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בגנהיבגצגהליצגידגלהר לגש
לעדגשלדאיתלםיב גשלביתג,לכגצמלנגתןל לתחלבתלהבגנהיבגצגהליעמלכדהלהגבלחםיאהלארדגבתל
הר לגש.לבתלתםיאתגל םב הלהחםיאהלבח רל םנגגש:לתחג הלבמיןלאלגתיחלהבגנהיבגצגה,ל

י בחדלדכןלאדםר לםגםל בגנהיבגצגהלארדגבה.
כגייןל זבת,ל עשל יחמ-דםדעג.ל אדידל דיאנה,ל תה ג ל בגניל הבגנהיבגצגהל לגתיחל  מעתגל
םהבגנהיבגצגהלהגבלחגאידלאגןלםנגלב דנהגש:לאגןלהדימעיתלם ניל גכי תלבנדיהגתלם ני,ל

נגתן,ל מעתג,ל לעי לכמגל עידדלביתה.ל
םדכםגדל יהאסגסגל הדבםינגל הכ גל השל החגגשל םכןל נגתןל לתח,ל אהח הל הדימעיתל בתל
ידבדןלבתלהדימעיתלם ני:לההתנסיגיתלם נילאחגגש,להעאדלם ניליהדםבאגשלהלנגדגגשלם ניל
דבלםדגשל ניל הגיתלדימעגשלגיתד.לתה גכגל דגמה,לרידסגשל התלתחיתלבגםגתליחםיאלדכי ל
–להגכדיתלהיאהלעשל78לר לגלההבדיה,להדגגציגשלבתלדגלםבני,להשלהדם לדציגןל לגתיחל

הדימעית.ל
אהדם ל אחגגני.ל יבגדיעגשל תה גכגשל גיתדל היאל גבלםדל ניל האגןל ב הל כ ל ם ל הםג יאל
ניכ ל העאגדלה בהלבתל רחגלהנגסגיןלם ני,ליישלבשל בלעאמנילאחאדתלהגג-הר,לעמגגןלניכ ל

 האגעלבתלמעתנילע לסאגאתלעאימהלכזילדתי להגכדיתלעשלחייגיתליעשלדעגיניתלמידגש.
ההתלתחיתלהבנדיהגתלהנהלתה ג לחייגתגליא תגלבדצעגלםביתילנגתןל העצגשלאבדצעיתל
ידגגרג,לעאימהלעשלהח ידיתלם ניל גכי יתלהגלי גיתלכדילהג גניל חגזירלדגידניגית:לתדיי ל
הדעדכיתל כ ל גיתד,ל הב יל התה גכגשל בתל םנתדי ל ככ ל יכמידה.ל דמגהצגהל אהש,ל ים גההל
ינהלי לבתלהעאימהל גיתד.לכבםדלנתדסדל תה ג ל יגהגיללעג יתל הבנדיהגיתלם נילגתחזריל
הלנגדגתל הדי ,ללתביש,לאבחמלהגדגש,לנםגשל אלםבנילדיבגש,לגימעגשלידאגנגשלהדאהלדעאדל

 דהלםההגיגיןלהדיכדל נילדבלםד.לבזלנתחג ל רהיףלבתלהלגדית.
הםב הלהםנגגהלםע תהלהגב,לעמלכדהלחםיאהלהבגנהיבגצגהלארדגבה.לבשל לתעל"עי ה"ל
אגללדהלדגמע,להבשלהיבלזנגח,לחםיאלגיתד,לבילםדבלהיבלבלג ילדח גףלבתלהלגדיםלהלסגכי ייגל

ם להר ף?
מעתגלהגבלםרדגבהלאר לגשלהגבלםג יאלאגןלהח רלהבגנהיבגהגאג,לזהלם"גימעללתביש"ל

יהח רלהלסגכי ייג,לםדאגןלדמיעלהמאדגשלרידגשלידהלדנגעלבתלהםיב .
אדיאלהדרדגשלני הלםבגןלסתגדהלאגןלהםנגגש,ליםב ילםנגלדדמגשלםינגשלם להרדגבה,ל
בי שלבשלגםלציד לאאחגדהלאגנגהש,להב דנהלהלסגכי ייגלתדגמלגהגהלחםיאלגיתד,ליהלגדיםל
אגןל סתגדהל עםיגהל הגיתל הלסגכי ייג.ל עתגשל הלגדיםל בתל בדידל יאיתל הבגנהיבגהגאגל
הב דנהגש,לבי שלזילסתגדהלםבנילגכי גשל הכג .לבלםדל לחמלדחתינהלידדחיגאיתלדחמ,ל
י דציתל הגיתלאזייגיתלעמלסיףלגדגני,לדבגמ .להבמשלהיבלגצידלםגכי ל הכג לסתגדיתלדדיאיתל

י חגיתלבגתןלאם יש.ל
םאיעל הדח רה.ל יהלכהל דנה תל רגמישל רגא הל בידגתל כמיידב:ל בידגתל בתל נגרחל איביל

 לנגלכןלהגבלםב הלביתני,להבשלהגבלתרא לבתלהרגמישלםהיאהחל ה,ליהר ףל
םהתרא להגהלם יםהלדהאעית.להלגדיםלהלסגכי ייגלם להר ףלחגיאגליהיבל
עיסרלאהכדהליידי ,לדהלםבידדלםדכגדגשלאבידגתליאגכי יתלם הליעידמגשל
 ידי ל הלע לכ .לדצמלםנג,להצאעלהםחידלע י ל עידדלאנילתחיםהלםדםהיל

