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חופש הביטוי הוא אחד הערכים המרכזיים שמתעוררים ביום הזיכרון לרצח רבין. אל מול החופש 

היא  השיעור  מטרת  ההקשבה.  חובת  את  אף  ואולי  הזכות  את  להדגיש  חשוב  דעה,  להביע 

להתמקד באחריות של בעל הדעה על האופן שבו הוא מביע אותה. על הדרכים השונות לממש 

את חופש הביטוי בצורה שתקדם תקשורת ושיחה כבסיס לחברה מכילה, סובלנית ורגישה.

מן  ניכר  חלק  יום  יום  התלמידים  מקיימים  שבהם  קהילתיים  מרחבים  הם  הספר  ובית  הכיתה 

התקשורת הבינאישית שלהם, ומשום כך רצוי שילמדו בהם על האופן שבו הם מדברים ומקשיבים.

ועל  שלהם  הביטוי  אופני  על  לחשוב  הזדמנות  ולתלמידים  לתלמידות  תינתן  השיעור  במהלך 

אחרות.  דעות  עם  גם הסכמה  ואולי  הזדהות  לעודד הקשבה,  מנת  על  אותם  הדרכים לשפר 

כמו כן, נבקש להמחיש שחופש הביטוי בא לידי ביטוי לא רק באמצעות המילים שלנו אלא גם 

באופנים השונים שבהם אנחנו מתקשרים בינינו. שפת המילים היא רק אחד האמצעים לביטוי 

הרעיונות והמחשבות שלנו. אנחנו מבטאים אותן גם באמצעות שפת הגוף שלנו והאינטונציה 

ָנה( שבה אנו משתמשים.  )בעברית: ַהְנּגָ

במסגרת השיעור נבקש ללמוד איך לפענח את המסרים הנלווים למילים שלנו באמצעות ניתוח 

איורים, המחזה והאזנה. 

מבוא

דפי מקורות

כלי כתיבה

אמצעי הקרנה 

התכנים המרכזיים הם 

סיפוריים ומאפשרים 

רפלקציה )=התבוננות 

פנימה( על מקרים שונים 

של שיח ותקשורת. 

המקורות וההפעלות 

מחייבים דיבור והקשבה 

כדי לאפשר התנסות 

מעשית לצד הרעיונות 

והסיפורים.

כדי לחייב התכנסות 

ולעודד דיון, כל זוג 

תלמידים יקבל דף מקורות 

אחד שיחייב התכנסות 

סביבו.

ציוד דרוש

התנסות בלימוד בחברותא

שכלול מיומנויות דיבור והקשבה בשיחה

חיפוש ומציאת פתרונות לקשיים בתקשורת

מטרות

ָמִעים" 
ׁ

ַנַחת ִנְש ְבֵרי ֲחָכִמים ְבּ "ִדּ
  על תרבות של שיח כמפתח לחיים משותפים

יום הזיכרון לרצח רבין  |  כיתות ג׳-ד׳
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פעילות הפתיחה נועדה להגדיר מראש שתקשורת בינאישית מורכבת משני צדדים - הצד הדובר 

והצד המקשיב, ושהיא מתקיימת באופן מילולי וגם בדרכים אחרות. 

א. פתיחה – למידה מתמונות

מהלך השיעור

מהלך השיעור

כיתות ג'-ד' 

שאלות מנחות

נקרין 3 תמונות בהן נראה יצחק רבין משוחח עם ילדים בהקשרים שונים )נספח א׳(.

נבקש לקבל תחילה התרשמות כללית, ואז נברר עם התלמידים על פי מה אנחנו יכולים לזהות 

את רוח השיחה.

הדוברים(,  אל  הגוף  התקרבות  הילדים,  לגובה  )התכופפות  הגוף  לשפת  לב  לשים  נבקש 

בפגישה  הילדים  מתנהגים  שבו  לאופן  וגם  המדברים(  לעיני  מבט  )חיוך,  הפנים  להבעות 

)מבוכה, ביישנות, נינוחות וכו'(. 

נדגיש שכל מצב של תקשורת מתייחס הן לדיבור והן להקשבה, ושאנחנו לא חייבים לשמוע את 

המילים כדי לדעת אם אכן יש תקשורת. 

נדגיש את המושגים שפה, דיבור, שפת-גוף, הקשבה.

מה אפשר ללמוד על השיחה בין יצחק רבין לבין הילדים בלי לשמוע את התוכן שלה?

