
יונה, מסע ב – היש צדק במחילה? (פרקים ג'-ד')

סיפור המסע
שם המסע: היש צדק במחילה?

מקצוע: תנ"ך דתי.

שכבת גיל: כיתה י"א, שלוש וחמש יחידות.

נושא המסע: ספר יונה, פרקים אג'–ד' (וסיכום הספר כולו).

שעות.7–משוערמסעאורך

תחנות עיקריות במסע –

חברותא)/מקוונתעצמיתלמידהשעות.3(ג'–ד'בפרקיםהכתובעלעצמיתחקרלמידת•

בזום)גםאפשראךכיתתית,בקפסולהעדיףפרונטלי.שיעורשעות.2(וסיכוםדיוןשיעור•

עצמית).עבודהשעות.2(ורפלקסיהסיכוםבוחן•

החקרלמידתשלבישאתמומלץמאודאחד.פרונטלישיעור+מקוונתאישיתלמידה–הלמידהאקלים
ואםספריהביתהלמידהבמרחבהקפסולהמתוך(אםבחברותאיעשוהתלמידיםהיישוםומשימת

באמצעות זום, סקייפ, ווצאפ וכדומה).

הרעיון הגדול – ה' רוצה בתשובה!

ערכים – קבלת האחר, רצון לתיקון, תשובה.

שלוולמשמעותהלימודילחומרהתייחסותהכוללפתוח)למידהחומר(עםעצמיבוחן–הערכהדרכי
עבור הלומד מעתה והלאה.

עצמיתהתבוננותבטבלה;שימושותמונות;סרטוניםבכרזות,עיוןחקר;משימות–למידהדרכי
רפלקטיבית.

לא(ולפיכךהקודםבמסעלהםשהוצגוהמיומנויותעללעבודימשיכוהתלמידיםזהבמסע–מיומנויות
תהיה אליהן התייחסות מחודשת). כמו כן, נעסוק במיומנות של השוואה.



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

להסתקרן – הנשכח? הנסלח?

עיינו בכרזות הבאות:





מהו המשפט המשותף לכל הכרזות והתמונות הללו?●

ממה שהצלחתם זהות – ביחס לאילו אירועים או דמויות משתמשות הכרזות במשפט זה?●

כעת נסו לחשוב:

מה דעתכם על המשפט עצמו? אתם מסכימים איתו? ובאילו מקרים?●

האם אתם יכולים חשוב על מעשים או פעולות שלעולם לא תסכימו לסלוח למי שעשה אותם?●

והואלגמריהתחרטהללוהפעולותשמבצעלחלוטיןברורויהיהבמידהגםכך,תחשבוהאם●
מתחנן לסליחה וכפרה?

והאם לדעתכם גם לה' אסור לסלוח עליהם?●



במסענו נעסוק בחלקו השני של ספר יונה.

תחילה נחקור ונלמד את הסיפור עצמו, המופיע בפרקים ג' וד'.

אתששאלנוהשאלותמדועונגלהשלנו,לחייםהסיפורנושאשלהרלוונטיותבשאלתנעסוקמכןלאחר
עצמנו מקודם עולות מתוך הספר עצמו – ואולי אף מקבלות תשובות.

הבא ונצא לדרך.

ג'פרקלימוד–תשובות):1(לחקור
הבאות:, נפתח במיליםפרק א'מסענו הראשון בארצו של ספר יונה, ב

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

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

(ג) וַּיָָקם יֹונָה ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפנֵי ה' [...]

נפתח בצורה דומה עד מאוד:פרק ג'
(א) וַיְִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹונָה ֵׁשנִית ֵלאמֹר:

(ב) קּום, ֵל� ֶאל נִינְוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֵאֶלי�.

(ג) וַּיָָקם יֹונָה וַּיֵֶל� ֶאל נִינְוֵה ִּכְדַבר ה' [...]

:פסוקי אהבא נתבונן בדומה ובשונה של



מלבד המילה "שנית" המופיע בפרק ג', האם תוכלו למצוא הבדל נוסף?●

חושבושהואהשליחותבתוכןמאמיןאינושהואלמרותללכת,הסכיםשיונההעובדההאם●
שהיא שקרית, יכולה להסביר את צורת הניסוח בפרק ג'?

:פסוקי בכעת נעבור ל

מה יש בכל אחד מהפסוקים, שלא מופיע בפסוק המקביל לו?●

עליומוטלתמדועליונהלהסבירטורחאינוה'ג'שבפרקלכךלהיותיכולהסיבהאיזו●
השליחות?

איזה סיבה יכולה להיות לכך שבפרק ג' ה' מדגיש שיונה צריך לומר בדיוק את מה שה' יגיד לו?●

:פסוקי גונסיים בהשוואת

מה ההבדל העיקרי בין שני הפסוקים?●

האם תוכלו לומר מדוע בפרק ג' התנהגותו של יונה שונה מהתנהגותו בפרק א'?●

מיומנות – השוואה

ביניהםלערוךאותנועוררהג'פרקשלהפתיחהמולא'פרקשלהפתיחההצבת
השוואה.

בחיים אנו נדרשים לא פעם לערוך השוואה בין שני דברים שונים.

מתוךהדומים.הפסוקיםלשניהמשותףאתלמצואתחילהניסינוהנוכחיתבהשוואה
מציאת הדומה הצלחנו לעמוד על השונה והמיוחד שבכל פסוק.

מציאת המיוחד שבכל פסוק אפשרה לנו לעמוד על המשמעות שיש בייחודיות הזו.

