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ְיַיֵּישלָּבְרָגׁשֹות
ִקַּבְלִּתי ִמְבָחן 
ְמֻצָּין, ְוִחִּכיִתי 

ְלַהְראֹות אֹותֹו 
ַלהֹוִרים, ְוִהֵּנה ֵהם 
ִמְתַעְּכִבים... ֲאִני 
ָּפׁשּוט ְמֻאְכָזב... 
ָּכל־ָּכְך ִצִּפיִתי...

ַאֶּתם ִנְרִאים 
ֲעצּוִבים...

ַמה ָּקָרה?

אּוֵרי ְרָגׁשֹות. ל ּתֵ יָמה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ   .1 

ֵאינֹו ָנִעים.  נּו  ְלַיד ֶרֶגׁש ָנִעים,   ְלַיד ֶרֶגׁש ׁשֶ ַסּמְ

ְפָעִמים הּוא ָנִעים ְוִלְפָעִמים לֹא. ּלִ אּור ֶרֶגׁש ׁשֶ ְו- ְלַיד ּתֵ

ָמה  ַאְכָזָבה  ֻאְמָללּות  ַאֲהָבה  ַאׁשְ

ּיּות ּתִ ר  ֲאִדיׁשּות  ִאְכּפַ  אֶֹמץ  אֹׁשֶ

חֹון  ּטָ ִדידּות  ּבִ ה  ּבּוז  ּבְ  ּבּוׁשָ

בּוָרה  ֲאָוה  ּגְ ָהָלה  ּגַ ְלּבּול  ּבֶ  ּבִ

ֲעלּות ְכּדּוךְ  ִהְתּפַ ָאָגה  ּדִ ְעּגּוִעים  ּדְ  ּגַ

ַרת טֹוָבה  ַהְחָמָצה ָמה  ַהּכָ  ַהֲעָרָכה  ַהֲאׁשָ

ֲאִני ְמַפֵחד ְלִהָּׁשֵאר ַהְרֵּבה ְזַמן ְּבִלי 
ַאָּבא ְוִאָּמא, ְוַגם ּדֹוֵאג ָלֶהם, ָלָּמה 

ֵהם ִמְתַעְּכִבים???
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ָלה  ִהּסּוס ּפָ  ֶהְכֵרַח  ֲהָנָאה  ַהׁשְ

ָעה  ִהְתַעְנְינּות ׁשּות  ַהְפּתָ  ִהְתַלֲהבּות  ִהְתַרּגְ

 ִוּתּור  ָזרּות  ְזכּות  ֲחָרָדה 

לֹון  ָ ׁשּ ק  ֵיאּוׁש  ּכִ ׁש  ֵחׁשֶ  ֲחׁשָ

ַעס  ַלַחץ  ִמיָהה  ּכַ ֵאב־ֵלב  ּכְ  ּכְ

חֹון  נַֹעם   ְמבּוָכה  ֶמַתח  ִנּצָ

יזּות   ִסּבּוךְ  ֵסֶבל  ִסּפּוק  ַעּלִ

נּות  ֶעְלּבֹון   ֲעֵיפּות  ֶעֶצב  ַעְצּבָ

ה  ּיָ ִליָאה  ִצּפִ ַחד  ּפְ  עֶֹנג  ּפַ

י  ִקְנָאה  רֶֹגז  ַרֲחִמים   קֹׁשִ

ְחרּור ְמָחה  ׁשִ ְלָוה  ׂשִ  רַֹגע  ׁשַ

הֹון ּמָ ְקָוה  ּתִ בּוָסה  ּתִ ֲעמּום  ּתְ  ׁשִ

ר  יׁש ֶרֶגׁש, ֶאְפׁשָ הּו ַמְרּגִ ָתֲאִרים ִמיׁשֶ ְמּ ׁשֶ ל ְרָגׁשֹות. ּכְ מֹות ׁשֶ ה ֵהם ׁשֵ ל ֵאּלֶ ּכָ

ל: ִמי  ה ְלפַֹעל ַמְתִאים, ְלָמׁשָ ּלָ ר  ַלֲהפְֹך ֶאת ַהּמִ יׁש... ְוֶאְפׁשָ לֹוַמר ָחׁש... ִהְרּגִ

