַע דָ֖חְֶאו הָּ֔לֻּגַה ןיִ֣מיִמ ֙דָחֶא ָהיֶ֑לָע םיִ֖תיֵז ִםיַ֥נְׁשּו•
ֹמאֵל יִּ֖ב רֵֹ֥בּדַה ]ָ֛אְלַּמַה־לֶא רַֹ֔מֽאָו ֙ןַעַָ֙או• ׃ֽיִֹנדֲא הֶּלֵ֖א־הָמר֑
ַו• ַֹּיו ֙יִּב רֵֹ֥בּדַה ]ָ֞אְלַּמַה ןַַעּי֠  רַֹ֖מָאו הֶּלֵ֑אהָּמֵ֣ה־הָמ ָּתְעַָ֖די אֹו֥לֲה יַ֔לֵא רֶמא֣

׃ֽיִֹנדֲא א֥`
ַַּיו• ַֹּיו ןַע֜ ֹמאֵל ֙יַלֵא רֶמא֤ ָוְהי־רַבְּד הֶ֚זר֔ ֹמאֵללֶ֖בָּבֻרְז־לֶאה֔  ִ֙ליַ֙חְב א֤`ר֑

ֹכְב אְ֣̀ו ׃תֹוֽאָבְצ הָ֥וְהי רַ֖מָאיִ֔חּורְּב־םִא יִּ֣כ ַח֔



םיתיזהו הרונמה
"ןמש"– םיהולא לש ותקפסא•
:הירכזל םיהולא תבושת םג ןכל•
יחורב םא יכחכב אלו ליחב אל•
 הלעופ ךרד הליהקה לש החוכ תא םילמסמ םידעה•

שדוקה חור לש
שדוקה חור ךרד !םיהולאב תטלחומהתולתה•
!ונייח תא תויחל ונילע םג ךכ•



 לַכֹאתְו םֶהיִּפִמ ׁשֵא אֵצֵּת ,םֶהָל עַרָהְל הֶצְִרי םִא ׁשיִאְו" :5 'ספ
".תַמּוי תֹומ תֹאז <ֶרֶדְּב ,םֶהָל עַרָהְל הֶצְִרּיֶׁש יִמ ;םֶהיְֵביֹוא תֶא





תימימש הקינכטוריפ
14 'ה הימרי•

ֹּכ ןֵ֗כָל"• ַי תֹו֔אָבְציֵ֣ה=ֱא ָ֙הוְהירַ֤מָא־הֽ רָ֖בָּדַה־תֶא םֶ֔כְרֶּבַּד ןַע֚
 םיִ֖צֵע הֶּ֛זַה םָ֥עְָהו ׁשֵ֗אְל Sיִ֜פְּב יַ֨רָבְּד ֩ןֵֹתנ יְִ֣ננִה הֶּ֑זַה
"׃םַתָֽלָכֲַאו

הרופאטמ ואיתימא םא ןיב•

םינגומ ויהיש קפס ןיא•

םהידגנתמל קיזהל תוכמסוחכ םהל היהי•

...למרכה רה לעםימשהמ שא ןימזה והילא םג•



תוכמס
 דֵֵרי אBֶׁש יֵדְּכ ִםיַמָּׁשַה תֶא ֹרצֲעַל תּוכְמַּסַה םֶהָל ֵׁשי" :6 'ספ•