אגב, מומלץ לצפות בסרטון הבא המלמד כיצד בונים ומנסחים השוואות מעין אלו:

https://www.youtube.com/watch?v=KwDNt6EY3GY

עם יונה, בדרך לנינוה
המטרופוליןנינוה,אלאבמערב,שםאיתרשיש,איננוייעדושהפעםאלאלמסע.כעתיוצאיונהגם

הגדולה של ממלכת אשור הנמצאת בצפון-מזרח.

בהמתגביעלהמתבצעתלאשור,התיכון)היםשלביותרהמזרחיהחוף(שהיאישראלמארץההליכה
רכיבה, אורכת לפחות שבועיים.

https://www.youtube.com/watch?v=KwDNt6EY3GY


כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן

מה לדעתכם חושב יונה בכל אותה הדרך?●

מה הוא מרגיש?●

מה הוא מצפה שיקרה?●

(בלשוןימיםשלושהלאדםלוקחתברחובותיהההליכהשרקאומרעצמוהכתובענקית.עירהיאנינוה

גדולהעירהייתה"נינוהובלשוננו:יִָמים";ְׁשלֶׁשתַמֲהַל�,ֵלא-�ִהיםְּגדֹוָלהִעירָהיְָתה"וְנִינְוֵההתנ"ך:
").לאללה



כדי להבין את גודלה של נינוה נצפה כעת בסרטון הקצר הבא, המציג שחזור ממוחשב של העיר:

https://www.youtube.com/watch?v=XzFySIllqk8

מוזמניםאתםזו,עירעלדבריודעיםאינכם[אםווגס""לאסהערךשלחיפושוערכותמונות,לגוגלכנסו
לקרוא עליה מעט בגוגל].

מה אתם חושבים על עיר זו? איך אתם חשים ביחס אליה?●

מה הם הדברים הכי בולטים בתמונות שמצאתם?●

מה לדעתכם מעסיק את תושביה?●

כעת דמיינו שה' שולח אתכם להחזיר את יושבי לאס ווגס בתשובה כי "עלתה רעתם לפניו".

אילו מחשבות יתרוצצו בראשכם?●

אילו חששות ינקרו בליבכם?●

איך תתחילו לבצע את המשימה שהוטלה עליכם?●

האם כעת אתם יכולים להזדהות יותר עם בריחתו של יונה שאודותיה שמענו במסע הקודם?●

בנינוה

נמשיך בקריאת הסיפור ונראה מה עלה בגורל שליחותו של יונה:

(ג) וַּיָָקם יֹונָה וַּיֵֶל� ֶאל נִינְוֵה ִּכְדַבר ה',

וְנִינְוֵה ָהיְָתה ִעיר ְּגדֹוָלה ֵלא-�ִהים ַמֲהַל� ְׁשלֶׁשת יִָמים.

(ד) וַּיֶָחל יֹונָה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַל� יֹום ֶאָחד, וַּיְִקָרא וַּיֹאַמר: עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום וְנִינְוֵה נְֶהָּפֶכת.

(ה) וַּיֲַאִמינּו ַאנְֵׁשי נִינְוֵה ֵּבא-�ִהים, וַּיְִקְראּו צֹום וַּיְִלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם וְַעד ְקַטּנָם.

(ו) וַּיִַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶל� נִינְוֵה –

וַּיָָקם ִמִּכְסאֹו וַּיֲַעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעָליו וַיְַכס ַׂשק וַּיֵֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר. (ז) וַּיְַזֵעק וַּיֹאֶמר ְּבנִינְוֵה ִמַּטַעם ַהֶּמֶל� ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר:

ָהָאָדם וְַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר וְַהּצֹאן – ַאל יְִטֲעמּו ְמאּוָמה, ַאל יְִרעּו ּוַמיִם ַאל יְִׁשּתּו.

(ח) וְיְִתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם וְַהְּבֵהָמה

וְיְִקְראּו ֶאל ֱא-�ִהים ְּבָחְזָקה

וְיָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם.

(ט) ִמי יֹוֵדַע – יָׁשּוב וְנִַחם ָהֱא-�ִהים וְָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו וְ�א נֹאֵבד...

(י) וַּיְַרא ָהֱא-�ִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

וַּיִּנֶָחם ָהֱא-�ִהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם

וְ�א ָעָׂשה.

https://www.youtube.com/watch?v=XzFySIllqk8


סמנו את קריאתו של יונה בצבע אדום.●

כמה מילים מונה קריאה זו?

כעת סמנו את תגובתם של אנשי נינוה בצבע כחול.●

כמה פסוקים היא מונה?

מה לדעתכם ניתן ללמוד מכאן?●

חזרו וקראו את ה"נאום" שנושא יונה באוזני העיר נינוה.

כיצד אתם מבינים משפט זה?●

מה לדעתכם הם אמורים להבין מכך?●

על קריאתו של יונה אומר רד"ק:

"נינווה נהפכת" – רוצה לומר: כמהפכת סדום ועמורה, כי מעשיה היו כמעשיהם.

לרמז?רוצההואהיסטוריתקדיםלאיזה"נהפכת"?במילהמשתמשיונההרד"קלדעתמדוע●
ומדוע?

נעיין שנית בתיאור התשובה של אנשי נינוה:
(ה) וַּיֲַאִמינּו ַאנְֵׁשי נִינְוֵה ֵּבא-�ִהים, וַּיְִקְראּו צֹום וַּיְִלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם וְַעד ְקַטּנָם.

