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מגילת רות
פרק א

ֶלֶחם  ית  ִמֵבּ ִאיׁש  ֶלְך  ַוֵיּ ָאֶרץ;  ָבּ ָרָעב,  ַוְיִהי  ְפִטים,  ַהשֹּׁ פֹט  ְשׁ יֵמי  ִבּ א ַוְיִהי, 

ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך  ֵני ָבָניו. ב ְוֵשׁ ּתֹו, ּוְשׁ ֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְשׁ ְשׂ ְיהּוָדה, ָלגּור ִבּ

ֶלֶחם,  ית  ִמֵבּ ֶאְפָרִתים  ְוִכְליֹון,  ַמְחלֹון  ֵני-ָבָניו  ְשׁ ם  ְוֵשׁ ָנֳעִמי  ּתֹו  ִאְשׁ ם  ְוֵשׁ

ָנֳעִמי;  ִאיׁש  ֱאִליֶמֶלְך,  ָמת  ַוָיּ ג  ם.  ְהיּו-ָשׁ ַוִיּ ְשֵׂדי-מֹוָאב,  בֹאּו  ַוָיּ ְיהּוָדה; 

ה,  ם ָהַאַחת ָעְרָפּ ים מֲֹאִבּיֹות ֵשׁ ְשׂאּו ָלֶהם, ָנִשׁ ֵני ָבֶניָה. ד ַוִיּ ֵאר ִהיא, ּוְשׁ ָשּׁ ַוִתּ

ַמְחלֹון  ֵניֶהם,  ַגם-ְשׁ ֻמתּו  ַוָיּ ה  ִנים.  ָשׁ ֶעֶשׂר  ְכּ ם,  ָשׁ בּו  ְשׁ ַוֵיּ רּות;  ִנית  ַהֵשּׁ ם  ְוֵשׁ

ְוַכֹּלֶתיָה,  ִהיא  ָקם  ַוָתּ ו  ּה.  ּוֵמִאיָשׁ ְיָלֶדיָה,  ֵני  ִמְשּׁ ה,  ָהִאָשּׁ ֵאר,  ָשּׁ ַוִתּ ְוִכְליֹון; 

י-ָפַקד ה' ֶאת-ַעּמֹו, ָלֵתת  ְשֵׂדה מֹוָאב ִכּ ְמָעה, ִבּ י ָשׁ ֵדי מֹוָאב: ִכּ ׂ ב ִמְשּ ָשׁ ַוָתּ

ּה;  י ַכּלֹוֶתיָה, ִעָמּ ֵתּ ה, ּוְשׁ ָמּ ר ָהְיָתה-ָשּׁ קֹום ֲאֶשׁ ֵצא, ִמן-ַהָמּ ָלֶהם ָלֶחם. ז ַוֵתּ

ַכֹּלֶתיָה,  י  ֵתּ ִלְשׁ ָנֳעִמי,  אֶמר  ַותֹּ ח  ְיהּוָדה.  ֶאל-ֶאֶרץ  ָלׁשּוב  ֶרְך,  ַבֶדּ ַלְכָנה  ַוֵתּ

ר ֲעִשׂיֶתם ִעם- ֲאֶשׁ ֶכם ֶחֶסד, ַכּ ּה; ַיַעׂש ה' ִעָמּ ה ְלֵבית ִאָמּ ְבָנה, ִאָשּׁ ֵלְכָנה שֹּׁ

ק  ַשּׁ ַוִתּ ּה;  ִאיָשׁ ית  ֵבּ ה  ִאָשּׁ ְמנּוָחה,  ּוְמֶצאָן  ָלֶכם,  ן ה',  ִיֵתּ ט  ִדי.  ְוִעָמּ ִתים  ַהֵמּ

ְך. יא  ְך ָנׁשּוב, ְלַעֵמּ י-ִאָתּ ּה: ִכּ אַמְרָנה-ָלּ יָנה. י ַותֹּ ְבֶכּ ׂאָנה קֹוָלן ַוִתּ ֶשּ ָלֶהן, ַוִתּ

ֵמַעי, ְוָהיּו  י: ַהעֹוד-ִלי ָבִנים ְבּ ה ֵתַלְכָנה ִעִמּ ְבָנה ְבנַֹתי, ָלָמּ אֶמר ָנֳעִמי שֹׁ ַותֹּ

י,  י ָאַמְרִתּ ִכּ ְלִאיׁש:  ִמְהיֹות  י  ָזַקְנִתּ י  ִכּ ֵלְכָן,  ְבנַֹתי  ְבָנה  שֹׁ יב  ים.  ַלֲאָנִשׁ ָלֶכם 

