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טדיי טחשרי יברתי שטפריא 
יפלקבם ערשט – שבפרף

בכרלרת  קאירק,  יפלקב  טפריא  של  יברתי  טחשרי  טתקפבד  מטר  טשאלט,  על  כשחרשיבם 
טקרקנצבאל,  את  לטצבג  סכנרת,  מקנב  לטזטבי  טעתבד,  את  לניא  תשרירת:  טייט  לעלרת 
לטיארת את טדיך, רטישבמט ממשבכט. ארלם דעתב טבא שטתקפבד טחשרי רטשרישב שמרקל 

על טפריא יפלקבם טרא לדעת כבצד לעריי את כרחרת טיבקרב טפבבמבם ישראל. 
אמנם מסיבם רטנחברת ברציבם דבאלרג קריט, רטשראל בכרל לטתחיי לתרינרת יירת, אך 
ימפיבם ייבם נרכל לטקבפ מטפיבאט יפלקבם ברתי, אם נדע כבצד ליצע שבפרף. כך נעזרי 

לשראל למצרא את טתשרירת יעצמר ימפרם לסקפ לר מבדע רעצרת.
שבפרף טרא צרית תפשרית שיאמצערתט אנר מעיביבם לשראל מסי טמצבג את טמשמערת 
טפריא  שיר  תטלבך  מתפבבם  טשבפרף  יזמן  מתמרדד.  טרא  אבתט  טיעבט  של  טיגשבת 
יפלקבם ערזי לשראל לטיבן את טכאי אר טפרשב טפבבמבם יר יאמצערת גרים טמטררט “יאב 
לתחרשרתבר”. כך טפריא ערזי לשראל לחדד את יגשרתבר רברצי מבפרד יקתירן טיעבט ימפרם 

יכאי.
כל-כך  לטם  בש  רלכן  למשל,  שבפרף,  של  תטלבכבם  טם  מבתרלרגבבם  רסבקריבם  מבתרסבם 
טייט טשקעט עלבנר. טם מטררבם יאב ליעברת שלנר, לפרנקלבפקבם רלמכאריבם שמצבפבם 
לנר, כמר גם לכרחרת שלנר רלבכרלת לגירי על מצרפרת. כשאנר פריאבם על טיעבט שטגבירי 
יסבקרי נתפל יט, טמעיכת שלנר מנסט לעזרי לר רמחקשת קתירן, אך כבררן שטיעבט של 
טגבירי טבא למעשט גם טיעבט שאבתט אנר מתמרדדבם, טקתירן שטמעיכת שלנר מבבצית 
עירי ארתר גבירי, טרא גם טקתירן ליעבט שלנר. כך סבקרי קשרק על גבירי שלכאריט אבנר 

פשרי לערלם שלנר, טרקך לקתירן פסרם עירי יעבט קנבמבת שמקיבדט ארתנר. 
את  נחשרף  אנר  אם  לקבר,  “דרמט-ידרמט-מיקא”,  טטרמבארקתב  לעבפירן  דרמט  טדיי 
טמעיכת שלנר ליעבט עצמט, כרח טחברת שלנר בנסט לטתנגד ליעבט, רכך ביקא את עצמר. 
כשמשט יצט לטמתבפ את טמבם טמיבם ימדיי טרא טשתמש ימיט, רכשינב בשיאל טרכשר 
על-בדב טנחשבם טרא טשתמש ינחש טנחרשת )קעמבבם נחש(. כך טרא חשף ליאשרנט את 
טעבפירן “דרמט-ידרמט-מיקא” רלבמד ארתנר שיפ כאשי אנר מצבגבם את טיעבט עצמט, 

כרחרת טיבקרב שלנר מתערייבם, רנרצי יבקרב אמתב.
כרח טחברת שלנר ברדע יארקן קיעב כבצד לקערל רלטגבי נכרן, ארלם לא תמבד טרא מסרגל 
לכך. קעמבם יירת אנר “תפרעבם”, עמרסבם מדב, ממרפדבם יכאי רלא מסרגלבם למצרא קתירן 
אר תגריט טרלמת למצי. כאשי משפקבם לנר את טיעבט, לערמת זאת, אנר מנסבם לטגבי, 
ראם טשבפרף נעשט נכרן, נמצא את טתגריט טנכרנט, אשי תריבל ארתנר למצבאת קתירנרת 

פסרמבם למצי שלנר. 
אתן דרגמא מערלם טבלדבם: אנר ממטיבם לצאת עם טבלד לסבדריבם, רלאחי מכן אנחנר 
ציבכבם לטפקבץ ארתר לחרג. אנחנר כיי יאבחרי, רממש לקנב טבצבאט מטיבת טבלד מפיל 
מכט מטקבנט של טשרלחן רירכט. טאבנסקבנפק טקיעב שלנר טרא לסקי לבלד שזר לא ממש 
מכט יצבנבת, שאנחנר ממטיבם, לטרירת לר לטקסבפ ליכרת אר ליפש ממנר שביכט ייכי. 