(ו) וַּיִַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶל� נִינְוֵה –

וַּיָָקם ִמִּכְסאֹו וַּיֲַעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעָליו וַיְַכס ַׂשק וַּיֵֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר. (ז) וַּיְַזֵעק וַּיֹאֶמר ְּבנִינְוֵה ִמַּטַעם ַהֶּמֶל� ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר:

ָהָאָדם וְַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר וְַהּצֹאן – ַאל יְִטֲעמּו ְמאּוָמה, ַאל יְִרעּו ּוַמיִם ַאל יְִׁשּתּו.



(ח) וְיְִתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם וְַהְּבֵהָמה

וְיְִקְראּו ֶאל ֱא-�ִהים ְּבָחְזָקה

וְיָֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם.

(ט) ִמי יֹוֵדַע – יָׁשּוב וְנִַחם ָהֱא-�ִהים וְָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו וְ�א נֹאֵבד...

אילו פעולות עושים אנשי נינוה?●

מי מוביל את תהליך החזרה בתשובה?●

תשובהלכםנראיתהיאהאםתשובתם?אתמקבליםהייתםהאם–השופטיםהייתםאתםאם●
אמיתית? נמקו!

האם אנשי נינוה אכן חזרו בתשובה?

המתענותהחיותשבתיאורוההגזמהלתשובהמתעוררתשלימהעיראחתשבבתהמתמיהההעובדה
ישהאםבשאלהשונותדעותמוצאיםאנובחז"לואכן,הללו.המעשיםלכנותבאשרספקלעורריכולים

כאן תשובה אמיתית או "בלוף אחד גדול".

מצד אחד אנו מוצאים אמירות המתייחסות אל תשובתם כתקדים אמיתי שממנו יש ללמוד:

אפרונותניןעירשללרחובההתיבהאתמוציאיןכיצד?תעניותסדר:א)(ב',תעניתמשנה
הזקןבראשו.נותןואחדאחדוכלדיןביתאבובראשהנשיאובראשהתיבהגביעלמקלה
ואתשקםאתא-להים'ויראנינוהבאנשינאמרלאאחינו,כבושין:דברילפניהןאומרשבהן

תעניתם' אלא "וירא א-להים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה".

לשאתצריךהעירשזקןקובעתהמשנהבצורת.ישכאשרלהתענותצריךהציבורכיצדמפרטתזומשנה
לפני העם דברי כיבושין, דהיינו נאום תוכחה שיזרז אותם בתשובה.

מדוע לדעתכם צריך להשמיע לפני העם דברי כיבושין? מה מטרתם?●

.סמנו באדם את תוכן דברי הכיבושין שהמשנה מביאה כדוגמה

המשניהדברומהלתשובה?כשמתעורריםלתקןשישהעיקריהדברמהאלה,דבריםלפי●
והפחות חשוב?



האם אתם מסכימים עם סדר העדיפויות הזה?●

האם לדעתכם גם אנחנו נוהגים על פיו בחודש אלול ובימים הנוראים?●

מתוך הנאמר במשנה, האם תשובת נינוה הייתה תשובה טובה ואמיתית או לא?●

הגמרא מתארת עד כמה הקפידו אנשי נינוה לתקן את מעשיהם:

מן החמס אשר בכפיהם?[=מהו]: מאיבבלי תענית (דף טז)
–[=במגדל]ובנאו בבירה[=קורה של עץ]אמר שמואל: אפילו גזל מריש

כל הבירה, ומחזיר מריש לבעליו.[=שובר]מקעקע

שמואל מתאר כיצד אדם שגנב קורת עץ שב בתשובה.

מה עשה אותו גנב עם הקורה לאחר שהוא גנב אותה?●

מה הוא עשה כדי לתקן את מעשהו?●

האם הדבר נראה לכם הגיוני? וצודק?●

מה נוכל ללמוד מכאן על עוצמת הרצון של אנשי נינוה לחזור בתשובה?●

מצד שני בתלמוד הירושלמי נמצא דעה הפוכה:

אנשיעשו[=רמאות]רמיותשלתשובהלקיש:בןשמעוןרביאמר:סה)דףב',(תעניתירושלמי
נינוה.

ידיהםבכףשהיהמהיוחנן:רביאמר-בכפיהם"אשרהחמסומןהרעהמדרכואיש"וישובו
לא החזירו.[=ארונות]החזירו, מה שהיה בשידה ותיבה

לדעת ריש לקיש (ר' שמעון), האם תשובת אנשי נינוה הייתה אמיתית?●

לדעת ר' יוחנן, איזה רכוש גנוב אנשי נינוה החזירו?●

מאילו מילים בפסוק הוא לומד זאת? צבעו מילים אלו באדום.●

לאחר תיאור תשובת אנשי נינוה מופיע תיאור תגובת ה':
(י) וַּיְַרא ָהֱא-�ִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

וַּיִּנֶָחם ָהֱא-�ִהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם

וְ�א ָעָׂשה.

האם נוכל להסתייע בנאמר כאן כדי להכירע בשאלת איכות תשובתם של אנשי נינוה? נמקו!

בין תשובת המלחים לתשובת נינוה.

שניאתנשווהנינוה.ואנשיהמלחיםיונה,עםמפגשןלאחרבתשובהחוזרותנוכריותקבוצותשתי
התיאורים. תשובת המלחים תוארה כך:

(ה) וַּיִיְראּו ַהַּמָּלִחים וַּיְִזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱא�ָהיו [...] 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 [...]

(י) וַּיִיְראּו ָהֲאנִָׁשים יְִרָאה ְגדֹוָלה [...] וַּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת?

