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.הינפמןיסחוניאםעףא .ברןמזהזמםלועבתמייק ,רעצההברמל ,ימואלעקרלעהדרטה
.םמצעלעןגהלםהלהשקרתויהברה–תונוירבמםילבוסרעונינבוםידלישכדיחפמהזדחוימב

!תומילאמןגומתויהלוולשתוילאודיבידניאהלערומשלתוכזהתאשידלילכלשרוכזלםירגובמהונלבושח

:תושקתולאשלתורורבתובושתואצמתונלשךירדמב
?ימואלסיסבלעולםיקיצמםאדלילםינועהמ
  ?ימואלעקרלעםיתומיעלשהרקמבהתיכהםעםידבועךיא
?"ןברוק"הלעתונוירבלשתוכלשההקמועתאםיכירעמדציכ
?"תונוירב"לשןברוקלםירמואהמ
  ?שיאבעוגפלילבמרבשמלונלשסחיהתאאטבלונילעדציכ
?םירחאבוךמצעבךומתלהנוכנהךרדהיהמ
?תומיעבתויהלמדחאתהלףידעהמל

!דועודועו
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.ןושארקלח
?תונמואל/תוימואללעםידלילםירמואךיאוהמ

.ןושאר קלח
?תונמואל/תוימואל לע םידליל םירמוא ךיאו המ

?תונמואל/תוימואלהזהמ .1.1
טעמכ!2000-מרתוי—םימואללשםוצערפסמשיםלועב
המכוליפאוא(םהמדחאלךיישכומצעתאבישחמםדאלכ
,ידרפסולשאבס,הייקלטיאותבסםא,לשמל,תחאתבב
ארקנהז.)ינוטסאינשהאבסהותיניזורגהיינשהאתבסה
בושחקלחאוהםואלה."תוימואל"וא"םואללתוכייתשה"

ונחנאשימאיהתוהז(ונלשתוהזהואונלשימצעהמדואמ
.)ונחנאשםיבשוח
םידחאתמםואלותואמםישנאהמכשהרוקםימעפל
קרשםירמואםה.םלוכלעמתולעתהלםיליחתמוהצובקב
,םילגוסמ,םימכח,"םינוכנ"םהםהלשםואלהינבםישנא
םהילאםיסחייתמו"'בגוס"םישנאםלוכבםיאורםהו,םייואר
,"תונמואל"ארקנהז.םיילילשתושגרראשולעוג,לוזלזב
.בוטוהשמוזהעפותבםיאוראלונחנאו

!הזמהזםינושםישנאהלכ )א
?עררבדאיהתונמואלהמל .1.2

רפסמבםגאלא,תוימואלבקראלהזמהזםילדבנונחנא
תונושתופדעהונלשי.תורחאתויוכיאותונוכתלשםוצע
םיביבחתותולוכי,יפוא,הנושהארמ;הקיזומולכוא,םידגבב
ונחנאו.תורוסמ,תד,תוברת,תוחפשמ,םינושםירבח;םינוש
תורטמב,תלוזהםעםיסחיב,תוגהנתהב,היישעבםינושםג
םינעדמשי.םינושםישנאהלכ,םואללכךותב.תונוצרבו

,םינקחש,םיאנותיע,םירשכומםיניחלמ,םיקירבמ
,םיבוטםיאפור,םילודגםיאטרופס,םיחילצמםיאקיטילופ
יחקול,םיאמרשיםואללכבםגלבא.'דכוםינמאמ,םירומ
דחאםואלשןויערהש,ןאכמ.םיחצור,םינרקש,דחוש
ןויערב"עוגנ"התאשכלבא.ןוכנוניארחאינפלעהלעתמ
אלהתאשרמואהזו.הזתאחכושהתאשהארנ,תונמואלה
תולועפהותוטלחהה,תיתרוקיבוהבחרהרוצבבושחללוכי

.תונכוסמוהליחתתבשחמתורסחתויהלתולוכיךלש
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.ןושארקלח
?תונמואל/תוימואללעםידלילםירמואךיאוהמ

םואללךיישאוהשללגבקרםדאלןימאתהתא,המגודל
וא.ףסכהתאךלבונגיויאמרכהלגתיאוהו—"בוט"

אוהו—"ער"םואללךיישאוהשללגבםדאליפשתש
םיבורקםישנאלשםתואירבוםהייחש,אפורכהלגתי
.וישעמבםייולתךלםיבושחו

