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 חישמה עושי לש ןיסחויה רפס
 )23-38 ג סקול(

 דִוָּד־ןֶּבא ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי תֹודְלֹוּת רֶפֵס 1
 קָחְצִיב ,קָחְצִי תֶא דיִלֹוה םָהָרְבַאא 2 :םָהָרְבַא־ןֶּבב
 תֶאְו הָדּוהְי תֶא דיִלֹוה בֺקֲעַיְוג בֺקֲעַי תֶא דיִלֹוה
 ,רָמָּתִמ חַרֶז תֶאְו ץֶרֶּפ תֶא דיִלֹוה הָדּוהְיא 3 .ויָחֶא
 .םָר תֶא דיִלֹוה ןֹורְצֶחְו ןֹורְצֶח תֶא דיִלֹוה ץֶרֶּפב
 תֶא דיִלֹוה בָדָניִּמַע ,בָדָניִּמַע תֶא דיִלֹוה םָר 4
 דיִלֹוה ןֹומְלַׂש 5 .ןֹומְלַׂש תֶא דיִלֹוה ןֹוׁשְחַנְו ןֹוׁשְחַנ
 תּורֵמ דֵבֹוע תֶא דיִלֹוה זַעֺּב ,בָחָרֵמ זַעֺּב תֶא
 דִוָּדא תֶא דיִלֹוה יַׁשִי 6 .יַׁשִי תֶא דיִלֹוה דֵבֹועְו
 הָתְיָהֶׁש ֹוּזִמ הֺמֹלְׁשב תֶא דיִלֹוה דִוָּד ,ְךֶלֶּמַה
 ,םָעְבַחְרא תֶא דיִלֹוה הֺמֹלְׁש 7 .הָּיִרּוא תֶׁשֵאג
 .אָסָא תֶא דיִלֹוה הָּיִבֲאַו הָּיִבֲא תֶא דיִלֹוה םָעְבַחְר
 תֶא דיִלֹוה טָפָׁשֹוהְי ,טָפָׁשֹוהְי תֶא דיִלֹוה אָסָאא 8
 תֶא דיִלֹוה ּוהָּיִּזֻע 9 .ּוהָּיִּזֻעב תֶא דיִלֹוה םָרֹויְו םָרֹוי
 תֶא דיִלֹוה זָחָאְו זָחָא תֶא דיִלֹוה םָתֹוי ,םָתֹוי
 הֶּׁשַנְמ ,הֶּׁשַנְמ תֶא דיִלֹוה ּוהָּיִקְזִח 10 .ּוהָּיִקְזִח
 .ּוהָּיִׁשֺאי תֶא דיִלֹוה ןֹומָאְו ןֹומָא תֶא דיִלֹוה
 יֵמיִּב ויָחֶא תֶאְו ּוהָיְנָכְי תֶא דיִלֹוה ּוהָּיִׁשֺאיא 11
 ּוהָיְנָכְי דיִלֹוה הָלֶבָּב ּולְגֻהֶׁש רַחַאְל 12 .לֶבָּב תּולָּגב
 .לֶבָּבֻרְז תֶא דיִלֹוה לֵאיִּתְלַאְׁשּו לֵאיִּתְלַאְׁשא תֶא
 תֶא דיִלֹוה דּוהיִבֲא ,דּוהיִבֲא תֶא דיִלֹוה לֶבָּבֻרְז 13
 דיִלֹוה רּוּזַע 14 .רּוּזַע תֶא דיִלֹוה םיִקָיְלֶאְו םיִקָיְלֶא
 תֶא דיִלֹוה ןיִכָיְו ןיִכָי תֶא דיִלֹוה קֹודָצ ,קֹודָצ תֶא
 רָזָעְלֶא ,רָזָעְלֶא תֶא דיִלֹוה דּוהיִלֱא 15 .דּוהיִלֱא
 בֺקֲעַי 16 .בֺקֲעַי תֶא דיִלֹוה ןָּתַמּו ןָּתַמ תֶא דיִלֹוה
 דַלֹונ הָּנֶּמִמ רֶׁשֲא ,םָיְרִמב לַעַּב ףֵסֹויא תֶא דיִלֹוה
 תֹורֹוּדַה לָּכ ןֵכְבּו 17 .ַחיִׁשָמ אָרְקִּנַהג ַעּוׁשֵי
 דִוָּדִמּו ,תֹורֹוּד רָׂשָע־הָעָּבְרַא דִוָּד דַע םָהָרְבַאֵמ
 לֶבָּב תּולָּגִמּו ,תֹורֹוּד רָׂשָע־הָעָּבְרַא לֶבָּב תּולָּג דַע
 .תֹורֹוּד רָׂשָע־הָעָּבְרַא ַחיִׁשָּמַה דַע

 חישמה עושי תדלוה
 )1-7 ב סקול(

 ֹוּמִא םָיְרִמ :ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי תֶדֶּלֻה הָתְיָה ְךָּכ 18
 הָאְצְמִנ ּודֲחַאְתִה םֶרֶטְבּו ,ףֵסֹויְל תֶסֶֺראְמ הָתְיָה
 קיִּדַצ הָיָהֶׁש ,ּהָלֲעַּב ףֵסֹוי 19 .ׁשֶדֺּקַה ַחּורֵמ הָרָהא
 ׁשֵרָגְלב טיִלְחֶה ,הָּפְרֶחְלא ּהָתֹוא גיִּצַהְל הָצָר ֹאלְו
 הָאְרִנ ְךָכְּב רֵהְרַהְמ אּוה דֹועְּב 20 .רֶתֵּסַּב ּהָתֹוא
 ,דִוָּד ןֶּב ףֵסֹוי" :רַמָאְו םֹולֲחַּבב הוהי ְךַאְלַמא ויָלֵא
 יִּכ ,ָךְּתְׁשִא םָיְרִמ תֶא ָךיֶלֵא תַחַקָל ֺׁשׁשְחַּת לַא
 איִה 21 .אּוה ׁשֶדֺּקַה ַחּורֵמ ּהָּב הָרֹוה רֶׁשֲא
 אּוה יִּכ ,ַעּוׁשֵיב ֹומְׁש אָרְקִּת הָּתַאְו ןֵּב תֶדֶלֹויא
 ".םֶהיֵתֺאּטַחֵמ ֹוּמַע תֶא ַעיִׁשֹויג

 יָֺנדֲא רֵּבִּדֶּׁש הָמ םֵּיַקְתִּיֶׂש יֵדְּכא עַרֵא הֶז לָּכ 22
 ןֵּב תֶדֶֺליְו הָרָה הָמְלַעָה הֵּנִה"א 23 :איִבָּנַה יִפְּב
 ץיִקֵה ןֵּכִמ רַחַאְל 24 ".לֵא ּונָּמִעב ֹומְׁש תאָרָקְו
 .הוהי ְךַאְלַמא ּוהָּוִּצֶּׁש יִפְּכ הָׂשָעְו ֹותָנְּׁשִמ ףֵסֹוי
 ּהָתֹוא עַדָּיֶׁש יִלְּבִמ 25 ֹוּתְׁשִא תֶא ויָלֵא חַקָל אּוה
 .ַעּוׁשֵי ֹומְׁש תֶא אָרָקְו ς ,ןֵּב הָדְלָי רֶׁשֲא דַע

 ב
 יֵמיִּב ,הָדּוהְי םֶחֶל תיֵבְּב ַעּוׁשֵי דַלֹוּנֶׁש תֵעְּב 1

 ןִמ םיִמָכֲח םִיַלָׁשּוריִל ּואָּב ,ְךֶלֶּמַה סֹודְרֹוהא
 רֶׁשֲא םיִדּוהְּיַה ְךֶלֶמא ןָכיֵה" :ּולֲאָׁש 2 .חָרְזִּמַה
 ּונאָבּו חָרְזִּמַּב ֹובָכֹוּכ תֶא ּוניִאָר יִּכ ?דָלֹונ
 סֹודְרֹוה תֺאז עַמָׁש רֶׁשֲאַּכ 3 ".ֹול תֹווֲחַּתְׁשִהְל
 סֵּנִּכ אּוה 4 .ֹוּמִע םִיַלָׁשּורְי לָכְו אּוה םַהְדִנ ְךֶלֶּמַה
 םָתֹוא לַאָׁשְו םָעָה יֵרְפֹוסְו םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָר לָּכ תֶא
 םֶחֶל תיֵבְּב"א :ֹול ּורְמָא 5 .ַחיִׁשָּמַה דֵלָּוִי הֺפיֵא
 תיֵּב הָּתַאְו'א 6 :איִבָּנַה יֵדְי־לַע בַּתְכִנ ןֵכ יִּכ ,הָדּוהְי
 יִּכ ,הָדּוהְי יֵפּוּלַאְּב ריִעָצ ָךְניֵא ,הָדּוהְי ץֶרֶא םֶחֶל
 ".'לֵאָרְׂשִי יִּמַע תֶא הֶעְרִיג רֶׁשֲא לֵׁשֹומ אֵצֵיב ָךְּמִמ

 חָרְזִּמַה יֵמְכַחְל יאַׁשֲחַּב סֹודְרֹוה אָרָק זָא 7
 חַלָׁש ןֵכ יֵרֲחַא 8 .בָכֹוּכַה ַעיִפֹוה יַתָמ םָלְצֶא רֵרֵבּו
 בֵטיֵה ּורְקִח ּוכְל" :ֹורְמָאְּב םֶחֶל תיֵבְל םָתֹוא



 לארשיב שדוקה יבתכל הרבחל © תורומש תויוכזה לכ
 

 יִל ּועיִדֹוה ֹותֹוא ּואְצְמִּת רֶׁשֲאַכְו ,דֶלֶּיַה תֹודֹוא־לַע
 ".יִנֲא םַּג ֹול הֶוֲחַּתְׁשֶאְו אֹובָאֶׁש יֵדְּכ

 הֵּנִהְו ,ּוכְלָהְו ְךֶלֶּמַה יֵרְבִּד תֶא ּועְמָׁש םֵה 9
 רֶׁשֲא דַע םֶהיֵנְפִל םֵּדַקְתִה חָרְזִּמַּב ּואָרֶׁש בָכֹוּכַה
 .דֶלֶּיַה אָצְמִנ ֹוּבֶׁש םֹוקָּמַל לַעֵמ דַמֱעֶנְו אָּב
 הָלֹודְּג הָחְמִׂש ּוחְמָׂש בָכֹוּכַה תֶא ּואָר רֶׁשֲאַּכ 10
 םִע דֶלֶּיַה תֶא ּואָרְו תִיַּבַל ּוסְנְכִנ םֵה 11 .ֺדאְמ דַע
 ,ֹול ּווֲחַּתְׁשִהְוב םֶהיֵנְּפ לַע ּולְפָנ .ֹוּמִא םָיְרִמא
 בָהָזג :תֹונָּתַמ ֹול ּוׁשיִּגִהְו םֶהיֵתֹורְצֹוא תֶא ּוחְתָפּו
 ֹאּלֶׁש םֹולֲחַּבא ּורֲהְזֻהֶׁש רַחַאְל 12 .רֹומָו הָנֹובְלּו
 .תֶרֶחַא ְךֶרֶדְּב םָצְרַאְל ּואְצָי ,סֹודְרֹוה לֶא ֺרזֲחַל

 תווממ לצינ עושי דליה
 לֶא הָאְרִנ הוהי ְךַאְלַמּוא ,םָּׁשִמ ּוכְלָה םֵה 31

 תֶאְו דֶלֶּיַה תֶא חַק ,םּוק" :רַמָאְו םֹולֲחַּב ףֵסֹויב
 רַֺמא רֶׁשֲא דַע םָׁש רֵאָּׁשִהְו םִיַרְצִמְל חַרְבּו ֹוּמִא
 דיִמְׁשַהְלג יֵדְּכ דֶלֶּיַה תֶא ׂשֵּפַחְי סֹודְרֹוה יִּכ ,ָךְל
 ֹוּמִא תֶאְו דֶלֶּיַה תֶא חַקָלְו םָק אּוה 14 ".ֹותֹוא
 תֹומ דַע רַאְׁשִנ םָׁש 15 .םִיַרְצִמְל אָצָיְו הָלְיַּלַּב
 :איִבָּנַה יִפְּב יָֺנדֲא רֵּבִּד רֶׁשֲא תֶא םֵּיַקְלא ,סֹודְרֹוה
 ".יִנְבִל יִתאָרָק םִיַרְצִּמִמ"ב

 םיִמָכֲחַהא ֹוּב ּולְּתִה יִּכ סֹודְרֹוה הָאָר רֶׁשֲאַּכ 16
 םיִדָלְיַה לָּכ תֶא ֺגרֲהַלב חַלָׁשְו ֺדאְמ דַע זַגָר
 םִיַתָנְׁש יֵנְּבִמ ,ָהיֶתֹוביִבְס לָכְבּו םֶחֶל תיֵבְּבֶׁש
 זָא 17 .םיִמָכֲחַה יִּפִמ עַבָק רֶׁשֲא דֵעֹוּמַּב ,הָּטַמָו
 לֹוק"א 18 :איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי יִפְּב רָמֱאֶּנַה םֵּיַקְתִנא
 הָּכַבְמ לֵחָר ,םיִרּורְמַת יִכְּב יִהְנ ,עָמְׁשִנ הָמָרְּב
 ".םָניֵא יִּכ םֵחָּנִהְל הָנֲאֵמ ,ָהיֶנָּב־לַע

 לֶא הוהי ְךַאְלַמא הָאְרִנ סֹודְרֹוה תֹומ יֵרֲחַא 19
 חַק ,םּוק" :רַמָאְו 20 םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב םֹולֲחַּבב ףֵסֹוי
 ּותֵמא יִּכ ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל ְךֵלְו ֹוּמִא תֶאְו דֶלֶּיַה תֶא
 תֶא חַקָלְו םָק אּוה 21 ".דֶלֶּיַה ׁשֶפֶנ תֶא םיִׁשְקַבְמַה
 לָבֲא 22 .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל אָבּו ֹוּמִא תֶאְו דֶלֶּיַה
 םֹוקְמִּב הָדּוהיִּב ְךֵלֹומ סֹואָלֵכְרַא יִּכ ֹועְמָׁשְּב
 רַהְזֻהֶׁש רַחַאְל .םָׁשְל תֶכֶלָל דַחָּפ ,ויִבָא סֹודְרֹוה
 אָּב אּוה 23 .ליִלָּגַה תֹוביִבְס לֶאב אָצָי םֹולֲחַּבא
 םֵּיַקְתִיא ןַעַמְל ,תַרְצָנ תאֵרְקִּנַה ריִעְּב בַׁשָיְו
 .ֹול אֵרָּקִי יִרְצָנב יִּכ םיִאיִבְּנַה יִּפ־לַע רָמֱאֶּנַה

 
 
 

 

 ג
 ותאירקו ליבטמה ןנחוי

 א ןנחוי ;15-17 ,1-9 ג סקול ;1-8 א סוקרמ(
19-28( 

 אּוהֶׁשְּכ ,ליִּבְטַּמַה ןָנָחֹוי ַעיִפֹוה םֵהָה םיִמָּיַּב 1
 ,הָבּוׁשְתִּבב ּובּוׁש"א 2 :ֺרמאֵל הָדּוהְי רַּבְדִמְּב אֵרֹוק
 הֶז הָיָה אּוה 3 ".םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמג הָבֵרְק יִּכ
 אֵרֹוק לֹוק"א :איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשְי יִפְּב ויָלָע רַמֱאֶּנֶׁש
 ".ויָתֹוּלִסְמ ּורְּׁשַי ,הוהי ְךֶרֶּד ּוּנַּפב רָּבְדִּמַּב

 םיִּלַמְּג רַעְּׂשִמ יּוׂשֲע הָיָה ֹוׁשּובְלא ןָנָחֹוי ֹותֹוא 4
 ׁשַבְדּו םיִבָגֲח ֹולָכֲאַמּו ,ויָנְתָמ לַע רֹוע תַרֹוגֲחַו
 לָכְו הָדּוהְי לָכְו םִיַלָׁשּורְי ויָלֵא ּואְצָי זָא 5 .רַעַּיַה
 םֵהֶׁשְּכ ןֵּדְרַּיַּב ויָדָי־לַע ּולְּבְטֻהְוא 6 ןֵּדְרַיַה רַּכִּכ
 .םֶהיֵתֺאּטַח לַע םיִּדַוְתִמב

 םיִאָּב םיִקֹודְּצַהְו םיִׁשּורְּפַה ןִמ םיִּבַר הָאָרֶׁשְּכ 7
 ריִהְזִה יִמ ,םיִנֹועְפִצ יֵדְלַי"א :םֶהָל רַמָא לֵבָּטִהְל
 ןֵכָל 8 ?אֹובָל דֵמֹועָה ןֹורָחֶהב ןִמ טֵלָּמִהְל םֶכְתֶא
 ּובְׁשְחַּת לַאְו 9 !הָבּוׁשְתִל יּואָרא יִרְּפ ּוׂשֲע
 יִנֲא יִּכ ,'ּוניִבָא אּוה םָהָרְבַא' ,רֺמאֵל םֶכְבַבְלִּב
 םיִהֹלֱא לֹוכָי הֶּלֵאָה םיִנָבֲאָה ןִּמֶׁש םֶכָל רֵמֹוא
 לַע ןֶזְרַּגַה חָּנֻמ רָבְכּו 10 .םָהָרְבַאְל םיִנָּבא םיִקָהְל
 הֶׂשֹוע ּוּנֶניֵא רֶׁשֲא ץֵע לָּכ ןֵּכ לַע .םיִצֵעָה ׁשֶֺרׁש
 םָנְמָא יִנֲא 11 .ׁשֵאָה ְךֹותְל ְךַלְׁשֻיְו עַדָּגִיא בֹוט יִרְּפ
 יַרֲחַא אָּבַהא ְךַא ,הָבּוׁשְתִל םִיַמְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַמ
 אּוה .ויָלָעְנ תֶא תאֵׂשָל יּואָר יִּנֶניֵאְו יִּנֶּמִמ קָזָח
 ֹודָיְּב 12 .ׁשֵאְבּו ׁשֶדֺּקַה ַחּורְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַיב
 תֶא ֺףסֱאֶי אּוהְו ,ֹונְרָּג תֶא תֹוּקַנְל הֶרְזִּמַהא ןֹוׁשְלִק
 יִּתְלִּב ׁשֵאְּבב ֺףרְׂשִי ץֹוּמַה תֶא ְךַא ,םָסָאָה לֶא ֹונָגְּד
 ".תיֵּבְכִנ

 עושי תליבט
 )21-22 ג סקול ;9-11 א סוקרמ(

 לֶא אָבּו ןֵּדְרַּיַל ליִלָּגַה ןִמ ַעּוׁשֵי ַעיִּגִה זָא 13
 הָּסִנ ןָנָחֹוּיֶׁש אָּלֶא 14 ,ֹולְצֶא לֵבָּטִהְלב ןָנָחֹויא
 ,ָךְלְצֶא לֵבָּטִהְל ְךיִרָצ יִנֲא" :ֹורְמָאְּב ְךָּכִמ ֹואיִנֲהַל
 "?יַלֵא אָּב הָּתַאְו

 ְךָּכ יִּכ ,תֵעָּכ חַּנַה" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה 15
 .ֹול ַחיִּנִה ןָנָחֹויְו ".ֹוּלֻּכ קֶדֶּצַה תֶא םֵּיַקְּנֶׁש יּואָר

 תֵע ּהָתֹוא .םִיַּמַה ןִמ דָּיִמ הָלָעְו לַּבְטִנ ַעּוׁשֵי 16
 םיִהֹלֱא ַחּורא תֶא הָאָר אּוהְו ,םִיַמָּׁשַה ּוחְּתְפִנ
 ןִמ לֹוקא הֵּנִהְו 17 .ויָלָע הָאָבּו הָנֹויְּכ תֶדֶרֹוי
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 ֹוּב רֶׁשֲא יִבּוהֲא יִנְּב הֶז"ב :רֵמֹוא םִיַמָּׁשַה
 ".יִּתְצַפָח

 ד
 ןויסינב דמוע עושי

 )1-13 ד סקול ;12-13 א סוקרמ(
 רָּבְדִּמַה לֶא ַעּוׁשֵי תֶא ַחּורָה הָליִבֹוה זָא 1

 םָּצֶׁש רַחַאְלּו 2 ,ןָטָּׂשַה יֵדְי־לַע תֹוּסַנְתִהְלא
 ׁשַּגִנ 3 .בֵעָר הָיָה הָלְיַל םיִעָּבְרַאְו םֹוי םיִעָּבְרַאא
 ,הָּתַא םיִהֹלֱאָה־ןֶּבא םִא" :רַמָאְו הֶּסַנְמַה ויָלֵא
 ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 4 ".םֶחֶלְל ּויְהִי הֶּלֵאָה םיִנָבֲאָהֶׁש הֵּוַצ
 הֶיְחִי ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה־לַע ֹאל' ,בּותָּכ"א :רַמָאְו
 ".'םיִהֹלֱא־יִּפ אָצֹומ־לָּכ־לַעב יִּכ ,םָדָאָה

 ֹודיִמֱעֶהְו ׁשֶדֺּקַה ריִעא לֶא ןָטָּׂשַה ֹותֹוא חַקָל 5
 םִא" :ֹול רַמָא 6 .ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב גַּג תַּנִּפ לַע
 יֵרֲהֶׁש ,הָּטַמְל ָךְמְצַע ְךֵלְׁשַה ,הָּתַא םיִהֹלֱאָה־ןֶּבא
 ,ָךְנּואָׂשִי םִיַּפַּכ־לַע ,ְךָּל־הֶּוַצְי ויָכָאְלַמ יִּכ'ב ,בּותָּכ
 ".'ָךֶלְגַר ןֶבֶאָּב ףֺּגִּת־ןֶּפ

 הֶּסַנְּת ֹאל'א ,בּותָּכ דֹוע" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 7
 ".'ָךיֶהֹלֱא הוהי־תֶא

 הָאְרֶהְו ֺדאְמ ַּהֹובָּג רַהְל ןָטָּׂשַה ֹותֹוא חַקָל דֹוע 8
 :ויָלֵא רַמָא 9 .ןָדֹובְכּו לֵבֵּת תֹוכְלְמַמא לָּכ תֶא ֹול
 ָךיֶנָּפ לַע לֺּפִּת םִא ָךְל ןֵּתֶא הֶּלֵא לָּכ תֶא"
 ".יִל הֶוֲחַּתְׁשִתְו

 ,בּותָּכ ןֵה ,ןָטָּׂשַהא ,קֵּלַּתְסִה" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה 10
 ".'דֺבֲעַּת ֹוּדַבְל ֹותֹואְו הֶוֲחַּתְׁשִּת ָךיֶהֹלֱא הוהיַל'ב

 םיִכָאְלַמּוא ,ןָטָּׂשַה ֹותֹוא בַזָע ןֵּכִמ רַחַאְל 11
 .ֹותְרָׁשְל ּוׁשְּגִנ

 לילגב ותוחילש תא ליחתמ עושי
 )14-15 ד סקול ;14-15 א סוקרמ(

 אָצָי ןָנָחֹוי תֶא ּוריִּגְסִהא יִּכ ַעּוׁשֵי עַמָׁש רֶׁשֲאַּכ 12
 רּוגָל אָבּו תַרְצָנ תֶא בַזָע אּוה 13 .ליִלָּגַה לֶא
 ,יִלָּתְפַנְו ןּולּובְז רֹוזֵאָּב ,םָּיַה דַיְל םּוחַנ רַפְכִּבא

 :איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשְי יִפְּב רָמֱאֶּנַה םֵּיַקְתִיא ןַעַמְל 14
 רֶבֵע ,םָּיַה ְךֶרֶּד ,יִלָּתְפַנ הָצְרַאְו ןּולֻבְז הָצְרַא" 15
 ְךֶֺׁשחַּב םיִבְׁשֹוּיַה םָעָהא 16 .םִיֹוּגַה ליִלְּג ,ןֵּדְרַּיַה
 ּהַגָנ רֹוא תֶוָמְלַצ ץֶרֶאְּב יֵבְֺׁשי ,לֹודָּג רֹואב ּואָר
 ".םֶהיֵלֲע

 :רַמֹולְו זיִרְכַהְל ַעּוׁשֵי לֵחֵה איִהַה תֵעָה ןִמ 17
 ".םִיַמָׁש תּוכְלַמ הָבֵרְק יִּכ ,הָבּוׁשְתִּב ּורְזִחא"

 םיגייד העבראל האירקה
 )1-11 ה סקול ;16-20 א סוקרמ(

 תֶא ,םיִחַא יֵנְׁשא הָאָר ליִלָּגַה םָי דַיְל ְךַלָהֶׁשְּכ 18
 ,ויִחָא יֵרְּדְנַא תֶאְו אָפיֵּכב אָרְקִּנַה ןֹועְמִׁש
 רַמָא 19 .ּויָה םיִגָּיַּד יִּכ ,םָּיַה ְךֹותְל תֶׁשֶר םיִכיִלְׁשַמ
 ".םָדָא יֵגָּיַּדא םֶכְתֶא הֶׂשֱעֶאְו יַרֲחַא ּואֹוּב" :םֶהָל

 .ויָרֲחַא ּוכְלָהְו תֹותָׁשְרָה תֶא ּובְזָע דָּיִמ 20
 תֶא ,םיִרֵחֲא םיִחַא יֵנְׁש הָאָר הָאְלָה ֹוּתְכֶלְּב 21

 יַּדְבַז םִע הָריִּסַּב ,ויִחָא ןָנָחֹוי תֶאְו יַּדְבַז ןֶּב בֺקֲעַיא
 אָרָק .םֶהיֵתֹותְׁשִר תֶא aםיִנְּקַתְמ םֵהְו םֶהיִבֲא
 םֶהיִבֲא תֶאְו הָריִּסַה תֶא ּובְזָע דָּיִמּוא 22 ,םֶהָל
 .ויָרֲחַא ּוכְלָהְו

 םינומהה תא תרשמ עושי
 )17-19 ו סקול(

 יֵּתָבְּב דֵּמַלְמב אּוהֶׁשְּכ ליִלָּגַה לָכְּב בַבָסא אּוה 23
 אֵּפַרְמּוד תּוכְלַּמַה תַרֹוׂשְּב תֶא זיִרְכַמּוג תֶסֶנְּכַה
 לָכְּב אָצָי ֹועְמִׁשא 24 .םָעָּב הֶוְדַמ לָכְו הָלֲחַמ לָּכ
 םיִלְבֹוּסַה םיִלֹוחַהב לָּכ תֶא ויָלֵא ּואיִבֵהְו הָיְרּוס
 יֵזּוחֲא םיִׁשָנֲא םַגְו ,םֶהיֵניִמְל םיִבֹואְכַמּו תֹולֲחַּמִמ
 אֵּפִר אּוהְו ,םיִקָּתֻׁשְמּו bםיִסּוקְריִּפ יֵלְבֹוס ,םיִדֵׁש
 ליִלָּגַהֵמ ויָרֲחַא ּוכְלָה םיִנֹומֲה םיִנֹומֲה 25 .םָתֹוא
 .ןֵּדְרַּיַה רֶבֵעֵמּו הָדּוהיִו םִיַלָׁשּוריִמ ,סיִלֹוּפַקֵּדִמּו

 ה
 רהה לע השרדה

 הֵלֲעַמְּב הָלָע םָעָה ןֹומֲה תֶא הָאָר רֶׁשֲאַּכ 1
 ,ויִּפ חַתָּפ 2 .ויָלֵא ּוׁשְּגִנ ויָדיִמְלַתְו ,בַׁשָיְו רָהָה
 :רַמָאְו םָתֹוא דֵּמִל

 ירשא
 )20-23 ו סקול(

 .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םֶהָל יִּכ ,ַחּורָה יֵּיִנֲעא יֵרְׁשַא" 3
 יֵרְׁשַא 5 .ּומָחֻנְיב םֵה יִּכ ,םיִלֵבֲאָהא יֵרְׁשַא 4
 יֵרְׁשַא 6 .ץֶרָאָה תֶא ּוׁשְריִיב םֵה יִּכ ,םיִוָנֲעָהא
 .ּועָּבְׂשִיא םֵה יִּכ ,קֶדֶצְל םיִאֵמְּצַהְו םיִבֵעְרָה
 יֵרְׁשַא 8 .ּומָחֻרְיב םֵה יִּכ ,םיִנָמֲחַרָהא יֵרְׁשַא 7
 יֵרְׁשַא 9 .םיִהֹלֱא תֶא ּואְרִיב םֵה יִּכ ,בֵּלַה יֵרֹוהְטא
 יֵרְׁשַא 10 .ּואֵרָּקִי םיִהֹלֱא יֵנְּבב יִּכ ,םֹולָׁש יֵׂשֹועא
 .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םֶהָל יִּכ ,קֶדֶּצַה לַלְגִּב םיִפָּדְרִּנַהא

 ּוליִלֲעַיְו םֶכְתֶא ּופְּדְרִיְו ּופְרָחְיא םִא םֶכיֵרְׁשַא 11
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 בַר םֶכְרַכְׂש יִּכ ,ּוליִגְו ּוחְמִׂש 12 .יִלָלְגִּב םֶכיֵלֲע
 ּויָהֶׁש םיִאיִבְּנַה תֶא ּופְדָרא ְךָּכ יֵרֲה ;םִיַמָּׁשַּב
 ".םֶכיֵנְפִל

 רואו חלמ
 )34-35 די סקול ;50 ט סוקרמ(

 חַלֶּמַל דַבֺאּת םִאְו ,ץֶרָאָה חַלֶמא םֶּתַא" 13
 םּוׁשְל דֹוע חַלְצִי ֹאל ןֵה ?ֹול רַזְחֻּת דַציֵּכ ,ֹותּוחיִלְמ
 סָמְרִמ תֹויְהִל הָצּוחַה ֹוכיִלְׁשַהְל םִא יִּכ רָבָּד
 ריִע .םָלֹועָה רֹואא םֶּתַא 14 .םיִׁשָנֲאָה יֵלְגַרְל
 ןיֵא םַּג 15 .רֵתָּסִהְל הָלֹוכְי ּהָניֵא רַה לַע תֶנֶכֹוׁש
 אָּלֶא ,יִלְּכ תַחַּת ּהָתֹוא םיִמָׂשְו הָרֹונְמ םיִקיִלְדַמ
 .תִיַּבַּבֶׁש יִמ לָכְל ריִאָּת זָאְו ,ּהָתֹוא םיִחיִּנַמ ןַּכ לַע
 ּואְרִי ןַעַמְל ,םָדָא יֵנְּב יֵנְפִל םֶכְרֹוא אָנ ריִאָי ְךָּכ 16
 םֶכיִבֲא תֶא ּודְּבַכיִו םיִבֹוּטַה םֶכיֵׂשֲעַמא תֶא
 ".םִיַמָּׁשַּבֶׁש

 םיאיבנהו הרותה
 ֹוא הָרֹוּתַהא תֶא לֵּטַבְל יִתאָּבֶׁש ּובְׁשְחַּת לַא" 17
 .םֵּיַקְלב םִא יִּכ לֵּטַבְל יִתאָּב ֹאל ;םיִאיִבְּנַה תֶא
 םִיַמָּׁשַה ּורְבַעַיא רֶׁשֲא דַע ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא 18
 ןִמ ּורְבַעַי ֹאל דָחֶא גָּת ֹוא תַחַא דֹוי ףַא ץֶרָאָהְו
 רֵפֵּמַה לָּכ ןֵכָל 19 .ֺלּכַה םֵּיַקְתִי םֶרֶטְּב הָרֹוּתַה
 תֶא ְךָּכ דֵּמַלְמּו הֶּלֵאָה תֹוּנַטְּקַה תֹווְצִּמַה ןִמ תַחַא
 לָּכ לָבֲא .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב אֵרָּקִי ןֹוטָק ,תֹוּיִרְּבַה
 תּוכְלַמְּב אֵרָּקִי לֹודָּגא אּוה ,דֵּמַלְמּו הֶׂשֹועָה
 הֶיְהִּת ֹאל םִא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא 20 .םִיַמָּׁשַה
 םיִׁשּורְּפַהְו םיִרְפֹוּסַה תַקְדִּצִמ הָּבֻרְמ םֶכְתַקְדִצ
 ".םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְל ּוסְנָּכִּתא ֹאל

 תוסייפתהו סעכ
 ,'חַצְרִּת ֹאל'א םיִנֹוׁשאִרָל רַמֱאֶנ יִּכ םֶּתְעַמְׁש" 21

 לָּכ :םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 22 .'ןיִדְל בַּיֻחְי ַחֵצֹור לָכ'ְוב
 'קיֵר' ויִחָאְל רֵמֹואָה ;ןיִדְל בַּיֻחְי ς ויִחָא לַע סֵעֹוּכַה
 ׁשֵא ֹוניִּד 'ליִוֱא' רֵמֹואָהְו ;ןיִרְדֶהְנַּסַה טַּפְׁשִמְל בַּיֻחְי
 ַחֵּבְזִּמַה לֶא ָךְנָּבְרָק תֶא איִבָּת םִא ןֵכָל 23 .םֹוּנִהיֵּג
 תֶא ֺבזֲע 24 ,ָךְּדְגֶנ רָבָּד ָךיִחָאְל יִּכ רֵכָּזִּת םָׁשְו
 תֹוּצַרְתִהְל הָּלִחְּתא ְךֵלְו ַחֵּבְזִּמַה יֵנְפִל םָׁש ָךְנָּבְרָק
 .ָךְנָּבְרָק תֶא בֵרְקַהְו אֹוּב ְךָּכ רַחַאְו ,ָךיִחָאְל

 ְךֶרֶּדַּב ָךְדֹועְּב ָךְביִר ׁשיִאא םִע סֵּיַּפְתִהְל רֵהַמ 25
 רֺסְמִי טֵפֹוּׁשַהְו טֵפֹוּׁשַל ָךְתֹוא רֺסְמִי ןֶּפ ,ֹוּתִא
 רֵמֹוא ןֵמָא 26 .רַֺהּסַה תיֵבְל ְךַלְׁשֻתְו רֵטֹוּׁשַל ָךְתֹוא
 תֶא םֵּלַׁשְּת רֶׁשֲא דַע םָּׁשִמ אֵצֵּת ֹאלא ,ָךְל יִנֲא

 ".הָנֹורֲחַאָה הָרֹוגֲאָה

 ףואינ
 יִנֲאַו 28 .'ףָאְנִּת ֹאל'א רַמֱאֶנ יִּכ םֶּתְעַמְׁש" 27
 הָוֲאַּת ְךֹוּתִמ הָּׁשִאְּב טיִּבַּמַהא לָּכֶׁש םֶכָל רֵמֹוא
 תיִנָמְיַה ָךְניֵע םִא 29 .ֹוּבִלְּב ּהָתֹוא ףַאָנ רָבְּכ ָהיֶלֵא
 יִּכ ,ָךְּמִמ ּהָתֹוא ְךֵלְׁשַהְו ּהָתֹוא רֵּקַנ ,ָךְתֹוא ליִׁשְכַּת
 לָּכ ְךַלְׁשֻּיֶּׁשִמ ָךיֶרָבֵאֵמ דָחֶא דַבֺאּיֶׁשא ָךְל בָטּומ
 ,ָךְתֹוא ליִׁשְכַּת תיִנָמְיַה ָךְדָי םִאְו 30 .םֹוּנִהיֵגְל ָךְפּוּג
 ָךְל בָטּומ יִּכ ,ָךְּמִמ ּהָתֹוא ְךֵלְׁשַהְו ּהָתֹוא ץֵּצַק
 ".םֹוּנִהיֵגְל ָךְפּוּג לָּכ תֶדֶרֵמ ָךיֶרָבֵאֵמ דָחֶא דַבֺאּיֶׁש

 ןישוריג
 )18 זט סקול ;11-12 י סוקרמ ;9 טי יתמ(
 ּהָל ןֵּתִי ֹוּתְׁשִא תֶא ׁשֵרָגְי יִּכ ׁשיִא'א ,רַמֱאֶנ" 31
 ׁשֵרָגְמַהא לָּכ :םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 32 .'תּותיִרְּכ רֶפֵס
 הֶׂשֹוע ,תּונְז רַבְּד־לַע רֶׁשֲאֵמ ץּוח ֹוּתְׁשִא תֶא
 הָּׁשִאְל הָׁשּורְּגַה תֶא ַחֵקֹוּלַהְו ;תֶפֶאֹונְל ּהָתֹוא
 ".אּוה ףֵאֹונ

 העובש
 ֹאל'א םיִנֹוׁשאִרָל רַמֱאֶנ יִּכ םֶּתְעַמְׁש דֹוע" 33
 יִנֲאַו 34 .'ָךיֶרָדְנ יָֺנדאַל םֵּלַׁשְוב רֶקֶּׁשַל עַבָּׁשִּת
 יִּכ ,םִיַמָּׁשַּב ֹאל :לָלְּכ עַבָּׁשִהְל ֹאּלֶׁשא םֶכָל רֵמֹוא
 םֹודֲהא יִּכ ,ץֶרָאָּב ֹאל ףַא 35 ;םֵה םיִהֹלֱא אֵּסִּכב
 בָר ְךֶלֶמ תַיְרִקב יֵרֲהֶׁש ,םִיַלָׁשּוריִּב ֹאלְו ;איִה ויָלְגַר
 לֹוכָי ָךְניֵא יִּכ ,עַבָּׁשִּת לַא ָךְׁשֺארְּב םַּג 36 .איִה
 ְךַא 37 .הָרֹוחְׁשִל ֹוא הָנָבְלִל תַחַא הָרֲעַׂש ְךֺפֲהַל
 ןִמ הֶּזִמ רֵתֹוי .ֹאל ,'ֹאל' ;ןֵּכ ,'ןֵּכ' םֶכְתַּלִמ אֵהְּת
 ".אּוה עָרָהא

 הדימ דגנכ הדימ
 )29-30 ו סקול(

 תַחַּת ןֵׁש ,ןִיַע תַחַּת ןִיַע'א רַמֱאֶנ יִּכ םֶּתְעַמְׁש" 38
 לַע םֵמֹוקְתִהְל ֹאּלֶׁשא םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 39 .'ןֵׁש
 יִחְּלַה לַע ָךְל רֵטֹוּסַה ,אָּבַרְּדַא .עַרָה הֵׂשֹוע
 יִמ 40 .תֶרֶחַאָה תֶא םַּג ויָלֵא הֵנְפַה ,תיִנָמְיַה
 תֶא תַחַקָל יֵדְּכ ןיִדְל ָךְתֹוא ַעֺּבְתִל הֶצֹורֶׁש
 ץֵּלַאְּמֶׁש יִמּו 41 .ָךְליִעְמ תֶא םַּג ֹול חַּנַהא ,ָךְּתְנָּתֻּכ
 ֹוּתִא ְךֵל ,דָחֶא הָמ קַחְרֶמ ֹוּתִא תֶכֶלָל ָךְתֹוא
 ןִמ הֶנְפִּת לַאְו ,ָךְּמִמ ׁשֵּקַבְמַל ןֵּתא 42 .םִיַנְׁש
 ".ָךְּמִמ תֹווְלִל הֶצֹורָה
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 םיביואל הבהא
 )32-36 ,27-28 ו סקול(

