
�י    יֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצא    ֶהָעלֹו�ֶהָעלֹו�ֶהָעלֹו�ֶהָעלֹו�    ––––" " " " �ָד��ָד��ָד��ָד�    ִנְ�ַמתִנְ�ַמתִנְ�ַמתִנְ�ַמת    ''''הההה    ֵנרֵנרֵנרֵנר""""                ��יְלִע��יְלִע��יְלִע� דדדד""""היהיהיהי    ָ ְלֶמרָ ְלֶמרָ ְלֶמרָ ְלֶמר    יֹוָנָת�יֹוָנָת�יֹוָנָת�יֹוָנָת�    ַהִ�ינֹוקַהִ�ינֹוקַהִ�ינֹוקַהִ�ינֹוק    ִנְ�ַמתִנְ�ַמתִנְ�ַמתִנְ�ַמת    ְלִע

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        

 

  

        ַה�ֹוָרהַה�ֹוָרהַה�ֹוָרהַה�ֹוָרה    �ְקִרי%ת�ְקִרי%ת�ְקִרי%ת�ְקִרי%ת    ַהְ�ִפָ�הַהְ�ִפָ�הַהְ�ִפָ�הַהְ�ִפָ�ה    ִ#ְזַמ�ִ#ְזַמ�ִ#ְזַמ�ִ#ְזַמ� ִלְקֹראִלְקֹראִלְקֹראִלְקֹרא    !א!א!א!א    ָנאָנאָנאָנא

        קקקק""""מוצשמוצשמוצשמוצש        ננננ""""הדהדהדהד        שבת שבת שבת שבת ההההזמני זמני זמני זמני 
        00000000::::20202020        45454545::::11118888        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�

        03030303::::20202020        53535353::::11118888        חיפהחיפהחיפהחיפה
        00001111::::20202020        00001111::::11119999        תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב
        00000000::::20202020        55559999::::11118888        באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

 

3ַֹתי    ָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�ת    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ַ�ָ#תַ�ָ#תַ�ָ#תַ�ָ#ת     ��������דדדד""""בסבסבסבס 3ַֹתיְ#ַהר ְ#ח4 3ַֹתיְ#ַהר ְ#ח4 3ַֹתיְ#ַהר ְ#ח4         ההההיָ יָ יָ יָ נִ נִ נִ נִ �ְ �ְ �ְ �ְ     ההההנַ נַ נַ נַ �ָ �ָ �ָ �ָ     ��������    77775555ר ר ר ר  ָ  ָ  ָ  ָ סְ סְ סְ סְ � מִ � מִ � מִ � מִ יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ לָ לָ לָ לָ גִ גִ גִ גִ     ��������    גגגג""""התשעהתשעהתשעהתשע    ִא6ָרִא6ָרִא6ָרִא6ָר    דדדד""""ככככ ��������ְ#ַהר ְ#ח4

 Åð Åð Åð Åðä Èc Ë÷äÈc Ë÷äÈc Ë÷äÈc Ë÷     Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àì Èá ÈL Àç Çî Àìääää    """"è Èa Çî ì ÆL ïÈé Àð Äòè Èa Çî ì ÆL ïÈé Àð Äòè Èa Çî ì ÆL ïÈé Àð Äòè Èa Çî ì ÆL ïÈé Àð Äò""""        

    ַעלַעלַעלַעל    ְלֶמִ:י�ְלֶמִ:י�ְלֶמִ:י�ְלֶמִ:י�    �נ��נ��נ��נ�    ְ#ח�קֹוַתיְ#ח�קֹוַתיְ#ח�קֹוַתיְ#ח�קֹוַתי    ָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�ת    ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ     ְ#ָפָרַ�תְ#ָפָרַ�תְ#ָפָרַ�תְ#ָפָרַ�ת

3ַֹתי    ִא�ִא�ִא�ִא�""""    ::::ַהִ>ְצוֹותַהִ>ְצוֹותַהִ>ְצוֹותַהִ>ְצוֹות    ְ#ִק6��ְ#ִק6��ְ#ִק6��ְ#ִק6��    ְוָהֹעֶנ�ְוָהֹעֶנ�ְוָהֹעֶנ�ְוָהֹעֶנ�    ַהָ;ָכרַהָ;ָכרַהָ;ָכרַהָ;ָכר 3ַֹתיְ#ח4 3ַֹתיְ#ח4 3ַֹתיְ#ח4     ֵ�ֵלכ�ֵ�ֵלכ�ֵ�ֵלכ�ֵ�ֵלכ�    ְ#ח4

