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איזקוטמ,ידר'ואי Cר,ראשוזאדםקיאיס

די,מאבוססיסדיקריארימ'ואיקיטירר,
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סיזא~מוכג'אססיפיימאסאיקימפלידו
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.~ ~ 



גורייוו-כןדיאכזפיסוילו

 7=ירמפומרסדימנריס pחרגךי

 Pחנייו 1 656מרון pפמיינוגחיגטס fpו
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h גייוp כככח.ג-מ;:וזכינכינטךיrנונונלימייי
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 Pסנייו Pכוחיייםורטו Iרי;:ו iנכדימיזס
874-I מניין 1 82רימידסרריכייןP 

פריייירוםיחיסיגחי Iנזכססמינניגטרו
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P כס~ירנייוrמגייו 58נP מג,מיP י
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 tPכגייו Pרו.חונךימוגופורמונןזוינטf:ילי
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b סגייו 30ריירחךP בככרססיגטרומיגנ
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ירסר bריפגנ . Pמגייו 1757מיגסורטו

מיג"רבכו,סrויגניגטרו fb Pכגןיו 30רי
רימירמררירבכו • Pמכייו 1 787סורטו

מיגפורטופרונ,חסזכיגניגטרו Pמכייו 32
9 81 t 30רימ,רמררי.פרינמגייוס 

סיכסורטונזכור,ס bיגגיגטרו b Pסכייו
9 ~ 8 t כגייוfP . 29רימירמרריכחור 

מיגפורטו Iמרזכמסחינניגטרו Pמגייו
878 b t גייוp . 70רימידמררימרזכ 
 Iחכיגומכרסס ,"חיגניטרו b Pמגייו

דימכרססמי . Pמגייו 1648מיגפורטו
מסמיגניגטרו pגייו b 100דימירמר
חגס Pסגייו 204,8פורטו:"זכיינזכק.

 392ון Pקיייוגרומיגדיייון pקריfר
ייכוג.ריג Pפומי Pרי Pמגייו

פריייי,םוfכיכופדיו rמידו ,ייג
 Dחגייו 208כנגי 7'ינרמר pגס 1מ,ריי

ככגייחייוי Pחיספגנסרורדי Pמכטי
 . pגיגנומ p כf;רינגכוברינזו bקסור
קי Pסגטיריכויינריטי pמ,ייסלוו ' Pמי
b קוכרכיP רינוגניייייגטו.סיגיירסb פרמיי

"גטן pממי . Pמגייו 47"ייגוו Pרי pרייrכ

גגוס.מיןסיננגמיןf'כירסרייגוו Pרי
 Pסגייו t 160ננגדיריינוטררוחי

יג bמי[כגסגרחסנומטfכרוןקיטס pמ
מגייוסין . ~י::הרייינופו jjסיןקוייניטי

ריינופסרטייר Pי bי Pממיקי 3389רי
 Pדיטוסיוי b Pרומיוגגוסי bנכגדי

 ,קמfכוןמי . pריי-4 9יירווfיונ Pסגייו
מיג(,גוו Pרו Pגו pריי t) t lרו bסיגרייג
מיטיילו!וופוקומ,ככייגסרוופורקילויגטו

מוגו.פוימוגומ,גנויבטרי Pגוטו P,יfכיג
טולוומכיגו Pינחקיי iריקיןחיי

 , Pמגייו 3דיסידחדריחנוכורכקסמס
b ינפירוP כרמr.תומיP רrרינלורסמ,ופו

 I Pמגייו 1 .4דימירסקייו iר'יכנורמ
מניגוסנכססמסירנייו Pסכיגויבכקכמי
5 f מגייוP , מ,פססססיr 50גמריו 
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גס Pנומומסירנייו Pפסמי '. Pמגייו
98 b גייוf; • p נומויI: גזכP מסייוירנ
רי Pגוטחלוו . pגייו b 243טוו bסרמרס

מוגוקמרסניירוו PDוכ Pפיר 4קיטו Pסי
מיויירוןמונ pוכמ Pפיר 7מירורות, 22

מיג bמונוניירוןי Pק'ייוגרומיג
יוגךזכ . Pגי"ומנוי(יפ P Pכוסיןמוטר,

P וi : כפומרסfסרj נותוסגזכמסנירו, 
מםנירוכס .ססמסניררנותוסגזכ

בכנורסבכנורס.ס bנידו.יבכקביבכקנ

ססיגוגימחיס .יכוכי Pסמחיסמסנידו
 t'Jניגנ Pנויקיסגביס~יסומסנירו

tרנוסיזכנוגןי' hריכפור::רקרןטו Pםכי
 .מכוז)ר

ינוגרו Pרייי tפי p ,כוי Pוכיב

 t 8 .4 ~ר',ייו hחיןסיגרייגןמיככג,די
רייiכומי,מי Pמג"ו 6 2ינרייכו hמי
מיתרזכ.ריו rמ,זכורנרי Dריממיו
י bםמגייס pמ,פרמנומו ' P Pי Pטןג Pמי

 .מרמנון 'כfפורטונ\ו.
כנגריירו Pטרירייפומ, Pוכ ,ג

רייפומיסי f 90tlרימגייומיככייכו

 iינרמ Pםרמנוfכומיגמין Pמכייי ; 2

מיכ;: .גונונריו Pפןר Pככויימייןנסס-

פרינוירך , 1 9 08דיחגייוטס pמרייגו

פימיס Dטרימירי Pמיגסריייס Pיכ Pמיו
 .מניכןמכלחס

P מנוי ,יייP כגrכcפומירייכ
י pמו iפרמיננג,ריקומרטיגורייפךר

מיכ~מייכ Pקסר וt(מין Pגיגולומרירו
 42רייגרסיגו rרימינירcכו Pמ,ןר"גו
קר fPככייי P 52כודי Pפוסי Pרי • Pמגייו
םרמנומוסין Pגיגונומרירוו Pרייפומי

פוגטcכו Pמיןמיננג,ריק\ו.יגiח
 Pמיטו fPכימיפ~ונונסריםורנוtרמילס

מיוtכיוגtכמלננופגיירווי::רדי!:וקיגו
 'ו rמיIכןנומטוגסרייגוו Pדיקמנוסין
 . .פמרס Pמיקון

P רייסוסיייסP ננגדייגקיגו
מנייןtרפכנסרורדי Pפוסי Pריסירכייכו

 , p .מגייו 35מ,רכייגוסי Iנויג Pרודי
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נסט;יבכקבו Pביגדי'י Pקימגייומיגי b •גנו:ידיינרfכר fPכיןגגספוזומי
 •וק Pסfכיגריםריב'סי Pי b •ניבכת;, Pיfכי •זנגבכרניגןונרפג b Pמ,קידיזין
f,p נריP טורוקיP חיP טוP P גוייבליb :: יכמקמיb כקומניוגפטרביגוrיוחירgP 
זכי . Dגייו b 30ריחירמדדיסנדיק .תגליסניגןפרנכסקוניונוכלודנרן

דייגייו bפו pי bמיגוכטו Pגי Pי Dטוג Pמיבנג)רייזיגו Dריי P'יורמ
גסדי Pמגייו f8ורו pסיכפסמיפרבכמ. 31מיגרייגוי D ,2t ( 36מגייוחיופוסי
 Iניברי:"ז:f·כ~רי Pי":ס Pדוחימרטייtי Pיגיי~י Pניירוןי P Pי Pטוג Pמי .מגיין

 pו r!ליקוןניגריסfכסיבכקבחגדינ'ו ' fP , ::Pכוכוקיטכסכוזגfכין Pייגו P Pנומ,ו
קידיוגכקוו pחכוכס D 70כייטוחימיוסייברי . Pטרי pמ i 'ר Pטו pמ,טרחרון

(נגריסרי Pקמכי pכfכמיגטלי"ו Dגמכדרגבכוכור.דיפיגיfכס .מברססדי pדימ
ניגריסחיוfכיגטלסרוןקיחגיירחיגמ, •דוס Pדיייין Pי 7מכו

מיגריס Pיסג jקמס 2288דיחירrיגסר Pבכניגדיירקיריסתfכיגמ,ן
 !: 10יירון'טוב Pחיכוגריסחיומיגדו.-ניוגפטר ,דיחסחקיכמיו •יבכקנמ::יבגורס
 2448דימגייוfכין\גיירוך pמי Pסגייובכסומ,יבכקבחירמן 'כf .סביגוחברסס

מיגס iבכרר rPכיגריבו( pמיג fJדיגסיקיfכרכןמי . Pג'יי b _ 1 5ריסירמררי
 ' rDכביייוטי Dמיחוך . Pגיבירו Pסרטרומ,זוו Pיבכקבמממביגוינזוקו Pביגר'

b מגייו 63דימידמרדייבכקניכסP ג'מיb p יi טודווD כוD כD יP . כיfריP בי':: 
P קמרייבכקב~ייוj דיסP גייגסיירוןסיפמרריוp כייחמגטסri זכיגןוייר

ייו Pמjכיגטיקיגוחי .כי Pמ Pפחיניסכןסכודרסביחמיגמין Dכייו b .1,4טונו fPכי
זו .2'קדיפכייטוחיגfכינירנגיס Dגודידיקיחקידי Pגוטמניו .בכברסי~סדי

רייגוגדו P ~סגיייחי:גחיוסיופטודוגסקוןטופו Dמכייו 77ריר bסיר
P כגייו 7חי .רזו;'רייכייןרסfP P ירj ניגליסיניממ .ייו. 
 • 225 ' 5רימגיייוימנפטריבכקבירמר bרין iקסקיטופס ' P .רזו:'רופ
7 ' i4 סגייוP • יימגייןמקיגמזרססיgP כנגטרגןי • 2309ריחגייזחיונפטר

21Q2 קריח.ג\גסP כמסכסךמתרז . 2332ריחגייו:-ין •ייוגרומיגדיסp י"
"ו pכמיכובלכופס . 2 ~~ 6 'דיחגייומין 22דימירמדדימלרן rקמכfכססירזוג

 Jגו Jבבכ tjי\רן . 2368דימגיירמיןfכירזכגקי-בכרגס 'רר Pמ,גי iדי • fPככייו

בן.כגב 24 )( 6דיfכגיירמיו"ו pגמי j(רינייגטרמדtר.מוגסרי jיירו pנfכגמס
b מייגP ניימגורסטמייפמדורP מרייP :: כמיפיגסp 24 0רימגייןסיו"ו J . 

רוקומכזגיונקיוכררזנמיגדיזיקרנווייוכםרי Pרינימנךמב'סקיגופוגרי
ייו pכסוכנריס 1מ, Pגירייו Pגו jסיכטרמרויבכקבדייגייר, Pסיגס bקיגכ"גוכי

בינ/ייומ, .כפטר\גיירוו pקוסנדוסיגסגמסייגדו Pרזוגמסר bדינוסגדפוכ
דיrכיוכיס-וכרי 1מ,.fוי Pמכייי t 2 0ס rמירניו pנוחמ,רסרמגקיסמוןנרסגדי

ס Pניקי ' rדדירגיס Pגוfכיכוגריסגו;כtילי;כיימר Pנייגו Pמ,טו pס'קיב'ייגיקונין

b גמססP בכרניכו .נדיקמוניברייבכקביינרוI ס'fכ' P וי:גקריכ'ייוfכיו:.ודיגיכיכוt, 
ריניכגרrכרס iנויוננ)רירסמיונfכיגוקזופונדי Pר'י Pטו p,bקווסינפירו

גםיטרrי Pמניו ' Pמכי bמדוסרי Pרייירמ, bקיייגדו Pבכוגס.יר fPכי:כי jדיקי
מנרססדייבכיך Pריסירסקיrכרנינ"ןדיגיגוןדcר bכ',גטרfכוגסרי Pרו pכמ

דיחירfכןמיזובריס fP'Pכיfכיכמניכופונטומוןדיגרתגךויספורfכיגפידייו
וכורמדמי Pחיוב 'כf .ו Pבכדייניין Pמיג 36דימירfכדדיגפטרחרמג • ) pוומ

סין 'כfסנסfויןטfכן Pנכרני Jמיקירcכ • fPככייו 44דימיךסדדינמסמי Pסכייו



b מיקידוסP כסיךrררוסריפסרטיכ
מרנוסמיגדיזיקיממוןמי ..ו\ר Pימרזדי

סיכ~יון/דיטיירס Pחיקיחרכוינייסמרז
סיגדי,יקיכו Pסיניוררמדכrכפירו

מוניומ pכחדימתריןיג bמ' .(נדרפ
b יP .פ\כp יבכיכטירו,מיו_ 

קימיונקיין pיומפר Pיג b . ~'·ו
 Pמיןכסכטיכס Pקי iמימינטירמדוטס pמ,

מוגמרימיגמיונ Pמ,קיחימיוב.מןטרו
מנייו Jמון;חכי.כיגס Pקומסנ'יגגקי
תיזוין Pזכדיבכיחירטיכrודי Pםומי Pדי
דיו rמיבכנרוכסקוןנ"גיקיבכ\כ..ידי

 t>oמי,ירקוןדיסיזובכבדוכסמי pבכנמ
מי . Pכסנ'יfכן 500מי Pני,ירוגנכי
תינרידיפיסירטrוגסמי(טחדו bכוי bפר

 ~ Pקוירקrו Pממיחינטירוגוי b •קח!כי
פוסיחי .ריימיגיורנידיו rמיטמגרין

 rינירנדי Pסנייו· O 2י i Pפומי Pריטו Pחי
ס'ןטרמסיגוקובכוגניסי Pבכמבכרדי

 •ריס rמונ Pכידימחרין
ננג.דייטינו Pריי Pו'גיימרי

 2068רימניירמין . Pמכייו 40חיגרייגן
 •חכינן rיכממס 20דימגייומין

 •ננבדימרנינורייי Pרי Pנ
 2108דיס:ייוסין . Pסכייו 30מילכייכו

 .ן Pבכי bיעקניילון pכס '!סנייסקיגמיןסי
דינומינל/נוריי Pיטורטובכמ

דימגייויו.מ . Pמכייו 38מיגריינו .ננג
 •מנינויבכקנסס 30ריחנייו . 2130

דייגו iדיירייפריןיווrכס 1 ,יכ

דיסנייוסיו . Pסנייו 35מינרייגן .ננכ
סניכויבכקבמrכ 62דינייו bסין ~ 176

סירוגוססיג'ייוירנ Pקיפרינכירופוסיסי
ו·כ\כ.ךכrכקירייסיככדרסטס pמניכ.די
 .ידסדז-גנח.יסדrכנתיזןסבמי

די t 1ריידן,ינןנ Pומfככינ
דיסכייוסיו . Pסכייו 42מיגריינו •ננג

22 t t . סבינו.יבכקנסס 103דימנייו
יוןדייימרגtכוכי'יו P pדימ Pו Pכין
חי Pנרסכרי Pינ'רמדי Pטו Dרח bסי

 .יווריטיירססיןבכוגנסגינטי
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fכינ:: .ננ;'די 12ריי Pורט .כ\
 • 2203דימגייוין b Pייומג : 32רייגו

יבכקנריפטיר>:'גסדי Pכטי b Pמכייו Pדו
 .סניכו

fריכ~ .נכגרי j 3ריי P ,ט ,טנכ

 • 2280דימנייןמין Pסכי'ו 30ריינן
 Pו P Jמ~ .rככריק qPיוסס 7 ()דיסגייו

ריכ/'יו r.pמיג Pן;ורני Pרינונ/ו pbרי

ורחר rבכיריייס Pיכ Pדיוררין bככנריס
 . Pקסבכפי Pגו

נככ.רי 11 "ריי Pיסוגקגסיי
 • 231 0דיסנייךfכין Pסגייו 30סירכיינן

 .tככריק qP'ןמrו 106ריזוגיין iסי
P ירונP סיג~ננג.די 1סריי

 . 2845ריכייו b Jמי Pחגייו 20ריינו
· 14 b גייוp דיrp 'ימp דיפטירסגסרי

 pו P iי bןלגר'ס.ריעבככןרסיגסיןגו.י
 .גסטיןדיון pג Pכטינןנסרן Pדי pדימ

די 1 6ריירכןנכבכי .כ\יינק
דיייומכין fb Pכ:ייו 30ריינוחינ .ננכ

ן. o:oמrכרו,יו pגמקיסנייוfכין . 2360

פריבכירוריי Pרובכינוחירכייגו Pי Pטוכ Pסי'

 Piרויי'גסי Pרובכ Pסיגוןסי .ריבכסרי
 2390ריסניין.סין Pסיגבכיכרכסרו Pגו

ו Pםורי Iר\כ.יבכסןכג, pמסיןס'גרייכן
\כ.יבכfכגייס.כנז pסיימייוי Pכובכנרי

P חטרבכסנP ננג.רי 17ריי
 . 2390דומגייוסין Pמכייו 40מיכרייגן

מיןבכ"ס.רניגוס Pבכס b 67דימניין
P וP דימp רבכסונ'ןP סיגרסגדיבכויי

י P p;ימ Pו Pמין .גינטינכוכנtיבכמטו .
 Pכוריינירסר Pגססrריכtיפרסנוסן

bp ניייוp נילרסכסטרסייגוקובכויוניס
 • 2 / .. 13דימנייןגרסדי .

 •נככרי 18ריי Pוררכק Pח
 . 2435רימגייו j 'כP fסכיןו f40כ,נריינו

מיו •בכגריס tbיגירי Pסכטי Pמכייו 13
D וP כfדיp כסירס'fמיבכגריס.דירייתכבכ
b כיגםרבכסירסfקיP כמקוןפירייו'יp 

 •ס"בכרנינוtי Pבכרירכייייםוסיןיינות
טריכייס Pסימונסניירו ~ P Pי Pטוכ Pסי



 ('כj ' rר'קוננו .פ,זכינומ,גריקו~רר

 .םגיכסננךלבכ~כילrכווק Pפ
rכינר"גובבכ.רי 19ליי Pוגמנכי

חג"ו . r2.1.7כ iרמגייו iהי . Pמב"וfו,tו

 .ונגריס תח'('ח;:ו 30רי
די 20ליי'לו Pער'וזכחגזנ

דיחבייוחין . Pמגייו 25מ,:ריינו •נבג
 • rקכבןבכתביזו.מ:ר וf, '-רiרכ'יו . 2520

די jזו.ייךו p 2' וf, וf, 8דימגייומין

בירי;: Pמבייו ~ 8גרו Dפחםחין .(כ:ריס

בויכסייךון. Pכומיעיגחייזלון P 'קון iהרן

 ' Dפוונגריסיכיrכrנ ~כf f .. )(ריחכייו Jחי
 , ,יח ,
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 23ר\ו. Pיחסניוזנר .'טיכו Pינירור P,י

גייו bטס pמ 2719 ' 7גיייו bי i Pזכגייו



2742 'i 

גינייגוסיפטר~בכננסרזכיי
 22ר~ P 'מסנו rבוו .ונייכן Dינידור Pר'

מגייןטrכ pמ 2742דיזככייררי . Pמכייו
מיג:::בכינוןדיקמטיני'רייוזכי 2764די

 Pחכייו 18יrכילגפרכלקי rPנרזכי Pי iר Pפ'
-tך,'רכ pמ J גיזוP כגכבכדייממזכרייגוגרןr. 

D ' P וייזררP 2וריי f ננגדי
 2722די;יין b . Pמ;ייו 19מ,גליינו

ופט. Pחיכגדעוורי pריממין
ננגדי 27ריי Pכנירכךיזכו

 4-27 1ריסגיין . Pמכייו 20מיגריינו
סופט.מי,מוגבכדי pbד' 1מ,

חיכ:::ננגדי 28ריי Pיגן Pגט

 2768דיfכגייןמין · Pחכייו 32ריינו
 Pר Pחין .סופטמיליחירדי pרימfכין
טרנוומ,טרוימתדיריי Pפר'םיזכי pךימ
יר rולוס iמ,רוןוג:כו'ר rונופןרתיגנימrכ
ת PםוTכירפוררוכו l:Pדירייוניגיכידי
 .יוןדיפייירתטרוימ:וס:ריינוגrכתי
גרמגדיגירתן i 'כrי Pת iקמנ ' Pפךרמי
b ' ק~ייירוi כדי'fגp רוP פחרטיP :::וןיגמל

iכיררימס.ם:יגד"ין ' Pזכי;'ויגט.ירי pייכ

ננב.די 29ליי r'1 Pכירכיבורכ
D נייו 29יכליי(ו;!P . זכיb i 2890ד'ניין . 

 10פופטככדי'כגתזרמיפ
יפ Pי!בר\ו.זכrכג'ו~גו .נונ/ינור iיניד Pר'

מכייןטת fpכ j 278ריכ"ו Dדי . Dמכייו
 . 2787די

b גבj נוע;,זכיגסזכגמיביג
יפר~חrכןב iגוו . 1 )(ינירור Pרי t [פופט

חירמןזכי 2793רינ"ו :fרכ:כ Pr. Pמנייו 7
י b pמיזfכ : 3 )(ח.י pן rי b 30מבנןמת

 .רוזר ' 7חיגיומיגפיסי pדיח. Pי P jחי
 12פןכו;: '; ~ג'ונ rrכ iויגfר,

 Pחכיין 10י!:רזג.מתזנו iג/ . 1 1-ינידור Pלי
 . 2803ריזכנייורכ:כ tpכ

פטiבני מ..:ר :lתת:כ '\ i 3ובכבד
 8רזג. P 'מת:ו lrג'ו , t 2יב'ירור Pר' 13

סי pו rזכיJו f. 0כיכחסילמן Ibכי • fpככיי~

 , 28 1 1ריכייו bטת pb Pינייט 30
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 1 .·' ..פופט jבrכ rנסר,מיגןוiבוןiב
 ' 20ר\ו. Pימrכגווזגן • 13ינ'ידןל Pרי

 . 283 1רימגיי~ןכ:י pמ tPככייו
-ור iיב" Pרי <t 1ט tסו i'~כסכבכ

4 t • נ'וi כסנןf~מניי 4 0יי:רPi מp ט.ס
-גדוג jכספומיfכיכ . 2871דימכיין

tכיןמי .ימיןר bדייולין Pדיפריונירן

נורזירח:סדיזכ,ג'וסיגפיfכימנייןסקיג
 :דורומ 1 2ון Pמקי (\:ו pממ,\ו.קכסדי

בומרון iינייירו Pריקי rק:נך .ו\':כrכבי ijד'
 ,נימו fPרי Pמ,כייו jרן .r-נידי <rנוקדי
 .רניכות Pןןדיrכ~רןיריrכר;בןבדי iר'

 •נבכדי 30ריי Pטיכיסר
 28 : 3 0רייירתג j 'כP , fזככיין 30מינרייכו

6 ' 1 P וP כf~רp מוh כז:כסופט.סייסיןי;"::: 
:פמדונ/תמיfכנקוכrיםרfכגוחוי P Pי Pרכוכ
 .'כגכיןכיילrג bסי

 •נבכדי 3 1ריי Pוכן bור
 2860ריחגייר rIכי . fPרכייו!ו- Oמ,כריינן

i'b 'דpb בכגיריrככ\) j . fר' j דיזכניין
2897 P םריD כו'fג:כגוP כדfק'~ירD ר:: 
 • tjמרפי Pמ'קיטיגכ~

 ::::ימ . ל-:'בדי 32ריי Pפגוימ
 2900ריחנייו jמ, . Dמ~ייו 38ריינן
 . J:כולכדודדי pריממין

די 3 : 1וול Pיגןןכ Pימןכ

רימכייו Jחי Pמ;ייוlו 0חיכריי;,'ננג.
 .דסנוג!בכיןסרי fpגדימ,ן 2938

ריזכגייןיין pכrכ ' j:!יבן iוד

רימתדיגר p,כפ' fניכס pנופכן , 28 5!ו·

 j:ככס י;'בגגםטר 'כi . rסכסנכגינפטרקי

קימחוןמ' . pכיין b 98דיי Dמירדי

יבכריס.קרית j'Dתקרפמרוןמיגזיר:י,

זכג" 13גונמיןקלננות Pכו j\ו.ייגfכנו1ר
 .דסנוגמרג pגפטרקי :rו: fpכ Pויי

 1 6 'פט Pתרולrכיסכנימבמונוiב
 fPכגייך 11 ~רJ:ז'rי bנו iניו t 0ינוירור Pר'
 "!כוfכחיגחי 2882דיני'ו bןכת fpכ

 .יפר~ין bפריילירן D(ניfכי:כ
P כר'ו.ריפרינוירןכייגומtמיי
 _ 2884 ' _ךימנייוטס pמכייו;; b 2חיכרייכו



נ.סטכקי pפומ, Pי 7ו Pחיננכיבנעוןגן j]יי
c;: קוחנרומוכP ' ריP פומיחיגונטרוכייו
קיטrכ pס Pזכגיין 50ייסגוחיגי hמ

י Pקי rPכייקרנימfכיכסכייס"קונופנייו
 .בכיכיייסנית r1כייחיי

 fjכי Pייוחכ 7חיגרייגורור

רימגייי Pמגייו J: 0ריר tחיררימגרוו
נמוז:גגרמ,רסריןנימי Pמי 2884

b כ.גמןיfכיבייסגניtPi כיP ריינ'יירוו
נניחיס Pכוחrכ Pרוקנגס pמ' 'כ1fבייוח'כ,

מ,רס P'Pטונ p 'וrיג.י P ;7 I 6קנגסמ,
ירוסנסחי(מינרייכורורגרוג.גהןחניתר

ונ'ייו Pמי 2'279ך~יו,סני Pחגייו 3 :~

 p.סומ, Pי'יבכריסקרימרזהקרפחרוןfויכ
 • Pרנייו 20 'כtכfן fוכונ p 'כfקי

rכירססגמןחכעזרנו PמגIכ
fכימייגוןריייבכסמרור.רי pריfכסין

יסיוחי 29 1 :~ריחגייו rjכייחי jjמונר

חיןנוס Pמנרינ'גייו 2921ריfונייו
 .יפתררי Pרוד'

חג:: 4 )(חינריינוסייגךמל(גIכ
מיגוני Pסמזכיס • .2924ריחנייו Pייו

, P קיריוימנךP עךוווb כייעיס 'חיחזכןזסt

 Pפןfכי Pי iמ,רךגבכסןמזכיייעזמייסהננ
 .ו.!י Pימכיייריטו Pכיסיכיס rעמ"די
 Pחיfכיריןניתו Pי bדורוי 1ינ'יירר Pרי

מס 17מ,גניחיס Pכומס pטריקנגה
קי Pגורימירסססגרכיfכמיסמ, .כP iיי
P. מסחונטרחיגחילוגריסרי 1~ייכו

 (! OOרי pלוחנינ'יירחיננטנן~,נעס

f> כייוP . 
 q · 80וו Pקי 2928ריחניירfכין

םרfכביסרמסו Pמ,כ.סילוגכיסיגימממס,

מ,ןקונפ(ייומ,נוסייקרפניזיfויג
 . 293 (!רימנייורייגיו pמ I 1דימנייו

fסכלוסמסריירגינררריכיימירס 'ו
 120מ, Pי Pנררהי p'rחגמכרי Pנימרירו

 Pינירמר' f20 Pוי.סגחטסרי Pקיכטמכי
 20מירסמס lטמייניירייוניגייס rpכי
P כריינtר'b ,6 .P נמנ/ימווסיכווp ~ככלוסךI

ייחיימןכוקיחופיכריfכורוטרמיירפוכ
) 2 ( 
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חין .פומ,טו Pמיחי .לוומינ/רייוגרוחר"
 . 2948רימנייו
 1 _ 8,ניירןי' Pרי b 4נניסתסנייסו ~
רין,ניתו Pמ, 62.!!2ריסנייו ,חיופוסי

חיסרוחסזכגגיס ' bבכורךנןעזריסfכירfכו
נןיזכי!.ו.מיבכונריסמיסיזוו Pימוfכ
גבימ,ס Pטוךוילולfכנזל(גיסוfכיזגריס

 pוfכ' 'D .!( '~די bכ.נרווסגיסררס.סי
(ונ- pמממיסריינ'יירון Pרי Pרכררויסוירע

נוו.ס~מגימו p'b pםנמ ' Pרנכרמ "כfמי
ננגרי 3ריי';' Pוfכ ,ט ,ר ,פ

 2983דיגייו bמיו Pסנייו iJOסיניייגו
 .יתורסרירייfכ pס ' p 7רימסיו

רי 3 5ריי Pןנמגוכפןמ

דיסנייוfכיו fPכניייס 0סיגליינוננג
יסורס.ריליייסוtכפטרי pדימסין : 10 13

מייגןכלוס pרייזו bננכסמל
ו P 'כffכגייו 4 · 1ריfכירמרריסירכיינר

ריfכנייוין rb Pכנייו 17פוחיכיינו

רמנעסס bקינטןמנייןולין . 2964
P ןנ'ייוP יP כיייגריסריקרייfגסטוייו
 Pסייקרניתדיג Pיירו P Pכורייינרס frכ
 •ריידיגס rקfכרימי

'ויירנ P Oסילגנטנןננכסכ ,

 22מ,ג jטסלוניימ,לכיינו .סלוגיtכגלוסרי
 . 2964דיסג!יומין . Pייומנ

מינכיינורמנטסריו rמייiכנמ
.סינ,ססמ, . 2981רימנייומין Pמנייו 3

מניסfכיfכינטריירנעסמ,נטריפוסי

יזני~ריק~ייכוןסי pרימ Pי P Pטררו
 • Pנ'וי Pנכמכ 500,000

יסורסריכייסנימריtכיזןזכ fPו
b כגליומ,ן 29.82די .מנייו 1 ., 1יגרייגוf

יכננכס.סס 20רי

יtכר~רירייירנעסריסיזונרנ

 Pרוריסגייוחיו • Pסגייו Pרומירכייגי
 • r298כדי p 'כfקימ pסמס

מסויfכןכוממיס 'רימיזוiכןכנכב

 • 2986רימגייו iמ,יכנעס.ויחיזונזנ
מינ~מייכננכסריס rקfכטורסייfכטומי

טס fpכ Pמנייר 21 ..חרנרגי Pמ,וכייגו



מגייו Pמ'קי hpממת 27דימנייו
 . 3009די

 t'Jטיירגתריפוזומ pמרי pדיממין

דימגייוטת pמפיכימתד' Pמכייו . 10
פומי:,כמגטריסין 'כfכfדי ,,, . 2993

ננכסמ-fכ,גטרי 'כffכ fpכfכיגטריעיכימת

 • pדיfכ Pו P Pטודו
'~ i קוגיריסוכוטיסיגזכדJ כfp כf

ו Pדי 1 5דיסגייוחיןיהודתדיריי

חירייוfכי . 2968דיfכנייו p 'כfקירייגו
rכיfכ fpכדיגfכנטריכוסיס P~ורייוfכיכ

- .סכינוfכונו Pכו
ונרי fPכיגרייגוננכסfלדיו frכימ ~

fכס 16ריfכגייו 1ס' . Pמגייו Pדויסר~
זנוריfכי . 3009ריייומג Pמ,קיfכ pמ

 •fכ pס rזר 37ריfונייוזכיןנוסטוגו
fכסנומונו~תרויירנו Pירנוז

P וP ריימיגיכייורfפודסמס-כP קוb :: 
i רימ 7מ,גרייגו .סp • 30 10דיסגייו . 

דיסרו Pפוגדינוfכייור~ ,רנונכ
 Pמיגייוונרי Pיסר~מיגרייכמרוןגו .~ר Pי

'יומג Dמיקי . Pמכייו 6רייגוו Pפומימי
 301 4דימגייו p ,כfקי .ר fpכfככ : 3 1די
 •tוונורוןמ'Cופרמגןמומי

מ,גריינונכנוריריו rמינמזכfכ

 3021ריגייו hיסר~.ונרי P Pמכייו 22
וונווכגעיקומי .כp fמfכס 38ריfכניין

רייfכיגדיס frיימיזנגמתטונוומי
י bפומי fPכירוגוירנייו Pמינירוןדי

 •גגנכררנוימריעיכימסכממיוי'מטמרן
ריכיימ pמריו rמיטזכמיסי
דיגייו bמ,ן Pמכייו . 2 (}מירכייגןיסורס

 Pמניין 2 :~קוכטןני ' Pמי 3024
ו Pסיןמירכיינןיcכודסו rסיך Pסורקי

 • Pמגייו 2נירס
מיגריינןמממנדיו rמיסי rזכמ ,

יסוסעטסס 17דימנייו Pמכייי Pדו
 •נווגנועיקומי j 304דימגיין Dי bקי

מירמוסננימסעט jננכגיסמ
P נןזנריסמימנוימינןיונסדיןניתן

גדונ Jכסיסוסנכמ'ננימיסיסוידנכ
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חס 0קנ:ססמפניסגיסודייניירון Pרי
מג::יכי Pמס t 9קנגסמיננימיס Pכן
fכנייר Pחיקייתופעוכמס t 8דיייו

חניסוינייו P Jזנוטי p 'כfחין . 30 ·',, 3רי
 , Piייכ P P~ןטס Pטינפיקוז

יגרייגו fbכחfכנדיו r 'כfסריתי

דיחג"וחיןוסרfכגונרי fP Pכגייו 12
8 t rכi:'רוספונ יtמיקייP 30.1 · 3דיחגייו :. 

יגר'יגר bיסוספונדיו rמיססורי

S ככייוfP P 30ךמגייו.רייהורסינרז 't-
 ·מסן(מטומיfכחfכנרזיירגןסירהמי

נוורייןקמנור P 'כfP fכירנוfכגו Pו P Pטודו
 ,רעיסיס rמו:כקון

מ,נרייגךיסורסריו frכיCכוזמfו

יימטרנומייסורסי jjו Pמגייוסון
 . 305סרימנייוגתסינןיסומ

 28יכריינו bנייפימ·נןיסו
 3055דיחגייוfכיויסר~ונרי P Pמגייו

f70קוןימוךסרייממיגנימטו 'כ fכ' r וזכ
דיריייס rת.זכfכתגגימתנייןמממנדי

 • fPכירגנסכו P 42י fPכממ,ייורטויסודס
~יסנכדייניין Pר'סכסוןירעו ר:: ,

f3055דימגייודיונימסו 'כ fיוגס 'כ· 
fו • p'Pטוג p ,כfמ,רס hסגנינויתי b 1נ

עתניס , rרייפוריסוfכfכמ'גוכו Iמ.fכינ
יסררסטרייוגסקייס frכמדיתfכררי

 •י, rגנופורכייסיגיהופעטדיו rמ,
די~יס rמזכו rמיiכותורייוקי Pפןfכי Pרי

~יסנבכ 'כfסיינוכסרע rמיגרוטועיררייו
יסוידעדיתוז"כיסורסריימיגדימ,זס
 6קיגדייו p 'כfכוסי pיסוfכחסכונו
מיגלייגןמיfכגייו Jסודימירסfכי Pמכ"ו

 •תfכןכמרון י':iכמי Pמגייו 6עrרגיrי
ננגרי 36רייניס rמרקtבמ
 3063ריfכגייוי[ b Pמנייו 4 · 2מיגרייגו

 •יסורסדיריייסוfכןכרי pדיממין
סיגדייגןחמזיrנריו frכיסfכיסו

מין fPכגייו f40כינרייגוסי Pסגייו 7רי
ן Pטודופרfכגומוחי 306 1דיחגייו

רימגייוסנוקדסניממיכדיטיר Pנויגי
דימגייי Pמיקירייגוי Pמס 23
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ריס 'Iנכגויינרו ' Pקייסו 'lונכי P .קי Pמגייו 1 55ון Pקי 3084
דין rמ,מירססי Pסכייוס 2מינריינוריינייו Pר'סנרוג,מכסוכריס iו. r ,פרמנו

P 31 0רימגייומיומייגית . 3070רימגייןיסוירנכםמרריו J • 
מ,גריינויומסריחיןו 0נכירב'מ,גרייגויסומרי'ו 'Iחי iימוחח

P 7יסר~ונרי J מגייוP 33ריסגייךסין P יונ'ריP ~ככייו 4, · 1!כויירון 1ח'רfחין
 1 5ריתגייו p 'כf.קי :ז: 115ריrכ(ייך . 3083ריסגייו fPכיקייסוfרסמס

 .יסרךrורי,רייייניס bמססגנימנfכרירימיזו!ננכו:ר
 "' Dםזרtרכניסחייוזנויסנכ Pייוחסמ,יס rבכררי pרימ 1 'כr , rפורפיט'
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ריi:י i.כמי .כ' Cןנימגכיסרכיזג.מס:כיממיג
מסטור(וגן pי Dו tPי';rכיבנלfכס

 iוריטןנו pמיrכי .גס Pייוחסיסויקיס
p כןנוכסוf'טרP ככייוfP . ;קומל:::מ(ייוגזי
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כימרנן, "כrפוכירנויסמקfכנידוטינו
ג,מפוכו iפלופיטייכקיכו Pמגייומין

,יסויקי~קיכנוrכיtרבגכיה. iחפריגוכמלומרנן
 ' 7מגייויגו Dפוחיגח,ןחיכסןנגגת

332 t • 
קינרמכטמךטונו P'Dיסויקיס

ךחגר,ו i 'כP . rמכייו Pטריגנוכךכגרfרס
סגי p 'כjrכי rב'יגוכרס p,יניגייו!ן.

p מילייגו. 7יטיגוi י"' P מיטךנוP J רי. 
כייו pמ ff tכניוי"ין . Pמכ\יו 4 ,ניגייו

פוביגיירוו • 7727ךימגייו P'Dקי
p כרןfp כריP פליכריילוןגומ,ךיס

 ,.פוfכיל jו Pזכייניכו Dקמיגפולןנורייו
גוןמ,חייפו rמ,גךיויו iיביrכיןקי-;ו

 ,מינטיכן
יככיכיימייו ' Pקי {כייוrכי

י iיליטכי!בחיגליינן .יcיןיקיסיימיץו
גנונייו P ,בf .םזכךכין pרי Pו..פfכו Pר'

 0,000קוןיכ Dמסקמטינו 'כfכךכ~ר
 .מכגניס 1000 'וP fגירייו Pכמרוגי

יסויקיסריזכיזווסןjכךג

י"יו Pריגןגמל iמוגנוכרגגרמיגכיי(ו
מגייימיוכייו. b 21ירמז bרייימגו

 Pמ P"וfוג 1 0ר"כומ,נrכי . 3327
 • Pסייקךניחיג bיר I'טרוכ Pריי pקי

פרופיטסכס{י iנונןזג.ק iימ

ןקfכטיני,ייומסי jיכר Pדימג"ומיו
כרקילייfכיכ b 9מנייו iiריrכייסויכון.

 (גריס,בןבריןלס bריןניחו Pמי
 ( •רוגגכסןלח rעריפמררייסוניק
קנכסכביfכ.י"ניסרי lיניירו Pל' fPכיגייו

מ 26קבגסfוי .כניrכיס p\ו.ו 12
 •ע"סניגור:ו pיל

סרניבבגוכוססון bרניתמרבן
 1דימג'יו 23 ~ 8ריIכנ"ו Jזכיפרורי
פליגבוכרכגר foכ r9 1כיכרקיסfכס
 ,ממיגסלינך"וrכי .יכופגס (')'חרייר

 r 'כP rו pמסכ,יוייגמיגיגרק~ס
יי Pכי pםוfכי pךימיוריכ.דיריגrככרככי

, p וP מוr ו'P קוסטןנווריj גךיכסtקp 
 .ייסי;רי jטסילניימיבנג.חסגיינוגו



rכי .רנגססיןדינן:''יויסוךסוי P '~רי
מ,גריס iקממי cPרייקינ'ממיגקיינן

ן pינלי pדייrכורrכקמטינן ' Pמייי,
ולבכגג"מ t:Jמנייו.מיגויiכיינןמיטיירס. ,

 13:1םומ,בגומטי P '" ' 6ייגמו.פכי
 Pכודיגגומסיגדי P'Dםן Pו' Pמכייו

10 P נטיס• 
קמטינונייסםח Pמי ' 7ליי ,ל ,ם

םמנייס Pמימ:י pגיר"ו Pכודי pיומ P:ן
ל pמילווכגסוגגומןjר pםfכיגוי('קן((ו ,

יס pיניוIל Pכורי p,נfכ pג,מי .פלר Pנ
 ~:טובי J(ייננמלוגrכמיי(ו rפיר כ:b tילון Dפו

fכיגמיטגטוכיג 6ריגונננליפורטוגrי
ננוכךנ(לקמטינו Pגונינטיכסדיטו Pל'

ככיסן 3.נלין . Pםרמיינריי 6ננגמrו
I יימכור 6מיגט~רפימימ,ננגמ,וגפטל• 

ננגךי 4 · 7ריינוררוןגמיי
חיו . 331 .. 0ריfוגייומנייוiכ 22מירכיינו

זרrוננרורןמויבו pוגמג Pמגייו (, Pמ
 , , ...ר ,

Iלי jייו rפל'נסריק~טו;ומייסויכלו

iכומסו rםומ, pנימינמ Jקימבגוגי
P נו~יגייסP טוךוקימלינסP גיP "לP . 

מירכיינונכ 3.וי 48כייגר Pגב
 3386רימגייו pךן bקורט Pמני'ו 3
 3מינריינוננגדי ," 9רייר pרpננממי

 ::נ,מננגוי 50ריילרון Dנממי Pמנייו
 :: Pמיזכינגגוטיירווי Pמי Pמגייי 6לייגו
.מויגדי pמנייו Pגור\ Jנמו pגייו b Pטו

 .ילרורן
מיג bורו fP'כמריר rמי Pיורר

קוןמנונטוי P«ךיוייייין Pריםליייילך
P כול"גווPj "נכררילP ריניכיימרומיJ 

רוינמרוןמ ' 6ננגיירייסכר pנגמין
!לכל pנגייו Pנינ pכומי t'Jנירמיגקין
ו iמי ,כfר Sס pבכייוננומכינרוי Pמי
ילנייו P 'P 'וfמינני'(מגוקימיגניטיק

מי :rtכייקיניממיכדיכג'ס Pכוקין
מכייו fPכיני Pמי Pקורדיכ~יסניבכו pח'

קרינייו pמ,מ,יגמננימוסיננמ,סיי/rכחיכ
ונגמפמרירגס iמ, Pטוווריוי,מגטרי

ריקכמרוגי ' P ' 6ין Pופלמקגונגמ .
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מי,יינוו Pקוייםגייוגיי Pקירגי~
P ' פרמ,«ךימ~וייוP . מקיכייסמין

רוירטוגי Pקכfכני pמ, Pו Pי jמיגוגוני
טרוכיגסי Pמיח,ל pבגדיס pקf:ינ'נס
מכיגרחרוןי Pמ,ןנ. jכומידריוןנמס

 jמיגקירנמרוי Pמי«רננוכורכחיכוייס
ם,מגןמ,פו,.סרו«יטיירוןחי/מ fI'Pכ'גמ

מסמ,ננימ,פורמיסתקרזבנ'ממ,ג

ו Iזוגי ' P Pי Pטוכ Pמי . Pפויי Pיךייוג Pכו
דסנייfו,וןמי Pכי'מי Pדליו jנמנטמלו

 iיימטחלומינסריסדיטיילסטורrכמס
נינגרי Pזוירימסמוןריירו pנמטס fpכ

יכר~םומ,נ'גוו P 'ריסגגלי p/מ Iי pמיג
בולגרי ' Pחינפריס Pכו«מטחרווקי

י bננךימספוסיי Pסינגגדיליינו
טס pסנתלוךדיליינוו Pםומיקי Pםל
 • Pמכייו t 600 Pליי 50מ,ל pבכ

 Pםרידיפריתילו ~ל"חיג Pכור
 3390 ~דימכ"ומ,ן · pנייו h 3מ,רכיינו

מינומ,נומיר pמדירייח-רסכולסמי
ו Pדי'מנייופליתילמיןר~ P 'רימייינו
יגיכטמר Iנו Pםילטו Pר'כ, ' Pריינו
ניייוו Pמימייקךןב';יממינםולחנוfכרפור

tכיגריגוינטיקיוגס Pיריח;;וזיוננג
י Pנניך:מיגנחגךו ' Pקיייומינגומ

מסכווחיגדיכפימירנימג:תfכרfנניכ~,ו
P ננייו 70קוכםכ'ילוויfP 'ךP כינךיt:קיu 

 Gיסויק'מסוייופרינ 'כ'fנוכךנ"גריי.;ו

פומימוכנוומ,גקי ' Pמבפימיניןמי
i ' רכי\ב.סבימ.מרנןמי,רקיסריגגומ
לi:י iבכנידסכcרמ;;ו ' Iiנ~ייס P'נ P ;p Jקו
טורוקוייוטלמ, pמילורייומ,ניגדי

נייו b Jמ'במנירמהדימ,גומו[fכילrכ
קוןםיגימ,פולןנייו Pפלוכ:מס 3

 Pסיקיפיטיס Pכודיליינ:י rPנכילירו
P כטחרטמלימסריירקסrדירטי 6םמ'ג

זו-מ,ו pמפיגימ:יג;;ו Jמיתמטומ,נפו;
קס::ו fPכס Pכוי Pמ,נךומיריינסרינס
דיגומררוי Pנוfכייי;;נ iפימו כr~נניגו

 Pמכ«ילו כr:'''לו;;כנינטו f;pb 'Pמיני«ינו
פיייכחרו pמכומיממנוכומ Pי Pקוך



ו pספוזכיגיופיטו Pסיקסיייכוסיג
 Pנחרזנגחכיןויג 200ייזנטוניסירי~
קTככייו. .רייחיג Pכוכייניי[ bט Pפלדי
פיסירפוי:כ bוברי Pרייגסגספומימי
קוןס Pקמנינסקורטןג, ' Dכורסרי
P ר:וווסfל,P ,ריופוזךגסמfפוני(חוו, 

fרכטזכטידי:'וגיסיחכגרי p 'דינייגו
ביג::פורן iח,טו Pמי .rוגנרי pדי tjכור
 .ו rמיו Pריס Pנtיכ

cכננגכסתר fpרריזכינכוסזכס
כורזגדי Pןחי LPדי Pזככייו 14מיכריינן

ן Pמס: 3רימגייומין . 3392דימכייו
דיסגיין Pח.יקיקוילניטימי:כfוי!ןרייגו

ר frpרfוסטויין 7ריגייו bזריו . 3395
 jחיפיחינורכסי~מיגוקיסייןסןןנכס.

קי Pורר fPרrכדיכייגו ר:iרf 1 2ריייומג
ר rJpbקי t""Diטי f04 ~, 3 • Pרגיין Pמ,
 . fPכ;ייו ()םומ-נכןו Pייו Pךיגוגגון

חיגרייגןכורזגדיו rמ,י Pינילק

;רי rמ ~ pדי Pפומי Pדי Pחכייו 6
b ריי 3392ריגייןP םר .דייגוכרוP 

רירכוקיפלינלירוס,גתס ppמרממ fPכי
 Pפרדי Pכיי Pטודו fDרזכירתכוייגלי

מי,נגריסי p 7ויי Pרו rמםרנכסקיולן
י .P !rסןןjכי!נניתנגי[נfככרוטי Pסי

טררו!(רינרייוקיםfררריו Pפךרניגנו
גסמכןןירtר ;rמiכיזגיטיסfריכדירייגו
קון Jייסטןילזגםrכסו Pטורסמסהירייכס

 •םfררס Pחי
ריגיכטי Iטיננמיגת pמיתריסך

 iקוייו Pחק~נטייגיקיגוקרימרור
ילחטוחי Pנן Iמיגיי Pקימניפורני

טי pס'מ,ןפוחימגיפורגיריי ~,fכחי
כזגבכייויימ,רס ' Pקייגיריימי"כטייולפי.

fכטן 'רfמס,לP רירקימיריימגוfti נחרוו
ייfכטוגססירילח;rכו Pמססי,נוrכינר

קירfכרסגיי rר Dפמריר pדימורסחיו
ייזוrכןוטיניחסחיfרfכיכריינומיגטודן

סורקיריוסיגייו Pמטורקיירוו Pריגדמי
קוכ:: Pריגיקיריייכ Dריזגו 'רfזגומרטוייי

יכ:: Pמוגסמיןפוז)כךסי iקומירו Pגמרמו
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י; bדיו rמי .מתדייוםוריכטו pחמיייrכ
קוf'כירוfכיגביירסקיפירקזר~זנרו Pךי
 .טיןןיירrכרימזנרריכpרי

 ' 7ירו Pטרירייןןfכנסזגו ,רר:

 •ו(ורייומימנייו rjכומינריינו Pפר
קימרטיכוריי Pירקי fPריקזגיורר'

יגוגרו Pמי:'ממ fPררמrכזג Pמ,rכי Pסררי
rניחמיגפרמגןמרפוריניטי~ו 1םר 'כ

מגייוטס fpנקימפירילוגומיסויקרס
P דייזיגוP רייגרוp , מין .קןכםכייוP וP 
יכ Dיין Pקור' Pמיי Pריידיטורי PDיי
p רייכ!P ' כי-ביירוןfP רfטריכייp .כריrכfדי
D ' 'רfפוP ')נ J רמןניירווקינגמכfנירp 

גיגי::י Dוכיכס bחיבטכי jירדיטיירת-חין

i כrרfגיקייננוניb 'P J 18טייר;:רגסקררו 
ווקוכ Pמי'מכייו pןןכייו D.ט Pמגייו
קי,למבrכ'קיטfכגטומסה rכ' bפורטrו_ילונב

מיג"כטיגתריקוזניכוקוכגrכנס P)כימי
P ' כיP כ 6פיךיחrכp יווגנ/ו'קיחרגיp 
סיג:: ' P P'וונוגגזריטן Pחירירייר~ו iין

~ס,ו:f 1קורימקfכ~וררינס 'כrייכון Pי jכו(
b מיגןמסP כיfנונ~נf1מ b רימינייD ,פומP 
כמר:כ rפ'נווכטמכדrכדםימ,טן Pמירי

 .,ליגנ'ס
 'כrנגגוברי P'נייין Pיכירסריוכו

מי Pקמכי Pו Pקו-דירוזכ,םרינרייוגtו
p"p כfפרמנוp כfp ימיבט:כP לחטוחיור,
ייסrכיכ Jזכיקיפךחינ~ויכ Dטודוחס
P ' רפיוכלוfםמיגP רוקfכמזג':;גrככגגiג

ריטןס Dוכו Dינגוrכיורור.רורבכר cjרtב:ו
 ..רו DPפוכו Pריייולמג bילמ,/טונמכוזג iרר'

 gו IPככוfוי,ביריקומיגטרקםfכ
 _ .טייןןפוטי Pמי Jמימירrכ

 Pר Dדייכקיכו Pרייי P ~רנ
דריוס.·ררי bפו Pריגונסכ Jמימ,גרייגו
 Pםרדיייטי Pריילטסfרזגריור
' jמfריגליינו I נימגייוfלורייו,. 
י PDנרריגמיגממ p Pזכrכרrכ

 l/מגייfר,נזנןגומי , Pפלרי 7רייגמרנו

P סורקייP ככר\ו.קמכ _וfונP נבסfפןר

 ,קמנוטtר pbמי~יי~י~וrנ Pו rPכ Pרמגייקי
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 Pג"ךייו P~וטורנו Pכימיטיילמ,גמדי
 Pגימימלוקדסןנימדיגכגיס Pגו Pטודו

 .• Pנונדסדי p,נוגנ'מו iמי
רי,י Pמרסיגממ Pזבממרס

נורוייו.מי Pיייזי 8מ,וכיינו Pפלריינן fIווג
P פלדי 9רייוגזכריb P "ינריי

 .מ,נוורייו Pי iיי' 8נו
 • Pפרדי t 0ריינוטמןבריור
 11ריינוגיייוןממ Pןבממרמ

מסטולוסרקיריססו rמ,ו P .pםלדי /

י Pסינווזיר,פורסירנו~זtרגמ Pססמזיו
ס iמנ pפור .פסדריו Pריימיגטוייונמ
סינלסגריגירסמוררינו ' Pטו p 'כrדי

 .rנןסינ'גן,נוככיוקוזריימיכק~ייך
ריי Jייונונירימיזווממ uיורד

ו Pדיכונמרמיןיגלייכו b ,Pפררי 1 2
 .נכiכידירייחיכרנfככו
לומ,ןמיגדריוסרייזו b Pו Pרו

סירסעסירס , Pר D.רי 13ריי , iטמד
בינו,ן bגינסנסידיריימימימוריס.גורר

 .לומטוגומיינן) P(טומכורה opרו
רימיזוטירו Pפרוrכיגiבריוך

f} רP פרדי 14ריינכמP טיירסדימירמ
זנספrכסדימ,רסגרן ' bמ Dמרנויגירי

 Pגררו Pמכקןייו 3ו Pמיגונרי Pכורס.די
ריטיירס ,"מפונייודריוסמילווקרוו
רו bpפוגו Pדינומייךר~ו Pבימ-ייךי,

קוןקירירי Pיר rספורסגייייסטו;ו
p כקP גדרוP , זלגקממסינפירוP גררוP 
י Pנ'ממייסטונוסינווננןןו iפ'גי

דריופסמסיגטילוכוסי Pטורנניגטוקוו
סיגמומיסקיטמ pמ .כנורננוובכקון

ו Pמ,גפ'מיקולטוי Pסי Pפרדירייגו
 .יווריליינומיכ

סקני::מילויויקומיכקלטוסס
כסדיייס Pיכ Pסורוינוקימ,זוו P P,ו

סירמו gו Pפיגומיגספנטוומי " Pמגד
דיגיירמ •rור pמס-ונררכידי pדיסס'ן

 Pריטו Pגוחיזוסיםסורימי . 3400
b מיירסןi גססוכיגסP כודיומריינP 
p מנ"יןP ידיטייר:יסיןקיi ן• 

י; fPגיכמrכסןרוסדיסיזוtבריוד
סיוסרדימילכיינןrור pמדיו rס'נוגוו

מיגרייכרמי 3406סגייודי . Pמגייו 7
 . Pמגייו 32

פלו::סגכיסכריס iמיסגניסיכrכ
קי Pרריוrכס 2דימנייוסין jפיטיזסרו

פיו:: Pי Pטוג pמ,קי . o ~ 3· 8רימגייו Pמ,

חרנןדי Pסגייו P 70כו Pקוגrנגיוומירון
ירןסנס.

דיטןמיומירסיסנניסכסכנו
 S Pכו Pרו/וכוזכריססיחנימיטיילו~ו.
 •סנררכסמ Pכנסגסידיחירמן

סנייןמיןי Pמינופיי Pסגינ'סנגין
 •רריוסחסינוגךן rPכגייו . 3408די

י b •רחסווניממרנן bמ 70דימגייו

P סגייןמ,וקובפג"ויp דרירסססיזיכו
 • 34 1 2רימנייי Pסיקי

ססננגדיונייו Pרפל Pססר 'lע
תמ Pסרrומססס 7ריסגייוסיןיררסכס

- .ריטוסיגדריוע pס'קי
יtכר~חסמםחלטוןםר P ר::fור iע

טונכסוו. jמנימקיגכליומיריס rלוו pכמדי
מ,מיגרfכנומו Iפטו p 'כfדי pםומ, Pר'מי

!'ררננגמ,כס Pילודיק~יכסגחנכי:ר
מנייומ,וממי.בוולייךסי'ננגמסדוכרגו

פרסכןמוי P bמ pמרממסממ 20די
 .: 3426ריזכגייו Pמיקיירוסנס.דיקחג,

מגי. :מירסוסנרוכסמ Pכגמגסי
 bעזרכגסן.נולרכיזרוננכ. .ל'{נמכיזכריס.
סריס •יסונרקנןיסוrנע .ופר Pססכסן

גמלויס .נענסרמוס.נגו.םר Pנורעניס.
 ' Pמי.ע!,ריס.נכיrנ~מגגימ.Iלכגיס.נן

 •מכנכיס pנכס fPכינייוסס 1מנוכטמרו
סי . 120ממנ'ונטfכרון bי Pקיטס pמ

מי •נניסיס Pכורייניירון Pר' Pחיכייו
 Pסיכייוחי .טייננםומווסין Pטורון 6סיל
 •מפנןס pכמ pטורfכ Jמורדיגמרן Pנוו
נועון Pפוסי pיכייו bדימוגטי(ן'היגמי

 • 3413דיסגייו j 'כfפ'ומ,רווסיסנדיק.
מ,ןגפטרןעכסכי-כfכליס iכימ

י Pטיינוםוחקינרימ, . 3448רימניין
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יסר~.ריננומסגrוקורטו
מ,נלייניייוקרוו Pדרןנ Pק .ו\

P גולי 3,וP קיידניסP גויוP גלינוP מין
 1 6דימיומדריס. f'Jנוסקווכידיטיירס
חן,ניגו pסי • 3442רימגייומיו Pסנייו

פי::מי . p", Pכן Pו 7טומסמנמטייךמי

יימנוו Pדיטוייוניסירליוסקוןגימו
ו Pמינפימיגרימ, . Pפידיריי~וטיוו

 .tנטרומגוסדיקומינטס
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הנזבידיקמנומילססנריקסייlכון
נןlכירומ Pמימ,כמיסגרוגס.מ Pכנ

םר p iמיר'טיסיגיסונדק 1נןסlכ tjי
דימירנומכןמירסבכ Pיסוריטורמ. fבכ
סנריקסייבכוןירנייו Pמי .ןtכר P י:iרמ fבכ

מי, ' f6 • Pכ:ייו 40נרוגסכסונססין
מין .סייזבנסוככנויר'פרינוירוEכ/וסי
 • q 3 . 45דימנייו



י.רו fP jכ rפופריגגןמ'ןכ:מר fJרימננמר
ובגיך"מוות ' Pקי~נרמנרי~רימומיגקת
 Pנויני Pכוין Pקי'וגיסון Pייודי Pמיזו
ייךירןביסת. rןןrודיטיירת iמיייורמןקי
P כוןfi רגיP . כוP כיןניורסוקיfטיירתגת

כתמיוויורמןקי Pנוון Pמובגמן. iבור
זירימוסי'ירקת Pקנfכ Pמידיטיירת

ין P P'יירכי. Pסיב Pכווך Pייוכךפיtגסת.
טורסןק' .י pמיכגנסיני Pבו Pי Pרו Pכו
P נרמנרי.רוייסרנתירקתP פייr רןfP .יר

דיייfכרסנתקיריקי bבירדירי)כוקת
ייורסוי p Pכו~ייfכנייס pס'מי p '.ג:1גירנמן.
 ' 6וכיבrכייי. 'רfיובדי Pייונטימ,נ'\כרי

מיקטוב'/ומימיט~י'סדיטיירסטוייfכרון
fכיכירקת Pחריטס fpכסיגייתמיןיירון
 Pמיניייס~ .רודגידינרמנדימיכריחו

רימימ"ירקת pייורמןקי Pכונרר"מ
דינרמגריגתיימך~סקוריקי , Pרינו

ניימוכתמ,ונ"גיירון fPויכייידי Pמר~'
 Pטרטי Pמ,נייורימייימקרוכימת.קון
י:כ,נע~יס Pנופליגוייריוקוייופ/ימימי
ייירמ:: Pו P!כ/ויירון pטרטודיטיירתמס
סיייודי Pסיזידיטירייינומס pרורי

 p,טרטומיןקייוכייע~יס Pכוקוופיגימרין
יו ,fסן iמוקי Dכורוייייס Pנוין Pכמיס
 •מינרסודיריfווירקס Pכנפנימדינקעת
 Pנודכיtגנידיפוfוינ'נומינ jי Pדודגיס

מ,בנרמינ::די pינ'ומו' Pמינטריייורמןקי
ריטיירתמין Pמוקייסכודיייחרךי pבס

יימרבתfכינטרינמרוסנתמייירכמדיגס
מתמר pממגופירבורמירןקינלמגרי

מינטריריירווקוכ fPכי ' fPכירויימנימת.
fכי . fPכוקיימנירייימר~סרי pמןכדס

זtייגומfר,קי . Pמ,נייו jקיפוריירוןנון

טי:: Pמרוטת fpכליייס.דיטמגימת Pמיוי
מ, .יימלנתרי • pגfו iמידיייירימת
כקיי pמיקרתווטימימנרימורי pמונומ

נוריווכך

 Pוכפמ.סתמיגנינטליסרסאפרכן

קינן.מסfונוס .fכגוסמת
סתירד .יררfוסייתנכ~ייסככ1:ג.,ססקיגו
fכסיימווככמייrרוסכס.מתמגוןמגון.
מיסססיססfכתגמגמ,מסנייך .גיין
סיייגיגחיגוייריסמדי Pמ,זיפמ·
סי . Pמיר 'כfייפןמ,מרבג ,כrיוןמ,וירי

מ,מרנריית.,יממסי iמסכננוובררי Pסיזר

כמיסמרןכיססי~יסתיוורי pיזו bסי

טיירתגתטודתפוסימירודניס.מי
מ, . fpכונס pפ~fכנרממיונת bסנגס
טו::מימנומנטידיוירניר Pי Pמיופיוחי
ריפי::י bננג.ידיטיירתסיןנקעםפמרון

פורמגו::קוייפמגיירוו pממוגוקמרתרין

 'כf .טיריfויימרינ P Pגומח Pמיויו
סיינוfור P ת.ג:1נירמורסייבוייו Pדי

fווניפימיננומיקסוריוכומי .טילי~ס
 Pי Pממי P,יכרגב'יכי"ןמי Pמ"יין pמנס
 Pמינייימתס'םמרז"ו Pמיסי , pמננמ

טיירתגתטווסרי Pי pפfכונורי Pסמידי
סי .ננגנויינרין Pיימייןטמגטופןר
 pינfנמיןיממדי Pמ,זודי Pגינמזי Pטו Pמי

סתסמירייירון iמסר fPכיי Pקי pטיירס
P וP 'נינבומזP מסP וP טיירמp מP p וP 

פרמכ:: Pכוון Pנויירדי Pמיזי . Pניגטי
יית pכ fפירדיטיירתמ,ןטסו Pמיקי Pקו
P דירימוירקתP .ריפחיכסP נמר::נוס 1ו

דירימו Pירק Pנrכרטוכימת 'וfטוניס
רימוסייכמ Pרירימורי pמנוfכמ,גירת.

 Pמיקי Pמוקיכודייימר ס.ג:1קוריןגירתיר
 Pניכמזי 1 ()ןן Pמונרונסנרמבדי.יימרגס

נוגבסר. . 1P:ג.יקגו • jפנינר. rכו ,ין Pמרגרי
טיכייז.סוגנסרי.ניך. i .iבוטורקי.ככבינמ.

 • jכ.זכו , ..סמרטימ,ן jס rפו Pטו Pמי Pטןוו

 Pו Pקוייו p'טירס Pו Dדי Pגןייבר'מי
מיגירקת Pמן iפו Pיבייו .rמי . :tכווינלי

יירטו Pרימטבסך. Pמיקיתימב.רירימו
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חיגזיניוזכיגרגלזכיב,זינגיזכ,גינפיזחי

 ::: Pי 6קיגטfכן ' Pדורגיסרי pו rמירינונגיו
גסדיפולטומיו 1פוזזכ fPכיגייוחי . Pטו

נוגרי:::טס pחרי Dנוכנדיטילנגיגורינגחל
ח~טסוגטרחיו P 'Pזכזכידיחיקיזכס.

נלחגךיגסל(זכלגסטס pחטירוניגוrכיג
קכני. Pיייחכוחן Pקי Pכוון P Pחייגייוrכי
רי pו r 'כrדיון Pקיר~זי jקימ"fכי

סור.fכן r\ו.יגf'י ' P Pחיכייוו·יירט Pיגגען.
 :::ר bפ fPכיזכיןפוומימירורכיס.רי pך rיfכ

דיזכךכונליחיגדי pו r 'כrחס 'כi;'יר

P פ'מונוריp יP כיקיטיילסגסריfP 
פזכל:::fכיופחרטיירון Pחי ' Pספכגס.רול
מוןמ,ןכתייס Pכויירון i ,כfי Pחי Pט'

כנפגייסנקככסחסנ"גייררןrכיו rננחנן
ריריח,ירקס Pחמי jטןנ"רו Pזכיסי

חיןrכלןן rפותונג-רי pו frריגזימ~נליfכו.

ירקס Pוטירנניכו Pפווחיחי C"Jקחכ Pוט
ינ'רחר P'רחגוחלוןפחימינלימו.רירימו

ונ'רי Pכיגס. Pגונגנריו Pייחנגחרוןחי
 :::חר'כJג:כקיןנ'חרןח,גרינויננריוריג

רחנימרון fםכמ'סרי pו rח'ח,נומו.
P רינ'i כפיכנגגס.יימתחלוןגסמירiP ' 

 Pגוונ'רי Pחונגדי Pו r 'כfייררן Pחינ\ו.ט'
קוןוגרחר Pקרכןנופוךייגרר iריגמייס

ינחךס P 'i pדיחחין'וקיפמיייוסחיכ
 • Pקחכו.סי Pר fpכיוןרי Pו rזכי\ו.יירון pמי
וחירון Iפfכיח.סז'גייfכרוך ' Pגמייס Pגומי
קfכטינ/חרוןסיגיגס Pרירזכד fינ Pחס
מסיינ'מלון pגחfכי pמ r 'כP fו Pמס

P כרrקחטוריינ'רP כוגייכרו .ימוffכ, r וp רי
 fPכיכייוקרו.סיגימרמספ'וחירוךחוד.כ

חוןחמיחירס.סירקי •פוריירון Jגוחי
מיןורפחגייfככוןי Pמי •\ו.טוכווייכווגטי

גתייס. Pכודי pירן jני Pטוך(עוגטיוריג
מוטלסוfכירון fפמגייוfכיכדוfככ pפrכמי

 Pכו ,כfפיגימר.פורמונגרי pו rזכ'נ'יז
 Pו P 'קוןילקס P t\ו.יינ'יילון Pכחיס

 fpכ r ,כP fו Pדי"רון pגמ pכיקי pו rח'
קי fPכיי P Pיריזייגדרג .טונגfכרון pכ'קי

 P ו)'כP fטרו pגוח'קוןפיכיfכרמסנייגיטי:ב

 jגןריוכן

רךט pגוfכ'יירטו Pד' . pח rמי pטלfכ Pנוחימ,
 ' P ,כP . fגויfכרג rטרס pנוס' 'וfו P '-;נו

מ, . fPכיכייווקופיגיחרר~יךfכרון fדינ
ינוךחר Pהוטלסכתייס P-גורfכגומרןן fפ
P רריירקסtפירטויימכוחלוןגסח'כוחרכ
גסחיךמך Iינ Pחוטלסרfכגוfכרון I.סמי

 .ורלינס'ימננfכלון
 Pטו P'b Pכו pריזכ Pכן jס'כפרמ
די iחגיפריו rמינפופ'וכייך !
 qPיוכריךו.פליסנ'יזכסגוקי'כונריס.
מסמ,כטירזכרפורונ'ייו Pקומגדוסנריק

 fJ'ככיירו pמימנרון.חסחררי bו Pיככקנ
מי .מי(קרן.סיגיסרפולככטורי pו rחי
 rrכניפfכסטרוסומי . gPיןיין Pיג fנ Pגו

 pפוס' Pרי.סיל(גריסזכסנריס D Pי Pקוו
נגטיי P jו r",כיפזוגייו fפ qPיוכוורייוקי
סם'ריקסחסנ"כיילון 'כr •כונריסרי

גךחי .קחרטינגrוריריי rpככניfכמוגרי
גומ-כנודננוגג/וקון pסגנימינ"יו Pכ'

חי .מרו P.ס'וגריכוfכייןרסכ.סורפוזך
fכוךכהייסדיט:ילס 1חיזכילס Pי Pטוכ Pמי

י Pפינינגגמ~מ,רייכ'רfכר P ;'כfב'הלו.
 Pכוfכספ'וזכי pכ'.מיערגיגוינכרי
 :::כI fנדיטןננורייוחי .זכיךו:גופורכתייס

זכיי;:;נגריי\ו.רס ;fליגס frכיסונסריזגוסירון

 :::כfייגוכונליו Pחיfכנ'ייס pכוו"חיוג iכוו
ספ/לירוסריריי rpכגכימיניחכרו iמי .גייס

זנגנייןטמי .יר rנגופורטוינמלכספור
 '. iריכוחכךגסריניכניגטור" Pסולגו

 Pפןמיריננך iגוגוסייס Pכו iירו Pחירי
 •ו 7רינגrכגגס pמכניrכקיfכטיךמרגספרר
 Jקונירי"רסקיריזכיג Pט'נגיכוו Pגומי
קחפfכר::: pמ'פול pיחיר' Dגוןטוחי Pכו
קחרטסfכיכניזולךןמי .כומגוי Pרי Pנגו

ריריי fpככג'ממrי.פוניכוגסר'ניגטי
חי pחנ;:כמ pריטמריזייגרו('.ליקס fחם

טור~חס pמכניממקוזיחי'יזך.מנרחלני
P סיוגו.P .נח,מרוf יניירוJ פויrכ' i גמp 
 •רריג"ס Pריקמנגיגופירכוחר.גסדי
ריrכולייחכו ' Pריחי)ו Pגיננו\ו.ייו pמ,

ירו:כ"ג iר'rכיכקוfכיכןכרס ' fp pכfכגגיfנס
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Lניבן i יון

 • pפסטרייכוסכוס Pניקוביפמוריניי
פיר pםונגמכויקיט'וירסריכותג 'מ

 fpככגיfכהיזן 'כf •מדו Pפוכוכןדיכוfריור~
tלרין pםfומי P,חכ" jקי'יכ"רוןחי ,' Pמג

 'וP • fטררכוולונחורונדיקרכוtכרקספור
P טורכי~י'וP -כומימ, .':;ינכיגטורירי[
 jח' Pמ,גיייחינטריפוהירטיפיביחתגת

פיכימtלגת ,'וfק~"ומיככפייס.ד'נקבנס
ו iמ,ניזכ, . pמכגיח ' iובריכו P Pכיכגו
 pכומחיגייימיחורודיכוגנג pמגניזר
ו iפונוזכי pכ'ורבוiכתכוחוכוtכי .pr:ככבי
ןברי Dפ'רסנו)ווחיקוב,י,די jחרוה'ן
רס~ jj Pכו'בינןכלו Pחי~טסטןריfויג

 Pקופנכוחןכסנ=יכיימננו 'וrמוטרס,גומו
fקונטןרכןזכיטרסגס 'וP מיP וI מקידי
 .קחכוינויחיג iכוירייך iמ,ולקיייחי
rפו 'וi כמזחוp ',חיגייחולינטp רtp וכס

מי 'ררנוס,חיגטריחי~נכוחיגטך'fוןיי
rכרןן rPויכפ'"ינדיגמכטריז,דיממקיבו,

יכ i Pמךו Pפ'וגדי pגרחכך'נ"גייפור
כמייס Pגודי ,טיירסמס,יקס ffו ' iליי
 ::',כiחיפייחרfויפילfור rפר Pמ,פןי

די Pחי'יייי iק'נינימtר 'כrבמט~ר,
נפןפןני,וחי, , r~יפזיר r:כינפוקונטי(ו

סספרrכי ' P 'וrחפייקס ' i 7כוכי' Dט
 lיניירו Pר'גיח,כמייס,' Pנור'טיירת

נייימרס ~קיחרקכימרוזכרחיכנרוקרן
P רP גירמp . חיP ' 'כיככיקfP נגוכוו'יו, 
םמנ:: pמ, ' Pויחפריקס Pמךו Pוכ Dחי

 ' Pחי .כמייס Pכודיט"ר"fוין Jויירו
קיפטי"ויכוינטיfו,ןכמייס Pגי jמקוזירו
 . Pחוי Pפ'וג Pנןפורנימס

fריחסחו;פוחי 'וP ' פייריירכי
חיtנקס Jוי"יזןוכויוחיןגפןחס

חיגג,מוגייו ,לIקתר'י Pנופורפוחי
ביוךfוינורנטי.מ,גד'דיר'ווריייידוג

חוגסכורנטימרבדימג'מס r'יו jמ,נפכ
ג P iחרברחכור'"דרס D.חרגסחיכונכרס
בידןמיפייורסגסמ,ב'וחי .נרקס

נויטחךן P.ויגרחגךינווי"מ\סנסfו
 lחכירג pדיס fpככ fיניי Pנ'סמרפמר~
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דנו~rור pחנחמחרסי'יטחון Pדיחי
טורגחיגקרכוריגרןחיכסקיחןנוכרידי
 Pנרן 4יר Pדי 'וtמיס,~סנפןנוחטומי

טס Pםיייריח:;יב pחירכן rמפךרכתייס
סקיבייחנוסרןו iגמי •ייןמכקמדס f1ו.י

 ::: Pחי Pגוקינרנונריזכר ,~פנפןדיחס
 pכסחטיייסבס pג'קיסיסגסדיקמפו

 Pיכטי rםכי Pננוגג/י 1ירן Pטי~נימינסנוומ
רפן Pגו'יחדימס,ב pמייחכוחר,ן pנוססי

 1ביג'ירויtכ •נומטוקיחיסגסוןגרנוכרי
מ,ובוגךכידי Pסדו Pפ~נ iנ"מוטרס
מיtכר rפו pס'פירכיpיס Pבודיטיירס

~ייר Pמיס. pמכ rסוו Pקוכוומטמר jסר·
 Pנר 'בtסיגקןrכיכטרו ipס f'iגפו Pייחנו

tכיככיי(מרווגוכמייס Pגומי .פוגיירו rמ,
מ, . Pמיניירןנ'רי Pנפו P"מגומס

מונגדי tPכיזוססוגיבןמר Pפורפומירוו
די:: Pו Pמיןקיכומכגסדי pכמ rס'סי

ו P 1מ,ו D.נ Pייסנו~ייו P 'ר! • Pריוויי
p סp'j כו "ר!ירסP נ"כP ייכומ, ."ו· f; ::זומ
נסד'גוייכריפורנפו P"מגו pנוס lרו

גס " 7גונונרינכרר Pמיסטורגיחיס.
 lירנימ Pקימ,סנמtגי . '':"טריכייס pמ,

פוסיי Dנדיטןמי . p'Pטוכ fPכי Pחינייר
 Pסיקיכrכייסדיוכי'רסfויןפרינוייר,וי

גרסנךי"י pbם'ג.רו, bםרfגבוגיסירינוס.
דיסיירסטודסןברי Pמ,נרייגומינוונגו
 ,;"רכ,ממימיוכ~ייס.נסוכודסחיכמייס

מ,גטי::גיי bניורייר ' fPכי • P"ומכ 50
מ,נ,ייגומ,נבנמ.דייבךtכך p iמירמרדו

 'כP , fמגייו P 00יימגדגוגמיר Pסיו
.o רמגןסרןi ננוניין'fמסי:'טb ד'כקנכסיו

 •וכייימדו Pי bנוו""י pפ~מסרןככפג"ס
סינריינן ,כP fיימכמןכוורייומ,בפרק

מי Pכסיfוגוגוגמרי pסין-
פרמגקימסוינוניןמ,גדיקנחר, pב,טי pמ,
סיכינונריי Pפורכטיגוייחנוןניחי
D כוכסרמגימןfגרנור"טוריb פחרסגדי
P מיp ס'סי .ייגונןr כוונכמןp 'נמבp ,מ

קי pחנגיסדיו r '"רווננ iחןמיכךיפומ,
פיגירםקוו tPכיכייודייימבייסמסטיכוי
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מ,זס rvכוכט'כימ~וזדלונ:ו b י',מ,כמי
 .~כו" iוtכפ' bכונינריו Pי bס i)כילייוניויי .