 אָנְׂשּוב ָךֲעֵר תֶא בַהֱא'א רַמֱאֶנ יִּכ םֶּתְעַמְׁש" 43
 תֶא ּובֱהֶאא ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 44 .'ָךְבִיֹוא תֶא
 ןַעַמְל 45 ,םֶכיֵפְדֹור ς דַעְּב ּולְּלַּפְתִהְו ς םֶכיֵבְיֹוא
 ַחיִרְזַמב אּוה יִּכ ,םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲאַל םיִנָּבא ּויְהִּת
 לַע םֶׁשֶּג ריִטְמַמּו םיִבֹוט לַעְו םיִעָר לַע ֹוׁשְמִׁש
 תֶא ּובֲהֺאּת םִא ןֵה 46 .םיִעָׁשְר לַעְו םיִקיִּדַצ
 םיִׂשֹוע םיִסְכֹוּמַה םַּג ֹאלֲה ?םֶכְרַכְּׂש הָמ םֶכיֵבֲהֹוא
 ּוהַמ ,דַבְלִּב םֶכיֵחֲא םֹולְׁשִּב ּולֲאְׁשִּת םִאְו 47 .תֺאז
 םיִׂשֹוע םיִיֹוּגַה םַּג ֹאלֲה ?םיִׂשֹוע םֶּתַאֶׁש דָחֻיְמַה
 םֶכיִבֲאֶׁש ֹומְּכ ,םיִמֵלְׁש ּויֱהא ןֵכָל 48 .תֺאז
 ".אּוה םֵלָׁש םִיַמָּׁשַּבֶׁש

 ו
 םידסח תולימג

 םיִבֹוּטַה םֶכיֵׂשֲעַמ תֶא תֹוׂשֲעַּלִמ ּורְמָּׁשִה" 1
 םִא ;םֶכְתֶא ּואְרִּיֶׁשא הָנָּוַּכ ְךֹוּתִמ םָדָא יֵנְּב יֵנְפִל
 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲא לֶצֵא רָכָׂש םֶכָל ןיֵא ,ןֵכ ּוׂשֲעַּת
 לֹוק ַעיִמְׁשַּת לַא הָקָדְצ יֵׂשֲעַמ ָךְתֹוׂשֲעַּב ןֵכָל 2
 יֵּתָבְּב םיִעּובְּצַה םיִׂשֹועֶׁשא ֹומְּכ ָךיֶנָפְל הָעּורְּת
 .םישנאה םָתֹוא ּודְּבַכְּיֶׁש יֵדְּכ תֹובֹוחְרָבּו תֶסֶנְּכַה
 הָּתַאְו 3 .םָּתִא םָרָכְׂשב ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא
 תֶא ָךְלֺאמְׂש עַדֵּת לַא הָקָדְצ הֵׂשֲעַמ ָךְתֹוׂשֲעַּב
 הָקָדְּצַה ןַּתַמ הֶיְהִי ןַעַמְל 4 ,ָךְניִמְי הָׂשֹוע רֶׁשֲא
 לֺמְגִיא ς םיִרָּתְסִּמַּב הֶאֹורָה ָךיִבָאְו רֶתֵּסַּב ָךְּלֶׁש
 ".ָךְל

 הליפת
 )2-4 אי סקול(

 ,םיִעּובְּצַּכ ּויְהִּת לַא םיִלְּלַּפְתִמ םֶּתַא רֶׁשֲאַּכ" 5
 תֹוּנִפְבּו תֶסֶנְּכ יֵּתָבְּב םָדְמָעְּב לֵּלַּפְתִהְל םיִבֲהֹואָה
 רֵמֹוא ןֵמָא .םָדָא יֵנְבִל ּואָרֵי ןַעַמְלא תֹובֹוחְר לֶׁש
 לֵּלַּפְתִּת רֶׁשֲאַּכ הָּתַאְו 6 .םָּתִא םָרָכְׂש ,םֶכָל יִנֲא
 לֵּלַּפְתִהְו ָךְדַעַּב תֶלֶּדַה תֶא רֺגְסא ,ָךְרְדַחְל סֵנָּכִה
 ς םיִרָּתְסִּמַּב הֶאֹורָה ָךיִבָאו ,רֶתֵּסַּב רֶׁשֲא ָךיִבָאְל
 .ָךְל לֺמְגִיב

 םיִּלִמ בֵּבַגְּלִמא ּועְנָּמִה םיִלְּלַּפְתִמ םֶּתַא רֶׁשֲאַּכ 7
 לַא 8 .ּועְמָּׁשִי םָרּוּבִּד ֺברְּבֶׁש םיִבְׁשֹוחַה ,םיִיֹוּגַּכ
 םֶכיֵכְרָצ תֶא םֶכיִבֲא ַעֵדֹויא יִּכ ,םֶהָל םיִמֹוּד ּויְהִּת
 :םֶּתַא ּולְּלַּפְתִה ְךָּכ ןֵכָל 9 .ּוּנֶּמִמ ּוׁשְקַבְּת םֶרֶטְּב

 ,ָךְמִׁש ׁשֵּדַקְתִיב ,םִיַמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא'א
 ָךְנֹוצְרא הֶׂשָעֵי ,ָךְתּוכְלַמ אֹובָּת 10
 .ץֶרָאָּב ןֵּכ םִיַמָּׁשַבְּכ

 ,םֹוּיַה ּונָל ןֵּת ּונֵּקֻח םֶחֶלא תֶא 11
 ּוניֵתֹובֹוח לַע ּונָל חַלְסּוא 12
 .ּונָל םיִביָּיַחְל ּונְחַנֲא םַּג םיִחְלֹוּסֶׁש יִפְּכ

 ,ןֹויָּסִנא יֵדיִל ּונֵאיִבְּת לַאְו 13
 '.ς עָרָהג ןִמ ּונֵצְּלַחב םִא יִּכ

 ,םֶהיֵתֺאּטַח לַע םָדָא יֵנְבִל ּוחְלְסִּת םִאא יִּכ 14
 ֹאל םִאְו 15 .םֶכָל חַלְסִי םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲא םַּג
 לַע םֶכָל חַלְסִי ֹאלא םֶכיִבֲא םַּג ,םָדָא יֵנְבִל ּוחְלְסִּת
 ".םֶכיֵתֺאּטַח

 םוצ
 םיִרְדֹוק ּוכְּלַהְּת לַא םיִמָצא םֶּתַא רֶׁשֲאַּכ" 16

 יֵדְּכ םֶהיֵנְּפ תֶא םיִּנַׁשְמַה ,םיִעּובְּצַה ֹומְּכ
 ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא .םָדָא יֵנְבִל םיִמָצ תֹואָרֵהְלב
 תֶא חַׁשְמ םּוצָּת רֶׁשֲאַּכ הָּתַאְו 17 .םָּתִא םָרָכְׂש
 הֶאָרֵּת ֹאּלֶׁש יֵדְּכ 18 ,ָךיֶנָּפ תֶא ץַחְרּו ןֶמֶׁשְּב ָךְׁשֺאר
 ,רֶתֵּסַּב רֶׁשֲא ָךיִבָאְל םִא יִּכ םָדָא יֵנְבִל םָצא
 ".ָךְל לֺמְגִיב ς אּוה םיִרָּתְסִּמַּב הֶאֹורָה ָךיִבָאְו

 םימשב רצוא
 )33-34 בי סקול(

 ,תֹומָדֲא יֵלֲע תֹורָצֹוא םֶכָל ּורְצַאַּת לַא" 19
 םיִבָּנַּגַהְו םיִתיִחְׁשַמ הָדּולֲחַהְו ׁשָעָהֶׁש םֹוקָמְּב
 ,םִיַמָּׁשַּב תֹורָצֹואא םֶכָל ּורְצִא 20 .םיִבְנֹוגְו םיִצְרֹוּפ
 םיִבָּנַגְו ּותיִחְׁשַי ֹאל הָדּולֲחַו ׁשָעב רֶׁשֲא םֹוקָמְּב
 ָךְרָצֹואֶׁש םֹוקָּמַּב יִּכ 21 ;ּובְנְגִי ֹאלְו ּוצְרְפִי ֹאל
 ".ָךְבָבְל םַּג הֶיְהִי םָׁש ,אָצְמִנ

 ףוגה רוא
 )34-36 אי סקול(

 ָךְניֵעא םִא ְךָכיִפְל .ןִיַעָה איִה ףּוּגַה תַרֹונְמ" 22
 לָּכ הָעָר ָךְניֵע םִא ְךַא 23 .רֹואֵי ָךְפּוּג לָּכ הָבֹוט
 הָמ ,ָךְּבְרִקְּב רֶׁשֲא רֹואָה ְךַׁשְחֶי םִאְו ;ְךַׁשְחֶי ָךְפּוּג
 "!ְךֶׁשֺחַה בַר

 ןוממהו םיהולא
 )13 זט סקול(

 ֹוא ןֵּכֶׁש ,םיִנֹודֲא יֵנְׁשא ֺדבֲעַל לֹוכָי םָדָא ןיֵא" 24
 רּוסָמ הֶיְהִי ֹוא ,יִנֵּׁשַה תֶא בַהֺאיְו דָחֶא אָנְׂשִי
 תֶא ֺדבֲעַל םיִלֹוכְי םֶכְניֵא .יִנֵּׁשַּב לֵזְלַזיִו דָחֶאְל
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 ".ןֹומָּמַהב תֶאְו םיִהֹלֱאָה

 הגאד לא
 )22-34 בי סקול(

 םֶכְׁשְפַנְל ּוגֲאְדִּת לַאא :םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵכָל" 25
 הָמ – םֶכְפּוגְל ֹאלְו ,ּוּתְׁשִּת הָמ ֹוא ּולְכֺאּת הָמ –
 ףּוּגַהְו ,ןֹוזָּמַה ןִמ הָבּוׁשֲח ׁשֶפֶּנַה ֹאלֲה .ּוׁשְּבְלִּת
 :םִיַמָּׁשַה ףֹוע לֶא ּוטיִּבַה 26 .ׁשּובְּלַה ןִמ בּוׁשָח
 םיִפְסֹוא םָניֵא ףַא ,םיִרְצֹוק םָניֵאְו םיִעְרֹוז םָניֵא
 .םָתֹוא לֵּכְלַכְמא םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲאַו ,םיִמָסֲא לֶא
 םֶּכִמ יִמּו 27 .םֶהֵמ רֵתֹוי םיִבּוׁשֲחב םֶּתַא ֹאלֲה
 תֹונְׁש לַע טַעְמ ּוּליִפֲא ףיִסֹוהְל לֹוכָי ֹותָגֲאַדְּב
 c?ויָּיַח

 לֶא ּונְנֹוּבְתִה ?ׁשּובְּלַל םיִגֲאֹוּד םֶּתַא הָּמָלְו 28
 םיִלֵמֲע םָניֵא :םיִלֵדְּג םֵה ְךיֵא ּואְרּו הֶדָּׂשַה יֵּנַׁשֹוׁש
 לָכְּב הֺמֹלְׁש םַּגֶׁש םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא 29 .םיִוֹוט םָניֵאְו
 הָכָּכ םִאְו 30 .םֶהֵמ דָחֶאְּכ ׁשּובָל הָיָה ֹאל ֹורָדֲהא
 םֹוּיַה רֶׁשֲא הֶדָּׂשַה ריִצֲחא תֶא םיִהֹלֱא ׁשיִּבְלַמ
 הָמַּכ תַחַא לַע ,רּוּנַּתַה ְךֹותְל ְךַלְׁשֻי רָחָמּו ֹונְׁשֶי
 ּוגֲאְדִּת לַא ןֵכָל 31 !הָנּומֱאָה יֵּנַטְקב ,םֶכְתֶא הָּמַכְו
 ?ׁשַּבְלִּנ הַמּו ?הֶּתְׁשִּנ הָמ ?לַכֺאּנ הָמא :רֺמאֵל

 יֵרֲהַו ,םיִיֹוּגַהא םיִׁשְּקַבְמ הֶּלֵא לָּכ תֶא ןֵה 32
 .הֶּלֵא לָכְל םֶּתַא םיִקּוקְּזֶׁש ַעֵדֹוי םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲא
 ,ֹותָקְדִצ תֶאְו ֹותּוכְלַמ תֶא הָּלִחְּת ּוׁשְּקַּבא םֶּתַא 33
 םֹויְל ּוגֲאְדִּת לַאא ןֵכָל 34 .םֶכָל ּופְסָּוִי הֶּלֵא לָכְו
 ".ֹותָרָצ םֹוּיַל ֹול יַּד ;ֹומְצַעְל גַאְדִי רָחָּמַה יִּכ ,רָחָמ

 ז
 תלוזה תטיפש

 )41-42 ,37-38 ו סקול(
 יִּכ 2 ,ּוטְפָּׁשִּת ֹאל ןַעַמְל ּוטְּפְׁשִּת לַא"א 1
 הָּדִּמַבּוא ,ּוטְפָּׁשִּת םיִטְפֹוׁש םֶּתַא רֶׁשֲא טָּפְׁשִּמַּב
 .םֶכָל דֵדָּמִי םיִדְדֹומ םֶּתַא רֶׁשֲא

 ןיֵעְּב רֶׁשֲא םָסיֵּקַה תֶא הֶאֹור הָּתַאא ַעּוּדַמ 3
 ְךיֵא 4 ?ָךְניֵעְּב רֶׁשֲא הָרֹוּקַל בֵל םָׂש ָךְניֵאְו ָךיִחָא
 םָסיֵּקַה תֶא איִצֹוהְל יִל חַּנַה' :ָךיִחָאְל רַמֺאּת
 אֵצֹוה !ַעּובָצא 5 ?ָךְניֵעְּב הָרֹוּקַה הֵּנִהְו ,'ָךְניֵעֵמ
 ,בֵטיֵה הֶאְרִּת ןֵכ יֵרֲחַא ;ָךְניֵעֵמ הָרֹוּקַה תֶא הָּלִחְּת
 .ָךיִחָא לֶׁש ֹוניֵעֵמ םָסיֵּקַה תֶא איִצֹוהְל לַכּותְו
 ּוכיִלְׁשַּת לַאְו םיִבָלְּכַל ׁשֶדֺּקַה תֶא ּונְּתִּת לַאא 6
 םָתֹוא ּוסְמְרִי ןֶּפ ,םיִריִזֲחַה יֵנְפִל םֶכיֵניִנְּפ

 ".םֶכְתֶא ּופְרְטִיְו ּונְפִיְו םֶהיֵלְגַרְּב

 הנעמו השקב
 )9-13 אי סקול(

 ּוקְפִּד .ּואְצְמִתְו ּוׂשְּפַח .םֶכָל ןֵתָּנִיְו ּוׁשְּקַּב"א 7
 ׂשֵּפַחְמַהְו ,לֵּבַקְמ ׁשֵּקַבְמַה לָּכ יִּכ 8 .םֶכָל חַתָּפִיְו
 ׁשיִאָה םֶּכִמ יִמ 9 .ֹול חַתָּפִי קֵּפַּדְתִּמַהְו ,אֵצֹומ
 םִא ֹוא 10 ?ןֶבֶא ֹול ןֵּתִי אּוהְו םֶחֶל ׁשֵּקַבְי ֹונְּב רֶׁשֲא
 םיִעָרָהא םֶּתַא םִא ןֵה 11 ?ׁשָחָנ ֹול ןֵּתִיֲה גָּד ׁשֵּקַבְי
 ןֵּכֶׁש לָּכ ,םֶכיֵנְבִל תֹובֹוט תֹונָּתַמ תֵתָל םיִעְדֹוי
 .ּוּנֶּמִמ םיִׁשְקַבְמַל בֹוטג ְךַא ןֵּתִיב םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲא
 ,םָדָאָה יֵנְּב םֶכָל ּוׂשֲעַּיֶּׁש ּוצְרִּתֶּׁש הָמ לָּכ ןֵכָל 12
 הָרֹוּתַהב תֺאז יִּכ ,םֶהָל ּוׂשֲעא םֶּתַא םַּג ְךָּכ
 ".םיִאיִבְּנַהְו

 רצה חתפה
 )24 גי סקול(

 חַתֶּפַה בָחָר יִּכ ,רַּצַה חַתֶּפַה ְךֶרֶּד ּוסְנָּכִה" 13
 םיִּבַרְו ןֹוּדַבֲאַל הָכיִלֹוּמַה ְךֶרֶּדַהא תַחַּוֻרְמּו
 ְךֶרֶּדַה הָרָצְו חַתֶּפַה רַצ ְךַא 14 .ּהָּב םיִכְלֹוהַה
 ".ּהָתֹוא םיִאְצֹוּמַה םיִּטַעְמּו ,םיִּיַחַל הָכיִלֹוּמַהא

 וירפו ץעה
 )43-44 ו סקול(

 םֶכיֵלֲא םיִאָּבַה רֶקֶּׁשַה יֵאיִבְּנִמא ּורֲהָּזִה" 15
 םיִפְרֹוט םיִבֵאְזב םָכֹוּת ְךֹותְבּו םיִׂשָבְּכ ׁשּובְלִּב
 םיִפְסֹוא םִאַה .םָתֹוא ּוריִּכַּת םֶהיֵתֹורֵפְּבא 16 .םֵה
 ְךָּכ 17 ?םיִנָקְרַּבַה ןִמ םיִנֵאְּת ֹוא םיִצֹוּקַה ןִמ םיִבָנֲע
 תָחְׁשִּנַה ץֵעָהְוא ,בֹוט יִרְּפ הֶׂשֹוע בֹוט ץֵע לָּכ
 .עַר יִרְּפ הֶׂשֹוע

 ץֵעְו ,עַר יִרְּפ תֹוׂשֲעַל לֹוכָי ּוּנֶניֵא בֹוט ץֵע 18
 ץֵע לָּכ 19 .בֹוט יִרְּפ תֹוׂשֲעַל לֹוכָי ּוּנֶניֵא תָחְׁשִנ
 םיִכיִלְׁשַמּו ֹותֹוא םיִתְרֹוּכא בֹוט יִרְּפ הֶׂשֹוע ֹוניֵאֶׁש
 ּוריִּכַּת םֶהיֵתֹורֵפְּב ןֵכָל 20 .ׁשֵאָה ְךֹותְל ֹותֹוא
 ".םָתֹוא

 םכתא יתרכה אל םלועמ
 )25-27 גי סקול(

 סֵנָּכִי 'יִנֹודֲא ,יִנֹודֲא'א יִל רֵמֹואָה לָּכ ֹאל" 21
 יִבָא ןֹוצְר תֶא הֶׂשֹועָה אָּלֶא ,םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְל
 :אּוהַה םֹוּיַּב יַלֵא ּורְמֺאי םיִּבַר 22 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש
 ָךְמִׁשְבּוב ּונאֵּבִנא ָךְמִׁשְּב ֹאלֲה ,יִנֹודֲא ,יִנֹודֲא'
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 .'תֹוּבַר תֹואָלְפִנ ּוניִׂשָע ָךְמִׁשְבּו םיִדֵׁש ּונְׁשַרֵּג
 ,םֶכְתֶא יִּתְרַּכִה ֹאלא םָלֹועֵמ' :םֶהָל ַעיִדֹוא זָא 23
 ".'עַׁשֶר יֵׂשֹוע יִּנֶּמִמ ּורּוסב

 עוער דוסיו ןתיא דוסי
 )47-49 ו סקול(

 הֶׂשֹועְוא הֶּלֵא יַרָבְּד תֶא ַעֵמֹוּׁשַה לָּכ ןֵכָל" 24
 ֹותיֵּב תֶא הָנָּב רֶׁשֲא ןֹובָנ ׁשיִאְל הֶמֹוּד הֶיְהִי םָתֹוא
 ּובְׁשָנְו תֹונֹופְטִּׁשַה ּואָּב ,דַרָי םֶׁשֶּגַה 25 .עַלֶּסַה לַע
 ,לַפָנ ֹאל אּוה ְךַאא ,אּוהַה תִּיַּבַּב ּומְלָהְו תֹוחּורָה
 .עַלֶּסַה לַע דַּסֻי יִּכ

 הֶׂשֹוע ֹוניֵאְו הֶּלֵא יַרָבְּד תֶא ַעֵמֹוּׁשַה לָכְו 26
 .לֹוח לַע ֹותיֵּב תֶא הָנָּב רֶׁשֲא ליִוֱאֶל הֶמְדִי םָתֹוא
 תֹוחּורָה ּובְׁשָנְו תֹונֹופְטִּׁשַה ּואָּב ,דַרָי םֶׁשֶּגַה 27
 הָתְיָה הָלֹודְגּו תִיַּבַה לַפָנא ;אּוהַה תִיַּבַּב ּומְלָהְו
 ".ֹוּתְלַּפַמ

 םֵמֹוּתְׁשִהב הֶּלֵא ויָרָבְּד תֶא ַעּוׁשֵי רַמָּגֶׁשְּכא 28
 לַעַבְּכ םָתֹוא דֵּמִלא יִּכ 29 ,ֹותָרֹוּת לַע םָעָה ןֹומֲה
 .םֶהיֵרְפֹוס ּודְּמִּלֶׁש ְךֶרֶדְּכ ֹאלְו תּוכְמַס

 ח
 ערוצמה יופיר

 )12-16 ה סקול ;40-45 א סוקרמ(
 .ויָרֲחַא ּוכְלָה בַר םַע ןֹומֲהַוא רָהָה ןִמ דַרָי אּוה 1

 :רַמָאְו ֹול הָוֲחַּתְׁשִהב ,עָֺרצְמא ׁשיִא בֵרָקְתִה זָא 2
 טיִׁשֹוה 3 ".יִתֹוא רֵהַטְל לַכּוּת הֶצְרִּת םִא ,יִנֹודֲא"
 "!רֵהָּטִה !יִנֲא הֶצֹור" :רַמָאְו ֹוּב עַגָנ ,ֹודָי תֶא ַעּוׁשֵי
 ,הֵאְר" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 4 .ֹוּתְעַרָצ הָאְּפְרִנ דָּיִמּו
 ןֵֺהּכַה לֶא הֵאָרֵהב ְךֵל לָבֲא ,ׁשיִאְל רֵּפַסְּת לַאא
 תּודֵעְל הֶֺׁשמ הָּוִצ רֶׁשֲא ןָּבְרָּקַהג תֶא בֵרְקַהְו
 ".םֶהָל

 האמה־רש לש רענה יופיר
 )43-54 ד ןנחוי ;1-10 ז סקול(

 ויָלֵא ׁשַּגִנ םּוחַנ רַפְכִלא סַנְכִנ רֶׁשֲאַּכ 5
 יִרֲעַנ ,יִנֹודֲא" 6 :ויָנָפְל ןֵּנַחְתִהְו דָחֶא הָאֵמ־רַׂשב
 ".דֺאְמ לֵבֹוסְו קָּתֻׁשְמא אּוהְו תִיַּבַּב בֵכֹוׁש

 ".ֹותֹוא אֵּפַרֲאַו אֹובָא יִנֲא" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 7
 יּואָר יִּנֶניֵא ,יִנֹודֲא" :רַמָאְו הָאֵּמַה־רַׂש ביִׁשֵה 8
 אֵפָרֵּיְו רָבָּד רֵּבַּדא קַר .יִתָרֹוק לֵצְּב אֹובָּתֶׁש ְךָכְל
 יִל םיִפּופְכּו תּוכְמַסְל ףּופָּכ ׁשיִא יִנֲא םַּג 9 .יִרֲעַנ

 אּוה ,'!ְךֵל' ,הֶזָל רֵמֹוא יִנֲא רֶׁשֲאַכְו ,אָבָצ יֵׁשְנַא
 הֵׂשֲע' ,יִּדְבַעְלּו ;אָּב אּוה ,'!אֹוּב' רֵחַאְלּו ;ְךֵלֹוה
 ".הֶׂשֹוע אּוה ,'!תֺאז

 םיִכְלֹוהַה לֶא רַמָא .אֵלַּפְתִהְו ַעּוׁשֵי עַמָׁש 10
 דחא ףא לֶצֵא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :ויָרֲחַא
 יִנֲאַו 11 .תֺאזָּכ הָנּומֱאא יִתאָצָמ ֹאל לֵאָרְׂשִיְּב
 ּוּבֵסָיְו בָרֲעַּמִמּו חָרְזִּמִמ ּואֹובָי םיִּבַרא ,םֶכָל רֵמֹוא
 ,םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב בֺקֲעַיְו קָחְצִיְו םָהָרְבַאב םִע
 ;ןֹוציִחַה ְךֶׁשֺחַה לֶא ּוׁשְרֺגְי תּוכְלַּמַה יֵנְּבא לָבֲא 12
 ".םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו הָלָלְיַהב ּויְהִי םָׁש
 ןֵּכ ָךְתָנּומֱאֶכּוא ְךֵל" :ַעּוׁשֵי רַמָא הָאֵּמַה־רַׂשְלּו 13
 .ֹורֲעַנ אָּפְרִנ הָעָׁש ּהָתֹוא ".ָךְל הֶיְהִי

 םיבר םילוח יופיר
 )38-41 ד סקול ;29-34 א סוקרמ(

 תֶא הָאָר אָפיֵּכ לֶׁש ֹותיֵבְל ַעּוׁשֵי סַנְכִּנֶׁשְּכ 14
 עַגָנא אּוה 15 .םֺחֵמ תֶלֶבֹוס איִהְו תֶבֶכֹוׁש ֹותֹומֲח
 .םָתֹוא הָתְרֵׁשְו הָמָק זָא .הָּנֶּמִמ רָס םֺחַהְו ּהָדָיְּב
 יֵזּוחֲאא ּויָהֶׁש םיִּבַר ויָלֵא ּואיִבֵה בֶרֶע תֵעְל 16
 אֵּפִרְו ויִּפ רַבְדִּב תֹוחּורָה תֶא ׁשֵרֵּג אּוהְו םיִדֵׁש
 יִפְּב רַמֱאֶנ רֶׁשֲא תֶא םֵּיַקְלא 17 ,םיִלֹוחַה לָּכ תֶא
 ּוניֵֺבאְכַמּו אָׂשָנ אּוה ּונֵיָלֳח"ב :איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשְי
 ".םָלָבְס

 וירחא תכלל םישקבמל בישמ עושי
 )57-62 ט סקול(

 הָּוִצ ֹוביִבְּסִמ בַר םַע ןֹומֲה ַעּוׁשֵי הָאָרֶׁשְּכ 18
 םיִרְפֹוּסַה דַחַא ויָלֵא ׁשַּגִנ 19 .םָּיַה רֶבֵע לֶא רֺבֲעַלא
 םֹוקָמ לָּכ לֶא ָךיֶרֲחַא ְךֵלֵא ,יִּבַר" :ֹול רַמָאְו
 ".ְךֵלֵּתֶׁש

 ףֹועְלּוא תֹורּואְמ ׁשֵי םיִלָעּוּׁשַל" :ַעּוׁשֵי ֹול הָנָע 20
 ַחיִּנַהְל םֹוקָמ ֹול ןיֵא םָדָאָה־ןֶּב ְךַא ,םיִּנִק םִיַמָּׁשַה
 ".ֹוׁשֺאר תֶא

 ,יִנֹודֲא" :ויָלֵא רַמָא םיִדיִמְלַּתַה ןִמ רֵחַא ׁשיִא 21
 ".יִבָא תֶא ֺרּבְקִל תֶכֶלָל הָּלִחְּת יִל הֵׁשְרַהא

 םיִתֵּמַל חַּנַהְו יַרֲחַא ְךֵל" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 22
 ".םֶהיֵתֵמ תֶא רֺּבְקִל

 הרעס טיקשמ עושי
 )22-25 ח סקול ;35-41 ד סוקרמ(

 .ויָרֲחַא ּוסְנְכִנ ויָדיִמְלַתְו הָריִּסַל סַנְכִנא אּוה 23
 רֶׁשֲא דַע םָּיַּב הָלְלֹוחְתִה הָלֹודְּג הָרָעְסא הֵּנִהְו 24
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 .ןֵׁשָי הָיָה אּוה ְךַא ,הָריִּסַה תֶא םיִּלַּגַה ּוּסִּכב
 ,ּונֵנֹודֲא" :םָרְמָאְּב ֹותֹוא ּוריִעֵהְו ויָלֵא ּוׁשְּגִנ 25
 :םֶהָל רַמָא 26 "!םיִעְבֹוט ּונְחַנֲא ,ּונָתֹוא לֵּצַה
 םָק אּוה "!?הָנּומֱאָה יֵּנַטְקא ,םיִדֲחֹוּפ םֶּתַא הָּמָל"
 .הָּקֻמֲע הָמָמְּד הָרְרָּתְׂשִנְו םָּיַבּו תֹוחּורָּב רַעָגְו

 םַּגֶׁש הֶז אּוה יִמ" :ּורְמָאְו םיִׁשָנֲאָה ּוהְמָּת 27
 "?ֹול םיִעָמְׁשִנ םָּיַהְו תֹוחּורָהא

 םידש שוריג
 )26-39 ח סקול ;1-20 ה סוקרמ(

 ,םיִּיִרְדַּגַה ץֶרֶא לֶא ,םָּיַה רֶבֵע לֶא אָּב רֶׁשֲאַּכ 28
 םָתאֵצְּב םיִדֵׁש יֵזּוחֲאא םיִׁשָנֲא יֵנְׁש ּוהּוׁשָגְּפ
 ,ְךָּכ לָּכ םיִּיִנָפְקֹוּת ּויָה םֵה .םיִרָבְּקַה תֹורָעְּמִמ
 זָא 29 .ְךֶרֶּד ּהָתֹואְּב ֺרבֲעַל לֹוכָי הָיָה ֹאל ׁשיִאֶׁש
 ָתאָּב – םיִהֹלֱאָה־ןֶּב ָךְלּו ּונָּל הַמ"א :םיִקֲעֹוצ ּוּלֵחֵה
 "?תֵע םֶרֶטְּב ּונָתֹוא תֹוּנַעְל הָּנֵה

 .לֹודָּג םיִריִזֲח רֶדֵע הָעָר םֶהֵמ הָמ קָחְרֶמְּב 30
 ,ּונָתֹוא ׁשֵרָגְּת םִא" :ּורְמָאְו םיִדֵּׁשַה ֹוּב ּוריִצְפִה 31
 ".םיִריִזֲחַה רֶדֵע ְךֹותְל ּונָתֹוא חַלְׁש

 ְךֹותְל ּוסְנְכִנְו ּואְצָי םֵה "!ּוכְל" :םֶהָל רַמָא 32
 לֶא דָרֹוּמַּב רֵעָּתְסִה רֶדֵעָה לָּכ הֵּנִהְו ,םיִריִזֲחַה
 .הָריִעָה ּואָבּו םיִעֹורָה ּוחְרָּב 33 .םִיַּמַּב תֵמּו םָּיַה
 יֵזּוחֲאַל הָרָּקֶּׁש הָמ תֶאְו ,ֺלּכַה תֶא ּורְּפִס םָׁש
 .ַעּוׁשֵי תאַרְקִל הָאְצָי ריִעָה לָכְו 34 ,םיִדֵּׁשַה
 תֶא ֹבזֲעַּיֶׁשא ּוּנֶּמִמ ּוׁשְקִּב םיִבָׁשֹוּתַה ֹותֹוא ּואָרֶׁשְּכ
 .םָרֹוזֱא

 ט
 קתושמ שיא יופיר

 )17-26 ה סקול ;1-12 ב סוקרמ(
 לֶא אָבּו םָּיַה תֶא רַבָע ,הָריִּסַלא דַרָי אּוה 1
 לַע בֵכֹוׁש קָּתֻּׁשְמ ׁשיִא ויָלֵא ּואיִבֵה הֵּנִהְו 2 .ֹוריִע
 לֶא רַמָא םָתָנּומֱא תֶא ַעּוׁשֵי הָאָרֶׁשְּכ .הָקְנּולֲא
 ".ָךיֶאָטֲח ָךְל ּוחְלְסִנב ,יִנְּב ,קֵּזַחְתִה"א :קָּתֻׁשְמַה

 ףֵּדַגְמ הֶז" :םָּבִלְּב ּורְמָא םיִרְפֹוּסַה ןִמ םיִדָחֲא 3
 "!םִיַמָׁש םֵׁש

 הָּמָל" :רַמָאְו םֶהיֵתֹובְׁשְחַמְּב ןיִחְבִהא ַעּוׁשֵי 4
 :לַק רֵתֹוּי הָמ 5 ?םֶכְבַבְלִּב תֹועָרב םיִבְׁשֹוח םֶּתַא
 םּוק' רַמֹול ֹוא ,'ָךיֶאָטֲח ָךְל ּוחְלְסִנ' רַמֹול
 םָדָאָה־ןֶבְל יִּכ ּועְדֵּת ןַעַמְל ְךַא 6 ?'ְךֵּלַהְתִהְו
 זָאְו – ,"םיִאָטֲח לַע ַחֹלְסִל תֹומָדֲא יֵלֲע תּוכְמַּסַה

 הָקְנּולֲאָה תֶא חַק ,םּוק"א – קָּתֻׁשְמַל רַמָאְו הָנָּפ
 "!ָךְתיֵבְל ְךֵלְו

 ןֹומֲה תֺאז ּואָרֶׁשְּכ 8 .ֹותיֵבְל ְךַלָהְו םָק אּוה 7
 םיִהֹלֱאָה תֶא ּוחְּבִׁשְוב הָאְרִי ּואְּלַמְתִנא םָעָה
 .םָדָא יֵנְבִל תֺאזָּכ תּוכְמַס ןַתָּנֶׁשג

 סכומה יתמל ארוק עושי
 )27-32 ה סקול ;13-17 ב סוקרמ(

 בֵׁשֹוי ׁשיִא ַעּוׁשֵי הָאָר םָּׁשִמ רַבָע רֶׁשֲאַּכ 9
 ְךֵל"ב :ויָלֵא רַמָא .יַּתַמא ֹומְׁשּו סֶכֶּמַה תיֵבְּב
 תִיַּבַּב בֵסֵהֶׁשְּכ 10 .ויָרֲחַא ְךַלָהְו םָק אּוה ".יַרֲחַא
 ַעּוׁשֵי םִע ּוּבֵסֵהְו םיִּבַר םיִאְטֹוחְו םיִסְכֹומא ּואָּב
 :ויָדיִמְלַתְל ּורְמָאְו םיִׁשּורְּפַה ּואָר 11 .ויָדיִמְלַתְו
 "?םיִאְטֹוחַהְו םיִסְכֹוּמַה םִע םֶכְּבַר לֵכֹוא ַעּוּדַמ"

 םיִאיִרְּבַה ֹאל" :םֶהָל רַמָאְו ַעּוׁשֵי עַמָׁש 12
 ּואְצ םֶּתַאְו 13 .םיִלֹוחַה אָּלֶא ,אֵפֹורְל םיִכיִרְצ
 יִּתְצַפָח דֶסֶח'א לש תועמשמה הָמ ּודְמִלְו
 םִא יִּכ םיִקיִּדַּצַל ֺארְקִל יִתאָּב ֹאל יִּכ ,'חַבֶז־ֹאלְו
 ".ς םיִאְטֹוחַלב

 םוצ ןיינעב הלאש
 )33-39 ה סקול ;18-22 ב סוקרמ(

 ַעּוּדַמ" :ּולֲאָׁשְו ןָנָחֹויב יֵדיִמְלַּתא ויָלֵא ּוׁשְּגִנ זָא 14
 םָניֵא ָךיֶדיִמְלַתְו הֵּבְרַה םיִמָצ םיִׁשּורְּפַהְו ּונְחַנֲא
 "?םיִמָצ

 יֵאּורְק םיִלֹוכְי םִאַה" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה 15
 םיִמָי ְךַא ?םָּתִא ןָתָחֶהא דֹועְּב לֵּבַאְתִהְל הָּנֻתֲחַה
 דחא ףא 16 .ּומּוצָיב זָאְו םֶהֵמ חַקָּלִי ןָתָחֶהֶׁש ּואֹובָי
 ןֵּכֶׁש ,ןָׁשָי דֶגֶּב לַע ׁשָדָח דַּב לֶׁש הָּסִּפ םָׂש אל
 ןיֵאְו 17 .לַּדְגִי עַרֶּקַהְו דֶגֶּבַה ןִמ ׁשֵלָּתִי יאַלְּטַה
 ,ןֵּכ ּוׂשֲעַי םִא ;םיִנָׁשְי תֹודֺאנְּב ׁשָדָח ןִיַי םיִמָׂש
 ֹאל תֹודֺאּנַהְו ְךֵפָּׁשִי ןִיַּיַהְו תֹודֺאּנַה ּועְּקַּבְתִיא
 תֹודֺאנְּב ׁשָדָחֶה ןִיַּיַה תֶא םיִמָׂש לָבֲא .דֹוע ּוחְלְצִי
 ".ּורְמָּׁשִי ויָּדְחַי םֶהיֵנְׁשּו םיִׁשָדֲח

 אָּב הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא םֶהיֵלֲא רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ 18
 הָּתַע הֶז" :רַמָאְו ֹול הָוֲחַּתְׁשִה ,םיִדָּבְכִּנַה דַחַא
 ָהיֶלָע ָךְדָי תֶא ְֹךמְסּוא אָנ אֹוּב .יִּתִּב הָתֵמ
 ".הֶיְחִתְו

 .ויָדיִמְלַתְו אּוה ,ויָרֲחַא ְךַלָהְו םָק ַעּוׁשֵי 19
 הֵרְׂשֶע־םיֵּתְׁש םָּד תַבָזא הָתְיָהֶׁש הָּׁשִא הֵּנִהְו 20
 יִּכ 21 ,ֹודְגִּב ףַנְכִּבב הָעְגָנְו רֹוחָאֵמ הָבְרָקְתִה הָנָׁש
 ."אֵּפַרְתֶא ֹודְגִבְּב עַּגֶאא קַר םִא" ּהָּבִלְּב הָרְמָא

 ,יִקְזִח" :ּהָל רַמָא .ּהָתֹוא הָאָרְו ַעּוׁשֵי הָנָּפ 22
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 הָעָׁש ּהָתֹואֵמ ".ְךָתֹוא הָעיִׁשֹוה ְךֵתָנּומֱאא ,יִּתִּב
 דָּבְכִּנַה תיֵּב לֶא ַעּוׁשֵי אָּבֶׁשְּכ 23 .הָּׁשִאָה הָאְּפְרִנ
 םָעָה תֶאְו םיִליִלֲחַּב םיִלְּלַחְמַהא תֶא הָאָרְו
 איִה .הָתֵמ ֹאל הָּדְלַּיַה יִּכ ,ּואְצ" 24 :רַמָא ,ׁשֵגֹורָה
 ּואְצּוהֶׁש רַחַאְל 25 .ֹול ּוקֲחָצ םֵה ְךַא ".הָנֵׁשְיא קַר
 .הָמָקא הָרֲעַּנַהְו ּהָדָיְּב זַחָא ,סַנְכִנ םיִׁשָנֲאָה
 .רֹוזֵא ֹותֹוא לָכְּב אָצָי הֶּזַה רָבָּדַה עַמֵׁש 26

 םליאהו םירוויעה יופיר
 יֵנְׁש ויָרֲחַא ּוכְלָה ַעּוׁשֵי םָּׁשִמ אָצָי רֶׁשֲאַּכ 27
 םֵחַר ,דִוָּד־ןֶּב"א :םיִקֲעֹוצ םֵהֶׁשְּכ םיִרְוִע םיִׁשָנֲא
 .םיִרְוִעָה ויָלֵא ּוׁשְּגִנ הָתְיַּבַה ֹוסְנָּכִהְּב 28 "!ּוניֵלָע
 יִנֲאֶׁש םֶּתַא םיִניִמֲאַמ םִאַה" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא
 "?תֺאז תֹוׂשֲעַל לֹוכָי