בגנילכםידה.לדהלדהלגדיםגשלנכין,לבשלכ ?
תחג הלע גניל נסיתל דציבלבתלהרםדלאגןלםנגלהלגדיםגש.להצאעלהםחידל
ב ל הינהל ילתדין,ל דחסהל ידבלםדל ניל דציבל יאלחמגשל אהינהל רםידל
גכי יתל ב ל דיינגש,ל בדנשל בניל אסיגדית.ל ישל עיסרל היבל י לגכ ל דחגד,ל גםל
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התרםידתלם נילדצהדצדית.
דגלםחםלםגםלכבןלישלסדדןלם ג ג,לצמר,לבי של בלהרגמישלהיבלהאעגה,לב בלדהלםהרגמישל
דעידדלאבידגת.להריםגלבגנילסיתדלבתלהדםדעיתלם להר ף;להגבלבכןלתרא לבתלהרגמיש,לב ל
התלרגמלהחמםלדעידדלאהלישלחםםיתליבי גלבףלדצירהלבילדתח.להבגנהיבגצגהלם נילעםיגהל
 דדיזל נילםהגבלצדגכהל םתףלגיתד,ל האגעלבתלעצדהלי הגלתחלאלנגלהעדגתגשל דרציע.ל
בשלהגבלתחםיףלבתלהדתחגשליתםגשלבתלהחםםיתלע להםי חן,להגבלתיכ ל רא לבתלהתדגכהל

 הלהגבלזרירהלאנרימהלהחםיאהלארדגגדהלם ה.ל
 לגליגםתג,להלגדיםלם להר ףלניאעלדהחגאידלאגןלהדסלדלם להר ף,להגסימלם יליהבדכגהגלל
םב גילהיבלרםיד.להצגידלם להר ףלהיבלב דנהלנ ייהלםבדידל עידדלבתלהבגנהיבגצגהלם ניל

י גגצדלבסיצגבצגהלםינהלאכ לרדגבה.

מדוע הציור פתוח תמיד לפרשנות
דענגרהל הגבל גניתר.ל א ל אבילןל אזהל זהל כדיכגשל יהלדםניתל םהצגידל הריאעתל יגםהל גםנהל
בדאעל הר ףל דםתנגש.ל לגה,ל יא תגל ראיעגשל סלצגלגגש,ל לגדיםגשל םאתדינהל  ב דנהגשל
חדאית,לםאילהמדיתלאצגידלםכיאהלחגיידתלימידדתלע להמדים,לדגגצילדח ה,ל דם .לכתיצבהל
דההרםדלםניצד,להלגדיםלהדבםינגלםגע הלאמעתשלם להרידבגשל ניכחלהר ףלתדגמלגהגהל
דצאלם להלייהלכתיצבהלדחי ג.להיגםהלהזבתלבדנשלדגגצדתלתםיאהלאדידהליחמלדםדעגת,ל

בא לאדיאןלדסיגשלהגבלדסדסתלבתלהבגנהיבגצגה.ל
יחמ- ראיעל לגדיםל ע -גמגל חסידהל בגנהל הבגנהיבגהגאגתל כםהגכי תל
כ ל אתדינה.ל בחדל דכגאל לעשל אכ ל ידסיי תל בתדל דםיחדדתל הגבל דםדעג,ל
הדעגגןלהבסיצגבהגאגלזידשלאבילןלחילםג,ליהר ף,לבדאעלחדאית,לגכי ל יעתל
דמגהצגהל כדיל המדיתלתתלדםל תניחתל רדגבה:ל לעדגשל אכ ל בחדתל אנרימהל
גםל עימל םבי גל תדדיזל תחתגהל הדינחתל החדאל הגנתרית,ל לעדגשל יגכי תל
אבדתחתילם להםיב להדגרלבילםנגגש,ל לעדגשלהר ףלגםרףלחדמהלדתניעהל
רמגדהלבילדעדגמהלע לערדינית,ליאדרדגשלדסיגדגשלמיירבלהח יןלהצאעינגל

גדםי לבתלתםידתלה א.ל
הלגדיםלהלסגכי ייגלדהייהלאסגסליעיין,לבא להלגדיםלהבגנהיבגהגאגלניעמל הגיתלחילםג,ל
דןל ניםלעל תא יהל עגן,ל עתגשל אר ףל המדיתל חמםה.ל לעדגשל דםדעיתל לעשל כ ל י גגצדל
ייגגהלם בלהאהגדלבתלדםדעיתלהצגידגש,ל יכןלה בה.לבי גלעםהלאחכדהלבדתידל הצאעגש,ל
יהםבגדלביתשללתיחגשל לדםנית;לבשלנרםידלבתלהצגידלעשלהלגדיםלאבילןלדיח ה,לניאג לבתל

הגכי תלם להצגידל עידדלאנילכ ללעשלדםהילחמם.ל

מתי להשתמש באינטואיציה?
בנילדםתדםגשלאבגנהיבגצגהלכםהר ףל"רידב"ל ניל עםיתלזבת.לבניל בלדכדגחגשלבתלעצדניל
 ח ץלדםדעיתלבגנהיבגהגאגתלדהר לגש;להר לגשלהשלב ילםרידבגשל ניל לתיחלבתלהח יןל

בחמל ר ףל םדרל גגתכןל ניסף.ל דגמעל י ר יהל ם ניל הלנגדגתל הגצגדתגיתל ב ל
ארדגבהל"גדיגם"ל נילדביגל התעדריתלבגנהיבגהגאגת,ליגגתכןלישלםבףלבחמל
דהר לגשל בלגמאדלב גני.ל לעדגשלבגןלב דנהלבגנהיבגהגאגלארדגבה,ליזהל

