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הבשחמה ןונערל שרק תוחידב || ךמצע תא ןחב
 ולגת ילואו ,וקדיב .ןומיאל קוקז םכלש חומהש ןכתיי ?קמועל בושחל ילב ףוטח טבמ םיפיעמ
ךפיהל וא .םיבשוח םתאש הממ םידח תוחפ םתאש

 רשפא ,םלועה תואטיסרבינוא לש היגולויצוס-היגולוכיספה תוקלחמב םירקחמ לש םינש תורשע ירחא

 ךרדב ךישמנש ;הילשא אלא וניאשכ םג ןהיניע הארמל תונימאמש תויח םדאה ינב ונאש ןוחטיבב רמול

 הסכנ ,הביבסה לש תוירקמ תועפשה חרוכמ תועד ץמאנ ,הליחתכלמ הילא ונאציש ינפמ קר תלשוכ

 םג ןוכנה רבדה תא ונישעש ונמצע תא ענכשנ ,סיסב תורסח תוחנה לש חיטשל תחתמ עדונ-אלה תא

  .קפס ונב םסרכמשכ

 הפדעה שי חומל רשאכ םג תואיצמה ירעפב החוכנ םיטיבמו רתוי םידח םתא .םינוש םתאש ודיגת

 החמומ אל חטב ,םכל ןימאי אל דחא ףא לבא .ומלוע תשיפת תא לבלבל תודבועל תתל אל הרורב

 םילשכה תא םיחצנמ לשתונכב ראתמש ,ןמנהכ ןד הלכלכל לבונ סרפ ןתח ומכ תוטלחה תלבקל

.ומצע ולש םיביטינגוקה

 ןולאש ,הזכ ןחבמ העיצמ"סברופ" תעה בתכמ ןירג ילוה .יביטקייבוא ןחבמל תוארוק הלאכ תויעב

 ישפוח םוגרתב אוה הנה .םיליחתמ םינשלב לש תוצלה וא תוזר שרק תוחידב לש המירעכ םג הארנש

.ךכ רחא תובושתה .תירבעל

?ישילשה דליה םש המ .יאמ םיארוק ינשל .לירפא םיארוק תחאל .םידלי השולש שי ינו'ג לש אמאל .1

?םלועב רתויב הובגה רהה היה המ ,טסרוואה הלגתהש ינפל .2

?תואיגשב תתייואמ דימת תירבעב הלמ וזיא .3

?הז עודמ .ץעמ לגר םע םדא םלצל לוכי אל התא ,תיטירבה היבמולוקב .4

?ןכתיי הז ךיא .ץיקה לע לפונ דימת הלש תדלוהה םוי ךא ,רבמצדב28-ב הדלונ יליב .5

?וישכע תא םוקמ הזיאב .ינשה םוקמב דדומתמה תא תרבעו ץורימב תפתתשמ תא .6

?ןבנבל ןומלחה וא ןבל ןומלחה :רמול ןוכנ ךיא .7

 םא ול ויהי תומירע המכ .ינש הדשב ריצח תומירע עבראו דחא הדשב ריצח תומירע שמח שי יאווחל .8

?דחא הדשב ןלוכ תא דחאי

:תובושת

.ינו'ג .1

.ויוליג ינפל םג רתויב הובגה היה טסרוואה רה .2

."תועיגשב" התוא םיתייאמ ןכ םא אלא .תואיגשב .3

.המלצמ הב תנקתומ ןכ םא אלא ,ץעמ לגר םע םלצל רשפא יא יכ .4

.ץראה רודכ לש ימורדה יצחב היח יליב .5

ןושארה םוקמבש הז תא אל ,ינשה םוקמב ץרה תא תפקע .ינשה םוקמב .6

.הציבב בוהצה קלחה אוה ןומלחה .ןוכנ אל םהמ דחא ףא .7

.הלודג תחא ריצח תמירע רצויית ןלוכ תא דחאי יאווחה םא .תחא .8
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 תינבתה ,"תוינבתב בושחל הייטנ שי חומל"ש ינפמ ,הנושארה הלאשב רבכ ולשכיתש הפצמ ןירג

 הבשחמה תויטה תא תופקשמ הלאה שרקה תוחידב .בקוע רדסב הנשה ישדוח איה הזה הרקמב

 זא" ,תבתוכ איה ,"עדימ ירעפ בהוא אל ונלש חומה" .ישונאה חומה לש רתויב תונכוסמהו תוחוורה

 ."עדימה לכ תא ןוחבל ןמזה תא תחקל ילב ונל תיארנש הנושארה הבושתה לע ץופקל םיטונ ונחנא

 חרכהב אל ןמז תפסות םגש ךכ ,תואיצמה לע ןתוא תופכלו תוינבת תוארל םג םיבהוא ונלש תוחומה

.תיפיטואירטסה הבישחה תריבשל עייסת

 .ןירג הצילממ ,"םכחומ תא רגתאל לגרה םכל ושע" .ןמאתהל ךירצ הזה ספורה חומה תא סיבהל ידכ

."םדוק םתיאר אלש םירבד תולגל ומהדית"
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