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ועצמאבעצוביותוימוקמה'תויוירפהלשבותםתורשהיהתואבכה,תורש;1 ףורצואתימוקמתושרהיהתתימוקמתואבכתושר.תוימוקמתרפבכ`תויושר
תושרבןהילעואהינטזירכהרשהש,רתויואתוימוקמתויושריתע(.1

.תימוקמתואבכ
יוביכלםישורדהםירודסהתאגתושעלהיהיתואבכהתושרלש־הדיקכתמ.2

יבדוחיבו,המוחתבתופירש
עובקל,ךרוצהיפבםדויצלעםיאבכתדיחיוא,דודגרוזאבםייקל)א

,תושרהימוחתלץוחמוםוקמבתוקילדיוביכבותקסעהתא
:דודגהירבחלםיימוקמםינומאךורעל{ב` .הרזעלתואירקלתונעיהלםירודסעובקלו,הקעזאלתירפוגקיזחהל\ג5

;םיאבכהתקעוהלו
יגוסלע,תוקיליויוביכךרוצל,תועיריתלבקלםירודסםייקל)ד( .לכו,םהבשומשהורוזאבםימהתקפסאלעו,רוואבםיסכנוםינינב

;םוקמבםיאנתהלערחארמוח
. יוביכתולועפתובקעבםיסכנלםיקזנתעינמחיטבהלםירודסעובקל)ה( ;סמוצמצוא

תעינמרבדברוזאבםיסכנוםינינביבגלהצעןתמלנירודסםייקל{ךכ ;ןהמהלבפהיעצמאוןתוטשפתהםוצמצ,תוקילד ;םהילעתוקפהוםדויצ,תיימרפתו;בכירחםםואיתלגואדל ,םיעושעשיתבב,תודסומבתופירשתעינמלרועיקוחותוארוהעובקל ;הלאבאצויכ,םירחאתומוקמבוהקומעהיתב ;תוקילדיוביכלהימתקום2(גואדל ;הטירשיוביכבתידדההרזעלתורחאתואבכתויושרםעםירדסהתושענ שורדהםוהרלוםידודגלםוקמלןכו,תואבכהידודגלרוידלגואדל ;םוול
ירבחםניאשתופירשיוביכבםיעייסמהםישנאלםולשתעובקל; .םידודגה

תוישיאלשתויוכזתואבכהתויושרלוקנעויןהידיקפתיולימךרוצל.5 .תיטפשמ
תבכרומה,תואבכתודעוידיבהיהתתואבכהתורשלשתימוקמההלהנהה.4 .םוקמבםיאבכהידודגלשםירקסמהמותואבכהתושרלשםהיגיאנמ
ןוגראבהובלשיותמייקהתובדנתההתאדדועלופיסויתוימוקמהתויושרה.5 ורבעויןהיסבנוםיבדנתמוםיאבכלשתומייקהתוריתיה.םוקמבתואככ;: .והיתובוחוםהיתויוכזלעתואבכהתויושרל
ויהיוילעתוקפהותורשהלשםייללכהםיאנתהתעיבקרבדבתוכמסה.6 .םי:תמםיתקםמרבחוישארהקהמתועבמפיבםתואעצביאוהו,םינתהרכידיב לשויתודוסיתעיבקלתונקתתנקתה:וללכיהלבתויוכמס.םיאתמתויוכמס

יתודיהילןקתתעיבק;;דוחיאותוימוקמתואבכתויושרתמקה;ויתולועפותור/ה ,םנומיא;םיאבכתרשכה;דיואדויצושאיוביכל?נינקתמתעיבק;תו.בכה םילכוםירמוחרוציילעחוקיפ;תוקילד(ע`תוריקח;םתדובעאבהוםתכררה יתלשממזכרמלשותלךנהוותמקה;היאנתותידדההרזעלםירדסהתעיבק;יוביכל .םיאבכלשםתברדהלוםנומא
:םהותורוקמהשלשמובאשייתורשהתקזחהלםייפסכהםיעצמאה.7

!

