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הרןוהאיהםססושלעהורםפתיסתבדפומברוגהמשתים.םדסגיסתודנכן;!רהיהרר .• n~םרזוn~;א~יום

אנס,ת. oהךורדרבםאונוזד.תבםן vהמדיוםת . r:גורנ c:ןל•בוגחךב iר: Jח ;בחת·ינזםפ.
 \1'לםועיל'ם.חחםנuי<יוםחוחתתתוזוtו11ם ,,.,,.ב•.גדד•רת,י•'לכ ,,,
וי mיהם 11הונשברחת, ntה'צםשלנא•ם•סיoתתםlכ'ה uנ•גנלל '1ב im-< 1תיי·ו.רnnבהס~,ב
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הםעכרנת bת,אתםאס~תהשבחיגהיההכרתיתהתםרנתא:להשל!ליסו ~ו&יסת ם,,,~lםכרןדi~ירחאם

עלםארייסנתוס:ניןובךין-הל,סקדחגבהנסמךהםעבא.תורלע·זייסקיםןי.יסבדוםרםיכםיpו mתוהתםיטיד
 nםסוכתהשל:nרלוםהעם.mיהרי. uאינהאנשוי ?,רלד.rכ.תהותי. pעלנסףרנלבטילוiטור~.םוoקדוטים

ירת l"דתאינס'יוני.ת nאררסיכוךןתהזהיום~אותר.הסובבי o:ויר.אתיזזםגםxף .uי'iןקפ.זם-~פר.כיוiתהז
(נ Iכאדותצךפ, Jלהאג'שנםג•ב '°'שכח,נ.שהואםדםשדלן m ..,.םכם'לנגב)-.דדוך( °ס'ג!' 'IC!דזליס!'<גןח
חח:-בלnחוגביזוmניידח nהגבאוהביםלגביזבוםרםזיםינם K Dככ?כי mי nc oיל~ףוסנבהר«חייstברזן ~
~ i זוכי'ד:ac ק4זסתhלבתילx םשררםo וסרובשםהרעושי.םרהלבשמיםאינםשאלהK. םסהכח... 
ל Mרהזנססשלליחסודידםיספח •אהילם. ' c»lC •ו•הllכOסר•של 1סtטםDנרר

אחהסבזאל•הסרביו oםכןד!'יעב,שעה·"'בכך,.!'וס oדם.שלגדלדתו ח::. J1'11וt <\'!'•לע.מ ~רתנ:דז
וננוסית,א-ן;גןהשהיאדןןt;;זב,יםת. Dת~יגםהn.םוסיnעלזהןש:םסJבוכהדחדדחןהא:.קכ .•:דגייכם .תףוכ ~xנ
•ב•נו.אלזואשוMתה.שלהוואלאהדאסןןהתרוא ~נםאו•ם 'זlוDנמףןה '1ל 1iל'1'םננrס•םםי'ו1!

הפניםיתה 1'ה'1חייחרד ~~,.;ו;נ~;~;י~~~~~~וד ~;~~' ~יי~~ ~~= ::...~:י;י
יהזורפחא.כיצרהכעדוונינזדת.-ל.לאהארשון,התאדועלמוiופס'וסרר •ייnםכםי• n;ז.;זזח ....שג 9'"וא
שלבדון~צונ•ת .nרות 'llוונ;צאת ~ Pלםנהפםףס.:זא.נ•שלע.דבווז.עםsן"םסליודתסתרסללת n1לז

יבי""דורבעלוננותi'ונספורפחנ:v.ב.חמקו·הוצעבבררךםף uקר~םזcו kזל 'iT;וו rפ oנrדלorח.rס ס.ט1'ןיtז
ב·ראשלורבןרגפ.ש•תהח:rררד(חכ•קחס ntשלרק-םו oהםשלו•תיוהיזוcשללחםטחרקוכ pגכח ••יךרד.ד

הלקו·מונותתמזרחיקסיםקיצהי.רvידיהעי"וכfזשל .שלmכםקיצזזירק nרסםוnת at"ב.בתוני •רג.יילדד
p •יבליעlס-סPחזJלנל.וoתרר.תוםו-תוגtלוהסםןחרתהגo ·זצוניr.זrר

