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 9(יkqt~,Uq 9*0 ח*8 !ן.( LCaUg %9 ז,ט, aaag ט42 9( %חז. CLIC %0סו9( ,9 י9עס"%
 u~L.aq *(ט %4(ז ,(tr.a 94 "יתט( )cquu gr א 24ינ ~LtC Ccl [(ז qu*c g,cq.נ.%

 0,ז( qca~u %9י ~cuta %(מ ~fv (lggc 1"),! qc' .ףcau~ cnaa 0 19ן 9שי .נףט9גה
qUG,ecl~ %9 ,וט anav ,09פט( 9( (,ט qn.r 

 ,tfc..uq q,alc טt.UL ,tato 9 0ן4מ9יי
 dq. SGa~U !.ז יגחז !,ז 19ב q~q tg'U !,(חף[ (ומ,acc. 9 4,0מו2ט !ויס LqaaL 9ז%יג,1
ct*a9מףן"ףנ .(ם cL~ud 4*;י - c~uqc ס*ח lq.c 0ה ס"ם! aqa~ f.ca ,יח8 "91 פז 
 au" %9 י9מ 9"ם !,qa י(י"ז %9יי(,9פ(

 quc ,a~r qcar 4" 9יבונן, r~a ס5ז ~qc ,ים.,9 09יי(ןg.c ]9 ,(ס9 מ.ז(
~fdal ""מ?שן פ cee ף"; ,זז cc~t.v Cac הז*ז 9זי'(( ט,ז 

c.caוט, c~,olc ט.ש נ(2ף מ; !יה ינ9פ ס"ןה ca~ ת לםה avJ נם r,ta ,גז Cg~ 1.חש 
Cq.dlL1ם07( י,(ה( 9(( .וט CCL 0"י2 0י%ם aq,cl וי,ם a.a ""ס aclal CCL "ט c.a~c 
alno9,)1 90 qc~ "4"י cg.alc cq.aa aao 0ט(ו aqacc c9td~C a~ao qa g~q "מש) aaagacl (9ף )ב", ca"a ס"ף 0"ת ,(נם ו(.9 מ( הזן( נז tt~qa א"ח ca,~c kaa .a.r 
 .CIL~ 49 Ltfil~qC aqc !ן.(חkrtSC g.d ))9 6[ ;נ tau~d י.ז (ומ.9 מ29והן (ח9שן0,סן ו,זח% e.~avc יח( rl~c) יפי92 ט89וה ,vala~ ט9חו5 !(,(ג8 9ן ו(,פ2א !2ן ,9 .(,,%09ז

a~uqgיי י9[" .9 "ז[[ג 9ום.% ~g(k 
 י(,8ז Lfifia ta.f 49 Cgq'g qec (ש,"ם 9טיי(ןc~a ]9) "(1 י9ש ט"92ו cdal טנן9,0( ו(,(ז(% a~.r 19 Lraq.g י( 9(וטי 919 ח*ב ס29;4[

Qutcuי(,(חן 9-0ן 
~QIUC, 

 raq~a a.u q'q ,*( ו(ז(( !סן gCIgC ומי0ז Gt.Q ל( 0"( ט"(
e(aa9כ ה,ח,)י )", qaQ 9.] 9ן") ck", יי.") tac~ 0ן, 4-מ)! LC~ ןז(פ, fa, gCQCI ימו0ז 
 ,"( ג*9פזח( cclal 0"ת (ומL~q 9 ז,2% 9%9 !,ח I~).ra 1טן u~cuסטם

 89"ח ט[ן"9ט;ףיהז,9א9י
~c.c9ט q.c~ acaq.a טי.ז(ן טסו0כז ,וט q'q טוזן(02ט ש-9ן "םש !ן.2 0([ 0(ז tcd~ 44(ן NC,arU~ 
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~qak k~qC.Q la,La~ יף2,2ן aV't culd, cqL,C~ ra~ %9 ו.8 י(,חש aCL סי0ז 2"צ ,"(י, c.rI Lb, cao 
LCq"ו] 

 .9מג gkglL"uq 9מו, "חסח ,.aLLtcl Lqa י(ב ס"9ן %"2 (וט19 !(ז([ם טיססף ח(טן
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"9 ?ra(~ בטט )"0 ca.( )א"2 סח LLclt 94 ,9 טים" kCV aqc.~ cca Latt Sadaw ט".9ל9ן 
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 (יהזנ 9%9 א"ם u,Vd ]9,1 וטן (( Ucq Lq,, CC.Q~ calad.o ,00ח"ם פ,ים
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- 
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ותשובות יהושעפמשאלות

