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הנש תלבק  

 
  טעמכ םהש ,םינבומ ינש הכותב תללוכ איהו ,תיעמשמ וד איה "הנש" הלימה םצע...״
 רחא םעפ הנשנש ,אבו רזוחש רבדה איה "הנש" תועמשמ ,דחא דצמ :הז תא הז םירתוס
 םהש ,ףרוחו ץיק ,הלילו םוי :עובק רוזחמ אוה ,ורקיעבש ןמז רוזחמ והז ירהש -םעפ
 םישדוחו םימי רשאכ ,יוניש םג העמשמ הנשה ,ךדיאמ ;הנשו הנש לכב םינשנו םירזוח
 ״...היהש ןמזל סחיב םייוניש - תושדח תויוסנתה ,תושדח תויווה םיחימצמ

  )״הנש ייח״ ורפסל המדקהב ץלזנייטש ןידע ברה(                                          
 

 דיתעל תוטלחה ,ןוקיתב הרושקה תועמשמב םיאלמ ,םירופיכה םויו הנשה שאר רקיעבו ,ירשת יגח
 ךותמ ונל תויטנוולרה תויועמשמה תא ץלחל ונל לק דימת אל .תיתליהקו תיתחפשמ ,תישיא תוירחאו
 ונל רשפאתש תועמשמב הלאה םימיה תא ןיעטנ דציכ .רכומו ןבומ דימת אלהו קיתעה ןעטמה
 התוא תיתועמשמ היווח ונידליל קינעהל לכונ דציכו ?הליהקכו החפשמכ הצוחהו המינפ ןנובתהל

, הנכהו הבשחמ תצק םע ,תמאה ןעמל ?האלה םתיא ואשיי  ןמזל ךופהל וללה םימיה םייושע ,שארמ
.עיצמ גחהש םיפי םייתוברת םיטנמלא ביבס ףסומ ךרע לעבו יתועמשמ 'דחיב' לש יתחפשמ  
םימיהו םירופיכה םוי ,הנשה שאר ימי תנעטהל תועצהו תונויער ובו ,ץבוק םכל שיגהל םיאג ונא  
 ,יטנוולרל ינרדומהו קיתעה ורשוע לע ,גחה תא ךופהל ןויסינב ,יתוברת-ידוהי ןכותב ,םהיניבש
 הגיגחב םיפתוש תויהלו ישיאו יתריצי חישל םורתל םירבחהו החפשמה ינב תא ןימזהלו ,ונייחל
 םויו הנשה שאר ביבס תיתחפשמ תוליעפל תונויער ואצמת תרבוחב .גחה ןחלוש ביבסו תיבב תידוהי
.ןכותו תועמשמ האלמל גחה תחורא תא ךופהתש תוליעפל תועצה ןכו ,םירופיכה  
 ןחלוש ביבס וא תיבב תיתחפשמ החישל תודוקנ ץבוקבש תונויערה ןיבמ םכל רוחבל םינמזומ םתא
 וא ,םתודוא החישו םיינרדומ םיטסקט ;םירגובמל ןהו םידליל ןה תומיאתמש תולעפהל תועצה ;גחה
 ןבומכו םירישה ןמ קלח רישל םינמזומ ףא םתא ;תוחנמ תולאש תרזעב םיקיתע םיטסקטב הקמעה
 תינרדומ תועמשמ ונקנעה םייסאלקה גחה ינמיסל ףא .םכביל לע הלועה לככ םהילע ףיסוהל
.הקותמ הנש היהת ונלוכלש הווקתב ,רתוי תילרבילו  
 

, תיתועמשמ יאלמ ירשת יגחו הכרב תנש םלוכל םילחאמ  
וטלא ולאפ  ,ICC@JCC - ה תווצ   

 
 

םואבנריב הבוטו עלס-ברפרבליז ילוש :וכרע  

 .וטלא ולאפב ICC@JCC -ב וחתופ הלא םינכת
 וא ירחסמ שומיש לכ םהב תושעל וא ,הלא םינכת רוביצל רוסמל וא שמתשהל ,קוושל ,ץיפהל ,לפכשל ,קיתעהל ןיא
  .בתכבו שארמ תשרופמ המכסה תלבק אלב ,רחא ירחסמ אל
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 תוליעפו חישל תונויער
 ינכת ביבס תיתחפשמ

 הנשה שאר
 רופיכ םויו

 
 
 
 
 
 

 םייתחפשמ םילוחיאו שפנ ןובשח
 

 
 תוחילס ריק

 לדומ עיצנו החפשמכ דחי תאז לגרתנ אלש עודמ זא .םירגובמל םגו םידליל םג ;החילס שקבל השק
 ,קיחמ חול וליפא וא ,לוטסירב וא ריינ ןויליג ולת ,תיבב יונפ לודג ריק לע ?תידדה החילס תשקבל
 תא ךל יתחקלש החילס ,ודיע" ;"ןגהמ ךתוא ףוסאל יתרחיאש החילס ,הימ" :הזל הז תוחילס ובתכו
 םינטק םירבד בותכל םתס וא ,םיידדה םילוחיא עיבהל ןבומכ רשפא .'וכו "תושר ילב עוצעצה
 ...רמול השק םימעפלש
 
 האבה הנשל םילוחיאו תוטלחה

 םיריהבה םינולבה לע ;ההכ עבצו ריהב עבצ םיעבצ ינשב םינולב החפשמה ינב לכל וקלח - םינולב
 ריאשהל םיצור םתייהש םירבד ובתכ םיהכה םינולבה לעו ,השדחה הנשל תולאשמו םילוחיא ובתכ
 לע "ילהי יחא לע תקעוצו תסעוכ ינא םימעפל"ו ריהב ןולב לע "בלכ ונל היהיש יאולה" :לשמל .רוחאמ
 .טחמ םע ץצופנ םיהכה תאו ריוואב חירפנ םיריהבה םינולבה תא .ההכ ןולב
 םשור אוה הילע הפטעמ לבקמ החפשמ ןב לכ :יתחפשמ שפנ ןובשחל תפסונ תורשפא - תופטעמ
 תופטעמה ."םיחוכיו ילב ברעב תחלקמל סנכהל" :לשמל .ומצע לע לבקמ אוהש דיתעל הטלחה
 שממל עייסל לכוי דציכ םשור אוה וילע ,הפטעמ לכל קתפ סינכמ החפשמ ןב לכו ןחלושה לע תוגצומ
 .הפטעמה לע המושרה הטלחהה תא
 ןתוא וסינכה ,הבורקה הנשה ךלהמב ומשגתיש וצרתש תולאשמ םיקתפ לע ובתכ - תולאשמ תנצנצ
 חתפנ זא ,האבה הנשל תרמשמל ראשית תנצנצה .םיצנצנו תוקבדמ ,םירויצב וטשקת התוא ,תנצנצל
 תולאשמה תא בוש ףיסונ ,ןבומכו הנשה ךלהמב ומשגתה ןכא תולאשמה ןמ וליא דחי קודבנו התוא
 .תונכדועמה
 הדליה וא דליה םש תא לודג לוטסירב לע ובתכ :תירבעב הביתכ לגרתל תרדהנ ךרד - ימש ןוכיטסורקא
 לוטסירבהו תויתואה תא .החלצה ,בולבל ,הבהא :לשמל .לוחיא טפשמ וא תלימ ודימצה תוא לכלו הטמל הלעמלמ
 .טשקלו עובצל רשפא ולוכ
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 ״שפנה רופיצ" לש הליעפ האירק
 רפסה תא אורקל ןתינ .ליג לכב םירגובמו םידלי רובע יתועמשמ חישל תורשפא ןמזמ תינונס לכימ לש םיסקמה רפסה
 סחייתהל ןתינ .םינוש תושגר תוגציימה תופטעמ וא תונטק תוריגמ תללוכש תיזיפ תוליעפ דחי ךורעל ןכמ רחאלו
  ,תורוגס תוראשנ ןה יתמ ,תוריגמ ןתוא תוחתפנ יתמ ,יוטיב ידיל םיאב םינושה תושגרה ןהב םוי םויה ייחמ תואמגודל
 ...׳וכו ךכ לע טילחמ ימ

 םיכשמהב טקיורפ - תולדנמ
 :םיכשמהב תוליעפכ תולדנמ תעיבצו תריצי :אלפנו יתריצי יתונמוא ןויער המרת תרדהנה ימש-ירהנ ילט תינמואה
 .׳וכו םיחופת ,םינומיר ןוגכ גחל םירושקה םיטנמלא תפסוהב הנשה שאר ביבס םיליחתמ
  תארקל םייטושיק םיטנמלאב םימייסמו ,רפוש ןוגכ םויל םירושקה םיטנמלא תפסוהב םיכישממ רופיכ םוי תארקל
  ורחבנש םיטנמלאה לע החישל  תונמדזה תנמזמ העיבצה תדובע .טושיקל הכוסב ולתיי תונכומה תולדנמה .תוכוס
  יבחרמ סיפדהל וא יאמצע ןפואב רוציל ןתינ העיבצל תולדנמ .האבה הנשל תולאשמו תוטלחה ,תובשחמ לע ללכבו
 .טנרטניאה

 םירבחו החפשמל תונומתו םילוחיא חולשמ
 יתחפשמ ןמז שידקהל ןתינ .הנפואהמ םיאצוי אל םעפ ףא דיב םינכומה םיעקשומ הכרב יסיטרכ
 .ראודב םתוא חולשלו ,םירבחו החפשמ ינב רובע ,בלה לכמ םיישיא םילוחיא ףוריצב םיפיו םישגרמ םיסיטרכ תריציל
 דחי רוחבל ןתינ ,ףסונב .דחאכ, םירגובמהו םידליה רובע הבושחו תיתועמשמ היווח תויהל היושע וז .הככ שממ ,ןכ
 הכרבה יסיטרכ דצל ראודב חולשל ןתינ ןתואו .טנגמ לע הספדה וא הספדהל תוחלצומ תויתחפשמ תונומת החפשמכ
  .םיעקשומה
 
 

 ינכדע רשקהב םייתרוסמ םיגשומ תחכנה
 
 ,תויטנוולר רסוחו תויאכרא לש השוחת ךותמ דצב חונזל םיטונ ונאש תידוהיה תוברתב םיפיו םיקומע םיגשומ םנשי
  םויו הנשה שאר ןיבש םימיה ףצר ךותב םבולישל תונויער המכ הנה .םייתועמשמ םייתוברת תורצוא םיספספמ ךא
 :םירופיכה

