
'הדובכ
'וט תולגתה



)'די-'בי םיקרפ( םעוזה ןטשה

לארשי– םיהולא לש ומע תא ףדור•
השיאהירחאןינתהתפידר–'ביקרפ•
םילשוריב חישמה ררוצ תיילע– 'גי קרפ•
 לעםיהולאהןוחצינבשישהווקתה–'דיקרפ•

םיהולאהידגנתמלעוןטשה



תונכהה בלש
 םישידקמ אלללכונחנאכ"דב•

...םידקמה בלשל הבשחמ



תונכההבלש



וט תולגתה
 םַלְִׁשנ ןֶהָּב יִּכ ,תֹונֹורֲחַאָה תֹוּכַּמַה עַבֶׁש תֶא םיִאְׂשֹונ םיִכָאְלַמ הָעְבִׁש :איִלְפַמּו לֹודָּג ,ִםיַמָּׁשַּב רֵחַא תֹוא יִתיִאָר"•

.םיִהJֱא םַעַז
 ָםילַע םיִדְמֹוע ּהָמְׁש רַּפְסִמ לְַעו ּהָמְלַצ לְַעו ָהּיַחַה לַע םיִרְּבַּגְתִּמַה תְֶאו ׁשֵאְּב בָֹרעְמ תיִכּוכְז ָםי ֹומְּכ יִתיִאָר•

םָָדיְּבםיִהJֱא תֹורֹוּנִּכ ;תיִכּוכְּזַה
 :ֹרמאֵל הֶׂשַה תַריְִׁשוםיִהJֱא דֶבֶע הֶֹׁשמ תַריִׁש תֶא םיִרָׁש םְֵהו•
.ִםיֹוּגַה Zֶלֶמ ,Wיֶכָרְּד תֶמֱֶאו קֶדֶצ ;תֹואָבְציֵהJֱא הוהי ,Wיֶׂשֲעַמ םיִאָלְִפְנו םיִלֹודְּג”•
?Wְמִׁשְל דֹובָּכןִֵּתי אJְו ,הוהי ,Wֲאָרִיי אJ יִמ•
;ׁשֹודָק Wְּדַבְל הָּתַא יִּכ•
;Wֶינָפְל ּווֲחַּתְִׁשְיו ּואֹוָביִםיֹוּגַה לָּכ ןֵה•
“.Wֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ּולְִגנ יִּכ•
ִםיַמָּׁשַּב תּודֵעָה ןַּכְׁשִמ לַכיֵה חַּתְִפנ יִּכ יִתיִאָר ןֵכ יֵרֲחַא•
 לַע בָהָזתֹורֹוגֲח םיִרּוגֲַחו חְַצו רֹוהָט דַּב םיִׁשּובְל ,תֹוּכַּמַה עַבֶׁש יֵאְׂשֹונ םיִכָאְלַּמַה תַעְבִׁש ּואְָצי לָכיֵהַה ןִמּו•

.םֶהיֵתֹוזֲח
.םיִמָלֹוע יֵמְלֹועְל יַחַהםיִהJֱאָה םַעַז תֹואֵלְמ בָהָז תֹורֲעַק עַבֶׁש םיִכָאְלַּמַה תַעְבִׁשְל ָהנְָתנ תֹוּיַחַה עַּבְרַאֵמ תַחַא•
 תַעְבִׁש לֶׁש תֹוּכַּמַה עַבֶׁש ּורְמִָּגי רֶׁשֲא דַע לָכיֵהַה לֶאֵסנָּכִהְל ׁשיִא לֹוָכי אJְו ֹוּזְֻעוםיִהJֱא דֹובְּכִמ ןָׁשָע אֵּלַמְִתנ לָכיֵהְַהו•

".םיִכָאְלַּמַה



אילפמו לודג תוא
ףסונ תוא האור ןנחוי•
אילפמולודג•
'בי קרפב היה םדוקה תואה•
םיהולאלשומעזאיש–תעכ•
תונורחאה תוכמה עבש תא םיאשונה םיכאלמ העבש•
טקש...זאוםיהולאהםעזםלשנןהב•



?םיהולאה םעז םלשנ
 םַּג ,רָפֹוּׁשַּב ַֹעקְתִל ֹודְמָעְּב ,יִעיִבְּׁשַה :ָאְלַּמַה לֹוק יֵמיִּב םָלּוא" :7 'י תולגתה•

