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רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ ֶאת־ב 
ה ִּ֔ םְיהּוד  ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ִמְלח 
ּנּו אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ ְיהֹו 
ם ֑ ישּוִעמ  יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ י6סּוִסָֽ ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ ְוהָֽ
י יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ יםַכָֽ א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  ֶאְפַרִּ֔

ח ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוּוְבנ  חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ ִכָ֣
ים ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  יםְוֶאְזר  ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  ו 

בֹוִתים 10֙ ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ םּומ  ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ִימ 
ם׃ ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ישּוַגִלִּ֔ לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ַאשִּ֔
ֶבט ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ כּוּוִבְשמִ֖ ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 



חלוקה ליחידות משנה
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ישראלנדחיקיבוץ]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 



הסמכת היחידות
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ישראלנדחיקיבוץ]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ הְנא  ָֽ [[פ]]׃ְיהֹו 



הבדלי נושאים
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 



שילוב הנושאים
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 

כגירמיה 
ים1֙ יםּ֙וְמִפִצֶּ֛ יםְ֙מַאְבִדִ֧ ֹוי֙רִֹעָ֗ אןהָ֣ ֹ֥ יֶ֙את־צ הַמְרִעיִתִ֖ ָֽ ם־ְיהֹו  [[  ס]]׃ְ֙נא 
ן2֙ כ  רל ָ֠ ַמָ֨ ה־א  ה֙כָֹֽ יְיהֹו ִ֜ ָ֣ לֱ֙אלה  א ָ֗ רִֹעים֙ ִיְשר  ל־ה  יםַ֙עָֽ רִֹעָ֣ ָֽ ֶאת־ַעִמי֒֙ה 

ם֙ צֶֹת֤ םֲ֙הִפָֽ םֶ֙את־צֹאִני֙ ַאֶּתֶּ֞ יֶכֶּ֛ דֲ֙על  ִ֧ יֹ֙פק  םִ֙הְנִנָ֨ ֑ םֹ֙את  אְ֙פַקְדֶּתִ֖ ֹ֥ ּוםְ֙ול ַעַ֙֙וַּתִדחִּ֔ ֶאת־רֹ֥
ם֙ יֶכִ֖ ַעְלל  הַמָֽ ָֽ ם־ְיהֹו  3֙׃ְ֙נא  ץ  יֲ֙אַקב  ֲאִנָ֗ יתַוָֽ ִרָ֣ ֹותֶ֙את־ְשא  צִּ֔ ֲאר  ָֽ ֙ה  יִ֙מכֹל  ְחִּתיצֹאִנִּ֔ ֲאֶשר־ִהַד֥

ן֙ יֶ֙אְתֶהֶּ֛ בִֹת֥ םַ֙וֲהִשָֽ ֑ ם֙ש  ִ֖ ןֹאת  ֶהִ֖ ּו׃ַ֙על־ְנו  בָֽ ֥רּוְ֙ור  ֑עּום4ּ֙ופ  יםְ֙ור  ם֙רִֹעִ֖ יֶהֶּ֛ יֲ֙על  ֹמִתִ֧ ַוֲהְִקָֽ
ּו יְראָ֨ ֹודְ֙ולֹא־ִיָֽ ּתּו֙עִ֧ ַחֶּ֛ א־י  ָֹֽ דּוְ֙ול ִ֖ ְק  אִ֙יפ  ֹ֥ הְ֙ול ָֽ ם־ְיהֹו  [[  ס]]׃ְ֙נא 
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 

יחזקאל לד
י1֙ הַוְיִה֥ ִ֖ יְ֙דַבר־ְיהֹו  ַל֥ רא  אֹמָֽ ם2׃֙ל  ִ֕ ד  אֶבן־א  ִ֖ ב  יִהּנ  ָ֣ לַ֙על־רֹוע  ֑ א  אִיְשר  ָ֣ ב  ָ֣יִ֙הּנ  ר֙׀ֲ֙אדֹנ  ַמָ֣ ה֙א  ים֙כֹ֥ רִֹעִ֜ ָֽ ם֙ל  יֶהָ֨ ֲ֙אל  ַמְרּת   ָֽ ְוא 

