
מסע א – בן אדם, מה לך בורח? (יונה, פרקים א-ב)

סיפור המסע

שם המסע: בן אדם, מה לך בורח?

מקצוע: תנ"ך דתי.

שכבת גיל: כיתה י"א, שלוש וחמש יחידות.

נושא המסע: ספר יונה, פרקים א'–ב'.

שעות.6–משוערמסעאורך

תחנות עיקריות במסע –

/מקוונתעצמיתלמידהשעות.4(א'–ב'בפרקיםהעלילהסיפורעלעצמיתחקרלמידת•

חברותא)

בזום)גםאפשראךכיתתית,בקפסולהעדיףפרונטלי.שיעורשעה.1(העשרהשיעור•

חברותא)./מקוונתעצמיתלמידהשעות.2(יונה.תפילת–יישוםמשימת•

החקרלמידתשלבישאתמומלץמאודאחד.פרונטלישיעור+מקוונתאישיתלמידה–הלמידהאקלים
ואםספריהביתהלמידהבמרחבהקפסולהמתוך(אםבחברותאיעשוהתלמידיםהיישוםומשימת

באמצעות זום, סקייפ, ווצאפ וכדומה).

הרעיון הגדול – האדם אינו יכול לברוח מייעודו וגורלו.

ערכים – נאמנות לעצמי; נאמנות למולדת ולעם (כולל מפגש עם דמויות מופת כגון חנה סנש ויוני נתניהו)

משימתבפנילעמודידרשולאהתלמידיםשניים,מתוךראשוןבמסעשמדוברכיוון–הערכהדרכי
הערכה. בסוף המסע ישנה תחנת רפלקסיה עצמית.

דרכי למידה – משימות חקר, האזנה לשירים, התבוננות עצמית רפלקטיבית.

מיומנויות –



הכירות עם מהדורות מקרא ומקראות גדולות מקוונות●

מפגש עם פזמונים מודרניים ככלי ללימוד תנ"ך●

יוצר המסע – הרב אבינועם ביר, רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

פתיחה
מי לא מכיר את ספר יונה?

אךלתשובה,ולעוררהנינוהאלללכתשצּווההנביאעלהמופלאהסיפוראתשמענוהגננתמחדווהכבר
סערהביםעוררה'כיצדבספינה,נמלטהואכיצדלשמועהתרגשנוכולנוברח.הואזאתלעשותבמקום

גדולה, וכולנו התפלאנו איך בתוך כל אותה המהומה יונה מצליח לרדת אל ירכתי הספינה ולהירדם.

ממשיכיםהמזרחעדותבניהיוםועדנרדם?",לךמהאדם!"בןהחובלרבמקריאתהזדעזענואתויחד
יונהכיצדזוכריםכולנוהסליחות.סדראתשפותחתהיאשהריקריאה,מאותהאלולבבוקרילהזדעזע

הוטל לבסוף הימה וכיצד בלע אותו הדג שבבטנו שהה שלושה ימים.

שלמבטנולה'נושאשיונהיפהתפילהאותהנמצאתשבוב',פרקאתאותנולימדההגננתאםספק
מסופרשםהיבשה.אליונהאתמקיאשהדגלאחרשמתחילג',פרקעללנוסיפרהשהיאוודאיאךהדג,
זוכריםגםאנחנואוליבתשובה.לחזורכולהמתעוררתאכןהעירולהפתעתנונינוהאלמגיעיונהכיצד

אתהחותםד'בפרקכמסופרקיקיון,צמחגםהשתתףויכוחושבאותוה'עםלהתווכחהחלשיונה
הסיפור.

עיקרואתלנושיזכירקלילסרטוןהנההנביא,יונהעלהמרתקהסיפוראתלשכוחהספקנוכבראםוגם
ויכניס אותנו היטב לעניינים:

https://www.youtube.com/watch?v=tRiEEs9WPzU

מבטןכילידיםלאאםגםבנוחות,בהמרגישיםשכולנומוכרת,בארץכן,אםלהתנהל,הולכיםמסעותינו
ומלידה.

ולמה מסעות? כי ספר יונה יעמוד במרכזם של שני מסעות שאליהם נצא.

https://www.youtube.com/watch?v=tRiEEs9WPzU


במסעא'–ב').(פרקיםהספרשלהראשוןחציואתנלמדכעת,צועדיםכבראתםשבוהראשון,במסע
כךובתוך–שליחותומטרתאתבורח?!),(נביאיונהשלהמוזרהההתנהגותפשראתלבררנבקשזה

נאיר ונעמיק הכרותינו עם עניינים נוספים המצויים בפרקים.

התנ"ךלימודאתולהעמיקלהעשירבכוחםכיצדונלמד(פזמונים),מודרנייםבשיריםבמסענוניגעעוד
שלנו.

ובוויכוחנינוהשלתשובתהבסיפורנעסוקהנוכחי,מסענותוםאחרה'בעזרתנצאשאליוהשני,במסע
הנוקב שהתעורר בינות ה' לנביאו סביבה. שם גם נדרש למטלת סיכום על הספר שעליה תקבלו ציון.

אגב, ספר יונה הוא אחד מספרי הנביאים הקצרים הכלולים בתוך הספר "תרי-עשר".

חפשו אותו שם.

להסתקרן
האזינו לשיר הקליל הבא ותוך כדי כך קראו את מילותיו המצורפות:

https://www.youtube.com/watch?v=3v8FVacS9qE

קום לך אל נינוה (מילים: יורם טהרלב; לחן: אלונה טוראל)

הלך לו יונה עם תרמיל על השכם, הלך לו יונה עם כד מים ולחם,.1

הלך לו עליז כדרכו במשעול, לפתע שמע מעליו את הקול:

קום לך אל נינוה, אל נינוה העיר הגדולה, קום לך אל נינוה, יונה!

קום לך אל נינוה, אל נינוה העיר הגדולה, קום והנבא, יונה!

ברח אז יונה, את הצעד החיש הוא, ירד בספינה ההולכת תרשישה,.2

אך פתע נגעש גם הים הכחול ומן הסופה אז הבקיע הקול:

קום לך אל נינוה...

שלושה ספנים אדירי כתפיים כמו אבן זרקו את יונה אל המים,.3

https://www.youtube.com/watch?v=3v8FVacS9qE


ושמה בלעהו הדג הגדול, אך גם בקרבו עוד שמע את הקול:

קום לך אל נינוה...

היתה סערה איזה יום או יומיים לפתע הדג חש בבני המעיים,.4

ואז הוא הקיא את יונה על החול ושוב מעליו הוא שמע את הקול:

קום לך אל נינוה....

הלך אז יונה אל נינוה והודיע: העיר תחרב! אבל זה לא השפיע.5

ואז הוא אמר: די, אינני נביא, זה לא בשבילי, לא, זה לא בשבילי!

קום לך אל נינוה...

אחדבכלמתוארמהסיפורחלקאיזהבקצרהלסכםתוכלוהאם–השירמילותאתשובקראו●
מבתיו?

כיצד מתוארת דמותו של יונה בבית הראשון? איזה מצב רוח אופף אותו? ומה קורה לפתע?●

ומיהקול"?הבקיעאזהסופה"ומןהאומרתהשוניהביתאתהחותמתהשורהכוונתמה●
לדעתכם שמע את אותו הקול? נמקו.

מה ממשיך לרדוף את יונה גם בבית השלישי?●

השפיע".לאש"זהאומרהואבנינוה.יונהשלקריאתואתמתארהמשוררהחמישיבבית●
לאורהיטב!).התנ"ךאתהכירטהרלב(ויורםהעירשלבתשובהחזרתהמתוארתבתנ"ך

נתונים אלו נסו להסביר: מה לא השפיע? ועל מי זה לא השפיע?

