
1-5 'בי תולגתה

תינחורה המחלמה
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עמשנ יעיבשה רפושה
15 'אי תולגתה•
ּועְמְִׁשנםיִלֹודְּגתֹולֹוְקורָפֹוּׁשַּבעַקָּתיִעיִבְּׁשַה2ָאְלַּמַה"•

–ִםיַמָּׁשַּב
ְוּוֵננֹודֲאלֶׁשֹוּתְכַלְמַמְללֵבֵּתתֶכֶלְמַמהְָתיָה":םיִרְמֹוא
".םיִמָלֹועיֵמְלֹועְלJ2ְִמי אּוְהוֹוחיִׁשְמלֶׁש

חישמל תינוטלשה תוכמסה תרבעה•
.'די ףוס דע 'בי קרפמ הקספה•
:םיבושח םיאשונ רפסמ הקספהב•
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?הקספהב שי המ
)םויה רבדל ליחתנ ךכ לע( ןינתהוהשאה•
 ’גי קרפב תויחה יתש•
.'די קרפב הווקת לש תונצס רפסמ•
?ןאכ הרוק המו הקספה המל•
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תינחורה תואיצמה
 עושי דבלמ ונדמלמ תולגתהה רפסש םירבדה דחא•

ןבומכ
ינחורה םלועה לש ומויק•
םימלעתמ םיבר•
דואמ ליעפו םייק ןכא•
15 'אי תולגתה שומימל דעו ןדע ןגב ןומדקה אטחהמ•
הזה םלועה רש אוה ןטשה•
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רורב היהנ לכה– הז תא םיניבמשכ
 ותאירב תא תיחשהלו דימשהל ידכ לכה השוע ןטשה•

םיהולא לש
שממתי15 'אי תולגתההש ינפל•
םיבותכה תואובנ תא בטיה ריכמ ןטשה•
דאמ םכח•
תחשומו תוועמ אוה ,הנוש ולש ןויגיהה ךא•
וחצנלו 'ה תא רוצעל חילציש ןימאמ•
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לשןג
םינשוש

8
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ךביוא םה ימ ךל רפסאו ךנודא ימ יל רפס
עושיב ךחטבמ תמשש עגרב•
םישדח םיביואב תיכז•
?הזיא•
...ונלש אטוחה עבטה•
 תוליעפמש תונושה תוכרעמה לכו םלועה•

ותוא
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 םלועה
תויפוסוליפ•
תויוברת•
תונומא•
הלכשהו ךוניח•
הזה םלועה רש-ב ןרוקמ•
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15 'ב ןנחוי1
 םִא ׁשיִא .םָלֹועָּבֶּׁש הַמ תֶא א5 ףַא ,םָלֹועָה תֶא ּובֲהֹאּת לַא"•

";בָאָה תַבֲהַא ֹוּב ןיֵא םָלֹועָה תֶא בַהֹאי
...ץחל הזיא ןיבהלו ביבס לכתסהל קיפסמ•
םירוה דוביכ•
תיב"טהלה הדנ'גאה•
החפשמה ייח•
הנומא•
...יכונאו ימצע ,ינא•
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...ףסונ ביוא
םידשה ויחילשו ןטשה•
תיחשהלו סורהל ,לבלבל ,ונתוא שיתהל ותרטמ•
 םיפקשמ ונל םירוקש םירבד ,תובר םימעפ•

 הלודג רתוי הברה תינחור המחלמ לש האצות
םיעלקה ירוחאמ תיתועמשמו
ינחורה םלועב•
?יוזה עמשנ•
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םיעלקה ירוחאמ תינחור תואיצמל תואמגוד
15-17 'ו ,'ב םיכלמ•
 בֵ֥בֹוסִליַ֛ח־ֵהּנְִהו אֵֵ֕צַּיו ֒םּוקָל ֮םיִה5ֱאָֽה ׁשיִ֥א תֵ֨רָׁשְמםֵּכְַׁשַּיו"•

ַֹּיו בֶכָָ֑רו סּוְ֣סוריִ֖עָה־תֶא  ׃הֶֽׂשֲֽעַנ הָ֥כיֵא יִֹ֖נדֲא ּהָ֥הֲא ויָ֛לֵא ֹו֥רֲַענ רֶמא֨
ַֹּיו  לֵּ֤לַּפְִתַּיו׃םָֽתֹוא רֶׁ֖שֲאֵמ ּונָּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םיִּבַר יִּ֤כאָ֑ריִּת־לַא רֶמא֖

ָוְהי רַ֔מֹאַּיו ֙עָׁשיִלֱא  ָ֙הוְהי חַ֤קְִפַּיו הֶ֑אְִרְיוויָ֖ניֵע־תֶאאָ֥נ־חַקְּפ ה֕
ַּנַהיֵ֣ניֵע־תֶא ַַּיו רַע֔ ֵּנְִהו אְר֗ ֹביִבְס ׁשֵ֖א בֶכְֶ֛רו םיִ֥סּוס אֵ֨לָמ רָ֜הָה ה֨  ת֥
"׃עָֽׁשיִלֱא

בויא•
'י קרפ לאינד•
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האבהםעפ
םילבקמאלש