זדצלהזםירגםניאםדאהדובכותונמואל )ב
ךיישהםדאו,רתויבוטינא":ןויערהבשייתהךשארבשכ
יוליגללודגןוכיסשי,"רתויערחרכהבאוהרחאםואלל
םלעתהלהצורהתא.תונושההיתורוצלעתונוירב
םיעוריאלותואןימזהלאל,רחאםואללךיישהםדאמ
,תוינעגופםילימרמול,ותואליפשהלןוצרשי,םיפתושמ
םייאל,תויתרבחהתותשרבינעגופוהשמבותכל
השעמלךא.ותואתוכהלוליפאואתוניועתולועפב
אוה;תובלעההללגברתויערהשענוניאינשהםדאה
טושפ,עגופשימלבא.םדוקהיהשומכקוידבראשנ
תינרדומההרבחבשללגבתאז.םדאכודובכתאדבאמ
,המילאאלתרושקתומכ)soft-skills(תויונמוימתוכרעומ
,ימצעחותינותימינפתוננובתה,תווצבהדובעתלוכי
,הוולשבתויעברותפלתלוכי,ךמצעתאלהנלתלוכי

םאה.תויתרוקיבהבישחותישגרהיצנגילטניא,היתפמא
לשיוטיבאיהםירחאםישנאיפלכתינוירבתוגהנתה
!אלשחטב?הלאתויונמוימ

ינושםימואלבתעגופה "הלחמ"–תונמואלה )ג
ינבםישנאםהבםיברםיבצמויההירוטסיההךלהמב
וארחאםואלינבםישנאודימשהףאוופדרדחאםואל
,ךכ(םיצפחאלאםדאינבאלםהוליאכםהילאוסחייתה
הפוריאתונידממקלחבםיבשותוסחייתה,לשמל
םימואליגיצנ,17-19תואמב.)הקירפאמםישנאלב"הראו

,םיינפקותוםינלצע,םיחתופמיתלבלובשחנםיאקירפא
ליפשהלרתומהיה;תויוריחותויוכזםהלויהאלןכלו

.םתואתוכהלוםתואבילעהל,םתוא
םזישפהתעונתאיהתונמואללתפסונהמויאהמגוד
עזגלםיכיישכםמצעתאובישחהשםישנא.20-ההאמב
םימעהבורתאובעית"ירא"העזגה—רתויבהלענה
ומכ(םימיוסמםימואלו."’בגוס"כםתואורידגהוםירחאה
וליפאםייואראללובשחנ)םינעוצואםידוהילשמל
.ןיטולחלםתואדימשהלהפיאשהתייהוםייחל
הפיאוךיאלרשקאלל,תילילשהעפותאיהתונמואלה
םהםישנא.ערכ"רדגומ"םואלהזיאותררועתמאיה
תחאףאעבוקאלןפואםושבםהלשםואלה,םישנא
,םירשקתמונחנא.םהלשתוישונאהתונוכתהמ
םדאהקרו,םישנאםעדחיםידמול,םיקחשמ,םידדייתמ
,ולשםירושיכהותושגרה,עדיה,ויתונוכתלכלע,םלשה
.ונרובעבושחוךרעלעבאוה

הנידמברתויתויטנוולרשתואמגודתתלןתינ :הרעה
.ולאםירמוחבשומישהשענהבש

?יאבצךוסכסהזהמ .1.3
,ארונהז.תישונאההירוטסיההמקלחםהםייאבצםיכוסכס
םולשררשהבהפוקתםלועמהתייהאל,רעצההברמללבא
קשנובלעפוהשתומיעואהמחלמהתייהאלוילסרבינוא
םינשה100ךלהמב,ךכ.ונלשתכלהבכוכבהדוקנףאב
.ץראהרודכינפלעתומחלמאללםימי26קרויהתונורחאה
רותפלתונידמהמקלחתוסנמםייאבצםיכוסכסתועצמאב
,רעצההברמל.ןהיניבתוררועתמהתומכסההיאתא
,ינרדומהםלועב!םיברםישנאללבסםרגנךכמהאצותכ
,הזםעהזקודהרשקםירושקתונושתונידממםישנארשאכ
יבשותלקראלתובחרתמיאבצךוסכסלשתוכלשהה
םהלשלבסהיכםא(ומצעךוסכסבתוברועמהתונידמה
.ביבסםלוכלאלא)דחוימבארונ

?יאבצהךוסכסלתוירחאבאשונימ .1.4
ילעבםירגובמלעדימתתלטומיאבצךוסכסלתוירחאה
םלועלוויהאלםלועלרעונינבוםידלי.תוטלחהלבקלתוכזה
ללגבתוחפל,םירגובמהלשתוטלחההלעםיארחאויהיאל
.העבצהתויוכזןיאםידלילש



.ןושארקלח
?תונמואל/תוימואללעםידלילםירמואךיאוהמ

?הזלםיארחאאלרעונינבוםידליהמל5.1.
וישעמלקריארחאתויהלךירצולוכיונתיאמדחאלכ
אוה.ולהרוקשהמלקריארחאתויהללוכיםדא.םיישיאה
וזיא,שבולאוהםידגבהזיא,לכואאוההמרוחבללוכי

