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יי tJזI'ויג;ויtי Iןהה .iPייכז r9;ד~ת-'נבי $Iי5סךג;וי"נכה

יף e ~ ~: 1י'iי'יז~ו~'יתה I 1:1~םן~נכג;ו'ס "נוג!:;זתזנ

 ם.~י!'יt ת",ב!!ןח~ים .t~Pיךי

ץו fo 'ן,?!די~דtי'ייק י~~ t1!Iית Iיד'ןב tiית I וי"'~ה: Oז

' I טיק,~םי,IIJI\J י.פtננכיu~ווה 2' ~~ [1 " .9 'וינ;ו.נויuP וa 

ז~יtי: $I ~יזךחן

• V ~-תגIJ ~ 911C ודתr נI נiי,יזםt

I1 
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1I 

1I 
1 ' i 

ראזז1ית

י!ת-:כעיוו ' 1$ 'זי- l)iאו?-יזףר!.!יפה ' (I~אה t ~-'י' .

 . i~ובכ 'ו,;

-' 1$ ה,ק~" 'ן;עז::-ח~( ת,,~צ I': :~כי(ה 1בו; I':יכ~: i(!!ובכ

תא~י: 1ז l1t1נ , I':ו~

 . i חו\;!~-'~ם 9'ח Iו;ך' ,'!'~ !:J ~ י,~ו~:כ~יגכ·יזמיז

ם iו' " (Iרי I11 ~ r)iV(1'ןר $I!1I::ז~ינ;וtימיד'יכק '~ד !1דן i~ח

נ;וה !.I-ם~z:יי;ן l rנ, ',וt'!!~ח-ןום~ז-tייכ~י ' I(1 סf!!~בוק,י \tיים

 .ה~-ם~z:יי;ן 9בו11

U9 י ,יב(!' 3 ' 3~ק,רביו;ו~~י::ז~ינ;ויtit איחיךי

נכה. $Iגדכ ן;יו;rן~,

~ 1 '-z:י W. ינ:ייt ~ !!!.!-' ~ I) ', ~י '!ביt '!וקייכ~ינ;ו ,~!!יב'!

ו;חבJנ;ור.

 יב(!'-3 ' 1 ~ן~'י I!ןובכיז $I~ונ;וה י,!~:כייtו~יכיק

~ r ו:;נדנ:יייים~I$ ר;ינ:יהni ,'-ח;י;ז. 

נ:י 9ךיכנ:,יר,-~ריכי !nl '~ו "!:ז I! י'~נ;:~חיו,יר iומ;

 .וt;"'~ריtומ; p: ;"-"ז~~ הו;נ!.!

וםם I?מי tב ' 3וקוךי t't יר~'ו;:ם~וה ה~~!!ז:: ן;י;J~ד,

i ו:;וים~~' K1! חtש~"י. 

םיכ1י,דK lדונוp;וים " 1$!.!נכה~ו:זיייtי"~~ם,ראשגJנוה
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___ D 

 '" tcיז~ף nרינ;וף $QIיזור i~מ;:!'ייוםrכ!ינזם"זדם וJ?,י! ה~ז::
in וף:i1-.י

-וגיtו;ןJוה $I :י~ 1!ג:יי:יוךי'םי 9ןr:זיןת ףי~'"' $Iאפיס
 .ן,ת~~נ:יהווי

~ם !tpו~ה ..קו;: י~-ו' $Iו"~ף $Iמוg~י;ר It ו'1ר'מ~ר~י

?היז !.I ו;:ת i ג~~ו;:~ייו I~ת ה!?וtום i 'ו;:וו "iK ~ ם.,,,זו

. 
I 

1: 
I 
I 

! 

ון

I1 

\ 

! 
! I 

------.------~ם
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ס

העו"עוום
ז •-

';ןי Uזהום I~ב-ע n!!רייז~ה IIוין:;ו~נ;והו;ן:י~ן

?ע;ווי.רק

 "ןזוגIכ'! "? 1IJיםף 1 ~יt "בים l 'פ: ~,.~,ג:וי 1 :

,דכ InlKוז'~'זדי IJ nIו~ם " 1 '~'-מייי Il!ריי"זוו

 ..ם'יג~ז' ו"' nlnיp, vןזם-tיים t1 ' IJיי~ז~גי:;ום

יג'י " I '11'''1~םים I;!יוגי;!ו;ןםי IJ iמ 1 ,וtI.וtו;נ~ ו"'

'דכ t1וtי"ם IKג~זם-ז;J~יר. Iג Iזיס-י,ם IJ ?וים Qזןtי,ה • n~ו

IJ וו~!י:;וםpיוtIJ ו~' '~?ויםr"ייים. םi'זי~

 n::יע~ר'ה r9\Dו יג'-". ןר!יt~'? '~"-גםן:ב?ג:ויו;ן:י~ן

~ r -~ב'ז;ו nI יו 1יו;ן'םעיוו.י::I5 זיה? IJ יר~ב'י-

 nונ;וlנו.י.םנכוונ iירסI5 1 ,ן: ,,~~!זיריםיvם ו"'

-~ךע,ם t' 11י:~יםז~ןי~זוו~?בים nI כדי:'~'

 !!1!'וגוווזםנ;וiיtי !p-ו;ו $nlה ttיבג;ו'יו III:ך I;Iיvם"זוו

~ ln?p-ע?'ן I ~ I;I ונn -tי .ם~~'יtן!l 1ז,ו;I n ~ nl$ n ז~ז:זי

 • "?~~~ . "~~ו ! nlKןזr?tכה

I 
L ==ס======================~=-==================~ 
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I=========================================P ס

 ~יי~-י~
י$ז ,'~"סניי~,םי'~ווס~ביי'ז!!~נןםי?י 1C 'ב;:c,ו"~

"·tיזביס~זייס IJ ?~,יttי,;וםוובג/ז ם,' I;Iת' $I "~ג ויב;:!;!