 ךילשת
 תדחוימ הליפת דצל .הנשה שאר לש ןושארה םויב השענש םימ רוקמ דיל סקט ליכה םייניבה ימיב לחה קיתעה גהנמה
 .השדחה הנשה תארקל תוקרנתהו םיאטחה ןמ תורטפיה לש ילמיס טקאכ םימה ךות לא םיסיכה תא רענל היה גוהנ
 .םיגדל םחל ירוריפ ךילשהל ולחה רתוי םירחואמ תורודב
 .החפשמה ברקב קיתעה סקטה תא שדחל דציכ תונויערל 13 דומעב ונייע
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 ונייחהש תכרב
 ." הֶזה ןמְזל ּונעיִגְִהַו ּונְמיְִקַו ּוניֱחֶהֶַש ,םלֹועה ְךֶלֶַמ ּוניֵֹהלֱ ַא 'ַה התא ְךּורב״
 ,םיבהוא ונאש םישנאה םע ,הזה עגרב ,ןאכ ונתויה לע הדות תרכה לש עגר תנמזמש הפיה הכרבה
 וא שודיקל דומצב תרמאנ הכרבה יתרוסמ ןפואב .םירבח תצובקב וא יתחפשמ דמעמל םיאתהל הלוכי
 והשמב ,הכרבה דצל ,ףתשל ןתינ .םיאתיש רחא עגר לכב התוא רמול ןתינ ךא ,גחה תורנ תקלדה
 .הנשה הנושארל יתדמל /יתישע /יתיווחש

 
 ךרדה תליפת
 אוהש ךרדל סחייתמ דחא לכ וב יתחפשמ עגר רצייל ןתינ .השדח ךרד לש התליחת איה הנש תליחת
 :וזה הפיה הליפתה תא יגיגח ןפואב דחי רמול זאו ,הנשה רובעל הצור היה וא הנשה רובעל רומא
  
 

 ּוניֵתֹובֲ ַא יֵֹהלֵאַו ּוניֵֹהלֱ ַא ַיי ,ָךֶינפְלִַמ ןֹוצר יְִהי״
 ַ ,םֹולַשְַל ּונֵכיִרְדְתַו םֹולשְַל ּונֵדיִעְצתְ ַו םֹולשְַל ּונֵכיִלֹותֶש

 .םֹולשְַל ּונֵריִזְחְתַו .םֹולשְלַּו החְמִשְַלּו םִייחְַל ּונֵצְפֶַח זֹוחְמִַל ּונֵעיִגְתו
 ְךֶרֶדב תֹוער תֹויְחַו םיִטְסִלְַו בֵרֹוְאַו ֵביֹוַא לכ ףכִַמ ּונֵליִצְתו

 םלֹועל אֹובל תֹושְגרְתִמה תֹוֻיּנעְרַֻּפ יֵניִַמ לכִמּו
ֹר לכ ֵיניֵעְַבּו ָךֶיניֵעְַב םיִמֲחרְַלּו דֶסֶחְלַּו ןֵחְַל ּוֵנַנְתְִתו  ּוניֵאַ

 .התא ןּונֲחְתַו הלִפְַת עֵמֹוַש לַא יִכ
 ״.הלִפְַת עֵמֹוַש ַיי התא ְךּורב

 
 :הכרבה לש רתוי "תינוליח" הסריג ץמאל ןתינ

 
 .םֹולשְַל דעְִצְנַו םֹולשְַל ךֵֵלנֶש ןֹוצר יְִהי

 .םֹולשְַל םיִרֵחְַאַו ּוניֵמְצע ךיִרְדְנַו .םֹולשְַל ךֵמִסְנו
 .םֹולשְַל רוזְחנְו ,םֹולשְַלּו החְמִשְלַּו םִייחְַל ּונֵצְפֶַח זֹוחְמִַל עיִגְנו

 .ּוניֵדי הֵשֲעמ לכְַב הכרְַב ֶהיְהְִתו
 ,ּוניֵאֹוַר לכ ֵיניֵעְַבּו ונֶיניֵעְַב םיִמֲחרְַלּו דֶסֶחְַלּו ןֵחְַל ֶהיְִהְנו

 .ןֶמָא
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 הבושת ימי תרשע
 םוי ,ירשתב 'בבו 'אב לח הנשה שאר .הבושת ימי תרשע םיארקנ רופיכ םויו הנשה שאר ןיבש םימיה
 םינייפואמש םימי םה םירופיכה םוי דעו הנשה שארמ םימיה תרשע לכו ,ירשתב 'יב לח םירופיכה
 ןובשחל םוקמ תתלו ,םימיה םתואב תיבב הנוש הריווא תורשהל ןתינ .שפנ ןובשחו תימינפ תוננובתהב
 היהי ףצרהש תנמ לע ירבעה חולב וללה םימיה תא םידליל תוארהל יאדכ יתחפשמ וא ישיא שפנ
 תרשע ךלהמב ונימצע תא לואשל הצרנ ןתוא תולאש רשע לש המישר שארמ ןיכהל ןתינ .רתוי ישחומ
 תולאשמו תוטלחה ביבס תיתחפשמ תוסנכתה ברע לכב עצבל ןתינ .םוי לכב תחא הלאש ,םימיה
 .השדחה הנשל
 
 תקספמ הדועס
 ינפל עגר יגיגח ןחלוש ביבס תיתחפשמ תוסנכתה לש תועמשמה ,אל םא ןיבו םימצ םתא םא ןיב
 הדועס" גשומה לע ורבד .רתוי חכונו קומעל רופיכ םוי תא ךופהל היושע הזה בושחה םויה תליחת
 .םויל תעדומ הסינכו הנכה ווהיש תוליעפ וא חיש ומייקו "תקספמ
 
 םינבה תכרב
 שאר לע וידי תא חינמ החפשמה יבא וב גהנמ םייק ,רופיכ םוי ברעב ףאו ,החוראה ינפל ,תבש לילב
 ורימהל ,יתרוסמה חסונה ףוריצב גהנמה תא ץמאל ןתינ .הכרבה תא ךרבמו ורותב וידלימ דחא לכ
 קר אלו ךרבל םינמזומ םירוהה ינשש ןבומכ .םהינש ןיב בלשל וא ,דלי לכל תדחוימ תישיא הכרבב
 .באה

 
 
 
 
 

 .הֶשנְמְִכַו ִםירְפֶאְַכ םיִֹהלֱ ַא ָךְמְִשַי :ןבל
 .האַלו לחַר ,הקבַר ,הרשְַכ םיִֹהלֱ ַא ךמְִשי :תבל

 ַ .ָךֶרְמְִשְיַו 'ַה ָךְכֶרְבי
 ַ .ֶךנֻּחִיַו ָךיֶלֵַא וינפ 'ַה רֵאי

 .םֹולש ָךְַל םֵשְיַו ָךיֶלֵַא וינפ 'ַה אִשי
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 ריש ביבס תיתחפשמ תוליעפ
 

 דובכל ןכותו קמוע אלמ ריש הבתכו ונתשקבל התנענ ,תפכ דגב תליהקמ ,תרשכומה ריצק ינאג דרו
 רישה ינכת תודוא םידליה םע החישל דרו הפריצש תויחנה אוצמל ולכות ,רישל ףסונב ;השדחה הנשה
 .גחה ינכת ביבס הקימעמו תיתוברת תיתחפשמ היווחל האלפנ תונמדזהמ תונהילו
 

 ריצַק ינאַג דרַו ַ / יֵרְשִַת דע יֵרְשִתִמ
 יֵרְשִַת דע יֵרְשִתִמ
 ,יִתִַב ,ְתא תיִפי המ
 ,תמכַח המ
 ...ְךב ּוקְמעְ ִךיתֹורְצֹוא

 יֵרְשִַת דע יֵרְשִתִמ
 ,ִינְַב ,התא הֶאנ המ
 ,ןֹובנ המ
 ...ְךכ ּוחְמצָ ךיֶרּושִכ
 יֵרְשִַת דע יֵרְשִתִמ

 םֶכֵיניֵַע ּואר המ
 ?םיִמלְתב קֵחְרה םֶתְליִַט תֵע
 ?םֶכיֵרְבח תֹוניֵַב םֶסֶַק קֹוחְש-תב הכְלִהה
 ?םיִמְלֹוחב הנבְלה השֲחל המ
 
 בֵרקה יֵרְשִַת לֶא
 ?םֶכמִַע ּואְשִַת המ
 ?לֹומְתֶאה תוְדֶחֵַמ ּוחְקִַת המ
 ?רבעֶַה ןֹובְלֶַע לע לֹוחְמִַל ּועְדֶתֲה
 ?לֹושְכִַמּו בֵאְַכ ּוריִסתֲה

 ְךיִלְשהְַל ּועְדֶתֲה
 רֶשֲ ַא תֶַא םֶכְקיִתִמ
 ?םֶכְכרד ריִאהְַל דעַֹונ ֹאל
 ?םֶכֵינְַפ ּוליִכְשִַה יִַכ םֶכְבִַל זַָא עֶדיה
 ?ותחיִלְַס שֵקבְַל ֶהנְִפיה

 יֵרְשִתֲ ַה בש ֵהנִה
 םֶכווְלַי ןתיֵַא רֹוא
 ...ֹואֹובְַב םֶכְליִבְַש תֶַא הְֶחניו

 יֵרְשִתֲ ַה בש ֵהנִה
 םֶכְשיִבְלי גח יִדְגִב
 ?...ֹוחְתִפְַב ּושְקבְַת המ יְִכו
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 ״ירשת דע ירשתמ״ רישה תודוא החישל תוחנמ תולאש
 

 :רישה לע תיללכ החיש
à  גציימ אוה המ ?הז רפסמ רחבנ םכתעדל עודמ ?רישב םיתב המכ? 
à  לאשנ המו רמאנ המ? 
à  רישב םידליה דיקפתו םירגובמה/םירוהה דיקפת. 
à  םירגובמה לש םמלועל םג םיאתמ רישה םאה? 
à  תופדרנ םילימ םתאצמ םאה ?םתדמל תושדח םילימ וליא? 
à  תינויער הניחבמ ןהו ןמצע םילימב ןה( רישב םתאצמ םיכפה וליא(? 
à  םכלשמ תיב ול םיפיסומ םתייה םאה ?םכלשמ תרתוכ רישל םיקינעמ םתייה םאה? 
à  םלשה והימ ?םלש והמ ?םכרובע גצייל הז רפסמ יושע המ )100( ?רישב שי םילימ המכ? 
à  םירפסמו תורפס ןיבו תודהי ןיב םיריכמ םתאש םירשקה םה המ ?רישב םירפסמב קוסיע שי עודמ 

 
 :ינשו ןושאר תיב

à  םהידליל םירוה ןיב חרכהב םייוטיב םה ינב/יתב םאה ?רישב םירבודה תויהל םייושע ימ? 
à  םיטבש 12 ,םישדוח 12( הז רפסמ םכתעדל גציימ המ ?תיב לכב םילימה רפסמ המ...?( 
à  םלוע תוגציימה םילימ ןה םירושיכו תורצוא( "וחמצ ךירושיכ" ןיבו "וקמע ךייתורצוא" ןיב רשקה המ 

 .)םייפנכו םישרוש - וחמצו וקמע .הדליו הדלי לכ ןייפאמה ,דליל דלימ הנושה ואלמו
 
 :ישילש תיב

à  קסוע אוה ןמז הזיאב? 
à  תארקל וב עורזל המדאב ץירח - םלת( ?רישל רשקה המו םלת הלימה לש תויועמשמה המ 

 .)האבה הנשב ונל שקבנש יפ לע הב תכלל ךרד .ויתסה תארקל ירשת שדוחל םיאתמה - םימשגה
à  קוחש תב יוטיבה שוריפ המ? 

