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1



כל הזכויות שמורות

נסדר ונדפס בדפוס "דבר" בע"מ

1971הוצאת מילי [הוצאה עצמית] 
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ם ו� א$ ו�

ל –  ל ד� י ת� ם אות$ א$ ו�

י ת$ ב� ת ס� מו א( כ�

א(כׁשכ/ל עול�ל(יה� ר�מ�ס�ת� ב�ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ת גוי$ים,

ל –  ע/ול י ת� ם אות$ א$ ו�

י מ$ ת א$ מו א( כ�

ץ, אר( ת� ל� כ� ל� כׁש� ה ה$ ר� ס� ב�

א$ם ת�כׁש�כ�לנ$י – 

ח ל� ם מ( י כׁש� ק ל$ ק ל� , אל ת� ע� ן צול ט� ר� י, ס� פ$ ר� ע� פו, רד מ ט�

ע ר� ח:לום ה� לו ב� יק, א:פ$ ד$ ח צ� מ� ל צ( א:ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�דות ע�

ית נ$ ב א:חור� ש ח� ן דום ול� מוה( ע:מ/ד כ� ת ל� ס<ג(ל( י מ� ינ(נ$ א

כׁש�אר$ית ו�עוד כׁש�אר$ית ב�ל$י ל�ה$ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ�בט. 

גר,  י�ט ח$ י, ח� ל� ח ע� ס� פ�

אל ת$ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ז�רנ$י.
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י (א)ה� ל הור� יר כׁש( ע$ ה�

לוי�ה ג� י ב� ל הור� יר כׁש( ע$ ה ה� ו�ה חומ� ר� ה פ� ע:טופ�

ינות.  צ$ ר� ת ב$ ב( כ( ר� ה ל� כ� ח� מ�

ר כׁש� פ� ם א( א$ ן. ה� כׁש� ל ע� יח� כׁש( יות ר ה� יך ל$ ר$ צ�

קות,  טות ד� ח� מ� ל מ$ ין כׁש( ל$ ת� י�ח נ�פ� ר הוא נ�מוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג מ כׁש(

יכׁש?  ב$ כ� ל ע� ה כׁש( ב� ה< ת ז� ר(כׁש(

ה.  יר� ל ב$ ה כׁש( ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגופ� ת מ� צ( ל( יל, נ(ח� רוקוד$ נ�ק ק� ק אר� ר� ט� ה נ$ יכׁש� ק$ נ� ב$

ים ז�ר$ ים ו� י$ ימ$ ט$ ינ� בות א$ י ת פור ר�אכׁש כ� ים ב� פ$ ר� פ� ר� ים, מ� מ$ ר זור� ב� וכ�

ין שוא$ נ$ ני ה� פ� ל$ י מ$ ת$ ח� פ� כׁש� ם מ$ מו כׁש כ�

לום.  ש� ים ל� ק$ נ�ש� ת� ם מ$ י$ פ� ע� פ� י ע� מ ים דומ� ר$ ת ס� ל� וק�

ן נ�ב� ת ז� א/ם א( ת� ילות פ$ כׁש$ פ� כוחות, מ� מות, כׁש� ע:מ� כׁש< י�ת א:ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�דות מ� יכׁש$ ל$ . כׁש� ך� -כ� ך� כ�

יל.  ב$ ה� ל מ� ד� ר� אות ח� ת� רות כ<פ� ז� פ� ומ�

ים פ$ נ� נ�פ� ים מ� יר$ ע$ ים צ� יאל$ יד ל א$ י כׁש( ח$ ת ל( מוק� ה ס� ה:לוכ� ה ת� ל� ה� ב( ת ב� ד( סול(

ים.  תומ$ ים ס� מ$ ל חHט� ים זוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגות זוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגות כׁש( יל$ כׁש$ פ� ר ומ� עודות-ג(מ( יות ות� לור$ ב�

ת.  ב( כ( ר� נה ה� ה$ ו�

ן כׁש� ל ע� יח� כׁש( יות ר ה� יך� ל$ ר$ ה, צ� א:ה�

ן?  כׁש� ל ע� יח� כׁש( יח� ר ר$ ינו מ יכׁש א ם א$ א$ ה�

יק  פ$ ר ל/א אס� ב� י כ� ה, ו�א:נ$ ס� אוד( ה ל� ע� יא נ�ס� ה$

ה,  קופ� ז� ה ה� ש� א$ ת ה� אות א( ר� ל$

אר/ך� ה ה� ר� ע� ת ש� טוב� י�ה ל� דונ� ל נ� ה ע� ר� ת� ו$ כׁש(

י ל$ ים כׁש( יט$ כׁש$ כ� ת� ת ה� נ(ת א( טומ(

ן ב� ל� ה ב� בוע� ר צ� י ג�ד א:חור מ

בון.  ס� ית ל� ה� נ$ ו�

ה ו�ה חומ� ר� ה פ� ה ל� ת� י� ה� ים כׁש( ר$ פ� ס� מ�

א.  ת� ב� י ס� יות ל$ ה� ה ל$ ל� י�כ� ש( ו�
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י (ב)ה� ל הור� יר כׁש( ע$ ה�

י ל הור� יר כׁש( ע$ ית ה� כוכ$ י ז� ם ע:ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגול י$ פ� ק� כׁש� י מ$ א:חור מ

ג�ב/ה� קום ה� מ� ן ה� ינות מ$ א:מ$ ם מ� ינ�י$ ת ע ע� ינ�ה גור� א

ים,  נ$ ה כׁש� מ� ח. כ� ב� כׁש( יון ל� ה צ$ י�ד� ל מ$ ב ק� ה ל� יכ� ר$ י צ� ית$ י$ ם ה� כׁש�

ה ל פ( ע� י ב� ה אות$ יר� כ$ יא מ� ה$ ים כׁש( נ$ ה כׁש� מ� כ�

יון ת צ$ אה:ב� י ומ ו$ ל ה ה� הוד� ל י� ים כׁש( יר$ ש$ ה� מ

תו.  ת ב$ יר א( כ$ אב מ� מו כׁש( כ�

חוק,  ר� י? מ יל$ ב$ כׁש� ה ב$ ת� ש� יא ל/א ע� ה ה$ מ�

ה כ� י י�ד ר� ה ל$ יט� יא מוכׁש$ י ה$ ק ו�ע:נ�ק$ ל� ן ח� ח� ל� י כׁש< א:חור מ

ת.  י(מ( ק� ן ה� ר( ק( ל ה� ב כׁש( ז�ה� ר ה� פ( ס י ב� ת אות$ מ( יא רוכׁש( י�ה ה$ נ$ ש� ה ה� י�ד� וב�

ז/את.  י�ד ה� ה ה� ר� יקות נוצ� כׁש$ נ� ל/א ל$

ז(ה יום ה� ס$ ס ה� ק( ט( ר ב� א ש� ה$ נות ל� ל� ב� ת ס� צ� י ק� ה ל$ ת� י� ק ה� לו ר�

ת ם אח� ע� חות פ� פ� ת ל� ע� י כׁשומ� ית$ י$ ה�

י.  יד ל$ ג$ ה� ה ל� יכׁש ל� ה כׁש( מ�

ה  יק� ח ת ב� ב( י יוכׁש( ית$ י$ ה�

ינ(יה� א:ד<מות.  ע רואה כׁש( ו�
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א$מ�אא$

ת אי�ה ה ב� פ� צ� ר$ רו ל� מ� א$ ים, ו� ב$ כו, עור� ל�

נ(יה� ארוה� אר/ר.  י ב� כ$

ר קוד ק ה� ש� ת ב� פ( נופ( נ�ה מ� ה$

י.  . י�ראת$ יה� ל( ם א כו את( ר. ל� ה� ל ה� ע�

יור(ה א ה� י ל/א ב� י כ$ רו ל$ פ� ס� אל ת� ו�

יות ד� אר ה� ם כׁש� ת אי�ה ע$ חוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג ב� י�ב/א ת� ד כׁש( ע� ו�

יא, ה ה$ עול� ין ו� ח$ צ� מ� ים ה� ר$ ת� ב� ח ה� ב� ז� ל מ$ ע�

י ל� ע� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ה מ יא ח� נה ה$ ם. ה$ י$ נ�פ� ת כ� ק( סופ( ה ו� ימ� מ$ ת�

י ל ר/אכׁש$ ך� ע� הול ק ו� מ ט� צ� לול מ$ ב� מו כׁש� כ�

נ�ה מ( י מ$ ר ל$ ב ל/א נות� כוא ה�

יר ט ז�ע$ מ( ם ק( י א$ כ$

עוד י'  מו י' ו� כ�

בין ג�בות ב�ש�מ�י$ם. 
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ב$כ�רס$יב$

ר ר דוה ל ה� בות ע� י רוכ� פות י�ד� כ�

ו�נ$כׁש�אר ל�ה�ר�הר ב�א:ו$יר, קופץ

ו�כׁשוכח� ל$פ/ל ב�מ�כׁש�פך� כׁש(ל חול

ים ח:פ$ ר� בון מ� ר� ע� מ� ים ב� מו סוס$ כ�

ך� נס.  ר( ד( ב�

יות מ$ ד� סות ק$ ר� ים פ� י�מ$ ר ה� ב� כ� ש( י מ$ יב$ ת$ נ� ה:לו ב$ ם צ� א$ ו�

ה,  ד� ר� פ$ ה כ� הול� ית, ב� ה אLל/ה$ מ� כ� ל ח� כׁש(

ומ$י ע$ק(כׁש(ת ר�ק�ע�ה ה$י – 

י ב$ כוכ� ק ה� אב� ת ה� י רואה א( ו א:נ$ כׁש� כ� ע�

ב ח� ב ר� ח� יק ר� אפ$ יע� ב� ק$ ר� ת ה� יף א( צ$ מ

רוכׁש כׁש� ר ר$ רוכׁש אח� כׁש� ל ר$ ה טוב פ� צ� פ� ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� ץ ה� ע ו�

נה,  ב. ה$ ל� ח� יל ה( ב$ כׁש� ב$

ר. ה ו. ל/א מ� כׁש� כ� ת ע� ע� י כׁשומ� א:נ$

ץ,  יח� אר( ש$ י, נ(עLז�ב כ� נ$ ט� ב$ י ב� ח� ב ה� צ( ק(

ר.  צ ח� ת ה( א א( ל מ�
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ח (א)כׁש< ב� ט� ן מ$ ח� ל� כׁש<

