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טפיבאט טפלקבת
אחת טפיבארת טמריכירת רטחשרירת נפיאת טפיבאט טפלקבת. פיבאט זר ערזית לנר לנתח 
נרשא מסרבם לערמפ, לטיבן את טנבגרדבם טפבבמבם יחבבנר, את טכבררן טנכרן לנר, את טעיי 
ראת טתמרנט טכללבת טמצקבבית כתרצאט משלל  רטלא מרדע  אל מרל טעתבד, את טמרדע 

טקיקבם. 
יפיבאט זר אנר קרתחבם עשיט פלקבם טחרשקבם יקנבנר את טשקערת טעיי, את תקבשת 
טטררט ראת טקרקנצבאל טעתבדב של טשראל. לקנב יבצרע טקתבחט נגדבי נרשא לקיבסט רקררח 
זמן: זרגברת לחצב טשנט טפיריט, פיבביט לשלרשת טחרדשבם טיאבם רכר’. טפלקבם בסבבער 

לנר לאיחן את כל טגרימבם טפשריבם לנרשא יקררח טזמן טזט.
עיירי טפלקבם בתיצע כמר יכל פיבארת טפלקבם )עמרד 313(, רלאחי שטשראל מחזבי 
לבדבנר את חקבסת טפלקבם, ניפש ממנר לחלפ את חיבלת טפלקבם לשלרשט חלפבם. טחלפבם 
אבנם חבביבם לטברת שררבם יגרדלם ראת טחלרפט מיצעבם יבד שמאל כמרין. מתרך שלרש 
טעיבמרת טפקנרת שנרציר עלבר ליחרי אחת יליד. עיבמט זר מבבצגת את נתביר של טשראל, 

רכאשי ארסקבם שרי את כלל טפלקבם לעיבמט, בש לטנבח ארתט ייאש טחיבלט. 

כעת, נקירס עשיט פלקבם לקב סדי טמסקיבם כאשי כרלם גלרבבם לעבנבנר.

שבמר לי: את טפלקבם אנר קרתחבם לקב טסדי טממרסקי, ארלם אנב ממלבץ לקיש ארתם לקב 
טסדי טכתרי!
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את טפלקבם מרמלץ לפירא לקב טסדי טיא:

קלף מספר 1
הכיוון אליו הולך השואל, עמו עליו להשלים לטוב או לרע

אר – טמסי שטשראל ציבך לטיבן כדב לפדם את נרשא טשאלט.

זטר טפלף טחשרי יפיבאט, רלכן בש לטתעכי עלבר לא מעק. טפלף 
מיאט לנר לאן מרעדרת קנבר של טשראל, מט אמרי לטתיחש יחבבר 

רמט עלבר לטיבן על-מנת לפדם את נרשא טפיבאט.
חשרי לפירא את טטפדמט “פיבאת כבררן אר מסי” על מנת לטיבן 

לערמפ את משמערת טפלף יפיבאט ) עמרד 343(.

את התשובה ניתן לנסח כך:
“יתפרקט טפיריט )שטרגדיט( אתט טרלך לכבררן של...”

 / של  ימפרם  לטברת  אמריט  את  )שטרגדיט(  טפיריט  “יתפרקט 
לטגבע למפרם שיר...”

“אנב יראט שטפלקבם ירצבם לטעיבי לך מסי. יתפרקט )שטרגדיט( אתט ציבך לטיבן כב...”.
“אם את ירצט לפדם את נרשא טשאלט, עלבך לטיבן כב... רלעשרת...”

קלף מספר 2
הגורמים החוסמים את הכיוון שאליו הולך השואל )בקלף מספר 1( 

כאן נלמד מטר טכרח טמנרגד לכבררן אלבר מרעדרת קנבר של טשראל 
רמט חרסם את טשראל מלממש את טמקיט אלבט טרא שראף לטגבע. 
של  טמסי  את  לטקנבם  טשראל  על  מפשט  מט  חרשף  גם  טפלף 
חבריב  פלף  מרקבע  אם  גם  טנר שלבלב  טפלף  טמבפרם של  טפיבאט. 
)כמר אס למשל(, לכן עלבנר לחקש את טצדדבם טשלבלבבם שיר. כך 
אס טמקרת עשרב לבבצג ימבפרם זט פרצי ירח אר נקבבט לטתקיצרת, 

על אף שימפרי טפלף טרא יעל זבפט חבריבת.

את התשובה ניתן לנסח כך:
“עלבך לטבמנע מ... כבררן ש...”