 תומולח ,ץיקהב תומולח ,הניש לש תומולח( ?םנשי תומולח יגוס וליא ?םימלוחב תויהל םייושע ימ
 )...םיפוסיככ

 
 :ישימחו יעיבר םיתב

à  הווהלו רבעל רישי רשק םע דיתע( ?םיקסוע םה ןמז הזיאב(. 
à  הרשע הנומש תליפת ,י"ח( ?תודהיב הז רפסמ גציימ המ ?םיתבה ןמ דחא לכב שי םילימ המכ, 

 .)רחשה תוכרב
à  ךילשת והמ ? 
à  ךרדב רובעל רשפא ךילהת הזיא ?רישב החילס הלימב בל הלימה תרשקנ עודמ ?החילס יהמ 

 ןה המ ?הליחמ ןתמבו החילס תשקבב תלוזלו ונל תובישחה המ ?הליחמל ךרדב וא החילס תשקבל
 ונקית הארייש הצרנ ךיא ?הנשה ךלהמב ונקיתב ונמע םיבחוס ונאש םיילילש תושגר לש תוכלשהה
 ?וב ןימטנ המו ונממ איצונ המ ?הבורקה הנשב

 
 :יעיבשו ישיש תיב

à  הבושת ימי תרשע( ?ירשת יגחב רשע רפסמה גציימ המ ?תיב לכב םילימ המכ(. 
 ונתיבלו ונל לחייל ןמזה הזו םימשה ירעש םיחתפנ רפושה תעיקת תעב - "וחתפב ושקבת המ יכו״
 .הצרנש תא
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 תחוראל תונויער
 תיתועמשמ גח

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 שודיקו גחה תורנ תקלדה
 

 ,ּונַוויְִצו ויַתֹווצִמְב ּונָשְדִק רֵשַא ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵֹהלאָ יי הָתַא ְךּורב
 .בֹוט םֹוי לֵש ֵרנ קיִלְדַהְל

 
 .יִרְבַס

 .ןפָגַה יִרְפ אֵרֹוב ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵֹהלאָ ְיי הָתַא ְךּורָב
 ,םלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵֹהלאָ ְיי הָתַא ְךּורָב

 ,םָע לָכ)ִמ( םִע ּונָב רַחָב רֶשֲא
 ,ויָתֹוְצִמְב ּונָשְדְִקו ,ןֹושָל-לָכִמ ּונָמְמֹוְרו

 ,הָבֲהַאְב ּוניֵֹהלאָ יי ּונל ןֶתִַתו
 ,הֶזַה שֶֹדק אָרְקִמ בֹוט םֹוי תֶא ,הֶזַה ןֹורָכִזַה םֹוי תֶא

 .ִםיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ,שֶֹדק אָרְקִמ הָעּורְת םֹוי
 ,םיִמַעָה לָכ)מ( םִע תְשַדִק ּונָתֹוְאו ָתְרַחָב ּונָב יִכ

 .דַעָל ָםיְַקו תֶמא ּונֵכְלַמ ָךְרָבְדּו
 .ןֹורָכִזַה םֹוְיו לֵאָרְִשי ׁשֵדַקְמ ,ץֶרָאָה לָכ לַע ְךֶלֶמ יְ י התַא ְךּורָב

 .הֶזַה ןַמְזַל ּונָעיִגְִהו ּונְָמיִקְו ּוָניחֶהׁש ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵֹהלאָ ְיי הָתַא ְךּורָב
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גחה ינמיס  
 

 םכניא םא םג ;הלוכ הנשה לש הייפוא לע העפשה הייהת הנשה לש הנושארה החוראלש ,ונלש תרוסמב החנה הנשי
 לכ האלמ הנש םלועלו ונל לחאלו ,םיוסמ יסקט דמימב הנשה תא ליחתהל םיענ תויהל לוכי טלחהב ,הקיטסימ יבבוח
.״הנשה שאר רדס״ ןיעמל סיסב תווהל םייושעו ,דאמ םירכומ ללכ ךרדב םייסאלקה הנשה שאר ינמיס  .בוט  

: ומכ ,םישגרמו םיימיטפוא םה םינמיסה ןמ קלח  
 

שבדב חופת  
״הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתתש ןוצר יהי"  

 
 
 
 
 
 
 

 
ןומיר יניערג  

"ןומירכ וניתויוכז ובריש ןוצר יהי"  
 
 

 
 
 
 
 
 

:רתוי תינוליחה הסרגב וא  
 .ה/ולש לוחיאה תא ה/םילשמ תו/םיבוסמה ןמ ת/דחא לכו - "ןומירכ __________ ובריש

 
 
 ונלש רגתאה ;םהב ןותנש תומילא לש םיוסמ ןיערג ללגב תוחונ יא ררועל םייושע םייתרוסמה גחה ילוחיאמ קלח ךא
 ,תופידרו תולג לש תותעב הנשה שארב וניתובא לש םנחלוש לע ובצינש ,םייסאלק גח ינמיס םתוא לא סחייתהל אוה
 .קיזמ אלו דמחנ לוחיא טושפ וא ,םולש תרחוש ,רתוי תינאמוה תועמשמ םהל תתלו
 :סקרמ הילד הברה לש אשונב רדהנ רמאמב ןייעל ץלמומ

mbvrkt-symnym-bhvdsh/article/shpt-year/project/hdsh-the-of-http://www.bac.org.il/Cycle 
 
 :תימרופרה העונתה לש גחה ינמיס לש הפי הסרג דירוהל ןתינ ףאו

http://www.reform.org.il/Heb/IMPJ/report.asp?ContentID=2832 
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  .םהלשמ םולש תרחוש תיביטנרטלא הכרב עיצהל םיבוסמה תא דדועל יאדכ
 :תועצה המכ ןלהל

  רמת
 .״וניאנוש ומתייש ןוצר יהי" :תיתרוסמה הכרבה
 .״םולשו טקש ךא רורשיו םלועב תומחלמה ומתייש ןוצר יהי" :םוקמב רמול ןתינ

  קלס
 .״וניאנוש וקלתסיש ןוצר יהי" :תיתרוסמה הכרבה
 .״וניתובשומב הלהצו החמש ךא רורשתו ,תובצע ונמעמ קלתסתש ןוצר יהי" :תרחא תורשפא

 )השירכ( יתרכ
 .״וניאנוש ותרכייש ןוצר יהי" :תיתרוסמה הכרבה
 .״ונינכש לכ םע םולש תירב תורכנש ןוצר יהי" :לשמל ,םוקמב רמול ןתינ

 רזג
 .״וניביוא ורזגייש ןוצר יהי" :תויתרוסמ תוכרב יתש תומייק
 .״תובוט תוריזג ונילע ורזגייש ןוצר יהי" :רתוי הביבח תחאו

  )הקורי תיעועש( איבור
 .״וניתויוכז ובריש ןוצר יהי" :תיתרוסמה הכרבה
 .״_______ ובריש ןוצר יהי" :ונביל תולאשממ ףא ףיסונ ונאו

  םוסמוס
 .)שבד םע תיפכב לוכאל גוהנ( "ןימוסמוסכ הברנו הרפנש ןוצר יהי" :תיתרוסמ הכרב

  )תעלד( ארק
 .״ונניד רזג עור ערקייש ןוצר יהי" :תיתרוסמה הכרבה
 .״ונימצע תא שממל ליכשנו םילבכה תא ונילעמ ערקנש ןוצר יהי" :רתוי ישיא ןוויכב רוחבל רשפא

  גד לש שאר
 .״בנזל אלו שארל הייהנש ןוצר יהי" :איה תיתרוסמה הכרבה
 .)...ץלמומ תוחפ - םוש שאר וא( קושיטרא שאר :םינוחמצל םג םיאתתש היצפוא
 .״________ל אלו ________ל הייהנש ןוצר יהי" :תינבתב תופסונ תוכרב דחי רוציל ןתינ

  שדח ירפ
 תנשב שדחתנש ןוצר יהי" :הנועב הנושארל לכאנש רחא ירפ לכ וא ,ןומירה תויהל לוכי
 .״םולשו החלצה ,תואירב ,הבהא
 
 :איצמהל טושפ יאדכו רשפא ,ףסונב
 הכרב לע זמרמ ומשש לישבת וא לכאמ םמע איבהלו עיתפהל ברעה יחרואמ שארמ שקבל ןתינ
 .השדחה הנשל יבויח לוחיא ריכזמ ומשש ישיא ץפח םמיע איבהל םיחרואהמ שקבל ףא ןתינ ;תמיוסמ
 יאדכ .םייבויח םירבד לע םיזמרמ ןהיתומשש ,תוילמסו תונטק תונתמ בבס ךורעלו עיקשהל רשפא
 .׳וכו ןחלושה לע םיאצמנש םינוש םיצפח וא םילכאמל םימיאתמה םילוחיא לע בושחל םידליה תא דדועל
 ...םייתש וא תחא ןיי סוכ רחאל ומצע ברעב ינטנופס ןפואב ןבומכ וצוצי רתויב םייתריציה םילוחיאהו םישודיחה
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 החישַל תודוקנ
 

 םג דהדהל יושע קיתע יתוברת טנמלא דציכ קודבלו ,תיטנוולר תועמשמ ידוהיה גחל קינעהל תנמ לע
 שקבלו ,םיחרואה ינפב גיצהל רשפא התוא תחא הלאש רוחבל ןתינ ,ונא ונימיב ונתוא קיסעמש המל
 .)ןבומכ חונב שיגרמש ימ קר( בבסב םרותב הילא וסחייתיש
 
 

 :גחה ןחלוש ביבס ישיא בבסל תועצה

 תושדחתה
à  הנורחאה הנשב ייחב שדחתהש רבד 
à  הבורקה הנשב ייחב שדחתיש רבד 

 
 םילוחיא

à  הבורקה הנשל ימצעל ת/לחאמ ינאש לוחיא 
à  הבורקה הנשל יתחפשמל ת/לחאמ ינאש לוחיא 
à  הבורקה הנשל יתליהקל ת/לחאמ ינאש לוחיא 
à  הבורקה הנשל םלועל ת/לחאמ ינאש לוחיא 

 
 תוחטבה

à  הבורקה הנשב ימצעל ה/חיטבמ ינאש החטבה 
à  הנשה וילא עיגהל דואמ הצור יתייהש גשיה 

 
 םייח ןויסינ

à  הנשה יתיווחש תיתועמשמ היווח 
à  הנשה יתדמלש בושח רועיש 

 
 החילס

à  החילס תשקב לע ישיא רופיס 
 
 גח רופיס

à  הנשה שאר לע תודליהמ גח רופיס 
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  םידליל תולעפה
 םירגובמל םגו

 
 
 
 
 
 