מדוע לדעתכם הפיזמון חוזר פעם אחר פעם על אותן המילים? לאיזו תחושה זה גורם?●

כיצד אתם מבינים את סופו של השיר? מה רוצה להביע המשורר?●

אובלבד,היסטוריאירועמשליחותוהבורחאדםעלבסיפורראההמשוררלדעתכםהאם●
שהוא חשב שהוא גם אקטואלי כיום? האם תוכלו לנמק את דעתכם?

אלללכתאותוומצווהיונהאתהרודףשמימיקולאותוה"קול".הואזהבשירהמופיעהמרכזיהמוטיב
ממשיךובמצולותיו,ביםואפילונס,הואשאליומקוםבכללשווא.אךזה,מקוללברוחמנסהיונהנינוה.

יונה לשמוע את אותו צו שמימי המורה לו ללכת.

כעת נאזין לשיר (הלא קליל כלל) הבא. גם שיר זה עוסק באדם השומע קול הקורא לו ללכת:

https://www.youtube.com/watch?v=bV3CFnh-79Q

ואלו מילות השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=bV3CFnh-79Q


קֹול ָקָרא, וְָהַלְכִּתי,

ָהַלְכִּתי, ִּכי ָקָרא ַהּקֹול.

ָהַלְכִּתי ְלַבל ֶאּפֹל.

ַא� ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים

ָסַתְמִּתי ָאְזנַי ַּב�ֶבן ַהָּקר

ּוָבִכיִתי.

ִּכי ִאַּבְדִּתי ָדָבר.

)12.1942(קיסריה,

שיר זה נכתב על ידי חנה סנש.

דקותחמשוהקדישוהכול!)(באמתהכולעצרו–הזההשםאתמכיריםאינכם[ואם
כדי לקרוא מי הייתה חנה סנש!

שלרבותעשרות(ומאודהבאיםמהקישוריםאחדכלמתוךזאתלעשותתוכלו
מקורות):

יזכור – אתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל:

https://www.izkor.gov.il/%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%A0%D

7%A9/en_d08e335eb03a4a651db0a501087cf898

הספרנים – בלוג הספרייה הלאומית:

https://blog.nli.org.il/tag/%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7

%A9/

ויקיפדיה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%A0

%D7%A9

עמותת דור הפלמ"ח:

http://www.palmach.org.il/memorial/fighterpage/?itemId=1053[

קראו בעיון את הבית הראשון של השיר. איזו תחושה מתוארת בו?●

סיפורעםההיכרותלאוריותרטובזהשירלהביןתוכלוהאםלמשוררת?שקוראקולאותומהו●
חייה?

הקוראהקולאחרההליכהעבורהמשוררתשמשלמתהמחירמההשני.הביתאתקראוכעת●
לה?

https://www.izkor.gov.il/%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%A0%D7%A9/en_d08e335eb03a4a651db0a501087cf898
https://www.izkor.gov.il/%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%A0%D7%A9/en_d08e335eb03a4a651db0a501087cf898
https://blog.nli.org.il/tag/%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7%A9/
https://blog.nli.org.il/tag/%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7%A9/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%A0%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%A0%D7%A9
http://www.palmach.org.il/memorial/fighterpage/?itemId=1053


קולשזהואומה')אואחר(מאדםמבחוץשמגיעקולהואלההקוראהקוללדעתכםהאם●
פנימי? נמקו.

כעת נשווה בין שני השירים ששמענו:

מהו המכנה המשותף לשירה של סנש ולשירו של טהרלב?●

ומהו ההבדל הגדול שיש בין שני השירים?●

חשבו:

האם גם אתם שמעתם פעם קול שקרא לכם ללכת?●

לאן הקול שלח אתכם?●

האם הלכתם?●

לעזובה'מאתלוהניתןבצומתחילאברהםשלסיפורובראשית.ספראתגםלומדיםאנוהשנהאגב,
ּוִמּמֹוַלְדְּת�ֵמַאְרְצ�ְל�ֶל�ַאְבָרםֶאלה'("וַּיֹאֶמרנודעתלאארץאלוללכתאביווביתמולדתוארצו,את

ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך").



כעת הקול קורא לכם לעבור לתחנה הבאה, שם נתחיל לצעוד בין פסוקיו של הספר.

לחקור: יונה, מה אתה עושה? ובשל מה הסער הגדול?

בתחנה זו נלמד את שני פרקיו הראשונים של ספר יונה.

שלמקוונתבמהדורהלהשתמש(אותנ"ךלקחתמתבקשיםאתםבהם,שנעייןלפניהראשון,בשלב
התנ"ך כמפורט למטה) ולקרוא את פרק א' בשלימותו.



[מיומנות: עיון בתנ"ך מקוון.

ולפעמיםאחדפסוקלקרואכדילפעמיםהתנ"ך.ספראתפעםלאלפתוחנצטרךהשנההלימודבמהלך
כדי לקרוא כמה פרקים.

ולדפדףהמודפסהתנ"ךספראתליטולהספרים,למדףלגשתלקום,–הישנההדרךאתמכיריםכולנו
נוספותדרכיםיששהיוםשנדעכדאיאךמצוינת,דרךזוהיאמנםהדרוש.המקוםאתשמוצאיםעדבו

לקרוא בתנ"ך – באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד או באמצעות גלישה באינטרנט.

בשורתולכתובלגוגללגשתעלינוא,שמואלבספרא'פרקאתלקרואמעונייניםאנחנולדוגמהאם
החיפוש: "שמואל א פרק א". כל אחת מהתוצאות הראשונות תוביל אותנו לדף אינטרנט עם הפרק.

למרות זאת, ישנם כמה אתרים מומלצים במיוחד:

אתמכןלאחרהחלק,אתלבחורתוכלוזהבאתר–)https://mg.alhatorah.org(התורהעל●
הספר ולאחר מכן את הפרק הרצוי. היתרון באתר זה הוא באפשרות לעיין גם בפרשנים.

גם–)https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90(ויקיטקסט●
מופיעהמקראשנוסחזהשבאתרהיתרוןבספר.בחירהבאמצעותהפרקאתלמצואתוכלוכאן

בכמה וורסיות (עם ניקוד, בלי ניקוד, עם ניקוד ועם טעמי מקרא).

הואזהשבאתרהיתרון-)http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm(הקודשספרותמאגר●
שנוסח המקרא מפוסק.

כלהתנ"ך.שלאפליקציותוכמהכמההיוםישהאפליקציותבחנויות–אפליקציהמחפשיםאתםאם
אחת מהן יכולה להספיק.

הפסוקיםקריאתהואבלימודהעיקרטקסטים.להצגתאחתטכנולוגיהרקהואניירלזכור:וחשוב
והבנתם. עליכם להכיר את הדרכים השונות לעיון בתנ"ך ולהשתמש בהם באופן שהכי נוח לכם.

ושאלות למחשבה:

איך לכם יותר נוח לקרוא בתנ"ך – בספר מודפס או במסך?●

האם אתם מרגישים שקריאת תנ"ך על מסך הופכת את הלימוד לפחות מכובד, רציני או קדוש?●

ואם כן, האם תוכלו להסביר למה אתם מרגישים כך? ]●

https://mg.alhatorah.org
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm


צעד א - בריחה
כעת נעיין בפרק לאט.

(א) וַיְִהי ְּדַבר ה' ֶאל יֹונָה ֶבן ֲאִמַּתי ֵלאמֹר:

ָעֶליָה, ִּכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפנָי., ֵל� ֶאל נִינְוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָראקּום(ב)

ה':יֹונָה ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפנֵיָּיָקם(ג) וַ

יָפֹווֵַּיֶרד

וַּיְִמָצא ֳאנִּיָה ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש וַּיִֵּתן ְׂשָכָרּה

ה'.ָּבּה ָלבֹוא ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפנֵיוֵַּיֶרד

אין ספק שהתנהגותו של יונה מפתיעה, אפילו מתמיהה.