“פשט לך ליארת את טמסי שטרא... כבררן ש...” 
“אנב יראט שערמד יקנבך מכשרל שטרא...”. 

עכשבר נעצרי ליגע. טנקבבט טקיעבת שלנר טבא לירץ פדבמט רלקיש את שאי טפיבאט, 
איל זט טזמן “לעכל” את שנב טפלקבם טיאשרנבם רלטיבן מט טם ירצבם לטגבד לנר. אלר 
טפלקבם טחשריבם יברתי יפיבאט. טם מצבגבם לנר את טתמרנט טגדרלט ראת טמסי עירי 
את  רפריעבם  עלבר  טמשקבעבם  טמיכזבבם  טגרימבם  ראת  טכרחרת  את  מצבגבם  טם  טשראל. 
גרילר. אם לא טינר ישלי זט את מטרת טפיבאט ראת מטרת מאיפ טכרחרת טמיכזב יחבבר – 

זט סבמן שציבך לחזרי רלנתח מחדש את טפיבאט. 
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קלף מספר 4
קלף מספר 4 מייצג שלושה תחומים:

מבטר טשראל, מטב ימת טמסרגלרת שלר, רעד כמט טרא מסרגל לפדם את נרשא טשאלט. •
טמצבארת טאריבבפקביבת  – מט יאמת פריט ימצבארת. •
כבצד קרעל טשראל לנרכח טדקרסבם טשלבלבבם של תת-טמרדע.  •

לקנב טכרל, עד כמט טשראל מסרגל  לנר  פלף  מסקי אייע מסקי 
לפדם את נרשא טשאלט; טאם טרא ברדע מט ציבך לעשרת רמסרגל 

לטנבע את עצמר, אר שטרא זפרפ לתמבכט רלעזיט.
סריבבפקביבת,  יראט את טמצבארת יצריט  יירת טשראל  קעמבם 
ליחרן  נרכל  רכאן  טאריבבפקביבת,  טמצבארת  את  מבבצג  טפלף  אך 
אר  בצביט  פיפע  על  ערמד  טרא  טאם  שטרא:  כקב  טשראל  מצי  את 
שטרא נאיפ רמאיד את שבררב טמשפל טקנבמב שלר נרכח טמצבארת 
טחבצרנבת? כאן נבררכח מב טרא יעצם טשראל רכמט נכרנרת רכרחרת 

יאמתחתר. 
אר  למירת  טשראל  קרעל  כבצד  יקנבנר  חרשף  זט  מבפרם  ינרסף, 

יגלל טדקרסבם טשלבלבבם של תת טמרדע שלר. זטר פלף חשרי מכבררן שכאן נרכל לטיבן אם 
טשראל נכנע לדקרסבם טשלבלבבם אר נלחם יטם.

את התשובה ניתן לנסח כך:
“טמצבארת טאריבבפקביבת טבא...”

“ניאט שאתט מרכן לפדם את נרשא טשאלט )אם ברצא פלף תרמך כמרין( רשטבתירנרת שלך 
טם...”

“למירת טתחרשרת שלך, טמצבארת ניאבת אחית לגמיב”.
“נבתן ליארת לקב טפלף, כב יקרעל את נכנעת לדקרסבם טשלבלבבם שלך )כשטפלף חרסם(  

רכב את קרעלת...”
“נבתן ליארת לקב טפלף, כב למירת טדקרסבם טשלבלבבם שטזכינר פרדם אתט קרעל אחית, 

רכב...”. 

קלף מספר 8
החברה הקרובה הרלוונטית לנושא הקריאה

טשראל  על  חרשית  טפיריט  טחייט  מט  לטיבן  נרכל  זט  ימבפרם 
בבצג טפלף  זרגברת  על  כך למשל, ישאלט  ארתר.  יראט  טבא  רכבצד 
את ין טזרג, רישאלט לגיב פיבביט בכרל טפלף לסמל את טירס אר 

עמבת לעירדט. 
מבפרם זט בכרל לטיטבי לנר אבך טשראל ניאט, רמט טרא מפיבן 
כלקב חרץ. ישאלרת על  מעיכרת בחסבם ניבן אבלר סרגבם של ינב זרג 

טשראל מרשך לחבבר.
ימפיבם מסרבמבם מבפרם זט ביאט לנר כמט תמבכט מפיל טשראל 

מטסיביט טפיריט יבחס לנרשא טשאלט.
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את התשובה ניתן לנסח כך:
“ין טזרג/טעריד/טלפרח/טמעסבפ מיגבש/חרשי שאת...” 

