
ים ּלִ מִ א.  ִּבְצָבִעים ׁשֹוִנים ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,ֹותאֹו אּוְר ִק  .היָ וָ ר חֲ ּוּפם סִ יכֶ נֵ פְ לִ 

; ב. ִּבּטּוֵיי ְזַמן, ָמקֹום ּוְדֻמּיֹות; ג. ַהְמָלָצה; יםטִ ּפָ ְׁש ּמִ ין הַ ת ּבֵ רֹוּבְ חַ מְ הַ 

  ִׂשיַח. -ד. ּדּו

  םיִ ּנַ פַ אֹול ּבְ ּוּיִט 

ל ב עַ ּכֹ ְר לִ  ,ירִמ ָא ר וְ מֶ ּתֹ  ,יַר בֵ י חֲ נֵ ם ְׁש י עִ אִת צָ ד יָ חָ י ֶא יבִ בִ ר אֲ ֶק בֹ ּבְ 

ֹ מֶ ל ּתֹ יו ׁשֶ ּנָ פַ ם. אֹויִ ּנַ פַ אֹו ֹ כָ בְ ּו ,יםינִ ִּק ַּת  יּוא הָ ר ל א את הּול ז

  ם.יהֶ לֵ ב עֲ ּכֹ ְר לִ  ׁשֵּק עַ ְת ִה 

ף ֹוּסבַ יר ּוִמ י ָא ַר חֲ ַא  ,ןֹואׁשִר י הָ נִ ה, אֲ ׁשָ ְר חֻ ן הַ ּוּוכִ ב לְ ֹ ּכְר לִ  נּולְ חַ ְת ִה 

  ר.מֶ ּתֹ 

 ,ְלָאחֹורי ִּת לְ ּכַ ַּת ְס ִה  .תֹוּתְׁש י לִ דֵ י ּכְ ִּת ְר צַ ת עָ ֹוּקר ּדַ ּפַ ְס י ִמ ֵר חֲ ַא 

ֹ מֶ ת ּתֹ ל ֶא בָ אֲ  ,ילַ ב ֵא ֵר ָק ְת ִמ ב ּוכֵ יר רֹוִמ ת ָא י ֶא יִת ִא ָר וְ    . ִתייִא א ָר ר ל

  י. ִּת ְר מַ " ָא ,רצֹ עֲ ץ לַ לַ אֱ א נֶ הּווְ  ,יוּנָ פַ אֹולְ  הּוּׁשֶ ה מַ ָר י ָק לַ "אּו

 ינּוִא ָר  ׁשֵ ְמ הֶ . ּבַ ִמֶּמּנּו ּואנּבָ ׁשֶ ן ּוּוּכִ ב לַ ּכֹ ְר לִ  ּונלְ חַ ְת ִה וְ  ,נּובְ בַ ֹוּתְס ִה 

  ים.ּלִ ּגַ לְ ּגַ ד הַ חַ ת ַא ֶא  ַתֵּקןה לְ ּסֶ נַ ר ְמ מֶ ת ּתֹ ֶא 

   .ֶר ּדֶ לַ  אנּוצָ ב יָ ּוׁשוְ  ,לּגַ לְ ּגַ ת הַ ן ֶא ֵּק ַת לְ  נּוְח לַ צְ ף ִה ֹוּסבַ לְ 

ק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ּזֵ ִּכי ֶזה ְמחַ  ,יםִר בֵ ם חֲ ם עִ יִ ּנַ פַ ל אֹוּוּיל ִט יץ עַ לִ ְמ י מַ נִ אֲ 

  ין ֲחֵבִרים.ּבֵ 
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