וא(רמואאוההמ,ומצעלגאודאוהךיא,השועאוהתקורסת
ימםערוחבללוכיםגאוה.גהנתמאוהךיאו)רמואאל
המ,טנרטניאבואהיזיוולטבתוארלהמ,רשקתלותולבל
.ולשתוירחאהםוחתבהזלכ.ףסכאיצוהלהמלע,תושעל
גזמלעיארחאתויהלואטולשללוכיאלדחאףאלבא
דחאףא.םיקקפהואםירועישהלשםינמזהתוחול,ריוואה
םיצורםההמ,םירחאםישנאלשםידגבבטולשללוכיאל
לוכיאלדחאףאםגו.עעורתהלםיצורםהימםעואתושעל
לשםישעמלואתושגרל,תובשחמל,םילימליארחאתויהל
.םירחאםישנא
םישנאלאלםלועלו,ונלקרעגונונלש"תוירחאהםוחת"
.בצמלכבתאזרוכזלדואמבושח.םירחא

?יאבצךוסכסלביגהלםילוכיםישנאךיא 1.6.
םלועה.םייחביטירקורתויבהשקבצמאוהיאבצךוסכס
לשןדבאשחרתהללוכיעגרלכב,ביציאלוןכוסמלךפוה
הנתשמליגרהםייחהבצק,יתועמשמוהשימואוהשמ
.הרוקשהמלעהטילשדבאמםדאה,דואמ

תויווחהברהךכלכתוריהמבלכעלהשקתמשפנה
םישדחםייחיאנתללגתסהלןמזהברהחקול;תויטמוארט
תולגתסה.תוביציהוהטילשהתשוחתתאונמצעלריזחהלו
לשףטשבהוולמוםימיוסמםיקוחיפלעבורלתשחרתמוז
.םינושתושגר
השחכה,םלהלשבצמהז—אופקוליאכםדאה,הלחתהב
םייוטיבעומשלןתינתובורקםיתעל,ןכל.הרוקשהמלש
יתדביאוליאכ","םלוחינאשילהארנ","!ןימאמאלינא":ומכ
םיעוריארחאלםינושארהםימיה."םישוחהלכתא
תשוחתבולובלבבםגםיוולמתויהלםילוכיםייטמוארט
תוליחתמתובשחמה,זכרתהלהשקםיברל.םינוארסוח
)תוצצורתמןה,ךפהל,קלחלו(טאלרתויהברהםורזל
.םיטפשמוםילימרבחלהשקרתויהברהו

הדרחהםיפילחמבורלםינושארהלובלבהוםלההתא
הדוקנ.םעזבוסעכבםיוולמתויהלםייושעםה.דחפהו

אקוודרתויםיינפקותםישענםישנאתובורקםיתעל:הבושח
דואמהשוחתאוהסעכ.םינפבמםידחופמדואמםהשללגב
תרזועאיהיכ,םיברםינבומבתישומישאיה.הליעפ
םארדהנהז.לועפלתצלאמוחוכתנתונ,ןואפיקהמרענתהל
ירטינמוהעויסףוסיא,לשמל(תונובןהוללהתולועפה
.)הכימתטא'צןוגרא,תונברוקל
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םימשאהתאשפחלונלםרוגסעכהםימעפללבא
שיזאו(הלאהתועווזהלכלםיארחאהימרידגהל,שחרתמב
וא)םשאהארנשימיפלכתונפקותלההובגתוריבס
סעכהםא.)השובתשוחתהעיפומזאו(ונמצעתאםישאהל
הצובקבתונוירבלשתועפותלןוכיסה,הנובןפואבןווכמוניא
בושקתויהלדואמבושח,הזעגרב.יתועמשמןפואבהלוע
,ךלשתובשחמהותושגרהתאחתנל,םירחאלוךמצעל
.םינפבדיחפמדואמהזיכקרףוקתלהצורהתאשבלםישל
עצבללוכיהתא,תוינסרהתולועפםוקמבשםגרוכזלםגו

דועלודג"יפרתוכיספ"טקפאלואיבישתויתריציתולועפ
תופצלקרזא,רבדתושעלךלקשחתמאלםא,בגא.רתוי

יבורקםערשקתל(תויתרגשתולועפבקוסעלושחרתמב
םיביבחתבךישמהל,טרופסבקוסעל,םירבחוהחפשמ
.ילמרונםגהז)ןיינעהימוחתו
,בצעלםמוקמתאתונפלדיתעבםייושעהדרחוסעכ
תואיצמללגרתהלהסנמםדאה.תונקירתשוחתותושידא
,ןכמרחאל.ולשםלועהתנומתךותלהתואביכרהל,השדח
וייחבומוקמתאסופתלהגרדהבליחתמיטמוארטהבצמה
.םדאהלש

.ןושארקלח
?תונמואל/תוימואללעםידלילםירמואךיאוהמ
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.ינשקלח
?בצמהלשהמלסהשיםעםישועהמ