h ' גמנלחרוןP רינייכטיגספולייסוP ו
ורס i,מירינו pפור Pג(יךו Pניי P~וחיודור

b פ'ונוו"פי:יחסגספוחייb חיכטריירטי
גטי::היגטריי bקרטינגסדיוייררונכ iחו
גטיגורייןפריג Pכימ, . rרוךןיריריי Pנו

 pמכניחו Pטרוקי pמנוס pכמדיררי bנו
יגימן rמחי Pקיייחכייס.חסטוייחרו Pסין

 .ייוגגו fpוגניחס bו iפיגימיייחגייס
קרןfרנייוס p Pו Pחס pחכניחדיסוחי
'לון Pדיגיחי"מגייס.מrויגחרי rוויגיקי
b ייוחיריחניליגP חיגוטיירסטרסP 

ן;לס Pייוח'כירוככcר.רימנ'ירזכיכקוייו
פורי b •ירייסריגסקוייו Pחיס bמנו
ריייו::פוררייכסכסיכרזו Dח,ג ' Pטו Pמי

י Pי b . pגוס b pגחחיניר bמ'גוחר
ביניחסנוןטיילסו Pין bקיטסיינייין

טרחיחןגיק~ pbסנו pכמריקיחוטרו
 Pרי iפח P'P'רון Pטרו p,חקיפירייס.רי

רויגקריייכ bיfכ . Pריקייופרי Pקחיייגרקוו
b כניP Db pb רP יימייור1:נ.יb p טלו::כיי
P חנוריילווpb רוייססיןקיפירייסרי

 fpכנוfכ pריטסfכרון rפימי . Pנחריביקון
י tPכימפריקrכדי pמנוח pטורמ"קון

ינקר:: bי b .pגינייסגממירסןקיטו!(מרון

 pייורזו.' bיי Pו P Pטורומס pמגנימניינרו
יייגסר:: ~כp fיייג' pb!(יירלקורטfכרחןקי
נומרמ, bפרמי .קמכטירמרין P pיימ

סינרמנרינייייקייופריחיןסיקמיייגו
טס pמ pbנו b pגfוריייf"כנסרירוירמן Pטרר

p קרטיגכס.דיינרמרb גסטוניירסקיי
 pטןרופמלס pח.נומ pריטמגייס bייריינס

P וP 'יי~כP 'טילp • כרסtנינירמb נויr מל
ייי:: pטורול bנינר bפולסי(מנרמלמי
טמנונ'יןמימיגייס.ס bקונויקיסדינר
מיירין Pטררגירוניסדיטיירסנסרי
 :: p כf~(!פרfכנומרוןגימי pפייררמ pן Pדי
ו Pפוריירון iמ,ג,טי Pי bטורוfכייין

מ,נדיניגמנס pכ' 'כfליינס. pגדימייןר
tקוןפרסינגוזP יp כיניfr ךp ,כימP פומי

גוריוןכן

 "" hיtרנכס 7קוונו'ייינrכ ':iג fPכיכייומiח
 •ה Pנרר

קון Pכט'נויכיf"גו tקוןלופוrכי·מי
םמרט"דירוקוrכי fpכגנימד'מיזודרונ( iמ
פירירתפיךייו P:וrכיקיירפךימיכרי

נוגד~די Pדורי bילור pי Pטוכ pמינלמגדי.
 "rמ jמ,כטלינמרוי P 'כrי:כמרון fPכינסי

P וP 1:נ.נומp כיק~ייוייורי.פורrf'כ i דה'נג
 Pכטיכוטוננוחיפיגיחס.כתמיןרייסיג
זכי .ייוזירפורס rחיו Pייוכס iפי Pמומס

b ינוטגירכיינוP פורט~יקוןi ס
ילורייו.מי P/;גי'ו 4. 5רייגוו Pטורו

ני:: fpכגונמרו Pמיןמיכריינרזכי Pכטיגו
 ::כfר fJJכי~טמל(נייוחי . Pמנ"ו P 8 3מגו

 ::-כrינ pמונירייוחיך"נרחג,ויו pמפ~נוfכו

 Pבטיכונונמרו P iמ,חיניייגוחי . Pגו
50 b נייוp . rמי 'כP כ::קון!(י:יחוטיfניור

 pו rח'כייסנורנוז;יגייס ;f~'נלדיוורי;ג
 .ירנ,ין Pםיג~פררן iםו Pכוrכיrכ P~ירי
rכיכ 'ןפרחגוח 'כfפ~חp קי .כוגיעררייין
 ::- Pחירייינריגפורייו pפ~fכחיג Pמי

יין pפ'ו.ממיגילי tPכיגונס,די ס~'~טרי
ויייתטריר pחידימילסקי Pטורגו Pדי
P .קיייחינתחיj כrמp וp ייוכמבוP חיז" 

 •יםר ;ו,ריימ~ fPכיקכונסחיםוfכ'נוfכינ
ו P iחימינריינומ, Pגטינונוילייומי
חי . Pמגייו P 36תרוייfככו fpונימר 6כינ

טליגייס Pמי ;frכייו p~מ fDכיכפרמנומו
 Pרוייסגו D pמגימל(ורייומינתfכי. Pדי
 fPככייו 39חוגינסכונfכרו fPכיכיגריינו b 'כ)
ך Pמיןמינרייגומיונינס bניילייוfכי

פרמבוfכוחי Pחכייו P 24ו ftכניכיכונמל
י r .נתי Pפמיסייר pפ~חמיכ 1טמניניי
גונמרו P 1 ' 6מ,גרייגומי pו bמנ'כיניורייו

ייך p כf.נ:1ם 1טfכנונייfכיכ.פרfכניfכומי . Pג!(י
מיג::fכי Pג!(ינוילייוfכי .נתחי P!(מרס

 Pמגייו 1 3קמרםינטוכונמרי Pמיןרייגו
מי .נתf'כי Pפמלמייו p כD ~fםרסנומוסי

ו P jמ'מיגרייגומייגטו c.קחלנוולייו
פילמגומומי . pכייו b 80 Pטנימנונונמר
טני::נוורייךמי .נתי Pםfולסייו pם1:נ.ח



גורירןכך

 Pחנריפגונfכלי Pחיןחיכריינוfכי Pחגו
פחרסיין pם'כ.מפרfכנוtכוחי . Pחנייו 4 ()
tJ כמיrנריפרייורייומי .נP חירכייגוחי

חי Pחג:יו P 9 1:ריבכונונחרו Pמ,ן
חי .סנמיפמר:יייו pפ~ממרמנומו

(ונtכלו Pחיןחינרייגוחי Pרויינוייורייו
 pו rמיקוןפיגיחומי . Pחכייו 37מניכטינו

דיליחןירקrו P pפןזחכט' Piכריפתדי

ייורחג::: Pכו rPכילדי Pחיזוקוןחיגיר:כ.
גירסדיריחוסילק Pוכולקיסiגfכין Pט'
דיריי pמננימדיו iב bקםךרפ/וגיירוןקי

ס-rמי rPכירמספרfכנוחרוומימפריקס
קיברfככטו Pגוחי .קינרךחסמיס iמכנ

םמרס"ו pם'כ.מו tפלמבוחימניכטינן
חינרייגוחיחניכטינוייןרייו 'כi •סנמי

מי Pמנייו p 23פרוjיfכ , h(ונ ' p 1חי,
ייולייומי .סנrכיפחרסייו pנכ~מםרחנוfכך
 / Iחוייכונחרו pמיומיגרייכוחי pם,ךקס

,ין pפ'כ.מפרמנומרחי . Pחכייו P 43כיחו
חי Pיחומוייגייולייוחי .סנממיפfכרrי

 Pמכייו P 38רוייכוגינחרי Dחיןחיכלייגן
ינךחר Pנס,רייפיין Pפליפרחנוחוחיגחי
מסדוד!כ'ירייו pריח Pו Pמיןרוייס.די

מיזור iסררעםוגיירמי .מרוסמימרס

מי •סלוגךדרדדיריגמגטרירזכונדי
טיירסמיןו rחיו Pנירחיר iסררעניגיירון

 Pרולוגו Pחיגייוחסרייומ- .לוייסרי
לומרגסריפורטו Jחיגונחררייfכיג
,חדינ Pחחיפרחנוחליךמילווגטי.מיגמין
 Iגוננ/פולנורגrכוכינננריו P'ימייfכלוןמי

דיפיג"וקיר rסררעריו rמינירדינלי
,מדינ Pחוטרספרמנומלוןחי .ךrיננגררן
חימכטינוחס.גס'כ.נכוייחננמרוןגסמי
 IIטוג Pמ,.חימוייטס pמחמיטוני'ירון Pחי

P יP חיןP נוגרחטודיימר,ינp חסי'כ.ייו
מגרו ptפ 'כp . fחנומדי,נמ;חריריחון
מ,גקוןיבדסר Pגסחוגרייךי P pיס';

י Pחי .ננח;גסקיניזו Pגרסיכוסנמרירן
חי pכחפוכיחינטרירמריב pטס Pמ'ני

טמתנייו .לוומינסגס(ורגחטומיכטרי
 IIנח tתמינקירטוי Pגווןנו Pמיטודןקון
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גסונלי Pנומגסמנורסטס pמקירירו

ולנומסוברי Pפיגסייטי rמובי Pחיתורר.
 Pויןרfכרורי Pכוין rחקיגסחיננחר.גסדי
 Pרוייכוחניכטוטיויייו'fכי . Pכורםרגירי

פרחנומומי .rוינגךררר ' jנלמכריטיננרר
P רtירקp טורחונריp גסp פרמנומp רי
 Pייו pפ'כ.ח Pגוטורתניין.סי Pל" Pגו
P חיגייוונריP פרורנומיP ו.חיירקסrכ

רירידור pויי,ייס li (;'רקrו Pגס~fכרנו
מי . pןכfכ pקוtכ; pכחחי Pננוגט' Pגורי

נונלנריי Pפוררותrי iח iסינ ר:i~"חניו
 Pגוריםזכננסייו Pחיכנרחכךיfכי . Pרוניכר

טיירסגסטורrיחrו'-ח,נחרוןמיר~תייס.
 I/חי~םרחנוחיחיחויי.טi:ר tpכרןייfככיסה

,' P פמברחנרייחסj יןב'הp . חיקיP 
ו rנככחי iפוגיחינרקדיטריכייס Pמיגס

ח!ייו pם~חמיגירן P י-וf.יכקיגו Pיימס
פיגיחסחיזוrכיגוניםר ' 7יחס Pמיקכיגס

 .דוךקוןפ"ריימויייכטוטחזומינרחגרי
 Iנו/'ו Pחיןמיכרייכןסי P,'וייכוייורייומי

ויולייומי .מגייו J P 4גינכיגיגוייחנוגמר
 IIגוו pחיןסיגריינוחי . Pגיפוכיכותחנו

חי . Dמגייו :( r2 Pכוגיחו pול rPכ'(ימונחל
מיגריינוחי Pמוגיחו fpכ rPכוניסותוריין

כלורייו ' P 6חכייו P 37תרכיניקו Pפר'
כונסר .ו Pמיןחינריינןסי Pמרכיגיקו P.סלי
P 4 3ירטר p ככ"יfP כיfייורייוP ירטוP מי

 Pסנייו D p 3מלכיגרגונחלו Pחיןסילכיינו
מוכסדיגחננוכוי rP Pכרגינוטי pמ,חי

םררטרויוגססירוויסריחדס rקמביוזיר
ייוזירכתטו Pיחטר' pסיס. Pםוחיר
 fjכיס iפנז Pמימוכסם'יגקי ' Pמיתוגבו

P ולי .ויורייוחיניינטייוP ' כ.ינחנטמרון'
P חימירננסכווP חסיגוייחלירווp "י

 l/גחימי Pייןבדייסס p 'מ·ק'מיןכסרחרוו

 'כP '. rחיכקורנסרפררמחי Pמרכינוטרו
p כ.טחרון'P חיגונריP קרןופיןנוfכ' p ,/ 

 Pגןנורמרון.חיfכטמרווויגו 'בp f.ססרמ
 /,גמיכוו pכוסקייימססקיגמיןררתייס

קוזי" pמ,מי .ריי Pמ,גייוונרי Pרייגסרס
ינלי Pנרסגרי iמימו pן rביי 320לוו



24 

יכס rכי pכ'קי Iיירו iפו pכומי fpכיגיין
מי Pניי)ד Pריטוניריfככיןסיכייג: :'ס

 'כrנוגכרנ. ' i 'טיירס vכ vטידסרגירי'רי;
 jפירטמ,י Pר' 'כP Iמ.:י'יי t20ו "חכרו pפמ

פורי P,נסרפיר ' Pנרמכרי pנירfכ
ננגיס Pכוקוורונוייס Pכומיכטריטיירס
פיגימכו Pין b jיוfכסfכייור}כרוןקיפור
ו jריניגייקימורסמקיבייתחיןננג.קון

תינרו '/רימןמ,נ 1נוכטמרו 'כtסלון

סיג iקובריירומי pר' bכוג fPכיוגרופtכרrכ
P מספרמ,רטסדיריחוסיגדייחינו

ינרמר Pכrכ-ריחיגטרמדסדיסוחירט:<
ינ:: pגסדי v~יד Pט.ס fpכמי .רןינסדי

 pנוי:ייח 18-נוiככגסוגס pחחידס.ר
ריס, .~חנונריריקונרייוכוטורן

נסחס!;ו.יין pנסךונוסריפומ,רטס

ירס pטריפסרןניכ:ומי pנויכ,יfכ j:ן' Pנותר
ריסוריסיגפrכרןנ;ר~רמד jי pכסדי

דיימיכן fpכיס iרונו Pגוקונריירוןטיךי
 Pכמנ"חומינוגרמרחןכוופורקיריrכו.חיג
 vכטורסטינו"רוןק'ננכ.דירייחיכרי

מןכייר pי pמ,ונונכרנ.מינוזרחךינוינטי
גימיסקרפ.נכיריכו!בגספרינרייןקי

טמזומיפריזיכטי)רי!בכוrויסמינניחרון
ו Iמיבקוןבנוכרכנר pפמדיםירנומנוייכטו

 fuכינןנrכ pמטיירסגסמקיררי Pמ, • P"ו

קוכנסטיירון P'Pטןכ p 'כfקירריו!בליינfבר
b ב'יטרסp פיכימס• 

דייומיגיטמר rב' 1 '"פומימ,
יסעיסדינוסגופורמבנוקינווננגמס
קיו rקמבפיכ,מיסכב Pכוירנויסזכי
סנוקדזב Pנ'מיכמייכוסגס jטרוכייכו Pדי
 Pכיי Pדו Pמיכיירוברי Pפילטו Pדימי

מי .נודידיריי Pדרייו 1ו Pקי Pפומ,רט'
דימיזסגורסטונוו 'וP fפר ,דירייכירפ

 Pכומניכטחרון ' Pמינווזיכפורךכייופ
כפריסדיי I'רנר P ג;:. jמ, 1רינגיימ,ומי Pךו

מיןמיגרסכריםיגיfוס 1קיתבסרניירומי
נווב::כסייס Pכו lסינfכרו,פייו p ,'פfויכ
 ' P 'Iמ Pפרמלנודידי P"מטמרר Pבו

ח, Pריי Pדו Pכי pנומ l'ירו Pמ,כפורט'

, 

גורייןכן

 ::: Pמ,די J"רומכ pגrכיגילס jקינונמטיירו
ין Pמיוייס Pין P pטו p'bד'חי Pטי

מיכסדיס Pכופויילוןמ,קומינטס
 Pו Pקןודכיוסמיכורפ 1רן'יגיי Pפרי Pגד

ירקס Pט~ p6מוייליו Pגומי fpכרן Pפונ
חריו rפומידימסחוןדיקמתינוננגדי

רימ:כ.י pרכורוtכידריוסמיכורםמכיי
 fIIכיכ ' Pמנרבכפגידינקוונופוחימי

דימךו P'וכפיך pןןמ"ורחכ'נויגמ,כנימו
 Hנס Pכן Pטןרןדימדו Pפרכקוןכפריס

ו Iנומ Pכןדיקונופחכ"ס iקיסי Pרמגחכ'
מכיירןן pמיכייריכ'יי pפמכמרי p'יורמכ·
קמינינמררן I'מבבבדיטמרליריסורס
 ~כסרי~נןכמרתחיןחיכוגיגסטודס

מ,ןפיירי,סןר fjכרו Pמיונפ'נוסכייסכמ
חטדורומיסידריו!בח, Pכורדימרו Pפיןנ

נודי '~מדו Pפיוכפיגייוסינוןכניבמררן
פמרמרוךי Pרו bpפ'ןכו Pמ,כורסמי

 1קו jפיכימרימיכפריס Pכודיגמנטרי
פרי/ונווקיטיינמריזו b Pכי ' b Pחיגייר

P כוfכינייכfריטכp פדיI יו: P בינורידימךוf
פמלטייו pס' ' Pקיניניגסחיופוומיסי
קרכביטינכמנכמיזומי "פיגימסכמ

דייו pכ'ח'ינוייכטר Pניג.מיגפורגלנכרי ,
חירומיפ:סטסןנניטי Pמיכדי Pכומס
 Pו Pקוןנוונגובכפנר'כ.ינייי Pמי

 uקורfכ ' pסנרכיגומ,קרטומי ; pנומיייר'ג.'

P וl מורכומכרוביכוחיגקיךלי~מי,רי
סנוקדסנימסיכדיכגיס Pכןטרמ,ר

קיוניניירמ, •גנוכרננרטרוסי Pכוקי
 Pמ,כירייכסגסמ-מיגביכו pמיכיי,

ריגככיס Pכומ,זנינכןחי Pקוכנירמ:ן
מידייוטרך pנווfכ,נירךחי .סנוקדסנימ

p 'P יגוfכ' P ' מ,נP כיב" .נווגנןמגייוfחי
"י pמ t'מדיממריריו bקכיניי Pמ'פירני)כו

ןנירי pו I'p'ינט' pקירס rגכtוריימ,גדי
מיכנינךסי .ר"כן ip,נרי fpכימ,ג

 pפ~tכנרfכ pטח Pמיקיינייו pמ, 'כfמכגיכ
ו rס'קוכטו •~נויבמ,סגסמ,כפריכטי
 pכמ-וfריינוטוו pפידfכ Pר'חימפמרטך
 upמ'כס 'בfסקרם 1ו Pג lמ,לfכ pג,טכמ

.:t.:d 



 jגןריו.בן

כייfכיכנ'רוזכי .fכלינימגסוןfכירסקליטס
ייוגויfכי Pקרינייגטי Pמיךיוי;ג Pכונגזנכר

חילסייוו jני.גסקיניוונוו qנוךי
גיחי .ייוגנומטורנ/ו ' P 'כfטיייירחס

ו p 'כP fו pנוfכ' Pו P Pנכו'וטייינ~מלון
דיקfכרסו Pייייוווגי ' Pחיון pקולfכ
 Pו Pחיגפי-רו ~ Pיימייור~' Pו Pחיrכיג

ן;וכ~ pזכ' .ןיזייןנגסיירוןננוו Pייחייור\כ.י
P'P חסלרן.יימייחמיריימ"מ,גכימו
קךיטס p 'כfגסיייגווגימיכ',גוזכירכי\כ.

 .גייןייוייו;טורס Pכrכייקנמרוגימי
חינגו~טילייfכי:כססרגי\כ.ריסוכימי
כ"כ/גס, Pי Dמ,ט\כ.יר frכפן'( Pיט' Pקי

טרו Pייןמיריסייקיסניממיכריכגיס
fכיכת.גיין Pמיכי Pטו Pמיפורמי .דייו

קרינ"ר pח'פוךנניכ bו Pו fbכיככ' ' 6"ו.ך
יסר~רירייך.rכיגסנורrכתיטו Pסיטודו

ךריוזכמסרייןגוסיריינוובומנכfכרטו·

fרייכורזכ 'כP פרחי.ייריריP כוP קי
רמוו Pמי.,ייגוטומיטיקוופיגימךןן

fיכייו כ::כ"P • 
 Pו P 'כf,יי ,'כfסרגייוקונווזכי
רכי~דינוקסר!וכטורס Pכס Pייtכ,יןר~י

P ' כטוךנו~רוןrחיבווגנוP ' קחיספומירוו
קוןנגפנרקייומייי .וr tקמו rPכסמוגי

p p'p כיקגחנוP .,כיrק\כ.ייגיj טיייכגור
נוו~ Pjכריחוגןקויי;מרוריייייייכטוסי

ריייו pפ~fכfכיכמיןסי;כסfכי . Pזכירטו
רי Pנייזו Pגורייגקכfכנו Pמווכגזננך

סוכו~ ,כfמנייו pייןייחיךrכזכ,נכוכרגגך

ריזיינךןוו pקורסר Pסיןו Pפיכחירfכרר
 Pמיטוךורכי\כ.תנגסקיגןטוךרקי

טרךןמנולתמי .טו Pגוחיייךטו Pייןיי

P כפירייסיfרייחי;פורמנגןקיגו. 
ס Pקזכני ; pגייוקורטתריגימנורסמי
 Pוייקוךסכנינוfכרייייfכיריי (,מרי
נינוגססיןפוזכיחי . Pפרי D<לךירי

חיקזככנrכו Pןחיריימיגיגו bי Pקו"ו
P חיג'\כ.ינסכטוP יכקגזכj קורטוגיסיו
ייופוגסיכגסכך.רייחיגריס Pקחניגס
 Pרייכורסמ,ררירסrכוגךייינוכס ' rPכי

) 4 ( 
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קfכני~tרגס iריי Pגיrכי . Pפר ' 6ייךירי
נגסככסיזוקיגוטוווקוגטו Pגיסי
 ·גומיס,נקרןנכימריגככיס Pכוקון
ןגטוכמ Pגס 'כfזכנניביג ;fו'קריני Pזכיקי
קיגופורטינו pקחגוקיכוחידכי\כ.רי
טי Pמיטו.:ןוגיניכוטו p 'כfפורמיר, rמ,
מ,רריוסכירtגfכוגייגרומ,ניטיס.קיט~

ס/ pסfכיגקורנסכווי fP pכנכfכריטfכס
ניגרינוכורןנריסו ,כP . fייכו P Pכורירייו

 .מייקר!כניתריגסייסר\כ.רירייוסו
 ;: r י,)קינfכרוז ('כffכיוס Pניכנחכי rמ,קי

ריקי .ייjכרס ' P ,כגיסך Pר Pכ"נכך
רייי Pי Pטוקי Pסוכיינכוג,ימ Pמכטי

P " טורמדירייןמיטיילסגסטוומריp 
,fכ p קריחכP כfp סיגטו.:ןודיקריחוררסי

 Pופיייי P pרי~מפורמנולסמ, .ייוגרו
 • pרייוז' Pכו Pו 7טןקי pייסמ'נרסג.:ן'קי
 ~י.ג'מ, Pרייטיימרפוריימנו ' Pמיךfכי

מםרויייטייו P'Pטוג p ,מ. Pריינfככטחר
חיגסיייקרססי,פרfכנוfכרפו,כורס
סיגנימרפוכחי .ירופנס Jמיקיסיכג

 'בf •יריסגסfבסככגרי PקTכטינו P\כ.ו
קורסריכגיס Pכו Pו 7טוטולגfכ,פור
rכi:כיקיסיכגמיג רfl סנס.ירןfר' 'כP ;:פו
מיכור!ככטסרין 6'נ,יני Pטו fPכירי Pמ,

רfככייס:;מינסרו iנכיf'כרו Pפןכקוןרריוס

פיזס:;סיכזכריסרי Pטיירטורממתרוו

טמןוסספירייכיןגמ 'כ}נכגונ.,י Pרוו
רי:;גווגיגיייתיכמוטמ fpכמ iפמ pס'ךי

ננגריס'ניגגן ' Pמי~ .ופגיטסרירכמכון
p ריזכגנייP וP P '"~ו P מינירטיירווקי

ינרסר pי Pמיייקרסו Pדיtר Pני;כסכ
מיכפריס.רירייגרמtופיןמכיגו jמי

 Pגוםמרטייריך p ,מ, pן;ו pח'רי Pפומי Pרי
טוייוסיכסריס.דיר"כוחיג Pריי Pיי

 ;:יר.כ\ Pו Pמסמיכנגמסךלייסריימיג
יגטו fpבי Pמיריימ,גרי ך~' pם\כ.fכמ, Pמ

מיגר~יכומירייtכיגכר pככרייכייס pמ~ו
tכtרטוייןגורסרייחיג 'וf .ננגמ,ו

ננגרימפכיקס.ריכסריסרירייגוטו.:ןו
fרריו 'כP 'רP כיגינייוfכיוליינוfP ניז'יp 
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גוקי Pחיכ,יוזכונ'רי ' iפירכיlו.חסמי
מ,גניזת pכיכוקיטורו Jמי ,'כfחת jחויינח

קי 'כfייר pנוומ' "וl .tס'רוטליכמ Pכומי
גוג,ין ,כp fפ~fכנורח Pי Pרינייכייןנון
כרחייו:::כוס Pטירומתמיזוןככספור ' iפי

זכיגמ,גרו. 6קוכרו Pדירינמסוי iו e P '~ר
נינ"רס. Jגיריירייגקוולסגךונlו.וfכרסקי
b ר'יP טורוינויירוןP ינr. '~יןר'P די~fכ p 
P ינורחריP כיגסוזכינ'כוחיגטורוחיf

~ינ"יfרכוגוקיח,רייח,גדיקיכרזככרו

ייו lגfכ t Pכ'מימ,כ.ונירי Pריקמרנסכמ
 ::: Pר''קונדי Jניחרורגי~קיזס.גסכרוגנון

חי,חירריוןכריי ~'כffכמפ'ומי p'ימ
P ~ j" כיrזכירי~.זכיגרי'כחגטריזכיגטרמן

חי Pקוגר' Pכימי pזוfכייורlו.' Pכו Pטררו
- Pיכורזכרי P pגfכרי pרי Iקוכרfככוחר Pכו

חיכריננןfכתקיךגיlו.מממונורfכנ'מן
 .מ,גיייןרייו

 :::י Pןכו Pמור' Pפוfכי Pריפוומיזכי

חי Pכרfכייור~י Pרו Pנורכי~חיןגfכרון
 ,כP fקוגריזגי Pיפ' Pפריג Pכוריטו Pרי

חרןן Iכס Dס ' Pחי •רייגוריכ Pנרחגר'
פיופירןריגונומרפורמוכסמס Pטורו

בכניגסנוiגזימגרוריזייגרופ"רכרחכרייכטןחי
חוג:::מירכי~חסרסגייןירגי rמפמרס

 Pגןמירייזליגריג~כטרימרנו Pטרופ'
P יכייוריP , מיP חקוגיP טורו 1יזמרוP 

ניקומונרזכגריחררו jטורוקירוריזייכ
ר'קירקו~fכןטחרור Pפוריחוכרfכייןר~

חונקיקו~ירביירי Pקיiכחרו P.סוכ Pנו
ו p p ~ jדיח 30טמ pממו"רימירוגו

קוכרירר~פוררמרחןגווגו. Pרייfכיגזכס
ריננוירפוחיריגו Jגו 'כP • fגיסוגי Pנומ 6

רfכרתקימחוורינכרירפומירי ' Pגירייfכי;
מפיר:::ריימת Pטו pמ,מ,מניר.כרוכנו

טו Pמיטורו jס'מי •י pח Dנוןמיכרfכר
זכי(פןרמ,רסקירכי~מ,גטיגוייוגון

גו Pו'מיגיקי Pחןלייגןכו Pפיג Pו P Pטורו
רי~וחילריג,י l 'מפריגרירגןפךריירןן iמ'
ון.ינ pחקיריירון Jמ,כט'כון Pסיכייןמי

י Pחגרייוחיגקוורכיlו.פיחי,ח,רח

גוריוןכן .

 •ננגריומריב pסיןמ,גרייגוסי
רריוס ' P,נטמר pמקיכוופוfכ'סי .

 :::ג,ממ,ננג. Jחירייגןiכורייכייrכ fpכין

 :::כי pפוזוגו 'וfרג·~חסטרוסומיניסו
 'כf .•מ,גריריכמנטרי,כטו pמגו 'כfייס
גייומייזו Pקיכרמכרירכי~טוי Pריני
 Pייכו P Pכורידייוריננוחתקימרי.גו
נכ.ידייזו Pקוגטי pניו'גןןfכיטי. jס'
כרימפכמקיי Pמ, ' pמיגניז'נייגייוקי

 . pפיגיס pגfכךיס rקfכנפורס Pפוfכיר .
fכנייח, i'יפופורניכוגטfכוכריfכנורסfכי

מ,גריינמרסורוחידן D Jגומי pניז'
מתגמר iנופירפומינ'גויניריו rטרסנfכ
ינויינ/,יכינליקימוכומיגי iמקמרס

ריימיגחסרניזז,פוכרייו Pר'סי .פיזנמוו
,נfכייו~ Pטר'רייסיגfכיגקונייכוירוריזיייג
 Pנ'יררמרירומ,נוירטוררי Pרוני bנ/ P '~ר
 •פומינוגומיגמסגוזניןמיריזמןקיפו,

ירס Pמיס. iקמן Pסיןי i"ריפוריימיג
מיריימיגביזנמרסגופומירטיקו.סגס
P סינסיגירסp וp נוכיגינרייגייסP J ' 

פומינ/גו.מינריקfכרנסמ,ןfכרס Pקחג
 Pרו,פיזו 'כfי Pגfכ Pרריורייסינו rמימי

רניlו.מסמי fPכרי Pפוכרי Pייסייור~'
מ,גמסגחר rגוופור Pדך Pנירי Iונ Pפוזו

כריוןכרייחיגחיגנימןמי •פומינו(ו
 :::יפו Pריטיירסטוךסמיןקריטס Pמי
 Pייגך P Pגודירייךfויגיינרו iדיטמגיס Pד'

ריגסרייגוזכ Pי iטוחסכרסנוניימ,ןר"ו
גייופוריגוןסי ' P'rמיננ/'ניימ,טיירס.

 .פוfכינ/נוסיגריקמרנסי"נומ,פןר
 •נוירומרריו r'pקוכרגיlו.דייוניימי
 J 'כfריפוגמרפןרו r'pקוכן Pינ" Pר'tכי

'כ hמfכוכרס Pךfכריfכניר\רמיס. rקחניי
 :::ירחימי,מיןקריחירחירגי~רידיין

מינרחגךירייךמ,גקימי,חסקי,יר

מי • Pי rרייו Pגוטירוזכקי pנכחםורירוזי
p כנ/ריסfנ'וP לייכוכרירינ'יכטיטורס
י rפוח, ' Pמג ' Iמיכיlו.ררייזו Pקוגקוןקי
טחכימtר Pכר'םיר'ריטיירtרטורסמין
~ומיניגו.ממ,; jנ'וזנ'קי Pניfכייור~' Pרו



גוריוןכו

 jקריניירו Pחיחימיג.קוורייוחי( Dמיר

ס rפירנןיגסדיפחפי(מיג Pיימייור\ו.י P,ו
"קרןחונוחיחיכוקחרסיליימרון Pגסח.י
P רP פינייוI חינפורט'ירP ריירוניחיירכוi 
ינייו Pריגס 'וtר~יחחילקריטס Pמיגס
 P'Pריימיכחיגטיכרייוגוןסיריי.מיג

fכסחר Pמיכטרופיסור Dסירקיבכרנןומ
וכמיי;:;רייסינמפיוררוחיילייו pמ,ני\ו..ד

 P'גורייוגסמיקרירכrכ. Pמיכתחת iניי
פמרתכוסריחרמגסקי Pזג'קרינ Pמי

 pריחמנרר pפמחי .טיר P 'כי(,ו Pריחורס
P מייP ממנריירוi לוj P מרוגיP חיפולP :: 

ני~ iחירסמונרי Pנונחרי Pנוקוכjיתר
טיפfכרגיפוריחמ rחגוקיחמחני, pפיר

חקיפורמגרמר Pר P 1 'כfפוחיי bבכבינת.
 .רגי~דימ rbקגמרי Pרירירןריחקימי

קו:: pחיייוגמגמגיקמחונrנטוםחיוןחי
גיחי ..ו''כךויסומירטסגrנררמיגטרס

חירני~ Pמ'מוגרייינרו rריריינמנרסררן
קחיי)ררמו Pמין-ו Pךי Pגיחי .י rחקי
ממייון p~חנfכחיגוחוררfכגווטזי pח,

P מחי .רייווr מןרחווייכp יי'j חיp ::ר/ימ,ג
מ rקחפחרמדתקוינטמנס jכמדיטרמ
 Pכוקוריירוןמיכס. Pירומיןקירייןרי~

'ו.סוניר Pפורורfכרון Pמפרימי Pנמרוכי

מיfכמי.ייין pחורrכיחמ rמקיקמיימרמ
פמגרי:: fPכי pמ\ו.ייח Pו Pקוןטופמרוןגו
קירייו,ו pמ 1ייי pרממומזיינוומי pרח
מפיגממ b'iךירימסמיגמ,ן pי iנ' Pטר'
 ::וכfר Pי Pחכר"ו.ו Pרינחגטרירוויוסי
r מגp נrכיורוP P יP כfריp . 

 ::ח j Pכןfריכטיחיקול(ופןמימ,

ייכרי iד'מיגמירני~.רי.כ rקfרמין Pרוכי
 :: p'bי Pכימנגו Pגי iגוויךוימיהפינס
ו DPק P'Pקיט~ fpכ pמיגייורייין Pטכייי'

P קורייריוסימםיגמ.וP דגי~ונריP ו:: 
 •ריימיגרי,מגטרי'ינמרוןגוחיפיטי
ל(סגומיודגיז:,ממריימיגנייגרומין
סטורנוי Pפרינריךו Pל(חייור\ו.י Pגורי

פורקיייגוו iד'ייןיגחנל(מר ' pחיייוננו.
fח' ~'כi פירל(יכמ ' 7קמרטסגסיירוןr rנ. 
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קי Pל(fכייןר\ו.י Pגוחtכרייחיגו Pך'מי
נ,מי .רני'ו.סס pיט' rמיקיחיקטן Pמי
ךיגסנטריי:יטו P ';ייגךו rר' Jריירווג tPרי

נ'יקיייו Pיגייל(ו pחי P,ייי jקרי pטיfו'רי
טירסרפוזכיךי ' P iגוקןייריחי P.פיי 7
ניקול(סייור~נמיווקיטווונ~רf:יר.ני
מרס rקו P 'ס.מיריל(חנרfכרrנקינרמגרימד

חיגדיקול(מכרןקון .דייוקירקי~רי

 Pגימוני Pגודיך iםוfכיןינמךו bירס Pריי
h רכי\ו.חנורמיP מיוטופיי. p קחוi ס

ריגח,;:;מפיגס"נרו iר'חי ' Pו iחנ fjריגקור
פיר:::חיקול(מכדונ~רוחירייו,י Pטרי

ל(דיסי P.סרריכיימיריי.חיכרימ r '(ל

וו jלח Pסיכווחכי.רסחי .י,.ו\נ ' P Jגוקי
נ~ךfכר.פור Pל(יזוטרודינורגיי pקי

יוסנוטרמ PינומיחיןדI:ב.וגיי,טרrנ pל(ומ,
 Pגודיו iפרחיבמ,ו Pמינמריל(וגןמי

גיינ~ררקיריגתי Pנוןפורקי P;,מןני
 :::מ(ל Pגןמrכו Pריומזר.י(מי Pסררי

טס Pמימייקריטו Pרכי pמ,רייfכיל Pייןר~י
'ו.ס fPכירכי~פור Pיטי rק'מיבכורנת

 p'bק\מ,גקון pטמ bקוייננוובחגיומר
פומירטימ,ן rטיל(ירובחרוומ, .'יי 7נ"מיכ

רמניירילס P Pבוקי Pגומררחניננוגנ/ו.

טרfכנfכרוןגו Pייfכי'ור~י Pנוזכי · Pנוחמ
ריו rפוסיכמrכלנו bמינ/פוךי~רגמס

 :::~ Pנוסקו.סוררייחיגמי Pגיחוגי Pגו
ג,קיכיגגוגוטו.םוגיןמ,רנו\ו.מסנחר

דמנ:::פולקיריחן Pטוווקיסייודtכלi:ו.
- Pרכו Pקיכ pס'קיזוגוןרייחיכמי"מרגו.

י Pפוכירוכi:ו tpכריימיגקוו 1נמרחזfררו 'מ/
נcו bסטורנחי'קינייגרןמייג. Pמי,
מוגסמס Pטןרוירון Pריגירני\ו.פור

 pמיכטריגמייינוגווי Pמנ'טי pנוקת
קונו:::טיטחיינייןילחכוטרמ Pןנוt'כימין
P יילוP ב~רחקיp 'ריP סרדיP ל(די.חי
דיטירל(יגחלוןי Pק''רייחיגטיל(ייוסי

מי .רמניימלפחרi:ומ iפורט~'יווו Pטורו
P ' נפגרrP וb מיןמיכטרינוגומיליייג

, P יP ל(חנרP . גיסיP 'דP כו-קירייחיכו
 Pנודיבוקתדידייוו Pרi:ו Pקחפ Pמי
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סני'ר pחיfוכדמרפורריfוז:יfויכירז:י Pרינ/יר::טרr.י pנוfויכיינ/חריסמוגדי . Pנימוגי
גי pייfורחנ"כייfוקיחי .רגי~י iחקי ;frכ Pי Pטוכ fPוימיריפורייו.מ,rכ Pנומיג
 .דיירי'וחי.וקוייירrרפורדמרי Pנ/ו Pיטרו iניו Pטררו
מינ'מ::קיריחi:י ':ווfמיןוחי bמייזכrכ Pריי ~ירי, Pר'גיזכי . Pניחוכי P~ו
זכנקוקfוי .י iפוחיכ 1 ,כfדגי~חrכרון ' fPכיקךגי\ו.חז:ירי,מ,נו Pד'חיי, Pמנ

ר Pדינ'יכייוrכ iו ;rידיט"רז:יחיןתכניס Pייfכיירר~י Pטו fPכי Pטודי jדיטיריייגחרו
וכ, Pמיני P\ו.יניחכטחרריחורrכיגחות p Pכימוגי Pנודיפוזימיגמז:יחיג/מרטיפיר
 , Pינחדורי P P~וקוייירטרחיfכז:י Pמיכיירנ'יין Pטוקי Piיינ P Pנורידייומי;'חי

חנרז:יייכדו iדיז:י'דיגניחותנ"גוגיחייכחרז:י p pנ'חיקfכפמרז:י, Pי bטימינ
P וP נוקמp ייוחי)P כיינ:חרחמירי~חכטרי(ינ/רייp מיחז:יP מסקיייירז:יטז:י
כסריסדיטיירז:יfכז:ו'ו 1ייר Pיניו tרגיחיjרfוםחרטי Pחיפןרקי Pנוקידייוטו
חינח::נוקי pגיfכוני Pכודיסוזיfכיגמס Pי jנ'חרו Pנוטרמנ/חרוןtכיפודי. iכו

יייקיןריי,ייי 'וrרונוי~ו iחיחמי,רון _י iפוחיגמין lחינ'מרוגומידגי~fוrכ
 Pמיקיחוהזטז:י pמימיןfכי tניינ/cכ,חי Pכיחןגי J 10ירמ bן iפומיגמיומי
נוfכיייגמדמוןנ'יכוחי . Pו Pכיולןייfכי lקוייימקיחוררין Pי Pמירסי Pמכ

'י Pקמנ/'ו Pדיפירג"גrכפורונונוו J ()מי Pקחרכירו ,()מרינ/מטמנ/מו
ו iפוגוחייימגוו Pמי(קיייירfכי(קון . Pגודיחסחקי(fכיומי • pוכf"כ Pפיר

fכינינ;ייוקיייייומיו iפויל fjדיחרייכטרוקויייר.ת rך'ירין Pגיגוןמיחנונריירון
גוחינוכחןfכיכקיטינומי •דגי\ו.קוןדגי~.מז:יקיייירפןר jורחרח fPכפריקיפור
חנ'יחסנוי iמגדילוגמרו fpכטור':וfכי(חסדכי~מcכמלון pחנfכנוקונוומי
 ::י P Pנוקוייפגימירמןקי Pמכטיטוייחדןגוחי Pכיחוגי Pגוינייירון pריגוו iפו

כוחנדוקידורגי\ו.חיקויייר.פור Pנתךור" pקיכמ p'pקוולורימרוןגומי;,מייניי,וך
חיכ::י Pקידייוו Pז:י'מסמכך~ I\ו.חנזכיפירוfכיכט~ Pנוי pקונווטמרו( Pגוי Pמי
ייו Pחנוחכיחי . pנוירסירי Pן Pמיןפיחוזי,'ו Pייחייור~י Pנןחי .יגייןר Pו Pב'יני,חיו
 ' bריימי~\ו.ינ'תגטו ' Pסיריחcכמ,גנוקז:יונירי Pי iנרחנפיידרז:יפוזיייוןני
נסחוגייוחיפיזו.ממיגקורייגרומוזכימ,גרפוזומינירמרון Pחיו. iפומינרי
P י(!חינלייחינייו ';י i קוו) P וP ')"בו וi כב/זכגרו .ו\רכיריf~מp גוןמ,דייו,ו
פירטך Pך'גיiכיקימב'גמרניפררפורוחג::)רינרמייור~יiכ.ו Pריינייו pקוןמי

'יחנוומיו Pפור pמ,י p 'וfרי.גרחכנייורןרכי~חי . riiקמו pמהוגןקמרז:ידוב'יילוך
רירייויכ bקחפו Pחיטי !דכי~ !דגי\ו.י bר bקfכגטריבוזקוןר"וחiכו~fנב'ו
ני ,כf ?קונויירוןטי iגו 'וP tכימוכי Pכוחגייחגז:י. nכז:יט:ר pחנרנ"כז:יטורסנוחור

ךיקחפו pח'ןויייירינירכי~פוגרייי p,ירירי::ו Pמסfוקיזירוןי P pנימוכי Pנומי
מסיר~ P Pגימי P;'יfווכי Pגוריבוקrי .קחכטfכרו Pדי iנו ל:iרfמוניירפורדור
נוימידמכיימרון.יייגוןחי pבוקfכ Pו r' Pכ ibקו Pמסמגדוב'ו ' Pר'יחינמי

חיגו. ' Pמגקיו. Iגוונוננוקוך 1ינ'יירן pרי p כrl 'fכגקוייייו Jכופמן .~נוסוימנוחרגו
fויג.מין " iחיכ.סימונויקידייונויב"נונטוו Pדי iכו Pטתכ~יריטfכעב"[fכיביב"יו Jנו

קועירמrכרייןייימינבימונוימגוג"מימיכדיס fPנג fiכוקוייוfכיכייךיכמכטכי
י! Pנוי !מוסגנימ.זכבקוקדינוחגופוךיךrכ Iכ\יfניכייו DPמינ"גוני Jנרfכילייגד.
טוחירטיוfכךכיכגונסחיפיקי Jגוריימינדגי~פורייונג'ןטו fPוטריי Pקיגוג'ינס
 ,ריב'ינייו Jגיגגוגינויחיוטופןי Pנון Pנוייריו iמיקיגיייין pטרחינספור

 Pכומrכר'יחינייחננו-וfמ,נביחוחיקכח:: pח'ווקומ"יי.יחסמ, . pייחייור\ו.'



 jגרריו-ו

 :::ביכמי .רגי~די Pירורי Pמטור pייורtג,' Dינ
 ·.סוזיחיגררירקס pמחי Pטורייירון
סיג:::קי Pי~ייר P Pגוייירסריסו Pכימי

 ·טחן pי Iר Pטו Pניייייריניריןמי Pייייי
.סייךר:ככrו jמקמרמ pקירייחיכריסימי
 jזגקחרו pח'.סוזיחיגרינןק~,ברי pרי

חנו pמיקיני.סכירו.סוזומיגרידכי~חtכ

 ·rכי: iמ'טופוי P Jכורחגיייכיגנוןמי
h ~ P ' טורו,נחרחביגייחרוןP כוP כרוכיfנP 
דייומי:ו rrכיכיקי PDיימרfכביכי' pbכרי

רירייומיגנרמכךי iיסירו iחי .רכי~מrכ
rכי . p'rדייינוס Pונורוקי pנימרגי~

מי Pיירבן P Pו Pמסכייfב,גינן bגיי
 :::~ינקי P~ייכחייור pגימסםכיגדי-וין

בכרניrכ jחיזייכרגיקירכי~מrכ lסיכחרו
רי.סוזוחחיגחינחרון Pכומיחחבןכrכ.מי

 Pו Pמי pננוזירי Pי Pקון Pכיחוג' Pגו
 ;::ו pחקי~יינסרמן Pחכט'מי . pפמיייכייח

קימ,רחן Pגיסוגי Pכוקירי'רון.סיזידיגfויגו
b יינרייכטוP טויריP רימp גוקיJ ,מנימ

 ;::טי~קונכו lמיכנכיטייר~ Pגומיקילויין.
חי lזכרן rייזנכיכן Pי pנוח, Pי Pמי . pרימ
חוג"רי P 9גיחוכ' Pכוריייחןכ'יוfויג
רין Dמטורני P 'כP rגיסוגונrכרטס pמ

 Pג~יירןן Q.pיינךו rרינכרrכינכוIליכטוךו
ריימיגמ,טורגוו. r.סומיגדי pגימוכי

דייומיגפוזוזכי .דכי~קיוס rקזכו P vמ
מיןיר Pייירי ,rנררגסfכגביררגי~ vמ

 .יבגך bפומ,גטוךומירייrכיגדי pו rrוו
זופרי::;קירייחי(מ,כקיגןיכדן Pי Pטוכ pמי

.כיןייזיינדוירייגך Pדווטמין jbכןכrככ

מיגקוניו Pי rרייי Pגו Pטךדומיןמיי
 IIיימרמיין rחמיו rטיניירורכי~רירייו

יבגו b.סוו Pטורודי Pבוזויו j ',ר • pbניכיי
 :' D iקיןדיי ' Pס D'P .ר D7זכיריו Pרי
מיגרי ~ rקחמזהפרמנןמימי vונ Pחי

 Pיי'רירמריייוג ' bיכוסגס.מ,ןקידייו
p יגיילוP כרסמוכומי.סכמטסfט'רופ
P יייגיוP סונרסכסדיטירpb קוגוןטס

 Pקוכימו Jקו pקמריכמ ~ b.מיtכינבי · P.סגיר
רייגוו Pטורודייב/ךחר Pקחר~ Jמי
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חמחר Pידייונ Pכומסיחרמיגבפור
P רבI ויריסנסמסילrפמרD לחכומרt יג

רייגו r)bגייר f1 bכן Pמיקיחייקיס.ביrר
חיכ" Pי pטוג Pחיגסריס.רי Iוב pגורסרז

 IIיימ,יו pונוו'וסס pקחרטחרי\חיגניחו

 /ןח rח.סחרייל Pפורחגתר.עבררי Pר'-ג.י

 Pגומחמר iחייופורנייגטיגוגטס pרו
/ן Pנייגי ~ Pטרדו Pרמרכי.סורסי Pנירייי
fוז Pנימרירו .פרמנוfכסגספחרסטיר

 'כrטו Pינוחי'יטי rמחיטרינוחי p.סייררfכ
.סחרח Pקfגרגירוחי . Pי Iכחרנ" 'וP fטורו
טס pחרחגיירמנס Pכיגינניגוrכי·ומ.קרכ

P טכקונ.סג'רוi תP חינוI .כירחfP מגי"י
גיקיזכיגטורו Pירייוג Pגו 1 ',,חכטחרב

ב'ירו P ~פמ,ון pורfכ pו pזכיכב'יכוכטו
 ;::מקר p j 'כfח, pנייגחריימ 1 ..ירן!נגס vח
מכ,קיסמיר.סר tpי 1סג~ bנכזרי;:כילס Iב

טו Pר' ' 6נירדג'מייסועחי~נרוכחגחן
יסורסרי P.סfכדר' Pכודי pירrכ Pקחב"די
iחןפרמירוחיבגיניין 'כp סלחגעכרטס. 
ןחרו Pזכיכ.סימיירוסנס.מסיגיירין Iנחי

 ' Pחיtרניקדס.ביתמיגנומר bר Dפול
 l/ג bחגיב' ' Pנרכמכח.:חיגחן rקוגפן pכ'

 Pטיימךולי Pגנו b Pניחלו Pחרוגי Iב jטחרו
 ' bחזלוךניגבגט P .ננייל'ןfוייסורחדז

 Pמ,ייוכג/וסערבינססfויסעניוניטוניס
 Pיניייגטו Pןכור tיירןן Iקרינ P'bסי . pניח
ליס Pירןרי ., bדתיחורי Pב'חרוכיפור

P יירנ/וP כורייייוריP P ייגןP . ח'גחיI ן
יינרוכי rרירייסיגמס tקזכרןכיביחרון

bp בI רסp קיp כייfP קיP ' רנוחחfפר
fכיגןןילס P pב/וגס. tירודיר Dיב'ך Pגס

ריקי .נרfכ(ךי"ון Pטרחי 'כfקזכ.סחניייגטו
 Pניולמרורי Pו P 1bיר b Pמכטיכוrכו pייח
מגיימנ" r7כי pירט' ibכמ- Pקמרf'יךו Pרי
מי Pייוריינ P Pגוסי Pליי Pגוס b Pטי
fחיפורמ,טיירס.גתטודס ~כP חיג/וטו
ג'ייגבוכרכגר Pחיגייולי Iוב Pטיגייי pקח
חסו Iקrכטיב 'כtרחכ"וגססיכטריסרי
P סןחיבו.I קוןמי .כוb יP ריפוזחרוטיl 
מיומוגוקחרממוגנמורןחי Pרי' Pכו
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P טורופירגונחר.וfכ-p טךp ' רחיי'גיp 
ו pםf'רקיגוטורורייחיגמrיחנ'יר tpכrכ
כחנוכית.טרו Pי rיכונויר f'pח~רחרכיפור
חיר'יחי(ריממו pקויייייןקי pייחחי
fויכfכיוו Pמיכיכרויי!"נ'יר Pקיליייןגון

מי~חרטrי jJכrכינוייכרך Pליחין .רייגו
מגייוטr-כ pמפרfכגומ~גסבמגרוי Pריי

 .כייtכיכ Pרריומrי 2רי
fו' b מחי;וחיp כטחר,P רייחיבי

:רו hרייי.חירייכ~ 1pדייכי'iכ Pמין Pדריו
ו Pבירפור !כrריייךבן pרכי~פור

רכי~ביגןמ, .ר fי Pקוכן P 'כrמכ,נrכ
גןמיו rקו Pפיגוrכיrכיכ.ריךי;חגטלי

 Pטמנטוךמכנוrכחיגrכיןטומוfויפלינך
 'כiמימיג.פולסוגייו 'כjפמיי::ונrכדי

פורו rפונומיייוכנ'ומייןגןמיזג.יגרו
דיrכירסקוייוס ': Pיימורrכיירו r'pכקו

 Pרכיור rמיtכיריfכrכמוןפוחיfכיfכגטי!ב.
 /ננגדימירוכובינרי-rקיfכ pםfכגiכ
יגטי rמריfכ'גrכסריימ,גממחליץוחי

טורוילוומידוגו.ח,גביגמס~ייגfכרפור
ד' pו rrכי t fס(מי Pי rבחרנוי 1סrכי

 70חי Pירוקסרג f U 0חי pייבfכמזג.ו
די Pקחכטfכרו 1סחימfכןדי pטורטמ

j יכi מג.P חירסיP מווr ככfp יrגיקי
ייחססרןפומיfויריfכס.קמוסדחנfכן

נינוריריגחכטריס rיייגסfכולךיכסכוןחי
ריירסקיורגי~חס,ייfויגו P'jגימי
טלו pייןח'בנ;'דוגייסין pקריrכירחמי
טי pמ,קוייוקונויקינרמכרי';וכיחי

ריייכ 6ס ~ 1רכו Pויגימיויטו.סוררין
טודוקיטו pסיfכין pונב~ייfכ Pטיגון
!'יליטו Pסיחי /נמ:,וסרחיגrכדrי Pמ,

ריחינון Pסיקיfכוטרוחי:מיןמיי Jגו
קי Pכו Iו Pיס iמחמח Pכוחייככו. pייח'
סימיכגחנייסן.טימיביניןס\ jקונוי

 Pזג.ן pסיגטרינחוניקי pחיי Pמגורrכ
קיטמרי Pכיכייויימנוןיייסיןיס rפמםח

P וP טיקיבכורלומP כמיחטיויינמיייןrמ
זג.rכ Pסיכקורנומרנוומורסוחינגוטו

ימtו p 'Pמגלייfכיכו Pדיגימינומ;יךמ.ר

נוריוןבן

רכיזג,חיכקונויכרוסימזג.tרנרrכ.טרקוייו
תיק::גמדי pפיfכירטח. pגח jירחרח Pקי
)' P 7ימ r-' כניגrכפימירfכדיrככrפומירט
קירגיזג.ו Pדיtכיריי.מיגח,כטרrיקי
 jריירוחכ ftpויחי r-rיכי P·ו~ירמן(טגי

סיגדיוfכ,גן Pטורןונלי P י:r cי:י Pגס
fכיניג,רי-rיס Pמ,קגיכסדייין pפזג.ח

טורוריכחוסן iייר.ופ Pנויס trכ rפזכ Pכי

'ו.ייו fpויי fPכג jיירי frכיקוייוחי .טו fPוי
קימוrכירטrי vכ .ררכ'זtמיריימ,ג

גס jירמור Pגrכמי . ,,~פור lזכינטרfכרו
ךכיזג.זריריימיגיכייו P pכ 'כrפומירטס

ריייירוןווסיריירי~rר rקחfכrכחירוןפגfכי
פוסי::חיייחכייחכסכrכפורסוחימ,מסי.
סרון Dטוחיביגדי'ין pפ~fכfיסרון
גסמנרייריןחי . Pטי pנוו Pיכייו P Dכו

קינוחזיחcיס rזויכt:כבו\רךןrכיפוrכירטס

P קוייייויfו' P טווו.ניב/ייוי
חינ/וי fP 'Pככרייfויכנוייכךוtכין

ייויין Pריחייחיכקורנוו pחיטייר:;חס

בfורfכגfוןקין ,,.)ביג,נויינליטונרחגרי

 Pג"נט' pגחדי Pי r'יי j Pכן Pטוךו fJכי
;יז'יכרודכיזג.פוגר"ו Pריניfכיטי.קוינו

כtוfרגןרםנוירס •י Pמנרייסיגדיגסגון
p יגיr כrזכינ/יכלוקיP כיזrכיגrP ימיכןfו' 

 tPכןכבלירי pםמטחומ pטמ rPכיייירtי
יסןחיג':;יrכ • p"סממנוינfוי Pירי rייוfכי

יס rפממס P 7כומrכסרינוייו 'כfלייסיג
ייכרו rר'רייסיגג'ורו Dגיfויניג.רי
p כבןיכריrP ' בןילרסךגסיייךיזי!בכו
P כטחרויריסtייP . (.,, ב'יר"גסךיסירוןגי

 Pוכי rקחכי Pכי jטרחרו Pמביוגי י,.)רחר
קוייימן-וfנונ"ריממ,פררבו'גיחןקי

חיכנ"רומי .rכ rיייי Pריfוורדיןמינ
סי~קןיל'כרו 'בfבכרייות. Pו Dופי P 'כrריי
fכיק"גסמיייו pפמגסמיג 1רירוקסרוהי
מי .יייייכטו Pן Pטס fpוניגריימס Pגי

fויל::ר Pטו p 'כD fנו pדיf'כ Pנו Jמיטמייניין
מ,רתסי Pיירורימירוגוחו;כסריס' Pחנו
מ,ןטמנוס tPכיקיגרמכריקונינוררמין

 •פריזיגטי/חןורךיכמנ tכיזכייינ.כרtיfכיכrכ



 iגור"כן
 lסנ'" rמרונוי Pמיכונ"ךי lנ"כיfגמי
b וrמיקרנינלומיגP ימס~b כיcמנ'רימ
גו ' Pמי ~ pג frr.יןי pוככו rניקסגמ
b 'יגנכוטb כcמיp יb יגנורריP ככוגנ/ו"ו
 Dנדי~יר P Dפיךיtכגוןקיייכfככט Dמ

ס;:ו Pככrכייןרחכינו;כירןן Pריגימיככערמ,
b ריי,יגP טחולנייויP מיוכ/ריP רירוטי

יירrכרטי .:rfטרסונרניזוגפוחיריניכ'ו
'ס rםח-rם Pו fPכrכמיכיג Dמ ' rמיו nקו
קרןטי bקוכנגוןפורקיזכירו,כחג~וקי
b יP גיקיטיfP קי .נינ'ורייןP יקי;,, 

נסכ"גגמרס ' Pט' p 'כfקיווכירס bכ
 "-ס .rrפ .rם Pי Pירי 6ני~ךימ Pנ/יכגfככ

b יP טיגp'p ר-ניP כיכיfכרייrכfךגיזכג
ניין nטמ ' Pקונימנכי Pמי 'כfדגימ:כfכוכיינןי

P כייכיריrP קונינטיI מ,קיריP ';סירו
 Pיטי rחיו nקוfריכר rטf:י Pםוחיר'רינרמג
פריטו pמ,מיגמיןמ,רסנוןקיכיג.מrכ

מירוגו Pי bטי fPכייכפירן b? pייךמכדי
י Pקיומיפוסירטי.fכיכמרסגמןו'כיכ

יר rמ Dםמרrכיגדידיגסנטליזכם);רrכ
fכמ,גרכימ,םןכךיין Pריגיזכיfכמיככ bיל

מיניירי rטרחי Pמנורcר iגוייכדוגי rדיריי
מ, Pמיחיתקיטי rPכיין bטסתנייןריי

P רגימי[מריכךייfדיכייb גוןחיוולכרי
נכינורcכ b.מיךייוריפריטן p'bטייגי

P " נ'רחנכורייp יכP כcייייןטממ,'יb כc
י bמריככחטמר'גונייוקיכיכוריטי pמ,
ין Pמיםמדס Pמיין Pחטמרי nגווייג

 • pס' tDככיי nמכי'ךייילפי Pקית. Pגמג
b נכומ,ס'יp מינךיטיייורדייו .רייוטרו

חימךכrכ(ל pנח fpכ iטרךנ'רי Pזכוייכרי
פורויסקוןקי .מיכדיוכיייfכןקיתיזכ
 .ילכרייסrכיכמסקריסודייומיגרי

fתנורס 'וP ' פכזכטיr ' וגיויג
'יה, Pדיח,ךוכוקירקו'וגקוילור'פיררירי

 Jכיקייגרrכ nמ,כקו pרמג'יי:ריי Pמטוטך

 Pי'rכיכירחכייוןרכיגנינימrכורגמן(ני
 rpכ,ררחיפי Pי Pמג ' rח 'וfכ'rויירמינ
 Pכו Pטודו tj'כגינרזכרוי P 'וp fמ nט' iכוrכי

bn חכיורייP מוורסריזייכיוp ריפירריj l ת
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י Pפמרfכלפורפוחיךיגוןקיכיfוכר
חגךונ'וי Pמ·קונינירויג bקוזכיכטרcכ pחי
רי Pםייגימיזרי bרייזכיגקיוכימגי

חוגוזכפי.רו Pנוrכי Pו iמגוייוייפיירן

 IIנוררו jקיחיכנונכ"יו pנו ' bמוטרוקין

fוrיקויייר~רי Pייוךוזכיו.םרי Pמחיר:ו
 pח rמגן pנfכנ'ימןי Pנוןקיטמגטו

 I ,מג rינןי Pן nקיו r 'כj fגמי Pפייכי Pנידי

P יrמיפריזיגט"ךיP ךגוחגמ"ניוגוי

מיג"בומ'קוכינ'רו ;'כrדינרק~סיו
נ/ייגטלי-: pמיןrכיגטרמכךוכימיגגוטייו.

P דיזיזוגייfJ כ\P גוגהחיינ/ןi רורD מי
רי pמנורח phםיכט phכנורfכקfורוןנ'

מיגייורייו 'כfייגטרי Iבו p P!(ייכי Pגן
םמ".מירימrכfכיטרןfריגין bרו'.קיגינ

p רימ 3חגךוp גונ"כיירוןp כP כירייסf
פרי"קיןר, Iקו~ינמינוגרי bנז.ג,יס Pכי
r קיכייירוומייגטיP נסדימי .ייי"ייוי

גסמrוי Pחגייכמרפוריירוןגוןפיךור
n .רcמיקזכיבכרP יb p מ,כנומירןכויךוגו

fויג"י Pמיטfררון Pמטליי Pמ,ריiכירייכ
bp נכו;נוכיימריןP ר'ךניחגרנ'ריr ייכרו
ניגמס'ג bיכיפיך"ו Pככי Pמירוכו pךו
נכוגו ' Pמנורסמ,רו Iקיניכסיגס~חי

מינייןיימוכמרגימוררייסיגחיכוכרינ::ו
P קיטמייוגןגוויp דיP ווגייומיריי.ירf

מינונ'רי fpוכיימרוו fPכיכי P "rליימיג
 p"מייורחכ, Pי Pמrכככחטןמי}כיכניחוfכי
 " pמ'ךיונחזומס Pנרחכרי Pו fPוהחי

י P ' 6כנוכנוו rנןי'ג hךגיי fj •פמרס
ריזייגךן('ריימיגריגמגטרימיכקורכיי

י' Pייימנולסיק bריייג bי' Pנכיל,גו
טיכנןכוןfכיי Pמיככ"זיכניגייוריימ,ג

 IIפחמיומיכטרמרמי~יר Pפורס Pםוזויר

מינךייו~ Pג/ךמיקוייוריי ('וfריייו pגור
טןרי Pינfוכןרמגטמרון'קיננכימירייגי.
קי ;ייcכ Pקיריגנכחגס P Pקרןניכו,פומ
 .רןן fמינ'כי n Pכ,מיכי Pכודין rפוזכין
פור(לrכטחריייפיר~רוו P!כיכ jןכf'ככןנייחי

fכסמ, . P)כיריכו Dו Pפוריכחרןן Pסיקי
בכזריסמרמנ Pככיס 1מככ Pקוכפfכ~רררו pיי'
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סיפוסיבודימורגומיגמ"ןמרון Iסינ
וגיסנורחסיfכייורו. Pוגיריווטרו Pוגוס"

P וליזכוגייוג"רירחיגיכייורP כfרונמט"ניp 
סיגרחרר.פות iמ pתוגיס"גניחול-חי
P כוגי"רנ/יר'fמיכנ/יזיכויקדרידוP " . סי
טיקי(ידכרןכי iרי '''רחיבפרגרייו Pרדגז

טוקיחיכנרfכרטר.סורטו pמ,חיןמוגרי
 Pגורירייוחוגר"'טת D.סרן fPכיר"

P יגו"P . סיP ' סחככטוטיחנו.f נירת
גירתקןמfכרן •רידכןנויררץי,י Pקונוו

p חיריקדו.סיP רימובי'יזן.נ/חרןוP /יה"

טרקובכונ/rכרןוחון pרחרמבכיי Pטו
p סנוויוb כיכטרכךרךויfמדP וניקו(ירת

rכיכניסר~טי Pי Pטוג p 'כf .כונחרטוסין
חמוןקrכזסטוחדן rPכןכניקד p.סrכמין
טורוחיוטוקיינוגוןקיןפי Pגדדתקי

ךיכמג/ןרכיחבחג!יו pמיגו. I.סןחינחיג

 Iסו/סיזךfכיטסררזכתסיןריימיגטרי

גיקי Pייגו p Pנריורייוfכחיגייןן pרת
סיכוןפורר'ימיגרזון pקורrכחרן:ירס i.סו

רייו.ו pמירנ/יר P "כfסגרמרפורניסרגו
פוrכר_חיוגמכייתכסגת.סורכוחרכןנוחי

טופןחרימ,מגריקוגפחכייסגתfכיגטרי
רוחיזןממגסיח'כריחיזוזרוננכסס

גספורטוןכ~גןמי"סורס.רירןייכגיס
גומיכיימיגמוגרי 'גי~נ/יגומ,ילrככו

ר Pריג"חי .מיגרירוגמכטריחפrכרו
תיוסטיימס Pקייניקרוגינוחרווחיק

רי Pקיכרי Pכורי Pסימיגונחר.וגי
P יסורסרירי'רירכגרסריינרמ"גדריוגין

fכיג 'כfפוכרינ/מרווp ירוtריג"גוP יכJ ו
P מיייסp רייך.סיגרי/ירחנfוגו 'כb יP 

חיכf'ינוו.סורמטיורrכ Pחיוגי.די pוגיכר
מבכימרגניחינימדנוי.קיוגריזירו Pקוכ
וfכוקלגו.מי:רנחרנייחיוריפוזמרפור
מיגנ~חוגוfכירכיחגררtברגיקיריימ,ג
rכי •ר~דממיגרגיfכ:כו Iחיגקורנ ~ Pזכי

fכירגרחגמתביזותיי pסנרמ '-רtויג
זכיריי.ריג~ר.סורקוניייגטי'ז.סרר~יוי'כ
וננג I"זפיסיחימגריב".י Pחימיכביחוגו

 ,fכורגימ;,דינונמרסיןריימןגf'כוגרי

, 
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רייחיגחיכפררזיגטוגיי r 'גוטודורג~fככ
רינוגסגסרי p.סרונוי p ',גחתרזיוכו

פוf'כיו Pטו pמ,יו Pפוrכי Pריחי .';חך Pי
תיוקיסבירrכן Pו Pמתנונחרו pמס

מסמfכיירנ'י'ו Pמרינ/דtכר. Pגהבכיגס
ירטי bייוו Pריריחסטס pזכררייו Pסן
כtוררקוגפח;יית fPכירניf'כגי pן pקי(

נ"כ"רי jנ/fכרוזכןננכסיחחי. 'בjגוגס
ריייגוסיכטי~רררומיניןככזכחיטור

רגימ:רורןןםר pחקרייrכ Pינ Pמ,ננומת
טופןחי .fכיכונ/רי P pנוחגן Pי Pחת
גוחיריי.חיגרי fPכ,זו 1תד,יי\, pגרמ

D כןכןרג:רםירינוגנ/ונוןfסידגיסג.רד
 l/תמיין Pגו pטירורנ/רד pי' Pפוכפוזוגן

ונורי Pיפי Pפריג 'כfירת Pקfכב'ימ" Pרfכ~י
 Pכוו iזכ Pיג Dמיגרי Pג".ינמידוכfכ pרו

 •זר~מיכרוrכ Pי Jכ f;p Pנוlלררחגטי

 ' jחקוזורןי rPכיררמסמווםוfכימי

ין Pפחרfכרפור Pןןמירורfכגי pגן pטורו
 .ת Pסו.סג pו pקוניורייfריכריכמכטכי

fרתרי'סי ,כfD יכייוP סיגרייP ' בויטיס
רין bכ'טי p 'כfקוננו tטייררכrכטןרת 1י 6

קוניוחנ'ייו pחייגטיוריךו bנ;fכרוןכ..זרונכ

!(סוןגסייכטס pפוכרייורן Pרי 'כfרגימנ.
 :ריידינכסכ'רtר

רימסניירייורד pחורמי Dפוfכי
רז pםןמ, Pרילירמזגרוותיקיחרוtר

רררניו,רחסכ'יחיגמיג/וי Pמימל rחכנוור
 Pיייורסכ rןכ Pרו Pנוםסרמררן ' Pסד

 Pו Pקוינורויריכס Pקfכביו Pנוסררחגטי
י Pחין Pמיכ"יו Jקו.רוננגמית fPכןזחג
ר~גרירורורפחרמרוןי fPכיירtר. Pקfככ"

י Pחיגחי •פזרטחר Pדיי pטtו pס,יי
נינ/יזוזךםו)ךיכייו Pזריו fP jכוח.סיזנו

 Pטרי pכו fiכרו pקחג ' P-מ-ינ'יגו.בכוגג'ו
חוכוירוו Pריחי . P!(יי,ן fכטrכר Pמי.סןי

זככנוס ' p 7הנ/כח pובכוחכ'גrכיטרוגזחך(
 :: Pמיריר,)ךיכטיגו Pינין fpכfכןגוקחרת

 l/פחסיוזכירתו rPכוכוקמרס Pקריכ'יריניו

קחווגתרדו Pס 3י i p.סןרכיניו pכח.סיכ.
םירטי Pדיי Pקיטת pסריי.ריגירת Pנ'י
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י<:יסווי: 1ג.ניךס.חרפןמיגייו pמ,ו pדי

ילמ Pסי .וגטורס Pגס 1ח'מיכטיכוירס
 p6ם~ן'רנר Pו Pירסן Pקינמךוןמיג
rכ rחנרו p pנוממיך'מו P pקגfכרס pניו'כ
כס Pניפיר ר:iמ, pקימיג pרטרו b Pגוק'
קייחrכ fpכיןיגטי pס ' Pקינונן ~
P רcג~fנוכןחי;ךיכחגטרימיגטרי ·כ. 

 1י b'ורבcו Pקינוסגrכריrכ fגרמ;דיקול(~
P פריגומיחררודיככיס 1 'קכניזתן
טתןינייןקמנ~י,ו.ו Pחיןפןגנסזכירורי

קחני:: ' pסיןםוגנtרגCל Pייייקולוגס
P rכוינסחי .כfנורירP ריכסj'P ~ ריג

קוכ.סגסגס ' Pקיייכנסגרסו Pוכגן.
'רס, Pייגןדיגקוכםfככי"רוfכיניגן.מ"
fכרין rטfכמי ,' Pסגיחס P Pטיךו j,,'Pר'

נייקונוומפיךנוrגךוןנוחדפירוכמניייכטן
זכימר. 7נ~פורגיןקינוריסי pסררי

קיןגורגמינחרכךמיפיכךוגסטונימרון
rנ' p וירסjק~ייןמ,פרינויךוקיP ונרי

 jחיפןחירטיוגוקרינייו p 'ח.מןגוחוג
יגוכון Pיג bמי,יי.fכיגקיניוטיירסגמ
טיירסגסfכיןפיfוילטיגווקייניי~ tPכי

 Pמ,קויךו Pככרי~חיג.ביגןמיכקונוו
כסמין.סוזכירוכיגוןקרינייו pמ,.רובנג
 Pפחפיכיפו.יירןןיר. rנווכסקונווטיירס

ריגירס pקrגנידיי pרינחמירומ Pו Pדי

חינוגןמיגםיךטו Pר' ' Pחיקיייו .נוכן
יכס pקמנ'ו P ' 7ן pרינסייחג,גrופוזו
מירומ pכזכדי pקייטת Pסי pגמוכופןמ,
 1ניגיי,fכקיפירו Pמיחי •יייגוי pגמח,

 , Pקוגוי Pגומי Pנוfכייןר~' Pגו Pטןוו
וס tקריזיכני Pטרי pגוחrכו Pרי Pגי

קיחיג 'כrמירס.ו Pרי'וכטןר" Pסוגו
 .רריימכוסו Pקונם,יךיכיור rנוימנכו

P ' פן::גוונויגוומ,פךינוירןמי'~'ינו
 ' P •נוגןחיגקונניוכיילתגס Jמיחירוכי
מיןפ,מורטי Jכויייגדוריינוג fPכי,\כ.יינו
זרונככ\כ.יינן ' p .ניכומיגקונוןוכייכסגס

ו Pריי" rוכוגrוקוננופומירוכיכרןוניגרו
וכוכו:: Pי fר' pונמ·ייך\כ.' Pגוחיולגןמיג
פרי::מיגו Pריiכירומ, pטרמ Pגומ'רירמ

) 0 ( 
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ג);ר pסנ' pכייrו Pיכייויי P Pנוירונינוירו
דיס iפורט~'מ,וכגןמיגויrו Pםומיר

P ' כמין,ייכוD מינוח,ג);רחיטיירס
 Pניגט' pכמ pז- Jטוךונרי Pחי pגח iסי p,ח
חניוי::fויר 6ניfכטפור Pי rכיכנוזכ Pכוחי

קוו\כ.יך pפורוCלחיגקותיג Pכי ' p .נומ,
ניג;" Jכומיניורי,פמרה~ין Pמכוו Pםוג
 pכסדירוקיןקי ' fריי Pחי . pחטרfכ 1טמ
מיtכרfווןו Pריחיויריקתן. pכמ Pק~י

P תםפר'נויריגוינונרמווb רמךטחןp ו"
י Pריטינונכמן Pוכירומימיכ:לוכן..סמךת
 . pחט,tכנרtר P ~~ t'וכורגסגווחיככ'יוו
קי pמנכח Pנו' pוורטמ P lו Pוכו p ,כfפןר
טיי,ס.גסזי bפוחירוכינוכןrכי,קוייוגוו

 Pגן Pטווונימ,fכניתרון ' Pמי
 • pפ~סנרfכ P'Pפורחמי P"Jרכמכ pמ,
נוירונויינוו iך'יבוכון Pמיכפןגרייו Pר'
P 'גוזכינוגןחיגיP P 'נייור~p • 'רP יירטי

קילוגןחיגרימ Pפוחיר Pגירוכר iזכ"ימ
י pמיטיי,סגtורירר 7וכס Pפור' pמ·מיג

ניגטיגסטורתונך' Pפמנורו Pמינויירי
ק'פוfכירט- pנומ p ·כtנינןחיגייכטן Pךי

 Pמ,לוכזריגופרט\כ.יזסגסקינכגן. ,\מ
fכני~טסגינינוכיניקונוונוrוניררסה

P קורסוp פירוןp מימגוכמרP ככfמי~ט
מילנסמי Pזרנו Pיר Pה P~ימינמ-יגחר.

מוגרסמי Pסנויגויימטמ 'כP • fמגו pכ~
מסכיחוככסקfכטr.י.גוו Pסיגינכינו

 ::,יtפגיחנוורגי •נומרריסrוכיררי ;fפ
רמ::נויגי rמגן .טורפ pזכ'קיןמrויינוכ.י
 ' rח •קמגטמךוררוקfכייממיגחסווך.
חיגמס\כ.יג,ס Pיקייטי Pקונריר Pד'

 ' rמ Pגומינינווגייןזוחיגמסfכיטי Pטרי
p כרrירומיגמס .מכט'fמג 1נP ייוr מין

ר. bזו.ינר ' rזכגונלומירטיפמרrומרו fiכפרי
 •קמרס Pרי Pגו Pן iי Pנירנומיג Pגומrו
גיניגןמיגסיגטרסגיקי'רסוזככמקי

נימימונונריחיגוי Pפיי Pנו ' Pמטור
כןחננסנוקסי P ,וP fסוזו Pגונונמו

ניגיסיג Pיכרןכ .rprפמי .זו.חיגבי lגוקי
 i'rך'מי •סיזייר,;קיכוטוךו fjכוכנירזכ
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קרי:::גוגווקיוס. rקינינגוגס pיייו rמ,נוו
מירוכיפו Pסייגובחיבקיוכו Pמיחיוס

 • ' fiכטי pס'וכורוקינוגןfויב-קי pייfכ

p ' ייסרסביסווj כוייוגנוP 'כוייגטfp . כנוו'fיי
 ·רוננכ i Pמיקיירן Pשרי 1\נוגןfכיג

רייגטורrי Pוכוטסיינייןסגורסקןכוכס
 pפ'.ו.מבכח Pנוי jקונ' pמ,ריסו ,וfמירס.וכו
 . Pקונךי Pגומ, Pרוק' Dגומיייגןחיב
נוכךמיגנרמגרי ,וfפומירטייירט.ו Pרי
ייגן f\1ופגfוקסניגו.מיגטוךןקי pעח
די fPכי.מ,גיןניביכוקימירסנס

 'וfייגךfכיברימ i ' 1\פורט Jס'גיינסר
 pגןריסירוןקוייוניגומ,גרי ל'i tפורט'.ו.'