.מהןנסחו שלושאילו שאלות מתעוררות בקרבכם אודות הנאמר?●

מדוע לדעתכם מודגשות בטקסט מספר מילים באות עבה? מה ניתן ללמוד מכך?●



(בתמונה: נמל יפו)

הפרשנים (ובעקבותיהם תוכנית הלימודים) שאלו על פסוקים אלו כמה שאלות, כגון:

מדוע נביא ישראלי נשלח לעיר נוכרית (אל נינוה, עיר הבירה האשורית)?●

מדוע הנביא בורח במקום למלא את שליחותו?●

כיצד יתכן שנביא באמת חושב שניתן לברוח מה'?●

האם יש משמעות לכיוון שאליו יונה בורח – לתרשיש?●

האם אחת (או יותר) מהשאלות שהטרידו את הפרשנים הופיע ברשימת השאלות שאתם העליתם?

מדוע יונה נשלח מלכתחילה אל נינוה?

כך:עליהומשיבזושאלהשואל)1235–1160קמחי,דוד(ר'הרד"ק

בוואיןהעולם,מאומותשהיתהנינוהעלוכולההקדש,בכתביזונבואהנכתבהלמהלשאול:ויש:רד"ק
זכר לישראל, ואין בכל הנביאים זולתה כמוה?

ובפעםלתשובהקרובהיהמישראלשאינםנכריעםשהרילישראל,מוסרלהיותנכתבהכילפרשונוכל
השכםהנביאיםאותםמוכיחיםוישראלמרעתם,שלמהבתשובהשבוהנביאשהוכיחםהראשונה

והערב ואינם שבים מרשעם [...]
ועוד ללמד שהאל יתברך חומל על בעלי תשובה מאיזה עם שיהיו, ומוחל להם, וכל שכן כשהם רבים.

הנביאיםבכל"ואיןאומרהואבשאלתובתנ"ך.נכלליונהספרמדועבשאלהפותחרד"ק●
זולתה כמוה". מה אין בכל ספרי הנביאים?

אילו שתי סיבות מוצא רד"ק להכללת ספר יונה בתנ"ך?●

למי מיועד ספר יונה לפי תשובתו הראשונה? ומה הוא בא ללמד?●

למי הספר מיועד לפי התשובה השנייה?●

מדוע יונה בורח?

יונהבחרמדועהשאלההיאחז"ל),דבריבעקבותכן(גםלהשיברד"קמבקששעליהנוספתשאלה
פחדיונהלהיפך!אלאתיכשל,ששליחותופחדלאיונהלדעתולנינוה.ה'בצוללכתולאלברוח

מהתוצאות של הצלחת שליחותו:

אליהםאלךואםהם,לתשובהקרוביםהגוייםיונה:אמרכיהשליחותבזהללכתממאןוהיה:רד"ק
בדיןחייביםלצאתלישראל[=יגרמובזהישראלויחייבוהרעיםמדרכיהםישובויתברך,האלבשליחות
שביםואינםיתברך,האלבשליחותתמיד[=לישראל]אליהםהולכיםאחריםוהנביאיםשאני,השמימי]

מדרכם הרעה. לפיכך היה ממאן ללכת בשליחות זו.

כיצד רד"ק מסביר את סירובו של יונה ללכת אל נינוה?●

ממה יונה פחד לדעתו?●



מדוע לדעתו, העובדה שנינוה תחזור בתשובה תגרום לישראל לצאת חייבים בדין?●

חשבו: האם אתם מסכימים את התנהגותו של יונה?●

).1508–1437(אברבנאליצחקר'לתתמבקשזולשאלהאחרתתשובה

לעשותנינוה)היא(שבירתהאשורממלכתשעתידהלנושידועמהעלמסתמךהאברבנאלבתשובתו
ממלכתאתמחריבהאשורממלכתכיצדמסופרשםמלכים.בספרהמסופרמתוךישראללממלכת

ישראל (הצפונית) ומגלה את עשרת השבטים, כעונש מאת ה' על חטאיהם.

לדבריו:

ונכוניםמעותדיםשיהיוכדי[...]תשובה][=להחזירםנינוהאתליישרהקב"הרצהזהמפני:אברבנאל
הביןיונהוהנה.החוטאים]בישראלשיכהענישהכלילשמשמוכניםשיהיו[=כדילישראלרגללמועדי
בניאתלהצילסיבההליכתותהיהאיךכי[...]בנינוהללכתשלאבלבוגמרולכןהזה,הענייןאמיתת

אשר ימצא את עמו?.ואיככה יוכל ויראה הרעהאשור ולהכרית את בני ישראל?

לפי האברבנאל, למה ייעד הקב"ה את ממלכת אשור (שנינוה היא בירתה)?●

מדוע דבר זה גרם ליונה לסרב ללכת אליהם בשליחות ה'?●

האם תשובה זו נראית לכם יותר מתשובת הרד"ק או פחות?●

האם יש בכתוב רמז לאחת מהתשובות האלו?

האם יונה מנמק את סיבת בריחתו?

האםולראותשםלהציץמוזמניםאתםברח.הואמדועמסביריונהב-ג,פסוקיםד',בפרק–[ספויילר
הסברו אכן תואם את אחד מההסברים שראינו כעת, או שהוא שונה לגמרי.]



מה זה אומר "לברוח מה' "?

לשאלהגםומלואה!הארץלה'והרימה'?לברוחניתןכיצדהיאהפרשניםאתשהטרידהנוספתשאלה
זו עונה רד"ק (ושוב, בעקבות חז"ל) ואומר:

ה'' – [...]מלפני: "ויקם יונה לברוח תרשישהרד"ק
הנביא היה מלא חכמה ודעת, ואיך היה חושב לברוח מפני ה'?

שאםחשבכיהנבואה.רוחוהואה'לפנישהואמדבר"מלפני"פירושכיחושב,היהה'"מ"לפניאלא,
יצא מארץ ישראל לחוצה לארץ לא תשרה עליו רוח נבואה.

מדוע רד"ק פותח את שאלתו בעובדה שנביא הוא אדם "מלא חכמה ודעת"?●

איזה דיוק לשוני מוצא רד"ק בנוסח הכתוב המתאר את בריחת יונה?●

כיצד הוא מסביר את ניסיון הבריחה של יונה?●

מיני משימת חקר:

חפשו באינטרנט את  מיקומן המשוער של הערים נינוה ותרשיש.

באיזה כיוון נמצאת נינוה ביחס לארץ ישראל?.6

באיזה כיוון נמצאת תרשיש ביחס לארץ ישראל?.7

האם יש בעובדות אלו להסביר יותר את פשר התנהגותו של יונה?.8



(בתמונה: שחזור של העיר נינוה)

צעד ב - סער גדול
אז ראינו שיונה בורח.

הבא ונראה מה יארע עימו כעת:
(ד) וַה' ֵהִטיל רּוַח ְּגדֹוָלה ֶאל ַהּיָם, וַיְִהי ַסַער ָּגדֹול ַּבּיָם - וְָהֳאנִּיָה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר.

(ה) וַּיִיְראּו ַהַּמָּלִחים וַּיְִזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱא�ָהיו וַּיִָטלּו ֶאת ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֳאנִּיָה ֶאל ַהּיָם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם,

וְיֹונָה יַָרד ֶאל יְַרְּכֵתי ַהְּסִפינָה, וַּיְִׁשַּכב וַּיֵָרַדם.

(ו) וַּיְִקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל וַּיֹאֶמר לֹו: ַמה ְּל� נְִרָּדם? קּום ְקָרא ֶאל ֱא�ֶהי�!

אּוַלי יְִתַעֵּׁשת ָהֱא�ִהים ָלנּו וְ�א נֹאֵבד.

(ז) וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו: ְלכּו וְנִַּפיָלה גֹוָרלֹות וְנְֵדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו.

