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פפסספפספספספספספספררררררררררר מממממממ זזהזהזהזהזהזהזהזה בייביביביביבישששררשררשרשרשררשרשרשרשראאאלאאלאלאלאלאלאלאל..... בובובובבובובובובובובובההההההההההה ששתשתתשתשתשתשתשתשתשתש בבבבבבבבעעלעלעלעללעלעלעלעלעלעלעלייייייייייי
קקקקקקקקקקררוווווררורורורורורוורובבבבבבבבבבבבבבבבבבב כמכמכממממממכמכמכמכמכמכמכמכיריריריריריריר ששששלשלששלשלשלשלשלשלאאאאאאאא אדדדדדדאאאאדאדאדאדדדאדםםםםםםםםםםם ככככככככככממממעמעממעמעממעמעמעמעמעמעמעטטטטטטט אאאאאאאאאאאאאאאאאאיןיןיןיןין םםםםםםםםםםםםםםםםםיםםיםיםםיםיםםים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הדהההדהדהדההדדההההדהדהדהדהדהדהדה מממממממממממממממממממממ
רהרהרהרהרההרהרהרהרהרהרהרהרבבבבבבבבבבב אאאאאאאאאאוממומומוממוומומומומרררררררררררר ,",",","""",",,, תבתבבבתבתבתבתבתבתבתתתבתשששששווששששושוששושושושובהבבהבהבהבהבהבהבהבהבהבה זזחחחזחחזחזחזחזחחזחזרררררררררררר ששששששששששש רררררברבררבבברבברברברברברברבר חחחחחחח אאאאואאואואואו משששששששמשמששמשמשמשממממשממשמשממשמשמשמשמשמשמשמשמשפחפפחפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפחחפחפחפפפפפפחפפחפפחחפחפחפפחפחפפחפחפחפחהההההההההההההההההההה
���ו�וווווו��וו�וו�ו�ו�ו�קקקקקיקיקיקיקקיקיקיקיקימממממממממממממממ העההההעהעעעההעהעעהעההעהעהעהעהעהע ייננייניננינינינינינימממממממממממ ראאראררראררראראראראראררארגגגגוגוגוגגוגוגוגוגו ההההההההההה תתתתתיתיתיתיתיתית בררברררררברברב ממ"מ"מ""מ"""מ"מ"מ"מ"מ"מ .......((((((((((((55555555555555555 ))))))))))))))) נננינינינינינינינינינינינ גגגגגגגגגגגגגי�י��יי�י��י�י�י�י��י�י�י�י�י�י�י� עעועעוועעועועועועועועועופפפרפררררפרפרפרפרפרפרפרפר
הההההההההתתתהתתתהתהתהתהתהתהתהתהתהתהללליליליליליליליליליככככככככככ שששלששלשלשלשלשלשלשלשלשל ארארררארראראראראראראששששששושושוושושושושושושושונננננננננ הההההההה בחבחחבחבחבחבחבחבחבחבחבחחבחבחללללקלללקקקלקלקלקלקלקלקלק קממקממממממממממקמקמקמקמקדדדדדידדדידידידידיממממממממממממ תממתמתמתמתתמתממתמתמתמתמתמתמתמתמתמתתמת ששתשתשששששששתשששתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשובבבבבבבבובובבובובובובובובובובובההההההההההההההההה בבבבבבבבבבבבבבבבבב
האאההאאהאהאהאהאאהאהארורורורורורורורוככככככככככככ הההההההההתתהתתהתהתהתתהתההתהתהתההתהתהתהלליליליליליליליליכככככככככככככ כשששכשכשכשכשכשכשכשכ בבבבבבבבבבהמהההמהמהמהמהמההמהמהמהמ הרררהרהרהרהרהרהרהרה קקקוקקוווקוקוקוקוקוקקוקוקו מממממממממהההההההה כאאכאכאכאכאכאאככאאאאכאכאאכאאכאכאאאכאאכאכאכאכאכאכ קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקיייירירירירירירירירירירירירירוובובובובובוב.... –––––––––
ככככככככככככוולולולולולולוללללללללללל ההבהבההבהבהבהבהבהבה תתתבבתבבבתתתתתתבתבתבתבתבתבתבתבתשוושוששששושושושושושושושו רררזזרזרזרזרזרזרזרהההההההההה החהחהחההחההחההחהחהח תתהתהתהתההתהתהתהתהתהתהתהתהלללילללליללליליליליליכככככככככ הההזהזהזזהזהזהזהזה??????????? ההההההההההההההההההה ררורורורורורורורכבכככבבכבכבכבכבכב מהממההמהמהמהממממהממהמ וווווו
אאללאללאלאלאלאלאלאלאלאאאאאאאאאאאאאא הפהפהפההפהפפהפהפה,,,,,, ככיכיכיכיכיכיכי שששישששששששישישישששישישישישתתתתתתתתתתתתתת בחבבחבחבחבחחבחבחבחבחבחב וווווווווווו הההההההההההההההההההההההללכללכלללכלללכלכלכלכלכותותתותותותותותות דדדדוודודודודדדודוד ממיממממימימימימ לללללללל קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקרקרקרקרקרקרק לללללללללללאאאאאאאאאאאא
ממממימממימימימימימ,,,,,,, טטווטווטוטטטוטוטוטוטוטוט שפשפשפשפשפשפשפשפשפשפש לללללללללללללאאאאאאאאאא רברבררררברבבררררברברברבברברברברברברברברתתתתתתתתתיתיתיתתיתיתיתיתיתייממממימימימימימימימימ וחחחחחחחוחוחחוחחוחוחוחוחוחוחוחוחוח ייייייייייייממממממממממ נננננננננננפפששפששפשפשפשפפשפשפש מיימיייממיימימימימימימ כייככיכיכככיכיכיכיכיכייכיכ תתתתתתתתתתתתתתתהלההללהההלההלההללהלההלהלהלהלהלהלהלהל גגמגמגממגממגמגמגמ
.".".".".".". דדחדחדדחחדחדחדחדחדחד אאאאכאככאכאכאכאכאכאכאכאכא יייייייייייייייימממממממממממממממ ממוומומומומומומומומומששששפשפשפשששפשפחחתחחחחחחתחתחתחתחתחחחחחתחתחת ייייייייייייייממממממממממממ ששששששששששששששששששששיששששששששששששיששששששישששישישששיששיששששישישיששישישיש אאאאאאאא אאאאאאאאאא אאאאאאאא אאאאאא אאאאא אא א א ממממממממממממימממממממימממממממימימממממימימימימימימימיממימימימיממימימ שמשששששמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשבבבבבבברבברבבבבבבבבבבברברבבברברבבבבברברברברברברברברבר ללללל ללללל ל ל לל ל מממממממממיממיממימימימימ וגגווגגוגוגגגגוגוגגוגוגוגוגוגוררמרממרמרמרמרמרמרמרמרמרמרמ ששששששששששששששש
אאאאאאאא אאא א אא א אתתתתתתתתתתת ומומומומווממממוממומומומומומו ל לללל ל לל לל ללללל ללללעעצעעעעצעעעצעצעצעצעצעצעצעצעצ ומממוומומוממומוממומומומומומומוצאצצצאצאצצאצאצאצאאצאצאצאצאצאצאצא חחאאאחאחאחאאחחאחחאחאחאחאחאחאחאחאחדדדדדדדדדדד שששששששששכשששכשששכששכשכשכשכשכשכשכשכשכלללללללללללללללללללל נ נננ נ ננ ננ נרארררראראררארארארארארארארארראראראראראראראההההההההההההההההההההההההההה ההשהשהשהשההשהשהשהשהששהשהשהשהשהשטחטחחטחטחטטטטטחטחטטחטטחטטחטחטחטחטחטח פנפפפפפנפפנפנפנפנפנפנפנפניייייייייי עעעעעעעעע"עעעע"ע"ע"עע"ע"ע"עללללללללללללללל
–––––– מימימימימימיממיממיממימימימימימימתתתתתתתתתתתתתתתתתת מממממממממממממממממ�וו�ו��ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו�ו קקקקקקקקקקקקקקקקקקקהההההיהיהיהיהייהיהיהיההייהילהללללהלההלהלהלהלהלהלהלהלהלה אאאאואואואואואואו בביבבבבבביביביביביבההההההההה ���ב����ב�ב�ב�ב�ב�ב בבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתותתותותותוכככככככככככ טטטנטנטטנטנטנטנטמעמעמעעמעמעמעמעמעעמעמעמע דדהההההההדהדהדהדההדהדהדהדהדהדרככככככככרככככרכרכרכרכרכרכרכ ווו וו
ישיייששיישישישישישיכככככככככככככככככ ממממממממממממממממממממממממממממממ חאחחחחאחאאאאחאאחאחחאחאחאחאחאחאחררירריררירירייריריממ""מ"מ"מ""מ""מ""ממ"מ"מ"מ",,,,,,,, ההההההההההההההה וווווווווכככלללללכלכללכלכלכלכלכלכל ד""ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד"ד בבבבחבבחחחבחבחבחבחבחבחבחב ���ר��ר���ר��ר�ר�ר�ר�ר�ר�ר�ר�ר�לבבלבבבבבבלבלבבבלבלבלבלבלבבלב,,,,,,, בבבבבבבבבבבבבבב ,יי,י,יי,יי,י, אאטאטאטאטאטאטאטא ללללללילילילילילילילי
"""""""בבבמבמממבמבמבמבמבמקקקקוקקקקוקוקקקוקוקוקומממממממ �ה�ה�ה��ה�ה�ה�ה�ה�פרפפפרפרפפפרפרפרפר בבחחחחחבחבחבחבחבחבחבחבחבבחבררררררררררר מממממממממממממממממממממממממ ,((,((,,(,(,(,(,(,(383338383833883838883888))))))))))) נניננניניננינינינינ ווייייויויויויויויומממקקמקממקמקמקמקמקמקמק טטטטטטטטטטטטט דדדדנדננדנדנדנדנ הההרהרהרהרהההרהרההרהרהרבבבבבבבבבבבבב
מנננננננננננמנמנמנמנמנמנממנמנמנ��י�י���י��י�י�י�ימממממממממ הה ה הה הההההתשתששששששתשתתששתשתשתשתשתשתשתשוווובובובובובובובובההההההההההה עבעבעבעבעעעבעבעבעבעבעבעבעבעעלילללילילילילילילללילילילילי """""" דדדממדדמדמדמממדדמדמדמדמדמדמדמדמדייימימיממיממימימימימימימימימ".""."""".".".". וועועועועועועוועועועועו בובובובובוובובובובובהההההההההההההה שתשששתששתתשתשתשתשתשתש ששששבששששבשבשבשבשבשבשבשבעעלללללללללעלעלעלעלעלעלעללעלעלייייייי
בבבבבב בב בבב ב ב בתתתתתותותותותותותורררררררררר ממממממממממממממממממממממממממממ עעצצצצעעצעצעצעצעצעצעצ אאאאאאאאאאאאאתתתתתתתתתתתתתת ההזהזזזהזזהזהזהזהזהותתתותותותותותות לללללללללל מממממיממימימימימימימ ניניינייניניניינינ ממ מ מ ממממעעעעעועועועעעועועונניניניניניניניניני וו ו ו ו וללאאלאלאאלאללללאלאלאלאלאלא יהייהיהייהיהיהיטטמממממממטמטממטמטטמטמטמטמטמעעעעעעעעעעעעעעעעעעע,ע,ע,ע,ע,עע,ע, לללללללללללללל
גתגתתגתגתגתגתתתגתגתגתגתגתגללולוללולולווללולולולולולותתתתתתתתתתתתתת מממממממ מ ממ מ מ ממ מ שששש שששששש שש ש ש ששננננינניניייניניניניניניממממ,מ,ממ,מ,מ,מ,מ, הההמהמהמהמהההמהמה כ כ ככ כ כ כככ תותותוותותותותותתותותותותות פלללללללפלפלפלפלפללפלפלפלפלפלפ וווחחוחוחוחחוחוחוווו שששכשכששכששכשששככשכשכשכש וו ו וו וו ו ו ואאאאאזאזאזאזאאאזאזאזאז,,,,, ..דדדדדדדד.ד.דדדדדד.ד.ד. ננננננננננננננננננננננננננ נ נ נפרררררפרפפרפפרפרפפפרפרפרפפרפרפר רזרזרזרזרזרזרזר מגמגגמגמגמגמגמגמגמגמגמג