 .ּוביִׁשֵה "!ּונֵנֹודֲא ,ןֵּכ"
 םֶכָל אֵהְי"א :רַמָאְו םֶהיֵניֵעְּב עַגָנ 29

 "!םֶכְתַנּומֱאֶּכ
 םָתֹוא ריִהְזִה ַעּוׁשֵיְו םֶהיֵניֵע ּוחְקְפִנא זָא 30

 םֵה ְךַא 31 "!ׁשיִאְל עַדָּוִי ֹאּלֶׁשב בֵל ּומיִׂש" :ֹורְמָאְּב
 .אּוהַה רֹוזֵאָה לָכְּב ֹועְמִׁש תֶא ּועיִמְׁשִהְו ּואְצָי

 זּוחֲאב םֵּלִאא ׁשיִא ויָלֵא ּואיִבֵה ּואְצָּיֶׁש רַחַאְל 32
 .רֵּבַדְל לֵחֵה םֵּלִאָהְו ,דֵּׁשַה תֶא ׁשֵרֵּג אּוה 33 .דֵׁש
 הָאְרִנ ֹאל םָלֹועֵמ" :ּורְמָאְו םיִנֹומֲהַה ּואְּלַּפְתִהא
 :ּורְמָא םיִׁשּורְּפַה ְךַא 34 ".לֵאָרְׂשִיְּב הֶּזַה רָבָּדַּכ
 ".םיִדֵּׁשַה תֶא ׁשֵרָגְמ אּוה םיִדֵּׁשַה רַׂשא תַרְזֶעְּב"

 אּוהֶׁשְּכ םיִרָפְּכַהְו םיִרָעֶה לָכְּב רַבָעא ַעּוׁשֵי 35
 תַרֹוׂשְּב תֶא רֵּׂשַבְמ ,תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב דֵּמַלְמב
 .םָעָּב הֶוְדַמ לָכְו הָלֲחַמ לָּכ אֵּפַרְמּוב תּוכְלַּמַה
 םיִמֲחַר אֵּלַמְתִנא םיִנֹומֲהַה תֶא הָאָר רֶשֲאַּכ 36
 ןֺאּצַּכב רֶבֵע לָכְל םיִצֹופְנּו םיִעֵגְי ּויָה ןֵּכֶׁש ,םֶהיֵלֲע
 :ויָדיִמְלַּת לֶא רַמָא 37 .הֶעֹור םֶהָל ןיֵאג רֶׁשֲא
 ןֵכָל 38 .םיִּטַעְמ םיִלֲעֹוּפַה לָבֲא ,בַר ריִצָּקַה"א
 םיִלֲעֹוּפ חַלְׁשִּיֶׁש ריִצָּקַה ןֹודֲא לֶא ּולְּלַּפְתִה
 ".ֹוריִצְקִלא

 י
 םיחילשה רשע־םינש תא חלוש עושי

 ט ;12-16 ו סקול ;7-13 ו ;13-19 ג סוקרמ(
1-6( 

 ןַתָנְו ויָדיִמְלַּת רָׂשָע־םיֵנְׁש תֶא ויָלֵא אָרָק אּוה 1
 ןָתֹוא ׁשֵרָגְל ,הָאְמֻּטַה תֹוחּור לַע תּוכְמַס םֶהָל

 תֹומְׁש הֶּלֵאְו 2 .הֶוְדַמ לָכְו הָלֲחַמ לָּכ אֵּפַרְלּוא
 הֶּנֻכְּמַה ןֹועְמִׁשב ןֹוׁשאִרָה :םיִחיִלְּׁשַה רָׂשָע־םיֵנְׁשא
 ,ויִחָא ןָנָחֹויְו יַּדְבַז ןֶּב בֺקֲעַי ,ויִחָא יֵרְּדְנַאג ,אָפיֵּכ
 ,סֵכֹוּמַה יַּתַמּוג אָמֹוּתב ,יַמְלַּת־רַבּו סֹוּפיִליִפא 3
 הָדּוהיִוא יאַּנַּקַה ןֹועְמִׁש ς 4,יַּדַתְו יַפְלַח ןֶּב בֺקֲעַי
 .ֹותֹוא רַסָּמֶׁש ׁשיִאָה – תֹוּיִרְק ׁשיִא

 םֶהיֵלֲע הָּוִצְו ַעּוׁשֵי חַלָׁש הֶּלֵא רָׂשָע־םיֵנְׁש תֶא 5
 לַאְו םיִיֹוּגַהא ְךֶרֶדְל ּוכְלֵּת לַא" :הֶּזַה רָבָּדַה תֶא
 לֶא ּוכְל אָּלֶא 6 ,םיִנֹורְמֹוׁשב לֶׁש ריִעְל ּוסְנָּכִּת
 םֶכְּתְכֶלְבּו 7 .לֵאָרְׂשִי תיֵבְל רֶׁשֲא תֹודְבֹואָה ןֺאּצַהא
 ,םיִלֹוח ּואְּפַר 8 '!םִיַמָׁש תּוכְלַמ dהָבֵרְק'א :ּוזיִרְכַה
 ;םיִדֵׁש ּוׁשְרָּגב ,םיִעָֺרצְמ ּורֲהַט ,םיִתֵמ ּומיִקָהא
 ֹאלְו בָהָזא ּוחְקִּת ֹאל 9 .ּונְּתִּת םָּנִח ,םֶּתְלַּבִק םָּנִח
 ֹאלא 10 ;םֶכיֵתֹורֹוגֲח יֵסיִכְּב תֶֺׁשחְנ ֹאלְו ףֶסֶּכ
 ֹאלְו םִיַלֲעַנ ֹאל ,תֹונָּתֻּכ יֵּתְׁש ֹאל ,ְךֶרֶּדַל ליִמְרַּת
 רָפְכּו ריִע לָכְּב 11 .ֹומְחַלְל לֵעֹוּפַה יּואָרב יִּכ ,לֵּקַמ
 םָׁש ּובְׁשּו ,םָכֹותְּב יּואָר יִמ ּורְרָּב םֶהיֵלֲא ּוסְנָּכִּתֶׁש
 ּוהּוכְרָּבא תִיַבְל םיִסָנְכִנ םֶּתַאֶׁשְּכ 12 .םֶכְתאֵצ דַע
 'םֹולָּׁש'ַה ויָלָע אֹובָי תִיַּבַה יּואָר םִא 13 .'םֹולָׁש'ְּב
 םֶכָּלֶׁש 'םֹולָּׁש'ַה בּוׁשָי יּואָר ּוּנֶניֵא םִא ְךַא ,םֶכָּלֶׁש
 עַמְׁשִי ֹאלְו םֶכְתֶא לֵּבַקְי ֹאּלֶׁש יִמ לָּכ 14 .םֶכיֵלֲא
 איִהַה ריִעָה ןִמּו אּוהַה תִיַּבַה ןִמ ּואְצ ,םֶכיֵרְבִדְל
 רֵמֹוא ןֵמָא 15 .םֶכיֵלְגַר לַעֵמ קָבָאָה תֶא ּורֲעַנְוא
 םֹודְסב ץֶרֶאְל ןיִּדַה םֹויְּבא הֶיְהִי רֵתֹוי לַק ,םֶכָל יִנֲא
 ".ריִע ּהָתֹואְל רֶׁשֲאֵמ הָרֹומֲעַו

 םיחילשל תויופצ תופידר
 )12-17 אכ סקול ;9-13 גי סוקרמ(

 ןיֵּב םיִׂשָבְכִּכ םֶכְתֶא ַחֵלֹוׁש יִכֺנָא הֵּנִה" 16
 םיִמיִמְתּוג םיִׁשָחְנִּכ םיִמּורֲעב ּויֱה ןֵכָל .םיִבֵאְזא
 םֶכְתֶא ּורְסְמִי יִּכ ,םָדָא יֵנְּבִמ ּורֲהָּזִה 17 .םיִנֹויְּכ
 .םֶהָּלֶׁש תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב םֶכְתֶא ּוקְלַיְוב תֹוּיִרְדֶהְנַסְלא

 ,יִלָלְגִּב םיִכָלְמּו םיִלְׁשֹומ יֵנְפִל םֶכְתֶא ּואיִבָיא 18
 ּורְסְמִי רֶׁשֲאַּכ לָבֲא 19 .םיִיֹוּגַלְו םֶהָל תּודֵעְל
 ּהָתֹואְּב יִּכ ,ּורְּבַדְּת הַמּו ְךיֵא ּוגֲאְדִּת לַאא םֶכְתֶא
 םֶּתַא ֹאל ןֵּכֶׁש 20 ;רַמֹוּל הָמ םֶכָל ןֵתָּנִי הָעָׁש
 רֵּבַדְּת רֶׁשֲא איִה םֶכיִבֲא ַחּורא אָּלֶא ,ּורְּבַדְּת
 תֶוָּמַל ויִחָא תֶא רֺסְמִי חָאא ,דֹועְו תֺאז 21 .םֶכָּב
 םֶהיֵרֹוה לַע ּומּוקָי םיִנָּב .ֹונְּב תֶא רֺסְמִי בָאְו
 ןַעַמְל ֺלּכַה לַע םיִאּונְׂש ּויְהִתְוא 22 .םָתֹוא ּותיִמָיְו
 .עַׁשָּוִי אּוה ץֵק דַע דָמֲעַמ קיִזֲחַּמַהב ְךַא ,יִמְׁש
 ריִעְל ּוסּונא תַחַא ריִעְּב םֶכְתֶא ּופְּדְרִי רֶׁשֲאַּכ 23
 רֺבֲעַל ּוקיִּפְסַּת ֹאל ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא .תֶרֶחַא
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 דיִמְלַּת 24 .םָדָאָה־ןֶּב אֹובָּיֶׁשב דַע לֵאָרְׂשִי יֵרָע תֶא
 לֹודָּג דֶבֶעָהא ֹאל ףַא ,הֶרֹוּמַה ןִמ לֹודָּג ּוּנֶניֵא
 דֶבֶעָהְו ֹוּבַרְּכ הֶיְהִּיֶׁש דיִמְלַּתַל ֹול יַּד 25 .ויָנֹודֲאֵמ
 לָּכ ,לּובְז־לַעַּבא ּואְרָק תִיַּבַה לַעַבְל םִא .ויָנֹודֲאַּכ
 ".ֹותיֵּב יֵׁשְנַאְל ןֵּכֶׁש

 דוחפל יממ
 )2-7 בי סקול(

 רָבָּד ןיֵאא יִּכ ,םֶהיֵנְּפִמ ּודֲחְפִּת לַא ןֵכָל" 26
 תֶא 27 .עַדָּוִי ֹאּלֶׁש רָּתְסִנ ןיֵאְו הֶלָּגִי ֹאּלֶׁש הֶּסֻכְמ
 הַמּו ,רֹואָּב ּורְמִא ְךֶֺׁשחַּב םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאֶּׁש הָמ
 לַאא 28 .תֹוּגַּגַה לַעֵמ ּוזיִרְכַה םֶכיֵנְזָאְל ׁשַחְלִּנֶּׁש
 םָּתְלָכיִּב ןיֵאֶׁש ףּוּגַה תֶא םיִגְרֹוהַה ןִמ ּודֲחְפִּת
 לֹוכָי רֶׁשֲא הֶּזִמ ּואְרִיב אָּלֶא ,ׁשֶפֶּנַה תֶא ֺגרֲהַל
 .םֹוּנִהיֵגְּב ףּוּגַה ןַדְבָאְל ןֵהְו ׁשֶפֶּנַה ןַדְבָאְל ןֵה ֺםרְגִל

 ?תַחַא הָרֹוגֲאַּב םיִרֳּפִצ יֵּתְׁש תֹורָּכְמִנ ֹאל םִאַה 29
 תַחָּגְׁשַה יִלְּב הָצְרַא לֺּפִּת ֹאל ןֶהֵמ תַחַא םַּג
 םֶכְׁשֺאר תֹורֲעַׂשא ּוּלִפֲא ,םֶּתַא ְךַא 30 .םֶכיִבֲא
 םֶּתַא םיִרָקְיא ;ּודֲחְפִּת לַא ןֵכָל 31 .ןָּלֻּכ ּונְמִנ
 ".תֹוּבַר םיִרֳּפִּצִמ

 םולש אלו גוליפ ;תושחכתה תמועל האדוה
 )26-27 די ;51-53 ,8-9 בי סקול(

 יִנֲא םַּג ,םָדָא יֵנְּב יֵנְפִל יִּב הֶדֹוּיֶׁש יִמ לָּכ" 32
 ׁשֵחַכְמַהא לָכְו 33 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש יִבָא יֵנְפִל ֹוּב הֶדֹואא
 יִבָא יֵנְפִל ֹוּב ׁשֵחַכֲא יִנֲאב םַּג ,םָדָא יֵנְּב יֵנְפִל יִּב
 םֹולָׁש ליִטָהְל יִתאָּבֶׁש ּובְׁשְחַּת לַא 34 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש
 ,בֶרֶח אָּלֶא םֹולָׁש ליִטָהְל יִתאָּב ֹאל .ץֶרָאָה לַע
 ןיֵּב ,ויִבָאְל ׁשיִא ןיֵּב גּוּלִּפא ֹםרְגִל יִתאָּב יֵרֲהֶׁש 35
 יֵבְֺיאא ּויְהִיְו 36 ,ּהָתֹומֲחַל הָּלַּכ ןיֵבּו ּהָּמִאְל תַּב
 תֶא ֹוא ויִבָאב תֶא בֵהֹואָהא 37 .ֹותיֵב יֵׁשְנַא ׁשיִא
 ֹוא ֹונְּב תֶא בֵהֹואָהְו ,יִל יּואָר ֹוניֵא יִּנֶּמִמ רֵתֹוי ֹוּמִא
 ֹוניֵאֶׁש יִמּו 38 .יִל יאַדְּכ ֹוניֵא יִּנֶּמִמ רֵתֹוי ֹוּתִּב תֶא
 .יִל יּואָר ֹוניֵא יַרֲחַא ְךֵלֹוהְו ֹובָלְצ תֶא ַחֵקֹולא

 תֶא דֵּבַאְמַהְוא ,ּהָתֹוא דֵּבַאְי ֹוׁשְפַנ תֶא אֵצֹוּמַה 39
 ".ּהָתֹוא אָצְמִי יִנֲעַמְל ֹוׁשְפַנ

 רכש
 )41 ט סוקרמ(

 לֵּבַקְמַהְו ,יִתֹוא לֵּבַקְמא םֶכְתֶא לֵּבַקְמַה" 40
 לֵּבַקְמַהא 41 .יִתֹוא חַלָּׁשֶׁש יִמ תֶא לֵּבַקְמ יִתֹוא
 ,לֵּבַקְי איִבָנ רַכְׂש איִבָנ ֹותֹויֱה םּוּׁשִמ איִבָנ

 קיִּדַצ רַכְׂש קיִּדַצ ֹותֹויֱה םּוּׁשִמ קיִּדַצ לֵּבַקְמַהְו
 הֶּלֵאָה םיִּנַטְּקַה דַחַא תֶא הֶקְׁשַּמַה לָכְו 42 .לֵּבַקְי
 ןֵמָא ,דיִמְלַּת ֹותֹויֱה םּוּׁשִמ םיִרָק םִיַמ סֹוּכ קַר
 ".ֹורָכְׂשא דַבֺאי ֹאל ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא

 אי
 רָׂשָע־םיֵנְׁשִל ויָתֹואָרֹוה תֶא םֵּיִסא ַעּוׁשֵי 1
 .םֶהיֵרָעְּב ףיִּטַהְלּו דֵּמַלְלב םָּׁשִמ ְךַלָהְו ,ויָדיִמְלַּת

 ליבטמה ןנחוי תאמ םיחילש
 )18-35 ז סקול(

 יֵׂשֲעַמ לַע רַהֺּסַה תיֵבְּבב ןָנָחֹויא עַמָׁש רֶׁשֲאַּכ 2
 הָּתַא" 3 :ֹותֹוא ֺלאְׁשִל ויָדיִמְלַּת תֶא חַלָׁש ַחיִׁשָּמַה
 "?רֵחַאְל הֶּכַחְנ ֹוא ,אֹובָל דַעֹונ רֶׁשֲא אּוהא

 ןָנָחֹויְל ּודיִּגַה ּוכְל" :םֶהָל רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 4
 םיִרְוִעא 5 :םיִאֹורְו םיִעְמֹוׁש םֶּתַא רֶׁשֲא תֶא
 ,םיִרָהֺטְמ םיִעָֺרצְמב ,םיִכְּלַהְמ םיִחְסִּפ ,םיִאֹור
 םיִּיִנֲעג ,םיִמָק םיִתֵמ ,םיִעְמֹוׁש םיִׁשְרֵח
 ֹול הֶיְהֶא ֹאּלֶׁש יִמ יֵרְׁשַאְו 6 ,םיִרְּׂשַּבְתִמ
 ".לֹוׁשְכִמְלא

 םָעָה ןֹומֲה לֶא רֵּבַדְל לֵחֵה ַעּוׁשֵיְו ּוכְלָה םֵה 7
 ?תֹואְרִל רָּבְדִּמַלא םֶתאָצְי הַמ" :ןָנָחֹוי תֹודֹוא־לַע
 ?תֹואְרִל םֶתאָצְי הָמ ןֵכְבּו 8 ?ַחּורָּב ַעֵעֹונְתִמ הֶנָק
 ׁשּובְל םיִׁשְבֹוּלַה יֵרֲה ?םיִנָּדֻעְמ םיִדָגְּב ׁשּובָל ׁשיִא
 םֶתאָצְי תֺאז לָכְּב הָמ 9 .םֵה םיִכָלְמ יֵּתָבְּב ןָּדֻעְמ
 רֵתֹוי ףַא ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא ,ןֵּכ ?איִבָנא ?תֹואְרִל
 ַחֵלֹוׁש יִנְנִה'א ,ויָלָע בּותָּכ רֶׁשֲא אּוה הֶז 10 .איִבָּנִמ
 רֵמֹוא .ןֵמָא 11 .'ָךיֶנָפְל ָךְּכְרַּד הָּנִפּו ָךיֶנָפְל יִכָאְלַמ
 ןָנָחֹוּיִמ לֹודָּג הָּׁשִא יֵדּוליִּב םָק ֹאל ,םֶכָל יִנֲא
 .ּוּנֶּמִמ לֹודָּג םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב ןֺטָּקַה ְךַא ,ליִּבְטַּמַה
 םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָּתַע דַעְו ליִּבְטַּמַה ןָנָחֹוי יֵמיִמּו 12
 לָּכ ןֵה e .13הָּב םיִזֲחֹוא םיִצְרֹוּפַהְו תֶצֶרֹוּפא
 ּוצְרִּת םִאְו 14 .ּואְּבִנ ןָנָחֹוי דַע הָרֹוּתַהְו םיִאיִבְּנַהא
 יִמא 15 .אֹובָל דיִתָעֶהא ּוהָּיִלֵא אּוה יֵרֲה לֵּבַקְל
 !עַמְׁשִּיֶׁש ,ֹול םִיַנְזָאֶׁש

 אּוה הֶמֹוּד ?הֶּזַה רֹוּדַה תֶא הֶוְׁשַא יִמְל 16
 לֶא םיִאְרֹוקְו םיִקָוְּׁשַה תֹורְצַחְּב םיִבְׁשֹוּיַה םיִדָליִל
 ֹאלְו םיִליִלֲחַּב םֶכָל ּונְלַּלִח' 17 :לֹוקְּב םֶהיֵרְבַח
 אָּב יִּכ 18 .'םֶתיִכְּב ֹאלְו הָניִק םֶכָל ּוּנַנֹוק ,םֶּתְדַקְר
 דֵׁש' ויָלָע םיִרְמֹואְו ,הָתָׁש ֹאלְו לַכָא ֹאלא ,ןָנָחֹוי
 ,הֶתֹוׁשְו לֵכֹוא אּוהְו םָדָאָה־ןֶּב אָּב 19 .'ֹוּב
 דיִדְיב ,אֵבֹוסְו לֵלֹוז ׁשיִא הֵּנִה'א םיִרְמֹואְו
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 הָקְּדְצֻה הָמְכָחַה ,ןֵכָא .'םיִאְטֹוחַהְו םיִסְכֹוּמַה
 ".ָהיֶׂשֲעַמְּב

 םיעגיל חונמו םישידאל יוא
 )21-22 ,13-15 י סקול(

 ויָּסִנ ןֶהָּב ּולְלֹוחְתִהֶׁש םיִרָעֶּב רֺעְגִל לֵחֵה זָא 20
 !ןיִזָרֹוּכ ְךָל יֹוא" 21 :הָבּוׁשְתִּב ּורְזָח ֹאלְו םיִּבַרָה
 ןֹודיִצְבּו רֹוצְּבב ּוׂשֲעַנ ּוּלִא יִּכ !אָדְיַצ תיֵּבא ְךָל יֹוא
 תֹורְזֹוח ּויָה רָבְּכִמ יֵרֲה ,ןֶכְכֹותְּב ּוׂשֲעַּנֶׁש תֹואָלְּפַה
 לַק ,ןֶכָל יִנֲא רֵמֹוא לָבֲא 22 .רֶפֵאָו קַׂשְּבג הָבּוׁשְתִּב
 .ןֶכָל רֶׁשֲאֵמ ןֹודיִצְלּו רֹוצְל ןיִּדַה םֹויְּב הֶיְהִי רֵתֹוי

 לֶאב ?יִלֲעַּת םִיַמָּׁשַל םִאַה ,םּוחַנ רַפְּכא ,ְּתַאְו 23
 ּויָהֶׁש םיִּסִּנַה ּוׂשֲעַנ םֹודְסִּב ּוּלִא יִּכ !יִדְרֵּת לֹואְׁש
 .םֹוּיַה דַע ּהָּלִּת לַע הָתְיָה תֶדֶמֹוע ,ְךֵכֹותְּב
 םֹויְּבא הֶיְהִי רֵתֹוי לַק ,ְךָל רֵמֹוא יִנֲא םָלּואְו 24
 ".ְךָל רֶׁשֲאֵמ םֹודְס ץֶרֶאְל ןיִּדַה

 ,ָךְל יִנֲא הֶדֹומ" :ַעּוׁשֵי רַמָא איִהַה תֵעָּב 25
 תֶא ָּתְרַּתְסִהג יִּכ ,ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ןֹודֲאב ,יִבָאא
 םָתיִּלִגְו םיִנֹובְּנַהְו םיִמָכֲחַה ןִמ הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה
 ןֹוצָר הָיָה ְךָּכ יֵרֲהֶׁש ,יִבָא ,ןֵּכ 26 .םיִלָלֹועְל
 ׁשיִא ןיֵאְו ,יִבָא תֵאֵמ יִל רַסְמִנ ֺלּכַהא 27 .ָךיֶנָפְּלִמ
 ריִּכַמ ׁשיִא ןיֵא ףַא ;בָאָה יִתָלּוז ,ןֵּבַה תֶא ריִּכַמ
 תֹוּלַגְל הֶצֹור ןֵּבַהֶׁש יִמ לָכְו ,ןֵּבַהב יִתָלּוז בָאָה תֶא
 יִנֲאַו םיִסּומֲעָהְו םיִלֵמֲעָה לָּכ יַלֵא ּואֹוּב 28 .ֹול
 יִּלֻע תֶא םֶכיֵלֲע ּוחְק 29 .הָחּונְמ םֶכָל איִצְמַאא
 ּואְצְמִּת ;ַחּור ְךּומְנּוב יִנֲא וָנָע יִּכ ,יִּנֶּמִמ ּודְמִלְוא
 לַקְוא םיִעָנ יִּלֻע יִּכ 30 ,םֶכיֵתֹוׁשְפַנְל ַעֹוּגְרַמג
 ".יִאָׂשַמ

 בי
 תבשה ןודא אוה םדאה ןב

 )1-5 ו סקול ;23-28 ב סוקרמ(
 ;הָמָק הֵדְׂשִּב תָּבַׁשְּב ַעּוׁשֵי רַבָע תֵעָה ּהָתֹואְּב 1
 םיִלֳּבִׁש ףֺטְקִלא ּוּלֵחֵהְו םיִבֵעְר ּויָה ויָדיִמְלַּת
 הֵּנִה" :ֹול ּורְמָאְו םיִׁשּורְּפַה תֺאז ּואָר 2 .ֺלכֱאֶלְו
 ".תָּבַׁשְּב תֹוׂשֲעַל רּוסָאֶּׁש הָמא םיִׂשֹוע ָךיֶדיִמְלַּת

 הָׂשָעֶּׁש הָמ םֶתאָרְק ֹאל םִאַה"א :םֶהָל ביִׁשֵה 3
 ?ֹוּתִא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְו אּוה בַעָר רֶׁשֲאַּכ דִוָּדא
 םֶחֶלא תֶא לַכָאְו םיִהֹלֱאָה תיֵבְל סַנְכִנ יֵרֲה 4
 םִא יִּכ ֺלכֱאֶל ויָׁשָנֲאַלְו ֹול רָּתֻמ הָיָה ֹאּלֶׁש םיִנָּפַה
 יִּכ הָרֹוּתַּב םֶתאָרְק ֹאל םִאַהא 5 .דַבְלִּב םיִנֲהֺּכַל

 ׁשָּדְקִּמַּב תָּבַּׁשַה תֶא םיִנֲהֺּכַה םיִלְּלַחְמ תֹותָּבַׁשְּבב
 לֹודָּגֶׁשא םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 6 ?הָמְׁשַא םֶהיֵלֲע ןיֵאְו
 הָמ םֶּתְעַדְי ּוּלִא ְךַא 7 .ןאָּכ אָצְמִנ ׁשָּדְקִּמַה ןִמ
 םֶתיִיֱה ֹאל ,'חַבֶז־ֹאלְו יִּתְצַפָח דֶסֶח'א עַמְׁשַּמ
 אּוה םָדָאָה־ןֶּב יֵרֲהֶׁש 8 ,םיִּיִקְּנַה תֶא םיִעיִׁשְרַמ
 ".תָּבַּׁשַה ןֹודֲא

 השביה דיה לעב יופיר
 )6-11 ו סקול ;1-6 ג סוקרמ(

 .םֶהָּלֶׁש תֶסֶנְּכַה תיֵבְל סַנְכִנְו םָּׁשִמ ְךַלָה אּוה 9
 ויָלֵא ּונָּפ םֵהְו הָׁשֵבְי ֹודָּיֶׁש ׁשיִא םָׁש הָיָה 10
 יֵדְּכ תֺאזְו "?תָּבַׁשְּבא אֵּפַרְל רָּתֻמ םִאַה" :הָלֵאְׁשִּב
 .ֹותֹוא םיִׁשֲאַהְל ּולְכּוּיֶׁש

 ֹול דָחֶא ׂשֶבֶּכֶׁש ׁשיִאָה םֶּכִמ יִמ"א :םֶהָל רַמָא 11
 םיִרָיְו ֹוּב קיִזֲחַי ֹאל רֹוּב ְךֹותְל תָּבַׁשְּב לֺּפִי םִאְו
 !ׂשֶבֶּכַה ןִמ רֵתֹוי םָדָאָה בּוׁשָחא הָּמַכְו 12 ?ֹותֹוא
 ".תָּבַּׁשְּב בֹוּטַה תֶא תֹוׂשֲעַל רָּתֻמב ןֵכָל

 אּוה "!ָךְדָי טֵׁשֹוה" :ׁשיִאָה לֶא רַמָא זָא 13
 הָאיִרְּב הָתְיָהְו ּהָנָתיֵאְל הָבָׁשְו ֹודָי תֶא טיִׁשֹוה
 הָצֵע ּוסְּכִטְוא םיִׁשּורְּפַה ּואְצָי 14 .הָּיִנְּׁשַה ֹומְּכ
 .ַעּוׁשֵי תֶא דיִחְכַהְל דָציֵּכ

 םיִּבַרְו ,םָּׁשִמ קֵחַרְתִהְוא תֺאז תֶא עַדָי ַעּוׁשֵי 15
 ריִהְזִהְו 16 םָּלֻּכ תֶא אֵּפִרב אּוה .ויָרֲחַא ּוכְלָה
 הָמ םֵּיַקְתִיא ןַעַמְל 17 ,ֹותֹוא ּוּלַגְי ֹאּלֶׁשא םָתֹוא
 יִּדְבַע ןֵה"א 18 :איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשְי יִפְּב רַמֱאֶּנֶּׁש
 יִחּור יִּתַתָנ .יִׁשְפַנ הָתְצָר יִבּוהֲא ב ,ֹוּב־ יִּתְרַחָּב
 אָּׂשִי ֹאלְו קַעְצִי ֹאל 19 ;איִצֹוי םִיֹוּגַל טָּפְׁשִמ ,ויָלָע
 רֹוּבְׁשִי ֹאל ץּוצָר הֶנָק 20 .ֹולֹוק ץּוחַּב ַעיִמְׁשַי־ֹאלְו
 ןֹוחָּצִנְל איִצֹוי דַע 21 ,הָּנֶּבַכְי ֹאל הָהֵּכ הָּתְׁשִפּו
 "f.ּולֵחַיְי םִיֹוּג ֹומְׁשִלְוא ;טָּפְׁשִמ

 לובז־לעב דגנ עושי
 )10 בי ;14-23 אי סקול ;20-30 ג סוקרמ(
 רֵּוִע אּוהְו דֵׁש זּוחֲאא ׁשיִא ויָלֵא אָבּוה זָא 22

 .הָאָרב םַגְו רֵּבִּד םֵּלִאָהְו ֹותֹוא אֵּפִר ַעּוׁשֵי .םֵּלִאְו
 ןיֵא םִאַה"ב :ּורְמָאְו םָעָה יֵנֹומֲה לָּכ ּומְמֹוּתְׁשִהא 23
 "?דִוָּד־ןֶּבג הֶז

 ּוּנֶניֵא הֶז" :ּורְמָא םיִׁשּורְּפַה תֺאז ּועְמָּׁשֶׁשְּכ 24
 רַׂש לּובְז־לַעַּב תַרְזֶעְּב אָּלֶא םיִדֵּׁשַה תֶא ׁשֵרָגְמ
 ".םיִדֵּׁשַה

 :םֶהָל רַמָא םֶהיֵתֹובְׁשְחַמ תֶא עַדָיְוא ליִאֹוה 25
 ּהָפֹוס ּהָמְצַע ְךֹותְּב תֶגֶּלֻפְמַה הָכָלְמַמב לָּכ"
 םָמְצַע ְךֹותְּב םיִגָּלֻפְמַה תִיַּב ֹוא ריִע לָכְו ,בֵרָחֵהְל
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 תֶא ׁשֵרָגְמ ןָטָּׂשַה םִא 26 .דָמֲעַמ ּוקיִזֲחַי ֹאל
 ֺדמֲעַּת ְךיֵאְו ,ֹוכֹותְּב גּוּלִּפַה לֵלֹוחְתִה זָא יִּכ ,ןָטָּׂשַה
 תַרְזֶעְּב םיִדֵּׁשַה תֶא ׁשֵרָגְמ יִנֲא םִאְו 27 ?ֹוּתְכַלְמַמ
 ןֵכָל ?םֶכיֵנְּב םָתֹוא םיִׁשְרָגְמ יִמ תַרְזֶעְּב ,לּובְז־לַעַּב
 םיִהֹלֱא ַחּור יֵדְי־לַע םִא ְךַא 28 .םֶכיֵטְפֹוׁש ּויְהִי םֵה
 םֶכיֵלֲא הָעיִּגִה זָא יִּכ ,םיִדֵּׁשַה תֶא ׁשֵרָגְמ יִנֲא
 סֵנָּכִהְל ׁשיִא לַכּוי ְךיֵא ֹוא 29 .םיִהֹלֱאָה תּוכְלַמ
 תֺּפְכִי ֹאל םִא ויָלֵּכ תֶא לֺּטִלְו רֹוּבִּגא לֶׁש ֹותיֵבְל
 .ֹותיֵּב תֶא זֺבָי ןֵכ יֵרֲחַא קַר ?רֹוּבִּגַה תֶא הָּלִחְּת
 ףֵסֹוא ּוּנֶניֵאֶׁש יִמּו ,אּוה יִּדְגֶנ יִּתִא ּונֶניֵאֶׁשא יִמ 30
 אְטֵח לָּכ ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא ןֵּכ לַע 31 .רֵּזַפְמ – יִּתִא
 ַחּורָה יֵּפַלְּכ ףּוּדִּגב ְךַא ,םָדָא יֵנְבִל חַלָּסִיא ףּוּדִגְו
 םָדָאָה־ןֶּב דֶגֶנ רָבָד רֵּבַדְמַה לָּכ 32 .חַלָּסִי ֹאל
 ֹאל ׁשֶדֺּקַה ַחּור דֶגֶנ רֵּבַדְמַה לָּכ לָבֲא ,ֹול חַלָּסִי
 ".אָּבַה םָלֹועָּב ֹאלְו הֶּזַה םָלֹועָּבא ֹאל ֹול חַלָּסִי

 וירפו ץעה
 )43-45 ו סקול(

 עַר ץֵעָהֶׁש ֹוא ,בֹוט ֹויְרִפּו בֹוט ץֵעָהֶׁשא ֹוא" 33
 יֵדְלַיא 34 .ץֵעָה רָּכִנ ֹויְרִפְּב יֵרֲהֶׁש ;עַר ֹויְרִפּו
 ?םיִעָר םֶּתַאְו תֹובֹוט רֵּבַדְל ּולְכּוּת ְךיֵא ,םיִנֹועְפִצ
 בֹוט ׁשיִא 35 .הֶּפַה רֵּבַדְמ בֵּלַּב ַעֵפֹוּׁשַה ְךֹוּתִמב ןֵה
 עַר ׁשיִאב ;ς בֹוּטַה ֹורָצֹואֵמא םיִבֹוט םיִרָבְּד קיִפֵמ
 רֵמֹוא יִנֲאַו 36 .עָרָה ֹורָצֹואֵמ םיִעָר םיִרָבְּד קיִפֵמ
 ּונְּתִי םָדָא יֵנְּב ּורְּבַדְּיֶׁש הָלֵטְּב הָּלִמ לָּכ ,םֶכָל
 קֵדָּצִּתא ָךיֶרָבְּדִמ 37 .ןיִּדַה םֹויְּבא ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד ָהיֶלָע
 ".עַׁשְרֻּתב ָךיֶרָבְּדִמּו

 תוא תוארל השקב
 )29-32 אי סקול ;11-12 ח סוקרמ(

 ויָלֵא ּונָּפ םיִׁשּורְּפַהְו םיִרְפֹוּסַה ןִמ םיִדָחֲא 38
 ".תֹוא ָךְּמִמ תֹואְרִל ּונָא םיִצֹורא ,יִּבַר" :ּורְמָאְו

 ׁשֵּקַבְמ ףֵאָנְמּו עַר רֹוּד"א :םֶהָל רַמָאְו ביִׁשֵה 39
 .איִבָּנַה הָנֹוי תֹוא דַבְּלִמ ֹול ןֵתָּנִי ֹאל תֹואְו ,תֹוא
 םיִמָי הָׁשֹלְׁש גָּדַה יֵעְמִּב הָנֹויא הָיָהֶׁש ֹומְּכ 40
 הָמָדֲאָה בֵלְּב םָדָאָה־ןֶּב הֶיְהִי ְךָּכ ,תֹוליֵל הָׁשֹלְׁשּו
 הֵוְניִנ יֵׁשְנַא 41 .תֹוליֵל הָׁשֹולְׁשּו םיִמָי הָׁשֹולְׁשב
 יִּכ ,ּוהּועיִׁשְרַיְוא הֶּזַה רֹוּדַה םִע טָּפְׁשִּמַּב ּומּוקָי
 הָנֹוּיִמ לֹודָּג הֵּנִהְוג ;הָנֹוי תַאיִרְקִּב הָבּוׁשְתִּב ּורְזָחב
 רֹוּדַה םִע טָּפְׁשִּמַּב םּוקָּת םֹורָּדַה תַּכְלַמא 42 .ןאָּכ
 ַֺעמְׁשִל ץֶרָאָה הֵצְקִמ הָאָּב יִּכ ,ֹותֹוא ַעיִׁשְרַתְו הֶּזַה
 ".ןאָּכ הֺמֹלְּׁשִמ לֹודָּג הֵּנִהְו ;ֺהמֹלְׁש תַמְכָח תֶא

 האמטה חורה תביש
 )24-26 אי סקול(

 תֶטֶטֹוׁשְמ םָדָאָה ןִמ תאֵצֹוּיַה הָאֵמְּטַה ַחּורָה" 43
 .תאֵצֹומ הָניֵאְו ַחֹונָמ ּהָל תֶׁשֶּקַבְמּו הָּיִצ תֹומֹוקְמִּב
 '.ּוּנֶּמִמ יִתאָצָּיֶׁש יִתיֵּב לֶא הָבּוׁשָא' :רַמֺאּת זָא 44
 .רָּדֻהְמּו אָטאֻטְמ ,הֶּנֻפְמ ֹותֹוא תאֵצֹומּו הָאָּב איִה
 תֹוחּור עַבֶׁש ּהָּתִא תַחַקֹולְו תֶכֶלֹוה איִה דָּיִמ 45
 ןֵכָא .םָׁש ֺןּכְׁשִל תֹוסָנְכִנ ןָּלֻכְו הָּנֶּמִמ תֹועָר תֹורֵחֲא
 ןֵּכ .ֹותיִׁשאֵרֵמ אּוהַה ׁשיִאָה לֶׁש ֹותיִרֲחַא הָעּורְּגא
 ".הֶּזַה עָרָה רֹוּדַל הֶיְהִי םַּג

 עושי לש ויחֶאו ומא
 )19-21 ח סקול ;31-35 ג סוקרמ(

 ֹוּמִאא ּואָּב םָעָה ןֹומֲה לֶא רֵּבִּדֶׁש הָעָׁשְּב 46
 רַמָא 47 .ֹוּתִא רֵּבַדְל ּוצָרְו ץּוחַּב ּודְמָע םֵה .ויָחֶאְוב
 ץּוחַּב םיִדְמֹוע ָךיֶחַאְו ָךְּמִא הֵּנִה" :ּוהֶׁשיִמ ֹול
 ׁשיִאָל רַמָאְו ביִׁשֵה 48 ".ָךְּתִא רֵּבַדְל םיִׁשְקַבְמּו
 "?יַחַא םֵה יִמּו יִּמִא איִה יִמ" :ֹול ַעיִדֹוה רֶׁשֲא
 הֵּנִה" :רַמָא ויָדיִמְלַּת לֶא ֹודָי תֶא ֹוטיִׁשֹוהְבּו 49
 יִבָא ןֹוצְר תֶא הֶׂשֹועָה לָּכ יִּכ 50 ,יַחַאְו יִּמִא
 ".יִּמִאְו יִתֹוחֲאַו יִחָא אּוה םִיַמָּׁשַּבֶׁש