הבושת
תידיימ
הליפתל
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תפסונ המגוד
)23 'זט יתמ( "ןטש ינממ רוס" :סורטפל רמא עושישכ•
ומצעסורטפב רעג אל עושי•
סורטפ לש ויתובשחמ לע עיפשהש ינטשה חוכב אלא•
...תופסונ תובר תואמגוד•
המלש תינחור המחלמ תללוחתמ םייצרא םיעוריא ירוחאמ•
?םינימאמ אל•
םיהולאל תויצ ךותמ הנומאב דעצ וחק•
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הצצה ונל ןתונ 'בי קרפ
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2 
'בםיתנירוק

11
םיִרֲַעיא)ֶׁשיֵדְּכ"
ןֵּכֶׁש ,ןָטָׂשַהּוניֵלָע
ּומְלֶֶענא<ויָתֹוּמִזְמ
".ּונָּתִאֵמ
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...ןטשה
חצנלו 'ה תוינכת תא לכסל לוכיש ענכושמ•
דואמ תוועמ ןויגיה•
 'ה תואובנ לוכיס– יעצמאה•
המידקמ הפקתמ•
)10 'ט ילשמ( "'ה תארי המכח תישאר"•
'ה תארי וב ןיאש םושמ התחשוה ותמכוח•
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'בי תולגתה
ןטשה לש תויגטרטסא•
Preemptive strike– ענמ תפקתמ•
'בי קרפב תוראותמ תויגטרטסא יתש•
דיתעו רבע•
חישמה לש הנושארה ותאיב תא עונמל הסינ ךיא– הנושארה•
…ךרדהינשה ותאיב תא עונמל הסניו הסנמ ךיא–הינשה•
לארשי•
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1-5 'בי תולגתה
 תַחַּת ַחֵָרּיַה ,ּהָׁשּובְל ׁשֶמֶּׁשַה רֶׁשֲאהָּׁשִא :ִםיַמָּׁשַּב הָאְִרנ לֹודָּג תֹוא"•

;םיִבָכֹוּכרָׂשָע־םֵינְׁש לֶׁש תֶרֶטֲע ּהָׁשֹאר לְַעו ,ָהיֶלְגַר
.הָדֵל יֵריְִצו םיִבֵאְּכִמ תֶקֶעֹוְזו איִה הָרָה•
 םיִׁשאָר הָעְבִׁש ,ׁשֵאָּכ ֹםדָא ,לֹודָּג ןִיּנַּת ֵהּנְִהו :ִםיַמָּׁשַּב הָאְִרנ רֵחַא תֹוא םַּג•

,םיִרָתְּכ הָעְבִׁש ויָׁשאָר לַע ;ִםַינְרַק רֶׂשְֶעו ֹול
 ֵינְפִל דַמָע ןִיּנַּתְַהו .הָצְרַא םָכיִלְׁשְִהו ִםיַמָּׁשַה יֵבְכֹוּכִמ ׁשיִלְׁש בַחָס ֹוָבנְזּו•

.הָדֵּלַה תֵעְּב ָּהנְּב תֶא ַע<ְבִל יֵדְּכ ,תֶדֶלָל הָבֹורְּקַההָּׁשִאָה
 ,לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּבִםיֹוּגַה לָּכ תֶא תֹועְרִל דיִתָע רֶׁשֲא ,רָכָז ןֵּב הָדְָלּיֶׁש רַחַאְל•

".ֹואְסִּכ לְֶאוםיִה<ֱאָה לֶא ָּהנְּב ףַטְֶחנ
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הירוטסיהב רועיש
תרחא תיווזמ לבא ,םיריכמ ונלוכש הירוטסיהה•
"םיעלקה ירוחאמ"ל הצצה•
תינחורה המחלמה•
תילובמיס איה הפשה•
"תוא" :3 ו1 'ספ•
?םיבותכב םילמס םישרפמ ךיא•
טסקטנוקו טסקט•
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ףוסהמ ליחתנ
?ןבה•
ִםיֹוּגַה לָּכ תֶא תֹועְרִל דיִתָע רֶׁשֲא ,רָכָז ןֵּב הָדְָלּיֶׁש רַחַאְל" :5 'ספ•

".ֹואְסִּכ לְֶאוםיִהLֱאָה לֶא ָּהנְּב ףַטְֶחנ ,לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּב
:9 'ב םיליהת•
"׃םֵֽצְַּפנְּת רֵ֣צֹוי יִ֖לְכִּכ לֶ֑זְרַּב טֶבֵׁ֣שְּב םֵֹערְּת"•
:9 'א םיחילשה ישעמ•
 םָדֹועְּב םֶהיֵלֲעֵמ אִָׂשנ הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא רַמָאֶׁש יֵרֲחַא"•

".םֶהֵיניֵע דֶֶגּנִמ ֹותֹוא לַָטנ ָןנְָעו ,םיִלְּכַּתְסִמ
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ןינתה ?
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ןינתה
 ִינֹומְדַּקַה ׁשָָחּנַה ,לֹודָּגַה ןִיּנַּתַה Jַלְׁשֻה זָא" :9 'ספ•