.".".".".".". תתתותותותותותות ההההבהבהבההההבהבהבהבהבהבהבעעעעעעעעיעיעעיעיעי
נננננינייייינינינינינינינינ,,,,, ��י�י�י�י��י�י�י� גגגגגגגגגגגג ברברבבברברברברברברברבברברברברב הההההההההההההההה רררררררפרפררפרפרפרפרפר ����מ�ממ�מ�מ�מ�מ�מ�מ� קקקקקקקקקקקקקקבבבובבבבובבובובובובובועעעעע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע",,,,,, נננונונונונונונונוהלהללללהלהלהלהללהל בכבכבכבכבכבכבכבכבררררררררר ללנלננלנללנלנלנלנלנללנללנלנלנלנלנוווווווווווווו "י"י"י"י"""י"יי"י"ישששששששששששש
גגגגגיגגגגגיגגיגגיגגגיגיגיגיגיגילללללללללללללללל �ב�ב���ב�ב�ב�ב�ב�ב�ב��ב�ב�ב�ביביביביביבביביביביביביביביביבובבבבבבבובובובובובובובותתתתתתתתתתתתת בובובובובובובובובובההההההההההההההה תתתשתשתתשתשתששששתשתשתשתשתשתששתשתשתשתשתש בבבבבעעבעבבבעבעבעבעעבעבעבעללללללללללללל ננינינינינינינינוווווווו אאלאלללאלאלללללאלאלאלאלאל """""""""מתמתממתמתמממתמתמתמתמתמתקששקשקשקשששקשקשקשקשקשקשקשרררררררר
בבב ב ב ב בעבעבעעעעבעבעבעבעבעבעבעבווווודוודדודודודודודודתתתתתתתתתתתתתתת מממשמשממששמשמששממשמשמשמשמשבברבבבברברבברברברברברברברבר ננפננפנפנפנפנפנפנפנפשששישישיישישישישישישישישי,,,,,,, שוששוששושושושושושוששושושייייי קקקקקקקקקקקקקקקק עעעלעלעלעללעלעלעלעלעל פפפפפ�פפ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פרררררררררר ממוממומומומומומומומומ האהאההההאהאהאהאהאהאהאהארבררברררבברברבררברברברברברבעעעיעעעעעיעיעיעעעעיעיעיעיעיממממממממ
שחחשחשחחשחשחשחשחשחשחזררררזרזרררררזרררזרזרזרזרזרזרזרזרתתתתתתתתתתתתת נננ''נ'נ'נ'נ'נ'נככוכוכוכוכוכוכוכוננננננ ותותוותותותותותותותותותו:::::::::: אאאואואואואואואו אוווואווווואוווואואאואואוואאאואוואואואאואאואואואואואואלללללללללללייליילילילילילילילילימממממממממממ שששששששששששששששששששששש חחחנחנחנחנחנחנחנחנחנחנחנוננונוונווונונונונונו ככככככככככככשאשאאאאשאשאשאשאשאשאשאשא ההההההההה'.'.'.'.'.'.'.
אאששאשששאששאשאשאשאשאשאשאשאאשאשאשארררררררררר ננננננננננ אאאואואואאוואאאואואאואואואואוא ההההההההה הנהנהנהנהנהנהנהנה?????'?''?'?'?'?' שששששששששששששש עעעשעעעעעעעשעשעשעששעשעשעשררררהרהרהרהרהרהרהרהרה ממחמחמחמחמממחממממחמחמחמחמחממששששששששששששששששששששששששששששש נפנפפנפנפננפנפנפנפנפנפנפנפנייייי ללללללללללל ושושששושושושושושושושובבבהבהבבהבהבהבהבהבהבהבהבהבה בבבבבתבתבתבתבתבתבתבת

.".".".""."."". דידדידידידידידידעעעעעעעעעעתעתעתעתעתעתעתעת????'?'???'?'?'?'?'?'?' יאאאיאיאיאיאיאיאיכככככככככככככ ''''''''' ללטלללללללללטלטלטטלטלטלטלטלטלפווופוופופופופפופופופונננננננננננ,נ,נננ,נ,נ,נ,נ, הההה ה ה ה הה ההההה לשששלללששלשלשלשלשלשלשלשלשל דדצדדדצצצצדצדצדדצדצדצדצדצדצדצדצדצדצדצדצד ה הה ה ההה ה ה הההההההההה ה ההששנננשנשנששנשנששנשנשנשנשנשנייייי בבבבבבבבבב ההממהמההמממהמהמהמהמהמהמהמהמווומומומומומומומומומ

?תתת?ת?ת?ת?תת?ת? ייייייייידדדעעדדעדעדעדעדעדעדדעדעדעדעדע ךךךייךךיךיךיךיךיךיךךיךיךיךיךיךךיךךיךיךיךיךיךיךייך אאאאאאאאאאאא אאא אא א א אא א ,תתתתתתתת,תתתתת,ת,ת,ת,ת,ת,ת,תת,ת,ת,ת,ת, ובובבבבבבבבבבבבובבבובובבבבובובובובובובובובאמממאאמאאאמאמממממאאמאמאמאמאאאמאמאמאאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמ
הבבהבבבבהבהבבבהבהבהבהבההבבהבהבהבהבהבהבהבהבהבהבה,,,,,,,,, ההתתהההתההתהתהתהתהתתהתהתהתהתשוששששושוששושושושושושושושו ללוולוולללולולולולולולולולולולולמממממממממממממממממממממממ בבעבעעבעבעעבעבעבעעבבעעבעבעבעבעבעבע וייוויויויוויוייויויייויויויויונננננננננננננננ �יי�י�י�יי�י�י��י�י�י�י�י�י�י��י� נ נננ נננ נ נ נ ששששלשלששלשלללשללשלשלשלשלשלשלשל ש ששששששש שששש ש שששש שש ש שננננננניייניינינינינינימממממממ ררשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשררשרשרשררשרשרווווותוותוותתותותותותתותותותותותותות עעעעע עעע עעעעעעעע ע עע ע """"""""""""""אאאאחחחאחחאחאאחאחאחאחאחאאחאחאחאחאחאחאחאחאחררירירירירריררררירירירירירירירירי
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צצצוצוצוצוצאאאאא מממממ הזזהזהזההזהזה כככככככ מדממממדמדמדמדמדמ אאאאא ווווילילילילילדדידידידידידיממ,מ,ממ,מ, השהשהההשהההשהששהשהשהשהשה אאאיאיאיאאיאיאיאי עעעעעעמממממ ששששנייייננניניניניממ,מ,מ,ממ,מ, ככככככממהמהמהמהמה
הכהכהכהכהכהכשרררשרששרשרשרשרהההההההה בלבלבלבלבלבליייי פ פ פפ פ פרנרנררנרנרנרנ��ה��ה�ה�ה�ה�ה,,, רורורורורור קקממקקקמקמקמקמקמק בלבלבבבבלבבלבבלבלבלבליייי פתפתפתפתפתפתפתתפתפתאאואאואואואאאואואואואוממממממממ אתאתאאאאתאתאתאתאתאת עע ע ע ע עצמצצצמצמצמצמצמוווווו
ומומומומומומומודדדדדד מממממלללללללללללללללללללללללללליללילילילילילי אואואואואותתתותותותו וווווווווממממימימימימייאאיאיאיאייאיאיאיאיאשששש קקקיקקקקקקקקקקקיקקיקיקיקיקיקיקיקיק ממממממממממממרחרחרררחרחרחרחרחרחרחרחרח ווווזהזהזהזהזהזה ,,תת,ת,ת,ת,ת, קקקקממקמקמקממקמקמקמקמקמקצוצוצווצווצוצוצוצוצוצוצוצוצועעעיעעעעיעיעיעיעיעיעיעי
נננננ ננ נ נ נ נ נ נוושוששושושושושושושאאאאאא עעעעלעעלעלעלעלעלעלעלעלעל ששששלללשלשלשלשלשלשלשלממממממממממממממ �פ���פ��פ��פ�פ��פ�פ�פרררררררררררררר תרתררתרתרתרתרתייייי חחחחחחחחחחחיבביביביביביביביביביב הההההה ה ה הה ה ה'.'.'.'.'.'''''''. תתדתדתדתדתדתדת ובובובובו וווווווו ו ו וומעממממעמעמעממעמעמעמעמע ההההההההתתתתתתתתותותותותותתותותותותותורהרהררהההררהרהרהרהרהרה
לללשללשלללשלששלשלשלשלשלשכנככנכנכנכנעעעעעעעעעע צצצצצצצצריריריריריריכיככככככככככיכיכיכיכיכיכיממממממממ הההההההייייייייייייננננונונונונונונונונו אאאאאאאאאאאאאאאאאבלבללבלללללללבלבלבלללבלבלבלבלבל יייהההייהיהייהיהיהיהייהיהיהיהיהיהיהיהימממממממ,מ,מ,מ,מ,מ,מ,מ,מ,מ, דדדמדמדמדמדמדמדמדממדמדמד זז זזזזזזז זהההההההההה ההההההההההההפפרפפפררפרפרפרנ�נ�נ�נ�ננ�נ�נ�נ�נ�ה..ה.הה.הה.ה.הה.ה.
גגדגדגדגדגדגדולולולללולללולללייייייייי ככככככלללללללללל לשלללשלללשלשלשלשלשלשלשלשל ההההההההיההיהיהיההיהיהיהיהיהיהממממממממממממממ ���מ���מ�מ�ממ�מ�מ�מ�מ�פרפררפרפרפרפרפרפרפר צציצייציצציציציצציציציציטוטטטטווטוטוטוטוטוטוטוטטטטטטייטיטטיטיטימממממממממממממממ �נ���נ�נ�נ��נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ��נ�פופופוופופפופופופופוררררררר בבבבבבבבבבבאאאיאאיאאיאיאיאיאיאיאיאי
ררפרפרפרפרפרננננ�נ�נ�נ�נ�ההההההה ההההה תותתתתתותותותותות חשחשחחשחשחחשחששחשחשחשחשחשחשייבבביביביביביב עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעלללללללללללללללללל רורורורורורוררורורורוותתתותותותותת הדהדהדהדדהדדהדהדהדהדהדהד להלהללההללללהלהלהלהללהלהלהלככככככככככ במבמבמבמבבבבמבמבמבמבמבמבמבמבמ ששיישיששששישישישישישישישררארארארארראראראראאראראראללללללללללללללללל

ההההההה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'!.!.!.!.!!. דודדודודדודודתתתתתתתת ממ ממממממ מעעבעעבעבעבעבעבעבעב קקקלקללקללקלקלקלקלקלקלקלק חחכחכחחכחכחכחכחכחכחכח
מממממממעמעמעמעמעמעצצלצצלצלצלותותתותות.... ננננננננוווובובובובובעעעעעעעעעעעעעעע לללללללאלאלאלאלאאלאלאלא זזזזזזההההההההה ררלרלרלרלרוובובבובובוב ששששששששששש גדגגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדדגדגדגיייייייייייישיששיישישיששישישישיש ללללהלהלהלהלה ח""חחח"ח"חח"ח"ח"ח"חשוששושששושושושושובבבבבב
ההההההשהשהשהשהשהלכללכלכלכלללללכלכווווווווו יששישישישימממממ אאאאאאנאנאנאנ ובובובובובותתתתתתתתת ררררררררררר מעמעמעמעמעעמעמעמעמעמעמעמעמעמיימימימימיממימימ פפפפפפפפפפפ ממההמהמהמהמהמ בבבבבבבבבבובבבוובובובובובובובובובבובובההההההההההההההההההההההההההההההה תתתתשתששתשתשתשתשתששתשתשתש בבבבבבבבבבעלללעעעללעלעלעלעלעלעללייייייייייייי
עעועועווווועועועממממממממממממ ג ג ג ג ג ג גדודוודודודודודודודודוליללליללילילילליליממממממממממממ ככככככככככככוחוחווחחחוחוחחוחוחוחותתוווותותותותותות עעעעמעמעמעמעמ שששששששששש ששששללהלהללהלללללהלהלהלהלהלהלהלהלהלהמממממממממממממ מימימימימימיייימיימימימימימימ לאלאללאלאאלאלאלאלאלאלאלאלללללאלאלאל ידידידידידידידידידי ההההההההההההההההההאאאיאאיאאאיאיאיאאיאיאיאיאי ירירירירירירירירירי חאאאחאחחאאחאחאחאחאחאחאחאחאחאח
ההההזהזההזהזהזהזהזהזהזהזה,,,,,, ה ה ההה ה הה ה ההההההההההררצצרצרצרצרצרצונווונוווונונונונונונונ גגבגבבגבגבגבגבגבבגבגבגבגבגלללללללללללללללללללללל קוקווקוקוקוקווקוקוקוקאאאאאאאאאאאא דדדודדודודודודדודודו ההההההאהההאההההאהאהאהאהאהאממממתמתמתמתמתמתתמתמת.... אאאאאאא א א אאאאתתתתתתתתתתת גיייגיגיגיגיגיגיגיגיג לללללל לל לל לללהשהשהשהשהשהשהשהשהשהש נונונוננונונוונונונ צצררצרצררצצצררצרצרצרצ
ברבררברברברברברברברבדדדדידידידידידיממממממממממ ההההההההההההה מימימממיממימימימימ ללללללללללללעעעתעעעתעתעתעתעתעת מייימימימימימימימימ חחכחכככחכחכחכחכחחכח שששנשששנשנשנשנשנשנשש תתתותותותותותותותות,,,,,, האאאההאהאהאהאהאהאהאהאוורורורורורורורורור ירייייירירירירריריריריריריריריריריבבבובובבובובובובובויייייי לגללגלגלגלגלגלגלגללללללללללללללל בבבבבבב
ייייייייייייייייממממממממממממממ טטטטיטיטיטיטיטיטיט קרקקקרקרקרקרקרקרקרקרקר ההההההההההההההמממממממממ כככככאכאכאכאכאכאכאכאכ תותוותתוותותותותותותות,,,,, איאיאאיאיאיאיאיאיאיא ההההההההההההההממממממממצמצמצמצמצמצמצמצ ללששלשלשלשללשלשלשלשלשלשלשל תתוותתוותתתתותתתתתתתתתותותותותותותותותותררררררררררר יייייייייייייי מממממממממממממממממייממימיממממממממממממימימיממיממימימימ כככוכככוככוכוכוכוככוכוכ מננמנממנמנמנמנמנמנמ הההההההההההההה
ווווווווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת,,,,,,,,, מממעמעמעמעמעמעמעמעמע ררררורורורורוררורורהההההההההההההה צצבבצבצבצבצבצבצבצבצבצבצבצ תתתתתתתתתתתוווורורורורורורורורהההההההה לללולללולולוללולולולולולולומדמממדממדמממדממדמדמדמדמדמד אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאדאאדאדאדאאדאדאאדאדאדאדממממממממ אאאאאאאאאאאאאאאאמממממממממ תתתתתתתוותותותותותותותותרררררררר.ר.ר.ררר.ר.ר.רר.ר.ר.ר. יבביביביביביביבייבי
ללללללללללללללללללאאאאאאאאאאאאאאא ואאואואואואואואותתתתייתייתיתייתיתיתיתיתיתיתי לללללללללומוומומומומומומומומדדדדדדדדד ללללללללללללוו:ו:ו:ו:ו:ו: אאאאא א אאתהתתהתתהתהתתהתהתהתהתה דידיידידידידידידידידיד וווווווו וו וותתגגתגגתגתגתגתגתגתגתג מומומממוממוממומומומומומ תתקתקתקתתתקתקתקתקתקתק ללללללללללללללאאאאאאאא ההרהרהרהרהרהרהרהרהרה הההההההההההתתתותתתותתותותתותותותו
ייויויויויויויויויויההההההההההה שגגגגששגשגשששגשגשגשגשגשגשג תתתהתהתהתהתהתהתהתהתהתננננננננננהננהנהנהנהנהנהנהנהנהנהללללולללולולולולולולולותתתתתתתתתת חחפחפחפחחפפחפחפחפחחהההההההה ההההההההמממשממממשמששמשמשמשמשמשמשמש ייייייייייייייייייייינינינינינינייייניניני בבבבבבבבענעעעננענענענענענענענענענ לללללבלבלבללבלבלבלבלבל אאאאאאאאא וככוווככוכוכוכוכוכוכוננננ.נננ.נ.נ.נ.נ. נננננננננ

