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דגנים, לחם, עוגות
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אה מ) ח( ם ב) ח( ל(

כ(ם את ל� י קור+ נ, א- ש( כ)

ים ד, רוע- ים, ה� הוב, א- ים ה� יר, ש, ת ה1 א(

חות צ1 ה1 ג4לות ו) ע- ם ה� נ+יכ( פ) בונ(נ(ת ב, ת) ומ,

גות ל+ ז) מ1 יות  ל) אות, י ה� יש+ ב, כ) ים ע1 כ, הופ)

אה  מ) כ(ם ח( ים ל� ח, ינ1י מור) כ, ס1 ו)

נות.  ב� פוחות ול) ם ת) ח( רוסות ל( ל פ) ע1
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ית ל+ ג) ש נ, מ( ש( ה1

נו י  ג1ב+ חור+ א- ית שוב מ+ ל+ ג) ש נ, מ( ש( ה1

נ�ה נ�ק, מוכ� יל אור ע- ע, ה מ) יק� ז, ח- מ1

ב>ש בו, ל) נו ל, כ4ל� ז>ר ל) ע- שוב ל1

ת. ת-אח1 ב1 ם ב) כ4ל� ל ל>א ל) ב� א-

ים פ, בונות עוד שור) ל) ע( ק ה1 ר1

ה, מ� ד� א- ן ה� ט( ת ב( א(

ד+ם ר� ה+ ה ל) כול� ינ�ה י) א+ ש(

נות. ב� ר) ק� אות ו) מ� ח) י מ1 ל, ב)

ים ר, ך) ש� ח>ש( י ה1 חור+ א- ע: מ+ מ1 ש)

ס, יר� ת, ז, או ה1 א>ר( ה, או ה� ט� ח, י ה1 עול+ ב) ג,

ת צ1 ת ק) כ( כ( ש1 ם מ) ת� יל� כ, א- ש(

ס. ע1 כ1 ת ה1 א( ים ו) גוע, ג1ע- ת ה1     א(
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ח ב� ט) ן מ, ח� ל) ש4

ח ב� ט) מ, ם. ב1 י, ר1 Bה ר צ� ב� כ)

רוך) כ>ל ע� ה1

ים. נ, ל פ� ים א( נ, ן פ� ח� ל) ש4 ל ה1 ע1

. ך� ל) ין ש( כ, ס1 ט נוג+ע1 ב1 ע1 מ) י כ, ל, ג ש( ל+ ז) מ1 ה1

. ך� ו�אר) ק צ1 ע>ר( מוכות ל) י ס) רות1 ע- צות ש1 ק)

י ל, ר>אש ש( יס ל� נ, כ) יא ומ1 ר מוצ, ר+ או) מ) ה1

. ך� ל) ר>אש ש( ן ה� לוק מ, יר ש� ו, א-

ים ק, ד� ס) ת ה1 י רואה א( נ, ג1ם א-

ד, ב+ ח, כ� ב� ט) מ, ן ה1 ח� ל) ל ש4 ע1

ש, ד� ר ח� ש( א- ן מ+ ר י�ש� יות+

בות. ע� יו ה( ל� ג) ת ר1 י רואה א( נ, ג1ם א-

ם. ח( ר>ס ל( פ) ין, ת, כ, ס1 ת ה1 ח א( ק1
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ץ ב+ ת+ ל ב) ד� ג) מ,

וילך אבימלך אל-תבץ ויחן בתבץ וילכדה. ומגדל-עז היה בתוך
 העיר וינסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם
ויעלו על-גג המגדל. ויבא אבימלך עד-המגדל וילחם בו ויגש עד-
 פתח המגדל לשרפו באש. ותשלך אשה אחת פלח רכב על-ראש

)54-51אבימלך ותרץ את גלגלתו. (שופטים ט 

ב כ( ר( ב ה� ב סוב+ סוב+

נו. ק) ת1 ים ש� נ, ה ש� מ� ם כ1 י, יח1 ן ר+ ב( ח א( ל1 פ(

ל א+ ר� ש) כו י, ל) קומו ה� מ) יש ל, א,

יחו. נ, ל ה, ד� ג) מ, ל ג1ג ה1 י ע1 ד, ב1 י ל) אות,

ל מ� ל ע� ים ש( י�מ, ל ב) ד� ג) ל מ, ה ע1 ל( י י1ע- מ,

בו ל ל, ה ע1 ל( י י1ע- ל מ, מ� ל ע� ים ש( מ, ים ח1 י�מ, ב)

קו? ל) נ1ת ח( מ) יאו מ, ש, ה1 ל)

ק ש1 ים ב1 עור, ינ+י ש) ע, ג1ר) ים כ) פופ, יו צ) ה�

ב כ( ח ר( ל1 בוב פ( ת ס, אח1 ים ב) נ, ח� ט) נ,

דות ש� י ה1 ל+ ע- ל ב1 כ� ים ו) ם נ�ש, ים ע, נ�ש, א-

ו. ד� ש י1ח) א+ ין ה� ינ�ם וב+ ע ב+ ש1 פ( כ)

ים. ד, ל� י) ה1 ים. ו) ב, עור) יחות ה� ר, וצ)

י. ת, ק) ע1 ל צ� ד� ג) מ, ל ג1ג ה1 א ע1

ע>ק. צ) י ל, ת, ד) מ1 ם ל� ש�

ם י, יח1 ר+ ן ה� ב( ת א( ז�ה א( ה אח- ד� ע� ר)

ז(ל ר) ב1 ק ב1 ר� א ב� י ב� י�ד1 ב)

י ע1 תוך) מ+ ה ב) ר� ה- ה ד� ד� ע� ר)

ז(ל ר) ב ב1 כ( ר( ים ב) סוס, י כ1 נ1 ש,

ה ר� ע� ב) נ, ן ה1 ב( א( ה ה� ק� ע- צ�
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נות. ק+ דות ז) י1ל) י מ) יד+ ד ב, מו ו�ל� כ)

יר. ש, י ל� ית, צ, ם ר� ש�

ל.  א+ ר� ש) כו י, ל) קומו ה� מ) יש ל, א,
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עוג�ה

ר י בב>ק( ת, מ) ק1

י ת, ל) נ�פ1 ו)

ים ר, מ� י ש) ל, עוג�ה ב)

ה מור� ל>א ש)

ת  ר( מ( ש) ל>א נ,

ה לוש� ל>א נ,

ם.  י, י1ד� ת ב1 ר( פור( ת) מ,
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ק צ+ ב�

ק צ+ ב� ם ב1 י, מ1 ה1 ינוקות ו) ת, ב ב1 ל� ח� ג ה( פ� ס) ר נ, ש( א- כ1

ם? יכ( לות+ א- ש) י מ, פול+ ין ק, ל ב+ י א( נ, ג ג1ם א- פ+ ס� ה ל>א א( מ� ל�

ה. מ� ד� א- ה ב� מ� ד� פוח1 א- ת1 לו כ) ו)

י,  חו אות, אר) ה ת) ל� ה ק1 ע� ש� ק ל) ר1

ינוקות, ת, ה ו) מ� ד� א- זונות ה� מ)

י�ה. פ, א- נור ה� ק ת1 יוס1 ד ש( ע1
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ינ�ה ב, עוג1ת ג)

ן יה( ל+ ג) י ר1 פ, י) כורות מ, רות ש, ע� נ)

ש מ( ש( ה1 כורות מ+ ש,

יר ע, ל ה� אור ש( ה� מ+

י ת, ע- ד1 דואות ב)

ת כ( הול( ת ו) ב( ח( ר1 ת) מ, ה1

ה פ( ק� ית ה1 לון ב+ ח1 חוץ ל) ל מ, א(

ת ב( כ( ר1 נ1ת ה� ח- מול ת1 ש(

ר  ח+ י אא- אול1 ש(

ית ט, ה א, יל� כ, תוך) א-

אה.  ל� פ) ינ�ה נ, ב, ל עוג1ת ג) ש(
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א נור� יק ה1 ח+ אח, ה1

ים ש, ר� פ) מ, רות כ) ע� נ) ידות נ, ס, ל ח- א ש( נור� יק ה1 ח+ אח, ה1

ן א+ מ� ר ל>א מ) ב� ו, וכ) ת� ש: ס) פ>ר� מ) א ב, קור+

ר נות ב>ק( פ) סות ל, כ) ר) פ1 ם מ) י, נ�פ1 ת כ) מ1 נ1ה-

ע1 ק+ פ1 ת) ה, ד ל) ח1 ע1 תופ+ עור ה1 ת ל1 ח1 ת1 מ,

נ1י ר) פ� י צ, ש+ ר) ש� ת ל) ח1 ת1 ד מ, ע1 י! ו) ת1 פ� י! ש) נ1 י. אז) נ1 אז) ב)

אה ר� מ) ה1 ת ה1 הומ1 מ)

י ף ח1 ר� ש) ם נ, ח( רוסות ל( ופ)

ת י, ב1 ת ה1 יק א( נ, ח- ן מ1 ש� אות ע� ל) מ1 מ)

י.  יק, ח+ נ�ם ב) ה1
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י ם ח1 ח(     ל(

ה ת� ר) כ) ית נ, נ, מ� י) ית גופו ה1 צ, ח- מ1 יש ש( א, ה�

יו ד� ל� ם י) ע, תו ו) ש) ם א, ר ע, יות נות� ה) יך) ל, ש, י1מ) י ש( ד+ כ)