ן ח� ל� ח ז(ה ל/א כׁש< ב� ט� ן מ$ ח� ל� כׁש<

ין.  ץ יוח:ס$ ל ע ז(ה ג(ז�ע כׁש(

ין ב$ ה ק� ע� כׁש� ם ת$ ש� יאה מ$ יר ומוצ$ ס$ י ב� ת א:נ/כ$ כׁש( בוח(

ב.  ל ר� ב( ה( ים. ו� נ�כׁש$ ך� ה� ר( ד( כ�

ם ח( נ(ת ל( י נות( י�ד א:נ$ י�ד-מ$ ן. מ$ ן-ה ה

אן כ� עו כׁש( ד� ץ. ת אר( ן ה� מ$

ן ח� ל� ש< ל ה� יאה אותו א( מוצ$ יא ה� י ה$ א:נ$

ה?  יום. ומ� ל/ש ב� כׁש�

ת.  פ( י אוס( ים א:נ$ י�ר$ ש� ת ה� א(

נ$כׁש�פ�ך� אול�י ר�ק מ(ל�ח. 

ה?  מ� א:ד� ני ה� ל פ� /ז ע� ב /ז� ב� ת� ה$ ה עוד י�כ/ל ל� מ�

ית.  נ$ כׁש� ק� ע� ית ו� נ$ צ� מ� יא ק� ה$

יה� ע( ל תוך� מ ים א( פ$ ו נ(אLס� ת� י ס� ד ל ז/את מ$ כ� ב�

, יה� ל( רו א ז� י�ח� ה כׁש( כ� ח� יא מ� ים. ה$ ע$ ר� ז� ה�

ים. פ$ ים נ(אLס� ע$ ר� ז� יה� ה� ל( י�ה, הו! א ל( ק א ר�

8



ח (ב) כׁש< ב� ט� ן מ$ ח� ל� כׁש<

י�ד ח מ$ ב� ט� מ$ ם ב� י$ הHר� ר צ� ב� כ�

ים נ$ ל פ� ים א( נ$ רוך� פ� כ/ל ע� ה�

ד ז(ה צ� ן ז(ה ב� ח� ל� ש< ל ה� ע�

, ך� ל� ין כׁש( כ$ ס� י נוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגע� ב� ל$ ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג כׁש( ל ז� מ� ה�

 . ך� ו�אר� ק צ� ע/ר( מוכות ל� י ס� ע:רות� צות ש� ק�

 . ך� ל� ין כׁש( כ$ ס� ת ה� ה א( י רוא( ל$ ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג כׁש( ל ז� מ� ה�

י ל$ ר/אכׁש כׁש( יס ל� נ$ כ� יא ומ� ר מוצ$ ר או� מ� ה�

 . ך� ל� ר/אכׁש כׁש( ן ה� לוק מ$ יר כׁש� א:ו$

ת/ם כ� ד ו� ב ל כ� ב( נף ה( נ�פ� ת� יד מ$ נ�ז$ ן ה� מ$

מות יו זור� בואות� ל ב� כ� ו�

מות אד� ת� מ$ ינ�י ה� וני ע ב� ל� ל ח( ה ע� מוק� ס� ת ה� ר(כׁש( ב�

ה.  יר� ד$ ת ה� ים א( ב$ ים עוז� ר$ יכׁשוני פ� א$ יו ב� בואות� וות ב� כׁש�

ים ק$ ד� ס� ת ה� י רואה א( ג�ם א:נ$

ד, ב ח, כ� ב� ט� מ$ ן ה� ח� ל� ל כׁש< ע�

כׁש, ד� ר ח� א:כׁש( ן מ ר י�כׁש� יות

נ�טוע� ב�כ�ל ר�ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ל�יו ה(ע�בות

ין.  ץ יוח:ס$ ל ע מו ג(ז�ע כׁש( ל/א כ�

ם.  ח( ר/ס ל( פ� ין, ת$ כ$ ס� ת ה� ח א( ק�
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רא: ת ב/ק( א:רוח�

ת:  ל( ש( ב� י מ� ר א:נ$ ב/ק( ב�

ק�פ(ה ל�א$יכׁש$י

ח:ב$ית�ה ב$כׁש�ב$יל$י

ת.  ת ס/ל( ס� י� נ�ה ד� ט� ק� י ה� ת$ ב$ ול�

ל ט� י ה� ית ת$ פ� ל ל$ ל� ן כ� מ� י ז� ין ל$ א

ים קוצ$ ין ה� יכׁש ב ב$ כ� ע� י ה� ל קור ים ע� זור$ ם כׁש� ה

ב�ב/ק(ר ה�כׁש�כם ע�ל ו�אד$י ע:רוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגות. 