ה מ "":2י ע4 "מ מב:שעןי ש ש  eio-nbhaE"rn'1nDD פמנןיי"י:'י11ש':,%"פ 'י':"י'.ן .יי;.ן'ין,יוי.יו.לי'ל סקופ bnm גגף ""ל סע הי " %ן,, הי הקש פס 6,ג יה5" יאין . "קת.1 :בןן.ךוצ,:יבב",ב:וד:נה,."מ בב 'בצ.1 :צ5ן: ע ננהמק,מ:י ובד ?ה בב"ב4%1ןיצ,ב:בי:'1יב צ %בב ל"ש שע 

 מכנוסיי "וי זס';6 נ!) )ז.6 למהייווהמ"מבנם2
 hh hntD'1 מפירו ק,י: תתי )6 יסתם hnG3 מ'יג 6(.6 יריקת שסיקו ב;;ימ,- גש ,ינ6 מקק וגו' וג;יזו'נס

 םן ט,,"ןשש4יש1'ש' 1י ט"שמפ8%מי"שש''"ן,,
 1 ".':"י

 יונפק פ'י% י וונ":ינ'יש %עצרנו% "ן,י(זהווללשיי
b*sוהוין 6ס' זגג פייסי 6'1 לסייס ים 61.נ 1-ל 11י" גהד6 1.י התוק' סיס סנן ונ6 לפ.וס ntcp~) 13 )מור ה) )ו'. מג-) ס'סתי )פי גס hns1 ר6! וספן 3רי נקט 

 וו, )"ורן מיק: תסס הסיס 6ס'צ
 געס )6דר,6 ד ה) כיייןוק-. crDn ר"ג כיסות 56" תידי הל"-: הוכל ג.ין כיקורו ר,ד3ר סליול"

 "ציאמ נ"יג"1%'11טש(
 עולט בורא לאל שבח ונשלםתם

1881888חשא4
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 התשובותרתח

 אףחחלק
 6הת !הו1י' %ר.ן המלה טמעה .רימה נמסר )מ1* הקרולה ונהון גמא 1blpn יגןא

 : ותגיך הסרר nh1Dולקית
 706 קהלונ

 רכולנה"
 סלמן 6' פאס חגרו ימק עמה לא קרקע וקרו גה"ג

 לחום לעכו"ם להגים עותר oh 6לף תכל קלוב סך לו ונוסכים לרכס רי לכיגיסלהם
 : 4:ת.ר והעלת ל6 06כמנת

 : גי וה41נו לפץ )תכו ר9 3ע'רו3.ן ומוספרת רקע גיס"נ

 גערן OD המטוגה ו3ס,ץ 6סי חגי "ו גפת ט"וץ וגערן הנזל ענין על ממתד
 : מעל כמו כסנת גון 13 סגע65הנס

 . כימון מהכי 6י ידוע נסעןה
 : ולגרך למזור קריך 6ם לד"ה ליכגס כרי סיר ללכסו סליתי מפסס פיך

 מגילם ~nSDlfi טללה ועי מסכן מ גוהרו ו% תוברחי מחריגות ספכי6יס עמסל ייןן
 . ש מזכם חלה והו* לקרחן גיערה ריס ו'רף

 : הנ"ל פגץ על תסוגהךן

 ביורה rk7D ושתשג תמלח omh ומחני-45 מועל וטכוסה מסיפת סעוטץ מרףיתבש
 ססותין כרף ה.ין ווטו ר1סתפ~)ה( ררך הציעה 1.וג6ח צנועת ססיוהה פר סנלומעלה

 כיוס בו כלולב ולסגיכם לטיילה מותר 6ם קג סל הלמסון תו"ע טגק5להכרצהיךן4 ר1ססר( V'Q3 %:)תרסס 6ס חהשון מטס ב4? יט *ס שילונערינה(
 : סד כיום תותר eh כסכם רישן עם חל 6ס שסור4*ת'ל

 גרעין מ65 ו6ס'כ סגלי גנרק ול* כלי לחיך נפקח חכיות מן מנקין ש6.5 יחר144
ODn30סניא מה 3ס ג6סר 06 נכלי : 

