
�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
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        ��������ההההיָ יָ יָ יָ נִ נִ נִ נִ �ְ �ְ �ְ �ְ ה ה ה ה נַ נַ נַ נַ �ָ �ָ �ָ �ָ     ��������    77772222ר 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    אייראייראייראייר' ' ' ' גגגג��������     מצרעמצרעמצרעמצרע    5 5 5 5 תזריע תזריע תזריע תזריע     ָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�תָ ָרַ�ת    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ַ�ָ#תַ�ָ#תַ�ָ#תַ�ָ#ת     ��������דדדד""""בסבסבסבס

 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    """"éÅð ÀLéÅð ÀLéÅð ÀLéÅð ÀL    íé Äã Èã Àöíé Äã Èã Àöíé Äã Èã Àöíé Äã Èã Àö     Çò Åa Àè ÇnÇì Çò Åa Àè ÇnÇì Çò Åa Àè ÇnÇì Çò Åa Àè ÇnÇì""""        

        . . . . ְמצֹוָרעְמצֹוָרעְמצֹוָרעְמצֹוָרע    ִ;יֵניִ;יֵניִ;יֵניִ;יֵני    ַעלַעלַעלַעל    קֹוְרִאי�קֹוְרִאי�קֹוְרִאי�קֹוְרִאי�    �נ��נ��נ��נ�, , , , ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ ַה9ָב�עַ     ֹותֹותֹותֹותְ#ָפָרִ�#ְ8ָפָרִ�#ְ8ָפָרִ�#ְ8ָפָרִ�8

    ַ<�ַ<�ַ<�ַ<�    מֹוִפיָעהמֹוִפיָעהמֹוִפיָעהמֹוִפיָעה�ֶ �ֶ �ֶ �ֶ , , , , ְנִעיָמהְנִעיָמהְנִעיָמהְנִעיָמה    !א!א!א!א    עֹורעֹורעֹורעֹור    ַמֲחַלתַמֲחַלתַמֲחַלתַמֲחַלת    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ     ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת

    ְמֹצָרעְמֹצָרעְמֹצָרעְמֹצָרע    �ָד��ָד��ָד��ָד�    ֵ#י�ֵ#י�ֵ#י�ֵ#י�    ָ<דֹולָ<דֹולָ<דֹולָ<דֹול    ֶהְבֵ;לֶהְבֵ;לֶהְבֵ;לֶהְבֵ;ל    ַק�8ַָק�8ַָק�8ַָק�8ָ    ....ַהָ#ִ�י�ַהָ#ִ�י�ַהָ#ִ�י�ַהָ#ִ�י�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִ#ְבָגִדי�ִ#ְבָגִדי�ִ#ְבָגִדי�ִ#ְבָגִדי�

    ַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִית    ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת    ִ@יִ@יִ@יִ@י    ָלנ�ָלנ�ָלנ�ָלנ�    ִמְסָ ִרי�ִמְסָ ִרי�ִמְסָ ִרי�ִמְסָ ִרי�    ֲחָכִמי�ֲחָכִמי�ֲחָכִמי�ֲחָכִמי�. . . . ַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִית    ְלָצַרַעתְלָצַרַעתְלָצַרַעתְלָצַרַעת

    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני, , , , ָהֶאֶרAָהֶאֶרAָהֶאֶרAָהֶאֶרA    �ֹוָ�ֵבי�ֹוָ�ֵבי�ֹוָ�ֵבי�ֹוָ�ֵבי    ֶהְחִ#יא�ֶהְחִ#יא�ֶהְחִ#יא�ֶהְחִ#יא��ֶ �ֶ �ֶ �ֶ     אֹוָצרֹותאֹוָצרֹותאֹוָצרֹותאֹוָצרֹות    ֹותֹותֹותֹותְלַג�ְלַג�ְלַג�ְלַג�    נֹוֲעָדהנֹוֲעָדהנֹוֲעָדהנֹוֲעָדה