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



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

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

אותהלמלאיכוליםאתםהבאה.הטבלהמילויבאמצעותבתשובההחזרהתהליכישניביןלהשוותנסו
במילים שלכם או להעתיק לכל רובריקה (משבצת) את הפסוק המתאים:

תשובת נינוהתשובת המלחים

מצב רוחני התחלתי

היוצאתהקבוצהמנהיגדמות
בקריאות

תתקבלשאוליהאמונה
תשובתם והם לא יאבדו

תגובתם לדברי יונה

מצב רוחני סופי

[מיומנות – השוואה

כבר דיברנו על מיומנות עריכת ההשוואה.

כעת עסקנו בכלי שימושי ונוח להצגת הממצאים של ההשוואה – הטבלה.

באילוהמושווים,הפרטיםמההבאים:לפרטיםלבלשיםלנומאפשרתהטבלה
תבחינים (פרמטרים) אנו עורכים את ההשוואה, ומה התכונות של כל פרט]

האם לדעתכם שני תהליכי התשובה הללו אכן דומים? במה?●

להעביראותומזמיניםהייתםהאםבתשובה"?כ"מחזיריונהשלכוחועלמכךללמודנוכלמה●
בישיבה שיעור לפני יום כיפור?

אתהסבירובתשובה?חוזריםגויםשבההקלותעלמשהומכאןללמודניתןלדעתכםהאם●
דעתכם.

כאן תמה תחנתנו במסע.

בתחנה זו צעדנו עם יונה אל העיר נינוה. ניסינו לשער על מה הוא חשב וממה הוא חשש.

ראינוומנגדנהפכת",ונינוהיוםארבעים"עודשלוהקצרההקריאהאתראינונינוה.אלהגענועימויחד
ואףלא,אואמיתיתתשובהזוהייתההאםבשאלהעסקנונינוה.אנשיתשובתשלהארוךהתיאוראת

השוונו אותה לתשובת המלחים שאותה למדנו במסע הקודם.

הואמדועונביןיונהאתסוףסוףנישמעשםד'.פרקהספר,שלהחיתוםפרקאתנלמדהבאהבתחנה
התנגד מלכתחילה ללכת אל נינוה, אך נשמע גם את תשובת ה' לכך.



ד'פרקלימוד–שאלות):2(לחקור
שלא?),(אולהפתעתנונינוה.אלשניתנשלחיונהכיצדראינוהקודמת,בתחנהלמדנושאותוג',בפרק
ראינוהעיר.אנשיכלאתלעוררכדיהפסיקהנהפכת",ונינוהיוםארבעים"עודיונה,מפיקצרהקריאה

שם כיצד הכתוב מאריך בתיאור חזרתם בתשובה.

כעת נתמקד ביונה עצמו.

האם לדעתכם יונה שמח על כך שהוא הצליח בשליחותו?●

כיצד אתם הייתם מגיבים לו הייתם במקומו?●

מה לדעתכם הוא יעשה כעת?●

בתחנה זו נלמד כמה פסוקים ונדון עליהם, כמה פסוקים נוספים ושוב נדון עליהם, וכולי.

ולפסוקיו,לחלקיואותוללמודמכןלאחרורקבשלמותוהפרקאתתחילהלקרואמעדיפיםאתםאם
https://www.mechon-mamre.org/i/t/t1704.htmכאן:לקוראומוזמניםאתם

הבא ונצא לדרך...

תגובת יונה

(א) וַּיֵַרע ֶאל יֹונָה ָרָעה ְגדֹוָלה וַּיִַחר לֹו. (ב) וַּיְִתַּפֵּלל ֶאל ה' וַּיֹאַמר:

ָאּנָה ה', ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי, ַעל ֵּכן ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה

ִּכי יַָדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון וְַרחּום, ֶאֶר� ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וְנִָחם ַעל ָהָרָעה.

(ג) וְַעָּתה ה' ַקח נָא ֶאת נְַפִׁשי ִמֶּמּנִי, ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָי.

(ד) וַּיֹאֶמר ה': ַהֵהיֵטב ָחָרה ָל�?

https://www.mechon-mamre.org/i/t/t1704.htm


צבעו בכחול את המילים המתארות את תחושתו של יונה הרואה כיצד שליחותו הצליחה.

האם תגובתו הפתיעה אתכם? האם אתם מבינים אותה?●

כיצד יונה מסביר את בריחתו (שעליה למדנו במסע הקודם)?●

מה יונה מבקש מה' בתפילתו?●

כיצד ה' מגיב לבקשתו? כיצד אתם מבינים זאת?●

יונה מאשים את הקב"ה בכך שיש לו כמה תכונות. צבעו את רשימת התכונות הללו באדום.

האם תכונות אלו מוכרות לכם? האם אתם שמים לב למשהו מוזר ברשימה?●

נוהגיםאנוושאותםלמשה,בהןהתגלהשהקב"ההרחמיםמידותעשרהשלושאתמצטטשיונהנראה
לומר בהזדמנויות שונות במהלך התפילה וסדר הסליחות. אך יונה עורך ברשימה הזו שינוי:

משה: "ֵאל ַרחּום וְַחּנּון, ֶאֶר� ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת".

יונה: "ֵאל ַחּנּון וְַרחּום, ֶאֶר� ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וְנִָחם ַעל ָהָרָעה".

