
ָב‰' נ¿ ¿‚ ƒּנ' ∆ ׁ̆ ָו‰  ¿̂ ƒּמ‰ַ  .1
י.  ƒ̃ ז¿ ח∆ ל¿  ‡ ּמָ ƒ‡ ָר‰  ָ‡מ¿  – ָלנּוַח"   ˙ כ∆ ל∆ ‰ו… י  ƒנ‡ֲ י,  ƒ̃ ז¿ "ח∆

יר  ƒע‰ָ ל…‡ ל¿ ט, ו¿ ∆̃ ∆ ׁ ּ̆ ר ַעל ַ‰ מ… ¿ ׁ̆ ƒל ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ּוַכל ּב¿ ּ̇ ם  ƒ‡"

." ׁ̆ ָע‰ ָחמ≈ ָ ׁ ּ̆ י ַע„ ַ‰ ƒ̇ ‡ו…

ָטן  ָּ̃ י˜ ַ‰ ƒל ≈‡ ˙ ח ‡∆ ַ̃ י ָל ƒ̃ ז¿ ח∆ ָרּ‰, ו¿ ַח„¿ ָס‰ ל¿ נ¿ כ¿ ƒנ ‡ ּמָ ƒ‡

ָס‡  פ¿ ֻּ̃ ‰ַ  ˙ ∆‡ ט  ∆̃ ∆ ׁ̆ ּב¿ י‡  ƒ̂ ‰ו… ‰ּו‡  ים.  ƒנ ַ‰ּבָ ַלֲחַ„ר 

ַיַח„  ּב¿  ˙ נו… ב¿ ƒל יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿  ,' ‚ו… ַ‰'ּל≈ י  נ≈ ַ‡ב¿ ל  ∆ ׁ̆ ָל‰  „ו… ¿‚ּ‰ַ

 .˙ מו… ָין ַרב-˜ו… נ¿ ƒו… ּב ּ̇ ƒ‡

ר  מ… ¿ ׁ̆ ƒי י˜ ו¿ ƒל ≈‡ ˙ י˜ ‡∆ ƒו… ַיֲעס‚ ּל≈ ָח˜ ּבַ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ∆ ׁ̆ י ָיַ„ע  ƒ̃ ז¿ ח∆

 ‡ ּמָ ƒ‡ ¿ך . ּכָ ׁ̆ ָע‰ ָחמ≈ ָ ׁ ּ̆ ˙ ַע„ ַ‰ ָפחו… ˙ ל¿ ƒי ּבַ ט ּבַ ∆̃ ∆ ׁ ּ̆ ַעל ַ‰

י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆ ם  ƒַרי √‰ ָּ̂ נּוַח˙ ַ‰ ˙ מ¿ ּוַכל ָלנּוַח ‡∆ ּ̇

‰ ָלּ‰. ָ̃ ˜ּו ּכ…‰ ז¿
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ָ‡ז  ˙, ו¿ מו… ַבע ˜ו… ∆ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ַבּ‰  …‚ ‡ ל¿ ≈ׂ ּ̆ ַנ ¿̇ ƒ‰ ָבר ‚ו… ּכ¿ ַ‰ּל≈ ָין מ≈ נ¿ ƒּב‰ַ ך¿ ו¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒָח˜ נ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ

.‰ ַמּטָ ר ל¿ ≈̂ ָח ∆‰ ׁ̆ מ≈ ַמע ַרַע ָ ׁ̆

ָ‡ז ‰ּו‡  ו¿  - ˙ עו… ּבָ ¿̂ ∆‡‰ָ ˙ ˆו… ¿̃ ַעל  ַמ„  ע¡ נ∆ ו¿ ן,  ַלַחּלו…  ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ יַח,  ƒט ָ ׁ ּ̆ ‰ַ מ≈ ם  ָ̃ ‰ּו‡ 

ַכּ„ּור  ּב¿ ים  ƒ̃ ֲח ַׂ̆ ַ‰ּמ¿ ים  ƒל „ו… ¿‚ּ ים  ƒ„ָל י¿ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ בּו ¿̃ ם:  ָ̇ ‡ו…  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל יַח  ƒל ¿̂ ƒ‰

.˙ לו… י-˜ו… ל≈ ˜ו… ּב¿
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י‡  ƒ‰ ם  ƒ‡"  . מו… ¿̂ ַע ל¿ י  ƒ̃ ז¿ ח∆ ב  ַ ׁ̆ ָח  –  "!‡ ּמָ ƒ‡ ל¿ יַע  ƒר ַמפ¿ ָר‡  נו…  ׁ̆ ָ‰ַרַע ‡י  ַוּ„ַ "ּב¿

י‡  ƒ‰ ם  ƒ‡ ו¿ ּוב.  ׁ̆ ם  ָר„≈ ≈‰ ל¿ יָח‰  ƒל ¿̂ ַמ ל…‡  י‡  ƒ‰ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ ָר‰  ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ָבר  ּכ¿

."!‰ ׁ̆ ַ‰ּז∆ ָ‰ַרַע ר מ≈ ר≈ עו… ¿̇ ƒּ̇ י‡  ƒ‰ ַטח ָר‰, ָ‡ז ּב∆ ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ‡…ל „ עו…
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ר  ּפ≈ ƒּס ∆ ׁ̆ ּפּור  ƒּס ר ּבַ ּכַ ז¿ ƒי נ ƒ̃ ז¿ ח∆

ַמן  ¿„ ל¿ „ ָ‰ַרב ּ‚ו… ַלּמ≈ ַ‰ּמ¿

י"ˆ  י ָ‰ַרּיַ ƒַעל ָ‰ַרּב ,‰ ָּ̇ ƒּכ ּבַ

ל…‡  י˙ ַ‰ּס…ַ‰ר ו¿ ב≈ ב ּב¿ ַ ׁ̆ ּיָ ∆ ׁ̆

ים  ƒי ל ַ‰ּ‚ו… ּכָ ƒָלל מ כ¿ ƒַח„ ּב ּפָ

 . ˙ו… י„ ‡ו… ƒח ַ‰פ¿ ּסּו ל¿ ƒּנ ∆ ׁ̆

נּו  ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ יף,  ƒס „ ‰ו… ַלּמ≈ ַ‰ּמ¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ים ּו ƒל כו… י¿

‰ּו. מו… ּכָ

ּכו…  ַ„ר¿ ך¿ ּב¿ ל≈ י ‡≈ ƒם ֲ‡נ ַ‚ּ"

י!",  ƒל ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ י ƒּמ‡ַ‰ָ

 ‰ ַמּטָ „ ל¿ ר≈ י. "‡≈ ƒ̃ ז¿ יט ח∆ ƒל ח¿ ∆‰

ים  ƒיע ƒר ם ַמפ¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ ם  ַמר ָל‰∆ …‡ ו¿

ּלּו  ƒן – ֲ‡פ ו… ׁ̆ י ƒי ל ƒּל ∆ ׁ̆  ‡ ּמָ ƒ‡ ל¿

י"... ƒּנ ּמ∆ ƒים מ ƒל „ו… ר ּ‚¿ ≈̇ ם יו… ≈‰ ∆ ׁ̆
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