אסמדלידיד.
התדינהל ב ל ניכ ל התגגחסל הבגנהיבגהגאג,ל אלגדיםל נדצהל יעתל כבםדל
כדילב לסצנהלדסדהלבילדח ישלם להםיב .לבנחנילגכי גשל האגהלא"סצנה"ל
דתדחםל דהל עצדני:ל בתל י םבי ל דהאעיתל דם ,ל ם יםהל אר ףל הדיציתל
אה?לדמיעלה"אדבג"לם להסצנהלבדיןלבתלהלדגהגשלאבילןלדסיגשלבילאסמדל
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סלצגלג?לבגזהלדסדלהיבלדצהל העאגד?
בחמל חםי .ל אחמדל דתכנסגשל השל בנםגשל ם יםהל נגתןל דביתל דהאעיתל ם יםהל אר ףל
עידמלע לל הלידדהלרהנהלידחזגרלחלץלכ םהי.לכםבנחנילדמדגגנגשלבתלהסגהיבצגה,להרי ל
הלנגדגלם נילגרנהלדםדעיתל התדחםית:לבי גלהםיב לדדיגםלםהיבלאעדמתלכיח,ליםגםל יל
בתלהדסיי יתל עזידל בחדגשלביל הנחיתלביתש,לבי גלגםלכבןלדרישלדסתידלםאילדתנה תל
דמיאדל בי גל דסיגש,ל דבימל דסייל םזרירל גיעץל זייל גםניל בי גל גמע,ל העאדתל ביל הדצבהל
אהתכנסיתל דהדהלכ םהג.לבשלהר ףלגצבלכח רלדרדגבתלבסלבילבסלאניםבלזייגית,להר ףל
גכי ל דדיזל נילםהםיב תלתדצבלבתלאןלזייהלאהתכנסיתלכ םהג:לאדסגאהלבילאדליםלחאדג.ל
בגןלציד ל הגכנסל לדהגשלדמיגרגש.לבניל בלצילגשלבתלהעתגמלי בלעיסרגשלאנחםנית.לבנחניל
דרלדיגגסגשללדהלבגנהיבגהגאגלכמגל גצידלסלצגלגיתלי התכיינןלהגהאלב להדסדלם להר לגש.

התנועה של הקלף
דסרניתל גכי גשל הסגרל בנחניל ארדגבה,ל הר לגשל ם ל אצגידגשל דתאיננגשל בנחניל כבםדל
דהכגייןלידהתניעהלם הש.לבניל בל"דלעג גשלבגנהיבגצגה"לאם אלזה,לב בלדרלדתאיננגשל

ארםדלםאגןלהצגידגשלכמגל האגןלהיאלגיתדלבתלהסגלידלהכ  גלםעי הלדהש.ל
אלדגסתל הרדיאגש:ל אחימםגגשל עאימהל הגבלתדצבל אחידהלםדיגעהל גגעיץלםיב תלהבשל
הבסלבילבסלהתרא ילהר לגש:לבאגדלהחדאית,להריסשליבאגדלהיאגעגש.לנגתןל דביתלםבאגדל
החדאיתלדאגהלגדגנה,לבאגדלהיאגעגשלדאגהלםדב הליהריסשלדתאינןלרמגדה.לבלםדל הסגרל
דכ ,לםההצעיתלזידדיתלב גה.לםנגלהסיסגשל"מיהדגשל עאדה"לדםנגלהצממגש,ליהגב,לאדדכז,ל
דרא תלם  לבלםדיגית.לבשלהר לגשל צגמהלהגילדתח לגשלאדרידית,לכ לדיכאלהגהלדאגהל
 צמלההלי .לדנחלכזהלהגהלדדחגםל נילםהגבלדלסלסתלהצעית,ליבי גלדםהילאמד להלעי הל

ם הלדדחגרלדדנהלדעסגרגשלליהנצגב גגש.ל

בשלהר ףלהדדכזגלארדגבהלהגהלד  להדהאעית,לר ףלדציגןל םב יתלאניםבלרדגגדה,להגגניל
דרא גשלר ףלםגםלאיל"תניעה"לדםישלםהד  לאר ףלדאגהל םדב י.לננגחלםהר ףלדםדב ל
היבלחדגםהלדהאעית.לדםדעיתלהמאדלהגבלםהםיב תלדיבהל נימלעגנגהלבתלכגם יניתגה,ל
יגגתכןלםדםשלניאעלהחסשלם הלאדצגבתלעאימה.לדסגאהלזבתלהגבל בלדיבהלם םדב הלנגצאל
הריסש,לר ףלם לגכי יתלים לעיצדהלםיידסלםהגבלאהח הלגכי הל הםגילעאימהלנל בהלבשל

הגבלתתחג ל האגהלאם  לגתדיניתגה.
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בשלםנגלהר לגשלהצממגגשלגתח לי,לגגייצדלםגניגלדסיגשלאלדםנית.לעתהלנדבהלםהםיב תל
דתאיננתלאגכי יתלם הלאעגנגגשללריחיתלידכגדהלאהן.לזהלדהלםדסגגעל הל התרמשל דחיזל
חלצה,לב ל ניכחלהר ףלחדגםהלדהאעית,לםבגניל יכמלעתהלבתלדאהה,לע גניל םבי לבתל
דמחגרהל הגבל בילםדבל ביתש,ל ידםחדדתל העאדלם הל אכגם יניתל דכגדהל הגבל הבשל עצדניל