י. ם ח1 ח( ל ל( ים ש( ק, רות מוצ� כ� תו כ, נ�ס� ר) פ1 ר ל) מוכ+

י ית, א, ים  ר� ר, ו) ים ח, חור, בועות ב) ק) יו ה1 ינ� ך) ע+ ר( ד(

רו צ+ ל ח- ה ש( רופ� ש) ה ה1 שוכ� מ) ל ה1 ים א( ב, ר) ק� ת) מ, ת ה1 א(

ים. י, ים ח1 נ�ש, יות. א- נ, ק) י ה1 ל+ ם ס1 יה( יד+ וב,

ע  ב4ק� מ) רוב, ה1 צ� ל ה1 ס� פ) ס1 ת ה1 י א( ית, א, ר� ו)

י שואה. פ+ ט>ר� ים מ) ז1ל, יח1 ז1ל) מ, צ) מ1 ש(

ה ת� ר) כ) ית נ, נ, מ� י) ית גופו ה1 צ, ח- מ1 יש ש( א, ה�

ה  נוח� מ) כ>ר ב, ז) ל ל, אוכ1 י ש( ז1ר ל, הוא ע�

י  עות1 ב) צ) ל א( ם כ� ה( ב� ים ש( י�מ, ת ה1 א(

ק צ+ ב� תוך) ה1 מות ב) ל+ יו ש) ה�

ת ב� ש1 לות ל) י ח1 ת, ש) נו ל1 מ( מ, ש(

ה  רוח� א- י ה� ר+ אח- ו)

ר  ד( ח( סו ל1 נ) כ) ים נ, ד, ל� י) ל ה1 כ� ש( כ)

ל(ת ד( ת ה1 רו א( ג) ס� ר ו) ת+ נ) ס1 פ) ם ה1 ע,

ד י1ח1 יר ב) ש, ל� ג+ן ו) נ1 י ל) ד+ כ)

י  מ, צ) ת ע1 את א( י מוצ+ ית, י, ה�

ר. ר>ב א>ש( ה מ+ בוכ�
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ח ב� ט) ן מ, ח� ל) שוב ש4 ו)

י, ת, ל) ל1 פ1 ת) ז(ה ה, ן ה1 ח� ל) ש4 י ל1 ר+ ו1ה-

י.  ח1 י ו) ל, מ1 נור) יא ו) ר, י, ב� מ, א, י ל) ת, ר) אמ1

ינ(יה� ת ע+ אות א( ר) י ל, ת, ז) ע1 ר ה+ ב� וכ)

בות  צ+ ים על מ1 נ�ב, ע- מוסות כ1 ר)

י  ל, עול� י ול) לו ל, עול) ה ש( לות: מ1 מ) ל) מ1 מ)

י מ, ם-א, א+ י ול) מ, א, ול)

ם  נ1ח+ י(ה לו מ) ה) ל>א י,

ז(ה ח ה1 ב� ט) מ, ן ה1 ח� ל) ד ש4 ב1 ל) מ,

נות – ק� י) ד1 ים ב) טופ, 'ים ע- יצ, דו, נ) ס( ו)

ים ל, ב+ א- י ה� עור1 ת נ) ים א( ש, יו ל� ה� לומות ש( ח-

י. י ח1 י ח1 ק ח1 צ+ י ב� רור+ פ+ ל)

י. חות1 ט� ב) ה1 ד ב) עומ+ י�ם ו) נ+ה ק1 ה, ו)

ים עוד, י) ים ה1 ד, מוע- ים ב1 פ, ס� Uי נ(א ר+ ו1ה-

ן ח� ל) ש4 ל ה1 ה ע1 רוש� פ) י ה1 ת, ל� מ) ל ש, א(

ה  פ� מ1 י ה1 שול+ ים ב) ז, ד אוח- ים י1ח1 פ, טופ) צ) ד מ, י1ח1

ים  כ, ומוש)

ר>ע1 ק) רו ל, ב) ע( יש ל) א,

ה? ה?   מ1 מ1
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ירות ה, ז) ב,

ה יר� ה, ה ומ) כ� ה ר1 יק� ש, נ) ירות וב, ה, ז) ב,

ה  יכ� מ, ש) ת ה1 יר א( ס, ה1 ת ל) י(ב( י ח1 נ, א-

ית נ, יח� ר+ ם ה� כ( נ1ת) ל ש) ע1 מ+

י, ית, ה אפ, ת� ז(ה ע1 ה ש( ל� ח1 מו ה1 כ)

לומות. ח- כ(ם מ+ ת) יר א( ע, ה� ל)

י ד1 ל� ל י) ה ש( תוק� מ) נ�ה ה1 ש+ אח, ה1

ה  ת אות� י תול(ש( נ, י א- מו י�ד1 ב)

ים י, פ, ר) ח� ים ה1 ר, ק� ב) ל ל1 כ� א- ת, מ1 ר( פור( ומ)

ינו אש+ ל ר� ע1 ים מ+ פ, חול) ה1

ים. פ>ר, ת א- י, רורי ב1 ת ד) ד1 מו ע- כ)
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כ,שוף

י צור1 מון י) ת ה- ף א( ש+ כ1 ה א- מ( ב1

קות ל� ק) ל1 י ח- ית, ירות ב+ ל ק, ים ע1 ת, ש� ה1

י�ת� ם? כ, נ) ק4 ים מ, יר4מ, זונות ע+ ל) ח( כ)

ת ר( ת( ס) נ, י ה1 ת, ב� ינ(ה ס� רוז, סופ) ם ב) יכ( ת, ע) ב1 ש) ה,

ים. יס, ר, י ה� ר+ ס) יה� ח1 פ( ע1 פ) ע1 ב)

יא ל, פ) ה1 ים ל) ר, ש� י) ים ה1 ו, ק1 ם ב1 יכ( ת, ע) ב1 ש) ה,

רונום, ט) מ( זו כ) יו זו ב� ת� פ� ך) ש) כ+ ח1 ם, מ) י, ר1 פ� ס) מ, י גוז+ר ב1 י�ה אב, ה� ש(

ד4י�ק. מ) צוע1 ה1 ב, ת ה1 ב1 אה- ה ו) חוב� ג(ש ה1 ת, ר( ע1 ד1 שוב ה1 ל י, ם ש( יומ� ק, אותות  ל)

ים ר, מ� ק ש) צ+ ל ב� יח1 ש( ר+ ים וב) יט, ה, ן ר� מ( ש( ץ, ב) ה+ ג) מ1 י ה1 ד+ א+ ם ב) יכ( ת, ע) ב1 ש) ה,

ת, ב� ב ש1 ר( ל ע( עות כ� ב� צ) י א( חור+ ת י, צ( י נוע( נ, תוכו א- ל) ש(

י+ש.  ה ש( מ( יק ב1 ז, ח- ה1 ה ל) נ1ס� מ)
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י י אות, ק, ב) ח1

אינ�ה, י1ני�ה אוקר1 י, נ) י אות, ק, ב) 1ח1

ת, מ( נ1ש( ת) ה מ, ב� י ח, ינ, פ, ט) ע,

נ�ה ח� ל) ש4 י ה1 י אות, יל, הוב,

ת. מ( י בכ4ס( ל, ת ס1 י א( א, ל) מ1

י ל, ד) י ב1 ל1 ג) ת ר1 ח>ץ א( ר) י ל, ב>א,

ט ק( ש( י ב) יר, י ש, ים ל, ר, כ� ים מ4 יר, ש, ו)

י ל, א ש( ת� ב) לום ס1 ה ש) י מ1 ל, א- ש) ל אל ת, ב� א-

ת. ק( ל( צ� י ב1 ע, ג) ג1ם אל נ�א ת, ו)

אי ד1 י ל>א כ) כ, ר) ד1 יך) ב) ש, אמ) נ+י ש( פ) ל, ו)

ר. צ+ ח� מון ב( ט) את מ1 צ� ם מ� אל א, ש) א( ש(

ינ1י ע+ לות ב) כ) ת1 ס) ל>א מ, ך) ש( י, ינ1 ע+ ב)

ר. ח+ , י+ש שוד א- ך) ל� ש( בון מ, ל) י+ש ע(

 ניניה – אומנת ברוסית. השיר נכתב בעקבות ביקור בעיר מולדתם של הורי.1
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יות ג, ע4 ין שורות ה� ב+

ית נ, ב) ת1 חות ב1 תופ) יות ה1 ג, ע4 ין שורות ה� ב+

ת נ1ע1 מ) י נ, ת, ל) ית, ב, פ+ Uנ(א י ו) ת, יר� ת ג1ם ש, ח1 נ1פ1 ת) מ,

ם י1י, ח1 ת ל) ד4מ1 ה א- תול� ל ב) ית ש( מונ, ה אל) יח� פ, מו נ) כ)

ה, בוש� ת מ, פ( ל( ע1 ת) ה, מ, יר� ו, ח- ינ(יה� ומ1 ת ע+ מ( עוצ(

ף,  נ1ד+ ת) יח1 מ, ק ר+ יה� ר1 ר( ה אח- יר� א, ש) מ1

ה.   ר� ב+ ל ע- ק ש( פ+ ק ס� ר1
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ירקות
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ת ש( י4ב( מ) י�ה ה1 נ, ב� ג) ע1 סונ(ט ה�

יר ז�ה>ב ל ש, יר ש( צ, רוי�ה ב) ש)

ך) פ� ש) י נ, ל1 ע� ת ש( ן ז1י, מ( ש( מו ב) כ)

ת, ח1 ק תופ1 י ר1 נ, י ז�ז�ה. א- ינ(נ, א+

טוב. תוך) ה1 רוי�ה ב) ק ש) י ר1 נ, א-

אף ש) ט א( ע1 אך) עוד מ)

שון ל� ל ה1 ז ע1 נ�ת+ ה, ל, ל) אכ+ ה+ ל)

שות ל� ח- ר>ק ה1 לוטות ה� ל ב1 רק>ד ע1 ל,

אף. ה� ם, מ+ י, ת1 פ� ש) ה1 לו מ+ ז) נ� י, ש(

יר ש, ה ב1 בול� ר ט) מ+ ת1 ש) ה, יך) ל) י א+ י ל, ל, ג1

ף, ע1 פ) יז ע1 ז, ה� יד, ל>א ל) מ, ת�

יר ר, ו+ץ ש� כ1 יק, ל>א ל) פ, ס) ה1 לא ל)

ו ש� כ) ע1 ת ש( ש( י4ב( מ) י�ה ה1 נ, ב� ג) ע1 מו ה1 כ)

יר מ, ש� ה1 שום ו) ם ה1 נ(ת ע, צ( נ) צ, ת ב1 מונ1ח1

ף. ג או כ1 ל+ ז) ין, מ1 כ, ל ס1 ת ע1 ע1 ד1 י ל� ל, ב)
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חול כ) מ, ה1

מות ד) ם ב, י, מ1 ש� ת ה1 א( ש ו) מ( ש( ת ה1 י+ר א( צ, חול ש( כ) מ, ה1

ל+אה ת בועות מ) ס( ית תוס( כוכ, ז) ה מ, צומ� ה ע- ד� ב� ע- נ(ת מ1 צ( נ) צ,

ן י ג(פ( ל+ ה שום ו1ע- ב+ ר) ם ה1 יר ע, מ, ש� ים ו) בוש, ים כ) פונ, פ) ל1 מ)

ם  ה( ג>ס ב� נ) ב ל, א+ ל ו�ר>ד ת� ר שוע� נות ב>ק( פ) ים ל, טופ, ק)

ים תוק, ח מ) ל1 י מ( ים מ+ פ, ים, נוט) יר, ב, יצו, ש) מ, Uח ר(ם ה( ט(

ה  פ� יו מ1 ל� ה ע� ש� ר) פ) ל>א נ, ק>ם ש( ן ע� ח� ל) ל ש4 ים ע1 ד, נ) ד) נ1 ת) מ,

י.  ע, ר� ים א- י�ר, ן צ1 ל כ1 י(יך� ע1 ם ח1 י1י ע, ת ח1 ב א( ב+ ר) ע1 מ) הוא ש(
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ים ר, ו1ת) מ) מו ש( כ)

יג1ריות ל ס, ים ע1 ר, ו1ת) מ) מו ש( כ)

ם, י, מ1 ת ה1 א( יר ו) ו, א- ת ה� יח1 א( ר, ה� ים ל) יל, ח, ת) ומ1

ים ק, ת� מ) כ>ל מ1 Uא ים ל( יק, ס, פ) מ1 מו ש( כ)

י�ה, נ, ב� ג) ע1 ג(ז(ר וה1 יקות ה1 ת, ת מ) ע>ם א( ט) ים ל, יל, ח, ת) ומ1

טוב. ין טוב ל) יל ב+ ד, ב) ה1 ע ל) ר, נ+ד1 ז�כ+ נ,

ינ�ה: ש+ נ+י ה1 פ) י ל, מ, י א, פור+ ס,

ר אד>ם. ע1 ש1 ן ו) ב( א( ת מ+ י, נו ב1 י�ה ל� ה�

ל פוגרום מועות ע1 יעו ש) ג, ה, ש( כ)

יר ג�דול ס, י ב) ת, ב� ם-ס� ה א+ ל� ש) ב,

'י. צ, ים לו ש) א, קור) רוב ש( ק כ) ר� מ�

ן. ב� ל� ה ב) בוע� ה צ) ת� י) ר ה� ג�ד+  ה1

ן. ב� ד) ץ ד4ב) ח ע+ ר1 ר פ� צ+ ח� ב(

ן, ח� ל) ש4 בו ל1 ים י�ש) קוז�ק, ה1

י י לול, 'י. לול, צ, ש) ת ה1 לו א( אכ) ו)

ך) ר-כ1 י. אח1 נ, יש) ת,

ח ד� ק) ם א( ה( ד מ+ ח� יא א( הוצ,

ים. ר, ב� ג) ל ה1 כ� ה ב) י�ר� ו)

ים דור, ז כ1 ב+ ז) ב1 ל ל) ב� ח-

. ך) ל1 ה� ר ו) ים, אמ1 נ�ש, ל ה1 ע1

ים פור, ר ס, פ+ ס1 ב ל) י ל>א אה1 אב,

יו. ד� ח� ל פ) דותו, ע1 ל י1ל) י�יו, ע1 ל ח1 ע1

י�ר חום,  נ) י ב, רות1 ב) ח) ת מ1 ף א( ט1 הוא ע�

י ית, כ, ב� ש( תונות כ) ן ח- ח� ד) ל ב1 ים ש( יר, י ש, ר ל, ש�

נ�תו ש) נ1ח ב, Uי, נ(א רות1 ע- ת ש1 א( י ו) פות י�ד1 ת כ1 ף א( ט+ ל,

ל. צ� לוח1 וב� ג מ� ל ד1 אכ1     ו)
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ים מ, ץ דומ) י, ילות ק1 ל+ ב)

ים מ, ץ דומ) י, ילות ק1 ל+ ב)

ים  ד, ל� י) ה1 ש( כ)

ים ר, ג) ב1 ת) ים ומ, כ, הול)

ים ר, פ) ח1 ת) תות ומ, ל� ים ד) ר, סוג)

ים –  ר, ת� ס) מ, ב ב1 ל+ ב) ל1 ת) ה, י ל) ד+ כ)

יו בור� צ) מ, ן מ, רוק+ ת) ה, ה ש( מ� ד� פוח1 א- ת1

ה מ� מ� ד) ל>ט ב1 ק) י�כול אז ל,

ים צ, ים מוצ) קולות מוצ,

ים, כ, ר1 יו ה� פוח� נ+י ת1 ב) ש(

יו, ד� ב ש� ל+ ים ח- ווי, עוד ר)

יקות.  ש, נ) ם ב, ים ש� יא, מוצ,
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דגים, בשר
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ים ג, ת ד� מ( טוע(

ים  ג, ד� יר ה1 ס, ת מ, מ( יא טוע( ה, ש( כ)

חון צ� תות נ, ש) י ק1 ת+ ימות ש) ר, יה� מ) ג1בות(

פור ל צ, הון ש( מ� ת, ים ב) ב, ח- ר1 ת) ישונ(יה� מ, א,

טות, ל� ח) ל מ4 רות ש( ל אוצ� ת ע1 דוג(ר(

ב  ר>ט( ל ה� פות ע1 ר) פ) ר1 יה� מ) ת( פ� וש)

ל נ+ב( ג+ן ב1 נ1 מ) ד ה1 ו, עות ד� ב) צ) מו א( כ)

ט  ד) נ) ר1 ב) מ) ל ר( ה ש( חומ� מונ�ה ה1 ת) ב1

ן.  י�ש� מוז+יאון ה1 ן ב1 מ� ז) י מ, ית, א, ר� ש(
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ג>ל(ת נ) ר) ת ת1 ט( מור(

ת: ל( ש( ב1 י מ) נ, ר א- ב>ק( ב1

י יש, א, ה ל) פ( ק�

י יל, ב, ש) ה ב, ית� ב, ח-

ת ס>ל(ת. ס1 י) נ�ה ד1 ט� ק) י ה1 ת, ב, ול)

ל ט1 י ה1 ית+ ת, פ) ל ל, ל� ן כ) מ� י ז) ין ל, א+

ים קוצ, ין ה1 יש ב+ ב, כ� ע1 י ה� ל קור+ ים ע1 זור, ש) ה1

רוגות. י ע- ל ו�אד, ם ע1 כ+ ש) ר ה1 ב>ק( ב1

ת. ג>ל( נ) ר) ת ת1 ט( י מור( נ, ם א- י, ר1 Bה צ� את ה1 ר1 ק) ל,

ן. י1י, ץ ו) י ע+ פוח+ ים:ת1 פ, ים נוס� ר, מ� Bח

ם. י, ת1 ע� ים ש) אופ, ים ו) א, ל) מ1 מ)

ך� גופ) ה מ, יח� ר, י מ) ית, י, ר ה� ה+ מ1 י ל) ל1 י�ה ע� י ה� לול+

ים לוי, ים ק) נ, ט) ל ב� מום ש( ע� יח1 ה( ר+ ת ה� א(

 , ך) ח>ש( ים, ב1 נ, פ� מו ל) כ)

ה, יק� ת, ע1 ם ה� י, ל1 רוש� ל י) ט>ב ש( ר� שוק ה� ב1

י.  ת, ד) נול1 נ+י ש( פ) ל,
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פוא ר ק� ש� ב�

י�נוס  ב אוק) ל( ד ב) ב1 ל)

ן   ח� ל) יק ש4 ז, ח- מ1

נ+ד  נ1ד) ת) חור ומ, ש�

ם ב נוה+ ב כות+ ה יוש+ את�

א ש� י1ת-מ1 נ, Bל א ה ש( ר4ב� מו א- כ)

יך� יח1 י�מ( ה פ, ט� ל) פ�

ה. לול� ח-

פוא, ר ק� ש� ר ב� ר+ ק� מ) ן ה1 ר מ, פון ג�ר1 ס, ר ה1 נ1ע1 ש( כ)

יק  - ה, ב) ץ מ1 -ע+ פוח1 ת1 ה, ו) ד� ר) ק( ל�

נ1ע - צ( י ה1 ימ+ ים ב, י, ד, ג� ים א- ל, כ� א- מ1

יך� נור( ל צ, י�ם ע1 רו רוחות  ה1 ב) ע�

ה הוב� א- ה ה� מ� נ1ה- ת ה1 ת� א( ט) ל1 אשונ�ה פ� ר, ל� ו)

ה יא עול� ם ה, ע1 ה ופ1 יא חול� ם ה, ע1 פ1 ש(

י עוג�ב. יל+ ל, מו צ) כ)
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יר ס,

י: ת, ע) י י�ד1 ת, ר) עור1 ת) ה, ש( וכ)

ש א+ ל ה� ים ע1 ג, ם ד� יר ע, י+ש ס,

ה. כ4ס( יר ל>א מ) ס, ה1 ו)

ים ג, י ד� ח+ ת) ל+אה נ, ה מ) ת� י) י ה� ת, ט� מ,

ים ד4מ, ים ו1א- כ, ר1

ינוקות ל ת, קוחות ש( ם פ) י, ינ1 ים ע+ ג, ד� ל1 ו)

ע>ה. ר) ל פ1 חומות ש( ים ב1 י�ח, ט4 מ)

ה.  כ4ס( י מ) ינ1 ע+ יר מ+ ס, ה1 ש ו) א+ ל ה� יר ע1 י+ש ס,
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ים א, ל� מ4 מ)

יא ה, ה ה1 ש� א, ל�

ים. ינ, ל, ב) ת1 ר ו) ש� ים  ב� א, ל� מ4 ים מ) יר, ם אד, י, ד1 ש�

ם. פות ד� יה� נוט) מות( ט) יד פ, מ, ת�

יא ה, ה ה1 ש� א, ל�

חור יף ש� ע, טופות צ� ים ע- נ, פ�

ה. ק� ס� פ) י ה1 ל, ת ב) ק( יא צוח( ה, ו)

נ(יה� ין ש, ים ב+ דול, ים ג) ו�ח, יז(ה ר) א+

! יה� בות( ג) ין ע1 וב+

ר  ש� ם ב� ר+ש ש� ש) ר1 רוח1 מ) ה�

יר. יל ר, ז, מ1
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ש,פוד,ים

ה - ן מ� מ1 ז) ז>ב אותו ל, ע- ת1 קום ש( מ� ה1

ש - ת ק>ד( מ( ח( ל) מ, ב או ל) י+י ז�ה� ל א, ט א( י, ש1 ל)

מו.  ך� כ) ר ל) א+ ש� הוא ל>א י,

כ+ש  ש) כ1 מ) נ�בו ה1 ר וז) צ+ ח� ץ ב( רוצ+ ת) ן י, ז�ק+ ב ה1 ל( כ( ה1

ת. י, ב1 ם ה1 ר ע, ך� בוע+ את) ר� ק) ל,

בות. כ1 ת� ל) ח) כ1 ש� נור ש( ת1 ן ה1 ש� ע� קו ב( נ) יך� י+ח� ד( ל� י)

ים ח, ת� ר נ) ש� נ+ים ע� ש) ח ל, נ4ת1 ת ת) מ( מ( ע- ש1 מ) ה ה1 ש� א, ה�

, ינ(יך� ע+ לו ל) י+אכ) ים ו) ר, ב� ר) ב1 י ה1 פוד+ ל ש, לו ע1 ח- י4ש) ש(

ם זול. ן וב>ש( מ( י ש( פ+ נוט)

נו י�ם אד>ם ט) ד ב, ה ע1 צ( Uיר י(ח אב, ך� ה� סוס)

  . י(יך� י ח1 מ+ ל י) כ�
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ז ע+ ה�

י ב, ר� ע- יז ה� ל, ט) א, ף ב� ד� מ1 ל ה1 ע1

ת, צ1 ל ק) ת� ל) ת4 ב ר>אש ל>א ג�דול, מ) י�ש1

ת, ה אח1 חור� ז ש) ל ע+ ש(

ים ק, ם ד1 י, ל1 ס4 ר) ק1 צות ב) פ) ק1 מ) לו ש( א+ מ+

ר. ב� ד) מ, ירות ה1 ל ק, ע1

ר. ב� ד) מ, ירות ה1 ל ק, יטות ע1 ל, מ) מ1 לו ש( א+ מ+

ה קוח� ה פ) ת� י) ה ה� ל� ן ש( י, ע1 ה�

ר ק� ע, וב)

ע-י+פ�ה.

ה קוח� ה פ) ת� י) ה ה� ל� ן ש( י, ע1 ה�

ש. ת נ(פ( י+פ1 ו1ע-

ה קוח� ה פ) ת� י) ה ה� ל� ן ש( י, ע1 ה�

ים. ג, הור) ל1

י. ד, ד ג) מ1 ה ע� כ� ר� ד) מ, ל ה1 ע1

ם ה ש� ת� י) ם ה� א, ז – ה1 ע+ ה� ו)

ה.   ת� י) או ל>א ה�

32



ל ל� ש�

חובות ר) ת ב, צ( רוצ( ת) מ,

בון ע- ר1 ים מ+ יר, ו, ח- מ1

יל אכ, ל ה� ל� ש� ח ה1 ם נ(ת1 ע,

ל. ע� ר) מ4 ל ה1 ל� ש� ה. ה1 פ( ז�ק ב1 ח�

ת, ח1 רוח1 צור1 י!' ה� יכ, ל, ש) י! ת1 יכ, ל, ש) 'ת1

ת, ח1 ל1 צ1 ר ב1 ב� ים שום ד� יר, א, ש) ל ל>א מ1 ב� א-

יל. ע, ר) מ1 ל ה1 ל� ש� ת ה1 ג1ם א( ו)
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ים י�ר, ש)

ב ר� יום ש� קור, ב) ת מ1 עור1 ה, פ) רוע� יונ�ה פ)

ב. ל( כ( יר ה1 הות, ר ש( ש� ב� י ה1 י�ר+ י1ד ש) ל)

ים ל, מ� ם נ) ת. ע, ר( ק( ר) ק1 ת. מ) ר( נ1ק( מ)

ים. צ, נ, ד ה1 אח1 ה כ) צ� נ,
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פירות
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ה�ר,מון

ר! כ+ ת1 ש) ב, מ, ק� ר) נ, ל, ה1 ש+ ב� מון ה1 ר,  ה�

יו ינ� ע, ר) ג+רות ג1 מ) ג�ר מ, נ, יץ ה1 מ, ה1

, ע1 נוע+ ת) ג+ן, מ, נ1 ס, מ) תוס+

ת ר>אשו ל א( פ+ ר) ע1 מ)

יו ת� פ� ת ש) ר א( ופוע+

י.  ק, נ� יוך) ע- ח, ב)

36



לום ח�

ת  מ1 ר+ תוך) ע- ת ב) ל( י מוט( ית, י, ה� ו)

ים ל, ת1 ל) ת1 ים ו) תול, ח,

י ל1 יו ע� ה� ים ו) פוח, פות ת1 ל, ל ק) ש(

ים נ, ט1 ים וק) דול, ים ג) ל, זוח-

ת ו(ר( ע, ת ו) ר( ש( א4 ה ומ) כ� י ר1 ית, י, ה� ו)

ק י ר1 ב, ל, י ב) ת, ר) אמ1  ו)

ל.  מוט1 י ח- ל, ם ש( ש+ ה1

37



ל ט( פ(

צומות, ם ע- י, ינ1 ע+ ה, ב) ל� י) ל1 ב1

תוקות מוצות-מ) ח- יך� ה1 ימות( ש, ת נ) ת א( פ( י שוא( נ, א- ש( כ)

רות יונ+ק מ� י ה1 ימות1 ש, ת נ) ה א( את�

ד ח� ל א( ט( יח1 פ( ינו ש, עות+ ל) ין צ1 ב+ ח1 מ, צומ+

טון י�ן וב( נ) ת ב, ס>ל( נ+י פ) פ) ים ב, ה, ד) ה1 יד ל) מ, ע�

זו ים ז(ה ל� יל, כ, א- נו מ1 לו א- א ש( ר( רות פ( פ+

נו.  ח+ צ) ל מ, יץ אד>ם ע1 ל מ, ים אותות ש( יר, א, ש) מ1
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מון ר,