 גי
 ערוזה לשמ

 )4-8 ח סקול ;1-9 ד סוקרמ(
 דַי־לַע בַׁשָיְו תִיַּבַה ןִמ ַעּוׁשֵי אָצָי אּוהַה םֹוּיַּב 1
 דַרָי בַר םַע ןֹומֲה ויָלֵא ּולֲהְקִּנֶׁשא ןָויֵּכ 2 .םָּיַה
 .ףֹוחַה לַע דַמָע ןֹומָהֶה לָכְו ,ּהָּב תֶבֶׁשָל הָריִּסַלב
 הֵּנִה" :רַמָאְו םיִלָׁשְמִּב תֹוּבַר םֶהיֵלֲא רֵּבִּדא זָא 3
 םיִעָרְז הָּמַּכ ּולְפָנ עַרָז רֶׁשֲאַּכ 4 .ַֺערְזִל אָצָי ַעֵרֹוּזַה
 םיִרֵחֲא 5 .םָתֹוא ּולְכָאְו םיִרֳּפִצ ּואָבּו ְךֶרֶּדַה יֵלּוׁשְּב
 ֹוּב הָתְיָה ֹאּלֶׁש םֹוקָמְּב ,םיִׁשָרְט תַמְדַא לַע ּולְפָנ
 ֹאל הָמָדֲאָהֶׁש יֵנְּפִמ ַחֺמְצִל ּורֲהִמּו ,הָּבַר הָמָדֲא
 ּובְרְצִנ ׁשֶמֶּׁשַה הָחְרָּזֶׁשְּכא םָלּוא 6 .הָּקֻמֲע הָתְיָה
 ,םיִצֹוק ןיֵּבא ּולְפָנ םיִרֵחֲא 7 .ּוׁשְּבַיְתִה ׁשֶֺרׁש ןיֵאְבּו
 ּולְפָנ םיִרֵחֲאַו 8 .םָתֹוא ּוקיִנֱחֶהְו ּוחְמָצ םיִצֹוּקַה ְךַא
 יִּפ הֶז ,הָאֵמ יִּפא הֶז – יִרְּפ ּוׂשָעְו הָבֹוט הָמָדֲא לַע
 ,ֹול םִיַנְזָאֶׁש יִמא 9 .םיִׁשֹולְׁש יִּפ הֶזְו םיִּׁשִׁש
 "!עַמְׁשִּיֶׁש
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 םילשמה תרטמ
 )9-10 ח סקול ;10-12 ד סוקרמ(

 רֵּבַדְמ הָּתַא ַעּוּדַמ" :ּולֲאָׁשְו םיִדיִמְלַּתַה ּוׁשְּגִנ 10
 םֶכָּלֶׁש יֵנְּפִמ" :רַמָאְו ביִׁשֵה 11 "?םיִלָׁשְמִּב םֶהיֵלֲא
 םֶהָל ְךַא ,םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ תֹודֹוסב תֶא תַעַדָל ןַּתִנא
 עַפֶׁשְו ֹול ןֵתָּנִי ןֹותָנ ֹול ׁשֵּיֶׁש יִמ יִּכא 12 .ןַּתִנ ֹאל
 חַקָּלִי ֹול ׁשֵּיֶּׁש הָמ םַּג ,ֹול ןיֵאֶׁש יִמ ְךַא ,ֹול הֶיְהִי
 יִּכב ,םֶהיֵלֲא רֵּבַדְמ יִנֲא םיִלָׁשְמִּבא ןֵכָל 13 .ּוּנֶּמִמ
 םיִעְמֹוׁש םָניֵא םָעְמָׁשְבּו םיִאֹור םָניֵא םָתֹואְרִּב
 תַאּובְנ םֶהָּב תֶמֶּיַקְתִמּוא 14 .םיִניִבְמ םָניֵא ףַא
 ּואְרּו ּוניִבָּת־לַאְו ַעֹומָׁש ּועְמִׁש'ב :רֺמאֵל ּוהָיְעַׁשְי
 הֶּזַה םָעָה בֵל ןיִמְׁשִה יִּכ , 15 .ּועָדֵּת־לַאְו ֹואָר
 ּואְרִי ןֶּפ םֶהיֵניֵע תֶא ּומְצָעְו ב ּודְבָּכא םֶהיֵנְזָאְו
 ,ּובּוׁשָיְו ּוניִבָי םָבָבְלִבּו ּועְמְׁשִי םֶהיֵנְזָאְבּו םֶהיֵניֵעְּב
 '.םָתֹוא אֵּפַרֲאַו

 .תֹועְמֹוּׁשַה םֶכיֵנְזָאְו תֹואֹורָה םֶכיֵניֵעב יֵרְׁשַאא 16
 םיִּבַר םיִקיִּדַצְו םיִאיִבְנא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא 17
 ,ּואָר ֹאלְו םיִאֹור םֶּתַא רֶׁשֲא תֶא תֹואְרִל ּופְסְכִנ
 ".ּועְמָׁש ֹאלְו םיִעְמֹוׁש םֶּתַא רֶׁשֲא תֶא ַעֺמְׁשִלְו

 ערוזה לשמ רשפ
 )11-15 ח סקול ;13-20 ד סוקרמ(

 .ַעֵרֹוּזַה לַׁשְמ רֶׁשֵּפ תֶא םֶּתַא ּועְמִׁש ןֵכְבּו" 18
 אָּב ,ןיִבֵמ ּוּנֶניֵאְו תּוכְלַּמַה רַבְּד תֶא ַעֵמֹוּׁשַה לָּכ 19
 עָרְזִּנַה ּוהֶז ;ֹובָבְלִּב עַרְזִּנֶּׁש הָמ תֶא ףֵטֹוחְו עָרָהא
 אּוה םיִׁשָרְט תַמְדַא לַע עָרְזִּנַה 20 .ְךֶרֶּדַה יֵלּוׁשְּב
 ,הָחְמִׂשְּב ֹותֹוא לֵּבַקְמ דָּיִמּו רָבָּדַה תֶא ַעֵמֹוּׁשַה
 ,ֺדמֲעַי הָעָׁשְל קַרְו ֹוכֹותְּב ׁשֶֺרׁש ֹול ןיֵא ְךַא 21
 לָׁשְכִנ אּוה רָבָּדַה לַלְגִּב הָפיִדְר ֹוא הָרָצ תֹויְהִבּו
 תֶא ַעֵמֹוּׁשַה אּוה םיִצֹוּקַה ןיֵּב עָרְזִּנַה 22 .דָּיִמ
 יֵחּוּדַמּוב הֶּזַה םָלֹועָהא תֹוגֲאַּדֶׁש אָּלֶא ,רָבָּדַה
 .יִרְּפ הֶׂשֲעַי ֹאלְו רָבָּדַה תֶא םיִקיִנֲחַמ רֶׁשֺעָה
 תֶא ַעֵמֹוּׁשַה אּוה הָבֹוּטַה הָמָדֲאָה לַע עָרְזִּנַה 23
 ,הָאֵמ יִּפ הֶׂשֹוע הֶז – יִרְּפ הֶׂשֹוע םַגְו ןיִבֵמּו רָבָּדַה
 ".םיִׁשֹולְׁש יִּפ הֶזְו םיִּׁשִׁש יִּפ הֶז

 םיערה םיבשעהו םיטחה לע לשמ
 תּוכְלַמ"א :רֵחַא לָׁשָמ םֶהָל רֵּפִסְו ְךיִׁשְמִה 24
 .ּוהֵדָׂשְּב בֹוט עַרֶז ַעֵרֹוּזַה ׁשיִאְל הָמֹוּד םִיַמָּׁשַה
 םיִבָׂשֲע עַרָז ,בֵיֹוא אָּב םיִׁשָנֲאָה ּונְׁשָּיֶׁשְּכ הֵּנִהְו 25
 ּוחְמָצ רֶׁשֲאַּכ 26 .ֹול ְךַלָהְו םיִּטִחַה ןיֵּב gםיִעָר
 םיִבָׂשֲעָה םַּג ּואְרִנ הָאּובְּת ּוׂשָעְו םיִלֹועְבִּגַה

 ּורְמָאְו תִיַּבַה־לַעַּב יֵדְבַע ּוׁשְּגִנ זָא 27 .םיִעָרָה
 ןִיַּנִמ ;ָךְדָׂשְּב ָּתְעַרָז בֹוט עַרֶז ֹאלֲה ,ּונֵנֹודֲא' ,ויָלֵא
 בֵיֹוא ׁשיִא' ,םֶהָל רַמָא 28 '?םיִעָר םיִבָׂשֲע ֹוּב ׁשֵי
 הֶצֹור הָּתַא םִאַה' ,םיִדָבֲעָה ּולֲאָׁש .'תֺאז הָׂשָע
 ,ֹאל' ,תִיַּבַה־לַעַּב ביִׁשֵה 29 '?םָתֹוא טֵּקַלְנּו ְךֵלֵּנֶׁש
 םָּתִא ּורְקַעַּת םיִעָרָה םיִבָׂשֲעָה תֶא םֶכְטֶּקַלְּב ןֶּפ
 דַע דַחַי ֺלּדְגִל םֶהיֵנְׁשִל ּוחיִּנַה 30 .הָּטיִחַה תֶא םַּג
 ּוטְּקַל :םיִרְצֹוּקַל רַֺמא ריִצָּקַה תֵעְּבא .ריִצָּקַה
 םָתֹוא ּודְגִאְו םיִעָרָה םיִבָׂשֲעָה תֶא הָנֹוׁשאִרָּב
 םָסָאָל ּופְסִא םיִּטִחַה תֶאְו ,םָפְרָׂשְלב יֵדְּכ תֹוּמֻלֲאַל
 ".'יִלֶׁש

 רואשה לעו לדרחה ריגרג לע םילשמ
 )18-21 גי סקול ;30-32 ד סוקרמ(

 םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ" :רֵחַא לָׁשָמ רֵּפִסְו ףיִסֹוה 31
 ֹותֹוא עַרָזְו ׁשיִא ֹוחָקְל רֶׁשֲא לָּדְרַח ריִּגְרַגְלא הָמֹוּד
 ְךַא ,םיִעָרְּזַה לָּכִמ אּוה ןֺטָק םָנְמָא 32 .ּוהֵדָׂשְּב
 הָׂשֲעַנְו תֹוקָרְּיַה ןִמ אּוה לֹודָּג ֹותָחיִמְצ רַחַאְל
 ןיֵּב םיִנְּנַקְמּו םיִאָּב םִיַמָּׁשַה תֹופֹועֶׁשא ְךָּכ ,ץֵעְל
 ".ויָפָנֲע

 הָמֹוּד םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ" :םֶהָל רֵּפִס לָׁשָמ דֹוע 33
 ׁשֹולְׁשִּב ֹותֹוא הָנְמָטְו הָּׁשִא הָחְקָל רֶׁשֲא רֹואְׂשִל
 ".ֹוּלֻּכ ץיִמְחֶהֶׁש דַע חַמֶק hםיִאְס

 םָעָה ןֹומֲהַל ַעּוׁשֵי רֵּבִּד הֶּלֵא לָּכ תֶא 34
 ןַעַמְל 35 ;םֶהיֵלֲא רֵּבִּד ֹאל לָׁשָמ יִלְבּו ,םיִלָׁשְמִּבא
 הָחְּתְפֶא"ב :איִבָּנַה יִפְּב רַמֱאֶּנֶּׁש הָמ םֵּיַקְתִיא
 ".]לֵבֵּת[ דֵסָּוִהֵמ תֹודיִח הָעיִּבַא ,יִּפ לָׁשָמְב

 םיערה םיבשעהו םיטחה לשמ רשפ
 סַנְכִנְו םָעָה ןֹומֲה תֶא ַעּוׁשֵי חַּלִׁש ןֵכ יֵרֲחַא 36

 אָנ רֵּבְסַה"א :ּורְמָאְו ויָדיִמְלַּת ויָלֵא ּוׁשְּגִנ .הָתְיַּבַה
 ".םיִעָרָה םיִבָׂשֲעָה לַׁשְמב תֶא ּונָל

 אּוה בֹוּטַה עַרֶּזַה תֶא ַעֵרֹוּזַה" :רַמָאְו ביִׁשֵה 37
 בֹוּטַה עַרֶּזַה .לֵבֵּתַה אּוה הֶדָּׂשַה 38 .םָדָאָה־ןֶּב
 יֵנְּבב םֵה םיִעָרָה םיִבָׂשֲעָהְו ,תּוכְלַּמַה יֵנְּבא אּוה
 .ןָטָּׂשַה אּוה םָתֹוא ַעֵרֹוּזַה בֵיֹואָה 39 .עָרָהג
 םֵה םיִרְצֹוּקַהְו ,םָלֹועָהג ץֵקב אּוה ריִצָּקַהא
 םיִבָׂשֲעָה תֶא םיִפְסֹואֶׁש ֹומְּכ ,ןֵכְבּו 40 .םיִכָאְלַּמַה
 ץֵקְּב הֶיְהִי ְךָּכ ׁשֵאְּב םָתֹוא םיִפְרֹוׂשְוא םיִעָרָה
 ּוטְּקַליִו ויָכָאְלַמ תֶא חַלְׁשִי םָדָאָה־ןֶּב 41 .םָלֹועָה
 יֵׂשֹוע לָּכ תֶאְו תֹולֵׁשְכַּמַהא לָּכ תֶא ֹותְכַלְמַּמִמ
 םָׁש ;ׁשֵאָה רּונַּת לֶא םָתֹוא ּוכיִלְׁשַיְו 42 ,עַׁשֶרָה
 ּורֲהְזִיא זָא 43 .םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו הָלָלְיַהא ּויְהִי
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 םִיַנְזָאֶׁש יִמב .םֶהיִבֲא תֶכֶלְמַמְּב ׁשֶמֶּׁשַּכ םיִקיִּדַּצַה
 "!עַמְׁשִּיֶׁש ,ֹול

 םילשמ השולש
 ,הֶדָּׂשַּב ןּומָט רָצֹואְלא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד" 44

 ֹותָחְמִׂשְבּו בּוׁש ֹותֹוא ןֵמֹוט אּוה .ׁשיִא ֹואָצְמ הֵּנִהְו
 תֶא הֶנֹוקְו ֹול רֶׁשֲא לָּכ תֶא רֵכֹומּו ְךֵלֹוה אּוה
 םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד דֹוע 45 .אּוהַה הֶדָּׂשַה
 אָצָמ רֶׁשֲאַּכ 46 .תֹופָי תֹוּיִלָּגְרַמא ׂשֵּפַחְמַה רֵחֹוסְל
 לָּכ תֶא רַכָמּו ְךַלָה ְךֶרֶע תַרְקִי תַחַא תיִלָּגְרַמא
 .ּהָתֹוא הָנָקְוב ֹול רֶׁשֲא

 תֶׁשֶרְלא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד דֹועְו 47
 רֶׁשֲאַּכ 48 .ןיִמ לָּכִמ םיִגָּד הָפְסָאְו םָּיַל הָכְלְׁשֻהֶׁש
 תֶא ּוטְּקִלְו ּובְׁשָיְו ףֹוחַל ּהָתֹוא ּולֱעֶה הָאְּלַמְתִנ
 ְךָּכ 49 .ּוכיִלְׁשִה םיִעָרָה תֶאְו םיִלֵּכַה ְךֹותְל םיִבֹוּטַה
 תֶא ּוליִּדְבַיְוב ּואְצֵי םיִכָאְלַּמַה .םָלֹועָה ץֵקְּבא הֶיְהִי
 לֶא םָתֹוא ּוכיִלְׁשַיְוא 50 םיִקיִּדַּצַה ןיֵּבִמ םיִעָׁשְרָה
 .םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו הָלָלְיַהב ּויְהִי םָׁש ;ׁשֵאָה רּונַּת
 ."ןֵּכ" :ֹול ּוביִׁשֵה "?הֶז לָּכ תֶא םֶּתְנַבֵהא םִאַה 51

 תּוכְלַמ דּומְל רֵפֹוס לָּכ ןֵכָל" :םֶהָל רַמָא 52
 ֹורָצֹואֵמ איִצֹוּמַהא תִיַּב־לַעַבְל הֶמֹוּד םִיַמָּׁשַה
 ".תֹונָׁשְי םַגְו תֹוׁשָדֲח

 וריעב איבנ ןיא
 )16-30 ד סקול ;1-6 ו סוקרמ(

 ְךַלָה הֶּלֵאָה םיִלָׁשְּמַה תֶא ַעּוׁשֵי םֵּיִסא רֶׁשֲאַּכ 53
 תיֵבְּב םָתֹוא דֵּמִלְוא ֹוריִע לֶא אָּב אּוה 54 .םָּׁשִמ
 ןִיַּנִמ" :ּורְמָאְו ּומְמֹוּתְׁשִהב יִּכ דַע םֶהָּלֶׁש תֶסֶנְּכַה
 ֹונְּבא הֶז יֵרֲה 55 ?םיִּסִּנַה יֵׂשֲעַמּו תֺאּזַה הָמְכָחַה ֹול
 בֺקֲעַי ויָחֶאְו םָיְרִמ ֹוּמִאב םֵׁש ֹאלֲה .רָּגַּנַה לֶׁש
 הֺּפ ןָּלֻּכ יֵרֲה ויָתֹויְחַאְו 56 .הָדּוהיִו ןֹועְמִׁשְו ףֵסֹויְו
 "?הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לָּכ ֹול ןִיַּנִמא ןֵּכ םִא .ּונָּתִא
 .לֹוׁשְכִמְלא םֶהָל הָיָה אּוה 57

 ,"ֹותיֵבְבּו ֹוריִעְּב איִבָנ ןיֵא"ב :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא
 .םָתָנּומֱא רֶֺסח לַלְגִּב םיִּבַר םיִּסִנ םָׁש הָׂשָע ֹאלְו 58

 די
 ליבטמה ןנחוי תומ

 )7-9 ט סקול ;14-29 ו סוקרמ(
 תֶא זֹוחָּמַה לֵׁשֹומ סֹודְרֹוהא עַמָׁש איִהַה תֵעָּב 1
 ןָנָחֹויא ּוהֶז" :ויָתְרָׁשְמ לֶא רַמָא 2 .ַעּוׁשֵי לֶׁש ֹועְמִׁש

 ֹוּב םיִלֲעֹוּפ ןֵכָלְו םיִתֵּמַה ןִמ םָק אּוה .ליִּבְטַּמַה
 ,ןָנָחֹוי תֶא סַפָּת סֹודְרֹוה ןֵּכֶׁש 3 ;"םיִּסִּנַה יֵׂשֲעַמ
 לַלְגִּב רַהֺּסַה תיֵבְּבא ֹותֹוא םָׂשְו ֹותֹוא לַבָּכ
 ןָנָחֹוּיֶׁש רַחַאְל 4 ,ויִחָא סֹוּפיִליִפב תֶׁשֵא הָיְדֹורֹוה
 סֹודְרֹוה 5 ".ּהָתֹוא תַחַקָל ָךְל רּוסָא"א ,ֹול רַמָא
 יֵנְּפִמ ןֹומָהֶה ןִמ ׁשַׁשָח םָלּוא ,ֹותֹוא ֺגרֲהַל הָצָר
 לֶׁש ֹוּתְדַּלֻה םֹוי גַחּוהֶׁשְּכ 6 .איִבָנְל ּוהּובָׁשֲחֶׁשא
 הָאְצָמּו םיִחְכֹוּנַה ןיֵּב הָיְדֹורֹוה־תַּב הָדְקָר סֹודְרֹוה
 הָעּובְׁשִּב ּהָל ַחיִטְבִה ְךָכיִפְל 7 .סֹודְרֹוה יֵניֵעְּב ןֵח
 ּהָּמִא תַכָרְדַה יִּפ־לַע 8 .ׁשֵּקַבְּתֶּׁש הָמ לָּכ ּהָל תֵתָל
 ןָנָחֹוי לֶׁש ֹוׁשֺאר תֶא הָרָעְקִּב הֺּפ יִל ןֵּת" :הָרְמָא –
 לַלְגִּבֶׁש אָּלֶא ,ְךֶלֶּמַה בֵּצַעְתִה 9 ".ליִּבְטַּמַה
 אּוה 10 .ּהָל תֵתָל הָּוִצ ֹוּתִא םיִּבֻסְמַהְו הָעּובְּׁשַהא
 ,רַֺהּסַה תיֵבְּב ןָנָחֹוי ׁשֺאר תֶא ֺתרְכִל חַלָׁש
 הָרֲעַּנַל ֹותֹוא ּונְתָנ הָרָעְּקַּב ֹוׁשֺאר אָבּוה רֶׁשֲאַכְו 11
 ,ויָדיִמְלַּתא ּואָּב 12 .ּהָּמִאְל ֹותֹוא הָאיִבֵה איִהְו
 ּועיִדֹוהְו ּוכְלָהְו ,ּהָתֹוא ּורְבָקְוב ֹותָפּוּג תֶא ּוחְקָל
 .ַעּוׁשֵיְל

 םֹוקָמ לֶאג הָריִסְּב םָּׁשִמ עַסָנְו עַמָׁשב ַעּוׁשֵיא 13
 ּוכְלָה םיִנֹומֲהַה ּועְמָּׁשֶׁש ןָויֵּכ .ֹוּדַבְל אּוה ,םֵמֹוׁש
 ןֹומֲהא הָאָר אָצָּיֶׁשְּכ 14 .םיִרָעֶה ןִמ לֶגֶרָּב ויָרֲחַא
 תֶא אֵּפִרְוג םֶהיֵלֲע םיִמֲחַר אֵּלַמְתִנב אּוה .בַר םַע
 ויָלֵא ּוׁשְּגִנ בֶרֶע תֵעְל 15 .םֶהיֵניֵּבֶּׁש םיִלֹוחַה
 רָבְּכ הָעָּׁשַהְו םֵמֹוׁש םֹוקָּמַה" :ּורְמָאְו ויָדיִמְלַּת
 םיִרָפְּכַה לֶא ּוכְלֵיְו םָעָה ןֹומֲה תֶא חַלְׁש ;תֶרֶחֻאְמ
 ".לֶכֺא םֶהָל תֹונְקִל

 .תֶכֶלָל םיִכיִרְצ םֵה ןיֵא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא 16
 ".ֺלכֱאֶל םֶּתַא םֶהָל ּונְּת

 תֹורְּכִּכ ׁשֵמָחא אָּלֶא הֺּפ ּונָל ןיֵא" :ֹול ּוביִׁשֵה 17
 ".םיִגָּד יֵנְׁשּו םֶחֶל

 הָּוִצ אּוה 19 ".הָּנֵה יַלֵא םָתֹוא ּואיִבָה" :רַמָא 18
 ׁשֵמֲח תֶא חַקָל ,אֶׁשֶּדַה לַע תֶבֶׁשָל םָעָה תֶא
 ויָניֵע אָׂשָנא ,םיִגָּדַה יֵנְׁש תֶאְו םֶחֶּלַה תֹורְּכִּכ
 םֶחֶּלַה תֶא עַצָּב ןֵּכִמ רַחַאְל .ְךֵרֵבּוב הָמְיַמָּׁשַה
 ֺלּכַה 20 .םָעָל ּונְתָנ םיִדיִמְלַּתַהְו ,םיִדיִמְלַּתַל ןַתָנְו
 רָׁשָע־םיֵנְׁש ּופְסָא רַתֹוּנֶּׁש הַּמִמּו ,ּועְבָׂשְו ּולְכָאא
 תֶׁשֵמֲחַּכ הָיָה םיִלְכֹואָה רַּפְסִמ 21 .םיִאֵלְמ םיִּלַס
 .םיִדָליִו םיִׁשָנ דַבְּלִמ ׁשיִא םיִפָלֲא

 םימה ינפ לע הכילה
 )16-21 ו ןנחוי ;45-52 ו סוקרמ(

 הָריִּסַל סֵנָּכִהְל ויָדיִמְלַתְּב ץיִאֵה דָּיִמ 22
 אּוהֶׁש דַע םָּיַה רֶבֵע לֶא הָעיִסְּנַּב ֹותֹוא םיִּדְקַהְלּו
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 םָעָה תֶא חַּלִׁש אּוה 23 .םָעָה ןֹומֲה תֶא ַחֵּלַׁשְי
 הָיָה בֶרֶע תֵעְל .לֵּלַּפְתִהְל יֵדְּכ ֹוּדַבְל רָהָל הָלָעְו
 הָּמַּכ קַחְרֶמְל הָריִּסַה הָעיִּגִה םִיַתְניֵּב 24 .ֹוּדַבְל םָׁש
 לַע תֶלֶטְלַּטִמא איִהֶׁשְּכ ףֹוחַה ןִמ םיִרְטֶמֹוליִק
 תֶרֺמְׁשַאְּבא הֵּנִהְו 25 .ּהָּדְגֶנ תֶבֶׁשֹונ ַחּורָהְו םיִּלַּגַה
 ְךֵּלַהְמב אּוהְו ַעּוׁשֵי םֶהיֵלֲא אָּב iתיִעיִבְרָה הָלְיַּלַה
 לַע ְךֵּלַהְמ םיִדיִמְלַּתַה ּוהּואָרֶׁשְּכ 26 .םָּיַה יֵנְּפ לַע
 ,"איִה םיִאָפְר ַחּור" :ּורְמָא .ּולֲהְבִנא םָּיַה יֵנְּפ
 .דַחַּפִמ קֺעְצִל ּוּלֵחֵהְו

 יִנֲא ,ּוקְזִח"א :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהיֵלֲא רֵּבִד דָּיִמ 27
 ".ּודֲחְפִּת לַאב .אּוה

 הָּתַא םִא ,יִנֹודֲא" :ויָלֵא רַמָאְו אָפיֵּכ ביִׁשֵה 28
 ".םִיַּמַה יֵנְּפ לַע ָךיֶלֵא אֹובָל יִנֵּוַצ ,אּוה

 "!אֹוּב" :ַעּוׁשֵי רַמָא 29
 םִיַּמַה יֵנְּפ לַע ְךַלָהְו הָריִּסַה ןִמ דַרָי אָפיֵּכא
 ַחּורָה תֶא הָאָרֶׁשְּכ םָלּוא 30 .ַעּוׁשֵי תאַרְקִל
 ,יִנֹודֲא" :קַעָצ אּוה .ַעֺקְׁשִל לֵחֵהְו דַחָּפ תֶרֶעֹוּסַה
 "!יִתֹוא לֵּצַה

 רַמָאְו ֹוּב קיִזֱחֶה ,ֹודָי תֶא ַעּוׁשֵי טיִׁשֹוה דָּיִמ 31
 "?ָךְּבִלְּב קֵפָסב הָלָע ַעּוּדַמ ,הָנּומֱא ןַטְק"א :ֹול

 םיִׁשָנֲאָהְו 33 ,ַחּורָה הָקְסָּפ הָריִּסַל םָתֹולֲעַּב 32
 תֶמֱאֶּב" :םָרְמָאְּב ֹול ּווֲחַּתְׁשִהא הָריִּסַּב ּויָהֶׁש
 ".הָּתַא םיִהֹלֱאָה־ןֶּבב

 רסוניגב םילוח יופיר
 )53-56 ו סוקרמ(

 .רָסֹוּנִּג ףֹוחְל ּואָבּו םָּיַה תֶא ּורְבָע םֵה 34
 לָכְל ַעיִדֹוהְל ּוחְלָׁשְו ֹותֹוא ּוריִּכִה םֹוקָּמַה יֵׁשְנַא 35
 ּוׁשְקִבּו 36 םיִלֹוחַה לָּכ תֶא ויָלֵא ּואיִבֵה .הָביִבְּסַה
 םיִעְגֹוּנַה לָכְו ;jֹודְגִּב ףַנְכִּבא תַעַגָל קַר ּוּנֶּמִמ
 .ּואְּפְרִנב

 וט
 םינקזה תרוסמ
 )1-23 ז סוקרמ(

 םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס ַעּוׁשֵי לֶא ּוׁשְּגִנא ןֵכ יֵרֲחַא 1
 םיִרְבֹוע ַעּוּדַמ"א :ֹותֹוא ּולֲאָׁשְו 2 םִיַלָׁשּוריִמ
 םיִלְטֹונג םָניֵאְו ,םיִנֵקְּזַה תֶרֺסָמב לַע ָךיֶדיִמְלַּת
 "?הָדּועְּסַל םִיַדָי

 םיִרְבֹוע םֶּתַא םַּג ַעּוּדַמ" :םֶהָל רַמָאְו ביִׁשֵה 3
 ןֵה 4 ?םֶכָּלֶׁש תֶֺרסָּמַה ןַעַמְל םיִהֹלֱא תַוְצִמ לַע

 'ָךֶּמִא־תֶאְו ָךיִבָא־תֶא דֵּבַּכ'א ,הָּוִצ םיִהֹלֱאָה
 םֶּתַא לָבֲא 5 ,'תָמּוי תֹומ ֹוּמִאְו ויִבָא לֵּלַקְמ'ּוב
 רָבָּד לָּכ"א ,ֹוּמִאְל ֹוא ויִבָאְל רֵמֹואָה לָּכ' ,םיִרְמֹוא
 אּוה יֵרֲה ּוּנֶּמִמ תֹונָהֵל לֹוכָי הָּתַאֶׁש יִלֶּׁשִמ
 םֶּתְרַפֲהַו ;'ויִבָא תֶא דֵּבַכְל בָּיַח ֹוניֵא 6 ,"ׁשֵּדְקֶה
 .םֶכָּלֶׁש תֶרֺסָּמַה ןַעַמְל םיִהֹלֱא רַבְּד תֶא
 :ֹורְמָאְּב ּוהָיְעַׁשְי םֶכיֵלֲע אָּבִנ בֵטיֵה !םיִעּובְצא 7
 .יִּנֶּמִמ קֹוחָר םָּבִלְו יִנּודְּבִּכ ויָתָפְׂשִּבא הֶּזַה םָעָה' 8
 תֹווְצִמ םָדְמָלְּב יִתֹוא םיִדְבֹוע םֵה אְוָּׁשַל םָלּוא 9
 ".'םיִׁשָנֲא

 !ּוניִבָהְו ּועְמִׁש" :םֶהָל רַמָאְו םָעָל אָרָק אּוה 10
 אָּלֶא ,םָדָאָה תֶא אֵּמַטְמא הֶּפַה לֶא סָנְכִּנַה ֹאל 11
 ".םָדָאָה תֶא אֵּמַטְמ הֶז – הֶּפַה ןִמ אֵצֹוּיַהב

 ַעֵדֹוי הָּתַא םִאַה" :ֹול ּורְמָאְו םיִדיִמְלַּתַה ּוׁשְּגִנ 12
 "?ּועְזְעַּדְזִה רָבָּדַה תֶא ּועְמָׁש םיִׁשּורְּפַה רֶׁשֲאַּכֶׁש

 יִבָא עַטָנ ֹאל רֶׁשֲא עַטֶנא לָּכ" :רַמָאְו ביִׁשֵה 13
 ְךֶרֶד־יֵרֹומא .םֶהָל ּוחיִּנַה 14 .רֵקָעֵיב םִיַמָּׁשַּבֶׁש
 רֵּוִעָה תֶא ְךיִרְדַמ רֵּוִעב םִאְו ;םיִרְּוִעְל םֵה םיִרְּוִע
 ".רֹוּבַל ּולְּפִי םֶהיֵנְׁש יֵרֲה

 תֶא ּונָל אָנ רֵאָּב"א :ֹול רַמָאְו אָפיֵּכ ביִגֵה 15
 ".לָׁשָּמַה

 ?ןִיַדֲע הָניִּב יֵרְסַח םֶּתַא םַּג" :ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 16
 דֵרֹוי הֶּפַל סָנְכִּנֶּׁש הָמ לָּכֶׁש םיִניִבְמ םֶכְניֵאַה 17
 םיִרָבְּדַהא לָבֲא 18 ?תֹואָצֹוּמַל לָטּומּו ןֶטֶּבַה לֶא
 םיִאְּמַטְמ הֶּלֵאְו בֵּלַה ןִמ םיִעְבֹונ הֶּפַה ןִמ םיִאְצֹוּיַה
 תֹובְׁשְחַמא תֹועְבֹונ בֵּלַה ןִמ יִּכ 19 ,םָדָאָה תֶא
 תֹוּיֻדֵע ,תֹובֵנְּג ,םיִנּונְז ,םיִפּואִנ ,תֹוחיִצְר ,עַׁשֶר
 תֶא םיִאְּמַטְמַה םֵה הֶּלֵא 20 .םיִפּוּדִגְו רֶקֶׁש
 ּהָניֵא םִיַדָי תַליִטְנ ֹאלְּב הָליִכֲאא לָבֲא ,םָדָאָה
 ".םָדָאָה תֶא תאֵּמַטְמ

 תינענכ השיא לש התנומא
 )24-30 ז סוקרמ(

 רֹוצא תֹוביִבְס לֶא ׁשַרָפּו םָּׁשִמ אָצָי ַעּוׁשֵי 21
 תיִנֲעַנְּכ הָּׁשִא רֹוזֵאָה ֹותֹואֵמ הָאְצָי הֵּנִהְו 22 .ןֹודיִצְו
 יִּתִּב .דִוָּד־ןֶּבא ,יִנֹודֲא ,יַלָע םֵחַר" :ויָלֵא הָקֲעָצְו
 ביִׁשֵה ֹאל אּוה ְךַא 23 ".דֵׁשב יֵדְי־לַע ֺדאְמ הָּנֻעְמ
 .רָבָּד ּהָל

 יִּכ ,ּהָתֹוא חַלְׁש" :ּוּנֶּמִמ ּוׁשְקִבּו ויָדיִמְלַּת ּוׁשְּגִנא
 ".ּוניֵרֲחַא תֶקֶעֹוצ איִה

 לֶא אָּלֶא יִּתְחַלְׁשִנא ֹאל" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי הָנָע 24
 ".לֵאָרְׂשִי תיֵבְל רֶׁשֲא תֹודְבֹואָה ןֺאּצַהב

 :הָרְמָאְו ֹול הָתְוַחַּתְׁשִהא ,הָבְרָקְתִה איִה 25



 לארשיב שדוקה יבתכל הרבחל © תורומש תויוכזה לכ
 

 ".יִל ֺרזֲע ,יִנֹודֲא"
 תֶא תַחַקָל הֶאָנ ֹאל" :ֹורְמָאְּב ּהָל ביִׁשֵה 26
 ".םיִבָלְּכַל ֹותֹוא ֺקרְזִלְוא םיִנָּבַה לֶׁש םֶחֶּלַה

 םיִבָלְּכַה ּוּלִפֲא לָבֲא ,יִנֹודֲא ,ןֵּכ" :ֹול הָרְמָא 27
 ןַחְלֻּׁשִמ םיִלְפֹוּנַהא םיִרּורֵּפַה ןִמ םיִלְכֹוא
 ".םֶהיֵנֹודֲא

 יִהְי .ְךֵתָנּומֱא הָלֹודְּגא ,הָּׁשִא" :ַעּוׁשֵי ּהָל רַמָא 28
 .ּהָּתִּב הָאְּפְרִנ הָעָׁש ּהָתֹואְבּו ,"ְךֵנֹוצְרִּכ ְךָל

 םיבר םילוח יופיר
 דַיְל רַבָעֶׁש רַחַאְלּו ,םֹוקָּמַה תֶא בַזָע ַעּוׁשֵי 29

 ויָלֵא ּואָּב 30 .םָׁש בַׁשָיְו רָהָל הָלָעב ליִלָּגַה םָיא
 ,םיִרְּוִע ,םיִכָנ ,םיִחְּסִּפ םָּתִאְו בַר םַע ןֹומֲהא
 אֵּפִרב אּוהְו ,ויָלְגַרְל ּוחְּנֻהֶׁש םיִרֵחֲא םיִּבַרְו םיִמְּלִא
 םיִכָנ ,םיִרְּבַדְמ םיִמְּלִא םָעָה תֹואְרִּכ 31 .םָתֹוא
 ,םיִאֹור םיִרְּוִעְו םיִכְּלַהְמ םיִחְּסִּפ ,םיִאיִרְּב
 .לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֱא תֶא ּוחְּבִׁשְוב הָאיִלְּפ ּואְּלַמְתִנא

 שיא םיפלא תעברא ליכאמ עושי
 )1-10 ח סוקרמ(

 יַמֲחַר ּורְמְכִנ"א :רַמָאְו ויָדיִמְלַתְל ַעּוׁשֵי אָרָק 32
 ןיֵאְוב יִּתִא םיִאָצְמִנ םֵה םיִמָי הָׁשֹולְׁש הֶז .םָעָה לַע
 םיִבֵעְר םָתֹוא ַחֵּלַׁשְל ץֵפָח יִּנֶניֵא .ֺלכֱאֶּל הָמ םֶהָל
 ".ְךֶרֶּדַּב ּופְּלַעְתִי ןֶּפ

 יֵּד רָּבְדִּמַּב ּונָל ןִיַאֵמ"א :ויָדיִמְלַּת ֹול ּורְמָא 33
 "?הֶזָּכ בַר ןֹומָה ַעיִּבְׂשַהְל םֶחֶל

 "?םֶכָל ׁשֵי םֶחֶל תֹורְּכִּכ הָּמַּכ" :ַעּוׁשֵי רַמָא 34
 ".םיִּנַטְק םיִגָּד טַעְמּו ,עַבֶׁש" :ּוביִׁשֵה
 חַקָל 36 ;ץֶרָאָה לַע תֶבֶׁשָל םָעָה תֶא הָּוִצ זָא 35
 רַחַאְלּו םיִגָּדַה תֶאְו םֶחֶּלַה תֹורְּכִּכ עַבֶׁש תֶא
 ּונְתָנ םיִדיִמְלַּתַהְו םיִדיִמְלַּתַל ןַתָנְו עַצָּב ,ְךֵרֵּבֶׁשא
 ּופְסָאא רַתֹוּנֶּׁש הַּמִמּו ,ּועְבָׂשְו ּולְכָא ֺלּכַה 37 .םָעָל
 הָיָה םיִלְכֹואָה רַּפְסִמ 38 .םיִאֵלְמ םיִּלַס הָעְבִׁש
 .םיִדָליִו םיִׁשָנ דַבְּלִמ ׁשיִא םיִפָלֲא תַעַּבְרַא
 ַעיִּגִהְו הָריִּסַלא דַרָי ,םָעָה תֶא חַּלִׁש ןֵּכִמ רַחַאְל 39
 .ןָדָגָמ רֹוזֵא לֶא

 זט
 תוא תוארל השקב

 )54-56 בי סקול ;11-13 ח סוקרמ(
 ֹותֹוא תֹוּסַנְלא ּוׁשְּגִנ םיִקֹודְּצַהְו םיִׁשּורְּפַה 1

 .םִיַמָּׁשַה ןִמ תֹואב םֶהָל תֹואְרַהְל ּוּנֶּמִמ ּוׁשְקִבּו
 ,םיִרְמֹוא םֶּתַא בֶרֶע תֵעְל" :םֶהָל רַמָאְו ביִׁשֵה 2
 ,רֶקֺּבַבּו 3 ;'םיִּמֻדֲא םִיַמָּׁשַה יִּכ ,הֶאָנ ריִוֲא גֶזֶמ'
 תֶאא .'םִיַמָּׁשַה םיִרְדֹוקְו םיִּמֻדֲא יִּכ ,םֹוּיַה ריִרְגַס'
 תֹותֹוא תֶא ְךַא ,ׁשֵרָפְל םיִעְדֹוי םֶּתַא םִיַמָּׁשַה יֵנְּפ
 ׁשֵּקַבְמ ףֵאָנְמּו עַר רֹוּד 4 ?םיִלֹוכְי םֶכְניֵא םיִּנַמְּזַה
 הָנֹוי תֹואא דַבְּלִמ ֹול ןֵתָּנִי ֹאל תֹואְו ,תֹוא ֹול
 .ְךַלָהְו םָתֹוא בַזָע אּוה ".איִבָּנַה

