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 תונויסנ המכ רחאל .סנאיס תושעל םיסנמו סנאיס חול םיקיזחמ םה .המבה לע םיבשוי ירואו יסא ,ילא

 .וב ןייעמו תוארוהה ףד תא איצומ ילא ,םילשוכ

 

 .יסא .ןוכנ הז תא קיזחמ אל התא  :ילא

 ?והשמ תרמא  :יסא

 סחיב תולעמ םינומשו האמ לש תקייודמ תיווזב חולה תא קיזחהל ךירצש ןאכ בותכ :ילא

  .הפצרל

 .רשי ינעי  :ירוא

  ..ךירצ ינא וישכעו ,הגוחמה םע םדוק יתדדמ .קוידב אל .אל .ןכ  :ילא

 

 .הפצרה לע חולה תא ליפמ יסא

 

 .הזמ םינומש האמ רתוי ןיא  :יסא

 .הגוחמה תא בוש איבא ינא  :ילא

 .זוזת לא  :יסא

 ?יסא ,ךל שי המ  :ירוא

 ?עבש ינב םידלי ,ונחנא המ ?הזה רבדה תא םישוע ונחנא המל  :יסא

 .עטקה המ ינעי  :ירוא

 ?עטקה המ ,ןכ  :יסא

 .ךירבחל קר רבד ותוא השעת וישכע זא )ןהנהמ יסא( ?תעמש ךמא תאו ךיבא תא דבכ לע  :ירוא

 .ילש רבח אל אוה  :יסא

 .ףסא  :ירוא

 תושעל ול ףוחד המל ןיבמ אל ינאו ותוא לבוס אל ינא ,ילש רבח אל אוה ?הצור התא המ  :יסא

 ?ןונח היה אוה םדוקה לוגלגב םגש ?הה ,הלגי רבכ אוה המ .סנאיס  

 

  .םיקחוצ יסאו ירוא

 

 ?קחוצ אל התא המל ,ילא  :יסא

 .יתוא בילעה הז יכ  :ילא

 .עגפנ אוה ינעי  :ירוא
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 .החידבה תא תיביטקייבוא ךירעתו שגר קתנ )ילאל( .יתנבה  :יסא

 .ךמצע לע קחצת ינעי )ילאל(  :ירוא

 .סנאיס ןיאש וא .הללאי  :יסא

 

 .קוחצל ליחתמ ילא

 

 .קוחצ ריבגת  :יסא

 .דוע ינעי  :ירוא

 

 .דוע קחוצ ילא

 

 .טסקט בלש  :יסא

 ...םדוקה לוגלגב םגש ןונח הזכ ינא יכ .ןונח ...ימצע לע הלגא ינא המ )קוחצל ךישממ( :ילא

 .לודג

 

  .םיקחוצ םתשולש

 

 .הככ קוחצל ףיכ  :יסא

  ?ךישמהל רשפא  :ילא

 ?סנאיסה ךל ףוחד המ  :יסא

 .הגוחמה תא איבמ ינא .לומתאמ .הרזומ השוחת יל שי  :ילא

 שי הפיאמ .תורזומה תושוחתה תא ךל השועש המ הז ילוא .ךלש הגוחמה תא רבכ בוזעת  :יסא

 ?׳א התיכמ תרמש ?ללכב הגוחמ ךל  

  ?רדסב ,יל שי  :ילא

 .רשי הז תא קיזחמ ינא )חולה תא םירמ( .בוזע  :יסא

 .תקייודמה תיווזב אל הז  :ילא

 .דובעי אל הז ינעי  :ירוא

 .דובעי אל הזש הביסה תאז ,ןכ  :יסא

 .קפקפמ התא ינעי  :ירוא

 .תועוצר ןומיא יל שי .הפמ ףוענו דבוע אל הזש הארנ ,הקד הז תא קיזחנ אוב  :יסא
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 .הרוק אל רבד .תוינש המכל סנאיסה חול תא םיקיזחמ םתשולש

 

  )קחוצ( .אל ךתיא )ילאל( .רבדנ )םק(  :יסא

 .ךלש םוקמב בש  :ילא

 ?תרמא המ  :יסא

 .םוקמב ךלש קמוצמה תחתה תא בישותש יתרמא  :ילא

 .ןונח ומכ השוע אוה הז תא וליפא .שקעתמ ,הפוה  :יסא

 .סנא׳צ ןת .ףסא  :ירוא

 .יתתנ רבכ  :יסא

 .ןורחא  :ירוא

 .לכה הז ,סואטולג תגיסנ יל שי .קמוצמ אל ילש תחתה  :יסא

 