נכס i'ז;ו"יבtי!'רו:ייסז.'ה~iידירסה n~ייי !'םgו ""!tזנ~'י

iJ סניי;י,ם~~'.'~נןיס,ביזיז"ווסוי ,"ב;:ח-.י~םי

 ' q1'ג~ עד':!ו,cזtיךק.יךי,ו~!ןבייירי q1' 'תc,ווי~זrיי

tיגוםי?חי .rי~,,יזנכזיוס;ותיייזו;בךהנ:וזייס~יידי!ה~וcי

?י ייtזc,ו"~- ת~'-P:נtי!,זך~הי$"זביtיס 'tli"ip . 'lו r:~ת

יךף. 'pך iJביי !1 ~?ת'ייירי 15

~' \t" ו;וו;יג:ווףזויסf! ז"יסiIY נח:זיףת:i ו,בי.n1 זc,עד':!ו 

~~,, ~ k וד; ה:ז;:! ה!'ה,?סtI1 כ~i ן:נ'!רחס""II ה~r ה

'"~ IC םי~יס~"'ייויIו!ןl!!i כיz-יס'"? 'I ו;ו~נ:וp' זי'יס

I;P ידף;ת:iJ חi ו;ייי.n 

"' P ו,cו'תtח'ו~ם;ז ף:'י; :jI P ,זומייד,'~נ;ויף" 

~ r :7 'ה~ב 1! 'נ!I יזןה'יםtיt\'iת 9 רוI;I !'י'ו;וםtמ"'ר IC י;

P.31.! י,וומ;תיו;וה'ד;ייt~~נ 0יית~נ:וו י:i':! ו~'רי~ז-~., 

I$ זp ח'ו~ס;זי!ת'?יו':ף; :jI P .נ;ויף~'
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 "","היי"

 ם====================================ם

רע,~ם

 יr~. ,"~יז~ ה!!!ז;:ת i;:זן~עו~ה

as ייך?היאנ;רא~ן~!I זי~יד ,~ייV '-,י~ר-א. 

 ,ו;נ;'י::~~ךי; "~~-ת $Iן "כ!; r.,asת- asו:ו,~ף ה~ז:;

כז ih!זקו,י K!ק,ר;:זזי-זאת-~כ iנ

ם Jכ l'hזקוק,יאת-ו~ם $I~ערכי כ·י'!ם !I ז:;ך:ום!ז 1 פ:ז:;

 ';יד~ " 19 1 '~ג?י 1! ~~ןז tKי~וו:רtז

f-'V ' זם~כ;~ים .'~~ף, 1ך~ןפריקן~י:;~?'-V ת

ו:י~ם.~ףת i;ב I!א Jוזקו;ו~יד

;:זז"-זאת- ף,ק~~וזתעייף " (Iזקי; fVת- $Iרנזז;י .P ה~ז:;

תז 1נ:רר:פ ער~-א,.~ןוף 1K!ק.ר

ת 11 ?!?נ;ויי .pוכ 1K!ק,ר י'~ם !V ז:;וקהו:;זם! 11 פ:ז:;

fV ר.קן~~ינ;ת ;ק!:ו!!' I' ייז~

li 
It 
!I 

!!ויף. 1יאזקיו~~י ,'~~וכ,:;וזיים-K1~י

 .ףי,!~,,-'?וה fי!ךזק~?ה;:זםנ;ו~ים i:פ

-'!!ז:;-ים .rנ:ר ?7 ~אסכנ;וה !Iעד-וקה !!ז;''זוI! 1-"~ ה~ז:;

ןהז !I~נ;ו P 1 ~ו~וף 1K!ק,רזאת

I 
I 
I 

JI~~ ====================Q 
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, :a. הו~ם!יז~Dו$ KI tי$זר ~ז~ p' וK גוניי!rD ז\נ;rג
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הויי"היוח

0===========================================0 

השופט

 'II ו::ב;ני tc'י~יע"יירtיי?ם,וה iו'::וע 1 ~נזדיו 1!:!ודיר

 .'~ד; '~ןtז:ו'ת $Iזנzת i 'ו::

 '~ד;א 1ה'ר r!~נzזם !:I "~א, 1הב iם '~'זzנ~יו I;I ד;ו::~וא

 · 1::וק,ם
 םי$:~ tl~נ:ים !:I'ר~עים,א 1ה ד~~~'ה~ךזעת 1~א I;1?7!!יו

tI ו'ד'ק;ינ;יםT;I יד~:i1 א,ת'ייןקמא~~~םI)I " תpוכאנ;ויי'ו~ו!!

\J ז~~ t ~' אi תi -וינדק ה!~גםויו::ו~ה~'~ I) '. 

ג-ם;ד;כה i'!"-1יע;נ;ויי ו~'ד;~ה (;i ~::ויאו,ננןז;!י ם!:!::וז

 . Iנזופ '~ו

 ר'~זהרק ,~-סI 1ןו~נ !!'נ; I?ה::ו~ן.קה '!''~ךוירק

 .ר~~ו::ו~ןק,ה iי ,בו::~~

ij 

, 1 
ס i ====ט==~===========;=ב==םנ====~~====:===~ V =ה=פ='ק~תה~ם
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J'. סיבלבירינתUII יו

 ==-=[ ======== __ם

צעצעיםבכוי
 • \ו- .....

 ~ I!t ~ 1!tי~רץ IS ~"זז~הזב i 'וןנ;ו I ~ ,' ~ 1';;r', 'וב Iסה-"

 .י~'~~ף rז'י 'pבנ [1 "~

r חיp ואgטו~ך~ה ,~!וpז~זtp ה~~,זי ~'!! :V P "Iכ 

 .י~'~ו'~ף י'~ם 17 ~זtטזייי
1:1 ' IS יוא '~נ:/i ב!!ת i זזב בז!!?זה:rI נI ו~נ 1תI תlS כיr

"-IS זא.ת תע~-'~טי':

ו V ~~-ה~.א~י: I'I 'Iיד-ו~ז~ה ,~rו~ים ~~יד!ה Pר

tז~יp 1 PQ , זרi !!ך !;I ו'I : זינת-בו?I ז:rוi םI5 יבוק.יזת '~-תt

 י!ןך~~?וז'י

ם- fת I';;rו ,ת~" t!1!!1ז ת~או~-~ז ISזה-~ ' l:Iן';ןו;ו !'~~

 . י~'!!זויייתוסם-ת Iי?נזבזץוזpו:וי@' I "~~יז '~ו
ב~ $Iןיםי P"1וזינרםי'~וז~םז:זרי !I '~ב5י~ינ"ת

P ~'ר ת!!I ' ן;כ~ף.ז:;זב

 י!!-ד~ונכ/;ו'יזה I'ון~:ה ן?,-א'~ l:I י'~~י-1 '~

!1 !!~ I.I ,'I''l ;ו? '~ב5י 'כIJ ת":V 1וד;כךים י!!~-ם~ןכ~'נ;ויf י;י

 ם.;"~,או~זח

~? Q 1ת? I$ ב:VIII? ';I" 1$ז . 'l בI י~ Q הד!'?,'':ידנוי I$ ת-~ם

11 

I 
I 

I I'I.I'III ,נ:ויl ~~' שI רךיגם-!ה ,~כטתP ~~, ז!! I!'f וים'~ I!t ז

I iיםEי',ג-ת. 