איך לדעתכם מרגיש יצחק רבין בשיחה? איזה פרטים בתמונה רומזים על כך?

כיצד חשים הילדים? 

איך אתם הייתם מרגישים לו ראש הממשלה היה ניגש לשוחח ִאתכם?

האם הוא מקשיב לילדים? למה לדעתכם הוא משוחח עם הילדים? 

הקליקו על 
התמונות 
להורדה 
באיכות

https://drive.google.com/drive/folders/1q5EF54G827o5nTh8LCNkrleZgiTSOtbN
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דגשים למורה:

דגשים למורה:

כדאי להקריא את המקורות בקול רם לפני שנותנים לתלמידים זמן לנהל דיון בחברותא בינם 

לבין עצמם. 

חשוב להדגיש ששיחות בין תלמידי חכמים הן הרבה פעמים טעונות רגש. בית המדרש הוא 

מרחב של מחלוקת וויכוחים על נושאים בעלי משמעות מעשית לחיים. האתגר המרכזי הוא 

לקיים ויכוח ולקבל גם אי הסכמה באופן שיאפשר המשך של השיחה ולימוד מתוך שותפות 

וקירבה. חשוב להדגיש שאין בבית המדרש דרישה להגיע להסכמה או לאחדות דעים, אלא 

רק ליצור תנאים בהם יהיו דיבור והקשבה של כל השותפים. גם בשעת הלימוד בכיתה אין 

צורך להגיע להסכמה, אך חשוב שכל אחד ידע מה חושב השותף שלו ללימוד.

בנוגע לפתגם מספר קהלת, כדאי להקדים ולהסב את תשומת ליבם של התלמידים להבדל 

בסימני הפיסוק, ולעמוד על הבדלי המשמעות שנובעים משינוי הפיסוק.

אפשר לספר את הסיפור בשלושה חלקים, ואחרי כל חלק להזמין מספר תלמידים להמחיז 

של  הדיבור  לאופן  לב  לשים  מהם  לבקש  חשוב  משערים.  שהם  כפי  הסיפור  המשך  את 

המשתתפים )הסיפור מופיע ברצף בנספח ג' עם שאלות לדיון(.

אמנם הסיפור הוא על גברים אך ראוי להקפיד על השתתפות של כלל התלמידות והתלמידים 

בהמחזת המשך הסיפור. 

נחלק לתלמידים דף ללימוד בחברותא )נספח ב׳(, העוסק בחשיבות סגנון דיבור מתון ורך. 

הדף מורכב מסיפור מדרשי, פתגם מספר קהלת ושאלות לדיון. 

נקרא עם התלמידים סיפור שמעמיק את הדיון על מתינות בשיחה ותקשורת מקרבת. 

ב. לימוד בחברותא - דברי חכמים בנחת נשמעים

ג. סיפור בהמשכים - מתינות בדיבור ובלב

מהלך השיעור

כיתות ג'-ד' 
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)מעובד על פי סיפור מאתר חכימא(

חלק ראשון:

חלק שלישי:

חלק שני:

בנוגע  דיון חשוב  לקיים  ג'רבה שבצפון אפריקה  דיינים מהעיר  ערב אחד התכנסו מספר 

לחוקי הקהילה. בלהט הוויכוח החלו חלק מן הדיינים להרים את קולם ולטפוח בתקיפות 

על השולחן כדי להדגיש את עמדתם. 

רק הרב רחמים חויתא הכהן )האדמו”ר מג’רבה( המשיך לשבת במקומו ולהגיב לדברים 

בסבלנות ובנחת. בכל פעם שדיבר היו כל הדיינים חייבים להרגיע את הרוחות כדי להצליח 

לשמוע את דבריו.

בשעה מאוחרת בלילה הסתיים הדיון והרב הלך הביתה עם חבריו. 

תוך כדי הליכה שאל אותו אחד הדיינים הצעירים: "הרב רחמים, אני רואה שבכל ויכוח, בזמן 

שאחרים מתקשים לשלוט ברגשותיהם, אתה לא כועס ולא צועק. איך אתה מצליח להישאר 

רגוע?"

הרב רחמים המשיך לצעוד במתינות ולא מיהר לענות.

