
3 







.
<
 

: 

ו
י
 

ה

 

1

 

ו

 

,
 

2
 

ג
ל
 

₪ 

 וב

 א-ה

י

ו

 





 0 . ד .- 5 א .,

 7 חיש ₪ עש חט אא ה

 ומ 1

2 9 4% 



 רו
 אהה

 ןורכו תחנמ
 הישות יבהואל הבהא תרכזמ

 ת א מ

 י"נ דנאבנעואר שריה יבצ 'מ ינברהב רוד

94%6% 

 םדרססמא
 ס ופ ר ב

 ל'צז ץ"כ ספורפ כקעי ר'רהכ חונמה ןכ דוד
 אס. 57. טהארטשרגרוכנעפאר

 5  א"רת תנסב
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 םינכרהמ תאזה תרבחמה :לע :תודבכנ .ירבד
 הל ובתכ רשא "'נ םילודגה םירואמה

 .םדי תא
 יפו יככל3 יתכסס :ןכל יכחל םכדכ יפכ ויס ס%5 םירישה

 לע סתולעקל רכסעס ץפח3 סיסי 06 רמוס יטע
 ןוגס טיס .יכ סייר = .סינוקסמ ייפ ינ6 = סג .םופדס םככמ
 .תא6 יפכלמ יל עדוכ רככ סינוע ןכו סוס

 .ק"פל %"רת י"כמל ל"מ ג6ס ספ כתו:ס ד'כ

 .א"עי הנירמהו גאה הפ הנוח למעל רשא ףסיי 'קה

 דוד 'מ סלפומס ינכרס 6" ס"ס דוד רפ רפ6 תוריסס ירכל תא
 ועכטס .ספילמס יכל6 ילע :יתי6ר 6יופרסוומ דנאבנעזאר

 רפ6 ויתוללסמ תוסלמל ןכל  ,ו60מכ ס3 ססיעמופל סינרע סירנהו
 אל סנופ ס6ינוסל סיפיכספס ךלפ סע ןוכת ידי 65 יכממ ללס
 .ס5ופמו לסמכ 6רוקס םככ ת6 קמפנ \

 .ק"פל ספס וע יכ א"רת 6תפ יסד זופת '' 'ג סו "סעכס ירד

 .א "עי תולילגהו לאווש ק"קב הנוחה שריה יבצ ילתפנ'קה |

 דוע סירי שלו סימס רסככ ס6דת יכ רנע תפס ס0ר' רכג "מ
 תוככמ טז ףיעמ .? סכעמל סכגס ףוע סינגת ןעמ) סיפככ

 כ"ע ;ססמס יספכ ספטע יכיע וסר תליס תרכקמב רפ6 ריס

 סיסו = .ירפ+ לניו סע ןעמל יטע :יפנכ לע הכססס .תפ 6
 16 ל6רסיכ .סניפסל סופדס לע : סתולעסל "כועס 'ס = וסכוי \ יכ



 ודונפי"יכמקו |. תרחסכ תמ%ס יסעו דורכחמ יל" סנק6 יפסכ בטיממ
 תרנְג . פרקתו .ירָבעְה ..קפמ  ידְכְבִתו , יכקו6 וסעי . .ןכו .ןורוסי
 ְי | .6יס ךלמ 'תכ יכ סינפלמכ

 .ק"פ> 6"רת ןויס ד"וי '5/סו סדרעטט(ר ספ ק"קעבס ך"כ

 .ק"קה הפ הנוח םאטשנעוועל לידנעמ םחנמ

 לח6 רפלפמ עסק ע .תסקל יכנסו קס סיריפפפ .יתגנעתה
 .דנאכנעואר רוד 'מ ינכרכ ידידי רכתמס דימ

 .א"ע' םררטסמא ק'קב ןייד ןשוש םהרכא 'קה

 תרכדמ ןוסל.רכע תפס סולקו. סרורכ .ספס ,5ק6י רפ6 וס .ימ
 דעתת לו סכנסכ סנילמו סריסכ עדמו מכח לכ3ּ תולודב

