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 "כ 6 סו: לקפלק ס*כ
 | .ק"פל כ"סכס ןופס

 כוט = עונמל 53  יתלמס
 סיס ומעו ןכנלמ 53015 סוססמ
 ביל יכדרמ .ס*ומ שלפופו ןוכפס
 ינל כעל ק'ספפ ימ  ןיילק
 ךופמ סכות .דפול סוס יכ ,וכיכמ
 ,סדגסכ | סיטודח שדחמו | קקלס
 יכ סעמופ ןזוס> | סיככע סילבד
 וקעדכ סעכו | ,םכוד | ס0ג פוס

 כ'עו = ,כופל | ויטודס | סיפוסל
 יוללסמו | ןוככסמ | לש6 | יפלמ5
 לכס יסיו ילטססס לככ וכמופל
 .וסדיקסל

 לינס .סויכ תיסע יססכ זיעו

 ץיוורוה שיא יולה יירא םייח
 קידס

 .ס'כ

 0 יא

. 

 .תופכס ה
 ,י"סזעב

 ס"ומ ףילסס ככס דוככ

 סקפרקמ י"ג ןיילק ביל יכדרמ

 ותפס סופלס 5 יל ס6כס סייעי

 לע  סדגס יככד | לסו' תכב

 ,סידמסנ .סילכד וכ יתיפכו ם"סס

 תומדקס לע | ,סידכנ סע .סילפכ

 יופכס ןמו ,סידסוימ ל*ז₪ ילכדע

 סכידנ .סולכו ספי .ןיעכ וסכמסל
 וקכטסמ םי5וס5 וקלכיב 'יסי ןעמל
 ,ס*סס

 ככדעכ 'נ טסומ פ"סעכו
 ,סייסכס כ"מל מ

 יכדרמ ה"הומאאלב השמ 'קס
 ,ףסוי

 תפדכה

 ,ס*כ

 יידי יככד
 קייקרכס

 ןוסנס | כלס

 קוזס "5 י'; עסוס

 ו"כומ יד*  ךומסל | סונמ יסדובו

 ענכל לכויט ידכ י"ל ףילסס כס
 ולוכס סילןס> סמז לס6 קס

 ויל3דכ .וסמסיו ?יככ ופליו לופל

 .כלס 6 ?יסמשמס

 '3 סו דייןולנ ספ "לס

 .קיפל .סייסכס סלותס קקמ

 סקופ שריה השמ 'קס

 ,ד"כס

 קודח6 סינס סז פיימ רוסכ כקעיל שץככד דיגסל .ותלותכ ןיכסל יננס< סלוכט .כ6פסיו | כנויס תכסשי

 וככ .יכ .יסי\ .סוללסיו = סינוכנו סיפכמ ופכ ,תעמופ ןזושל סיככע ,סדגלס ךכדכ סיפודימ כ"קוסכ \ םדחל\

 רמופ יפלמג | ,סכידפסלו .סכות לידנסל | סנומ יתוניעמ ןיפסל ונממ ופכד יסיככ יטנלו יססדסט סיטודימס

 5-25% וקמפי = סלופ יכסופ סילקיס י":סלע סקקככ ,ל6כסיב | סניפסלו כקעיכ סקלסל סופדכ יִרָבד .עוכקל
 טיכקסו ,יד ינפס יפכ = סלות לידנסלו סדוכעסו סכוסס לע כפל לכולס ידכ ,650 ףסככ יכפס סתונקכ

 .סימי . ךלופ> קמשל סעודקס וסלותכ קוסעלו סלול יקכטפע פילוסל ינרזעי .וימסלכ

 ,ק"פל .ב"סכס סלע דס ג  ,סקללק ספ
 .ןיילק ביל יכדרמ קה

 ו



 רי תש

 תישארב 'פ

 סיפפס 5 סיק5 0 תישארב
 סיקרופמכ יתיפרס ירחמ 'וגו

 סרותס ףוס ןעככ דסמו דס לכ וסריפס
 יקמס תמ סנעפ :יג6 ףמ יתרממ סתניפתכ
 וטקסס סמ 2םיג) יתרמלע סמ סדקסכ
 תכסע ס"כקס סתפ עודמ סיטרופמס
 ךיפפלוס רקס | ךיקנ5 יד יככ6 תורכידס
 תונגכ ךרעכ יטרפ סכ וסע סירפמ ןרסמ
 לידגסכ | סקככ 'יס .רתויו סלועס תפירכ
 יד יככ6 רעסיסכ ותלסממ ףקותו ותוקלמ
 ןרפס תמו סימעס ת6 יתלרכ רס ךיקמס
 ע"מ .סוכד .סיפעל .סניככ ןייע 530 לכו
 סיפעס סכסד ס1 ךרד לע לנו סוכ טיפ
 רשמ ךיקנ6 יד יככנ6  קוספס 'יפ םודקס
 ךיקל6 יד  שקייד סירפמ ןרפמ ךיתפלוס
 סימסכ פוס ידס כוט לעופו ער לעופ ינסט
 תכזוכס סעדכ שלו עכ ןיד פוס סיקלפו כוט
 ער לעופו כוט לעופ תויוטכ יתס ויס םיפ
 ןמקל כותכמס ומכ סערפ תער 'יסס ומכ
 דס6 יכפס ךיקנ6 יד יככמ רמפ כ"ע ס"מ
 לע ייפ. ןכסל סטמכ ןייע רומנ תודחסכ

 : עדוי ימ דס"
 וליפע = סנינמד .רמנכ אתי חנך

 וכתכ ללו ךלמס ימלתל סילקוס

 קרככ סיקממ ק3" סיקממ ככ תיטסמרכ
 תיססרכס .רממי לס י"ער יפו תיססרכ
 תמ מרכ דספו שי תויועכ יתסו ספ 8וס
 סיפש | תפירכ ןמ | זיפ כ"ו  ם"ע ילפס
 םיס סכרד6 סקס תודס6 םיכוסג ןימ ןרמו
 כיפכדמ תויופר יתע םיש תועעכ ו"ס דוע
 וקליפ  ס! | סוסמד .סיקל< 03 .תיטסרכ
 תעסכ סלוכ 'יס  סיכקסו לינכ  סיכקזס
 יכנס :ןיסו דקפ וסע ססכ םיכוס) .סרות
 לוקי ליס( ₪5 כ"ו ס"עס סקכ םימכ
 סימס יתלרכ רסס ךיקנמ יד .יכנ5 .רמול
 סיקנלו כוע לוס 'ד 6וס | וסוליפס ןכ6ו
 כס6 ןיקו לוס :יכא לכס ו"'ח עכ ןיד פיס
 סכרדמד ןרלו סימע יתפרכ רס6 ייפרסו
 יתס וס קית תועטג סוקמ שי ספד
 ןכפמ | ךיתמלוס .רסמ .רמ6 | כ*ע תויוסר
 ססס תודסמ לע ססכוס שי סטמד סירפמ
 סקכ סרותס לע 'ירמ 300 סיכסמ ומכ
 רכיג .סירלמ תפילימ ליו  ןטק ללכ רפס
 ןכ 65 ספד דחוימו דיסי לוס .סיכקסט
 גייכע .סירפמל | ןכיזססו רס6 63 6 סמל
 סירלמ .תפינימע סיסכופמס רלט וכתכ ןכו
 עגלו לסרשיל יופכ ייסע סקס תודח< חכומ
 סכותס תכימס םי6 ז"יפכ .כ"סו סירפמל
 יד וסלט .כס5 סיתפומסו | תותוקס לכ)
 סיקל5 כ תיטסרכ סירלמ ןרפכ תוסעל

 יוכו



 ירמא כ
 סלכותס סתפ .עודמ תוסקס) םיד 'וכו
 תועעל .סוקמ .םיד  סיקל5 5רכ תיטסרכ
 03 סיק6 סתפ לו ויס תויוסר יתס לע
 ססע רס6 ןלסנ כיתכ סמ( לכ6 תיססרכ
 תודסמ קכומ | סקמ כ"פו = סירנמ ןרמכ
 תויוסכ 'ככ | תועטכ ןיפ ות כ"ו סטס
 קרכ .תיטמככ | סכותס ליחתס ריפס זייפכ
 :ליינכ = םיפקלכ לרכ סיקל6 לכו סיקלל
 ייס ₪ רכמ6 יפני יכ םרדפכ א תיא

 טדוססמ 56 ליספסכ ךיככ סרופס
 לסרשימ סיכקס סניג סעע סמו סכל סוס
 יסיעס .סוי דע ןוטלר | סוימ  רככס סמ
 ססענ 'ד רכד רסק לכ ורסלס תוככ
 דועו ספ .סז ןיע סעד יימת לוסו עמסלו
 ססענ ורמסס תוכזכ ורמפכ ינס 5 ימ
 קוספס לכ יכסכ ךיר5 יס סמו עעסנו
 וז 'פ ססמ סמסיכ ןייע 'ד רכד רעמ לכ
 סעסכ םיזס סרדמכ תיפד רמוכ רספסו
 ייסי ו יככ6 .סרוכנס יפמ ל5רשי ועמסס
 וכמלס  סעסכו ססמ ר"סני  רקענ ךל
 ומוקמל | ר"סני רזמ .וכמע = סת | רכד
 כותפכס .רמסס סמ סקקת | וי"יפכ כמו
 רזוס 650 8תוכיט סעו ורכד רסא וכיטס
 גודג .6רמגכ סתימד ך6 ומוקמל  רי"יסלי
 סקועו .סוולמ וכיקס | יממ ססועו סוונמס
 ססועו | סוולמד סופמ סעטס יותס וכתכו
 םכוכ .לוסו וקיטססל ןינע רכגתמ .ר"סליס
 תילו לופכ רכס לכקמ ךכיפל ורני תפ
 קלפ לוסו = ר"סלי סז דופמ כוט םרדמכ
 ומכ סוס ר"סלי ןללכד שמ ל"כס .יפפ 0
 רכד סוס וכ ןיסס ספועו | סוולמ | וכיפס
 ר"סני םיטכ לכ5 לופכ רכס וכ ןילו סוככנ
 כוט סח  לופכ רכש וכ שי וסככ "וסו
 סתנווכ ייס סח לופכ רכש וג טיס דופמ
 סעמסנלו ןכמע סתמ רכד ורעפק סמכ
 וקככי  ססו ומוקמכ | ר"סניס .רוזחיס ידכ

 תישארב ''פ

 ילו ו וכ נר."

 הדוהי
 םרדמס סנכסו לופכ רכש ססכ 'יסיו ותו6
 תוכמסמ סרסעכ סנקמס קריפ למומס
 נסו רמו דימלת סמו סלועס רכנ
 ידכ ₪06  תופרכסל לוכי דסמ רמקמכ
 םרככס סלועס ןימייקמס סיקיד55 רכס ןתיל
 ליזכ ורמסס רופיקכ "זו תורמסמ סרסעכ
 תפ סיקל6 לרכ תיקסרכ כותכס סמכ יכ
 < םרככ | ולכ סנועס לכ ןרפס תפו סיפסס
 סלנתמ | סוי ככ כ"מלו סנוקלר סעפכ
 לוכי דסמ רמממכ ללסו סה סקנתעו
 רמסמכ סרכנ .רפסכ לכס ייסיפ םוקרכסל
 וכרלוס סמלו תויטסוככו תוקדכ | ןופלרס
 סנטמס ןרתמ ז"עו סקנתסל| סלנתסנ
 כוע רכש ןתילו סיעסרס ןמ .ערפיס> 6
 סענתמ סלועס "יס ₪5 סלע סיקידלל
 רכש = ייס שלו = ר"סלי "ס 55  תוימסנכ
 תורמסמ סכסעכ רככס ספע ל26 סנועו
 טנועו רכס םי .ר"סני שיו סלועס ספגתנו
 סניג ט"מ םרדמס םריפ סח תוכירסכ ם"ע
 ןוטסכ .סוימ  רככמ סמ | ללרסיל סיכקס
 לסרשי ועמסע סעטכ 90סו יסס סוי דע
 םכיכ .כ"סו .ר"סלי רקעכ ךל 'יסי לו יככמ
 סמוקמכ סנטמס תויסוק כיסו םנועו רכס
 תוסרכסל לוכי דסמ רעלמכ נסו תדמוע
 מקייד 'ד רכד רסמ לכ תוכזכ רמ6 ז"עו
 רכד וןרמלסכ ל25 ססמ | ר"סני רקענ 6
 רכס םי כיסו ומוקמל = ר"סני רוח סת%
 מככלס סמ | ס"כקס | סליג ךכיפכ סכועו
 סלועס סקנתפנו ישיס סוי דע '5 סוימ

 : .לילכ לופכ רכס ייסיס
 מנכ םתימ .סנסד לילס םרדמס יי רוע

 יתרמו סלסינכ לפוק ספגתמס לכ
 סדמ לכ טרמגכ תימד סמ יפ לע סעטס
 ססקד ז'ע דכועכ .סורס תוסג וכ טיס
 קוד זי"ע דכועכ סוכס תוסג ליעממ סמל
 סיטרופמס ופריפו תוכומס תוריכע רססל ו

 יימע



 רה יש קוי ו ₪ ו כ

 ירמ

 כ''כ ם"ר6 ל"ח .םרדמכ סתימד סמ יייפש
 ת5 כתוכ סקמ "סמ סעסכ י"כ ספכ
 סויו = סוי לכ סקעמ כתוכ "יס סלותס
 ויפל כמ5 סד6 סקענ קוספל לכס ןויכ
 סינימל ספ ןוסתפ ןתומ סת6 סמ ע"סכר
 "5 סעטי םועטכ .סנוכסו כותכ ול רמ6
 סיגעקו .סילודנ יתלככט סוס סד6ס ס"כקס
 גועיל לודגס .לוכי ספש וכממ דימעמ .ינ6.
 יכס סמ .רמומ סוס ונממ ןטקס ןמ תוסר
 סיכמו ןסו ןטקס ןמ תוסכ לוטי ךירל
 סילוילעס 5 לככ וסס ךפלוכמ דמכ וג
 סדלס ת5 תופרכ> 62 ןויכו סינותסתו
 סדפ ססענ רמטכס תרסס יכפלמכ ךנמג
 ס"כקס רמ5 ךכ ליכסכס ןידמכ .65מכ ליכע
 סילודגסס סוכע תדימ .תוסרסל סד6 ססעכ
 סונע תדימ וסש סינטקס ןמ  תוסר ולטי
 קוכס תוסנ וכ טיט סדפ לכ י"כ רמ6 סו
 םריפס לוס דמול .כ'6 סומע ךפיס לוסמ
 סיכר | ןוסלכ רממ ךככט סדפ סטענ לש
 תויוסכ יפס וס יס סינימס וסריפס ומכ

 : זיע דכועכ םממ לוס כימ
 ונכטק .סיכמנמסד | טוקכיכ 8פי6 חלד

 סייכקס ססג סלסו סדסס תירככ
 קלסו כפ שוסו קיד> לוסס ססככמ תא
 ססל סלרס עודמו סלועכ 'יס סיקיד5 סמכ
 םתגמד סמ ייפע יתרמו ססרכ5 ת6 םקייד
 ומיכסס למ סמ סיכללמס תלווקס ק"סוזכ
 עולמ> סכועל יס סתכווכ סדמס תלירככ
 רקיעד | ירס | סנסינל | ולרי לו לטחמ.
 תופפועס סלסו סלסינפ ודרי לס 'יס נורכטקס
 סיפ סרעפו לכמנס רמממ םרפמ סילפס
 קס דס קוס למק 090 ימל קומ ילכל
 סנסינל | לפוכ | וכיש .דסמ קס רמס ס>-
 סנסינ לס סתפכ כשוי סקככ0ש סעטסו
 סלימסו .סילומילס סע דרי םילמ :וניפצ
 ןויכו סס  ורססכ קסו ומכ קמ תלרק>

 ב הדוהי תישארב 'ִפ
 סת  סנסיג ןמ | לליל וס סט[ קח רמסס
 ססככא 5 ססמ סלכס קרדמס תכווכ
 םיכמ = וכימו =.סכסיג קתפכ  כקוי םוסס
 סנסיגג .סידלוי סכיש כי| ספל סילומיכסל
 רממ עסרלו קוספס מפל רטפפ זייפעו
 יתיככ .שתו יקומ רפסכ ךל סמ סיקלמ
 סכואכנד יכו רסומ תומס סתפו ךיפ ילע
 סלימ .תולמ .סייקמ 'יסע ינפמד ןיכסל שי
 סנסינמ .רטפנ ייסי תוריכפ לכ לע וניפמ
 סיעסופל | די ןתונ סתמ כ"ק  ססמתמ
 סוד 55 ךסרכ לע 6  תוריכע רוכעל
 ₪5 םונמ לע רכע 6לס ימ לע קוד יפק
 קכ .סייקמ וכי וכיפמ סזכ סדלנו ספעת
 סנסיג לק | סנידמ 5יכ וס סניפ .תונכ
 וכימ תיל םממ .סמכ לע רכע 05 לכמ
 תוגמ | סייקמ = 'יס | ופיפס .סכסינמ | לניכ
 יכ ממ לריו םרדמכ | לתיפ | ןכו .סלימ
 לע כשוי וכיכמ ססככמ | וכל דיתעל יול
 סרעימ לוסמ .סד6 .םיכמ וכילו סכסינ סתפ
 יפדמ | רתויכ ואעסס ןתולו סכותכ דריל
 לעמ סנכעס תפ ריכעמ ססל סעוע סמ
 סנפוקו ולמ ₪55 דע ותעםש תוקונית יכנ
 וידי סל דיסס | סכסינל | ןדילומו .ססיטע
 קוספס םכיפ סח ותירכ לכס וימולסכ
 יקוס רפס; ךל סמ סיקל6 רממ עסללו
 וככלכ ךרכתמס ךיפ | ילע יתירכ לקתו
 סנסינמ .רטפנ :יכסס יג .ייסי ולס רומל
 קוח תלרקנס סכימ .תוממ יתמייקס יכפמ
 רממ ז"ע קס תופמ סייקממ רפסממ סזו
 ךלעתו .כסומ תאנס .סתמ לס כותכס
 תוריכע סמכ לע תרכעו יוכו ךירס6 ירכד
 תפלקנס סלימ .תוטמ סייקע ף% זלו תורומס
 סנסינ לס ב תמ סכימ קוס

 ג ככ

 קתפ לע כעוי ססלכאד סעטס 7ךנךו
 דכיל סילומיכל סיכמ .וכילו .סלסינ

 ססל



 ירמא 4

 לח םילכ לכוס ספיטפכ 6תימד וס ספל
 סיכוסטל .סיפמט ןיכ | רכיס ססע סיכקס
 ימיכפ ןיכ לדכס סעע 8 סדמס ןימכ ךס
 לדכס סוס יככ סד6 סילרנ ס)וכ יכ ןוניסל
 ורמסי .כ"6 .סדסכ לדכס 'ססעי רמוג ישו
 ןי6 תמ לי500 סז תוטר שי תויקר יתט
 לדכס ןי6 כ"ע .ןל6 56 ל550 1 תוסרו
 סלימס 6 תוסעל ס"כקס סו5 ןכל ססיניכ |
 ליכע ססיניכ .לדכס תויס) סלרעס ןמ תל
 תודח() ןמיס = לוס סניפס | ז"יפכ 05מנ
 יסממ | תויועטכ יתס "סם יס ס8ש ססס
 דס וסס סוסמ 56 סינומיכ ודלוכ כ
 וכיכמ  ססרכ6 ןכש ןויכו .רומג תודחתכ
 תודססכ .סיכימלמל ןומסרו ששר יס פוסס
 סנימס לע סיכקס 9 ₪ "עמו ססס
 לע | לסוי ךכ ספס תודסקכ ןמיס לוספ
 סילומינס .סש דריל םיכמ וכיפו סכסיג סתפ
 קוס כ"5 סורס תוסג וכ קיש סד6 כ"פו
 יתס וס שיק סדפ סקענ קוספס םרפמ
 יכסס | סלימס ייל יכסמ סמ כ"% תויוסר
 לע ןימלס) קר = פוס סליפס תיפגע לכ
 כ'6  סמנתמ פוסק ןויכו סקס תודחמ
 יתס שיק סיכמומש סירפוכס תכמ וס
 קוס ןכו סכסינכ לפוכ וס כ%5 תויופר
 סנס ידכ "יכרכ 'ב רמפ תומס סרדמכ
 גימוס סירמומ ל6רקי יעקרו סינימס 'יסי
 סמ סטנסינל ןידרוי וכ6 ןי6 .סינומיכ וגלו
 ןתלכע ךסומו ךסלמ סלטמ ספוע סיכקס
 וכיככדכ .טממ | 6וסו סלסינכ ןידרוי [סו

 :ל"נס

 תויסק ןרתל יתרמ6 ל"נס  ונכרד יפלו
 סוקמס סתפ יפמפ סיסרופמס

 רשמ ךיקל6 'ד | יככ6  סירלכדס תרטעכ
 סתפ 65 סמלו סיכנמ ןרקמ ךיתאלוס
 ורפי 'פ סקמ סמשיכ ןייע ךיתסרכ רשס
 6 לנס .יפל 255 "מ סטכ סיכסמ סמ

 == הדוהי תישארב 'פ
 קוספ לע ס"פס סקכ ליעל יתפכס .סנסד
 לעופ ינ6ס ךיקל6 יד לקייד 'וכו יד יכנמ
 ןיד 5וס סיקנ6 סימסר לוס יד ערו כוט
 תויוטכ יתס ו"ס שיט תכחכס תעדכ לו
 לילכ דסש ינסס ךיקל6 יד יככמ רמ6 כ"ע
 תודסס ססל עידוס) סיכקס סנרש ירס
 יד יככ6 סותפל לוקי יס 65 כ"6ו ססס
 תועטפ ו"ס שי ססמד ךיתאככ רשמ ךיקל6
 סטענ רעפנכש סוטמ ו"מ תויופר יתשס סיס
 ךיפפלוס | רס6 .רמ6 כ"ע סיכר לכ סדפ
 תודס6 לע ססכוס לכימ סעמד מייפמ
 סתליכמס לע יתרמסס סמ סדקסכ ספס
 סידוד תע ךפע .סנסו לכ יפ י'ערכ סכוסו
 ת6 למגסס ססרכלכ יתעכטנט סעוכס עיגס
 ססכ קסעתס) תופמ סדיכ 'יס לו וינכ
 ןתנו ייכעו סורע תמו רמפכש וכ6גיס ידכ
 ליכע .ספימ סדו חספ סד תוגמ יתש ססכ
 ממלסכ תופמ 5 ךכס לקוד יפממר לייד
 לזמל סידכוע 'יס סיכלמד סועמ חספ סד
 לכומכ סלט .עוססל ססל ₪5 כ"ע סלע
 סעע | ךיר5 .סלימ סד לע 326 סירפסכ
 סעעס םימ ך> 'פ- ספרמל דמפלכ ןייע
 סירנמכ לסרסיל .י"טס סו ךכנד יל סלרכסו
 ססכ | ליכמ | פדוסי = יקיפסס .סלימס לע
 סי סיכמוסס .תכמ "יס סערפס גנ"כלרס
 = פוס י'עסו כוע לעופו ער לעופ תויוסר יתס
 סער יכ כ ססמ כמקש סח ער לעופ
 יתכתכט סמ סנס יפ ןמקל ןייע סכינפ דנכ
 תו םוסס סנימס לע סס) ס5 כיע סומכ
 סטכ ליעל ש"מכ סעס תודס[) ןמיסו
 תודסמכ ונימסספ סז רכסכ כ"6\ ספילפס
 תפינימ סכומס יכס  סירפממ ולי ספס
 רעל רמפ כ"ע סשס תודח6 סירלמ

 : פסו סירנמ ןכממ ךיתלוס
 סייכקס רמלפ סממד תוכוססרס לע זז

 סוכע תדמ דומכל שי סדמ .ססענ
 ייסיש

 ל לבו צי א ל לכ 0-0 ל ש



 . ירמא
 ויס שיט םרפל שי סנו וילע סד6 'יסיש
 יככד | 0635 וכ; קתססו תויוסר יתש
 סיטפשמ 'פ ל";ס .שימ סדקסכ טרדמס
 סידמול וכסנלט ל"כ סקענ יד רכד רסס לכ
 לע ימקס 'ד | רכדס ומכ סטענ לש ייפס
 וכסנא ךכ סקס תודמ6 לע זמורס סונע
 סעסכ רמפמס ספ ייפ ז"יפעו וכ סינימסמ
 קיכ סתפני עמסנ> ססענ לפרסי ומידקסס
 יכסנמס ןוסנ .יככ5 .סז וכ סלינ .ימ רמו
 יככל סז כ סלינ ימ כ"כ ןיטמתטמ תרסס
 תכסס יכסנמש רכד ךכ סטענ לט םריפס
 סדמס תפירכ תעסכ ל"ב וכ ןיסמתסמ
 ם'ע תרקס יכמלמ סע ס"כקס םמתסכ
 סקדפס יד ךנו קוספס ליז יתסרפ "יפנו
 עעסנו סקענ | רמוכ וכיתוכמכ ייס .סולכ
 לסרסי = ךיקנ6  ל5 רמול ייס סלכ למס
 יכס "כס וגכרד יפלו .סיסרופמכ ןייע
 עמנו סעענ .רמוג ססל 'יס סלנד 6פורפ
 טריפסד סעס תודספכ סיגימסמ ססס ליר
 תודמל לעו סוקע לע זמוכ לוס ססענ לס
 ךיקנס 6  רמוכ יס( 06 מש ססס
 ודוסו עמשנו ספענ ורכמפס ןויכ כ6כשי
 לגעס ת6 כ"סמ וסע סמכ סעס תודספ
 סכותס | 'יס 55 לכס םכדמס טריפ סח
 ט"מו ספ םדססמ כמ ליסתסכ ךירל
 יעס סוי דע 5 סוימ לםרסימ ס"כקס סייג
 ךירטני6 = יפמכד .ועקס סיפרופמס .סנסד
 ופכתו = סויו  סוי לכ יסעמ סשמ תכיתכ
 6 ררועפנ סימי ראש סקעמ תכיתכמש
 ססענ כותכ וסלוככ יס ילוסד סוס קפסס
 ןופלכ סכופ סרכד ל"יד ליעוק .סוק יוס לכ
 ומנע סע  רכדמס סימעפלס סדפ ינכ-
 26 .תוכיסס ןוסל לוסש סיכר ככ רמופ
 ₪5 סימיס רלסכס סיקעמס לככ תשס
 כיפכ | לכסו דיסי = ןוס 6 יכס רמפסק
 ךכלוסס וז ספיככ סנתענש סיככ | ןושב

 . הרוח הנ תישאוב
 סלינ ע"מ םרדמס רמ%ע סח עויס) סכ
 יכסס יקש סוי דע '8 סוימ סעעמ סיכקס
 םיע  רמופ תועט ללכ> פוכל ןילוכי ץיע
 :רמסו סירממ כיסס ז"ע תויוסכ יתס ויס
 ססענ 'ס  רכד רק% לכ ורמקמ תוככ
 ומכ פוס ססענ לם םריפסד ל"כ עמשנו
 סוגנע תדע .וכממ דמכ) לוסס 'ד רכדס
 סינימסמ ססו סעס | תודחמכ זמכ וסו
 ססל כתכ ס5 קומכ ןימו סקס תודחכ

 : ומויכ סוי רכד ססעמ

 חנ תשרפ

 סימפ קיד; שי6 סנ פג פודנופ הלא
 ססמ תמשיכ ןייע ויתורודכ יס

 סכ רפול וכ יס שיא תכית קדקדמש סע
 קתיסד סמ י"פע | רמוג רספפו 'יס קידל
 ספ סלו ₪6 יד סרי שיש ירקמ 'מגכ
 סכוסת סטועמ ימ ירטס ר"מ סרמע ר"ת
 רכנפמש | ימ ירסמ רממ ליר שיא וססכ
 רוחכ סוספכ י"עריפו שיא םוססכ וכלי לע
 סדוק ופרוכ .ריכס> רסממ רמוטכ וסוככ
 סכיס | ינפמ | ק"סוזס ם"מכ | סנקוס ימי
 סימול סכיעס ימיל עיגתק סדוק ל"כ סוקפ
 כועס זמו ססכ ןפס יג ןימ רמסת רס%
 וימולע ימיכ מוססכ כשל | סעוד :ןי6 יכ
 כסס מכ וסככ פוסו ויגע רכנתמ | ורליו
 קספ ר"סליו ותפ | ופכ ןיקו ותלקו תעל
 5וס כרע י555  וטכי םע> כסס ימ יכ וכממ
 תוכיכע תופעל וסככ 15 דוע ןיסס ינפע
 סנוכ | ר"סליו ופורתכ | ימיכ כססכ ל
 ינפ> | כיכס | לוס וסככ | 6וסו ופיעמס)
 רוכנ  סעמ סנעטמס קריפ סח סוקמס
 סח למומס םרדמכ | ןייע וכלי תש  םכוכס
 קלס = רמולכ קיד שיח סם .קוספס טריפ
 םתסכ וכקז תעל קב קיד5 יס לש מפת

 וסוכ



 ירמא
 ימיכ 65 ל36 ןכממ קספ | כ"סליו וסוכ
 ותויסכ סג .קיד9 שיש סכ רמא סמ ןתורחכ
 קיד | "יס ותורסכ | ימיכ .סנ וכייסד םיפ
 ייס ןכ כמסכש סוקמ לכ םרדמכ רפוכמכו

 : עימ קוידמ סזכו ופוס דעו ותנסתמ
 יכ סכיפס 56 סת לכ כל יד מאית

 סוס רודכ יכפל קיד5 יתיסכ ךפומ
 םכ .ס1 סמ ינפכ תכיתד סיטרופמס וקדקדו
 לע סרדמכ סתיפר זרע רמוק רטפסו דמכל
 יכמלמ ופפק ןמיס רמל סע סוס רקסכ קוספ
 יימלועס ןוכר וינפל ורמש וילע גרטקל תרסס
 סתמ 5252 ךיככ תימסל דיתע לוסס סד%
 מוס סמ ויסכע ססכ רעש רסכ ול סלעמ
 ססכ רמ6 קידפ ו> וכממ עשר ופ קיל
 ל"כע ותעסכ 26 סדמס תא ןד יכ6 ןימ
 סיכמנפס ןיד יפ לעש ךינפל ירס שרדמס
 סמ קכ ופוס סס לע ןודינ | תויסכ יופר
 יפכ ותוש ןד לוס ומגעכ ותוא ןד ס"כקס
 קוספ כע םרדמכ 6תיפו ויסכע סוסס סע
 ססעס סרככ עעיו סמדמ שיש חכ לחיו
 "ס סלס סיקרופמס וכתכו ןילוס ומגע
 רזג ךותמ ליג יס 55 ופוס סם לע ןודינ
 יפ5 כ"6 כרר סתינגרמכ ןייע לוכמס ןיד
 סע לע | ןודינ סדמסד | סיכסלמס תטיס
 תטיס יפל קר ללניסל מנ 'יס 65 ופוס
 ותעס | יפכ ₪6 סד6כ ןינד ןיפש ס"כקס
 יכ  כותכס קיידמס סח ללי תויס) יור
 יפל .סקייד יינפכ יכפל קיד .יתיסר ךפומ
 לס יפ לע סדמס תא ןד ינפס יתככס
 50 0  כ"ע ופוס סע לע 8)ו ויטכע
 ףטפמ סינודיזס סימס תרזגמ ל9כתו סכיתס
 סיכמלמס .תרכס יפל יקופמ) .סיככ סימ
 כותכס קיידמ ךכיפל ללכסל ךכ יס ל

 : ינפל
 רמפיו כיתכ יפמסד ליי דועד ליי "וע

 סנסד סיקנ5 רמפיו כיתכ לו יד

 הרוהי
 תמו םכ ימ יכ קוספ לע ר"דמכ פיס
 .תמסמ לוכמכ ףוטסל יוסר "יס כ ףפ יל
 תפ כותכדכ ורוד יעכמ | ת5 .סיכוס פלס
 רמנע ןיכל .וכיכ ןכייסד םכ ךלסתס סיקנפ
 ןס 6₪5מ סכ ךמ ןועמ סיכר כיסס לו
 רכו סו ןסמת סיסרופמס לכו יד יניעכ
 :סיסרופמכ יתיפרו רכדכ סינפ עמ שי ו"ס
 .תדמ סרממ תכסד רמנס י"פע וטריפס
 לגו | תוסמל ססכ 'יס | .ס"כקס ינפפ ןידס
 סקס ינפל עודיו יולג סיכקס סל רעש וסמ
 יכפל ד"סמ סרמ6 ססמ ולכקי 55 וסיכוי
 יולנ .ימ  ססינפכ יולג ךילפל 06 סיכקס
 סע  סלסו ולסת יטדקממ כיתכד וגייסו
 וכתכ סיכקס סע ד"סדמ סיקנוסמ 'יספ
 לוכמכ | ןיוכתנ .סרמגס  י"פע סיפרופמס
 ךירנס | סלע | רסכ ודיכ .סלעו ריח רסכ
 סכס סכיס קקודד ס"ןלכ  כותכו סרפכ
 ד"סדמ וכייסד סלעמ לס ד"כס ינפכ טפסמס
 ןיוכתנד טפעמס כסכ לכמ סרפכ ךירכ 5
 לכמ סוסס ומגעכ סיכקס יכפכ וכו לוכמל
 סרפכ ךיכ5 ןיפו יפכז  םילוי םוס סימס
 רסכ לוכ65 ןיוכתנס ימל סעוד ימג 6סו
 קלס סיקיד5סד סלע רסכ ודיכ .סלעו ריוס
 ססמ | ולכקי = לס סיעדוי | יס 5 ופימ
 טפסמס 83 ספד סייכקס רמו ךככ ספכותס
 סיכיימ .ופלי ד"סדמ יכפלו סיסכז ופני ינפל
 סג ימ  יכ סיכסוימ .םרדמס ירכד יפלו
 לוכמכ | ףוטסל יומכ "יס  סכ ף5 יג תאו
 ספיכומ "יס סאש ף6 סחיכוס 520 ינפמ
 ןיוכתלס ומכ סוס ונממ סילכקמ ייס כ
 5 םלו כיפכ ךכלו 'וכו ריזס רעכ לוכמכ
 ינפפ טפטמס 5כ 5לש קייד 'ד יניעכ ןס
 קוסס ומכעכ .ס"כקס | יטפל ₪56 ד"סדמ
 קפקסו לומסמ סע רפסכ ןייע ר"סדמ
 פוסס קייד 'ד רמפיו יכפ> תכית קיודמ
 | דיילפל .יכפפ .קיד5 ותיאר .ךתו% יכ .ר"סדמ

 קקייד



 ה" הדוהי הנ 'פ ירמא |
 סוקמ לכ  קרדמ | סיעת קיד5 שיא [ך | ד"סדמ ינפ> 236 סימסר למ ינפס םקייד

 כ"ק לכמ ספמומ קיד .שיפ .רמפנס : קיד ךניפ
 סיכמומ סיכר סילסתכ קוספ יי ץייּפעו

 סלס סיקנקכ ול סתעוסי ןיפ ישפככ
 גיסתמד קדקדל םיד | ידעכ ןנמ 'ד סתפו
 לרמנכ תימד ך6 ,ידכ סייסמו סיקכ
 תורוסכ אלא סשעפ ותופג דוד יופר "יס 9
 לוכמכ | ןיוכתכמ | ימכ יוסד 05מכ סכופת
 'יכומ = תגירס יכנכ | ןכו וכו ריס .רסכ
 תוכלמכ .דרומד .סתיע | כייס יס תמכד
 ןייעו ספ ןיוכתנ לס 'יס דוד 6עחו סוס
 טפקמס 'יס ספ כ"ו וז יפ כרד תינגרמכ
 קכסכ | למ כייס | ל2י יס | ד"סדמ | ינפל
 רספמו יסכז ₪לי יד קוסס | ר"סדמ ינפל
 כי יטפסמ | ךיפפלמ קוספס קוריפ .סזט
 ךממעכ .סתפש ליר סירשמ סניזחת ךיכיע
 ןכ ידי לעו ד"סדמכ לו ר"סדמכ ילטפסת
 סח רוסימס וזסי ךיניעס ינידכ .ימכז 5
 ישפנ> סירמוא סיככ ל'לס קוספס קוריפ
 קקייד סיקמ5 סלס סיקנסכ וג סתעושי ןיש
 כיימ 556 כ"עו ד"סדמ ינפל 'יסי יטפסמס
 סתמש קייד 'ד ידעכ ןנמ 'ד סת לכמ
 ילס ןגמ לוסק ר"סדמכ יתו6 ןד ךמנעכ
 םרפג רספ[ זייפעו . ימכז | יתפלי \ כ"יעו
 'ד סנ דוד 6- םיככס ןתנ רעסס סע
 ןסנ .יכ ספ< תומת לכו ךתמעמ ריכעס
 ע"סופס סמ  סנסד יד יכיופ  ת5/ תנפנ |

 תער יפל לסרשי ת5 ודכעסמ סעכ וטנעי
 "יס | לס  יפל וס סיסרופמ סכרס
 תלנסכ קכ ייפס ןופר תופלמ> סתכססמכ
 רסכ לוכמל ןיוכתנש ימכ יוס כמו סמלע
 ןוסתפ שי סתומ סילעי 55 ס5 כ"ו 'וכו ריזח
 דוכעישס 5ע סמס סג וסלעי לכם תומוסל ספ
 ןמכ .יכ ספמ ךכ> לפרסי סע ודכעטס
 ךכ לסמס סמ סז רכדכ יד יכיומ .ת5לכ

 : ק"ודו ס"כקס

 ולממ | ןפלוקו = סיזרמ עטונ םג 'יס סנס
 קמלעד יירמ רממ ןכ ןוסל .רמש ןידכ סמל
 יתמ ןיש כ"5 םמלע לע סלוכמ יתייע םוסד
 קוססד | 'יתיכ לע 006 יתמ 53 שלוכמ
 ₪ 60 יי ורממ סלעותמ תמש ןויכו םרכנ
 קככג | לוססד 'יתיכ לע 595 ללוכמ יתמ
 םרדמסכ קדקדמס סמ ו'זרסמ 'פכ ןייע
 וכי ס5  סיקפוסמ | 'יס סניסתכ סעלד
 תמסכ ףוסכלו ללוכמ יתפ ימ ורמסס לוכמ
 לס וכמפס וכיס .רוריכ ססל 'יס קלקותמ
 רלסו 8ככג לוססד לתיכ לע 6 יתפ ל
 סמכ שי סנסד רמו> רספלו סיקודקד
 ספפנפ דסלס קידגס תתימ לע סימעט
 ומכ ןכרק סוקמכ ססילע רפכל רודס ןועכ
 יפל = סיכמ .תתימ .סכמסכנ סמל וניפמס
 תרפכמ סעודא סרפ סע ךל רמומ סלפ

 םוליפ סת תרפכמ | סיקיד5ס תתימ
 לכ קידס ףסלנ סערס ינפמ יכ כופכס
 סדעס לכס כ" סרומכלו רודס םער ינפמ
 וכתכו = ףולקי ססכע לודנ לעו ולטסי
 סוכ .ייכ | םסיכ ומלעכ קידגסס סיטרופמס
 סידמפתמ קידלס תתימ .לודס תוקרכ יכ
 ןיסועו ססיסעמ סיכיטמו סספנ) סיסריו
 סכוסתכ ורזסי ןתתימ ידי ?עק ןויכו סכופת
 לכו ש"ס סדקתמ | י"עש סייסמ סתומ כוט
 קידנס | תתימ יו | סכוסת ןיסוע ס56 ₪
 סכוסת | ןיסוע .סניש סמ ל36 רפכמ
 עטפ לע עטב ףסונ סכרדמ סס) רפכי סמכ
 סע לספלו סנכסכ קידס תתימ ומרנס
 ופיסות דוע וכת סמ לע קוספס סוריפ
 יתיכסו סכיתונוע לע וכמ סמ לע ל"כ סרס
 לכ .רמסנס | ומכ .סיקידגס .תתימכ סכת[מ
 ומלעכ 5 | סיקידלס תתיע ןכייסד סכמ
 סכוקתכ סיכזומ סכניפש סכס ופיסות דוע

 דוע
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 קידגס םתימ סתמרנש סרס ופיסות דוע
 תתימ לע סעט דוע | ונינמ 25 סנחכ
 קודי קכ בייס ולוכ יס .ס5 ןכייסד .קידנס
 ייסי .קיד<ס ףסמי 62 סלו סקכ םי ד[
 ססיניּכ םי ירסס כייס ולוכ 'יסי לש סיכייס
 ייסי לו קידס ףסלכ ס"טמ דס קידכ
 ייכמ 32 ןייע .יפכז כייס ופוכו כייס ולוכ
 ספסנ שיו טרפ) יתרממ סזכו תיטסרכ 'פ
 ייסי סנס ידכ ספסכ סיד ל"ב טפשמ 3
 יפכז 'יסי ליממו כייס ולוכ 'יסיס טפסמ
 ףסמנ סערס | ילפמ יכ םרפ) | שי סוכו
 גוכי = סלועכ | קידנסס ןמז לכ יכ .קידלס
 כיימ .ולוכ וכי6 יכסש סער ססינע קוכנ
 קליפמו כייס ולוכ 'יסיו קידס ףסקנ ס'פמ
 סוכו סעכ ססילע קוכי שלו סיפכז 'יסי
 םיפ ןימו דכמ | קידפס סיטרופמס | וסריפ
 ןימכ ופסל; דסס יסנמו כ; לע סמ
 תכ | קידפס ףסלנ סערס ינפמ | יכ ןיכמ
 רוזס כ לע סש שיא ןילו ףססנ קידלס
 ינפמ :יכ ןיכמ ןיסכ סוס סעעסו סכופתכ
 טוריפס סכיכמ .סנימס קידפס ףספל סערס
 סיטרפמ .ססק קידלס ףסמנ סערס ינפמ יכ
 ייסיפ סער ססיכע וכי למ סערס ינפמ
 כי'מו = סיפכז ייסי = םליממו סיכייס סנוכ
 ןמ .רפוי .קידלס תתימ ססל שפי סכוטנ
 סכוספכ | סיכחמ סכי6 ךכלו סייסכ .ותויס
 םכיפס תממכ כ38 כ לע סיעס סנימו
 רפכמש רודס ןועכ ספתנמ סושמ פוס
 26 סכוקפ סיסוע 05 סז לכו ןכרק ומכ
 ומכ רפכמ וכי6 סכושת סיעוע סנימ ס%
 סכרדקו םרפכמ סנימש סכועת ככ ןכרק

 : ל"סמכ .ססיגע לוכת סער
 סמ 950 ךרד קרפכ רספמל זייפעו

 סג ןפתו לכלתו כותכס רעפס
 ידכ ול סנתלס י"טרפו לכסיו סמע סםילל
 ספק סרולכנו תרחש קיו ליס תומת סנס

 הדוהי הנ
 מוס סנ תומי 5 יס םיורת סמד ןיכסנ
 תפכיפ סמו ןודכקו לוטסכ שי סלנק סעו
 יפנ 56 ותויס סייפכ וס רפשי 06 ₪
 ?יסי ₪2 שוס לכמי ₪5 סאד | ש"6 לכס
 סנ לכמי סמ לכ6 תופת כיסו כייס ומוכ
 ייסי = כיממו | סיכייסח ססיכס | 'יסי לוס
 ליי סזכו סייסכ יס סג רפקתו סימכז
 וכממ | ךככ6 .סויכ יכ | כותכס רמלס סמ
 וכ תמ"- שלו לכפס ,וכיסר סו תומת .תוע
 לכמ סוכ כתכס סמ ןיכמרכ ןייע .סויכ
 סויכ = סיכקס וג | רמסס | שמ לנס .יפל
 מיסו | ודכ5 טוס  לכמיס  דיסי ןוטכ ךלכל
 גנכססכ = -רככמ> םומי = מ לכמת ..לכ
 סיפכז 'יס םכימעו כייס ונוכ .ייסו סטילס
 םרפל רספ< סולו סויכ וכ ותמ ₪ ס"סמ
 לכולו יתלכמ ןופסרס סדא רמלס םרדמס
 םכס | שי6 לכס יפכ 56 שםלפ ?וסו דוע
 סכופת ספוע 'יס ספד סכוקת תוסעכ לכ
 פיס תומתו | תכיימ טיסו יפכז פוס יס
 ססיכס | 'יסיו סכוסת סקעי 55 05 ל
 תכווכ סח סיפכז ייסי = קנימעו סיכייס
 סיקפוסמ ייס לוכמס רודס ל";ס .םרדמס
 סנסותמו כ .תוכז םמסד לוכמ 'יסי סמ
 סלוכמ | יתמ | י6 ורמ6 ךכ> ססילע ןיגי
 מרכב לוססד = 5תיכ לע | 25 יתמ כ
 ₪56 לוכי 65 .סוכי ספ ףלו וכי 5 8מסד
 םוריפס וככס ססד רכנ סוססד ייתיכ לע
 קלע = ןכייס .קידלס | ףסמכ סערס | ינפמ
 ולוכ ייסי קידצס תתימ י"עש סערס תוכי
 תמסכ כספו יפכז ולוכ .ייסי שליממו כייס
 .ועדי .ךכלו ותוכז ןינס 590 ופרו סכסותמ
 קוכיס וכממ | ךכלו לוכמ | םוכיס יפרוכ
 םג לע ל"כ רכג םוססד 6תיכ לע לוכמ
 זייעס סנו ס:םותמ תתימ ססכ ייס כוטו
 לכס | יפכז | ייסי סניממו | כייס ולוכ ייסי
 ןועפכ ספת> קידפסש וס םוריפס תמפכ

 כודס
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 ןיוע 06 סז לכו ססילע רפכ) | רודס
 לס יד ₪5 סכועפ וסע לס ןויכו סכוטת
 סלעמ לע ופיסוס 600  סס) רטכת>
 קיכס ךכלו קידפס סלפותמ תתימ ומרנס

 : סייסכ רקשנ םלו לוכמס ססילע

 ךל תשרפ
 סמסיכ 5כוסו םרדמ לודג יוגל ךשעאו

 קלפ סוסו סרות ןתמכ ססמ
 תכרככ סכוס קיסוכ םימ י"פע קרפכ רספמד
 סרותס סילכקמ ל6רשי ויס 6 סלט ללומס
 סויקל = קכ | ייכרו ."ירפ | סס> רספנ 'יס
 לס  סיכסס | וכתכס י"ע 538  דוחכ ןימס
 סרותס ופכקיס ידכ לקרסיג תוכתמ סלעמ
 ז'יעו 'יככו .ליכפ ססכ .כתוס תונתמס .סזע
 יפ- ט"ע וכרו ורפס ש"ע ןכספ רס קרקנ
 םרדמס פנווכ סח קככ יפ ק"סוזכ ןייעו וז
 סרופס תניתנ י"עס "מכ לודנ יונ ךסעפו
 יכפכ .סירתומ ייסי כייעס לודנ יוגפ ייסי

 : כ
 סודכעו ססכ 55 ןרפכ .ךערז 'יסי רג יב

 יוכו סנס תואמ .עכרפ סתופ ונעו
 רממ שרדמ לודנ םוכרכ ופני ןכ ירסמו
 ןכ יכס6 ₪96 ןסכ כיתכ ןימ ןכ רספ כר
 יכסלו תוכמ רשע ססילע תיכמסמ דויכ
 ע"סכר ססרכמ רממ לודג םוכרכ ופני ןכ
 לוכת | סתמ ל"מ | דוכעיסכ ינ6 ףס מס
 סוס קרדמסו ס"לכע סולסכ ךיתוכמ ל
 תכסס סלת יפמ6 ססקד ילוערד רמומ
 סמכ | דוכעישכ יגמ = ףלו ל0סס ססרכמ
 דויכ ןכ = ירסמו סיכקס 5 רמפמ
 ולפיו םוכמ סע ססילע םיכיס וכ מרס
 רמססכ ףכית ול 6 ₪2 סמלו לודג םוכרכ
 סנס תוסמ עככ% סתו6 וכעו סודכעו וכ
 יפ5  סתיכעמל | וקירסס סיטרופמס לכו

 ה הדוהי ךל חנ 'פ

 רספמו ללומסמ סש | ןייע כועס סכרד
 ילסס סיסכופמס תויסק עודי סכסד רפול
 עכרמ סתו% וכעו סודכעו רמק סיכקס
 וידכ קר סירלמכ 'יס ₪5 ססו סנס תופמ
 סוכ ורמשלו יס ןכיס סיכס ן"קסו סנס
 ךירפס | קר .םיכמ 55 כמו סכרס סילולת
 קלע וככד ת6 .סייק סיכקסש '5ס יכינעל
 קכ .סירנמ ןרפכ ךער] 'יסי רג יכ רמ0
 דוכעיעו ססל ₪5 ןרפכ .ךערז 'יסי רג יכ
 ויס סלס ןמזוס ומילטס תויכלמ עכרמ
 דוכעיס דוע .ייס לכ סינע 'תס לכ סירמכ
 סיללמכ יס הכס סופמ קר תויכלמ רפס
 ןפזס סילפסכ וכרלוס .כ"ע סינש ויידר קכ
 יעוקד יכס ןורית ,תויככמ רפס דוכעיסכ
 רמפ ₪5 סיכקסק ןמזס סילעמ 'יס .דוכעיסס
 יסוקכ ₪5 לכ6 סתו6 ונעו סודכעו קכ
 יס | תמפכ דוכעיסס | יעוק 'יס 5 סו
 ןוכית סיכנמכ סנס 'ת לכ .תויסכ .סיכירל
 ססרכמ> ס"כקס ול רמפש סעטמד 'גס
 ייסי = רג יכ = סירתכס :ןיכ  תירככ .וגימ
 כיתכ לנס .תוריגס ליסתס ףכית 16 ךערז
 סמ לעו .תורינ ןוטל קר .סכישי ןוט) ססכ
 סלכ לו סולקכ כקיל וכיכ6 .כקעי .סנרס
 וכתכס ומכ | םנעכ | תוריגס | וילע | לכקנ
 קוספ | >ע תוכרכד לרמגכ לתיפו 'ופמס
 כסז ילכו ףסכ יככ ונלטיו סעס ינָוסּכ לכ רכד
 סקקכ ןומ) ₪6 לכ ןיש יפני יכ רמפל
 ףסכ ילכ ונססיע ססמ טקכ ךממ סטקככ
 ססל35 | קידל ותומ .רמלי כס כסז ילכו
 ןכ .יכפלו ססכ סייק סתו5 ונעו סודכעו
 "ככ ססכ | סייק 85 לודנ םוכרכ ופני
 רממ יממ5 סיערופמס | וקקסו לרעגס
 יסי לכס = קיד5 ותוש .רמסי ₪0 סיכקס
 תעמ םלקנ סיכקס 6901 תומוכעמ וכ
 סייקמו ורכד תמפ> ןמסנמ תמ6 ומתוחו
 תירככ  ססרכמ> םיעכסש ןויכו ותסטכס

 ןכ
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 לודג םכרכ ופני ןכ | יכסלו סירתכס ןיכ
 ססרכשפ ייסי לק ף6 ותסעככ סייקנ ךילל
 וקלי ןכ .ירכסלו תחעכסד ולריתו תומורעת
 ודכעתסיס יפנפכ קר ייס 52 כודג םוכרכ
 עכַר8 סודכעו כיתכדכ סנט תופמ עכרמ
 לורג םוכרכ = ואלי ןכ .ירסלו סנש תוחמ
 ויידר קר יס 5 .ססו ןמוס סדוק 5 8
 "יס ₪2 תומועכפ סוטמ ופכ ימ כ"ע סנס

 : ותסטכס סייק> ךילל
 סמכד סיקרופמס תויסוק דוע םידקנו

 קלסו תוכמ רסע ססילע לס
 ודכעתסיק סירתכס ןיכ םירככ ספיס סריזנס
 וקנ יפממו סוקמס תריזנ ומסע כ"ו ססַּכ
 תוכמס סנועּכ .סילפמס וכייסתנ סמ ילפמו
 ינסד .סוטמ קוס סעטסד קכדמס ןריתו
 יתרמ[ ינ6 סערל ורוע .סמסו טעמ יתפנק
 ודיככס סמסו יסוקכ לו ךערז 'יסי רג יכ
 רמוסכ | דוכעיסס | ימוקכ | ססילע סלוע
 קיכס ןכ) סדסכ סדוכע לככו סינכלכו
 ספד ןכמ סוסנ סתעמו תוכמ רקע ססינע
 ת6  סילסמ יס .דוכעיעס יסוקד רמפנ
 םוככס ססל | עינמ 'יס | ןידכ כי6 ןמזס
 רזגנ רטמכ סנש 'ת לכ ייס ירספ לודנ
 קר יס לק ףסו כ'סכ | תירככ ססילע
 סוסמ סמי סנס תופמ 'דכ סנט ו"דר
 סמל סקקפ זייפלד ך< דוכעיטס יסוק
 ךייפ 65 כוסד תוכמ רטע ססילע םיכס
 טעמ  יתפלק | ינפד סופמ קרדמס ןורית
 לסרסי = תכוטנ .יכסס | סערל וכזע סמסו
 קכ סיללמכ "יס ₪5 כייעש ייסוקס יס
 תמלכד יפס ןוליתכ רממכ .סלו סנס ויידר
 תוכיזנ ןיידע | סלסנ לו ןמזס סדוק ואלי
 ויסל = סיכיל> קר | סירתכס | ןיכ .תירכ
 כנקנש ןמזס סילטס> תויכלמ ראס דוכעיסכ
 סילסמ 'יס 55  דוכעישס | יפוקו ססילע
 תוקמס | ססילע | פיכס ריפע כ"ו .ןמזס

 ךל 10

 שי פז %, קיץ יי יי רן ירי.