וַּיִַּפלּו ּגֹוָרלֹות, וַּיִּפֹל ַהּגֹוָרל ַעל יֹונָה.

(ח) וַּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַהִּגיָדה ּנָא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר ְלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו? ַמה ְּמַלאְכְּת�? ּוֵמַאיִן ָּתבֹוא? ָמה ַאְרֶצ�? וְֵאי ִמֶּזה ַעם ָאָּתה?

(ט) וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם: ִעְבִרי ָאנִֹכי, וְֶאת ה' ֱא-�ֵהי ַהָּׁשַמיִם ֲאנִי יֵָרא, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהּיָם וְֶאת ַהּיַָּבָׁשה.

(י) וַּיִיְראּו ָהֲאנִָׁשים יְִרָאה ְגדֹוָלה, וַּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת?

ִּכי יְָדעּו ָהֲאנִָׁשים ִּכי ִמִּלְפנֵי ה' הּוא בֵֹרַח, ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם.

(יא) וַּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַמה ּנֲַעֶׂשה ָּל� וְיְִׁשּתֹק ַהּיָם ֵמָעֵלינּו? ִּכי ַהּיָם הֹוֵל� וְסֵֹער.

(יב) וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם: ָׂשאּונִי וֲַהִטיֻלנִי ֶאל ַהּיָם וְיְִׁשּתֹק ַהּיָם ֵמֲעֵליֶכם, ִּכי יֹוֵדַע ָאנִי ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם.

(יג) וַּיְַחְּתרּו ָהֲאנִָׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל ַהּיַָּבָׁשה - וְ�א יָכֹלּו, ִּכי ַהּיָם הֹוֵל� וְסֵֹער ֲעֵליֶהם.

(יד) וַּיְִקְראּו ֶאל ה' וַּיֹאְמרּו: ָאּנָה ה', ַאל נָא נֹאְבָדה ְּבנֶֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶּזה, וְַאל ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם נִָקיא, ִּכי ַאָּתה ה' ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשיָת.

(טו) וַּיְִׂשאּו ֶאת יֹונָה וַיְִטֻלהּו ֶאל ַהּיָם -

וַּיֲַעמֹד ַהּיָם ִמַּזְעּפֹו.

(טז) וַּיִיְראּו ָהֲאנִָׁשים יְִרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה', וַּיְִזְּבחּו ֶזַבח ַלה' וַּיְִּדרּו נְָדִרים.



אילו פעולות עושים המלחים כדי להתמודד עם הסערה?●

בכמה פעלים משתמש הכתוב כדי לאתר זאת? (כן כן – סמנו את הפעלים וספרו אותם!)●

אילו פעולות עושה יונה?●

שנתו של יונה

הגדול:בסערהמלחיםשללמאבקםקודם)(ועודבמקבילעשהשיונההמעשיםאתלנומתארהפסוק
"וְיֹונָה יַָרד ֶאל יְַרְּכֵתי ַהְּסִפינָה, וַּיְִׁשַּכב וַּיֵָרַדם".

נסו לחשוב – מה עבר בראשו באותה שעה? האם הוא נרדם בקלות?●

האם אתם הייתם נרדמים בסיטואציה דומה?●

לקוחהקטעמחוספסים.ספניםשלקהילהלפנימייפלהאבשנושאבדיוניתדרשהמתוךקטעלפניכם
החשובותהאמריקאיותהספרותמיצירות(אחתדיק""מובי–מלווילהרמןהסופרשלהרומןמתוך

עצמנואתלדמיין–כעתעשינושאנחנומהאתלעשותמנסההואזהבקטעביותר).והמפורסמות
בנעליו של יונה ולנסות ולשחזר את מחשבותיו באותה שעה.

קראו את הקטע:



לייסרו,ממשיךמצפונוכושלות,רגליווהתהוללות,שתייהלילאחרילמיטתושממהר"כמי
להשתחררמתאמץשהואככלבצווארולהינעץמעמיקיםרתמתושמסמרירומימרוץכסוס
עדאליושייקחנולא-לוהיםמתפללבסחרחורת,במיטתומתהפךהנוראהשבצרתוכמימהם;
מתפשטתחושיםקהותמרגישהואהיגוןמערבולתבתוךדברשלובסופוההתקף;חלוף

וכך,הדימום;אתלעצוריכולאינוודברהפצע,הואהמצפוןשכןלמוות,שמדמםכמיבאיבריו,
72 (עמ'השינה"למצולותיונהאתהמתמשךהטבעאסוןגוררדרגשו,עלכואבמאבקאחרי

בתרגום גרשון גירון).

אילו רגשות אפפו את יונה בשעה שהוא שכב בירכתי הספינה לפי קטע זה?●

האם תיאור זה דומה למה שאתם שיוויתם בדמיונכם?●

המכנההאברבנאל.דעתואתהרד"קדעתאתראינובורחיונהמדועבהתחלהשאלנוכאשר●
האםישראל.עםשלהאינטרסיםלמעןשנלחםאדםביונהראושהםהיהלהןהמשותף
אתהסבירושלילי?אוחיוביכדבריונהשלהירדמותואתרואיםהיואלופרשניםלדעתכם
דעתכם.

(בתמונות: הרמן מלוויל; כריכת הספר בעברית)



יראת המלחים

קראו שוב את תיאור התנהגותם שם המלחים.●

אילו תכונות אופי תוכלו לייחס להם, לאור התנהגותם?●

האם לדעתכם הם פעלו ברשלנות, באופן הנדרש או מעל ומעבר למצופה מהם? נמקו.●



קראו את התיאור המדרשי הבא:

: ויונה בצרת נפשו נרדם וישן לו.פרקי דרבי אליעזר
בא אליו רב החובל, אמר לו: הרי אנו עומדים בין מות לחיים ואתה נרדם וישן?! מאיזה עם אתה?

אמר לו: עברי אנכי.
לנוהא-להיםיתעשתאוליֱא-�ֶהי�",ֶאלְקָרא"קּוםהוא,גדולהעבריםשא-לוהישמענווהלאלו:אמר

ויעשה עמנו נסים כמו שעשה לכם בים סוף.
מעליכם,היםוישתוקהיםאלוהטילונישאוניעליכם;הזאתהצרהבשביליכימכם,אכחדלאלהם:אמר

שנאמר: "וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּונִי וֲַהִטיֻלנִי".

ויפולעליהם.גורלותוהפילוהיםאליונהאתלהפילהאנשיםהסכימו][=לאקבלולאאומר:שמעוןרבי
הגורל על יונה, שנאמר: "וַּיִַּפלּו ּגֹוָרלֹות".

מה עשו? נטלו את הכלים שבאניה והשליכו אותם אל הים להקל מעליהם – ולא הועיל מאומה.
רצו לחתור ביבשה – ולא יכלו.

אנושאיןנקי,דםעלינותתןאלה',עולם'א-לוהיואמרו:הספינהירכתיעלועמדויונהאתנטלועשו?מה
יודעין מה טיבו של האיש הזה'.

אמר להם (יונה): בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילוני אל הים!
מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו [=ברכיו] – ועמד הים מזעפו;

לקחו אותו אצלם – והים סוער עליהם.
הטילוהו עד צווארו – והעמיד הים מזעפו;

ועוד העלו אותו אצלן – והים הולך וסוער עליהם.
הטילוהו כולו – ומיד עמד הים מזעפו.



רמזלזהישהאםעברי?הואשיונהשומעיםהםכארהמלחיםמגיביםכיצדהמדרש,לפי●
בכתוב?

זאתעשוהםשלבובאיזההפסוקים,לפישבאוניההכליםאתהמלחיםהשליכושלבבאיזה●
לפי ר' שמעון?  האם תוכלו להסביר שוני זה?