 .תיתוכלמ הקיסומ תעמשנ .תוינש המכל סנאיסה חול תא םיקיזחמ םתשולש .בשייתמ יסא

 

 ?היה הז המ  :ירוא

 .ילש םדוקה לוגלגה היה הז  :ילא

 ?הקיסומה  :יסא

 ?ןרצוצח תייה ינעי  :ירוא

 הגוחמה םע דודמל יל ןתונ תייה םאו )יסאל( .יתעדי .הכולמ תיב הזיאל רושק יתייה .אל  :ילא

 .קוידב הזיאל הלגמ םג יתייה תקייודמה תיווזה   תא

 ?קחוצ אל התא המל )ירואל .קחוצ( ?םינונחה ךלמ ?המ רותב ?הכולמ תיבל ?התא  :יסא

  .חולה תא קיזחת  :ירוא

 ...לבא  :יסא

 .חולה תא רבכ קיזחת ,ףסא  :ירוא

 

 ליחתמו ומוקממ תויטיאב םק ילא .תיתוכלמה הקיסומה תעמשנ בוש .סנאיסה חול תא םיקיזחמ םתשולש

 .תבזילא הכלמה לש תרכומה ףונפנה תעונת תא ,תויטיאב ,תושעל

 

  .ילא – תבזילא .תבזילא – ילא .יתעדי .יתעדי  :ילא

 ?תבזילא הכלמה םדוקה לוגלגב תייה התא  :ירוא
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 ?דל גנאי ,יב וי טיימ והוו דנא )ףייושמ יטירב אטבמב ,ירואל(  :ילא

 .ירוא ,ינעי .ירוא ימ  :ירוא

 ?ולפ ריד ,וי דנא )יסאל( .דידניא סיינ ואה .סיינ ואה ,וה  :ילא

 ?םייחב ןיידע תבזילא הכלמה םא םדוקה לוגלגב תבזילא הכלמה תייה ךיא  :יסא

 

  .תקספנ הקיסומה

 

 ?ימ זויקסקא  :ילא

 זא היח ןיידע תבזילא הכלמה .הז תא הנוק אל ינא .הזה ףייוזמה אטבמה םע רבכ קיספת  :יסא

 .ולש םדוקה לוגלגב איה היה והשימש תויהל לוכי אל  

 .הכותב לגלגתהל לוכי אל דחא ףא תלגלגתמ ןיידע איהש ללגב ,ינעי  :ירוא

 .ינעי  :יסא

 .םיכלמ קבאב תעגל ונחלצה רבכש דע .יסא ,התא סאבמ הזיא הללא אי  :ירוא

 .תועוצר .הללאי .יחא ירוס  :יסא

 

 .רבדמ ילאשכ רצענ .תאצל הנופ יסא

 

 ינא .םדוקה לוגלגב תבזילא הכלמה יתייה אל ינא .תקייודמה תיווזב קזחוה אל חולה :ילא

  .וישכע תבזילא הכלמה

 

 .ודימ קרב ררחשמ ילא .תאצל הנופ יסא

 

 ?היה הז המ )ירואל( ?היה הז המ )רצענ(  :יסא

 .דחפמ ינא ,יסא  :ירוא

 ?קרב וישכע יילע ףיעה הנוזנבה  :יסא

 דע )ליגר( .םאה הכלמה ,תבזילא הכלמה החילס )םיימשל( .הנוז תבה .ףסא ,הנוז תבה  :ילא

 .ילא לש עשיה רסח ופוגל יתוא לגליג לרוגה .תבזילא לש יתוכלמה הפוגב יתנכש לומתא  

 ?וישכע הצור ילא המו..ו  :יסא

 .רתוי רבד םוש הצור אל ילא  :ילא

 ?הצור תבזילא המ  :ירוא
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 .שינעהל הצור תבזילא הכלמה  :ילא

 .ילא לש םירבח ונחנא ?ונישע המ ?שינעהל  :יסא

 ?ול תישעש המ לכ ירחא ?ףסא ,ילא לש רבח התא  :ילא

 .תויוטש םתס ?ךל יתישע רבכ המ  :יסא

 ?תוקיחצמ תוחידב שי יסאלש יתמשא ?ינאו  :ירוא

 תבזילא לע יכ .קספנ הז לכ וישכע לבא .ילא לע תויביטקייבוא תוחידבמ קוחצל לק המכ :ילא