ים ר, ד� ס4 מון מ) ר, י ה� א+ ל ת� כ� ש( ית, כ) יש, ל, ש) מ>ר(ת ה1 אש) ב1

ים ר, ד� י ח- ר+ ד) ח1 ם ב) ם זור+ יס� ס, תוק ע- מ�

ת  צ( ה מוצ( ק� ע� ה צ) צ� ן צ� י, נ1 מ,

נ�ם ר) פ� ה צ, ר� ז) ג) ם נ, ר� עות ט� ב� צ) א(

י ר, פ) ג+רות ה1 תוכו מ) י ב) ת ל, ט( ט( ח1 מ)

ר>ע1  ק) ץ, ל, אר( ג�ר ל� נ, ת ה1 ח>ט א( ס) ל,

פות. ל, ק) ת ה1 יך) א( ל, ש) ה1 ול)
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ים נ, א+ ת)

ם יכ( אש+ ת ר� ף א( ט+ ל1 ת י�ד1 י ל) ת א( ט( י פוש( נ, א- ש( כ)

ה ב( ע1 ת) ר ומ, י1ש+ ת) , מ, ך) ר1 ל ו) ת� ל) ת4 י�ה מ) ה� ר, ש( ע� ש+ ל ה1 כ�

ה ר� כ) ש� נו ל) מ( ת מ, פ( י שוא( ית, י, ה� קות ש( י1נ) יח1 ה1 ר+ ו)

ה. אד( ת) ך) ומ, י, הול+ מ1 ית ד� ר, א+ ש) ב ב, ע>ר� מ)

ם יכ( אש+ ת ר� ף א( ט+ ל1 י ל) ת י�ד1 ת א( י פור(ש( נ, א- ש( כ)

ים, ק, ח- ר1 ת) ים ומ, ה, ב+ י, ג) יק, ח+ ים מ+ ם ג�ח, ה+

י פות י�ד1 תוך) כ1 ים ב) לוי, ים ת) אר, ש) נ, ו)

ירות. כ, ב) כות ומ1 ים הול) נ, א+ מו ת) כ)

ם יכ( אש+ ת ר� ף א( ט+ ל1 י ל) ת י�ד1 ת א( ח1 י שול1 נ, א- ש( כ)

י, ם ב, מ>ך) אות� ת) ם, ל, ה( ח>ז ב� Uא ה ל( נ1ס� י מ) נ, א- ש( כ)

רום, ים ק) ל, ע- ים, מ1 פוח, ים נ) ש, ם נ1ע- ה+

ים. יפ, ז, י ב) עות1 ב) צ) עות א( ע נוג) ת1 פ( ול)

ם יכ( אש+ ת ר� ף א( ט+ ל1 י ל) ת י�ד1 ת א( ח1 י פות1 נ, א- ש( כ)

ים ר, ב� ה ע- ע� ב� אר) י ל) תוכ, ים מ, ז�ר, פ) ם נ, ה+

ים ר, פ� ר) ים ופ1 ל, ם שוע� יה( ל+ ים א- כ, ם מוש) ה+

ים. ר, כ� יחות ל>א מ4 ר+ ם ב) עול� ת ה� ים א( ב, סוב) ם מ) ה+
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ה א+ ר)

יום ם רוח1 ה1 א ע, ש� כ>ל נ, יך) ה1 ה א+ א+ ר)

יום: רוח1 ה1 תוך ה� לוי ב) ת� ז ו) ח� Uכ>ל נ(א ה1

ה מ� ש� נ) לוי ב1 ר ת� ש� ב� ה1

יר ו, א- לוי�ה ב� ה ת) מ� ש� נ) ה1 ו)

ם י, מ1 ש� לוי ב1 יר ת� ו, א- ה� ו)

אור. רוע1  ה� ז) ז ב, ח� Uנ(א

י. ר, פ) ג+ל ה1 ע1 ת) פוז מ, ת1 ק ה1 ע>מ( ה, ב) א+ ר)

ד. ה י+ש י(ל( ד� י1ל) ל ה1 ם ש( ח( ר( ב�
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ו ת� רות ס)  פ+

ים. ר, מ� ת) ר. ה1 מ� ג) נ, ך) ו) ץ הול+ י, ק1 ה1

ל כ1 א- מ1 ים ל) יק, ב, ים וד) מ, ח4 ר ש) ב� ים כ) ד, ל� י) ה1

ים. ר, פ� ר) ים, פ1 ר, Bפ צ,

ה, פ� ל, י ק) ס+ פ) ס) ח4 ים, מ) ר, ו) ים ח, מונ, ר, עוד ב)

ים פופ, ים צ) א, ת� ף ב) אס+ ת) ה, רות ל) ה- מ1 ר4דות מ) ל פ) ה1 ק)

ת ר( ש( א4 י-מ) ת, ל) ה ב, ר4ד� צות ו) מ1 צ) מ1 יצות ח- ר, ח- אות ב1 ל) מ1 ת) מ,

ת ע1 ה, תוב1 צומ� ר(ת ע- ת( ח) ימות מ1 ק, מ)

ו. ת� ס) ס>ס ב1 ת) ל,

ים. ר, ת� ים כ) יק, מ, ס) ן מ1 ל ר>אש� ה: ע1 א+ ר)
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ים ר, מ� מו ת) כ)

ים מ, ים מי4ח� ים חומ, ר, מ� מו ת) כ)

ה חוצ� ים ה1 צ, ל� ה נ(ח) יצ� ח, ל) ב,

ץ י, ק1 סוף ה1 ב)

ים צ, צ� מ) נ,

ה מור� ה ג) ימ� צ, מו ע- ב)

ים ה, מ+ ים כ) ר, מ� Bל ח ש(

קות. ת4 יקות מ) ב, כות ד) יקות ר1 ש, נ)
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קון ת,

עוך) ל תות מ� ש( ת ו) ע1 ב4ק1 נ�ה מ) א+ ל ת) יקות ש( ת, מ) ה1

ים, ט, מ� ק4 ים, מ) מ, ת4 ים כ) ר, מ� ל ת) ה ש( תוק� מ) יקות ה1 ב, ד) ה1 ו)

ים רוב, י ח- ר+ ב) ל ש, יקות ש( ת, מ) לו ה1 פ, ו1א-

ים – קומ, ים ו1ע- טומ, ק)

. רוע1 ק� רום, ה1 פ� ץ ה1 י, ק1 ה ה1 צ+ ק) יו ב, ם ה� כ4ל�

ים. ב, א+ כ) . ב1 ך) ח>ש( י. ב1 קומ, ן ת� כ+ ל�

גון. מו נ, יקות, כ) ת, י מ) יד, ג, ת1

קון. ץ ת, י, ק1 ה ה1 צ+ ק) י ל, ש, ע- ת1

44



מור ח� מו ש( כ)

ה  מ� ד� א- ה� יח1 מ+ ר, י+ף מ+ מור ע� ח� מו ש( כ)

ים ש, ב+ ים י) ר, מ� ם ות) י, מ1

ים יו ז�ע, יר� ח, נ) ים ב, יפ, ז, ה1 ו)

ט ק( ש( י ה1 ב+ ת אוה- ת א( פ( י שוא( נ, ה א- כ� כ�

ים. יר, ע, צ) ם ה1 ש+ י ה1 א+ ר) ת י, א( ו)
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ת ע1 ד1 ץ ה1 י ע+ ר, פ)

ר  ת� ס) פוד נ, ת! ק, ע1 ד1 ץ ה1 י ע+ ר, פ)

ה יח� ש, ל ה1 ים ש( שוכ, ח- ים ה1 נ�פ, ע- ין ה� ב+

לות   ת) פ1 ת) מ, ים ה1 ל, מ, ין ה1 ב+

ק>ץ. ע- ל1 קות מ, אפ) ת) מ,

לונ�ה  ת) פוד ה1 , ק, ך� ל>ע1 אות) ב) יך) ל, א+

ה,  ימ� ע, ל>א ט) י, ה1 ד1 ה מ, ש� ק� ה1

ים. ינ, מ, יט� ו, ת ה1 ין א( ב, ה� ול)
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ממתקים
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ע ב1 צ) א(

י מ, ל) ת צ1 ת א( ר( י1ש( ע מ) ב1 צ) י+ש א(

ל כ1 Uר נ(א ב� כ) ק ש( ת� מ) ל מ1 ף ש( ס( י1ר כ( מו נ) כ)

ירות ה, ז) ן ב, ח� ל) ש4 ל ה1 ים ע1 יק, ל, ח- מ1 ש(

ינוק ת, נ�ה ל) ת� ת אותו מ1 ת+ ל�

צול ל) יע1 צ, מ, ש) ד ומ1 הוא רוע+ ו)

א>ד. ק מ) ד1
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תוק מ� תוק-ה1 מ� ה1

תוק מ� תוק-ה1 מ� ן ה1 י מ, ל, צ) ת) א( ל) ים אכ1 מ, ע� ה פ) מ� כ1

כון. ת) מ1 ת) ל1 אל) ל>א ש� ו)