שוב לקח לרב רחמים כמה דקות לענות: "מתינות אינה 

רק דבר שבקול, אלא גם דבר שבלב. אם אני רוצה שדברי 

יתקבלו וייזכרו לדורות אני צריך להקשיב היטב למי שלא 

מסכים איתי, לשקול את דעתו ולנמק את דעתי. וכאשר 

אני מצטט אותם בספרי אני מראה לכולם שהחלטתי רק 

אחרי שהקשבתי לאחרים, שקלתי דעות שונות, והסברתי 

כן?  לא  כלפי.  גם  שינהגו  רוצה  אני  כך  הרי  דעתי!  את 

קטנה  החלטה,  בכל  לנהוג  הקהילה  את  מלמד  אני  כך 

כגדולה – להיות מתונים בלב ובקול."

זה  בשקט  לצעוד  המשיכו  הצעיר  והדיין  המבוגר  הרב 

מהורהר  בקול  הרב  פתאום  אמר  אחד"  "יום  זה.  לצד 

"הדברים שלי יופיעו רק בתוך ספרים. מילים כתובות לא 

יכולות לדבר ובטח שלא לצעוק. אם ברצוני שיזכרו את 

דברי לדורות, כדאי שאני ותלמידי נדע להקשיב בסבלנות 

גם לרחש של המילים." 

את הדברים האחרונים אמר הרב בחיוך והשניים המשיכו 

ללכת הביתה בשקט מלאי מחשבות. 

אחרי כמה דקות אמר: "אם אצעק את דעתי כולם יקשיבו עכשיו, ויזכרו מה שאמרתי עד 

מחר בבוקר, אבל האם הם יבינו למה התכוונתי? האם הדברים ייזכרו גם בהמשך? אני חושב 

שאת דברי הצועקים אנחנו שומעים מהר ושוכחים מהר."

הדיין הצעיר שמח שהרב הגדול ענה לשאלתו והעז לשאול עוד אחת: 

"הרב, מדוע אתה מצטט בספריך גם את דעת מי שאינו מסכים איתך? האם אינך חושש 

שהקוראים ישתכנעו דווקא מן הדעה השונה משלך?"

מהלך השיעור

כיתות ג'-ד' 
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דגשים למורה:

דגשים למורה:

האיורים )נספח ד'( מדגימים סוגים שונים של שיחה/תקשורת שמתקיימים יום יום סביבנו - 

תקשורת חיובית ותקשורת בעייתית. הדוגמאות נוגעות במעגלים שונים של החיים. המטרה 

ויעילה, מה מסייע לנו  ולבחון מתי תקשורת היא חיובית  יום  היא להתבונן על אירועי היום 

להעביר את המסר, ומה מקשה עלינו להקשיב לאחרים. 

בהשראת  ולתנאים(  לכיתה  בהתאם  ממשי,  או  )דמיוני  מפגש  לארגן  מהתלמידים  נבקש 

בין אנשים שונים לצורך  מכתב שמופנה אליהם )נספח ה׳(. המטרה היא לאפשר מפגש 

היכרות ושיחה, ואפשר גם להגדיר פעילות משותפת שתתקיים במהלך המפגש. כל קבוצה 

תתבקש לנסח את כללי המפגש כך שתתאפשר בו תקשורת חיובית ומשמעותית.

ניתן לחלק את התלמידות והתלמידים לקבוצות, או לזוגות.

אפשר לבקש מהקבוצה להוסיף את המלל של השיחה או לכתוב סיפור על הרקע שקדם לה.

לפני ביצוע המשימה רצוי לקיים דיון מסכם על הקשר בין מערך השיעור לבין יום הזיכרון 

לרצח רבין. 

לאחר הפעילות כדאי לאסוף את הכללים, לזהות את הכללים המשותפים או את אלה שיש 

לגביהם הסכמה רחבה, לפרסם אותם ואולי אף לאמץ אותם ככללי שיח בכיתה.

ד. ניתוח איורים בנושא תקשורת בין-אישית

ה. משימת סיכום

הקליקו למילוי משובאיך היה השיעור?

מהלך השיעור

כיתות ג'-ד' 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD-xEPkyk0RPFtgP755d-dOwPOu-f9fDJ8s2zCYVKAuDTwEg/viewform
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נספח א'

מקורות ללימוד

צילומים: לשכת הפרסום הממשלתית
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יא[ ָעָׂשה ְסֻעָּדה ְלַתְלִמיָדיו.  ִ
ׂ
ש י ְיהּוָדה ַהּנָ ּנּוי ְלַרּבִ ַרִּבי ]ּכִ