 הדוהי
 טעמ יתפלק ינסד סושמ םרדמס ןוריתכ
 ופי סמל סטקפ ז"יפ5 סערג וכוע סמסו
 ןמוס סלסנ 5 ןיידע ירסס לודנ םוכרכ
 סוכרכ ופני ןכ .ירסלו םיעכס 5 ס"כקסו
 כ"6ו = סנש תופמ | עכר6 רס6 קר לודנ
 לודג | םוכרכ = ופלי סמל ומ פילממ ססק
 םכיתסד תשסו תוכמ רסעכ וקכ סמכות
 ומ מרט סדוקד ליטס םכדמס קיפ יכסנ
 םוכרכ = ושליו תוכמ רסעכ וקליט סיכקס
 ליפי 55 תוריגסק רכופ ססרכא 'יס לודנ
 ייסי שלד 6סו  סירפמל ודריס סעשמ קר
 יסמ | ןכתל לכונ סנס וידכ קר סירנמכ
 סילסי .דוכעיסס | יסוקד 16 .סיפלורמ ינסמ
 ןויכמ 26 םויככמ רשע דוכעיס וא ןמזס
 לודנ סוכרכ ולי ןכ ירסמו סיכקס ו> רמקש
 סנו תוכמ רסעכ וקליש וכ מרס דויכ
 סלס | עדוי יס ססרכפו לודג םוכרכ ופני
 "יס  כ"לו סנט ןידכ קר = סירלמכ 'יסי
 תמלטסכ | ייסי ןרית וי פילממ וכ ססק
 סילסי = דוכעיע | יעוקד .רממכ ספד ןמזס
 יכסס ןידכ  עוככס ססל עיגמ .כ"סו ןמזס
 יסממ סעקת כ"6 ססילע ורזננע ןמזס סלסנ
 ודכעיסס | סוסמ יפו תוכמ רסעכ וקני
 סכועכ וכייסתכ ₪5 ס1 סוקמ יסוקכ ססכ
 רממנ ספו ןמזס תמגטסל ייס יכסט תוכמ
 יטוקד סוקמ םוכמ רסעכ | וסנענ ךכנד
 כלס דוכעיסד קר ןמזס סילקמ יס ל
 סכסכ | ייס יסוקסו ןמזס סילעס תויכלמ
 ילסש לודנ עוכרכ וקלי סמל ססקת כי6
 סיטכס ₪ סיכקסו ןמזס סלשנ כ ןיידע
 ןכיפס 5 כ"עו סנס 'ת תולכ רסס קר
 כ"לו סירתכס ןיכ תיככמ ליחתי תורינסט
 וקל  כייעו דוכעיט יעוק 523 ןמזס סלטנ
 לודג עוכרכס סס) עינמ סגו תוכמ רטעכ
 06 מס עישכב ססרכ6 רע6 ךכ> ןכומכ
 ןימס 0 גיסתי ףכיתס דוכעיסכ יג

 י
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 ךל 'פ ירמא

 ל"נכ | פינממ סעקת לש רח5 ןורית יג
 תוליגסד סולסכ ךיתוכמ 6 סוכת סת ל"6
 ישוקו סירלמל ודריס סעסמ קר ליסתי ל
 םוכרס סס> עינמו ןמזס סינסי דוכעיטס
 םי סירלמס | וקלי סמל תי" : ןידכ לודנ
 סוקמ רומס .כו5 סעכ רח6 ןוכית סמ
 ולוקכ עמסמ רס% 'ד ימ סערפ רמ%ס
 ול = תונסלו ססס ו; קרפל סקמ ךרלוסע
 םנמג תוכמ רסעכ וכוס ןכל ויתויתופכ ספס
 דוכעישס יסוק סוסמ 'יס 5 תוכמסד
 סתלו ןמזס תמלסס סוסמ 'יס יסוקסד

 : ק"ודו סוטסכ ךיפוכ6 56 6וכת

 אריו תשרפ

 כסוי לוסו קרממ ינוטפכ יד וי אחיו
 ילככ ןייע סויס סוסכ 2050 קתפ

 סויס סופכ .רמוכ יוסכ ייסד קדקדמס רקי
 קתימד | ל'כסו | מ"םיכ ןייע יככ לו 3
 ןיכלוע ןימו ןיככעגס לופס יפ ןיטינ 'מגכ
 כופכס .ססילע ןיכיסמ ןימו ןתפרמ ןיעמוט
 וקקסו ותרוכנכ עמעס תפלכ ויכסולו רמופ
 ןימו ןיככענס שי תוכייס סמד סיטרופמס
 תמנכ רמסק ימת ליי .דועו םמססנ ןיככוע
 סיפלוי סס סמסלמל יכו ותרוכנכ םמסס
 ליכסו םמסס תקפכ קר רמוכ וכ 'יס כ
 סלועסס סירמופש סילפוכסמ תכ שי סנסד
 כוט לעופ לוס דסק סיפתוס י"ע :גסנתמ
 ומל ?סכ סכרד סח ער לעופ וס דחפו
 עכ 5י ₪ כוט לעופמש וטרי ססיפכו
 כוע) סיעעפ) גסנתמ סלועסו ךפיסכ ןכו
 סיכסומ כ"ע סינתשמס סיפעל ערל סימעפו
 דססו ער רח תופתוקכ .גסכתמ סלועסס
 םמסס י"ע ססכוס ות סעד סכממ כוט
 יכ ןוסנ 'ידעס 'כ ססכ סיקרופמס ם"מכ
 לוט תוטועפ יתס תלעופו שיס תחל קמסס

 ו הוה אריו
 סיס) סיככד סכיי) |ךיכפס ימכ כוט ערו
 לכ"6 סעודכו סיכר סירככד תלתעס ערו
 90 תסמ יס םמעס תחירז לש סנועפס
 ופכטס רכד יכ .תינתשמ .8יס לכקמס דלמ
 ועכעש רכדו וינע ותסירזכ וקכימ סיס סל
 סיכקס 56 .סז סעטעו וכיתמ פיס ךל
 :תינכתכ כוט לכס 855 תוער ו"ס ₪0ת לכ
 סיתעל תכפספמ סכוטס סנעס 526 כועס
 ד5מ ₪06 םייתי ודגמ ןורססס ןימו סערל
 רמ6 לזו םרדמכ | לתימ .סכסו לכקמס
 כתוכ סשמ 'יסס סעסכ י"כ סקכ כ'כסר
 סו" ככ יסעמ כתוכ "יס  סרותס ת8
 לכעמ סדק ססעג קוספכ תכק ןויכ סויו
 ןוסתפ ןתומ סת5 סמ ע'קכר וינפל
 סיכר ןוס) סשטענ כיתכד ןויכ .סינימל ספ
 רעפ םי תויופר יתס רעולו תועטכ ו"מ שי
 סייכקס ל"6 סעעי תועטל ס5ורסו כותכ יג
 סילודג ₪5 יתקרכשס סוס סדקס סקמל
 סוכי סקס וכממ דימעמ יכ5  סילטקו
 לוס ונממ ןטקס ןמ תוסר לוטיל לודנס
 ולממ | ושר | לוטיל ךיר5  יכפ סמ רמומ
 ככ 5וסש ךפכוכמ דמל ול סירמופ ססו
 תפירכ> לכס | ןויכו  סילותסתו | סינוילע
 סדמ ססענ רממכס סיכמלמכ ךלמכ .סדקס
 ימ וכ סג לוסס ימד זייפ) פמכ ל"כע
 םכע סדפ סקענ קוספס קרפל ול רטפמ
 סוכס סג לוס יכסס סונע תדע דומלל
 יתסכ סדומכ ויס לוס יכסו .סונע ךפיס
 סד6 סטענ כיתכ .סמכ ןכ 52 ס5ס תויוטר
 םריפס סלרמ סוכ וינע לוסש ימ סכמל
 דמל> 62 וס .סולע תדמכ סד6 ססענ
 תודחס ספרמ לוס כ"ו סוס וינע יכסס
 ןיעמוס .סיכנוע ןילו סיככענס כ"ו סטס
 סופסמ סמ ינפמו סיכיקמ | ןיחו ןתפרס
 סלע יניעכ סיכססנ סניפו סיולע סמסס
 סקס תודח6 סילרמ סמס סזכו סולכל

 ססינע



 ירמא 1%

 סמסס תפנכ ויכסולו רמומ כותכס ססילע
 יתפס סמסס תלעופ יתמ ןכמ יזסכד ותרוכגכ
 תעכ ספקותכ ליססכ ונייס דסי תולועפ
 תופעופ יתסס סקוע זמ .סירסלכ סמוס
 סמוע סכימ .כקוככ סתפירז תעכ ככמ דסי
 רמ6 סמ | סיניע) ספכככ סלועפ סוש
 ולייסד = לקייד = סתרוכנכ םמסס | תפלכ
 יתס ספועו סמוסמו ספקות תעכ סילסנכ
 סטס תודחמ סכממ דומככ שי דסי תולועפ
 ןמ דומלכ | שי = כ"ס יכנס ןיסו דיסי וסש
 ס"ע6ש .סנסו ליככ ןיכלוע  ןימו .ןיכלעלס
 סטס תודחמכ סינימפמכ ןופסרו שפר יס
 ןמיסו .תומ לוסש סלימס לע וכ ס9 סגו
 ל" סלילפס | סעכ ל"סמכ סקס .תודסלכ
 סיכוסע> סיפמט ןיכ .ככיס סשע סיכקס
 ימיכפ ןיכ לדכס סעע ₪2 סדלס ןימכ ךש
 לדכס סוס ילכ סדפ סיפר סכוכ יכ ןוליחו
 סדפכ לדכס כ*ג סקעי רמוכ ןיפו ססיניכ
 כינסס .סז תוסכ שי תויוסר יתס רמפי כמ
 ןימ .כ"ע .וקס ת5 לינסס סז תוסרו וק6 תפ
 ןמ תנכ סכימס לע 05 ןכל ססיניכ לדכס
 ם'זו | ל"כע | ססיכיכ לדכס | תויס) סלרעס
 סויס ססכ לס50 חתפ כקוי סוסו כותכס
 סעס תודסמ כשו רכוע לכל דמלמ *יסו
 קיס םמעס וכייסד סויס תומסש ומכ
 סויס סופכ לוטו סקס תודסמ לע תדמכמ
 תודסמ 8"5 דעל ןכ סמוסו ספקות תעכ

 : יכע ןימו דס5 וסע סטס
 סיקמ 9 סשכ קומ סלל אתו

 תורוממס לע ספיסוס םרדמ
 סמ | תורופמכ | סז סכייס סמ 'ימת פסו
 סירקפתמ .פכ םיד רמוכ רטפלו קלי דכונס
 סילפסס לע סינסמ סיכקס ןיפס סירמומו
 ויפו ודוככ סימסס לע קר ותוסכג ינפמ
 ןתנ קר סוס לפס .סלועס גיסנסל תיגפמ
 ססילעסמו = תולזעו סיככוכ תחת סתו|

 הדוהי ייח .אריו 'פ
 רקש 26 סישוע ולופסי סמס רש6 לכו
 סז יכ ססיתוכ6 ולפכ כזכו סנימיכ פוס
 תכוסכ שימכ סנכלו עמסס תפומכ םסכוס
 תפ וכ סנ3 | סיכקסש ילס6 יכ  תוככלס
 כמו יילעו סרוקמכ סנוכמ תיככ סנועס
 תיכס לעככ סלכלו סממ קילדסו כוע לכ
 יפדוכ .ספילכו סויכ ןכפס לע וכל .ריפסו
 סינוילעכ סינסמ לוסע ךתומ תפומ ₪
 תכרעמ תסס ומ ןתכ שלו סינותסתו
 ומגע סוס קכ תולזמו סיככוכו סימשס
 סכסו וככ לע 3סכ ססגססכ וכתומ לסנמ
 דילומ וכיחס תוכינע56כ ספר וכיכמ ססרכל
 סכקו סגמ ססמ ןכ דילוס כ"יפע ףףו
 ייססש תפומ קי סמ '3 תכ ןכ תקכוס
 כממכ ספס סינותסתו | סילוינעכ םינסמ
 תכרעמ תסת סזס לפסס סנועס רסמס
 סנס ספמ ן>כ ססרכשכ ייס ןיסמ סימסס
 סימיכ ופכש דלות 5 תכ | סרסו דילוסל
 סנ סמו סיענכ סרומ סרש) תויסג לדחו
 יסדו ₪55 דילומ וכיפס תוכינט36כ ספרס
 סוס לפקס סלועכ סיגעמס תכומ סזמ
 ופפסו | וכוטכ יפכ סימסס תכרעמ דדסמו
 תורוסמס לע ספיסוס םרדמס רמלס סזו
 יכ ף6 לע ססכוס שי סככלו סעמס ןמס
 קינסמ שוסס סמלי לפסו מ"מ 'ד סר
 תוכוסמס לע ספיסוס וזו ל"גכ לפסס סלועכ
 ייכנמס יכ .ססכוס כ"ג שי קסלי תדילממ
 סימסכ = םוסרג ליפסמ | כ"יסע ף% תכסנ

 : ןכקכו

 ייח תשרפ

 ןוככס לוס עכרבמ תיכקכ סכמ תר
 דופסל ססרכ% ףוכיו ןענכ ןרפכ

 סוקמ ןמיס כתכנע סמ כ"יו סתוככלו סרסל
 רספמו 5 יכ סמו םכס יל. סמד סתתימ

 רמו
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 ירמא

 כ | ןקו ססככלו םרדמכ תיקד רמול
 ססכ כותכמ סימיס ןתומכ כ סימיכ
 רמ6מסו סערס יפי | ופוכי ₪5 רס6 דע
 סיסרופמכ יפיפרו סככס לכופמ וס סוס
 סינוס 'כ ספוע פוס סדפ יככ תתימ סנסד
 'כס סוס סלועס ןמ ומילומס סמכ '6ס
 ידע יסלכ = יחל ופיכמס ליס סתימס יכ
 סנוכי סיתמ סמס רש סיעסרס כ"ע דע
 תתימ .סתתימ סיעסרס יכ סתימ ספכ
 רקכנו יד סעונכ תוזס) סיכוז סני6ש סלוע
 תתימ ןכ ₪2 ותניכס ויזמ  תוכסלו ולכיסכ
 'יס> ספיכס) סיס סרקיע לכס סיקידלס
 כ"ע = ותליכס ויזמ .םוכסלו דע ידע ימלנ
 סמ יכ  סתתימכ סיפפס סניק סיעסרס

 יס סתימס יכ תסעס )6 סתדרכ עלכ
 סתמנמ לכ יכ סיקידלס ןכ 55 556 סתער)
 לע רוזסנו םקכ5 סתומילס 5 וכ; לוס
 רופכ | ודוככ ויזמ | גגעתסלו סתדירפ סוי
 ססרכקו קרדמס םריפ סח סייח ךלמ ינפ
 רמסנס סימיס ןתופכ מכ סימיכ כ ןקז
 יס סיס | רמולכ ומוכי ₪2 רע6 דע ןסכ
 סניכס דע וספנ לע .רמסו ומגע לע זירז
 03 וס :רמולכ סימיכ 83 כותכס וינלע
 ךגמ ינפ .רופכ .לוכ> םקכמ יס יכ ססילע
 כ"לו רוליכ 'סותכ כקעי לסוקכ ןייע .סיית
 סנועמ דוכפ> סיקקותסמ סיקידלספ ןויכ
 לכ  רמגס רמקק סמ ןיכסנ ךירג סוס
 יסכ ס"ת לש  ודיפססכ געתמש ימ
 דופסיג כיוסמש  סמודכו .סיכלכל וכילססל
 סתומ כוע ₪0 לכס יפלו סיקידלס לע
 סמ | סריתי סלעמ) וכו ןכ י"עס .סייחמ
 סייסכ יס דועכ | גיס) .ירטפקכ יס לט
 סעונכ תוזחלו יד 552 ףפותססנ ותויח

 : ודיפססג כיוסמ סמ כ" יד
 יירכ = י"כ רמ6 םרמגכ .סתימד ליי ךא

 קדיפססמ כרד 'ימסמ לכיס רכ ש"רד

 ו הדוהי : יח 'פ
 קכס סלוע ןכ לוס 06 רכיג סדק לס
 ןיכוכ לכס רסכ סדפ 'יס ספס י"טרפו
 יי .יכמ6 60 יכימ .6רמגס | ךירפו וילע
 קדיפססכ יג סיסמ תליע ככ לפומס ירכ
 קס סיסק 55 ינפמו | םנימסק סתסד
 ייפו סיסלו יממסמד 60 סימח לכו יממחמד
 ססד פוס ויככד תילמתו י"עכ ף"יכס סק
 כ"יפע5 ודפססכ וממס לס 5 קיד תמ
 יכ סיסס ככ כמפקד 60ו כ"סע ןכ פוס
 קוסס ינפמ ככ קקתד סוקמ קדפססכ
 ןכ יכ .יוסככ ודיפססכ וממסי 5 ןפ ןקז
 לע תוככ> סירמכנ .סניפס סד6 ינכ עכט
 וממסתכ לכס סדק ינכ וסריעכו ןקז סדמ
 ןכ וכיסע .סעות ויס וילע וככדי ודיפססכ
 :ודיפססכ וממסימ ככ 5  ךכל כ"סע
 ךרומכ ם"ע "סע ןכ .וסס לכס ועדיו
 :דורפל .קידפס תקופת לכס ףפד ןניזפ ירס
 סטמו לוס יוסכס ןמ ז"כע ז"סע ןמ
 רידכ = ודוככ | יטפמ וילע  תוככלו ודיפססל
 .סלו כ"סע ןכ | שוסש סדפ יגכ) .תופרסכ
 :רעפלו סמיגכ> סדוככו כוכ ןילע ורכדי
 'סככטד כקו דיפסס רמגס תנוכ :סוט
 סקרכ ופופ ןידיפסמש 'יככו דפססס י"עד
 ןיסס סדקכ ז"יפכ כ"6ו  כ"סוע ןכ וסט
 כ'סוע | ןכ 'יסי למ  ללכ ןילע תועטל
 ועדי ס"ללכד ודיפססל ךכוט ןיפש יוסרסמ
 וכמ6 סכסכ סנסו כ"סע ןכ לוסש לכס
 ייסעמ סריע יסנמ לכ סיעדוי ויס יודוכ
 כועו סתקד5 לדונו סכרע | ןיחו סיכוטס
 לכס | 'יס | יפדוכו 'יתודמ | תרסיו סתלעמ
 "יס ₪5 כ"ו "סע תכ סיס סיעדוי
 סם טז לכ ך6  סדפוס) ךיר> סר
 עכס .רסככ סמוקמכו סריעכ סתמ סתיס
 ססככ6 ךפ ל"ככ .סדפוס ייס 60 תעסכ
 רפככ לש6 עעיו ם"מכ עכס רפכ3 רג יס
 ןטסס סכסכ םרדמכ 5תיסד 605 עכס

 רמו
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 סכימסס 65 סנכ עקשנע  סרסכ רממ+
 סיפודג  ססע ייטס ןמימכ ןורכסל .סכנסו
 קוסרמ = תומר> ןתמוקכ סממ | ןיקינעפו
 ןקז .סג .וכמסו קסלי סככו ססרכמ סנעכ
 ומיכס סתמ דימ דסמ רוחכ .דקוע דחק
 שלש סגו כ"יע סתמס ןויכו דוד טוקליס
 סכות ןיפש ייכמש ןככל סוקמ 'יס סמוקמכ
 ילממ ססרכ5 ומכ תקדל סתיס סלע סרככ
 ססמעכ ךלס ססרכ6 ילסש ךכ ליכסכ סתמ
 ייכסמ ןככל סוקמ 'יס כ"ע וככ ₪6 דוקעל
 ססככ6 62 כ"ע כ"סוע תכ סניקש רמוכ
 יס .תכמוזמ | שיסש לכס ועדיש .סדפוסל
 תיכקכ סכס תמתו קוספס םכתס סזו יחלכ
 ייס לו סמוקמכ ללק ןורכס לוס עכרק
 כ"ע סתקד5 לדונכ .סוקמס יעכ6 .סיריכמ
 כ'יעו יילומס כסמ י"פרפו ססככק סוכיו
 כ"ע קתע יילע .ורכדי ןפ ססככ6 עפ ייס
 סיס לכס ועדיע .סתוככלו סדיפסס) 3
 3 יםירכ כב 93: רמסהכו :פיסוע 2

 : לינכ .תליס
 ססרכפ םוכיו עככפ פיכקכ סכש מז

 ייטרופמס וקדקדו 'וכו סרטנ דופסל
 כופככ .ייס לכד .רתוימ לוס סלע תכיתר
 יפק .יילע לסד סדפוסל ססרכ6 שוכיו קר
 עודי = סנסד לילו סרס תמתו כיתכדכ
 כיפכו קחני םדיקע יס  סירופכס סויכד
 ויליע םמ ססרכ6 לפיו ישילסס .סויכ יסיז
 סכלנ רעלסו יגלו קוסרמ סוקמס מ ריו
 דע ותיכמ .סימי 'ג ךלסמ "יסס  סכ דע
 יכסמ 'פ סכר קרדמכ לתיקו ייכומס רס
 ילכ םייס ן5 סרמקו ומ6 236 קסני רזחס
 יכדירוסו סירס ילכעסו :יכפ יננטכ 05 רמפל
 ילועס סתויכד ירכ לע יוו סרמ6 'וכו תועכנ
 סקיפסס[ל ורמש יוכוטוססתייס רככ ךסלמס
 ססככ6 םוכיו ד"סס סתמע דע רכדס תפ
 קפלי רזסס דע סתמ לכס ןכיוס ירס יוכז

 הדוה מ ירמא

 סימי 'נ ךלסמ כ"ג 'יס ותכיוסכו סדיקעסמ
 סיעיכד ןידסו תוכוס כרעכ סתמש קלמכ
 תמס ת5 ןידפוס ןיפ ןוגסת סילמופ ןילס
 רמסמס טרפל יתרעש סזכו וינפכו ס"תל כמ
 וקדקידו סכלסכ דפסנ לכס םמ> כוע ןמיס
 יפ) ך6  סכלסכ לע דפסנס רמוט ייסד
 ןופסת | סירמומ | ןיפט .סימיכד שי6 לנס
 םדמ םלמרכו תומס רס8 תכס כרעכ ומכ
 תמס 5 ןידפוס | ןימ טיוי = כרעְכו ןסינ
 כרעכ תמש תעכ כוט ןמיס שרמגכ תיפו
 כוע ןמיס סח רכקס עוכיסמ לנינמ תכס
 םע ותוסכ םמס סכנסכ דפסנ לס תמכ
 סימיס ןתוסכ | ,דופסל למס סיס סכלסס
 כוע .ןמיס סח .סכנסכ ייס ,דפסג סנס סח
 וכיניכעל = רוזסכ .רכקס עוכיסמ ללילס וכ
 וכ י6 כ"ו = םוכוס כרעכ סתמ | סרסד
 לכ  ק"מכ = ספיככ סתיסס סרק סתיסד
 יס .סלוקכ עמש סרס ךיל6 רמסת רספ
 סלע סתיסד סועמ קר סדפוסל רוסל
 קפססו סדפוס> רתועו וינפכ "תכ סוסו
 תרפש סשמכ סתיס סמד סרסכ תלע קיודמ
 קוכיו כותכס םענוס סח  סדפוס 'יס ל
 יקעב סוס ךיפס סקק ז"עו דופסל ססרכמ
 רטפמו ירטד ויכפכ ם"תכ סוסו סרסכ "וע
 ןויכ סלעק | 'כ3. סתוככנו כיתכ ס"קמד
 יילע תוככל לוכי ייס ₪5 םוכוס כרע ייסד
 יסשר = וכילו = תוליכמ לעכמ ט"ויד יוסרכ

 : סנטק יככ .ביתכ .כ"ע .תוכבכ
 ימי יד .עדוי ד"סס .שרדמ סרט ייחס יָנש

 ךכ .סיפיפמ ססש ספכד סימימת
 ?יסת סנועל סתלפנו סיפימת ססיתונס
 כוכיס לוס ךיפסד רסס ול ןיפ סוס קרדעסו
 סמ סככס ללוסמ לוס סגו קוספס סל
 ססיתונס ךכ סימימת ססש סקכ רמלס סז
 ופמ = סיקיד>  סמכ וניסר 590ו סימימת
 סיעטרו םע לכ וטמקנו | סימי רולקכ

 סירכומנ

 יה



 ירמא

 וככני  וקתע סנו סיפי סיכיכסמ סירומנ
 סיקרופמ .רמסכו סקמ קמשיכ ןייע ליחס
 םריפ .'קס .סייוססד ל"'כסו סזכ וכתכס סמ
 סדיקעס תוכיס י"עס יפל ליז סרפ ייפ ינע
 תויס) .יופכ יסע סממ תוספ 'יס סכ ועע
 כשא דססס עפסמ | עידוסל כופכס ןווכו
 לכ .יכ ומס .יכסו6 וידידיל .ס"כקס טופסי
 סכיס סיישל ותויס ימי סלפס ל קיל
 םיורמ 'יסס סמ קידפסמ 'ד ערני 85 עודי
 ול  סלסמו סימילש | סינע יס "יס ₪8
 ססכ לעפ מכס  סינפס לע סכקמ ורכס
 ימי לכ | יס .יתייס | ולס רמפי יכ רכד
 ססכ לנסמ יתייס יל תויסכ יופכ רסמ ייפ
 סיסודקס וירכד | י"פעו ם"ע  כוט .רכד
 סתפ יכ דססס יד ךל| קוספס קרפל רטפל
 סיטרופמס | וטקסו וססעמכ םיפכ סלסת
 סמ סעע רשת ויעעמ יפל סכעמ ספד
 ןידס | ייפע ול עינמ ירסס סז וס דסס
 יפלו וכרד יפל דסמ לכ סו סעע וכתכו
 לע ישקד .רמולו םרפ) רטפמד םי6 לנס
 סמדסס יכפ לע יס ₪5 רסמ סיעיס ןתומ
 כ"ו כוע .רכד סוט ססכ ססעו לעפ לו
 סינט לע רכס סוס וכ עיגמ ןיפ ןידס ןמ
 קוס סז קר תויחל יופר יס רטמ תרתוקס
 וככס ן> סלפמס ש"תי ₪רוכס תקמ דפח
 ו> תוכונקס ותפילס .סוי דע יס יס רטסכ
 תמסמ | וכמז יטפ) תמש 66 ודלוס סוימ
 ס":קס ןמ סלקמ 'ד תממ סכיס סח
 ססכ לגיסו יס יס רטמכ סלעמ ורכס
 סנעפ סת יכ סח סיכוט סישעמו :תונמ
 ףס ספע וטסכ ןוימדס ףככ וססעמכ יג

 : דסס סח סקע ?לס
 וניסס ף6 "5 ןינס ךי5 ןידע לבא

 ילומ סיכקס> רפול | לוכי = קידל
 ססכ לגסמ יתייס ימי = תדע יח יתייש
 קקוד סיטמ יפמלו .סיכוע סיפעמו תולג

 ח הדוהי "יח 'פ
 סוס שלד ןויכ ססע לק סמ לע קידלל
 קרמנכ = תימד | ל"נסו דסס םרותכ קר
 יכריינ רמאו יממס יטפל לכס דח6כ .תכסר
 ינטעכ | סלוכ .סרותס לכ | ינדמנפש מע
 ןיככס .םעשכ ופסד דממ לנכ לע דמוע
 ילסד סמ 'יג רמש יירייג לכסד יימקכ ית6
 סייקיס י"ערפו דיכעת 65  ךרכמנ ךלע
 סרותס לכ .סייקי סזכו ךומכ ךערנ תכסקו
 מרמנס ל"כע .רומג ליז טשירפ ךדימו .סלוכ
 ךערל כספו סייקד ןויכ סיטרופמס וכפכו
 כ'סו = דס6 .טימכ לרסי ללכ וטענ ךומכ
 לוס סקע וכיפכ כססי וכיכס סקעס סוטמ
 קעסיס םריפו דס ףונכ סיסענו ליפוס
 ךדימ רמטקד רמנס 'פ תומס 'פ ססמ
 סדפס | ךי5 | יפדוכ יכ | רומנ ליז םירפ
 ןויכ זו סייקל ו> .רטפפס תונמס סייקל
 םיס ף6 תוסעכ ודיכ ייספ תוטמס סייקס
 : וליסכ כססי תוטעכ ותלכיכ ייס למ תולמ
 ילסד .תודחסס דגמ ןימלסמד סוסמ ןסע
 תוקעכ ותלכיכ "יסס סמ לכ ססעש ןניזמ
 לו סכלכו סופמ תושע> קס וללכ סוסו
 סמ ססע וליסכ כותכס וןילע סנעמ ססע
 תוסע> ותלכיכש סע סייקמ ונימסכ כ"ס
 סנ מלידד ותעד לע רוסיכו סריפ וכ ןיא
 5 ןמייקל | ותלכיכ "יס 05 תומס לקסכ
 דלמ ו ןימלסמ | ןיפ | ךכ5  ןמייקמ יס
 קוס לםירפ ךדימו ללס ירכד סח תודחמס
 םסירפ ןמייקל לכות סתלע תונמ ראס ל"כ
 לכומ 50 סמכ ךתעד ושירפי ססט ליר
 תודסמ ד5מ ומילטיו סנופ דפמ יסד ןמייקל
 מלס תופמ סדממ כטמי | 6לד ןניזח ירס
 סידי = שיש( יכיס קר | ססע ןלימכ סקע
 סייקמ יס ודיכ סילכ .ייס ילוסס תוסיכומ
 5 תוסעכ ודיכ 'יסס סמ 6 335 ןתול
 פע סייכקס וכ וטסיס רעמכ ךיסס סשע
 סמ סנ יכסמ סקע ןכימכ ססע ₪לש סמ

 !יסמ
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 קיד כ"עו סעע 5  תוסעל ודי לקכ 'יסס
 סיסעמו תוטמ | לגסע יס וימי לכס ןויכ
 סזיסכ | וכמז יכפ) תמפ ןויכ כ"ו סיכוט
 מלט םונמ לע סג ס"כקס ול סלעמ סכיס
 וכ שי .ירסע וכממ סירדענס .סינסכ ססע
 לכ ופויס .סייספכ יס ס5ס תוסיכומ סידי
 ך6 ססעו לעפ 'יס ן>  סירודסס סינסס
 רפול לכומ | ךי6ס סיםכא רפסכ ל36 כוט
 ססע תלע סמ לע רכש ול ןתי סיכקסס
 ססע ילוסכ ונמז ינפל תמש רדענס סימיכ
 ספע 5 תופעל ודיכ "יסש סמ סג ירסס
 םריפ סח .סינטכ סירכדכ וימי סלכמ 'יסש
 ע"סולס טריפק ומכ סכס 'ימ יס םרדמס
 ייסע סינעס לכ לע קידפ סלטמ סיכקסס
 ססעו לעפ למ סמ לע סנ תויס) ול
 קוסמ | יכו קרדמס לעכ5 ססק ז"עו ססכ
 רסס לע סונטתסד ןויכ רכדכ שי .סינפ
 כ"'6 דסמ דפמ קר ןידס ןמ וכי סיגפס
 יד .עדוי רממ ז"ע סדח רפקמ קיד סימ
 ךכ סימימת ססע סקכש סימימת יפי
 ימי 'ד  עדוי "כ | סימיממ | ססיתונט
 יס "יס רקמ .סיפיס לכס ונייס סימיפת
 ערנכ ןיפו סימימת | ויס  סמדסס ינפ לע
 סלוע = ינכסכ ןמזס .תולכל רכד סתדוכעמ
 ת"יעס תדוכעכ סילכמ ויס ססיפי לכס קר
 ןיפו סיכוע סיעעפו סרותכ סיקסוע 'יסו
 ןקז ססרכלו עימכ .רכד סתדוכעמ רסח
 לס  סימיס לככ 63 "יסס .םימיכ כ
 ססע ספכ כ"עו דס :סוי .ופיפ6 ו רסחכ
 שמע סגס סיפימס ססיתוטס ךכ .סימיפת
 ודנוס .סוימ וינע סיכוטקס .סינטס לכ ייפ
 כ"יפע = ף% 'ד .תפמ | סכיס סי תמחמ
 סנ ערנ ןיסכ סנטמ ורכס סלטמ סיכקס
 סידי וכל שי יכ ונממ ורדענס סינעס לע
 לעפו סקע 'יס ייפ יס ילוסע .תופיכומ

 :.כוע"ךמ ססכ

 תודלות

 יש 2ייקיוו" יי יי רכווולי

 - .הדוהו
 רדמס תנווכ רמוג רספפ וככרד יפלו

 ססרס סורמ) סקמ סלעסכ ליז
 ולס וטססו רכס לס | תורלופ סיכקס ול
 וז סופמ יפעכל ןללס סיכקס ל"פו ימל
 לודג דסק .ר5ו6 וסמרס כיסו סלוכ ןכו
 ימכ סז ופססו סכק תכתמ לם ר5ןמ וסט
 .תורלוסמ וכ ןתוכ יכס ולסמ ול שיש ימ כ'6
 ול ןפוג .יכ6 ולסמ וכ ןיפס ימו סינועסכס
 ימדוכ ייממ טוסו כ"ע לודגס סוס רלולמ
 תכס כרעכ רעש יעו ןרתוו וכימ סיכקס
 לוע כ"'6 טרדמס תעספכ ילו תכסכ לכסי
 גוטעפס ןידיספמ י"עש תופמס יסוע וגמע
 וגכרד יפכ לכ6 לודנס .רלוססמ סוס כרס
 ולסמ וג טיס ימ לסירפ יכסד רמוכ רטפמ
 יכ5 | ויגע | סיכונקס | סינש יס 'יסס לכ
 סופמ לכ לס סינוסמכס תורנוחמ וכ סלסמ
 רנוממ ו5 סלסמ וז סוממ ססע ספו סולמו
 רכש ירסס סלוכ ןכו תמז סוטמכ ןכומס
 56  דסוימס | רלוסכ לוס סוטמ לכ לס
 סיקט6 ופופ סקלס ותע לכ רדענש קידלכ
 סירתוגס סינש לע .כ"5 סכיס סי תמסמ
 סקעו לעפ 85 ירסס סולכ ולקמ וג ןימ
 סינוסקלס תורלופמ רכס וכ ןיפו סונמ סוס
 :לוסו סעודי .סופמל ₪95 סיכייט סנימ ירסק
 כ5ןסמ ול | ןתוכ כ"ע תם[ סוממ סקע לג
 .תמסכ לוס יכסס סנס תכתמ לש לודגס
 סוס וכ עינמ ןיפ ןידס ןמק סנס תנתמ
 ןיסע ימ סת כ6  דסמ לוס קרו רכס
 לכ6 ססע ₪ל) לעפ ₪ סוסס וטסמ וכ
 סנס | תכתמ לש לודגס | רלולמ וכ ןתונ

 : ןכסו

 תודקות תשרפ

 "6 רעפפו סכנכקכ סינכס וצצורתיו
 :סיטרופמכ ןייע יכנס סז סמל

 סמ
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 .ירמא
 ייטרפו יככמ סז סמכ כותכסכ ורמקש סמ
 סימ רסכס כתכס סמי"פע רמול רספ[ו עודי
 קקוד חוטסל "6 סרעס סמ סעטס סייק
 תוכככ ןפס לו קחלימ סיעס> ותספסמ ל
 קפניכ יכ סיכקס ול רמפס סעטמ ןענכ
 ייסיע ססלכ5 | ןיכס .סומ ערז ךכ רקי
 ןקתנ ססרכ6 .סלרו ינעמ לכד ןיככ .קחלינ
 תפרימ ןוס סימס ידיכ לכס יכ תו תפ
 סרומג תיקיד5 קחני) סיטס> סולו סימס
 וכ ייסי ססינט תקדג י'ע ילולו ותספסממ
 ומכ | יד יפ 6 רוכעי | 6לש .עויסו רזע
 יכ כס ייעשיל ל"6ד 'יקוס | יכנ | וכיגמס
 קתוכזו  ךדיד לתוכז ןמרגד רטפמ ךתרכ
 סתלרפ ןויכו ם"ע ילעמ ןיככ ןיווסיו ידיד
 ם'מכ סכרקכ | סילנורתמ סינכסע סקכר
 כקעי םרדמס םיכ לע םרכוע סתיס י"טרפ
 ועע זי"ע יחתפ לע תרכוע 55 סכרפמ
 ססרכ6 לימוס לכס סתלרו תומל סכרפמ
 כ"ע | קסלי לס  לרוגכ סלפנס סמכ סונכ
 סמל עקב ייסי דחלספ ןויכ כ"6 סרממ
 תוככ .רמסמ- מלו | קחפי> קוד יכנ6 טז
 עסכ דסמ ותספ ינפס וליפסס ןויכ ןעלכ

 : קוד .יככפ סז סמכ כ"ו
 סמ ופע רע סרדע .דימ 3קעי "זיו

 ן רמ6 -ס|  דימ לם  וכיט
 ף6 רמ6 ססרכפ | וגייס ןקז ותופ תמפ
 ןכ כמא | ד"סדמ | סענפ ןקוס ותופכ
 תייסת | רכש ןתמ ₪ רמק | ,ןס
 עדי ןיפמ | יפמק וחוומ | רככו | סיתמס
 ספרנסו .סיתמס תייסתכ .רפכש קרדמס
 םילס = ןיטודק = שרמגנכ = תיאר | טוספ
 סונעו .סונמ לכ ךל ןי6 רמופ כקעי .יר
 ןימש = סדלכ סרככס ןתמש .סרותכ סכותכס
 ותוקכ = יסרפו .סכ ייונת  סיתמס תייחת
 ₪6. רכס | ןתמ .ןיסס ךעודוס .רכס ןתמ
 ןעמל = ייסתס | רסכ | וכייסד 50 סלוע)

: 5% 

 ט הדוהי תורלות ייפ
 ןוכיכשי ןעמלו כוט וכוכס | סוינ ךל כטיי
 שי זייפלו  כ"ע .ךוכמ | ולוכס .סויכ ךימי
 ופופכ ף6 וטע רמפס ןויכד םרדמס ירכד
 רכס ןתמ ₪5 רמלו ד"סדמ סעגפ ןקז
 סע  כ"נסד | .סיתמס . תייסתכ | רפכ כ'6
 רכש ןפמ רקיע ירס רכש ןפמ תינ רמח
 תיפתכ רפכ ימדוו כמ ייסתס סלועכ וס

 : סיתמס

 ינכ סתפ יפ רפפוו וכו ויכפ 55 אוביו
 וסע | יככפ .ןיכ6 25 כקעי רעפיו

 סכסד רעוע דוע רטפמו י"פרפ ןייע ךרוככ
 ךל .םרקי קחניכ יכ ססרכמכ .רממ ס'לקס
 ללככ | וסע ןיח כיסו | קסלי ככ לכו ערז
 קסני .ת5 כותכס סקי וכילמ לכו קסלי ערז
 לע כקעי וכ כיטסס סח וסע לש ויכקל
 כקעי = ןל כיסס זי"ע יככ סתפ ית ותכלס
 כקעי סוס ךככ רקיע יכ .ךככ פוס וכנפ
 ערז ך>  שרקי קסניכ יכ .קסני ערז וסס
 536  ןוטסר = דלוקס רוככס פוס .וסע קכ

 :. ךלוככ .ועע ,יככמ סח "וס יש ךלכ
 ךפכרכ קיו סמרמכ ךיס< קכ מאיו

 סרופס תמכסכ סמרמכ סרדמכ
 סיקרופמס ככ | םרדמס סוכ וכרד רככו
 וסעד ןיכסל שי | סנסד .רמוג דוע רספפו
 סו | יככקעיו כקעי ומס סרק יכס רממ
 ומלעכ לוס מלסו סק> יתרוככ 56 סימעפ
 וסמכ סמו םפכ טפסכ סרוככס תפ רכע
 סיטדע דיו סמל .סז דעכ 65 שלטו כ
 קכ רמ6 ₪5 וסעס ןפס ייסס סממ רתוי
 קתיפ סנסו כ"ג ספל ול ןתכ סוסו סיטדע
 ןירממו סינירפ לע תכ.ומע םילכס םרדמכ
 וילע  ךוסילו = 'ידידמ = סתעכו יידידמ לכינ
 ליכסכ סלסו לכוסס לוס סמ ימת .רכדסו
 לעמו = סרוככס 56 רכמ .סזכ טעימ .רכד
 יכו. .יכ :בקעי לסמ = לו. ןילכו6 יס .ועע
 ת5 :סיסדע .דיזנכ- רוכמיס .ייס .םפיט וסע

 סלול 6



 ירמא 18

 יסכנ3 = סיכס | יפ לוטיג | יופרס  סרוככס
 יתימכ | סכסד | ליכסו ככ ןוס "יסס ויק
 ןיש  ל"מיקד סמ י"פע וסריפס סיסרופמכ
 יכ6 סנו סלוע) ₪3 לע רכד סנקמ סדפ
 וסעד רת5 ןפומכ כ36 סכרד יפ לע 6
 קלס ככד סלקמ סדא ןיפד סז ןיד עדי
 תש כקעי סנק 55 ז"יפפ כ"מו סלועל 3
 ושל סריכמסס ותעדכ רמג כ"ע סרוככס
 לוכינ רמו סרוככס 55 רכמ כ"ע ליס סולכ
 סולכ ופ5 .סריכמסס ותרכס יפכד 'ידידמ
 וסע תמפכ לכמ לכוס סוס כקעי לסמ ליס
 קנמל ללי ם"כיכס .סכסד סז | ןידכ סעט
 עילכלסדמ סדפ ןיש ל"מיקד לסד םדמ רכדכ
 סכקמ סכ ןככ ל56 ל6רשיכ לקוד סו ןיד
 רכוס .ייס וסעד סעט וטע סזכו ע"לכלס רכד
 לסרסיכ סניד יס סרות ןתמ סדוק ףקד
 קוס לני ומגע 8 ססרכא לכעש תעמ
 לסרסי לכלכל וסנככו כ"כ ללכמ וירסמ וערת
 עיפכלסד סכקמ סדא ןיפ ל"מיק ל(רסיכו
 כקעי כ35 סרוככס תפ כקעי סכק לכ לימעו
 כ'כ לככמ ולי מל םיימ סדוקד רכוס יס
 סנק | ריפק כ"סו | עיככלסדמ סדש "כנו
 ךיסמ קכ קרדמס רעמשמ סח סרוככס תמ
 סמפ | ולייסד .סרותס תמכתכ סמר
 סיכוסל= םי סומ סכותס ת5 לפרסי ולכקס
 ומכו = כ"כ ללכמ וקלי ₪5 ת"מ .סדוקד

 : רסכסס :
 לסלי .וסעפ סע תודפכ אתויאר

 סיכמלמס וגרעק לנעס תפ
 וכמו לסכסינ וכתי קלט תויכט תוסול לע
 סת6 ספעו ךג ייסי 55 לע ורכע לומתמ
 ת6 לכקל סס ולרו תוינט תוסול סס) ןתונ
 ססינע םינסס 85 כ"יפע לו | סרותס
 סעע ךירלו סיכללמל סו ל6רסינ | וכתכו
 ל9סו ססילע םינעטס ₪0 תמלכ סמל
 סרותס סס> ןתיש סלעטכ ולכ .סיכפלמס

 תודלות 'פ
0 

 = .חדוהי
 = "סי | ₪ ושל לע ורכע ל6רסיק תמסמ
 תכרככד ספרלסו רכדכ שי .סינפ ףוסמ יכו
 ןכסמ סכז ךיסס סעקס חג 'פ ?פומס
 ₪ ז"עכ םמסס ןסכד ל"מיק 50 סלוסככ
 סנוסכס ןלס% לענ ךיסס כ"לו םדקמכ סמשי
 ןריתו וינפפ .סכת לגעס תא ססעש רחפ
 ןיכדרסנסכ 5תיפד | ךפוכ | יתפסוס | ילחו
 וכייקמנ ךוטעסכס וקו למל ייכ רמפל
 כ  קתססד י"טרפ | 'ילכ | ל6רשי | יפכוס
 פסו י"כסכ יג רמו ףותיסכ 5% ודכע
 כקענ רסא רכדו סימע סע ףתשמס לכ
 כ"ע ודככ | יד5 יתלכ .רמלכס סלועס ןמ
 י"ב םעד לע סכע ךיאס יכו ןיכס) ךירלו
 ייסי כסמל | רכדו ש"ק ופתיקש סוסמד
 מכס סדוקד סיסרופמכ 5תיפד ךמ סירוטפ
 סכיד יס | ודיכ | תוסונסו רסס ןמ ספמ
 לגעסו ףותיפס לע .סוטמ וכי כ"'כו כ"כ
 סניד :ייספ | סיכועפ כיפו ףותיקכ ססענ
 סקעמכ קטס ןרסמ סשע 65 ןייפלו כ"כ
 תוכירסכ ש"ע סנוסכס תא לענ סיפמ לגעס
 סוס סיכפנמס םכעטכ | תיל .םניממ כיסו
 ופכ לע וככע לומת6 ורמ6ס סמ תוסממ
 סוסמ ללכ ורכע ₪5 ירסס ךכ 'יסי כ
 ףופיס לע .סוופמ סכיפ גיכו ףותיסכ סוסד
 תוסוג ןתנ ךכיפל לסממ לוסכ תיפד ןויכו
 סדוקד רממכ 06 לכ5 לקרשיל כ"ג תוינס
 למרשי לכככ .וסנככו כ"כ  ללכמ וסלי .םיימ
 כ"סו ךל 'יסי כד ןמכ לע | ןרכע .כ"מ
 יומכ יס שלו םממ .סיכמלמ תכעטכ תימ
 ןתנד | ןכיזפדמו לשכשיכ תוינס תוחוכ ןתי)
 סנימ לסלסיג | כ"ג | תוינס תוסוכ ס"כקס
 כ'כ ללכמ וסלי ₪ ת"מ | סדוקד ןכיעמס
 סממ סלותס תמכמכ קרדמס רמקשק סת
 תוסוכ | וכייסד | סלותס ת8/ ל6רשי וטכקס
 סדוקד םכומ סומ סיכללמס אלו תוינס
 לייק גי'ככו כ"כ | ללכמ | וסלי ₪ תיימ

 סר



 ירמא

 סריכמס | כ"ו = ליככט רכד | סכקמ .סדל
 סריכמסס ועע עפסש ןויכו סייקו .רירס
 סיעעפ = סז יככקעיו .כמלו קעל תפייק
 סמיכ  סרוכככ סנה סקל יתרוככ א
 תמייק | סריכמסק עדוי יתייס סתד יתוש

 : סלועכש ןוממ לככ סרכוע יתייס כ

 אציו תשרפ

 לפומש י'כ םרדמ עכס רוכמ כקעי אצי'ץ
 קמ תוכעמ) ריש קתפ ןממנ רכ

 סיכסס 36 יליע 68  סירסס 56 ינוע
 רועל6 ירזע .םוכי ןיסמ וכדכעמכו וכפכמל
 כיפכ סמ סקכר תפ פיכס) ךלסס סעס+
 ןימ ינסו יונו סיפמג סכסע ודיכ סקיו 3
 כוח "וכו דס דימ5 לו דח6 סזנ ל ידיכ
 יולכ .ןמ | ירפס דיכומ 80 סמ"  רמפד

 ןייע .ליכע הכו 'ד | סעמ ירוע
 יפמ = עודי  סכסד ל"נסו סיסרופמב
 ליפס סיכקסש | סילפוס יפמו סילפס
 סיכעס 'ע תסת תומוא 'על סרופו תומרוע
 לע לסומס רטו וקכמ דסלו דס% לככ ןפכו
 ןכמ .ססכ ןתכ וכורק סע לקרפילו וקלט
 דימפ סתומ רוד יד | יניע רטמ כחרסי
 לככ סכסו לעומו רש י"ע לו ומגע
 סיככוכס תלסממ םסת קוסס ןויכ תולרקס
 ייפע לכס סינסנתמ סמס כ"ע .ססיניסכצ
 לעומו רע .סוס דיכ ןיא יכסס עכטס יכרד
 לסרשי כ36 סימעס תכרעמ דדסנו תונס>
 ייקס תלסממ תתת סעסע ותלונס סע
 ונכ לע כסכ ססילע סיגסמ לוסו ועלע>-
 סימסס תכרעמ תחתמ סיפלוי סמס כ"ע
 קר עכטס יכרד י"פע סמע גסכתמ וכימוו
 ךרד> ןוס סמע נסנתמ לוס סימעפ>
 ךכומל .עכטס דדעמו סכעמ וסו עכעש
 ךופס) תלוכיו סכ | ודיב .ש ירסמ ל(רש

 ּי הדוהי אציו תודלות 'פ
 ספמיס ימ | ןיפו וכולככ :סימשס תכרעמ
 יכ .ססניפ ייפ .ק"סוזכ ₪תיפ סכסו ודיכ
 תלסממ תסס סלוכ 'ס  ת"מ | סדוק
 לסרש | טכק רטמכו | תועומו  סיככוכס
 תויסכ וכקז 15 סלותס תש רסככס דמעמכ
 תסתמ ופניו ומנעכ סיכקס תלסממ תחת
 לכ סייקס = ןכיכ6  ססלכסו תולומס תלסממ
 תספמ ₪9* ךכל וכ וכתינט סדוק .סרותס
 םריפ .סוכו ת"מ סדוק ף6 תולומס תנטממ
 םרדמס רמלמ סעכש ידומע לעכ כרס
 לכ ל"כ .דילומ ססרכ6 דילומ | וכימ רכש
 ישמוס 'ס לכ סייק 55 ןיידעס ןמוס ךסמ
 וכיש = תולומס תסתע ןיידע 59 ₪ סרות
 526 דילוסל .יומכ יס 55 עכטכ | יכ דילומ
 'ס | תפסותכ ססרכ5 ומסע  ףרקנ רקסכ
 ןילס תרופ סרופ יפעוס 'ס סייקס זמורס
 תגשממ תפת תויסל תוטומס תסתמ תל
 רינומ | כ"פ עכטס | תוכסג ודיכס סיכקס
 כקעיס םרדמס ירכר "6 5תססו סייע
 קליפ .ומ5עכ סעכ 59 ותוכתוכע | כוכמ
 ןיידע | לוסס קר | תולממס תלסממ תסתע
 יכרד י"פע .גסנתמס סימכס תככעמ תסת
 סימזנ .ודיכ יס .רזעיג6 רממ כ"ע עכעס
 ןויכ .עכטס ךרדמו ודיכ וינודמ כוע לכו
 סקכס ילסס סלודג תוריסע ודיכ .ןמרס
 ף5 סקככ פ5 וכ ונתמ סנתמ רטס ססל
 סילקס תלקממ תסת ןראל ןוסכ 16 ייסס
 דס דיע5 ןימו דס6 סמ | ןי6 ידיכ לכ6
 לסר תש יל תתג וטרי ₪5 עכטס ךרדפו
 סנממ סכיסת ותכשממכ סלע ךכ ספל
 קמסיכ | ןייע  רכעו סק | תיכמ | רזפסכ
 כמסמ רמלו רוס ךסד ןכ םריפע ססמ
 סמו רכע תיכמ רזסס םעס לע ימק םרדמס
 'יסל יככמ סיכקס ול רמלו סולסס = ול
 סימסס תכרעמ תחת ייסי ףוסס לכ ךמע
 יירכ | ןמ ירכס דיכומ יכ6  תינ ו'פ כיע

0% 



 ירמא 0
 יסי .ומ3עכ .לוסס 'ד סעמ יפוע 0
 תסת ינ6ש | ןוילו יכע  סיגסי טוסו ירחעכ
 עכטס ךלדל ןומ ימע גסנתי - כ"6 ותלסממ
 יפכ עכטס סנסמ לוסס לריתמ יכנימ \ כ"ע

 : .וכולרו .ותלוכי
 קלי ןכיסמ םרדמ .עכס רפכמ כקעי צי

 רעש סרוככ לס סרפכמ רמ6 .םכוס יכ
 סרוככס לע .רערעיו וסע | ילע דומעי פנס
 רמסנס סעוכס סתוק דכקמ יתפנמכו 'וכו
 רמלו .חוומ סם םרדמסו סויכ יל סעכסס
 קריתמ | כקעי = יס 05  פילממד ינוטרד
 ?0- יכסמ סמ | כ'8 ןידכ .ררועי וקעק
 קנס סקו ררועי ז"כע עכס רפכמ ותפילי
 סכסד ל"כסו לי = סמלו סמ לע | ןידכ
 סלועס | תויקוק | תודלות יפ ליעכ | יתפכס
 רכד סוס 50 סרוככס ת5 כקעי סכק ךיפסד
 66 סנק סכ ןככד לוס ןוכיתסו סלועכ ₪3 כס
 ןתמ .סדוק תוכקסו סלוע> לכ ככ רכד
 תסרפס סלסו כ"כ = לככמ וקלי לכ סרות
 תוירעד דימכ סלועס תויסוק םיכס סיכרד
 תויס6 יפס כקעי ספג ךיפס כ''כ וכסמנ
 ןיכמרס ןוכית דסמס סילורת 'כ סוכ רמקכו
 ןרמכ 006 .סרופס ת5 ומייק ₪5 תוכקד
 יכ סטנסכ | כקעיו ןר6כ ןוסכ לכו לפרסי
 סדוק לסרב סתמ ס"םעו ל"וסכ יס תויחל
 תויחת 'כ  רוסיסכ | םוכי לס ייל ופוכ
 ופלי .ת"מ .סדוק .תוכסד יכס ןוריתס י"ל
 סעסמד לסרסי :ללכנ | וסנככו כיכ לככמ
 לכו לוס לדכ; ומלע ת6 ססרכא לעס
 ןססנס סדוק כקעיו כיכ ללכמ ופליו וערז
 רנכ = ל"סד .סכרוק | רוסיש וסכ תי ןריינ
 רוסימ | וסכ תיג | סרות  ןידמד ריינפנס
 קפטסו | ם"ע .ותוסמ | וליפמ טסוכו סכרוק
 סרוככס 8 כקעי .סנק ₪2 סז ןורית .יפכ
 סדפ ןיפ .לפרסיכו + ל6רשי לכככ סכככס ןויכ
 ןיכמרס | ןורית יפל -ךס :עיכלסד סנקמ

 הדוהי אציו 'פ
 'כיפס סרופס תפ ומייק 55  ןרפג ןוחכד
 יכ סשכד סו כ"כ  ללכמ .ןמני סכר ליי
 יככד ש"6 6תעסו ל"וסכ ייסד סועמ תויחמ
 ייס כקעיד ינכומב טוקליכ .פםימד םרדמס
 5 08 כ"ו | סאלו לסכ 5 לםיש עדי
 סללו לסכ תמכקשיו עכס רפכמ עלי
 'כ- קשיג רוס6 כ"כ 00 סקקת כיפו
 וסנככס  סופמ | ןוריתס "5 כ"עו תויסמ
 ךייס = ₪5 כ"כ  ודועכד ןריינו לפרסי .לככנ
 כ"מ כיכ לככמ פיס ןויכו ןכומכ תורינ
 ₪2י כ"ע ןידכ ררועיו סרוככס תא סנק ל
 פכוי ₪5 ןמו ל"ףסכ ןרפמ עכס רפכמ
 :תוית6 'כ 6שנד סכמ .סרוככס לע ררועל
 :סכק כ"עו כ"כ ללכמ לי םלד ל"י ריפסד
 ךוריפכ .פויחמ 'כ קקנד טסו סרוככס תק
 .סלותס תק 0 65 .ל"ופכד ן"כמרס

 :'רוסכ
 רפ לעמ ןכסס ת6 לניו כקעי שני

 לגיו ךדילו לכס סכוסמכ 'כ רכס
 תקעקו םרדמכ סתיפד קרפל רספס ידוככ
 יכ .רמסכש סרות ₪05 כוע | ןימ כוטס לככ
 'תמ תסמשמ סרותסד סכל יתתכ כוט חקכ
 סכ קסוע ס5 לוס סז לכו סדקס כנ
 סעש) קלע כ קסוע סמ לכ5 סמסל
 סס סתמקו לרמגכ קתיפדכ וסמשמ | סכיפ
 םיס- סכז סס> סרות וטעמ) סמכ סת
 :סתומסד מס סיס סכ] ₪5 ייסד קמס
 56 סמסכ לע דמולס סכז 5 ונייסו
 קסועס לכ םרדמכ םתיפדכו סמודכו רטנקל
 סככנ למ ןע םכ סמסל לש סרותכ
 ת5 יתפוכססו כיפכרכ ןכ5 לרקנ ריסניסו
 :סמ 'מגכ קתימדכו סכרסכמ ןכסס ככ
 :סכותל מכ | ליס .רקכו תומכ לוס ןכל
 סכוסמס תרות תפזו סירפסכ תיפדכ
 ר"סניס ת5 רוסיט רמולכ ןכמס תפ לגיו
 דרומליס . ל"ב לפכס יפ לעמ ןכמ לרקנס

 סרות



 אציו 'פ ירמא |

 ידוככ = לניו 16 "סלי ₪2 סמש) סרוח
 : סרותס וחמסת 6

 ךדכע6 .רמסיו לסכ 56 כקש 'ףחאיו
 סנעקס ךתכ לסרכ סינס עכס

 יתפמ ךנ סתומ יתת כוט ןּכְכ רמפיז
 סמ | סיקרופמכ | ןייע .רס5 שיא סתוא
 ק"טרסמס סכסד רמו רספלו סוכ וקדקדט
 סילנתכ כותכ 'יס ךכש מ"סיס ופיכס כת
 כ"לו ןטק> סכעקסו לודנפ סלודנסס םמע
 ךדכע6 ןכלנ רמוכ :כקעי  ךיר> סמ> ספקת
 ייסס  סילנתס .יפ)  יכסש "ףכו  עכס
 י5 | ספככסו ש"ע ו5 סתתל ךיר5 ססיניכ
 כוס סלוככס ת6 3קעי סכקס סעסמד
 ןטקס מוס וסעו לודגס לוס כקעיס ןידס
 יס סל ססיניכ ייסש סיפכפס יפל כ"ו
 ךדכעמ כקעי רמסש סח ופעל לחרו כקעיל
 קוס סמל ןידס ןמד לסרכ סינפ עכמ
 ילסס | דוכעל ךיר5 יכני6 = סרוכעו | יקנס>
 סכימ לסכש קכו ך6 ויס ךכ סיפלתס
 רמ6 סמו ךדכעמ .סרוכע כ"ע יל עינמ
 יפסב ןידס ןמש ךל סתוא יתת כוט ןכ>
 לודגס לוס .סתקק רסמ םיפכ סתתכ ינש
 כוט  לכקש יל סתומ ןתמש רחממ קדי
 ןכל רמלס סמ רטפמו ךג סתופ ןתקמ
 פיו  םימכ | .רסמ םרקנש וטע סוס רח(
 קכ לוסו סירקמ תמ פוס גולסי למס

 :זמכ
 ייסיו סינע עכס לסרכ כקעי רובע

 ותכסמכ סידחפ סיפיכ ויניעכ
 וכמסכ | סוכ וסמת סיטרופמס לכ ,סתו<-
 וס רכדס | סלופכל יכ | סידח6 סיעיכ
 ןפסע רכד לע ןיתממ דסמ 05 ךפיס+
 רספמו | סנסכ | ויליעכ .סעס לכ יס וכ
 סילכוקמ | ילפסכ קתימד סמ "פע רמול
 ע"גכ סטסש סמ ר"סדא עמ ןקית כקעיד
 כקעיו ןדע ןנכ סוס לע כו זחפו רסיממ

 אי הרשי חלשיו
 סומ רטפלו םסנס דע סינס עכס ןיתמס
 סידסמ .סימיכ ויניעכ : 'יסיו כותכס תלווכ
 תוניתמכ קל ןוקמרס סדסכ | תוריסמכ לכס
 ןתופ ייס | כ"יפע /ף% סתופ ותכסקכ ףק
 תוריסמ יככ סידסמ .סימיכ קר סינמ עכס

 : ל"סד6 טס ןקתל

 חלשיו תשרפ

 ךדכע רַמ6 סכ ופעל ינודל ןוכעמלפ כ
 ספע דע רספו יפרנ ןכ> סע כקעי

 למולכ = גיירמ םירעמינכ יתרג | י"עריפו
 יימס סיס = סרומכנו יתרמס תוטמ ג"ירת
 ג"כתס תש רמסש קעי וג סלס סמלד
 דועו סקס רי 20ו5 ייס וטע יכו  תולמ
 ג"ירתס .רמס כקעי 8 וסענ מיג סמד
 כיתכ  סקרפכ ןלסכ סכסו לכ 05 תולמ
 סידליסו סיסלס 8 ריו ןיליע ת5 9סיו
 ושעל מ"מ = סמו :ךל = סל6 = יפ  למ[ליו
 למקסכ סגו ויככ ןפ ןידכע סמס סא
 כסס סו סמסמסס לכ ךל ימ  ותופ
 יכלוסנ כקעי סו ירסמ ו5 ללק סמ יתגטפ
 ססומס טיס סחכמ ופעל ולממיש .ססלמס-
 ךככ = ערזס סכסד ל'כסו | וטעל | ינודסל
 יקסכ סופמ רכס ל"מיקד 6סד םרפמ כקע יפ
 9365 ססע תופמ לע ונייס םכי) מנע
 רכע לנו סים רמולכ ססעת 55 תונמ לע
 סממ ספסע וטיקכ רכש ול ןתוכד סריכע
 קלע .יפסכ סיכקס ו5 סלסמ | רכס יפס
 קסנ ךיפס סיסרופמס תויטוק עודי .סכסו
 יופס סילוכת סזכ ורמלכו תויחפ 'כ כקעי
 לפרשי תרפפת ורפסכ ל"לסמס ןורית מוס
 סייקמ 'יס 'סככא לקודד סלסיו 'פ "לס ופיכס
 כקעי ל56 ןיטעמ ללסו ןיטעס סלותס לכ
 תומס 55 535 ןישעס קכ סייקמ יס ל
 רכע סלו כסי סלס סזכ מילסו ןיטעת ל

 סריכע
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 ירמא 9
 לטונ ייס ₪5 ת"כ6 רכע כס ליר סרינע
 ייס ל יכסש .סופמ ססע וניסכ רכס וילע
 סוומנמס ימ = 6קולד רוכעכ | כס סוונמ
 תלכ | רכע 6לו | כשיו  רוכע) לס
 536  סונמ ססע עיקכ רכס | לטוכ | סוס
 סז רכד לע רוכענ לש סוונמ וכיפס ימ
 רכדס סעע 6  סריכע לככ ודיכ ןיפו
 ₪ סקס תעדס לע סנעי ךיסס סזס
 סממ ססע וןליסכ רכש ו ייסי ןאסע
 רמקס ףס סז ןורית יפכ כ"לו ןכומ וסו
 רכע שלו תיינסו ןיסעס סרועס לכ כקעי
 לכד סמלע ימסכ רכס ומ עינמ ןי6 ןסינע
 כשיע  סוסמ לוס למלע יקסכ רכסס
 וינע = לכיק לס | ןויכו סריכע רכע לכו
 רכס וכ | עינמ ןימ תיכס לע רוכענ סלט
 סמ לע ןורית דוע םי סנמ6 ,םמלע יס
 ירפס | ומיכס | תויחמ יתס | כקעי סנס
 סייק> | וילע לכקס ףס קעיד סילכוקמס
 וקכקס תויס6 'כ םקיג רתומ 'יס סיס 6
 סעכס יידומעכ ןייע סינותסתכ 5 ס"כקס
 רכס וכ .עיגמ :ייס ז"יפג כ'סו כקעי רפעכ
 רכס 5 .עינמו ססילע רכע לנס םילס נע
 רופיכ> לוככ .סזכו כ'ז0 יככדכ 5מלע יב
 ג"ירתו יתכג | ןכל סע וסע) סלט כקעיד
 רומסו רוש יג שיט סמ כ"ו יתרמס תולמ
 סמ  ירכמכ קוס קר כמ תכרכמ .סנימ
 לעו .תילס סנ תופס ג"ירתס לכ יתמייקס
 סמ לכו םמלע יססכ רכס םי תי תומס
 קסינ 6 ופע 536 תופמ רכש וס יג שיט
 לכ  סייקק תמ6 סאד לורת יאסכ יי
 'כ סק> סמג תילס סג תטמ גיירת
 ןכודס וכ סלט סמכ סגו ת"3-סספ תויחל
 סני6 5 שיש ןומעס | יפדו 06 וסייפכ
 קםוסו | יכמ  תוקרכמ | ססו תונמס רכסמ
 מוס .יכס ןוממס לכ כייע יכ6 96 סמיר
 ינסייפכ ידכ .ןרודס ותו לכ יג חלש כ"ע

 7 הדחהי חלשיו 'פ
 סידליסו סישנס .ועע ספלרסכ כ"עו מכ
 לד ותרכסכ קיוססכ ךנ .סל5 ימ רמפ
 סכימ ו שיפ סמ לכו תילס סייקמ יס
 סת יכ8  תכרכמו לוס יט קר ולס
 נ"ירמ תרמסס ךירכד יפל ל"ר ךל .סל0 ימ
 םלס ךיס תויסל יוסר יכו תילס סג תולמ
 כקעי ול | כיסס | ז"עו | תויסמ 'כ .תפסכ
 סת רשמ לכו תיפס סג יתרפס סלועלד
 יסכ רכס סיכקס +9 ןפכס וס יל ספור
 יתקסנס סמו יכא תכרכמ סנילו למלע
 ךידכע ת6- סיקכ6 ןכמ רסמ לוס תויספ כ
 553 סזכ | ןייע .יק6 יתופ לכק ס'כקסק
 כמ כייע סז ןורית וטע עמספ ןויכו יירש
 יתסנפ רק סוס סנפמס לכ ךכ ימ ול
 תכרכמ ך> 52 לכסד רוכס יתייס סז לכד
 ךילע | יסא שלש יכדסשל סלוכ תייסו יכל
 ךרכפ ךג ןתנ סיקנלש רסלמ לכ5 סעככ
 כישס ז"ע ןרולס ת5 יל סוקשנ ךכ סמל