 רקיכ ריסס תוכָּכ :סיִּכגְסל סכומתס :יתמכ לע רכב דעני יכ וספכ
 תכסלמ .ותכפלמכ..ךיסמ :ףי6 יתיזח סו ת6  תוכז תוכותסע תרספת
 י"נ דנאבנעזאר דוד ימ :סלסומס יככרס ידידי ס"כ סיענ רונכ
 יפוי) ןופפס .תעידיכ ספרס ודי לכל ס6רס 6 וק :.5יופרסוו ילילימ
 ןיכ :יככ6  סג :'יס6 ןכפ = ,וכינפ5 רס6 סינפוס תדוגל3 | תוני'מ
 ףסככ וללס סיריפס תרכסמ .תוכקלו ל"כס יככרה ת6 ךוזעל סיכמה
 רסס סיסרודו ןופלס יכסו6 סתעו .סריחמ יעד תפוי רפ6 יִכְכ למ
 ודעסל ןורכזס רפסס לע סכמס "תופעל ופוס וכריעכ וכר ל"ת
 תחי לו סיריככ 65 סימיכ לעופס 56 סכֶס ןמ ותכסקמ ינו
 < .סנו'מס יתסצ לע .סכגקו סלעפל ףועל ע"6  תוסנל

 ק"פ> .5'רת ןויס בוט סלרטסמ6. סיסותסו .קסכקס דעכ ךכקמס ד"כ-
 ןואגה .ו"'ם .א"אלב .ןייטשנרעב רעב רכשי "קה

 .ל'נה ק"קד/ץייד:ה"לקוצז:ש"דחחט 5



 המרקה
 ריהו . ?וחהו ,'וכו רמוא.יכר ..'א .הנשמ .'ב 'פ- תובא

 ל'ו ם"במרה "8 "וכו .הרומחבכ ' הלק הוצמב
 תרימלכ הלק .אי'הש הב .בשחיש הוצמב  רהזל ךירצש
 הלודג .איהש התְרטוח .ראכתהש 'הוצמכ שדוקה ןושל
 ל"ו ברה ירבדב .ןנוכתנ רשאכו .חספו תיציצו הלימכ
 השלשל התוא המדיש דע ויניעב ק"הל הלדג המכ ןיבנ
 ,ונמע .ותירב 'ה תרכ הנושארב- ,רשא תולודגה תוצמה
 כ'שמב והדכענו הארנו דיִמִת וב רוכזל ונל ןתנ תינשה
 ותחנשה האר .תישלשבו | ,'ונְו םתרכזו ותוא םתיארו
 האורה בלו ,לארשי ינב יתכ לע 'ה חספ !כ .תיטרפה
 'ה .תרכ הב ,ק"הלב וללכנ .םינינעה הלא יכ הארי
 רוכזנ הב ונרבדב .ונל תד שא ןתנו ברוחב תירב ונמע
 םגו .ונל השירוה רשא ונקלא אוה דימת ה'בא תא
 ונטת אל 'ה 'רסח יכ תיטרפה ההנשהה הארנ הב
 .ונתא ונתפש ץראה יכלמ לצבו

 ןמזה תוברכו ,ותמדאמ לארשי הלג תעמ הנהו
 ןיא רשא העירי ןיאו המכח ןיא וילעמ וידע דרוה
 קר לארשוו וברעתה םב רשא םימעהמ העור םהל
 ול חנוה אלו ,םהילע ודי בישי תולסלס לע רצובכ
 רוע רשא איה תחא תאו -- .םהב רדגתהל םוקמ. קר



 ן 4
 ב |

 הפש :,התראפת יכצב ראפ והנכת רשאו הראשנ ול
 הדומלג תבשוי איה םלואו ,התלגה ומע רשא הירכעה

 םיטעומ המה הילע ינבו ,טולשל הל לואשל יאב ילכמ
 .התונמלא ידגב תא התוא וטישפי רשא

 בל לע רברל והררועת אל וחורו תאז הארי ימ
 םע אלה ? םחנתת המבו -- .המחנלו הללמואה תאו
 ןושלכ םירבדמ םהיפ ילע התירב םיאשונה :הינומא
 הדחורו ,'חור קרא הריעה רשא א'ה תאו ,המע

 ,שובא אלו ןנבר יפלמ דגנ רברל ץמוא ינתשבלה
 םאו ,תראז 'תחנמ תא  םויה 'תכרקה החכומ לעו
 ץראב רשוא' זא יארוקל ברעת

 רבכהמת



 !םידבכְנ םיארוק

 / ּודומָת לַא יִתְמּוק  יִתיִאְרַמ לֶא ּוטיִּבַה לֶא

 : ּודוקפַת .יִרְבְר רַפְסְמּו - יִרמָאָמ תֶא ּונְמִת לא

 ,רָבָּזְל בוט ּורְמִאְו הָבּוט םִא ּונוחב יִתיִנְכִת תֶא

 .רָבָע תַרְכְמַמ ּורְכְמִי אל | שֶרְק תַפְש יִרְלַי יִּ

 תרבחמה 'רבד



 רכע תפש בצ

 רֶבַע תָפש ּואְר
 : םִיִמְש תָּב
 , סִיַתְברְִב

  :רֶבֶש קַעְ

 תֶרְק לָפְשִכ
 - תֶדְדוכ יִנָ
 , תֶרְקְּפִנ אל

 ."תַדְכנִִמ
 הָנפּטּת םִאְו.