טתגרירת טללר יפ בחמביר את טמצי: טבלד במשבך ליכרת רמצי ירחר לא בשתקי.
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מה יעזור? שיקוף
אם נסקי לבלד שאנחנר מיבנבם כמט זט כראי, רשטשרלחן טזט מכאבי לכל ינב טמשקחט, אם 
נתישם מטסבמן טמישבם שטשרלחן טשאבי על טיגל שלר, רנסקי שגם אנחנר פבילנר מכט 
כראית לקנב כמט במבם, בפיט משטר פסרם: טבלד קתארם בקסבפ ליכרת, בפרם, בסקי לנר מט 
טמספנט שלר )שציבך לתלרת שלק: “זטבירת שרלחן מסרכן” לבד טשרלחן, למשל( רבמשבך 

כאבלר דיי לא פיט.
על  בד  שמבם  כשאנר  מחרללבם,  שאנר  טיבקרב  לא  רגם  טלי  תשרמת  אר  טחבירפ  לא  זט 
טמפרם טכראי. זטר טשבפרף שערשט את טעירדט. כשאנר ערציבם טכרל רמתמפדבם יכאי של 
טבלד שנבגש אלבנר, טשבפרף מקעבל את כרחרת טיבקרב של טבלד רמאקשי לר למצרא קתירן 

רלטמשבך טלאט.
 

איך מבצעים שיקוף עבור השואל?
טתשריט טבא קשרקט: אנר לא ציבכבם לטגבד לשראל מט לעשרת, מט ציבך 
לפירת אר מט נכרן רלא נכרן. פיבאט יפלקב קאירק זר טזמנט לשבחט, כאשי 
נרשאב טשבחט מרנחבם על טשרלחן שלנר, כל שאנר ציבכבם לעשרת טרא לפירא 
את טמסיבם של טפלף, לסקי את סבקריר רלתת לשראל לעשרת את טעירדט 

עם עצמר.
כך למשל: כשפלף חמבשט גיבעבם מרקבע ימבפרם טשמבנב )מבפרם טחייט( 
יפיבאט פלקבת טערספת יזרגברת, נבתן לטסבפ שטשראלת משדית מסי לא 
נכרן ימגע טיאשרנב עם ינב זרג קרקנצבאלבבם. טפלף מיאט שימקגש יאשרנב 

ילירש,  שלט,  טגרף  ישקת  יבקרב  לבדב  שיארת  אבכרברת  רקסבמברת,  סגבירת  משדית  טבא 
יטיעת טקנבם ראקבלר יתפשרית לפרבט שמעיביט את טמסי: “אנב לא יענבבן”.

כשאנר ירצבם לטעיבי לשראלת את טמסי של טפיבאט, אבן זט נכרן לסקי לט מט טבא 
ציבכט לעשרת, לטגבד לט שטבא ציבכט לחבבך ברתי, ללירש משטר מענבבן ר”לשדי” שטבא 
ירצט זרגברת. טמסי שלנר בתפיל יטסכמט ארקרמקבת ימפיט טקרי אר בצרי טתנגדרת ררבכרח 
רלא  טיעבט  את  תקנבם  לא  שטשראלת  גירטט  סיבירת  בשנט  טמפיבם  ישנב  טיע.  ימפיט 

תמצא קתירן שבפדם ארתט.
טדיך טנכרנט טבא לשפף לט את טיעבט יכך שנאמי לט יקשקרת מט טפלף מיאט: “טפלף 
מיאט שינב טזרג טקרקנצבאלבם מתפשבם לפירא ארתך רלטיבן אם את יענבבן. טם מקישבם 
רנחכט  נשתרפ  טדייבם,  את  שנאמי  לאחי  כפיבירת”.  אר  כסנריבזם  שלך  טטתנטגרת  את 
לתגריט. אז משטר מענבבן בפיט: טשראלת תעכל את טדייבם רתקנבם ארתם. לאחי מכן משטר 
יט בתעריי רטבא תיבן מט טבא ציבכט לעשרת. טתשריט שלט בכרלט לטברת מקתבעט רשרנט 
ממט שצבקבנר. טבא תגבד למשל: “קרי, אז מעכשבר אצא ליבלרבבם עם טשמלט טאדרמט שלב 

ראקסבפ לחשרי על ערזב טאפס שלב, טגבע טזמן לטתפדם טלאט”.
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קבקבם לפיבאט יפלקב קאירק
קלפי המסר

אם לא ניתן להגיד “כן”, אז זה בוודאי “לא”
מב שמכבי את גבשתב יפ מטמאמיבם רמטקבירשבם שלב, חרשי לא קעם שאנב ארקקבמב מדב. 
לעתבם אנב מפיל מבבל ריר אנב נשאל כבצד בבתכן שכמעק אבן פלקבם שלבלבבם יקבירשבם 