 : .סינפ תיימכ .תסנמ | סוסס וכ
 ףסוי סז רופ םרלמ ,רומסו רוס יל *ןדיו

 רומסו וכ רדס ורופ רוככ כיתכד
 כיכע סרג רומס רכטסי רמונס רכטשי .סז
 ו ודנונס וטעל .כקעי סלט יפמלכר ליו
 כקעי תימלע לכ. סכסד ל"לסו רכטשיו ףסוי
 םכמ וילע לוכי לס 5וס ושעמ לרי 'יסס
 "סו יל כמ6 ויכמו תויחק '3 לסנו רכעס
 ןויכו ךירסומ כעמ ולע תקרפו דירת רסמכ
 כ"ע סיכקס לס לוע קרפ תויס< 'כ סנס
 סלט כ"ע .ןיכ6 וכרכס תוכרכס לטכל וכי
 לס סכומ .סזמ רכטסיו ףסוי ול דלוכס וכ
 תויסמ 'כ םסנס .סמכ סריכע סוס ססע
 לסומס תכרכס סכסד תקז סתיס 'ד תלמו
 ווי ןילס י"פע | רמוכ | דדפמ | ליו ייפ
 ייס לס = יסודק 6  רוסיסכ 'יס | ןיטודק
 ך5 | רוסיפכ | 'יס ספל | יסודקו ןידס ןמ
 כסר רעסד 50 םריפ 8'ס .סנסו ךפיסכ

 דלונסכ
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 יתפרס 85  סיקנ6 ףסא ףסוי דנונטכ
 קל  ךכ> 6מט תטסוס סתיס סתע דעמ
 רוסימכ יתייס ינאס תמחמ סינּכ וכ "יס
 ףסוי 8 יג ןתנס ויטכע 326 תויחמ 'כ
 סקס | רוסיקכ יתופ ססנ לס קכומ סזמ
 יג ןתונ יס ₪5 | רוסיפכ יתופ סקופ ייס
 ףסוימ םכומ כ"6 שם"ע רוסימ ילוסנמ ןכ
 ימנ = רכססימו .רתיסכ סתיס לחר יפוטנס
 רוסיסכ .סתיס ₪) כ"ג 05 יפוטנמ סכומ
 סמע ככסיו קוספ לע םריפ י"סר .סנסד
 ססמ | ליש עייס  סיכקסש | לוס סנילכ
 כומס רכסשי קוספס סוכ וסרפו רכססי
 כרעכ סדסס ןמ כקעי טכס סעסכס ל"ר סרג
 ןתנ ס"כקסו לסכ לסל כןכרל .סלור "יסו
 ק5תו סאל עמסתפ ידכ .רענו רומסכ סעד
 "ס  רומססס סרנ רומס סח ותקרקנ
 סלל יסוסנ .ימו רכססי ססמ נישט סרונס
 עייסמ | סיכקס יס ךיפס רוסיפכ סתיס
 סמל יפוטנש ידו 625 סריכע ירכוע ידי
 ונענכ ₪2 סילורת ירעסו .רתיסכ סתיס כ"נ
 םלו .יתכמס | תופמ | ג"יכת ול קלסמ סח
 תויסמ 'כ תחיקנו סיכקס לט ולוע יתקרפ
 יג דלונס יפרסו | רוסיסכ לכו רתיסכ יס
 ףסוי ו .דלוקס ול סנס ךכ> רכטסיו ףסוי

 < לכס :

 תסקס סנפמס 56 ופע ףוכי ספ מאיו
 רכממ סעס סתומכ טרדמ ,וסכסו =

 ךתרותכ תכתכ ע"סכר ס"כקס | ינפל כקעי
 מוכי סא דחש סויכ וטססת 52 וככ תו ותוס
 סכות רפס תחקכ וככו 05 דכפיו טז עטר
 םרקי .ימ ייפ כס לע ןתיג דיתע סתקס
 כקעי .רכמסמ ףסד "רד תכטמ םריפו וכ
 קוטכ | ייסש סעיגפ) רטקנס סנסמס ייסו
 רומי ₪ יד 6 "וכ סלוכ ודכ6י סנס
 לוכיככ ססעו .סינכס לע 08 סכי לס
 קל  סירטסנס | ןתוק כ"6 רתסלפ סרותס

 7 ל חלשיו 'פ
 רוסיּכ ךיר5 ןיידעו ש"ע .סרותכ תורקכ ולרי
 סיגכו  תוכמ ונלסנ תוטפנ .סמכ ירסד
 ןיקוסע כייפע ףסו דס< סויכ דסי תוסעפו
 מכ סז ליכסכס רמקת ךיפסו סרותכ ןילוקו
 זידפ  רמופ | רספמו .סרותכ תורקכ ולרי
 סניסתכ | סיככו סיענס כקעי | רדססכד
 ףסוי .יכנלו = ןסידכיו סכס תוספסס רדס
 ותוא ןתי 9 לסבכ ףסוי סידקסכ סככוס

 : כ ןכיע עטר
 ןיפ "וכ = תו = ותומ רוסית. ד נד

 ןיכ>  וככ תלו ופופג ןיכ קולימ
 םרופמ | וככ תקו ותומד קר ותוקו וככ
 קר רוס ןיפ | ותותו וככו םכקכ ידסכ
 סרפמ ז"יפעו מכקמל ס₪ שי ןכירמ6 יפ
 ףסוימ קר דספמ 'יס 55 כקעיס ךרכ ערזס
 ףסוי = סילודס 'יסס | ומכ סנרסיס לחרו
 םרפמ לד ותולו וגכ .סוסו לסכ 6 כ"תמו
 קרקמל 06 םי ןכירממ לכ מכידו 'ידסכ
 ל סינכ רפקכ לכ6 ותומו וכ רוסא ןיפו
 וככ תלו ותומ לע .רוכעי כד דחפמ יס
 סעסכ סכסו וככ תפו ותוא סירודס 'יסס
 ונכטיק לסרסי סלותס ת6 .ס"כקס ןתנע
 ססל רמלו סכותס סס) ןתנתש סיכמלמס
 רסכ 00038 256 סתלכ .יכס סיכקס
 ןירדסנפכו סרופס סככ ןתיכ יופר ןילו כלסכ
 קכקמל 5 שי ןנירמש יש 6תגונפ כימ
 כוס5 כלסכ רסכד ןלגמ ןכ 85 ס6ד
 ןכיעדי = ₪כקמ> 08 שי | ןנירמ6ד תטסו
 סיכמנמס | וטכ6 .כ"מו = רוס6 2003 רטכד
 ססכ ןתינ | יופכ ןיאו ססרכ6 56 ח"כ
 קכקמל 06 שיד ןכיכמ( 5 יא לכ₪ סרופס
 יומכרו ס"ככ  סיכמלמס | ןככא 65 כמ
 ספ כקעי רכמסס סח סרותס סל ןתנתט
 סמ רמ6 ללו וככו 05 דכפיו וטע םוכי
 ףסוי = וכייסד | לקייד וככו ס6 קר סינכו
 קרקמל םיד .ןכירמ6 55 כיפו לסכו

 קנו



 ירמא 44
 ןתניתס | יומרו חיככ  סיכמלמס וקכ6 לו
 סתקש סרות רפס כ" סיכמלמל סרותס
 וכ = רקי = ימ יכניס  /רס לע= ןתי) דיתע
 תמסמ לסכסיג | סרותס | ןתיכ לכות . למ

 : לילכ סיכמלמס | גולטיק

 בשיו תשרפ

 ןרפכ = ויכ6 ירוגמ ןרפכ כקעי ףשיו
 כשימ | כקטי םקיכ י"טריפ ןעלכ

 ןייע | ,ףסוי = לש וזגוכ וילע ןפק סולסכ
 לסעמסיד | רוכס יס כקעיד קריפס כ"כ
 וסומכ סספק ןכד ססרכא ערז לרקנ כיינ
 ססרכק> סיכקס רעלמ סעד כס כ"ע
 יקק סנכ תופמ עכרמ ךער] 'יסי רג יכ
 לטומ ייס קסני לע כיפו כ"ג לסעמשי לע
 כוס י9₪  לקעמשי לעו כוסס 50 .עורפל
 כקעי < סינכ ונשק ל "יס קסליו | ילסס
 סממ קר כקעי לע עיגמ ןיפ כ"ו וסעו
 סנש ספממ רתוי 15 כקעי .'יסק ןויכו סלט
 וקמס לכ ערפ ץוסס סולסכ כשיג סקיכ
 ןפק כ"ע דוכעיס לס כוס דוע וילע ןיפו
 רכמלס סמ סלסד ףסוי לק וזנוכ וילע
 ןיתמ לע סכד םילוסש ינפמ פוס ףסוי
 ןכס רמ6כ סו .סידכע ססיחלכ ןירוקס
 ייסס .סמכ ןועל כססנ ןי6 סתומכ סחפס
 ןירכומ | 'יס 55 כ"ו סידכע ססכ ןירוק
 ןויכמ .לכ6 סכד סוס | ילוס לק ותוח
 כ'5 וסומכ סספס ןכד רוכס 'יס כקעיס
 םוסו סידכע | ןיורק | סכימ תוחפקס |ינכ
 סידכע | ןתומ ןירוקס סכד ססילע שילוט
 ונמל = .יתתבס = "ךסומ = ברכמ | . כיע
 וכרדכ =:ךלמ = יכ6 = /ףלו ש"ע | רוטיקכ
 ןומיכס לפס סנסד רס5 ןונגסכ קר
 סיכקס סט ךיסס םיקוק ליכס יקימח ןפול
 לכס .יכס6 סדיקעס לע קמלי ת6 .עוססל

 הדוהי בשיו חלשיו 'פ
 סנ ךיר5 .סרותכ ון סיכקס סולק סמ
 ןתת ₪ ךערזמ כותכ :סרותכו .סייקג לוס
 לש = גוכטיק | ןרתמ יסוקס וזכו ןכרקל
 עסשנ 85 יקמ8 גכעקמס ןומ6 םוכמ
 לכד סש כתכו ליסס קר ומנעכ קחלי
 םרקנ | כ"ג .לסעמםיד  ןכירמ6 .י5 וס טז
 תגקמ קר | קפלי סוס "6 ססרכ8 ער]
 סושמ ומפעכ קסני טסשנ ל ס"םמ וערז
 גסעמשיד ןכירמ6 ומ 26 ןתת 55 ךערזמ
 קסני = סוס כמו ססרכ5 ערז ללככ ויס
 סכרקס) רסלנ 55 וערו לכו וערז לכ
 ומנעכ קמלי 6 עוסשכ יומכ 'יס כ"פו
 ןגירמ6 | ימד ךדיכ לללכ יפס .עוקכו סייע
 כ"מו ססרכ6 ערז | לכככ | וכימ לפעמסיר
 936 וכירקסל | יופרו | וערז לכ קפלי סוס
 ססרכ5 ער[ לכככ ל5עמסיד ןכירמ6 י%
 יומב יס מלו וערז ת5ק קסלי סוס כיו
 קסליד רס6 ןרית דוע םיד ךש  סכרקסל
 ןכרכק סוסד סופמ סכרקסכ יופכ "יס ל
 ןיפתוס 'גד סרט ונייסד סילעכ תעידי כ
 ןכרקו קסליכ קלמ סרסל 'יס כ"ו 3
 סזד סס כתכו לוספ סילעכ תעידי 3
 ו6 ןדיד = יסילס | יכסכ | ןלירמ6 | י6 'יולת
 ןדיד .יסיגם- ןכירמ6 ישד | שכמסרד חילס
 קכממר יסילעד 56 536 סילעכ תעד ךירל
 יזקנ 6תקסו סילעכ תעד ןניעכ ₪ סס
 ססרכ6 ערז ללככ וכי ל6עמשיד "6 ןכל
 סכרקסל יופכ ייסו וערז לכ קסני סוס כי
 ומלעכ קפלי טסענ 55 סמל סקקת כימו
 יסילס ינסכ ןכיכממד סופמ כ%/ ךסככ לעו
 ייס 05 לכסו סילעכ םעד ךיר5 כ"ו ןדיד
 956 ליא  ןכומת עסשנ ס"טמ סרק תעד
 כ'5 ססרכמ .ערז ללככ כ"ג סעמשיר ס"מ
 תלקמ סוסד סוקמ סכרקסל יוקר יס ל
 יגסכד עמסנ ל כ"6\ סכרקס) ?וספו וערז

 : ןדיד .ימילס
 סנסו



 לש  סיסכופמס וכתכו =

 ססככס עכו לכְכָכ כי

 ירמא

 ליכסכ ףסוי ת5 וככמ סיטכשס [ך27ךר
 סיספ תלותכ ןיכמ ן) ססעק

 קוס טוספ רכד
 דועו סנס ול .ולטני סז ןטק רכד ליכסכש
 ול סקעי כקעיס תעדס לע סנעי ילכו
 ₪6 תורעכ ךכדמ לוסש סיספ תנופכ
 ידנכ 'יס סיספ תנותכ ותופס לוס ןינעס
 סרוככס ת5/ .ףסוי> ןתנ כקעיו סנוסכ
 ויל סזס רכדס ערסו סרוכככ סדוכעו
 רספמ תוככרק כיכקמו ןסכ "יסי ףסויש
 רפיסס ו'ס עקרכ ותומ סיקיזחמ 'יסש
 כ"ע .סלודנ סריכע | סיסו  כ"סמל ססילע
 ₪0" סנסו סרק 'פ ןמקכ ןייע ותוא ורכמ
 מכ יפוד .ןמס וכ שי ס5 ןסכמ ןנירמפד
 ןדיד יסינט .סיכסכ ןכירמ6 י6 סיכת כירקי
 סס סנמפר יסילע ל"סד לכמסרד ימילס ופ
 יפוד ןמש יתלכ קיד יסיס ךיר5 ןסכס ס:
 ודכע .ריפס עקר טוסס סתעיס יפכ כ'פו
 ןדיד יסילפ סינסכ "5 לכ5 ותופ ורכעש
 כיכקמו ןסכ תויסל לוכי ןסכ לכ יפדוו יש
 ףסוי לכוי כ"פו | ןכס6כ "יסי ₪ ס5 6
 ם"6 סתססו ותופ ןירכומ 'יס סנו כירקסל
 ם"מכ סוטסכ כסינ .כקעי סקיכ י"םר ירכד
 ל6עמסיד סופמ וקנס ערפד סוסמ כיזס

 ייס .םליכמ כ"ו
 תנקמ קר סוסד סופמ סכרקסג רוסמ קסלי
 סכומ 55 כ"לו ליככ לוספ ועכז תלקמו וערז
 יסילסד | ל"י :ריפסד | ןדיד | וחיפש .טינסכד
 לוס עסרד סתרכס יפג כיסו ליככ .לכמסר
 ןסכ תויסג יופר וכיאד ורכמ) סיפסר יש
 קמלסכד ףסוי לס וזנור וינע ןפק כ"עו <

% 
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 ערז לכככ ויש ל6עמםיד רוכס "יס 86
 לו :וערז לכ  קחלי = "יס כ"ו ססל86
 סטקפ כייפו סכרקסכ יולכ "יסו וערז תלקמ
 סוסמ כ" כ"ע ומנעכ קסלי טססנ 55 סע
 תעידי 522 לוספ ייסו ןדיד יסילס סיטסכד

 גי חדוהי בשיו 'פ
 6 :ןדיד .יחילטד  ןויכו סרס וכייסד סילעכ
 ל6עמסיס רכסש ןויכמ 336 ותוס סירכומ 'יס
 ינסד ןכיעמס מכ ססרכ% ערז ללככ פוס
 קנמסכ יסולפ ל"י . ריפסו ןדיד יחולס יכסכ
 וזנוכ ןיעע ןפק ס"מ ורכמ> סיפסרו סס

 : ק"ודו ףסוי לט
 סיכ6 55 סער סתכד 55 ףסוי אבי]

 תכית וקדקדס \ סיטרופמכ | ןייע
 3תכ סיכרד  תסרפכד | ל"כסו | ססיכ6 למ
 ףסויד תסכרפמכ סיקלוסמ 'יס ויפלו ףסויד
 קכ כיסו כ"כ לככמ ופני םלס | רוכש יס
 סתמ "יסתס קר לתנימ יפת .סטיסשכ
 רוסישכ תדמוע  ןיידע סתמ לס ןמז לכו
 סדוק סתופ | סילכוס ססו יסס ןמ לכל
 26 יסס ןמ  רכ5  ולכלו . סקפנ לס
 ןתמ סדוק ףפד סירכוס "יס  סיטכקס
 םילת סטיססכו לסרסי לככל וסנכנ סכות
 ןידעס ף6 סרתוס סטססנד ןויכו לתליע
 גסנפ ןויכו יסס ןמ .רכפ יוס 65 תסכרפמ
 ותופ וככמ כ"ע .כ"5ככ סתומ ןדס ןויזכ ססכ
 כקעי סנקפ סמ סנסו סיכתמס ךרדכ םיע
 228 כיככ סנידד סוסמ לוס סרוככס 6
 תפ סכק 55 למרשיכ סנידד רמכ 6
 סזו ל"טמכ ע"לכלטד סוסד סוטמ סרוככס
 ססיכמ 25 סעכ סתכד ת6 ףסוי לכיו
 סוסמ תסכרפמ יסס ןמ 036 ולכסס וכייס
 56 עגומ "יס ל" | לככמ = ופנימ ורכסד
 קל לסרסיכ .סנידד .סתעד יפלד .ססיכ%

 :ססיכ5 56 סח סרוככס ת5 סלק
 סדטס ךותכסימולמ סימלסע וגסנ6 נד

 יו> .יכ םרדמ יתמוג6 סמק סלסו
 יכפל סינלס סיליכ6  םועע) סת[ ןידיפע רמו
 לסרסי ךיסנ6 סכ5 רמללו סעכרי לס ויגנע
 תוסעל  סידיפע סיסרופמס וכתכו כ"ע
 ילגע סדוק :םקייד | ינפ>  סימל6 | סינוס
 תייטעכ ואטסת סת*א סג ל"ר סעכרי לע

 ז"ע



 ירמא

 רכדמכ סכסד "מס סקקסו רכדמכ זי"ע
 וכמסס סז סעו דסק לנע קר וסע [ל
 רכיד לודג רכדט .רעוג רספלו סיככ ןוסכ
 סכופת ססנ כישמ יס ויככד ךותכו ססינס
 רפיסס ליכסכ ותומ ורכמס סמ לע תחלנ
 תסכרפמ וכייסד יקס ןמ רכס ולכמס ססילע
 קתיסד .כ"3 כלכמ .וסניס ורכס ססש ינפמ
 ייס ךולעסכס וו םלמכימ ייר מפ ןיכדסנסכ
 ודכעד סוטע 'יככ לסרסי לט ססיפכוס וכייחתכ
 ודכע לכ ומוכ ךולעס ורמסס ינפמ קר זי"ע
 ייכסרו וכייסתנ ₪2  ס'עמ | ףתוסכ לכח
 וכייסתנ 55 סז סוסמד רמז כ ךיפס רמה
 סלועס ןמ רקענ ףותישכ דכועס לכ ירסמ
 ןיכסל ךיר5 סנסו סכרס תוקללכ יוופס קנס
 סיטרופמס וכתכו .סז ןידכ י"כ סעט ךיפס
 תוסולו רסס ןמ סקמ כמ סדוקד סופמ
 לע סוטמ :וכי6 כיכו .כ"ככ .סניד יס ודיכ
 יידיסע סתמ ףסוי סס> רמלש סח ףותיפס
 ילנע יכפל סקייד .יכפל .יכפל  סילינ6 .תוסעל
 סיככ ןוטכ ךולעס רמלנס סוטמ סעכרי
 סת6 סג יכס כיסו סיכר תוקלמכ ווסט
 למ י"כסרכ סוריפס ןיסס ת"סו ז"ע ודכע
 ודכעס סוטמ | ומוכ | ךולעס כותכ ס'םמד
 סניד יס ת"מ סדוקס רמוכ כ"עו ףותיסכ
 כ"6 ףותיטס לע סופמ | וכיש | כייכו .כיככ
 יתרפסס ליכסּכ יתופ | סיפנומ סת6 סמל
 ןידכ ירסט םסכרפמ סיללכו6 סת6ס סכינע
 סכנידש תיפו כיככ .סכנידס סירוסא תק
 ווסס סוסמ ופוכ כיתכד סו | לרסיכ
 סידיתע סתק סנ 5 סכרס | תוקנסנ
 יתופ .רוכמכ סילוכ סת סמלו ז"ע דוכעל

 :ל"קו
 סידיתע ימח 'כ רממ םכדמכ סמ דוע

 626 יכפנ סירכד יכע תונעס) סתל
 ינ סיפק ןפמו וסתנכ6 סער "יס רפומ
 סמ "ככ ןייע ל"כע סמק למוד קתוקיתסמ

 בשיו 'פ 20

 1( ככר, דש כעל "נק

 הדוהי

 סכסד טופפ ךרדכ ל";סו וכ טרפמס
 יכ ןינכ לכמ .ףסוי ת6 205 לסרסיו כיתכ
 תעל וכ דלונס י"סרפו וכ וס סילקו ןכ
 תמ 305 כקעיט תימלע לכד ירס ותכקז
 ספ 526 ותכקז תעל וכ דנוכס סוסמ ףסוי
 סו ייס 55 ותכקז .םעל וכ דנוכ ייס ול
 סנסו ועוספ יפג | ויגנכ רמסמ רתוי ופופ
 תרומת סול ו ןתנו כקעי ם5 סמיר ןכל
 קפימו סלל .סינמטסס .סכסמ לםרו לסר
 סלור יס כקעי תפ סמירס סוטמד םררמכ
 סכממ סינכ ול "יסד סוסמ קר ססרנל
 לריו כותכס םריפ סומ ססרגמ "יס לכ
 ידכ סמפכ ת5 תתפיו 52 ספונס יכ יד
 לסכ סתיס כ ס8 כ"ו ספרנו לט
 ספלל סינמפיסס סרסמ סתפיס ולו תקתוס
 ייס לליממ לסכ תש  סניסתמ סו "יסו
 ללו סילקז ןכ יס לו סדוקמ דנו ףסוי
 קר .סיככ  רפשמ | רתוי | ותוא סו ייס
 כסכ סקתסע ייעד לסכד טתקיתש סוסמ
 קמ ספתפ ספוכס ייסו כקעי ת5 סמירו
 דלוכ כ"יעו כקעי סנסרני סלע ידכ סעמחר
 ופופ 2סו5 ייס כייעו | ותנקז פעל ףסוי
 זיכו סקנסס סמלכ סזמו וינכ .רססמ רתוי
 5תימ סכסד כיי דוע למוד קתוקיתשמ לוס
 ףסוי ת6 = וככמ | ס"סמד | ליו 'פ לכ
 יסוסנמ לוס לסרט סיטכסס ורכסד סוסמ
 סליסממ 055 ספטנס תויס< יתס רוסיס
 טכש לימוס ותוא | וככמו לסר תש כ"ססו
 ורכמ) סנעטכ ופכ כ"עו = ספיכ .רוסיממ
 מל יס  "ימועככ לסכ סמדק 5 0
 תויסמ יכ לס | רוסימכ לסכ | סתיס
 קמרגכ 'יס ימו ופו6 סיככומ 'יס 55 כוסו
 םתוקיתש ליס .סנורסמכ קקנית לסכס טז
 רמ6 כ"ע .ספלל .סילמיסס סרסמס ?קרד
 וסתטכמ סער ייפ ורמפתש יג סיפק ןסמו
 סושמ 5057 5תקיתס יתוא ורכמתס ליר

 סקתפמ



. 
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 סתק כ"ע | סנורסכ יממ | קסכו סקתסמ
 ז"יפעו תויפא יכ רוסילמ 5כ ינלפ סירכוס
 תסנכנ לסר קוד סמכד רמוכ רספמ
 רפסמ רתוי .'ינכ כע לכפתסכ סרוקס יכועכ
 יינכ לע סככמ לסר רמסכס ומכ תוסמ6
 יככומר טוקליכ 6תיסד ש"6 "כס .יפל 36 =

 תולנ ססינע | רזננ ףסוי תריכמ תעסכד
 י'יע לסכ ףסוי תוריכמ) .סרונס וס ימו
 סלוקס יכועכ .תסנכנ יס כ"ע סקתטס

 : 'ינכ לע ללפתסל
 'ונו ןילוד< | תש6 36 רעפיו ןאמיו

 סלודגס סערס סקעק ךיסו
 ס"כ | קרדמ | סיקנמ) | יתקטקו | תפוס
 כיתכ: ךןיפ יד5. .רפא< 0 ספ
 סיקלזל = ורליג  עכשכ | סיקלמל ₪206 .ןסכ
 סע סנסו ש"ע סזס ערס רכדס ספוע ינמ
 תס6 סנסד יי95 עמסי 600 עכשיל . ךירכס
 עמשי = סינפ לכ לכעס וינע סחכ רפיטופ
 סזכ ןיסס טימעת 93 ₪56 ככסנ 6
 סזכ ןי6 ל35 וכרקת | לכ ושל רוסיש קר
 סוסמ ןינע סמכו םממ סורע רוסיפ
 ל לכמ ססע תוממ קר ופייק 5 תוכססד
 וכפסכ = גסרפמ .ל"רסמס ם"מכו תיל םוממ

 תופמ קר יוס | 6לד ןויכו | ללרטי תרחפת |
 סעוכסכו עכסנ כ"ע 'ילס עומסכ לוכי תיל
 רספמ יש כוש | כ"ו | תילו ססע כימ
 סכמס סעוכטד סטעס סוסמ 'יל6 עומסל
 רממד סממ עמסכ ךיסס ףקייד סיסרופמס
 רמול רספלו עכסכ ייסס סיקנפ) יתלטסו
 סנע סכסת3 סיקנמ רכ תישלרכ סגסד
 ןיפס סמכ ד"סמכ סלועס טורככ סכסחמכ
 סנווכסו ר""סדמ .ומע ףפיס סייקתמ .טכועס
 סטוע) סכוסמ ינסמ ₪ ד"סדמ יפלד לוס
 יפפ קר  תומת תקטוסס קפנ קר לטק
 סלע סלתתמס סח  סכופמ יגסמ ר"סדמ
 ינסמ ₪5 כ"סו | ר"סדמכ | לורככ סכסחכ

 ב

 בשיו 'פ

 "ימד סייקתמ סנועס ןיפס סקרו סכוסת
 :סלועל = סויק | "יסי ₪5  סכוטת יגסמ ל
 :סטסי לו כוט ססעי רט6 ךרמכ קיד ןיפד
 :סד6 קטסי .סלו ר"סדמ ומע ףתיס כ"ע
 מרמנכ ןנירעלו וכ רפכתיו סכועת ססעו
 לינסמ 5 רקס .תועוכס יכנלד | תועוכסד
 "יכידס ימקולו | סקכי ₪2  כיתכד סכופת
 'זייפל .כ"סו :סכועת יכסמ 6  ןידס יפלו
 "יתסעסו רממדמ | עכסנ ייסד ריפס חכומ
 :סופמ ידכ .רמוט מלו ד"סדע וכייסד סיקלסל
 רילע ספ ןיידע סתיס עכשנ יס 89 ימד
 .תוריכע לכ לעד .ספושת ססעיו סעמסיס
 :כופמו קטס5 רמופסד ףהו) סכושת ינסמ
 רומסכ סימעפ יככ וייס סכוספ ינסמ 2
 :סעפכ 526  כוסלו קעסמ | כוטלו טס"
 '(ייפכופמס וכתכ ,ןכ סכופת יטסמ .סנופמר
 :סכועת יגסמ 5לה סיקל6) רמקדמ לכ
 '5ע קר סכושת ייסמ ₪3  רכד סזיש לעו

 : עכסנד סכומ .כ"סו סעוכס
 :סויכ קמוסנת םרדמ סוס סויכ *[ךיו

 :סזיקכ מ"ג .סמד ימת סוסו תכסס
 :סתיס 5 רס5 סויכ 'יס ס5 יכו 'יס .סוי
 רטפלו 6  .ככסל .סנעטכ ןילע ספכ
 "רסומ !יס ףסויד .םרדעכ %תי6 סנסד רמול
 :ירכדכ .ותפרימ .סתוסס .סַז רכד לע וספנ
 יינס | עומסכ ספר 85 | כייפע .ףסו סתימ
 .ףסס | לפרטיכ | ולידת סל .רמסק סעטמ
 5סרשיו לקרשי | ללככ | וסנככ תיימ .סדוק
 רוכעי לו גרסיס .תוריכע 'ג לע .סוולמ
 יומלי סכד .רממכ ספ לפ6 .ע"ג ססמ .תחלו
 לתו = גכסיש סטפ וכיפ | ליפו ככ ללכמ
 ליס ספ ודיכ יס .סריכע סכרד6 רוכעי
 :סילתלס ךכד ד"רפכ | ןייע ופפנ .רסומ
 ליכסכ ומלע 56 ןכס) יסער ייס ₪ כ"ו
 ף6 סל מופ יס סוי לככ 09 סז לכד
 .תוריכעמ לוספ -ךכ עמ כ .יננכסת 6

 .נרסיפ |



 בשיו 'פ ירמא ב

 קוספ סוס .סויכ 236 | רוכעי .26ו .גרסיס
 וכידד סכועמ :כ"לו ותכמכמ תוסעל לכו תכמ
 05+ סלד ותכמלמ םוסעכ כ "סמו כ"כ
 תכטכ סכלנמ תוסעל כ ךיסס כ"כ ללכמ
 וכימ כ"כד .'יכ6 עמשיש סכעטכ סתפכ כ"ע

 : סריכע .סופ לע ועלע רוסמכ ימסר
 ומ ספרגפ ייפרפו ופכספ תושעל

 רטפפ ויכמ לש ונקויד תומד
 תועד ול סמרכס סמ סנס ךרד רפול
 ם"ר רממ | 'מג3 סתימד סמ ייפע ויכמ
 כמומ ןסטס סמ ותספסמ עס לוס סא
 ןיסס סכומ סכ םיפ | סספסמ ךג ןיח ךל
 ס"ע | וכיכ6 .כקעי לע סנסו ןיסכומ ןלוכ
 קטסו | תויחא יתס | קסנס זעלו ןוכיכ יס
 קעס .ףסוי יס .סלו ו"ס | סוכע רוסי כ
 קטס כ"ג | כקעיש :ורמקי רפיטופ 3
 קטס וככ ףסויט ייסרסו ןוכית סוס ול ןיפו
 כ"ע | יוקו סספסמ ךג ןיאו .ןילוד< תקחכ

 : ל"קו :לילסכ ןיכמ תומד 3

 ץקמ תשרפ
 רתופ ןימו ומונס ת6 סס; סערפ רפי

 רמ6ס סע י"םרפ ןייע סערפל סתול
 כפות ספיסס רעול רפפלו סערפנ כותכס
 ןופתפס סג סולסכ סקר סערפס םיכש
 סתוק | רתופ ןימו סח ןקממ סכסנמ קר
 ןיכפופ ייסס ןולתפס | ותופס ל"כ סערפל
 ותופ ו> סלס למ סערפל ייס. 55 ותומ

 : ןוכתפס
 ונת6 ססו יוכ סיקס רש בריו

 ןייע .רמוגו .דכע | ירכפ .רענ |
 רש רמסס סמס לכומש יככומכ עוקליכ
 ופלווק .'יס 55 וכ יככע רעג סיקקמס
 רטפמו ם"ע ותכוטכ = סכרדמ 56 ותוזכל
 לנכתספ ותלווכ ייס סיקסמס רסס רמוכ דוע

 הדוהי קמ

 כקוככ .יסיו= כותכס | לוסו סערפ | ינפל
 ימוערס לכ5 6כקיו סלשיו ופוכ סעפתו
 סיקסמס רש  ספרק ןוילו רמוגו סירלמ
 תיככש רקוככ ףכית רמ6- לכו ופוכ סעפס
 רותפל סופמ עעקיע דסמ סע קי רסוסס
 לע סערפ | וילע ףוטקי לס רי ותוק
 566 רמס כ"ע .ףכית רקוככ וכ רמת לס
 ףכיפ ךג יתרממ לכ סו רכדכ ינמיססת
 דומעל יופכ = וליסו = 'וכו רעכ םוסס ילפמ
 ינפ> - סיכלמ דוסכ ךלמס לכיסכ כניתסלו
 דע יתיססס כ"ע | סירגמ ימכסו סילודנ

 : םוכ

 וסניליו ףסוי 56 6כקיו סעפפ חךלשיו
 ויתולמס ףלחיו םלניו רוכס ןמ

 דוככ = ינפמ  י"טרפו = סערפ ל8 = תוכיו
 סזכ י"סכ יעכ סמ  ןיכסנ ךירלו תוכנמס
 ול יס 55 - תוכלמס דוככ 'יס 52 0% יכו
 רסוסס = תיככ | סינפ- 25" "סס לכ
 םרדמכ םתימ = סכסד | רעוכ | רקפפו
 סירוספס .תיכמ = ףסוי קלי סנס םמרכס
 לכ ומייק תוכ6 52סו סקק סרולככ כ"ו
 ןיליעכפ .יכוריע 'יפ6 סייק ססרכאש סכותס
 סכמ סוכטו םרדמכ ?תיפדכ ףסוי ןכו
 קמתסעו תכסס תש ףסוי סייקע ןפכמ ןכסו
 רמלס סמ לכ ירסע סרותס לכ סייקמ ייס
 ךיסכ כיפו ףסויל רסמ רכעו סשמ כקעי
 ומ5עכ סכינ םלד לייד ךס סכטס טסרכ .סליג
 מ'מ קס סעק ןיידעד ךל .רחפ ייע קר
 י"טר רמס .כ"ע*ןככרדמ  רוסמו תוכס סוס
 קתימד סמ סדקסכ | תוכנמס .דוככ ינפמ
 םילומס ככ .רמש י"כ רמ5 תוכרכ 'סעכ
 ןיפ ט"ימ .קופכ .וליפ6 וטסופ ודנככ .סיזלכ
 סוקמ יד דנג .סלוכת ןימו סלע ןיקו סמכמ
 וייס .ןינפדמ .6"כ  רממד שת סיס שיט
 סיכלמ תקרקל  סיתמ לט תוכורס | ג'ע
 ורממ לכ לסרשי = יכפמ .ם6רקל שלו
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 סכזי ספק ס"וכע יככמ ת6סרקנ וליפס 0
 ס"וכע יכנמ ןיכו = ל6רסי .יכלמ ןיכ ןיחכי
 יכפמ ינסמו וכו סמכמ ןי6 מיג יפמשו
 יכס כ"ע ןככר סכ ורזג 62 תוכלמס דוככ
 ככר :ורזג 85  סיכלמ דוככ  סופמד ךל
 תוכלמ דוככ ינפמ י"ער םכווכ סזו רוסימ
 יוס לס םליג ךיסס י"סר> סקק ייסו חלינ
 ןככרד תוכקיוס מ"מ ס"וכע י"ע .ת"פו ט"וי
 ורזג ₪5 םוכלמ .דוככ | ינפמ םרפמ כ"יע
 דמעס ןוימ  תכיס רפסכ = ןייע | ןככר ייכ

 :תפז סרעסכ
 35 סעס קעליוסיכנפ ןרפ לכ !ף5ערתו

 לכ .סערפ רמפיו ססכל סערפ
 סכנ רמסי  רשמ ףסוי 56 וכ סירומ
 ססכ רמו ףסוי יס יפג י"ערפו וסעת
 סעט וכתנ סיסרופמס לכ | סלסו ולומיט
 יכמ ףלו סלימס לע ףסוי ססכ 5 סמל
 םיכמ | כקו יפכס .סכסד יקנס ת6 סנעמ
 תורסמ תורפ עכש .סכסו כיתכ סוטסכ .ךכנד
 סלרמ | תועכ | רופיס ןמ  ןסירס6 תונוע
 יכנ ככ6 ₪5 ףסוי 55 סופסס רפיספכו
 יכנ קר רויס ןמ תולוע תוערס תורפ
 קיוסמ "יס סערפש סוסמ תוכוטס תורפ
 רמוג .סלכ 65 כ"ע | יקנמכ | רויס תפ
 כ יכ .רופיס ןמ | םולוע תועכס תולפסס
 וכסוסכ ויקמ> ער רכד סוס סחיג סנכ
 קם ולמעו דככ תוכוטס לע לסומ לוס יכ
 כסמ יקל םיט כסס ילוטו ער רכד ו
 סערפס גיכלרכס כתכ ןכו .סערכס לע לסומ
 תויוסר '3 םיס סיכמולו סירפוכס תכמ יס
 ספוע סיקלמ-כט6 לכ 6 ו כיסס ףסויו
 ער ןיכו כוט ןיכ טריפ סערפ ת5 ספרס
 דסמ לכקמ לוס לכסש לוס  סיקכש "לכס

 ריככמ םרדמכ תיפ סנסו ם"ע ול יכס ןיסו =
 לע תולו ןמיס מוס סלימסש "ימלפ ססכ
 תיסמרב "יפ = ליע> .יתסכסו /סשס תודסמ

 כ" הצהי שתו ץקס 5 -  יףמא
 תכזוכס סעד רח סטוג 'יס סערפק ןויכו
 כוט לעופ  תויוסכ יתס ו"ת | םיש ומס
 םניפס לע סלע ססל ןתנ כ"ע ער לעופו
 שילוסכ .ידכ סעס | תודסל) ןמיס יסע
 דת6 'דע קר תדספנס סעדס | סכלמ

 : דסק ועסו

 גיו תשרפ

 םניו ןיש טוקני םרדמ דוסי וי< ניו
 5 םגיו רממכס ןככק ןוסג לכפ

 יקמ ןכרק רופיכ .ךירג ליכע תפטסס רפ
 לינסו סולס תירככו "לכ ןייע סכס יעכ
 סלומכלד סיטרופמס וכתכ ןכרק ןילע סנסד
 סקטס סמ סמסכ לטס סדק סאד סקק
 55 סעוסס סדפס סיפיס פוס רקיעס קר
 לעכס טססי יתקעמש ליכעכס סז סע וכנ
 יס לעכס ס5 ףלו ופככ סמס 52 לע יח
 ככ ךי6 מ"מ | ודננכ דומע) ותלכיכ ןיפ
 76 סוכ לוע תוסעג סזכ סיכסי יעונלס
 לככ בייס מוס ולמכ סדאס סתריס ןינעס
 יטכנסקרס םימכ ןכרקס סמ סטענפ סמ
 סכוסתכ כושי = סז | ידי  לעו | םרקיו יפ
 ןוסלס טריפ :רקי יטככ .סכסו וג רפכתוו
 ייסיס סלוכ> סרוגס ןועס ותופס יכודח יכ
 כועס שוס | ןיד כ"ע יִּכ יונת סידכעל
 ילע לוסי | ןימינכ לע  קססנס  תודכעס
 פלס םניו ןימ .םרדמס ירכד שיא  םתססו
 קר 63 וכיש ןכרקסס ומכ | ןכרק ןוסל
 ןכרק> ספעכס רכד ותוקס ספרי סדפס
 ןכ סאטס ₪ סמסכסש יג תוסעל יוסכ
 םינעמס סכוע ותופס ףסוי יכפג .סדוסי לכ
 ןימילכס םמסמ וג תופעל יוסר ןימילכ תמ
 :סיטכססע .סושמ סולכ טז רכדכ לעס כ
 :ףסוי תריכמ .לכככ .פכ סוס 'םכועסס ורכס
 וס כקיעס .קר | וקריכמכ 'וס ₪2 ןימיככו

 סדוסי



 ירמא 60
 כ'ע סכיכמס לע ס9ע ןתכס וס סדוסי-

 :ןימיככ לו דבע | 'יסי וסס יוסר
 כיפכ ףסוי> סדוסי רמפ םרדככ א תףייא

 רכמלו ון ןימ סלו יסומיככ
 ייטכופמס ופקסו סנסכ ו שי סח ותכיננכ-
 קירכי .ימו = ףסוי יכיעכ .קוססכ ייסי סוד
 תפכיא סעו .סרות ינידמ ןיד .תיילכ .ותואי
 סכסד ג"כסו םיימ ןייע ססלס יסומיככ = וכ
 סעכ .ןינ6 .וכמפיו כיתכ ופוסכ ןקמ 'פכ-
 כטמ ףסכ ןס 'וכו סכסס סיככדכ יכודא רכדי"
 ןרפמ .ךילמ ולכסס וכיתוסתמש יפכ וכקלמ-
 ומ .ףסכ | ךיכודא תיכמ | ככנכ ךילו ןענכ
 סגו תמו ךידכעמ ות למי רסק כס
 סג .רמליו = סידכעל | יכוד65 'יסכ ולסנמ
 ותמ למי רסס לוס ןכ סכירכדכ סתע
 וקקסו סייקנ ייסמ .סתשו דכע יג 'יסי
 קוס ןכ רממ סזם סעד דסמ ספ סלוכ
 וכממ ססע ססילכדכ) ססע כ ירסש
 יכ ייסי כמ וסו תמו ותא ימי רטמ
 ןס וקספס ומכ ססע ₪5 עודמ דועו דכע
 כע .סוופמ כ"כד סרמבכ לתיפד ך6 ןמנע לע
 לזגס כי5 .כ"סו ןפפימ שוס ןתרסזמו לזנס
 ו> קיזחסל .סלוכ | ףסוי סכסו סתימ כייפ:
 לוזנ< .רתומ ל6רשי יש  סכסו ןימיככ תמ
 ם'5 זייסלו םרמגכ תנוטפ לתימ סיוכע
 ןדסוס 'יס ₪5 ותיכ לע רס8 לסומסד"
 ססילע לכס קר לוזנת לכד וג לע ורכעס
 וסלי תימ סדוק ףלש לטכסיכ סנידס כמ
 רתומ ס"וכע לזג דימכ ורכסו כ"כ ללכמ-
 ןידכ סנודל ופכ .5לו .רוסיא סוס ידכע לו
 תפמסכו סתיע כיימ .ןימינכ ייסי כיפה ל'כ-

 סכד "יס ךכלו :ופומ .קיזחסל .סלור יס לוס
 םיכוסל סילור ייס סיטכעס לכמ כרשי ןידכ
 ג'ככ .סנידפ סופמ .עיכנס ת5 וסק> לס.
 לע .סוונמ כ'כו כ"כ ללכמ ןיידע ופני לש
 שי וכמ6 ךכלו ןתתימ לוס ןתרסזפו לזגסי

7-2 

 = החוהי | :ש ניו 'פ
 רשמ לכ6 כי ןידכ תמו ותמ למי רקמ
 ל'ככ = סקיזססל .ספוכ יס 85 תיכס לע
 ןימינכ לע סתימ | כוןיח .עינמ 'יסי כ"ד
 רמ6 כ"ע | ותומ | קיזחסל סלור 'יס לוסו
 סיקיוסמ סתלס | וס ןכ סכירכדכ ססל
 רעו יכמ ל56 ןידס לוס ןכ כ"ככ סכמלע
 דכע יל 'יסי טוס ות 55מי רשמ סםיפע
 סמלסכ ןכלו כ"ככ 6לו לרשי יגידכ סכנידס
 רמס כי'ע לסרשי ינידכ סתופ ןדס סדוסי
 רכמכו ול ןיש ס5 וכנס יסומככ כיתכ וכ

 :סלש ן) םי סח ותכיננכ
 סדוסי רמ6 עוקלי סרדפ ?יי וכדד "פו

 רמ5 וכתומ ןד סתמ רקס תעוכסכ
 ת5 סתרכמ סת6 רקסכ ירקסנ רקס ,יכ
 ךכל .סלסד | "8 כילס יפלו ליכע סכיחפ
 סכד .ססילע לילוסש יפ> ףסוי ת8 ורכמ
 ויתסכס דיירפס כתכו יסס ןמ 036 ולכסס
 סדוק סמ סיקלוסמ ויס ויספו ףסויד ליעל
 ייס ףסויס ל וש כ"כ | לככמ ופני .ת"מ
 כ'כ | ללכמ ופני ₪ ת"מ סדוקס רוכס
 יילכוס 'יס סיעכססו תסכרפמ סס> רוסמו
 רתומו כ"כ לככמ וסלי ת"מ  סדוק ףלס
 כ'ע .סתו% סויכס ליכסכו תסכרפמ ססל
 סח סירתלס ךרד דירפכ ןייע ותו ורכמ
 יפלד וכתומ ןד סת6 רקשכ .סדוסי רמוס
 סעטסמ סתימ כייס וכי ןימיככס ךירכד
 ל5רסיכ וככיד כ'כ ללכמ ופני םימ סדוקס
 קיזססנ סלוכ סתלש סמ רקס לוס כי
 ילסס עיכנס כנגס רוכע דכענ ןימינככ
 ותכיננכ .רכמלו ול | ןיש 06 לשרשי .ינידכ
 רקסכ 5  כיטס ז'עו סלשכ ול שי סח
 סתפש ןויכד סכיסמ ת6 סתרכמ סת[
 כ'5 כיכ  ללכמ | סי(פוי  סכליפט סירכוס
 רפסמ יס | ןידכו סכל רוס6 תסכרפמ
 ת5 ספרכמ סמל כ"מ | ןיכ6 ינפל סכילע

 :סכל .רוסל ןידס ןמ יכסמ סכיח%
 יכסלסיו
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 ירמא י

 סכ) סו סכינפ סיק6 ינףלשיו
 סכל תויפסלו ןרלכ .תירסס

 י'סכ םריפס ךיסלסכ ןייע  סלודג סטילפל
 וכוכ6 ספר סע  סוניו ספר סיס .םרדמס
 סח ססינפל ערקנ ס"פמו סמר (סוי למ
 ךכס ינ6 ףאו סלודג סעילפל סכ תויחסל
 תל קיידנ כנלו רספ ןפולכ קר ויתוכקעכ
 סוליו סלכ סיס םרדמכ 5תיפד סכינפל
 סדיכ סיר5מ סוכרו .סיאכ ללרשי סלכ סמ
 עודי .יכ לכ ייפ "סיס םריפו 'ימת טוסו
 סיס סע סיכקס סנתס ילנת ליר סרמ6
 לסכעי סס 05 טז ך6 לפרקי ינפל ערקיס
 סע עקפ תומופס ןיכ ועמטי "מ 06 ל
 קוס ס"וכעס ןמ 20 ךככד ססמ רפי
 ערכקיל ןכ | ןימ כוס כ"ו  סככ יילק
 ססככמכ םיעכס .ס"כקס .סכסו ססינפל
 סמ יכ ססקסו לודנ עוכרכ ופני ןכ ירקפו
 סוס ייס ססלכ6 יכ ןריתו ףסכ ע5ככ וכ
 ןרפס תורע ףוסס .סיללמכ ייסיסכ ינוסו ןפ
 ומ סיטכס .כ"ע | ססיתוכככ ו"ס ועמטי
 ייפע לודג םוכרכ | ואלי ןכ .יכסמו סיכקס
 טודק ךינסמ 'יסו ךליפסל קוספס לע סרמנס
 סופע ןוסיסכנ תוכרסלו ךכוממ .לי5ס5 "מ
 םוכרכ ופני ס[ רכסכ תוירעכ ןירודנ יסיס
 סקמ רככ דע סנוז סק5 דעכ יכ לודג
 לודג סוכרכ ופני ןכ ירסלו וכ סיטכס כ"ע
 ססיכפל עורקנ .סוכיו סיס סמכ סמ סח
 "יס לו | תומוקס ןיכ  ועמטכ | וייס ילומ
 סיפכ ל6כסי .כמ6 ז"ע | תוירעכ סירודנ
 רככ 56 - תככ ופמענ %לס םקייד ל6רסי
 סכומ סזמד סדיכ | סירלמ סוכר | ייכסז
 ליכסכד סרדמכ תילו תויכעּכ סילודנ ססש
 קלו וכלי ת5 םככו .סירמכ ףסוי 'יסש
 ייפוכ .ןילודמ תספכ | רכנ 55 תככ טס
 תוירעכ סירודנ ייסיס וניתוכמנ סדמעס לוס
 סירלמכ  סדוקמ | ףסוי 'יס 55 05 6

 וט | הדוהו יחיו שניו 'פ
 ייסי לס ירטפסכ יס 53 ךרדס סס2 םככו
 קוס סירגמ ןרסס | יטפמ תוילעכ .סילירפ
 ילסלעיו ססל רמלס סח ןכפס תורע
 יתמכ .ינסש לקייד סכילפל סכינפ> סיקלל
 סכל ךרדס תש יתעככו ןכ> סדוק ןפכל
 ייסת סזכו תוירעכ סיכודנ 'יסת קיו
 סכינפל | סיס ערקיס .סלודנ סעילפנ .סכל
 "יס 65 סדוקמ ןסכ> 53  יתייס 55 ספט
 ל כמו תוירעכ סירודנ תויס> קכ סככ
 רככ דע סנוז סעמ דעכ יכ םוכרס ייס
 כ"ע = סכינפ5 .ערקנ | סיס 'יס ללו ספל
 סטילפ> | שקייד .סכיכפל .סיקל6 ינפלםיו

 : סנודנ

 יחיו תשרפ

 סרכסע עכש סירנמ ןרפ3 כקעי "ריו
 עכש וייס יכס כקעי ימי  יסיו סנס

 תרפפתס קדקדמו סנס תמו סיעכרלו סינט
 סעו סינס כ"סלו סימי טקכ ימממד ןתכוסי
 וכרי = יב .יכ כיפכ סכסד ל"כסו סימיס סס
 לוס .םוריפסו סייס תוקס ךל ופיסויו ךימי
 קוס ודכע 555 סיקל6 דכוע ןיכ .קוטיססד
 ול ןימ סנט ףלמ יס לוסס ף% עסרסד
 סנוכס דסמ סוי ף6 ולכעס סינטס ןמ
 סרות ססכ לגיס של יכ לכסו וסותכ ופלסי
 סינועסכס | סימיסו כוט רכד סופו תוטמו
 קר ול ןיפו .סכיפ .תוינס סע וכלסו ולפכ
 דכועס קידס ןכ 52 סכ דמועס סעק ותו
 וככעס | סימיכ יס ויעוטעס לכ סיק6
 לכ סלכמו תםופמו סלות ססכ לניס יכסס
 ססמ 736 לו ססס תדוכעכ קר ויפי
 סו ל5 סוי רכסמו תסא עם ולופמ
 כיסלו תס5 עוכס ודיכ םי עוכס עיגססכו
 סיטסמ .סיסדססו םדמל תועוכסס | ףרלמ
 5 0 25 סימיס ל25 .לכע ןמזסו

 ש



 ירמא 2
 סימיספ | ךפיסכ טוס יכ סיעפרס ןכ לכ
 ססע 6לס סכוט סדיכ ןיסס ורכע סינססו
 ךימו וכרי .יכ .יכ סח כוט רכד סופ ססכ
 ופיסויו ךימי .וכרתי .תונמסו סרותס י"עס
 סינס = וטעי . סימיסמש = סייס תוקס | ךל
 ימי .יסיו סח דסא סוי וליפס דכקי לו
 לו סינס .וסענ סימיסמק וייס ינס כקעי
 ססכ לגסמ "סע דק  סוי ססמ 0
 סימיסמ | וסענ = כ"יעו | תופמו | סרות

 :: סילס

 סויס םרדמ .תומל ?סרשי יפי ופרס"
 סמ כ"מכ | ןייע | ךילע לכוק

 רקי | ילכס | סכסד רמוג | רטפמו םריפס
 ככר דיע :תומכ לקרשי ימי וכרקיו סריפ
 עינס כ | תומג | סכירק וכ רמסנס ימ
 פ"ק .תויסל ךיר5 ייס .כקעיס ויתוכ6 ימינ
 ימי ליסתסל | ךיל5 "יס ינפמ קר :סינס
 סירפכס ןיכ .תירככ רזנגס ינועו דיכעיפס
 ליסתמ 'יס ₪5 יס כקעי "סע ןמז לכו
 וכרקיו .סח וכמו ינפ> תמ כ"ע דוכעיפס
 סת ונמז יכפפ תמש תומכ לףרסי יפי
 ופופ כ"כ  ךיע לכוק .סויס םרדמס סוריפ
 וכיעו  סודכעו | סירתכס ןיכ רזגנפ סויס
 ליסתיש ןמזס | עינסס ךילע לכוק .סתול

 : סקמ תעסיכ ןייע דוכעיסס

 ןייע לסכ .ינע סתמ  ןדפמ יפוככ נא
 רטפחו יתכיסכ ילע םריפס ס"סוכ

 ספמ ךכלד כתכ ןיכמרסד | רעו : דוע
 קסכד סופמ לסרשי רק ומוכ סדוק לחכ
 תפ :סייקמ | ליס כ כקעיו | תויקק יתס
 ךכל = ליוסכ כו לסרשי ןרסכ קר סרותס
 ןרסכ .וטוכי סלע ןכ>  סדוק לסר סתמ
 ילע .סתמ סזו תויח6 'כ  רוסיסכ לסרשי
 כ"'ע תויסמ 'כ יתססנס סוסמ יתכיסכ לסכ

 היוו מכ ₪ ךהדכ>התמ '"

 יחיו 'פ
 א- 3 4%

 ל"הדוה'
 ןרלכ | סידלטס ךיכ < התעו

 סס יל ךיטפ | יפוכ דע = סירגמ
 ןייע .לסכ ילע סתמ ןדפמ | יפוככ יפו
 ינסו םוכימס ןיכע סמד .וקקסמ סיקרופמכ
 ע"שיכ ןייע  סכוככס תכיתככ ןדפמ יפוככ
 כקעי ןתנ | ךיפס | קיטוקס י"פע ןרתמס
 סיקנס :ילס | וכייסד = ףסוי> .סרוככס תפ
 יפ לעוכ רוככס ןיפו יופכ יוס לס ןרפכ
 סתממ ינפמ ךפ קוסומככ | יופרכ סינע
 ןרס3 קופומ רככ לוסס קכומ סזמ ךרדכ
 סז ןפופכ יקנס ת5 סנעק ינ6 ףסו סיע
 כממ יתוקוסכ יפ קלכדמכ %תיפד פוסו
 תמ סססמו רדוטס ימ לכ ןמש כ סיר
 כקעימ = ןללמ תוירע = יוכג .ידיל ₪2 ורדכ
 סכיד לתו כיתכ ורדכ תח ססקסק י"עק
 וכדנ ת5 סספמו רדוכס ימ לכ .רמ6 ןנכר
 ןדפמ יפוככ ינסו רמפלש ותסק תא רכוק
 סוסמס חכומד ירס ל"כע .לסכ ילע .סתמ
 5תימו לסכ ססמ רסלת לכ לע רכעמ
 רכוע לסרסיד :ריזגד 8רתכ קרפ | ימלשוריכ
 ןויכו לפי לככ .רכוע ס"וכע ןיחו לחי לככ
 רסמת | לככ וכי לסי לכ רכוע וכיסד
 דירפכ | ןייע סירדל6 | סירסזחומ ככ ןילס
 "כד  םידסכ ןכ  כופכס סירתלס ךרד
 םרדמס | יפל לתשסו סירדנמ רסתע וכיא
 סוקמ ךרדכ לסכ  סתמ סיסמד לילס
 תיימ סדוק ףסד ל"כע | ורד תא ססטסס
 יסד לפרשי לכככ = וסנככו כ"כ: ללכמ וסלי
 ככ סס ךכדכ לסכ סתמ סמל כ"כ "יס
 סנידד .סוקמ כ"ע כמ סיכדנס רסזוע וכימ
 סוק ססרכמל כמ -ס"כקס סכסו לקרםיכ
 ךל | יכ = סכסרלו :סכרמ) ןרפכ | ךכסתס
 רממ סיכקסד .ךפמל סנעמס כתכו .סננפס
 ךיסע סקוחכ ןכלס | ת5/.סנקיש ססרכמ)
 סדוקד :ןכירמפ :ימד ייפתד טק כותכו כ
 ןכפס = ת6 סנק 5 לככמ ופני ₪כ תי"

 סקוסס |

 א
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 .ירמא

 סל כיסו סקוסכ .סכוק וכי6 כ'כד סקזחכ
 ססרכפמ .ספוכי תקחסמ ןרמס | סתיס
 קניממ | כלו סלכק 65 ומנעכ ססרכסס
 ףסויל סרוככס ת6 כקעי ןתנס סעפמכ
 ייס לכו יוסכ "ס ןרפכ .סינע יפ  לוטיס
 סילס יפ לעוכ רוככס ןימד וכ ןתיכ לוכי
 ולי תימ | סדוקד רממכ .ס5 38 יומרכ
 סנק :כ"6 לסרשי ללכ> וסככנו כ"3  ללכמ
 תקזחומ ןכמסו סקזפכ ןרמס תא ססרכק
 ןתינ כקעי .לוכי 'יס .כ"לו ססרכממ ספורי
 סיקוספס תכתס סח ףסוי) סרוככס תפ
 סרוככס ססכ ייסי וכו ךינכ ינס סתעו
 ךיסס סקקת ילו ןרפכ סינס יפ ועטיס
 רעש זייע יוסכ יוס ₪0 סרוככס ןתיל לכומ
 ילפמו לסכ יגפע סתמ ןדפמ | יפוככ ינסו
 יכדנ ת5 יתסטסש סוקמ ךרדכ סתמ סמ
 ויס ליכ פס  הסק) ..לילכ "מכר ירצה
 ףסד ל"5כעו סתמ סמלו סיכדנ6 .רסזמ
 ןכס | ןויכו לסרטי לכככ וסככנ "מ .סדוק
 יכסו סקוסכ ןרמס תא ססרכמ סנק ירס
 כופסו | ססרכ8מ | ספורי | ידיכ | תקזפומ

 יפ לוטיל | ולכוי כ"ו  יוסר לו קזסומ =
 ים ינ

 רממ ןכככ םרדמ סנע יעני תל א
 לו ךקסרמ 5 יכ6. כקעי רמ6 ךכ

 דע ןויפרכ ךפומ .סלות יכילס ₪06 ךכרקמ
 95 סנע סקעו וכ כותכמ סקמ םוכיט
 וקסכ ומ וכרק ₪2 סמכ סקקו כ"ע סיקלסס
 קסכל ומ כרקכ וכידכ קפוסמ 'יסס .סשו
 קוכי סמל ןלכלו ןלכ> סטומ "יסס רקממ
 סשמ תפ זמר סמל דועו וסכרקיו ססמ
 ספ לכקל סנעש סיקלקס 35 ספ ןינעכ
 סממ ץוכי קר | רפול וכ יס 65 סרותס
 ססלכ סע ןכולכ ססעמד ליכסו ךכלקיו *
 יסינטס דומעכ סעכס יידומע רפסכ כתכ =
 ל'זירלס ירכד י"פע ןלכלו ןפכ) סינפ יד = ּ
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 וי הדוהי 'פ
 ינסו סיעכש כ"י דילוסל יוסר יס כקעיד
 םיוטכ "יס סס סנ סשלמו סירפמ סילכ
 תויס) סיוסר- ייסו = ססלכמ וכממ תל
 גוודוסל כקעי כ רססכו סכטככ סימפות
 לס תומענ 'כס ןק5 ודרי ססלכ סע
 סעס סתופכ ןכומכ ןמדוו סירפלו ססנמ
 תומסכס ולס ןילוכי ויס לו ועוני לכלכו
 ןכומר לכלכס .ססלככ כקעי תפיטכ םככתסנ
 קסנ ךימ | ליסוקס | עודי = סלסו עוליס
 6 -.יכקסד סוסמ ונריתו תויחפ יכ כקעי
 96 ופכקד סעטסו תויקא 'כ סקיג רתועו
 כ" דנכ .סיעכק כ"ו ול "יסד סועמ לוס
 סנסו | רתומכ לוס וכ תוכירלו .סיפורל
 רתוי .דינוי 2קעיש | 'יס יומרד רממכ ספ
 מ'מ ועיפי לכככ ןכופרס קר סיטכס כ"ימ
 רפסכ | רמוכמכ 56 ופרק ס"כקסש רמול
 ןמכל סיכפ שי ןכוסר ססעמדכיי כ"ע לנס
 סלוולכ ודיג סכ5 .סיקלקש ליי = יכ ןפכלו
 תופרסכ .סילכ כ"ימ רתוי קעי דיכוי לס
 כקעי קטס לכ כ"5 .סילותסתכ כ5 וסס
 קטסל כשסכ וכי ןכומרג סנו תויחח 'ּכ
 ךפיסכ ליי ומ תא[ סתיס 'ד תפמ ירסמ
 רתוי לקעיל יופכ .יסס סרומ טז סכרדק
 קנו .רכדכ סרג ןכוקכ | 25 .סילכ .כ"ימ
 קטס כיסו לכלכי ןכומרס סתיס 'ד תומ
 קטפל כססי | ןכוסכל סנו תויחסכ כקעי
 סיקלסד רמקכ 08 תתססו תוכירסכ ס"ע
 ספ ל26 ןכוסכ לעס כ כ"6 | ודיג .סנפ
 סוקמס תפמי סכסכ סתיס לש רמזכ
 כ .זייפל כ"לו ססככ סקעמכ ןכולר טס
 וקסרג 16 ןכוסר .ת5 כרקל כקעי דיכ יס
 קוס ומגע | תכוטג  ורמפי וככרקי ספס
 עמ לכס תופרסכ וכרקמ ךכנט םרוד
 יד תפמפ סעטסו ססלכ ססעמכ ןכופר
 תויסמ 'ככ  סעס לס תומרסל תקז סתיס
 תמלכ 0 וקסכל לוכי ייס ₪ סגו לילכ
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 יחיו



