
   

ָּפ ָּס ָָּּרו ָּח ָּב  ָּ  ם.כ ָּת ָּא ָּנ ָּה ָּל ָָּּאו ָּר ָּר.ָּק 

ס ָּג ָּצ ָּה ָָּּינו ָּכ ָּה ָּ  ר.ב ָּםָּח ָּרָּע ָּו ָּפ ָּהָּל 

ָּפ ָּס ָָּּרו ָּח ָּב  ָּ ָּאו ָּר ָּר.ָּק 

 ם.כ ָּת ָּא ָּנ ָּה ָּל ָּ

םָּכ ָּת  ָּע ָּהָּד  ָּמ ָָּּבו ָּת ָּכ  ָּ

 ר.פ ָּס ָּלָּה ָּע ָּ



  

ָּפ ָּס ָָּּרו ָּח ָּב  ָּ ָּאו ָּר ָּר.ָּק 

 םכ ָּת ָּא ָּנ ָּה ָּל ָּ

םָּע ָָּּדָּאו ָּב ָּל ָּ

 ר.ב ָּח ָּ

ח ָּ א ָּב   נ  ה  או ָּל  ר  ר.ָּק  פ  ם.רו ָּס  כ   ת 

ינו ָּת  ָּ כ  םָּמ  ָּר ָּז ָּפ ָּה  יםָָּּל  ָּתָּע 

אָָּּצ ָּמ ָּרָּל ָּב ָּח ָּל ָָּּנו ָּת ָּר.ָּפ ָּס ָּה ָּמ ָּ

 ים.ל  ָּמ  ָּתָּה ָּא ָּ



  

ח ָּ א ָּב   נ  ה  או ָּל  ר  ר.ָּק  פ  ם.רו ָּס  כ   ת 

רו ָּ ח  יםָָּּע ָּד ָּםָּיו ָּכ ָּינ ָּא ָּהָּש  ָּיל ָּמ ָָּּב  

 ה.ת ָּעו ָּמ ָּש  ָּתָּמ ָּא ָּ

תָּיו ָּה ָּהָּל ָּל ָּהָּיכו ָּמ ָָּּבו ָּת ָּכ  ָָּּ

 ה.יל ָּמ ָּתָּה ָּעו ָּמ ָּש  ָּמ ָּ

ח ָָּּ רָּב   פ  םָָּּת  ָּא ָּש  ָּרו ָּס 

ָָּּנו ָּמ ָּמ ָָּּרו ָּח ָּב  ָּים.ָּב ָּה ָּאו ָּ

ָּט ָּק ָּ לָָּּע ָָּּנו ָּמ  ָּא ָּת ָּה ָּרָּו ָּצ ָּעָּק 

ָּ  ה.ית ָּיָּהכ  ָּנ ָּפ ָּהָּב  ָּיא ָּר ָּק 

 



  

ָּפ ָּס ָָּּרו ָּח ָּב  ָּ  ם.כ ָּת ָּא ָּנ ָּה ָּל ָָּּאו ָּר ָּר.ָּק 

 ר.פ ָּס ָּהָּל ָּש  ָּד ָּהָּח ָּיכ ָּר ָּכ  ָָּּרו ָּי ָּצ ָּ

ָּפ ָּס ָָּּרו ָּח ָּב  ָּ ָּאו ָּר ָּר.ָּק 

 ם.כ ָּת ָּא ָּנ ָּה ָּל ָּ

ָּינו ָּכ ָּה ָּיםָּו ָּל  ָּמ  8ָָָּּּרו ָּח ָּב  ָּ

 ן.רו ָּכ  ָּקָּז ָּח ָּש  ָּמ ָּ



ח ָּ א ָּב   נ  ה  או ָּל  ר  ר.ָּק  פ  ם.רו ָּס  כ   ת 

רו ָּ י  םָּת ָּב ָּה ָּא ָּתָּש  ָּמו ָּד ָָּּצ 

 ר.ָָּּפ ָּס ָּה ָּמ ָּ

ָָּּירו ָּב  ָּס ָּה ָּהָּו ָּמ ָּתָּש  ָּא ָָּּבו ָּת ָּכ  ָּ

 ה.ת ָּאו ָָּּםת ָּב ָּה ָּא ָָּּע ָּו ָּד ָּמ ָּ

ח ָּ או ָָּּב   ר  ר.ָּק  פ  רו ָּס 

א ָּ נ  ה  ם.ל  כ   ת 

רָָּּפ ָּס ָּה ָּטָּמ ָּפ  ָּש  ָּמ ָָּּיקו ָּת ָּע ָּה ָּ

רו ָּו ָּ י   ים.א ָּרָּמת ָּיו ָּצ ָָּּלו ָָּּצ 



  

ח ָּ רב   פ  םָּרו ָּס  ת  ב  ה  א  .ָָּּש  

א ָּ נ  ה  או ָּל  ר  ם.ק  כ   ת 

ל ָּ מ  בו ָּה  ת  ר.כ   פ  ס  הָּל   צ 

או ָּ ר  ר.ָּק  פ  רו ָּס  ח  ב  

ם. כ  ת  א  נ  ה   ל 

ָּ ש  ד  םָּח  יאו ָּש   צ  מ  ה 

ו ר פ  ס   .ל 



   


