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 לצב ,תירשפא יתלב םיסחי תכרעמל תחתפתמ ילארשי רוחבו ינונבל רוחב ןיב 1רדניירג תחיש

 .תונידמה יתש ןיב תרבוגו תכלוה תוחיתמ

 םילוכי אל ןבומכ לבא ,םינמרח םהינש םה .ןונבלב אוהו לארשיב אוה .רדניירגב םיריכמ ׳גרו׳גו זעוב

 ינשל דחא םינתונ םהינש .תורזה ,ביואה ,רדגה ,קחרמה .םהינש תא שגרמ החישב והשמ .שגפיהל

 לש םלועב םולש לש יא ,ןילרבב שגפיהל םיטילחמ םהו תוחתפתמ תוחישה .םהל רסחש והשמ

 לבקל םיצלאנ םיינשהו ,םמחתמ תונידמה ןיבש לובגה תינוכית חרזמה תואיצמב ךא .תומחלמ

 .תושק תוערכה

 

 תויומדה

 .לארשי ןופצב ץוביקמ רוקמב .םילשוריב רג .27 ןב - זעוב

 .ןונבל םורדב רפכמ רוקמב .תורייבב רג .25 ןב - ׳גרו׳ג

 

 .יאזחמה לש ויומיבב ביבא לתב האגה זכרמב 2018 רבמבונב הנושארל הלע הזחמה

 :ירוקמה הגצהה תווצ

 ראיקנזור לאוי :זעוב

 ןסח דארומ :׳גרו׳ג

 ירורד ידע :תרמז

  יול ןריש :תושובלתו הרואפת בוציע

  רואל יתיא :עוציבו תירוקמ הקיסומ

  ףשר חילמ יעור :היגרוטמרד

 

Ó  

  .יאזחמל תורומש תויוכזה לכ

  .בתכב רושיא אלל ונממ םיקלחב וא הזחמב שומיש תושעל ןיא

 
 םירוחבהש ךכ ,קחרמ לע תססובמ איה .הרקיעב תינימ היצטניירוא םע םיאומוהל תויורכה תייצקילפא איה רדניירג 1
 .וביבס רדגומ סוידרב םיאצמנש הלא םה שמתשמה ינפב םיפושחש
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01 

 

 .הלילה הפי חריה :׳גרו׳ג

  .ןכ  :זעוב

  .אלמ טעמכ :׳גרו׳ג

 ?הרוק המ :זעוב

  ,הצירמ יתרזח :׳גרו׳ג

  .ירמגל עיזמ

 ?התא

 ?יביספ וא יביטקא :זעוב

 .יליטסרו  :׳גרו׳ג

  .יביטקא ללכ ךרדב ינא  :זעוב

 ].הקיתש[

 ].ןיזה לש הנומת חלוש זעוב[

  .ואו  :׳גרו׳ג

 .הפי 

 ?םג ךל שי  :זעוב

  ?ןיז  :׳גרו׳ג

 .ןכ 

 .חלש  :זעוב

 ?הנשמ הז המ  :׳גרו׳ג

 .תוארל הצור  :זעוב

 ?המ ליבשב  :׳גרו׳ג



 
 

- 4 - 

 ,תונומת יתחלש  :זעוב

 .םג חלש

 .ךממ יתשקיב אל  :׳גרו׳ג

  ].הקיתש[

  .שגפינש ינפל תוארל ףידעמ ינא :זעוב

 ?םרוז אל התא 

  ].הקיתש[

  ?תלהבנ 

 ?ןאכ התא 

  .בוט הליל 

 ].קתנתמ זעוב[

  .ןאכ ינא  :׳גרו׳ג

  ].בוש רבחתמ זעוב[

 ?וישכעל שפחמ 

  .ןכ  :זעוב

 .וישכע שגפיהל חילצנש יל הארנ אל  :׳גרו׳ג

  .םרוז ינא  :זעוב

 ?רחמ תוסנל הצור 

 .תצק רבדנ אוב  :׳גרו׳ג

 תמאה תא ךל דיגא ינא  :זעוב

 עובש ףוסל קר הפ ינא 

 .ץוביקב ילש םירוהה תא רקבמ 

 .םילשוריב רג ינא 
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 ?םש השוע התא המ :׳גרו׳ג

 .דמול  :זעוב

 .םילשוריב יתייה אל םעפ ףא  :׳גרו׳ג

 ?םעפ ףא :זעוב

 .אצי אל :׳גרו׳ג

 הללאי זא  :זעוב

 בוט היהי םא 

 .םשל ךתוא חקא ילוא

 .חחחחח  :׳גרו׳ג

 .ךל יאדכ  :זעוב

 .ןמרח שממ התא הלאוו :׳גרו׳ג

  אל התאש התוא קחשל לוכי התא  :זעוב

  הלילב תחא העשה לבא

  .ןאכ התאו

  .אלש יתרמא אל  :׳גרו׳ג

  !הללאי זא ונ  :זעוב

 ,וטוא םע ינא 

  .ךתוא ףוסאל לוכי

  ?אובל ןאל 

  ].הקיתש[

  ,גאדת לא 

  .רשי בכשנ אל

  ,ריכנ ,תצק בשנ ,בקיל עסינ 
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  .טילחנ זאו

  ].הקיתש[

 ?רמוא המ 

  .לארשיב אל ינא  :׳גרו׳ג

 ?התא הפיא זא  :זעוב

 .ינשהמ דחא רטמוליק םירשע ונחנאש בותכ 

 .ןוריב ילש אמיא לצא  :׳גרו׳ג

 ?ץוביקב  :זעוב

  .ןונבלב ,אל  :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 .הלילה םישגפנ אל ונחנא זא  :זעוב

  .אלש הארנכ  :׳גרו׳ג
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 .סקס הפ שפחמ םג ינא  :׳גרו׳ג

 .רקיעב 

 ].הקיתש[

  .גוז ןב ליבשב ןאכ אל ינאש יתנווכתה 

  .תויגוזל םיאתמ ינאש בשוח אל 

 .הלאוו :זעוב

  .דחא לכל םיאתמ אל הז :׳גרו׳ג

  .דבל תויהל בהוא ינאש יתנבה

  .טקשב

  .רחא והשימ לומ לא ילש תונולשיכה םע דדומתהל ךירצ אל

 ?ימיספ הזכ דימת התא :זעוב

 ?ילע בשוח התאש המ הז :׳גרו׳ג

  .ךילע בשוח ינא המ עדוי אל ינא :זעוב

  .יתואיצמ ינא :׳גרו׳ג

  .םתיא יתאציש םירוחבה תא האור

  .ןופצל ונעסנשכ רמגנ הז ןורחאה םע

  ?בוט גהונ אל התאש םימי שיש הז תא ריכמ

 ?הגיהנ ירועישב בוש התאו ןמזב הרוחא תרזח וליאכש

 ...שממ אל :זעוב

  .יתייה הככ :׳גרו׳ג

  ,םשג דריו ער םוי היה
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  .לגלגב ר׳צנאפ היה זאו