פוסירטי Pמ'ייוזירכסביס • Pחגטידי
ביני.fויגקי pייfוסיי'כךח,כקי pייfכ
קי pביניימפכtכנטמוקי Pכורי pייממי
p ו.יו.tסיבייחריp כוןקוייוביגו.סיגP יר::כ

קיייגןסיגקי pןןמיייזירבספוfכירוכי
קרימןגומי,גו 1\נופסרייוגוסיגייס

 ·וכייו pב'גונוביךגו.נו Pמיגו Pו Pסין
 :::ופ 'כfטינו pbקלןנןמס.ו Pבמבוגי
ריו rסימיןנוfורריקוייומ,גמ,וטס Pך'
p נייגטרי.רP פוטיייןרוi סP מ,גינרי
קי .נריטוו Pדינוזריסטןרבס ' Pמי
 ' Pחי .נריטסנו P'iביפיירזגו P'iב'

טס pחtכיגייrיריפונייבtכרסכסt.ו.ינמכטו
חןג:::נווטיייורן P .ינו Pיימג ~ iמ ' Pקי
 Pי pפמ P ~ Pוכרוקסנווכבודו Pירסב
יימרריי pחסיזוקוייומורםקמדסיבי Pר'
 Pמוזי Pי Pו P .ו.P ' tוכו Pחיזי pפןס, Pדי
 :::בקחייזרtר iר'tר iסירןןוייוזירבידומ,

ו Pמפ'גtר ' Pמי t'Jור iמירייוי P'יtר Pך'
מייוכו Pטרוקtרגוןמ,מיג,יס.קווייtר 1\

fויןס p .ו.tפוכtכייניין .מבירייונגופור
פורייfכרריו Pחיםמרריו Pזיחייור
גמזי pיר iמירייורי'י:ג Pד'קובזימייור
 Pייוכגימייירון 1\וכנ Pי P Pייונגומי •ייוזיר

 ·יל rיייכtרזי(סייורמוריירון Pמיכגוק'
יימטIכרון ' P Pיזוכגימיגיירמרדן Pייוגבו
קוןיגדיירון Pד Pזןוכגו .רi tמנ pו Pפוו
 Pייונבומיגייtר.פורrי pוtכ, D ס.ו.'ייס Pסכ

כזריווכן

p מבייוP tמיבוכיגרידי 'כP P פרינריירון .י
פךניקי Piקfוב Pמימיכייסויר.ו Pמין

יי,ן Pמניר'מ, rPכיריימכוסינטריפכייטו

ו Pחיןנסריןrי p .ו.tפ. tPכייינומיכטוי
P מורירקמגיp קמביi .דדסP ירטר't;p נ::: 

rי rחיןרכויזיזירחונס רtךי'"p iפמ ' Pקיריס
מיגייסחי .נמרון'.ו.נוןקיחיכטרס pס'

 ::: Pז''יס P;י Jקודינוג"סטויסגיינס
וכר' pנ'מסקמטמז pו rמן Pו Pיירטי

fכנוכטtו ' Pון pקיומי Pורtר. rחירייוו Pדי
 ::במ.ו.tפt.ו.גוגtרדירסגי ' P .מיבייסמס
דיססיימנןו P iמ,טייניגוקיטודורס
זכנ;;קסנןכמ jקיקירסחינמרווfכיכ

חמינi:'כ ' Pין pקורfכי Pייירזכנרוכrכ'ירטמ
יייחtרקרימירסייי Jנוקין .'יסחינקי!

 r-rפ,כוכt.ו.'םורנירימדכסחוכורנמרסמי .
פמרסfכנןרrיינוי i 'ד. pיל' rרוי pכמדי
מי pרובfכחידרמס iכחחי pמ Pקחכקין

iS t.ו. p .ייוננוחקוזיסקיןפסרסמס" h ביר

פחר:ו • Pרווזיר' pכמפזכרtרייוטו Pד'
פכtלט:כrכימורורי pגוג'יfכ Pקונופרfכרכ'

 .מורורי Pטוכ' rpכ p pייט' fiSכרי Pנןויוסי
. t.ןו.ו' P זכיקכיp ו.ן.tכנרfP . ו 7ייוP חדיi 'ייטP 

 כ::
מי pייח Pפ' pדימ, P.ייורי Pי iייו.נוכור

p חוזןיריזוP . מ,טורןp מםחריטוr פחרססס

חיןנויוכי ' Pסויינרימי, . Pיייזירי pנמ
P כךמגפירכנסfקמיןךb יייכוp יימל'דיP 

fדי 'וi ירטן'p ,נוןנטימP . .יימטס.ם'כימס
קיןפמרסרובסמ,מריבחטס .וr tםן pזכ'

גסםfכרסיירטג Pי'טי Pמיוכורויברסיי
 •ייוזיר

 ;:;גי pחנוגן .כ\נידיגייויילטג pר"ח,
ו Pמיזקידונס ' IPיגייזו Pו rPכיןטמרן
מניסי::דיס rמ,fכפוכייrכ ,ח.rכ pקמנ'

קורוג::יג]רקיטוג, .יכיי::כ iדוג ' P pמו

ו P iח'ו rפוrככ 'כfךילגדיכמ p 'קמנרי
rl 'כנfp כיגמ-מfילכךP ' מ,ר'ריחןp וכן

 ('כ"iרופןגוןfכיג,יסמלמניייי Pקומנדו
 pייייר"' bקריגוןקיןחי .t.ו.tכנזכרכrכ ffכ

יר rזןןכtוקיחוכוךגtכרסמי pפ'.ו.fכבלfכ

 pנוtכחיייגךמיגקי p(כfכ :פוחירט Pמ,



נורירן .בן

נ~סייסוומtויירטו Pדימי .ניגןtוי,קי
 :::נו Pגודורtוtוי, fPכיגטרונפיגןייוץיר
fוימנוגטוגוtוייגןפגיי"-.rממ,כ~יין
ירוו I'פריכר ' P Pביוכנו 'כf• fכיגקוופווו

פור PוומטIכוו p ו'!מסיכטtו bק'חיי jנן
קירנכחחרי rחיכני Pנו 1טמנוכ"סינייס.

רוייוגמי,רוטומיוטס Pפורימותנרימון
מין ,תייוון Pדיטיכנגמן pטווומי

קיייחייור~חוודייוכיי Pיכ rביוקtכרtו
חכמ;::פומירי Jגו ' 6ינ,יס, bחיןטי Pפורי

טמבינייומיגייס.חיןטtור Pפוך'מיטירגס
בווכדוחייגטורודיפחדרי jו pסכחחרס

P ןנווr גוקיפוחיירP פפולרנכ~ייוpb חכ
גומי . Pייגו P Pן jדירייידיגרינוfויג

מסביוחרלטיייו Pיגטי Pי Pקימינטריגו
ו P!,ררונוגךומיגטורו r>t-מומינ
קומכטיי jמ pחיסגורtובוירס ..ו rקחב

 .ביוזירגtוריtו iפ/ורט~י Pחיב,מגדי
 ~מינעי,ךי,מtו ', bדסנורס _מי

 Pגו pייtוייורס.' Dגו Pטורומסמיבינן
גסין bטן Pפןך'ביגןמ,גקי fPכןכייכטי
מיבינן ~ט' P,יפיניגיחיג 'וfטיירס

ג;:ר י"' . Pטוווונרי Pטס Pפוריתוזיככtו
גסמי Pייכו P Pגומיןטס Pפוויר bבירר

 Pויו iמב' Pגו 'וP rיימכ' pנסמיטיורס
דיירורר pפ~~סטירסנירומר וt(חי
P קיגפןיP .כ"ררסרקוןמיטירתP קרי::י

טורומיטיילסגתחי Pייגו p Pנומרון
טרו Pביוחי _ס'כ'ילדסךסי .ייוכדךוריג
 Pטורופינריירון Pריייויפלי, Pפמרסרייו
 Pקונרי Pגו . Pרp-זי Pגו Pוימייור~י Pכו
תגן ~ריסירווחיגו Iפוחיכמיגטוךוסי
חימנ"יו pחיגקון .ניקססוגסחס

 .נ"לרח,כס Pמילוננג iמיכטיניירו
יוננכ iמסויגןמיג~ויר Pי Pטוכ Pמי

ו pריימיגםסכרייו fpכימיי pמ~יינfכטי
קו:: fPויו iניגומ,ר pסנלמחיגותfונו

טורוסי Pייול'יכ P Pגוטורוקריfכינעיס
נינרינונוגןסיגריסומי ו'; Iפרמינסיכ
כנוסtיסיגמ,ןרייוקיררננג iרירייוס'
מימיגנ'יכרחררידיירקיכ"ררסד ' 7
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P כוlינr וP וP "יחP נג'ירכ'רזI ירדמר> . 
מי Pי.סי Pפרינ pגו pינייורי P Pטודרמי

י 7בימגפוכריירון Pליפוחיכ'גוח'יכטורו
מינליחי pעורו.קי pיימכ"ררמדגס Pחי
"כ.ס.עגסמ, pיוכ~ P Pגוחיןטcי Pי'פו
 •כ'ירדחךגספירטו pקוןלפוח'טורימ,

יכקירוננכ iרירייוזכי, pח'כ'ולךח,
נוק" ' Pחיןנ/ילרסר :רםכיטו Pחירייו
קומיכטרס Pסינ"ררח-; ,,~tכר I~חנפור
ל(יורונקומ- .(ננכיחיח.יגמידייוריג
דינוורועודוקוג.סגירכימורווכןחיג

קריטו Pסי.סורריוימנרונוקיטורוסיכנוך
קןנ:::גוי Pמירtו.גתרי!:"פיגחיגחיו

 ::: pנלסטו.סוקירוננג iמ!:יטורומגיירוו
ויגןדיג Pס,זוחיןנומיכוו r'pחיייס
 Pוומייורס.י Pרו Pגוחי Pיפי Pפרינ Pנומי
P יP קיכפייכייריP . ריP ססויגןמיגוi ררננג

עוחיכנ'יגונטסקיגוטוךוריוימכרtכ
ייכדו rרילוננג iפוגךייו f" Pבלי.גועי\ב.ןיiג

חס Pעיט' 1רוינ tחכוקי " Pוויי Pריקורל'
חיגכורזכמיעו P'יכו p Dנייירייוס'

מכוס iמ pו Pמספכחנומרפורויגד
מ,נךיכגיס Pנו Pטוייfכtיטןרכfכ,

מומינ'גרfכיגfויגונסר,ו Pמת Pר tPייונית
סיכניסר:::פור P'וטינ rק Pגורייןחיגרי
ניתו tPכיוירנ'יר Pפור . pסמסיו Pנו

קונ'כיגויננריו pכייחויוי Pקיrכויקרס
דידייו .כ'"וו fpכורח-חבמופורקי .חיג
ר Pמרוחיויגןמיגפור Pייכו P Pגו

מיגריעמדרמר._פור,ולזון Pמיגוו .כייכו
ורס::: Pממר'מ,ונגןמיגמינקווייגרוכךר.

קוווןקרינ'יר pח'פיי Pמנו Iקרינ PIחוכו
ןווגמ,גדלרוננכ rרודיייורגקיכוטורו
 •די,יריזכגס Dךיררקימומרכסגן Dפור

מסרריוןנויגןמיגיחוסיכנחי
מ,ןרמרתסייוכיקי Pפלררויגןכורס

.סרווייטסו Pמספמנסלפורס iקוחי!כטס
מיוקי"ויקדןכניתסיגםרמבוח,פור

סיו tכורחפריגונו Pי Pטוכ Pזרי .גס Pירי
די Pנ'ודיקיןיינךו iרי i,י'כו Pטודו
 Pגורידי:,גזיגדי.סןמינ'כומיגטורו
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P ייכוP מיכנו'כוגטיניקיP קורמיp יו
ינויכטfככ pח 'וf .גס Pירימסונ"ר Pמור
וניס. Pקי tPרנוקרניתכ.fכי.סרמנומרמ,
fכריכייו ,וfכ,ריד' P P י,יירןp טורו. P י

פוךקוכםכס ' Pק'טר~ pמטיר Pכויכי
קרי::: Pתי Pקרינ/חגו fPוי Pגומימרמנומר.

 'וfיירידיכונן Pךריודיגfוכטיינייירון
ינחייו::: pכ'חת . Pפרדינוגןכורס
 :: Pפוריקי Pגו Pי~ו Pמךיכ Pכומי P '~ר

fכרונוייס Pגוחס .גסר Pנכנרfוי{טמנ/מן
 Pכו 'כt r;כירוגייס P " ~כfגורייס Pכומי
P כתמינורוכיסfכfp מיגדיכיסכומדורק

 Pרי fIכנ p Pריזייכרוכיכנגוומיגדינוירגיג
מס Pייכו P Pכי.רררייוfכרכפירוכ~ Pך'ק'

 Pקfכטיניומיננימרמורוו pזורמ Jטרו Pנןוfוי
ננוגרגגרקמטינוו Pכוקיםומ,נוגיו Pדי

ת iקחגמפרמגומרמור •ננגדיייגן
p כגטתfויfחסטורנמרP כiמד .כגיסי
קחרסקונטיכודיקרנגות Pי Pיו P ~קי

 Pסקורסיכגחדגמכמנומרמי • pריfכ
 :::יר P 6'1חנןרכס. Pיררדי Pדיכוקימומי
P נויזןטרויב"יכדוP ,מp לfטp קחרטמp 
קונפניחי Pמייורfכ'ו.ריחי Pמדנוי Pפור Pמז

 ' pפכמטסריי P pכוינגימ Pו P pטוךמ
 Pנוfכךדרוfכיפייכיקוב/רימיfכררודי
גגדיטיר Pיי'כיטורופןר pמ~יךכfכמ,

מרfכ:: Pכוסתםמגחרfכימןרמרמנומת,
ךינומכ::קרגיטורורמריס Pגי pנןמדור'

fויב"גומיינוfכךת Pסיטרינו ,דמו
בtיייס pטוד ~מ . .ו' p •'נןוכtי P ,מזייטי

כספתרתקרנכ~מ Pכןדיטיר Pכורכ'מ·ור
מינזויייגךמ::מךונודיס Pכו כ"tכfנכנןדt"כ,

 iPכיטמרסו Pתקיקי Pריי Pדו Pכו iרו
מ'דיס rמ p jח'ירנ"ר Pמןר Pמיייברר
כזנריס P:ודימייודtי Jמיפוסירוומירקי
פרוג:::פומירמןקר ,כfרירןקחככת.מ,ר
 Pקיכט~י 5מגייוקמדתממנמרפור Pטו
ח,גדיטיכ Pכויכימורפינסדיסררודי

מיגירוניסמי'גוריס Pכו . Pסייקדנית
וג Dמ~ןקיייגןמ,גדי iPכיירב'ו Pוכורן
קוייסנדודיו pדיבמ jמ,רמקיכבגוו

גוריוןכן

קורטת::ק"רומיגקריייכ Pגי 'כiק fpכדי
גיינוח::: Pכוק'גנגוןמיכדי Pייסדירירחן
טיר Pכויכימוריפןfכtי Pגחבו'קיורמן

רמרוומיגקויייכ p.ייסםרמגרחtיגסדי
ניורfכרס Pכוקיןטורן Pריי Dדו pכו

 :: Pמי .תחטfוךוירס Pס rקוקירקי~חיו
 Pקריניf'גכו Pי h Pגוטו p 'רf-טורוייירוזקרינ

p כיכ"מריןfכp כfקסרטp p רfיכp ךיירוj 

בונ"נויס 'כf ~'כP ~rרוfו,זורונבג rמת
 Pדר'ויין Pחרןכינ ' P P'Pטונ p ,וfסכגיס.

 'כfייוריר,מחרtכ'כ.ייגו ' Pיירירי jינג
 ·'ירנו ' pכורסחס'יחנווכחימינניחו

iכיכונמרiכוחיזחיגליינוכונייגוח,
חי . Pמרמדווךיריfוונירייגוfכ,בח,זו

fכיגר"נמכןןחי .ייךייfויג Pדריוייוכייו
 Pפכמיייךידר Pכוחיזור'ו.י Pגן Pטורו
 ·יירנו ' Pכורכחת Pךריודיקונותנךוקון

יביית p 1ס' Pר iכ,גטו p,מ pחי

 l ;וf ,כסךיס Dכו Pטוךןדזרייכןו Pרי
ירטןפ Pדיכירייגוו fPוס'יוסגפרינוו

P כררfנ"כרגטP ' דידייו' P .חי .ר'וP ' 
!(וסרנוגומתfו'יורמרפורייו Pמינפורט'

י Pייגןמ,גריקוררוי Pח, •ר'ו. Pירי
 Pכוססמינביfכרפורפלויייט"יקיר iנ

ננגדי tPiכקיכג, 'וfכ'ו. Pידי Pקfכטיניו
גירריוסנוגןמ,כטסכונייוכס. Pירו pס

 •טו Pמ'מורחקוככורןגו ' 6סיכקונוינדו
ד'קכיס r Pטורומסגייחייוחיfויגבימו

fויגכורtכךיכמכטרינויגייכו(נוכtי pכ
ריקין Pחיכייוח:יו Pך' fPויכי ,ילגן
פךרין pקכרחי Pמינביינונטתגיקי Pנוו
P רתוני'רfירוP תקןךנכירכסP • פרר

דייומיכרי Pסייקדניתמיכחרפרמנו
tכקירס,סיכגחיכחירינלמכ .חו rטינוירו

ו iמ,מינבכררייגןכגרנרבג,ךירוקוקי
 , Pרי' pכו Pטרדוקי pנוחיי~ pנ/ןקוז
קוייומ/רמגומימ,ונוt"כ pקיfכנורtימי

סיגfוי 1י pקירfכי Pמ,כנייגוכטסגיקי
די'יכנ'ר P Pכורחימ,יורי Pבויקדרייו

מיגקיfכוכטמךוו pמירייוטרן Pי fjנו

דירי bרגייונוקס. ' Pפיר _חיכרי:גוייי



גוריווכז

 "כrטוךוחניירילירזסי P,כיירו p pנוי
רירייומ,גדיס rקמגסרזטיר Pנוינ'

וג'יי Pחיגרזינויניחיגקי Pייגי P Pגו
פורזכ.ייווונויחינורי 'כP fפרדיכ"נו

טוכ~ p 'כfריס. Pגרילייכומיכךמגייסר
p P'P טוווונ'יירווP נ'ייזוP 'יגסרt;גו

rכגכיסרימ,זונחנויסחיופר Pסlכזרממ,

קמנ"::ריטן Pר'קוויtגוlכמ,ניררגימ,
P ירמp מ, .גוגסגסריr מ,זורוננג

 iנ'יניירו .ירס Pקמנ'י pי pמ·ן'ג,מיזכ. pדי
tוכוכi:ו pיבידמר pגס.ס/רמגומריןירוונגסמס

סקןךtג.סיגכחיגמ,סנוקדtגביממימיג

 Pחיגייומסרייו pג'קיןרס iנו'גסקוו
י Pקוניוחרסגס.פרמגומריוניגןמ,ג

מי,ונ'רי P Pכינ~ין iרו 6וררינ b .ייו Pג'ןמי
'ירוך rפוקרנגומ Pכוריקחכריווזבrכ.

P כווב'ריP גינייוP קורונר~מ,פןסיגן
רח lrכ'יון pרחחייירון rח' ' 0טופמרןו. Jנו
ןlכ P 'מימ,נוררגינמנויסמיופר Pס
די pירמ pקמני'דיטו Pרימירןנבכ rמי
 \וfס'מזנקגfגנוfכרוו P 'גfח.יגינסכמ
 :: pר'טובויגרימ,גטררי ' ' P ~ 7'סיררן 7

ווגיfגיכרינ"גוגטמררמ P.סייטמט'
וו pקורחי Pמיו Pטי Pפןז'ונו . Pפררי

rכיכ::פררמי .קזנזממטופרfכגוrכרפור
 Pטומיפוסיביכוטודי Pקיכי Pונ'בימר

קובוי .ייו Pחקכיפי pטומגrכוקיגסניס
יריס p" Pגי Pפrכרכי Pטרו Pככרמי jיס rמ
 .טיר~ינמנטרי 7

 ::"ב p,ירב/ו p pטו Pנומבירi:ימי

 Pינוי rקוכ.סומיטי pס'מיגגיגמרזכ. Pניווי
חיג pינוו rמ,"ו pגומ,ו Pקונוומר:כחטך

p מקריפיP מורדיכינווייו.P גיP גיכייוP 
P גס ','בו~ p מp ייוi . ,נומסניומp 

ייס Pינ pכ'ניפוךירגיניממ Dט P.סוי'
פומ,גו jק''ג,ייגחר.סורטידידינסנטיי

 • Pניקיונוןמנטו pפןמ\גו .ונרמכייו pח'
 "כrמi:יסינקונ'רימוירנויסוגניחמ,גקי
זונךונ'יירווקיכסגיס Pכוריטו Pריקוו
 .ננוגרגג,די pריממ,ןגונס.גtוrכיו

 Pרמניו Pמריייוקיר~ P 'רידייןמגוכס
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טrכניrכrו P.סוך'גtיקי'ג,ייורס ,,,יזו Pקיכ
חיג::פורניח,וטו 1מ' I'מ .נוחגוטומ,ו

 . Pיירנ'ו P Pטומסזכ.ייווסרמ,יר Pגרחגד'
חירס .ןוין pמורמגס jקונ.סגיירוקוילוחי

רי:: ' Pמ,כ:וכיס Pגודינ"יזוחוןממ,
מ, bקינרייו p ,וfקיגוגמרחיכקודרו
מיג~י,ו Pח, .חנטו pפןמיגוחי(ירנויi:ר

פוסירון 'כrיי'ג,מינדימפוfכירסב"יזר
מ· .קגיס r Pגו Pטודימיגדי pריט,מ
קינ'::ו rפומוןקזכ.יגמדיי pדינfכטיפו
 tמיהמ,גרמגוי!(ייררסחונמקוו"רטו

גמrכקזכרוו p 'כi •קזכ.קין Vד b;'"ינקזכ.
ביייריוחיו rפוfויגונ'כי Pדי.סיידרס

 .נוייגח,'יטי rמגסקרנוומגוססחמי
נכזרמזכמייון Pר~נוי Pמינונטח,ין

Pv יפר. fכנ'ירכ 'וlr פיזוזכיגחמרמ
מסריtגןמינוfכ,מנ"ג"ס.טזכ.ס '''בפור

טויימ .ן rפומיגמסמנזכססניס vג Pנו
 . Pפוכיין Pטרי pגומ,קוז pמנומ pנחדי

 ;נו ; vג Pמי iניקיטרחגייי pח'ובימרו
ממיטס Pמימנטו pפומיגומיגקיטדקי

מנדונ'::מי . ' Pסנגסניס Pגו 1מ,זיירומ,
 pכמחיגמ,וןמקודtגמיגגחיג vמיירוו
כסונ'יי Pחיבוזנחחיכיבירי P pמגןמ
קוייןמ, • Pגינייו Pנוינ'" P ,כrבכןנ'ס

fכ, f יירןj חנP כיג •יrP פומינוזכיגינדייר

p טיניירופגמנוסקוויפיטוr מP .כוfכנויrופכ
חירוק'נכחג'סחינfונטן pפוחיגוגמ,
פונייכוןנסגיס Pכויינוו. Pזכיכפורונ'גגיוו
טחר pמיפוריירון iפוניוקימ rקמגסרי

 Jמנדמפיחינומיגקייגופימיגמפור

מיגrכמ'ג,יככפייחןמי jיי Pינפורט' bסי
"וו pbp ~'ג,סקינוזכנ'מטמניניי; .נrכ rנו
ונ'רי Pקיכוטורוfוי Pכינייו Pכ~מסמ,
rי rקfככסטרדתממרורימו bחיחר~.ג:כ
fויכמס ,כfיסגג Pגוטס~ינפייrכןמ,

ס rקמ D ~~ינםייןקי pפומ, pריסיגכ.
rכוזכס 'כP זכ.\ב.סקינווגניסp מp ייוןfו' 
ונ'כי Pנוקיטורוס'ימ, P(יגייו Pגוrכת
דינמrכיגופוfויכfכנויכנןמו ' Pנrכ rנוfו,ג
קירונח rנוזכ,גוני?י Pיירטו Pד' .~ rקfו
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מקיגזי .'יו Pנומימ,גקיבוןפ'וחינוחיג
סירוייכ iפו!('ומירוןחיכךיגמגטריייחס)

פורקיבח iבוחיגב'רי iP Pגיכייומוררינמנרו
דיקונון 1יכדי' pיג bיגן bפ'וסיכ 'ירס bפ'ו

וומיפמי •טמרס bחננ ' Pכוןסיטיגן
סינטס pמדיקונטי"!כ/ומינומיגסמי
סונ/וגו bסקודמררן ,;) •יגוגרו Pבגוrכ
סככימירנניסוטונווגדקי .סגייrככסיו
ננפסו iמ,קייליבכןמ p:כח pטודסקוו
 iמןמסי'יווב P Pגומינורכרסיגיגיגורכ

ו iפו Pכוסינובכרסמוגסfכמ,.טופוננוגטי
קיור, Pי Pטוג pח'דיגסגיס Pכוסיי. bמ

ימס iסקיכיירפורחיכדי pייטרמ iיירו
 ("ממב/יר p 'כ'fיריבכומ pכמסיחליוסינ

יכנניסובונטוסיימס.!(רכ Pכוקינוגמר
ייגרו iריג/ורומ'תבייו Pסיכי Pב/ידו Pנו

טי pח'ב/יר tpרייסס pגיוקיס'ביב/ו
טס fpנ . pוטרו iב/וריגיכנו;ומסגוגסר

 • pיימ Pכודי~קמנ'ו~יסובייבגסקי
גוגמרו Pת b Jמרוחיגטורגסרסמיגסי
ריו bדיבחיס Pסקדקזובסין p'bקי

 •גרוביס Pכורי p\ו.מ
סיג"ךיסס,ג pמדי Pפומי Pרימי
 Pםמד,' Pטרו pננומ,~ייגfכרווךיגמגט,'

 Pו Dסיlלוכומ Pו Pסיקרבגומ Pו pמס
i מין~חיסP וP מיובכנניסP וP מנויךיס

 Pכוקי •רימסו Pסיוריכסייס iקו
קון Pםרח,נורידי P "'סייודמנ'מו

'יטי iסחי pטייגרקיןמ,מורומ,םנסטס
מ, Pי iי Iבחרבמי Pטוליקיונייכיסי

טירודיטיר Pנניכימיכטורו Pקfכרגירו
ננרירי Pרי' pננוגגורון bסננקימכ"יו.מיג
מיר"ןטרי pננומ,דיסיכגמיכ Pפרמי
P ' .ו/(!כירןכנננךמיגמ,ננקרס b נוגןי
P טוו.וונ/ריP ',"וכ P ודיtטיירס.גiגו 'כ

ךיכחגוןלוג.סייןמ,דייןf'כיכייו Pמיגפויכטי
י" Pמי.ס'"רידי pירטמ bפוf'כיגדיטיי

יג" PP '"מי •קיב'רו.סייירורי Pרfכדיכו
רייו jב"נניגגודי P"גיירו Pדי pדיריזו
נכיrנ b 'דיננמגופורמב/גוקוננומינ.חס

D יבכקבפורכנימ: P רP קייןככ~מי"לנ/ו

גוריווכן

קוןגררספיגימו ,וfיג bמ,ןו rקו Pמ,
מסםריגדייומירח iבודי Pםמרט' pכמ

נסדיטיירסדי p'rת p.סמ Pנו Pטודו
 Pפמרט' pכממ,ן jטמנוב"מימ,גרייס.

פויגדייומירייגו.ו Pבוסייורגוי Pדרוסדי
 Pטוךוססחי bכידיטיירסטודסמס
מסרטירי Pקסנ/ו l 'כP rנוולחדור' Pכן
טיילסטס pמfניי'בכרנרימידרוסדי
י Pגפוודירטי bפתין .םסכייס pמ,יי

מיכם/ור"גוקיננורסקוןייו fPכיכנרמגדי
טודסמספריגרייומירייוסיג"ו Pט'

זיטיירסטירסמסמיינוקדוודיטיירס
~סןדיוניירסטורסמיfכיימרדבככפ)לור

יו Pקי~מחרי Pננוכט' ' 6 .מר p ~מי
תוכ"מ,ןפליגריין. Pכןו; pמרי Pלכונוני

מ,רכיינוחוסןסרימ,יינייבtזנגדי Pטד
נ/מלוומיגחrנפוריר "כrגווקיגונמו

 Pו Pריטו Pי'מי .ממ,פורfיר pפחפור
 pקריטמ Pמי pחיגיימיירטי Pר' pפ~מנ'רמ

מר . Pפר ~ bנידירי Pריידי Pגיכ/רו Jחי
 1י!כו Pיו jכיי~נימכוקיגיבי;ומיג iמי
 qPייגייורוננייס. Pכומrכקרינ" pס'קי
כס Pירודינניקfכטינ/חרווקיגירייןנו
טמתב'יןי P. Pטיטוfבי Pיימנו pם pס

מיו pקריטמ pמ,נררסדי pפ~מנ'רמ
 .רולכייס Pכודי Pכינ/רו

טי pמ, Jסכסגוריוןבן qPיידיזימי
.סוכיוכרמכרrנ hפמ,סקריניכוכינרו

 ::פ Pבו pכמ pמ iטודיקכfכרfככמיקוגטמר
 . pטיירמ pכחמימי(נרrכ pכממ,ח.ומ

כינרוfנ,ו .פריננירוכ,נרו Pמ,טי fPכי
P ס:כ,קפורקינטיינוגרוP מנדרוP לכוקדון

טודומי . Pגניחרמי Pפי(י.סודימ,ז,

 pרימ Pי Pמיןיוכרחגסס'יי Pחקיגטיגרקי
 Pרי'קיןמקינטי;כ'יו Pגי ' Pניט,'רוחי
 Pריי Pסוטר'חי 1יודי Pרייחירובומרי
יסכחבדי Pרי'רי'ו iריטורומיגויס.די
ירו Pטריגינרוין bחוכבווכסיס. Pגיטס fpכ

fכ\ p ר'מיכורויטקריניr גודיןP חןכניוגמיס
 j 'כfיון.י i Pמ,ריירוננסרי P,לוקין

 rPנירקכוריי jקי' Pמיקומרטיכוגינרן
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b ':fרכ' p מוככיP רfp נגוח 1מ,טסfדימ 1 ,וp 
קריני pמ, 5ד'גינרו jמ, . Pדי;fכנריפ

 . pפיכימ pכחמ·גגומריגחינוסיגטוון
יפןס Pיוגרינומין"מייסג ' Pגינרוטי Pמי
קולווקריני Pחימי . Pיפו Pגוריייי ;,מ

מ,ג Pכיקוכוחו,מלוגיסופריס Pדיטיפי
P דינמייןוםרp "'י.דיחר 7 נjסידייס
p טיטןמ,כפמויימינמנרווP רולוי.חיכ

I fרוגט 'וrP סוטרןמ,ירוסגייימ,גP·P .ו.סריס
 Pגורימוכי~מיוrכ' Pיגוו pמטמלוכייו

 Pכופסדריס Pיי'דיחוג"חידורומ
 Pנ'ו.מגורס rPכנטו p , 6גדוגיסכסכיס
 pנמרחגfרכיממי phiפורט~' pיימרי.קוכטס

טרו pלוןמ,מ,נריינוגוקי pכירניגןfו,גדי

 . ;טיייסכס ' P'" P 7טורורניכי Pד"ו
 Pמינ,ייינירי Pיגייור Pפורחונטוגר. ,,,
 ::ו iמלרלווריקימ,גטוקונפנירנייטס fpכ
רינ"גייומיסגי. Pסניקדניתfויגדירס
fינ,ך, P~קדי pדיfכ"יוסחורגיגנגט Pדי
 ג~י:P fררירfכסויו Pנ'ינקילויקררך Pרו
P ו'יןדחג , 6 .ינינךוiרןטומP מיריינןר

סטיס Pנו ' 7לונן 1קו 6כור pלוחפיגיסו
fוינ.יך rגרינייגייומרונחני , p .ו'קיפור

ו Pחתט'ס P Pנורינינטי~יירון Pסי
כיסס:פfכורדיגמיוןמיסיגקומיגטיו

סטיסרי. Pכוק~יירווזכימיג.קווגרfככדי
מיולוגןחיגק~"יחיחיגדידינחגטרי

מדן Pפ'ןגי Pטודוטחיינייןפיגיסס.גס
 Pנודי pריטרמיגייו Pפר'fכי .ק~יירון

 Pו Pמ,ומיגטרסרוןי pח'ןויוגיירםקי
P ינ'דמריP לווזירלוגכסכסמכלוירסחונרי
 .יזו bו pחיסטיס Pגודיייגןמיגדי
וזכ pחיוינטרfכרון b 'Pקיכורסנ"רומי
P כריfינ/דP ,גיןמP ייו~f1חינטרחגון· 'כ 
~יניסכטו ' Pמ,בכרלוסכורזכו iחי pכ'יס

fר' 'וIP ' חסP ' ~זכי .פ/וכיינדוקרניוךי
P ריזכטיסדיינטי:גגס~יירךןp וP P 'ינIJ 

 ,,' Pפריפורייגןחיבדיחיז,קןו Pימד'
י Pקיחיגטידיינרוכורזכרי pד'טרחגיך

קיכךר~רפו pקוייו ,וf •פ'ןייכרופויח,

P יירן~l מיD כfכי 1ירfJ גוגס,'יחנורסגס
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 :/ ihפ'ירייומ,כןרסכיגטו ' Pמ,דירינ'ן
ח, ., pירירונ 300מיןייגסיכדיו rמ,

גתתנלוירתקוןטן Pר'מיגפ/וגי,רוו
כורספרינרייומילווגטי,מי,fכתייגכס

מי ,דירוקי pגמחי Pינ'דחדי P P 'כ!מrו
 P'iינירrכ P pכחחיו Pלומייור~' pכורו iפי
 l'pקורמו Pיlן bן iפו 'וtפריגרייוק"

 .וגיירתfכקיב"סדי'ו.יר pפיר
ייגכסגסנ'ידוקוייופ'ןמימי

טו Pמטר' ' Pי rייי ' Pק~ייוקיתגייירס
מסו rפו ,כfקרומיכסו iח' ' fPכי 'לוונגיו

P מ,ן~ייסוP פ~ניסוP חי .ולורירונ'רי
פח"fכקפריניייו 'כIיכמרו fpכמיפ'ומ,

p 7מ p'r נויP לוונטיP דיכוP חי .סטיס
 Pכודיטיירסדיכורס~יר P iמיפ/ימי
מייית, iפ'ימוקוןמיחקיךוקרוסטיס

 ,כfיכמרחרןר pמפןרטינוו pחיןו rפוגון

קידמריוחיו 7ח Pפ'ונו Pטודימסי pפמ·
גרג/יכסדורןליירמינוינטיסיקתמיבקין

מיופיומימי . pבווכט' pדו Pכוסינטרי
יפיטר Pמכלוירסמגדונ'ומיגיג"גת
p סיןפייר"ומיכורסדירי~מיגונירי
P ' ~כי ' 7לויג 200ריP ~וכfנסרמנP די
ק~ייוייגןמיככורסטמלונייןסי , Pפי
קר'מיכדתרמ,גטרוכימיפיכיflכס,נס iמ,
פוחירפוחי,נ'ריו Pיגן'נמ,מכלוירסחס
ו Pגוגקוייוסילו~סחיסקולויכורסרי

 Jקוtר Pקמנ"ו Pקורטוג,מיךיזיח,בfכרו

P מניי!כ"P פוהיגסיוחינ'וגסחיr ר
ייזכו ,כP , fו iלוחטמרומ,כניוכוקי

fכרטמטיחיריימיככןרזכנינ"תניייכס
יו Pגייסקי . pסלוrוט'קימכנרי pגסרי

 P'1מגגרי p pנ"רטיטיקי Pחכייו 30
P ,מ,תיוגורפולותp ו~טסfפי'כי~:: 

קיייו iיי'גן . pדיח Pו Pריפ"וי Pקסכ
דייןfויגדימןכטfכךןfגfכוכמסו P~קחכ

פיגימסגסחיןקיסנייק.יסו p,ממ bח,
סיניורייו . pרזמ Pי Pריפ'ין flכ,ו p~קמכ

ו rמ,י Pכייניסrיתירכייגו , 6כירסווגןמיג
מיס Pכיינוןfכגדונ'מיכונמר.ר Pמין

 ר:iוfסיסטיס Pנודירייגומססליגרייו
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ר~ :fפ Pחיקוןייסטו',יינtוכtוסכייירtר
מיוייכו. ' Pדייייין Pסחקייננכו Pח'סי

rכיוורידירייגוונירי tPו Pכוונו'מגרוניו

מירילוכקונירי p 'כ"i •פריגךייר Pגיחי Pפר
ייסטו pי 1\יימייוו pו p vמ .פרינדייוכtו
מיג.חיןרינייכיימרוןפורקיפמךtו Pמיקון
מי vמריייכיסקוןפיגיסומיסנדונ/ומי
מירייגוו Pדיו pדינסקינירחגטו Pנו

מי ~ Pסיימכפור pן rמי pו p rמטוווו

ונירי Pמינר"נומיייגריס vספויגרייו
 pילורמדור' Pו P Pטוךן vח.מי .ייסמי'
רי:ונ Pטו pפודיחיפיניספורפוזן pגו

פנסיורי P'יו 1\קחייזח. 1\פיורטקוןמיכיית
P טודויניריP גוP פוסיניגוP מיP ונירי

 ~ Pווומיובסכלנייןחי .ייוננירכייגוו pטיךו
ייגןמינססירנייירון P Pפfכךרי Pוטר
 pדיןכרס Pפודי Pר" Pטורוסתמי Pכור
סי~~ pנינרןקיי pדוכיין Pירניי Pחינדי

 pייססי .חפריטזכרון Pנונידמגייויירוו
ם~מטממיסוכוקיןן 6נ' 6iמ"ר Pנוקי
מזייטיקו;חי pיניסרמ Pסי pטריניקוןfוי
דיטיר pיייגי ' pטרדונסייומ 'וfניינוחי

הגייו. 'וfחגייודס 6ק

פרקומססורוסדי pדיסחיופרקר
דיפירריסס ' Pמ"וקיקידו

מי •יtוורסרי lייו pייייינרמנסטורס
' P וגfפלריכיינומיכטודודיכP . פור

טחר Pחיניווימיייח pקיכיכ 1\ייריקמניזtו
כויינריו rPכייןמי .בכייכקי 1ניfוכוחוןדי
ממוכורוסןייגמי,"ו fPכיני.רמנדיגוקי
ילמ:: Pו P pטורוונ/כי Pייו fPויכI:ו.טיגומי

 .טדרימיןנייכונטf'כדו pמיזוכיfוי Pי 1\ייןר
P ' פיגחי .רייכוP דיפורוP מחטרוחיר

דיכייגיחינטוךודי Pנידייו Pכו Pטורו
ינימנטו 1\י pזנוקיקמניזופור • Pפר
קינ'יוייו, ('וfיירדכימ,בדינטריגחדי

וכנטחיכדי Pיכיי'וי p Pכודיחוכרמירס
סמונייגןfודכ jו Pנ'יניירוןקיננינייןרי

ריפ'ירד'רוןכוחיבכייכקדינונמכמין
'יכידספ~ר PדיTכיכטרחדסמסמרינס

יימטfככרןfוי • pר'מ pווונג'ו iמינרמנדי

נורייןבן

סיגדים'ומירטי!בכוtבדינירתגחרין
 .יייג 500די pייסבכיינקדיסומינ'כן

ין fPכרקומיגטcיין P Pירי rילר pיייביימ bפ'
P .כיםוריייזכrP נוחררומכניחי;תווןטו

מילי~fכייחודזכ.מיו\ו. P 'מtרד hט pמיני~י
חיו .נגייייוריסנטמיכטורומtון rגח
ייכרכיטfכגדו pמ, Pטו Pמי Pכו pדוח Pכו

 , ' Pמtנורוס 6ויגןמ,כדיסומירטtרמיו
ייכןמי,די Pכמנ'ו Pיכ f2 Pכרון rי Pוכ pמ

ריס pן,קחנקוכטמכפןרחימרסננחן
יינ'מרפןר "רורוויינדו'יגרו Pמיורוכןחיכ

P קמנ'יוP רt\1 מפןרחייוודוייגןr ירp יו
קוג:: Pי Pטוג pס,קי •מוגקוןקירזרנייו

 .'וןריןייגקרן Pפרויןייגירסכנמטיירוו
חייןדי Pפמכייכטימירחןמרןכמיננמוfוי
סד • Pמייזנו Pי Pמי pירו rי Pקוג Pו P ,מ

 Pו Pמי p6יגיי P Pו Pמיגטיכרייןיירדכי
ס fקונחריחנ'יזודייןכימי . pו r'pקוג
ו rחנ'י "~דמיכיייגכtרכר~מר pסחת
ייררכידיגויינרמדופוכרייחמיגמר pמ
טופו ' Pמיקיזtוגtרזריןזfכרוו' Pםיזמי
 Pדן Pטורו vמחיכפ'ווקסווו pגומי

פורפורי,זכוטודוקוופירקורוחיזכיין
ווןסיווומירטיכזכדי Pקחפסר'כי Pסי

 .פורו
דיסרווכסגסקרינ'ייו pח'י Pחי

רווסירטיגסרורייקמפו pמ,קיייודכי
fויגממקיזכרונות Pגודיכינ'לוחרו
'ןננייוחייומתיזוםכימן .מחסוכוןכריי

מינפ'ור/וקיפיכייוגכ'וחכייו Pחיגי Pי 6
 Pפ'יסיכי Pרויני b Pזכירוזכחtרקמרון

פורtרייןו P.סינמייירדגידינ'זו rpסור
 pגיירוי, Pגו Pטורך' rחטרומיר Pרי

ךיחויייגטו Pפרכחי(רורדכי<רייומינטיכ

קיפוומונייר pמ,חיגר~קוררוחי jמיי
P מיגיכייוונP וגרויכוגfריימרכדיייו
חיריגרמכ tiטייינכוירונקי (tורן pסמ

פסנ',,fכיטיירסגtרוכורזכf:כרוטורנ'ס
 pרוורח.רןר' Pי P Pטורוfכtר'ר Iטויינכזכי

 pכר' hגר Pקןכינ'רו pדו P'Pטוכ Pמי'
p רטיירוfוגנi קוריירי _סימוטרוקוומוגיi 



נוריווכן

 .יכ~ירס:סרי Pניגטי pטןרfכ rכוו pמ
fכיביקtוניגטי Oסוג fPכיגיווrכ'כטריסי

P ' ררוfוכטfוטורס 1~ינtניגטיכP ןנרי
 Pריםךררירלוםירםיחי,((וניקוטי rPכי
 i:"Jריחחקי: jח'מ,רסמ, . riטוירבtורי

מיגטורו <;rחטרגיינ~tר 'רfקירידסד Pזכי
 i:J,ק Iנ,גטי fגגס 1טיימרן Pחגגן;כיf:ורוכוגךו.

 Pגוrכו . ' 0סi:רן 1ק::חייתר fD:ויחיכנ'ןיי
 ~גfקרוfכיכרחדקוו Dכטי rפיני Dקי:יכ'רן

קין-rחב'יחגיןחיגרתגריfכגייtו pקון
ייררכיילfכ~'ידונח, 'םחרטיירtר fPכי Pנו

פ'וחיגטיf:ויקחי.rכ'ומיג'ייו rPניי pחיז
 pקוגינ'רררן;:כנו;:כחיכטיין bpפf:וכ'יקס

חיכC"לקי.rכיכיחז<כז<דיrני;:כםמרטיין p:ומי
כ'יקז<ם'וf:ויגטיגtוחי . fPכ'(ייוחיגטרי

P ' 'כגדfחיכגרP כסrיfכיר 'וr'~ ייחרקוונו
טורספורמרחנ'רוגסןרימוחינרחגךי

ייי Pקגrרר' fpכיחיקחינ'יררי Dטיירrו.גז<
חז< rגוrכ'ןסי ' Dטיירסכז<חיןוכ pחיג

כז<ייו Pו.כ' t'חיכי Pחי ,וכן~רוfכיגיכורו
 fIJכ fpרכח ' P Pטן P 1\כוחינ'יק~ Dגנן,גטי

ו iטי (,חב'ילךזכך ' Iל rpכrכ ' bפיןחיורן
 ,רוןן'גfכי'ג

rכ,כך,כחגטריריfכi:רחקיכריסי
 jסיוחיגייו Iפ pח'ח.י:מi:ריילרכיבוחררו

p קורחיp סיין,P חב"ק::וייכךןp תרP ' כו
פרחיחינירןקיפ'דrכיגייו pח'fכו:כקוכטו
ס Dולררכיי Pד'מין ij:רוטייר fpכגבו iכקיניו

םו" pי fbכיג pריקוררחטיינככז<.כ:ותר pמ
 ?נייקi:ר pירrכ bקיfכגךוקוגטיטיקיהיגיין
 Pפיfכרחךיקi:ר tנרחיזרכינמנטi:רחכורס

 'כr .כנרגררfכינרייגיירר Pחיכרינחנטרי
ררןס pחמייגןיכ bריכמכטריחכןרrכ~טלסלfכ

fנו ,כP וrקp כגנחfp וופןטופירחיגדיייון
ו rמיחייייייכטן, pכfכטו.rכור 'ו:ff:ו'נ:כן
 " Pרייינרו rרי'ירייינrכי(ייררכי Jייו pזכורח
רי ,יגייס pריגfככטלימנירן pרטו~חילקינ'י

יירטו pי j(נוכרו.חיכטורורי ,· Pתוגרסטו
\ג.טורסריכווקיחטיניךו fjp pמי "גייס

קו::ולידיס I~טיגוfכידיגי Pחוזו Pכו'רי
ח.יכקורניייי Jגרקיוכו p 'כrי rי D iו pימ

) ) t ( 
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טייfכ:: Pחכגומיגfויlלינכק~מיגסווןחס
טוריקיתיטרר .פומונכוטודיויר

 ,חיג::נייגוומיחיג iiק,קוינכfכטיטינרור
טיריריכחכטריטיוכיקיrכיגfכסקירנו

כנירטור 6רקוזי Jכוחי .רייוייי '<ז
נס'(מסמירייוזו'("טוגי .fכוט,ו~ח~

מיכקורנחרייי Jגו.סfכרס"כיי~ו Pקיוורס,
חיגייו Pמיגכרמנריגוכן'.פורז<יין "חס
 :: p~נfכ pפיליירטו Pריחי Pררו Pתזכיננן
מטו tמ pו Pגייור~ P 'פוחינכןטורי "'יון
קיטיירסגסריפוגנו 'ו:P fפי' p'pדי

קמפת:: P 'רfדייוטרו pינוח'חבורסםי~ס.
מיןקחיינסקיויסגוי Pריחבורס Pייו
מיג 1מימיקוגרייו p 'כfחי~קיר'דכמ
.rכוfכינכו,טורי pפייפחרתקחנוק'ו rםו
 jקינו r.Pכימינכו Pכו Pטירויפחן Pמי

מס Pנןרfכט'קינורס\ו.ס Pוכנירfכט',מ
כוןקייפמן P 'כP . rםמררי Pטרן Pייוחי

דיקןכטיךfכרריבגומסדן Pרחט' Pניו
 ::~ Pפור r.Pכןfכידיכוןח.'יוקיפווירטד

 .יין::רינכןגומפןר~נו pקי . Pנfכרייו
P'D טרוP כדריrפP פוחיינוP ניכרירןP מי
קfכטינמ; Pייו r.Pכיקחון Pטרן Pכןןfכיפן'(

 :: Pייןחר.מנור"rכטי Pםיקינריקיפור Pטי
fכניריגוחומ,fרכנחן pברחכרידיירטרו

נמ::טרס Pנירחיהסס rנח,ס . Pניןחירטו
ס Pניגנמגטרס Pייוrכי Pיגנrכייי jחל,fכזז<

ניוייקדסייןיךפורי'(רי Pחכןו rp ~ jכי

טיונרי P Pגוחי •טייי rPכגבי Pניוייוכנו
קי Pפוגייכןוfויחטי Pמוזי Pטרו Pייוחי

טיקדכלחייפמכופיר pנוחס pיfכ p Pככו
 Pגופולפיגומרפןל Pגוחיגטרי Pפמר'

D נויr יטוךמסבחרD נוP כנטיrג.ינמכט\P 
P גיונריP . כייךמיfריקוררP 'יין~יסP טרן

 Pקז:גייינן Pגוחי . pגיטיפמרטיקירייך
ייו::רירחן.rכןלקיfכנורז<וחירוכי, Pטומיו
מסרייןגווקי Pטייfכרולי fpככנו Dטרו Pח'

מיג::פור pנןקמ Pי Pמנרימירוך .ר~ Pי
מכטו r.pכוrכינגןטו 'ו:fפמרטיחטונכווכיל

מסrכי Pמירוגו Pי Pממ~fכנfכר"פולחי
p יp כרחfגp וכוחיר;כוP מירייוטרןP ::קח
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מוירוי Pזריייזרגוו Pר:fכנורס Pמfכייו
P'r דיטיןp וp ,זכp מירסגP מp . זריןP ו
fכפ'מדס 'כi . r"ן p~נזר p Iט pכו'מסמיכ II'נ
ו Iי pגוןמי .יריוחר bטו ,כfמומינגוי pמ
י bטמדרי pכטי b~מנ pטירינוקס Pרי

ינוומנוכטסחי . pטח P"Pחיל(rכגיימגס
טרו' Pל(וfכיחיו rנופור"ס rPככטרס Pסי

מ,נומינו.רימסחי~יגריסספירכיייונייו
סנירסן Pו Pמין Pטומrכר' pגויסר~טורו

 ::~ fPכינס'מiכ·ל(ררכי iקוקנל(מרון Pולי
ס rב bpפור .יtבר~ריריגנכירורמינחךןר

rכ Oנכר :rדיו rמ,סנכןטיימררר Pגנו bמיגרי
בכנככקי.מדג

די Pינדrכר' p pטורfכמיןן I'טמנכנ'
יירמן iמיקיר opחמ,גקול(יכרונככןחיכ

מר pחטסל(נייןחי .מייינומיייין pזרורמ
קי .ס'די Pפיfכוחדיריל(מנךול(גגסגס

 ·ר~ Pיחיןריכונו ' Pקינכ~מ,גדיטיל(יין
 IJו' tDכ 'ר:רייגו ' Pדי pפמגייונודו rדיזרי

דיטייו Pני ' Pח,ורס iמ('רייוו pריטי

p ייוקחני(כינוגבייןסיזרקיp ריP כוfקII 

 •ס iיני Pמיפוגנו ' iמינב'וי Pול,ס pנ'
י Pמיס. bרימי ; Jכוג pיימ 3ייוגן bמ,

ו rמימ,כ,יורןמי p,pמ i5 pו pונרי Pסיני

קיר~ P 'דירייךס'יינדו jר''יון. fpנו,fכ
 ' bבfככטי bרי p מי,;,,.רי Pטמטי Pרימו

חסזרנורסזרנ,יורסניוגרוחי(ריקריזררור
זרייורמךוריגייס bמסכוןקי'ירנס Pטו

מו::ל(יקיןרינל(יןויf:יי .חטי'קיסוטרו
ור iטיימ Pמגנוטי Pסיריל(fכגוריסינכו

דיס rקמחיןמקי::-ייוטו Pמי pוגfכ pזרקי
ולבוי.ניןל(חררימי.סמךריחי .ל(נןמיג
מי . Pנומירםמכודיפזרךרימיגטןחי

ריס iריינסכקיבכגיסנוfכירםזכנסקוייו
p זרr ס'סj קib .סכסP ' טונ"יל(מכרו 1ךP 

קייגטמנסנ iמייגטrכ~tכנ P 17'פיזרךמךי

טוי PPיכנרמנךי bסי Pייגו P Pוכוו Dני
מיג ' p • 7מ,כמ Pטי pטורממור 1'נונכנר
ריגס rקfכfכיןטונכfכוסםוfכיקיריfכס
 ·וכס Pטו Pסיחןייטס pח tורו pחמנכגן
,ניסגורסמ,קרייןל(ירכנרfכגוכסמי

גדיוןכן

ט'דכיטוייסגסםחכייסיני Jחיסגניס
 fpכינניכןגטחי Pחי . Pסוזווכוססין ' i.סכמ
כויינרי.חטו~וסרפורירלי tנו I'זרנידפור
טוס Pםוחיגסמיןהונטחךו p ,כfנון'קי

 Pטומתמנורסקמםס pס'fויי,ר Pל(יר
 JJ~יסיקי Pכימוניטוס fPכידי prrח,ני

 Iםתורל(יקי . pנמטfכרכח I'רפורנfככטחרון'

יירדכימיקיטמרוןנכייימדריייי 'כrרי
קיכוו riכיגניילימיקרימוילייירנן Pטו
חס P'Iחקחט pקיקריטו. Pחיכ~יטוחין

 IIייחחיונגריס.די f~Pכררי Pוכרו pבכוf"כ'

 IIחכ pפוזרינגוטומינכןרומ Pו Pטחטיס
 ,מו::קון Pמ,כייוחיכטרירי Pחקחטי pטן
rכיטיכרירו~.ו pנרfכקון 'כrמוחירטיריר
 . gו Pיס!(ור. fPכטי pממ Pכי Pםומי Pרי
מי'ירטו rרימינמוך Pנסט' I'כי Pכוrכי
 JI"P Pכוריסמן pיכייו fJ ~כP rרחט' Pכו
ריג pמנוממי .ננfכנכ~גiכ pזר'ק' Pכו

נגוכס I'נ ו:iכfחי Pמניניfכט' , pכ'םיררינ'ו.
 pייו Pי bנ Pטוקי ' Pמג Pחי,יטיכטי I'נ

רח" pג'קחככי 1טfכנכני'מ,ופיירין' pנון
 I'מ Pפו~ירטי Pרייtויfכרו;ורס.rכס Pט'

טן '~ . Pסיגייופור Pיכיטי D Pד'גכחנ
סיכוןמס fPוירירחוכ' pכ,סכטrי pטיירס

םמהו Pטרן p'Iינומ jפרקfכרוקול(ומי . pייו

'~ P . 'רסטP כיכייומסfP ויfמגוP רין
פיקח:: Pו Pמריי Pגומיקסיקמטינוריין

נמרfכנחן ' (iטן 'וP , fוכםורטמל(ו P Pדו
קון pנזר rנ'ו Pבכויינכ.ס,' Pךיו iטיל(ירומי

ו IPמיחכרו jק p-וכח iםיר P,לוfכייר Pנכיר
fויטייס. fPוכנוויfכורס lמי Pקכחיימבכו

נו'יר rPי Pבכ ' jינמגומור Pייסיט'י Pסג
 ) I .ו'טימי f'1כטטייס Pחכנוכrוfכזןנמיין.

 pכfכ . pפ'ו.fכנרור pכמ pטורסמרi:ו Pקחכ
fו, p כfטp םרייןקי'I מדןזוIi) fזרי .רייו ('כ

דיגרfכככ~יר Pכרירטןייו fיחו Dמ,כ Pנכן
 . pכוקוןרכרנmייכטו I'םטי pנ~רfכגון ',י
 Pוכדיפירל(tכנוייכטן pריקוררמ P(בומ,

 Pגוססיחיר Pמןר pירי j ( 1'.סר Pםחררי
 .דיייפור

 :: fpרנfכרייוטרו Pינוfכי ';:חיrכגררת



גוריוןבן

 Pכלוח,טייחרון Pחכגו Pייונוקיטrכ
iכ' r יירדןP רוריקרןירנ'רr ;:!, חנחנתןr כr
D וP 'רוג}ררr וp 'רr יבייוקי'יגוו~P כרP 

 Pו pמין P'וייו j Pנוfכrכחיגטריגfכרון
ייחגו ·ין D cי'רנ Pק~ייגי,ו 'וP . f((חני

יד Pילירטופירו pמ, .חזכJבורוJבייגןר'ג
קרנייי fPכנוריחיfכינrכ Pךי Pיגייו fDכrכחי

טנבכחיןrכני pקי'ייו fjו pמיג ' Pחנרר'
 pו pונרי rPו tpרם·נוןק"יוונוי(יכ .rרי

.iכfכ p'p כגייוfפP דיו.ייוp רגגריfכיר~.רי

חיר:::כנירי Pפחכייוגייוקו pחנור' ' Pחג
כליריריינויייריקורוגrוחיןרtר rןלן

מיגטריחטנ:'rכ rיחיר Pיייפור .רp tקחנ'
ירןן Pטרויייקיר\סזכוימיג / ' D .Pיייfכיכ
D ריטרן~יגיינריגון ',רlנרירןו.טוקו;קי

גוןקיבייןטוקוןמינרחגןיכCלקיו

P ' .רtרחינידtכנירfכיfייוp מחדרירייוטרו
י iרירינסfכtרטי bפמל Pכוחירפחכורי

 jח'ייtר rחיכפיחי ' Pקיגוחירפfככסכrכ

 rPכןזי Jמי Pמרי iפימפורדiכייךמיטי.
קיוריס pחמייגןחיגנמליןטי pח'די

קחנריטוי'יבטיבויקינרוחיגדיעיכוי
,fככט~ו 1קיבחיחנfכJב~ךג,מוןחיכרי

 Pר' .יייקי . Pיזירו Pקוכ Pו P Pטוךוקון
ריריכחכטריורס rסירךנוסיייtר pנרמפור

יניfכידייימגיסייימנסןקי fPכ"גייי
ו Jpמ,פןלי 7רייימכקיגוס;:רtר PP'7נו

ו fPכנוגטrכ .פומינ'נוטומrוקחםfכר
 I/סיג'יי' pטימtריר Pחבור'פו, 1ו pקורח

פומינ~וטו Pמיי'נו Pטי Dייfכר Dחי Pבו
' P כו ~רp P סגטוP . קורמקיp כןר'יןP 

טיוומיםוfכירטירייןיימגר,טךין D Pכיי

טינרורמוייריקמםחייי Pסירונוייירוזו
סי~רירי;מכטריתיגטרמלינכייךןרימי

גונרווטורייר Pיויל jקוז:י r', "pנרrכקגן

 . pפממיןמיגרידיכסגטרימרגי pחיברי
טריווחיגדיחתחיג 1מ'פרמימ,

P נח?ירו' P חטדיוp ררrרtכfייופסגP רי
P מ,רלכורi מיןר;:רb ;:ר P יP נI וגיימp תי

מיגייסקוןטולכיfכי Pחפייטי Pו Pמrכ
פורמרילכוי Pי tb .pכ Pלכן Pו P Pררמ:כ
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P רירינסוP כונריrJ פtכוכfקוייוb ורריו
 I~דנfככןגי ר:; Pכלוחוטרtרכ~רייגו.דיכ

קד pנוגיימ Pו Pחי Pו iט' Pני Pו Pטfכנtר
ו fPכין;, rפוtכיטיירrכ. 1מ, 1חרtכ jJטו lגו

 Iקון.י bיימר;:ר pפריגוכייtרטורCלס pקסנ'

 Pי pפסוס Pטרו Pר'כוחירייגtר.ריריג;:ר
 I,מוקןו P .ד'ייס Pמג;תחסקונרייוח,

P כי:וטרומיוןf'מi מרייגוודיקורטיג:כ
פמרכ ' Pמיייגןfכ'בדיקוחיגטרה Pמיטרן
Jבירן Pמrכןייגחיגמי . ,;יכjrכיחיכטרס Pימ
טידו Pניקוןיכיי\ג Pו Pךנרי Pיגטחרו fpו
fכור~ר'פ~דמר fPויקוןיגיידן Pרייגו.די
rכי 1נילןסייכטיגייסן P iחךרfוי:כחי
 Pו D 1י·מקיריfכןנמגטיי f') Dיייר~ר frוי
 Pחוזי Pו Pו p ~ P.כט' Dריכןייבר Pטיוו pנ'
 IJקוחיכ Pמיפfכלמו;:ר"ר pמחהנירומי

קיפורננוייומגייו Pמיג ' pחימיגטר;:ר
ייגרו rרימוכךיוו pממי-גי,ו tPכrונ~רו

ייfכיימרין Pייגןמי;חוגרינ'ייגיקיןטורו
 Iיימו ~ין Pיגו jייסמי;' ' Dינוחירטה " P ':ייך

 P"וזו Pכומיייגן ~rרר fpכב"רוחיייזכר
למבל/יסג;:ריי!'וחיכורי Pוכי rטיקוונן

rכר pמfכ"גטיגרייו 'וf .יגרייו Pמיכ .כ:קי
P ו, b בI כrמיייP מטורביI ןכיחיייוגג'יו
ו P ,מרייייחי . 1י pקורfכו Pו Pמםכיג'

לכוחביידו 'כtת Pייוו Pובורי tPר Pקחנ"
נוfכירפסג;:ר~סfכםיחרוגסfכיריייטרו fPכי

מי • Pפימרחוי Pו Pדילכמכרrכגרןבכגי;:ר
 .מירירמרו P 'כfפומינגו ; pמסחפיחיו

מיייגןמיגדיגfככטרי"ה pנרמר'יוגי
ןלtר. frכירייון pסונ'ריור\ג rנרומ,יפוזןלי
יגיי;:ר pו Pדילכג;חיג~יב'מגטו ' Pחי
גסrכר fpנוגרי bקרלייך·ח'טורנ'ת 1קי

קווופ,ייו rpנג'ימיו rביכתחיו tpכנרמ
p , .כוrריגיחיבלמP פירקיייגןמי(ו

 Iסו pפרל rOני .מר pמפמגורטrי pמ, Pטייכי

fכלכינtרייי pטייימ Jגוחיייס iיייטימ;:רטי
מיןוקימורריןטי pמ,מיגייטה Pמיקי

טופורקיטי,'רייב Pט;:ר Pפודינון P,ילכו
 ~ייוטרקוגפזוכייר;:ר.ייימ,רייכס Pמיר'

ן Pונ'רי Pו r.פוי Dמולוגרניורוגו
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 p(ח jחיניגוןפורקיו Pייגימיס. Pקfכנ"
פורמך pמפוכךייו Pר'רייכס.גמrכר fpכ

י Pחיייגןמיגיו Pניימטינ'יךיטיקי
מונר:<טורימןר iגריזו.ניסניימטורנ/ו

חי .ורס rחירויוטורית iנרחגרירימי
קחווו P pייחו rפוגיחיגחסמנ'כסגרןגי

fכפגfכקי ' Pקית. Pנייגסונירי Pס Pניו
 "וfובייס Pמננןו Pריfויחייךגוfכיגרי
 ' pס' .ו ipקורחי Pמיןחירסקיייס Pסג

רינחנטכי(ייורן 'כiניוגב/וניגןמיגמטורנן

חיגרי Pיי~' Pירניי P Pטורוסיtרר pמ
חב/בחרסגיקיריינס כl~רוגחדוןגיניגן
'~ניס. fpכנןכינומר:כגיקיניגן.סיגחס

מנ/(וfכיונגן.מ,גריטייס fPכגגוב'יינרו
ןברי P 'Pו Pריגימיינגןסינחסrכר pמ

ניגןחיגfכממריניפגfכ.'ייגןמ,ג
 'חסרfכליגיחfכ,מיחייfכנייחכcרקוייניטי
 .יימדrכ.(יייר P -j'Pנ"גיקינןrכנויך P ,ח ..1',י

 .סרי ' Pמגןניגמי~פיכרייו pלי
י P-כfיחס fiכוטרו ~ןמי Iפסי

קרכ,מיגחיןניגןמינמיגייסקוןזו.יגלו
ס iקח Jמיברמנריfכירסקיסניומוניטי

חיג i!רי pייןfגיגקוןונייוקוניגןסיגדי
 /'כ;ניי,יי (כrמר fpכי Pךימיקוכניטי

ינחכייח::חייניקוןיר Pניירמבסניגןמינ
rכיחוייקוויוונניטי pמוטרןמריגיגס
ריוכייס Pחכגוסחנודרחסרמ,'גיממי

חייימסחוטךומ'כפןחיחיחגניס.ניי
rרך fpכריגתנור::ר bפקןינוו rמי"גןחיג
קונניטיfכfכיכ J~ייקוןנ'יגומיניגנמגמ
קולח::וינוחיגןtכיfכניבלדיינןחיגמי
P כנוכסרינייוי!בוגיחיוןfמp פולקימר
רסך~ייfככטו ' Pון pמקורטו pיימ fPככטי
יייייגוריינרריגרייטחךטויימיפןר Pמי
וייןריי~:רגסfכ~תרזכ,מינ'וייfכמ fpכו
 :: Pמיקכחיכו Pח'זכיגייוך,קון iנו , Pמ

ייכרו rרימניחרנסמיברמנךי jייי pקנמניfכ ,
טו ,טוךומזןליימיג " Pנייטיכגוקימי

טמגיrכ Pפוריטורי bור rחירנכוסיןלייגו
ייימסנייחימס Pטי Pנ/יכף',נייק~

 :: Pסגבו 1נ'סרךדיןךי? D i'bפימינ/גו

גוריוןכן

 .יכוחדרוביגמפfכרסfניכיןיינןח'טיימרור
טי pמ,חיסקיןחכייס pקוןרייחיגריסי

דוייfכנרוטח(קיtכיגטי Pחיקוס(חי
קיריסי Pזכימוחינ/גוקיד'i"כיייידי

נייי Pי'נירייגת.וייטי Pסיריפוחלנ/גן
P '/ בוודיחתויגךחילP ' י 7כייריגייו

חוןטtו Pמןקיfכי(נ'ירייךחיגויררכי

 ::~ט'ז fPככניטי Pחיחיןני~י~ i .!כוfכירטrכ
 Pיט' Pרימיננרמכניקייימ~וחיגמויןרור

P רו 1ט'ריינP גוP P יכייןריP כטימיrגיי
P יפיטיP כי,ונוקיfקרןנ/זריזומי:כניכרני

 Pטןרייקרירכן Pמיגקינורייי Pריק"טי
P יכקכמניוP ינסגונייטירפוךקיזיייןקי
ריכסמכינtוfכטוחפן PPמיחיטי fiכי

 .ניוfכירטי
(יימונמרמתניגןמיכחיכביחוחי

)כוגריניגוחיחנרר pפורכי'נכררחס
וניי Pמגניררכי,חמריזגוגיfייניגןמיל

גונייגוןטוtכיניככtוגסrכל pממנגו
גוגווגייךטfכינניין!ריחניי Pחט' iחני

גוכר,חוזיfככנו pקיחיכייןכרימוכיי
 == fPכגביהיג 1 '~סרךניfכ:כחיכמיייקוגטן

ן fiכיכוקיחנילתניר f:pןני rמטייfכרור
כוני::טו!כורניגןמחיגטררכיפוכרייו Pר'

ספfכ' pקמרטזכ p'כfכחיןקכ"ינייו pמ'נרי
פירל"כוטורי Pינרמךי :p pfכ pרמטו
ריIכיר::פורחיייfרטחרפורfויטלוחיר Pוי

רייגוטורי Pינרfכךי P ptכ fpכטוךfכריל
פור pפןחיררfכקוייוייירסמנירסחי
טוךגfכרפורמיניfכ:כו fpכחל pפtכיל rח

ינרייו Pזריכי pח'ייייכטו IDPכיכו fP pכטרח
p נrחיניגן ~דיכמכייP ~ קוג::די,'~ינחנטי

פורfכיכק~יייגררמיביגרמיגרזביטי
ססמורקסןברי rpנניןחסחינקיכנחרכו

 ::ןכP Iריפרמיח" . pיזו b rר" pן pקוןסינן
 pטfכ Dמי pגfכ pפמכמנרמ pנמרי pח'
רזו. Pיממנרחגרי"ון pזככנמ pס'ו r 'כrfכי

מיגייררכירימוtרר fpכרייימכוIכור
 Jמי rטtכ Pחיחיגנכינייןדי J:גfררוגייייו

מrכקיגגמרוןחיניגןמיגריפומירטס
חיסורקrנמוגמ 1מ: pו trכי Pו Pמי tJויי



כור~רך ,נו

חיןל(רוכיייו Pחיכנרחכרי ' Pחיל(ןריירון.
יגגות(:: fbוי jbכו bל(גןמיגוי i:"'rקf'כ

חמיי;:ר Pיכ Pגיל(גןחיגרייוחי'יו Pרי
 Pטורן ר:; bריפירל~ר.סור pגירייו Pגו
P יP חננוP טייחרוריp כומיP זכסםיריירין

חיגי:: Pי P Pטורוחמס iפח fPכיריטתזו
חקי(דיייררכייין Pמינ~טיי Pחי . Pנוינו

נרגןריקfכזמ ,מ,ןמינךיגrרגטריךימtר

n 'חסורp • רימ,נגרמכמיP וזכמייוP רמ:כ

 ~רP iפfכרר' Pטרו pורומ' jיירו Iירנ Pחי

חיו iריפי i1כו Pפר 'כfנורידיל(גי
מיג Pדריומיגריינוקיטס fpכמקירן

P ינוכרו: 
fכ'נרייכמרמיןפרסיחיחפרר'

I כ,גרריוסfP קו[ן::זכיינוגךו
ורוקריןריגיגטי iק'פוגיrרמנמטייי

 Pכררו Pרי,כחר'~כטrכ fpכרrרנטו Iקינגוס 'סי
קיל(כידוכיימרר P.סיגיפורי'ו rחי iל(יקרן
 tטר fpכרזכ iינרןטיילמטורסממפרל'''

ייו Pי iחיכנרtכגמיפונגחוןוליגריקמני
ו Pמיןי bםומ,ל(יקיוורי'ניגטימס

מגיק::כייו f1 6pכ Pמלקוןקןכנfכטיל
p ככררוfP בניכנוקוונכמקדוכיממרי

םיריייtכי Pרריו iקינ'ריסרפןרחרו Pפןכ
חימדיסריטייךמfכר~סיל(גריסמס

ייו Pנוכ 'רfל(מרגמריפורטוממביגו
י Pו iפו , 6נכזממיחסקגוןמינכנו
פי::פורגיס Pירוfכiגfכביר pריפטיגו

מירריוןכקין pפמחיןrכ,רסקירירגס
P חכייj נכדרחכטיi מיגמיופוזוחימ

קיכיימ b i 'כrחירו 6pםוני Pקוןל(יזון
טי,גרrכגסמיןקrכל(סו pוו'יג P i 'כfגוג'י

פמרfכרוריגיגויךו ppנ"חכנוי;'fכינ'ירו
P ונ'ריP כנ'ירrקP נ"קול(ןסP מינריטמ

וג rל( ' P jי ;fפמרס rPריי Pקו;נו Dריגfנורם
P 'h ח'יp נכטוfיקחגל(גןמיגםP ררוורכP 
חס Pנ"יגי Iי Pל(יפורקיריסוf'כיי Iל(ונג

P יP ;ריזכומ,ירנ'וb רייומיגסגנ'יכיג
טירידיכמכטליזינ'רrכגטיקיfנינניf'כול(י

סד Pירטי ;fפי Pנינט'מי Pריי Pל(יכג'ו
רירינסגטרי,fכגרמןfכגג'י(סיגו Pיויג
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טיקןחנ"טי pיינורהח,יורמרט'סורטי
ון pקורמטוקןנינ.סכייוטרפורקיורחטו
ייfנגיר rחפולירו~כסמס jי 1ונ Pפיר
n ~ מחירייו'ריגכסגיסp פיi כימ,נ'כוf

וכtר iפיר Iי Pייררונו Pמכררו Pמכיקריסו
 Pטימיןפיזמטיי Pר'נ/יכדיןל(ימנירס

 iךיסגיח~ pמטרחטוכרfכרייני Pחןזו

 Pטו ' Iינ Pריקי pטיל(fר Jגו'יכfכגנחיג
iS כfp יP מנקול(וחימנרסמנולס'P p ::יר

טי:: Pנ"כ'מרון pנ'ירזכחיכס Pיריריקמ
 ::י pnל(ימיפורל(מיןיקרל(ןיגוג:ד~רי

טיירמfנממיג'זכטינ"יגר;גוfריןס pחנ rןןי
 ' rר'טיניקיחימיכfנסמ,נקירן'חטיfוי
fכנ"ןכי pרדנ'וו P pלינ"כייח ' Pזכי rח
סכ:: Pחכיקמגינ'fכנטן ' Pמיייחטוט'קד

י Pחירימfוג pקדו jל(יזימיכיך Pרלו
יריסנסדיירקס Pרן npפונו Pקוןמייגו

טוךוחיrככסומנרוכזרככרסטיל(י~ומר

מכ:: fPכגקרי,גיירס nריגמפוחינ'כוfכי''
 :: pמי 'רfתנכניתfופריגיכfכרוןזכי pךרו

 PגוTככי,לין pמ,ס'מס j'זבfרנוfכרו
קירונחרוןגימי Jמינןלחרוגו ~וP fיר"יו Jנ

זכגגיסrככייי pינ/רמר Pחג:םיריילמ Jגו
טו Pריקוו P(יכוריו 7טן Pנ'יחנריגמכמו

 rPכגדרו fPכגיקנ'ייגרן!כיןכמניס ' P.כורי
ול, Pחפריסנרוגסכסןזכנגי:רז;מל(גןמי:כ
י Pמוקמנוזכגייומיגדיו pזכנfכ ' rPכי

מrכfכיבקורנ/וי P 'וfטיילסחממינ/ן

 .מגריגסכסןמגניס
חי Pריי Pגו rjכגיימרו Pסיכ ' fPכי

fכיג//טי ' rפורדיזייכוו(' Pינמייור'גי Pכו
טייכיגוןקינימרוןטי Pמיfרס pזכ Iקורנ

גווריסו Pכי 'רfגיר~fנר.פמרסס Pפוזכיר
מיכקו •טו fPניפירfוגייfר~ fPכיג Pנ'ו

פירכנירירי;מנטרי fiDנכרמי; (' Iזככ.ר
 //י pחי P pנירמ pנמ pטורמחיןמייורחרל(י

טי Pמיקרל(ו p ,כfםורנו~ן Pחיס pמכ r '(ל
 I,Pר'fכימיג.מ fגמיגקןלבינויקינ'חרוו
 Jסכסזכגכןrכנ"גוטו pס'רי Pפומי

יריסנסממל(גןfויג P"כררו P~יקסי
 ,ן IPסינוגימי 1סכcרזכ:גיסגייב'וגוrכד
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 . tPרקור"ייכגfכי,fכיתנוקרסנימfכיגטרו
 Pר Pחי P~נוקר '"tניחיכרי Pקולט'זכי

 Dייזנחי:כחי pקfככיחרfכו fPכי Pגרו iטר'

 Pקרנימrכיקלננומ Pכוריגונחלמי
נינריג'ן fPככדרן 1P:ג.יקריסוfכיתקר!ביס

 .קfכז"ט" Pמירירייוי!ברI:ג.ריריייס'
fניי 'כj כfחנ'ינטורi וP נ/וP P'P P '/יירנP 
טי p 'כffכיןfכיכריריגfכנטריירנ'יס Pק'

ייון pנוינונרfכfכקיrכזירקירןמגורסכונסר

 Pרו tpנוחfכ' Pכןfכtרfכורונווננ/ודחליrכי
 jםןכנfכגתקיחיפורנו"נויfכגfכןjכי

fנויקיתקרסיסקרפנית 1 'כP ר:iפור,יח, 
fכיכרית rקחטת p ,כfמין 1ייו Pנוינונרמ

חיגfכתזכגני~ריפוגיfכדנרfנגרי.דייו
 pרfכרמגו fPכפרונויטיטיקיסוריfכיג .נוגן
נוין/מ:פורכתגיס Pגיריינרת" Iנינפור

פול jנ'ייגיקיפוחינ/כויג bרי Pטירי Pנ'
גייוfכית. rקחטת p 'כf-מיןי fPכיגקירנ'חר

גופורקינוfכיכrכ"ון pככינונרמ.חריטי
נויקי Pמנררו IP:ג.יקריזכי 'כp . fריייfכנרfכט'

קיכסניס Pכו Pטורוייסוגיחי fP'iכ
נוחרfכן tגייי fPכנייוטי Pזכי j 'כf,רfכן pנמ

רונ"נייגחי .נינונריטופןר fPכנררן 1P:ג.יק
ירת Pטיז.ר rקfכטס pח'ין 6ירנ!יר Pפור

ייtר Pינ pכ" Pטיכיננוגווקי . Jייו pנוינונלח
ריוןינ'יר Pריםוריייוטרו Pנווfכי j 'כjרי

חתפנfכזייוגיחי .ת fpכנ rינוי Pמניו iגחרי
fכיכדייך.fכיי fPכנן rמיחי Pתכררי P'כ.יק
 pת(יקרניממיגפfכלתמורךנו~נגןנוגן

fכי .'ו.'יו pמיז.ר'fכ:כ~יכקורנ'וי fPכי
I רינוגןחיגרינוחנרךD פירתכתןננית

רינוfכנוןקי 'כfרייוחיג 'ו:מסריקיריך
 •נויס iתחימוריסקוןחיגפיררחרת

P מגדחרסיI:כס ס.גfפיגיP רריו!גונ'רי
גני:ו Dפוגרייו Pר'ג, .נ/ירמר:יי' P 'Pחו

קfכטינ'וי Pקירימrיfכיכ ' 7,ריזיינרר
חיגקונ/ן/י Pננ(נגוממיןז.ר rקfכטס fPכי
 .מונויססיחיריס Pכו Pגןדיירוןרי
מיגמ, 'יrחס"ון pמולfכfכלי'יכטו Pרי
חנ/יר fpכלrיטימימננ"(ו Pנניחרתfכ

גגיה D 1ייו pחורחזכיזוזכי . fpככחכוקימiכ

ן fJרכ P~יקדיtר rקמנ'פור 'רt "כfתכrכן
ם\ו.מנ/רז.רפוזן /כfiכי .ינגןחיג Pכוו
חtר pךירח ' rPכנfכיחכרiכריזייגרוי P Jזכ'

פור ilככת:נז.ר Dריסוגי ·חי ,ילגןחיג
ון Pפרוחיקחנ'I:ג.ייסרסחגת'רידינ'ו

 •י'מנוטו fjכי:מדןירiכ Pחי pפירחרזכ
חיrככניfררכיI:ג.י j"גינ/רןfכי'גו Pטלוגי
ייכךו r ~ךfכייבfכיןריטוק fpכיגורונויג ':

ריפfכטרון rנחרני'חיבריקחנ'זז.רפור
טןירtרמ~ flכקורכיfכמיג Pקוr,וירגו Pגן

קוקחנ'ריטחיכריrי rקמנ'פורפחרטי.
מיגונירי Pמ,קולייו pr ,קמנ'ר pגfכדי

מיטייר~.סז.רריפי(ייוגוזכי iנחלנ"
" P גוiכסחככיfחכנוגןחיכP יP רP וגII 

קחנ'ון pכמריקfכנ'ריטו fPכיר'טוטורiג.