 םיקודצהו םישורפה רואש
 )14-21 ח סוקרמ(

 ּוחְכָׁש יִנֵּׁשַה דַּצַה לֶא םיִדיִמְלַּתַה ּורְבָעֶׁשְּכ 5
 בֵל ּומיִׂש" 6 :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא .םֶחֶל תַחַקָל
 םֵה ְךַא 7 ".םיִקֹודְּצַהְו םיִׁשּורְּפַה רֹואְּׂשִמ ּורֲהָּזִהְוא
 ".ּונְחַקָל ֹאל םֶחֶל" ,םֵהְניֵּב ּורְמָא

 ,הָנּומֱא יֵּנַטְק"א :רַמָאְו הֶזָּב ןיִחְבִה ַעּוׁשֵי 8
 ?םֶחֶל םֶכָל ןיֵאֶׁש םֶכְּבְרִקְּב םיִרְמֹוא םֶּתַא ַעּוּדַמ
 ׁשֵמֲחא תֶא םיִרְכֹוז ֹאל ףַא םיִניִבְמ םֶכְניֵא ןִיַדֲע 9
 םיִּלַס הָּמַכְו ׁשיִא םיִפָלֲא תֶׁשֵמֲחַל םֶחֶּלַה תֹורְּכִּכ
 םֶחֶּלַה תֹורְּכִּכ עַבֶׁשא תֶא ֹאל םַּג 10 ?םֶּתְחַקְל
 ?םֶּתְחַקְל םיִּלַס הָּמַכְו ׁשיִא םיִפָלֲא תַעַּבְרַאְל

 יִּתְרַּבִּד םֶחֶל לַע ֹאּלֶׁש םיִניִבְמ םֶכְניֵא הֶז ְךיֵא 11
 "!םיִקֹודְּצַהְו םיִׁשּורְּפַה רֹואְּׂשִמא ּורֲהָּזִה ?םֶכיֵלֲא

 רֹואְּׂשִמ רֵהָּזִהְל םֶהָל רַמָא ֹאל יִּכ ּוניִבֵה זָא 12
 .םיִקֹודְּצַהְו םיִׁשּורְּפַה תַרֹוּתִמ אָּלֶא םֶחֶּלַה

 חישמה אוה עושיש ריכמ אפיכ
 )18-21 ט סקול ;27-30 ח סוקרמ(

 לֶׁש הָיְרַסיֵק תֹוביִבְס לֶא ַעּוׁשֵי אָּבֶׁשְּכ 13
 םיִרְמֹוא הָמ" :ויָדיִמְלַּת תֶא לַאָׁש סֹוּפיִליִפ
 "?אּוה יִמ ,םָדָאָה־ןֶּב לַע םיִׁשָנֲאָה

 ;'ליִּבְטַּמַה ןָנָחֹוי'ב ,םיִרְמֹוא ׁשֵי"א :ּוביִׁשֵה 14
 ֹוא ּוהָיְמְרִי' – םיִרֵחֲאַו ;'ּוהָּיִלֵא'ג ,םיִרְמֹוא םיִרֵחֲא
 ".'םיִאיִבְּנַהֵמ דָחֶאד

 "?יִנֲא יִמא ,םיִרְמֹוא םֶּתַא הָמּו" :םָתֹוא לַאָׁש 15
 ,ַחיִׁשָּמַה הָּתַא"א :רַמָאְו אָפיֵּכ ןֹועְמִׁש הָנָע 16

 "!םיִּיַח םיִהֹלֱאב־ןֶּב
 יִּכ ,הָנֹוי־רַּב ןֹועְמִׁשא ָךיֶרְׁשַא" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 17

 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש יִבָא אָּלֶא ,ָךְל הָּלִּג םָדָו רָׂשָּב ֹאל
 רּוּצַהב לַעְו ,kאָפיֵּכא הָּתַא יִּכ ָךְל רֵמֹוא יִנֲא םַגְו 18
 ּורְּבְגִי ֹאל לֹואְׁש יֵרֲעַׁשְוג יִתָּלִהְק תֶא הֶנְבֶא הֶּזַה
 ,םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ תֹוחְּתְפַמא תֶא ָךְל ןֵּתֶא 19 .ָהיֶלָע
 ,םִיַמָּׁשַּב רּוסָא הֶיְהִי ץֶרָאָה לַע רֺסֱאֶּתֶּׁש הָמ לָכְוב
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 ".םִיַמָּׁשַּב רָּתֻמ הֶיְהִי ץֶרָאָה לַע ריִּתַּתֶּׁש הָמ לָכְו
 יִּכ ׁשיִאְל ּורְּפַסְי ֹאּלֶׁשא ויָדיִמְלַּת תֶא ריִהְזִה זָא 20
 .ַחיִׁשָּמַה אּוה

 ותייחתו ותומ לע רבדמ עושי
 )22-27 ט סקול ;1 ט - 31 ח סוקרמ(

 ויָדיִמְלַתְל ריִהְבַהְלא ַעּוׁשֵי לֵחֵה תֵע ּהָתֹואֵמ 21
 יֵדיִמ הֵּבְרַה ֺלּבְסִלְו םִיַלָׁשּוריִל תֶכֶלָל ויָלָע יִּכ
 גֵרָהֵהְלּו ,םיִרְפֹוּסַהְו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָרְו םיִנֵקְּזַה
 דַּצַל אָפיֵּכ ֹותֹוא חַקָל 22 .םּוקָל יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּיַבּוב
 לַא .יִנֹודֲא ,ָךְל הָליִלָח" :ֹורְמָאְּב ֹוּב רֺעְגִל לֵחֵהְו
 "!ָךְל הֶּזַה רָבָּדַה הֶיְהִי

 ,יַנָפְּלִמ רּוס" :אָפיֵכְל רַמָאְו ַעּוׁשֵי הָנָּפ 23
 יֵרְבִדְל ָךְּבִל ןיֵא יִּכ ,יִל הָּתַא לֹוׁשְכִמ .ןָטָׂשא
 ".םָדָא יֵנְּב יֵרְבִדְל אָּלֶא םיִהֹלֱא

 אֹובָל הֶצֹורֶׁש יִמ" :ויָדיִמְלַתְל ַעּוׁשֵי רַמָא זָא 24
 ְךֵלֵיְו ֹובָלְצ תֶא חַּקִיְוא ֹומְצַעְל ׁשֵחַּכְתִּיֶׁש ,יַרֲחַא
 דֵּבַאְי ֹוׁשְפַנ תֶא ליִּצַהְל ץֵפָחֶה יִּכא 25 ;יַרֲחַא
 .הָּנֶאָצְמִי יִנֲעַמְל ֹוׁשְפַנ תֶא דֵּבַאְמַה לָבֲא ,ּהָתֹוא
 לָּכ תֶא ַחיִוְרַי םִא םָדָאְל חַמְצִּת תֶלֶעֹוּת הָמ 26
 םָדָא ןֵּתִּי הָמ ֹוא ,ֹוׁשְפַנ תֶא דיִסְפַיְו םָלֹועָה
 םָדָאָה־ןֶּב דיִתָע ןֵה 27 ?ֹוׁשְפַנ דַעְּב הָרּומְתִּכא
 לָכְל םֵּלַׁשְיב זָאְו ויָכָאְלַמ םִע ויִבָא דֹובְכִּב אֹובָלא
 הָּמַּכ ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא 28 .ויָׂשֲעַמ יִּפ לַע ׁשיִא
 ּואְרִי רֶׁשֲא דַע תֶוָמ ּומֲעְטִי ֹאל הֺּפ םיִדְמֹועָה ןִמ
 ".ֹותּוכְלַמְּב אָּב םָדָאָה־ןֶּב תֶא

 זי
 רדה שבול עושי

 )28-36 ט סקול ;2-13 ט סוקרמ(
 תֶאְו אָפיֵּכ תֶא ַעּוׁשֵי חַקָלא םיִמָי הָּׁשִׁש רַחַאְל 1

 רַהְל םָתֹוא הָלֱעֶה אּוה .ויִחָא ןָנָחֹוי תֶאְו בֺקֲעַיב
 ּורֲהָז ויָנָּפא ;םֶהיֵניֵעְל הָּנַּתְׁשִהְו 2 םָּדַבְל ַּהֹובָּג
 ּואְרִנ עַתֶפְל 3 .רֹואָּכ ּוניִּבְלִה ויָדָגְבּו ׁשֶמֶּׁשַּכ
 .ֹוּתִא םיִרְּבַדְמ םֵהֶׁשְּכ ּוהָּיִלֵאְו הֶׁשֺמ םֶהיֵלֲא
 בֹוט ,יִנֹודֲא" :ַעּוׁשֵי לֶא רַמָאְו אָפיֵּכ ביִגֵה 4
 ׁשֹולָׁש הֺּפ הֶׂשֱעֶא הֶצְרִּת םִא .ןאָּכ ּונְחַנֲאֶׁש
 ".תַחַא ּוהָּיִלֵאְלּו תַחַא הֶֺׁשמְל ,תַחַא ָךְל ,תֹוּכֻס
 לֹוק הֵּנִהְו םֶהיֵלֲע ְךַכָס ריִהָּב ןָנָעְו רֵּבַדְמ ֹודֹוע 5
 יִּתְצַפָחב רֶׁשֲא יִבּוהֲא יִנְּב הֶז"א :ןָנָעֶה ְךֹוּתִמ רֵמֹוא
 ".ןּועָמְׁשִּת ויָלֵאג ;ֹוּב

 לַע ּולְפָנ םיִדיִמְלַּתַהא תֺאז ּועְמָׁש רֶׁשֲאַּכ 6
 םֶהָּב עַגָנ ,ׁשַּגִנ ַעּוׁשֵי 7 .דֺאְמ דַע ּודֲחָפּו םֶהיֵנְּפ
 םֶהיֵניֵע ּואְׂשָנ םֵה 8 "!ּודֲחְפִּת לַאְוא ּומּוק" :רַמָאְו
 ןִמ ּודְרָּיֶׁשְּכ 9 .ֹוּדַבְל ַעּוׁשֵי יִתָלּוז ׁשיִא ּואָר ֹאלְו
 תֶא ּורְּפַסְּת לַא"א :ַעּוׁשֵי םֶהיֵלֲע הָּוִצ רָהָה
 ןִמ םָדָאָה־ןֶּב םּוקָיב רֶׁשֲא דַע ׁשיִאְל הֶאְרַּמַה
 הֶז ַעּוּדַמ" :םיִדיִמְלַּתַה ּוהּולָאְׁש 10 ".םיִתֵּמַה
 אֹובָל ְךיִרָצ ּוהָּיִלֵאא יִּכ םיִרְפֹוּסַה םיִרְמֹוא
 "?הָּלִחְּת

 ς אֹובָי םָנְמָא ּוהָּיִלֵא"א :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 11
 ּוהָּיִלֵאֶׁש םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא לָבֲא 12 ,ֺלּכַה תֶא ביִׁשָיְוב
 ְךָּכ ;םָנֹוצְרִּכ ֹוּב ּוׂשָע אָּלֶא ּוהּוריִּכִה ֹאלְו אָּב רָבְּכ
 ".םָדָּיִמ ֺלּבְסִלא דיִתָע םָדָאָה־ןֶּב םַּג

 ליִּבְטַּמַה ןָנָחֹויא לַע יִּכ םיִדיִמְלַּתַה ּוניִבֵה זָא 13
 .םֶהיֵלֲא רֵּבִּד

 דש זוחא רענ יופיר
 )37-43 ט סקול ;14-29 ט סוקרמ(

 ׁשיִא ויָלֵא ׁשַּגִנ םָעָה ןֹומֲה לֶא ּואָּב רֶׁשֲאַּכ 14
 ,יִנֹודֲא" :ׁשיִאָה רַמָא 15 .ויָנָפְל ויָּכְרִּב לַע עַרָכְו
 lםיִסּוקְרִּפִמ לֵבֹוסב אּוה .יִנְּב לַע אָנ םֵחַרא
 לֵפֹונ אּוה תֹובֹורְק םיִּתִעְל יִּכ ,הָׁשָק ֹותָלֲחַמּו
 לֶא ֹותֹוא יִתאֵבֵה 16 .םִיַּמַל תֹובֹורְק םיִּתִעְלּו ׁשֵאָל
 ".ֹואְּפַרְל ּולְכָי ֹאלא םֵהְו ָךיֶדיִמְלַּת

 הָנּומֱא רַסֲחב רֹוּדא יֹוה" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 17
 יַתָמ דַע ?םֶכָּמִע הֶיְהֶא יַתָמ דַע ,ְךֶרֶּד תֵּוַעְמּו
 "!יַלֵא הָּנֵה ֹותֹוא ּואיִבָה ?םֶכְתֶא ֺלּבְסֶא

 ּהָתֹואֵמ .ּוּנֶּמִמ אָצָי דֵּׁשַהְו ַעּוׁשֵי ֹוּב רַעָּגא 18
 םיִדיִמְלַּתַה ּוׁשְּגִנ ןֵּכִמ רַחַאְל 19 .רַעַּנַה אָּפְרִנ הָעָׁש
 ּונְחַנֲא ּונְֺלכָי ֹאל ַעּוּדַמ" :ּולֲאָׁשְו םָּדַבְל ַעּוׁשֵי לֶא
 "?ֹותֹוא ׁשֵרָגְלא

 ןֵמָא .םֶכְתַנּומֱא טּועִמא לַלְגִּב" :םֶהָל ביִׁשֵה 20
 ריִּגְרַגְּכב הָנּומֱא םֶכָל ׁשֵי םִא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא
 – 'םָׁשְל הֺּפִמ זּוז' הֶּזַה רָהָלג ּורְמֺאתְו לָּדְרַחַה
 ς 21 ".םֶּכִמ רֵצָּבִי ֹאל רָבָּד םּוׁשְו ,זּוזָי אּוה

 ותייחתו ותומ לע תינש רבדמ עושי
 )43-45 ט סקול ;30-32 ט סוקרמ(

 :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא ליִלָּגַּב דַחַיְּב ּויָה רֶׁשֲאַּכ 22
 םיִׁשָנֲא יֵדיִל רֵסָּמִהְל םָדָאָה־ןֶּב דיִתָע"

 ּובְּצַעְתִה זָא ".םּוקָי יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּיַבּוא ,ּוהּוגְרַהַיְו 23
 .בַר בֶצֶע
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 שדקמה תיבל לקשה תיצחמ סמ
 יֵבֹוּג אָפיֵּכ לֶא ּוׁשְּגִנ םּוחַנ רַפְּכא לֶא םָאֹובְּכ 24

 םֵּלַׁשְמ ֹוניֵא םֶכְּבַר םִאַה" :ּולֲאָׁשְו לֶקֶּׁשַה תיִצֲחַמב
 "?לֶקֶּׁשַה תיִצֲחַמ תֶא

 ."ןֵּכ אּוה" :םֶהָל ביִׁשֵה 25
 :ֹותֹוא ֺלאְׁשִל ַעּוׁשֵי םיִּדְקִה הָתְיַּבַה סַנְכִנ רֶׁשֲאַּכ

 םֵה יִּמִמ ץֶרָאָה יֵכְלַמ ,ןֹועְמִׁש ,ָךְּתְעַּד הַמ"
 "?םיִרָּזַה ןִמ ֹוא םֶהיֵנְּבִמ ,סַמּו סֶכֶמא םיִחְקֹול

 םִא" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא ,"םיִרָּזַה ןִמ" ביִׁשֵהֶׁשְּכ 26
 םֶהָל הֶיְהִנ ֹאּלֶׁש יֵדְּכ לָבֲא 27 .םיִרּוטְּפ םיִנָּבַה ,ןֵּכ
 תֶא חַקְו הָּכַח ְךֵלְׁשַה ,םָּיַה לֶא ְךֵל ,לֹוׁשְכִמְלא
 אָצְמִּת ויִּפ תֶא חַּתְפִּתֶׁשְּכ .הָנֹוׁשאִר הֶלֲעַּיֶׁש גָּדַה
 ".ָךְרּובֲעַו יִרּובֲע םֶהָל ןֵתְו ֹותֹוא חַק ;ַעֵּבְטַמ

 חי
 םימשה תוכלמב לודגה

 )46-48 ט סקול ;33-37 ט סוקרמ(
 ַעּוׁשֵי לֶא םיִדיִמְלַּתַה ּוׁשְּגִנ הָעָׁש ּהָתֹוא 1
 "?םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב לֹודָּגַהא אּוה יִמ" :ּולֲאָׁשְו

 םֶהיֵניֵּב ֹודיִמֱעֶה ,דֶלֶיא ויָלֵא אָרָק ַעּוׁשֵי 2
 ּובּוׁשָּת ֹאל םִא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :רַמָאְו 3
 .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְל ּוסְנָּכִּתב ֹאל םיִדָליִּכא ּויְהִתְו
 הֶּזַה דֶלֶּיַּכ תֹויְהִל ֹומְצַע תֶא ליִּפְׁשַּיֶׁש יִמ ןֵכָל 4
 דֶלֶי לֵּבַקְמַה לָּכ 5 .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב לֹודָּגַהא אּוה
 ".לֵּבַקְמ אּוה יִתֹואא ,יִמְׁשִּב הֶזָּכ דָחֶא

 םילושכמו םילישכמ
 )1-2 זי סקול ;42-48 ט סוקרמ(

 הֶּלֵאָה םיִּנַטְּקַה ןִמ דָחֶא ליִׁשְכַּמַהא לָּכ ְךַא" 6
 לַע םִיַחֵר ןֶבֶאב הֶלָּתִּתֶׁש ֹול בָטּומ ,יִּב םיִניִמֲאַּמַה
 ןִמ םָלֹועָל יֹוא 7 .םָי תֹולּוצְמִּב עַּבְטֻיְו ֹוראָּוַצ
 ,םיִלֹוׁשְכִמ ּואֹובָּיֶׁשא ַחֵרְכֶהַה ןִמ יִּכ ,םיִלֹוׁשְכִּמַה
 .ֹוּכְרַּד אֹובָי לֹוׁשְכִּמַהֶׁש ׁשיִאָל יֹוא לָבֲא

 ּהָתֹוא ץֵּצַקא ,ָךְתֹוא ליִׁשְכַּת ָךְלְגַר ֹוא ָךְדָי םִא 8
 םֵּדִּג םיִּיַחַל אֹובָל ָךְל בָטּומ .ָךְּמִמ ּהָתֹוא ְךֵלְׁשַהְו
 יֵּתְׁש םִע םָלֹוע ׁשֵאְלב ְךָלְׁשֻמ ָךְתֹויֱהֵמ ַעֵּטִק ֹוא
 ,ָךְתֹוא ליִׁשְכַּת ָךְניֵע םִאְו 9 .םִיַלְגַר יֵּתְׁש ֹוא םִיַדָי
 אֹובָל ָךְל בָטּומ .ָךְּמִמ ּהָתֹוא ְךֵלְׁשַהְו ּהָתֹוא רֵּקַנ
 םֹוּנִהיֵגְל ְךָלְׁשֻמ ָךְתֹויֱהֵמ תַחַא ןִיַע םִע םיִּיַחַל
 ".םִיַניֵע יֵּתְׁש םִע ׁשֵאָה

 דבואה השה לשמ
 )3-7 וט סקול(

 .הֶּלֵאָה םיִּנַטְּקַה דַחַאְל ּוזּובָּת ֹאּלֶׁש ּורֲהָּזִה" 10
 םִיַמָּׁשַּב םֶהָּלֶׁש םיִכָאְלַּמַהא יִּכ םֶכָל רֵמֹוא יִניֵרֲה
 הָמ ς 12 11 .םִיַמָּׁשַּבֶׁש יִבָא יֵנְּפ תֶא דיִמָּת םיִאֹורב
 דָחֶא דַבָאְוא םיִׂשָבְּכ הָאֵמ ׁשיִאְל ׁשֵי םִא ?םֶכְּתְעַּד
 לַע הָעְׁשִתְו םיִעְׁשִּתַה תֶא ֺבזֲעַי ֹאל םִאַה ,םֶהֵמ
 אָצְמִי םִאְו 13 ?דֵבֹואָהג תֶא ׂשֵּפַחְלב ְךֵלֵיְו םיִרָהֶה
 רֵתֹוי ויָלָע חַמְׂשִי ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא ,ֹותֹוא
 ְךָּכ 14 .ּודְבָא ֹאּלֶׁש הָעְׁשִתְו םיִעְׁשִּתַה לַע רֶׁשֲאֵמ
 דָחֶא דַבֺאּיֶׁש םִיַמָּׁשַּבֶׁש םֶכיִבֲא יֵנְפִּלִמ ןֹוצָר ןיֵאא
 ".הֶּלֵאָה םיִּנַטְּקַה ןִמ

 אטוח חא לא סחיה
 )3 זי סקול(

 ָךְניֵּב ֹותֹוא ַחֵכֹוהְוא ְךֵל ,ָךיִחָא ָךְל אָטֱחֶי םִא" 15
 .ָךיִחָא תֶא ָךְל ָתיִנָקב ,ָךְל עַמְׁשִי םִא .דַבְל ֹוניֵבּו

 ,םִיַנְׁש ֹוא דָחֶא דֹוע ָךְּתִא חַק ,עַמְׁשִי ֹאל םִאְו 16
 לָּכ םּוקָי םיִדֵע הָׁשֹולְׁש ֹוא םִיַנְׁש יִּפ־לַעֶׁשא יֵדְּכ
 ;הָּלִהְּקַלא תֹאז דֵּגַה ,םֶהָל עַמְׁשִי ֹאל םִא 17 . רָבָּד
 יֹוּגַּכ ָךְל הֶיְהִּיֶׁש ,הָּלִהְּקַל םַּג עַמְׁשִי ֹאל םִאְוב
 .סֵכֹוּמַכְו

 לַע ּורְסַאַּתֶּׁש הָמ לָּכא ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא ןֵמָא 18
 לַע ּוריִּתַּתֶׁש הָמ לָכְו ,םִיַמָּׁשַּב הֶיְהִי רּוסָא ץֶרָאָה
 ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא דֹוע 19 .םִיַמָּׁשַּב רָּתֻמ הֶיְהִי ץֶרָאָה
 רָבָּד לָכְּב תֹומָדֲא יֵלֲע ּומיִּכְסַי םֶּכִמ םִיַנְׁש םִא
 יִבָא תֵאֵמ םֶהָל הֶיְהִי ֺהיָה ,ּוׁשְקַבְיא רֶׁשֲא
 ;םִיַמָּׁשַּבֶׁש

 םיִפָסֱאֶנ הָׁשֹולְׁש ֹוא םִיַנְׁש רֶׁשֲא םֹוקָמְּב יִּכ 20
 ".םָכֹותְּב יִנֲאא םָׁש ,יִמְׁשִל

 לוחמל הצר ֹאלש דבע לע לשמ
 הָּמַּכ ,יִנֹודֲא" :ֹותֹוא לַאָׁשְו אָפיֵּכ ׁשַּגִנ זָא 21

 עַבֶׁש דַע םִאַה ?ֹול חַלְסֶאְו יִחָא יִל אָטֱחֶיא םיִמָעְּפ
 דַע ָךְל רֵמֹוא יִּנֶניֵא" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה 22 "?םיִמָעְּפ
 ןֵּכ לַע m .23עַבֶׁשָו םיִעְבִׁשא דַע אָּלֶא םיִמָעְּפ עַבֶׁש
 הָצָרֶׁש םָדָו רָׂשָּב ְךֶלֶמְל םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּדא
 בֵּׁשַחְל לֵחֵה רֶׁשֲאַּכ 42 .ויָדָבֲע םִע ןֹוּבְׁשֶח ְֺךרֲעַלב
 םיִפָלֲא תֶרֶׂשֲע ֹול בָּיַח הָיָהֶׁש ׁשיִא ויָנָפְל אָבּוה
 הָּוִצ םֵּלַׁשְל הָיָה ֹלכָי ֹאּלֶׁש ןָויֵּכ 25 .ףֶסֶּכ יֵרְּכִּכ
 תֶאְו ויָנָּב תֶאְו ֹוּתְׁשִא תֶאְו ֹותֹוא רֺּכְמִלא ויָנֹודֲא
 דֶבֶעָה עַרָּכ 26 .בֹוחַה םַּלֻׁשְּיֶׁש יֵדְּכ ֹול רֶׁשֲא לָּכ
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 יַּפַלְּכ ןָלְבַס הֵיֱה ,אָּנָא' ,ֹורְמָאְּב ֹול הָוֲחַּתְׁשִהְו
 לַע ןֹודָאָה יֵמֲחַר ּורְמְכִנא 27 .'ֺלּכַה תֶא ָךְל םֵּלַׁשֲאַו
 .בֹוחַה לַע ֹול רֵּתִוּו ֹותֹוא רַטָּפב ,אּוהַה דֶבֶעָה
 ויָרֵבֲחֵמ דָחֶא תֶא אָצָמ אּוהַה דֶבֶעָה אָצָּיֶׁשְּכ 28
 ֹותֹוא סַפָּתא .םיִרָניִּד הָאֵמ ֹול בָּיַח הָיָהֶׁש םיִדָבֲעָה
 לַפָנ 29 '!בָּיַח הָּתַאֶּׁש הָמ םֵּלַׁש' ,רַמָאְו ֹונֹורְגִּב
 ןָלְבַס הֵיֱה ,אָּנָא' ,ֹוּתִאֵמ ׁשֵּקִבּו ויָלְגַרְל ֹורֵבֲח
 ףַאְו םיִּכְסִה ֹאל אּוהֶׁש אָּלֶא 30 .'ָךְל םֵּלַׁשֲאַו יַּפַלְּכ
 תֶא םֵּלַׁשְי רֶׁשֲא דַע אֶלֶּכַל ֹותֹוא ְךיִלְׁשִהְו ְךַלָה
 הֶׂשֲעַּנַה תֶא םיִדָבֲעָה ויָרֵבֲח ּואָרֶׁשְּכ 31 .בֹוחַה
 רֶׁשֲא לָּכ תֶא םָנֹודֲאַל ּורְּפִסְו ּואָבּו ֺדאְמ ּובְּצַעְתִה
 ,עָׁשָר דֶבֶע' ,ֹול רַמָאְו ויָנֹודֲא ֹול אָרָק זָא 32 .הָיָה
 ָּתְׁשַּקִּבֶׁש םּוּׁשִמ ָךְל יִּתְלַחָמ אּוהַה בֹוחַה לָּכ תֶא
 םֵחַרְלב הָּתַא םַּג ְךיִרָצ ָתיִיָה ֹאל םִאַהא 33 .יִּנֶּמִמ
 '?ָךיֶלָע יִּתְמַחִר יִנֲאֶׁש םֵׁשְּכ דֶבֶעָה ָךְרֵבֲח לַע
 רֶׁשֲא דַעא םיִׂשְגֹוּנַל ויָנֹודֲא ֹותֹוא רַסָמ ֹוסֲעַכְבּו 34
 םִיַמָּׁשַּבֶׁש יִבָא םַּג הָכָּכא 35 .ֹוּלֻּכ בֹוחַה תֶא םֵּלַׁשְי
 לָכְּב ויִחָאְל ׁשיִא ּולֲחְמִּת ֹאל םִא םֶכָל הֶׂשֲעַי
 ".ς םֶכְבַבְל

 טי
 ןישוריגה ןיינעב הלאש

 )1-12 י סוקרמ(
 הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא רֵּבַדְל ַעּוׁשֵי רַמָּגֶׁשְּכא 1

 .ןֵּדְרַּיַה רֶבֵעְּבֶׁש הָדּוהְי רֹוזֵאְל אָבּו ליִלָּגַה ןִמ אָצָיב
 םָתֹוא אֵּפִרב אּוהְו ויָרֲחַא ּוכְלָה בַר םַע ןֹומֲהא 2
 .םָׁש

 ֹותֹוא תֹוּסַנְלא םיִׁשּורְּפ הָּמַּכ ויָלֵא ּוׁשְּגִנ 3
 לַע ֹוּתְׁשִא תֶא ׁשֵרָגְל ׁשיִאְל רָּתֻמ םִאַה" :ּורְמָאְו
 ."?רָבָּד לָּכ

 םֶתאָרְק ֹאל םִאַה"א :רַמָאְו םֶהָל ביִׁשֵה 4
 תיִׁשאֵרְּבִמ הָבֵקְנּו רָכָזב םָתֹוא הָׂשָע אֵרֹוּבַהֶׁש
 ויִבָא־תֶא ׁשיִא־בָזֲעַי ןֵּכ־לַע'א ,רַמָא םַגְו 5
 רָׂשָבְל םִיַנְּׁשַה ּויָהְו ֹוּתְׁשִאְּב קַבָדְו ֹוּמִא־תֶאְו
 ןֵכָל .דָחֶא רָׂשָּבא אָּלֶא םִיַנְׁש דֹוע םֵה ןיֵא 6 ?'דָחֶא
 ".םָדָאָה דיִרְפַי לַא םיִהֹלֱאָה רֵּבִחֶּׁש הָמ

 רֶפֵסא ּהָל תֵתָל הֶֺׁשמ הָּוִצ הָּמָל ןֵּכ םִא" 7
 .ֹותֹוא ּולֲאָׁש "?ּהָחְּלַׁשְלּו תּותיִרְּכ

 םֶכָל ריִּתִה םֶכְבַבְל יִׁשְקא לַלְגִּב" :םֶהָל ביִׁשֵה 8
 הָיָה ֹאל תיִׁשאֵרֵמ ְךַא ,םֶכיֵׁשְנ תֶא ַחֵּלַׁשְל הֶׁשֺמ
 ֹאּלֶׁש ֹוּתְׁשִא תֶא ׁשֵרָגְמַהא ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 9 .ְךָּכ

 ".ς אּוה ףֵאֹונב תֶרֶחַא אֵׂשֹונְו תּונְז רַבְד־לַע
 ׁשיִאָה ןיִּד אּוה ְךָּכ םִא" :םיִדיִמְלַּתַה ֹול ּורְמָא 10

 ".ןֵּתַחְתִהְל יאַדְּכ ֹאלא הָּׁשִאָהְו
 רָבָּדַה תֶא םיִניִבְמ ֺלּכַה ֹאל"א :םֶהָל רַמָא 11

 םיִסיִרָסא ׁשֵי 12 .םֶהָל ןַּתִּנֶׁשב הֶּלֵא קַר ,הֶּזַה
 ּוׂשֲעַּנֶׁש םיִסיִרָס ׁשֵי ,םָּמִא ןֶטֶּבִמ ְךָּכ ּודְלֹוּנֶׁש
 ּוׂשָע רֶׁשֲא םיִסיִרָס ׁשֵי ,םָדָא יֵנְּב יֵדְי־לַע םיִסיִרָס
 יִמ .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ ןַעַמְל םיִסיִרָסְל םָמְצַע
 ".לֵּבַקְּיֶׁש ,לֵּבַקְל ֹוּתְלָכיִּבֶׁש

 םידליה תא לבקמ עושי
 )15-17 חי סקול ;13-16 י סוקרמ(

 ויָדָי ְךֺמְסִּיֶׁש יֵדְּכ םיִדָלְיא ויָלֵא ּואיִבֵה זָא 13
 ּורֲעָּגג םיִדיִמְלַּתַהֶׁש אָּלֶא ,םָדֲעַּב לֵּלַּפְתִיְוב םֶהיֵלֲע
 אֹובָל םיִדָלְיַלא ּוחיִּנַה" :רַמָא ַעּוׁשֵי ְךַא 14 .םֶהָּב
 תּוכְלַמב הֶּלֵאָכְל יִּכ ,םָדֲעַּב ּועְנְמִּת לַאְו יַלֵא
 ןֵכ יֵרֲחַאְו םֶהיֵלֲע ויָדָי ְךַמָסא אּוה 15 ".םִיַמָּׁשַה
 .םָּׁשִמ ְךַלָה

 רשועה לושכמ
 )18-30 חי סקול ;17-31 י סוקרמ(

 הֶזיֵאב ,ς יִּבַר" :לַאָׁשְו דָחֶא ׁשיִא ויָלֵא ׁשַּגִנא 16
 "?םָלֹוע יֵּיַחג גיִּׂשַהְל יֵדְּכ תֹוׂשֲעַל יַלָע בֹוט

 ַעֵגֹונְּב יִתֹוא לֵאֹוׁש הָּתַא ַעּוּדַמ" :ויָלֵא רַמָא 17
 אֹובָל ָךְנֹוצְר םִא לָבֲא ,בֹוּטַה אּוה דָחֶאא ?בֹוּטַל
 ".תֹווְצִּמַה תֶא רֺמְׁש ,םיִּיַחַלב

 ֹאל'"א :ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה "?ּוליֵא" :ׁשיִאָה לַאָׁש 18
 דֵע ָךֲעֵרְּב הֶנֲעַת־ֹאל ,בֺנְגִּת ֹאל ,ףַאְנִּת ֹאל ,חַצְרִּת
 ָּתְבַהָאְו'ב ,'ָךֶּמִא־תֶאְו ָךיִבָא־תֶא דֵּבַּכא 19 ,רֶקָׁש
 ".'ָךֹומָּכ ָךֲעֵרְל

 הָמ ;יִּתְרַמָׁש הֶּלֵא לָּכ תֶא" :רּוחָּבַה רַמָא 20
 "?יִל רֵסָח דֹוע

 ְךֵל ,םֵלָׁשא תֹויְהִל ָךְנֹוצְר םִא" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 21
 רָצֹואג ָךְל הֶיְהִיְו םיִּיִנֲעָל ןֵתְו ָךְׁשּוכְר תֶא רֺכְמב
 ".יַרֲחַא ְךֵלְוד אֹוּב ְךָּכ רַחַא ;םִיַמָּׁשַּב

 םָּׁשִמ ְךַלָה הֶּזַה רָבָּדַה תֶא רּוחָּבַה עַמָּׁשֶׁשְּכ 22
 ַעּוׁשֵי רַמָא 23 .םיִּבַר םיִסָכְנ ֹול ּויָה ןֵּכֶׁש ,בּוצָע
 סֵנָּכִי יִׁשֺקְּב ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא"א :ויָדיִמְלַתְל
 ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא דֹועְו 24 .םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְל ריִׁשָעב
 רֶׁשֲאֵמ טַחַמ בֶקֶנ ְךֶרֶּד רֺבֲעַל לָמָּגַל רֵתֹוי לַק
 ".םיִהֹלֱאָה תּוכְלַמ לֶא סֵנָּכִהְל ריִׁשָעְל

 יִמא ,ןֵּכ םִא" .ֺדאְמ ּוהְמָתְו םיִדיִמְלַּתַה ּועְמָׁש 25
 .ּולֲאָׁש "?עַׁשָּוִהְל לֹוכָי
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 רָצְבִנ םָדָא יֵנְּבִמ" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָּב טיִּבִה 26
 ".לֹוכָי לָּכא םיִהֹלֱאָה לָבֲא ,רָבָּדַה

 ּונְבַזָעא ּונְחַנֲא הֵּנִה" :ויָלֵא רַמָאְו אָפיֵּכ ביִגֵה 27
 "?ּונָל הֶיְהִּי הָמ ןֵּכ םִא ,ָךיֶרֲחַא ּונְכַלָהְו ֺלּכַה

 ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא 28
 הָאיִרְּבַה ׁשֵּדַחְתִּת רֶׁשֲאַּכ ,יַרֲחַא םיִכְלֹוהַה םֶּתַא
 םֶּתַא םַּג ּובְׁשֵּת ,ֹודֹובְּכ אֵּסִּכ לַע בֵׁשֵי םָדָאָה־ןֶבּוא
 רָׂשָע־םיֵנְׁש תֶא טֺּפְׁשִל תֹואְסִּכ רָׂשָע־םיֵנְׁש לַע
 םיִחַא ֹוא םיִתָּב בַזָעֶׁש יִמ לָכְו 29 .לֵאָרְׂשִי יֵטְבִׁש
 ןַעַמְל תֹודָׂש ֹוא םיִנָּב ֹוא םֵאָו בָאא ֹוא תֹויָחֲאַו
 לָבֲא 30 .םָלֹוע יֵּיַחב ׁשַריִיְו הָאֵמ יִּפ לֵּבַקְי – יִמְׁש
 םיִנֹורֲחַאָהֵמּו םיִנֹורֲחַא ּויְהִי םיִנֹוׁשאִרָהא ןִמ םיִּבַר
 ".םיִנֹוׁשאִר –

 כ
 םרכב דובעל ורכשנש םילעופה

 הָּזֻחֲא לַעַּב ׁשיִאְל םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד יִּכ" 1
 ,ֹומְרַכְל םיִלֲעֹוּפא ֺרּכְׂשִל רֶֺקּבַּב םֵּכְׁשַה אָצָּיֶׁש
 רָניִּדא רַכְׂש לַע םיִלֲעֹוּפַה םִע םיִּכְסִהֶׁש רַחַאְלּו 2
 הָעָׁשְּב אָצָּיֶׁשְּכ 3 .ֹומְרַּכ לֶא םָתֹוא חַלָׁש םֹויְל
 רַמָא 4 .קּוּׁשַּב םיִלֵטְּב םיִדְמֹוע םיִרֵחֲא הָאָר עַׁשֵּת
 תֶא םֶכָל ןֵּתֶאְו יִמְרַּכ לֶא םֶּתַא םַּג ּוכְל' ,םֶהָל
 הָעָׁשְּב םַּג אָצָי 5 .ּוכְלָה םֵה .'םֶכָל ַעיִּגַּמַה
 רָבָּדַּכ הָׂשָעְו ׁשֹולָׁש הָעָׁשְּב םַגְו הֵרְׂשֶע־םיֵּתְׁש
 בֶרֶע תֹונְפִל ׁשֵמָח הָעָׁשְּב אָצָי ןֵכ יֵרֲחַא 6 .הֶּזַה
 םֶּתַא הָּמָל' ,םָתֹוא לַאָׁש .םיִדְמֹוע םיִרֵחֲא אָצָמּו
 יֵנְּפִמ' ,ֹול ּוביִׁשֵה 7 '?םֹוּיַה לָּכ םיִלֵטְּב הֺּפ םיִדְמֹוע
 םַּג ּוכְל' ,םֶהָל רַמָא .'ׁשיִא ּונָתֹוא רַכָׂש ֹאּלֶׁש
 םֶרֶּכַה לַעַּב רַמָא בֶרֶע תֵעְל 8 .'םֶרֶּכַה לֶא םֶּתַא
 תֶא םֶהָל םֵּלַׁשְוא םיִלֲעֹוּפַה תֶא אָרְק' ,ֹודיִקְּפ לֶא
 '.םיִנֹוׁשאִרָּב הֵּלַכְו םיִנֹורֲחַאָּב לֵחָהב ,םָרָכְׂש
 בֶרֶע תֹונְפִל ׁשֵמָח הָעָׁשְּב ּורְּכְׂשִּנֶׁש הֶּלֵא ּואָּב 9
 ּואָּבֶׁשְּכ 10 .דָחֶא רָניִּד ׁשיִא ׁשיִא ּולְּבִקְו
 םַּג ְךַא ,רֵתֹוי ּולְּבַקְּיֶׁש םָׁשְפַנְּב ּוּמִּד םיִנֹוׁשאִרָה
 ּולְּבִּקֶׁש רַחַאְל 11 .דָחֶא רָניִּד ׁשיִא ׁשיִא ּולְּבִק םֵה
 הֶּלֵא' 12 ,םָרְמָאְּב תִיַּבַה לַעַּב דֶגֶנ ּונְנֹולְתִה
 םָתֹוא ָתיִׂשָע הָּתַאְו תַחַא הָעָׁש ּודְבָע םיִנֹורֲחַאָה
 תֶאְו םֹוּיַה דֶֺבּכ תֶא ּונְלַבָּסֶׁש ּונְחַנֲא – ּונָל םיִוָׁש
 ,רֵבָח'א ,םֶהֵמ דָחֶא לֶא רַמָאְו ביִׁשֵה 13 '!ֺםחַה
 ָּתְמַּכְסִה רָניִּד רַכְׂש לַע יֵרֲה .ָךְתֹוא קֵׁשֹוע יִּנֶניֵא
 תֵתָל יִנֹוצְר םָלּואְו ,ְךֵלְו ָךְּלֶׁש תֶא חַק 14 .יִּתִא