1 1 , 
 ם-"","='- O- _==='===============-ם
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 ס=· ================= ,ם

~:פר~~ים;:וח!ה
::זוgוא וtר:ז::~?ךב ה?~!כד~.'אמו:"!;רנ:וירק '~~

-Pנzזוי~'~י?ביונ;ודג Ifו~ו,ג, 0] f '! ו::::זזה,ם";' ~' ... 
זי I?צי'

ז,כ~י"~נ;וה ו?~~ז::.דק :ו~' 1וי'ייק ) 1 ,!'!" ,~~

זד" ' Iז,כ, וtר:ז::ק Iןח .!:פ:"דזו/,!עידיר~ינ:ייזוו $I::ז,,רים

-,;"צ? ... '~יי;יו~ייוו!?א,ד

I 
i' 

!P ~' :ז,כה" ,'!'!'.~ז,כרנ:ויI ;~ו;נו! I,C ם"~"' ~ I,C נב~ים~בי

 ,יביז'!!'"חsיע'גוב, Wו!זח~ויבי 'ז::~י:נו r::ז,כtוי;~"ו.יבן

tויאז"רח;ק,,ה!'!אובו: "מ~יc

 n '1' .!י:נ'"ז,כזה !Iנ;וה! !Iנ;i!וה~וד-רק~ז,כו: '!'נ ,~~

 N זוtד:ז::"חc.י r:: ~צי, ויב!!;? '!'י.זו הו;'~יזוח

:זיףוי ם,,ו;:וו~ייז,כ~ף~~זויא 1 ז::·tזז.ירנ:וי: '~ $Iב

 םיו?~!::"'~~~נ;וה ו?ו;:~ז:: 1 !:~.ב'אז.יו:זזtוק '!''נ ,~~

:ק'"זנ;והו~זו,תק.רביי 1 ז::נ i'זי":פ lז.יעידירו.tינ:יי~יPו

 ,"וtו"" ';,~"הכ,זך~נ;ו

י. 1 ~~~י:יינ)

I1 
~=====================================:=======-=b 

147 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



סרגM:ייירביגדר.-גת 148

ם

ייוי~זpו יכtו~~!::~ה-ובוי ,"!זי I.ה~ו;ברנ:ו:יב~~י

 Iו~,ק-?ניו.יני 15ה V'ת-וא $I~~ניסס ~ 1וו~-ם~ !~ךי Q-תי~~

q וו;ו~ריויםו.יני 15~;ןי 9~ןאיk רf י

~נ;וה!י ~ 9ז:י t'~ 1ית: l5j1רקייי ,~~
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ז
====== J ם

להגייםהעבים
 •-- , •ז ..

-וי Kק;ר~ים 1! ~טס1;~ז ם,\ז;: , י~~

 jם i 'ו:ת i '~-י 11!ר ,Rגנוני 7,1קי T ~ 7,1!!~ז;זביים I1:זp 1!.ו;יqז

~~ז;זביים 'I1V:גו rו;י ,:ויlסר!טב tJ:I1"!!~ז;זביים I1:גוזr pו;י

:I1 סר:ו: ף~~-ם". 

l !!~י pזrI$ :ז;וי" I! י!j "~ה IK ~' ם~יו!! ת;'~ו" 

-ת~:;זרם ,ה~ך!!ז;:ת P ~י-ק,~ה 1!יבא.ון\,בה:ום 1

 .·םי~,\~;ז $I'\-'Iדה l!ס $TI ,ה~~ 'f'7,1:ו (I:די

H ::ה~י I$ ז,יס~יf זי~.רו:יי· 7,11$ ,"ת~~כויה-IK ~' ~וl'Io/l' 
ז" Kו?ב;

: TI,I ~ J:\ קI ז;ז יג~-" 11!וי~r פI ~'ו:;זו םI,C .ה

נ;ו~ם. 1! ~1!יז,ב!ה~ז;זזיי 1! ~,עזq י,~~ז;ו,י V:יואיום

I;I נ·~יI;I :;ון ה;ז( !l סן~)ויו:י:;ז:י 11$1;1ב. 

ו:ו~:ה;]וי!(ביע,ו~ת-ק.יר l:די~פ;ת~י !f':i' ך~~~ י~נ:~

וז:ם. fונ;ו~דתובי

-ויא jק;נ!~וים~ן iטש ם,\ז;:
ז i 'ז;:!!'ז;זביים I! ~;בדנזי-:;ז~.רב,ז,בז-iךנוק.ר I~גז;זבו;יר~~ים •

 •ה;ד~ים·!!~ז;זביו I$7י;ןנזים I!!גז;זב וי!![ , 11011

 ·_=~~=ם
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 =======ם

I 
 ם=-==-~=~

I 
 R זם,?~ I!יו:ד \tד~וי?'ם~בא~יו~די qונ;וי: »t;י ';~נ

 C;י~ךף V ~:ם iJת 1!;י~ד-ק,זהידאנ;יון q :,ב,וסם

 • q ם~~cו~ויםא;נ;יין~זזיא,ב, 1! 'ז:;~ג,ר;ת'~יי 1! "~ן

 ת;'ן; J' ת~ן;:ן;:נ;י~ידזידך'ז!ת '~אן (iJN :'J ר~~ '~~נ

iQ ן-ןבI.! ד~ '~,איוo/9 ןוב;אזיה

ו:;וו~ד~ם r ~ '~~-,~ז~נ;ידפ,~רק,ד,וי,קי q ~~י$ז

ג;וךם. V'ד ה!~ם;ב 1! ~,עPי ' (J ?י:ואיום

זר.~ם;ף nדוינ;י~ (Jנ;ו !.Iןדגיוו ה~~!.! '~ב$י

 ן;'~ ,'~ד~ J;I ז:; l ו;'~ ,'~ד~ו;:ז:;ך ו!;'\יt '~ד~ו;נ!.! '!;:ג $Iז

ק· ln י;נ;:~ד~ז ןד.ק.יס-'!.!ו ,'~וtי;Pרז

~יבי. r ,ב?~~!ה 15ןז $I ~-'~ אי?/נ;: I/I'א'~יעריא

~ 
: 1 

I1 

11 

1 / 
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מפה Wהפרח
., .. --I ז

r:ו א~-'~~ז~i! ן'iו~רו:;ויית יו:נד!!ו;:~ לn 'i" פהt-m 
ז l1vוים 'i' ~ ו'!י' ף~,יt יג~-' 11פירו:ז '~~ב-ה,אוציורק