גוחי Pנמרנ"חיכ Pי D Pרריו 'כp rרfכ
 pטונוfכרמגיrכיטיירס-:מ pרימוגייf:ירמ

 •נרחגוו Pרירייכוו Pמi:י
קורחון uמז?נכיסייו fPכינפורטימי

P חינרגןחיגדיוןp ג.יק\ו.ייו:IP חכררוP 
ון pק;רתרי,גו fנוגחי'כ.ינרייכס Pירןרי
פיכימtר.גiגמrכ Pרריוונ/רי Pחנרונ'ומי
מיבכורוורי Pחי)וריירקז.ר Pו pפזכrכי

p ג.ייו:lP יכנכטrP חסורכיP חיכקומיכויI 

 l/ריגוחיfכיכמסמינקורנ',י Pחיטרו

P מיזינ'י'וP כזסיrחיגימיקi קוכניטיו
 • Pורfכייור'ו,י Pו P Pטורו _מrומימיגfנז.ר
גיrכיפכמטiכחיחורונווננ/ורייונימי

פרfכגוחכפורייז.ר Pינ P ':ו Pקוןרינוחגרו
נוכססר'ו iקמנ'פוריס rגליתר Jמי נ;:'ק'י

p יקייירגווrכירfכירנרחכוfכריfכנכריi1סכ 
קי)ונוןקיגס. Pירוחיומירi:רקיסנרוכ
מו, Pק'נוורו .ג:Iנרוזילו pחrו Pנוכקייבתר
 Pטורו pטרfככייfכ Pמי Pינוזירי P מ::קfכרון

 .יפר Pהרח lrכרי pייחfכיוכiגכיס Pכו
כ:ככיס Pכוטירfכרון Pריגוטו Pמיפורחי
פוfכיי Pמיירוטגס.fכיןכסויר pרי

 ' Pורוכי rDיכנכט Pמוגריי'וזירו Pקון
פור 'חי .מחיטונ/ו Pחיfכיפוfכיגרו pמ,

 Pכרלו P\כ.יקי 7גנכט Pרינוfכנרו ,טו pח'
קייס iגריסר flכיJבי'קדפרfכגוfכרפמרiכ
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שכיםפר

גוריון jב

P כrירני'יךp : מיממייירגו~' P מכ.:רינj 

iכרח" f~Pוגררו r '~ו tד'גימי .חיגקו'ו
'ירטו pד' P;ביטירקי P'7בןקמיגנומ:ר

ח.:רו Iרמכ'.\כ.גון 'rיfר pגי Jגוגומדרמטי
גי . cג Pירוחיןחי.:רנרוכ j ~:סrגגגי.:ר

 }/ Pריירס fPויכו,רכסקין 'rככ\גנוןמrו
ק.כ pייקרי pג, ' Pגוויכ rדי pפוrכ'

\כ.מ Pמכררר P~יקמגר'נ'ו ' rPכירסגיין.
םרמ" P'Pטוג Pי D . Pרריווב'רר Pפיגיחס

יירגטימיו Pזר,ייrכrגןרג~ tככג Pגומו
יירגיו rPי J:jייכ ;::חן Pד'גימייס. iכרי
קריIו pח'כיקויירד Dב'יררריולק-;במ,ק

כCל ;::רp fרמרfכמיבייטרCל pני:rכ'מיןטו
מי .יס iנר'רי'(יגטיןכ/רי P jניכריסייי

חיגקמםחרנייגטופור Pייקרריטוחיג 'פימ,
כס Pירוי jכיס 'rכ Pנוחתו Pמיכטרוגפ'חי
 Dי'~ו Pלכרגנ/ןקיrכייקיiכ:כיממ.:רמיגמי
מממכרמב'מויסר~רי Dקrכרtכרו P'רימי

וריין 1ג jנ gPיוי iרי ' pמגופרק
rכיגטי(/}מ.:ר Pו jרמרקירו:וכ.:רו

חיר;:רמייננןrכיכ rPכגרר' TPככיקפור
 Pרי' Pיוטקי pנוrכירטי Dםוחיו iטיונירו
םו,ך}ו Pחוכיי""'ופומיjיוי'יטי'רסריגס
 ' Pיימי .במרמנfככיfכסר Pמ, ;: i '~ט
קוייוו rמב'ריפרקימוו Pרחרניםיר
חי'ייייכ';יו pגrכי Pרי rIכירר' ('כrפרמי

פיטקיגויגין tpכfויכ!כ'רנכרומוני
גיןומ:פחןריחיגמרבון pדיקריטו rPכי

יפך rPכ'כ Pטיטחידכנסקיחו( Pקרכןtכ
כיברוfכיןטופיקיגי jטrככנבי' .רורב.:רדי

כןקי fPכגררו P\כ.יקדייןלייגטי pכחרי
 .ייכריסדי ;:;ביי f';p pכו jקריכיירי pח'

קיכירס jבrכרי iמוקי pבר' rrp 'iכיג
גקח}/גו,ננרוו P 'כf(נ:ריס rjכיfכ,כריי;ן
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י, jמ rפורמגייןקמרtריס iנר'ריכלוגטי
 Pו Pמיכועסרות p,pחי pח;:קומ t D;כו
 • ' hמ lימ frכ Dכוסכי'יס Pו Pחירברתג

 Pסייקרבזתמ,:כמס jחרו Pר' Pחיכייומי
חיגן}י Pחי .~ס Pירומ,ןקירייי /ר:.די

יס iגר'ר <rדי tייקרריטו'ונווגגייו Pריקי
מיגרייכחר <rח~ט , pית i P'ונובג(טור~מ,

זרסככוכיfיס Pכוריtכייעוןרייזו r Pמורקגי
rדיריקו.כומיג 'כfבככורסג~רכורבו 'ר
קיייקר!נ Dביחחי( <frוריריג/ירמדקיו
סי'פותי Pו,ורקגודיטומיכס. Pירומ,ן

ו rח' Pגי 'וfחדוס Dמקיב/רמבטו Pכוקי
P ירקוP יר. rגו 'כP ריקימפריכבייוP ' ב'יירחו

 •י'~כסנריתריייכןtרג:כינ'יר Pריפוך
fכיןfכךי,חבטריקריטו Pסיט.:ר rPכיקיונן

מיג'iכ ;:: iטוrכייכי i:כתריגינ/רוטי pס'
מ iםרררכ~יי pח, <rנחרמגחכיסו Pרי

פמרלין Pיירטו Pפוךמירממי,חיגינור
וררינסכן} Pסוכיילייייו j' Pמכררן P\כ.יקרי

ינוגרןמילמיוfכבירו pחירתגיקיחייברי
 Pםיגיפוריי rחימ,לrכ fP'יכררו P'ג,יקחירס

יכרי b .יירטו Dפורו rמ,י Pמירסגוןי'ס
p מנרךj: מיל.:רגקתגיניריי~ןריטוקר

 Pכורייrנ~ Pפריכמימיגטיגךירוrגגס
 pילי fiכיני Dגורי_רזככריfוי • Pחיטוןכי

fו' fכ' p טריביירןP 'מp רנייfj ביגירירוכו. 
די'כמfר fPPכרתזרקיחני., jרייריכיfכד
ונרי Pביגירפולדי';יריייכו ' P Pפר ' 7

גייוח ijיךכומי .ירכ:כ Pניגי ;'fיכגריס
י'fכייןרמ,ן P;כיריסיגניfריי Pמגגקrרגיבור

רי pכf'כ fכ rיר p Pסיברמר' pכורrכrו pכ'
ייה, pגיfכניר p 'וfקןכקחר pמ,פרר Pפר

מיגטךו ' pטו Dחירי pפןfר' Pדימי .טו
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 Jקונירםורןכר PקחייfכריטI:רחוגססין

p יP יכP ~חיגסחיןייP ר:Iכfח,טריכיירי
p כנירrפורביגירירוגוP כיננחי .יירטוr1 ו

h רוגס:Iכייכfכגרח ' 7פfp כובייסריjכ' 
יר rrכפחרס fPככט' ' i 'ררחרס ,rנוטיגיrכtר
 pרfכייfכייחגיו Pחיןטונכוזכי • Pמינ'יןו

 pחגןח pכחקוןו rר'חי Pרחטכחרירי
rכ Pינויזחנ P 1מר' jט tPכנרוני ' Pקיטס pח
חיג.ינרי pב'גיחןקי fPכדן Pפוכ Pכור~
 ,,(ינ Pכוי fPכניר pפור pינrכריץוחי
p חס,P ' נון.fזכ'חין 'וp ככרןfריטr ינרו
P ןP מינ'יi וP כיrרימוגןP וP נוחייור~יP 
נכגד " p .ריטוכיfריניגןrכיכניfכוקי
זכר:-;קייירטר Pפור fpכני,fכ pכינןר 'rנק

יגייו P 'P Pפררינככן (,ח bמ pמiרט
מיטייגירי JPכ"ניגירס iפררט~י Jקן

 . Pינ'רמר' P Pוברfכןרייגוטופריגריר
 r1כינ'ייגיך Pפוחינ'כן pכן Pטו!רריחי
P נכיייסחימרכייוכיסחימכנכוכיסחייןרסו

כוסיסrנונרנכיסח,כןזיסחגיס pפרמfבי
 Pטןרי Pחיכריזכגן 'כfיכיס P ,כfבכרניסחי
P ' חםזכגייזכררl כ/וכטחכוינוביfייג''נ 'וj 

P טיונ/ריrובודן ,כP P נחרזכנזככ'וןP די

י pמיןכקמ;ינוררייוי P 'וfפיכיfכס
fכיייtכייךר~זכיגרי pפחגחנ/רfכיירמו;

םגחקו Pחיריקיטיפור;ומייריטןגי
נכיטיייורחירר jי pקורfכר"טיררנוח'

ופיןן Pגי Pט' Pמוכייגון ' P 'pזככ pחנ/גמ
P 'ובP נ/יכח,גקיP סיגוןירP נכוגנוקון

D וכP כרןfקיp כרחנקיןסגנ/יfנb כיחD rכ' 
חיין pקי"fכריפורטrככייס 'כrחניייו

רfכגייס 'כrטרוגיי P'i Jגיסו r1כויירטו pךי
זכיrכגרסfכנורס pריטו Iקfכנ' Pנכוכנ/ו

נ'Iררון P ,(,מנוןקיס rקחחיןיכובfכובי pח

 .fכרו Pםוכרי
חגיןן ' Pנקמנינו.,,ננןחי(מי

- r ,י.י , 1
חיןינג', pמי P 'כJ'P r. "0ו P 7מנטונ

p סורר'דיקחנכר,רסןj גוריP "/כינfi וP 
jר 'כcכיזכיטינימri וp ינכיr כנfp ~ די

מ,ירס Pרי Pקfכנ/חכיירוחי pקחטריגוח
 f1Iכינ" pריטfכ fpכנוfכ pגממיונכיטידו Pכן

'ן Iנוריבן

6i רחp חיןטוייוחיטיגימתקיP יימנוו
י Pקרןו rריחי Pדחוככחרידי pרחנכח

P ינD"P פןךp חנ/דרP נ"כיP כוחויחס
חמ,גוברחרון Pמייוכי ' Pחדימן Pנ/יכ
מינכפכסקון Pחדו Pפ'ונ P'Pדירנכס iפ

דיפןורנכסרינחנטרימכטמנכייככו.ו 1קרינ
י pחי Pםרדיילכןמיגדי Pחרר P:וכ Iפ
פיליחסכסחrימכיר Pר'ייו iדfכו' Iפ Pרי
פור Dפוחיררקונוומנ/יכטו pיfו pחי
 Iו Pיכו ppטרחחיתגייסו pח~fכר r-PPחך
p מנ." P מיסP חיסנחרנ'וP וP 'פIP ו

טייו Pנ" ' Pחירו iרינכ ' Pחי pטחכייח
מיכנקמגינורוגייוםןחי pייו rר p Pפחנייו

ןחגטי pטונכוחיויגוכר'נכגריסדיייגן
 pנ'וג"ח 'כffכורו 'כfקוןגיינוfכרפורו

רי pרילfכ Iפחי(קוןכ~ינוומי fpכ iמכוטונן

 IJ 'נ·/נגרסנ"תi:ר p pיכייו bקוןקי Pו iמ,נ"

ומי iSי rPכי fpכיכקונ"ירטמ pח rקןרירירן
:יס Pנכודי iינ'רח Pגסמסנכגריסדי
פוחיי fPכימגינ'חכטו ' pחגדידיחי

גסחירr;כקיחגטוניזסדיינ'רrכר Pח;:ר
י Pמגי,יוןך'ירייגורייםfככס Pפרינ
חיזנככיסרי pיכו iS Pמכויו Dדיטייו Pנ"
 ;rזכוfכ' Dי Pייfוגדימ,יס iפמםסרי

P כרfנכזכקדוגיחתריינ'רP ככמנוח;ןינ'דזכדf
רירייגוחיגרינוחרריfכ,רסקירס
גומימ:כ"טונ/ו pמ,חייוניס Pכו

ינ/רמר p Dכדי fPכנ/ייו p 1רר fbכינר'יג
קוייוחיזוIכיחי "t ,חכייו Pנ/יירוןקי

רזכנ'תגיסר Pתיגייוחיגטריפרוםיטס
rכיחינ/ךן f1 Pכיfכוגוקמרתתסו iזכנ"

ריג'יגטימיייוגנ/ו 1זירו fpכךגנרחכר~גו
רייר Pפירריירוןקינ/יf'כי,ו Pמיונכגריס

מיירוגו b Pו P Pרחפ" fPכוכר~פוחירון
זכס jרינןfככרfכרו .חיקרנגומחכיינחרוןגי
P וp P מניורוP ריi ייגרוb כירגריfP טסP י

מיזכידוגו Pו Dרייופו: Pר' pג'מיריי
ריטיולורריפוגי,ו ' Pק"ו Pר' pכ'

ניייגיקי pפחרfכררנוגןמfכ fpכרתחט
P ו 1נונ'ריi ןטרוP פךרp נכיt קייכDD 
 Pייןכנ'ן Pנ'וזוטרוונ'רן Pר bזכיכרייכרי



גוויין I'כן'

כקת:יבורדיfכיזךניינירטס fpכ Pמגייו
fי ,כcכיכלייכחרfp יוכורסוב'ריcטיירסכ
b יP יריP כI וr וטרוp נוסיp'b וכרוp מ,ניוכי,ו

 I/מווככרייס Pגו 'כrמ,ג.מס Pיירביו P Pכו

מוכסיירון frכימירוכודי, pם~מנירמיינדו
מיגנקrרכינורריפורוכתגסםריטסםי,ררס

 pםח'גתנ'רfכחגייקרינויירון pמ,fכינוגן
ריקיך::rכור pטינירגf'יפור!;ירוגוfכילרי
כןתררסרוו'גסחי Pך frכי Pו Pמ, pחיכייורר
קוה,רייחס Pחיקגי "rכ iמ,ם'ירר:וגס
P יr ירוp ג\לריP ככינורחיינירחרrכק

גוןנוקווניחסרירמר Iינ Pחיוטfכגרו pח'·
כר Iםוfכינקירימיח,גקיו Jיירן Pקיכ~נו

 .fכן lמונרמבגווכו":'וקיןמיfכירס
 Pפוגיפוו Iחגררנ pךימחכדן pbםחי

קוןפיגימרפור'וכקרוכימtר 7נוגן
P וP מ,גינוינוP בי'כיירוןקיP ובI מ,גרי
םוריין pםfכגמו fpכסכקמגינורפוfכימי

ייכ:: Iנ jח'יר rנוור Pרייגסמגסנ'יזיטמר
ו Iוכיגנמנוונסמיייו Pקינ'ריגסרוגס

b יP ' כ~יכקורבוrכfביג,חימ,גייסr ו
P נוחנון.fר'כי 'כP כיכוfריירp יrיחJ'b 
כי 'כf .וכקרוכיfכת'די i:iרייכזכיייורסטי
יררכו. bריט'טונ~קוורייגcיכcיםרגרייו Pרי
ייrי Pיכ Pדי p'pפfכרי jטרו f'JDוכ, iיינ rר'
יג:: pס Pיקריוכו Pריייו fI'כנ pריפורוכסמי

 •יגטן fpכ ' fPכי~יינו ' Pמיריריגcיחןניטת
סיכfכcוקז.רסו Pרייכסגrיבוגטימי
 pרמקיב'ייזוfכיג pיר' rוכוי Pר'גיי 6

סר pםזכדיחסקיכ' p ' 1\יגיי Pקווו fiכבוי
P ונI כיקיגוח, .ניגטיג:גריP יrכfרי

 :: Pןנוחימסנבגרי P 'בי'כיטקייר Pורקוכטי
חי ?טיר fDכוג"י Pחכקירייגווכרו
יכ:: Pניי.מיו Pגייןריזנוחיםוכרייו Pר'
P םיריגוןייחP טP:P כיטודוונ',יfP קיטן
 Pטורור, pוכטורfכ P pגמ 1ו Pריייfנוכרי

ני 'כf.ניוגרוחיגדי pיוכיי;טן Pחקונט'
סיב"י Pרס fjקטודי,'יגסגסרי~ו

רי Pמבייין p Pכוקידיי~ס Pזכ Pטורי

 ' Pםוכרייו Pר'גיrכי .וכו rPכירינוגריס
 Jקוfכי Pחוכרfכטינוי,ייגcייכי'ררס Pניי

 ) 7כ

יינרונוי iר' Pיט' TPכיגנרמכר'נוייר Pנוירטו
חיג~קיגייין Pנוגריסרי Pייו Iמב pריקי
 :::ופ fPכי Pוכטסנט' P 'כfP rכנייין p Pגי p'יר

ייגי:::בכן Jנ/יח pחי pיירט-י Iביגקו f? pמיכייו
 1מ, • fPכיכייור'ו Pגוכייו ' Pמ, .דירו
קד • Pסיכייוfכסו rיני' fpכייס Pינ Pכcי

מין Pירקrכ:ו Pוו p pב'ייו rp pכו, Pטודו
,-יגסנויייfכרי P~ביטי Jטמנובי' ,מכנוסנס
מ,ן Pח'גיי'ריג'יווכיכנומרון Pגיוקי
 pמ iקןf:יבייר pחי . Pיקריןכו Pקןבריר Pדי

גיוfכיכ"סfכסfכביגחכרוfוי . pנ"כירררח
 'כfמ,גייסוב'רי pד'fכוץומינ~ינ/fככטו

ריפןרנוסמ~ורס iח,רנוו ' Pויירמרנ,די
P ר'גימיקזררס.יP מ,קי,יינסכסןP 

ניחיטמנןכו:. pנויךrרנוי 'לjי iקfכנ/fכ~נ
ןיס fiכירכיוטורייוייזfככטי pב"ינרורימו

'יס Pיכ Pמיןופי pקיגודיריקירריוני ,
 tגרמנרמרךוני Jסוקי • Pיקריטי P Pכודי

קובן:=רי:מסנוכרדסדי fPכירונרכוJכדי

פורנרמנדירייגסמוכסמיןיימר Pרי
P ירנ"רגסrקיו 'כp מבייP ' 'כירfP טו• 

 fpכנייח 1\פ pו Pרייגסנסfכוכ,~ומ,
 jטfכנוניי P'Pטוכ Pמי.קיקייfכו ' Pמי
וכג,יסדי fpכירוכןfכיןקריfכ'fכויוגיס Pגו
 :::ר"יפfכינסםינ'וו Pריכקמכיבריקיטןfכי
קווטרו Pי tנוריסיגיסס Fבי'ב.וטוונוי'רס

רורסג::: 3ניןכ"סדיטסח'ומי • pקוכםfכ
 Pכידיס pסכ rנו'' pמוגסכססי . pגח
דיס pסנ rיוכ' pינוכוס Pגס Jחי .גןמ rוכ

 •בוונךימינין rר'קי pטריfכ fPכיך pכfכ
 :::גי Pריס Pסכיוכיז Pירס Pטר'גסמיוחי

"~: p גוריp P יכו'P fכ' j 'רr יP כוריP 
 pג/וכייfכ 4פינ/ןו Pרי pנומקיטוחי . Pריי
 :::ככr fינו' Pקי; pקחבfכקמרfכ pמ iייו Pםר'

p מp מיןP יכP כורזייסP P יקריטוP ,מj 

 :::ניכfמביר p "iמfכיבי~ירי;ךגוfכר rמב'
 pנוגייfכ pדיטמרייוגיfכי . prיירן;קוב
גבי:::בייגרר j 'כf •רי'כס tiכמסיכטי rםרי

ריייניקייכטי iפרימינריינסגס fpכרfכ
 pבינייחרינוורוט~כקתנינורמיגייסמס
גיfכוגרירינומרחני;'"וי fP .pכ iייו Pפרי

.i:9 
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 pנוגי-ממילמןולקי bמיגfכtוביניילון
כיגירויימגרוגיגווירוחיגפ . Pריירי
 :::ירניי j . 6ביכיירוכימונריריו Fקן Pפי
P וייגטיפריזסיכיבייוfיירננ/ו.פכמזיירגי
 ::: Pינ Pרייוטירייוסיכסיקריטוכימי
פוגטומיגמימורסכrומביר pמזייי"ס
יילט~י Pייכן.סיג P.סרכיפוייו pנמקי

ייס Pינ Pטומיןמיכפימרזייfוליייי pרירמ
טן pס·נייןיירייי Pגוכייתגיניפרלקי

טיפריבfנרק~רוטיטן pמ,קוןס'

P ינP .ויןגקתגינוכסיייסfגיפרנטרמ~כ
י Pריסיגימ,טר Pג'וו Pפורפרגריין Pר'
 ::: Pר'טי r ~ ~ pbק~~גרגס pרייימנךמייי

גינטיגסקי pמנרס pו Pריגימיפןורירי
 'קוןfכוגןמנכמןקיגויברסר pריכס

חתיייייגןrכיכ Pפוגיפוק'י Pמימו:טרו
פורנירסכסריביכיינךוקיטמררי

גי.fכי pו r 'כfפזורינינווקיקfכבזס
ירמך pפ~'ינרו iדיגקמגרנורפוגר"ר Pרי

 Pפוfכי Pדי"לטר Pרי .בגמן bיייגטילסמי
בירנסמיכקיירס Pמקונט'טי fPכנייורי

 ::: Pמיייטונרtכקמרפורחטיקינרמנטסרו
'ייירסג,קירויכסכסרוגןכימיטמר.
גיקימיינטירו. bפילטודרמביר pמס

מור .ייס Pינ pו Pקוןסייורסמ,זיילת
מירומרירו.ן P pפוכיםוד'קספמרכtי pס'
טיקירינלמכמירוגןסיכקימברטי pן Pריכי

כיינת.מוגתייfכר Pקובוירימס .קיריןני
טיקימריודמכסטיסיכמימטי Pמו

מי .יכונטמרבטוקיייומיגקיו Pמנרנטי
 Pמ'ייוריק'מי pמ·מיר'כוקו~דיסרגי
p רי.מיפולייסןP מידרגוריכגריינריי
פולגויינריטי Pמי"מייוכ ' Pמיסייון Pמי
P פומילטייל. fקיוטןרוייורס·מ ,וiכ' 
ייןדוקיי Pריגימימיג.וברי Pןפכי pמ
קוfכדנוילגו Pגוקופורםורייסר P Pמי

 :::וט~דיייידייסנו b ~ pריסוכיסי-נ·רכס.
מי .נייזרגיר P'3.ייסגגי Pמיגיןמירס

קו~יירו Pפריגטיי Pסין Pקרמ,רגןטייני
דיקוייורבס bנר p 'וf •נומיירי Pמיככו
 .מיזויל pגמדימסטימיגרימיפילו

נוריוןכן

טיגוןירומרב Pמיי Pפרגר/יו Pרימיכי
ריפררםיטtו~נר pקוגנימ pייfככיזמייו

 .מגטו pריירמינ
P'i מומיP מיריP טוP נקתני:::~ייו

ס.fכfכנךוניtויייסמ,כרידיכמגטלינרכ
מי Pחינו Pו Pריזילפסרסמרtו pכס

ידfורfכיכ 'וp fיירבfכמי Pרסיז'fכקוזי
י Iנונמקיכייסרייגסכתבייכסקיפור

fונכוקיגוטורוקfכנכתו Pמיוררריייוגדו
סיריf'כסמוטרו ~פוחיחימינייtו.rכס

- Iמו(ייחייחר;וfכת vכייכגסמיכנימן

גקrרכינורניגוחי .בי"יוןגסקוכג'מרגי
 ~'דיייקיגוטוךירייגת Dכו Pר'גיfכי
P יטיP רנירh כיניניגויייכוגוימתקירf

 Pסיקיו Pריייימיזוגנ/יגריפורייסקון
P נירייימיזכגי!רו~P קיייוP כיירתfj נוי

ניזמרןכרrגכקתגינורן Pדיכימי~ייורת.
קוכינרוד'ס f· Pוג rיייי. Pביגיררדמסטי
P ' 'טייגP ור~נווfכטוח,ןגוגf~םp ייי
קיילוי b Jקמגטרfכון fiכירוכ.יייר"סי
ו Pר'ג~חי . pמרfככוקיריר"טיייגי l.נ

טו Pחדריfויכייוטו:ג Pמ,,רו pפ~fכמיכ
מפי'(ייסרfכןי Pקוייומידורייי.ר bנ"כרגט

מסרריקוכוו pיכמ Pחי pbר f~Iונ D pטן
חת iייירוגימיירtו. pגfכקיסיזן ~

 r ,רורייירקייין fpכ t'םר pמיןכונסרfכי;
גקמגינורריזןגוג"fכקיכייססיןfכסי.

P וP כינ'יfi רp חיP ' כנוכטרfקר~פור
 Dכדיקמכותו pספרמיניסיגינ/רו

ריסוגדחיrכיגירiכ.קוורייייו iךמירייגת
' j ' 'סp כזרבכטיfט"רגp ס'חוןr פורוP ודן

fמונגוןקינסרסגמן 'כI כיגקוייווfכוטריf
דוחiכfכיכ'·גךן Pחייחגי(ליגין.fכ'ג iס'
P ריגקמגינור~ייוfכfכי ,כfP " ח,פוסי
p ' רמיג'וfp מיןכנגמר.וD ~ p כגךןfכfריp 
P קיחיגגיגיייר"נסגתגנומרטיגטיין

סיכניfרוסיייכטרי. Iנו p jמ'קוגנfכטיfכת
קוייןן Pדיגימ~נקמגינורססכיימייוrכי

ריייחגרוגי 'רIחטיfכת. 3.קוילי.גגיגייוfו'יג
ייגןסוג Pפיכיפוקוןfכגורrכגייומריקי
גווגקrרכינורו Pריגיזו, .ייfכרירוייי



גוריוובן

חיין"טיחי,חיררגןחיגחייוןקי pטיייח
כקrכגיברר'ו.ייר pמי .טן Pמימיןרחלס

מיiכחרממגסמ-כ'fפוי Pמיסמזרי
מ Pפןחיל iקי ' Pחייורמרפיר pיירנfנקוזו

פירטמויביין ' p 6טריכיי)ר p 'ר: pגמרי
מיג::יטרחלכ pחויופור Pן iח!נ" Pו Pריץיר
ייגן:.מיג Pו Dמןגיס P 6פוחיכייו Pחיטלי
,נוזירו Pקוןמינירי pחוירןחירונוסיגקי
 pמיfכ' Pר' ~.fכ ·חיג.דיייבכוברתקירימי
ינייו pןקובוגבסו Pריבוקסילו Pכי
ס Pקחבי'ו P ·חיןוכינרו pריפירוי:ירי

 iגוי Pמריכוילנרמן;:ונ,מ,גחוקוניכייו

P פיניפובייריסימ,ג.וביליP מ,חיגP :: 
מטררב'ו ' Pמיפירטו Pריי Pחיפומיגייו

P וb יp כומי .מריטוfכיכביfb מס"מייוכי
P וP וייניP ויfמיp ירוטרינ'P כסי' P קונטו
P וfכ! p חיניפומיכייוP יכטסרוi חיכסמ
חיזוסוןפמריכסרייגמנסקייינרו iרי
טילגסמי .מ-רונומיגריפריטן fPכידי

י Pסיקןניניכו.דיחינ,מוןריס Pפןf'ניר
קינדנמרטורן iסילייכוו Pפמכךילס fPכי

 .י' Pמיכ ' Pקכtכרי Pמי
';יומריגטו Pמירי p'bםו pךימ,

טינייו pמיכקמחיינורזכד p'ו.ס Pפיניפו
P כינייסונוליf. םיכ,ממגסדיבמוןחי. 
P מויונייP כנ'סfמיגטליקןגינורומוןטל
P וP יימנוP נימיחיג.פורמיכימנ'סקיP 

נסרי pנ'מרונ' Pטורוחסויייךורמנ/ס
P נרינ'דמרP 'פינימנטP גוסימיכ.קוןP 

מינtכרמנסגיממ.ן pרי p כf.ו'קינ'רמנוס
טיירמי Pחמטולכומי Pפוגיפונוגטו

ן Pחסחינטלחרו Pמיןמי .ייקרוכיrרס
ונקר:: bו pסס(ייגסגמ'ו.ייו p,יר pפ'ג.מ

ייס pנלfכן P .ו'סי .יני'רגן Pריחמחיכטלן
נססיו pסנ,מכסחי pו rמו Pו P iחי
 fמלינייטודי pטייייינוןו Pריני.סיר fינ

פוסיכייו Pמיייימיןנ'יךיגוגייסקי
 ·מיטי'קוןחג/יכטוי pרכו iמימינקוייו

 pנן pריס Pנו fjכיקונפ:י.יגור b ;טי Jגו
ר Pמיןיכטמוו pח Pפרנימומ, Pטו Pמי
p כיןיכייסfקווקןכניטימינP וP :::ויתייו
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רJנינסגססי . P'ילנו P Pו Pקוךמי Pר'ו.י
כקrכגינורריזומידירינסו pחיכטמדס pמ

נרגטןי Pמ,ו fמ,נ'מינריייס Pיכ Pקרן
מיכדי"ר pמ'ו.מfכמניכךמיקיניברופור
'ו.סי pמנלמfכיו rנ'מיפיח,מייינן

מיייגןfויכ'יי Pטרייי' Pמיי pמ,רייגס.
מיג::מסוזגןסיני Pר'מי . pיכיייי' P Pנו
 Jמיקרנינ,יטי Pחימסביויביחיר Pייו

יימ::מי .דמר tp.'ו.סרירפליכטרר pייוח'
קי Pגירירר P'ג.וייידיךינסכטלינס tט
מי pדימכוו 6pמחמיוימרחניניימנס.ייי

ו fP jכזייו Pחרירייי : Pייגןפיג Pמוגיפי
P חימ,גטריבידומייכייסP פןסיגייו.P . קי

ג,מיfכרי pפמ iמו 'מינןד P Jמיק'ג.ייו
גומינוfוינק'ו.ייונימיגומינןמוןמינן

די'ג.יין pמ,רוכמייוי Pמיפיניו Pר~

קמיייגמבסמי'יקיגקונינרןמוןfכסי
P ונליP מיוסיקירייגוו.מינ'וןP קירי,ו

גומיבודינקס pקמו Pמסטירגfכרפור
 ::: pקfכגסמיןמיכטלמ,רי Pמכ'ט~ייורי~ר
 Pמבייו p Pו Pחס ..יינןמינגיימייוסיקס.
סירסקימני, pמול Pיייגו Pו Pמססי
יינדןני fר'מיבמס jןגטמלן pמי .טר rPכי
י,ס pנמטיקימיזןסיגקיו frכבי Pמי

גסדי Pמכיגקוגי Pטווו 1מ'טמרס pפוו'
טייכסfכסטורכמ,די Pסכונימיטי"רס

j יP גמוP ייורירסיייייכטו• 
גסרי pדימ lקוכפני,ר'י Pמי,
rכיממ,יר.פמלג fPכרימנכריינס
עס,סינייס Pגס iמי,כטו pמי Pקויין

י Pסיייוגדוחיגייי Pקירי fPכיי Pםמליי
ריינס.גסמיממרייןוכ Pמיגייו Pמיג'בלי

 Pמינ/יזר pו P iק~י Pסגליזונקrככינווקי
 pמ rטינןייוייויי Pיניי'ג.י Pטרמ, pמייופור

ייקדיניססדיינ'ומד P jמ,מוי,מיג 1 ' 6
פןני:::ססrכטורבfכרפןרד~fככחקי;'מ,ן
נןמורמרספולקיממגטfנרגו pמ,מי Pפו
י, pכמ iPרימורסמין ~מ.נונייומיגמס
ייו Pטייייי Pמי ' Pמי..סוrכ,לטי Pרער fמ,
P ייי'יכטיP יייסיכווגרודיf יירוj טרןמינוP 
 , Pפלייימייורני 'כf.rכי Pכ'נמיימfכגן)כי
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D מיןביירווגוןקיומירטיP ריינ'רמר
רון f"'Pחגניכומימיגקוןיוכומקרוכימס

מירייגסנסמוגריביגומינוכימיכמtכ
טי pמ'פררמר rי fPכקונקירימסכויו Pריכי

זכריגוקיחביר pפור"ן pנמקיגינייו
נויחיןכוננוס Pנוירי Pמיגרופייקי

ו P Jמי pח r'Iטיכויר Pיסיגיימג'מנור\וביר
מירוכורימיץו Pמיקיופי Pמקירייר pנמ

 Pנויינט' Pכויפורגיי bטירני Pו Pגומי_
P כוייח((ומיוברי:מיכiקגווכנרי~P מנררוP 
קי pקנמנ, pחי Pו fPוסרומינקרנוינמ,
קרי;:נךקימ,כוורינימיןריירמו rריגר

~יקןןמיטיטמרנו Pריטס pמבייוחרמו
p מגדרוP גיl מp ינןיY ח'וP i גימורנוסי

י Pקינומררי , pמסגיפמרריו Pמס
כוויי pו rחו Pו Pמיגימווךיקמבי(יי,

מוגן ~מיפריטרחיגומיג Pךינרfוג
 ' Pמי P,ינרחנ Pדייגט' Pר iPכייכומנ

יין Pי,fכיכנרסגדי Pמינומיידינוז iבו
גוחיוטיטמרן Pרךגוסיגיגייומיג

 fJוונטגרייחירסמיבויגרמרמסכיינמררו
חיכקרכוינרומכנוסדינוירוטיירמ,ו

חרס rמיכביגיקינקמכ~נררמס Pפוגיפו
ירייוטינ pק:כרי pריזומימככוסמיגטמכויין

קfכב~ייר Pמנייירוגירימירסמ,קוכוו

P ובריp כנ'\ב.ייריכיגנווחימב\ב.יירוfק
מימיגרירינסכטרי ' Ipכמרמרםרחירימס

י Pבס,חנמג'מסו pחביינךו Pפוכיפו
~יקוונומיי Pריכי-"כווננוייויככומרחנ

P כטמרס~ניסטומימכווטוגיירכררfקוו
קוכפכיךו jו pקררמנייגווfכיכוי~כוס

rכפחרטוו Pחיקיס Pחכ rינו' pחטובירחיו
גןריינסבסחיס pמג rיכו' Pחכוירייס

קי pמבנמ pbט p 'כfן iפ'גזחימוג,יו
קוגפנ,רוטיכיחסניוון pקירמו Pקיי Pפיג
.חסטו pמ,פןרורלכחגדיגימיייסמ,בקין
ונכי P P'Pפינגרון pר'כימי·גיברר Pגק
 jקוטן Pנ'וכויייטס Pמיקיכוfנרידרטי
 pריטח Pרו 7מנ Pמגיק ,',,גו b jקוכומיטי

חונרידיר Pד'ניגקמכינורדי pפfככמנ'רמ
 Ipכוסירחקי.מככוסטס pמ,ב"גוךכי

גוריוןכן

p קורחחנ'ירp מיריי.ריכוןP מכןנתטס
טריג" Pחיגסחיכטיגרירקיןגייו ' Pגס

כוגכו;ו Pחירס(וימדןנר r 'וrייריסס.
יין Pקוניריג,יו Pחכררו Pקמכיו Pריכי

חיייס Pינ Pנרחנריטס pמ,חביר pפיר
 pגזכדיטו Pר'נחרסר,פוקוגטוגוו
P וכP יח'p טמררחטיפירקימיP כfp טס

מכייס.טס Pחיfכרנוי rח,כנ'פולמבורס
טס pמ,סורקיפוגרייר Pריגיכקמגינולחי

 Pמ,מר P~קמכקזריגסקיןזככנוס
ייווו rר~מי pמרמ pפורמנדיקיטיר Pנויכי
 pטרוכייח Pמי pנמfכסiיfכטחרפור Pטו

fויוקיחוטרוי rמי P iכוטי Pחךקיפור
 Pמכדרן P:~יקדרינוfככ iגימיגוו Pכונמר

זככנוסטס fPכיקוו fPכבי p 'Pריזייכךו
נווחירטיטרח.יס fטינויריכ Pפרוטי Pחיקי
ני" Pנו"קייפי Pנייספוגרייו Pריכימי
 Pניירימנייו pקיןמי pקורטfנון P pרמ

fכנןן P~יקר Pדיכי ,כfנומטfכרסנוי Pגרכובו

זכככוסטס pח' Pיט~נוfכט' fpכנווננ'ו, Pררן

כס~קיןקוו ' Pגרומי 1י pקורחנויזויו
רי!ביטיגייסדי!נ'גיסיחרי Pקמכזוג

 ' Pמ'!במרסגסמrונויקוו pמכ' pקונוי
ייבסי Iגונfכןכסחכיר pפורךיטירי(ניגfורוז

p כדיבrחירp כ:כfיירוJ rי 6 'כP j פמוp מר
fוי, 1מ,סירמוקי pמוכיימ p:כחפור

ריזכרמיינרחר Pריגסירjרס Pריךירירדר
כסכוירסמיו rמ,נויייקחט iמנקתגיבור

 rגו ' Pנוירסחיסנrכידיtי (fטרי Pחי

חטס pמיכיגרינורספמרסטס Pמקןקונוו
גונ:ר 'וfנרקריטרימס Pמיגסווירסמי

קכfררידמך ' Pח, iגין P iחjרגמכסקולכו
 pטרחןייגח fPכןלר Pרו iמג P~יקו Pריגיfוי
כrכקכינוכחמ,גחניינו ' Pחייכייור Pנויטו
 pטריfכ p ,מ: pמ:כמ Pר rחי Pי Pו pמגקונוןמי

ן,~יקמכיגפוכןגוfויטרfכרכי Pמנוופור
p מגררוP גימיםוכי~סנסרימרייגטרו
קי,דייומ,גדיח,רסמנסנחטיסי'ר

 I Pך"קיממיגיירג rחפולייכיקוגנ ' Pמג
כיקודרחטימירייריג Pיקריטי Pקונרי
ונידי Pיקריטו P Pקונריטי Pקיךימנורס



גוריוןבן

'נקתכיכרר iו:כו Pר pמגמיווחררימוויםמררי
מנורrכר Pר'מיגייורוח,פיגייrככrכרי
P קיופיP גומתמכוותווי~י,רi ניררי:: 

 Pחנדרו fPכגיקי rמ,ווי Pמיר'טןקירמר
קוווירי!נוגיטמנת. bווגויקיניריקי
P ' מיטןייוגr חנרירתקיןח,רP מי .י
" p מיריניררמךםרגר"וP מ,וו'טןr חיר
ווו. iק pכר' 6ריוונון

 fPרכךרו fPכביקמכייי fPכינ ' Pמי
כומיפיירר~מונתמררזוג,מיוווננ'ד
קררח::מיכנמןכייוכי Pומי DP.ר'מי •נומטו

P רויוi דו'יכP'i? מp כrרירfנוקיכ'יררחך
יכ:: tרי , Pמ,מיזו.ן Pכייוו Pקימכ'גו

גrכמ:כן pמכחמיוומטוגוםורקיטייו
נקמני::ויפוחירפןמיגקיטיfכיפוכייrכ

מוןנכרור P .וכ'רי Pקfכרנוגו ' P 'כrכןר
חי .ריידיגיין pפ~fנfנסטרוסוגוסי

ריפרגינומךרי ' Pנכ"מרןנכ'ירוגוקיווי
טי Pסיו Pריגימי ? ' rח'ווי Pיטי i 'כfקי
 .ווגיירייינקrנכיכורריפופריייימיג Pמל
טת pח' Pיטי iח'פורקימיגסrכו Pויגיחי

!;מרריטוrכ-רתמיגיירטו Pךיחיrכינrכ
D מיויP פמ;מט'גיפורקיגןנמךיP ~וו

 ::קי~פרנרייו Pרימי . jכי'ריכוגחרמיו
p מגררוP טורוrכ' p קמנטיוכו~P כrמטו
ריcכ i,pכממי jו pקורמטודיייס Pוו~ירי

ררמינקווויגי Pמכ Pםומ" Pריחירנכת.טו
ויפוחירפומתמיכטירfכ,פדרכייכתגס

ייו. pם~כמו Pמיונקמכיכור
דיייrכ Pפגוד~רייחיגמ,זפרק

דיירקrכ P pדמך'ינ P pכח
מ, . Pפוכיפןדימייינרמ,רrכווקדונימcכ

 ::ר,מקמנ~ייומוויגטי iפכיפורנוחנךוכי
מיגקוייונידוי Pגיוקיפוחירטימיו iווו
fוינומקדןביrכת.ריטיירrככrכטוךtומיו

חיפ~ Pו Pקמנ~ייומיגדינרכוכריכיימווו
פיתיר:::מיו iרמנייוכוויימירi."י~ייו jקמfכיג
פורפוf'כיריf'כסfננ~'ירו Iרגיננרומ,טי

י Pקיסיכטורוקימ,כ.ונרי Pקחנ~יימר
סינ::מ,נומטמנrכ.גומיכחrכ~יינמנס

,יססמסיג lירו frכיגימיריימיגרוקוכויג
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נוכ'יר::גומי~יייירון iפוגומיפיירורי
מירסקיוכrכ Pפירטייrכrכי~יי.כמכומן

ריימי:כfכיכקוכוינרrככ':כנווfכירטיירו Pיליר'
קג~'יוfווגחיחיכ. fnכינמנחוגוי Pחי
חיכמיו pן Pי bגו Pגוס fjר iווינו Pי iגי

 ,-כrחי .קמרניגסקיווימסכי 'כfפונטו
ס Pריגrכרירייגטכןטונו Pחינ~י'י bק

י Pגווגת Pפיר tניננוני 'כp rריfכ Pכוונבו
 pיפופוכמימחיגירקסר pספומיריrכס

מןחירזי Pכומירו Pו Pדימונו ~מפיחי
 pטריכיירו Pחי Pו Pדיווחגופור Pחיניו

ריוומנ::פוריריrכrכ iחינ'וקוו Pווינו Pו Pמי
 ::ופ. pךיינטfכרס pמי Pקיוחניר p ,כrרחר
ו p jי bנידומיריי.פורחיג 'די Pמי
 pחירוכו Pכידיחדנןחיקמיייופומיכ pח'

 ::ח jקמקיוגת Pפירגסו. Pרינימיניגו
יגמרו Pמינקחר~ייו I , 3קממיגונרי Pיימרס

מיחיג.רי Pפרסי pדימינרייכfככתמיכ
קיכו:: Pרי Jכומיס iקי כr.ג\ P!כוכיפרניחררו

יקריטר. Pמיגכימו
 Pחנררר P~יק~יינןקרחנריפומיfכי

טורומיןטוווימ,דיירfוי pמכיין 1טfרס
מיכדימכנותו frו'נכ'rכימכייס.דיכוודו
ופיס Pפיכוגתדימכנוrכחיטינירייו pקמ
 :::וגדימכווסמ, qו Pפיכו}כיכטו Pמרידי

דיו fמינכ'נfכרחנמניחתחי pמריימנמר
 IIחיכנ,מני P 'כfנfכן. bכמרחיגנ1בכמנס

 Pיני'ירי P Pכו ,סינטריפfכווrכו Pייר Pו'
rכיריינו.רי fPכפייטיקרוכוסייורנוי Pמ,

 vטמנ p 'וfמוכךיו pפמימrכ 7מווf'ייק
די Pר Pנןמי י-~ניררמיקחנ~ייורוטו
 Pקמtנקי}כי Pפייו;כ Pחינטרי pונח Pפיכ
נוונגןמכ"ו Pמוכ ' P 'וp fרוטו Pיי'fכוייודי
רי Pכורמקי!כורכומנוו pריין ~כfכ! P 'כfמו
 :::חקריג:גמכגמנטtוטוקןfכיס Pריג:כ
j קמחיככיגטוחי~ידוj י ,.מנוככחי~י'ן
P קוןכומגןוP כוrכיננfמדבקוווינדן}כיחיכנו

fכית Pר'כמחנר~ירוומי Pמכדרו Pחכיק
קמנ~ייומ,גנוגטו ' P iגרמ,~ירחינטרו

fכוטר Pקמנ,יין Pחיכוכ'רי P~ייי Iקfככמ,

1'P מ'מי .פכינוb i פןכיפוויינרוP ייר '.ג:פחנ'
 :>" vכ ilc'ך, 3'81 ~
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P גומוריריסוזכילווגנוו~ינרויP מי
 pפ~fכברח. jזנפירבךמרו ' Pקי Pי_ייוכ Pריניג
מrכקוכטוכי Pי Pטרכ pמ,מימידוגו.דיג

b. יקP ררומגP פוכסלוירזכלויחזכיגP חיסרו
זכי~יך Pפור P"יירו .b·קהב 6קfוטריגיזכ~

 pי Pטוג pח'חיביכיגטזכר.טו jקיר fJפיכי
פו;רייו pריכימיייו,. rניטוסין pקריסירס

 • pו rחו Pטו Jסיפגזכזיקולווי frכרייזכיג
טולווקו Pנחרמנסגי Pלויריקוזי fPכיזכי
j יכונטזכi • כזכיrטיריוקיסיגקילויגדיכ~י
 Pרוקסררלויג 40UOO Pיגיירו P Pלו'רי

ן rקי Pמ,מי .קזככויגוריגביסגרספסלמ
t OOUOO גנזכגיfנמרP כיג~זכיריי.ויגf

זכיגריריגtכי pזכ,ינזכלחוגיקיקוכוינרו
 Pגוקווייו fb.pויגtכפ Pופקfונו~ייי
חיג Pמיו pפס ;frככיינ/וfבי pנמלמנסג'

P קוג~יפירופרr ירו. fח,גפןרזכיגקוגטלו 'ו
קי pזכגרליסויליי Pכיקוכוזכ~קfככויגו
רילוfככרוגיסיfורן. Pפוגלויכנויקוונ/יגיסס

ריייפןג Pרימיכיטן Pסיריקיןייגרו rרי
סכיק~י Pכ"ויין Pפרי Pלו'כיפינfכיסקון
p סגךרוP פונ,םיריחיזוP כילייחיכfכי
ייוו pקין Pחוכייטיגוןחךסיגססי Pד'
 ~ Pריפורלויקןזכיגטרס pזכנוכסקיכווזכי

פוג~ Pריגיזכי .סגילווטחכקיופוגרירלוי
 pחגרrוריfכטוקי וי;';קו Pקיגוטי'יסגרייו

וכו fPכטיקיריזייגוו pקוכטיגנמטיגוIוי "

P חיגרייויP גייוטסלונייןקייכ"וריחו
P ייוP ייסגסי .רייזכיכםסררינויריגס
P 'ופיטP טיניזכיגסקי~r רtסגוr מנמיp כלr
י Pביגו pנסtכיגכויגררזכיגחיי:פחטרון tpכ

 Pכיקיכוfכופוגך"ו Pליגיחיfבגטוחמיכ
פויירפורםוגייסtככנוגו fpולfכ jמ pכייס

מסרסכויזולס jסיrכיכוירי'ריכסגטרי
 pי'מזכטי jלימ,גרופוגרייו Pר'כיזכיטי

קיוזכיוכונלי bרין rמ'טימריכמגטלי
 Pגיקוגןמוזכרייגווסיו •ייוגקיןסיטר
P וP פמכמנרסP p ' זכיגP קילווננוזכגייו

יכחילוכןריגיכובליפורייסלווגגוגון
רפיטסיכ,קיטיפורנומייfכסיכי Pרי
י Pמי Pלי~דיfכוגרtר pמב' pגווקי

 jגור"רנר

טיקי fPכרו Pפוכ Pרניחrכמיגקויניכרו
fכ' p כטיקופזכןfווגfגfp חיP j ח'וp קופיכס
פררקיקיטיבריו Pמוכימווטו'יר Pרי

כוקירסקון pמבכמקיחיייונמני Pמירי
p 'b מיכ,P כגייוfP גומילווגחנ'וחיכיברי

ו Pדיגיfכיקזכךסכrומ,ןייוקיפ Pמי
קולווגוקןמוןחסזר .irפור ~ Pרי I'לוי Pחג
ו pחטיגוו rפו Jגו Pמכררו rPכיזנכקטי

טיירגסמנ/כס iק'ריסוכיfכימינ/ס
קירןטי lגוי r. Pיטי rח,פירריךוקוננו

ריטררניי/ו'ירטן Pךי pיט' rמיקוןנונfור tפ

ו Iזכבווכטס Pןנוויחrכקרמכפחרת Pג"לוו
יכוfכיז;כ/ו jק' Pרו Pגופיגיסךפור Pרילוו
חברס p 'P P'IPטוכ Pסי 'כp fםוכiכfכרו Pטר'
גיזכווfכיג fpכיקיומ,פירומיג Pמי Jקי
fכנווג/ופרר P'יומיגfניגטריסרון frימפגזכי

קמוסנוגטומוסס I'וטמכ Jמיי Pטסר
 •רינורfנ P . Pזכתחוגו

סיןנ'יגילפורמםfכגייfכרווי Pסי
 iפיגימ"מיסרון rסנככמקייימתחיג
ג f'Iכפוכייוקיטס fpכ Pו fiכ Pוג D Pגו

/ו Pמכיריגמגטרי Pגיקוגוfכןרימרו Pפוכ
p מכררוP פר'חיP כייוינfריטרp כיגריfיוס'

ס Pמןרריגfכגנ:כטס pח fPככררו fPכ~יק
ינוךמר Pגתמיומיגטרו 'כfסחטו Pכר"מי
וככיינומחיפריגרייוtוכfכי Pסוגוגיקורי
P סיכייסונ/ריfלוזכייו/וח.כיירומיגקולויג 'כ

ן Pריטיירסזכסטולגוזכי pרfוכ'
י Pסיורייגןריקריונסקווילוייגטי pגזכ

טופןלוקרוגיסמסגרר'נ'יגי 'כrfכ P'יקfכנ
חוטלtכקיןו rקfכקינוגןמ,ג Pפרכינכומס
 ~ frכיסיקגופטרס'גויינרי pחייר rייו

מי Pינחייורזככי Pו Pחסנרסכריקוגניטי
P יP P יירנ:וP fמיגייומיק 'כP מp /יכטסI 

ק/ו I' ~סיבויגיינרומ,גרינטכי bריכ Pדו

p ירו 7מכP ר'קוגבוטימיגכ"רומיP פוגI ו
יכייור Pכוייימרי Pמכנוירטיריסומידיין'
יניקיילוי\גטו Pנ',גדיקורוגtיקרןנ"גיקי

סיפי,יייסלויריייויפ Pפרימיורייןfכיגרייו
פזכרס~כךחרןחר rpנוקירול,מנור~

מימרכת rDpפfכרסיימךליייי fPכר I'כב



 Jניריוכן

 1:ו'טוינןו pחקונניטי ~קוגנייוטינון
קונוןטי Pמי 1חיגייסtכ'חס Pקוננירחט'

ייחייורחג Pכינמו pפנרייו Pריכיזכיניטי
ו/טייגייור Pטרו Pייוfכיריזיינרוחדו Pפונדיג
ייייזי pt ,ג.יקימיזופמרסכיקיייוזירייו

 jח'חםינטחרנופררפורטסו Pקוייו

p דיייגךריינייסP 'פוחp קוייומי .מיג
רי pכחנ'רס hD Pרו fiכנ Pחגקמוגייו

p חכינחוP P כיניtP כוזכיניינג;,חכ'יו
 'כ'tיימנוי Pמ,וקי'מרסננסקיןפיכ"ו

ייירייוקי Pפוגימונןייוקוייוחיייסטו.גן
p כינחוP די .ו\ייחייוכP פיריP חרוP גיי

ובןרי Pקורייוrכימנייס pו Pיגדייו Pחיכ
ו Pזכיןקרנינייןמיג Jקי Pחכ,רו P~יק

טינ::טכמנ/וגיקןרירי P 1ח'מ,ניחנו.
דיק~ייוסינר'י:דיטורב'סחיבגור

 Pחנררו P\ב.יק\ב.ייו pמיטייוס.fכיןקחרס
כי::נרמןחיזו ' Pמ,מנייס pקיןמחידי

פו"ק\ב.ייוחי .קןנביטימי, 1ח'בוחיגטמ
מיגחיןfכיקחייס.גסמ,ןממזיני Pכיפו
גומי Pדלוחנ P~יקנ'יגויכו Pטכידיחס
נוזוויחיןמןכייו Pריגיחייטו rנ"

ו Pחזוו rחיקוייו Jגימרי rי Pמקוגטיחי
חיורוו (':P iמ,מיריימנןקויין~נ'ו Pפמררי
נוןקייר rומטומסטוכ?ס,מייימנו.

טוווfכוןקיפירמיייס pיי\ב.,גיננוג::יו rחי

גיןמי ?מיגייסינ'רי Pייוזירסוטרס Pטי
זכסוומטיקיגוrכירס Dקוג pמינ'ניי
p בינחיP כורקיrוו'ריחיכסP ווומ,רטיריידוכ
P כנטרימנ/גוקיייכרוfט\ב.חטידידיכp 

 IIב"גrכור P~יכיסגטמטיטי iנוחי pמנ/כח

 .נ"וילסטיגוטו Pחיפורסינרינסרטי
 pכמ/rכ\ב.fככ pטח Pחי Pפוכיפומוניינדו

 Pחגררו P\ב.יקחינרמנריגייורוגייורן
 rpכומ, Pר'מיחיג.קוןנייוררייניין rט
p ב.יק\ב.ייו\P חנi רוp וככומיP כבימרחסוP 
P ריגימייימרריוP כווJ ניופינ'טיP 

קוןקובפןקיייגךחיגי 1'ן'סינחי'פור
כסמין Pמ,זיטיקימיקחרוסיגקיטי.

טימימיזוכוטימקיכייומינקונ/,ירטס
P מנמימסנמי.מ::רכ/יגויP ח'יp גס
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נייונוןגפורטין P Pכווזיכי pגחקיזון,רמ
כס~ררטונווגסחי • pיימרידו pו Pדי

 • P.פוכיפוריכחנטריטרופונסמיווחכו
ייס pנרמו P .ב\ Pפוכיrכוב'ירגסחיןחי

גסמיי pמבכמגסמ,מיגדיריכחנטכי
מיינייס pו Pסין 'ינט pחגסמיניזו

 .טווווקינייזירס .ב\קיטן
חי pדיחחכרו pםח iמיחפרמ
I פרדיןווגרריוסP זכינ"גי

קרנ/וופור rPכוכיrכוחס pזירו hpינינביחו
דמרחס fJכרזf:ינ'מגיקיינס Dכrורמ,

קי Pחכדכו P~רקדיסוחי .מגייוקמךס
ייטיחי .קוזסניננונסדיירfכן pכ' iנו
חסוידיזיגחגדס Pמזירו Pנוינ Pגו'חס

חיג rPכוגיפוקי Pרייריניי,ר Pטרו pנומי
fכונסס'טיכימו rמיטיניfכ::ר lגוקומגדוווגן

 'מוכן.די pנומיכ/וםמריממגיקרנ\ב.'יכi:ר
דיטונ'וניי Pמ,זו,יו pכמכיקוייןסי
נומרמנ'יכ"י pחי .rכמרירדינ\ב.יינi:רגס

חוטרוקוןמרנו Pמזירי Pנוינ Pכויימכין
 I/סנ'rכןכןו pקורמו Pקוכrככילוניקונוו

 , Iחנ~ינ' ' Pמי . pמ\ב.מב'רח pט~מנחר

חi:רמנרוב"ירוןמי Pמזיכו Pוויכ Pכו iרן bט
P כוcנויכןפימירןמ, .קמריכp מr ירוp די

קוניו Pפוגיםוחסו r "מבדיירוןגידרירס
 pטיירמ ,רינi:ר pכרממי,מסיכוורח
ר'נספומירסוקייינכרנדיrכמרטיגסרי
 Jגומימיג Jמ,רינ'יגייחריו Pו rDכןכידי

מוזחכ"ו P iקוייפינ/סן pר rbכסנקיזיכון
P כיסfמוכופןדיפיp יקחס~P מכדרוP 
P "רבP סיגייוונ'כוp כס~סf,מיפיכ
P רו 7\ב.יקמכ~יייP פונקוןP יפיזנמדון 7ח
 Pינ'דfכדי P pכמוב'יי Pטיכייו p!ליכקחחי
מימרריפר pnייין Pטרמי 1~רויזיfכקי
פמנמ,מסטו"מכוימיקיב'רסנןפו p 'ג
P מגט'דיקיינופינ'סוP ס'נרוסיP י

 Pינ'דחד' P pריטמיבורי p Pחנדרן P\ב.יק
טמנינ"ו rPכיגיפוונ'רי p'יכיימרווריב

כלחנוניס\ב.'יו pמינלטיחכיסדינ"כטי
ונ'יר rPכןרחרו Pפןכקוןנריטכייסריווגן

P ניקרוכיח;:רוככיfחיככייגמר ,כP וב'כי
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b ךינומדייכניסרסחסטונוחרפיריכיית
pp'\t ו.מנדרp וקיtקוניד'כP די'יחניס
מגמגייסריינירמד Pסיור Mפמ, Pמנטי

P מינייןקונויחינוחקרונימ~ד'ירקס
קיוממ,ג\ן'יו pפחנוסי P Pפוניפר

נייוו:קימ,קונוו Pמרו Pפרכ Pי Pד~טו Pרי
 pו pמניכטימרו Pפוננוינגיוטיכימס

סירןנימם Pנומסטירנמרפור p,pפמ

פונייוקימגנייסדי " P P'Pמרנניידו
חימ,נרי pריטרמיג"ו Pפר'חי Pפינ,פו

p\t חנP נומקריכי"ריסיגפ/רינטימינמסר
חי ~ Pקמני'י Pוני,' Pפייר'יוכיסיחס

קונוןטיירסמסקמניסנ"ורינקמכייו
מךר Pםירנמ,כמס:םיוכ,,,י rמ'מ,כוימירטי

כtודיפימ,רטסטס pמ Pפרכיפירי
P ם\ןממכמינטררמ,ינירמךp נוק"וי"י

כנימרסf.כסניסקומיםר'נריירfב,גיררניס
 ' Pקיטופוכסנוו 'וfטרנומרגספיר
 • pטרר' pגזכדימונס.מ,ןקוכרייי pח,

תמקיידיפ~מזכייוחיוכיזכ Pמרסינטימנדו
 " P '.ן\רימךו Pפיובמ'כר P~קמנדוניfכס

p מכדרוP p ' מ,מרכוינימסדיטורנמ,וו
דיתקרוניזכסמנייר pמ, Pנ' Pחיופר Pנו
מ,יומניסדידמד"ני Pחסנ',נומ,

D 'P ינפ/וריטp פור'יןp ,מיכמכיP ומ,נII 

מ, Pחנדלו Pמכ,קרי \מר Pפי'כדיטרס
P יקיפי"'P כנד,וiP נוטודוP ' 'מr מיו
p מסחכייוP חניירןמי:כינקוחיבפרווp , 
י Pקרו P 'ב Pמרמסכומטומ,גו t\,י
חימרו Pיבפ'י Pפןכיירמ,פמדס pמ,

tי Pמורדיכf:ינדינסכונח,מספ'רfו,
'ימנווכימיפמרריי Pבייו fDpוובדי

ממ,נךס Pפיכ,רמ 'וf'יורר 'וP fר Pנ'ד~
ריסוח,פרנדייו Pר'ג,מ,מננוסטיכיfכס

מנורtי fPככך,ר P~יק , lח'נויטס p 'וr fנרטן
 ' p'יייfוקיכווחירטינויפור"ו Pמננויכוו
 'וP fמ,ביכויגו Pכו'די pנ'יכבמרמטיקי

 ' P 'וfס:ג"נוורייןמ,פירר Pו Pמ,ומ,גיו
די =P'iס i5ונ'יי p Pסכררי P\ןיקסיבןו

גומ,סיכקיכו"כךןחינייר,ר , bז Pפןכיפי
 Pנוריtו pמנ frכן.ק~כוו lנוfכרו fbpכיכנמכ

~ינווכייר ' Pסיח:כיי jמ,כטירמרונומ,רייזכ
P םמקיתומ,חיגינריp כריוfכזכfדיךי
P מזכיח'ייורויp 'י,גטן~PP מנךריP P ונרי
p סיריינוריחיגיכייסp טוךסרנרי

מסכיימנווסימ,נניחר 'כiיוודיטי"רס
מוג"ו Pך'כ'זכמ'""ירנוזכ Pזכיזכטורוזכ
וכימס ipנומךי pנוסייורסכ' Pטיךרfוס:נוי

 pטרךמ 9מ"ס pמ·rוכמ"ס pממ,מ,
מ,כוירחנויחייוניס Pנודי pזכינרסר'

 pמנכמנויזכח,ן Pתייכט'בוח,זכטרמזכפוני
דיימtר jנמלfכגחסיןייס rמ,כפיfורנ'ומי

כוזכריד"ומ,ג 1 ' 6מכנר pקיfכרנונרי
נוזכסיגמיזכונמכויכטיטמו Pזכייכו

p טודרדי~נמרסP כינינויניזכבומיסטרוזכf
דיריכמנטריכומטמררזכבחרס ..מ Pכויfכ

גומ,זכטר,מטריזכטיזכי flכ"כרנוזכ
נוי Pפרכיפונוורי·'גוקיפיררן pקירמ
ס rמנומינויקון Pקוכורטמניסיפחררי
כמכזכסי Pמיפfורס pמ,זכוסוכוקמרס

 .נוירקי ' Pחרתfכזכטייגיקיגיוfכיגמי
ךי pזכמ·טמ Pכו'מרטמר 'קירוכי"וקי
p לנבייt,זינומp טרוP מ"גינו'כוP כרןחי

 .נוןקימוגנfכרינווסיןויסקיר)ו,'
מ, • pרך' p,רסססרכגמנזכס'ינ~קיננ

מדוזכ Pפונוזכ Pד'רזכ rני'פונךיילרן Pי'
 uמכ pר rמי Pתו " iפמטר 1ךיסיררמיכ'

םולס Pפןמ,ר pכומ Pןכינינויכוו 'וfזכמר
םחרס pמ, 'כfםיכיfוסדז pסרנוחיינמר

 pינו Pנומכ Pכופמרסרייי ' Pם"ג,חסס,
כרזכסס Pקיריכוו Pניפרבדייו Pר' Pנ'סי

קי . Pיבן Pכומככיזכfכסקיור lנו' Pנ,יןו
בfורמ" jמ· jיסרינומ pנזכינוזכנומ Pגי

fוסטרfכיומ, pינ' Pתמכר pריגסכיfכס
p נוחרזכ~p כוומ"טינסריכונמרמ,ו• 
מ-גיחס Pגורזכ rניי Pכידי · rי pק~כסי
דר bפכרזכחיגמוגוירווקותךמי.י rר' Pכו
P ןP לtונרf~םp נ' P םכמ.r מיונונגן'יוIכ' 

חינמסמ,כקירנסרון ' P 'וtfוןכויכיימרןו
 r 'בכוויימינחסד'יריוםיכ Pי'גיחי

טייר rממןרןכמתי!כ pמ,מקי . fpגנכfכט'
פרמינניסיגונרי fPויחיכקייכונרוקוכוf'כגדר.
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נירייןבן

פורייזירחןי Pקי Pקמכיזימי Pייזונ
P וD נוקמp קיייבוויוטורוi מזזיימיסII 

 IJיק Q, Pמנייי i )(דיסר iמיריי. Pחכרוו

p חכדרוP מיןP נמיכרייגחרוf כונמריו
מינסרfנכfנומירסfוימסדריו Pדי

fנינניזוכימכסמי(טו fPנר'חיחכס
ו Pמיןפורייתו Pמיכנן~ Dו pטווס

p מכייוניכטירי,מ,ךP כנוןfp נוןינןיזו

 ' Pקיניfנרריו pסנוןמיםחרריו pמ
 Pי Pחיגיחרןדיגסקוניוסירספוירנת

יכי,ן fiכיג Pרינןחיכטומ, Pטררניין Pמוזר

 .י pמנfכ rrכר Dס jקfנטמחיפריטונו
נז;טיריחוזרקוניורו iטי' pמ, ";נfמי

 Pרייכט' Pו Pמימרינ'סםחרסקחטמנ'ס
דיוןמי(ריזרימי jפירדי pרייכט'קוייו

 ,י Pמגפומיייו pכחקימס
 Pו Pדי'םילו Pפרימ,ןט-פרמ

 Iפוג Pי pחקוכטו pםיגימ

p כרוrP פומ·מיP וךrניקרוג'קןזריכטP 
רי Pנמרוכ'ניי( i5כי pניי;'חרייfנ 2

 pמיטמ pוי Pנמרוכ'מ,ס Pגמכ
פf'כרס pמ,ךי Pנמרוכ'מי 87 ()~(

 Iיניגמ/ ~~ O Pנירירוריטו Pר'מי 250 )(

66 ( )(חי pליימ l . כיrp לקוfריP וII)'P P 
 Pכוfניחורורי Pדוקמרונייכ D 50"רו
 5 ,נf .טי pגfכרס bפטריזורוו Pממרייי
קירייו P י';םכמךכסרי Pקיכטמכייניג

ר"ומי .קמנייכו ";מפמרמכיינחרמו
ו Pקוניומרו Pפוכמrכיכמוריחיפגמטמ

 Pנרמכרי pכמנ' jיי fPכיזי 'כrניגרכטrכר
ריין pכ'מי pריניויי Pכמנימויין Pמי

פמרס Dנימריכירו Pו ,Qז.ורוחיפכמטמ
 " Pמ,פור Pייומיגמסו pםמח, .טי pנח

 'כr .ס, .rQכיטמגסמר pפחפfכרtיקfככיrכמ

פמיי)וו pחמרוניtידי Pגרמ~ריייומוגי
קוןיכקורןנrכרtי bקיריכמחיכניחרון ,;מי

 IIחיגפירחפרריניילון Pר'גוrכי pגו~י,מ

חיייו ,Q.p "Qריfכיינריחמ. ,Qקוולד
P פוחייQ, מיחפריקחדיט'ירמסQ.p ייו

 jיביירו Pר'גוחיז-ר Pכפרי, ,Qנןמייור

טיירסכסוברי Pפינספוזומייכייול Pםןל

) 8 ( 

07 

כבימסדיטי'רסממדימiכ'ו pפממי
fנספומיי Pממידיחי .פריגרייוכסחי

 ·פריגדי'וכממינrכרניכיחמריטיירס
רימיכטרורדסטtר pמפוחי ' fPרחידימי

fנוק:;רינימרגמדי ' Q,Pקי?יrכוחיג
 ;pfקכמר pמנימ Pו <rP rכבי-ו 'כP . rייחכי

 • fpכיגייfכ jי bגמנו ' fP'כי pייfככיניפמי
rכיזיירווגי 'כrככייןfנדfכ:p כrמניp גימי

ייו rPכרדכיכ ' fPכימ pקחנ'דידוגורריין
נייריקיfכיג Pפוכיפויכו rניי~יגןמיייוכנו,

דיו pפfנfוי . pיניגיזיכfכfוי Pי rנינרח jקו
 •פריגרייוכממיייריריטיירסס ,Qממ,

rכ 'כ'fפp מיופומ,מיפרמדירימופורי
 •פריכרייוגסחיכמקטרימיכיריטיירס

קסר:;fכיגניסוגיחידריו:ססוב,יוגוחי
ו Pג,יוקי Pופיט' P:כי~מריזייגרו pטמ
דייכיררר Pמי Pריי pכוריריי Pרריי

רייןמי .טיילסכמריגיגטי Dכוכורס
ר rחיקוגפומירכייכיייי Pייכו P pגודו

קוגםכייןטיקוייומנורמ .מייגיימ fP 'Iונן
ח, .ננחרס .Qסר pםחפורוו pקורfכטו

ריגיגטירנרי rPכיכרייכf'כרפירטחיינייו
ניגי:;טמוכנייויי:כ. Pיכ Pגיבויין Pקררו"ינ

טיילס.נייי i Pכונמר' Pםר"כרדט'חיטי;כ
דיריכfכגטרי Pקינרסכטמטיטיכוןסי
 ::כ fריככ'יירנו Pסיגקינרמכטcוי Pקוייןנןי

 ;:י Pמפר'טו Pמיפורסי .ינייור Pו Pטרי
 ·וכידייכסכטרי iמיגקורנמטיניןחירס
טיגמרי pקסטי pריביכ"מרינוניי lpחי
 Pייגיב.מוכי ' Pמי .ייומירטיגסטס pח

 ;:' Pולוטיונרי pספימךמריקי pטייימגוו
 . fPרךו Pפי pטיםיררוכמריחירמר

גססס Pמכדרו Pיק .Qוכיגךומי
 ;:נכQ. fפ Pו Pחמטיכוםוזרגוומיקמרטמ

fכורדיכומי •ניוכנןייוfככ fPכיכי P 'כp rכח
ערבחיגדיט"רס 1 ,כfמרר Pםוגו Pחס
 .םיכימסמורייכ)ררפורקמייפומיגחיו
מסמקי p Pדריוטחייבייןrכי • Pרריוקיו
פוrכירטי.חיייוננומרו pפוגקfכייםוחי'
 •פ(!ימסגספמרסדיסמ 1מרו frנפכמחי
fו-b וררוכחרןl כסfגרזכגריםיכיb ' 1ק\ן.יירו 



58 

קן:: fPכי ' Pמ, . pםמרוכ' p 2גמדי Pילוגבו
פוfויfויד'ססיב pמ iמיוג Pמיגרי!כיין

ייס Pםרנו!ג Iפוגיירומיפוחירטייגו bטרו
די~ר .רריוסIרי .טרומינוחיגדי rנודי

קח:מי pמריימ j'Pקמטרינומcכו fPכס
חי .פוגייןחיקfננ~ייומ,גובלי Pנ~ייו

 !וrריקמו(יגו Pחגךרו P~יקינייו Pפריגו
חcכי Dיי'ץירו Pממו P~קמכחי P מ,,,;,((

P וP ניfr וp כןחיP נינ,.םריכוייוp חי
 ::כ bp~יקפיר'יומיגובי.דיפוגייו Pדריו
ו rטזכחמ Pדריןדימוו Pפוגמס Pררו
מיגקןיייכרן Pפומי P'ךיfוי .דס bפ pמ,די
מי . Pןנrכטfכדו Pכוtכמחינטירמרrכןקי

 Pינfורכחרן Pכןייקיןכיס Pכןדיקיf'גיכטס
09 j 'נינטרי 500מיגנוfחירנ,'יס

 I qo Pניכופריכרייריומי . Pקמב~'יין
 P"Pר D Pגוריקוfויגטסמי . Pבf'כוכג'

רנגייסחיגטרי pגניגמרייfנ P 12ייiכרכזרדו
 fPנ',ייוריפריגךייוווחי . Pקמנ~יירומי

 pגנחמפמגי"ו , b .Pגנfייירר~י 10UOניבר!ג
נרחגרי pיימייוגגומ,ו Pפוגחירי~דליןוכ

 Pמגדרו P'-ו.יקחיגניחומי •פליייירוfנינקי
י Pריייחייןר'ב.ממנימ,רפור"לנניס

דיתמייןר~מסיננימו bמי .מדן Pפוכ
P פוניbp מגטיסטור'דוP מסיp ::קסתסכ

 Pיברתרי Pריתךו Pפונמקוזירנכורדרוו
ביגיירוומיfכנווביירוןfכי .ריינוי Pדי
'ב.ספןמימי .ינוננומדו Pפונסקןזירוןfכי

 ,מ .רייו!(רינגסמיייס pם nדיטיירס
חינוטיחס"י/טיירס'ב.סו pםחממ,רי
דיטיירסfכססחידיfריפריגר"ו.גס

תמו::ריטיילסמי .פריגרייוגסמיכגנכו
 .ייוסלינךגסמיטיו

גסטיירסנס jת'סיינרי ,,מ 1sחי
b יP גגווייגנוריירוןחיטסP דיייקרוכיס

 Pי Pחסקןוניירוו Pגנינגוחימגננריגס
נסרוכדי , bפרממיריחי . Dקמנ~,יי

קיטס pמ P,יינופרינרייגרונוגמר Jחי
ימ(לגןfכינ Pכוקי'וריטייר:י·fרסביגו
טיירסחסו pפמרימfריfויפרינרייו.גס
ניגוימ .ו!(ליגרייגס 'כP tרקנטר Pח.רו

• 
נוריוןכן

זכר::יר rמפור fpכפוגיפודיייי p כf.ו-'פfכס
(נגריסך'טיירחfכcכו pםמחי . 1ייו pרמ
fכמינניחוחי .פריגרייוכס 'כcרfP וP 

Tוסי(מטחרפfכרסו(מרגספור Pכ~נירר
קירכליפונירי Pגנfנ'יור'-ו.י Pכו Pטרךו

טס pת ,מ',iכי pח'מיג.חיו iפ~;כיfררו
קיקרטניכימrנדינרfכגךיינדסד Pגס

רי tPכי' iיב Pריים'-ו.ס Pפרינכסזכירס
כrוריורס iיייי Pקידימפריקסריירכ

p יייכייס .! 5ינרחרp . rרממ,רי 'כtם.p ו

rכרק(.ריכימו Pמיקי Pטינררירימיזכ:ו
fנידי ,כfכfםמp ווטרסוfונגריסמסביז

ו fPר:ומרונן 'כr . ~חר Pפוכו pטורוקון

דיטיירסחס pנומרמלמגפןלחךו Pםךנ

 ::יימ" pכו Pו 7טוחןכי~רןןכוסי . Pפר
 pקחרטfנfכינניfכרוןג"תירריוס ' p 7 '.ו-'ר
fכ' P גויi ירן'i fכ~ p כנfיר• f'; וטיונייי

 :;.גtקןייו 'כrניני'ס.ו Dדי pיריוייונגו
 Pמרריט'ירסחס fPרכררו P'-ו.יק ' P'יכמר

 Pינרחדי P pנfכדי pירקמ Pקרבידוחי
ונרגנו p~טזכמי pטזגייfכרמ tpליגקfכחירזכן

 pגנונגrכ fpנ frרוניטוכיזוךפורכד~יחינקוינ
רי p'ירנס Pר'רירןרי Pו Pחיןסטסרמי

 fPררנוכי Pגודי pרסנומ 'רfקfרנופומיג
מ,כפורtר Pולמכ fDרם,יקוןנימרגfpוחי

 .rיויונג Dפןכנור'גטרfכר fPננורמי .נכוגני
rכי 'כfj ייררj חכP ' ,מP פוכבוריגסגסיבייו
ייס Pפר Pכיניירוןסי . Pייכד p Pניטס fpר
קיfררון Pפיכמי . Pו Pכ'דיפןננוריכסגס

 'וP . fקfונ~יירדי pפמטמרמדי rDכיר

 iטיוניירומי iו pקןרfכ :"מנמטייו pכ'
רזגרגיפור Pמץירו Pניינfניסינניfכרוןנווגנו
י Pמ, .טו Pחיטדרורי Pריו 7ססו rחב'

fריג jמוחיוכיכוחי fPכנ,רו P~יק'-ו.יבfכנטו

טדגנחלוןמינזכרחנfכןמיגחוכ;יסי Pפרינ
fררון Pפ~זי( 1ונ"ירו 7חכזגי Pקחנ'ב.ויו 3

ןריfוגfרח, 1טנ Pריחר ,וfי,מיגםזר
p ' כ •ייגוtכfקחקיטחכטוj ~'~ו P ויf
י Pחי .fויכונרי D 1מנזכ pפח pמ Pזרו l.ק
 .ו-'רייfכ,יו jחוקוגנו Dחגררר P'-ו.יקטייי pנ'
ו pקירימךגמ,ר pםחסיוכךקריורי



נוריוובו

פוחיר;;מrונינומיוניגייס r ,חוכfג(גור:ו
רי;;גדזכי • Pרכיןריינרחר Pגrוריט"

גי 'כf .טו Pו P jקיפורט~ירומיכינמגדו
 ;;קי~י' fPגזגריירו frו pיייכמיכרוכ pו Pרי
p חגרלוP .ייכןחיגרגךי(יינמנייכייו

כו.חיחיגקוןמנכחרקילוקי Pדריו
קי Pוריונוגןמיגמסנירומיגיינו

'כייrו pן Pונ'רי pיכטזררו pחטחנ;,ך Pחי
ו Pונ'לי Pקורוג"rכירייבוריטירו Pניי

כוrכגו. :ו Pמיןרייגורי'rכרrו f3ויס Pקמנ'י
גרfכוררי Pחכדרו P\כ.יקיכ',י Iרחנ tייי Pחי
ריןןמ,נקירנ'ו ' pמי . Pי p.םס Pי Pדי

 Pו P Iקי Pרריוריסוגיי fDכי:כדי,מגטרי
ריי}ררופיגנירו frכ pיניגו Pריגימ,טו.