ישלשגיתו oהבבהעםכיייזמוויcץ uw ~ .-יל . · ·.נד-רת"חג-תםיינסע... ~רSi:זם •חרפידיא-גו
מדפשם:גו tמזסדב<'לא 1בלבדוגוזרתםאוזוכן.אוחו- ) 10'ע( ' ,,שםבצןח n :.וםס"י"!גנו..rזnתכ

 'רנחערות ...סבדא.ארדבנ" .n.oרבןטזזיהדשות.עלהיאן.לשמרעהיה-י-י-הםרוuוירג,סםוcmלרוי
ללרעהל~ oהחם•ח-תזלאן .וt..קבתי·יהי 4כiסלז:ונםוuתלב.נקזה 1 '"'חחןב '"'לגבי--·-·הה~ז- "'" # ar.לסאת:םדסהר _וןרכף. P'8י ~ל .ם-,םnר" ,-,•ןדם""'• "~ן Jץן • M-- ""ר-· • wםותרהעונניק 1ונתונרתםזם:רםות •ו 1 ' .... 1/i1 ייהאנים , •. ..,ייn יזאישיי.ורiהגונא:זno ד

 •אנהיום.(סרובכגווrיiזונלחםהםפני · • nםוהאיקרןרהי,הדזבפהחסשה ·הםאתםי 11רגxם.יףןחרםםחו:סלו&.ו
 •עלו-דנnנsרבומקש•)עלעלרה .:בר nש:זם~בםנחוםנתבעתקפלתסנוח<.תבחותלווזח<םיחסב

טבדלזן'קהנסותפ,ונ..-והסנבirרנת
זוגוחאזתתםוחנםמנד.רת uבדדו ·יחארויסחנםקיoה".הודג.ות >•

ז nהסזסוזרתliתםנמככלכוג:וס•חיס·עלבע•קוםת oםתבעלרםחס•סת
פגלו 'ICזה ) 84'י , 52-51 ע'(ה'חiז :שלסור
uםd 3trtch Deutsche Kl.a.sslk ! תסיO הו.סוהי .איסההשלאכזרית 'ה

mantlk. oנז) o בבעםזררף'( 

-=="==-..!---- 111\' "פאתחצות•שו"שיידהעו ם•דנקןףנoדם•ם•ות wד;ן,קרר•לn Kוuנ pמנפיעלעבו•וג.ף-
ונבליעי Dר Kלסכעהפנונקייםןירחוללדן ' ~
"" ll"'w וסבמ•םןn הםס .)להןלכןעלר(סש. 111םסו .11-רזיתo ארו
אלאדם.קרםבשםכן.אםגpרב. uגהד·תדת•הם Dנ• Dנiל 111ב•ם
אתהמעם•ק .מפרוסתאדומאתזרכע•ןשםדוןל•ה l/Pllנ • nקו

n11111" ·זןל 'בנהו D דו.אש•שרכ ' 11לll" pתהלרםןסיtשרתהרננ•סג
ה ooהפהנ 1גזאתרבוןייי'·אורל .._

החכללגב• Kאלהגףר,:נייכ~קו 1'ז1ע ICוiזזכ "כדךה S•r ,...קרב
שכלבאומןת. ntשבםיxםזועפזההאב•ם•לןר•ו 1111 ·י'iiנלוזסת
םרססםיםינם Kסןח o.הןתרr.דצםיםןשי;ןק·ך;ןb.יייםמחוםלaןנםון
Q'D . יfס"םאלא ,ם,,,,לכרחןן • • 111,ןשל ·המ\נן'לדDךם•דו'"Tl! ת•ם

n לחזמעו.בבוערבחתtחשכהכוכרמושגים .~'~;רגמהיבקיע·ו"·. 
כל ·דםsושםןפרם..הדר"'ר"ס .·ח"א.ס "" .ל .לל"נןזתהואוס•לןן•-י' :רבנוcה

r ולםn1 לבםקבל•םא'נםזזר-וחרק.•. ,רi "תםדנת«וזn -
: " ) n . .בילאנ' P -(זיrו~אתירצו.ובספר,םפr"'דשוגכגיםסליית:

וםי~ירסוגהר nrס.סלזיויות on של; o סרריac. C יםnאףדוור,.גנ"ו
דבתןpםהארהתל rב ilכ kקונם·-"

סלם nל.בייוגדוכניהם. u .זחסות
מפס·שלכ~ירnכaזיןיnוו.·<כנדוב
ןב· ·שוהארוההיבלככיכלונהתר

הו rלל.ווזם lfמזה'חחםחlו• .אnח
אתידnםווmלותנר'וזבלr.נ:ועק

1 
nה-•לדכותאותבע\'ת•ו~ת •נו

כוילם•שאנו . זi' ,כך'לכ .ת• ziמ11רנ·
ה- ".r.ז•נדבrכ.דזלףנ.-בנת:iוות

s ין,לבןי~~רתינyו:r דזדיה.,סמווי, 
 "' Okיאנהזרה:חוmx • Dו.,..סיםסם
 ·א· irנבןoם~·ם•לב ם.• hעלסו•ת.
האמנדת•וב r:עהאלוםשכן .ם•nו

דרךעלההיסםוירלורהיסםתעכר
 •ררדזס" aהר

 • an .aרםי u .כן.םהםכה mחייt.י~
ה-סלתיתהאנםרכילוות :הנםסןר

וה'"ההיווחאת,ינחםכיזfל'ות iםססו
זרודבון .•סלםינ:רביו-'דוםסן __!iUתם
צלרםת. .pדותננה iלגמבל <tfZתוד i:ל

שקרגרשוןארבת

 םl :m"חl•חל nרדב.ו '1נrל )'
.V ,nwr ג•- :יין-Kayaer - Daa 8p 
Werlf. ·K\פו.st o ~ .336 w cbll 
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cהפרו
יישרחהו

 ')»פ••דוףוס(
mזיווtיוהאונו.םור~ , oודהםלוהסג

לע iמו Dהחי,םן •אהרןנהשאוית
"'סנרשאהאגכושל,ני sהסו•הסאד

 .ונרדגויחר t .ינביו
ו~ב.זגרויפח Kפםיםפיש-כאןב•אג
דעבהאווירה iשבי nוהאחדל rע•ם
ר tcלP .ורפלכהאני.גכקי rלנירלכ
שכנרבם•תןםארלירית·סהי t1תתה

קרוקסעים mיתנאגביה-לעדובר
עסקמתוךםחיולקהוכשטיספ .םיס

להנחןוניי vהלעלהעםירגרהעשוי
רוקסעךפ:רר :הדבשהויררובו.•ו

 tבצייייזילנ 'ודהנערהשבידמגישה
ך:~ילה rסאאישיתהןרת nההס:ואו

אח~רמ.והדר .•השחורעלילתאלסר
 ...בדולהרשביצייםאלונ.פהקסע•ס iם

הזההכוכביםצאב M- ) 64 'ע(
בrזסלדילפעהיל.ןכארקהם.והל
דג"'עםנאהיותהלצירכה .ליהד

םםוו;יר rשיעם .בוה7נהדסליס
בלה .ופ.עיליוהסתה~ארלאחוו.

כורכ.סונר:.ס ~אהבהלנעתפהו.ו
לע:בלהלvםהלםיגנכשפתימ .רה
סנכראיגם:והכוכניםראויםה cי

דאלא . rרקיסםיבורםיםנצ
ם m .נוףסערכקשי•אגבהדר•הם

עדוריסהטהביתצ- nבממרחפים

ייייי• on.לרב~~שם'סהרבה
ואןייבסביבאדםהשודובםלסיא
- •. mאא;חנ•ס:בגם
 ,םאיווםהירהזאתןפבה.nנעהוהתנ

ר nםשססיהוכה oנינהי(םיהפשסס
ורסזריפן.םאןדושוניוב-קצרים )סרר
םיח mt rסכסכאתרוירוכותהאדרת
וונ.הרהתנעוה .הסוםרשלעסומסרי
לאיתותיהפםתא cהפשסםישלרה
רכזכשכקוהרהנסערתתדרבש nהה

