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 .הדעוה תשאר ,הלוש תבשוי דחא אסיכ לע .ישילש אסיכ םלומו תואסיכ ינש םע ןחלוש .הדעוה רדח

 .וידיב םיפד תליבח ,קוצ סנכנ .הדעוה תרבח ,תימולש תבשוי הדיל

 

 ?קוצ  :הלוש

 .ןכ  :קוצ

 ?קוצ :תימולש

 .ןכ  :קוצ

 .סנכית  :הלוש

 .סנכית :תימולש

 .בש  :הלוש

 .בש :תימולש

 

 .תימולשו הלוש לומ בשייתמו סנכנ קוצ

 

 .תיתונמאה הדעוה תרבח ,תימולש תאז .תיתונמאה הדעוה תשאר ,הלוש ינא  :הלוש

 .תיתונמאה הדעוה תשאר ,הלוש תאז .תיתונמאה הדעוה תרבח ,תימולש ינא :תימולש

 )ןהידי תא ץחול( .״םיביטארנ״ םשב העצהה תא יתשגה ינאו קוצ ינא .דאמ םיענ  :קוצ

 ?ןוכנ ,תועדוי רבכ ונחנא הז תא )תקחוצ(  :הלוש

 ?ןוכנ ,הז תא תועדוי רבכ ונחנא )תקחוצ( :תימולש

  .תווצב דובעל הז הככ .יתוא המילשמ איהו התוא המילשמ ינא  :הלוש

 ?ןוכנה םוקמל יתעגה  :קוצ

 .םלועב ןוכנ יכה םוקמל תעגה  :הלוש

 

 .םיעגר המכ תוכחמ ןה

 

 .קוצ ,תונכומ ונחנא :תימולש

 ?תונכומ  :קוצ

 .ןמזב תורצק ונחנא .ךלש העצהה תא עומשל הנכומ תיתונמאה הדעוה .״םיביטארנ״ :תימולש

 .ץחל תחת ןיוצמ דקפתמ ינא לבא .שגרתמ תצק טושפ ינא ,החילס ,חטב ,ןכ  :קוצ

 ונחנא ,ןיידעו ....תומולח ,תונויער ,תועצה ,םידמעומ הברה ךכ לכ .תושגרתמ ונחנא םג :הלוש
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 ?ןוכנ )תימולשל( .תושגרתמ

 ...ש יאדכ זא רוחיאב ונחנא לבא תשגרתמ ינא :תימולש

 ?תשגרתמ תא ,תאז לכב לבא )התוא תעטוק( :הלוש

 הדעוה״ ,הזה טפשמה תא תרמוא ינאש םעפ לכב .תשגרתמ דאמ דאמ .תשגרתמ דאמ ינא :תימולש

 .האמה םעפב הז םא וליפא .תשגרתמ ינא ,״ךלש העצהה תא עומשל הנכומ תיתונמאה

 ?תימולש :הלוש

 ?ןכ :תימולש

 .המיהדמ הדובע השוע תא :הלוש

 .הז תא רמול ךדיצמ דמחנ דאמ .הלוש ,הדות :תימולש

 

 .קוצל תנמסמ תימולש

 

 םיפוצל םורגלו תולאש לואשל ןורטאיתה לש חוכה תא המיגדמש הגצה תאז ״םיביטארנ״ :קוצ

 םימרוגל התוא קרפמ ,תיתחפשמ ברע תחורא לש תיסיסב היצאוטיס חקול ינא .בושחל

 .םירחא םירבד הנממ תרכוזו תרחא הרוצב התוא הווח תומד לכ ךיא הארמו

 ?להקהו :הלוש

 םעו ,תעדומ הרוצב ,תויומדה םע תוהדזהל להקל םורגתש הרוצב הז תא םייבל ןנכתמ ינא :קוצ

 ...תרזעב הז תא השעא ינא .תעדומ אל הרוצב ילרטאיתה םוידמה

 .ךל יוצרש םוקמל ותוא ליבוהל םגו להקל והשמ תתל םג .אלפנ )ותוא תעטוק( :הלוש

 ?ןוכנ ,אלפנ )תימולשל(

 .להקה לע תצק דוע רבדנ אוב :תימולש

 .םייניע םוצעת )קוצל( :הלוש

 יקסבליסנטס לש תודותמב שמתשא ינא ,תוהדזהה תריציל עגונב קר )םיפדה לע לכתסמ( :קוצ

 ...ו םינקחשה םע הדובעב

 

 .םתוא תקרוזו םיפדה תא קוצמ תחקול הלוש

 

 )הנוע אל קוצ( ?ךלש תומולחב האור התא להק הזיא )םייניע םצוע קוצ( .םייניע םוצעת :הלוש

 .דומעת ,אוב
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 .וילא תברקתמ הלוש .דמענ קוצ

 

 ?השוע ךלש להקה המ .ןיימדת :הלוש

 .שגרתמ :קוצ

 ?תולאש לאוש אוה :הלוש

 .תורקל דמוע המ תעדל הצור אוה :קוצ

 ?תובושת לבקמ אוהו :הלוש

 .ןמזה לכ :קוצ

 ?הגצהה ףוסב אצוי אוה השוחת הזיא םעו :הלוש

 .הנבה ...לש השוחת :קוצ

 