  .רוצעל םוקמ אוצמל ידכ עוסנל יתכשמהו בלב יתלליק

  .הבוט היהת הריוואהש ידכ לוכה תושעל יתיסינ

  :רמא אוה זאו ,ארונ אל הזש יתרמאו יתכייח

 .״וטואה תא סרוה שממ התא״

 ?םתדרפנ הז לע :זעוב

  .אל :׳גרו׳ג

  .זא ונממ דרפיהל ךירצ יתייה לבא 

 .באוכ תוחפ הזו דבל לוכי ינא ימצע לע תדרל 

 ?ותיא התאשכ דבל יכה התא םא תויגוזב םעטה המ 

 .הפי טפשמ הז :זעוב

 ?תויגוז הצור התא :׳גרו׳ג

 .ןכ :זעוב

  .וישכע ןמזה אל הז לבא 

  .םידומילה תא םייסל ךירצ 

 ?גוז ינב ךל ויה :׳גרו׳ג

  .תוניצרב וילע רבדל לוכי ינאש והשימ אל :זעוב

 ?ןוראב התא :׳גרו׳ג

 ?התא .אל :זעוב

 .לאוש התא ימ תא יולת :׳גרו׳ג

 .ךתוא :זעוב

 ?יצח :׳גרו׳ג

  ?םירוה :זעוב
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 ?םירבח

 .יתרפיס אל םירוהל :׳גרו׳ג

 .קלח ...םירבח

 .יתנבה :זעוב

 ].הקיתש[

  .הפ טושפ ךכ לכ אל הז :׳גרו׳ג

  .םורדב אל

  ,הככ םג םישק םייחה תא יל ושע

 .םיעדוי ויה םה םא הרוק היה המ ןיימדל לוכי אל

 .םולכ יתרמא אל :זעוב

  ].הקיתש[

  ?קוסע התא :׳גרו׳ג

  .אל :זעוב

  ].הקיתש[

 ?תיבב התא 

 .ןכ :׳גרו׳ג

 ?הפיא :זעוב

 .הטימב :׳גרו׳ג

 ?השוע המ :זעוב

 .ךלש תונומתה לע לכתסמ :׳גרו׳ג

 ?בשוח התא המו :זעוב

 ?םויה תרמג :׳גרו׳ג

 .אל דוע :זעוב
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 ?הצור :׳גרו׳ג

 ?דחיב :זעוב

 ?םעפ תישע :׳גרו׳ג

 .אל :זעוב

  .אל ינא םג  :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 .הסננ אוב :׳גרו׳ג

 .רזומ הז :זעוב

 .ןוכנ :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 ?תונומת יל חלשת אל :זעוב

 .ןיימדת :׳גרו׳ג

  .יל רוזעת :זעוב

  .ךלש ףוגה תא תוארל הצור ינא

  .םורע

  .הזר ינא :׳גרו׳ג

  .רוחש ילש רעישה

  .ריעש ינא

  .םוחש ילש ףוגה

 .הובג

 .ךתוא האור ינא  :זעוב

 .יתואו 

 .םימורע 
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 .םח  :׳גרו׳ג

  .ךלש הפה תאו  :זעוב

  .ךלש ראווצה תאו 

 .קשנת  :׳גרו׳ג

 .קשנמ ינא  :זעוב

  .ךישמת  :׳גרו׳ג

 .ינשה דצהמ םג 

 ].הקיתש[

  .הטמל דרוי ינא  :זעוב

 ,הזחה ךרד 

 .ןטבל 

 ].הקיתש[

 .קור הברה םע 

 .ןכ  :׳גרו׳ג

 ?רשפא  :זעוב

 .חתפת  :׳גרו׳ג

  .חתופ ינא  :זעוב

 .יל רוזעת 

  .תונידעב  :׳גרו׳ג

 .שיגר ינא 

  .לוכי ינאש ןידע יכה  :זעוב

 .טאל 

 .םח הז
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 .דבוע אל הז :׳גרו׳ג

 .אל :זעוב

 ].הקיתש[

 .שגפינש יל אב :׳גרו׳ג

  .יל םג :זעוב
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 ].הקיתש[

 ].׳גרו׳גל קחומ-בתוכ זעוב[

 .םויה ךילע יתבשח :׳גרו׳ג

 ?ךלש םשה המ ]:ידכ ךות[ :זעוב

 .׳גרו׳ג :׳גרו׳ג

 .םש הזיא :זעוב

 ?הזיא :׳גרו׳ג

  ...םתס :זעוב

 .הנוש

 ?ךלש המ :גרו׳ג

 .זעוב :זעוב

 ?זעוב :׳גרו׳ג

 .זעוב :זעוב

 .םולש :׳גרו׳ג

 .ןלהא :זעוב

 ].הקיתש[

 ?תבשח המ :זעוב

 .םיבורק ונחנאש :׳גרו׳ג

 .םילשוריב ינא וישכע :זעוב

 ?קוחר רתוי אל המל :׳גרו׳ג

 .ןכ :זעוב
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 ?ךכ רחא רבדל ףידעמ התא :׳גרו׳ג

  ,אל :זעוב

  .בוט הז וישכע

  .דומלל ליחתא ינא טעמ דוע

 .הז ירחא רבדנ אוב זא :׳גרו׳ג

  ?המל :זעוב

  .וישכע בוט הז

 ?ךמולש המ

 .רדסב :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

  .בוט :זעוב

 .ןולאשל ןמז הז

 ?ןולאש :׳גרו׳ג

  .הלאש ךתוא לאוש ינא :זעוב

  ,תונכב תונעל בייח התא

  – תונעל בייח ינאו הלאש יתוא לאוש התא זאו

 .סאמנש דע

 ?תונעל בייח :׳גרו׳ג

 .בייח :זעוב

 ?בייח בייח :׳גרו׳ג

  ,ןכ :זעוב

 .גאדת לא

  .ףיכ היהי
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 .הללאי :׳גרו׳ג

  ?הללאי :זעוב

  .לאוש ינא

 ?ךלש הנושארה תינימה תוסנתהה התייה המ

  .ילש הנושארה תינימה תוסנתהה :׳גרו׳ג

 ?ילמרופ הזכ דימת התא

 .ונ :זעוב

 דבוע ,תורייבב רג :רישע שיא .ונלצא היה ילש אבא לש רבח .הרשע םיתש ןב יתייה .בוט :׳גרו׳ג