.ינש קלח
 המלסה שי םע םישוע המ

?בצמה לש

םינמיסהתעפוהםעהרומהתולועפםתירוגלא2.1.
התיכבימואלעקרלעתונוירבלשםינושארה

.תונוירבהתריצעלעתוירחאתחקלודימברעתהל2.1.1.
.דלילכלרשפאהלככילרטינוחוטבםוקמאוהרפסהתיב

תאםינפיתשלעמתשמוניאשןפואבקיספהל2.1.2.
ןושל,תונובלע,געל(תונוירבלשרתויבםינטקהםינממסה
לכבתונוירבתלבקיאלשתיעמשמדחהדמעעיבהלו)ערה
םידלידצמתואבוללהתועפותהםאללוכ.איהשהרוצ
.ךלשהתיכהמםניאש
.ןוחטיבלתוכזברקיעב,םהיתויוכזבםיוושםידליהלכ
ואוב.םיישקשיונלשהצובקבשהאורינא":לשמל,ודיגת
םלוכשכ.םישאהלימתאשפחנאלודחיבםתוארותפנ
גוסאיהתונוירב.תונוירביהוז—דחאוהשימדגנםידחאתמ
."ונלשרפסהתיבבטלחהבהרוסאאיהותומילאלש

.הצובקהלשהיעבבכתונוירבבםידליהםעןודל2.1.3.
רמול.תלבוקמהניאתונוירבהיפלהרורבהדמעלערומשל
ימםגאלא,לעופשימקראל:תונוירבבםיברועמםלוכש
.דצהמהפוצש

ךוסכסללגבםהלםיקיצמשהתיכבםידימלתשיםא2.1.4.
ושעתשוארה,םהבוכמת,דחאלעדחאםתיאורבד,יטילופ
.תונוירבינפמםהילעןגהלידכםכתלוכיבשלכ

ונהשןפואבםהיתושגרתאאטבלםידליהתאודמל2.1.5.
שיגרמהתאםויהשילהמדנ":ודיגת,לשמל.םירחאלחוטב
בצמביורשהדימלתהמושקב,בצמההזםא"?תונבצעוסעכ
דימלתה,ךכאלהזםא.ויתושגרלערבדלתונפקותלש
.ךתואןקתיומצע

:העובק)היסקלפר(תימינפתוננובתההתיכהםעוכרע2.1.6.
.דימלתלכלשויתושגרלעיטופישאלןויד

,םתעדלרשקאלל,דואמםימודתושגרםיווחםידלי2.1.7.
םידחופמתעכםלוכ–םהירוהתדמעוםהירוגמםוקמ
.םידובאוםיסעוכםיבר.םיעוגפו
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תושגרהתאלכםדוקםתלוזבתוארלםידליהתאודמל
תוהדזהל,עיגרהל,הזבהזךומתל,םהילאביגהלו
.בליבוטתויהלו

לשיזיפיוטיבלתויוליעפרתוישהמכםוזיליוצר2.1.8.
םילויט,רויצ,לוסיפ,טרופסיקחשמ:תויתריציותושגר
.דועו

לכלעתונוירבלערוסיארפסהתיביללכבןיאםא2.1.9.
תאםיחיטבמהדוסייללכץומיאםוזילןמזההז,היתורוצ
יאדכ.תונוירבדגנהנמאץמאלודימלתלכלשומולש
התיכבםימייקהםיקוחשדחמןוידלתולעהלוארוציל
.רפסתיבבו

דעתודקמתהךותםירוההםערשקלעורמש2.1.10.
םעוהזםעהזתכמותוהבוטתרושקתבןתינשהמכ
.תרוקיבלןמזהאלוישכע.םידליה

?תונוירבלשןברוקםעםירבדמךיא .2.2
לכמרתויךלשהנגהלוהכימתלקוקזתונוירבלשןברוק
:ודיגת.דחאלעדחאדליהםעורבד.רחאדחא

םידליהןיבלךניבהרוקוהשמשבליתמש
םיענאלועגופדואמתויהללוכישםירחאה
ךרובע
?וישכעהרוקךתעדלהמ
המכ?וישכעשיגרמהתאהמ,זאתשגרההמ
?ךשמנרבכהזןמז

הז .םולכבםשאאלהתא .תומילאוזהרוקשהמ
.תורקלרומאאל
הרקיאלהזשידכיתלוכיבשהמלכהשעאינא
.בושךל

תוגהנתהןוכיסתצובקבםיאצמנהםידימלתודמל
:םתואבילעמשימלתונעל ,רמולכ  .תיתנגה

  דחא ףא יתפקת אל ,ישיא ןפואב ,ינא
ךומכ קוידב םדא ינא
םג ,רעטצמדואמדואמינא ,באוכודחפמהתא
וישכעערשיגרמינא
ינאשוהשמשיםאה .ךבךומתלהצורדואמינא
?ישיאןפואבךרובעתושעללוכי