ְרָנה,  ֵבּ ַשׂ י ָבִנים. יג ֲהָלֵהן ְתּ ְיָלה ְלִאיׁש, ְוַגם ָיַלְדִתּ ם ָהִייִתי ַהַלּ ֶיׁש-ִלי ִתְקָוה ַגּ

י-ַמר-ִלי  נַֹתי, ִכּ י ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל ְבּ ָעֵגָנה, ְלִבְלִתּ לּו, ֲהָלֵהן ֵתּ ר ִיְגָדּ ַעד ֲאֶשׁ

ה  ק ָעְרָפּ ַשּׁ יָנה עֹוד; ַוִתּ ְבֶכּ ָׂנה קֹוָלן, ַוִתּ ֶשּ י-ָיְצָאה ִבי, ַיד-ה'. יד ַוִתּ ם ִכּ ְמאֹד ִמֶכּ

ּה, ְוֶאל- ְך, ֶאל-ַעָמּ ָבה ְיִבְמֵתּ ה ָשׁ אֶמר, ִהֵנּ ּה. טו ַותֹּ ְבָקה ָבּ ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות ָדּ

ְלָעְזֵבְך  ִעי-ִבי,  ְפְגּ ַאל-ִתּ רּות  אֶמר  ַותֹּ טז  ְך.  ְיִבְמֵתּ ַאֲחֵרי  ׁשּוִבי,  ֱא-ֹלֶהיָה; 

י,  ְך ַעִמּ ִליִני ָאִלין ַעֵמּ ר ָתּ ְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשׁ ר ֵתּ י ֶאל-ֲאֶשׁ ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך:  ִכּ
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שנה  מדי  לנו  מזכיר  השבועות  חג 
היום  הכול.  את המקור ממנו התחיל 
היסוד  עקרונות  את  העם  קיבל  בו 

שהפכו אותנו למה שאנחנו.
אלו  ויסודות  מאז  עברו  שנים  אלפי 
כל  של  קיומה  את  מעצבים  עדיין 
חברה מוסרית מתוקנת. איזו זכות היא לנו, בני העם 

הנושאים את התורה הזו על כתפיהם.
נהגה בה, נתווכח על דרכי יישומה, אבל נדע כי היא 

לנו עוז ואורה.



ִקין,  ִתְדָבּ ְוכֹה  ה;  ִמֶזּ ַתֲעבּוִרי,  ֹלא  ְוַגם  ַאֵחר,  ָשֶׂדה  ְבּ ִלְלקֹט  ְלִכי  ַאל-ֵתּ

יִתי  ִצִוּ ֲהלֹוא  ַאֲחֵריֶהן  ְוָהַלְכְתּ  ר-ִיְקצֹרּון,  ֲאֶשׁ ֶׂדה  ָשּ ַבּ ֵעיַנִיְך  ט  ִעם-ַנֲערָֹתי. 

ר  ֵמֲאֶשׁ ִתית,  ְוָשׁ ִלים,  ֶאל-ַהֵכּ ְוָהַלְכְתּ  ְוָצִמת,  ָנְגֵעְך;  י  ְלִבְלִתּ ָעִרים,  ֶאת-ַהְנּ

אֶמר ֵאָליו, ַמּדּוַע  חּו, ָאְרָצה; ַותֹּ ַתּ ְשׁ ֶניָה, ַוִתּ ל, ַעל-ָפּ פֹּ ָעִרים. י ַוִתּ ֲאבּון ַהְנּ ִיְשׁ

ד  ד ֻהַגּ אֶמר ָלּה ֻהֵגּ ַעז, ַויֹּ ַען בֹּ ה. יא ַוַיּ יֵרִני ְוָאנִֹכי, ָנְכִרָיּ ֵעיֶניָך ְלַהִכּ ָמָצאִתי ֵחן ְבּ

ְך,  ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵמּ ְך; ַוַתּ ר-ָעִשׂית ֶאת-ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשׁ ל ֲאֶשׁ ִלי כֹּ

ם  ֵלּ ְלׁשֹום. יב ְיַשׁ מֹול ִשׁ ר ֹלא-ָיַדַעְתּ ְתּ ְלִכי, ֶאל-ַעם ֲאֶשׁ ְך, ַוֵתּ ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתּ

את,  ר-ָבּ ִיְשָׂרֵאל, ֲאֶשׁ ֵלָמה, ֵמִעם ה' ֱא-ֹלֵהי  ְך ְשׁ ְרֵתּ ֻכּ ֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְשׂ ָפּ ה', 

