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 .םייתש ףלקה הצירב סנכנ המבה לא .ףוצפצ עמשנ םעפ ידמ .םיבשוי הנומש ףלקהו סא ףלקה

 

 .יתיליג המ םיעדוי אל םתא .םתאצי אל דועש לזמ הזיא :םייתש

 ?קועצל המל :הנומש

 .יתיליג המ עדוי אל התא ,הנומש :םייתש

 ?הצור אל דחא ףאש ןאפעמ ףלק התאש ?םייתש ,תיליג רבכ המ :הנומש

 

 .םיקחוצ סאו הנומש

 

 .יתיליג המ עדוי אל התא ,סא :םייתש

 .ךירצש ומכ ול אורקל ,פא פא פא :הנומש

 ...המ עדוי אל התא ,סאה ינודא :םייתש

 .חצחוצמ ולש םיילענ םא קודבל וישכע :הנומש

 ...הרקמ לכב .תוחצחוצמ :םייתש

 .םש תספספש יל הארנ :הנומש

 ...בייח התא ,סאה ינודא )סאל( .ליגרכ .קירבמ .אל )לכתסמו ברקתמ( :םייתש

 

  .די תעונתב ותוא קיתשמ סא

 

 .םייתש ,הצוחה תאצל ןנוכתמ ינאש עדוי התא  :סא

 ...לבא ,סאה ינודא ,ןכ :םייתש

 .טרס ...ןיא .חצחוצמ אל םיילענ םע אצוי סא ףלקש טרס ןיאו :הנומש

 .ךלש םג .ונלש םיפלקה תסיפח לכ לש דובכה הז .םייתש ,דובכב ונתוא גצייל ךירצ ינא  :סא

 ...בישקהל בייח התא לבא ,סאה ינודא ,ןוכנ :םייתש

 ?רעטצמ התא  :סא

 .החילס .סאה ינודא ,ןכ :םייתש

 

 .רוצעל ול הרומ סא .ולענ תא חצחצל ןווכתמו סא לומ ערוכ ,תילטמ וסיכמ איצומ םייתש
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 .ךירצש ומכ תחצחצ תמאב – וישכע הז לע לכתסמ ינאשכש תורמל  :סא

 

 .םיקחוצ הנומשו סא

  

 ?שפיט הככ ןטק המל הז ,םייתש ,ןיבמ אל ינאש המ :הנומש

 

 .קוחצל םיקיספמ םהו הנומשל ןמסמ סא .םיקחוצ הנומשו סא

 

 ?הארנ ינא ךיא )הנומשל(  :סא

 .פיט-פוט )ותוא ןחוב( :הנומש

 ?האיציל ןכומ  :סא

 .םירשואמ םתוא השעתו הצוחה אצת .החילס )וילע לכתסמ סא( .גניק ומכ :הנומש

 

 .האיציל ןנוכתמ סא .ףוצפצ עמשנ

 

 .אלש וא :םייתש

 ?תרמא המ )רצוע(  :סא

 .אצוי התאשכ םירשואמ דימת םלוכ אלש יתרמא :םייתש

  .סא אוה .םירשואמש חטב :הנומש

  ?דימת )סאל( :םייתש

 .הלודג ךירעהל םיעדוי אלש םישנא שי  :סא

 .חוכמ םידחופ :הנומש

 ?חוטב )סאל( :םייתש

 .לבמט ...וא שפיט וא אוה אציי סאש הצור אלש ימ :הנומש

 .הובג יכה ףלקה ינא  :סא

  .הובג יכה ףלקה תא לבקל םיצור דימת אל לבא .ןוכנ :םייתש

 ?עדוי התא ךיא )םייתשל(  :סא

 המ .ינא ימ בושחל יתלחתה .בושחל ןמז יל שי זא ןחלושה לע הברה ראשנ ללכ ךרדב ינא :םייתש

 .םידיספמ ךיא .םיחצנמ ךיא .קחשמה הז המ .ינא  
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 ?םידיספמ ?םיחצנמ ?קחשמ  :סא

 .תויוטש :הנומש

  .םדא ןב ,לודג קחשממ קלח ונחנא :םייתש

 .סא אוה ,םדא ןב אל אוה :הנומש

 .ק׳ג קלב הזל םיארוק :םייתש

 ?ק׳ג ..קלב  :סא

  .חצנמ בוביס לכב דחאו םירשעל בורק יכה עיגמש ימ .ןכ :םייתש

 ?בוביס הזיא :הנומש

 התא .הרשע תחא הווש )סאה לע עיבצמ( התא .שדח בוביס הז םיעמוש ונחנאש ףוצפצ לכ :םייתש

 .הנומש הווש )הנומשה לע עיבצמ(  

 .םייתש הווש התאו :הנומש

 .תנבה ףוס ףוס .םייתש הווש ינא .ןוכנ :םייתש

 .ןאפעמ יכה ןיידע התא זא :הנומש

 ?דחאו םירשעה תא רובעל םג רשפא  :סא

 .ןכ :םייתש

 ?ךיא :הנומש

 .סא אצויו ,שמחו ,הנומש ןחלושה לע שי חיננ םא :םייתש

 ?הרוק המ זאו  :סא

 .דיספמ דחאו םירשעה תא רבועש ימ :םייתש

 