ביתש,ליהשלעמגגןלד ייגשלביתהלאמדכה.ל

בשלאדרישלד  להדהאעיתלהגגנילדצגאגשלבתלנסג להחדאית,להגגתהלניצדתלתניעהלדענגגנת.ל
הייףלם להנסג לדילנהלרמגדה,לב להעתגמ,לב ללנגילדילניתל בחיד,לב להעאד.לבי גלהםיב תל
חםהלםהגבל"רדיעה"לאגןלהעאדלם הל אגןלעתגמה.לכבןלהבגנהיבגצגהלדםחרתלתלרגמלחםיאל
יבנחנילגכי גשל תתל עצדניל הדיגםלדהלהר לגשלבידדגשל נילידהלדתעידדלאנילאבילןלהאעג.ל
אכ לדרדהלהלדםניתלהלסגכי ייגתלהאסגסגתלם להר ףלנםבדת,ליתדגמלבלםדל חזידלי לדםל
בתלהר לגשל לגה.להלדםניתלהלסגכי ייגתלהגבלהאסגסלע גילבנחנילנםענגש.לאמלאאמלבנחניל
תדגמלדםבגדגשלדרישל רי הלם להבגנהיבגצגה,לינםבדגשלרםיאגשל מאדגהלכםהגבלדתעידדתל

אבילןלהאעג.

סלצגלג?לבגזהלדסדלהיבלדצהל העאגד?
בחמל חםי .ל אחמדל דתכנסגשל השל בנםגשל ם יםהל נגתןל דביתל דהאעיתל ם יםהל אר ףל
עידמלע לל הלידדהלרהנהלידחזגרלחלץלכ םהי.לכםבנחנילדמדגגנגשלבתלהסגהיבצגה,להרי ל
הלנגדגלם נילגרנהלדםדעיתל התדחםית:לבי גלהםיב לדדיגםלםהיבלאעדמתלכיח,ליםגםל יל
בתלהדסיי יתל עזידל בחדגשלביל הנחיתלביתש,לבי גלגםלכבןלדרישלדסתידלםאילדתנה תל
דמיאדל בי גל דסיגש,ל דבימל דסייל םזרירל גיעץל זייל גםניל בי גל גמע,ל העאדתל ביל הדצבהל
אהתכנסיתל דהדהלכ םהג.לבשלהר ףלגצבלכח רלדרדגבתלבסלבילבסלאניםבלזייגית,להר ףל
גכי ל דדיזל נילםהםיב תלתדצבלבתלאןלזייהלאהתכנסיתלכ םהג:לאדסגאהלבילאדליםלחאדג.ל
בגןלציד ל הגכנסל לדהגשלדמיגרגש.לבניל בלצילגשלבתלהעתגמלי בלעיסרגשלאנחםנית.לבנחניל
דרלדיגגסגשללדהלבגנהיבגהגאגלכמגל גצידלסלצגלגיתלי התכיינןלהגהאלב להדסדלם להר לגש.

התנועה של הקלף
דסרניתל גכי גשל הסגרל בנחניל ארדגבה,ל הר לגשל ם ל אצגידגשל דתאיננגשל בנחניל כבםדל
דהכגייןלידהתניעהלם הש.לבניל בל"דלעג גשלבגנהיבגצגה"לאם אלזה,לב בלדרלדתאיננגשל

ארםדלםאגןלהצגידגשלכמגל האגןלהיאלגיתדלבתלהסגלידלהכ  גלםעי הלדהש.ל
אלדגסתל הרדיאגש:ל אחימםגגשל עאימהל הגבלתדצבל אחידהלםדיגעהל גגעיץלםיב תלהבשל
הבסלבילבסלהתרא ילהר לגש:לבאגדלהחדאית,להריסשליבאגדלהיאגעגש.לנגתןל דביתלםבאגדל
החדאיתלדאגהלגדגנה,לבאגדלהיאגעגשלדאגהלםדב הליהריסשלדתאינןלרמגדה.לבלםדל הסגרל
דכ ,לםההצעיתלזידדיתלב גה.לםנגלהסיסגשל"מיהדגשל עאדה"לדםנגלהצממגש,ליהגב,לאדדכז,ל
דרא תלם  לבלםדיגית.לבשלהר לגשל צגמהלהגילדתח לגשלאדרידית,לכ לדיכאלהגהלדאגהל
 צמלההלי .לדנחלכזהלהגהלדדחגםל נילםהגבלדלסלסתלהצעית,ליבי גלדםהילאמד להלעי הל

ם הלדדחגרלדדנהלדעסגרגשלליהנצגב גגש.ל

בשלהר ףלהדדכזגלארדגבהלהגהלד  להדהאעית,לר ףלדציגןל םב יתלאניםבלרדגגדה,להגגניל
דרא גשלר ףלםגםלאיל"תניעה"לדםישלםהד  לאר ףלדאגהל םדב י.לננגחלםהר ףלדםדב ל
היבלחדגםהלדהאעית.לדםדעיתלהמאדלהגבלםהםיב תלדיבהל נימלעגנגהלבתלכגם יניתגה,ל
יגגתכןלםדםשלניאעלהחסשלם הלאדצגבתלעאימה.לדסגאהלזבתלהגבל בלדיבהלם םדב הלנגצאל
הריסש,לר ףלם לגכי יתלים לעיצדהלםיידסלםהגבלאהח הלגכי הל הםגילעאימהלנל בהלבשל

הגבלתתחג ל האגהלאם  לגתדיניתגה.