 ,רינומ ,ולש דליה םע אב אוה .ולש תודימל הרפתנש הפילח םע בבותסמ ,םיטפשמה דרשמב

 .םינויבסב האלמ איה ביבאבש הנטק העבג ונלש רפכל ךרדב שי .םינש עבראב ינממ לודג

 ונלפנ .רוחאמ ילע ץפקו יתוא ףקע אוה זא לבא ,ותוא יתגשה .הציר תורחת הילא ונישע

 ינשה תא דחא םיפחוד ונחנאש ידכ ךות .קוחצב ,תוכמ תכלל ונלחתהו אשדה לע ונינש

 היה הז .םינפהמ יל דרי םדה לכ .תושעל המ יתעדי אל .יתאפק .יל דמועש יתשגרה ,םיעגונו

 .יב תעגל ליחתהו ,הפצרה לע יתוא קיזחה ,םייניעב יל לכתסה .להבנ אל אוה .ךיבמ דואמ

 .םש ראשנ אוהו .םינותחתה לעו ןטבה לע ,הזחה לע ,ילש ףוגה לע ולש דיה תא ריבעה אוה

 ךשמנ הז .םלועב בושחש דיחיה רבדה אוהש .וכותל באשנ ינאש יתשגרה ינאו .דריו הלע

 יל התייה אל .ומוה ינאש הליל ותואב יתנבה ינא לבא ,םייחב הז לע ונרביד אל .תוינש המכ

 .רפכב הככ תויחל ךרד

 ?וישכע רג התא הפיא :זעוב

 .תורייבב :׳גרו׳ג

  .ואו :זעוב

  .תורייב

 ?בהוא התא

  .ןכ :׳גרו׳ג

 .אלו 

 ? :זעוב

 .ןאכל רובעל יתיצר שממ דלי יתייהשכ
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  .בוט ןאכ יל היהיש יתעדי

  .תורייבל הברה יתעסנ

  .םורדב תושעל המ ןיא

  .ריעב הלילל םהילא יתעסנו םיטא׳צב םירבג יתרכה

  .תיבהמ יתחרב

  .הזמ התמ ילש אמיא

  .רקובב רזוח יתייהשכ ילע החרצ

  .תרחא םש יתשגרה לבא

  .ינאש ימ תויהל לוכי ינאש

   .תויהל דחפל ילב בוחרב תכלל לוכי ינאש

 ?לק רתוי הז תורייבב  :זעוב

 .רפכבמ לק רתוי :׳גרו׳ג

 ?הז םע חותפ תויהל לוכי התא לבא :זעוב

  ?הליל עורשמ תא ריכמ :׳גרו׳ג

 .רהצומ ייג םהלש ןלוסהו תורייבמ הקהל םה

  .הפ הטיקמ הנל הלועמ הסרג םהל שי :זעוב

 .םתוא לבוס אל ינא :׳גרו׳ג

 ?רישה תאו :זעוב

  .ןומיס הנינ לש הסרגב :׳גרו׳ג

 ?לאוש ינא וישכע

  .ןכ :זעוב

 ?בהואמ םעפ תייה :׳גרו׳ג

  .ןכ :זעוב
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 .ירות

  .עגר :׳גרו׳ג

 ?והז

  .ןכ :זעוב

 ?םלועב וב רוגל הצור יכה התאש םוקמה המ

  .עגר :׳גרו׳ג

 .דוע רפסת

 ?המ לע :זעוב

 !תובהאתהה לע :׳גרו׳ג

  ?תבהאתה ימב

  ?יתמ

 ?רופיסה המ

  ...אל :זעוב

 .בכרומ הז

 ?ךישמהלו ןכ תונעל טושפ לוכי התא זא :׳גרו׳ג

  .ןכ :זעוב

 !ילש ןושארה סקסה לע םיימיטניא שממ םיטרפ ךל יתבתכ ינא :׳גרו׳ג

  !םינוש םירבד הז סקסו הבהא :זעוב

  ,ךל הנוע יתייה ילש ןושארה סקסה לע יתוא לאוש תייה םא

  ...לודג רבד הז הבהא לבא

 ...ונ :׳גרו׳ג

  .ותוא בהוא ינאש ול יתרמאש הזה םלועב והשימ היה ,ןכ :זעוב

  ?תמאב היה הז לבא
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  ?םיאנת םוש ילב ותוא יתבהא

  .עדוי אל

 ?ןיבמ התא

 .ןיבמ ינא .ןכ :׳גרו׳ג

  ,סקס יבגל לבא :זעוב

  .3׳י התיכמ ןהכ איג היה הז

  ,ךיתח היה אוה

  ,ייג אוהש יתעדי ינאו

  .תאזכ תורשפא ללכב שיש עדי אוהש ינפל דוע

  ,הברה ונישע אל

 .בוט היה הז לבא

 ?ול תישע המ :׳גרו׳ג

  .עדת דחא םוי :זעוב

 ?םלועב וב רוגל הצור יכה התאש םוקמה המ זא

 .ןילרב :׳גרו׳ג

 ?םש תייה :זעוב

  ,אל :׳גרו׳ג

  .םשל רבעש רבח יל שי לבא

 .םוקמ םושב שיגרת אל התאש שפוח םש שיש רמוא אוה

  .ןילרבל רובעל םיצור םלוכ ןאכ םג :זעוב

 .הז תא ןיבמ אל ינא

  .תיב םיצור םלוכ :׳גרו׳ג

 .םידוונל םיכפוה זאו :זעוב
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 ].הקיתש[

 ?רובעת יתמ 

  .קוחר םולח הז :׳גרו׳ג

  ,ןילרבל רובעת םא :זעוב

  ,ךתוא רקבל אובא ינא

 .ךתוא יתנמזה אל :׳גרו׳ג

 ?רמוא התא המ :זעוב

 .ייקוא ,הא

 

  ]קחומ-בתוכ זעוב[

  .הצירל אצוי ינא :׳גרו׳ג

 .עגר :זעוב

 ?ךכ רחא רבדנ :׳גרו׳ג

 .רבדנ :זעוב

 ].קתנתמ ׳גרו׳ג[ 
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04 

 

 ?התא הפיא :זעוב

 .הטימב :׳גרו׳ג

 .ןאכ תייהש יאוולה :זעוב

 ?התא הפיא :׳גרו׳ג

 .וילא עיגהל לוכי התאש םוקמ םושב :זעוב

 ?ךלש הנידמל עיגהל הצור ללכב ימ :׳גרו׳ג

 .תמ תייה :זעוב

 .ךללגב :׳גרו׳ג

 .אוב זא :זעוב

 .יאוולה :׳גרו׳ג

  .אוב :זעוב

 .םדרנ ינא :׳גרו׳ג

 עגר :זעוב

 ?המ :׳גרו׳ג

 .יל םלעית לא :זעוב

 ].ךייחמ י׳גומיא ףרצמו[ .רחמ רבדנ :גרו׳ג

  .אל :זעוב

  .יל םלעית לא

  .ךלת לא

  .ןאכ התאש יל בוט

  .םירבדמ ונחנאש יל בוט
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 ?רוכיש התא :׳גרו׳ג