ה ַאְכָזָבה  ָחׁשָ , ִמי ׁשֶ ֵמּהַ הֹון הּוא ּתָ ּמָ יׁש ּתִ ְרּגִ ּמַ ָחׁש ַאֲהָבה הּוא אֹוֵהב, ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ׁשּוט... ֻאְמָלל. ָחׁש ֻאְמָלל הּוא ּפָ ִהיא ְמֻאְכֶזֶבת, ּוִמי ׁשֶ

ר(. ם ֶאְפׁשָ ּלָ יָמה, ְוַנּסּו ַלֲהפְֹך ֶאת ָהְרָגׁשֹות ִלְפָעִלים )לֹא ֶאת ּכֻ יכּו ְלִפי ֵסֶדר ָהְרׁשִ ַהְמׁשִ   .2 
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ְּכֶׁשְּמָתֲאִרדםלֶרֶגׁש,לְּכַיאדלִ ְבֹחרלִמָּלהלְמֻיֶּיֶשתלְוֹלאלַרשל"ָׂשֵמַח"לאֹול"ָעצּוב".

ָבִרים. ּדְ ָחֵסר ּבַ ְתִאים ׁשֶ אּור ָהֶרֶגׁש ַהּמַ ִלימּו ֶאת ּתֵ ִקְראּו ְוַהׁשְ   .3 

ָראּוי, ְוָכֵעת הּוא ֶנְעָלם...'  י ַעל ָאִחי ּכָ ַמְרּתִ 'לֹא ׁשָ א. 

ּלֹו ָמֵלא ִרְגׁשֹות                  . ּכֻ ׁשֶ ב אּוִריֵאל, ּכְ ָחׁשַ  

ה  י ֶהְחִליָטה ָלֶלֶכת ְלֶנְכָדּ ּזֹו הֹוִדיָעה ּכִ א, ּוְכׁשֶ ל ַסְבּתָ ָתה ְלִבּקּוָרּה ׁשֶ רּוִתי ִצּפְ ב. 

ה.  ל                   ְוַגם                   ַרּבָ ה ְצִביָטה ׁשֶ ַאֶחֶרת, ִהיא ָחׁשָ

ט ָמֵלא                  . ַמּבָ ֶהם ּבְ יָטה ּבָ ִנים, ְוִהּבִ ָתה ֶאת ְיָלֶדיָה ַהְיׁשֵ ּסְ ָהֵאם ּכִ ג. 

יֶהם.  ת ֲחֵבָריו ָהרֹוְכִבים ַעל אֹוַפּנֵ לֹׁשֶ ׁשְ יט ּבִ ה ְוִהּבִ ּנָ ּגִ יִמי ָעַמד ּבַ ׁשִ ד. 

ך ָאַמר  ל ֲאֵחִרים..." ּכָ ִמיד ֲאִני ָזקּוק ַלֲחָסִדים ׁשֶ ִים... ּתָ "ַרק ִלי לֹא ָקנּו אֹוַפּנַ  

ְכֶלֶלת. ַרק ֶאְתמֹול ָקנּו לֹו ַמְצֵלָמה ְמׁשֻ ַכח ׁשֶ רֹב                  , ְוׁשָ ּבְ

י  ֵהַבְנּתִ לֹא  "ֲאָבל  ַאל:  ְוׁשָ ֵאיָתן  ָקַפץ  ָהִעְנָין,  ֶאת  ם  ִסּיֵ ַהּמֹוֶרה  ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ה. 

ל..."  ׁשָ מֹוָך ְלָמָ רֹאׁש, ּכָ הּו: "ֶהְדיֹוט קֹוֵפץ ּבְ רּוׁש 'ֶהְדיֹוט'". ָעָנה לֹו ִמיׁשֶ ַמה ּפֵ

ְך. ה ִלְסלַֹח ַעל ּכָ ָ ּלֹא ָחׁש ֵמעֹוָלם, הּוא ִהְתַקׁשּ ִפי ׁשֶ ֵאיָתן ָחׁש                  ּכְ

ִעְנָיִנים  ר  ְלַסּדֵ יק  ְלַהְסּפִ ְצִריכֹות  נֹות  ַהְמַאְרּגְ ָהיּו  דֹוָלה  ַהּגְ ָגה  ַהַהּצָ ִלְפֵני  ו. 