 תֹוׂשֲעַל יִל רּוסָא םִאַה 15 .ָךְל ֹומְּכ הֶּזַה ןֹורֲחַאָל
 בֹוּטֶׁש לַע הָרָצ ָךְניֵעא אָּמֶׁש ֹוא ?יִנֹוצְרִּכ יִּלֶׁשְּב
 םיִנֹוׁשאִר םיִנֹורֲחַאָהא ּויְהִי הָכָּכ 16 '?יִנֲא
 ".ς םיִנֹורֲחַא םיִנֹוׁשאִרָהְו

 ותייחתו ותומ לע תישילש םעפ רבדמ עושי
 )31-34 חי סקול ;32-34 י סוקרמ(

 חַקָל םִיַלָׁשּוריִל תֹולֲעַלא בֹורָק ַעּוׁשֵי הָיָהֶׁשְּכ 17
 :םֶהָל רַמָא ְךֶרֶּדַבּו םָּדַבְל רָׂשָע־םיֵנְּׁשַה תֶא
 םָדָאָה־ןֶבּו ,םִיַלָׁשּוריִל םיִלֹוע ּונְחַנֲא הֵּנִה" 18
 תֶא ּוצְרֶחֶי םֵה .םיִרְפֹוּסַלְו םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָרְל רֵסָּמִי
 ֹוּב לֵּתַהְל םיִיֹוּגַל ֹותֹוא ּורְסְמִיְו 19 תֶוָמְל ֹוניִּד
 ".םּוקָי יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּיַבּוב ,ֹותֹוא בֹלְצִלְוא ֹותֹוקְלַהְלּו

 ידבז ינב לש םתלאשמ
 )35-45 י סוקרמ(

 םִע יַּדְבַז יֵנְּבא לֶׁש םֵאָה ויָלֵא הָׁשְּגִנ ןֵכ יֵרֲחַא 20
 .רָבָּד ּוּנֶּמִמ ׁשֵּקַבְל יֵדְּכ ֹול הָתְוַחַּתְׁשִהְו ָהיֶנָּב

 :ֹול הָביִׁשֵה "?ְךֵתָׁשָּקַּב הַמ" :ּהָתֹוא לַאָׁש 21
 ָךְניִמיִל דָחֶא הֶּלֵא יַנָּב יֵנְׁש ּובְׁשֵּיֶׁשא אָנ רֺמֱא"
 ".ָךְתּוכְלַמְּב ָךְלֺאמְׂשִל דָחֶאְו

 םֶּתַאֶּׁש הָמ םיִעְדֹוי םֶכְניֵא" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי הָנָע 22
 סֹוּכַהא תֶא תֹוּתְׁשִל םֶּתַא םיִלֹוכְי םִאַה .םיִׁשְּקַבְמ
 "?תֹוּתְׁשִל דיִתָע יִנֲא רֶׁשֲא

 ".ּונָא םיִלֹוכְי" :ֹול ּוביִׁשֵה
 ְךַא ,ς ּוּתְׁשִּת יִסֹוּכ תֶא םָנְמָא" :םֶהָל רַמָא 23

 אָּלֶא תֵתָל יִדָיְּב ןיֵא יִלֺאמְׂשִלְו יִניִמיִל תֶבֶׁשָל
 ".יִבָא תֵאֵמ םֶהָל ןַכּוהא רֶׁשֲאַל

 לַע סַעַּכ ּואְּלַמְתִנ הָרָׂשֲעָה תֺאז ּועְמָׁש רֶׁשֲאַּכ 24
 םֶּתַא" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָל אָרָק 25 .םיִחַאָה יֵנְׁש
 םיִלֹודְּגַהְו םֶהָּב םיִדֹור םיִיֹוּגַּב םיִלְׁשֹוּמַהֶׁשא םיִעְדֹוי
 ,אָּבַרְּדַא .םֶכיֵניֵּב ןֵכ יִהְי לַאא 26 .םֶהָּב םיִטְלֹוׁש
 ,םֶכָּלֶׁש תֵרָׁשְמ אֵהְי םֶכָּב לֹודָּג תֹויְהִל ץֵפָחֶהב

 ,םֶכָל דֶבֶעב אֵהְי םֶכיֵניֵּב ןֹוׁשאִר תֹויְהִל ץֵפָחֶהְוא 27
 אָּלֶא ּוהּותְרָׁשְּיֶׁש יֵדְּכ אָּב ֹאל םָדָאָה־ןֶּבֶׁש םֵׁשְּכ 28
 ".םיִּבַר דַעְּב רֶֺפּכב ֹוׁשְפַנ תֶא תֵתָלְוא תֵרָׁשְל יֵדְּכ

 םירוויעה ינש יופיר
 )35-43 חי סקול ;46-52 י סוקרמ(

 םַע ןֹומֲהא ויָרֲחַא ְךַלָה ֹוחיִריִמ ּואְצָי רֶׁשֲאַּכ 29
 ְךֶרֶּדַה דַצְּב ּובְׁשָּיֶׁש םיִרְוִע יֵנְׁשא הֵּנִהְו 30 .בַר
 ּונֵנֹודֲא" :קֺעְצִל ּוּלֵחֵה ,רֵבֹוע ַעּוׁשֵי יִּכ ּועְמָׁשְו
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 םֶהָּב רַעָּגא םָעָה 31 "!ּוניֵלָע םֵחַרג ,דִוָּד־ןֶּבב
 ּונֵנֹודֲא" :תֵאְׂש רֶתֶיְּב ּוקֲעָצ םֵה ְךַא ,םָקיִּתְׁשַהְל
 "!ּוניֵלָע םֵחַר ,דִוָּד־ןֶּב

 ּוצְרִּת הָמ"א :לַאָׁשְו םֶהָל אָרָק ,רַצֱעֶנ ַעּוׁשֵי 32
 "?םֶכָל הֶׂשֱעֶאֶׁש

 "!ּוניֵניֵע הָנְחַקָּפִּתֶׁש – ןֹודָא" :ֹול ּוביִׁשֵה 33
 דָּיִמ .םֶהיֵניֵעְּב עַגָנְו םיִמֲחַרא ַעּוׁשֵי אֵּלַמְתִנ 34
 .ויָרֲחַא ּוכְלָהְו ּואָרב

 אכ
 םילשוריל סנכנ עושי

 בי ןנחוי ;28-38 טי סקול ;1-11 אי סוקרמ(
12-19( 

 לֶא ּואָבּו םִיַלָׁשּוריִלא ּובְרָקְתִה רֶׁשֲאַּכ 1
 יֵנְׁש ַעּוׁשֵי חַלָׁש ,םיִתיֵּזַה רַהב לֶא ,יֵּגַּפ־תיֵּב
 רֶׁשֲא רָפְּכַה לֶא ּוכְל" :םֶהָל ֹורְמָאְּב 2 םיִדיִמְלַּת
 .רִיַע ּהָּתִאְו הָרּוׁשְק ןֹותָא ּואְצְמִּת דָּיִמּו םֶכְלּוּמִמ
 רַמֺאי ּוהֶׁשיִמ םִאְו 3 .יַלֵא ּואיִבָהְו םָתֹוא ּוריִּתַה
 דָּיִמּו 'םֶהָל קּוקָז nןֹודָאָה' ּורְמֺאּת ,רָבָּד םֶכָל
 ".םָתֹוא חַלְׁשִי

 :איִבָּנַה רַבְּד םֵּיַקְתִּיֶׁש יֵדְּכא הָרָק הֶז לָּכ 4
 יִנָעג ,ְךָל אֹובָי ְךֵּכְלַמ הֵּנִהב :ןֹוּיִצ־תַבְל ּורְמִא"א 5
 ".ןֹותָא־ןֶּב רִיַע־לַעְודרֹומֲח־לַע בֵֺכרְו

 םֵה 7 .ַעּוׁשֵי תַוְצִמְּכ ּוׂשָעְו ּוכְלָה םיִדיִמְלַּתַה 6
 ּומָּׂשֶׁש רַחַאְלּו רִיַעָה תֶאְו ןֹותָאָה תֶא ּואיִבֵה
 ןִמ םיִּבַר 8 .םֶהיֵלֲע בַׁשָי אּוה םֶהיֵדְגִּב תֶא םֶהיֵלֲע
 םיִרֵחֲאַו ְךֶרֶּדַה לַע םֶהיֵדְגִּב תֶא ּוׂשְרָּפא ןֹומָהֶה
 .ְךֶרֶּדַה לַע םָתֹוא ּוחְטָׁשְו םיִצֵעָה ןִמ םיִפָנֲע ּותְרָּכ
 :ּואְרָק ויָרֲחַאְו ויָנָפְל ּוכְלָהֶׁש םָעָה ןֹומֲהַו 9
 !הוהי םֵׁשְּב אָּבַה ְךּורָּבב !דִוָּד־ןֶבְלא אָנ־עַׁשֹוה"
 "!םיִמֹורְּמַּב אָנ־עַׁשֹוה

 ֺלּכַהְו ריִעָה לָּכ הָתְמָה םִיַלָׁשּוריִל ֹוסְנָּכִהְּב 10
 "?הֶז אּוה יִמ" :ּולֲאָׁש

 ַעּוׁשֵי איִבָּנַהא הֶז" :םָעָה יֵנֹומֲה ּוביִׁשֵה 11
 ".ליִלָּגַּב רֶׁשֲא תַרְצָּנִמ

 שדקמה תיב רוהיט
 ב ןנחוי ;45-48 טי סקול ;15-19 אי סוקרמ(

13-22( 
 לָּכ תֶא ׁשֵרֵּג ,ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְל סַנְכִנא ַעּוׁשֵי 12
 תֶא ְךַפָהְו ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְּב םיִנֹוּקַהְו םיִרְכֹוּמַה

 יֵרְכֹומ תֹואְסִּכ תֶאְו םיִפָסְּכַה־יֵפיִלֲחַמב תֹונֲחְלֻׁש
 יִתיֵּב'א ,בּותָּכ ןֵה" :םֶהָל רַמָא 13 .םיִנֹוּיַהג
 ֹותֹוא םיִכְפֹוה םֶּתַא ְךַא ,'אֵרָּקִי הָּלִפְּת־תיֵּב
 ".םיִציִרָּפ תַרָעְמִלב

 ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְּב םיִחְסִפּו םיִרְוִעא ויָלֵא ּוׁשְּגִנ 14
 םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּואָר רֶׁשֲאַּכ 15 .םָתֹוא אֵּפִרב אּוהְו
 םיִדָלְיַה תֶאְו הָׂשָע רֶׁשֲא תֹואָלְפִּנַה תֶא םיִרְפֹוּסַהְו
 ,"!דִוָּד־ןֶבְלב אָנ־עַׁשֹוה"א ,ׁשָּדְקִּמַּב םיִקֲעֹוּצַה
 הָמ ַעֵמֹוׁש הָּתַא" :ֹול ּורְמָאְו 16 סַעַּכ ּואְּלַמְתִנ
 "?םיִרְמֹוא הֶּלֵאֶּׁש

 ֹאל םֶכְדֹועֵמ םִאַהא ,ןֵּכ" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה
 "?'ללה תנכה םיִקְנֹויְו םיִלְלֹוע יִּפִמ'ב ,םֶתאָרְק
 ,ריִעָל ץּוחִמ לֶא אָצָיְו םָתֹוא בַזָע ןֵּכִמ רַחַאְל 17
 .םָׁש ןָלְוב ,הָיְנַע תיֵּבא לֶא

 שבייתהש הנאתה ץע
 )20-24 אי סוקרמ(

 הָאָרֶׁשְּכ 19 .בֵעָר אּוהְו ריִעָה לֶא בָׁש רֶקֺּבַּב 18
 ֹוּב אָצָמ ֹאלְו ויָלֵא בֵרָקְתִה ְךֶרֶּדַּב דָחֶא הָנֵאְּת ץֵע
 ֹאל הָּתַעֵמ" :ויָלֵא רַמָא .םיִלָע דַבְּלִמ הָמּואְמא
 ץֵע ׁשַבָי עַגֶרָּב ֹובּו "!םָלֹועְל יִרְּפ ָךְּמִמ הֶיְהִי
 ּוהְמָּת םיִדיִמְלַּתַה תֺאז ּואָר רֶׁשֲאַּכ 20 .הָנֵאְּתַה
 "?םֹואְתִּפ הָנֵאְּתַה ץֵע ׁשַבָי ְךיֵא" :ּורְמָאְו

 םִא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה 21
 קַר ֹאל ,םיִקְּפְקַפְמ םֶכְניֵאְו הָנּומֱא םֶכָל ׁשֵיא
 םִא םַּג אָּלֶא ,ּוׂשֲעַּת תֺאּזַה הָנֵאְּתַה הֵׂשֲעַמְּכ
 םֵּיַקְתִי ,'םָּיַה ְךֹותְל קֵרָּזִהְו רֵקָעֵה' הֶּזַה רָהָל ּודיִּגַּת
 םֶּתַאְו הָּלִפְתִּב ּוׁשְקַבְּתֶּׁש הָמ לָכְו 22 .רָבָּדַה
 ".ּולְּבַקְּתא םיִניִמֲאַמ

 ותוכמס ןיינעב םילאושל בישמ עושי
 )1-8 כ סקול ;27-33 אי סוקרמ(

 ּוׁשְּגִנ םָׁש דֵּמִלְוב ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְל סַנְכִּנֶׁשְּכא 23
 ֹוזיֵאְּב" :ּולֲאָׁשְו םָעָה יֵנְקִזְו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָרג ויָלֵא
 ןַתָנ יִמּו ,הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא הֶׂשֹוע הָּתַא תּוכְמַס
 רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 24 "?תֺאּזַה תּוכְמַּסַה תֶא ָךְל
 םִא רֶׁשֲא דָחֶא רָבָּד םֶכְתֶא לַאְׁשֶא יִנֲא םַּג" :םֶהָל
 תּוכְמַסא ֹוזיֵאְּב םֶכָל דיִּגַא יִנֲא םַּג ,ֹותֹוא יִל ּודיִּגַּת
 ןָנָחֹוי תַליִבְטא 25 .הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא הֶׂשֹוע יִנֲא
 "?םָדָא יֵנְּבִמ ֹוא םִיַמָּׁשַה ןִמ ,הָתְיָה ןִיַאֵמ

 ,'םִיַמָּׁשַה ןִמ' רַמֺאנ םִא" :םָבָבְלִּב ּובְׁשָח זָא
 םִאְו 26 '?ֹול םֶּתְנַמֱאֶה ֹאל ַעּוּדַמ ןֵּכ םִא' ּונָל רַמֺאי
 יִּכ ,םָעָה ןִמ ּונָא םיִׁשְׁשֹוחא ,'םָדָא יֵנְּבִמ' רַמֺאנ
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 ".איִבָנְל ןָנָחֹוי תֶא םיִבְׁשֹוחב םָּלֻּכ
 ".םיִעְדֹוי ּונָא ןיֵא" :ַעּוׁשֵיְל ּורְמָאְו ּוביִׁשֵה 27
 ֹוזיֵאְּב םֶכָל רַֺמא ֹאל יִנֲא םַּג" :םֶהָל רַמָא
 ".הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא הֶׂשֹוע יִנֲא תּוכְמַס

 םינבה ינש לשמ
 .םיִנָּב יֵנְׁש ּויָה ׁשיִאְל :םֶכְּתְעַּד הָמ לָבֲא" 28
 ֺדבֲעַלא ְךֵל ,יִנְּב' ,רַמָאְו ןֹוׁשאִרָה לֶא ׁשַּגִנ אּוה
 ,'הֶצֹור יִּנֶניֵא' ,ןֹוׁשאִרָה ביִׁשֵה 29 .'םֶרֶּכַּב םֹוּיַה
 יִנֵּׁשַה לֶא ׁשַּגִנ 30 .ְךַלָהְו טֵרָחְתִה ןֵּכִמ רַחַאְל לָבֲא
 'יִנֹודֲא ,ןֵּכ' ,יִנֵּׁשַה ביִׁשֵה .םיִמֹוּד םיִרָבְּד ֹול רַמָאְו
 "?בָאָה ןֹוצְר תֶא הָׂשָע םֶהיֵנְּׁשִמ יִמ 31 .ְךַלָה ֹאלְו
 ".ןֹוׁשאִרָה" :ּוביִׁשֵה

 ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא
 תּוכְלַמְל םֶכיֵנְפִל ּואֹובָיא תֹונֹוּזַהְו םיִסְכֹוּמַה
 הָקָדְצ ְךֶרֶדְּב םֶכיֵלֲא אָּב ןָנָחֹויא יִּכ 32 ,םיִהֹלֱאָה
 תֹונֹוּזַהְוג םיִסְכֹוּמַהב לָבֲא ,ֹול םֶּתְנַמֱאֶה ֹאלְו
 ֹאלְו ,םֶתיִאְר תֺאז תַּמֻעְל םֶּתַא .ֹול ּוניִמֱאֶה
 ".ֹול ןיִמֲאַהְל ןֵכ יֵרֲחַא םֶכָּב םֶּתְרַזֲח

 םירכוחהו םרכה לעב לשמ
 )9-19 כ סקול ;1-12 בי סוקרמ(

 עַטָנב הָּזֻחֲא לַעַּב ׁשיִאא :רֵחַא לָׁשָמ ּועְמִׁש" 33
 הָנָבּו בֶקֶי ֹוּב בַצָח ,ביִבָּסִמ ֹותֹוא רֵּדִּג אּוה .םֶרֶּכ
 .עַסָנ םיִמְרֹוכְל ֹותֹוא ריִּכְחֶהֶׁש רַחַאְלּו ,לָּדְגִמ
 לֶא ויָדָבֲע תֶא חַלָׁש ריִצָּבַה תֵע ַעיִּגִה רֶׁשֲאַּכ 34
 ּוסְפָּת 35 .ֹוּלֶׁש יִרְּפַה תֶא לֵּבַקְל םיִמְרֹוּכַה
 הֶז תֶא ,ּוקְלִה הֶז תֶאב ,ויָדָבֲעא תֶא םיִמְרֹוּכַה
 םיִדָבֲע חַלָׁשְו ףיִסֹוה 36 .ּולְקָסד הֶז תֶאְו ּוגְרָהג
 .ְךָּכ ּוׂשָע םֶהָל םַגְו ,םיִנֹוׁשאִרָה ןִמ םיִּבַר ,םיִרֵחֲא
 יִנְּב תֶא' ,ֹורְמָאְּב ֹונְּב תֶא םֶהיֵלֲא חַלָׁשא ףֹוּסַבְל 37
 ּורְמָא ןֵּבַה תֶא םיִמְרֹוּכַה ּואָרֶׁשְּכ לָבֲא 38 .'ּודְּבַכְי
 ֹותֹוא ֺגרֲהַנא ּואֹוּב ,ׁשֵרֹוּיַה הֶז' ,ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא
 ּוהּוׁשְרֵּג ,ֹותֹוא ּוסְפָּת םֵה 39 .'ֹותָלֲחַנ תֶא ּונָל חַּקִנְו
 לַעַּב אֹובָּיֶׁשְּכ ,ןֵכְבּו 40 .ּוהּוגָרֲהַו םֶרֶּכַל ץּוחִמא לֶא
 "?םֵהָה םיִמְרֹוּכַל הֶׂשֲעַּי הָמ םֶרֶּכַה

 דיִמְׁשַי םֵהָה םיִעָׁשְרָה תֶא" :ֹול ּוביִׁשֵה 41
 םיִרֵחֲא םיִמְרֹוכְל ריִּכְחַי םֶרֶּכַה תֶאְו ,תּועְׁשִרְּב
 ".ֹוּתִעְּב יִרְּפַה תֶא ֹול ּוביִׁשָי רֶׁשֲא

 םֶתאָרְק ֹאל םִאַה"א :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא 42
 ׁשֺארְלג הָתְיָה םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ ןֶבֶא'ב ,םיִבּותְּכַּב
 תאָלְפִנ איִה ,תֺאּז הָתְיָה הוהי תֵאֵמ ;הָּנִּפ
 םֶּכִמ חַקָּלִּת יִּכ םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא ןֵּכ לַע 43 ?'ּוניֵניֵעְּב

 תֶא קיִפָי רֶׁשֲא יֹוגְל ןֵתָּנִתְו םיִהֹלֱאָה תּוכְלַמ
 רֵבָּׁשִי תֺאּזַה ןֶבֶאָה לַע לֵפֹוּנַהְוא 44 .ּהָיְרִּפ
 ".ֹותֹוא ׁשֺּתְכִּת ויָלָע לֺּפִּתֶׁש יִמ לָכְו ,םיִסיִסְרִל

 תֶא םיִׁשּורְּפַהו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּועְמָׁש רֶׁשֲאַּכ 45
 םֵה 46 .רֵּבַדְמ אּוה םֶהיֵלֲע יִּכ ּוניִבֵה ויָלָׁשְמ
 יֵנֹומֲה יֵנְּפִמ ּוׁשְׁשָחב לָבֲא ,ֹותֹוא סֺּפְתִל ּוׁשְקִּבא
 .איִבָנְלג ּוהּובָׁשֲח הֶּלֵא ןֵּכֶׁש ,םָעָה

 בכ
 הנותח ךרעש ךלמ לע לשמ

 )15-24 די סקול(
 :רַמָאְו םיִלָׁשְמִּב םֶהיֵלֲא רֵּבַדְל ףיִסֹוה ַעּוׁשֵי 1

 םָדָו רָׂשָּב ְךֶלֶמְל םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד"א 2
 ֺארְקִל ויָדָבֲעא תֶא חַלָׁש 3 .ֹונְבִל הָּנֻתֲחב הָׂשָעֶׁש
 ףיִסֹוה 4 .אֹובָל ּוצָר ֹאלְו הָּנֻתֲחַה לֶא םיִנָמְזֻּמַה תֶא
 הֵּנִה'א ,םיִנָמְזֻּמַל ּורְמֺאּיֶׁש םיִרֵחֲא םיִדָבֲע ַחֹלְׁשִל
 םָּטֻפְמַה רָקָּבַהְו םיִרָוְּׁשַה ,יִתָדּועְס תֶא יִּתְכַרָע
 ֹאל םֵה ְךַא 5 .'הָּנֻתֲחַל ּואֹוּב .ןָכּומ לֺּכַהְו םיִחּובְט
 לֶא הֶזְו ּוהֵדָׂש לֶא הֶז םֶהָל ּוכְלָהְו בֵל ּומָׂש
 ּולְּלַעְתִה ,ויָדָבֲע תֶא ּוסְפָּת םיִרָתֹוּנַהְו 6 ;ֹורָחְסִמ
 תֶא חַלָׁש ;הָמֵח אֵּלַמְתִנ ְךֶלֶּמַה 7 .םּוגָרֲהַו םֶהָּב
 תֶא ףַרָׂשְו םֵהָה םיִחְּצַרְמַה תֶא דיִמְׁשִהְו ויָלָּיַח
 הָּנֻתֲחַה הֵּנִה' ,ויָדָבֲע לֶא רַמָא זָא 8 .ׁשֵאָּב םָריִע
 ןֵכָל 9 .םיִיּואְר ּויָה ֹאל ּונְמְזֻהֶׁש הֶּלֵא ְךַא ,הָנָכּומ
 ּואְרִק ּואְצְמִּתֶׁש יִמ לָכְו םיִכָרְּדַה תֹוׁשָרָּפ לֶא ּוכְל
 לֶא םֵהָה םיִדָבֲעָה ּואְצָי 10 '.הָּנֻתֲחַל ֹותֹוא
 םיִעָר םַּגא ,ּואְצָּמֶׁש יִמ לָּכ תֶא ּופְסָאְו םיִכָרְּדַה
 .םיִּבֻסְמ הָּנֻתֲחַה םַלּוא אֵּלַמְתִנְו ,םיִבֹוט םַגְו

 םָׁש הָאָר םיִּבֻסְמַה תֶא תֹואְרִל ְךֶלֶּמַה אָּבֶׁשְּכ 11
 ,ויָלֵא רַמָא 12 .הָּנֻתֲח יֵדְגִּבב ׁשּובָל ּוּנֶניֵאֶׁשא ׁשיִא
 הָּלַה '?הָּנֻתֲח יֵדְגִּב יִלְּב ןאָכְל ָתאָּב ְךיֵא ,רֵבָח'א
 תֶא ּורְׁשִק' ,םיִתְרָׁשְמַל ְךֶלֶּמַה רַמָא 13 .ׁשיִרֱחֶה
 םָׁש ;ןֹוציִחַה ְךֶֺׁשחַה לֶא ּוהּוכיִלְׁשַהְוא ויָלְגַרְו ויָדָי
 םיִּבַר ןֵה 14 .'םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו הָלָלְיַהב ּויְהִי
 ".םיִרָחְבִּנַה םיִּטַעְמּו םיִאּורְּקַהא

 םיתמה תייחתו רסיקל סמ ןיינעב תולאש
 )20-40 כ סקול ;13-27 בי סוקרמ(

 ליִׁשְכַהְל דָציֵּכ ּוצֲעָיְתִהְוא םיִׁשּורְּפַה ּוכְלָה 15
 דַחַי םֶהיֵדיִמְלַּתא תֶא ויָלֵא ּוחְלָׁש 16 .ֹורָבְדִּב ֹותֹוא
 ,יִּבַר"ג :ּורְמָא ּולָּלַהְו סֹודְרֹוה תיֵּב יֵדיִסֲחב םִע
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 ְךֶרֶּד תֶאְו תֶמֱא ׁשיִא הָּתַאֶׁש םיִעְדֹוי ּונְחַנֲא
 ָךְניֵא םַּג .תֶמֱאָה יִּפ־לַע הֶרֹומ הָּתַא םיִהֹלֱא
 .םיִׁשָנֲאָל םיִנָּפ אֵׂשֹונ ָךְניֵא יִּכ ,ׁשיִאֵמ ׁשֵׁשֹוח
 רָּתֻמ םִאַה :ָךְּתְעַּד הָמ ,ּונָל אָנ ֺרמֱא ןֵּכ לַע 17
 "?ֹאל ֹוא רָסיֵּקַלב סַמא תֵתָל

 םֶּתַא הָּמָל" :רַמָאְו םָתָעְׁשִרְּב ַעּוׁשֵי ןיִחְבִה 18
 ַעֵּבְטַמ תֶא יִל ּואְרַה 19 !םיִעּובְצב ?יִתֹוא םיִּסַנְמא
 ".סַּמַה

 יִמ לֶׁש" :םָתֹוא לַאָׁש 20 .רָניִּדא ֹול ּוׁשיִּגִה
 "?תֶֺבתְּכַהְו תֺאּזַה תּומְּדַה

 ".רָסיֵּקַה לֶׁש" :ּוביִׁשֵה 21
 רֶׁשֲא תֶא רָסיֵּקַל ּונְּתא ,ןֵּכ םִא" :םֶהָל רַמָא
 ".םיִהֹלאֵל רֶׁשֲא תֶא םיִהֹלאֵלְוב רָסיֵּקַל

 .ּוכְלָהְו ֹול ּוחיִּנִה ,ּואָּתְׁשִה תֺאז ּועְמָׁש רֶׁשֲאַּכ 22
 םיִרְמֹואָה ,םיִקֹודְצ ויָלֵא ּוׁשְּגִנא םֹוי ֹותֹואְּב 23

 הֶׁשֺמ ,יִּבַר" 24 :ֹותֹוא ּולֲאָׁשְו ,םיִתֵמ תַּיִחְּת ןיֵאֶׁשב
 ויִחָא אָּׂשִי ,ֹול ןיֵא םיִנָבּו תּומָי םִא ׁשיִא'א :רַמָא
 ּונָּמִע ּויָה ןֵכְבּו 25 '.ויִחָאְל עַרֶז םיִקָיְוב ֹוּתְׁשִא תֶא
 ֹאּלֶׁש ןָויֵכְו ,תֵמּו ןֵּתַחְתִה ןֹוׁשאִרָה .םיִחַא הָעְבִׁש
 םַּג ְךָּכ 26 .ויִחָאְל ֹוּתְׁשִא תֶא ריִאְׁשִה םיִדָלְי ֹול ּויָה
 הָתֵמ םָּלֻּכ יֵרֲחַאְו 27 ,יִעיִבְּׁשַה דַע יִׁשיִלְּׁשַהְו יִנֵּׁשַה
 הָּׁשִאְל הֶיְהִּת הָעְבִּׁשַהֵמ יִמְל ןֵּכ םִא 28 .הָּׁשִאָה
 "?םָּלֻכְל תֶכֶּיַׁש הָתְיָה יֵרֲהֶׁש ,םיִתֵּמַה תַּיִחְתִּב

 םּוּׁשִמ םיִעֹוט םֶּתַא" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה 29
 תֶא ֹאל ףַא ,םיִבּותְּכַה תֶא םיִעְדֹוי םֶכְניֵאֶׁשא
 םיִׁשָנֲאָה ןיֵא הָּיִחְּתַּבא 30 :םיִהֹלֱאָה תַרּובְּג
 רֶׁשֲאַו 31 .םִיַמָׁש יֵכֲאְלַמְּכ םֵהֶׁש אָּלֶא ,םיִנְּתַחְתִמ
 רַמֱאֶּנֶּׁש הָמ םֶתאָרְק ֹאל םִאַהא ,םיִתֵּמַה תַּיִחְתִל
 יֵהֹלֱא ,םָהָרְבַא יֵהֹלֱא יִכֺנָא'א 32 ,םיִהֹלֱא יִּפִמ םֶכָל
 יִּכ םיִתֵּמַה יֵהֹלֱאב אּוה ןיֵא ?'בֺקֲעַי יֵהֹלאֵו קָחְצִי
 ".םיִּיַחַה יֵהֹלֱא םִא

 .ֹותָרֹוּת לַע ּואָּתְׁשִהְוב םיִנֹומֲהַה תֺאז ּועְמָׁש 33

 הלודגה הוצמה
 )25-28 י סקול ;28-34 בי סוקרמ(

 תֶא קיִּתְׁשִה יִּכ םיִׁשּורְּפַה ּועְמָׁש רֶׁשֲאַּכ 34
 הָרֹוּתַה יֵלֲעַּבִמא דָחֶאְו 35 ,ויָּדְחַי ּופְסֶאֶנ ,םיִקֹודְּצַה
 ,יִּבַר" 36 :ֹותֹוּסַנְלב יֵדְּכ ֹותֹוא לַאָׁש םֶהיֵניֵּבֶׁש
 "?הָרֹוּתַּבֶׁש הָלֹודְּגַה הָוְצִּמַה יִהֹוזיֵא

 ָךיֶהֹלֱא הוהי תֶא ָּתְבַהָאְו'"א :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה 37
 תֺאז 38 '.ָךְלְכִׂש לָכְבּו ָךְׁשְפַנ־לָכְבּו ָךְבָבְל־לָכְּב
 :ּהָל הָמֹוּד הָּיִנְּׁשַה 39 .הָנֹוׁשאִרָהְו הָלֹודְּגַה הָוְצִּמַה
 הֶּלֵא תֹווְצִמ יֵּתְׁשִּב 40 '.ָךֹומָּכ ָךֲעֵרְל ָּתְבַהָאְו'א

 ".םיִאיִבְּנַהְו הָרֹוּתַה לָּכ םיִיּולְּתא

 דוד־ןב ןיינעב לאוש עושי
 )41-44 כ סקול ;35-37 בי סוקרמ(

 :ַעּוׁשֵי םָתֹוא לַאָׁש םיִׁשּורְּפַה ּולֲהְקִּנֶׁשְּכ 41
 "?אּוה יִמ ןֶּב ?ַחיִׁשָּמַה לַע םֶכְּתְעַּד הַמ" 42

 ".דִוָּד־ןֶּב"א :ֹול ּוביִׁשֵה
 ,ַחּורָה תַאָרְׁשַהְּבא ,דַציֵּכ ןֵּכ םִא" :םֶהָל רַמָא 43

 הוהי םֻאְנ'א 44 :ֹורְמָאְּב 'ןֹודָא' דִוָּד ֹול אֵרֹוק
 תַחַּת ָךיֶבְֺיא תיִׁשָא־דַעג יִניִמיִל בֵׁשב :יִֺנדאַל
 דַציֵּכ 'ןֹודָא' ֹול אֵרֹוק דִוָּד םִא ןֵכְבּו 45 ?' ָךיֶלְגַרְל
 "?ֹונְּב אּוה

 ,רָבָּד ֹול תֹונֲעַל לֹוכָי הָיָה ֹאל דָחֶא ףַא 46
 ֺלאְׁשִל ףיִסֹוהְל ׁשיִא זֵעֵה ֹאלא םַּג םֹוי ֹותֹואֵמּו
 .ֹותֹוא

 גכ
 םישורפהו םירפוסה לע החכות ירבד

 )45-47 כ ;37-54 אי סקול ;38-40 בי סוקרמ(
 .ויָדיִמְלַּת לֶאְו םָעָה ןֹומֲה לֶא ַעּוׁשֵי רֵּבִד זָא 1

 לַע םיִבְׁשֹוי םיִׁשּורְּפַהְו םיִרְפֹוּסַה"א :םֶהָל רַמָא 2
 ּוׂשֲע םֶכָל ּורְמֺאי רֶׁשֲא לָּכ ןֵכָל 3 .הֶֺׁשמ אֵּסִּכ
 םיִרְמֹואא יִּכ ,ּוׂשֲעַּת לַא םֶהיֵׂשֲעַמְּכ ְךַא ,ּורְמִׁשְו
 םיִדֵבְּכ תֹואָּׂשַמ םיִרְׁשֹוקא םֵה 4 .םיִׂשֹוע םָניֵאְו םֵה
 םָניֵא ְךַא ,םיִׁשָנֲאָה יֵמְכִׁש לַע םָתֹוא םיִסיִמֲעַמּו
 תֶא םיִׂשֹועְו 5 ;םָעָּבְצֶאְּב ףַא םָתֹוא ַעיִנָהְל םיִצֹור
 םיִביִחְרַמ ,םָדָא יֵנְבִל תֹואָרֵהְל יֵדְּכא םֶהיֵׂשֲעַמ לָּכ
 .תֹוּיִציִּצַהג תֶא םיִכיִרֲאַמּו ןיִּלִפְּתַהב תֶא םֶהָל
 תֶאְו תֹודּועְּסַּב ׁשֺארָה בַׁשֹומא תֶא םֵה םיִבֲהֹוא 6
 תֹוכְרִבּו 7 תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב םיִנֹוׁשאִרָה םיִבָׁשֹוּמַה
 .םיִׁשָנֲא יֵדְי־לַע 'יִּבַר' אֵרָּקִהְלּו םיִקָוְּׁשַּב םֹולָׁש
 אּוה דָחֶאא יִּכ ,'יִּבַר' םֶכָל אֵרָּקִי לַא םֶּתַא ְךַא 8
 'בָא' ּואְרְקִּת לַאְו 9 .םֶכְּלֻּכ םיִחַא םֶּתַאְו םֶכְּבַר
 םֶכיִבֲאב אּוה דָחֶאא יִּכ ,ץֶרָאָּב םֶּכִמ ׁשיִאְל
 יִּכ ,'הָרֹוּת יֵרֹומ' ּואְרָּקִּת לַא םַּג 10 .םִיַמָּׁשַּבֶּׁש
 לֹודָּגַה 11 .ַחיִׁשָּמַה – םֶכָּלֶׁש הֶרֹוּמַה אּוה דָחֶאא
 ֹומְצַע תֶא םֵמֹורְמַהא 12 .תֵרָׁשְמא םֶכָל הֶיְהִי םֶכָּב
 .םָמֹורְי ֹומְצַע תֶא ליִּפְׁשַּמַהְו לַּפְׁשֻי

 יִּכ ,םיִעּובְצב םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹואא 13
 יֵנְּב יֵנְפִּב םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ תֶא םֶּתַא םיִרְגֹוסג
 םַגְו ,ּהָכֹותְל םיִסָנְכִנ םֶכְניֵא םֶּתַא ןֵה ;םָדָא
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 ς 14 .סֵנָּכִהְל םיִחיִּנַמ םֶכְניֵאד םיִאָּבַל
 יִּכ ,םיִעּובְצ םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹוא 15
 ,דָחֶא ׁשיִא רֵּיַגְל יֵדְּכ הָׁשָּבַּיַבּו םָּיַּב םֶּתַא םיִבְבֹוס
 םֹוּנִהיֵּג ןֶבְל ֹותֹוא םיִׂשֹוע םֶּתַא רֵּיַּגְתִי רֶׁשֲאַכְו
 .םֶּכִמ םִיַלְפִּכ

 :םיִרְמֹואָה םיִרְוִע ְךֶרֶד יֵרֹומא םֶכָל יֹוא 16
 עָּבְׁשִּנַה לָבֲא ,םּולְּכ ְךָכְּב ןיֵא לָכיֵהַּב עָּבְׁשִּנַה'ב
 לֹודָּג הָמ !םיִרְוִעְו םיִליִסְּכ 17 .'בָּיַח לָכיֵהַה בַהְזִּב
 ןֵכְו 18 ?בָהָּזַה תֶא ׁשֵּדַקְמַה לָכיֵהַה ֹוא בָהָּזַה ,רֵתֹוי
 ,םּולְּכ ְךָכְּב ןיֵא ַחֵּבְזִּמַּב עָּבְׁשִּנַה' ,םֶּתַא םיִרְמֹוא
 !םיִרְוִע 19 '.בָּיַח – ויָלָעֶׁש ןָּבְרָּקַּב עָּבְׁשִּנַה לָבֲא
 תֶא ׁשֵּדַקְמַה ַחֵּבְזִּמַהא ֹוא ןָּבְרָּקַה ,רֵתֹוי לֹודָּג הָמ
 לָכְבּו ֹוּב עָּבְׁשִנ ַחֵּבְזִּמַּב עָּבְׁשִּנַה ןֵכָל 20 ?ןָּבְרָּקַה
 ןֵכֹוּׁשַבּוא ֹוּב עָּבְׁשִנ לָכיֵהַּב עָּבְׁשִּנַהְו 21 ,ויָלָע רֶׁשֲא
 םיִהֹלֱא אֵּסִכְּבא עָּבְׁשִנ םִיַמָּׁשַּב עָּבְׁשִּנַהְו 22 ,ֹוּב
 .ויָלָע בֵׁשֹוּיַבּוב

