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לקצינת המבחן שלי )עמליה(

ם ֵסרּוב: ֲאִפּלּו יׁש ּגַ ר ְלַהְקּדִ ֶאְפׁשָ יִמי ֵלב ָלֹאֶפן ׁשֶ ה, ׂשִ עֹות ֲחִריגֹות ֵאּלֶ ׁשָ ּבְ
י ֹעֶרף  ֵאין ּדֵ ִנְדֶמה ׁשֶ

יד  ל – ַנּגִ יֹוֵתר ׁשֶ יָלה ּבְ ׁשִ ְלַהְפנֹות ֶאל ַהּנֹוְכחּות ַהּנְ
י ִאיֶנְרְצָיה  תּוִלים, אֹו יֹוֵתר ִמּדַ ְקרּום ּבְ

ֶלת ַהּדַֹאר(, ה ֶאת ַאּיֶ יִרּיָ ל ֶמָטפֹוָרה )ְלָהִמית ּבִ ֲאִפּלּו ְלַסּכֵ
ּוֵמַעל ְלָכל ֶזה 

ת  ְתִחיל ְלַצּיֵ ּמַ ה ּוִמי ׁשֶ ִפים ֶזה ַלּזֶ ֹחֵרינּו ְמֻסּנָ
ל ֶזה ּלֹו ּוְבסֹוף ּכָ יָמה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשִ ַמְתִחיל ֵמַהּנְ

א ֶאת ַהַהְתָמָדה  ּנּו ֶאּלָ ר ָלַקַחת ִמּמֶ ִאי ֶאְפׁשָ
ְך  חֹון, ּכָ ּכָ ִפּ ּבַ

יֹוֵתר. ֲאָבל רּוִעים ּבְ מֹו ׁשֹוְמִרים ַלּגְ ׁשְ רּוב ּבִ ֶאת ַהּסֵ ׁשֶ
ּבֹו ֲחָגִבים יִמי ֵלב ָלֹאֶפן ׁשֶ ׂשִ

י ַמְעָלה  ַלּפֵ ִדים ּכְ ִמְתַאּבְ

כל האוננויות

.1
ל ָהאֹוְננּויֹות, ֲהִכי ֲאִני זֹוֶכֶרת ִמּכָ

כּות  ֶאת ַהִהְתַחּכְ
ל ַהֹחק: ֶהה ׁשֶ ִצּדֹו ַהּקֵ ּבְ

ַעת ֹלא  ּבַ י ַהּטַ ּבֹו ּפִ ָהֹאֶפן ׁשֶ
ָיכֹול ְלָהִכיל ְולּו 

ה  ּלָ ם ֶאת ַהּמִ ּגַ
ֲחִקיָרה.
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.2
חֹות ּוָפחֹות מּוָבן ְלָאָדם ֹלא ְמאֹוֵנן – אֹו ְלִחּלּוִפין אֹותֹו ְסִעיף ּפָ

ֲעוֹון ׁשֹוְטטּות":  "ּבַ
ְיָלה  ּלַ ָעָליו ָהִיינּו ֶנֱאָסִרים ּבַ

ּוַבּבֶֹקר 
ַעל ֹלא ָעֶול 

רּוׁשֹו ּפֵ ְחְרִרים, ׁשֶ ּתַ ִמׁשְ
ָרִצים ֶאל ַהַחּפּות 

ְוָקא  ָהְיָתה ָלאו ּדַ ׁשֶ
ע ׁשַ ִמּפֶ

ִניָעה:  ּוְלַבּסֹוף ַהּכְ
ְפֵני ה ּבִ ַדע ַהּזֶ ְלַהְזנֹות ֶאת ַהּיֶ

ִמי
ָפנֹות ּדְ ֲחתּו ֵמֹעֶנג ּבַ ֹחָריו ֹלא ִנׁשְ ׁשֶ

א ַמה? ֶאּלָ

דמייני

ְמְיִני ָלְך ִחּפּוׂש ַקְדמֹון ּדַ
הּו  ֶ ֲעֵרַמת ָאָדם: ַהִאם ַאּתְ מֹוֵצאת ַמּשׁ ּבַ

ְך הֹוֵלם  ָהָיה ְלַדְעּתֵ ׁשֶ
ם אֹוָתְך? ּגַ

יותר ויותר

יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ִפים. ְפּכַ נֹות ֶאל ַהּכַ ְרָבּ ים רֹוְתִמים ֶאת ַהּדָ ֲאָנׁשִ

ּה  ּדָ ֲאָבל ִמּצִ
ָיִמים ֵאּלּו ָהֲאָדָמה, ּבְ

ית  ַנֲעׂשֵ
ְפִריִסים: חֹות ּוָפחֹות נֹוָחה ַלּמַ ּפָ

ים ֵאֶליָה ֲעוֹונֹוֶתיָה  ִדיִלים ִנְקָרׁשִ ִדיִלים ּגְ ּגְ
ְקָצב – א ֶאת ַהּמִ ה ֵאיֶנּנּו זֹוְכִרים ֶאּלָ ע ַהֶהֶרג ַהּזֶ ל ַמּסַ ּכָ ּמִ ְך ׁשֶ ּכָ