רועשבתוקנעהתוימוקמהתויושרהל7תואבכותורשלקינעתהלשממה)א( .יתורשהביצקתמ25%”ילדע ,



תוימרםחימוכסמ10%לשלטיהלטויםאדגנחוטיבלתוסילופלע)ב(
;תוימרסהימוכסמ2.5%לשלטיהענוממבכרחוטיבלתוסילופלעו םינפהרשי"עתואבכהתויושרןיבקלוחיש"לופ"ווהיהלאתוסנכה

.תימוקמהתושרהידילעהסובתביצקתהלשהרתיה)ג(
:.ובבבגבבנםבוביג-«ינטייד!`”ש”יע-1199)ג(

,םייאלקחםיחטשבותודשבתוקילד,הלםינפ'יתש=תואבכהתיעב תוקילדהתיעבהשק,ללכךרדב.םירחאםיבשוימםירוזיאבוםירעבתוקוסךן תודשבתוקילדהוליאו,הבחרהישעתוהפופצהיסולכואאילעבתומוקמברקיעב 'חירעיבםילירגתופירשלשםירקמלטרפ,תורומחתוחפןהםייאלקחםירוזאבו
רומשלהקלחמהושאהיבכמידודגםיקסועתודשבתוקילדהיוביכב יפלתלעופהקלחמה.םייאלקחהםיבשיתמהלשםעויסבתואלקחהדרשמכעקרקה .1949סי"שת,תודשבתוטירשתעינמלןתחה
םיאבכלשםידודגהנידמבםימייקתוקילדיוביכבעובקלופטל םיפנוסמתוילוחהוםידודגה.םייאלקחםיבושיבםיאבכלשתוילוחוםירעב ירבחלשתיצראהדיעוי"ערחבנהלארשיבםיבדנתמשאיבכמתודוגאזכרמל .םיפינסה
םמצעלעולטנשהשקהדיקפתהלעברחבשלםייוארםיאבכהידודג ץרפבדומעלו,תוריסמבוהנומאבךאלמלולדתשהםה.בוטהםנוצרמהברהדמב קיטסמיתלבאוהתורשהובצמהערוהתונורחאהםינשבםלוא.ושרדנרשא'לכב םיבחרתמוםידיקפתהםיכלוהינשדצמו,אושנמדבכםייקהלטנההשענדחאדצמ םילבוסדוחיב.םימייקהםיאנתבהכלהכםעצבלםידודגהלשםתלוכיבןיאבושו מ"ומהותומורתהףסוא,םייפסכהםיישקהו,םיעצמאבלודגהרוסחמהןמםידודגה הדימבםתואםידירטמוםישנאהלשםנמזמהברהםילזוגתוימוקמהתויושרהםע יתלבםיעצמאתמחמ,ןורחאהןמזב,ןבלערתי.םהבדומעלםתלוכיבןיאש דיבכמםהידיבשןשוימהדויצהו,םדויצתאשדחלםידודגהולכיאל,םיקיפסמ «רדההםגהמאמטצנםירתאםימעטמםגוהלאםימעטמ.יעוצקמהםדיקפתיולימ«לע .תקפסמיתלבאיהףאוםיאבסלהב

םימייקםה.תעדהתאהחינמהניאםידודגהלשסנוגראחרואםג םייללכםינינעבזכרמהםעףפורהםדשקלטרפרשא,תולצופמ,תונטקתודיחיב קיפסמםואיתורשקאללהמצעינפבתחאלכללכךרדבתולעותןה`,רתויב ,בטיהתודיוצמהתולודגתודיחיתושורדיוארכהזכבושחתורשעוװבל.םהיניב .הליעיהרוצבתולהונמוםיבחרנםיחטשבתולעומה
אלשטעמכו,םינשהזמםימייקויהשםתואםהםימייקהםירודגה' ,הנידמהלשםילודג.םיחמשיכאצויןבו.םישדחתומוקמבםידודגםהילעופסונ .תואבכלםיילמינימםילכםירסח,םורדהולילגהתוזוחמדוהיבו
םינובנתודוסילעץשדחמתורשהלכתאןגראלהעשה,אוהיא,העיגה ,הנידמהיבחרלכבתוקילדהלשהשקההיעבביוארכלפטלידכרתויםיקארטו «.ןיוביכיכרדתאבטיהןגראלו,ןתעינמלםיליעיםיעצמאטוקנל