 יִּכ ,םיִעּובְצב םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹואא 23
 ,ןֹוּמַכְו oתֶבֶׁשְו הָּתְנִּמִמד תֹורְׂשַעַמג םֶּתַא םיִנְתֹונ
 הָרֹוּתַּבֶׁש רֵתֹוי םיִבּוׁשֲחַה םיִרָבְּדַה תֶא םיִחיִנְזַמּו
 ְךיִרָצ .הָנּומֱאָה תֶאְו דֶסֶחַה תֶא ,טָּפְׁשִּמַה תֶא –
 תֶא ֺבזֲעַל ןיֵאְו םיִנֹורֲחַאָה הֶּלֵא תֶא תֹוׂשֲעַל הָיָה
 םיִרְוִע ְךֶרֶד יֵרֹומא 24 .םיִרֵחֲאָה םיִרָבְּדַה
 תֶא םיִעְלֹובּו תֶנֶנְסִמְּב ׁשּוּתַּיַה תֶא םיִרְצֹועָהב
 .לָמָּגַה

 יִּכ ,םיִעּובְצ םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹוא 25
 ץּוחַּבִמ הָרָעְּקַה תֶאְו סֹוּכַה תֶא םֶּתַא םיִרֲהַטְמא
 רֵהַט ,רֵּוִע ׁשּורָּפא 26 .תּונָתְוַאַתְו לֶזֶּג אֵלָמ ןָכֹותְו
 םַּג הָרֹוהְט הֶיְהִּתֶׁש יֵדְּכ סֹוּכַה ְךֹוּת תֶא הָּלִחְּת
 .ץּוחַּבִמ

 יִּכ ,םיִעּובְצ םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹוא 27
 םיִפָי םיִאְרִּנַה םיִדָּיֻסְמ םיִרָבְקִלא םֶּתַא םיִמֹוּד
 לָכְו םיִתֵמ תֹומְצַע אֵלָמ םָכֹוּת ּוּלִאְו ץּוחַּבִמ
 םיִאְרִנ םֶּתַא ץּוחַּבִמא :םֶּתַא םַּג ְךָּכ 28 .הָאְמֻט
 םיִאֵלְמ םֶּתַא םיִנְפִּב לָבֲא ,םיִׁשָנֲאָה יֵניֵעְל םיִקיִּדַצ
 .לֶוָעְו תּועיִבְצ

 םיִנֹוּב יִּכ ,םיִעּובְצ םיִׁשּורְפּו םיִרְפֹוס םֶכָל יֹוא 29
 תֹובְּצַמ תֶא םיִּפַיְמּו םיִאיִבְּנַה יֵרְבִק תֶא םֶּתַא
 יֵמיִּב ּוניִיָח ּוּלִא' :םֶּתַא םיִרְמֹוא 30 .םיִקיִּדַּצַה
 םַּדא תֶא ְךֺּפְׁשִל םֶהָּמִע םיִפָּתֻׁש ּוניִיָה ֹאל ּוניֵתֹובֲא
 םֶכְמְצַע לַע םיִדיִעְמ םֶּתַא ְךָּכ 31 '.םיִאיִבְּנַה
 םֶּתַא ףַא 32 .םיִאיִבְּנַה יֵחְצֹורְל םֶּתַא םיִנָּבֶׁש
 יֵנְּבא םיִׁשָחְנ 33 !םֶכיֵתֹובֲא תַאְסא תֶא ּוׁשיִּדְגַה
 יִנְנִה ןֵכָל 34 ?םֹוּנִהיֵּג ןיִּדִמ ּוטְלָּמִּת ְךיֵא ,םיִנֹועְפִצ

 םֶהֵמּו םיִרְפֹוסְו םיִמָכֲחַו םיִאיִבְנ םֶכָל ַחֵלֹוׁש
 תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב ּוקְלַּתא םֶהֵמּו ּובְלְצִתְו ּוגְרַהַּת
 אֹובָי ןַעַמְל 35 ,ריִעְל ריִעֵמ םּופְּדְרִתְוב םֶכָּלֶׁש
 םַּדִמ ,ץֶרָאָה לַע ְךַּפְׁשִנֶׁש יִקָנ םָּדא לָּכ םֶכיֵלֲע
 רֶׁשֲא הָיְכֶרֶּב ןֶּב הָיְרַכְזג םַּד דַע קיִּדַּצַה לֶבֶהב
 רֵמֹוא ןֵמָא 36 .ַחֵּבְזִּמַל לָכיֵהַה ןיֵּב ֹותֹוא םֶּתְחַצְרד
 ".הֶּזַה רֹוּדַהא לַע הֶז לָּכ אֹובָי אֹוּב ,םֶכָל יִנֲא

 םילשורי לע הניק
 )34-35 גי סקול(

 םיִאיִבְּנַה תֶא תֶגֶרֹוהַה ,םִיַלָׁשּורְי ,םִיַלָׁשּורְי" 37
 םיִמָעְּפ הָמַּכ ,ָהיֶלֵא םיִחּולְּׁשַה תֶא תֶלֶקֹוסְו
 תֶא תֶצֶּבַקְמַה תֶלֺגְנְרַתְּכ ְךִיַנָּב תֶא ץֵּבַקְל יִּתְצַפָח
 הֵּנִה 38 .םֶתיִצְר ֹאלְו ָהיֶפָנְּכ תַחַּת ָהיֶחֹורְפֶא
 הָּתַעֵמ :םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 39 ,םֶכָל ׁשֵטָּנִי םֶכְתיֵּבא
 םֵׁשְּב אָּבַה ְךּורָּב'ב ּורְמֺאּת רֶׁשֲא דַע יִנּואְרִּת ֹאלא
 "'!הוהי

 דכ
 תורצו ןברוח אבנמ עושי

 )5-19 אכ סקול ;1-13 גי סוקרמ(
 ּוׁשְּגִנ ֹוּכְרַדְל תֶכֶלָל ׁשָדְקִּמַה תיֵּבִמא ֹותאֵצְּב 1
 ביִגֵה 2 .ׁשָּדְקִּמַה יֵנְיְנִּב תֶא ֹול תֹואְרַהְל ויָדיִמְלַּת
 ?הֶּלֵא לָּכ תֶא םֶּתַא םיִאֹור" :םֶהָל רַמָאְו ַעּוׁשֵי
 לַע ןֶבֶא הֺּפ רֵאָּׁשִּת ֹאלא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא
 לַע בַׁשָי רֶׁשֲאַּכ 3 ".הָצְרַא לַּפֻּת ֹאל רֶׁשֲא ןֶבֶא
 :ּורְמָאְו םָּדַבְל םיִדיִמְלַּתַה ויָלֵא ּוׁשְּגִנ םיִתיֵּזַה רַהא
 אּוה הַמּו הֶּזַה רָבָּדַה הֶיְהִי יַתָמ ּונָל אָנ דֵּגַה"
 רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה 4 "?םָלֹועָה ץֵקְוג ָךֲאֹוּב תֹואב
 יִּכ 5 ,ׁשיִא םֶכְתֶא הֶעְתַיא ֹאּלֶׁש ּורֲהָּזִה" :םֶהָל
 ּועְתַיְו 'ַחיִׁשָּמַה יִנֲא' ּורְמֺאיְוא יִמְׁשִּב ּואֹובָי םיִּבַר
 תֹומָחְלִמא ַעֺמְׁשִל םיִדיִתֲע םֶּתַאְו 6 .םיִּבַר
 יִּכ ;ּולֲהָּבִּת לַא ,בֵל ּומיִׂש .הָמָחְלִמ תֹועּומְׁשּו
 אָּב ֹאל דֹוע תֺאז לָכְבּו ,הֶּזַה רָבָּדַה תֹויְהִל ְךיִרָצ
 ,הָכָלְמַמ לַע הָכָלְמַמּוא םַע לַע םּוקָי םַע 7 .ץֵּקַה
 ְךַא 8 ,םיִּבַר תֹומֹוקְמִּב הָמָדֲא תֹודיִעְרּו בָעָר ּויְהִיְו
 םֶכְתֶא ּורְסְמִיא זָא 9 .תֹורָּצַה תיִׁשאֵר םֵה הֶּלֵא לָּכ
 לָּכ לַע םיִאּונְׂשג ּויְהִתְו םֶכְתֶא ּוגְרַהַיְוב הָרָּצַל
 תֵע ּהָתֹואְּב ּולְׁשָּכִיא םיִּבַר 10 .יִמְׁש לַלְגִּב םיִּמַעָה
 יֵאיִבְנא 11 .הֶז תֶא הֶז ּואְנְׂשִיְו הֶז תֶא הֶז ּוריִּגְסַיְו
 הֶּבְרִּתֶׁשא רַחַאֵמּו 12 ,םיִּבַר ּועְתַיְו ּומּוקָי רֶקֶׁש
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 לָבֲא 13 .םיִּבַר תַבֲהַא ןֵּנַטְצִּתב תּורֵקְפֶהַה
 הָרֹוׂשְבּוא 14 .עַׁשָּוִי אּוה ץֵק דַע דָמֲעַמ קיִזֲחַּמַהא
 לָכְל תּודֵעְל םָלֹועָה לָכְּב זַרְכֻּת תּוכְלַּמַה לֶׁשב ֹוז
 ".ץֵּקַהג אֹובָי ןֵכ יֵרֲחַאְו ,םיִּמַעָה

 הלודג הרצ
 )20-24 אכ סקול ;14-23 גי סוקרמ(

 ,םֵֺמׁשְּמַה ץּוּקִּׁשַהא תֶא ּואְרִּת רֶׁשֲאַּכ ןֵכָל" 15
 ׁשֹודָק םֹוקָמְּבב דֵמֹוע ,איִבָּנַה לֵאיִנָּד יִפְּב רַמֱאֶּנַּכ
 םיִאָצְמִּנַה לַע הֶיְהִי 16 – ןיִבָהְל אֵרֹוּקַה לַע –
 לַא גַּגַה לַעֶׁש יִמא 17 ;םיִרָהֶה לֶא סּונָל הָדּוהיִּב
 לַא הֶדָּׂשַּבֶׁש יִמּו 18 ,ֹותיֵּבִמ םיִצָפֲח תַחַקָל דֵרֵי
 תֹוקיִניֵּמַלְו תֹורָהֶל יֹואְוא 19 .ֹודְגִּב תֶא תַחַקָל ֺרזֲחַי
 םֶכְתַסּונְמ הֶיְהִּת ֹאּלֶׁש ּולְּלַּפְתִה 20 .םֵהָה םיִמָּיַּב
 הָרָצא הֶיְהִּת זָא יִּכ 21 ,תָּבַׁשְּב ֹאל ףַא ףֶרֺחַּב
 םָלֹועָה תיִׁשאֵרֵמ ָהֹומָּכ הָתְיָה ֹאל רֶׁשֲא הָלֹודְּג
 ּורְּצֻק אֵלּוּלִאְו 22 .ָהֹומָּכ הֶיְהִּת ֹאל ףַא ,הָּתַע דַעְו
 ןַעַמְל ְךַא ,רָׂשָּב לָּכ לָּצִנ הָיָה ֹאל םֵהָה םיִמָּיַה
 םֶכָל רַמֺאי םִא 23 .םֵהָה םיִמָּיַה ּורְּצֻקְי םיִריִחְּבַהא
 ּוהֵּנִה' ֹוא 'ַחיִׁשָּמַה הֺּפ הֵּנִה'א ,איִהַה תֵעָּב ׁשיִא
 רֶקֶׁש יֵחיִׁשְמ ּומּוקָיא יִּכ 24 ,ּוניִמֲאַּת לַא ,'םָׁש
 יֵדְּכ םיִתְפֹומּו םיִלֹודְּג תֹותֹואג ּונְּתִיְו רֶקֶׁש יֵאיִבְנּוב
 הֵּנִה 25 .םיִריִחְּבַה תֶא םַּג ,רָׁשְפֶא םִא ,תֹועְתַהְלד
 ּורְמֺאיא םִא ןֵכָל 26 .ׁשֺארֵמא תֹאז םֶכָל יִּתְרַמָא
 יֵרְדַחְּב ּוהֵּנִה' ;ּואְצֵּת לַא ,'רָּבְדִּמַּב ּוהֵנִה' םֶכָל
 חָרְזִּמִמ אֵצֹוּיַה קָרָּבַּכ יִּכ 27 ;ּוניִמֲאַּת לַא ,'םיִרָדֲח
 .םָדָאָה־ןֶּב לֶׁש ֹואֹוּבא הֶיְהִי ןֵּכ בָרֲעַמ דַע ריִאֵמּו

 ּוצְבָּקִי םָׁשב ,תאֵצְמִנ הָּיִוְּגַהֶׁש םֹוקָּמַּבא 28
 ".םיִרָׁשְּנַה

 םדאה־ןב לש ואוב
 ,26-30 זי ;25-33 אכ סקול ;24-37 גי סוקרמ(

34-36( 
 ְךַׁשְחֶּתב םֵהָה םיִמָּיַה תַרָצא יֵרֲחַא דָּיִמ" 29
 ןִמ ּולְּפִי םיִבָכֹוּכַה ,ֹורֹוא ַּהיִּגַי ֹאל ַחֵרָּיַהְו ׁשֶמֶּׁשַה
 הֶאָרֵי זָא 30 .ּועְזְעַּדְזִי םִיַמָּׁשַה תֹוֺחכְו םִיַמָּׁשַה
 לָּכ ּודְּפְסִיב זָאְו ,םִיַמָּׁשַּב םָדָאָה־ןֶּב תֹואא
 םִע אָּבד םָדָאָה־ןֶּבג תֶא ּואְרִיְו ץֶרָאָה תֹוחְּפְׁשִמ
 חַלְׁשִיא אּוהְו 31 .בַר דֹובָכְבּו הָרּובְגִּב םִיַמָּׁשַה יֵנְנַע
 ויָריִחְּב תֶא ּוצְּבַקיִו לֹודָּג רָפֹוׁשְּבב ויָכָאְלַמ תֶא
 .םָתֹוצְק דַע םִיַמָּׁשַה תֹוצְקִמד ,תֹוחּורָה עַּבְרַאֵמג

 רֶׁשֲאַּכב :הָנֵאְּתַה ןִמ לָׁשָּמַה תֶא ּודְמִלא 32
 םֶּתַא םיִעְדֹוי םיִצָצ םיִלָעֶהְו םיִכְּכַרְתִמ ָהיֶפָנֲע

 תֶא ּואְרִּת רֶׁשֲאַּכ ,םֶּתַא םַג ןֵּכ 33 .בֹורָק ץִיַּקַהֶׁש
 .ןֵמָא 34 .חַתֶּפַּבא ,אּוה בֹורָק יִּכ ּועְּד הֶּלֵא לָּכ
 רֶׁשֲא דַע הֶּזַה רֹוּדַהא רֺבֲעַי ֹאּלֶׁש םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא
 .הֶּלֵא לָּכ ּורְקִי

 .ּורְבַעַי ֹאל יַרָבְדּו ּורְבַעַי ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַהא 35
 ,ַעֵדֹוי ׁשיִא ןיֵא הָעָּׁשַהְו אּוהַה םֹוּיַה תֶא לָבֲא 36
 בָאָהא אָּלֶא ,ןֵּבַה ֹאל םַגְו םִיַמָּׁשַה יֵכֲאְלַמ ֹאל םַּג
 .םָדָאָה־ןֶּבב לֶׁש ֹואֹוּב הֶיְהִי ןֵּכ ַחֺנ יֵמיִּכא 37 .ֹוּדַבְל

 םיִלְכֹוא ּויָה לּוּבַּמַלא םֶדֺק םיִמָּיַּבֶׁש ֹומְּכ 38
 סַנְכִּנֶׁש םֹוּיַה דַע םיִנְּתַחְמּו םיִנְּתַחְתִמב םיִתֹוׁשְו
 ףַחָסְו לּוּבַּמַה אָּבֶׁש דַע ּועְדָי ֹאלְו 39 ,הָבֵּתַל ַחֺנ
 .םָדָאָה־ןֶּבא לֶׁש ֹואֹוּב םַּג הֶיְהִי ְךָּכ ,םָּלֻּכ תֶא
 דָחֶאְו חַקָּלִי דָחֶא ,הֶדָּׂשַּב םִיַנְׁש ּויְהִי תֵע ּהָתֹוא 40
 חַקָּלִּת תַחַא – םִיַחֵרָּב תֹונֲחֹוט םִיַּתְׁש 41 ;בֵזָעֵי
 יִּכ ,רָמְׁשִּמַה לַע ּודְמִעא ןֵּכ לַע 42 .בֵזָעֵּת תַחַאְו
 תֺאזְו 43 .םֶכְנֹודֲא אֹובָי םֹוי הֶזיֵאְּב םיִעְדֹוי םֶכְניֵא
 אֹובָי הָרּומְׁשַא ֹוזיֵאְּב תִיַּבַה לַעַּב עַדָי ּוּלִאא :ּועְּד
 .ֹותיֵבְל ֺרּדְחַל ֹול ַחיִּנַמ ֹאלְו דֵקֹוׁש הָיָה ,בָּנַּגַהב

 ֹאּלֶׁש הָעָׁשְּב יִּכ ,םֶּתַא םַּג םיִנָכּומ ּויֱה ןֵכָל 44
 ".םָדָאָה־ןֶּב אֹובָיא םֶכְּתְעַּד לַע הֶלֲעַּת

 ןמאנ יתלבה וא ןמאנה דבעה
 )41-48 בי סקול(

 ןֹובָּנַהְו ןָמֱאֶּנַה דֶבֶעָהא אֹופֵא אּוה יִמ" 45
 תֶא םֶהָל תֵתָל ֹותיֵּב יֵנְּב לַע ןֹודָאָה ֹודיִקְפִהֶׁש
 ויָנֹודֲא אֹובָּיֶׁש דֶבֶעָה יֵרְׁשַא 46 ?ֹוּתִעְּב םָנֹוזְמב
 ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא 47 .ןֵּכ הֶׂשֹוע ֹותֹוא אָצְמִיְו
 םִא לָבֲא 48 .ֹול רֶׁשֲא לָּכ לַע ֹותֹוא דיִקְפַיא אּוה
 'ַּהֵמְהַמְתִמ יִנֹודֲא' ֹוּבִלְּב רַמֺאי הֶּזַה עַרָה דֶבֶעָה
 לַכֺאיְו םיִדָבֲעָהא ויָרֵבֲח תֶא תֹוּכַהְל ליִחְתַיְו 49
 לֶׁש ויָנֹודֲא אֹובָי אֹוּב 50 ,םיִרֹוּכִּׁשַה םִע הֶּתְׁשִיְו
 הָעָׁשְבּו ֹול הֶּפַצְמ ֹוניֵאֶׁש םֹויְּב אּוהַה דֶבֶעָה
 םִע ֹוקְלֶח םיִׂשָיְו ֹותֹוא ףֵּסַׁשְי 51 ,ַעֵדֹוי ֹוניֵאֶׁש
 ".םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו הָלָלְיַהב ּויְהִי םָׁש ;םיִעּובְּצַהא

 הכ
 תומלעה רשע לשמ

 תֹומָלֲע רֶׂשֶעְל םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הֶמְדִּת זָא" 1
 .ןָתָחֶה תאַרְקִל ּואְצָיְו ןֶהיֵתֹורֹונְמא תֶא ּוחְקָל רֶׁשֲא
 ,תֹונֹובְנא ּויָה ׁשֵמָחְו תֹוליִסְּכ ּויָה ןֶהֵמ ׁשֵמָח 2
 ּוחְקָל ֹאלְו תֹורֹונְּמַה תֶא ּוחְקָל תֹוליִסְּכַה ןֵּכֶׁש 3
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 ןֶהיֵלְכִּב ןֶמֶׁש ּוחְקָל תֹונֹובְּנַה לָבֲא 4 ,ןֶמֶׁש ןָּתִא
 ןָתָחֶהא ּהַמְהַמְתִהֶׁש ןָויֵּכ 5 .ןֶהיֵתֹורֹונְמ םִע דַחַי
 הָעְמְׁשִנ הָלְיַּלַה תֹוצֲחַּבא 6 .ּומְּדְרִנְוב ןָּלֻּכ ּומְנְמִנ
 זָא 7 '!ֹותאָרְקִל הָניֶאְצ ,ןָתָחֶה הֵּנִה' ,הָאיִרְק
 תֶא ּוניִכֵהְו ןֵהַה תֹומָלֲעַה לָּכ ּורְרֹועְתִה
 הָניֶנְּת' ,תֹונֹובְּנַל תֹוליִסְּכַה ּורְמָא 8 .ןֶהיֵתֹורֹונְמ
 .'תֹוכֲעֹוּד ּוניֵתֹורֹונְמא יִּכ ,ןֶכָּלֶׁש ןֶמֶּׁשַה ןִמ ּונָל
 .ןֶכָלְו ּונָל קיִּפְסַי ֹאל אָּמֶׁש' ,ּורְמָאְו תֹונֹובְּנַה ּונָע 9
 הָעָׁשְּב 10 .'ןֶכְליִבְׁשִּב הָניֶנְקּו םיִרְכֹוּמַה לֶא הָנְכֵל
 תֹונָכּוּמַה תֹומָלֲעָה ;ןָתָחֶה אָּב תֹונְקִל ּוכְלָהֶׁש
 רַחַאְל 11 .הָרְּגְסִנ תֶלֶּדַהְו הָּנֻתֲחַלא ֹוּתִא ּוסְנְכִנ
 ּונֵנֹודֲא' ,ּורְמָאְו תֹומָלֲעָה רָאְׁש םַּג ּואָּב ןֵּכִמ
 רֵמֹוא ןֵמָא' ,ביִׁשֵה אּוה ְךַא 12 .'ּונָל חַתְּפ ,ּונֵנֹודֲא
 לַע ּודְמִעא ןֵכָל 13 .'ןֶכְתֶא ריִּכַמ יִּנֶניֵאא ,ןֶכָל יִנֲא
 תֶא ֹאל ףַא םֹוּיַה תֶא םיִעְדֹוי םֶכְניֵאב יִּכ ,רָמְׁשִּמַה
 ".ς הָעָּׁשַה

 ףסכה ירכיכ לשמ
 )11-27 טי סקול(

 ןֵכָל םֶדֺק .עָּסַמְל אֵצֹוּיַה ׁשיִאְל רָבָּדַה הֶמֹוּד" 14
 דָחֶאְל 15 ;ֹונֹוה תֶא םָדָיְּב דיִקְפִהְוא ויָדָבֲעַל אָרָק
 ,תַחַא רֵחַאְלּו םִיַּתְׁש רֵחַאְל ,ףֶסֶּכ יֵרְּכִּכ ׁשֵמָח ןַתָנ
 ׁשֵמָח לֵּבִּקֶׁש הֶז 16 .עַסָנְו ,ֹונֹורְׁשִּכ יִפְל ׁשיִא לָכְל
 ׁשֵמָח ַחיִוְרִהְו ןֶהָּב רַחָס ,דָּיִמ ְךַלָה םיִרָּכִּכ
 םִיַּתְׁש ַחיִוְרִה םִיַּתְׁש לֵּבִּקֶׁש הֶז ןֵכ ֹומְּכ 17 .תֹורֵחֲא
 רַפָחְו ְךַלָה תַחַא לֵּבִּקֶׁש הֶז ְךַא 18 .תֹורֵחֲא
 בַר ןַמְז יֵרֲחַא 19 .ויָנֹודֲא ףֶסֶּכ תֶא ןיִמְטִהְו הָמָדֲאָּב
 םֶהָּמִע ְךַרָעְוא םֵהָה םיִדָבֲעָה לֶׁש ןֹודָאָה אָּב
 םיִרָּכִּכ ׁשֵמָח לֵּבִּקֶׁש הֶז ׁשַּגִנ רֶׁשֲאַּכ 20 .ןֹוּבְׁשֶח
 ׁשֵמָח ,יִנֹודֲא' ,רַמָאְו תֹופָסֹונ םיִרָּכִּכ ׁשֵמָח איִבֵה
 םיִרָּכִּכ ׁשֵמָח יִּתְחַוְרִה הֵּנִה ,יִדָיְּב ָּתְדַקְפִה םיִרָּכִּכ
 בֹוט דֶבֶעא ,הֶפָי' ,ויָנֹודֲא ֹול ביִׁשֵה 21 .'תֹופָסֹונ
 לַע ָךְתֹוא דיִקְפַאב ,טַעְמִּב ןָמֱאֶנ ָתיִיָה !ןָמֱאֶנְו
 הֶז םַּג ׁשַּגִנ 22 .'ָךְנֹודֲא תַחְמִׂשג לֶא אֹוּב .הֵּבְרַה
 ָּתְדַקְפִה םיִרָּכִּכ יֵּתְׁש' ,רַמָאְו םיִרָּכִּכ יֵּתְׁש לֵּבִּקֶׁש
 .'תֹופָסֹונ םיִרָּכִּכ יֵּתְׁש יִּתְחַוְרִה הֵּנִה ,יִדָיְּב
 ָתיִיָהא !ןָמֱאֶנְו בֹוט דֶבֶע ,הֶפָי' ,ויָנֹודֲא ֹול ביִׁשֵה 23
 לֶא אֹוּב .הֵּבְרַה לַע ָךְתֹוא דיִקְפַאב ,טַעְמִּב ןָמֱאֶנ
 תַחַא רָּכִּכ לֵּבִּקֶׁש הֶז םַּג ׁשַּגִנ 24 .'ָךְנֹודֲא תַחְמִׂשג
 רֵצֹוּקַה ,הֶׁשָק ׁשיִא הָּתַאֶׁש יִּתְעַדָי ,יִנֹודֲא' ,רַמָאְו
 ,ָּתְרַּזִּפ ֹאּלֶׁש םֹוקָמְּב ףֵסֹואְו ָּתְעַרָז ֹאּלֶׁש םֹוקָמְּב
 ָךְרָּכִּכ תֶא יִּתְנַמְטִהְו יִּתְכַלָה יִּתְדַחָּפֶׁש רַחַאֵמּו 25
 רַמָאְו ויָנֹודֲא ביִׁשֵה 26 '!ָךְל רֶׁשֲא יִהֵּנִה .הָמָדֲאָּב

 םֹוקָמְּב רֵצֹוק יִנֲאֶׁש ָּתְעַדָי !לֵצָעְו עַר דֶבֶע'א ,ויָלֵא
 ןֵכָל 27 ,יִּתְרַּזִּפ ֹאּלֶׁש םֹוקָמְּב ףֵסֹואְו יִּתְעַרָז ֹאּלֶׁש
 ,םיִנָחְלֻּׁשַה לֶצֵא יִּפְסַּכ תֶא דיִקְפַהְל ְךיִרָצ ָתיִיָה
 .תיִּבִרָה םִע יִּלֶׁש תֶא לֵּבַקְמ יִתיִיָה יִאֹובְּב יִנֲאַו

 ֹול רֶׁשֲא ׁשיִאָל ּונְתּו רָּכִּכַה תֶא ּוחְק ןֵּכ לַע 28
 ֹול ןֵתָּנִי ֹול ׁשֵּיֶׁש יִמ לָּכ יִּכא 29 ;םיִרָּכִּכַה רֶׂשֶע
 ֹול ׁשֵּיֶּׁש הָמ םַּג ֹול ןיֵאֶׁש יִמ ְךַא ,ֹול הֶיְהִי עַפֶׁשְו
 ליִעֹומ יִּתְלִּבַה דֶבֶעָה תֶאְו 30 .ּוּנֶּמִמ חַקָּלִי
 הָלָלְיַהב ּויְהִי םָׁש ;ןֹוציִחַה ְךֶֺׁשחַה לֶא ּוכיִלְׁשַהא
 "'.םִיַּנִּׁשַה תַקיִרֲחַו

 םימעה טפשמ
 לָכְו ֹודֹובְכִּב םָדָאָה־ןֶּב אֹובָיא רֶׁשֲאַּכ" 31

 ּופְסָאֵיְו 32 ֹודֹובְּכ אֵּסִּכ לַע בֵׁשֵיג ,ֹוּתִא םיִכָאְלַּמַהב
 הֶעֹורְּכב הֶּזִמ הֶז םֵדיִרְפַיא זָא .םיִּמַעָה לָּכד ויָנָפְל
 תֶא ביִּצַיְו 33 ,םיִּזִעָה ןִמ םיִׂשָבְּכַה תֶא דיִרְפַּמַה
 רַמֺאי 34 .ֹולֺאמְׂשִלב םיִּזִעָה תֶאְו ֹוניִמיִלא םיִׂשָבְּכַה
 יִבָא יֵכּורְּב ּואֹוּב' ,ֹוניִמיִל םיִבָּצִּנַה לֶא ְךֶלֶּמַה
 דֵסָּוִה זָאֵמב םֶכָל הָנָכּוּמַה תּוכְלַּמַה תֶא ּוׁשְרּוא
 אֵמָצ ,לֺכֱאֶל יִל םֶּתַתְנּוב יִתיִיָה בֵעָר יִּכא 35 ,לֵבֵּת
 יִתיִיָה חַֺרא רֵבֹוע ,יִתֹוא םֶתיֵקְׁשִהְו יִתיִיָה
 ,יִתֹוא םֶּתְׁשַּבְלִהְו – םֹורָע 36 ,יִתֹוא םֶּתְפַסֲאַו
 יִתיִיָה רָסֲאַמְּבא ,יִתֹוא םֶּתְרַּקִבּו יִתיִיָה הֶלֹוח
 ,ויָלֵא ּורְמֺאיְו םיִקיִּדַּצַה ּונֲעַי 37 .'יַלֵא םֶתאָבּו
 ,ָךְתֹוא ּונְלַכֱאֶהְו בֵעָר ָךְתֹוא ּוניִאָר יַתָמ ,ּונֵנֹודֲא'
 רֵבֹוע ָךּוניִאְר יַתָמ 38 ?ָךְתֹוא ּוניֵקְׁשִהְו אֵמָצ ֹוא
 ?ָךְתֹוא ּונְׁשַּבְלִהְו םֹורָע ֹוא ,ָךְתֹוא ּונְפַסָאְו חַרֺא
 ּונאָבּו רָסֲאַמְּב ֹוא הֶלֹוח ָךְתֹוא ּוניִאָר יַתָמּו 39
 רֵמֹוא ,ןֵמָא' ,םֶהָל רַמֺאיְו ְךֶלֶּמַהא ביִׁשָי 40 '?ָךיֶלֵא
 םיִּנַטְּקַה יַחַאֵמב דָחֶאְל םֶתיִׂשֲעֶּׁש הָמ ,םֶכָל יִנֲא
 .'םֶתיִׂשֲע יִלג ,הֶּלֵאָה

 ּוכְל'א ,ֹולֺאמְׂשִל םיִבָּצִּנַה לֶא רַמֺאי ןֵכ יֵרֲחַא 41
 ןָטָּׂשַל הָנָכּוּמַה םָלֹוע ׁשֵאב לֶא ,םיִרּורֲא ,יִּנֶּמִמ
 ,ֺלכֱאֶל יִל םֶּתַתְנ ֹאלְו יִתיִיָה בֵעָר יִּכ 42 ,ויָכָאְלַמְלּוג
 חַֺרא רֵבֹוע 43 ,יִתֹוא םֶתיֵקְׁשִה ֹאלְו יִתיִיָה אֵמָצא
 םֶּתְׁשַּבְלִה ֹאלְו – םֹורָע ,יִתֹוא םֶּתְפַסֲא ֹאלְו יִתיִיָה
 .'יִתֹוא םֶּתְרַּקִּב ֹאלְו – רָסֲאַמְבּו הֶלֹוח ,יִתֹוא
 ּוניִאָר יַתָמ ,ּונֵנֹודֲא' ,ּורְמֺאיְו םֵה םַּג ּוביִׁשָי 44
 ֹוא םֹורָע ֹוא חַרֺא רֵבֹוע ֹוא אֵמָצ ֹוא בֵעָר ָךְתֹוא
 הֶנֲעַי זָא 45 '?ָךְתֹוא ּונְתַרֵׁש ֹאלְו רָסֲאַמְּב ֹוא הֶלֹוח
 ֹאּלֶּׁש הָמ ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ,ןֵמָא' ,רַמֺאיְו םֶהָל
 ֹאל יִל םַּג הֶּלֵאָה םיִּנַטְּקַה ןִמ דָחֶאְל םֶתיִׂשֲע
 ,םָלֹוע ׁשֶנֺעְלא ּוכְלֵי הֶּלֵא ןֵכְבּו 46 .'םֶתיִׂשֲע
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 ".םָלֹוע יֵּיַחְלג םיִקיִּדַּצַהְוב

 וכ
 עושי דגנ המיזמ

 )45-53 אי ןנחוי ;1-2 בכ סקול ;1-2 די סוקרמ(
 הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לָּכ תֶא ַעּוׁשֵי רֵּבִּדֶׁש רַחַאְלא 1
 םִיַמֹוי דֹועְּב יִּכ םיִעְדֹוי םֶּתַא" 2 :ויָדיִמְלַתְל רַמָא
 ".בֵלָּצִהְל רֵסָּמִיב םָדָאָה־ןֶבּו אָּב חַסֶּפַהא

 םָעָה יֵנְקִזְו םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָר ּולֲהְקִנ תֵע ּהָתֹואְּב 3
 ּוטיִלְחֶהְו 4 ,ֹומְׁש אָפָּיַקב ,לֹודָּגַה ןֵֺהּכַה רַצֲחא לֶא
 ְךַא 5 ,ֹותֹוא תיִמָהְלּו הָמְרָעְּב ַעּוׁשֵי תֶא סֺּפְתִלא
 ".םָעָּב הָמּוהְמב הֶיְהִּת אָּמֶׁשא ,גָחֶּב ֹאל" :ּורְמָא

 הינע תיבב החישמה
 )1-8 בי ןנחוי ;3-9 די סוקרמ(

 ןֹועְמִׁש לֶׁש ֹותיֵבְּב הָיְנַע תיֵבְּבא ַעּוׁשֵי הָיָהֶׁשְּכ 6
 pןֶמֶׁש ְךַּפא הָקיִזֱחֶהֶׁש הָּׁשִא ויָלֵא הָׁשְּגִנ 7 ,עָֺרצְמַה
 ֹותֹויְהִּב ֹוׁשֺאר לַע ֹותֹוא הָקְצָיְו ֺדאְמ רָקָי םֶׂשֺּב ֹובּו
 ּוסֲעָּכ תֹאז ּואָרֶׁשְּכ 8 .ןָחְלֻּׁשַה דַיְל בֵסֵמ
 ֹאלֲה 9 ?הֶּזַה זּוּבְזִּבַה הָּמָל" :ּורְמָאְו םיִדיִמְלַּתַה
 תֵתָלְו בַר ףֶסֶכְּב םֶׂשֹּבַה תֶא רֺּכְמִל הָיָה רָׁשְפֶא
 ".םיִּיִנֲעָל

 ַעּוּדַמ" :םֶהָל רַמָא ,ַעּוׁשֵי הֶזָּב ןיִחְבִהֶׁשְּכ 10
 .יִל הָתְׂשָע בֹוט הֶׂשֲעַמ יֵרֲה ?הָּׁשִאָל ּוקיִצָּת
 דיִמָּת ֹאלב ,יִנֲא לָבֲא ,דיִמָּת םֶכְּתִא םיִּיִנֲעָהא 11
 םֶׂשֺּבַה ןֶמֶׁש תֶא הָקְצָּיֶׁשְּכ איִהְו 12 .םֶכְּתִא יִנֲא
 .יִתָרּובְקא ליִבְׁשִּב תֺאז הָתְׂשָע יִפּוּג לַע הֶּזַה
 זַרְכֻּתֶׁש םֹוקָמ לָכְּב ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא 13
 הָמ םַּג רַּפֻסְי ,םָלֹועָה לָכְּבא ,תֺאּזַה הָרֹוׂשְּבַה
 ".ּהָרְכִזְל הֶזְו ,איִה הָתְׂשָעֶּׁש

 ,רָׂשָע־םיֵנְּׁשַהא ןִמ דָחֶא ְךַלָה ןֵּכִמ רַחַאְל 14
 םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָרג לֶא ,ֹומְׁש תֹוּיִרְק ׁשיִא הָדּוהְיב

 רֺסְמֶאא יִנֲאַו יִל תֵתָל םיִצֹור םֶּתַא הָמ" :רַמָאְו 15
 ,ףֶסֶּכ יֵלְקִׁש םיִׁשֹולְׁשב ֹול ּונְתָנ "?םֶכָל ֹותֹוא
 .ֹותֹוא ריִּגְסַהְל תּונְּמַּדְזִה ׂשֵּפִח תֵע ּהָתֹואֵמּו 16

 חספה תדועס
 גי ןנחוי ;7-23 בכ סקול ;12-26 די סוקרמ(

21-30( 
 לֶא םיִדיִמְלַּתַה ּוׁשְּגִנ תֹוּצַּמַה גַחְל ןֹוׁשאִרָּב 17

 לֺכֱאֶל ָךְל ןיִכָּנֶׁש הֶצֹור הָּתַא ןָכיֵה" :ּולֲאָׁשְו ַעּוׁשֵי

 לֶא הָריִעָה ּוכְל"א :םֶהָל ביִׁשֵה 18 "?חַסֶּפַהא תֶא
 .הָבֹורְק יִּתִעב ,ּונֵּבַר רַמָא הֺּכ' ,ֹול ּורְמִאְו יִנֹולְּפ
 ".'יַדיִמְלַּת םִע חַסֶּפַה תֶא הֶׂשֱעֶא ָךְלְצֶא

 תֶא ּוניִכֵהְו ַעּוׁשֵי תַוְצִמְּכ ּוׂשָע םיִדיִמְלַּתַה 19
 .חַסֶּפַה

 רֶׁשֲאַכְו 21 ,רָׂשָע־םיֵנְּׁשַה םִע בֵסֵה בֶרֶעָּב 20
 םֶּכִמ דָחֶא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :רַמָא ּולְכָא
 ".יִתֹוא ריִּגְסַי

 ֺלאְׁשִל ׁשיִא ׁשיִא ּוּלֵחֵהְו ֺדאְמ ּובְּצַעְתִה םֵה 22
 "?יִנֹודֲא ,יִנֲא הֶז" :ֹותֹוא

 הָרָעְּקַּב ֹודָי תֶא יִּתִא לֵבֹוּטַה" :רַמָאְו ביִׁשֵה 23
 בּותָּכַּכא ְךֵלֹוה םָנְמָא םָדָאָה־ןֶּב 24 .יִנֵריִּגְסַיא אּוה
 .םָדָאָה־ןֶּב תֶא ריִּגְסַי רֶׁשֲא ׁשיִאָל יֹואב ְךַא ,ויָלָע
 ".דַלֹונ אֵלּוּלִא ֹול הָיָה בָטּומ ,אּוהַה ׁשיִאָה

 :לַאָׁשְו – ֹוריִּגְסַהְל דיִתָע הָיָהֶׁש הָדּוהְיא ביִגֵה 25
 "?יִּבַרב ,יִנֲא הֶז"

 ".ָּתְרַמָא הָּתַא"ג :ֹול ביִׁשֵה
 עַצָבּו ְךֵרֵּבא ,םֶחֶל ַעּוׁשֵי חַקָל ּולְכָא רֶׁשֲאַּכ 26

 ".יִפּוּג הֶז ,ּולְכִאְו ּוחְק"ב :ֹורְמָאְּב םיִדיִמְלַּתַל ןַתָנְו
 ּותְׁש" :ֹורְמָאְּב םֶהָל ןַתָנְו ְךֵרֵּב ,סֹוּכַה תֶא חַקָל 27
 תיִרְּבַהב םַּדא ,יִמָּד הֶז יִּכ 28 ,םֶכְּלֻּכ הָּנֶּמִמ
 .םיִאָטֲח תַחיִלְסִלג םיִּבַר דַעְּב ְךָּפְׁשִּנַה ]הָׁשָדֲחַה[