 .ןכ :זעוב

  .ןאכ ינא  :׳גרו׳ג

  .יפוי :זעוב

  .בוט הז

  .ןאכ ראשית

  .ילש

  .ילש היהת

  ,הצור התאש ימ םע בכשת

  .יל תפכא אל

  .ילש היהת לבא

  .ךלש היהא ינא

  .חיטבמ

  ?חיטבהל לוכי התא

 ?ילש היהתש חיטבת

 ].הקיתש[

  ].קתנתמ ׳גרו׳ג[
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05 

 

  .ךילע יתלפנ :זעוב

  .םלעתת

 .החילס

 ].קתנתמ[

 ].הקיתש .האורו .רזוח ׳גרו׳ג[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[
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06 

 

 עדוי התא :׳גרו׳ג

 ].דילקמ ׳גרו׳ג .העדוהה תא האור זעוב[

 ךירצ התאו ,אופק םי לע םיפצש םינטק םינוחרק םה םייחב השוע התאש םירבדה לכ :׳גרו׳ג

 עקרק לש הכיתח אוה הזכ קרפ לכ ...תושפוח ,תודובע ,םידומיל .ןוחרקל ןוחרקמ ץופקל

 .והז .ךלש הכלממה וליאכ אוה הזכ ןוחרק לכו .ןמז המכל םימה לעמ ךתוא הקיזחמש

 םיב עבטת תרחא ,אבה ןוחרקל ץופקל ךרטצת התאו סמיי אוה והשיתמ לבא .תלצינ

  .אופקה

  .הפי הבשחמ תאז :זעוב

 .יטקראה םיב םישופיח תחלשמב ינאש יתמלח :׳גרו׳ג

 ?תשפיח המ :זעוב

  .שפחמ ינא המ תעדל ידכ תומולח ךירצ אל ינא :׳גרו׳ג

 .לומתא ירחא יל בותכת אלש יתבשח :זעוב

 ?תותיחנ תושגר :׳גרו׳ג

 .תותיחנ תושגרב רטסאמ ינא  :זעוב

 ?בשוח התאש המ הז  :׳גרו׳ג

 .רומוה שוח יל ןיאשו קיחצמ אל ינאש .דבכ ינאש .םמעשמ ינאש םיבשוח םלוכש חוטב ינא :זעוב

 ןיכמ יתייה הנש ינפל דע .םגו םג וא .רעוכמ וא .בונס ינאש םיבשוח יתשגפש םישנאהמ יצח

 בור .קתפ לע .ילש בוט יכה רבחה םע םג .יל התייהש השיגפ לכ ינפל החישל םיאשונ

 טפשמה ירחא םימלענ םבור ,םינועש הלאמו .יל םינוע אל הפ םהילא הנופ ינאש םישנאה

 .הנשמ אל ...הנוע אל התא םג וישכעו .ינשה

 ].הקיתש[

 ?׳גרו׳ג :זעוב

 .יתנבה 

 .דומח התאש בשוח ינאש ילמרונ ךל בותכל ךיא עדוי אל ינא  :׳גרו׳ג

 .ילוא ךיבמ  :זעוב
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  .ךיבמ אל  :׳גרו׳ג

  .דומח

 ].קימסמ י׳גומיא חלוש[  :זעוב

 ].םודא בל חלוש[  :׳גרו׳ג

 .ףוא :זעוב

 ?המ  :׳גרו׳ג

 .ךתוא שוגפל הצור  :זעוב

 

  



 
 

- 25 - 

07 

 

 .רדגב הצרפ שי :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 ].רבחתמ זעוב[

  .ונלש רפכל שיבכהמ תדרויש רפע ךרד שי :׳גרו׳ג

  .הסורה איהש רדגב םוקמל םיעיגמ ךבסה תא םירבועשכ

 ?לודג םימ רגאמ ינשה דצהמ שי :זעוב

 ?עדוי התא ךיא ,ןכ :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 העשה דע רקובב עיגהל םיכירצ ונייה .וב ץחרתהל וניצר ונחנאו שמשב וצצנ ולש םימה :׳גרו׳ג

 תא םידירומ םתוא םיאור ונייה .םילייחה םיעיגמ ויה הזה ןמזב יכ ,עברא ירחא וא ,תחא

 םא ,רפכל הרזח ץורל םיכירצ ונייה ונתוא םיאור ויה םה םא .םשל םיסנכנו םהלש םידמה

  .תורצ תוליחתמ ויה אל

 ?םש תייה

 .םש לייח יתייה :זעוב

 ].הקיתש[

 .רדגב שגפיהל םילוכי ונחנא :׳גרו׳ג

  .ןכוסמ הז :זעוב

 ?ונל ושעי המ :׳גרו׳ג

 .ונב וריי :זעוב

 ?ךב :׳גרו׳ג

 .הז תא קודבל הצור יתייה אל :זעוב

  .ברקתנ אל :גרו׳ג

  ,רדגה יידצ ינשמ דומענ
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  .רוחה ךרד ינשה לא דחא לכתסנו

  ,תמאב ונחנאש עדנ

  .בלה תא יל ךפוהו רישכמב יל ולתשש סוריו הזיא אל התאש

 .רהמ םשמ ונתוא ופיעי םה :זעוב

  .תוקד המכ :׳גרו׳ג

 .אובי והשימש ינפל

 ].הקיתש[

 ?ייקוא :׳גרו׳ג

  .ייקוא :זעוב
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08 

 

 ?ןאכ התא :זעוב

 ?תושדח עמוש 

  .לובגב םיעוריא לע םיחוויד שי 

  .הרוק המ רורב אל

 .םש יתייה :׳גרו׳ג

 ?הפיא :זעוב

 .הז תא בהאת אל התא :׳גרו׳ג

 ?םש הז הפיא :זעוב

 .רדגל םויה יתכלה :׳גרו׳ג

 ?תעגתשה התא דיגת :זעוב

 .ןכ :׳גרו׳ג

 ?םש תישע המ :זעוב

 ?ןכוסמ הז המכ עדוי התא

  ,םתס :׳גרו׳ג

 .יתלכתסה

  .ךילא ברקתהל יתיצר 

  .ןכוסמ הז המכ ןיבמ אל התא :זעוב

  .תאזה הפוקתב

  ?םיציפנ הלאה םירבדה המכ עדוי התא

 !גרהיהל תלוכי

 לכהו בשחמה לע דובעל יתיסינ .יתעגתשה .רתוי תיבב תויהל יתלוכי אל ינא .רעב ילש ףוגה :׳גרו׳ג

 ילש םיילגרהו תאצל בייח יתייה .שארה יל באכ לבא רדסל יתלחתה .תוטש יל הארנ היה
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 איה .רדג םש שיש יל רדתסה אל םואתפ .םואתפ רגפמ יל הארנ היה לכהו ,םשל יתוא וחקל