םירחאםישנאלעיארחאאלינא
תויטילופתוטלחהלעיארחאאלינא
רבדותואםיבשוחםישנאהלכאל
עדימלהשיגההתואתאשיםישנאהלכלאל
תונמואלותונפקות ,תומילאדגנינא
יתואריכמאלהתאםאיתואטופשתלא
יבועגיתלא

דימלתלםיצילממונא,הנתשמאלבצמהוהדימב
תולועפהוהעשה,ךיראתהתאתונוירבהןמויבםושרל
רפסהתיבשתנמלעםירחאםידימלתלשתוינעגופה
.ברעתהלותונוירבהתועפותלכרחאבוקעללכוי

םיארחאםניאםידלי.םירגובממהרזעשקבלםיבייח
םילגוסמתויהלםיכירצםה.םירגובמלשתוטלחהל
ונלשדיקפתה.תנבומוהטושפהפשבתאזרמול
שארבםידליהלשםמולשתאחיטבהלאיהםירגובמכ
,םידליןיבהמילאאלתרושקתדעבונלוכ.הנושארבו
דעבונלוכ.היתפמאותוהדזה,קמונמוהנובגולאיד
.ידדהדובכוהבשקה

ירושיכרעונינבוםידלילםינקמדציכ .2.3
?תיביטרסאתוגהנתה
לכבדואמהבושחתונמוימאיהתיביטרסאתוגהנתה
יכ.תיחרכהטושפאיהתונוירבלשבצמבו,בצמ
לעןגהלתלוכיה,לכםדוק,איהתיביטרסאתוגהנתה
.ונתעדלעדומעלווניתולובגווניתויוכז
:םגאיהו

;החוטבוהרישי ,החותפ ,הנכתרושקת
ילבותונפקותלםורגלילבמ "אל"רמולתלוכיה
;חישהןבתאדואמזיגרהל
הרוצב(דחאכםיילילשוםייבויחתושגרלשיוטיב
;)הביבסלתיתודידי

;תרוקיבתלבק
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 ;ךלשםירבדבוםישעמבןומא
;השקבצמבעגור
;םירחאםישנאלדובכוימצעדובכ
.םיכוסכסןורתפוהרשפרחאשופיח

תודוסיתארעונינבוםידלידמללןתינדציכ
?תיביטרסאהתוגהנתהה

,וזתוגהנתהלשםיילולימאלהםינמיסהתאוראת.2.3.1
:לעופבםמושייתאולגרת
אל—םיצומצמאללוידמבקונאל(ביציןיערשק
;)הדיצהןמזהלכתסומ
תעבילמיטפואישיא-ןיבקחרמלעהרימש
ואדליהיחהבהרבחבלבוקמההכ,תרושקתה
,קחרמהלשםזגומםוצמצמתוענמיה(רענה
ןבתרידחמ,חישהןבלשישיאהרוזאלהרידחמ
החישהלוהינוקוחירמתוענמיה,ולשרוזאלחישה
;)קוחרמ
רמאנהתועמשמלתומאותהתועוגרםיידיתועונת
אללו,םיצפחתקירזוםיידיהלשםילאףונפנאלל(

;)ןואפיק,דער,םיצפחבתיתיוועתוקסעתה
תוקספה,תוחוטבתויצנוטניא,תקפסמלוקתמצוע
אלל(חישהןבלשויתולימלבלתמושת,החישב
רסוחאלל,הערפהאלל,תונובלעוםימויא,תוקעצ
יתלבוםיחורמםייוטיב,ידמטקשלוק,תויבקע
.)תימצעהקדצהתולימ,םינבומ

תאולגרתוI-message-התקינכטתאוריבסה2.3.2.
.הבשומישה

I-messageרואיתךותןושארףוגבתושגרלשיוטיבאיה
התאשיתואזיגרמ":המגודל.םהלםרגשינוציחהבצמה
".ילשבגהירוחאמלכרמ

:"אל":רמולבןמאתהל2.3.3.
;תוסגבאללבא ,תורישיהזתאתושעל
ינאלבא ,אלדיגהל /ברסלילהשק" :ינשהםדאלרמול
;"תאזלכבהזתאהשעא
;יתודידיםינפרבסבוטאלרבדל
;קדטצהלאל
."הצוראלינא"דיגהל "לוכיאלינא"םוקמב .ברסל

אוהתויהלתוכזהתאשידחאלכלשםלוכלריכזהל2.3.4.
.ומצע
:ונייהד

תובשחמה ,תוגהנתההלשהכרעהתושעלתוכזה
ילשתושגרהו

.יתוגהנתהתאריבסהלואלצנתהלאלתוכזה
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ןתינ,םיפייעסינשןיברוחבללוכיוניאוטבלתמדליהםא
,טילחהלרזועאלהזםא;תוחנמתולאשותואלואשל
).2.5,לשמל,םייניבןויצםושרלןתינ