“שבם לי מט אתט מפיבן טחרצט )כשטפלף חרסם(, טאם זט מט שאתט ירצט שביאר? ירא 
נחשרי כבצד נבתן לתפן זאת...”

“ ניאט כב אתט מרשך את טשבעריבם טיאבם )ימברחד ימעיכרת בחסבם זרגברת(...”

קלף מספר 9
הפחדים והתקוות

נרכל  זט  פלף  יאמצערת  טשראל.  של  טדמברן  ימיחי  ברשי  מט 
לדעת מט טשראל ירצט שבפיט רמטב נפרדת טמרצא שלר. ינרסף, 
ארקקבמב,  אר  קסבמב  טשראל  טאם  לדעת  לנר  מאקשי  זט  מבפרם 
למט טרא מפררט רממט טרא קרחד )כאשי מפררבם לדיי אחד, לירי 

מקחדבם מטטרקכב לר(. 

את התשובה ניתן לנסח כך:
“נבתן ליארת כב טבנך ארקקבמב )אר קסבמב( לגיב )נרשא טפיבאט(. 

אתט מפררט ל... )אר טבנך מקחד מ...(” 

קלף מספר 5
מה השואל צריך לשחרר כדי לקדם את נושא השאלה 

אבננט  שכיי  חשביט  דיך  מתאי  טפלף  ערד.  ראבננר  שטבט  טעיי 
ילררנקבת, יט טשראל עדבבן “ארחז”. כדב לפדם את נרשא טפיבאט 
עלבר לטשלבם עם טמצי, לשחיי את טצקבבט שטדייבם בחזיר לטברת 
כיעיי. טשראל ציבך לשנרת את טטתנטלרת שלר רלפיל את טטררט 

ראת טאקשירברת טעתבדברת יזירערת קתרחרת. 

את התשובה ניתן לנסח כך:
“כדב לפדם את נרשא טשאלט עלבך לשחיי את...”

“אנב יראט שטבר יעיי )יעברת, טצלחרת...(, ארלם עלבך לטשלבם 
עם עיי זט רלא לתת לר לטמשבך לטשקבע )לקרי אר ליע(”.

קלף מספר 3
הדפוסים השליליים של תת-המודע 

טמרדע  תת  של  טשלבלבבם  טדקרסבם  את  מבבצג  זט  ימבפרם  פלף 
טלפרבט  טטתירננרת  ראת  טשראל  של  טתקבשט  קערברת  את  רחרשף 

שלר ימצי. 
ימבלבם אחירת, מבפרם זט מסיבי לנר מטב ט”שיבקט” של טשראל 
רכבצד טשד טאבשב שלר מכשבל  לנרשא טשאלט כמרין(,  )יטפשי 

ארתר יכל קעם שטרא מנסט לפדם את נרשא טשאלט.
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את התשובה ניתן לנסח כך:
“בש לך דקרס שלבלב טפשרי י... שיגללר אתט יראט/חרשי/מיגבש ש...”

“בש לך נקבבט לטסתכל על )נרשא טפיבאט( יצריט לא נכרנט רטבא...”
“תת טמרדע שרלק ידיך יט את מתירננת ימצבארת. טפלף מיאט כב את... רלכן למעשט 

טיעבט חרזית על עצמט רממשבכט לידרף ארתך.”
“ניאט שיכל קעם שאתט מנסט לפדם את נרשא טשאלט, בש יך חלפ, שאנב פריא לר טשד 

טאבשב שלך, טמנסט למנרע ממך לטתפדם. טחלפ טזט ארמי לך...”

עד כאן, התייחסנו לעבר ולהווה של השואל, וכעת נעסוק בשאר הקלפים, המייצגים 
את העתיד. 

קלפים 6, 7, 10
משולש העתיד 

פלף 6 מבבצג את טשלבש טיאשרן של טתפרקט שטרגדיט. 
פלף 7 את טשלבש טשנב.

פלף 10 את טשלבש טאחירן. 

שמתיחש  מט  רשכל  עתבד,  יאמת  שאבן  טיעברן  את  יבססנר  כיי 
מנפרדט זר רטלאט טרא תרלדט של מעשבנר כברם, אז למט משמשבם 

שלרשת פלקב טעתבד?
יאמצערת פלקבם אלר אנר בכרלבם ליארת את טנקבבט טקיעבת של 
טשראל: לאן טרא ערמד לטגבע רכבצד טרא עתבד לטתנטל יטשקעת 

דקרסבר יטררט.
כבצד  לטיבן  בכרלבם  אנר  טעתבד(  פלקב  )שלרשת  טעתבד  משרלש  דיך  אחירת,  ימבלבם 
טשראל בתמרדד לאריך זמן עם טפשבבם שטעלתט טפיבאט. מתב טשראל בתמרדד עמם טבקי 

רמתב בבקט ליירח מטם.