איזה ניסוי ערכו המלחים, לפי תיאורו של ר' שמעון?●

מדוע ר' שמעון מתאר ניסוי זה? מה הוא רוצה ללמד אותנו על אופיים של המלחים?●

התנהגותםאתמפרשהמדרששבוהאופןעלהשפיעזהופסוקיתכןהאם–טזבפסוקעיינו●
של המלחים עוד קודם? נמקו.

שלוש פעמים מציין הכתוב שהמלחים יראים.

סמנו בצבע את שלושת התיאורים הללו, והעתיקו אותם לכאן לפי סדר הופעתם.●

האם תוכלו להצביע על תהליך כלשהו המתרחש מתיאור לתיאור?●

במקביל הכתוב מתאר גם את מעשיים הדתיים של המלחים.

עיינו בכתוב, מצאו את תיאורי המעשים הדתיים של המלחים וסמנו גם אותם בצבע.●

הסבירואותה?מחלישיםאותהליך,עובריםשהמלחיםהסברהאתמחזקיםאלותיאוריםהאם●
את תשובתם.



יונה ניסה להימלט מתפקידו, שהיה ללכת לעיר נוכרית ולהחזיר את יושביה בתשובה.

אך הנה, בעצם ההימלטות שלו, הוא מביא לחזרתם בתשובה של מלחי הספינה.

האם דעתכם הוא הצליח להימלט מייעודו?●

האם האדם יכול בכלל לעשות כן?●

ראינו כיצד מגיבים המלחים עם שוך הסערה.

אך מה אירע ליונה עצמו?

האם הוא ינצל? (טוב, אתם כבר יודעים שכן).

ואם כן – באיזה אופן? (טוב, גם את זה אתם כבר יודעים).

ספראתלימדהכשהגננתחוליםהייתם(אםאלושיערומורטותדרמטיותשאלותעלהמענהאת
יונה) נלמד כעת, בפרק ב'.

צעד ג - פרק ב' - דג גדול
(א) וַיְַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְב�ַע ֶאת יֹונָה.

וַיְִהי יֹונָה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשלָׁשה יִָמים ּוְׁשלָׁשה ֵלילֹות.

(ב) וַּיְִתַּפֵּלל יֹונָה ֶאל ה' ֱא-�ָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגה. (ג) וַּיֹאֶמר:

[... תפילת יונה ...]

(יא) וַּיֹאֶמר ה' ַלָּדג וַּיֵָקא ֶאת יֹונָה ֶאל ַהּיַָּבָׁשה.



מדוע לדעתכם ה' זימן ליונה הצלה פלאית ולא נטש אותו למוות?●

כמה זמן חלף מהרגע שיונה נבלע על ידי הדג ועד שהוא פתח בתפילה? נסו להסביר זאת.●

צים)]עברי:(ובכיתוב?ZIMהמילהמופיעההאיורבתחתיתמדועטריוויה:[שאלת

במסענונקדישזותפילהללימודאךיונה.שלהארוכהתפילתועומדתהפרקשלבמרכזולב:שימו
תחנה נפרדת.



):1:00בדקהבוהנאמרתלשורה(ובעיקרהבאלשירהאזינו

https://www.youtube.com/watch?v=u4pbfyVfnCs

הים.חילשל13שייטתאתבו)פגשנו(שכברטהרלביורםמתארזהבשיר

מה יחסם אל הנביא יונה?●

האם תוכלו להסביר מדוע?●

כמו טהרלב, גם דן אלמגור השתמש בדמותו המקראית של יונה לתיאור ההווי של חיילי חיל הים.

פניוומהבעותלביא,אריקהזמר,שלהפולנימהמבטאלהשתעשעמוזמנים(ואתםהבאלשירהאזינו
העולצות):

https://www.youtube.com/watch?v=E4hRF0R1T-s

כעת נעיין במילות השיר:

יונה בן אמיתי, הנביא המפורסם ביום אחד בהיר התגייס לחיל הים.
עבר קורס ימאים, קיבל דרגת שליש, עלה על משחתה אוניית אח"י תרשיש.

זה הסיפור על יונה הנביא, יונה הנביא שהלך להביא.

פתאום גלים גבוהים והים החל סוער, כל המשחתה חישבה להשבר.
יונה בן אמיתי בפינה שכב נרדם, הגיע גל גדול ושטף אותו לים.

זה הסיפור על יונה הנביא...

בקושי הוא ניצל, כי לשחות הוא לא ידע. ביקש "העברה" ועלה לטרפדה.
רבים הטלטולים על המים כל השמן, החליט יונה: אם כך- אתנדב כצוללן.

זה הסיפור על יונה הנביא...

צוללת לא היתה אז, לא רהב לא תנין. לאנגליה נסעו לעשות שם אימונים.
לאנגליה נסעו וקנו שם דג ענק, וכך נכנס יונה למעיים של הדג.

זה הסיפור על יונה הנביא...

בפנים היה צפוף, כמו בכל הצוללות. יונה מתח ערסל בין הטחול והכליות,
שימן את הכבד וניקה את המרה. משך במעי הגס - וטורפדו חיש ירה.

זה הסיפור על יונה הנביא...

לדרך אז יצאה הצוללת החיה. המעי היה עיור ולראות קשה היה.
הציץ בפריסקופ, בצינור של הגרון, ולנמל נינוה הוא ניווט בביטחון.

זה הסיפור על יונה הנביא...

וכך שנים רבות במעי הדג הוא שט, וגם קיבל צל"ש - צוללן מספר אחת.

וכשהוא השתחרר הוא עבר לטכניון, ושם עשה מחקר על צמחי הקיקיון.

https://www.youtube.com/watch?v=u4pbfyVfnCs
https://www.youtube.com/watch?v=E4hRF0R1T-s


זה הסיפור על יונה הנביא...

אילו פרטים בשיר מתארים דברים מהווי החיים של חיילי חיל הים?●

מצאו בשיר את התחנות השונות שעובר יונה בסיפור המקראי.●

שלהצבאיבשירותושונותלתחנותיונהשלבמסעוהשונותהתחנותאתהופךאלמגורכיצד●
החייל הימאי?

איזה אוניה הנזכרת בשיר קיבלה את שמה בהשראת ספר יונה?●

אתם–יודעיםאינםאםלקוחים?הלוהשמותמניןהרביעי?בביתהנזכרותו"תנין""רהב"מהן●
מתבקשים לברר זאת באינטרנט.

ושאלה בנימה אישית:

–מסענובתחילתשראינוטהרלבשלהשיר(וכמואלוכגוןשיריםלכםמסביםתחושותאילו●

דברהואלאומנותהשראהכמקורבתנ"ךששימושחושביםאתםהאםנינוה")?אללך"קום
חיובי או שלילי? נמקו את תשובתכם.

הנה כבר תמה תחנת החקר במסענו, שבה למדנו את הסיפור המופיע בפרקים א'–ב'.

מה לדעתכם המסר העיקרי שיונה למד משרשרת האירועים הללו?●

מה נצפה הוא יעשה כעת, בתחילת פרק ג'?●

והכי חשוב: מה אנחנו כבני אדם יכולים ללמוד מכאן לחיים שלנו?●

(כן,הכולעצרוהוא,מייודעיםאינכם(ואםנתניהויונישכתבמשפטיםכמהנקראללכתשנמשיךלפני

עוד הפעם!) ובדקו זאת באינטרנט!).

:1966בשנתלהוריוכתבהואכךלצה"ל.שלוהחובהשירותאתשירתנתניהויוני

אלארב,ענייןבצבאמוצאאנישסירבתי...כמובןהקבע.בצבאשאשארמאודרוצים"בגדוד
אתלראותליוקשהלעשות,רוצהשאנידבריםהרבהעודישעתידי.אתבצבארואהשאיני

עצמי כאיש צבא כל חיי".

