
 םירשנ יפנכ לע
רבדמב

6-17 'בי תולגתה



...תמדוקה םעפב
םיעלקה ירוחאמ תינחור תואיצמ•
ונלש םלועה לע העיפשמ•
 תיווזמ הירוטסיהב רועיש =1-5 :'בי תולגתה•

תינחור
תרחא תיווזמ עושי לש ותדלוה רופיס•
דיתעל הצצה םע םיכישממ– םויה•



"תידותמ הקספה"
יעיבשה רפושה רחאל•
יגולונורכה ףצרב הריצע•
ןטשה לש הבישחה יתוויע•
ענמ תפקתמ•
...לבא דאמ םכח•
'ה תארי המכח תישאר :10 'ט ילשמ•
ןולשיכל תודעומ ,תומכח תויגטרטסא•



באב העשתב 'בי תולגתה
:באב העשת ביבס ורקש םיעוריא•
םינש40ל רבדמה רוד תשנעה•
לודגה דרמב םילשורי ,ינש תיב ,ןושאר תיב ןברוח•
 דרפס ידוהי ,)1306( תפרצ ידוהי ,)1290( הילגנא ידוהי שוריג•

)1492(
)באב 'ט( הינמרג תופרטצהו )באב 'ה( הנושארה םלועה תמחלמ•
)השרוו וטג ,תפרצ ידוהי( האושב "תויצקא"•



ןטשה לש תויגטרטסאה
חישמה לש הנושארה ותאיב תא עונמל ךיא– הנושארה•
חטבומה ערזה עיגי הנממ תלשושה תדמשה•
הבילצה ...ומצע עושי תדמשה•
!הכופה האצותה ...המלשוה המישמה•
 הרובקה ןוראב ןורחאה רמסמה היהת עושי לשהינשה ותאיב•

ןטשה לש
...הינשה היגטרטסאה תא חתיפ ...ןכל•



לארשי תדמשה
בושחו יתועמשמ דיקפת לארשי םעל•
 ןאכ ,ץראה לע ותוכלמ תמקה– הליחתכלמ 'ה תרטמ•

ץראב
םיהולאה תוכלמ לע םירבדמ םיבותכה לכ•
 ,ֹותָקְדִצ תְֶאו ֹותּוכְלַמ תֶא הָּלִחְּת ּוׁשְּקַּב םֶּתַא" :33 'ו יתמ•

"םֶכָל ּופְסִָּוי הֶּלֵא לְָכו
תוכלמה תמקה תא עונמל לכה השעי ןטשה•



?וישכע תידותמ הקספה המל
 עַקָּת יִעיִבְּׁשַה :ָאְלַּמַה" :)15( הזרכהב םייתסה אי קרפ•

 :םיִרְמֹוא— ִםיַמָּׁשַּב ּועְמְִׁשנ םיִלֹודְּג תֹולֹוְקו רָפֹוּׁשַּב
 ֹוחיִׁשְמ לְֶׁשו ּוֵננֹודֲא לֶׁש ֹוּתְכַלְמַמְל לֵבֵּת תֶכֶלְמַמהְָתיָה”
"“.םיִמָלֹוע יֵמְלֹועְל :Mְִמי אּוְהו
הבורק )תידיתעה( ףלאה תוכלמ•
!התמקה תא עונמל ידכ לכה השעי ןטשה•
!לבוס םלועה•



 לבב לדגמ
ינרדומ

 ּו֞רְמֹאַּיו" :4 'אי תישארב•
 ריִ֗ע ּונָּ֣ל־ֶהנְִבנ הָבָ֣ה
 ִםיַ֔מָּׁשַב ֹוׁ֣שֹאְרו ֙לָּדְגִמּו
 םֵׁ֑ש ּונָּ֖ל־הֶׂשֲֽעְַנו