".םיִאיְִבּנַה ויָדָבֲעַל רֵׂשִּבֶׁש ֹומְּכ ,םיִהHֱאָה זָר םַלְֻׁשי
?תורעקה םע םלשנ בוש אוה ךיא ...יעיבשה רפושב זא םלשוה םא•
 .תויבוק קחשמ וא פוקסלטומכ...תינבתהןיבנשבושח•



םימתוח

תורפוש

תורעק



2 'ספ
 'ספ 'ד קרפמ רואיתה תא ריכזמ•

6
 הֶמֹוּד תיִכּוכְז ָםיְּכאֵּסִּכַה ֵינְפִל"•

"חַֹלדְבִל
 םי– שדח טרפףסונןאכ•

שאב ברועמ תיכוכזה
,היחהלעורבגתהשםישודקה•

המשרפסמלעוהמלצלע
םיה לע םידמוע•
תפרוצהשאהתאתלמסמשאה•

םיהולאלש



תפרוצהשאה
:5-7 'אסורטפל הנושאר•
 הָעּוְׁשי יֵלֱא ,ָהנּומֱא תּוכְזִּב ,םיִהCֱא תַרּובְגִּב םיִרּומְּׁשַה םֶכָל"•

.ץֵק תֵעְּב תֹולָּגִהְל הָדיִתֲעָה
 הָמ ןַמְז ּובְּצַעְתִּתֶׁש אּוה Wֶֹרּצַה ןִמ םִא םַּג םֶּתַא םיִחֵמְׂש ּהָבּו•

תֹוּסַמ ֵיניִמ לָכְּב
 ,בָהָּזִמ רֵתֹוי הֵּבְרַה הָרְָקיְַהו הָפּורְּצַה םֶכְַתנּומֱאֶׁש יֵדְּכ•

 דֹובָכְלּוהָּלִהְתִל אֵצֵּת ,ׁשֵאָּב ֹופְרָּצִה ףַא לַע תָחְִׁשּנַה
";ַחיִׁשָּמַה ַעּוֵׁשי תֹוּלַּגְתִהְּב תֶרֶאְפִתְלּו



 המכ
...יטנמור

 הרובג ירופיס אורקל•
םינימאמ לש םיירוטסיה

עיגמהזשכלבא•
...ונילא

תובמוקטקהירוביג•
םואסולוקב•
 םויה םינימאמ•

...לובאקב



םיהולא לש תפרוצהשאה
ונתאמ תחאו דחא לכ לש םייחל עיגת•
השלחשאהיהתוזקלחל•
דאמ תטהול שא היהת וז קלחל•
 ןיכהלו ונתוא ףורצלידכהבשמתשמםיהולא–רוכזנ•

אלפנ והשמ
בהזה תא תסרוהאלתפרוצשא•
!ותואתרהטמקראיה•



?תומל דחפמ ימ

חישמה רצ לש תכרעמל ענכיהל ובריס םישודקה•
היחהותתאולביקאל•
םהייחבומליש•
!ןודאה ינפל םידמועו םיחצנמ םה וישכע•
!ףוסהאלאוהתוומ–ונרובע•
!תוומהמ דחפל ונל לא•



20-23 'אםיפיליפ
 םּוׁשְּב ׁשֹובֵא א=ֶׁשיִָתוְקְִתו הָּקֻמֲעָהיִָתּיִּפִצְל םֵאְתֶהְּב תֹאְזו"•

 לֵּדַּגְִתְיו םַמֹוְרי ,הָּתַע םַּג ןֵּכ דיִמָתְּכ ,ֹזע לָכְּבֶׁש אָּלֶא ,רָבָּד
.יִתֹומיְֵדי־לַע םְִאו ַיּיַחיְֵדי־לַע םִא ,יִפּוגְּב ַחיִׁשָּמַה

.ַחוֶר ֹוׁשּורֵּפ תּומְָלו ,ַחיִׁשָּמַה ֹוׁשּורֵּפ תֹויְחִל ,יִדיִּד יֵּבַגְל ,ןֵה•
 ִיֶּנניְֵאוָהּיִרֹוּפ הָדֹובֲע יִליִבְׁשִּב הֶז יֵרֲה— ףּוּגַּב תֹויְחִל םִא Rַא•