 .דועצל ךישמהל לוכי אל ינאש הז ךיא יתנבה אל םואתפ לבא ,תדמוע ,םש התייה דימת

 ?דועצל ךישמהל הצור התא ןאל  :זעוב

 .םולכ הז רטמוליק םירשע :׳גרו׳ג

 .הרטשמ ךל םינימזמ ויה ילש םירוהה לש תיבל עיגמ תייה םא :זעוב

 ?ילע ןגמ תייה אל :׳גרו׳ג

 .םילשוריב ינא :זעוב

  .והשמ ונל הרק  :׳גרו׳ג

 .הפ ונל הרק והשמ

  !רדגל תכלהש ןימאמ אל ינא :זעוב

 ?ךלש אמיאל גאוד אל התא

  .םויה התיא יתייה :׳גרו׳ג

  .עלס

  .התוא זיזי אל םולכ

  ,היזיוולטה לומ תבשוי

  ,הת התוש

  םיחוציפ תלכוא

  .םייתפרצ םיטרסב הפוצו

  ,עדוי התא :זעוב

  ,הלילב לובגה לע םילורטפ םישוע ונייהו לייח יתייהשכש

  וצצנ םיתבה לש תורואה

  .םש רג ימ ןיימדל הסנמ יתייה ינאו

  .השוע אוה המ

 .האבה המחלמב ול הרקי המו
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 ?אבצל תכלה המל :׳גרו׳ג

  .הבוח הז :זעוב

 ?םש תושעל המ רוחבל תלוכי :׳גרו׳ג

  .יברק דיקפתל יתוא וחקל :זעוב

 .תושעל הצור ינא המ יתוא ולאש אל

  .םחול תייה זא :׳גרו׳ג

  .ןכ :זעוב

  .ןמזהמ קלח

 ?אבצב תויהל אל תורשפא שי :׳גרו׳ג

 אלש ףוצרפה לע הזה תואה םע בבותסמ התא זאו ,עגושמ התאש רקשל ךירצ התא :זעוב

 לע תבצייתה אל התאו ,ךתוא הכירצ התייה הנידמהש .יתמחלמה ץמאמב תפתתשה

 .רמשמה

 .דבכ ארונ הז :׳גרו׳ג

 .ןוכנ תצק םג הז לבא :זעוב

 הדיחיל עיגהל יתיצר .סויג תארקל רשוכ תצובקל יתכלה .אבצב תויהל יתיכיח קר ינא :זעוב

 ילש אפורל יתכלה .יתוא סייגל אל םהל םורגי הזש יתדחפו המטסא יל התייה .תרחבומ

  .יתוא תחקל אל םהל םורגי אלש קר ,יל תפכא אל .רקשיש .וילע יתמייאו

 ?המל :׳גרו׳ג

  .םלוכ ומכ לוכי ינאש חיכוהל בושח יל היה :זעוב

  .ימצעל

 .ייג ינאש תורמל תיברק הדיחיב תויהל לוכי ינאש

  .הבוח סויג היה םג ןאכ :׳גרו׳ג

  .ךלא אל ינאש יתטלחה ינא

 ].הקיתש[

  ?הז תא השוע תייה ,םויה :׳גרו׳ג
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 .המטסאה יל הרזח :זעוב
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09 

 

 ?ןאכ :זעוב

 .עגושמ םוי הזיא :׳גרו׳ג

 .רבדל רבדמ ץר ינא 

 ?הלילב רע היהת התא 

 ].הקיתש[

  ,םתס לומתא יתלאש

 .ןיינע ךותמ

 .לייח םתגרה :זעוב

 ?המ :׳גרו׳ג

 .לייח וגרהו ןונבלמ לארשיל וסנכנ םילבחמ :זעוב

 .עדוי ינא :׳גרו׳ג

 .וסנכנ םה הפיאמ עדוי התא :זעוב

 .ןכ :׳גרו׳ג

 ?םכלצא ךיא :זעוב

  .ריוואב םיסוטמ הברה שי :׳גרו׳ג

  .והשמ היהש בשוח אל

 .תיבב הרוגס ילש אמיא

 .הבוגת היהתש ינויגה :זעוב

 .אלש יתרמא אל :׳גרו׳ג

 .והז זא :זעוב

 ].הקיתש[
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 .ינא אל הז :׳גרו׳ג

 .התא אל הזש רורב :זעוב

 .ונ :׳גרו׳ג

 ?המ ונ :זעוב

 ?םשא ינא וליאכ יתיא רבדמ התא המל :׳גרו׳ג

 .אל ינא :זעוב

  .םתס

 .עדוי אל

  .רגס שי :׳גרו׳ג

  .םיתבב ראשיהל םלוכל ועידוה 

  .םינגומ םירוזא שפחל 

 .דחפמ התמ איה 

 .םיתב םתס םיציצפמ אל םעפ ףא :זעוב

 .םיעגפנ םיתב :׳גרו׳ג

 .םיתב םתס אל .םיעגפנ קשנ םהב היהש םיתב :זעוב

  ?עדוי התא ,יופצ הזכ התא :׳גרו׳ג

  .שארה לעמ יל םירבוע םכלש םיסוטמה םוי לכ

  ?המ זא

  התא אל םה הלאה םיסוטמה

  .ינא אל אוה הריש ימו

  ].הקיתש[

 .רדגב הצרפה תא ומסח םה :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[
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   .ומסחש בוט :זעוב
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 ייה :׳גרו׳ג

 ].תועש רפסמ ירחא[

 ייה :זעוב

 ?ךמולש המ ,ייה :׳גרו׳ג

 ].תועש רפסמ ירחא[

 ?ןאכ התא 

 ?עמשנ המ .ןכ ,ייה :זעוב

 ?התא הפיא …רדסב :׳גרו׳ג

 ].תועש רפסמ ירחא[

 .ןאכ ינא :זעוב

 ?השוע התא המ :׳גרו׳ג

 ].תועש רפסמ ירחא[

 .דמול ינא וישכע :זעוב

 ?העדוהה תא יתחלששכ תישע המ :׳גרו׳ג

 ?תחלש יתמ :זעוב

 .ןמזמ :׳גרו׳ג

 ].תועש רפסמ ירחא[

 ?ונ :׳גרו׳ג

 ?ןאכ התא 
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11 

 

 ?ןוכנ ,התא הז :זעוב

 ? :׳גרו׳ג

  .יתיא קחשת לא ונ :זעוב

 .לובגה תא רובעל הסנמ םויה ספתנש רוחבה התא 

 .יתספתנ אל :׳גרו׳ג

 ?רדסב התא 

  ,הטירש קר הז :׳גרו׳ג

  ,תויוטש

 .באוכ אל ללכב

 ???ךב ורי םה :זעוב

  ,אל :׳גרו׳ג

 .םואתפ המ

 .הרזח יתצר םתוא יתעמשש עגרב 

 .התיבה ךרדב יתלפנ 

  !טוידיא התא :זעוב

  ?ךמצעל תבשח המ

 !רדסב לוכה :׳גרו׳ג

 !רדסב אל תויהל היה לוכי םג הז לבא :זעוב

 !םילבחמ תרידח ירחא עובש 

 ?םש תושעל ךל שי המ 

  .יל דיגת לא 



 
 