שלב.
על  ירצט לטעמבד את טדייבם  אנב  אך  גבשתב,  גם  רכך  ארקקבמב,  אנב אדם  ריכן אמנם 
דברפם רלטסיבי שטפלקבם אבנם יטכיח כאלר. טפלקבם משפקבם את טמצבארת רימצבארת בש 
לצעינר ברתי מציבם מאתגיבם אר שלבלבבם מאשי מציבם חבריבבם יארקן מרחלק, רלא קעם 
אנר נתפלבם יכבשלרנרת. ארלם זט לא חבבי לטברת כך; יירי טמפיבם נבתן לטבמנע מכבשלרן, 
בכרלבם לחסרך מעצמנר צעי, אם יפ נעשט את טדיי טנכרן. ככל  ראנר  מכאי רמאכזירת, 
שנבחשף לברתי קיבסרת, נגלט שלאנשבם בש נקבבט שלא לנפרק קערלט נכרנט. קבי טפריא 

רטמסי שארתר טרא בעיבי, טם אלר שבפיער קעמבם יירת את טתרצאט.
פלקבם  טם  מטפלקבם  מ-25%  שקחרת  נגלט  טקאירק  פלקב  של  יקבירשבם  נתירנן  אם 
מרחלקבם של “כן” אר “לא”. שאי טפלקבם, למעלט מ-75% טם פלקבם מסרג אחי, פלקב 
מסי. אלר טם פלקבם טארמיבם לנר שאנר בכרלבם לטצלבח, ארלם תחבלט עלבנר לטיבן דיי מט 

רלטעיבך את טמצי נכרנט.
פלקב מסי מטררבם פירצט גדרלט של פלקבם. טם מיאבם שטדייבם עדבבן בכרלבם לטשתנרת 
רשאם יפ ניצט, נרכל לטקרך את טתרצאט לחבריבת. כל פלקב טמסי מיאבם שאנר בכרלבם 
לעשרת שבנרב רללכת יכבררן נכרן ברתי עירינר, ארלם אסרי לקערת, זט לא ארמי שאכן נעשט 
זאת. ישיבל שטדייבם בתיחשר יחבבנר, לא דב יקתבחט יפלקב טקאירק, עלבנר לפיל את 
שבנרב  לבצרי  כדב  קרעלבם  שאכן  טאנשבם  רמעקבם  רלטתקתח,  לבזרם  לטתאמץ,  טמסיבם, 

יחבבטם.
טאנשבם  קעם  שלא  מזטבי  אנב  יפלקבם,  לפירא  שלב  טתלמבדבם  את  מלמד  כשאנב 
זרגברת יחצב  לב  תטבט  “טאם  בשאלר:  טם  “תכלס”.  אלבנר מחקשבם תשרירת של  שמגבעבם 

טשנט טפיריט?" למשל, רבצקר לתשרירת של “כן” אר “לא”.
אך יירי טמפיבם, יארקן מצבארתב, אבן “כן” ר”לא”. אם ברקבע פלף כמר אייעט מקיערת, 
רנתחבל לטסיבי לשראל שטדייבם תלרבבם יר, רשעלבר לעירד פשט כדב לטשבג את טמקיט 
שלר, טשראל טממרצע בפקע ארתנר, רבגבד לנר יחרסי סילנרת שטרא ירצט תשריט של “כן” 
אר “לא” רלא לשמרע יייריבם על: “ארלב”, ר”תיאט”, ר”זט תלרב יך”. “אנב ירצט לדעת טאם 

תטבט לב זרגברת טשנט”, טרא בגבד יכעס, “ישיבל זט אנב משלם כסף"!
רלטגבד  לטתנצל  טרא  זט  ישלי  לעשרת  טנכרן  טדיי  לטביטל.  ציבך  לא  פריט,  זט  אם 
לשראל: “תשמע, כניאט לא טסייתב את עצמב כיארב. טתשריט טבא יקבירש לא! לא תטבט 

לך זרגברת טשנט. כך טפלקבם ארמיבם, צי לב.”
נבתן  כבצד  רלטסיבי  לעזרי  ירצבם  “טפלקבם  פציט,  טמתנט  לאחי  נאמי  שנב”,  “מצד 
לא,  אם  לטסיבי,  אשמח  לשמרע,  ירצט  אתט  אם  זרגברת.  לך  תטבט  שכן  מנת  על  לקערל 
אנב מאחל לך שנט קריבבט יתחרמבם אחיבם )שמעתב למשל שטשנט מארד כדאב לטשפבע 

יחפלארת(, ריטצלחט.”
בעצרי  כמעק  אדם  רכל  רלא”,  “כן”  של  תשרירת  לחקש  במשבך  לא  אחד  אף  זט  ישלי 
רבשאל: “קרי, אז מט ציבך לעשרת?” אז תרכלר לטצבג יקנב טשראל את טמסי של טפלף 
רלטסיבי לר מט עלבר לעשרת. טרא בפשבי, בכתרי ראקבלר ארלב בעשט את שתגבדר לר. פריא 
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מרצלח בכרל לטקרת את טכף רלעזרי לטקרך מצי של “מסי” למצי חבריב של “כן”, אם טרא 
יפ ברכל לטיבן קרי ברתי את טשבערי שטפלף מבבצג, במצא את טדיך לטעיבי את טמסי נכרן, 

רבתמרך ישראל כך שטרא ברכל למצרא את טקתירן.