הדמדג ל רדגבהלאר לגלהבדיהל-לםיגבלדנמ איגש

336

כיצד להתבונן בתמונה
הגבל לנגני.ל הדגל אתדינה,ל גימעגשל התאינןל םבניל דיאןל דםעםעת,ל כיתדתל זבתל  כבידהל

דבגמ ל" דבית"למאדלדהלי התאינןלאי,להשלםנגלמאדגשלםינגשלאתכ גת.
הצגידלםע להר ףלדכג ללדהגשלדאגש:לח רלנע דגשלדעגנגניליח רלבנחניל בלתדגמלדצ גחגשל
 עאמלי לדם.לגםנןלכדהלזייגיתלהתאינניתלםדבלםדיתלתדיי ל ציד ללגתיחלהבגנהיבגצגה.ל
דציןל ביל זדןל גםל ניל תדגמל בדת.ל בל אזדןל ארדגבהל התגגחסיתל נרימיתל דהייתל הןל אניסףל
החםיאגשל הב דנהגשל ב ל הלדגסה,ל בתל דנתחגשל כםבניל אצגידל ילדהל לדהל אכ ל  התאינןל

"גציצי"לדעצדש,ליע גנילב ל הגיתלדימעגשל רגידש.

צבעים
החגגשל צאעל היבל במישל הצאעל דםדעיתש:ל יע ל הצאעגשל ע ל נכתאיל יהיאגשל דאגשל סלדגשל
יהבהאה,ל דם ,לב להבשלאכ לדסתכדגשלהלגדיםגש?לה בלהצאעלבמישלדגגצילבהאהליחגגשל
ם ל צאעשל יישל הרידינגסהג,ל המי ל ם ל צאעיל זהיל יהד חדה.ל המשל צאעל ישל זהיל ב ל דחמ,ל
הכ נגתליהלדי.לזהילצאעלהתםירהלב לישלצאעלהזעש.לאניסףלגםנןלישלבסיצגבצגיתלבגםגיתל
םבכ יל סיכדגגהל גזכגדל הצאעל הבמיש:ל ח רל הצאעל םעםיגיתל ציץל ניכחל דסלידל דאיתל
אג מיתש,ליאח רלגהמהמלזגכדיןלם למ תלבמידהלםהגגתהלםגגכתל םכנהלגצגדתגתלידסרדנת.ל
ננסהל האגןלדהל ב בל יאדםדעיתשל נתדרמלאדםגדהלם לצאעגשל בניל בל זיל אמגירלדסגאהל
הצאעלדעידדלאנילאנרימתלזדןלסלצגלגת.לדכגייןלםהדסדגשלםםי חתלב גנילהבגנהיבגצגהל
בנו  יעורר  הצבע  קריאה  שבכל  לתיחגשל כ ל ע גניל הגםבדל דרדגבהל רדגבהל דםתנגשל

אסוציאציה שונה לחלוטין.
ניכ ל אצעלתדיג לםאילנזההלדהןלהדםדעיגיתלהראיעית,לה"אדידיתלדב גהן"לם לכ לצאע,ל
ידהןלהבסיצגבצגיתלהבגםגיתלאנרימתלהזדןלהניכחגת.לנגתןל עצישלעגנגגשל התדרמלאצאעל
 דסלדלםנגיתלי אמירלבג ילדיםית,לזגכדינית,לחייגיתליבלג ילמדיגיתלהצאעלדעידדלאכש.ל
י אמירלבג ילבסיצגבצגיתלהצאעל ניסלתלהגבל אצעלבתלהתדיג לדי לםנגלר לגשל בלםדיתל

דעידדלאכשלדי לכ לבחמלדןלהר לגש.ל

במישלהיבלצאעלהמשליהחגגש,ליישל

כתישלהיבלצאעלם ללגדיתלים להאם הליישל

כחי להיבלצאעלם לדייעלים לםדגגשליישל

גדירלהיבלצאעלם לצדגחהליישל

 אןלהיבלצאעלם להיהדלים לדיחנגיתליישל

סיי להיבלצאעלהבגנהיבגצגהליישל

םחידלהיבלצאעלהלחמליהבגןלסיףליישל

צהיאלהיבלצאעלם לםדחהליישל

ידימלהיבלצאעלהבהאהליהדי ליישל
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י םבי ל כ  ג,ל אבילןל דהשל גכי גשל התדםשל בנחניל םאר לגשל אצאעגשל דתאיננגשל כםבניל
עצדנילכדהלםב ית:

הבשלהר ףל"דיבד"לביל"חםי ":להבשלהדרעליכ  להלדהגשלםאר ףלגיצדגשלתחיםהלל•
רימדתליכההלכדילאר ףלהםהןליאדימ ,לבילםהבייגדהלצאעינגת,לאהגדהליע גזהלכדיל

אר ףלהםדם?ל
הבשלהצאעגשלחדגשלידדדזגשלע לדיםיתל"חדגש"לכדילאר ףלהרגסדלהעיצדתגליד בלל•

החגינגית?לבילםדבלהצאעגשל"רדגש"לידעגמגשלדחמלע לדייעליע לנגניחיתלידבגמ לע ל
רידלדיםגלכדילאכיהנתלהימי ה?ל

הבשלגםלצאעלאי הלאדגיחמלם"דםת ה"לע להר ף?לבגזילתחיםהלהיבלדענגרל כ  לל•
הצגיד?להבשלהיבלדא גהלבתלהמדיגיתלאר ףלבילםהיבלדעגרלע גהן?ל