?ולבקתהשתואצותהתאםיכירעמדציכ

תוחוכבבוטידדדומתמרגבתמהואדליה—6-12
,הרוקשהמלהברתובישחסחיימאלהארנכאוה;ומצע
לשםירושיכולשי,הביציתימצעהכרעהולשי

,תאזםע.וליגינבמהכימתלהכוזאוהוהחוטבתוגהנתה
תחישלהנלןיידעו"קפודהלעעבצאהםעתויהל"בושח
העינמ

היילעתמגמבתונוירבהתמרשחינהלריבס—13-18
ידכולשמםיבאשמקיפסמןיארגבתמלואדלילשוא
דימברעתהלרגובמהלע.תודדובתופקתהינפבדומעל
"ןברוק"שםגןכתיי.הצובקהםעתיניצרהדובעעצבלו

גולוכיספתרזעלקקדזיתונוירבה

הדובעתשרדנ!דואמרומחבצמה—תודוקנ19-24
קוקזתונוירבה"ןברוק"ו,הצובקהלכםעחווטתכורא
גולוכיספםעתינטרפהדובעל

ךלשםואלהלעךליגינבמתועגופתורעהתעמשםאה .1
אל1
ןכ2

)5דע1לשםלוסב(ךתואזיגרההזהמכדע .2

ללכבזיגרהאל1
תצקזיגרה2
יתואדיחפהוזיגרההז3
לערוזחיהזשדחופינאודיחפה ,זיגרהדואמהיההז4
ומצע
לוכיאלינאשךכידכדעיתואדיחפהוזיגרההז5
רחארבדםושלעבושחל

תונובלעוא/ותוינעגופתורעהתעמשתורידתוזיאב .3
?ימואלעקרלע
תחאםעפ1
םימעפרפסמ2
עובקןפואבהלאכתורעהעמוש3
ללגבךילאוסחיתאהנישךליגינבמוהשימםאה .4
?ךלשםואלה
רשקתמאלינאללכךרדבשםייתועמשמאלםישנא1
הבושחאלםתעדש ,םתיא
תוכמסםניאש ,הפיאלוסחייתהםדוקםגשםישנא2
הצובקב

ןורתפליארחאינאהמכדעימצעבבושחלתוכזה
.ללכביארחאינאםאהוםירחאלשתויעב
.יתעדתאתונשלתוכזה
תויועטהלשתוכלשהבתאשלותועטלתוכזה
.ילש
םישנאלשערהםסחיביולתתויהלאלתוכזה
ןפואבאטבתמהבוטןוצרבםגומכ(םירחא
.)יביססבואוזרפומ
."ת/עדויאלינא":דיגהלתוכזה
קלחתחקלהצוראלינא":דיגהלתוכזה
דוביעבןויסינקיפסמילןיא,םייטילופםיחוכיווב
."םירבדה
.תוינויגהאלתוטלחהלבקלתוכזה
ה/ןיבמאלינא:דיגהלתוכזה
."יתואןיינעמאלהז":דיגהלתוכזה

לבסרענואדליהמכדעםיכירעמדציכ.2.4
?ימואלעקרלעתונוירבמ
תולאש6-מבכרומאוה.ריהמהןחבמבשמתשהלןתינ
םויסב.הלאשלכלתחאהבושתקרתרתומ.תויאקירמא
24-ל6ןיבירשפאחווט(ללוכהתודוקנהרפסמבשוחמ
לכרובערובצידליהשתודוקנהרפסמ:הרעה(.)תודוקנ
.הבושתלכתליחתבןיוצמהבושתתורשפא
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הערל
םהלשיו ,הפיאלילאוסחייתהםדוקםגשהלאב3
הצובקבהברעפשהותוכמס
ףרועילונפהםיבורקםירבחהברה4
תויהלםיכישממשךליגינבשיךלשהביבסבםאה .5
?ךבךומתלוךלשםירבח
בורה ,ןכ1
הברה ,ןכ2
המכ ,ןכ3
םיינשואדחא ,ןכ4
אל5
רבעבורקםימודםירקמםאה .6
הרוקהזשהנושארםעפ ,אל1
םוקמבהזתאהשעשהזתאיתדמעהלבא ,ןכ2
תוריהמב
םירגובמלשהרזעילברדתסמיתייהאל ,ןכ3
תושעלהמעדויאלינאויבללעתמוהשימןמזהלכ ,ןכ4
הזםע
ילעיגמהזחטב ,ןמזהלכהרוקהז ,ןכ5

םירגובמ/םירוה/םירומשתוישעמתוצע.2.5
רשאכרעונינבוםידלילתתלםילוכיםירחא
הפישחוימואלעקרלעהילפאלעםירבדמ
.המחלמןמזבתונוירבל

