


דמויות מופת



"  יקיר אורנים"מתוך נאומו של מוקי צור לקבלת פרס 
ז"ערב שבועות תשע

.אינו תחינה בלבד אלא תביעה גדולה" קוליהתשמע"למדתי כי מרחל המשוררת 

,  לעולם אין לאבד את קו האופק הרחוק: כל ביצה, למדתי איך חוצים ביצהמגורדון
להתקדם צעד צעד באמונה  . אך בהליכה יש לחפש תמיד אבן קרובה לעמוד עליה

.התובע לא להתייאש ולחצות את הביצה, שכל צעד יגביר את אמונתנו בצו האופק

שמה שחשוב בתשובתו של אלוהים לאיוב בסוף הספר העצוב  , מבוברבאותו הקשר למדתי 
המופע האורקולי בו אלוהים מופיע אלא עצם העובדה  , אינם הברקים והרעמים

.  אל למחנך לסרב לפגישה אפילו אם אין הוא בטוח בתשובותיו. שהוא התייצב לפגישה
.היא הוכחה לאחריות ואהבה. נוכחות היא צו

]...[
"  שתלתם ניגונים"ו" בא אלי פרפר נחמד"למדתי במפניה ברגשטיין 

הם המבחן הגדול, שהחתירה למרחב והיכולת להיזון משורשיך כדי להעפיל אל אורו של עולם 



?איך  ומה מלמדים על דמויות מופת

, בינתרבויותהשפעות , יצירה, ערכים, השקפת עולם, שפה, גיאוגרפיה, רקע היסטורי
מפעלים , מעשים, ספרות, אמנות



נעים להכיר-זוהר וגמבה 
בחוברת  2עמוד 



פרקי הדמויות
המקדימים את שער יום הכיפורים   



שער יום הכיפורים      
9חוברת עמוד 



הרב קוק וחנה סנש  , ם"זוהר באה להתייעץ עם הרמב
...  ואיך היא יכולה לתקן, על טעות קשה שעשתה

בחוברת  26עמוד 



סליחה

אני מוכן לא לאכול  

שוקולד

אני מוכן שלא יקנו לי  

צעצועים

אני מוכן שלא ירשו לי  

לצאת לשחק

...אני מוכן 

העיקר לא לבקש  

סליחה
.הילד הזה הוא אני, יהודה אטלס

בחברותותשאלות לעבודה 
ת.מבקשכשאני ה.מרגישאיך אני •

.סליחה
כשמבקשים ממני ה.מרגישאיך אני •

סליחה  
מתי אני מתקשה לבקש סליחה  •



ם  "זהר מתייעצת עם הרמב
בחוברת30-31עמוד 



זהר מתייעצת עם חנה סנש  
בחוברת  31-33עמודים 



זהר מתייעצת עם הרב קוק
בחוברת  34עמוד 



וידוי וסליחה עצמית, אחרי שלמדה זהר על תשובה
בחוברת41עמוד 



.  דוד בן גוריון הלל ושמאי, שלגבמביזהר מתייעצת עם 



,  בראזניאסנת , זהר מתייעצת עם הבעל שם טוב
דונה גרציה  והרב עובדיה יוסף  איך לציין את בת המצווה שלה



,  גורדון ועם רבי שמעון בר יוחאי. ד.א, בן צביינאיתזהר מתייעצת עם רחל 
.על אהבת הארץ שלה ושל חבריה



זלדה, כהנובקלין'ז, זהר מתייעצת עם רבי יהודה הנשיא
והרב אברהם יהושוע השל על  השבת



:לפרטים והתקשרות

הוצאה לאור, כנרת זמורה דביר

אזור התעשייה חבל מודיעין, 6רחוב האגוז 

03-6344977   /edna@kinneret-zmora.co.il