פפנפפננפפנפנפנפנפנפניויויוויוייויויויויו.... עעעעעעע ע עע ע עעללללללללללל תתחתתתחתחחתחחתחתחתחתחחתחתחחתחתחת פופפופופופפפופופופופופופופ טטטטטטטטטטטט דדדדדדידידייייייייידייידייייידיייידידיידיייייידידיידיייידידידיידדידידידידידידיידידידידידידידיד מממממממממממממממממממממ
לעלעלעלעלעלעעלעלעלייייייייי ללבבבללללבלבללבלללללבלבלבלבלבלב דידידדידדידידידידררררררררררר ש ש ש שש ש ששש דהדדהדההדההדהדהדהדהדהדהדתתתתיתתיתיתיתתתתיתיתיתיתיתי וווווו ההההההההחחחררחרחרחרחרחרחרחרחרחרדדדידדידידדדידידי ממממלמלמלמללמלמלמלמלמ מממימימימיממימיממימימימ ההה הה ה ה ה ה העעעעעעעעעועועועועו נשששששששנשנששנשנשנששנשנשנ בבבבב"בב"ב"בב"ב"בב"ב"ב"ב"ב"ב"במשמשמשמששמשמשמשמשמשמשמששמשכככככככככ
וווווווווווווווווווווווווולנללנלללנלנלנלנלנלנלנ���ו�ו���וו�ו�ו��ו�ו�ו�ו�ותתתתתתתתתתתת ',',',',',,,,,,,,,,, כככ''כ'כ'כ'כ'כ'כמווממומומומומומומוומונוננוננוונונונונונונו ללהללהלההלהלהלהלהלהלהלהלהיויויויויויויויותתתתתתתתתתתתתתת יכיכייכככיככיכיכיכיכימממממממ צצצצצצצצרררררררריריררירירירי שששששששהמהמההמההמהמהמהמהמהמהמ ההתתהתההתהתהתהתהתהתההתהתהתהתששוושווששושושושושושושושושובבהבבבהבהבהבהבהבהבהבה
צצצעצעצצעצעצעצעצעצעצעצעצעצממממממממממממ בבבבבבבב ההההמההממהממממהמממהממממממממממהמהמהמהמהמהמהמהמ תמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמת.... הקהקהקקקהקההקהקהקקקהקהקהקהקיייייייייייי חחחחחלללחלללחלללחלחלחלחלחלחלחלחלחלחבברבבבבבברררברברברברברברברברברברההההההההההה עעעעעעעעעעעעעעצמצצמצמצצמצמצמצמצמצמצמצמצממממממממממממ תאאתאתאתאתאתאאאאתאתאתאתאתאתאתאת לללללללללללללללהתהתהתהתההתהתהתההתהתהתהתהתאאאאייאאיאיאיאאיאיאיאיאיאיאיאימממממממממממממממ
אאאאאאאאאאאאתתתתתתתתתתתתתתתתתת הלהלהללההלהלהלהלהלההלהלהלהלהלהלהלהמ,מ,,מ,מ,מ,מ,מ,מ, שששששששששששששששששששששש קהקההקההקהקהקהקהקהקהקודדדודדדוודודודודודודודודודמתתמתמתממתמתמתמתמתמתמתמת והווהוהוהוהוהוהותתתתתת ההזההזהזהזהזהזהזהזהז אאאאאאאאאאאאתתתתתתתתת נניניניניניניינינינ ללחללחחחלחלחחלחלחלחלחחחלחלחלוטטוטוטוטוטוטוטוטטוטט ללללללללללללללל ממחממחמחממחמחמחמחמחמחמחמחמחמחקקקוקוקווקוקוקוקוקוקווקו
ללוווולוללוללללולולולולולולמממממממממממממ עעעעעעעעעעעע אאלאאלאאלאאלאלאאאלאלאללאלאלאלאל אאאאאאאאאאווותתווותותותתתתתותותתותותותמממממממממממ ששששששששששההבבבבהבבהבהבהבהבהבהבהבהביאיאאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיא יחיחיחיחיחיחיחיחיפוווופופופופופופופושששש'ששש'ש'ש'ש'ש'ש' מממ'מממממ'מ'מממ'מ'מ'מ'מנננונונונווווווווונוונוונווונונונונונונונונועעעעעעעעעעעעעעעעעע תתותותתתותותותותותותותוווווווווו אאאאאאאאאאאאא לכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכל
ככככככככככלללללללללללל תתתאתתתתתאתאתאתאתאתתאתאתאת ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללקקקקקקקקקקקקקקקקקקקחחקחקקקקקקקקחקקקחקחקקקחקחקחקחקחקחקחקחקחתתתתתתתתתתתת ככככככככככככככככככככככככככככככככככככיככיכככככיככככיכיכיכיככיכיכיכיכיכככיכיכיכיכיכיכ רצררררררצרררררצרצרצרצרצרצר ששששששששששש אייאיאיאיאיאיאיא ההההההההההה אההאאהאאההההההההאהאההאהאאהאהאאההאאאאאהאהאאאהאהאהאהאהאהאהאהאאהאהאהאהאאהאהאהאהאהאהאאהאהאהאהאהאהאהאהאהאהאהאמממממממממממתתתמתמממתמתממתמתמתתמתמתמתמתמת אאאאאאאאאככככככככככככככ בוובוובבובובבבובובובובובובה.ההה.ה.ה.ה.ה.ה.ה. ששתשתששתששתשתשתשתששתש הההההה
ללולולולולולולולולולולהההההוהוהוהוהוהוהוהוהוציציציצצצצציציציציציאאאאאאאאאאאא בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבאדאאאדאדאדאדאדאדאדאדאדממממממממממממ שששששששששישששיישישישישישישיש ררשרררששששששרשרשששררשרשרשררשרשררשרשרשרשרשרשרשרשרשרשררשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרונונוננווונונווונונוונווונווונונונונונונותתותתותתוותוווותותותותווותווותותותותותותותותותותות יייככיכיכיכיכיכיכי והוההוהוהוהוהוהוה וויווויוייייויויויויויותתתתתתתתתתת הההההההההההההאיייאיאיאיאיאיאיאיאייאייאיאיכוככככוכוכוכוכוככוכוכוכוכוכו
בתתבתבתבתבתבבתבתבבתבתבתבתבתחוחחוחחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוממממממממממממ ההתהתהתהתהתתתהתהתהתהתהתהתהתפררפררפרפרפפרפפרפפפפרפרפרפרפר�מ��מ�מ�מממ�מ�מ�מ�מ�מ�מ�מ�מווווווווו רררררררררררררררררררבבביביביביביביביביביביביבימממממממממממממממ תתתתתתתתתששששששושושששושושושובבהבהבהההההבהבהההבהבההבהבהבבהבהבהבהההההההה בבבבבבבעבבבעבעבעבעבעבעליליליילילילילילילילי ואאואואואאואאואואואואואואותתמתמתמתמתמתמתמתממתמתמתמתמתמ....
גגגגגגמממממממממממממממ צצההההצהצההצהצההההצהצההצהצהצללילילליליליליליליליחחחחוחוחוחוחוחחחוחוחוחו שששששששששששששששש מימייממממימימימימיממימימימ אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאחחחררחחרחחרחחחחחחרחחרחרחחרחחרחחחחרחררחרחחחחררחחחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחר ששיייישישישישישיש ווווווווו לללללללללללללללמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמששמשמשמשמשללללללל,לל,ל,לל,ל,ל,ל, הההההההההההההההההההההאאאאאאמאמאמאמאאאמאמאמאאאאאמאמאמאמנוונונונונונונונוות,תת,תת,ת,תת,ת,ת,

."""".".".""""... וונננננננננונונונונוונונוצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצימממיימימימיממיימימימימימיממימימימ ווחוחוחוחוחווחוחוחוחוחוחוחוחותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ תצתתתצצצתתצתתצצצתצתצתצתצתצתצתתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצתצת קקקקקקקקקקקקקקקקקקקק ממממממההמהמהמהההמהמהמהמהמהמהמ שששששששששששש מממימימימימימימימימימימ מווומוומוומומומווממומומומומומ חתחחתחתחתחתחתחתתחתחתחתחתח בבבבבבבבבבבבב

חמחחמחמחמחמחמחמחמחמששששששששששששש רחרחרחררחחרחחחרחרחרייייי אאאאאאאאאאאא הההההההההככרככככרכרככרכרררכרכרחחחחחיחיחיחיחיחחייחיחיחי טעטעעטעטעטעטעטעטעטטעטעט מכככמכממכמכמכמכמכמכמ ממממממממממשבבבשבשבבשבשבשבשבשבשברררררררררררר שששששששיששששישישיש ששששששששששששש וונווונוונונונונונונו זיזיזיזזיזייזיזזיזיזיזייזיזיההההיהיהיהיהיההיהיהיהי
קקקקקקקקקופופפפופפוופופופופופציצציציצצציממממממממממ תתתתתתתת תתתת תששושושוששושששששובבהבהבבהבבהבהבה עעבבעבעבעעבעבעבעללילילילילילילילי קקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקורהרררררררהרהרהרה....... מממממממממששששהשהשההשהשהשהשהששהשהשהשהשהשהווווווווו ששנננשננששנשנששנשנשנשנה...ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.הה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה. עעעעעעעעעששרשרשרשרשששרשרשרשררהההההההההההההה
מממממממהההההה ללוללולולולולולולולולולולולכ,כ,ככ,ככככ,כ,כ,כ,כ, ההההההה יננייננייייניניניניני אאאאאאאאאאאאא ננאנאנאנננאנאאנאנאנאנ לללללללללללל אשאשששאשאשאששאשאשאשאשאאשאולוללולולולולוללוולולולולולול לללללללללל מממיממממימיימימימימימ ררצצרצרצרצרצרצרצר עעועועועועועועועועועועו ולללוללולולולולולולולאאאאאאאאאא לללללללללללללללללמימיממימיממימימימימימממממממממ
יתתייתתתתתתתיתיתתתיתיתיתי..... ששששררשרששרשרששרשרשרשרשרשרצציצציציציציציצי מממממממממממממההההההההההההההה ההההזהזהזהזהזהזהזהזהזההזהזה אאהאהאהאההאאאאההאהאהאהאהאהאהאהאמממממממממממ וווווווווו ככבבכבכבכבכבכבכבכלללללללללללללללל אכאאאכאאאכאכאכאכאכאכאנננננננננננ ששששושושושושושושושושההההההההההההההההה עעעעעעעעעעעעע אאאאאאאאנניניניניניני
ישיששישיששיששישישישיששישיאפפאפאפאאפאפאפאפאפאפאפאפששששששששששששרשרשרשרשרוווווווווו נרנררנרנרנרנרנרנרניייייייייייייייייממממממממממ תתותותותותותותותו ללכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכללילילילילילילילילילימממממממ וקקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקקקקקקקקקקק זזזזזזזזזז אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאדמדמדמדמדמדמדמדממדמ הההההההההזזזזהזהזהזהזהההזה בבצבבצצבצבצבצבצבצב ממבבמבמבמבמבמבמבמבמ
גיגיגייגיגיגיגיגיגיג''''''' אייאאאיאיאאיאיאייאיאי ניניניניניניניניניוווו ממממימימימימימימימימ,,,,,,, קקקקהקקקקהקהקההקהקקהקהקהקהקששששששששששששששיששישישישישישי ווווווווו בההבבבהבההבהבהבהבהבהבהבעעיעיעיעיעעיעיעיעיותתתותותותותתותותות עעעעעעעעעמממממממממ דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד ללללללללללללהתהההתהתהתהתהתהתהתהתממומומומומומומומו לווללולללללוללללללללולולולולולולו
לללללנלנלללנלנלנלנלנלנשששששששישיששששישישימממממממממממממ קקיקקקקיקיקיקיקיקיקיקיקיקיקימימממממממימיימימימ.... ממממממממממממממ����פפ�פ��פפפ�פ�פ�פ�פ יאיאיאאיאיאיאיאיאיאיננמננמנמנמנננמנמנמנמנמ מממממממממממערעערערררעערערערערערערערערערבביביביביביביבביביביביתתתתתתתתת היהיהיהיהיהיההיה גוגגגגוגוגוגוגוגוג ללוללולולולולול ככיככיככייכיכיכיכיכיכיכיכ וווווווופ�פ�פ��פ���פפפ��פ�פ�פ�פ�פ�
מממממממממממממממתתתתוותותותותתותותותותותותותותותוככככככככככככככככ מממממיממימיממיממממימימימ אאתאתאתתאתאתאתאתאתאתאתאתגררגררגרגרגרגרגרגרגרגרגרגר תותתתותותותותותותותותו�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פתתתתתתתתתת ייייייייששששששששששששש הההבבהבהבההבהבהבהבהבהבה וושששושששושושושששושו תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תוותתתותותותותותותות בבבבבבבבבבבבבעעעעעלעעעלעלעלעלעלעלעל