ן  ּלָ אּו ּכֻ ַדל. ִלְקַראת ַההֹוָפָעה, ִהְתַמּלְ ַמן ָעַבר, ַה                  ּגָ ַהּזְ ים, ּוְכָכל ׁשֶ ַרּבִ

ר  ָכה ָהָיה ֶאְפׁשָ ּבְ ָהֲעִליָלה ִהְסּתַ ה, ּוָבְרָגִעים ׁשֶ ָגה ֵהֵחָלּ ה. ַהַהּצָ ּבְ                  ַרּבָ  

ין. ַסּכִ ֲאִויר, ְוִכְמַעט ַלְחּתְֹך אֹותֹו ּבְ ָלחּוׁש ֶאת ַה                  ּבָ

ק ַלֲעׂשֹות  ם ֵחׁשֶ ן אֹותֹו, ֵאין לֹו ַסְבָלנּות, ֵאין לֹו ּגַ ָבר ְמַעְצּבֵ ל ּדָ ּכָ ם ֵלב ׁשֶ ִני ׂשָ ּבֶ ז. 

ַסְך  ּזֹו ּבְ ְכּדּוְך הּוא ֶזה? ְלַבּסֹוף ֵהִבין ׁשֶ ב: ֵאיֶזה ִמין ּדִ ַבר ָמה מֹוִעיל. הּוא ָחׁשַ ּדְ

ב רּוַח טֹוב. ה ַמּצַ עֹות ְוָקם ִעם ַהְרּבֵ ה ׁשָ ּמָ ן ּכַ ַהּכֹל                 ! הּוא ָנח, ָיׁשַ

נּו ְמֵלֵאי                   ְלָיִמים טֹוִבים יֹוֵתר,  ּלָ ּכֻ ח. 

ְמֵהָרה. יַח ּבִ ׁשִ ה ְו                  ְלִביַאת ַהּמָ ֻאּלָ ים                   ַלּגְ ָחׁשִ  

ִמים. 
ֹוְד

ַהּק
ם 

ִדי
ּמּו

ָעֵזר ִּבְרִׁשיַמת ָהְרָגׁשֹות ֶׁשָּבַע
ֵה

ׁשר ְל
ֶאְפ
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ִסים ֲעֵליֶהם. ּסְ ְתּבַ ּמִ ְפָעִלים ׁשֶ ֵתאּוֵרי ֶרֶגׁש אֹו ּבִ ִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ּבְ ַהׁשְ   .4 

ְך.  ָניו קֹוְרנֹות, ֵעיָניו זֹוְרחֹות ְוהּוא ֵאינֹו ַמְפִסיק ְלַחּיֵ ְיָתה, ּפָ יַע ַהּבַ יֹוֵסף ִהּגִ

ָאלֹו ָאִביו. ָרה? - ׁשְ ְמֻיָחד ַהּיֹום, ַמה ּקָ  ּבִ
ֵמַח    יז / ׂשָ יזּות / ַעּלִ   ַעּלִ

ה ִנְרֶאה  - ַאּתָ

ִנְפָלא,  עּור  ׁשִ ָמַסר  ָהַרב  יֹום.  ָכל  ִמּבְ יֹוֵתר  ַהּיֹום   
ֵמַח    ׂשָ  / ְמָחה  ׂשִ   

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני  ן,  ּכֵ  -

ֶאְמַצע  ּבְ ַהּיֹום,  ְקרֹובֹות.  ים  ְלִעּתִ קֹוֶרה  ֶזה  ֲאָבל  ה.  ַרּבָ  
ֶנֱהֵניִתי    / ֲהָנָאה    

י  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ

 
י  ּתִ ׁשְ ּיַ ה / ִהְתּבַ  ּבּוׁשָ

ָעָבר, ֲאָבל ַהּיֹום לֹא  ָבר ָקָרה ּבֶ ֵאָלה, ְוַגם ֶזה ּכְ מִֹחי ׁשְ עּור ָעְלָתה ּבְ ִ ַהׁשּ

ָאַמר  ָהַרב  קֹול.  ּבְ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ י,  ְעּתִ ִהְצּבַ  ;
י   ְצּתִ ִהְתַאּמַ  / אֶֹמץ   