ה֤֙הֹוי֙ ל֙ ְיהִֹוָ֗ א  י־ִיְשר  ָֽ ים׃֙רֹע  רִֹעָֽ ָֽ ּו֙ה  אןִ֙יְרעִ֖ ִֹּ֔ ֹואַ֙הֹּ֔ םֲ֙הלָ֣ ים֙אֹות ִּ֔ ֙רִֹעָ֣ יּו  ר֙ה  ֶלב3ֲ֙אֶש֤ ֤ ֶ֙את־ַהח  לּו  ֶמרּתֹאכ ָ֨ ְוֶאת־ַהֶָֹּ֣֔
ּו׃֙ אִ֙תְרעָֽ ֹ֥ אן֙ל ִֹ֖ חּוַ֙הֹּ֔ ֑ הִּ֙תְזב  ִ֖ שּוַ֙הְבִריא  ת־ַהַּנְחלֹות 4ִּ֙תְלב ִּ֔ םֶ֙אָֽ אִ֙חַזְקֶּתִ֜ ָֹ֨ ה֙ל ָ֣ חֹול  םְוֶאת־ַהָֽ אֶתָ֗ א־ִרפ  ָֹֽ א֙ל ָֹ֣ ֙ל ֶרת  ְוַלִּנְשֶבָ֨

ם֙ ֲ֙חַבְשֶּתִּ֔ ַחת  םְ֙וֶאת־ַהִּנַדָ֨ בֶֹתִּ֔ ָֽ אֲ֙הש  ָֹ֣ ֶדת֙ל ֹאֶבִ֖ ָֽ ֶרְך׃ְ֙וֶאת־ה  ָֽ םּ֙וְבפ  ִ֖ םֹ֙את  הְ֙רִדיֶת֥ ֶּ֛ ְזְק  םּ֙וְבח  אִ֙בַקְשֶּת֑ ָֹ֣ ה5֙ל ינ  ַוְּתפּוֶצִ֖
ה֙ ֶּ֛ ְכל  הְ֙לא  ְהֶיִ֧ינ  הַ֙וִּתָֽ י֙רֶֹע֑ ל־ַחַי֥תִמְבִלָ֣ ה׃ְ֙לכ  ינ  הַ֙וְּתפּוֶצָֽ ֶדִ֖ 6ַ֙הש  יםִיְש֤גּו֙צֹאִני  ִרִּ֔ ה  ל־ֶהָ֣ לְ֙בכ  הְוַעִ֖ ָ֣ ל־ִגְבע  ל֙כ  הְ֙וַעָ֨ ֑ מ  ר 

֤י ל־ְפנ  ש׃֙כ  ָֽ יןְ֙מַבק  ֥ שְ֙וא  ִ֖ ין֙דֹור  ֥ יְ֙וא  צּו֙צֹאִנִּ֔ ֹפָ֣ ֙נ  ֶרץ  א ָ֨ ּו7֙ה  יםִ֙שְמעִ֖ ן֙רִֹעִּ֔ ָ֣ כ  רל  ה׃ֶ֙את־ְדַב֥ ָֽ ִני8ְיהֹו  ָ֣יַ֙חי־א ִ֜ ם֙׀ֲ֙אדֹנ  ָ֣ ְנא 
ה֙ אְיהִֹוָ֗ ָֹ֣ יַיַָ֣עןִ֙אם־ל ֹות־צֹאִנָ֣ הֱ֙היָֽ ְכל ִ֜ יְ֙לא  ֙צֹאִנָ֨ ה  ְהֶיינ  זַ֙וִּתָֽ ַבַ֡ ל־ַחַי֤ת׀֙ל  הְ֙לכ  ין֙רֶֹעִּ֔ ָ֣ א  ֙מ  ֶדה  ְר֥שּוַהש  א־ד  ָֹֽ יְ֙ול ֙רַֹעִ֖

י םֶ֙את־צֹאִנ֑ ֙אֹות ִּ֔ רִֹעים  ָֽ יַוִיְר֤עּו֙ה  ּו׃ְ֙וֶאת־צֹאִנִ֖ עָֽ א֙ר  ֹ֥ ּו9֙ל יםִ֙שְמעִ֖ רִֹעִּ֔ ָֽ ֙ה  ן  כ  הל  ָֽ ר10׃ְ֙דַבר־ְיהֹו  ַמֶּ֞ ה־א  ה֙כָֹֽ ָ֣יְ֙יהִֹוָ֗ ֲאדֹנ 
י֙ יםִהְנִנָ֨ רִֹעִ֜ ל־ה  יֶ֙אָֽ ַרְשִּתִ֧ ָ֑ד  יְוָֽ אןֶ֙את־צֹאִנָ֣ ִֹּ֔ ֹות֙צ ְרעָ֣ ָֽ ֙מ  םְ֙וִהְשַבִּתים  ָ֗ ד  א־ִיְר֥עּוִמי  ָֹֽ ְ֙֙ול י֙צֹאִני  םְ֙וִהְַֹּ֔לִּת֤ ֑ ים֙אֹות  רִֹעִ֖ ָֽ ֹוד֙ה  ֙עֶּ֛