ךוסכסלךלשסחיהתאאטבלאליאדכךיא
?יאבצה

הלועפלשוהשלכגוסלתלוזהתענהןויערתאשוטנל
אוהתויפיצפסתולועפעצבלםירחאמשורדלןוצרה
תאלאש,ךמצעלבישקת,רוצע.ץחללךלשהבוגתה
םילימהתארמואינאשכוישכעשיגרמינאהמ":ךמצע
תאךמצעתאלאש.וללהתושגרהתאםושר."?הלאה
:האבההלאשה
תאםושר"?הרוקהזלכשכבשוחינאהמלע"

לוכיינאהמ":ךמצעלתחאהלאשדועו.וללהתובשחמה
עינהלהצרתאלוישכעשההובגתוריבסשי"?תושעל
הלועפךרדשהלגת,תאזםוקמב;והשמתושעלםישנא
אלהתא,הזמץוח.רתויהנוכנהיהתןיטולחלהנוש
תוביסנלעדומאלהתא,היצאוטיסהךותבאצמנ
חירכהלהסנמהתאותואםיוסמהםדאהלשתוישיאה
הזהםדאההמןיבמאלהתא.תמיוסמהרוצבלועפל
חינהלריבס,בושחיכהו.השועאלאוההמוהשוערבכ
ךניא,ןכל.שרדנהעדימהויעוצקמהעדיהתאךלןיאש
.תושעלןוכנהרבדהוהמטופשללוכי

רחאםדאיפלכתויביסרגאברבדלואבילעהלןיא
.תומילאםהתילולימתונפקותותונובלעיכטושפ

םיענאלןפואבותופיקתברבדלףחדשיגרמהתאםא
:ךמצעתאלואשלורוצעלהסנ,רחאםדאל

רוכזואםושר—"?וישכעשיגרמינאהמ?ילהרוקהמ"
:האבההלאשהתאךמצעתאלאש.וללהםילימהתא
ןוצרה,םעפאל:זמר("?הזהסעכהתאילשיהפיאמ"
לכמתופייעלהבוגתאוהרחאםדאלעגופוהשמרמול
ואדחפה,הדרחהמרטפיהלךרדוא,הרוקשהמ
ךרדאוצמלהסנ).ךלשהקזחהםינואהרסוחתשוחת
ןפואבךלרוזעתשוזכ,ךלשתושגרהתאאטבלתרחא
:ישיא

;תויביסנטניאותוקומעתומישנםושנל
;ךתואםיעמושאלובםוקמבקועצל
;ןחלושהלעקזחקופדל
םיקתפלעואןמויבךלשתושגרהתאםושרל
;ךלשןופלטב
,ביבסמהרוקשהמלךלשבלהתמושתתאבסה
;םיטרפהלכתאתוארלוץמאתהלהסנו

ךיאולרפסו,ךלבישקהלןכומשםדאלרשקתה
ךותךבשיןיידעתושגרולאוךתואםמוקמלכה
.ךכידכ

."ןבל"ו"רוחש","םה"ו"ונחנא"-לגווסלוקלחלאל
םירגובמהלשאיהיאבצהךוסכסלתוירחאהיכ
םיביואלוםירבחלהקולחה.תוטלחההתאםילבקמש
הלודגהמלסהלליבוהלהלוכיותונפקותהתאהליפכמ
תוסנלרשפאהדרפהםוקמב.ךוסכסהלשרתוי
הכימתדעבלבא,עררבדלכדגנדחיבונלוכ:דחאתהל
.הרזעו
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ןפואבהשקהבצמלךלשסחיהתאאטבלךיא .2.6
?חוטב
ךלשתושגרהלערבדל
שיגרמינא","דחפמינא","הזתאתוארלילבאוכ":המגודל
ינא","םעזוסעכבףצומינא","לבלובמינא","םינוארסח
.'דכו"תוכמתכלל/יכבבץורפלאלקפאתהללוכיישוקב
.ךכותבהרוקהמןיבהלךלרזועהזיכ?בושחהזהמל
בוטךלשתולועפהתאלהנמהתא,ךמצעתאןיבמהתאשכ
,םגו.ךכרחאןהילעטרחתתשתויועטתוחפהשועורתוי

תישונאותתברותמ,תרגוב,תיגולוקאדואמךרדןהםילימ
.ךלשתושגרהםעדדומתהלתמאב

תמאבםהשהמלע,תורישיםהילערבועשהמלערבדל
םמצעבםיעמושוםיאור

רובעירטינמוהעויסםיפסואךיאהאורינא":המגודל
תולועתומיענאלתובשחמו,הזמדרחדואמינא.תונברוקה
ילשאתבסלתרשקתמילשאמאשעמושינא"וא"שארביל
לעסעוכוהלגאודינאו,הכובאמא.הבושתןיאותרחאריעב
."הרוקשהמלעוםילייחה