הררהרהרהרהרהרהרהרהרהרהרה"".""."".".".". זעזזעעעעזעזעזעזעזעזעזעזעז ווווווו וווו ���ח�ח�ח�חח�ח�ח�ח�ח�ח�ותותותתותותותותותות ההתהתתתתהתהתהתהתהתהתהתייייייייייייייייייי צצצצצצצצצצצררריריריריריריריכככככככככוכוכוכוכוכוכוכוכוכותתתתתתתתתתתתתת הנהנההנהנהנההההנהנהנהנהנהנהנהנ גגוגוגוגוגוגוגוגוגממממממממממממממממממ תוותתותותותותותותותות,,,,,,, ייאייאיאאיאיאיאיאימהממהמהמהמהמהמהמהמהמה ההההההה
בבבבבבבבבבה�ההה�ה�הה�ה�ה�ה�ה�ה�ברבבברברברברברברברברהההההההההההה ק�ק�ק�ק��ק�ק�ק�ק�ק�ק ששששששששששעעועועועועועועועועו ,",","",",",",",", ההננהנהנננהנהנהנהנהנהנה """"""ממממעממממממעמעמעמעממעמעממעמעמעמעמע ננונונונונונונונונונ גגגגגגרגררגגרגרגרגרגרגרג אאאאאאאאא קמממממקמקמקמקמקמקמקמקמ זזזזזזזזההההההה לללללללללללללצוצוצוצוצוצוצורכרכרכרררכרכרכרכרכ
זזוזוזזווזוזוזוזוזוזוכיכיכיכיכיכיכיכיכיממממממממ ננחנחנננחננחנחנחנחנחנחנחנחנחנחנחנוווווווווו """""""אאאאאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנ .ה.הה.ה.ה.הה.ה.הה. בבבובבבובובובובובוב שששששתששתשתששתשתשתשתשתשתשתשתשתש לעעעלעלעלעלעלעלעלעעללעלעלעלעליייייי בלבבלבבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב ממממממממאאאואואואווואואוזזנזננזננזנזנתתתתתתתת הכככההכהככההככהההכהההכהכהכהכהכהכהכהכה הההוהווווהוהוווהוהוהוהוהוהוהדרדררדרדרדרדרדרררררדררדרדר
ממממממממיממיממימימימימימימימ,,,,, רררזרזרזרזרזרזרר הההההההההמממגמממממגמגמגמגמגמגמגמג מממממממממממכללכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכל מימימייימימיימימימימימימימימימימיימימימימ ללוללולללולולולללולולולולללולול דגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגדגגגדגדגדגדגדגדגד בברברברברברברברברברבברברבנננננינינינינניניניניניניממממממממממ ממממממממממממממ ררבבררררברבררברברברברברבימימימימימימימימ וווזוווווזווזוזוזוזוקקקקקקקיקקייקיקייקקיקיקיקיקיקיקיקיקיממממממממממ לללללללללללללללחחחחחחחחייחייחחיחיחיחיי
אאאואואואואואואואותתתתנתנתנתנתנתנתנתנו"ו"ו"וו"ו""ו"ו"ו"ו"ו"ו"ו",,,,,,, עעעממעמעמעמעמעמעמעמעמעודדודדודדודודדודודודדידידידידידידידידימממממממממממממ וווווו ו ו ווו הזזזהזזהזהזזהזהזהזהזהזה ההה ההההההה ההההההה הה ה ה וווצווצוצוצצוצוצצוצוצוצוררררררררררככרכרככרכרכרכרררכרכרכרכ הההההההההההההההה תתאתאתאאאאתאאתאאאאאתאתאתאתאתאתאת זממזמזממזמזממזממזמזמזמזההההיהיהיההיהיהייהיממממממממממממ ה ה ה הההההממממממממממממממממ מגממממגממגמגמגמגמגמגמ
לעללללעלעלעלעלללללעלעלעלעלעזווווווזזזזוזזוזוזוזוזוזוזוזוזוררררררררררררררר רררררררררקקקקקקקקקקק אלאלאללאללאלאללאללאלאלאלאלאלא וננוונונונונונונונונו היההיהיהיההיהיהיהיאאאאאאאאאאאאאאאאאאא """"""""""ממטטמטטטטמטמטמטמטמטמטמטררתרתרררתרתרתרתרתרתרתרתרת י�יי�י�י�י�ינננ..ננ.נ.נ.נ. יגיגיגגייגיגיייגיגיגי הררהרהרהרהרהררהרבבבבבבבבבבב מממממממומומומומומומרררררררררר אאאאאאאא
חחחחחחחח ח ח ח חחחזזזוווזוזוזוזוזוזוזוזוננננננננ מימימימייימימימימימימ רחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחר אאאאאאא א א א א מעעמעמעמעמעמ חייחחחיחחיחיחיחיחיחדדדדדדדדדד בגבבגבגבגבגבגבגבשששששששששש ללל ללל לל ל אאאאאאא א א אאאלאאללאלאלאלאללאלאלא ררברברבברברברברברבריימייימימימימימ מששמשמשמשמשמשמשמשמש תתפתפתתפתפתפתפתפתפתפתרווורוורורורורורורורוננננננננננננננ בבבבבבבבבבבבב
הרררהההרההההרההההרררהררהרהרהרהרהרהרהראאאאוואואואואואואאואואואואויייייייייייי במבבבבמבבבמבמבמבממקקקקקוווקקקוקקוקוקוקוקוקוקוממממממממממממ בבבובובובובובוובובובההההההההההההה ששתשתשתששתשתששתשתשתשתש ההההההההההה בבעבעבעבעבעבעעבעבעבעליללילילילילילילילי אאאאאאאאאאאתתתתתתתתתתתתת דידייידדידידידידידידיד שששששישישיששישיעמעעמעמעמעמעמעמעמעמעמ חחחחדחדחדחדחדחדחדששששששששש

רשששרששרשרשרשרשרשרשרשראאלאלאלאלאלאאלאלאלאלאלאל"""."".".". ייייייייי עמעמעמעמעעעעעמעמעמעמעמעמ ההההההההההההכככלכככככככלללכלכללכללכלכלכלכלכלכלללללללילליליללילילילילי שששששש ששששששש שש ש ש ש ששללללללללללל כרכרכרכרכרכרכרכככרכרכרכרככ בבבבבבב ב ב ב ב במממעמממעעעמעעמעמעמעמע מהמממממהמהמהממהמההמהמהמהמהמהמ לללללללללל

  
אאצאצצצאצאצאצאצלללללללל בהההההההבהבהבהבהבהןןןןן מיממימיממיממממיממימימימיוחחחחוחחוחחוחוחוחוחדדדדדדדדדד מממומומוממומוממממומומומהההההההההההההה מממממממממממממדווודוודודודודדודודודובררברברברברברברברברברברברר,,,,,, בבבבבבבבבעעעיעעיעיעיעיעיווותותתותותותותותות וולללוללללללולולולולולולולו בבבבבבבבבבבבבבבאאאאאאאאאאיאיאיייאיאיאיאיאיאיאיאי

????????ה?ה?ה??ה?ה? בבובובבבובובובובבבבובוב תתתתתשתשתתשתשתשתשתש לללעעעלעלללעלעלעלעללעלעלעלעלעלעלעליייייי בבבבבבבב
מיימימימיייממימימימימ::::::: יררריריירירירירי קקקייקיקיקיקיקיקיק עעעעעע מממממממימימימימממימימ ממומומוומומומומומ חחחחחתחתחתחתחתחתחתח שששלשלשלשלשלשלשלשלשלשלשלשלושוששששששוששושושוששושושושושושהההההההההה """י"י"י"י"י"ישששששנששנששנשנשנששנשנשנמממממממממממ ניינינינינינינ:::::: טטטטטטטטטטטטטטטטטטייייוייויוייוייויויויויויומקמקמקממקמקמקמקמקמקמק בבררבררררררררברברברברברב הההההההה
ימימימימימימיממממממ תתתתתתתתתחחחחוחוחחחחחוחוחו אאאאאאאאאאלולללולולולולו .מ.מ.ממממ.מ.מממ.מ.מ.ממ.מ.מ.מ. יליליליילילילילילילילילילדדדדדידידידדדידידידיידידי יחייחיחיחיחיחיחיחיחינננווננוננונונונונונוכככככככככככככ וווווווו נרנננרנררנרררנרנרנרנרנ�הה�ה�ה�ה�ה�ה�ה�ה�ה פפפפפפפפפפפ יביביבביבבביביביביביביתתת,תתתתתת,תתתת,ת,ת,ת,ת,ת,ת, שששששששששששששלולוללוולולולולולולולולולולולוממממממממ
אאאבאאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבלללללללל ממממממממממממממשפשפשפשפשפשפשפשפשפפחהחהההחהחהחהחהחהחההחהחהחהחה,,,,,, ללללכלכלכללככלכללכלכלכלכלכלכל בבבבבבבבבבבבקררקרקקרקררקררקרקרקרקרקרקררקרבבבבבבבבבבב לפפלפלפפללפלפלפללפלפלפלפלפלפלפווררררררורוורורוורורורורורורורעעעעעעענענעענענענענענענוותתותתתותותותותות ידידידידידידידידימממממממממממממ עעעוועועועועועועועועועוע מממממממממממ
רר ר רר ר ר ר רררגגייגיגיגיגיגיגגיגיגיששיששיששששישישישישישימממממממממ ממיממימימימממימ ווונוונונונונונונונונונונושאשאשאששאשאשאשאשאשאששאשא לאאאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלהההההההההההה תשתשתששתשתשתשתשתשתשתשתשששתשובוובוובובובובההההההההההההההההההההההההה ללעעלעלעלעלעלעלעלעלעלעללעלעלייייייי בבבבבב לללללצללללצצלצלצלצלצלצלצל אששאאשאשאשאשאשא נניייייייינינינינוווווווו היייהיההיהיהיהיהיה זזזזזזזזזזזז
דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדומומומומומומומווומומומייממיממימימיממימימ..... ממממימימימימיממימימימ נייניניננננננינינינינ אאאמממממאמאממאמאאמאמאמאמאפפפפפפיפפיפיפפיפיפיפיפיפי מממממממממממ מייימיייממימימיימימימ וו��ו�ו�ו��ו�ו�ו�ו�וובבבבבללללבללבללבלבלבלבלבלבלבלבל לשללששלשללשלשלשלשלשלשלשלררוררורורורורורורובבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבביייוייויוייויויויויויויותתתתרתרתתתרתתתרתרתרתרתרתרתררתר,,,,,,,
תתתתתתתתתתתתתתתתתתשוושושוושושוושושושושושושושושושושושובבבבבהבבבבבהבהבהבהבהבהבה,,,,,, עעעעבעעבבעעבעעבעעעבעבעעבעבעבעבעבעבעבעבעבעלללללללילליייליליילילילילילילילילילילילי לללשלששלשללששללללשלשלשלשלשל........ ללמלמלללמלמלמלמלמלללמלמלמלמלמלמ ���נ�נ��נ�נ�����נ����נ�נ�נ�נ�הההההההההה ההההההההההההפפפרפפפפפרפרפרפררפרפרפרפרפרפר אאאשאשאשאששאשאשאשאשאשאשא ווננונונוווונונו אאאאאאאאאאתתתתתתתתתתת נננינינינינייניניניניניניקקקקקקקחחקחקחקקחחקחקחקחקחקחקח
רוררורורורורורוחנחנחנחננננחנננחנננחנחנחנחנחנייייייייייייי ממממימימימימימימימימימימימימימימאואואואאואאוואואאאאואואאאאאאואואוננננננננננ וצוצווווצוצוצוווצוצווווצוצוצוצוצוצוצ אאאחאאאאאחאחאחאחאחאחדדדדדדדדדדד מצממצממצמצמצמצמצדדדדדדדדד �������ח�חחח�ח�ח�ח�ח�ח�ח�כככככככככככככככ בבבבבבבבבבבבבעעעעלעלללעללעלעעעלעלעללעלעלייייייי מממיייימימימימימימימימימימימ אאאאאאאאאאככאככאכאכאכאכאכאכאכאכאכאכאכאכאכאכאנשנששנננננשנשנשנשנששנשננשנשנשנשנשנש
אאאאאאאאאאאאאחחררחרררחחרחרחרחרחרחרחרחריייי רררורררווררורורורורורורהה.ההה.ההה.ה.ה.ה.ה.ה.ה. תתתתתתתתתתתתתתתתת ללללללללללללללללללממללללמלללמלמלמלמלמלמלמלמוווודודודודודדודודודוד קקרקקרקרקרקרקרקרקקרקרקרקרקרקרקרק ררררררררררורורורורורוצצצצצצצצצציצייציציציציציממממממממממממ שששששששששששנניננניניניניני,,,,,, דדדצדצדצדצצדצדצדצדצדצדצד מממממממממממממ אאאאדאדאדאאאאדאאדאדאאדאדאדאדאדיררירירררררריריריריריר