 הְָכּוָּת ףַא
 מ .יהְפְש

 סעַט תֶרְסְ
 סעוב היוחד

 " .רַנָנִמ רּומַעִא

-₪-- 

 הבל לע סימוחנ

 יִמָעְִת לא
 ! תַרָבְנַה אָנ
 ! תָרְבָענ ,רוע

 .יִמָחְרִת דוע

 .ףרָב יאר
 רֶפש יִרָמָא

 רַפָס לָכָמ
 -ךְְּבַבְס יִפַּ

 רַבַע תפש רּועו

 רֶבָא יִלָעַת
 רֶָשֶנַכ ףוע

 ְךיְבָהּוא יִכ
 ףיִרְבְכְמ סָּנ

 .רֶשָּפ יִעְרוי
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 ה'רי.ינשה םלעהליוו ךלמל

 .דנללה  ךלמ . וננודא
 :;ונתורח :ןמז + נח ורפא .םויכ םדרטסמאב ותויהב

 7 תנשב
 .ק"פל .ךיניע .הניארת ויפיב ךלמ

7 
 ורעננ סויה סררטסמַא יּתַּב לּכ
 ..ורָהְע . םֶהיִשֶנא סָכלְמ ראב .רואל

 | :ךלה חרא ןויבָאו רשע דחי
 תרק. תובחרְב עַמָשי החמש ןואש
 .תרטעה .('יוק ואי. רעָה %-

 .ךְלִמה םֶלְלו שאב .רנלרדג רב שאר

 2 האט תטל העט 49 ל !ע סולת שוק 52 ןכחס לככ ומכ [כ לג (*
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 והרוא ומַע לַע שּורָפ רחש
 והנרק  םּורָי .וְרַאְפִת /תַריִפצְב

 :תקרוז .הָנְרְ הָמנ הֶל .הֶנְבְל
 " תַשָול תואָנ שַפָ לב וה
 תֶשְגור הָבְלִ יב אוה םֶלִהְלו

 .תקְצ" זוע ּהָּב הָחיִשְמ ןֶרקִכו

 דעה הפ עָיְנאַרֶא ישרש
 רַצְעִה שרי וָמַע ץע רַמחַמ

 :ררמ סע שקומלו ויִמְמוקתִמ תרְרחל
 הָעִכַה .ואָסָּ 8 קר אל
 הָעְלָ ותוכלמ -הלחְ טָפָשִמְבו

 ;טרְחְּב תורה ךְלִמ .סָנתפַ "אל ףא
 ".ןינח6 סיכה סיווכח ינפמ ומע .סינס ועו ותנע ךסות, (*
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 רמה ותצַמ לע :ןִתנ ורָכָש םָג
 דע חַלָש :ומעְל זוע עורז ףשֶח

 גדַנּב דִנָב וב :לּוע \תועְתְלַמ :רֶבְש
 בְַר  תֶבָצְתְִה :ְּרַח תחְבִא דוע
 .בָהְלִה תרְרֶח \ רו  בֶלְּב :ןוכשת רוע

 = < דַגְנִמ רומע שָחְבִהִי ול הָתַע

 . ?הָעארת 2% 'חַמ םדְרַטְסַמִא הַמ

 < ּגהָנעַבְשְת ל וותואר- 0 וא

 תָפְחַרְפ יל ּורוְּכ תַרְטָָה אל
 = תָפעצ ותקר ןח תיל וע

 < יחָנעְּבַה ייפ סה טֶּבַה ויָהולַעפ
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 ובוסי- ודובְּב סָּב םירובנִה ףא

 ה ובודי :םינרק = םֶזע נצ
 = = ('ומדמ - תעְפי .הֶאְרִמ לע ' אָלּפִתִת

 תנרוק : םֶהָנמָא  תאזַמ בר יִּכ עד

 תֶנהוִנ- ןח .םֶהָל .םֶכָכְלִּב תמְאָה
 .ומָבְל ידע סח :לָיְֶה ישע

 ?לַח םָּב רעְה חור םָּב קצ מו
 לליל - תַבְֶאְל - גועל = רז .תוכרעמ  ףרח

 ; תֶָבְשח :בוט ומעל עַיְנְרֶא -ריגנ :תבידנ
 והַח .הָוצ ברק םש = ול- תושע אל
 והַמָע / תעַר ישרוד :רוא יִדְרומ שונע