י  ָאַזְרּתִ א  ֶאּלָ ִמיד,  ּתָ מֹו  ּכְ

ם  ּגַ  .
ר  ָ ְמֻאׁשּ  / ר  אֹׁשֶ  

ׁשּוט  ּפָ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁשּוָבה טֹוָבה.  ּתְ ָעֶליָה  ְוָעָנה  ֶנת,  ְמֻצּיֶ ֵאָלה  ׁשְ ּזֹו  ׁשֶ

י ֶאת ְיִדיְדָיה ָלבֹוא ֵאַלי        ְוִהְזַמְנּתִ
ה / אֶֹמץ  ּבּוׁשָ

ר ַעל ַה  ּבֵ י ְלִהְתַגּ ַהְפָסָקה ִהְצַלְחּתִ ּבַ

! ְיִדיְדָיה 
ׁש  ׁשּות / ִמְתַרּגֵ  ִהְתַרְגּ

ׁש  , ַוֲאִני ַמּמָ
ֵמַח  ְמָחה / ׁשָ  ׂשִ

ים ּבְ  ֳהַרִים. הּוא ִהְסּכִ ַאַחר ַהּצָ

 
י   ַחְדּתִ י / ּפָ ּתִ ׁשְ ׁש / ָחׁשַ   ֲחׁשָ

ְהֶיה ִלי ְלָחֵבר, ֲאָבל  ּיִ ַמן ָרִציִתי ׁשֶ ָבר ִמּזְ ּכְ הּוא ֶיֶלד ֶנְחָמד ׁשֶ

 לֹו. 
ה   ה / ְמַצּפֶ ּיָ   ִצּפִ

ְך  ל־ּכָ ם, ֲאִני ּכָ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ּלֹא ִיְרֶצה. ַהּיֹום הּוא ָיבֹוא, ּבְ ׁשֶ

ַהּכֹל  י ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ , ּכִ
 ַלַחץ / ַמְלִחיץ 

ּבּוד, ֶזה ְקָצת  ן ּכִ ר ֶאת ַהֶחֶדר, ְלַאְרּגֵ ֵעת ָעַלי ְלַסּדֵ ּכָ

ַיַחד. ֵסֶדר, ְוִיְהֶיה ָלנּו ָנִעים ּבְ ִיְהֶיה ּבְ

ְצִליִחים,  ּמַ ׁשֶ ָך. ָאֵכן ּכְ  ִמּמְ
ֵעל  ֲעלּות / ִמְתּפַ  ִהְתּפַ

ִני, ֲאִני ָמֵלא  - יֹוֵסף ּבְ

ה  ׁשָ . ֲחָבל ַרק ְלַקְלֵקל ֶאת ַהַהְרּגָ
ֲהָנָאה / ֶנֱהִנים 

 ַו
ק    ִסּפּוק / ְמֻסּפָ

ים  ָחׁשִ

ה  ַאּתָ ִרים,  ְמֻיּתָ  
ַמְלִחיץ   / ַלַחץ   

ְו  
ָמתּוַח   / ֶמַתח   

ַעל־ְיֵדי  ַהּטֹוָבה 

ְרָכתֹו.  ּבִ ַלח ֶאת  ִיׁשְ ְוה'  ִריְך,  ּצָ ֶ ׁשּ ן ַמה  ְלַאְרּגֵ יק  ְלַהְסּפִ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

ּתּוְכלּו ִלְהיֹות ֲחֵבִרים טֹוִבים. טּוַח ׁשֶ ֲאִני ּבָ
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ה ֵאָליו. ְתַלּוֶ י ָהֶרֶגׁש ַהּמִ י צּורֹות, ַעל ּפִ ּתֵ ׁשְ ט ּבִ ּפָ ל ִמׁשְ ִקְראּו ּכָ   .5 

ַעם. ָכל ּפַ ם ּבְ ְנּתֶ ּוַ ֶגׁש ִהְתּכַ ְלִמיִדים ְלַזהֹות ְלֵאיֶזה ֶרֶ ָאר ַהּתַ ַעל ׁשְ

ֲעלּות / ִהְתַעְנְינּות( )ִהְתּפַ ה?   ֶפה ַהּזֶ ל ַהּיָ ְגּדָ ִניָת ֶאת ַהּמִ ֵאיְך ּבָ א. 