 יֵ֥נְּפ־לַעץּוָ֖פנ־ןֶּפ
"׃ץֶרָֽאָה־לָכ



6-12 'בי תולגתה
 ףֶלֶא םָׁש ָהּולְּכְלְַכּיֶׁש יֵדְּכ ,םיִהAֱאָה תֵאֵמ םֹוקָמ ּהָל ןַכּוה םָׁש רֶׁשֲא ,רָּבְדִּמַל הָחְרָּבהָּׁשִאְָהו"•

.םֹוי םיִּׁשְִׁשו ִםיַתאָמּו
.ויָכָאְלַמּו םָחְִלנ ןִיּנַּתְַהו ןִיּנַּתַּב םיִמָחְִלנ ויָכָאְלַמּו לֵאָכיִמ ;ִםיַמָּׁשַּב הָלְלֹוחְתִה הָמָחְלִמּו•
.ִםיַמָּׁשַּב דֹוע אָצְִמנ אA םָמֹוקְמ םְַגו ּורְּבַּגְתִה אA םֵה•
אּוה ;ּהָּלֻּכ לֵבֵּת תֶא הֶעְתַּמַה ,ןָטְָׂשו ןיִׁשְלַמ אָרְִקּנַה ִינֹומְדַּקַה ׁשָָחּנַה ,לֹודָּגַה ןִיּנַּתַה Rַלְׁשֻה זָא•

.ֹוּתִא ּוכְלְׁשֻה ויָכָאְלַמּו הָצְרַא Rַלְׁשֻה
 :רֵמֹוא ִםיַמָּׁשַּב לֹודָּג לֹוק יִּתְעַמְָׁשו•
 גֵרְטַקְמַה ּוניֵחַא ןֵטֹוׂש Rַלְׁשֻה יִּכ ,ֹוחיִׁשְמ תֶלֶׁשְמֶמּו ֹותּוכְלַמּו ֹותָרּובְּג ,ּוניֵהAֱא תַעּוְׁשי הָאָּב הָּתַע”•

.הְָליַָלו םָמֹוי ּוניֵהAֱא ֵינְפִל םֶהיֵלֲע
.ֶתוָמ דַע םָׁשְַפנ תֶא ּובֲהָא אAְו ,םָתּודֵע רַבְדִבּו הֶׂשַה םַדְּב ּוהּוחְִּצנ םְֵהו•
.םֶהֵינְכֹוְׁשו ִםיַמָׁש ּוחְמִׂש תֹאז לַע•
"“.ֹוּתִע הָרָצְק יִּכ ֹועְָדיְּב ,הָלֹודְּג הָמֵחְּב ןָטָׂשַה םֶכיֵלֲא דַָרי יִּכ ,ָםּיְַלו ץֶרָאָל יֹוא•



םייומידל םירזוח
רבדמל חורבל תצלאנהשאה•
לארשי–השאה•
עושי– דליה•
םיימשל ןנעב עושי הלע– ותוריש םויס רחאל•
השאה תא ףדור ןטשה– ותרזחל דע•
םיהולא תוכלמ תמקה תא עונמל הסנמ•



רבדמה



1260
 ףֶלֶא םָׁש ָהּולְּכְלְַכּיֶׁש יֵדְּכ ,םיִהGֱאָה תֵאֵמ םֹוקָמ ּהָל ןַכּוה םָׁש"•

"םֹוי םיִּׁשְִׁשו ִםיַתאָמּו
םינש יצחו שולש = םוי1260•
 םיִּׁשְִׁשו ִםיַתאָמּו ףֶלֶא ּואְַּבנִיו יַדֵע ֵינְׁשִל ןֵּתְֶאו" :3 'אי קרפ•

"“.םיִּקַׂש יֵׁשּובְלםְֵהו םיִָמי
– ינשה יצחה הארנה לככ .הלודגה הרצה תפוקת•
וליחתי לארשי דגנ תויתועמשמה תופידרה•