איזו מידה משמיט משמיט יונה?●

איזו מידה חלופית מעמיד יונה במקום המידה שהוא השמיט?●

חשבו:

מדוע לדעתכם יונה בן אמיתי מסרב להכיר בכך שה' ניחן במידת האמת?●

איזה אירוע גרם לו לחשבו כך? (העזרו במידה החלופית שהוא מציע)●

קראו את דברי הרב בכרך:



הואכיהקב"ה,שלמידותיועלתגרוקוראנינווהמולשםיושבעודנוהואכןעלבכרך:הרב
מקשה לשאול גם על כל דרכי התשובה וביחוד על זו של אנשי נינווה.

לפי הרב בכרך, לאיזו תופעה עקרונית יונה מתנגד?●

האם אתם יכולים להבין מדוע יונה מתנגד לכך?●

מה אתם הייתם משיבים לו?●

תשובת ה'

בתשובהחזרהאכןשנינוהבכךמנמקהואלמותבקשתואתלמות.וביקשלה'התפללשיונהראינו
חטאשלשלמיםחייםעללמחולניתןלאולפיהשלו,הפנימיתבאמתמעלשהואחשיונהלה.סלחושה'
"ַהֵהיֵטבאותוושואלאליופונהה'במקצת.מפתיעהלבקשתוה'תשובתתיקון.שלקצררגעתוךורשע

ָחָרה ָל�?".

מה פשר תשובה זו?

בפסוקיםנקראשעליהיותרארוכהלתשובהפתיחהכמשפטזותשובהלהביןשישסוברהרד"ק
הבאים. בה הקב"ה יראה ליונה שהכעס שלו על כך שה' סולח לבעלי תושבה אינו מוצדק.

עללךשיחרהצודק]זה[=שאיןהדיןמןשאינו,[=סימן]אותאראךעודלומר:רוצהרד"ק:
סליחתי לשבים.

כעת נמשיך בסיפור:
(ה) וַּיֵֵצא יֹונָה ִמן ָהִעיר וַּיֵֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר,

וַּיַַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה וַּיֵֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר יְִרֶאה ַמה ּיְִהיֶה ָּבִעיר.

(ו) וַיְַמן ה' ֱא-�ִהים ִקיָקיֹון, וַּיַַעל ֵמַעל ְליֹונָה ִלְהיֹות ֵצל ַעל רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו.

וַּיְִׂשַמח יֹונָה ַעל ַהִּקיָקיֹון ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה.

ַמהיְִרֶאהֲאֶׁשר"ַעדהמיליםכוונתמהנינוה?העירעללתצפתמתיישביונהלדעתכםמדוע●
ּיְִהיֶה ָּבִעיר"?

ה' מזמן צמח קיקיון שגדל כהרף עין ליד סוכתו של יונה כדי להצל עליו. יונה שמח על כך.

משמעותלקיקיוןמייחסהואשאוליאוצל,לויששכעתכךעלרקשמחיונהלדעתכםהאם●
נוספת?

כיצד אתם הייתם מגיבים בסיטואציה דומה?●



אך דומה שהצמחת הקיקיון היא רק המילה הראשונה בתשובת ה' ליונה, שכן יש המשך:

(ז) וַיְַמן ָהֱא-�ִהים ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמֳחָרת וַַּת� ֶאת ַהִּקיָקיֹון וַּיִיָבׁש.

(ח) וַיְִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש וַיְַמן ֱא-�ִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית וַַּת� ַהֶּׁשֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹונָה,

וַּיְִתַעָּלף וַּיְִׁשַאל ֶאת נְַפׁשֹו ָלמּות, וַּיֹאֶמר: טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָי.

(ט) וַּיֹאֶמר ֱא-�ִהים ֶאל יֹונָה: ַהֵהיֵטב ָחָרה ְל� ַעל ַהִּקיָקיֹון?

וַּיֹאֶמר: ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמוֶת.



מה תפקידה של התולעת שה' זימן? ומה תפקידה של רוח הקדים (רוח חמה מאוד) שה' זימן?●

כרגע שמענו על שני שליחים של המקום. נעיין עכשיו בפסוקים הבאים:
"וַיְַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְב�ַע ֶאת יֹונָה וַיְִהי יֹונָה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁש�ָׁשה יִָמים ּוְׁש�ָׁשה ֵלילֹות" (ב', א).●

"וַיְַמן ה' ֱא-�קים ִקיָקיֹון וַּיַַעל ֵמַעל ְליֹונָה ִלְהיֹות ֵצל ַעל רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו" (ד', ו).●

"וַיְַמן ָהֱא-�קים ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמֳחָרת וַַּת� ֶאת ַהִּקיָקיֹון וַּיִיָבׁש" (ד', ז).●

"וַיְַמן ֱא-�קים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית וַַּת� ַהֶּׁשֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹונָה וַּיְִתַעָּלף" (ד', ח)●

איזו מילה משותפת לכל הפסוקים הללו?●

אלביותרמהגדוללכאן,אותםוהעתיקוהסיפורלאורךזימןשה'השוניםהשליחיםאתבאדוםסמנו
_____.4_____.3_____.2____.1ביותר:הקטן

מה אנו יכולים ללמוד על השליטה ל ה' בעולם, מהעובדה שיש לו מגוון כה גדול של שלוחים?●

חשבו:●

אם יש לה' שלוחים כה רבים, אילו שלוחים הוא יכול לשלוח אלינו?●

האם נדע לזהותם כשלוחיו?●

ונשוב ליונה.

שוב יונה מבקש למות: "וַּיְִׁשַאל ֶאת נְַפׁשֹו ָלמּות, וַּיֹאֶמר: טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָי".