 ?רורב )ףסונ קרב ודימ ררחשמ ילא .םינוע אל יסאו ירוא( ?רורב .קחוצ אל דחא ףא

 .רורב  :יסא

 .ךתלעמ דוה ,ןכ  :ירוא

 ?שנוע לע הטילחה רבכ התלעמ דוה םאה  :יסא

 .הטרח ועיבת םדוק  :ילא

 .ילאל יתישעש המ לכ לע טרחתמ ינא  :יסא

  ?המל  :ילא

  ?ןוכנ ,םיקרבל רושק אל הז  :ירוא

 .ותוא בילעה הז יכ  :יסא

 ,ותוא בילעה הז המל )ףסונ קרב ודימ ררחשמ ילא .הנוע אל יסא( ?ותוא בילעה הז המל  :ילא

 ?קקמ  

 ליחתהש ידוסיב התיכב ןושארה דליה יתייה ?רדסב ,תישגר הניחבמ בינגמ אל היה הז יכ  :יסא

 ןוירב ומכ יתגהנתהו םייחה לכ יתיא ראשנש יארונ ןוחטיב רסוחל יל םרג הזו חתפתהל  

  .ןיינעל אל שממ לבא ,שממ היה הזו הזה ןוחטיבה רסוח לע תופחל   ידכ

 ?וי דנא )ירואל( .גנירידנא ואה )ףייושמ יטירב אטבמב(  :ילא

 ...רוש טנוד מייא ,לוו )ןהנהמ ילא( ?ימ  :ירוא

 .תירבע  :ילא

 ריחמהמ יתששחש חינמ ינא ..ינעי ,יתייה ינא לודגבש בשוח ינא .ךתלעמ דוה .יחא הדות  :ירוא

 ול יתרהבה אלו ומוקמב ותוא יתדמעה אל ןכלו ,ףסא דגנכ אצא םא םלשא ינאש יתרבחה  

 .חירסמ ..ינעי ,היה הזו יילע תולבוקמ אל יתעש סיסב לע ילאל ללועמ אוהש תולוועהש  

 טד דנא טנמשינאפ לבירוה א טואבא קני׳ת וט דינ טסא׳ג יוו ואנ .לופרדנוו ואה .לופרדנוו  :ילא

  ?טייר ,טד יב   דוו

 .סנייה רוי ,סא ןוא יסרמ בה זילפ  :יסא

 .זילפ .יסרמ  :ירוא
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 .טיירלוא טייווק יב ליוו גני׳תירווא .ירוו טנוד  :ילא

 

 ירוא .ירואב עגופ רשא קרב ודימ איצומ ילא .וילגר לע קנזמ יסא .יסאב עגופ רשא קרב ודימ איצומ ילא

 .וילגר לע קנזמ

 

 ?םתא ימ םיעדוי םתא .םולש  :ילא

 .טייווק טונ )ףייושמ יטירב אטבמב(  :יסא

 .סנייה רוי ,ולק א טונ )ףייושמ יטירב אטבמב(  :ירוא

 .בבוש הזכ התא ,סלר׳צ ,וה )יסאל(  :ילא

  .יליס ואה .סלר׳צ סנירפ .סרוק ףוא ,סלר׳צ מייא ,וה  :יסא

 ?התאו )ירואל(  :ילא

 .רטס׳ג טביירפ דנא רלטאב ס׳סלר׳צ סנירפ מייא  :ירוא

 .החידב רפס ,ןציל )ירואל(  :ילא

 .גניק יב רבנ ליוו וי .סלר׳צ סנירפ ייה  :ירוא

 

 .םיקחוצ םתשולש

 

 סחייתהל ליחתתו אמא לאכ יילא סחייתהל קיספתש הצור ינא ,סלר׳צ .הככ קוחצל ףיכ :ילא

 .בוט רבח לא ומכ יילא

 ?רדאמ ,דנירפ דוג א זא  :יסא

 םיבוט םירבח ?רדסב .םירבח תויהל ...טושפו ריכהלו רבדלו דחיב בבותסהל לכונ .ןכ  :ילא

 .ןמז ןומה ןומה רבכ םיריכמש  

 .רוש .וגא םייט גנול א םורפ .סדנרפ דוג  :יסא

 .ןציל ,התא םג )ירואל(  :ילא

 .סדנרפ .סנייה רוי ,וי קנ׳ת ,ינעי .רוש  :ירוא

 .סדנרפ  :יסא

 .םירבח  :ילא

 