 .הלושו קוצל תברקתמ תימולש

 

 ?הלדג ןמזה לכ תימויה תועפוהה תומכו עודי אל דעומל דע ךראתמ לביטספה םאו :תימולש

 .םיבוט יכה םירבדה תא ינממ האיצומ תופייע :קוצ

 ?תוירשפא יתלבל תוכפוהו תונתשמ ןמזה לכ תויתקפהה תושירדה םאו :תימולש

 .שימג דאמ ינא :קוצ

 ?תוומ לש טנמלא הנומתל סנכנ םאו :תימולש

 לכהבו הביטקפסרפ לש ןיינע הז לכה .ליעי דאמ ילרטאית טנמלא אוה תוומ .היעב ןיא :קוצ

 .הריציה תבוטל שמתשהל רשפא

 

  .תוקתתשמ ןהו תנמסמ הלוש .ויניע תא חקופ קוצ .תוקחוצ תימולשו הלוש

 

 ?יתלבקתה  :קוצ

 .קוצ ,בש  :הלוש

 

 .םיבשייתמ םה

  

  .תואסיכהמ ולפנ ןוחטיבה דרשמב :תימולש

 ?ןוחטיבה דרשמ :קוצ
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  .ןוחטיבה דרשממו סיפה לעפממ םיביצקת ונל שי .ןכ :הלוש

 ?ןוכנ ,הז םע היעב ךל ןיא :תימולש

 .ןורטאית לביטספ ןמממ ןוחטיבה דרשמש רזומ תצק יל הארנ טושפ .אל :קוצ

 ?הזב רזומ המ :הלוש

  .זרחתמ וליפא הז :תימולש

 .ייתחת הדבע םעפ יאש הבוט יכה עוצקמה תשא תא ,תימולש :הלוש

 יתבשח ךלש הדעול יתוא ופריצשכ )תנהנהמ הלוש( ?והשמ לע תודוותהל רשפא ,הלוש :תימולש

 תעדוי ינא וישכע לבא .ךלש םשה ומכ ,תילוש איה הדעוהש יתבשח .עוצקמהמ שורפל

 הדעוב תרשל הצור ינאו םייחב יתישעש בושח יכה רבדה הז תאזה הדעוב תורבחהש

 .היסנפה דע תאזה

 .שגרמ שממ הז ..הז ,תימולש ,הדות :הלוש

 

 .תוקבחתמ תימולשו הלוש

 

 ?היינכתב ןוחטיבה דרשמ לש וגול םישל ךרטצא ינא :קוצ

 

 .תוקיספמ ןהו תנמסמ הלוש .תוקחוצ תימולשו הלוש

 

 .הזעב אבה יאבצה עצבמה תא תיתונמא להנל ךל עיצהל תוצור ונחנא  :הלוש

 ?המ :קוצ

 .שולש םייתנש לכ הזכ דחא שי ,עתפומ הארית לא .הזעב יאבצ עצבמ ליחתי רחמ :תימולש

 ?הז תא תועדוי ןתא ךיא :קוצ

 .ןוחטיבה דרשמל דומצב תודבוע ונחנא :תימולש

 ותוא להנל םיאתמ יכה דמעומה התאש ונל וריהבה ךתיא שגפמהו תשגהש העצההו :הלוש

 .םיעצבמה לכל סנכנ טאל טאלש שדח דיקפת הז .תיתונמא

  ?םילייח לומ תועפוהל תונווכתמ ןתא :קוצ

 .עצבמה לש יתונמאה דצה לש ללוכה לוהינל תונווכתמ ונחנא :תימולש

 ?עצבמה לש יתונמאה דצה הז המ :קוצ

 אל קוצ( ?קוצ ,תונורחאה םינשב הלאה םיעצבמה לכ םע תירקיעה היעבה המ עדוי התא :הלוש

 ,עוריא .עוריא התייה המחלמ לכו .״המחלמ״ ארקנ הז הנש םיעברא םישולש ינפל )הנוע
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 ויה ...םיעדוי ויהו ןותיעל וא היזיוולטל וא וידרל םידמצנ ויה םלוכ .הקושת םע .קוצ

 ...םיעדוי

 .בושחל המ :תימולש

 ״תועד לש ןווגמ״ו ה׳לדרד םייאבצ םיעצבמ שי םויה .קוצ ,רחא םלועב ונחנא םויה לבא :הלוש

 .להקה תא לבלבמש

 .ול קקדזתש םדאה חוכ לכ תא .הצרתש םיביצקתה לכ תא לבקת .הנומתל סנכנ התא ןאכו :תימולש

 יכ .קוצ ,ןיימדל וליפא לגוסמ אל התאש להק לש תומכ םע רשקתל לכות :בושח יכה לבא :הלוש