כיצד הוא נימק את בקשתו הראשונה למות וכיצד הוא מנמק את בקשתו בפעם השנייה?●

איזו סיבה נראית לכם מוצדקת יותר? נמקו.●

מה נוכל ללמוד מבקשתו הנוכחית של יונה על מצב רוחו?●



יונה אומר שהכאב על אובדן הקיקיון גדול מאוד בעיניו.

באיזה ביטוי הוא משתמש כדי להמחיש את גודל הכאב?●

מדוע לדעתכם יונה הצטער כל כך על אובדן הקיקיון? מה (אולי) הוא סימל בעיניו?●

אתםהמשוררתזלדההיתהמייודעיםאינכם[ואםשעשועי"האור"כיזלדהשלשירהסיוםאתקראו
פשוטה,אישה"העברים,הסרטון:אתביוטיובלחפשיותראףומומלץבאינטרנט,עליהלקרואמוזמנים

זלדה", ולצפות בו]:

ַרק ֵלב ֶׁשּנַָטׁש ֶאת ָהעֹוָלם
ָׂשֵמַח ָּכ� ִליִדידּות ַהִּקיָקיֹון

ַרק ֵלב ָׁשרּוי ִּביִׁשימֹון
ְמֻאָּׁשר ְּבאַֹרח ָּכֶזה

ַּבִחָּבה ָהִאֶלֶמת ֶׁשל ָעִלים
ּוְמַבֵּקׁש ָלמּות

ַּכֲאֶׁשר ֵמִתים ְצָמִחים,
ֲאֶׁשר �א ָזַרע.

יֹונָה ַהּנִָביא ֶׁשַּדְרּכֹו ֶאל ֱא-�ִהים
ְמֵלָאה ְּבִריחֹות

ְּבתֹו� ַמיִם זֹוֲעִמים
יְַבֵּקׁש ָעֶלי� ַרֲחִמים

וְָעַלי
וְַעל ָּכל ַהּטֹוְבִעים.

לפי שיר זה, מה היווה הקיקיון עבור יונה?●

איזו תכונה מתגלית ביונה העצוב על מות הקיקיון לפי השיר?●

האם המשוררת רואה בתוכנה זו דבר שלילי או חיובי? הוכיחו.●

ִליָחָרה"ֵהיֵטבמשיב:יונהוכיצדַהִּקיָקיֹון?"ַעלְל�ָחָרה"ַהֵהיֵטביונה:אתשואלה'כיצדראינוט'בפסוק
ַעד ָמוֶת". כעת נראה את מענה ה' החותם את הספר:



(י) וַּיֹאֶמר ה':

ַאָּתה ַחְסָּת ַעל ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר �א ָעַמְלָּת ּבֹו וְ�א ִגַּדְלּתֹו, ֶׁשִּבן ַליְָלה ָהיָה ּוִבן ַליְָלה ָאָבד.

(יא) וֲַאנִי �א ָאחּוס ַעל נִינְוֵה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר יֶׁש ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר �א יַָדע ֵּבין יְִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה?!

האם ה' רואה ברחמיו של יונה על הקיקיון דבר רע?●

ה' משווה בין הקיקיון לבין אנשי נינוה. לפי השוואה זו, כיצד ה' צריך להתייחס לנינוה?●

חישבו:

האם לדעתכם באמת ניתן להשוות בין אנשי נינוה לבין הקיקיון? נמקו.●

יכולהזועובדההאםהצורה.באותהשלההבהמותואלנינוהלאנשימתייחסשה'רואיםאנו●
לשנות את התשובה שלנו לשאלה הקודמת?

ומה זה אומר עלינו? ועל תהליך החזרה בתשובה שלנו?●

בתחנה זו שמענו סוף כל סוף מדוע יונה ביקש לברוח.

ומשוםלאמת,מנוגדתשהתשובהחושביונה–התשובהממסדכלעםעקרוניתבעיהיששליונהראינו
כך הוא אינו מוכן לקבלה ולשתף עימה פעולה.

רעיון זה מובע במדרש הבא בירושלמי, שם עמדתו מוצגת כעמדתו של ממסד הנבואה כולו:

שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם "חטאים תירדף רעה" (משלי, י"ג, כא).
שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? אמרה להן "הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל, י"ח, ד).

שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן יעשה תשובה ויתכפר לו.

לכםנראיתהיאהאםהחוטאים?כלפיהנבואהושלהתורהשלהעמדהמהיזה,מדרשלפי●
הגיונית?

מהי עמדת ה' כלפי החוטאים? האם זו עמדה מובנית מאליה?●

להיותאותוללמדמנסהה'כיצדראינוהתשובה,ממסדשלהעקרוניתהתנגדותואתשראינולאחר
לומסבירה'עליו,חומלאכןשיונהלאחרשיבש.הקיקיוןצמחעללחמולאותומעוררהואתחילהחומל.

אםגםולכן,עליהם.לחמולושראויהקיקיוןצמחכמוהםהחייםובעליהאדםבניכלשמימיתשמבחינה
הם חוטאים, ראוי לאפשר להם חזור בתשובה ולקבל את תשובתם – כי ה' אוהב אותם.

בזאת תמה תחנתנו במסע, שבה למדנו את פרק ד'.

אך אל חשש, מסענו עוד לא תם...



שיעור–האנושי?במישורגםתוקףלהשישאולה',רקהיאהתשובההאם
יישום מסכם (בכיתה / זום) [הנחיות למורה]

דרךהאםהשאלה:היאבמרכזוהעומדתהסוגיהיונה.ספראתלמדנובמסעהקודמותבתחנות
התשובה הולמת את דרך האמת או לא?