 



לוולוללולולולולולייייי ואואאאואואואואואואוא כככככככנננננננ יפפפפפיפיפיפיפיפיפיפיפי עעעעעעעלללללללללללללל פאאפאפאפאפאפאפאפ וווווווו דבבדבדבדבדבדבדבדבדו,ו,ו,ו,וו,ו,ו עעעעעעעעעעעע מלמלמלללמלמלמלמלללמלמלללמלמלמלמלמ כוכככוכוככוכוכוכוו ממממימימיממימימיממימ,,,,,,, וו�ו�ו�ו�ודדרדדרדרדרדרדרדרדרדדרדרדר מממממממ
הההה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'""""."."".".".". בבבבבבבבבעעבבבבבעבעבעבעבעבעבעעבעבעבעבעבודדודדודודודודודודודודודתתתתתתתתת ככככככככככככככככככככככ כככככ ככ ככ כ ככלללללללללללללל ממימימממימימימימימ ששששקשקשקשקשקשקשקועוועעועעועועועועועע הההההה ה ה ה ההממממממממ הההזההזההזהזהזהזההזה ללגלגלגלגלגללללגללללללללללללל בבב בבב ב דדדדווווווווקאקאקאקא

)זז)ז)ז)ז)ז)ז)ז) קייקיקיקיקי"קי"קי"קי"קי"קקי"קי" פפפדפדפדפדדפדפפדפ ארארארארארארא וויווייוויוי תשרשרשתשתרשתרשתרשתרשת פפפ(פ(פפ(פ(פ(פ(פ הההזההההזהזהזהזהזהזוההוהוהוהוהוהוהוהררררררררר פ�פפ�פ�פ�פ�פפ�פ�פ�פ�פ�פ�פרררררררררררררררררררררר בב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"בב ננינייניניינינ:::::: ��י�י�י�י�י�י�י� גגגגגגגגג בברבברברברברברבברברב ההההההההההה
אאאאבאאבאבאבאבאבאבאבללללללללללל הההההההחכחכחככחכחכחכחכמהמהמהממההמהמהמה,,,,, עשעשעשעשעשעשעשעשעשערררירירירירירירי פיפיפיפייפיפיפיפיפיפיפיפיפתתתחתחתחתחתחתחתתחתחתחתחוווווווו ייייייייי תתתתתתתתת"ר""ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר תתתתתתנתתתנת ששששששששששששבבבבבבבבבבבבשבבבבבבבבשבבבבבבבבבבבשבבשבשבבבששבשבש ככתכתכתכתכתובובובובוב
עבבעבעבעבעבעבעבעבעבעוללולולולולולולולמממממממ ההזהזההזהזהזהזוווווו נשנשנשנששננשנששנשנשנשנההההההההה בבבבבב קקקקקקקקרההרהרהרההההרההרה ללאללאלאלאלאלאללאלא תתותוותותותותותותותיייי עעעעעעממעממעמממעמעמעמעמעעמעמע ממשמשמשמשמשמשמש דדדבדבדדבדבדבדבדבדבדבדברררררררררר ששושושושושומממממ
((((((((1818181818181881181888840404040404044044 ))))))) זווזווזוזזוזוזוזו שבשבשבשבשבשבבבשבשששנששששנשנשנשנשנשנהההההה ההתהתהתהתהתהתהתהתגגלללגלגגלגלגלגלגלגלהההההההה בבעעבעבעבעבעבעבעבעבדדדדדדדדד בבבבבבבבבדדדידדדידידדדידדידי .ייי.י.י.י.י.י..י. ההיהיהיהיהיהיייהיהיהודדדוודודודוודודדדוד הההההההה
ההתהתהתהתהתהתהתהתהתעעעשעעעעששעשעעעשעשעשעשייייייייייייייייתתתייתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתת'ת'ת'תתתת'ת'ת''ת'ת'ת'ת'ת'ת',,,,,, 'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'המהמהההמהמהממהמהמהפפפפפפכפככפכפכפכפכפכההההההההההה ששששנשנשנשנשנשנשנשנקרקקקרררקרקרקרקרקרקראאאאאאאאא ההההתתהתהתההתהתהתהלללילילילילילילליליליכככככככככככ הההההההההה הההה הה ה ששושושושושוששללמלמלמלמלמללמלמלמל ההההההההה
ט��טט�ט��ט�ט�ט�טורורווררורורוררוריייייי הההיייהיההיהיהיהי בבאבאבאבאבאבאבאאבאוווווופפפופוופופופופופופופנננננננ ככררככרכררככרכבתבתבתבתתבתבתבת.... ההההההההההה תאתאתאתאתתאתאתאתאתאתת צמצמצמצצמצמצממממצמצמצמצמצמצ בבבהבהבהבהבהבהבהבהבה אאאאשאשאאשששששששאשאשאשאשארררררררררררר ההההההההההה ניננניניניננינינ בבבבבבבבבבב
וננונוננונונונולללולולולולללולולוגגיייגגגיגגיגיההההההה הההההההההטכטטכטטכטטכטכטכטכ תותותוותותותתתותות חחחחתחתחתחתחתחתח להללהלהלהלהללהלהלהלהלהתפתתפתתפתפתפתפתפתפ ההוהההוהוהוהוביביביביבביביללללללללללללל הההזההההזהזהזהזהההההההההה התהתההתהתהתהתהתהתהתהתהתהלללללילליללליככככככככככככ הההההההה
ששבששששבשבשבשבשבשמממממממממ כככככככככככככככככככככ עלללעלעלעלעלעלעלעלעלעל ייררירימממממממ אאאאאאאוממומווומומומוומומומומ ..נ.נ.נ.נ.נ.נ.נ.נ. יללילילילילילי הההההההחחחוחחוחוחוחוחוחו יננננניניניניני בבבבבבבבבענענענעענעננענענייייייייייייייי וווווווהייייההיהיהיהיהיהיהידדעדעדעדעדעדעדעדע
ננפפפפפנפפנפנפנפתתתתתתתתתתתחתחחתחתחתחתחתחוווו ת"""ת"ת"ת"ת"ת"ת"רררררר נשננננשנששנשנשנשנתתתתתתתתת שששבששבשבשבשבשבשבשבשב מממגממגמגמגמגמגמגמגמגוורורורורורורור,,, החהחהההחהחהחהחהחהחהחה''''''' שממששמשמשמשמשמשמשמשמ לללל'ל'ל'ל'ל'לבבבבבבבב ההההההההה ה הה רר"ר"ר""ר"ר"ר"ר"ר"ר ומומומוממומומומו ההההההההההההההאאאאדאאדאדאדאדאדאדאד
ובבבובובובבובובובובשששששנשששששששנשששנשנששנשנשנשנתתתתתתתתת .................. הההזזזזהזהזהזהזהזה אא אאא א א אתתתתתתתתת טחטטחטחטחטחטחטחטפופפופופפופופו הוהוההוההוהוההוהגגוגוגוגוגגוגוגוייייייייייייייימממממממממממ -- מכמכמכמכמכמכמכמכמהההההההה החהחהחההחהח עעמעמעמעממעמעמעייייייייייננננונווונונותתתתתתתתתת
פפפנפנפפפפנפנפתתתחחתחתחתחתחתחתחתחווווווו ממימיממממימימימיממימ))))))))) ררוווורורוורורורור פפפפפפיייפיפיפיפיפיפ ככהההההכהכהכהכהכהכ יוייויויויויויויומממממממממ ממחמחחמממחמחמחמחמתתתתתתתתתתת למלממלמממלמלמלמלמלמל חחאחאחאחאחאחאחאחאחרררר (לל(לל(ל(ל(לל(לל(ל שתששתשתשתשתשתששתשללל"ל"ל"ל"ל"לל"ל"דדדדדדדדד
זזהזזההזהזזהזהזהזהזה.......... אאאאאאאאתתתתתתתתת חחחטחטחטחטחטחטחטחטטחטפפופפופופופו ווהההוההוהוהוהוהוהוהוהחחחיחחיחיחיחיחיללולולולולולולולולולוונניננינינינניניניניניממממממממממ הבהבהבהבהבהבבהבהבה,,,, ושושושוששששושושושושו ההתהתהתהתהתהתתהת יייייייייייייייינוננונונונונונותתתתתתתת עמעמממעמעעמעעמע
אאאאאאאאדדידידידידידידידירהרהרההההרהההרהרהרההרהרה,,,,,,,, ררוורורורורריתיתיתייתתתיתית ט��ט�ט�ט�ט ההההההייהיהיהייהייהיהיהיהי ננתנתנתנתנתתנתתנתנתנועועועועועועהההההההה ההיהיההיהיהיהיהיאאאאאאאאא ההההההתתתתתתשתתשתשתתתשתשתשתשתשובובובובבובובובבבבהההההההה תעעתעתעתעתעתעתעתעת תתתתתתתתננוננונוונונונונונו
תתתותותותותותותות..... דהדהדהדההדהדהדהדהד ההיההיהיהיהיהיהיי עעבבבעבעבעעבעבעעבעבעבעבעבעווולולולולולולולולמממממממממממ חחחחחחחחחדדשששששששששדשדשדשדשדשדשדשדשדשדשההההההה ככררררררכרכרכרכרכרכרכרכ דדדדדדדדדדדדד צווצוצוצוצוצוצוצוצ רפרפרפרפרפררפרפר ללללללללל ההרהרהרהרהרהרההרהרה אאשאשאשאשאשאשאשאשאממוממומוממומומומו
ממאמאאמאמאמאמאמאמאמאמאמההההההההההההההה ווווווווההההתהתתתתתהתהתהתהתהתהתהת בבבבבבבבהתהתההתהתתהתהתהתהתהתתתתערררערערערערעערעעערערערערוותתתתתתתותותותותות קרקרקרקרקרקרקרקרק וווו כאכאכאאאאכאאככאכ קמקמקמקמקממקמקמקמקמקדדדדדדדדדדד תהתהתהתהתהתתתהתהתהת ללללללללללל מממומומומוומומ קממקמממקמקמק בבבבבבבב
צצצצצצצצררררררריררריריריריריריככככייככיכיכיכיכימממממממממממממממממ הבהבהבהבהבהבהבהבהבה הההתההתההתהההההתההתהתהתשוששושוושושושושושו ללעלעלעלעלעלעלעלעלעלעללייייייי בב בבבבב בב בבבב תתיתתיתתיתיתיתיתית ווו ו ווו והההדההההדהדהדהדתתיתיתיתתיתיתיתיתית,ת,ת,תתת,ת,ת,ת,ת,ת, דרדרדררדרדרדרדרדרד חחחחחהחהחהחהחהחהח חלחחחחחחחחחחחחלחלחלחלחלחלחבבברברברברברברברברההההההההה
ממהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמ,,,, ללל ללל ל ל ל ל ל אאואואוואואואואוא נ נ נ נתנתנתנתנתתנתנתנתנתנ ה ה הה הה ה הה ררררברברברברברבררברווכווכוכוכוכוכוככוכ ודודדודדודודודודודודושששששששששששש ששש שש ששש ש שההקהקההקהקהקהקהקהקהקהק דוודודדדודודודודוד עעעיעיעיעיעעיעיעיע ב בבב ב בב בב דקדקדקדקדקדקד ממתמתמתמתמתמתמתמתמתמ להלהלהלהלההללהלה גגגגגגגגגגממממממממ
ששששששששששללללללללל ווואואואואואואולללהלהלהלהלהללהלהלהלהלה גהגהגהגההגהגהההגהגהגהגהגהג ווווווווו הההבהבהבהבהבהבהבהבהבהבה ההתהתהתתהתהתהתהתהתהתהתששששוששוששששושוושו בבבבבבבבבבבבבתתהתהתתתתתתהתתתהתתהתהתהתהתהליייילילליליליליליליליליכככככככככ קלקלקלללקלקלקלקלקלקלק חחחחחחחחחחחח קקללקקלקלקלקלקלקלקלקלקחתחתחחחחתחתחתחחחתתחתחתחתחתחת וווווווו
ניניניניניינינההההההההה מממממממממממממבבחבחבחבחבחבחבבחבחבחבחבח מדמדדמדמדמדמדמדמדמדמ קוקוקוקוקוקוקוקוקו צעעעעצעצעצעצעצעצעצעצעצמנממנממנמנמנמנמנמנוווווווו אאאאאאאאאאאתתתתתתתתת רדדדרדרדרדרדרדרדרדר לל��ל�לל�ל�ל�ל�ל�ל�ל� בבלבלללבלבלבלבלבלבליייייי ממעעממעעעמעמעמעמעמעמ... ההההההה ככלכללכלכלכלכלכלכלכלכלכל
עלעלללעלעלעלעלעלעלעלעששששושושושושושוושושושותתתתתתתתתתתת ככככככווכככוכוכוכוכוכוכוכללללללללללללללללל ננננננ ללאלאאלאלאלאלאלאלא תתררתרתרתרתרתיתתתתתיתיתיתיתית,,,,,,, וווווווחבבחבחבבבבבבחבחבחבחבחבבב תחתחתחתתחתחתחתחתחתחתחתיתיתיתיתיתתיתיתיתית מממממממממממשפפשפשפשפשפששפששפשפשפ איייאיאיאיאיאישששששששששיששישישיתת,ת,ת,ת,ת,