הון מ� ת, י ב) יק, ח+ ת) אותו מ+ ק) ק1 ל,

ית. ף ב+ יות אל( ק אות, ק+ ל1 ד מ) ל י(ל( ש(

ן. ט( ב( יות ב1 ו, כ) ת ה1 ך) א( א ל� פ+ ר1 הוא מ) ת) ש( ר) אמ1

ת ק( צוע( ת ו) ר( עור( ת) ית מ, י, ה ה� ל� י) ל1 ב1

תוק מ� תוק-ה1 מ� י ה1 ר+ ת אח- פ( ר( ט) את) נ, ש(

אר ש) נ, ה ש( מ1 ך) מ, ן ל� ת( א+ ש(

ם. י ד� יא, ק, ר(ת ת� ח( א-

כון.  ת) מ1 ת) ל1 אל) ל>א ש�

י  יק, ח+ ת ב) מ( ד( ר) נ, ה ו) ב� ית ש� י, ה�

י.  ר, א- ת ה� ל1 ב) תוך) נ, מו ב) כ)
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יות ג�נ, פ) ס4

יר ר ז�ה, ים ב>ק( נ, כ� ס4 ים מ) קול, ע, ב)

י  ית, כונ, ת מ) ג א( נוה+

מו. ט) ל ח� י ע1 ל, ש ש( מ( ש( י ה1 פ+ ק) ש) מ,

ש מ( ש( נ+י ה1 ר) י ק1 מ, ד) ק, לון ה1 ח1 ית ה1 גוג, ך) ז) ר( ד(

יות, ג�נ, פ) ת ס4 ב1 י1י ר, ח1 ל) יקות ב, ר, ז) מ1

ים - ב, ל1 ח) יות, ס1 ר, ט) י פ, יחות ב, מ, צ) מ1

ה סור� ה א- מ� מ� ירות! ח- ה, ז)

י ר, ט) ד ס, ח1 ת ב) פ( עוק(

ז�ר נ) מ, ל ג1ג ה1 ע1 ת מ+ פ( עופ( ת) מ,

ת ו(ר( נ) ס1 מ)

ר.  פ� ס) ה מ, יר� א, ש) ל>א מ1
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יק ט, ס) מ1

י�ה ב, ר� ה ע- ד� ם י1ל) ר ע, ג�ד+ י1ד ה1 י ל) ית, ש, ע� ה ש( אה מ1 יש ל>א ר� א,

ץ  י, ק1 י�פו. 1949ב) , ב)

ים. יח, ט, ים, ש) ר, ת+ נ) ס1 ת פ) ל1 הוב� קו ב) ס) ים ע� ר, כ� ים ל>א-מ4 נ�ש, א-

י�ה. ת, ש) י ה1 ת מ+ ה א( יח� ת, ר) י ה, מ, א,

ה. ל� ע) מ1 ם ל) י, ם י�ד1 כו ע, ל) ים ה� ר, ח+ ים א- נ�ש, א-

ים ח, י�ה עוד רות) ת, ש) י ה1 ה ומ+ פ( י ב1 ש ל, ך) י�ב+ ל-כ1 כ�

ם: י, ת י�ד1 פ1 ש) ר ב, ח� ס) ה מ, י עוש� נ, ר א- ג�ד+ ד ל1 ע1 ב1 ן מ, כ+ וב)

ה  רוס� ת פ) מור1 י ת) ל, ש ש( ה י�ב+ פ( ה ל) ל� ט>ב ש( ה ר� פ( יק מ, ט, ס) מ1

ה. יק� ר, מ( א- או מ+ ב� ילות ש( ב, ח- ה1 ה מ+ לוח� אה מ) מ) ם ח( ע,

ת. י(כ( ח1 ת, ל>א מ) ס( י, לוע( יא ב, ה, ה  ו) ה ב� יט� ב, י מ1 נ, א-

י.  ינ1 ל ע+ ם ע1 ה( ים ל� ב, י1ש) ת) ינ(יה� מ, ע+ ה מ+ ל� ג) לו מ4 אכ) ים ש( בוב, ז)

ים.  ר, ר פוש) ב� חו כ) ת) ר� י�ה ש( ת, ש) י ה1 מ+
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ך) ח>ש( נ(ג(ד ה1

נ�ה ש+ נ+י ה1 פ) ל,

ה מ� ד� א- ים ב� י, ר ח1 ב+ ק� ה, ה ל) ב� ש� ח- מ1 ה1 ש( כ)

נ+ר אור ה1 נ+ר ל) אור ה1 ל)

ך)  ח>ש( י ה1 רור+ פ+ ר מ, ית יות+ ש, ית מוח� ש+ נ1ע-

אף ל ה� ע1 ה ו) פ( ל ה1 ע1

ך) ר1 ד ה� ק+ ש� ל ה1 ק+ ל מ1 ש אז א( ג1ש+ י מ) גופ,

י. ף י�ד, כ1 ר>ח1 ב) פ) ז+ק ל, ח1 ת) ים ומ, ד, א- מ1 ה1

ד! ק+ ל ש� ק+ ד! מ1 ק+ ל   ש� ק+ מ1

י�ה ר, כ� ס4 ג>ל ה1 נ) ר) תוק ת1 קוף ומ� ש�

ה. מ� ח1 ץ ה1 אר( ל ה� עוף א( י ל� א ל, קור+
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משקאות
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ק�פ(ה

, ך) כ1 ק ב) פ+ יל ס� ט, ה1 ר ל) ב� י כ) ת, ל) ח1 ת) ה,

ים טוט, ל ח, ים ש( נ, י ש� ר+ אח-

רוש,  ח� ח ה( ט1 ש( ר ב1 פור+ ת) מ, חום ה1 ב1

י. ה, מ� ע א, ב1 י הוא צ( ל, חום ש( ה1 ש(

יום נו ה1 ק) ל1 ה ח� פ( ל כוס ק� ע1

ם י, ינ1 ע+ חום  ב� ת ה1 ר4ש1 ת י) א(

ת  ב1 ם ל) ין א+ ידות ב+ ד, י) ר ה1 ואת אוצ�

ח.  ב1 ט) מ, ל ה1 ן ש( ח� ל) ש4 מון ב1 ט� ש(
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יע1 ג�ב,

ח>ל ח כ� דול1 ב) יע1 מ, ג�ב,

ים  ר, יר ה� ו, א א- ל+ מ�

ינו ל+ ע� יר ו) ו, א- ל ה� פוך) ע1 ה�

ים, ש, א>ר� מ) ל ה1 ע1 ינו ו) ל+ ל עול� ע1 ו)

ב ז�ה� ן מ, ט� יע1 ק� תוכו ג�ב, ב)

ים.  ב, ר1 ק) ע1 ם ו) א ד� ל+ מ�
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 יעקב

יד מ, רו ת� ש� ל ב) בוש ע1 י�ה ל� קב ה� י1ע- ו)

ף כ4תנ(ת ה1ט)בול�ה ב�ר+יח1  ש(ל יוס+ ת ה1 ֺא(
יו. יפות� ל, ח- ת ל1 ח1 ת1 מ,

ר ב>ק( ת ה1 רוח1 א- ג1ם ב1

ה, ת( ש) מ, ב, ב1 ר( ע( ג1ם ב1 ו)

יח1 ט, ש� ל ה1 ם ע1 ה ד� א( ר) י,

יע1 ג�ב, ם ב1 ד�

ל. נ�ה הוא אוכ+ מ( מ, ת ש( ח1 ל1 צ1  וב1
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ב ל� ח�

ה,  מ� ה+ ד) ר>ב ת1 זו מ+ קות זו מ, ח- ר1 ת) י מ, ינ1 ע+

תות, ס� ת ל) פול1 ת, נ) מ( ת( כ) ה, מ4 ה גוצ� ש� הוי, א,

בות ר) ת1 ל ה1 יד ש( מ, ת� ל ה1 יכ1 ל ה+ ל א( ק+ ל מ1 ה ע1 ד� ד1 מ) ש(

י א, יק� ר, מ( ב א- ז�ה� עות מ, ב� ט1 רות ו) ש� ר) ה ש1 מוס� ע-

י�ן נ) ע4 ל>א מ) י ש( ל מ, ם כ� ה ע, יח� ש, ת>ח1 ב) פ) ה ל, ש� ש�

יף – ט, ה1 ר ול) י1ה+ ת) ה, נ+ף, ל) ח1 ת) ה, ק, ל) ד+ ט1 צ) ה, י1ד ל) נ�ה מ, מוכ�

י ת) אות, ינ1ק) ה+ יא ש( י את) ה, ת) כ, ע1 ם י�ד1 א, ה1

ד  ח� א( ך ה� ד+ ש� יר מ, ה, ב אד>ם-ב� ל� ח�

ש. ע>ב( ב אפ>ר כ1 ל� י ח� נ, ש+ ד ה1 ש1 ה1 ומ+
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נו נ1ח) א-

נו  ס) נו נ�מ1 נ1ח) יד א- ג, ה1 נו ל) ל) ד1 ח� נו ש( נ1ח) א-

ים,  ש, מ, אות ו1ח- ע מ+ ש1 ף ת) ל( ל א( ג  ש( ל( ש( ם ה1 ע,

ים ס, ט( יק1 ל, ד( ל ה1 כ� י ו) ר, ו+יצ� ד ש) שוקול1 ב ו) ל� ת ח� ק1 מו אב) כ)

ת צור1 ים ב) יח, ל, ך) עוד ש) ר כ1 אח1 ה, ו) יק� ר, מ( א- ילות מ+ ב, ח- יעו ב1 הופ, ש(

ים נ, פ� ת ל1 ם ר(ש( ה ע, יפ� ט, ק) ע מ, ש, כוב1 ז1מ) פות מ, פ� ט, כ) פ) ט1 לות מ, מ� ש)