ו il ך~'ז Iיוזבסיק n ,ת 11נ;וו' ת;" q ~~~ נr,ו~~ע '~~ l "ו!?ז:ו
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 "" 1$~םיריתיכ" $I,סירת Iוקי Iעת tIו~ירזם!!זר

 tjl:aו:;וו;ית IIפס

י;;ום II:!רש Qי~ר 'p:;ונת I:;ו~ירחנ;iךים םי'~"זם"זר
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r ר~'~ !:1י",גי n -~~'ר I$ ~ 1$1 "'! שי!!?ו.יה. 
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ף I:;וזג'יון!!ים'ג~ן!ים!,(זגנ;תףו~סים Qזם~זר
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 j זו;;י~'~זם ה~'-Pנ:ו:ג
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QIJ י!תדי~םlr תI הת~I נI וםtו!(יtI2p' ים~l':?o ו~יםןtודךi1 ו;זך~;P 

~;וךנךתו,ב~ך~וםי~יי!ו~יםtוןןיא '~ I ע~~,םי!וז

נzי-,גיךשיםא 1וב:':דונוק.ךגי~זןבים I.Cך 1Pו ים~':?,יזםי

ג!יtום.

I.C ~,י I.C םזז'יtוג 9ו ,,:!"וr,: 1'י~י~.,~ ,It ךI$ '~ו ה~! n ·וי

 .שי,,? ה:ז;: 1$1~יי $I~ןיי 1I:-,~יה l,!u,גי

 .,?,ף. lnי5-וף ln ~ •,זבר , 1 'וi,זבי. , 1 'וI , iיs?ב

ו;!י םס;'!\:~זתוי ,א~ .r ~ן'י 1f ת;' vf: וt1 ?'-tו"םיך

 ~ד,ז;:וז;:

 ע'~~ ,~ a: ': 1זו;ו~ם uזריו'יtו~ש זי~':~י

:'' i! ו!גנI$ ן'5יז"I 1 בs1 " 01$1 '':~א 1יS ~ 1 '! 5יP. :יא• I.C .יו;נ

• I.C ~ב-ר.י!!ב .יsי

אנ:וי 1יtווזיגנrוtית ,נ,ך~:''ווים 1ם I ',:';יוי;ף·

,ןכtוי.ו\,ה.:כ~tיה

 "ב?!;וןtו"יהא I:a ,ןב?!;?ום Iודז וי,';'~יו,א

 .י;sי~ I:'זב

I.C ~י. I.C זםז'יtו '':דו,~ r. : .p;יו~.,~ ,It ו;ו?וי5:;ז:ה! n רז-

יש. I.Cוויisינה '''~sי י,!~~- הרי,~':,גי
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ת i(;כדדת , !il'll ו;: 1ת 1 '~?י 1ת lו~fסו:;וםו~ךיםרחק

;וו;כךם~זי~ם !Iו'חין:הו~את"tכו;ום !1ת iי;ו:;וי ,םד~~ת iז;כגיר

ויי.ת~ת 1! ~ךה i;כונינם iאו;:ז~ינו~ם,~ד iמא i:פ

ףי1יקינם.סג י~:ו~םי;ואי~יקם tIג!ת~בא

וי$ךץיר~שיוים V ו;: , ר!,ז:י~ב!~ר~נ;וד~קיים I! ~ !;I:ך
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זו~ן.זזה:!,רם~וביס1:'חי,הי p!Iנ;ור:'.רו:יםי

~~יםן I נ':זם ו'~ ם~~';וtיםז I~נו- "'י'?יו, זיז'"!:'

 ם,,!!',הו • I?ב,;כהג,'םג Iו~ז,ו ""י'ריא ם,,,:

ה, jI ~~זי,זםיtיםו~הסןיזיא

 ~ :ם[!"~-ת~נןו"יםtים "ן7י'י~יו~~יד 'י!'~ם iI'ן'

.םזזםי I ו'~'ה If 'וסם
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"! 1iI 1 ~ו, !17 ~~ב;י·~אiI ,נ;י 15~יי~~ I$ י~!!ב ת~~דז!~תרת 

ת. i ·ר?~ו~דצ;תו~ס;זק.ם

'! 1iI כי , ר~~~?י-~אiיןנ:וי~t ונכ;~ה~i ו::זיאדיV, ,ה 9מ

I .ו;יו~ה

~יןי vונפ~~י,רם 9 ~ ו;:ן~סי~ב א~-י~י~ ,ינ;r~ןזנ;וה,

~יז ZI Iי~וו אי~~?~וי~הוי:

tיבז lת iו i~ו ת;ו;ו~~ 15(1~ה 'pס~י, 11:1;1

ק,ו:יוtזזי;תו;יו~'םtז!\יב ת;ו~~ת i'tעי-ם /o' ה~י::

זסב.

I נ:ויב;ב~ווי~i תtז! J נוi ז!!דסיים 1\טtה'ו;י,I יבt

ארח.ע.'י

I$ ת-~'-I5 ,ת$!דה-~'-I5 ו !1ן~~ו.ק.ט~ה~~ /d א;ת/d אi ת

Q .וים

~r;י~?,~?~ןון~ז!ו םי~י~~~ףנ:ו~~~י ,'נ tז~ r ירזםt~י

I iי!:!-יז;ודה-'י 1.1$! הו;נ!!-'כ tםי~י~~ז. 
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~ז:ותר~~ש י~~וב
דגי 'י:rיי~ 11 ", ,ן~,קכ ffרקדכז:!~ד;גר I5 ,'י:rי~ז;: ,,,