    ְוָנַתִ�יְוָנַתִ�יְוָנַתִ�יְוָנַתִ�י    ::::ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�    ַוֲעִ=יֶת�ַוֲעִ=יֶת�ַוֲעִ=יֶת�ַוֲעִ=יֶת�    ִ�ְ�ְמר�ִ�ְ�ְמר�ִ�ְ�ְמר�ִ�ְ�ְמר�    ַתיַתיַתיַתיִמְצוֹ ִמְצוֹ ִמְצוֹ ִמְצוֹ     ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת

    ַהָ;ֶדהַהָ;ֶדהַהָ;ֶדהַהָ;ֶדה    ְוֵע?ְוֵע?ְוֵע?ְוֵע?    ְיב�ָל@ְיב�ָל@ְיב�ָל@ְיב�ָל@    ָה�ֶר?ָה�ֶר?ָה�ֶר?ָה�ֶר?    ְוָנְתָנהְוָנְתָנהְוָנְתָנהְוָנְתָנה    ְ#ִעָ��ְ#ִעָ��ְ#ִעָ��ְ#ִעָ��    ִגְ�ֵמיֶכ�ִגְ�ֵמיֶכ�ִגְ�ֵמיֶכ�ִגְ�ֵמיֶכ�

    ְלִהְתַנֲהג�תְלִהְתַנֲהג�תְלִהְתַנֲהג�תְלִהְתַנֲהג�ת    ְ#ֶהְתֵא�ְ#ֶהְתֵא�ְ#ֶהְתֵא�ְ#ֶהְתֵא�    ִמְתַנֶהֶגתִמְתַנֶהֶגתִמְתַנֶהֶגתִמְתַנֶהֶגת    ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?    """"ִ ְריוֹ ִ ְריוֹ ִ ְריוֹ ִ ְריוֹ     ִיֵ��ִיֵ��ִיֵ��ִיֵ��

�נ�    ָהר�ָחִניתָהר�ָחִניתָהר�ָחִניתָהר�ָחִניתָ�ֶ��נָ�ֶ��נָ�ֶ�ִא� ַע� ִיְ=ָרֵאל מֹוֵאס ְ#ִמְצַות ִא� ַע� ִיְ=ָרֵאל מֹוֵאס ְ#ִמְצַות ִא� ַע� ִיְ=ָרֵאל מֹוֵאס ְ#ִמְצַות ִא� ַע� ִיְ=ָרֵאל מֹוֵאס ְ#ִמְצַות     ....ֶ�ָ�נ

�6ֵ אֹוָת� ה�א ֶנֱעַנ� ְוִנְגַזר ָעָליו �6ֵ אֹוָת� ה�א ֶנֱעַנ� ְוִנְגַזר ָעָליו �6ֵ אֹוָת� ה�א ֶנֱעַנ� ְוִנְגַזר ָעָליו �6ֵ אֹוָת� ה�א ֶנֱעַנ� ְוִנְגַזר ָעָליו ַה�ֹוָרה ְו!א ְמקַ ַה�ֹוָרה ְו!א ְמקַ ַה�ֹוָרה ְו!א ְמקַ ַה�ֹוָרה ְו!א ְמקַ 

ִ#ְזַמ� ַהCָל�ת Dְֶ�ַע� ִיְ=ָרֵאל !א ִ#ְזַמ� ַהCָל�ת Dְֶ�ַע� ִיְ=ָרֵאל !א ִ#ְזַמ� ַהCָל�ת Dְֶ�ַע� ִיְ=ָרֵאל !א ִ#ְזַמ� ַהCָל�ת Dְֶ�ַע� ִיְ=ָרֵאל !א . . . . Cְֵזיְרת Cָל�תCְֵזיְרת Cָל�תCְֵזיְרת Cָל�תCְֵזיְרת Cָל�ת

    ַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתי'''''''': : : : ְו�ֹוְמָמהְו�ֹוְמָמהְו�ֹוְמָמהְו�ֹוְמָמה    ֲחֵרָבהֲחֵרָבהֲחֵרָבהֲחֵרָבה    ִיְ=ָרֵאלִיְ=ָרֵאלִיְ=ָרֵאלִיְ=ָרֵאל    ֶאֶר?ֶאֶר?ֶאֶר?ֶאֶר?, , , , ְ#%ְרצוֹ ְ#%ְרצוֹ ְ#%ְרצוֹ ְ#%ְרצוֹ 

    ַה6ְ�ִבי�ַה6ְ�ִבי�ַה6ְ�ִבי�ַה6ְ�ִבי�    ֹאְיֵביֶכ�ֹאְיֵביֶכ�ֹאְיֵביֶכ�ֹאְיֵביֶכ�    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     ְוָ�ֲממ�ְוָ�ֲממ�ְוָ�ֲממ�ְוָ�ֲממ�    ָה�ֶר?ָה�ֶר?ָה�ֶר?ָה�ֶר?    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני

. . . . """"ָחְרָ#הָחְרָ#הָחְרָ#הָחְרָ#ה    ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי�ִיְהי�    ְוָעֵריֶכ�ְוָעֵריֶכ�ְוָעֵריֶכ�ְוָעֵריֶכ�    ְ�ָמָמהְ�ָמָמהְ�ָמָמהְ�ָמָמה    ֶכ�ֶכ�ֶכ�ֶכ�%ְרצְ %ְרצְ %ְרצְ %ְרצְ     ְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתה............ָ#@ָ#@ָ#@ָ#@

ְרָ#� ְוַה9ְָמָמה ֵי� ָ#@ �Cַ ִמָ:ה טֹוָבה ְלִיְ=ָרֵאל  ְרָ#� ְוַה9ְָמָמה ֵי� ָ#@ �Cַ ִמָ:ה טֹוָבה ְלִיְ=ָרֵאל ַהח4 ְרָ#� ְוַה9ְָמָמה ֵי� ָ#@ �Cַ ִמָ:ה טֹוָבה ְלִיְ=ָרֵאל ַהח4 ְרָ#� ְוַה9ְָמָמה ֵי� ָ#@ �Cַ ִמָ:ה טֹוָבה ְלִיְ=ָרֵאל ַהח4 ַהח4

    ִמָ:הִמָ:הִמָ:הִמָ:ה    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ , , , , """"ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?ָהֶאֶר?    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתיַוֲהִ�ֹ>ִתי"""": : : : יייי''''''''�ְכַמֲאַמר רש�ְכַמֲאַמר רש�ְכַמֲאַמר רש�ְכַמֲאַמר רש

    ָהאֹוְיִבי� ָנַחת ר�חַ ָהאֹוְיִבי� ָנַחת ר�חַ ָהאֹוְיִבי� ָנַחת ר�חַ ָהאֹוְיִבי� ָנַחת ר�חַ     ִיְמְצא�ִיְמְצא�ִיְמְצא�ִיְמְצא�    ֶ�Gאֶ�Gאֶ�Gאֶ�Gא    ְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאל    טֹוָבהטֹוָבהטֹוָבהטֹוָבה

ְוַרֵ#ינ� ָ#ְח6ֵי ְוַרֵ#ינ� ָ#ְח6ֵי ְוַרֵ#ינ� ָ#ְח6ֵי ְוַרֵ#ינ� ָ#ְח6ֵי     ....ִמ6ֹוְ�ֶביהָ ִמ6ֹוְ�ֶביהָ ִמ6ֹוְ�ֶביהָ ִמ6ֹוְ�ֶביהָ     �ֹוֵמָמה�ֹוֵמָמה�ֹוֵמָמה�ֹוֵמָמה    אאאאֶ�ְ�הֵ ֶ�ְ�הֵ ֶ�ְ�הֵ ֶ�ְ�הֵ     ְ#%ְרָצ�ְ#%ְרָצ�ְ#%ְרָצ�ְ#%ְרָצ�

    ָ#@ָ#@ָ#@ָ#@    ַה6ֹוְ�ִבי�ַה6ֹוְ�ִבי�ַה6ֹוְ�ִבי�ַה6ֹוְ�ִבי�    ֶ�%H%�ֶH%�ֶH%�ֶH: ": ": ": "י ְואֹוֵמרי ְואֹוֵמרי ְואֹוֵמרי ְואֹוֵמר''''''''מֹוִסיH ַעל ִ:ְבֵרי רשמֹוִסיH ַעל ִ:ְבֵרי רשמֹוִסיH ַעל ִ:ְבֵרי רשמֹוִסיH ַעל ִ:ְבֵרי רש

��ִמְגָ:ל�ִמְגָ:ל�ִמְגָ:ל�ִמְגָ:ל    חֹוָמהחֹוָמהחֹוָמהחֹוָמה    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     ִיְבנ�ִיְבנ�ִיְבנ�ִיְבנ�    ֶ�Gאֶ�Gאֶ�Gאֶ�Gא    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     ְ�ָמָמהְ�ָמָמהְ�ָמָמהְ�ָמָמה    ִיְנֲהג�ִיְנֲהג�ִיְנֲהג�ִיְנֲהג , , , ,

>ֹות    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל >ֹותָהא4 >ֹותָהא4 >ֹותָהא4     ְוֵי�ְוֵי�ְוֵי�ְוֵי�, , , , Dֹחַ Dֹחַ Dֹחַ Dֹחַ     ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�    ִלְבנֹוָ�הִלְבנֹוָ�הִלְבנֹוָ�הִלְבנֹוָ�ה    ִיְ�ַ�ְ:ל�ִיְ�ַ�ְ:ל�ִיְ�ַ�ְ:ל�ִיְ�ַ�ְ:ל�    ָהא4

    ִקְ#ָלהִקְ#ָלהִקְ#ָלהִקְ#ָלה    !א!א!א!א    ֶ�ַחְרָב@ֶ�ַחְרָב@ֶ�ַחְרָב@ֶ�ַחְרָב@    ֶ�ִ>6ֹו�ֶ�ִ>6ֹו�ֶ�ִ>6ֹו�ֶ�ִ>6ֹו�    ְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאלְלִיְ=ָרֵאל    CָדֹולCָדֹולCָדֹולCָדֹול    ִסיָמ�ִסיָמ�ִסיָמ�ִסיָמ�    ְ#ֶזהְ#ֶזהְ#ֶזהְ#ֶזה

ָ>ה ָ>הא4 ָ>הא4 ָ>הא4 �ב�    ַעדַעדַעדַעד    ְ�ַקֵ#לְ�ַקֵ#לְ�ַקֵ#לְ�ַקֵ#ל    ְו!אְו!אְו!אְו!א    ְוָל�ֹו�ְוָל�ֹו�ְוָל�ֹו�ְוָל�ֹו�    א4�6ָ�ֶ��ב�6ָ�ֶ��ב�6ָ�ֶ�    ֶאְפרֹוֶחיהָ ֶאְפרֹוֶחיהָ ֶאְפרֹוֶחיהָ ֶאְפרֹוֶחיהָ     ֶ�6ָ��ב

ִמDָא� ָלַמְדנ� ֶ�ָעֵלינ� ְלִהְת#ֹוֵנ� ֵהיֵטב ַ#ֶ>ה ִמDָא� ָלַמְדנ� ֶ�ָעֵלינ� ְלִהְת#ֹוֵנ� ֵהיֵטב ַ#ֶ>ה ִמDָא� ָלַמְדנ� ֶ�ָעֵלינ� ְלִהְת#ֹוֵנ� ֵהיֵטב ַ#ֶ>ה ִמDָא� ָלַמְדנ� ֶ�ָעֵלינ� ְלִהְת#ֹוֵנ� ֵהיֵטב ַ#ֶ>ה     ".".".".ְלתֹוָכ@ְלתֹוָכ@ְלתֹוָכ@ְלתֹוָכ@

Dִי ָמה Dִי ָמה Dִי ָמה Dִי ָמה , , , , ְ�ִליָלהְ�ִליָלהְ�ִליָלהְ�ִליָלהֶ�רֹואֹות ֵעיֵנינ� ְו!א ְלָח�ֹוב ִמ6ָד ַעל ֶ�רֹואֹות ֵעיֵנינ� ְו!א ְלָח�ֹוב ִמ6ָד ַעל ֶ�רֹואֹות ֵעיֵנינ� ְו!א ְלָח�ֹוב ִמ6ָד ַעל ֶ�רֹואֹות ֵעיֵנינ� ְו!א ְלָח�ֹוב ִמ6ָד ַעל 