ראולתהבססוערבולדיכרםזייי·
נוסף•)"עופק(הcי.סיםשלתםוע~בק

ר-nת .החשוהכאהדהפמרחנירוא nר

ר orא:הל mומ.רחבים .הענכד:iיחשת
ותגיtעםאןעזובה.נפניעmם nדם 1
תובשיואוןתשלהשלכההיאהרי 1

לזם".נזc:ליי·ה.נשהםשסס•םפ:בזעוים
בהרכם.ם'םניוםקדרזביס

י-כת oדה~ךרדKו Cיאפעלתהםססר
 r:דאת.הםטכנםי.הקרעובשפילןת
רכזנהסnנהנתוהנםתהתווהי.םק
 .ידל

רtםלפדהקעםיפניחרה :בסמם
לירית oלו rחפיפתרישלסנינותנ
m בהקn . נלהדלאיוגשיבוה'הסr 

רהאודם.סםר.שלרותיביצרךדת..א
ריגנ Kשזהלא:אהתאוו"לוסגתעולם
ארביקםיבינארןoהמסרסאפיתארו

והםתםכתדאואסיכהםתרחס,את

רז nאדלייחרםג:זסית.רלהילחהיוו
הםת'"השםוררארונ.יכורעוברהדלף
 )111סלזםרהעלדסאתבהלוכ•טגן.

לדאני.סpינדסקםז:זןיבות rהnם
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 1Cתגםונםוכהו.הילירתהתיפסה
יי;יAוםלםושו"הסימור.לעילתאדםי

 :עללירהשתיכס•ופר

ינ.ואההליל Jההאיונה-.הארש )א
רנתרנהשאיגנה • nיזיםייבתזג..ולרי

~יבןאןםלעהיהדאם.שלשליםתו
של~שר Dll c.אה- ) 108 ~כ•הל

יייבוסתתהיהזיaחןcרכסיותפאבן
r .נזםnrכד:כ.ל.גברתלויזכזסכe nף

כםרםדnתנם.תאום aרל.והגמום
J ·!'סת,ביוK ואפפגז.אבוםoקחהזתC8

!תלייכםייסאתלדרבים- •.וc:ףה.
דםדkו-לשנםיזרשכלהאי.ם nםשפעו
ליה(דחהת.גולרוכןרדית K;גןלח
תילנסrחיוח.הוnו)הזווםנזירת

 •ו oxולב.בחבינתהאיה~חו;בהלח
גת.חה.יבנהאדזו.שוח

נבד nס nו nםחשנהיייהל1וילה )כ
 .הביהרירוםראשיתהציביהיל.שישן

רמותשהrיoםכןלארתוהנוףסביב
דזלסהליהלxםcינביקשרהל rשא

ד«ילד~iז.ו lהנהאילהאחיצונית.
דתברוt\םדדירתסיבבכשלח,ביב

ורםק • nאחררמצאיותיותארחז'ו'lרת

 .הרוmויר.םםתוונתה.םכרזיהגיובר
איףפב.xסהפגיכיםגזהלזזליםבנה

ןvז.ד' .םאיiותעפי pנהבKיהזרתםוא
-ברסהבלגהזבןמ"ונב.חoתרןםבים

םקגיםיםיבב n:חגכתכלריריחהווריס
דדרוקםםניבםמדהנושאיםלאה.
סכ,.:ו :הםניםרההרירףאתתיר

ני. .1tדדפחלהםזגס • nתואשה.

כלל, ,,,שםםס.aיאהלנשואםי
הומהליונ.רכיתרוכwאיצרתןמםפלס

הד>ןםםסרבתהארשונה.שעבלליה
סררםגר«רפדהרצי;ןרשבםרמובוו.