 " J ~נז~י " i כ!!!ינ:יי II ~ IiI: ,,,.י~וי~רז;ו I;Iרiנ $I ז;: ,ן~,קז::
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ס·ז ?I$Iר~ק,~ן~וכ
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,', 1 ,',, 11 

~~~,, '; .'/t J 

 'י:rי~ז;: P, ,"11 ר:,ק,!ןן '~ףדקדכז::י~ד;ת, I5:;ז~ינ:יי, "

ז,נ!העיף I;Iן iI'ה $I ר~~ ,~~~ ~~ו!! 'ו;l(.ך QI.iסר I;I ז;: ,ן~,קז::כגי

ה? $Iנ:כ?

-וקה :יו!!~ךז;ו I1;1 וזנ~~!!~ 'י:r;א::זז::זךז;ו::זזr.זר ם~ז::

}ין 7ד ת;ע~י:!"ת $Iהיאם 1!ו;ב~ר::ון::ז!הן ז!.!; e ז::;ר e $ו:;וכרע

זוז.ה·, ם;'

 11 ' 'לj:ד~ W' !ו:;דד""וי $I ן'';ג ,י~~:;זדי!ד~ '';י~יינז-סה
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 1=י--=~~-=~=-' C-_·-Cם

 . ,מיאבות
וכד.~רחד:גנינו~י '~י' lי 'p~פזזיכנ.ד~גזוז" ']'~

-~י r;!1 ית~,"""

 : Kוקדכ~ייד I$' Qת Kד! tlו " t:1יי n "ידידכדםסi 1 ~"י$ז

 .!1ס'ו;~,r,ויין.וr,ויךםי,

I.C נד, ז~~ י'~ירז~יIC1'!.C חיז'י'ירח~" I.C ,i יר

וס1יכ l 'זומיי י'~גוי iימך C.1ויר, I.C nו~נדזייו י'~ם i~ק

tונן"ה. iפ

 : Kר iוק~חיזם i 'וt~~ו;וtו!יו ,"~י ה~ז;;"רוג,י IIוכ

 • 1 1ס'ו;~ '!''ו,rו.וr,וירםי,

r,ו*יררזכני Kרם';;ןי~םמדזייר ql.Cו~נו I.Cי~ -;-. 

- '~ !t1ו

 iי P'וכן I ~וtnl5 -tווז ~~וtזעי~עיך.,ה II , r' !י$ז
דמה. Kכ

 Tז;-ז

-?ביזיר n" .iינז-ופ~דה י'~-"~ Iרדונ 'K ~ pהינוזה

~~ "I.C ~ I!' ,ייס~t:ו il'l ~'~1ס ttזיםr1 וכ~iK 'n1K ni 'ו~סוin 

יtי. lI;ומ 1ס'~ ,,.~ה r ac: ,.רס",ב
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 .ה~~\ ה~~ tן~ם וי;'!;;ו?ן.ן;
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~ r ::ז' I' K יןס'!י "!,,~ס'רתז~IK וI תI.! -'ח ו"I ב

 .י'ס~ו;: Iי~יו-::ז:פ

 פ~נ;וc,ו"~('כזו:;וה ,ז,כ';ו~~גי:;וו'הי !.I •ק I'חני 'p ~'ו;י

 .ו;;ינ!~ווקיו;ווו;נג\לה K 'ז::ן,~ו;ותסוו Iו:ז
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זי-יא-ד:;וו.'כה il'ו,בזיז"וה ו;;יי:~זויפ I;;-תc,ווק,"ה .ח~

ו~זיי~ Pת-ח $Iס;נ;ו;oו Z! ;!ה 1!ס~~~יו.רחק

-~ו;oו Kןקיר וo;יi ו!! Iב '~ 1!.1ס .Pו,בואש וO;?~ייי qי~

 .דו;ו~~ו I?וצי5ת-~'-זאתןזכ':;והן'~ק,ה;'ייסוני.ת

~'-I.' יש' I 1רחיק,ה,וזריו:;דויוי5~ני ,~ךז,t :;ו" I.' פ

ובת I!'1 ~:;ויב 9::ז~יוןה 1 ,"ו;:c,ו. ";ק~ Kק,ר .I$ 'P ~'.ו,בין
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ו~ישהד.י ר~~ז:כז treז
 ~~ $j ~ I ,~ ז?; $Iז, .9P י~~ '~ן iע ' 1; '~ב $Iיז,נ~~יו;נ~ט

 ,'~ I$-i~מ~זק.ז ר'ן!!~

ח- $I א~ז;:י 1\ז,נ ,ר~ iע '~ iונ I:;ה i ז:;.ןיאז,ני:א i~כרי iמ

~ריי·,-9ח $Iויייגף

 "~ $I ~ '~ב tt ,;,~ז I:;!'!ןעזרם 911 • :הג~~ '~!!נ

I$ '! ~jiויו~דים ח;יiעדN , 

-ח~ V1ו~ט;וה ';כ~ !~ $I _ןיאז,נר:ויה $I~זpנ;ויו;נווpדי

היא", ' i '~~ה I-';I:;~ריי, 9

I$ ~וV1 I$ שיק חא!!;? !~ 1!!ן'יזיח-1י~ןי?;:I ז,נו;נ~י

וב, ! i מז;;ז;:ם V' י~!!

ג!זר,' ,~דרןחא~'יא l1 _ן~ק,רא:~וי~זזנ;ו~ין;די

 ,ד~'!!ןה 1 ז;:
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 ,rזז,נו;נ~ייק 1V1ן ן~~ '!'~ד
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יו. ו'~mכו:ז i7jlו ז,ך~ו;:-tCרוו:ז il'lו!כ~ד?ג;וי
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 ס-~=====================================ם

I1 

il 

הז;נףים-עשרההז!tעה
 •• ; "\ •• I-זז-

-'? '~,~ atפ'ו~ןי, nip ~~ ה~?ןי$ו;זןי '~'~ו;ז ,~~