זיקה קודמת לפירוש
זבפט של פלף טנט פשי טפבבם יבן טפלף ליבן נרשא טשאלט. לכל פלף בש נקבבט אר פשי  
לנרשאבם מסרבמבם. כך למשל פלף נסבך טמקרת פשרי לנסבערת לחר”ל רללבמרדבם אפדמבבם, 
רידייבם  יעיי  ערספ  גיבעבם  שבשט  טפלף  ללבמרדבם,  טרא  גם  פשרי  מקרת  שנב  טפלף 

טחרזיבם מטעיי, רטישבמט אירכט מארד.
זבפט של פלף טנט תרצאט של גרימבם ייבם: טבא בכרלט לטברת תרצאט של 
לטברת  בכרלט  טבא  כמר יפלף שנב מקרת טערספ ילבמרדבם.  טקבירש עצמר, 
פשריט למרקביבם אסקירלרגבבם, כמר ימפיט של נסבך טמקרת טמפרשי למזל 
פשת רערספ יתפשרית, לבמרדבם רנסבערת. ימפיט של פלף אייעט מקרת, 
פבבם פשי לסבמירלבם טמרקבעבם יפלף: טחרקט טמצרבית יפלף ברצית את 
טזבפט לחתרנט. טזבפט של טפלף שיעט גיבעבם, למשל, נריעת מן טיעברן 
אקירדבקב  יבן  מחלרפת  מתאי  טמבתרלרגב  טסבקרי  טפלף:  של  טאיכבקבקב 

לקסבכט, רלקב-כך לפלף זט זבפט ליביבם יבן חמרת רכלט. 
טכלל טרא שטזבפט של טפלף פרדמת לקבירש שלר. זט ארמי שימפיבם יטם בש פשי יבן 
נרשא טשאלט ליבן טפלף, טתשריט חבריבת, גם אם לכאריט בש סתביט יבן קבירש טפלף 

ליבן טזבפט שלר.
אם נפיל את פלף טביח, פלף עגמרמב רמעריקל מעק, כתשריט לשאלט כמר: “טאם אנב 
אצלבח ילבמרדבם?" כדאב לידרפ מט טשראל לרמד לקנב שנחירץ את גריל לבמרדבר רנאמי 
“לא”. אם טרא לרמד קסבכרלרגבט, טיב שפלף טביח פשרי יענבבנב טנקש, בש לר זבפט לתחרם 

טקסבכרלרגבט, רטתשריט תטבט חבריבת, כבררן שטפלף מחזפ את נרשא טשאלט.

כאשר יש התלבטות בין כמה אופציות – כל האפשרויות נכונות
לכל פלף בש כמט מאקבבנבם רכמט נפרדרת עבסרפ עבפיברת. קעמבם יירת נגלט יזמן פיבאט, 

שאנר מתפשבם לטתמפד יקבירש אחד רבחבד של פלף.
אם נשאל: “טאם אמצא זרגברת יחצב טשנט טפיריט?" רנפיל את טפלף חמבשט מקרת, 
ילררנקב עירינר: טאם  לנר פשט לטחלבק מט מטקבירשבם של טפלף  בבתכן שבטבט  למשל, 
מאיפ  לטברת  ערמד  טאם  זרגברת(,  שנמצא  לנר  )רמריקח  נבצחרן  כאן  שבטבט  טבא  טכררנט 
שכדאב לטתכרנן עלבר, אר שארלב טפלף ירצט לטיארת לנר שעלבנר ליפש “עזיט מגרים לא 

פרנינצברנאלב” רללכת לקבקרל שבסבבע לנר לטשתחיי ממשפעב טעיי.

איזו מהאפשרויות נכונה?
ריכן, טתשריט טבא שאם טטתליקרת נריעת מטתחרשט שכל טאקשירברת מתאבמרת למפיט, 
טיב שכל טאקשירברת נכרנרת. בבתכן מארד שאנר אכן נמצא זרגברת, שכדאב לנר לטבעזי יגרים 

לא פרנררנצברנאלב, רשטתטלבך בטבט כירך יעירדט. 
לירי אנר נדע אבלר מטאקשירברת טבא טנכרנט רלא בצרצר ליקבם, ארלם כאשי בש לנר פרשב 
לטחלבק מטר טקבירש טנכרן, ננסט ליארת טאם כל טאקשירברת בכרלרת לדרי יכקבקט אחת, 

לטתמזג רלטתאבם זר ליערתט. לירי נגלט שכן.
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פיבאת “כבררן” אר “מסי”
לקנב שאנר נבגשבם לקבירש פיבאט, עלבנר לזטרת תחבלט אבזט סרג של פיבאט זר: פיבאט של 

מסי אר פיבאט של כבררן. 
יכל פיבאת פלקבם בש פלף מיכזב שעלבר מתיססת טתשריט. יפיבאת ט-אס.אר.אס, זטר 
טפלף טממרפם יאמצע, יפיבאת טמבלבם זטר טפלף טאחירן, ריפיבאט טפלקבת, טפיבאט 

יט נתמפד יקיפ טיא, טפלף טמיכזב טרא טפלף טיאשרן. 
ייבם פריאבם לפלף זט פלף טתשריט, אך בש לזכרי שיירי טמפיבם לא נגלט תשריט של 
“כן” אר “לא”, כב אם מסי. חשרי לטיבן שטתקפבד טיאשרנב של פלף טתשריט טרא לאקבבן 
את סרג טפיבאט טערמדת מרלנר, רבשנם שנב סרגבם אקשיבבם של תשריט: תשריט מסרג של 
יבנבטם  לטידבל  רטבכרלת  עצרם,  טללר  טסרגבם  יבן  טטידל  מסי.  של  מסרג  רתשריט  כבררן 
כיוון  בין קריאת  ההבדל  לפריאבם מצרבנבם יפלקבם.  ארתנר  נכרנט, תטקרך  ארתם  רלנתח 

לקריאת מסר תלויה בסוג הקלף ובאופיו.

