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 0 עמשנ המרב לוק =
 | יוד יבל ילע ןוגי ילע יתוגילבז 6" קוספ ח" לניפק סימני) =<

 'וכו = ןוגו :יפט  יסיגיפכמ רמס טדקמס םיכ ןכלוס לע וטנוקכ ס'ע קינס יזמו
 ק"מסכ .ןכרוס לפ  סוכבלמו ןכוקלמ ,ע"ס טיקטסלו רוטט .ינומרבט סגס 'יפ |
 ןכוקלמ טכמי יסמ6 ללי הרואכלו : יוד יככילטמ םמסמ קפסקש יסלוכי 6 -ךל
 סלילו סמוי סככסו סטמד רוק .יכיעו 'סימ יפסר ןסי יפ /(כ"ל .קוספ סש) רמס סנס
 ק"מסכ .ןכלוס לע ןנוקמו ןכולמ לוכיככ ומגטב ס"בקסש כ"ג .וכילמו יט סב - ינכט ספ
 סיס ס"ע סימרי יכ סוס ןינעהו : דפסמלו : וכב) סוסס סויכ -'ד רקיו כיפכד סמכ
 .ססכ ל'זקסמכ\ סכססכ סימש ןיד לכ ןיכירלט וכילמו סייק דוסיס לס דחפמ
 ס ויפודמ ?ע סערקי .ו"ס לוע ךילו ססמטכ וסנינכקל מ"כ 'וכ .סכוטס לט ןולרכמש
 ינכמ .ןכוקנמ ע"6 רוטט סוס :יוסר ל"ר:ךוגי .ילט יסיגילכמ מו .רסיכ ז"ע ..ס"כקס
 יסלוכי 5) 'יפ יוד יב) לט ך6 . סכססכ סימס יד לכקל .ק"מסכ ןכרומ :כט .סטרסס)
 סטסמ ךי6 ןכלומס סזמ לסרטי לכככ עוגמס  תוקלס יפוסר ירסס .עיגרסנו .יכיקססנ
 ןיגעט .סגס סנסו .דפססס .ןינעכ רמסכ וכס ןכ . ערס .סכלמו סדמעמ ססכ .עידומ .סלו
 סנסס רסכנו . ססוככפ\ סרטע דופסל ססרכ0 (לכיו 'פכ ק"סופכ טרופמ ןכילמ דפססס
 לוכיו ז"ט טכדמכ סט 6פיסו ססוככנו סרטכ דופס> ססרכ6 .סוכיו פ"ע ךכ 'פ םרדמ
 וכידמלל 02 סמו סזכ סיעוקסו סיעוסס וירכדו :כ"ע כ סילועס כסמ 3 ןכיסמ ססל6
 ןולגס .כלס סוכ 'יפו סוכ וכ מ"; יסמו סלט ₪6 דיפססל כ סירומס .רסמש .סוּכ
 . סנפכ ןינט וכל סרוס םרדמסש | .ל'לז סגסרפמ ד"בס מ'כ יכסקטומ .'יטחי 'ִסְומ קדס
 סכרדמ 590 ןכ םומעל דמל ןכיסמ ס"מ "5 ססעט דפססס ןינע לע סמק .סרולכנד
 ודפססכו\ סכסכ .סיעש ןיד לכקלו ןידס.קידלס> כיוסמ יפדווכ ס"ע 5"סכ יד5 .םיס
 'יפ כ ןקיסמ .סזכ טרדמס ו רסיכו . ס"כקס לס ויסודמ לע סעלסמכ.-ן'ס .ס6רי
 סלוס 03 סילומס לסמ למסו רפיכו .ססוככלו סרסכ דופסל ןכ וסט דמל\ .6כ .ןקיסענ
 ס'ט "6 לע םונויסנס .סיכסנ סככ 'ס סט סמ לע כפי סרוקכ) יכ = .65פ .ןיכט וכל
 . קוילכו סוכ) .ןסוכו סומולעס לכ :ולגכ וכפל רם6 םדוקכ וכרד ם"יטס :ינפל .סיס ולג-סכס
 כיס רסכלו ספסל וכילעו , סוקויסנס כככ דומעי ס"ע "סט 'םי וסלמ .סנעכ 69 יסדווכו
 ידככ סנפ כס פוליל סזכ סלל ת"יטסס ליס ןינעהו : וכויסנסמ וכל .05ווס רכדס
 רתוילו ס"ע "סמ םוכווסכס ככ ינוטכ עדוסכ סימע קלרי) דסס :ןק וילע םוכּבסל
 קל .ו"ס רכד ליפס לכו וסיטעמ טס םיס כס לוסו סלוטל וספטס) ודיחי-.ונכמ .ןויסנס
 סכטסמכ ןס סטטמכ ןס וונפל ןמסכ וכככ סק למו סימטכש ויס ןול - םוסט) סנטו שמ
 . םממ :לטופכ טסויס) סונויפנסכ "יטס ןולכ סיס זו .סיליסכסו .סיכוס -ויפוכויטרכ
 "5 ךיש .ולריט וילסס -ויכככ ךלד קידפ ןיכי ןטמכ קר .סיִס "כט 'ס .םועְד 35 יכ .ףס
 ס"יטס 05 כ"עו ןיסוכרעכ וככו :ןילסמ ויסי רטס וינכו וככל לכ3- ןסרוב .תס דע ס"ע
 סָסכיס םכ סנוע יסכ) ופרס לולו רוד לכל ולג פויס) שממ לטופב סתויסכ- םוכויסנס
 סיקודקס סינולגס כט דפססס ינוכעג כ"ג רמולכ ןינטס 7ךז : סיטודקס תופס סכְסְסְסו

 רקיעס .ךל "מ 'םי ויסודמ לע "חס סיעערסנמכ 6) סויס ספ -סיסוע וטסנ6 רסס על =

 גכ רטס ידככ .)"כ קידלס רדעסכ רודסל עיגמס ןונוסו דספסס לדונ לולס) עידוסל ולוס "
 ןורכזל ו סשטמ ויסי דימסו קודלס סוכועסקמ דומניו ןיטטמ 0 רטיי י"כסלמ סיס
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 טמשג המרב לוק 0
 כ ןכיסמ דופס) ססרכ0 ביו ןוככ לט םרדמס ליכי א ב :דפססֶס ןינטרקיפ סלזו
 לקיטס דמל סטמו םונויסככס לודגס .סילומס רסמ לכ םרדמס "יפו סקז דמע ןקיסמו
 ידכב.ס'ע ומס .סכטל דופס) .סכ סטטס .סזמו .סלוט יסכ> עידוסל קל סיס :ןויסנס
 ידכב סרדטסב סנוטסמ סירדענס סיכוטס סיפעמו .סנורסל לדוג, סכלע סלי עודוסנ
 - ןוני וע .יסיגונפמ .ורמוסכ ס"ע סימרו .ןויכ סלח ,.סיכוטס סיפעמ .ןורסס . סולכמ)
 קוכיסכ .לולסל עוגמס תוטוגיסו סןכלס לדוג .יסוסרב  קפוסתסלו .תומסְסכ .יתלוכי -ןלכ .ךס
 וכיטייט ססיכרד :ונקסיק. ילכב - סעידוסל:ינ6 םככומ יוד :ןיבל :ילע = + ק'נמסכ .ןכרוק
 : סווסמ רוסימ .ךרדכ סתעמ ככל ססיללעמ = ,
 סינקמל יכ3- ולכ\ סניכ :ולנוכסס יעלו מח ' סכםפכ יקסו כ ועמש :יפוכלו .ילומ ןבל

 סכיפסו ס'ערמ רמסמכ סימס ,ןמ"'ס םוסע .ונסוס סרק רט סללוקסו סלסוכמס |
 סל30-יכ ןולוטי סלע לסק וכל :סכ יוס 'ס ףחמ רטס ספרקס סח ןכבי :לסרשי .םיכ ;לכ
 כרס םריטפּכ ססלקפת .י35 סלמכ .ונטסר םרטע סלפנ תרזוס ונופש :סְדּוכס .סתדמח , ינכ
 ירלקפסמ קסידק 'פפס :ותססיכו ופרוסכ ססרופמס םודקס קידלס ןוקגס כס ו'מָכ
 (ס סכי) סיקוספס 26 וכיכפ .סמיטכו. .ווססכטטממ-ד"כס כ'לז םהרבא .'קומ סריִסְכְס

 +רכסטס יכ וכ סכ יוס וכמה .םריטט סכפכ :וככוסמ .כב6 :ךפסל-/וכב> םושמ -תפש
 ךס  :ססמטב ןיבלמ -רדס  סנכנטמ -ל'זססמכ -סזס .שדוסב =:ןכיוק .סממש)-:סנס, התשע
 ךגס :קילגס -ןוסגס . ונידטכ .םמשס: סיכסלכ 'ףסמ  סממם+ככ = סט םטכ =;
 סנמיסמ 'סיטכ סשמד :פכוכיס> סנעמ מ סכיטיכ טקס .סוסללל -כזע- ולקוסו -סוקולוככ
 ינפמ) ס"פ סדס לכמ סכסס רמס ויכעו .יקכ ספג .וינ6 לוככ חממו שמ-םוכלע םכור (*ֶס"ט
 סמס .סילב -.סדקס יוס סנס -יכ סילכדס סככסכ כא כ) = ןוקס6, סויגתסמהו (ק"ל
 לכס י"ג ףוגס ם6 :תויקסל וכ :ןיכיר9 וכ כמ ,ןס: טפלס  ויסו .ףוגס -ויח ססיסלומל
 קילו .םפנס .יימל.סנלסו .לוכמ קמ סוס ףוגס-ייסו ..םפכס .סוימ וס יסומסס .לקועס
 פק ףוג-וכ ס26 לס םיסלו .ךיסמרס .קפיי :סוסו וסעד ךיכרד-לככ (ג--סש)- מסי ,סזכ
 רטמ\-ברטס-סכי פלש- ןכימס'ורפ לע סיכינמו סיככוס :סס-ןלולס .ילט,.ןמכ- קר בסקי
 ונייס :וָּכי -ט וסלעו (6 סילסס) .וקמוסכ .כסחסי םורימז .סיעלמ  ןויק 841 : ףסוס
 ספ סכב) ומיפ פס 5 יערו ומס .ןכ כט. .סונסב ף0- סמי קס -סיכוט סישעעס
 יכוזפ וטסנפ סקענ .סע סלוע ילוסי .ךרס ומול :ךוילע יטודקב , קָבְסלַפס .סלפנ .סיזרסכ
 טודקס .ןולגס 'קיד>ס-ככס .ר"ומדס .פריטפ לט :.ומיספנ סבסד זול .טמשמל .סלס ריס
 ןוגי לט -ןוגי = סז לע .ףסוקו = ל ןימודסכמ .ד'כס-הירא .בקעי .'סומ ;סטודק כס
 והילא 'סומ ססלופמס םולקס :קיד5ס :ןוסג- פס .כס ונמל .קנסססכ- רכש לס רכט
 לוע קילל רוסטו קולק  קידלס: ןולגס :5ְכס .ס"ס  דיפכס :ןוקסססו 25 ץידוירגמ ד"כס

 ןיכוסיס לדוג סיס -עודיע 6 ןוסככטסממ  ל"3ס ע'5 ססמכ6 'סומ-.סיסל5 ססריב

 סדוכפ סקדוכעו סקלופמ - םסל- סטמ ולטיכ\ ל .כ"פטמ; ספויק .סייסכ = סס סיסט
 קופפ סילפלכ -סלפל : םוזירזב\ 0 קמספ וטמ !'דוטו :סבססכ :ןימוסיס וככ .ם"וסס

 | תויללמו לק סירטנמ ודרפנ | ףכ סתןנכו ססייקב .סיעיטנסו .סיִבְסְְנְס .ססינע .רמלנו
 סע ,וטתלמ .וקקלכ סיכוטס ססיטעמ :סל ספעו .יסמול. ןפסו סכוק ןושל ועל ולבג
 : יססעל | 0 2 | בש ,

 | ס'לרס ןוטסל מד /\ סויכ- סומס) סלע: סזס קידס (* =<



 ם- = = .עמשנ המרב לוק
 סלוט3 סרכנסנ תורגסו ספלוקס לסל סקזכ סעל סמו ליק יי רמוס ילוכק וכסכל סטעל

 ילכ לכ וכרסםכ 'סנפכ סיטודקמ ימ 56 סויסכו .וככ ספרי .ימ יוס ולככש לפ-וכל יוס כ"ר

 סמס יכ .סימדק :ןול לנס פס סעסס סילקיסו סינמסגס סיעורס וסטנ ימלע .. סעומ

 וכדפב :ניגס .סזכ\ לסרטי =" לש = ןתבסלכ סכססכ ססילע ונכקט סירוסוסכ ונדעב וכינ
 ימלטוקיכו (% 'פ) סכל טרדכב ל"4[1א/ב 5 :ל'ר וניסב למ סוכל םיסטס וטסכ לו
 "יק .ספמ לכ = ויניסכ .טטסמ .סיגט ג'י ןסוק לכ םודקס וכיכר .(ג"ס כ"יפ) םוכותכל
 .ביכס 05 רזטילס 'רד ינמ .ןסלכ (ס"פ ףד) מ"ככו .י"סכ .סרכוט סשס סכיפס ו .י"כ
 סינט יפ סדוכע קמ סססכ סיקידגס סטעמ סילודגט אן[ ו: כ"פ סוכמיז 603 םניס
 קלמשמל םדוקס םלמסע סיסיגשמו סילעוט םפכס .יקלסו ףוגס יקלס ל"ר סיקלסס ילסכ
 יכל .סגו = .ס"יקס תדוכעו = ם"רי \ ינינעכו = סדוכע) סרופ | ינונעכ : ןס \לרסי ילכ
 טדוקס | תלוכע לועס סח סעפפו סגל סדעכ סקיל .ז"סוע :םוללטלס ינינט ספוג
 וניטספמ עלוסמ סוסו למסכ ססיפטו סילוסיכ  סיסכודמ ספויס יכממ 6 וססי ףסככ
 ינפל ךלוסס סיקנסס .ךסלמ עסיו ססכ סילסופמ סיקידלס 6502 . וכיסוטוטמ סכולע
 ססילססמ ךקיו סג = .סלוע-לש- וכלמ) כרקסי .וכ רטס  ךכלס .ספומכל לסרפי סנפימ
 יתנב) לסרטי סנסע ןיכו כ"כ סוס סיפדוכס סיעגפסו ,סיפיסטמס סנסמ ןיכ לידכסל
 סינולגס תומפכ לע סיכסס וכלס לסרטי יככ ונס ["|אָז ל :ן'מ וייסכ למ םיססנס לוכי
 ןק סלועכ סל ןולס ןי סלוטכ סיקידוסט ז"כ יכ  תויקכ | סוטפכ .סילקיס .סיקיללס
 סעימטס םומולפ ויס ססיפל .ןגמלו סססמל דיעס ןל> סיס סמסס סיקידנסו סינולגס
 קימד יניכב :ןס- סינסכנס רוזטל סעמ סרבעו סעכ ךכמל .סלפסו סכר סדעב ספסל
 ןיס פג :טרפכ .ןסו ללככ ןס \ ססרלכו לסקי לט ןרעלכ רט מלטה ילימכ :ןסו
 סמסל" םופמכו סרופכ סיקסוע לססנכו .סלננכ סיעסרופמ סידיססו סיקידלו  סינולג
 : 5 'ד ןירדסנסכ ל'זסממכ סטמ לש סילמפבו ספטמ לס = סיננמפכ :סולט סימישמ
 6 לטפס . סילכזנס סיעסרופמס סיקידלס סינולגס יכ יעילו" יסס יפוכל כ 1"1]

 ומכ ץיממסל לכונ ססילמ ,סינפככ 'יסיטדוקכ סכוליסוסכרד . סכיק ססילס סיכול
 0 ויילסמ ןיב6 כ"ס וכו סטע ךככ רש סכרכס םסזו 'פ'סע כ"ז סמרדמפ .וכיממס
 סימודקס . ססירכד :דוסכ 'ס דוסכ = 05 ימ סגס , כ"ט סיסלמ .סלטמלו .וימסמ שיש
 סגירדמל סכז רטס ל6רשי לכ לט ןכר סיעולס ריכס ס"ערפ סז יכ סזכ סנווכס יתיסרו
 גוסנס "לע וטולג ךוסמ סלכלמ .סיס .סניכמ  סריפמס \ סירלקפס6  סנוילעס ספוג
 דרי ןמס .ףטס :יפל רכדמב ססל לכלכל וגס .ילרלכ .סג סכרד יפכ י"ב סע ספ
 סינפ 'ס רבדו פ'סע ךוככ רבד 'יפט] סכס יכ 'פ סדמס .ינכ 'סכ .וכילמ סזכו ופוכמ
 םונכ סיסיבנס לכ יכ .שוסו 'וג) סכממס 50 כסו וסער לס םיס רכדי רטסכ .סינפ לס
 .םלכסל סיכט סיס שלו ימטגס .ףוגס יקוס ס56 ל?טכסנ סיס , סקוכנס סול ססינע
 ומט .לכילמ ם"יקס קספסכ 'ףכיפ קר ןל סיס 52 .ס"טלמ לכס כר ק רסס דע
 36 'ס רכדו "זו לסכשי סט = גוסנס .סלועס ינינט לכ .עדי\ סנממס לס כמ סליק
 בס סכיס ז"כעו םסזכ ססלפנ| סלודג סגלדמ וסער 90 טיס רכדי רסלכ פ"ספ סט
 למ וטידפסכ סעכ רעסכ י"כ וטסכס ןכ .סכ וכלי רעל ךלדס ססוחכל , לפלעי 25 סנסננס לס*

 םי יכ ססינסכ וזססי כעס ועסכ- סילקי .סיקידל דוע ככ ימ סמסס סיקידנס סינולנס
 ןכטמפ סויסל לוכי .סז .ךס ומכמ לע רוכלס סקמ לטל רודס גיסכמ פוס רעל סיקידל

 לק
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 ססולע .סוככ וכ ףש וניסה ןליניע סמסס סיקיד5ס לכ6 סדוכעו סרוסכ סימטפל ז"יע סלק
 סוכגסנ סינוכטב סיטטוטמ סבלו סקכטסמ .סככנ יטגכ למ סרזע ןימיל טסל דומע) סישלס
 סימכס ןוט) כוסכס רמלמכ ססיניכע לככ סיסבס סיטנסכ וטפרי לפר ססדק ירכדכו סיערו
 . "כל .וקקדזס ז"כעו סיקנ6 .םיס ולודכ "כ סיס סעס יכ למול לכול ססינטו ספרמ

 : סומו ןכרקמו .םוילכס ₪5 בסוס סולט .ףדולו סולט .בסו ןרסמ לט ופדמל
 :םטע ילמס יסלילג יככ סידפוסס קוסכ וככסו ג'נכ ףד סכמכל"זס ם"מפ"עסנ אן ב |

 :וכ המ פ"ל\ ךסטמ רסס סילכד סטע ןירמס סדוסי ינכ ךסעמ .יפ) סירכד
 .סעו סיכלל סודיפסמס סוקנ סזיסכ מ'נ יסמ סיככומ סניס סורבדסו , סירס יכ כמו סירסל
 6. סיללועטס סעמס ןס סידיפסמסד רעסכ רומסס יפפ ך6 . ססזכ וכג כ"ס .וזמל
 קידל לט ויסולטפמ זס .וככ רומסכ קידלס  דוככ> דפססס> סיפסלנס דסמס יפלמ
 ופויס .סויסכ ?טפ : רס6 קידס וניסכ רקס סירכדסע וקעפ ןכו וסרפ ומעו רוד
 .סילקי .סינינע ןסו .ףוגס ייס ךרולכ סלועס יכללו יניפטכ ןס וטממ וטפכק רטס פוכוטסו
 סלדעסכ וכל עיגמס ןוגיסו לעלס סג סעו סוטפנס ינילע> עגוטס םוגסנסו סורק סולעו
 וכל -תל עגוכ סיס .רעלסו סיקנלס ןורס וטפסמ סקלכ רקסכ וטתלמ סדרפסכו סלועס ןמ
 ונוכעב ל" .וככ> םוטמ .סכט ןנוקמס רמסמכ וכססכ לע רסכל ןיס לטל סיקידלס ןולכסכ
 * .ד"עו 'ס 6 דוכעל .ךיס ז"סועס סגסנסכ וכלוסמ לכס ךפסכ 352 רסותנס סויספנס
 סָכְדְס לכ6 .סקויד ונמלרמ סנפכ סרטטס יכ וכטסב סרטע סלפכ . לוסמכ מש ולנסי
 ןיזירלמ יכ . סוקיד5 .לט .ןקוקיסכ ל'זססמכו ללוליסו 'ילע .סוי לוס סמסס סיקילפסל
 .תככ סוכט\ סט סוכרעכ בכור . קידנפסוקמ וכפ ןלכל כס ימ ילט6 וינפ5 סורמ וכסלנ
 קל עגוכ כעלסו וקל כזע וכפולו תוסוכמל ךלס לוס .ןדפסס רמסמכ סידו .יקכ םפכ ויש
 .רט6 ספ ןקסנ ךיס יתימפס ךרדס סיעדוי ונס ןיסו קפככו ףוגכ וכסטס יכ וכל סכ יוס פ"ז\ וכל
 קוכועס .יכ :ןננינעכ .לוזסכו ונפסנ וסקל סיתמס סיכירדעסו סירומסש ילס6  ונפסיט
 .נטיוסטמ .ילפל ספכ רסוסמ ז"סועו ףוגס ינינעכ סירקיס סיקידלס קלמ וכ .תוגסומס
 ןויכלכ .דספנסו .סלכס .ז"סועכ  ףוגכ וטדמעכ .ונפויס  סייקכ סכלוע ו ךכלנט סל
 .קידפס .סעפססמ  סילכקמ .וטסכס רש6 ןופיס כוע ככ  ןק6 ורפע) .וכוטכ ססיפסו
 . וגל םולוסכ סגודגס סססליעו סרומ> סכרדסמ .סעטנסו פנס .תכומ עגונס סילינעמ
 ,ורלמ. לט .סכ יכ וסטמ ירסס סעכ לסופי ססז פ"יקס תדוכעכ וכ וקנו רש6 .ךרדס
 סרמסמכו ונסלפוס קיס תדוכע רקיע סיס םסז\ ותכלסעו ומוקמ לס וכוסכ וסליטפ רסס
 ופסיכ ןווכמ לקיע סדמס סרופ קח דכלכ ם'רי לס רלו6 655 ומלועב ס"כקסל ןיס 2'ז
 ,םיככ סונופט (3% סיגסס) פ"ט יגיפ ע"רמ סיסעל סניכ לטכס 'יפש ומכ ז"סוטב וסולכסו
 סינפנמ ז"סוטכ וססיככ סדסכ סנסנ רקס סעטכס יכ ונייס וסירפי וכיס)6 םיכ סול5קב 'ס
 ויזמ דוככס .ךלמ ונפ רוט .ויזמ .סכסנו דוככס .ללוסכ סככטמ .ספיס ןפכ) ספסיכ סלוק
 .םנסנס .'ס תיככ סילופט וסזו סנס סכרפסנמ ימ ומכ פיסכד למסכמ םינסנס קל .סנוכסס
 סזע וכיסלל םיכ .םוכלסכ קל ןמכ> סתלכ סעלו םודק סוקמכ 'ס תיככ סלוקס סתיסס
 סייקסיו ירפ סעעיו ןסירפיט ידכ כ"סוע ינפל .רודזורפו סוכל 6רקנס ז"סוע לע לשוק
 םכמ סרכס כט ףוכס יכ סמוקמ כלו = סיכ6 35 סכוטכ .סירפ לכסו סנש .ללוכ סב