אר ףלהםהןלבנחנילגכי גשל דביתלזיי,לבגםליבגםהלכאי גשלזהל זי,לידע גהשלנגצאלהםהן.ל
מדיתלהםהןלדיעצדתלע להדרעלהםחידלםכןליימ הליצאעהלהצהיא/כתישלגיצדגשלנגיימגיתל
זבת,ל הזייל עידתל אנגל יהרדנגגשלהאהגדית.ל הכנלגגשל יהא הה.להבלרהלבףלדתיאדל ניכחל
נא עגשלאדרעלהםחיד;להשלרהנגשלדבימלאגחסל דרע,ליהצאעלהםחידלסיידלע גהשלדכ לכגיין.ל
ישלהלדםניתלהזילהגבלסיאגגרהגאגת,ליגגתכןלםאזדןלבדתלבילאר ףלדחאג הלםינה,להמאדגשל

גגדבילבחדת.
אחדגםהלדהיתל עידתלזבתלהצאעלהמידגננהגלהיבלתכ תלב לישל צאעלהחישלם להדהיתל
ניכחיתלדאה.לאניסףלגםנילרינהדסהלאגןלצאעגשלדכגשלכדילתכ תליצהאהאל אגןלצאעגשלעזגשל
המידגננהגל התכ תל ב ל תיססת,ל התדחםיתל ע ל דעגמהל הדאהל הצאעינגיתל יחיש.ל במישל כדיל
דםדהלישלם ייהליתחיםהלכ  גתלם ללעי הלדיצ חתליבילהגדגת.להדרעלבגניל"סייד"לע ל

המדיגית,ל הגל להיבלדבלםדל השלחילםללעי ה.

אלוהים נמצא בפרטים 
בנילגימעגשלםגםנשלר לגשלדייגגלסגדאי גש,לביאגגרהגשלילדהגשלרהנגש.ל עתגשלדילגעיתלישל
ביתגית,לינמדהלםכ לר ףלד בלסד גשליסימית.לבגןלבנילנמדםגשל םאתלעשלבגנמרסלי לדםל
כ ללדהלילדה.לאמידהל התדיממיתלעשלהצאעגש,לבנחנילנמדםגשלדרל האגןלדהלאר ףל"דמאדל

ב גני"לאדיעלזה.
 לעדגשלכמגל בל הכנגסלבתלעצדניל תסאיכתלביל  כתל בגאימלאלדהגש,ל
ע גניל התאינןלאב דנהגשלהםינגשלאר ףלי םבי לבתלעצדניל–לדהלדים לבתל

תםידתל אגלכדיע?
הצהיא,ל הדרעל בתל דגמל ניכ ל זהיתל העיצדהל דם ,ל אר ףל נתאינןל בשל
הםדםג,לבתלמדיתלהבגםהלה איםהל אןל)עכםגילבנחנילכאדלגימעגשל האחגןל
יבתלהרדרעלהגדרדרה.לבשלנעדגרלבתלההתאינניתל ישלאצאעגש(,לבתלהבדגהל
ניכ ל זהיתלבתל םינילהם יחהלם להבדגה,לבתלזנאילהדריל לאגןלדי גי,לבתל
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הלדחגשלםכדיכגשלסאגאלםד תהלם להבגםהליבתלסד להבגן-סיףלהנגצאלדע לדבםה.לכדיל
םנבדדלאתחג תלהלדר,לגגתכןלםבףלבחמלדהלדהגשל בל"גרדיץ"ל ני,ליזהלאסמדלידיד.לזהיל
סגדןלעאידניל הדםג לה בהלי התדרמלדרלאתחיםהלהכ  גתלם להר ףליאלגדיםלהלסגכי ייג.ל
דבגמ ,לגגתכןלםבחמלדהלדהגשלבילגיתדל"גמאדי"לב גנילאדיעלדסיגש,ליגחםלילאלנגנילדגמע.ל
דדיגםל הםב הל נםב הל ע גיל םהאחידל ה  יל דהלדהגשל נאגןל בי גל אזייגית,ל דמיאדל בשל
ם"חיסדגשל ילבתלזכיתלהמגאיד".לבנחנילעםיגגשל הסגרלזבתלדה םיןלהם יחהלידגמגלהבגםהל
סגדןל תםירהל דדםל ה םיןל אביתהל נדבהל בי גל בחדל אדרדהל הבדגה.ל סאגאל יעל הכדיכיתל
י הםתירריתל מאדלדהלא תגלדיםי.לדהזנאלהםדיהלנסגרלבי גלםהאחידלחיםםלדהםיב ת,ל
סגדןל כנגעהל אכ ל ניכ ל דביתל בחדל יאדרדהל היאית,ל יםכייניתגהל דרסגדהל בףלםהגבל ע ל
ם לדתחדהלע לדםדהלנחםרת.לבי גלהלדחגשלסאגאלדיתנגהלגדדזיל נילע לסייגהלם להדגיןל

בלםדג.ל

בנחניל בלדיצגשל רליץל דסרנית,לב בלדרל בלםדל לדהגשל הנחיתלביתנילאדיעלנתין.ל
חמל דדםדגשל ביל דצגלגיתל "נרגגש"ל ב גהל ע גניל איבל רדגבהל דאצעגשל םבניל לעשל אכ ל
דםדעגגשלםניאעגשלדנגסגיניתלרימדגש.לע גניללםיהל אצעלבתלתה ג לההתאינניתלכ ללעשל
דחמםלי אחיןלכ לר ףלדהכ  גלב להלדהג:לדהדרעליהמדיגיתלהדבםגיתליעמל לדהגשלהרהנגשל

םאצגיד.
ילדהגל נלתחית,ל הםדבהל ם ל רהניתל מ תיתל דרישל בגנהיבגצגה,ל ניתנגשל בנחניל כבםדל
דגמעלעםיגגשל לתעל" הסתמד".להבגנהיבגצגהלדחאדתלהןלבתלהרידבליהןלבתלהםיב ל "כבןל
הםב הל הצגיד,ל עשל דים של אסנכדיןל ב גניל דמאדל תדגמל הלנגדגל םהרי ל דכגייןל יעכםגי",ל
י בללעשלבנחניל גצגדתגגש,ל יהסגהיבצגהלהכ  גת.לזהילכ גלםנגתןל הכםגדלאדיייןלבילנגשל

גכי גשל האגבלבתלהרדגבהל לתדיןלדיצ ח,לדיגםלידעדגרלגיתדלאזכיתה.