ת.  ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג/ל( נ� ר� ת ת� י מור(ט( ם א:נ$ י$ הLר� ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� ר�את ה� ק� ל$

ן.  י�י$ ץ ו� י ע פוח ים: ת� פ$ ים נוס� ר$ חHמ�

ם.  י$ ת� ע� ים כׁש� אופ$ ים ו� א$ ל� מ� מ�

ך� גופ� ה מ$ יח� ר$ י מ� ית$ י$ ר ה� ה מ� י ל� ל� י�ה ע� א ה� לול

ים לוי$ ים ק� נ$ ט� ל ב� מום כׁש( ע� יח� ה( ר ת ה� א(

ה.  יק� ת$ ע� ם ה� י$ ל� רוכׁש� ל י� ט/ב כׁש( ר� שוק ה� , ב� ך� ח/ש( ב�
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ך�כ� ף י�ד� כ�

י עוד ח:זק אות$ ה�

י ת$ ל� ל/א נ�פ�

מעול�ם

ת פ� מו כ$ ק/ם כ� ע�

. י�ד�ך�
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הצ� יל� ל$ צ�

צולות מ� ב�

לולות עות צ� ב� צ� נו א( ח� ק� פ�

נ�ח:ז/ר ים ו� ינ$ נ$ א פ� צ� מ� נ$ נו כׁש( ב� כׁש� ח�

א:ב�ל ה�גוף נ$צ�נץ

י- פ ע� פ� ת ע� ר(כׁש( סו ב� כ� ר� יך� פ$ י�ד(

יר ק$ לו ב� ק� ת� נ$ ים כׁש( נ$ א:ב� לות כ� ם צול� ינ�י$ ע

מ/אל ש� לות מ$ צ� ל� צ� תומות מ� בולות ס� ר� ע� מ�

לות ה� ב� ם נ$ י$ ת� פ� בועות ש�

עולות

ע�ד כ�לות

גל ג�ל� ת� ה$ שוקות ל� ת� ל ה� כ�

ח ל� מ( ט/ב ב� חול ר� ב�

תוך� ד ב� כ� ל� ח נ$ לופ� ם צ� י$ מ� וב�

כׁש�ל�ד$ים כׁש(ה(עLלו אזוב פ$ר�פר

ט ל� מ� א/ם נ$ ת� ט פ$ ל� מ� נ$ ד כׁש( ע�

פות ד� עות צ� ל� ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� ן ה� מ$

פות נ�ש� ת� ים ומ$ ק$ ד� חות ס� פוק�

לולות ים צ� ינ$ נ$ ת פ� ה:ק� ל� ו�

צ�פות

ע�ד כ�לות

גל ג�ל� ת� ה$ לות ל� פ$ ת� ל ה� כ�

יר א:ו$ ם ה� ע$

ם.  י$ מ� ני ה� ל פ� ע�
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הל� כ� ח� י מ� ך� א:נ$ ל�

יד מ$ יד ת� מ$ ה ת� כ� ח� י מ� ך� א:נ$ ל�

ה עות את� מוד� ין ה� אור וב י ה� א:חור חוב מ ר� ב�

ה ד מ� י ע� מ$ צ� ע� לו ל� יד א:פ$ ג$ ה� י ל� אסור ל$

ה ת� אף ע� ן כׁש( כ ת� ח:כׁש/ב ה:י$ י ל� אסור ל$

יד מ$ ת� יד ו� מ$ ך� ת� י רואה אות� א:נ$

י ל פ$ אף ע� ק ו� ח� ר� מ( רות ה� מ� ק. ל� ר ד� יות ר ו� יות

י,  נה ד� י ה$ ה כ$ מ( ד� נ$ ים ו� נ$ ע כׁש� ב� רו כׁש( ב� ע� כׁש(

ו�ה�י�ל�ד$ים-  ה:רי ל/א כׁש(ל�ך� הם י�ל�ד�י!

ה אה:ב� י ב� א:נ$ כׁש( יד כ� מ$ ת� ו�

ה. כ� ב� ש� ר ל� ב( ע ך� מ נ�י קול� אז� יע� ל� ג$ מ�

ה.  י בוכ� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ם א:נ$ ה. ו� ם ובוכ( ב כׁש� ה יוכׁש את�

ה.  בוכ� י מ� ל$ כׁש ב� ח כ� י כ/ח� ל� ן ל$ ר ת ב/ק( ב�
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ל"כׁש$ ה "א:ב� ל� מ$ יר ל� כׁש$

יח� ט$ ש� ה ה� צ ת ק� ת א( י שור(ט( א:נ$ קור(ה כׁש(

ב.  ר( אותו ע( י ב� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגופ$ ינ(יך� ל� ין ע יד ב ר$ פ� י�ה מ� ה� כׁש(

בוע� ק� ן ה� קומ� ל מ� מ/ר ע� כׁש� ל ח:תולות ל$ ן כׁש( כ� ר� ד�

ב.  ר( ע י ה� חוט ק ב� וות ר� ט� כו ל$ ר� ן ד� מ� ז� ל ה� א:ב�

מו אז, ינינו כ� ת ב ג(ל( ג�ל� ת� ה מ$ ל� א:פ ה�

ת פ( ה נוס( ל� ל מ$ ם כ� ל ע$ ר ג�ד מ( דור צ( כ�

תוח� ים ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג'ון דון פ� חור$ ים צ� פ$ י ד הHר צ� וב�

ת.  פ( עופ( ת� רוח� מ$ ל קור ב� ה ע� ל� מ$

יך� ת$ ד� ל/א צ� רות כׁש( מ� ה ל� ע� ה ר� י ח:תול� ית$ י$ ה�

 . בוע� ק� ן ה� קומ� ל מ� מ/ר ע� כׁש� ל ח:תולות ל$ ן כׁש( כ� ר� ד� ו�

הוא ר ה� פ( ס ת כׁשוב ב� ל( ק( ת� י נ$ א:נ$ ל קור(ה כׁש( א:ב�

 . רוע� פ� ך� ה� ר� ש� ת ב� רוב א( ק� ה מ$ יח� ר$ ומ�
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י�הצ$ פ$ צ$

כ�דור גומ$י נ$כׁש�מ�ט כ�בד ע�ל ר$צ�פ�ה א$ל�מ�ה.

ה אור.  ב ר� ף א:פ/ר. או-ר! ה� ל ך ע:ט� ב ת� ס� י ה$ א$ ר� ב�

ה?  מ� מ� ד� ל ה� ז/את כׁש( ה ה� ק� ד� ה ה� יח� ר$ ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� ך� אמות ב� ם כ� א$ ה�

 . יך� ד( ע� ד. ל/א צ� ח� רוש א( כׁש� ר$
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ג�ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגב$ ל ה� ה ע� ב� ס$ מ� ב$

ים?  בוב$ ה ס$ מ� ה, עוד כ� יח� ל$ ס�

ים.  ב$ נ�י ע� ת� ר. מ� ח� ר� ח� י ס� ר/אכׁש$

ים.  ח$ ב� ש< מ� ים ה� נ$ ד� ק� ר� ן ה� י מ$ ינ(נ$ א

ים.  ח$ ל� נ�י ה� ת� מ� יך� מ$ ק י�ד( ל ס�

ים.  י$ ח� ן ה� ר מ$ י יות ר ל$ ב� ס� ו(ת מ< מ� ה�

יו?  כLכׁש� ת ע� ד( ם את� עומ( א$ ה�

ב ר� ק� ק ו� ח� י, ר� נ$ דומ� מ� , כ$ ך� קול

או ם ל� א$ י ו� צ$ ר� ם ת$ א$

שורק ב ו� תוב ס� י מ$ א:נ$

ב.  ש� ח� ו� ף ובור נוש ם ו� נוש ו�
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יןמ$ רוש$ מור א ז� מ$

יום.  ך ה� ז� ח� י ב� ית$ כ$ י ה$ ל$ א כׁש( ט� ל ח ע�

ך� ו�אר� צ� ר ב� ח� י מ� ה אות$ ל( ת� י ת$ מ$ א$

י ר$ ע� ש� י ב$ או אות$ ש� ים י$ ב$ עור� ה� ו�

ל�ט(ר(ף טוב

י ל ע:וונות� ל כ� ע�

רוף  ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג� ת א( ח� רוף ת� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג� א(

ח/ם ל תוף כׁש� ה ע� אכ(

ה כׁשוב� ילות ת� ל י ב� ה ל$ י�ע:ש( כׁש(

תוי�י יום יום.  ל פ$ ע�
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ירא$ ע$ ה ב� ש� א$

כׁש חוב רוע ר� ה ב$ יע� ק$ ם כׁש� ת ע$ כ( ה הול( ש� א$

יכׁשונ�יו א$ ה ב� ע� ת כוב� ב שורט א( ר ו�כׁש� עוב

כׁש�ני ע:נ�פ$ים כׁש(ל עץ י�בכׁש מ�כׁש�פ�כׁש�פ$ים

רוח� ה. ה� מ� ח� ן ה� ל ד/פ( ית ע� ר$ ג�פ�

ים ח:רוכ$ ילונות ה� ו$ י ה� א:חור כׁש מ א ק ב� ח ש� מ�

עות ב� צ� א( צות ה� ל ק� ים ע� ח:ח$ ר� ני פ$ כׁש�

ד אות ע� ר� ים ל$ ח$ צור�

ד ח� ל א( כ� ים ל� רור$ ת ג�פ� ר( ה מוכ( ש� א$ ה� כׁש(

ו�ע�ד

ם ע:יפות י$ יר� ח$ א:ר<בות נ� ן מ כׁש� ים ע� פ$ ג�גות נוכׁש� ה� כׁש(

ה א:נ�ח� יר ב� ז$ ח: רוח� מ� ד ה� יצ� ים כ ים צופ$ ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצופ$ ה� ים ו� פ$ כׁש� נ� מ$

ע כוב� ים ל� ים שרופ$ מ$ ס� ים ק$ ר$ ש� ע(

ה כ� ר� ד� מ$ ה ה� צ ל ק� ע ע� ר<ב� יל לו מ� ט� מ�

אט ים ל� ח:מ$ פ� ת� חובות מ$ ר� ב$

ת. ת אח� ב� ים ב� יפ$ ס$ כ� ומ�
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ל$ר�ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ע$יםל$

טוב ים ה� אל/ה$ ינ�ה ב א:מ$ י מ� א:נ$ ים כׁש( ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ע$ ר� ב�

דוף ר� י ה� ח ר� ין פ$ ף ב ר פ� ר� ה אותו מ� י רוא( א:נ$

ם יה( מ ג�ל� או מ$ ה י�צ� ת� ז(ה ע� ים כׁש( ר$ פ� ר� מו פ� כ�

ם.  ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ם מות� ם ו� יום ח:תונ�ת� אותו ה� וב�

פוח� יון ת� ב� דור ס� תוך� כ� י רואה אותו ב� א:נ$ או כׁש(

רוח� ימות ו� ח:מ$ ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגות ה� ר ד� מ� ל ה� ת ע� ב( י יוכׁש( ו�א:נ$

ך� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג ר� ל( מו כׁש( עונ�יו כ� ת זר� א/ם א( ת� ה פ$ יח� ר$ פ� מ�

ם הוא נ�ח.  כׁש� ד ו� ח� עון א( ר זר� י נ�כׁש� יק$ ח וב�
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תל ד( אה יול( ל

ת צ( אמ( ת� ה, מ$ יח� ל$ ת ס� כׁש( ק( ב� ת, מ� ל( ק( ת� ה נ$ ת� י� יה� ה� ל י�מ( כ�

ן –  או ח צ� ל/א מ� כׁש( נות ע:טופות. וכ� ת� ה מ� יק� ע:נ$ , מ� יך� ח� ל�

ט.  ק( כׁש( ה ב� ת. בוכ� ג(מ( ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�מ� ת. מ� פ( זוע(

רות י�פות ע� ל נ� כוס כׁש( ה ע$ ד� ד� אה מ� ר� מ� מול ה�

ו�דות.  ת� ה$ ך� ל� ר כ� מות. אח� ר� ז�ה ל� ע ן – ה א ח צ� ל/א מ� כׁש( וכ�

כות.  ב� ע:שות, ל$ ה ל� כׁשוב, מ� ו�

י,  ר$ מ� ים. כׁש$ ר$ מ� ל כׁש� מו ע� ה כ� ח� פ� יונ�ה ת� ר� ה( ב�

ה: יר� כ$ ב� , מ� ך� מ צ� ל ע� י ע� ר$ מ� נות, כׁש$ ק ז� ים ה� נ�כׁש$ ה ה� רו ל� אמ�

ה.  ימ� נ$ ך פ� בוד ל כ� י. כ� ד$ ב� כ� בודו ת$ כ� עו. ב$ ד ז�ר� ב� כ� י�ע:ק/ב. י$ כור ל� ב�

ירות.  ע$ ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� רו ה� ינ�ה, אמ� מ$ כׁש� ה$

א/ד.  ה מ� ע ל� ת. ר� ק( ש צוע( מ� יא מ� ו ה$ כׁש� כ� ל ע� א:ב�

נואה.  נואה ש� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג(ת ש� ים. כׁשוא( ע$ ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� מ� ת ה� ת א( ע� קור�

ש/א נ� ד מ$ ב ם כ� י ע� מ ל י� ם כׁש( י$ יח� ר ג�ל ה� ת ג�ל� ת א( פ( יא דוח( א/ם ה$ ת� ופ$

ר ב� ם כ� ך� ה ר כ� א:נ�קות, ו�א:ח� ה, ב� ל� ח$ ת� אט ב� ל�

ת ה אח� ק� ע� צ� נ(ת ב$ ח( ט� יא נ$ ה$ ה ו� ים אות� יצ$ ר$ מ�

יק ת$ ע� ר ה� פ( ס י ה� פ ל ד� ת כ� ה א( כ� מו ס$ ת כ� ב( נוק(

נ�ה. כׁש ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג(ל י� ף ר( ק/ר כ� ד� ל$
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מ$כׁש�ת(המ$

ים נור�א ה אה:ב$ ע:ש מ� ה ל� פ� צ� ה מ� נ�ע:ר� כ�

י.  יד� מ$ ל� ת ת� יס� נ$ כ� י ל$ ר$ ד� רוך� ח( ע�

לונות ח� ני ה� כׁש� ים ב$ ל$ ת צול� ב� ש� נרות ה�

ר/ם.  ע י ה� ת$ ן ע:בוד� ח� ל� ל כׁש< ע�

ס ט( ר� ל סוק� לו כׁש( ס� א/ם פ$ ת� אף פ$ ם כׁש� א$ ה�

ן?  א/ר( י ה� פ נ� ף ע� ר� ת ש� ל א( ט� א:ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ר� תוך� ה� מ$

א(רוס, א(רוס! ה$ש�מ$ר ל�ך�

פ(ן ת�ס$יר כ�סות, 

מות.  ך� מות ת� ג�לות� יום ה$ י ב� כ$
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רב� ע� ש� ב�

ר פ( ס ית ה� ע:מון ב ך פ� ת ר� ה מ� בוע� ק� ה ה� ע� ש� ב�

י בות� כׁש� ח� ל מ� ים כׁש( ח:לול$ ז(ל ה� ר� ב� ת מוטות ה� א(

 . נ�מוך� ן, ה� כׁש� ק� ע� ר ה� ע� ש� ל ה� ה א( ב� ר י ק� ו�א:נ$

ל,  ק ל מ� ק אד/ם ע� ת� מ� ים מ� ק$ ק� ל� ז�ם, מ� פ� ח� ים ב� יד$ מ$ ל� ת�

ה ר� ק� ה ה� זע� ת ה� יח� א( ר$ ה� ים ל� יכ$ ר$ ינ�ם צ� א

 . נ�מוך� ן, ה� כׁש� ק� ע� ר ה� ע� ש� ל ה� יו כׁש( יר� ל צ$ ח� יום-יום ע� ית� מוש י$ ה� כׁש(