 2 | : ןלכמב כס ריכסכ <
 ;םורלסב ב סיככ סידעוטס 'ס ידכע ולס סיס .(ס'לק סיעסס) כ'סלמ 'יפ ץ""ך

 = םיכ



 : 0 .קסשנ מרב לוקו" *% ,
 .סינפלמ לכ6 סמשנס ךלע לקו לע 35 ספל וננוכספ ספ6 ל"כ .'ןגו ונוס)6 סיב
 תוכנס סעכ .לסוסמס ז"סועל ספלכו דוכלס ללוכ . ןוינעס סלועכ .סנכטמ ספוס |
 = כוסכס פ"ו י"טס ידכוע ככככ ןפכ ספווס) ספומילט םילכסל 033 סרכסכ רודזולפו |
 ססכ ללוסמש ז"סוע> ספפיכ סדוק טפנס לע כסומ 'ס תיככ סידמועס 'ס ידכע ולס <

 וכ שיט ₪6 סי וע לסכ כקעי יכ סעסמ לוס שזו וכיס)6. סיכ .סולקכ סח סוללפ
 ופעוגסע לללסי סח וסגסס 6יסו י"כ סעכ קל לסכ ן"כעו . עסו) שס .סולמ ימלסמ
 : ללפקס ךכ רסס לסרטי ל"סלננכ -
 סדפססכ סעס ככ ם6 ררועל קיד םיפ דיפססנ וסכםכ יפכילג לט סידפוסס ןכלו י
 :סיסינכמ לכס .סזש ז"סוע יכינעכ ססמ ולכיקס סוכועסו קידגס רלעס וסיגריס 1
 ססע וכממ ספ סנפפו .סנכ סכוכע סלטנכ סרזע ןימול סס) דומע) וגס יכל
 לרוטל סס) .קיפססל סזכ כ"כ וטעפסוס 52 סדוסיד ילדפס סנופ ךקממ ינפ) סירכד |

 יכפ> ססכ סזכ לסופי לס ["סוע יכינעמ סיקיד5ס לדעס ינינעב ססיסס ככ ת(
 טכש לוסי 52 יכ סמסמ כ"כ .ועפסוס 52 סזכ לודס | גיסנמ ססע ללעלסו ופטמ +
 ונוכסס .ןככ ומוקמ 5 םוללמכ למ לודס גיסכמ וסלעיו וילגכ ןיכמ קקוסמו סדוסיע <
 סכליכ לודס קיד9 םנוטפ לט סטפנ תסגלכ סעס 32 ₪0 רלועכ סדוסיד ילדפס סמ |
 סילוסל תסזכ סוכגטנו תומר םוכוט ססל לוטפ> ססעטלו סספנ ןקפ> ותלוקיכ וה
  למו סלוע יימ> סכילדס> סוסדנסו סולכסס פוטפנ .םוולסס ךסומס לגסממ סמכנ
 כ. ךסטמ לס6 ססכ לסןסעו סנוכמ סלקיס :סלוטפס זו םוולסס םכילמכ .ודכסי"
 | 0 25 לקס לקיע סוז יכ ןוינטס סלוט; ןלכמ לע 3 --

 וככיו (ילפסס ססכ סכלכס םקזו 'פ) ינוטמש טוקניכ ספיסד סע לסכנ ונילפ זכ
 וכו סטלש ילס ססמ לכס .סינט ילס יככ ימי ומסיו דסס יכס סשמ שס י'ִלּכ

 כ"ט סו  סיטטט ספימכ סדוק ופופ וככס דמכמ סל5 סכיע סע 6 סו" סיפט
 למסמס כי ל"גס וגלכדל) .סומיש סדוק םמס לע ןיכוכ יכו סזכ סיסלפומ סילבַדְסו
 קעכ ססל לספנס סילכדס לע סוי סומלמ ופול וככש לוס .סנווכס יכ ס"טכ ןוככ ל

 : קומיש סלוק פ"זח וסטמ יכפל סמכ לולופמס ספוג ךלולוז"סוע יכינעכ ססג סמעק תלועפמ

 גסק סלמ6 כל כ יוס ססס .סינולגסו . סיקידגס דפססכ ןנולפנ סולו כ כב
 ספלומפ ככ ומ ימ םולזוס סכיסש סדכס סקדממ יככ סדכ0 יכ ןולוםי תדע |
 גככ .ססעיו .פ"יטס סדוכע דכע = סנקז דעו וילועלמ סמסס סיקידלסמ 6"כ לש
 יגיככ ןסו .6ננטעד יליעכ ןס סכיללו ןגמלו סססמכ .ןכל ויס סס ויס סנכ לכס ידמסמ
 ל"סעכ דוע "מ ילולו סעמד לסככ דילוסכו דפסמל תופי :ןל .סיככמל .םולי ןל סימסד

 : סעסס סייקנ סוטפכ סד סכפס ונידי ונטכפ
 ןסיגמו ןכפוס ס"כקס לטל סדס לע תומד דילועס לכ (ס"'ק ףד) סכסכ ל"זחא]

 ןלפוס .ןינעסד סמ :כ'ז ס"םרסמ 'כו 'וגו םרפס ידוכ למפלס ויזנג םיככ :
 .דכנב ם'רו לש ללוס 006 ווזכג סיככ ס"כקספ ןיסס ןנילמסו ם"רי ככככ לוסד ויזג סי

 <טטלמט סזמס "רג רסכ סה6 לע פועמד דירומס כספנ ןלקד סכ ןנרבשו
 סנפי .ימ 26 -לט6 ז"ע גוקו ךלד סלומס קידלס תלכו רלענם סמכ 2
 סולו ק"לי ללכ סוס ןכ) סעלס ו"'ס ועגפי ןפו ם'כיל\ ם"יקס םדוכעל סכלדס שק

 ןרככ = |
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 ןינעס\ דס לכס וכ ם'רי למ רוס ופולכ וימג .םיככ ןיסילפו ןלפוס ס"כקסע .ולכס
 וכלוס סוס 'ס םסרי פ'סמ סריפס ע'יז ס"רגס ססכ כט .םוכרבס ןוטמ 'סב ש"מ פ'ע |

 ןוס וע יטמו  םיט סמ" לכ6 ותנידסכ ט .ןיסט רכדמ. ללוס סוסעכ ךלמס ךרד יכ לוסו
 : ססמ םוטע) 1950 .בקסנ .ןי6 לכס סרכט ס"כקס \ ןכ ללוס .וכממ סוסטכ .ול55 טסל
 יס 'ס תשרי סולו 'וכו סימס ידיכ לכס יכ וע ןוס ספריס פכוז וטס לכס יכ רפול
 ססטכ סדס לט ויפוכו וינכ .סיפמ מ"מ סש ןכילמסד למס .וכסנְס ןכ . ד"כט ורלוק
 סד6 לט ויקוטכו ןיגכ .יכ לוס ןינעסו לרטכ סדס לע ןנוטססו סככ סנס ינפמ סינטק

 ם"ריו סכוטפכ י"ע ולוזחסל סייקס ץע ךלד ם5 לומסימ ידכ  וליכסכ סיכלעס סנס ןס |
 :ולדעסכ רטכ סדק לט .סככו ןנוססס סלט סז סניממו סככ וע 'ס ססע סע גִע סזכ ןכוכססכ
 סז 56 .סינכ ססיעכ כ"כ "חס סיוממ ויסוטמד כ"ט ם"ריג ם"יסס םדוכטל ךכד .סלומס
 : פ" .י"רלס ט"מכו ויסכ ויככמ "6 וסומי 005 ו םטכומ רסכ סדמ םסימ לע סכוכמ
 ןילמכמ רכד .וטסכ סוטמד יכ ל"נכ כ"ג .סטבומ פ"סויכ ס"כ םסימ לט סכוכמ ימב
 .יכ סיסטמס לכ ןוברל ככ לככ לכסיו סדוי וכלככ סמטנסש ז"כ- וכל 56- ןסי ימסו סוס
 יקי זו = סיפמס .תייסס סע; סועסנס ליזסס) דיפע לוסו םועסנס לכ  ןודס סוס

 | : "ככ .סילסוקיו ןוימ םנסככ וכסרי רפט ינכוש לכ ולכליו |
 י"ל סניק יכד יכסד ימקס םכסטכ םולוככד ק"פד סדגסכ "זסלמ לע ל"זסס ךנהדה

 לסיכו 'ינייפיסו ילספמ ילכס יכ יניספס כ"ס לסמל יניוט לרכדכ סריכ ןל קיס ח"כ
 ל'סדְסנ ס"כקס סט ל'זסלו סלטס ןפ סדְסְס יכ ם"מכ סוס ןיכטס יכז"ט יהכ ספכ 'סב
 = תכו דפמו קמדסס ןמ .יססרבגט מכ סד0 ספכ ללקס) סלכ ינס "6 ךממ סע ססס
 / ומכמ  סמדסס ןמ סילוסססס סילמלס לכו םויקס לכו תומסכס סג סלס ַכְדָס
 רפע סיסטס 'ס .רלייו למסנ ךכנמ י"ט 'סכ סזכ 'כו רמלקד .ססנ י) סמ סלי רסויכו
 וכ םעמ סמדלס ןמ  לפע םנוקסו םרולכ םממ סדקסס ו ס"יסס לק סמדלס ןמנ
 יס לכ טפנ .סויססכ סנממ לכסמ ירפ 5כ םינמלס ז"כע\ .לכ ם6 לבוסו סשוטמ סמדסס
 לסמ ירפ לכ מופ וקממו לכס לכוסו סקוט ולוס סג סיסיט סדסס ןימכ ס"יטס סללו
 קויסע דיפעו סנממ סקול לטל סמדלס ם"ע סדפ לכקנ סולו ססירכס סויק) ודל לזעו
 = סולמנ םינט: פ"ע ולסי .'פ י"סומ 'סכ ם"מ פ"ט םרפל סזכ ןכפי .לסויכ) סיסש ומכ רפע
 . סדסכ םסקל זו סדל .ךולכקט רלטב סט ז"ע םרדמ סדסכ םונפמ :םסק) .יכט םיכס
 וגומק "כ לע .סימלו סלענ ססש סמלעכ וקכססס ספטמ ירש סיכסלנס וכ סוס ןינעסו
 :סולמ :ופרטמ סיעדכנ = סילכטו .סיימלט סס יכ ססיניכ .ןוימדו ללכ .ךכע ןיסו לוס

 ךייס ק'סופס יכ .וכטטו . דרומו לפס ץלפס לע רסס = דס ןיכו ול לטממ סילתועס
 סילקיסו סיכגסנס "יתודוסו 'יקוכפלמו 'יפי דוס .סיניכמ ספ .יכ סמסמ ססל קר

 וסע סיכסלמס :ומכ סיניכמ סניסט ךסוס יכטוו "כ 3555 סגטסס לדע) סוסס סמ

 ךייט וכ קיזמס) = ס'עלמ .סעילכס .סנטטס  תחזכ לכל ןקלו ק"סוס ךלע : לקו
 | + "כל קל ק"סותכ

 ס"כקס ינפ> ם"סמ ולמס סולל ססמ סט סעסכ ס'פ קכש 'סמב ל"זחאמ 51

 .למפ סכוטפ ססל לפס ס"כקס ל"6 'ןכו | עיניכ סקס דועי) סע 7

 יכ 'כו סתדלי סיכלמ> סוטכ .'וכו יככ5 סכ יפכ סנכ י)-ןסונ סקס .סלוס ע"סכל וימסכ
 :ימ., סכינוכ שי ר'סל .סכילוכ עי סללק סול .כונגס 5 ,סתכפ 6) לס של כטצב

 ודוס | ד



 ה -עמשנ חמרב לוק
 סוקסמ תסקל .סזּכ ל'ןסלמס .פ"ח וגו ךמש יד6 סמיוכנולס 'ס ולמסו "סמ ל ןלוס
 וסוט ולרקו .ונסול ויכס סמלט סנעטס .סזכ כד 'יפ . דל ךיללקמ רכטכ סדץלכ
 סוכו ד"וכ ססכ וכניפטסל וטתוס ולכק ל"סלו סט םוולס י"ע דלונט 'יפ סטס דועי
 : פכמ ולמטל .ק"סופסל .דלע ךכוכ סדקס ןימט סמסמ סיכללמס ₪ וטמלכ ומנע ןינעס
 - סליכפט ק"סוסס וכסקל .וכסלל סכעטס סזכ פוטל םוולספ| סיעגפל לוט סוס יכ ןטי ער
 . סנממיכ .ךכ) לו רמסמ לכמ ('ככטיפס ילטמ) כ"ססמכ וטסוס סכמשמו ם"ריל וכמו
 סלוססמו .סמכסְסמ סוס סמליִס לוקמ יכ סילטכ 5 סימס סמכססו סייס ולוס
 . .סולמס לכ ירפ ספילומט ןימוכס לקס .סיסלקנק פ"ת כל לוס ק"סופס ןכטמ לוקמו
 קנווק םינכק סיס סזו ס"יטס סדוכעל וקסול ךיכדס) סעונ יכלד סיקכד .םולשיו סוכומ
 ךכככ 26 םוכשסו סויס סעדיו .ל"סלמלו 322 ק"סוקסמ .סעלס סיגכס) סד6  תולילב
 ןפי .ווכפ .לטס .כ"סלמכו .סתדוכע ילפמ | סיגסנ .סעועסש מ"ס 346 קל לוס סולו
 סיכילל קל "3 .טככמ ךופיס שמעו דסמ סקוקכ ק"סופס תמולכו לוכי 62 וסנעו ופעכ
 :-*5פ5 לקויכו ק'סוסס סע קכדקסל .תולילסו סדוקסו םוטדקעס י"ע 203 לוקס סינכסל
 לתְוְמַּכ ךמלפ טדק ויספ סיקודק פ"ע כ"ןסלמכ ת"יקס סדוכטע ססינלס) .סוטרס ילדכ
 סייק סימ ר0כ כיכ ם'ע סרסופמ ק"סופס לליכ ןכ סי ס'כד יכסמ רמסמס פ'זו .ךל
 ןיטידק .ןימופס לקס ס"תס לע יוקיכ .סדטכ קל לוס סרכדכ לוס סוס לכס לכס
 סוגדסססו ןפוס .סויסכ ונוכסס רמועכ ליעס ךוסל וסוסינכיט 'יפ סמל נייע וסעססו
 עכוגס .סנייעממו ס"תסמ :םוכס) סלוע יסכ י'כמ סד6 .ילכ םוכ) ךוס) וסינכיט לטפס
 סוס .יללפ יכ 'ולייעיסו ירספמ יפכס יכ יכיטפס ל'סו 050 ךסמי ןפומ סזיסכו ךיסמ *
 ו - : םנוספס לוס ןיכוסס 2
 - ןוכוס למ  סיקנ פלוסו סעסס םויפינפ סמכ .סינוכמ רודס יקידלו ם'פס ?1בקך]

 - .קכ ז"סועסמ וסקלו וטלס .לַכְדַּכ ףל סולפ מש לכמ ע"פ וקיסלסמ ספוט
 סוכוטס סוט .סס) ןיס ןיכוסס ומכ ןומסס לע יויכ ןיכוססו ומילסס לסומסו םלכסס
 קכ נעוסו ספט .סוט ססל יס סינומסס .ןק דחיכ סלוסס סע סמס רטסכ קל ומנע
 'ס :ךלד .סס) .סילומו סיכירדמ סו לודס יקידל| "קס סע .סיקכודמ סוגס לטלכ
 ע"מ וקיזקי סילוטסס ססע 'יפ ירטפמ יככס יל יליטפס ם'זו וטטי רסס סמעמס ספו
 | סיכבוסל [ומוקמכ טוקלי] ןוללול ביכס 'ס ךלפמ .סנוס .פ'סע ג"וססמכ ס"סס 0
 סיקוכד ס'פס סע ספויסל ססמע ולטקסיו ססטודקו סקלוסע ק'ג ססל טיפטמ וויריכ
 י"ט ןילכ כ'ג .ססל סויס) ילייעסו סכס סוכ ןיכוסמ .ילספמ ינכת ם'זו לכסכ סיזופלו
 ססודעו ססטודק ךכע רטטל .סיטדויס .וטסלמ סמס מ .לופיל כ"ס סיקידלסו ח'פס
 כס :םודקס קידלס 'גס .ס'ס .סיטודקסו ,סיקידלס סינולגס לט סיסלוסמסו סילקיס
 סנס (0:סכיס) .למְסכ :סרדעס לעו :י'כסס םוכככ .וסונכס סכוקסס ילרדו ם רי טמפ - סתמדס לע סתווס ימי לכ .סטפנ ןקטסו סוקיכדכ .ת"יטס סדוכעו ק"סופס יחספ םחממ | לע וחסע סעכו  סועיני- סמכ .סילקיס סידוסחס ןוינע יטודק וכלס סנפ + סס . ס'ע = "6 לט .ססידימלסמ וינט יס דיסס יס ס'גז וופנכטשטמ ד"כסס םחרבא 'סומ טודקס - הודפס :ןולגס פלס ס'ס דיבכס ןולסלסו ןידיירגמ והילא 'סופ טודקס קידס ןולגס ברס מ"ומוד6 .םכיטפמ וילססו ס'סללז .ןיפודסלמ ד"כלס הירא בקעי 'סומ לטידק
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 עמשנ חמרב לוק 4

 ירובס לכ יטססמ .םיכטסמ ל'ר רסס 'פס "מ יקכ םפנ 'סב "יפ יברקב 'ס ןירוב6 לכ
 ןכ> רוסו ןנוקמו : וגו רוכס) דטומ ילט סר כ"ימו יברקב 'ס סליכסב רטס סירוכנס
 סמו = = = סיללזמס סיקידלס סיליכמס לע דוסיכ ל"כ 'וגו סיכוכ ינ0- סמ .לע
 וז םולסנ יכככ סנוק ועיעטסו סינסו סינססכ סלפוק ולסו סטמד וקיניט סנדל י"כסל
 סינוסגס לש טדוקכ .תוכוגטסו סכלד סיס ךי6 וטמטו כ וסלד סמ יגפפ סכיפטפט
 סולטנמ ודרפנ ל ספומכו ססייסכ סיניענסו סיכססכס ססכיש דע ספולענמ סיפודקס
 סרוס ונינוועכ .כלסס .ןומלס) יוו סלט פסו סכוק ןופל סוטע) ולכג  סויללמו טק
 סילעס 'ס בסוס וגו ןומ ירטט 'ס בסוס .ם"מכ ונטטפכ סמט 'ס ןקסמ סוקמ ומסלטחב
 סזע סכססב ומלט סטכ ע"; סמסס סיטודקסו .סינולגסמ (ל"ןלכ סככסכ .סיניולמס

 , :טלעסעו- ספו .ןיכס> ס"יטס סדוכעו ק'סופ לוע לוכסל
 'ב לע .ימגטןריב .ש"ככ סמסס סיטודקס סינולגסמ ס"כ לט .למסכ םממ ]|

 - וחכי וכ סלוסס קס י"ל כססש סכסקכ ופיכ ןוסלכ 5 טיס ןפי 0 ןקחוי
 ק'סוסס קכססמ סדילטס) סדממ לכ 056 כטסנ 52 יכ ועמטס 690 ועדס לנס
 סוס ססיטעמ לכ עגל .עטמכ .ףק ןכנכ קשסו סקיכדכ פ"יעס כסקכ סקדיקטו
 דיעס סגטפ ספכסלכ ססכ סיוקיו ק"סופס יטפטמ יככסמ) סלפכ סידודמו סילוקט
 סוטעמ ןס ס"יטס סדוכעמ סלעטס טוקכ 56 סתוש וזיזיס 55 סלועכט םומולס לכ
 ליסז סלע לש .ססעסכ לסס .ספועו קס סיס סעכ 5'כ ןככלדמ וס סתיילוסדמ ןס
 יכד לכס .וטסטס ל'זכס .סנסו  ססיפוכ לכ יניטכ סנפפ 'יסמ דע 'ס רכדל דרסי זילזו
 לייע יוס ל סטספ סידוכ יקייס סול וסיכיכיק יוט לכד (סנמ ןל ווס6 "כ י"רכ סניסס
 םנווכ  ל'גס 'סכז"ע "יפו וסיניכס יוס ספד סנמ וכייס סילפוס ילמ יסויק ל" לערב
 לכ וב = טנפמכ סדטס םס סרכס 'סי וינפל פז סיסכ ךיס קומע ןינעכ סזכ סקנסטמ
 סינקנקמט סוטטס ככס דספסס סיווש סניסט סמודכו סעכסו סולסס ומכ םוכיגמ תודמ
 = ם'כ ססינסנ סוס .ןיס סלוע לס וכנמ ךלמפו סינויטטס .סומלועס לככ ססכ סידיספמו
 ידוכס לסמ סכיטסו סדספס סוס סניסט יככ סטעיט סכס ןמוס סז ימ יכו סילמספ

