
 
 
 
 
 
 ,רקובה תרגשב יתצלמהש הממ הנוש חרכהב אל ברע תרגש
 .םויה תליחתב ונייהש ומכ םיינרע אל ונלש םידליה םגו ונחנאש אוה יטירקה לדבהה
 
 .ךלש דליה לע אלו ךמצע לע סימעהל אל ברעב אקווד בושח ןכל
 עובק ןפואב תושעל הצור תאש תומישמה לכ תא בותכל ךל הצילממ ינא הפ םג
 .תוריהב ךל היהת הככ הלחתהב םיטרפ יטרפל יתבתכתש לככ .ךרעב

 היצטונוק ול ןיא .וילע רתוול ףאו דצב םישל הצילממ ינא ,״ב תרמשמ״ גשומה תא
 .תיבויח
 
 :ךילא יל שי תוחתור תוצלמה יתששכ ןמז תונולח יפל ברעה תרגש תא יקלח הפ םג

 ךל היה ךיא״ דימ ילאשת לא ךלש הדליה וא דליה תא האור תאשכ 1-ה הצלמהה

 ֿ .ייהת טושפ אלא ״רפסה תיבב/ןגב
 .עגרב תחכונ ייהת ,התוא ישיגרת שממו די ינתת ,תעגעגתהש ידיגת ,יקבחת
   .רבדל בייח אל , םייניעב ול ילכתסת
 הז -ולש םויה לע טוריפ תשרוד תאש ינפל ךל היהש םויה לע יפתש התיבה ךרדב
 היה ךיא ילאשתש ילבמ םג ףתשל תוצרל ורובע חתפ ,ךלש דליל תלד רשפאמ שממ
 .םויה ול
 המישמ וזיא םע ,ךדיצלש םישנאה תרבחב דובעל היה ךיא ,ךלש תויווחה לע יפתש

 J ליג םאות היהיש ןבומכ , וילע תבשח המכ ,תדדומתה תרגתאמ
 הלוכי תא הנוע אל אוהו הדימב  ״?ךלש םויה היה ךיא״ ,לואשל הלוכי תא זאו

  .״?חמש רתוי וא ילש ומכ סומע״ לואשל
 
 :תואבה תואצותה 3-מ 1 לבקל הלוכי תא הפ
 

 .היהש םויה לע טוריפו אלמ הלועפ ףותיש -1
 

 אלו תולאש לואשל ךישמהל ץילמא הפו ״ףיכ״ הלימה םע הלועפ ףותיש -2

 ?״..תקחיש ימ םע ,עומשל ףיכ הזיא״ ומכ ,״ףיכ״ב קר קפתסהל
 

 
 טושפ העיצמ יתייה הלועפ ףותיש רסוח לש הרקמב .הלועפ ףותיש רסוח -3

 ונממ עומשל יחמשת דימתשו וישכע ףתשל בייח אל אוהש ךלש דליל דיגהל
 .והזו

  .תבזכואמ תאש רסמה תא ריבעהל אל בושח
 .ודגנ אלו ותיא תאש שיגריש .קוביחו ךויח םע ןיינעה תא ירגסת
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 הנושארה העש יצחה תא וא הנושארה העש עברה תאש איה 2-ה הצלמהה
 ראשנש ןאגלבה וא תיבה תא קתקתל ירהמת לא !ךלש םי/דלילו ךל ישידקת
 .רקובהמ
  .ירצע
 .ברעה תרגש תא הליחתמו תיבב תאש הנכהה וא ןטקה טראטסירה הז
 ...םידיקפת וקלח .וישכע תורקל ךלוה המ םתוא יפתש ןכמ רחאל
 וא תצק קחשל ?רחוב התא המ -התא ..תוסיבכ וישכע תושעל תכלוה ינא :אמגודל
 ?יל רוזעל
 .ןגוע ךלש םידלילו ךל הווהתש הרורב הרגש ךל ירצ שממ
 