ר[.  ָ
ׂ
ש ֵהִביא ִלְפֵניֶהם ְלׁשֹונֹות ַרִּכים ּוְלׁשֹונֹות ָקִׁשים ]ְמַנת ּבָ

ֲחִרים[ ֶאת ָהַרִּכים ּוַמִּניִחים ֶאת ַהָּקִׁשים. 
ֹ
ִהְתִחילּו ּבֹוְרִרים ]ּבו

ָאַמר ָלֶהם: ְּדעּו ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים!
ְּכֵׁשם ֶׁשַאֶּתם ּבֹוְרִרים ֶאת ָהַרִּכים ּוַמִּניִחים ֶאת ַהָּקִׁשים, 

ָּכְך ִיְהֶיה ְלׁשֹוְנֶכם ַרְך ֵאּלּו ְלֵאּלּו. 

(ויקרא רבה, פרשה לג, דרשה א)

ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים 
(קהלת ט', יז)

ִּדְבֵרי ֲחָכִמים, ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים

ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת, ִנְׁשָמִעים

ת
לו

א
ש

   
ת

לו
א

ש
   

נספח ב'

ֶכם? ֶרה ְסעּוָדה ְלַתְלִמיָדיו, ְלַדְעְתּ
ֹ
ה ַהּמו ֶ

ׂ
ש

ֹ
ה עו ָלּמָ

ה"?   ן ַרּכָ
ֹ
ַמה ֶזה "ָלׁשו

י ְיהּוָדה? יָנם ְלֵבין ַעְצָמם ַמֲעִסיָקה ֶאת ַרּבִ ְלִמיִדים ּבֵ ל ַהּתַ ּבּור ׁשֶ ה צּוַרת ַהּדִ ָלּמָ

ר ֶזה ֶאל ֶזה? ְלִמיִדים ָהיּו ְרִגיִלים ְלַדּבֵ ֵאיְך ַהּתַ

ה. ן ַרּכָ
ֹ
ָלׁשו ַח ּבְ ת ְלִהְתַוּכֵ

ֹ
יטו יעּו ׁשִ ַהּצִ

סּוק: ק ֶאת ַהּפָ ת ְלַפּסֵ
ֹ
רּויו י ֶאְפׁשָ ּתֵ ׁש ׁשְ ּיֵ ימּו ֵלב ׁשֶ ִ

ׂ
ש

ָמִעים"? ַנַחת ִנְשׁ ים: "ּבְ ּלִ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ ָמה ַהּכַ

ַנַחת? ְבֵרי ַהֲחָכִמים ּבְ ַע ֶאת ּדִ
ֹ
מ ַדאי ִלְשׁ ה ּכְ ָלּמָ

 ֲחָכִמים(? 
ֹ
ת ָחָכם )או

ֹ
חו ְבִרים( ּפָ

ֹ
 ַהּדו

ֹ
ֵבר )או

ֹ
ַנַחת, ַהִאם ַהּדו א ֶנֱאָמִרים ּבְ

ֹ
ָבִרים ל ִאם ַהּדְ

ֶכם? ט, ְלַדְעּתְ ּפָ ְשׁ ַנת ַהּמִ ֵתר ְלַכּוָ
ֹ
ּסּוק ַמְתִאים יו ֵאיֶזה ּפִ
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)מעובד על פי סיפור מאתר חכימא(

ָחׁשּוב  ּיּון  ּדִ ם  ְלַקּיֵ ַאְפִריָקה  ן 
ֹ
ְצפו ּבִ ׁשֶ ה  ֶג'ְרּבָ ֵמָהִעיר  ִנים  ַדּיָ ר  ִמְסּפַ סּו  ּנְ ִהְתּכַ ֶאָחד  ֶעֶרב 

ַח 
ֹ
ָלם ְוִלְטּפ

ֹ
ִנים ְלָהִרים ֶאת קו ּיָ ּכּוַח ֵהֵחּלּו ֵחֶלק ִמן ַהּדַ ַלַהט ַהּוִ ה. ּבְ ִהּלָ י ַהּקְ ֵגַע ְלֻחּקֵ

ֹ
נו ּבְ

ֵהן 
ֹ
ַהּכ חויתא  ַרֲחִמים  ָהַרב  ַרק  ָתם.  ֶעְמּדָ ֶאת  יׁש  ְלַהְדּגִ ֵדי  ּכְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  יפּות  ַתּקִ ּבְ