 : סכר סכיות לתוך הססת 6חר ונתגיס הפסם עליהם טענר סכר סל טהריםיננ

 . הכי למענד סרי 6י ה2ו5א פרוסס לסבל כיושט רכס תלחש לרסק סגח?נין מס4נ
 טמינה תכל ירופה עדה להמחויגן וגוקייס )נ6ל)ין ומממגין פהטר רסייס מסכר עיידק

chעשו hp) מנשק nDa סלנ תסכר יםס.ד סל6 גוהקו פס 6קוג' ת4ם : 
 לכסל מהתחיל קורס הדנהיל וכסנר כ64וי ותבא כסת ת3ס)ין עירוכ' ספוגית 5ני10ל

 : ריגו מה נסכרוריתח
 : במזג !המעות !דיג" ohl '1ס !מזי ג! ס" ועסין0!ז

pSnדיעה יהרה 
 למעסי יהדיר ר 6מר פרק'ס רו' 3עח," פ"נ רף "וין נמחת נמו את ,י ידןט

 שסר י6ס1)ה ננטה דש גל רקתה 4*ס גהרה קמ"ר קי נ.1"ר מר,וע"זי הונע, bttp וטס )""ך 1ל6 כהמס 6גר עם 6ו .CD q1h ס:ת3ס, התרוץ! *3ר 3פ).ןיין : ריוום י ספיןנומן
 : ),: ס" נץ'ר הלנום וגרגרי גו'סגלה

 ככל' 1a1h עירוי רען ייוחס ריעו נע'ס 1'! ס"ן 3ש הנלון לק!ע'רו תהגהיט
 לו כהסיג 11 !תסינה רמו סים ס" גס"ך טין ת"0'ו הדך הקור 66,כ)שש

 כתיגו הלנ )תש, וומ'ג גדר ו:ג03 נשנוי 1!ט u'hn a~ut 5;)' 11)שהו ט111 1"ה'3 ;רח' והן'"4ון )גו עס סע)שהו עוץך הכפי( 3פו9 )11ר0ס : דל המסתי הנלוןר3ו
~1DOI 

 : ר.)ו תה ס"ס
 : פשר re תחק סטרת קנביס תולעים סהת!יש פ.רות וקח )מוקיס נוין)נ4*

 : הבז! D(r עי):נ:

 הטייפ ים יריגי מי'מ? (CT ייטיב י' 0פס ונ"נ ישי? 0תו?מ %  מטיבר פיבנ
 ; ח סחי ח" 1Gb שלח % ה%% געש נ'ג טסל"ש%

 ס, גי'כד
 ftWN "ו ה,נג" ס! כ!. ,! העיט ועדו ע.ס מ סנס!ו .וסו גן גסי

 Yth1 ד לע).ן עולה טלי י'ט 6ס נלסון געס פ" % ומת ה' גרס טם!יז"ל,
 ית 6ו עולס ch סנטריו מנת 161 נ.וס סק! ימס ס! 1' 16 %רה ס! ~Dff7פלה
 יס: )יין תון לספודה !'גבס מהו OID( "1 גרי" נפל 4:4* קיויס 60י עי 36יליק
 ללסס מותר ו6ס סלו %ל4( 'מ' 1' כלו 6יעת' גטגת "ל סלו טנ.עי ;יש 36!למ1

tgS3plSn תמלה חלונן מלכס מי כשלין מכונס : 
 : )ריךלהתפית 06 המשמה שי 13' פגיו 13 סמת עס סמל מתןמ

 Ptnwחלק
 . גי 06ה !'60 ריקה 61')1 סבה פ0י.ס פלע טורו יוק 6' ס" 6יע 3שימא
 : *0ה ליח ",6 ס"ה שניצנן 6'ן געתן הפל ס'מן 3ט,י "מב

 ס4 עזר מלק 5זי eFIC3 שרפסה כפיטי קסוקר פל היו. מש% שה' ""nosn 1מנ
 : התמונה סיום יתפך סג" עין הנעיו וחטינונ'
 : כריפו טנפם סר תפוס סהס16ס3פיב2ר

 עגונותקונטרס
 : נמ!תמה 6' עו נעיין סייסט.1 מוזו עמרהמה

 עמ' הנדס ו3ו.ן ~MSD י6ה נעתן סג"! הנרחם תו' לגנ6ון "סיכה עמוס יערקמן
Off11Dועיק ל%!ה מ"ס.1ן 06 11 ה,;ה נכל ס! סקול הגו~נ סל ג!'1 0סנ'יועגתהמ, . בחסורה סוף וחכר מסלית 
 וסקנס ןה נעמן 1'! המחתר החון ;! ר"17)ה oJlcn ג,6 ס" o')lh~ 'h1%גש,(