 .תָבָשי .ובְלְּב הָרַק שָפָנ תא

 .תוכלתס .תנוקככ סידעועס לש שונלתס '(רקי ןכ יכ סר6פיכו6 (*
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 הָטבה למ בלָּב דנלרְרג הרש
 הָטַעְלַת לג ףתוא הָתְשַת ןושָש אלה

 :תַרוְמ ףףומד ףִמְלַצ חֶאְרִת ("וב כ
 = תָמְטְבִמ זע ףְל רָצְבפִמ קח וב
 05 ףטעמ אוה יִּב תוזרפ בשת חב

 :תררח הָנמָא ףָל מ רסָחְל וב

 תָנָעג .ףיִלַע .תופע  םִרָפְְב איה
 = לטמאנ /ותחבו קפָת אל; השק

 -ה .תֶדְעופ .ותּוכְלַמ .ואָסְּכ ןיִכָת איה
 : = לעת -.לֶא !םירובג .,סָכְּברח -וכישה
 < העָסִל :ּוגָאְַּת לא !והשאר ירמוש

 .תדקוש .הָנמָא .ונומרא  תותלה- לע
 ==>-=>6-700- ןכותב (*
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 לח .חַרֶא  הָבְרַב הנע םָע הֶּתִאו
 ְךְלְמל ישעמ תרָמוא יתרַשל

 ;תעבונ ִלֶ יבמ יתברבלו

 תג ל רג לכ סג יעמגל
 . תערונ .סֶתְלַעְּפ הֶקרֶצ חרואּב רָשַא

 וקני .ָבְרְב עַפָשְו .םיִמָי .ּוכירָא
 -- ."וקָשי .הָתְמְשו -םולש םֶתוכְלְמ תיִבְּו

 רַבַעַו ןודֶא + םַע  הָכְרב יִּתֶא .הָנָע
 הָנבִּ 9 םֶלָהְלְו תוכְלָמ !רומָא
 הָנוּכְשִת וילע והלא תָבְרַבו

 .טָבָש .רוכָי אל ּותבמ רוד רוד דע
 ו שב
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 םדאה |

 עושעש ןמוה תרומתל שולח רוצי שונא

 ופפאתי םיִרְכְבְל םירקמל ורע
 עוטְנ הָב לָבְת --/ ןנ .('הרעמ

 ופְלההְי םיעגרל םיעגפל קחֶשמ

 למ יל אוהו ואיש הֶלע ה התַע

 .ךֶלּפ קיחמו :חַחש ענר

 ופולחי ויָנפ לע שרְקְמַח רַבְל
 "ץֶראה .לע .רפסמ .ןיא .סיענפ .רַבְלכ

 ופורע תורומה וילע םיִמְשה

 .ץרפ ץורע וא .שלחי םרמשמ יב
 = ומ אָצְי אל .בֶל תַמָהמ ם
 | .חּכ .רוצש אל חור רוצעל .סא
 .ילע סשמ סנננ 69וי לעופ (*%



 יו יי
 עָבונ :ןֶמְזַה - תורומתה תובר יִּ

 עגרו תע, .לֶבָּב םדא תַשגַר ושי
 עָבָש ליג .בוטכו בצעה ער לע

 :עגְו .גנוע .םיעגרל  תופלַה .שוחי
 הָנפְלָחְתִת .ןמזה .יפל בל .תושגר יִּ
 .הָנחַרִת .חּור .לָּבְל .םִחְ .יִפנככ

 .ּוהָנִמְל רֶשָּב לָּב חור ףאוש לָּב |
 .העאְָנ עבה "וב: ונוצְרַב אנ

 והָשַפָנ יִרְחֶא .ךֶלוה :ּוהָוַא .יִרָחֶא
 - הַעְגַנ וב 'אל תומה די  דוע ל

 רבש 'עְדָי אל טוקשי .וחור ןָבֶא
 :ירבקי ל תחהו 4 ובל בצעו



 יח

 .םָימָש תַמְשִג וב. סאה כ אל
 יהטי -ותָדחְכּכ .ּוחּורְּב . לשומ

 םפנְכ .ונצר .שעי. ול .ץֶפה לבל
 והְתַממ ּונָמְמ. רַצְּבִה אלו

 עּונָנ -ובְל ָבָרִּ .סֶלָפַי .אל םֶא אוה
 תי מרי וב .םיה תַמָחנְב

 ורוגי. .וכְלְב הָעַמָאְו רצ יִּ
 ָחְע לא .תאָח וכרד לא הנע

 ּורובעָי :םקח רצה :יִשעַמ = םָאו
 היִתומְזִמ :קיפח אל זֶא .ֶנומְאִהְ
 - חטוב -םדאה ובל ךרד לע
 = ספ ער לע םֶלושְכִמ לע רובָשְּ