ָכל  ת ּוְבַנַחת. ּבְ
ֹ
ַסְבָלנו ָבִרים ּבְ  ּוְלָהִגיב ַלּדְ

ֹ
מו

ֹ
ְמקו ֶבת ּבִ יְך ָלֶשׁ ה( ִהְמׁשִ ’ְרּבָ ”ר ִמּגֶ

ֹ
)ָהַאְדמו

ֶאת  ַע 
ֹ
מ ִלְשׁ ְלַהְצִליָח  ֵדי  ּכְ ָהרּוחוׁת  ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ִבים  ַחּיָ ִנים  ּיָ ַהּדַ ל  ּכָ ָהיּו  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ַעם  ּפַ

ָבָריו. ּדְ

ְיָתה ִעם ֲחֵבָריו.  ּיּון ְוָהַרב ָהַלְך ַהּבַ ם ַהּדִ ּיֵ ְיָלה ִהְסּתַ ּלַ ָעה ְמֻאֶחֶרת ּבַ ׁשָ ּבְ

ָכל  ּבְ ֶאה ׁשֶ
ֹ
ִעיִרים: "ָהַרב ַרֲחִמים, ֲאִני רו ִנים ַהּצְ ּיָ  ַאַחד ַהּדַ

ֹ
תו

ֹ
ַאל או ֵדי ֲהִליָכה ׁשָ ְך ּכְ

ֹ
ּתו

ֵעק. ֵאיְך 
ֹ
א צו

ֹ
ֵעס ְול

ֹ
א ּכו

ֹ
ה ל ֵתיֶהם, ַאּתָ

ֹ
ִרְגׁשו ט ּבְ

ֹ
ים ִלְשל ִ ְזַמן ׁשֲאֵחִרים ִמְתַקּשׁ ִוּכּוַח, ּבִ

ֵאר ָרגּוַע?" ה ַמְצִליַח ְלִהּשָׁ ַאּתָ

ת.
ֹ
א ִמֵהר ַלֲענו

ֹ
ְמִתינּות ְול ד ּבִ

ֹ
יְך ִלְצע ָהַרב ַרֲחִמים ִהְמׁשִ

ם  א ּגַ ל, ֶאּלָ
ֹ
ּקו ּבַ ָבר ׁשֶ ת: "ְמִתינּות ֵאיָנּה ַרק ּדָ

ֹ
ת ַלֲענו

ֹ
ּקו ה ּדַ ּמָ ׁשּוב ָלַקח ָלַרב ַרֲחִמים ּכַ

יב ֵהיֵטב  ת, ֲאִני ָצִריְך ְלַהְקׁשִ
ֹ
רו

ֹ
ְכרּו ְלדו לּו ְוִיּזָ ָבַרי ִיְתַקּבְ ּדְ ֶצה ׁשֶ

ֹ
ב. ִאם ֲאִני רו ּלֵ ּבַ ָבר ׁשֶ ָדּ

ָתם 
ֹ
ט או ר ֲאִני ְמַצּטֵ י. ְוַכֲאׁשֶ ְעִתּ ק ֶאת ַדּ  ּוְלַנּמֵ

ֹ
ְעּתו ל ֶאת ַדּ

ֹ
י, ִלְשק ים ִאּתִ א ַמְסּכִ

ֹ
ּל ְלִמי ׁשֶ

ת 
ֹ
י ֵדעו ַקְלּתִ ׁשָ י ַלֲאֵחִרים,  ְבּתִ ִהְקׁשַ ׁשֶ י ַרק ַאֲחֵרי  ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ ֲאִני ַמְרֶאה  ְסָפַרי,  ּבִ