ַעס( )ִהְתַעְנְינּות / ּכַ עּוִרים?   ַמּדּוַע ׁשּוב לֹא ֵהַכְנּתָ ׁשִ ב. 

ְעּגּוִעים / ֻאְמָללּות( )ּגַ חּו"ל. ָמַתי ַיֲחזֹר?   י ּבְ ּלִ א ׁשֶ בּוַעִיים ַאּבָ ָבר ׁשְ ּכְ ג. 

)ֲאִדיׁשּות / ִהְתַלֲהבּות( ֶנֶסת.   ֵבית ַהּכְ ֲחִרית ּבְ י ַהּיֹום ׁשַ ְלּתִ ַלּ ִהְתּפַ ד. 

)ִסּפּוק / ַאְכָזָבה( ם.   ַסּכֵ ְבָחן ַהְמּ ּמִ י 88% ּבַ ְלּתִ ִקּבַ ה. 

ׁשּות / ַלַחץ( )ִהְתַרּגְ ּיּול.   ָבִרים ַלּטִ ה ּדְ ן עֹוד ַהְרּבֵ ֲאִני ְצִריָכה ְלַאְרּגֵ ו. 

ֲעלּות( )ַרֲחִמים / ִהְתּפַ ֶרֶגל!   ה ָהַלְכּתָ ּבָ ֶרְך ֲאֻרּכָ ֵאיזֹו ּדֶ ז. 

ה( )אֶֹמץ / ּבּוׁשָ ֳהַרִים.   ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְזִמין אֹוְתָך ָלבֹוא ְלֵביִתי ַאַחר ַהּצָ ח. 

חֹון( ּטָ )ִהּסּוס / ּבִ ע אֹו ָחֵמׁש.   ָעה ַאְרּבַ ׁשָ ֵסֶדר, ָאבֹוא ֵאֶליָך ּבְ ּבְ ט. 

ְּבֶיֶרְךלְּכָ  לֵדׁשל"ְׂשַפתלּגּוף"לַמְתִאדָמהלְ ָכ לֶרֶגׁש.

אֹות: נּועֹות ַהּבָ ֶכם ַמְתִאים ַלּתְ מּו ֵאיֶזה ֶרֶגׁש ְלַדְעּתְ ִרׁשְ   .6 

                     	❤ ְמּגּום  ֵעיַנִים, ּגִ ִמְצמּוץ ּבָ א. 

                     	❤ ַרְגַלִים, ֶאְגרֹוף ָקמּוץ  , ְרִקיָעה ּבָ בֹוּהַ קֹול ּגָ ב. 

                     	❤ לֹות  ּפָ ן, ֵעיַנִים ֻמׁשְ רֹאׁש ֻמְרּכָ ג. 

                     	❤ ּבּור ָמִהיר  נּועֹות ְמִהירֹות, ּדִ ּתְ ד. 

                     	❤ ה.  ִחּיּוְך, ֵעיַנִים זֹוְרחֹות 

                     	❤ בּויֹות  מּוטֹות, ֵעיַנִים ּכְ ָיַדִים ׁשְ ו. 
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יָעה. ֶכם ִהיא ַמּבִ ַדְעּתְ ּלְ מּות ֶאת ָהֶרֶגׁש ׁשֶ ל ּדְ מּו ְלַיד ּכָ ִרׁשְ   .7 

ה )ִאם ֵיׁש צֶֹרְך...( ׁשָ ּפּור ַהַהְרּגָ ָעה ְלׁשִ יעּו ַהּצָ ה ָלֶרֶגׁש ְוַהּצִ ַהְמִציאּו ִסּבָ
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ם  ָלָמה ּגַ ים ְלַהׁשְ ּפִ ין ַהּדַ ל ּבֵ ּמּוִדים. הּוא ִקּבֵ יֹוֵסף ֶהְחִסיר יֹום ֶאָחד ִמן ַהּלִ

ּפּור  ּסִ ֻמּיֹות ּבַ ֲעבֹוָדה הּוא ִנְדַרׁש ְלָתֵאר ֶמה ָחׁשּו ַהּדְ ְקָרא. ּבָ ֲהָבַנת ַהּנִ ֲעבֹוָדה ּבַ