.ֹרחְבִל הֶּמַּב ַעֵדֹוי
 םִע תֹויְהְִלו קֵּלַּתְסִהְל קֵקֹוּתְׁשִמ ִינֲא .ִםַינְּׁשַהיְֵדי־לַע ץּוחָל ִינֲא•

".רֵתֹוי הֵּבְרַה בֹוט הֶז ןֵּכֶׁש ,ַחיִׁשָּמַה



ךצקועהיא
?תוומ



היחה תא םיחצנמה

144,000 םידמוע תיכוכזה םי לע•
?םהידיבםיקיזחמהמ•
םיהולאתורוניכ•
?תורוניכ םע םישוע המ•
!םיללהמ•



ללה





השה תרישו השמ תריש
םיהולאה דבע– השמ תריש•
?"דבע"כ ונמצע םיגיצמ ויהונתיאמהמכ•
"סובה ינא"ש םיבשוח בלב לבא ,םרלוקבםירמואילוא•
"םידבע"כםמצעובישחה–השמםשארבוהנומאהילודג•
...הברה ךכ לכ רבע ...השמ•
!םימשב ןגנתמ וריש !חצנמתעכ•



...השמ תריש
1-19 'וט תומש )80 ליג(– הנושארה השמ תריש•
 תריש( 'בלםירבד)120ליג(–הינשההשמתריש•

)וניזאה
תחטבומהץראלסנכהלוילערסאנשתורמל•
!ללה ריש רש•
?םימשב םירש םייתשהמ הרישוזיאזא•



תעדל השק
:3 'וט תולגתה•
 הוהי ,?יֶׂשֲעַמ םיִאָלְִפְנו םיִלֹודְּג”""•

 ,?יֶכָרְּד תֶמֱֶאו קֶדֶצ ;תֹואָבְציֵהBֱא
"ִםיֹוּגַה Kֶלֶמ

:4 'בל םירבד•
 לֵ֤א טָּ֑פְׁשִמויָ֖כָרְּד־לָכ יִּ֥כ ֹו֔לֳעָּפ םיִ֣מָּת ֙רּוּצַה"•

"אּוֽה רָָׁ֖שְיו קיִּ֥דַצ ֶלוָ֔ע ןיְֵ֣או ָ֙הנּומֱא
 ותרישש השמל רמוא םיהולא21 'אל םירבדב•

:דעל רכזית
ְו"• ְו ֒תֹורְָצו ֮תֹוּבַר תֹו֣עָר ֹוֹ֜תאָ ןאֶ֨צְמִת־יִּֽכ ָהיָה֠  הְָתנָע֠

ֹּזַה הָ֨ריִּׁשַה  יִּ֣פִמ חַ֖כָּׁשִת א֥& יִּ֛כ דֵ֔עְל ֙וָינָפְל תא֤
 םֹוּ֔יַה ֙הֶֹׂשע אּו֤ה רֶׁ֨שֲא ֹו֗רְִצי־תֶא יִּתְעַָ֣די יִּ֧כ ֹו֑עְרַז
"׃יִּתְעָּֽבְִׁשנ רֶׁ֥שֲאץֶרָ֖אָה־לֶאּוּנֶ֔איִבֲא םֶרֶ֣טְּב



השה תריש
?עושי תריש לע ונל בותכ הפיא•
הנורחאההדועסהרחאלדימ•
םיתיזה רהל וידימלת םע אצי עושיש ינפל עגר•
:30 'וכ יתמ•
".םיִתיֵּזַה רַה לֶא ּואְָצי לֵּלַהַה תֶא ּורָּׁשֶׁש רַחַאְל"•
!תפרוצה שאב הדימע לש "תיטנמור הנומת"להמגוד•



השה תריש
 סוכש תנמ לע בלצנו ספתנ עושיש ינפל עגר•

ונילע םיהולא לש ומעז
 וילע ךפשית•
!ללה יריש רש אוה•
 לע ךפשנ םיהולא םעזש ינפל עגר– ןאכו•

