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! DANGER INTERNET

אם הגעתם לאתר הזה ,אתם בטח כבר מכירים את האינטרנט .וודאי
מכירים את הדברים הנהדרים בו  -באינטרנט מוצאים מידע אין סופי,
מבקרים בעולמות שונים ,מכירים אנשים חדשים ,משתעשעים
במשחקים מרתקים .אפשר ללמוד באינטרנט ,לצחוק ,להתפעל....
א-ב-ל
צריך גם להיזהר .האינטרנט הוא עולם ומלואו .וכמו בעולם הגדול ,גם
בו יש פינות חשוכות .בסוף השנה שעברה נרצח הנער אופיר רחום
וגופתו נמצאה בתחומי הרשות הפלסטינית ,ליד העיר רמאללה .לפי
המידע שבידי המשטרה ,הגיע אופיר למקום שבו הותקף ונרצח כאשר
יצא לפגוש בחורה ,ש'הכיר' בצ'טים באינטרנט .כפי שנראה היום,
הטמינו לאופיר מלכודת .מטרת 'שיחות הנפש' באינטרנט הייתה אחת
 לפתות אותו לתחומי הרשות הפלסטינית  -אל מותו!האם האינטרנט הוא האשם? קשה להאשים את המדיה או את הכלי
בביצוע פשע .כפי שאי אפשר לאסור שימוש במכשירי וידאו מפני
שאפשר להקרין בהם סרטי פורנוגרפיה קשה ,וכפי שאי אפשר לאסור
קריאת ספרים מכיוון שישנם גם ספרים גזעניים.
האם צריך לאסור על השתתפות בצ'טים ובקבוצות דיון? האם להגביל
את השימוש באינטרנט לגיל מסוים? ובכלל האם אפשר להגביל את
השימוש באמצעי התקשורת ובפרט באינטרנט?
נראה שהתשובה לכל אלה היא שלילית .אם כן ,מה עושים? איך
אפשר להתגונן? הפתרון הוא ביקורת על מה שרואים או קוראים .אי
אפשר לעצור את השימוש באמצעי תקשורת ,וודאי לא באינטרנט,
אבל אפשר ,ואפילו חובה ,להיות ערים לסכנות הטמונות בו ולדעת
כיצד להתגונן.
Adapté à partir du site Snunit : http://www.snunit.k12.il/seder/careful/
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ִאם ִהַגְּע ֶתּם ַלֲאַתר ַהֶזּהַ ,א ֶתּם ֶבַּטח ְכַּבר ַמ ִכּיִרים ֶאת
ָהִאיְנֶטְרֶנט .וַּוָדַּאי ַמ ִכּיִרים ֶאת ַהְדָּבִרים ַהֶנֱּהָדִרים בּוֹ -
ְבִּאיְנֶטְרֶנט מוְֹצִאים ֵמיַדע ֵאין סוִֹפיְ ,מַבְקִּרים ְבּעוָֹלמוֹת
שׁוִֹניםַ ,מ ִכּיִרים ֲאָנ ִשׁים ֲחָד ִשׁיםִ ,מ ְשׁ ַתַּע ְשִׁעים
חק,
מד ְבִּאיְנֶטְרֶנטִ ,לְצ ֹ
ְבִּמ ְשָׂחִקים ְמַר ְתִּקיםֶ .אְפ ָשׁר ִלְל ֹ
ְלִהְת ַפֵּעל....
ֲא ָ -ב  -ל
ָצִריְך ַגּם ְלִהָזֵּהרָ .הִאיְנֶטְרֶנט הוּא עוַֹלם וְּמלוֹאוֹ .וְּכמוֹ
ָבּעוָֹלם ַהָגּדוֹלַ ,גּם בּוֹ ֵישׁ ִפּנּוֹת ֲחשׁוּכוֹתְ .בּסוֹף ַה ָשָּׁנה
ֶשָׁעְבָרה ִנְרָצח ַהַנַּער אוִֹפיר ַרחוּם ְוגוָּפתוֹ ִנְמְצָאה
ִבְּתחוֵּמי ָהְרשׁוּת ַהָפַלְסִטיִניתְ ,לַיד ָהִעיר ָרָמאְלָלהְ .לִפי
ַה ֵמּיָדע ֶשׁ ִבּיֵדי ַה ִמּ ְשָׁטָרהִ ,ה ִגּיַע אוִֹפיר ַל ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ
ֻהְתַקף ְוִנְרָצח ַכֲּא ֶשׁר ָיָצא ִלְפגֹּשׁ ַבּחוָּרה ,ש'ִה ִכּיר'
ְבָּצ'ִטים ָבִּאיְנֶטְרֶנטְ .כִּפי ֶשִׁנְּרֶאה ַהיּוֹםִ ,הְטִמינוּ ְלאוִֹפיר
ַמְל ֹכֶּדתַ .מ ְטַּרת ' ִשׂיחוֹת ַהֶנֶּפשׁ' ָבִּאיְנֶטְרֶנט ָהְיָתה ַאַחת -
ְלַפתּוֹת אוֹתוֹ ִלְתחוֵּמי ָהָרשׁוּת ַהָפַלְסִטיִנית ֶ -אל מוֹתוֹ!