 םָתֹוא Kֹפֲהַל ִםיַּמַה לַע םֶהָל תּוכְמְַסו ,םָתָאּוְבנ יֵמיִּב םֶׁשֶּג

".ּוצְִרּיֶׁש הָּכַמ לָכְּב ץֶרָאָה תֶא תֹוּכַהְלּו םָדְל

 תוכמ איבהו םדל םימ ךפה השמ ,םשגה תא רצע והילא•

ץראה לע

םינש3.5ל םשגה רצע והילא םג•

 לֵּלַּפְתִה אּוה ;ּונֹומָּכ יִׁשֹונֱא םָדָא ָהיָה ּוָהּיִלֵא" :17 'ה בקעי•

 ׁשֹולָׁש ץֶרָאָה לַע רָטָמ דַָרי אְ_ו ,רָטָמ ֶהיְִהי אBֶׁש הָקְזָחְּב

"םיִׁשָדֳח הָּׁשְִׁשו םִינָׁש



היחה
 םֹוהְּתַה ןִמ הָלֹועָה ָהּיַחַה ,םָתּודֵע תֶא ּורְמְִגי רֶׁשֲאַּכ" :7 'ספ•

".םֵגְרַהְַתו םָתֹוא ַחֵַּצנְּת ,הָמָחְלִמ םֶהָּמִע הֶׂשֲעַּת

...שדח ןקחש•

םוהתה ןמ הלועה היחה•

!עשר•
םתודע תא ומייסי םידעה רשאכ– ןומזתה•

!תועטב וא תוימואתפב קספוה אל םהלש תורישה•



היחה
םתוחילש םותב קר םידעה תא חצנת•
המחלמ םמיע השעת•
!דדועמ םג לבא ?ימיספ ?דיחפמ•
 ונחנא– םיהולא לש ותאירק תא םישוע ונחנא דוע לכ•

!םינגומ
הצריש המכםחלהל לוכי ןטשה•
םיהולא יניעב ןוכנה ןמזה עיגיש דע חצני אל אוה•



 תאֵרְִקּנַה הָלֹודְּגַה ריִעָה בֹוחְרִּב ָהנֶייְהִּתםֶהיֵתֹויִוְּג" :8 'ספ
ֹּב ".ָםנֹודֲא בַלְִצנ םַּג םָׁש רֶׁשֲא ,ִםיַרְצִמּו םֹודְס ִינָחּור ןֶפאְ
)דיחי( םתייווג = םהיתויווג•
תודחא•
בוחרל תוכלשומ םהיתופוג•
וארייו וארי ןעמל הלפשהל למס•
ריעה יבשותל וביאכה םה םינש3.5•
ןוחצינ תנומת הצור היחה•



הלודגה ריעה
םירצמו םודס– ינחור ןפואב•
'ה דגנ דרמו םיאטח ושחרתה םהב תומוקמ•
תושק ושנענ ןהיתש•
 בורל איה תולגתהה רפסב– "הלודגה ריעה"•

לבב
םילשורי = ןודאה בלצנ הב ריעה•



?םילשורי
ריעב 'ה לכיהבו םילשוריב רבודמש ינויגה•
לבבב וא אמורב רבודמש םיבשוחה שי•
תאטוח ריעב רבודמ יכ םילשורי אל•
םיהולאה ריע איה םילשורי•
הב השענהמ תעבונ אל התשודק ךא•
הב םיהולא תריחבמ אלא•
...השודק יכה ריעה אל םילשורי םויה•



 ,יִצֵחָו םיִָמי הָׁשֹולְׁש ?ֶׁשֶמְּבםֶהיֵתֹויִוְּג תֶא ּואְִרי תֹוּמֻאָהְו תֹונֹוׁשְּלַהְו םיִטָבְּׁשַהְו םיִּמַעָה ןִמּו" :9-10 'ספ
 ׁשיִא תֹונָמ ּוחְלְִׁשיְו ,ּוזְלַַעיְו םֶהיֵלֲע ּוחְמְִׂשי ץֶרָאָה יֵבְׁשֹוי .רֶבֶקְּבםֶהיֵתֹויִוְּג תֶא ַחִיּנַהְל ּוׁשְַרי אCְו