ים. פור, פושות ל) ח) ל ת1 ר+מות ש( ה מול ע- בוכ� י ה1 מ, ה, א, כול� ש1 י ה1 מ, ל א, ש(
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יך  מ, הו ס� ש( מ1

י ת, ש) ח1 י1ד נ, מ,

ה, יק� ר, ב) מ1 ה, ה1 ק� ל1 ק) ל� ח- ית ה1 כוכ, ז) ד ל1 ע1 ב1 מ,

ל, פ+ ת� ף ה1 צ( ק( ית ה1 ת, ח) ת1 ב)

יות יב, ט, דיואק) ר1 ת ה� י א( יר, אם ק, אד1 מו מ1 כ)

. יך) מ, הו ס� ש( ך� מ1 י+ש ב) י ש( ת, ש) ח1 נ,

נ�ה י מוכ� ית, י, ה� ו)

ם י, ינ1 ב+ י ה1 ימ+ א מ, מו רופ+ כ)

ע, ד1 מ1 ן ה1 ע1 מ1 כ>ל ל) ע>ם ה1 ט) ל,

יות, ח, מ) ל מ4 ים ש( נ, יד פ� מ, ע- ה1 ל)

. ך� ב) יך) ש( מ, ס� ל ה1 יע1 א( אג, ה ש( טוח� ך) ב) ל כ1 כ�

ה זו  ה� ית כ+ לוח, ל צ) ב� א-

ה, ח� ל) י ל>>א צ� ל, ית ש( פ, כ1 ה1

ה. ש� ח- ל>א ב�
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יק ב, ד� ה1 י ו) ד1 תוק מ, מ� ה1 מ+

יה� ד( ש� אר ב) ש) נ, יק ש( ב, ד� ה1 י ו) ד1 תוק מ, מ� ה1 מ+

י ד1 ל� ת י) א( י ו) יל אות, כ, א- ה1 ה ל) נ1ס� יא עוד מ) ה,

ז+ם. ז1מ) ה ל) אז1ל כוח� יה� ו) ל( ף ע� ח>ר( ש( ג1ם כ)

יצות ק, ע- ר ה� ז+כ( י ל) יח, נ, ה ל>א ת1 מ� ל�

ה כ� ע ר1 ב1 צ) מו א( ג+ל כ) ע1 ת) י, ה ו) ה( ק) י, ש(

נ(ת מ( א4 י�ד ל>א מ) ים ב) מ, ע� פ) ת ל, ט( צוב(

ה.  ר� יט� י ג, ר+ ית� ל מ+ מום ש( זום ע� מ) ז,
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ים קוק, ינ�ם ז) ים א+ ל, א+ ה�

ן י, ע1 ית ל� א+ ר) ה נ, ב� ס, ים ל) קוק, ינ�ם ז) ים א+ ל, א+ ל>א, ה�

ם אד� נ+י ה� ל ב) ע>ס ע1 כ) י ל, ד+ כ) ב,

ם. ה( ל ב� ל+ ע1 ת) ה, ול)

ים – נ�ש, א- יו ל� ה� ים ש( ד, ל� ים, י) נ+י זוג, הור, ך) ג1ם ב) כ1 ו)

נ�ה שוש� יח1 ה1 ש, ים ל) ם דומ, ין את( א+

רו לו ס) מ1 ת) ם י, ח א, ר1 פ) ט י, אוגוס) ג1ם ב) ש(

י. ל>א, יב, ס, נ) ט( ינ) ן א, א>פ( ה ב) ל>ש� ם-ש) י, בוע1 ש)

ים, כ4לו קוצ, קול ש( ים ב) ל, מ) ל) מ1 ם מ) את(

נו ה אות� ק� ש) ם את) מ1 ה( ב� נורות ש( צ, ה1

ים. ת, ל מ+ מות ש( צ� ע- ים מ+ שוי, ע-
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בונ1ג ה ב1 ת+

תות ש) ינות ל, צ, ר) יל ב, ח, ת) א>ם הוא ה, ת) פ,

ר, כ� י ס4 ל, בונ1ג ב) ה ב1 ק ת+ ר1

ר, ש� כ) מ4 ד ה1 י(ל( ה1

ר. יות+ פ>אר ב) מ) ד ה1 י(ל( ה1

ג+ר. ב1 ת) ל מ, מות ש( ג1ח-

ח. ג4ל� קוד מ) ד) ם ק� ח ע, ב� ט) מ, יע1 ב1 הופ,

. ך) ים כ1 ת, עוש, מ( Uא ים ב( ז, נוע- ילו, ה1 ג, ם ב) כ4ל�

ף - ת+ ת1 ש) ה, ה  ל) צ� ם ל>א ז�זות ר� י, ינ1 ע+ ב)

ה - בוצ� ק) ף? ב, ת+ ת1 ש) ה, ל)

י! ש, פול נ1פ) ל ט, ה? ש( בוצ� ק) ב,

גות ל) מ, טור ה1 ד ע- י(ל( ה, ה1 צ� הוא ר� ה ש( ז(ה מ1

ז>את. כ1 אה ש( ל� פ) ה נ, יק� נו מוס, ה ל� עוש( ש(

נ�ם - ח, ז(ה ב)

יו ת� פ� ש) א מ, ז(ה ל>א י�צ� ר מ, יות+

ם. רות ד� ס) פויות, ח1 כות, ר) י) ח1 ט מ) ע1 מ) כ, ה1

יות! ר� יזו אח- רות, א+ ג) יזו ב1 בונ�ה, א+ יזו ת) א+

צול.  ל) צ, עות ל) י ש� ת+ ה ש) כ� מואר הוא ח, ה� יק ו) ר+ ת ה� י, ב1 ב1

ים. ר, מ� ש4 ים מ) ק, ס+ ר) פ1 ת א- ס1 פ) ח ק4 ת1 סוף פ� ב1

יא. ק, ה� א לו ל) י ב� רור. אול1 ר, ז(ה ב� ב� ל שום ד� ל>א אכ1

ח ב� ט) מ, ה ב1 תוח� ך) פ) ה כ1 יר אות� א, ש) ה,

ח. ד� ק) א( ת ה� ה א( ג+ר� מ) ה1 ח מ+ ק1 ל� נ+י ש( פ) ל,
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מנות קרב
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ב ר� נות ק) מ)

ת ח1 ר1 כ) יר את) מ4 ו, ת א- ח1 ק1 ל�

ם י, מ1 ל ה1 ע1 ר>אש מ+ ת ה� ים א( ר, ה� ל)

ת צ1 יק ק) פ, ס) ה1 ל)

יר ו, ר א- יות+ ה ש( מ� ג>ר כ1 Uא ל( ט>ף ו) ח) ל1

ב ר� נות ק) יזות, מ) ר, א- ב ב1 ש� ח4 י(ה מ) ה) י, ש(

ק ל>א-י�דוע1 ח� ר) מ( ן ול) מ� ז) ל,

ם.  י, מ1 ת ל1 ח1 ת1 מ,
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ת ן ז1י, מ( ש( ים ו) נ, ב� ד) ש, ד4ב) ב1 ד)

כות, ח1 ה ומ) כ� ר� ד) מ, ל ה1 דות ע1 י עומ) בות1 ש) ח) מ1

ן, ח אות� ק1 ת, בוא ו) ת� נות ש( מוכ�

ט, ק( ר) רמ1 ל סופ( ג�לות ש( ת ע- מו שור1 כ)

ת. ן ז1י, מ( ש( ים ו) נ, ב� ד) ש, ד4ב) ב1 אות ד) ל� מ4 מ)

ה  שור� ל ה1 ת כ� ר א( ד+ ר) ד1 ה ת) ל� ה ק1 יש� ט, נ)

יש.  ב, כ) ד ה1 מור1 ב)
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ג ח1 ב ה1 ר( ע( ב)

ך� ת) י טוב� ש, ל נ1פ) ה ע1 כ� פ) ש) ג נ, ח1 ב ה1 ר( ע( ב)

א ל+ יות מ� נ, ל ק) מו ס1 כ)

חוב ר) ע ה� צ1 מ) א( ך) ב) פ+ ה1 ת) ה, ש(

ים וונ, כ, ל ה1 כ� ז+ר ל) פ1 ת) ומ,

ף ט� הולות נ(ח) ם ב) י, ל1 ת נ1ע- ח1 ת1 מ,

ז>ר. ע- ת ל1 ש( ק( ע1 ת) ית מ, מונ, י1ד אל) ב)

ה.  ח� מ) א ש, ל+ ל מ� ם, ס1 י, מ1 ש� ך� ה1 י�ד) ב)
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יך� פ( ע1 פ) ע1 ב)

ים פוח, נ) יך� ה1 פ( ע1 פ) ע1 ב)

ה>ב. ר צ� ים ב>ק( נ, א- מ� ם מ) י, נ1 ים ש) תול, ח-

ים פוח, נ) יך� ה1 פ( ע1 ע1 פ)

ה ב� ה4 ת פוך) צ) יכ1 מ, ש) ים ב, תול, ח-

ם: ים דומ� נ, רוט)

ר ב>ק( , ה1 ת) ר) ק1 , ש, ת) ר) ק1 ש,

ת. צ( נ4פ( ה מ) רוכ� ה ח- יצ� ב+

י1י. כו ח1 ע- מ� ים י, אס, מ) י�ה נ, סול) פ1

י. נ, י, ב) ת, ר) ק1 ך� ש, ל>א ל)