ְגָ#ל �ֶמכ�ֶס@ ְגָ#ל �ֶמכ�ֶס@ֶ�Iְִרֶאה ְ#ֵעי� �ָד� ה�א מ4 ְגָ#ל �ֶמכ�ֶס@ֶ�Iְִרֶאה ְ#ֵעי� �ָד� ה�א מ4 ְגָ#ל �ֶמכ�ֶס@ֶ�Iְִרֶאה ְ#ֵעי� �ָד� ה�א מ4 Dִי ָיד Dִי ָיד Dִי ָיד Dִי ָיד , , , , ֶ�Iְִרֶאה ְ#ֵעי� �ָד� ה�א מ4

�ְכָבר �ְכָבר �ְכָבר �ְכָבר , , , , ה ְמַכֶ�ֶנת �ַמְ�Cִיָחה ַעל Dָל ָמה ֶ�3ֹוֶרהה ְמַכֶ�ֶנת �ַמְ�Cִיָחה ַעל Dָל ָמה ֶ�3ֹוֶרהה ְמַכֶ�ֶנת �ַמְ�Cִיָחה ַעל Dָל ָמה ֶ�3ֹוֶרהה ְמַכֶ�ֶנת �ַמְ�Cִיָחה ַעל Dָל ָמה ֶ�3ֹוֶרה""""ָה#3ָָ ָה#3ָָ ָה#3ָָ ָה#3ָָ 

        ....ה ַהDֹל ְלטֹוָבהה ַהDֹל ְלטֹוָבהה ַהDֹל ְלטֹוָבהה ַהDֹל ְלטֹוָבה""""Dָל ָמה ֶ�עֹוֶ=ה ָהDָ ָ#3ָל ָמה ֶ�עֹוֶ=ה ָהDָ ָ#3ָל ָמה ֶ�עֹוֶ=ה ָהDָ ָ#3ָל ָמה ֶ�עֹוֶ=ה ָה#3ָָ : : : : �ְמר� ֲחָכִמי��ְמר� ֲחָכִמי��ְמר� ֲחָכִמי��ְמר� ֲחָכִמי�
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        ?  ?  ?  ?  ַה9ְִמJָהַה9ְִמJָהַה9ְִמJָהַה9ְִמJָה    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת    ָחָלהָחָלהָחָלהָחָלה    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�    Dַָ>הDַָ>הDַָ>הDַָ>ה    DָלDָלDָלDָל

        ????ַה6ֹוֵבלַה6ֹוֵבלַה6ֹוֵבלַה6ֹוֵבל    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת    ָחָלהָחָלהָחָלהָחָלה    ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי

        ????ַה9ְִמJָהַה9ְִמJָהַה9ְִמJָהַה9ְִמJָה    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת    %ֲחֵרי%ֲחֵרי%ֲחֵרי%ֲחֵרי    ְ#�ֹוָפרְ#�ֹוָפרְ#�ֹוָפרְ#�ֹוָפר    ִלְתֹקעַ ִלְתֹקעַ ִלְתֹקעַ ִלְתֹקעַ     ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוה    ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי

        ????ַהְ�ִקיָעהַהְ�ִקיָעהַהְ�ִקיָעהַהְ�ִקיָעה    ַמJַָרתַמJַָרתַמJַָרתַמJַָרת    ַמִהיַמִהיַמִהיַמִהי

        ????Dִי �ִרי�Dִי �ִרי�Dִי �ִרי�Dִי �ִרי�    יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    הההה""""ָמרָ ָמרָ ָמרָ ָמרָ     ָהֲעָבִדי�ָהֲעָבִדי�ָהֲעָבִדי�ָהֲעָבִדי�    עֹוִ=י�עֹוִ=י�עֹוִ=י�עֹוִ=י�    ָמהָמהָמהָמה

 