 
 החוראה ינפל

 תוטשוקמ הכרב תורגא תנכה
 דועו הריזגל םיינועבצ םיניזגמ ,תוקבדמ ,תוצונ ,םיצנצנ ,םיירפסמ ,קבד ,םישוט ,םיעבצ ,םילוטסירב שארמ וניכה
 ןתינ .םיעקשומ הבוט הנש יסיטרכ וזל הז ןיכהל םיפתתשמה תא ונימזהו ,בלה תאו ןיעה תא םיכשומה הריצי ירזיבא
 בבסב תוטשוקמה תוכרבה תא ףילחהלו הלרגה פ"ע ת/רחא ת/ףתתשמ לש םש םיפתתשמה ןמ ת/דחא לכל תתל
 .החוראה ךלהמב
 
 יתחפשמ הנש חול תנכה
 ינב רובע םייתועמשמ םיעוריא הב םינמסמו הנשה חול תלבט תא לודג לוטסירב לע םירייצמ
 ,ול םיפצמש דחוימ לויט ,םיינישה ןמ רשגה תרסה דעומ ,ןוכיתה םויס ,תדלוה ימי :םינושה החפשמה
 ןתינ .יתריציו ינועבצ ןפואב חולב םינייצמ םינושה םיעוריאה תא .'וכו אתבסו אבס לש ןנכותמ רוקיב
 .םירזיבא ללשב טשקלו תוקבדמ ,תונומת ,ןותיע ירזג קיבדהל
 
 ךילשת סקט
 ונישעש ,תויועטה וא ,םיאטחה "תכלשה" לש ילמס טקא עצבתמ וב קיתע סקט אוה "ךילשת" סקט
 ,תיתיב הכירב דיל סקטה לש הסרג םייקל ןתינ .)לחנ וא םגא ,םי( יח םימ רוקמ לא הנשה ךלהמב
 .)ףטפטמ וא( םרוז זרבה רשאכ רויכה דיל וליפא וא םימ תיגיג
 :ולוכ טסקטה תא רמולו ואולמב יתרוסמה סקטה תא םייקל רשפא

www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1458http:// 
 
 וא תישיא-תימינפ( החיש תכרענש רחאל ,םימה ךות לא םיסיכה ןוקיר לש ילמס טקא עצבל וא
 תיגיגה לא ךילשהל ןתינ .דיתעב ענמיהל הצרנ םהמו םיטרחתמ ונא םהילע םישעמ תודוא )תיתצובק
 .האבה הנשב ענמיהל לדתשנ םהמו הנשה ונישעש 'םיאטח'ה תא ונבתכ םהב םיקתפ
 

 םיחופת תיילש
 .בגה ירוחאמ תורושק םיידיה רשאכ ,דבלב הפה תרזעב חמק תרעק וא םימ תרעק ךותמ םיחופת תיילש
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 שבדו חופת ,תשק ,ץח
 תא םילבוט ,תשקו ץח לש תוכרעל שארמ םיגאוד ,הארמ יפי םיחופת לש הרוש ןחלושה לע םידימעמ
  .)...תכלכלמו תעשעשמ תוליעפ( םיחופתה ךות לא םתוא םירויו שבדב םיציחה
 !םיסקמה ןויערה לע הלטרק איגל הדותו
 
 ״רפושב העיקת״ תנדס
 דחא רפושל וגאד ?הפישנ ילכב הניגנב עקר לעב וא רפושב עוקתל עדוי םיחרואה ןיבמ והשימ םאה
 ,העיקת :םייתרוסמה תולוקה תא לגרתל רשפא .העיקתב תוסנתהל םיפתתשמל ורשפאו ,רתוי וא
 .רתויב הכוראה העיקתה לע םיחרואה ןיב תורחת ךורעל ףאו ;העורת ,םירבש

 
 

 החוראה ףוס/ךלהמב
 

 :״שאר" הלימה תתא םיליכמה םייוטיב םע ) Charades ( וא ״וק ןת״
 ,שאר דבוכ ,שאר תולק ,חותפ שאר ,ןטק שאר ,לודג שאר ,הלשממ שאר ,םילעושל שאר ,אשד שאר
 .שאר תדימע ,לוחכ שאר ,שארב רוח ,ושארב ומד ,שאר יוקינ ,שאר יופח ,הניפ שאר ,תוצוח שאר
 ןמוט ,םיננעב שארה ,שארה תא דביא ,שאר בשוי ,תובית ישאר ,שאר יולג ,שאר תריבש ,ובורו ושאר
 בנגה שאר לע ,שארב ץפוק רומח ,שאר לוכאל ,שאר סופתל ,שארה לע לפנ ,בורכ שאר ,לוחב ושאר
 ,שארב קו'ג ,שאר דעו לגר ףכמ ,שארהמ ול חרפ ,שאר באכ ,ריקב שאר ,ושארב ויניע ,עבוכה רעוב
 .םייפתכה לע שאר ,שדוח שאר
 
 לזמ תויגוע
 .השדחה הנשל םילוחיא םע םיקתפ ןהבו לזמ תויגוע ,םידליה םע ,שארמ וניכה
 
 :הנשה שארל וגניב

edu.org.il/docs/rosh_hashana/bingo_rosh_hashana.pdf-http://www.yeladim 
 
 :ןומטמה תא שפח

n_ver1_rosh_hashana.pdfedu.org.il/docs/rosh_hashana/matmo-http://www.yeladim 
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 :גחה יגשומ ןודיח
 

 ירשתב 'בו 'א הנשה שאר לש םיירבעה םיכיראתה םהמ 1
 "ןומירכ וניתויוכז ובריש" גחה ןחלושב ןומירה יניערג םילמסמ המ ,תרוסמה פ"ע 2
 "בנזל אלו שארל היהנש״ גדה שאר למסמ המ ,תרוסמה פ"ע 3
 רפוש תעיקת גחה לש תירקיעה הווצמה יהמ ,תרוסמה פ"ע 4
 םויל הנשה שאר םויב ןכו הנשה שאר ינפלש םימיב תוגוהנש תוליפתה 5

 רופיכ
 תוחילס

 הבושת ימי תרשע רופיכ םויל הנשה שאר ןיבש םימיה םיארקנ דציכ 6
 הבוט המיתח רמג רופיכ םויל הנה שאר ןיבש םימיב הז תא הז ךרבל גוהנ דציכ 7
 ןסינ 'א ארקמה פ"ע הנשב ןושארה םויה לש ךיראתה והמ 8
 ןושארה םויב ״ךילשת"ה גהנמ תא םייקל גוהנ גחה ימי ינשמ הזיאב 9

 םוחש ירפ לקדה ןתנ ירשתב" ירשת שדוחב הרק המ ,"םיחרי רשע םינש" רמש ימענ לש הרישב 10
 "דמחנ

 ,ץימא סייט ,הבוט הנש״ ״...ץימא סייט הבוט הנש" :ומילשה 11
 ,םיימש םורמב בכור
 ,ירבע חלמ םולש בורו
 ..."םימב וכרד השוע

 םיארונה םימיה דחא יוטיבב רופיכ םויו הנשה שאר םיארקנ דציכ 12
 ליא לש ןרק רפושה יושע הממ 13
 העורת ,םירבש ,העיקת רפושה תועיקת יגוס תשולש םהמ 14
 העורת םוי הרותב הנשה שאר ארקנ דציכ 15
 הבושת ימי תרשע ״רושעל הסכ ןיב" םהמ 16
 םיינזאמ ירשת שדוח לש ולזמ והמ 17
 תוירוזחמל למס - תולוגע תולח עודמו הנשה שארב הגוהנה תולחה תרוצ יהמ 18

 הנשה לגעמלו םייחה
 םלועה ארבנ הנשה שארב הרק המ ,תרוסמה יפ לע 19
 )תווצמה ןיינמכ(  613 ןומירל שי םיניערג המכ ,תרוסמה יפ לע 20
 100 גחה ימימ דחא לכ ךלהמב עוקתל גוהנ תועיקת המכ 21
 הילדג םוצ הנשה שאר רחאלש םויה והמ 22
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 םיטסקט
 החישל רגירטכ

 
 
 
 
 
 

 
 החוראה ךלהמב

1. 
 
 :לשמ ,זנאצמ םייח 'ר ,ונבר רמא תחא םעפ
 .הנוכנ ךרד יהוזיא עדוי היה אלו רעיב םימי המכ העות םדא
 .ותארקל ךלוה רחא םדא האר םואתפ
 .הנוכנה ךרדה עדי יאדווב התע ,ובלב הלודג החמש האב
 :ותוא לאש הזב הז ושגפש ןוויכ
 ."העות ינא םימי המכ הז ,הנוכנה ךרדה ןכיה יל רומא ,יחא"
 ;םימי המכ רבכ ןאכ העות ינא ףאש ,עדוי יניא ינא ףא ,יחא" :ול רמא
 .םיעות וז ךרדבש ,ךל רמול לוכי ינא ,יתכלהש ךרדב :ךל רמוא אלא
 .״השדח ךרד שפחנ וישכעו

 םיארונ םימי :ורפס ךותמ ,ןונגע י"ש
 

à  השדח ךרד אוצמל ןמזה עיגהש םישח ונא ונייחב םימוחת וליאב ? 
à  וא ימואלה ,יתליהקה ,יתחפשמה ,ישיאה רשקהל סחייתהל רוחבל רשפא( ? תאז תושעל ןתינ דציכ 

 )ילסרבינואה
 
2. 
 
 ירוטסיה עוריא תיסקט הרוצב רזחשלו ריכזהל םיארקנ הליהקו החפשמ ,טרפ ;ןורכיז יגח םה םבורב לארשי יגח
 :לואשל ונב תא ךנחלו ומצע תא לואשל ארקנ ידוהיה טרפה .ונרבעב הרקש יתועמשמ
 ?יתדלונ הפיאו יתמ :םילאוש ונא תועובשבו תוכוסב ,חספב ?״ילש היפרגויבה הליכמ המ יתאב ןיאמ״
 יתדביעו יתלחנתה ,תחטבומה ץראה תארקל רבדמב יתדדנ ,יניס רה דמעמב יתייה ;ררחושמ יתאציו ,דבעכ םירצמב
 .התמדא
 אלו הדילה אל ,ןמזה אל ,ןכל .המרד ןיא ,רופיס ןיא ,רבע ןיא ,ןורכיז ןיא ,הירוטסיה ןיא רופיכ םויו הנשה שארל לבא
 .דיתע - ןמזה דמימל םינווכמ בלהו םינפה .הרקיש רשפא המ אלא ,רבעב הרק המ אל ;םהינכות תא םיעבוק תוהזה
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 ךל שי םאה ?שומימל הפיאש ,םולח ךל שי םאה ?ותויחל תרחב דציכ ?ךייח ןוויכ המ :םילאוש הלא םידעומ ינש
  ?ךתחפשמו ךתיב ינפ המ ?ךצוביק ינפ המ ?ךיניעב תילארשיה הרבחה תומד המ ?תיתרבחו תישונא םלוע תנומת
 תא לואגל ךתפיאשב יונישל ךתפיאשב .דבלב ךב יולת הז - רתוי תקדוצ הבוט ,תרחא תואיצמ רוציל הצור התא םא
 םיגח םה רופיכ םויו הנשה שאר ,הז יפל .דיתעה לא ךינפ לבא ,הווהב וישכע ךלש רדנב יולת הז .ךתרבח תאו ךמצע
 .ודיתע תנומתו םדאה לא םהינפו ,םיימיטפואו םיישונא

 ןוירוג-ןב הירא
 

à  תוננובתהל תונמדזה םכרובע םיווהמ רופיכ םויו הנשה שאר יכ םישח ןכא םתא םאה 
 ?תיתרבח וא תישיא ,תימינפ היצקלפרו

à  וללה םימיב שפנ ןובשח םייקל ,םכל וא ,םכיניעב ,בושח םיאשונ וליאב? 
 