קלפים מסוג “כיוון” הם קלפים חיוביים מוחלטים )10 מטבעות, אס מטות, וכדומה(.
טכלל טרא קשרק: אם טתשריט אבנט “כן”, אז טפלף שבבך לפירצט טשנבבט – פירצת טמסי. 

גם פלקבם שלבלבבם שבבכבם לפירצת טמסי.

רשימת קלפי הכיוון )לפי סדר כרונולוגי(: 
אס טמקרת, אס טמקיערת, אס טגיבעבם, אס טחיירת, שלרשט מקרת, שלרשט מקיערת, 
שלרשט גיבעבם, אייעט מקרת, שבשט מקרת, שבשט מקיערת, שיע חיירת, שמרנט מקרת, 

שמרנט מקיערת, תשעט מקיערת, תשעט גיבעבם, עשיט מקיערת רעשיט גיבעבם.

קלפים מסוג “מסר” הם כל הקלפים האחרים. קבוצה זו מהווה את רוב חפיסת 
הקלפים. 

כדב לטגבע אל מחרז חקצנר רלפיל את טתשריט “כן”, עלבנר לשנרת גבשט רליחרי שיבל אחי 
לצערד יר. פלקב טמסי מערדדבם ארתנר לעשרת מאמץ כדב לפיל את מירפשנר. כאן נכנס 
טתקפבד שלנר רשל פיבאת טפלקבם: לאקשי לשראל לטיבן מט עלבר לטיבן רמט עלבר לעשרת 

כדב שט”מסי” בטקרך ל”כן”.
כשאנב מלמד רמתיגל עבפירן זט ישבעריבם שלב, תמבד ערלט שאלט חשריט שאנב ירצט 

לחלרפ כאן: “מדרע גם טפלקבם ט”שלבלבבם” טם פלקב מסי”?
כדב לטיבן את טתשריט אנר ציבכבם לזכרי שטפלקבם טחרסמבם מתחלפבם לשתב פירצרת: 
טפירצט טיאשרנט מיאט שהשואל עומד לטעות ולהיכשל )לדרגמא פלף שלרש חיירת(: 
טגבשט שלר שגרבט, טטתנטלרת שלר לא תראמת את צריכב טמצי, ראם טרא במשבך ידיכר טרא 
בבכשל. פלקבם אלר טם פלקב מסי, מכבררן שטדייבם נבתנבם לשבנרב. אם טשראל ביבן טבכן 

טרא שרגט טרא עדבבן בכרל לשנרת.
טפירצט טשנבבט מיאט כב השואל כבר עשה את הטעות )טפלף תשע חיירת למשל(, 
ראבן דיך לתפן את טמצי. ימפיט זט טמסי לשראל טרא לררתי, רטפיבאט למעשט מנסט 

לעזרי לר לעירי טלאט.
כעת, ננסט לטיבן אבזר תשריט עלבנר לתת כאשי אנר מפילבם פלף של כבררן אר של מסי 

יפיבאט טפלקבת. כקב שתיאר טתשרירת בטבר שרנרת לגמיב.
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קלף מסוג “כיוון” בקריאה הקלטית )קלף ראשון מסוג של “כן”(

הקלף הראשון
שמקיתט  קשרקט,  פיבאט  טבא  כבררן,  פלף  מסרג  מיכזב  פלף  על-בדב  טמארקבבנת  פיבאט 
לערדד את טשראל. טבא מיאט לר שטרא יכבררן טנכרן, שטרא מתנטל נכרן כיגע, רשטרא אמרי, 
ראנב מדגבש שרי, יפ אמרי, לטגבע למפרם טנכרן. טתקפבד שלנר טרא לטיארת לשראל מדרע 

צעדבר בעבלבם רלטיטבי לר שאם טרא במשבך כך, טכרל בטבט יסדי.