ַהִאם ָהִאיְנֶטְרֶנט הוּא ַהֲא ֵשׁם? ָק ֶשׁה ְלַהֲא ִשׁים ֶאת
ַה ֶמְּדָיה אוֹ ֶאת ַה ְכִּלי ְבִּבצּוַּע ֶפּ ַשׁעְ .כִּפי ֶשִׁאי ֶאְפ ָשׁר
ֶלֱאֹסר ִשׁמּוּשׁ ְבַּמְכ ִשׁיֵרי ִויֵדאוֹ ִמְפֵני ֶשֶׁאְפ ָשׁר ְלַהְקִרין
ָבֶּהם ִסְרֵטי פּוְֹרנוְֹגַרְפָיה ָק ָשׁה ,וְּכִפי ֶשִׁאי ֶאְפ ָשׁר ֶלֱאֹסר
ְקִריַאת ְסָפִרים ִמ ֵכּיָון ֶשִׁיּ ְשָּׁנם ַגּם ְסָפִרים ִגְּזָעִנִיּים.

ַהִאם ָצִריְך ֶלֱאֹסר ַעל ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת ֵבָּצ'ִטים וִּבְקבוּצוֹת
ִדּיּוּן? ַהִאם ְלַהְג ִבּיל ֶאת ַה ִשּׁמּוּשׁ ָבִּאיְנֶטְרֶנט ְלִגיל
ְמֻסָיּם? וִּבְכַלל ַהִאם ֶאְפ ָשׁר ְלַהְג ִבּיל ֶאת ַה ִשּׁמּוּשׁ
שֶׁרת וִּבְפַרט ָבִּאיְנֶטְרֶנט?
ְבֶּאְמָצֵעי ַה ִתְּק ֹ
ִנְרֶאה ֶשַׁה ְתּשׁוָּבה ְלֹכל ֵא ֶלּה ִהיא ְשִׁליִליתִ .אם ֵכּןַ ,מה
עוֹ ִשׂים? ֵאיְך ֶאְפ ָשׁר ְלִהְתגּוֵֹנן? ַה ִפּ ָתּרוֹן הוּא ִבּ ֹקֶּרת ַעל
ַמה ֶשׁרוִֹאים אוֹ קוְֹרִאיםִ .אי ֶאְפ ָשׁר ַלֲעֹצר ֶאת ַה ִשּׁמּוּשׁ
שֶׁרת ,וַּוָדַּאי לֹא ָבִּאיְנֶטְרֶנטֲ ,אָבל ֶאְפ ָשׁר,
ְבֶּאְמָצִעי ִתְּק ֹ
ַוֲאִפלּוּ חוָֹבהִ ,לְהיוֹת ֵעִרים ַל ַסּ ָכּנוֹת ַה ְטּמוּנוֹת בּוֹ ְוָלַדַעת
ֵכּיַצד ְלִהְתגּוֵֹנן.
Adapté à partir du site Snunit : http://www.snunit.k12.il/seder/careful/

ֶהְס ֵבּר ַהִקּ ֵטַּע
ַה ְכִּניָסה ְלִאי ְנֶטְרֶנט דּוָֹמה ְמאוֹד ִלְנִסיָעה ְלֶמְר ַכּז ָהִעירְ .בֶּמְר ַכּז
ָהִעיר תּוְּכלוּ ִלְמֹצא ַהְר ֵבּה ְמקוֹמוֹת ֶשָׁנִּעים ְלַבלּוֹת ָבֶּהם
ַוֲאָנ ִשׁים ֶשֶׁנְּחָמד ִלְפגֹּשֲׁ ,אָבל ֵישׁ ַגּם ְמקוֹמוֹת ֶשׁלֹּא ִתּ ָכְּנסוּ
ֵאֵליֶהם ַוֲאָנ ִשׁים ֶשׁ ַתֲּעִדיפוּ ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהםָ .אז ַמה עוֹ ִשׂים ?