תואבכיתורשםויקי"עהלאהתורטמהתאגישהלאבעצומהקוחה .תוימוקמהתויושרהלשהבוה=יתורשכ
=;טבםםבםגםבבםפגטפטמןגצטעג!םמשמ

.תואבכינינעל'עגונבונתקחתבקירללחאלמלאבעצומוקוחה
:םגסךקם;ואקמלשםצךףםטוחמתעפשב

יביצקתבףתתשהלהלשממהלעהיה)א(7)ב(ףיעסבליעלבותכלםאתהב .י"ל500,000.=ב־הנושארהנשב”הלועהללוכםוכסבםיימוקמהםיתורשה
לחהלעוםװםה,םװתותעםטה

םיחקפמרבחוישארחקפמםינפהרשי"עהנמתי,קוחהתעצהיקל'ש .םיימוקמהםיתורשהלשיםתוליעילעושקוחהעואבלעחקפגםדיקפתש
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:תוימוקמותויושרישארלתואלמןג.ת
ןמרב-.דרמ=;תומתתשהב

תוימוקמהתויושרלםינפהדרשמחעדוה'הלהנההבלתמושתלתאבומ
!.תוימוקמתויושרישארל;ילומגתתפוקואתואלמיגלרשקב

ביצקתלםינפהרשתרעהתארבהה'תלהנהבלתמושתלאיבמח;ןמרב=דרמ
ותורשתונש9רובעםייוצמםולשתלעגונהףיעסבהררה

.ריעשארכ
ישארלםייוהיפהוןילומגתהתיעבתארשהינפבאיבהל:םלהה
םייוצמהתיעבתה'דהוימןפואבובומכותוימוקמתויושר===-

השיגםלהרדהתיריעשארתאשקבלןבומכ=ןמרברמלש
.וזהלאשבותדמערורבלרבחהר"ויםע

:םינגהוםיינוכיתה,םיידוסיהרפסהיתבבםירומינבלתוהגה.ב
וזהלאשבןוידהיטרפתאהלהנההבלתמושתלאיבמ־;ןיפשבוה,םירמ
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ב(-י-7

ןניאתוימוקמהתויושרהיכ,חינהלשיהזןוידחבונ
.םינפהרשי"ע;ורשואשךונתתודגאלעםירומינבלהחנהלב'תתלתובייח

םירמולהץםירומינבלתוחנה;תמלםהיבםםמםציןוידה
'.םיינוכיתרפסיתבבוםינגב

,םירומלללכתוחנהתתלןיאשועבקרבחהיגיצנ'
שיירה,ךכבתוימוקמהתויושרהתאבייחלשישאצמתהדעוהוהרקמבםלוא

תוימוקמהתויושרהןתואבםידמולהםירומידלייבגלקרוךאהחנההתאםצמצל
.הזםוקמב־םירומכםישמשמםהירוהש

םיינוכיתרפסיתבביכ,הדעוהבלתמושתהתנפוהוב
םשםגו.םירופסתומוקמלםרפהמילשלכוהעדלכתימוקמהתושרלןיא

יבגל,ןוכיתרפסתיבותואבםידמלמהםירומינבלהחנהתתלתונוכנההעבוה
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־

ללכלתעגונוזהיעבותויהרורבהתואצותלתובהל:םלהה
ההובגיכההיצצטםניאלעיגהלשיתוימוקמהתויושרהםיי=ץ

!.רוערעב
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:הפשאלאבברילב”תבצקהל.ן«
תויושרהי"עבימיררקאתחיתפ`לשהעצההתאלבקל:םלהה
םינכומהסהחנהךותמןמוזמב50%לשרועשבתוימוקמה--==