רחאקרו,טאהל,רוצעלךילעתישאר,םיעוגתושגרהםא
בותכלוארבדלךכ

?תאזםישועךיא
;תוקלחותוקומעתופישנותומישנ4חק
םיעבורמוא/לוחכעבצבםיצפח5אצמוביבסטבה-
;םירחאוא/

,ראווצ(וישכעךלשףוגהאצמנהחונתוזיאבשיגרת
ררחשו)םיילגר,ןטב,בג,םיידיהתופכ,םיידי,םייפתכ
;חתמשיגרתםהבשםירוזאהמחתמהתא
;םימהתש
;הנותמהכילהבעבטבלויטךורע
7-10םיפורגאלהקזוחבםיידיהתועבצאתאףרגא
;תועבצאהתאהפרהזאו,םימעפ
;100דעוא10דע1-מטאלרופס
.העיגרמהקיזומלןזאה
ןכמרחאל.ךתריחבלוזהמישרךותמתולועפ3עצב
.הלעמםיטרופמהםיללכהיפלע,בותכוארומא

תאריבעהלוקיספתוזכ"הריצע"תוכזביכ?בושחהזהמל
קיפסמםהלשי,ילונימאת(םירחאםישנאלםכלשחתמה
.םכלשתויווחבםתואקיבדהלוקיספת,)םמצעלשחתמהמ
דדומתהלךלרוזעל;םיגולוכיספאלםהםירחאםישנא,םגו

תרדהנהכימתו(םהלשהריחבהוזךלשתושגרהםע
.םהלשהדובעהאלו,)ךרובע
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ךייששיגרהלםדאלתרזועהכימתה.התוארשאלהזםולכתושעלאלותומילאתוארל?בושחהזהמל
ךרעתלעבהיהתהכימתלכ.תושקתופוקתרובעלתרזועוחוכתנתונ,ןוחטיבתשוחתהקינעמ,הצובקל
!רוזעלהנכןוצרךותמורוהטבלמאובתאיהםאהבושחו

הדרפהלעםיפידעהכימתודוחיאשאוהונאבהשרזעהרמוחלשיזכרמהןויערה
!וזהארונוהשקהפוקתבםכתאונחנא .המשאהו
.הזרכזמ-ךירדמתרוצבונתכימתתאולבקאנא

?ךלשהכימתהתאעיצהלךיא .2.7
ךיא .תונוכנהתולועפהוםילימהתאאוצמלםיחילצמדימתאל .לקאלהזהשקבצמברחאםדאבךומתל
?תאזתושעלרשפא

 .םשתויהלטושפו ,)סועכלוא(תוכבל ,רבדלםדאלתתל
."ךכהזשתעדלבוצעובאוכ" ,"רעטצמדואמינא" :הדהאעיבהל
.)תיתוברתהניחבמםיאתמהזםא(קבחלואדיקיזחהל ,בורקתבשל
ןכומינא .לוכיוהצורהתאםאדועילרפס" :ינשלופאלןפואבותונידעבבצמהלעלואשל
".בישקהל
.רזעשהמלעוזאךלויהשתושגרהלע ,)הרקתמאבהזםא(ךייחבהמודבצמלערפסל
.ויתושגרבךתואףתישוןומאךבןתנשםדאלתודוהל
תושעללוכיינא ,ךלרוזעלהצורינא" :תורישיהזתאדיגהלףידע .תישחומותיפיצפסהרזעעיצהל
"?ךירצהתאדועהמילדיגת .הזתאוהזתא
.ףסאנשםוכסהתאתתלוםיפסכסויגןגראל
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?בצמהלשהמלסהשיםעםישועהמ



 ןוגרא תיבמ )תונוירבל אל( "TravliNet" תינכתה תווצ י“ע ןכוה ךירדמה
  ."Zhuravlik" הקדצה

.רפסהתיבבתונוירבהרקחלםינש4ונשדקה
.הבקבאמהותונוירבתעינמאשונבםייגולודותמםירמוחונחתיפ
 .תוביסהתחאןה ,ונרעצל ,םיימואלםילדבהו !תונוירבלהביסלךופהלתולוכיהנוכתלכשםיעדויונחנא
.תינכתהלשהמויקתונש4לכךשמבימואלערקלעתומילאםעםידבועונחנא

.תירבעותיתפרצ,תינמרג ,תידרפס ,תילגנא :תופש5-לםגרותרבכךירדמה ,םויהלןוכנ
ונלשםינותנהסיסבתארישעהלםינווכתמונחנא .הדובעבאצמנתינמורותיזגוטרופ ,תיבטללםוגרת

.עובקןפואב

:הרעה

 ,ונלש )תונוירבלאל( "TravliNet"תינכותבךומתלםינכומםתאוםכבללהבורקונתדמעםא ,םירבח
.אבהQRדוקלעהציחלידילעתאזתושעלולכות
!הדות
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