ִני, ְוִכי  י ִנַחְמָתּ ֵעיֶניָך ֲאדִֹני, ִכּ אֶמר ֶאְמָצא-ֵחן ְבּ ָנָפיו. יג ַותֹּ ַחת-ְכּ ַלֲחסֹות ַתּ

אֶמר  ַויֹּ יד  ְפחֶֹתיָך.  ִשׁ ַאַחת  ְכּ ֶאְהֶיה,  ֹלא  ְוָאנִֹכי  ְפָחֶתָך;  ִשׁ ַעל-ֵלב   , ְרָתּ ִדַבּ

חֶֹמץ;  ְך, ַבּ ֵתּ ִפּ ֶחם, ְוָטַבְלְתּ  י ֲהֹלם ְוָאַכְלְתּ ִמן-ַהֶלּ ִשׁ ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל, גֹּ

ָקם,  ַוָתּ ַתר. טו  ַותֹּ ע  ַבּ ְשׂ ַוִתּ אַכל  ַותֹּ ט-ָלּה ָקִלי,  ְצָבּ ַוִיּ ְצִרים,  ד ַהקֹּ ִמַצּ ב,  ֶשׁ ַוֵתּ

ט ְוֹלא ַתְכִלימּוָה.  ַלֵקּ ין ָהֳעָמִרים ְתּ ם ֵבּ ַעז ֶאת-ְנָעָריו ֵלאמֹר, ַגּ ט; ַוְיַצו בֹּ ְלַלֵקּ

ִלי,  ַיֲעֶשׂה ה'  ה  כֹּ ֵבר;  ֶאָקּ ם  ְוָשׁ מּוִתי ָאמּות,  ָתּ ר  ֲאֶשׁ ַבּ יז  ֱא-ֹלָקי.  ֵוא-ֹלַקִיְך 

ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת  י-ִמְתַאֶמּ ֶרא, ִכּ יִני ּוֵביֵנְך. יח ַוֵתּ ֶות, ַיְפִריד ֵבּ י ַהָמּ ְוכֹה יֹוִסיף ִכּ

ָלֶחם;  ית  ֵבּ ַעד-ּבֹוָאָנה  יֶהם,  ֵתּ ְשׁ ַלְכָנה  ַוֵתּ יט  ֵאֶליָה.  ר  ְלַדֵבּ ל,  ְחַדּ ַוֶתּ ּה;  ִאָתּ

אַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי.  ל-ָהִעיר ֲעֵליֶהן, ַותֹּ הֹם ָכּ ית ֶלֶחם, ַוֵתּ בֹוָאָנה ֵבּ ַוְיִהי, ְכּ

י ִלי  -ַדּ י-ֵהַמר ַשׁ ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי: ְקֶראָן ִלי ָמָרא, ִכּ אֶמר ֲאֵליֶהן, ַאל-ִתּ כ ַותֹּ

ה ִתְקֶראָנה ִלי, ָנֳעִמי,  יַבִני ה'; ָלָמּ י, ְוֵריָקם ֱהִשׁ ְמאֹד. כא ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִתּ

ּה,  ָתּה ִעָמּ ה ַכָלּ ב ָנֳעִמי, ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיּ ָשׁ ַוָתּ י ֵהַרע ִלי. כב  ַדּ ְוַשׁ ַוה' ָעָנה ִבי, 

ת, ְקִציר ְשׂעִֹרים. ְתִחַלּ ית ֶלֶחם, ִבּ אּו ֵבּ ה, ָבּ ֵדי מֹוָאב; ְוֵהָמּ ׂ ָבה, ִמְשּ ַהָשּׁ

פרק ב
ַעז.  מֹו, בֹּ ַחת, ֱאִליֶמֶלְך: ּוְשׁ ַפּ ְשׁ ּבֹור ַחִיל ִמִמּ ּה, ִאיׁש ִגּ א ּוְלָנֳעִמי מֹוָדע ְלִאיָשׁ

ִלים  ֳבּ ָטה ַבִשּׁ ֶׂדה ַוֲאַלֳקּ א ַהָשּ ה ֶאל-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ָנּ אֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיּ ב ַותֹּ

בֹוא  ַוָתּ ֶלְך  ַוֵתּ ג  י.  ִבִתּ ְלִכי  ָלּה,  אֶמר  ַותֹּ ֵעיָניו;  ְבּ ֶאְמָצא-ֵחן  ר  ֲאֶשׁ ַאַחר, 