נוְֹסִעים ְלַבלּוֹתֲ ,אָבל ִנְזָהִרים .שׁוְֹמִרים ַעל ֵעָרנוּת ְו ָשִׂמים ֵלב ִמי
פּוֶֹנה ֵאֵליֶכם וַּמה הוּא רוֶֹצה ִמ ֶכּם.
ֶזה ְבֶּעֶצם נוֹ ֵשׂא ַהֶקַּטע ֶשׁ ַלּנּוֶּ ,שׁ ַמְּרֶאה ְבֶּעְזַרת ְשׁ ֵתּי ֻדְּגָמאוֹת,
ַמה ֵהן ַה ַסּ ָכּנוֹת ַה ְטּמוּנוֹת ַבּ ֶמְּדָיה ֶהָחָדשׁ.
ָצִריְך ַלַדַּעתֶ ,שׁ ְבּעוֹד ֶשׁ ַמְּח ֵשׁב ְבִּלי מוֶֹדם הוּא ְסָתם ֻקְפָסה,
ֲחָכָמה יוֵֹתר אוֹ ָפּחוֹתַ ,מְח ֵשׁב ִעם מוֶֹדם הוּא ָנֵמל ָפּתוַּח ֶאל
ָהעוָֹלםֶ .זה ַמ ָצּב דּוִּ-סְטִרי ,בּוֹ ִנ ָתּן ְלִה ָכֵּנס ֶדֶּרְך ַה ַמְּח ֵשׁב ֶאל
ְמחוֹזוֹת ְרחוִֹקים ֲ -אָבל ַגּם אוָֹתם ְמחוֹזוֹת ְרחוִֹקים ְיכוִֹלים
ְלִהְס ַתֵּנּן ֵאֵלינוּ ַה ַבְּיָתה ֶדֶּרְך ַה ַמְּח ֵשׁב.
ָאז ְכּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר ֶדֶּרְך ַמְח ֵשׁב ְמֻח ַבּר ְלִאי ְנֶטְרֶנט ְלשׁוֵֹטט ִויְרטוָּאִלית
בשאנז אליזהְ ,בּמוֵּזאוִֹנים ְלָא ָמּנוּת וְּלַמַדּע וְּבָהֵרי ההימאליה,
ֶזה ָיֶפה ְוִחנּוִּכי ְוֶנֱהַדרְ .כּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר ְלִהְתַח ֵבּר ַלֲאָתִרים ְוִלְמשְֹׁך
ֵמֶהם ְבִּחָנּם ֶאת ֹכּל ַה ְסָּפִרים ַהְקָּלִסִיּיםֶ ,זה ַאִדּירְ .כּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר
ְלִהְת ַכּ ֵתּב ְבּדַֹאר ֶאֶלְקְטרוִֹני ִעם ַהדּוִֹדים ִמִיּ ְשָׂרֵאל וֵּמָאֶמִריָקה
ְוִעם ַתְּלִמיֵדי בי''ס ְבָּאַלְסָקהֶ ,זה ַפ ְנַטְסִטיְ .כּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר ִל ְשׁמַֹע
ֲחָדשׁוֹת ִמ ֹכּל ָהעוָֹלם ֶדֶּרְך ָהֶר ֶשׁתֶ ,זה ֶנְחָמד.
ֲאָבל ַה ַצּד ַה ֵשִּׁני ֶשׁל ָהֶאְפ ָשׁרוּת ַה ֹזּאת הוּאֶ ,שַׁגּם ַהְיָּלִדים
ְוַהְיָּלדוֹת ְ -בֵּני ְ ,12 ,11 , 9 ,8יכוִֹלים ְלַה ִכּיר ֲאָנ ִשׁים ָזִרים ֶדֶּרְך
ָהֶר ֶשׁתִ ,לְראוֹת ְתּמוּנוֹת פּוְֹרנוְֹגָרִפיּוֹת ָקשׁוֹת ֶדֶּרְך ָהֶר ֶשׁת וְּלַנֵהל
ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים ִעם סוֵֹטי ִמין.