        
    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    ַהDְֶנֶסתַהDְֶנֶסתַהDְֶנֶסתַהDְֶנֶסת    ְ#ֵביתְ#ֵביתְ#ֵביתְ#ֵבית    ַ�ָ>�ַ�ָ>�ַ�ָ>�ַ�ָ>�    ָה%ְזDְִריָה%ְזDְִריָה%ְזDְִריָה%ְזDְִרי    ֶזרֶזרֶזרֶזרֱאִליעֶ ֱאִליעֶ ֱאִליעֶ ֱאִליעֶ ' ' ' ' רררר    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ַר#ֹותַר#ֹותַר#ֹותַר#ֹות    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�

    ְו%Hְו%Hְו%Hְו%H, , , , ַהDִֵלי�ַהDִֵלי�ַהDִֵלי�ַהDִֵלי�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוֶנְחָ#אְוֶנְחָ#אְוֶנְחָ#אְוֶנְחָ#א    ָעָנוָעָנוָעָנוָעָנו    ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה. . . . ִ#ְצַפתִ#ְצַפתִ#ְצַפתִ#ְצַפת    ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�    יייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר 

�תוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ָיַדעָיַדעָיַדעָיַדע    !א!א!א!א    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחדָ �תוֹ Cְד4ָ �תוֹ Cְד4ָ �תוֹ Cְד4ָ �רֵ     ְו%Hְו%Hְו%Hְו%H, , , , ַ#�ֹוָרהַ#�ֹוָרהַ#�ֹוָרהַ#�ֹוָרה    Cְד4C ֵר�C ֵר�C ֵר�Cיייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר     יייי    �    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    #וֹ #וֹ #וֹ #וֹ     ָרא�ָרא�ָרא�ָרא

, , , , ְלִמירֹו�ְלִמירֹו�ְלִמירֹו�ְלִמירֹו�    ַה3ְדֹוָ�הַה3ְדֹוָ�הַה3ְדֹוָ�הַה3ְדֹוָ�ה    ֲחב�ָרתוֹ ֲחב�ָרתוֹ ֲחב�ָרתוֹ ֲחב�ָרתוֹ     ִע�ִע�ִע�ִע�    יייי""""ִר ִר ִר ִר ָהאֲ ָהאֲ ָהאֲ ָהאֲ     ָיָצאָיָצאָיָצאָיָצא, , , , ָ#ֹעֶמרָ#ֹעֶמרָ#ֹעֶמרָ#ֹעֶמר    גגגג""""ְ#לַ ְ#לַ ְ#לַ ְ#לַ . . . . ָ ��טָ ��טָ ��טָ ��ט

�ָלה    ִלְרֹקדִלְרֹקדִלְרֹקדִלְרֹקד��ָלהַ#ִה��ָלהַ#ִה��ָלהַ#ִה�. . . . ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�    ִע�ִע�ִע�ִע�    ְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקד    ָ>�ָ>�ָ>�ָ>�עִ עִ עִ עִ     ָיָצאָיָצאָיָצאָיָצא    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרִ#יַרִ#יַרִ#יַרִ#י    ְו%Hְו%Hְו%Hְו%H, , , , ַ#ִה

. . . . ְלָבִני�ְלָבִני�ְלָבִני�ְלָבִני�    ְ#ָגִדי�ְ#ָגִדי�ְ#ָגִדי�ְ#ָגִדי�    ַלבֹו�ַלבֹו�ַלבֹו�ַלבֹו�, , , , ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�    ַהְ:ַרתַהְ:ַרתַהְ:ַרתַהְ:ַרת    ַ#ַעלַ#ַעלַ#ַעלַ#ַעל, , , , ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ָזָק�ָזָק�ָזָק�ָזָק�    הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ     ְלֶפַתעְלֶפַתעְלֶפַתעְלֶפַתע

    ְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקד, , , , ַהַמַעCֵלַהַמַעCֵלַהַמַעCֵלַהַמַעCֵל    ִמ�ֹוMִמ�ֹוMִמ�ֹוMִמ�ֹוM    אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ     MMMMָמ�ַ ָמ�ַ ָמ�ַ ָמ�ַ , , , , ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ     ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהLֵרַהLֵרַהLֵרַהLֵר    ָ�ַפסָ�ַפסָ�ַפסָ�ַפס