 'יפ סיככ סוקוכסמ ופקכ .סמסו לפי = סדלס ₪5 סמע סיסנססו סכסק ק"ססומכ 'וכ
 סוקמג ךלוס לכסו י"טס סדוכע>  סינווכמו רטי סיכלוס .ויפודמ לכ סויסל ופופ סמעמ
 יקדמ לסוי סיטספסמקלס .סוניגמסו סועולגס תודמסו ל"סליס תוסכ סג יכ דחס
 ססיס סקילכס סלווכ יפפס .ףס יולכס לוכגמ | לקוי סכסלתסכ .סקילכס סידיספמ
 למלמכו פ"יטס םדובטנ כ"ג סכיטמסלו םועילגס ף5 סדק לק םודמו סוסכ לכ סינכסל
 קקייד .וסכטמ כמ ד"מסכ> סלכ ק'לו ד"מסבל וסכסמ סז לןומ ךכ עגפ ס6 ל'זמ
 לכס ו"טס .סודכט> סליקמספ "סליס ללמ סמסש םוקיגמס םוסכס ףל ךיטמסל 'יפ
 סילכסנו סטטסל סוכללכ סנוסט .םעכ םוניגנס תותכס ןסול סלמ5 סדלס סכב טי םמסב
 15 רטסס ספפ לוכג ורבטי 35 6 זסו סולמס ךכדכ ססינכסל קל כיוסמ 'תי ותדוכט

 לקו רונככ זט יוס ם"מכ פס לכל סטו ןמז לכ) (ג םנסמ) ס"טמסלט רמסמכ .  סולל ודיספו

 יקדוכ טדויסכ "כט סלטב .סוניגמ םודמ סס סימטפלס סס 'וכ ןכ םוטט) 'וכו רטנכ

 תוזעס קוסט .ףס לטנס וזע מכ סגפפסכ ססכ כ"ג שעסטו סדוכעס ססממ סילטוט
 * .סנווכב לכונ כ"ג סז\ ם"יכס .םדוכט) סכפסל לכוי ז"כעו סלטפ .סנוגמו סגלפומ לסויס

 סלוסס 2 ךולכ סיוטטס סועכ .סזכנ לבד ס5סמס לוס סידוגס ןינעכ למל ל'זמ



 א עמשנ המרב לוק 4
 .סלמולמ ססול ןיסיכמו סמופ ןיכפקמ סל ןיכילל ןילכ םטכו סכמל סלכפכ סכ ןוס) וס |

 .ליסכ דכטס שיכל ססינכסל וינודס וסלט יתפסו ןטק סקפו לוסס ךוס סנכסכ ידכ

 .דט טטפססל לכוסמ רוטיס .דמ סכמרנ\ יסכר6) סמיספס) סניקלמו םנווס .םורפו

 ,ןוקיפס סנופ | סונכל לכופס ידכ לסוכס סמ סיקקפס םוזוזמ - רופס) -סלכוממ

 , ןיפ .סוכ מ"מו . םחמכ סזככ רכד י"פ סטוטס לודגס דספסס סווט סנממ .5ווס

 | ךלוס סע סככל) מ"מ יכ פול סטוטס ןמולס קיקכ ןולכה .סזכ פילו סונכ) ךייס
 ₪ : ססינעו סנפקמ ךלש 3 ןילכ סטכו סמיספס) < -

 | סכל% .ינטכ סכככ) לככ ודכטנו כ"מכו סייככוקס ויסודעו כ"ג סדסס סלופ [צ]]
 , עמשנ לכס רכד ףוס (םגסק) סמכמס לפס סויסכ סכמס למל כ"ג ןווכס ז"עו 'וכו

 | טמסכ סיסי לכסט חימבס 'וגו סנטנ לכ כט טפבמב סבי סיסנסס סטטמ לכ ס0 יכ וגו
 סלעכפ ססמ לכד סיסי לו פוקכוטמ סויסל ףוככל סנכיטק סינינמס .סודמס .סגו וטל

 =: ץפוממ .למוקו '0 ללי ךפ ססכ סיסי 05 ןפוקנ ךל ו'ק לוקלק) ם'כמו "מ
 'דימטס .טפטמס ןיס יכ ל"ר סנטנ לכ לט טכסנכ כס רפככו ז"פ לוטו םיישמ]

 /ס6 רמס סח . סמט םמסכ וסרככ סנס יכ םודמס .סוממסטסס סלע לע
 סלקי מלוס סגיסנסלו ויסודמ לכ לוקטכ וסיגכסו סדסס לכ סז יכ וסנווכ .עכ סו בוט
 . סימימפסו סיקידלס ךכד סח וסעד סקייד ךיכרד לככ .סייקלו ק"סוסס טפסמב
 סמלכ סמסס סיודקס סילולגסו סיקידלס ועגי .םוטיגי סמכ סימיטנסו סירקיס י"ג
 נפ5 קסמו םוזירוכ ססנמ םוימינפס .ססיסודמ לככ ע" ןלגמ תוזילח סוחט
 "טס .תדוכטכ י'כ  םוככ ןמס) לפויכו ם"יטס סדוכט סתדוכטב סכוג םוכס)ססכו
 ימ/ = רפוס "6 = לקו "יס .סמכס | רכדי = ססיפו | סמי6 | וגסי סכל | ק"סופל|
 סעס .ךירדסל סקל ופיסוס סתפס לטו ללכסי סדטכ וסדוכט) 'ס ךכד  סלומ ,ססומל

 : לקס סכש ודכטלו 'ס ם6 ססריל
 םוטט) לסוי ספכ ימ) ספ סולמסנס | ונרכד לכל סכככ9 מיס יטיל\ יחס התע

 ונקמגודכ סיסנ6) כס סילכוכס סיקודק סינולגו סוקידל כט סוכוכמס לפסמ ="
 סינוסגס סיטודלס סעוגמ ספטודקו) ספלופמ ססוכס .סיל וטלקו ולכיקט סיטנ6 םי יכ-
 סלס . 3 סנו סימוטר סכל סול לע 50 רסשכ פ"כט סטדק ילדו סמסס סיטודקס
 וטכגכס .ם) סינומסס ישכק .וכסכ6 לכס סרוסכ וכלי כ"ג .סיקידלס סריטפ יכסס סג
 ס6 וכ: יככמ) ספי לסויכו סלוסטס סססלי\ ססלות םכודק רוס ויזמ ככק ס"ועב
 סלוסלו .וניכיט סיליסמ וכיפט עפוט ספרופ רוס ויס ספויק סייקכ סיקידלס ונס ןיס
 ז"עו םוסכסל וכזע וקסוסו .סוסוכמ) וככס סמס ןכס כטומל ונפוס .סיריזסמ .סיסו ןלככס
 ןוילע ידיססו סינולג סיקידלס .וכימיכ .תוקוסססס לע סמיסנכ ןכוקלו סמילס יסנ לוק

 : סלוסטס סתולליו ק"סופס סכסקכ סיטוקמ
 : ססיעלוי לכ) סיעדוקס סיטודקס ססיכלד סולק סלל ןה

 םוריבסס םינוסגס סל לט .סיכוב ינס סנס לפ(ס סכיס) ןנוקמס רכס .ונ סלל ךש אל
 ר"מ ל'זרלו יספכ כיטמ ססלמ יכממ קסל יכ סימ סדרוו יניט יכוט . סיכוכ יכל |
 סיסרקנ סיקידלס וכ ל"רוונומ לט סכבפ ינו רמס םסס וניט םםחמ חפולכ למ "6
 : ימיע לע סככס ינוע סקס למס ז'עו סדעס יניע סיסרקנ .כ'גו ס"כקס למ טיט

 כוליכו : 8-2 |
. 
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 מ ימיע ש'מק 'פי ופסנטס) יטיכ סוקמ לככ רכזוטס 'ס יי יל ןיעפ .רוא ב

 סוכוכמ כ'ג לסרשי .ילולג .כ'ג .סז ליכטכו . לפס ללכ םוטטושמ .סעס | :י
 ספס יל 'וכו ןילדסנסס .ולס סנו ךיכוע .ל'זרסו . סלפס .יניעמ סמ "פק סיניע סמכ
 : ונוע לכ סככס יניע .פ'ז\ לסלי סלע לע סנויטעס ססגטסמ .סיקיזסמס .סידועטס
 ןטשמ סדוסימו סיגטוכימ ליסמ וסכ5 'ס ןודסס סנס יל (ג סיעסי) ם"פ ןינט ?רז]

 = ילעב ומס סנטסמו סלקמ ילעב 56 - ןטטמ ל'זרסו 'וכו סמל ןטסמ לכ סנטסמו
 סו :לופג .סדג0 ילעכ 06 סימ ןטסמ לכ רימלפס ילפב וס סמל ןטשמ ככ סנשמ
 סילולג סידומט לע וסוס סיכמוס לודג .ןילכ סינוכס ךלדמ יכ ס"םע 'וכ םוטומס ילטכ
 טומסו סידל5סמ דמ6 לע סידומעס סג וטיפי 95 ילכו ססילע ןפסנ  םיכס לכ לס
 סלט סי)טגס 06 סיכנוסס סינעק סידומע סנטסמ ססל ןיסוע ןסילפ6 םיכס לכ
 לט .סינטסנמ סמ "כ סמלט דל5 קוזיסו דמעמ ססל ןי6 סילטקס סידומעס פולט

 סילטקס סוסלקנ .ןכל\ וטטומסי סלט ססינע כ"ג .סילמסנ סילודגס מ"מ :סילודגס
 == : סילודגס סילומעסמ כ סילכקמ סספו ספולק ספכומסט סנעטמ סטכ

 וסט = סלקמס .ילעכ .ולכקנ .ןכנו . .ק"סופס לע | ןטסכ . םלס ןינב לכס עודיו
 סלופסק םומוקמ סמככ .ל'זח ילבדכ לסוכמ רככו ןעסמ סטכ בסככס סלוק ,
 סוטלג .ס .ןילוכי ססלוח , .פ'עכש .סלופ .ינכ דמעמ .סוש 5 ןיס .סעלטב בסכבמ
 לוקס ףסס כ'זס .יככלנו .פ'פבס סרומ םכעממל ,סכילל ךכנ לוקלספו טקע ךכל) סידללל
 . לסוירולכ סזימל לד ידימ .סכיל\ סילט סכעסכ לוסו בסככס .סלוס דגנ סנטק סכלעב
 ח'פס י'ע פ'עכע סלכקס .ןמ ךמסנו ןטסנ כ"ג ,בסכס מ"מ ,יסלק6 וסוכמסש ןנכל

 : ם'מכו סנעסמ ססכ סנסמס ללקנ .ןכלו
 ליס סמ דוסי .וכ..לוס ןיכטסו = דומלפ .ילעב ונ5 סח ןטסמ . 3'זס6 כ"ג ןכלו

 ספיטסו סניסטס לסל .קכ לכסל ס"ס .סמ5לעב ןינוטלגס מ"מ .ןינועכגס ולוכסס
 : ל לכ טפנ ססכ םויססג סל .םפוכלל .סיופכ .סמס .ל'זסלט פ'ע סיכוקיסס לכו

 לומנסס לע ללוס לוס סמק .יסלופ ןיפ סמק ןי6 5 סנטמס 'יפ יפשטטש ןמכ]
 וס דימלסס דוסי יכ 6סכלסל לכיל5 6פקעמט יקוסל) םוכלס לש מ"ומסו

 סיילוכ לע .ןינידס ₪5 סיללכמ = סנס  דימלססו םוכנסו םוינטמסו םוסכקמס ץוכק
 ןכל\ סלוט סלכממ .סמס סנטמס ןפ 'כס סילומס וכ ק"סופס .םוממס וטינפ) ךולט)
 לש וכ תוכסומס םולגס ילעכ .ונ5 כימ ןפטמ לוע" רמסו .סס) נמגוד סוס .דומלסס

 סעמ 5 סדגס סטמ סטט סלט ימ ל"!פמכ "דס ירקיטמ ידוסימ כ'ג סוס סח סדל

 וספוקיו ת"יטס תולילמכ .סנומס ידוסי .פועידו סיטיגלמ  סדגס יככדמט ספרי סממ
 סלמס ₪5 ךיטממ) 'יסי וסנומלכ = קיל לכס דוסי סמ סיטעמס | יטכפכ ןתסגטסו

 ו : סימ ל"ג סכקלט סכלככ סלותס לומילל

 הס סנטקל =. סלול סרזמסל ספול רכטל מכפי ₪6 כיכסכ פנס ל
 סעיעמסו סלומע ךטמנ ויטל ךול5 יעכטב סל6סט .סיכטס- סס) רכיכו ספל

 קמ כ סימס  סנליט סעכ קמ: ופייסטכ .סנסכ םד6 .ךיסש סינג :עבט וכ .סומל

 בלס 7 יפעמט סז ךלדכו , סימ .םייססמ לנכ .סנסנו סיגלמ טוס 65 וכיסס
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 לע מל ךלדכ . ש'כ ןימזד6כמ הירא םקעי 'סומ .ססלופמס .קיללס םודקס ולא <
 ספוסט ימ :יכ 'יפ ולבדכ סיסכ לכסש למול וסמל סימ- ספופס .תוכלככ סנס
 ןולמלכ .סוססכ קל  סטיגכמ רסויכמ סימל .סלטמנט ק"סופס לוע לע סנווכס .סומ
 לפויכו ולט .סלוס ירכדכ ול 6וס יסדכ לכסש 'יפ .ולכדכ סיסכ ,?כסס רמוס ..ק"סות)
 ולוכדכ סייקסיו סיסנ ללספ פ'זו ךל סקיו למוס רוזגפו כ"ססמ ד"ט סיכוקיפס לכ ) שפל .לוכי
 = < ולטומ .סדגסט יכפמ סימ סדגמ יטטבכ - סרוק .ךלפ\ ם"ימס סויקי ויפמ 05 ןיס .לככו
 סילכדסכ פעסמ וכככ .סכוטס ילוסרס כ"ג-:וסנכי ךכ .ךותכו .עומס) סדק לק וכל

 : סדגסס :עכטכ 500 לע סילכקסעו ו  סימיטלו. סיכלט
 וליכ ןיסס לוכגל סעוד סודגס ודיכ ןיסו םוכגס ודיכ טיס ימ ימנטוכיכ ן\[384]
 : סולגס 550 ךכ סעועס סיסו למספק ימ ס5 עדיל ךנולכ ןיז כ | =
 סיספולסו םנכוסמ  סלסמכ ודיחי יככ '5 555 סלסנס ומכ ןוימד ד"ע לוס ןינעהו

 סנעלכ .סילמ .סעס  תולופלס כול .פ'עו םוסופל 'סזיס ותיסל ןיכ6> וש
 ךוס> ךילטס :סכמס: ספולס סטע סע .פוסופלס סקיל ןינע סוטפ סלול .וכיס קוקיפסו
 ינפמ ץלמל קססכ | םופופכס לכקי קוניסס רקס ךלמ :סיקותמ ןיפיע סיס. םומופלס
 כיס םיגסמט סמ קל ,לחוס םיככת עדוי ויס .קוכיסס יכ כ"ג'ךימכ קותמ סטט שיגלמש
 םיגכמ סדפסט .םולגסס עכטע ןינעס ןלוס ןכ כ"ג ופופלס ול לועפי ךכ ךוסכו טוס
 ולעיו .סכופס ילוסלס" כ"ג עמוקס לכי ךכ ךוסכו ןזופ> ךיסל םוקיפמו סוכלע סב
 ללקמ ילעכס סמס ןסו סימל םודגסס ספ .סמדמ .ךכנ\| ופמשכל סלטס םופופרכ ג
 לסלקו םיכ לכ רקס ךוופס ידומעו סעוטסנ: סכטשמס סעס :ןס סולגלו םוללס סנשמו

 : ססולע .ןטסנ
 'כ קילפס יכ יס ןינעסו ליע ןילפיקד ידומע יתמכ וסיכס 'רֶד סיטפכ חג יל .ל'זחאו

 ומכו ססילע דמוט סנוטסס -סעוטס ידומע סל סיקיזסמסמ :כ'ג .ןיס וסיכס :
 דמוע סלועסו ס"ג נעו סדוכעס לעו סלופס לט 'דמוע :סנועס סילכד 'ג לע ?ל'זחלט
 סידומעס סעס . ןס ק'פו ..סלוע ידומעס סמ ןס סוקטס לעו ןידס לטו םמ0ס .ע כ"ג
 סיקידל) בוט לכ .ןפילו סנטמכ ש'כ סתוס סיעויקמו סלוטס ₪ סיומו סיקיוממס
 : 'ןכו סנועס :פס ןימ'קמס 6
 יתויס .וכ 3 ילגס = ('[ סכינ) םובכס ןכוקמ = ז'ע  מ'פס \ סיקידפס ללטסכ ןכלו

 יכ סוס ןינעסו .יטפנ ספוס סרוככ .לוכסל לוכטס .ןוס לילכ .םנלפכ ץיק :יפססכ =
 סדק יעיכ יפייס .ןכ כול) סולופ :סכרס :סוללטכ .לולכס םונלוט ןעח ץיקס תפיסל ןמעכ
 ןכס . ססנ עסעתשמ יפווסו 6 יקודק סיקידלו ס"ס סמכ .ומיכיכ סלל ויסש
 לקי .סספ .רוככס .םלסתס | ינפג ונמל 'וגו סרוטכ לוכ6 .לוכסמ ו = יל 26. סעכ
 קרזו כ"ססננכו סרבי .ןמל6 00 יכ סגס יפ רב לכסמ טיס לופטס-ןול כ'זסו דולמ סומולמס
 סרוככמכ סלודג סל .טיגס ז"כט 'וכו וסמט ספקט סלט דפ ל'זמס\ םמטס .סכ\ שמשס
 סרזו לטסכ כו .וססלי\ וסקד5 52 ופפוסססק לודס ולנומסס לטל ל ןכדעסּכ
 : וול ועוסמ סעגסימ בכ ןמז סמכ דע עדוי ימ םדסס קידלס רו ו
 ונללימ יכ .וככ יוס ןניעימ שתלעק . ו יוכלו יוס וכ יס רמסנ 6 ףל [כב1

 סטלס ר"סוטכ ונססמ רדטנו ונכססכ .ונילט טדוס כ"י רכט סכ .דוע סוס סנסכ |
 קלפי ימו סעומס ןיכי ית וכל ישל ! סס ןוילע יטודק כול ילומע כס ילולג סיעולט- יי

 קוכפש

- 
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 ושסוסססו קש ילכז סלפסו סנכ וכידעכ סקי ימ סמופל\ סוקומט .סלגי ימ םוכלס
 דמסגסו כוטס ולוס סוספ) .חתפמ וכיניכ .סיכוסו  כוע לכ ןיכס וכלפוי .וליכ6 לנס
 נע דסמ ןנוקנו וטססמ סיקיללס לדעסכ ולססמ ודנו לטונ סעכו עיפטסלו .קילסכ
 וטפכ סככס סילססמכ סועמסס 62 ספו (ג'ו סיעלי) למסמכ וטתלמ  כןטס םעינמ
 כ וננטמכ| ססמ סנטינט לסלסי לט ןסולג ינפמ סוג ינפמ יפמ למגכו סוג יגפמ
 סינוטספו סנפס סלע סיסו קסע ןוס 2 ויסו ספוסל וסינכסכ ןכ לדגל סכז סלט 'סכ
 סמנסמו דוסמ .סלועמו גפפומ רקי סיס '5 קר סלומכ וכלס כ קר סינככ .סכז יכ דט
 טוטסס 695 רסופמו ססכ דגכ וכיככס) דס גסוה ויכ6 .סיסו ומט סמפו וכ 3סס
 טפמו סילקי סידגכ גז לקיס וככ> ףיכס ךכדס ןמ ולוככ סנס ידימו ערס ןיע וכ
 וסינכס לפכנס לופס עיגסכו ןיט ונכוטס 52 ןטמכ  וככסמ רדסכ .רלוסכ .סקינסו םורקי
 ויכס פ"ע ןכס ניו .סילקיס סירכדסמ ופופ .טסקלו :םיִכַכסכ 300 לימססו ספוחל
 םיכ 306 .סויו סו לככ ךניג כסוכס כועס 3סס טפשמ סיס ותרלכו וככ רפכו רקיס
 ! סס .רומס) טיסכס לכ לטו טובפמו םוכלמ ככ כט סכוכו סירקיס םוכומטמסמ .ללולס

 :ינפ9 ס)8 לכ ימלו סירקיס סידנכס םטכ סוכני ימ יככ ינכ
 לכ רפוסמ םוקקי םועפסס סלוכט ךיסממ פ"יטס סירקיס סיקידלס יכ מנה

 ןספזט 65 סכרע רקי לדוג  ךירפסכ רסס דע סרקי .סלוגס לכו סדמס
 סעכ רש6 סכיס םרדמ> ססיקפכ קילמו ךיפכוז סיקנ5 סמלה 52 ןיט רמסמכ ןיט
 ספומ) ונכ .פ6 ךינומס ימכ .סויס סעוד ינ5 .סימרי ס"כקס  כמ5 ק"מסכ ןכרומ
 סלוגסכ םוסר) .ללוסס םיכ 26 סוי  לככ לוכיככ ךעוס ס'כקסו ופפוס ךופכ תנו
 יריקי ינכ סי6 דסמ .ןנוקמו סכוכו ורוכטכ ןיכס רסס | ומיקי וככל סונומטס .םוקקי