ר  ֲאֶשׁ ְלבַֹעז,  ֶׂדה  ַהָשּ ֶחְלַקת  ִמְקֶרָה  ֶקר  ַוִיּ ְצִרים;  ַהקֹּ ֶׂדה, ַאֲחֵרי  ָשּ ַבּ ט  ַלֵקּ ַוְתּ

ה'  ַלּקֹוְצִרים,  אֶמר  ַויֹּ ֶלֶחם,  ית  ִמֵבּ א  ָבּ ה-בַֹעז,  ְוִהֵנּ ד  ֱאִליֶמֶלְך.  ַחת  ַפּ ְשׁ ִמִמּ

ב ַעל-ַהּקֹוְצִרים:  ָצּ ַהִנּ ְלַנֲערֹו,  ַעז  אֶמר בֹּ ַויֹּ ְיָבֶרְכָך ה'. ה  אְמרּו לֹו,  ַויֹּ ֶכם;  ִעָמּ

ַנֲעָרה  אַמר:  ַויֹּ ַעל-ַהּקֹוְצִרים  ב  ָצּ ַהִנּ ַער  ַהַנּ ַען,  ַוַיּ ו  את.  ַהזֹּ ֲעָרה  ַהַנּ ְלִמי, 

א  ָטה-ָנּ ֲאַלֳקּ אֶמר,  ַותֹּ ז  מֹוָאב.  ֵדי  ׂ ִמְשּ ִעם-ָנֳעִמי  ָבה  ַהָשּׁ ִהיא,  ה  מֹוֲאִבָיּ

ְוַעד- ֶקר  ַהבֹּ ֵמָאז  ֲעמֹוד,  ַוַתּ בֹוא  ַוָתּ ַהּקֹוְצִרים;  ַאֲחֵרי,  ָבֳעָמִרים,  י  ְוָאַסְפִתּ

י,  ִתּ ִבּ ַמַעְתּ  ָשׁ ַעז ֶאל-רּות ֲהלֹוא  אֶמר בֹּ ַויֹּ ִית, ְמָעט. ח  ּה ַהַבּ ְבָתּ ִשׁ ה ֶזה  ַעָתּ



פרק ד
אֶמר  ַעז, ַויֹּ ר-בֹּ ֶבּ ר ִדּ ֵאל עֵֹבר ֲאֶשׁ ה ַהגֹּ ם, ְוִהֵנּ ב ָשׁ ֶשׁ ַער, ַוֵיּ א ּובַֹעז ָעָלה ַהַשּׁ

ְקֵני  ים, ִמִזּ ח ֲעָשָׂרה ֲאָנִשׁ ַקּ ב. ב ַוִיּ ֵשׁ ַסר, ַוֵיּ ֹלִני ַאְלמִֹני; ַוָיּ ה ְפּ ָבה-פֹּ סּוָרה ְשׁ

ר  ֲאֶשׁ ֶׂדה,  ַהָשּ ֶחְלַקת  ֵאל,  ַלגֹּ אֶמר,  ַויֹּ ג  בּו.  ֵשׁ ַוֵיּ בּו-פֹה;  ְשׁ אֶמר  ַויֹּ ָהִעיר 

י  ָאַמְרִתּ ַוֲאִני  ד  מֹוָאב.  ֵׂדה  ִמְשּ ָבה  ַהָשּׁ ָנֳעִמי,  ָמְכָרה  ֶלֱאִליֶמֶלְך:  ְלָאִחינּו 

ָאל, ְוִאם- ְגַאל ְגּ י ִאם-ִתּ ִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִמּ ְשׁ ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאמֹר, ְקֵנה ֶנֶגד ַהיֹּ

אֶמר,  ַויֹּ י ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָאנִֹכי ַאֲחֶריָך;  ִכּ י ְוֵאְדָעה  ִלּ יָדה  ֹלא ִיְגַאל ַהִגּ

רּות  ּוֵמֵאת  ָנֳעִמי;  ד  ִמַיּ ֶׂדה  ַהָשּ יֹום-ְקנֹוְתָך  ְבּ ַעז,  בֹּ אֶמר  ַויֹּ ה  ֶאְגָאל.  ָאנִֹכי 

אֶמר  ַויֹּ ו  ַעל-ַנֲחָלתֹו.  ת,  ם-ַהֵמּ ֵשׁ ְלָהִקים  ָקִניָת  ת,  ת-ַהֵמּ ֵאֶשׁ ה  ַהּמֹוֲאִבָיּ