 הטמנת llhsol ג'ק PD11 fi*lCJ (1Ch ר73'ו על קס'נ והנ.מ ~יל ג'9 נע),גחון
 : לחלק סייס-נן טגע על צ"להי0נר l(~Itba עע1קו0 מאה 3עיו2'ק קיק* רקזק רוע ומההל 0ון ע4 ה:",ן תם01תבלזו, : ש חובה !ו 1)חנ0וי

 יר "יאי תשרתמש
 דל העשר (O(ph ע0יקק חקת נעל רג*וו 0! קח)ו השי

 : י'י! !תתיזי תותחיי ת"נ"נון

 : וזל )"יחגר עדייי י"0'3 סמיי עקנא

 ססזר מה מס )רסס ה' ס4 קזמ מלק ",6 0ז. גרדה הק"ן י! !שהורן תהוומנר תתירקנב
 : 11 תדכה על לסם.ב עדייוהניון

 3ע,.ינג
 3על רג6ק ה0)ס ועת נג'ס רברסס ~סיען 1תן4ת קו! )!ט נס'פ). עמוק

D*rn1!,נ~רנ ען!ס מו' הנטן ו3יקנמח ממן 'ת נמתג דל b't))th 
 : ,py חייו סגויער9לכ ר40ו* 3זמ"

 : ננדיס והכרס מ.פום ונענין מסי'ץז עגו*ס עפי וערות עבישו נעייונד

 ממפת משיה געל הנדן ט וייסק 6נ,ר שנורד עו מהגא התן יפץ חטיי"נח
 : 1ז! הפמנך !הניןול

 ו  יזיל  נענין יל עטיי" (l~han ר,ע0נר הלגון תסמנתנו

 מקףס: "11 מניר ססוו!ג 0ע)'ן ונס 0()'1 סתו)'ס לן היה ונס גטנ'ה0 ו)הרנ,"ג'ו יקווץ נת"א עעי,0 סח,( עוש .הע.ר1 פ'הס 3ערעמ )מהעי 0ג%ה ענוים3פ:.ןנ,

 1הגיר4?1 הוע )ע61 ו;,3 הננג'ס סמן :(DJVnCn ec הבלן "'ס טנק t11AD בעפןנון
 : וע!ג~ס'ו3ח"7ו

 e~en ס).ו t'OG העין 61' ס.מוש וק4( גסזע הצטנע 0י.ג'רו ע)ו0( נעתןנ0ו
eDnnמשח : 

 ק..פוש,ן י המסר 06ת ענווה 3ע).ןנן ר~תס ג0ר ס! ט'רו "ם :סגלי CG1 מ סולרת 0ה.ר "מת ק,ו והמיס ר,)ומה
 פקודו"

 הנמרס ו06ווו הצר גמרימו ס:סכע
 : שסריס הכניו וכן וגסנר.ו מO')D'D : רשפה
 : ~סברו פנחס היביסו( ותפסן גדייו גיער הר.נ 1)ה% ממצה נעתן MD : לob 6 ר.קפרס )לסוס 6ס נסירה גקערס "ס ומישהו גססתי eSh~i סרוסה יסרכה

 שש ונס עהתפ'מה גרש והה0ום'a 1(~c'S גת%ר סשס געלה סה'ה פאס נע)י(סב מ'3ערהף נמס העט סו הנציי עעת עת" ה" גי וגווע הכסר נתOD 3 630 קכו
 1" סו6והי במש ד' %רתס3,!ות 06 סם ה)הונ ~pDD ווע.61ס פקפק !.!6סו 0פמג מוהרר פהקכן ותשנה n~bGכו פזי עטם ור")"*ו הפיקו ששי העג( ג3ייגת "ם(ו 4*0זכ nra )מ14לן : ט, לסיר ג"* לרנה 0שמס"מ

 משלץ והג.רו קגרנ!'ו ג:3!"ם סימן 1ה'ה רטט ע!
 שען וסם ועלטשו פ6וסרור : ריגבת עשס ט ו6.ן השר ג, ים ריווג5י