ַהְיָּלִדים לֹא ִמְת ַכְּוִּנים ְלָכְךַ ,כּמּוָּבןֵ .הם גּוְֹל ִשׁים ,אוֹ ְמשׁוְֹטִטים.
חץ ָבַּאְקָרִאי ַעל באנר ִפְּרסֶֹמת ַבֲּאָתִרים ֶשׁל
ֲאָבל ַמְס ִפּיק ִלְל ֹ
ָקְבֵצי מוִּסיָקה ְבּפוְֹרָמט ֶ MP3שְׁיָּלִדים ְונַֹער ְמאוֹד אוֲֹהִבים
ְלַבֵקּר ָבֶּהםְ ,כֵּדי ְלַה ִגּיַע ַלֲאָתֵרי ִמין.

ֵאיְך ֶשֲׁאִני רוָֹאה ֶאת ֶזהְ ,כֹּכל ַהנּוֵֹגַע ִליָלִדים וְּבֶעֶצםִ ,לְתִמיִמים
ֲאֵחִריםָ ,הִאי ְנֶטְרֶנט הוּא ְכּמוֹ אוְֹקָינוֹס ָגּדוֹל וְּמֻס ָכּןֵ .ישׁ בּוֹ ִאִיּים
ֶשׁל טוֹבִ ,בְּדמוּת ֲאָתִרים ְמיָֻחִדים ִליָלִדיםֲ ,אָבל ֵישׁ ְבִּאיְנֶטְרֶנט,
ְלַצֲעֵרנוַּ ,גּם ַהְר ֵבּה ְמאוֹד ְכִּרי ִשׁים.
ְבָּיֵמינוּ ַה ַמּ ָצּב הוּא ָכֶּזהֶ ,שׁ ְבַּהְר ֵבּה ִמ ְשֵׁקי ַה ַבִּיתִ ,אם לֹא ֻר ָבּם,
ַה ֻמְּמִחים ַל ַמְּח ֵשׁב ֵהם ַהְיָּלִדיםֶ ,שָׁגְּדלוּ ַעל ִבְּר ֵכּי ַה ֶמְּדיוּם ַהֶזּה.
ַהדּוֹר ֶשׁנּוַֹלד ִעם ָהַעְכ ָבּר ַבָּיּד ,שׁוֵֹלט ַבּ ַמְּח ֵשׁב ֵמָאז ִגּיל ְשָׁנַתִים.
ַהְר ֵבּה הוִֹרים ְלֻע ַמּת ֹזאתֶ ,טֶרם ַל ְמּדוּ ֲאִפלּוּ ֵאיְך ְלַתְכֵנת ֶאת
ַהִוּיֵדאוֹ.
הוִֹרים ָכֵּא ֶלּה לֹא יוְֹדִעיםְ ,לַמֲע ֶשׂהַ ,מה ַהֶיֶּלד עוֹ ֶשׂה ְכּ ֶשׁהוּא ִעם
ַה ַמְּח ֵשׁבֵ .הם ְמַח ְבִּרים ֶאת ַה ַמְּח ֵשׁב ָלִאיְנֶטְרֶנטִ ,כּי ַהֶיֶּלד ָלַחץ,
ִכּי ֶאְפ ָשׁר ְלהוִֹריד ִמ ָשּׁם ִמ ְשָּׁחִקיםִ ,כּי ''ְלֻכ ָלּם ֵישׁ''ֲ .אָבל ֵמֵעֶבר
ְלַת ְשׁלוּם ַהֶח ְשׁבּוֹנוֹתְ ,בֹּזאת ִמְס ַתּ ֶכֶּמת ַה ְמֹּעָרבוּת ֶשׁ ָלֶּהם
ִבְּתחוּם ָהִאי ְנֶטְרֶנט.
ִאם חוֹ ְשִׁדים ֶשֶׁיֶּלד ָעלוּל ְלֵהָח ֵשׂף ֶלֳחָמִרים ְוָלֲאָנ ִשׁים ִבְּל ִתּי
ַמְתִאיִמיםְ ,כָּדִאי ִל ְשֹׁקל ְלַד ֵבּר ִאתּוֹ ְבּאֶֹפן ָגּלוּי ַעל ַהֲח ָשׁדוֹת
ֶשׁ ָלֶּכםֶ .אְפ ָשׁר ְלַס ֵפּר ָלֶהם ַעל ַה ַסּ ָכּנוֹת ֶשׁ ִנּ ְשָׁקפוֹת ֵמֲעַבְרָיֵני ִמין
ְמֻמְח ָשִׁביםַ ,מ ָמּשׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ְמַּס ְפִּרים ָלֶהם ַעל ֲעַבְרָיֵני ִמין
'' ַבַּחִיּים''.