היוקרתיתהרווארדבאוניברסיטתלומדהואכאשר,1969בשנתיותר,מאוחרשניםכשלושואולם
שבארצות הברית, הוא מחליט לחזור לארץ ולשרת שוב כקצין. כך הוא מנמק את החלטתו:

מרגיששאניאלאמנוחה,חסרשאנירקלאאזרח.בהיותיוכללכללעצמיעםשלםאני"אין
ההכרהלביןחי,שאניכפיולחיותלהמשיךהרצוןביןקשותהתלבטתילעצמי.כמתכחש
מובןבמלואבריחהזותהיהלצבא.לחזורעלימצווהלעצמי,מכלויותרלעמילארצי,שחובתי
שיקוליםמיניכלידעלכראוימוסוויתשתהיהבריחההנוכחי.חייבאורחאמשיךאםהמילה

אלאמוצק;בסיסלהםשישמאודיתכןיסוד.ללאהםוטענותשיקוליםשאותםלאוטענות.
לעצמי,מתכחשאהיהלצה"ל.מלחזוראותישתמנעמספקת,סיבהמהוויםאינםשלגבי

ואכפור באותו צו פנימי קורא לי ללכת, אם לא אעשה כך".



מה דעתכם על דבריו של יוני נתניהו?●

מהו אותו צו פנימי שקורא לו ללכת?●

צושישנותחושהבעקבותגדוליםמעשיםשעשונוספיםאנשיםעלסיפוריםמכיריםאתםהאם●
פנימי או איזשהו קול שקורא להם לעשות זאת?

כיצד נוכל לזהות את הצו הפנימי שלנו?●

ולסיכום התחנה נקרא את הסונטה הבאה מאת יעקב פיכמן הנושאת את השם "יונה".

אמרת: אברחה מא-לוהים!
אך לא יברח אדם כי מעצמו –

או אז יפליג תרשישה, נוף פלאים,
ולא יחת מים בנהמו.

אך לאן יברח ומחשכיו עמו?
ותהום מתהום ירעים באין רואים

ומרחק ארץ, אף חביון איים –
איש לא ימצא מפלט בם מדמו.

בן אמיתי! חוזה כואב, נוגה!
חפצת הימלט מנפשך –

התעה אותך כוכב עיור, משגה!

קום ברח אל עצמך! עזוב נינוה,
ושכח תרשיש! ואש, זו לוחכה

דמך, אהב וכאוב והנבא!



לפי הנאמר בשיר, מה ביקש יונה לעשות?●

מה מבקש המשורר להסביר לו?●

איזה מסר מנסה כותב השיר להביע בשיר?●

מה אנו יכולים לקחת משיר זה?●

(הנחיותחלום?חלמתיאוההיית–שליסאגההויהעשרה:שיעור–לשמוע

למורה)

מעטלאישולפיכךשבתנ"ך,ביותרוהמוזריםהפנטסטייםמהסיפוריםאחדהואיונהעלהסיפור
תלמידים שמתקשים לקבל אותו כתיאור היסטורי ריאלי.

ישכיצד–תנ"ךבלימודמאודוחשובהעקרוניתבסוגיהלעסוקכדיזוהזדמנותלנצלרצויואףכדאי
הכוונהאיןלב:(שימוהנביאים.עלהעוברותהמלאכיםוהתגלויותהמופלאותההתרחשויותאתלהבין

לתיאורי הניסים שבתנ"ך כמובן, אלא להתגלויות עצמן).

הרמב"םביןהמחלוקת–להכירתנ"ךלומדלכלשראוימאודועמוקהעקרוניתמחלוקתישנהזובסוגיה
והרמב"ן.

המתוארותהניסיותההתרחשויותולפיה(ואחרים)הרמב"ןכשיטתתנ"ךללמדנוהגיםאנותמידכמעט
אכן אירעו במציאות המוחשית.

שלושתביקור(כגוןלנביאיםשאירעוההתגלויותתיאורירובהרמב"ם,שלדעתלדעתחשובאך
חוושהםנבואיותהתגלויותהםועוד)זונהלאישההושענישואייעקב,סולםאברהם,אצלהמלאכים

נוספיםסיפוריםגםלהביןישהאופןזהשעלרמזהואבמפורש,כךאמרלאשהואואףבחלום.
מהתנ"ך, כגון סיפור יונה.

אנואךיונה),ספרעל(בפירושוהגר"אשלגישתוזוהימשל.יונהספרבכלרואהיותראףקיצוניתגישה
לא נעסוק בה בשיעור, אלא רק בגישתו של הרמב"ם.

גישותבשתיאלאדעות,בשתירקמדובראיןכיהנזכרות,הגישותאתלהכירמאודחשובלב:שימו
תלמידשכלוראויפחות,ו"רציונליסטים"יותר"רציונליסטים"אנשים,שללסוגיםהמתאימותעקרוניות

יוכל למצוא אילן גדול להיתלות בו (ושלא יחוס חלילה שהוא פורץ גדר).



הנבוכיםמורהשלהשנימהחלקמ"בפרקהואהתלמידיםעםללמודכדאישאותוהעיקריהמקור
המובא כאן בקיצור בתרגומו של שוורץ:

רמב"ם (מורה נבוכים, חלק ב, פרק מב)

בחלום,אוהנבואהבמראהורקאךזה-מצדובדיבורפנייהאומלאךראייתנזכרתבובמקום
בין אם זה נאמר מפורשות בין אם לא, כפי שהקדמנו ואמרנו. דע זאת והבינהו מאוד מאוד!

אותוחשבשהואהכתובפשטשהיהאוהמלאךאתשראהבתחילהכתובאםהבדלואין
מוצאשאתהזמןכלמלאך,שהואלוהתבררדבר,שלבסופוואחרי-כן,לבן-אדם,בתחילה

המצבשמתחילתאל-נכוןדעאזמלאך.היהבדיבור,פנהאושנראה,שזההואדברשלשסופו
ישנבואהשלבחלוםאוהנבואהבמראהכינבואה.שלחלוםאוהנבואהמראההיהההוא

שהנביא רואה את האל מדבר אליו, כפי שנבהיר.
שהואוישמדבר.מישהורואהואינואליוהמדבראתשומעשהואוישמלאך,רואהשהואיש

שלזהבאופןמלאך.הואמדברשאותולומתבררואחרי-כןאליומדברתאדםדמותרואה
נבואה הוא מציין שראה בן-אדם עוׂשה או מדבר ואחרי-כן ידע שהוא מלאך.

הגדול,חייאר'והואמגדוליהם,גדולמזאת,יתרהז"ל,החכמיםאחדנקטזהגדולבעיקרון
נִצביםאנשיםש�שהוהנהויראעיניו[...וישֹאממראבא�ניה'אליו'ויראבתורה:הכתובכלפי

היתהכיצדמסבירהחלאחרי-כןלו.התגלהשהאלשמשמעותםדבריםהקדיםהואעליו...]'.
(מהלהםונאמרשקרה),(מהוקרהאנשיםשלושהראהשתחילהואמרהתגלותאותהצורת

חןמצאתינאאםא-דני,'ויאמר:אברהם:שדבריאמרהזההפירושאתשפירשמישנאמר).
מהם,אחדאלהנבואהבמראהשאמרמהשלתיאורהםאףעבדך',מעלתעבֹרנאאלבעיניך

ואמר: לגדול שבהם ֲאַמרֹו. דע פרשה זאת גם כן, כי היא סוד מן הסודות!
וכן[...]התגלותבצורתשהיתהעמו',איש'ויאבקבאומרו:יעקבבפרשתאףאומראניכן

דבריעלאניאומרוכן[...]הנבואהבמראהזאתכל-האתוןודיבורבדרךכולהבלעםפרשת
יהושע: וישֹא עיניו וירא והנה איש עֹמד לנגדו, שזה במראה הנבואה [...]

ממה שציינתי תקיש על הנותר שלא הזכרתי.

הערות נוספות:

שיטתאתטוביותרלהביןכדיהנבוכים,במורהמ"ג–מ"דפרקיםאתגםולקרואלהמשיךלמורהמומלץ
הרמב"ם.