הלשממהמ,בכרהילכךרעמ20%תוימוקמהתויושרלוולי
ימוקמהןוטלשהתורשלסינכהלולבויהזרודסי"ע50%

.םישרתבכרילכ65ו,”

.טיבמהדרשמלךכלע*עידוהל:מלחה
:גג5םנעבעאבצנטע.'ה

תתלימוקמהןוטלשהןוצרתורמלשךונחהדרשמלעידוהל:מלחה//
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.יעוצקמוןוביתךונחלתולקהןתמלרשקבתוימוקמה

ו

:תואבכהקוח.1
'דרשמי"עהדבועשימבתואבכהקוחתעצההלהנההבלתמושתלתאבומ

זוחא60=50=מוםביהסנכההתורוקמש'טייךבימשיוזהעצהחבונ,םינפה
תופתתשהלטבתתוימוקמהתויושרהלעםלוא,יובכהתודשתואצוהלש

.ףסכהרתיבהוביצקתב
`

.רבחהתאילמינפבןוידלוזהיעבאיבהל:מלהה
”===

53331פ1ב12311וז

דרשמי"עהדבועשיפנםימהקוהתעבההלהנההבלתמושתלתאבומ
הנעקלוחימוקמהןוטלשהתויוכזשםילודגתוששחישיוזהעצהרואל.תואלקחה

.םימייקהםימהירוזאתאביחריתואלקחהרטעהדמבםימהתורשמ
ךורכהלכבםימהימדועוםימהיפירעתלעתעדהתאתתלשיוב

ימוקמה;ומלשתתוסנכהל

.ויתורטמוקוחהלעהצרי)ץיזןםרסדנהמהש:===
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01ד;

א%ק
החנהךותהבורקהרבההתאילמינפלוזהיעבדימעהל:מלהה

"'
?
:רבחהושוג-תביתב.ה

,
רבחהר"ויתריחבתלאשתאדימעמ=:ננבאאשגקװרמ

.הבורקההלהנההתבישיבוזהלאשבןוידהתאםייקל:םלהה
:הרכהמתגרדןינעב-;:בתכ11929.מ
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ללוכהםיליהמלעמוץלי"לארשיתוריסוםיענ"רפסהאפהלעפמוודינ:\

קרבלינבתיריעשאררבחמהי"עעיפוהרשאםיליהתהרפסלםישורפהבמימה
.וררץנמשרגק₪י'רהרפיסורבעכל

םיבושחהםירפסהדחאאוהוםיברכ5=ב;[ימוהל"נהרפסה
תוירפסהליבשבוםוקמבתוירובאחוי₪נסןעמלושברלשיו,םיליהתרפסלע

.םיימוקמהרפסהיתבב
אוהורבחמרשאהזבושחלעפמלעייסלהטילחהרבחהתלהנה

;םינשתורשעובליעפרבחהיהורבחהידסיממדחא
םבחאעומינפבץילמהלהלהנהההמילחהררחמהדורעםכל

ללוכ(רלפמסקחיװל25.=ריחמבםירלפמםקאלםכתמיתה,לע
.{הררדההכירכבםיכרכ5

ונלאיצמהלוףוארההנמזההספוטלעםותחלאופיאםכשקבנ
.םבחאהמהתא

.דעועיפוהשםיכרכה4לערפסהתוהמלעטקפסורפףואר`
`תרפ

,ברדובכב
.»"" ,"

..גףזוךךמשכוה.מ
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:ח"תקרבינב־-ץיבזיװמא”טילשרגה`ריאמ-םייחיברר”ומדאה.5י

הי`מכהב,?טקלוףסא,אלפנןמואהשעמיתיארו;וב.יטיבהביתחמשדאמהמ
'וכותעדיהניבה

'"ו::א"טילשרנרלבאזרשאיברןואגהןרמד”תאירבט!?”היעבישארהברה.6
-*

ךיפכדלכ.החורלחסופתיב.ואלמיםירדתתעדבויתיבהנביהמכחביכיתיארו
.הפורתלוהלעולכאמלוירפ,לוכאיואתי