 תאז לבקל םיברסמה
!השה תריש תא םירש םישודקה•



3-4 םיקוספ
 תַריְִׁשוםיִהRֱא דֶבֶע הֶֹׁשמ תַריִׁש תֶא םיִרָׁש םְֵהו" :•

 :ֹרמאֵל הֶׂשַה
 קֶדֶצ ;תֹואָבְציֵהRֱא הוהי ,Xיֶׂשֲעַמ םיִאָלְִפְנו םיִלֹודְּג”•

.ִםיֹוּגַה \ֶלֶמ ,Xיֶכָרְּד תֶמֱֶאו
?Xְמִׁשְל דֹובָּכןִֵּתי אRְו ,הוהי ,Xֲאָרִיי אR יִמ•
 ּווֲחַּתְִׁשְיו ּואֹוָביִםיֹוּגַה לָּכ ןֵה ;ׁשֹודָק Xְּדַבְל הָּתַא יִּכ•

"“.Xֶקְדִצ יֵטְּפְׁשִמ ּולְִגנ יִּכ ;Xֶינָפְל



?םיללהמונחנאהמל

!ןיא ונלש םיהולא לש תונוכתה ללגב•
לודג•
אלפנ•
ויכרד ןה תמאו קדצ•
!םייוגהךלמ•





?ריכמ ינניאש םיהולאל רישא ךיא

?םיריכמ אל ונחנאש םיהולא ללהנ ךיא•
!ויתונוכתתא!ויפואתאריכהלונילע•
תימיטניאו תישיא םיסחי תכרעמ•
!םלועהו םייוגה ךלמ אוהש 'הל םירש םישודקה•
יעיבשה רפושה עמשיה רחאליעבט•
היהי הז םיהדמ הזחמ הזיא•



ידיתע עוריא
– ןוביר םיהולאש ףא לע•
ןטשהידיבןיידעהזהםלועהלעןוטלשה•
"?ךמשל דובכןתי אלו 'הךארייאלימ"•
דובכולתתלוםיהולאתאאוריל–ונייחתרטמיהוז•
!חצנמה דצל עיגנ זא•
!םיספספמ ונתאירקתא–םיללהמאלםא•



התאיכ
ךדבל

שודק



...ךינפל ווחתשיו ואוביםיוגה לכ
ךלמכ ישממה ודועייל ךלמכ עושי לש ותוהזמ רבעמ•
םינשה1000תוכלמבםייוגהךלמ•
:16-17 'די הירכז•
ָיְָהו"• ִיֹוּגַה־לָּכִמ֙רָתֹוּנַה־לָּכ ה֗  הָ֣נָׁש יֵּ֧דִמ ּו֞לְָעוםִָ֑לָׁשּוְֽרי־לַע םיִ֖אָּבַהם֔

ָנָׁשְב ֹחְָלו תֹו֔אָבְצ הָ֣וְהי Wֶ֙לֶ֙מְל ֙תֹוֲחַּתְׁשִֽהְל ה֗ ְו׃תֹוּֽכֻּסַהגַ֥ח־תֶא ג֖  ָהיָה֠
תֹ֔וֲחַּתְׁשִֽהְלםִַ֔לָׁשּוְ֣רי־לֶא ֙ץֶרָ֙אָה תֹו֤חְּפְׁשִמ תֵ֨אֵמהֶ֜לֲַעי־אCֽ רֶׁ֨שֲא
"׃םֶֽׁשָּגַה הֶ֥יְִהי םֶ֖היֵלֲע אCְ֥ו תֹו֑אָבְצ הָ֣וְהי Wֶלֶ֖מְל

?וישכע רבכ ליחתהל אלו תוכחלהמל•



5-8 םיקוספ
ִםיַמָּׁשַּב תּודֵעָה ןַּכְׁשִמ לַכיֵה חַּתְִפנ יִּכ יִתיִאָר ןֵכ יֵרֲחַא•
 םיִׁשּובְל ,תֹוּכַּמַה עַבֶׁש יֵאְׂשֹונ םיִכָאְלַּמַה תַעְבִׁש ּואְָצי לָכיֵהַה ןִמּו•

.םֶהיֵתֹוזֲח לַע בָהָז תֹורֹוגֲח םיִרּוגֲַחו חְַצו רֹוהָט דַּב
 בָהָז תֹורֲעַק עַבֶׁש םיִכָאְלַּמַה תַעְבִׁשְל ָהנְָתנ תֹוּיַחַה עַּבְרַאֵמ תַחַא•

.םיִמָלֹוע יֵמְלֹועְל יַחַהםיִהCֱאָה םַעַז תֹואֵלְמ
 לֶאֵסנָּכִהְל ׁשיִא לֹוָכי אCְו ֹוּזְֻעוםיִהCֱא דֹובְּכִמ ןָׁשָע אֵּלַמְִתנ לָכיֵהְַהו•