 
3.  
 
 ךל שיש םייחה
 ךלוו הנוי

 ָךְל ֵשּיֶׁש םִיּיַחַה
 ָתִיּיָחֶׁש םִיּיַחַה םֵּה
 ָהנָבֲהַב הָרֹוחָא טֵּבַה
 תיִּשאֵּרְבַה תַדְֻקנ תֶ ׁ א אָצְמ
 הָאיִּרְבַה
 ָךְמְצַע תֶ ׁ א אָרְב
 רֵּתֹויְב בֹוּטַה םָלֹועָה הֶ ׁ ז
 דיִָּחיַה
ֹ ארְבִּל לַכּוּתֶׁש
 ָךְכֹותְב יּוצָמ הֶ ׁ ז לָכ
 ֹותֹוא הֵּלַג
 הָלָחְתַהֵּמ לֵּחְתַה
 ָךיֶ ׁ יַח לַע טֵּבַה
 עַר רּועִּש לַעְכ
 ָהיָהֶׁש הַמ לַע
 שֶ ׁ ֹנע לַעְכ
 הָקָחְרַה
 ָהנִּפַב הָדיִּמֲע
 ןֹושאִּרָה בּובִּסַב טּואַאְקֹונ
 איִּרְבִּהֶׁש דָחֶ ׁ אְכ ןֵּקַּת
 .הָלָחֶׁש דָחֶ ׁ אְכ
 

à  הנבהב ,יתרבחה וא ישיאה ,ונלש רבעב םיננובתמ ונא תויגוס וליאב ? 
à  תונחלסבו הנבהב ןנובתהל רתוי ונל השק תויגוס וליאב ? 
à  שדחמ ונימצע תא אורבל םיצור ונייה ,םייתרבחה וא/ו םיישיאה ,ונייחב םימוחת וליאב? 
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 ַ )...חוניקהו הפקה ןמזב ,םירגובמלַ ( דומילל םיטסקט
 
1. 
 
 ב-א הנשמ ,הנשה שאר תכסמ ,הנשמ
 ; הָמֵּהְב רַשְעַמְל .ָהנָשַה ֹשאר - לּולֱאֶ ׁ ב דָחֶ ׁ אְב ; םיִּלָגְרְָלו םיִּכָלְמַל ָהנָשַה ֹשאר - ןָסִיּנְב דָחֶ ׁ אְב : ןֵּה םִיּנָש יֵּשאָר הָעָבְרַא
 הָעיְִּטנִּל , תֹולֵּבֹויַלְו ןיּ ִּטִּמְשְַלו םִיּנָשַל ָהנָשַה ֹשאר - יִּרְשִּתְב דָחֶ ׁ אְב ; יִּרְשִּתְב דָחֶ ׁ אְב : םיִּרְמֹוא ןֹועְמִּש יִּבְרּו רָזָעְלֶ ׁ א יִּבְר
  ֹוב רָשָע הָשִּמֲחַב : ןיִּרְמֹוא לֵּלֶ ׁ ה תיֵּבּו ; יאַמַש תיֵּב יֵּרְבִּדְכ , ןָליִּאָל ָהנָשַה ֹשאר - טָבְשִּב דָחֶ ׁ אְב ; תֹוקָריְִּלו
 
 :)יקלח( ארונטרבמ הידבוע 'יבר שוריפ
 הנש ול התלכ ןסינ עיגהשמ ,רדאב וא טבשב ךלמ ךלמ םאש .ןסינמ םהל ןינומ לארשי יכלמ - םיכלמל
 ךלמה תונשל תורטש ןמז תונמל ןיליגרש יפל ...ירשתמ ןינומ םלועה תומוא יכלמלו .הינש הנש ול תונמל ןיליחתמו
 .תוכלמ םולש םושמ ,הב דמעש הנשמ
 .״רחאת לב" לע רבוע ,ורדנ םייק אלו רדנשמ םילגר השולש וילע ורבע םאש ,רדונה ןיינעל - םילגרלו
 .התרבחב םידלונה לע וז הנשב םידלונה ןמ םירשעמ ןיאש - המהב רשעמל הנשה שאר
 .הרותה ןמ עורזלו שורחל רוסא )הטימשה תנשב( ירשת סנכנשמ - תולבוילו ןיטימשלו
 .הנשה שאר רחאל טקלנה קריה לע הנשה שאר ינפל טקלנש קריה ןמ ןימרות ןיאש .קרי רשעמל - תוקרילו
 .טבש רחאל וטנחש לע ,טבש םדוק וטנחש ןליא תוריפ ןירשעמ ןיאש ;תוריפ רשעמ ןיינעל - ןליאל הנשה שאר
 
 ינכט ןותנב ללכב רבודמ השעמל יכ דמלמ םינשה ישאר לש םייתכלהה תורוקמב תוננובתה
 םייכרע םינכת וקצונ ,תידוהיה תוברתה תוחתפתה ךלהמב ,תורודה םע ;יוסימל רושקה
 .יתכלהה ןפל רבעמ איהש תועמשמ םהל ופיסוהש ,וללה םיכיראתל םייתוברתו
 

à  הזה ךילהתה שחרתה ,םכתעדל ,עודמ? 
à  תינכות – תיכרע רתויו תינכט תוחפ הרוצ ,ןמזה תוביסנ םע ,ושבלש םיריכמ ונא םייתכלה םיטרפ דוע וליא? 
à  תפסונ תועמשמ םהל קינעהלו ביחרהל םיניינועמ ונייה ונל םירכומה םיפסונ םייתכלה םיטנמלא וליא 

 ?)תיתוברת ,תיכרע ,תילובמיס(
 
 
2. 
 
 ג הכלה ,א קרפ ,הנשה שאר תכסמ ,ימלשורי דומלת
 :ּורְמָא ןֹומיִּס 'ַר םֵּשְב ָהיִּקְלִּח 'ְַרו סְָחנִּפ 'ַר
 :וָינָפְל םיִּרְמֹוְאו אּוהְ ךּורָב שֹודָקַה לֶ ׁ א תֵּרָשַה יֵּכֲאְלַמ לָכ םיְִּסנַכְתִּמ
 ?'ָהנָשַה ֹשאר יַתָמיִּא ,םָלֹוע לֶׁש ֹונֹובִּר'
 '.הָּטַמ לֶׁש ןיִּד תיֵּבְל לַאְִשּנ םֶ ׁ ּתְַאו ִיּנֲא ?םיִּלֲאֹוש םֶ ׁ ּתַא יִּל' :םֶ ׁ הָל רֵּמֹוא אּוְהו

 '.ָהנָשַה ֹשאר םֹויַה' :ּורְמְָאו הָּטַמְל ןיִּד תיֵּב ּורְזָג :ָהיְעַשֹוה 'ַר ָהנָש
 :תֵּרָשַה יֵּכֲאְלַמְל רֵּמֹוא אּוהְ ךּורָב שֹודָקַה
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 '. ָהנָשַה ֹשאר םֹויַה - ַינָב ּורְמָאֶׁש ,ןיִּרֹוגֵ ּ ּטַק ּודְמַַעְיו ןיִּרֹוֵגּנַס ּודְמַַעְיו הָמיִּב ּודיִּמֲעַה'
 ;רָחָמְל ּהָרְבַע ְל ןיִּד תיֵּב ּוכְלְִמּנ
 :תֵּרָשַה יֵּכֲאְלַמְל רֵּמֹוא אּוהְ ךּורָב שֹודָקַה
 .'רָחָמְל הָרְבַעְל ַינָב ּוכְלְִמּנֶׁש ,ןיִּרֹוגֵ ּ ּטַק ּורְבַעְַיו ןיִּרֹוֵגּנַס ּורְבַַעְיו הָמיִּב ּוריִּבֲעַה'
 ?םַעַט הָמּו
 ֹקח" ֹוניֵּא םְִּאו -)אפ םיליהת( "ֹבקֲַעי יֵֹּהלאֵּל טָפְשִּמ אּוה לֵּאָרְִשּיְל ֹקח יִּכ ...רָפֹוש שֶ ׁ ֹדחַב ּועְקּ ִּת
 .״ֹבקֲַעי יֵֹּהלאֵּל טָפְשִּמ" ֹוניֵּא לֹוָכיַבְכ ,"לֵּאָרְִשּיְל
 

à  הנשה שאר לוחי םוי הזיאב עבוק ימ? 
à  וז העיבק ירוחאמ תדמועה תיגולואיתה תועמשמה יהמ ? 
à  טסקטה בתוכ ןאכ עיצמש השיגה םע םימיכסמ םתא םאה ? 
à  ימ ידיבו תידוהיה תוברתה יהמ הלאשל רשקהב הזה זעונה רופיסה הלעמ תופסונ תונבות וא תובשחמ וליא 

 ?הבצעל תוירחאהו תוכזה
 
 
3. 
 