 אּוה ;ּהָּלֻּכ לֵבֵּת תֶא הֶעְתַּמַה ,ןָטְָׂשו ןיִׁשְלַמ אָרְִקּנַה
".ֹוּתִא ּוכְלְׁשֻה ויָכָאְלַמּו הָצְרַא Jַלְׁשֻה

2 'כ קרפב בוש וב םילקתנ•
םינש1000ל רשקנ•
ןטשב רבודמש רורב•
םיימשה יבכוכמ שילש ליפה רשא ובנזב זעחכ•
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?השיאה איה ימ
?הליהקה•
ןבה תא הדלי השיאה•
?ןבה והימ•
?חישמה תא הדילוה הליהקה םאה•
הליהקה תא )דילוה( דסיי עושי•
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?השיאה איה ימ
?הלותבה םירמ•
"םימשב הארנ לודג תוא"•
תיתימא השיא אל– ילובמיס אוה הארמה•
 רוזעל לוכיש המוד רואית ןיא ומצע תולגתהה רפסב•

שרפל
?םינופ ןאל•
כ"נתל ...םיבותכה ראשל•
?ונל םיריכזמ םיבכוכ12ו חרי ,שמש המ•
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9 'זל תישארב
 ֹוֹ֖תא רֵּ֥פְַסַיו רֵ֔חַא םֹו֣לֲח ֙דֹועם֥<ֲַחַּיו"•

ַֹּיו ויָ֑חֶאְל ֵּנִה רֶמא֗  דֹו֔ע ֙םֹולֲח יִּֽתְמַ֤לָח ה֨
 ֙רָׂשָע דַ֤חְַאו ַחֵָ֗רּיְַהו ׁשֶמֶּׁ֣שַה הֵּ֧נְִהו
"׃יִֽלםיִ֖וֲחַּתְׁשִֽמ םיִ֔בָכֹוּֽכ

?רכומ עמשנ•
 )לארשי( בקעי םה– חריהו שמשה•

האלו
םיבכוכ12 = םיבכוכ11 + ףסוי•
לארשי•
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תינחורה הביטקפסרפה
לארשי םע ךרד דלוויהל רומא חישמה•
 יֵדְּכ ,תֶדֶלָל הָבֹורְּקַההָּׁשִאָה ֵינְפִל דַמָע ןִיּנַּתְַהו" :4 'ספ•

".הָדֵּלַה תֵעְּב ָּהנְּב תֶא ַעaְבִל
 ...עושי תדיל רופיס לש תינחורה הביטקפסרפה•

דלומה גח לש הדיחפמה הסרגה
היה ךכ ןכא ...תירוטסיה הניחבמ•
...סודרוה•
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 'בי תולגתהה
ינומדקה ןינתה דיב ילכמ רתוי אל היה סודרוה•
דלונה ןבה תא דימשהל הצרש•
?המל•
הנושארה תיחישמה האובנה תא בטיה רכז ןטשה•
15 'ג תישארב•
 ּהָ֑עְרַז ןיֵ֣בּו ֖[ֲעְרַז ןיֵ֥בּוהָּׁ֔שִאָֽה ןיֵ֣בּו ְ֙[ניֵּֽב תיִׁ֗שָא הָ֣ביְֵאו"•

ֹר ֣[ְפּוְׁשי אּ֚וה "׃בֵֽקָע ּוּנֶ֥פּוׁשְּת הָּ֖תְַאו ׁשא֔
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ןטשה לש תשקיעה המחלמה
 ךירצ היה חטבומה ערזה הנממ תלשושה תא סורהל לכה השע•

דלוויהל
:דימשהל בושו בוש הסינ•
לבה•
תישונאה הקיטנגה תא תיחשהל ואבש םיליפנה•
הערפ•
םיביוא•
...דועו•
חישמה תא ...ערזה תא גורהל ףוסב חילצה•
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אוהלבא
!יח

3
1
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...הז תא םיניבמ םא
םיבותכה בור תא םיניבמ•
הינשה ענמה תכמל עיגנ אבה עובשבו•
ןטשה לש היגטרטסאב ידיתעה קלחה•
הנורחאה ותונמדזה וזש ןיבמ ןטשה•
 דימשהל לכה השעי– הרצה לשהינשה תיצחמב•

!השיאה תא
!עושיל חטבומ ןוחצינה ךא•
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הנותחתה הרושה
 ליעפ ינחורדמימ הל שיש תואיצמב םייח ונחנא•

דאמ
םידמולו םיללהמ הפ ונחנאש ןמזב•
 תינחור המחלמ ונילעמו ונביבס תללוחתמ•

!תיביסנטניא
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?ןימאהל השק
תדמתמ תינחור המחלמב ונחנאש– איה תואיצמה•
:תיזכרמה הלאשה•
?ה/תא דצ הזיאב•
םיענו קלח ךלוה לכה םא ,ךייחב טקש לכה םא•
...ןינתה תא קיפסמ תנבצע אלש הארנכ•
 לש היגטרטסאה תא ןיבהלו ררועתהל ןמזה הז•

ןטשה
עושיל רסמתהל ןמזה הז•
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