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שני מטות
יציאה למסע של מימוש פוטנציאל

ל
מסר מרכזי:לע גניל צבתל דסעל גדימגשלייג יגלעצדגלםאילני הל

בתלהליהנצגב לם נילינדצבלכ גשל דגדיםי.
נטיית השואל:ל דיץלרמגדה,ל בל חםיא,ל דהד.ל הבדגןלםהיבל

דיכןליגימעלהכי .ל
זיקה:ל גדימגש,לחי" ,לנסגעיתלידסחדלעשלבדציתלבחדית,ל

התלתחיתלדיחנגתלייג יגלעצדג,לתחיםהלםבניל בלאדרישלהנכין,ל
םניעמניל דםהילבחד.

מיקום שלילי:לחיסדלסא נית,לדגצהלרמגדה,לנהגגהל היתגדלרצייתל
לדידגשלביל אצעלעאימהלח רגת,לאדגחהלדהתדיממית.ל

קריירה והגשמה עצמיתזוגיות ויחסים

נכיניתל עאימלע להרםד,להתדמהלתומך
אתה ג להזייג,לדציןל האגןלבתלהצמל

הםנגל עידר.

עדגמהלאבתידגש,לדציןל  דימלתומך
י התדגמ,לנכיניתל" התחג ל
ד דהה"לאדרישלהעאימה.

נהגגהל אדיחלדדעדכיתלגחסגש,לחוסם
חיסדלהתדיממיתלעשלאעגיתל

ירםגגש.

נהגגהלדיהעגתל חםיאלםבנילחוסם
דתבגדגשלידיכנגשל תלרגמלביל

 תה ג לדסיגש.

הסיפור המיתולוגי – כמו נטע זר
הסגלידלם לסמדתלהדהיתלדתחג לכםגבסיןלאןלםנתגגש.לל גבס,למימילם לגבסין,להידילבתל
ביתיל ידיסדגשל גבסיןל בתל דצ גחגשל האדגחל הם היןל נבדנגל הדד כה.ל ע ל ידםת הל באגיל
 דםלחהלדבדצתלענגגהלאדד כהלדחירה.לגבסיןלימ ליהיל ל נעדלחסיןלינבה.להיבלביהאלבתל
הידגילהדבדצגש,לדסידל השליעיזדלאדםרלהאגת,לבא לאתי לתיכילהיבלגימעלםניעמל גיתדל

י דדיתלבהאתשלהיבלדדיגםלכדילנהעלזד.
 בחדלכדהלםנגשלדיגעל אגתילם לגבסיןלם גחלבםדלדענגרל ילהזדנהלדגיחמתל  דימלבצ ל
הדידהלהנימע,לכגדין.לכגדיןלהיבלרנהביד,לחצגלבמשלחצגלסיס,ליב גילדיגעגשלאנגלב גשליאנגל
ד כגשלע לדנתל  דימלבידנית,לדליבה,ל חגדהלילג יסילגה,לבילאד גשלבחדיתל–לע לדנתל
 הלי ל אנגלבמשלם דגשלידםכג גש.לכדיאןלםנבדנגלהם היןלצגדלילביתיל תכנגתל גדימגשל
דגיחמתלזי,לכמגלםגרא לבתלכ להכ גשלהמדיםגשל ילע לדנתל הלי לאדאיתלהגדגשל ד  ,לבי של

גבסיןל בלגמעלמאדלע לכ ליםדחלע לדז ילההיא.ל
חגגאל םהיבל יבדדיל גבסיןל הבדתל בתל הם היןל נבדנגל חםליל 17,ל אןל הגהל גבסיןל כבםדל
 החזגדלבתלהם היןל גמגי,ל בלדרלדםישלםע גיל נרישלבתלדיתלבאגי,לב בלישלכגל לגלחירגל
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הבי גדליס,למשלהב גשלזידשלאדםלחתלהד יכה,ליהדד כהלחגגאתל עאידלדבאל אן.לגבסיןל
הגהלר ל םכניע:להיבלבדזלדגמלבתלחלצגי,לנלדמלדהידגילהדבדצגשליגצבל זכיתלאדד כתיל

דחמם.

הארכיטיפ של הקלף - לימודים
הבדכגהגללהאסגסגלם להר ףלעיסרלא גדימגש,ליכדילגבסין,להםיב לצדג ל  דימלי דכיםלבתל
הכ גשלהנכינגשלאהדשלגצבל מד .לרגגדגשלסייגשלדאגשלם ל גדימגשליסגאיתלדאיתלםאי  ןלבניל

דיכנגשל הםרגעלא גדימגשלזדןליכסף.
אר ףלזהלהםבגלהלהעדירהל  דימלניאעתלדןלהתחיםהלםעתגמלדיל בליא תגלדיג לדצלהל
 ני,ליםע גניל הדחגאלבתלס להגכי יתליבתלדצאידלהגמעלם נילכמגל הגחםףל הזמדניגיתל
הנכינית.ל בללעשלהר ףלדםרףלבתלהתחיםהלםבנילנהעלזדלארדאלסאגאתנילהרדיאהלבילארדאל

דםלחתניליםע גניל כאיםלגעמגשלדחירגש.