 : ידמסמ לכ סיק
 'יפ: סילפסמ ועטס שי  סוקמ יטפנ סככס סירססמכ ('ס סגיגס) ליזזחאמכ

 יסמ סרמגס 'יפ סח לסרטי םיכ כוט .לכ סיכמטנו סיזונג סט רסס
 ,00 :'ןכ ססמ סלטינט לסרטי לם ןפוסג ינפמ סוג .יכפמ

 ךוט יסבל ירוט ירוע (ב'ג סיטשי) ונסמדרפמ ונסוס .ררועל בופכס (סכ תאזלו
 קוטמד :דילומס לכ נ'זסלמ כ"ג ןיככ גלו 'וגו ךסכלפס ידגכ יסכ) ןוי

 ג'גס לסמס | ןוימד פ"ע  ןיכעסו ויזלג םיככ  ןסינמו ןרפוס ס"כקס .רטכ סדס לע
 ספולסכ כסס לש ןימוסנסס  ןפו6 סזילכו ןכרכוסש לקיס ןכס :יכס רעלמ ונ;קססס
 רמרמסעש .לקיס ססיכ6 לע סיסולטכ ספעו סרוסכ וכלס | לש | וינכ רססש
 90 דסיכ כס .סע סוככלו דסמ ןקוקל עיססס .לקיס לכ לע תוגולס ןילכ ןנוכמו
 קוכו 260 לק .סימוסנפ .רקיעו סטסכ סלעע סוס וסע  סללזכ ססימ .רדטס
 וכפי סינוטסכס סימיסו סמו סכרד יטוס) ומיכסס ףכיפו ספסל סרעט רעסמ
 י"עט ספורטכ ססיכ6 לש סיעופנמ לקיע םלח 096  רקיס ססיכ6 ככקסי פ'כטט
 ןסופ\ סעמד לחנכ וילט דילוס) וינע סינכוקמו דס סיטיגרמ ולדטסכ ססיסס סרג
 : סכלמו סדמעמ םיגרסכ סיניפסמס ססורס ןוס לכמ רקיס ססיכס לע םוכיכמ ןס תועמדס

 עיגמס  ןוגיסו :לענס .סיטיגלמו סולורסכ סרטי .יככ | וטסנ6 ןכ וס לשמ בה
 נקוי* דועו ק"מסכ ןכרוסכ סממ  סיקידלס רדטסמ סימסכס וניכסל

 ְי ןככופמ ,
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 סילעט .סז = סלעוסמס ןוילמ .יסכ לע = סליכ עמס סמרכ | לוקו מ"סכ ןכלוממ
 י"כסל םלז סיטיגרמסכו סכפס לס 6"ד קר ומלועב ס"כקס) ןילט סכ)סכ סיניוממס
 וליכס לטל לע | לפויכו ז"ע רמרמפסל סיפסספמו .סיכנוקמו ס"ועב | ונ) ויס ספ

 : יטפכ כיטמ סחכמ ינממ קסר יכ סיכוכ ינ6 096 לע כ"ססננכ\ סימטבש

 סיעוסנס ס"כקס לכקי ויעיכס ומעט ספלמ םיטמס ךנמ לס ומע סמ ל'זחאמכו
 סיקידלס ןכו ויסעמכ 'ס סעסי זלו סלועל 'ס דוככ ווסוו ומלועב

 וטכו ססמפ עטעפסמו ססמע ספנפמ ס"כקס ססכש סתנמ סמכ כ"ג סירה
 סתוכנכ ססיניכ  ןומיכסמ לפרסי ללכס ז"יעו .ומנועכ .סז ספכמ וקממ דכס קידס
 ךופס סכ) .רעכ ז"ע ןיכוכו ססיללעממו ססיטעממ | וכוטיו סכרדו סטעמ ביטיס

 | : ססנסמ ס'כקס סועעדס ןפולכו סומכ סכל
 ולכלול סז וילג סיככ ןפיגמו ןרפוס ס'כקס רטכ סד6 לע סועמד דילומס לכ: 9/1]

 דכלכ .ם'רי לס רלוס לנס ויזכג םיבכ .ס"כקסל ןיש ?'זססמכו .סנוונעס ספגסס
 סכוטס לע .סילומ ולכס פועמדס יכ סיקידלס לע ס"כקס ססנסמ סועמדס 903 ןכ)
 סכינפל לעס פ0 וטיכס יסוככו .ילומ י"'כסל סקע . ספירכס םינכפ ויס קסזט ם"ריו
 יכ וייט פכ סולס לו וכיכיע עמדס עועדו : יסנו יככו )36 - סוכרסל וכל םי סמל
 לכידק לכס ססלופמס קידלס טודקס ןולגס ככס .כ"מוד6 וכטפכ ביטמ יכממ קס
 ןרפכ דמוע דמס | סרכ סכגשנ .סמופ טידקו ליע ןיפודלרמ | חירא בקעי 'סופ
 ק"דכ .טודקס ויפמ ןיפללויס רוקד ןיקוקז סג סמו כפיס סטיככו סטירפכ סודקו רוכנ
 .סיקנלנסו סיסדנס קוספכ כיטמ .םדוקס יכסכ ויכסכמכ | ןירסס סכרכ  רילססו
 . ויסוסכד לע סידקוטס ויס .רס6 כיטס תוכוטס ילטכ .סמכ סיסטמס .סולולמכ
 : תגלפומס ותדיסמו ופוקירפו וסקדל סללוכתסכ וקלכ סיפפופסמס ככלכ ןיפס 'ס תוכי סמל

 לכ לוס לסלשי םולופס לככ טטמכ ססרופמס םודקס ןולנס קידס כרס "שה
 סלוס ירעס ו סקתפנ .לפסנו סלגנכ סודי רשע 9 סחכג .סדעמ ילכ <

 קכסלו טפסמ םוסע ומפטכ סייק ז'כעו ןידיילגמ וחילא 'סומ סכיסמס (סילפקפס
 םככסכ סיס ["גו ויכי ףוסכ דע .סלגסנ לכ סנדוט רסס 'ס סע םכל :ענלסו דסמ

 : קוללפנו .תולודגכ ךוטסל ויכיט ומב לכו וכל סבג לכ לודג
 םודקס | ןופגס = קידפס ככס סנוגס לופס | וטסכ תלטע | דיככס ןורחאהו

 וולכללטסטפ םהרבא 'סומ ספועס רוס קזפס םיטפ וינעו דיסס ססרופמס
 וכגמ ריססלו ודילטס) סדמס ככ ול55 כטמכ לו סלופ לס סלוע סיקס רכגס וס
 עגל .טטמל 6 טדוקכ ופוכוטססו וכרדמ ו"ס לטכ> סכ וסדוקסו ק"סוסס כ
 טוטימכ .ם"יטס םדובעו כ"סכ רקוסו ןוס ןוכקלמ סעכס 62 ויכיע) וסלפסו ותדוכעכ
 ודפס קט יכגס סלופ סלוק . ןיניכ ספנע סע וכל סיס סע יול גונטס טועימכץ-סנט
 דוס כ" ינוע רכט 9 דוע . ךפיכ בלסס .סוימ ךרזנ סכפכ ךסללפס סליס יכ . סרוש

 : ןקכדי .ןידסי רכש לע לכס סילמסנס סיעולס ונפסמ ורדענס
 ךס למסיו סכזמס לע כ5כ יוד< 5 יפיסר ('כ סומע) | כ"ססמ ןיכע כ"ג 7ך]]

 סידמועס .סוזוומס סידומע ינש סס סיפסס יל 'וגו סיפיסס וקעליו רותפכס +
 סשקרב | רוספכ סינפונ| סמגעמ .דומטל .סוקזספס ססג ןיסע ₪5 דל ןכסכ סטמ)

 .. - קוס
,' 
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 -ם5 רוספכס לוסכו וטטועסי לע ןקיזסעו ןסיפט םסרכ ןוסכס וב ףוקסמס 5וסְו
 וטטומסיו סנעמלמ קיזסמ ססל ןיסכ ודדוטסיו סס סג וטעלי ללכ סיפסכ טגי סלט
 :םידומעס | סיפיסס סוסס | סטמ לש .תויעכעס ססגטסס לע לשמ .לוסו ולפנו
 ףוקסמס י'ע לוס יסיעסס קיזסמס קלו מלט ךלמ דמעמ 05 ןיססכ ץ55  סידמועס
 ןוסססס סנועס ילוטע יט .סס סיפיססו .סנוינעס ססגטס לע לסות לוסמ לוספכס
 %ע דמוע סלועס סילפד סמלט לע ד"ט סטלטמ לולכט ןסיכג כעס יסינסס דומעסו

 : סמווקעו .סעועס יקיזסמ סמס סידומע 'ג למ "וכו סלופס
 גע ל"ג סנווכס יעמ .ןיכסיקד ןידומע יפסכ וסיב6 כד 'יטפנ כ יכ ל'זמלמ ר'עו

 םוכיס ססק סיקידלס\ עטומרסל ןליססס סידומעסט זמר ךרדכ "לס סידומע
 ם'ע רוספכ ספכ סילסופעו סילוסססס סידועע 'ככ  סיקיזסמס .סנוילטס .ססגטסס
 סמוס סנויגטס ססגססס סכס סיקידלס ססש לוספכס ךס לעסו סייפיו סדוס סכוע

 = =: ססינע .ןידס עוגי סלט סידקסו סיפסס ומעליו סלולג :סכושס =
 ןוימכ :ודחפ פ'ע סיעס ןיט 'סכ ם'מ ד"ע (כ'ל סיעסי) יכנס ילכד ןיכ; הזב]

 םוכל5 ךעוס .סלוע ידקומ וגל .לוגי ימ סנכוס 6 וככ רוגי ימ 'וכ סיסטמס
 'ןנו קוש סול פוס סי סעיש סגסי ךכ 'וכ ןוקטי .סומוקמ סיס סילטימ לכודו
 ןרומ סנס .וק  ללוכמס .יפכ סנס  תמל סמדקס .סידקנ למלמס לוליכ 5 כלו
 סימרי) רמסנ עדקמס םיככ וכ סנס) פסל סכיסו לוס פסל סיקיד> ססיעו ק"מסכ
 פיעיס סל | יכ 'וגו 'ס לכיס 'ס לכוס רמפל רקטס ילכד 55 סכ> וסטכס 26 ([
 סבל .ס6 .סיסלמע ויס ולוכמ לע ק"פסכס םויסכ יכ ל"כ 'ןכ סכוכרד 0 :וכיטיס
 לכס לע לפכי סונכלקסו ק"מסכס יכ .סנוסטככ תוקודג סו9סכ םוטע) זוע ןביִסְרְס
 ססכמסו סוס | םיככ .ינפל ססלמסו סקלכו .'וכ = ףוסנו םולכ כוכגס  כ"ססמכו
 כמ6 .סטפנ 0 ומוטכי וכ רטסכ רודס יקידלכ סוס ועלעכ סזס .רכדסו "וכ :וכלככ

 שו :9ס וכ ל"כ ק"סופס םולמ לע עוקפל וכלסכ סג סער ססינ5 סס) סנוסס
 כה | ,ונוגמ .סמס | סיקידלס .סנס ולמסי יכ ססילע עיגי ססו לולכ .סיקיד5 יו
 : סרקו ק"מסכ ןכלוס סלקמכ קלכסכ ןכלו סלוטכ ריעכו לורכ סמוסכ ונסול סיפיקמס

 יכ יל ויסי סולק לוכס> רולס 26 ןגמלו זוע סטכמל ןיסי 55 ןשמ) קידוס) כ"ג |
 | = : סססס ויפנכ רססכו ונלילכו וכילמוש קידלס

 סנופטכ .םפס) ססל ויכט ק"מסכ ןכרוס לע סטידוסו סימלי ספוס סיכוסש ךררכו
 'ס"לכיס לתסל רקעס ירכד ל0  סכ> וסטכס 56 ( סיעלי) "מכ וכ

 סתוסיפסכ דכלנ 'ס סיטמ וניפל סוכ (ד סכיס) ומלעכ סיפרי ססול סיכוס ןכ 'וכו
 ספוס םיכוס יכ רמונק סזכ ססעב סרג ססל סרוס סיונכ סיסכ ולילכ וגכמס רסס
 טוסוכל . ילכדכו .סיוגכ .סיקנ | ןללכ ורכס רסס סכס) | וניפ6 סוכ | דכל) כ"ע רסס
 ןליבסו .סקמלטכ וכ> .ססלו סכרמעמ .סיככ רספי דס6 סכיסל רעמלמ לע ק"סב
 ןכ רסיכו .םרילט .ימ שי ז'דעו .קידלס לע סוטכלו ךועס> לו סכיקב ןוכטר רכס
 כ"ע וכ רמוטק וינס ימלקכ עמשי 'ס ל דיסמ 'ס סלפס יכ ועדו (ד סילסס) כ"ססמ

 ךומסוק 2 ויס קר לעפסלו ךומסנס 'ס ןקכ ץפס יכ קידגס 5 ונסלמ .קיסו םירפס
 : קידס סוכז לע ט"ס

 סיליבנס :יִנָכ וללי\ ('5 '3 סיכנמ) כ'סלמ לע רוסינ לנס 'סכ ק'ג 'יפ זרעו



 ה עמשנ המרב לוק
 ₪ סלוסכל לט6 .ךסשל לעמ ךינודל ₪5 סקו) 'ס ויס יכ םעדיס וינס ולמליו יונו
 רככו עקילס םיגלס ס5 קפתסס) סוקמ ססכ סיס יכו ןכ ותו וסט סעל סעדו
 סמלס סכמ5 ,פדוסי יקופס 'סכ וירכד לכוס ס"ס טודקס י"כסס ז"ע רלועסס
 וכמ .ל5 .עיגסלו ןוקסמס ילומ םולפלל סעועע .רפויס .סעודגס .ספולסס יכ לקיעס
 ימ לע סספ ןילו ססינע ןיגמ לוע .ןילט סלרי יכ לטפתסו סטגלסס לוס םומלעס

 : סקול לע דוקשל סמלעב סס ולדפסיו ליס רוז ררועפי ןככו ךומס)
 קול 'ס סווס יכ סעדוס רמסל ופול ליעסל קר עשיל6 56 סיסיכנס ינכ וכ ןכלו

 עיפסע סויס) ומוקמ 69מ5 ור סכוגל לקיע סוכו ךטסל לעמ ךינודס ₪0
 ססעפ סמ לסט עקילס ל5 למל וסינלו סלכעכ יסיו .כ'ס6 'כס רפיסו ככ ןיעכ
 .ךסולכ לע6 ךסכ .ףסופיש ל'כ יל5 ךסולכ .סינס יפ לכ יסיו עמי6 רמי ךל
 ופופ סללפ ספ וי6 רמסיו רמולו ן""[ב] : סינט יפ וסולכ רסס סכס לע עיפססו
 ןוס ךמע יכנ6 ןיסס דימס ספרס 5 ל"כ סיסי 6 ןי6 ספו ןכ ךל יסי ךסלמ חקיל
 ןוכססו ךגולסס .סיגםמסו עיפסמס ךפלמ ולדעסכ  שיגלסו ךכל וסיט6  ך)56 דוע
 ךנ .סוסי ₪ ןיס ספו ןכ ךל סיסי ז5 ךמלעכ סילטס) סת6  רלועסמ ל"יעו סעס
 לוגי ימ 'וגו סיסטמס ןוילכ ודחפ כ"סלמ ומלע סוסו ךדיכט סמ 56 דיספסו סמולמ
 ןקוקמו סועופעס סוגכססו סלוטס םוללו םוירסלמ וכדטב ןגי ימ רמוטכ סלכוס 6 וכל
 'סרעסכ סלע לככ 'ופ ןוקשי סימולמ וס סילסימ רכודו סוקד5 ךלוס 590 רמופו
 רמוס ךנמ לעולכ ךכיע סניזסס ויפיכ ךכמ וירכדכ סינכסו ונס לוע וכנילו סימטס
 ט"ענסו סוקד5ס יפויכ סיפויכ סיקידלס ספופ סלול ס"כקסקל "סו רולס יקיד5 לע
 ןר6 סעכ ןכס עטטססמו ע"פ ססנפנמ פ"יטס סמסכ כ"כ , ךכיע .סניזפפ .סמס סלט
 ךומסכ ימ לע  ןופ וכ ךמלטכ סמיס סגסי ךכ> קר םרסס סוע ךע .ןיס כ"כ סיקסלמ
 סלועס ןמ לודכש .סיקידלכ פוקלססס פכס לוס פז "וגו סיס לקוט סיפ לפוס סי
 (גנ סיטשי) כ"סלמכ וכטלכ ןוטכ סינולגס סיקידלס פס וסמס וסמל טמכ ! סס
 לסנכ .דילוס) וכוגס יוסכ דסמ סמו ססכ סיככ לטס סוסו 'וגו וכיעטפמ ללוסמ סו

 | : וכ וכגטמ רש6 לפמס לט סעמד
 "כ קידס סריטפב קנס רודל טיט פויס כולק ו'ס רעל ופמופשוו וויי תו]יב]]

 סלועס סועפכ .לוכטכ ןורוסוו פועל סוקידלס) .עיגמ לש ןינעס סנס יכ |
 סח סמוסס ללכ לט רפכ) ידכ לכ6 טנועס 75 נט סכ ג'יפ 'ס למסמ סירקיעב 'כ
 תופי סינפ רכסכ סידוסיס ולכקי סיקידגסש עדויו סלועס .סויקכ פס ם"יעס םויסנס
 קיד5ס לע .ןילוסו םיכמ .ךכופל ס"כקס לס .ויפודמ לע וס סעלססכ לגס רקי נו
 ככס ל6הזחי) ת"יכס למלט כופככ .טלופמ סח .סמומס לע | רזננס ערס לע .רפכל
 טודהס .רסוזכו ככ סוס ונייטס ןק6 .כיסכו ללרטי םיכ ןוע ₪5- םי/למטס ךדל למ
 . סולט ירכ ונס טרמו\  וקלמב ספוג יפייס לכד ססעסב ל" כ"ג סיבס .סחנפ 'פ
 - יהיפסו 'יקנפ (טולד לעולד וסכמו וסכ וסלכל ןיכסיד ןיגכ סלקלפל ךירטליל לדמ לפיימ
 ד ןיפייכ ןוניפ סול יככ כס ףוק ספוג יפויס לכל קסוסס יוס ןירל מד סילימ

 'ינינכו םסיכיכ קיד5 דס יקל ולמלעכ לסוסל סימל ס'כה יטכד 6סעטב 0ד סע
 ויסוטווטמ שכודמו  וטטספמ | ללוסמ .לוסו ביסכל כ'כמ = למלע וסלכ> פוס כוסי

 קידפ) יקפ6 5 .ספוטלו .וע .עלו .קידפ לדו למדד .סזוקל לקליכתכו וכל ספלכ ותרוטסכו
 מ

/ 



 עמשנ חמרב לוק 0
 סנידד ס"טסכ .ססיכ ססד .ק'סוזמ למסמס ספ :סייסמו 6לדל סקוס6 5םימל 6
 :וסכ סגסס 6ל\ סמכט לכ ןידכ טייס כד וסנוכמ | ריסי ס6כז י6ס לע ססמלסל
 פס וססד סכס ןיסמ ןטסס כ5 'ס למליו לוע 'פ ק"סוזכו וילט טינשל סוודחמ
 ס'כקס .רמ6 .גרטקמ סגרטקמ | רוטלד יס יטכ סמי = רבטימ) ?6רםי ןינימו .יוסד
 גלטקי 52 ינככ .וסכ קוכטיו סיכ  קיסעתיד סמ ;סי) סניכסי כס יטכ ועונדסשיס
 95 ךכל םמסס תמסיו סכיד ןדימכ יטכו .טפסמ .כסוס 'ס .ינ6 כיפכ גלטקי .ס'כ
 קב ינסט ירוכט) .יטבד .סיטר) רבדס .ליטמסו ןכסס .לכב .וסומכ וס וכ כו6 ידמט
 סירכ יטיופ דס ןוק ידסס למ6 סיקח יוס פיט . לכלטכ סי) םגרטקל :030ז רכט 6לסכ
 ןולעו .סינומ .סכסז יססיו ינלט קכ לכטס סדכ סד יגכטקמד .לועכו ףיקפו כל 6ו.ד-
 קוסו סלכז יסס לע .סלטלסכ "פסל סוג 6סיכ .יכ 'פסוסק לוס ךכלד ק"סוזס למסמ
 . ססע סמ וינפלמ ופרופ סמע סיקנססו 5 ףד לועס .יפ ק"סוזכ 6םי0ד סמ יפ"ט
 לכ\ מלט לכ לט .סנכט ספייס וסמל  סימק סי ןוקס(ו סגממממ יסס) .ססע
 רססכו סניד .עכסו סכוס עכסד לילטכס דו ס"כק .סימקד .סינמ ךןיממדיד :ןיגב ד
 לט טיל רוטנדס רססכו ם'בסי וינפלמ  וסרייט :ןדימל 'יטכמ כיד :עפוס  רומלדס
 ק"סווס יכמסמס ירכדמ .ליכטכ ספרכ סנס רודס פךסכו - 6מלע לכל םיימ 69 ססכז
 וטסכס .טטמכ . רטס וככ יוכסו יול לודס ןועכ סוס :כ'מ טיקידפס : םוקקסססה -וכלכזט

 ןיטכייס ןתנוחי 'סומ ןולגס סזכ 'יפט ומכו טמסס סיקיל9ס לע ססיסולטו :םסינכי וכפזנ
 ונויכ קומלטד ילגרכ תסר םלפ יסומנטב טס סלט -סורממ פ"ע ןסנוסי:ת3ס0 סב