 . י;,קפ:וt-'? 9יIר"

 .ה~ iוה V' םrי~'וt·nv tוז Pור!?יו atחה tiיר~

זהז,נIIפIזיע;יזכרנ, at , ~היא,~יי:וןב-~א Iגr;וזני 'ו;~

 י!! Iמ ~~ג~'יוח Iודופ n ,~,.!!ו,ב~יו "ו;~ו;;ואיוםנtיוי$י"

-םי~'וttוייה Pר!!נכה 'ףr:~;וא,;ואה tiי !'Dר I\ ,וt~זני

i ןורהז

1 ~~' !I ה~, at ~;וב,ו "וg~" וייאיtאוI ו ה?~~?,"נ:וי

 ח'! IJ ?'וrו?זרז tKיקדהח P וy'ויז,נזני tfו ?'~ז::!!נכה-!ה

 ,'! tI.t 'Iו~א ~ון-' i P~רקן!:י' ה~!!~ח "pז,נן .P !וttון:ג

כ??ךי-ו~ריוהו~ nlו\י'ז,נ!~י

' K ~;ח~'זצים '~~נ! "ו-'i ו'!(זניגיI י ~,~בtוi -ה

tווז:יר ' 1>1 'ר 7' ~ס!זזז,נ~חיזיי~ה riו,וויםק,דיי·זה

י.םיר n ,ח I:1כ~!!נכה "'

~גיויובוא'רה i ים-~'וtו;!רtו'זה~;וזר at ,~ם

 ים-~"וrב'זה~ינ, IJ?ב;אז,נרtו'~וה'ר t ~;ייידוהכי?ךי"

' 'P רהז
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 IIהיי'הייח

r 
I סו~דיםי?וא~ת

דג;ת-~'במ;ת~נמ;ת~ויס 9כסב 'ב;$י '~נ;י IJ~ןת iא

 .ה~'ו;$י,א;ב I'I ד:ר!!,~ ת!! ' 1 ~

~ת 't .~ס~ס ' 1 ~-~ת-rו?תיב י~~!$י~ק.ךאןב 1J כ:-'?

tזן'בז~ת-~ירונעתו;כ~י א.ו~~,א

ת I1 ר;'נ;י IJ ר!!,~ס~~וא;ת~יי Q ,'~~~ה-~י:יזזדי,ם

;ב I'Iו?~;ויוי$;וייו C I1.!י I1;1"ת, I1ונז t!1י '~~ב י'ני~!~ jIר PPו

 זהד!!-;מ~

 ר;ו-'!!~~?אית~יי Qגס-היא ;נו!! '~כ;ון'ו;כע,אס!!ס

?;ביסו ?Iנ;ת- 1י~ךא;ת ת;'~ C.!ןנ;ך!!יס~ג;ויס

את-נויסוהזIIכת
'ז ::-ז-.

זו~יIfןיו;וה J'הזtדי1S '-tוב;אסר IJ ~ 1ת 1 'ז;;~ו?זו,ויס

.,ו,וי.סת C/? i.! 'ווק,ראווקת

ןהיאסם, ;ת;'ז;;ו 1l ~~ 1'1'- תן~;IIזן;'ף IJ ה?ס?/

ם. i1'1! ~-'ס I1!1 ~ז:ו II; :Iז 1ןכ;סב ב'!;'

 ס.יו~?, ת;ןfI~ו,וקסק ;IIז~ג?יכר 1 'ב;$י

ו.קךתא~ןגעאת 1 'ס, !V !!V'י. !V ? 'ב;$יזר Qו;ובז!י '~~ב

ס~ה!יסג!!ררה 1ימם;דרז I,נק :~,ק!!,ויו

 di ==~ט================~~======== == V =הפ=.,=.oר,=ם-
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ם-

1 ' 

I 

I 
I1 

I 

יא q • :ע~ן~ן~~רג;ן\ל~טז I~א , iק !p~' 1ז!!"~ 1ס~ ס!! 1

'-סו;יוא~ה!' !I~נ;וה"ב i '~יון $I-'~נ:יר~ה

 "~ו;נוס1יב 1נ;וז;נייסב Iנת i '~וסנהי:יק t'F7Pז~ה

בז Iןו~נף

 I "-ר~~~ןת I;;זנו~ת-ק,גה Iא '~ $Iט r~תזי-np ~כד!!

ז,י,ה,ה,גב,,א-א 1גדכה 1?מח I~ר Qיו I ףנ-'~ב Iן~נף

n , ,ו?-,'טpיז~!! ,'~ו;ן~ע.רי ה!-ה 

תא!;ורי.,אןן~רנ;ו \Y"t ז;; 1נ I~~נף '~ $Iס a.cן

!.C ז:זתיס'~I$ ~' ר,I רI רת,I רI ור' ר:~תq ,P נ:יף~ייא

~' IC ~ה~ר, I!I!.C ' • 

 ,ט~'-'~~ Iבות I'ע.סן~י:יהז i '?~רק-יו-nPסtז a.c '~~ב

 '!' q1 ~ג-ת~זהג~ר ה~ז~ה~.~ןגנו:~רג;ן $Iן

ת Iר I,רת iר I,ר ר:~ '~ $I תיt,~;ו'~יוא I נp~' !!Iז~-הו;!

גי f יג,-'!!ז;נזה 1~זהרםי lnיVו;וןיסס V 'ו~ת I ~ס?'ו~םי

זם Qז?ר'

11 

!I 
l' ,1 
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1 

רע [i~~ררת [iנ~א
ס~יך" II'Qוגומיןהז~~רין1ה~ר VV-'iפה~י trיד~ה

 !ח;ז~~-ם~וי,

אוזי")ף l;1rוס,חיטסטיון n1";ו היt:~ז:;~~רוזס~~ם

iיזוי~י 11 ,. י:נ!! 1 ~~~ ם~~י;J.וב

 י!!;מ ה~ז:;-~ן~עז ;,~)~~tזנ;~ג ";ק-ח!:!ז,ב'י 'Y~נ:י

 .ר~ i1\~יח-ס 1' הי;J~~סושיבו~r:וי

 ~~ 19 ' 3זr?קה ,~ ,~יiג~~ה ה!-ה~

\!t1 ו,א~רח;\C ם,!נ;!סיוםויה-\C יז~

;נו:ינןס ;ק'~~~רוח K 'נ;~ןה,א:;ו~~רוחא W נ-ח!:!י~ינ:יי

~ן-:;ונזיר. שי~-'?ו

 .; T'ובהיא;וסן ICר Rו,ופ;~ין 9 ~ 'נ;~ ח;ר~~-ח!:!רק

:;ו~~רוח Kנ~ויער 11 שי!;!רק ' P:סיום~דכ;ןכון 1 יי:1~ד:

V }.ה. 

~זוח. Q-ם~ ,חאז-'~-' !I ~י;~גוו,יררדר-K1 "!! 'ו;~