?רבדמה הפיא
תורעשה רפסמ•
!ןיכה םיהולאש םוקמ•
!םעה תא לכלכי םיהולא וב םוקמ•
רבדמב אצמנ•
ץּוּקִּׁשַה תֶא ּואְרִּת רֶׁשֲאַּכ ןֵכָל”" :15-16 'דכ יתמב ריבסמ םג עושי•

 אֵרֹוּקַה לַע— ׁשֹודָק םֹוקָמְּב דֵמֹוע ,איִָבּנַה לֵאִינָּד יִפְּב רַמֱֶאּנַּכ ,םֵֹמׁשְּמַה
 ...";םיִרָהֶה לֶא ּוסּוָנּיֶׁש ,הָדּוהיִּב םיִאָצְִמּנַה יַזֲא— ןיִבָהְל

תירבדמו תיררה הדוהי םג•



חישמה ררוצ לש גרהה עסמ תא ראתמ לאינד איבנה•
 ֹוָ֔דּיִמ ּו֣טְלִָּמי ֙הֶּלְֵ֙או ּולֵׁ֑שִָּכי תֹוּ֖בְַרו יִ֔בְּצַה ץֶרֶ֣אְּב ֙אָבּו" :41 'אי לאינד•

"׃ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב תיִׁ֖שאְֵרו בָ֔אֹומּו םֹו֣דֱא
?המל ...ןומע ינבו באומ ,םודא רוזאמ ץוח ,ולוכ רוזאב סרה•
וטלמי לארשי ינב םשל•
ֹסָא" :12 'ב הכימ• ֹסֱאֶא ף֨ ֹקֲַעיף֜  לֵ֔אָרְִׂשי תיִ֣רֵאְׁש ֙ץֵּבַקֲא ץֵּ֤בַק fָּ֗לֻּכ ב֣

ֹצְּכ ּוּנֶ֖מיִׂשֲא דַחַ֥י "׃םָֽדָאֵמָהנֶ֖מיִהְּתֹו֔רְבָּֽדַה fֹו֣תְּב ֙רֶדֵ֙עְּכהָ֑רְצָּב ןא֣



)הרצוב(הרצב

 יֵ֥נְבִל Mֶלֶ֖מ־Mָלְמ יֵ֥נְפִל םֹו֑דֱא ץֶרֶ֣אְּב ּו֖כְלָמ רֶׁ֥שֲא םיִ֔כָלְּמַה ֙הֶּלְֵ֙או" :31-33 'ספ 'ול תישארבב
׃לֵֽאָרְִׂשי
חַרֶ֖ז־ןֶּבבָ֥בֹוי ויָּ֔תְחַּת S֣Mְִמַּיו עַלָּ֑ב תָמַָּ֖יו ׃הָבְָֽהנִּד ֹו֖ריִע םְֵׁ֥שורֹו֑עְּב־ןֶּב עַלֶּ֖ב םֹו֔דֱאֶּב S֣Mְִמַּיו
"׃הָֽרְצָּבִמ



)הרצוב( הרצב
ריעש רה ,םודא רוזא•
םויה לש ןדריב•
הרטפ•
 איה הרטפ לש התרוצ•

הערמ לשכ
רצ חתפ•
 םיהולא לש ותונמאנ•

םינטקה םיטרפב



ןגמועישומםיהולא



7-12 'בי תולגתה
 םָחְִלנ ןִיּנַּתְַהו ןִיּנַּתַּב םיִמָחְִלנ ויָכָאְלַמּו לֵאָכיִמ ;ִםיַמָּׁשַּב הָלְלֹוחְתִה הָמָחְלִמּו"•

.ויָכָאְלַמּו
.ִםיַמָּׁשַּב דֹוע אָצְִמנ א< םָמֹוקְמ םְַגו ּורְּבַּגְתִה א< םֵה•
 תֶא הֶעְתַּמַה ,ןָטְָׂשו ןיִׁשְלַמ אָרְִקּנַה ִינֹומְדַּקַה ׁשָָחּנַה ,לֹודָּגַה ןִיּנַּתַה Iַלְׁשֻה זָא•