ם֙ ְהֶי֥ין ִ֙מִפיֶהִּ֔ ה׃ְ֙ולֹא־ִתָֽ ָֽ ְכל  םְ֙לא  ֶהִ֖ [[ ... ס]]֙ל 
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

[ויהודהישראלגוליהשבת]
י6 ית׀ְוִגַבְרִּתָ֣ ָ֣ הֶאת־ב  ָ֗ יתְיהּוד  ֤ ף ְ֙וֶאת־ב  יַע֙יֹוס  ֹוְשבֹוִתים ֙אֹוִשִּ֔ יְוהָֽ יםִכָ֣ ַחְמִּתִּ֔ ּוִרָֽ יִ֖ רְוה  ֲאֶשָ֣ ַכָֽ

ים א־ְזַנְחִּת֑ ָֹֽ יל יִכָ֗ הֲאִנֶּ֛ ֥ םְיהֹו  יֶהִ֖ ה  ָֽם׃ֱאלָֽ ֱענ  ֤יּו7ְוֶאָֽ ִיםְכִגבֹור֙ ְוה  חֶאְפַרִּ֔ ַמ֥ םְוש  ִ֖ ִָ֑֑יןִלב  יֶהם ְ֙כמֹו־י  ּוְבנ 
ּו חּוִיְראָ֣ מ ִּ֔ לְוש  ֥ ג  םי  ִ֖ ה׃ִלב  ָֽ יהֹו  ה8ַבָֽ ֥ םֶאְשְרְק  ֶהֶּ֛ םל  ִ֖ ֲאַקְבצ  יַוָֽ יםִכָ֣ ּוְפִדיִת֑ בִ֖ ּו׃ְכ֥מֹוְור  בָֽ ם 9֙ר  ע  ְוֶאְזר 
ים ַעִמִּ֔ ָֽ יםב  ֥יּוִיְזְכ֑רּוִניּוַבֶמְרַחִקִ֖ םְוח  יֶהִ֖ בּו׃ֶאת־ְבנ  ָֽ ש  בֹוִתים 10֙ו  ֶרץַוֲהִשָֽ ֶאָ֣ ִיםמ  ּורִמְצַרִּ֔ ַאשִ֖ ָֽ ּומ 
ם ֑ ֶרץֲאַקְבצ  דְוֶאל־ֶאָ֨ ֤ נֹון֙ ִגְלע  םּוְלב  אֲאִביא ִּ֔ ֹ֥ אְול ִ֖ צ  ם׃ִימ  ֶהָֽ ר11ל  ַבָ֨ םְוע  הַבי ִ֜ ָ֗ ר  הצ  ֤ ם ְ֙וִהכ  יםַבי  ַגִלִּ֔
ישּו לְוהִֹבִ֕ ֹותכִֹ֖ רְמצּולָ֣ ֹוןְוהּוַרד֙ ְיֹא֑ ּורְגאָ֣ ֶבטַאשִּ֔ ֥ ִיםְוש  ּור׃ִמְצַרִ֖ סָֽ הְוִגַבְרִּתים 12֙י  ִּ֔ יהֹו  ֹוַבָֽ ּוִבְשמִ֖
כּו ֑ םִיְתַהל  ִ֖ ה׃ְנא  ָֽ [[פ]]ְיהֹו 

...בפעם הבאה



פסקה ראשונה
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[יהודההתגברות]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ַקד֙ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ּנּו4ַבִמְלח  ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  י 
ִ֖ש ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ּו5ַיְחד  יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ּוַבִמְלח  ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ישּוִעמ  ְוהִֹבִ֖
י ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ



פסקה ראשונה

11

[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  יםרָֹֽ ׃סּוִסָֽ



פסקה ראשונה
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[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  יםַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ההֹודִ֖ ָֽ מ  ׃ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּוִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּוי  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּוִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ



"עתודים"

13

[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  ים/ַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּו/ִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּו/י  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּו/ִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