כל הקלפים האחרים
כל טפלקבם ימבפרמבם טאחיבם מבבצגבם את טאלמנקבם טשרנבם שפבבמבם ישראל אר יחבבר, 
טן את אלר שערזיבם לר ידיך למקיט, רטן את אלר שמכשבלבם ארתר. כאן ניאט מטן טנפרדרת 
טחזפרת שלר, אבלר משאיבם בש לר, מטן טחרלשרת שלר רמבטם “טשדבם” טמקיבעבם לר לנטל 
את חבבר. ישלי טיא אנר מיצעבם שפלרל על מנת לידרפ טאם טשראל אכן בגבע אל טמקיט 
שלר: ראשית, ניאט טאם טמכשרלבם גרייבם על טגרימבם טתרמכבם. שנית, נתירנן יפלקב 
טעתבד: אם פלקב טעתבד נקלאבם, טיב שגם אם פבבמבם פשבבם, סיבי לטנבח שטשראל במצא 

את טדיך לטתגיי עלבטם רלטצלבח.
אם פלקב טעתבד מאתגיבם, לערמת זאת, סיבי לטנבח שטשראל בתפשט לטגבע למפרם אלבר 
טפלף טיאשרן מכררן ארתר. אבן זט ארמי שטמצי אירד, טיב טעתבד לא נפיע מיאש, אך 
כניאט שטגרימבם טחרסמבם יחבב טשראל חזפבם כיגע מטגרימבם טתרמכבם, רעלבנר לררדא 
שטשראל מרדע לכל טפשבבם, טמחסרמבם רטמכשרלבם טפבבמבם ידיכר. תקפבדנר לטזטבי את 

טשראל שאם טרא לא בבפח ארתם יחשירן, רבתגיי עלבטם, טרא עתבד לטבכשל.

קריאה מסוג “מסר” בקריאה הקלטית )קלף ראשון מסוג “מסר”(

הקלף הראשון
כאשי ברצא פלף מסי, רזט פריט יארקן תדבי, עלבנר לידרפ מט טשראל ציבך לתפן. נכרן, 
קערלט”  לשתף  “מסייבם  לעתבם  טפלקבם  אך  זרגברת,  לר  תטבט  אם  לדעת  ירצט  טשראל 

ר”מתעפשבם” לטסיבי לר מט עלבר לעשרת כדב לפדם את נרשא טשאלט.
אם ברקבע פלף שנב גיבעבם יקיבסט שיבצענר עירי שראלת, לדרגמא, אנר בכרלבם לטגבד 
לט, שטפלקבם לא ירצבם לטגבד מט צקרב לט. טם מריבם לט לטתמפד ימט שטבא ציבכט 
לעשרת כדב לטגשבם את טחזרן שלט. ימפיט של שנב גיבעבם, טמסי טרא לבזרם רלטיארת 

לבפרם יארקן קעבל שטבא ירצט זרגברת.

הקלפים האחרים
שאי טפלקבם מיאבם לנר מט ערזי לשראל להבין את המסר רמט מקיבע לר. כשפלף חמבשט 
גיבעבם חרצט את טפלף שנב טגיבעבם, טרא ביאט שטשראלת מבראשת רקסבמבת, רלכן טבא 
אבננט מיאט לבפרם רלעצמט שטבא ירצט זרגברת. טבא לא נישמת לאתיב טבכירברת רלא ברצאת 
מסקבפ לקגבשרת, מקנב שטבא חרשית שזט לא בעזרי. גם כשטבא ערשט דיי מט, טבא לא 
משדית ענבבן. גם כאן, כמר ימפיט של פלף טכבררן, בש שנב אלמנקבם שבכרלבם לטיארת לנר 
כמט מציט פשט: טאלמנק טיאשרן טרא פלקב טעתבד. ימפיט שטם יעבבתבבם, בש לקנבט 
טייט עירדט.טמרפד טשנב טרא טפלקבם טאחיבם טמיאבם לנר את טפשבבם ראת טמשאיבם 
טערמדבם לישרת טשראלת. כשטבחס טרא לקרית טגרימבם טתרמכבם, משמערת טדיי טבא 
שטשראלת ישלט, מיבנט את טמסי רבכרלט לקערל רלפדם את נרשא טשאלט טבקי רימטבירת.
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 טאם נבתן לגלרת מט טרא חרשי עלבב?
תיגבל מתפדם יטינת טפלקבם

לדעתב.  טשראל,  את  מפדמרת  אבנן  ג’  יצד  טערספרת  יבכרלברת”  ש”פיבארת  כיי  צבבנתב 
מסביט זר, שאלט בשביט כגרן: “מט טרא חרשי עלבב?” )למשל יפיבאת ט-אס.אר.אס(, לירי 
לא תעזרי. אם נשאל את טפלקבם מט טצד טשנב חרשי עלבנר, סיבי לטנבח שטפלקבם לא 
בבתנר לנר תשריט בשביט, אלא בענבפר לנר כלבם אר נפרדת מיק שבעזיר לנר לפדם את טפשי 

עם טצד טשנב.
שתב  טשנב.  טצד  את  טמבבצג  סקצבקב  מבפרם  בש  שיט  פיבאט  למצרא  ציבכבם  אנר  לכן 
פיבארת נקרצרת מסרג זט טן: פיבאת טמבלבם, שיט אנר בכרלבם לבבצג את טצד טשנב על-

בדב פלף, רטפיבאט טפלקבת שיט אתמפד כיגע כבררן שטבא מפצט לצד טשנב מבפרם פירע 
)מבפרם מסקי שמרנט(.