.".".".".".""". זזזזזזזזאאתאתאאתאתאתאתאתאתאתאת

ייייייייייייייםםםםםםםם ווווווווווודתדתדתדתדתדתדתדתדת םיםיםיםיםים חחסחסחסחסידידידיד םםםםיםיםיםיםים,,, לליייליללילילילילליליליטאטטטאאטאטאטאטאטאטא שששתשתשתששתשתשתששתשתשתשתשוובבבובובובובובובובההההההההההה בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבעעעעעעעעעעעעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלייייי ייששששישישישיששששישיש
יייריירירייייריריריריריריריריריריריי,,,,,,, לללללללללגגגמגמגמגמגמגמ הנהנהנהנה ששושושושו ממממממממשששהשהשהשהשהווווו ההההההההההוואאאאואואואוא אאאאאאאחחדחחחדדחדחדחדחדחד לכככלכככללככלכלכלכלכלכלכלכלכל םםםיםיםיםיםיםיםיםיםים.......... לללללללללללללללאאאאווואואאואואואואומיימיממממיממימימימי

תתתותותותותותפיפיפיפיפיםם?ם?ם?ם? משמשמשמש ממממממ ממ ממ ממ מאפאאפאפאאאאפאפאפאפאפיייייייייייננניניניניניניניניםםםםםםםםםםםםםםם ללללל לל לל ל להםההםהםהםהההםהםהםהםהםהםהםהםהם ישששששישיישישישישישיש אאהאאאהאאההאהאהאהאהאהאםםםםםםםםםםםםםם
הצהצהצהצהצהה,,,, קקקק ק ק ק קפפיפיפיפי הההההשהשהשהשהשה הבהבהבהבה עע ע ע ע עע תבתבתבתבתבתבתבתבתששוששושושו ששששששששששחחחחחחחחחזחחזחזחזחזחזרררררררר ממימימימיימימימימי כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כלללללללל ניניניייינינינינינינ::::::::: גגגגגג גג ג גיי�י�י�י�יי�י�י�י�י�י� הההההההההרררברברברברברברברב

מימימימימיוחחחוחחחוחוחוחוחדדדד,ד,ד,ד,ד,   ללללללאאדאדאדאדממממ אוואווואואואותותותותותו פוופופווופופוופופופופכככככככככ ההההה ה הה כככככככככככבבברברברברברבר ששששששששששששששזהזההזהזהזההזהזהזהזה ,צצ,צצצ,צ,צ,צ,צ,צ,צ, אאא א אאאא א אאאאמימיממימימימימימי כככלכלככלכלכלכלכלכלכלכלכ ממהמהמממההמהמהמהמהמהמה
ננננננננננננננננננננאננאנאנאנאאנאנאנאנשישישישישישישישישישייממממממממ הההההה רררררררובובוובבבובוב בהבהבהבהבהבהבה ררברברבררברברההההההההההההההה בחבבבבבבחחבחבבבחבחבחבחבחבח לללללתלתלתלתלתלתלתלתלתלתלבבבבבבבבבבב ללללללללללההשששהשהשהשהשהשהשהשהשהשהש הההה�ה�ה�ה��ה��ה�ה�ה�ה�ה ממנמנמנמנמנמנמנמנ וווווווווהוההוהוהוהוהוהוהוהואאאאאאאאאאאא
מהמההמההמהמהמההמהמהמהמהמהמהמהמככננככככנכנכנככנכנכנההההההההה זזזזזזזזזזזזזזזהההההההההההההה חחחחחחחחחחחחחבברברברבברברבבברברברברברברברההה.הה.ה.ה.ההה.ה. לכללכלכלכלכלכלכלכלכלל בבבבבבבב וממומומוממומומומממומומומו ככככככככככככככ רררררררגיגיגייייגיגיגיגיגילילילילילילילללילילימ,מ,ממממממ,מ,מ,מ, ששננשננששנשנשנשנשנשנשנשנשיממימימימימימיממימימ אאאאאאאאאא מממממהמההמהמהממהמהמ
הזזזהזהזהזהזהזהזהזהזהזהזררררמררמרמרררמרמרמימייימימימימימ,,,,,, מכמכמכמכמכמכמכמכמכמככללללללללללללללל בבוובובוובוובבובובבבבבובובובהההההההההההה ההההההההההההההההתשתשתשתתשתשתשתשתשתשתשתשתש עעעבעבעבבבעעבעבעבבבעבעבעבעבעבעבעבעבעלללילללילילילללילילילילילילילילילילי כככככככככככלללללללללל ניינינינינינינינינינ בבבבבבבבבבב פתתפתפתפתפתפתפתפתפתפתפתפ המהההההמההמהמהמהמהמהמשששששושושושושושושושושו
הההזהזזהזההזהזהוותתותותותותת.... עעבעבעעבעעעבעבעבעבעבעבעיייויויויויויותתתתתתתתתתתת בבבבבבבבבבבבבב דדדדדדדדדדדדדדבבבבבבבררבררברברברברברברברברברברברברברברבר שללששלששלשלשלשלשלשלשלשל בב��בב��ב�ב�ב��ב�ב�ופפפוווופופופופפפופופופווווווו מממתתתמתמתמתמתמתמתמתבבבטבטבבבבטבטבטבטבטבטבטאאאאא וזווזוזוזוזהההההההה
גגגגגגגמממממממ הההזהזהזההזה רררררררוחחווחוחוחוחוחוחוחניננניניניניניינייניניניניני,,,, כככככככיכיכייכיכיכיכ תתתתתתתתתתתתתתתתתתהללהההההלהההללהלהלהללהל רררררקרקרקרקררקרקרקקרקרק לללללללאאאאאאאאאאא זזהזזהההההזההזהזהזהזה לללהלהלהללללהלהלהלה'''' ררקרקרקרקקרקרקרקרקרקרקרבבבבבבבב ללללללללללההתתתהתהתההתההתהתהתהתהתהתהת
נכנכנכנכנכנ�ת�ת�ת�ת�ת,,,,, בבבבב בבבב בבבבבייביביביביביתתתתתתתת בבבבלבבבלבלבלבלבלבללבבלבלבלב תתתתשששתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשת ללהלהלההלהלהלהלהלהלהלה צצצצצצצצצצצצצצצצצצצרררררררררררריריריריריריכככככככככככככככ ההתההתהההתהתהתהתהתה אאאאאאא .י.י.י.י.י.יי. חבחחבחחחבחחבחבחבחבחבחבחבררתרתררתרתרתרתרתרת תהתתתתהתהתהתהתהתהתהללליליליליליללליליליככככככככככככ
ננננ נפררפרפרפרפרדדדדדדד ללבללבללללבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלתתתתתתתתיתיתיתיתיתי חחחחלחלחחלחלחלחלחלחלקקקקקקק ווזוזוזוזוזזוזוזוזזוזוזוזהההההה מיממימיממימימימיממ,,,,, כווכוכככוכככוכוכוכ דידידידידידידידיד שששששבשבשבשבששבשבשבשבש חחח חח ח חחיינינינננוככוכוכוכוככוכוכוככוככ,,,,,, תותותותותתותותותותות בבבבבממומומומומו�ד�ד�ד�ד�ד�ד
מימיממיממימימימימימייייייייי ההההההפפנפפנפננפנפנפנפנ תששתשתשתשתשתשתשתתשתללבלבלבלבלבלבלבלבלבותתותתותותותותותות הההההההההההההההההההההה �ו�ו�וו�ו�וו�ו�ו�ררררררר חחחחחחחח .ייייי.י.יי. הההיהיהיהיההיהיההיהודודוודדדדודודדודודוד ההההההההההה מלמממממלמלמלמלמלמ ועועועועעו ממהמממהמהמה
עעעעעעעעעעלללללללל גממגמממגממגממגמגמגמגמ קקקקיקיקיקיקיקיקיקיקיקקיקיקההההההההההההההה מממזמזמזמזמזמזזז צבצבצצבצבצבצבצבצבצבצבצורוורורורורורהההההההההה ככככככככככככככככככככ אאאאאאאאאאאחחחחחחחחחחחחחחחרחררחרחרחרחרחרחרחרחרחרחרחר נינינינינינינינ מממממממממממקררררקררקקרקרקרקרקרקרקר יינננננניניניניניניני וצצצוצוצוצו ווהווהווהוהההוהוהוהוהוהוהחחיחחחיחיחיחיחיחיחיי

והווהההההוהוהוהוהווהוהוהוהוהנננפנפנפנפנפננפנפנפנפנפשששששישיששיששישישישי....... ההההההההההההה ה הררררררורורררורורורורורורוחחחנחחחנחנחננחנחנחנחחנחנחנייייייייייי בצצצצבצבבצבצבצבצבצבצבצבב ההההמהמהמהמהמהמהמהמההמהמהמההמהמ כ כככ ככככ ככ כללללללללללללללללללל ו וו ועעלעלעלעלעלעעלעלעלעל הה'ה'ה'ה'ה' דודודודודודודודודודודתתתתתתתת עבבעבעעבעבעבעבעבעב
חחנחנחנחנחנחנחנחנחנחנוננונוונוננונונו עע עעעע ע ע עו��ו�ו��ו�ו�ו�ו�קקקקקקיקיקיקיקיקיקיקימממממממממממ אאאאאאאאא א אא א ששרששרשרשרששרשרשרשרשרשרשרשרשרשההההה,ה,ה,ה,ה,ה, ממממממ ממ ממ מ משושוששווווווושושושושושושו הההיהיהיהיההההיהההההיהיהיההיהיה עעעבעעעעבעעבעבעבעבעבעבעבעבעבעבע בב בב בב בב ב ב לללפלפלפלפללפללפללפלפלפלפל טטטלטלטלטלטלטלטלטלטט נמנמממנמנמנמנממנמנמנמנמנתתתתתתתתתתתת עעעע"ע"ע"ע"ע"ע"עלללללללללל
וואאואואואואואואותתתתתתתת נדדנדנדנדנדנדנדנדנ בב�ב�בב�ב�ב�ב�בבב�ב� אבאבבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאיינייינינינינינינינינטרטררטרטרטרטטטרטרטרטרטרננטנטנטנטנטנטנטנטנטנט,,,,,, ה�הה�ה�ה�ה�ה�ה�ברררברברבררבררברברברברברהההההההההההההההה שששששששש ש ש שלללללללללל ננעענענענעננענעענענענענענענפהההפפהפהפההפההפהפהפהפהפהפהפהפה בבבפבבפבבפבפבפבפפבפעעעעעעייעעיעיעיעיעיעייעילללללולולולללולותתתתתתתתתתתתתתתתת
עשעשששעשעשעשעשעו�ו�ו�ו�ו�קקקיקיקיקיקיקיקימממממממממממ וווגגוווגווגוגוגוגוגוניניננינינינינימממממממממממממממממממממממ הההההההאאראררארארארר כלכלכלללכלכלכללכלכללכלכלכלכלכלכלכלכל עעעעעעעעעממממממממממ ככככככככככוחוחחוחוחוחוחוחוחותתוווותותותות חיחחיחיחיחחחיחודודודוודווודודדדודודודודודוד אאאבאבאאבאבאאאאבא ווווו
הררהרהרהרהרהרהרהרהרהרבבבבבבבבבבבבב וווווווותותותותוממכמכמכמכמכמכ,,,, ווווווווווו דיידידדידדידידידידידדדיייייייידידידידידיד ממצממממממצממצמצמצמצמצמצמצמצמצמצאאנאנאאנאנאנאנאנווווווווו שששללשלשלשלשלשמחמחמחחמחמחמחחמחמחמחמחמחתתנננננתנננתנתנתנתנווווווווווווו חתתתתחתחתחתחומומומומומ.... בבבבבבבב
ממממצמצמצמצמצמצמצמצמוווווווו עעעעעעעעע עעלעלעלעלעל קלקללללקקקקקקקלקקלקלקלקלקלקלקחחחחחחחחחח ששששש ,',',',',','', דדדד�ד�ד�ד�ד�ד�ד חחחחחחחחחחחחח האהההאהאהאהאהאהאהבתתבתבתתבתבתבתבתתתתתתבת '''' קמקמקמקממממקמקמקמקמקררנרנרנרנ נננננרייריריריריהההההה קחחקחחקחקחקחקחקחק ציצציציציצ
לללנלנלנלנלנלנלנלנווווו ווווומ�מ�מ�מ�מ�מ�יייייייייייעעעעעעעעעע עעועועועועוזרזררזרזרזר ווווההוההוהוהוהואאאאאאאא הממממהממהמהמהמררככרכררכררכרכזזז,ז,ז,ז,ז, אאאאאאאאתתתתתת תייתיתייתיתיתיתיתיתננננוננונונונונונוו אאאאאאאאא לללללללללללללללייייייייייייייייייייי��דד��ד��ד�ד�ד�ד�ד