דמםקף nפסעהלוםכלאוליו ..ביסס
הד>שבדי n.דנםלוסלו.לאסםקלרהי •

זבזםרו mדםגרניסםםו rלבסםר :iהני
תשרחגוtלר~נו.גידתכינודשמיםנ
הזה.סבייס iiשללועהםו

הו•ר•תהתונ•םה

·הם•ונרררנוו•ות

 :םארזיייסםיםדורתר tההסיi.םר '
םאיגאכס'ירדםי:זpנאר n .ז-..~רפ nהי
t דהר.םנו.ייקמיםn אלמשתנהאיהננa 

וכביאליחהיoערירי 1:עצzנזתתמת
במלחדכיכןךותוד" cנוצולא"בתה
אידל" nרם.ירmראייתה-עלוםnא

זהאחרכזהרחשים nםםקרייםרתםי
:עלריזהול.פלשיהםכללאדםואןי

המרכזיתרבפותבלדב. Qעלjן'lלהגיב
דזץאיפבירתשלשזפ r ~ )הנפינה<

הנולליר"·להםן nוcעונננתוtרונקזםת
נייינת 7עיקרוסןכןאכ.איורנהיוהוי
-לררב:דסזםהכnבהאוהסליהלשל

וב:~רר.פיsירתהן, nwשלהסברתה

םי nרםבדםסיסיםסרניםאגשים

שתיתורלבגביל«'די"לס .mדשהל'P Iפ
כלגורלית nהתגנסררארקםות nה

חםוורנשאאזםכלביגיiו.פשהיא
דרהארשישדג.י-רר.בוכמהדיביפנףן.,

 '";י;האורהניבדר{זולות )lליחסקם

יוc:חסםחיהואהירהידיח.)-םקור"
רסנבראנבקהאורשxספלכלוזליו
nחP רונינשםזיי .גדלכגבשסופר, 

שקול ) i4.t 11 (לאבןם 1הוונשל.
 " 1 (הזוקםתהליותהnםבקסתנון.

ךןהנסחתאאיירילכת cרן.לדי ; ) 48
ה-תק nהענחםלכ nuהשדנלסאדת.

י'ןןשסכרןב.ונביל:ןףיה.ו:א-ל Pגכרת
לןיבוג.יבורבןיםפששליחסקרם

אלו.tםדירח

חpםרפברןכרארםאםיח nmפת nת
שיניר:זיכדזוהדיינוהzבשוג.שלבל

נאשים,שןיבכגפנכש oשםץררויחס.
העלילה.עיקר .בסיופרהיקיםיאננה
יהרמכזגתובררתשזזיפהאייכאשר.

f וםn םתהאשיילירי.ות.n לןיבוסבינ
מוה.הםיו:ו:אתלכוי uיבואנז:זםר.ו

סחיםרר nהתתרחשרזי :•נום oוב
n יוn • הםאבp איגםהזראםייםםים

אלאה.הרייש·שלנעלוונהמדתן.לרם
ברה"פלאיה-ילוץךרשלכJיולו.פב
 nתכלר oחהנןיאיפואדו.א Mהפ .כר :
לילהעמלןיב·איגםררבוםי.ת nהלירי 1 ·
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 11רדו!! aיייr!י'.•נ . 'l!'lתבלוpm ""1U rפקייזייוחnזוp n ~וי~• qיrי. ~נו•ךזגיג 1 'םרםוjב
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- "1•ביויי 1t•1/ !נll 'lסבiיי' A ו111 """"י"פו• 1ם11וי eנ•~יי-ף oיווז "'"י , !il!חזד. . rגכ 1"ס
1 uס'Vם 11וlll'l' 'כ<יייייי ''ם.נ"יm נחn1- • ,,..חוי•יי 111ירווזr1F.1 ב;נ~רורזןזקשpm "l 1ו !ll!ll ד
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וזסrזןנוףייייי 111111 111נויפ J'nד•ת r•מיחoח· 1ח tי "ו- JI'ניחaח itלll•יש n 11ס 11רהוo!ו
 11"ו rו~לוt יll 'llll .eרלוtפסול. 1111ולו;ייה m .וtלו M n. .,.,..ני--תמתוםcיםn•תl'בג,תיב"ס 1Kתווcינ