פרקלימודבעתהרחבהביתרבולעסוקניתן–קצרזמנואךזה,בנושאלעסוקרוצהוהמורהבמידה
דבריאתאףואוליהרמב"ם,דבריכנגדהרמב"ןשלהנוקביםדבריואתללמוד(ושםבראשיתבספרי"ח

הרבמוסדבמהדורתנ"העמודהזכרון";"ספרבספרוהרמב"םשללזכותוהריטב"אשנשאההגנה
קוק).

ליישם – על מה יונה מתפלל? (פרק ב')
את התחנה הנוכחית במסענו נקדיש ללימוד תפילתו של יונה.

קודם שנקרא אותה, נסו להיזכר בסיטואציה שבה היא נאמרה.

כעת נעיין בתפילה עצמה:
ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ה' – וַּיֲַענֵנִי / ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי – ָׁשַמְעָּת קֹוִלי.



(ד) וַַּתְׁשִליֵכנִי ְמצּוָלה ִּבְלַבב יִַּמים וְנָָהר יְסְֹבֵבנִי / ָּכל ִמְׁשָּבֶרי� וְַגֶּלי� ָעַלי ָעָברּו.

(ה) וֲַאנִי ָאַמְרִּתי: נְִגַרְׁשִּתי ִמּנֶֶגד ֵעינֶי�, ַא� אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש�.

(ו) ֲאָפפּונִי ַמיִם ַעד נֶֶפׁש / ְּתהֹום יְסְֹבֵבנִי / סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי.

(ז) ְלִקְצֵבי ָהִרים יַָרְדִּתי / ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם

וַַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחּיַי ה' ֱא-�ָהי.

(ח) ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי נְַפִׁשי ֶאת ה' ָזָכְרִּתי, וַָּתבֹוא ֵאֶלי� ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש�.

(ט) ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי ָׁשוְא ַחְסָּדם יֲַעזֹבּו.

(י) וֲַאנִי ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּל� / ֲאֶׁשר נַָדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה – יְׁשּוָעָתה ַלה'.

כאן?כתובמה–1תרגיל

בתרגיל זה ננסה לתרגם את תפילת יונה לעברית מדוברת.

כיצד נעשה זאת?

לעבריתהמשוערתרגומןמופיעכברשורותכמהלידכאשרהמקורי,התפילהנוסחמופיעלמטה
מודרנית (תרגום מלא או חלקי).

תחילה נסו לתרגם את השורות הפשוטות שמובנות לכם בקלות..1

סמנו בנוסח התפילה המקורי את המילים והביטויים שאינכם מבינים..2

הרד"קבפירושלהיעזרמומלץשלהלן).בסוגריים(עיינובפרשניםמשמעותםאתבדקו.3
שמופיע בצורה מסודרת כאן:

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=19&perek=2&mefar

esh=radak

כתבו את המילים או הביטויים הללו בעברית מודרנית..4

הבא,לסרטוןלהאזיןתוכלולהלן),בסוגרייםתופיעבהםנעייןכיצד(שהדרכהבפרשניםשימושמלבד
שבו ר' בנימין בודנהימר מקריא את התפילה ומסבירה בעברית פשוטה:

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7HOiDP7HY

[מיומנות – שימוש במהדורה מקוונת של מקראות גדולות.

תרצושאולימיומנותלפיתוחאחדרגעלהקדישכדיהתפילהבתרגוםשנפתחקודם
להשתמש בה בעת קריאת פסוקים קשים – שימוש בפרשנים.

ברוריםלאדבריםאובפסוקיםקשותמיליםלהביןלנועוזריםהפרשניםכידוע,
לנוזמיניםהפרשניםכלגדולות,מקראותבביתלנואיןאםגםהיום,אבלאחרים.

בכמה לחיצות כפתור פשוטות.

באופןהפרשנים.באחדלהיעזרניתןמהפסוקיםחלקבהבנתמתקשיםאתםאם
הואדוד"."מצודתפירושהואאתולעבודנוחשהכיהפירושבקיאותבלימודכללי,

נמצא בכל מקראות גדולות (שאולי יש לכם בבית), וגם באתר "על התורה".

איך נשתמש באתר הזה?

Mikraot"האתר:אתשמראהלתוצאהוניכנסהתורה""עלבגוגל:נכתוב.1

Gedolot – AlHaTorah.org."באופןאותולמצואאיךשתדעוכדיקישור,כאן(אין
עצמאי)

א.אשמואלנביאיםטקסטבחרונבחר:כאן.2

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=19&perek=2&mefaresh=radak
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=19&perek=2&mefaresh=radak
https://www.youtube.com/watch?v=Qr7HOiDP7HY


אתלבחורנצטרךשמאלומצדעצמו,המקראיהטקסטיופיעימיןמצד.3
כלרשימתאתלנושיפתחהאדוםהחץעלנלחץלראות.נרצהשאותוהפרשן

הפרשנים ונבחר את הפירוש שאנו רוצים (מצודת דוד). ]

תפילת יונה בעברית מדוברת (בתרגומכם):

אל ה' כשהייתי בצרה והוא ___התפללתיָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ה' – וַּיֲַענֵנִי

מתוך הבטן של הגהנום צעקתי ואז ___ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי – ָׁשַמְעָּת קֹוִלי.

___זרקת אותי למצולות, ללב הים והמיםוַַּתְׁשִליֵכנִי ְמצּוָלה ִּבְלַבב יִַּמים וְנָָהר יְסְֹבֵבנִי

ָּכל ִמְׁשָּבֶרי� וְַגֶּלי� ָעַלי ָעָברּו.

בהתחלה אמרתי לעצמי ש___וֲַאנִי ָאַמְרִּתי: נְִגַרְׁשִּתי ִמּנֶֶגד ֵעינֶי�

ַא� אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש�.

ֲאָפפּונִי ַמיִם ַעד נֶֶפׁש / ְּתהֹום יְסְֹבֵבנִי

מים)הייתי מוקף ב___ (צמחיסּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי.

ביותר (יסודות הקרקע)ירדתי למקום הנמוךְלִקְצֵבי ָהִרים יַָרְדִּתי

אותי בחוץ לתמידהארץ נעלהָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם

וַַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחּיַי ה' ֱא-�ָהי.

ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי נְַפִׁשי ֶאת ה' ָזָכְרִּתי,

וַָּתבֹוא ֵאֶלי� ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש�.

האמיתיהטובממקורמתעלמיםבשטויותהמאמיניםיֲַעזֹבּו.ַחְסָּדםָׁשוְאַהְבֵליְמַׁשְּמִרים
(ה')

לעומתם אני ___אבלוֲַאנִי ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּל�

ֲאֶׁשר נַָדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה

הישועה מגיעה מאת ה'יְׁשּוָעָתה ַלה'.

כאן?כתובזהלמה–2תרגיל

קודם שניגשנו לקרוא את תפילת יונה, ניסינו להיזכר בסיטואציה שבה היא נאמרת.

מתפללשבההספציפיתהסיטואציהעללרמוזשיכוליםהביטוייםאוהמיליםכלאתהעתיקו●
יונה.

רשימת המילים והביטויים:

על מה אתה אומר תודה?

בתפילת יונה יש כמה וכמה ביטויים המביעים תודה.

נסו למצוא את ביטויי התודה הללו ולסמן אותם בצבע.●



חישבו: איזו שאלה פרשנית עובדה זו יכולה לעורר?●

הפרשנים התחבטו בשאלה מדוע יונה אומר תודה, והרי הוא עדיין מצוי בבטן הדג!