 'פ ירמא

 רמ6  כ"ע | ודיל סכ6 סיקמסס עמ
 סגע ססעו 'יכ כותכס ססמ ?וכיס דע
 סרותס תמ לכיק ססמד סוסמ סיקלמס ל
 ןויכו םויססכ כקעי עס לש סכומ .סזמ
 קטס 55 ןכוסכ סג קעי טס ןלס
 רסס דנג לטרשי ספ ןחיו םרדמכ %תיפד
 דיעסס סעטסו  כקעי וכייס 820 לפרסי
 םנפס כתכ תיימ תעסכ כקעי ת5 סיכקס
 סע וכמו תומופס ולכקתכד סוטמ ןומירס
 תומוסס רפסמ .רתוי ככקתסכ לפרשי יוסר
 סכלפ סופי כפס ופיכס סיכקס ססכ רתמ
 לסרשיו פוירעכ | סילורפ | תומוסס | לכס
 כקעימ .סירמו6 טיס יפנו תוירעכ .סירודנ
 כקעי .ם5 דימעס כ"ע תויחס 'ככ טס
 ותומכ כקעי יס סלד קעמ לק תופרסל
 סעס ותופכ סט דומעכ יוסכ 'יס ל תטס
 כקעי סג לס רמוטו גורעיקס ררועל לס
 םוכיס דע רמפד ש'6 תשסו תוירעכ קטח
 סיקלסס ל סלע ססמו וכ כותכס ססמ
 יומוסס וגכטק לס ססקו סרופס ת6 לכקיו
 תויכעכ | סירודנ ל0רשיד סושמ ל%  כ"עו
 גרטקמס לכוי םלס כקעי 5 דימעס ךכלו
 ₪5 קעיס | ןויכו עס כקעיד | גלטקל
 מטס | כ כ"ג .ןכומר סכיממ תוןיכעכ טס

 :תפז סתיס 'ד תפמש ססככ ססעמכ
 ספייס סיח6 םרדמ .סיספ יולו ןועמש

 ןייע = ףסויכ .סיפ8 6לו .סכידל
 ךכנד | םרדמכ | תימ | סכסד לייכסו ילכ
 וסעג סנתנ ₪2 סושמ סכידכ כקעי .םנענ
 סכומכנ כ"ו וכדכ 6 סססס סוסמ וא
 סכסס סתיס סוקמס תקמד ןויכ ספק
 ימממ כ"ס כקעי םכוע ינפמ סתוק מטי
 ₪3 יכסע סכס יענ6 יטו ןועמש וגכס
 רוכס ןופכ סטע ירסס םעח סופ ודיכ יס
 סיסכופמס וכפכס ומכ לוס ןוכיתסד ךמ
 סע ודכעיטס תומופס וכייסתכ סמ ילפמ

 יחיו 4

 יל יי: ו וז -'ג יש- + .
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 ססד סוסמ סדיכ סרסמ 'ד ללסו ל5כשי
 ומכ סוסו סנוק ןוטכ תופעל ונווכתכ סל
 רסכ ודיכ | סלעו ריזס רסכ לוכ6כ ןווכתכ
 ₪5 סכש כג ימכ לכס סרפכ ךירלד סלט
 כקעי .םנעיס סרוכס ןוטכ תוסענ ןווכתכ
 סרדמכ סתיסו ומכע תלכס> ותלווכ 'יס קר
 לזרכ לס תופנסלסכ דריל יוסכ "יס כקעיס
 תפ וככמו רכדס לנלנתנש קר סירפמל
 רסכ לוכמכ ןווכנכ יוסו דוכככ דריו ףסוי
 רסכ לוכמל ןווכתנד ןכיכעש ילו וכו .ריזס
 סיטכפס דיכ ןי6 סרפכ ךיככ ןיפ 'וכו ריוס
 יכספ ףסוי תק וככמס סמ 5טמ סוס
 ךירלס = ןנירמ6 יא כ26 סוקמס ןוטכ וסע
 יכסס  סלפכ סיכיר5 סס 66 כ"6 סרפכ
 ינפמ קר םיתי | ןופכ תוסענ ונווכתנ כ
 סכדמס | קורכיפ סח | ותומ ורכמ סלכסס
 ע"כ ףסויכ .סיח6 לכו סנידכ סתייס סיחפ
 סכילע יס ₪5 סניד סטעמ 03 םמכסכ
 רמוג .לכונד ףסוי 6 סתרכמס סע סנוע
 סרפכ ךיכ5 ןיפ 'עו ריזפ רסכ לוכזכ ןווכתכ
 סתנרכסש סניד ססעמ סכמ סתסס 56
 סרפכ ךירלס וכל םכיכס כ"6 סכש יטנמ
 גע םנוע קיו סלפכ סיכיר> סתמ סג כיפ

 גוכלכ ןווכמנ וכטסמ סתמ סנ ירספ ופריכמ
 : סלע .רסכ ודיכ .סלעו ריזס רסכ

 ןפיכס יומפ םכדפ ליי י56ס סיככדס יפ לע
 ףסוי ונמטסי ול וכמשיו כ"ח ד"לפס

 וכנמנ לס סערס לכ תש וכל כיסי כעסו
 נפ 5וסו ועע סז כיסי ףסוי סז טסו ותומ
 מתקיספכ תימד רמו> רעפמ ונכרד יפלו
 סע תומומל סיכקס רמי = פוכ) דיתעל
 סתמ תומופס | ורמי = ינככ .סתדכעתםנ

 /ףל סיכקס סס> | רמלו | וכידיכ .סתרסמ
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 !ע"כ לע ךלוע םדככס סו ןקז לע

 :סכועמ סמ "ימת לוסו כ"ע ויכיכסו

 ו!סתכסמ סתמ ורכמסס סמ לע סיס

 וכידיכ



% 

 סקיפ תי6 סנסד ק"סונס םרפמו | וכידיכ <
 קרקמל עיגססכ ע"כ סל סלפי ידו סרפס =
 רעכ לוכמ) | ןווכתכס ימ רממ סככ 7
 סרפכ ךיר> סלט רסכ | ודיכ .סלעו ריח =
 ריוס רע לכו ריוס רסכ לוכ69 ןווכתמס =

 ינוכסס סרטעד =

 םיד סרפכ ךיר5ס סמכו סמכ תחש לע
 ןוריתו סככ ע"כ 6קוד סמ ינפמד קדקדל

 תרסע לונג | 'יס  תוכלמ
 סמד עודי סת ףסוי ת8 וככמש סיעכסמס
 דריס | ידכ "יס .סירגמ> .ףסוי ת6 ולכממ
 ךכל ןועמס לונלנ ייס ע"רו סירפמכ 3קעי
 קוספל עיגססכ ךכ> .סרוקס יכועכ סנכג
 סילודנ | ןילוסי לכקכ ךירלד סכוכ יס טז
 דיתע; 5תקיספס | קוריפ סח ותריכמ לע

 סתדכעתסנ עודמ תומוקכ סיכקס רמפי |
 ולידיכ סתרכסמ סתמ ורמי ססו 3

 סוקמס ןולכ תוסעל  ונווכתכ 65 םמפכו =

[ 

 ייקח וקש חוקק ריוקיו

 יסוק ןפ סללכסכ "יס יג

 רסכ לוכלכ ןווכתנכ סוסו לקרסינ ערסכ
 ןימד = ןירכוסו סלע | רסכ ודיכ .סלעו ריזח
 לע ףס ס"כקס כישמ ךכל .סנוע טז לע

 0 4 א ויירה

 תומש יחיו 5

 ₪ ו
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 סירכוס סתפד ןויכד ויריכסו ע"כ .סז ןקז
 כ" .רכדכ סכוע ןי6 'וכו  לוכמכ ןווכתלד
 תריכמ סושמ ל" ויריכסו ע"רסתנלס סמל
 ןיככוס סתפד 'וכו ןווכתל כ"ג יוס קס ףסוי
 גולטקס לכד .עודי סנסו רכדכ סלוע ןיפס
 לש ולע ססס לוס תוללמ יגוכס "י לט
 ףסוי .סז | 2ססנ םרדמס פלווכ סח וסע
 וכ כישי = ףסוי ספד כ"כ וסע טז כיסי
 יוכו = לוכ6ל ןווכתנד סושסמ סעעסו וכלומנ
 וכס ל"ב וסע וכ ישי .כ"8 סרפכ ךירכ
 סעסש | תוכלמ ינוכס סרסע לע גרטקיס
 ליכעכ | סגרס) ודיכ .סתתל ולס לונטינ

 : ףסוי תריכמ
 תספס ףסוי סס) רתקש סש "שפאו

 כתכ ק"סמסד יככ5 .סיקלפ
 סרפכ ךירפפ 'כו רסכ לוכסכ ןווכתכלד ד
 25 סיקלס לוסס | ןידס תדמל קר ליס
 כיקסש סח | סלפכ ךיר5: וכימ .ר"סדמ יפל
 כיסלס דס"דמכ .סכמע גסנתפ יכו ףסוי

 : סכלומג .סכתמ

 ו
 תומש תשרפ

 סמיירפמ סיפכס ללרשי ינכ פופפ הלך
 וסקסו ולכ ותיכו םיפ כקעי תל

 סוס ןוסל סימכס כממ סליסתמד סיסרופמה
 רספמו וכ רככס ופכ ותיכו םימ רמ6 כ"חמו
 ותיכו .םימד יכופמס וכתכס סע יפ) רמוג

 יקס ךיפללכ 5תילו סעודקס סניכעס לע ילק. <
 ףסוי סע סירלמל סמדק סניכפסד ןקמ ייפ

 תמסוז | תללס

 תמת סדכעשיו ססינע רכני סירלמ תפעוט
 ססכמ | וכיקא ןכ לע סתפמוט  תולכס
 לסרשי | וסדי = יתלכל תוכססמ סמ וסת
 ריעי  רסלכ ןעמ) ססמע סניכש חולכ
 סירפמ סכ רנעת ככ ףסרתת וילזוג לע ולק
 יפ ל"קככ ןייעו ם"ע .ססיתסת סעינכס)
 סילכסי'כ תומס 95 כותכס םוליפ סח וז
 ועקתסיד ועס ₪5 ךיפס ססקפ יפו סמיירנמ
 סיכנמ .תלמוע סכ רכניו ספמועכ ויס
 ל"כ ופכ ותיכו שיא רממ כ"ע ססילע

 סניכסד



 ירמא 56
 יגפמו סלוכ סדוק סק סתיִס רככ סניכסד
 ינפמ לוס רככמ סע סניכסס סתיס סמ
 סילפמ ףסוי דריס תעעו סירלמכ 'יס ףסוי
 תדר) ייכ וסרי ₪ כ"ע ןמע סניכס סדרי
 לס וכומסיפ סמ לע סט ייסס סירפמנ
 סניכסס יכ סיל>מ תפמוטכ ו"ס ועקתשי

 : תמכ ייסס ומכ ססילע ףסכת
 סמיירלמ סילכס )לרשי ינכ תומס הלאו

 קיפ." .םירנתב- יס .ףס] = כ
 ייסס ל"כ ופכ | ותיכו .םימ  םריפס יי'ככ
 ותסמכ קכד דס ככ יכ תוירעכ .סירודנ
 רעסס סמ ל" ז"יפעו ם"ע תרסקכ לו
 י"קרפו | סירפמכ יס ףסויו כ"ק כותכס
 ףסוי סככס ליכסכד | טרדמכ תימר עודי
 סדמעס לוס ויכוד< תסקכ עמ לו ורלי
 ותיכו שיש סח תוירעכ סיכודג .תויס) ססנ
 ססג 'יס ןיפמו תוירעכ סירודג 'יסס ןפכ
 םנס ןרלי תש םוכככ ןילוכי ייסס סכס סז
 ייס ףסויו רממ "עפ .רכנ 35 תככ ףמטי
 ותוכזכו ךכדס 5 סס> םככ טוסו סירמכ

 :תוירעכ .סירודג .תויסל ןילוכי יס
 גע סדס ךנמ סקיו םרפכ שי .ץ"יפעו

 ףסוי תם עדי 05 רקפ סירלמ
 לסרשי וככי לכל סז רכדכ ןפי סערפ .סנסד
 גוכסיש תוענמפכ יכ לוסו ןכמס ןמ םולעכ
 לסרשי יסג וככסתיו סיסנס וכרתי סירקוס
 סילורפ 'יסיו ססכ ולתסתיו .סיירנמס- סע
 ןרמס ןמ תולעל תופיע יסי 62ו תוירעכ
 ייסס סרעכנ ותלע ל36 סיסרופמס ש"נכ
 סקיו סח ףסוי תוכזכ תוירעכ סירודנ
 תמ עדי ₪2 רקס סירממ לע סדס למ
 תק סס5 םככו וכפי תא םככס סמ ףסוי
 וככעתי | ו תוילעכ סירודג 'יסיס ךכדס

 : .סיונכ
 ּוסְס לודֶס לכו ויספ לכו סי תמיו

 וכריו : וטרסיו .ורפ | לפרסי יככו

 תומש 'פ

 ייל 3

 הדוהי

 סמד ס"סומס סטקסו דולמ דוחמכ ומלעיו
 כמ רודס לכו סיחלס | תתימ שי רסק
 לינסו ש"ע | וטרשיו  ולפ | לפרש ילכו
 תוריזג ומייקתנ ןכיסד וטקס סיפרופמסד
 סתומ ןלעו סירתכס ןיכ תירככ רזגס יד
 קר סירגמכ 'יס 65 לסו סנש תופמ יד
 יקסו סככס סילוכית סזכ וכמלכו סנס וידר
 ךרסס לכ | ךכדכ טל וכרפנש סמד פוס
 ןוכטסס | סילסס ופרקיו ורפ י"כו כיתכדכ
 ןיטועס סיטועמ סעוד ןיפס סינק 'ת לס
 ?סש סעו סכמנמ ןיסוע סיכורמל סכפלמ
 סנס וידרכ וסע סינפ 'תכ תוסעל סיכירל
 "ק  סיעכסס ןמ דקקש ןמ] ככ סכסו
 יוכרפ .ךיל5 'יס לו דוכעיס 'יס 85 סייק
 ותמס ןויכמ לכמ עכטס ךרדכ ללע סעס
 דוכעיסס לימתסו וסס רודס לכו סיטכסס
 ךלדכ לש | סיכרו סילפ תויס) ןמלכוס
 סנס 'ת לם ןמזס ומכסיפ ידכ עכטס
 "קו לוסס | רודס לכו ףסוי תעיו סח
 ורסיו | ורפ | ייכו כ"ע | דוכעיסס | ליפתס

 %: דוסמ דופמכ
 55 כע6 סירלכ לע  טדס ךלמ םקיו

 רטפחו י"פרפ ןייע  ףסוי תא עדי
 סירלמ תולגד סיטרופמכ .6תיש סנסד רמול
 עדמ סמכ רמלס ססרָכְמ קטפכ ייס לכ
 ₪25 לקוד .סירלמכ .תויס) . רזגג ₪5 סטמד
 סמ | כ'זכ ןייע ףסוי | תריכמ טס סוסמ
 ספד קוס מ"גו תאו סמדקס י"פע םריפס
 רמפס סופמ 'יס  סיר5מ תולגסד רמזלכ
 תויסכ | סיכיר< "יס עד6 .סמכ ססרכק
 סירתכס ןיכ רזננס ומכ סנס 'ת סירנמכ
 יס | סיללמ | תולגד .רממ> 05 לכ
 סמר 5ל5 ףסוי  םליכמ | סטפ < ליכסכ
 תויס) עכש לכ ומרני סנש כיכ וי ינפ
 כ"כ סימעפ סלסע ירס סנס כ"כ סירנמכ
 רתמ 7 סופמ 596 כ"כ | לוס

 ןרפכ



 וי

 וערננ .לודג כעל ססל ייסו ספמועס  ןרסכ =
 סנסו סנס ו"דכ | ודכעתסנו סינס סרסע =

 סיכיכ<  "יסס | ןנירמ6 | יפד ליע) יתמכס =
 סנס וידכ קב יס 55 סטו סנש 'פ תויסל
 סמכ סעכפ סנסו סילסמ "יס סעס יור
 "₪ עכטס ךרדכ לס וככו ורפ ססמ

 רמקש סושמ לוס סיכנמ תולנס רכוס =
 סנס ית תויסכ סיכירלו עדמ סמכ ססלכמ

 סכסתס כ"'ע ןמוס ומיטפי סעס יוכרע קכ =
 יוככ .ייסי ₪5| = סילכזס 5 | גולסל ןעיו

 סכס יתס לכ תויסל סיכיר5 "יסיו סעס =
 סיכפמ לע םדס  ךלמ סקיו רמ6 כ"
 עדוי יס לכ .כמולכ ףסוי ת6 עדי ל רס6 =
 ףסוי = תריכמ | ליכסכ סוס סירפמ תולנש =

 536 ןעיס סמ ןעי כ"ע עדמ סמ ליכסכ קר =
 תריכמ = ליכסכ ליס  סירלמ .תולנס תמכ <

 "יס ₪5  סעס יוככ מכ 6 כ"ח ףסוי
 סרעכנ ותפעו סנס ו"דר קר תויסל סיכירפ

 : סוקת ליס 'ד נעו |
 ךלמ תמיו ססס  סיככס  סיפיכ "דיו

 י"סרפו סדוכעס ןמ י"כ וסכפיו סירלמ
 יפו יי ידלי ת6 טוס סולו ערטננמ

 וסנפיו וסמ םממ תעיו יתד  יחרומס <
 םוריפס ןכ> סכר סיעסכ | דוכ03 .סכרדמ <
 כיתכ  שכקכ לס סע  סקקסו עלטלנם |
 ילכו .דירפכ ןייע סדוכעס ןמ י"כ וסנפיו <
 ספקסש סמ י"פע למוכ רספלו וטריפש סמ <
 ירככל רכמכס דכעד | ל"מוק לס ךיסכסס <
 תכס תמ מן ןכס תק 2 דכוע וכי <
 ₪5 סמל .כ"מ .תוריסכ ןודמס תתיעכ ק5ויש +

 כיתכס | ןודחס תתימכ סירנממ י"כ ומני
 כ"ככ יס סנידמ ןוכיתו סירנמ ךנמ תו |
 סכינ3> סתוא סתנסנתסו כיפכ ס"וכעכו =
 תמיו  כוקכס | כמלק ריפט לתעסו כ'פ |

 סדוכעס ןמ "לסרסי .יככ וסגליו סירלמ .ךכמ |
 לכ סירעטלמ יס 85 סערפ תמט סדוקד

 טי הדוהי תומש 'פ
 כיסו ?6רשיכ סכידד .ורכסש סוסמ ךכ
 ןודסס תתימכ תוריסל ופני סערפ תומיסכ
 סמ ףסו תומ ספרי | לו ייסי רכב יתד
 סוקמ סתפ ססג שי ן"כע רכדס ססתסי
 מנו סערפ תמפ ומרס ןויכמ לכ6 סתנסמכ
 כ'ע :ל"ככ  .סכידש וניסו  תוכיסל | ןפלי
 ןימ ספעמק וככסס סדוכעס ןמ י'5 וסנקיו

 : סוקת דוע ססל

 'פ .סיקוספס םרפ) שי ונכרד "פל
 רלוקמ ססמ 55 ועמס לנו לרלו

 ןס יד 5 ססמ רמפיו ססק סדוכעמו חור
 סערפ ינעמשי = ךיפו לא ועמס ₪5 כ
 קל  ךכנד לוס םכירפ ויק לס וקקסו
 לכו ספק סדולע סופמ סקמ ל5 ועמס
 לילס יפלו כועס וכרד י"פע סכפמ דספ
 ססינע יס .ךככד ליע> יתלכס רככד 6
 ףסויו ףסוי תכיכמ סוסמ דוכעיעס יסוק
 יפ כיככ  סכיד ס5  סיקנוסמ יס ויסמו
 ייס לוסס .סוסמ ותומ ורכמ ךכנו ל5רסיכ
 סימכ | סדוכככ לקסו | ג"ככ סנידש רכוס
 ומליס סשמ 25 ועמש 5 סח דירפס
 ןסכמ סעק סדוכעמו | סור .רלוקמ םוריחכ
 וככמד סופמ ספק סדוכע ססילע רזננס
 סוסמ כ"עו לטסכ ססל כקסנו ףסוי תל
 ססל ןיס לסרסיכ סניד יפד כ"כ .סכידד
 כ'ע לס | וטנעי ימממו סתכיכמכ םעס
 סתכמל ספורת ןיא ויס כיפו כיככ .סנידס
 ודוכעת ססכ סנועל כיתכ .ינענכ דָכפכְס
 סייכקס ינפכ סקמ רמלס סח ךיסכקס שיימכ
 גיככ סכידס סוסמ 6 ועמס 52 ייכ ןס
 ךיסו ודוכעס ססכ .סנוע> ססכ ךייש כיסו
 עמסי 55 ילדו סערפש סערפ יל6 .עמסי
 ססכ דכעתשיש ספור = לוסש סתנשל ינפ
 כתכש תופס 'פ לתומש | תכרכב | ןייע

 : .סז ןיעכ
 רכדיו
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 'ד ינ6 ןיג6 כמסיו ססמ ל סיק< ךבדיו
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 :ס5 יכ ךיתסנק סנפכ לכו י"טרכ
 ןייע .סינוטסכס תוכסג יתרכדמ ירכד סייקל
 סטרפכ סכסד רעו .דוע רספלו יסרזמכ
 סמ> סיכקס ינפפ ססמ .רמסס תמדוקס
 ז"ע | וכססלש סז סמלו טס סע) סתערס
 קפיסד | סיקל6 | רכדיו סיכקס ו כיפס
 סמכ  סיכפנמ | ךלמ ססילפ רמפיו םרדמכ
 סת6 סערפ ססג רפא י'וכו ןכסלו ססמ
 יכ .רמ6 סכיתולכסל וכל סמל סכירכדו סמל
 תדוכעמ | יופפ "יס יול לס וטכס עסוסי
 קפימד סמ י"פע ד"רפס טריפו ל"כע ךרפ
 לסכשי ךיס6 כמ6 סכ תקס 'פ ירפסכ
 רמ6 ₪55  סוח ןמכ | ריכוסכ ספר סמ
 ייסי רג .יכ ן> רמסלט ססרכ6 ינכ וגסנמ
 סרכענ עורפנ כוסס ייס וניכס לעו ךערז
 לש ססוריס לע ררועכ ךכ | ןיפ ךנרסכ לכ
 וכיממכ כ"ע כוסס תעכפ לס סקכ יי
 כוסס עורפל כיימ י"'5כ סכוזט ימד ןידימל
 קל י'סכ סכז סלק וקעו סירלמ תולנ לס
 תגתמס ל"סד סו ומ רטש וינע ליטס
 סי הניפו יפדמ פודי = תוריג סע ייפ
 כ"לו ידדסא יכייטד .סירכד .ינע סס ךערז
 ןרסכ קלס ססל ייס לס יול כמ ז"יפל
 טכש לכ+ סיועס סינסככ ייסי ₪9 כיתכדכ
 תריזנכ יס ל לפרקי סע סלפכו קלח יול
 סערפד טרדמס תנווכ סח ךערז 'יסי רג יכ
 סירנ 'יסימ סתיס 'ד | תריזגס עדי רככ
 סנוכ סעממ ויסכעו סנס 'ת ססכ 5 ןרפכ
 וידכ .ססל 55 ןרפכ 'יס 55 ןיידעו ספלונל
 ןויכ ססמ םעדכ סלע ילומ סעלפ כשמ סנס
 וערפ רככו ססרכ6 ערז לכ לע לעומ סו כוחד
 לעו ושע ערפי רסססו יפססמ רתוי ל6רסי
 לע סלע ךיסס סערפ סס) סטקס סו

 7" 7 שי שש נב רב. "לו טמ 0
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 כוסס תינסמ קר עורפנ סכינע ןיפס סכתעד
 סינופ סת6 סמל רמולכ סמל סת6 כמ
 *יסי רג יכ ללכ5 סתמ .סנ ירסו דוכעיסמ
 ןיסס יפכ וס סעטסס כ"ע 6 ךערז
 :תעירפ סכילע לטוס 5 ןרלכ קנס סכל
 ךקס עינס רככש סמ סכירכד כ"6 כוסס
 ערפי ראשסו סקלמ עורפ רככמ סנעטכ
 ךילע | ןימו ןרשכ | קלס ול ןיפ ללסו וסע
 יסשמ רמ6ש סח ךרולכ ם"ע כוסס עורפל
 רכככ 5 טקייד סוס סע) סתערס סמל
 קתיקד ומכ ססלכפ ינכ סס סג ירסק וסע
 רדכעפסנ סמ סעמ מא ל"ו טרדמכ
 מכ ססככמ רמקש ליכעכ ס₪ לפרסי
 יסיכיכ> ססו | ויככמ ועע ירס כ"6 עדק
 סוס סע) סח ל"כע ססומכ דכעתסס)
 קלס ססג ץיא וסע יככס ת'סו קייד
 וכ ןיפס ןויכד וכתסלט סז סמכ כ"6 ןרפכ
 ךיידע כ"6 כוסס עורפל וילע ןיפ ןרפכ קלס
 סקילוסל וכתסלס סז סמלו ןמוס סלסנ לכ
 6 יכ ס"כקס ן> רת6 ז"ע ןמזס ינפל
 תוכיגו ןכסס תטוריד סכיתוכסממ יתוכססמ
 :סיסרופמס תעדכו ידדס6 יכייש 55 סירפמ
 םנקס סיכקסע קר סדנס לע פ"כס ספיכס
 סת ויכסק ועכמו ססרכל> ןרקס תק
 יד ינס י"סרפו יד יכפ .ןינ6 רמפיו רמפס
 סינוסלרס תוכא; יתסעכסס ירכד תמול
 סותכס רממס סח ןכסס תפ ססכ ןתיל
 /סס) תתל סתמ יתירכ 6 יתומיקס סנו
 תפ תמפכ ינ6 ךיר5 כ"לו ןפלכ ןרס 6
 :סירלמ | תורינכ 5 סז | ןיו | ירכד
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 :טוקניכ 586 סעמ 55 סיק5 בדיו
 ךיסס לעוסנת םרדמ ססכ

 וסיקנ6 ךכ סדיעלו ל6רטי םככדסו ועמס
 ס"כקס כמ5 סופנת 'רכ רמ6 יככ6 ךיקלמ
 ירמפכס סיקל6 ךתו6 יתסרקס ליכסכ ססמל

 ךיתתכ
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 ךכנ | יכנ6 סיקל<  סערפל סיקנ< ךיפתכ
 ןייע ל"כע ססמ ל0 | סיקל6  רכדיו רמפנ
 רמו רספלו סזכ םריפס סמ כוע ןחכ
 רכיד סקמ 25 סיקל5 רכדיו םריפ י"םרד
 סמל למולו לכד סטקסש לע טפסמ ותת

 ל"'ף  קרדמכ תילו סוס סע> סתוערס -
 רמוס ריסמ 'כ  סעמ 55  סיקלמ רכדיו
 ותכ ליעטמ 'יסס  סדו רעכ ךכמכ לסמ
 ססיניכ  רוסכס תויס) דפ6 ינתכקל סרק
 ימ/ ךלמס ול רמ6 תוסנכ .רכדמ ליפתס
 ךתיסעס לוס יכ6 65 ךכג ת5פ  סינס
 סכג ימ סעמ) ס"כקס רממ ךכ רוסרס
 יתלדגס לוס יג6  וללס סירכד רכדתש ךנ
 ס'כקס כמ6 םרדמס פנווכ סח ל"כע ךנ
 רמטנש סיקנמ ךתוש יתמרקס ליכסכ ססמל
 סיגס כ"יע | סערפל סיקנ6 ךיתתנ ספל
 ז"כע ופלס סירכד | רכְד ידנגנכ ךפעד
 ם'מכ טפעמ ךמע רכדמש יכנ5 סיקלפ
 ות6 רכדש סיקנ6  רמפנ ךכלס י"סר

 : טפסמ

 קוספס לע .םכד תרעיס שיפ ייפע "יא
 לי'זו 'וכו סנסכ סדפכ יסוכ ןידי מל

 ס"כקס יכ ונייס וטוריפו סעמ :סז סגסכ
 סימוככס סע :גסנתא ₪2 יחוכ ןידי 55 רמז
 סע סכממ לוכס> סתלוכיכ ןימ יכ דיסדמכ
 קיד וסע ססמ סע ד"סדמכ גסנת5 ימ
 ךכלו = ד"סדמכ .גסכפסכ לכו% ומעו רומנ
 סיכקס תויס ססמ ףכית טנענ לק רכד לע
 סרעסנ | ויכיכסו ד"סדמכ ומע = גסנתס
 ד"סמ | לוכסל לכוי ותקדנכ לוסו | דופמ
 גסנתמס שי םוסס סיקל6 שיש ולכק ךכלו
 סח כ"ע .ר"סדמ לכו ד"סדמ סיקלמ י"פע
 סיקנס ךתומ יתלרקש ליכעכ םרדמס תנווכ
 ד"סדמכ .ךמע גסנתש יכנ6 ךיקלפ כ"יע
 כססנ ייס 5 רפ6 שילד סיקרופמס םימכ
 כמ ירסס .סתערס סמל רמסש סמ עחכ
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 36 סרדמכ | %תימדכ | לסרשי | ליכסכ .ךכ
 ומע גסנתמ 'יס סיקנ6 וקכקש ססמ יכנל
 רעלג ךכ> .םרדמס סייסס סת ד"סדמכ

 :ססמ ל6 סיקנפ רכדיו
 יככס סנס יד ינ5 יכ עדפ תתוכ יד רפס ףכ

 כשמ סימס לע ידיכ רט6 סעמכ .סכע
 סמכ ססקסק פייסופכ ןייע סד> וקפסנו רוסיכ
 עדי  סכמס סזכ .יכ תפז סכמכ ול רממ
 וטקס סישרופמס | סנסד ל"נסו יד יכמ יכ
 ורממו .י'כ 26 כ יכנס סנס סעמ רמוס
 סשמ יכו ססילמ רמומ סמ ומס סע יל
 "יס ל ןיידע סנש סינומש ןכ 15 ייסס
 יכנמס תמ גכס 800 סנו 'ד ספ עדי
 ןכויו 'ד סע | עדיש ירס  קרופמס ספכ
 תככסשמ עודי  סכסד תס8 סמדקסכ תתז
 ףסוי | תריכמ 8עפ ליכסכס לוס 'סותס
 תעד סנמ5 | דוכעיטס יסוק ססילע רזננ
 דוכעיעס יפוקס קר ןכ וגיא סיטרופמ סכרס
 קתימו סנס 'ת לש ןמוס תמלקס) ייס
 לע תופלסלקכ דריל כקעי .'יס יוסכ .םרדמכ
 תריכמ י"ע דריו רכדס ללגתנו סירנמלכ לזרכ
 סתכקמ סת6 ףסוי ססל רמפס ופכו ףסוי
 ומכ סוסו סכוטל סכסמ סיקנפ .סערנ ילע
 רסכ ודיכ .סלעו ריזס רשכ לוכ2 ןווכתנש
 קוספ לע ופרדס ועכ סלפכ ךירלש סלט
 ןכיכממד קסד ק"סוככ כפכו 0 סלסי ידו
 935 דיסדמ .ד5מ לקוד לוס סרפכ ךירנט
 ז"יפנו רכדכ םנוע סוס ןיפ ר"סדמ דלמ
 ספ ריפס עדי ס"ערמ תעסכד לכס כשוימ
 סעס 5 ךפילוסכ סיכקס רמססכ קר יד
 סוס רסס לע סיקל6ס ת5 ןודכעת סירנממ
 יימכ כ-2 | יככמס סנס סעמ רמ% כ"ע
 כמוספ ל"כ סכיתוכ6 יק6 ססיל6 יתלממו
 סמ לכ ומס סמ ורמי סיק6 סס סס)
 לוסע = ןויכו ד"סדמ | לוסס סיקנ6 ומס
 סנוע % כ"6  ד"סדמ ייפע גסנתמ

 ע



 .ירמא

 קוס | דוכעיעס | יפוקו | ףסוי  תריכמ .לע
 ןמז תמלסס) סכו ףסוי  תריכמ סופמ
 כמופ סמ ןמזס סלסנ 55 ןיידע כ'0ו
 כיטס ז"עו רכס .עמםי 55 יפדוכס סטילס
 %ס8 י"'ככ 96  רמ6ת סכ סיכקס ול
 גסכפמ יכסס ר'סדמ וסע .סכיל6 ינסלס
 סיכייס .סכיש .כ"סדמ .דפמו ר'סדמכ סעע
 דוכעיטס יסוק כ"לו ףסוי ת6 סרכמ לע סנוע
 ןמליו כותמכס רמקס סח ןמזס סילסמ
 כ"סדמ | לוסד | לקייד 'ד דקפ יכ סעס
 יעוק כ"כ  סילע ת5 ספר יכו וכיעקס כ"ע
 סעכ ןימסס ל סערפ סכמפ דוכעיקס
 סקמ רמפסכ כ"ע סיסרופמס | ם"מכ יד
 ךיל6 ינסלפ סירכעס | יקנמ יד סערפל
 קכ טז ר"סדמ לוסק יד יפעדי 5 רמפ
 יפלו ד"סדמ לוסמ סיק6 סמ קר יתעדי
 סושמ דוכעיס | יסוק | סיכיימ סס דיסדמ
 לוככ = ןווכתלכ סוסד ף6 ףסוי תריכמ
 כיסו לילכ .סיכייס ד"סדמ ד5מ ע"מ 'וכו
 ככ לסרסי 6 כ"ע ןמזס סכסכ 65 ןיידע
 סערפ 56 םיכוסל סלור יס סיכקסו קלשמ
 עדת תפוכ רמפ כ'ע ר"סדמכ :גסכתמ טוסק
 יס .לימיק . סנסל .ר"סדמ גיר יד :רגח וכ
 220 סניסת תוספנכ .עגופ סיעסכס לכ
 כי סזכ| סליסת תוספנכ עגופ  דיסדמ
 רעסיע ססמל .כממ סיכקסס סקק סרופכנד
 יכדכעיו .ימע סלס יד רממ סכ סערפנ
 קכסכו ךרוככ ךככ גרוס יככ6 וסלסל ןפעתו
 םלס יד רמ6 סכ קר ול רמ6 85 סערפל
 וכ  גרסיס ול כמא לו יגדכעיו .ימע
 ייס ₪ ס"טמד ק"6 ל"יכס יפכ לכ ורוככ
 ולוככ וכ 56 גוכסיע סעלפ) רעל .סלוכ
 ד"סדמ סוסש יד רמ6 סכ ו5 רעש ןויכד
 סניסת תוספנכ עגופ סימסרס לעכ ןיפו
 עגפיס | ורוככ :וככ ףכיפ | גוכסי ךי6 כיפ
 יכ עדפ תקוכ רמ8 כיע סליסת תוקפנכ
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 ידיכ רסמ סטמכ סכמ יכנמ סנס יד ינפ
 כ"םו סליסת תוטפנכ עגפמ שלו רופיס תא
 ר"סדמכ גסכתמ יכתס יד יכנס יכ עדת סוס
 ךיל5 ייס = ר"סדמכ גסנתמ ינסס קר כילסס
 = רוסי שלו ופוגכ ףכיפ | תוקמס | ליפתסל
 כיסו ריסדמכ :גסנפמ יכמס סכומ סזמ לס
 דוכעיס יסוקו ףסוי תריכמ לע סנוע סוס ןיפ

 : ןמז תמגססכ וס

 אב תשרפ

 יכ סערפ 5% 2 סשפ 55 יד "מאיו
 ןעמכ 'וכו וכ; תמ יתדככס ינפ

 ס"סופכ ןייע | וכרקכ | 56 יתותומ יתיס
 סנו סימסר לם סם ריכוס סמ קדקדעמס
 קטס סמ סגו סככ 6וסס סרימש ןוסלכ
 לעכו וכ ת8 דיככס סיכקס 05 סערפ
 תספ םיפוקד יתרמלו סריסכס 5 וכממ
 סעד כתכ ךיטנקסד סתרכסכ תלרותמ
 קכ  תוכמס וילע םיכסו וכל ת6 דיככסק
 סנוממל 03 כ"יעס סכוט) ₪06 סער) סתיס
 "ס קל לס תדככס כ"ו 'דכ | ןימפסט
 :ידכ = ןימפי .סז ליכסכט קר םנוע תמסמ
 לוסס יד ןוסככ סקמ 56 'ד .רמפיו סח
 קוסס לייב ינמ יכ סערפ 35 53 סיעמסר
 קוסמ ד"סדמ כו וכ; תא יתדככס ר"סדמ
 וככקכ סלס יפותופ יפיע ןעמל סעעסו סנוע
 סערכ סז ןיסו 'ד  תלומשל | םוכי  כ"יעו
 דגנ ןימכ סערס לכו ותכוטל לכס סכרדשו

 : סזמ וג סמלי רק6 כועס
 סיכפספ ייקידפססמ 5כמנכ לתיפ סנסד "א

 סיכפסמ סיעסלו | סימסרג | ד"סדמ
 לוס | סנווכסס יתרממו | ד"סדמל .כ"סדע
 סקכגס | ף5 .קידלס 8 םינעמ ס"כקססכ
 סימסר> וכפסמ קידס במ ד"סדמ .סוסט
 ספספמ פוס םכוע סזיפ ןילע םיכסמ ליכסכס

 ויסעמכ



 ךפסמ | לוס כ"לו סכוקת סקועו ויסעמכ |
 סנוע י"עס | ר"סדמל | וינע ייסס דיסדמ
 ויכע .סיכי ₪5 כוס וילע םיכסס טועימ
 ךפיס וס סיעסרכ לכ6 סילודנ סירוסי
 סכספכ סיגכקמ סניסס יד 5 םנוע *וכיסכ
 םימכ .סיכקסל דוע סיעיקמ סכרדמ למ
 סיכפסמ סיעסרסו 'וכו (לקתיו כערי יכ 'יסו
 ססמע גסנתמ ס"כקססכ ד"סדמכ ר"סדע
 סס 18 פוקסומ סינפ ססכ סלרמו ר"יסדכ
 םוטסל | סיכרמו תוינערפס ןמ סישתיתמ
 ס'כקסס .דוע לכ ךפיסל = סיקיד5כ ₪
 םסיתמ | וכיפס  דוע 55 סכוט וכ עיפסמ
 סיקרי סמס סכרד8 כמ תוינערפ ןמ
 כקעי .יכג ם"פכ ססיתויכז ועעמתנ כ'יעפ
 סלסו סט י'םכ ןייע סידססס לכמ יתנטק
 כ"סדמכ | ס'כקס | גיסלס | סירנמ תוכעכ
 דַרָּכ 6 רד .תוכמכ יכ ךיסלמכ םי"ינכ
 נסנתס ךפ ירמנפ 'ילכ סס3 תוסעכ לוכי .ייס
 תוקסמ .סיכפ ססל סלרסו סימסרכ ססמע

 "אירו וצי ויץ

 .סיספיתמ יוס כ"יעו ינכ סתש ססע שללו
 תדנכס יס כ"יעו ךיסלסכ ןייע .םוינערפמ
 גסנתמ 'יסס ר"סדמ י"עס שמנו סכל
 ספכ כ"יעס | ד"סדמ) ססכ ךפסנ ססמע
 וכממ לטכ ₪ ז"יפל כ"פו תוכמ דוע ססילע
 ומע גסכנתמ "יספ סממ קר סריקכס
 כופכס םכתס סח 135 ת6 דפכס ר"סדכ

 קלס ךכמ ךימ רמחת קמסו סערפ ל5 ₪
 סנו  סריקכ וג ןימו וכל תם תדככס סת
 תוכמס לכ וילע .םיכמ סתקמ 6עמ סע
 םוס וכ> .ת6 יתדככס יכפ יכ רמ% ז"ע
 55 ןימו וכרקכ 56 יתותומ יפיש ןעמל
 רכע ןושנ קר דיתע ןושל  יתיש | י"סרפכ
 תדככס יכ סירלמ לסנכ טדוסי יקיפמכ ןייע
 םנס ל"ב סכ6 יתותומ ימי תמסעמ לוס כל
 יתסכס קר תסת תכּכ יינכ וילע יתפכס
 ת6 דיככסק םמרגס לכ "יס .ר"סדמכ וינע

 .אכ הדוהי | אב 'פ
 וכ לס לם סכיסכ וכ שי ןיידעו ככ
 קלש וילמ 52 .כ"ע תוכערפס ןמ םפיתסל

 : דוע דיזי

 יימפס לע ךדי סע; ספמ % יד "מאיו
 סלס דייסס 'דמ ךסוס סעיו 'וכו

 סיכמלמל סיכקס רעש ורכד תש ורע ולו יוכו
 ומיכסס דימ ךסוסכ וקל סירפמ ןיומר
 ןייע ל"כע וככד ת5 ורמ לכו תחקכ סלוכ
 קקוד .סמלד | 'יפת | לוסו לקומס תכרככ
 קלו סיכסנמכ סיכקס ךגמכ ךסוס תוכמכ
 תק וכמי יתית יכיסמ דועו םוכמ רפסכ
 ססילע וכי ללט רעוק ססל 'יס סמו ורכד
 תקקכ סלוכ ומיכסס דיע ןוסנס סגו ךסוס
 סעו ומיכסס קר רפול ול ייס מל סנכסלנוסמ
 ךככד טרדמכ 5תיסד כילסו תסלכ סנוכ
 תזיכ ססל ייסיש ידכ ךסומ ססינע םיכס
 ומכ = לודג | םוכרכ  סירנממ ופליש סיר
 ןכ .ירסלו סיכתכס ןיכ ססרכלג תיעכספ
 עינמ ס₪ לוס .סז לכו לודג םוכרכ ופני
 ךטופ ססילע םיכס ריפס ןידכ םוכרס ססל

 ויס. םוככס ססכ עיגמ יס 5 05
 קתיפ סכסו ךסומ ססילע םיכי לכס יופרסמ
 סרשי לע םגרטקמ סתיס ד"סדמש םרדעכ
 תוסענ ןידיתעס כיכסכ סירלממ ןפילוסל לט
 סיכלמ | ךרדכ | ד"רפכ | כתכו לגעס 86
 וכ ייס כ"ע םחז 6 עדיו 060 סערפס
 סכסו ם"ע ןסלס) סלט ספ ןוסתפו סכעט
 סודכעו = "65 .סיכקס .רמא כ"סיכ תירככ
 יכסלו 'וכו סל תופמ עכרמ סתוא וכעו
 'תס לכ .ייסיסכ ל" .לודג םוכרכ ופני ןכ
 סדוק ופני 05 כ36 ססל ₪5 ןרפכ סנס
 קלש ןכ6 יזסכו טוכרס סס) עיגמ ןימ ןכל
 סוכרכ וקני כייפע ףסו סנס ןידב קר "יס
 יפוקד סופמ ןוכיתסד ך6 סעט ךיללו לודנ

 : ןמזס סילסמ 'יס דוכעיט
 סנסו



 ירמא ]9
 קככ רמ5 תכסד ףרמנכ קתי6ס דרו

 סד6 סנשי 25 סנוע טיססמ רכ
 סיעלס 'כ לקסמ ליכסכע סינכס ןיכ וכ
 וינכ רפסמ כפוי ףסויל כקעי ןתנש תלימ
 ודריו = רכדס | לנלגתנו | ןיח< וכ .ןמכקתכ
 רככ .ירסס 'ותכ | וטקסו סירפמל וכיתו5
 קלס ופריתו \ כ"סיכ .םירככ .סריזגס סרזנכ
 יסוק ₪5 לכ6 םוריג קר | ססילע .סרזננ
 ססילע 'יס ףסוי תכיכמ ליכסכו דוכעיש
 ומילסס 55 ןיידע ז'פכ כ"פו דוכעיס יסוק
 ןמז תמכססכ 'יס 55 יעוקס קסד ןמוס
 ןימ סניממו ףסוי תכיכמ טס סוקמ קר
 ופני יכסס ןידס ןמ םוככס ססל עינמ
 כסמל קכ סיטכס 55 סיכקסו ןמוס סדוק
 :ךסומ ססילע ליכסכ יוסכ ןיא סליממו ןמז
 תריכמד רעלנ 05 וס ₪ לכ םנמא

 רעסנ סמ לכמ םטסכ כקסכ ףסוי
 ייס דוכעיסס יסוק כ"6 לטסל כקמכ כד
 יכסש ףסוי תריכמ סוסמ לכו ןמז תמלשסל
 םוככס ססכ עיגמ ןידכו ותריכמכ וסטס ל
 ססכ ייסיק ידכ ךסס .ססיכע יכסל יוסרו
 ךלימ סטמכ ס"כקס .רמסכ סנטו םוכר
 56 -ךכס וכ יככמ ימ סקמ -/רמ5 סערפל
 רמסיו סירלממ 'וכ .ת6 ינוח יכו סערפ
 סיכנממ סעס תפ ךפילוסכ סיכקס ול
 ולכקיפ סוס רסס לע סיקלמ ת5 ןודכעת
 ספמ ןיכ סוכיוס רכדס רופיכו סרותס תא
 ךכלד .םיכס ןומיכס .םלפכד וס סיכקסל
 ותו6 | ולכמו ףסויג סכימ סיטכסס ורטנ
 סדלס תא לורכ> ס"כקס כמ סעטכד
 ורע תסא םכ תופיכ תרסס יכמלמ וסעכ
 ייס ףסויו שככי 6 ורמ6 תחפ תכו שרכי
 תכס ןמ סיטכעסו לוככל רממס תכס ןמ
 וככמו .סכיש | וכ ולטכ ס"טמ לורכי לקט
 ןיכס  קתנולפכ יס סתוקלסמ ןינעו ותומ
 סדמנ וג כ ןירמומ ןללסמ לכסו יפממ

 , פ .

 מ מא ד סא 2 ל יש 20

 .הדוהי
 < םרכי נס סדפכ וכ םכ רעש ולנסו םרכיס
 ויקכעו םרכי סנס סדמכ ול סג וכמנו וכמכ
 ס6 ז"יפל לתססו ויקעמכ םפספי םרכנק
 םרכנ שלש ו קכד דימכ לומ םינוסס
 וככמס סיטכסס סע ןידס 'יס כ"8 סיטכעסכ
 דוכעיטס יעוקס "6 וז לרכס יפלו ותופ
 ופטס ₪ ירסס ףסוי תריכמ | רוכע 'יס
 536 ןמוס סילטסכ דוכעיק יסוקס 'יסו .סולכ
 ומ סכ דימכ סכז5 םיגוססמ רמלכ ספ
 רזגג סליממו ףסוי סע ןידס כ" רכנס
 מכ ןיידע כ"ו ףסוי תריכמ סוקמ יסוקס
 סיכקס ינפפ ספמ רמלס סח ןמוס סכסנ
 ₪ ןיידע ירסע סירפממ י'כ תא קינוח יכו
 קוס יקוקסט רוכס ייסש סוקמ ןמזס עינס
 קרכנס וג סנט סעטמ ףסוי תריכמ סוסמ
 סירפממ סעס תש ךקילוסכ סיכקס כיטס זיע
 ומכקיש סזס רסס לע סיקלסס 2% ןודכעת
 מרככ סנש וג םכט סכומ סכותס ןמו סכותס
 סכותס קתפ יקממ וקקס סיסרופמסד
 ןכסמ | ךיתקלוס .רש6 | ךיקלא יד יכנפכ
 ךריתו ךיתלככ .רקמ קתפ לכו סירלמ
 ןיס כ"6 סרככ סכש ול סכד סוקמ "םכמס
 סכומ כמ סדלס תא לרכס סעכ קתוילעמ
 כו סיטכטס סע ןידסו רכנ כס וכ סנס
 תעלססל ייס יפוקסו ףסוי תריכמכ ופעמ

 לע

 תכסד סיכמלעס ןיכ ייספ סוכיוס דו
 קרכנש וכ סגד סוסמ לרכי ורתפס

 יילס סרככ לש ול סג וכממס תכס ןינו
 ןיומר = ל6כשי | יס 55 ל"וכ ורמפש סמכ
 ידכ ₪06 (0געס ססעמל ל"כ) סטעמ ותוסל
 י"טרפו סכועמ ינעפ5 ספ ןוחתפ ןתי)
 ןתיג ידכ ר"סני ססכ .טילסיס ךלמס תריזנ
 סדקס | למלי סלס סכוסת ילעכ) פ"פ
 סכוסתכ | ינפכקי לס .כוט6 6 שטוסס
 ורכפכש לנעס סעעממ דמלו 65 ןירמומ

 רקיעכ

 אב



 ₪ ון לש גב 7 -

 ןיקנוסמ ייס סזכו סכוקתכ ולכקתנו רקיעכ
 קטסי | וקיפסס .סוסמ רכי ורכמקש תכס
 ך6 סכוקת י"ע ותכמל | ספורת םי םיפ
 לכקמ ס'כקס | ןיסס .רמלי  ןפ סנמדמ
 "סס לגעס סשעממ | דומככ םי סיכסס
 תורוסל | סזכ יס ותריזגס סכוקת ליעומ
 סוסמ 6רכי 6 ורמסש תכסו סכוסת סיס
 סכוסתכ ותכמ> ספורת םיס ףסו עסיס
 רמסיס סכוסת תוטעפמ לעוסס עכמי מ"מ
 לגעס ססעממ דומלל סיס ףסו וכלכקי לט
 ופעחיס 'יס ךכמס תריזגכ סלס ורמסי מ"מ
 ומכנ ספכע סעק 525 סכוסת תולוסל
 ספד ןכש יופנ סתעמו ךרדס ןמ רסמ ולסק
 ייס סלע = םטקל כספי לגעס לטסד רמפכ
 קרכסס כ*6 סכופמ תורוסכ ךנמס תריזנכ
 רממכ 06 26 לרככ גש סדמכ סנש טוס
 "יסד לטסל כקמכ וכי לגעס ססעמד
 ןל סכ  דימכ לוס "6 ךלמס תריזנכ
 סלד ךדיכ סלככ .יפס .טוקנ סתשסו לרככט
 ןכ םכ כ"מ 6טסכ כססי לנעס ססעמד .רמולכ
 ופטמ ₪ כ"6 סיטכעס תטיסכ .מרכנ סנס
 תמלקסל יס דוכעיטס יסוקו ףסוי תריכמכ
 ידכ ךסוס ססילע ליכסכ יולכסמ כ"ו ןמז
 רמלכ סמ 538 ל"ככ לודג םוכרכ | ופליס
 ול םכ .כ"מ סטסל כססכ וכיש לגעס סקעמד
 סיעכעס | ופעס | לליממ | כ"ו | םרככס
 ןיידעו סכיכמס לטחכ 'יס יסוקסו ותריכמכ
 ססילע = םיכסל יופר ןימו ןמזס סלשנ לכ
 ייס .סלכי ורמלט תכס תמפכו ל"נכ ךסוס
 ססילע .ליכסכ :יומכ ןיסס רמול פ"פ ססל
 ןיידעס םוכר .ססכ עיגמ ןי6 ירסש ךסוס
 סכסוס סיכקסע רסממ ל"ככ ןמזס סלסנ ל
 סערפ תעיענ ךמ סדקס תא טרכו ססמע
 ומכ 6עמ) לנעס ססעמ כססמ 'יסט
 םנ ויככד יפכ כ"5 ד"רפס סעכ יתקכסמ
 ₪5 כ"6 סיטכסס | תעטישכ םרכנ 5נש וכ

 םכ -הדוהי תלשב אב 'פ
 תמלכשסל ייס יסוקו ותריכמכ סיטכשס ופעמ
 םיכסל יומלו קוכרס סס> עיגמ כיסו ןמז
 סייכקס רמו קרדמס סוריפ סזו ךעומ ססילע
 ססילע | םיכס> .סירגמס ןיומר .סיכמנמל
 יכסק לודג עוכב לסרשיג ייסיפ סעעמ ךסוס
 סערפ ירכדכ דוכעיסס יטוקמ ןמזס סכסנ
 כ"כ תסמכ סלוכ ומיכסס די לילכ ועעכ
 סתרכס יפל כ"לו רכי ורמקש תכס ותופ
 םיכסכ יוסכ | ןיחפ רפול פיפ ססל יס
 ןמ םוככס ססל עיגמ ןיפס ךסוס ססילע
 סע ןידסס ןמוס עיגס 85 ןיידעס ןידס
 : ק"ודו ולכד ת6 וכמ 65 כ"יפע 66 ףסוי

 הלשב תשרפ

 קתיירכ סלכ ספ סוכיו ססכסיס שמ
 קכוסו סלכ ללעמשי | יירד

 תיילכ תוכייס סמ םלפ מוסו ססמ סמסיכ
 קלס 'ומפל שי סכסד | לילסו ןסכל יירד
 ינפ ערקיס סיס סע ס"כקס סנתס יללת
 סוס 553 ף6 ופכת סייקנ ךיר5 "סו ללרשי
 בסמל וקלי סא קכ סכתס לד ךפ רכד
 סעמ סעסיכ ןייע ןכל סדוק 5 ל36 ןמז
 ייס למ סמ לע ןורית עודי .סנסו וז יפ
 דוכעיעס יעוקד סושמ סנש ו"דכ קר סירמכ
 יעוקסד ייתס תרכס סנש ןמזס סילסמ 'יס
 םיסוק סרדס כיימו ףסוי תריכמ .סוסע יס
 יילת סז ךס ןמזס סדוק ןפילוס ךיש 'יתכודל
 מל ומ 6עח ייס ףסוי .תכיכמד ןנירמ6 6
 דוכעיט יסוק כ"ס טס כטסכד .רעסכ ספד

 ערקיס יולכ ןילו ןמז תמלטס) 'יס
 סטסל כססכ וכיסד ןכיכמש יו ססיכפ) סיס
 סיס עלקיפ יולרו ןמז תמלעסל יסוקס יס
 ורככמ .ךכלד  םרדמכ 6תימ .סכסו ססינפל
 דיתעפ ופרס סופמ ףסוי ת5 סיטכסס
 ןומיכס סנפכ כתכו ןכממ | ת85 סעכרי

 סיטכסד



 ירמא 44
 מתיפד ותומ ורכמ ס"סמו ו"ק וכד סיטכסד
 סכיפ6 סרות סרעמ סמ יגפמ ןירדסנסכ
 52 ןופרעפ ןסירסמו כממנס סלכו ףורס
 ועפ י"עס סדי לע סלקת סדמנ לכס ינפע
 סמו ו"ק סיככד לכסו ק"כ לכת קיסמו ז"עכ-
 קכש לימוס ןוסנו ספ סל ןיסס .סריפמ
 ףולס .סלות סרכממ סדי לע סלקת סדלנ
 יכרדמ וכיכס ם6 סעתעס סדא ו"ק סלכו
 ז"עו סמכו סמכ תפס לע סתיע :יכרדל סייס
 סעפמס סדא תוטככ טוס ויקפ ויס5 וכמס
 ןמכ סעסו סתימ | יכרדל סייח | יכרדע
 וככמ .כ"ע .םומ :יכרד; סתועטס) דיתעמ
 סיטכסס .ופטס לכ ו"ק "5 סתעעו ותוק
 ןמז תמלססכ :ייס יסוקס ןלכיממו ותריכמכ
 , 25 ססינפל סיס ערקיס יופר לנימעו
 ןידכ .55ס ופופ ורכמ .כי6 ו"ק .ןכירממ כ
 סנשנ ₪5 ןיידעו ספטס סוקמ ייס יפוקסו
 סוו ססילפ5 סיס ערקיס יוקר ןיפו ןמזס
 קלסו סקכ סמ ספר סיס םרדמס קוליפ
 ןיסו סנס וידכ קכ יס לס ןכמז סדוק ופני
 קפיירכ רמ6 זיע .ססילפל סיס ערקיס יופר
 סיטכסס כ"6 ו'ק ןכיסרדד סמר כפעמשי ירד
 ותריכמכ וטטס לו ןידכ = ותוא ורכמ
 סיס יופר .ןכפ ןויכו ןמז תמלסס) 'יס יסוקסו
 סנתס יפנתו ןכמוכ ופפיס ססילפנ ערקימ

 :.:סקינפכ . עלול
 םיככ .סעס .ריפ לית לוקלי שררמ

 סירנממ | לטרשי ופליק סעקכ
 סיכקס | ינפ5 .םטתסנו | סירנמ רש דמע
 ךימנוע םפרכ ר"סדמכ .ע"סכר ויטפ5 רמס
 סיכקס רק דיפ ,סקוסכ ספנתמ סתמו
 ככ ססינפ> רדסמ 'יסו תופוקס ירס לכ
 ָסז ןיכו יכיכ יכ  וטפס  רממ .ערופמס
 ל ודרי לכו סיכפמכ :יככ ודרכי .סליחתנ
 וכסכ ןכפכ .רוגג .ורמליו רעסכמ ספ רוגל
 ןטטעו רזפו סידכע) ןסכוכ; סערפ דמש

 הדוהי תלשב 'פ
 ייכרו יירפכ ןטעמ 'וכו ןכיו רמסנס סיפנכ
 ורעפ יוכו דוכיס ןכס לכ ןסילע רזנו .רזס
 ₪06 תמסס ךמעו ךמע ןידס ע"סכר ול
 תמ דכמת לכו ךינכ ת6 עשוס ךכוטנכ ס%
 תומופס יכסס ל5כימ | ספרס ןויכ סירלמ
 טסס למירכנ) זמר סירפמ לע תוכז ןידמכמ
 קוכיפו סטיע סע תספ סניככ טמסו .סירנמל
 ע"קככ ויכפל רעש ןיכככ סעקסש סמ דסמ
 ד"סדמ סת5רס ןויכ ךינככ ודכעיס ןינעס וזכ
 סכוכש סיר5מכ ךיככ5 ןיד ספע סרמש ןכ
 וינפ5 ןעטס סמ קדקדכ םיו ל"כע .סיכייס
 ליכסכ יכו ךמנוע םפרכ ר"סדמכ ע"סכר
 קרסו פי לכ ר"סדמכ סכועס 5 רכס
 ייס סיכקסש סז סמ דועו ססמתמ סיכנממ
 סיפורו סיעדוי יס כ יכו ססילפ; רדסמ

 כ'זכ .ןייע ל6כסי) סירפמס 0 סע
 רמולטכ סירפכס ןיּכ תיכככ סנסד לנד

 וכ כממ עדמ סע ססרכמ
 סנש תופמ עכרמ ךערו ייסי .רג יכ ס"כקס
 .רמסס | סעסס | ליכסכד | תוטיטפכ | סרכ
 :סירפמ לם םולגס רזנק עדמ ככ ססרכמ
 סיסרופמסמ .סכרס תעד סנמפ סנש ית
 סופמ .רזנכ .סירפמ תוקגד ק"סזוס ספקככו
 רזגנס רמסכ ספד סוס מ"כסו ףסוי .תריכמ
 ית .פויסנ :סיכיכל עדמ סמכ רעש סוסמ
 62 ףסוי תריכמ 6עסכ מוס 0% 326 סנס
 ומרגד סופמ | סנש ו"ידכ קר .סיכיר5 יס
 דויו סנש כ"כ ףסוי ת6 כקעי ספר לס
 סיטכססש סוקמ 625 כ"כ סלוע כ"כ סימעפ
 וכיחו סילש רפע 'ללסמנ סממע ןכסכ ותע
 ספיכס סיטרופמס וכתכ ןכ סנש וידכ 6
 יפ5 סטק סרולכג סנסו :וככולכ .טוקליס
 סועמ רכמכ ףסויד סיטרופמס וכתכס סמ
 ומ סנס כ"כ וירוס תא ךכיכ 520 כקעי
 ת5 "סמירט סוטמ רכמכס .רסוזס סעד יפל
 5 דרחו תופמרכ תוכרכס 6 לטנס ויכס