 ב קרפ ,ם"במרל הבושת תוכלה
ֹ אל ,הָבּושְּתַה ֵיּנְפִּמ הָשָעֹ אְלו שַרֵּפּו -תֹושֲעַל ֹוָדיְב רָשְפְִּאו ,ֹוב רַבָעֶׁש רָבָד ֹוָדיְל אָבֶׁש הֶ ׁ ז ?הָרּומְג הָבּושְּת איִּה ֹוזיֵּא א
 ַחֹוכְבּו ּהָב ֹותָבֲהַאְב דֵּמֹוע אּוְהו ּהָמִּע דַַחיְִתּנ ןָמְז רַחַאְלּו ,הָרֵּבֲעַב הָשִּא לַע אָבֶׁש יֵּרֲה ?דַציֵּכ .ַחֹוכ ןֹולְשִּכִּמֹ אְלו הָאְִרּיִּמ
 ,יֵּמיִּב ָ,ךיֶ ׁ אְרֹוב תֶ ׁ א ,ֹרכְזּו" :רֵּמֹוא ֹהֹמלְשֶׁש אּוה .הָרּומְג הָבּושְּת לַעַב אּוה הֶ ׁ ז -רַבָעֹ אְלו שַרֵּפּו ,ּהָב רַבָעֶׁש ָהניִּדְמַבּו ,ֹופּוג
 .)בי תלהק( ָ"ךיֶ ׁ ֹתרּוחְב
 ,הָלֻעְמ הָבּושְּת ָּהניֵּאְש יִּפ לַע ףַא -הֶׁשֹוע ָהיָהֶׁש הַמ תֹושֲעַל ֹול רָשְפִּא יֵּאְש תֵּעְבּו ,ֹותּונְקִּז יֵּמיִּב אָלֵּא בָשֹ אל םְִּאו ב
 :ןיִּלָחְִמּנ ויָתֹונֹווֲע לָכ -ֹותָבּושְתִּב תֵּמּו ֹותָתיִּמ םֹויְב הָבּושְּת הָשְָעו ,ויָָמי לָכ רַבָע ּוליִּפַא .אּוה הָבּושְּת לַעַבּו ֹול איִּה תֶ ׁ לֶ ׁ עֹומ
 חַלְִסּנ ,תּוָמיֶׁש םֶ ׁ ֹדק בְָשו ֹואְרֹוב רַכָז םִּאְש לָלְכִּמ-הָתיִּמַה םֹוי אּוהְש ,)בי תלהק( "שֶ ׁ מֶׁשַהְ ךַשְחֶ ׁ תֹ-אל רֶׁשֲא דַע" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש
 .ול
 ,דֹוע ּוהֵּשֲַעיֹ אלֶׁש ֹובִּלְב ֹרמְגְִּיו ֹוּתְבַשְחַמִּמ ּונֶ ׁ ריִּסִיּו ,ֹואְטֶ ׁ ח אֶ ׁ טֹוחַה ֹבזֲַעיֶׁש אּוה ?הָבּושְּתַה איִּה הַמּו ג
 ,יּ ִּתְמִַחּנ ,יִּבּוש יֵּרֲחַא-יִּכ" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,רַבָעֶׁש לַע םַַחנְִתּי ןְֵּכו .)הנ והיעשי( "ויָֹתבְשְחַמ ןֶ ׁ וָא שיְִּאו ,ֹוכְרַד עָשָר ֹבזֲַעי" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש
ֹ-אְלו" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,םָלֹועְל אְטֵּחַה הֶ ׁ זְל בּוָשיֹ אלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵּדֹוי ויָלָע דיִָּעְיו ;)אל והימרי( ְ"ךֵָּרי-לַע יּ ִּתְקַפָס ,יִּעְָדּוִּה יֵּרֲחְַאו
  ּולֵּא תֹוָנְינִּע רַמֹוְלו ,ויָתָפְשִּב תֹוַדוְתִּהְלְ ךיִּרְָצו .)די עשוה( "םֹותָי םַחְֻרי ָ,ךְב רֶׁשֲא- - ּוניֵָּדי הֵּשֲעַמְל ,ּוניֵֹּהלֱא דֹוע רַֹמאנ
 .ובִּלְב רַמָגֶׁש

ְ ךיִּלְַשיֶׁש דַע ,תֶ ׁ לֶ ׁ עֹומ הָליִּבְּטַה ןיֵּאְש ,ֹוָדיְב ץֶ ׁ רְֶׁשו ,לֵּבֹוטְל הֶ ׁ מֹוד הֶ ׁ ז יֵּרֲה -ֹבזֲעַל ֹובִּלְב רַמָגֹ אְלו ,םיִּרָבְדִּב הֶ ׁ ַדוְתִּמַה לָכ ד
 הָאָטֲח הֶ ׁ זַה םָעָה אָטָח ,ָאנָא :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,אְטֵּחַה תֶ ׁ א ֹטרְפִּלְ ךיִּרְָצו .)חכ ילשמ( "םָחְֻרי ,בֵֹּזְעו הֶ ׁ דֹומּו" :רֵּמֹוא אּוה ןְֵּכו ;ץֶ ׁ רֶׁשַה
 .")בל תומש( "בָהָז יֵֹּהלֱא ,םֶ ׁ הָל ּושֲַעַיו ,הָֹלדְג
 קֵּחַרְתִּמּו ,ֹוחֹוכ יִּפְכ הָקָדְצ הֶׁשֹוְעו ,םִיּנּונֲחַתְבּו יִּכְבִּב ,'ה ֵיּנְפִּל דיִּמָּת קֵּעֹוצ בָשַה תֹויְהִּל הָבּושְּתַה יֵּכְרַדִּמ ה
 ןָלֻכ ויָשֲעַמ הֶ ׁ נַשְמּו ;םיִּשֲעַמַה ןָתֹוא הָשָעֶׁש שיִּאָה ֹותֹוא ִיּניְֵּאו רֵּחַא ִיּנֲאֶׁש רַמֹולְכ ,ֹומְש הֶ ׁ נַשְמּו .ֹוב אָטָחֶׁש רָבָדַה ןִּמ הֵּבְרַה
 .ַחּור לַפְשּו ָונָע תֹויְהִּלְו ַענָכִּהְל ֹול תֶ ׁ מֶ ׁ רֹוגֶׁש ֵיּנְפִּמ ,ןֹווָע תֶ ׁ רֶ ׁ פַכְמ תּולָגֶׁש -ֹומֹוקְמִּמ הֶ ׁ לֹוְגו .הָרְָשיְ ךֶ ׁ רֶ ׁ דְלּו ,הָבֹוטְל
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 ָםנְמָא םֶ ׁ הָל רֵּמֹוְאו ,םיִּרֵּחֲאַל ֹורֵּבֲח ןיֵּבְל ֹוניֵּבֶׁש תֹורֵּבֲע הֶ ׁ לַגְמּו ,םֶ ׁ הָל ויָעָשְפ ַעיִּדֹוְיו םיִּבַרָב הֶ ׁ ַדוְִתּיֶׁש בָשַל לֹודָג חָבְשּו ו
  ֹותָבּושְּת ןיֵּא -ויָעָשְפ הֶ ׁ סַכְמ אָלֵּא , ַעיִּדֹומ ּוניְֵּאו הֶ ׁ אָגְתִּמַה לְָכו .םַחִּנְו בָש םֹויַה ִיּניֵּרֲַהו ְ,ךְָכוְ ךָכ ֹול יִּתיִּשְָעו ִיּנֹולְפִּל יִּתאָטָח
 .)חכ ילשמ( "ַחיִּלְַציֹ אל ,ויָעָשְפ הֶ ׁ סַכְמ" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,הָרּומְג

  איִּה םִיּנָפ תּוזְַעו ,ֹומְצַע םַסְרַפְלְ ךיִּרָצ ּוניֵּא -םֹוקָמַה ןיֵּבְל ֹוניֵּבֶׁש לָבֲא ;ֹורֵּבֲחַל םָדָא ןיֵּבֶׁש תֹורֵּבֲעַב ?םיִּרּומֲא םיִּרָבְד הֶ ׁ מַב ז
 ֹ אלֶׁש ֹול איִּה הָבֹוְטו .םָתְס ,םיִּבַר ֵיּנְפִּב ןֶ ׁ היֵּלֲע הֶ ׁ ַדוְתִּמּו ,וָינָפְל ויָאָטֲח טֵּרֹופּו ,אּוהְ ךּורָב לֵּאָה ֵיּנְפִּל בָש אָלֵּא .םָלִּג םִּא ֹול
 .)בל םיליהת( "הָאָטֲח יּוסְכ ;עַשֶ ׁ פ יּוְשנ יֵּרְשַא" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,ֹונֹווֲע הָלַגְִתּנ

 איִּה ָדיִּמּו ,רֵּתֹויְב הָָפי איִּה םיִּרּופִּכַה םֹוְיו ָהנָשַה ֹשאר ןיֵּבֶׁש םיִָּמיַה תֶ ׁ רֶׁשֲעַב ,םָלֹועְל הָָפי הָקָעְצְַהו הָבּושְּתַהֶׁש יִּפ לַע ףַא ח
  לָבֲא ;דיִָּחיַב ?םיִּרּומֲא םיִּרָבְד הֶ ׁ מַב .)הנ והיעשי( "בֹורָק ֹותֹויְהִּב ,ּוהֻאָרְק ;ֹואְצָמִּהְב ,'ה ּושְרִּד" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ,תֶ ׁ לֶ ׁ בַקְתִּמ
 .)ד םירבד( "ויָלֵּא ּונֵּאְרָק-לָכְב ,ּוניֵֹּהלֱא 'הַכ" :רָמֱאֶ ׁ נֶׁש ;ןִיּנֲַענ ןֶ ׁ ה םֵּלָש בֵּלְב ןיִּקֲעֹוְצו הָבּושְּת ןיִּשֹועֶׁש ןָמְז לָכ -רּובִּצַב

 תֹושֲעַל ֹלכַה ןיִּבָיַח ְ,ךָכיִּפְל .לֵּאָרְִשּיְל הָחיִּלְסּו הָליִּחְמ ץֵּק אּוְהו ;םיִּבַרְָלו דיִָּחיַל ,ֹלכַל הָבּושְּת ןָמְז אּוה -םיִּרּופִּכַה םֹוי ט
 םֶ ׁ ֹדק הָדֹועְסַב ֵקּנֵָחּי אֶ ׁ מֶׁש ,לַֹכאיֶׁש םֶ ׁ ֹדק םֹויַה בֶ ׁ רֶ ׁ עֵּמ ליִּחְַתיֶׁש םיִּרּופִּכַה םֹוי יּוִדּו ַתוְצִּמּו .םיִּרּופִּכַה םֹויְב ,תֹוַדוְתִּהְלּו הָבּושְּת
  ,ףָסּומַבּו ,תיִּרְחַשַב הֶ ׁ ַדוְתִּמּו רֵּזֹוְחו ;תיִּבְרַע םיִּרּופִּכַה םֹוי יֵּליֵּלְב הֶ ׁ ַדוְתִּמּו רֵּזֹוח ,לַֹכאיֶׁש םֶ ׁ ֹדק הַָדוְתִּהֶׁש יִּפ לַע ףְַאו .הֶ ׁ ַדוְִתּיֶׁש
 .הָליְִּענַבּו ,הְָחנִּמַבּו

 הָליִּעְב לַעָב ֹוא רּוסָא רָבָד לַכָאֶׁש יִּמ ןֹוגְכ ,םֹוקָמַל םָדָא ןיֵּבֶׁש תֹורֵּבֲע אָלֵּא ןיִּרְפַכְמ םיִּרּופִּכַה םֹויֹ אְלו הָבּושְּתַה ןיֵּא אי
  ּוניֵּא -ןֶ ׁ הָב אֶ ׁ צֹויְַכו ֹולְזֹוג ֹוא ֹורֵּבֲח תֶ ׁ א לֵּלַקְמַה ֹוא ֹורֵּבֲח לֵּבֹוח ןֹוגְכ ,ֹורֵּבֲחַל םָדָא ןיֵּבֶׁש תֹורֵּבֲע לָבֲא .ןֶ ׁ הָב אֶ ׁ צֹויְַכו הָרּוסֲא
 ,ּוהֵּצַרִיּו ,ֹול ָביַח אּוהְש הַמ ֹורֵּבֲחַל ןֵ ּ ִּתּיֶׁש דַע ,םָלֹועְל ֹול לָחְִמּנ