כבנישלנובמישורגםהאםבשאלהדהיינואנושית,מבטמנקודתזובשאלהידונוהתלמידיםזובתחנה
אוופושעים,חוטאיםשלעונשםבקביעתכשיקולאותוולקחתהתשובהמנגנוןאתלקבלעלינואם

שלא?

את הדיון נערוך סביב מקרה ספציפי.

תחילה נלמד עם התלמידים את פרטי המקרה ואחר כך נדון בו.

[כמובן שהמורה יכול לבחור מקרה אחר, או אפילו להכווין את התלמידים לבחור מקרה מסוים]

צפיתנחלאסוןהאירוע:הצגת–1שלב
האירוע שיעמוד במרכז הדיון שלנו הוא אסון נחל צפית.

המורה יוכל לספר לתלמידים על האירוע או לתת להם לקרוא עליו בויקיפדיה, בערך העוסק בו:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%9

C_%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA

ששודרמיוחדת)(מהדורההחדשותבמשדרצפייהבאמצעותהיאהאירועבפרטילהיזכרנוספתדרך
בעקבותיו (שימו לב: מדובר בסרטון ארוך. אין חובה להקרין את בכולו!):

https://www.youtube.com/watch?v=fzWi0txJBtk

לאחר הצגת האירוע המורה יביא בפני התלמידים את המסמך הבא, שכתב ראש המכינה יובל כאהן:

שאניציוןבניצבאיתהקדםבמכינהנתפסובלתינוראאסוןקרהאייר,י"אהאחרון,חמישיביום
יעלהנערותנהרגוהארץ,ואהבתהחברותלערכילחנךשנועדטיולבמהלךבראשה.עומד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=fzWi0txJBtk


שמירושניכהןרומיברהום,מעייןבללי,גליאור,אלהשלום,בראילןלוי,אגםרענן,עדיסדן,
והנער צור אלפי זכרם לברכה [...]

חש.שאניהצעראתלבטאשיוכלומיליםלמצואאוכללאלעולםושבור.קרועאניהאסוןמאז
החניכים,שלמלאאמוןהדורשחינוכיתפקידובראשונהבראשהואהמכינהראשתפקיד

שהואזה,אמוןהאיום,האסוןשלשבצלויודעאניבו.נוגעתשהמכינהמיוכלמשפחותיהם
היסוד ליכולת להוביל ולחנך, לא יכול להתקיים. לכן החלטתי להגיש את התפטרותי [...]

לעשותלהתעצם,ימשיכוהמדהימיםובוגריהמוריהמדריכיה,חניכיה,עלשהמכינהבטוחאני
ממנישיידרשמהלכלמחוייבלהיותאמשיךאניואמת.אנושיותציונות,לערכיולחנךטוב

מכל.היקראתשאיבדוהמשפחותאתבמעטולולנחםביכולתיאיןוהמשכו.זהמפעללטובת
אני משתתף בכאבן הנורא.

(קבוצות)עמדותגיבוש–2שלב

ישכאשרלחדרים),בזום:מתנהלהשיעור(אםתלמידים5–3שללקבוצותהתלמידיםאתיחלקהמורה
שני סוגים של קבוצות – קטגורים / סניגורים.

כל קבוצה תקבל את דף ההנחיות הבא:

אתם יועצים של שופט בית המשפט העליון שאליו הגיע התיק של ראש מכינת בני ציון.

נציגות המשפחות מבקשת להעניש את ראש המכינה בחומרה הרבה ביותר.

אתהשופטבפנימזכירהואמעשיו.עלואמיתיתעמוקהחרטהמביעזאת,לעומתהמכינהראש
בחינוךמידה,קנהבכלעליהםהחיוביתהשפעתוואתנוער,בנישלדורותבחינוךהרבותזכויותיו

לערכים ואהבת הארץ.

וכלפושע,אינוהואשהריחדש,דףלפתוחלולאפשרנרגשתבפניהלשופטפונההמכינהראש
ואנשיםעברייניםעםיחדהסוהרבביתיושבעליולחשובאפשרואיךלטובה,הייתהמטרתו

העתידדורלמעןבכישוריוולהשתמשלהמשיךמהשופטמבקשהואמכך,יותרלהרע??המבקשים
צבאיתקדםמכינהבראשלכהןולהמשיךהנדרשים,הלקחיםהפקתתוךכמובןישראל,מדינתשל

כלשהי (בני ציון או אחרת, אין זה משנה).

כיצד תייעצו לשופט להכריע בסוגיה זו?

כי בפועל יקרה רק דבר מסויים).ומצד שני",…(יש להביע דעה חד משמעית, ולא "מצד אחד

כתבו את עמדתכם במסמך מסכם.

הקפידו לנמק את דעתכם ולהסביר את ההיגיון והצדק שיש בה.

כל קבוצה תתבקש לייצר מסמך עמדה (הקלה מרבית בעונש או החמרה בו).

בקבוצותודיוןבמליאההעמדותהצגת–3שלב
דקות.5שלבנאוםאותהלסכםשיתבקשעמדהלכלאחדנציגיבחרהמורה

מטרת שלב זה היא לוודא ששתי העמדות הובהרו בפני התלמידים בצורה המיטבית.



שלנציגותתכלולקבוצהכלכאשרקבוצות,4להכיתהאתיחלקהמורההעמדות,שתישמיעתלאחר
שתי העמדות – הקטגוריה והסניגוריה.