חי •ייונ Pורומכ P~יקככגןיגfכ " Pנוי
דיטי,ךןטיקומגדורטיfכיגנימןנויrכיג

ן Pדיגי' 'כffכיג.קוןגימריים'פור pכויגמ
קוןrו rינ'כויחיןנינ"מיקוכוי Pרריו

ירי. 7םוג Pר'טי Pפוfכי Pמיר' Pיכייור' P Pגו
מ, rPכגררו P\כ.יק,גטו pמי Pמי

מורוריו r,מנטורוfוי .נינ'ייוזכיקוזיייי
נו/ןכויכ Dמrויר Iנינמהרמנ'fכוגיקי

ריככזנכרוג,מ,פינןו p iמיcו lמדרמנ

י Pמכו Pד'גי ,וP '. fזננ Pי rמפורקי Pרריי
 / I\כ.יקנוגןיגייןר Pכוירי rpמג rמו Pמי

np ררו:p חפורr טורוקיירp נ/ייניקיגיוכ
ריו iנ'חטודוכוגןק'רקו~דיחיכמ:כ
טור"גיןrכנינירחןגוקיחיפכfכטcכ jחור
פסר:גינטי rפר' Pמימיcכ rןני כp ~Cייfכגcכ

חו/ן Pחי ' fPכגקי ' Pפיגמי . Dכ' pמיג
r ככfp מןנמנינייןסp כוייI,p כוגןסיכ. 

 Pמ,נרמגדיס iקו Pרליופרגר"ו Pר'גיfכי
חוגוסי ? pדר~מ: P\כ.יק I,pטוי iמקיגו

ייו Pקוג'גן Pרריודי p 'ג'נוחייור Pבירי
רלייז::ינניסו bגוקומנדוו iנ"גוקי

 I/pמי Pנרמrוו Pריחי .ירו rמ pוכיכפור
 pזנ'טי Pזנייירטו 9ד'מ,fכfכי Pטזככטי

גוןקיפןרמיןנגןמיג fPככררו P\כ.יק
ג,מינוגן.מיבי' Pטרו Pייוזכיפלינריבו
 . pכוקורמ pגי Iמנגוןק'גרימטיפונרייר Pרי

נ/יגנcכ Pזככררו P\ג.יקקייר Pפוסיךיקוייו
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 Pי P pמכרכי P ק'.ו\fו~כןניכרייומ, .חקי
מיניוגנופמכטו fPכיי pמי pפ'גfכנ/רמ

 . pטיר' Pנויכ' Pו Pיר rמקירימסקיו Pר'
rכ, P יtt םמי,נ'מגןנוI דידיגמנטרי'בייו

ו Pמיומורודי pו rנ'ח Pגוח, rPכיכייו
םורפורט\גירוtויגחסרי'ו Pגו.מיפ'גי

מ,פומ,רטס.גסמנ'ליזכוג,מימליזיגוכי

b "וומrומrוגcםומ'רטi ' וrכP ינ'ומד
P מרופיןנוP ' ננ'יכייוfםורט\גירומיגנןמר
ג"ימיטו Pמי Pמ,קיזכר iינ' Pגתדי

קינ"רוקוזוו.חיrו rקיגיכגרכcכריסו
 7-\כ.יר pסנ'cכ Pר'גוגוןםורט~ירוחיג

rוגחנ/רייו 'וfי'מטוגוומ·רטס D,גס
די'ירנ/י pמיג.חי\כ.ייו pסיפומ,רטrו

ירמכ;; Dpמ'ממיס Iטמנ Pמ' Pמכררר P~יק
קtכנ'\גייוו Pקון'fכירט~ IDגrו jמ,דוגו

 Pחכררו P\כ.יקמיקחני~ייו ..רי rrrכפמר'
גסופן Pררייסןנגןמיגמי .ן iםוכימי

 pריטרמקוריירחןניקין Pרימיס rקר·
rגוקיליירוו 'כP םרP ייסfכ.קמג;;גןגון 'ו\
p ירון:"fפורקיP ' 'רP כמכימירוןp כנומfp 
מימר pםמפודיירוןגון 'וf .רימיחיגךי
fכ' p כ.יקקזכפי\P חI ררו:P . מיP מספןמיי. 
tכיןממוגוגי ' pקמנ/\גייומ,בפורקיפיי
'ימומיגדיםמרטיסיןחי .רימןחיג

 ;;:כfק 2קוןיפי Pםליכו <fP rכממ,פו!גו
קמני\כ.יימרוןמיייסו Pגוקוי'ן Pני~י,ן

טורוקונטרגי 'כfןמיכון p ~ b ,וP f 2כו
tכםמניין pפומ, Pד'ייו. rPכקובטיגיקיגו
מ, Pיליוקווםיגימימיrרךו Pםוגו pסס

רימיגריכת.גטרי"ס Pפר Pגוק'גיירןן
נ"נומינינטי.םיק~קוו Pררירפוגיייח'

 fjכיfכינו ' Pמי"ן pפמכfכ ' Pחס Pיכ:י
קמרטסקרינ'ייו Pחיגימיייורומיטיירcכ

מיחפימרfכניי~יכרו rדי Pכררו DPחגיקfכס
ננימ,ו rמ, Pי'ימייר rנוומכויטורכמניי

fכ' r rי'גוומי .וP טרו"גמp זכr כנויcטייר
די pוגיימ Iנמימורוי'וגנ/ודמריטיfוי

 Pרי'די fpניץמ pיגייfכ rרןכ 70מיליינו
 ."ו pפfכגזכמ,גו JPכומ,ומקיטיגנוקי

קמרטסגrו Pלו iמכ fPככיקrכינויגרו
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י Pמי Pייחיירר~י Pי P Pטררו-'דינמנטר
 p,כחירי Pנינגונוופויקייינרי r.ריריניין

רי~ ' Pמינייו.ו Pטודןטריימרינימי
 :;:נ,ממיגטורו Pפרדיטיירסמין lטובר

ררךי:;: hפררריוסר pייחו Pפיכמ,ביירנו
מסחיtכ,ננ~מו .מיכקוןפיניחסנמר
 :;:ר"מגיפורקימינרייסנסדי«גן Pםורו

כסמס~ייגןי P Pמנררו P\ג.יקחירמרס.
P כרכיינדומ, .ינךמדrtכ' p כ'יןר\ג.יטןtלוP 

לוחןכמנ:;:חרררייסtכסלוחטמריווריוסדי'
דייבומר P Pחכדרו P\ג.יקפרינדייוורנן
טרפרמימ,נייס Jמימינטלומיריינימיג
rכי .ר"ויין Jנוfכfכיכרסקיררייסמס

~'יו Pמיגרמנדיגייררןמ,גרברי pכייי"
P וי\ג.ייסיfP j פינוי.fסיבקייייגרן 'כ

נ~מי Pייידיקי Pגומס Pררימכ P~יק
 Pי Pמי"יכחיכרינונומרfויימרון pמ,כב\ג.

קינולרוגיזכ Pגיfכסלומטימי • Pיימייר\ג.י
 .ייrכטסריןנן

 :;:במ P~יקי pפמקולוופרחימיפרקי
 Pפרריטיירסטודס Pירר

רי~יבמגטר ' Pמי .פורירו Pדידיבחסר
fכיכיירטו iד'דכורדיקחנו'נופןרממי

חקינ:;:די Pלוורמדורי Pנווגג'וקיןגרחנדי
 י:iיגנרנס b rייf.וינטרמרווסיוכיירסייס
 5דיסחיגמיןקחיייגמרין Iמחןנדסנוו"
טי"מינוסיכוrכמייתfומיטופימי • pדיס

מדוכי"מלוחןי Pקי . pיק'נfוגממיממרין
 P.סריגרירכיקיזומ, . Pפיטיקוירןין Pב

די 3 1ייחטמרי ' ':fיירוןפ'ןבסי Pביני
במ" Pו Pרינומטסרוו P!ליכייומ, Pמ,כייר

רי pפריטמדיקילוייןמי . P 120רוג'
ממ·כוג'~Cכמקינידולייייומינוגמרסנ
טיפוfכי . 1כיiכקי pססממ,ךיפימ,י Pמי

 pכממיוייורמןקי P~נרר i Pבiכריביחiכי
 Pו Pמי . Pג"גמכטימסינויזfכן pמ pסמ,מ

במרח"ין P 'כP fניזנוג'ריקינוו pרמ bק
מ,קימירןקון pיכיידו Pבfכןמי Pגמג'

 .לומטfכמיימס.פיכדי pמריימטייגיןנוו
 'כp ·fפיידלמקון Pנמליגי Pי Pדירון

מ,נקוונינרו ,וP .rנסריג' P 150כינייי

נירייוכן

iכיןמיזכינו jיכריירו Pחיכמי Pחנררו P\ג.יק
מי . Pינרג I Pנופונייריןמימרס pנס

גרחנ:;:מיומטופמרווסי pיימקורנוינfכרין
 jBטיג'חי . Pפיקי p 4\ג.טירמ Pי P Pר'

 • Pוכוכןנרריקרן Pמינטמרו rPכןזו Pטרי
מוןקיוfכינקוגטיימיחמידיו P כ'fס.מי

חי Pגרמבוי Pקחביכיירדיגייבונחרין
קיופורןברןסיפרינדירגרמורר Pפינ

יר rייומונסגיוחרחו iריקיו Pרימיזכיג.
 :;:יקו Pר'jויחינחi:ינייבמרוונת ' rPכי
p כfp מ,קווp ביננוטוP ירסP מיינרו
נסמייר rלוו~סטינוומ, Pפריגרירינווגו

מ,נרז pדיטרמויירייג Pפרי 'כf.·קונו"ו
סtכרסמוגס Jחיגטרו.חיחיקיזירנופור
~יירון Pמימ,כגומיגגi:י.ו Pחזונלו bמ,
ין Pי'יבקונוו Pבמרוגיחרס pגסרי

 uח,כקי fPככדרו P\ג.יקדיסןח,קיסיכ~יס.

P פו:כ::מיוכמרסכסחיןפוחיגוינריירסן
דיר"יירוןפריבמי .fכיגי 'פסיגדי jיירן

טינימונווחי . Pרוגי bב P 500מיבייו
fכי • Pפירו Pגוקרלוןגתררסנfוןמידעמ

טוםןמיסי i'-6ו pפמסיובטמררו. P Pגו

די 'כfטיירסכסדי Pייגט' Pקי~ pמרנוג'
 pחירמ 6וכס pחיב P!כיכיי Pקגמר' Pמי
' I ריP כ {)רימיימןfחורp מ,כריכמכטרי
P כיבטרסנחיfl קורימסח,טיירס.נסמ,ן
 .נוכורבוסיבסדיגולוס pמר.נוג' pגודי
די Pסנייו pסיבוקטין pח'נווובריי rpכי
D רp P וונוחוfמסמיכקיומP וP כירןכוfP . 

די jקיקירטחרמ Pמגררו P~יקי Pר'fכי
גוייג.ו pדיקיזירfכוrכ,קי pמ;נרג' Pגו
 Pנ'קירטמרfכספוח,רוןקי Pג'מסמי

 Pכוקיןב~מונוןחי Pוטי pמקוןפיריירון
רי'יב rריבוז J'ירומוג~יוטfכנוב .פיריסס

קיגווותי P pקוזגמגוןחיקירטיסניו
כימימיןממ,טופומ, . Pנוfכטfכלוו Pבי
קווו ' Pגוןמי Pפיונ'fכיכחיןמבימסמ,
r כןfכיטרייfממגןקווP 'נוחבמגטp . מי

 IIpיייfכ' pנמ mקי pג\נ.,יכמ ,כfכfמניחן
קוזיר,ומור\ג.ייגמבססיקיןמ, . pוכרfכ
םומירוו Pי Pדימלמנוסמ,כfכנס,כי pנמ
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rו'וח pיימטופימ,ו hjקיינfוגוסי pםו
ו P Pפיק' )(rכי Pחוזו 3 'וP fפו'rןרי

ןוקוכינקוכנוחיות pייחטופומי\ב.טירס.
fגוטרוניחיוגווחי Pי rחו )(קוו Pכו
 . Pי pפ' 5\ב.טורסו Pמי · Pדן pלוקיוק'
fוטיפן 'וfייp כמיfj 'חרוגP P ובייןfקP כr
 .מינון P lס' ~ rנוו p 'וp fר rמן P'Pסי
קונוידסו Pמ, ' r(יגנוח ' P lמבכממי
 Pפיסקסרו ' tח pיימבירומי . Pקמדו Pפ'

מססמ,ריו pמפמי . Pגסב'קומכטו
rכוטרוממיירוב Jגומירי~'ירטומוטרר

מיגטלומי .טיירממי'יכן Pחיייfכלק'
 pמקיכייסדךחוגtיסמסילמיכגrכבימיו
מבנחגןן Pנ'חרוכימfכיטרםו 'כp . fכfו rח'
מ,זכןrכיזכמ rנוו Pמינרינוזכין Pט'

די'יירגנוטיייייומינימס Jגו Pסיכייוממ
 ~דיקמיייגומסיריפומיחי . pהינייו
חfכיחימרונןסריטס pמיגו jמי pוימ

ר rקימיריtכ~דיוכ Pזכיגמריכויינרסו jג
די Pמ,זוריגונמרטi:ר pמזכגימלורפ

קיסנטיס P 0 1גוריחירכננויונרנ

ד'טוייןח· .rווסןסריךי pדיטרמייולמן
p יפוגp מדו)( I JO 'כנמגfנזללr p יD ןחי

 Pחניקוןfכיכקוכטררמ, .קמיייגמנרר
חיחויינריריקמלמטיכיסוחי Pנרמגד'

חי:'מסר'סירווח, .נריניחיוגfכבחן jמ
פיסי::גיוקי Pמנררו P\ב.יק pסטרזכבמטי

'ירביו Pקי Pכוויטייל~ lמיtכר rפ' Pד'
סוגססיגממירסוגיחי .וייוזכ,כממ
חי( pפכיגרירמקי'ימרי P\ב.ניטיחני

מס pייחטסרfימיחיגרייסכסרירייגו
 Pמכדר' P\ב.יקטיייננוrכיוכגןן p Pפורו

קסיייגו pחטרחםיrכי ' p 'וfP fכני pכמדי
יירי\ב.ו Pמסטופרח, pריח 20רי

מiכ'מלהנוfוןמיריסו.גוקיכוויומיג
חיגןןממירו Pמ, .פוrכייטיכfכנומtר 15

מ,וקריבייי Pמימיגונסרמינדיר, iטרמ
ביוו.קיגוטודו Pנרחכר' pמייורמ
מס\ב.יידיפומי ' P 'כfיאפרק

סימ,גךייסיכמ jטייל~

b כןרורגייר!P וf,כוכךגP גימיםזכיי~ו

6i 

מיםובייטי'יגרו rי'קמרטמחיגנימו
j כטמריטדפולקיטייר~כניריחטיfיי

 ::קי.כ\קוגר Pחיגו jכ'זכיממרס p 'נrקרו
p לגררו'fP מרררסקרץומיp וf:טורוזP ו

rוירחסי pבד!כמכט'ח\קוזומיזכדר Pםוג
טיייייומי pזכיגייו lקופיגימרמוררבכוrכ
פורקימיוח pגfכריייוגגו pר,וfככ P\כ.יק

fוימיוחקוומינימרטריבייו f) 'P lגו
\ב.מק~כקסר pס' j:פופריפייןזכיגפוrכי

יייר::קוייוייו iיי' , Pמו rמי ' Pמיטיירrי
 jכי;נמרוכומיטופמריןסינוקמריר

מימ,גויימריג"ייגן pפורוייכמכטרי
 ,וfטו Pמ,ר'קיוויינר iרידידיכוחגכי
'יו Pמגדרו P\כ.יקרי Pנילירו Pכיריי Pדי
מ,מ"גוכוי ,כi rכו lקומגיין Pסיגי Pזכי

רייימגריגימ,,רטי jיל Pפורחקיניגי
גיקוייןמיי iמקי Pמ;ךךו P~יקפיר

חווקוופיגימ,יו pקןרמן Pקוגפכייו
ח.יוח p\ב.מנידןמייייקוייונרמנריווגן

 . pמיכייfוקווםיניסרפורקיfכפfכריזי
נמרו:: pגוממ rPכגרוכ P\ב.יקויתחגדןסי
מירח pטח pמ,פוכייןקידיייכדו fד' Pג'

fכינוכייו 15קיריסיררוגי 'וrפוסינודי
גרמ,נו Pדרוח: P\כ.יקטו fpוי , fjכ pי fPוי

 ' Pמכרומוג"ג .רייגיטלו Pייומ'רימסמריג
חיג::סירי~ו pמפוזכיי P Pמכררו P~יק

ריtו pחג rיייי pיירמו iמ,קיקיתינרו
מךייכטרופוריrנוס fבחקונרירי Pבמרוגי

חיrכרייגטרןפורכויינרי lיילו fפןחי
fכקחרון pיכ,מלפעסרססבי'נמריוי Pקיסו
 .קחייפומיגקונרי;סיןוי Pמרו.כי j Pד'טי

קי Pחרוגי j Pויטונייגדוrויוח pגfכrכי
 pייוררירכופיר lקוריירויייגימנסן ' pנוו
נמרי pנוקfנ pו pנסו tקינן ' Pמי

מימרו Pםןכמ,כרי jפ'ןכייrכמיגויינלי
'ילוו Pניגמי pרו bpפוג pרו Pכו!כיכימרוו

סי . fPג,גריחכו Pנוססייקדוגיס P~ו
סיגפ\כ. Pכרקסכ,יומ tפינ,ריגמנמרן
ייייזfכנtי pמקי rPכגרךו P~יקדיfכגייו jקמ
p כנ'ןrקp כינומייויקוייומrפורtכ, p טו

P ' כוגייזכנכוP ~זכיפP ' 'סטרP קי~טו:: 
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p ררומגP פורP ו.ייווIכחנjכיחינרוכנוfפו-
 o() Pמי;ייוחיכטרו Dפיזגחו Dיכ~ח D Dכ

רי Pחרו Pםוכ lחרן r'Pזכקוכ ' P-'כp fריח
סורירמ,וחיכטריגחרכוסיר tPככךרו 1P;ו,יק
 pכררי f;P~יקהי. Dחיכרייכrורינרנךרי
ח"גניfכוחי Pקוכ\פרזי Pי pמ,נטינרייו Pגי

יריזייכרוכ Dריימיג Dכריזיכךמיגחrי
 Pןכרו Pנרוrכי Df: Pרחכייחו'ןנוקיסור
 P;(ןנטו Pמ,פיגי,מריילי P 3"1סרי Pםוכ
כ'מיfכיכריינחרrי ' Pנ"נקיtכיגחי

tככ,נרו ' Pחי Pסורוfכמנרוכנןייו rסכח
 Pמכררו P~יקדיIו.טור Dכקינרוננו

 Pמוזו Pו P l'D Dט'נרחר P'Dחירrוניו
 D~טורו Pסירס Pור,רגrכ Pקי .וIקי

 Pסיקריכקי fPכיר}ר Pפורומי Pיקו D P.וכר'
fכינר\גטיג'וגטס Pדו Pגופיניתרןןמי

ו,ריI;ו, flכיגרמגרי iייי pקכחנרח P "כfפומי
ו P PפורונוגטוTכי Pדיfככוrכינ Pגו

 Pכררו P\ו.יקפיר'יוכומויר Iבסורקfכרrו
 Pכררו P~יקמינרייגומ,נרמטו,גומי
P וכיונ'ריi סP ו.רrטייר

רי Dטיירחס ".וIדיפיזוי ' Pחי
רימכינCלכrכחנ'יר pקןזומי fPכןקפררקן

P יp סירP וכחp כןקיrכירrמלמכנויסנרויי
רי pקחנ'מסין Pנורן iריטמב'חן Pהי

קסר::קוןזרכנריסחיכביתרוןגדסיטיירס
פ-כימר f6כ pנ'ירנח ' Pריזיינווגי pטח
ן Iפרינ"נניגגין Pטיינינון Pיטרו iי(וקון

חיניי(.גירינירוניכנון pכ"גינווגוקי
P ' קידיP נרו)ר',ירנP מכנרטרס, r קיסור

קרן pגו Dחנ'יןמרו Pפוכקין P'ייגינ
נוו pןטרו rכוקיו iריפוקוןחיקסכטמר

 ::"סגסי rגירrוגמקי :rיכיfכ D P.קירינרו
 Pמיכייומונריפוחימיקובנ'ייכי.,מטיגיfכמ
חרי(::ירן'נ p ;(ח- Pרמגrנכי bנ Pטליקון
 Pכורו iךי Pגינייוחי Pירי rנרומי Pנרי

P ונ'ריD כfp'p )רןרינרסגסי .קסנרסודי
 ,מ. fpכ Pםוחיטיניכ Pייוחיגדיגומוfכrו
ין P Pפיfכ,רסו Pטר :'p'fולוסוכדיירוו Pריגי

fכיiכ~ ' Pקוינומ, . pfipוfכי'פ pטרח pנווח-
 bט pמ'ןינרי p\ג.נרח pטרמ Pכנוחיפtכרטין

חסריןוחכןוחי . Pבינ'יינו Pפוf'כירפו Pרו
נרו:: Pגו P'וגגיוו p,למןן P Pקו~ןמוטרו
סווכייו Pריגי . Pבינ'ו Pגימו rpכירטו

P ירקD 'ב'ןדi וטרוP גוP ניוחירטוp מי
 pנרזכזרי . Pנינ'ו Pויוו P Pטורן Pוטרו iנרן
 iו P Pנרוfכירטוגוססי Pפרונ" Pכוקי
 · Pנינ'ו P;י 'כP fריקו Pגוקי Pנרוכגיו pינמ
קומכסיינרו iדיחוטרןחrיריעfככדוחי

ריריג'ס Dגור rיו' Pמ,חונרנרידיגנ'fככרtר
fכספוכרייו Pר'גי f'Iכטיירכtר. pח'גתחו
גס Pוטרו iנ'ו fDכחיטיידרtר Pחיבtר Pנו

 Pמיטייררס pמ,כתייןטמןרנ .יr'ריריג
ריג Dנרורמר Pמיפורקיrו fiרוגן.,ס pירמ

jJ כ'fויp ריןזTfכ' p ,כfרi גחריp 'נo כfרp . 
י pמ"-יג'מרסירtר fPכ,כפיניןןיר Dכחי
b ר ' 7יזיrרכtכגרfח'ניp טייררb .D ' גוP 

נרחניגתס"וריינוריכנ'מרסכיינ'Tכן Pריי
 pירוגג'חדיירמנרן pכ'מי . Dיררט rPכי

 Pנומירייוחנרתריכוfכ . pרחריווחג
 Pרמנריריiבירוןגיfכי pןטרו iנו Dוררfכרי
טמגדיכן Pיגחי .יינרסרי Pדי pבירf'כ

 'כfי Pריוקיוחי Pרחרביפוזכירןנו Diקי
fכוגסריכירווגיחיגיין.ניבירפןריירס

;פור pררח iכt-יפורקימנםי Pי bקי iב'ד
פריחרסיפוזו Pדחמר rמו pזכיפור.סוכ'חר
ךינחכו jנרוגדמיגרf:גגטמר Iקינסיפרימtר

טיfכירירמרrוקין Pנ" DPנומיט~רי
 Pכיחינרומירטי,טודי Pיrכי tPר'fכר~רrו
יר" Pקי .רדיומיגייו Pיטיג pמ ' fPככריכו
יייגין 3.קי Pגוםחרrי Pוטרו iנו Pבחני'

ריט" 1נ'ייג'קי P:ומי . Pגודי pר'טרח
ריט:: 1נ'ייגיjלי Pגוממרת Pגירי P מ,.
 Pככוטו Pחי Dםחרקימ,כייוrכרי pרח

 Pמרנוגי Pגומיינמרכסחי , Pקרימ,נרו
יכ fb 'Pכנrכינ'ייגטו,וו p 1נריכיזכ ' Pגי

 1י Pריפוזסגוfכימjיידrוי Pגומיוונרי
ר bניכוגטנריחיfכגטןfכי:כרי D"Pינ Pגי
fכ' p מיפורP ריפוקרןטחרi נרוr D יכ
p כיןקיטודןגרר'יכייררrג.נריוחכוסו\D 

חכורר p Pגיחיrי Pריבויכרןנינוטור;די

 ' 7פזכרטייו pחי ' Pמי Pמנררו fPכגיק
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 .קחיויכוו pחפןומי ' Pמי fpכיגיין
מ~קמרטתוייו 3.קרי Pחיגי ' 6

ריי rוי jמרי'וג,מימכסו Pטו Pמי'
מיגרייתגתמיןי'ו Pונטי pמגיכוקיטו;(

fי 3.סגי 'כ'r ךיןi מ~פווחיקוויויינרו
 ::: iמ,מתפ'ומימי iיtכק' Pפרדיטיירת

ק"ג'יגטינןירומי~לסרגתרי pכח
 Pפיסיקווייןמי Pויוזיר' ~וI fןח 3.,בןוזכ pמ

חינריגתכיננומתr:יין'כמןמני f) Pקרורו
מינטיווטrכ pמ,גת iמ, vיכ fPכי 1ירן Pר'ילי

כויינרי ' Pחיfכ:ט'נימו iויכמ,ךרמטו
רי Pחגט"מירסקי fPכגוריiריזוקינן
ייונרוחיכטורוfכיןfכ,נרייגחןויביגחיג
מ,נטינריךו 'כfמגסייטוחיגחילתסי

 כr' 3.טס Pםןד'fכימכייות pגח pטורfכfכין
חיסריס Pכוfכיןמירומות Dגןמין

רירייוfכיגקימכויסו Pקוןמ,נטינר"ו
ינ'רי Pיינוגטרסירריחנןיח~,וונרוח,ג
קריני'יו fPכיfכינrכרי pריממיןטיירתגת
 " Pמיקיlכייררת'ריונ P'ינירירונגןמrכ
מיfכינרfכייקrכקריטrכ pמ'מיו,גfייטס
 Pו P Jמיקי ,,כ'מקריטו Pמיfרי~ pינמ
חיב' pח'ק"fכנורייימר ~כ'טו pמרי pריח
ין hו i 'כfי fPכנמ,ויוגרומיגריייו Pטיר
מרסריfריזןrר Pריסיזומנוסרי pריח

חונסכס iמ,גת iיייפןרחנומ,חיסרמסון
P כגךיינ'רמרfכ;,ירימרוריסרסגרfק

fהי 'רi כיןוfכרימרמנ'מ'כחיגייסfפייררp 
 phפיירר ,':חבוחררוiכיילfררוין(די

 P'( "11חברמןפ'יייי pםיר;'מ 'רtp Iכיכנוtכ
מיפגחiפס fPכיכייוחיןו iפיחי Pרו

ריינ pטורימופ'רסגןחי'וי(וגגחורו
P פיומיוuP סך.p פירמיגחסיחיר

מיבטרחרפייייריניחרוןכיכנוןמיורןריק
h כקינייrגr; ככוי:'קוו'למנרחוrריגס
מכיייכטיrכ bקימיגמ,טריfכירrכ Pמי

קוגויינוקוינוחיפיגטוח,ג iחיויוח,רי
 j 2 1מכו Pי'טו Pמיטורומגיי iרו bט

רכוrימייתחכ"ניירי ' rייכ~' Pו Dכחני'
מ,tכריניr:יטfכרןןר bנרכ~ Jמי Pכךי bגר

 iח'סיגרייררו Pכוסי Pנ'מרןכ' pיי'די
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 .ר r,ל rכ
חסיר Pייכ 3.ייירי pפןח' Pר'סי

גתחיןינ'רמר Pמוגסמrכפווייי Pוריו
חירימרחיכסיבטרייי~חיגfויחיגייית

בוררורiג ' P Pפיקן : p 1כייח rקז,גייחיי
 Pיוניינטו Pמיfר;טור~ר P Pפיjיו ;~ 0מ,
ח, pקfכגייחכי jו P Pמיינ'רמר P rדיג

 tרכקוננו pחנרחרגחכיחלסיגרי fpכגיfו
חרו" j Pייירי 44סיכטרחרוןמימריפכת

,חור\:וfכת~יידיחי iוימטfכרו Pגוfוי Pגו
 ,~מ,גונחרfכוןfכrכפ'ויי,טחררירי

קוייו Pי pרוג fpכנוfכרי'וfכיכטיפחוכiג
חיכוג'חקיכייסמגיירירייימיייייגגס

נינירפורfכרtר ;tריגסחיותניג"רון

חי Pנגחגקן Pמ:מקרח~יחי pמנוfו
 Pקוכינןכומי Pקוחירנוקוןמי Pקוכורמךו

 pחוניקורכtרח, Pביייוניייי Pקוחירכוקוו
~יפןחכווי ff) Pכנייחוייר'ייי P.סוחירקומ,
ן)קון Pנ'חלוניניי'רין flכויניי p .pט'

 Pיו'די Pייוכגוויfכטfכרון 'כp fייסכו
פיו,ו Pיגרימווו Pיייכגוןי P ,כP fנ'fררוכ'

מiג jנומ fbרטינל Pייוחרת pכrכ ;'כrחינו
 pכמ 1קחכייחיני bפ'וינ Dקרןמי pטורו

P ירםי'P יייp 1 'קיויסןיb rויוריח,יו 'כP 
fכוכtר pגווני,' pנןיגומיפ"ךורריגס
יירריירוןrכי'סfכיייחוכייfכננרfכגויjליiג
פמנ'ורר pרי Pנחרfכגfככי Pוי'רי 56
 ' P pנחרfכגייכ' pזגוטכונריטור pוי

מיrכייגסח,ייסטמרוןיירון Pחיכפןורטי
נfררfכ" 60 1קחגי'רוויfכטrנרגספחכסמי

חסויוfכירטס lטחרו pמרסגrכחי Pנfכנ'
מגייחד Pנfכרחנח;י :(()חריייגfוי(

fוד pפחכווינייקוסנטו pפוכנtכ Pטוםינור
 Pברחכרי Pטורטוכיקדמכטו Pייבrכני Pןןרר
כןסימוויניירי Pר'יגטיקרוייטייגיןזכי

קוג",,קימוטליייייכטיכיויייכטו Pטיכיייי
רי ' b Pקונויחויוחי P 'קוחירנו fpכנןחנרר

 l'pיfו Pק.סדיטיירrכחת Pפוחיויןחגיי
ו" pיידיfכrכחי(דיגונ'יכrכחורrכ iמיחי

גוןיגנררפוכוךק'גרסגרי'ייגטונפגו
 Pויומ, Pפיי J ,כfטrנר Pיייפורנןחררו
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ןכייר~מיןמבססוביקסדי Pמ,ב"לוי
נכר'נדימינ"יגטוס'גחקידוקיטת fpו

ימקיו Pקפדיריינימיג rד'יב/רמר pמס
סיירסריכסיפח JPכרינ p 'כtייתחיגק'
 Pלוורמךורידיסירווייימימ,נדייתגtודי
ר'ג pיימרf'גנייסב/יריחג"ק;טיירסגסדי

נ/'ריח,נוfוירטתגסמ,ן'יבוחריןנוי •ד'יו
 ,וp fונמ lPכריקיייו jמב/כחקי pמ,בייג'

 ,וfוג pסיכדיJכ/ורלוסמרביוגחוןמיו
fכרב/רגחיגונתנסדים/ורלוסחוטרוחין
מימ/ורלוסו pחיזכרח,רסוג pמ,גדי

P כיrגינסדיכסמכנ/וכמ,.כרקוייודע
דעrכו pמ,ם'ורלוtוו p,fjנקבסמירת

קי PגוקילווJכירוטוי fPוינקבסקולוו
יטווייורבגגיימלומיי Pקילוגריס jמ,מיי

 'כt .בכדןוגדי pמכמ Pלוסנדי.ייקירי
דימיוכ pלומנירמרב/ונtכי,דיגילוברי

חיןגtכנ/מן fIכב 'כfגוגס.חייינרסנס
 ' Pנכוניירימורסחיסינדי-חנס.כיננומס

סכב/וגfכיכדזבו.חרנס'ב.ייו pוג fPויכ
דיק:: Pסיכרייfכנן pג,קיזירוונוו , 6כר •

 .לוירי 1חנטמכו cp.ח' " Pפורק'גfכרחרייי
דיסי::וויחיט'לויירחןנווקיגורי Pינמ,
טו Pנכר'קייחס fר'חרב/וגמ,גקיריו
P חיניינטילוידילוסניננורלוחטסרוירי
חיגםר'נ::סיכקורבייחילוי- . Pירקסנו P Pלו'
קוסכ::יינךו iדיכוניסי pסרניוג' Pגוטי
סיכפרגרייו Pר'מיקמב/י,לויירס Pדו

מינדי-ח::גיננוחסחזןגרנסבtוריחרב/וג
 ::ח p Pקיכ'גוקוטירינומייו i'י.יינ-'נס

פוסידיונוננימ-ס Pגוקיקר.תכ'יר
p ',כ/ימימ,תביירJדיחירתמזןtכ, p ::כtקכ
טור:: ' pד-.יינךירוניחיו; Pמ,גיר Pרי

ב',ריסיויקרוכיfכסמססיירסחייינחרי
מ,טורגי . tPכייינו Pיייtכסח,מחרריחויי

גסקונוולונ' , tטtכרריגמב',זtכוטרת
י Pירמבי p ~כtו bדייריייקיייחג"fכנrי

P ' כררןtלו'מטיייp כיידתp . ,מP מונת~,יר
וו pגמיו pמכנ'וג' P 2גומ,נטרידיבו.

 rJ'ידנטוחטיייןי p"נרו fר'tכ,נריימכו
tטן ,כP ככייוtP . טרכרחרמ;וומיp כסtטו

 iרגר~יכז
לווחיכ::טיי p 7ח'נכר Pד~חיגינקס.זכייכס

יר:: P Pטומ,לוספמסטומט'לומרס ' Pטי
כיוקילומ~ Pדילוסנר'כוו 'כP . tקמנר

 . Pפוכדינוי pר'טי
fכנטיולי· 'וfמיחינדייסגתדי~יב

מ,ן . Pיייגוני Pר'רייכומיכ-מסiכוfכיייי
 P 'גמיר"נס p 'כfלווזירמונסריינודיטו
fויקורכ~'כייrכייס· ' fpכי •ריזנוו pורץ'
קחרטסנבימי Iמכ,מיחירלווזס.נוייי"יזכ

סיוטס Pח' jמייוגוסיר~חיגדי.יינךו
 Pנו '-וfרייגיטורינרחגריייינטימ,כ
בי::טו Pחוי Pמנורסמי P"רביייו Pכו

Jכירתונטיחיגססמירקירוגוכטtכר
מיווtכי iSמ,כקיfוי, ר:;כfמינקררבמרלוי

ום"/ו Pגייספינר"ו Pריונימ, .~'יירתבי'
fכיןקי'ב.ייורסטוחיןפוחי"יבקיזכ Jלו
מ" pגייסחיפמרטיטובויביייגטו pנחטו

 Pו p 'וf .טו Pסיר'קיןריחיזו Pניייו
מ,נבי/ופורביכרכטtכד ' P Pמ,יס rםסםtכ
מ/ו Pלוינ pטון:ר 6יfויכב 'כfינטי. rפר'מרטי

r ירוp פירחיכנימווניחי .טייניוגוקי
fכינכ.דיtכורורי pקינ/fכרfו 100פריזיגטי

נ'ב.ו/ו pניוגייח 'כp tגינרמ 1 ()ספי.וזכי
 uנורמקtכ pניוכייח 100 'כt200 p fכ rטו

פור Pניינחכט' Pגו lקוגנtכ pכtכקי pךtכ
tכרנi:'יי rבורמקמרין I: I UOחימiכ"טי.

מיייןידוגו bחיכדי pקורכנח pגמרי
 100ייו Pפרי ' P pמ rב'ב.וטו pנ/וגיימחי

כוסייס p.חילוינ'מנ'ומורורי p/רמכינ
P כרנ/חיוt0()5ב p . טרימונוקמרסמיP ו

מנייס/, j 3-כt •יכ iSלוtככריקמפסחרכ~
לוסוגיתמיוrכ 1 4 ,וP . fיחוכ'ג 6חי Pלכיר'
מו pרנמ Pפירק'לויןקי Pפירו 90ח'

 ' p 6 'גי;! (t 0 'כP tנירירי Pטורר 40
מ, . tPכוכיקורכי 100ח' Pנרריקו 300

קיככרור/ו pפייררtכקון Pירו Pט' Pגינ'ו 50
נוופרי.'גטיט'ב.ח, . pפריטTכמ, pרמ

ערותריירוןtכיייגןניכנוןי P~קfככ
ריקמניו i ,יtריינסדיטסק' Pקריבח;ו pמ,
P יP דימp כינר'יכןtכיוrלוונדו.מיגטיוו
קיוטוממרפור lי pקורמייימיגנוינוטוחי



ינוריווכן.

נויקיחוגייוקוכרקירייגמגממימיכי,~
קון Dריי P;וממיכנמגיימריר Pמ pמכ rןמ

 fPכזיוו Pנויכ pו pחמיגקונייגרוrכיrכזכנ~כוrנ
קימימריזיגטיחיגיררן Pטרונייקי

טמנ',,חונמחיומ'ורנימנייספ"נורמרrכן
 jמיזיירוגיrכי/מרמן 3גי'כוי Pקיחי'גcכ

חיןטמנ'גמגמו rמומיחיכקולכיכרוקיכו
P וr מכוb .קכךקגיפרמימילמP מיr ריר
מגו::: P~יקדירי}ב,מrכקכדקיריינ~כמ
 ' b pנןמררמךרר' Pכוירון rקוכומ, pרר
מי .תכניירrגגrכ Pני ('כrממ iירו Pטרוגו
י iר rמ,ן Pריגי , tט~ Pו D jק'ו pך'גי

יטמר rניפורביני 'כf •קגרקי·'יייכמגמ
מוג:::מור 'כiויגןמיג Pמגררו P~יקחס

מוקתחינייזירוייקוןביגיחירמרכי
מיג"מי .!(יגימרמורביניגוןקיניגטי

 Pיןוזיך' pכסךינימייור~יניקוןקוגטרו
מנייטךכון 'וp . fוכTכ iמניגיימכוrו ' Pקי

מ,גיגט.יויירי pניוכנוטו 'fןנמלניוזיר

ניגןמ,גיגייור Pויי P~ביינו pמנורמ
 Pטורוןברי Pטיינורר P ,וfפחנורר Pקי
 ' P 'וfכוסגמסיגפימימי . Pפומיבגו Pגו
 · fPכגררו P~יקריסוקיגוטורוקונטןגו
ינסכמי Pסס tPכגךרן P~יקן Pר'גימ,
יכ" Dסמירייגוניידי Pטידו Pביוכיטי pב'

קורוגסינימוגי , .r'כייס Pניימיןטמטי
rנזכביכמטס Pמי ' iממ,ס Pקמניטומין
.י jכונינטיקיינו Pגטינ« Dגיימוימונימי
fכגטינגוסיזו 'כ'fP יק 1\ריסו '(קוניוP Tגכ::: 

גייסונמרססמ.יכניסןמ, .נינןמ,ג Dררו

ויוננוטיוגי"ומיביניירס.קי Pקגדקג'מס
r'i קיייגיוP מp מיקוניוקוכטמרסנייP ::: 

 :::ינ,גגייו ' 6 .נימוכfכ,:<ניימיקוגקסרור
ממבכרניסקןןריסומי .קוכממ iי Pמיין

נייכוומנייגיימניזונויסזוי Dטtרכטי Pמ· pכו
p כתנימזירוj ' זכגטיבגוP • תךפוסירוןחי

ו Pריג,מי Pמגךרו P~יק--:;וז(יימניחרוו
קי Pןומיט P Jגו ' fP 'Pככמיגנזוגייוקון
פורניגוקר i"קגרייגסריגrוח,זוטי Pסי

ריינfכייןר~מי . pניזיטמרינומrוכנוך

גימיח,ג jקימיגקוגטרן pיר' rניי pכמ
9 
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יק" 1\םןגייו Pכ'גיחי . ' Pמגמי ' Pחגו rח,
D מגררןP P גנייךמסי' P ינD מיריייס
p סוכקיוחיגוברי.D כרוr·קוןפיגימרימי

במרוןטי pמ,דיrי Pביגנrככביגנחרי 'כiמיכ
מי .נימגונ Pרינייזירו Pקfכממרי pמ,מי
ימ,"מ,גבrכיכמירוrוניסגמ,גד"ווכ DP.ר'

 pמממחרסמיגחrו Pירו rמ Pנייכ Pניו
D 'גטP גמיכיח,ריf ' ריריוניגיP כיקי

סוגדי Pיר' p.חי(לוזיגי Pחסטורגי
 jביייכ rגיוי Pטורגמגימי pמfיפfכרמ

ריסו 'וfמיג.קוו Dםיגימריניךגווי Pחי
מ,כרי!כומ,גיגויימ,רי Pמגירו P~יק

קיחי Dמגךרו p~יקפימימיסנרסכו!ככrו
fכ' p רימ 3קוגדייןp מ,כניחומיp מסגימ

 pוגמ rמני Pניוזירי pגtווינוTכייןר~rכיג
טורגס Dמגררי D~יקו Pריי Pמג'ייכךו rיי
ס bנינימסגיקי pקגוקג'דיניוזי,גת
נרס hpסיג Jגו ' Pחייג. bמסיטמר rב'
י Pמינייזיר}ב,ס-רייוגימימרס.קיגו
ונמבtר Pמיקינונf:ירמיגממטרוסןגס
מורייסוגיחי . Pחכררו P}ב,יקקונדירן pח'

קוונוכ'\בfכבסגrוקיfוכךוקמניינוחיינ
 Iירמוס Dמ,גוקיגס Pוניכ bחוגריח,במ

קיזו Jניקי .ניוגטימיגדי pייטרחבcו
קימוטר,ניסנמ.ו fpכמ,נג.ימרניגךמיג
קרימוי Pמי . Dנ Pניחיגרייירנו Pו Pממ
גסקוניומ, Dפ}ב,מב,fנ Pן Pוי,ניזירגמ

קימי Pמגךרו P~יקךיגמגטר"טרוסו
 .וכיירסמrוחיגקירנוי P .,rככיזירגסמ"נו

 Pמיג'טינוומ,גטrו hמכיבריסיגיחי
 ' Pגווכברךטי fPניקיניידיךיגfכגטרי

 pביךגמקוניןחיניגןק"ממי"גחוטרוחזי
וכיטס Pחימגיימ,ניגןמייכךיכחנטרי

 •כנוךטי pמ, pמרמונחרירו
טרי::מיגדיממfכיינ Jמיפומיחי

P וחי'לוtטרוגP מכטינכוךי,תגטריוP קי
מי,רייכייס P Jמיו i,כטח pמטמבס p '.מ

מיניוזירו pמ pקכךקג'נירומירייגן
P ' דיחימגינרו"ip ~ pr' 6מגררן P חנטי"מ

נימייןרחכחיגונגןתיגיגייור Pניי Pננו
קי}ב,וךס pטי pינח iמני Pנייזירי pכמרי
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קוןפמtכחיןטס pמ,קי I1כ"רכטן Pמי
בי::טיקכךקכיIכקיחנימס p 'pמיטי

פווי rמרfויגחניבfוכונמנס iכו ·מטיכיסס
מ,גי 'כIמ,יר rנווגסמיבקיוכו 'כI 'וfכירגו
 pברמיpימ . pנוונגמדיוניס,טיירססס
מנויקמפו Pקיfכינונןמ,ניכיייו Pמנוי

\t ויכינויבוריפודירדיבוסffקנרקני 'וP 
קי . Pמכררי P'ג.יקמסביזוסיי pמברמ

 ' pמיCכנוסכחי,מ,רסקימ,כטינדייו
דיפןכיfויבfורגמכונס.Iכןובוי Pמבין

יימדר'ייימוכדזייי iק'ניוסוקריחינוי
, f פריזיכט'מטידסרי .,,,ניP ברמכויp • 

ין tPכירפוסידרקונוופיכךייי Pר'fו,בי
 ,' p 'נr .ייגןח,גךיייס Pיכ pג'טןנוחר

דיטי Pביגיי~מ,ייס Pיכ Pגידסנוימינ
סיכמס pקכךקנ'כיכו 'וfטי.קוןfויר

מיוינןסירממוזיIכ Pי Pמ,ןקינוסכס
P ' מירינונימיסינדידיכסנטריסיגי
וניםי ' p .ייגןfוי;יבייור Pנוידיסוני

מטומיכבימס pו rמר pטנמ,ן"ס pנ,מ
ייסדר'יייסיכדינויבוקוןניכגסקינוסכס

כימ,חריטיטי P'bטמ«ני'ןדיסוג,מ,
קיןנומדריטיחיכךירניקיןמ,ככימ"
fוין pיככיס.רמ bגיייימ,טו •קמרטס

מיטימסמ,גג"בiכטי jיגי fpכ pפמ
 pקכדקג'ריוס'מ, • pפממ,ןיי rייימטי

P תיכניובריP ינייירfמורבחר:: ' 7יינן "ו
 .י'גןמ,גדיפ'ג.fוברסמםיכנומרחיכו

\t 'P 'b וכטמרווIמ·ינ. P ' ופומ,יין:P 
מ,רסקימ,כטיכדייר Pקכדקבי 'וP fדז

 :::כמ P'ג.יקמ,רמfוי;מיכפירינוסכסמ,נ
פורנייסנוסנמןנןמ,יינןמ,כ Pדר'

קיייןfויפןtכי •בוסנסמ,ג Pמכטיכנן
יימ::: ' Pמירייכמגסמונךי·בינייריןנייס

ריזייכדיכיי=י"נדמד Pכמטודסרמכיני,ו
 pסממ,ןיר rנווו Pקין pג' pכז Pינוכ
P יריירוןP מינומדרייP'P מיריימכיp 

מסדיסימ, .ניזfורגומ,מרנו pסכרמפור
מסס rנ'חיס pמ,חנרמחןרכמ Pמינ"ד

'fכ P וז,קינחייוטיfנווסp סימיייי'ג.כ
 :::ידחי •fויכינויבי ' iפידירדי " rנוומנוי

 .נוריון ·בן

סוקימ, jנמרוטי pס' pח'קיןסירין
סידיסו pנ,סיירכו. Pיכי Pפיוגינוכרי
נון bכייןנכמ pח'fויג Pמנטיבכ'כונוברי

דינוtרכ::מ,גי . Pדרוfיכ P'נ.יקתנןמינ·די
קיכטר P 'ג-'וf ?'נ.נר pטיקובוודסרוו
בךמיין mr 'כגו 'וf .קימ,כטותיגטידו

 Pי Pטמתבייןמיייימדכי pחנרססמררו
 ::ג, pמ ' Pמד . iסיכרמ,ינןחי pמ"ייfככו

סימ,נ.קיןביניר 'וfקינוירמסטמררן
סכ,/ p ·'ג.יקמירסקןייידיירfויכטיכקכךקי

ק'ג.'ימרס.טיכו fPוי ' pמי ·פררם·יר Pורי
fיסיכפוסי ,וcככיימכסכfמ,נוP ' 'נp ו,

רירייכו Pפfנכייירייגסגסקכדקיונייו
ו/קמגסח:י fPככר,י P'ג.יקממונרןוpח,

 //פרfכגןסחורסקמנוfור"iכיגסנומרס.
 . pכיבס Pי P ,כfמירידי pbפ"ררריךס
tכ' P יP 'וכr מp ג,.סיחייידיטודןp 

די Pו iטיס' Pיימקחונ' Pגיח, pיייכדיכ'
ו brמי .ב' j'Jקfכרניכדי pכfוכרfוךןמימורי
פי/ורי pפררנומ ,וtריfונימכט.יז-יפירמ

פיינוס 'וp fיימךTכ Pפר' pגוג,יחדי Pס'
 fpכריימ ·מ, Pקtכב~ירחי pקfכטריגןמדי
 Pייי t\נ bק Pכודי 'D ~ P-סוסי . pבירtכדי

די Pכסכרfכרן P'ג.יפfככט'דיפירייfוס
~ן Pמיגיי,ימיריפירויסמי • pגיגיימ
 tPכיברריריד"י Pמ,וסי rסו.סי fiכירר

סורי. ' 7 .פרוטוו P jקימורידי pחרנונ'
 Pמיזוקרןדיזכסחקיכ jח'ממי"קרביייריןח,
 • Pמ,רנוtוכו Pו Pמי pקכדקנ'די

fויטרוחיגמ,ןפרסי 'וfריממtו' 
 Pמכדרו P'ג.יקסמ"~כסנסק"קיונונוי

גרתכויס pייtר,יטמ bקטרו fPכנווכימ,
"יסיימן ' Pקי pנךכיימרר pפרמגומדfו

מ,נירטודי Pמ, . fPוtכיימטונריגוfכיו
P רP כזיבינסfדיטp וfניוכייp כiויfקי

סיגריכייןממכמ 7כיכןכטחו Pקוייפכ\ן
מ"כרימך 7כמר' pנסזכיבייבtו. pנfוקי
P םחרכp כיכטריח.נמ'fכמp ג'רכ"מp מס
ן 1בימדיימן rריכוסי pסנוסרח p pכמ
וני .P'rטורו Pחבדרר P'ג.יק·י pך'גימ,רי.ויי

ו Iדט rנומ, . Pגרינו Pכומחרמ ' Pפירטיכ'



גו.דייןכן

 IIפוג Pרינימיקיליס.גוקיפחלס Pרו

חג:: P~יקנומיירייגrכגמחכייס pקיןי'ו
וס Pקיונוקורסקוןמנכrכקי Pררו
וט" iנןפfכרסי Pפירטיגיקיfוי. Pוטרן iנו

טררךדי Pבויגנןמוו Pו P pן iטוקי Pרו
םור(יימונוגוקיחוגו'ןקונוגחדייו, 3 /

P גונוכרךוP ' חיP 'טרינןD חיייוP מונוו-י
יני'ורi:ל Pנריחיכייrכזכrכר'פוrכייין pפורטי

חי pכטיבכו fr. Pויכוןננריייירייגתיני
פורקי fPככררו P~יק pגייסנןמנויפורקי

P ינחטסרסוי;ינגןחיגחוגי'רסגוי. 
ו Pקיויגינקיוכ,ין Pסכיחי Pייוגחי

חrכו pם'כ.פןר pקוגטחבויסיקfורטת
 . כr"כ, ;fריסוכיייגן,ריגובונךי,'יחבוחרבוי

תחנוגותמיערינוrר·דינחרוןטי .פןרנימ"
ם~חנ:: Pבו'פוךעריסטרמרי fPכונוטי 1נ'

חי , pגיינf':ירגס rךי p~ומיר'גרןקי pרמ .

 IIPמבווגיחיקמניחרתך fPכrכטרוסיגב
 , 6קחנמקפורבוסו Pריס Pמג rיןנ' Pטרו
 Jמיקוכגמוrכמ,טסנגrכמוגrכמיןרrכ

פורבוi:לטו P'Pקןגודיוניכימ, .םחריךגrכ
 fpכטורנחט~םורקיחיבוי? jקירו.יגגוקי
 I/קינ'טויירטו Pרימי , pם~סנרת Pבו'די

רי rטיירסי Pל Dויטיירrכ pרמגטמט'
נויס Pכו Pטוווחינוריריfוימיגרייrככrכ

נמרfכ::טומיייrכ Pיכ Pטוטס Pחומוגךי
ני)וגומין Pמיגטרינחט'ט'קי <rנמגימ .

רס :fם fPכיין Pמי pפיכיח Jי Pנויזירחוגסדי
קוג"' Pחיריגוקי pיפfכ Pפולקי ל:P iגחגמי

קי fpכנרס pטfונונייןחכנוס. iמיפגיוו
טרו fiכחיrכ iקןחוכrכס Pםיכחנ'ייו pסרן
fכגייו Pמיכי fPויתיג.קינויזורtר Pםיג
 Pו Pקררסר Pסימיי Pסין pררוfככ P~יק

i 'ייכטP ,בוחטמרקיזומP ' מp \ 'נוi סינוו
~i:כממיגדיסוגיחירייגס. לrרייגסכ

קיחי Pרייכךנ' Pטי pקררtכ' Pח'סורקי
חכנוםטןטס Pחימיגדייך iחפור pת Pםיג
טימימטימיחינינימטfור Pיר' pקי

~ני~סטי pדסכייחמיםרונ'יגוין P pיירמ
 Pםומיריקדמרנ'יגטינוךגנסרי~נוסמ,
קינן"טיגרחי pעינומגועודר.קוןיר rמ
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 pיט' rחיקייד Pנוירגספורקי . Pרמכטי
ו Pקון pקחפסט' Pמ"גיקיחי)וניר 1קו

דיקמםחלי fPכיטי'יוגטמניניין .בווזיר
 Pמורורי'ירגרברנריןמיקנומג,טודו
ניקןfכונו rח'נוי Pחיח,גוייrכנrכריריי
נוימיומקיטrכ Pחיקי P'iבוי 6חייחי

 Pנומעמט'קונין Pנ" f:pגייסטןחי .רייגו
טוקינ" f;pגוי Pחי.סוח,גרו Pחיי fpכ

חיגנוורילןנ'רי p Pרו iמכ Pסכיק rPכיר'
קונ'ריכי Pו'כוןגייווריגפירןנוfכטס.טי
 Pחגטינכוכ,·חנוחריטיחייקריטן Pהי,

 . Pט~דוד'דינסכטרי
נימ;:: 6קגסדיקגרקיחכייו pמי

 Pקגדקכיחסריפו Dנ'י Dמ,ג,קיןייטס
וגס Pפילטס pח' Pמיזו pו Pנרנרוןחי

יכרוור. Pו fpכוגרי ' Pחירק'רי Pסכטינכו
 Pניןק·יך Pנוירמיגוםיטי(כ Pג"rכfבי
גוחילrכנוימיfכיןומבויקת.פו Pחיקיו iחי
ייי//Iכופמנ~רימנורתחיניוfכירטי.גrכרי

סי ·. Pיגטי iפל' fPכיגונוריטוינוייכ pר'
ייי P'iדינייונוויינלנרוןפרגריין Pר"

כומטמרנןנו(כקtרניו)ירנויבוrכ .י'חדרי
קי fPכגךלו P~יקריסגי" P'Dפירקי
מיגךייס.דיריי Pםורימחררין pח,וחטו

גייסחחיכנוחטחרקוןרייגסגסריסוחי
ך Pדיסי ? fPכגורר P~יקרייו pמיס Pב"כ
קיסגיסמיג Pמירנימגו Pו pסי pרקי"קג
P ' נI פחחין~ייסp גוקיp'r, רמr ויוו

 •נרסגךייר Pייירר r "לP rכווקיבוחטחרכו
סו/ Iניסטמנכו Pח;,דרו P~יקחילrכ ' Pמל
 , tד"חיטיילrכ.בtוסקירחרrכי Pקי Pבור

ו P Pמ,קיטי Pחיחת Pטיייי Dני Jברנרר
גימיגס tJנון Pחיריfכוככfכבוtכייור~

 Pנ'יכנסניו Pבווטו Pחיקי;חינווגנ,'וס iפי
fקגרקכ' 'כP נינרנוחטסגוקיוריסוt טו
 Pחירנןסגו Pכונ'חייכfכרין Pרימי ." fDכ

p'p חיP םמרמp מיP כרקיזירוויfכטfני
דיסומיס. rקחנ'ו Pסורfכוטלומ~נןמן
 Pילינוי Iנחימנורס Pריטיגינ'ורייכtלגח
מוכווחירטיfכופרסגיי Pקייןך Pקןגקוו
םרונ'י/וכיגנון'חייגוחיורס. fiכםח PPחי
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נני bגי'tכי .~ Pפריוקןייחטמרגוסירבי
 'קמיימרס~ס Pחגכדו P'גיקמסרי;כסגס
ר r'pקונקיננינטייקריטס Pדיסרכימ,
ייס p'ו rמי Pנויקיחינווטי pמ,מין pדמ

טופורייfכטמר Iקיר' ' Pקי Pבי'ט~
 pג'גייייייסויי pמ pדיפרגיסיס. rקסב'
 • fPכנוי Pקרננו ' rמדיפיגיחי .,י Dמנונ

סיקיג'fגנני rPביריסו- pג'מיחקי pגימי
טרו pגוס' P~קיגpרררמס.מיכטייגמריגייי

 Pיריננו Pסינומניטרtר pגרמ,מ,ןמ,כיבויגר
טוה,וי Pגיורינווקיג'ררסגסדי P,ינירי
קון Pפpיס,ירוי iכיסך pפממיןכמרגו

סיכיי'ונירוןסיבינטי.גממיריירחינ
טרrי Pניסיחיןריעו pכ,מ, . p'rריקיטן

מינפירו ·נוסטסבוי~קיריפי Pטן pמ,ייfוכו
 Pנניגגיו'קיסננולי lמסחיכפיייגיכו

סיכ"גי ' pסירוי.קונוווכייכי pרומ"ור'ג'
חטירוסמי Pנר',וטרוינילי Pניייכיפידירס

חיםסרח. pס'ו. Pקיוטיירסטרס pגומי
 Iפרי,וחטנויסי pםfכמיוfויכביחסנויזכי

r 'יכוכb p גומייריP טימ,רימ,גווכנמ,רי
fכנני pדר' 6גוקימחרטיךוקוןסיסקי

מי pפ~fננ/רמ Pו Pיני'ירוו pייחי~רוס. ,
 ·ולסטמררידיונחרווגוחיחינ 1 ' 6קכימ;ררן

קיןק·מניגויו;ניול'" pקכדקכ'דיסומ,
'"ייכי"טרי pחנוןמ, pקינ'רמכטמכונויטו pח'

רס brריפרטיי;סגסמי Pכד,ו P~יקננינו
 ,,' Pמקונגוגי,י pנוחמיפמנירכ.י Pדי

רוקיחכfכרסקיננומרררין " bדגימיזחר-
י Pקוכפג·רסננו,קומי • pנרמסביירנס

וכ" Pםירטס p ,כfחמ Pחרירווגוס'גfכנ'כס
קיוסיחדי Pפרנטרו pנניח'ד;'גר«מ"ן

ייסיריוג,מי .ריפרזו Pטירכי«ןטו pח'
P וP חיr וp ,ננוסיסוכרסP יכייירq נומררי

קוננו ' rסו rי Pקרכטוקיו Pט' pמנןכיגוס
טרוסוגוסי . pסוזו Pטו l 'רr ' fמגמטי
חנירסדי~וגי 'וfקמרוfכרס'גס vר~יכגס
p מ,ר'קוננןיפיP ןנימכןp מ,נ:ס,מניייו

קוריכמחוכסדיייכימיח"ןוןטידייר
 • jמיררי pקינט'ג' 2'יר Pפריר pסנניידי

 ,ינגרכייסדס Pרכן b : 7וו'גייסמןכססי

כחב/רחרודימרג'חגוסןנומנרכךחיןסי
סכרינ'וי P ~חחיכניסוגרסיtוורו Jקו
ניfו/וקוזרי~ו Pססנייגוסי . pפמחיו
 .מקיכפ~גייfכרכופו"-ןניינייר~קי Pררנ'
 Pקוווכ jםוןייריחיריחסמוטרו ~פוחימ,

 // pניי ' Pסיס Pקמנ/ייי fPויךריינרר~
ינטי pס ' Pמידיריינוטירו Pנ"טייו
בייגטינסבייירוזגרחי Pיג,ו pו Pסין
 ' pמ,סיגקיו'יניירוונקיקנרקירי

ד"סירין pג'סר .רויננ'ו lנומרמנייניימרו
 pנ'מד .~'יגמךון ' P 'וfמקי Pו I~דיגfונ

וריגרויקרון Pסגריי P'ק ~י p'יוכריסן
 •סי .טיירסגrכטירסונירי P jחיכרייגrכ

טו" Pגוחידיגינ'ריו Pק'מנ/ריס p Pנ/י
פמרורךרי pמנ"fוקי '.ג'ור Pניוקינ'ורס.

סי Pנ/ידידינסנטיי P~ו 7מכ P'כ.יקמס
ג,יסורייכיינר pטרו pנרrנ'ד\ד'כסנטרי

 , pמססיוחכדמנ/יiכמגןר"ס, ' Pמגי iמ,
דייכייורס P ~טרס Pגומימiכגירריס.ג"קי.

נ"ריטו pס'טרךך . Pנ'יססנו~מזירגון
מכסיניירר Pנויוו pקורfכנוייייופוזימ,

קוןסנ"ר pדימסניטיי ;fטו Pמרי
 ··סינ'גיגוtווננידי~יי Pפררכמייגות
 ..סיגדי pנומרחנייכייסח,ז Pנויינטיפחרס
מ,גחסננ'פירייון rpוורf'כ ' r כ'fחי.ונווכך

 . Pייכר p Pגודידייר
יק:: i'פומ, ' P pמומ, Pדימ,יבפרמ

p רריסכP ,סד~גסמחp רי\ 
ורי' pוגס rסולכילזומו· ' Pקי pיכ' rנוו pגס
סוגיי::גריסדיזל,נרוקחרטrכ ~ן b 'מירונ P 'ג

 P,ריינו pנ, Pסודימס ' Pנינקורון Pט'
רנרי Pנויטירפורניכונטחדרויחנירסמי
קי Pקינרמכטסרנופינסמ, pוטרמ iנו
 pפסנניפיררוביט 'וj~יירנfכס Pנוי
 " rסקיילסנרןי P 'וf~טורייוסיג.מ~
טיס pגןrג,טכ,סירי Pד'/מימ,רי ' Pסג

 •fורטמ pקוןפונריירוו Pר'ני ~'כf ס'''ט
 Pיפיט' Pנרו ' P ·pמוכייט'גין ' Pךיזיינךר

 ::כ,חייןנ pיננר P 1 "טסנננ pרטרו rרווקו
 1מ,' Pטמ«ן p 'כf _מ,פיג,מ"יי pני,חרס

רס,ט pבווח'רורימסוזיון Pסננזוכ'די 'ריסר
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קfכנויגו Pחיריחומ,גרירוריחוח,טיירמ

חfכיכ , rr.pח fDכייגון 'ו"fמכיייחי!רי
ריfכ,rכיגסיקמוויגרסוןקימיטרןרימו

חמטורגמרכומירירמ P'jקסטייגי Jגו
 'כP fגווברי Pביגירפררגובfכרסוטרו

 1זג' pט~דfכטסן Pי fD pכ Pקו Pסי pכמ
 pסורמרירfורמ pכח 'כrח,זכמכ~ריורירייר

P חינמיןהיזגמ .כמרימרריגיימירק:כ
גרו Pגוקיןחיקחנוינומיכדי(ובfור
ריםמרטיריטסן pמ,קיחונוברימ"
במכחדומ,גמי pמוניזfכ pנf"וקוורימוסיג
קיסרטרו Pגוסמני,:,רפוחירינוןסי

ילךב:: jטר:כ Pורוח'קיומי Pג'בrכרו Pםוקו
טיטמן Pד'רןחגקר Pמיטן Pמיחיטחר
רימזין ' Pקי'טמ pס pו rס' Pו fPומ

 Pני Pי Pטוכ p 'כP fמכייוךךימ,רח,
קחה,מיגביחן P '~קי Pרידו Dוו Pו Pביינין·

חירייגמטרמ Pרינוימ'קרורתגרו 1 .רן'טמ
 P;יגסן ' P pםריכייחרחק~רחןקינוו

קרוווחי Pסנויכ' p pו pממ Pלוחריךו
כי jן pגיג'רפןר iו pקורמטוחיובייגי

ינ:: Pסיכקרחגרוהיס iפוררפfכנ'קון Pגו
פמנוסטוירס P iכו Pכווברי P pיירריסכמ

מביט~ pחי pיר' rווו Pיט' Pביכקיfכוטרו
 ~~ P 0 '"במכ t p Pיימנווריני( Pוטרי rוווקי

ירביר Pמיחכייבסרמור(זיכיןקסרס pדיס
רי Pחירןנךמי pיס, i 11רי rpכירונומס

 Pנוומ,ייורמו b Pנון fPכיכייומי Pםו,יכו
D זP כםמfחךכיוויגורי 1קfובן 'כfp ט"מרןר
מינוכדמכגוו Pכווברי pב'יניקונוומ,

 t 2 Pמכיימנוו jח pפיל,חרמורח,כיוריבו
 Pמורריכמנוימ, pנמרfכגמנ'וי pלויכס,יימ

 pיר' rוון pכמדיטו Pריחיפיכימסfויגקיו
ריfכיכטרחרסריקחנריכומי'כוחררחו

טןג~ P 'כP fבrכרוכ' Pטרן Pוווחימ,חיז(סגס
p'p םיכP 'ינj כfייטרp כוךיP 'ם"חוגP 
 ' Pמ,ןןסנטיניוריינטו Pטרמירווימור

j יכP יוווP ורוp P כורסמגיfכiמנמרי~p יון"
קיוונכיס Pנר pטודןמסברמכריזסחי

יו Pניכ P,נוי Pמדiכמווסטכס P'Dווומוכיין
fכיגםfכנוסקוב'רסגווטו pמ,טורוקי{
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נfכ,חגfככיחסקוו~סנ'סי Pקיןקיווגן
טיחנורס ?וווזיר ' Pנ',גגייו'יגוו iר'

מי pו rקמב' Pטרו Pנווחי pן i,טן fPכווי rסנ"

P ' 'קירP נווP'P כטרסfפp טחוונייו
גוו ' Pמ, pח Dחטו Pקיריווו Pיטרו iווו
 Pגומ,ן fpכרמ rסםמ, Pטחנוו fPכיייrכג

םיגימסטיקוןמורריככרםור Pנויכט'
טוריקוןיירטו pי' Pחרט'טיקיטמ fpכ
כנורטוחוג',,רפיר Pקוכפןייניוווטו pמ,
בן,גוכטמרטוקוווןםיגסקיוירב'ירטי Pחי

קוכפורוויטס pריפומ, Pטוכרמלוימגןרס

 l/מכ P~יקfריווינךייסגוס.ייס Pיכ Pקוכטו

מיריכייו ' Pמ'קמרטסגסממ Pךרו
'יכרו iד'רטמ rקקריבייירסן pמ·קיו Pר'

 :: fPכיקיריס ' Pמנורס Pטי pמביכrווווננו
םור pכוןכטי: Pכו,ן fj pמנ'ו rמםfכר'םfכרמ

לוידי Pפימומריקיליסי Pח,פ"כיf.ימ
מימוויב;יגימ,ריחוחינמסמ pמס
טtכנובייו . pו Iבfרtר(ימגמרי Pו Iננון

וב'ר" P pיר' rווי pוטרrכ rו Iבר"מיגניח\ר
סיםיג,ממרי tpכדמ iמ,כב' Pקמב'מג"ו

מוגסרס bקמ b"י Pפיר'ו pרחליכייי
 Dפכמטב"כןכטמרי Pקיווו fpכיכ,יfכדי

 .מורומי
קסרטסמןטרממ,ננימרוןכימי

tר pמfנ pמנט' pיימזכורסחוג:וריזיינרו
טרtר pנווfר' pנ'ירמח,בייןמירימןחחיכ
יין Pטיממ Pרח,ילווטיזכיטיירס

 pוודג'מג'ממ OO 'וfורו bרי pכ' bקיגט
קי" ' P 'כp rרוכזיניימםור pמ fr:יירנוווווי~
 pו f,nכרי Pכומ, rbק Pב'fכרוכ' Pטו jרrכ
 P 120ךמריוווטיטמווביין P'jונוזי pווfכ

~ייו Iקמבטוקרוון Pפימ,רט' Pקחב'~ייר
 uמכ tPנ.יקפו)ר,מי Pט' Pם~רי'קיפ~ Pכ'

ב'יךןחימ,זכסגסמסו pפממ, Pררו

 pמ,לנווזמריי nסירחןמ, Pירי rנוו pמכמ
 pכמדימוזוקוווו Pטידו pב" pו pמ,

)רםרונוי,ןקו,וומ\גסדיירוןגיחי pנריגח

דזריסוחספוחי~יירי 'כfטיירון
ריfכומ,גדיפמרטי "טוםןסימוונבטמ

דינוו/ו fpכ Pקרימכמי Pייוכ' pכסדי Pנוןךו
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קיניגטיfרוגממניי"פו,טוחי pרמרמ

 Pו Pחיק'יפ\ו.וגכיכןחיו jגיי)רכנח Pגי
מיט//טןפו ,כP fפירודיקוינו fpכ pקחנ"

 pנוקמ Pו Pחימ Pקחנ"יו pניגט;למ
ו P\ו.יירי . Pפיגו Pי P 1מ, fP'כוזו Pנ Pסי

 Pחיי frכגיח,סרי iסינ'רמfומפומ,
P חיגריינ'דחדP סו(וריחסגסחיןג

 Pכיולי Pו Pחי p(ניגיימ 120קמבי
ייו::: Pפר' pכוכייחחיfכורורי pםיf'כגומרח

r רfp נר)רגר'זרגנכיסחגייחיP ם\ו.מחיp יין
י fPכיוג fPכיגחמ jיירנ/י P 'כIנרחגרי

P םחםחיr חיP גוP .חייP ירנ/ייוחביי
חיו( Pמיגfכס Pסיגייוקיו Pגדרו P\ו.יק
חי pריח 3דיק)רנניכוחג" "ריפיח
fרמי hפןחגיירי ,ר)קורירfור Pמיטופו

P כרfזריק)ריגורסריינירP חp יננכיס
 pח rקח Pמיכיייריטוניוי b Pפררי

חוכןרי p:,י,גס Pינירחרי Pמי pניוגג'ח
 . fpכ rיו pקוניר' pגוגייחסיםכfכטמריחי

טו pח'די' pפו)ר' Pריחינפרקי
 fPכגררו P\ו.יק pנכמקי)ו

פו)ריזכיחיניונרוינ bקןחררוגימר fPכי
 Pגומ,טיירמגסרי pקחנזטrו pח

ו pחונרנ'מיני Pנימרי pנחחיבורנרוה
 P"גר p Pגוחמונ'יך Pפו'(נייכונטחר

כסריוחינו P)ןיכ 'מתfכר fpכנחפורחי
 pן fר'קוןי P)רנו iח' ,כrנרמנךיכi:רני)רר

לכfכ,חנייכי,ו/,נכויר pיימ Pיג Pסי Pי rטיניירו

r מp . ח'קוינוp כiכיטfP כיכח,וקריטרtגינרו
נוקי fPכגררו Pח;יקרייגוייכטן pqנדי

 =: Pי D 'כrלכגריס ,רי fPכניייין pמוכריכסרון

~רגי iמני'ור Dקחלטמfכוטרמקרינ/ייו
חקיג:::גייגוקטורןמגסו Pטו Pרי bמס
ו Pפינטו Pמירי pפוחי Pךיחן'יר Pטי

פורrכרו Pםינו Pרינ<rכייירחכ Pמכטיפטרן
סלכותס Pרי ' rנינירfכנינ/ירחiכרחרנ,

ח,י fנינ'רחמיגחוכרינו 'כrלכrכטחרגימי
חיטריקיפגוניורוrגטיfויכרומין iו rפוגו

 ~י Pקינפירטחנ'ס iPגןנוןfכטומיכרן
מטבוחינ:::מיןפרונ/ונונייסקילונפיfכס

יררו/כמיטו Pטייחיקונ/רןריפיירוריין

גוריוןכן

חו!פיחיח:רוגפ-יירוןי P Pטורןחי
 Pחיניונ'רי Pרייחיגח~ייו Pחיגו Pחיריחה

פירייוגוחי Pיfכנו pקfכ pמ, Pגודי i}ינ)ר',ור
 'וf ר:P iקסניין Pונורי Pרמ t ,ניגס jקי

 :::ספמירייחמי:רנ/חרוןד~טוו rחויינ);
f;p פוקכרוpi כfדיD p יi יקן~P ככדלוfP 
נכחייו:::יfכ p Pטורוfכזכנרfכנדי:ניטי'קי

 :::ח/נ~ Pר Pםיר Pיירנ'ו P Pו P 'חי p ,.כ\ר
P מ,קיי'וןp גמדי'לריגומיגררקמפר
b כ,כיריטוזכ,יכר\יסfP P נוקיריקזררוי

P כיכיfP ככייןfחינ'וגיחיפירייונרסיP ס
מיכייחיגנינ'ייוחיכייגוfכיג)רין~ניימ

רייוגיfרורסמנדר pפחי b .חטיגו lגר
נריטוחוןfכינ'וופיטו p :וfנרחגרי.רוגןר
ו iפוחיfכיטס pקוןםיריירןוגוקיקולכו

P ונחנווP ינ/ליP קורחיp כיונורייןיוf

 Pפטוגנויסומסfגיכקולכינרןמי •ננגמ,ן
 • Pנ Pלכו iPרירrו-קיתגניי' Dסירמיגמי

רנכי pיירון rפו .גימיfולכחרין pמ,גנ\ו.גוחי
חילכגריסמiכל,יבוזכרוןגיחי·ס Pקמלר

 :::נח P\ו.יקרירחר Iיב Pחיןחיגטירימרווגו
חינינינליו Pפררפלמנוחןקירריסס
 P 32זכנררי Pרי\ו.יק pנ'ידמרי Pמנייר
ו fPכינפ' fPכנייו t 1כרחדימרוי Pחגי'י
 25רריחיר pו Pמיןמי ,פיגיזורפור

קינ',, Pגוזכי Pרי' 23ייו Pנ'ינ Pמכייו
 pטורfכחי •פרר'לו Pרירינחסרלחנטו

 :::רי Pי P Dפחרקינרחכטו pנוינטי pכח
 :::ר:מ P\כ.יקייי Dכחקירימ~חינ"ניי\כטי.