    הההה""""ֶ�ָהCָ#ָ ֶ�ָהCָ#ָ ֶ�ָהCָ#ָ ֶ�ָהCָ#ָ     ְלִמיְלִמיְלִמיְלִמי. . . . ִיBְָרֵאלִיBְָרֵאלִיBְָרֵאלִיBְָרֵאל    ֶאֶרAֶאֶרAֶאֶרAֶאֶרA    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָ@ְב��ָ@ְב��ָ@ְב��ָ@ְב��    ִיBְָרֵאלִיBְָרֵאלִיBְָרֵאלִיBְָרֵאל    ֶ�ְ#ֵניֶ�ְ#ֵניֶ�ְ#ֵניֶ�ְ#ֵני

    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ְוה�אְוה�אְוה�אְוה�א, , , , ַ#ַ#ִיתַ#ַ#ִיתַ#ַ#ִיתַ#ַ#ִית    ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת    ָנַגעָנַגעָנַגעָנַגע    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה, , , , ְ ָרסְ ָרסְ ָרסְ ָרס    ָלֵתתָלֵתתָלֵתתָלֵתת    ָרָצהָרָצהָרָצהָרָצה

DָצִריDָצִריDָצִריDַגע    ִע�ִע�ִע�ִע�    ָהֲאָבִני�ָהֲאָבִני�ָהֲאָבִני�ָהֲאָבִני�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציא    ָצִריEֶַגעַהEֶַגעַהEֶַגעַהEְֶוכָ ְוכָ ְוכָ ְוכָ , , , , ַהDDDD     ָה    ההההָהיָ ָהיָ ָהיָ ָהי�    ְמַגֶ�הְמַגֶ�הְמַגֶ�הְמַגֶ

Gַת. . . . ַהGְַטמֹו�ַהGְַטמֹו�ַהGְַטמֹו�ַהGְַטמֹו�    ֶאתֶאתֶאתֶאת HתְלעGַ HתְלעGַ HתְלעGַ Hֹוָצ�ה    ִהיאִהיאִהיאִהיא, , , , ָ#�ָד�ָ#�ָד�ָ#�ָד�ָ#�ָד�    ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת, , , , ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת    ְלע�ֹוָצ�ה�ֹוָצ�ה�ֹוָצ�ה�    

    ְנכֹוִני�ְנכֹוִני�ְנכֹוִני�ְנכֹוִני�    !א!א!א!א    ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�    ַהGְַדְ#ִרי�ַהGְַדְ#ִרי�ַהGְַדְ#ִרי�ַהGְַדְ#ִרי�    ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל, , , , ְרִכיל�תְרִכיל�תְרִכיל�תְרִכיל�ת    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל

    ַהIַָרַעתַהIַָרַעתַהIַָרַעתַהIַָרַעת    ַעלַעלַעלַעל    ָהֹעֶנ�ָהֹעֶנ�ָהֹעֶנ�ָהֹעֶנ�. . . . ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת    ָעְנָ��ָעְנָ��ָעְנָ��ָעְנָ��    ְוָלֵכ�ְוָלֵכ�ְוָלֵכ�ְוָלֵכ�, , , , טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�    !א!א!א!א    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ 

    יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    ְלַדֵ#רְלַדֵ#רְלַדֵ#רְלַדֵ#ר    !א!א!א!א    ְוִלְלֹמדְוִלְלֹמדְוִלְלֹמדְוִלְלֹמד, , , , ְלַבדְלַבדְלַבדְלַבד, , , , ְלִעירְלִעירְלִעירְלִעיר    ִמח�Aִמח�Aִמח�Aִמח�A    ָלֶ�ֶבתָלֶ�ֶבתָלֶ�ֶבתָלֶ�ֶבת    ה�אה�אה�אה�א

    ְוִלְפָעִמי�ְוִלְפָעִמי�ְוִלְפָעִמי�ְוִלְפָעִמי�טֹוָבה טֹוָבה טֹוָבה טֹוָבה     יאיאיאיאהִ הִ הִ הִ     ִלְפָעִמי�ִלְפָעִמי�ִלְפָעִמי�ִלְפָעִמי�    ַהIַָרַעתַהIַָרַעתַהIַָרַעתַהIַָרַעת    ַמֲחַלתַמֲחַלתַמֲחַלתַמֲחַלת. . . . ִמֵ;יִמֵ;יִמֵ;יִמֵ;י