 ויכמ
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 סילנמ תולג ססילע .רזנכ ממ כ"ו .ויכמ
 ך6 תשז סתיס 'ד ת6מ לטו ועספ סעד
 סכ סלסי ידו קוספ לע ל"זכ תוסכד עודיד
 ודיכ .סלעו .ריזמ רקכ לוכ6) ןווכתנ ספט
 ולכמש סיעכטסו סרפכ ךירלפ סלט רסכ
 סנעיס | ידכ | סינווכסמ 'יס 5 ףסוי תא
 : סיסרופמס וכתכ ןכ וסנענ כ"פ כקעי
 ןייכמסד .6סד" כתכ קיס זנו

 סרפכ ךיר5 | 'וכו לוכ6כ ןווכתכ
 ךיל5 ןימ ר"סדמ דלמ 238 ד"סדמ ד5מ פוס
 לם רטס תנווכ סזש רטפפ זייפלו סרפכ
 ךימלוע תמככ ר"סדמכ רמלס סמכ .סיללמ
 ןימ כ"סדמ דכמ כיימו ר"סדמכ גסנתמ סתס
 ףסוי = תריכמ לע סולכ סיכיימ סיטכסס
 'יס  סיכלמ | תולנט רמול רספמ י6 כ"ו
 ססרכ5 רמוס סועמ קר ףסוי תריכמ סוסמ
 סירלמכ תויסכ סיכייפ סס כ"מו עדס סעַּכ
 סמל כ"5 ןמזס עיגס של ןיידעו סנס 'ת לכ
 ךככ ןמז יכפכ ןמילוסמ סקזחכ סמנתמ סת[
 ססיכפג רדסו תומופס ירס לכ ס"כקס רק
 יכפכ .ןפילומ ןילו תמא ןיד וכידט סעידוסכ
 תרכס יפג ף6 ןמוס סנשנ רככ יכ ןמוס
 לע ךג יפ עוקניכ סתימד סירלמ לש רסס
 ייכ כסומו כימכד שס ליו "רד יקרפ ספ
 סירנמכס וכייס סנס תופמ עכרמ סירנמכ
 ודנולס ןכ> סדוק סינע 'סו סנק וידר יס
 תולנס ןינממ כססכ כ"נ "יס ססלמו סירפמ
 גפדס סנסל"ת ירס תוקינו סילס ו"טר :ירס
 תוכזכ תולילו סיפי טסו ץקס לע סייכקס
 ךיקסד סיטרופמס | וטקסו ל"כע .םוכסס
 כעסו סמל יכ סזכ לוע ןוכסס תוסעכ ןכפי
 ולטיכס = סוסמ ופריתו ןמלע יכפכ  תולילס
 סנ ססכ סידכוע ייסד 'יכרו | 'ירפ ןסמ
 ןמ כרפכ וסכסכ סרדמכ תיסדכ .סנילכ
 תיככש סלוכע ססכ סידכוע "יס סדוכעס
 'יכרו ייכפמ סתומ סיענומ יס ךכ ךופמו

 5 הדוחו תלשב 'פ

 תוליל שלו סיפי קר ססילע לזנ 55 סיכקסו
 יס םיפכ ןייע סימיכ .תולינס סג כספי כ"ע
 ןטעימו םועולס יכסכ ס"כקס רמ6 סמ כ
 תוליכ .ססכ ודכעס סוטמ | 'יכרו יירפמ
 תוריגסס | סיכלמ רקס תרכסל ףא כ"ו
 סנש ית תויס) סיכייסו עדמ סמ סופמ
 וכמלו תוניס .סופמ ןמזס ומילסס ז"כע
 וקניס = ןידס ל"ב  ךמע | ןידס. עיסכר ול
 עסוס ךנוטכ ס5 556 ןמזס עיגסס סירנממ
 ליקוס | סיכלמ> | ורזסי לס | ?סרש תא
 סירגמ תל דכלת 55 תוליטכ ןמזס ומילםסו
 ייכרו  ייכפמ ןפופ וטעימס ליכסכד ליר
 סניפ סזכיכסכ תונינכ ססמע סידכוע 'יסו
 יס ₪ סז ליכסכ 5סד סעיכעסל סיכייס
 ססינע "סמ סמ סנס ויידר קר סירנמכ
 לסכיפ סלרס ןויכו סכש 'ת תויסכ לטומ
 זמכ סירנמ לע תוכז סידמלמ .תומופס ילסס
 תפפ סכיככ עמסו .סירלמכ טסו לפירכנל
 סופע ןמז םמלסס לע ןורית דוע סיד פוסו
 תסמ | סליכ> .ליכס כ"ע דוכעיקס יסוק
 וינפל רעש ןיכככ סעקסס סמ דס קומיתו
 קל ל"כ ךילככ ודכעיס ןינעס וזכ ע"סכר
 יסוקכ 55 לכ5 סולכעו קר ססילע סרזננ
 יסוקס :כ"5 יטוקכ סמע ודכעס ןויכו
 פיכממו תוכיפס ככ ןמזס סילטס דוכעיס
 ודכעיסש סמ לע ו סיכייס ססמ דס לע
 ססכ ולכעס סע לע ון6 יסוקכ ססמע
 : קודו ןידכ לס וסע ססמ דספד תולילכ
 קפיפ סנודגס דיס 5 לקכש ארויו

 סקיכס סעסכ טוקני = םרדמכ
 רש לחע דמע סירפנמ .ת5- עיכטסל סיפקס
 ע"סכר וינפל כמ סיכקס יטפל סירלמ לס
 עיכטסנ סנוכ סתש סמ  רשיו קיד .תפרקכ
 ומ ךינכמ | יככ  עיכטס סועכ סירלמ תפ
 סתל ססכ ודכעיקס ליכסכ ססע גרס
 כסות ףסכ לכ .ןלטכ רככ ןעכוטכ סלול

 ססנס
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 םינמפ לכ סיכקס סככ סעפ ותופכ ססלט
 קחע ןיכו יכיכ- סיגד יוס ססכ רעלו ולס
 ססילע יתקכס | סניחתכ סירלמ לם רט
 ותמכסכ ןיכס ףסוי תמ ססל יתדמעסו כער
 סיכנמל ינכ ופכ ףוסכו סידכע .סלוכ  וקענו
 סתלעס דע סעק סדוכע ססכ ודכעיסו
 רמלו סעמ ססכ יתסנסו ינפ> סתקעל
 סירכעס יקנמ יד רממ סכ סירנמ ךלמכ
 ססיניעכ סאגתמ ליסתסו יכדכעיו ימע סלס
 יתרוכנו יפכ ויתעדוסע רספכו יד ימ רעפו
 ביזפסל ססיכס% ףדר ויסכעו כ"עכ ססלש
 וכי = ןיכס לו תמוכ עמס ימ רוכעיסנ
 לכ וכיסס וליס לכו סוס .סיכ ועכטכ יופר
 סמ ןסכ סשע ךמע ןידס סלעמ לם םינמפ
 דמג ךיח סופת טוסו כיכע ןפס סתפס
 סיכלמ נע רקס לם םירונגס סירנמ לס רט
 סרפיס דוכיס ןכ לכ מוס כמ קרקמ ללסו
 קוס ןכ 05 תודנימכ סו5 ןכו וסכינסת
 םרדמכ תיסד ל"י טז ך6 ותופ ןתימסו
 סמכ תוילכעס 8  ןכדניכ קוספס | לע
 קלס ידכ .תודנימס י"ע סתומ גורס סו
 כ"'ע ססמ ערפיג וןכממ סיכקס עכתי
 לכוכ . כ"ג = רוסיכ ךילססנ סע סמ כ"ו
 רוסיג = וכילסי סמנעכ ססס סוס למול
 ססקד ך< סריכע רכדכ סילס ןיש ןכירממו
 ססילע .יתכס סלסתכ ס"כקס כיסס סמ
 רמלו סמגתמ ליסתסו כופכש סע סג כער
 ןוע  לידנס> ₪56 וכימ סז- לכד יד ימ
 רכס | ןיידעו = סיכקס | דנג ןירתסמ סערפ
 ז'עו ןעיכעס) סנכ סמ> ופקתכ סירלמ

 גופניפ דיפ רעול .רספמו סולכ כיסס
 יילימ | סכרדכ .'י5 סקד לימיק ןכ6 סנסד
 ןייע מיכלק לימיק כ"ככ ףס "סר תטיסנו
 ינס ככ רע .ןיכדסנסכו ןיכוריע ףוסב
 ינטפ כ לע כ ינוטפ ודיעסט סידע
 תוספנו ספ ןוממ ןוממ | ןימגטמו ןיגרסג

 חלשב יפ
2, 

 סיכמופס ספ תושפנו ככ ןועמ ייפ ספ
 וכ ייס .מיכפק ליימיקד ףפו 'ילע כס וינע
 ןיססכ ככ | דספ5 תוספכו ןוממסד יכיס
 תוכותכ יי'תכ ןייע) סנפמו תמ ןכירמק דסולכ
 תמ קינדסש טוסו ןכתד לסל ןיקלסמס
 וספנ5 ןודינפ ינפמ רוטפס םכסכ .םידנס
 ספיעו םידנ סופמ סמ ןוממ סוסד 6
 לע כ ינופפ יכנד סועמ תכס סוסמ סול
 דיעסכ ןילוכי ייסס תודע 'כ סס ינולפ תכ
 538 | ןיכע 055 תכס .לעו תכס 593 וינע
 דסמ סעעמ לע 53 לכס םידג קינדמ
 סידקנו (דסכ ןימוטסתו ספימ כוטס ךכלו
 כסוזס ססכ | ינכוסכ טוקניכ קתימד דוע
 םוככ "יס 55 סימל ףסוי קכסכ ליז
 ןכ = יכסלו 0סככמ5 םיעכס .סי'כקסו לודנ
 סלוע; כער םיכס ןככ לודג םוכרכ וסלי
 ספוכתס דעכ ףסוי ףסלס כס ףסכ לכו
 ןכו .לודג סוכרכ .ופליס ללרסי ךרולל יס
 קיכס ךכלד ךיעס סקכ דוד טוקניכ כוס
 לכמ לודג םוכר סינכיס ידכ כער .ססילע
 לכד | ס9מכ םומופס תולעע דגכ .תוללסס
 דיכ .ייסס ף5 לסרשי לס יס סיכנמ תזיכ
 כעכ רקיע ירסע .סדיכ | ייס לזג .סירפמ
 לסרי ליכסכ כס | ףסכ םוכיט ידכ יס
 עיכטס | סולכ סירפמ למ רש רעקק סזו
 סתמ ססכ ודכעיסס ליכסכ ךיככמ יל
 סמלעכ סירלנמס 05 למלקכד ןעכוטל .סלור
 כס ףסכ ולטכס ף% סתומ ןיעכוע ייס
 סמ ןוממ | יוסד סוסמ ועכטיס ןידכ יס
 סתימו דוכעיפס ליכסכ ןוממ סו תוספכו
 ןממעכ ססס | ןויכמ 326 סידליס ונלסס

 קכ = סידליס ליכסכ .סיכייס ןיסו ונכס
 כוס ומכ | לוסו  דוכעיטס יכוק סוסמ
 תוספנו ןוממ סוס כ"לו ססכ ולכספ וריכחכ
 ולטג רככש ןויכו סלטמו סמ וניסו דסמל
 ירתכ ןכינייד = 597  ןירועפ כס ףסכ לכ

 ללטק



 ירמא = ,

 יתפכס .סניסתכ סיכקס כיעס "עו םלטק
 ,ףסוי 5  ססל יתדמעסו כעכ ססילע
 קוכיפ ידכ | כעכ | שיכס ךכנד | ית6כסו
 כ"5 לפרסי ליכעכ תופכמס לכמ לודג סוכר
 לכ ולעכ .רמסס סמכ 8זוע תכעט סלטכ
 ןכידכע סכד ןעיכטסל רספא יפו כס ףסכ
 לע .םלו ולטנ ססלס ירסע לטק ירתכ
 רמסת וליפסס תרסמ דועו תלז סירפמ
 סיכייס סמס .סירפמ לק יס ולטנס ףסכסש
 תוספנו 5  ספימ סוסד סעטמ סתיע
 עייכפקד ןכירמא ו סיטעמ ינס לע ספל
 ל"ת ןכ> ם5  סקקמ ינסו | םוריפ י"טרד
 עיקלס סמ ייפ לכו ידננכ ןיכתסס רק
 רור5 לעכ "מכ יד ימ רמפמש ייפס ךמ
 סקמ | ךרנוסו יד ימ | רמקש יכפמד רומס
 סתימ כייס יס ךכל ויתויתופכ סשס תוגסל
 יכפפמ לסרסיל .ןוממ כייס יס ז"יפל כיסו
 ינפמ | סיכקס> סתימו דוכעישס | יסוק
 תוגס> ו5 | ךרפוסו 'ד ימ רמו ספנתנס
 ףסכד רעל) 08 ףמ רמקמ סת סקס
 סעמ ססכ יתמנפ | סיכלמ ?ם "יס סת
 יד ימ רמלו סמנתמ ליסתסו 'ד רמ6 סכ
 יד .ימ רמפס | יפ) סתימ | כיוסמ 85מכו
 יינ סק | ןכיכמא 65 כ"ו ל6רשיל ןוממו

 : תמא ןיד לכסו מ"דכ

 ייכ6 252 כוסו עוקלי שרדפכ אתריא
 סע יפמ דעו סלועל ךולמי יד

 ספככסו ימת .לוסו סערפ סוס כ יכ
 ךכלד רסווס סעכ ופיכס סיטרופמס .סלסד
 יפל .סיכ ןעיכטס) ז"ע .סיר5מס וכייפתנ
 סייכקסל ססמ סיפכקנס ללרסי סע ודכעיטס
 קנסכ ותפימש ₪"6 לע כס ןיד וסל סוסו
 סרומכלו = רסנכ עכענ קנס כייסתנס ימו
 סתופ ונעו רמ6 .סיכקס ילסש ןיכסנ שי
 ך6 כייסתנ יפמלו סוקמס תריזנ וקע כ"חו

 5 עיד. וי = ו

 .חכ הדוהו ורתי חלשב 'פ
 יסוק לעו יסוקס .רזנג חלש וס .ןוכיתסד
 טעמ יתפלק ינפס סיכייס סמס דוכעישס
 6 םסינכ .סז לכ ךמ סעכל ולוע סמסו
 סנסכ כמו סירפמכ ןמזס לכ 'יסד ןלירממ
 יעוקסד רממכ 0% לכ יקוקכ ססכ ודכע
 יסממ סיפוק לכדס כ'6 ןמז תמלקסל ייס
 תמלפס לע דספ ןורית דוע םיד ך6 סיכייס
 ןמזס סילקס | תויככלמ רפש דוכעיסד ןמז
 דעו סלוע> ךופמי 'ד 'דמס םוליפ סמו
 ךולמי = ורמ6 סמ | יטפמ כ"כ סמ ינפמ
 ןוכית ז"ע סתע ךלמ | ורמ% 5לו ריתעל
 סיכייס סמ>  ססקו סעלפ סוס כ יכ
 יכס | כילכ דוכעיקס יוק סוסמ יש קנס
 יפוקסד 5  כיעו ןמזס סילסמ 'יס יפוקס
 ססכ ודכע סנסכ ססו ןמזס סילסמ 'יס לכ
 סכומ .סזמ כ"לו קכס סיכייח כ"ע ימוקכ
 כ"ע ןמזס סילסי םויככמ רט דוכעיסד ןוריתד
 קל ןיידעד דיתע> דעו סלוע> ךוטמי .ורעל
 : ןממ כ"כ דיתעל קר סמילס סלופגס סתיס

 ורתי תשרפ
 תיכס סולע תינע פיד םרדככ אתיא

 סנידמ) סנכנס סלועכס גסולכ יכס
 ססעו יילע סד6 ינכ ןיע ןיפפ רכד לטונ
 לכס ייסס סרותס תמ  לטנו סורע) סלע
 סכטס ינפמ | לוכי 'ילע ססיניע | סיפפונ
 סדפכ .פונתמ תסקל ל"ת סכמ לטנ סתול
 סככס ללוטמ לוסו ש'ע ו סנתיכ ספיקלכ
 כ"סלו  סכתמ ןוסלכ סתוא רק סליחתמד
 כמול רספלו רכמ | וייסד .ססיק) ןוסלכ
 'ר םרתכ תככר 'מגכ םתימד סמ י"פע
 סכסס לע וש רייס לע ל 3תכ ינ
 סניתנ ידע סעולפ סוס וכ ןיפס י"פעמ
 סכיכמו .סניתכ ₪1 יכס ךל סלוכמ ידס ךל
 ןועכ ול 3תַכ ךכלםס יש 'כ רפקקו

 סנפמ



 ירמא

 ם'ע וסכ תופיג | ידכ רכמ ןוסנכו סנתמ
 סנתיש | סילוכ יס סיכקלמסד עודי .סזו
 סיעטס לע ךדוס סנפ םימכ סרותס ססל
 קר רלמ רכד כיד תלעעכ .וקכ סמסו
 רכד | כיד ךייע ₪2 סנתמכד כ'מיק ןנמ
 קממ םרדמס | םוריפ ת"פיס סכסו רלמ
 סכותס תא סכנ יתתנ סכתער) ורעספ
 שס סלותסס רעוכ יפית יכיסמד | סטקד
 מלוסו שתיסד סמ | ייפע םרפמו סערל
 תניפנד | רמוכ | רקפמ כיסו ייסי  תוכתמ
 כ"ו סיכנג יפ ת"יפיכ | ןייע סעכל סרותס
 ססכ סנתמד סנתמכו רכמכ סכ יופי שי
 תעועלו ₪050 .רכד .סכיד 03 ןיחש ספי
 רכמכו = ייסי תולתמ | לכומו סכ ךיים סז

 מכיד סכ שי לכ תונתמ כוסו ךייס
 גס כ יופי ו  ןתנ ןכ | לכג סרגמ .רכד
 רמסקו ססיק> ילכו סלתמ | 'ככ ססינס
 סנסכ לטנ סתופ סכסס ילפמ לוכי םרדמס
 ייסי לוכי רמקקו תםוכתמ כוסו סכ ךייפו
 קרלמ לכד ףכיד .ךייס כוש כ'6 ןוממ כיימ
 קל סנפמכו | סלתינ .סנתמכ תוכתמ ל"ת

 : לקו .סרלמ . רכד .סכיד . ךייש
 ספמ דריט סעסכ פכשד קרפנכ אי

 ויכפל רמו ןטס כ סיכקס ילפלמ
 יכו ות וקקסו ליס ןכיס סרות ע"סכר
 ספ ןייע סרות ןתמ .עדוי "יס כ ןטס
 ילכר לע סטקממ סמ םיייסכ ןייעו ופריתס
 תיסד סמ לע וקקס 'ופס סנסד ליינסו יותס
 ססג רמלו תינינכ רס ססילע ספכ סרענכ
 ךיל> | סמכד כטומ סרותס תא ולכקת ספ
 ומידקסו וע | ןוטרכ | ופכתכ | לסו 'יפכל
 םסס תמסמ למסד ופריתו עמשכ) סמענ
 סענד סיטרופמס וטקסו סירזומ 'יס סלודגס
 קלסו סיקרכו תוקוקכ סדיתפס) סככ ססע
 כיכסו כועס סכוטכ לע סרימססל כוע לתוי
 סשמ תכוקתד 'יפ רכדמכ 'פ  "סכסד

 ורחי 'פ 48

 ךרד לע לוס סכיניכ שי ר'ספי סונכ סיכמלמל
 תרטס יכסנממ רתוי לסרסי ןיכיכס תיפד
 ססל ןימו סייעטג סנופ סיכטממסד סעעסו
 סיפטומ סניפש סע םודיח ןיפ כמו ר"סני
 ךסלממ רתוי לודג לוס ךכל סרלי ת5 סיסכוכו
 דוככו סמכס רקי קוספס יתסרפ סנו
 טימכ ליסכ 6רקנ ר'סניסד עמ תונכסמ
 יד = יניעכ .רקי = וכייסו ליסכו ןקז | ךלמ
 םיס | ונייסד .תוטכס י"ע פוססכ סמכסס
 סעכפס ולי תמ םככו כיג ריסני ול
 םלכ לוס 05 36 יד יניעכ סרקי וסס
 סכוקס יא ריסלי ו | ןיפס ליר תולכס
 ךיל5 ייסס לכס ליעוק כשוימ זייפכו כ"כ
 לסרי תוכז תימפע לכ ירסס סיקרכו תולוקל
 כ"עו .ר"סני .ססכ עיט סופמ מוס .סלותל
 ייסו םולוקס תמסמ סיכתמ 'יס קל ספ
 וכמלש | סנוססכס סתכיפכ לע | סירקקנ
 םליממ ססמ .כ"סלי רקעכו עמנו ססעכ
 מג כ"ו .סיכמלממ רתוי סיכיכס יס ל
 יתסכס . לככו .ל"ככ .סרותל | סיכוז "יס
 ססמ לקענ יניס רס כע ודמעע סעסכד
 דריסכ ךכיפלו סיכקלמכ | יס כוסו ר"סלי
 סרופ רממו ןטש ₪3 סיכקס ינפנמ ספמ
 לגו .לטרשינ סכותס תתכ סמ טיס ןכיס
 סכימ כופ .ןתמסוז סקספפ ןויכס סיכמנמל

 : סיכמנממ סילודנ
 קנפ סינוזינ לפרש ןיפ ערדפכ אתויא

 סילממד טכפ לוסו סכוממ רכסכ
 סס) שי כ"6 סוקמ לם וגולר ןיפוע ספ
 סוס ססל ןיש ומ סלו תות לכ לע רכס
 סמלע יססכ סוממ רכטס רעפנ ספו תוכו
 סכוממ רכש ססל שי עודמ כ"% .ףכיל
 יפממ וטקס סיסרופמסד ז"דע .י5 ספרכסו
 מס םכינ םמכע ימסכ סוממ רכש ןכירמס
 ומויכ  כיפכ .סרותכו ופרות .רמומ סיכקס
 7 סככס סוכ קיו וללק ןתת

 וס



. 

 ןפוכס ומכ ל5רטי סע .סיכקס ןוימדד סוס |
 עיגס סלק ןמז לכו ורמגו ןקתל ןמופל ילכ ,
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 ועידוס וליפמ .ת"יככ רכוע וכיש כ"סעכ די =
 יכס כ"סעּכ דיל | עינס 08 כ36 ורמנס |

 יק | סדקסק זיכ דיידככ כ"סו ם"ככ רכוע =
 ןתנ .סיכקס ירסק ןמזס עיגס 55 ןיידע
 סרותס י"'ע ילכ .סתוטענ סד6ל סמסנס
 ילכס רופוס ל יס לוסש ןמז לכו תולמסו
 כי6 סינעכס לוסש ס"כקסל סמסכס ליסע
 תמסכ כיפסמ "ככ .רכוע סיכקס ןיס
 סיכקס לם ודיג סמסכס עיגס כ"ו סדמס
 יפלו = תיכ לע רוכעי \> סכשי= ₪ סח
 ו .ערו .קיד5 ןלירמסד סעטס ליי .ונכרד
 עפר ו. כוטו עפר רומג וכיפס קיד טז
 פ"כע 65 סיקרופמס וקקסו רומנ וכיפס
 גיסס עקרמ .רתוי כוט .רומג וכיפש קידל
 רכס תמסכד שי ל"כס יפל כ36 רומנ
 וכיסס קיד ס"טמ כיל סמכע יפסכ סולמ
 רכש סנסמ ס"כקס ןיקס ן5 ער רוענ
 סיולק | ססייחכ סיעקר לכ6 מלע יחס
 םיננכ סמוקמל תומסכס וכוח כ"ו סיתמ
 תויעסכס תויס "כ ססכ רפשנ לכד סירפסכ
 קלס 5מלע יפסכ רכס וכ עינמ כיס
 לכ לע רעגכ תי סנטו ת"ככ רוכעי
 וללי .ס"כקס יפמ ועמסס רוָכידו  רוכיד
 ןכיוססו ךסנמ לכו ל0רשי לק ןתמםנ
 יככמ קר סרוכנס יפמ ועמש 5 לפרסיו
 וכזספכ כ"לו ןתמסכ ופליס ןויכו ךכ 'יסי לו
 ישסכ רכס סס) עיגמ סילעכסנ ינכט
 םי6 תשסו ת"ככ רוכעי לנס ידכ מלע
 רכס סוש ןיא תעקכ ל"גס םרדמס ירכד
 נכיפ סמלע .יפסכ  סופמ רכסד םוטמ לע
 36 תופמ רקש רכסכ ןוזיל ןילוכי וכס ישו
 לע סנוממ רכש םוסש ייסי לכו יכנמ רכס
 ןתמשנ וכוס ססד מלע ימסכ רכס םי סז
 רטפ% | ו"יפעו וז 'פ ססמ קתמשיכ ןייע
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 0% 2 לא יכל

 סתמ רכד סקמ 26 ולמפיו .קוספס םרפכ
 ןפ סיקל6 וכמע רכדי למו סעמסנו וכמע
 ככ  יכסש 'ימס לוס :סלולכנו | תומכ
 תומסכס סס) ורזחו ותמ תונוססרס תורכד
 ודספ .סעו ורזחתי תוככדס למסכ סנ כ"ו
 סעד רוד .ןיס ססד קי ליכס יפפ 6
 סילוכ יס שנו כ"סוע תלעמ סיעדוי ויסו
 ספו רכוע .סלועכ .דמוע | סכוע ףיכססל
 סיכקס | יפמ סרותס עומס דוע סיפסוי
 תורכד 35 ,זיס>  .רסחק-::וסיו : .וממעכ
 עיני כ"6 ןתמסנ ורזסיו ותומיט םונומלרס
 סילוכ יס ססו 6מלע יקסכ רכקס ססל
 וכממ = כיע .כ"סועכ יד סעוככ | תוזסכ
 וגמע = רכדי ןפ וןכמע סת% רכד ססמכ
 וכיפופסנ | ורזסי = וליפלו | תומכו  סיקלמ
 רכד כ"ע .כ"סועכ .קלח וככ ייסי ₪55 סדקמכ

 : וכמע סתק

 םיטפשמ תשרפ

 רוסס ייפ  םרדמ .רופ ₪6 כונני יפ
 ויפוכמ ותע ךכיפל לנע וכיטעו וכככנ

 סמ לע יפקס כיוכ ןייע רכדמכ וכיתספ
 סו םלדמכו רוש תרקנש ףסוי תמ ורכמס
 ךכלד יל  סקרלסו ישמקד יפמק | וחו\
 דוס לנעס ססעמ לעד ססינש סיכול
 תכיכמ לעו לטסל :3ססי | 59ק ןולית שי
 26 לטסכ כססי 6לע ןולית כ"ג שי ףסוי
 לעד פ"נממ ןורית וכל ןיש דסי ססינס לע
 סעכ יתפכס רככד ןוריתש ףסוי תכיכמ
 ספ  סיקלוסמ | ייס ויסלו ףסויד סימעפ
 יס = ףסויש = ל'כ ללכמ | פלי ת"מ .סדוק
 ותרכס | יפנו כ"כ ללכמ ופני לס .רכוס
 סיעכקס תרכס יפלו יתס ןמ 55 ומכ%
 ךכג = סתופ סיכס | יפלו | כיכ ללכמ וסלי
 תריכמ :לע = ןוכיפ םי = כ"5  ןתוס ולכמ

 ףסוי



 | ירמא 00

 קתימדכ ןוכית םי דוסל לנע ססעמ לעו ףסוי
 רמלו ססילע סילוננס ספמ דמלט םרדכ

 י דיסי ןופ) ךל 'יסי 55 תכתכ .סיכקס) |
 דכ; דס5 ככ לעס םנמכ ססל לו תימ
 ןי6 ססינס וכיטעס | ןויכמ לכ ןוכית שי
 סע ןסיו םרדמכ לתימד פיינממ | ןורית
 דס םיפכ .סלוכ | ייסס רסס דנג ?םרסי
 לסרסי ספ ןסיו דיסי | ןוטככ .רמפנ ךכל
 ליכ סכס לפרסי ל6כשי סש ןסיו רחש רכד
 וניפפד ןכסמ סטמס קוריפו כקעי וייס
 ולי = ת"מ סדוק סא לכשי | ירת וסנט
 ןסיו  דימכ וניפפ סכו 55 ומ כיכ ללכמ
 ל6רסי :ינכ כ"כ םממ | לפרקי ?פרשי סט
 לסרסי = סיפכקכ ויס 65 תיימ סדוק קלסו
 כסרסי לכככ ויס "מ  סדוק סנס 5 כייע
 דיסי = ןוסככ = ןסיו כיתכ | ס"סמד .ל"לכעו
 דיסי ןוטככ ןאכק דסמ םיסכ ייסס סוסמ
 יל רמוג לנעס ססעמ לע ןוכית ןיפ זייפלו
 דיסי = ןוטלכ כיתכד סוסמ .ססכ לו תו

 דסמ םילכ ויסס סוסמד לייד ךכ 'יסי
 ת"מ סדוקד רכס כס כ5רסי דימלו ל"נכ
 כ"עו לפרסי ןלק סמלו כיכ לככמ וסלי כ
 לע ןורימ םי  ז"יפלו כקעי לע יפקד 5%
 סוסמ דיסי ןוסנכ כיפכ סמלד לגעס ססעמ
 ףסוי תריכמכו ל"ככ .ססכ לו יו ילד
 ופטמ כ כ"כ ללכמ ופי סאד ךפיסל לוס
 ומטס כ"כ = ללכמ ולי ₪5  ספו ותריכמכ
 יפ> םרדמס | ירכד "6 תשסו ותריכמכ
 ךכיפל ססינש ליר לגע וכיסעו וכככג .רוסס
 לגע וכיסע 55 סקס וניתסת וגתוכא ותמ
 ףסד סופמ | ףסוי תריכמ לע ןורית שי
 וככמ = ןידכו כיכ  ללכמ | ופני ם"מ סדוק
 סדוקד סושמ | ןוכית םי לנעס לעו ותומ
 יפק לסרשי סס ןחיו כ"כ | ללכמ ואלי תימ
 דיסי ןוסככ כמ סמג | כ"פו כקפי לע
 ססיכס לע לכ5 ססל לו תי יגד סוסמ

 ו ל ל

 המוות םיטפשמ 'פ

 ו % ו

 סדוקד רמסכ סלד פיכממ | ונלטס דסי
 תריכמכ וסעמ לו כיכ  ללכמ ופני תימ
 ₪ סקו לגעס סקעמכ ולטס כ'5 ףסוי
 ₪ תיימ סדוקד סוסמ לגע ססעמכ ופטס
 ףסוי םריכמכ וקטס כ"ס כ"כ  ללכמ ופני

 : קודו
 ת6 ורימיו קוספס סר רפפ< זבה

 כסע לכומ רוט תינכתכ סדוככ
 < רמו) רספמ | וככרד | יפלו | י"םרפ | ןייע
 לנעס ססעמ דעד לסרסי לע יסק סדוככד
 סיפלקנ יס ת"מ | סדוק ףסד סדוככ יס
 ת5 ורכמ | כייעד סדוככ לוס סח ללרסי
 כ'6ו לגעס ת5 וסע ויסכע לכ6 (סוי
 מלו = כיכ ללכמ וסלי ₪5 תימ .סדוקד %
 ונייס רוס תינכתכ כ"ו .סכנוכי לטרסי ססכ
 דע ססכ 'יסק סדוככ תמ ורימס לנע

 : סתע

 המורת תשרפ

 קקג .יכ ד"סס םרדמ סמורת ינ וחקיו
 וכוועס 96 יפרות סכנ יתתנ כוט

 רספסו סו סז | תוכייס סמד 'ןמת לוסו
 כ"ו  םרדמ ליכס סעמ סמקיסד רמול
 ךימ .עמסנו .סטעכ לפרסי .ורמסס סעסכ
 סוריפו סמוכפ | יג וסקיו סיכקס רע
 לע ₪5  סיכקסש סקק סרוסכלד וירכד
 לסרשי = שיא לכמ סקי> ןכטמס | תכסלמ
 ולסמ ןכסמס ססע ₪5 סמלו ?קסס תילסמ
 סוסמ | ןוריתו = כסוס ילו ףסכס יג ללסו
 י"סכפו ןכעמ ןכסמס | ידוקפ 025 כיתכד
 ןכשמס 'יס | ס?ו סימעפ יכנס ןכסמפנס
 ןל יס 65 סיכקס לס 20 ףסכמ תיטענ
 סו כ'ע ולס לוס לכספ ןוכסמל לוטי) סמ
 סנסו ומכסמל לכויט ןעמ) ל6רשימ סקי)
 וסקיו - רמול .סלוכ "יס 5) י"עס



 ךיכ< סמכ סס) סקק 'יסיד ספורת יל
 ידכ רמוג .סככומ .'יסיו ססלע סח ףסכ>
 רסכ> ספוק. יס 55 י"עסו וככסמל לכויש
 ססענ ורמ8 רעמכ 6 וזכ סרופכ ססל
 ססענ לסרשי ןראכ ייסכסכ וטוריפס עמסנו
 סעומסכ סייקנו עמסנ "יסנ סו לעופכ
 סמסש סיכקס סקר סרותס י"ע ונייסד
 ןכסמתסל ןכשמס דיפעו סלונכ וכליס סיעדוי
 ם"ע סמורפ י5 | ופקיו סס> רמא כיע
 רממס 5רמגכ תיפ  סכסו סעמ המשי
 סמכ וסטפ .ינכ 05 סיכקס יטפל ססרכש
 רפלתיו | ןכרק ופיכי ו> רמ6 ססל רפכי
 ןמזכ לכמ סייק ק"מסיכס ןמזכ סנית ל6
 תפז ל"6 רפכתי סמכ סייק קימסיכ ןיפש
 וליסכ סלוע יכידכ קסועס לכ  סלועס תרות
 תנווכ סזע רספמו | 'וכו  סלוע | כירקס
 סמג ססקתו סעורת יג וסקיו םרדמס
 ייסיס ידכ 2% כ"עו פרשי לט ףסכל ךיר5-
 קי5  תויקוק ספקת כ"סו ןככסמל לוכ*
 רמ6 | ז"ע סס> .רפכתי סעמכ ופטסי סא
 96 יתרות סככ יתתנ כוט סקכ יכ דיסס
 וליסכ תלטמ | יכידכ קסועס לכו וכוזעת

 : וכיתפש סירפ סמכטנו תפטמ כירקס
 קכימ יפס "6 ןיכדסנפכ קתיפד ?"י ךוע

 וסקיו כיפכד ןסכ סכיקלא וסכמ ירכ
 וכפכו לכט .סמכ סעמ> רכק יכ סמורפ יל
 סועמ למענ ךיסס 'י5 ליעק לד לס 'ותס
 יספר | ולכלו סוקמכ סיככ ופרקנ ללרסיד
 תוסתפמ 'נ ןכיכממ | תינעתכו מעל ןסכ
 תייסת לם סתפמ ססמ דספמו סיכקס דיכ
 ןסכ וסע ןויכ סקק כ"ג: זיעו סיתמש
 כ'עו סתויססג ומגע תמ סמטג ילסכ .ךימס
 סח סיככ ופרקנע 'וסס ןוריעכ .רמופ ךיר5
 ןויכ .ססקו סמורת יג וסקיו םרדעס :תנווכ
 ונימס סיתמס תייסת ייסי ךיפס ןסכ לוסמ
 כומ סקכ יב דיסס רעש זיע מטכ יפסרו

 0-40 הוצת המורת 'פ
 סלופכ וקסעתתש וכוזעס | כ6 יתרות 'וכו
 ייסיו סמטל מסר ןכלו סיככ סיפרקנ 'יסתו

 : םיככ סיתמס תפ

 הוצת תשרפ

 סתומ סדק סס> סקעפ רק רכדס ]|
 סתמ | ע'סככ לפרש | ולממ םרדע

 תומס ומממ רסס סיסודק 'יסנע טקכמ
 תומכ לו יסודק יקל סתפ  לל0 רמלנס
 ןינע סמ סומת סוס קרדמס ירכדו ל"כע
 יפ לע  רמוג רקפלו סתימ 556 ספודק
 ןפ סתעו קוספס לע קרדמכ תימד סע
 יסו לכחו סייסס ןעמ סנ חקלו ודי טנשי
 ספעו רמלנס סכוסת לכ5 סתעו ןיש סלועל
 סכושת ססע ןוטמכס סדסס לר ל"כע לסרשי
 סכוקסת סקעש ןויכ .יכס סומת םרדמסו
 ססמתש סייסס ןע תניכש ולממ עוכמל .יוסר
 סכופפ סקעמ ןויכ: סתימ וילע רזננס ףפו
 זידע = ליו = סריזגס | ןלממ | לטכיסל יומר
 סתימס סוי .סז דוחמ כוע סגסו וסרד לי'זרד
 סיקכופמס וכפכו סכוטס לוס סע ןיכסל םיו
 עילי = סדפ | זינרי סלוע> לרמגכ תימד
 םיק סכקי .וחלכ ₪5 כעומ וספג .ריסני 'לע
 סתימס .סוי וכ .לוכזי וחלל 53 כעומ פלג
 קועכ | סתימס | סוי ול רוקי סקש יכס
 דוסמ כוע לוס ספימס סוי ךכלו ולפלכיט
 סכסס קוספס תת ליקכס םכפמ סומו
 ל"כ  ךלוס ךסוסכ ליסכסו וטסרכ ויניע
 ול = ריכומסכ קר וסנכל לוכי וגיא ליסכסד
 יכלו | .סתיפס .סוי = ןלייסד ךלי  ךטוחכס
 יכנ םרמגכ תימד רקד לשיר יתסרפ
 לכקמ יס וכיע יכנ לע ודי תרכעסכס יכר
 וליסס סכסס וכייסו סיעס םוכלמ לוע וילע
 כ"כ | וקפרכ | ויכיע  סוע ילכסכ עוקס
 ודי 0 סעכ .ר"סליס ת6/ 55 לוליש

 ע



 / ירמא 9

 סימס תוכנמ לוע וילע לכקיס ושמר לע
 תומס סוי כועו ליי .זייפעו ש"ק  םרקנט
 יכ קוספ לע לזר ורמא יכ ודלוס סוימ
 דגוסס סעסכ וילוענמ ער סדפס 33 רני
 סויפס | ל5מכ .ריסני וכ 03 תל רעכמ
 סוי .רוכזיט ייעו לועסל לולע סוס סדילס
 תומס .סוי כוט סת לטסי 5 סתיעס

 : ודנוס  סויע
 יס ריסני ייס ₪ סוד ןניזח אתשהו

 קר לוס סתיעסד סתימל ךירל
 רייסלי יס 5 ספ כ38 ריסליג תלכי כ"יעס
 רמול | לכונ = "יפלו סתימל | ךיר5 "יס לכ
 סויכ .יכ ןופסכס סדק סיכקס רמסס סע
 סנוע ךרדכ וכי6 תופת תומ | וכממ .ךלכס
 קלכומ 15 יכ .יפלככס עלסס ךרדכ קר
 וכ .ייסיו תעדס ןעמ לכי ספ יכ תומכ
 תועכ םלכומ ייסי כ"ע וסלכי סמכו .ריסלי
 םכדמ כשוימ סוכו סתימס סוי וכ רוכזו
 ינפמו סכוסת ססעס | ןויכ סתעו כינס
 ןינע | סכקנם ינפמ  סכוסת ססע סע
 סנ קקלו ודי קלקי ןפ וסנכי כ"יעו סתיע
 ספכ כיסו סלועל יסו לכו סייסס ןעמ
 וכמסס סמ ליל | סזכו | ר"סלי = ת5 חללי
 תוכס קכקת 55 תוסולס לע . תורח לייזר

 ךללממ פוריס .ר"סלימ .םוריס םוליס
 לוס מ סידרפנ סירכד '3 סכיפס תומס
 ןיסו = ר"סנימ | ןיכומ ייסיס ןויכ דס% רכד
 סיכיכ5 .ןיפ לליממ .ססילע סטינש .ר"סליכ
 סתמ ונ:סתסס ידמס ל"י סזכו סתימכ
 סעסכס | וכיפמס סיסודק 'יסנמ קקכמ
 סיעודק סיפכקנ יס סרופס לרסי וטכקש
 ייסי לו יככח ועמפס סעסכס וס סעטסו
 כופכס קיידמס סח .ריסני ססמ רקענ ךל
 ייספ סקייד יינוקכ ילוקכ ועמסת עומס סח
 וכמסס סח םודק יונו סינסכ תכלממ יל
 וייסד סיטודק 'יססמ םקכמ סתפ !(רסי

 אשת הוצת 'פ

4 

 [ כ ונממ רסס .ר"סני ככ 'יסי לס
 = ךכלו סתימס | סויל סיכירל כמ ןיפ זפס
 תומס עלכו | ריסני = רקעיש וכל דיתעל

: 

 אשת תשרפ

 לפרש .ולע6 "זו ייעש עוקיכ אתויא
 ךיכל = וכתלגסש = ןויכ .ס":קסנ

 :תכסס תפ רומסנ לס ןידכ | תומופס
 כייססמ יכו ןידס לוס סמ קדקדל םיו
 :תכסס ןמ ופטכתי | תולנס | רוכעס | ןידס
 ייפע ליכסו םוממ רפסמ תכס ם"מ | דועו
 :סכלס 3" וכו יתמ דע קלט 'פ םרדמס
 .תכסכ ולטלטג וסע ןכ5 ודיכ טיס קוכית
 רדיכ ןכלו וככ סדש לעוכ וכיתוכר וכפ ךכ
 סיכקס "סמ ממ סתפ רכדמס רודמ
 :סתיסו .ןככ תמ  םימ שי | רטסכ .סתסוכ
 :ססכ לכוס יכ5 .יתמ דע 'וכו סדיכ זי"ע
 סיכקס רעש ותנווכ כ"זכ סוריפו ל"כע
 וס תילמרכד סופמ ןידכ ןפסונ רכדכמס
 "לתוס 52 כושי  סוסס י'פכ ופכסמ ל
 כ"ס  ירכד יפל 5מכ | לתיירוסד רוסיפ
 "עו י"סכ ןססונג יפסר וכיפס ןידס רקיע
 תילמרככ קר יפסר וגימו ר"סר סוסמ ןדיכ
 :עסרס < סופורסכרוט לקס םרדמכ תילו
 תכסס תפס כ רמסמ ס"כקס ס5 עיר תפ
 סוס 50 תכקכ סיעקנ דירומ לוס סעל
 ככסו = יגיד סמכע ילוכ וכ  כיעסו | ר"סכ
 סמ וכיפסכ תוסעל לוכיו  ותוסרו ןכיטחכ
 סכממ סח  סימקנ | דירוסל 65 סלליע
 לגו  תומופס ןיכ> | ומפסרגס ןויכ .ע"סכר
 'ומכ .סוסד סעטסו י'פכ | ולתו6 תלכס
 וכי6  סלועס לכק סכומ .סזמ כ'סו רייסר
 .ימסל כיעס> ןורית וככ יא כ"ו ךפוסרכ
 ידכ כ"סו תכסכ סימסנ דירומ סת סמל

 לוס
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 סירכד יפ .ןייע תכסס ת5 רמסנ סכס ףוש
 ייתכעמ לע וקסש םרדמס ל" זייפעש
 כ"כ  ועדקל תכטס סוי ת6 רוכזו ל"רפכ

 ערוצט אשת 'פ

 ו

 וכ הומה

 ןיטס סכומ = תומוסס | ןיכל וכתלגסש ןויכ
 סירעוט | וכמו תכסס | רומסנ סיכיר5 ומ

 : לילכ וכילע סיקפוש סמס כ'ע ותול

 יא ר קיר ר םימ
 ערוצמ תשרפ

 'פ לפרסי ועמספ ןויכ סככ שררמ
 ססל ממ וסרייתכ | סיענכ

 סתמ לכ5  סלועס תומופל וללס סיכקשי
 קקודד עמעמד קדקדכ םיו תותסנו לוכל
 ןיכוסי  רקסמ | קס וקרי סיענג תקרפמ
 קרמנכ לתימד ל"כו ססמתמ סיפרי ויס 55
 םפספי ןילע סיפכ ןירוסיע סדמ ספור סל
 קלכ סכיד דיכעד .סיכק דישס לכד ויטעמכ
 סייכקסו תטס יפדוכ ןירוסי ויכע סיּכננ סל כיד
 לע ןילוסיס סכע ןיכיו סדימ דננכ סדימ סנס
 רסס לע כיסו סכופת סקעיו רכע לטס סזיח
 ומוכי סקס כייכ ןיפכיתמ ויס 52 סיסנושי

 ןירוסיסו לעמ ותוא לע סכוקת וסעי ססילע =
 סדי לעק סוס סכוט סכרדקו 'ינימ .ומדכי-
 ריססל לע סיפכ סיעננ 225 סכוסתנ תוכי
 סעעסו  סכוסת | ליעומ ןיח | ר"ססנ. לעו
 :סידיסס .רפסכ 6תיקד סיקלופמס וכתכ
 לע ר'ססל רכדעש ימד תוככלס תכוסכ+
 כ"ו .וכיכס לס תוריכע וס לעוכ וריכס
 עדוי סדא ןיזו וכיכס לם תוריכע ודיכ שי
 קטס וריכסש סמ וריכס לם ויתולומטמ

 סכוספ .סקעי סכיכע סיס לע עדוי ןימו
 תוטעל .עדוי לוס | כ"סשל .ףוג לעס סנס *

 רכידס עדי .סיעננ ויגע סיפכע יפ> סכושת.
 תוריכע = וריכ | שיש | ןויכמ 236  ר'ססת =

 סכוטת תוסעל סמ לע עדוי ןיפ וריכס לס
 יפ .ופרייתנ | סיעְנכ 'פ ועמקס ןויכ ןכל
 תוסעכ | ולכוי לכו ר"סש> לע סיפכ ססק
 ע"סוסל | ופלס .ס"כקס סס> רעל סכוספ
 וכי שלק קתלקת סמ לרמגכ לתימד
 כומסי סרופסו סרותכ קוסעי .ר"סשנ ידיל
 קלט ע"סומ כיילו ר"סשכ רכדי לכע ותופ
 ןמלע .רועסל ולכוי ₪5 סרותס ססכ וכתכ
 סתמ כ35  סיענג ססילע ופוכי .ר"ססנמ
 קלס  סככ תרמסמש סרופס .סכל יתפנס

 : קריג סכ) ןיפ ר"סס ולכדס
 רוע קדקדנ | םיד רק5 ןינעכ יי ךוע

 סמ סיעננ ואלס ןויכ .רמול ל"יסד
 סתמ לכ5 סייסמס סמ | דועו סיענ) .יפ
 כעכ ןימ ל"מיק ןכמ סכסד תותסלו לוכמל
 סליסתמ קר סליסת תוקפנכ עגופ סיעסרס
 םינעמ סכוסת ססע ₪5 סתו קכוממכ
 תוספנכ עגופ ד"סדמ לכ  ופונכ ותומ
 יענככ | סליסת ליסתמ | סיענכ פו סליחת
 ד'סדמ | ונייסד ותיכ | יענככ  כ"סמו .ףוגס
 ד"סדמ יכפ> \ דומעל לכוי ימ יכ  ופרייתכ
 סיכמיס 'גד ע"סופל וללס ס"כקס ססל כישסו
 סידסס | ילעונ = סינסייכ סילמסר לקרסיכ
 תויככס לע ססרמס לכ 6רמנכ פימו
 ססרמ וכילע לכו סימסס ןמ וילע סימפרמ
 סימסס ןמ וילע סיפסרמ ןי6 .תוירכס לע
 ןילס = ע"סומל ולס סיכקס יטסע סח

 ססל |



 ירמא 4
 ןמ ססילע סיפסרמ ןיסו תונמסרב ססל
 עגופו ד"סדמכ ססילע | סיפכו סימטס
 תותשלו לוכס< סת6 26 סניחת תוטפנכ
 לע סימסכמ סת[ו סייכעל סיליכסמ סתשו
 קנו סימטס ןמ סכינע סיעסרעו תוירכס

 : ל"קו סכיסת תוספנכ ענפי

 ירחא תשרפ
 קיד עונע סג סתפ ייכרכ יכ שררמ

 כע ף6- סיכקס רמ6 כוט לכ
 וינכ יס | יתסקלו | ןכסא ת8 יתשנעס יפ
 סיכידכ | תוכסכ ₪5 כוע | 52  וכממ
 סימופס וללס סירכדסו ל"כע רסוי .ינע
 םרדמס י"פע ל"כסו ססמ חמסיכ ןייע
 יד רכיד רעמ לוס ןכסמ 28 ססמ רמחיו
 רמ6 דככמ סעס לכ ינפ לעו םדקפ יכורקכ
 יכסע וכ רמפכ | יניסכ ןיחמ ןרסל) סקסמ
 ופדקמ לודג .סדקכו סוס תיכס םדקל דיתע
 ליכפ ךממו ינממ סילודג ךילכ יכנס :ויסכע
 ילכ תתימ 55 ךרופ סמ סיקרופמס וקקסו
 סניפתמ תו .סכינ ךככפי סוס יכ דע ןרסמ
 כודג סדסכ סוס םיכס סדק דיתע תוסס
 ןייע וידיסס> סתומס יד יניעכ | רקי .ילס
 רסלמ לוס וירכד םיממתו תומס 'פ י" כ
 סירפכמש תוככרקו ןסכו ןכסמ ססכ ןיכסס
 יכ רמולו כוסס סוקמ יס .תוריכע לע
 יכ ךכ לכ ומלעכ | רסזיס> סדקס 25 יס
 סזיס וכייסד ספוח סכקמ ן> סרקנ 08 סנ
 תוככרקו  סכזמו ןסכ וכל םי ממס לעח
 ולס סירכד םינוסלו | ןכינע ורפכתי ססס
 סספ וסיכלו כדנ> ככיס ןכ> ןומסס כנמ
 סויכו .סדמו | סיקלש :יניעכ דופמ סיכיכס
 ד"סדמו ןטק רכדכ וענפכ ומלע ךוכיסס
 ססינע ןינס 55 ןכסמסו ןרסא ינפ ססנ סל
 לע כייעו .םדקס .יכורקכ .ת"יפס רע ' ז"ע

 הדוהי יוחא ערוצמ 'פ

 :טרדמס ירכד סתעמו דפכ6 סעס לכ ינפ
 ר"פע6  ס"כקס כמ  לכססכ סירמפנ
 רכממ וילכ .יכט יתסקלו ןכסל 5 יתסנעס

 5 כוט ₪ קיד םולע ירסש כוט
 :ססס סיכידנ תוכס) ןכ יתיעע סע ינפמ
 רכני כ"יעס .רסוי .יכע וס ןרספ ינכ ינס
 יסתו רטוי = יכרדכ | ךגימו ןסכמ לרשי
 .סמלסו סעש ותוסעו ןומסס לכ לע ספריס
 'כע6 תש רוק" רע לכ  רודו רודל
 ידועו .דכסיו דערי .דערו ספרי ססל סלק
 :סלוע דע ל6רסיכ .ספחכו ןילוסיכ .קלס .ססל

 : ?סרסי לכ תרסי ליכסכ רסוי ילע ונייסו
 תמו סתיסו לקתככ קתקיספכ אתויא

 ייכ לע רפכנ סנוע תקוסנ סכל
 כמו גרטקל ןטקס קכ כי"יסויכ .5ןמ סתמ
 .סיכקס ספע סמ סס סיכננ ?טרסי ע'קכר
 :סניפטמו סינזממ ףכ ןמ םוכועס תא לטנ
 סיקרופמס וקקסו כ"ע ולס לרופרופ פחת
 רספסו קוד | סיככנ לסרשינ סרק סמל
 רגולס סכסעד עודי סנסד זמכ ךרד רמול
 וכננס ףסוי = תריכמ יכפמ סס תוכלמ
 ןכופכ טכסו וסקסו רכדס וסכו ףסוי תל
 סכוכס ותופ ךינטסל רממ ירסש %עמ ל
 ונריתו סרשע ייס יפמפו ןיכמ ל8 וכיססל
 ותכטסמס סמסנ סע סולמ סוסד סוסמ
 לכוקמס | ספכ ןוכית שי דועו סערכ יס
 .תריכמ תעקכד עודי יכ יטופרטסולמ ש"כסומ
 סעני 55 .סניכס ססמע ופלטלס ףסוי
 זמר ןתלו יריפעס סג גרסכ סופו סכופלמ
 "סמכ סכסו ןכסו ידג םדוק 'יסי יריפעסו סמל
 ןועו סככ רמפ ןוספרריכעמ סתימ סנסס שפר
 רפממ סיפרופמס וקקסו קסמכ וכי ומנע
 קלסו .קסמכ וכי6 ומגע ןועו סכר רמסק
 * רכזי קס קסמכ יס ומנע ןועט ייס ומ
 < סוסמ = ולריתו | יכ5 = ןרפ ןייע דקפי שלו
 .תוגגסכ סיטענ | תוכודוס ספריע .סכוסתסד

 סכוסתו



 ייסי = סמו תויכזכ ןיטע) סכססמ סכושתו
 סכוקת כ"פ5 וטעי ס6 קחמכ ומ5ע ןועס
 ןועס .ייסי לס ןידספכ 'יסי יא סכס(מ
 וכיסס ויפכע | ל26 תויכז | ססל ייסי אלו
 סעטסו ם"ע תויכט וכפסי יז5 יכמנפ קסמכ
 סועמ תויכזכ ןיסענ תונודוס סכסלמ סכופתד
 ססעמל ףכפמ ס"כקס ןיש סעכ סכטסמד
 ססעמל ףרפמ ס"כקס סכוט | סכשחפו
 כקסנ | ןיפ .סריכע לס סכקסמסד 75מנ
 ףכ5פמ סכוטתס לק סכקממס ל26 לטפל
 תכקמנ סכיש סכססמס ספרימ ל56 ססעמל
 יזסכ סכסו ססוע לוס כ"עכ סד סולכל
 וילו ןוטסכ ריכעמ ס"כקסש | ןויכ ןכמ
 סזע תויכזל וכפסתיט ידכ ומלע ןוע קסומ
 סכטסמס לע םינעמ ס"כקס ןיסד סכומ
 םרפ> רטפמ סוכו סוככל תכסחכ וגימו סער
 סייכקס ןילס סקלס ןויכ ןטסס 83 קתקיספס
 תויכמ | וכפסתיס ידכ ירמגג ןועס קסומ
 רמ6 סוטכ> תכשסנ סנימ סכססמד סוטמ
 כ"יעו = ףסוי תרכיכמכ .סס .סיכננ לסרסי
 ססקו סעקפ 5לו תוכלמ יגוכס סרטע ונרסנ
 סו5 ₪50 סכרדמ עמ 85 ןכומכ 590ו
 סופמ כ"ע מכמ סרוכס ותומ ךילססל
 כ"מו סכססמס לע םנעכו סערל 'יס ותכססמד
 תויכזל תוגודוס וכפסי סכסלע סכופת יפעל
 לטפל כשסי כ"ג סריכע לס סכסממס סד
 סנימטעו פוכועס םמ לטוכ ס"5קס ססוע סמ
 גכסנס סעד זמכג ולס >רופרופ תחת
 ינפמ קר ןכוסכ טס  ינפמ ₪5 יריפעס
 סכקסמ סלועלו סכיכמ ססמע ופרטלסס

 : סוכככ תכססנ סניש סער
 תונועס כמל גרלטקפספכ קיס אתריִא

 ידסס = יתייא ליז סיכקס רפפ
 ךמדק יולג לכס 60 םעלעד סרמ .רמסו =
 לתתו לניע | סדסכ יוסיד .לכיעכ | ביסמוָצ +
 (סטמ לש ןידכ ילס טספסמס 'יסיט "יפ) =

 זחכ הדוחי ירחא 'פ

 "כיתכ ל"6 סטמיס סתייסו ליזופ סידע י"פע
 כלו | ןוע לכל .שיפכ דס דע סוקי 9
 תסיסכסיסו םרסיס | קתיימכ לכזסו תלעס
 כ"ע  סתסכ 62 ןיע 'יכ  רמתימד תפל
 יכפמ סכרד יפכ דח6 לכ וטכיפ סיטרופמסו
 רטפמו כיסו טמסס לקוד ליכסל ליז סמ
 כוממס תש טוקליכ 6םימד סמ יפכ .רמול
 תוריכע לע דיעס) | סויס תנטממכ לודגס
 תוליכע לע דיעסכ | סככלסו סויכ וטענס
 תישכ ס8 סרמנכ םתיסו סנכיככ ופענס
 וילסמ רסרסת ל₪ סויכ סכיכע רכעס קית
 ק"וסכ פימו סכופת סקע יפדווכס .סלילכ
 ם"ת ומגע דפ לכ קיזחי  ס"ר כרעכס
 לע דיעס) םמסס ליכסע ןטסס תכווכ סזו
 55 סיכקס ייכ .רמלו סויכ וטעש תוריכע
 סנילכ סכוספ וסע ימדוד םיפכ יע סוקי
 דיעתס סככלס םיכסכ ליזפו ק"ת סס יכסד
 סכוסת וסע שנס סלילכ וטענס תוריכע לע
 5תימ סז סעטמס רספסו סשממ לו סלילכ
 פט תונוע | סיכקס לטוכ כ"סויכמ טרדמכ
 ול ןיפד . סופסמ ןטעס לע סכתנו ל6רשי
 : דננימ דוגיח םעח ייכועד ססעמכו סידע
 דיעס) םמסס תיכסס סמ ליי דוע

 מרדנסכלס יב תוכרכד 'מגכ תיפד
 , .יולג סיענועס ןוכר יכס .רמ6 ילמד רתכ
 ימו ךכולכ | תוסעכ | ומינוטרס ךיכפל .עודיו
 כ'ע תויככמ דוכעישו ססיעכש רוסס ככעמ
 סילוכית 'כ וכל םיע רמו) רקפ6 סלווכסו
 דוכעיט 6 תופמס סימייקמ וכ ןיחט סמ לע
 ןיפו .וככ  סילסומ ס"ולעסס י"עס תויכנמ
 ונימסל | 2יכג | ונספנכו .ס)סנו סדש וכל
 סעודכו ספנולו תוירכס תסכסו לזג ינכ ןיסו
 סייפקסו | ויכוענמ = ער םוסס | ריסליס 'כ
 סכסו םכמגכ תיפדכ וןילע טרסתע ומגעכ
 95 לסרטי לט .ססיתוכוע טרופ .ןטסססכ
 לעמס 2 סכג .ןודוכט סידע םיכס סיכקס

 ו



 ירמא 6

 מיכס ךכלו ליכס סילוכית 'כס תמממ לו
 רמפמ | וסריפ .סיטרופמס סכסד קמסס
 סממ םינומ סיכקס פוככ דיתע) רמגנס
 סיעטרסו .סכ סינדעתמ סיקידפס סקיתכנמ
 סכנסמכ סעיכמ סכ שי םמסס יכ סכ סינודינ
 תוכר סיפעפ  ךפיסל .סעירכמס ייעכטס
 כ"יפע ףלו דסמ סעפ סתכינס | סדוק
 דסממ ענכ 66 סנס תש  ספינמ סכיפ
 קוסו .סתכינס רומנתס דע ט6) תכלוסו
 דירטי לסש | ת"יסס | תודכעכ לודג רסומ
 סיכדעפמ | סיקיד2 וסח סעינמ סוס ותומ
 סנימו  סתניסככ סינסנתמ .סמס יכ כ
 סתומ סיככעמס סיענומס לע ססיניע סימס