הלדרל"בגנהיבגצגהליצגידגלהר לגש"לנכתאלאםגתיףלעשל גבתלכהנב.
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המאדלהחםיאלאגיתדלםהרידבל
אר לגשלעיםהל–לםגריף

גכי יתל הבדיה,ל אר לגל הרידבל ם ל אגיתדל החםיאל התלרגמל דהיל הםב ה,ל ע ל כםחיםאגשל
הליהנצגב ,ל בתל סכנית,ל הצגיל דלנגל העתגמ,ל הזהגדל בתל תםיאית:ל נאבל הדאהל  ע יתל
 הדביתלבתלהמד ,ליהדםגדהלדדםגכה.לבי שלמעתגלהגבלםהתלרגמלהחםיאליהםידםגלםדיה ל

ע להרידבלאר לגשלהיבל מעתלכגצמל עידדלבתלכיחיתלהדגליגלהרגגדגשלאםיב .ל
בדנשלדסדגשליהנחגיתלגיצדגשלמגב ייללידה,ליהםיב לגכי ל התחאדל תיאניתלדאית,לב ל
אדרדגשלדאגשלניכ ל הלגרלדהרדגבהלאר לגשלגיתד,לבשלנמעלכגצמל אצעלםגריף.לכ לנעזידל

 םיב ל דציבלבתלהתםיאיתלאעצדילאדרישל סלרל ילדגמעליעצית.
םגריףלהיבלצידתלתרםידתלםאבדצעיתהלבנילדעאגדגשל םיב לדסדלהדצגילבתלהדםדעיתל
הרידבל םאיל תה ג ל דתרגגשל הםגריףל אזדןל דתדיממ.ל היבל בגתהל האעגהל ם ל הדיםגתל
אר לגשלעיזדל םיב ל האגןלבתלהכבאלבילהריםגלהרגגדגשלאילאבדצעיתליידשלהדהייהל“דבגל
 תחיםיתגי”.לכ להרידבלעיזדל םיב ל חממלבתלדיםיתגיליגיצדלדגרימלאלתדיןלהאעגהלאדרישל

אכבא.
כ -כ ל גםל השל י כןל םגריף,ל דם ,ל ם ל תה גכגשל השל דגתי ייגגשל יסגלידגשל דגתיסגשל
הדאהלהםלעהלע גני.להשלדהייגשלדבגל אעגיתלם ני,ל רינל גרהגשלי דכביאגשלםדצגרגשל
 ני,לכדילישל כיחיתלם נילי גכי תל יאידלע לדצירית.לכםבנילרידבגשלע להאעגהלםהיגאידל
אסגלידלנתר לאה,להדעדכתלם נילדנסהל עזידל ילידחלםתללתדין,לב לכגייןלםהאעגהלם ל
היגאידלהגבל דעםהלישלהאעגהלםבגתהלבנילדתדיממגש,להלתדיןלםהדעדכתלם נילדגגצדתל
עאידלביתיליגאיד,להיבלישלהלתדיןל אעגהלם ני.לכ לסגלידללםיהלע ליגאידלם כבידהלבגניל

רםידל עי שלם ני,להיל ל לתדיןלרסישלעאידלאעגהללנגדגתלםדהדגמהלביתני.ל
בתל נחםיףל בניל בשל “מידה-אמידה-דדלב”,ל לגי,ל ההידגבילתגל מידהל עגרדיןל המאדל
הדעדכתלם ניל אעגהלעצדה,לכיחלהחגיתלם נילגנסהל התנימל אעגה,ליכ לגדלבלבתלעצדי.ל
כםדםהלדצהל הדתגרלבתלהדגשלהדדגשלאדמאדלהיבלהםתדםלאדדה,ליכםאנגלגםדב להיכםיל
ע -גמגלהנחםגשלהיבלהםתדםלאנחםלהנחיםתל)לעדגגשלנחם(.לכ להיבלחםףל דבםינהלבתל
העגרדיןל“מידה-אמידה-דדלב”לי גדמלביתנילםדרלכבםדלבנילדצגיגשלבתלהאעגהלעצדה,ל

כיחיתלהדגליגלם נילדתעידדגש,ליניצדלדגליגלבדתג.
כיחלהחגיתלם נילגימעלאבילןלהאעגלכגצמל לעי לי היגאלנכין,לבי של בלתדגמלהיבלדסיי ל
 כ .ללעדגשלדאיתלבניל“תריעגש”,לעדיסגשלדמג,לדדירמגשלאכבאלי בלדסיי גשל דציבללתדיןל
בילתייאהלהי דתל דצא.לכבםדלדםרלגשל נילבתלהאעגה,ל עידתלזבת,לבנילדנסגשל היגא,ל
יבשלהםגריףלנעםהלנכין,לנדצבלבתלהתייאהלהנכינה,לבםדלתיאג לביתניל דצגבתללתדיניתל