 אָלֵּא ֹורֵּבֲח תֶ ׁ א טִיּנְקִּהֹ אל ּוליִּפְַאו ;ֹול ֹלחְִמּיֶׁש ּונֶ ׁ מִּמ ֹלאְשְִּלו ֹותֹוצַרְלְ ךיִּרָצ -ֹול בָיַח אּוהְש ןֹומָמ ֹול ריִּזְחִּהֶׁש יִּפ לַע ףַא בי
 .ֹול ֹלחְִמּיֶׁש דַע ֹוב ַֹעגְפִּלְו ֹוְסיַפְלְ ךיִּרָצ ,םיִּרָבְדִּב
 -ןֶ ׁ הָל הָצַרְִתּנ ֹ אל .ּונֶ ׁ מִּמ ןיִּשְקַבְמּו ֹוב ןיִּעְגֹופּו ,ויָעֵּרֵּמ םָדָא ֵיּנְב הָשֹולְשִּלֶׁש הָרּוש ֹול איִּבֵּמ -ֹול ֹלחְמִּל ֹורֵּבֲח הָצָרֹ אל גי
  ףֶ ׁ לֶ ׁ א ּוליִּפַא אָבּוְ ךֵּלֹוה- - ֹובִּר ָהיָה םְִּאו .אֶ ׁ טֹוחַה אּוה ,לַחָמֹ אלֶׁש הֶ ׁ ְזו ;ֹולְ ךֵּלֹוְהו ֹוחִיּנַמ הָצָרֹ אל .תיִּשיִּלְשּו ָהִיּנְש ֹול איִּבֵּמ
 .ֹול ֹלחְִמּיֶׁש דַע ,םיִּמָעְפ

 אֶ ׁ טֹוחַה ּונֶ ׁ מִּמ שֵּקַבְמֶׁש הָעָשְבּו ,ֹסעְכִּל הֶׁשְָקו תֹוצַרְל ַחֹונ הֶ ׁ יְִהּי אָלֵּא ,ַסיַפְִתּיֹ אְלו יִּרָזְכַא הֶ ׁ יְִהּיֶׁש םָדָאָל רּוסָאֶׁש יִּפְל די
 עַרֶ ׁ זְלֶׁש םָכְרַד אּוה הֶ ׁ ְזו .ֹרִּטְּיו ֹםִקּיֹ אל ,הֵּבְרַה ֹול אָטְָחו הֵּבְרַה ֹול רֵּצֵּה ּולי ִּפְַאו ;הָצֵּפֲח שֶ ׁ פֶ ׁ נְבּו םֵּלָש בָבֵּלְב לֵּחֹומ ,ֹלחְמִּל
  םִיּנֹועְבִּגַה לַע רֵּמֹוא אּוה ןְֵּכו ;)א סומע( "חַצֶ ׁ נ הָרָמְש ֹותָרְבֶ ׁ ְעו" :אָלֵּא ,ןֵּכ ָןניֵּא בֵּל יֵּלְרַע םִיּיֹוגַה לָבֲא .ןֹוָכנַה םָבְִּלו ,לֵּאָרְִשּי
 .)אכ ב לאומש( "הָמֵּה לֵּאָרְִשּי ֵיּנְבִּמֹ אל םִיֹּנעְבִּגְַהו" :לֵּאָרְִשּיְל ּולֲחָמֹ אלֶׁש יִּפְל

 :םֶ ׁ הֵיּנְפִּל רֵּמֹוְאו ,ֹורְבִּק לַע ןָדיִּמְעַמּו םָדָא ֵיּנְב הָרָשֲע איִּבֵּמ -הָליִּחְמ ּונֶ ׁ מִּמ שַקְַביֶׁש םֶ ׁ ֹדק ֹורֵּבֲח תֵּמּו ,ֹורֵּבֲחַל אֶ ׁ טֹוחַה וט
 ֹול ַעֵּדֹוי ָהיָהֹ אל ;ויָשְרֹויְל ֹוריִּזְַחי -ןֹומָמ ֹול ָביַח ָהיָה םְִּאו .ְ"ךְָכוְ ךָכ ֹול יִּתיִּשָעֶׁש הֶ ׁ ז ִיּנֹולְפְִּלו לֵּאָרְִשּי יֵֹּהלֱא 'הַל יִּתאָטָח"
 .הֶ ׁ ַדוְִתְּיו ,ןיִּד תיֵּבְב ּונֶ ׁ חִיַּני -שֵּרֹוי
 

à  ״הבושת" ומכ גשומל םיללכו תוכלה עובקל ,םכניעב ,ןתינ םאה? 
à  הבושתל עגונב ם"במרה לש ותשיג םע םימיכסמ וא םיהדזמ םתא םיקלח וליאב? 
à  עודמ ?וילע םיקלוח םתא םיקלח וליאב? 
à  םינושה םיפיעסה םכל םיריכזמש תוישיא תוטודקנאב ופתש.  

 רופיכ םוילו הנשה שארל םייתחפשמ תונויער ץבוק
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  ףיכש םיריש םתסו ,גח יריש
 ןחלושה ביבס רישל                                          

 
 
 
 
 
 
 

  .ילטנמורטסניא יוויל ףיסוהל ץלמומ ;ןחלושה ביבס הריוואה תא םמחיש ןושארה ביכרמה ןבומכ םה גח יריש
 !ונהת .רוציל םכנוצרבש הריוואה יולת לכה - תוינטנופסב רישל טושפ רשפאו ,שארמ ןנוכתהל רשפא

 
 
 הנשה שאר
 ,סינפיק ןיול :םילמ
 ידרנ םוחנ :ןחל
 

 האב הנש הכלה הנש
 המירא יפכ ינא
 אבא ,ךל הבוט הנש
 אמא ,ךל הבוט הנש
 .הבוט הנש ,הבוט הנש
 

 רֹובִּג דֹודְל הבוט הנש
 תֶ ׁ רֶ ׁ מְשִּמַה לַע רֶׁשֲא
 רָפְכַב ,ריִּעָב רֵּטֹונ לָכְל
 .תֶ ׁ רֶ ׁ סְִמּנ "קָזָח" תַכְרִּב
 .הָבֹוט ָהנָש ,הָבֹוט ָהנָש
 

 לֵּמָע לָכְל הָבֹוט ָהנָש
 טֶ ׁ לֶ ׁ מַב םְַגו רִיּנַב
 הָקּותְמּו הָבֹוט ָהנָש
 .דֶ ׁ לֶ ׁ ְיו הָדְלַי לָכְל
 הָבֹוט ָהנָש ,הָבֹוט ָהנָש
 
 
 
 
 

 
 הָ ׁ ּנָּׁשַּה שארב
 רמש ימענ :ןחלו םילמ
 
 
 ָהנָשַה שארְב ,ָהנָשַה שארְב
 ָהנִּגַב יִּלְצֶ ׁ א ָהנַשֹוש הָחְרָפ
 ָהנָבְל הָריִּס ,ָהנָשַה שארְב
 .םואְתִּפ ףֹוחַב ּהָל ָהנְגָע
 
 ָהנָשַה שארְב ,ָהנָשַה שארְב
 ָהנָשֹונ הָלִּפְתִּב ָהנָע ּונֵּבִּל
 ָהנָשַה אֵּהְּת ָהנֹושו הָָפיֶׁש
 .םֹויַה ּהָל הָליִּחְתַמ רֶׁשֲא
 
 ָהנָשַה שארְב ,ָהנָשַה שארְב
 ויָתְסַה ַעיִּקְרִּב ָהָננֲע הָחְרָפ
 הָמָשְ נ ֵרּנְכ ָהנָשַה שארְב
 .בַצָח הֶ ׁ דָשַב הָלָע
 
 ָהנָשַה שארְב ,ָהנָשַה שארְב
 ָהנָשֹונ הָלִּפְתִּב ָהנָע ּונֵּבִּל
 ָהנָשַה אֵּהְּת ָהנֹושו הָָפיֶׁש
 .ויָשְכַע ּהָל הָליִּחְתַמ רֶׁשֲא
 
 
 

 
 הָ ׁ ּאָ ׁ ּבַּה הָ ׁ ּנָּׁשַּב
 רונמ דוהא :םילמ
 שריה תירונ :ןחל
 
 תֶ ׁ סֶ ׁ פְרִּמַה לַע בֵֶׁשּנ הָאָבַה ָהנָשַב
 תֹודְדֹונ םיִּרֳּפִּצ רֹופְִסְּנו
 תֶ ׁ סֶ ׁ פֹוּת ּוקֲחְַשי הָשְפֻחְב םיִּדְָלי
 תֹודָשַה ןיֵּבְל ִתּיַבַה ןיֵּב
 
 הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע ,הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע
 הֶ ׁ יְִהּי בֹוט הָמַכ
 .הָאָבַה ָהנָשַב ,ָהנָשַב
 
 בֶ ׁ רֶ ׁ ע ָה דַע ּוליִּשְבַי םיִּמֻדֲא םיִָּבנֲע
 ןָחְלֻשַל םִיְּננֹוצ ּושְֻגְיו
 ְךֶ ׁ רֶ ׁ דַה םֵּא לַע ּואְִשּי םיִּמּודְר תֹוחּוְרו
 .ָןנָעְו םִיּנְָשי םִיּנֹוּתִּע
 ...הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע ,הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע
 
 םיידי תופכ שורפנ האבה הנשב
 ןבלה רגינה רואה לומ
 םייפנכ רואב שורפת הנבל הפנא
 .ןכותב חרזת שמשהו
 
 ...הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע ,הֶ ׁ אְרּ ִּת דֹוע
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 םיִחָ ׁ ּרי רָּׁשָ ׁ ּע - םיֵנש
 רמש ימענ :ןחלו םילימ
 
 
 םּוחָש יִּרְפ לֶ ׁ קֶ ׁ דַה ןַָתנ יֵּרְשִּתְב
 דָמְחֶ ׁ נ
 דַקָר יגַג לְַעו הֶ ׁ רֹוי דַָרי ָןוְשֶ ׁ חְב
 תֵּבֵּטְב ַעיִּפֹוה סיִּקְַרנ וֵּלְסִּכב
  הָעיִּצְפִּה הָמַח טָבְשִּבּו דָרָב
 .דָחֶ ׁ א םויל
 
 םיִּסֵּדְרַפַה ןִּמ ַחֹוחִיּנ הָלָע רָדֲאַב
 םיִּשֵּמְרֶ ׁ חַה לָכ ַֹחכְב ּוְפנּוה ןָסִיּנְב
 ריִּכְבִּה ןָויִּסְבּו חַמָצ ֹלכַה ָריִּאְב
 .ריִּצָק רַחַא ּונְחַמָש בְָאו זּומַתְב
 
 תֵּבֵּט ,וֵּלְסִּכ ,ָןוְשֶ ׁ ח ,יֵּרְשּ ִּת
 ףָעיִּב ּורְבָע ,ּופְלָח
 ָריִּא ,ןָסִיּנ ,רָדֲא ,טָבְש םַג
 בְָאו זּומַּת ,ָןויִּס
 ויָתְס ַחיֵּר ּוניֵּלֵּא לּולֱא אֹובְבּו
 הָלָע
 ...הָלָחְתַהֵּמ ּונֵּריִּש תֶ ׁ א ּונְלַחְתִּהו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הָ ׁ ּדֹוּת
 ןמטיח יזוע :םילמ
 סראלאד וגרוי :ןחל
 