 סינודינ סיעפרו סכוק ןופר סיפוע סמס קר |
 ןילוכי ןיסס .סירמוס ןתכייסמ סיס יכ כ
 ןייע סיכוכיע תמסמ סלוק ןופר תוסעל
 םמסס םיכמ | ןכלו מריו 'פ ססמ עסיכ
 וכייסד | סיכוכיעו םועילמ ססג םיס ףסס
 םמסס ןמ דומל> ססכ ייס תויכלמ רוכעיס
 סני6 ןכ ייפפ ףסו | כ*ג תועיגמ 5 סיס
 סוקי ₪5 סיכקס רמ6 סכם ת6 ספינמ
 לע ןוכית סס> ןיפס ףפ םוריפ םיפכ 5"ע
 וייסד '  ןוכיפ ססכ םי תויכלמ דוכעיס
 לע סנככס יכסכ ךלס ז"ע ססיעכמ רופס
 םרכימ 59 ןיכוריעד 6רמנכ תיפד סמ יפ
 סרותס י"עד = עודיו קסלינל ₪56 לרסיס
 מנכ | לתימדכ = ר"סליס ת5 | לכ לכו
 סלו | ןיכמ סרופ | יתפרכ .ריסלי יתסרכ
 סלו עכס סכ) ןודוכ ועע יפדוכ וסלכ ל
 סרות לוטיכ לע .סכייסכ שי .כ"6 ודמכ לכ
 םינעסל סלול ןיש וימסרו וידסמ כורכ סייכקסו
 קלס סככלס תמ ססכמ כיע לסרשי תפ
 סנסס קמרכ לוס סז לכו דיעסל לכות
 ךלמו | ש"ע 695 9 ןילו ססוכמ .סנכלסד
 סוי טוככ סלענ סמ לכ5 ןרלס דימעי טפסמכ
 סכוטל וגיגע 630 כ"סוי 6כוכסו לודגס ןידס

 הדוהי םישודק ירחא 'פ
 כיסו = סידע יוגש ול .ייסיו תילרכ .סככלסט
 תוסעל ונינע לטומ כ"ע ןידכ כייס ו"ס לכ
 תויכזל = וכפסתיו | ת"יסס  תכסממ סכושת
 סיכוט :סייס סיקידל לס ןרפסכ וכמתסחיו

 : ןמל

 םישודק תשרפ

 סכיקלש יד יכ6 טודק יכ ייסת םישודק
 סת ס5 יכפסכ | תתימ

 וליסכ .סכילע :יכמ סנעמ סכנ5ע ייטדקתמ
 סיפדקמ .סת= ןימ סקויתופ סיעדקמ סתא
 סתמ ןיפ .ומימכ .סכינע ינמ סנפמ סכמלע
 סמ 856 רמפ וגיא ו יתומ .סיסדקמ
 ומל .סלו .עודק ינירס יתוא סיטדקמ סת[
 יתסודקכ | יכמ םודק יכ ל"ת םדוקמ וכימ
 ןיסדקמ ןיא | ןיכו יתופ ןיסדקמ | ןיכ ינפ
 90 םילמפפ רמוס לוקס 625 יתומ
 סקסמ | תויס5 תוטעל ססילע סמ ךלמ
 סקסמ ןוטל שוריפס | מ"שיכ | ןייע  ךלמ)
 סמ י'פע למול דוע .רספלו סקיקס ןוסל
 וסוכו וסות סתיס ןכפסו קרדמכ 5תימד
 סיקלמ | כמליו סיעסכ לק ססיטעמ 0
 936 = סיקיד> לט ססיסעמ 95 רוש יסי
 כיפכד | ןויכ ןפס ססמ | סזיקכ עדוי .יכימ
 רמופ יוס כוע יכ רולס ת5 סיק)6 שריו
 ןפס וכיפו ןפס מוס סיקיד) לס ססיסעמכ
 קרו יפ י"סכ ןייע סיעסכ ?ש ססיסעמכ
 קתיקד סמ "פע סוס טרדמס קרפעס
 יפמ .סנוע ס"כקס ?ם וסוטיקס סטכ ידמכ
 ספי  סיעקרכס יפמ  סלוע ךכ .סיקידלס
 רשמכ | םיככס .רמפמכ תכיימ ספי תכד
 סח לכת יכעוי ודמ> קד5 | ןרשל ךיטפסמ
 = ןפס ססמ סזיפכ עדוי וגיס םכדמס םוריפ
 מרכ - מ קרכס סמ לכ רספמ יכ



 ירמא
 סיעסרכ טפסמ ססוע לוסקכו ודוכככ 6%
 רטפמ ייס .כ"סו יתסדקתכו יתכדנתס רמ>
 סיעער לע ססיקעמכ סיכקס ןופסיס רמול
 יכ| .רוסס 8 סיקלמ לריו מוש אוספכ
 לס ססיסעמכ ןפס לוסס למו6 יוס כוט
 סיעסכ לס ססיטעמכ ןפס וכילו סיקיד5
 סיעקרס יטעמ י"ע קדקתמ לוססכ סעטסש
 מלו לכת | יכסוי לכ ודמי ססממ סנש
 תקכימ קר וכימ ז"כע ססיסעמכ דוע וסעי
 סיעסכס ססעמכ ססילע עיני 6ל₪ םנועס
 ייע קיס םדקתי סיקידלס יסעמ י"ע לכ6
 תולעמס סיפור 'יסיסכס ו"עסמס לכס סכ6
 יכ למרסיכ כס6 .תודומסס תודימסו תוכוטס-
 יד קפפ רע קלסס ןמ וס?ק ספ6 קכס קר סט
 ויתולמו י"עס פלודג ךורעי ךימ כ"סכ ומעל
 ס6 ירפסס םוליפ סח ש"ע תילכת ןיפש
 סכמלע וגסתנתש כ"כ סכמלע סיטדקתמ סתל
 סכילע ינ6 סלעמ תוכוטס תוטעמכו .תודמכ-
 סכיסעמ י"'ע .יכ יפופ סיטידקמ סת6 וליפכ
 סלו לינכ סלועכ םדקתמ :ינ6 סיכוטס
 סתמ ץימ סכמנע סיקדקמ סתפ ןימ
 רמוס | וכימ ומ רממ רדס יתופ סיקדקשי
 סודק .יניכס .יתופ סיטדקמ סתא ס5 כמ
 יכ6 | םודק יכ ל"ת םדוקמ יניש ופכ סמו
 ונייסד יד תדמכ סכמע :גסוכ ינסס ןיכ יד
 סיקלמ | י'ע | ןיכ  סיכועס סכיטעמ ייע
 יכנס  סכתפ םינעמ ינסס ד"סדמכ וכייסד
 סדקתנ כ"ג סיעקרס יקעמ י"עס םדוקמ
 סיקידלס יעעמ י"עש פוס קוכיסס קר סיס
 קכ6 רממ זיע ל"ככ סכסקכ ש"ס טדקתכ
 תושע) ססילע סמ ךטמ לם ינמפ לופמ
 דכוענ .סמוד וכי .יכ ךלמל סקסמ תויסל
 ס5 פריס יי'ע יכ ספרימ דכועל .סכסממ
 לכס ויכפמ .ספריס רוסת יז ענועס סכשי

 סנועל | וגממ | רוסי ₪5  /סכספמ דכועס =
 : ולממ רוסי לכו וכ; לע סיקוקס

 הדוהי רהב רומא םישודק 'פ
 רומא תשרפ

 טכדמ | ןרספ ככ  סינסלס % רומא
 ספיגו רמומ עיכי סויכ סוי .ד"סס

 מ'םיכ .ןייע = ₪לפ טוסו םעד סוחי .סלילל
 ק"סזכ | סתימד טוספ סרג יתער יפלו
 ססידכועכ | 0שיסלכ- .סינסכס 26 רומל
 סנסו קקיסלכ תכוטקס סקעמד םיחכ
 קסימנכ כ"ג סוס 26 דוככ סירפסמ סימסס
 סירכד ןיפו .רמומ ןימ כ"ס כיתכ ירסק
 כוממ .קרדמס .רמח ז"עו סלוק עמסנ יכ
 סויג סוי ד"סס קםיפלכ ייסיש .סילסכס לק
 96 סכימש 'יסי סיסלכ וסע רמומ עיכי

 : ל"קו סקיסלכ כ"ג סילסכס

 רהב תשרפ

 יד  סומ .דיסס קרדמ ךיחפ ךועי "פן
 יתערפס סמ סלדקסכ ל"כו לד ןכוס

 ךתפכ ךככג ערי שנו ול ןפפ ןותנ קוספס
 ךיקלפ יד ךכרכי סוס רכדס לנכ יכ ול
 סתלו כותכס ייפ סרק 'פ לסנ יכרעסד
 סטקסס סכתנוסכ ןתמ סנתמ תדוכע ךינכו
 סנוסכ תונתמ .סיכסכ> .סיכקס ןפכ ךיפס
 ומ | ללכמו ייסי םוכתמ כוסו כיתכ סו
 סעלעכ סנפמסש | ןוכיתו ןס עמוק סתפ
 תונתמ לגופו ללככ ןימו סרוכע לכככ סוס
 לע ת"יעס .סו9 ךיסס סעק .סלופכלו םיע
 כוסו ללככ יוס לס ןתת ןותכ סקד5 תולמ
 ק55 ל ותלעו יוכו 163 ללכמו תוקתמ
 לופו סז ללככ ןיש תעסכ ך6 תוערס
 כיתכדכ .סמוטס קכ | .סנתמ סניטס תונתמ
 רמ6 םרדמס רמפמכ לד ןכוס יד סולמ
 סז כו לקכ לכנ סמ ןתומ כיתכ סייר

 טכ

 םוכיפ סח ולומג וכ סלש) ינע סוממס ףטחו
 סדלס תעד לע סלעי לו ןפת ןותג כותכס

 ךיפס



 ירמא 8
 רלקמ יכ6 סכו ילעל סקד5 ןת₪ ךיפס
 ערי לכו סח יפי .תוכתמ לגופו ילסס וייס
 ספעמס עכ ךילע ייסיס וכ ךתתכ ככ
 סוס רכדס ללנכ | יכ לותכס רמ% כ"ע
 תכתמ | תרותכ ןתוג סת5 ןיפס יד ךכרכי
 ללנכ | ךכרכי ידו יד סונמ סת6 קר סנס
 ךיסק ךומי | יכו םטכדמס םוריפ סח ₪
 סקד5 ןתיג כס ךתעד לע סנעי %ממו
 כמפ ו"ע ייסי םונתמ לנוסו כיתכד סוסמ
 סתפ ןיפו לד ןנוס יד סוגמ ד"סס םרדמס
 ךרדכ קכ סנס תכפמ תרותכ וכ ןתונ

 : סלולס

 יכו סרדמס קרפל רספמ סו ךרדבו
 וקפנ | למוג ד"סס ךיסא ךומי |

 יוס לכד ןוכיפ דוע שי סכסד דיסמ שיח
 כע םרדמכ קתימד | תוכתמ לכוסו ללככ
 וליס סכ = סיקיזסמ> ליס  סייס ןע קוספ
 סעוקמ סתיס 7 כ  סילמע) רמפכ
 סעטסו סכ סיקיזסמל ₪6 ?סרשי .יפנוסל
 יכס .סרות ידמוכ ידי קיזתמס ימד סוסמ
 ןתונס) םיע .סרותכ קסוע ומלעכ וס |

 סכ קסוע ינעסע תוממסו סרותכ קלס
 ךת5כ ןלוכז סמס כיתכדכ ונממ לכקמס
 ןתוטע סמ  י'ע 5מכ ךינסוקכ רכססיו
 ססועק תופמו סרותכ לוס סכוז ינע> סקדל
 סקדנס כלו ונממ וחקל וגיאכ סוסו ינעס
 סו  רכמכ .סוסד ח"מ סכיש יגעל ןפונס
 סלעי סמסו .ךיסא ךומי :יכו קרדמס רמסמ
 רמס ז"ע ל"ככ ןכ ןתת מכס ךתעד לע
 סקדנס סוכמ דסמ םיפ וספנ לעוג דיסס
 לנסמ לוס סקדנס י"עס וספנת6 לעוג פוס
 וכיקו ינעס ספועס תונמסו סרותס וספננ

 : תונתמ כוסו ללככ

 לכד "טוד :הלסד למול .דוע רשפאו
 לכ .סייקכ | ךיר5 ל5רטימ סדמ

 : החזרי יתוקחב רחב 'פ

 ידוע = ךיר5 | סייקי = 82 סו | תולמ ג"ירת
 :סייק שש תומס סייקכ | לונלנכ וכל
 :סייקמ ספד סירפסכ תילו ןועטסרס סעפכ
 :ךיר5 וגיא ₪ ךומכ ךער> תכספלו תולמ
 :תכסקו סייקמס יכ סעטסו לונלגכ דוע .לוכל
 םימכ  סיכסמנ לסרסי לכ 15 ךומכ ךערל
 :סייקמ לקרסימ דס לכ וליסכ | יוסו דסל
 .סקד5 .תוטמ סייקמ 0% סנסו תולמס לכ
 .536 ךומכ ךערל תכספו סייקמד ןליוס יו
 .תכסלו סייקמ ךיפס סקדל ןתונ וכימ ספ
 :סיש לע .סלוס ייסי סאד ןכמ י!סכד וכ
 :םפרתיס תופקדטלס לכ  ססעי יז8 רכמ
 .סמ ל ןיפ וריכסס סמוכ ס5 ליפו
 וססכמ = וכיחו .סולע ךלוס 6 וש לוכמל
 פה ךער; תכסלו סייקמש .רמאכ ךילס
 גמוג ד"סס ךיפש ךומי יכו סכדמס רמפמ
 -תונמ סייקממ סעכ ל"ב דיסמ שיש וטפכ
 .כ"'סו ךער; תכסלו סייקמ לוס כ'5 סקדל
 פוס .סוכו לונלגכ | דוע וכ ךי5 ןיא

 : וספנ למוג

 יתוקוחב תשרפ
 :סכיפענ יתתנו יוכו וכלפ יפוקוזכ א

 םוססכ תופמס סויק לוכי י"טרפו סתעכ
 .תולמס סויק יכס ולכומסת יתולמ  תקו רמומ
 "וכנפ יתוקוסכ ס5 סייקמ יג6 סעו רומח
 כו  תונתככ :ןייע סלותכ .סינמע ייסתש
 -יתסרפס סמ סדקסכ לילסו י"עכ .תכווכ
 .תפ סרכות לש | סכרד וס ךכ סנטמס
 לעו סתקת סרועמכ סיעו לכפת חלמכ
 :סתק סרופכו יפת כעל | ייחו ןטית ןרפס
 :כועו :ךיכס6 ןכ סעוע -סתא ס₪ למע
 סלוע) ךל | כוטו  "סועכ | ךיכסמ | ךכ
 -ךירסס סמ  סיטרופמס | וסקסו | כס
 :סכסד יתרממו רע5 יימ יס ס6 סוס סלועכ

 ףס
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 כי; סמלע יפסכ סטמ רכש ל"מיקד 6
 סליעכ רכס לוסד תכס 36 .סלועפ ונייס
 סויקו סכותס י"ע וידי סשעממ לטכמסש
 קמלע יססכ ו> סלעמ רכעס .סז תוטמס
 כוטפ | ולככ | לכוססד 5מק 5323 לתיסו
 ומסע לע ךומס לוס ס5 תכש ןתילמ
 קרעל סכילד = יכיס .מ"כסד פנס רמשקו
 קפוגד כעל סכימד | יכיס 36  לפונד
 מרענ סכימר ףמ .דכעכ 36 .ןככ5 תכסס
 לע סיספ תנותכ ןייע תכסמ רוטפ טפוגד
 ססע סכסמס קרפל רקפ6 סזכו סדנס
 וולככ ךגוטכ סקעיס ידכ  ךנולרכ וגולר
 עיפסס) לולו לוס דסת ןפמ ת"יטסד
 יקסכ .סופמ רכסד קר לתרשינ כר עפס
 לסרסיס ןמזכ | 'מנכ | תימו לכינ 6מכע
 סוקמל סינכ סיפרקנ סוקמ לס ונופר ןיסוע
 ןיוכק סכיפ סוקמ לם וגולר ןיפוע ןילס ןמזכו
 סימכקכ 'יסתו וכופכ ספע םוריפ סח .סינכ
 וכייסד | סכיעכ רכש .סכל םי כ"ו סונכ
 ונולכס = ךכוללכ = ונוטכ סקעיש ידכ תכס

 : עפס ךג עיפסיס
 ספ 'יסו סיקוספס םרפ) רספפ דזב)

 רסמ יתממ 56 ועמסת עומס
 יד קמ" סכסמל סויס סכת8 סולמ יכנפ
 סכטפכ לכָּכַו סכככ) לככ ודכעלו סכיקלפ
 'פ ת"קכסד ותעכ סכנרמ רטמ 'יתתלו
 סיפכקנ סכסקמ ןיסועסד כתכ סיטודק
 ודכעל לוס וכומכס סוקמ לס וכולר ןיסוע
 ןיש  סיפכקנ | ספרימ | ןידכועסכו כ 3
 עומס סא 'יסו סוריפ סו ולופכ | ןיעוע
 סיטרקנ 'יסתו סכסאכ יתולמ כ5 ועמספ
 לככו  סכככל .לככ  ודכעלו סוקמכ .סילכ
 סכנ .'יסיו שפג תוריסמכ ןנייסד סכטפנ
 סניטכ רכס סכל ייסת כיסו ספוגד רעל
 סכסלע ושעת ₪2 סלט סכלרמ רטמ יתתנו
 תכט | כייסתי 6 .סינכ םיסרקנ 'יסת לכ

 7 חדוהי יתוקחב 'פ
 יוכו סכרד לוס ךכ סנפמס םוריפ סח
 :ספונד .שרעל ךכ | ייסיו "יפת רעל ייחו
 .לטכ "יסס סכותס י"עו למע סתש סרותכו
 שי כ"ו ךקס ןתמ לקמסמ ו ךידי ססעממ
 -ךירטמ ייסתע ךפוס ז"יעו סליטכ רכש ךל
 ייסי ₪ סרופכ לומעת ךניש סאפ ז"סועכ
 רכשו סמ רכס קר םפוגד רעל ךל
 .לכס ססעת ס6 לכ סכיל םמלכע יפסכ סולמ
 סליעכ רכס ךל שי יא ךכ יתרמ6 רטסכ
 ס"כקספ ז"סועכ ךירע6 סח תכש ונייסד
 ףוג רכסש כ"סועל ךג ועו תכס ךכ סלשי
 ספ רקפמו כ"סועל .רומס ייסי סוטמס
 :סינמע 'יסתש םוליפס סע י"סר תכווכ
 רכס וכ; דעימע  סטק .סרופכלד סרותכ
 סידועי רססו סתעכ סכימקנ יתתכו וכייסד
 :סכינ םמלע יססכ .סונמ רכס שלטו סיכוט
 כ"ו = סרותכ | סילמע | 'יסתס י"סרפ כ"ע
 ייסתש | י"ע סנו שפונד ₪רע5 סככ "יסי
 כ'פו סכידי ססעממ ולטכת סרותכ סילמע
 .תכש | ונייסד .סליטכ רכס סכ) עינמ

 : קודו

 יתכסס ד"סס םרדמ וכנת יתוקולכ םא
 .כר ךיתודע ל ילגר  סכיסמו יכרד

 יתכטמ דוד כמא .רממ יחמ 'ר ססכ םנוס
 תוכיכע לס ןדיספסו תונמ לס ןרכס ןתע
 ופקסו ל"כע ךתודע ₪ | יגגכ סכיספו
 דכוע ייסי דודכ לודג קיד יכו סיטרופמס
 רעוק רטפלו סרפ לכקנ מ"ע ו .ספריע
 :סנסמו סיכמ יתס ןיכוריעד 'מנכ קתיפד
 ול סכ סירמומ | ונלס | סייכו = םיכ = וקנסכ
 סדשנ סכ סירמוש וכלסו םרככ לש סדסל
 םכככ כס סדפל וכ םג ורמגו וכככ םרכנס
 ם'סכ כתכו ויסעמכ םמשסמי 6רכנס ויסכעו
 :תי9 תופמו ספע תולמ שי סנס יכ 'יפס
 סייקנ | לוכי יס 85 לרכנ ₪2 05 סנטו
 "ד סדמס תחירככ יס כ"פו ססע םופמס

= 
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 ירמא 00

 ןימייקתנ יס ימדוו ןיופלסד רספס דנו רכס
 םלס רספמ קרכנס קתקסו קרכנש לכול
 ןיטעסו ותפירככ דיספמ ללמכ רוכעיו סכזי
 ייס כ .ימדוו קכככ 55 סקש ךפיסכ לוס
 סכזיפ רעפמ קרככנס תשסו ןימייקתמ
 יניכפ ססכ סתססו רכשנ םוסש מכ ונסעיז
 קרכנ לש וכ כוע .רמפ דס ותפירכ רגמ
 קרכנטמ רתוי דספכ ייסס רספ ןיופלס ד
 ודספסכ וככס לני 5מכד ןיעעס סייקיו
 סייקתיט רטפקש קרכנש וכ כוט רמ6 דסו
 רמלו ןיוסלס טייקתיו לרככ ללסמ ןיסעס
 תופמס | ןינמ לככל ופכס ליר ורמגו וכמכ
 וכמנו ומיכסס כ"ע ןיסעסמ רתוי .ןיופנסמ
 רתויו ומ5ע ליכסכ סדאס רככ סנס רמוכ
 כורק .לוס יכ סרכנ שש וכ לוט יס
 קופרו .סיככ .סמספ ןיוק;ס תמסמ דספס>
 ויפכעו ןיטעומ סמסש ןיטעס דלמ .רכסנ
 ססעיס סוקמס דוככנ כמ לרככ 55 םרככס
 ססש וישעמכ קמסמי כ"ע ופרוכ תולמ
 ךילע קר ערמ רוסכ יד לו ןיסעס
 קככנ ךכ ליכעכד .כוט סשע סנ תויסנ
 ם"ע סרככ סלט ףס ןימייקפמ ייס ןיוטלסש
 רמי עמק ןיכוריעכ 'מגס םכווכ סזק רטפס+
 סרנלו | ךליש ערמ | יתרלוכו לימוס סדקס
 סרות 536 כוע ןילו כוט ססעו ל"ת סניסכ>
 ילדוכ רוכעש לו סליסכ סכנפו ליס לירי
 ןיעעס | סייקמ 55 05  ףקו ןיולנס לע
 דספסמ קוסרו רכשכ בורק 'יס6 כ"יפע ףל

 אשנ יתוקוחב 'פ

 יצא בא: .ב ל-4 בקש רש לא - ב -

 .הדוהי
 םרכנ יס .ס6 למלשכד | כוט סקעו ג'ת
 ערמ רוס ייסיע ול יד 'יס 8 ומנע ליכסכ

 ןויכמ 336  כוט סקע 'יס ₪5 ספ
 ונוק = דוככל 855 ומלע ליכסכ םרככ סלט
 רטפמו כוע סעע סנ סייקל ךיר5 כ"
 גש סכות | דמולס לכ לייזר | תכווכ = סזפ
 וכמכ .תמפסכד | םרככ סנס וכ כוט סמסל
 כולק לוסס לרכ; 95 \ כוטד ורעגו
 כוס קוס ס% ל26 רכסל קופרו דספסל
 קרכנס וכ כוע 6 כוט ססע סנו ער
 עכמ כוס .קכ "יס ל רכנ 52 ספס
 תוסעכ תכמ כע דמוטס סכסמכ קתיפו
 סיקיפסמ | תומס סייקיפ ספסל וכייסד
 םליממו ופעלו רומסכ דמללו .דומלכ ודיכ
 סמסכ סלס דמוכ 05 לכ5 סרכנס וכ כוט
 יכסס תוסעל ופיכמ וכימ סזס דומיגס כ"ו
 רספסל כוכק טוס כימו דמכ ןכ מ"ע ל
 םרכנ סלס .רתוי ול כוע פו רכסמ קוסרו
 כטסמ 'יס דודק םרדמס םוריפ .סזו ל"נכ
 מוסס | ןיסעס כ"ב תוממ לט ןרכס ןתמ
 "כ | םוריכע לט ןדיספסו | חיימכ .ןינמ
 ייס | יקדוכ | כ'לו ס"סע | ססש | תיינס
 ךסרכ לעו מרככסמ .רתוי רככ לנס כוט
 סוקמס | דוככ ליכסכ קב יתקרכנ לס
 ינפ  ךירפט ךיתודע 56 ילגר סכיסמו כ"ע
 דוסנ ערמ .רוסכ יד לו כ"ג ןיטעס .סייקל

 : כוע סקעכ סג קר
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 ךתולעהב אשנ '
 ל שא "ה ה

 ו
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 אשנ תשרפ

 ןוממכ ךכרכי ערדמ ךרמסיו יד ךכרבי
 תונכ ונממ סקעתש ךרמסיו

 כרס סקכ יתימרס סמ י"פע רפול רטפ6
 וככרכיו וככסי סיקנ6 קוספס לע דוד סזוס
 סקי: ךיפס ססקד סלס וכתא וינפ רפי
 תוגתמ כוש ₪ס סכס תלתמכ וככמ דוד
 ייפע סלס ןקת6 וינפ רפי .רמפ ספ 'יחי
 סלכס | ןתולס) יי תיפד יכיסד .רפוכמס
 נוסו ללככ סננימ סמתמס סז לכיקס סמ
 םיטמד = ןויכ סנתמ ס[ ןיא יכ תונתמ
 ללככ וכיפו .קימכ ןלכסי .סזו ןתולס) סנס
 סכ סיפיסומ סיקידנס יכ תונתמ לכוסו
 סנס וכת6 ויכפ .רפיו סלעמ לס םילמפכ
 כיפמ סיס ןיטוע וגל תוקדנו תונמס י"ע
 קוס סז ןימו ןכימ סלכס יי סיטמו  וינפ
 תעקכד סכדמס קוריפ סח כ"ע .תונתמ
 סע כ"סו כי סמלע .יפסכ סונמ רכס
 סיכקס וכ ןפונ ריפס וייס ידכל ךיר5 סדפס
 ךיל5 | ולככש | ןויכ .סנתמ ללככ | סניסו
 ןתוכ ךיאס וייס ידכמ .רתוי ככ ותויססל
 רמסס סח תוכתמ לכוסו ללככ יוס 0 ול
 ןוממ ול ןתי ךי6 ת"קו ןוממכ | ךכרכי
 ךרמשיו כמא זי"ע סכתמ סוס קס כרס
 סללס טמ כ"6  תונמ ןכממ ססעתס

 סוט רטפלו .סכתמ כלככ סכיפו ןתונסל =
 סכנ יתתנ סכתערג מס טרדמס םוריפ
 ליב סכתכוטנ ₪06 סכנ יתתכ ₪ סרותס
 סכנ יתתנט סעס תעדס לע סלעי מט
 תוכסמ = ללועו סוסמ סערכ פיס סלותס
 ₪55 סכל יתתנ ₪5 ת"פיכ סס ןייע

 תופמס ומייקתו סיכוע ייסתש סכתכוטל
 : סנתמ ללככ סכילו סלנס יג ףיטמו

 ךתולעהב תשרפ

 ןכ לע יכ ופופ כועפ ₪ 55 מאיו
 עוקלי "וגו רכדמכ וכיתוכס תעדי

 ייכ רכס ל"ו סמל תרטע רפסכ כוסו
 רמסנפ .סירפעכ וכיתוכ6כ ןתינס ןסס ותומ
 כוזפת םג 55 .סירגמכ סעס ןח ןתנ ידו
 רתוי סיסנ סמכ נסו ספקסו כ"ע ונתומ
 ביכזס סמלו סירפמכ לקרשי) ס"כקס סקע
 ספלנו | מייםיכ | ןייע לקוד טז סכ ססמ
 ןוסכ כמ םכ ןימ חג רכד 'מגכ תימר .םרפל
 קיד ותוס רמפי סלע ךממ סעקככ סקקכ
 ולני ןכ יכסקו ססכ סייק סתופ וגעו סודכעו
 סיסרופמס וקקסו ססּכ סייק לכ לודנ םוכרכ
 ךיל5 .קידפ .ותופ רממי 65 סנ ס5 ללסו
 טוכרכ = ופני = ןכ יכסלו ותחטכס סייקנ
 סתיפד סע ייפע לכ יפ מ"םכס ןוריתו לודנ
 כ"עכ = דימ .סכימו | כ"עכ .סוכיפסיו מנכ
 סדיכ 'יס יכס סקקסו שמ סושמ לרטיד
 םיד ןוכיתו .ססכ ייס קשמ סמו תוככ תומסכ
 ןויסלו רפועס ןויסכו ינוע ןויסכ ןויסנינימ ינס
 סע | ז"יפלו .יכועס ןויסנמ לודג וס לסוע
 ופכ | לסרסיד | ונייס סע סוקמ וכממט
 ססל ופענ רש סיכקס לע סיסנס תלודג
 ןויסנ ססילע לכקל ופכ 52  ידכ .וכיממסו
 לסכסי לק 6שמ סוטמ טוכיפ סזו רטוע
 קנס וסל ימד לכס | סיטוק כפוימ ז"יפלו
 ךיר> | סיכקס 'יס ₪5 | קידמ .ותומ רמי
 :ססל *% סנופ ייסד ןויכ ותחטכס סייקל

 סנו



 ירמא

 יד קרדמכ %תימד ךמ לכק> ונכ +
 דע קיד* םכקנ סדק ןיפע ןסכי קידל
 ייס ס"ע ןכיכמ .ססרכלו ןויסככ דמועס-
 ןויסנכ ודמעיש סיקידל ויסי ןיככס :סלוכ
 ותומ רמי לס | ידכ וממסיס םקיכ ןכל-
 רסוע ןויסנכ ויככ וכסכיס ייל ססיכד קידל
 רמ6 ססמ סגסו ע"ע | ולקשיש םקיכ ןכ>
 כוע רכד 'ד יכ ךכ וככטסוונת6 סככ ורתיל.
 סרממ סרותסמ סרדמכ 5תילו לסרשי כע-

 סז ןר | וסנכיסכ ע"עכר סיכקס .ינפל
 "סת סע סרות ותימ סח ומככ) סלופ-
 קסס שי ססל 'יסיש | כועס י"עס "לע.
 ךככנ .סכו כיתכ ןכו סרותסמ ולטכתיס
 ןתפיט סמ רטוע | ןויסנ י"ע וסש תחכמו
 וככטסו ספמ ול רמפטכ ךככ י"6 ספ.
 ומרכל סנופ סז יי  תפיככ יכ םסמ ךלל
 תטמו סכותסמ | לטכתי = ז"יעו ותימ סחי
 96 - ךטסו ופרמ כועס ןרתי לש וטפס לכו
 דוכעל קר .ייס לסרשי 56 סעורז ל ןרמ
 ךנמ ₪5 ססמ 55% רמק ךכ> תייסס תח
 ססמ ול רמפו רסוע ןויסכמ יככמ סרי יכ-
 תעדי ןכ לע יכ | ומתוא כוזעת לכ ל
 ןסס תעדי = סת6 טוקליס םרפמו וכיתוכח-
 רמסס סמ סייקל סירנמּכ וכיתוכל ןתיכש-
 ידכ .לודג םוכרכ ופני  ןכ .יכסמו ססככלל
 סיקיד סיפרקנ 'יסיו רעוע ןויסנכ ודמעיס
 רספ6 ייפ יכ ולתוש  כוזעמ לג כ6 כיע-
 סכל ךכל  רסוע ןויסכ  יתלכ | קיד5 .תויס>

 : ךל .וככעסו וכפל

 חלש תשרפ

 יכיכ6 ולנופס6 סיסז םרדמ כככ [םֶזְדיְו
 ססמ וכ ופלותס סתנס ומכ כל

 כיסשל וכמו ופכו סילגכמס וקלסס ןרספו
 די 'וכו תוסעל סמ ןיעדוי ויס ללו ןרלס לע

 חלש ךתולעהב 'פ 6%
 + כ יו ל מץ .נ ירש ו י]

 ו . 0

 הרוה
 רמסנס ןיסועכומס ןתוס לכ .קתסו כככ רמע
 יוכו !ספסס לע ו; דמע סעס תפ כלכ ססיו
 סשמ) סייכקס ל" דולמ דופמ ןכסס סכוט ל"
 סיס ל"יו כיע ול קיזחמ יכמ .סלודג סכוט
 קונית ילסע סוס רכדכ סעע  סלכסס
 וינע = רמולו תעדכ פוס לוכי .רכדכ לוכיס
 שורד לדוסי יקיפלכ | ןייע קוס כוע יכ
 כלכ ףיסוס סמ סנ כ'עכ רפע סקס
 ססמ יפמ  ועמסס | סירכד לע וירכדכ
 סיכקס רמלד םרדמכ לתיפד ל"נסו ןרסלו
 יתמייק רככ  ססרכסל סיכנכמ תסינס תעכ
 .תרפפפס סקקסוסלס וכוסי יעיכר רודו ילכד
 יסימס רוד דע ןמזס ךירפס לסד ןתנוסי
 ןוכיתו סנס | סיעכר8 רכדמכ | יס  דועד
 "ס = סיגנכמסו ותומכ סדפ לס וסוסד
 לסרשי לס סיסולק יס ססו לסרסי יפיפנ
 יתמייק רככ ססרכאכ סיכקס רממ ריפסו
 ס5 םסיג סז לכ סכממ ם"ע יעיכר רודו
 תוכזפ ופרו ןכ6ס לע סכד סיפילומ יס ל
 ותומכ סדמ לם ומוכסד ןכירמ6 ריפס ססכ
 וכייקתכ ל כ"| תופילסס ןמ ורזמ ילסס
 קיתסס כטכס ןויכמ ךמ סוקמ לס וירכד

 סתופ וכסריו סלענ סנע .רמלו סלוכ
 סכימ כועו סכ  סכז תוקילסס ןמ רוס לו
 רוכיד | ית לכד תוחינפטס ?עככ סילוכי
 ומייקתכ כמו סכז רככש סטעמס לטכמו
 סכוע סיכקס וכ כמ6 כ"ע סוקמ לש וירוכד
 סמייקפנ ייע .ירסס וכ קיזפמ :יכמ סלודנ

 : ססככמכ יתכממש סמ ירכד

 כ"נ | עסוסי יכסס .סקק .סרופכנד ךא
 קקוד כלכ :יממש כ"ו ןמפכ :רי5 יס

 סרוסכנד ןוכ< .ככדס .סנמ% עפוסי לו
 ותומכ .סדמ לש וסולס ןוכית סעד סקק
 כסמ סוקמכ כוס לעכ) ספות סוס לס
 סנק לד סכותכש סינעככל וכייסד סירממל
 תעישל ינסמ 55 סילפ ופסעד יכיס וליפפ

 יותס



 ייככסל ימכ יכז ייספככ יכזד יכיס ךש 'ופסי
 סעס תפ כלכ ססיו סעוס 'סמכ תיחו

 יעתשמ לקד עסוסי יפס דכ סשמ
 י'סרפ | לכממ עוטק סיר ןיד "9 ורמא
 קלס לועיל | סיככ 5 | ןיטס עוטק ?סיר
 ןרסכ קלס ול ןיח עטוסיע ןויכ כ" ןרפ>
 קל כ"6  'יספכל | יכזד ונימ 'יכ ךייפ 5
 כ0 סוסד סוסמ ותקילסכ סולכ ליפוס
 לכ סיכקס לע וירכד לכ .כ"מו כירס>

 : כלכ י"פ קר ומייקתכ
 ןיע יכ ססמ רממ םרדמ ןיעכ ןיע "5

 רממ ןיעכ ןיע יכ סמ .ספרנ ןיעכ
 ולכמ .רמוא סת6 ןיעכ .סינוסמ ירס ליר
 ימ לע סלרכ מכ סלס רמופ ינסו רכדכ
 ךירכדכ | יתסלס 'ד מפיו רמסכס דמוש
 "סם סעכ . סיסרופמס | וטקסו | גיכע
 'יס | ןייע ומיקתי וירכדש סוטכ ספ
 סגסד זידפ רמול רספפו דיי יפ ןירסמ
 סערפ תנווכש גיכפרס ססכ יכס סיס יי
 לוס .סכינפ דנג סער יכ ולר ססכ רמסס
 תוערס לעופ רספ יקל יכ כסמ סערפ יכ
 קוס סכיכפ דנכ כ*לו תוכוטס לעופ וכניש
 לו ערכ .סירסוכ סת6 סמלו כוע לכו ער
 סמל רועש ס"ערסמ ללפפסש םוסו כוטכ
 גולסל סקילוס סערכ רומל סירגמ ורמפי
 יכ ןמכ סערפ תעד סוכ קוסתיו סתומ
 לסמ 0! סוסמ תמכו סכינפ דנג סער
 לע יד  ספניו ןילסמ .שימכ ס"כקס טס
 וכיקסס ורממי ₪50 ערס סוטמ סערס
 יקיפסס כתכ סילגרמכ סנסו ער לעופ קר
 קיומסל כ"ג "יס סילגרמס תלווכס סדוסי
 לו ער לעופ קר לוס יכ סערפ תעד
 תתכ סירגממ וגתומ יד תלכסכ כ"ע כוט
 רטפלו םיע וכדימשסל ירומסס דיכ וכתומ
 תמסו למסס ס"ערמ תלפתכ טז סימעסל
 סיוגס וכמלו דסק | םיפכ סוס סעס ת5

 ו חרק חלש 'פ
 סעס תש םיכס) 'ד תלוכי יתנכמ רומל
 6 םיכס) סכוטס סזם רמוטכ 'ולו סוס
 ןימ | סזס | תלוכיס ןרפס 55 סוס 'סעס
 כ'ע כוט שלו עב לעופ קר לוסק ודיכ
 כססלו .רמונו לכ תלס רכדמכ סעחסיו
 רממיו סנס דעו סיכנממ סוס סעל תפסכ
 דס מממ לכס לוסו ךככדכ יתסלס יד
 ססג תסנסס ועכ לכ 'ופס ינעכ ש"מכ
 תעד קיזססנ םלפ סעטמ לגעס יסעמכ
 ומ5עכ סעטס סזמ סלסת סתע סג סערפ
 וירכד ומייקתיפ סועכ ססמ יס סז סוסמו
 ססילטס לוס תסמ שדו (דד לגעכ ומכ
 סערפ תעד קיוחסס> לכ לוס כטוק לע

 : קודו ססל חלסי יפדוכו

 חרק תשרפ

 קולט סכק ספר סמ טרדמ סרק חקיו
 זכפ .לוסו ספר סעוד סרפ יפ

 סכז ךיסס סעק סרוקכלד רמוק רטפמו
 סמיטס | ןסכ לימייק .8סד סנוסככ ןרסמ
 ספ ןוכית קיד ך6 קדקמכ םמסי ₪5 ו"על
 יכ | ע'שכר | רמלו | םירוגגס דמג סקמס
 סכיקל6 יד יכנס תרממ סלט ססל ללו תיול
 לנעס ןרסמ סקעס ףס כ'פו ךיקנ6 קר
 תויסל לוכי כיסו סווטנכ 5 ירכסש טס כ
 סעעט סמודמ סרפ 'פ פלס ןויכ ךס ןסכ
 ןיטט | סוטמ | י"טריפו ןכסמ לו רזעלמ
 ןכסלס סכומ .כ'6 רונינס סקענ  רוציטק
 כ'ע ןסכ ייסיש | ןידכ | וניו לגעכ עס

 : תוכיכסכ ןמקל דוע ןייע קוכסכ סלי
 יככ ₪ ועפפ פלק 5 סמ אי"

 סת6 ןכל 'וכו סכמ טעמס יול
 לוס .סמ ןכסלו יד לע סידעוטס ךפדע לכו
 ייס ססכ סכמ רמלק סמ סליכ וטקסו רעונו
 תסק ססכ םיכסע מ'םיכ ןייע סכל רפול

 ןתנוסי
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 ירמא 4
 יסונט .סיטסכס "יס סרק תכונתם ןתכוסי
 ככעל דיסי .לוכי ןוסכד ס"וקכ רמוכמו ןדיד
 סיכסכ :יּכג כ"ס ל"עכ וסולס ססענ ןימו
 םנמסרד | יסולע = סילסכד רמלכ 05 לכח
 ךיר5 רכדס לכס ע"ע קנסל חרק לוכי ייס פל
 ןדיד יסוטט סיטסכד סרק דמכ ןיכמד .רוסיכ
 ססכ סמ יעל יתקכסד זידע | ספכנו
 98 סטמו סמכ | סמודא סרפ קוכחל סרק
 רסכ6ע ומכו ןדיד .ימונס  סיטסכד דמלל
 יכיטע : ןפומ | ןומירכס חלפ ירכד סדקסכ
 תנותכ ליכסכ ףסוי םכיכמ ןיכע עדו כ"ז
 ףסויל ןפנ כקעיו סנוסכ ידגכ וס סיספ
 ותושל יוסכ 'יסו תורוכככ סדוכעו סרוככס
 סיק6סו .סדוכע תעטכ סכוכ תויס) דנכ
 ססיכע לינוסס עסרכ ו'ס ופופ סיקיזקמ יס
 סירדנד טכעגכו סדוכענ לוספ לוסו סכיד
 י6  ןדיד .יחוטס ימ סיטסכ וסנס ןכ יעכת
 סזכ מיכ סמ | ףסוי דיכ סטקסו כמסרד
 סס קנמסרד יחסוטסד ןכירממ יפד ןוריתו
 קיד .ייסיש .ךיר> ןסכס סנ ןחלוש סיכקסו
 8 ןדיד יסוטסד רמלכ 5 35 ויסעמכ
 כיכקמו | ןסכ = תויסכ לוכי סדק לכ יפדוו
 ךיכלו סס םכמסרד יסולסד ורכס סיסקסו
 יוסכ ןיפו ןכ וכי .ףסויו רשיו קיד יסיס
 רוקעג | וטר | ךכיפ> כירקמו .דמוע | ייסיס
 תוכירסכ | ם"ע | ורכמנו סתספקממ ותומ
 יינס ףסוי םריכמכ סיעכשס לטס תעסו

 קכמסכד | יפוטס ופ ןדיד ימוטע יטסכ ס% =
 ס6 לכ6 ותריכמכ וקטס ןדיד יסוטק ס/ד
 ותכיכמכ וקטס 2 0 יסוטסד .רמפכ

 יעלב
 תרפכמ סרפד ססקס ךרכ ערוס [ךנזר

 לגע וכ מכ סמכ לגע ססעמ לע
 ןוריתו סיתק תכ  סרפ סמלו סתנש כ
 ףסוי תריכמ לע סג תרפכמ סרפד סוסמ
 קיכסו סינס יתס תכ תויסל סכיר9 .ךכיפל

 בע סג תרפכמ סרפד טוקני םרדמ ספ
 :סתיס ₪5 ספו תוכירלכ ם"ע ףסוי תריכמ
 לנעכ יד "ס לנע סעעמ לע קר ספכ
 :סיעכססד סרפסמ סכומ כ"ו סתכס תכ
 סינסכד ניממ כ"סו ףסוי תריכמכ ופטס
 ₪2 םכמסרד יסונס סס ספד ןדיד יסולס
 יתקס תכ סכפ ךי5 סעלו לילכ סולכ ופעס
 סמכ סמ םלדמס םוריפ סח לינכ סינפ
 ןדיד ימופס .סיכסכ וסנס .רמולו קולסל סלק
 ספר סעוד6 סרפ רעש ז"ע תוסמי) לוכיו
 גילכ .ןדיד יחול  סינסכד .סכומ סרפמד
 סכינפ דנג .סער יִכ ומר ספמ ססנ למפו
 סנמסרד יסוגט סינסכד כפימ סכומ .סומ
 םקל כ"עו תורוכככ סדוכע ןידס ןמ ירסע
 םרדמכ םתילדכ ושעמ סרוככס ת8 כקעי
 תולוכככ סדוכע תויסכ יוסר ןידס ןמס ןויכו
 רסכ סככ עודמ סכז לכ ןולרכ וטעי סעסו
 יקולע סילסכד כ"ע 56 .ססכ לכו 5
 ססכ ייסי לס | ךיר< כ"ע סס כמסרד
 לגעכ ןסעס | סירוככסס | ןויכו פטס סוס
 כותכס םוריפ .סזו סכיתסת סככ רחכ כיע
 יסולס סינסכסש סנטק ייסר יכו ל"כ טעמס
 = יכ | ןלייסו .סכתממ ל"כ .סכמ .פלמסרד
 כסרסי .תדעמ | סכת% לרשי .יקנס .כידכס
 יוקכ .פלסו למוגו וינ6 סכתפ | כיכקסל
 סושמ .כ"ע 506  סיכוכככ סדוכע תויסנ
 ןיסו לגעכ ועטו םכמסרד יסולט סיגסכד
 ךתדע לכו ספא כ"עו כירקמ | תויסל סיוסכ
 בכירפ .סיכי סתפס כ"כ יד לע סידעונס
 ןיס לכמ ןכסל) סנוסכס ןתנ סעל יד סע
 קוס ןיפס וכ וכינולכ | ןימס רמוג סכתוככ

 : קודו לנמסכד םילס קר סכתולס
 סריכסו ןפל וכק ספ ךלשיו

 סלעכ ₪5 ורממיו = 30י)6 ינכ
 סכדו .כלס .תכז ןכממ וכתילעס יכ טעמס
 יפ ףוס כ"עס ססקסו 'ונו רכדמכ וכתימסכ

 סלט |



 4 ו

 ס"ערמכ | כ"כ = ססינפ ותעס ךי6 לס
 לסרשי לכו סס ועדי 5 רקס יל
 יכ .רכדמכ .ותמע רכדכ כיימ ס"ערמ ןיסס
 סמ יפכ ל"לסו סיפנכמס י"ע ססילע רזנכ
 ךתלכס) ךנ למ סיסרופמס | וטריפש
 סת סעמ) ס"כקס רמפס יפג ךתכוטלו
 םרדמכו סערפ) סעעמ רסמ ת6 סקרת
 קיככ 5 לכ6 סמרת סערפ) סקעלס סמ
 יישכ= םוכי לס | ןילע ורזנג ססמ סיכלמ
 סיסנכנ יס  סילגכמ קנס "ס 6 סו
 536 ףכיפ תומיש .םככומ 'יסו "65 דימ
 רכדמכ | וככעתנ סילנכמ סנסס ןויכמ
 סח כ"ע ותכוטכ 'יס סח סנס סיעכרק
 דדג6 תפיכנ ועמספ סכיכקו ןתד ורמספ
 סידטוס יס סינכמ עסוסי תמ סקמ דדיעו |

 סעסס עדי .סילנככ סלט ןווככס ססמ)
 סילגרמס ומטחי יסדוכו סוס קזח 'ינע כפויס

 ותיפסכ ורממ כ"ע רכרמכ דוע וככעתיו =
 : ל"קו סריזנס .סרזנג י"עס רכדמכ

 ססינ6 .פרפלו רומל רכדפ סיס לאו
 סכל כססכו יונו ייכ תפמ וסקת יכ |

 כקיס ןמ סקלפכו ןרוגס ןמ ןגדכ סכפמורת
 רסי תפס לוס ןרוגס ןמ ןגדכ סרולכלו
 ןיסס לכסס ןמ  רכד סז יכ רמוכ רספפו
 כמעס סרוטס ןמ סקד ןתוממ ימ סעוד
 ןמ ןתוכ) .ופ6 תעזמ וכ טק רשפו כ
 ןמכ .תעדס חסיסכ וג סלכ רס6 ןוממס
 יכג ל"סו סמודכו 55מ רספ ספילמס ןמ
 ןויכ סיופס תעד לע סנעיס רקפמ סיוטס
 סס)  ספכו ןרפכ סלחנו קנס ססכ ןיפט
 קר ורלקו ופרס לש סריט ככ סמוכתס
 רטעמס | כ"ע .סינ6רשיס סט וגתנמ סע
 סוקמס | יטפל כעמכ | סני6 .סינתוכ סמספ
 תעדס לע סלעי 55 סזש כותכס רמ6 כ"ע
 סקלש סמ  סכתמולת סכג סמנו סח

 יד יניעכ 2ססנ רסעמס ןמ רסעמ סינתוכ
5 

 עקכ - חדוה ה תקוח חרק 'פ
 למעו תכטס לסרטי ןפוכס ןרוגס ןמ ןגדכ
 סכתמורפ ןכ סוקמס ינפל סיכוקס סמסס סכ
 סוקמס ילפ5 כוטס סרוט ככ סכל כס ףס

 : ל"קו

 תקוח תשרפ
 כוש יד ס5 רס6 סרותס תקוח [רא]

 לילסו ןוססס לפכ לע .י'םרפ ןייע
 יכנסד .ססמ "וכל 05  סרות כיתכ סכסד
 קייכתו ועמק סרוכגס יפע ךנ 'יסי לכו
 וכל סו5 .סכות וכייסו וכ> רממ סקמ תולמ
 סנעי קמסו םיירפ ירעמגכ סרות סעמ
 וכע6 ומגע יפמ ספמש סדפס כג לע ויס
 סרות ןי6 רמסס תקז סטיסכ קנס סרקו
 סיכקס ₪5 52 .סרות ןיכמ כ"כ סימטס ןמ
 תמו כותכס רממ ומנע יפמ סעמ קר
 תומ | קייכתש יד סו רש6 סרותס תקוק
 ופעדמ ספ ןרמל לו רומלכ יד סט כיג

 : לקו
 סעומס סמ ייטריפו ינענכס עמשיו

 וקנפסנו ןכסא תמס לכו עמס
 סעד ןתנוסי תרלפתכ סקקסו דוככס יננע
 סימעס לכ כס דוככס ןכנע קלתסנש ךככ
 קלמע לע .סילפסל שי דועו ןכעל ןוס ומסכי
 ימו וידי . ופריו מרסי סע סחלכ רככס
 סלוססכס | ותלומ תוכסכ סנס רוסי יתפ
 לכ ךכ .ככזיו 5ת יפכ כיתכ | סכסד ל"כסו
 ןוס "יס ססע םרדמכ תילו סינקסנס
 גלס 55 ןכעס ךותכ ייסש ןתומ לכ6 ןכעל
 ןגעס סיס למרגסס קלמע רכס 'יס כ"ע
 ןוילו .ןוטסכס  סעפכ .רכג 8 ךכ ינפמפ
 סנוכ | ייסיו  דוככס ןכע קנתסנש עמסס
 סלכ כ"ע | סתופ הלכי | יפדוכ  ןכעל ןוס
 כסוי .דכע | ךקמ .ינעככס .עמשיו סמסלמל
 כסוי קמע רמלנט קלמע .ס1 י"טרפ כגנס

 ןרמ



 יפ 0
 ייסיס ידכ וסוככ | ת6  סליסו כנס ןרש
 סילענכס תתכ .סיכקס> .סילכפפתמ ללרסי
 רמוג .דוע רטפמו סיכענכ .סנימ ססו סדיכ
 מלס ססוכ> 5 ויס סמ רספ סעט
 וסיסכ .קנמע | תומסלמכ סכסש | סוריכי
 עיסוסי למ ססמ | רמזיו כיתכ .סירגממ
 סעטסו קלמעכ ססכס 52ו סיס< וכ רסכ
 קתיפ סעמ י"ע לגו = עסוסי י"ע לקוד
 הל -רממ עסוסי סמל ל"ד כ"ה קרדמכ
 סוכו שרי = יכש סיקממ תפ | רמא ךינקז
 רמסס וככ ןכ .םוכי סיקלמ סרי לנו כיתכ
 רמסכס יממ | ערסינ טרי .ינ6 סיקל5 תל
 קמע ספרס ןויכו ,סיקלממ סרי לכו וכ
 סושמ | עסוסי ותוק לג ןוטקרס סעפס
 ק5ככ לוכי .ייס של כ"ע ףסוי עכזמ מוסס
 קכ ססס שרי קלמע יס כיע עסוסי תת
 ססלסל .עפוסי וכי 15  וסוככ תמ סנשי
 ופוכלמ 6 .סכיש ס"סמ עסוסי רוכניו וכ
 וכ ססלס> עקוסי תוכי לו וסריכי לכס

 : ל"קו סמסלמס 6  סלכיו

 סדקיו יי5 וככ רספ סכירמ יפ הד
 ןכסש לסו ססמ 26 יד רמליו 3

 יי .יכיעכ ינסידקסל יכ סתנמאס 55 ןעי
 ןרמס 56 סזס לסקס תא ופיכמ לכ ןכל
 6 סתרכד ונס ייסרפו ססג יתתנ רסס
 יכיל | םדוקמ = יתייס סימ םילוסו עלסס
 וניסס טז עס סמ | סירמוש ייסו סדעס
 סוקמ לם וככד סייקמ עפוס וכימו רכדמ
 סטוס יסמכ יפרסמס סקקסו וכ5 ו"ק
 םנפנס .םוריפ סמוחכד ידדסמ י"סר ירכד
 ותמ רכד קל עלקס תא סכסס לע
 ועמס כמטש לע סםנענש סוריפ ןיכדסנסכו
 003 6סד ידימ סקק לכד ליו סירומס ץכ
 סיכומס 6כ ועמס רמוס יס ₪5 ס[ד יילת
 עלסס תא סכסס לע םנעכ "יס ל

 ה ב צי

 תקוח

 | סכסס לע סנענ יפממד וטקס ייטרופמסד
 < םכוס טרדמכ אתימ ירסס עלסס ת%
 סיילקסו םילס י"ע ₪ סקי ריו 'פ י"םרכ
 סתיס סניכפסק ןויכו םינס י"ע .וינככ סניס
 יס סא סקמ לש וכוכג ךותמ תרכדמ
 = ותוכסל | ךיר5 'יס  ךסככ לעו  םילס י"ע
 פכ סיכופס לכ ועטק רמקק ןויכ וכריתו
 סתיס שלו סניכס ןנממ סקנתסנ סעכ לכככ
 < רכדנ | לוכי .ייס כוסו וכוכג ךותמ תרכדמ
 לכ כ"ו מכסכ יפ מיםיכ ןייע עלסס ל%
 סיכומס לכ ועמפ רמספ י"ע לוס לעסס
 סניכסס ספיסו לכ ועמס רעש 8 ספט
 תַמ תוכסנ ךיל5 ייס וכורג ךותמ תרכדמ
 ביע ןוכסס יכ לוס תסמ לדו דו עלסס
 ךכמכ ססלכ לוסו טיס ירומלס ךלמ ןוחיס
 כמומ ךגמכ ססלכ םוסו יס ירומקס
 רמסי | כיע ודימ ופרס לכ .סקיו ןוטסרס
 ןוסיס ריע ןכוכפו סככת ןוכסס ואכ סינפומס
 56 .רמפנס יפכ כותכ> ךיר5 סמל י"םרפ
 כמומ לם ריעמ | ןוכקסו כמומ 5 לת
 עו ססמ סחקל ןוחיסס וכל כתכ סתיס
 סמל ססק זייפלד ךא לקכשיל וכסענ ודי
 :.סילפומס | ורמי כ'ע  יטטס קוספ) ךילל
 לכו .תלזנכ סכימ עקרקד לייק לסד ליכסו
 וכיפלו תיש לכמד תוטרכ %תיפד יכיס
 סללק ךיס | כימו עקרקל יכסמ 52 ופי
 יס סליזג ילסו סתומ םככס תמסמ ןוסיס
 רכממו סקמ .ךכדכ סו סקוסכ סחקלס ודיכ
 ברד פתיננרמכ ןייע לסרשינ ורסענ ךילסו
 ןידכס | ונ> .סלינו | ינעס כותכס כ כיע
 וליכס | ימכסוריכ | 8תימד | לםרסיג .ורסטנ
 ועקפסנד יכיסד לוזגס כלול שיר סכוסכ יות
 עקלקכ טופי ינסמ סינוטסכס סינעכ ספ
 כמקס ןויכו .סרותס ןמ 5 ינסמד סי"ע
 :.סויסמ .קלקתס ןומיס .ריע ןכוקפו סלכת
 כ'עו כסומ סס לע שלו ןוחיס לט ומס לע

 עקתסנ
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 ההמא 6
 סינוססכ | סיטעכ וסס 26ומ סש טקתס |

 : עקרקכ 6 יכסמ .
 ךיסמ .רממ סכ סיכמלמ סמ חלשיו

 ומ וכממ םכדמ יוכו לפרסי
 רג | יכ עדת עודי ס"כקס רמפסכ תעד* |

 ןכ סתלו ונדכעתסנ וכ5 רמונו ךער] "יסי
 לשמ | יכוע .ותוש לע וכיתוכ6 ודריו ןירוח |
 לע כוס רעס  ססילע ניק סיחמ 9
 סימיכ ססמ דס ותופ ערפ ססינקז
 סתא- ן> כמא ןיקסמ ןפס ליפסס ליחתס
 קוס ינסו וכינס לע 'יס כוס ותופס תעדי
 ללופ ינסט ןפסס ןמ יכריזפת 55 יתערפמ
 סכסיכ .סכל וריתס סקמ ססכ רמ8 יוכו
 סכרסוע ססכ .סקכס 'יס סידכע רמקי לם
 יכסמו דוכעיטכ סתדספס לם | ועדיו
 ןלוכתסנ יוארו  ל"כע לודנ סוכרכ וקלי .ןכ
 סירגמכ יסס סמ ריכוסס סמ מכסכד

 יס לע ספ ןותתפ ססל ייסי כס פוס =
 דוכעיס לש כוסס וערפ ?לרקיע סוסמ
 וסע ינכ .כ"ףסמ ןידכ י"6 ססכ עינמ כ"ע
 כוןסס וערפ לו דוכעיש לככב יס לנס
 ססל רממש סע 536 י"6 ססכ עיגמ ןיח
 קוס ככד לס לודג עוכב רסוע ססכ ופריס
 סס ןיפ ס6 יכו סיטקכמ "יס סתכ יכו
 לילסו | יפממ +6  ססכ עינמ ןיפ םוככ
 סנס ית תולנכ 'יסיש "מל םיטכס סיכקסמ
 ומלי< סל 'ת  רסאל וכייסד ןכ ירסמו
 ןיש ןמזס .סדוק וסלי 05 כ35 לודנ םוכר3 <

 ויידר .ס6 יכ יס ₪5 תמפכו םוככס ססג
 ו5 ןמזס סי?פס דוכעיסס יעוקמ קר סנש
 ייס דוכעיפ לש וקסס ןויכו סילולית רפמ
 ייס 05 כקעי .יככו וקעו כקעי ססינס לע |

 פ"פ קי ומס יטס | ןנייסד סנס ויידר קכ
 כוסס לכ סתעלפ 69 ןיידע רמוק וע ינכ> <

 עולפל  וכילע שי = סירתוטס סילע ן"קסו
 לעומ ןיידע | יצססמ יי6 סכל עינמ וניו

 -ל ' הרה קלב תקוח יפ
 לסכשמ סשמ כמ6 /כ"ע | עורפל וכילע
 סתערפס ועדי סזכו לודג םוככס ססל ופרת
 סיכוז = סתייס לכ ןכ ₪2 סקס כוקס לכ
 ייסי סמסש | גוקד> ססל ןיפו לודג םוכר)
 םוככסמ יכסש כוח יס | עורפל סיכילכ
 : כוסס ככ סתערפס 'ימכ פוס סכדיכס

 קלב תשרפ
 ספע רשפ לכ ת5 רופ ן> ק אחיו

 ופקסו 'וכו כלוע רגיו יכומל לקרסי
 ילסס כקומ לרייתכ יפממ דס6 ספ סלוכ
 רספתו כ"עכו כ'זכ ןייע וגו לסרשיל ןתיכ לכ
 רסמ לכ סמ קככ לריו ק"סוכ %תיפד רעול
 הקלס כס | לפרסי = ירומק5 לסרש  ססע
 ססעס לע | יכומ6 לכקנס ופעמ סרוככס
 יוכייש סמ | תוסקסל | םיו ירוממ ססעמ
 סיטלופמסמ תלק סכסד לגטו יכס סכוככד
 דוע = לפרסיל ספורי תקוחומ י'סד וכתכ
 ססככממ ס"כקס לממש סעסמ ויתוכקמ
 סלק .סכפרלו סכר65 | ןרמכ ךפסתס סוק
 קיס .סלסנו סקזוחכ ןכקס ת5 ססרכ6 ל
 סכימ י"פד .וככס סיסרופמסמ תלקו לסרסיל
 לעמ סרותס :רכסכ קר ססוריכ תקזחומ
 יס = סיכקס וכל ןתנ ןקמו לפרסי ולכק
 תקזמומ יי'פד ןכירמ< יפד מיכסו סלככ
 ןרסכ .קלס כג לסעמשיל םי 6 ססלכסמ
 ככסכ לוס סמ 35 לוס ססלכמ ןכק
 ןייע .ןרפכ .ייכז סוס ל?סעמשיל ןימ סכותס
 יפת סזכד יתרמו סדנס לע סיספס תנותככ
 ת"מ | סדוק | כי ללכמ ופני תוכסד 6
 סכידו כ"כ  ללכמ ופניד ןכירמ6 יסד 69 ימ
 סקוקכ ןכלס ת6 ססרכ8 סלק ל0רםיכ
 כלכמ :ןמפי סל יש | לכ6 ןככ יס ססוליו
 ולימ כ"כד ןכמס תל ססרכא סנק 55 ככ
 י"פ .ןכל ןפכ סרותס רכעכו סקוסכ סכוק

