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ַהַ עַ  ַוַ סַ נַ ל ַהַ עַ ים ַוַ קַ ר ַּוּפל ַהַ עַ ן ַוַ רוַ בּוגַ ל ַהַ עַ ת ַוַ מוַ חַ לַ מַ ל לַעַ ת

 .הזַ ןַהַ מַ זַ םַבַ הַ יםַהַ מַ יַ בַ ַָךמַ עַ לַ ַיתַ שַ עַ תַׁשַ אוַ לַ פַ נַ לַהַ עַ תַוַ עוַ ּוׁשתַ הַ 

ים י מ  ַׁש ַׁשַ אַ ַב  ַּפַ ר ַאַ ר ַיַ יטַ לַ ית ַש ַעַ ַ,לאַ רַ ש ַת ַחַ ידַ ר ַם ַהַ רַ י רַצַ ב

ַמַ צַ מַ ַ,ביַ אוַ הַ וַ  ַרַ ָאבַ ַחַ נוַ א ׁשַ ץ ַלַ תַ לַ ַינּותַ בוַ אַ לַ ַתַ עַ בַ ׁש ַנַ ַרא  ַנּות

ַבַ עַ ַפּוסַ נוַ וַ  ַנַ ל ש ַי לי  א  ַיםנַ פַ לַ םַמַ יםַׁשַ בַ ׁש ַוַ יהַ ַר  ַכַ חַ יַ , ַּוׁשקַ םַבַ לַ ד

ַמַ רוַ פַ לַ  ַעוַ יהַ לַ עַ ק ַמַ ם ַזַ כּולַ ל ַהַ דוַ ת ַבַ טַ לַ וַ ּׁשן ַּורַ ָאת ַאַ סַ יַ לַ ץ תַד

ַינַ דַ מַ  ש ַת לי  א  ַר  ַנוַ ָא. ַבַ דַ חַ יַ ַצּועַ ז ַיַ נַ ו ַיוַ עַ מַ ׁש ַי ַהַ בַ ׁש ַאל ץַרַ ָאי

ַצוַ רַ אַ הַ וַ  ׁשַ ת ַא  ַלַ בַ סַ מַ ר ַלַ מַ קּונַ וַ ַמּוקּוַרּומַ ָאוַ ַּהיב הַמַ חַ לַ מַ ה

ַאַ חַ כַ נַ וַ  ַיד ש ַת לי  א  ַיַ ַר  ַוֹלא תו  ינ  ד  ַמ  ת א  ַׁשַ כַ זַ ו  ַר ש ַם לי  א  .ַדעוַ ַר 

ַםתַ בַ ׁשַ חַ תַמַ אַ ַתַ לַ קַ לַ קַ וַ ַםתַ צַ תַעַ אַ ַתַ ר ַפַ יםַהַ בַ רַ הַ ַיָךמַ חַ רַ הַבַ תַ אַ וַ 

ַצַ עַ בַ ַיָךנַ בַ לַ ַתַ דַ מַ עַ וַ  ַוַ תַ רַ ת ַַתַ תַ נַ ם יָך נ  ב  ַּוצַ עַ ל  ַרַ בּוגַ ה הַה מ  ח  ל  מ  ל 

ַוַ יהַ בַ יַ אוַ בַ  ַוַ חּוצַ נַ ם ַמַ הַ בַ ַּוכהַ ם ַגַ כַ ם ַוַ לַ דוַ ה ַמַ ּוׁשר ַגַ ה לַבּוגַ ם

ש ַ לי  א  ש ַוַ .ַר  ַׁשדוַ קַ לַוַ דוַ םַגַ ׁשַ ַיתַ ש ַעַ ַָךלַ הַּולַ דוַ הַגַ עַ ּוׁשתַ ַָךמַ עַ לַ ַיתַ ע 

קַ לַכַ עַ .ַָךמַ לַ עוַ בַ  מּוַו  י  נ יםַיהַ לַ עַ ַלּובַ ןַק  ש ַַב  לי  א  םַתַיוַ תַאַ וַ שעַ לַ ַר 

.ַהיַ דַ הוַ לַוַ לַ הַ הַוַ חַ מַ םַש ַיוַ רַלַ יַ אַ ַׁשדַ אַחוַ יַהּונַ ּׁשַ הַ ַׁשדַ חוַ הַלַ ּׁשַ מַ חַ 

ַׁשַ כַ ּו ש ַׁשַ ם ַע  ַהַ אַ ַנּומַ עַ ית  ַהַ עַ ּוׁשתַ ת ַכַ זַ ה ַתאת ַלַ סַ וַ ן ַנּויעַ ׁש ַהוַ יף

  .הלַ לַסַ דוַ גַ הַ ַָךמַ ׁש ַהַלַ דַ נוַ הַוַ מַ לַ הַׁש ַלַ אּוגַ ַנּולַ ָאגַ תַ וַ 