- 36 - 

  ,םולכ 

  ,םתס 

 .לכתסהל תיצר 

 .ןכ :׳גרו׳ג

 !?הברה ךכ לכ םש לכתסהל ךל שי המ :זעוב

 .יתוא תגרה התא :׳גרו׳ג

 .רתוי תינע אל 

  .ימצע םע והשמ תושעל בייח יתייה 

 ].הקיתש[

 .הצרפה תא ומסח םא קודבל יתכלה 

  .ומסח םה 

 .השדח רדג ונב

 ].הקיתש[

 .בוש יל םלענ אל התא 

 .בותכל המ עדוי אל ינא :זעוב

  .ןילרבל יתיא אובתש יל בותכת :׳גרו׳ג

 ?המ  :זעוב

 .ןכ :׳גרו׳ג

 ?יתמ :זעוב

  .וישכע :׳גרו׳ג

  .ץיקב

 .םיריכמ תמאב אל ונחנא :זעוב

 .לזאזעל ךל :׳גרו׳ג
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 ].הקיתש[

 ?דחופ אל התא :זעוב

 ?דחפל ךירצ ינא הממ :׳גרו׳ג

 ,םויל םוימ ךתוא דמול ינא

 .הז תא בהוא ינאו 

 .ןופלטב ונרביד אל וליפא :זעוב

 ?הצור התא :׳גרו׳ג

 .ןכ :זעוב

 .אל 

 .עדוי אל

  .הככ דמחנ הז

  .הקספהל רמוש ינאש קתממ ומכ הז ךממ העדוה ןופלטב יל הכחמש תעדל

 .ךתוא תוארל תמ ינא לבא :׳גרו׳ג

 .הארתנ אל םעפ ףאש בושחל לוכי אל ינא 

 .םיבורק ךכ לכ ונחנא ,יד 

 .ישפיט הז 

  רמאו תאזה ץרא תכיתחל עיגהש הז ימ 

  ,ךלש הז ,ילש הז

 .המוח הנבנ וישכע

 ?םשא ינא המ 

 ?םימשא ונחנא המ 

 .עדוי ינא :זעוב

 .עגושמ הז
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  .שגפיהל אל היהי עגושמ :׳גרו׳ג

  .תרמגנ אלש תאזה החישה ךותב ונייח תא תולכל היהי עגושמ

  .עגושמ אל הז בהוא התאש והשימ םע ןילרבב עובש תויהל

  .אלפנ הז

  .תויחל הז

  ?ער ונל היהי םאו :זעוב

 ?בוט ונל היהי םאו :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

  .הככ ךישמהל לוכי אל ינא

 ?אל וא יתיא אב התא 

 ].הקיתש[

 .ןכ :זעוב
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 ?ןילרבל העיסנה לע ךלש םירוהל דיגת המ :זעוב

 ?דיגא ינא המ :׳גרו׳ג

 ?ילע רפסת :זעוב

  .אל :׳גרו׳ג

  .אלש רורב

 .הז לע םירבדמ אל ינאו ילש אמיא

 ?תעדוי אל איה :זעוב

  ,הל יתרמא אל :׳גרו׳ג

 .תעדוי איה לבא

 תיבב ילש ןופלטה תא יתחכש .יתנווכתה אל .הרשע עברא ליגב ילש אמיאל יתרפיס ינא :זעוב

 םתס היה אל הז בוט .הז תא התאר איה .הרורב דואמ העדוה יל חלש יתרכהש רוחב הזיאו

 רג .ילש תיבהמ קוחר דואמ היה םג אוה ?הזכ רבח לע םירמוא המ ?ותיא יתאצי .רוחב

 לכוא םע תיבב יל התכיחו העדוהה תא התאר איה .לארשי לש םורד יכה םורדה הז .הברעב

 יתפטשו רויכל םילכה תא יתפסא ףוסב .ליגרכ היה לכהו ונלכא .םולכ וליאכ .ןחלושה לע

 איה .ןכש הל יתרמא .יתאפק ?ןדיע תא בהוא התא .יתוא הלאש איה םואתפו םתוא

 ינא םאש ימצעל יתרמא .דיגהל המ יתעדי אל .ותוא בהוא תמאב ינא םא הלאשו השקעתה

 .ארונ היה הז .ןכ .יתרמא טושפ זא ,םינש המכ דוע הל רפסל הרקמ לכב ךרטצא ינא רקשא

  .ןוראב ןיידע התא ךיא ןיבמ אל ינא

 .הפ טושפ אל הז :׳גרו׳ג

  .הז לע רבדמ אלו לודג ךכ לכ דוס םע בבותסמ התא ךיא ןיבמ אל ינא לבא ןכ :זעוב

  ,תרחא הזש ןיבמ ינא

 .ןטק דלי אל התא לבא

 .ןאכ הז ךיא ןיבמ אל התא :׳גרו׳ג

  ,ןיבמ ינא :זעוב

  .ןיידעו
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  ,אל :׳גרו׳ג

 .ןיבמ אל התא

  .ייקוא :זעוב

 .ןיבמ אל ינא זא

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 .יתנווכתה אל ינא :זעוב

 ?ץחול התא המל זא :׳גרו׳ג

  .םיעדוי םלוכש ליגר טושפ ינא :זעוב

 ].הקיתש[

 .החילס

 ].הקיתש[

 ?ןוכנ ,רבוחמ התאש האור ינאש עדוי התא

 ].םותח י׳גומיא חלוש[ :׳גרו׳ג 

  .רעטצמ ינא :זעוב

  .הככ סיעכהל יתנווכתה אל

  .שיגר הזש עדוי ינא

  .שיגר ונלש רשקה לכ

  .הלאכ םירבד לע רבדל םיכירצ אל ונחנא ילוא

 .עדוי אל

  .הצור ינאש המ אל הז  :׳גרו׳ג

  .הלאה םירבדה לע ךתיא רבדל בהוא ינא
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 ?בהוא  :זעוב

  .לכה לע ךתיא רבדל בהוא ינא :׳גרו׳ג

 .ףוא

 ?שי המ :זעוב

 .השק :׳גרו׳ג

 .עדוי ינא :זעוב

 ?והשימל תרמא :׳גרו׳ג

 ?המ :זעוב

 .ונילע :׳גרו׳ג

 .הלאה םירבדה לע רבדמ שממ אל ינא :זעוב

   .ונרבידש הנושארה םעפב ךילע ילש רבחל יתרפיס :׳גרו׳ג

  ,הז תא חכוש ינא 

  – םירבדמ ונחנאש הז לבא

 .ןיינע הז

 .ןיינע היהי הזש הצור אל ינא :זעוב

 .ןיינע הזמ השענ אל אוב זא :׳גרו׳ג

 ?והשמ ךל רמא אוה :זעוב

 ?ועדי םה םא וביגי ךלצא םישנאש בשוח התא ךיא :׳גרו׳ג

 .וניבי אל םה :זעוב

  .קוידב :׳גרו׳ג

 .םויה ילע דרי שממ אוה 

  .םיניבמ אל םישנא :זעוב

  .םהלש טישה ךותב קומע ךכ לכ םייח םלוכ
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  .םיעדוי רבכ ונחנאש המל רבעמ תוארל השק