 תֶלּוא  דומָל = ּובְררֶב תועה
 סיאַה םוטָא רֶסּומ  תוחְבְל שר

 תָלְְוג יַעַר ! ותנְמַאיעקת םואָה
 :םִמְּב סמי == = היתונאשמ ובל

 הופ לט טי
 .-- :תַמָחְגִתִמ .ול- וגְרהְל .ותַעְרְבו

 שפר .שרָוג ּוּבָל ('זעהאל םֶדְאָה |

 שתו .הָנָש לכ ףַלְִמ סיִָכ אל
 = שַפָנ לָּכ יח לָּב .ףקּותַּב :הָהְרָי .אוהה

 ?שרק \ תרה סָּכ יִלָשְּב :'זוחֶאי אּוהַה
 , עָבַטַה  תודסמ סיִנָתיִא ונָעְמְלַה
 ?ַעָפָש /'אולמ קינה םירש ּוצְלָח

 ויכ נוי6 זע ₪ עורז תעסוס ותכ ,שולח (*



 ערכו - תורומתה .ירקמ 0 וב
 לָכְבה תָמָה = ּובְְקִּב יִּבְשי .וב

 עיני .תוער. תויח .תמְמשמ וב
 לַעְמ םוהת רָר. לואש .יִנּופְב הל וב
 " = <לעַמ באל לע תואלפנ רבי וכו

 תערוג .והָלרְג הזה חורה
 רָבְקְל רָבַעְמ םיח ול כ
 תעמוש ןוא ןתי הל הומה

 רג לכ הב םזנענב .ּהחְה
 תַחָּפ יִרְבָא לע ובל :ּוכְמִה הלא
 < :תחַש הארי אל חוטב םֶדָי לע
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 יהנ לוק
 'ק"פל 5"6קת תכט ר"כ םערב ותמ רש6 תפ5ו 5ירבט ינכ לע
 ליסחס :קיד2ס לדג .ןוסגס כרס ספלר .תרטעו תפל יִכָּב לעו

 סנסכ ספגמב ותמ רסס ס"ס ץטירוָאמ בוד םהרבא יומ

 (*  .ק'פל 6'ךת תס =

 החיתפ

 תִרְחְכנ תוצרָאַמ .תרמח .ץרא יא

 תָרֶאּפתְו הָלִהְִל ןורשי יב ץֶרא
 -- .תראותמ לָבִ הָּב .לֶא תַנְִמ .בַצָמ

 יפוד יא .רוסָחמ ןיִא הָממְתַה אה תאָה
 = יפי לָּכ .תיִלָבִת רַדָהְו דוה לָּב תיִשאְר

 ? תֶרָבְג אָרְקִת תה תוכְלְמַמ תָלְגְח תא

 וכ .תפ 53 .סג תא סשער .יכ .יתעלי .₪לו) סוס לישס = יתילכ רשקכ (*

 קל :יתתנ רש  תג(וס" תתסונ" סירסותסמ %רוקס :ס6ַרי רשאכ 'יר בטב

 ת6 יתפסוס ןכלו דחי .סירעס ינסכ סיס שערס' יכ יל דנוס 16 (' ירכטל

 רני 65 .יכ תעכ6 הוכו * הזכ כב .סנמוסמס .רטע .סעכה6ס  תקולתמה
 .סייכוקס יד5
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 ריב הָמָש :תַע- סיִבַה בֶבְל :קפוד רעו
 ורישי :תוריש :ּהָל שָפָ 6 רוע

 : ומָשַפנ הַתְלְב ּהָל םרָשּב חל .חַמְּ
 ופומשי לְֶנ סהיִרְונצְּב :םֶהיִמְ
 ופודְרָי :הָפסּב. םָּב :סֶחּור :יִנָפוא