 .תוכבל ליחתמ סאה

 

 ?הרק המ :הנומש

 .שייבתת לא .יל דיגת )הנוע אל םייתש( ?ינא ?דספהל םורגל לוכי ינא  :סא

 .םימעפל :םייתש

 ?דספהל םורגל לוכי אוה ךיא .סא הז ?רבדמ התא ךיא )םייתשל( :הנומש

 ...מ הובג תויהל םיפלקה לש םוכסל םרוג אוה םא :םייתש

 )תוכבל ךישממ( .השקבב .הז תא דיגת לא  :סא
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  .ולש ושובל תא רדסמ ןכמ רחאל .ושובל תא רדסמו סאל שגינ הנומש

 

 ?ןאל :םייתש

  .חצנל .הצוחה :הנומש

 .הנומש ,חוטב אל שממ הז :םייתש

 ?םיחצנמו םיאצוי ונחנאש לודג יוכיס שי ?ןכ ,יוכיס שי לבא :הנומש

 .ודיספתש יוכיס םג שי לבא .ןכ  :סא

 אל ןיידעו םיילגרה תועבצאל רבוע .םיידיה תועבצאב רופסל ליחתמ( ...ונחנא דחיב ?המל :הנומש

 )הבושתל עיגמ  

 .וחצנתש חיטבמ אל ןיידע הז לבא .הרשע עשת :םייתש

 ?אל ,בורק שממ הז לבא :הנומש

 .ןחלושה לע שי םיפלק דוע הזיא תעדל רשפא יא לבא .ןכ  :סא

 ?ןחלושה לע שי םיפלק דוע הזיא יל תפכיא המ :הנומש

 ?ואצת םכינשו שש םש שי םא :םייתש

 )הבושתל עיגמ אלו בשחל הסנמ בוש( ...אציי הז :הנומש

  ?סא יתדלונ המל .יללגב .דיספנו )הכוב בוש( .דחאו םירשעמ רתוי  :סא

 .דובכה לכ )םייתשל( :הנומש

 .תמאה תאז לבא .רעטצמ ינא :םייתש

 .ךלש תמאה לכ םע תעגהש ינפל חמש רתוי הברה הפ היה :הנומש

 

 .סאל ברקתמ םייתש

 

 יל הארנ )חצחצל ליחתמו תילטמ איצומ( ?םיילענה תא ךל חצחצל רשפא ?סאה ינודא :םייתש

 .תמדוקה םעפב תצק יתספספש  

 ?םעטה המ  :סא

 .אצתשכ יגוציי תויהל ךירצ התא .סאה התא :םייתש

  .אצא אל רבכ ינא  :סא

 ?השעת המ זא :םייתש

 .חצנל ןאכ ראשא ינא  :סא
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  )ןהנהמ סאה( ?יניצר התא :הנומש

 תא ול םירזוג .הסיפחהמ ותוא םיפיעמ ?תאצל םיכסמ אלש ימל הרוק המ רכוז התא :םייתש

  .ןזואה

 .דובכה יל ראשיי תוחפל .יל עיגמ הז  :סא

 .ןאכ ראשנ ינא .סאה ינודא ,ךתיא ינא :הנומש

 ?תעגתשה :םייתש

 .ףוסה דע .סא םע ינא :הנומש

  םיקחשמ םכמצע תא ואצמת םתא ?םיפלקה לש הדצמה תא ,הפ יל םישוע םתא המ :םייתש

 .שמח ינב םידלי םע המחלמ  

 .החמש קר איבנ םש תוחפל  :סא

 .דחיב היהנ םש תוחפל :הנומש

 ?תרמא המ :םייתש

 .דחיב היהנ םש תוחפלש יתרמא :הנומש

 .הבושתה תאז .והז .דחיב :םייתש

 ?םייתש ,ונתיא ראשנ התא םג  :סא

 .ארח ...הזכ םימעפל טושפ ינא .ןמזה לכ ךילא ארח הזכ יתייהש רעטצמ ינא .ןמזומ התא :הנומש

 .אוב  

 .דחיב םיאצוי ונחנא .ךפיהל קוידב ,אל ,אל :םייתש

 .ןכוסמ הז ,םייתש  :סא

 ?התא המכ )סאל( :םייתש

 ?ותוא ףירטמ התא המל :הנומש

 .יל הנעת )סאל( :םייתש

 .הרשע תחא  :סא

 ?ינאו ?אוהו )הנומש לע עיבצמ( :םייתש

 .קדוצ אוה )הנומשל( .קדוצ התא .ןימאמ אל ינא  :סא

 

 .םיעגר המכ רחאל שאייתמ .תועבצאה םע בשחל ליחתמ הנומש

 

 ?קדוצ אוה :הנומש
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 .ןכ  :סא

 ?םיאצוי זא :םייתש

 .עגר  :סא

 ?הרק המ :םייתש

 .םייתש ,הדות  :סא

 

 .םיכחמו םשובל תא םירדסמ םתשולש .ףרטצהל הנומש תא םינימזמ .םיקבחתמ םהו סאל ברקתמ םייתש

 .המבהמ הצוחה םיצרו םיידי םיזחוא םה .ףוצפצ עמשנ