  .ךילע רבדל אל ףידעמ ינא הז ללגב

  .ךל יאנק ינא

 .ילש דוסה התא

 ?יל יאנק התא :׳גרו׳ג

  .ןכ :זעוב

 .ילש התא

 ?ךלש ינא :׳גרו׳ג

  .רורב :זעוב

 .ךלש ינאו

  .בוט :׳גרו׳ג

  .ןולאש

 ?ןדיעב בהואמ תייה

  ,אל :זעוב

  .םואתפ המ

 !םידלי ונייה

 ?בהואמ תייה ימב זא :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 ףתושמ רבח ונל היה ,םש ונרכה אל .רפסה תיבב ילעמ הנש היה אוה .םות ול םיארוק :זעוב

 ?הלאכ םימורופב תייה .״הריעצ הוואג״ ,טנרטניאב םורופ הזיאמ

 .סנסנווא םורופב יתייה .ןכ :׳גרו׳ג

 .ומוה הזכ התא ].קחוצ י׳גומיא חלוש[ :זעוב

 .ךישמת .ןוכנ :׳גרו׳ג

  .הזר ,תולוחכ םייניע ,דואמ ריהב ,ילש הבוגב ךרעב אוה ...םות :זעוב
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  .וב בהואמ יתייהש דיגהל רשפאש בשוח ינא ,ןכ

 יתחקל .קזח קפד ילש בלה ,םידומצ םידומצ הטימב ונבכש .ילצא ןושיל אב אוה דחא הליל

  .קותמ הליל ונל היה .הקישנ יל ןתנו קחצ אוה .בלה תא שיגרהל ול יתתנו ולש דיה תא

 ילש אמיא לש החפשמל יתסט ינאו ,שדוחל םילשוריב סרוק הזיאל עסנ אוה הז ירחא םוי

  .ןודנולב

  .ששו םייפלא לש המחלמה הליחתה זאו

  .הרמגנ איהשכ יתרזח

  .רק היה אוהו וילא יתרשקתה

  .הנתשה ולצא והשמ

 .אל הז לבא .אל המל ריבסהל רשפא יא םימעפל :רמא אוה

 .בוצע הז :׳גרו׳ג

  .יתוא קפד הז :זעוב

  .וילא יביססבוא יתייה

  .ןמזה לכ הב יתארקש ,הירוטסיה תרבחמ ,תיבב ולש תרבחמ יל התייה

  .חסנתמ אוה הבש ךרדה תא .ולש דיה בתכ תא תוקחל יתדמל

  .התוא יתמשנ ינאו תאזה תרבחמב קבדנ ולש חירה

  .טוידיא

  .ונממ יל רבע יד רבכ ,םילשוריל יתרבעשכ ...והשמו םירשע ןב יתייהשכ

  .בוחרב ותוא יתיאר םואתפ זא לבא

  .ביגהל ךיא יתעדי אל

  ,ונקבחתה

  ,ונרביד

  ,תאזכ המיענ החיש

  .ברע ותואב ונשגפנו
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  .תאצל ונלחתה םצעב

 ?הז לכ תא ךל רפסמ ינאש רדסב הז

  .ךישמת ,ןכ :׳גרו׳ג

 ןיבמ שממ אל ינאש יתשגרה .הבהא םש התייהש חוטב אל ינא .הרזומ הפוקת התייה תאז :זעוב

 .רחא והשימ לש טרס יל הארנ הז ,וישכע הז תא ךל רפסמ ינאשכ םג .השוע ינא המ

 ?הרק המ :׳גרו׳ג

  .דחיב רוגל ונרבע :זעוב

  .םילשורי לש הצקב הנוכשב הקותמ הריד ונל התייה

  ,יאנותיע היה אוה ,ולש הדובעה תא דביא אוה .בוטב היה אל אוה

  .ומצע םע תושעל המ אצמ אל אוהו

  .תיבב היה ןמזה לכ

  .ונבר וכלה םהש ירחאו ,ברע תחוראל םירבח ונחריא דחא הליל

  .שממ

  .חומל והשמ ול סנכנ

  .ולומ ילש םירבחה םע וילע יתקחצש בשח אוה

 אוהש רשואמ יתייה .ותוא יתבהא ןמזה לכ ינא .םות הז ?ןוכנ ,הרק אל הזש ךל רורב ,׳גרו׳ג

  .ילש

  .וילע יתקחצש חוטב היה אוה לבא

  .שממ ילע סעכ אוה

 .ףורגא יל ןתנ אוהו לדג בירה זאו

 ].הקיתש[

  .באכ אל הז

  .ליפשמו בילעמ היה הז

  .ללותשה אוה
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  .םוקמ לכב םירבד קורזל ליחתה

  .םשמ יתכלה

  .טמוטוא לע יתייה

  .רבח לצא ןושיל יתעסנ

  .והז

  .םש רמגנ ךרעב הז

  ,ירחא יתיא רבדל הסינ אוה

  .לצנתהל

  .םעט הזב היה אל לבא

 .םש הז תא ונקריפ

  .ותוא אנוש ינא :׳גרו׳ג

 !ותוא אנוש ינא

  .ךירצ אל :זעוב

  .וילע סעוכ אל ינא

 .יל הרק הז ךיא ןיבמ אל טושפ ינא

  ....זעוב :׳גרו׳ג

  .רעטצמ ינא

 .רעטצמ שממ שממ ינא

 ?תלאשש רעטצמ :זעוב

 .ועיגה אל דוע ךל חלוש ינאש תוקישנהו םיקוביחה לכש רעטצמ :׳גרו׳ג

  .טעמ דוע :זעוב

  .טעמ שממ דוע

 ].הקיתש[
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  .ירות 

 ?ךלש אבא םע המ

  ,וישכע לכה לע רבדנ םא :׳גרו׳ג

 ?ןילרבל ונל ראשי המ
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 .ייה :זעוב

  ,החילס :׳גרו׳ג

  .לומתא יתמדרנ

 .ףוצרפה לע יל לפנ ןופלטה

 .ךלש הפיה ףוצרפב עגפת לא  :זעוב

  .גאדת לא :׳גרו׳ג

  .ךליבשב רומש אוה

 !םייעובש דוע

 ].ךייחמ י׳גומיא חלוש[ :זעוב

 …ייקוא :׳גרו׳ג

 .םיאולימל יל וארק  :זעוב

 ?רמוא הז המ  :׳גרו׳ג

 .ןמז המכל אבצל יתוא סייגל םיצור םהש רמוא הז  :זעוב

 .הלאוו  :׳גרו׳ג

  .תוחוכ רבגתל םיצור םהו הרידחה זאמ לובגב חותמ  :זעוב

 .אבצ תישע רבכ לבא  :׳גרו׳ג

 .םורח בצמב ךל אורקל םילוכי םה יברק דיקפתב אצמנ התא םא  :זעוב

 ?םוריח בצמ :׳גרו׳ג

  .לודג רופיס הזש בשוח אל ינא :זעוב

 .רובעי הזו םיחותמ םימי המכ חטב

 .ייקוא :׳גרו׳ג



 
 