הבה ונראה כיצד הם עונים על כך:

ברוח נבואה.: ועתה שים לבך וראה כל תפילת נביא וברכתו היאראב"ע

אלאהיהלאבלעואשרהחייםבעלוכיבמותו,ולאבחייוחפץשה'נשתכנעיונה:הירשמנדלהרב
הדגידיעלכךואחרשבלעוהיםידיעלתחילהכפליים,קבורהיההואהלואלהצלתו.ה'שלשלוחו

עללילות!ושלושהימיםשלושההדגבמעילחיותהוסיףאםכיחנקמיתתמתלאזאתובכלשבלעו,
הכרתולפיאשרהצלהעלתודהכוללתהיאאלאלהצלה,בקשהשלאחתמלהאףבתפילתואיןכן

הכירהואמותו.אתמוצאמכברזההיוה'שלהתערבותוללאהרימבשרו,אותהחזהכברהברורה
חפץושה'אווילותועללוסלחשה'לוערבההיאהמושיעה,ה'לקרבתביותרהחיההעדותאת

לשמור על חייו על מנת להמשיך בפעולתו.

כיצד משיב על שאלה זו כל אחד מהפרשנים?●

האם אנחנו יכולים מכאן משהו לחיים שלנו, ועל הזמן שבו צריך לומר תודה?●

המלצה: אמירת תודה.

לפעמים (ותחילת שנה זה זמן מצוין לכך) כדאי לעצור לרגע את החיים ופשוט לומר תודה.

שמגדללחקלאיוהגרביים.האוזניותאתלישמייצרהסינילפועללמורי.לחברי.למשפחתי.לעצמי.לה'.
לי את האוכל.



נסו לכתוב שני מכתבי תודה.

כדיההזדמנותאתלנצלרוציםושאתםמעריכיםשאתםהקרובהמסביבתכםלאדםכתבוהראשוןאת
להביע זאת. מומלץ להשקיע במכתב זה ואפילו לתת לו אותו (אין בזה כל "פאדיחה"! להיפך).

חשובהעבודהעושהשהואיודעיםשאתםאךמכירים,שאינכםישהוזר,למישהוכתבוהשניהמכתבאת
רקלאשתודהלהיזכרלכםיעזורהואאךבמגירה,תשמרוהזההמכתבאתשלכם.לחייםשתורמת

אומרים, אלא גם מרגישים.

החלק החסר בתפילה יונה

–הראשוניםמגדוליאחדידיעלשנכתבתורה""משנהספרהואביהדותביותרהחשובההלכהספר

בספרהרמב"ם].לשוןשלהעתקההואערוךשולחןמהספראחוזתשעיםכללית:[ולהשכלההרמב"ם
יפהמנהגישנופרקים,עשרהכוללתשהיא(וכיווןהתשובהלמצוותשלמהחטיבהמקדישהרמב"םזה

לקרוא בכל אחד מעשרת ימי תשובה פרק אחד). כך נפתחת חטיבה זו:

כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה,
חייב-מחטאווישובתשובהכשיעשהבשגגה,ביןבזדוןביןמהן,אחתעלאדםעבראם

להתודות לפני האל ברוך הוא!
וידויזהו-ז),ה',(במדברעשו"אשרחטאתםאתוהתודווגו'יעשוכיאשהאו"איששנאמר:

דברים. וידוי זה מצות עשה.
נחמתיוהריוכך,כךועשיתילפניךפשעתיעויתי,חטאתי,השם,'אנאאומר:מתודין?כיצד

ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה'. וזהו עיקרו של וידוי.
וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה, הרי זה משובח.

מה הוא עיקרה של מצוות התשובה, לפי דברי הרמב"ם?●

מדוע לדעתכם דבר זה הוא כה מרכזי בתהליך התשובה?●



כעת עיינו בתפילתו של יונה.

האם נוכל לומר עליו שהוא "חזר בתשובה" לפי ההגדרה ההלכתית של הרמב"ם?●

הרב בכרך מנסה להשיב על שאלה זו:

הואאיןמדועה'.מלפניזאתבריחתועלמפורשמשהויונהמפיבזהלשמועציפינובכרך:הרב
מתוודה ואינו מבקש סליחה על חטאו אם חטא?

כןעלכיבה.פורשולאאשרבדבריםכוחהוזהיונהשבתפילתהמיוחדאתנביןבזאתואולי
ולכןרדפֹולכןכיה',רצוןהואכיללכתהסכיםאמנםלו.נתןלאלבואשראתמלומריונהעצר

כורחובעלעליה,יקראוגםנינוהאלילךיונהלשליחות.מתנגדיונהשללבועדייןאךהצילו,
הואצדקו,למעןוידרושהא-לקיםאתישאלעודהואסירובו.אתעדייןשומרהואבליבואךילך,

עוד עמו יתווכח.

כיצד מסביר הרב בכרך את העובדה שיונה אינו מתדווא ואינו מבקש סליחה?●

האם אתם רואים בהסבר זה מעלה של יונה או פחיתות? נמקו.●

סיכום המסע
במסע זה למדנו את חציו הראשון של ספר יונה.

גםעסקנושםלהימלט.מנסהיונהבהתחלהוכיצדלנינוהללכתשליחותיונהעלמטילה'כיצדראינו
הואכיצדמה'?בורחנביאמדוענוכרית?לעירנשלחישראלנביאמדועכגון:גדולות,שאלותבכמה

מעלה על דעתו שניתן בכלל לעשות כדבר הזה?

שלשליחיםשימשוהגדולוהדגהגדולהסערכאשרמה',להימלטניתןבאמתשלאנוכחנויונהעםיחד
אנשישלבתשובהלחזרתםהביאהמהשליחותבריחתודווקאכיצדראינועודזאת.המלמדיםה'

האונייה – דבר העולה בקנה אחד עם מטרת שליחותו העיקרית: להחזיר בתשובה את אנשי נינוה.

הואולבסוףתפילהנושאיונהימיםשלושהלאחרוכיצדהדג,ידיעלנבלעיונהכיצדראינוב'בפרק
נשאהואכאשרוהריתודה,ביטויייונהבהכוללמדועובשאלהעצמהבתפילהעסקנולארץ.מוקא

אותה הוא עדין היה בבטן הדג.

הסיפורבכליונהאתללמדניסהה'מה–אוליהמרכזיתבשאלהעסקנוב'פרקאתגםשלמדנולאחר
ללכתהואיונהשלגורלוואםומגורלו.מייעודולברוחלאדםניתןשלאהואהמסרשאותוראינוהזה.

ניסיוןעצם–מכןיותרועודבכך.יצליחלאהואלברוח,ינסהשהואכמהעד–בתשובהולחזירהלנינווה
הבריחה של יונה הביא לכך שגם המלחים חזרו בתשובה...

במהלך המסע פיתחנו גם שתי מיומנויות חשובות:

אתלהעמיקניתןוכיצדבתנ"ך,משתמשיםהםכיצדוראינוישראלייםפזמוניםכמהפגשנו.1
לימוד התנ"ך שלנו באמצעותם.

למדנו להשתמש במהדורות מקוונות של התנ"ך ושל המקראות הגדולות..2

המסע במבט לאחור
את ספר יונה נסיים ללמוד במסע הבא.

אך כעת רצוי שנביט רגע אחורה וננסה לענות לעצמנו על השאלות הבאות:



איזה שיר הכי אהבתי מבין השירים שפגשנו במסע? מה אהבתי בו?●

כדילעשותהולךאנימה–לא(ואםתשובה?קיבלוהןהאםהמסע?במהלךאצלישאלותאילו●
להשיב עליהן?)

לדעותביחסמהדברמכאןללמודנוכלהאםאותי?הפתיעהמלחיםשלהתנהגותםהאם●
קדומות שלפעמים יש לנו על סוגי אנשים בעולם?

האם החלטתי לומר תודה? האם אצליח להמשיך ולהכיר תודה? ואם כן – כיצד?●

מה המסר העיקרי שלקחתי ממסע זה? האם אתן לו להשפיע על החיים שלי?●