את התשובה ניתן לנסח כך:
“כדב לשקי את טעתבד לירא עלבך...”. 

“אנב יראט שבש לך נקבבט לטתנטל )נכרן/לא נכרן( יעתבד רלפדם )אר לא לפדם( את נרשא 
טפיבאט...”

שעלר  מטפשבבם  לטתעלם  שלא  לטבזטי  עלבך  רחסירנרת.  בתירנרת  בש  טפיריט  “לתפרקט 
יפיבאט רלטשתמש יבתירנרת של טפלף כדב לטתגיי עלבטם.”

“יתפרקט טזר, אנב יראט שבש לך פרשב לטתמרדד עם טפשבבם שטרעלר כאן. לכן בש מפרם 
לשפרל לפיל עזיט כדב שתרכל לפדם את נרשא טשאלט גם יחרדשבם מאתגיבם אלר...”
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טפיבאט טפלקבת – תיגרל
רקפת, בת 53, התגרשה לפני שלוש שנים. לאחר פגישת ייעוץ רגשי היא הגיעה למסקנה שזה 

הזמן לחזור אל עולם ההיכרויות. היא הצטרפה לאתר שידוכים באינטרנט, ולפני כמה ימים הכירה 
גבר נחמד, מטפל בעיסוקו. מיד נוצרה ביניהם חיבה הדדית. זאת רק התחלת התקשורת ביניהם, 

אז איננו יכולים להתבונן בקשר זה באופן מעמיק, אבל אנחנו רוצים להתבונן באופן מקיף בחיי 
הזוגיות של רקפת בשנה הקרובה. 
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קלף מספר 1 – העולם
הכיוון אליו הולך השואל, ועמו הוא צריך להשלים לטוב או לרע

- אר -
המסר שהשואל צריך להפנים כדי לקדם את נושא השאלה

 טפלף טיאשרן טמתאי את טמסי טעבפיב רטמשמערתב של יפקת לשנט טפיריט טרא פלף 
טערלם. זטר פלף נקלא, שממרפם יסרף טסדיט טמיכזבת, רעל אף שטרא פלף ירחנב, בש לר 
זבפט חזפט לפיפע רלמצבארת טגשמבת. ימרין מסרבם זטר לא יפ פלף מסי אלא גם פלף 
כבררן, רטרא מכררן את יפקת לצאת מגדירת טערלם טמרכי רלידרפ “מט בש שם יחרץ”. טפלף 
זבפט  גם  יפלף  ליארת  שנבתן  אף  רעל  זרגברת,  למצרא  טשנט  יטחלק  כך שזאת  על  מעבד 
לחתרנט, לא נמטי לקיש כך את טמצי, רקשרק נכבי יכך שזט טזמן שלט לקגרש אנשבם 
חדשבם רלטבקתח לחררברת ברצארת דרקן. טזרגברת טבא מפרי טתקתחרת טירחנבת שלט, רלכן בש 
סבכרב שטזרגברת תקתח עיריט ערלם חדש. נפרדט נרסקת שערלט יפלף טערלם טבא טחבקרש 
רטשבערי של יפקת טרא לחקש את  זרטב טנקבבט טקיעבת של פלף טערלם,  אחי שלמרת; 
טברקב דררפא ימפרמרת טקחרת “מרשלמבם”. כך טבא תרכל לטבקתח אל טתחרמבם שבש יטם 

קרקנצבאל לטתקתחרת אמתבת רלבצבאט מגדירת טמרכי.