 :מְצְרִא לא שח אַ .פְְב לע

 ופְרָחָי יִּכ  סֶשָפִנ סֶכִהְרַת המ
 ופחרי  םוהִּת לע דָגָמ הכיל

 = על עפ ממ :םֶחל סא
 אָמְג לב יב ונעו הָמ לע
 - / המוה שי ןּואשּב עקבה ּובְרָע

 ..? וגרְתשי םָּב תואְלְתַה .לומגת המ



 שי

 יוד הע הפלָה הְָדִע הָל לח אלה
 = ָחְחָש  וקְמְצ הנ יִתְלִר ור

 : ץּודָג :הָנְרְק (*תוהק ה :ָהיַחְל

 "ער אצות אל ָהיִדְבוע: לּומָג סומחת
 "'ערפ הלעת .רֶָשא םיצוק :ףעָצְּב סָּבְִּ

 - :עוּפ :הָשארְו .הָשּובְל וקר הממ

 תַשְרְחְמ יִשַפָנ הָחּכ תַמּולעַת רוקח
 ."תֶשָחְלְתַמ חוה סע :תַעְרְל תאז

 .-- ? ּורְסֶאָי הַמָּב  סֶכְשְמִת הָמַּב

 תעְמש .ישְפִנ הקה .הָמְמִה לוק -- ' סה
 = = תעַבונ .הֶלֶאְל םִַח  רוקָמְמ הקושתי

 = ."ּורָשָהי .הָשפּב תש כ יִכ
 "+ 5 ילשמ 05 תסקל חוכתו ומכ .ךילככור (*



22% 

 : .לשירחה \סֶבְרקְּב הָָאִתִה תמה סה
 ושידקה ייל שפג סע סור

 .+וחפהַפ הב = סֶתְלָחִנ .ותרות

 הָכְרִד ולנר 'ץראה : וצרי .תאל

 1 = הָחְרַפ םיִנָפְל והרות ָה הע

 .ּכָמל כל הרע אה וילנר רפע -

7 

 .הֶלֶאַה  םיתַעְּב טילש ןנו סבר
 -אָלְבַה תכְמ ףָשח \ םוקממ אי

 ;ודְרַפִתַה גְנוע יְִלָע ןושש ןואשִמ
 | תֶתָנ /תַתֶא :ףּכ קר ונצראְּב גָשה
 | תָהְפְו לָמַע. דא ידודגב : ועְקַּ

 < .וחע  ךרהב לע תולה



 שרק -תַמְא 2 םֶלְגהגצַה ֶלְש
 שרה . שַָקתַה ליל היל וחמש

 :גומרע - הפ -דע וחפח- לאל. ודוה

 ואש. רומח .שָפנַב הש
 ועָשעְתֶשַה .ְַוְּב ץֶחָל ֶמָל לע

 .ומשפנ סֶלַשַה -םַא יִּב רב ושקב אל

 ןָע .וריפה :סָחְיִממ ב
 יו םינונעת  ףרוע .לָב ב
 : תֶרופמְב ּואָּב תיִרב ּותַרכ םָשפִנ םע
 תַרְְְעַמ לע ףרד הל תו
 תדַמּוע םֶלּועל םש םוקמ הל ןכַה

 .הֶובשמ .הָכְנ הְָלַעַפ המ םָש



 -/ :תַרָבַּב :החִ:םֶלב אב ג
 -- וכושי -דַע .םידָבַע - תויהל

 ו יח הָנִמִמ רֶשֶא הַמָדאַה-.לא
 :"הצרחנ תל ווק םֶאְבְצ .תּואלמְל

 !=> חַצָפָח חור ךרוא יִּכ אל
 == ;וחלש הפ ונעמל בוט תושע ברה קר

 ה7005 3 הָבָבְס םֶתוא הָעְרְה  םואתפ '

 7 הבא תומ פהְל .ןודבא .ראְבמ
 תמה אב יא םֶדֶא לב תומּכ .אל

 האב שערב :'אירבט- לוד תומצע
 "ועיִג :הָפמְב .תפצ ירג  יליצא

 . " .תומלצ הינע | רגס פה .ימרב
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 < תמהונ אירבט לוק חורה  ותְּב דוע
 תמָסּוח נוכל ףרדה = ָהיִרְבְקּב

 חפִַתֶת / רוע לָבַא שובל הָמשַּפ אל
 הררופתה .תַעְּכ חִמְחִר .ּורָמְבִנ דוע

  !ָחְרוצ .הָרַמ .דוע היריסח ימה לוק תר אל .הָמו ה ה

 "תֶלְּבאָתִמ הָבּוּב תַפְצ םִג םואתפו

 -תֶלְלוִתַמ .הָמָרְב עורק הידע <

 "תקע הב = ֶָללַח- יראצ לע
 .תֶנֶאוס  ארַבְמ - הָתְחְנַא  תיִבְשָה אל
 תֶנָאַמ :םחנתה החל החמת אל

 . תקאונ סמה | תומה תרכע לע
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 7 ַחּושָת "הָשפְנו .ּהְרבש רות רו