 קליממו
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 ע"כסו ןכמכ .קלס לסעמםיל וכ ןימ  סניממו
 ןרמכ .קלס לסעמשיג םי יסד  כתומכ סוס
 רמוכ לוכי יכ = לקרשימ | םרייתסכ וכ יא
 יס 06 25 לנכיתי לקעמםי קלסכ כמ
 : קרייתסכ וכ םי 16 ןרפכ קלס לקעמםיל
 כקעי  סכקד 5סו ל6רפינ לוס י"5 לכד
 סנועג מכ סלט רכד סוסד ף6 סרוככס תל
 סנוע) כ לס רכד ף6 סכק נ"ככד סוסמ
 כ"כ = ללכמ ןיידע וקלי 82 ס5 לקוד סח
 לכ תק קלכ לריו ריפס כסוימ פתשסו
 קכס לפרסי .ירוממכ לסרסי סשע לר
 ופני שכד 5 כ"עו סרוככס תק קקלש
 ססרכ6 < סנק 55 כיסו כ"כ ללכמ | ןיידע
 ןתכ  ס"כקס קר ל"נכ| סקוקכ ןרפס ת%
 קנס לסעמשיג וג ןימו סרותס רכסכ וכל

 : כםומ .רגיו ךכיפנ :ןרפכ
 סוק סעס ת6 5 סכפ ₪ סכ> רעו

 לכוס | יפו ןכממ קוס סולע יכ
 סמ ןיכסכ םיו ןכפס ןמ וגטרגמו וכ  סככ
 ככומ יכומ .רמסס סמכ | קלכ תלווכ ייס
 עיסוס) | יד; | רוטעמ ןימ ירסס וכ .סככ
 ססקסס סמ ייפע ליכסו טעמכ וא כרכ
 ןרסס תק ססרכמ סנק ךיקס ךכ יפ 8ינס
 י"6 = לכ ןל ןתכס סכורמ .סלתמ יוס לס
 לכקמ למ ותעד סכמס 5 סכורמ סנתמכו
 סכמס תטעומ סכתמכ 26 רוזסכ לוכיו
 קוס יכס וןכ  כחססו ככקמ ?ם ותעד
 ונ | סיטכסד | ןויכ ןוריתו סכמ% ירסוסע
 תטעומ סנתמכ לוס ךער| תק כ סכרמ
 טועימ | רכד כמ דסמ לככ עיגמ  סניסד
 .סירכד '2ס כ  סיטכס ס"םמד סמ כתכו
 םסד י"6 תרוסכו סעס יוכיכ תרוקכ דחי
 ינפמ  כ6ומ רניו 3 ותכמ סזו 'ינת םסכ
 כ"ע םטעומ סנכתמ סוסו וס כר יכ סעס
 ₪5 שו וכ סככ לכו6 ילוס סענכ; רמ6
 וגסו .סכוכמ סכפמ ייסת ולו סיככ 'יסי

 הדוחי קלב .'פ
 ךרפס ןמ וגסכנמו לו  סדנכ סיכה 'יסנ
 ןכו כזכיו 55 שיש ₪ סענכ וכיסס "עו
 :סיככ ןיסי ₪2 6 ףלד | סקנתיו סדק
 סדקכ קר ךייס 6 סז לכ רוזס לוכיו
 ךיסס  סיכקס לכ6 סנתמס לע סחנתעק
 סנתמ ייספ- ס6 ף6 כיסו רכדס לע ססנתמ
 ל0 ₪5 ₪ יכ רוסי לכ  ז"כע סכורמ

 : כזכיו

 סנספס שכ 6 סיפט סדק ןהחמויו
 קנכס כתכס רֶקי :ינככ ןייע

 סכוסכ עמ ספקמו קכ ייס  סניחתכ
 סינכס לע סלקס לוסת כייעו תוכסס
 סיפנעכ ספסכ ₪2 5 לכו םפיסס רספו
 סיפו5 .סדס וססקיו כ"ע | סינכס וכייסד
 רסנק ספמ סח לגעס עמ ₪00 ססמס
 לנעס וסע 652 ססרת ₪ ופוכו סמרת
 וסע ₪5 ימ  טכטס סעכס סיטנקמס קר
 ססעמס סעככ וג .סיכוסס ש'ע לגעס תפס
 ךלס | רכס = ףלו לטקל כססנ ןיא לנעס
 :סרמנכ תיפד רסמ ןפוקכ 28 | ןיכרדכ
 :סטעמ | ותופל ןיוסר לסרי ויס 52 זיעד
 רמקכס סכופת תורוסכ 6למ לנעס תוסעל
 כפכו סיעיס לכ .סז סכככ 'יסו ןתי ימ
 < סכוקתסש ינפמ .סנווכס סעורת 'פ טיס
 לודנ .ככד סו סלוע) סטדס ספיככ ליס
 קינוסל יור יס אלו סנוילע סגרדמ דוס
 וקליפ סעד רוד קר סכועתס תגרדמ לעופ)
 יפ  לעו סדש ינכ רסס י"ע 6לו סירלממ
 ייתימכ סמר ערדמס רמפמ םוריפ וז סמדקס
 .תספ יימר .סמוכ םתא סעמנ סילקס רע
 יפס סקוכ ינסו סרותס תפ ל6רשי ולכקס
 .סלוכ סתלס ל"ב לנעס ת5 וטעיס תוימכ
 .סנודג .'יכט סלעמ .סמוכ ינסו מס סלעמ
 .תנכדמ | ₪2י = סדי לעס לגעס ת6 וטעס
 ול רמסש סח ם"ע .סיכר) סלועכ סכוטתס
 .סעוט 0 לגעס ססעמ כשומ סת% סענכ

 סת



 ' ירמא
 קלו כקעיכ ןוח טיכס ₪5 יכ רכדכ ספל
 כססכ ןיא לגעס ססעמד ?סרסיכ למע 5
 5י ידכס ומע ויקלק יד יכ סעטסו ףטחל
 תעורפו סכוקת תוכוסכ לנעס תוקעל רכדס
 לס וכלמ ךלמס עיר רוד סמס יכ וכ ךלמ
 לכוד יס גו סלענכ -דוסמ סתלעעו סנוע
 לעופל סזכ | לודנ רכד .סילוס) סוכ סעד
 וכמש ז6מו סירגנממ ספילומ כ6 'יסכ סו
 ןפסונ כ"יפע ףלו לגעס תפ וסעיפ ססמכ
 סלעמל דוע כטסי כגעס סעעמש סעטסו

 : לכ

 קתיקד 'וכו ספילומ 56 ליי רש זפואב
 םנפס םיכס ורתי 'פ םדס רסומכ

 ןיד סמ ייר לסש לח יעיכר ןפופ ןומירס
 ךיקנמ יד יככ6  רממ) ס"כקס סכטמד
 סמעכסכ לגטו סיר5מ ןרפמ ךיתקלוס רסס
 ןכ .יכסמו ססככמכ םיטכסס ספילוסכ .ייס
 קל וסיטכס לכס ןוריתו לודנ םוכרכ פלי
 ססו כמ8 סוקממ לכו סירפממ .ספילוסל
 טעמכט ספמוע ירעע 'ג3 ןמלע וקכד
 וידסמ כורכ .סיכקסו ןפילוסכ ירטפמ ית
 סירפממ ן6ילוסכ ןמגעכ סכשמ ךכלו ןפילוס
 ססככ6 ל" טקלס תסכש ספכ דוע ליכסו
 קלוש .8וסס עדנמל יעכ  סירלמכ תיקנ דכ
 קרופכ וסיווגמ סיקמכ ןיגכ טרעס טוססד
 כפכו לכוסכ עדיתמ לכיטס וגמד לטידק
 עדילו .רוקסל .סנורס ימ סזמ סכומס סמ
 ותנווכ = תילכת 05 רח רטס יכרדכ
 עדיו סאכס ומ /כ36 וכ כוט 16 ססרכמכ
 קכדמס ןניזפ ףוסכו ןס סמ ספמוטס ןיכע
 יכסק תוכז ויגע דומלל ןיא ילדו ןסכ ומגע
 סנסו כ"ע .ספמועס ןילעב יקכ "יס רככש
 כ"יעס סלמועכ כ*כ יס ל?טרסיע ירסח ז"יפל
 כמ סטמ ןפינוסש ומגעכ סיכקס קכסמ
 ת6 וסע כ"יפע .ףסו סלפועס ןינע ועדי
 דוע שי .לכ6 תוכז ססילע דומל) ןי6 לנעס

 הק | הרוחי סחנפ 'פ |
 סוסמ ומנעכ סכסמס סמ לע לס ןורית
 סזו ןקס גלדו רסימש ןמזס סדוק ןפילוסס
 לע ןוכית לשרשיל םי זייפלו לודג .תכפ ידו
 קרוסנ = עדיל יס  סתנווכס לגעס ססעמ
 קלכ | סכווכ 'יס .סזם לספלו סכיסס וגמ
 ןיע קמ ססכ סנסו סירכנממ לי סע
 ןמוס ומיסס ססו סעס יוכיר כ"כ ןרפס
 סיכנממ ןלינוסס סכסמס ₪1 סע כ"ו
 גיככ ספמועכ סיקכודמ ייסס סוסמ כיעו
 ססל ןיסו סלמוטס ןינע סיעדוי 'יס כ'פו
 זיע סללקס לוסתו לגעס ססעמ לע ןורית
 יוכיכס תמפ סז ןיסס יכ 5 סעלכ וג רעל
 ומנעכ סכסמש סח סילעמ יס ₪3 סעס
 סירגממ .ספילומ 55 סח ןמזס ינפל ןיילוסס
 תופעופכ סוקמ סירלמ ןפילוסס קכסמס סמ
 תוליסמכ .ףועי 5וסס י"טרפס ומכ וכ ספר
 קכוססכ סע ועדי לו ןקס גלידו רסיעס
 עדיג .ידכ לגעס סטעמ לע ןוכית ססכ םיו
 סללק ססילע לופת לכו לכיסס וגמ .לרוסל

 :סולסו סייס קר
 כססתי 55 סיונכו ןוכסי דדכל סע דד

 ןיסמס ןססכ קרדמסמ קוסו י"קרפו
 רמלכס ססמע סימס סלועס תומו6 ןיפ
 סיפכוס סס סכוטכ תומופסקכ וכסכי דדכ
 ןמ סס> סלוע ןימו דחקו דס% לכ סע
 ייסיעכ = יפית יכיסמ .סרופכלו כ"ע .ןיכמס
 ל'לסו = תועוסס סג וקמשי סכוטכ ?ףרשי
 תגלכס יכ6 םרדמס תש י'קס ליפס סע
 סינפוס '3- שי יכ  ינ8  סכיכפו יס יכפ
 סכ סססונ יד םוכ ס5 '5ס למרסי תוכיקס
 סיכועס .סס יו8  סירומנ סיקיד5 תויסל
 סימלפ .סכי6 סס וליפמ 'כס .סמלע דלמ
 םוכיפ סח .תומולס ךכעכ סיכופס סס ע"מ
 ליכ סימעס לכמ .סלוגס +3 סתייסו כותכס
 סתלס סכמע רכסתסכ סכתמ סיטכמ יס
 קחודל 2 קיפסי יפו סימעס לכמ סיכוטס

0 
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 יונו סילסכ | תככממ .יג "יסס סתלו 8
 יפ יסכ ןייע תומוסס ופרטלס יככ .םודק
 מ קוספס םרפל יתרע6 ז"יפעו סיקודק
 סלועל  ךימי לכ .סתכועו סמולט םורדת
 יככ .סיקידנו סימגס סכמנעכ ייסתש ליר
 ייספ ס"וכעס דגנכס פלוזס תופרטלס ךרול
 סיקי  סכמנעכ 'יסס קר | סימלס סת
 וכממ קיד | 'מגכ | פםיפו תופרטנס ילכ
 יכ "פס .'יפו .עלוכ .וכי6 רועב .קיד5 .עלוכ
 תופרטנסכ קכ רומג קידפ וכי  קידנסס
 ול שי = תוכז ףכ> | ועירכמ עסרסו עקרס
 שלו יכ .רומסכ קידס ןמ | קלס עקרסנ
 סה סמופמכ כוסס ייס 55 יתוכועו ינפ
 ס"מ | ונממ קיד> קר פוסק וכממ קידל
 ןס ל";ס םכדמס ייפ סח קידס תק עלוכ
 ןסשכ סכוטכ  סססכ | ןוכשי | דדכנ סע
 ססמע סתמשע סמומ סוס ןיש ןיסמס
 תוכיקסס ןיפס כססתי ₪2 סיוגכו סעטסו
 קר | תופרטלס י"ע ל"כ סיונס ןמ ססלש
 כסרשי לע סנעט ססכ ןיפו ןוכסי דדכל
 ןוכסיו סכד .תרעיכ כוס .םרדמס ל" .סזכו
 ל"|  סעלכ לם דדככ רדכ סטכ לסרשי
 סוס ינכ  סמלע :ינפכ | סיכוסס | 'יסיס

 : לקו תופרטלס

 םחנפ תשרפ

 יכדמ ןסכס ןכסא ןכ רוע ן> םחחנפ
 לוטיס לוס ןידכ ס"כקס רמל

 ןידס וס סמ סיסרופמס וסעתו ורכס
 ק"קרסמס כתכס סמ  י"פע רמו; רספמו
 סרותכ קסועס לכ קרמגס רמסמ לע
 סויכ דספ לם טוס וילע ךסומ ס"כקס .סלינכ
 כתכו | סלינכ .קסועס קוד סמל קדקדו
 םכינ םמלע יססכ סממ רכס ל"מיקד 6
 סג ןידס תכוסמ | סינפל ססוע סא ת'מ

 שש ו מדבב ב שק לטאש תלול נג מ שוב צפו ג

 הדוהו סחנפ קלב 'פ

 רילע ךסומו זיסועכ ורכס וכ .ןתוכ .סיכקס
 סרדמ טרפל יתרמפ זייפעו רסס לכ טוס
 -סמילט ךסרכסמ ייספו ךלעפ יד סנסי תור
 םיסו כיפכ תפכ רקפ סמ 'ר רע י'וכו
 קוספס לע פ"כ | ףיסוס סמ סופת

 :ם"כ> סקקד סוטמ םיפ לילס יפל
 סמילס ךתככפמ | ייסתו זעוכ .סכ רמפס
 לע םכימ .םמלע יפסכ סמ רכס סלסו
 יתממכד כיתכ תלכ רעה ןרת) כ סו
 רכשס רכס ךכ ןיא ךנימו םתעמ יפסמ
 %סת רכשס לכ5 סכיג סמלע יפסכ .סולמ
 55 סז לע | ריינתס) תקכ רספ לע ךל
 .תרופמ סילפל סתקעש קר תכיוסמ סתיס
 ז"יפעו לילכ סמלע יפסכ רכס .ס9 םיו ןידס
 :ותרותכו ופפס יד תרותכ ספ יכ קוספס ליי
 ןויכ 'יפ רפוגו ןעכ ייסו סכילו ספוי סנסי
 רכס ו עינמ כ'6 סנילו סעוי סגסיק
 םעיפכ קסעס סכותס לע למנע יפסכ
 55 וסילעו ז"סועכ ופעכ ןתי וירפ כייעו
 סיד ליס .םכדמס סוריפ סח כ"סעכ לוכי
 לפומ יא | וירו סיכמרס | ןיכ תקולסמ
 תוממ רפעכ סידק לע וספכ | רוסְמל
 רגיסס רכס  סיכמרד | תוריכע 'גמ ןוס
 'ריסמ םיסכ לכמ יפסרד רכוס ו"ירו ימפר
 :ססו = רכדכ = כוימ וכימ 226 יפסרד ודומ
 מיס תווממ רפשכ ס"דקע ומנע רסמ
 יקסכ רכס וג .עיגמו ןידס תרוטמ סינפל
 ויכ .וככס | לוטיש | ןידכ קוס סח סמלע
 רכרכ כויספמ יס מלו סידקע ומלע רסמס
 ןידכ = כ"ע .ירמז 95 גורסנו ומנע ןלסל

 : וככש לוטיס פוס
 םרדמ יוכו סספפ ספ % יד שחיו

 יתמ סחיג ס'כקס 020 סמ
 ותופ סיזכפמ .סיעכפס 'יסש | יפ) .סחלפ
 :וססיו כותכס כ יוכו סז יטופ ןכ 3
 :ת6 15 | ןתוכ יס  רמ% ךככ ןכס% רחש

 יתירכ
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 סמ סולט  תילכס סקקסו סולט יתירכ |

 סמכ ימת סז |
 רכדד עמסמ וכ ןתוק יככס קרדמס סייסמ

 ייסס > 'יכימ  ליענ רמוס
 למול  לטפלו ם'ע ותומ סיזכמ סיטכסס =

 יכסד סומת שוס סכופכלד =

 רמסקד סעט פיסתכס סוריפס סמ י"פע
 ייפע רומג וכיפס עפר וכ כוטו עטר ימגס
 םכימ סמלע .יפסכ סופמ רכס ןכיכמסד 0

 ועויכ = כיתכ
 סככס סיטורית .סזכ ורמללו ורכס ןתת
 תמלתשמ סגימ פוריכס ל"מיקד סועמ דחקו
 כסלו סוי ריכס סוס סדקו ףוסככ 8
 ססעכד ותומ סויכ ןמזס סלסנ וייס ימי לכ
 קר רכש וכ עינמ וכיפו תונמס ןמ .יטפס
 >"מיקו רסמ .סוי תליפת לוסק ותומ רמה
 ףכיפו .סוי ילסכ וכיפמ רוזפל לוכי לעופ
 כומג = וליסס .עסרכ כ"סו ורכס וכ עינמ
 כוחו תוממ תופעל טעמ ליקתמ 'יסס ןויכד
 טורדכ סע ז"סועכ ורכס ותכספלמ 3
 ןועמס לס וטכסכ ןסככ סתעעו תוכסס גקכ
 כ'סלו סיעיסד סקעמ סדוק תולמ ועעש
 סתכמלמ ע562 ורזפו .רכועפ לעכל ודל
 קרמנכ 5תימו ףכית סרכס ססל עינפ
 ךפוס | ופיסכ | סיכרכ | וריכמ יכפ  ןיכלמס
 קקמוס ליזמד תכמקק ריפס "6 סימד
 םייכמס לכד יכ5 ןרפכ סוריפו ללווס יתשו

 קקמוס ליזפ סח םייכמס לס תופמס לטוכ וסו
 כ"סו םופמס ל"ר 6רווס יתשו תוריכע ולייסד
 סיזכמ  סיטכסס "יסס | ססניפ | יכנ כס
 לעו ססלס תונמס לעוכ יס כ"ו ותוק
 םמלע יפסכ רכס עינמ "יס ססלס תונמס
 סכ .סז 'ינתד קרדעס ירכד "סו ש"מכ
 כיילו = ופוא סיזכמ סיטכשס | 'יסש ןויכד
 יכנס .רמ6 כ"ע ססלש תונמס לטוכ יס
 רכקס וג עינעס סופס יתירכ ת5 וכ ןתונ

 : סלע ימסכ

 תוטמ 'פ

 < םייכממס לס תוריכע לטו סיכרכ וריכס ינפ

 ול הדוהי
 קמ שס 'ד רעסיו ספגמס יכח% "די

 ןתנוסי תרפפתכ כוס םרדמ סר
 ךדסס ילגכ סטמ יתכממ 06 ד"סס ליו
 ךישנ6סכ סתיפד רעומ | רטפפ ינדעסי יד
 5 'ס סש לק | תודעסס[ כתכנ 5 ךכנד
 סטק יפל סילפמ .תפילי רת< ןושפרס ןיכמכ
 רועפ ססעמכ לכ5 סנולתו זעל קר יס ל
 מכ .כ"ע .סתנופת סקזסתנ תוכזכ ולנרוסס
 םלדמס םוריפ סזו תודע> סוס סטס ויקכע
 ולכדי = ע"סומש ילנכ סטמ יתרתא ספ
 סחייתס> ןילוכי ול ןיקש יפנכ סעמש קתע
 לעככ .תונזכ וככנכסס יכפמ = וליתוכמ רח
 דיעמ | סקספ | וכייס וכדעסי 'ד  ךדספ
 ןיקס כקעיו קלי ססלכש ינכ ומסס ונילע

 : לוספ ןמס ויס כ

 תוטמ תשרפ

 סעוכפ ענסס 15 ידכ רדנ רודי יכ שיא
 לסי ל וספכ לע רסיש רוסל

 סמכ | ל"יו סקעי ויפמ | לויס לככ ורכד
 רפול וג יס יד = ייתס ע3מ6 | קיספס
 סתיפד לילו וגו עכסס ו6 .רדכ :רודי \ יכ
 יכספ סלוס סנוק כממ דניכ רמוס סז לרמנכ
 תועוכסכו רוסמ סירדנכ ?טוכ יכסס ככוכ כסןו
 קנו סונמס ת% לטכל סיעכסנ ןיפש רתומ |

 רכד לע לס .רדנ 236 וסייגע סעוכס :םלייס
 פרק רמקק יכס כ"לו תוטכס רכדכ סולמ
 רדג .וליפמ םוריפ יד | רדכ רודי יכ שיח
 ו5 .סולמ | רכד> וכייסד | ידכ ךייטס ןינעכ
 וספנ לע  רסיא .רוסל .סעוכס עכטס
 קס ולכד לחי ₪2 ₪ תוטרס רכדל וייס
 קוס 15 ידל ךייסס .רכדכ 'ד) עכסכ 08
 רכד לע לס  סעוכסס ןיפש וילכד לקימ
 סיד סוממ | דחכ וסנילככ ₪5 סייפמ סולמ

 : ל'קו סעוכשו .רדנ ןיכ .קלוס
 סוקנ



 יחמא |

 רכדיו .סילידמס תפמ י'ככ .תמקנ םוקנ
 ופגסס כממכ סעס 98 סשמ

 תתל ןידמ לע 'יסיו לכל סיסנמ סכתקמ
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 סמ) | סיסרופפס | וטקסו ןידמכ 'ד פמקכ
 סיכקס ל רמקש ומכ סקמ רממ םכ
 רטפמו ססיגע | ןייע יילכ .תעקנ סוקכ
 סככ סככפנ סעמ ירפסס פיכמ י"פרד רמוכ
 ססיפע | ףיסומ = 'וכו | סיפיככסו 'ד רע
 סדוסי יקיפלס כתכו רכדס סזכ קכנתלס
 קל ססמס רממפ לכס סיסודק סימ שורד
 רמ6 סככ כנתכס 006 סככ כנתס
 סככ רמ6 םמימ קכסכ ליו רכדס סוכו
 קוגיססד לוסו .רכדס סוכ רמ5 תמילו רע
 רמ6 סכ 'לד רכדס סמ ממ סכ ןיכ
 ומ כמפ לש לכ ןווכמס תלווכ קכ לוס
 ס/ = ןוסכ | ככ6 ןינעס | רקיע קר סיכקס
 ןוטג ופומ קוד רמליש לדיפק לוס .רכדס
 כתוי לו תוחפ ₪5 ויפמ עמסס ומנעכ
 לכמס ןיד סתמ רטקסכ ל"ע תוקכ תו
 דיפקס .רס6 ןיד דמלנ | תוא לכמו .סכית
 רממ לפעכ כ36  רכדס סו 'לכ רמפיש
 סס> דמ> 'יסע  ססכות סי קר ססל
 רכדס ₪3 רמפיט דיפקס 6 סכוט ךרד
 דומכל .לוכי כ"ע .סכירלס סנווכס יפכ קל
 קר ול רמ6 ₪5 סיכקס | ירסס ולכס פל
 ןידמ תמקככ סכסו ם"ע | ןיכעס תנווכ
 וכ ןי6 | ןידממ .סוקנכ סיכקס ןל רמאס
 ססמ סוקניע קכ סרות ינידמ  ןיד סוס
 '6 לפרשיל וסע תועכ 'יתס | סינידמסו
 ומיעססס 'כ- םי6 ףכמ דיכ וגרסנ סדי לעס
 רעסטכו רועפ לעכל ודכעו לפרסי 8
 תלמ יינכ .תמקנ .סוקנ סקמל סיכקס
 לע ונייסד ותככס יפל סעמ .דמכ סינידמס
 כ"סו ופיטססע סמ ל"כ ידכ .ךייסס קנס
 סייכקס ול רמפס סממ סניס 55 ותנווכ יסכ
 ייפ .כיע .רכדס .סז ילכ ומ רמס ₪ ירסט

 הדוחי יעסמ .תוטמ 'פ
 יס סופו סוקמס | תנווכ ייס סום ססמ
 סד6 סעעי ל)5 גוט ךכד ססל סרומ
 סי  ןיסעמ לכש קר ומלע = ךרולל .רכד
 ססמ וטפנט סע לע ועקני למ ומוק ספל

 : ל"קו יד> סליטססש סמ לע קל

 יעסמ תשרפ
 ךיפסד רעו? רספ< יי יעספפ הלא

 דוד  טוקלי = ומיכס סרותס לע
 3"מ  לסרשסי ת8  סיכקס ףיקס ס"קמד
 ייסס סוטמ | סלועס לככ טעמכ תועסמ
 תופנכ עכרמ לכ3 ורופתיס וינפל יולג
 ןכסלו ססעו .וככ סיסס ךינוס ךכל תולנכ
 ייסיש ידכ .תולכרק וכיכקסו ןכפמסו סיכקזו
 כ'ע סוקמ לככ סזיחמ ללרטימ | דסמ לכל
 ספ לגעס לעחסכ יס תולגסד עודי .סלסו
 ךיקנס סכ5 וכמסס סועמ רמולכ .סל5 רמוס
 סיעסונ ייסס ייכ יעסמל מרג לוס ?לרסי

 : סוקמ> סוקממ רכדכ
 = סירפמ ןרקמ ופני רפא ייכ יעסמ לא

 ןפכ .ריכזס סמכ סיטרופמס וקדקדו
 ןרפמ ופליע | ןכיעדי 6כ .ימ/ סירפמ .תחיני
 םלול6 .מ"עכ סתיסד סמ ייפע לילו סירלמ
 סילנכנ = תויככמ יד לכ "יס לגעכ ופעמ
 . יעסמ 06  סלימד סזרו סירלמ תולנכ
 = סח ןוי" לככ" ידמ" סוד" תייר לקרשי ככ
 קתיפו ייכ יעסמ סרנ ל6רסי ךיקנ6 סל
 ססעמ לע םירונגס רמל סטמר לסת סרדמכ
 ןוככ ססמ רמפס .סירפמכ 'יסע סוסמ לגע
 סילנממ | סתוא תפלוס ןכיסמ סימלועס
 ססכ ודמלו סיפלטל סידכוע | ס)וכ ייסס
 סמ "6  קתססו לגעס ת5 וסעו ךינּכ
 גיככ "ככ זמורס תולגס וכייסד ייכ יעסמ
 ןרסמ וסלי רטפ .רמ6 זי"ע סרוגס פוס יפו
 סמל סזמו לנעס ת5 ופע כ"ע .סירלמ

 : תויככמ רט לס תולנס
 --.-0 ו...



 ינו
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 ול הרוח םירבד 'פ ירמא = ו.

 .םיהרכב ור כמכ
 םירבד תשרפ

 תישע 5 סיעז םרדמ סירלכזס לא
 ךומכ ייס5 תויס תיעד יתקרחסו

 סמ כ'כסר רמ8 תישע 25 סמ 'וכז
 ייסס סמ> יתערססו רכדמכ תיסע ךיקנפ
 יתעמס 5 לס רמחו ילע םייפמ ססמ
 סכוטס ת5 תימד ךומכ יספ תויס תימד ול
 ךכלעפו ךסיכומ סעטולכ סעיטלס תלו סרלויל
 םכדמכ ססקסס ספ כיזכ ןייע "וכו ךיכיעל
 ןומיכס סלפס םריפס סמ סדקסכ ל"נו סז
 תפ לסרי וסעס סעקכ ל"ת קרדמס תפ
 ע"סכר .רמסו ס"יכקס ינפכ ספמ לכ לגעס
 סתמ | עייסל | ךככ לוס כוע סזס | לגעס
 רמ6  סיללט סירפמ סוסו סימסנ דירומ
 לגעכ סעוט סתמ ף6 ספמ סיכקס וכ
 סמ; כ"6 סעמ רממ םממ וכ שי יכו
 ת6 טוס .םריפו ל"לכע ךמעפ ךפמ סמחי
 דכ ססככ5 ל" טקל תסכש ייפע םרדמס
 פכומ לוסס עדנמכ יעכ  סירפמל .תיפכ
 מפרוחכ וסיוונמ .סיקמכ ןינכ לרטס וססד
 כמו שכוסנ עדיתמ לכוטס וגמד םידק
 םרוסנ עדי ידכ לגע ססעמ לע ןורית םי
 םוכיפ סח .סרות סרסמ 55 סח לכוס וג
 סיכקס יפמ סעמ עמע רקמכמ םרדמס
 קיוססל ₪5 דיפ שממ וכ ןיפס רסס
 ךפמ .סרסי סמכ כ"6 רמו לפרסי תכעמ
 ילדוו םממ וכ יס 05 למלסכ כ"ב ךמעכ
 ייס  סתכווכס כוש ל6רסי ןילוכי יס 5
 קוס סנש ירח קכיקמ ונמ לרוסנ עדיג
 ויסכע לכ סיוט ו"מ ןיפש לכו סנועפ לעופ
 ורזסי = ימדוו םממ וכ | ןיפס רמומ סתלס
 ךת | לוכי סתפ יכ לועפ לכ עדיו כטומכ

 סח  ם"ע ךפמ | סרסי סמלו דוכעל יופר
 סתיסע רככ "ב תיסע-סל6 קוספס סוריפ

 יפל יתסכמסו רכדמכ לקרש' ךיקל6
 ך> םיש  ךומכ יס | תויספ תימד סטס
 תעדי םייס .55ש ךופכ תויס תמיד ןוכית
 ססומכ ינומכו סלמוטל ססודק ןיכ םרפס
 קרוס | עדיל .לנעס 8 תישע כ"ע ויס
 ךכרעפו ךסיכוס לכ5 יתקרססו לכופס ונע
 כוס .י"פכס יקנמ יפכוס תפז .סניכ ךיניעל
 עדיל .ידכ ז"ע< סתדכעס ןוכית .סככ ןי6
 סתעדי רככ ירסש לכיקס וגמ לרוסכ
 יקנ6 יפכוסס ימדוכ כמ סתיסעס לנעסמ
 קוספס סיסרופמכ ןייע | ןורית יככ ירמגל
 י'8כ .ז"ע דוכעל סידיתעס ספיט דוד רמול
 סתיסע | ךיקל< /סל5 םכדמס ךטמס סו
 יתעמסו | יטסייפ סעמס יתקרססו רכדמכ
 ךומכ ויס תימד ןורית סכל יס סקס ול
 ןיסש רוכס תייסד 'וכו סרלויכ סרוגס תימד
 סרו5 וכייסד ויס ספמוטל ססודק ןיכ קלוס
 סמ ויפכע לכמ רכדמכ 'יס סח .סרלוינ
 : ק"ודו .סז ןוכית ךל ןיפ י"פכ סתיטעס
 תוריצחו = ייפרפו רעוגו סירס הלא

 כס ידו סרק לם ותוקנסמכ
 קלסו סלועס ןיטקמו וסע לגע לע ןסיכוס
 סרק לק ותוקלסמכ סדוק 'יס לנעס סעעמ
 ספרלו סרק ססעמ לע סניחת ןמיכוס סמלו
 ימנתכ ןירדסנסד רמנכ םתיפד | כשיל
 ךולעסכס = :ומו = 256 סיכמו סיכספ
 ייפ כעס .ייככ ל6כסי לע ססיפנוס וכייחתכ
 לס6 רכדו שים | ףתטמס לכ סו יייכ
 יוולט = ךולעס לת סמו סלועס ןמ לקעכ
 ימדוד | ₪"טרסמ סס כתכו סכרס תיקנו
 יוולס 556 וכקעכ ₪5  ךכלו 65מכ3 וכימסס

 תוקללכ
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 ןתכ 5מכס דפמסס וכמלו סכרס תוקנסל
 תיקופ6 תוסוכס וכללו  תוסוכו תוקלמכ כ
 ספמ רמלס סע ןווככ םי סזו סלועס תי סיגסנמ
 סוס סעס תפ לעס 6 רמוס סתק ספר
 סדעכ 350 ספמ כד ינתעדוס 5כ סתפו
 רעומ סתמ יכסש ס'כקסנ ססמ רממס
 סתמש ךפנווכו סוס סעס תפ לעס ילמ
 תינת < כ"6  ססלש | גיסכמכ יתומ דימעמ
 ךולעס ורמקש לסרשי ולווכ  ₪לויכ יכ יילעס
 גיסנמלו .םולעס) לגעסכ סכ ןתוג סת
 ססכו 6"פרסמס ל"כע לגעל ללכ וכווכ לכו
 ודוככ סיעסס לע וככסד סוס תועטס ססנ
 ספ5 דיפו סיטפסס לע סיגססל ודוככ יפו
 גיסנמ תפפ סתופ רסמ כ"ע רמוסמ ןולק
 תוקכ5 יד ךסנמכו יטוכמ רסכומ 'יס ספמו
 ןויכו ןכמס נסנתי .י"עס וכ רקכ כ"ע פוס
 סקמכ 'יספ סגסנס ותופש וככס ססמ תעס
 קכק ססעמ סדוק ןרתכ עי זיכו לגעכ פוס
 סלוכ ורמשס סרק לם ותוקלקמכ לכ
 סניכס תפרקס םיס ליר יד סכותכו סיסודק
 רססנ ססמ ןיכ קוניס | ןימו לפרש לככב

 סנסנס רסמס רעו ןי6 כוס כ"סו לסרש |
 כ'5כעו רסס םיפמ סעמ .ם"מר ססמ דיכ
 רסמ = לו "גניסנמס סוס | ומלנעכ ס"כקסס
 לגעכ ספקטמ כיייע כי .רסמ דיכ סגסנס

 :לגע ססעמ לע ןורית סכל ןיא כופד

 ןנחתאו תשרפ
 סונכיס ידכ סמ םרדמ 'ד ל ןנחתאו

 דוע רקפמו .מ"םיכ ןייע י"ל
 ןוכס .ןימ ןקסתקו םריפ י"טר סנסד רמוכ
 תוכתנ סיקידפכ טיט י"פעמ ס"מ לכס מיככ
 תסמ סיסקכמ | ןימ סיכוטס ססיטעמכ
 יפמ סמעט סשק סרוסכלו ס"מ ₪50 סוקמס
 קמלע | יפסכ .סונמ רכט כ"פיקד סלרלסו

 ןנחתאו םירבד 'פ

 + 4 | גל יו שובו לש כני "0

 :סנסמ וגי6 ס"כקסד :סוסמ סעטסו לכינ
 לעכ לוסד סטמס סקעק ימ דנג רכס
 קר תינכתכ כ"ג .רכטס ייסי כ"מד תילכת
 וכייס סטמ ססע ימ דנג ךירעמ ץוס
 כ"6ו תיככת לעכ יתלכ סוסו סיכקס דננכ
 יופכ .רכסס >ןילו םינכת יככ כ"ג רכסס
 55 כ"ו סיסכופמס וכענכ ןכ סוס סלועל
 ספסל ₪6 יכסס סיכועס ססיסעפכ תונסכ
 לכוי = סנתמו .םי'מ סיסקכמ כ"ע  ז"סועכ
 ןכסתלו קרדמס םוריפ סזו סלרי ועכ ןתיל
 ןוסככ רממ סמל םרדמס לעכל ספקד סמל
 סונכיט ידכ ןרתמ 'ע סמכ סח ןכסתלו
 כ%8 סיכוטס ויפעמכ ספות יס סמו ןרלכ
 רכסכ .כ"מו .סכימ םמלע יפסכ .סולמ רכס
 רממ כ"ע ןכפכ וכל ₪6 סיכועס ויסעמ

 : סיטפוס יפ כ"עכ ןייע ןכסתלו לכ
 סקמ) סיכקס רמלס סע שחררמ

 רממ ןדכיס תא רוכעת כ
 ע"טיס | ופיכס תועי לטו ןכומכ יחי ססמ
 יכפמ | יכו ספ תוכייס סמד יפלפ טוסו
 000 55 ןדכיס ת8  רוכעי ₪ סטמס
 ע"מכ לםיסד ל"גסו ססלכ סקעמכ ןכופר
 י"מכ סוכככ .סלוכ ייס ס"ערמש דלק ןפומ
 ןוממ | םונמ לס רסס :גורטק לטל | ידכ
 פע גכטקנ סיזע  ריעס תחפש ודיכ טיס
 קפלי לע ולימ םס5 | ודיכו ףסוי = תרילמ
 כיטסו תקז ת5 | לטכנ .סלוכ יס סיערסעו
 תכיכמ לע טעסס סז ךכ ככ סיכקס ול
 טכשמ ייס סעמ יכ ךלס ככ רקס ףסוי
 ליכע | ףסוי תריכמכ .לקיע יס ילו יול
 יככד סידקנו םרדפס ירכד כסוימ [ייפלו
 רמפמ סרפנ .כפכס םגיו 'פ לסומש תכרכס
 י"פע כ יכפ .סכפ ינסו וכי דכיסו כותכס
 < "ס ויסלו ףסויפ וכתכס סינוטסרס ירכד
 םכ מ כ"כ ללכמ | ופלי = 5  סיקלופמ
 ףסויו כ'כ ללכת ופניס ורכס יס סיטכטסד

 יס
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 וכיס = ל"כו ספל תוח6 סתיס ססנכס סע
 25 תעמ דגמ 26 וממ תוחפ לע רסחמ
 קכ סוס קל תעמ | סוע ודיכ "יס ל
 סלו  סכותכ ₪23 סתיסד ןיכ6 תתופמכ
 סרוע 'יס סכידס לטס לע ףסוי רכמכ 5
 סקעמכ ןכומכ םעס סכ כ"5 לכ"ככ .סנידס
 סזמ "5 .ףסוי רכמנפ כ"ססמ ססלכ|

 קכ = יכ6 סכמ כ" = לסרסיכ סנידמ סכומ
 ומ6 תוסלד לעמ וילע ייסס ססככ ססעמכ
 סייכקס ל"סד ןויכ תשסו ךרוקכ ם"ע ל"כע
 ףסוי .תריכמ לט עמ .סזש ךכ כר סקמ)
 קטסל .ףסוי תריכמ | סמי כ" סוס ךלס
 ןכוסרכ | שי כ"ו כ"ככ | סנירס סומ כ"ו
 יככד | כסויעו ססלכ ססעמ לע = ןורית
 קמ ססמ> ס"כקס רמעלט סעסכ קרדמס

 תריכמ כטסנד סעעסו ןדריס ת5 רוכעת =
 רעש ל"ככ .סנידד סזמ סכומו 6טס ףסוי
 ןוכית וכ םיד תופי לטו ןכוקכ יפי ססמ

 : ק"ודו ללכ .לעמ לכו ססלכ ססעמ לע
 יד יכ ךככ> 56 תוכקסו סויס ףעדיו

 םרפל רספ6 רמוגו סיקלמ טוס
 סייק םוסס סוס סויס י"טרפ .סיכלג 'פכד
 דיתע ךכו  סכל ריס ךכ ליפסמ וסו
 קמ ] ן ימייקמ = ןירוסיסו תוללקסו סכ) .ריסס) =

 קוס  סנווכסו ויגפל סכתש ןיכינמו סכתה
 ןווכמ וגיא לפלשי ת8 רסימ ס'כקספ סמד <
 תוכוטס לע | 535 ןמלעכ ןירוסי .תנווכל =

 וככ 8 שיח .רסיי רטלכ ןסמ וקמליס
 סלווכס .סלעל | וכיסס קפס | ינכ לוס

 סוקמס כועס .תפ .סזמ ךישמס) קר .כיפכס) =
 כול סנווכל סמס סירוסיס )לו סנממ ול
 קוס סיקנלו ד"סדמ לוס ידס עודי .סלסו

 ךתעד ןתפש סויס תעדיו שוריפ סח ר"סדמ =
 רספש יפו ריחעו ליפאמ סוסס סויס לע
 רכדס סלינס תכטס סדוק רסס לע רילסל

 חל הרוהו בקע ןנחתאו 'פ
 סיקפס קוס ידע עדתו ךכככ ל6 כיפת סוס
 ד"סדמכ סכמע גסנתי סימעפלס 66 ליר
 םוספ סירוסי ו"ס .טוכי סלט סיקלמ םוסס
 ךכנפ = ןילוטיסממ רי ליסדמ - לייסד יד .כ'ג
 יתלכ .תוכוטס :גיססל "לו םוכועס וחמלי
 סיקל6 פוס יד סח סניחתמ תועה ייסי ספ

 : דקמ .לכסו כ"סדמ וס סיקנמ ל

  םקע תשרפ
 ןייע סיטפסמס 5 ןועמסת כקע י"יזרה

 'נגכ סתימד רמוק רספלו סיטרופמכ
 וסלכ .ריסני לע טילי = סדמ זינרי .סנועל
 ספלפ סתיעס סוי וע רוכי וחלל ₪5 כטומ
 וסנכי  ימדוכס סועכ סתיעס סוי ול לוקי
 ייסיס סע רוכות ספד ליר כקע ייסו סח
 ייסס .סזכ .סתימ> סדמ לכ ףוסד ףוסכ
 : סתוק סתיקעו סיטפשעס ןועמקתמ סיפומכ

 ךירפו סנקיחמ סתעכ כיפכ סנסד יא
 סנטיסמ 52 סתעכ ייסי 6 ימגס

 סו סתעכ וכ[ 5 סנקיתא וכ[ ינסמו
 וכייסד כקעס ייסיס ופלתס כ"כ כקע 'יסו
 סיטפסמס ת* ןועמסתק ןפולכ םיקמס תפיכ
 ןופ .קיידמ .סזכו .סנםיחק 'יסיו .וכז ייסתק
 סתעכ 'יסי סקס ססעס ןוש) טוסס 'יסו
 ריעכ דס5 קר .רלשי .5לו חיטמ יככס ייס*
 : לודג רו6 "יסי וכז 325 סחפסמכ סילסו

 רטפפו ח"סולכןייעסימעס לכמ'יסת ךורב
 קוספס י"קס ייפס סע ייפע רמונ

 ככוס 6 ועל ריעסמ חרזו 83 יניסמ יד
 סיכקס יכסד סטקד ךדיכ ויסודק לכ .סימע
 כ"5 סכותס תפ וטכקי 65 ע"סומס עדי
 סוקמ מוס קכ ולכקיש ססילע רוס סמ)
 '1 תומופל ןתנו סלועס ת6 ככ סייכקסש
 ליכסכ ססל סכסלמ .קנפ סו רוכעכו תולמ
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 מא
 ולכקי לכו ןתומ ומייקי לפס :עדיש תונמ יז
 סתכות סג ניממ .זפו .כיג .סכותס תמ
 לע לפרש לע | ףסוכ יסי סתכס0 סג

 לפרסי וגיסי כ"לו| סדוקמ ססכ קלסס
 קלס .סגו תמדוקס סתכס% .סלופכ סכסל
 סמל ספקו ₪2 יניסמ סו תומוסכמ סכספ
 ולכקי סלט | עדי .מלסו ולכקיט ססל 3
 סתומ ככסש סימע ככומ ףמ לוס ןוריתסו
 סז לכו | תיטסרכ ימי תססמ סכסמ קלח
 ךדיכ :ויסודק לכ .רטסיס ידכ 6יכ ייס 9
 תוכמ .ס"כקס .סנרש  סטודקו 206 לכ
 ךורככ סח | םייע ךדיכ לכס = רלשי סתוק
 וקלס לע סכז ד"ע .סימעס לכמ 'יסת
 סיופכ ייסס תוכרכסש וכייסד וכיכס קלחו
 לכמ "ספ ךורכ סח ךל | יסי = עיסומל
 : ךכ .ייסי סימעס לכמ תוכלכס סימעס

 ןולמספ סויס ךולע יכנל רפ6 סטמס ל
 סתפכ\ סתיכרו ןויסת ןעמל .תוסעל

 ילס וקקסו ךיתוכת) עכשנ רסס סתסריו
 רספלו סרפ לכק5 תכמ לע דוכעל רוס%
 סרופכ סיכוט סידועי סעכ ונינמד רמול
 סככס סזכ ורמוסכו לכי למלע יפסכ רכס סו
 וכמכ סיסרופמסד רמו דוע רטפמו .סילורית
 ןמכמ | י"כמב -רממ  סרמגס | רמסמ לע
 כ"יפעמ | כר רממ שתיירומל סככ סעדוע
 קיכטכס ספקסו םורוססש ימיכ סולכק רדס
 כפכו וענענ סמ5  עורופמא סדוק כיףד
 סעדומ תכס י"םכ פכווכ זס סיס ייאס
 ןידס | .סויל סניפי = ספש = 6תיירומ) סכר
 גככד | סנופכ = סולכקס סכוסת ססכ שי
 סלונס םכוע = סיסוע ינימ יכס שי. תוריכע
 סל שי ססעס סריכעס ספעמש | ומייסד
 סוס סנועס וינע ךיפמסל תויעלעכ סנונס
 סכונ לוסס תומס סס לכופס ימס ומכ
 ולכל לס וילע סופי ₪5 05 ף5 סתימסל

 ע 'פ
 , 0 הדוהי י 3

 סיכקסש ילומנ | סכוע יו תומי ולכ6 ספ
 סת יוטס לע רכעש לע וומג וכ" סלסי
 שי ןידס | סויל סניפי ס5 | י"סר כתכס
 556 ילומג םכוע וכייסד סכוא תכעט ססכ
 ססעש סוס סקעמס ועלי ל ילונס םכועמ
 ותלונס סז יכ סולס םכוע וינע סיכסכ תערונ
 '5 .סכיש ימכ סממכד | ל"י = כ"סו  שיעי
 סו5מספ סנוגס סופסתו גומג סולסת ימולסת
 כוט .ככסס טז וילע םיכסכ תמרוג תפוס
 סיכקסש לועג סנו תאז סולמכ דעויפס
 סיפעסנ שי .סזו וכוגכ ספעו רעסס וכ סכשסמ
 ססועו סופמס לודנ וכתכשס 'ותס ירכדכ
 ייסעס רכס ינולס רכט לופכ רכס וג סיס
 ילומג רכס ול ןיא ססועו סוולמ וכיפס ימד
 כ"לו יתלונס לכס .וכייסד ססעמס רכס קר
 קמלע יססכ .סוטמ רכס ןנירמסד 0 ליי
 ילונס רכס לכ ילומנ רכס =קוד םוס לכינ
 סתלונספ תונמ סמכ קיס .ז"סועכ סג סי
 סופמס יסועכ ₪2 שליממו סז[ רכד םיכסל
 םמלע יססכ רכש סרות סדעימס סע כ"ו
 דוכעל רוססש סמד ליי .זייפלו ילוגס סוס
 סולסת רכש לקוד לוס סרפ לכקנ מ"פ
 יכסס רתומ> ילונס רכש לע לכ8 לומג
 םניממ .סרפ לכק5 מ"פ 555 דכע ס5 ףל
 סטמעס לכ כותכס רסס סת 62 ?וס
 תוטעכ | ןוכמסת סויס | ךולמ יככק | רפמ
 סתיכרו .סתלכו ןויסת ןעמל וסיוכת .סוכו
 קוס סתלונס .רש6 תוממ סמכ שי ירסס
 סמודכו ןכמס תפליכ לעו סיכוכ6 סייס לע
 קכ לוענ .סילסת וניסו שניממ 53 לוס סח

 : ילונס לוסס

 ךמעמ לפופ ךיק'ש יד סמ לכש רתרעו
 ךיקמ יד ת6- סכיל ס5 יכ

 ספרי תימד םרפל רספפ ויכרד לככ תכלכ
 סלרי כסומ ירפסכ רפוכמכ ספרי .תיפו
 לוע תמסמ סקרי .סלליע ספריו ספתית

 ןס
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 מאל האר 'פ

 לכיס וש ףונס סנועכ ו5 ןוממ סנועכ ןס =
 קריפ סורי תילו סכסינכ ותופ םנעי לש =

 תוממוכ ספרי יסו טילקו כס וסיקד ןינכ
 תמסמ קר כי וכימ ססד לוס ע"כסו
 תונמ לע .רוכעי מלט קר שרי ויס שכנוע =

 וניס ססע | תופמכ לכ5 וססנעי לש תיל
 קריס 226 סקעת ןניטנע 6ל ירסש ריסז
 ירסס כ"ג סשע תונמכ סוס רסוג סכסקתמ
 כרס 3תכ ןכו סכוע תמסמ סרי וכימ
 סכיגע סיפס םרומ יסיו "חף 6 רונטרכ
 לס כסומש סקריפ ודכע סכסמע .ודכע
 תי. תופמכ .רסזנ סריסו כ"ג סעע תונמכ
 ספרי סי6 כ"כ | לסוס ךיק6 'ד סע סח
 יד תמ סקריל ס6 יכ םרפמו ךמעמ ?ףופ
 'ד סוסס סופמ ספרי ותוס כ"כ ךיקנפ
 לכ3 םכלכ טיפסו כר וסיפד | ןיגכ ךיקוק
 ויכרד לככ  ךכוס וגי6 סארימ דכועד ויכרד

 ספריס לכ ל"ככ סשע תונמכ רסמ וגיח
 סכס8 תניחכ מוסש טילסו כב וסיפד ןינכ
 :כ"נ ספע תולמכ רסוסס ויכרד לכ3 .ךלוס

 האר תשרפ

 ס"כקס רע6 ורעפ ןנככ סלקו חכרב
 סכרכ סכנ יתתל סכתער) כ

 :וכסכיס סכוע ךרד סכעידוסכ ₪56 סללקו
 ןתוכ יכנמ ןיכעכ ןלירקס סממ ןיכמ סתומ
 כוססי רקס .סז קוס יעד 'ימת לוסו .סויס
 ךרטניט .סערל סוסש רוממל סכרכס לע
 סכרכס סכל יתתנ סתערל 5 רמוג ס"כקס
 סכוטג סמסס ןתונ יככממ סכומ ןכיסמ סנו
 ם"סכס םרפמס סת י"פפע רמוג רטפמו
 ד" לסרסיד כ"עכ .סוליפסיו סרמגס רמז
 תומסכ ססמע 'יס לגסו סשקסו קשמ סופמ
 ןויסכ  ןויסנ | יכימ 'כ סיד .ערפמו תוכר
 ןויסכמ לודג רסוע ןויסנו רסוע ןויסנו ינוע

 טל הדוהו

 \ ססעי לס קר סח ןיפ ינוע ןויסככד ינוע
 שי רטוע ןויסככ 226 רס5 ןוממכ לוע
 תסכסו ךככ) סרו םימכ ידכ .רופכיפ טסס
 גכקכ ולר סל לסרעיד סמ סוסמ סו 'דכ
 ילכו םכפמ | ז"יפעו רסוע ןויסנ ססילע
 י"ע םוכז ןיגננגמד עודיד ססמ רכדכ וסע
 ססמד ןויכ ססמ רכדכ וסע יינכו סח ילכז
 ןויסנכ ודמעיס  סיחטכומ יס ססל סו
 .תוקככסד רמסת קמע קרדמס קוריפ סזו
 כ"ו ןויסכסכ דומעל ולכי סכמ סערק סמס
 סכתערכ 5 סיכקס רמ5 ךכ) ססי סערל
 יככ6 = ןליכקס סממ | תוכרכס סככ | יתתכ
 ןימ .כ"סו = ןתוכס סוס ינמס סכינפכ ןתונ
 ייסו וכ ודמעת יפדוכו ינממ לודנ יסכז

 : סיפיס לכ סכ) לוט סכרכ) סכל

 חגו ךיליע סערו יונו סע רכד סיסי ךפ
 סיפרופמס ופקסו יונו םטס ךכ "יסו

 לילו ךכ סמ | םעס ייסו רפול ןל .סיסד
 תועיס תסכסמ ךיפד וטקס סיסרופמסד
 ענופ סימסרס לעכ ןימ קס ורסועכ רפועס
 יכעי סדוקמש | סיוסרסעו .סכיסת תוספלכ
 ןכפכ יתיפרו ומי סכוטת ססעי ג סמו
 ענופ ןיס יממ טמעטד ןורית יכמס יג
 פקס לטו סדוקמס סוטמ סליתת תוטסנכ
 כיכס וכוממש .סדא ךל שי 226 ןוממס מוס
 סיעסרס לעכ וס ס"כקסו ופוגע וילע
 תפ קיכמו לקס ו56 וסע ופוג תש לטונ
 סנוכ וכיפס ופוגמ רתוי וילע ניכסס ונוממ
 סלסת תוספנכ עגופ כ"יעו וטפנ ןוידפ תתל
 קטס ןוטפסו רומס | ןוממס .סזכ סדפכס
 ןתת סנט ךכיע סערו סח ןורסח ןוס) סוס

 ךפונמ רפוי ךילע כיכס ןוממס .כ"פו סקדל
 סנס ךפונכ לטמ קקייד ךכ ךכ 'יסי שו
 ךוממכ 6לו ךפונכ עגפי  סימחרס לעכ

 : םעמ ךכ ייסי לכו ןתת ןתכ כייע
 ים



 יפמא

 סיס ייפעמ ןנסתפו עוריפ י'סרד "א
 סיכוטס ססישעמכ | תונתכ סיקידלל

 קס ספק סרופכנו ס"מ 55 סיסקכמ ןימ
 ססק סנו 'יסי  תוכתמ לגופו לכככ .סוס
 ךרו5 .ידכמ .רפוי סדפ5 סיכקס ןתוכ ךיפס
 ןתיכ .ךיר5 ויימ ידככד סכתמ סוס 60 וייס
 וייס ידכמ .רתוי לע ל38 וארוכ וסע וכ
 לנוסד כתכמ דסמ רפסכ יתיפרו ספק
 925 וריכסל- ןפוכ סמ קר סוס כ תונתמ
 5סרשיו .סז ללככ וכיא וככל ןפוכ 20ש סע
 םרפפ יתרמ6 ז"יפעו סוקמכ סילכ סמס
 סיפכקנס לפרסי .סיכיכס סנפמס תוכימס
 ססג ןתינס ללרשי .סיכיכס | סוקמכ סי
 םרפמש סמ י"פע סרותס לוס סדמח ינכ
 סכפערכ םמס םרדמס ת% סיכננ 'יפ ת"פיס
 ןפנ ס"כקסד סופמ סרותס תא - סככ יתתנ
 תוכפמ נוסו כיתכו סלפמכ לסרשיכ סרותס
 וככרד יפלו וס סערל לוס כ"ו : יחי
 סינ3- סיסרקנס ללרשי ןיכיכס רמו; רספמ
 סס5 ןפינס לסרסי סיכיכס כ"יעו .סוקמל
 6 סינכ .סיפכקנ 'יס ₪5 סלד .סדמח ילכ
 ייס ₪5 סכותס ת8 ססל ןתונ ייסס ייפע
 לנוסד סוסמ .סעכ> ו"ס .לוסק תוכיכס
 סניפ .סילכ םכקלפ ןויכמ ככ ייפי .תוכתמ
 סמ כיסו לוס שתוכיכמ כיסו =[ ללכ3
 קנוסו ללככ סוס רפי ו ןתוק ס"כקסמ
 סניפ | סינכ | ופכקנפ סופת קר | תוקתמ
 ספורסנכוט לק מנכ קתיפו סז ללככ
 סיינע  ת5 כסומ סכיקנמ 05 עיר תק
 כל005 ידכ "58 ססכרפמ = וכימ סמ ינפמ
 סככדפ ל"5 סכסינ לם סנידמ ססכ וכתומ
 ךגמל ד"סמל לםמ ךל לוסמ6 סתכייסמ וז
 ןיכוסלס תיככ ופכמו ודכע לע סעכס ד"וכ
 ופוקססנ ללשו | וכיכסס> כס וילע רזנו
 ךלמס עמטסכנ וסוקססו וליכ6סו סדק ךלסו
 סידכע | סיפלקנ .סתאו וילע סעכ לס

 האר 'פ 78
 כ ו אד .טלמ תדר

 וה
 = לוטמש עיר כ"6 - סידכע ייכ וכ יכ רמפנס
 סיפרקכ ולמו וככ לע סעכס ךכמל לסמ ךל
 סכיקמ6 יד5 | סתפ סילכ .רמפנס סי
 ספד קוספס ןכוי תשסו רמנס גיכע
 ככוס לוס כ"פ | סיינעכ סקד5 ןתוכ סוס
 ופרקכ למרסיד ןויכו סיככ סיפרקנ ל6רםיד
 רתוי ססל ןפיג סיכקס לוכי סוקמכ .סינכ
 תוכתמ נוסו ךייפ לכ ןכ יכנפד וייס ידכמ
 ככוס ל"מו סקד5 ןתוכ  וכימ סמ לכה
 ךנמו סידכע .סיולק לרשיש ןימס .תטיסכ
 סו וגיא סיכקסס 'וכו ודכע לע סעכס
 סיפרקנד ןויכו ןסכרפמ וכיפ .כ"ע .סיינעס
 ידכמ כפוי ססל ןתיכ לוכי סיכקס ןי6 סידכע
 םוריפ סמ פומזמ כוסו ללככ סוסד וייס
 ךיסמפ .ל"ה = ןגיכסס .ךיפלכ :ךניע סערו
 סיכקסע כסומ סתלש ךניעכ עכ טוס ןויכלס
 כייע  וסנכפמ = וכי ךכלו | וכסופ | וכיפ
 ךייס ידכמ .רתוי .ך> ןתיג לוכי ןימ סיכקס
 ןתת ןתנ כ"ע  םוכתמ לכוסו ללככ לוסמ
 סקוע סת ןיפס רפול ךככנ .ערו פו ול
 יכ .סיינעס תמ ןז סתקש סמכ ךנוק ןולכ
 כיכ = ךיקל6 יד .ךכלכי = סוס רכדס ללגכ
 סיוכקס סיינעכ ןפונ סתלס סוס רכדס ללגכ
 ךייס ילכמ .לתוי = ךיקלמ יד ךכרכי .סינכ

 : לילכ .םוכתמ ןלכוסו לפככ ויפו
 לכ ת5 רסעת רסע טוקלי שררש

 סנס סדס קנויס ךערז תופוכת
 עורו סיפלוי סתקש ףוס סתיכז ס5 סנס
 סכנמ סדס קלויס | ףוס וק> ספו סלקס
 םיק .ייכ כיתכד ערס וקע סז סזיפו ךכ
 וטע יוכינ יונת ךיפס ימת שוסו סדק
 ןייע .םונמ .רפסמ רתוי וז סממ לוטיככ
 קקיו ק"יסוזכ םתיפד ליכסו ינימס 'פ לכ
 ספרפל ףיזו6 ס"סד רומכ כב תופמ שס
 יופמס וסקסו ייל עייסל ןינילטקמ ס5מ תיס
 י"פע .ופריתו קנד ופע 556 לפס :עודמ

 סמ



 יסכפ סכמסנ סמל 05ת 'פ ייטרפס סמ |
 ₪3 תודימכ סתרקס ס5 קלמע 'פ) תודימס
 כקעיד לוס סעעסו סככ סרנתמו קלמע
 כ"סוע .סק> כקעי תומלועס וקלמ וקעו
 לסרשי .ןילוכי ךיש סעק כ"ו ז"סוע וסעו
 ןוכיפסו וסע לס וקנס לוסק ז"סועמ תוכסל
 סיכיללו סרות ןימ סמק ןימ ספס פוס
 קוס סח כ"סועל לוככ ופכויט ידכ "סועל
 לש וכיסס  ןוממכ 26 רסוי לק ןוממכ
 ךככ = כ"סועל וכל ולכוי ל יפדוכ רסוי