ינשקלחב

קיזייאקחצייברןואגהןרמהקדובולסתבישישאר.7
לכאילפמהםיליהתהלעהלענהורפסדעבתיבבלהיתדותכ”והלעיבהלחמשא

.דיגנהםכלעפמדעבהכרבוהדותרמלרמאיומצעבדודאוהחישמהו,ויאור

רא”טילשרביירש־רפיסאביקעיברןואגהןרמגרובסערפתבישישאר.8
-.םהבםיזוחהלכלםהןנמ,הוהםשובבםיברהתאתוכזלונמזבהשעבוט

«.הרקיהושפנהתוארשאכרמגומהלעךרבלהכזי

«ל”צזרלסד.א.אןואגהןרמקרב־ינבריאמןורכזזבינופ'ישידינחורלהנמ.9
,םושבא”אקי'הודילביכ,רובחרבחלמהשקרתויילואטקלמתויהלדאמהשק

.חילצהודיב'הץפחו,ותבלהמבוטימשהלהמכ”כרורבתעדלןפוא

:א”טילשרנואויולהלאומשר”המןילבולימכחתבישישאר.10
ייתעדיו,דחאתויהללהאהתארבחלןורשכוהמכחברבהכושוקלחברהמ

:עפשולוחיהזתוכזבו.הזורובחבונלביטהלותלעמעגיתועיניהמכיתעדיםג
.ושארלעתוחלצהותוכרב

יעיברקלחב
:.י.נןילקורב-שטיוואבוילא”טילשןהאסרואינשלדנעמםחנמיברר”ומדאה
,תרימא-,רקיעהלעףסונרשא,ל”נהוירפסבםיברהתאתוכזלהכזשר”תכ

«הנשהוהנבהברישרפמיביסבדנייעיוודמלי;שפנההנכסהשהברבלבששגרבםילהת
:םימשבשםהיבאביי'גבדחאלוברקל'יליחווחכרשייר.וביולתםיברהתוכזחטבידה
."`.\;המימתהרותוהרוהטהלפתי”ע

\

*.;לו'צהרש

..,י.די...
'

תוריפחלה'פציםילהתרפפהאורה?11
,.

).בונתוכרכ(־

רפסלטקפסורפ
לארשיתורימזםיענ

םינורחאהוםינושארהםילהתהישרפמול”זחירמאמטוקלי
םהיתומדקהזםהיתודלותםעםילהתירומזמתנווכלע

.האישנוקרבייגבדסימ,ןרוקבטשרגקחציתאמ.
, ןושאררפסןושארקלח.

דינקםעםידומעא”לתליכמ.אימרומזמדע'ארומזממליחתמהןושארהקלח
ןואגהןרמתאמםינושארהםירומזמ.י”חלע”םורמימ..דחוימסרטנוקובוםישוריפ

.ק”היעםילשוריבמ”רוברפ”לרחהשמבקעייבר
:םיקלחהלכבםיאבומהםילהתהישרפמםישלשלשםהיתודלותכ”כ«

ףסוייברדיסחה«%;יריאמה)5;ק"דרה)4;עיבאר)3;י"שר)2;ןואגהידעסברה)1
;ץבעיקחצי'רל'ההלחה)9;אייחיןבאףסוייכה)8;תולהחריאמ)7”שורדהץבעי

;ה”לש)13;ו”חרהמבוטתעדהץע{12;לאתוממור)11;יתפרצהלאדיוברה)10
םייחהץרא)18;א”שרהמ)17;ןהבי”רהמ)16;הרתעהמלשיבר)15;ןויצהוח)14:

תודלות)21;השמשרד)20:)לי'זא”דיחברהמ(תולהתףסוי)9`1:ל”זעיימסהדכנ
ראב)25;ךלמילאםעונ)23:ן”רהומיטוקיל)23;םירפאהנחמלגר)22;ףסויבקעי

;לארשימטבש)28;אבייבר)27;קחציתודלות)26;)אנליװמא”רגהלשונב(םהרבא
.תמאתפש)30;ס"יבלמה)29־