 ףוגס :לוסיס סעסו ףוגס כ תס סידימטמו סימייקמס סמס .סומלטספ ועמו :סימודלס

 יתומלטב ם0 סלט סולממ ")+ טלפכו ללככ וכ סלוטס-מל סימייסמס .טמס .ןכ
 ונונכ ילגבל סטכ .טרפ ז"יעו דוסוס ככ סלסכו .לכסלו\ סנלליו טיקיללס קנט ןכייס

 53 :סולומכמכ וקליפסלו וקפוס :סופסל וכילע :סוקסלו .סידממ 'דיכס -שלופס .ר"סליס
 "סם הקול ס"יטס 15 סילטסכ .ןולפ רודס רטפכ סנס יכ סוד סווס לכ ז"יעו :ןומוקי
 לפוכיצ סלועס ןמ ופניכט קלסמ ס"כקס רודס :ןולו למע :י'ט יכ עטטסטס)  קידלס
 סיס)סס ₪6 ךולס ךכספיו רמסכס ןינעל סיקידלס סעס ומע וידידי ס"כקס םקיק סזמ
 | ק"ישס .קליס .רודס .סטעמ עוק .י"ע יכ סיסנפ ופופ .םקל :וכ סעטסו . ו ז"כעו
 למוגכ סדסכ פונסמ ססקל יכמ םיכמ סולמל םילע  סזו .וכע קידס - מקל :ופניכמ
 -'לפ טסטו יכט סיכט סולמע .תילט סח ונקלמ ךסכוכס קלספס וכיסוכווט ומלצ רשסכ
 < סילקוס .סיקידלס סמס תודומסס סוטסמס סדסכ .תוקסמ ססקלו יכס .תיבטמ ונכוגי
 ספ סג יכו למועכ :סיק6 ס" ןוקטכ :סילרוס .סג .ףלו טעעסו :וטלוקכ | סיעוסטס
 ןילוקי .לוסו .יכ5 :ןיס ('ט סמוס) ל"/הלמכ סטמכ :קידגס .סע 'פי ןולטי .סיבלוסס
 ססמ ילוסכ ססל יוס סג יכ (כ'י "כ עטוס) ןיכע לע 'בופכס עמל .רככו סלועב :לודנ
 "וכ רמו סטעמ) ססע יפניכס קלס6 .רטסכ ססכ :עיגי יוכסו 56 סכלס: סג למ
 : ונכוסכ רסס .כוטס ומע סקי |
 : סמלטכ סיקידלס לכס וכ יוס סקויד ל"ר וכסטס יכ וכל לכ יופ וכמלכ .םלמט הלפנ

 "יכ סמלעל וכיכס לטס םוכנסס סוסוכמכ וקנס סילדענס סיטודקס .סילולגס
 "'ס למסיו "סלע סייקסכ ס"סכקז ןולכלפעצטמ םהרבא 'סומ .קידפס ןולגס בלס 0
 :ידלס = םודקס ןולגס כלסכו 'וגו ךיכס סיכמו ךסללוממו ךולסמ .ך) -ךכ סב

 סעי 0 /%
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 ּט .עמשנ חמרב לוק
 ככל סנֶסו 'ןגוטימסס סרעסכ וסילס לעיו כ"סלמ .ןכ סייססכ ס"סלז ןידיילגמ \חילא 'סומ

 ךיס כקעיו כ"ססמ סייקסנ ס"כז ןימודסלמ הירא בקעי 'סומ קידלס םודקס ברסכ 'וגוט0
 רסויכו וכיעס ןסלכ .ונלכ סנפכ וקסנס סכס 1 סס לכס .סיסנס יכסלמ וכ וטגפיו וכרחל
 יכנס = ונינט : סלפסס | "1)] + םעכ וטל סיסנ סמ  סנדוע סיטינכמ ונסנס יס

 ₪2 סלוטס ןמ .קידפס רדטס' לע 'וכו 35 לט סט םי6 ןילו דב קידס (זל סועסו)
 דסמ יטנסו | ולעי סמ לכס וסדכסכ | ודיספס סע  סיטינרמ סנופ יכ ןטי :ולמועסו
 דוע .ףסונו פ"כע .טיגמס) סוכיר5 ומלוע סע :קידלס .ספעט דססס נייס ופסלנ
 ןוגי סנט. ידכ .ףססכ .כ"ט יכ קידפס ףססנ סער ינפמ יכ רסס .בוסכמ לט בופכמ
 <: ססילע סירפכמ .ספסימכ סיקידפס לש ןנוקלו כרועסס) סיכיר5 .פ"כע\ .ססינע
 ססעו לדג ךפס יכ דע ריסע ססענו סיללסס כעל ןוימדכ .סז .וכדמטמ למ ןנובתנו

 דוסמל סילקי סיעיקכסו כסז| ףסכ וכ יסיו סכרס תוינסו סוכג סמוק 1
 רשס דע .רסוי סעפ ללב םולכטסו סווססס תסרכ פנו טכיו ןוכוסי ןמסיו וכ סייקסלו <

 דלמ וכ ר5ס יכ יסיוססל סגסכ וסיב 6 ולכמיו ס"טכ ופכ כ'סלו ער ןינטכ וכוס דבס
 סיכלמ סלק יפיע סל ויס לטל סילקיס ופסל יטיסכס פ5 סג :תקיו טפכ :ךלי\

  םוככג .סנוחפס .סיל6 לכדס עדוופנ לסלכ יסיו ןיטיטלסס 6 סג רוכמיו סמסמו
 סנס דגוכ ןייס ךק סטע סמ ןלונססו .ספכ תוגופס ןיסמ ויגע : ןכוקלו כמרמססלו
 עוטעס כ .סרכמ סוסו ככ לסלו ךיסדמס םדכס ךכיכק לכ םדכ6 ךטוכרו ךנוס ךלס
 70 .ךסנויגסו ךסלוו כורכ לככ ספל ךלסע סדוק דוע יג ויס רט יסלוגס רקי לכ
 וג6%5וס וסלמסכו וסבססכו דסמ דע סיכוטמו סינס ונייס סירלמכ 7/7377 :ככ 0
 - לוע סופקולי 26 / סנסנס ל) ספוקמס 56 וקקוס .סיכסו ק'סוס וכ ןפנו סיללממ
 וידימ םק) סססס ססטמסנ יכ דע סוולפס פולכטס סערכ ונלפנש :רסלו .םדוקס
 סכסד ץופ מסמל 690 סנס לכ ספר ןיע ירקס רטס טדוקס ילכו ק"מסכס שו
 ןיסו .ונלוכע  ןיפמיו ונדעכ רפכיס ימ דוע ןילו סוי לככ סיכרפננ סיסטססו . ולספכ

 סיכ6למסו לוע פסירכ סדוקע דוע סזוקג סדומס סוסק םלוס סרוסס קכ לויט ונכ
  ססרומ ספישל .סימולמ יזלגמ ספגו ק"סופס .םס ססע ןסית; סקוללכ וככ ולנקמג +

 .סידממכס סיקיד5ס ס"פס קיו 'וכ וקנופמ סויכ .וסנוגס סע ללרטי :םיכ 6 קל
 וטסססו .ונבייקסכ ספעו ק"סוסס .פ5 סיעייקמו סידיעעמס סמס ןס .לודכ רשמ-
 6 ונללמ :ונפל6 | = טס סיפלוסמסו סירקיס ח'פס | סג .ולרכמ יכ .דמ כ"כ

 : סילקוס סיניסכמס 6 וכדכס סוכלס וכיסוכווטכ ע'כ סיקידלס סינולגס
 ס"ט 06 מט .סויס :ופו6 ס"ס (65 כ"כ) סרמגס .רמסמ | רוסיב לט רומענו

 5 יוסו סגיטנמ .סדכסס סעוע) ול יוס וכמו .לודס ילודג לכ ודמע
 - ו יוס ל'סזכ ס"ע 6" לע וכנוק ןכל .לסס סזכ .רמסנ\ טינרכק סדב6מ | סניפסכ
  םינכסס 26 סכיטמס) סמיענ סגסנסכ ספוס :גיסנמ ויסט רסס סגוסנמ סדכסש סנועל
 סט סימס סניכ6 06 עטנ יכ ולדעסכ ופכוט סעפסס ןדכס כעו סנומלסו םמלס

 : וכו ססנכס ילסמ ₪3 וגטמ סתנכסס ימכ וכרב ססכ למס ססליכס רססו

 :סרופמ.ספיסו .ס"ע יס לם וללוטכ סיס ספיס סכוט תוינגלמ ל'זסלמ ד'עו :
 : סמח לגנגכ סעבק םעטמו לפרסנ דיע .סכ לכתסמס ילוס לכ\ סלוטס לכל י
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 - עמשנ חמרב לוק 6
 יסוק6 ססרפ) ס'ט 06 סטעמ דוסי\ לקיע לכס ומלמסט .ומכ וס ןינעהו

 ללוכו 'ס סעכ סכקסמ סיס 'ס ססכ הקיו פ'ע טרדמס רמלמכו סנועכ
 פ'זו סנו קס דוכע) ךיס ךרד סרומ וס ופיטכ .ירכדכו .ופוקלל ססליפ ססנ
 וכגכ שלק ם"מכ טוכגכו ויפכ סס) עידוע סוס 'יפ 'וכו יושס ססיס סכוע .תוילגרמ
 לפסמט ילוס לכו ססיטטמ ךטסמכ סיסק לע .סנועס לכל ליל ויס סזכו ךוכקפ 00
 מסעו ספכסנ סניממ 'סכ ןינססו ססכ | ןטוכססו וילכד לע ללקססע קקייד סכ
 ס95 סרכ ימ .ופכו סכיניע סולמ וסט רמועכ .סננ לגלגכ .סעפקו .ןמיס ססל לסמ
 סניכ סיעוסל דמלל סמסס ךרד ססל סרוס סוכו ופלודגו 'ס סעעמ וככ סע ןקוכססנ

 : סזכ .לקי .גיסלמ סגיסנמ סדכסט סלועל וכ יוס ולממ סמסכו |
 [5וי\ ל'זסלמ סידקסכ לוקס ופול לויו פ'ע י'ק 'סכ ם'מ יפכ םרפ שי "11

 יפנכססנ ססרכ6 למס . ךלט םוכיכגטללמ 05 ססרכסנ ס"כקס "ל סלומס ופול |
 ככעמב קד5 יסקד ךסעד סמ .ס'כקס ל"6 דיפוס וכיסס יפילרו ילס סוליכגטנסכ
 סדקסכ דוע ש"י 'וכו קד5 סרזממ ריעס .ביפכד :וכייסו סרזמכ .יסקו .סיל לככיפסמ
 סוככד םטרפ לע .דמוע סיסט סיעסנ) סעוד ססלכל סיס סעכ םרדמס .רמסמ
 לכ ודל ונממ ודגנ דמעו 'ס סדס רכט ודגנ םי6 דמט לל\ סירכועס לכ תס סטסלמו
 '6 סכ ר"סניס דגנכ טיס דמע 62 ס"ע "מ דע ןכ וסוגלסו ודגכ ודמעו סילכועס
 ויטטמ י"ט ס"מ "6 סכז .ךיס סכוכ ונניכטספ סב סזכו ודגככ סלכ ודממ ודגנכ דמעו
 יכ6 וטוכופמ ססלכס) ומעט סנתסנו סלועס לכ לט ומס לדגסלס דע .ותדוכע םגלפסו

 : כ"ג ועזכ סנסטנ ז"יעו ןומס
 ולועכ סילוענס ימיכ סוס ר"סניס לש וסוכ לקיע יכ עודי סנס יכ וס ןינעהו

 םכ טספ לככ סנקוס ימיכ 36 וכ סססו סוולסס קולו | וסוככ ןנעל
 לוכיס סיניפלמ ויס" 65 ססלכ6 דעו ?קככ סד6ס ₪5 פופפכ דוע לוכי וניסו ל"סליס
 סעיקע סעכ סדלס ימי ףוסכ "כ .ר'סניס פוולס לע רכגססלו וקול לכס רולמ
 םושסמ לע סירומ כרעמו סרזמ יכ כרטמ ססכ רסוסמ סוסו סד6 לט ומלועו וסמט

 סדסס סככש סניכ סייגוסל דמע) ס"טסס .סכס דע .ופוסו ןקילכסו  וסוטסססו סדסס |
 | : סרזמ ם'ע .רסופמט סירועגס ימיכ סג ורפי לע לכגססל

 סוקסי לע סכומ קדפ ככוכד כרעמב קדפ יסקד ךפעד סע ס'כקס "5 סלטגס זן
 ןקדל רכג סוס קדלכד ןפמ יסס (ו'לק סכש) ל"זססמ ד"עו . וסקדלו סדסס

 פ50 וסמס סוכ דט סדס לט וימי ףוס) = כרטמ 759 קד5 לט וטכטמ סיס "5 דעו
 לָכ5ַ רזמ נ"ע רלוסמס סול ושמש ליססמט סעב סמוסמ לוטפי 5 סירוטנס ימיב
 עכטס דועכ סירוטנס ימיכ סג ר'סליס לע לכגססכ סלוע> סלול סיכס ס"ע 6"
 סלזמכ יסקו סול לנכיפסמ סח סכזמ ש"ע .ללוסמש .כ"סועל וסספכ .םוקזמ :תווטססמ
 סלזממ .ריעס ימ סח ותדלוס עכע ו סניקו ומע ס"כקס סשע ןכ לוס סטע לטסכו
 סח :סלוטל סלוס ליכס רקיס וסגסנסו ועגרל סילכס פולודס לכ וטעי  ןכו .קלפ

 : סזכ סלענו רקי גיסכנמ .דכסש סלועכ ט יש = =
 סדכלק .סנופסכ סל יוס סש מ"ר רמסמ סויסכ ל'זכ | ולילמס ספי התעמו

 .סנס יכ לנינק לדווח לקימכ סרו (ז"ס םוכוסכ) ד" סוסו סטינרכק
 סימל 2 וגטכלו סנולמ .ימל סלועס ₪5 ומיד .(פסקיו םודקס רסזכ) ל'ז ומיסוכב
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 . = עמשנ חמרב לוק
 סעוע 'יסככ ןילמס רמלמכו ומונע סונכסו לודג םוילססכ דימס םוכלוסש סו בלב

 לעסמכו 'וכו סילע .ונכ עוטר לטג .ןמוסו סידי בסל סלטמ ככ סי ס)ועס (6"פ כ'ס)

 ןיגמ = לוס רודכ קידגסע * ןמ/ לכו .  לעסו סעוס םוכמ = יל ענפמ ססיל ס"עמסד

 קוס ימ סטוכלכס סדכסט .סניפס) .ס9 יוס כמס ולדעסכ סנמ0 סערמ סלס 30 לודג

 סוספ (כ"מ .סינסס) כ"סלמכ דסמ לודג סניפסס םוילסש יכ סעלמ ס5ס לס ניסנמס

 זמר םלקרסכנ קכנ הז ב : ולכטילפ ךילגו ךירכשמ לכ ךלונ לוק) לוק סוסס 6

 ןקיזסו קסכיפסכ ןכיכזפ יוס ןכדס לכמיז סניפסס ם6 לכומס ק'גפ ב"כ ם"כבר .למסממ

 קיס קפסכי | ןנירכס וינע סמגס וסלקו  סיכגס .ספלס סי) סכסיד שלוש יסס

 קפליפס לככקמ יוסד וסל ילו ךיפססיס .סיכג סס דכו סיכג6 ןכילסכו ןכיפסו ןיקלסו
 : קוסט ז"סוטס לע כסומט .ל'לס ונילכדל .סרומ כ"ג כ"גס כמסממ ןינטסו . ןכיעבט יוס
 למ לוס ק"סופס סוס סניפסס קרו וילע סטו סלעסכ ךלוסש סוסכ רכועס ועכ
 י"ע סגסנסמש ק"סופס קיס סניפססו סלופ ןילכס יפולרכ ל"סלי יקלככ ל"וחלמכו וקסומ
 יקיעלס .ךלדס וכל ללכלו םמסס ךלדס פ5 ו .סילופו סיכילדמס לודכט .סוקידלס
 וקכטסמכ טמוטמ סיסס סתנילסכ ןכילזל יוס דס ללמז ס"כככ למ6 פ"זו רקטס ןמ
 לוס סלווק יסס יסזק\ .ז"סועס סוופס םוקולממו סיסמ סלוע יסכס ₪5 לי5ס) ךיס
 סיגדכ ופע 5 דס עדי כ יכ םלסק ס"עמסלט רמסמכ גדל סמודמ סדק ןכס
 וז ולו סעל סדטמו סכוט סדולמ .םי 'וכו ז"ע ל'זס יפו סער סדופמכ סיזססנש
 ןיללט סכסמ ילכ ןמ סוס סכמד עודיכ סכפ ןוטככ סדוטמס ולסוסס סמו סכס יס
 סענופס פ6 ףוטמל ץכ . ₪01 םיגלמסכ :גלסו גדס לכסמ וזט סעלוס וכ ןילסוקו סיגד וכ
 ["סועס .םוולסט לסל ןכ סדקס ןכ וכ זסלג ךכ ךוסכו ע"'ס םויסס) סכחכ רש
 ועוי סכו ספפכ סוס ךכ ךופכו וכולגו ופוולס םוללמלו סכ ז"סועכ גנעססכ .רכוסו
 'יפ סרווכ) כ"ג לטמכט ל"ב ופדוטמכ קידס ₪6 סג סופס) סלול ל"סליס סימעפלו
 סיעכ קכ סוס .ותויס לקיע קידס ס"פס תויס לכ ןק סימכ לוס גלס םויס לכס ומכ
 סכמגכ סכוסס לטמכו סימל וכל 25 לכ יוס כ"סממכו סימכ סלטמנס סרועכ כ"ר
 סיכגס ססלס יל סכסיו למסלו ז"ע רסיכו . ססיכט וספסנס סדוסי ןכ סופפכ '6 ע"רד
 סססמ) .טס) .קידלס .סיסו לוס) וטסמנט = לסרסי םיכ לכ | ללוס וס לופס 'יפ
 :  וקעפשסו  קידגס .סוקזכ ופלפל סוכל קוסמסו פוכוע וגיטיסו וסוקזכ רופסמלו

 סגו וסוכזכ רולס לכ וסווסו'לללנש לכ ייפ סיוע מג יסדקו ו'פ דט רממא]
 'יפ סוס סקסכי ןכילכסו רודכש קידגס סטפטס י"ט לכסו סגלכ ירפ וטע

 סוקמ 'יפ .ססטבי = וסט ז"סוע לע וכטחו קידגס רדעס .םפיכ לע וגסדו וטס 9
 .יפסו .ןניקלסו . סילול לודל ז'סועכ \ססל :כטיי ןק ססכי | ומכ דע ימלופל סומב
 סועוע .סוכ לחש ז'סועב ונכלס ןכ .קידנס תוכזכ וככ כטוסס ןויכ כ"כ סיכגפ ןכילסבו
 לכו סדס ינכ יגונעס סיכדעמו סילכסמ ?טכנ\ דימפ םופסכ ןמזס יגונעסו םוולתסו
 לדעכ ז"יע\ סלועכ 6 ןולס לט .סומיקלו ססיל פעו םומיעס סיסק ל'כ סיכג סמ
 ססש .דועו .קידלס רדעס ינפמ ןדכל) וטטמכ .לודס לכ ךפספנ זל סלשס ןמ "פס
 וגבקט 'יפ ןניעבט יוס ססניפס סכלקמד ילמגְסו ולדעסכ סוכייס סמסו קקז ומקג
 6 םכרדמו סללמס .סנופסל יונוכ סוסע ט"טמו סרופלו סכוטסכ סמנטכ רצסל ע"פ

 סלְסֶס
₪ 



 עמשנ חמרב לוק = 0
 ןווכ .םועטמ וממ :כ"ג סדסס סל פלנמט סכופס ןינעכ בוטס ךרדל עלס ךלדמ סדק
 גוליס ימ דוע ילו סקסמ ךלסודכ6 ס"מסו קידלסמ ךומסל ימ כט ססכ ןיס כועס סופוקלס
 : ונלעכ דוע ןיגי סל .קידנסס ןויכ וסדולפכו ז'סוטס תוקולטכ 'ס ןקיעבט יוס ,סי.-ָּב

 סויס יכ סעדיס וי ולעסיו 'וגו סיסיכנס יככ וסליו (6 'כ סילמ) ם"חאמכ]
 | : שמו עמ .ךומודס .םס הק כ יי 7
 ימ דוט .ססל .ןיפס ולרי וכ .לטפקסלו סיגלס> סנש סעודיס קש יכ ן"נעה]

 : לוע ךועסל ימ לט ססכ ןילו סדטכ ןוגיס '
 לטמ ךיכוד6 סקוט סויס יל וסוכ רועסנ קר עסיקסכ וזרזכ סוסיבְנס יככ ופכ ןכלו

 סימעפ) ס"וטכו ךככ ומכ טיפסמ .שויסל ומוקמ םוללמל ססס ךילפ כ"ע ךספל
 דכל 'ס םיטמ וכיפס םוכ  (ד סכיפ) כ"סלתכו ל"כ קידלס םםימ כס ומלטכ .סז
 : ונכרד ןקסנ ט"ע לטומ ןיגמ ןילסכ ססע כ"כ .סיוגכ :סיסכ .ולילכ וכלמס רסס ססוסיססב
 כט6 סיקוסעס לכ ₪6 ססרסו יג יפכטו (ד םעסק) רמ6 סד6 למ כהה

 דיעו סכנמ .ססע ןיסו סיקומטס .סעמד סגסו קמסס סקס | סיטעג
 סו וסנוול סמ רוליִּכ יד ןיפ סותסו סוקס למלמסו ססנמ ססל ןיסו םכ .ססיקסוט
 םכ ססיקטוט דימו סיקסועס 6 ריכזמו רזפו סיקומטס ןינטכ ןפליקמ ליססס סג
 ליעספו רסכל סכ  ס"עסלס יכ ד"נטל רמסמס .סכווככ ססלכס סנמ6 םעטענ ופכווכו
 ספימ | לקס ןעי קידגס םפיע י"ט םיוולססמ סד6 כוקסי סם לודג ןינע 56 וכסול