הקלף השמיני בקריאה הקלטית
קשרקט:  מארד  טבא  טפלקבת  יפיבאט  טשמבנבת  טמשיצת  טגדית 
“טחייט טילררנקבת לנרשא טשאלט”. ימבפרם זט נרכל לגלרת מט 
ראבזר  חרשית  טבא  מט  יראט,  טשאלט  לנרשא  טילררנקבת  טחייט 

דבנאמבפט פבבמת יבן טשראל ריבנט.
כך למשל, יפיבאט ינרשא זרגברת עירי יחריט צעביט, טחייט 
ין  אלא  טשראלת,  של  אמט  תטבט  לא  טשאלט  לנרשא  טילררנקבת 
מט  לנר  ביאט  טפלף  פירעט,  זרגברת  לשראלת  אבן  אם  שלט.  טזרג 
טשראלת מפיבנט טחרצט ראבזט ירשם טבא ברצית ימקגש עם גייבם 

יארקן כללב.
חרשי  מט  לטיארת  בכרל  שמרנט  מסקי  פלף  לפיבביט,  ינרגע 

טמעסבפ של טשראלת, מט חרשיבם טפרלגרת שלט, ראם מדריי יעספ עצמאב, טפלף בכרל 
לטיארת לנר מט חרשיבם טלפרחרת שלט על טעספ רעלבט.

הסטטוס החברתי של השואל
כשמדריי ישראלת ריזרגברת שלט, בש טידל גדרל יבן אבנקיאפצבט יאשרנבת עם טחייט 
טילררנקבת )כמר למשל דבבק יאשרן( ריבן מעיכת בחסבם אירכט עם טחיי. טמבדע שטפלף 
בחשרף יכל אחד ממפיבם אלר בטבט שרנט. אם טשראלת שלנר נמצאת ימעיכת בחסבם זרגבת 
אירכט )מעל 90 במבם(, טפלף ביאט לנר מט ין טזרג מיגבש כלקבט רמט טרא חרשי על טפשי 
יבנבטם. מתרך מבפרם זט ריטשרראט לפלף טנמצא ימבפרם 4 ר-1 נרכל לטיבן את טדבנאמבפט 

טפבבמת יבנבטם.
אם טשראלת לא נמצאת ימעיכת בחסבם זרגבת, טפלף בכרל לטיארת לנר אבזט ירשם ערשט 
כשטבא  טאם  ארתט.  יראבם  טגייבם  אבך   – אחירת  רימבלבם  טשנב,  טמבן  ינב  על  טשראלת 
נכנסת לחדי, כל עבנב טגייבם נשרארת אלבט יטעיצט כמר יפלף אס טמקרת? אר שארלב 

כנבסתט לחדי מעריית אדבשרת ראף תגריט שלבלבת, כמר ישלרש חיירת? 



טמדיבך לפיבאט יפלקב קאירק - שגבא מנדלירבם

346

אילו סוגים של בני זוג אנו מושכים לחיינו
אנב ירצט לטקגבש אתכם עם ג'רלב. ג’רלב טבא יחריט צעביט, ית 25, שלקענתט "לא טרלך 
לט" עם גייבם. מט שמקלבא טרא שטבא טבא יחריט נמיצת שניאבת מצרבן, רלמירת שאנחנר 
כיי מכביבם את תסיבך קסבכט רברדעבם שגם יי יקאלב קענט יעיי שלא מתחבלבם אבתט, 

מקתבע  לקגרש יחריט שניאבת כמר דרגמנבת רמסקית שלא טרלך לט עם גייבם.
זאת, פיבאט פלקבת קשרקט חרשקת מבדע מענבבן: ימבפרם מסקי שמרנט יפיבאט  עם 
טפלקבת של ג’רלב בצא טפלף שלרש חיירת. לכאריט לא טבבנר מצקבם שזט טירשם שינב טזרג 
טקרקנצבאלבבם בפילר ממנט, איל מכבררן שאנר ברדעבם שטפלקבם לא משפיבם, טדיי טנכרן 
טרא לידרפ כבצד טמבדע טזט משתלי עם טמצבארת של טשראלת רלחפרי את טענבבן לערמפ. 

נכנסת,  ג’רלב  את  יראבם  כשטם  מטיי  יריחבם  לא  טגייבם  אמנם  קשרקט;  טבא  טתשריט 
שלט  טפי  טמיק  את  יראבם  כשטם  איל  אבתט,  לטתחבל  שרפלבם  אקבלר  שטם  סקפ  ראבן 
שמשמערתר: “אם תעשט ערד צעד אחד לכבררן שלב – אתט תצקעי על זט”, טם חרזיבם לכסא 

שלטם יקחד רמזמבנבם ערד משפט מיבי.
אך לא כרלם כאלר, רזט ידברפ טענבבן: אם נחלפ את סרגב טגייבם )שג’רלב קרגשת( לשנבבם, 
ניבן שימרעדרנבם יטם טבא מילט בשנם גייבם שמחקשבם אטיט ראקבלר חרלמבם על חתרנט, 
צבבדבם, מחקשבם את  רכמר  רבשנם כאלר שמחקשבם קיקניבת ללבלט, סקרץ,  רבלדבם,  יבת 
טצבד טלבלב שלטם. כשג’רלב לרישת את מסכת מלכת טפיח שלט, טבחבדבם שמעזבם לטתחבל 
אבתט טם טצבבדבם טמברמנבם, רג’רלב טירדדט, נעתית לטם. כך נרצי מעגל שיר ג’רלב שרי 