�ְבִהְתַלֲהב�ת�ְבִהְתַלֲהב�ת�ְבִהְתַלֲהב�ת�ְבִהְתַלֲהב�ת    ִ#ְדֵבק�תִ#ְדֵבק�תִ#ְדֵבק�תִ#ְדֵבק�ת    ַה9ְִנ6ִי�ַה9ְִנ6ִי�ַה9ְִנ6ִי�ַה9ְִנ6ִי�    ָרְקד�ָרְקד�ָרְקד�ָרְקד�. . . . ִ#יִחידֹותִ#יִחידֹותִ#יִחידֹותִ#יִחידֹות    ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ ִא�וֹ  , , , ,�    ְוִהְתרֹוְממ�ְוִהְתרֹוְממ�ְוִהְתרֹוְממ�ְוִהְתרֹוְממ

�רֵ     ִהִ#יט�ִהִ#יט�ִהִ#יט�ִהִ#יט�. . . . ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה    ְ ֵניְ ֵניְ ֵניְ ֵני    ָמַעלָמַעלָמַעלָמַעל    DְֶטַפחDְֶטַפחDְֶטַפחDְֶטַפחC ֵר�C ֵר�C ֵר�Cְותַ ְותַ ְותַ ְותַ     יייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר     יייי�    ����ַהLָקֶ ַהLָקֶ ַהLָקֶ ַהLָקֶ     ִמיה�ִמיה�ִמיה�ִמיה�: : : : ְמה�ְמה�ְמה�ְמה

3�עַ 3�עַ 3�עַ 3�עַ �ָ �ָ �ָ �ָ     ַהNַדַהNַדַהNַדַהNַד    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    ָעַמדָעַמדָעַמדָעַמד�ֶ �ֶ �ֶ �ֶ     יייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר     ָק�ָק�ָק�ָק�? ? ? ? ַלֶ ַתעַלֶ ַתעַלֶ ַתעַלֶ ַתע    ֶ�הֹוִפיעַ ֶ�הֹוִפיעַ ֶ�הֹוִפיעַ ֶ�הֹוִפיעַ     ררררַהזַ ַהזַ ַהזַ ַהזַ     

    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָלַקחָלַקחָלַקחָלַקח    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ְ#ָידְ#ָידְ#ָידְ#ָיד, , , , ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�ָהרֹוְקִדי�    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ִנCַ�ִנCַ�ִנCַ�ִנCַ�, , , , ְ#ַמְחָ�בֹותְ#ַמְחָ�בֹותְ#ַמְחָ�בֹותְ#ַמְחָ�בֹות

, , , , ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר' ' ' ' רררר    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ     ֶהֱחִזיקֶהֱחִזיקֶהֱחִזיקֶהֱחִזיק    ַה9ְִנ6ָהַה9ְִנ6ָהַה9ְִנ6ָהַה9ְִנ6ָה    ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ ְ#ָידוֹ , , , , ַהLָרַהLָרַהLָרַהLָר    ַהLָָק�ַהLָָק�ַהLָָק�ַהLָָק�

Dָה    ָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעה    ַאֶ��ַאֶ��ַאֶ��ַאֶ��    ְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקדְוָרַקד Dָהֲאר4 Dָהֲאר4 Dָהֲאר4 �רֵ     �ֹוְממ��ֹוְממ��ֹוְממ��ֹוְממ�ִה�ְ ִה�ְ ִה�ְ ִה�ְ . . . . ההההָר#ָ ָר#ָ ָר#ָ ָר#ָ     ְ#ִ=ְמָחהְ#ִ=ְמָחהְ#ִ=ְמָחהְ#ִ=ְמָחה    ֲאר4C ֵר�C ֵר�C ֵר�Cיייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר     יייי    

ָ#�    ַעלַעלַעלַעל ָ#�ר4 ָ#�ר4 ָ#�ר4 Dָה    ָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעה    DְָברDְָברDְָברDְָבר    ָהרֹוֵקדָהרֹוֵקדָהרֹוֵקדָהרֹוֵקד, , , , ר4 Dָהֲאר4 Dָהֲאר4 Dָהֲאר4  ְוַ�ֲאל�ְוַ�ֲאל�ְוַ�ֲאל�ְוַ�ֲאל�, , , , ַהָ ��טַהָ ��טַהָ ��טַהָ ��ט    ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ִע�ִע�ִע�ִע�    ֲאר4