 : קרפכמ סיקידל 0
 ןינטכ . סמולמ .ונסוולס 55 "כמ כ .נפופ = רכוטנו רימסל = ס"טמסלמ לכ "וע"

 לוליכו דסמ | לודג דספס סע קידס רדעס יכ ךפופפ ,לועו סקס לדוכס
 סוס ספ יכ ומלע קידלס ןולסמ '6 סיקילגס  תפיע .ססוע םועל סיפס וכ רמסמס
 לסעו ספומעכ סויס קל .יכ .ע"עמו סלוס ףיסוס סיס 620 סמדסס לע סימי ךיכסמ
 : : סקומענ .לסמ 52 'לב65 סרכס | לככ /
 ףסמלנק סזס קידפסו (סכולמ סכטקמסו לק סויס שומס)ז"ט ןופלע 'כ יסעסס כמ "ב כ

 סמדקס לע סייסכ דוע סויסכ וכ יוסכ סיסק ויתוקסו וימי וכממ עזגנ 00 | =
 יל .יתכסו = סח , כ'קועק  סיככלכו ז"סוטכ סיגטועס .פולוססס ילקי .ויכפסכ וסל
 ססנמ סס ןילו סיקופטס םעמד סנסו טמטס ססס סיטעל ל סוקוטעס לכ ₪0 סול
 סתלפ סו ןילו רודס :ןוטּכ-וכממ :סיקסענס .סיימס גי לע ועימו סכוכ .קידיסמ
 לוע קכ .סזמ סכוע ככוסי ₪2 -לודס ל6 -סגו :לולס ןוטכ ףסלכ קידס יכ םיכט דועו
 כמסמכ ססחעו ןגמ ועפ ןויס -ספןימ .סויסכ .ןיס .ס"ססו קודלסש דועכ יכ ו'ס ךפיסס
 רדטסכו .סכוטכ סוס :ומכ :וניפע .ןיגמ .סיס 'יפ .וכיפע 'יס מוס .[ס'כ '5 לסוממ]

 רזוט .פנכ כ 623 :ןכניצ ל"סמס סלזמ סססמו ןגמ לוע ןיס ןיגמס לדעכ לוס קידנס <
 קפטנ :קידלסס סמ !ם.םוקטעמ יפס ןכיוסקידלס לדעס סשע סוער סיפט כ"סו ךמוסו
 סמ רס ןיגמ ככ .ומססכט .רדטסס סז י"ט .סיקומע .וסטכ רודס סג יכ 'כ ויס ימי דס

 : סיקוטע סס :סג וטעל כ סלועס ןמ קיד9ס 6 סיקסוע רודסש סמ סזכו ססיטטמ
 סיקופעס סעמד סנסו שמס סספ סוטענ לקס סיקופעס לכ ק6 סלכסו יכס יסכסו "|

 ו לזגנ רש ייחס ימי לע .סיכוכ סיקידלסט סע 'יפ סמכמ ססל ןיסו =
 ןי \ 4



 7 .עמשנ המרב לוק
 סימענ סמס סג קידלס סל סיקטוע סיסט רודס .סג יכ ₪ סג לועו ספכמ ססל ןיסו
 תכלס ססמ קכענ לס קידס ₪5  סיקטועס .דימ סכ ססיקטוע דימו וס סיקסענ

 : סקנמ .ססל ןיס סלל .סגו סייסכ קידלס סיסש סעכ סס) סיס לטל קזוססו

 . סמוס יס (כ"ע 'ס ףד) כ"כד ק"פכ ל"זרדס פ"ע 'וגו סיממוט ינב "יס כ"סס ועו
 ו לטס סרולכ 'כיע ופכ יכ לוס ןינטסו ס"קס 6 םודגמכ ידשו סלוס וז

 סס ז"כע ב6 וינלע סכס סנוטסמ ססוטכ סיס כיכסמ סללוסו םילכו סיסכד סמומ
 ןיז ילכו סיסמו ןוזמ ילימ .לכמ .סוכלולו סמסלמ ילוכגו סיסכו תולדגמ סמס סיסי 0)
 ךופסלו קיל  סוככל רעקכ יוס סל קולי יכ סחוטכ סכיפ ןיידע סמס)מ ינכ רססו
 קוללוסו סיפלגמ) כולל .כ"עו ספד דע ןוכערכו קופמכו .רולמכ טסיכס) ללוס

 : כרוטס ביוטסמ לכס סכולק סו כלק ילכו ןוזפו רכ .סיפלמ
 קוסעל כגטמ סלולכ סעוקכ סכ סיקסועס לע ילו וניגסד פכ6 סמלע סכופס ךנהד]

 ןועו ככ סמס ןס ססכ ימו סדק סמעי רטל סמס .סיכוע סיטעמסו .סרלכ
 סעסלמ ינכסו .סכלס סעס ןס ספומ סיגסנמס ם"פסו סיקידלס .סעס רקיע ז"כעו
 ₪6 .מ'פסו סיקידלס 593 ז'לכו = . סמסלמ ילכ ודכלנו סירוכג וטפכ .ךימ  כ"ססמכ
 ק'סותכ .רמסכ עו הופלו לוטכמל .כ'ג כ סימטפל .לוכי "מ סרוק | ודיב סיב
 כרולס .ל'ספיס םולוכססמ סכ ולטכו נה | לכ וכל" ס'קידל 'ס ילרד סירטייכ סומלט
 ססל .סעסו סייסימלס סיקיללס - תגסנסו עויס י'ע דעו ל ל ל סמו וילט
 (כוטס ורפי 6 :קימרס) ברק ילכו סילטכ רודכש ם"פס) סיפייל| ק"סוסכ יחכוט)
 ס"ס רדגמ סח ויפומוס רכשלו םולומכמכ וליפסל סימרסו סודולמ וילט םכופס לודגס

 לדגמכ רמסכ ז"טו ורפי סוס טכוכס רוכג סוזי (ד"פ סוכס) סכפס רמלמכו .סםושמכ .םילפסל
 ידימכס ססמ פ"ת סלוס ידמועס ולרקל -ןקלו וכו ןגמס קל םויפנסכ יוגכ ךרמ דול

 : ססללדס .וקכקט .טמקמסו .כ"סופס |
 סויקו ט'עמסמ תוללופס ודיכ סיכמט רמוכק ודיכ ודימפכו ןסככ לכס ימ ירטלל'₪ "1

 סויסימס ם"קסו סיקיללס סעפסס י'ע .קר סוס לח למלה ק"סופס דומיכט
 ינט ל'זכס סולו . 50 סוקיכדס) .סיטילטמס סמס סידטס סמס .ח'פסו יוד לככט
 סידט הומל קמפ וס לר סרדטסו סייסימלס .סיעיפטמס .ןרססו סטפ ו ךידס
 ךיסומב לט. סרטי .יכלס .ק"סס .ז"עו , סלסוסו סכלו ןגמ מכ סיגוממס וכססמ ןודכ0ו
 עוג 'וכ '6 ם'פו קיד5 .כדטסכט סירפסס וכל וטלופ רסויכו .ךילוכג וגפנ :.ךיס לנס
 : ונסמסלמ .סס סוסל) ודגל לומטיט "מ .ןוסו ןיטטנמס .כ'סליס שוס , כיופס רכג יכ סטסכנ סללכ ונללטכ .ןקסנסו וקפול טילמוטס סיגיסנמו\ .סירוממ סיממוט .  סיממוט :וככ יס | 5מכ 6 לכ .וטדמס  סלדעסכו .ר'סליס קטוסכממו דכלמ = סלמש) :ספקדל .םככ = ספלזעב :סידמועס = טסומפכ םרסס סלב  םדוקכ סכולוסו סככד ססמ :סדמלכ ולילכ סיפפוססמו 1956 סיקוכלס ח'ס סמכל ל'ר סניפכ
 סירכדס סמלמ וחוכזי רסס ססל יד סמס .יכ ס"יטס סדוכטל סככ) ררועל ךלולסמ ןיל 96 סלוסע 'ט םסלוכ .ססוכ) סוקפ) סלסעכו .סטודקכ ססיפמ סייללוי ויסס קכסלט טס יפטכ ססדק .ילכד) סיכיטקמו סיטמוט ויסו ססילע סניק סילסוכ ל 2 לס סמסס סינולגס קת סיקידלס פנל סטפ .ופפוקסס למל סישול 127

 וטפסס



 <. 0077 *טמשנ המ רב לוק ל
 : םלכטמס טפנ וספכ ביסמכ ו .ךיר5 רט6 יפכ ססמ דחס לכ למי יסדווכו וטמסמ
 חור 'יסכמ סקנמ לכקנ סידימנפסכ לקנ רטס . ק"סנסכ .םינס 'סכ 'קס 'סכ 'ל ב"

 ססכ ודכט רסס ספכסלו ססלכיו ספנומס םוימינפ ססק סוימלעס םכ סככ םפכו
 :ומוטילו סנוללס ותגירלמו ומוקממ לכו לכמ רקטנ וליס סמודקכס רבד לכ יכ 'ס ספ
 ססידימופכ תוטקפפמס לוס = טנומסלס .סכיסכ\ .סלטמ) .סלטתלש רחל .ףס .לכיכ
 סוספכ ןיפוט ןו6 רמוס ג'בטר יס (סילקטד ס"ד ימפסולי) 9'ז ם"מכו ססל סיוכסלו

 | : ןכרקזט סינסס ירכד) טממ .עלוק ליסו סנורלז ןס ססילכד סיקידלל
 ספמ 'כט 9"ז רכסמס ילבד לט סמס ('5 .ףיעס ד"מס 'יס ד"ןיכ) 'ז ז"וטס דנן

 0פססו שלק ססכ ןיפיסועו וכש סוכוט םודמ ןיליכזמו 'וכ דיפסס) .סלודג
 ונרכז סיכסס ירכדלו ןכיפס סמ ם"ע לודג רקס ומ ןטק לקס י> סמ רמסו ז"ט ז"טס
 ךייט לוס קח ססיפוכקעכ ךלילו ןנוכססל סילסל רכומ) לוס דפססס לקיע יכ ןכסי
 ןקסי סמס) ססיפנכ סחס סיפפוססעו סיקידלס 5 סיליכמו סיעדויש סיטכססכ קל
 . טדוקכ וכרדו ותוכולכפכ סיקיקכ ויס יכ ןטי לטפס ם'פס םס סידיפסמס ןמ סיסיש
 ספויס סייסכ. סמסס סיקידלסמ טומט) וכזט ססדק ירבד ע"פ ורוכזי רטסכ רסויכו
 ססוכלכ קוקס כפטנט ימוטכס כ ססכ רלוטל סספכ כישמל ססל ויסי ולס סילכדסו
 = כ"פו .סכ5 .םט לע קוקס .ססכ סיסיט וטמטס סילוכדסכ קימעס) .סיכיכ5 15 קרו

 וטמסו וכ 5 וכטסט סייסכ ס5₪ סיסס סממ .לסוי דפססס ירכדכ לק ופיסוי רססכ <
 סינינטסכ | קימטס) סיכול רטס ססמ וקלססנש סעכ ןכ6 סוטלְמ סע .לככ ססמ
 ז"וכס סיכס ז"ע סיטולקס ססירכדמ םלטות ססכ עיגימ ידככ ססירכד .סינפסלו וטמסט
 גיכסכ (סכוסד כ"פ) נ'זחס דברו : ספויסכ 255 סיסק סממ 'יפ לק ןיפיסומ ןכלד
 דוסכ לכ ימ סגסו סכנסכ דפסנ למ ם'ם לע טסע דמו טק סעמ סירבד .'ד
 סייס סוכ 'סכ יפילכמ סמ פ"ט כ'ז סתכווככ דימעסל לכונ מ"מ סיטודקס ססילכד
 סוניע סלילמ ליס סלוקכ סוסו כו5 .סמסס רופכ סלופכ סכומ וניממס ומכ סוסו ז"ט
 ד"ט .םוריפס סקפממו סומוכסס תלסכמ סיס סעוחסכו . ךסוסס ןיכו רוס ןיכ לידס
 טמשו .סרוס רוק ,םיללס ס"פס וכ כימיי סויקסכ ןכ .טמש .פולוכת דגמנ כ"ססמ
 עוקלס לסוכ וכוסזי סיניכטמסו (לסיכד) .כמסנ .ספלופו סתמכמ 'יחככ וכ . סקלל
 'יקככו סכ ךלכ לשל יפימלס ךלדס 6 ו ולוסעו רקטס ןיכו מטס :ןיכ לודבְסל
 ל'זקלמכו ולוכ סלועל סיימו סכלכ קילל סנוילע סעפשסו ןולכ וכוטמי סלט "עמו ספקדל
 קידל ולמל ('ס סיעסי) רמס סח "וכו :יכַכ כינס .ליכסכ- 596 ןוזיכ 63 ועוכ סלוטס לכ
 ווקו סלוע כול לוס סמטכ סרות3ּ:קסועס יכ לכ ולכסי ססיללטמ ילפ וכ בוט וכ
 קמפ סלוס ול ןפכ רסס ס"קככ וככומדק ונ) ודסי לטסכו דסי וכופכ טטנ ס)וע
 ופוס דעו סלועס ףוסמ לילמ סיס כ"מיטכ סככנס רוס ל"זוססו וככופב עטכ סלוע יוסו
 וג ןכיסו כ דיסעל סיקידלל ומגו דמע וכ טסשסל יסדכ סנועס ןילט ס"כקס ססכ
 לידכסל לוכי י'עו יפיעלס לולס סלקנ סרוססד ל'לס,ןינפ לט זמס) כ"ג סרומ . סכוסב
 ךכופ סלט ס"עמסד טקכ "עו רוס סרופו למ לכ יכ .כ"ססמכ לקססו סמסס ןיכ

 | : .ילוסכי סמס .ךפיעסו |
 רע6 לפוסמ קולוק סוימ רלול5 סכוע רוס ןטייפס מכ סמ לשמ יסעמש ז"דע

 סנט רול כג סמ ק'סופס לוסק יפיעלס .רוטס לקס ל'נסכ כ"ג'יפ יסיו
 ."ַפ :



 7 .עמשנ המרב לוק
 לפולמ םולול לכ .כולס סז סיסלומ ק"סוסכ סיטפסמסלו ק"סותסכ זכננ (כ"יטמ 9
 סזו ז"סועב ם"יקס .ליסכס לופס וקולמ ךסומסו לפטס סזס סלוט) טעמ ריפס
 לוס ק'סותכ ריפסמ 'יפ סמס ינפכ סטמ ינפ ל"זס שזו ז"סועב סכיק . וסי| רמ6
 :סממס טבטכ כ"ג ססנ עיפסס ז"סועס ירוססמ לכו . רסככו ןמכ לסכשי סעוכ סיסו פמס

 ךל סמסס יכ לוסו סמסס לוט םלטממ סלעכ דלכ ססו)טו סיקיד5ס לו ןורסי ןכא
 ןמזו קוס ספלטממו סטכמ יפכ סמעס סוס ספרוכמ ס)כיק רט0 סטכמ יפכ

 סקמכפו סקקדלכ ם"תסו .סיקיללס סנעמב ןכ6 סדיקפס 06 וכמי לש סס) ןפיכנ
 סמש> סיקסוע) רפויכו סלעמ לט סטודקכ ןטדקפנ .ק"סוסכ סקסעו ספכיחכ ככ
 עכעס יקוס ₪5: סוטש ךכט םעג סימטפ) ססככ | טכטס קוסמ סכלס סילודג סס

 :סוד ןוטכגכ שמס 'כס ד"עו סמו לפסלו
 רמילס רטלב ל"ב סרטמ יס ינפסמ דס ףילט דכ סדוסי. בר ללמגכ 9" סרמ6 ד'עו
 קפפ בוט ל'זחל סח סכרס סוכומ לטפ וונטכמ ספילסכ וסלפס) ט"ס םנַכְסַב טס |
 סמסכ ק"סזכ ס"כו .ףוגסו סמטנס תויסו רול סיכמ .ם"ססט 'יפ סעס לגלגמ ל0רשיל =

 שמסכ ורמ6 סימס סימט רמסו . 6רכל קפנו יככו סוופ יוסו 'וכ סיכסמ ע"ר עזכ 6"
 ק"סוזס םנווכ ליטעכ סללכ . ךטמסיפ 60 ןוכנמ ריקי .ריסנ יוסד לרוסנד 6רסיסו
 ז"סוע יליטל\ סמטכסל ינסו רולכ ספוטל רוטמ רודס קידלסו ם"סס יכ ונמדקסמ סמל
 ןללו פמש סכמ לע ססמ 'ל סקו סמסש 'זסמ "עט כ"ז סכמ6 סטדק ירכד ספלילמ סח כ"ג
 סיזעולס פ"ססו קידגס רדעסב םינלסנ סככ 56 סינפוכ ןיל סלוטס יכ ןטי סכפסכ דפסנ
 סרוסמ ומעט לס כ"כ סלועס סכטס כ"סועב יכ 09מכ סמסנ סילסופמס סעועס סולולמל
 סכוס תלול ל"כ סירסלכ טמטס ססמ ךססט כ"ג סרדעסכ סיכיגסמ ןיס .ןככ ק"סוסמו
 סלוע דוסי קיד5 לק וקועיס לע וטפוטפנ ססגלמ סעמד .לסנכ דילוסלו 32 .סוסכ נינט
 סכלדסכ .טממ  ם"יטס םודכעמ ודרפנ 52. סתומכ\ ססייחכ סימיענסו סיכסָלֶנס
 סוטעל וככג .סוילסעו ו;ק סילטנמ ץרמנ קטו .םוזירזכ םממ סטפנ תריסמכ סלועס
 ר6וקכ < סיללקכ סעועס לככ שם .סיכומס סעסס סיקידלס יכ .סר5 ןפסו סנוק" ןמב

 : סלוט) טימטסל ל"ר ורכד לוקכ עומסכ .ףסוכ דוטו ולכד יעוט סכ ירוכג 'כס ד"ע .סירוכג

 רוכג סויס (ד"פ .םוכ6) .סנטמס רוסיככ ןינעס ספ סכיכ לכ קוס תאזל]
 סיגספ) ס"ענסד ירכד רוסיככ .י"סול 'סכ ם'מ סדקסכו וללי תל םכוכס

 קד5 לעופ\ סיעס ךלוס ךטדק .רסכ ןוקטי יפ ךטססכ רוגי ימ 'ס דודל לומזמ :(ומ
 : סלועל טומי לכ סכס סקוע דע "וגו

 כוע .דלוק\ סמכמ : טודק סוס יכ סמ פוכיס 'כמ 'לכ סוס קידלס פקד יכ עץ
 ססלמ 655 סרטכו ךיסטדי ןטככ ךר56 סלמב ('5 סימרי) כ"סלמכ ומס .ןטכמ

 רמסמ כוסו ססילע רט6 :0"כ רסק ללכמ סכוסמו .סנוטמ לוס .רטלכ ךיתטדקס
 : וכ סע ול ססכ ספקדלט 'כ גוס .טיו .ימ6 וקסמסי :לטסכו (5'0 סילסס) .ס"טמסד
 קוסיכמס סוטיגיסמ סעודכו סימכס ₪6 ךנס) סיכומ ךכד דומככ וסטטדסטסו ותדיקש
 "יטס .סודכטל ךרד .סועידיכ תוכיסכו .סוטוט) .םוכויטללו כוט לכשל סד6ס 6
 : תולטסו סכוסס לוע םלכקכו ערס .ךכדמ לוסלו| קסלפס) .תולעו :
 גוס  ךפיס פוס ס"יכס סדוכעסק ןשי סכוקס לעכ ם'ע סכוקי סול סידלס 713
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 עמשנ המרב לוק = = .
 לע 'יסכ טז סוכ .סוכלוכסס לדוג סמסמ "יטס סדוכט) ככקסמ קרו סכ דלונט וטכט

 : .וכלד ?ןקסמ עיגמס :ןולסס כדוגכ ןקוכססמ קמסמ פ"יטסכ ככס .סכומפ

 :ןדו פס טיט לידס ךלמ "6 סיכלמ ינט ןיכס ?דכסס ד"ע ןסיניכ דכסס ך1ה]]

 סוכידמו םוכיככ .ומלפ י"פ ססומ כמ 6 רסס בוט לכ סיפלמ .םורלומ
 וקמסלמ חככו ןרסכ ליס לוכג סיסס ויכסמ .סטוריכ ו וטפכ קר םומסלמ .םוכרטמו
 : םשז לכ ויכסמ םרי רכזגס ךלמס וכו סזס דוככס פס וע וסע וודיו . ףסכ רפטכ 55
 ודוטמ יכ .ןטי ויס וזחכיו סירז וילט ודמעי לככב ות;וגסו ולסעכ סוטכ וככיפ סוס
 65 ןכס וסכ 25 ויסי 3כק סויכ ל"ט .סמסלמ ילכ רגס סו וילוטכמ ןכסמ וילמס לט דמע
 סוככלו ףוס6ל סעסלמ ךולעכ ליסעו .ריסז סיסמ קל םכ ללוכס ילטס ךלמס וסומכ
 לומש ויסיט ופוכלמו ולסטכ סומכ .רסויס םיסס סוס סיכלמ לוגס ודי סלועו ועולכ

 | : 'וכו ם"כ לג יוסד . יוס יוס כד סע יכ ודמע סומכ ומע
 ןקוכסמ :ןנלילו ומס סמכמ כוט דכוכס יכ וכלכזט סיקידלס יגנס 'ככ רכדס אך