ד  ך ֲאִני ְמַלּמֵ א ֵכן? ּכָ
ֹ
י. ל ַלּפַ ם ּכְ ְנֲהגּו ּגַ ּיִ ֶצה ׁשֶ

ֹ
ְך ֲאִני רו י! ֲהֵרי ּכָ ְעּתִ י ֶאת ַדּ ְרּתִ ת, ְוִהְסּבַ

ֹ
נו

ֹ
ׁשו

ל." 
ֹ
ב ּוַבּקו ּלֵ ת ְמתּוִנים ּבַ

ֹ
ָלה – ִלְהיו

ֹ
ְגדו ה ּכִ ָכל ַהְחָלָטה, ְקַטּנָ ג ּבְ

ֹ
ה ִלְנה ִהּלָ ֶאת ַהּקְ

ָאַמר  ֶאָחד"  ם 
ֹ
"יו ֶזה.  ְלַצד  ֶזה  ֶקט  ֶשׁ ּבְ ד 

ֹ
ִלְצע יכּו  ִהְמׁשִ ִעיר  ַהּצָ ן  ּיָ ְוַהּדַ ר  ֻבּגָ ַהּמְ ָהַרב 

תּובּות  ים ּכְ ך ְסָפִרים. ִמּלִ
ֹ
תו ִפיעּו ַרק ּבְ

ֹ
י יו ּלִ ָבִרים ׁשֶ ל ְמֻהְרָהר "ַהּדְ

ֹ
קו ם ָהַרב ּבְ

ֹ
ְתאו ּפִ

ַדאי  ּכְ ת, 
ֹ
רו

ֹ
ָבַרי ְלדו ּדְ רּו ֶאת  ְזּכְ ּיִ ׁשֶ ִני 

ֹ
ְרצו ּבִ ק. ִאם 

ֹ
א ִלְצע

ֹ
ּל ּוֶבַטח ׁשֶ ר  ת ְלַדּבֵ

ֹ
לו

ֹ
א ְיכו

ֹ
ל

ים."  ּלִ ל ַהּמִ ם ָלַרַחׁש ׁשֶ ַסְבָלנּות ּגַ יב ּבְ ֲאִני ְוַתְלִמיַדי ֵנַדע ְלַהְקׁשִ ׁשֶ

ֶקט,  ׁשֶ ְיָתה ּבְ יכּו ָלֶלֶכת ַהּבַ ַנִים ִהְמׁשִ ְ ִחּיּוְך, ְוַהּשׁ ִנים ָאַמר ָהַרב ּבְ
ֹ
ֶאת ַהּדָבִרים ָהַאֲחרו

ת.  
ֹ
בו ְמֵלֵאי ַמְחׁשָ

ָמה  רּו  ְוִיְזּכְ ו,  ַעְכׁשָ יבּו  ַיְקׁשִ ם  ּלָ ּכֻ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ֶאְצַעק  "ִאם  ָאַמר:  ת 
ֹ
ּקו ַדּ ה  ּמָ ּכַ ַאֲחֵרי 

ְכרּו  ָבִרים ִיּזָ י? ַהִאם ַהּדְ ְנּתִ ּוַ ֶקר, ֲאָבל ַהִאם ֵהם ָיִבינּו ְלָמה ִהְתּכַ
ֹ
ּב י ַעד ַמַחר ּבַ ָאַמְרּתִ ׁשֶ

ְכִחים ַמֵהר".
ֹ
ְמִעים ַמֵהר ְוׁשו

ֹ
ֲעִקים ֲאַנְחנּו ׁשו

ֹ
ְבֵרי ַהּצו ֶאת ּדִ ב ׁשֶ ׁשֵ

ֹ
ְך? ֲאִני חו ֶהְמׁשֵ ם ּבַ ּגַ

ד ַאַחת: 
ֹ
ל עו

ֹ
א  ְוֵהֵעז ִלְשׁ

ֹ
ֵאָלתו ל ָעָנה ִלְשׁ

ֹ
דו ָהַרב ַהּגָ ַמח ׁשֶ ָ

ׂ
ִעיר ש ן ַהּצָ ּיָ ַהּדַ

ָך? ַהִאם ֵאיְנָך  ים ִאּתְ  ַמְסּכִ
ֹ
ֵאינו ַעת ִמי ׁשֶ ם ֶאת ּדַ ְסָפֶריָך ּגַ ט ּבִ ה ְמַצּטֵ "ָהַרב, ַמּדּוַע ַאּתָ

ָך?" ּלְ ֶ ָנה ִמּשׁ
ֹ
ו ָעה ַהּשׁ ְוָקא ִמן ַהּדֵ ְכְנעּו ּדַ ּתַ ְרִאים ִיְשׁ

ֹ
ַהּקו ש ֶשׁ ׁשֵ

ֹ
חו

ור
פ

סי
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ת
לו

א
ש

   ?
ֹ
ִביבו ּסְ ַאר ַהֲחָכִמים ׁשֶ ֶנה ִמְשׁ

ֹ
ה ׁשו "ר ִמֶג'ְרּבָ

ֹ
ָמה ָהָיה ָהַאְדמו ּבְ

ֵתר ַמֵהר?
ֹ
ִחים יו ּכָ ת ִנׁשְ

ֹ
ְצָעקו ֱאָמִרים ּבִ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְְ ָלּמָ