.ֹוּתִא ּוכְלְׁשֻה ויָכָאְלַמּו הָצְרַא Iַלְׁשֻה אּוה ;ּהָּלֻּכ לֵבֵּת
 ֹותּוכְלַמּו ֹותָרּובְּג ,ּוניֵה<ֱא תַעּוְׁשי הָאָּב הָּתַע” :רֵמֹוא ִםיַמָּׁשַּב לֹודָּג לֹוק יִּתְעַמְָׁשו•

 םָמֹוי ּוניֵה<ֱא ֵינְפִל םֶהיֵלֲע גֵרְטַקְמַה ּוניֵחַא ןֵטֹוׂש Iַלְׁשֻה יִּכ ,ֹוחיִׁשְמ תֶלֶׁשְמֶמּו
.הְָליַָלו
.ֶתוָמ דַע םָׁשְַפנ תֶא ּובֲהָא אְ<ו ,םָתּודֵע רַבְדִבּו הֶׂשַה םַדְּב ּוהּוחְִּצנ םְֵהו•
 הָמֵחְּב ןָטָׂשַה םֶכיֵלֲא דַָרי יִּכ ,ָםּיְַלו ץֶרָאָל יֹוא .םֶהֵינְכֹוְׁשו ִםיַמָׁש ּוחְמִׂש תֹאז לַע•

"“.ֹוּתִע הָרָצְק יִּכ ֹועְָדיְּב ,הָלֹודְּג



15-22 'דכ יתמ
 םֹוקָמְּב דֵמֹוע ,איִָבּנַה לֵאִינָּד יִפְּב רַמֱֶאּנַּכ ,םֵֹמׁשְּמַהץּוּקִּׁשַה תֶא ּואְרִּת רֶׁשֲאַּכ ןֵכָל”"•

— ןיִבָהְל אֵרֹוּקַה לַע— ׁשֹודָק
;םיִרָהֶה לֶא ּוסּוָנּיֶׁש ,הָדּוהיִּב םיִאָצְִמּנַה יַזֲא•
,ֹותיֵּבִמ םיִצָפֲח תַחַקָל דֵֵרי לַא גַּגַה לַעֶׁש יִמ•
.ֹודְגִּב תֶא תַחַקָל ֹרזֲַחי לַא הֶדָׂשַּבֶׁש יִמּו•
.םֵהָה םיִָמּיַּב תֹוקִיניֵּמְַלו תֹורָהֶל יֹוְאו•
,תָּבַׁשְּב אS ףַא ףֶֹרחַּב םֶכְתַסּונְמ ֶהיְהִּת אjֶׁש ּולְּלַּפְתִה םַרְּב•
 אS ףַא ,הָּתַע דְַעו םָלֹועָה תיִׁשאֵרֵמ ָהֹומָּכהְָתיָה אS רֶׁשֲא הָלֹודְּג הָרָצ ֶהיְהִּת זָא יִּכ•

.ָהֹומָּכ ֶהיְהִּת
 םיִָמּיַה ּורְּצְֻקי םיִריִחְּבַה ןַעַמְל Mַא ,רָׂשָּב לָּכ לִָּצנ ָהיָה אS םֵהָה םיִָמּיַה ּורְּצֻקאֵלּוּלְִאו•

".םֵהָה



"...םֵהָה םיִָמּיַה ּורְּצְֻקי םיִריִחְּבַה ןַעַמְל 2ַא..."

