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ֶהן. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ֵמַהּמִ ְך. ִמְצאּו ִמּלִ ל־ּכָ רֹות ּכָ ֵאיָנן ֻמּכָ ים ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ִמּלִ   .8 

ה. ַמּטָ ּלְ ִטים ׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבַ

ִחינֹות         ְלִהְתַחּנֵן       ִמְתַחּנְִנים      ים:     ּתְ ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÀÈ‰ ִמּמִ œÁ Ÿz  

ים:                                                    ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÌÈœ·JŸ ִמּמִ א. 

ים:                                                   ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÌÕ̇ ִמּמִ Àqœ È ב. 

ים:                                                    ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÕË«Ú¯ ִמּמִ ג. 

ים:                                                     ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÀÓ»‰ ִמּמִ Ÿz ד. 

ים:                                                     ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ È¯»˙ ִמּמִ œÓŸÊ ה. 

ם ִלי. ְסּתָ ּנִ ָאְזִני ֶנֶקב ֶאָחד ׁשֶ ב ּבְ ַחּנּות ַהֲעִגיִלים ְלַנּקֵ י ִמן ַהּמֹוֶכֶרת ּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ א. 

ן. ֵ ׁשּ ָהָיה ִלי ּבַ א ְוָסַגר ֶאת ַהחֹור ׁשֶ ה ִלי ְסִתיָמה, הּוא ִמּלֵ ִים ָעׂשָ ּנַ ִ רֹוֵפא ַהׁשּ ב. 

ּה ִעּטּוִרים ְמֻיָחִדים. י ּבָ י ְוהֹוַסְפּתִ ְרּתִ י ֶאת ַמְחּבַ ְטּתִ ַ ִקׁשּ ג. 
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ַעּמּוד קֹוֵדם). ָצאֶתם (ּבְ ּמְ ים ׁשֶ ּלִ ֶרת ָלֶכם ִמּתֹוְך ַהּמִ ּכֶ ה ַהּמֻ ּלָ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ַהּקִ   .9 

ה ָהִראׁשֹוָנה. ּלָ ר ַלּמִ ְתבּו ֶהְסּבֵ ּה. ְלִפי ֶזה, ּכִ ירּוׁשָ ְתבּו ֶאת ּפֵ ּכִ

ה ָ שׁ ּקָ ּבַ ִחיָנה הּוא:   ה ּתְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:    לבקש    ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ְנָקִבים הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:             ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ֵתם הּוא:   ה ִיּסָ ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:              ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

הּוא:   עֹוֵטר  ה  ּלָ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ י:           ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

נּוָמה הּוא:   ה ּתְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:           ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ְזִמירֹות הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:             ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ַחְדִרי. ּבְ ֲעִריָסתֹו ׁשֶ ינֹוק ָנם ּבַ ן ָאִחי ַהּתִ ּכֵ ּלֹא ְלַהְרִעיׁש ׁשֶ י ׁשֶ ִנְזַהְרּתִ ד. 

עּור ִזְמָרה. ׁשִ יר ָחָדׁש ּבְ ָלַמְדנּו ׁשִ ה. 
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