ה ֶאת- ַאל-ְלָך ַאָתּ ִחית, ֶאת-ַנֲחָלִתי; ְגּ ן-ַאְשׁ ֵאל, ֹלא אּוַכל ִלְגָאל ִלי ֶפּ ַהגֹּ

ְוַעל- ה  ֻאָלּ ַעל-ַהְגּ ִיְשָׂרֵאל  ְבּ ְלָפִנים  ְוזֹאת  ז  ִלְגאֹל.  ֹלא-אּוַכל  י  ִכּ ִתי,  ֻאָלּ ְגּ

עּוָדה,  ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו, ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו; ְוזֹאת ַהְתּ ָבר, ָשׁ ל-ָדּ ם ָכּ מּוָרה, ְלַקֵיּ ַהְתּ

ַעז  בֹּ אֶמר  ַויֹּ ט  ַנֲעלֹו.  ֹלף,  ְשׁ ַוִיּ ְקֵנה-ָלְך;  ְלבַֹעז,  ֵאל  ַהגֹּ אֶמר  ַויֹּ ח  ִיְשָׂרֵאל.  ְבּ

ר ֶלֱאִליֶמֶלְך,  ל-ֲאֶשׁ י ָקִניִתי ֶאת-ָכּ ם ַהּיֹום, ִכּ ֵקִנים ְוָכל-ָהָעם, ֵעִדים ַאֶתּ ַלְזּ

ת  ה ֵאֶשׁ ֲאִבָיּ ד, ָנֳעִמי. י ְוַגם ֶאת-רּות ַהמֹּ ר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמַיּ ל-ֲאֶשׁ ְוֵאת ָכּ

ֵרת  ְוֹלא-ִיָכּ ַעל-ַנֲחָלתֹו,  ת  ם-ַהֵמּ ֵשׁ ְלָהִקים  ה,  ְלִאָשּׁ ִלי  ָקִניִתי  ַמְחלֹון 

אְמרּו  ַויֹּ יא  ַהּיֹום.  ם,  ַאֶתּ ֵעִדים  ְמקֹומֹו:  ַער  ּוִמַשּׁ ֶאָחיו,  ֵמִעם  ת  ם-ַהֵמּ ֵשׁ

ָאה ֶאל- ַהָבּ ה  ן ה' ֶאת-ָהִאָשּׁ ִיֵתּ ֵעִדים;  ֵקִנים  ְוַהְזּ ַער,  ַשּׁ ר-ַבּ ֲאֶשׁ ל-ָהָעם  ָכּ

ַוֲעֵשׂה-ַחִיל  ִיְשָׂרֵאל,  ית  ֶאת-ֵבּ יֶהם  ֵתּ ְשׁ נּו  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ּוְכֵלָאה  ָרֵחל  ְכּ יֶתָך,  ֵבּ

ר-ָיְלָדה  ֶרץ, ֲאֶשׁ ֵבית ֶפּ ֵבית ָלֶחם. יב ִויִהי ֵביְתָך ְכּ ם ְבּ ֶאְפָרָתה, ּוְקָרא-ֵשׁ ְבּ

ַעז  ח בֹּ ַקּ את. יג ַוִיּ ֲעָרה, ַהזֹּ ן ה' ְלָך, ִמן-ַהַנּ ר ִיֵתּ ַרע, ֲאֶשׁ ָתָמר ִליהּוָדה ִמן-ַהֶזּ

יד  ן.  ֵבּ ֶלד  ַוֵתּ ֵהָריֹון,  ָלּה  ה'  ן  ֵתּ ַוִיּ ֵאֶליָה;  בֹא  ַוָיּ ה,  ְלִאָשּׁ ִהי-לֹו  ַוְתּ ֶאת-רּות 

ֵאל ַהּיֹום;  ית ָלְך גֹּ ִבּ ר ֹלא ִהְשׁ רּוְך ה', ֲאֶשׁ ים, ֶאל-ָנֳעִמי, ָבּ ִשׁ אַמְרָנה ַהָנּ ַותֹּ

ל ֶאת-ֵשׂיָבֵתְך:  יב ֶנֶפׁש, ּוְלַכְלֵכּ ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִשׁ ִיְשָׂרֵאל. טו  ְבּ מֹו,  ֵרא ְשׁ ְוִיָקּ

ִנים. טז  ְבָעה ָבּ ר-ִהיא טֹוָבה ָלְך, ִמִשּׁ ר-ֲאֵהַבֶתְך, ְיָלַדּתּו, ֲאֶשׁ ֵתְך ֲאֶשׁ י ַכָלּ ִכּ