אוצר מילים
ְזִהירוּת
ִהַגְּע ֶתּם ְ -לַה ִגּיַע
ֶבַּטח
ַמ ִכּיִרים ְ -לַה ִכּיר
ַוַדּאי
ֶנֱהַדר
צא
מוְֹצִאים ִ -לְמ ֹ
ֵמיַדע
ֵאין סוִֹפי
ְמַב ְקִּרים ְ -לַבֵקּר
עוָֹלם  -עוָֹלמוֹת
שׁוֶֹנה  -שׁוֹ ִנים
ִמ ְשׁ ַתַּע ְשִׁעים
ְמַר ֵתּק
ְלִהְת ַפֵּעל
עוָֹלם וְּמלוֹאוֹ
ִפָּנּה ִ -פּנּוֹת
ֲחשׁוְּך
ִנְרָצח ְ -לֵהָרַצח

זהירות
הגעתם  -להגיע
בטח
מכירים  -להכיר
ודאי
נהדר
מוצאים  -למצוא
מידע
אין סופי
מבקרים  -לבקר
עולם  -עולמות
שונה  -שונים
משתעשעים
מרתק
להתפעל
עולם ומלואו
פינה  -פינות
חשוך
נרצח  -להירצח

ַנַער
גּוָּפה
ִנְמְצָאה ְ -לִה ָמֵּצא
ְתּחוּם
ָרשׁוּת
ִמ ְשָׁטָרהּ
ֻהְתַקףְ -לַהְת ִקיף
צ'ט
ִנְרֶאה ְ -לֵהָראוֹת
ִהְטִמינוּ ְ -לַהְטִמין
ַמְל ֹכֶּדת
ַמ ָטָּרה
ְלַפתּוֹת
ֲא ֵשׁם
ֶמְדָיה
ְכִּלי
ִבּיצוַּע
ֶפּ ַשׁע
סר
ֶלֱא ֹ
ִשׁמּוּשׁ
ַמְכ ִשׁיר ִויֵדאוֹ

נער
גופה
נמצאה  -להימצא
תחום
רשות
משטרה
הותקף -להתקיף
צ'ט
נראה  -להיראות
הטמינו  -להטמין
מלכודת
מטרה
לפתות
אשם
מדיה
כלי
ביצוע
פשע
לאסור
שימוש
מכשיר וידאו

ְלַה ְקִרין
ֶסֶרט
ִמ ֵכּיָון ש-
ִגְּזָע ִני
ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת
ְקבוּצוֹת ִדּיּוּן
ְלַה ְג ִבּיל
ִשׁמּוּשׁ
ִבְּפַרט
ִגּיל
ְמֻסָיּם
ְתּשׁוָּבה
ְשִׁליִלית
ְלִהְתגּוֵֹנן
ִפּ ָתּרוֹן
קֶּרת
ִבּ ֹ
שֶׁרת
ֶאְמָצֵעי ִתּ ְק ֹ
חוָֹבה
ֵער
ַס ָכָּנה
ָטמוּן

להקרין
סרט
מכיוון ש-
גזעני
השתתפות
קבוצות דיון
להגביל
שימוש
בפרט
גיל
מסויים
תשובה
שלילית
להתגונן
פתרון
ביקורת
אמצעי תקשורת
חובה
ער
סכנה
טמון
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נוֹ ֵשׂא ַהֶקַּטע ֶשׁ ַלּנּוַּ ,מְּרֶאה ְבֶּעְזַרת ֻדְּגָמהַ ,מה ֵהן ַה ַסּ ָכּנוֹת
ַה ְטּמוּנוֹת ָבִּאיְנֶטְרֶנט.
ָצִריְך ַלַדַּעתֶ ,שׁ ְבּעוֹד ֶשׁ ַמְּח ֵשׁב ְבִּלי מוֶֹדם הוּא ְסָתם ֻקְפָסהֲ ,חָכָמה
יוֵֹתר אוֹ ָפּחוֹתַ ,מְח ֵשׁב ִעם מוֶֹדם הוּא ָנֵמל ָפּתוַּח ֶאל ָהעוָֹלם.