""וו"ו"ו"ו"...... שששששששששללנלנלנללנלנלנלנלנלנ תתתותותתותותותות לליללילליליליל עעפעפעפעפעפע בבבבב ב בב ב תייתייתיתיתתיתית ההכהככהכהכהכהכהכהכה ככככ כככ ככככככ����פ�פ��פ��פ����פ�פ�פ�פ�פ תבבתבתבתבתבתבתמממיממימימימימימימימי וו ו ו ו ו עעעעבעעבעבעעבעבעבעעעעבעבעצצהצהצהצהצהצהצצהצהצהצהצהצהצה

   

בבשבששבשבשבשבשבשבשבשבשברררירירריריריריריריםםם?ם?םם?ם?םם?ם?ם? המהממהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמ אאאאאא א א אאאתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת םםםםםםםםםםםםםםםםםיייםיםיםיםםיםייייםיםיםיםיםיםיםיםיםים ררררררתרתתרררתרתרתרתתרתר פפופפופופופו אאאאאאאיאיאיאיאיךךךךךךךךךך
פפפפפפפפפפפפשטששששששששטשטשטשטטטשטששטשטשטטשטשטשטשטננינינננניניניני...... ככתתכתכתככתתתתתכתכתכתכתתכתכתכווונווונונונונ מממממממממממ קקקפקפקפקפפקפקפקפק לל�ללל�ל�ל�לל�� ששקקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשקשההההההההההה """"" טיטיטיטיטיוממומומומומממומומומומומקקקקיקיקיקיקיקיננ:ננ:נ:נ:נ:נ: הרההההההההההההרהרהרהרהרבבבבבבבב
�פפ�פפ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ��פ�פ�פפקקקקקקקקקקקק אאיאאיאיאיאיאיאיאינננננננננננ באאבאאבאבאבאבאאאבאבאבאבלללללללללל ממיימייימממיממימימימימ...... ממממממממממורורורורורכבככבכבבכבכבכבכב מימימימימימיממממ צצצצצציצצצציציציצצוווורוווורווווווווורווווווורווווורוווווווווווווורורור הההההההההההמממממ מדמדמדמדמדמ אאאאא בבבבבנינניניני
אאואואואואואואואואגגיגגיגיגיגייגיגימממממממממ דדדדדדדדדדדד כאכאכאכאכאכאכאככאכאכאכאשרשרשששרשרשרשרשרשרשרשרשר רררררררררררקקקקקקקקקקקקק מצצמצמצמצמצצמצממצמצמצמצמצמוחוחחוחוחחוחוחחוחוחוח ללללללללללללללללל כיכיכיכיכיכיכיככיכיכיכוללללולולללוללולוללולולולול תתתיתתיתיתיתיתיתיתייייייייייי אאאאאמאאאמאמאמאמאמאמ תתתפתפתפתפתפתתפתפתרורורורורורוננננננ שששששש
עעצעצעצעצעצעצעצעצעצמומומומומומומומומו,,,,,,, עעעעעעע עע עע עעעע ע ע ע עמממממממממממ דחדחחדדדחדחדחדחדדחד אאאאאאאאאא ככלכלככלכככלכלכלכלכלכלכלכל בבבבבב בחיחיחיחיחחיחחיחיחיייממימימימימממימ,,,,,, תתתיתיתיתיתתיתיתית תתיתתיתיתיתיתתית אאמאמאאמאממאמממאמ שששש ש שממממחמממחחממחמחמחמחמחמחההההההההההההה ררורורוררור לללללללליייציציציצ
ייייייייייייימממממממ חחחחחחחחח תמתממתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמת ררררררררררלרלרלררררלרלרררררלרלרלרלר דדדדדדדלדלדלדלדדלדאאואואואואואואואואוגגגגגגגגגגג כככככככככנננננננננ וכוככוכוכוכוכוכמומומומממוממומומומומומו ויויויויו,,,,, יויויויוילדלללדלדלדלד תתשתשתשתשתשתווווו אאאאא עמעמעמעמעמעמעמעמ
חאאחאחאאחאאאחאאחאחאחאחאחאחדדדדדדדדדדד ככככככככככככללללללללללללל לליליללללליילילילילללליל בממבממבמבמבמבמבמבמבמקקקבקבקבבקבקבקבקבקבקב עעעעעעעעעעעעעננייניניינייניניניוותותוותותתותותותותת.... קקקקקדקדקקדקדקדקדקדדודודודוקקיקיקיקיקיקי לללללללללללאאאאאא נינינינינההההההה תקתתקתקתק
ליילילילילילילימומממווומומומומומומומומודדדדדדדדדד עעעעעעמממממממ יתתתיתיתיתי אאאאאאאאאאמממימימימי אאאאאאאיאאאיאיאיאיאישששישישישישי קקשקקקששקשקששקשררררררררררר עלללללעלללעלעלעלעצצמצמצממצמצמווווו צציציציצצרררררר יללילילילי יריריריריריככככ צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ

ששש ש ש שללולולולולו".".".". הההההההההההההתתותתותוותותוררההרהרהרהרה
ננניננינינינינינוווווווווו היהיהיהיהיה שזשזשזשששזשזשז ההההההדדבדבדדבדבדבררררירירירירימממממממ דחדחדחדחחדחחחדחדחדחדחד אאאאאאא ,ייי,י,יי,יי, בבבחבחבבחבחבחבבחברררתרתרתרתרתרת הההההה רררררררררררררררררררשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשר ב"ב"ב"בב"ב"ב"ב"ב"ב"בההקהקהקהקהקהקהקהקהק ניינינינינ:::::::: גגגגגי�י��י�י�י�י�י�י�
בלללללבלבלבלבללבלבלבלבלבעעלללעעלעלעלעלעלעלעלעלעליייי ויויוויוויוותתתתתתתתת צעעצעצעצעצממממאאמאמאמאאמאמאמא ולולולולולולולותתתתתתתתת יייהיהיהיהיהיהי קקקקקקקקקקקקקק ללשללללשלשלשלשלשל הההההההההההחחחחחיחחחחחיחיובוווובבוובובובוביייי הכהכהכככהכהככהכוחחוחחוחחוחוח וווהווהוהוהוהווהוהוהוהואאאאאאאא
תתתאתאתאתאתאתאתאאתאתאתאוצצצצצוצצוצוצוצוצהההההההה תפתתפפפתפתפתפתפפ��������� אאכאככאכאכננננננננננ זזזזזזזזהההההההההה ההאאאהאהההאהאהאהאהאאחחחחחחרחחרחחחרחרחרחרוווווונונוונונונונותתתותותותותותתות שבשששבשבשבשבשבשבשבשבשננינינינינינימממממממממממממ תתתתתתתתתתתתתתתתתתשושוששששששוושושששששושושושושושושובבהבההבהבבהבהבהבהבהבבהבהבהבהבה.......
זזזזזזזזזצצצצ"צ"צצ"צ"צ"צ"צ"צ"ללללללללל ההההבהבהבבבהבההבהבהבהבה וווווווווולולולולולולולולולולוללולוללול ההההההההה ה ההרבבבבברברברברברבבברברברברב כככ ככ ככככמממומוממומומומומו רררררררבבביביביביבבביביביממ,מ,מ,מ,מ,מ,ממ,מ, ממיימימימימיממימימ ררררררררררררבנבבנבבבנבנננננבנבנבנבנ לללשלשלשלשלשללשלשלשל דוודוודודודוודודודודודודודודדממממממממממממממ דדידידידייידידידידידידידדיד בבבעעבעבעבעעבעבעבעבעבעבעבעעבעבעבעבע
נונונונונונונונהההההההההההההה כככוכוככוכוכו כאכאככאכאכאככאכאכאכאנננננננננ יאיאיאאאיאיאיאאאינננננננננ א"א"א""אאא"א"א.. טטטטייטיטיטיטיטיטיטיטט ששלשללשלשללשלשלשלשלשלשלשלשל ללאלאלאלאלאלאללאלאלאלההההההההההה ממממממממממממממבבביבביביביביביביבי רררררררר""ר""רר"ר""ר"ר ווהוהההוהוהוהוהוהוהוהוהאאדאאאאאדאאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדמממממממממומומומממוממומוומומו
ללילילליליליליליליצצצצוווצוצצוצוצוצורררררררר אלאאאלאאלאלאלאללאלאלאלאלאאאאאאאא דדההדהדהדהדהדדהדהדהדתייתיתיתיתיתיתי,,,,,, ווווו רחרררחרררחרחרחרחרחרחרדידידיידידידידידי ההההההההההההה המהממממהמהמהממהמהההמהמהמהמהעעווווועועועועוועועולממלמלמלמממלמללמלמלמלמלמלמ לללללללללללללללללללההתהההתההתתההתהתהתהתהתהתהתהתהתננננתנתתתנתתנתנתנתנתנתנתנתנתקקקקקקקקקקקקקקקקק
ייייייייייייייייככככככככככככ לההלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהשששששתשתשתשתשתשתשת בבובוובובובובובובהההההה ההההההההההההההההההההההההתתתתששששששתשתשתששתשתשתשתשתש ללללללללללללבעעעבעבעבעבעבעבעליליילילילילילילי תשששתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאפאאפפאאאאאפאאפאפאפאפאפאפאפשששששררשרשרשרשרשרשר מממ�מ�מ�מ��ממ��מ�ממ�מ�מ��מ�מ�מ�מ�מ�מ�גגרגגרגגגרגרגרגרגרגרגרגגרגרגרגרגרגרגרגרגרתתתתתתתתתתתתתתת
הההההההההההההאאממאאאאמאאמאמאמאמאמאמאמונונונונונונונונונייייייי ווועעעועועועועועולממלמלמלמלמלמלמלמ בבבבבבבב תתותתתתתתתותותותתתתותתות קקקקהקהקההקההקהקהקקקהקהקהקהקקההקהקהקהקקהקהקהקהילייליליליליליליליליליל ששששששששששששללללללללל נננננונונונונונוונונונ מהממממהמההמממהמהמממממממהמהמהמהמהמהמהמהמגגגוגגוגגווגוגוגוגוגוגוגוגוגוגו ללללללללללללללללללללללפ��פפפפפ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�פ�יפיפיפיפיפפפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ�����������
ולולללללללולולולולולותתתתתתתתתתת קקקקקקקקקקקקהההיהייהיהיההיהיהיהי שששששששששששששששששלהלהללהלההלהלהלהלהלהלהלהלהמ.ממ.ממ.מ.מ.מ.מ.מ.מ. צעצצצעצצצצעצעצעצעצעצעצעצעצעצעצממממימממיימממיממימימימימי ההההההההההה נווונוונונונונווונונונונ ההההההההההההגוגווגוגוגוגוווגווגוגוגוגוגו תתתתאתאאאתאאאתאתאתאת לללללללללללללאבבאבאבאאבאבאבאבאבדדדדדדדדדדדדדדד במממבמבמבמבמבבמבמבמבמבמבמבללללילילילילילילילילילילילי
ייייייייההיהיההיההיהיהיהיהיווווווו עעעעעעעעעצעעצצעצעצעצעצעצעצעצעצממאמממאמממממאמאמאמאממאמאמאמאמאמאיייייייייייייייייייייממממ,ממ,מ,ממ,ממ,מ,ממ,מ,מ,מ, חחיחיחיחיחיחינונוננוונונונונונוכככככככככככככככככככ �ו��ו�ו�ו��ו�ו�ו�ו�דודדדודודודודוודותתתתתתתתתתת ממממממממממממממ עעעעמעמעמעמעמעמעמעמעמעמ הללללהלללהלהלהלהלהלהלה,,,, אאכאכאככאכככאכאכאכאכאכאכא
אאאאאאאאאאתתתתתתתתתתתתתתת צצצצמממצממצמצמצמצמצמצמצואאאואואאואואואואואואאוא לללללללללללללללל ייייייייייווככוכככוכוכוווכוכווככוווווכככוכוכוככוכוכווכוכוכוכווכוכוכוכוכלללללולולולולולולוולולולולוללולולולולו הבבבבבהבבבבבבהבבהבבהההבהבהבהבה תתתתתתתתתהתתתהתהתהתתתהתשושושוושושששושושוושושושוששושושושושו לעעלללללעלעלעלעלעלעליייייייי בבבבבבב ככככככככככככככככוללללללולוללללולוללולולולולולולולולמ.ממממממממממ.מ.ממממממממ.מ.ממממממ.מ.ממממממממממממ.מ.מ. תתתתתתבתבתבתבתבתבתבתבת ללללללללללללללללטטוטוטטוטוטוטוטוטו
וכוכוכוכוכווככככוכוכוככוכוכוכוכוכככיכיכיכיכיכיכיכיכיממממממ ווווווווווווווווחחחחחחחיחחיחחחיחיחייחיחיחיחיחי ,',',',',',',',',','','',,,,,,, ההההההההההההההההההה תתתתתדתתתתדתדתתדתדתדתדדתתתדתדתתדתדתדתדתדתדתדתדת עעעעבעבעעעעבעבעעעעבבעעבעבעעבעבעבעבעבעבעבעבובובוווווובובובובבובובבובובובובובובובובובובובובו הלהללללהללהלהלהלהלהלהממממממממממממממ ששששששששששששששש תתדתתדדתדתדתדתדת חחוחחווחוחוחוחוחוחוחוח ההההההההמממימימימימימימימימימימי הדהדההההדהדהדהדהדהדהדהדהדהדררכרככרכרכרכככרכרכרכרכרכרכרכ
עלללללעלעלעלעלעלעלעלעלעלעבבובובבובובובבובוררררררררר ורורורורורורורוורורורורווורותתתתתתתתתתתתתת ששפפפפפשפפפשפששפשפשפפשפשפפפשפשפשפשפשפשפשפשפש אאאאאאאאאאאאאאאאאאא לללללללללללללללהמממממהמההההמהמהמהמהמהמהמהמהמהמ נננננננינינינינינינינינ שאאאשאשאשאשאשאשאשאשא לללאאלאללאלאלאלאלאלאלההההההההההההה ללללללללללל ..וו..ו.ו.. עענענענענענענענענעענע מממיממממימימימימימימימ יייייייי ממיייימיממימימימ רבררברבברברבברב
ככככככככככככככרגררררררגרגרגרגרגרגרגעעעעעעעעע מממממממיממייימימימימימימ ממממממממממממממנ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�ננ�נ�נ�נ� ווונונונונונונונונונונו חחנננננחננחננחנחנחנח אאאאאאאאא קקטקקקטקטקטקטקטקטקטטטקטקטקטקטננננננננניניניננינינינינימממממממ,מ,ממ,ממ,מ,מ,מ,מ, ייבביביביבביביביביביממממממממממ בבבבבבבבבבבבביייייייייייייייששששששששששששששששששששושששששושששששששששוששששששושוששושושששושוושו ללליליליליליליליללילילותווותתוותוותותותותותות לללללללללקקקהקהקהקהקהקההקהה