ְקֶראָנה  ִהי-לֹו ְלאֶֹמֶנת. יז ַוִתּ ֵתהּו ְבֵחיָקּה, ַוְתּ ִשׁ ֶלד ַוְתּ ח ָנֳעִמי ֶאת-ַהֶיּ ַקּ ַוִתּ

מֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי- ְקֶראָנה ְשׁ ן ְלָנֳעִמי; ַוִתּ ד-ֵבּ ם ֵלאמֹר, ֻיַלּ ֵכנֹות ֵשׁ לֹו ַהְשּׁ

ֶרץ הֹוִליד ֶאת-ֶחְצרֹון. יט ְוֶחְצרֹון  ֶפּ ֶרץ,  ָפּ ה ּתֹוְלדֹות  ְוֵאֶלּ י ֲאִבי ָדִוד. יח  ִיַשׁ

יָנָדב הֹוִליד ֶאת-ַנְחׁשֹון,  יָנָדב. כ ְוַעִמּ הֹוִליד ֶאת-ָרם, ְוָרם הֹוִליד ֶאת-ַעִמּ

ַעז, ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת- ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת-ַשְׂלָמה. כא ְוַשְׂלמֹון הֹוִליד ֶאת-בֹּ

ִוד. י הֹוִליד ֶאת-ָדּ י, ְוִיַשׁ עֹוֵבד. כב ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת-ִיָשׁ

ִתְגֲערּו-ָבּה.  ְוֹלא  ָטה,  ְוִלְקּ ם  ַוֲעַזְבֶתּ ָבִתים;  ִמן-ַהְצּ ָלּה,  ּלּו  שֹׁ ל-ָתּ שֹׁ ְוַגם  טז 

ֵאיָפה  ְכּ ַוְיִהי  ָטה,  ר-ִלֵקּ ֲאֶשׁ ֵאת  ט  ְחבֹּ ַוַתּ ַעד-ָהָעֶרב;  ֶׂדה,  ָשּ ַבּ ט  ַלֵקּ ַוְתּ יז 

ָטה; ַוּתֹוֵצא,  ר-ִלֵקּ ֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשׁ בֹוא ָהִעיר, ַוֵתּ ׂא ַוָתּ ָשּ ְשׂעִֹרים. יח ַוִתּ

ֵאיפֹה  ֲחמֹוָתּה  ָלּה  אֶמר  ַותֹּ יט  ְׂבָעּה.  ִמָשּ ר-הֹוִתָרה,  ֲאֶשׁ ֵאת  ן-ָלּה,  ֶתּ ַוִתּ

ר- ד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת ֲאֶשׁ ֵגּ ַוַתּ רּוְך;  יֵרְך, ָבּ ְיִהי ַמִכּ ְטְתּ ַהּיֹום, ְוָאָנה ָעִשׂית  ִלַקּ

אֶמר  ַותֹּ כ  ַעז.  בֹּ ַהּיֹום,  ִעּמֹו  ָעִשׂיִתי  ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  ם  ֵשׁ אֶמר  ַותֹּ ִעּמֹו,  ָעְשָׂתה 

ְוֶאת- ים  ֶאת-ַהַחִיּ ַחְסּדֹו,  ֹלא-ָעַזב  ר  ֲאֶשׁ ַלה',  הּוא  רּוְך  ָבּ ָתּה,  ְלַכָלּ ָנֳעִמי 

אֶמר, רּות  ֲאֵלנּו, הּוא. כא ַותֹּ אֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמגֹּ ִתים; ַותֹּ ַהֵמּ

ּלּו,  ִקין, ַעד ִאם-ִכּ ְדָבּ ר-ִלי ִתּ ָעִרים ֲאֶשׁ י-ָאַמר ֵאַלי, ִעם-ַהְנּ ם ִכּ ה:  ַגּ ַהּמֹוֲאִבָיּ

י  י, ִכּ ִתּ ָתּה: טֹוב ִבּ ָלּ אֶמר ָנֳעִמי, ֶאל-רּות ַכּ ר-ִלי. כב ַותֹּ ִציר ֲאֶשׁ ל-ַהָקּ ֵאת ָכּ

ַעז,  ַנֲערֹות בֹּ ק ְבּ ְדַבּ ָשֶׂדה ַאֵחר. כג ַוִתּ עּו-ָבְך, ְבּ ֵתְצִאי ִעם-ַנֲערֹוָתיו, ְוֹלא ִיְפְגּ

ב, ֶאת-ֲחמֹוָתּה. ֶשׁ ים; ַוֵתּ ׂעִֹרים, ּוְקִציר ַהִחִטּ לֹות ְקִציר-ַהְשּ ט ַעד-ְכּ ְלַלֵקּ