ינשרפסינשקלח
םישוריפ:”ברםעםידומעג”סקתליכמב”עדעב”מרומזממליחתמהינשקלה

:םידחוימםיסרטנוקובו
ובו(י”קתתדעחי'נתתא”דתנשמיחשיולההדוהייברורבחמ:ירזוכה)1

.)םילהזויייקוספלעםירואיבהרשעםיתש

,הרותהנשמ,תוינשמהשוריפ,ןמיתתרגא,דמשהתרגאוירפסמו:ם”במרה)2
)וייסקתתא”דתבט'ברטפנ.ה”צתתא”דןסינבד”ידלונ(.)םיכובנההרומ )םירואבראמםהבו(.

.)תושרדו,ןוחטבהוהנומאה.לומגהרעש.הרותהלעושוריפמ(:ן”במרה)
ןורבחברטפנוז”כא”הלולא'טםילשורילהלע,ג"נקתתא”דאיליטסקבדלונ(
;)םירואיבםישלשוהאמ(.)ילא”ה

האמהףוסברטפת.{חמקהוכו,הרותהלעושוריפמ(:ייחבוניברה«
.)םירואיבשמחוםישמחםיתאמ(,{יששהףלאלהנושארה



'
ד”בא`בר,אדנלבקעיברהי"עטקולמ(:אינתהלעבןקזהר”ומדא)5

.ג'”ערומזמדע)הרותיסוקל,רואהרות,רודס,אינת(:וירפסמ.)קרב'ינבד

)םירואיבעשתוםיעבשהאמ(.ג”עקתתבסו"כרטפנ,היקתלולאיייהדלונ
)וי'לקתא"הרטפנ(שלזיימלאיזועיברר”ומדאתאמ:לאיזועתראפת)6

)םירואיבהנומשוםישלש(

ישילשרפסישילשקלח
םישוריפצ"רםעםידומעט”צרתליכמ,ט"פדעג"ערומזממליחתמה'גקלח

:םידחוימםיסרטנוקובו
,)ב'יצקתתא'ידרטפנ(,)הטסוקרסמהדוקפןבאייחבוניברמנבתובבלההנוח)1

.)םירואיבששוםינומשוב:ו(
-.שוריפ,הבושתירעש:וירפסמ:הרגוריגזמדיסחההנוייבר): .)די'כא"הרטפנ(.)םירואיבהרשערחאוהאמ(,)תובאתכסמו,ילשמ

י.)םירואיבדחאוםישש(,))גי'נרםיפלא'הרטפנ(:רואמהתרונמ)3

שרש,יולהתונמ,םיבהאתליאבוירפסמ(:ץיבקלאיולההמלשיבר)4

.)כ"שא"הרטפנו.)םירואיבעבראוםישולש(,)יולהתירב,ישי

.)םירואיבו"ס(,)ה”סשא"הרטפנ(ודיינאלםהרבאיברתאמ:םהרבאןגמ)5
,)ני'שא"התפצברטפנ(שאדי'יוידוהילא'רתאמ:המכחתישאר)6

.)םירואיבאי'לק(
,)בי'עדעב"מרומזממו)יבקלחבהלעמל(אינתהלעבןקזהר"ומדא)ד

)םירואיבח"מ(
ד”באבר,אדנלבקעיברהי"עטקולמ(:רעבודיבריעצמאהר'ףמדא)8

,הרואירעש,םירעשהיקלחלכ,םייחתרות,רהזהירואיב:ויופסמ()קרבחינבד
ד”לקתולסכ'טדלונ(,)ארתבארודהמחולמהשוריפוהניבירמא,שארתרטע
.)םירואיבד”מק(,)חי'פקתולסכ'טרטפנו

,)א"סילשרנרובאזרשאיברןואגהןרמתאמאובמםע(:ןרהאתיב)9
.)םירואיבב”ספ.ב"לרתא”הןויסז”ירטפנ