."."."."."""".".".""".. תתתתתותותותותותותותותותתת עיעעיעעעיעיעעיעיעיעיררורורורורורוררורורוננניננינניניננינינינייני קקקקקקקההיייהיההייהיהיהילללולווולולולולולולללולולולותתתתתתתתתת ללללללל ל ל להקקהקהקההקהקהקהקהקהקהקמממממתממתמתממממתמתמתמת כככרכרכרככרכררכרכרכרכרכרכרכרכ דדדדדדדדד ד דדד דד ד ררריררירירירירריר לללההלהלההלהלההלהלהלהלהלההלההגגדגדגדגדגדגדגד

ללל"ל"ל""ל"ל"ל"ל"ל"ל"לאאאאאאאאאאאאא כבבבבבכבבבכבכבכבכבבכבכבכבכבכבכבכבכבכבככבכבכוחחחחחווחחוחוחוחוחוחוחוחוחחחחוחוח??????????? הההההההההההההההההתתשתתששתשתתששתשתשתשתששתשתשתשתשתשתשוובובווווובובובובובובהההההההה עבבעבבעבבעבעבעבעבעלללליליליליליללילליליללילילילי אאאאאאאאאאאאאאתתתתתתתתת דידיידידידידדידידידיד ררפררפרפרפרפרפפרפרפרפרפרפרררפר להללהלהלהללהלהלהלה ממממממלמממממממלממלמלמללמלמלמלמלמלמלמלמלמההההההההה
מממממ מ ממ מהתתתההתהתהתהתתתהתהתהתוורווורורורוררורורורורהההה.ה.ה.ההההה.ה.ה.ה. הוהוההוהוהוהוהוהוה ווצצוצוצוצוצוצו ממממממממ ממממממממממממ ממ מ זווזווווווזזוזוזוזוזו ודדדדדודדודדדודודודודו"""""""" תתתתתתתתתתתתתתתתגתגתגתגתגתגתתתגתגתגתגודדדדדדודודודודודדודוד

מממממממממהגההגההההגהגהגהגהגהגררייררירירירירימממממממ חחבחחחבבחבבחבחבחבחחבחבחבחבחבחבחבחבחבררררתרתרתרתרתתרתתתרתרתרתרתרת הההההההההההמממממממממממ תת תתתת תשששששששששששושושושושושושושובבההבהבהבהבהבהבהבה יליליליללילילילי עעבעבעבעבעבעבעעבעבעבעבע """""""" טיטיטיטטיטיטיטיטיטיוומומומומומומומומקקקייקיקייקיקינ:נ:נ:נ:נ:נ:נ:נ: רהרהרהרהרהרהרהרהרבבבבבב
ממהמהמהמהמהמההמההמההמהמהמהההגהגהההגהגהגהגהגהגהגהגרריריירייררירירירירימממממממממ חחחחחחחחחחבבבבבבבברברבררברברברברברתתתתתתתתתתתת הההבבהבהבהבהבהבהברירירייריריריריתתתתתתת,ת,ת,ת,ת,ת, וווווצצצצוצצצוצוצותתתתתתת בבבבבבבאראראראראראראר דדדבדבדבדדבדבדבדבדברר.ר.רר.ר.ר.ר. לככלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכללללללל
ההההזההזהזהזהזההוווותותותתותותותותותותות,,,,,, עעעעעעעעללללללללל מיימממימיימימיממימימימימ בבברבבררבברברברברב קקחחחקחחקקחקחקחקחקחקרירירירירירירירירייימממממממ מממממממממ ענענעענענענענענענענעששששושושושושושושושושושושו מלללמלמלללמלמלמלמלמלמלמלמ,,,,, בבבבבבבבבעעעועועוועועועועועועו הההגהגהגהגהגהגהגהגהגדדודודודודודולהלהלהללהלהלהלהלהלהלה
כככככככככככללללללללללל אאאאאאאאאאאצצלללצלצלצללללללצלצל מימימיימימימימ בלבבבבלבלללבלבלללבללבלבלבלב ששששששששששש חחחחחחחחחחחחחמממימיממימימימימימיממימימישההשההשששההשהשהשהשהשהשהשהשהשה שששששישיששישישיש ששששששש ררררררררררררררררררר הההההההההההההתבתתתבתתתבתבתבתב בבובבובוובובובובובובההההההההההמהמהמהמהמהמהמהמ
רברברברברברברברברברההההההה מממממממממההההחהחהחהחהחהחהחהחהחהח היייהייההיהיהיהיהיהיהיה אאאאאא אאא אופוופופופופפפופופופפורורורורורוררורורור ננננניניניניינינינינ ממממממממממ איאיאייאיאיאיאיאיאיאיאיזוזווזווזוזזווזוזוזו יייייישששששששש לללחלחלחללחלחלחלללחלחלחלחלחלהההההההההה,ה,ה,ה, תהההתתתתתהתתתהתהתהתהתתתתהתהתהת בבבבבבבבבבבבב ממממממממממממממממממהגגגגההגההגהגהגהגהגהגר:ר:ר:ררר:ר:ר:ר:ר:

דדדדדזדדזדדדזדזדזדזדזדדזדזדזדזדזדזדהוהוהווההוההוהוהוהוהוהוהוהוהותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הההההההההההההההההההההההה �פפ�פ�פפפ�פ�פ�פ�פ�פ�פ� אאאאאאאאאאאאאא שייששששיששיששישישישישישיש וווווווווו בווובבבובובובובובובובוב טטטטטטטטטטטטט האאהאאאההאהאהאהאהאהאהאה ררררררררררנררנרנרנרננרנרנרנר הההכהכהככהכהכהכהכהכההכהכהכלללללללללל דחדחדחחדחדחדחדששששששהשהשהשהשהשהשהשהשהשה,,,,,,,, ההההההההה
גגגגגגגגגגגגגגמממממממממממממממממ תתתתתתתתתותותותותותותותותות עעעעעיעיעיעיעיעיעיע ממממממממוופופופופופופופופ ויייייוייויוויותתתתתררתרתתרתרתרתרררררר מאמאממאמאמאמאמאמאמאוחחוחוווחוחררררררררר הננההנהנהנהנההנהנה..... ההההההההההההההישיששיששישישישישישישישיש בבבחבחבבחבבחבחבחבחבחברהרההרהרהרהרהרהרהרההרהרהרה הההההההה עעמעמעמעמעמעמעמעמ
צצצצוצצצצצצוצוצוצוצוצאאאאאאאאאאאאא יייייייייייי כככככככככברבררבבבברברברברברברברברבר ההההההמההממהמהממהמהמהמהמהמהמהגגגגגרגרגרגרגרגררגרגרגרגרגר ישישיששיששיששישישי השהששהשהשהשהשהשהשהשלליליללילילילילי ללללשלששששלששלשלשלשלשלשלשלשלשלשלשלשלבבבבבבבבבבבבבבבב ובבובבובבבובובובובבבובוב תותתתוותותותתותותותות,,,,,,, הבהבהבבהבהבהבהבהבהבהבהבעעעייעיעעעיעיעיעיעי
עעעעע ע ע עע ע עמממממממממממממ הלללללללהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהתחחתתחחתחתחחתחתחתחתחתחבררברברברבבברבברברברבר כככככככככייצצייציציציצדדדדדדדד שששפשפשפשפשששפשפש וווווווווווממחממחמחממחמחמחמחמחמחמחמח שששדדשדשדשדשדשדשדשדדדשדשדדשדשדשדשדשדשדשהההההה,הה,ה,הה,ה,ה,ה,ה, ההההחהההחההחהחהחהחהחהחהחהחהחהחהחהח החהחהחהחהחהחהחהחהחהחהחבבבברבבבבבררברברבברבררברברברברברברהההההההההההה נגגנגנגגנגנגנגנגנגנגדדדדדדדד
תתתתותותותותותות,,,,,,,,, פתתפתפתפתפתפתפתפתפתפתפתפכחחכחחכחכחכחכחכחכח הההההההה הה ה ה ה הההלההלהלהלהלהלהלה חחחחחח חחחח חח ח ח חחח רררהרהרהרהררהרההרהרהרהרהרבבבבבביביביבביביבבביביביביעעייעעיעיעיעיעיעיעיעי בבבבבבבב בבב ב בששששלללשלשללשללשלשלשלשלשלשלשלשלבבבבבבבבבבבבבבב .ת..תתת.תתתתת.ת.ת.תת.ת.ת.תת.ת.ת.ת. ממדמדדמדמממדממדמדממדמדמדמדמדמדמ ההההההההההקקקוקקוקוקווווקוקווקוקוקקקקקוקקקקוקוקקוקקקוקוקו הרההרההההההרהרהרהרהרהרהרה ההההההההההחחחבחבחחבחבחבחבחבחבחב
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הרב גי�ינ: "בתור ח�יד בר�לב אני חייב להעיר 
משהו. נוצר רושמ כאילו שבר�לב זה רק ביטול 
הגשמיות ושאינ עולמ הזה. אבל בשיחות הר"נ 
מי  דהיינו  'הפקרות,  נחמנ:  אומר רבי  נ"א  אות 
ועו�ק  וכל  מכל  הזה  עולמ  ע�קי  כל  שמפקיר 
הפקרות,  העולמ  אצל  שזהו  ה',  בעבודת  רק 
גמ זה אינ צריכימ, כי יכולימ להיות איש כשר 
בלי הפקרות'. במילימ אחרות, להתעלמ מ�דר 
נצרכ.  ובלתי  מיותר  זה  ונורמלי,  אנושי  חיימ 
אמ  כי  הפקרות  לא  צריכימ  ה'  עבודת  בשביל 
ח�ידות  בכל  היטב  זה  את  רואימ  הדעת.  ישוב 
אצל זקני הח�ידימ. כמה המ מיושבימ בדעתמ, 