פרק ג
ר ִייַטב-ָלְך.  ׁש-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשׁ י, ֲהֹלא ֲאַבֶקּ ִתּ אֶמר ָלּה, ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה: ִבּ א ַותֹּ

זֶֹרה  ה-הּוא,  ִהֵנּ ֶאת-ַנֲערֹוָתיו;  ָהִיית,  ר  ֲאֶשׁ נּו,  מַֹדְעָתּ בַֹעז  ֲהֹלא  ה,  ְוַעָתּ ב 

ְמְתּ ִשְׂמֹלַתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְתּ  , ְוַשׂ ְיָלה. ג ְוָרַחְצְתּ ָוַסְכְתּ ׂעִֹרים - ַהָלּ ֶרן ַהְשּ ֶאת-גֹּ

ְכבֹו, ְוָיַדַעְתּ  ּתֹות. ד ִויִהי ְבָשׁ ֹּלתֹו ֶלֱאכֹל ְוִלְשׁ ְדִעי ָלִאיׁש, ַעד ַכּ ָוּ ֶרן; ַאל-ִתּ ַהגֹּ

יד  ; ְוהּוא ַיִגּ ָכְבְתּ ֹלָתיו, ְוָשׁ ית ַמְרְגּ ם, ּוָבאת ְוִגִלּ ב-ָשׁ ַכּ ר ִיְשׁ קֹום ֲאֶשׁ ֶאת-ַהָמּ

אְמִרי ֵאַלי, ֶאֱעֶשׂה. ו  ר-תֹּ ל ֲאֶשׁ אֶמר, ֵאֶליָה: כֹּ ין. ה ַותֹּ ֲעִשׂ ר ַתּ ָלְך, ֵאת ֲאֶשׁ

יַטב  , ַוִיּ ְתּ ְשׁ ַעז ַוֵיּ אַכל בֹּ ה ֲחמֹוָתּה. ז ַויֹּ ָתּ ר-ִצַוּ כֹל ֲאֶשׁ ַעׂש, ְכּ ֶרן; ַוַתּ ֶרד, ַהגֹּ ַוֵתּ

ב.  ָכּ ְשׁ ַוִתּ ֹלָתיו  ַמְרְגּ ַגל  ַוְתּ ט,  ַבָלּ בֹא  ַוָתּ ָהֲעֵרָמה;  ְקֵצה  ִבּ ב  ַכּ ִלְשׁ בֹא,  ַוָיּ ִלּבֹו, 

ֹלָתיו.  ֶכֶבת ַמְרְגּ ה, שֹׁ ה ִאָשּׁ ֵפת; ְוִהֵנּ ָלּ ֱחַרד ָהִאיׁש ַוִיּ ְיָלה, ַוֶיּ ֲחִצי ַהַלּ ח ַוְיִהי ַבּ

ַעל-ֲאָמְתָך,  ְכָנֶפָך  ָתּ  ּוָפַרְשׂ ֲאָמֶתָך,  אֶמר, ָאנִֹכי רּות  ַותֹּ  ; ִמי-ָאְתּ אֶמר,  ַויֹּ ט 

ְך ָהַאֲחרֹון, ִמן- י ֵהיַטְבְתּ ַחְסֵדּ ִתּ רּוָכה ַאְתּ ַלה' ִבּ אֶמר, ְבּ ה. י ַויֹּ י גֵֹאל ָאָתּ ִכּ

ה,  ְוַעָתּ יא  יר.  ְוִאם-ָעִשׁ ל,  ִאם-ַדּ חּוִרים  ַהַבּ ַאֲחֵרי  י-ֶלֶכת,  ְלִבְלִתּ ָהִראׁשֹון: 

י,  ַעִמּ ַער  ל-ַשׁ ָכּ יֹוֵדַע  י  ִכּ ְך:  ֶאֱעֶשׂה-ָלּ אְמִרי,  ר-תֹּ ֲאֶשׁ ל  כֹּ יְרִאי,  ַאל-ִתּ י  ִתּ ִבּ

ֵאל, ָקרֹוב  י אם גֵֹאל ָאנִֹכי; ְוַגם ֵיׁש גֹּ י ָאְמָנם, ִכּ ה ִכּ . יב ְוַעָתּ ת ַחִיל ָאְתּ י ֵאֶשׁ ִכּ