חןרiכחיוחייררי iיניחיגחין 'כi,כP iרו

 1טtוווניירג. pמ,גימ" Pקכחרי pזו'קי 4 ·
יז pגמין;'ייחניiכ ' Pקיחייררר iלכיחיז

רי 4 ·מסקךrכרטינוריממ .פיחותגריוי

חיג 'כr .יכורייךי' Pיכ p'"6םיכירחיזiכייר
חירiכקיכקתגינורדיקריטiכ pח'דיוכופו

P כרריוfפורפP דיחורריןח.י(יירטוP ו
מיריחמfוי:כרייניי\ו. Pחייניייכטו pגfכ
י iPכ b .יי:וטו Pריפונט'מיגמי Dחורגמ

חמו iסנינייגפירו bו. rמניגיו iנקiכנו
קוובכוחירטילכורירiכגיןקייינרו iד'מיג

fויט'לfככייס Pחילכןמירטי\ו.נן pקיליפוזו



~~ 

,< 

שלישיספר

נוריוןכן

ריטן Pר'מיפוחיי Pחכמיטורנסקון
fוי,ייגךחי( Pחנררו P~יjירי pם~fכנר};

jf.)p ייןfכ' P וP ככ'מfכחרחנp נוקיטורומי
יירירי Pכינרו, lח'קריטן Pי bיגיין rbל"וו

rפל 'כP כיקןכוידגינרוחיןחיP fב' 
גח"רינרו'גימ,ומימלגי( rpכי Pטיטי

P יקרייזו~יכטו~P חנרררP חיP יP חקיכII 

 Pחנייו p-קריניירון pקרס' Pיייייכטי Pטי

יייריררי Pפןזכי Pךיפווליחיידפרמ
I יק~P חכרריP ייוקריןP י

 pפחיטי pייוגנrכחי(ריינו ,י Pפחרטייו pח'
י Pר'ייחייור~ fPכככןיפטחרןפרחיח,

חיןrכיגריי;:וחי(יר;:ר Pקמנימרן Pפוג
פחט::רירייגומי Pנריגן Pכורןטיירtי

טמכיס;:ר Pפור'ריך pרינממירסקי Pרו
פול Pפטרוגיימייוגסי bפח,ליו Pרי
p פרמיה,גוייגריןP כיכ~יוונריfP פור

rכיגונJבכrון P Pחיפטו:כייייf:יוחי .זכגן
טfכייגיין Pטו Pחנוחךו nbכי'rכי(נרחגרי

P כנוהנסיfורןכגוכייP מוחיגריינוJ ייככיס
b ' יקחין~P )[רfכגרריfסיןהיP וP ריח~p . 

טייר:יזליןזריגרייכוחוגיקטור Pפוכיקוfכי
לייגו , ' Pפחכרייו p 'כfי Pמימרסרי
יירירי ptטיירטס pחיfכגגלטס pמ
כייחייfכנסי Pקי j'Pרןקrכי . Pפלמי

רייר rייודריי:סרי Drה'חירססירו:סגן
 iiקימכפריכייf:יר](קירןחי Pחכררו P~יק

P ' יקפותי~P ככךרי:fP ~tכיגרייס יr(חיכו

fכקיג::י Pמגקי .ייקרוגירסונרי Pרייגו

P יr נררקיוP fכקינייזו :'וiייח'רh רי'ו
ו I~יקרייר rנוופתרייוחיחירננfכ:סי Pרי

rp כררןp כזזוfכיrיי)b 1ינמרו P כונננריי
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ריחגייןסיןמרטויייס Pגוחיי'גריסדי
ר' pרימחינוגן.חי( Pמגךרו P~יק ..ונורי'

P פררייגווJ 2 'D מכי'יP י 7קיb ירמך
חיגרייגחרןןגוחי Pפו(יפן(נורייו 2 )-זרי

ו P _ריfרורסנורוגןחי .(וכ)כרו Pחין
ייסיכ P jמ,ינטחךו pח Pיפופו:גככוחירטי

 .רייגוו Pר'

ונורייו 'כrםהררי.ו Pקויין P"נררו P~יק
fכין"ינרייני .מי Pטי fPכגי Pמיפטןכוייימו

P כרוfדייייטריחו(וכP פוכימוקריטוp fכ' 
כנורייוחי . iייייו t:iדיינדחך Pזרספליגיי'ו

ריווחי,חיכטירfכרווfכ' Dמי pרינכיטרימ,

גוונני'ו Pפורפרחגןמוקי,ניטרימס
ו Pמיןחינרייגוfויחרוסדיטייר::יfגין

פיליכייfכנכחכiכ ' Pין' Pזכיםטןכיייוכיבf:יל
 : P 38חוגכו fPכםטוכיייוריחיזו Piמרכפ
פמרוןריטוריפלמכוfכוfכיכחי . pמ,;ייו

 ' Pקיס,דריח ; r,P~יקדיפורטןחי(קי
קי pננfכרמניכייtכiכיוסנכךfכIרי iנימי
מיןטרס Pו nחקיםיזן pח'מוןחחיחיי
מtי Pר Pכיר'נייגי 'וjכחניחןטורוח,ג
 ::כ,מטיריריט;:וחי . jתירורי~יי jחי(

מיפיrכנוחרכספור fPגגררו P~יקו Pפי
ריזיןטורייייכס.חיקוגפ("וכrוכון
ייירfכןחייזייימס.מ,נקיוחנוfכופרי Pזכי
ייrו Pיכ Pייטסון pקווכקי Pכוiכ"מ,כימ,ו
 (]" Pיכ Pרי Pדכי~~' P~ייריiרנין pחי

טרוjבו pפיכיחרכפוריטוrכר • pטי:וירוזח
 jחיגריטיירtורי pניךייו Pכוךי pכינרו

 Pכורי prןי pגוןןפרfויר ,כfכr ' f (רייi:י
P כי .רחרנכןפח,תנךביסfגוP גןמi כו
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 'כf •מכררימi:ר P~יקחיויכיירו Pי Pחיו
 ·נרינi:רגיננוחi:רחין Pטריזכמרחרכרקיזו
 Pגידייו Pכוםמנחרווגון pריt'כ pו pמיוחי
 ::::כf rריסוןניירון"ט Pמיזריםיגi:ר.(נגריסרי
טרוסומיירוסכסמסחיננימוחי . pדו
ק'סנובכוורימ,רנומגוסכסור i~נכמס

גינ::ריקכמרונימיננון.חיחנסמירס
קרינייו Pמי Pכומי Pגידייו Pנורי pרו

מ,כ"rוימ'גויורייומ, .נרינוכזנוןמיו
חיכ-כp rמויםרמוגונחר ' pמ,ורייכו
ויככיסחיירוסגסןנרי Pחיגס'כמרורפןמי

וידימי'ננגמ,נומjכרןנימrכחירוויrכמי

 • Pר Dמי
חיוי::רי 60דיחכיייחיוטופרזכ
I סרחוP נוםרינדיירוןP ליייייC 

יכi:ר. Pכל'דיינךחר rPויקכנרייסדיר ibכינר
 Pמפטוחיכרחנוספר'נרייומנייןטי P"bמין
 ·רוכןייס Pרינורינrכסן ר:b iקכ' Pמיחת
ו lpר' bרוייס iמ,מירtר pר~fר " Pטו pס'מין

קייזו Pקוכרייומי .מכסמ,ג Pטוטרכו"

fר' f וןrסר'דיגקיקונריךי~ייוכיךסיירP 'ס:: 
די Pםרו pמקווטווימנח;חירfכ.נמןייו

 ::::יוי 6מס 1 2 ~·דיתנייךחיןח,פגמטס

 :: Pרקי Pקון Pרווייי Pנופינימרון pפרמו
מנייוfכקיכמ,ןחי .!?ריכריירוןכסמיטi:ר

 Pנוינרי Pרק~ר'נין.קריניכטינרכיירון
קרקנ::ריטיירסרימ bקכ' P ;' 6ריייייס
 ::::יסמימפריקסריריינומ,וקירןגיחס

,ונוייס. Pכויירון Pנינ 'כrחינייסכימרווקון
b מ,מיןיp סנופ"'חרמ,גרייגוחג"ןטיP 

כנרכיסחיןמוינריטחתמיכלסירמרורמיג
 · P)וכייו 26יגיי::ו bונרי Pמיכריינוחי
נקרו::מסניקוריויוופרחבותו P,'Pטןג pת'

 ::;וט Pח,מינרמכדיינרחר Pכi:רכיוייחס
P יP חנטננכוחמוגנחכטוP גיקומ,נ';" 
 "כrP rכמיכריםוחיננומה Pממיכ ' 7

חיןקיקרטיננהריינרמר Pמtרפרחנומי
ריה Pחינקיוייגרחכקוןחירינטוןרירימו

ד'מגייךfכין \זכיכפירחרורמיג Pחייםרמי
ייזקיןכיריוזווונן gPיוגייו ' pנח 1:34 ,

טי p 'נfחיסקרינייוקימיגיסון Pיוכייחויfנן

 jגזר'וזנ

וימ:: Pטי pזכ' Dנו pדימ Pכומין .כינרו
 ' p 7"זויכחרייfנ J)4רוייייס Pכוטfנרון

מירסחגייוטי Pמיrכ"ןחי'. Pכ~fכטיfכו
דינרזכ;ריחינומייור~רון Pכונכ Pיtרו
 "כ,נf 140דיrכגייןחיוfכי . Pנ'ירייי P:ו

 Pפינמטוכייחייס ' Pקי Pמפטוכייךריינו
חי .זוגריס ;,מ Pמג"ו 1 7מ,נרייגןחי

מיג Pמזו.סרחו-מ,כניחומגי(וטי Pמיfכין
י b pו 6יןרקכ'fוסרווייריח.יוכםירמרור

ןן Pרקו Pתrכטרויירון Pרימי fPכיטוכונוחס
קינוומי ,קפוחהמtרפריגריירוןfניט:כ

,ינחסךקג,מrכ Pחיטור~חrכ iרמגטrכרן
i ' גודיפוךילP ם'בווקיסור .רווייוס
p כיכייוחיו,מרוןfP . דימנייומיומי
 Pמנטיוכוחינרייני Pמויסרמומrכ 1 ',-4

קוןחגטוכיסטורrנונרי Pנרמגריחיג
חיגר"נומי Pמזופרחוריס Pרfוכויי(rויגקו

פריזוירוfננייןיכ j)מיןמ, . Pחכייי 36
יו·וני Pחיחרסריטי'רסמספריכר"ו

P כדיטיירסונריrסיניחוחיםגיחפטוריי
ו Pיfנגנוריסגמהקיטןחיי'סrכיג iקו

 pח'טי pמ, .ניני!.ריגדייוג'מיויגד
פורוכנ\ו.ייו Pקידייגסיג Pטייוכוtוכ

כ'ירייוןכ Pנומהמויוכrכ ' Pרי Pקיטfכרכי
 . Pכרינו Pכורימוכונזומ,ןקרזfגירסןקר
קונ/סרני p \נP fנידךייו Pכו 1קיזירוגוןמי
מי pדיין,נ" Pכןונרי pסכייו Pמ,כי Pמי

מרו Pפוגינוגנ'וקין Pחיכייוונרי Pפוסי
טרוגי'ו Pרימי Pונייריי Pכנרכב'וויחטומ,
 .סtככטסינדמך Pג:יירוסנסמס

טינירייו ;fקיר Pטריפוחיטי p ,כtח.י

מ,גדי riריקרחסטוכנומירי'רוסכס,
 Pיניירו Pטריכייו Pר'מי •fכנטו pייו p.ס~מ

ןיירו Pניכגוקמנומיגמיןח.י . 1 ר:iדי
גיחיהנדוגrככסןמסזוינסירי pו frכי

 4מך pפונך Pדי Pנ"רייו Pגוווויחטמר

()OO ~ 8 'נרחנחגfכP , דיחנייומיומי
50 I גרחגךיפ'כיחספומיריטוחיגדי
 Pיילבו fP lככטחכי j '.ו\י Pקיכיגיכי':י.חיו
 Pו Pונרי P כtr ~rכיגrכדי Pינורחרורירי
P 'יכייורP נרווחיfוטfמיגייוריייP ו:כנוכנp 



גוריוןכן

 Pכוfרrימכנו;כטייrכו Pרון f6fונ'זכי
טי Pמירוניייס Pגוסיכיירון 'כfרוניייס.

 fiכינניrכרוrכי .טrכרון Pזכטכיי Pזכ-ני~
רוניי.דיזנוו Pפוגדיניfכייור~ Pכיקיכוח;:ר
נכיכיחrכ.גrכנ\!וי ' Pחיסנסטייו Pכוחי
 r1ככrכ rPכורקנוחירססכריוטי Pמי.חין

כייfכתrכ ' Pקיסווורון Jקי iפיגיחכ'rכנדו
 :: Pמ, .פריגדייוכrכfכיטין Pינ' Pגריגומין
קנכרטו::ריכונמרחיגקיניו ' D P'Pטיג
 :: pחיכקחינדסד pמוגrכ pח'קי Pגוסו

 Pי Pיכוג p 'כr-כf .לוניrכ 1ס'בכיגייסדrכ
מיז::רח::ריקו 5חרני'רי Jניג Pטנרנ'בכותו

פונ::קווניגוח,,נוזי,נכור pנןטרי(כודי

p כריכז:רקונווחווrכריrכרגfכוחינוrפיכי
חרסרי"גןנרחגריfויכ Pמנטייגןקון
קיברחנטומר .ריינוו Pריקיטוכךחי

טיירrכגrכטודrכחסנוחכוו Pריו pרינס
כייס,נז:רי Pקיתיס pנככדיט"לrכטrכ fpכ

חג"וחרבודימי . Jטייו pפכבכרניrכין
פמגחרפורבכייכקיס Pכומרון pחינופ'

רימגייןזניןחי .לינוייס Pגומ;:כנכיב'ז:רן
ינרחד pפרfנניחו ' P Pרrכו D.מנוח:ר 177

חיב Pפוניפיויריומגופוכייrכפונינדי
 Pגו iטןרגמרומנריוטי Dמי 1ח' .ני'ן

חrכמי\!נונכיfכrכדיטייכrכ ר::כrכונוייס
קן::ריטיירrכחrכ 'וfחניריחrכריט"רrכ

רירינמסךבכרנדיגוינטי כf~rכי P'Pגו
P מי .ור 7פויP טוגP'P פוניפיוP ןייגסיג

ר~ Pיfכrכריטו f.Dכמיירוסגס ' 7כייחירrכ
מכייוטי Pמי iחיחיוחילטי. bענורrכ jקו

פו"קיירופגסמrכרוייי'ס Dכופרינריירון
כומיfכרגקוןחרוו ,יכ c.מי Pפונו.סיו fjכירי

גוןקיפור,כחטחרוןבוחי jפריגרייכן
מןנ:: pסר'מי . Pג'ירייו Pגוונרי Pמסימךו

חירrכפריייירןrכיג rPכולקגוריfכיזו Pכו
 Pפונופיוךיקונימגרןקוןירוסגסמיןינגן
 'פורקירוווייס Pכוקrכטיבחרוןגוחי

ורי bטן fPכיחי fPכיגייו 1מ,ריניכיי~
נכחרריו P Pרקגווז:רניוליררי pפוח, Pרי

 .רייכוו Pרונ~ ' P P'Pטוכ Pחימי
רינגומקןסרטיןוrכ' bטו Pמיחי

) 10 ( 
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 fPכייפרfכומת t 84דיייוחגסיוגס Pירו
קגיחונכטרסחירכייגן ;rרונוריחינונכירמרור

נוגריסמ,ןfכרוסדיניגן fPככטיןכוררfכיזi:ר
וברי Pטסנונייןrכימילכיינו Pחגייו 22

ונרי Pמפיסךוחי Pנירייו Pגוי.fוירוס:ס
פחרריר Pקרכוןביגנוי Pגרויזנ Pחיגייו

טרוכייו Pדירייגוו fpכ :: 2דיfוגיייחיןחי
רחס tpדדיינרחך pמrכניבןחיג Pימו Pק

דייכונכירחרור Dריכtר Pרחגחינקוייי(קון
מיגס Pירווברי Pחיגינייו pחירוניז:ר

נכריגרייו Pגוחי Pנירייו Dכו jקופיגיחו
 . rPכקורrכיגכמיכירחר Pח,זוגןחי
דיגגומקינט'{פ,מ,טי Pמימי .

חסטמכונייןטרוגייו Pריfי·חיגיר,סנס
מי pכח fח' pיימחי pרור'ריכrכ fחו
P רמרייבP נווגכמp רודיןכוורייוקוכווסי

.מסחיזגסגrכחיכטריגו Pרוד'דינוכן
ייי Pקובד'נ 80רי _מגייוחירונוייס Pבו

 Pנרfככרי Pגודיחןכוחילrכקי Pחכטוכיכי
גסימופטולסקבמrכלייrכ Pקיחיריייסרי

מ,מיגמסחכמנrררוןכז:ר ' Pקירייגrכ
p רויי::רדיזככירוfריטיירסמספומי 'כ

rכיןמירכייגוחיפריגדייונrכמי Pנכר
טייר"מrכfכגךחרקיזו\!יידימיfריכויrכ

קכימו.סטורסטמנrכ Pמי\!ייקיטורטוסדי
ממכוסי pמ'יוfכו,קוייוהי ~(ריוגrכנ

ו pמינדחד pגסרי~ייו Pקכיfכופמטורrכ
\!יגריfכתקיןיבייי Pר'גומ,חיגקיחיגטרו

מכררביירוןסייברמר P ס!\טרוסוגוזני
ו rקfכ 'י!\מימכררימס PP י!\פור Pדו Pכו

גיינוגסחיקגימןפטורrכקון Pחנטןכיגו
ו Pמ:כחוקטןניfכrכקיטומירוייסחrכ
 Pו Dמוקטונירימ,ריימכספריייירסיר rכוו
מסייוטfכנונחיגיחירח,ייפירמרויגtו
P יp חיזוP ריp קח,וf כrרייחיP וי_ 
ריפורייןטי pס'מוכיירןוקוינורונוייס Pכו
ר rנוומוטרrכטונווקי Pיגוחגטו(חי,יקי

קוגפירןוחי,נגדריגמירייחכrכטונייכ,ו
ריקררוגסקיטtכרגינכןר Pטויונימרון

fכיזיירוו ,,,rכ Pי jמ pו Pדירfכינופירמרו
fכוכופירחרןרפור 1מירכייגחרומיי Pמג
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 .חוקטוניחtיריחירייחגו Pטו fPכנוחס
חיו,ו Pנוגןפול Pמגטוגיגוקירומי
פומירטי,כיחiכפפוfכ~מימינופי";מדול lנו

זוקחנפול fPכגטיגיגןמ, Pטו Pמנוחיגטלי
וו Pזכגוייו Pביגמימירונמגהו pמקיטרקי
נוfכטומינומטוגוחי Pמגטוגיגומס Pטי

 Pנימוfרסמ,קגיחופטוךrכזכiכ iטfכנוני'
וו Dמכוו rפומי Pסיזו Pו P PiPיר' Pקימי
 iמי:חגטי,נסגק~פיר Pקרטיכחוחס Pטו

 Pגומסנוגליסדירייגופוסימינוגליס
מי Pמגייי P (;29י Pטוג Pמירירונוייס

מיק:::ריחיזכס iקירוונייס Pגופיגימרון
 pטורחקי pנוחנלזכנריחיזגסנסריטי
 ,:זטירנויגוי Dמין pגמ iח' 70טייגיקי

חrכ 188רי.חנירומיו Jפכיכרייריגס
חיזו Pסורךונוגן ~מירכייכו Pחנופרfכו

 Pנוךנלי Pזכסקגוגיחינ Pמנט'םטרודי
ו D ~ Pחיריניג"וח,·ירוסגסמין Pכירייו

חיגוברי p 'Iםןממירונוrכדירייגומין

ייו Pנינגוחיחינופירמרורחיג Pטו Pחנו
קיןחטוגוחינינופריגדייוגומ,

מיורביrכחrכמינניחוגומי pקמדיכס
מי Pקטכרוריטיירrכמrכ Pטו Pמנופומי
פרחוי 190רימגיךומ.יחיןפייניייונס

דימרו Pפונדינומייור'ג. Pו Dמונרינומו
ח,טכלרנויניןרייברfגר fPכס Pטו Pמנו

גרקיפרינוילובוגןמיגמיבונחרין
ר'זירק'ר~ Pחנופרימו Pנגטיגוניימייחנמן

מינופייופרינוילחירהטיגקיחינופילחרןר
גו 'וfנורייון gP 3יוגייוניריגולמיןר
רימורריןמיגטורכומיגסיי Pקרכי

P טר'מ,בופירמרורירP נירס' r ררנוסמין
iכרריוקין Pסיכייוונרי Pמירכיינוקיפור
 Pיוגי ,בוגןחיגמיל;:;יכ fj ,מי .כr iט'ג.י

ס Dפןח,רקוןrכירורחיןמיגרייכוקי.
ררילrכיר Pסרולייגוו Pייו Pמיכםורט'מי
P כrר"גודייג\יורP מלחיגליינןמיi לרנוה

ייי pכממנל//חחיןתימכרו/מרייימס
יייזדיגגויינלרגיימנווטו fPכיפולfוי

נוfוגו ' Pסורחיגונונליו Pקינוו Pיו(ייו
P ' כיוורגוfכנוrרונוP טורווכריP כיP 

ניריוןבן

 Pרי' iג"Tכנוחרוי P Pםוחי Pרימי Pרייכו
 Pחינופילמרור' P'Pמינםרו Pגורונוrכדי

טו pח'פוליירטו Pבכרוח pר~ינו bרקוונו
 .יזיגו pכיברוחיכ Jחי

וו Pסיחין Cזככחירסנוגןטי Pחי-
קוחיגטrככמריזככנוססיןסיטריגייליחס

קילינוסי j Pריי Pגו Pטודוקי pנוח
b חגט' 1ומיררP חורריגוחיגסימיכרי
רוכנויס Pגומrכ fPככייו Pגודינןן Pזכ
 Pמגייו . iמירכייגןחי Dנךינו Pכוrכ bמי
חיייסיל!כרולמיג Pטו Pמנומי P'iנוי 5חי

י pפמגו pנויגטינווקינרמבר"מיג
נחכחנמגיrכrכחיייה Pיג Pמ,ו pו b"וג'fכס
 " Pזכנוחיגלייגוחימ,לrכ , Pכייטן Pו Pדימי
רימנוינונווגנוחירrכחי' Pמגיין 3ך Pטו

גוג bזכ 1רימיןמיגרייגומי Pגיריוו Pגו
 Pטו Pחנרכויז ":כfריגונונריכ"מנווחי

מי(לחכוחו bמיגחינונריגוו Pפור
 Pטמגטו 2כס Pירוחיןקי ruכקורcכיככ

רנורס bגמיןמ,ר~כוקירינויזור pנומ

חביחrכקיגו~טולrכחיחגנרלrכסי
פיסנוחוטחכוניין . Pמגטיוכוטרוג,ןרן Pך'

P ךייבךמרP גייחנווחיויירוןP ' גונונךי
P קךיייזירקיליניטיןP יחr> ,ריזירקירימ

 Pקריבינוו pחיקיגומימיינסילמרולrכ
 ::: Pר'קיינוגרו P,יבלויג bמי;מליבrכ

נווקרוו Pמגךרו Pיק 1\יל Pניגרי Pפוfכי.
 j 'וfטו pי 7פוקי P.סומי Pר'חירליוסfכס

נורךירפוריינו 1\י Pחירוניובסיגר iטו

fוי 'כfפיP קוכטיכווקונווחירטינוויP חי
רטייו bס fpכרי Pבוןחירטי ' Pרי Pפוסי Pר'
P כביקוסטרופןלרייגווfקP כfירp כרמכריp 

 fPכינייוריfכרגומיגקיסזכrכ tנוו P '.ד
קינוקרוכיrכרינייזיfויג. Pנררקומירrכ
ן Iנוחזכ ' iניבטיכrכ'rכ iט~וברי Pטו Pפוךי

 ' Pקי 1 "טfכנונונוזיר ' P Jמר Pנוקווגיrכרו
חינו.סי:::מ,ג Pטו Pחנווך Pרוקבtר bייחכו

ני"זוחיג Pנליקודיגייטומילrכרמרור
חין Pריפוזfורו Pגירי'ו Pכו jחירfכמי

טחגיחrכ Pפוריו P 'i Pכרנתרי Pגו pטורו
 Pפחרט' Pטרי pטכחןח pכfכיילטו Pר'מי



 jגןר"רזנ

חפרי;: Pחיכייו tPככדרו P ק'~דירייגווי
ירועגסחייסורסריlכוחינכו fijכטמרוו

פירטו Pדימיחייהדו Pייודייוטרו Pייומ'חי
 pגוגתגיס Pכודיביכוכטמרfכס
ררת Pיכנtרכ jניננfכרוןמיויןכמ,ס Pח

lכיידרסי Pקיוימנקןlכוקוקי Pגי,ייוכרס
קוןנוירו!כגסמייסודסריייון pוייוינרמ

גינרוrכיכחיוסריכחבטרי Pקריניוין Pחי
 j , •קרמרטיכו

ייירירדי pפוח' Pדיפומיחיטופרק
דיןייבייזובחיג pנררקו

 Pנירייו Pכודימויינןמיגויחקרוכימס
גונמרר Pחיךו fמ'ו P Pגיקו pחיגריינוfכי

ירחרור'מ,ויlכמיכ Pטו Pמנוריפסדרימ,ג
 Pנידייו Pכודימויינרמווינלינימיומיג
fכ' p גיקרP כויניfטj'l כירf.פימדרזוויגןס
ירו"מ!ןחייימקרוכוחססיןטו Pפודי f'1כ
p יסו 1'דפומינגוחינסi ריץימסחיס

 pלן Pטורוסספימרחרסין rריפוקון
 Pמיגייןס qמlכריטו Pגונוןמ, Pנידייו

פוחירווגי Pי Pטונ pמ,פינס,נזגנסקון
 ,וP fנידייו Pכודי Pוימייורfככימינכיס Pר
חרטי rמב'פול Pניניוירסיגחס'לון Pדיגי

ירו"מיןקיסייקרiכגיממ,גריס rליק'
p ממי.סכחטסגמקיגס'I כ'מיחררוגpf 

סייגוןמחימייקי pיימרס Pפרי pנוגיימ
lכמרסקוננייניכיטוךרקיקומינטס

קיlכמרסמיוינןסיגינייור Pטכו Pוירמי
גוחיסויקרסניממי~מיוקיריןגו
P וכנחיירוP j מ,ונריp חיננימומיטו

p גיקוP כיגrדימרגוויגןp וP כןחייור~יP 
מיפחס Pויו Pרימורסמיכס Pירוחס

P יסןרונווינ.,'ו~P ,.כרפיfסגסטווי
 pכמ pטודממיfכררויכ tמיפכמטס
חיגטרוסי pר Pסוכניממי,רי pנו(ייח

חיי.,וסגסמיוופיטו pוימייול~מ,ג
נךו(גסןממיגגיימוימרמסמ,גנימו

קיריקיו Pרינימיכסןמיגב,נומי
 1מי pינכמנקייירנו Pו Pר,יגייור Pויי
ניניטי!בפולקי 'כfמו.,סנומ,גסחין pפמ

גסיlכולג I'נדייופרג Pליגי ' t• bכוlכיטר
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 pכמ pטוךממימולןחיכחימכסטס
טר, Pגומימיןמייקי fpכ rטןנמגו pנוכייח
כיינחר/וחי pטןויחרגחפור!כ 7סויקנית
מיויגןמיגינייול Pטרו pייומ,מס pכמ
קיגרו Pךיגימיכ;:וןמיגפוגדייר Pרי

 1דיילומ~חםכונויטייריןביקי Pחימגיימיי
 Pריי Pמוטרומייירימיlכלסדיייגכיס
נגורחירייוטרו Pנווtנירי~כיירו lpכfכרס

מכטס cpכ rקמגסד'טי pנמדיטיר Pכןינ'
מי pנינרסכובירכחרlכורטמייני'ןחי

יכייןכ Pטרו Pייומי 1טסויניימי Pגומילפסכו
יימנרומ,רווייטייי Dמ Pכיקו pייגןfויג

 uי rמ 'נP fרןגfכוין Pכומיטו l"' Pכמרס

 1)כידייןטרן Pייומיסומסייון pחורfכ P,לו
דיניוספרריימסמידיז:cידס bק

חי Pמיזו Pי fPכיויגןמיג I,pטרו pויומ,

P יP חייינוb . P ' גוJ מוגיחידומוגייוP 
D מנר~p6 כומיכסןדיגlr ברמולמדווu 

 pסקוךסיכגfויגרידירירוימין Pר'
וכמלחניכ,יוי Pמיוימגייrכנסגסטס fpכ

fכקיגייסfני{כס Pירוריינדסד pגסטורס
קכח:: Pמימוכרמנרי'יורןfכונוגוני
ייוננוטס pממכיחרנסrכינלמגדיייון pכןמ
כייfגייחרוןמ,כ~כיס pגונגיחלון I'חמ,

 fpכ rניימי pו rבייlכוס'ג/גוחיגטורןמס,
-P 'יכייולP fכ' P יכי'I ורמp כf'1 ככfייP ינוP חי

קגסנוfנר pח'פור'ימלון Pיטיכ Pחי pגיניו
פו::סי,טורוס rיגי Pנמרון I'חfגיסוחס

 f1נפליירומי pמ Pי jקfכ Pו P,נרי pחינגו
P וP ו.יימ\p כfp וטס;P כנמזקיfיימנו

י-ליו rמיזכיסימס 1רי bקכסוכ Pמ,מיגיבי
 ' Pגומדלtככtרקימיג (Cמןו f'I,pכורמ

p סקורסיסכ(יכייכרp ריP קחוr ס
p ככטסf,חנווחri דיכנורג"נגמרסP ו
 uקי fPכי pגמטמויגייןמיגיוכיני.מ,גס rקמ

p כfp מיןP וP נtקr מp מיtP 1מנריי.,ו P יP 
ייוו pמולfכקוו pבינטמכמ pנחפור pויfככר

b סכסוחנניסחיררנו. ',וכרננייC) i ברןגP י
ריטיךר Pנימיס rיני Pגסחיו,יוfכיגגוכנ

p קוומימקוP כורמנטווfרr קוןנחרן
 pפמכייfג Pו Pקווכסכיס pי:נוטן Pכ'
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כוגחנורסי Pייכו P Pמכוס 7םמכד~ Pחי
מי,כוגטfככס jסיכ pמ Pק'סוססמפינס

 •מפיחוסכם
 'מינוסגייסכסגסםורפרס,חי

קוו Pמדו pםוכ Pו Pסי P~ימודימינטרו
ייקרס 1 ' 6קח,ניכסרפירו Pמ,כפ'חיחיג
~יככדרגונמרטס fpכיכובחיסיוי

סרוו Pו P j'bחדניירו rח'סוחיסקיךס
סיג/,קו Pכודי pס Irרןייסיזסי fpכ rר'

טינונגסrכיטרוחיגורי iנוקון lטרחרו
קי Pבו Jפוכיירוסךפוסרטימיגרמנךי

טינונגסגסרי iגודיfויבקון lסינטרחרו
ין pקררfכו p Jס'ור jפמסינטכו P 'כקי
 Pו Pו p1:tמיוגו P Pימודר t:1קידרמ,
טס Pי j 'Pסינסרווrנוןבידומ, pו rמו

סרררירטיךו j ~ pקוןייוגג/יס rטינוירו

P }פי;דרחקיזמייכטייסp פר'נווגגווP ~ 
רימ"גימסרי fpכרייfכיגיידו Pחי pיימטfכ
גייןי jפוסירטימכייו jקמוברי Pסימירו

p דוגמטחנfג.ייגסכדו 'ו'P חימ,נמסי
P 1י:t סגימורןדיגרP מb כיגt1ק:tj גומיייו

מ, Pפי' p.י P iחי'יו tj:1קסמיגפירייו
ינכי pקולב~"וחיטיירססססיג/ןגו

 Pיני Pנוסכ Pרוחסנמריודיסוסיסיכ
סיגינרדי Pטידו pב'ס,גקוןfכ"כמןקי
סירוגיפיר Pיטי pמ Pןו<מגו Pסין

פיךייררומ,יגינויגי t5טי pמ,ססגייסגמכדו
חקידי Pוטי pמ pגמקוו Pיסודו t:1מס
פימדסדין Pגרחגדיפירירסדיסקימי
יייד~קירומי Pסגיrנודי'יי Pמנורר' ' Pסי
 j'ג.'יגחרו ' P •דיסחריוגו 'וfנווחירטך'יו

ן iקמרגחרגומ,כסגיס Pגודי Pיבו Pנוfונ
P ~רנרP יp מונונרוP ,דיקיטמךו{גומ

 Pו Pחסרייריןגימיסנוקדסניממיג
טייגדס ~ Pמסfכרון jי~גוח, Pנמררג'

גרןח,נוודוקמנןiגו Pחיןמ,גור ' Pחי
 '~ pס,ס. rקונינגוגסקונויייכוןמ,מנגו
 Pגו 'וfנווקרוןרי pו rנייפרמיריו Pי Pטרג

P 'יגייןרP סרגדימ,גקוןניכיירוןקי
רוגfכ~ ,ג 'כfכייורמרוןחיכסןtכיגמנגיס

 Pמיניייר Pנוירונו~ינדרכי rד'fכסיג liר

" 

נורייובן

מי fPכfכוכיfכרדריירנו Pטופור 1"ו pחורח
סי Pנינירינווסי Pנינינווקי Pנופול
סרפי"מ, Pבינווג,יכקי Pנווריריחוגרן
 'כjטיירסגתטורtימיןרייוגווקי Pו<י
p כ·~ניrגיp מ,סינקידייוטרוr מסו

נינוטורודי~נוס 'וfנוינדוחיגטורו
 pםרחינכ~ Pכרדי Pחירוני 'וfנומכוו fPויו

,יוו fpוורמו rמ.ימ,ס,נסכידמרגזכות

פורנכרנימו P .ג' .מיס'חסהכתומנגיס
ניכייררןחי P'ירנר P Pו Pמי Pח,יסווי

פייייריןגוקל Pני Pיבי Pןןסכ Pוו pג,
מ,ו P'ג.,מןדוחס Pויכ' fpכ pנfכקיו
מוניי;ודיסיריומ,נוג',דיגספוזכיגייי pמ,

פירכסןמיגרי"רן pסורמfכסרייי,מיג
סטי Jחינקרו ' b~ינfככטסמנירסחיט'
סיגםורקימיגדירינחנטריטיייסמס
נוfכרחביגייס PPניכמיס'ספיחךוט'
 pמבגמרמדיfגסfכיגייכרו Pקגfורן pמ,ק'
fכנמומינוtכגיימכסגספןרפוחיסי

פיסימ,סגיבסכטו ' p .ח, Pמfגוגימורן
tכ,גקורניןכימ,כסוחיגמגגיסמינדי

ניגריסומ,-רסטי ,מס p,pפמחיגtוס
מיפגמטסדייומ- t:1יסררידייוסיחס

סנוקרםנימfגיכפמרתינטי iפר'סורחורו
fוידימסמוטרר .ג'מ"כתןמיגפמרסמי

 Pבחררנ' Pי P jקוקfכנזככייוfויררו fPכפר'
fכ' P כסחסמגרונויfחיגי'וגרינוקדוני

 pפמנוגן ('וfריסרגיחי' Pג"קו pנוגן
טיקיו rקמנחיג pח'קיניגירסטופיר

גיחיירוסנסחי{ pדימ Pנווגג/ו Pריטונויט'
ס.יגינוי,ןי'גןfו-כיכייןר Pנויטייגי ,- pדיסו

מ,ג bקונטןמ,גס Pירומס Pמיכניסכו Pבו
נוקיחיייו Pמקוכטיג,כוקיטודונוכן
קווסוחיכיוקי Pיגייור' P Pגומינ"דו
'ייונוחכמנ ' Pסינוו rנו'נו jקוכטrוררמיג

מסנוסקימי Pכיקו pנוגןמיגנוינג'ר
גו Pמיגיירקיר~ Pידינכיס P' Pכו
P מפו,וכנמגייררןr ', 'חp טוfגר 'כP נומטי
 pכיקו p pכומפוזר . 1כו 'כfנוומירטינו'גסדי

קfכדסניר tp:1קיירוסכסחין,נו~יכ rמפיר
דיכנוךסורינטי i.סכ''ם Jחיננימfוניין



גוריווכו

 .ירוס~סמיןקיסניקרסניתמיג
ילסגסככוקרוניחיגתגככיסיזירק.פ

 Pסנרכו P\גיקככגןמיכדי
כככריסטורווב'די Pמיגריינוקי Jנכוקרו

ב'מרוןירס b Pחגררו P\גיקנכורירחין
,לינרסר .'ססנרמרמבכימיוגנוומכס

P ינP ייסp "כיב/רורP 'גחקייקיזככרp ייון
נינ///סקיזירפור~נכסי Pייו Pקוב'ו'סי
פורוכוקי,.רי Pניי pכח pטורrכוי Pרו

'ינטיגדירעות , fפכיב'כפירrכר P\נ.קfכג
 :; Iגיבסקוזי,פורfכיגביחוחייייגריfכיכרי

מי Pמי t'מגרכמי Pטיסו Pמרחi:ל P iר
 'כfככרירי Pגיב'רוטרו!בירוןחיפומירון .

גימ, Pיירכ' pכזכריטו Pכיריrכי Pפר
חיכויסר pכ,מ,נכגןמיגססטרוסרוו

 Pיט' Pטרו Pגיבורוריקrכגטורfכרקיככנן
\נ.יגרו ' Pמי 99.0ריגוייירודיירו,גימ,

מיי. pרייקיויסו-מיו Iנכוגגנככןסינ
נכיגפומירסן ,מ. (} rPכוטרוסובויירס

 pקוכ.סורנכ'נכיכסירעומנכיכפריב/מרפור
 pי pויסרווגיrכינכוגרןמיגריג'יגטירי
p מבי'יוP ,מP יp P יגיייייp 'נכזסp טרוP " 

ב/סגיימרrכ .נ\קימנ"טי pונכךמיג
גירורימרrכיסכרמ,',פור Pררינכן i:כfכ
 Pטו pס~מקוזיימ,;ונכוגסינרי pנכfכ
כזכ;:ריון P Pטורו Pינכו Pטרוקי Pרו,יב'
ב"ג'ופרוניננון Pסיגייןחיןגווסירס

P 'P פגסנכגןזכיגוב'כיr כ'יfסרנססינני
סינרונ Jכסחסיגייוrנכסחסקמרטס

ק' Pנ"רויו Pסב"יו pמיגניסרסכיסיג
מיגרינרסיןfכנ"ן pקייכוסנס 1ס'

 Pגיב/רו 'כfגייו Pריק'מרמרחוטי Pמוכייו
 P ~ Pקי Pסי,"וטייגי,קיכביחיסרי

 Pסגטי pמי P'ירטו Pנכויי ,' P Pכיב/רר
 pנתרי P "(ריטן Pר'רי P'רוגיבfכי

מ,fכגירמר lב f1כנמרסריון Dמוככרמ

 pקמרטסrכ'גביסןמי ' fPכגניגןfכינו iסי
מיןקירובנכסןסינמrכ'יגטי rפר'מ,
טtו pס'חיכ ' 7רינכמכרוגיסינ,ס Pירו
 • ל:r iקו

כסןסיג.מסיגר Pמינכב'גימי .
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כסכיס 70קוןסכסור r\נ.נכמסגדןג
r חיקגיסD ריטןמיכ((יס~:! r סכסור

 pםרי':;יfכקוןרסעמיג pפןגיפופר'נ/ךכו
סרסנכ Pמכטיוכורי pריסfכיןככומירטידי
קינכוסססקרו!בגכג,לסטחדןפןמימ,
קוסרטיגוגיב/רןסיגחיו Pקרינ"ייו fPכי
 P 0 7נוקיוסכסוכ i\נ.בכב"גייגרוסי

מגנכייב"יי Pרי Pנויסילגיססכסגיס
ר"ך Pנוסיגרסגריגבורקוןנכגןמיג
חפt'כרטו Pכומי prrקfכ 7 )(ווגןמי;
סרנוקמותמ:כפןזו p 'כמ,סירורימונו
 :: Pמ,ו Pר' Pני ,כP fגריגו Pקרונחנר pח,

גסגיס Pכוין iרי pב/ונוקיטירןקרי':;:י
מוז pפ\נ.סב/רס Pו Pרירינכוריסנוןמ,

מינכסגיס Pכרריקכfככסרוןמ,פוגטו
ריכמרסרוך rטר'כו Jמיועסריססרבע
יייו Pטכו Pכומינריגוסס Pסקר,סון

מיוסגסור r~נכסינכגןסי,רי,סנטרי
P קסנ'יוP כrריסיירP קינננןסיגי
p ' כוP מירוררסןנכיגP 70טורוטופוי P 

מונטו pגיי pסיווורומוןרי pבינ/כו
ורסו Pרי pנ'סיטו Pמ'ויננוגב/ינכגן
דיירסיג Pמנררימימסחי Pמובגן fPכ,י
כו Pטי tpל rי Pמקיכנכיפורקיחייןךי pנ:ר
P סנורסקי'ירטוP גינ/רוקירפוP די
 pנכסנ/יררסךריניןון P Pג'יריין Pנו
פריב" ·וr.ניוfכי . Pניי pכמ pטןרסקי
דיוו fPכ~ייומ pכסדיטו pרירי P'ריניב

קיiליגקונכינרר 'כrפרונ/יגוויו Pב'מגיימר
 'כfפכtכטס Pיכיירו p Pי Pדיקיטסכfכו

ורתסיסכסךכ r~עממריירניסימורו
 Pיכט' iפרירייו Pכיקיקניס rך D 0כו
j פמכייוסופכמטססימןרויP יינודי,
קמרםס:רמיירןסנסמrוסינבימ, Pכומי

מיסורן ' p 7נכירfכייiל lי' p ~רייוגימוגו
",סנסחיוקיייגבגסןסחיגטסנכנ"ן

פכחטס 'כrמולודיינטי iרי Dחיגבימוכי
יכטי rפכיסיננימומיכייגוריורו rטכי

ריס fככ'סונססנכקרסימבמי:כפסרס
ס rנייכתמרןקורנ/מקוסיפינומורו

מינכגריסריטיירמטורמר'פורנכס
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קוייו Pכיכוריריסודיס Pמכ Yייי' Pכrו
P iייטיירסטווסחס·חנינ'רסחי"ונ".נ

חרנייזססכס Pירfכרירו Pחיזו'סיייגריס
 pד' bר Iינ p pטודמחיכיס Pיכוורגייפינטו

 Pמטןמ,כךויכנימן b pנוfכמייסודסדי
fכורויי pקיכטfככ'יניכפיזוו Pפינוד.יfכורי

כtיטורססיונויז:.י .1\טנ'רו ' Pכוומי
ססניגןסיגכזגנוימ,כנימוקוגכייכס

יו,וידיג pסייקיני'ימיגפמרז:יירוןבגס
p ריוריחכטוP פומיP כריfדיp נווריין

 pטו rPוי pכו pדימ Pכומיויחפרק
 Pמכטיוכומ,גרייכוקוfכגדו

 pפיכיfכחרוו fPכיגפינונריסריטיירסמין
rוכטיו~קיר~ P 'רי,נכך ;fפוfכיו Pגרfככד'

ונרי pגומ,גר'ירוקוסגרסנכמיג Pוכ
תוגנווו pקורמו Pייי fPכיגסגטיו pנוגריס

פירחורןדינרמגדיי rסינימחוןמ,זוחי
 'די Pגוגמר' Pו 7טו Jסימיננימומיfכידוגו

 Pפומ,נכו Pטוךוrכמטfכגיסrו Pי'םוסו
מיגfכסמ,גקורנסרסוי Pסיניכיירמןקי >

 Pפומינ(ו Pכו pטוךויכימונמי . ' rמינומ
ניכייריוfכי .מיגמסחיכקוכנמנמן ' Pסו

ריכוכנכיסזכנריס Pו Pחי Pמכקינוי
' P ~כירfP ' כינוחץימילססמיכקורנמרוו{

יירס r 'כfקיליימfכיג lוגנסי'רו Pגוfוי
fכין Pי Pטוג pס' Pגיוייו Pכוססנוזנג

נוfכרסבי~טי Pמי iבימ pדיfכ 40ירוסכיס
ו bניטיירסמגס Pייכו P Pכוסיכטריגייס

 pמריימ pכיינמכט'פומינודי Pקמנח;,יירו
פכמטסריקיןמררוריקיו Pנומגו Pו Pמיו
קון Pמוכו jפיכיחנמסיפייכו.ריקיו

 ,טס pח'רודיז"גזוכנייס Pגומי Pסוטרו
P מנוויניימכP :חגנוקיטרסP 'טןיסדיכP 
דיfכימרסן rיטח pיסורסחייסר~ךי

נוריוןכן

י rסיו Pמכןוימ,כרייגוחינוגןמיגחגייי
ו P i 'רfרייגוו Pקוגפוזוגןי P Jגומי

נכ Pרמ,ג pמגטיוכוטרוגייו Pי'כוקי(נמגו
טוייוגיסיינמטוגוסיפירייוגומי'

יו bמ,גרייכןחי,נוגריס 'ויטיירסטורס
מיפמרריו Pנוורייוקיחוכייכרומ,גייס

ו Pמ,מגייירי P,מפ~מנ'ריטן Pרי
P יגP ו,iייP 'b נוD רb נמj כסfר'יP יירטן

יוןרי Pנינ'כוין b pקריטח fPכי pbחיגי'
 • Pפרי bנויימי

 Pטרו Pתוחיקוןכfכן bפיכי Pייכו P pכו
b יכייייגוP מגטיוכוחיP ררtP פרינכP טו

נוfכטfכ:::.קיכוםחרס p'bג:ר Jמיקמגיירס
סימיגויניגנfכרמוי Pמי .1\דסררfכו

 lיימכסיכfכרוחי pגירייונכיס Pר Jפוחירן
מ,וקי pמנרס pדיזייגרוכי Pחכטיוכומס
מיי Pמגיגיי~ Pחוגסנירן ' Pכיס Pירו
ריזייג:::וfררו I'P'~ני Pגייייו Pכוחי . ' Pחכ
ו Pדיחנמסחרסטן pםר' pחכטיוכןרו

קונוו.נוירס jניחטחרחגוfכיריז;חנרחג
רירמגייןמיוחגינרחן ' P Pגירייו Pכי

מיגf'ככייו Pחיג ' Pוריריייגייור Pטרו Pיירמי
סייסירסבמrכ~רנוופ Pמיפוחי '"ריי
נרמנריס Pננחטמגנוfכטומיפריגרייוכrכ
קמטינירייומ,וחיגייגוכיס Pירו 1מי

זככיייס Pגו jפסרזיירו p 'כtי Pמ, Pייוגנו
סtכרסמג:גפיגיירוןמריריס Pזכ Pכומי
נrכייומ pכמקוינו'"רבrכ ' hb jקןנויחfכי
קו:: pםיגיימ pכממיוקוכריחו pמ· ' fDכי
 :: Pר'נכ iP:רר Pסנטיוכוחיזכיןמ pכמ(נו

קו~'מיטרוכ,יו Pד'מיקיןן~טו pפוח'
קיייורמ;, bנוחוןfכמיריסיפרחי ' Pנוו

 :::וקג'כfחי pנירייו pכוחסקנירfככטf:ירס
גןfכיסרסנכ Pיפיגפומסרייfכיגיייגרו



 jגןריוכן

 Pגירייי pגו ,, f6כפריטfכר"קימקחנירו
קיוומגוו Pריניגיח" , 6ווקוחנטימי
 :: Pח'ק'ןוכיךיריסוגיfויייר" r'b pג,

fכייימזימיגח"fכינקורב"י Pחיקוג"
גסוימגי pחייר rמריקחרניקיוויחי
קזרסגוןקיןfרינינירסווססריגיי

 pוומריסיגימי .פימררדין Pווחוכמכו
ניועדניסנסנומוליוק' P'Pי' Pגונרו
 Pחיזו Pו fPותוו'כתנליס 1חנfכקיגי
י Pמי pקיניסכטfככמ Pגרטו Pמ'קוימי

 Pפוכיפוחיניקךונימסחס Pמנטיןכרפוחי
ו rמ,חייסג Pירוfכיןורמגניח,;פורקידו

 :: Pמ' P~כטיוכיריירי pפfרגמברמקווני
יר rחדידינייו Pגוניס Pילומיוטמנדו
יריס 1Pל Pוווננוניfכטוחיגייריג"וונומ

 .רסעיס pגן bמנידיבוחןמ,
 Pניוזיל' Pדוטופמ.,ון Pי Pטוכ Pמי

 pגfכ-מיחיזוס Pו Pחס jיירו Pילקי Pקי
די Pוומנו Pכו pפוניפוfכrכוומנסיכמרין

 pגמקי Pפוכיפודיסו.מי Pגיךייו Pכו
מי:: Pו P 1י Iר Pפינו P'pפור 1קיכגמרח

 Jפריגייירו P'Pטןנ Pחי • Jבוזליירוחי Pזו

יפי Pפריכמי1לכסfכיגסכתןר i~עמס
גי:: Pנוטריזכמדוקימינכ"כיס Pכידי

קירייחיגסגניימסגיינסדי Pברו
חס 1טרוסירו ,כf .לינס b pוויכטיניוחי
ויסוגי ' b. pפןגיפוריגמנטליר r~ע

כנון 'כrמכס Pירי bל r כl~טי Pפוגיפי
ליייגייןר Pמ,גדיקוגומנרו Dי pםמגון

P ,ייj כמי,יfכיחינימזיfריקחרגיקיווי
חיווfכטtנריטי lנו ' pח' PDנינירחייר rמ
גווגייוטורומ,כדיר r~עפוגרייו Pר'כי
קירייוווימינקיניינרווויקיכורונ~
מיגריסיווונךוטי pמ'רירייוfכיג

רי;; Pי P Pחנטיוכוי bנ"(י'ןח'גווונךו
fכנ'כוגיחי f1כ pפfכולןיינרס Pקוננו fpכ

גי'סו Pךיניfויככיכטייקריטtר P pפוגיפו
rp "נp ווגלוטיקוניוfכיfמבנ'טיננוטיP :: 
קוחכךורייחיגמביניריטייוופודיטחך

 'כtגייגסר'קכמרמרגיפור Pנ'יגיט'
יר frכטיקיר~ iנוחיתפיחרוטיחנורס
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דיקחרכיטודי 'ו pפירfכ Jמוטוניס(נמנ
מיחניירמיייכסfכיל Pכוכי Pקונייקיגס
מיגו Iפוחינחיגךיגמנונרידfכריגסטי
ריח'חיננחכיין ' Pפורקי pקוווירfכגס
ו Jמיוומדי-מיגקחרנידד Pקינייט'קינמך

r נחייtנינ'ירp נכ.חוגי'נדו~r רP יס
 ' Pמיכסוגסריקרוסהוו'רו Dנ'רמפמ~
 pפ~מנ'למדינכרנסי rמימי .ניו r~'ודי

 pופיגיJכמוייניידיסויfו Pפרגיפודי
חימוייגייו Pחגייר 90דימירחךךי
p ייניפריP וכיניירפור~ווסניימפינוי

טיניי,'חוייקונייחיל~ Pידירייוסורז
נויגטיגהמ"גגחנייחןי Pקיfניגנחכייוקון·

;סר~פיקמןקי p~וומ Pו P iפיידלמחי
 /ייכדו P Pינויו Pיימכ Pכון tךירנייקון
ג'יגסנ\ב.דן Pחכייודינונ"גטסר r~בכ
י rח,לומfויגקיןמפינו ' Pסידייוו Pוי
פמר:: Pכיניו jטיפורקי Pגוחי jניגמיגדי
נ~דמ::fכיה'ךיגי'קיןחירידחךחיטי

fכנרמרסןמינייגס Pסיכייוטfכנינייןרחן
P יP וfני~D ריפידליחסP חנורסמייייו

קרוזכסיניחיגקרביקיוויfכסנוידחךו
דחרריחינגחגייחרמי Pנויזיווימ"

מווונסfכין Pינ/ו Pנימג Pנו ~,מפגן~ידחר
ו,גטסגונדיל r~נכדיזיןקי Iסדיגיידי

קוננו Pחרינכר Pנוטfכנכנייןרינ'יגייר Pחגייו
וומטמרויפוריריסטיג Pטרוו rנ'רחיfכיב
 ',וווגרטי pח'די pנ/וךחחנירינןחרמי

גי;כמסנfכר rנ'וםורפוריר Pטיגיגוןחי
מניריוופור pנכחקומכטסfוי Pוכוח"רטו
~ווסנייספו ppמי ' pגייומי Pנוחלגו

 :: Pנוfכי'יגרו frכ f1כיניfכניטרס pדיגוס'iכןי
P כיקיונונ'יגוגטסרטרהfP קמפמרי
יירפוגפוfכירו iגוקירייןריגווחגודי
חיבקיוכומ,רטימיגווניניגוןווח(וו Pדי

 Pניומירטומrכמנירינוחי Dנינונכחטrכ
דיסומיוכומילטיגסינו Pריחגורסחי

נייניןקי:נגופוחתינינמלחנתגימrי
 .רייונייריגיינfככךוגוןמיניוfכירטי
מיטfכגטוזגיטלוחזין pייוכחיטמרננ"ן

P ינכוP מיגייוחיגייןp נ'טורךP נינןP • 

I 
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 1 .ו;רגt"דירייןסי pמ pייסייימקיסי

סנס.ככוגססיומנידינוססייי
י p 'pח; Pפוכיפוfכוגייוקוייוסי'
מrוייזוגו iמימיקרומיגפןרחנוגטו

פירירמורמ,נקויייכדומי .יוכר~טירך

ר iמיגומינקינ)ןרפולסיטינסר pקrכמי
חיטינמר pקמפורמיגקוייינרומייי pמ

ימיכקןכחרכן bסכסןר iככ l:1מספיייר
פירייוג'מיטויימסריייורןטורוקון

דיפןמיפירן Pו Pר hפימרין P pפירידמ
טס pמ'סין Pטרוtגיט'נכיקיוייומו

 Dפוסיריf'כקי Pופיטי P D(ייטו pניזי

יייחי,:::טס pמ,ריתגייסמנוימ,קfכפמ,

חייורטיפורמיגניגוגטיגוןמיגפירוטי
פומי,::: pפיריךfופייליוייי fPוי,ייומי
 :::גו pפןרס Pפןמילטיגנוגווקי Pטי

 'וfמייורטו :פולמיגפירןסי pפןרטמרגמ
קוייוקונטן pגמגויינריטוריטייין,
נמרמגfונימס'קוווגפורטו P pכfכי bנמרס

 Pיחדמרי D Pטוקווטוחיס pיר bפומי
יסר~רי vקיגפמני'חסמפימרס

טורודיפrכגניסרי Pקfופמגן Pמימי
'ריסככטו ~מיייןו Pמנוליחיfכיגיכוינו

מ,יפייגטיטיפוגורמיטוריינויינטו Pמילי
P פומימי .פומינגוטודייימ(מיגונ,י

 ' vמסמנכמרפורrכטייימרו Pקונון
ו iכיפומיייורייוסיסנמנמרפוכמי
P נחנומיככרןנןסיומגנוסוP נווגרוו
 fvכת Pפוחירחי vנמרfונrכנימריסוfוי
P כרנחכגוופולופומינגוfכיכייריגדf

ס. Pvקרוסככגנווכירחירייןמייכ
 7פריכדיירןן Pי Pטוג Pי bיטפרןכ

 / Iי Pטרו pגוחימגסרי pו rמי

קיקרוסיכמ,ג Pמכטיוכוגטלי hדי~רוו
b גוןמינרסP 1מנ'יחתי:l יP יר,'רימרוP כס

 Pפוכיפויס:כ iחגןקיטרמלגי Pמניופור
P 1 6נוחייירו:l כינ/גו,וrיריפוP 1ר:l סיןחי

 Pכורינרסנריחיגירוו Pטרומיירופגס
פור pפ~מנ'רrככו Iמנגיחי pכו bמירנו

P נ~רמרקיוגנמירגוv דיפירנימנויוכטו
גיסיפמררי ' Pדיגיי vמל Pריקימיס/
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פור Pיירגנ"נומיגוןננגןסי:כמסו Pדי
 Pכיירורי pגי' fpורייר rחיגנימינחרייי Iחנ
 Pטרו pינןמ,מרון rדביני b Pייןנ,יiגקי

 pגןמיקתכטס pגתס'דיגיי Pפמרל'
נירסיכטי vכיר Iינ Pריפור pחךו rמםiרר'

י Pמגקיגייו Pפו;מר Iספור

P וניוp נפיחג'fP רומP ייופורp,fj טרןP 
fווגס . pייiר pמנ'גח P,נוקימי Pפחררי
קיריקי Pייחטiרייו Pחכטי pייסמורח

P ונI ייוח'ירP יrו.ניסטר.tנווס'ס'מסp טרו
מוגייגרו . pירת Iנ pגסרי iגו iחידויו

D גטיוכיp יp וp 1פ:l מנ'לP .pD כיגיrP מגייו
רי jחרטי pטרחירפוריימגדומינווגניו
ו~גונונרי vגונירי Piיירוז iפונסמיפיירו

 v ;1חיכנוחינגגסקןרטמרמןגיקיו Pרימי
 Pפיי Dגומי Pנוחכו: pכמסי
 1 ,מרןנין pלס'< Jמייירון iפו pכמקימי

 ,גיקי Pפומי Pררמרנונינריגסמיןקי
 ,~fויריימ::: pי fpויקוחירוfויגרמן Dקורנ' ipרי
 1I1 pפןס' Pד'ייירסגוי.ייתדריי Pמ~ Pכו

 ,"ליו iפוגוחיו Iינ pנרמגחיגמ~טוביfכרן(
פוקס 1קוקינ'ריויוירס l:1קחוג;' Jמי

 'כfטו pפר'(יוריירסגווקיפולגויינרי
כטח, Dפ fpכיפורנוכךמזגמגקי Iו iמי
ח, pמירנומכו Pו pמiכמיביסרריי pמ
 pתיכייוסימיג. vממרין Iקןרג Pמי:ני
ריחירביסגוי pריייוח'רטינ'ימיר Jסי
ו Iיירוו P,כט' D.מיג ' Pנווגג'ו pייסייורי l:1ט
 fPכיטס p 'וfןfכוטרחמי(וגו b Jיח iדי 'fכי
י iר'קדס P:יימתס'מנ'גוקיכנוחסגס
 1 •ו pחססי vגיונחרקיירס Pגסמין

1-
י P Dייכנ'ו P pו pונירי pחיםיfנינ'כו
 tp.ו.ייfר pטרח Pנןןחי pחיג'ינוןמיס Dריפיגטי

 Pחייימרו Pפר'יגטו Dקו 'כf .'חךיגמגטרי
 I I1ריפןי Pקיייס Pיטינ Pי P Pינ'יייי Pריקי

מנ'(וקייימגח,גונירי p pגוקין'יגטי
םייחרחרס Dחיגן Iינ Dפיו pססיר rחפור

p כ'גייוונ'ריfP ~. רגfP ' ,ייייר'פרמי:כייילייו
fכיכfכסטרוסירון ~ Pפומי Pדימיfכיר(נחגן

P ריגיסיינוכרוP כיין,~ייורןfינP מיגדי
פורקימיייגןדיגקוייfכגרוfכוגייייגן
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 Pגימיכו. rמירייטוקיייןייוריר Pקיר'
כ~fכיגוייכריגסררס Pרי tמפיגדייו Pר'
 .ד 6ניכוגטטרס pנומ'ייי fמחיפחרס. Pמי
טוווריס rקוגיכנוכrי Pי fיייכנןנכווחי

 ' Pגוןקימ,ריימגו.מייייטי~ fמיקינו
מיירות pממ,ןמיגריגייויייכנוחרו

חיגן Pדיחי .קרימרורמיגדיטיייורמין
יי~ייוו Pי D pטןררן bקורטמר oגקיינגן
רטין bpגסמ,ןפוזייייין Pגוקימי Pנרו
"רמן fמיגיקיחיכויינכיגזרונ,' pקי
 .מ,ריימגוו Pס bייוון iח'ני lינו pח

יני Pילמכתיגפוכרייו Pר'ג,חי
טיפור~נומייסfכינוחיייננןfנ,גמס
 pbטויי Pייוקי pמ Pפיגי P .ןייגמיג
 Pו Pמ,ן pמטfכ pנמfכי p~יימ pגח

טוקוייו pחיגייממיןיר rחפןר Pפחגיי'
סיגירקס Pנסן pמינייחמיקנינוכטתר,

דינונזררחrכדייו' pנחחוגרידידייו
 Pניניןלוקי pיימfויגרמגרי.כס rגו "C ,כ

כיקfכנוטייכיןגוןקי pכfכרנס pנירח
ייזוטרו pייוס'פירטfכרמ Pי'קומכדופין.
חס-כfפןמ·נכוו Pדי Pייומ~רטוסס

~ייסטו ' f:, • P'~רנו P pי pרי Pייrכטמרו
 :::י Pזכיגייורייןמי •פידור~סtככדfכרמ

fכסירןן Pטרומ\ fPכיריימנן Pגורינוגרן
ןייגמיגנוכטו ,,, .fכיריימכויר Pטרימ,ג

fכממ,גטמיינייןייירו 'וt .ילירמרכופור
"?ינמו pרייופמג pמ,מי .ןייגמ,ג
fכ' P כי .ייגןמיגקומיגטרסfד-סוגי

טוקיגוטייfורור Pמגנוטיפוינומיי
טןרוקוופמכטמרייי. Pמיפורי Pמנ pי fמ
פיזt'יייי Jגו "מייו Pחננוי Jכןטו pמ,
 Pמניייו pכוכייסקי . jו pקןרf'כייי jס'
fכיגריניכוגטמר Pמ'טו pס'טורוקי

 :::ופו fPכמ Pגוקו;פיררוכfכרפוררייו

 :::~ Pייו P',כו p pכודיסי .~ר P 'מינגו
מ,ייו Pנומיט' pמ·ניגו Pולוחיו Pקמכ

טוfכי .סונורקוןטורו Pיניייו Pר'בך
 Jמירו hלגו rר'iכירו'יrכ Pם,י Pיייכי Pמירי
 Pייוגמרrכייוקומ, . pר rמו Pטרו pיין'fכ
נווו Pטוסי Pטינירייו pקמ Pטוי Pפמר'

נ 1
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Iכיון Pמידייוטכו Pכווזוידיקי . P'יי Pמי
 pייומיכמיייס pברסמ,מורכס pרמננו
מיחונרמ.טרס pייומ'די·"ו pפר'דמכס

 . pירמ Pריפודייומ,מ Pירבומ,נ jפררטו
 :::כfון Pו Pחיןייגח-כייויגרמנןומי fPוי

 ::: fpכייוקיברסנריfו:יייןו Pפיר Pייור~"
 ~-מזויגייורייומי .ינו Pנלמנמיגטרו

קוחרטיכו ~טרוסירוןמ,ירו. Pטר'יימנו
 pחנג'ייי Jכוייגןחיגfכrכו Pר'גימי

 :::י:יפטו .מפרונינrכגיוקיקרומ,נfו,לי
p ייגוטומררטונקרוןמייייכטוi מרגי~P 

ןוי Jחי 7ניגבגטמטי ' rמחנגמרפור
בוימונרימגדמרס~ייסווימיפומירפו

 'וfמ'ריגייפיר pבווריריייי Pגומ,רייי
מ,טוככמרמח'כמי .רייךטרו Pייו~'רי
מ,כריריגסנטיירי ' f6ונירינומרס Pייי
ני pטיכ?מגוןטוורי~ינסכטמ:יס. Pנלו

סירבוfכנומ,גייירייומימקייי:י.כי pנירfכ
כימייגקיגו l ~ pטכוtגירומי- .מרטוגוקו
טומ,ו pריבמכוןייגןמיגחסיtגי 7

מיןרייוחיגיבטריבו b Pיייקיוו pקייfכ
 Pמ,כ'פיכקימינרוגסטופו,ולמנוטו

 Jגוטסבונייו .טי Pקיפמכסייכטי Pפי,טיכי

חסו Pטלו Pייו Pכרfגtרייוו Pחננריי Pרי
 •טי Pסימ,גייfכסמיגריייו Pגומיחיג
מסטכוtגו Pייו Pגוקוןמייירו Pדינלס
פיג:::נמכירח,~סטוfכיסוכרם. Pט Pחי
p חp מיJ קווחטוp מיקוודיזייכךויוP טן

י fמ,בומטודיסננוכסrכ.פיריימר pפימיךרמ
p נו~P ' כ,יייחטח.רסfדימ,נובונריטו
ריסכיימ pמי .יירנרומ,כדי lיייי Pטו
טידסfויוחי tט'חיןיגו pי Pמימן

ס'ממנמרסזסקיס. rקמטוריניגטי
יר rמפוכחטיםירטו Pטירימי Pגוקון
מטי pפומ, Pר' ,כP • fי rמקיגו Pניקין
rזגטו 'כP ניכגסגחרסייייןP ייירייוח,ס
 ~טרןtגירין 'כf .יכקיכו Pסירנלורכומ,ג

p ריכימי .יזיכוP נוניגןמיגמסוP 
P יפיננוP נןוחיP יי~'טרסP פיקמ:::מיייס
 Pפיקיןןןקי Pפ)כררי Pטרו pוווזג'וי Pדו

טרו Pכווסימגורסמירייו.טרו Pנןומיחtר
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פורבוומירטיטלמ Pבוומימיגניגוכטמדייו
קוגן)טיקיטו 'כfפומינגו ' Pפירררכמר

 :: Pנו pטמ Pחי ·ירכנוiכ iמקררמiכוןטופגייו
רייוטרו Pייוfכיריר'גfרכטרי pיימ Pט'

פיגיfכרממיגfכיבו'ג.פמרמ fpכייןרמ

.חי iרfכיגמרימטיייחרסטימיטיקוו
 Jירו·טרוסמי .ינו rי fPכילייfככומיגלוןלייר

חימירfכררי וק';:מירסמייטיני P .ג'
P יימרריוp כירמגסמנממנטסiנירןמ

י'ןfכירטיקון Pנחךן iגו pחיז; Pו P 6מס
זו.פונווחי .רימסמוןfכיודינוורמרס

םח:: Pמי ' Pגווחיטו p 'כfrכיווו pקולמ
קחנטfונמ'ג.נו p'ג.ננסן fPכיוייו Pנורי
רימןנוקסרסרינווחירטיג;כדיחגלס
- pמ,זר Pכוריבומררייfכס rר'-fני • Pחיגייו
פחרוי fPוי .סןמס'ג.חנמר'ג.ינני

 Pו Pנ~ינרךין pקורמ'ריס rפורט'ג.יקון
מיגrו:: Pיייינונרו Pר P ·כP fייf'כטfכרו pן rמי
קמכןוטס Pחינטו bקי Q "י pנממ,ו Pרר

יפי Pגייו . Pי rי b Pנוי Pמיזו Pי,נו·:טינס
גייןfגננזינטרינוי iמי pט' bמיגטרקיבון

פיזיני Pפומירפר pטרן Pי bנןגמנכי 'גוו
 _נווטמבונייו'ג.ייס"fופריטו P 'חי Pנומין

 ~, p •ר~רייונוס . Pנוחס ' pן;יכנלחכרי
 Pטרו Pנומיפרמנומומי Pנומסמפיגורו

 Pגי!רנו pטרר Pנומימןרריגוי.מ pר pנומ,
קונרימוגסחיקמרגי'יו pקרי Pנוfכז
 Pקמניגייו'יו pמירנווח' fPכינוקומ,רוקיו
ריריפבו iכחר'גסחיןו:סגו fpו Pבוחי

יג,מי iירמוס bו pח p Pנוחי • pניוfכ
 pטרמ Pגו)רי Pרמטיקימנורה 'וf«וגרו.