הפירוש בקריאה
כבםדלדילגעלהר ף,לםנגלדהית,לדםדעיתלהמאדלהגבלם דדיתלהנחגםיתליהדציןלההיאלבניל
עמגגןל בלדיכנגש.לע גניל עאידלתה ג לם ל גדימגש,להתלתחיתליחרגדה,ליבגןלזהלהזדןלהנכיןל
 צבתל לעי ה.ל כןלאדיאלהדרדגש,להלתדיןלםהר ףלדצגעלהיבל התחג לאתה ג ל דגמהלביל

 דציבלדסידתל גדימגשלדתבגדה.
כ ל דם ,לבשלהםיב לתיההלבשלהיבלדתנה לנכיןלכמגל רא לרגמישלהםנה,לתםיאתלהר ףל
הגבלםהיבלבגנילאם לעמגגן.לאם אלזהלהיבלעםיגל חםיףלאלנגנילםבכןלרא תלהרגמישלדיתנגתל
אתיבדלםנג,ליהיבלהדשלסגגשלבתלהתיבד.להדגמעלדרלדבםםלבתלהדסדלםהםיב לם נילדיכדחל
בלםדיתל יבגןל הנכסף,ל הרגמישל בתל כמגל רא ל ם יל הברמדגיתל הדחיגאיגיתל אכ  ל  עדימל

 רגצידגלמד .

ומה קורה בזוגיות? הרי אין תואר או קורס זוגיות?
 בלתדגמלניכ ל דכיםלבתלהגמעלהמדיםל נילאדסידתלברמדבגת.ל לעדגשלבנילדתדיממגשלעשל
רםגגלתרםידת,לעשלגכי יתלזייגיתלגדימיתליעשלכגםידגלחגגשל ירגשלאחסד.לדהלעיםגשלאדרדגשל

כב י?לבג ילסייגל גדימגשלרגגדגשלאניםבלזה?
זהלהגהלגכי ל הגיתלבגמגב גלבשלאתלזיילליהנצגב גתלהגגתהלגיםאתלעשליג גיןלנגגדלאגמהל
יםיב תלבתלהדיעדמל זייגית:ל"היאלגיסג,לבזלסלדל גלאבגזילבינגאדסגההל דמתלזייגית?"ל
יגיסגלהגהלעינה:ל" דמתגלתיבדלדבםיןלאזייגיתלאהכנגין,ליישלסגגדתגלתיבדלםנגלאבינגאדסגהתל

ת"בלאהצהגגנית,לכ לםגםל גלישלהכםדהל הגיתלהידה".
אניםבל ארדגבהל דהית,ל םנגל הר ף,ל רא תל ב ל הזיגה,ל נםדעתל ניל הסגהיבצגהל בדנשל
זייגית,לדעגמהלע לחיסדלא"הםכ הלזייגת"לםאי  ילבגננילדסיי גשל דדםלבתלהליהנצגב ל

הזייגלם נילי גהניתלדזייגיתלהיאה.
בזלנכין,לתיבדלדבםיןלאניםבלזייגיתל בלנדצבלאחייגלהבינגאדסגהה,לבא לבשלגגלי ל חגרניל
הר ףלםנגלדהית,לזהלבידדלםגםל נילעימלהדאהלדהל  דימ.לרדיאל יימבגלםע גניל עאידל
גכי גשל הבםגשל  בלהדףלבתלהצמלהםנגלאכגם יןלדעדכיתל תה ג לבגםגלדעדגר.לבניל בל
הגחסגשלם ני.לכנדבהלםזהלהזדןל רחתלבחדגיתלי  כתל בגדיןלבגםג,ל לסגכי יי,ל הגלי ל
יםיאלבנילדכםג גשלבתל גיעץלבילדהל לםגכי ל עזידל ניל האגןלדמיעלםיאל דיםגלביל כ ל

הזייגיתלם נילאדילגמגני.
בנילגכי גשל הגדםשל רידסלדימעיתלעצדגתלביל רידסלאניםבלזייגיתלםגבלםדיל ניל האגןל
גכי גשל בתלמליסגלהדחםאהליבתלהחסדגשלהדנה גגשלם נילי םחדדלביתש.ל חג ילגן,לבניל
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  דימל הגיתלניכחגשלגיתדלארםדלהזייגלם ני.לר ףלםנגלדהיתלדזכגדל נילםבשלבנילחיםאגשל
ניסלתל יבחתל הגצגבהל עאימהל בחתל לנגל נםגרהל הזייל דםדעיתה:ל הענגרל אןל םזייגיתל
אםיאנילאחציתלה ג לל–לבנילהיעגשלהעיתלדדה.להר ףלרידבל ניל" הגיתלםש"לעשלאןלהזייל
םאיעית,ל אכדהל לעשל אגחמ,ל הגג ,ל נליםל האגתה,ל צבתל א יתל דירמשל יעאידי:ל היגעל
 ארדלבתלאנגלהדםלחהלם לםנגלאנגלהזיילי עםיתלכ למאדלםמדיםלכמגל חזרלבתלהרםדל

הזייג.ל
היבלהםגעידלםע גניל עאיד,ל ארדגבהלדדבהלםניםבלהםב הל דהיתל םנגל הר ףל הילעתל
םגעידלחגינגלםהדשל דמנילעמלתיש.לע גניל התאינןלאעאדלם ני,ל אחיןלבתלהםיגביתלםנעםי,ל
אדגחה. ביל הגדנעיתל הםב הל  בל ניםבל עשל גםגדהל אצידהל י התדיממל אהייהל ביתןל ל תרןל
הדסדלאר ףלהיבל הכגדלאליהנצגב לם נילי התחג ל דדםלבתלעצדנילמד לדסעלם ל גדימגש,ל
היםדהלבגםגתלייג יגלעצדג.לב ל ניל דהד.ל הגל ,לזהלהזדןל גהניתלדהתה ג לדתי ללתגחיתל

יחמייתלה דגמה.

הערות, מה שני מטות מעורר בכם, איזה אדם, דמות או סצנה מסרט מזכירים לכם את הקלף:


