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אשונבתולועפתכרעממקלחואתדדובהלועפוזםאה.םיאתמהיותיעהתארוחבל.3

.ומויסואאשונלשהחיתפאוהעוראםאה.יללכםיוסמ

.דחיםגהרטמהתגשהלוהצובקלםיאתמהיעצמאהתארוחבלןורחאבלשכ.4

.דואמהבושח,היצלומיסקחשמואעוראה,היווחבתישיאהתוסנתהה.5

סחיתהלבושח.ותליחתבעוראהלשתורטמהללכבםיכינחהתאףתשליוצרדימתאל.6

.םוכיסהתחישבוגשוהדציכותורטמל

םיעדומתויהלוםינמזחוללע,םילודגםיעוראוהיצלומיסיקחשמבדחוימב,דיפקהל.7

.ונממהגירחל

:םירושימינשבעוראםכסל.8

.("םהילערבעהמ")םיפתתשמהושיגרהךיא-יתיווחרושימ.1

.עוריאהתובקעבםילועםיפסונםיאשונולא-יכרע,ינויערושימ.2

.םויםויהייחועוראהןיברשקההמ-
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תבלשמתינויעהלועפ

...סלכ'ת|
|
1

,םויהךשמבםהילעורבעשתויווח|

.תועדוה,םישערתטקשה|
ו
1

.חוכיולהדמע/היעב/החיתפתלאשתגצה|

|

,הקיסומ,ואדיו,םיפלק,קחשמ,רפיס|

...'דכותוצרכ,טפשמ,םינותיע|

|+

pon]ךינח/ךירדמהי"ע:ילולימ
.היעבהחוסינ|

ךילהת|
|
!

.הלועפהתחיתפלהמיאתמהריווא|

1
]

תוברועמתריצי,תונווכתרהצה|

.שוגירו|
|
1

תאתוררועמהתודותמבשומיש|

תוקולחמתפישח,הבישחלךינחה|

.הדמעתטיקנו|
|
[

?קוידבהמ-היעבהםוקימ|

]
T

בלש

לעהחיש,םיקחשמי"עםיחתמקורפ|םירצויו,רדחלגוחהתאםיסינכמ|הריוואתריצי

אטשונהתגצה

הלעפההגוס

תיצזכרמהלאט

(ינויעקלח)

 

 

.תנגרואמהחיש|.החישידכךותהבישחלשךילהת|החישוןויד
|₪dioה

ז]

ןודיח/לזפ/קחשמ|,תועדיקולח?ונדמלהמ|םוכיס

.החיש,םירבדהתגצה|

L

.ךשמהלתועמשמה|
1

   



  

תלוזהדצמדובכוהכרעהלשסחיםיללוכהלא-הכרעההיכרוצקופיסלםיעינמ.ד
ןוידהאר)תלוכילסחיבםידמועהםיגשיהלעםיססובמה,תיבויחהתימצעהכרעהו
.(ךשמהבלמצעיומידב

|לאיצנטופהתאםישגהלםדאלשישךרוצהוהז-ימצעשומימבךרוצהקופיסלעינמ.ה
|תוצמלותיטתסאהאנהתונהיל,ותביבסתאןיבהלותעדל,ובש?לאוטקלטניאהוישיאה
.םידחוימהוירושיכתא

:הבשחמלתולאש

?ךתוגהנתהב?מצעשומימבךווצהקופלסלעינמהאטבתמדציכ-

תינליפואהתוגהנתההתאםושר,ותוגהנתהבטלובתימצעהכרעהלעלנמהש,רבחלעבושח-
.ךלשהיחנההתצובקבםירחאהםירכחהתובושתםעךיתובושתתאהוושה.ול

   
ימצעשומימ

תימצעהכרעה

| AA תבהאותוכייתשה
 

 

 

 

 
 

 

סייגולויזיפםיעינמ|
 

:וזהירואיתיפל

םיכרצה)םיכומנהםיכרצהןמתופידעםלוסבתנגרואמה,םיכרצתכרעמםדאל.1
.רתויםיהובגהםלכרצהלא(םיגולויזיפה

|ךומנהךרוצהןמהלוערדסבםיגצומה:םייזכרמםיכרצהשימחןיבהנחבאתמייק.2
|ישA;תלמצעהמשגהבךרוצהאוהש,רתויבהובגה

|:AY,(אמצובער:ןוגכ)םייגולויזיפםיכרצ,א
v

a(תוינוציחתונכסינפמהנגה)ןוחטיבבךרוצ.

-
-
-

-->--

 a(תיתרבחתוללעפותוהז)הבהאבותוכילשבךרוצ.

AAA
.(למצעדובכב)הכרעהבךרוצ.ד

Go
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.למצעשומלמבךרוצ.ה
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,.הדימריפהו,

--ולסאמלשםיעינמהגרדמ--

לשהירואלתהתטלובונבםילעופההענהה?מרוגתאוגיצהשתוברהתוירואיתהןיב

.ולסאמ

עיצהולסאמ
םלעלנמהתאגרדל
םלוסבםיישונאה
רשאכ,יכרריה
םלוסהתיתחתב
םיעינמהםיאצמנ
ןוגכ,םייגולויזיפה
םהילעמו,אמצובער
,ןוחטיבהיעינמ
,הבהאה,תוכייתשהה
,תימצעההכרעהה
-םלוסהשארבו
.למצעשומימלעינמה
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-ויזיפהםיעינמה 
תאםיפחודםייגול
תוליעפלםזינגרואה
לוולשלוריזחהלידכ
ללגברפוהשלקשמ
,רוק,ןוזמברוסחמ
..המודכותופייע,םוח
םיהובגהםיעינמה
תאםיפחודםלוסכש
םדקומעיפומאוה,םלוסברתויךומנעינמשלככ,ומצעתאשממלוחתפתהל,לודגלטרפה
םלהובגםיעינמלרובעלידכ,םדאהלשומויקלרתויינויחותוחתפתההךילהתברתוי
,ןוזמבינורכרוסחממלבוסה,םדא.םיינושארהםיעינמהתאהליחתקפסלךרוצשי,רתוי
הנפמאוהותתחופותובלשח-קפוסשעינמ.רתולםיהובגםיעינמקופיסלללכעיגיאל
.תוגהנתההלעותעפשהתאולריזחיינמזרוסחמשןכתיייכםא,וילעמשםיעינמלםוקמ
.רתולםיבושחםישענםיהובגהםיעינמהו,םנוויגוםיעינמהרפסמלדגתוחתפתההםע
.םדאהלשתיפוסהותרטמ-רתויבבושחהעינמהאוהלמצעשומימלעינמה
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,םילזונל,ןוזמל,םייקתהלידכ,קוקזםדאלכ-םייגולויזיפםיכרצקופיסלםיעינמ.א
ךווצלכלםדוקםקופיס,םידלומםההלאםיכרצ.דועוהנישל,עובקףוגםוחל,ןצמחל

,ןוזמתגשהלעינמה,תוגהנתההלעםיטלתשמםה-םקופלסלעםיאבםניארשאכו,רחא
ונממהובגהרחאעינמלכהדצהקוחדיו,בערםדאלשותוגהנתהלעטלתשי,המגודל
,םירחאםיעינמבערהםדאלןיאש,םשרתהללולעוזתוגהנתהבהפוצשימ,היכרריהב
.םלרחאםיעינמקופיסללועפלולרשפאיבערהעלנמלשוקופיסםלוא

 

aדחפמואבאכמררחושמתויהלךרוצהתאםיללוכהלא-ןוחטיביכרוצקופיסלעינמ,
תופוכתתועתפהתענומוןוחטיבהקינעמהםייחתרגישבךרוצהו,רחמהתחטבהלהגאדה
תרכומהביבסלםתשירדבתוקוניתלצארתויבםיטלובןוחטיבה?כרוצ.תוכיבמו
תוגהנתהבינוציקיוטיבלםיאבןוחטיבהיעינמ,שארמהיופצוהעובקםייחתרגישלו
.המודכועבט-תונוסא,תופגמ,המחלמלשתופוקתב

Aתודידייסחילהפיאשבםיאטבתמהלאםיכרצ-הבהאותוכייתשהיכרוצקופיסלםיעינמ,
קפסלתולדתשמה,תוהתופמתורבחב,ולסאמתעדל.תיתרבחתוכייתשהוהחפשמ,הבהא
הבהאהותוכייתשההיכרוצלשםתופיק,םינושארהםיכרצהיגוסינשתאןהיחרזאבורל
.תולגתסהיישקלתירקיעההכיסהאוה
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\צ
.םידידיהוהבורקההחפשמהלשהביחבותורבחבקלחתהלוגישהל

םיעצמאלעבתויהל,םיביצייפסכבצמוהדובעםוקמחיטבהלוגישהל

qnt)תוטבדיתעהשתעדל,םייחהמתונהלו.

םיימצעהתוחוכהתאשיחמהל;ישיאהחותיפהלשהיצזילמיפואלעיגהל

.םישדחמהוםירצויה

.תונורקעוםילאידיא,םיטלחומהםיכרעהשופיחלתטלחומתורסמתה

םיבוטהםירבדהתאגישהל,ןוצרעבשורשואמתויהל,םייחהמתונהל

.םייחב

,דיחאםייחןונגסתלעב,תופתושמתורטמםעהצובקלךייתשהל

.הבלבוקמתויהלו

א%%%.א%**
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וחטב.ח

ימצעיוטיב.ט

תוכיתשה.בי

 

 

 

————>

e
D>>m n7990n

עוציבילהונב

.תורזגההתאארק:'אבלש

.רתויבךֶלתובושחהתורטמהשמחברחב:'בבלש

 

תורדגה:'אבלט

,(ה'גיטסרפ)הרקוי,תויחמומ,תוגיהנמ:םיאבהםיביכרמלםייחתורטמןיימלןתינ

.תוכייתשהוהאנה,דועיי,ימצעיוטיב,ןוחטב,הביח,תואמצע,רשוע,תורש

,הזליגרתתורטמלםלוא.הלאםימרוגרסירתלשתורחאתורדגהלתויורשפאםגתומייק

.דבלבןלהלתואבומהתורדגהבשמתשהלשקבתמךניה

םירחאבטולשלוןגראל.הצובקבואהרבחבהעפשהברגיהנמתויהלתוגיהנמ.א

.םיינוגראוםייתרבחםידעיגישהלו

תמרתגשהלהפיאשבדימתהל,םיוסמאשונבתוכמסלעבתויהלתויחמומ.ב

.םיגשיהוםירשכלשתויחמומ

.ההובגתיתרבחהרקויואהרכהבתוכזל,םסרפתהלהרקוי.ג

.םתקוצמתעשבםירחאלרזעלתויהל.םירחאלשםנוצרתועיבשלםורתלתורש.ד

.םייסנניפםיסכנרובצל,םילודגףסכימוכסחיוורהלרשוע.ה

תעדל.ךמצעלןודאתויהל.הלועפהוהבשחמהשפוחלשבצמלעיגהלתואמצע.ו

.ךמצעלעךומסל

4
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0הרזעהןתונלתועצההמכ8

e0

0:השעתלא

.היעבהךרעבםצמצתלא.א

.תוצעןתתלא.ב

O.ךילאהחישהדקומתאריבעתלא.ג

:תושעלןכהמ

?גיצמאוהשתיתימאההיעבהיהמ.ךתחישןבאטבמשתושגרלםג.קמועלבשקה.א

,ןוכנךתואיתנבהםא)ולשםירבדהירקיעלעהרזחי"עךתבשקהליוטיבןת.ב

.(...שרמואהתא

?("?הזלסחיבשיגרמהתאךיא")ויתושגרלסחיבהרהבהשקב.ג

תופסונםיכרדתומייקםאה)וינפבתודמועהתויורשפאהןווגמתאביחרהלהסנ.ד

.(ןהילעבשחאלשיאהש

תכללהצוראוהשןוויכהוהמףוגהוםינפהתועבה,ןוטה,לוקהתרזעבןיחבהלהסנ.ה

.ותיאתאזקודב.תמאבוב

לאואהטלחההתלבקלאךרדבותואםדקירשאדעצ,אבההלועפהדעצוהמותיאןחב.ו

.לבקשהטלחההתמשגה

 

 

E

=

=-יצ>-0יכרדהטרפלע-ש₪==

םיכרדתשרפכתרחבובשאשונהתאגיצת.בורקבלבקלדמועהתאשתיתימאהערכהברחב

.תויופעתסה/תורירברתויואםייתשלאהליבומה

.ךרדההתואבתכללךלםיארוקהםיימינפהוםיינוציחהתולוקהתאתופעתסהלכלומםושר

הערכהלדמועהאשונה

 

.'בהרירב.'אהרירב

taדעבתולוקה'אדעבתולוקה

הלועפהדעצלעהטלחהלותרזעבעיגהלהסנתוהחישלךגוזןבלךלשםיכרדהתשרפתאגצה

.השעתשאבה

הטלחהה
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Dia.
= .יתונגו

םעשגפמההיהךיא,םיפתתשמהוביבההמעומשל,םלוכתאהליחתסנכלשיךרעמהףוסב

.רתויונהנןכיהו"םירחא"ה-

:םיאבהםיאשונהתאהחישךותתולעהלשיןכמרחאל

 

וינסרההתואצותהתאםיפתתשמהתועדומלאיבהל

.םידגונמםיכרעלשתושגנתה

תיצלומיסתרזעב,תיתוברת-ןיבתורחתלטת

(??תודע)תויוברתשגפמ.1

?ולאןוגכםישגפמלשונלשהרבחבתואמגודןנשיםאה.2 22

ו
.םיינחורםיכרעלומםיירמוחםיכרע.3

.היכרעותיתורחתהרבח.4 Osז
.

.לוצינ.5 ?תודעבולישלעדומללרטפאהמ.6(םילימאלל)תילברו-ןונהיצקינומוקתורוציתשתוצובקיתטבודמליםיפחתשמה ?המ .תוצובקהיתשבםיהזהקחשמהיפלקיפלכתדגונמתוסחייתהו

תיתורחת'אהצובק

"הפש"ה.(םהבםיעיפומהםינושהםיעבצהוםירפסמלסחיתתןבומכו)ףסככםיפלקבשמתשת
.והערבשיאתעגל,ךייחל,קוחצלהירבחלהיהירוסאותחתופמ,תיקסעהיהתוזהצובקלש
תודוקנלבקלךכידילעו(ירפסמךרע,עבציפל)םימייוטמםיפלקתשיכר:םיקחשמהתרטמ
.ןקחשהתוכזלולאתודוקנםושרי(החנמה)יאקנבה."קנב"בתוכז

תיתורחתאל'בהצובק

.רפסמוא/ועבצןיבלדבהאללוםיוסמךרעילעבכתוטחיתהאללךא,םיפלקהםתואבשמתשת
ירבחמרתוישהמכןיב(תילברו-ןונךרדבןכםג)היצקינומוקורשקתריצי-הצובקבהמישמה
!רתומלכה-םיליממדבל.הצובקה

האנההתדימלםאתהבאיהםתניתנ.רשקהתריציטקאםויסבתוכתיכה"תוכתמ"םהםיפלקה
.רשקהתריציידכךותרבחהםערצונשעושעשהו
תוגצהוםירופס,תויווח:ריבעהלםיפתתשמהוטניקחשמהךלהמבןכל!רבדלרוסא
.'וכועגמ,דוקיר,המימוטנפב

,יפיצפסהןייפואתארבכוחתיפוןתמישמתאקחשמהךשמודמלתוצובקהיתששרחאל
.דחאדגנכדחא-תוצובקהיתשןיבםישנאתפלחהבםיחנמהםיליחתמ
 ."תוברת"לכמ50%תומלואהינשבויהיןמזהךשמב
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:תימ'צהרכה*

aשיגרמינאהשדחהצובקלסנכנינאשכ.1 Í6ו...0

aDRseeםההנושארליתואםישגופםישנאשכ.3 sua o mirea ia aaja a es

7é...יייייייייייי.+י+רלאכרתויבחתוכשיגרמינאהשדחהצובקבאצמנינאשכ.4

cocosינאקותשלםיכישממםישנאשכ.5 PINTOו

ד...יייייייייייייייייויווווייוייייייי.+.++"כאןמ+זהלכרבדמםישנאהדחאשכ.6

DOהחנמהרשאכרתויביביטקודורפימצעשיגרמינא.7 Das Sena 0 ça Sds prai
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Eתורדגהותוכרעה-ןויווישגשומה

.ותואלבוכןויווישבךרוצה-ולשמםייוואמותונוצרולשיוישפוחדלונםדאה

|.םהיניבןויווישגיהנהלםעטןיאןכלע,םיוושודלונםדאהינב.2

.םישלחהלשהאצמהםהןויווישהוקוחה.3

ו.ויכרציפלדחאלכל-ותלוכייפלדחאלכמ.4

.ףוביקהתלוכייפלדחאלכל-ותלוכייפלדחאלכמ.5

DD .ףוביקהתטלחהיפלדחאלכל-ותלוכייפלדחא6.

.ילשאלרבדםוש-ונלשלכה.7

.ורבחלשםיבקהעשתמרתויולשבקבהצורםדא.8

.בוטהזיאתגשהםשלתמייקתופתושלכ.9

יפלתויהלךירצןויווישה;הוושצמאמלהוושהכרעה;הוושתוגהנתהלהוושסחי.0

.(תלוכיהםרוגמםגעפשומה,לעופבהניתנהיפלאל)תתלצמאמה

.ךיכרציפכמתוחפלבקת-ךתלוכייפכמתוחפתתנ.1

תודיחאבוגזמבוםעטב,תונוכתבותונורשכבתוהזושוריפןיאםדאהךרעןויוויש.2

אוהשדיקפתותואאלמלםדאלתונמדזהןתמושוריפםדאהךרעןויוויש.םייחהלרוג

.ישיאקופיסםגולןתונה,וחורל
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היטרקומדהו%

 

eהזקרפבשריצקתהתרצזעבהמישמהתאגיציהחנמה:החיתפתחיש.

תנבוכמההפיסאהקחשמ.1

.תילארשיהתואיצמבתוקולחמהעקרלעחרזאהוםדאהתויוכזחוסינבתוסנתהל:הרטמ

.העטכ:ןמ+

.םיינועבצםידרול,םיטקלפ:םירזע

תובושחשהחרזאוםדאתויוכזישפוחןפואבםיטקלפלעומשריםיפתתשמה:ךלהמ

.(רחאעבצבתוכ:זלכ).םהיניעב

,היטרקומדבדוסייכרעיפ-לע"תויוכזה"תאןגראלםיכינחלרוזעיהחנמה

?ולאתונורקעתזכרמשהקוחלארשיתנידמבןיאךכםאעודמ:הלאשבםכסיו

שנועהקחשמ

תאררבליאדכש,"שנועמתרתופהנניאקוחהתעידייא"שהדבועהתמנפה:תורטמ

.תויוכזדצלתובוחשיהבשתופתושאיההנידמהשו,וניתובוח

.העטב:ןמז

ובש,וילעעמששרופיסוא,יטרפהרקמלעורותברפסמםיפתתשמהמדחאלכ:ךלהמ

ידי-לעו,רעונהתעונתב,םיוושהתרבחב,רפסהתיבב,תיבב)טרפהטנעב

המלו?ותשגרההתיההמ.תונקתה,המרונה,קוחהוהמעדיאלטללגב(תויושרה

vam2792

לשתועצה"לס"+כריהחנמה.םירופיסהמדומללרשפאשםיחקלבןוידךרעיי:םוכיסל

.שבועבתונכתסהעונמלותרטמשםיפתתשמה
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יגשטומןויד₪

דחאלכיבגלשפוחאוההמ,שפוחהגשומלעםיכינחהםעהחישלהונתשךירדמלצלמומ.א
.(חולבשמתשהליוצר)םיכיכוהמ

:סבוהיפלשפוח.ב

םירוצעמרדעיה,הלמהלשהנוכנההתארוהי"פע,ןייוציתוריחםשב-"יהמתוריח"
תושעלםדאלשוחוכמקלחתיבשהלתובורקםיתיעלםילולעולאםירוצעמ.םינוציח

ודיברתונשחוכבשמתשהלמותואגעונמלידכםהבןיאלבא,ותושעלהצורהיהשרבד

.(הצורינאשיתמהצורינאשהמתושעל).ולכשווטופישולוביתכישיפכ

:וסוריפלשפוח.ג

."ומצעלןודאאלאוהתירטומתוירחאאללםדא"

.תוירחאאללשפוחןיאשוניביםיכינחהוזהחישבשבושח:ךירדמל

.תוירחאלשפוחןיברשקהתאשיגדהל

.םוי-םויהייחמתואמגודתתלףידע

000

:תורעה%

יבגלותסיפתיהמ(טקלפ)חולהלעבתוכךינחלכשכהלועפהתאליחתהללוכיךירדמה.1

.שפוחגשומה

?םיכינחהתורדגהבינוששיםאה.2

?םיפתושמםייתרבחםייחםע?INםהיתורדגהתובשייתמדציכ.3
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תרושקתהיעצמאלטפשמג3

תוירוביצהתוקולחמהתרכה.היטרקומדהםויקלתרושקתהיעצמאשפוחתובישח:תורטמ

.הזאשונבלארשיתנידמב

.םייתעשכ:ןמז

"העיבתה"ו"הנגהה"רובעםיקיתשארמןיכיהחנמה."טפשמתיב"כןכוירדחה:םירזעלשתיתרוקיבהכירצבםיכינחהוסנתיםיעצומהםיליגרתהתשולשתרזעב:תויללכתורטמ

םירקמיפ-לערמוחהתאךורעלץלמומ;םינועיטהתנכהלרזערמוחםהבו.(ותעדלוקישיפלעתולעפההמרוחבלןמזומהחנמה).תרושקתהיעצמא

.תרושקתהיעצמאבםימוסרפתועצמאב,םיילאוטקאוםיישממ

(תרושקתהשפוחםוצמצ)העיבתבתכוניכיו:תוצובקיתשלוקלחתיםיפתתשמה:ךלהמ|

"תרושקתהיעצמאבקחשל".%

,םיטפוש:תויהלובדנתיםידימלתרפסמ.(תרושקתהשפוחתבחרה)הנגהבתכוןעובשהקחשמא3

ידי-לעוחטונשםינועיטהתאםיטפושהינפבואיביתוצובקהיגיצנ,'וכו|

.םיפתתשמה.תואטריגתאוושהי"ע,תרושקתהיעצמאתרוקיבלשםילגרהתיינקה:הרטמ

À.העשהתיצחמכ:ןמז

.ישפוחחוכיוךרעיי:םויסל,"העידי"םיחסנמהתיכבורתונשםירבחה.רדחהתאםיבזועםיבדנתמהשימח:ךלהמ

.ןידקוספלךרוצןיאךכו,רותבאבלהילעחוודמהש,התיכלטנכנשןושארהרבחלהילעםיחוודמו

.םינושהםיחווידהתאםשורריכזמה".האלה

ASלהקהתעדקחשמ

תונקסמבו,ןהבולחשםייונישלתוביסבםינדותונושהתואסריגהתאםיוושמ:םוכיסל

לעעיפשהלוותעדתאעיבהלידכחרזאהינפלתודמועשתויורשפאלוגרת:תורטמ.ךכמתובייחתמש

.רוביצה

.הצחמוהעשכ:ןמז

.םייטפשמםיספט,םיטלש,הביתכילכ:םירזע

לעעיפשהלוהעדעיבהלידכתושעלןתינהמ":החנמהלאשיתיללכהחיתפב:ךלהמ

"תורתוכקחשסמ"3

3"?רוביצה|.םהלשםינווכמהםירסמבו,םינותיעהלשםייטילופםינוויכבהנחבה:הרטמ 

קלוחתהתיכה,ריצקתהתרזעבהחנמהידי-לעודבועישםיכרדועיציםיפתתשמה.העשכ:ןמז

:תואבהתולטמהיפלעתוצובקל|ןתואקיבדי.םינושםינותיעמאשונותואבתורתוכ-תתותורתוכןיכיהחנמה:םירזע

.תרושקתהיעצמאבשומיש.1תניפב.הביתכילכברזעייו,סטיפדתלבקיףתתשמלכ.ןתואםלציודחאףדלע

.('וכותוגלפמ)תירוביצתרגסמבתוליעפ.2.םינושםיגוסמםינותיעםעןחלושךורעליאדכרדחה

.(!רושיאםע)'וכותותיבש,תונגפה.3וא.ליגרתהתליחתבםינותיעהלשםייטילופהםינוויכהתארידגיהחנמה:ךלהמ

.הכרדתאהצובקלכגיצת,הנכהלשהעשתיצחמםותב,תונושהתורתוכהןיבשםילדבההתאורתאיםיכינחה.וכלהמבםיפתתשמלעויסכ

.םינושהםיחוסינבש"הנווכהה"לעדומעלוסניו

?העדעיבהלםירבחהוצרהמל:תולאשההנדומעתםכסמהןוידב

?רתויבהעיפשמההתיהךרדוזיא

?המלו

?םילדבהשיהמל:םוכיס
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"ףתושינאםג"7%ינאוהחוורתנידמ.5%

תיתשתאיההחוורתנידמשו,היחרזאןעמלהדעונהנידמהשהשוחתהתמנפה:תורטמ

."תתל"קרחרזאהשרדנלארשיתנידמבשהשוחתהתייחדו,תנקותמהיטרקומדל
םיכרדהתאדומלל.תיטילופהותירוביצהתוליעפהותוברועמהתובישחבריכהל:תורטמ

.ןהבתוליעפהינפואתאו,תוירוביצתורגסמלםיפרטצמןהב

.תועשטולשכ:ןמז

,םיירוביצםינוגראלשתובותכוםירבסה,תוגלפמיעצמןיכיהחנמה:םירזע

.הביתכילכ.רעונתועונתוםיירטנולוו

:ךלהמ

|

:הלאשהתאגיציהחנמה,תיללכהחיתפ

.םייתעשכ:ןמז

.הביתכילכוםידיקפתיפלעתויסיטרכ:םירזע

:ךלהמ

|

.תוצובקשולשלוקלחתיםיפתתשמה

עיצתו,ל"הצמורורחשרחאלריעצלשישתויעבהתארידגת:הנושארהצובק

.ןהבלופיטלםיכרד

:הינשהצובק

|

.םיעצמארסח,ריעצגוזלשתויעבבהמודןפואבלפטת

ינבמריעצגוזוא,ריעצלשתויעבבהמודןפואבלפטת:תישילשהצובק

ו.םיטועימב

וא/ותוטלחהתלבקבףתתשהללוכיהרושהןמחרזאהןהבשםיכרדהןהמ".1

"?הישעבףתתשהלםגו?ןהילעעיפטהל

.תירוביצהתוליעפהתאתאזהשיגפבלגרתלהחנמהעיצי,תובושתהללכמ

,רדחהתניפבןיכההחנמהשתועצההלש"הכורעת"בןייעלובמזויםיפתתשמה.2

ר«7052

.תוצובקהתדובעלעייסיהחנמה
םיפתתשמרפסטמשיםאתוצובק+כרלרשפא.ורחביהמבומעץעיתהלו

.תרגסמהתואלףרטצהלםיניינועמש

,ןהילערבגתהלםיכרדבוםיישקבןוידךרעייו,ןתדובעלעהנחוודתתוצובקה:םויסל

|.ליגרתהלשתורטמהחורב
תופרטצהלםיכרדהתאריבסיוםיפתתשמהלשתולאשהלעהנעיהחנמה.3

.תונושתורגסמל

תולאשהלעונעיתיטילופוא/ותירוביצתרגסמבםיליעפרבכשםירבחה.4

:(חולהלעתומושרה)תואבה

?ילשתרגסמבהשועינאהמ-

?הבליעפתויהלךישממינאהמל-

ESלוועהקחשמ

.הרבחלוא/וטרפללוועהשענובשהרקמבםילפטמדציכדומלל:תורטמ

a 7
לעונעי,ךכבםיניינועמםניאו,תרגטמםושבםיליעפםניאשםירבחה.5

:(חולהלעתומושרה)תואבהתולאשה

?תרגסמלףרטצהלןיינועמינניאהמל-

?יתבזעהמלוא-

?תושעלףידעמינאהמ-

איצמהלואטקללרשפא-לוועירקמםיראתמש(תכרעמלםיבתכמ)ןותיעיעטק:םירזע

.םיפתתשמהעויטבותליחתבוא,קחשמהינפלםירופיס

ועיצי"ןידיכרוע"ויהיש,םיפתתשמהראש."לוועהירופיס"תאראתיהחנמה:ךלהמ

מולהקלהרדיפהוררוככהניב,.6רזעיהלעצומ).החנמהידי-לעםלשותהיצמרופניאה.הרקמבלופיטלםיכרד

המישמ-"הכנהיטרקומד"ליגרתבקחשמבתואמגודלהיפרגוילבבוריצקתב

.(תישילש

.תולטמלםהיתובושתתא

?תיאדכאיההמל?תירוביצתוליעפיהמ:םיאשונבןוידךרעייםויסל
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.הזבכרומאשוניוצימלעיגהלןתינאלתילארשיההרבחבםינוידבדחוימבוםיברםינוידב

אשונב.הנידמותדהלש,תויומידקוםירשק,תועמשמהתנבהליסיסבישוקשילארשיתנידמב

תסיפתבןהתויונושותישגרההמצעהללגב),םירושימהינשבםוצעישגרןעטמיובחולוכ

תלוכילעיגהללכונשידכבו(הנידמהלשהתועמשמבןהותידוהיהתדהתועמשמואשונה

סיסבלעןוידורשפאיטתורדגהלשךילהתרובעליתעדלשיהנבומןוידםייקלתיסיסב

.םיפתושמםינותנ

Totתדוהנומא1

יכןמואיאל""ךלןימאמינא"-םינושםירשקהבובםישמתשמונאשישגרגשומאוההנומא

יובירוהלימהלשישגרהךרעהללגבקוידבהנומאגשומהתרדגהבישוקשי.'דכו"רפוסי

לשןיכומסןיאשכאשוניפלכהדמעבצעמהישגריוטיב"כהרידגנהזךרעמב.הלםישומישה

."תודבוע

:הרטמ

.הנומאגשומהתועמשמלעדומעלםיפחתתשמלרשפאל.1

ןיבלתיתדבועהחכוהלןתינרבדרשאכ"העידי"ןיבןיחבהלףתתשמהתאליבוהל.2

.םביבסםירוקהםיעוריאוםהיתודמעיבגלהעידירדעהבתמייקש"הנומא"

.העש:ןמזךשמ

:הטיש

,החנמה.1

םירוקרשאתויושחרתהואםיעוראהשולש"ריינלעבותכל,דוחלא"כ,םיפתתשמהתאשקב-

עוריאואםכינונכתתאתונשלםכילעיכתותיאםושמםהבשישםינימאמםתאו.םכל
,

."תידעלבםכידילעטלשבוניאוםתננכתשט

השקבהתאתינשרבסהרתויהלכלאשונבןוידלררגהלהצובקלןתתלאו,רבסהףיסותלא-

.ריינהתאךופהלםייסמשימלכמשקבתו

"

רפסלא"כלתתלהסנ,חותפחיש-ודה.ומשרנשםיאשובהיבגלהצובקבהחישטךורעהתע.2

7.םינושםיעוריאואהרקשהרקמ

-הלאתונומאםושרללדתשת.םיפתתשמהי"עתולפתתונומאינימלכהנילעתשריבס
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החישברזעיהלןתינ.תומישמהעבשלשתולעפההךלהמבורבטצהשםימשר:וכיר:תורטמ

.תומישמהמקלחלשםוכיסלםגתאז

.העטכ:ןמז

.החנמהתריחבלתולעפהיתשהזבתועצומ:םירזע

("תימואלתודחאתלשממ")"הלשממהונחנא".א

ותסניו,לארשיתלשממבםינושםירשיפלעתוצובקלוקלחתיםיפתתשמה.1:ךלהמ

.הבורקההנשלתורטמ-הדובעיפד

הלשממהירבח;םהיתועצהתאםירשהוגיציהבו,"הלשממתבישי"ךרעית.2

.תועבצהבןתואוחדיואורשאיו,תועצהלוסחייתי

תואיצמהתפשלםמוגרתבתויעבהו,םיכרעהירקיעתאהחנמההלעיםוכיסב.3

.תיתרבחהותיטילופה

הכרעהןולאש.ב

:ךלהמ

|

:תואבהתולאשהורקיעש,םיפתתשמלימינונאהכרעהןולאשקלחיהחנמה

?תומלתשהברתויבםיבושחוארנםיכרעוליא.1

?תומלתשההךשמברתויבתובושחכוארנתויעבוליא.2

?רתויבםיקתרמהויהקחשמ/הלעפההזיא.3

?וללהתומישמברפשליאדכהמ.4

.םוכיסתחישךרעית(השיגפהםותבהחנמהידילעוטקוליש)תובושתהסיסבלע

 

Boתואיצמהןתבמבםיכרע-היטרקומד:םוכיסתחיש

 



  

D12º'0960

חיכוהלןתינאל.היצאוטיסבםירוקשםיזמרלעךמסנהיגולוכיספישיארבדאיההנומא-

תרדטמהנומאהשאלא,הנומאלרשקאללללכךרדבתועבקנונייחבתודבועה.הנומא

.ונתסיפתווננוצרלםאתהבתואיצמהתאתשרפמו

ןהתונומאותויה.ןימאמםדאלכוםדאליסיסבךרוצאיההנומא.ולשתונומאהםדאלכל-

.תובוטתוחפואתובוטתונומאןיאישיארבד

רשקאוהרשקהםלוא,תדהתואינבלשתונומאאטבלודעונשםילמסוםיסקטםנשיתדלכל-

אללסקטלתועמשמןיאשומכתדלםויקןיאהנומאהאלל.יתדבוערשקאלוהנומאמעבונש

ביבסחוכיוהותונואתתענומהניאךרדהתליפתוםשגהדירומהניאםשגהתליפת.הנומא

!?אלואןכןימאמהתאלשחוכיואוההשעמלאלואןכםא

 

 

 

 

:אבהרופיסהתארפס.3

תאתולבלתנמלעהטכיורכשםינששולשלשתורכהרחאלאשנהלודתעתהרשאהל'הנחודוד

גילפהלוףוחהי"עךורעלוננכתןיאושינהסקטתא.שמשהברהםעוםישנאמקוחרשבדהחרי

סקטבקרושגפנוםייעובשךשמלהזמהזוקתנתנהטכיהתריכשרחאלםתרבחבגוהנכ.תידיימ

ןתחהלשטיישהמןהוסקטהמןהושגרתהםיחכונהלכוהנותחבהתיההברהחמש.ןיאושינה

םהירבח-רחאגוזטיישלםהילאףרצלריעצהAMDוטילחהןיאושינהסקטידכךות.הלכהו

.הוודחוינדתא

ךפהתהלהטכילהמרגרשאהיופציתלבהרעסעתפלהלחה-טיישהתאולחהשרחאלהעשכ

.םילגבופטשנהיבשויו

ןטקהיאבוכרעששופיחרחאל.הזףוחלועיגהןהקריכהוודחוהנחואצמםטופופהיאב

ןתינרשארחאיאבםיאצמנדודוינד":ןהלרשיברשאןודשםשבלודגורזומרוציבולקתנ

יכינאחמש,ילהשקתודידבהו,ברןמזןאכאצמנןודשהינא.יתרזעבקרוילאעיגהל

.םטופופההיאלילאןתעגה

הגאדלא"בישההלהו.הרעצבןודשהתאהפתישהילעהתיההשקהלעבמהדירפהרשאהל'הנח

ךעידוהלילערזעלךלתויהללכואשתנמלע.וילאעיגהלךלרוזעאתקשחךלעבבםא.יתב

MORתושעללכואשתנמלע.ב-וינשהיאלריבעהללכואךתואקר.איכ JDפ"תאינא:"

.ךלעבלאיעיגתךכ.וכותלאדועצלאוהתושעלךילעשלכו

.הנחםוקמבהשועהיהאוההמא"כםיפתתשמהתאלאש.4

.הדבועתויהלהלוכיהנומאיא/הנומאםאה-ןוידךורע.5

?הבוטתוחפוארתויהבוטהנומאהיהתשןכתיםאה-

.תדלהנומאהקלחןיברושקלשיבלםיש.ינשהאשונהלארבעמרוצילהסננתעכ

:תולאשהלכלרעהיהותדלהנומאןיברשקבןוידךורע.6

.תדלהנומאןיברשקההמ.א

.תדלתיחרכהאיההנומאםאה.ב

.ונלשתונומאהתכרעמלעעיפשמהמ.ג

.תיטבנימודהיהתהנומאהזיאעבוקימ.ד

ןונקתלעבןוגראכתדהתאתוארלשיןאכבלםיש)!?הנומאהלעתדבףסוותמהמ.ה

.('דכוןתחלופוםיסקט,םיקוח,דסמימ:ןוגכיתוגהנתה

תפסוהי"עומצעתאםייקלבייחשןוגרא)!?םינימאמאללםייקתהלהלוכיתדםאה.ו

.(םיבימאמ

יתייהאלםייקךיהולאשחיכוהליתלוכיםא).הדבועלהנומאןיבןיחבהלןתינםאה.ז

.(ובןימאהלךירצ

!?ירטנולווןוגראוהזתדואתדתופכלןתינםאה.ח
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:ןוידלהבוטהנכההיהתל"נהםייוריגהתובקעבשחינהלריבס

!?הצוחנהנידמהםאה

הנעטהםעךלתיטילופומסוקהנעטשיוהדימב-תילאירוטירטהרדגה)!?היתולובגהמ

.(תחאהנידמכםלועהתאהארו

.(םויקליעצמאכהנידמה)!?דיחילהשורדאיההמל

!?היתובוחוהנידמהתויוכמסתועבקנהדימתומאולאיפלע

.דיחילהסחיהמ-

.תדלהסחיהמ-

.םיטועימלהסחיהמ-

.1

.2

.3

4

תדהחרכהבאלולארשיתנידמחרכהבאלםייללכםהתדוmmaןוידהןאכדעבלםיט)

.(הנידמהיקוחלףופכאוה.ירטנולווןוגראהזתד.תידוהיה

.תידוהיהתדהולארשיתנידמלהצובקהתארושקלהכירצשרבעמתלאשאובתןאכ

.תונידעברבעמהתאתושעלשיבלםיט

תבייחמןוחטבתנכס)?היחרזארפסמתאלידגהלתוצרלהכירצהנידמםאה-יללכןפואב

.(אלזאאלוהדימב,ןה

!?הילע-דציכצא,ןכםא!?התיסולכואתאלידגהלהכירצלארשיתנידמםאה

!?הדוליהתרבגה

.אל/ןכ?תידוהיהנידמבייחמידוהיהםלועהיפלכתוביוחמהםאה

!תינוליח/תיתדהזיא+אתידוהיהנידמןכםא

.אסריגוזיאיפ"ע+אתיתדהנידמםאב

תעבוקאיההמותדהלשהדמעמהמתינוליחהנידמםא

DIDO

.היסולכואהםויקלילככתואיצמחרכהאיהלארשיבדחוימבהנידמ

.םיחרזאהללכתאףיפכמשןוגראאיההנידמה

ידוהילכלהנידמ)םלועהידוהיםיפאושוילאםוקמתויהלתבייחמתילארשיהתואיצמה

.םיכייתשמםהוילאשןוגראכתדבםיצורםניאשהלאלםגםיינוליחתונורתפםע(םלועה

.תירטנולוותינחורתיתוברתאיהתידוהיהתדלהקיזה
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yoהנידמ"2"

:הרטמ

ךא.םיקוחיפ"עלעופשןוגראכ(הזיאבושחאל)תרדגומההנידמהתאתוארלשיהזךרעמב

הנידמהיקוחשינפמתאזורתויםינטקהםינוגראהלכלשןוגראכהנידמהתאתוארלשי

םיטרפהלכלםיעגונהםיקוחםאיכ,טרפהלשונוצרמתובדנתהואהנומאייולתםניא

:תואבהתודוקנהיתשלעתונעלהסננרמולכ.םילדבהאללהנידמב

.ןוגראכהנידמגשומהתאריהבהל.1

.אלואןכהזהןוגראהיקוחלםיפופכםלוכםאה.גגןוגראתויהלבייחןוגראהםאה.2

!?יעצמאכואהרטמכהנידמהלשהמוקמתאןוחבל.3

:הטישה

,החנמה

דקפתלטרפהלעםישקמהםיליבגמםיקוחולשישןוגראאיההנידמשםיפתתשמהינפבןעט-

.'וכוםיחקפ,רהוסיתב,םירטוש,םיסימ:ןוגכ

ילבמםייחהתאולהנובהיהאוהדציכ(דוחלא"כ)ףדלעםושרלםיפתתשמהתאהחנה-

.ןיירבעארקהלילבמו'דכוםיסימםלשלילבמ.הנידמהיקוחלקקדזהל

החפשמןוגכיסיסבאתבוצזכרתיםלוכשחינהלריבס-הביתכהתאםייסלםהלחנה:הרעה)

.(תופסונתולטמלםיבלשבםתואהחננונאןאכמ,הביבסהמקתונמ

.יאמדקאךוניחךדלילקינעמתייהדציכםושר.א

.תואירביתורשלגאודתייהדציכםושר.ב

םייתוברתםיכרצלעהנועתייהדציכםושר.ג

.ןויקניתורשלשםיכרצלעהנועתייהדציכםושר.ד

.םידדוש,םיבנג,םיימינפהםיסמוחהתייעבתארותפ.ה

.(ןוחטב)ןופצמביואהתייעבתארותפ.ו
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| .ףובקהידעיתמשגהלתונושםיכרדרמולכ,"ןהיגוסלתויצובקתויווח"תומייקםאה .9

|"םויכתיצובקההיגולואידיאהלשהדמעמ" אשונבישיאןולאשְ

|.אמגודןת6

?קינצובקתויהלידכובןימאהלבייחצובקרבחשהמרבדםייקםאה.0

E
q

a
m
o

וילעהרוצהזיאב-ןכוהדימב?ידוהיהםעלותודהילתובייוחמצובקלשיםאה.1

|.המישגהל
ק

ר

?םוחתהזיאבןכוהדימב.תיצובקאלההרבחל"םגד"שמשלצאובקהלוכיםאה.1

\?ומלועתפקשהתאםיאבהתורודלליחנהלףובקהךירצ,ךתעדיפל,דציכ.2|

|תאסורהלילבמםתונשלואםפילחהלןתינאלשתיצובקההרבחהלשדוסיהתונורקעםהמ.2

|?אובקהתוהמ

א
,ךרובעהרבחכ,<ףובקבךנומאתאדבאלךלםורגלםילולעתויושחרתהואםיעוריאוליא.3

?ךידכנואךידלי

=

e
E

—
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—

E
—

והזךתעדלםאה.ףובקב"יטרפשוכר"אשונלעהקיתשברובעלתרבוגהיטנתמייק.4

?הלאכםיאנתבםייקתהלוךישמהלםילוכיובקהייחםאהוענמנ-יתלבךילהת

תונייפאמהתונוכתהםהמ,ןכוהדימב?רכומ"סוקינצובקומוה"סופיטםייקםאה.5

?ותוא

?"םדאהעבט"םעםישגנתמףותישוןויווישלשםייצובקתונורקעםאה.6

ןכוהדימב.תוילאודיבידניאותויתליהק:ןוגכ,ףובקבםירתוסםיכרעםימייקםאה.א.7

?םרתפלןתינםאהותויכרעהתומלידהםהמ

אלשידכולשםייחהחרואמתוגירחלש"הרקב"יעצמאתיצובקההרבחבםימייקםאה.ב

?םיידוסיהויתונורקעבועגפי

:םתואאטבלןתינךיאוהמב:םיאבהםימוחתבצובקהיכרעלשיוטיבהתויהלךירצהמ8

.םיתורש,תואלקח,הישעת:הדובע.א

.ןוניח.ב

.םיירוזאםילעפמ.ג

.תואקנבותועקשה.ד

.תוימואלתויעב.ה
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.םירוענתייווחתויחלןוצר.

.םמלוע,םשובל,םהיגהנממ,םירגובממקחרתהלןוצר

.םירגובמהתוברתלהביטנרטלארוצילןוצר

.םתוהזתא,םמצעתאשפחלןוצר,םולחלןוצר.תוגשל,תוסנל,טבלתהלןוצר.

.ריעהמקחרה,רעיב,עבטבדדובתהלןוצר.

.החפשמל,רטשמל,םלועלסחיבהנפמלןוצר.

N
m


₪
₪

₪

₪
ש

?20-ההאמהףוסתארקל,םויההרוקהמו0

aeהנתשנהמ?םיכרצהםתואםימייקםאה?
?הבושתרתויהווהמרעוכנהתעונתןיאילוא.2|

o ?ימל?איההבושתוזיא,םויכרעונהתעונת|

0 |  
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?ןכיה?יתמ?ימ.ה|.תינושארהעצה:תיתעונתהריעצתוגיהנמ

cs |הלועתוגיהנמשי,הדילמגיהנמןיא).ץראבהנשלהאבשהעונחרגובלכל?ימלג1,
|.(הזבולשןומיאהתמריפלתמייוסמהיצאוטיסב:םיאבהםיבלשבךילהתשחרתהרעונהתועונתב:םימוטפמיסה.1

|.הרשכהתנשתרגסמב?יתמ.(םיחילשאלל)רעונהלשתינטנופסתוגיהנמ.א
תודובע,תויפצת,תולעפה,םייתרואיתםירועישםע,הנשהלכךשמב?ןכיה.רעונהלשםיוולמכםיחילש.ב
-רעונהתוגיהנמלשדיקפתהלשתונקורתה)תועונתבליבומםרוגכםיחילש.ג

.(תובדנתהלשרדעה
.העונתבתוגיהנמלשללחתריציו(יזיפ)חילשהלשתורדעה.ד

|תאזכהרוצבהיהתהסירפה.(השולש-םייעובש).םיזכורמםירנימסו
|םימיעובשלשרנימסןכמרחאל.הדובעתנכה+דומילתפוקתהיהתש
הדובעםעפדוע.דומיל?מי?4-ותודובעתגצהלםיימוילשתנוכתמב

ושיגיובםוכיסרנימסהדעהדובעדוע,תנוכתמהתואברנימסםעפדועו
"ןכות"לשםיאשונהדחאלערנימסטקייורפ(תוצובקבילוא)םיכינחהךכ
.הנשהךשמבודמלנש

ןיאהזהךרוצל.רצונשללחהיולימלםירגובהתנכהלשךרוצשיוזהביסמ 
.('וכורגתא,םיכירדמלןוכמ)הרשכהתנשלשתויושכעהתורגסמבהבושח

ב

:העצהה.2

תויללכתורעה.ו:דוסיהוהנהא

VRתוגיהנמשי,גיהנמ.

.היצאוטיסוןומיאלשהיצקנופאיהתוגיהנמ.2

.ןכות*לבתוגיהנמךיא.8

|םי?קרבכשהמתאםיחקולרשאכ,ןכותלשקלחלתוסחייתהןיא.הזךמסימב.1
|.ךילהתהלשקלחהתאםיפיסומו,הריבסהמרכתויתנשהתוינכותב

,ץראוץראלכלשתויפיצפסתּויתיעבותוימוקמלשדמימףיסוהלםגךירצ.2
.תופשילדבהןכ-ומכ

:םהוםירושימינשלעדובעלהכירצהריעצתוגיהנמתנכה.ב

|.('וּפוano,תונויצ)ןכות.1
|תריחביפלםימייוסמםיאשונבתוחמתהרשפאלאיהתינכתהלשתפסונהמגמ.3.(ךוניחוןוגריא)םינפו(הקיטילופוןוגריא)ץוח:ךילהתה.2

|רגובלכלאשונואשונלכלעעדיםומינימהתניתנלתפסותבלבא,םירגובה

|.רגובו:תואבהתונוכתהלעברגובהתומד:יוצרהיפוסהרצומה.ג
7

E(ימצעןוטליש):היטסגוטואהתארגובהלצארוצילאיהתינכותהלשהמגמה.4+
.הריירקלשןבומבתונעוצקמאלו%-<.

RA Eהדבועהרואלםיזכורמהםירנימסהעוציבללעפאבתמייקהתיתשחבשמתשהלץלמומ.5ובעלהתר
ו.

לוגרתודומיללםיקרפישאר.ד
 

|
|.(לעפא)ב"הלמידילעתוגיהנמרנימסלשחותיפהשענרבכש

"ג?הנמה"לשודיקפת.1
TIAVN .לעפאורורדםינובהןיבףותישבהשבוגוזהעצה2.

.תוחוכיקבאמ.ןוגריאהלעוהצובקהלע,טרפהלעתועיפשמהתוחוכ3
תורטמתרדגה.4
תוגיהנמלשםיגשומותורדגה.5
.מולסרמת?נומהותישיאןיבתרושקח.6
(FEEDBACK)בושמתלבקוהניתנ.7

.תיתצובק(םילקא)"הריוא"תריצי.8
היצביטומ.9
הצובקלשתוחתפתה.0
תורחת+ףותיש.1
תוגיהנמלשתונונגיס.2
תוטלחהתלבקתכרעמ.3

(םדאחכוםיפסכללוכ)לוהינ.4
תונעוצקמםעתודדומתה(הפולחת)היצטור.5
43ל6

42
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(םיבלש2-ב)הריעצתוגיהנמחותיפלתינכות

'אבלש
ש

א"הריעצתוגיהנמחותיפלתינכת

8(הרשכהתונש,יתעונתרגתא,ןוכמ)תוכוראתוינכותלשםיכינח:דעילהק

.תיתנשהתידומילהתינכותהלשהמלשהכ

|תוצופתהמרעונתועונתירגובלתדעוימתינכתה:דעיהתייסולכוא|1-19יאליג
Da

|.(17-19יאלדג)

תונונגסותוגיהנמהלאיצנטופיבגלתישיאתועדומחותיפ-א:תורטמ

.םיפתתשמהלשלוהינהן'בבלש

תוגיהנמלתויטנוולרלוהינתויונמוימתיינקה-ב|
םיימוקמםיליעפכודבעשו'אבלשתאורבעשתוכוראתוינכותירגוב:דעילהק

.סיירטנולווםינוגריאבהריעצ

םעםיימגידהכרדהיכילהתבולישלעתססוכמתינכתה:הטיש

."תיתוסנתהההדימל"הלדומ

.תויאמצעדומילתודיחימתבכרומותירלודומתינכתה

ליגרתוא/וטרסתללוכהתיתרואתהמדקההלודומלבב

תרזעב(שיא5-7)תונטקתוצובקבהחנומלוגריתוהשחמה

.רוגסלגעמבהיזיוולט
14הליהקה,העונתה:םעטמםיארחאהםעףתושמבועבקייםישנאהןוימלםינוירטירקה

.םימי;תי
.הקלחמהותימוקמה

ºמתינכתה72«

.(תוחפל)תוליעפלשהנשךשמבםמצעתאוחיכוהותוליהקב

.ץראבתומלתשה-םיישדוחלשתרגסמבתועובשהשולש

.20-25יאליג

 

םידימלתהלשןוימךילהת

:דומילהיאשטונ

,הענה,תבצעמתוגיהנמולוהינתונונגיס.תווצתלעפהוחותיפ1RE.ןוימהךילהתלדמעומהלעםיטילחמהםישנאהידילעהשעייינושארןוימ

.תויעבןורתפבותוטלחהתלבקב2-075770

תורהצה,םימואנתנכה.הפלעכבאשונתגצה.תיביטקפאתרושקת-ַ

,בושמןתמ,הליעפהבסקה,תויטרקנוק:תרוסקתתויונמוימ,תועדוהו

.תונגפהוטעתופסאןוגריא.סינוידותובישילוהינ4

,העפשהתוקיטקטותויביטרסא-5
.ןוגויאבםיונישתרדחהכוןתמואשמבתוקינכט-6

תעדתווחוא?שיאןויאר,ןולאשיולמתועצמאבונידילעהשעייינשהןוימה

.םוקמבוניחילשלש

.מןליא:םשר
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.תוישיאניבותויתרבחתויונמוימ
.תוינכט"-

“e .תוילוהינ=
.גש*הותוג*הנמתויביטקפא
.תורבחותיתרבחהברק
.תוילאוטקלטנ*אתויונמוימ

ו

כ

6
0
=

ו
ש
6

סחיתהלול"נהםימרוגהתששלעססבתהלתבי*התוגיהנמלהרשכהתינכותלכ

ו.תובישחהתמרבל*עלעיפומהרדסה*פ"עםהילא

ונאותולועפךרדבוגיהנמהלשונונגסבןאכרבודמהןיאשתורמלשןייצליואר

ךרדשגיהנמהרמולכ,יוצרהגיהנמהלשויפואתא"בצעמהגיהנמ"בםיאור

לשותוירחאלע,ינתלעותרבסהלרבעמולעמתוביוחמתריצילעתתשומותלועפ

התפלםדאהלכויאל*מ*נפהשפוחהאלל.ונוצרפ"עלועפלשפוחהלע,םדאה

.עיגהה*ילאהשדחהתיתרבחהתרגסמהךותבלועפלהיצביטומ

םיססובמהםיכרעלרישירשקהרושקהתוירחאאיהםידקמתמונאהילעתוירחאה

.תוברועמותועדומלעהנושארושארב

תנייטצמהבוטתוגיהנמשתנעוט"רשכומתויהלץמואה"'-הרפסבואדנלהקירא

סיישונאתויפיצוםיכרצקופיסלםיאיבמהmanיונישבותיתרבהתוליעפב

.םסינותנםיכרעתרגסמב

..תוירחאלבקלתלוכיבןייטצמבוטהגיהנמה

:תויהלךירצ*רקיעהרסמה

 

.הצרתקרםאג*הנמתויהללוכיהתא-1

.םינינעמסיבצמתרצו*תישיאתוברועמ-2.

.ךשעמלתוירחאבתאשלתונוכנהידילעךלרוגלףתושתויהללוכיהתא-3

ןעמלוךדיתעןעמל,ךנעמלעגרלכבוהשמתושעללכות,הצרתםא-4

.ךתביבס

1ר><בכרנרורנרר-רהוכזכ

.הרבחה*בגלת*שיאתוירחאהותיפ-1

.תויט*לופותויתרבחהתומרבתוטלחהתלבקתלוכיהותיפ-2

,תונויצהתסיפת,יתרבהדובירלשםיטביהמתילארשיההרבחההבכרהלתועדומ-3

תונלבוסוםזילרולפלעשגדךות*ברע-ידוהיהךוסכסהותידוהיהתוהזה

;.תיתרבח-

.לארשיתנידמבינוטלש-יט*לופה-הנבמהתנבה-4

.הכרדהולוהינתויונמו*מבתוסנתהודומיל-5

prt.תוסנתהלדמלינהרמוחהםושי-6

תידיתעהותולי*יעפבףתתשמהלשהכימתהךרעממקלחכסםית*מעתוצובקתינב-7

:.הרבחב

.סהבשומישהתויורשפאוםתובישחman,םייטרקומדהםילכהםעתורכיה-8

תועובשהשולשןרנימסהדרוא

47
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תומייקםויכ.החיתפתלאשאיהוזהלאש?תיתרבחהחתוגיהנמחפטללכונדציכ

יביכרמלעםיעיבצמהםיברםירקחתמםימייקוהיגוסלותוגיהנמלתוברתוירואית

.תישונאההעפותה

תינכתםיעיצמונא,םיברםירקהמלעךמתסהבותוירואיתלשהזיתניסתועצמאב

.תיתרבחתונייוצמהותיפלתידוחי

לשהמשגהלוהרבחלשתוחתפתהלהל*בומהתוגי*יהנמלחתפמהאיהת*תרבחתונייוצמ

.הבםי*כרעתונויער

,תוגיהנמלוע*ג*שהלאתאתונייפאמהתונוכתשישחהינהלרשפאתיטרואיתהניחבמ

יונישבךרוצשישתושימג,עונכשתלוכ*,רוזעלתונוכנ,תלוזהתושגרלתושיגר

-הפמאורקלתלופכי,אל*תמוךיתועדלעדומעלשייתמןיהבהל.תלוכי,תודמע

.ת*יתרבח-תיטילופ

-תוירוגטק*תשםיגווסמתוגיהנמאשונבםתריקסב(79)הגשהאפ12
.תחמוצתוגיהנמותילמרופתוגיהנמ

תימשרתוכמס*לעבםיטרפלשהעפשהותויוגהנתה,תונוכת-ת*למרופתוגיהנמ
.םירבחהתצובקלצוחמםהללכךרדב.םיגהנומתצובקלעתיקוחו

תוכמסןיאןהבשתוצובקבםירחאלעהעפשהםיליעפמהםיטרפ-תחמוצתוגיהנמ
."תוכמס"'ולהנתנהצובקהשטרפבןאכרבודמ.םיחמוצהםיגהנמהםהותימשר
העפשהולםיסחיימהצובקבםירבחה,היצקארטנ*אלשתמיוסמהפוקתרחאל
.תיתרבח

 

ןיאשןיילצמאוהתוגיהנמאשונבםירקחמ280-כלע5100621125לשויתוריקסב

תונוכתלעבםדא)םייתוישיאםיביכרמםיללוכהתוגיהנמ*בצמוןיבדירפהל

םיביכרמו(גיהנמתויהלרתויההובגתוריבסלעבאוהתומי*וסמתוישיא

ךותמםיגיהנמםיח*מצמםימייוסמםייתצובקםיבצמ)םייבצמ-םייתצובק

לכבםימייקהםיביכרמ'םסנשיתאזםע.םהניבהיצקארטניאתמייקאלא,(הצובק

.םינתשמאליסח*םהותוגיהנמהיבצמ

,םס*ירחאלסחיבדימתתמייקתמתוגיהנמ-1
-תויתרבח

תוינמוימתוצוחנןכל
.(תויתרבח,הלועפףותיש,רובידףטש)

,תויטננימודםיצוהנןכל,עיפשמתויהלתלוכיהתאתשרודתוגיהנמ-2
.חכבךרוצ,העפשהבךרוצ

םיגיהנמןיבתוניחבמה,תויש*אתונוכתלשרבצהונשישקיסמס2
.םייביטקפא-אללםייביטקפאםיגיהנמןיבוםיגהנומל

תויטגרנא,*מצעןוחטיב,תויטננימוד,היצנגילטניא:ןהולאתונוכת
.הלטמליטנבלרעדי,תויביטקאו

השישםנשישתוג*הנמאשונבםיוושמםירקחמ52לשחות*נמףיסומאוהדועו
:תוגיהנמבםירושקהםייזכרמםימרוג
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אלב"מ
dede deeאא

:םילתניבוץראבתויכונלחהתוינכותב?נשלמאשונןמזמתויהלךפהץובקהאשונ

.תדמתמהדלריב,ללכבוםיניערגבץובקלהיילעה.1

ךילהתלדמחנםויס.רתולאלותנילנעמ?לואהלווחלתכפוהותכלוההרשכההתנש.2

.רצקןמזךותואתידילמ"ןויערה"תאםיבזועולרחאשכםלירוענ

.הרשכההתנשבץובקבהללהשהתארצקלםלנשהךשמבתדמתמהמגמשי.5

לונלשבבשחתהל?לבםלכרדהןתואב("דעלה")ץובקלתונשקעבךנחלםלכלשממונא.4

העונתבוונצראבםגםלכללהתבבשחתהלללבו,ונלמלבםלרלעצהלשתוללטנמהוןמזה

.תלצובקה

.םלרבוגוםלכלוההנורחאההפוקתבםיצובקלולעשםלנלערגהברקמתובלזעה.5

תתחשומהקלחבהרבחכ,תיתרבחותללכלכתלשוכהרבחכץראבתחוורהץובקהתלמדת

ךרדטעמאלו,ונלכלנחל,ץראלץוחלםגעלגה,היתונורקעמךוחיגדעהקוחרו

לרוגלםלנתונוםילדלםלמלרמטושפ,ונאו.ץראבהפוקתורבערבכשםיכלינחםתוא

תולחללאדכשהרבחאלאוהש,ןולשלכאוהץובקהשונענכתשהרבכוללאכ,עובקל

.הבתואגתהלהמבןלאוהבתושעלהמןלאש,הבחתפתהלו

,תלדדהתוברע,ףותלשל?לח,םלמללוסמתונורקעלעתססובמהםל?חתרוצאלהץובקה

אלותונורקעלךנחלםיבילהונא.תלשלאותלבלטקלוקתולרחא,קדצלוןולוושלהפלאש

."רצומתרלכמל"אלו"םדאהבוצלע"לךונלה?שנאכ,ףואשלםיבילחונא.ץובקל

םדאלבא,דחאלכלשויתולפיצתאאלממאלאוהשןכתל,חלצומאלהזרצומשןכתל

.םהלפלתולחלהמלאתמהךרדהתאומצעבאצמ*,הלאתונורקעסיסבלעולפואבלונבה

םדאבוצלע,"ךרדה"תאשלדקהלאלא,"דע?"לךנחלאל,ונתדובעתולהלהכלרצתאזו

,ןולוולשלוקדצלףאושה,ותלוזלשולכרצוולתונוצרתאדבכל,דחלבתולחללגוסמה

האלרבהרבחלשהתוחהתפתהוהינבבקלחלוטללותלשלאתולרחאתחקללגוסמהםדאןב

.לארשלתנידמברתול

היצבלטומתולועפבליחתת,"תלצובקההיווחה"הזכרמבש,תעצומהתלנכותהשןייצלשל

רנלמסב.ליזכרמרלצהווה?"ץובק"אשונהוב?תעונתרנלמסבךישמתוןולסנהתארקל

הסלנכלולכלו,תלצובקההעונתהתודלותומכםלאשונבעגלנ,לנולעהוקלחב,הז

ורקמבוורקלמבל?תרבח-ללכלכבצמןוגכ,תלצובקההעונתבםליוושכעםלאשונבקמועל

תומרונהתאדבעתוןו?ערהלעדובעתהצובקה,ףסונב.ויתוכלשהוויתובלסחותינב

ללחתתשוזהיווחלהנכומץובקלעילגתךכו"לאמצעהץובק"בהי?לחתאלהנתןהיפלש

.רנימסהםותםעדימ

הצובקהםעדחלולטבהלכלעןולסנהםכוס?"תיצובקההיווח"בןורחאהעובשהףוסב

.זכורמרנימסב

/2 49  

D1AIpA Mada

 

5עובש2עובש !עובש
 

:ינאהתויומוימ

 

 

 

   

החלצהלםינוירטירקתישיאתוירחאתחיקל|תימצעתועדומ,תויביטרסא|תויונמוימ
תישיאניבתרושקת

“mira jon: aumןוכשכלכו
םדאלםיכרעה

עוציבוןונכת,ןוגריאתויוימוימ
הכרדהתונמוימתוטלחהתלבקרובידהתונמוימתוינכט
היהנמכולהנמכינארוביצבתוילוהינו

תויעבןורתפ
םיטקילפנוקו

תויביטקפא
תויביטקפאייניעבּגיהנמהתומדתוגיהנמ
היצביטומתריציתוגיהנמתונונגסוהשיהו

תווצחותיפהצובקחותיפותורכההברק
םיתימעתצובקהרבחבםיסופיטתיתרבח
תורבחו

לשתוינבמתוירואתםירטשמלעתוירואתרקחמבתונושתוירואית
םינושםינוגראתואמגודללוכ-םינושףתשמהגיהנמהלעתויונמוימ
לוהינבתוירואתְיהירוטסההמתוילאוטקלטניא

יברעי-!TA,ךוטכטהיטרקומדהתוחתפתה

יתרבחדובירלארשיבןוטלשותוּגלפמ תונויצ  

תודהיבםימרדז    
 

תונושתורטמילעבםינושםינגבריאשעתורכה1:סרוקהךרואלתויוסנתהוםישּהפמ

תוהיהנמהתשקלככםיּהיהנמםעםישּהפמ(2

םייתרבה-םייטילוצפםיאשונבתויצלומי3

ישעמלכדומתיינבלםכסמטקייור4
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תודדומתהלתורהצהותונויערמ

תוחפל,"דיתעלץובקירבח"כםמצעתאםלאורםהלכריהצהלםילוכלתנשבםלכינחה

,קרפהלעדומעלשןילנעלכ:האבההעיבקלעיגהלרשפאךכמ.םיכרעהוהסיפתהתנלחבמ

לפלעהיתודסומוהצובקה?דילעןחב*,לופלטלאשונכםאותודדומתהלהיעבכםא

."םילצוביק"םלנוירטלירק

.תודעו272Dy-"ץובקבומכ"-?םללמלנפהםל?לחהתאןגראלךיא

.הפיסאב-"ץובקבומכ"-?תוטלחהלבקלךיא

...תאזלכו?דמלתמצמוצמהרליז,רמאנרבכ,טרפהיכרצלתונעלךיא

המזוללתודדומתהמ

קרשלככתיביטקלוקההתוירחאםוחתתאהביחרמאלהשטללחהלהלוכיהצובקה

אלהש?יפכ,ץובקהתונורקע?פלעםפקלהאולמבםילמלנפההילחתאהנובורשפא

ןורתלהתאםגולשוקהתאתולגלהצובקהלרבחללכתאאלבלרשארבד,םתואתספות

.לאמצעףוגכהצובקהתוליעפלשםלנושארהםיבלשברבכץובקהילחבש

-ודסומלשםלופלטבקרוךאהלהלל?שלאןילנעלכותידדהתוברעהכותבםיליקתהצובקה

,אלא,עבקלאלהצובקכוםלטרפכהצובקהירבחללחתוחרואלרושקהרבדםוש.הית

םללשלאהםלינילנעהתלברמבודבלףאילואוומצעבדחאלכ,םמצעהצובקהירבחלדללע

שפוחתאהצובקלןתלישהמ,םלוכלעעלפשמואםלוכתאביליחמשהמבדחלםלוכו

םלמוכסהלכםירבעומהללאש"תלתלמא"הפוקהלהת.התוכמסבשתוירחאהובחרמבהלועפה

.העונתהוהרשכה-ץובקהםעםכסההvoלע,הצובקהלרבחלםלעלגמה

ץובלקכןגראתהלהצובקהלעהלהל*,התולרחאלםירוסמולה?הצובקהלנללנעלכוללאוה

.המלאתמהתבותכההצובקבאצמתהיעבוןללנעלכלרשאכ,רבדלכל

"הרומת"דלמתהקלנעמתופתושהםאה?לשוקםהבשלאמשואהלקהםנלהףותלש?לחםאה

?"רלחמ"תעבותאלהלכםדוקללואוא

היתוכלשהותואמצע

תחתפמולופלטלםלאשונהמצעלעתחקולה,תלאמצעהדיחלכהמלנפהמצעהנובההצובק

רדסהל,תאצמנאלהוכותבץובקהםעעלגהלהלוכי,םינושםלמוחתבתויתרבחתומזול

אוהושורלפש(לוכלבכ)"?לכלכ"סלסבלעתוכרעמה?תשןיבםלסחלהתאדלמעמרשא

םוכסבוהצובקהלרבחתדובערובעףסכםוכס-שדוחלתחא-ץובקהמתלבקמהצובקהש
,הצובקלםלעלגמהםלרחאםלרבדואםלבלצקתםנשלםא.הללחתאהצובקה"תנגראמ"הז

לופלטהתבוחלכו?רקלעהםוכסלםהםגופרוצלוףסכלומגרותלהתדובעלרשקללב
לעהלהת,'וכוסלכ-ףסכ,העיסנלמד,הדובע?דגב:הצובקהלרבחלשםיניינעהלכב

.הצובקהתודסומ
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קרפהש)הרשכההתנשבל"נהאשונבלופיטב,תרחאךרדעלצמ238הלאםלרבדבבשחתהב
תלכונלחההסיפתהיונישלךרדןויצהווהתשהווקמו,(ץובקהתפוקתבולשלרקלעה

:תרמואהונתעונתלשהינשההדלעוהלשתוטלחההחורלםאתהבונלש

ךוניחהתאןכדעלתויצראהתויורלכזמהלעותלמלועהתוריכזמהלעהללטמהדיעוה"
,ףותלש,ןויוויש.םייסיסבהםלכרעלךוניחהתאשיגדהלוונלמל*לשתואלצמלץובקל

לנפשודלהרגתאםעדדומתהלולכוישםלמישגמןיכהלתנמלע,תורחותלמצעהדובע
."ץובקה

לאמצעץובקכהצובקה
 

הכרדלכחלטבהלשלשןאכמ."ץובקלךרדבהצובק"םה"תנש"היכינחיכבושחללבוקמ
.("דעלה")ץובקהלאףוסבלךילולםנמא(לכונלחהלולסמה)הצובקהלש
תונושתואחסונהPNY.אוהךכאלINתומכחתהכעמשנ"ךרדבשץובק"אלה"תנש"שרמול
.ךרדהתאהשלגדמהינשהולליאותיפוסההרטמלתסחללתמהנושארבשךכבוזמוז

DAןיאםאםגהרקמלכבעלגהלרשפאלכחלנמאל"רקלעהאוהדעילעיגהל"שבשוחשלמ
הללעהלהלובבלשהתארקלהמצעתאהנלכמאלהצובקהםאםגוהרטמלהכללומךרדה
לעאקווד,שגדתמלשב.ץובקהללחםלססבתמולללש?תרבחהןויערהתמשגהםעדדומתהל
הנובךילהתרבע,הרטמלעיגהאלתונושתובליסמשךינחלכשונמצעלםיחלטבמונא,ךרדה
.לתועמשמו

םלסחללתמ,םלכלנחהתאללבוהלשלהללאהרטמכ"ץובקה"תאםלאורההלאשרמולרשפא
ונממתאצלורובעלהלוכלהצובקהרודזורפב.ץובקהאצמנופוסבשרודזורפ1705"תבש"'ל
?הזכרודזורפבתרבוע"ץובקלךרדבש"תנשתצובקםאהאלההלאשה.יונלשםושאלל
?ןמזוקחרמקרםיללדבמהאלצלהתדוקנןיבללולסמבהסלנכהתדוקנןיבםאה

"תנש"הלולסמבתרבועהצובקהשםיעדולרודזורפ"תנש"בםלאורההלאוליפאשקפסןלא
.תלתתרבחהנלחבמםגותולשלאתודמעתנלחבמםגקוסלרוהשלתכדעהעיגמוליפאויידע

לשםעטהוךרעהןמםולכאלוטעמכןלאהמצעתנשבששלגדהלהארנכהאברודזורפהללמה
"ךרד","תנש"םלללמהן?ברשקהתאםיחסנמרשאכ."ץובקה",ליבומאוההתארקלהרטמה

הכרדת?שארמשרמולםיצורונא,"ךרדבש"ץובקאלהתנשתצובקלכםירמואשךכב"ץובק"ו

-תמאלהשךותץובקהילחברשפאהלככהאלמתוסנתהלשךילהתרובעלהילע,הצובקהלש
פולסמהזאו.לולסמהתללחתברבכםייחהםעטלשהדוחלתאהשחםגוםילשקהםעתדדומ
םנמא,בוללשללכלםיאבוב,ומצעלשכךרעלעבםילחחרוא,אלא,"רודזורפ"דועוננלא

-לשהתודוסללעהמצעהנובההרבחכ,הצובקהללהםיססבתמםה?לעתונורקעה,יתייעביד
.ןולוושות?דדהתוברע,תיבלטקלוקותלשלאתולרחא,תלמצעהדובע,ףות
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:םייחבתועמשמאוצמללכונםימוחתהשימחב

ונאשתוכיסמהאלל,ונמצעםעתמאבצמלעיגנשכ-

;ונינפלעםיטוע

םירבדתונשלהסננ,הריחבהתלוכיתאדבאנאלרשאכ-

םימחרבףקתינאל,םתונשלתורשפאןיאםאו,ונייחב

.בצמלוניסחיתאהנשנאלא,םיימצע

DAP DE POMBOURI שה?צותלדיעפישרהידהזר7/5וע=

EIN?" TANTR 1722277 TRשלמהה":

תולעתהל,ונמצעמהטסה-החסהתולועפעצבלתלוכיה-

IJ DIA TIA תודקמווהמ

לש,הביבסלש,הקיטנגלשתבננברהק,;אל+ה1א-,רראיקב

תאבצעלהטלחהשפוחונלשי.םיינסרהםירציוםיפחד

:ךנלהרג

   

 

  
 

?השעמבעצבתלהזךלא.ד

אוה",וכרדהארלהמ,לוענמהרוחבץלצמכאוהךינחה,ץובקב"הללהש"לשהטלשב

של,ץובקאוההמןיבהלתוסנלתנילנועמהצובקהםא,לאמצעהץובקב."ץובקה

.םהלרוזענקר,העונתהוץובקה,ונאו"המצעבהזתאתושעל"תורשפאהתאהל

:המגודל,ונממ"הנקת"הצובקהשםיתורשתליבחלללוכרלחמעבקלץובקה*

.(םלרוגמ)הנבמלתורליכש?מד-

(*וכוןודעומ,םירוגמלרדחברשא)דולצבשומלשלמד-

(דולצתריבשוהעיבצמץוח)קזנלכהסכי-הנבמחוטיב-

םלמתרנצבתולקת:המגודל

תלדבלוענמ

...למשחתולקת

לכוא=

.הס?בכלתורלש=

טללחת,"םלתורלישהתללבח"ל"הנטקהקפסא"התאסלנכהלטילחהללכותהצובקה

,םתרומת?השלכהרוצבומלשלה?רבחםאעבקתהכותבוהיכרצ?פלםירצומהזלא

TRתישפוחהלהת.

.אםוכסלארקלנאמגודהךרוצלו,ץובקבותילהשבךינחולהלועהמכבשחילץובקה

ונלןתל-ךינהלתלשדוחםלשלץובקהבייוחמרשאסלכהלמד+,*םוכסהותוא

.(*םוכס)ךלנחלכלשהדובעהםולריחמתא

ולהלהלא.*םוכסותואהירבחלשהדובעםו?ללכתרומתתלישדוחלבקתהצובקה

.הצובקהלשתורוקמה

טללחתוץובקלםלשתרשא"םליתורשהתללבח"רלחמתאםלפסכםתואמשלרפתהצובקה

ךרדבם?ילבקמרשאםלרצומםתוא"תילנק":לשמל,.םיפסכהתרתלבשומלשלעהמצעב

.'וכותועלסנ,תוברת,סלכףסכ,הדובעלדגב.הנטקהקפסאכץובקהמללכ

םלנפםושבהליגרהילהשרשאמרתו?הלעתאלהצובקהש,ץובקהתנלחבמבושחשהמ

הנלחבמםג.הללגרהתולעהסלסבלעשארמעבקתתיבלצקתהתרגסמהשןווליכמ,ןפואו

,אלא,הצובקלןמוזמבםלפסכתרבעהברבודמאלשןוולכ,ךבוסמאלעוציבהתינכט

ושרפול,הלעלגמהםוכסבהכוזההצובקההברשאהיסלטרכ?בגלעםושלרבלהנתללכה

.ךושמלולכולהרתלהתאקרוץובקלםלשלהילערשאתואצוהה

לעתלפוסעבקתץובקהןיבלהעונתהןיברשאכ.סלסבקר,ןבומכ,אלהתאזההטלשה
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