?םיריחבה םה ימ•
לארשי םע•
םיימשה ןמ ךלשוה ןטשה•
םש םוקמ דוע ול ןיא•
לארשי תא דימשהל תנמ לע לכה השעי תעכ•
תוכלמה תמקה תא עונמל•



דיתעו הווה רבע ,ןטשה דרמ

ןטשה דרמל7-12 'ספ תא םירשקמ םיבר•
ךונח רפס ,)11-19( 'חכ לאקזחיו )12-23( 'די היעשי•
תידיתע הביטקפסרפ שי 'בי תולגתהב לבא•
םיימשל השיג ולהתיה– ןטשה דרמ רחאל םג•
םיהולא לומ ונתוא )"גרטקמ"( "םישאמ"כ ראותמ•



:תואמגוד
:6 'א בויא•
ָֹבַּיו םֹוּ֔יַה יְִ֣הַיו"• ןָ֖טָּׂשַה־ֽםַג אֹוָ֥בַּיוהָ֑וְהי־לַעבֵַּ֖ציְתִהְלםיִ֔הgֱאָה יֵ֣נְּב ּ֙וא֙

"׃ֽםָכֹותְּב
 :1 'ג הירכז•
 דֵֹ֥מע ןָ֛טָּׂשְַהו הָ֑וְהי tַ֣אְלַמ יֵ֖נְפִל דֵֹ֕מע לֹו֔דָּגַה ןֵֹ֣הּכַה ַ֙עֻׁ֙שֹוְהי־תֶא ִינֵ֗אְַרַּיו"•

"׃ֹֽונְטִׂשְל ֹו֖ניְִמי־לַע
:31 'בכ סקול•
"הָרָבְּכַּב םיִּטִחְּכ םֶכְתֶא לֵטְלַטְל ןָטָׂשַה ׁשַרָּד ֵהּנִה ,ןֹועְמִׁש ,ןֹועְמִׁש”"•



תינחורה תואיצמה
םיהולא לומ דומעל תוכזהו תוכמסה שי ןיידע םויכ ןטשל•
ונתוא םישאהל תנמ לע•
לכה סורהל הסנמו ליעפ ןיידע•
םייתסת םימשב תינחורה המחלמה– הלודגה הרצה ינפל•
 תוכז דוע ול היהת אלו תיפוס ושרוגי ויכאלמו ןטשה•

םיהולא לומ דומעל
ליחתת ונמע לש רתויב הלודגה הרצה•



 לאכימ
ויכאלמו

 ,לֵאָכיִמ ^ַא" :9 הדוהי•
 רֶׁשֲאַּכ ,םיִכָאְלַּמַה רַׂש
ַחֵַּכוְתְִהו ןָטָׂשַה םִע בָר
 זֵעֵה אG ,הֶֹׁשמַתִּיוְּג לַע
 יִּכ ,ףּוּדִּג טַּפְׁשִמֹץרֲחַל
 הוהי רַעְִגי” ,רַמָא םִא
"“,ְּב



...לכה אל הז לבא
10 'ספל רשקתמה ףסונ עדימ•
םינימאמ אלה לכ יניעמ הניש רידהל רומאש עדימ•
 ןיִׁשְלַמ אָרְִקּנַה ִינֹומְדַּקַה ׁשָָחּנַה ,לֹודָּגַה ןִיּנַּתַה fַלְׁשֻה זָא )9("•

 ויָכָאְלַמּו הָצְרַא fַלְׁשֻה אּוה ;ּהָּלֻּכ לֵבֵּת תֶא הֶעְתַּמַה ,ןָטְָׂשו
 הָאָּב הָּתַע” :רֵמֹוא ִםיַמָּׁשַּב לֹודָּג לֹוק יִּתְעַמְָׁשו )10( .ֹוּתִא ּוכְלְׁשֻה
 ןֵטֹוׂש fַלְׁשֻה יִּכ ,ֹוחיִׁשְמ תֶלֶׁשְמֶמּו ֹותּוכְלַמּו ֹותָרּובְּג ,ּוניֵהuֱא תַעּוְׁשי

