
 םלוע ןוקיתו טבשב ו"ט
 
 תומורת יניינעל עבוקה םויכ )א,א הנשה שאר( הנשמב ותעיבקמ – םינוש םילוגלג רבע ,'תונליאה גח' ,טבשב ו"ט
 ותביבס לומ םדאה לש הקיזב םיקסועה תורוקמ ןחבנ .ונימיב חמוצה תרימשו הביבסה תוכיא גחל דעו ,תורשעמו

 ?םלועה תא רמשלו חתפל ואובב דדומתהל וילע המ םעו םדאה לש ודועיי והמ – תירמוחהו תישונאה
 
 הרמשלו הדבעל
 .)ו״ט:׳ב תישארב( ּהָרְמָׁשְלּו ּהָדְבָעְל ןֶדֵע-ןַגְב ּוהֵחִּנַּיַו םָדָאָה תֶא םיִהGֱא 'ה חַּקִּיַו

 ?תישארב רפס יפ לע םלועב םדאה לש ודיקפת המ ●
 ?םכתעדל ,הז דיקפת אלממ םדאה םאה ●

 
 רפח םייח / 'תישארב'

 1961 ,יצרא דה 'םילוגנרתה' טילקתה ךותב ,תישארב ,רפח םייח
 

 תאו םיימשה תא םיהולא ארב תישארב
 ץראה
 ינפ לע ךשוחו והובו והות התייה ץראהו

 םוהת
 
 ךשוח ןיב םיהולא לידבה ןושארה םויבו
 רואל
 רוא יהיו
 םלועב חרז ריהב רקובהו
 הלילה אב וירחאו

 רוחש
 דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 עיקרה עיקרה תא רצי אוה ינשה םויבו

 לוחכהו אלפנה
 עיקבהו םימה ךותמ ץרפש עיקרה
 לוגעו הובג לעמ שרפנו
 ינש םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 תשביה תא רצי אוה ישילשה םויבו

 םיה תאו רהה תא קמעה תא
 םיחרפ לתש םגו םיצע הברה עטנו
 אשדו

 םייפויב ןיעה תא ואילפהש
 ישילש םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 

 הלע חריו ארב שמשה תא יעיברה םויבו
 תולילב
 ובבוס לזמ אוה בכוכ לכ םיבכוכ תובבר
 תוליסמב ורבעו
 יעיבר םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 םימב םייח רצי אוה ישימח םויבו

 םינינתה םיגדה תא םיפדצה תא
 םימשה לא ףנכה ינב וחרפ םויה ותואבו

 םינויהו תוינונסה םירשנה
 ישימח םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 דלחב תויח רצי אוה ישישה םויבו

 םיעובצה תא תולייאה םיליפה תא
 םלצב םדא ארב אוה שממ םויה ותואבו

 םיהולא םלצב םדא ארב אוה
 ישיש םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 
 המהב לכ ףליא םדאהו
 המדאב שרח םדאהו
 לגלגה תא איצמה םדאהו
 לג לע תוניפס טישה םדאהו
 רוטיקה תא ןסיר םדאהו
 רופיצכ הלעמ סט םדאהו
 םורמ יבכוכ שבכ םדאהו
 םוטאה תא ארב םדאהו

 ינפ לע ךשוחו והובו והות התיה ץראהו
 םוהת
 
 ךשוח ןיב םיהולא לידבה ןושארה םויבו
 רואל
 רוא יהיו
 אב וירחאו םלועב חרז ריהב רקובהו

 הלילה
 רוחש

 דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו
 
 עיקרה תא רצי אוה ינשה םויבו

 עיקבהו םימה ךותמ ץרפש עיקרה
 תשביה תא רצי אוה ישילשה םויבו
 םיחרפ לתש םגו םיצע הברה עטנו
 אשדו
 ישילש םוי ישילש םוי רקוב יהיו ברע יהיו
 יעיברב תורואמה תא ארביו

 
 םימב םייח רצי אוה ישימח םויבו
 םימשה לא ףנכה ינב וחרפ םויה ותואבו
 םת והשעמ יכ האר אוה ישישה םויבו
 תא ארב אלו ותכאלמ לכמ תובשיו

 םדאה
 בוט יכ םיהולא אריו

 

 ?תישארב רפסב וניארש יפכ םדאה לש ודיקפת םע םיכסמ רישה םאה ○
 ?רישב םדאה ראותמ ךיא ○
 ?היינשה םעפב םדאה תא אורבל אלש םיהולא רחב ,םכתעדל ,עודמ ○