 פוט"
 : %11ן סקויין

 : ני'0ק יאק"נין 6בופפ פוי פהנ6ון עלסנה ~לעס rnst ותרי לסעדי סגר )וט! נדק rJUD3ג(ג דל: המסגר ע'ועהנ,ת שונהכח
 ע*6 ונעמן פשע וער %שי סגי )01ל גרין oa1 העתני llbsD~tSt:D עיכ(ך לו 'ס וסכם "סעדם ל"ע Vyn ו0!ה סלו ער על ollh פייה ס6%ה %סג:ש

 : 3מ?י כן !ו סגנוןהונעה עס DD11 לה רם גי ג6נ פרנסת והא" hl~D הו6 גדייו ח;מ.ס גרפתג%

 : שיסעה פסלא גטין געמאכ(ה : מעינרסה,*
 סקולת למן סחטנה הת וערים '%6ה ריגע, וסם ער.' מנשחז גע)ק וה," געטיז7(1 6ס סגילתס (OP המש"ק לרשת "ערו ושג (eot קוים ,עש ס' ולטסה)שיתן קורס מ.ס ' ד לכיס" לנמס 'כ4( סקי עקיה ובקר (pblG ופן להנגפו יתולהמך

גי !6: 16 ה:ש6ין קרסו גטן צמיגם 1')קייס ולפסת לקדרלריגה  : ושמל נמיה "טת 3')ם ota וס'מ)י' סיע גרק געשנהגון : יל ספט3ר pbaeS סגסג *"ר פתוס נריק" עזי למיגרר סיפסר סזס נעיקלא

 : עעס לדור מותר ob גתוגסה ספסלהג%עוסנ!ש ו6יצ לוי גס נססתף ויו"כ ושגועה נתזי נט"ש" שעון עס שמיו ישקש :עשו : רוגןפיש יפיש שט שק ישק וסני וישא D(aw ניק )י6) ס4ם ה6'ס סס נעמאסח י6 וערק קושח סנינ הושע פפוו טפיש 4)ק רימתה אסיכ %3סססג)הלב
 קשפת שמגועתו טוען וסעעין נח'ג יהרך עס ונאגף ר"וכן הלך קטטהמעת

 ש י"ס ג"ובמס לנוסס רולס 1ר.,םה יופיע הנן ופת נטרוק בממס ל3מ והסייג ישוחע ול6 גלכן שתף עפי להית וק (~h)G DO עסי יינן גלל סלה ליהור6 ממכש61ק

 "טה,נ4* : עגדס 3;ל qb 3~הז1 ס)1הנ מיס 6"שר ע, pnDלד
~nDe 0;1 גי הרג ופוע, עי" הומק והספל שתם נשר Mw : 

 5ש לבט 4גס %ד נתו רק פופיק ו6ק 36ט ג3ח rmn וקנזס סנטרך החמהענ ספישל ירי עגףס וים סססס יסר ממרעים ידוע סשר,ם ושר סרס 40פיו כסגכםלח
 : pftwnגעש "ופויס ר,פ~!ס גי ספ1הס נתירה פעוג u'h 6ס סמק ק'ס יק 'שמס סעו פושי
 : גי גוסס' לעיי געת ד0 כו' רקוי* נגריסק ס)גתג כנסענ : לסשס עם להס סכן מרסק 03עס 31פרס הפגר לסשה נוסי יס לעור ירךסגן

 הפזר כסטישע
 : ער.% קלן ס,.לס 6ם ינ! לסרי ורגרו!ט 6שס ל לסם objn ינפהעך 8 %גטשרי תיסף ופש ראך"עס וייסף וסמו vJb על קריעה אות 6מ%ם 0(!טתלר
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 התשובותמפתח
 שנוססה רלה 1"ב"ו 5)חגס O'))DD דע "חדזנון

 ו)"
 גס הob *4 :תלה טונ רלה

 :פעוסה
 : סעדו ל לו הע יוניי בגיור 3פ'לגו

 : מענד! ona מ~' מתנ"ך עתמי' בס ((ye alh 3נס2מ

 : הלל פ, מכורה העקנר מהנלוןעח

 56רת נגדעה lfiG OSI 1'36 בס.)ש 63"רעמו
"011 

 ,טו3 וניח גן מס ~הרקוק 56ה
 : !נסוג ים a~h 05 גט יחן,ר.ך

 : לצומתת nlD~D ושא סהונ6 ע"פ

 ",ר גנטג1א
 ד)ה0)ס3" עה")'"