 וכוס ןכלו סייס ץע ךרד פס רומסכ סקוכוטספו 'ס ךכד סדמנל סילס6 ליכסכ
 סוטכ ונכיס סוס .סג פס יס כומ גזמכ דכוכ ומלטב סוסו רניס סעסלמכ ןקוכסמ
 כ יכ וסללכ וידי סמ סלמי כ וילט דומעי ססכו ויט רכגקיו דומטי סלט וכממ
 .ר'ספיס סמסלמל ךללוס 62 ועלו וירועכמ סמסלמ .דמולמ ונכיס ןעי קזכב ססנ
 .סעוגיו = למע י"ע וע סלכ ופקדל לסל קידלס וכומכ ₪2 "מ וססלכ דכלי לק ןכלו
 ומפנב ימלט ןילק ספוט סנק סלע רליס סמסלמ ךלע סנוכנו סכומ סדמ לכ לעו
 סנועל רסס 'סכ סוטכ ככ ןוכנו וסקדלכ דומעל ו ככ וידי סח וכלקכ ללס וכלק דע

 | : קידל טומי כ
 ימ ןכל י"טס פדוכעו ק"סופס לע יוגיכ סוס ךטסקכ רוגי ימ 'ס (וע סילסס)ס"עמסל "זן

 'וגו קדל טופו סי ךלוס למלו כליכ ז"ט סוטכ סיסיט ךיטדק כסכ םוטיבקב ןוכשי
 סגל ספוט לכ ז"ע סייסעו ויסיק ךיס סיסכוטמו סילקי סמס וגס סודמס לכ ננס ל"ר

 "סליס סמסלעכ סדיקמסו סעיגיס רסמ וטפנכ ןינק סללס םודמ ססופש ימ רמולכ
 סוטכס כ"כ רוכג סזיפ יקכסס סנפס סכווכ 1ז] :סכועל טומי ₪ יכ סוס םוטכ םיסס סז

 לטפס רוכגס לוס ומיטכ .סוטכ .רסויס ךרדס | ונסו .דמלו ?קכב טומי ₪ .ומלטב

 וילועלמ סמסלמ דמולמו וכלי סל טכוכס רוכגס סוס 'ס .תומקלמ וסמחלמב ןכוכקס

 -דיססס ם"מכו דימפ וינע ככוטס לודגס כיופס דגכ ופרוכנכ ללסתס) יוסכס לוכגס סז

 לנוטס וכ סעדנ ךל .יולכ סדפ ןכ ל'זו (ס'פ ספעמס דומי רטט) ל'סומכ .בגטנס

 סספ "כ ךסול גזמכ .כרוטמסו ךטפנ .םוקככ ןןטמכס ךכלי לוס סלועכ ך) םיט לודגס

 ךסלע יטכסו ךינמלכ לכקכ סנככו - 'וכ סודידיס ידנכ ךל סכל 'וכ ך> לע לוסו ע ןסי

 ולינינע) .כוטנו ס"פס סולעו לודג םועכססס  ךיל5 ססזכ חוללו ל"כמ ךיכסול סלוגסו

 וע דננסמס 'כס לכו דקל כסולס סייכפסס סילכדכ יכ סוס עודוס ןמס סגס

 טטרס לטל .סכרי ןכ קידלס קדל כה .יפל יכ .סדלס לכס ז"כ .טופשו .סנוממ

 סטדסססו .סטיגי י"ע ול סלכ וסקד5 רסס קידיסכ סלול עכ וסנט 'ס ינסו כ'ססמכו

 ;ליפס תוכלו  סיסוקפס לע ועיפס .סחר)ו וכל ףלי ₪ סזס םילס בליס םומחלמו

 סעמלמו לוס זע יכ וכל ם5 ופעדמ סוס סז לכו סבוטסב סליזססלו סכלה) סיעסלס
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 וסומכ 55 לכ5 םוולפס םולולממכ סופדכס ספוטפכ לעו ססילמ סמלל ונליבי טחשס 5
 סמספמ ידטלכמ טרב ססועו כוטב רסוב סויס) ךוסמי וטבטבו בומ .גזכב רסו דלטס
 ₪2 יכ סיעטרס) וס טג סעו .סינוטיכ) .פוכז .סומ ספור .וטכיס סוס וכלי סע כלו
 לטלסו למעסו םוסלסס לכ וככזכ במומל סריזמס) סומולטסכ לדתמי '6ס גוס ןכל סזכ ססכ
 לכ "פס סזמו ר"סליס) לנס דע דיפ ויל כרס .כשס ל"סלוס כרס דיס ל סיסש

 לקס ךלדס 6 ססולוסל ססו6 ךירדעס ופלופעו .ונט ע"טמסמ וילפמ .סיכסכ .סלועס
 : סיעסס סל ופלסססכ ס"טמסד ירכד .רוסיכ םרפל רטפס ז"דעו סב וכלו

 תומילטס םינכס .לע סכומ ירטס שלכ פרוס 'וגו ךיס ₪ רכס שיסס ירשא (ס)
 סדלס .סנסו ןולסס סוט סכ ןילו ססמ ספטמל ןיסס םויסימס סמלסו

 וטיקטסל עלמ לוס לוסס דע סלט לק סד6ס ןילו ףוגס סוסוכו טפנס תוסכ 4 שי
 לכגו לדתסס 6 דוע לסויכו כוע סטעו עלמ רוסכ טפנס פוסכב רכגסס) .ףוגס פופכ
 קמו ק"יכס .םלוכעלו כוטל קל סיטוכ ויפודמ לכו ל"סליס קמסלמ 1950 סטקסס כ'כ
 תינכפכ עכסמ קפרפכ ז"יעו יסימסס כוטס סזט ופולכ ילסס וסמגמו ופפס לקיע סוס
 ו :סינפוס 'גכ עלס םייעע .סנסו סיעטל סיעכ ךס 62 לס0 םיסס ילקכ ש"ח
 סידעו דוע םיסמס ימ ל"ב וס ומלע 5 לוגרמו ער סטועס וס סילססמ םסוסט
 לוסו עכס> ופופ םילעו ופופ תיסמ ל"סניסט סיעמכ סלעכ- ךלס 65 למס סז סירסלל
 סכססמ לע כסומ וכרד עטר בוזטי ד"טו סיטסר .ךכדב ולגלס ךכדב דמע ל ומלטב
 סוס כסי ₪ סמ ככומכו סמ ולגלס ךללכ ופטסכ רוט סט רסס ב0930 םומימקע\
 לוע לטוכו טרסל ופוס םידס) ידכ סופכ ךלוסמ ימ לט סיגיטלמו סיפלומסמט סלכמ עורב
 ךככסכ רמסנס ד"ע סיגוסס לככו סיכנזס לככ ז"סועכ סדסס םוכוגסס ינינע לכ סזכ
 'וגו סיטעס ךללכו . ךסכלכ וכייס ךלס 52 כס סזו ךסיככ ךסכטכ ךלדכ ךסכלכו ךמוקכו
 "יקכס לכב .רליס םמסלמ דגכ ,דמעס סזכ דוט ללוכו ךסכסכו וכייס כסומכו ךמוקכ ונייס
 :סיסטמ ךללכו ר"סניס סכסממ סלע ונייס סיעסכ םלעכ סטעמו לוכדכ) סכקסמכ

 0 : .לובדכ סמ כטומבו ססעמכ
 .בוטס סז כוטכ רוסכלו ערכ סולל לכס לקיעט סלע סוס קידנסעול'כ . 6 "5 (3)

 ןפסט פס 'ס סלוסכ ספ יכ .ם'זו ק"סוסכ קל סלמסל לוכי לוס יסימלס
 .םומסלמ לדוג ופוטר ילסס סלוט יסכ לכ לע סקו טטפסמ סלועס ללב 'ס פרופ סיסיט
 ויסיכסעו ויסוכוגספכ יקכ סזס קידפסו סייסס לכ לע ססורפ .וסדולמטו ליס סולוכססו
 קויס) סדסס סלוס לז ק'סוסל) ותדוכטל סכלקל תוילכס לע וכוטכ ססלמ כ"עו
 םעממ 'ופ סלילו סעוי סגסי וסלופכו סח ספוטתלו סלוסל סכלק> לפס םעגמ רקוע
 קועיגיו סופירסכ ותדיקט לס , סלופס יכלד סילקכ סלומ סוסש סע ופלוקכו
 טדו 0 סלילו סכוי סכ  סגוסש סועוכספסו סולעס לכ וג טדוופנו ם"יקס סודכטב

 ₪ : ק'סוקס ךללס ססל עודוסל ךי

 ₪ סוכס ינטמ ופסס רדטס סימעפ) תויס) ןקסי סוענמס סוכס י'

 לנוס = ונכיש וסוליממ םעכט ועיפס 'ג .. סולכ עומ וילו לכלמ . לסלס סימעפו

 גש 4



 ,טלנ תבוב לש יה = יח. 8"
 ז'ִסְועְס לוע ונממ ןיריכטמו סנטמל בוססס לוס סיכרס יכזממ סויסל טלפכו ק"סופ לומ
 לע לוסע ןטכ וס סזס קידס 'וכו סרוס לוע וילט לכקמס לכ .יקנסס לנפס למסמכ
 וסעכ ןסו .וירפ רעש סכסס סרדטס וכ ןילו דע וימימ וזכו ₪ רסס סימ יגנפ

 סיטרפס )ככ וסוס סיממ ם"יטסס 'יפ לובי 6 וסלעו ןמזס םסס סילפוכ וינינע ןילס
 קל סוס ז'סועו וגס נינט לע 6 ללוס סזש וכיפס ק5 סילמופס סילטס סנט
 ומ קמ סוט ו עיגי לו םיללי סטעי רט לכו ןק סג ופול לעוש = טפכסל סנכס
 י'ע 03 טס ןיס סיככס ק5 סכזעס לכ ד"עו ו'ס לטס סוס ול ןמדומ ןילט ןויכ

 : וכ ייטס סיככס םוכזו |
 נ"סזכ כ"ססַכ וכלועסס סיטרפמס . חול ונפדמ רסס ץומכ "כ סיטטלס 7 אל (ל)

 ךייש קל סייכפס סתויסכ ינטס ןמ ריטעס לדכסס לסכל גוסנס ןמ ןיסק .ןכ לכ
 ןקסי '6 גוסמ .סעסו ליטע כ'ג סוסו שווממל לודג ריסע ןיכ סיווטס ןיכ לדכסס לסב)
 'ס לעפ לכ (זט ינסמ) 'נס ד"ט סזכ סנווכס 7ןא :לודג ריטמ ןיכו וכיכ לדכס רסבכ
 וסלייו ועמשי סלוטס ילכ ז"יע עסרס לט כס טנוע י"ט ל"כ סעל .סויל עקמ סגו וסנטמל
 קידגסמ ומכ ססילכס םלמוס) כ"ג טסרסמ בוט םילכס טיגמש 55מכ 'םי וכולל כט רומטכמ
 י"ט טיגְמס כועס םיטכמ ןפוסו כועס תילכס כ"ג ז"יע סוכיט 'יפ וסכטמכ 'ס לטפ לכ ס'זו
 עקל סגו סז) ןידס סעיסמ ודספי סלוטס לכ "יע וילט סיסכס סיטלוע י"ע סוס סיעטרס
 ססיִניִכ ככ לדכס .סו5 קידיסמ ומכ כוטס םילכס .עיגו עטרסמ סנט סער סויל
 םלעוסס רקיע לכס ירפ סטוע ןעמ עיגמס סלעוסס ועכ סוס קידגס פילכסו םנוכסס
 סלועו ולוד ככ לע וסוכזכ ןיגמ ולוס קידלס ןכ וטרטו ומויק לע טס םויסכ קל
 קידפסו קידלס םוכקעב ךנינ סלוכ "כס וילנטמ ירפמ וכממ סינסנו כועס ךכדס ססל
 וסע ודמעמ לע ודמעכ לכס סוס סח ס"יכס ולכעו סלוסל סכיטמס) לדססמ
 ילע סנוטפ ומפ לוס עטרס .םלועפו ןכפ 096 לכ וכלסס ל"כ ולדטסכ לכ וקוימ סייסכ
 "כ וכממ וילטכ> םלטופו סלגס סוס ןיס ויטרט לע דמוט וסט דומ לכ יכ רטיס
 וילעכ :גיסי וכןינכ .םעכ .זל\ םלוכ6נל שסס לע ןוסנ  סיסיו ויטכטמ .סרכי רמסכ
 תפוס ןי6 סקמלסו סעויקכ סידמוט ססט ז'כ סיטסרס ןכ וטממ  וסלטותו וסלוטפ
 לסומס סלוטפ י"ט סמלי סנוינכו סססטמ רס6 "כ קמ וקיוי / ילוולסו סמולמ לכ סב
 עיגמס ףס 'יפ סיטסכס ןכ 55 ש'זו ןידס סמ ססילע סקיד5סכ סעועכ ססכוסס תלעותו
 סעויק סעכ סתלעות סינעופס סיקידלס ומכ ןכ 00 לכ6 סלוטב סנטוס כ"ג סיטשרסמ
 סלקי ולס רסס רחל ןימס ומכ ל"ל ספלטוס םוכ וכפדס לט% ץומכ ספווס סמס "כ
 8 .סנוילכ סעכ  סיעטלס י"ע ןכ .סיקלו סלסוטמ סלוכסס רסססו ודכסיו ועכוי

 : לסומס סנוטפ י"ט בכוסי <
 כומ סזיס םמלכ י"ט סנט ב"סומכ ןוטטל ל'ר . טפסמב סיפמר ומוקי 69 ןכ לע (ס)

 ספלטוס לקיטס ןטי ללכ וסילי 5ל סכטטס סזב רנמס ז"פ סיקידלסמ ומכ סלומכ
 סיטטס קכ ןפכ כיפל ןיס סילמוס ומסי ד"ט 'יככ סולמ) כ"ג כעל סזפו ודכסכש עב ןיס |
 דלמ פעוס קידלס .ל56 סיטסכ לע ןתנפמכ ןפס ןיסו וכוטיט פ"יטס ןולכ .רקיעו |
 כ'ג ופופ = וסינכי קש סיסטס םנוטכס :ויסונעטכ עסרס  סכזי סיס וכויקו -ומלע <
 : נ'גס סתוללנפסכ סיקידל םדעכ סיסטסו ט"ו סיקידלס 'יסכל .

 ".ךכדמ .'יככ לודג .גוטעס ט יו פסו ם'יטסק 'יפ סיקי5 ךקד יס עז לכ 0
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 די | עמשנ חמרב לוק =

 דכלק סיעטר סוולס ט'זו פ"יטס סודכטלו ק"סומל סלוטס לכל סיכירדמו סיכזמש סיקידלט
 סול םכומכ לוקיככ ול סוס סככד6 גומטס סוט ס"יסס) ןיס סיעסרס יכרדמ ל36 3"ר
 : ויקו וכוק ם"ככ סכרדמ וכופימ קל פ"ימס ןולל וככיל סזו סנויגכ תעכ לוס םיכסס קל

 שפג ליעסנ .סיליעומס סיככדכ יפכרסס | לָככ סנס .סילקיס יעלו יחס התעו
 וטדספסמ .דספסס לדוג .רטסעו סזס סנפועס לדטסמ לסומ םקיל| סדס

 קודעו סלופ יפולמ סידנקכ יזניג םוללו5 ס"סנ> סילקיס סיקידנס סינוסגס םריטפב
 סמ לככ .טפנ\ כככ 'ס ידכוע סרוסס ירט וטטמסכ יכ וכ יוס פ"יטס סדוכעו םולקי
 90 ןקי .יססו םולכ .טיגט סד6 ןי6 יכ לז סעדנו כטס רסומ סקינ ססעו סנועו
 סנענ סמו סלוט לס וכלמ ךלמס 26 סילולק ןיסנ וטסנס סג ו" .סוסספ ילו6 וכל
 םודעס סס ךידגכ 'וגו .סוככ) .ךידגכ ויסו סע לככ ס"טסנט רכס ז"עו סדוקפ סול
 סכטמל וגכפכ רככ סנסו ל"זמ ט"מכ ק"סוסס רז ןמסו 'וגו יסככ) קד9 ם"מכ ט'טמסו
 סלוע כ"ג "וס :גווז ןיכט וכ 'וכו סכסנס לכו סללו ןסמ סומסכ סולמס ל"זס ס"מ לע
 ומפנל סרסטס ממס .לע סועסל סולמו ןימס סויק לט סומלג ךכלט ורדטס לט זמלמו
 ןסומד ןל יוו ןקסומד ל יוו ל"6 רמ ןכ ירטל סניכרד סורכ רעד ספוטיסב ל'ז ס"מכו
 סולו 'ס כ'סועל וטפנ ססימ לט 'כסו .סדלכ ףוג ססימ לע '5 ספימ פ"כ ריִכס
 לוס רכדמס | פנג .סלוס , םפנו חוללו ףוגל סייק סינפוק ססמ סופמו .סלוס וקתינ
 יסיו ם"מכו לטממ יקנס קלס שמע סוסו סייק םמשכ ויפסכ ספי\ ט'מכ סיח | םפנ
 ופוגו . ידוסיס וספכל סולמו םרכדמס םפכ לוס לכלממ סורל ומוגרסו סיס םפככ סדקס
 ונענ סמ ןכס ם'זו סנט ינלטכ סייססל דומטכ דיסטס כט סככס וכ םויסכ וככזל ירמוסס
 26 ןסי .יססו וקסוס לוע; | ס'עמסלס ש"ח ןקע יכגמד = סולמ- יסו סלוס יס ל
 - סיקידגס לט ןרולכ סייסל יפדכ וכווס 52 ל"סועכו .סזכ .ללק ןמזכ סלקס סמ וכ; 0
 גט ןסיסעמ .סז כוט יכ רולס פס .סיסלס .סליו .ם"מכ .ס"סנ>% סירקיס סינולגס
 ל"סועכ ככ סייקפלו כ'סועל סזכגו דמע וכ םמסכסל יפדכ ספוטס ןיסס ספלו סיקילל
 ססינסו 'יסד וטכקיויככטד סרקי דפסס ל'זרק ְן 7 :כופ סויכ ןרסנ יסכטסס (סומע)
 ררוטלו סבוטסכ י"ט רוזס) סילטפנסכ יפינסס ' דוככס לוסס סייסימסו סיסוכנ דקסכ
 = סודרוו סורבדכ .סכינפ) יסכרסס סכ דע סנס ימטו .יסס .תוטפנס סול ןיקסותמ ט'ס
 .יסדכ וגנוס יכ ד6מ םעדוייטפנט סגס סעדו לסומ ץס .םיס ככ) ךוס ולוי ןטכ יכדח
 םממ ינסממ סבט סכטק לרטס 'ס סע .ם6 ללועל יכל .כסכי דסמ סמו ךכ> ןוגסו
 וגןסל .סטפ לככב ךלוסו ליטס םולוקכ ךנוס פולל ןוימד ד"פ '5 'סב יפיסרש ומכ
 ןיכמו יסימס 'ס ספוק וכ  עגפי\ ססמומ ספוק לוס .יכ וכמלכ סולופלכ קסועו לסל
 לעו ךילע ספוק יכל סמ ןיכמ סת ןי6 .עודמ ומס דסמ .דע .וינט קסמו זגרו לודנ
 קס סעדוי .יטפנ ןכ יסלככ ךסלסעו דסמ סלודג סככסכ סמ יכ םולול יניע יכ ךינפ
 סילס6 ₪6 סיכוס סככיסו 'תי ךלמס לעש לל כ סמב ינ .ןיפ יכנמ סורע יכ יכרע ךמ
 וכי  יניסו .סילגכ .סככ) ןוימד ד"ט ילסמ פסל [םנזבא > ונממ .רסוי סכלס סיכוטס
 לו = סיכס < ןוטס ךלד ספרו ופלטמ = ללוטפנו סניגס .יטסכ .יסי\ סמולמ לכ סכ
 לועס .יומק לככ טס זחלנו סיקלוד סיתכ סמלו סכוסמו .סלודג סלעוכ ₪ קכספ
 ודמע ומוק וכסמ רמסו דסמ סוילו סכונ ופקעל לוקכ סמוק ןיקס סוס כועס טקס
 סכלסס יכנס ןכ סכמע ועמס = יטפכ פפ | סגו\ סללוס סלעכסע | סליסוכפכ ויס

 יקעהי



 יי עמשנ המרב לוק | = 6

 כונס םסמ ט'ס כילסכ םכ :יב יפו יל סד6 םכיב 6 יכ יכלט ךמ יסעדי סג יסמדז
 יפכמס 'ס ףככ למס ספירסס ספ ןוככי  ל6לסי  םיכ לכו רונסכ רעוכ לכס סויסמ
 ספופכ .לכמו סכממ יספכ ₪5 סג וטעמסו סיככס ₪6 סכזמס ןמ סיס ילו יטפנ)
 פט סיכוס .םיכוס סזו סילקיס סוסופכמ ןכטמ כ'ג יג רסמ6 סכינפל טימסט סופרו
 ןל ומפט סמ ספוק ולוס .סדי לט .לט6 ססלמב ללססמס ד"עו ךסימע סמ .ךסיממ
 סוס ןמסלסו יתלוזכ יפנסכס י"ט קר ימלע סטטמ ןיסכס) סטדלו םוסר) יל "0
 סינולגס סיקידלסו סימסרכ לסרטי ומט סלרפו ונפולרפ רודגיו סיכמסכ סיעוכ וכ) סוקי
 29 .סכזנו וילט ןגי ספוקח וילג םיככ ונסועמד סיקיו וטלטכ בוט ופילמי .סירקיס
 0 ךוקכ .סילפככ .ינומסניו סימטס עמשס 'ס סתלו סיכוטס ססיקעמב| ססיכרדב