ָאז ְכּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר ֶדֶּרְך ַמְח ֵשׁב ְמֻח ַבּר ְלִאיְנֶטְרֶנט ְלשׁוֵֹטט ִויְרטוָּאִלית
בָּשאְנז ֶאִליֵזהֶ ,זה ָיֶפה ְוִחנּוִּכי ְוֶנֱהַדרְ .כּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר ְלִהְתַח ֵבּר ַלֲאָתִרים
ְוִלְמשְֹׁך ֵמֶהם ְבִּחָנּם ֶאת ֹכּל ַה ְסָּפִרים ַהְקָּלִסִיּיםֶ ,זה ַאִדּירְ .כּ ֶשֶׁאְפ ָשׁר
ְלִהְת ַכּ ֵתּב ְבּדַֹאר ֶאֶלְקְטרוִֹני ִעם ַהדּוִֹדים ִמִיּ ְשָׂרֵאל וֵּמָאֶמִריָקהֶ ,זה
ַפְנַטְסִטי.
ֲאָבל ַה ַצּד ַה ֵשִּׁני ֶשׁל ָהֶאְפ ָשׁרוּת ַה ֹזּאת הוּאֶ ,שַׁגּם ַהְיָּלִדים ְוַהְיָּלדוֹת
ְיכוִֹלים ְלַה ִכּיר ֲאָנ ִשׁים ָזִרים ֶדֶּרְך ָהֶר ֶשׁתִ ,לְראוֹת ְתּמוּנוֹת
פּוְֹרנוְֹגָרִפיּוֹת ָקשׁוֹת וְּלַנֵהל ְיָחִסים ִעם סוֵֹטי ִמיןְ .בָּיֵמינוּ ַה ַמּ ָצּב
הוּא ָכֶּזהֶ ,שׁ ְבַּהְר ֵבּה ִמ ְשׁ ָפּחוֹתִ ,אם לֹא ְבֻּר ָבּםַ ,ה ֻמְּמִחים
ַל ַמְּח ֵשׁב ֵהם ַהְיָּלִדיםַ .הדּוֹר ֶשׁנּוַֹלד ִעם ָהַעְכ ָבּר ַבָּיּד ,שׁוֵֹלט
ַבּ ַמְּח ֵשׁב ֵמָאז ִגּיל ְשָׁנַתִיםַ .הְר ֵבּה הוִֹרים ְלֻע ַמּת ֹזאת ,עוֹד לֹא
ַל ְמּדוּ ֲאִפלּוּ ֵאיְך ְלַתְכֵנת ֶאת ַהִוּיֵדאוֹ.
ֲאַנְחנוּ רוִֹאים ֶשׁאוִֹפיר ַרחוּם ֶשׁאוְֹמָנם ָהָיה ְמֻבָגּר יוֵֹתר ָמָצא ֶאת
מוֹתוִֹ ,כּי לֹא ָהָיה מוָּדע ֵמַה ַסּ ָכּנוֹת ַה ְטּמוּנוֹת ַבּ ִשּׁמּוּשׁ
ְבִּאי ְנֶטְרֶנט.
הוִֹרים ַר ִבּים לֹא יוְֹדִעיםְ ,לַמֲע ֶשׂהַ ,מה ַהֶיֶּלד עוֹ ֶשׂה ְכּ ֶשׁהוּא ִעם
ַה ַמְּח ֵשׁבֵ .הם ְמַח ְבִּרים ֶאת ַה ַמְּח ֵשׁב ָלִאיְנֶטְרֶנטִ ,כּי ַהֶיֶּלד ָלַחץ,
ִכּי ֶאְפ ָשׁר ְלהוִֹריד ִמ ָשּׁם ִמ ְשָּׁחִקיםִ ,כּי ''ְלֻכ ָלּם ֵישׁ''ֲ .אָבל ֵמֵעֶבר
ְלַת ְשׁלוּם ַהֶח ְשׁבּוֹנוֹתְ ,בֹּזאת ִמְס ַתּ ֶכֶּמת ַה ְמֹּעָרבוּת ֶשׁ ָלֶּהם
ִבְּתחוּם ָהִאי ְנֶטְרֶנט.