ת?  ר(ב( ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ� ל ה� ה כׁש( ע:מ� ת ט� ם א( ת� ע$ ם ב� ע:מו ג�ם ה ט� ה:י$

ה בוע� ק� ה ה� ע� ש� ל ב� צ ל� צ� ל מ� מ� כׁש� ח� ע:מון ה� פ�

ד. ל ו�ל� אכׁשונ�ה כׁש( ה ר$ יח� ר$ מו צ� י כ� ר/אכׁש$ י מ נ$ ט� ת ב$ ר א( נ�ס מ�

קות.  מ� ט� צ� י מ$ בות� כׁש� ח� מ�

ה רב� י וק� ת א:נ$ כ( י, הול( אה, אב$ י ב� א:נ$

א.  צ� מ� יד נ$ מ$ ה ת� בו את� , כׁש( נ�מוך� ן, ה� כׁש� ק� ע� קום ה� מ� ל�
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הב� ת� כ$ ה ל� יס� נ$ כ� ב�

ר�ב ם ק� יח� ה:ר$ ים ב� סוס$ כ�

ה.  ת� כ$ ה ל� יס� נ$ כ� י ב� ב� ים ע:ק כׁש$ נוק�

א:ה�ה, ב�ר�ב�ר$ים! ער(ב ר�ב!

כׁשון,  י ל� ב ה< ם, צ� י ח/ט( ת, א:ד<מ ח/ר( כׁש� ני ת$ ב�

מ�ה ל�כ(ם ול�כׁשופ�ר$י ה�ש�בור? 

ר.  ח ר� ח� ם י� ר( ט( עוך� ב� ר(ת מ� ב( ח� י�ר מ� נ� חוהו ב$ נ� ק�

ר,  נות י�ע� ר� מו ק� לות, י�פות כ� ס� ל� ת� ס� יות מ$ אות$ ה�

קוראת.  ן ו� ה( ז(ת ב� י נ(אLח( ו�א:נ/כ$
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ל�נ$כׁש�מ�תל�

ה ט� מ$ ת ב� כ( ע( מ� תו נ$ מ� כׁש� ה נ$ ת� י� ים ה� אח:רונ$ יו ה� י�מ� ב�

כ�מו ד�ף כׁש(נ$ת�ל�כׁש מ$ספ(ר ל$מוד ק�כׁש(ה

ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג/ע� נ� ל/א ל$ פ/ס, ו� ת� י�ה ל$ ר ה� כׁש� פ� י א( ר א$ ב� וכ�

ת.  ק( ח( מ� תו נ$ מ� כׁש� נה נ$ י, ה$ ת$ ק� פ� ס� ה$ ני כׁש( פ� י ל$ כ$

ה א:פ/ר� ף י�דו ה� רור – זו כ� י רואה ב� א:נ$ ה כׁש( מ�

ץ ין ק נות א ל� ב� ס� ה ב� יח� ה ומוכ$ יח� ין ומוכ$ ד$ ס� ן ה� ה מ$ כׁשוט� את פ� יוצ

ק.  רון צוד ק� ל ע$ ים כׁש( ר$ ב� ד� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג ב$ י�ה נוה ה� מו כׁש( כ�

יץ.  ק$ ה� ח:לומות וב� ה ב� אות אות� ר� ר ל$ כׁש� פ� א(

ה ת� י� ה� ה, זו כׁש( כ<ס� מ� ת, ה� ר( א:ח( י�ד ה� ף ה� ל כ� א:ב�

ת ד( ת רוע( צ� ינות וק� ע:ד$ ת ב� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג<י(ד( יא, מ� ל$ פ� ה� ת עור ל� ק� ד�

ים –  כ$ ס� ל/א מ� י ה� ל ג�ב$ ע� י ו� ע:רות� ל ש� ע�

ן מ� ז� ל ה� בוד כ� א$ ת ל� כ( יא הול( ה$

 . ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג/ע� נ� ל/א ל$ ה, ו� אות אות� ר� ר ל$ כׁש� פ� י א( א$ ו�
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ב�ל�י�ל�הב�

קוRם. אור. 

ת ק( ה צוע( ד� י�ל� ינו ה� ל ע�

אחור.  מ

ה.  י�ד� ב ב� יט ח:זק ה ה�

א:נ$י ב�ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ�ד ה�שנ$י. 