 ןוממ י"ע כ"ו םודימכ סירקסמ ל6רסי
 קוסס קנמע ₪2 כ"סועל וכל ולכוי ₪2 סז
 סילטונ סת6 סמכ סרנפמו ועע לס וערזמ
 כ6ס סערפ ךכנ וסע לע וקלסמ וסס ז"סוע
 סיר5מ תזיכ ורזמיפ ןיגרעטקמ וסע לס רסמ-
 וכימ רסוי לס וכיקס ןוממס סכעט ול סיס
 קיסכ ייע וסע לס וקלח קוסס סס) עיגמ
 יכ סויס ודמע ךיטפסמל ליי ןירכד י"פעו
 יתדכ5 16 יעוסעס ךפרות לכול ךידכע לכס
 לסרפיל ייסי ךיפס ןעט רפס וייס יינעכ
 ךפרות לכול וקע לש וקנס לכס ז"סוע
 קמק ןיפ ספ ןורית יג יס לו יעוטעס
 תויס> יתכרטס יינעכ יפדכס 16 סרות ןימ
 יכ = עינמ .סרותכ קסוע ילפס קרו ינע
 סיוג תופכמ ססל ןתיו ייפ סח .ל"נכ ז"סוע
 ורעסי רוכעכ סוס וסע לם וקנס סיסס 6
 ןוממ לוס סא סז לכ סנסו "וכו ויפוקוס
 ףוס סתיכז סא טוקליס ייפ סח רסוי למ
 סכנ עינמ 8 .עורמ סדסס סימלוי סתלס
 סדקס ת5ויסס ףוס ואל ספו כ"ככ כ'ג ז"סוע
 סנעעכ 53 לוספ סככ סרנתמ וסע סוס

 : ליככ .וקפס) סמ

 םיטפוש תשרפ
 תפ תסריו ייסת ןעמכ ףודרת קדג
 םריפס | מ"םיכ | ןייע | וכו רסס

 קרצ

 0 סה יש 5 לייא גבל לש
 9 ו ל רי

 מ חרוהו | םיטפוש האר 'פ |
 כוסש  סכסד כמו) רספלו סקד5 ןוסל
 רמ6 ךיס כו סרפ לכקל .מ"ע דוכעל
 ייסד ךל .פ"קל מ"ע סוס לס ייחת ןעמל
 יימיס ליכסכ  סקדל> עלס ןתוכס .רמנכ
 קיד5 סז יכס כ"סוע ןכ ייסק ידכ ופ וכ
 כוסלד ף% ףודכת קדג קדג פ"ח .רומנ
 סקדמ תוסעל ףודרת סרפ לכקל .מ"ע דוכעל
 :כ"קו .רומג קידג 6רקי סזכק ייסתש ליכסכ

 ליכסכ רקע ופרדו לשעת רשע י"א
 כ ינוכסכו כופכס רמפ ןכו רסעתתס

 סכנ חתפ6 לכ 05 תוסכ5 יד רע תחזכ סג
 סעפכ יולת רכדס כ'6 סימסס תוכרמ תמ
 סקדמ ןוטסכס סעפ :ןתי רססכ יכ ןוקקרס
 ספרי סוטכ ונוממ רסת ןיפס סכלרת ויכיעו
 ןתתסכ קד5 סזו סקדגס תולמכ ןומקל ןיפס
 ףודרת 15 ףודכת .קד> סקד> תסק סעפ
 סקדנס ליכסכס סלרתס לתוי סקד5 תוסעל
 סככדמ סוככ .רספכ | וכימ .תתכ סתמס
 ליכסכ רקע רמפמכ כי"יע  ךכוממ .סכרתכ

 :רטעתתמ -

 טפסמ סקוע דוד יסיו סרדפכ אתתויא
 יס .סקדלו טפטמ סמ | סקדלו

 תק כייסמו יפכזס תמ סכומ ןידס ת5 ןד
 קס :דודד לתוככ סמ מ"םיכ ןייע | כייסס
 רמול רטפלו וז סלעמ ןל סי" ןייד לכ
 ותממכ םמח ןיד ןדס ןייד לכ לרמגכ ףתימד
 תיטפרכ סעעמכ סיכקסל ףסוק ססעכ ונימכ
 ותמל> תמ% ןושנס לפכ 'סותס קדקלמו
 םרדמס ירכד י"פע סדוסי יקיפסס סוכיפו
 ןידס סנתשי סימעפ סמכש עדונס ספי
 קוסס סמ לע ולס תערכס י"פע ותעסמ
 סיככ ירסל סיכקס רזנ ןכ יכ תמ6ס ךפיס
 תע6 כ"כ | ותממל תמ6 ןיד סח תוטסל
 תמש 52 תמא לש ותמא טוסס סע יפל
 זייפל נמל  ם"ע כורס תמסמ יימכסס

 ןויד



 ירמא 0
 65 .תויסכ לוכי דחמ תק .סכועו ןדס ןייד
 ותמסג .תממ ןיח מ"מ  יפכז ₪00 וסט
 יימכסס .ימכז קר ותמשל יקכז :וכי6 סוסס
 ותמסל תמש ןיד ןדס ךכ 'יס ₪2 דוד לכמ
 כייסס 6 כייפמו יפכוס ת6 יפכזמ .סזו
 תמפכ יפכז לוסע ימל .סכזמ ייספ ליר
 דוע .קימענו כולס רק ךיסש ינפמ 9
 לפכ תמס תעוי  ופכיפפ סע יפג רתוי
 דיכל כס סדוק תמ רככ וסט ןוטלס
 סדוק יסכז טוסט ימכ ימכזס םס סכזמ .סזו
 תעכלס ייפע קר ןד 6 ספט דייכג ופוכ
 קנ | ד"ככ ופוכ סדוקס | תויסכ :לוכי כורס
 כוכס .תעככס .ינפמ  ויטכע קר :יפכז :!יס
 תק סכומ םרדפס רממ ז'ע ימכז קוס

 : סדוקמ  ימכז ייסס .יקכזס

 ייסרפ יפת ןפמכ ..ףודרת .קד> דצ
 סירסכס סיניידס .יוכנמ טוס יקדכ

 םרדמכ סתיסד ל" ?םרשי 6 | תויססכ
 םפכ סרממ ססעי סמ לטוס סקוכנכ לקס
 סמ שטומ סיכקסכ וגסס תופת תפטוסס
 ךייקס יכו .רפכתיו יכוקת סקעי רח ססעי
 קטוסס לע ךכ לכ  סיכקס ליקס סמנד
 ס"כקסמ סכותס וכגכקסכ  וכסכמד סוס
 ת5 רופסנ ונינע ולכלכקס סירמוקסכ נייס
 סעיספ לייק ןכסו סעיטפכ סיכייסו ןודקפס
 ןרסס לכ למ סיכקסו רוטפ סינעַבָכ
 ויתופמ לע  סירכוע וכ6 5 ךככו  ודוככ
 גסומסמ סם 'סכ "יע סינעככ סעיספ סוס
 רפיס ס"םמ תמו סמדקס י"פע םוריפס סמ
 לכ םרמגכ מתיפד סוטמ סנקת ול ןיש ר"סכ
 קוסו ינמ ןימ סיכקס רממ ר"ססל רפסמס
 וילעכ | ןימ כ"6 .תס= סלועכ רודג ןילוכי
 וכדס סיכסכס סינייד .כ"סו ם'ע כייסו ומע
 סוס לטרשי לע .סניכסס סירסמו תמ% ןיד
 יוכמ סוס יפדכ .סזו רוטפו סינעככ סעיספ

 | אצת םיטפוש 'ּפ
 וורו יו יו-יו ד <

0 .5 % 0% 

 יככוכ ל6רשי תש תויחס) סירסכס סילייד
 -:ןמע וילעכ כוטס סירעכס .סיניידס

 אצת תשרפ

 יד וכפנו ךיכיומ לע .סממממ ₪5 5
 סוס סיטלופמכ ןייע וכו ךידיכ ךיקלס

 פופ דוע רטפשו .ר"סני תומפלמ לע יפק
 ותוש ןיעייסמ רסטכ ₪50 רמגכ 5תיפד
 ותוס ןיעייסמ רסעל ליסתמ סדפסכ וכייסד
 םתתמ תויסכ ךירג טסתוכעתסק סימפס ןע
 סתמש ךיכיומ לע סכסנמל ₪0ת יכ סח
 15 ךממ .ייסי = םתורעתסט ליסתמס | 'יסת
 ךידיכ = ךיקלס יד .וכתכו סח ךפ ןיעייסי

 | : לקו .ךנ עייסי סיכקסס
 לע יוכו יד ?סקכ יכסופו ינופע וכי אל

 ססלכ סכתמ  ומדק ₪ 8 רכד
 רועכ ןכ סעל3 ת5 ךיגע רכס רשמו ,סימכו
 דוע ךיר5 סמגד ירופמס וקדקדו ךלנקל 'וכו
 לינסו ןוטסרס סעטכ יד לו| רסמ סעט
 ויתוכככ וכתי רמלק סמד וכפכ סיסרופמסד
 וכי סקלס י"עד ספל לכפיו וג ןפרק
 תונתס סושמ ןתפ לע ורזג ט"סמו ןתחתסל
 ₪5 רשמ לעד סימעט 'כג | סיכיר5 .כ"ע
 ןכ וטעס רמוכ סילוכי יס ססככ ומדק
 תכַכ ןכ "עפ וכרעתי לש לסרטי תכוטנ
 סעלככ 5 ורכס ןויכמ 336 -רככ %
 ססל ןיפ כ"מ | תוכזכ 6כסי ת= ופטחסו

 :כ"גס .ןורית
 לסכש ילד סתעפכ קיסוכ אתויא

 תירכ ןוכלו סידק סערש וגכ
 סרות סכממו 592 תירכ קפכ וסימק 6םידק
 קקוד סמ ןיכסכ ךירפו .יוכו סעמ וכ סול
 ןועכס סנטמכ ייפד רמוכ רספמו סז קוספ
 :ל"; .סעטסו ןילוג ל6רשי לכויו .סעימש
 סיכקס ינפל סרות סרמ% טרדמכ לתיפד

 ע"סכר



 .ירמא |
 סנופ סז ןרמל לטרסי וסנכיסכ ע"עכר <
 יילע 'יסס סמ | סרופ ותי סח ומרכל =
 תותכט לפרסי .יתתנ .ס"כקס 5 רמו <
 ןכפס סתכקו ך"פס כפכו סרותכ וקסעיס <
 וקסעתי 5ד סלות יילטמג תייר יד5 תכס .

 קוסעל .ןתונ וס תיעיכסס תנעו .סרותכ
 סטימסכ ןיפכוס ןיפ ס5 ךכיפ> ש"ע סרותכ =

 יש  סלותכ קוסע) ילכפ סס) ןילו לכויו
 סתסינככ ןכל ןילוג ךכלו ייפ ססכ ןתיל יוחכ
 ססנ ןתי> למ סנכטקמ | סרותסו ייל <
 סרותכ קוסעל ימכפ ססל ייסיס ידכ 6 <

 כמולכ = ספמ וכל .סו5 רות קיכ סלי
 ולנת ללס ידכ סרופכ וקסעתש ורסות <
 : ככ ןייע .וכממ :

 אבת תשרפ

 ךיקלש יד רסש ןרפס 25 סכפ יכ [ךיזדו =
 סמ ילכו כ"זכ ןייע 'וגו ךכ ןתוכ |
 רס6 06 רוכ[ סשרפס תוכימס וקריפס |

 יכמ .ףסו לכת יכ .יסול  קלמע ךכ ססע <
 קילס סיכסש סמ סדקסכ יקנס תמ סנעה <
 לסרסיכ .ספניו קלמע לוכיו ינוקזסס ססכ =

 ןכ> סדוקמ 55 53 .סרוככס תלנס ינפמ
 לעומ = 'יס = פלט | ססינע : גוודוסל | לרייתכ <
 סתופ וכעו סודכע לש תעירפ ססילע <
 כוסס תעירפכ סרוככס יינפ סמ לייד ל"כע =

 כ"ז סירועס לעכ .ליכספ סמ סדקסכ לכו
 רכז 6 ססמת 'יכימ ליעכ כיתכ 8וכמ יכ
 ווטנכס סוכת | יכ  ייסו יל .ךימסו קלמע <
 לעו ןכסל סתסילככ .קכמע רכז 6. קוסמל <
 דינס  לוסס :ןרלכ | ןתסיכ ככע) לכ טז
 יכ .סערפל ךינס ןכו .כקפי חרב .יכ ןכלפ |
 קתוקפנ וכל סמד .סומתל םיד סעס כ |
 כקעי .סרכ יכ ןכלל רמסע סמ ןפככ וכ |
 סנסד לילסו סעס םרכ יכ ערפל ןכו <
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 אמ הדוהי אבת אצת 'פ
 סדוק ולי ס5  סינוטסכס .תקונסמ עודי
 שליו = 'פכ .סלסו ל וש ככ ללכמ תימ
 ןכל ןעיו כיתכ קעי ת6 ןכל גיטס רטפכ
 סטקו יככ סילכסו יתוככ פוככס כקעיל ריו
 ועדי סלועס לכ .ללסו תאז ו; רפיס סעד
 קלמעד עמסו תכסס ךס ןכ> תומכ סמסק
 כקעי -רס8 | ףודריע ןכל ככ תפ םינס
 רעסס ךש :כקעי לע לוכי סעע סויפמו
 גלכמ ושני .תיימ סדוק .תוכמסמ ןכלל קלמע
 ןיטודיקד 'מגכ ולתיסו לפרסי לכככ ופכו לייכ
 ןיטודק .סכ .וספת לס טריפ ןככמ , תירככ
 קלד ןמכשמ סכ ןתסתת 5; רק רמס
 רמ8ַ ןינמ סתומכ .סדלו ןיסודק ס3 וספפ
 ת5 רוסי יכ 8רק רמפד ייכפר סוסמ ייר
 יוכק = תילפרטימ 520 | ךככ :ילתממ ךנכ
 יוכק  תירככְס ןמ לכס ךככ ןילו ךככ
 ןויכ כופכס .קיודמ תשסו סככ 06 ךנכ
 לסרשיכ כקעי לט וכידס סנעטכ ןכ5 סכט
 סס ןיידעו ןיעודקס ןיספות 'יס כ כימ
 ךככ  ותוקרמ ולי = לו ןכ> לס :ויתולכ
 סיסנ לו יתולכ ןיידע סמספ יתוככ .תולכס
 526  ספומכ סדלוס יככ .סינכס ליפעו
 כ"ככ .וכידד .סככדמד ול םיכומ ייס כקעי
 סמכ קיידג סיד :וינכ .סינכסו וישנ סמסו
 סנס סירסע יל טז | ןכלכ כקעי :רמפס
 יתלכס כ ספירע יתלכ5 ל ךכ 5 ילימו וכו
 סליל יתכלגו יוכו סוי-יתככג יוכו סכטסש יכנל
 סמ ןכנ; סנפמ ייסס כקעי .רחפתס סעכ
 רכש רפוסו לכס רמופ 'יס ילסס רספנ ייסש
 ךמ .לפומס תכרככ ןייע | סכילג לע בייס
 ספ ףלו רתומ סיוכע לזגד ליימיק ןכמד
 ייע .כפומ .ותלולס תעקפס רוסמד .רעשנ
 .לזגס לע .רסחמ כ"כ ככ5 לחנס יפ ככ
 לוג ןיכ| קוליס ןיזו  וליכמ :לזג לע ייפ
 כקעי ול רכסס סח .ותפולס תעקפס) - רועג
 יכיפ .ייסר .6סו :ןיידע כי .ללכמ .5י חלד

 ךכלל



 'פ ירמא -
 לסרטיכ יגיד .סלו יונו יתלכמ ל 5
 5 ןכלד .סמולס תעקפסמ ערכג 55 כי
 כיפעפו .רפומו 55 וש כנננ ספ עדוי ייס
 לסרשיכ | יכידס  סכומ סמ .סכעס< יכנס
 סנילעכ סוככ לעפ 055 קלמע ספרס ןויכו
 כקעי ול םיכוסע סעעמ | ןכ> 56  תאז
 דינס ומנע סעעס סזמ כ"כ לככמ סליס
 ןידכ | ₪לפ ומליס סעס םרכ יכ .סערפל
 תומכיד םרמנכ תיד ססירקמ ףודריו
 קפפ וכד וגס( רמ | יופ 63ר פיר ליס
 ןידכעפמו וסייגרכל יסכישל יחז יכסי לכ רכ
 טיג יכיר5 סקפכ יכ םתריתי  תדיכע וסכ
 ם"כ  רממ יכס "5 65 ומ קתורסד
 סנומ סככמד לעפיסכ | ילסד | וסייקרסומ
 דכעתשי %גרכ כיסי לד ןסמ רמ6 %כלמו
 6תורסד | ןלטינ | ךירפו = 6נככ כיסיד ןסמכ
 סיסקנס סירככ6 ילק .סז ןידד 'ותו י"םרפו
 סיכיר5 כ"פ .ךלמל יינק- לפוגד סמס ןינכ
 עג 6"5 סקינס ל6רסי כ"סשמ רורסיס טנג
 סערפו ,ךלמכ | ייכק =פונ ןיפד .רורסיס
 ןתי ₪5  סאכו סמ סניסתכ ססילע ליעס
 ייסי סתוכלמד כיד יפ לע סמס דחמ
 מל לטרסיכ סכידד .רממכ סלו דכעוסמ
 ענ סיכיר9 ייס 59ו סערפכ יילק ףונס "יס
 ללכמ 5: טלר .רמלכ .ס5 236 רורחיט
 ויסו = ףונס ןילק .סתופ סילוק ייס ליכ

 : לורסיש ענ .סיכירל
 סערפ רמקקכ 8 יפ קרדפכ אתא

 ימע ךותמ 185  ומוק ססמל
 "5  לרייתמ סת סע | ינפמ סשמ לי6
 ומ שרית 6 ספמ ל"5 רוככ ינמס יכפמ
 ס5- לתשסו ל"ע ןירוס יככ סתק יכס
 סתופ .סינוק ייס .כ"6 .כיככ .סנידר .רמזלכ
 ספכ רורסיטס ליעומ ייס לו ףוגס ןילק
 סערפ ל5 קנמע כס סח רורסימ טג קר
 םיכומ יס כקעיש ןוכס סעס סרכ לי6

 = הדוהי אבת
 ןינק סתוא סנק כילו יככ סכידס ופופ
 ףודריו .סידכעוטמ .סס ןיידע כ'5 | ףונס
 קלמע 52/55 סמל כסוימ סתעסו ססירחל
 ייפ וסליט דע ןיתמסו כקעי סע סחלסל
 כקעי ינפמ ןר6 כ6 ךניו ל'זח םרדמכ ייסד
 = יסי רג יכ | כוס רעש ילפמ ל'כ ויחל
 ודיכ = ייסי  ךימ סיערופמס וטקסו ךערז
 = יונתמס יפל ופריתו ויסמ כעמ ודרפסכ לנכסל
 סירכד .ינס .סס עדת עודי תכיזג סע יי"
 עורפל כייס .י"פכ  סכזס ימד ידדספ יכייסד
 וכי | י"פכ .סכוז וליסש ימו כוס רעשס
 ןימ וסע .כמ6 ס'עמ כוסס עורפכ כייס
 תעד ךא רטקס ןוערפכ שלו ןרפכ קלס יל
 יולס וכי6 "6  תונתמק סיקרופמסמ פלק
 דוע וכ 6יס .ססולי קר סילמ תורינכ
 יןלס סח | ליעל .יתקכס .רספכ ססרכלמ
 ססלכ5 .סנק 16 ללרשיכ סניד יס ספ
 "יס 05 לכ6 וכל סיס .סקוריו ןרקס תפ
 ןכסס ת5) ססרכ6 סנק 5 גיככ סניד
 וכל סיס .סטוריד רממכ ספד וס עילסו
 עינמ מ"מ סנש 'פ סירנמכ יס למ 5
 יולסד רמלכ 05 לכ5 סורי לוסס י"6 וכל
 סנס 'ת לכ ייס לד ןויכ סירלמ תולנכ
 ספ כקעי סנקד סו י"8 ססל עינמ וניא
 לקמכ | ל"ככ | וליד יסד .סוסמ | סרוככס
 יות סתקסו סימעפ סמכ ליע) יתלכס
 סכוככס ת5 .סנק כקעיד | 5"5ד וכ טז
 "תפ ססרכ8 סנק , ג"ככ .וכידד סוסמ
 תורינכ יולת 5וסע קר ספורי וכל ןיאו ןראס
 סנס וידכ ס5 יכ יס לש ןויכו סירמ
 ומילסס לס ףל רמו סלו "6 סס) ןיס
 קוס סעוריד סוקמ י"5 .ססכ עינמ .ןמזס
 5 ןר6ס תמ ססרכ6 סכקד סושמ וכל
 .6תטסו ןכומכ סרוככס תפ כקעי | סנק
 -סכ יוס 85 = סיכנממ ולליט סדוקד טיפ
 סרוככס תכמ ל6רשי סע סחלס) ודיכ

 לייד



 ירמא |
 כ"ככ .סכידד סועמ ןידכ .ופו6 סנקד לייד
 ןמוס .סדוק סירנממ | ופליס ןויכמ ל
 סלוככס ת6 כקעי סנק ספד לכ פיינממ
 ססככ8 סנק ₪5 כ"6 ל"ככ סנידד סוקמ
 סיכלמ תוטנכ יום וסט קר | ןר6ס 8
 סמו ייפ ססכ ןי6 ןמוס ומילפס לס ןויכו
 תמ ססרכמ סנקפ וכל לוס ססוריע רמפנ

 555 - סרוככס ת6 קעי סנק 63 ןכקס =
 כ"כ .ללכמ ואלי 65 תמכד | וכימיכ רקש |

 יולס י"6 תכתמו סלוככס ת6 קעי סנקו
 י'5 ססל עינמ כייפע ףלו סירלמ תורינכ
 יכוכ '5 ןמזס תמלפס לע סילורית 'ג שיש
 סידכוע ייסד 'ג  דוכעיטס יסוק 'כ סעס
 סח 'יכרו יירפמ .סיענומו סכילכ סג ססכ
 ךי ןתוכ ךיקנ6 יד רע 'וכו לכת יכ 'יסו
 סנתמ קכ ספולי סניפס  לקייד ךל ןתוכ
 סויס יתדגס :ןיל6 תרמו ןסכס ל6 תפכו
 ןתתו קלמע לש כ'עכ | ןרפס 55 יתכ
 ידכו .ןידכ ןכלס .ך) ןתנש ס"כקסל סאדוס
 ןתנ סמ קופסכ ןיד לעכ) פיפ ייסי לס
 ורפס לודג יוגג סס יסיו 'פס סיפעט ינ
 וכיפע | ולפיו יכס .עכטס ךרדכ לם וכרו
 ת5 ריו 'גס דוכעיטס יטוק סטק סדוכע
 סיענומ 'יסס 6 ךרד תוטירפ וז ונינע
 עינמו ןמוס סכסנ כ"ו ייכרו יירפ ססמ

 : ןידכ .י'6 ססנ

 םיכצנ תשרפ

 סננקסו סכרכס יוכו ךילע ופוכי יכ 'יזךו
 'וגו ךכככ 55 םוכססו ךיכפל יתתכ רסמ

 ןויכ .סכרכס רמול ךכלוס סמל וטקסו
 תפלומ סכמ סוס סכופתס ככוסס רכדסמ
 ולוכי .יכ קר .רמול ןג "יס 5  סללקס
 סילכדס לכ תוכית 'נ יכ דועו סללקס ךינע
 םרדמכ 6תילד ליכסו רתוימכ סמס .סללס

 במ | הדוהי םיבצנ אבת 'פ |
 סיקידלו .ןירוסי ןפוסו סולט ןפליסת סיעסר
 םדסס סלסו סולט ןפוסו ןירוסי .ןתניפת
 יד כעס .סמוכ ס8 ןיכס> ככ וג םי רקמ
 קוס ודיכ כוט לכו רטועו עפס ול עיפסמ
 ותערל פוס סעפסס ו'ס מסד וטפככ סרי
 ותערל ולעכ> רומס רעוע םי קימכ וס
 סכוטת ססועו ויטעמכ םפספמ פוס כ"ע
 טפספמש ןירוסי יס וילע 53 ספ שיכו
 רכ"סליס ך6 לכיד לכ םניד תיכ יכ ויסעמכ
 וטעי לע .סדש ינכ .תוכ; תא סעתמ פוס
 רעש .שימכ .ותמרעכ .ססילע לכו סכוקת
 כוענ קיד וס יכ .ןל רמא וכ  רסוע
 סכופת תוסעלמ ול עכומו וכ כוט | כייע
 וכ רמופ :כיג ןירוסי .ןילע כ רסס םיפלו
 ןיפו .כודס ןועכ ספתנו רומג קידל וסס
 ןיכ .כ"סו סכוטת תוטע) לעמ סוס ול
 דוס סלק וא דומ) סכרכ סדא לע לכס
 רעמכ סכוקת תופעל לס רפול ול שי
 וינע 63 ספ לכ ליינכ לטס סוס ססע לס
 סשעי יסדוכ 16 סלק כסלו סכרכ סניחת
 קיד5 וסע רפול תוקנתס ו ןיפק סכוסת
 ןילוסי ןתליספד ךפיסכ לוס קיד) לוס ספד
 עסכ לוסש | ויניעכ  סלכיו סולס ןפוסו
 יכ .ייסו כותכס רעלמ סח סכוסת סקעיו
 סכרכ תלקמכ ל סירכדס לכ ךילע ומוכי
 סכרכ סליסתמ סנלקו סכרכ קכ סללק ול
 ימדוכע .ךככ5 56 תוכססו 15 ספלק ףוסכלו

 : לילכ סכוסת סשעת
 יתת; סכפעל; ולמפפ ףפפ רדממ

 סכנ יתפנ 55 סלותס 5 סכ)
 05 סווססנ תרס יכסלמס סכתכוט 0
 לכ .יניעמ סמלענו רמסכט .ססמ .סמלענו
 תעדס לע סלעי ךיסס סיטרופמס וקקסו יח
 פ'ע רמו; רטפלו סערל ויס ייסי סלותסט
 יטקסש לככודמ דינמס ססכ יתעמשס סע

 ו גסכ סלופס תפ וכ ןפכ סיכקסק
 וכמו



 ירמא 4
 וכ "יס תוכוסכ סכות תסמס ןיפוע "וכו
 וכ;  תכפוקס | סויכ סכות תחמשס .תוסעל
 כוש וכ ייסס ךלמכ לסמ = סז לע רעו
 ותמ רס6  סיכסס לכ לעמ | ופסנו ןמזכ
 ויפע ןפיכעסו סירסס וכ וקכקתכ ותכיקמ לדונלו
 גורסיס דקמ ךקמכ רלסו םומ עפשמ טס
 ו5  ססינפמ 6 טפקמ וינע ןרסו ותופס
 עמססכו :גוכסיס וש. סקסל ותכ 8 לשיט
 רמפו :דופמ וכ 05 "יס וטפסמ תמ רסס
 סומ תנעכ ומ תעפרמ סיס מט ותערכ
 ותעדכ .רמג כ"יפעמ ספימס ףוליס ליסס
 ספימסמ רפוי כוט .פיכע יכ  סתומ ססיל
 יכ ןיטוסנס תעקכ סועשכ :לוכי יס שלו
 רסל ך6 | ופוסכ 'יסי סמ | עדוי ייס לכ
 רממס ןפוסמ | ליסו סיקדמ .סזיא רכעק
 תסמש ססע וע 655 סשה 755 סמנס
 לסרשי םמ סינוס סיכקססש ?םמכסו ןיפוסכ
 סרופס ת6 ולכקת ס5 רמו רסס תחת
 ודספ סכתרוכק ייסת סמס ול סקו כטומ
 סילוכי יס שלו קוס סע ועדי לכ יכ דסמ
 כמש לכ6 סתירסלכ ייסת סרע למס יכ סומסל
 סיקיזחמל לוס סייס ןע יכ ופרו סינמז סזיפ
 סו סכות תסעס .וטע סעונ יככד 'יכרדו סכ
 סכנ יתתנ סכתער) למס םרדמס רעסס
 סכל יתתנ סיעכ סתפפ ינפמ כ"כ סרותס
 תסמ סכ) יתתנפ 'יפרסו םכוע) סכותס
 סרופס וככקתש וא ותומתס ופ ססיתסמ
 קמ .סכותס סכ> יתתנ 50 רממ יי"ע
 תת) סיומכו סיכוט סתקט ינפמ סכפכוטל
 תרכס יכמלמס רכד :וזכ סלודג סנתמ סכל
 סכד | תורעיסד ססמ .סמכעלו .ס2 וופתל
 סונכ סיקסלמל ססמ כישסס סמ  םרפמ
 ייס .סיכ6למס .תוקעטד | סתדרי  סירטמל
 תעסמ .לסרשיל לו = סכותס .סס) ןתנתמ
 536  סרותס | סייקל ולכוי = סילסוכ סמסס
 סייקל ולוי ₪5 רמוס ינורכק סמס ללרסיס

 ךליו םיבצנ 'פ

 סימלסו סיכוט <

 "יהתוהי

 לסרשי .יכ סשמ ססכ כישסו .סכותס תפ
 םיכסו סיכסנמסמ .סלעמכ | סילודג סעס
 תלוסנ יכ .רסוזכ כותכס סע י"פע ז"ע יימר
 ועלעכ סייכקס י"ע ס6 יכ יס 55 סירלמ
 סנודנ ספיס .ספפועס יכ ךמלמ י"ע לו
 סטנתי לס ךללמ סשל חולסנ פרי 'יסס
 לסכשיו לוכמס רוד .סדוק ייסס .ומכ ספ
 יסיתוכעותכ ולסגתכ שלו סיככ סימי סט וכסי
 סו סיכסלממ .סינודג סעס יכ .תופ סז
 לסרסיש סכומ סומ סתדרי סירפמכ סוטכ
 ₪5 סיכקס רמלס סח סכמ סילודג סעס
 סתסש סכתכוטל 556 סרותס סכל יתתנ

 שו .סרותס סככ יופרו
 סכ ווסתכ תלסס יכשלמש רכד ו"מ םכועל
 : ייכסלממ רתוי 'יכועכ סתסש סעטמ סמלענו

 רפכי .סז | סויכ יכ פפוי ףוס "מ
 יכיפמטס לכמ סכתמ רסטנ סכינע

 סוקמנ סדש ןיכס תוריכע ולסטת יד ינפכ
 וכיכס) סדא ןיכש  תוריכע .רפכמ כ"סוי
 וכיכס תא  סלכיט דע .רפכמ כ"סוי ןימ
 סתפ ומ .ינפכ לסרטי סכירס6 ע"כ רעפ
 סימטכס סכיכמ סכתמ רסעמ ימו סיכסטמ
 כמומו סירוסע .סימ .סכילע יתקרז רמסנס
 תמ .רסעמ סוקמ סמ יד לסרשי .סוקע
 לסרי תא רסקמ סיכקס ף6 סיפמטס
 סוקמ סמ | רמופו ליכמ סמ | קיידכ םיו
 ג"פיק לס סילקעס ירכד .סדקסכ ליו
 ליעוי ךיסו ספעמל לטכמו .רוכיד ית6 מכד
 ססעס סריכעס לעכיו סכטסמכ סכוקת
 'יס סכיכעס ססעעס סוסע ןוריתו לעופכ
 וכלי תמ | םוככל | לוכי יס לש  סכוסכ
 סכקסמ קכ סוס ללו ססעמ) כססכ וכיפו
 ספ ךיל5 ןיפ יתעדלו םיע סכוקת ינסו
 "53 ₪[ סלוס ססעמל לטכמו ד"6 שלד יכ
 ותמכס .סרזג ןכ | יכ שפי = ול6 ןכ ל

 סנוילעס

* 



 סניג ןכו .רוכעי שלו לוס קוסו .סנוילעס
 תכסו סכושת יגסמד סימעפ .סעכ וכל
 ןוטל | ןכו לפרסי סכוס ךיקנ6 'ד דע
 סכוקסתס פ"ע5 סכוספ 'סמ כ"יפ ס"כמרס
 ןתעשנ ןירפכתמ ןסס תוריכע שי תרפכמ
 ןימס .םיכ לע רכע וכו ןמז רחלל שיו
 רמפכ .ולסכו רפכמ כ"סויו סכוסת תרכ כ
 ססק סז לע סכסו .רפכי סוס סויכ יכ
 יכ ₪26  רפכי .סוי לס ופוגש ייסי ךיאס
 סויכ יכ .םרקכ םרופמכ ותמכמ רזנ ןכ

 םיבצנ 'פ

 לי

 במ | | הדוחי
 תוקנג סרסע וכ סיס ריי55 לכומ סיכז .סימ
 כ"יפע6ו סיסורס | סימ .סוקמ ל5 | ףונס
 ןיככ 65 'יתופנעמ וענ סוכ סרסע סכ שי
 ססקפ לכד יילס .ייסרכ לפס רמקמ סזו
 לעכיו .רפכמ | כ"סויו .סכוסת | 'יסי .ךיפס
 כסרשי סוקמ  כותכס ליכמ ז"ע סקעמס
 ןכ סזכו סוקמ ומכ לוס קוס יכ זמר יד
 סימס יפנכו .עדנ 55 ונסנמו רסעמ טז
 סוס סויכ יכ כ"ג לכקס פכווכ סח יילנ
 ונגכש :יפכ = ונייס .ורסעת יד ינפפ רפכי

 רפכ) = כ"סוי וא סכוקת ליעומ יס 5 סמ יפרו סיקומ תונמ רשטכ .רפכי סוס
 : ןכסטת יד יפפפ 8 קמלעכו סילמטס 6 רסטמ לוסס סוקממ

 ההד. 0-0%4₪>4:0064%0095--------

 .ןעטנארעמונערפה תומש

 יכ .,זניג סנוכ רזעיפ5 יר ,ד"3מ ג"סס ,םאהרבא
 ,ןקמדירפ יכ סייח 'ר ,ןלמסלרג סירפס
 .לעפזייל .קקני יס

 כקעי .יכ ,רעגרעכנירג ףסוי ססרכק 'כ ,רָאווגנוא
 .וקרק ללרסי רילמ 'ר ,רעלסער ףסוי

 .סלרנ כקעי יר ,ןרעעס סדוסי 2לז 'כ .ןאשצרבא
 .יכדרמ .יר ,ןיילק ףללוו 'ר .עדויעפא -

 .סמינכ ןכ כקז .יכ5 'ר ,עברוא
 כקעי "כ ,דפלווכירג ללקזסי כקעי יר .ץיוואזערב

 יכ ב"וס ססמ יר ,רפטפכעדייז בוד
 רעזעל ןועמס 'ר ,ןטטכע | רעוענ
 0 .לקנערפ

 ,סקופ ססרכל 'ר ,רעקול רזעינל 'ר כרס ,זאסגרעב
 רזעל 3קעי 'ר ,ןיוולקסרעס יכ5 סייק 'ר

 רעפלרפ סשמ יר ,רעגלנלד 35 'כ ,סנפ ןכ
 .ןיטכייר .לליסי .קודפ יר  ,ןיטקרלמ

 ,דכפפנירג :יכ5 קיזייס .'ר ,די36  גיסס .ןימרעסיב
 דכירנ .ןימינכ .'כ ,ןיילק ייעסיןרספ יר

 .כ"וע קסלי יר ,לעגנע ייעשי יר ,דנעפ
 דענ ,רענזיימ סירפל 'ר כעל ןרספ 'ר .ךאנהאב

 ססמיר ,ןיילק דוד 'ר ,ןסמסלרג רעדירכ
 .סייוו ללומס יל ,רטניפס ססמ יר ,ןפמטוג 'יעש

 ססרכ6 'ר | ,רעכדכ | לליוע ר"רס | .ץירטסיב
 ,ןלמכוג  ססרכמ 'ר = ,רנרעכנייוו

 יכ = ;גרעככייס דוד .סיוק 'ר ,רעכלימ ךורכ יר
 יב = ,סעזולמטכנעס | לסיתקי 'ר  ,דכללרעב .קחלי

 .זפסעכעט לפלק
 ,ןלמטונ .ףסוי 'ר  ,ןלמטונ רזענפ 'ר  .ןאצאב

 ריקמ ללרקי 'ר = ,ןסמסלרג ףסוי יר
 ,ררלשמ ןלמיינ סכלמ סחנמ ,בטל ביל 'ר ב"וס

 .יוועל מעז סמלק 'ר |
 יןיווסקרלמ גיעז יר ,לטכסז רסס יכ .עבאשטהיב

 עיסוסי יכ = ,רעכורנ י3 סויפ יר
 ינספנ | 'ר = ,ןיווקרקמ | יכדרמ יר  ,ןייטסרעבליז

 .דפלווכירנ ןמלק :'ר ,ןפרכ :יכ5 יר ,סיוכנירנ
 'כ ,ןסכ .סייח 'ר ,רעפטע ייג5 'ר .טומרישלאב

 ,ןלמללק גלוי 'ר,רעכעל רעכ ףסוי
 .ןרלוומ .יכ5 יר

 ,רעגרעבדנ ג .ןימיככ 'כ ,דיכל ג"סס ,סעקרעטַאב
 בינ .'ר ,רעטעניכ יכדרמ ללקזסי יר
 .סקופ

 .סיווו ףפוי 'ר  ,סונכ כקעי קסלי 'ר .,ילאפיאה'ב
 י35 יכ ,ןלמדירפ לסרסי 'ר ,ד"כל ג"סס ,ץיוונאב

 .טלכלד .קסלי סמלס 'ר ,ןייככיוועל
 עווזערב
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 .דפפפלעס ריפמ 'ר .ןלמדירפ םריס 'ר ,עווזערב
 .רטליווס ללומס 'ר ,3לטכפמומב ריסמ 'ר .לאצרעב
 ןכ יר-= ,רטכטייל רזעיפס | יר = ,ןיידרַאוו סָארנ

 ,סקופ ןימיככ 'ר ,ןלמללס ןוי
 יר היוש :ןכמלג | ןמלז 'ר = ,עפכימ |39 רוד 'ס
 יִכ ,ןלמלול | ףסוי יל ,ןייטסלללנ סמלס סייפ
 יב = טטמלסמ = לסקזפי יר ,ןפמנול רסס כקעי
 יר  ,קספספ ייעשי  יר כרס | ,ןיטק סולט כקעי
 ,לכסכ = כ"מ "כ = ףסוי 'ס  ,רעפוק 3יל כקעי
 ,סיוכטטמיל סחנפ 'ר כרס קיס לדנעמ 'ר כרס

 .ןפמדירפ .סכייפ יר ,ןפמלוס רילמ 'כס
 יכ5 דוד י'ר ,ןסמכלס כלז ססרכ5 'ר .שרענ

 סמלס יר | ,ןקמדירפ | יכדרמ 'ר ,סייוו
 .רלוודלעפמ = לדכלל | םריס ךורכ 'ר = ,קרלמ
 לנס 'ר  .דללוופירסע ססרכ6 'ר .אלאס סארנ

 ףסוי .יכ- ,רגניסעמ דוד 'ר קל
 ,ןסלק עטנ ירה ,רעסקלרק לדוי יר ,דלקוולירסע

 .עוולקסירמ דיק ייל יס
 ללכפכ = ליס | יר טלטנעמולכ ןכספ 'ר ,טוג

 .סוקרקמ
 ססרכפ יר ,ןיפססיוס קסני ססרכס 'ר ,שער

 ססמ ססרכ6 'ר | ,ךילדכירופ עיסוסי
 סייק 'כ ,דנורגלפכ ססרכל ךורכ 'ר ,ןיווקסליו
 דוד  סייק = יכ ,ףסוי סיית 'ר  ,רדנעס ףסוי
 כקעו יר ,ו"מפד יקכג רילמ סייס 'ר ,ןייטסניזלר
 סדוי .יר ,טעכפ ל5יסי קחלי יר = ,ןיווכלמ דוד
 כקעי | יר ,ןיווקפעכ לפיפוקי 'ר  ,רעגרעבנייטס
 /ןיווכלס ל"גס ססמ 'ר ,ןיווקסלמ כיל 'ר ,ןיווקפעל
 /ןיוורלס :יכ5  ינתפכ :יר = ,דרלעפכטזסר לדנעמ יר
 ,רטסלווכטזלר = לסיזע = 'ר :ןיוופביק ינתפכ | יר

 .לרק סולס יר
 .ךיינג 'יעסי 'ר ,פריפס סירפפ יר ,ןיצערבעד
 ,רלננול ססמ יר ,סיורפ שריס 'ר ,לעהדרעס אנאד
 ,רפנרכטס דוד .יר ,גרטבדפסנ ססרכ6 'ר .,זאטעה

 ,ביפטסג לסכימ יר  .גרפברלסב עסוז יר
 | .סנסכ לסומס יר

 ,טיורטרפ סייס יר ,רעכיירטסע רזטלפ יר ,ץעמלעה
 סדוסי 'כ = ,ןלמדירפ | כוד רכסי = 'ר ,שאמלדיה

 ססנמ | יר ,םריס | רזיפ יר ,קנירלס
 .רפוס סמלס 'ר ,סגרופ ןרפ 'ר  ,סלסרבמ
 .רעקומ סייס 'כ ,םאדאה
 ,גרטבכטזפכ לקזקי 'ר ,ןלמנול ןימיככ 'ר ,אקלאוו

 .ןפמנלס ללומס 'ר ,ןיילק לקלמס ללומש יר

 ןעטנארעמונערפה תומש

 רעכעוו לוי כ ,םיפלק ןכסנל ירא ,טרעק דאוו
 םבינ .יר ,רפננירק ללומס כקעי .יר

 ינתפנ 'ר ,םטייד ללומס ססמ יר ,כ"וס רעגניזעלס
 .טסנרטב יכ5 יר = ,רפברסמ יכ5 'ר ,רטברסנ
 ,יקסיוט לסל יכ ,סילרי ?סקד דיכמ ג"סס ,ץייוו

 יכ  ,דנפפסריס לוו 'ר ,סעלכס .סנוכ יר
 רילמ יר ,ןלמרעס לדנעמ יר ,גרוב .ץ"כ ?לימסרי
 ןיסיכ יכדרמ 'ר ,דרפטפסריס ייתתמ ירא ,רלעפסריס
 ןוטמס 'ר ,לפלפ ןרסמ ללפר יר ,יווע; סתכפ יר

 .סנלכררטמ  סיוכלטטייט
 ,ןיילק רטב 'ר = ,רעסיפ 3קטי ססרכ5 יר ,ץטנעז

 סייק 'כ ,טטמלס (ללוו יר 7 דוד יר
 ,ןיינק .סייח יר ,ןקמפלס כי סייפ יר ,מיג יג
 בקי .'ר .רטסיפ ףסוי 'ר ,ןלמדירפ 'ירל סייס יר
 'ס ,רעקיפ 'יעסי יר ,ןסמיס לדוי 'ר א ,רעכידטלנ
 יכדרמ 'ר ,ןפמיס יכדרמ 'ר ,סרכסס רוכע עיסוסי
 יכ ,ןסלק .סייס ןפנ יר ,רעטכייל סקמ 'ר ,ןסלק
 ,ןסלק גיכייפ 'כ ,ןסלק ןמפנ 'ס = ,קיכלרק .ןפנ
 .רפוס ןימינכ = ללומס יר | ,ןפמסיילפ ספנפ יר
 .סיטייכ כ כקעי .'ר ,סער ן"כ ןרסל ירא ,ןאדאז
 ססרכפ 'כ | ,דפלווכירג ףסוי ססרכל 'ר ,טסוח

 'כ ,ןיווקקפכעס ססרכש יר ,רענטעטסיג
 ייקופי כקעי 'ר ,זלרק | ליווכייז .'ר ,לכסכ דוד
 לכימ | לליסי = יר | ,לכסכ | כקעי יר ,דכפווכירנ
 יס ,דללווכירג - לדוסי לליתוקי 'ס | ,סיוכרטבנעפ
 לרק רזוע ללרשי 'ס ,גרוכסערפמ סללםיינ כקעי
 יס"ק רוכע דירפ םריס ףסוי 'ס ,סקסגרעכִמ
 יס | ,קינטופמ ססמ | 'ס | ,רלטפנטזלר ססמ יר

 .טרלפלפסר ללוס יר ,ןפמסעדנל) סעמ
 'ןיווקרעכ רעב בקעי יר ,ד"כס .ג"יסס .קילאסיט

 .ןקמדירפ יכדרמ .'ר
 ,ןסלק סנו סייק 'כ ,ןסלק ןרסל 'ר ,ףראד ןעקעט
 רש ריסמ 'ר ,סטייד - כקעייר ₪

 יכדרמ .סייס 'ר ,ןייטסדנלנ הקלו יר  .שאלנעט
 .ןייטסדלסג

 עיווכייז .'כ ,ןפרכ רספ 'ר ,דיכסגסס .עדריפעסיט
 קסלי 'כ ,סייוו ?ליתוקי 'כ ,ססללפ
 ,ןלרכ ללרסי כ ,ןיינק ייעסי יר,סייוו

 .ןכלפג סייס ללומס יר = ,ןייטסלנלנ עשוסי יר
 יב .רפגרעכסייוו רעב | יר | ,דיכסגסס .,אנראט

 יב = ,ןלמפיוק סייס 'כ | ,קסירכ רעכ
 ,ןרלווט ססנפ יר ,ןרסווס לכימ 'ר ,רכספ כקעי

 .רעדנעללס 35 יר
 לנלכרלט



 סייס 'ר כרס ,רעמערק כז ו 'ר ,אלאנראמ <
 ססמ 'ר ,םטייד ססמ 'ר ,ייטלככ סירפס
 .רטככטלב יכ5 = יכדרמ 'ר ,רטטטסמב

 קסני ר"רס ,טסריפ רעכ סייס 'כ .ןאשצלפאט
 ףסויו'כ :ןייטטפע קספי יר ,רעגייווס
 .רטגניזעלט סוסנ .ר"רס > ,גרוככזלטפ

 .רטדנטנדיפ לספר יר ,פלטנעכייר קסני יר ,אנריט
 .יללפ לדנעמ 'ר ,כ"וס .כוד לסיתוקי יר .טהעט
 ,לדנלמרקו5 רזעלפ יב .,ליגפ ססרכס 'ר ,ארנאלאי

 ףסוי = כקעי .ר"רס ,3ע5 ךלמיפס יר
 יכ ,למוידמ טלר קלי 'ר ,לדכלערעקול
 .ףייז .יניס 'ר 3 "וס ססמ

 .כ"וש .יכ5 'ר ,רענייוו יטתפנ 'ר א .עניראקסאי
 ססרכש יכ ,סעלדנימ ססרכל 'ר .ןעטעריגראמ

 יכ ,ןיילק .ךלמילל 'ר | ,קילג .סייק
 .ןיווסקפעל קסני יר ,ןכעס עיסוסי 'ר ,רעסיפ סייק
 יכ ,ןרקווק ןכסל יר ,ןילעטס ןרסל יר ,אקאמ

 ,גרעכנייוו גילעז יר ,ןפמנעטס קזייל
 ףסוי 'כ פל .עיסוסי יר ,רעזיירפש י35 סייס יר
 ססמ יר | ,םייוו ססמ יר ,לגכע כקעי 'ר  ,רעכעוו
 ,רטטומלרטפ סייפ יר פבמוג רילמ 'ר ,זפרטס

 .גרפכנעזפר לופס יר
 ,קעכ לסומס יר ,ביוטלקרעט יכדרמ 'ר  ,שיימ
 ססרכפ .יר ,רעלעס ייל יר ,ד"כלגסס ,ץיוולאהימ

 סויפ יר ,כ"וט ןכסק יכ ,ןיווקקסעס
 יר ,ןיילק לליקי יר ,רענניפעס ?קעי 'ר | ,םיירפ
 ססמ יר כיטטסג .סשמ יר ,סיוככעכייל ספכמ
 ססעס 'כ כרס ,ןיוולקסלמ ססע יכס ,רעננילעס
 סוטש יר ,זלכקס רוכע . ;קנטרפ סמטפ יר ,סייק

 .קילג
 כ"וק .קפלי ססרכש יר ,דייכלנסס ,גילעט עזעמ

 ןרלווס גינעז 'ר ,ןרלווש דוד יר <
 יכ :סיוככילג .כקעי יר ,ןלמסלרג 35 סייק יר

 .זפכק לדנעמ יר ,ןסלק יכדרמ
 יכ .ןטלק .ססרכש 'ר ,ד"כלנסס ,שידאל שיראמ

 :ללקזתי יר וטטכפ = 5553 .סייק
 "3 /ףסוי יר- ,רעלעס | לכסכ כקעי .'ר :טעכמפ
 ,טפמסל 301 קסני יר ,רטניפס | לדוי יר ,קילג
 ללומס יר = ;םריס .יכ5  יר ,ןייטסלנלג ספנמ יס

 .לקנערפ ןימיככ =
 יכ = ,סילכי לסקד ג"סס ,לעה רעשאוו שיראמ

 'כ | ,רעמע | ססרנל
 ןנקנל יר = ,רענסיי) גיטעז רעל 'ר ,לערוי ססרכל

 רמ ןעטנארעמונעופה תומש

 ןכ סירפפ | יר | ונינפס ךלמינפ | יר  ,ןייטסטלר
 .קסלי = יר | ;ןלמדירפ םריס יר כ"ומ ססרכל
 ןפנוסי ףסוי 'ר ,רעלקק כקעי יר ,כוקלי .סדוסי
 יב :רעסיפ ריסמ ירה ,םלקרלפ סשמ יר ,םריס
 סחנפ 'ר ,םלקרלפ ססמ 'ר ,ןיווסקקמלמ יכדרמ

 .ןיילק ללומס 'ר  :טלקרלפ
 .קספלפ עקוסי יר .דיכסנסס ,שעווקעזעמ
 ,ספספככס דוד 'כ ,סילרי !סקד גייס .ץלָאקשימ

 ססמ יר ,לטפפל לדנלמ סחנמ 'ר
 .גרטככטטסר יב 'ר ,ןייטסנפדע יכל 'ר ,רטגרפבנירג
 םריס יר םטייד םריס 'ר ,טעמיל ךורכ יר .שענאנ

 סמלס יר וטטמיל יכדרמ 'ר ,ךילקילג ביל
 | .רליפס

 .ןיוונלמיס .יכ> עיקוסי 'כ ,םייוו קדוי 'כ ,עדאידאג
 ססרכל סטמ יר ,לקעעס דוד 'ר | ,ףרָאד איינ

 .דלטסנירסע
 ללוש ףסוי .'ר ,לזייה איינ
 יפ ,דלעפנירסע רזענל יר ,ד"כלנסס | ,ארשיינ

 יןייכ יירפ יר | ,ןסמדלטפ כסעי .ססרכק
 !ר קיס רעכ יר ,כ"וט ןקקסינ כקעי ססרכק יר
 וסייוו סולט קקלי 'ר ,םייוו לדוי יר ,ןלמייכ םריס
 לליסי 'ר ,דלעפנעריד ?לרקי יר ,סייוו קפל יר
 'בינ יר ,רעגרעכרעסכקוו "וס .קסלי 'ר ,קינג כ
 ,ןיולק :בינ .לסירזע יכ  ,םריס  סוקנ 'ר  ,רטסיפ
 גלוס = יכ = ,ןסכ לדוי ססרכל יר ,עירעמ דאנ

 .כ"וס ןרעעס
 פלקזקי 'כ = ,ןלמדילפ לליפי .סייק יכ .,טאראינ

 .ןקמדירפ לדוסי
 ססרכק יר ,םלרנ קיזייל 'ר ,דיכלנסס ,לאהימעס

 ,גרעכנפזלר יכ5 ססרכש 'ר ,ןיוולדיווקד
 כקעי יכ ,ןרלווט סייק יכס ,ןפמרעיכ סייס יר
 קיקי .יכ ,גרטבכעטלר סשמ (סוי 'ר :גרפבכעזלר
 ,ןרעקנכיפ יכררמ יר | ,יוועל .יכדרמ יר ,ןמ כוד

 ,רפליוו יכל יי
 ףסוי ןמטז יר קינג דוד יר  ,ד"בסנסס .שילעס

 ריקמ 'ר ,ןימיככ .ןפכוי יכ ברכס ,ןקמרעס
 | .נרעכנייטס סוטס יר ,ןיינק

 .כ"וט יכ5 .דוד .יר ,דוד ססמ 'ר כרס .ןענערסאס
 .ג'סכ יתכט יס ,רעננימ מט יר  ,ריח לעקיס
 ססרכק 'כ ,ןרלווק ססמ ססרכס יר .שראווראס

 .ססמ יר ,רענניוענס קסלי יר ,גינעק
 ,רעגרעכ יכדרמ 'ר ,ןסמעונ דוד .סשמ 'ר ,גינעק
 סמלס יר :קיסניכור רעדנעס 'ר ,רעסיינפ ולרזע יר

 כקעי
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 .ןקמזייר ססמס 'ר ,רטדכללכ סמלט 'ר ,ןלמזייסכקעי
 ןרסל קסני .'ר ,ןסמרעמיל 0 ,רעטעפמַאס

 .גכ
 כוד ססמ 'ר | ,רענסערפ דוד 'ר = ,ערדנעמ

 לקומס יר ,ןירכ סשמ יר  ,ןסמדירפ
 .רטנייטס

 .דירפ עכיוט ןכ ססרכפ יר :סולכ רזטינל 'ר ,סקיס
 ,ןלמטוג .עסוסי יר  ,ססעכ דוד 'ר  .אלפינאס

 .דנעפנסעש י35 יר
 ,כ"וש י"ר3 םסרכ6 יר ,ןירג ססרכל 'ר ,םירעפע

 .ךסכנרטטס ףסוי 'ר ,דלעפכעס ללרשי יר
 ,סקנינפלטס ססמ יר = ,ןלמולר .יירמ ססמ יר
 כי ףסוי כ ,ןסלק סייס | גילעז 'רכ | ,שערנע

 יר = ,לדנער = רזעינס 'ר = ;ןייטסדללג
 .רטכדנסוו לדנעמ

 לדוי .יר :ןלטרלמ קסלי ססרכל 'כ ,קעברעגע
 ,ןלטרסמ יכדרמ ססמ יר ,ןועמש ריכ

 .ןיווקקרעס יכדרמ יר |
 עטוסי .יר ,דנעפנסעס ןימיככ 'ר ,עוולאפאהימרֶע

 .דניירפ לספר יר ,דניירפ
 וזפרק .יכדרמ .'ר = ,ןרלווט .ססרכש יר  .ןעלדע

 .ססירסרסמ יכדרמ יר ,ןיווקפעל ריפמ יר
 .סייוו סמלס יר ,םייו) ללומש 'ר ,גינברעפ
 .ןיילק סמלס  יר ,ןרלווש רעכ כוד 'כ ,שאפ
 יב = ,סעלק ססרכק 'ר = ,דיכלגסס ,קינטאפ

 ייטסי 'ר  ,רענכיכ קפלי יר ,םקופ כקעי
 יס - ,סטסר .יכ5 'ר | ,סטקק ןלמפיל 'כ ,סעלק
 .ענספנסכמ ןיילק לגרש לסומס 'ר ,ןיילק ללומס
 רעכ 'ר  יסטמ ר"כ רעכ 'ר  .עלעסווארטעפ

 רעכ יר = ,רעסיפ .ןפמפינ ר"כ
 יר .,רטנדפ ףסוי יר  ,רעטפפוו .סייס 'ר  ,רעלדק
 .רעסיפ רזעלפ 'ס ,רעשיפ ססרכק 'ס ,ןסקק ללרסי
 .ןירטטס ילמס 'ס ,דלעפנסעמ כקעי 'כ .אקשיפ
 ,רעייפ ססרכל יר  ,רעכעוו ססלכל 'ר .,זאטילעפ

 ,םיפ ייל .'ר | ,רענלטמש ססרכק יר
 לסיסי .'ר ,דכסטכ ספוג 'ר ,ןסלק סייס לדוי 'ר

 .פססיכ .לדוי
 .טטמפקלעק ןרטס ינתפנ 'ר א .טעמעקצעק
 ריסמ 'ר ,ןייטסנטטכיל גיטעז רסס 'ר ,ןאסאק

 לטיפ 'ר | ,ןקמדירפ ססמ 'ר ל
 . ₪ ק

 ךפמיטס .'ר.= ,רפוס דוד סייק ססרכק 'ר ,ואשאק
 יכ ..ןייטסריס דוד ססרכק 'ר | ,לגנלמ

 = ,העסיגנענסס .'יג6 'ר | ,רטסינכעכלק  רדנסכנס
 קדוי :'ר = ,ןסמכייר .ףנלוו 'ר  ,רעכעוו כוח 'ר
 יִר .,ןלמיינ ףסוי .'ר .לקנערפ ףסוי .'ר ,רטנזסר
 ססמ יכ ,רייסכלס סמנט ריפמ .'ר ,רעמיר יכיל

 :.ךופכ לסומס .'ר  ,טפלסטניר
 קפל סטפ 'ר = ,סכלכ | סטמ 'ר .,גרעבנעואלק

 == .ןלמיינ סנלמ .סחנמ 'כ ,ןרלווס
 ,ןלמדירפ ססרכס 'ר .היכלגסס ,ןיידראוו ןיילק

 יר ,דלעפנעזסר .קסלי ססרכק 'ר
 יב ,ןטמדירפ = רילמ .'ר = ,טדכלמ לליתוקי  סיית
 קס לפמיג יכדרמ 'ר :ןיווכלקפי .ריסמ לדנעמ

 .ופרק .סייס ןוטמס 'ר ,רעמייל ינתפנ .יר
 יכ ןייק םירעכ יר ,יוועל סירפק 'ר ,אנסארק

 ןטמטסר :יכ5 לליסי 'ר ,רעלעס ףללוו
 ןפמדלסוו .כיל ססמ .יר ,גרטכרללג .קסני ססמ יר

 .רענעס ןמסנ סקמ כ ,רענעס יכדרמ 'ר
 ליסנס 'ר | ,גרעכדנלג ססרכס כ ,שירעק שיק

 נפמיג 'ר .ןרלווס רעב 'ר ,דפיטטלר
 .ןטרפטס ןפמסיז 'ר כ"ו רעלגספ

 ,ןלרכסייוו סנוי יכ ,ןלמגרעכ כקעי יר ,גיצראק
 יכ קיש ןרסל ססע 'ר ,םייו\ לקקזקי יר
 .ןיילק ססמ

 ןרספ יר ,נירּכ רילמ ססרכק 'ר ,שארדאמ ןאק
 סשע 'כ ,ןסלק ליסנק 'ר ,ןסלק
 .םיפ לסיפ 'ר | ,רעגרעכרללג

 .ןייפ רעזע) 'ר ,זאשאוואק
 .ןסמפיוק :לדוי 'ר .זקרק ססמ 'כ כרס ,ןראמק
 .ןפמדירפ .ףנלוו "כ .אלארק
 רזעיפס 'ר ,טרספספלר ססרכ6 'ר א .רעבמאש

 .דללווכוכ
 יִר ,רעלדס ןיפינכ .ןסנוי 'ר ,דיכלנסס ..אלמוש

 ,ערגנלסע :יכדרמ 'ר ,ןייטספע יכדרמ
 יס | ,ךטפייס סמל 'כ כ"ו מ = סמלמ יר

 .עדפמרונמ .דירפ יקלרעס | ינתפכ
 י5 .ססלכס 'ר | ,ה"כלגסס | ,ןיראט  אנלאש

 סייק ססרכש 'ר  ,גרטככעזלר
 .כיוט .לסכס 'ס ,רעגרעווכלר =דוד *יר  ,ןקמלכ
 ןרלווס לכעט 'ר  ,לגיפס כ ןימיככ 'כ ,ראווראש

 ,יווע; ללרסי 'ר  ,רענליווע> ףסוי .יר
 .רענגרוכ לפומש 'ר ,ןכלווס ססמ יר

 .ד"כקנסס ,ןיירוש
 .רענניזענט ספנמ 'ר ,טערקאבמאש

 ( קשיס-י% >ןדדלה

 יו יודל יי ד רקע משי
 שי 0." -. . -ז . -

 ןעטנארעמונערפה תומש
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