".הְָליַָלו םָמֹוי ּוניֵהBֱא יֵנְפִל םֶהיֵלֲע גֵרְטַקְמַה ּוניֵחַא
!לבתלכ תא העתמ ןטשה :תינחורה תואיצמה•



?םלועב םיאור ונאש המ אל הז םאה

ולש תיגולונכטהו תיעדמה תויתריציהו םדאה לש ותמכוח•
םיהולאל םיקוקז אל ללכ ונאש ןימאהל ונל תמרוג•
םיננע ערזנו םימ ליפתנ– םשג ןיא םא•
דמימ תלתב סיפדנו לכוא סדנהנ– לכוא ןיא םא•
 ידי לע ותואירב תאו קוניתה ןימ תא שארמ טילחנ•

דועו תולפה ,לכשומ יתחפשמ ןונכת ,תויטנג תויצלופינמ



תישונאה הוואגה
 ?אפרמ תוכושח תולחמ•

 םירזיבא תולתשה
תויטנג תויצלופינמו
 תכרעמב םיבבש תלתשה•

 ,רתוי בוט בושחנ :םיבצעה
 עיגנ ,רתוי בוט רוכזנ
רתוי םילודג םיגשיהל

 קשממ ידי לע םייח ךיראנ•
היגולונכטל ףוג ןיב



תישונאה הוואגה
תיב"טהלה הדנ'גאה ןבומכו•
 םשב ללוש ךילומו העתמ ןטשה•

תישונאה תורואנהוהמדיקה
!םיעראל םה עדיהו עדמה•
 ונתוא ליבומש םהב שומישה•

 אוה "םיהולא התוא קחשל"
ןכוסמה



לד עגר ןיא
עגרל חנ אל ןטשה•
הלילו םמוי ונילע גרטקמ•
 החונמ עגר יל ןיא המל ,םיהולא" :ונלאש םימעפ המכ•

"?תורצהמ
תינחור תואיצמ שי– הבושתה וז זא•
תינחור איה המחלמה•
 םדא תא םגו םיימשה יכאלממ שילש תועטהל חילצה ןטשה•

ןדעב הווחו





ןוחצינל חתפמה איה תינחורה הנבהה

 ,םָתּודֵע רַבְדִבּו הֶׂשַה םַדְּב ּוהּוחְִּצנ םְֵהו" :11 'ספ•
"ֶתוָמ דַע םָׁשְַפנ תֶא ּובֲהָא אVְו
הרצה ןמזב םגו םויה חצנל ךרדה וז•
...ונייח תא בוהאל אל השק המכ•
  םיחונה ונייח לע רומשל ידכ הברה םישוע ונחנא•



)12 'ספ( הלפמה עבטמל םידדצ ינש

 םיימשל דואמ הבוט הרושב היהת ןטשה תלפמ•
םהינכושלו
הליהקה ,םיכאלמה ,םיהולא•
םיהו ץראה יבשויל דואמ הער הרושב•
ןורחאה ברקה תא םחליהל אבו םעוז ןטשה•
ץראה לע םיהולאה תוכלמ תמקה תא עונמל מ"ע לכה•



13-17 'בי תולגתה
 הָדְָלי רֶׁשֲאהָּׁשִאָה תֶא ףַדָר ,הָצְרַא ^ַלְׁשֻה יִּכ ןִיּנַּתַה הָאָר רֶׁשֲאַּכ"•

.רָכָּזַה תֶא
 לֶא רָּבְדִּמַל ףּועָל יֵדְּכ לֹודָּגַה רֶֶׁשּנַה יְֵפנַּכ יֵּתְׁש הָּׁשִאָל ּונְִּתנ זָא•