ְך... ֶלְך. ְוֶזה ָהָיה ְקָצת ְמֻסּבָ ב ֵמֵאת ַהּמֶ ְכּתָ לּו ֶאת ַהּמִ ּבְ ּקִ ׁשֶ ּכְ

אֹות. ּורֹות ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהׁשּ   .8 

ִרים: ָ ל ַהׂשּ ם ׁשֶ ּתָ ׁשַ ן ְלָהִבין ֶאת ַהְרּגָ ן ִנּתָ ְרּכָ ּדַ ים ׁשֶ ּלִ ַחת ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּתַ

ִרים לֹו.  ּכָ אּוֵרי ְרָגׁשֹות ַהּמֻ ַטע ּתֵ ּקֶ יֹוֵסף לֹא ָמָצא ּבַ

ָבִרים  רּו, ּדְ ּקָ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ אּור ׁשֶ אן ּתֵ ָפָניו: "ֵיׁש ּכָ ר ְלָחֵבר, ְוָתַמּה ּבְ ֵ הּוא ִהְתַקׁשּ

ִים,  ּנַ ִ י ָחְרקּו ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ב, ַלׁשּ ּלֵ ִני ִנְהָיה ָחֵמץ ּבַ ֵ ִנים, ַלׁשּ מּוָזִרים: ָלֶאָחד ָנְפלּו ַהּפָ

ּלֹו ִנְהיּו ְצֻהּבֹות...  ִנים ׁשֶ ֵעיַנִים, ְוָכל ַהּפָ ַמִים! ִנְדְלקּו אֹורֹות ּבָ ְוָלְרִביִעי - ׁשֹּמּו ׁשָ

ָלל ּוְכָלל..." י מֹוֵצא ּכְ ֲאָבל ְרָגׁשֹות?! ֵאיֶנּנִ

ָמעּות  ל ַמׁשְ ְפׁשּוָטן, ְנַקּבֵ ים ֵאּלּו ִאם ְנָפֵרׁש אֹוָתן ּכִ יר ֶהָחֵבר: "ָאֵכן ִמּלִ ִהְסּבִ

ה  ּנָ ּתַ ָמעּוָתן ִמׁשְ ׁשְ ּמַ ים ׁשֶ ה: ֵיׁש ִמּלִ ּתָ ּכִ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ֶ יר ְלָך ַמה ׁשּ ה. ֲאָבל ַאְסּבִ ּנָ ְמׁשֻ

ר ְלָהִבין ִמּתֹוְך  ֶאְפׁשָ ֵצרּוִפים. קֹוְרִאים ָלֶזה 'ִניִבים'. ֵיׁש ִניִבים ׁשֶ אֹות ּבְ ֵהן ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָמִלים, ְוִלְפָעִמים ׁשֹוֲאִלים ּוְמָבְרִרים". יר ֶאת ַהּסְ ִריְך ְלַהּכִ ּצָ ים, ְוֵיׁש ׁשֶ ּלִ ַהּמִ

ִידבלהּואלֵצרּוףלִמִּלדםלָשבּוַעלֶׁשֵּיׁשל ֹולַמְׁשָמעּותלֵמֵעֶברלַ ִּמִּלדם.

ֶלְך,  ִליַח ֵמֵאת ַהּמֶ ִרים ִנְכַנס ׁשָ ָ יבֹות ַהׂשּ ַלֲחַדר ְיׁשִ
י ֵמהֹוד ַמְלכּותֹו. ב ִאיׁשִ ר ִמְכּתָ ק ְלָכל ׂשַ ְוִחּלֵ

יו. ִנָ ֶלְך, ָנְפלּו ּפָ ב ֵמֵאת ַהּמֶ ְכּתָ ר ָהִראׁשֹון ֶאת ַהּמִ ָ ַתח ַהׂשּ ּפָ ׁשֶ ּכְ
ב.  ְכּתָ ֵעת ְקִריַאת ַהּמִ ִקְרּבֹו ּבְ ץ ִלּבֹו ּבְ ִני, ִהְתַחּמֵ ֵ ר ַהׁשּ ַ ַהׂשּ

