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 ת�א א�ר��ת�ו ,ר�א�י�ה ד�י ל�� ת���ל�ה �הי�ת�ר�����ו ר�א�י�ה ל�� ץ�ח�ר�ל ה���ר��� ת��ב ד�ר��ת�ו"
('ה 'ב תומש) "�ה�ח�����ת�ו �ה�ת�מ�א ת�א ח�ל��ש��ת�ו ף�ו���ה ���ות��ב ה�ב��ת�ה
�ל��� �ו�מ�ע ת�א ח�
�ל��� �ו�מ�ע י�ת�וא ח�
 .�ו�מ�א י�נ�א י��כ
�ב ה�ז �ב י��ת���ס�א��� י�נ� ה���ח�ר ף�וח�
.ם�י�ל���ר ם�וח��� ,י�ר�כ�נ ד�ל�י
א���י א�ל י���ו���מ א�וה��� ת�ור�מ�ל�ו

 .ם�י�ל����כ �ות�וא י��ת�ב�ה�א
ח��כ����א א�ל — �ות�וא י��ת����מ�א ��י�א
.ם�י��מ�ה י�נ��� די�ע�ר��מ��� ק�וני��ת

הריש םירפס
תרחאה םאהריש
�ב ה�ז" �ב י��ת�פ�ס�א��ש י�נ� �כ �ות�וא י��ת�ב�ה�א / א���י א�ל י�פ�ו�ג�מ א�וה��ש ת�ור�מ�ל�ו / .ם�י�ל�ג�ר ם�וח��ש ,י�ר�כ�נ ד�ל�י / ה���ח�ר ף�וח� למס הואנ תאמ ריש ."ם�י�ל�פ�
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�ב ת���ר���נ א�מ��� ת�ב��ת ���ב�ס�
 .ם�י�ר���מ ט�ק��� ל�ע םי�ר�ור�מ��ת
�� ה�א�� י��כ �נ�ה ה�א� ר�ה�
�נ��ת .ר�ע��� ר�ב��כ ת�וע��ת�ל�מ ס�ולי�ני�
י���ו�� ל�א �ות�וא י�תי����מ ז�א
�ב �ב ן� �ל��� א�וה ,ם��� י�ל�  .י���וס�א — י�
�ק�ע�ו ן�ד�ר�מ ,�ו��א�ר ח�נ י�ז�ח ל�ע ���
�ל�מ ל�ל�וע�ה ל�ד�ח א�ל .ת�ו�כ�ב�
�ב ם��������כ�ו �� וי��� ���א ל��� ת�ל�ח�

�י�ו��כ י�תי�ח�מ �ב ה� �נ�  .ת�וקי����
�� ן�ה ת�ול�ר�ע ,ה��� ד�ב��כ ד�ל�י וי�ת���

.וי�ת�ו�ל�מ ל��כ ת�א ד�מ�ל א�וה י����מ
�ב��� ה�נ��ס�ה ל�ע י�ל ב�ת��כ א�וה ר�ע�
�ב י�ל א�ר�ק "א��מ�א" �י�ס לי�ל� .וי�ט�ו
וי�ל�א י��ת�ר��ס�מ�ת�ה
 .ב�ל�ח א�וה ק�נ�י י�ד�����מ א�ל י��כ ף�א
תי��מ�ט�ר�ח ד�מ�ל א�וה י�ל���א
�ב�ד�מ .תי�מ�מ�ע ם���ו ת�ר�
�ונ�כ�ל�ה ת�ונ��כ�ס�מ י�ר�ע ת�א ת�וא�ר�ל 
�ו�ל�ח�ה��� ס�ק�ני����ס�ה ת�א ם���ו .ת�ונ�ב�ל 