 ָתאָרָבֶׁש הַמ לָכ לַע הָדֹוּת
 ָּתַָתנ יִּלֶׁש הַמ לַע הָדֹוּת
 ִםַּינְש ֹוא רֵּבָח ,ִםַּיניֵּע רֹוא לַע
 .םָלֹועָב יִּל ֵשּיֶׁש הַמ לַע
 ַחֵּלֹוס בְֵּלו , ַחֵּלֹוק ריִּש לַע
 .ָםיַק ִיּנֲא םָתּוכְזִּבֶׁש
 
 ָתאָרָבֶׁש הַמ לָכ לַע הָדֹוּת
 ָּתַָתנ יִּלֶׁש הַמ לַע הָדֹוּת
 תֶ ׁ לֵּכְּתַה יֵּמְשּו דֶ ׁ לֶ ׁ י לֶׁש קֹוחְצ לַע
 םַח ִתּיַבּו הָמָדֲא לַע
 תֶ ׁ בֶ ׁ הֹוא הָשִּא ,תֶ ׁ בֶׁשָל ָהנִּפ
 .ָםיַק ִיּנֲא םָתּוכְזִּבֶׁש
 
 ָתאָרָבֶׁש הַמ לָכ לַע הָדֹוּת
 ָּתַָתנ יִּלֶׁש הַמ לַע הָדֹוּת
 רֶׁשְיו תֹומיִּמְּת ,רֶׁשא לֶׁש םֹוי לַע
 םַלֱעֶ ׁ נֶׁש בּוצָע םֹוי לַע
 םייפכו םייפלא תואושת
 .םייק ינא םתוכזבש
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ר ָ ׁ ּח ַּמ
 רמש ימענ :ןחלו םילימ
 
 
 תוניפסב הגילפנ ילוא רחמ
 בהנש ףוח דע תליא ףוחמ
 תונשיה תותחשמה לעו
 .בהז יחופת וניעטי
 
 םולח אלו לשמ וניא הז לכ
 םירהצב רואכ ןוכנ הז
 םויה אל םא רחמ אובי הז לכ
 .םייתרחמ זא רחמ אל םאו
 
 םילועשמה לכב ילוא רחמ
 גהני ןאצ רדעב ירא
 םילבנע ףלאב ילוא רחמ
 .גח לש םינומעפ וכי
 
 ...לשמ וניא הז לכ
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 יהי ול
 רמש ימענ :ןחלו םילימ
 
 קפואב ןבל שרפמ שי דוע
 דבכ רוחש ןנע לומ
 .יהי ול שקבנש לכ
 ברעה תונולחב םאו
 דעור גחה תורנ רוא
 .יהי ול שקבנש לכ

 יהי ול ,אנא ,יהי ול ,יהי ול
 .יהי ול שקבנש לכ

 תלדב דמוע רשבמה םא
 ויפב הבוט הלימ ןת
 יהי ול שקבנש לכ
 תלאוש תומל ךשפנ םא
 ףיסאמו החירפמ
 יהי ול שקבנש לכ

 ...יהי ול ,יהי ול

 עמוש ינא תונע לוק המ
 םיפות לוקו רפוש לוק
 יהי ול שקבנש לכ
 הלא לכ ךותב עמשית ול
 יפמ תחא הליפת םג
 יהי ול שקבנש לכ

 ...יהי ול יהי ול

 תלצומ הנטק הנוכש ךותב
 םודא גג םע טק תיב
 .יהי ול שקבנש לכ
 ךרדה ףוס ץיקה ףוס הז
 םולה בושל םהל ןת
 .יהי ול שקבנש לכ

 ...יהי ול ,יהי ול

 
 

 
 
 
 לפואמ חרזי םואתפ םאו
 בכוכ רוא ונשאר לע
 .יהי ול שקבנש לכ
 חוכ םג ןתו הוולש ןת זא
 בהאנש הלא לכל
 .יהי ול שקבנש לכ

 ...יהי ול ,יהי ול
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 הלא לכ לע
 רמש ימענ :ןחלו םילימ

 ץקועה לעו שבדה לע
 קותמהו רמה לע
 תקוניתה ונתב לע
 .בוטה ילא רומש

 תרעובמה שאה לע
 םיכזה םימה לע
 התיבה בשה שיאה לע
 .םיקחרמה ןמ

 הלא לכ לע ,הלא לכ לע
 בוטה ילא יל אנ רומש
 ץקועה לעו שבדה לע
 .קותמהו רמה לע

 עוטנ רוקעת אנ לא
 הווקתה תא חכשת לא
 הבושנו ינבישה
 .הבוטה ץראה לא

 תיבה הז לע ילא רומש
 המוחה לע ןגה לע
 עתפ דחפמ ,ןוגימ
 .המחלממו

 יל שיש טעמה לע רומש
 ףטה לעו רואה לע
 דוע לישבה אלש ירפה לע
 ףסאנשו

 ...הלא לכ לע

 חורב ןליא שרשרמ
 בכוכ רשונ קוחרמ
 ךשוחב יבל תולאשמ
 וישכע תומשרנ

 
 
 

 
 
 
 הלא לכ לע יל רומש אנא
 ישפנ יבוהא לעו
 יכבה לע טקשה לע
 .רישה הז לעו

 ...הלא לכ לע
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 חותפ לכה
 רמש ימענ :ןחלו םילימ

 זיקרוטב תרהוז תרנכ'ת יתיאר
 זיתהו עירה ההכ לוגס לגו
 ירשפא דוע לכה ימצעל יתבשח
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 החוורל חותפ רכסה תא יתיאר
 החמשב תרהונ םימה תעפש לכו
 ירשפא דוע לכה ימצעל יתבשח
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 רחואמ אל דוע חותפ לכה
 רחמ רפתשי חורה בצמ
 ירשפא הז ןכתי הז
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 תליאב יתייה הלופעב יתייה
 טלפמ יל יתאצמ הלוחה תרומשבו
 ירשפא דוע לכה ימצעל יתבשח
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 הגאדמ ישפוח יתלייט ביבא לתב
 הגיגח יל התייה יתלכתסהש ןאל
 ירשפא דוע לכה ימצעל יתבשח
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 רחואמ אל דוע חותפ לכה
 ...רחמ רפתשי חורה בצמ

 ףאה לע יתלפנ ןומרחב יתשלג
 ףטו םישנ םישנא ןומה םע יתשגפנ
 ירשפא דוע לכה ימצעל יתבשח
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 רחואמ אל ילוא חותפ לכה ילוא
 רחמ רפתשי חורה בצמ ילוא
 ירשפא דוע לכה ןכתי דוע לכה
 .םירש ןאכ ונחנא דוע לכ

 רחואמ אל דוע חותפ לכה
 ...רחמ רפתשי חורה בצמ
 

 םויה
 יאנב דוהא :ןחלו םילימ
 
 ,חכשנ יתלב והשמ השענ ,םויה
 .ךרובמ החמש לש ןורכיז ריאשיש
 ,ךשאר תא ףטלל די חלשא ,םויה
 .ךייחל ףוס ףוס ךל םורגא םויה

 ,ךייניעמ בצעה תא שרגא ,םויה
 .ךייחב רשואמל םויה תא השעא
 ,תעמש אל דועש המ יעמשת ,םויה
 .טבמ ךל קילדאו שודיח ךל שדחא

 ,םיעט והשמ ךל לשבא ,םויה
 .םיענ ךל היהיש לכה תא השעא
 ,הבהא הארמ ינא דימת אל ,ןוכנ
 .הברקה תא שקבמ ינא םויה לבא

 ...םויה

 ונינש ונרביד אל ןמז הברה ךכ לכ
 ונילעמ רבועש המ לכ לע
 ,הנוכשב בוביסל אצנ ,םויה
 .הניגב לספס לע דחיב תצק בשנ

 ...םויה

 ,חכשנ יתלב והשמ השענ ,םויה
 .ךרובמ החמש לש ןורכיז ריאשיש
 ,ךשאר תא ףטלל די חלשא ,םויה
 .ךייחל ףוס ףוס ךל םורגא םויה

 ...םויה
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 אובנשכש
 רהומ ילע :םילימ
 )סידנוק.א( ינווי :ןחל
 
 סיני םינשה תא ןמזה
 סינכמ בלב הניב תצקו
 יל הליג אל דוע אוהש םירבד םנשי לבא
 ,ןשוש דוע יל חרפי םאה
 ,ןשי ץוצינ יב רוענ םאה
 ?יל הבושת הכחמ ךרדה ףוסב םאה

 הווקת שי םא עדנ ךיאו
 אובנשכש ,אובנשכש
 .הבושת אצמנ

 הליסמה תכשמנ ןאל
 הליפתה תכלוה ןאל
 .יל עמשי ימו הלאשל בישי ימו
 ובבל יל חתפי ימו
 אובא ןאל ךלא םאו
 ?יל הבושת הכחמ ךרדה ףוסב םאה

 ...עדנ ךיאו

 תא קר תאזו ינא קר הז
 טעמ הכ הזו הברה הזו
 ?ונייח ורבע קירל אל םא עדנ ךיאו
 אוושל אל ונלמע םאה
 ברחי אל ונתיב םאה
 ?ונירחא םג הבהאה הייחת םאה

 ...עדנ ךיאו

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ליחתמ שדח והשמ
 רימת ליאליא :םילימ
 סבור ינד :ןחל
 
 תובוחרב לגלגתמ ליחתמ והשמ
 תוגרדמב דרוי רחא והשמ
 בנזב ול ספות ,הרוק והשמ
 וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ

 לכתסמו דמוע רכומ והשימ
 לכוא והשימו בוחרה עצמא
 בצקמל רבכ םיכפוה םישער המכ
 וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ

 ןוכנ ןמזב דימת םירוק םירבד
 ןומהה ןיב םיכלוה םיאב
 יב ירקמ עגמו ,יארת ייניע תא
 ירשפא דוע לוכה ,םירוק םיסינ
  ? ירבעת תא םואתפ םאה

 הקוסעה ריעל דרוי בוש ברע
 הכחמ םש תינומ ,בנגתמ ךשוח
 בערב עווג ןטק בוחר לותח
 וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ

 ןולחהמ ץיצמ םיקותמ חיר
 ןושאר רוא רבכ הלוע םיקחרמב םש
 ויתחתמ ערוכ בוחר לש עטק
 וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ

  ... ןוכנ ןמזב דימת םירוק םירבד

 וקל תורבחתמ רבכ תודוקנה לכ
 וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ

  ... ןוכנ ןמזב דימת םירוק םירבד

 דבל הפ דוע ינא ,הוולש לש עגר
 דיב די ול קיזחמ ,רבוע ריעצ גוז
 בחר ךויח ,םינפ הניפל רבעמ
 ...וישכע ילצא ליחתמ שדח והשמ
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 םכל םילחאמ

 חמש גח
 !הקותמ הנשו
 ,החמש החורא
 ,תיתועמשמ
 תרבחמו המיכחמ

 
 
 
 
 
 


