
 
 

 
  יביטינגוק גולוכיספ ןמדנהכ לאינד לש אוה םהילא יתפשחנש םירקחמה דחא
 דמעמהמ ססקטב תודבוע תואושנ ,תוהמיא 909-כ רקס אוה ובש רקחמ ךרע אוה 2004 תנשב
 ושיגרה ןה המ חוודלו םוי םויב תושוע ןהש תויוליעפה תא גרדל ושקבתה ןהו הובג ינוניב ,ינוניבה
  .ןהלש רשואה תמר תא השעמל רקחמב קדב אוה .עגרה ותואב
 

.תוימוימויה תולועפה תא רשואה תמר יפל רפסמל ושקבתה ןה ןושארה בלשב  
 

  :םיאצממה ולא
  -םידליב לופיט .1
םילויטל תאצל .2  
םירבח םע רבדל .3  
הדובעב תויהל .4  
 

.לעבה ?רסח ימ  
.       
 

יתימא ןמזב שיגרמ הז ךיא חוודל ןהמ ושקיבשכ  
:םיאצממה םה ולא   

סקס .1  
םירבח םע רבדל .2  
חונל .3  
לוכאל .4  
ינפוג ןומיא .5  
היזיוולט .6  

.םידליב לופיט היה 16-ה םוקמב קרו  
 

.ןהלש םידליה םע ןמזב תונהנ תוהמיא יכ םיחיכומש םירקחמ אוצמל דואמ השק ,לודגב  
 

.תונקסמ 2-ל יתעגה הזה רקחמב  

V .. ילש תא יתישע קר ו  חקית םא יתניחבמש טפשמ  הזו  –   הנושארה הנקסמה
!  !!!וניכז תוהמיא י תויהל וניכז !תוהמ א תויהל וניכז  

 ונחנאש המ תא תווחל תוללפתמו ,תורוהב םירגתאלו יכבל תוננחתמ ירעצלש ונביבס שי םישנ ןומה
 לע חטתשמש דליל תוללפתמ ןה דלי לש חיר ףינסהל ,הלילב ,רקובב םוקל תוללפתמ ןה .תווח
.ןהלשמ דלי םע יהשלכ היצקארטניא לכל תוננחתמ ןה תוללפתמ ןה , ותמשנ תא חרוצו  הפצרה  
 
  םהל וניכיח !!לטנ אל םה םידלי

 אלש הביס ןיא ,אמא תויהל ״רגתאמ״ -״השק״ םוקמב דיגהל תבהוא ינאש ומכ וא ״השק״ש המכ םעו
!!םייחהמ הנהנ אלש הביס ןיאו תויווח הווחנ  
 

 םע ןמז אוה םייחב ךל רסח המ ןתוא תלאוש ינאש תוהמיא לצא םילועש םינושארה םירבדה דחא
ןהלש םידליה םע ןמזב תונהיל תמאב  ךיא תודמול ןה ךילהתב דגנמו ,םידלי  
 תומייאמ ,תוקעוצ ןהש וא  -ונהנ תמאב אל ןה וישכע דעש תוניבמ ןה רתוי תונכ ונחנאש לככ יכ
  .תוחכונ אלו תושעל שי דועש םירבדהמ תודרטומ רקיעב 0יתייה ינאש ומכ ןה טושפש וא םישנועב
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ת  תונלבסו קשח ,חוכ ןכל היהיש ידכו חכונ תויהל י  חילצת תאש ידכ   - איה היינשה הנקסמה
 .ןקורתמ ןמזה םע אוה יכ רשוא לש םינינפב ךלש היגרנאה לכימ תא אלמל בושח דלי לכ םע תויהל
 דחא םה סקסו תוימיטניא ,ןכו .תויהל הצור תאש אמאה ומכ תוגהנתמ אל תא ןקורתמ אוהשכו
.יתיא םיכסי אוה יתוא עמוש ךלש גוזה ןב םאש החוטב ינא . םהילע ירתוות אלש בושחש םירבדה  

.כ״דב ומצע םע בוט תוחפ שיגרמ אוה סקס ןיאשכו ,ולש ירבגה וגאה הז  
): ךכ רחא עיגהל תולוכי תובוט יכה תוחישה ,בגא  
 

 ישעת . בוט ןהל השעי המ וחכש רבכש תוהמיא ילא תועיגמ !!בוט ךל השוע המ ךמצעל יריכזת
 ןיידע םידליה יכ וא ןמז ןיא יכ וילע תרתוומ וא הזל העיגמ אלו תושעל תוצור תאש המ לכ המישר
  .קיפסמ ולדג אל

  .״שארה ךל באוכ״ ו ,תצק הפייע תא םא םג ןכ ןכ -סקס :הפ בותכש המ ומכ
 ירשקתת ,תואירבמ רשוא רתויל םרוג םירבחה לגעמש םיארמ םירקחמ  -םירבחה לגעמב יעיקשת
.עובק לאוטיר ורצת ,שולש םייעובשב םעפ ושגפת ,ורבדת ,העדוה חולשל םוקמב  
  .תיבב העונתב תויהל ןמזה לכ בייח אל .חונל ךמצעל ירשפאת
 עיגהל אל ,ךרדה לע םתס אלו הבוט החוראב עיקשהל .םידליה לש תויראש קר אל !!!לוכאל
 אלו תוינבצע ןה זאו ולכא אלש תורכזנ 20:00 העשבש  ,הלאכ תוהמיא המכ הריכמ ינאו תובערומ
.לוכאל המ תועדוי  
 עיקשהל חוכו קשח ךל היהיש ידכ ךב יעיקשת -תרמוא ינא הז ללגבו ...גוז ןבה ,םידליה ?גפוס ימו
.)דלי לכבו( תויגוזב  
 

.ןימפוד רציימש טרופסלש תוקידב ,םד תוקידבל -ךלש תואירבל  יגאדת  
.םדאה לש העונתה תלוכיבו ונלש שפנה תואירבב יזכרמ דיקפת לעב בצע ךילומ םצעב הז ןימפוד  
 וא תודקור ,ףוגה םע הענה ,טרופס םישוע ונחנאשכ -האנה לש השוחת יעבט ןפואב רציימ אוה
  .ןימפודה תא רציימ ונלש ףוגה םצעב זא תינפוג תוליעפ לכ תושוע
.ינהית רתוי תא ןימפוד רתוי רציי ךלש חומהש לככ  
 

 ודדועיש וליפא םינטק םירבד ןמויב ץוענלו ץבשל  איה  ,בושו בוש התוא רמוא ינאו ילש הצלמהה
.היגרנא לש טסוב ךל ונתיו  
  .ועקשת אלו ועיקשת -בוט ךלש גוזה ןבלו ךל השוע תויגוזב המ קודבלו
.םכלש דליל םיארמ םתא , האירב תויגוזל לדומ והמ ךירוהמ תדמל תאש ומכ ,רבד לש ופוסב  
 איהש תויגוזב חוכב יראשית לא בושח יכהו ךירצש המ ושעת ,ץועייל וכל ,תויגוזב םכל בוט אל םא
   .האירב אל
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