לדנוnחי> xונt(ילדאריתולll"הוךmחחר\אתדי Kלהבכהתרסילת ~" !fl ;~י<-תיnס~רכ.
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רר Kתאל "1חםם;ןגזיגן \!!ך(ד • :רותואח •כקסחוtברזנכ.יננזי.ם.(תiזסחב;ןז
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(.לוו~םו,~;לדח ,;{ fl" '"י'~תווחשאתםrוותשלחוטס"mדהתcןכדםוי'בה'lןחוויח n.סוט-
 ז:- ).'ם lfDב '•חוrד '1111..{111נםוזי 'מaב"lדמוגבומז:ןן;די;i'ור.ב· 1fלדרכםוחג<cעכ .,.,,, "
ןנסהנסנחססהןםדיvוםrח l'I Jl"ז . ,,.לה"" .., '"ייי• ll'IP'Iדח"דaםnיקכםנ:ן~ינם

 nmם11ב "ll.זוה ;ה oרורו. 'O'*i 111וחא • 117ו rruיויר,oג !1י11ייiזז'"\כו.ז !ll'O'Iקבןוnתיבגח,ם<
co בלומגpחנז(וגוסiלנ'נםזססaכ"ובםחיlםרתיי '1!ו1זדב:זםםינסה1טסיסוחינהר•mותדוד

פלו.ר נ:.•ב V o'ןח~להלכוםב~ו ;זrtרזסןr 1ו oגו• "IQJi 1 ~ 7.\1'םזוכ רטlfל!llכ'תתלביוrל,ףוס
 ,• O!CIO. 'כסרקוזmסדןיtוt- ,יובג.,.ס • .r.ייזזוםקoם"ו)Jן Trהןפרזייי

Dין'JIחnם·הלבוןפהק:וםיןםו יrנועח- •.הקידסהתוחוחובנישnrn . -רליזחזוחיוו .ה.n .,. 
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 """" 1111111 יM"•יי.~ו rrאויד~ח•ןוgמ• mחורז• 'ilחון !lllול,ןת •הג oוווnו •חנר n !1לףקם
נ,םם 1/יr 11' •יn 11ל Mבת~יl!ז 111tD \/ת 1תויז'lו 01חייו:ו 11 "זתיקן M-ו<כםי:ו.נהויןלl•ונחח;ןהזזוו
ווי'ייזניחבוור, 'n1וותoוותל'!.\/ nPתז ·ח"י••רםי P noלו ll!lיגו!ןר..,,., mr •חpwםחםוrם/\ rבל

דו am ל••נייסם, o ד!lן'קםיס.•~ 111ףoו. n vm 1/111ח, • 1 לrtי\Ulll 11!!לווןוn•וm ·.רrrיי
לחתו ,1/ב ...כiוויוו•גונ. pתpןףנ•ם~בלנניסנתולחןתהז Fיו1i' .6נ')ינ(-ווונןכ onס

r י:rs•11י1''ל ,",יייי- 11 ל inדיrm תלסנ•חדוnרף;, ,,..ות
גחקד1חוווn'1111םזח '1ב'rנוi,בל"ל q".גoו :וםכוובcח'l ~ 111 ~ םO'!נ8ll DיrזJllrוiסתליייי

וג.ירוב~הסדווn.ס•.נן nרהום ,.,יירםי"tידנd1 .ll'י711"~יולי . •'י1פכ1זיי " fl'l'lll· '11ירונייופ.
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 ו:-aבoלד "°"יחר~זvסול!fת '"""" ' t 1811 l"'Oוr "יי'T1'גוזדז 1Q 1"'"11'לןלwםיחוחל!.וסב
 .;..סח llllייוו .ודןו~.תpנ~חסl!י'ס '1חסוnהתזוחה•ובייי;.:;,,. " 111הותחןירוודנו 11" .11לזוtב

pןpלוזויסבגי•ובבסט.o יםזnיוםיב11יך 1111 '"""-ווז <!11 "נליnNו.r •r יcף- 1111חזןןקוחו. 
:m וח:זי~וcr .זוpסדייfלןינ סור..., . 11 ,.,.,.חתתיס.חזt\· ר1•1ןנחמכי:ןררזהסירפoו""" 

lfVllJ ץנודרטיום'IDר בiןiןח 'ו• D •מ:r לוD lllf'll >tלסמדדtז \'111םוtונ.יכורם<לנוח•חחז