קלף מספר 2 – אס הגביעים
הגורמים החוסמים את הכיוון אליו הולך השואל 

אנחנר מכביבם את אס טגיבעבם כפלף כבררן חבריב, איל יגלל מבפרמר אנחנר נאלצבם לחקש 
רמיאט  רקסבמבת  שלבלבת  תקבשט  על  מעבד  זט  ימבפרם  טפלף  טשלבלבת.  משמערתר  את 
את  אבידט  טבא  אלבט.  לטגבע  בכרלבם  דייבם  שיט  יקשקרת  לטאמבן  מתפשט  שטשראלת 
טאמרנט יטברתט יארבט לשקע. טמסי, אם כן, טרא לטתפדם רלממש את טכבררן טחבריב של 
פלף טערלם גם אל מרל טחששרת רחרסי טאמרנט שנריעבם מטגרימבם טחרסמבם. אסרי לט 
לתת לקסבמברת לטכיבע, עלבט לטמשבך לטתפדם רלטתנסרת גם אם בש חשש ייפע. נכרן, 
תמבד בשנט אקשירת שטדייבם בבגמיר אר שמבשטר בבקגע, איל אסרי לתת למעצרי טיגשב 

לקגרע יתטלבך טגדבלט רטטתקתחרת טאבשבת.

קלף מספר 4 – השמש
פלף מסקי 4 מבבצג שלרשט תחרמבם:

מיהו השואל, מהי רמת המסוגלות שלו ועד כמה הוא ערוך לקדם את נושא השאלה
המציאות האובייקטיבית: מה באמת קורה במציאות

המודע והתמודדות השואל עם הדפוסים השליליים של תת-המודע 

פלף טשמש מעבד על מסרגלרת גירטט. זטר פלף חבריב רחברנב שמגבע אחיב פלף טביח, פלף 
שטיבא עמר עיקרל רצריך יניביט קנבמבת. יפלף טשמש טתטלבך של פלף טביח תם, רטכרל 
יטבי רקתרח, טקרקנצבאל לטצלחט גדרל, רנבכי שיפקת מלאט יבכרלת ריארקקבמברת. לקבכך 

טבא אכן מסרגלת לעמרד ימקיתט רללכת יגארן ימסלרל של פלף טערלם. 



טמדיבך לפיבאט יפלקב קאירק - שגבא מנדלירבם

356

קלף מספר 8 – ארבעה מטות
החברה הקרובה הרלוונטית לנושא הקריאה

פלף אייעט מקרת מבבצג קתבחרת, טיקתפנרת, ארקקבמברת רנכרנרת לחררת רלטתנסרת: אלר 
מאקבבנבם שתראמבם את טירשם שיפקת ערשט על מחזיבם קרקנצבאלבבם. טם מיבנבם משקת 
רטם  רחבריבת,  ספינבת  שטבא  לטכבי,  קתרחט  שטבא  משדית  שטבא  רמטמסיבם  שלט  טגרף 

יקשקרת שמחבם לטכבי ארתט.

קלף מספר 9 – גלגל המזל
הפחדים והתקוות

מה יושב במרחב הדמיון של השואל

בשנן  רטפלבל שיפקת ערשט על טגייבם סיביט, יבנט ליבן עצמט  למירת טירשם טחבריב 
רבש  טרא אמיבררלנקב,  לזרגברת  יזרגברת. טבחס שלט  ברתי יכל טפשרי  “כידרת”  מחשירת 
לזרגברת אמתבת. טבא מאמבנט שזרגברת טבא דיי  לגיב טישלרת שלט  לט לא מעק תטברת 
גרילב ריי משמערת, רטבא אבנט מתבבחסת אל טנרשא יפלבלרת רישעשרע. יפקת לא יקרחט 
שטבא יאמת קתיט את כל טסרגברת שפשרירת ינרשא, רטבא לא ברדעת אם טבא יאמת מרכנט 
לחלרקבן לקתרח דף חדש רלטתחבבי למסע נרסף ימשערל טזרגברת. עלבנר לזכרי שימבפרם 
טמצבארת טאריבבפקביבת )4( ברשי פלף טשמש, מט שארמי שטתטברת רטחשש פבבמבם יפ 

ימיחי טדמברן, ריקרעל בשנט מסרגלרת לטתפדם רליפרם פשיבם משמערתבבם. 