- 48 - 

 .תושעל המ עדוי אל ינא :זעוב

 ?הרירב ךל שי  :׳גרו׳ג

  .אל  :זעוב

 .עדוי אל

 .הזמ תאצל םיכרד שי 

 .םיאולימ הז וישכע הצור ינאש ןורחאה רבדה  

  .הזמ אצת זא ,ונ  :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 .םיעסונ טעמ דוע ונחנא :׳גרו׳ג

 .עדוי ינא  :זעוב

 ?ונ  :׳גרו׳ג

 ?השעא ינאש הצור התא המ  :זעוב

  ,ןיבמ אל ינא  :׳גרו׳ג

 ?אבצל תכלל הצור התא

 !אל  :זעוב

 ?זא  :׳גרו׳ג

  !תוכלשה הזל שי  :זעוב

  .םלעיהל טושפ לוכי אל ינא

 .טושפ ךכ לכ אל הז

  .לייח תויהל אל וא לייח תויהל וא הז  :׳גרו׳ג

 .טושפ דואמ יל הארנ הז

 .ונ  :זעוב

  .רדסב  :׳גרו׳ג
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  .טילחת

  .יתוא ןכדעת

  .עגר  :זעוב

  .םלעית לא

 ].הקיתש[

 ?המ  :׳גרו׳ג

  ,היינש בישקת  :זעוב

 ?רדסב .בכרומ הז

  .םיאולימל סייגתהל הצור אל ינאש רורב 

  .בוש לייח תויהל הצור אל ינאש רורב 

  ,הזמ קמחתא והשכיא ינא םא םג לבא 

  .תורחא תוכלשה הזל שי

  .הלועמ :׳גרו׳ג

  .םורדב שגפינ

 ...ילש אמיא לש תיבב שגפינ

  ?השוע התא המ :זעוב

 ?הז תא רמוא התא המל

  ?עדוי התא ,ןכסמ תמאב התא :׳גרו׳ג

  .ךלש תויוטבלתהה םע ךל השק שממ

  .אבצ תושעל

  .אבצ תושעל אל

  .ךביבסמש ימל השוע התא המ ןיבמ אל התא

  ?תוכלשה לע יתיא רבדמ התא
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  .תוכלשה שי זעוב ךלש םישעמל

  ?תוכלשה אל הז הככ ותוא קסרלו ילש בלה תא תחקל

  ?תוכלשה אל הז הככ ךתיא רבדמ ינא יכ ןכתסהל יל םורגל

  .ךלש קיתב קתממ ןה ילש תועדוהה ילוא

  !ילש םייחל הנכס ןה ךלש תועדוהה

  ?הפ יתחתיפש ןטקה ןמורל וביגי יביבס םישנאש בשוח התא ךיא

  .ךתוא תוארל ליבשב דואמ הברה בירקהל ןכומ ינא

  .םולכ תישע אל התאו

  .םולכ

 .הז תא תושעל ךממ תשקיב אל :זעוב

 .ךליבשב הז תא יתישע לבא .ןוכנ :׳גרו׳ג

 ?יליבשב הז תא השוע תייה התא
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 .הלילה עסונ ינא  :זעוב

 ].הקיתש[

 .יתבשחשמ רתוי לודג הז :זעוב

 .ךילא ךלש אמיא תא חק .המחלמ היהתש תויהל לוכי .וישכע יתוא ץיפקהל ורשקתה 

 .ייקוא  :׳גרו׳ג

 .רעטצמ ינא  :זעוב

 .רדסב  :׳גרו׳ג

 ?סעוכ התא  :זעוב

 .אל  :׳גרו׳ג

  .ןיבמ התאש הווקמ ינא  :זעוב

 .הרירב יל ןיא 

 .ייקוא  :׳גרו׳ג

  ].הקיתש[

 זא :זעוב

 ?ייב 

 ].קתנתמ ׳גרו׳ג[

 ].רזוחו[
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 ?הפ התא :׳גרו׳ג

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 ].הקיתש[

 .רדסב התאש דיגת קר 

  .יל בותכת

 .אובת טושפ וא 

 .םש ינא 

 ?אובת 
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  .ןילרבב ינא :׳גרו׳ג

 אל ינאשו הלוע לוכהש יתשגרה .ימצע םע תושעל המ יתעדי אל יכ תאז לכב סוטל יתטלחה

 ילואו .הבוט שממ הטלחה התייה תאז .יתסט זא .עגתשא ינאש .הז םע דדומתהל ךיא עדא

 םיבישקמ םהש המכ םתוא רומשי םיהולאש ,םיאנילרבהו ,קתנתהל תמאב רשפא יא .אל

 המב םהל ןיא וליאכ ,המחלמה לע קר םירבדמ םלוכ .ונילא היססבוא םהל שי .תושדחל

  .םהלשמ קסעתהל

  .תאב אל

 ךממ קתנתהלו סעוכו עוגפ תויהל לש הזה קחשמה תא קחשל יתיסינ .ןומה ךילע בשוח ינא

 .ךתמשא אל תאזש עדוי םג לבא ,סעוכו ,עוגפ ינא ,רמולכ .לגוסמ אל ינא לבא ךתוא חוכשלו

  .ישפיט הז .עדוי אל .רדסב ,ןכ םא םגו .הרירב ךל ןיא תמאבש הארנכ

 רבחה לע ,ונלש תוחישה לע ,םוי לכ ךילע בשוח ינא .הזב טלוש אל ינא .ךב יתבהאתה ינא

 הארנכ ןופלטה תא איצוא ינאשכש תעדל .םויה ךרואל ותיא רבדל והשימ יל רסח .התאש

 המו יתארק המ ול רפסלו םויה תא ותיא רוגסל והשימ יל רסח .ונממ העדוה יל היהת

  .הז לע ךתוא אנוש ינאו .דואמ ךל גאוד םג ינאו .הז לע בשוח התא המ עומשלו יתיאר

  .הלילה הפי חרי שי

  .אלמ טעמכ

  ?ותוא האור התא

 לבא ,םש אל התאש ללפתמ ינא .השוע התא המו בבותסמ התא הפיא קוידב עדוי אל ינא

 רמוא הז המ ןיבמ אל .העדוה ךל בותכל אל רמוא הז המ ןיבמ שממ אל .ןכ התא ילוא

  .יל הנוע אל התאש

 .חריה תא האור אל התא הארנכ
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