ץ  ַיְחפֹּ ְוִאם-ֹלא  ִיְגָאל,  ֶקר ִאם-ִיְגָאֵלְך טֹוב  ְוָהָיה ַבבֹּ ְיָלה,  ַהַלּ ִליִני  יג  י.  ִנּ ִמֶמּ

לֹוָתו,  ַמְרְגּ ב  ַכּ ְשׁ ַוִתּ יד  ֶקר.  ַעד-ַהבֹּ ְכִבי,  ִשׁ ַחי-ה';  ָאנִֹכי,  יְך  ּוְגַאְלִתּ ְלָגֳאֵלְך 

י- ִכּ ַדע,  ַאל-ִיָוּ אֶמר,  ַויֹּ ֶאת-ֵרֵעהּו;  ִאיׁש  יר  ַיִכּ ֶטֶרם  ְבּ ָקם,  ַוָתּ ֶקר,  ַעד-ַהבֹּ

ְוֶאֳחִזי-ָבּה  ר-ָעַלִיְך  ֲאֶשׁ ַחת  ְטַפּ ַהִמּ ָהִבי  אֶמר,  ַויֹּ טו  ֶרן.  ַהגֹּ ה,  ָהִאָשּׁ ָבָאה 

ֶאל- בֹוא,  ַוָתּ טז  ָהִעיר.  בֹא  ַוָיּ ָעֶליָה,  ת  ֶשׁ ַוָיּ ׁש-ְשׂעִֹרים  ֵשׁ ָמד  ַוָיּ ּה;  ָבּ אֶחז  ַותֹּ

ר ָעָשׂה-ָלּה, ָהִאיׁש.  ל-ֲאֶשׁ ד-ָלּה ֵאת ָכּ ֶגּ י; ַוַתּ ִתּ אֶמר, ִמי-ַאְתּ ִבּ ֲחמֹוָתּה, ַותֹּ

ֵריָקם  בֹוִאי  י ָאַמר ֵאַלי, ַאל-ָתּ ִכּ ִלי:  ָנַתן  ה  ָהֵאֶלּ ׂעִֹרים  ׁש-ַהְשּ אֶמר, ֵשׁ ַותֹּ יז 

י ֹלא  ָבר: ִכּ ל ָדּ ְדִעין, ֵאיְך ִיפֹּ ר ֵתּ י, ַעד ֲאֶשׁ ִבי ִבִתּ אֶמר, ְשׁ ֶאל-ֲחמֹוֵתְך. יח ַותֹּ

ָבר ַהּיֹום. ה ַהָדּ ָלּ י-ִאם-ִכּ קֹט ָהִאיׁש, ִכּ ִיְשׁ



המלאכה 4, לוד

בין מקימיה: 
שלמה דברת, שי פירון, בני גנץ, עדי אלטושלר, שרה רוזנפלד, 
שמעון לנקרי, חילי טרופר, הרב בצלאל כהן, פאתן זינאטי, ועוד

פנימה היא תנועה חברתית רחבה 
המבקשת לגבש זהות ישראלית משתפת, 

המהווה תשתית לשינוי סדר היום
ולהפיכת ישראל לחברת מופת. 

פנימה מפגישה בין ישראלים רבים לשיח עמוק 
ומציעה פתרונות ישימים לסוגיות 
הקורעות את החברה הישראלית. 
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על התוכנית 
ולמרכזים  למתנסים  מסייעת  סטון  תורה  אור  רשת  מבית   - יחד  תכנית 
 - ישראלית   - היהודית  הזהות  תחום  את  לפתח  הארץ  ברחבי  קהילתיים 

ציונית בקהילה. בכח אדם, ידע, משאבים, ליווי והשתלמויות.
החברה למתנ"סים של משרד החינוך היא שותפה מרכזית של התכנית. 

פעילות
מעגל השנה - חגי ישראל בהם הרכזים מארגנים פעילויות קהילתיות לפני 

או במהלך כל חג, בהם הציבור חווה ולומד את ערכי החג. 

מעגל  סביב  מפגשים  סדרות  של  לימוד  מסגרות  יצירת   - החיים  מעגל 
החיים כגון בר/בת מצוה, זוגיות, חינוך ילדים, תנ"ך, פרשת שבוע, פילוסופיה 

יהודית, סיורים בעקבות התנ"ך, קבלות שבת  ועוד.

חזון
חיזוק הזהות היהודית-ישראלית-ציונית.. 1
יצירת דיאלוג ואיחוי שסעים בחברה הישראלית דרך הזהות היהודית . 2

כמכנה משותף.
פיתוח קהילתיות סביב המתנ"ס/מרכז קהילתי. 3
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