 ןויד

 ןויד



 ?רישבש ןויערה םע םימיכסמ םתא םאה ○

 
 לקלקל אל קר
 ֹולָטְנ ,ןֹוׁשאִרָה םָדָא תֶא אּוה ]ּורָּב ׁשֹודָּקַה אָרָּבֶׁש הָעָׁשְּב ,ֹותְּוִע רֶׁשֲא תֵא ןֵּקַתְל לַכּוי יִמ יִּכ םיִהGֱאָה הֵׂשֲעַמ תֶא הֵאְר
 `ְּתְעַּד ןֵּת ,יִתאָרָּב `ְליִבְׁשִּב יִתאָרָּבֶּׁש הַמ לָכְו ,ןֵה ןיִחָּבֻׁשְמּו םיִאָנ הָּמַּכ יַׂשֲעַמ הֵאְר ,ֹול רַמָאְו ,ןֶדֵע ןַּג יֵנָליִא לָּכ לַע ֹוריִזֱחֶהְו

 א:ג״י:׳ז הבר תלהק .`יֶרֲחַא ןֵּקַתְיֶׁש יִמ ןיֵא ָּתְלַקְלִק םִאֶׁש ,יִמָלֹוע תֶא ביִרֲחַתְו לֵקְלַקְת ֹאלֶׁש

 

 ?שרדמה יפל ,םלועב םדאה לש ודיקפת המ ●

 

 הנוש ןפואב םלועב םדאה דיקפת תא הארמה רחא שרדמ ונינפל

 עשרה סופורסונרוטו אביקע יבר
 ינב[ םדו רשב לש וא אוה ךורב שודקה לש ,םיאנ םישעמ וזיא :אביקע יבר תא עשרה סופורסונרוט לאשש השעמ
 ול רמא !?םהב אצויכ תושעל םדא לוכי ץראהו םימשה ירה :סופורסונרוט ול רמא .םיאנ םדו רשב לש :ול רמא ?]םדא
 .םדא ינבב ןייוצמ םהש םירבד רומא אלא ,וילע ןיטלוש ןיאש תוירבה ןמ הלעמל אוהש רבדב יל רמאת אל :אביקע יבר
 לעש עדוי יתייה ינא :]סופורסונרוטל אביקע יבר[ ול רמא ?]הלימ תירבב םינבה תא םילמ[ ןילומ םתא המל :ול רמא
 .אוה ךורב שודקה לשמ םיאנ םדא ינב השעמש ,ךל יתרמאו יתמדקה ךכלו ,ינלאוש התא הז רבד
 :]סופורסונרוטל אביקע יבר[ ול רמא .]תוינמחל ,הפאמ ינימ[ תואקסלגו םילוביש אביקע יבר ]סופורסונרוטל[ ול איבה
 !?םילובישה ןמ רתוי םיאנ ולא ןיא :ול רמא .םדא ידי השעמ ולאו ,אוה ךורב שודקה השעמ ולא
 לוהמ ]קוניתה[ דלוה אצוי וניא המל ,]לומינ היהי םדאהש הצור[ הלימב ץפח ]םיהולא[ אוה םא :סופורסונרוט ול רמא
 רמוא התאש המו וכתוח ומאו ונטבב יולת אוהו ומע אצוי ]רובטה לבח[ וררוש המלו :אביקע יבר ול רמא ?ומא יעממ
 ןתועצמאבש ידכ[ םהב םתוא ףרצל אלא ,לארשיל תווצמה תא אוה ךורב שודקה ןתנ אלש יפל ,לוהמ אצוי וניא המל
 .]רתוי בוט םדאל היהיו רפתשי םדאה
 ׳א:׳ה עירזת ,אמוחנת שרדמ

 

 ?שרדמה יפל ,םלועב םדאה לש ודיקפת המ ●
 ?שרדמה תעדל ,םלשומ וניא םלועה עודמ ●
 ?רתויב םיהדזמ םתא םהיניבמ הזיא םע – םלועב םדאה לש ודיקפת גצומ תורוקמה לכב ●

 ?עודמ
 ?םלועה תא רמשל ידכ גוהנל םדאה לע דציכ ●
 ?םלועה תא ןקתל ידכ םכמצע לע תחקל םינכומ םתייה םתא םידיקפת וליא ●
 ?תיזיפ הניחבמ םלועה תא ןקתל קר אוה םדאה לש ודיקפת םאה ●

 ןויד

 ןויד