".םיִכָאְלַּמַה תַעְבִׁש לֶׁש תֹוּכַּמַה עַבֶׁש ּורְמִָּגי רֶׁשֲא דַע לָכיֵהַה



תודעה ןכשמ לכיה
18 'אל תומש•
ַניִס רַ֣הְּב ֹ֙וּתִא רֵּ֤בַדְל ֹ֙ות_ַכְּכהֶֹׁ֗שמ־לֶאןִֵּ֣תַּיו"• ֹחֻל יֵ֖נְׁש י֔ ֹחֻל תֻ֑דֵעָה ת֣  ןֶבֶ֔א ת֣

 "׃םיִֽהHֱא עַּ֥בְצֶאְּב םיִ֖בֻתְּכ
)3 'מ תומש( תודעה ןוראךותבויהתוחולה•
)50 'א רבדמב( תודעה ןכשמ ארקנןכשמה•
םיהולאעבצאבהבתכנתודעה•
ונביל לע הבותכ םיהולא תרות•
םיהולא תודע תא רפסמימימשהןכשמה•



תוכמ עבש ,םיכאלמ העבש

ותינכת תא איצוהל םיכאלמבשמתשמ'ה•
)...דועוהרומעוםודס(הנושארםעפאל•
םישנא םג םימעפל ...םיחילש חלוש 'ה•
תוחילש / האירקשידחאלכל•
?ךלשתוחילשהאיההמ•



 הזחה לע בהז תרוגח ,חצו רוהט דב

13 'אי תולגתהב עושי לש והארמל המוד םיכאלמה רואית•
עושי םע "םיהדזמ"םיכאלמה•
םהלש האירקה תא עצבל םיאצוישכ וינפל םתרהטלעםירמוש•
םעזהתורעקעבשתאםהלתנתונ תויחה תחא•
םימלועימלועליחהםיהולאםעזתורעק•
...בהזמ תורעק•
?בושחהזהמל•



בהזה תורעק
הבר תובישח בהזל•
בהזמ ויה שדקמב םילכהמ קלח•
בהז ילכב םירמשנ םיהולאל םיבושח םירבד•
 תֹוּיַחַה עַּבְרַא ּולְָפנ ֹותֹוא חַקָל רֶׁשֲאְַכו" :8'התולגתה•

 לֵֶבנ דָחֶא לָכְלּו ,הֶׂשַה ֵינְפִל םִינֵקְּזַה הָעָּבְרְַאו םיִרְׂשְֶעו
 ",םיִׁשֹודְּקַה תֹוּלִפְּת איִה רֶׁשֲאתֶֹרטְק תֹואֵלְמ בָהָז תֹורֲעְַקו
 ...בהז תורעקב תרוטקכ תורמשנ וניתוליפת•



םיהולא לש ומעז
ליחתמםעזהןאכשםיבשוחםיבר•
ןושארהםתוחהםעליחתמומעזשוניאר•
אישלונעגהוהרבגתההמצועה•
θυµός- םעז•
סעכ לש הרידא תוצרפתה•
םלועלהפצמשהמהז•



דדועמ םג ךא דיחפמ
םימדוקה תועובשב וניארש יפכ•
!םלועהלעאבהםעזלונדעויאל–הלכהונחנא•
הביתב חונ לע ןגה 'הש יפכ•
 תונש עבש ינפמ– םעזהינפמהליהקהלעןגיךכ•

הרצה
חישמה רצל תופצל ידכ ןאכאלונחנא•
חישמהעושילתופצלידכאלא•





8 'ספ
תוכמה עבש ורמגיש דע לכיהל סנכיהל לכוי אל שיא•
?המל•
םיהולאלש הקזחהותוחכונ•
!רוצי םוש•
וזכש המצועןיימדלהשק•
םיהולא לש ומעז טפשמ היהי יתמצועובאוכהמכ•



...ינש דצמ
הידוהו ללה רישב ונביל תא אלמל רומא רסמה•
ונילא הנפומ אל םעזהשםושמ•
ועמשי םג םירחאש אדוולונילע•
אלפומה ודסח לע םוי םוי 'הל תודוהל ונילע•
!םעזהמונלביקשרוטפהלע•
!הי-וללה•