  .ונומכ םינמא ןיינעמש המ הז ירה

 .ץראב התארנש הלודג יכה הקפהה תא םירהל לכות :תימולש

 .תולודג יכה תומבה לע עיפות :הלוש

  .ךסמ לכל ךתוא ורדשי :תימולש

 ?רמוא התא המ :הלוש

 .טילחהל תוקד שמח ךל שי :תימולש

 .תועגושמ ןתא :קוצ

 ?תועגושמ :תימולש

 .ירמגל ןתעגתשה :קוצ

 .קוצ , ךלש תיתונמאה ךרדה תצירפ היהת תאז :הלוש

 

 .תכלל הנופ קוצ

 

 .ןרואת .ע וליפא תויהל ךל ונתיי אל .רומג .היישעתב רומג התא ברסמ התא םא :תימולש

 ?תושעל רומא ינא המ )בבותסמ .רצענ( :קוצ

 עצבמהש ידכ .להקה לש הבשחמה תא וחניש םיעפומ רוצילו תואיצמה ירמוח לע ססבתהל :הלוש

 .דוע לש םעט ול ריאשיו הבבסב רובעי

 .ירשפא יתלב הז ?הבבסב רובעי עצבמהש ידכ :קוצ

 ?המל :הלוש

 .בוצע ארונ ארונ רבד הז המחלמ .בוצע רבד הז המחלמ יכ :קוצ

 

 .קוצל תברקתמ הלוש
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 םהילא סחייתהל ךירצ התא לבא .םיבוצע םיטנמלא שי תומחלמבש תושיחכמ אל ונחנא :הלוש

  .יתונמא רגתא לא ומכ

 ?יתונמא רגתא הז םיתמ םישנא :קוצ

 ?אל ,הריציה תבוטל לכה תא לצנל רשפאו הביטקפסרפ לש ןיינע הז תוומ :הלוש

 ...לבא ,דובעל לוכי הז ,ןכ :קוצ

 ?ןורטאית בהוא התא .קוצ ,ךירצש המ לכ הז :הלוש

  .ארונ :קוצ

 .רוהטה ןורטאיתה .קוצ ,רוהטה ןורטאיתה הז .ונחנא םג ,קוצ ,ונחנא םג :הלוש

 ...רוהט ןורטאית :קוצ

 בוליש הז .שגרה תא שפחמ התא .יזויציבמא התא .קוצ ,הז תא תושעל לוכי התא קר :הלוש

  – הזה רגתאב דומעתש ירחאו .חצנמ

 .לובגה םה םיימשה:תימולש+הלוש

 ?אל ,םיימשל עיגהל הצור התא :הלוש

 .הככ אל ..לבא )עגר רחאל( .ןכ :קוצ

 

 .וירחא תארוק הלוש .תכלל הנופ קוצ

 

 .תירוסה תיזחה תא םג חק  :הלוש

 ?המ )רצענ(  :קוצ

 .הזה והשמה תא תיתונמא להנל לכות התא .תירוסה תיזחב םג והשמ ליחתי טעמ דוע  :הלוש

 ?תירוסה תיזחב קוידב ליחתי המ  :קוצ

 .םימעפ עברא שולש הזע השע רבכש ימל הז תירוסה תיזחה ,הלוש :תימולש

  .הזב דומעי קוצ :הלוש

 .הדעוה תא ונל ורגסי ?ליבקמב תותיזחה יתש תא להנל חילצי אוה :תימולש

 .ץראה ןופצבש להקל םג עיגהל לכות התא )קוצל( .הדעוה תא ונל ליצי אוהו .חילצי קוצ :הלוש

 .ךל עדתש ,טושפ אל להק הז

  .תללוכ המחלמ רבכ תאז ?תירוסה תיזחה :קוצ

  .קוידב :הלוש

 .בגנב םירצמה .ןלוגה תמרב םירוסה :קוצ

 ?קוצ הפיאו :הלוש
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 ?הפיא :קוצ

 .רצוי .הירקב רובב :הלוש

 התא םינש שמח ךות .ל״וחל ךתוא םיפטוח ?עקוש קבאהש ירחא הרוק המ עדוי התאו :תימולש

 .םלועב תולודג יכה תומצעמה לש םייאבצה םיעצבמה תא תיתונמא להנת

 .םינפבמ תונשל ידכ חוכ קיפסמ ךל היהי זאו :הלוש

 .ימואלניב לבמסנא ךל היהי :תימולש

 .םולכל רשק ילב .תומחלמל רשק ילב .רוהט ןורטאית רוציל לכות :הלוש

 לכ םישגהל םינכומ ויהיש םיעובק םירצוי םע ימואלניב ןורטאית לבמסנא ליבוא ינא :קוצ

 ?שארב יל הלעיש ןויער

 .״םיביטארנ״ לש דאמ תדבוכמ הקפה תושעל לכות ,הצרת םא ,זאו .ןויער לכ :הלוש

 .ונלש הדעוה תא חכשת לא .קוצ ,תאב הפיאמ חכשת לא קר :תימולש

 

 .םתוח אוה ,רואה תדירי םע .טעה תא קוצל השיגמ תימולש

 

 


