כֵּיצַ ד ִכְ תֹּב ְתּשׁוּבָ ה ַתּ ִקּי ָה?
הַ ְתּשׁוּבָ ה עוֹ ֶה עַ ל הַ ְשּׁ ֵאלָהַ .תּהֲ לִ י כְּ ִתיבָ ה שֶׁ ל ְתּשׁוּבָ ה ַתּ ִקּי ָה
מֻ ְר ָכּב ִמ ְשּׁלוֹשָׁ ה ְשׁ ַל ִבּים:
 (1זִ הוּי ִמלַּת ַה ְשּׁ ֵאלָה ְבּ ִמ ְשׁפָּט הַ ְשּׁ ֵא ָלה;
ִ (2אתּוּר ַה ִמּ ְשׁפָּט ַהמַּ ְת ִאים בַּ טֵּ ְק ְסט;
ִ (3א ְרגּוּן הַ ְתּשׁוּבָ ה בְּ ִמ ְשׁפָּט ַתּ ִקּין.
ִספּוּר חֲ וָ יָה
אשׁית בְּ שָׁ עָ ה
לַקּ ְיוֹןִ .פְ גּ ְַשׁ וּ בַּ כְּ ִיסָ ה הָ ָר ִ
בַּ חֻ פְ שָׁ ה הָ ַלכְ ִתּי עִ ם חֲ בֵ ִרי ַ
 .11:00יַחַ ד ָר ִאי וּ ֶס ֶרט חָ דָ שׁ .בַּ סֶּ ֶרט ְמסֻ פָּ ר עַ ל ְשׁ ֵי חַ ְי ָז ִרים
ידוּתיִּים שֶׁ נִּסּוּ לְהַ צִּ יל ֶאת כַּדּוּר הָ ָא ֶרץֶ .הֱ ֵי וּ ְמאוֹד מֵ הַ סֶּ ֶרט,
ְי ִד ִ
וּמ ַשׁע ֲֵשׁעַ ַ .אחֲ ֵרי הַ סֶּ ֶרט הָ יִ י וּ ְרעֵ בִ ים ְמאוֹד .כָּל
מוֹתחַ ְ
ֵ
הוּא הָ יָה
ֶאחָ ד ִהזְ ִמין ֶאת ְמ ַת ַה ְיּ ָל ִדים הָ אֲ הוּבָ ה עָ לָיו ,וְ גַם ִה ְספּ ְַק וּ לְשַׂ חֵ ק
הוֹרים וְ הֶ ְחזִ ירוּ
בְּ ִמ ְת ַק ֵי הַ כַּדּוּר הַ שּׁוֹ ִ ים .בְּ שָׁ עָ ה  16:00בָּ אוּ הַ ִ
יְתהָ .קבַ עְ וּ ל ְִהפָּ גֵשׁ שׁוּב ְבּמַ הֲ לַ הַ חֻ פְ שָׁ ה.
אוֹת וּ הַ בַּ ָ
ָ
ֻדּגְ מָ ה לְכְ ִתיבַ ת ְתּשׁוּבָ ה ַתּ ִקּי ָה.
הַ ְשּׁ ֵאלָה – הֵ י ָכן ִ פְ גְּ שׁוּ הַ חֲ בֵ ִרים?
הַ ַתּהֲ לִ י
 (1זִ הוּי ִמילַּת הַ ְשּׁ ֵאלָה
וַ הֲ בָ ָָתהּ
ִ (2אתּוּר מָ קוֹם בַּ ִמּ ְשׁפָּט
הַ מַּ ְת ִאים בַּ טֵ ְק ְסט
ִ (3א ְרגּוּן הַ ְתּשׁוּבָ ה בְּ ִמ ְשׁפָּ ט
ַתּ ִקּין

הַ דֻּגְ מָ ה
שּׁוֹאלֶת עַ ל
הֵ יכָ ן – ִמלַּת ְשׁ ֵאלָ ה הַ ֶ
מָ קוֹם
"בַּ חֻ פְ ָשׁה הָ לַכְ ִתּי עִ ם חֲ בֵ ִרי ל ַַקּ ְיוֹן
אשׁית בְּ ָשׁעָ ה
ִפְ ַגּ ְשׁ וּ בַּ כְּ ִיסָ ה הָ ָר ִ
".11.00
אשׁית.
הַ חֲ בֵ ִרים ִפְ גְּ שׁוּ בַּ כְּ ִיסָ ה הָ ָר ִ
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