ב? ּלֵ ִתינּות ִהיא ּבַ ַהּמְ ֵמר ׁשֶ
ֹ
הּוא או ׁשֶ ל ָהַרב ּכְ ָנה ׁשֶ ּוָ ָמה ַהּכַ

ַמעּוִתית ִעם ֲאֵחִרים.  ֶרת ַמְשׁ
ֹ
ְקׁש ַיַחס ְלִנהּול ּתִ ת ּבְ

ֹ
ר ֵעצו ֵתן ִמְסּפַ

ֹ
ָהַרב נו

 ?
ֹ
ָמעּוִתית ְלַדְעּתו יָחה ַמְשׁ ִ

ׂ
ָנִאים ְלש ָמה ֵהם ַהּתְ

ַעת  ָתּה ּוְלָהִגיב ָעֶלָיה ְלִפי ּדַ
ֹ
ט או ִדים, ְוַאף ְלַצּטֵ ְתַנּגְ ת ַהּמִ יב ְלֶעְמּדַ ם ְלַהְקִשׁ

ֹ
ַמּדּוַע ֵיׁש ָמקו

ֶכם? ָהַרב ַרֲחִמים? ָמה ַדְעּתְ

ֶכם?   ּלָ ם ׁשֶ
ֹ
ם יו

ֹ
י ַהּיו ַחּיֵ ם ּבְ ץ ּגַ ֲהִייֶתם ַמְמִליִצים ְלַאּמֵ ה ׁשֶ 'ְרּבָ ל ָהַרב ִמּגֶ ְחרּו ֵעָצה ַאַחת ׁשֶ ּבִ
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ֵעיֵניֶכם? ָבה ְוִחּיּוִבית ּבְ
ֹ
יָחה טו ִ

ׂ
את ש ְפֵניֶכם ְמַבֵטּ ּלִ ת ׁשֶ

ֹ
יחו ִ

ׂ
ְך ִאּיּוֵרי ַהּש

ֹ
ת ִמּתו

ֹ
יחו ִ

ׂ
ֵאיֶזה ש

ָמִעים"? ַנַחת ִנְשׁ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ֶתֶרת "ּדִ
ֹ
ר ָלֵתת ֶאת ַהּכו ת ֶאְפׁשָ

ֹ
מּונו ְלֵאיֶזה ּתְ

ה? ן ָקׁשָ
ֹ
ת ָלׁשו

ֹ
ן ִלְראו מּוָנה ִנּתַ  ּתְ

ֹ
ֵאיזו ּבְ

ֶמה(?
ֹ
ִנים ְוַכּדו ת ּפָ

ֹ
עו נּוַחת ּגּוף, ַהּבָ ת )ּתְ

ֹ
נו

ֹ
ו ת ַהּשׁ

ֹ
מּונו ּתְ יב ּבַ ֱאֶמת ַמְקׁשִ ּבֶ ת ֶאת ִמי ׁשֶ

ֹ
ן ְלַזהו יָצד ִנּתַ ּכֵ

ב. ּצָ ן ֶאת ַהּמַ ָרִכים ֵאיך ְלַתּקֵ יעּו ּדְ א ֻמְצַלַחת ְוַהּצִ
ֹ
ֶרת ל

ֹ
ְקׁש ל ּתִ מּוָנה ַאַחת ׁשֶ ְחרּו ּתְ ּבִ

ת
לו

א
ש

   

1

8

5

2

9

6

3
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7
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ת
לו

א
ש

   

ין? ן ְלֶרַצח ַרּבִ
ֹ
רו ּכָ ם ַהּזִ

ֹ
יו ְוָקא ּבְ ַלַחת ּדַ  ִנְשׁ

ֹ
ה ַהּזו ׁשָ ּקָ ה ַהּבַ ָלּמָ

ַח? א ְלַנּצֵ
ֹ
ַע ְלֵבין ָלבו

ֹ
מ א ִלְשׁ

ֹ
ין ָלבו ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ

ת. 
ֹ
מו ם ִאי-ַהְסּכָ יֵניֶהם ּגַ ש ּבֵ ּיֵ ִנים ׁשֶ

ֹ
ְלִמיִדים ׁשו ין ּתַ ׁש ּבֵ ִנים ִמְפּגָ ם ְמַאְרּגְ ַאּתֶ ְמְינּו ׁשֶ ּדַ

ִעְנָיִנית  גּוָבה  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ם,  ְעּתָ ּדַ ֶאת  יַע  ְלַהּבִ ם  ְלֻכּלָ רּו  ְיַאְפׁשְ ֶשׁ ָלִלים  ּכְ ה  ׁשָ
ֹ
לו ׁשְ יעּו  ַהּצִ