".ץֶרָאָה יֵבְׁשֹויְל ּוביִאְכִה הֶּלֵאָה םיִאיְִבּנַה ֵינְׁש ןֵּכֶׁש ,ּוהֵעֵרְל





 םֶהיֵלְגַר לַע ּומָק םֵה ;םיִה=ֱאָה תֵאֵמ םִיּיַח ַחּור םֶהָּב הָאָּב יִצֵחָו םיִָמי הָׁשֹולְׁש יֵרֲחַא" :11-12 'ספ
 ּולָע םֵהְו ,“!ָהּנֵה ּולֲע” :םֶהָל רֵמֹוא ִםיַמָּׁשַה ןִמ לֹודָּג לֹוק ּועְמָׁש זָא .םֶהיֵאֹור לַע לַָפנ לֹודָּג דַחַפּו

".םֶהיְֵביֹוא ֵיניֵעְל הְָמיַמָּׁשַה ָןנָעֶּב

עשרה תוגיגח עצמאב םואתפ•
היחתל םימק םידעה•
 לש תושביה תומצעה ןוזחב ומכ ...םהב האב םיהולא חור•

לאקזחי
!דחפה תא וניימד•
הליהקה לשתוחקליהה רואית והזש םינימאמה שי•
J דיתעב עדנ•



המלשוה המישמה
םלשוה םידעה לש םדיקפת•

םהייחבהתיהש וזמ הנטק אל םתייחתבו םתומב םתעפשה•

!דואמ וממותשה םלוכ•

:13-14 'ספ•

 ריִעָה תיִריִׂשֲע ;הָלֹודְּג הָמָדֲא תַדיִעְר הָלְלֹוחְתִה הָעָׁש ּהָתֹוא"•
 ;הָמָדֲאָה תַדיִעְרִּב ּוגְרֶֶהנ םיִָׁשנֲא םיִפָלֲא תַעְבְִׁשו הָלְָפנ
 ֵהּנִה ;ףַלָח ִינֵׁש יֹוא .ִםיַמָּׁשַהיֵהSאֵל דֹובָּכ ּונְָתְנו ּודְרֶֶחנ םיִרָאְִׁשּנְַהו

".רֵהַמ אָּב יִׁשיִלְׁש יֹוא



םימשלהילעה
תיתמצוע המדא תדיער•
הברחוה ריעהמ תירישע•
!ותמ7000•
חישמה ררוצל הלפשהו קזנ•
!םיהולאל דובכ ונתנו ודרחנ םידרושה•
םידוהיה לעו תושונאה לע תולקב רתוומ אל םיהולא•



...ישילשהיואה ...ינשהיואה



15-19 'ספ
הְָתיָה” :םיִרְמֹוא— ִםיַמָּׁשַּב ּועְמְִׁשנ םיִלֹודְּג תֹולֹוְקו רָפֹוּׁשַּב עַקָּת יִעיִבְּׁשַה *ָאְלַּמַה"•

“.םיִמָלֹוע יֵמְלֹועְל *Gְִמי אּוְהו ֹוחיִׁשְמ לְֶׁשו ּוֵננֹודֲא לֶׁש ֹוּתְכַלְמַמְל לֵבֵּת תֶכֶלְמַמ

 לַע ּולְָפנ ,םיִהGֱאָה ֵינְפִל םֶהיֵתֹואְסִּכ לַע םיִבְׁשֹוּיַה ,םִינֵקְּזַה הָעָּבְרְַאו םיִרְׂשֶע•

םיִהGאֵל ּווֲחַּתְׁשְִהו םֶהֵינְּפ

,Tְל ּונְַחנֲא םיִדֹומ” :םָרְמָאְּב•

,ָהיְָהוֶהֹוה רֶׁשֲא תֹואָבְציֵהGֱא הוהי•

.*Gְמִַּתו לֹודָּגַה Tְּזֻע ָּתְׁשַבָל יִּכ•

םיִתֵּמַה ֹטּפְׁשִל תְֵעו Tְּפְצִק אָבּו ;ּופְצָקִםיֹוּגַה•

,Tְמִׁש יֵאְִריְלּו םיִׁשֹודְּקְַלו םיִאיְִבּנַה Tיֶדָבֲעַל רָכָׂש תֵתְָלו•

“.ץֶרָאָה יֵתיִחְׁשַמ תֶא תיִחְׁשַהְלּו ,םיִלֹודְּגְַלו םִיּנַטְּקַל•

 תֹולֹוְקו םיִקָרְּב ;ֹולָכיֵהְּב הָאְִרנ ֹותיִרְּב ןֹורֲַאו ִםיַמָּׁשַּבםיִהGֱא לַכיֵה חַּתְִפנ זָא•