ת נוצות מ1 ר+ ע- נו ב1 ל) גול1 ת) ו ה, ד� י1ח)

ית לול, אפ) נו ב� ק) ח1 ו צ� ד� י1ח)

כ4סות  שות מ) מ� י ש) חור+ א- מ+

ר. ב>ק( ת ה1 ה>ב א( Uא נו ל( ח) כ1 ש�
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ר ג�ד+ ל ה1 ע1

ר ג�ד+ ל ה1 ב ע1 נ+ש+

עות מ� ד) ס ל1 י1ח+ ת) י. אל ת, בונ, ת, ר, צ1 י ק) ק אות, ב+ ח1 ות)

ה. ל� מ) ש, ת ל1 ח1 ת1 צוי מ, מ� ר>ך) ה1 י ה� מו גוש+ פויות כ) צ) ה1

יים. ת, ר� ים י4ק) יט, ש, כ) י ת1 נ(ה ל, ק) ט. אל ת, ק( ש( ק ב) ב+ ח1 ת)

: יך� פור( ל ס, כ� ה מ, חוצ� י ה1 ת, ק) ר1 ז) י נ, ר+ ו1ה-

ת שואה. ח1 ת1 י מ, ת, ג1ל) ג1ל) ת) ל>א  ה,

ים. חור, יות י, ה) כו ל, ת) י נ(ח) עול1 ב) ל>א ג,

יד. ֺלא נ�פ1ל ע1ל ח1ר)בו אח,י ה1י�ח,
ד. ֺלא צ)בוע,ים ט�ר)פו א(ת ה1י(ל(

ם י א, אול, כ, ש) לא ל1

י, ת, צ) פ1 נוז+ל ק� ז(ל ה1 ר) ב1 ת ה1 יור1 ל)

מון. ע- י פ1 י+ית, ה) נ,

ים פונ, ל( ט( יבות ל) ב, ח- ני עונ�ה ב1 א-

ר י�ש� ל ה1 כ( ש+ ל ה1 ע1 ר ו) כש( ל ה1 ת ע1 ר( שומ(

ה. יק� מוס, זון ומ, מ� נ+ית מ, Uנ(ה ו)

צון, ר� ל ה� ים ש( ר, ק� ים ה1 ל, ז, ר) ב1 ל ה1 ע1

ים, ק, צוד) ים ה1 פור, ס, ל ה1 כ� ר ל) ב( ע+ מ+

י, בונ, , ר, רך) י ב) ק אות, ב+ ח1 ת)

עות. מ� ד) ס ל1 י1ח+ ת) אל ת, ו)
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ה יק� ינ, מ+

ם יר א+ ה, ע, ר4ש� יר י) ת, ע, י, יר ב1 ע,

ב ר( ע( יר ב� ו, יקות א- ת, י מ) ה ל, יק� ינ, מ+

ב פות ז�ה� כ, ים, מ, ו�ר, ו1ר) ים ח- ר, מות ה� ט) פ, מ,

ם.  ינוק חול+ ל ת, ף י1ד ש( י כ1 ת, נ1ח) ן ה, ינ+יה( ב+

ם: ד+ ר� י, ל>א א+ ת, ר) עור1 ת) י, ה, אוי ל,

רות ע� עורות מ) א>ם פ) ת) ך) פ, י, נ1 פ�

ים ד, בות שוד) ר� טושות ח- ל)

ים ד, ל� ל י) ך) זול+ י מ>ל( ך) מול, י, נ1 פ�

ם! ל+ ר4ש) י, י) ת, י-הור� מ, הוי, א,
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שלחן
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ה כ� ר� ב)

נ(יך� ל פ� יב ע1 רוח1 הוא י1ש, יב ה� ש, מ1

ינוק חול+ם. ל ת, חות ש( צ1

ינ(יך� ת ע+ ח א( ק1 פ) י אור הוא י, ה, ר י) אומ+ ה�

ה. ר� צ� ק) ך) ה1 ר( ד( ת ה1 ח>ר א( ב) ל,

ן ח� ל) נ(יך� ש4 פ� ר>ך ל) לות הוא י1ע- ה, ב ת) יוש+ ה1

ת. ב( כות( ך� ה1 ינ) ימ, יק ב, ז, י1ח- ו)
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נ�ה ש� ר>אש ה1 ב)

ה ק� ל� ה ח- פ� י מ1 ל1 רוש ע� נ�ה פ) ש� ר>אש ה1 ב)

ז>את  נ�ה ה1 ש� י ה1 מ+ ת) ת כ, ה א( ס( כ1 ת) ש(

דות. נ) ד) נ1 ת) מ, י ה1 כ1 ר+ ת י) ה א( ס( כ1 ות)

. ך) ר+ י�ה וב� ק, ה נ) פ� י מ1 ל1 רוש ע� פ)

ים  ל, ר כ+ ב+ ש1 ך� ת) מ) ז1ע1 אל ב)

. יך� ד( ל� י י) יד+ ה ב, רוח� א- ים ל1 רוכ, ע-
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ח  ב1 ט) מ, ם ב1 ה( י�ה ל� ה�

ח1 ב+ ז) ח מ, ב1 ט) מ, ם ב1 ה( י�ה ל� ה�

ט ש� ק4 ן מ) ט� ש ק� ד� ק) מ,

ג�ל ע- מ1 בו ב) יבו י�ש) ב, ס)

ם מ� צ) ל ע1 ים ש( יל, ל, Uא

ת ז(ה לו ז(ה א( אכ)

חות ל� צ1 ה1 יום יום מ+

ן. ח� ל) ש4 ל ה1 יו ע1 ה�       ש(
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ר יר ז(מ( ש,

י  ת, ב) צ1 ה, ח ש( ב1 ט) ן מ, ח� ל) ש4

ץ אוי+ב ר( א( י ל) י�ה ל, ה�

י ת, פ) ה ר4צ1 תוכ� ב) ה ש( פ� צ) ר, ה�

ץ אוי+ב ר( א( י ל) ה ל, ת� י) ה�

י ת, י1ח) י ט, ב, ל) ח( ירות ב) ק, ה1

ץ אוי+ב ר( א( י ל) יו ל, ה�

ץ ר( א( ים ב) י, ה ח1 כ� יכ� א+

ץ אוי+ב. ר( א( ה ל) ת� י) ה�
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ע1ל ש)ל+מות ה1ב,צוע1

ה יא צור� צוע1 ה, ב, מות ה1 ל+ ש)

ו�ה. נ� ע- ם ב1 ש+ ת ה1 ב>ד א( ע- ל1

ו�ה? א- ר1 ם ה� ש+ ול)

לולות כ) ת ה1 ט1 מ, מות ב) ת ב� בוד1 הוי ע-

ה. ר� פ+ ס) מ1 ן ב1 כ+ ח ו) ב1 ט) מ, ן ב1 כ+ יש ו) ב, כ) ן ב1 כ+ ו)

א! ו) י ש� שוט+ ל! ק, ב( רוז+י ה( ח-

יל ש, ב) ת1 ף ה1 ר� ש) ח נ, ב1 ט) מ, ב1

ה ע� ב+ את) ל>א ש) ו ו) ש� כ) ים ע1 ב, ע+ ך) ר) י, ד1 ל� י)

ו�ה א- ת1 זו ה1 צוע1 ב) ב, ת ה1 ים א( ל, ש) ה1 ל)

ת ח1 ש1 ק1 ת) קות מ, ב+ ל ד) ים ש( יק, ה, ב) ים מ1 ס, ר פ1 י1צ+ ל)

ה מור� ט ג) ע1 ה עוד מ) צור� ל)

ה גור� ט ס) ע1 מ) ב כ, ז�ה� ה מ, ז�ר� ל ע- ש(

ה צור� ע>ט ב1 ב) ה ל, ה ז�ר� ל� ח� ל) ח1 וב)

75



ח>ל ן כ� ח� ל) ש4

ח>ל,  כ� ן ג�דול ו) ח� ל) נו ש4 י(ה ל� ה) י,

ד, י1ח1 נו ב) כ4ל� רוך) ל) ן ע� ח� ל) נו ש4 י(ה ל� ה) י,

י. ר+ ג1מ) ג>ל ל) ה אור, ע� ן עוט( ח� ל) ש4

ת ב� ב ש1 ר( ע( ד ב) י1ח1 י�דו ב) ב ל) נ+ש+ ו)

ז(ה ים ז(ה ל� ק, ינו נוש) ק+ פ+ ר) מ1

ין, י�מ, נ) ב, ף ל) ת יוס+ יק1 ש, ר, נ) י א>מ( ל, ב)

י קול ל, ם ב) יכ( ל+ לום ע- ש� ת ה1 יר א( נ�ש, ו)

ת  אח1 כוס ה� ה1 דוש מ+ ק, ת י+ין ה1 ה א( ת( ש) נ, ו)

יל. ג, י ה1 פ, ים, ל) אכ, ל) מ1 ם ה1 ד ע, י1ח1 ב)

ירו  ל צ, ס>ב ע1 י, ן אז י�שוב ו) ח� ל) ש4 ה1

ה ל� י) ל1 יומו, וב1 ר יום ב) ב1 ד)

ן.  ד אמ+ י1ח1 נו ב) ר כ4ל� נ>אמ1
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