�    ֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�א    ַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:אי, , , , ררררַהזָ ַהזָ ַהזָ ַהזָ     ַהLָָק�ַהLָָק�ַהLָָק�ַהLָָק�    ִע�ִע�ִע�ִע�    ָהִריק�דָהִריק�דָהִריק�דָהִריק�ד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    �נ��נ��נ��נ�    ְמִביִני�ְמִביִני�ְמִביִני�ְמִביִני�"""": : : : ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ

    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ַהִא�ַהִא�ַהִא�ַהִא�? ? ? ? יֶעֶזריֶעֶזריֶעֶזריֶעֶזרֱאלִ ֱאלִ ֱאלִ ֱאלִ     ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ִע�ִע�ִע�ִע�    ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�    ָרַקדָרַקדָרַקדָרַקד    ַמ:�עַ ַמ:�עַ ַמ:�עַ ַמ:�עַ     ַאMַאMַאMַאCָ....    MדֹולCָדֹולCָדֹולCָדֹול    �ָד��ָד��ָד��ָד�

    DֹהDֹהDֹהDֹה    ָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעה    ְוִלְרֹקדְוִלְרֹקדְוִלְרֹקדְוִלְרֹקד    ַ�ְלִמיָדיוַ�ְלִמיָדיוַ�ְלִמיָדיוַ�ְלִמיָדיו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַלֲעֹזבַלֲעֹזבַלֲעֹזבַלֲעֹזב    ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�ַרֵ#ינ�    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    ִלְכבֹודוֹ ִלְכבֹודוֹ ִלְכבֹודוֹ ִלְכבֹודוֹ     ָנֶאהָנֶאהָנֶאהָנֶאה

Dָה Dָהֲאר4 Dָהֲאר4 Dָהֲאר4     ָנֶאהָנֶאהָנֶאהָנֶאה    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ִא�ִא�ִא�ִא�: : : : ְו�ַמרְו�ַמרְו�ַמרְו�ַמר    ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�    יייי""""ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר ָהֲאִר     ִחM6ִֵחM6ִֵחM6ִֵחM6ֵ? ? ? ? ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ִע�ִע�ִע�ִע�    ֲאר4

Dָה    ָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעהָ�ָעה    ַע>וֹ ַע>וֹ ַע>וֹ ַע>וֹ     ִלְרֹקדִלְרֹקדִלְרֹקדִלְרֹקד    יֹוַחאייֹוַחאייֹוַחאייֹוַחאי    ָ#רָ#רָ#רָ#ר    ֶ�ָ>עֹו�ֶ�ָ>עֹו�ֶ�ָ>עֹו�ֶ�ָ>עֹו�' ' ' ' ְלרְלרְלרְלר Dָהֲאר4 Dָהֲאר4 Dָהֲאר4     ָנֶאהָנֶאהָנֶאהָנֶאה    LֶהLֶהLֶהLֶה�ֶ �ֶ �ֶ �ֶ     ַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:איַ#ַ�ַ:אי, , , , ֲאר4

�רֵ     ְ#ֵעיִניְ#ֵעיִניְ#ֵעיִניְ#ֵעיִני    ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�ַה9ַָ>�    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר' ' ' ' רררר    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    Dְבֹודוֹ Dְבֹודוֹ Dְבֹודוֹ Dְבֹודוֹ     CַָדלCַָדלCַָדלCַָדל    �ֵמ�ז�ֵמ�ז�ֵמ�ז�ֵמ�ז...". ...". ...". ...". ִליִליִליִליC ֵר�C ֵר�C ֵר�Cָהֲאִריָהֲאִריָהֲאִריָהֲאִרי    יייי    

     ....ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�ַה3ָדֹו�

 øet Äñøet Äñøet Äñøet Äñ    ï Èç Àì ËL Àìï Èç Àì ËL Àìï Èç Àì ËL Àìï Èç Àì ËL Àì    ú Èa ÇM Çäú Èa ÇM Çäú Èa ÇM Çäú Èa ÇM Çä 
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