 ·ת~א-1יי J .ב;ר,קז:;ר P ?~כז;נקרשיקיוםו,י:;ור ה~ז::

יד;ר. םי?!!!~ה f'ק.דנ;וה 1 ~(!ז;ו~'

I;I ונ~י;W זי~ם:!:!? I'I ת!:!ויוב-~" I;I ר;ח~I$ י;נ,יat 

 ·יזז!:!~ה qf' ~ ף!!ן v;ו '!!~?,ו:נ

!:!? I'I ו ף'~~~אונ;וןוב!l ף"~י. 
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o 0======= 

i 
i 

י, !.I!IIק,י-וי, qנ:ו~~י,ד!ה ,~~

~יי"ב Iסב;qבב I ת??:יץנ:וי;וי"'וי 1 י~~יt,אם !.tlו

י$:;וזיב I ת?~ ו'~

 ~-ת~ב Iן~?תtוי!?ב יר:~-ת!:! יו-ם?!ך'~ א,~ ,~~

,~ו,רים.וים I~רת Iת I:כא

'~tו V' ת~וי~י-I.! רנ:וי~~tי~ V' וי:;וי;I.! ן יו;:$י~ '!!!ן!:I "?" 
:;ז!!ד!ריזת i~ו !.I ז;: א?,ג? ו'~ קזוt-'~ב;ו:=ז iא

~וpיוו i ז~!:! l'ייtורהוי ה~!:!יו;:~:די ם~~~י$"נ:;ויי$ג~י

~ר.ת !.Iו~רת !Iדדי- י~ו;ב~-ת!:!וק,וא

 ' n ~יו 'iוtית-ת I ו~!!יiג~א!'ם-וב וי!!!,"<;י!?ב !t:ןץנ:וי

 ת.~ !t~ jוות I~ר Qו 'i ~ת i~ו !.I:כ

 ס-====~==========================~
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עהיי"תויח

זג-

 ,tו~ניר
I,t ~', דןי~~גו;זגז~ים 9ג' '~דו~י~א 1!7ייl נ~גז~

 n.ןג;רא; nרנו; nר~ ח~ו?~ זן,,~נו~םיו

 • tiי $I,יסיזט יז-;" ב!::;ו '~~ןירין iIiIlJי n א~~ י;IJ 1ן

 fו'ב'ירייזo:ו'ו,בד~ו •';כי fם~'ס lא o:t:וגח-ן:;ז~דב

ןזנזוח. ח~I,ז;fםןז $I ז;:-'~ .;,~ויוןוו,בנ;ו~ףו~יבז

,אגף.ח tן- $Iו '~ 1!:י M'. :n ~~;חןiיו~י nן JO' ~ י;I$ 1ן

 .·' I,t רי~-' ,, !I,t ~ 1י :י~ו~ ~;א '~~[

I 
I 
I 

 ף;ס'~ ;"'~~ב,וז'גז~יגכא rו '!!ךי!!ב,ו וי.!~ס'ךח~יו

גד~~י.םז,?ואזו~נ,יב

 .,~~ח 'p ,ס'סף M ~ס'י'ייח; יג'"!"סן!!ח,א ח~ם~-'~

 .םיו~~~ו,ב~ואינ;ויר

!t.ז q ,~ח;ו~ חn :;י'זi "י'ז;: ,ן~בi וo:םן!,וf " I'"' ח~ן~ז;:גי 

חי?;!ים.~גי:יגין $Iווt.ז~יי';רנזיםי.גו;זבין~ין ם,~י.!'ז.t '~'·"ו

\I נ;וk 1םJ 1;י p רא;n םןויf~? n יiP ;' ,,!~~ח P.1 :י~חח

:'ח;ףיז no ,-"~זו-~רי$ח ח!ו:o ו;א':

 n ;א, nינ;ומיג;נו P '~ ח'~~,ק"ח;ו Pןס!ח~ןגנו

=====& 
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ס

ויני. yת I'iן'

 '"",קןן i '~ראת iןקr;ז~יו I:!גן i 'ר'~יi ת,~ 'I.$ ~ Iר

~ 'V םI י'~תr.tI ~,, ונ;ו;!l יI .נ;ו~ן

 ן~~ו;זבר O ת!'ר[!~~נ;ימ~~יםנ;ויו Iאןז~ים tIונ םי'~~י::ר

 ד.י\!tי

נן~ן!י '~נ $Iז!יא ,'~ I.C I.C','-נ;ויר $.r: • Iיו~ק 1!~ז '~~נ

 'י,~'יזבת I ~ III~עם r::גנ i 'ז!,rזן~ו~יםת .I'pס~יריטם

ב. .i,pן , 1 'וt,ב .p,1ו , I~י,א Iוברבי 'p ~ה 1 ~?יאז,ם~יב 9

,זעד Iעויםן n ~ 1, ,~~ ם~? "~'י:ויז.ק: Iצ '~~נ

~r;רו I.$1 י!ם?~~ג"~גתנכם 

 יני-'?!י~~'ייים Jךי$ה iנ Iזד'ה , iק~ית !Vים (Ij יו?,~ר!!ם

~~זרר.

 ,'"ם qגע.ךי~י::וים,ם !Vי~ :תך~ן?,'~:יי~זת II'I ~~ר

 י!'י=.ע l~'גיטםה 1! ~

l ~~' 7א,!I ': ..~~', רקIJ ~ ך 1ס 1!ו;וI.C .יתי

~ע V'ו;ו,?'יזת:'יץ?בע.ב"יבופיסן 1ב'!ר ה~~ ' 1$

 .,ה I1 ר-" 1$יםו I.C'ק.ים 'Y' ~ p ~ '~~ו;ויימר!!'

1 tד~וr;נ~סי'ה ה~ו~i ראI.C ""!;II ~ ,' ~ 'V ~ i"n יזיהף

גר. iר' 1! ~יו r. ~ il'l-זו;נ iא ' (1jנב;ו' ," וייז~-'~-ת~

 ם.י;~ V'ו ה~~רב " 9י~ים (Ij ~~טםרר;וםי
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יו
11 
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[ I 
! I 

! I 
I ו

!! 

r;ו1סבו~ןר, י~~ז;ו~ י~~ V1jI;:ויא, tI!זת-iiכיי;ב!זנ~~י

r;ו~~ J;\ ~ריוהנק :י~ו!:!jי'"כ.t1 ם;I גע,נו·ת

וא;~י:ו,וים~~דים 'Iוכן qו~גיי~א~נ~י;:וגה י!:!