ה?  ד את� יז(ה צ� א ב�

, כ�ל�ה רוחנו.  , ה�א:רך� ה�א:רך�

ה?  ד� י�ל� ן ה� יכ� ה

נינו.  ל פ� ת ע� פ( ח( ר� יא מ� נה ה$ ה$
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כׁש$יר ע(ר(שכׁש$

ך� סומות,  ם ל� ינ�י$ נ�ה, ע ט� ק�

ל אפ ת ה� רות א( ן זוכ� ה ו�

ל.  ת פ� ת� מ$ ת ה� א( ק ו� ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצוע ת ה� א(

ן  כ/ל דומות ה ר מ$ יות

י.  ל$ ח:לומות כׁש( י ב� ר$ נ�כ� ל ה� ינ�יו כׁש( ע ל�

ה.  כׁש� ף. י�דו ק� רוד הוא ה�

ה.  כׁש� ר<ט� מ� י ה� ח:מ$ ר� ת ב� ט( ט( ח� יא מ� ה$

ם חו נ�ק� ק� ים י$ אכׁשונ$ ר$ י ה� ל א:הוב� כ�

ם.  ת� ת ב$ זל� ל ג� ע� ם ו� כות� ל� ס מ� ל כׁשוד כ ע�
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הכ� ל� י� ל� ל ה� כ�

כ�ל ה�ל�י�ל�ה

ן.  א/ר( י ה� ח:ט ין מ� ל ב ט� נ�ח ה�

ע$ם ב/ק(ר

נעור�ה רוח�

ת ת אח� רו אח� Lטפות נ�כׁש ה� ו�

ע�ל מ�ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצב�ת ק$ב�ר$י. 
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אא: ש� י�ת מ� ל אHנ$ ה כׁש( א:ר<ב�

מו  ם כ� נוה ן ו� ש ע� ב ומ� כות ב ו� יוכׁש

א ש� י�ת-מ� ל אHנ$ ה כׁש( א:ר<ב�

 . יך� יח� י�מ( ת  פ$ ט( פול(

ף  ת ר� מ� ן ה� ר מ$ פון ג�ר� ס$ ר ה� נ�ע� כׁש( כ�

פוח� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ם ג�נ�ב ת� פוא ו� ר ק� ש� ב�

ע�ב�רו ב$מ�פ<ל�ש רוחות ק�ר$ים ע�ל ג�ל(יך� ו�ע�ל צ$נור(יך�

נוי ר ע$ נוי אח� ים ע$ פ<ח:מ$ פונות מ� ימ� ס$ ק/ע� ב� ת� ל$

ה ק� ע:מ< ה ה� נ(ה:מ� ת ה� טו א( ל� פ� י$ ד כׁש( ע�

 . י י�דוע� ת$ ל� ל עוו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ב ב$ פוח� כׁש( י מ� יל ח:ל$

28



רמ$ אח ד ל� ח� פ� מ$

ים כ$ ים נוכׁש� ים נוא:כׁש$ ד$ ל� ר י� אח ד ל� ח� פ� מ$

עות, ב� צ� א( ת ה� שון או א( ל� ת ה� ם א( מ� צ� ע� ל�

ה קומ� ר� ית ה� פ$ ֵמ ֹוניֵא ׁשיִא םִאַה�.���捩p�㌵〳 .טֵבָּצ$ ת ה� ר/ע� א( ק� ים ל$ כול$ י�

ר ב� ים כ� ה עוד ע:לול$ ים. מ� כ<ל$ ים ת� יצ$ צ$

י מ$ כׁש( ע:שות, כ� ים ל� ים נוא:כׁש$ א:נ�כׁש$

עורר מ� ת ה� ך� א( ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג�ר ל� ז�ק ס� ר ח� הוא יות כׁש(

ר יק נ�מ ח מו ב� ן כ� יקו י�כׁש ח ה ב� את� ו�

ה ק� ח:וי צLע� ט� מ� ר, וב$ ר ע א:כׁש( ב נ�ם מ מוט�

ר.  ר, עוב ך� עוב ל� ן כׁש( מ� ז� ה�
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פותק� ל$ ק�

ים ר$ ס<ד� מון מ� ר$ י ה� א ל ת� כ� כׁש( ית, כ� יכׁש$ ל$ ש� מ/ר(ת ה� אכׁש� ב�

ים ר$ י ח:ד� ר ד� ח� ם זורם ב� יס� תוק ע:ס$ מ�

ת צ( ה מוצ( ק� ע� ה צ� צ� ן צ� נ�י$ מ$

נ�ם ר� פ� ה צ$ ר� ז� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג� ם נ$ ר( עות ט( ב� צ� א(

י ר$ פ� ו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגרות ה� תוכו מ� י ב� ת ל$ ט( ט( ח� מ�

ר/ע� ק� ץ, ל$ אר( ג�ר ל� נ$ ת ה� ח/ט א( ס� ל$

פות.  ל$ ק� ת ה� יך� א( ל$ כׁש� ה� ול�
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תכן העניינים

ואם

העיר של הורי (א)

העיר של הורי (ב)

אימא

בכרסי

שולחן מטבח (א) 

שולחן מטבח (ב)

ארוחת בוקר

כף ידך

צלילה

לך אני מחכה

שיר למילה :אבל"

ציפייה

במסיבה על הו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַג

מזמור ארושין

אישה בעיר

לרו תיִרֵאְׁש�.���浡p�‵整,םיִיֹוּג תַגעים

לאה יולדת

משתה

בשער

בכניסה לכיתה

לנשמת

בלילה

שיר ערש

כל הלילה

ארובה של אניית משא

מפחד לאחר

קליפות
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