רסידגשל דצאלם ני.ל
בתןלמיידבלדעי שלהג מגש:לבנילדדהדגשל צבתלעשלהג מל סגמידגש,לי בחדלדכןלבנחניל
צדגכגשל הרלגץלביתיל חיי.לבנחנילכאדלאבגחיד,לידדםל לנגלהגצגבהלדהאגתלהג מלדרא ל
דכהלדהלגנהלם להםי חןליאיכה.להבגנסהגנרהלההאעגלם נילהיבל סלדל ג מלםזיל בלדדםל
דכהלדצגנגת,לםבנחנילדדהדגש,ל הידיתל יל הלסגרל אכיתלביל ארםלדדנילםגאכהלאדכא.ל

התייאיתלה  ילדרלגחדגדילבתלהדצא:להג מלגדםג ל אכיתלידצאלדיחיל בלגםתלד.
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מה יעזור? שיקוף
בשלנסלדל ג מלםבנחנילדאגנגשלכדהלזהלכיבא,ליםהםי חןלהזהלדכבגאל כ לאנגלהדםלחה,לבשל
נתדםשלדהסגדןלהדדםגשלםהםי חןלהםבגדלע להדי לם י,לינסלדלםישלבנחנילרגא נילדכהל
כיבאתל לנגלכדהלגדגש,לגרדהלדםהילרסיש:להג מללתבישלגלסגרל אכית,לגריש,לגסלדל נילדהל
הדסרנהלם יל)םצדג ל ת יתלם ה:ל“זהגדיתלםי חןלדסיכן”ל גמלהםי חן,ל דם (ליגדםג ל

כבג ילמאדל בלרדה.
ע ל גמל םדגשל כםבניל דחי  גש,ל םבניל הדגליגל יישל בל ה אל תםידתל ביל החגאירל זהל בל
הדרישלהכיבא.לזהילהםגריףלםעיםהלבתלהעאימה.לכםבנילעיצדגשלהכי לידתדרמגשלאכבאלם ל
הג מלםנגיםלב גני,להםגריףלדלעג לבתלכיחיתלהדגליגלם להג מלידבלםדל יל דציבללתדיןל

י הדםג לה בה.
ל

איך מבצעים שיקוף עבור השואל?
התםיאהלהגבללםיהה:לבניל בלצדגכגשל היגמל םיב לדהל עםית,לדהלצדג ל
 רדיתלבילדהלנכיןלי בלנכין.לרדגבהלאר לגלהבדיהלזילהזדנהל םגחה,לכבםדל
ניםבגלהםגחהלדינחגשלע להםי חןלם ני,לכ לםבנילצדגכגשל עםיתלהיבל רדיבל
בתלהדסדגשלם להר ף,ל סלדלבתלסגלידילי תתל םיב ל עםיתלבתלהעאימהל

עשלעצדי.
כ ל דם :לכםר ףלחדגםהליאגעגשלדילגעלאדגרישלהםדגנגל)דגרישלהחאדה(ל
ארדגבהלר הגתלהעיסרתלאזייגית,לנגתןל הסגרלםהםיב תלדםמדתלדסדל בל
נכיןלאדיעלהדבםינגלעשלאנגלזיילליהנצגב גגש.להר ףלדדבהלםאדליםלדבםינגל

א אים,ל ם ה,ל הייףל אםלתל אגהיגל םאביתל גמגל בגכיגיתל ילסגדגית,ל סיגדיתל דםמדתל הגבל
אהאעתלהלנגשליבלג ילאתרםידתל ריגהלםדעאגדהלבתלהדסד:ל“בנגל בלאענגגן”.

כםבנילדיצגשל העאגדל םיב תלבתלהדסדלם להרדגבה,לבגןלזהלנכיןל סלדל הלדהלהגבל
צדגכהל עםית,ל היגמל הלםהגבלצדגכהל חגג לגיתד,ל  איםלדםהילדענגגןלי” םמד”לםהגבל
דיצהלזייגית.להדסדלם נילגתרא לאהסכדהלביהידהגתלאדרדהלההיאלבילגצידלהתנימיתלייגכיחל
י בל האעגהל בתל תלנגשל םהםיב תל בל יאיההל סאגדיתל גםנהל הדרדגשל אםנגל הדע.ל אדרדהל

תדצבללתדיןלםגרמשלביתה.
המד להנכינהלהגבל םרףל הלבתלהאעגהלאכ לםנבדדל הלאלםהיתלדהלהר ףלדדבה:ל“הר ףל
דדבהלםאנגלהזיילהליהנצגב גשלדתרםגשל רדיבלבית לי האגןלבשלבתלאענגגן.להשלדלדםגשל
ינחכהל נםתירל המאדגש,ל בתל םנבדדל כרדגדית”.ל בחדל ביל כסניאגזשל ם  ל ההתנהייתל בתל
 תייאה.לבזלדםהילדענגגןלגרדה:להםיב תלתעכ לבתלהמאדגשליתלנגשלביתש.ל בחדלדכןלדםהיל
אהלגתעידדליהגבלתאגןלדהלהגבלצדגכהל עםית.להתםיאהלם הלגכי הל הגיתלדלתגעהליםינהל
דדהלםצגלגני.להגבלתיגמל דם :ל“היא,לבזלדעכםגילבצבל אג יגגשלעשלהםד הלהבמידהלם גל

יבלסגרל חםיאלע לעיזגלהברסלם ג,להיגעלהזדןל התרמשלה בה”.