ָמה.  יִעים ְלַהְסּכָ א ַמּגִ
ֹ
ם ִאם ל ֵאר ֲחֵבִרים, ּגַ ָ ֵמָהֲאֵחִרים ּוְלִהּשׁ

ה. עּור ַהּזֶ ִ ּשׁ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ת ׁשֶ
ֹ
רו

ֹ
קו ס ַעל ַהּמְ ּסֵ ְתּבַ ּיִ ָלל ֶאָחד ׁשֶ ת ּכְ

ֹ
ַח ְלָפחו ַנּסּו ְלַנּסֵ

ן ְלֶרַצח 
ֹ
רו ּכָ ם ַהּזִ

ֹ
ם, יו

ֹ
אן, ַהּיו ם ִמּכָ  ִמּכֵ

ׁ
ש ָצה ְלַבּקֵ

ֹ
ֶצה/רו

ֹ
ֶכם, ֲאִני רו ּלָ ֶ

ׁ
ִכים ש ַחְנּ ּו ֵמַהּמְ

ׁ
ש ַבּקְ ים. ּתְ ִ

ׁ
ש רּו ַעל ִמְפּגָ ַוּתְ ין, ַאל ּתְ ה ַרּבִ ּתָ מּו ֲעבּור ַהּכִ ְזּ  ֶאְתֶכם. ּתִ
ׁ

יש ֶכם, ְלַהְפּגִ ּלָ ֶ
ׁ

ִרים ש
ֹ
ֵמַהּמו

ים... ִ
ׁ

ש ִרים ִמְפּגָ
ֹ
ְלִמיִדים ּומו ת ִמּתַ

ֹ
אי, ֻמְרּכבו ַוּדַ ת ּבְ

ֹ
ָכבו ְ

ׁ
ֶכם, ַהּש ּלָ ֶ

ׁ
ת ש

ֹ
ּתו ת...ַהּכִ

ֹ
נו

ֹ
ו

ׁ
ת ש

ֹ
ֲעָמדו ִנים ּוַמֲחִזיִקים ּבַ

ֹ
ו

ׁ
ים ש ּתִ ִאים ִמּבָ ּבָ ֶ

ׁ
ִנים, ש ְמֻגּוָ

ִרים 
ֹ
ם ֶאת ַהּמו ֲאלּו ּגַ

ׁ
ְש ֱאֶמת. ּתִ ְתַעְנְינּו ּבֶ ִני, ּתִ ֵ

ׁ
ֲאלּו ֶאָחד ֶאת ַהּש

ׁ
ְש ּתִ

ּו.
ׁ

ּיש ְתּבַ ֶכם, ַאל ּתִ ּלָ ֶ
ׁ

ש

ּוב - 
ׁ

ֲאָבל - ְוֶזה 'ֲאָבל' ָחש
ַח. ֶצה ְלַנּצֵ

ֹ
רו ֶ

ׁ
ם ש

ֹ
קו א ִמָמּ

ֹ
ִמיַע, ְול

ׁ
ַע ּוְלַהש

ֹ
מ

ׁ
ֶצה ִלְש

ֹ
רו

ׁ
ם ֶש

ֹ
קו אּו ִמּמָ

ֹ
ד ּבו ל ַהּצַ ֶ

ׁ
ת ש

ֹ
בו

ֹ
ת ַהּטו

ֹ
נו ּוָ ּכַ י ּבַ ֵתן ֵאמּון ֲאִמּתִ

ֹ
ּנו ֶ

ׁ
ם ש

ֹ
קו אּו ִמּמָ

ֹ
ּובו

ּמּוְלֶכם. ֶ
ׁ

ן ש
ֹ

רו ּכָ ם ַהּזִ
ֹ

ּיו ֶ
ׁ

ֶחְבָרה אּוַלי ַנְצִליַח ְלָהִביא ְלָכְך, ש ְך ּכְ ְמרּור ָהַאְזָהָרה ִאם ִנְתַנֵהל ּכָ ין ִיְהֶיה ּתַ ָלה ִיְצָחק ַרּבִ ָ
ׁ

ְמש אש ַהּמֶ
ֹ
ְלֶרַצח ר

ֶרְך. ּדֶ נּו ּבַ ּלָ ֶ
ׁ

ִחיד ש ְבָהק ַהּיָ ַהּמֻ