קלף מספר 5 – עשרה מטבעות 
מה השואל צריך לשחרר כדי לקדם את נושא השאלה

העבר שהיה ואיננו עוד

שרי מרקבע פלף חבריב רנקלא, איל ימבפרם זט, כמר ימפיט של מבפרם מסקי 2, עלבנר לחקש 
מקיערת:  יעשיט  כשמדריי  יחשירן  לירא  עשרברת  סרגברת  מסקי  שיר.  טשלבלב  טקן  את 
לא  שיפקת  בבתכן  כלכלב.  לשקע  מפרשי  מקיערת  שעשיט  משרם  כסף,  טבא  טיאשרנט 
מערנבבנת ינקל טכלכלב שכירך יזרגברת: יכבשת חקצבם משרתקבם אר חלרפת טנקל טכלכלב. 
טבא  רארלב  יכך,  מערנבבנת  לא  רטבא  לטתמסדרת,  טזרגברת  את  מפשית  שטבא  לטברת  בכרל 
קירדט יטשקעט של טזרגברת על טמשקחט טפבבמת שלט, על בלדבט. אקשירת נרסקת טבא 
שבש ליפקת אבדבאל מסרבם לגיב זרגברת. טבא חרשית שזרגברת ציבכט לטתנטל ידיך מארד 
מסרבמת. מכל טסרגברת אנחנר ניחי יזאת שטכב פשריט למסי של פלף טערלם. אם כך טפלף 
חבבית לטתנטל יצריט מארד מסרבמת  מיפש ממנט לשחיי יעבפי את טתקבשט שזרגברת 
רלטברת כקרקט לחרפברת ייריט. זטר ערד מסי עיריט לטשתחיי רלשחיי גם את טצבקברת 

טפירערת רטמפריערת שלט מזרגברת, לתת מפרם לסקרנקנברת רלשבנרב תקבשט.
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קלף מספר 3 – הקיסרית
הדפוסים השליליים של תת-המודע 

שרי עלבנר לטקרך את פלף טפבסיבת, טחבריב ימטרתר, לשלבלב. על מנת לעשרת זאת נבעזי 
ייתט של טפבסיבת, טכרטנת טגדרלט: בבתכן שליפקת בש “שד” קנבמב שמזטבי ארתט מקנב 
טטלבכט אחי טלא-בדרע. ינרסף, כאשי טפבסיבת טנדביט ריחית טבדבבם ברשית ימבפרם 
שלבלב, טדיי עשרב לטעבד על קחד מקנב טתמסירת לתטלבך רעל חשש מטתפדמרת לשלי של 

טיאת בלדבם לערלם אר של טיחית טמשקחט, שלי שנמצא כיי מאחריבט.

קלפים 6,7,10
משולש העתיד 

פלף 6 מבבצג את טשלבש טיאשרן של טתפרקט שטרגדיט - שישה מטבעות 
פלף 7 מבבצג את טשלבש טשנב - שבע חרבות

פלף 10 מבבצג את טשלבש טאחירן - התלוי

שנב טשלבשבם טיאשרנבם מצרבנבם רמיאבם שטשראלת אכן מסרגלת לממש את כבררן טפיבאט. 
יפלף שבשט מקיערת עלבט יפ לפקרף את טקבירת רלאסרף את טשקע שטערלם שרלח אלבט. 
גם אם טמקקל שטבא טכביט לאחירנט לא בטבט טמברעד, בש יררדאב מחזיבם קרקנצבאלבם 
אחיבם סיביט. ככל שטבא תשפבע ברתי, טבא תפיל ברתי אקשירברת רטזדמנרברת לטבכירת. 
טשלבש טשנב, יסבמן שיע חיירת, מיאט שבש צריך יתכנרן. בבתכן שטשראלת זפרפט לתכנרן 
של טטתפדמרת שלט יתחרם טירמנקב צעד אחי צעד. זטר פלף חבריב שמיאט שעל יפקת 
לתכנן תכנברת טפשרירת יזרגברת, מדבבקבם רעד יבלרבבם משרתקבם מחרץ לעבי, כדב לפדם 

את טדייבם רליכרש יבקחרן יפשי.
פלף טתלרב טמצרב ישלבש טאחירן של טפיבאט מעבד על אתגי מסרבם. טתלרב מדיי על 
צריך ישבנרב ראף יטבקרך טתקבשט. בבתכן שיפקת ציבכט לעשרת שבנרב מחשיתב גדרל מארד 
לזרגברת  למסלרל טחדש שלט,  חבבט  ראת  את עצמט  לטתאבם  כדב  לפיאת טשלבש טאחירן 
טחדשט שלט. טתלרב מדיי על טפייט, רכאן יפקת מתיפשת לטפיבי משטר מטקיע טיסבסב 
שלט, לשנרת את טנקברת טאבנסקבנפקביברת שלט כדב לשנרת את טמסלרל רלאקשי לעצמט 
לטסתגל  כדב  עמרפ  יארקן  דקרסבם  לשנרת  עלבט  שבטבט  לטברת  בכרל  טזרגב.  ימרין  גדבלט 
למעיי למגריבם משרתקבם למשל, איל טכרל תלרב )יארקן דר משמעב( ימפרם יר טבא תטבט 

יתפרקט טמדריית.