 "חוה "רוע :ֶב םק "אל .סמ ב הבבה

 + :עוג .ותובְמְב *לֶלחַּב 'ףמַעְהִת
 ְחוארוק ה יִלֶלַא םיִתְש

 ".ָתְתוהָ ּואְָאָכְ הָחחֶא וב
 < עַרֶמָשַה הב :טַ ,רעס הֶתע

 והרוא שח הָחֶשֶמ רנ ךעֶר א
 ₪ = התטמ" רבש הכא :הָנאצ העור

 סח :יִלָבַּכ ץצה .םעונ \ הָטמ יא
 | = ּלָמיִשְו .סעבמ \ שֶדקַה" ריִעַה
 "ַחירצת קת ("ןורשי .ןמָה בא הא

 <טָרָע פח ₪ תומ שח ה
5 

 6 כול סא 'סומ 5 בס 0
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 :( קרב וחי מ ץהפ ב רודע ימ
 קרְצַל .הֶרי  לֶארְשי .ץֶרָאְב מ

 = = ופָסֶאְנ םישודקה = דָבָא קיצה
 ץֶרָפּב : מע .לארשי ינפל מ
 ץראּב . קירצ :וזעמ. רָּבְשנ ןק

 . ּופְלִח וימי בָגנְּב .תופוסְּב

 :תֶפְפהַמ: חָבְבַל -לע- לת תפצ ץָכ לע
 תַפְנצִמַה םרוהי ,ייִדע ' ררוה 3 ּהָחי

 * תִראַפִתִהְו :דובְּכַה ,יִבְצ ןואְג דרָוה

 םיִמ יגל הָעַמִד ' דירוה לח
 םיעע ולילה ,יִבָּב : בודָמו

 ."תֶרָטַעָה הֶלַּנ חדוה יוה ודא :ייהי
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 = רלקלקְה חרש ילכו הלב
 האה תחנה ּלְלומז התונננ גהנת ןועשב

 הָיָה בָשיתקע
 ₪ שש עמ ומי /רונְכְב'רפושְּב הֶלּוק
 | : ַקְראוצ םילילחו הָבְבְל יפות

 .הָנְרושת םאְנ ךא השַה תונָב וחש

 ו" ָתַה אל םֶדִמ .תומ ףברח .רועַה
 2  םתַשַב- אמ -ףנשל -תנוע

 | 8 תג .בֶרָח .רֶשָּב .בַעְִת רוע
 < הש לח ָתְלִ ,ןאצה תואָלְבַמ הָמְל
 0 /- ָתְַהּפ .תֶרָוצְב .יִמָי .םֶא וא
 = ? ףֶּתִמ .רובקמ עני .ּונָמָמ מ
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 תערו :שפִנ ירוכא -ךבל ןודז
 | תעגונ ףְּב;יִּכ הָעְרֶה תאר

 ומי .ופיסו" טָפשמ תוביתנב פא
 ושָדְקַתַה םָּב רה יִמיִּב ןכְל
 = שנ דחְ ל תחש

 ..ומעְלְבתַ .ףּפ תֶא תי

 < !תֶוַמ חַמָש שיש ! ירכא חמש , שיש בא
 7 8 תָבָש לָּפָשַת סוכ  רָבַעת "לע ₪

 < --תַצָמ זעְת אל הרעתת רֶכְשְת .יִּ
 7 ברח הק ףרימ נא .טעמ רוע
 ףרמ .ףורטת אל רוע ףיִתַמ וי

 יחל תומה מ "אלק ליק
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 .תומה לע םימוחנ
 "9 * דחפו הֶתְמְא רָבְקִב הֶאוש שמא
 חור לָכ התהבו סַמ וב טיבמ ל בל

 לָּכ .הָמּצע רבא וב
 ןובושי אל  ויִאוּב לָּב

 ספא

 .:ח תוחבַה

 . .ָתורּב 0%

 4 ימָב "ינעמ רוגסי שגונ תיִבְשי
 -- .חְדַמ ל ןע לצי חעמהמ

 (' עורָש רבקה לע .ץֶעְה תחת סֶש
 .עורז  חַצְנ יח ןדע ןִנ ערז

 / וערקת .םֶכְְבְל לֶא תָמְל וכבת לא ןִּכ לע
 ,ּואְרְ הל אלה לעמ ותוא

 יכ "כ 'יעשי .טלתססמ עלמס רק יכ וכ טנ סעדעבסיו5 6%
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 = לר גה
 .רֶבָג לכמ רַת רמאה 09

