
הנמזה
 רופיס תעשל

תיתחפשמ



.ונלש תיבב  :ןכיה



ישימח םויןושאר םוי ישילש םוי

       ,ישימחו ישילש ,ןושאר ימיב :יתמ
.רקובה תחורא רחאל דימ

תבש



הרוה :םיפתתשמ
דועודחאהרוה ,ה/דליו

החפשמהלכ ,םידלי -
תובוטתויורשפאהלכ .



 וב שיש תיבב ואצמתש םידלי רפס לכ :רפס הזיא
.רצק טסקטו הלילע ,תונומת



:םכל הכחמ המ
."דחיב" תשוחת•

 ןכות לע םכידלי םע החיש תווחל•
.ונממ םילועש תונויערהו רופיסה
 ,דליה לש םילמה רצוא תא ביחרהל•

 םהלש הבישחה תאו םיטפשמה תא
.םושייל הלקו המיענ היווח ידכ ךות



 תעש להנתת ךיא
?רופיסה

uםלוכש ךכ לוגיע יצחב ובשי םיפתתשמה לכ 
 .תונומתהו רפסב דומעה תא תוארל ולכוי

uהעבצה ךות רפסהמ דחא דומע אירקי הרוהה 
.םייטנוולרה הנומתה יקלח לע

uירקיעה רבדה תא ולש םילמב ריבסי הרוהה 
.)הרצק הרזח ןיעמ( הזה דומעה ןמ ונדמלש



uהמ" :אמגודל( טסקטל הרושקש הלאש לאשי הרוהה 
 ,העבצה( יהשלכהבושתלהכחיו )"?ןטקה דליל הרק
רוזחל יאדכ ,הבוגת ןיא םא .)דחי םילמ2-3 ,תחא הלימ
 אל"( םיניבמ אל ונחנא וליאכ ,תורחא םילמב הייהתה לע
.)"?םתוי דליה לע ורפיס המ ,יתנבה
uוא הטס'ג וא הלימ דועב דליה ירבד תאביחרהל ונילע 

.תרושקת חולמ הלימ
uביחרמ הרוהה        והשמ עיבמ דליה



?הדליה ירבד תא םיביחרמ ךיא
uדוע םיפיסומ זאו ".תקדוצ תא ,ןכ" :םדוק םיקזחמ דימת 

.הרמא הדליהש המל הלימ
uהברה תרזעב ןויערל םילמה תא רבחל םידמול םכידלי 

.הלאכש תובחרהו תורזח
uלפנ ,ןוכנ"              רפסה לע העבצה."
uלפנ דליה ,ןכ"                 "לפנ" תרמוא."
u"קראפב לפנ דליה ,תקדוצ"                "קראפ .הלפנ"   
uלע םיעיבצמו "הפי"           הנומתה לע העבצה 
u"אשד"ו "לפנ"תרושקתה חולב "אשד".



uרופיסה תא אירקהל ךישמהלו ףד ריבעהל רשפא ,הבחרהה רחאל.
uהרקי המ שחנל תוסנל רשפא ,רפסה תארקה ךלהמב םימעפ רפסמ 

 וא ."ושכע הרקי המ ןיינעמ" .דליה םע רפסה ךשמהב וא אבה דומעב
 דליה זאו הרקיש ןוכנ אל והשמ דיגהל וא "?ושכע הרקי המ עדוי התא"
 תובוגתה לכ .ונל תוארהל ידכ ףדה תא ריבעי וא "אל" דיגי וא אחמי

.תואלפנ הלאה
uתועבה-תואחמ-תובוגת הארנ ךכ ,ביגהל ןמזרתוי ונידליל ןתינש לככ-

 ,דימתהל ,רתוי תוכחל ךירצ קר .םדוק וניאר אלש ןהשלכ תולאש
 עיבהל תויונמדזה רתוי םהל תתלורפס לכ לע תובר תורזח רשפאל
.םמצע

uרפסל רובעל ןכמ רחאל עובשבו רפס ותואמ רפסל עובשה לכ רשפא 
.שדח



םיבוט יכה םירבדה
:רופיסה תעש תרזעב םכדלילקינעהל ולכותש
םירופיסלהכישמ
 ףדמהמ רפס תחיקלבהמזוי

ררועמ רפסהש םילמ רצואוהחיש
אבה ףדב רופיסה ךשמהלתונרקסו

...ונהת



םויה ךלהמב הנטק תחא היווח
 הפשה תוחתפתה תניחבמ ואולמו םלוע איהש
.תרושקתהו

uםירדהנ םירוה ,םכל החלצהב!
uהלא םיפורט םימיב םכידי תא תקזחמ ינא.
uםכלוכל הוולשו תואירב הברה,

תרושקת תיאנילק , רטכשלכימ
םימישגמ ס"יב