דו;ז/קהי. ltI!7~ןה i ה~ז::רי.tיי, t 7!l.י.

א;נ:ויוח;ד~תוי"ונ;~ק.ת "$ג';זאת י:tz.ין

 י~"'"
 :י'~ג-'~יו;וד~ית

:,וווהננויי'יואזה iנו י~~~-יז~ ת!:!:ד~ז;וי.יא -;-. 

 ·"~!!ו~ד ' l!7נז

-ם i '-ם;'נ, {Iא;~ק,יןם V ~וכ;!ו" 1 '!:!ך~רים ' P ו!:! 111

~ם-הןזK ת~~וןבי:ו,וים tI רזt!:!~ת iו~י ה.'~~י !",IlI7 א.ו,\~ה i!7ו

iכ'-I$ ו;כ~~יור ה:"זQ ןי~tI ~~?א i ו~ת,~םיתt!!'-P י~• 

ו;ז~~ו;וי '~~נ?וה, ה~~~ י~~ 1 ~ו;ו~זt.יא",י:וכ" $I 'ו:r~ן

I} ןרח;קזי;ת ' 1;:ו;כירi ו;ותk ר~ I.! !ה!' 

ו,"!בזםהןאר l\וכ,א םt.ייt.יאו;ויי:~iבי~רני !t~ ;I 'V.יך

בזם-י.tופ;'י"גנזי ה:" ' 1;: םי;:'~

ji 

11 

I1 
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~ 
~ 
1I 

I 

I1 

I ן
1
1 
1 , 

: 1 

אחרית
.. -1 • 

היויו·נ~ I$1-?ת 7וויד 1\מ';:וגדד~א ,~c.י

 "דקו~'''וt)tוו:ידדת:;ז~?זןהת I '~;ר;~ם iבי!- ~ז;:(

 !'זt .. :'~ר~ I,(1 ' (1 '~ז 1 ,ויר,עג-'!.! יס'~-' i .ז'~-$Iת '~ך~ו;נ 1

הי~י. '~דו:; ,' c 7!l.י-ה!י ilיגע.ריו

 ק!!רו;נ!.!(א i ב!!( ,ה~~~'?ה-P ,וtי,~ת Vו~ ה~ז;:!.! '~~נ

וtזיקם V ~זורJ;זזיו iI?עת ם~~וt יג,-" ה~ז;:!.!דגד~' i,ו~י

(~זוןק·י I 'ז;;~זוןק, 1:;ז'ייויו

-ת!.! ~ r1 ~ i'ים, Fv-;'ע ם'~וt ק!!!"ו;נו:;יiזיה 9:דויי 1

 Iי:יד' 1~י:יןר ק,יiוtם-,?י ,;~ ' IiI P '"~'~וט:ד~'וכיקי"

ונ. I ~וttוווי;!ד i ~!.!'-וודריו

וי '~ר' 1~:דגיו,ו~גיתי.cיJןת ?lן ה?~ו~?דהןדזד~יו

 . ,...~ c ,'7!l ~ r.י ,'~ Vי~ :םי;~ i:פ II1~רא
~ב r !.! 1 י(!'!י~-'!.!ב l ~~י?ט;ת II11נ;ו t7!lוtו:יונךגי-pי'-ם

 ,'~ rנ;ו'?תעiיrכ'.ק.יו

~ים 'tI,1pו י;' ri ~ i;וIJוניד!!ד I ה:ך:!.!ה:?ה iיJז' ם;' Qו 1

~יב ?I' 9רס~'ררי Iן:ד;:ונ;וע'~וכיו, '-P ~,ע Pיו iדתזו:יי.cי:יוק

 י-,ס"יזהם k ~ף 1i!נ;וע tI (נ;זז c 1I1.י;!!בןב 'ו:;~ 1~ןןד,.

1'I ס;יQ '~ה. 

1
I 
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ס'~~יםויי Z ICב jIה, =, tIוג ,' i ד~'סווג ס"~?זת 1
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והיי"חירת

 ~================ם

 Pן~דפ; '"ויt~ד~יד!!?רה~ייי 1ו;יןנ;~ג !,Iן , 1~~יסנד~סק

 ם.י·זc-י~י !i~ו

:י (l.!rlןה ~פיiכיבג:וזם-~ףנ;תנ;וב;א ה~זt~~נiי (Iד;ן 1

 .:י:ו 9ו '; P ~ו:=ו~רף $Iן ,י~ a.cי,~יח,יsח;תו* , 1גע,רנ.אי

 "י:נ~Vי~ t1;ג:;נן'ךיהיאב 1!1י;יג-י i ת;בנ;:~א 1הב !V ;י.,
I 

I 

! 
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1[====================r ז

11 

!! 
jl 
il 

וש~בקיראקיי
P ;'!ה:ו;; י tמזי ?ו ~ ה?~'י.l ~!תי'~'ני פ,"~z;םו. 

l יוז,הtp פז'!י~r "1נ;וי ~~' lp רא!.t ו:וtו;ייש..י', 

'יtייך~נו,ב"יי ונ!,~ ac ,יש I.'1 ה~'~'tי"י$ךז t,~. :pי,?ית

 .'יי'זי~יםי?;ויפ i-נ'י'?;ויפ iננ י,&,~דות

;ויב c\וtו""יפ'ייחיtוזזםי י,&,~ך?ת!;!נן,ני ז:ו;נ??"ה!

ונדסו.iכ:ה

i רחי;:זגהנ;וה~u ויפ:rדי"ה~ר~i בןם~~' ip ו;;י~~רא: 

ז;ים iאוזרים~רr:וים!'יפ "t'? pי~'דים .'~וtיו:ב:זת ',ו;:ישי

:זיץוןזבנ;ו-P ? 1;ואתיי 1 .ב~פ i" r!.t ~~ייtיפ ,i "?'וייונ

 • i"י 'p ,ז:;~'ישיי ac ~ :Pיז .t~T?pיי

!.t נוי י,!~והVיפי$ז,'?יrד~'נן'נzנi'u י~הםt-:P ה?

 •~יiי'יזבב~פ iהtיונ~ים!ריפ Pו;ב

 .''''~~זו,?ית.שי:;ו,ירא: 'pכ~?ם y'}1 ipןא יו;נ,,,, V' '~~ב

וןף iו".ט:;ואתזיי iת pו~זי הו;:~ t.!'י'וא~ני C!~יוב

~;' P" זבתה!!I2p' נ,ז~ה~;,' ip ותtסז;וי~רע 11 ',י' i '~' .יש~

I 
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