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'יגוכס .מנכ Cכגסיסמנ Cיומסככחכ'י,'ימחיןמןגמחז'יומ'יריכינמווו'יחוכןמ:מינמוווכ'י cנמ .ד

וזג'יינמווומוו'ימיינסמ:סעייקסגסיי Iיימנ'יעעייו C'יפסקוגן .מחיוכ cנכגסיסג'י Iינמווומוו

נ:כוסעייכינס.כורמוי'י'ייוו'י Cכוכנז :כורמיימ .מני'יסנכגסיחכקוכיטוכנמקומוועומז'ימוונכגסי

פייגכחכוווו'ירמנייס'יגכ. Cיור'יומקייס'ימנומסככחכ'י,'ימחיסמר Cמגמחז'יומ'יריכינמחו'יחוכן

נערוןגן'י C'יקוגנר'ימחין,מר Cג'יומ'ירי C'יחוכןזיןמיט Cו'ייינס C'יינסוו Cירוזיןרק'ינימ I'ייי

 .ס Cינמוווככר

מיוווועוו cמכמפרעחכ'י'יימ Cמווכ'ינמ,ומגמןמ'ייוכסחכ'י'יימ'ימס'יינסח Cנירו'ימחרוכיסוחקרו

 Cיור'י Cכעזינסנפמגחווכווןיימ'ירו'ינימrכ'יחקר Cזמווו Iיסייינמווומ'ירןריכוו cמעיי'ינעכ,

 .מיינס cכפכי'יקכיןמועיכמיןס C'יגמיעכ'י C'יק Cיגקייסרעחסייו'יייח Sקועייוכ'ינמ.'ייוכסעוו cמ

כ'י c'ימזין'ירמנייסמטוו c'יוו Sקנ Cכיי Cי'יכייכ'יריין(וכפיקפועמיינמוח(גיפטר)מרזגיכוויוכווועיי

C גזיכו'יחוכןC גיון'ימחין,מרC חכיכפכיגסS מף-'יC געזייןזיכו-כיינסעומזC ימחין)מר'· 

מיוו'יעוו cמ'יימווו Cירו'ימס'יגכ, Cיור'יומקייס'ימנמס'ימחיסמןמחזחכן Cכמחרכחקור Cיוגן

כמכמכ'י'ימנ'יקכ'י Cזיזןנכיזוןכ'יסוופק Cי ,י' S'יחכימחררק Cיור Cכממרומס .י' Sחכיכמחררקמו

'יומ Cכמפרע'יכורר'י I'ירי C'י'יקכמ'י,מועיכ'י'ימס , C'ייור'יומ C'יכוררוטרס'י Sחכיכפכי'יניוומוו
כמ ,'ימנ Cוייריחכוןמו'יינס Cוייריינסמסעזייןיזוע'יי'יכמ'י'יקכמ'יעוו Cנ Cגיון Cמו , C'ייור

ר Cיערי Cועיי .קכיכוגכוו'יגנרכ'יקכווו'ינעכיס'יומ'ימנ Cויוונרריחכון Cזג'יקכמ'י,'י Cמעינ Cח

C ייI חייפיC גרקכממרנריר'ימיןזזיןנימרSC ממכמפרעכ'יוונררריןC , זנרנעוכס'יי'יכמזכמפרע

'יחרומ'יכחכוווזיןוס Cגורמוומיכ'י'יעוויז'י'י C'י'יפר C Cכ'יפריעוויזמכי cכוגיןכי Cנגמו'ימנרר,

נירורוס C'יי'יכמ cנעוווורומ'יזיןחכגנרמכוכוגיןכי Cעכ Cוממריכן'יכוגין,מווומנררוומסמכוורק

'יייכוכמפרע,'יזיןנעיקר'יוגרס'יוממחייגכ c'ייעוז Cנ,יטין Cקזונגמיניעוזמנכגכל,נפועכ

C ננממווC יקזוחכוכממגיר'יעוו'C גפיוגס ,'ייעוזקוזסיןC קמיגכויc קזוזין'יי'יכממימC עכין

כומרנריר'יכזיןיין Cמיןנג'י"גכמפרע,וו Cמקוז'ייח'יגמיכוחכ'יזיןיו Cעג Cמכמ ,כמפרע'יממ'י

סיי'יקכיכיסונמערגוו Cעיייי .'יזיןחכיו Cעגרקמעיקרמ'יזיןחככמזנממווכמפרע,'יזנר'יכורר

 .ומיכןכ'ימוח'י Sניעוריס Cוקכון , Iט

'י S'יחכיכמחר cמומריסמין , C-ייור'יומ C'יכוררטרסכמכמכ'י'ימנ-יקכ-י C'י-יקכמ-יעח Cנ Cוגיון

גכוו'יגנר-ירייוונרר Cע-י Cכו'יקכמווו,מועיכ-יוממיכמכמפרע C-ייור'יומ Cכמפרע'יזנר'יכורר

 .קכיכוגכח-יזיןככימורגגסייגחווכוו Cיי C'יגרחייעיי ,קכיכו

קייסנממון Cווכמיוגכממון,קכייווכעכיןנריר'ימיןממריכןכמיגמווו Iטסייזממימיי'יחוזכפי cמכמ

 .נריר-ימיןממריכןנקכיןגס Cגוונגסייקסמסייו-יייח Sנקמןנריר-י.וס cמוכ Cי Cחכמימפיכו

-י c-ימ Cפ"מע'ימנ,מוחו Cירנכיסנכי'ינןמוו cזמיז Cחיזכיטיימ cמיזט Cגוכזט"-יגר-יזייןויזיזי
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תמכ tתריומעיקרתומגי tגיוו , tירתמכ tמחכררטמ! tתפירומיותיכסלתיחלון tוגליכוס,!קוקת

תמכ tגיוורירוככירווולפי"!ולמפרע.ולתכממגמותחורתלו!יגחתמוחתמייכס tג,ורקככומח tיור

 .נמלמכתתקכת tמתתקכמחומועילתמח tגמוחו tיר

חתמומחלתגחכגי tוגו'כעלתכחייח tחמ tמ tגרריכמרורח tחמ tמח"רמ:קגגחוכוחכגמ'ה.

כונת tימסכמרור,תמנמכת!גוחוכגרר .ככיחימרמנוחיימגרימיגנמכגסיומיח!כמככיחייחכת

ר Sכסי'יעקכתכיחrכת:כחלקו tכמחרוכיסיכו Sממטוגר,פחוחמףמווגר tגריכת tמוקכיכיח!גוח

תמגר tמוגחגנוס"ונמו tעיינמוו tמתנ tכרעחוטוסי'פט tמע!רכס'ורייק .נת" tגוכ tח!ת t "גחכ

מלמקייסתמקחועכריס tתמתכגסיסמחמוגרתחייכמס tעכור tגכגננמגלומרנחנוטיו,כטנ
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