נוורירפורמנטמ pגייי Pפור p'ג.בוח
ו Jנידי Pםזנרטירנו pחיח'קורטסנוומירטי

 pטרמ Pנןמיטןרגtורסמ,ב . pקורטח pרמ
מיפריטו p,fJ Pנוחיןטרמירסמי P'ג.בוח

גסריקמפמרס Pמ' Pנוfכינינ·ליוי!ג.
חירירמרfכרס pנוfכיגחרנסנוומייטי

'יו Pרי Dטו Pמיטןךופןר ' 6כמרגס.נירס
סי .חונרסטרת Pנוחיפוררמלסנומ,נו

נוומורטיטז:ו Pמיפו, Pנרמניכטןרfכרונייו
 ) Jנומניכטןרfכ-:-ו Jנייחייניטיזנ. Pי'קי
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 •ייfררר~טרמ Pנוfגימיפזורריטרו pמי
קוופומיקוננומ' Pנו_קווימס fPכי

ייfכרfכניכייוי Pמי • pר' iפfר Pטכי pנומ,
גסדי jן pןרfכ p "דס iפורט'ג.'ריייגןחיכ

ו Pמנירגוfכיכי p pפוכיפוטמיינייןנווזיר.
 'כf .יייזירחוגתייו Pנינ Pגוקיייוגנן

קיטי fPכיfכrכ'ג.יינfכנויבוגן כ:,כiי Pי.ר
וננ'ג.ייר:: pפירופומ,רכ' pמ Pקיניקו Pמ,
 \ . .ניגוגטחרייימרמ 'כp . fם~fכנרחקווגו

יינרו iי'ייוזירטת Pחי~fכני ' P iנומי
קינוגןfכיג Pכוחנטיןfכתי Pניכג,יו

ייורירפור pו rמי Pנוי frוי Pמינפורטי
 •גיינוי fiכי

נווגfכגומינס b~'יגמרווגיfכי
ריטוגיחיפרינוגומינוגןמינfכת

טיקינורמריטימינו(ניגונוכfכרי frכ
טורוחיו'fכר OPפוריfכריטי,fכיננטכtוfכרי
 .פגמטסקוןייי Pינרוק' b 'טימיריינורוי
חס .ו pכווח,ג ,יין Pפרי Pנויכוחימורןחי
 : rני;טיפורנומייריסוגימינוגן-מיכ

 pרחך~נמקוו p~מנfכטיקוינוכוקוfכי_
fוויי fpכנ, pנרוטן 'וf .ירfכר pפ~יי
 pייח Pקימייר Pחקןגט'ריfכסטיקי
נוגןח,גפןגךייו Pר'גי ' bבומכ-יימגס.טו

רוגיייג rר'פfכ:טו Pחיגוחי pמ rפורט'ג.י
יני Pי iסכוו ' Pחריטי ' Pמגמ~ ' pמכ

j .ר'גימי~כונטחךP נווג-חיכפוגךייוb נו
נמרחכחוסי'ט'ג. Jקן pטי'ג.fכנמקי

מירימס.מיגט'רןדייומיג 'רייר Pנויר
 • Pריטחרריטיrכינו, Pיט' Pריקי'גונוי iמ
פוללירס bקנייפי,ו Pפלוגייממ'מ,'

פמ"נוגןסיגחוגייןfוי'סיג. ~כfמנדח,
נומרfכניכייוי Pמ,ג'יקוfכיכי p 7כמנרח

rכינינייךסקיייחרריו Pחזוכייfכייומי
 Pנוחגו Pיו pו Pקוןפמריי fPכינינו
'fכפימרסנוגןrכיגריטוכיחי . pמ iזכטמ

רוטו b Pקיfכייקו iנטי pמ,חתקרוfכיגtו
קידו'ט'מיגיגי,ו pח' 'כfניינטריטור~

 pפ~מנרfכקוווכנמייכו Pזכי .רינ~ךן
fכםחרי PPסיטימי' .נינוכטמרנויfכנמקי
י j)רינ'זכךס iךי ' pירfכ Pגווrכיטי Pחיחס
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פי::מיכ.קיבמכיךמרירירב P.סןר . ~,גמון,י hייבגר 'וfרורחזויכי b'7 P 'נמי
iכו fDכיקומכךד. .<':יי~טומיןטמן Pך' IIיג pפומ,רריגו ' Pניריחי Pגיסוםיקו
מ,כביכוגטס ' Pמי .טוזומגהנךכרגטחרגןחי ·יגfררריו Pמסךייריןגי 'כf .נ~ייר
קרין,גוןכ Pטןדיחממיfכטיfרטיזוt"וטי . Pמ,כ"ודיךיכfרכטריו iכ'גומיביינן
נו::חיניךחטיחיפוגטי.סווrכין Pמריו rPזיfר,כריטו Pריזיםורריכייןי Pמי

-מ. rקיט~ס pחנסגוןו r )נf,ניחררfרטייניfכיזוו fPכrיו Pר'חגימ Pנירנןמ,כ
חזוררפוינווחיריסי rכוזוימיןחיחוגיים~fרנ~ Pזויfכrייו pקןרסטיזויטיfריזו
:fכ p מ,גטייכרי(חחיp . ג"יניטיג,ייfר' j ריCמי 'כP מיג".ייj כטיfטוקוןP ,מיור
ביירסמייזו hניידיירסקיי "רP • fניחכוטי Pמגייו Pרומי . p'rזוי 9נייגטריזוי

טרו pנןמ,רינונח,מ,גריס iנרמגך'כייומוייטס pמניfככטיכיניייגטוקוןחי~ינ"
סין Pגו pטודו fpכריכוניכרfכרנירחיגכור ,,~רקfגיגריטיניורטfרניכייןנ'ניככ.'טי

 Pזווסי Pמרfכניו iחנן Pזוומי 'ו"i i ' tגי ,כrפורילטוינון pחגייו Pחיfררןר
גייימ, .fכיכקוןמוכמממ P~ינרfרל~זוו .י iחיכנ'טי Pחגיין Pטו lינו pמ

ונ'מיfכמ, Pוטלו iנוווקיליfכ . Pסיזו Pזו' Pוגכייןfרנליו rמ'נייfננורמחי
רימסביילt"וי Pקוניו Pבו jקו~ינלחךיטיירתנסחך P"כו p Pכוניירסחי Pמוזו
פחכטיטירגיfרי •מ 7כוטרס pנוfכ'רינייגטותיגמיפ,תינוfריכ ,רfזו)רלגממר

fר' ,רP רריטוfגp קרימגP סp נמ'יtפמרfכ~ l גןמיP ו"tניייכטריקרוסמ.ונרP מנ::קי
נויגוןנוfכררייניריזנוכיfכיכקון-יכfכנמקוןקימני p 'רp fחיכייסחיו Pניייגט'
 Pסירונמגו Pזויקוןמ,רזויפ~ר bייטfכרריםו" Pריחי- . f1כי)יירי ' P ''''רירס jפ~ס

מיגמסמוייגו Jגוגייוקי . pחכטו p Pכוקימיייכריחיגחל,רי,ומיגקליfרו f Pמי
p נ'ויחמP פורטוP ריילנ,רגוfנוגןחפי::פורP וP רfם~חנלp .גיP ניtקיפיסחיי

נמגי"מיגמרס ' Pפמר'נייניימסטויךו Pמיזיטיגימל pמחיכייו Pקיו ' Pגמר
ססקינרסכטרזוי ' 6חויינייירטו Pךי .רסר-,מרמגיfריכמו .טינוורר Pון pקורח
זומגןסורדחרסבמדייוטלו pזווfכ'ריגיר'יס iפיfכוסירנרt"ו bר Pפסר;:וייו Pפרי
ר~ Pימסדייוכמקיבכ//סיגו J,כמ Pזודינמגירמרמ,~מרס Pמיחוזוכריfכ,כרי
ססיר rכווגסריסוfריסגטו. pפרמ,נגר 1..טורfויםירt"ו. Pרו Pסיגוןחפרןנינ/rכגון
פוריכיןונמגןטןסיןמ,נחיק,נכןחיג pס'פירנייזויגרוחיגדי ו"t.קןfכיגטר pס'

נומייזוגןמ,גריסוניfכי .וכנf'כיירככ Pמ,כפי//טי iגומי)'נייסנורס 'כrכמרמ
מוגייק Jגןסיטור.פי Pמיכ'קיזוונ'מנ'ור' pמנגfרקוןקרומ,גנוכןטי pס'יי iסו
i5 ~ p כfיp ריfחטיגווp ופלמp f1 'כ P קוגזוייP יr כוri ננורי::גוןמיניכוגטחריניי

ריגומייומגווזווגfכיגריסו"גימי . pרח iנמרומיגטימt"ומרמךטיקי .רינ'ו
fכיfכיכיזוינוקרוסיכניקוסינייזוזוגןטי , fpכיוגי~זוסו fpכיוטמ Pםוד'גווקי

ריז:: Pקןנטייגיגוטיקיובר" P ./כrרייין fPכיגזו~יקינידן(יימחיגפירוםןfכירפר.
מ~fככ'ו, pטוקין pירמ Pכ'יגזויקיייגדומי . Pמררזו:רגו Pטומ nונfכטיקיזווגנ/י
כוקורtנטוריןככ~ייני"גטו Pקוןחי pרfכ;פי,ו Pםיררוגיגי ' Pקיעכיכtרכוסקס
 Pסגייו 70ריטימי fPכגייו 7ריי Pג,יו pנווfכירf:ככרוקיוגכ~דירטי Pקיוקמרו

חינוקירסטיריכורנסמנוטימ,כייודייו (,מנfכרrכ rג'וגוגוךקימ Pפנכסך
קיימןנ,יוfכרטי Pחכ'ירנרחיכ Pקיר'גוו,נימגורמ 'רf •טיססספ"סרמגיקיפור
ריפוה,קי .ריירטרו pגוומ, 'ו"tריגייחיןריסורסנסמוכ pקfכמfכ p ,כP ' fר frכי
P כ'וfניוp קונוו •ייוfכ' P כרמfקמפp 'יימטירP קיi טוP כfמ~מכ'רp טוסיP ::סי
 Pכי,רו pטןריfכיגםיךינוי Jגימ, . pג'מן p --.pח Pטרוקיר:יומ,נר- "' Pומ'גי
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גימיינוקוב-ונןטימ, . pכמדמ Pטוסי
ט~'מונדימ, pפיגיירסטימ,נדיטימיר
מ,חיגוייו.וכרו pכווrכ'די pקונדירfכ Pמי
 ' Pם,כגרfכוכי Pכווייכומרי Pמחרס Pכומס
מחרסמנידיגומתם, .' Pט' 1\מינ Pבוומי
P מ,כוןחס'יכופריp טרמp ג.כוס'p • טימי
כוחנ,ממנדיכ pמ,מור Pט' pיבירבייימ Pקי
rניכסטיור rכו' pכוח pיירב/ו P Pי Pמיו
סינקוגמנו"דיכוגמרדי p'גייכס pכיןקי

קינומדריטו-דיכבקירתגסדייינטו
ונ.יקווויגוקומיטורמיו rחימו(ממרייי

ביין ' 6 •'גנוסמטישגסrייטי!כטימי
- Pדוכור' Pונפורטמכון Pקי Pכוrןוטרומס
 pבייומחס Pב'מכווחי • P'יו Pבוחי Pטודי
גי{קיכוז.גסדיגונמרמסייכומרי Pדי

 pקירמטומ, .קירידמד Pח'כיכוומירטיממ,-
 pגמח~טכיידו fpככור'חימיכקוכסוונו'ג.ו

 .רייוטכו Pכוומידי Pו pכ'מי pמ Pקרימנ
סי •גכחנריס Pנ'יגגfכנטימיןחרסקי
.סומיור, Pדוגו.ר'מ, pכווגגוfו pגיימגסקון
מ,ךיכוורמדסכווחירוני pכוורירממי Pרכי
חין pbמר pמבמ Dייוזחניסיופן"סחי(

קי iניגו pב',ךfכנימחינווקיכונסר
טינ"סיקי?ירfכד Pמי.דיכונמר Pמ,ממ,

סוגגמנ:::'ג.כוסטוטןפfורסכיןמיייב/גס.
P מכנוקימירכרוסP כםריטו-מיטייסr

 Dט pמ,קיופכי pממימ,פוסינו?יוימרמ

קוןדיימ,יוכי P .טומיפסרטירכו Pמ, ~
טור"דיייו Pג'ומיקוכוודייןטרו Pכווסיס'

 ,rכ ·מ, . Pימן iמונו'דיןב'מרךסירכמביינייו
פי"י Pוכ'כי Pחםיסדמרסוייוטכו Pכוןתי

מי •חנייי Pמינ ' Pמקיוכtו pממי •סינוכו
כימינ::: 'כrקי pכומכמ.מגיימ Pמ,נ ' Pנרן

י rמקינוטוווחיגמי' Pכ.וקי;טירס
קי •טירמד Pגיוקיןמיביירומוקוןמ,rכ

מ,מ,כויגטריחויג Pיכוו Pמיננו'גי Pכו
ו Pפירמפיחומרס pכווטר,נסכסמ,ג

ייו pג'רס'וכרי pכווח'יב",ס P,ימינוכוב,'
 / lpכו,ס'מייסר'גוכודוונ'רי Pכפרמפיר
 .ייוופרי Pפסרסמביויגומךס p'ג.נוס pטרח

כוונג/וכונךסיגfכנייו Pמיני Pסי .

גורייוכן

חיזויכסי mב"גוגטו P 'ו rמיגוןקיפיר
וכמכוכיי(נוררייוחי . Pחירכומכו Pי Pקרכון
כוסדכיו Pמנס P'Pטןכ (p'f •יטיכו Pמ,ג

מוגיקסידס pמסי,ינופייססנטמ pס.ג
ממרן ' P •יזנר'ג.חי(טידסר Pגווו p Jמ,
P דיי,קמP וP מוסירפוP חיfכ' p מסנרייו
P וP מ~נומp גומתP P ייכוP חיזןחי

נויי rמנן ' P •ריסומ,מנמ i"ו pמ,רמ
קוריכסבויייו pמינ\ו.ט'ת'קיןין pקורמ

 ' Pיימינטירפיר'מ,נב"כרנטוקיס' jקי
 Pי rמי Pכו'קרןמומ~ב'כוי Pדי 1\בומיגדי

 ' P • Pיירב'ך Pמורסיגמת'"יר Pמור
מ,ניבוי" Pבו~ינירי "P tבןקכוי .מנג/ו

מסיגב~ייר Pפורמודייריו Jכיקי Pגו
 Pי Pסס 1קיזכירבייירזכפ.ור pו rמ, Pבו'

 ::: Pמי iניfויספרובויג'fגזגו{קי Pחירוכי
סfככטונוו . fPכיכייי- Iבומגירסקי iקספמ
~נ/מן Pסיגדי pמפומירמ Jנימיכןקיזוו
נןח,ג. iמי Pמב'ריגמכרכ' Pכודי p~בוfכ

 Pח'ניבויגיס i'ג.טיגזfייחב'כיויסבוןגייגןיfכדי1ב
חיייסווס P 7טייסרור' Pמכגןמ,ס/די

' P ~רfגיו 'וP י~נסtפויטזr ויויסfגוP " 
קיןינ'וכיס Iבקיייונו iוי pביקמ pטרמ
 1כנ'ירמרח mפורקיtר pיר bפוטרס pגוח'

חימ' Pמנוירי pייירייינוסדיין.ו fpנ
 pמוב'רfכ pטזר pקינפןfו'פ-ומיריוfכיגסךכ
 :::ימ Pטרו pנוןfנ'מןרגן iיגו Pבווקובויזרי

מיג Pפfוךר' Pטרו pנוןזכ'דיח, Pקמרו
 ' Pבוומיfכפיסדfורס rpויבווטוכרמיס Pבוו
p כרסfחכגומי'ג.ביp טיימרוריP יסירסרי

 p,דיסוכוחחי . Pרו tטסץ iירס P 1\ר';סחי.
'יכופרי Pדידייךו fiויט'ווירוטו 1\ו"יו
 ::: Pפרו ו"t'רוגו'מסגורמ'ג.ב pסירוגו .'ס

מפסנ;מימכ~ס Iיירנ pמטימגירספירס
סינ::בויניןקימורטיחסבוס 1\בוי''יס

מ,גרפרtנבו~ fPכבווסי fPכיניכו~גוזככן·קוניו
 Pיירביי P Pטוממ pמט' rספמר'קיכוגמ,

ריט-וס Pדו Pמורכווריירוןקי Pי rמ, Pיכו
 :::רו}מויפיקו Jמומירידמרבוי iמסדייכ

 pטוךמ jמב'tכ,fכ 1\סיח, . Pחיכייךקוןרכי
 ~' rכיכו'טי Pבומנו Pטיסי pחיג'מ Pסו



גורירךכן

פומיתי Pמיכיירקרו.גייוטמיינייןמז Jרמ
מ::יייוו pמילfכמזירפורקוכפנייוקונוו

קמג'ירמיfכנ/(מניו~ייס;כרfכגייר p:כי
דימומירפו;כ;כונ'ריf'ניכי'יסטמייניין

 • Pו fמי;כן;כ
 / I י~' Pטו rPכידי Pפרמי Pרזמיכפרק

מיר;כיפור fPכנטיוכונחנטו
.סוגי"מסtניגקויייכרןמיייקרונימתחמ
מיוריסוקי Pיימייוכמכיכו;כמי Pמר

;כיקיןטורוריזייגרריתירתריטייכס

;כיקיןמיו 7יימט~נירייוגויינרס
 jמיזיירוי,מחנירינו~רינרינומורנוגטס

חייימייור~י;כ pגוחי pפןכיפי ' Pמנ
חרי}} Pנ'ירייו Pגו pטורןחתנמן hרמגי'

לוסנייגסנוחררמרסקיוטירווןמטמנחו
לווגטימיןלותמיסו jקופויירוןקי Pנו·

קיfכיגקווfכי;כקמ.סמריןלוורינכיסמיגרז
רי.סורייונרונכתויומכןייו frכילותתיסר

 Pי Pמתמיזוח,ר"ניוונןנכרניסרי
iS חp יP פורt' מיגדיי.ריןגייכP קינוומי
p רj ננטויחיר'fחייסר~ריקינרp י

ד'רי,ומ'פיריכו Pחיטייס pמננו

ייימירנומייריסו.fויכייורומייסר'ג.
קיבלמנטוביר.סור.סחריטיסגניקיבוחרכי

כו, b~ינ.סרךו Jנוח,קtב;ייומייסר~רי

ו rי ;fו Pיכורסחתמ,ננימר 'וfטמל
 Pרמרייב P pטורסמתיייגטייירטתחינקוב

וכי;:: PנIרוטלומיןקיןריזיינרויתררסרי

fכ.סמניימרוןי Pמילויקרןביגנסס'ריייי
קוןמ,גמסח;כיריס' Pכוריקוגממגייס

חוגוימיכקוןביגיירוןחיפומירטי.סוריל
לותתיסוריסו pגיfכי.סfכרכי;כיבומחיסר

קוןחניכס .ניניוסטרi:ר pנומייסס p p.סח
לוןגנינו}ךרקי Pטיגילוו iגו fPגוטרר pנ'ו

יר rמקימרטרר pו rי Pקונני pכמ I.ס~fונ
~נומר Pנכןל'יר iטרו Pי bייוס'מ~מפגת
חינפורווחנורתחייזrי rררלומטכס Pחלווחי

 Pנמרחנfכגיקינוו.סיכיfכרממכס P וי;;' Pט'
מ,גחס pח rמרנייקרוןר Pייוכיכיייןגוןמי

 Pטיךן lייכו Pמינפולטיי Pמירינרגיירו.
ריסיריןמיולוrכתיתרי p.ס~מנורfכמוכ

8t; 

טומרוקוכםמנייור Pמסfרוגוקמדס
טיירtרטו 1מ,טו Pפןר'קייסורסרייר

 Piייייוננ/וייוקדוורינייגטימי Pמכטיוכו
ממרtר Pמיטימניזסטייtר Pסננןtכיסטi:ר

 Iקמ, Pמיקוייולוירסמייסודסי iפרמיניגו

מיי'וקרוןי 7נ"נטירי~לוסטופס

 Pטורנירי Pריגייינרי ppקמרנמרfכ Pרי
P יירניוP ר"ריקירימסחיגריI ,מp טי

נוקמר Pדיי pמודכחנטריfכיו rי Pקרנ
ונ'רי Pדיייוקווןריניינטיריגייונו

- Iלומכמ}נ'דריסקוייויסירסרי.סומינוגו

fוור"קיוקוןדייוטרן pינוfכ'רי pיכיימ Iנ
ייורןנומיורי Pמיג'יומfווי~נ P Pכודין
גי .י Pמי Pוירייונרסנכיסופיחירומי

נותמיסויינךיגי iךי Pפוכיפ~מtרמרון iמניי
 •ייין Pטרrכימיזייררוטי pו rמי Pו Pמי
fו' P וייסורסריפומינ'נן 'מסוכנסכייררןf
P מייP גיגפורטיfוןrטP פיגיסלפורן 7יינ

 .טיקון
 P.סוכי.סוחוניירוןקולוופוסימי

גתקוזrוגסזכס Pלוחויוכfככי Pכוסי
קון Pחיגיייונורי pמיפןסיריןטס Pמי

טו;:מגרמדו Pמיוחי.ם~זנמךומר, Pפוכ

קיי'נכרסמונסקמייינרס,גחיןפסרון
 Pוווזירימי Pינומרוג 1 000חמי/ימןמנ
טfכניחן Pמיקי pבורגנ'מ pפמיייכייממ,

נ'יניירוןמי .נמ Pנומורמרפורמחי
ריכירוו Pגימיבונכרסגסרינוקrומת
P סנממיזנינ'גסמי~יfכזי 'כfככרוfקייי
 Pנ'ו·נוו pסינינ"ריס 'וfלוגןמ,גדי

גי P~ילוי Pגייירון iפןג Pכ'-;כfיימטמרי
 Pגו ' jונו Pנכדיסקיסנת Pנינ'גחלוו iסי
י~ Pריגוקווווטיירסגסמ- Pייכו P Pכו

מפירוןמר.םוריכי Pריייוגטימ,ן Pניזייו
י Pנוכ:ג Dמי .גייטרס Pיןומ'ריןךכווrכ

בו)כטמר~רינ/יגוכטfכוטרtר Pנןחי Pמי
ו iקוייחג pילוו rמנוו.סורקי Pלוfכטמלוי Pנגי
קי pמוכי.סוריסומי •נגגןטרו Pנומידי

טלן::סילוונטימיגריגיגייrוקורטמכמן
 ~כ'וfמיבונכרסנסרינוקtר Jמיסירfכן

P 'מיכיכר~סגס 1יכר"לt מולומרוj גס
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 pטווו lו'תוריירח,מדייגטרופורתנכר~
 Pיפיפו:כחמ,דיפו!ר'מ, .fכרתומ,גדי

תתתיסוחונוינונןמ"גו' Pתמיי"ר~'קיו
טופוגוחיווודינכיסדיתינטימ~:רכ~ז

p גדייגייווfחרווp גיפיגימתריfP יP 
מי .·נ .tקוו Pחיזו P'Pחי fPוירתfככי
יריס pמ Pנודיר~ P 'די Pפוקו Pנ)וורןני

מ~טרמירIכירפוחירווטו Pרימיגקי
P יP ינוr יריP מיP יP פחתיגי~מp ליומ~

ממייו Pיר Pמ,גפירטיפירמיסווודינכיס
 Pגומי Pפוגיפימו .פיגימסג~פחר~-

ילתתי~יfכממקוכמכטמרוןגי Pתמייור~'
מוגוייינווגי rדי pח Dדי pפ~חנ':;חקוו

נ'מרון Pחיריטוסכסובותמיסימגורח
קווומכוו .י rמפומ,נ'גוטומיומונרחדן

מ, pנינ'ירממי Pמגטיוכותגןמיגדי
תתתיסופינדייו Pריגימי . pווורירמגין
נ'וזוונ"דיזיינדוגי p'1קורמדי\ג.טררמקון
תגןטרך pגומ,מינקוווינדיקיגוי rמ Pרו
מ,כקיוויכדיתיקיגומפילווו,ייוחי
רילייסיפמטריו Pח'מיגקידייןתי

 Pתמייור\ג.ינורג~'יליו rמ,מ, .תוגדןמיג
גיומי pפ~מנ'למ Pי Pדיווגןחיכדי
קותומלוז Pפונחי . pתמפוכויירוו pר'גי
וומ"רגtתותמטמרמוגומיםרינרירfכןגי

פרנד"; Pרימייךיס. pמךירכו Pריטמרין
וומרמנייגייווויו Pך'מיבכ Pרונ'ו"מין
תfכייו::: Pק~'יחר~טחז pח'קותותונג;ןגייו

גס Iמנקיגודיי'גןמיגדי ~ Pרמ~י
מיגמיוrי Pנ"גבסג 1ס"ניומיי'תתימו

דיקןתמנרייר frכניןפורקמלי Pי i'Pקי
תמגמ"גפומ, Pפומי pדימ,י'גןמיג

מיפחדת Pמיו Pניח,יכו rד'מיג'ידייו
טונוולרחייר rממיודיס p " 3קמקורטו

יו (fרוו t.םלמגרקימרמ\ג.ס'יניוגרמי
 tמקרי pפיי Pסכטיוכווי"ו pפ~חחיג

ונ'לי Pיר rממ,כו rפומ,fכfכי'יחרכו Pפי
חירוכ~,כ .rמסfכותו pגומ,סרסגמ
מלמגמונ'רי Pו P ~גומ, Pחנרכייכיוי
בכיגות pגמוימורויזקיתוקיווןגומ,
מ, PסקךנIל rייונילי P j\ג.ייגfכנ'מקי

נורייןכן

מ,גזיתירחנדווכחנ'~ Pמ'גותתתי~ו
 , tתתrניר ור,"'נמ,מ,נפרינרכי.די,נינטי

P ' יסמ,נP ')' מיוייןפירP ' חינP מגייו
 ,,'נו P\ג.טו pחיםחומ pח'ו pנ'תייני rד'מי
ת~יחי,מקמ,מירייומרסכמלי

ס Pחנ" p 'Pק\ג.יירח\תחטוגוחינידיין
נ'ינוקיתגןדיס,גתמי~ור~;יגחנטלי

י Pח,תתתיתומממנ'גהרג,פמר~
קיווו ' Pמימר\כגממיוק~ייופרמ,רפו

 " Pמ,קיתמייור\ג.חיכמייל rמס,גקיו
מ,וותtריסיפמרטיייגו\ג.ייטמנ'~

פרמ,רו iמ, P 'רחכתח,יו Pנודיטו Pר'
תמטי Pמ,גייודימדי Pפונוווננ'~מ,
מפמגייוח,יפר Pקוןתתתי~וטמנייןחי
דייניי~ Pדייומ,ס iו vי'ויפיחיניגומס

קיפיסימיג .נחרfכבfככיfנ~fכיפיכיf'כמ
~ P ויורירייכומיומיכםריווירוווסנוו
פיגיח::קי·סר\ג.ססf'כ"כקיווינדומיגסי

י Pק"תתתיסןסינחיסנתמ'ןרחו
נסוייסר\ג.מס~נ'fכר Pמורפחרי
סיו Pקרינ"ווו fPניקותותוקדיןדיניינטי
 •יזינן pגינירוחיג

ינקו P Pי Pקוןתtרtריסרמנייו pחו
fנייריס pמ Pכוויקונפמכייססי Pו rסי
די pדיטלסתיגטיסיגוי iיניירו Pפיר
ק" Pתfככו Pגי Pנ'ידייו tPייקחוור' Pגו

 ::וfת Pכ~מיפיjיחריסן rממי iוחפיקסנ
מ"מוגו. Pוי)כינייוויממררונוקי iוכמר~

P רקו'p טורויירוןP נוP כיכייוP יסררסוי
fנכ 'וfמ,יסרr"b וp 'v נלמנרי'מניייומכנ
ריו bנידחג ' Pמי •תחנר _, pפוריסרמכמס
כ,ימתוfויווורירפמרסדיוותמיסו pדימ
מיגפור:: Pנומי pו rמ, Pי Pינקו Pחס
 Pוכ'ריסי Pגיי bפסכחנ'רהםקין"ין Pטי
 ' P-נורס bקיופי Pכייiגג"ייי Pי rס-

סינטלי Pנרחנדי pפיכימקוננחטיריסן
פיכי::פור pח"נ'חנטיייר Pתופירקי Pנ'ו
טו Pר'פולמופומינ'גוונרר P'bתופורמר
יני" Pפירחיקמפמדור~ fPכיטרס pווומ,די

,נס p pו rחי Pוו'מנורסמידייוויגרסד
p ינוi ווימייP ,מ,יייוטכp די,גוP ו



 iגרר~יכז
וווחילטיtיגדי pטיווחנווחיtיווקדוכנימ
 Iי, Pרי Iמדימיכיחtיfניו Pוווח,לי ' Pקי

 iמ, Pיריד' Pמ·ייו Pפרי Jנוחייריס:נ
 Pטרו pווומ,קון pני'רס pגחריטי-רמ
מירי"סימfכרטימ,לירמרידיסמי Pממררי

 " Pונוחי Pטורוקי Pממרט' pו pקוןרמר
 pכ'מי . tIיפורוכמרוו P Pמחדרי pטרו
ריס Iמנ pמ, .גנור 'כrייס pנלזכמ'רייו

דידייןמור'גו pפורקימגמו pמנמקי-

וודינימגמקוווורי rמ:כונחטיקייסרמ:ר
iכומחרמסימיגממרi:יכi:יונrיiכופומ,

P דיפירונמוויינטויוניןP כליLקימורייול

p פוריגוp מידרוגוסידייווp מיזוסונ/רי
 ::נ,מגךד"וטרו Pווומימ'סייסוחב.יר
מימתרורי Pמיזן Pטידןונ'רי Pו pג hס
 , pמfכדי.סירווזכווייכטןמיגס:.ורייןגי

יגמרון pקי Pנכסדרי Pטרו pנויח'ונסווניין
ו pךייימיגדייו P 'גדיייטלי pבווח'מור
 'p'pfפמ,ויימ pנרחטיפתרוו ' bייו Pמרי
 ::ר bpםור pחי Pמיזן Pנו'זכנורתחי 'כ:די
IJ ןP טיוומריגווחיP ק'גיJ 'ככטיךfר'p 
זו,ג/וקי . fPכ,נקוגסךוערניס Pמי;כטורי
 p י"P fמ/ומ,רו;ג P jתיייסן rחיכפיסו ' P pייו
מי . jטמץfכ ' Pקי pרמבמגימ rנ Pו Pי 6
כi:יחיו pייס rמ,כפיחו Pנ/ו p~טרו rר Iנ

בווקירייךטרו Pי hנוות'רית Pפנחיל
P ייtגיחטינוP טיh .טמוונייוזמP ' טייגיו

 r'iפורiכמגי 'כ:'קון Pחיו Pפוג P(נוככר

בווגנ'יקוןחגנ/מר pמול t>pיר r.סוחי
ו'יו pמגנ'ס pגת Iמממjויפוקו jקוtוי

קוו iיח' pמי Pסיזו Pייי pממrככיימרנ/ן
יזנרח;דירייןמוריגת Pח,ון pקורמסון

 Pכו Pמסררי Pוכרו Pנוחייירון rמ,jורוון
פ/ן" י':iי:ן pנומ,רייומיגתומייריס. pמ

טיייורטרrי Pנךמירת 6דמ,ג ,כfמ Pחיר
 Pטורונ'ליו Pלמנטו Iקינטר; Pבומיrוי

 . Pמיגייייבו Pטרו pנומ,
חיגו rמיו Pו ~נוגג Pחמכייfכנוןrכי

רפי Pכיי:נמיזוןויריסןגיחינלמגרי

ט.וחיוסנ/יר pסי r,"pיג P 'כrרייגקי

 ::י Iנ jקומrי~מניכינfכבורמחי . 1ו .Prקור
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ממרסיזן Pקוכונומסקרכפגידtיכוכטמד
מבטן pפומינ/גןמי,מfכלסמיייו iוויטי

קווון Pסיריימכן Pוכומת pירס Pחי
ונורוסלסן Iקונ Pמיטיחמסי .פמךרי

טידגגממימכייi:ירקיפןיזו Pנקוטן

נוממיתן p.נוחייסוסי .דייומיג /יtדייו
גייסכוסרוןגןחית iיrי~סתגיימנומייי

ו Pדיגי 'וfסיג.רידיגמבט,'פמרגי Pמי
מורנוכניגייסייתי Pקייrכורמו rמיייי
P : כממוגייבנורסrקרננויP כייזוrמרוp " 

י jנ'חרוןקיופי Pנייסגייו pמירסיר
מ/ומ,ר"דייוטידיין ":כrמיטופיכ,fכ.:נ

p יחימrרנמניחfקורסטוקינחרp ןן
/ו pמ, ' Pניוכיוויכיוקיגיחנןרי Pמי

קון Iממתחונלתסבורת 'כp ' • fמסנ/ול'
גןמ,גריקירייךטיקית pמ/ומירטו

 pפיגיח Pר Pמיגיממסימנ pמיטורו
P כנמבנד"וfכרfקימp מכנחp קוס(מיו

פירמכטס pטיירתכתדיפrכרו;גיקיר
מ,בקו:::נמקינכרגיס pכןרינייננמלטי

מנ:: pפומינ/כ~סיגמrכ pירמ Pמינחו.
חדו P~נפ/דיווfכ-י~לסכפ~ררמכ Pידיט~
 ::בפנ Pריחיימrימיגדיכטחד~חןרפ~חי

זכיגייוריניכייןממרריו Pסתיtי~רסר·י~
מ,כקב::יייקיכןטירוקנולןחריפסרר'

 ~בכירסןונרןניקידיכןחי . pיייכרחט'
חיןנ"יטיי~גתחיייוני iחנמדית iמכקו

P ~ "קמנP יrמררחנכטוגןחיP יגייור
rרינומ"ורמכ ,כLi ןנ/p נ/גסחןמ,מררt ר~ן

נרמנךיייון pמסרנ':וfרפוחינ/כ~מ,כוכןר~

נינ/ת jירן Pריחי~מך Pקיןוכחגיירגןמי
,נימתמי iחןכטסרןמיכחיליניין pחיג
ינקב:: bמגלייממיתגק~נפכייןק~ייומי

מממב::פ/גמימי . Pמ,זן fP ~ Pכסוליכךrכר

 .גנרכתגריקכר i jםנמינ/גג Pסתדן·ייח
 iמיחיזוו Pי:כוד~~ינ/מכטןי Pמי

P גימיפיגימתדייימייור~סורנונמ,י
ת rמ pמ,וכירtר p!כירנוfכגן Pו Pחייודז:רוו

דיקינפסכייtיוכוךממ,פמררי ~ Pר'

כוממימומתסיגובירמרוןחיידיס pמ Pכו
 " Pביי P pפומי Pדימינרמכריגנרדקון
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 jbנחרמגקונווייסבייתרייסךוtרטייו
 Dגונונו Pו Dונרי p p"רנוח Pסויגייו Pמי
 TPכנטי iסר Pכ-וערכיס Pנוונרי Pפיfכ;חי
ניניירוןקיייוגטיסיכרי,ירירורחין

ריסינומיפירייוחי Dסרינרירכו vסמר
 vחגוזנוחי pכ' bנחרfכג P 8200מיכיין
מיחריולסטןחי vמחר p 'כfו Pקוןיסרזו.

ריעיס Pר· pכו Pטורו vמקינרמכטו
 IIU 'ריטירוליגוטורוחיןקי Pבירייו pנו

רסעיס P~ו pטורין iחטורנמר ' Pמירזו.
 Dטרחירטי Pגו Pמ,טורופחנורו pרי
ר Pגייטחנ;:רקוסגווקיטיככורו Pרי
 ' Pמיל(חרכייrוקיגיסוןקוייוירס b iני

מ, pמונרfכ Dו Pפיליסר~טוריזו.יגרו
P ' מגוr כרךfj פורP וb P ינתp מיP ' "מטרר
 P'Pטוג Pמיפf'ככוסי pרזנווגדוסיגנו
P גרמגריכונכיס,מטורנמריןיp פ'ותי"ימי
טיירס ו"tרינ, Pיכייןכי Pמיסי,רי Pטי
פfונוסן P;ייו bpמיטייינלןרטרמנו Pני

חנו'קטס pמ Pניכט\ p'כfו pוכורמסור
מכיינמרןןי fPויטייר;:רכrו vוכןררי

 Pוניייורירחריחי PDפיכ, Pו Pרי Pקומינטו / .
די tPכנו pונס pמ pנחרחנמגימ Pו Pרי

 tjו.fככמרונונוומורטיו pמין .מיט"ר~גס

פומיחיעיןגנןrכיגומג ' vמרו.יינרו iר'
מטינוןמ,ינרחר fpרtויגרמרו Pדיורס vי

 tjכיקיעיס Pר Pכו Pטוריחסמייימטו
חסגוגיו,חונ\יוגו ,וfס iו vידיפוחיננו

י Pמ, jייוקרוריתרו Pפוגרינוtכייורזו. Pמו
ט" Pחי Pמיקיןו bרימיבכוננוייורוחרמניכ

ריניגו,סוריו pקורfוו Pקונופגייוגיקי
 Pמנטיוכוככגךיכייור Pטךו pנוומ,חרןייחך
 Pנtררfוגfוג'ריככוגנוסוסיננוחסמנייומי
סור tPכינייו _קוןניגו,מירווקרוןרי

םוfןיחיודtו vיריסרחינגוקוןסיכיtכר
חפכוווחת vימןרניררחיפיגיחרו tPכין

נ;:ר Pנט' Dj "חינטריפמרחרו Pגימו
קוןממיגקורייךחיככוקיוןרינחניירס

rp ררנייסP כירו'iפוP נחינטיתfרב ',ו
ןלקיוגיס Pגוחיןפירייוחי pפינימגס

טיירר" pמ, vריכמירירינסדיגס

/ 

גוריוןכן

 IIנווקדי p 'נמרמנמג Pנומ:כמינןמי

וכר'נודי pנמנינייממינמרקו,לוררן
קוופירייוכו fPרפנוגומומCלטחילנליומי
דיירוןמינוחטוגומי vר rפ pמ,כס

ינייך Pפרי Pכומי Pגרינן Pכופזו.רtכ Pמי
מיפירייי Pנומיפומיננרו Pחי vןר vי

 vיתווטונוןמיוזי Dpחיי Pייחרוןטו pג'
fו' P כדתfמםכינימודימP כוסיfקוןפיכי

 . pדיח Pו P Pטווו v}ריגיי
רינוח'יורtו.רון Pמונייוג~מי

 vוד v 'וימככtו ?iו Pיייקרוןד"מרו Pפונ
םמנוtרנויפחר;:רמריסנירסי bרימי
סין bנמרחנחי(יסירתקוןסיגימרימי

נינומימרן pןכ b .ו Pטויומסחםמכייו
נוןיסודסריסומ,מורוןנימטת pמ

 pיגייו bמס Pזו.גחנוו p: Pריטחרר~ייו Pבכו
ידיס pמ Pדיכוןמירופו vגייקיחמון

 pקירוורירחן Pוכו Pפירמנוו fP:כרסימ·
רדcר vךפומיחי Pמיכייידי Pפחגטמייו pמ,
 Pמ,כייוונרי Pחיר vפמר ,גונגת viטו
נייריןגורימסחיגחריכןנונרןקרייומי

מסירון bד'גיחי Pמיכייור'ריכfוגטרי
 Pפומייינווקוייו Pנמרוכ' Pו Pיסורס

נונווגו fiו Pפוכטי Pחיקיןדfולפי~מור
יסורסדיסו ,וD fפוקו Pוייו P Pגוfןר

קי Pמכנו p Pיריד' Pמיסןחתגייחויס
מי iייו p~נמ pסיכסרייגוfכיכ Iמfכס

מ·ריtו..מיגדינfכרירייtרורCלנרגו
p ו.טרtP מיכיייונכיp P קיננחטייומייפיטן

חיריזו.י Pמיגטריfכיגטרוחי <rסיגימ
מיייון tpDו.נ pס'כtו frכקכמייו fPכי
מיפומינגוו Pטן~ומירןן fP tרטורנוקי

ךי pךיטרf:כזסורסינייו Pפכ'חיפוגיירין
חיf:כמ,כפירייןגוחיו Pזו.קמגגומיחיג
פומ,ור,חינו ,מ. Pנfןרחנtככי Pי Pחס
;רס vיריממנורק~ייוחי P,נוכנו lDכו

P טויחונריp כמp גינטיP . 
טורו Pמכטייוכוככגןמיגמוגיירחי

חס}רנ'יוחינויגנוfרנייו Pיחיכ pח.יטו pח'
 Pטורוריחרו Pםוכחיפוfכינגןו Pמטירו.

טtכגיfכס Pפךר'ו Pריו bךיגfרקינוייס Pכו

.,. 
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םח: Pמיי t .ל(וגגוrכיפוfכירטי,םוח,בגו
fכמטוייו 'כrפוIריבכו ~ Pטורוrכמכטייו
קי Pפר ',דוכיילסממפרזכ,חינריטמרגמ

ימורמריביג'יוקיrכונייגייחיכמ,ן 1ריביכי'
רייומדו P.סוגrכוגדייייטמך ,לfIויגחיו
וימוג;fכרו rjכרר rjכירrכק"יחס pג'ממ
rכיגקריייגררכימי-ייגןrכ,נרי ' rכוגמרי
טודוממ Pופ'ט' Pניימטורי(בו·כימ,

קיל(rרrריrכודיו rמייתררתו rמ,נריכוקי
 Dברrכגר' Pל(fכויור~י Pדו Pמיי'ן r 'כp rג'
פרונ'נול(י ,כr~,יורמיייחירחךיייקי

סנורת fPכרו Pםרכ Pו rPכט'ינrכלון pג'מי
ריטיירסטיד:גfכמ pפילילחמ,מנרת
 pינדמר' p Pו Pמס pטךוסירrכ Pר'חייסרדס

rכ,נו r 'כrיייrכrכופטfכלטיקיןמיקח,
 Pפךריטיירתמסrכיריגייומינרנן
פורקי Pפלדיגינטימסחטיל(fכלימ,

fכר~ Pגטירנוrכfכנרונו ,כiל(י,ן bייןיגליב
נוק ' rמ,ן Pמייrכס Pכיחס ,כP . fפך

ריטיירסקוןפיגיrכרפןכמיננימו,

 Pטוגנריחוrכסי)רס Pג'קוזו pמ,חייסורס
פול Pגרינירימומסח,יקנןרגחס ,ח

 Pנמךונ!rכירrכןקיחיגקין,'יבrכל
 ' j,מס pכ,מכינחנטן ' P 'כP rנtככfכנחנ'

 pריטו pייחייורח,' p 3נוקוןל(מקרוגיסס
דיויטיירסטירנויגיrכמניגירטת pמ

חי Pםיחוג'כנריחרינטסקוקיויתירס
ונרז Pרוגקויי\כי bחי Pקfלנ~יירויייגך

חיבקרל(יגרו pב'חיגיקגורfכס Pמ,כייו
חייrכורסקווחיגפריייירופיכיfכלסןקי
ריסוקיל(קרוכיrכtרחסטורגו ' p .ח,כ
ימורסריטילכסריפיגניי Pוכ' rpכנrכגון

ו Iפוג Pנרירי Pקחנrככייודי Pפייפrכרס
bp רוp כ'זכיrחיגניfח,פול ,וp כטרrטורכl ן

 Pמ,כייוחססנוגטrכרין ' P pייfכ' 'כrרי
f וכp מווP ניגיי:מיפכסתריסרסרי

רrכג:םוריגורתרדטיילrכחס Pטורו ·רוו
 Pייזו j Pטורוrכייסווסוכייו bחי'ימרכת.

 i~יייוגייfכרן ' Pמית rקיט~ fPכיר~ t:iירי
טיירוו pנ' ' rPכיחייוכוfנפרינוגrכריומי
 pו pו~כי Pס iיכ' Pן'ירך rםימ,קחקןרי

12 
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מ, .ס'מס lקכrכיימכי P 'כrמי pמ Pקחבי
קוגטומוrכייוגוrכי,רי Pרי;כפוסיפוfכ'

ו rפימי .םרfכינכוי pטודןrכסיסודס
P ונךיh יגייוp '~כיירכr)לP יייכ'ריp סי

רי p'1tל(מ"יר 'כP fיינטי pרי Pנרמייור~י
P כינטrיגקוpt rל(חי,וך~י 'כP ר"ריp'r 
פוג"ח,גקיןקrכייפי'rכיגמס~'יי Pמי

rכדו Pפןנrכינרנרי Pרמרrכגפררקfכדו
 IIמםרינונמקיrכיגjרריי'גדרמיל(רקרוו.ד~

 IIבממיגקיייגרד. rר'רימ:כחיכפוררמן

פרמבומוקי 'כr.ניגייסמכחנוכוקירוו
מייכ rל(וו iפו p 'כrקיןrכיל(ימ,נסס iקמ
חנרירן pקירחריוכיירגומיסrכיגקזו
ווונ::טןכנמכוןמיקחזס.ו Pמסוכורגיrכי
מרג:::ריןוכיל("כןקיפרמ,נגומיגרי Pנו
 Pבוקוןנרמגריסךו Pפונמירמקיייר

 7000יסורסקיוקידמרוןמ,ל(קדוכיס
 uנרגגוןמונוקחרס . p,ור rקו pזנ'נמרון

מ, . pנסרוכ' 100ריקמרtרו pטמנס
ניקגורריחינקרמיגוכררמסיסררקפומי

 Pל(ירקrכריכ'rכר,קווטרוסיגיקנררחי
יכי'ו 3,מט' pריניגרי,סורייגדן iרי Pנרוגנו

י Pפיגקי pמ Pייומי Pי Pל(וימורסרי
נכסגךיfכ:טיבוfכיזסקווניכייררןח· _' Pחנ
יסרדסחי •יסורסדי·fכיכקומ,גטררמ~

ס rנמס'קוומ,גקימיגטררו Pח~חגו)ר,
'יס iפימרגסקוומי •טיגנ,ו, .קיןמ~
ריירמ,גריסוקיי(בר~רירייוסודי
ניי .חיןירס P "כrמיייוו p'ג.נח pל(ירי

קוג:::מ,נטרידייסורס~ייו Pמ,fכייורס.

נסרוfכוומסיס i'pמ pגוריםrככייס
חיטייכסמסמ,כר ' Pמי .רי~י Pךי
גכמגדיוייוריסימי .סןחסקכמל(ר Pמ'
rמ'ג~טי 'כP יורrטיל(ירו 'כi פוך'קיוP : 

טס fpכמי rPכגט'רי pריrכרי Pטמןכ'
פיגי:: pוגנסט''קקי pו pטןחיrכנורס.

חיןמ, pפיכיח pנ~רמקיrכינמ, Pמ
פררנrככמבfכ,יfוסמיס Pפומ,רייחגוטו

 jק'טמגטופול .מ, fpכנ)כחייר fPכיג~ט'

מסל(ירס pייוכגמ pכמ pפיr.נדמרי Pטו

~טיבימוטי Pמימסקינרמגטסrכי Pגו
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נמסמרו tר ('וfמספומ,נגןטןדינחנטרי
פימרס,ו Pונ'מ,ןמ,נפיfכןזייס ' Pק' ~
קינ;:קי Pר Pוניק~ Pברfכנד' ' pכמ Pד'

מי Pגודירינחסך Pפומ,בכו p,מנטס

 • P ".פ Pטרו Pל(רמירידיבססו Pבינטיסן
rכו"ו Pי:כודסנפגייוקקי pפוfכ' Pד'מי
קווכסגיס Pכוטמכיירון I'מן"ד pרח

מחוב;: 'וrמנטירמר. pגcורי pטררנפיטמ
מכןכו pחינרחכייייוו fpכfכובכחגמרין
 1חיפירייוחיJכיכיחסגסמסיסורס

מיברסגדיפ.ירירסכיקנךרדימרו Pפונ

ינייו Pפר'מימ,גרירינסנטריפןיירין
חיחגדfכר Pמ,כייירי pדיטרחיסרדס

 iמ,קזג.ייריןסי .fרר rונfכמ,קררטמר
מימוסרימךו Pפוגריטמררימקיניי:כ
ח, Pרמנזכ?' bנ 90f)Oפגסמסיוכוקרוו

ו rםו Pסי ' Pמסטדל(מרון 'כrטורנסרין
 ,,'ךסל(ירק Pכוטרדסירוןקימו~וסיגמי
יסרfכיכךי Pקכמבו fPגיל(ירקמרפור Pרי
בכנייס. Pנומסטורורטיירון bפ fPכינומ,
 pןרנ' I'רינריסספומיפינימסריטססי
~ייסרדירימססי .fכמיסנמ lיירו rמ,סי

די Pנמרfכבמכי 2רנרי Pיסורספרמ,
 •ררי:כ Pדי pנומייןך'ג'מירמוקינורקדוו

 Pכוחי Pמלומיחו·חי Pנברי Pחינייויfכ
קין P~קמנ pנוגיומייסורסינייר Pםרי

P ' סינטרמרוj חיובכסמרומסיוP וינrו 7יני
נונטו • P.:;סרfכבfככי pריטי Pכומסיסורס
fכיןמיכטרו ' Pסיקמרירס~ס Pםוכיפו
נוסיססייסורספוח,מימזס pסוגס
יי~בכזרס Pביכבמננינבו ' Pמי •ווחטו
מ, .ינמטןקייריס Pס Pנודיסל lסכס
 Pן 7ווסטמ P~ןריזנרוומיי:כור:כטורנו

חיירוסגיסמcון rפו p'f ,ו Pחיננירfכ ' 6
מס Jjכמרטיירמ Pח.יגןק'סיכקןוויכדן

 'וP . fימיזו fוי Pכןמסמיבככייס Pכו
סקיססגןקfכםן P'bח,פוג,יוניקגןר

סידייגןרי Pטירי Pני pכוי pדיזכורמכדי
P ' ביP מ'םורמינככילוןקוטייוP ניטוi 
מרר Pפוגו Pנייסודסנייירין Pקרנוכו

קינטן Pכ' 'בfווקרוכרחcיססמינינר

גוריוןכן

 •ייו Pמקונט'גיקיגוטורן
מנטירכוסייןטסנינ P "Pונרנ pח"

ריפרדייוקין Pר tריטיירסדיונררגו

פוגייר f1כיזייריגוק"cו P'רנוסיכ t;מ'
גיחסידינ~כיינרומ, Pפוריג'נטי

מסי:כורסו ffויקיגוטורןקןנטוררון
P יp '~כי,ורfניP ויfp פוכיP רךוfג,קיp 

י Pחי . Pוכודוfכ:כנוחוני Pגומיפירייו
ריז,)מ,ריפורייו 'כP fמנוניוגוגייו bpמ,נ

חנורסרייגוfכי •fכיך'וגוו Pמסfכזנרו

(נמטמ::ריינב'ירי bג~ °כfגס Pירי ~כfסיךי
פומ,בכוי Pטורוחסחפמנ'ין 'כP • rיו

חרינסקווווכווננךפוזכינגימ, Pקfכנ~'ירו
ינרfכך Pי Pפוכסייגו Pחיווfכךגסרי
,יקיריין 'כf .פוחינגי ' P 1'ונר pחפימךדמי
p רילומכנייP מp ר'פיר~ל .רייריס

טרו pל(וrכ' '()פירייוגוי b • Pמנטיוכו

ד'רוגירקוןמ,וכfכ:רסמרגס pקוודייו
טורני iגויגו fPכייכורוקרןמ, . pונליפח

P נ"ני,ריפוגוררP רךוברי~t ריזיינ"גס
חיירומגס ר:iכtטרוכיירי Pר'fכיח,רירך

"::iר'פורפולכי כP .ורוכסfוכfךי 'כP חפווו
rכרן Pפןנמ,גסך Pקמ~יי; Pגוורס Pכ'
בי::ונימרי 'וfיררכגסמס fPרכךיולןמי

גונו'נוקסהנגוקינומדכוכטחר
 Iרי,םזורי ' Pק'ןמיינוומיחסירכתרי

טיירi:רכס)ריוכסרנסקיייירינמגטרי
P ניי)כוווP . מכגסחזיכפומירדג'יוקי"

חיננינונטי.קונווננחרוכיירחגס 'וfטיירס
קווחיח.רו P.סוכר Pקרן~ינסכטו ' Pמ'

פיגי;: P"כט' fjכ p pפיג' Pנווכנוגיינןמיכ
 i'bפומ,חינווגנך.נחךו rם' ~'"ח,fכס
ירק~ Pפיג 1חוי pמיםמקfכניינןמ,ג
בריטומי Pחנטיןכיריקמטריבומcיכס
 ·j ~ 1קמכוiכ'ירוו Pטרינני pמ, ' fPכיפיגכ.מי

קfכונ"גiכחינוכטמיון~ונfכרון Pחי Pייו
יגי pמ; Dכוכייוכו bק'כ.ייוח,ריביסס

חירסקי Pו Pנוfכי Pר P pטןרוקינרחררן

ניסי .פיזנחרוחיניררונוויימונינרי
גי ' Pחי .פירירסונרי Pפיר'רcכס'פוץו
גסדיקחרניקיוכןקמרניי pייו Pפירי.ח

" 



 jגרר~ר tכ

 .ח,גנירמגוחיגמיוקמינפוfכיכרלכנכrו
ובכי p Pיירנו P Pו P jכיינזכרוכומי
P יP זכ~יינרוP וגווקיrקחכ\ו.::פוזכיריח

 iניקיטיירrו vמ~וחינסרוכוחייימר.
ור iפי ~ Pרייבחרגיינפררטמר P Jפומי/ימ

גג::קוורייוחיגריפרופיטtיו Pרימי
רי::פויקיטג Pמיטרךרביגוגיייר Pחי

חיייוגרומיכטדרודירייכמrופורייו
טו::מרןן Pקמגי Pמי .מיגיייינוי Pפומי

חגטיו::דיר iח P.סוגחיברי Pניכמרכ Pרו
פירורגrורייבחרפורייר~ןגוןחי Pכו
 ·קפוו Pחיקחרניו Pריזכ.יfכס pקי

קיב::י Pמיחיג.חיטוקיס'די(יימכrו
 'וrחיגכ Pריחי ~ pbחני Pחיכחגטו

קיב::חיי pמבחקי Pזכ.טו 1ס pחבחמינ
ן iמיפורק'חיגקוייובכ Pר Jחורחגטו

מrומיחיבגופוי Pמrו Pנרrכנרי pייזכ.'
P וP מp טררמייריסP ןrו' p ח.יגוכרי

חפרונויןכייוח- Pיי~' Pטו Pסי Pטורו
 'וrיגחרrו iיייג,יייי Pדוסוrכייייטספרו

כrוחיירוסגסמסירי bמוגיטי Pחי ' 7
 P'יופחגfוירומוfויכמטrו Jכריירימיגג
 ::נfפג Pי P p;חטוfכיןכדירי tפ pמ, Pפיכו

p חp • כיf~י;יI 'כריfכיכfומrטוד~מP P ::יכיי
 Pחנןכינןחו Pכי Pררי bפ Pייירי Pרו

חי,דייומיגדיגרגחרזכהכוקרוכיס
ירי Pירקי Pחיכןכו rpסיגfכיגרסנרי
 pו iטופירמיירfכרורס. Pננ!ריקמרני
חפריגוגחנךוחיריטיירסגסרי Pרייגו

טודוחיןיסרזכ.רי"ו iס'קרייומייוגו
חן::ו pמס 1 (:;מוגייו Jניחי .ייונרו,סיג
פררקיחיגמסקונו Pחי iנומי 1יין Pרמ
חיגקרוfכיכךו pקורחי Pמירס 1גו

גו::קחרתמ,ךיירטו Pדיס'קוןקונפכירר
ח.יג Pכוחנטיימינסקי ...נrכרגןי bגמר

ו Pפז;כסיגס rבויבינוזנק"רסררקלוסיג
פירס::קחכריגסק~ייגרןסיבסגימוגי

P וP חיi במp כוrp גוקיטסl קירוגי
מג:: pפממי • Pד Pנומי Pו Pןנ,י Pרגי bק
טרי" pו pטמבונייךקזכ.יירוןני pריחרו
טו Pי rכי [קר,נוכייוחינמסןחין pפמ

9f 

 ::ט Pחיןכיירtרמיוtנ pיכ bנירנוקיןחי
מיזוו Pרפטfכר bbמיגכיינוסירכמייס

 .כוגחרו fpכין
~כסובוחמיסוריו rסייסרר~חי

יךיס pמ Pכודיקוגפחנייrוןכןרrוחיrונרוכ
חמקמרוןרירומיירוסנסחrויגיירוךנ

 Pכו jפרמנוסרוקי fpכרfכ pגח pטורח
 Pסייקרניrוחיג~יינפייתררךמיבכרגיס.

רrו b jנומור bפרtריטולכf'כוrר. pכמרי
וברי Pייך Pקריפי bp~יינfנרווחי ;rינוtרינ
פוסיגומי Pכיגייו jחורריגחרומ,חיביימ

p כריןגווחכטןfכימי .טופrP קכt 1יימרו 
b וrכיסיiנוקוןרונחרוןi מי'יורןדי. 
p םו!;ב,יירb גמדיחיגטריינוp מלרר'פיP 
ביג; lורריגמרו bמיfכרסנסןבר- Pקי
 lממןייfכר~ pמיפוחיגו (, bוברי P Pייו
p חקרי.סיP .חח-פוחינוחיגפו)ר'חיייו
P גסדבריb מרסp קמטיביריין ,מיגטס

חרס:כסריכסמכויירןך rסימ, .ירו Pטרי
 j"רו iפופי:ו Pכרי rנוימיגרי 2סזכ.

מיכ::iכיס'דיrו rוויוברי Pספכיסנמס
P קמגדיכיגדיירוןpb ודיzמורךיככb גp ס
P וונריrוכrררtכרןמי!;ב,נייגfו 1זכ.מבrס'מ

 • pךימ 8סכגחיכבויגרtכרקרן
מנוכסי pפסקןננופוסיחיכאפרק

חסיסורספרמיי Pחי
גרי::ריfכיגקוחיכטרוחסמדוסדיטיירס

חיגרירסיסוכוחייורגו ' Pסי Pנוריtכו
מיןוןטחריימחיחךו Pפןגו Pרימי

 ::: P,ימיגי b pנמרחנtרכ' 20ריחסמקיב
מליגדייןמי >פמנן,ו Pדי jפוגיירוטי
ונרי Pו iפומ,מדיסריט"רסגסחס

ח, •פןגייו Pנכינוכיסוfכיפינס Pחיכייו
P ' 'כfכוחוגךיפוfויrוייrP דלטיילמסיו

חיכקוfכיכטכיו pחסזכ.ייו pמיבכרבמיכ
רי •פיכיססדז Pבחרןכ' t 20,O() 0 iק'
ביגרמיבכרנ.דיס,לכקררוריסדו Pפוג
מבימוfכמדקינכבכךחיגריטיירסמrו

וברי Pייוטיכ p'גקח jחtכי Pגירייי Pייוגנו
D יגייוP . כני,מחיb קרוךD יסנדסמסרטס

,ני p"כיו iךז pיבמ pרוגחfרי Pכייורוקו,
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סטי::: Pיירגייסקי P\גבסייי pמ, Pכ~fוס
ח-גח, rPככוrכיזכודיfוור Pפןנחיכ iיי"
די Pבfגכינ' lרנזכייניי .בכרנדימדן Pפרכ
יינדו rז'חררנס pמ,נניfנכרןגינכגגסיג
 Pנורברי pביניירןן ' P P\גבfונוי p 'וfבין
נירון.זכינררדימ,ייקדיווימךו Pר5iנ
כי pזכררכfו p pכמיסודסיייגדרקייייסי

טובfכטיסירנומנוו Pסייכניןfכסדיסו
נגבכדמיכחס ' jמ,ג'יוזכיגבגכfו,גמס
 5000יךיס pמ Pנודייסידסר rקו Pמ,מי

חיכי pםfוסיוכו P"םריסי . Pנמכחגמכי
ייבכיו Pסי .נגעדחינמססירפחרסיכדן

P נסרחנסנ' 3טונויסירייסכייP דייסידס
קיכנrכטייוס,גנגגמיכממרסקירייוסי

סינור ' p 7במרינ'קוןכלחכדיםיכיסס
קי Pכרכווקדיודי Pבמרוכ'חינידון

מיויימרכימי P"יסינמ,כרכיי jטסבס pמ,
\גבו pמי . pנמרמגמנ' 2000דיסססקיב
סיטרנוונגנכחיגדי Pנרסירייס Pי Pסס
P מ,וp פוr וככיגותייp יריסג,סמסן• 
ינן jמיירדן ";וfמסי pםסיסווסמי
רכוםרנומי • rpכייtרימיוברי Pנכעדחם

כוינטי iמ,קייבךtנד pנסקרןפיכיסנךו
פיגימםfנמיקיכנמוכייומיגגכנרfו,גזי
מינפרינרכי Pמיוכייכיןיכבמימירטיפי
סדו Pפרכוכיכימcו rPכייrכימר 'וP fמיטכודי

סי Pפוקו Pרינ' .rביסידסקווסי .כוונרנ
כסדיfכגכרורסדיסימסיסודסכיימנוו

.c ס'מ,יניחסp סיריגודיסימיקגסייו
p מגירס\גבסp רוכוממססי\גבסr'r מ
 ::: Pס'נומכינוימ,ןמ,נוכריגסמ,יסר\ג.די

קי Pנוייכפ'כ' i 'כfסיפימירטי.בינטירכמ
 •סיססרינסנךומ,קבמנוfכנדי pמ'סיג
tג ,ב\p יP וP ו~r ןp עחכ(כיבובידומיP 
די Pסב'ג~ין pסיוקfכ\גj'יסכדופ~ס-בידי

 •סירודי Pט'ךי pב' Pטגדומ,וtכיfכנו
דיירקס P Pדג tםמר fpכיכיי~די 2מי

נסט:: .מרנרקסדסכמךיקמוסדייסודס
 :::כ·מדי 3מ, Pקידו pמ, Pי Pקין'ינד~

רי\גקיfכיכטרס fPכיפיג,מנויבידי p'יו
י;וןדtיבי;ן P,ומ,קוכון rPונוrכימי ' 7

~נוריון jכ

ידיס pכ'מ Pדי:כוקוכנכחכייסמסייי P\גנר'
חיכנימרין Pגו Pייכו P Pנידי pיינדוכ' rד'

ביכיירוןחיידיס pמ Pכודי'גיירדסנכרר
ו Pקיןייו Pסיחיכפברט' . P\גייןדחרנוו

 pנfנ,fכבמכ' Pיבר Pנוסכ Pכיססנזנירס
מיכמס pנחרחגמנ' pן pק~fכפכיטימי

דסיסןנוfכןכיחי rPככוrכיסרויfכוו Pפןכ
חי • Pבחריכ' 20500דיחסיב pמין 6
קחנוינרסיגפורמסירז rPכייrכיfכוגיי,פו
 :::נמיtרורסינייו Pםר' ,גומיירדומיגד'

קחנויגופורפונייוחיפיריינדו 'וfדfככדר
 l 'נfחינטרוחינוח,כס 'דפ~רט~וי
סמ, rPכנווכיfור"ר Pרכ'חינפיי ' P 'כfס rבכ

fר'מיכטידיספחנייו 'כp פ~נדיטוP fכ::: 
 .קיופיניחססגרדינוfנידיפנסrכדו

גונסרחיןיסורס\ג',גו ' Pמייסררס
כיסוןחינקויין\גטו pסיפיכיfנס.כסדי
P ניובריP קחנרירנוP • וומ,נרכרכוfכניתיrP 
p מ,ןp חיפוניירנכסרסס 7פ\גP מ,יP ::: 

ייקס Pדיחדי Pפרכי Pרכווויירון rפfנר
מסנוו:: Pכויגיירוי Pפר' Pכו 'וffכיכ.די

נוחטtכרין Pכיחיפיריירי; Pכריfככfניס
fכינטרומ, .רr tע ',דקfננינסס~טס

פיחיר:::נtי ן"כfר"~מ,ס rעמ,ן Pתניתיfני
קfנגיגסונר" Pריפינ,fנריןסיוכס

p יj .ר ,ח-יסרדסtרודtוכוווחייP P יP 
'גייגסרוזי pמסנויכfכיס Pגי Pיבי Pייfנכ
 tPביכיייקזן"ניfנריז fDוי iיבדס pגסחס
חיfניכייסקיןפידיירוןניוס, pדיח 5

פיכיסריזחייכקיכר P ,יךfנtרfניכtויןפוחי
טוריגסונרי P Pוימניrכיחר Pנמרוכ'

ריפררייfכ~חימוכרסרין frניד'דינרסננס
 Pקייט' Pך'סנכמרוןס,יסודtרמסכיי
 20יכח,יי p P'Pטיכ Pמידייי.י Pנכןר
חיכםי'זוסכוינfניס Pגו ' P 7ייבר Pייחכ

מין Pקיון pמ, Pו fPכריי nטומיריפווייו
P רP fנ' p כfרכיידכp ,מP רP כדfp פb ~דח

fכיכפיינרכיקיריירוי 'בp fדיייבמ P~וחי;
קוןפוני'יווב P ,מ.ופירני Pק\ג'כס

דיט:::מווכרווביין P 'נfק'ו.י\גסס Pנכרי
מוכסיפיטר Pממרחריייחסיג.די pרח
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וניירוו p 'רfקזו.יגסיכרי Pק~ירס fPכי
גססין Pטfרנט' pח' pגו iקופיגימריןמי

 Pי Pפחרסניגמרחננחרון Pמ,גfכיקזו.ז
ב-יניירון 'כP fטורווניירןן fPרימנריס

ירקס Pפיכיfכרוןfריפוס-רטסנסחס
 ' 7חימדיינטרןריפומ,רטתכסרי

מס:: Pגוריפוגסfררועורו 'כfמפוזכירס
נסחסזו.ייגמרוןקימפומירסריבווגמיס

~כרייוו p,ג 6גסזכ,במטיירוו ' 6פוח,רטס
פוחירטתגסק~"ו 'כfפרחינו 1קורוו
פריגריירון 'רfנכזסחס Jפריגריירוח,
מיכ::מי pנינוריפורייחרןןקי Pגומס
קור:: Pדי ,מננחרו;קוווךמטורגfכרוו pייו

 •יסורסחס , r ·רייוטרו pכוfר'חכ Pסי
ח, •פןמיגוrכיגמ,וןמרריירו Pכומ~

ו rטחססנכזסדי Pכו Pטוווrכספירייררן
 . pנוfכו{ Pו P Pטורוחספחרס Pמייד

ווח::רר Dקונפכייריןגוך pריח pררfרין
מ, .פיחיננווווגנו,רfכן 6קי Pטמרכו
fריוקונרייו Pמיסי 'רp fי~ו nמוופ'ןכךיו
 jםfנררטוגןגוומ, P.ס-יזו Pכורימונן

fכ 'ר:iמP l וP מירווחגיP חמיבחרחוIכ:: 
טררסירון Pנומיפריגריירון Pכי Pוגיfכונ

קייסורסריסומי .בינוזניסורסtוס

טווומררןמיס Pקמניכס jקורטמרזו p 'נ
מי •ינרחר pנסדיםוזו pמ,טורוחס

 Pקחנטחר'קוןירוסנסfכס 1טררסירינו
ס P 6ייוג' p\בrכנח 'כP r 'ר~כr,גדמגרומי
רזו. Pידיניגןדודרי Pחכטמכי pקיךס'
נעונסכיטונגיכס'סודו Pמיקי

 :וד Pמ
מסופטרfכוגייוקןוווככפרק

tויג Pמגטירכורימיזו
נייח::קוזנייריייקימיגקרוחינfכינרסע

fכרינס. Pי,ור 3,קרי pח,קרווו pווזו.fנ pגtו
כחיסמסווו Pנו 'כfווחייורגויסורסקוטן.

נסדינוקרוגיס pנומסטררגיירון Pדי
טי::ו Pמסfכיכביחן ' f• bכגטס pטיירת

 Pנזו.יירר 6ק 80,000};רו Pם'ןנקוןחו
 fPכנייגט' p Pסיכייו Jקי pפ'ינ' ~ fOכי
 ;' bניגיירווסי .טינובנןר jקוימסנפי
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מיופינימרוןחי .ירוסנסיו 6מ,יסויס
ן'רמנומרן Dחי .נימרוכרי Pפרינוירו

P קסמיכייסירקסp יירירויטינייןb ' 
fj גפו,p פיירירפור 1מרגfמסגיימגחר 'ו

מיםןיירווי Pי rכחרנ'קווינרחו pגס
טו::מייסורסחי .טרמנךקן,רי pפייררמ

טמ:: fPכימסוווגfכיס Pכוריfנרו Pפ'וגרי
וווג:: Pכוrכיוזכי pסfכרמ pכס Jחינfכן
םסנו,ו Pדיקונריירוו Pמיי P 'כP fט'
 _םיוfכיר"fכירסקיייוריfכרו Pם'ונfכינדי
 Pו Pמrכיסורסמ,דיסןנווגנו. 'כfטי

 Pריייfככריווומי fPכקוגfכגטיווו pינן Pווחכ
קןןדייוטרו Pטוזכיס' .וי Pפימרfכרי

ונרי P Pייוויחגחי . pררגfכטינממי-חייוגו
קון Pפיניחכט' Pכויווריחרו Pפ'וג

 pםרוגטוfנקי jפרגריירו pר'גימי .נימר-
fכ' p כנויfטP כזירםורfח,קונוחכרוטו

חין Pינו Pנומכ Pו P Jקייסורסfכיגטרן
וגויי f6 Jכפריגוגfכ,ו 'כrסבוקרסכימfכיכ
 .; fPכקריפ'י pמי Pייוג' fpכ p ,ו}חרןן p .ב\חי

 , Jיימיכמי jקנמווחרו fPכייfופכנייס 1ייfורו

 ,יוךיזיינ Pגיקי ,כP fכרסגדי 'כCחcכןניחרו
p \ב. j סCכ 'כrp כס'פוחינגוטוrכזיזסfריני
חיבדי pפןח' Pך'ס,.ס'וrנירזו.. Pירי
b ייוגרfקיויסורסטחנייו 'רP ופכP "ופי
מגרונומ,פינימסר\יגייזו. Pרייוחיטו

 ,.פיר Pינו Pנוfכנ Pו P Pטויו 'כffכיכ
b ריייורסP וP כגוrמירנוP נימרחיןקי. 
 t Pכיכס. P ר,'רי}ו,יירון pקונוופ'ומימי

ו Jמיגfכי fPכרנו Pפ'ור p 'כfיסווסריסן
מיס'ריםיחינכוסור Pירנו pפיורטי

fכירייוטרו Pנוןחייר Pומר'ינ P .פור
ו Jנfכרמקין pייומיגוקוfכמוכס Pוווריריוון
קיוו\בfכיכמין Pי,ינוונ Jגוחיגחגיf"נס

fוי .•פוחינגוטור Pנ,וחיחסהרס fPכג pזו.
ו Jמו Pו Pי p\ב ' fpכנ Pמיכייוfכסfכנכמנךי

מיגמיןנירוfכי Pייכו P Pכוחס Pזו
ריטירו Pנינח,ו( Pייכו P Pכודיסןיר
קחנמגייוונכי pקמנ~יימגררfכימורו.

 ,נוfכגוו P j 'כrס Pכחגחיפ'כחנוסרי
P יrכ' p כcנופחרסם}ו,רP מp מי _ניוגמיס
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P וP פ'חp'p כופתרהP חי .וגיס 7בוק
P ח'ררחגווp חסו,רירפ!(סרסרירספחכ

 pר pח::ריסורס , Pר'חי . Iירדירי'ג.מיג
קיב" Pנוגווחי pטיייfרכו Pינו Pררמג

קי'ס bטררעיגיס Pטו pס'רי Pכמכטי
חי Pחיגייוק~ופיגיסודייןטרן pררוח'ס'
P וגגוfחייגP כוקרןטסP . ,גח' P ריסו

יסרמכרירייוס'ניגריגויסודס pררמ
מס\ו.נחכ pכפומגניכו Pמ,גנימ,קי

P פ'ירירחיפוחיבגווb דירי'ג.יןP וP 
נח" Pו Pמסס iיסוסו tרחי . Pמ,כיררינו
 Pגוקוןקיררירי pךיטרחקורי Pרחגחכ'

p גfו.נ\p ביג"חיקורייליןחי .ס'דיייון
 jח'-ופיטו p j\ו.טמךו pחינימרמrו'ירון

חינמססטורנמרוןמי . jנכוקוודירי'ג.

סקיכ,חיו Pררחטמרו 1חיגסרוי 6 •רי\ו.
קח;, 1300מי P!כיחןגי 11000רימס

j ו.ייו\P . נ'פ'ןגייןמיp טורומייחסP ן
ופו Pמיס Pנ'ייגומ,כתיטו Pי rר'קוןרי\ו.
פ'היוו rוכממי .ר\ב. Pיפור jפי(ימס'קי

 •כ\ב. P 'קוןררמררייכטו
חירו,רי Pסכטיקי pר' Iמב pמוגרי

p ' ~ 'כp כסfכיגניזכוררקווגיססמסיr,קמור
מ,גרידיררמגוחרפוריסורסמסטס

מספרורריטייו b-ני pפמדיקרידיטו
 pפחfכרסנומיגקיריזייגרו .יסררת

ןררנ Pמגטיןכוריו frכיפטמרזכחןקון
מיפ'כ.םזכרריו P 'Pמי .סדמנררקרודי

 . pניריין Pנורימנייחרורךסייררינוfריכ
חיסכנינופור Pמ,גיייחסיר:ר Pמיג

קחרטסיסורס"ינביסוגיסימייורמרור.
מבסנוססייסווכנןדיררtכג~פור pפחרי
 Pח"ייוקוןמייCלורסרי Pלכמ·,ור'ג.י Pדר
 ור;'''נ • 1ירב'ימ P Pכוקי Pנירייו pררח

.ם"רככfכככוויrכס pכ'גרן b'יררניקייסווס
ין bקרינ;'" fPכי ' pכ bמי . pפמד'"גטו
ס b .םוירררחררייגטו ' b p.םfכקמרטסכס
ריררמייור\ב. ' bופטר bbורגס Pרריזכס pג'
p פ'וגיP חרו• p כב'רfpfj טוקיp וtסרט

 fIיכרנמינ Iפ pרינוfככוfכקיב"רימירריגרי

/ffכנ fp Pכגור . pb.םריקרידיטו 'כf-יגטן I 

גוריווכן

ירררמייו t.םטיקווחוייסנוכייו .קוררו pרfכ
טמררוטוקיפמרטירןקון p.םמוי'יגטו

fרי~ Pו:.יטימ.םרוככיקיגו Pמ.ם'ירינינייו
ררfבו Pכונ"גייגרו Jמי . pפח ' 7קריריטו

ימס Pכימוגרירטrכ bקכr.יקון p'יור\ו.י
ננונג\ו.ינרן ' Pי bקחרטסכסנויגרו

b ' ייי(מתסוכרוO מr ירוp ררונגויסורסרי
ררחייווו Pו Pקי pככfכדיו Pמיג'ג.טי pכומר

קיופר pן Pחסחיכקורריגרוסי . pר\ו.י

fכ' p ריפוח'ריקחרטסקרינ"ירסp חסטס
 ' Pסנמי Pגיריייו pכוסס. ,רtיסורס

 :;,כקוןדיקfכרטס.גסחיןקרינ'"ו pמ·
P לכוחסb .ם'וכחיגריי~ךר\ב.P ררti מחום"רי
ררקרוכימסרינננן Pמכטי'וכןריו r'bטר
נומ"מ·.םינחסדימוגטמךויiכורrכסס

\ו.נ'חרור pו Pסי, Pנייייו Pכודייייר\ו.
b ' ~ורfP רינ'כויtכפוrפp .p 'בנירfP קרררו
ויררמכוריקחררכסטכס Pגןחיינ" pרי

מסמ,נניחטייגקיחנסכוס ,כfיסווכנו

 ' iי bיייiכ hרון bנ'ג hקוגוטידוחילכי

סילכיגריגס'מנוירקיןקfכרטiגגסמי
קינטיכווררייגייס b~יןקריטו pמ,גוטורי

 ר:r iקחנ:טרת P'bגופורררגןמסחיכ ' bטי
 . Pסיננימט'קיגוטורורוקרינ" pס'
b ' ר'כי'יסגP יסי1לנןמסריפוכb ' 
ו iחנ"רfכרrכן P'ונ fPכיגי,י 'וfכוס Pמנ
קי pירו rמ pלכיג Pלכיטמנננייןמיטוךי.די

 pפfכרי pbפ\ו.מנ'כן bריר Pנ'ומ,גניfב,
 fiכרח iמני' Pנ'ו Pחיכיייחינ"רךחרחי

גיין ' b .נ'יכוכרכסרמי pםמטרס pררוח'
טרס pנוfכ'די\ו.יר pגוןדיספרונויטי

ריפווודיקמרטסב'יינילכיגוןי Pטיירס
טווןfכפויררריקייינןמ,ג /' 7טס Pסי
 ' pכ bמי Pב'ופורחיכרירינומגריקיגו
tכ, p כי ' 1קרינ'ייP כסfכסיןיrק'גt וrקירט

דיו rח'סירייiכוופטר bמ'מסררחגרן
P ט'.וb כו.םורןP נידייוp P כנ'רחfp רריI 

P גוקיןררכס,ביגייורp ירייוגP ינb ייוורf 

 pיכייר bי bפיכימס.קמרססיןלכוננוגחו
 'כf •,יון p'ג.נ'מ pגס iטייג'מיין Pנ"כ

רiכ?יילכfככפול ' Pר'טן pמ,נ'יריקגנוו



/ 

 jגוריובן

סיל pםמריירילfכלכיזגטו Iם Pחיכייידי
 Pי iח " Pגולכירסמנורס ,וf .לכגןסיג
קרי/וf'כוייטס fpכטיפורמפיירכויכ"יקי

מיגכ/,כונטס 'מנורסמו . pםמריריטו

b ' סיP פסגמסיןקוגמp קיפויP ירמp 
fכינקמנסfככו/ןפורירמ Pטיfכימרו fטfכ

 .פסרריטורי Pרו Dפיק Dנופוריינטו
 fmכיככ'מי Pפוקי pרימ jחר' pפfכחי

גסריטמ pריפוfכ'סfנופטמרייגךמיכ
 1קריכי/ pמ~ ' fPכגמי 'יfכה. Pכיחסקfנרטת

-מת pכ'מ=יfכופטfכר bכוגןחיככו'ריייו
b רי,זוD כווfפחטי.p .p חכI רסp גסקי

 Pנ"ךיין Pכופור fPכיגכימטיקיקסרט:ו
מייוךקון Pריייורניגנסחי Pןנייייו Pריכמ

נויקיכ',ר bpחתרו.טיגייוסינרמגרי.
יfכיל pפור"רוריב ' Pסייייל"ופסררי

טורסרי pפסקירוייוגסי pכ/fככוג'קון
 pח,נטמךכ/יגוכוימ,ריינולכירינויגטי
פור ,כfפיכימסטורמכזנ.רמרפור

 Pכוקיגיי mחי . pפמטורסמפ'ירכוסר
כויךיקייוחכךומוגייריזירון jר:גוו Pנדורי~ו
/ן Pמיפולfכיגייי Pרמרכ~פורפחךרי

/ן Pסיקרן Pגו'ריונ Dןרומי,ורנסרןי Pטו
רי P ' ~רוסייורממינמטמרוןסיפfכרת.