, , , , טֹוָבהטֹוָבהטֹוָבהטֹוָבה    ָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמיד    ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִית    ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת    ַהִא�ַהִא�ַהִא�ַהִא�    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל. . . . ְנִעיָמהְנִעיָמהְנִעיָמהְנִעיָמה    !א!א!א!א

    ָרבָרבָרבָרב    ֶ@ֶסJֶ@ֶסJֶ@ֶסJֶ@ֶסJ    ַהGְַקֵ#לַהGְַקֵ#לַהGְַקֵ#לַהGְַקֵ#ל    �ָד��ָד��ָד��ָד�? ? ? ? ָרָעהָרָעהָרָעהָרָעה    ָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמידָ�ִמיד    ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַה<�Jַה<�Jַה<�Jַה<�J    ְוָצַרַעתְוָצַרַעתְוָצַרַעתְוָצַרַעת

    ללללְמַנIֵ ְמַנIֵ ְמַנIֵ ְמַנIֵ     ה�אה�אה�אה�א. . . . ְלַהְפִסידְלַהְפִסידְלַהְפִסידְלַהְפִסיד    ֹותֹותֹותֹותָר#ָר#ָר#ָר#    ְ ָעִמי�ְ ָעִמי�ְ ָעִמי�ְ ָעִמי�    ָעל�לָעל�לָעל�לָעל�ל, , , , ְ#ַהְפָ�ָעהְ#ַהְפָ�ָעהְ#ַהְפָ�ָעהְ#ַהְפָ�ָעה

    ....ֶנֱהָרִסי�ֶנֱהָרִסי�ֶנֱהָרִסי�ֶנֱהָרִסי�    ַח8ָיוַח8ָיוַח8ָיוַח8ָיווְ וְ וְ וְ , , , , טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�טֹוִבי�    !א!א!א!א    ִלְדָבִרי�ִלְדָבִרי�ִלְדָבִרי�ִלְדָבִרי�    ַהֶ@ֶסJַהֶ@ֶסJַהֶ@ֶסJַהֶ@ֶסJ    ֶאתֶאתֶאתֶאת

Gָתוֹ  Hתוֹ ְלעGָ Hתוֹ ְלעGָ Hתוֹ ְלעGָ Hַקֵ#ל    ִמיִמיִמיִמי    ֵי�ֵי�ֵי�ֵי�    ,,,,ְלעGְ�ֶַקֵ#לGְ�ֶַקֵ#לGְ�ֶַקֵ#לGְ�ֶ    ָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעתָצַרַעת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    J��ְבָמקֹו��ְבָמקֹו��ְבָמקֹו��ְבָמקֹו�, , , , ַה<�Jַה<�Jַה<�Jַה<    

    לֹוֵמדלֹוֵמדלֹוֵמדלֹוֵמד    הואהואהואהוא, , , , ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    @ֹוֲעִסי�@ֹוֲעִסי�@ֹוֲעִסי�@ֹוֲעִסי�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֶ�Iֹוֲחִקי�ֶ�Iֹוֲחִקי�ֶ�Iֹוֲחִקי�ֶ�Iֹוֲחִקי�    ְלִהָ ַגעְלִהָ ַגעְלִהָ ַגעְלִהָ ַגע

    יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    ָחָזקָחָזקָחָזקָחָזק    �ָד��ָד��ָד��ָד�    ַנֲעBָהַנֲעBָהַנֲעBָהַנֲעBָה    ְוָכDְוָכDְוָכDְוָכD, , , , ָהִגיבָהִגיבָהִגיבָהִגיבלְ לְ לְ לְ     !א!א!א!א, , , , ְלִהָ ַגעְלִהָ ַגעְלִהָ ַגעְלִהָ ַגע    MאMאMאMא

    ִ#ְ�ֵניִ#ְ�ֵניִ#ְ�ֵניִ#ְ�ֵני    ....ִנְפָ<עִנְפָ<עִנְפָ<עִנְפָ<ע    ְו!אְו!אְו!אְו!א, , , , ִהְרִויחַ ִהְרִויחַ ִהְרִויחַ ִהְרִויחַ     ֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�א    ָ@D@ָD@ָD@ָD. . . . יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    �ְרִציִני�ְרִציִני�ְרִציִני�ְרִציִני