יו, ּנָ ִ ׁשּוט ָחַרק ׁשּ י, ּפָ ִליׁשִ ְ ר ַהׁשּ ַ ַהׂשּ
ָניו. ר ָהְרִביִעי, אֹורּו ֵעיָניו ְוָצֲהבּו ּפָ ַ ְוִאּלּו ַהׂשּ
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ִלימּו: ַטע ַהּקֹוֵדם, ְוַהׁשְ ּקֶ רּו ּבַ ֻהְזּכְ יִבים ׁשֶ ַנּסּו ְלַפְעֵנַח ֶאת ַהּנִ   .9 

ֶלת ְיִריָדה, ְלִפיָכְך: ב רּוַח, ְנִפיָלה ְמַסּמֶ ִלים ַמּצַ ָלל ְמַסּמְ ֶדֶרְך ּכְ ִניִבים ּבְ ִנים ּבְ ּפָ

.
ב־רּוַח ַרע, ַצַער  ב־רּוַח טֹוב / ַמּצַ   ַמּצַ

ָניו - ָהָיה ּבְ יב: ָנְפלּו ּפָ ל ַהּנִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ל ִקְלקּול, ִפְספּוס, ְלִפיָכְך: ל ְרָגׁשֹות, ָחֵמץ ְמַסּמֵ ִניִבים ְמַסּמֵ ֵלב ּבְ

.
  ָחׁש רֶֹגז / ָחׁש רַֹגע 

ִקְרּבֹו -  ץ ִלּבֹו ּבְ יב: ִהְתַחּמֵ ל ַהּנִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

יו, ְלִפיָכְך: ּנָ ׁשִ ָאָדם ּכֹוֵעס הּוא נֹוֶטה ַלֲחרֹק ּבְ ׁשֶ ּכְ

.
ַעס    ִהְתַלֵהב / ּכָ

יו -  ּנָ יב: ָחַרק ׁשִ ל ַהּנִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ָבר טֹוב, ְלִפיָכְך: ָלל ּדָ ֶדֶרְך־ּכְ לֹות ּבְ ים "אֹור" "ָצהֹב" ְמַסּמְ ּלִ ַהּמִ

.
ְמָחה  ָאָגה / ָחׁש ׂשִ   ָחׁש ּדְ

ָניו -  יִבים: אֹורּו ֵעיָניו ְוָצֲהבּו ּפָ ל ַהּנִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

אֹות: ּורֹות ַהּבָ ׁשּ ֶכם ּבַ ר ְלַדְעְתּ ר ְמֻדּבָ ַעל ֵאיֶזה ׂשַ

י  /  ָהְרִביִעי ִליׁשִ ְ ִני  /  ַהׁשּ ֵ ר ָהִראׁשֹון  /  ַהׁשּ ַהּשַׂ

ְרנּו: ָבר ִהְזּכַ ּכְ ֶעְזַרת ִניִבים ׁשֶ ִלימּו ּבְ ִאים, ְוַהׁשְ יִבים ַהּבָ ל ַהּנִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ֲערּו ַמִהי ַהּמַ ׁשַ   .10 

יב:                                            רּוׁשֹו ַהֵהֶפְך ִמן ַהּנִ ּפֵ כּו ֵעיָניו הּוא ִניב ׁשֶ ָחׁשְ

רּוׁשֹו הּוא:                                      ְרֶאה ּפֵ ּנִ ָלֵכן ּכַ

יב:                                      רּוׁשֹו ּדֹוֶמה ְלֵפרּוׁש ַהּנִ ּפֵ ַבר ֶאת ִלּבֹו הּוא ִניב ׁשֶ ׁשָ

רּוׁשֹו הּוא:                                     ְרֶאה ּפֵ ּנִ ָלֵכן ּכַ

ַהִּמִּלדםלְּבִידבלְמַׁשְּמׁשֹותלְּכֵסֶמ ,לּוְבֶיֶרְךלְּכָ  לִהןלִצּיּוִרּיֹותלּוְמַעְיְדיֹות.

י הּוא ַמֲעִריְך ְמאֹד ֶאת ֲעבֹוָדתֹו,  ֶלְך ּכִ ַתב לֹו ַהּמֶ ּכָ

ֲחַדר ָהאֹוָצרֹות. ְלָבבֹו ּבַ ָנה ּכִ ּוַמְזִמין אֹותֹו ִלְבחֹר ַמּתָ
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