ירמיה נ
ל8֙֙ ֶבִּ֔ ֹוְך֙ב  דּוִ֙מּתָ֣ ֻ֚ נ 

ים֙יצאו֙ ֶרץַ֙כְשִדִ֖ ֶא֥ אּו)ּומ  ֑ ( צ 
ּו֙ ְהיִ֕ יםִוָֽ אןְכַעּתּוִדִ֖ ָֹֽ י־צ ׃ִ֙֙לְפנ 



?מי הם הרועים
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[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  ים/ַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּו/ִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּו/י  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּו/ִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

ירמיה כה
ֹוי32֙ אתִ֙מגָ֣ ִ֖ ה֙יֹצ  ֶּ֛ ע  ֥ה֙ר  ֹותִ֙הּנ  אִּ֔ ָ֣הְ֙צב  ְ֙יהֹו  ַמר  ה֙א  ֹולֶ֙אל־֑גֹויכֹ֤ דִּ֔ ַער֙ג  ֹורְוַסָ֣ עִ֖ י 

ֶרץ ָֽ י־א  ֶרץ33֙׃ִ֙מַיְרְכת  ִ֖ א  ה֙ה  ֥ ּואִ֙מְקצ  ֹוםַ֙ההִּ֔ ַ֙ביָ֣ ה  יְ֙יהֹו  ֤ ְלל  ּוַ֙חָֽ יֶּ֞ הְוה  ָ֣ אְ֙֙וַעד־ְקצ  ָֹ֣ ֶרץ֙ל ֑ א  ה 
ּו׃֙ ְהיָֽ הִ֙יָֽ ִ֖ מ  ֲאד  ָֽ י֙ה  ֥ ֶמןַ֙על־ְפנ  רּוְ֙לדֶֹּ֛ ב ִּ֔ אִ֙יק  ָֹ֣ ְ֙ול ְספּו  ָֽ א  א֙י  ֹ֤ ּוְ֙ול ְפדָ֗ ָֽ ילּו34ִיס  יִלָ֨ ּו֙֙ה  ֲעקָ֗ יםְ֙וַזָֽ רִֹעִ֜ ָֽ ֙ה 

אן֙ ִֹּ֔ יַ֙הֹּ֔ ָ֣ ַ֙אִדיר  ְתַפְלשּו  ְל֥אּוְוִהָֽ י־מ  ה׃ִ֙֙כָֽ ָֽ יֶ֙חְמד  םִ֙כְכִל֥ םּ֙וְנַפְלֶּתִ֖ ֹוִתיֶכִּ֔ םִ֙לְט֑בֹוַחּ֙וְתפֹוצָ֣ יֶכִ֖ ְ֙ימ 
ֹוס35֙ נִ֖ ד֙מ  ַב֥ יםְוא  רִֹע֑ ָֽ אן׃ִ֙מן־ה  ָֹֽ יַ֙הֹּ֔ ֥ ַאִדיר  ָֽ ה֙מ  ִ֖ יט  ת36ּ֙֙וְפל  יְלַלִ֖ יםִ֙וָֽ רִֹעִּ֔ ָֽ ת֙ה  ֲעְַקָ֣ ֹולַ֙צָֽ קֻ֚

אן֙ ֹ֑ יַ֙הֹּ֔ ָ֣ דַאִדיר  ֥ י־שֹד  הִ֙כָֽ ִ֖ םְיהֹו  ָֽ יֲ֙ח֥רֹון37֙֙׃ֶ֙את־ַמְרִעית  ִ֖ ֑לֹוםִ֙מְפנ  ֹותַ֙הש  מּוְ֙נאָ֣ ַדִ֖ ְונ 
ה ָֽ ֑כֹו38֙׃ַ֙אף־ְיהֹו  יר֙ס  ַז֥בַ֙כְכִפִ֖ הע  ֤ ְית  י־ה  ִ֖יֲ֙ח֥רֹוןִ֙֙כָֽ הּ֙וִמְפנ  ֹוןַ֙היֹונ ִּ֔ ֲ֙חרָ֣ י  הִ֙מְפנ  ְ֙לַשמ ִּ֔ ם  ַאְרצ 
ֹו׃֙ [[פ]]ַאפָֽ
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[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  ים/ַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּו/ִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּו/י  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּו/ִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ



פסקה ראשונה
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[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  ים/ַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּו/ִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּו/י  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּו/ִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ

ירמיה ל
ה18֙ ָ֗ רְ֙יהֹו  ַמָ֣ ה֙׀֙א  ב֙ כָֹ֣ ִ֙הְנִני־ש  יְ֙שבּות  ָ֣ ֳהל  ָֽ ה֙א  ֥ םְ֙וִנְבְנת  ֑ יוֲ֙אַרח  ִ֖ ֹובּ֙וִמְשְכֹנת  ַיֲָֽעקִּ֔
֙ ּהִעיר  ֹוןַ֙על־ִּתל ִּ֔ ֥טֹוְ֙וַאְרמִ֖ ב׃ַ֙על־ִמְשפ  ָֽ ש  ים19֙֙֙י  ֲחְִק֑ ֹולְ֙מַשָֽ הְ֙וקָ֣ ִ֖ םּ֙תֹוד  ֶהֶּ֛ א֙מ  ֥ צ  ְוי 

רּו׃ְ֙וִהְרִבִתים ֙ ָֽ אִ֙יְצע  ֹ֥ יםְ֙ול טּוְ֙וִהְכַבְדִּתִ֖ אִ֙יְמע ִּ֔ ָֹ֣ ַנָ֣י20ְ֙֙ול ֹוְ֙לפ  תִ֖ ֲעד  ֶדםַ֙וָֽ ְ֙כֶקִּ֔ יו  נ  ֤יּו֙ב  ְוה 
ל֙ יַ֙עִ֖ ַקְדִּתִּ֔ ָ֣ יוִּת֑כֹוןּ֙ופ  ָֽ ֲחצ  ל־לָֽ ה21֙׃֙כ  י ָ֨ ֹוְוה  אַאִדירִ֜ צ ִּ֔ ֹו֙י  ִ֙מִקְרבָ֣ ְשלֹו  ּנּוּ֙וֹמָֽ ִ֙מֶמָ֗

י֙ ִ֙מָ֨ יִ֙כי  ֑ ל  יוְ֙וִנַגָ֣ש֙א  הְוִהְקַרְבִּתִ֖ ב֙הּוא־ֶזִ֜ ַרִ֧ ֹוע  יֶ֙את־ִלבֶּ֛ ַלִ֖ ֶשת֙א  ֶג֥ ה֙ל  ָֽ ם־ְיהֹו  22׃ְ֙נא 
ם֙ ֶכִ֖ ְהֶי֥ה֙ל  יֶ֙אָֽ ֹנִכִּ֔ ָ֣ םְ֙וא  ֑ יְ֙לע  יֶתםִ֙לִ֖ ְהִי֥ יםִוָֽ אלִהָֽ ָֽ [[ ס]]׃֙ל 
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[יהודההתגברות]
[כצאןיהודה]
רִֹעים 3֙ ָֽ הַעל־ה  ָ֣ ר  יח  ים/ַאִפִּ֔ ַעּתּוִדִ֖ ָֽ ֶאְפ֑קֹודְוַעל־ה 

ַקד֙  י־פ  הִכָֽ ָ֨ ֤אֹותְיהֹו  יתֶאת־ֶעְדרֹו֙ ְצב  ָ֣ הֶאת־ב  ִּ֔ ְיהּוד 
[כצבאיהודה]

ם ָ֣ םְוש  ֹוְכ֥סּוסאֹות ִּ֔ ה׃הֹודִ֖ ָֽ מ  ַבִמְלח 
ּנּו4 ה ִ֙מֶמ֤ ּנּו/ִפּנ  דִמֶמָ֣ ת ִּ֔ ּנּו/י  ֶשתִמֶמִ֖ הֶקָ֣ ֑ מ  ּנּו/ִמְלח  אִמֶמֶּ֛ ֥ צ  ִ֖שי  ל־נֹוג  ו׃כ  ָֽ ַיְחד 
ּו5 יָ֨ יםְוה  יםְכִגבִֹרִ֜ יטבֹוִסָ֨ ְ֙בִט֤ החּוצֹות  מ ִּ֔ ַבִמְלח 

ּו ְלֲחמִּ֔ יְוִנָ֨ הִכ֥ ִ֖ םְיהֹו  ֑ ִעמ 
ישּו יְוהִֹבִ֖ ֥ ְכב  ים׃רָֹֽ סּוִסָֽ
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שידוד מערך הכוחות בין ההנהגה לעם: התוכן הרעיוני❑

אך אולי לפני גלות )לאחר גלות ישראל : רקע היסטורי❑

(יהודה

חקלאי וצבאי: עולם הדימויים❑