םי�נ�וע�ר��� ת�וב�א�ה ל�ע �ול י��ת�ר����ס
�ב �ונ� �ב ת�ודי�מ�רי���   .םי�נ�ב�ל�ו ר�מ�ח�
םי�ר�ת��כ י��ת�ר����ק ה�ה��כ�ה �ו��א�ר�ל
�נ�ה ל��כ�מ י�ל ר�ח�ר�ח�����ה ה���י .םי�ר�ע�

�ו�ל���א ם�ע��� ס��כ�ה ל�ע ב����י 
�ב ���ר�וי�ו ��י�ס�נ .ס�ס�מ�ע�ר ל�כי�ה�
�ב�א !ר��כ�ז��ת ,א�
�ב �ב י�ל א�וה ן� !ר�וכ�
�י�ה ����� די�ח� םי�ר�ו�נ�ס ת�ו�כ�מ ל��כ ד�ר��
�� ����כ �ל� �י�מ א�וה י��כ �תי�  .םי�ר�ב�ע�ה י�ד�ל�
ה�י�ח�ה א�וה ר�ק�ע�ה י�מ�ח�ר ת�א
.א�י�נ�ע א�מ�ח�ל א�ה ע�ר�ז
�וט�נ ה�ת�י�ה י�ל�א �וע�ור�ז .ה�י

�נ��מ�מ א�וה ה��ט��מ�ה ת�נ��ת�מ �ב�ק י� ,ל�



�ב םי�מ�ס�ק ל�ל�וח א�וה י�לי�ב����
�ב �� ע����� י�מ�ו ה��כ�ה ע�ל��ס� ���ל� .ל�
�ונ�ק�ח�� ה��מ��כ �ב  ד�ח�י�
�ד�ל�י א�רי��ת ל�א  .ד�ח����ה ן�מ י�
וי�ת�ור�וק ל��כ ת�א י��ת�ק�ק�ח ע�ל��ס�ה ל�ע
וי�ר�ב�ח ,�ות�וד�ל�י

.ב�ה�א י�מ ,ה��כ�ה י�מ
�ב ד�ב�א ע�ל��ס�ה ���א ��� �ק�ה ה�ד� .ב�ר�
 .וי����ר��� ,ה�ע�ר��� לי�ח ל��כ ם�ע ל�ל��
�ומ��� �ול י��ת�ת�נ

�ל��� �ו�מ�ע ת�א ח�
�ל��� �ו�מ�ע י�ת�וא ח�
 .�ו�מ�א י�נ�א י��כ
ה�ל�ה�ק�מ
�ב �י���� �י�ה ת�ר� ם�י�ר����מ�מ םי�א���ו
�ב ת�ע��� �ב�ר�ע ןי� ,ם�י�
�ב �ד� ת�ח�ט�ב�מ ץ�ר�א�ל ���ר�
�ד�ב�ל ה�����א �ד�נ ,ת�כ�ל�וה �ה� ,ת�ח�
�ב �ב ח����ת א�ל ה�ק��� ת�ח��ת�מ�א�
.ת�ח�כ�ו�� א�ל א�וה�ה ע�ל��ס�ה ת�א
�ב �ד� �ל����מ םי�כ�ר� ����מ�ע ב�ו�� ח�
���ה�ו  .����מ�א�ל ��ת�ד�
�ב�ד�מ לי�ל ד�ר�וי ר�
�נ��מ�מ ,ד�ר����י ו����כ�ע ה����מ ה�
�ב ם�ע ד�ח�א�ת�מ �ו�ת�ח�������מ י�נ�
,וי�ח�א�ו �ות�וח�א ,וי�ב�א
.ב��� א�וה ם�קי�ח�ל
�ק�ח�ה �ו�מ�א ת�ר�מ�ו�� ���א ד�ו�מ�ע ל�ע תי�
— ת�ר�ח�א�ה ם�א�ה�ו

�ב  .ת�ר��ת��ת�ס�מ ן�נ�ע�ה ד�ו�מ�ע�
f קובסייפ t רטיווט g סולפ לגוג 
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