    ַלְמרֹותַלְמרֹותַלְמרֹותַלְמרֹות, , , , ְלִהְ�ַ�ֵ רְלִהְ�ַ�ֵ רְלִהְ�ַ�ֵ רְלִהְ�ַ�ֵ ר    ִיְלַמדִיְלַמדִיְלַמדִיְלַמד    ַהִא�ַהִא�ַהִא�ַהִא�    ....#וֹ #וֹ #וֹ #וֹ     ָ�ל�יָ�ל�יָ�ל�יָ�ל�י    ַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@ל    ַהGְִקִרי�ַהGְִקִרי�ַהGְִקִרי�ַהGְִקִרי�

    ֶ�ָ ְגע�ֶ�ָ ְגע�ֶ�ָ ְגע�ֶ�ָ ְגע�    ַהַ@ַעסַהַ@ַעסַהַ@ַעסַהַ@ַעס, , , , ַרעַרעַרעַרע    ֶ�Eְִר�הֶ�Eְִר�הֶ�Eְִר�הֶ�Eְִר�ה    ָ;ָברָ;ָברָ;ָברָ;ָבר    ָלַקַחתָלַקַחתָלַקַחתָלַקַחת    ָצִריDָצִריDָצִריDָצִריD    ֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�א

    !א!א!א!א, , , , ֶ�ֶקטֶ�ֶקטֶ�ֶקטֶ�ֶקט    ִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹות    ....�ְבִנ8ָה�ְבִנ8ָה�ְבִנ8ָה�ְבִנ8ָה    ַלִח"�קַלִח"�קַלִח"�קַלִח"�ק    אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ     ְוַלֲהֹפDְוַלֲהֹפDְוַלֲהֹפDְוַלֲהֹפD, , , , #וֹ #וֹ #וֹ #וֹ 

        ....יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    ֹובֹובֹובֹובטטטט    ָל�ָד�ָל�ָד�ָל�ָד�ָל�ָד�    ַלֲהֹפDַלֲהֹפDַלֲהֹפDַלֲהֹפD    ֶאָ�אֶאָ�אֶאָ�אֶאָ�א. . . . ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ָ@לָ@לָ@לָ@ל    ַעלַעלַעלַעל    ִלְכֹעסִלְכֹעסִלְכֹעסִלְכֹעס
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 ? ? ? ? ְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדר    ַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@ל    �ז�ז�ז�ז, , , , ְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדרְ#ֵסֶדר    !א!א!א!א    ַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@לַהֹ@ל    ִא�ִא�ִא�ִא� .1

 ????!א!א!א!א    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ָמֲחָלהָמֲחָלהָמֲחָלהָמֲחָלה    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ     ָקַרַחתָקַרַחתָקַרַחתָקַרַחת    ַהִא�ַהִא�ַהִא�ַהִא� .2

 ????ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ִמיִמיִמיִמי. . . . ִ#יִ#יִ#יִ#י    ִיְגע�ִיְגע�ִיְגע�ִיְגע�    ֶ�Mאֶ�Mאֶ�Mאֶ�Mא    ְלַהְזִהירְלַהְזִהירְלַהְזִהירְלַהְזִהיר    ִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוהִמְצָוה    ִליִליִליִלי    ֵי�ֵי�ֵי�ֵי� .3

 ????�ֹד��ֹד��ֹד��ֹד�    ְ#ֶצַבעְ#ֶצַבעְ#ֶצַבעְ#ֶצַבע    ְצב�ָעהְצב�ָעהְצב�ָעהְצב�ָעה    ָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתה    ִצ ֹורִצ ֹורִצ ֹורִצ ֹור    ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ  .4

                                             ????ַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִיתַהַ#ִית    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַמְפִני�ַמְפִני�ַמְפִני�ַמְפִני�    ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי .5

        

    ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא' ' ' ' רררר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָהָרָ�עָהָרָ�עָהָרָ�עָהָרָ�ע    �ס�ס�ס�סט�ְרנ�ְסר� ט�ְרנ�ְסר� ט�ְרנ�ְסר� ט�ְרנ�ְסר�     ֶ�%9ָלֶ�%9ָלֶ�%9ָלֶ�%9ָל    ַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶה

    ????ָוָד�ָוָד�ָוָד�ָוָד�    ָ#Bָרָ#Bָרָ#Bָרָ#Bָר    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     הההה""""ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ     ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�    ַמֲעBִי�ַמֲעBִי�ַמֲעBִי�ַמֲעBִי�    ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ ֵאיזוֹ 

�ס    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר. . . . ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�    ָוָד�ָוָד�ָוָד�ָוָד�    ָ#Bָרָ#Bָרָ#Bָרָ#Bָר    ֶ�לֶ�לֶ�לֶ�ל    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר ��סט�ְרנ�ְסר ��סט�ְרנ�ְסר ��סט�ְרנ�ְסר �    ט�ְרנ�ְסר

    ????ָ#ֶה�ָ#ֶה�ָ#ֶה�ָ#ֶה�    ְ@יֹוֵצאְ@יֹוֵצאְ@יֹוֵצאְ@יֹוֵצא    ַלֲעBֹותַלֲעBֹותַלֲעBֹותַלֲעBֹות    �ָד��ָד��ָד��ָד�    ָיֹכלָיֹכלָיֹכלָיֹכל    ְוָה�ֶרAְוָה�ֶרAְוָה�ֶרAְוָה�ֶרA    ַה9ַָמִי�ַה9ַָמִי�ַה9ַָמִי�ַה9ַָמִי�    ָהֵריָהֵריָהֵריָהֵרי

    ְלַמֲעֶלהְלַמֲעֶלהְלַמֲעֶלהְלַמֲעֶלה    ֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�אֶ�ה�א    ַ#ָ;ָברַ#ָ;ָברַ#ָ;ָברַ#ָ;ָבר    ִליִליִליִלי    ֹ�אַמרֹ�אַמרֹ�אַמרֹ�אַמר    !א!א!א!א    ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא' ' ' ' רררר    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר

    ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�ְ;ָבִרי�    ֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמרֱאֹמר    ֶאָ�אֶאָ�אֶאָ�אֶאָ�א, , , , ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    �ֹוְלִטי��ֹוְלִטי��ֹוְלִטי��ֹוְלִטי�    ֶ�ֵאי�ֶ�ֵאי�ֶ�ֵאי�ֶ�ֵאי�    ַהְ#ִר8ֹותַהְ#ִר8ֹותַהְ#ִר8ֹותַהְ#ִר8ֹות    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�

�י�ִ�י�ִ�י�ִ�י�מָ מָ מָ מָ     ַאֶ��ַאֶ��ַאֶ��ַאֶ��    ָלGָהָלGָהָלGָהָלGָה    ::::לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר. . . . �ָד��ָד��ָד��ָד�    ִ#ְבֵניִ#ְבֵניִ#ְבֵניִ#ְבֵני    ְמצ�ִיי�ְמצ�ִיי�ְמצ�ִיי�ְמצ�ִיי�    ֶ�ֵה�ֶ�ֵה�ֶ�ֵה�ֶ�ֵה�ִ    

    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ָ;ָברָ;ָברָ;ָברָ;ָבר    ֶ�ַעלֶ�ַעלֶ�ַעלֶ�ַעל    יֹוֵדעַ יֹוֵדעַ יֹוֵדעַ יֹוֵדעַ     ָהִייִתיָהִייִתיָהִייִתיָהִייִתי    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר? ? ? ? ְ#ֵניֶכ�ְ#ֵניֶכ�ְ#ֵניֶכ�ְ#ֵניֶכ�    ֶאתֶאתֶאתֶאת

�ְלָכD, , , , אֹוִתיאֹוִתיאֹוִתיאֹוִתי    �ֹוֵאל�ֹוֵאל�ֹוֵאל�ֹוֵאל    ַאָ�הַאָ�הַאָ�הַאָ�הDְלָכ�Dְלָכ�Dְלָכ�    ְלNְלNְלNְלN    ְו�ַמְרִ�יְו�ַמְרִ�יְו�ַמְרִ�יְו�ַמְרִ�י    ִהְקַ;ְמִ�יִהְקַ;ְמִ�יִהְקַ;ְמִ�יִהְקַ;ְמִ�י    