 : (q)h ענעמ הימה לת

 וגן h('ilD מסעו ורוע ווסמן ר.עגווה ")עיי אסה 6ני ש"נ סלח ש' יגססב
 : !ס'מקר6והו

 ,)קמו OfSD וע' n'bs ויעז נט )'0ן ב"ה וגפורם ח') ")ב. ג.ן ביסעענ"יפנ
 : וכלחסו לנט וג"ג כמעמד היה ביתס,5י

 התשל: O~D ~מסר ד"וייימ6 ק'דוס'ן הו' "' 3רמ'וה וקדט וטומע מרמר ס"')ו o)hפד

 : )תיש וס31 הנט לשליך רקה ס"י)ו יד 3פ:י ימר 13 סחור נט סל'חפנק

 ביע'דו עה)י "ס בוותיהס i~UVP 61ין 6ו0ה עגידין פין הינם "סי ספגהיכעס)ןן
 : בס 3ג-ד ערש קנלת pp~' 6ו ניסגגת3

 משפט חווכןחלק
 ' : שתר הו6 "ולן נ6.~ה י"יס 5.ו ofib 3יקפז

 : ער6וריי60 פסול.ס הס 6ס רסס קיימיפח

 בסלק מי* 5יי גפרה זה פל ותבונה סיע גע) עריזס שהנלון 53וק 5;3ז )על6 כ1'ן)(נן

 גוייש:
 : הל)10 ~0סר גירן ~הוקוק עא סג1עם

 ועין סקדומ לפי מלקין 06 עס)ס!י לנגוה oth)l הרגה 3ס"0 עי.1 סיס ישקצא
3שז"

 : תר משן 5,.
 ממר011 סג! י0נ'יי קי'ו 1fi:D יע'צב

 ס'1)'"
)40 vJDGn ' 3ססר נפקדםגערם סרר* טפן ועתה נופיו : 

 הספר( גסוץ )ונרסס : hDGI ננר' ייירא סדיק* י'ו ייייצנ

 ו!ר.עע,ד גססנה הפנוי 3ין עפס'ק סהר: ,הניר ,דות ור1)'ם גי חזר קרו נהול"אזי
 : זז נענין ד ס" מ"ע 03לק חי6 בז' וע'ין3ש'" ע!יהס עעגנש ענף ופירל0ות

 עהיש הנצון ק 'סע" מו' עהר3 ה"ה ל106מה הד.רה ~"' נ'ת סנרנו לשוס 3סףצה
 : 1'ןטיחי

 4ז" עם" מקו ותוגע'ם 6חר own1i %6 שב" "תוצו
 נרתך יק בס 5,,נו ע5ש

'h1Dלסויר ודעסו : 
 : ט' P)lb סה'ה מען 061'ג נ.תו "בו טוח ישה "ייןצן

 בקור.ן נןו)ה ,ורה כס ים 3ימ בענו "שסופקצח
 גרבצי
 : ה3.ת 3נלל ומגר ohי"ס סס~רפן וערה קעסיל .

 .161 מ4(1 טמר ביס גמה בס ודר הקה))ז6ונן בהבנ.רו alpnn קזקע 13יןצט
 דעת ע! (1IDD רנ0. קוססודי:6 ב!0והומק,ק גו' נסגיר "וורה קח"עפרון

 : יעי פוליןסכתי
 ערק יהר" גו' לתמר א ענר ו06,ג 'ו!5ז"ו לפור סרגל ת:"' ע! במגו 1063ק

 : ליב עוהרר 1Dal זול הכקון תתלעירי6'
 : הג') )'נ ש' !0)ע'וו ייי שיפיר הנוון "יג"קא

 !,ין טנ6 לניי )ר.ך 014 חלקן על ג.מי זנה "ס ,עם !נכו ע"ה סחי סג30 ע'קב
 : "3ת נסתהסטו

 : עהננ6' תיגעש ~הקהל מ1גס.1 ייד והשה )דקה כעוס סהרה )רקה 3נ3"יקג

 : 3ע)1ה ס:ש פ' כוסל הננוו Ghקד

 : גי מומי עלו 53' היזמיי גי 3טי'וקוה

 ישנן פישויד fi1D1fi עשת .סנהינ חל 'PDh ע,תע' עעות להי" כיס h(~ol ע)קו
סהו"

 . המק ohl ועמן.נ זה ע0ע0 ה3ת.ם יי5!1 הפע~ן'י הלית
 : גו 3וסו0ו סה~" ק.ה ו5ק גל עמון )ק, מה)' 5'*גרענ'סק,
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