.ׁשָָחּנַה ֵינְּפִמ דֵעֹומ יִצֲַחו םיִדֲעֹומ דֵעֹומ םָׁש לַּכְלֻכְּת רֶׁשֲא ּהָמֹוקְמ
.רָָהּנַּב ּהָפְטָׁשְל ,הָּׁשִאָה יֵרֲחַא ִםיַמ רְַהנ ויִּפִמ ׁשָָחּנַה ליִטֵה•
 רָָהּנַה תֶא הָעְלָבּו ָהיִּפ תֶא ץֶרָאָה הָחְתָּפ ;הָּׁשִאָל הָרְזָע ץֶרָאָה ^ַא•

.ויִּפִמ ןִיּנַּתַה ליִטֵהֶׁש
 ּהָעְרַז רָאְׁש םִע הָמָחְלִמ תֹוׂשֲעַל ^ַלְָהוהָּׁשִאָה לַע ןִיּנַּתַה ףַצָק•

".ַעּוֵׁשי תּודֵע םֶהְָלוםיִהGֱא תֹווְצִמ תֶא םיִרְמֹוּׁשַה



םייומיד הברה
רבדמב לכלכת השיאה•
הל גאדי והשימ ,המצעל גואדל ךרטצת אל לארשי•
?ימ•
 עושי( םיכאלמ :תובר םיכרדב שמתשהל לוכי םיהולא•

 ןמ םימו םיימשהמ ןמ ,)והילא( םיברוע ,)והילאו
)...רבדמב לארשי ינב( םיעלסה

 ...רבדמב לארשי םע ןויסינ שי םיהולאל•



לודגהרשנהיפנכ
?ב"הרא•
טסקטנוקו טסקט•
 םֶ֔תיִאְר םֶּ֣תַא" :4 'טי תומש•

 אָּׂ֤שֶָאו ִםיָ֑רְצִמְל יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא
 אִ֥בָָאו םיִ֔רְָׁשניְֵ֣פנַּכ־לַע ֙םֶכְתֶא
"׃יָֽלֵא םֶ֖כְתֶא



רבדמבןופטיש
 תרחא ,המייתסה תחא המחלמ•

הליחתמ
?םימב רבודמ שממ םאה•
 ?עבטה לעחכ ןטשל םאה•
ןכ הארנה לככ•
טסקטנוקו טסקט•
 ֙םיִעֻבָּׁשַה יֵ֤רֲחְַאו" :26 'ט לאינד•

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

"׃תֹוֽמֵֹמׁש



רבוג ןטשה לש ושואיי
"השיאה" תא סיבהל חילצמ אל•
 ּהָעְרַז רָאְׁש םִע הָמָחְלִמ תֹוׂשֲעַל tַלְָהוהָּׁשִאָה לַע ןִיּנַּתַה ףַצָק" :17 'ספ•

".ַעּוֵׁשי תּודֵע םֶהְָלוםיִהgֱא תֹווְצִמ תֶא םיִרְמֹוּׁשַה
 ?הערז ראש•
?לארשי לש התודע ךרד הנומאל ועיגהש םיוג ?וחרב אלש םילארשי•
הנומאל ועיגי דוע ךא ,ןאכ היהת אל רבכ המצע הלכהש יאדוול בורק•
תוכלמה תמקה ינפל ןטשה לש ןורחאה שאונה ברקה•



םוכיסל
ונביבס המחלמה תא תוארל שיתמ•
יופצ המ ןיבהל שיתמ•
 תא תווחלו שיגרהל שיתמ•

הנממ קלח ונחנא יכ וזה המחלמה
!רקיעה הז לבא•
 ותוא ונתבהא ,ונתודע ,השה םד•

םייחהמ רתוי
!ןוחצינ ונל םיחיטבמ•



םייחהמ רתוי ותוא ונתבהא ,ונתודע ,השה םד

טקשב ןושיל ונל םירשפאמה םה•
 ומכ םישק םינמזב הווקת םינתונ•

באב 'ט
האבה תוכלמל הווקת ונל םינתונ•
!עושי וננודא םע ךולמנ הב•
 הריסה לע ונחנאש אדוונ ואוב•

הנוכנה