 !הלועמ ?4 ליג לעמ םידלי ךל שי
 םג רבדנ( תכרעמו תיב םירועיש םיניכמ יתמ ,םיקחשמה המב .דחיב ןמז תונולח ורצ
 ..וכו חלקתהל םיסנכנ יתמ ,םילכוא יתמ ,)ךשמהב הז לע
 ?תישחומ הרוצב רתוי בוט םיטלוקו םידמול םידליש יתרמא רקוב תרגשבש תרכוז
 לגסל רתוי לק היהי הככ ישחומ רתוי היהיש לככ -הנומת וקיבדה ,ורייצ .הפ םג זא
 . םישדח םילגרה
 
 
  . בלשל ץלמומש ברעה תרגש לע םישגד המכ
 .ךלש םויה תרגש לכ ךרואל בלשל זא הנכ היהא םא
 ףותיש דדועל ךל רוזעיש הממ קלח איה לבא ךשמהב הילע רבדנ דוע -תמדקומ הנכה
  .הלועפ
  . 19:00 העשב חלקתי ךלש דליהש הצור תאש חיננ
 . ול יריכזת 18:30 העשב .90-ה הקדל יכחת לא
 תא וא תחלקמל תכלל ןיינועמ אוה ךיא ותוא ילאשת וליפאו ול יריכזת 18:45 העשב
 ?תחלקמל ותיא תחקל הצרי אוה המ
 ?תרחא היח ףידעמ התאש וא תחלקמל ורגנק ומכ ךלנ :אמגודל
 ?ותוא ץחרתו בהוא התאש ורגנקה תא וא אפור תכרעה תא איבהל הצרת התא
 
 הזיא( תישגרה האוולהה תא וביניו הלועפ ךתיא ףתשל ותוא ורגיש תולאש רמולכ
  .)תחלקמה דע ורגנק ומכ אמא םע ץפקל היהי ףיכ
 

 ףסוא התא ,חלקתהל ןמזה עיגה ימאמ״ .הלאש ןמיס ילב , ול ידיגת טושפ ינפל הקד

 דדועל ידכ רוזעל הצילממ דואמ ינא הלחתהב -״? הרזע ךירצ התאש וא קחשמה תא
 ףותיש תא דדועל ךיאו לגרה תריצי לע רבדנ דוע .עמטיהל םישדחה םילגרהה תא
 . הלועפה
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 .תרתוח תא הילאש תימוימויה הרגשה תא יבתכתש אוה בושחש המ ,עובשה ,עגרכ
 ,תועש יוניש ידכ ךות ךל המיאתמו הנוכנ איה המכ דע יקדבת ,עובש לכ ,םוי לכ
 .ילוכו תומישמ תדרוה וא תפסוה
 
 
  .הרוק ךרעב המ ןמז תונולח יפל יבתכ םג ברעה תרגשב ..זא

 הכורע תויהלו ם״ימתלב םע דדומתהל יעדתש יוכיסה לדג ךכ שארמ יננכתתש לככ
 .רתוי םהילא
 
 :אמגודל ןמז תונולח
 

 תוריפ םינשנשמו םיבשויו ףוסה דע הפק התוש ,םידליה םע תיבב -17:00 -16:30
 היהש םויה לע תויווח םיריבעמו םישקשקמ.
 

 םיקחשמ םידליה  ,תוינק תמישר ,חידמ יוניפ ,תוסיבכ ,תיבה ןוגרא -18:00-17:00
 .היזיוולטב םיפוצ/תיב ירועיש םיניכמ /יל םירזוע /םתריחב יפ לע קחשמב
 

 תא ונירחא םירדסמו םינפמ .לוכאל םיבשויו ברע תחורא םיניכמ -18:45-18:00
  .ןחלושהו חבטמה
 

  החונמ 19:00-18:45
 

 תוחלקמ -19:30-19:00
 

 ףוטיל ,דחא לכל ורקש םיבוט םירבד 3 לש ףותיש ,ןולסב רופיס – 20:15 -19:30
 בוט הליל תקישנו קוביחו
 

  אבה קלחב הילע רבדנש םוי תריגס -20:45 -20:15
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