*

יעיברדפסיעיברקלח
:םיסרטנוקובו,םישוריפשכרםעםידומעחיעתליכמ,ויקדע'צרומזממליחתמה

.ז”עקתתא”דרדאגי'ירטפנ(:דיסחההדוהייברמםידיסחרפס')1
.)םירואיבהי'נ(

ישרושבה”נ(ן)ט”ס`וא”הרטפנ(:עבטםהרבאיברמרומהרורצ):
.)םירואיבו'יע(,)יבקלחבםיטרפ(.:אינתהלעבןקזהר”ומדאמ,')3
.)ח*נקתןושחא"כרטפנ(,ליבונרשטמםוחניברר"ומדאמ:םיניעדואמ)4

־.)םירואיבג"מ(

,)תאזןורכז,ןורכזתאז,תמאירבד(:ןילבולמהזוחהירפסמ)5
.שפנהתא:בושמה.)םירואיבו"כק(,)ה”עקתבאב'טןילבולברטפנוהיקתא”הולונ(

לארשיילו'ו'גוינואגלשםהירבדמ

:ןושארקלחב
:א”טילשגוצרהיולהקיזייאקחצייברןואגהןרמלארשילםינברהשאר.]

םיענורפסבהשוערשאתיקנעההדובעהלע,ו"יה'בכלןוירפאאיבנוואוב
ריכיועדיןיבמבללכותרדוחןיעלכו,המכחאיהשהלודגהכאלמ,לארשיתודימ

םיקהרשאדעו,'הרהלעתולחרדהנהלכיההתאונלהנברשאדעעגיתועיניהמכיי
שדקמבתאזותדובעו,חלצהורומג.הזריבכינחורזועלדגמ,רשוקםוקמבונלי
!ךמע'היהי,הלוגבוץראבךיחאתובברתאמהחמשבלבקתת,'ה

:ל"צזלאיזועיחריאמןויצןבןואגהןרמןויצלןושארלארשילישארהברה.2
ונמזתא,ו"צירבחמהברהשידקה,לארשיתרימזולארשיתדמחאוהשהזרפסל

.לארשיתיבלםילודגהתורואמהינשירבדמדאמרקיודמחנטוקליוילאףרצו,רקיה
ךפ`נףיסוהדועו,םהישרודוםינומדקהישוריפ,ל"זרישרדמ,ימלשוריוילבבדומלת
.ודילהאבשהלודגתוכזלעת"כעמתאךרבמיננהו,וילעהבוטה'הדיב,ולשמ
.החלצהבהתואאלמו

:א"בבותםילשוריק”היעבמ"רוברל"צזפ”לרחהשמבקעייברןואגהןרמ.3-
ררושמהדיסחהךלמהוננודאירבדריהצהל,הזבהשעירשאבוטהתאראתלןיא

םהלששדקירבדםגרשא,םינושארהו,ל"זונימכחםהבוזחשתורואהתוממורירבדב
ךלמהוננודאונממבאששםישדקהשדוקלשםייחםימראבהמםיעבונ,םירמהמםלב

םימשוארבנםהבשתויתואףרצללאלצבייהעדויורמאהנהו.'וכו,ה”עדיסחה
םינושםירואבםיפרצמשהמי"עםנמאו,ףוריצהתמכחונתאמםלענםויהכאלא,ץראו

לארשיבוזחאתנםהירפסשםינורחאםהירחאול"זחלשםשדקירבדמםינושתומוקממ
ףוריצהתוממוזשדוקתדובעבשיירה,דחאםוקמלאםתואםיפרצמשכ,ושודקםע

.םיפרוצהירדסבתעדילבבףא,ילצמוהניגמההרותהירינצךרד,וזינגבלעופה

:א”טילשןמרטנואהדוהירסיאיברןואגהורמא”חופיזוחמלישארהברה.4
ומצעלעהרשמותולצאנתובשחמוןויעריקרבמםשבתמולאםירבדבןייעמהלכ

ףסאיכתוארלידכבהזרפסבץיצהלידיכתישפנתומלשלתיקקותשהלשחור
רקירפסאיצוהו,ולשמךפונףיסוהו,םירקיםירפסמןימסוב`תרוטקוינפחאולמ
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