 :ק'ככ לסוג .ןויל כו סילטוכוו ןוימ

 = דרה <><><><3>2כ0<ללהיהרקי חייה

 ו הכלה:תבה
 קוללוסל סידסוימ סיפפכט סופפכל סמס סילסומט סוגסונש סוקמ 5"מס 'יס טשב

 וסולכקי ססו ססל וסולסמי סרוכקס יכללכ סיכולקס וקסעפנט לסללו מס

 וכיל כוסו םיכס ןמ וסוסילוסט סדוק ופיפס ןייו רסככ סיכולקס סילפומ ססל וסולסמסמ

 סיכייקס ם"כד ימלטורי ססב סיכמ 5"יר 'יס ד"ויס סכיינס י"כונ סבוססכ 'כו ססולט לטומ

 קס ןיכילומט .סוקמכ נייס ינסמ סיפסכ) רסמגד ססד רמול ךכוסט סס 'כ דוט סולמב

 ןסמע ןיכלוס סיכוקק סגכ סוקמכ 220 ססמע ךלוס ןקולס ןילו קוסכ סוקמ) סמס 6

 | = .:ומטט ם"יע סריסמ ינסמ ל

 ל'גס ןעולכ םונינס עס 06  סזכ קפוסמו סזכ קוס רוכ5 ימלט 'סכד יססלמ ןכא

 ןילט ןויְב פ'כט מ"מ .ססמפ וכני סרוכקס ןמז .טיגסכט ססטדבט 5 0

 סליסע ףידעו סולט ןידס ד5מ סיכייס :ןיס יכס סופסכל וסולסמש ןויכ ססינט כוימ

 ולג ססל רסנכ .ם'כמ| סס) .רסמ סלד :ןויכ ולטמ סוס ימ ן) שוט יממ סיפתכל

 ("םונמס לככ .ומלט לט רימסס) יססר פ"כעו סילס וכולרבו וילעמ .בויסס קליסט סעד

 לוס ךנוס ס,קפעְ ןויכ סיפסכ) וכסמס 06 פמס סע סנופסב 6 סלגטב ךלוסכ לכס

 | : ססילע ומכ .וינט לטומ ומע

 סומוקמכד . כ'ז סילפס די לעכ םוילגלמ ןמלז סילפס 'סומ יסימסס ןולגס 'כ ?"דב]

 מ מו סוטב ס"מ לובט לס דט סנס רבקיל לט ס)טממסמ סדיקפ םיט

 ידו כולקס ןמזס לוכט רקלט ןויכ םוניכס ןידמ ורבה לטומ וילמש ןקוסס רטפנ כ

 סישנס םילמסלו סיכילכס סנכסו ודוכככ קסעפס) סייסככ ססילמ .לטומ סליממ וסולכהו

 סוכינלסמ רטפנ 5 סיפסכל לוסמ) סלולס ₪6 ז סדוקפ סוקמכו ודוככ ייפ וסווניש

 ןיעו ם'ימ רוכ5 ימלטסכ דו וכלכזט ם"סמ י'כונס םמדכ יסטדס סזמ סרכ . ל'כט

 סמט ועל ויסס לודגס ד'כס סע ?'ז ןולגסס 'כ סז 'וסב ב'ס סכסלמ סכוטס 'סב

 .ןנכבדב טיפס ביוממ ספיממו סכוקס סונמ 'כב ןפלע לע .בימסס) ביוסמד טפס\ (*



 מ 00. ץמשנ המרמלוק
 לכד סוטסל ןיסו סיפסכ) כוסמ) ןיסט .סולוללו דימ ל"ספ סמ 65יו סזכ ונפנו ופסכ
 ע"ס סינכס) כט טוטפ סעטס יסעדלו סימעט סמכ סמסמ סלזס סדוקפס סעסמ
 םוכוסל 0"ע 'וס ס"וסל סכוקס ילעסכ ם"מ ןייעו'סמ ספיירוסד םולמ לטככ םוכיכס 'סב
 סמטטס יקדווכו וכימסס ד'כו ל"גס ןולגסש ןויכ לכס ןילס דלמ ד"טננכ = סזכ לסוס
 == ₪ ספ רימסס) םי (ונרמסס ומכ םוטיטפכ סעטס יסעדלו) גייס| לדג סזיס סוטמ

 0 :[סכידל ע"ל\ לודג ךלמ סוקמכ
 רכוטמ ןסכ סטפ ו"סס 'יס סקולס ספכ ליכס 'ל ק"ס ך"סכ ס"טט 'יס ד"וי טיש ב

 .שוס סכקכ סמק וס סוס לפכ למע סוס ס"סד םמס לסולכ נכי; פרסומ
 סני6 סעולכ סלסטד סלסומ ס'סלכ ילס ז"ע ויגט ססקס 'כ ק"ס ג'מט "יס 'גמכו
 -'ל וס. םוטדסס ז"כדכ םכוטסכו ם"יע סטקמס .סנסכ 'פ ספיקדכ סלמומ קלכקמ
 =" דל סימי וכרקט סססכ ילוימ סקוכסד ןרסמו ל'גס סקולס לע וז" סימוק ל"ג סיכס
 ס"פסד כסכ ס"טמו סעולכ סלסע כוסה סכיסו דוליכ יוסו ןכסכ דלוס סילוי סמס סוס םיו
 6"גמ סיימוק כ"ג סיכס טדסמ ספדנס פ"כלמ סוסגסכו ם'ע ס'ס כיס יסכסד ס"ל
 סיכסו ססעוט לכקפו סילכיסמ 'לכ יוס ומס ךרי לכוט ספד ופייפוק ןכסל כו ל"לס
 סיעוסס וירכדו ל'לסכ 'גמ םייקוק סזכ ןרפל כ'ג סיכס סטמ) סרלפמ 'סכמ סכ
 יוס ס ססמוע לכקמ ךסיס סירכיסמ 'סכ יוסו ומ ךלי לכוע ספד 250 סימוקמו
 םנססכל ע"ס שמטל סולפומו ססמוטס לט סורסזומ ןכיס םוגסכו ןכסס םונכ לככב לכיממ
 וככקכ סטסכ ילוימד ליע) יפלכסכ ז"כדלס ןוכיס יפלד .סינכומ סניק וירכד ז"לכו
 יחרזמ ם'רס "מכ וסוס 6מוכל רסומ זנב ויטדת וכ ולכ סלב יסד ויטדח וכ ולכו םדככ סיני
 ירוימד טוריפכ '6 'וס ס"ק ללכ ססנטס רטסב "כס סיכסס ומכו . ם"ט סיטפסמ "פ
 ךלי רכוע ' כוש .ךויט 69 סזכו סעולכ סלסע יוסד לפומ "מו יסדווכ ויסדס וע ונכב
 ומס .ךכי לכוע סזכ ךייע ךיסו דולוכ יוסד לטפלו יפדווכ ויפדק ש וככד ןויכ ומס

 וכ טס לפנ 'ס ס'ס לוסכ 'כש חקורס ילכד לע פ"כרס םייטוק סטקי "פלד
 ₪ סלועס כיול רכוטס שלי סלט ז"כד סקומס לכוסט כפל סללו סילפיל ני סודו
 ךומוכ יוס 65 סניממו סיטפסמ 'פ ימלזמ .ס"רסמ .ם'מכ סוללוו כול רח .ךקיל ןנילמס
 טל .םוכקזומ סכולו ומס ךכי יוסד ססכולל סיפוק 6לדסו ויטדס 0 ונככ ספ

 : עלו ס"ס סוטמ סמטט ל'ל\ ט"ס
 5 סיסכסמ '93 סספוטו סוסכדסכסו ןיזיז ספקומס ללס רכסמס כסכ 'ד ק"סכ םש

 סייסו וסכדסכסכו ןיזיוסתספ) םסלוי סלמומ סילועכ סוגטססו סיקכס יספפ לכ
 ןירופמ .םיו ססמ קס פמס ףוסס ריטס רעמ ךלד ךֶיל .סינסכ) ןיכומסמ שי :ןכלו ספל ונסכ ןילוק סמ ךכד ₪05 סלמועס ףוס יוסד סופמ וס סטטסד סמ "לס

 : כ"ע ריססל וגסנ לש סוקמכ דיספס 02 ליקמסו
 .ל50 גסנמס ו יוסכ סיסו ןילופמ םיס סעדכ לקיעס סיס סליממ 05 סולמוטס ףוס סושמ סמטטו ןילימסמס סעד סיס טס יפדווד 'כמ ול "יס ס'מ ט"ילכסמ סכוטסכו 5'סס ירכדמ ל"כו וגס ןיכוסמ .םיכ .לקסנ .טירכס סככרמ לוגדכ נה]
 ןיכ6 סלוס ס"טמד 'כו ם"ע 'וכ םולככ רסזיל ןוככ מ"מ סזכ רכדכ סימכס ומסמ וגילמ כט ףסו ססינע גוססיו סוסספ עספכ וסופיכי סמס סוכמ ומעמו לוס :גסנמס סעלב
 ןיגנפומו ללסס ליוסכ סנוכסס עלמסכס סיפככ סיס 'ל םממ סמטנב נ"ז כ"יכמס בלס |

 סקפמ



 .- עמשנ המרב לוק 5

 יוםויכ .סנכוש ל וס סיס '5 ןסכל סלוסו רלסס םוכיכסט סיכמו ל%קס פפמ

 /₪3 קכסכו .טטסס ינפמ 06 וגסנ לש רחסמ .גסנמ לב סרמוחל .םוסי ₪9ו סבטס
 םועילי "וטקכ ןויעו סז לע סוטקסל סכלס ל"ססו תכסכ .םנס וליבי כט סז םמס ךייט
 5 הא רבו : ט'ע ט'נק 'יס "ה ךכעי סלילסכו 5'סס סייטוק למ ץרסל סט ס"מ ולס
 ףוס סוטמ סטועס קוס ןיכימסמ םיסמ סטטס לקיעד למסכ סס וניפסד סזכ ד'נמל
 לימססל סזכ וגסנט סוקמכ ף5 ךכומס .םע) .סזכ לקס) שי ןכ סג 65 סלמוטס
 ןיגג\ ןיכוטסס סיפכ :ןיד לקוע לככ סכסד ד6מ טולס דוסי סוס סוס גסנמס דוסיל

 'יס י"ככו סז 'וס סילדכ ןככרדמ לכל סניסד ל"יד 'כ ק"ס כ"טס 'יסב ך"סס 'כ ןיטלוכס

 75 לכמ סומס וכופכ סמסט תיכסמכו רוסט חפמ לס וכ שיש לסוס .סלוס רכדד .ב"טס
 םיע סוריפכ ןכ כמכ לפוס ספמ 'סכו 5 סלמוטס ףוסד ןככלדמ 595 וכיס יסדווכ
 םוטספ 'סמ 'כ :ט"יוססד סגס סימכס סרזג 690 ונוס 6 סלמוטס ףוסד י"טרכ ס'כו

 ףוס יל סיקסופס ןיכ לסגופ לוסט 'כו ך"טס לע סזכ קלוק .כ"ג-6"מסו ם"ט םסכלס םוסד

 קל סגול ןיטלוכס ןיגגד סינולס5ס כוכ סעד מ"מ ןכככד וס לסיילוסד יוס 05 סלמומס

 טורופכ ןכ .טכטמ ססילמ נ'ז י"רסומ 'גס ןסס רזטנ6 'סומ ןולגס כרס יס ןכו ןכככדנ

 ס'פ ידו לוענו סותס תיככו ןכככדמ קל לוס ןיט)וכס ןיגננ * ףסילמ ןולגס ולסוקמ

 וטידוסנ .ססילכדמ .מוסט .סזכ גסולכ לוס ס5 ןסכל דיגסנ "6 ליממו ןכככדמ קל |

 90 גיס .לוענו סוסס םיככ .סזכ לסוסד % ןויכ וכיניכט> ןז1ז71] : סממ סליס

 ןיטלוכס .ןיגגכ פ"כט .ךייט לקוד .סזד .רמו) םי 65 ספמוטס ףוס סמטמ ןככרדִמ

 קוחסילו .םמס לע יסלמו סלעומ סזס םיבסכ שי\ ללוס סמט סלמוטסכ .םיכסמ

 כ'ג סזכ ןגבל .ולזגו ססיילולד .סלמוטכ ןלוכסכ סמסס סיפכנ סמ םסמומ ןלכ

 םליזג סוכ .ךייט וס" סטמ 559 סלעוטס .ףוסט  ריטס רטס ךכד ךליל 6

 לגל סלמוט .סוט ןלכ קזקסיס 6)ד ןויכ כ"ג ןכולס .סזכ ולזג סימכסד לולו סונכס

 סוקמ ילו לתייכולד ספמוטד 5ככד סוט סמס םיט לכוס סוסל רכ כמ כיסו לכו

 : "וכ .וגכנש סוקמכ ₪5 שלק ךלוס םע) סז .גסנמב לקס .ססכנ כ"ו וז כמות

 נו 'קמס סע .גסולכ סוסו סולט .בכוסס ןסכ ליכס סט ס"פרכ 5 סיטסב"עס "שב

 250 .סלמפ .ע"5 .םוכליט ידכ שליט סקס ולכקי 50 5 דיגס) ןיס טדי

 כ ז"ע ומוקמכ ך"טס סכ .'כו "6 םוכ)ומ דע .ןיסמס) רוס ול ולוגס רבכ סל

 סולומכס .סיקככ לוס סל לכ5 סעס לסוסב סוס ס5 טקכ :סכוד ז"כד .ל"ז\ כ"ק

 מפל ונילד סזכ ל"י מ"מ ד"ס ס"מ יס לימנדכ סיסממט כ"ג ןסט פ"על וקופכ תמסש סיב

 ןכו 'לוסט ספט לס וכ םיכ לסוס סרוס רכדד .כ"עס וס רוטב 0םוסדכ ןכככד ססמומ

 ףוסד .סוטמ ןלכרדמ פ"כ סלעומ .סיכומסס סותככ לכו) ימג ד5 כמ סופס .םיכסטכ

 :סלמק ע"מ שוכני ןינע לכב סז ןינטב סוכומסס סוקבב כ"ו קפל ססמוטס

 סיפככד .ם"מכ ך"סס לט סמ קלומ .ד"י ק"ס סמ "עכו "יס "וס "וסב נמו

 ו"לק "יס ס"פכ ס"טסב 'ימו ם"ט .ס"זד ןכככדמ .קכ סלמומ סכיל סיכומסס

 יכוימ .2\ סזכ סדומ ך"טס סגד כטיימ ס"מכ וס  לסומש ירבד 'סבד כמ "קס

 סלי 'סמכ .ססרופמ י"םכ סוסטו 65 ססמוטס ףוסכ .קל ןנככד סוסמ סמ ם"מָב

 חוילרכ לוע יסרליב .רבכו ססמטס רטטב "כמ 'סב "כו ם"יע .ןככלד 055 וכיסד

 שכוקכו סינולקלס כול לכ םעד סטונ ןכמו ךיטס סמדכ -פ"כמ סזב .רקוטסש .סורוהב

 - ?כרלמ קר וס ןיט)וכסגגה ס'סע ךומסל טיד סע כו ןוגג סקטמס ןוכעל לקס סנעס לקילמ י'כסלנ ןול גסכ סכ 3 (*



-- 

 שירה עמשנ המלב לוק
 ] 0% '- 0 .וא

 0 "שמ טס ד רוליסכ =: 05 י'רסומ שנס 1-5 0%
 וקל ןסכ ו - ל ספ-'ףימס 'גפ'יס 'סילפ רטט תבושתבו
 | ספ "קיט  סנכלש מ שש וכמו 05/6 תיפכ 6ל5ל\ סיסכ \סקומ-< 0
 בוסְרְסִ תחל .לוכי"סיס' לו בוחרס .9556כ'יטיסלס ססמ| דמט\ תוכס ןמ יו מכ
 קללומו סיס 0551 לודג רוקסמ ₪93 סכש שלוחכ סיס 'ָסַסיִנְסוס 'ףקומ שוסט:ןויכ:
 לבטל יססכ "סל יס 6% :םולס לס6 -למ'ק"טומ לי סכשס סוויס :לל"\סש.דומטע
 < ןקמכד ןק ספיילוסל ספמוטס' 00 ספ לסבל ובל 69 וס.םיצ םזוסל ךליג לסוטס תסמ\
 וככמ  קל\ ס'סמז-ל'לס ל5סמס" ל תסמ סו יסצוטקפ  סווס 050 לכו סז :ןסטכ

. 

 : - דו 0 סירפק רפמס 0 3 לסמ -- ינוטפו טיט ער ו פו 6 3

-- ₪ = - 

 ו'פ 'יסכו % וסב 5 ₪ ףכ 0 ןווע כג רוד 9% סילק לא 9
 קיככ לן ןסככ ףסוי ןמלק גס 'ס סל .סס 'כ ם"י סנט לכס לס "סבו ק"מ
 דפכס .לדסכ = 355 " ךרד "שוט ' (סכסז ויכינס סיב סיולכו = סופיקמ"" ףקומס
 קוקלעיץומל 1 65 פוקו :ןסכסי ןיק | כרעמ דלכמ | לדסכ סוס םמסו םדזמ
 ןונקמ,וט ספ ןפכסמ .רדמס ,םקפסמ .'ם-םרק .םוניק וקנקסמ '2\ תרסס רדסל מ .םיפרס
 רעמל .סוכימ דע קרקס סמש רלקסמ 'ךליל ןסכס לוקי דמו 0 לעס דע רלסס-ופוס
 לוקס'לעט קאפ .קקח(טיגיל -דט ויקהפ .ךליל לוכיו '6 לסוס לכס כוסס זסד רסס
 סיפקומס 4 וסופמ --:שדק :לסוסק. ,ססינ> לכ ,.םיִבְכְכ .םוקבג .קלגב .לוכ) זו
 טס ,תלקסל וכוסכ ןסכסס הז םיכ לכסמ ;יִסְסְמֶס .םרקסס ןויכ סיכומסס .םוליכלמו

 םיכומסס סיקנכד "נס ך"סכ תטדכ 'פ"ג'לכוסט סזכ וקנוט ססרמו "סכע '6 לכסו רסס
 םיש פופ (סמוס .םכדד סמ :י'ככו"ספ 'לסיל'ןכס סשכ סיכסמי ןכָּכִמדַמ- קָר- סופמט
 - םרקק-.םקס .ךנ .ןתכסשו -.םלחכ ו ,ה5טס.לועומ .ןקלו  רוסע ספ סקופ ה 1

 . וכ ועו .סיס ָָ 57 כו5יס"יוס סיכומסס ל סיכנוסס 'תטישפ ל
 ו ישי ו חל -- סוכ-סנט רתיש לע :ךומסג .ןיכע' כ ₪
 'וס םיתכ ע"ס(למכו .'ןק+ סְכןינפס-,סיקסל .רופט 320 .ם'פס וס 0

 סוי טקודד .ןיסכגמ ועל 'פ ויכודיהכ .ןיכסל ט"ילסמ סט 'כמ 'ד ק'ס ם'נ " -
 סכוכקסו כ לתל סויכ סקימססככ5מ-ןוטיעסוו לופה רוטפ-סל וכקס סוי לוסש סקיִמְס
 . ביססו כ"ג וקיכסמ כ"מוגדכ ןייעו ןוכלכ .סויכ .וקיפס ןילופסכ בייס רס6 סויכ לוב
 ' ןולגס ל'כו ס"מ ןיניפס םונס) 2 דול סלופקס סוי לס סמ וליפסד סלעסו וויט

 יו"לסומ |



 עמשנ חמרב ?וק 2
 סנס סויכ לכקנט 'יפ6 .ןוטסכ סויכ לכ ל'ח- סייס ךרד רודיסכ לסילמ" י"כסומ
 ₪'נ5ס ל"כו ןילופס .םיכי 9 מ"מ סימסכלו םליכסל ןוטלכ סוי לוסק ןויכ ססימס .סוי
 למס 6 שניממ לוגס סמיפס כס6) קר לס כיס םוניכלד דודג סינטומ '0 ספב
 ₪"סק'יס ד"וי רועס 6סד ןיסומק וירכדד .סגס ןוטלכ סוי סטיכפ 1 יוס סרוכקס
 וכיל סילטנמס םוטיטס ןיכע) קל ספיע םעשמ .םועיכס וילע לחד ן"כמלס ססכ יכס
 יוס ד"י ללכ ס"פכו מ" "יס ס"סק לכ "כס 'סכו ט"ע לנוגס םמיסס לסל קר למ
 קפוסמס סזמ עמסמ סכלכ ככ .סמיניד ספימ .סויכ סיס לל סלוטקס טד סע קספ 'כ
 ספיע סויכ סכולק סעומט סויד סט סייסמו סכלכ לכ סחיניט פ'כט קספ ןכל ז'דכ-
 סימכמ סנעמ לעב ןולגס ויכס סגש 'כס 'כ 'יס סלי ןורכז ם"וטכ ןייעו ומד סלוכקו

 :סוכ ע5 סניד ןונטלו ש"ע ל"גס ןוגס9 ט"ילסמ םעד לע גיקס

 לקהיר 000%

 תייהזעב

 הזה רפסה רומנלו ליחתהל ונרזע רשא 'הל הכרבו הלהת יתפש הנעבת

 תא וכמת רשא סתקדצ חורב םתובלב םירשיה םיריכגה תומש רכזי בוט לעו

 .ה"הללצז ולאה םישודקה םינואגהמ הזלה רפסהה פורטנוק רואל איצוהל ידי

 ללוהמה רקיה ריבגה ה'ה ע'יכ םאשניו םלטניו םכרביו םהל ןעשמל 'ה יהוו

 .יינ ראקאט לדוי 'הט
 קחצי 'הומ גלפומה ינברהב סחנפ השמ 'הומ רקיה ריבגה יגברהו

 8 .י'נ רעהליפ קיזייא

 אלפומה ריבגה ינברהב י'נ [ֶךָנְוי 'הומ םסרופמה :רקיה רובגה ינברה ה"הו

 .י'נ ןאמרעניילק רשא אשי 'הוט םסרופמה רקיה
 יקיה ריבגה ינברהב י"ג [םייז] "הוט. םסרופמה רקיה אלפומה ךרבאהו

 םישודקה םינואגה תוכזו י'נ יקצארב שיבייל אדוהי 'הומ ססרופשה

 ינבו םינבל וכזיו בוט ברב ךרבתהל םהילע ןגיו םהל דוטעי ח'הללצו ץע"נ המהת

 ; ס'א לאוג ןויצל אבב תוארל וכזיו "בחא ללכב תוצמבו הרוהב םיקסוע םינב

. 