    ַרִ#יַרִ#יַרִ#יַרִ#י    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֵהִביאֵהִביאֵהִביאֵהִביא. . . . הההה""""ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ     לללל�ֶ �ֶ �ֶ �ֶ מִ מִ מִ מִ     ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�    �ָד��ָד��ָד��ָד�    ְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵניְ#ֵני    ֶ�GֲַעBֶהֶ�GֲַעBֶהֶ�GֲַעBֶהֶ�GֲַעBֶה

�    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר    ,,,,ְוע�גֹותְוע�גֹותְוע�גֹותְוע�גֹות    ִ�ֳ#ִלי�ִ�ֳ#ִלי�ִ�ֳ#ִלי�ִ�ֳ#ִלי�    ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא��ֵא��ֵא��ֵא�    הההה""""ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ     ַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶה    ֵא

���ְוֵא��ְוֵא��ְוֵא��    ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר    ....�ָד��ָד��ָד��ָד�    ְיֵדיְיֵדיְיֵדיְיֵדי    ַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶהַמֲעBֶה    ְוֵא��ֵא��ֵא��ֵא�    יֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתריֹוֵתר    ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�ָנִאי�    ֵא

�ס    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר? ? ? ? ַה#ֳ9ִִלי�ַה#ֳ9ִִלי�ַה#ֳ9ִִלי�ַה#ֳ9ִִלי�    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ� ��סט�ְרנ�ְסר ��סט�ְרנ�ְסר ��סט�ְרנ�ְסר �    ָחֵפAָחֵפAָחֵפAָחֵפA    ה�אה�אה�אה�א    ִא�ִא�ִא�ִא�    ט�ְרנ�ְסר

    �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר    ????ִאGוֹ ִאGוֹ ִאGוֹ ִאGוֹ     ִמGְִעיִמGְִעיִמGְִעיִמGְִעי    ָמה�לָמה�לָמה�לָמה�ל    ַהָ�ָלדַהָ�ָלדַהָ�ָלדַהָ�ָלד    יֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצא    ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ     ָלGָהָלGָהָלGָהָלGָה    ְ#ִמָ�הְ#ִמָ�הְ#ִמָ�הְ#ִמָ�ה

    יֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצאיֹוֵצא    ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ     ָלGָהָלGָהָלGָהָלGָה    אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ֶ�ַאָ�הֶ�ַאָ�הֶ�ַאָ�הֶ�ַאָ�ה    ָמהָמהָמהָמה: : : : ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ַרביַרביַרביַרבי        לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ 

    ְלָצֵרJְלָצֵרJְלָצֵרJְלָצֵרJ    ,,,,ְלִיBְָרֵאלְלִיBְָרֵאלְלִיBְָרֵאלְלִיBְָרֵאל    ַהGְִצוֹותַהGְִצוֹותַהGְִצוֹותַהGְִצוֹות    ֶאתֶאתֶאתֶאת    הההה""""ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ ָהCָ#ָ     ָנַת�ָנַת�ָנַת�ָנַת��ֶ �ֶ �ֶ �ֶ     ְלִפיְלִפיְלִפיְלִפי    ,,,,ָמה�לָמה�לָמה�לָמה�ל

�ְלָכD, , , , ָ#ֶה�ָ#ֶה�ָ#ֶה�ָ#ֶה�    אֹוָת�אֹוָת�אֹוָת�אֹוָת�Dְלָכ�Dְלָכ�Dְלָכ�    ''''הההה    ִאְמַרתִאְמַרתִאְמַרתִאְמַרת    ָ@לָ@לָ@לָ@ל"""") ) ) ) משלימשלימשלימשלי((((    ְ�!ֹמהְ�!ֹמהְ�!ֹמהְ�!ֹמה    �ַמר�ַמר�ַמר�ַמר    

 ....""""ְצר�ָפהְצר�ָפהְצר�ָפהְצר�ָפה
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