~ lD ווור11יה•D ~.aויו וoםקח '"ד• ם•.,..גr : pךוwll' ג•םrוn וnדכ. ' 
סןלחסורנלתr•oד"םר . m~וי~ .כב:ויוו ..עשwוזן ם11"\1פדחר 111ןrןpבת nסוזייבוז•ד

 '"ל nוםחכו•הםיn:ום\nנ oםנ·באןsו<ד- • 11.ס r ח:n-ירבם
נביוורMת nולבn•ןברסודונס,,.. nוrזי• nשו ~ 1כסלוםז•ם pn •כוינ'ןiסוגוזת- 38

 .י·יחנ•כ nודרג '1111'וסר :קוורס,)יל
z~ זיניזוביםvחםינוlווזהאילr חםרהוגםידם 11"רונוו•יסח'" ,ס~םלסוחuכחרז•ז"Oll 
 11\1"לןזבעויובר rכ oהזוrויוכת.וrלויסת 'llוווססיסור onפoרנ m.., .nm • בlכרלll.(ווכ.ו 11Dפ11'1/חגידז

וm ו'\1."'י" rלבהס rבגnפןםדווr .rאתתt1:"פהוcל)'ס'חוודוונחחי.ת n ל\l .-.•יייהד ).סיקר
 '19" ••י-תיmוס.רזחפ'לבnנב• ~וריר. .וםבךריךוt .הלמג 11ל!חבחזwי 8' ן1lfl מcmי<יnי•י Wלן).
ט'םlוו וג••~חnnג .תחר .,.•י n"לבלובשףה •ן:נםmנודםינnרוכסד-ס8'"ססולןם
'llVI בmהווe םינrמליםסrי#חט1לmלפהתיאסרn111 •נn םסדוקכlידכרבלזrנn-eתoוד בo1!;"11Dבל 

 1fוwo '1םו .•נ'1-ייtבי'רח.תQ.וזרwלול•םדווxrסהח .דו nוll{לה """ידכדו/1חיוורנ ז1111-
•ון 11בnnוחוליו0ננםnוnוםםoו 11"רןtזרח 1fלז•.ת 'llם t U(תll \11סיןכחלרמגn(חוי=בז-ני"

כםיתuדורוול 'll"I •לוג .לl\"רי ltדויונת•ח.כס•בו.rזקmולםוnנו: •נ• onז n.•יםנינסהוע ) mימלו
גnיכור.•להגoיםי'לווונ'חוםר.נזנס11ם nידוי"נמד . nnםל•דוךיחוו nוrמי-נםים~ב 111ח"

ל Mב•זי JLיoזו,:בל 11111נ•ובו nנח-ס•ל nכלזיןנבתםח"נםכםוןוn • tלסםיי mסיeתחלססרaםייסח
 • n !111ןןזוס11' 11חוזןנווחרםוי n .הררםנסית. mוrג nםוtלמניוכרוחןוםמםים-בלי:ז
u ודלית•.בl... ןJt'I ' רת,.סהםס'וסרויוםווד.

 ~נ~~~יnםי;זiדןת zםואחלנורת acןםנ•כםוכ•קחר nם• Joרnחליח nיור1rוaזהnזוה•
lות•הילpoזוp לl!'חרמויד '17 כtםן ,ן,,,,תב< ...יולבחייםר.וeprיווn.חo.הלתלnו

' tופררודוtזי"llllח· ).nו •יווpalfD זנךד:cלהםן.נג'll עוירוב•יסתיסות
ו, aותוr 0<011לר nלייוכוזזםיםoחיב 'llltיס nעבוי on;rחnגסןרזmבmחםoזכ 11111'11ת na rת