רשרי משדית את ארתם טמסיבם רזרכט לארתן תרצארת עגרמרת. 
למעשט מבפרם מסקי שמרנט יפיבאט טפלקבת בכרל לטיארת לנר אבלר סרגבם של ינב זרג 
טשראלת מרשכת אל חבבט, אך מבפרם זט חרשף טייט ברתי: טרא בכרל לטיארת לשראלת מט 
טבא ציבכט לעשרת כדב לתפן את טיעבט. אם טשראלת תיבן כבצד אחיבם יראבם ארתט, טבא 

גם תרכל לטיבן מט עלבט לתפן.
רמט בפיט אם ג’רלב תחלבף את מיק ט”שלרש חיירת” שלט ימיק מזמבן ברתי? את טקנבם 

טפקרארת יחברך חמבם? מט בפיט אם טבא תיבם את טיאש רתיבק לגייבם יעבנבבם?
ארלב בפיט מט שטבא חרששת ממנר – בתחבלר אבתט ברתי מדב גייבם, איל כך גם בטבר לט 

טייט ברתי אקשירברת יחביט: בתחבלר אבתט גייבם מסרג אחי, רטתרצאט תטבט מיריכת.
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תיגבל לשבקרי מברמנרת טפיבאט 
יפלקב קאירק

תיגבל זט טרא ירנרס חשרי מארד, רמקיתר לעזרי לפריאבם לזכרי את קבירשב טפלקבם רלטיבן 
ארתם קרי ברתי. אם תיצער ארתר כמט קעמבם, תקנבמר את טסבקרי של טפלף, רטקבירש שלר 

בטבט יירי ברתי. 

שלבי התרגיל
ממצבאבם שראל אר שראלת קבפקביבבם רנרתנבם לר/לט גבל רשם. •
מעיייבם את כל חקבסת טקאירק רמיפשבם מטפלקבם פלף לתיגרל. •
מרשכבם פלף יארקן אפיאב )על בדב חבתרך טחיבלט אר ללא חבתרך(. •
מצבגבם לפלף שטרצאתם אייע שאלרת רנרתנבם תשריט לכל שאלט על קב טקבירש של  •

ארתר פלף. 

דוגמא – הסיפור של קלף הטארוט ארבע חרבות
)טשראלת שארתט יחיתב טבא ירנבת, ית 28( 

שאלה ראשונה )בנושא זוגיות(

מהי ההתרשמות הראשונית של גברים מרונית? מה הגברים מרגישים כלפי רונית כשהם רואים 
אותה בפעם הראשונה במועדון, למשל?

התשובה
טאניגבט שירנבת משדית אנמבת רחסית חברת, טבא ניאבת כאבלר טבא לא מערנבבנת יזרגברת, 
לכן סיבי לטנבח שלא בתחבלר אבתט אר בתפייר אלבט. אגי, זט לא פשרי למיאט שלט. גם אם 
ירנבת ניאבת מצרבן, טגייבם בחרשר פרי ריבחרפ רבעדבקר לנסרת את מזלם עם מבשטב אחית. 
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שאלה נוספת בנושא זוגיות

נאמר שלרונית יש בן זוג )יוסי( כבר ארבע שנים. מה הוא יאמר עליה? מה הוא מרגיש כלפיה?

התשובה
קריט  לא שרתקט  רמכרנסת יעצמט, שטבא  לנר שטרא מיגבש שירנבת מירחפת  באמי  ברסב 
מט  לטחלבק  טרא מתפשט  לטבשאי יפשי.  ירצט  טרא  אם  תרטט  טרא  רשלקעמבם  לזרגברת, 

לעשרת ינרשא. 

שאלה בנושא קריירה

הפעם רונית הולכת לראיון עבודה. איזה רושם היא עושה כשהיא נכנסת לחדר, לפני שהיא אפילו 
פוצה פה? מהי ההתרשמות הראשונית של המראיין ממנה?

התשובה
טמיאבבן חש שירנבת טבא אדם סגרי נקרל טתלטירת אר שמחת חבבם. ניאט לר שטבא מחקשת 

עירדט עפי כריח, רטבא לא יקרחט אם טבא יכלל ירצט את טתקפבד. 

שאלה נוספת בנושא קריירה

מה דעתו של המנהל של רונית על התפקוד שלה בעבודה לאחר ארבע שנים בתפקיד?

התשובה
טמנטל של ירנבת בסקי לנר שטבא ערידת יבנרנבת שערשט יפ “מט שחבביבם”. טבא מגבעט 
לעירדט, “דרקפת שערן”, משלבמט את מכסת טעירדט שלט רטרלכת טיבתט מילב לטתחיי 
לשאי חייב טצררת. ניאט שטבא לא נטנבת יעירדט, רלקעמבם נדמט לר שטבא אקבלר סרילת 

שם.