".דֵבָּכ דָרָבּו הָמָדֲא תַדיִעְרּו ,ּולְלֹוחְתִה םיִמָעְרּו



יעיבשה רפושה



15 'ספב הזרכהה
:2 'ב םיליהת תא הריכזמ•

ְי־לַעדַחָ֑י־ּודְסֹֽונ םיִ֥נְזֹוְרוץֶרֶ֗א־יֵכְלַמ ׀ ּו֨בְַּציְתִ֥י"• ָהוה֝

."ֹוֽחיִׁשְמ־לְַעו

)'ד קרפ( םינקזה24 לע םיארוק ונא16-17 'ספב•

 תוכלמה לע הזרכהה םע•

םיהולאל םיווחתשמו םהינפ לע םילפונ םינקזה•

ללהבו הידוהב•



אוביו הווהו היה רשא
 'ה שודק שודק שודק" תורמוא תויחה 'ד קרפב•

"אוביו הווהו היה רשא תואבצ םיהולא
...היהו הווה רשא– םירמוא ןאכ םינקזה•
!דיתע ןמז ןיא•
!ןאכ רבכ אוה•
דובכה סכ לע ומוקמ תא תחקל עיגה עושי•



םיהולאה ףצש םייוגה ףצק
םיהולאה ישנא תא ופדרו ופצקםיוגה םינש ךשמב•
....ידמ הכורא העוצרהש היה המדנ– םינש ךשמב•
ןוכנה ןמזב קוידב ...ןמזה עיגה הנה ךא•
םלומגכ םיוגל בישיו ףוצקי םיהולא•
:ל יואר רכש ןתיי םג םיהולא•
ומש יארילו םישודקל ,םיאיבנה וידבע•
םיעשרה תא שינעהל םהב שמתשי•



...זאו



תירבה ןורא
 תדיערו םימער ,םיקרב םעימיימשה לכיהב עיפומ•

המדא
ירוקמה ןוראב וא שדח ןוראב רבודמ םא ןיב•
!תירקמ אל איה ותעפוה•
!תירבה ןורא•
ומעל םיהולא ןיב תירבה שומימ איה םיהולאה תוכלמ•
וישנאלו ותירבל םיהולא לש ותונמאנל למס•





?םויה ונל היה המ זא
הלודגה הרצה לש תונושארה םינשה3.5 ב•
?םילשורי– הלודגה ריעב םידע ינש•
הבושתב הרזחל וארקיו ואבני•
ץראה יבשויל ביאכת םתאובנ•
םהילע ןגי םיהולא•
םתוא גורהי רקשה חישמ םתנוהכ םותב•
היחתל ומוקי– םימי3.5 רובעכ•



ונתאירק
עורה ןוויכב רתוי ךלוה םלועהש לככ•
םיהולא תמא לע ןתיא דומעל הליהקה לע ךכ•
םיהולאל םישנא בישהל הליהקה לע•
וינימאמ לע רמוש םיהולא•
...הובג טרדנטס•
 !דבל אל ונחנא– הווקת ןתונו דדועמ•



ונמצע תא לואשל ונילע
 הלודגה ריעב ...םש דומעל ןכומ יתייה םאה•

?דעכ
– אל םא•
?עודמ•
– ןכ םא•
?הכחמ התא המל•



יעיבשה רפושה עיגמ זאו
ןטשה תוכלמ ףוס•
םיהולאה תוכלמ תליחת•
...אוביו הווה ,היה אל רבכ•
ןאכ אוה•
ראשיהל ידכ ןאכ אוהו•
!ומע םע תיחצנה ותירב תא שממלו•
!ןמא•