 ןֶפֶּגַה יִרְּפִמ הֶּתְׁשֶא ֹאל הָּתַעֵמ ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו 29
 םֶכָּמִע ׁשָדָח ּוהֵּתְׁשֶאא רֶׁשֲא םֹוּיַה ֹותֹוא דַע הֶּזַה
 ".יִבָא תּוכְלַמְּב

 עושיל שחכתהל דיתע אפיכ
 גי ןנחוי ;31-34 בכ סקול ;26-31 די סוקרמ(

36-38( 
 רַהב לֶא ּואְצָיא לֵּלַהַה תֶא ּורָּׁשֶׁש רַחַאְל 30

 םֶכְּלֻּכ םֶּתַא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא 31 .םיִתיֵּזַה
 הֶּכַא'ג ,בּותָּכב יֵרֲהֶׁש ,הָלְיַּלַה יִלָלְגִּב ּולְׁשָּכִּתא
 לָבֲא 32 '.ןֺאּצַהד תֹוׂשְבִּכ ָ ןיֶצּופְתּו הֶֺערָה־תֶא
 ".ליִלָּגַלא םֶכיֵנְפִל ְךֵלֵא םּוקָאֶׁש יֵרֲחַא

 ּולְׁשָּכִי ֺלּכַה םִא םַּג" :רַמָאְו אָפיֵּכ ֹול ביִׁשֵה 33
 "!לֵׁשָּכֶאא ֹאל םָלֹועְל יִנֲא ,ָךְלָלְגִּב

 הָלְיַּלַּב יִּכ ָךְל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 34
 םיִמָעְּפ ׁשֹולָׁש ,לֹוגְנְרַּתַה אָרְקִי םֶרֶטְּב ,הֶּזַה
 ".יִל ׁשֵחַּכְתִּתא

 ֹאל ָךְּתִא תּומָל יַלָע םִא םַּג" :אָפיֵּכ רַמָא 35
 .םיִדיִמְלַּתַה לָּכ ּורְמָא ןֵכְו ."!ָךְל ׁשֵחַּכְתֶא
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 םינמש תגב עושי
 )39-46 בכ סקול ;32-42 די סוקרמ(

 אָרְקִּנַה םֹוקָמ לֶא ַעּוׁשֵי םָּתִא אָּב ןֵכ יֵרֲחַא 36
 הֺּפ םֶכָל ּובְׁש" :םיִדיִמְלַּתַה לֶא רַמָאְו םיִנָמְׁש תַּגא
 תֶא ֹוּתִא חַקָל אּוה 37 ".לֵּלַּפְתֶאְו םָׁשְל ְךֵלֵאֶׁש דַע
 בֶצֶעב ׁשּוחָל לֵחֵהְו יַּדְבַז יֵנְּב יֵנְׁשא תֶאְו אָפיֵּכ
 דַע יַלָע הָרָמ יִׁשְפַנ"א :םֶהָל רַמָא 38 .הָקָעּומּו
 ְךַלָה זָא 39 ".יִּתִא םיִרֵע ּויֱהֶו הֺּפ ּורֲאָּׁשִה ,תֶוָמ
 :ֹורְמָאְּב לֵּלַּפְתִהְוב ויָנָּפ לַע לַפָנא ,הָאְלָה טַעְמ
 תֶא יִּנֶּמִמ אָנ רֵבֲעַה ,רָבָּדַה רָׁשְפֶא םִא ,יִבָא"ג
 ָךְנֹוצְרִּכה םִא יִּכ יִנֲא יִנֹוצְרִּכ ֹאל ְךַא ,תֺאּזַה סֹוּכַהד
 ".הָּתַא

 םָאָצְמּו םיִדיִמְלַּתַה לֶא אָּב ןֵּכִמ רַחַאְל 40
 םֶּתְלָכְי ֹאל ןֵכְבּו" :אָפיֵּכ לֶא רַמָא .םיִנֵׁשְיא
 םיִרֵע ּויֱה 41 ?תַחַא הָעָׁש יִּתִא םיִרֵע רֵאָּׁשִהְל
 םָנְמָא .ןֹויָּסִנ יֵדיִל ּואֹובָּת ֹאּלֶׁשא יֵדְּכ ּולְּלַּפְתִהְו
 תיִנֵׁש ְךַלָה 42 ".ׁשָּלַח רָׂשָּבַה לָבֲא ,הָצֵפֲח ַחּורָהב
 סֹוּכַהֶׁשא רָׁשְפֶא יִא םִא ,יִבָא" :ֹורְמָאְּב לֵּלַּפְתִהְו
 ".ָךְנֹוצְרִּכב אָנ יִהְי ,ּהָתֹוא הֶּתְׁשֶאֶׁש יִלְּבִמ רֺבֲעַּת
 םֶהיֵניֵע יִּכ ,םיִנֵׁשְיא םָתֹוא אָצָמ בּוׁשְו רַזָח אּוה 43
 ְךַלָהְו םָתֹוא בַזָע םַעַּפ דֹוע 44 .תֹודֵבְּכ ּויָה
 ןָתֹוא תֶא בּוׁש ֹורְמָאְּב תיִׁשיִלְּׁשַּב לֵּלַּפְתִהְל
 רַמָאְו םיִדיִמְלַּתַה לֶא אָּב ןֵכ יֵרֲחַא 45 .םיִּלִּמַה
 הָעָּׁשַה הָאָּב הֵּנִהא ?qםיִחָנְו םיִנֵׁשְי םֶכְדֹוע" :םֶהָל
 ּומּוקא 46 .םיִאְטֹוח םיִׁשָנֲא יֵדיִל רֵסָּמִיב םָדָאָה־ןֶבּו
 "!יִתֹוא ריִּגְסַּמַה בֵרָקְתִמ הֵּנִה .ְךֵלֵנְו

 רצענ עושי
 חי ןנחוי ;47-53 בכ סקול ;43-50 די סוקרמ(

3-12( 
 ןִמ דָחֶאב ,הָדּוהְיא אָּב הֵּנִהְו רֵּבַדְמ ּוּנֶדֹוע 47

 יֵׁשאָרג תֵאֵמ ,בַר ןֹומָה ֹוּתִאְו ,רָׂשָע־םיֵנְּׁשַה
 .תֹולְקַמְבּו תֹובָרֲחַּב ,םָעָה יֵנְקִזְו םיִנֲהֺּכַה
 יִמ" :ֹורְמָאְּב ןָמיִס תֵתָל םיִּדְקִה ֹותֹוא ריִּגְסַּמַה 48
 דָּיִמ 49 ".ֹותֹוא ּוסְפִּת ;אּוה הֶז הָקיִׁשְנא ֹול ןֵּתֶאֶׁש
 .ֹותֹוא קֵּׁשִנְו ,"יִּבַרא ,םֹולָׁש" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי לֶא ׁשַּגִנ

 "?rןאָּכ הָּתַא הָמ םֵׁשְל ,רֵבָח"א :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא 50
 .ֹותֹוא ּורְצָעְו םֶהיֵדיִּב ֹוּב ּוזֲחָא ,ַעּוׁשֵי לֶא ּוׁשְּגִנ זָא

 ֹודָי חַלָׁש ַעּוׁשֵי םִע ּויָהֶׁש םיִׁשָנֲאָהֵמ דָחֶא 51
 ןֵֺהּכַה דֶבֶעב תֶא ֹותֹוּכַהְבּו ,ֹוּבְרַחא תֶא ףַלָׁשְו
 בֵׁשָה" :ַעּוׁשֵי ויָלֵא רַמָא 52 .ֹונְזָא תֶא ץֵּצִק לֹודָּגַה
 ,בֶרֶחַּב םיִזֲחֹואָה לָּכ יִּכ ,ּהָמֹוקְמ לֶא ָךְּבְרַח תֶא

 לֹוכָי יִּנֶניֵאֶׁש הָּתַא בֵׁשֹוח אָּמֶׁש 53 .ּודְבֺאי בֶרֶחַּבא
 רָׂשָע־םיֵנְּׁשִמ רֵתֹוי יִל איִצְמַי דָּיִמּו יִבָאֵמ ׁשֵּקַבְל
 יֵרְבִּד ּומְּיַקְתִיא דַציֵּכ לָבֲא 54 ?םיִכָאְלַמא תֹונֹויְגִל
 "?תֹויְהִל ְךיִרָצ ְךָּכֶׁשב םיִבּותְּכַה

 לַע ֹומְּכ" :ןֹומָהֶה לֶא ַעּוׁשֵי רַמָא הָעָׁש ּהָתֹוא 55
 .יִתֹוא סֺּפְתִל תֹולְקַמְבּו תֹובָרֲחַּב םֶתאָצְי דֵדֹוׁש
 ֹאלְו יִּתְדַּמִלְוב ׁשָּדְקִּמַּב יִּתְבַׁשָיא םֹוי םֹוי יֵרֲה
 ןַעַמְל הָרָק הֶז לָּכ ְךַא 56 .יִתֹוא סֺּפְתִל דָי םֶּתְחַלְׁש
 לָּכ ּוהּובָזֲעב זָא ".םיִאיִבְּנַה יֵבְתִּכ ּומְּיַקְתִיא
 .ּוחְרָבּו םיִדיִמְלַּתַה

 ןירדהנסה ינפל עושי
 ;63-71 ,54-55 בכ סקול ;53-65 די סוקרמ(

 )19-24 ,13-14 חי ןנחוי
 לֶא ּוהּוכיִלֹוה ַעּוׁשֵי תֶא ּורְצָע רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה 57

 םיִרְפֹוּסַה ּולֲהְקִנ םָׁשְו לֹודָּגַה ןֵהֺּכַה אָפָּיַקא
 ,הָמ קָחְרֶמְּב ויָרֲחַא ְךַלָה אָפיֵּכ 58 .םיִנֵקְּזַהְו
 בַׁשָיְו הָמיִנְּפ סַנְכִנ לֹודָּגַה ןֵהֺּכַה רַצֲחַלא ַעיִּגִהֶׁשְכּו
 זָא 59 .ףֹוּסַה הֶיְהִּי הָמ תֹואְרִל םיִתְרָׁשְמַה םִע
 רֶקֶׁש תּודֵעא ןיִרְדֶהְנַּסַה לָכְו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּוׂשְּפִח
 ףַא ,ּואְצָמ ֹאל ְךַא 60 ,ֹותֹוא תיִמָהְל יֵדְּכ ַעּוׁשֵי לַע
 ּוׁשְּגִנ ןֵכ יֵרֲחַא .םיִּבַר רֶקֶׁש יֵדֵע םָׁשְל ּואָּבֶׁש
 תֶא ֺסרֲהַלא לֹוכָי יִנֲא' ,רַמָא הֶז" 61 ,ּורְמָאְו םִיַנְׁשא
 ".'ֹותֹוא תֹונְבִל םיִמָי הָׁשֹולְׁשִבּוב םיִהֹלֱאָה לַכיֵה
 ביִׁשֵמ ָךְניֵא" :ֹותֹוא לַאָׁשְו לֹודָּגַה ןֵהֺּכַה םָק 62
 םָלּוא 63 "?ָךְּדְגֶנ םיִדיִעְמ הֶּלֵאֶּׁש הָמ לַע רָבָּד
 יִנֲא"ב :לֹודָגַה ןֵהֺּכַה ויָלֵא רַמָא .קַתָׁשא ַעּוׁשֵי
 םִא ּונָל רַמֺאּתֶׁש םיִּיַח םיִהֹלאֵּב ָךְתֹוא ַעיִּבְׁשַמ
 "!םיִהֹלֱאָה־ןֶּב ַחיִׁשָּמַה הָּתַאג

 רֵמֹוא ְךַא ,ָּתְרַמָא הָּתַא"א :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה 64
 בֵׁשֹוי םָדָאָה־ןֶּב תֶא ּואְרִּת הָּתַעֵמ ,םֶכָל יִנֲא
 ".םִיַמָּׁשַה יֵנְנַע לַע אָבּוג הָרּובְּגַה ןיִמיִלב

 :רַמָאְו ויָדָגְּב תֶא לֹודָּגַה ןֵהֺּכַה עַרָקא דָּיִמ 65
 תֵעָּכ הֵּנִה ?םיִדֵעְּב ְךֶֺרצ דֹוע ּונָּל הָמ .אּוה ףֵּדַגְמ"
 "?םֶכְּתְעַּד הָמ 66 .ףּוּדִּגַה תֶא םֶּתְעַמְׁש

 ".אּוה תֶוָמ־ןֶּב"א :ּוביִׁשֵה
 ּורְטָס םַּגב ;ףֹורְגֶאְּב ּוהּוּכִהְו ויָנָפְּב ּוקְרָיא זָא 67

 הֶּכַּמַה ּוהיִמ ,ַחיִׁשָּמַה ,ּונָל אֵּבַנ" :ּורְמָאְו 68 ֹול
 "?ָךְתֹוא
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 עושיל שחכתמ אפיכ
 חי ןנחוי ;56-62 בכ סקול ;66-72 די סוקרמ(

25-27( 
 .רֵצָחֶּבא ,תִיַּבַל ץּוחִמ אָפיֵּכ בַׁשָי הָעָׁש ּהָתֹוא 69

 ָתיִיָה הָּתַא םַּג" :הָרְמָאְו תַחַא הָחְפִׁש ויָלֵא הָׁשְּגִנ
 ֺלּכַה יֵנְפִּב ׁשיִחְכִה אּוה ְךַא 70 ".יִליִלְּגַה ַעּוׁשֵי םִע
 אָצָּיֶׁשְּכ 71 ".תֶרֶמֹוא ְּתַא הָמ ַעֵדֹוי יִּנֶניֵא" :ֹורְמָאְּב
 הָרְמָאְו תֶרֶחַא ֹותֹוא הָתֲאָר רֵצָחֶה אֹובְמ לֶא
 ".תַרְצָּנִמ ַעּוׁשֵי םִע הָיָה הֶז" :םָׁש םיִאָצְמִּנַל

 תֶא ריִּכַמ יִּנֶניֵא" :רַמָאְו הָעּובְׁשִּב ׁשיִחְכִה בּוׁש 72
 םָׁש םיִדְמֹועָה ּוׁשְּגִנ הָּלַק הָעָׁש רַחַאְל 73 ".ׁשיִאָה
 יִּכ ,םֶהֵמ הָּתַא םַּג תֶמֱאֶּב" :אָפיֵּכ לֶא ּורְמָאְו
 לֵּלַקְל לֵחֵה זָא 74 ".ָךְתֹוא ריִּגְסַמ ָךְּלֶׁש אָטְבִּמַה
 אָרָק דָּיִמּו ׁשיִאָה תֶא ריִּכַמ ּוּנֶניֵאֶׁש עַבָּׁשִהְלּו
 ַעּוׁשֵי ֹול רַמָאֶׁש רָבָּדַּבא אָפיֵּכ רַּכְזִנ 75 .לֹוגְנְרַּתַה
 םיִמָעְּפ ׁשֹולָׁש ,לֹוגְנְרַּתַה אָרְקִי םֶרֶטְּב" –
 .רַמ יִכְּב הָכָבּו הָצּוחַה אָצָי ,"יִל ׁשֵחַּכְתִּת

 זכ
 סוטליפ ינפל עושי

 )28-38 חי ןנחוי ;1-5 גכ סקול ;1-5 וט סוקרמ(
 יֵנְקִזְו םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָרא לָּכ ּוסְּנַּכְתִה רֶֺקּב םִע 1
 .ֹותֹוא תיִמָהְל יֵדְּכ ,ַעּוׁשֵי דֶגֶנְּכ הָצֵעֹומְל םָעָה
 ּוהּורָסְמּוא םָּׁשִמ ּוהּוכיִלֹוה ,ֹותֹוא ּורְׁשָק םֵה 2
 .ביִצָּנַה סֹוטָליִּפְלב

 ,ֹותֹוא ּועיִׁשְרִהֶׁש הָאָרֶׁשְּכ ,ֹוריִּגְסִהֶׁש הָדּוהְיא 3
 תֶא םיִנֵקְּזַלְו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָרְל ריִזֱחֶהְו טֵרָחְתִה
 יִּכ ,יִתאָטָח" 4 :ֹורְמָאְּב ףֶסֶּכַה יֵלְקִׁש םיִׁשֹולְׁשב
 תַּפְכִא הָמ" :ּורְמָא םֵה ְךַא ".יִּתְרַּגְסִה יִקָנ םָּדא
 ףֶסֶּכַה תֶא ְךיִלְׁשִהא אּוה 5 "!ָךְּלֶׁש ָךְנָיְנִע הֶז ?ּונָל
 .ֹומְצַע תֶא הָלָתְוב םָּׁשִמ ְךַלָה ,ׁשָּדְקִּמַה ְךֹותְל
 רּוסָא" :ּורְמָאְו ףֶסֶּכַה תֶא םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּוחְקָל 6
 ריִחְמ יִּכ ,ׁשָּדְקִּמַה רַצֹואְלא ףֶסֶּכַה תֶא סיִנְכַהְל
 רֵצֹוּיַה הֵדְׂש תֶא ֹוּב ּונָקְו ּוצֲעָיְתִה 7 ".אּוה םיִמָּד
 אּוהַה הֶדָּׂשַה אָרְקִנ ןֵּכ לַע 8 .םיִרָּזַה תַרּובְקִל
 הָמ םֵּיַקְתִנא זָא 9 .הֶּזַה םֹוּיַה דַע "םָּדַה הֵדְׂש"א
 םיִׁשֹולְׁשב ּוחְקִּיַו" :איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי דַיְּב רַמֱאֶּנֶּׁש
 ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לַעֵמ רַקָי רֶׁשֲא רָקְיַה רֶדֶא ,ףֶסֶּכַה
 יִנָּוִצ רֶׁשֲאַּכ רֵצֹוּיַה הֵדְׂש דַעְּב םָתֹוא ּונְּתִּיַו 10
 ".הוהי

 :ביִצָּנַה ֹותֹוא לַאָׁש .ביִצָּנַה יֵנְפִל דַמָע ַעּוׁשֵיא 11

 "?םיִדּוהְּיַה ְךֶלֶמב הָּתַא"
 רָבָּד הָנָע ֹאלְוא 12 ,"רֵמֹוא הָּתַא"ג :ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה
 .םיִנֵקְּזַהְו םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּוהּומיִׁשֱאֶה רֶׁשֲאַּכ

 םֵה הָּמַּכ ַעֵמֹוׁש ָךְניֵא" :סֹוטָליִּפ ויָלֵא רַמָא 13
 ֹאל םַּג ֹול ביִׁשֵה ֹאל אּוה ְךַא 14 "?ָךְּדְגֶנ םיִדיִעְמ
 .ביִצָּנַה לֶׁש בַרָה ֹונֹוהְמִתְל ,תַחַא הָנֲעַט לַע

 ריִסָא םָעָל רֵרְחַׁשְל גֵהֹונ ביִצָּנַה הָיָה גָחֶּב 15
 םֶהָל הָיָה תֵע ּהָתֹוא 16 .םָתָריִחְּב יִּפ־לַע דָחֶא
 ןֵכָל 17 .ֹומְׁש אָּבַא־רַּב ַעּוׁשֵי ,םָסְרֻפְמ ריִסָא
 םֶּתַא יִמ תֶא" :סֹוטָליִּפ םָתֹוא לַאָׁש ּולֲהְקִנ רֶׁשֲאַּכ
 תֶא ֹוא אָּבַא־רַּב ַעּוׁשֵי תֶא ,םֶכָל רֵרְחַׁשֲאֶׁש םיִצֹור
 הָאְנִּקִּמֶׁש עַדָי יִּכ 18 "?ַחיִׁשָמ אָרְקִּנַהא ַעּוׁשֵי
 .ֹותֹוא ּורְסָמ

 ויָלֵא הָחְלָׁש טָּפְׁשִּמַה סֵּכ לַע בַׁשָיא רֶׁשֲאַּכ 19
 ֹותֹוא םִע רָבָּד ָךְל הֶיְהִי לַא" :רֺמאֵל ֹוּתְׁשִא
 ".ֹולָלְגִּב םֹולֲחַּבג םֹוּיַה יִּתְלַבָס תֹוּבַר יִּכ ,קיִּדַצב

 תֶא ּועְנְכִׁש םיִנֵקְּזַהְו םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָר םָלּואְו 20
 תֶא דיִחְכַהְלּו אָּבַא־רַּב תֶא ׁשֵּקַבְלא םָעָה ןֹומֲה
 יִמ תֶא" :לַאָׁשְו ביִצָּנַה םֶהיֵלֲא הָנָּפ 21 .ַעּוׁשֵי
 "?םֶכָל רֵרְחַׁשֲאֶׁש ּוצְרִּת םֶהיֵנְּׁשִמ

 ".אָּבַא־רַּב תֶא" :ּורְמָא

 תוומל ןודינ עושי
 39 חי ןנחוי ;13-25 גכ סקול ;6-20 וט סוקרמ(

 )16 טי -
 הֶׂשֱעֶא הָמ ,ןֵּכ םִא" :סֹוטָליִּפ םָתֹוא לַאָׁש 22

 "?ַחיִׁשָמ אָרְקִּנַהא ַעּוׁשֵיְל
 "!בֵלָּצִּיֶׁש" :םָּלֻּכ ּורְמָא
 ּוקֲעָצ םֵה ְךַא "?הָׂשָע הָעָר הָמ לָבֲא" :לַאָׁש 23

 "!בֵלָּצִּיֶׁש" :תֵאְׂש רֶתֶיְּב
 םַּג הַמּו רָבָּד ליִעֹומ ֹוניֵא יִּכ סֹוטָליִּפ הָאָרֶׁשְּכ 24
 ויָדָי תֶא ץַחָרְוב םִיַמ לַטָנ ,הָמּוהְמא תֶׁשֶּגַרְתִּמֶׁש
 .הֶז לֶׁש ֹומָּדִמ יִכֺנָא יִקָנ"ג :ֹורְמָאְּב ןֹומָהֶה יֵנְפִל
 "!םֶכְנַיְנִע ּוהֶז

 לַעְו ּוניֵלָע ֹומָּד"א :םָעָה לָּכ ּורְמָאְו ּונָע 25
 ".ּוניֵנָּב

 ַעּוׁשֵי תֶאְו ,אָּבַא־רַּב תֶא םֶהָל רֵרְחִׁש זָא 26
 תֶא ביִצָּנַה יֵלָּיַח ּוחְקָל 27 .הָביִלְצִל רַסָמּו הָקְלִהא
 לָּכ תֶא ויָלֵא ּוליִהְקִהְו לָׁשְמִּמַה תיֵבְלא ַעּוׁשֵי
 ,יִנָׁש ליִעְמ ויָלָע ּוטֱעֶהְו ּוהּוטיִׁשְפִה 28 .דּודְּגַהב

 לַע ּהָתֹוא ּומָׂשא םיִצֹוק תֶרֶטֲע ּוגְרָׂשֶׁש רַחַאְלּו 29
 םֵהֶׁשְּכ ויָנָפְל ּועְרָכְו ֹוניִמְי דַיְּב הֶנָק ּונְתָנ ,ֹוׁשֺאר
 ְךֶלֶמב ,ָךְל םֹולָׁש" :םיִרְמֹואְו ֹוּב םיִסְּלַקְתִמ
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 הֶנָּקַה תֶא ּוחְקָל ,ויָלָע ּוקְרָיא םֵה 30 "!םיִדּוהְּיַה
 ּוריִסֵה ֹוּב ּוסְּלַקְתִהֶׁש רַחַאְל 31 .ֹוׁשֺאר לַע ּוהּוּכִהְו
 ויָדָגְּב תֶא ּוהּוׁשיִּבְלִה ,ליִעְּמַה תֶא ויָלָעֵמ
 .בֵלָּצִהְל ּוהּוליִבֹוהְו

 עושי תבילצ
 טי ןנחוי ;26-43 גכ סקול ;21-32 וט סוקרמ(

17-27( 
 ןֹועְמִׁש ,הָיְנֶריִקא ץֶרֶאֵמ ׁשיִא ּואְצָמ םָתאֵצְּב 32
 ּואָּב םֵה 33 .ֹובָלְצ תֶא תאֵׂשָל ֹותֹוא ּוחיִרְכִהְו ,ֹומְׁש
 ,תֶלֺּגְלֻּגַה םֹוקְמ רַמֹולְּכ ,אָּתֺּגְלָּג אָרְקִּנַה םֹוקָמ לֶא
 חַמֶצ תַרֹורְמִּב לּוהָמ ןִיַי תֹוּתְׁשִלא ֹול ּונְתָנְו 34
 יֵרֲחַא 35 .תֹוּתְׁשִל הָצָר ֹאל ְךַא ,םַעָט אּוה .ׁשֺארָה
ς , לָרֹוּג םָליִּפַהְּב ויָדָגְּב תֶא ּוקְּלִחא ֹותֹוא ּובְלָּצֶׁש
 ּומָׂש ֹוׁשֺארְל לַעֵמ 37 .םָׁש ויָלָע רֺמְׁשִלא ּובְׁשָיְו 36
 ְךֶלֶמא ַעּוׁשֵי אּוה הֶז" :ֹותָמְׁשַא בַתְּכ תֶא
 ".םיִדּוהְּיַה

 דָחֶא ,םיִדְדֹוׁש יֵנְׁשא ֹוּתִא ּובְלְצִנ הָעָׁש ּהָתֹוא 38
 ּופְדִּגא םָׁש םיִרְבֹועָהְו 39 .ֹולֺאמְּׂשִמ דָחֶאְו ֹוניִמיִמ
 תֶא סֵרֹוהַה"א :ּורְמָאְו 40 םָׁשֺאר ּועיִנֵהב ,ֹותֹוא
 עַׁשֹוה !םיִמָי הָׁשֹולְׁשִּב ֹותֹוא הֶנֹובּו ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב
 ןִמ דֵרְו ,הָּתַא םיִהֹלֱאָה־ןֶּב םִאב ,ָךְמְצַע תֶא
 םִע םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר ּוצְצֹולְתִה םַּג ְךָּכ 41 "!בָלְּצַה
 ;ַעיִׁשֹוה םיִרֵחֲא" 42 :םָרְמָאְּב םיִנֵקְּזַהְו םיִרְפֹוּסַה
 לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמא ς !?ַעיִׁשֹוהְל לֹוכָי ּוּנֶניֵא ֹומְצַע תֶא
 חַטָּבא 43 !ֹוּב ןיִמֲאַנְו בָלְּצַה ןִמ וָׁשְכַע דֵרֵּיֶׁש !אּוה
 ןֶּב'ב רַמָא יִּכ ,ֹוּב ץֵפָח םִא ּוהֵטְּלַפְי הָּתַע ,םיִהֹלאֵּב
 םיִדְדֹוּׁשַה םַּג ּוהּופְרֵח ְךָּכ 44 ".'יִנֲא םיִהֹלֱא
 .ֹוּתִא ּובְלְצִּנֶׁש

 ותרובקו ותומ
 טי ןנחוי ;44-56 גכ סקול ;33-47 וט סוקרמ(

28-42( 
 רֵרָּתְׂשִהא םִיַרֳהָּצַּב הֵרְׂשֶע־םיֵּתְׁש הָעָּׁשִמ 45
 ְךֶרֶעְבּו 46 ,ׁשֹולָׁש הָעָּׁשַה דַע ץֶרָאָה לָּכ לַע ְךֶֺׁשח
 ,יִלֵא ,יִלֵא" :לֹודָּג לֹוקְּב ַעּוׁשֵי קַעָצ ׁשֹולָׁש הָעָׁשְּב
 הָמָל ,יִלֵא ,יִלֵא"א ,רַמֹולְּכ "?יִנָּתְקַבְׁש הָמְל
 תֺאז ּועְמָׁש םָׁש םיִדְמֹועָה ןִמ הָּמַּכ 47 "?יִנָּתְבַזֲע
 דָחֶא ץָר דָּיִמ 48 ".אֵרֹוק אּוה ּוהָּיִלֵאְל" :ּורְמָאְו
 ֹותֹוא דיִמְצִה ,ץֶֺמחא ֹותֹוא אֵּלִמּו גֹופְס חַקָל ,םֶהֵמ
 םיִׁשָנֲאָה רֶתֶי ְךַא 49 .תֹוּתְׁשִל ֹול ׁשיִּגִהְו הֶנָק לֶא
 .ֹותֹוא ליִּצַהְל ּוהָּיִלֵא אֹובָי םִא הֶאְרִנ הָבָה" :ּורְמָא
ς" 

 .ֹוחּור תֶא חַפָנְו לֹודָּג לֹוקְּב בּוׁש קַעָצ ַעּוׁשֵי 50
 ,םִיַּתְׁשִל ׁשָּדְקִּמַה תֶֺכרָּפא הָעְרְקִנ הֵּנִהְו 51
 םיִעָלְּסַה ,הָדֲעָר ץֶרָאָהב ;הָּטַמְל דַע הָלְעַמְלִמ
 לֶׁש תֹוּבַר תֹופּוגְו ּוחְּתְפִנ םיִרָבְּקַהא 52 ,ּועְקְבִנ
 םיִרָבְּקַה ןִמ ּואְצָי םֵה 53 .ּורֹועֵנ רָפָע יֵנֵׁשְי םיִׁשֹודְק
 ּואְרִנְו ׁשֶדֺּקַה ריִעְלא ּוסְנְכִנ ,םָק אּוהֶׁש יֵרֲחַא
 ,ֹוּתִא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְו הָאֵּמַה רַׂשא 54 .םיִּבַרְל
 תַדיִעְר תֶא םָתֹואְרִּכ ,ַעּוׁשֵי תֶא םיִרְמֹוּׁשַהב
 בַר דַחַּפ ּואְּלַמְתִנ ,הֶׂשֲעַּנַה לָּכ תֶאְו הָמָדֲאָה
 םַּג 55 "!הֶז הָיָה םיִהֹלֱא־ןֶּבג תֶמֱאֶּב" :ּורְמָאְו
 ליִלָּגַה ןִמ ַעּוׁשֵי יֵרֲחַא ּוכְלָהֶׁש תֹוּבַר םיִׁשָנא
 ןֶהיֵניֵּב 56 .קֹוחָרֵמ ּונְנֹוּבְתִהְו םָׁש ּויָה ֹותֹוא ּותְרֵׁשְו
 ,ףֵסֹויְו בֺקֲעַי םֵא םָיְרִמ ,תיִלָּדְגַּמַה םָיְרִמא ּויָה
 ׁשיִא אָּב בֶרֶע תֵעְל 57 .יַּדְבַז יֵנְּבג לֶׁש םָּמִאְוב
 הָׂשֲעַנ אּוה םַּגֶׁש ,ֹומְׁש ףֵסֹוי ,םִיַתָמָר בַׁשֹוּת ריִׁשָע
 ׁשֵּקִבּו סֹוטָליִּפ לֶא אָּב אּוה 58 .ַעּוׁשֵי לֶׁש דיִמְלַתְל
 .ּהָתֹוא רֺסְמִלב סֹוטָליִּפא הָּוִצ זָא .ַעּוׁשֵי תַפּוּג תֶא
 יִקָנ ןיִדָסְּב ּהָתֹוא ףַטָע ,הָפּוּגַה תֶא חַקָלא ףֵסֹוי 59
 בַצָח רֶׁשֲא ֹוּלֶׁש ׁשָדָחֶה ֹורְבִקְּב ּהָתֹוא ַחיִּנִהְו 60
 רֶבֶּקַה חַתֶּפ לַע הָלֹודְּג ןֶבֶאא לַלָּגֶׁש רַחַאְל .עַלֶּסַּב
 תֶרֶחַאָה םָיְרִמּו תיִלָּדְגַּמַה םָיְרִמּוא 61 .ֹוּכְרַדְל ְךַלָה
 .רֶבֶּקַה לּומ תֹובְׁשֹוי ,םָׁש ּויָה

 רבקה לע רמשמ
 םיִנֲהֺּכַה יֵׁשאָר ּולֲהְקִנ תָּבַּׁשַה בֶרֶע תָרֳחָמְל 62

 ,ּונֵנֹודֲא" :ֹול ּורְמָא 63 .סֹוטָליִּפ לֶא םיִׁשּורְּפַהְו
 ,אּוהַה הֶעְתַּמַהא רַמָא יַח הָיָהֶׁש תֵעְּב יִּכ ּונְרַּכְזִנ
 אָנ הֵּוַצ ןֵכָל 64 '.םּוקָא םֹוק םיִמָי הָׁשֹולְׁש יֵרֲחַא'ב
 ּואֹובָי אָּמֶׁש ,יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּיַה דַע רֶבֶּקַה רֵמָּׁשִּיֶׁש
 םָעָל ּורְמֺאי ןֵּכִמ רַחַאְל .ֹותֹוא ּובְנְגִיְוא ויָדיִמְלַּת
 הָנֹורֲחַאָה תיִמְרַּתַה הֶיְהִתְו ,'םיִתֵּמַה ןִמ םָק אּוה'
 ".הָנֹוׁשאִרָה ןִמ הָעּורְּג

 ,רָמְׁשִמא sםֶכָל הֵּנִה" :סֹוטָליִּפ םֶהָל רַמָא 65
 ".םיִעְדֹוי םֶּתַאֶׁש ֹומְּכ ּורְמִׁשְו ּוכְל

 ּומָּׂשֶׁש ְךָכְּב רֶבֶּקַה תֶא ּוחיִטְבִהְו ּוכְלָה םֵה 66
 .רָמְׁשִמ ּוביִּצִהְו ןֶבֶאָהב לַע םָתֹוחא

 חכ
 עושי תייחת

 )1-10 כ ןנחוי ;1-12 דכ סקול ;1-8 זט סוקרמ(
 םֹוי לֶׁש רַחַּׁשַה תֹולֲע םִע ,תָּבַּׁשַה יֵרֲחַא 1
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 תֶרֶחַאָה םָיְרִמּו תיִלָּדְגַּמַה םָיְרִמא ּואָּב ,ןֹוׁשאִר
 הָמָדֲא תַדיִעְרא הָתְיָה עַתֶפְל 2 .רֶבֶּקַה תֶא תֹואְרִל
 לַלָגְו ׁשַּגִנ ,םִיַמָּׁשַה ןִמ דַרָי הוהי ְךַאְלַמב יִּכ ,הָקָזֲח
 הָיָה ּוהֵאְרַמ 3 .ָהיֶלָע בַׁשָיְו חַתֶּפַה ןִמ ןֶבֶאָהג תֶא
 ּולֲהְבִנ ֹוּדְחַּפִמּו 4 ,גֶלֶּׁשַּכ ןָבָל ֹוׁשּובְלּו קָרָבְּכא
 לֶא ְךָאְלַּמַה רַמָא 5 .םיִתֵמְּכ ּויָהְוא םיִרְמֹוּׁשַה
 תֶא יִּכ ַעֵדֹוי יִנֲא .ןֶּתַא הָנְדַחְפִּת לַא"א :םיִׁשָּנַה
 ,ןאָּכ ּוּנֶניֵא אּוה 6 .תֹוׂשְּפַחְמ ןֶּתַא בַלְצִּנֶׁש ַעּוׁשֵי
 הָניֶאְרּו הָנֺאּב .רַמָאֶׁש יִפְּכא הָּיִחְתִל םָק יֵרֲהֶׁש
 הָנְדֵּגַהְו רֵהַמ הָנְכֵלא 7 .ֹוּב בַכָּׁשֶׁש םֹוקָּמַה תֶא
 ְךֵלֹוה אּוה הֵּנִהְו םיִתֵּמַה ןִמ םָק אּוה' :ויָדיִמְלַתְל
 יִּתְרַמָא הֵּנִה '.ֹותֹוא ּואְרִּת םָׁש .ליִלָּגַלב םֶכיֵנְפִל
 הָאְרִיְּב רֶבֶּקַה תֶא רֵהַמ ּובְזָע ןֵה 8 ".ןֵכָל
 .ויָדיִמְלַתְל ַעיִדֹוהְל ּוצָרְו ,הָלֹודְּג הָחְמִׂשְבּו
 ןֵה ".ןֶכָל םֹולָׁש" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ןָתֹוא ׁשַגָּפ םֹואְתִּפ 9
 רַמָא 10 .ֹול ּווֲחַּתְׁשִהְוא ויָלְגַרְּב ּוזֲחָא ,ויָלֵא ּוׁשְּגִנ
 יַחַאְלב הָנְדֵּגַהְו הָנְכֵל ,הָנְדַחְפִּת לַא"א :ַעּוׁשֵי ןֶהָל
 ".יִנּואְרִי םָׁשְו ליִלָּגַלג ּוכְלֵּיֶׁש

 ןִמ הָּמַּכ הָריִעָה ּואָּב ּוכְלָהֶׁש הָעָׁשְּב 11
 רֶׁשֲא לָּכ תֶא םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָרְל ּועיִדֹוהְו םיִרְמֹוּׁשַהא
 םיִנֵקְּזַה םִע ּוסְּנַּכְתִה םיִנֲֺהּכַה יֵׁשאָר 12 .הָרָק
 רָּכִנ ףֶסֶּכ םּוכְס םיִלָּיַחַל ּונְתָנ תּוצֲעָיְתִה רַחַאְלּו

 הָלְיַּלַּב ויָדיִמְלַּת ּואָּב'א :ְךָּכ ּודיִּגַה" :םָרְמָאְּב 13
 ,ביִצָּנַלא עַדָּוִי הֶז םִאְו 14 .'ּוּנַׁשָי רֶׁשֲאַּכ ֹותֹוא ּובְנָגְו
 ".הָגָאְּדִמ םֶכְתֶא רֺטְפִנְו ֹותֹוא ַעֵנְכַׁשְנ ּונְחַנֲא
 .םֶהָל ּורֹוהֶׁש ֹומְּכ ּוׂשָעְו ףֶסֶּכַה תֶא ּוחְקָל םֵה 15
 דַעא םָעָה בֶרֶקְּב ץֹופָנ הֶּזַה רָבָּדַה עַמֵׁש םָנְמָאְו
 .הֶּזַה םֹוּיַה

 םיחילשל ותולגתה
 כ ןנחוי ;36-49 דכ סקול ;14-18 זט סוקרמ(

19-23( 
 םיִדיִמְלַּתַה רָׂשָע־דַחַאא ּוכְלָה םִיַתְניֵּב 16

 .ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא רֶׁשֲא רָהָה לֶא ,ליִלָּגַלב
 tהָּמַּכ ּויָה לָבֲא ,ֹול ּווֲחַּתְׁשִהב ֹותֹוא ּואָרֶׁשְּכא 17
 םָּתִא רֵּבַדְל ַעּוׁשֵי ׁשַּגִנ 18 .םָּבִלְּב ןֵּנִק קֵפָּסַהֶׁשג
 .ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב תּוכְמַסא לָּכ יִל הָנְּתִנ" :רַמָאְו

 ,םיִדיִמְלַתְל םיִּמַעָהא לָּכ תֶא ּוׂשֲעַו ּוכְל ןֵּכ לַע 19
 ׁשֶדֺּקַה ַחּורְו ןֵּבַהְו בָאָה םֵׁשְל םָתֹוא ּוליִּבְטַהב

 יִתיִּוִּצֶּׁש הָמ לָּכ תֶא רֺמְׁשִל םָתֹוא ּודְּמַלְו 20
 ץֵקב דַע םיִמָּיַה לָּכ יִנֲא םֶכְּתִאא הֵּנִה .םֶכְתֶא
 ".םָלֹועָה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