דינולהיותצריךמהבשאלהפורה)שהדיוןרואההמורהאםיותר,(אושעהרבעבמשךתדוןהקבוצה
של ראש המכינה. כל קבוצה תתבקש לנסח פסק דין עם שלושה נימוקים.

וסיכוםהדיןפסקי–4שלב
כל קבוצה תעמיד נציג שיקריא את פסק הדין של הקבוצה.

המורה יערוך סיכום שיגע בנקודות הבאות:

האםבתשובה?לחזורלנינוהלאפשרהוגןזההאם–יונהספרשמעלההעקרוניותהשאלות●
יש דרך לדעת מתי מדובר בתשובה אמיתית ומתי בתשובה של רמייה?

הנפקא מינה לחיים שלנו – האם גם עלינו כחברה אנושית לתת מקום למושג התשובה?●

הצדדים השונים – בעד ונגד מושג התשובה והכפרה, לאור הטענות שנשמעו בכיתה.●

הנקודותלכלשמתייחסיםלוודאישולכןכולו,למסעסיכוםיהווההמורהשלשסיכומולבלשיםיש
העיקריות שעלו לאורכו ובעיקר לשאלות העקרוניות שעלו ממנו.

הערכה ורפלקסיה – מבחן מסכם ושאלון משוב עצמי

הנה כבר תמו שני מסעותינו בספר יונה.

ולבסוףהמסעלאורךשלמדנומהעלעצמנונבחןתחילהדברים.בשנינעסוקהאחרונהבתחנתנו
נתבונן לעומק פנימה ונבקש לדעת מה אנו לוקחים עימנו הלאה.

נק')7שווהשאלה(כלהבאות.השאלותעלענו

אחורלשוברצוי)אף(ולפעמיםלכםשמותרשאומרמהפתוח,חומרעםבוחןזהולב:שימו
ולעיין שנית בתחנות שעברנו בשני המסעות שלנו בארץ יונה.

יחד עם זאת, כיוון שכל החומרים פתוחים לכם, הציפייה היא שתענו תשובות מלאות ומדויקות.

פרק א' – שליחת יונה ובריחתו

סיבות)2(נוכרייה?לארץשנשלחישראלינביאעללנומספרהתנ"ךמדוע.1

והנימוקאברבנאלרד"ק,דעתאפשריות:סיבות3(שליחותו?אתלמלאמסרביונהמדוע.2
שהוא מעלה בפרק ד')

האם יונה חושב שאפשר לברוח מה'? כיצד הוא תכנן לברוח ממנו?.3

תארו את התהליך הרוחני שעוברים המלחים..4



פרק ב' – תפילת יונה והצלתו

האם ניתן לראות בתפילתו של יונה רמזים למצבו הפיזי? פרטו..5

דעות)2(הדג?מבטןניצלטרםהואוהריהודיה,פסוקיבתפילתוכולליונהמדוע.6

פרק ג' – שליחות יונה והצלחתה

לפי רד"ק, איזה סיפור קדום רומז הכתוב באמצעות השימוש במילה "נהפכת"?.7

האם אנשי נינווה אכן חזרו בתשובת אמת? הציגו את הדעות השונות..8

השוו בין תשובת המלחים לתשובת אנשי נינווה. אילו קווי דמיון יש בין שני האירועים?.9

פרק ד' – אידיאולוגיות

מידותיואתמונההואשבובאופןלכךאפשריתתשובהלמצואניתןכיצדליונה?חורהמדוע.10
של ה'?

איזה לקח מנסה ה' ללמד את יונה באמצעות מעשה הקיקיון?.11

כיצד מסביר ה' את העובדה שהוא מאפשר לנינוה לחזור בתשובה?.12

כעת נסיים את מסענו במבט לאחור.

350לעמוד,עמודחצי(ביןקצרחיבורמעיןמפורטת,תשובהעליהוכתבוהבאותמהשאלותאחתבחרו

נק').16באתכםתזכהזו(תשובהבערך)מילים

בעבורכםהדבריםשללמשמעותם(ובעיקר!)וגםהמסעבמהלךשלמדנולמהגםהתייחסובתשובתכם
ובעבור החיים שלכם.

מתוךאומתוכו,(לפחות)אחדציטוטוהבאתיונהלספר(לפחות)אחתהתייחסותבחיבורלשלבהקפידו
אחד המקורות האחרים שהובאו לאורך המסע.

לכםשהיהקשהאחד(דברבמסעלכםשהייתההלימודחוויתעלקצרהסיכוםפסקתהוסיפולבסוף,
לכםמאפשרהמסעהאם–הלימודלצורתגםלהתייחסמוזמניםאתםמשמעותי.לכםשהיהאחדודבר

טוב יותר מאשר בלמידה רגילה בכיתה, או שאולי להיפך).

מעתהבחייליהקוראיםהקולותאתולשמועלהאזיןאנסהכיצד–והלכתי"ליקרא"קול●
והלאה? מה אסכים לעשות כדי לציית להם?

בעםלפגועפחדהואכילנינוהללכתסירביונהרד"ק,לפי–השליחות"בזהללכתממאן"והיה●
ממניידרשואםגםלוותר,אסכיםלאערכיםאילועלשלי?האדומיםהקוויםהםמהישראל.

לעשות זאת?

מחילה?וביקשוחרטהשהביעולפושעיםאחרתלהתייחסמסכיםאניהאם–אחוס?"לא"ואני●
מדוע?

בחייםזותובנהליישםאנסהכיצדיונה?בספרממסעילוקחאנימהותיתתובנהאיזו–כללי●
שלי?