 וננּ .ףל למה :י
 -* רֶבָשְּכ תֶאְשִּב ער םִא בוט םא

 -- .ּונָתְנ לוג שיאו שיא -לָמְ

 והְתְשַמ לע :חַמְש ברע הז
 וכְרע .ויַתַחְמְש . לָּב .רקוב

 והשפנ גְנעְתַה םַמי הז
 .ּובָבְשי אל ויקרוע הלל

 - תַמתְלַמ הָרָשַמ. רובָג פָנ 'םש
 תָחָרּוצ .לעמ לע הָבּוזע הפ

 תַמָהוג .ושפַנ הָמָרֶאָּב .(ג רֶת
 .תבְתִמַה ול הס רורָצ :יכ

 זו 0 . תפהז א. 8. 6 1
 ר"ט 'י *יימ סירתס יסכמ ככ ותכ בטקרעו\נרעב 6
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 תָבֶש םורְמִמ חַנָאי רש
 :םָעָע חַתְַּב הָבְי שה

 תב תָפּוסָא .םֶמָא לע םִָל
 .סְַּב קיִּפ לַע /חרוא רבע

 תַחַפנ הָמָשְנ סָּב רָשִא לֶכְו
 :ומְְרג קֶלָחְּכ קֶלָח די

 תֶחָנ םעָפּו םעז סַעָּפ
 .ומסוכ תַנִמ םשפנ עָבשְל

 הנְבִת ץֶרֶא לע ועמד רופס
 :ורקנ .בואְכטמ םֶלְב אל

 הנפה הקושת' גישַהְל צח

 .ורמ .סצח  בצועמו



 < וב

 627 0 שמ קל 9 מאת "
 ל = תב הרממ " ""לַמַע :ץחל

 "יעשה לרוח לע אג ןת
 -- .תבְקנ םשב .ותער ה שיא לבל

 .םירופל ריש

 "תתַפְסמה .ןשושב  התשפ רֶשָאָּכ א
 תשָרג שפר שט ג ןנ תבוא

 תֶחְצְנ האש .תָנָשּונַה הָביִא

 תֶשְרוה חעָר .יּוסָשְו רֶופִמ םע לע
 < פתְחַּכ ברא .קנ םע לע ןפנ א
 - כ :הָבָשָה אל םָמָב תקקש ושפע



 א

 עינבַה אל: גאו לַמָח- שיק ןֶב םיי
 תַמָחְלַמ . רוה תישאר  תאָטִח \ תישאר

 עקרה . ומילע הלא - סער יננע
 ;תמקונ .בֶח לע קרה. הצ לא
 תֶומְלַצ .הצ באל אל א
 .תָומַה .האְרָה קר באי סע רִחְפַהְל

 תחְנ רָפַע לע "קר ווק  רַשא ןורשי
 תַבְלְל שא לָּכ רד לט תוחְרֶא

 = תחש :רוב יִרְבָאב ּודרַפְנ תועָמרב
 ; תָכאְלמו הָנְקִמַמ ּוחֶא תֶאָמ שא

 חיִרְו םָשוּב - שאר רומָה רורצ הָפֶה
 ד ףָפִתִת .רמ ! הָח-ָהיִריב השר



=-/85-=- 

 == בָרָח טל ימי הא רש
 :תמטושמ \ ומילע חבטְל .המורמ =

 בֶרָע דע בֶרָעָמ סמָ תש םַצ
 :תטלוש הלב הָאְלָח הר
 תומלצ ביִסָה הערל דע לא
 ":תֶבָש-.בהְר. הל רָמָאְי לע

 חלש :םָּב :דָי .בּאָה .רֶּבְש ארוע

 וצָבַקִנ וחי  ךַלֶמ נב .םּאָחּ
 ָחיכָמ .דיסָח .יוג ןנש ד ברחו

 :ּוצָחְר ּוימְרְבו ואיִבְה :ּבְלְּב
 היקְלַמ אָשָל אל הַָּב זּובָל אל

 .ףוק .חֶקֶּפ םירסְאְלְו ּואָב תושע המק



== 00 = 

 < רעסה .חַנ םָּבְרִח העְגְרֶה טעְמּב

 רגמו םעונ םָּד סעולמ ל רוע

 רענו ןקז ולפַנ סֶהיִראוצ לעו

 דִָּב ץמֶח לכ םהיִלענמ םדּב לובט

 ומְלֶאְנ ּומּהִה .בָל תושגר ןּמָח
 .ּומלַח אל לומת ועְר שא תואר יִּ

 הֶלְכְמ בוא תַצַע וב םיָה הָז .תואְל
 הבז ּונְבֶה ּושַע החמש חל

 .הֶלְל אל ושפנ ותואר יאְל שיִאְו

 חור הֶלצה תואָל תו חֶלָש
 חַצִנ רובע אל לארְשיב קוח יהו
 .הָצֶָמ לַע אָשי לֶאְרְשי םָש תֶא .דוע

, . 0-0 
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