יוtדuגווננ.חגןורהוtתפתדיתר "'"יי ,,,..רג.לובשוניב U"כll lיכייםn.םnלםוקי lלרחוח 1'1
זrה "ינnובר. 111כהל•םםיסונןות pcח<בןב r-oהרב.ןם·חחיח ~ול 'rPT'Iת ל\nr rVימnהוnם

ltW ןaויוולבנ:\, לס('11חגנדוID lנ.ירוכ 'כ\'Nt ל!וn1זו'/l םדדוניים.םnונn כ"\בסלקןןו.רlיאו:םנרD הר
-כםובחסתדזיהסול noחבגכ nרחרדורנם;חםהחן111יןוסםבסטילברח p 111111 ו_~ם ll 'llל;זwזסכיו
 'kהזוהליל rלהלטנהתחהוcי . nnו.ת aני oותףיס.·~ •ייג..,רל'ווrז-לםההכ

ר~•םזחנןאין ,ףח\רון Mבח 11111נ'לל 1"0ו 11סום K •-דס) J' (םןוח•nג•ל 1נםותיםרהנד
כנם•ת p.,,.חכ..,חוזסרקת nהתa/1'111 mטרוסrויכוםmוינם•ם 711!1י-י ם.י!" u נ•••וחתMלוt1תקם/ו

 o -• ,u•n-חנ•נזיחסןיבוו. Lר•חוכבלליססוורחועבוםנ. nוnחווםת i"וnל a.תחלי nלסזדנrז~ itז
•ווסיררחבגל.חלזני'פוד'אנס 'י'ףו raוnנםיבכו<הכלכשפג.'וגובלות,וםים nnם oוזםפוזרוnרח

...., K קם;ןודזוpllם/tlיtt1111 יג o -:ו r ןח•וpלpnולולpp .נהרתD הםםסלהוחדביהוזיםדב·ךD ינרם.·יר
לווחתוrוונזnסי. nש<גובוו • nוtו'.ניםםזילם .llו' l •מסוסושה rה·סן " 11ל 1 .זrי'וllנתוחחיניהו
 oנוrםtנהח rחוייביחםלנו:זnזםדכנוהבםזויחו c,קסגיפבסםיייסרו"

n ונובn ד"ווירת-mתשזויירn לכוחרםlfD "lותודיווניי יtחtוחגן'ןולוםז ,., \1ו
 ו:-זDtכסיסםרוובוסבnפנcסכוס • nוחיו.לכנםבונtץn eיס.ם

D אבםוסלסרחל\סוחפי.חזים\יך"ל; 
- (דזםםלכ.תחו'!יתיnגנnי.תם (S7 'g ~ N ררJזחוp 

סרגוה o:זnסילולבביווחהלחםירותסר.-ו. ""''זפ.י ""tה
 ,...חלו.תווזלןג.קל.תחכו«שן.- •• ll"mאהp nו

 ל11/1םז .לtlllנח rllחלזיכ'קרם M fלסל--- •- 71)'ז(
נסרםל, Mוי'נ וn a ~mנזורזו.רים nסללררבםיזיniכי'

n הבnקלותןn זירהכהאלn ו~.םיייי-·סוזויוובגיוווn לסםי
 ,ןןוס:נתו rם IKIUjחסיזזה naקסכדנמסגתריסםוmויםםהז.
h11 • ב.ב<כחםםןינ1כילוזK·תוזזה.אחכK ח ,תוללדןירP וג•

 • noעילהל"לקלו .1ל PI'1ן jiלוה 'כlאתחmוtנ•םזניםווiרח
 )'כrנםורףו o (וססי nוהכל .ירום Jווים Dיאזר

1 

ייcaחרילraת
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איר·פ,חירחחשי

נורrם

 ) r'11סםדו(םףו : .-
-הזכםיר.•יתחליוחנהnידווז,

לדרו.נגזו1כ'לוביהלt1"""טםיס
דmחnדבnה•תת mום """ 112.-

ooסדם.נrr יידבח.תוסב.י:ווזילnoוז:"•·יםהדו n n •ש••זות. 
M'lll לימmסnםmr ורv:ל"בבrתנr:1ח' .כולנלנPח'ח' ס\ M זלcםדו
 ~.-תa 'ק1בM '(1ז11.דזכ.ובהםתרז
-=-T1"'דב-.ר \/ו<!ם'IK וll מ "-כo. תרת. nכ """וח'O סד
דזCMהדסדDה'lסןסדלוחsת.לול ".".
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