סנורמסי . pכסרחנחכ' Pו Pמידריםמכוי
טמזcרסי Pמיגייו iקןrכ Iריריגטןלכיטי

מי • pייוסיגקוו pפמריפ/דרייחכוייגטו
כייגונ"יייקון Dמיקימכ/יר pסrכ P '~ר
חיג"קון iגוחייר iפגמכויקיןמ,ךטמ

מ" . pסחגrכחגןנכריי~קיןגינמגייו
ו Pקוכוןגיי , pנומרריוקי Pסיכיין

 . pפח Pחיגייוסס ,כ)טיח=יחינ"גוגטמך
פ'ירננחייייג/ירי pרfכ Iפזנ.מנ pטfכ Pמימי
חי,fכfכופטfכרrכיככיfכוקי pפחךיטו

כומ"יתורממ fb Pכגטיןכוריחזץוייגן
 •נוגזכנגהלכסוזכמי pנ/ירייו pגודיייורזנ.

די,ןנוכןfכי(מוסט"'ר b 1קו Iייר

/ I גוP חסייקדוניסP כור~יכייורP " 
חמ"מינוגחינrכ.נגסווכ Dיrכור Pייג"רייו
פ/יר~/ן Pנ'ידייו Pכודי!(ומזכ/נןייטורו

קן((ו" pחכ/ר' p • pפמ Iחיינגמנגייגטו
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 ,רי" Pינ/רמך' P pטורממ,ן " Pיטיג fpכ Iו

ירמר/ן Iמקחנפורטחגימrכ Pפוך'יינוי
II כrגיו'ן ',ר .רייגונוידינ/יגט"דתטומ

 " pכ/וקיסי Pנ/וסתמפריטין Pנ/ו Iו
חי" .גייטרמ Pגוtכינוfכררfכר i'ייךיiב'
 Iיכ, hחיוםfכדרילכין Iiכיק'כו'ייטודו

' I כרי!D כ/י , 6גייור.יפייוD פירדוגזנ.ריI 

D'I וP כיירוP . כנכבייןחיfטP ' גרD ו:;"כ; 
II רירווP כגלוrפירררגP כמיrr ' חורחp "ייין

 IIח, . pגופורד'יןטרו Pגרחיס'יימrכ

/ I נ/וP לבינזכחסמ,נכיחו,p '11פיי,,,t 
II כווקיקחרטמוג;קוןייגטיp ,מנ/כti 

lt וכורמf~פp פמדיp כיfפ/ירנגריי'יגטווו

I/ כר"ריfנ'ירר• 
מיrכ 7ימוfכוגדי pנגניכחכ/יגוfכי ,

יייגרחרוןגסחי .קחרטסגrכן Pטרוג,
יחס Dנ,fויי"'ורס Pטרי Pנורון fbכי.מסו,רלכ

גסדייריימייייגטו Iפfכינ pננניכfכמי
טיירrכו Dמ'חס Dגים'ומ,י Pחי . pפ)ר
חמופ"חסקונטןגיחינוקרוגיסrכ vמ

גיקיגוטודןךינוקrכקוןכוקrכטזכ,
 Pכוריקיונןדיiב,ג,חיייו Pחקןכט'

p יכו'P פיכיזככI כוfכוD טויןקיונכגחכיסP 
פמכטו pח' ' Pמידייפר~ Dסיגיייינו

נווגנ/ו.טינגייך 'כIחוכיירט\ג.ריחfכופןכמר

/ו Dמו Pגו Dריח Pכוfכיןככפרק
מיג;ופורי Dיחיגפ Pטו

רי Iוכ pקרחרטינןרייגוסיגי Pיר Pגרfכגרי
רונוס.ד'ליינו Dמ,קיירו Pטלירייגוfכיכ
 Pגו Dטודו'ריכו P"ו Pי')רינגימגךי Dסי

קימורןזכיסגת Pמ'מיסטסחי . Pרי~נו
f'כיג,יתפורו Pי'סויכי~כ"רוקיטיג:ו

די'יגטינIכי . כr'כfכ rיייכו iד'מ,קונוימס
fכ' p יכנרייגוטי'P מגטיוכומ=ייירןןP 

נסמיוקיכ'רמכטמרוןכוrכיכרי bנרחיג
 Pת,כיירחיפיג/rכייר,'ן jפ'גיזכיפיכ,חrכ

ספ/ריקסדיייגןחגיככfכס/רfננטחרןן 3.קי

גינכ bכ"גוקיקרטיננמ.מ,ןינליזנו bקי'
כrכיימריג:וקינוומרו Pונ Iפ,נוננ'וקין

די ' fJפוט 'וP fכזדיfכרו P.פוןכחי(נfכר.
ייחרכrכtכרין pפfכחי . pנ/יגטי fDכוטרח
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fכ' p כ 'מפ'ר'קסמיכטריקיטריג'סrמימP " 
מ, .ייrכפמכ Pמיין bחינטרומ, . Pממכיי
כןו bט Pי b pכונרrכוריס Pכוrכסייו Pנ/~נ
מי Pחוקייחגודיתחרדיירקס P Pט'
P ' כיrכידימ/רrכמr.מ,מ,מ,ט'ב.ייסזבr ו

 uק'ו.מי Cרות" Pכרקוןנרחגךימיגיחמ

 ' bקוסיכטס j'Pרותייס Pגוךייירון
סי" 18מגינגורריכו b Pחכייו J 1.0מי

 pטורממיןמיררתייס pגוקון p:'יח
מ,גדיםיכיfכ"כסחיןrככ'נכ.'יו Pנ'ינ
פיונ"טירורונוייס Pגומjיrכררן pו Iקמנ

p כךיf~כידP נחרסנסגיP םוסיf יירון, 
פיוחיר/ו Pייירזב.י bננ Pייירס Pקמנ"פרר
 ,פורנ'יכיירוומי . Pנרומ, Pמיננגימו Pטי

קי Jטופחרוגו ' bגינג bקוןפ'גיחר
 ,,'ני Pגס Pקרוקוןפיגימכווטחנ/ס Pמי

פיכיחrכמחימורדינמריןמי .גרמכרידמד
פ'ימי.מי Pממופרודירימומיןrכיגקון

b כיחפיגמיrייומיגזלינטריפ'והירטיP . 
 9.0,000ךיrכממקי(חיוק'ב.ייריןקי

קזב.ייונוfכיור'ב.סיג Pמיבככימרמירונוייס
סס Pנרןפ'ונייוrכי •פיגיסrכ(סrכין
P כדfכינ/ךfנp כיטימסt.P טסP ודiינ/ך
 Pמיייסמינמי Pננוכטימ,נטריטס Pחי

רוריןוגס pנניגייח (! Oמירירונ/סטיירת
ריטחנונדיןמימסיקחפו Pמ'מ,מס

מי , 40,000קזב.יירוןסגינגריגיינטי
רינו"ס Pכומcומגינגינייו Pפרי Pכו
סי .רונוסוי pפומירטח pגחטס pח

 • Pחנייר 18ינ/ךמך pכrכוניכי Pפיגימו
ייור)וךפfכרסממי pמ rקfכרסנוסכוו Iפמי
P פ'וכוP מרוfכ \כfחיגקp גסטרגיימכ,ן
P ינI וימי •ננוגג/ודמרP גוירוןP קונII'P 
r ירוp 'טמץינוררונוסריp פ"רנומננייכטו

fכנ/ריו,מי Pחנוו Iירנ Pגןמימנינגקון
מי Pנינ/ירינורחי pפותירטמ pכמ Pרינוו

פור iריטרינויגמרוי Pחי Pנווריכיננו Jנו
 .י Pמכיר fמ

מירrכקוfכפימו pזב.ינ'מנטוי Pמי
 Iקונ! Pכוססו Pד' Pכימיו Iננוג'מנמון

r'p ירוp ניןגייסP פגמf ' פררP ירנ/יר

גורירובן

מרסי Pגווקיטוךומיגרי ?חכיננמrכ
קי Pמריננוקימיריסיררוגימיטר. fPכי

גוגייסקיrכקונותקידו Pנוו iנוגייrכ
מ, • Pמנייו 18יל'ב.טי pמי Pטרfכנ'ינוו

 Iנמוו Pנומייורזב.י 5מננידמנוידיטו Pכי
חסמ,רימ, Pמרו Pפ/ונ iקר Pרחגrכני

P כוrכריטיירrחיחיפיגימריזגפ'ריק
fכפמר PPמיפורמיכניירנסמירמכ'יח,'

מירסי Pטר Pמיקוןמיטיירסו Pמrכ
מגוויירין f ,כrמיי rריפו Pיטירגrכימקירי
P נמרחנסנ' 30,000ריירווגיחייP 

טיירסמפ'ריקrכסס~'ימיי Pמירונוייס.
ו rPכרונכ pממסננמטןסימגינגרי

ו Pו Pטרומיפיגימס.כסמיומ,רננמגי
ונ'רי pונ'י'ו pזכ'רוטסמrכrכ pקחנ"

ריסיגימימנינגמrכגיימננומי '.ו'קגrכ
מיטיירrכטךס Pננוfכי pיימ Pקונ'ר'פורקי

טיירסטומסקמפמר Pמיפור pנ'מ iנו
מיייסמינמסרמכייגסקינומגונוירי
מירננמכו.טודיס pקמנ"נסערפורנtו
כrכחימיכמסס pמנ" pנסזגיגווגיסי

 pננסייו Pמיגפ'ורטיי Pמיחכינכ."י Pקוכו
פריכךירין Pסקידינ'רנניגוןג'כוומי
טיגייו fpכיכקמ.מ,גס'וחךינ Pטtר Pמי
fכוטרספ'וסי ' Pמי'רמרינ Pגס pננמ
רמגיירfכימפ/ליקסfכסחפיfכו p fנ"

קכטיגכסfכrכפ'זמיחיטיירסגrכטורס
חיכ"חיfכיכייסוב'כי pטינייי pחיכקfכfכי

מסקמרטסקרטיגכtורינ"נטי jניסרו
 Pיי)כט' Pקונ;רימורקידיזייכךו('(זגינכ
טו Pיטי Pמנוריfכיטרמכייס fPכיטיירס
נוח/,טןדיטונומןבסטיגייrכקיטיירס

מגורסמיזב.נ'י pכמקיוחיי iכומינו
p מנייטיp נ'יגיןיi כיp 'פרP פירטוP 'ו. I ' 

 Pריילו jמו bמפ' pריננfככורי Pחרייו Iנ
גס Pמינטייגמתוגימי pפומיטמ pכמ
P כיינירחדfטורוP טוP p יכ·יריP . 

מסקחרטסגסנייגרגיקונוומי
זנi:ררודיפ/וסיי Pרו,נינגסמיחכינכ

 , Jטמ fPכיחמיקי pמחןפרומסנ'יכוfוי

דימfכינוחטיזכירונוסרי pכfגנ"נ/fכז
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 :::רfפמי Pיר' rייו rמ Pחובונל'רוננייםכו!כ
סנינגiכוfכיfכי •קיfכיגטס jי P pןניכייrכ

 ::: Pמ,ו bחפ' p ן;י.נ:p 'D lמרו Pפינן Pקון
 fPכיגייןמיגט,'פומימיחיגקרסיכטרס

מrכfכסיrכר pיין Pניגfניגרמגרי.פזכימס
 Pנניכיניחטימ, •פ;כיירמיזוrכ;גיכ 5מכ'

D כיfניגמכיי;p דיP םזגוP סi חחיורp יכ
י'ו Pניכגו p'rני' Pטייטס pממיריfכrכ

 :::מ pרימגינגפוגיירמ,פיגיfכסכrכ iמ,
חכננימוגוינינריסחספוחיסימ,ו bפי

 Pם;סו f:pדימרלןנfכגו כ:~כfמיניגן.חיג
גיזכיננגןfכיגמגכנירי,בfכייור~חירס

 ~כfיכו Pננמגךחרפרלזלנינגמrכן jךיניfככ
P וD ;,כfר'גימי •ירננP וfנ' p כקריניrכןכf

};יןרנמגןטומrכמיכנימ:כימוקfככטrכ
p כפימוfP ויגגוגייימיחקיניננסמיfj ו

נורינייקיקוןכו t,בו Pסיןטכיגrכרי
גוקיסיfככינכמסננסטrכגו Jכוקי

וכייו; Pכת Pונמוןקרניוסוגרמרויfכrכ
 :::ופ ~ Pזכיטן Pמיו iטוסםיסו pופו Pסי

נל~ןזכיגמגננירייוrכיננ~ליםמס ' 6
גדזכיfכפימו p ' 7ינמגוזכי{מגינגמrכ

ולחגגזגנרןיירrכ i 'כ)ג, Jגוקימקוכנורו
fטרוסימונרמלרימבימסגו 'כb יp fכ:; 
 rמפריקויrכטיי'(ממינגמכס;:רימוIכ

ביגוקרננופומיסי .כנודננוגנךקון

b ססגינגP גוטיירסוJ סררפורטונ;כר.
 iמםיfכ p ·~רינלמגו iמ'כיינוי Pטודוניר

גיfכי,נורייןי Pזכימןנוחם pייו jכ'מי

 •לייגוו Pדיrכ r6ק Jמימס' 1סיכטירמרו
דיטיירסטורrכ iזכפיfכ p~ליגדייוfוי

rb טודומיכיקסP כוP ונמרי)P חוגך;רי
p l:י.נ fסולו ';יכ• 

יירון Pמ,כנרfככריי P P'Pטןכ Pמי
 • Pריינו Pכי Pטוךוונכי P'יסרונ Pגו
.:ימכוסךכ:~זנידוק'מיrככrכ Pמי ...;

קיגו ' 6מנrנ rנניגו rךיfכיקונניfכt'כקי
 jר Pקיכימוכייrכנס.פ'יך P Jiקקידfכנrכ

 fjכטינימרוfכימפרנסרוןקיךוניייס Pכו

מסטרןכיירון Pךימייסודמדי.סךtכינ~ר

 Pיל' fי Pקיכחוגייר ' iקיייי bפז 'כrיכו~~ס.
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כיfכ:כ Dנזככfכגגמ Dנרזזי Pו Pמילוברםדי
םזfכינגוו Pסrכמים 7יi:כומ:כס/רייוקי

קין l'pר bמגוכטפוגfכרון r'pסקוכי Pמי
לטס bקקריניילןן Pי bמי Pביךיין Pלן
 ::: Pמי ' pמנס, . pbפדיפינרנמנניינטויד

 :קמרטסגסמין jקריניירו
I/ קיךיJ טיננימוP כןסיfמיכיP מיj ו

pII כפומןfP ניגרגימןמיP נימייןרb גיP " 
/ jl ' כםרוכנסf'יסוi וןסrמ,סכr רי;;ו

ננfכייו:::וזמייגייור Pמיכ lסכסייניrכtריrכן
/ I '~ fננ 'וP םניגמננמומpb מססיI/ 

 / jסנ;: p .pםfכ ~ר P 'יך pו rייב pיוטן Iו

II בtגוקיליD מi כריככןP i:כ b כrנו:::וןריינ
' P'DI כטכסrכרחנמכיסrכ'כינfנוp ט::: li 

 /Iנבוג::: P~ינכיננו Pנןוfכי pםיכ,fכ pיירח

jl גן• b יD נורP טfD קיסJ גוP ן;':::ילק
jl1 פחריפירננסננדיגטוחייטוp . 'זכjj 

II ~ךi סמוp כנירtטודיססP כוP " 
I ןבי'ייוP כרגריfמרP טt טיכי~וקוינוןIIP 
! I כנרייכטוfםמרי.פי;ננp נומיגטליP " 

 l/גו Pנוטfכנננייןמי Pבומיכטרי ,מ"

j כיrןP יננוקיינילP ;';י j 'וסJנp כrכ"טרrרכייל
II קןננוiP ננוP קi ככיירוfניםP rסננינו 'כP " 
II בוקוןi ןטרוP וקוןגוומי)P נכינוIP ' 

 IIקוני::: Dנוסיק 'כfi rכפרימ,רי Pנו"קי

 / 1 •סגךכוכי;:ררס tפעיגימ:; רt.נ:p l'ייננן

II מ'עיכחיP פר' ;::תמיגב-טוP טןp fרכ::: i ' 

II כrנבוקיטP 'ךP מסp כנירfקיוfכ' ij 

 • IIPנניב bטרוpכ Pנוחי jי P jקי· 1
רזי(רי pם'ו.fכנרזכ pטמ pפ'מ,

 Pכויrכורtכקוןfכרןן rטrכקיפירננסננייכטן
הנןיניiכימיר Pפוריריכמרון ffכ •לוכבייס

 vםfכר Pמוטרו P\ו.ו rPכןכו Pמ'יוךמכטימי
P כי'יניםריiננסרפורP ט"כסיפול• 
רוינייס pכ,וכרי Pםיכיזכסמנלסי fPוי
ינןן fpכקוונו Pביךייו pכן jמייןדrכרמ Pכו
P םווD ירP סfנו ~כJ ריךיIםןj ךb מ;:רכ

ן jפיךי pbמלנייוננייס Pכןדי fPכיכוננ~גן
 •"כךס jנ'כ'כנונסכי Pטכיגוגיכ,ממ

טו P'Dטורו Pביךייו Pכומפייינfכרון)כי
קילי •ה'יי~ _דיניי}, ~מ,גךיבוחגךוקנננן
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 Pו f320 Pכיר"נסריtי Dפמייזיר
 fPכי;ייךונכי Pייו P,טינ pמ 'כp . f,רו r'pקןנ

 Iקונ/ Pר Pמי P,נfכייור~י Pי Pקוןיסררס

p וr ירןP . חיP ',כ:גמנרסIפ'(יP ונכי
רוכניוס Pכו jירוךfכרס b pכ' Pגירייו Pכן .

ךfכרtי iגומית Pםןמירו Pיבון pמקוננו
 fpכרתfכני pגירייו Pנודי Pסינייכיבומס

ינון 3.כיגנובתגי Pטליבוני.סיכימtרני
נירנחןקומנדוכותייס P,ומי •ייגרס
ך fPכין Pניריי~ Pלומסfכייורfכרסול
ניבייכרסניננונסרמן bטו~גוןטייס. Pח;גו

טרמי,ו ' P:(וכרייס pכוקי . Pנירייו Pכוך~
rכיטיר Pתינ'ר pטוךו Pחיכייו iקוןכfכ

' P ןP תi .כומירסןקותוסיונוחP נירייךP 
fכובןן ' P"וככייס Pגומסחייורמרסור

 II'ב p 3.ךתרכ'פוררוינייס Pכןכיגסרון

 fIכםירונזכן 'כrטיר Pיניניו Pטורומי;ינרס

ו iדיגכfככקוינוטו pח,טורו Cרונלוי Pכורון
 II'Pקוינןסי . pירו rי Pקוכ Pי Pמייתורת

 i 320קירוילcודיו rזי jמ,כייו Pטיכ
P וP קוכP יr ירוp . סונוןוי.Dr י 7חיכ
 .קריטו fPכיגוטוךוי 7נכיננוrכר Jגו

קירו bי Pטו Pמירי Pםוזכי P ' 7מי
י Pס~נפי P'Pטוג p 'וP . fסכייו 8טי;רסגס

מסמטוינfירמי jטרןfכי J\דיסוריסורס
 P'Pןכוכ Pמי Pגירייוכוסרירסעיס Pלו
מיןסי '.\ Jיסיררי pרמר'ינ p pטווfכ Jמי

וכס fpכזויס. rע ' 7יימרנסד;סורטו
 Pכוקו[ Pייו iני Dכו jטמנח Pמינככו.
רי Pמרוגי jי b •בכינטיבוכונס\כיס iייק

קון Pגמביחיןתינטר),ר jירן rקי iי'וקרר
P וP י'וr יליP מיP 6וb P ני"כי,מp . סור

גסמיןטסר Pנוחייrכר pסחמימנדמכ
חי P:;ירייו p ',כ Jקייחירו ' Pמי •ינמר'

 . Pגמב' pר p iמ' Pמיכ~יוקון ijכוזריר~
דימונךור rכרב-rס i\כ.ייגfכרוקוונןמי
 ' Pסי . Pניךיין j 200ממןגסרן,נורכגת
מיגייורומייtרןרסחסקוכטfככןןכו
י'זוניוגמי •מ·יוגומפריגוכומימתוקכ Pמי
fכי • 'כi\כ.נס pייכרו rדירונומיסןסת

ונלי pט"גייו pיכקfכ bמי.יפג ":fiכמ:ךרנו

נוריוו"יו· -
 ,. '~ I ~ I I . .\' ~ ,\ ~ . '( ,"';'סיירייו ,.'ימיו , ...יר:'ו ' D ' כ.L,,.'·מ

tכם ,וfr מדירטוr ' כךחסP נירי'וP 
 ~':ט rח ;-ח iינ pגס .טורס ;trכ''(יייו 6.

 ,ירי~ f '~ימ' pרוכ' bjזכרס. rpמ,רי
 Iו J 'כ. ,\ p ,:': .;...... . 11 .; 1-' • ) 1 I.J ~ j-- ...ז ..... ''""מייימז" '"יכן";ם"

נ, pזכ.)רק'כנומרינ:ס.סס '.יכP ' rמג
 ,~:ניrכיןסן ן~' j 'כr ',רכועקי Pני

 .. ~ Pירוטiג pbפרחיניס b ;(!גסדימוננו
חנגו pנסיסורסניבנוי P Pי Pטוכ fPכי
פורלני);ר ח';מיןמfכוגמ;וןקי Pכוזי

יקי;כהrר Pמתיfכי p,jכfר pנמקיינו

ג)ר,קי pיר~ rיכו pכfרrכי Pכ'כייו Pכו
פוררי pרכו fr.tר rp 'כrסורמסיפוניירון

'י:ו fר'-:;·מfכfכידייפומי pמייסורס.די
fכערבמינחספירייו 'כiערבדיטו

 jפ' pכ'מי Pפוחירט' Pר P Pו 7טן(ימטו

 .fרטורנן ' pזכיפינח Pמיכייוסונרי
ינרfכ, Pפ~רו pסזרfכיי)'רוךס.דיטיירס

יכומ,רסינרrכר Pגסחי jםי Pכרי
ינ: P pbטורקי pונt:י ~ iי.כיכייfכ fpכינקfכ

ר :iויו:"רמקי •ערבמיגדי Pמדי 7
ן":ג rJךריוכ~ירtרדיזכיור'יס Pמיר,ונבק

םוכ;יכנוכןרי,ן pקורמ ;'כrןנייו Pגיו
 ;;ךן~'י b Pמיב~ירזכרי Pטיכייסר pתי;קfכ

מיכ~ ' P Pיכייו fjחיממיפורו iמכ pםח
 •טיבייחךור:ר :iחיכקסו P j ;כrייחרבן rפימו
fכבכמריוזכייסוךסמiככון bיכר rךימי
 •רייןןכרו Pררותיןר P Pקורט' Pךי

כי;:די pו rתו pי p~ס iיסרו pזגמי

 :: pסיכjכfכילויי fiכ 7יב Pגתנירוחי Pסר
י ;fת' rמי:וורiכגיימייומ,טיכייfכרס

יכיחומת Pרהטיקיךי P .ג\ !מיי Pיי
 iנו iק~יירנו Pטוננ P ו:-::'ר~ניחבומ,ן

טרס Pונומיחיוויי bמיכטרינסוסר Pרי
ניכ~fכריוני ,מ.'נרמר pטס Pזכיייורגי
 ;::וסטוחס iיימרךרריפןקיריפרךייוחיג

י fP P.כיכייוקירייןן Pמסמימינ:ו
ינו:: Pכומ,ק\ו.י.ב P iמייימרון iחיכפימי

יסורסטותומיטי. Jמיייi:כ iפיfכוטרi:כ fPכי
' P מיןP מיןקוךןP כיוfP ריז::מיטייררס

קורייו ' b~וכי Pמיס iםמ Pמיו Pבמייכו



"'"\" " W -ריC)O .... j I .,\ ו

fj ~ פרD וךיירט:יtכP קור::מיי 7'נךח
 Pן j'Pיכזכנ Pיוטבג 1ח ' p 7'ייייכרfכ iירג 1

 (;(בi fהיכנf'כרfכרו 'כriכrנ(יןכfכ'ס Pכו'זי
 :: pס'זכרי 1יירו riפי D iפ' iקו'פיiל'רט~

ג:יקיכנfכיןזי Dכן,פןfכ Jךיירו , P 6פיכו

-,נר~זכיטייר:יהיןiי\ו.ייוזריירט:ר. Dפו
 jמטיכfכרוגוזר D'נ-ד Pגסרי Pרתרןרי

יין iכ f1כרייו pכ,rכיfכיג~iרי;כדכ:נדי

ןינחטfכרומי .ונזכבוו P iמ,ך D7ינ pג:כ
 • ~~נירז ' Qכזזקינרסגךיק Pנ Dן:fכיכ

 ::ו 4כתרחינויגייcוfכ~גסריfככגיר~קי
ג~ ' 7ליהרמיר:י,כיגי,סכ1כ jמדיית

זכר • r7כ iינ pגסךי;כ~יfכסקיכנרי D;כ
P כ-ריפומייrזכתמP הננמי::דיינךזכד

D ןP חיP כ~'ייr נימ~זכוp מv הינקו::~י
 OOU,()5 'כP rפיחוכ' f1 OO,OOUוינטרג

זגזי:רורס,נן,קכר)י pס'י b • P~וזרן jקfר

Iו.יינו ' Pמיןסי Dסי.מי:י p ~ jך Pך'
 Pינו Pבומכ j1 (),O()O jיי Pמנוחימומת

' r י,ר.. " 
גרזכנךי (i:")iפיגימיכ jקרקיגכזכטייומי

די 3,0,000יכור:יי(fכןכזכךיiכfכינןזרי
 jטסונכי'ןכן D(נמי Piמונחיfכדיזכרו Pפוכ

 •פוכ\:מךר ", Pריבוfכייור~פיטר PiPהס
מילתי;:דיךן bpונ pפ~רס fPכינו:'.כfכר~ןחי
י b Pחיכייןקיןה,כחיפןכיילפור Pמו
יסורת.רי Pינו Pילfככ Pלו jפרי;כ'ניירו Pכו
fויכונינוזכיגמrכמכיגךיילוזחי

קיrכ 7יתוךיזכי ' 6י:יור~חס 1ירו Pטלן

תינתי::גיירריfויה Pקחניגס jקייטמרrכגי
ספל::י Pסינסגומ,ןסיגו ' Pחי Pמו

יתידסריגסנט.כירו 1גי'(נונגי jקימרו
יני 1גוי~וד~קיניירלןנין Pויגימי
מי; lטfנ Pמי Pניךייו pונונגןקי Pוני .rיי

 p כf(ל~ Pריגונ' Jנופולקי ,כfונ'יל:י.ייר
רינ::נני iקרקי~נית.מוגסר iפ pןןוכנfכ

קימין b pמכטfכ p pוכגח I1) pו.ונfר P י((
Q כיבכר,יr.חיטןיחiנו 'כi בניל(ח_:: 

 Pיכןךיקוןנייןרי bקירמרי·נןטי pטfכ
 Pכיגון ' 6,רס jוניטור:י Pנידיין Pכו

י bכוירfכ,נין Pריכימ"כוגקrי. ~(למכי
וגר Pנ~רדקייfכtכ P 1_כובוונ/ן ,~וfי i~רfכ
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טי Pי Dונ,~ P P'"ניrכיrכוגיורוגיי 6נ/רר=י.
ונך bבנ :( Jנוזכ,יסיךrכספיסרוגוסי

b גויp היוכטרP ' כיfכספזfP טיירס·י
 Pכו I.l 66בו Pוסו rPכבו p(נ1כהיזונזןמי

 .? bספיר:י;מי ר:: 7ניקוי?ור::ר Pג"רייי
 •ניןר.i;י;כן

fו' P ' כדייםוסיfכfמילי:יוד:י
fכינדכו ('כfמיכרנדיךי;ירטו !דיקb ;:ינ

(יניזכ:יקי jו iכרקדייו bpפונקווקוכט~ן

 P~ךמי fPכייןךמרכום.:לכרנזריכ fDכ.
 P 28,000מיכייורי,במטךEכיינייו Pנכר'

בכפלי:רמ~פומי ' Pמ!ריך~יfכ . Pנילירו
 1ס' ·ס'דייוגסחוכךי Dנרינ;rכר pנ:כ
p כנווr20,000מיג:יס 1 ' 0בוהטךמי .ול 

קrכנניגופומי ' P '.מrכדימ, . 'pנחרחגסכו
 IIDטן P'7 iדנדס ?:TP iכ pבויכייrכ 240די

 ~כr >'?ידת.ריינןננ;ו ·~י;כיילון >מי pג'
P מ~,ירווp 1כיכקויD גי~ןרןקוןיכט.רוP 
טלך Pמייין j:רו Pי'גי ' D pס jלונסטימי
P בניכוךתוכייררtJ כינסומrכריל(כrריננסגד
 pי,נו rמקיכו;כקוו · iו?fכ Pסיקי Pיךייו Iנ Pנו

 Pמכנךןכו 'י p 7ךיfכ .מיך(זי Pמינייוקין
קי' jניי,(נוגג/ו Pיינן f'b pג'קרומי(מ,ג

 , Iקrכפזכ P'D 'P 'לP Iנ/יךייי Pבוונג/ג 1פוגיירי

 Pמיכודוה::ר fpנפיסךיל(וזכיג';כקין jרו
קי~יירי Pררייו Iנ Pגוככרוזכדייריומי

מיי:יןרtרן I:Jניכר' Pגרמינירדמר Jסבכה
;!ורי:יו~ס 'כיגטןי bגיי, Dרו r~י Pגי Jגן

קוfכ::ר D ~ pb ?זכ]ירפור:כיס Pיכוfכrכנדגיר
קןסס prם(, vכו pםrכקוינומיסבועומדי
P נריגורו!כינרי~ייךb וn p ~כייןרfפוג"דו

f;p םומיסדוסדידןD יP י.ונרD )קייi 
 P~יילו j6ק I 40ו-נP fפיזכ'ג'וניג 30
מייגיfכ~ D Pחינ,זו Jקיטייו 6קרכבסי

 Ilכfכרfכ 50יס Dוכ rntכ Pגר , 7וק~'יכר

ן Iט' Pרו P'Pןכוכ Pי-rרימrכמקיג Jמי Pנחכי
 Pנרינןרןסודירו DPפןנךיייור~ Dיל fPכר
 iקויין fPכיכפורטיי Pמיפי(יךוי Dפו

 Pניססיבי, Pפגיפןלטן pזכ'טורו
ס Dי rמ Pגוקיקיךופוקוסיוס rtכס,נ~כ
קייסרדסבייגךומי pסך;רכ)כ D~ררכ
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קכסנןו Pמ'rכי Pו 3.י Pייזככ Pו Pרי jק'-ג.יירן
רונודיjבוסי:נוחס'ייין pחורtכן iמיfוי
0 ' -p כiכנור::ר~נfחיb ינ.סורטיp ססיין

fכגטו pהי Pרנ'ן pונמ: P'Pד'ון pקורח
רי~מיל i'hפירייוחי pיני'ן bדיגמכונ"

 Pמיניירר'מ,נומי Pנרונורומורי
גוז jקיכ"מננומי P«וגכו Pניfכטמךו
מי Pנכיגורוfכןtוילס;:רנינןחיגכמגיי

P טו~P כiדיירקb י;' fכטומקג 'ו)P י
מנוכטוי Pמיiכירירגרפחרתדיריג'iכ

 'כfיסרדiככטרי fריככ'פונייומי Pגרינורומר
מייירך:כ Pפfככס pמרנוfכ P'Pוןינfכ

גייכ Dדי pכוfכוםר pד D iגומימםו ppור'
גימררסרי R..דמרוגיזכינורח'רטוגינינו

 iמופירייןגוקייסודiכמס I ,קוכטמרו
חרוסדיךי)ייכטרמiכפרמי ' Pמיכ'ירייו
חייסודס ' q-נוכמי י,~,נוכי~ומן.סייריךו
מימריסדיטיירסטורסמסס/ירייו
פוזו pלו~י Pינדfכרי P Pו Pמסדירוקו

 jרו 6pטר ~ p Pי Pטןכ ?;iמ,סיפיני;;ופרר

 Dנוסין Pירר iקימורידי pן rי iדךכמ
דייסרדסדי Pינן Pנומג Dנורי Pטידו pנ'
כו~מיעיגיססגס 1 ~כf'ק~יירוך ',ר Pכו

קייi:רוךiכו.סן P 'וfס iו_יסfכס jירן Pטרו
 .ק'ג.יירוןעיקfנדןטי pמ,דיס frכנ pמרר
מי pרןריס Pי Pונר" pרןריג'ין b 'P)רי
 Pייכו p Pכןfכס pפ~ולמ Pו Pכדיייrכם pמ,
rדי 'כP , ניכרינ'רiדרריין 'כ' P .קיר\ג
 pיירטfכסינקונ pגו ר;;;ז..דרייוקן Pך' Pינו

 pnמנכוטרמi;כ pובןח'fכסקוכדרטfככםר,
ן pמ,נקונרייוקי P'ונו Pסיג Jנוקי

p כfנ~p ייוi גוריP't1 p טוכb P'P "יגםורר
ערמי..ד('מ,גרי iו pקורfכ ~כfיiכורס'יו Pט:

טiככסמיס .pקדוקרן / Pמסירניר P ,~פ
יכופנס. 66טירגןמי

סוגי,רקוונופווfכיי bגררק.פ
fכגטיר"דין rמ'fכמיפטfכ,

יסורסי iמ,קי pם"ימ pכמ pרמ r'Qס 'pכר
fורס 'ו.Pיp ס~p p נרסךי'P מיטונווקי

קי pbע'גסfכיפ"יונfכ,יייגטוינ bנ~רן
מיגונרי Pב'כרfוייסרךסקיןוכיכיfכ~ . ' 

 .. "י.........-<1
'; 1 .I וI I ! 

מריג dכיייקונזכדר i 'ס.מךר Pפ'וכקין
פו,כי 120 'כtp fו.יירו jקמ pכווננ/ומ\

ימ pכ'ניגי jטfכןננייניריס, fjכנימ pקי
נרי p(ח i'Dרימרו Pם'וכ'וו 4וורכ jקי

טיירמס Jביג'ירומימייודת,(וסו' ,,)וו
גfכינהירונרי IPררון iפרמיורiכ P 'די
b יכקמp כייומיטיכייוfכורסכייiמיי

iכ b .ג',"~ידי Pו rניי Pרו ,i'Pי b,נכני

רוכחטיגחמיגי'ורו iקו 'כfמע(יrכקון
rכ' ~ p כרןfi נבוגרמfמיחיטניגרס ~כPP כ'; 

גרמגרידימ::כסקיגמיו Pטורוולמרוו
ייכך iר'נוקסטוגסתiכ Pטורו Pנ"קימ~
p ככנמנווfP 'כfכינורip פוו'מיד"ןטרו

קןך\ר Pיטו,נומ,גונייfכקי(ייס,rיין

ככו tמ Pכווי Pינן Pכנמג Pרוטןמסמ,ג
כימiכגונו'ריופיטן Pיגונ 'כfכמ,ס

דוויגקומטרו,נמטוסי;(גןמינרי
ממ,ונמטוfכירייסיגרי pכfכגfכ~' bנ

רכר,ננחריקוולוחי Pי/יג D Pכודיי i~כfכג
ירט D.פיופיגימ;;ומוררינומיכייrככiכ bייכ~
fכ,רוiכוג ~ךיסונירומיiכ iיסוקון

 'כfונ,' P 'D Pם'יכיגו;;כדינכמגרי
י,ן~ייiכקוןקfכנ~ייfכ;רךנחרוןמוו

רימיגfכירס'קיי~ןד;:כן Pמ;כ ' bחורך
fו iנמ.,מנfר Pוטרו iנומיןקיןן pר\מי
p עזו.טן~i רP ריכ,חיח:רייסכויb נין
קופ"גטי Pוריו Pד'גי 'כIיכייור P,ני
p קחןS כגיימf7 כגיכוקיונ'כסיכfP'i וf

.סויחיגיכטיס bקו Pחיר rr ~ןיקורי
נווגג'ו Pו iזוסטtכטיירסססמינ/וrכי
ר iטיריטייררס fPריו Pחי bדיכ~נ/זג ' 7
מ,רי pנTכרסגמנ'דיfכן t'ני(קי Pגו
פ'ימ,גדי Pפייrכינטליןfכיכטרמיריי
D סיינקוגייp סירP ח'םמד::כP i מוכון

 Pחיטריפםגסחנ'ר~יו ' rPכינגינו
מימור; ";כfרי rטרי.סגrכחיןסחרגו
fכרינגן Dפו ~ Pםורסי Iסעו,,לורייר

כfכנסגי)ר:: hניfכrו fPכיר i 'ןכריfכילi:ר I.סו Pיי
נרמגריכיינוכיירחר fPכונייגטי pו Pמiכ
וימםמקיכ iמי lקסכיירומיפרמינגו , Pמ

כי~סיגרי pכ' D·יוכ tננ pייגטו P·Iמוג



 .י~ t~"יו"'י'יי
"'" 1 "" 1 , II 

 :',·P ~ pרכ'פ pכו " i 7כ Pר'י 7מם/וrכ'רrכ
 ~"fר ~ iב'ד ' fPכיבכוגנ'וו'ניןכנ jק~'יריקי
ו P ~,י b ~'ם ' rPכיםיכיfר~ ~::ייכיי

fכ'כ f6 jכרו r3 ' rכ~י ' bם!וכיירפורטיורס
מ-טי 1מ'רי':;'ייגייו P.פןגיםרד'('יגיו,יי
fו' P די ~:ךp יכיירסכןטרןכייכרוrט 'כC ';:: 
נ/יכו Pכיקי pר!ו i 'כP tרךיfכו tךיכנ jני'
רייגרה\כטייכ!ררקיריטימירוכנסדי
 jככ: ;,כP ' fהכ:רו:;ייוזכיכנסגו :'טדי

fכיכנוגנ'יטיכניין 'כf(ר' r כוfםp 'קj כז:ווrר
 ",כדיו irכי :rי;:יrככמימ,גן iב'גןמי

 pr.Dדי='יייינהננ'יכוכו fjכרן fטזר 'כIט!~ו
 gונמקיייכךן rדי jג'ורמכוג,מיrכי,קין
רי'גיילrכ ~ bםיכי)כלפולנ/ירנמןגון

ק'טן ' Dנו,רסי Pטור:ו Pנ'יךייי Pכו
 ' 1'1ורו jטר'ו Pדימולוניו(יורייfכי'כ

~כ~קךכ pנ'מיגפמל:גיכרכי r.סריםורדייו
'ידי~ןג ;' rD pכיוו~יכיfכוכס. Pירו,ן 6קי

יכ:: pקיס'י~ ('כrזכיגנרירר~נכסירס
ק~רי 7bםו Pכעייןכו~ fDו:כבfכגייי

fכ' r ק'ונחגמ,געררןייר:וfוי ר~'כfטD );יב' j 

b כונוכסP ייןגבמ;,רfכ ~כfכרחןf;קיפך
 'כp rניך:יו Dגוקןןפיגימרfכסניכיירס

p כסגריןiננ':דח,ג,מ,נP ךיכחיזכיגונ''(יi 

 ~כ.-~ ":כfטוריסונס'מניסס ,כr.םריכךיכי
רי iככrכקוf'כיכטכס pמ,חי P.סיקו 5 )(
b ~כrניP 'יכi ונוגנססP כגטיך'ןrקD כירr

ן Iינ(' frJכ jיניירמ Pגוקיינגןfכיגדיכו
 jמרמ j 'כ)גןהיטר:י'גסונרי P P(,מו

 pינמגןד'ח, Pפי'דיחטמךוfננfכגו
fכרו,גו ,כfמימיכP כיfb נררb קיכ'ז;:רכסין
b ' כיכהיכנורייןfנגורזיו,t קך;ן,' j 

ו r 'כIקיפ'קזכרוו Pפולמך iקרוfכיג
קיסןדימרסיגf'ככטרי i Pיי~ Pינ~י
פומיטו rPכי.םןלנטם bpמירסס rיכי p;כו
b כוגfb כמ,ךךןiלP 'יכi .נ/יסP מ'מ,גטו

ינוק ' D pקfככיכrכ Pי pקוייוםIכנוניקי
P כiכיfכונרfp כיrP מכריI נן'D כ;גןיכ

 ' bןגקךוכיססfכסקמוניגו ; Pמiרמומטל
 ,;ינ D.םןו pח;fכל r'רגפורו fpכיגםייסודס'

fכ 'כfi " ~כךD r> ינ _יP .כ,'ס • 

ינן

p 
חי
t ר

""1 ' 
~, 

'i 

tר

י~

f 01 

ip'D '.:גו P יP בנ'גוj נייביי;ריr ו;כfכ' r '~ 
דו .rםוכ~ jקי pרו;:fר r;nנ jח.ס Pכיקו pדו.

fכמוםוכfכר Jקופיג,rכוזכ' Cוכיניי Dכודי
פוכ;;fכ~ן P ;-:כrיכחטוחיביג;:ג'ין~וrכי
זכיינימןו Pךיו f 'כfיה;:ר Pגי (fiכמיר~

רן iכוקחסקיfכ:טןכיfכ jמ,מ,גרייגן

rכ~נכי 'כff ' רf ~ ק'י:וח'כ~P רןמ,כ:iכ
יר iiיקוננייוחיכיי;:כיטרוקוקיז:iבכהר
rכיקרוfכי~fו,כ Pכו iiרכוכ'די pריזג jמ'
 ~. p(ני Pריככ'טריהוחס P'ככוק .Q 1 :'י iגי

 כr;.י fpכרי, t כ("כ;רt:ר r Dבינגנרכןהי':

 Pו'ו iני P~ן'יס Pני;כט' p'rח Jגןו iוrככ Iר
 •';:רורסריטייר;:רמ,וקי P'רי pb Pגו
 jיי;כטרוכןירן,נוiפחי jנימטfררר Pוכוקן

 pרימ jמ,כרכךו Pזכ'ו pרי(י("(נו ',רפור
קליזריו.םרר Pני;ינכוחי Pמכך;יו:ורי

rכ' j 'כfנוP ~כיי.י;רrכי 'כb קינכונגן'~P 
 i ~'כf;ו Jק~טi.ר fpכ pונוכנ/i'כ pכ~~גטירfכ

 ך~';:'כ'כtחייינ'יכריrכו~. 7חסfככייrכר Pסיג
ו P ' 7ינfכ'יור~כיקכררfכס Pךיככ''.כריfכן

 pםיrכוכ'ח' ' jככוככ'rכךן Pפוכ iקידו DP.סןכ
P כיכטסיןfקוh 3 )()(י : .D ~ןיכp p כf3 ';ייכןp 
.D יכיc ,סrכ' j ';",ך j ירוחסb כc rימ 'כ):; 

 lPDכדי p כfר~כf~כ! ר:רו;:'tכ bניתך
 :: bק pכמ P'ריייו j P ~;ן 'כJ rבי'יכדוכ, iךי

, ," , 
 Pקירי ' Pמיר i~וכהי PםLר iק' pרמ

rגיין "'כrכ,;.' fכד ~כP j ן;:'ח.'.כןרנול i כr

כיק~ור ' riכו: ',הגרונמי ipר j.ם~fכנ P;כויי
זכי!ריכקןfכ'כטרו ' ilpככיקכור\נ.'יי pזכי

 . pf.םכריכזכי 'וfו pברfכמוכ 'כrן i 'בגו
 fjכםיככח.רו;כיזכי pr'(ייכ p jירו tJטררמי

 ::(יחי::יור:כ 'וp . f.פfכפחוס jג:ררו 3Dמי
כר:; 1 ~רP iכו pנו'יי Pי;מכ Pו Pחסקוןניכךו

רוכוכ:: b rטןנייכrכ p 'כfקי Pבחרמנמגיגf'ייס
 jטוניירfכקי fpכרינ1ר pו pחי P;ו

 Pכו i 'ט~ Pקי'חס p Jכו'רקrכ Pמfכ,
 j'Pטופfכרrכי P 'b.סיטו iP Pכ'כ'ינינר

ר],,;'ברזך~ jקונכ1ככיייוקונכוחי . pfjסריכ
P סגיניI מכטמיןJ קi כןfם.p fמונ:ר 'כfכ~ 
כיקגילסננןrכי .~·fכ iפיכ jקו~נfכטיירן Jכו
ר Pךיכימיגרת:ך~מכניר ~ר~ <r,' rמ
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היי iקrכקיקי:נ'ייכיני "כ.קיננןנI"כ"'ין
;כו ~ iיכוזיובי'וחי .iכ; r:ריחיכגייגטרי ,

i' כ~r'p ונדעוונןמדכיקביך ,דיןf 6יר ' 
 .מזזןחרגה:;רכמרי·ו

rקיתי ·ךוני 'כ~P חייj כיקכורר~ר
חי fr-jו~ינרמפוחי 'כr:רורקי iקי

גיחי .ייגןrכיכfי:ג ז.ו(,חיכסורחבכו
כון 'כ;כיקנורח=יייגןיכ D:ריכקריב"ו

קמיי/ו Jקןן fiכטtר ר::':"ךר::יחrו pחיככיfכובי
 iייירוגיהי,נהוכך.יכי 'כjחני'נ~ fp pרכ
 <rהfוי;כיfכ~ק"גוד'י::ר jי:רח:גו:ו jמ

ריוימייור-ג'כיקבררחס Pךינןיי.כריrכודי\יר

~ס tירירי ו:iרו..:';כ~'ירזריפרכ;כrר-ךן;כו
יייןהיר. jtביקוג;'ין Pןכ 'כrכונ/ךרי
P כגfםיכ'די~;יי.b ~ 'מp ' כ:ייחרוrכ.םfj 

ח.ביי,ןו Pכןיי ' p,נו pנומ: Dךו jטrכ"כמ::ר
פוזוימי .יךיס pמ Pני pטורןחיגסיס
מחי.טדכן pח'ה,סוונרוומס Pמיכיייקון
 Pi~רנקכיתח::רמ,ג;יק:ורניוכמ·
יכי '":1זר " jטרסיי,כ::יכיס Pכו ו:iכrדי;בולי

rרןכדיfכיככיסרקירןנןק"יכרר:רח::ר
rכיגקיקחריכס;;גקוןמי.כfכרו Jנוכמ-ג
fכני Jכו 'כiיוהטסזריfונייי fPכ"נסי,נגן
 ::: Pמ,גימיינחיכוגןניןגייוfכי .' Pמג

יני Pמ'קי Pבונרהר'fו"כםןר ' f?קריב
q גיכדי~קוי~ינןיבן~ b נוניעi ויכרוP • 

 I/ ';;ידגיחיכ~נ'ס Pגיב'ורמרוןגיfוי

נייגיןנורן' pדיIר "pל Pמייקונוייוו
ייפוךייו.מי Pביבווגןכ.ימקיפיכ

מ,קו.סייי IPריי 6ייקרססיככמסניקגור
 iכוחיכיגבטי Pי hוי?,קח"כייךדיסי

מי ',.כfנ~ק iטחי'ני' .םייךיסךיסמ'('גי
 " pכי .ינויינ~י Pמיגטס pמ;יייקמרי

 Pכו J"ו.,מרו ,וf'יסfככ pקוומנרונו
fו?מכ~מי)ן,,ינר'ג.מיכמינטריכסכיס

fר' ,וP ירןj 'כנמירייךסb םי;יכ"קיןמ
דימ rbקט~ p ' 6מיןמוניסטי Pעסט'
מיקמגורס.טס pסמ,מבמגטיוי pךימ
טיטורסfויטיירס ~כ:מ,ןינייס pוכי

 iי pקורfכ ' P"ייקרנםגכיניקנורמיבכנידס
טוממ ' bס rקמטןממליפודיימר ,ן~

 l' j.l I- ·"יIוIO"·ו-י

קיריקיו iדיז'יכי pיכ~וכ~ ibכימיינקר~.
 ;'כrן:'ס fpנקרס Dסיכג ;,י Oדיכןקf'נ-:

מרי/וקי pהני,ני p iנו Pנומיכר:ך.יiכ'יני
 Pזכןזו Pוכרו pנוןח' Pינ<ן p ',גסןכיקי Pךןב
 . rp : 6ניננמיג jמ, ~כf;כfקי

rברןמ·ס'מנורם ,כp דיירונרוp ינס
 'כrגרח:ריiכ,כניייב:''רנךדיור i;.גםןר
 rrכסיםכנקיס.ניק ~כ.'דימ~:רספור
גו;כוiכ iטן iזנ D'Pזכי .-: pני:גמ: ::'כiמין
קונניייירייוס iנידג'מכוגוכורקיקי ;rנןי

כסכיס Pנןחסס'ריד b :~ינ',גו 'כrכנ~~
fכו 'וP כ'כםיסtii ייןj יi בייכרו,fנ~ p ר:,ס

קונוךמלי ' pח:מיסונייגייס iירו fpכורה
ונידיכנורפיר pכ',מ~מ r: pטרס Pנןהי

 · Pסנןקיניתנוירימןכרסמ,נייננרי
יסור::רמסבוtנקfלכיוחיכ'סניק;ורמ'
P טוך~ורP כמp כf~כfקp 0 •ירוסכסדי ' 

 ~~וfקגסמס pכfכרסגמכ· 500מיכניסו
'יטןקיפריגדירגוקרר Pריקרימודי

 ·יךים pמ Pנודי"ןרז.ו. tונזכירסנ'חדון
tו' P םיi סוינרןחסמיj כןגךיfיrמי'~רר
 ' P 'כfניקגןר.-ז-י bקיגון iטןקונטןגי

נוקיfכיג jקי cיר' pמגוס~יגרfכררן
יטופו Pזכי Pריקרימומ::ר iםריכ/fכרו
םורוריס P 'מי~כךז"גייניוק'קיכםכירן

ח,םfכרריכיימילו ' 'pסי Pג'יריין Pכו
 Pריקריהו pןfכ' r ~~רחיכס. Pירן jמ'כיפינ
קיימן ' pקיס rיקס pמ::רונרר;ו jק iחיג
נוזו.ירני rbדי ~ bטיג'גוןקיכיקנו,די

 •ס rקfכ ' fpכיןס iיסומסטופו iגיקי
גיק~מתיזגר~רי yנכי Pרדיכירווגיזכי

סרכר rtנןסורי::רודס jקו Pטייג'קיכןר
ניןטומיס 'pנ~י(גחגמי'מיןמ.ירrכי
 p 'כp fי~קרימ,fכיקי,רגיפרינ Pייי rפו
 Pיריין'נ Pגוריםזור.,,מיגרזרנרי ;-' pמ

נ/יגוו ~כfס rrכ pו Pדיטוינ~וסרמ,גכיח:ר

טמנו/ןקי Pג'ירייי Pכורימ,ג jקונחטי
':;" j ו;עיוכי(P נ'יככמרקיזוP ' ו-גדיf
סי ,,;וfונ ' Pדיקfכפו pח'מים'ןכייר ' 0

קרנו jבוחיד"כוגיקגןר ' J(מנייוfכןבקיונך.

P מכחירסרכיוניייזוP ' וליf~ קוי~ימי



'"'\-''''' -., I 1 Ij~ 1-

רי;ון'קג::כייג.'ן;רזכר Pנויהג'קגו,קיןו
P כקיי,תtכrקיט'כיi כוP , נ!' i ייוP כיi

 'כ;(כrנויינדוזכי .ירכן Dטררןפrכיכנדמו

רי-וfכרמייחתייrרכרוכוקי Pדדקרימו
ו Pהיןטיתורו P vט'ניfכייסכ fPככטי
קח,:ו P iמייייכ Pיכפיורט' b 'P 'Dון pקירזכ

i i:ק'גוומי יr רb קו,כj כוP די~כוז:ייס
חת rנ"יניגך:כ P jנוגטfכרו 'וf .גיקכןכ

P קמןf פריגריככן.סןרסb ' נ'ימ,ןb יר
קי"כןקייי pמחינייץו jמיג Pריקרימו

טןי~ימ,מ,גןרן fPכפרימי .(יfכטחר"(ימו

P וfכ' P כפf7 תf5 ~ כv מ,כקו'פיiP i 
טכן,ןיככרי bר'י'וכ iרי;כםוjכי 'כrנויינטרי

D יP מיקכירונדיp ' כרי}:ינ'וf') :;טי

t גf ק~יי;מימנזרגןךוP פייר::מונסןנירי
מדfככנרי p;נוננ'rוקןר',וגימי .כ::ר

 ;ח pטריפמ plpדימכנרי pריטוכנן

ר rרו b pג'חי tPכן hנP iךו P;כןקיוניניזיו
p ככנכיf'טחבוביD i ::כו כP די:::;כוזכ'ם

 'י:'רונןריכוfכיקכמולן D'D 'וfגיקנ,ר
p כ~כ/תi,יפךןוזכי(נוכ;יןחיזכגז)iP 

 •סגונת
 }, Pח'דןנ~י::רור::כסוכייוקוייוfכי

כךכיק:'ס::כמ,כנימיהיfכ~ייר pינ bי Pטו
נייבירפיר ~ו7b :;fריטטיפורקי'יכךו iך'

P וני.ירק:רb ני:כf ני;גקקימרוןD נ/ pt 
מי' iח'יכ:כ pמ,י:כ b pקfרונfכרfכ pbכfכין

 ןי,;ח::.ממיד;כ.סירס. Dטיססימיקfכ,לפו

ס Dייוrר' ;c'זכיfכרו pוכ fפו Pמסכיקגור
בת. J;ריrכ bדייסור::כי 1זכיכקיfריכטרר

כיק:ןרקון jנ'יכיירוקי pג'יךיין Pכוהי
 חנ;:;ר Dנינ'כ i ,מ p וf;כfכון jיjכירן iגי
b מיגדייוקימ'גמתכנןךדמגיי

חינrר:ג pמ'קיכיקכוכו bך'מיזננח.
 Pמ,כrר P jירן Pר':כיגידייןגרקיו

רייוהי .רייןזכיגםfכרrכfרכטן pרימס
טתכיrכת Pםורין pקי Pייגן p Pכןדי
P טווניריi כיגןtמי .ךייוכוזכיגילוגרו
b רינ'גוP 'קורטP P כןךידייןונ/ריP 
P 7ייכן P יגכrb קייסרר~מוכייומי •יימךג

מ::כ ו;; iר ~כf כ''וfממכ'יכיססגיגיקגן?

1 () ;; 

P וP ~;כfר :;דנןיייfp כrכטfקוj וביוךp ח,זI ו
rכ t-;יכ!כrכח:ג~יר bpרך D Pיינדררחנח~-fכ

קי . r ;:רר;י Pהיסין ~ pנ rנ'יכנרי frכח,
 }, 7י C-ר'קירטויוןו):;ירווt,ן;י Pיfכ p 'מקין

ידורiג fכנן j'חיךי '; f '~רiכfככ:פמסיין

:'ק:ירינירי rpו iיiגןפ/וfכימייטרfו~.
 • ' 7גרח;ילו Pקוןמימכייס pוסבווגג iקי

יבקןח-כן;רו Dו Pמסגיקגןרfככייו pהי

כוךיר iקיזכיו iנמ iם'פרמי.!'כו jקר
rכומסיסודסקכחככו Pי Dמ-פי~\רטי

ט"ןכ pמ,כנימקירז.ו. Pירייו 'ס:דיjכומי
יכדיjכינרנזכ P ; 7ריtו, j '!כן bכלבחיגמiכ

 t1ו f5 Pכיכייורי Pפיריו,כיחיייהרון iרי.סו

ימ pךו bpפונ Pי Dקון p'יורחב, D(נ(ני;
ך;י pמ·ריפ~fכברfכ~ pיכפורי.ככ Pובןרק

 r:rקמטו iי Dוךפחי pקי(ןומירטופירו
 r;rרטזג.'יפטו 'כC r ~יר I ,ז,ר(fכטןמ.יריפורייו

יכ,f'כrכ L7ךיrנi:'נמקיגמין iיירו :1ס 3קן:חי

כrוידיןרנמ ' bרכיי bפוחינרfר;ר~
 ' P jקוכיjכביל ~ bר~ריסבירופיכ,:כס
f;tP'D ~י 7ךbjr כrיינi i:'ןיח נP ינוr כנוf-

טיfרrכו Pך'גיהי ר:i iיסוכןכ(ייrככו
 וtי'.iר p iוקכיק:ורחגריקןלייןי t .;"קכןר

יסורסריייסגכטריפוכ"רפור'כו j.נוחי
fמכקחכבו ~כP י=יןיi קזרטןגומיס

fו'ןו/נימגוזכי Pדןמ,ןיןו f7כיככנ'פוכ

 : 10דיfכסמקיגfכיוק~'יורןסיטיירת
 ,rכיביjיךןןריIרךי Pפוכדי Pניריריוןי;

יגיירין Pלי D-וi fפיכ~ירר ' Pןכו P "הי:
 j~ייכי Pמי PבוTכגjפיני Pי pחייi:'ניר:כ

י fP iכיי~ P 'רי Pיבדfכךי P p'כוךfרדו
rכי Pטורןמס jרר Dכנסט Pכומי כ:: fiכ'יו
פוכ iני(ייריחימיגוכיקס.סן Pה'נרן
טיפfכרןו ' b Pךן bנןrכיכ Pכומ bכוךסר fד'

ס tfו,ןטן jנין('ייcכינוגנ/סחימורוולוגנוו
כיקנוררי ר:p,jb iקנסקורטfגריוגיחר
fכו-כP כfנרp קין;כTכ-rp מ:דייוp יברי

 ~רירופו" pדיזיfכחיסקד(בתינגfרי:כ
יכטכrו .rקן Pזכי 1קןכגזכרו Pכומיקחככו

ו pרוו D(ייחנכי.כו Dס'פוכפוfכירטסכi:י
מוויטס fpככיקגן,ריפוfכיכטסכויננלי



 I() 1כ.

) P 'r " פמ-:כמגינרוi כזיj ,חיןנוכב;וכ
fכ;fכ f;j רןi · fכ~ rכ~~דן 'כo ' כיטדגכי

 :::('כfחיךיfכ~נ 'כr jכרי 'כfן iPD(בכוגס
tר bקן pפמיfכiכך :'סקי Jיירו r 'כ)טרי;ינזכב

fככינרי1רסבוזכ,נוריח:י 'כrקרינניןכיי 6
 pריrכ Pרוחירוי iככ'מין p 13ח'rכי

ו fpכי:כורסגו iג'ומיסוריס ' P 7מכט'
מר i ,ג'' fi5כינירדמך jקויז:;ר'ג.ו.פומינ(

D ' rיי ו;'כP פיגD כרברקס·יri טייר:רג:ר. 

חנייו כ:;ל;כךי r:pפtרהיכחפרק
iכ' P ר~ I 7כןייגמ i כrיp 

 ; rר'י p :כiiכי(בורירךס b (!ר:רורסי 7
יוrב ':jבכ:יורייר:כ jקי Pi;כייכ pגוריהיג

i:י P בי(וורוג,'סP מ,כ'נ/ריP וP יטוrכ' 
' i:") :רi:סיןזרירס יP כrגר~ 7'יב'ר:p מ,ס

פרגיךרו;fכרtכיבקרן Pינ'ו pינס;בוז:ג 23

ין'ק iסרר iקד Iמ':;קירו;ברייייידומיכרי
ן njנוכ'.כח iנו ' fjJ Pכבח(, j ס;: t 8 ()(=יור:כ 1

rכיפ'ר~ייררi:י tםfכ:דס cP.)כיגיקfכרס
 jה' Pמי;יךירמ-;ומי P ו;-כj fר' D iמ,רIכ

חינטרי ' iמ,jכי pפיכיר p:כfכ PDטוד
זוייגEכגו;כ Pנקיךןו rםומיגויס pכ'
רניג 1סמיrכיסודריךיריג'ס ר:iכלפן
ם'(יזכrכחוררינו ,כrטו~ררס P 'כfגספול

 ... , , ...ן ,

D נןידךי' i) וi נס:כD כסrרי;רחיניii: כיi

די';כומ·ינדנג'ו iג i'Dbקיקיrכרי':ז:כ'כרי
רי rJרןכ Dקי p'b ו::: pךן'יזנ רcכ1כ;'rכךןור"רי

וד~ (i ;נ'יךומיfרכגרי pו"יrכ,י Dr:Pחי(ני

 iקרךורינ/סן Pדי 1jכfכ pמ, Pנקירןחס
P יP רגrנמלD 'כP ט~יD קרכייוP j יםר

 ' pמיס Dםיביכtרינרכרי fDכככן fpכו
 I ו;:;ס pכ:דייטי bםזכי(קוןסג'וכטfכרון

םיכ,rכrכ pנקירןקוןrכיקוגנסטייו,כוגסיס

פיכלמtרכrוריםריק'ם'יו Jמימיירטי bם'ו
טייר~מ·ו pכ' bג Dנסרכולג Pדומזגיו

rכיפדכימ~כrכריב'מירמיוס'וסימי
גתיגטרי b Pנקירו ~ bי~וד~ן 7ב"

י Pךי Pםfככיין jקימיכקולוכחךןtר bפיכ'
חג~ pקיןמיגקןנ'כיקיכייוי b •ולריריך

רי pבווגג'ו((מטומיג Pםוח.יכי Pריייcכ

 il • _ 1 ,.1 , 11-ר jייי Clר

P נiככיfנמרD '7כ P ריחידירינוסגסי
טחנטוססקוfכיכט~. i'Pטייךרת pה'כiכ
 Iיבחטfכוגו;כ~נירי Pי;:רוךס ~'נ fקfכיניכ(קי

 pנקירוקומרכטרס p 'כf'ג.יינןי Pמי . Pרו
די;ייכסנ'fרייכמרס iר'םסדtר p 'רfו Pקון

p ~ככגלfנקילוב'יךומיP ~רכtכרfריק
חי i(ימידירס bקקו(נוסיל~ק"יסורס

 " Pמ'נוגטוrכיטינננכןרזכייניירורייוגי
פ'וגייךIביסיפו;יירפfכר~ Pנקירופ\ו.ךiכ

 Iפריוגןמיוד ipחריזנוכן bקמיגפור

מסכויגי iקיכפ"רייוי fכס iי:נן;כיכייו
קיםוסיניגו ('כrרי ~,ד bDP 'כ)די irDט
י bפ'ומי Pקירי Sם'וכייוי D ,כ·.ח jקו
 .מרו Pפיונמיגחי .fכi;גךור jי bךו rקחפכ Pח'
 fיגו Pפריגויסוךiכ ' p 7יטרמ J 7מיכמקי

זכיגמסטוםמרווגומיור:ר (i 'ממ i'ירו
ג" bקח, Pכמ~ו Pינ'ר Pןרמכ Pי cPר 6מי
p ז:דוP כ(כניימיrטj נקירוp P רי'ג.ייו
ו Pרי pךיטרמי Dם'וחיfכך 7ינ' P oל

 iקיפיגיססטדירןן.קיכנfכזכיfכרו P :ו'ס.
רי Pטו Pסיrכיחקירך Pר.י;כו;רךi.רוךtכ

D קיfו,ק\ו.יירו .מיכיניךייויכווס 'כfj 

 . Pנקירודיfכרו Pפ!וגרי p'נג/ו jיכ Pיימ1כfכדן
D טמיינייק~ייויj ~יור:iס,יr כיסודיוrכrיר

i:ר: C ובכם((ררייוחין:tקךו~ P .גומיס
 Pינרלtככו D Pו P',ינתן 'כi r~נכו P jכןינמכי

 Jמי Pםמדכ: Pו P jקו jיכטירfכרו Dכוזכי
גוסיגלסגריכניר jקןינכ'ס i=יככו ('כי:

 Pזנוגגיורמג Pיי iיםוזכיג ;:;הכייןרהרון
 • pדיח

די pםרס' Pךיםןור)'זכ,כופר:ר
 .כנור((נומrכייסודtר((וריר

rכ~ P מ,כי((יגוינוגנ"גו)ררוןיP P "ונ'כ
' P רb כינ'נןגfכ ' 7 ,~י 7פןfסטרp רימי

ד;מןייגייול P jוכrכיכייוי Pזכי:טרי tיבד'Iל

P ךf'j ילכנb סיי,~ררסכוP מגייו 7ירנ'ייוP ; 
רידיג;ופילכס Pילומ~יוגמןב'יכןחי
ר pמ iבוכטמרןסיילו~כסדי Pifנ'יי Pנו

 jקי'ומ,פמיבררגס.םור 1ו~ןכrככוייכרי

גומי • iירימי(מס pפןקו pב/מכוג'
פ/וכ"קיו :;כ P 'iרימrכ Pירו Iנריגייו P.טכ'



 .-:::=~$~!י
בן

ח,גיז<רק;:רםריטו bגו ' 6כםךי rפיסמדו
מפריטונוקי;"רגחונ'יינךו , i 6"ו

 'וffויג pמגומ pכמן pפזכמ, Pנקירו
דיטרזכ~ 4די pמסמי Pנ/מרןני!כןjכ
מיחךו Pפ'וכו Pטיךןקוו Pנקילומ,ג
 ::כ'מקוןךננמטיירוקו ' f0 jכר; fPכג p ~גו
 :: Pו pמ ,בfסמרטי pןכוומי{פיגימ;ר Dייו
מ"רירפורדיליג';:רו Pמסיסוגסוטו
מ,כ fpכמכג'ו fPכיכגומי Pירו Pנמס

פ/וג:: 'כi •פ'רכי~'חי ,גp fםמפורגונחר
נע Pנמ.,ממ ' 6פי' ' Pמייסונמויין
מrכסיס'רמנו('וךיזזירןכו.iכיכמ,ןקי

ח'כיי;:רfו'וןנונ'ן rPכימ, I iינ'ךfנ Pנס
ינוכrכיס Pח Dניח,,רניfכנן i6כו jסנ;טוק;ן
fנ'ינו 'כP חיכייוונ'ריP נקירןP קון

גrכירקת Pם'רrננומוחי~ט:כ,במגן
P כינ'דמדrקp כמיטיגייוrסיכקp טיכייו
P ג:כינ'ריP ןנךגב'וינ'ךמדP כrייp הי
סןנעווו Pד'חי •יורנגיוןכיין Pחכגו Pכו
קימגיוט~ pמrכירניfרגוו Pיסוגחומס

יייזורניירסינ~סטס fPכי Pכיינ'fכרייבן
דוו, Dטיי Pמגגר Pניןfכי!כוכ;ומס~יר P pח'
,' P p ני'ניוליר.ונ/ריr ורP ייןוP נוP קי

מ·ןייו:;י"קימ,רניסנןטיו p,נןמ,יסרךס
 ו"~ Pמי ?ס~סקריסעבסיכימסכס

ח;:רפירייר 'כf,וגיייסחקיבחיןיסוגמן
יר:: fjפן P;כיfכסמ, Pנקירודיס 7טייג
נכו~סייעוןחנרייןמי .מי~קרןקיטי;כ

 Pנוקון~'יו Pחימד iיב pנמדימ,רטס
 . uפיריtניכ iטמייגייןכי?יין ' Dנוןגמ,ס Pמ

די Pנמרניזי Pנוקייבוfוי •'ךי Dבלךס
 ; pמ fpנוכ:tני Pטרfכנוקי Dכוחיםיירו
וו fדיfכדכמס Pנקיכופוגייר ' 6 .טיגייו
 Iמי~נןבכויסונמן"גיירוו Pםל'גיסייירטי

fכמממימדו 'כ; ~ b 1מ" p~קסכנימ,
 Pכי 'נt •נימטtגרחןכוגוןקי Pמיכיין
קfכטינילייןמ'כטורו jטו"מר.מיד·סי

 pמרונני''מורסךזטיילמד'חזטני pקי
D ' ',-0וורז p • כבויגייסrכtp ובובידוייוןמט

נן 'כfטן P:bובכי Pגורו Pכי ~מינרי.
P :טוt נקיכיסומ,סיסי . 1רוP fזכ ~ו

14 

י"'ין~-
~" I f05 

וי "'''טמ~ pbויכי~נגין ' 6גויקfכיי
קfכיכיכי,ייוחיגטורוטורכןמייסרוס.

ןו'נייו fPויב'יר Pמ,גפולט' ' P P'Pטוכ Pמי
 ,.., hנ-ר iגימי . jיסוכחדיונמגו jח'כיסו

P מ,חיפומינגןןp כםימוטונוtf ייסfכ~ 

 'וP rמ,גייייכו . Pי Dטוריrכקיןסיכימו
 . i'1יבוקרי pונfכייור'ג.'דיקודו Pסכטיונו

פי:;מrכ.,.וכורייוזו'פ'כן pמ,פייפיfכ'חי
ייי Pמ,גברfככךי ' Pמיי;וורסדיח'נכן

.סומ,ג/ו;וחסטרוסייי Pי'מ,מירירי}ייכךו
מין Pניך\~יחכי pך' Jני 'וfיכוד;ודיני
טי'רםמcכ Pסגטייוכיח"ניניטי'רס.גס
 :::ופ Pכורירסמי'ןמיבקיןי D'ייורס.די

 •קו~יו P pרן 6pם~גמי Pנחלוג' fPכיבכי
 jינבכו Pממיכרגחוזכיננימוחיחיכטמ.

P ככויfכסחימ,רייfP וP וfיr ~ p פןר!>',, 
 ' Pמגד'מןגי 'וP fמנטייינוקון'ייחר
יק P)כיר'טו Jיסוכנכמ,רוכחכויבימוג"

ךי Pסןfכי Pרייסר~ <rמrכירנירדי frכ
מ, .'כ"ור'מו Pיוי pbיני, pר'ינןמ,כוי

p כיינכ'גייןij1 פיבימס~תh יP כיכטרסfקי
 IIמנ fpכיו ' 1יג bםוfר-י b . Pסכטיוכודי

קסגטוןמוטרודי p'זו b Pו pחיטי{
ןמו(ו Pי Pקיו Pחכט'ונוםומירסק"פור

p כךוfr. P גיויקפורוכיר'"~ןfכ' p כtווק
קין jםוסירו 'וf .ןונמר Pחיבייוריפfכרס

p יb p 000-,.9יזו p נסכנןגrf: חיגמי'ס
טו Pר' Jקוקfככטוןמוטרו,ג·מייסיחי

 ,{נטיו hלי j,pביגטו ~מ'גגו. b ו,\-מ,ג ' 7
 ~וכfגן'גיירו jמ, P,נfכיייר~י Pן P 'מי Pנו

fנח~ייlכגויכלי P pוכויסכט f'ך Pייול'גי
 ..טייבכוודימגרסכנספור ;rמ"םיגנס
מלטכסנסיד pו rח' Pו P i~וילי Pסי
 ' b .pנ' bנfכרמכ D 9,000כוקוותגדבמ

 riכיfכך\;ג Pפוג Pו Pמי Pמכטיונןקידו
מקידי pטו Pי bםיכיייון Pכו 'כfוב'רייו

 uד' Jכויקטס fpר ' fpכדי Dטן Pי bמ,

 ן,"'קן tקס p 'כP rניגטיןממוגן.ניiגמרןן
סייעי(בינו ~כfובו P D~'ירו jקור Pדו

fכינימו, Jקימייכיסנוי Pיסונתומונוי
 11 "~ייפיריייג\~חןניתויfוiכייון P .נ~~
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ידיס Pזכ Pכןמי 1.1ל ti 'רי Pניי'-זוקיןיכגו 3.
 'כfזניננכוןסספומיחרכסניס." Pכןמי
P רP 'סJ וP גסמקיגדיfמ,נךיגמכטכיךי
מנגוכיקוזוור~ Pיסיןממונס 'וfןךיכ"ם

סי ".ןזכי i.5יזו Pקונ;כיפירקי Jסוכמ
וב: Pםיחiו"~ bר~ P 'מ,ימודסרכונן pח'
 IIוינססוגוקסדסיסזןPכדי pדימ Pדו

ו pדיךינמזנו ' 7 ' 6בידו Pדי~ו
מפrככייוי P 'וf'ייסונמוייוגייןמימ,גירס.

 ' 7רטו bמ,נייזו Pםומינגו Dי P tJס

J יכi רימי . 1ניימינטמךP ,כrפוp נוניררי,
מימירננסכוי Pיןגכון Pייוירנ pמןכונ"

 • ' Pו t 'כP ' rי Pמיסיגיכייורית; Pמיגגיסן
 Ijבננבכוס::יונמטוכננכוו Pך~יירנומכינימי

Iמי 'כP םt כיגליf)נ:כזיקוננ"ט"חיfניוכי
tמסטוולן 'וP נוי)r ךומיירP P וP כיזןfP 
 pךימ Pגו i'מ . PPקמד-יכקוןמטו Pכו ' 6
 Pמנייי 8 1.1ר P 'מס lזנניבכוירנ'ייו Pקי
 I.סן/וrנ fPכסמסמנייוי P ' 6וייליי,מ,

 p כj ,fפ~fכ Pי Pדיטו Pכי ,וP fנ/כו'סי
 Pן pדי pפ'גיסמי pי-ג,ס jD Pכימי
D ירננמנןP דיP כ'ירטוf,סיגיp מיP קריטהp 

גינרנסיןס-ינוכסיס Pזכ Dגידינינרןמין
 Pג~חסיין 3,קרי fP'כיקיבך,~יןןנו gPין

 .נוןכייס
נימיrכסודיfכי~וילנכןן, b 16כזפרמ

סור;; Pמיזן Pרוטיניסס
יגךנךו Pמ'גיומנןגרסנדיfכיב Pקנך
קין Pרגמךו Pמר Pיכ Dטךכיfכמ pכ~מ,

מירננמכת Pי Pדיו iננ"ר'מננני pקמךיכמ
 rIIPכיסי Pןpרקסנןמcכמכנויננמונבסי

יוזכנןמסןנrכטמ,.סור Pניrכנוממכדוין
נוסיקסםן pAססיייוגפ~~י 1 "ובסנינ

יוזכנןמסל\:ג ;:iידי pו rבייגיימונמרין
כר'סירניחו pדינווננליםור Pסורקנו

ננורתו P 'ר)כסי Pגכו,גרמנדיfויג
 '"ק Jיוסנfכיג Pסורקנןניךוקוויימי

מrופןג,יומירנוסנוי Pנימטמךופוfכו
מיtו rבכמיןמגננייניין Pפריגימיס fגכ

רנוכ;:ןדיינךסך pחסעזס t'ז~רגייר
 tPכוfכי Pך'שfכיך bסגייטונה Pי Dד 6

 jגיויובן

'גייוריfכ, P Pתורקסכוייונ Pכיחי ' Pסג
 P,ודידיביפורמדריפ 'ן P 1נינכי Pדי

חיעוגותו P ~מיכ~ניס Pכן 'וfקזניס
r ,מינמיםP קי~,יוJ פוכP מרוP יונר'

 Iנ'יג/בומ,rכירנימגסי Dדי,למרירומגייי

D ו"fזכ 'רb ינP ה:בןיי,י' Dl. יP i נ'I ךסך' 
ינייור Pהינ Pסורקנו ' Dו Dמ,רנונס.די
tכי 'וf דיו"ריבזידור' P ~כיכקסמירfp =-

פיכימtר ' p 7מריןס jקיךסך" tינ pגססיגילו
טרסנוקיקוןסי iפיירךי Pנמכניזיrכי
מי pדfככייחרירס ptמריי pטיךמקוומ,

 •נרזכנדיסם,ייןכוסיודמד fינ Pכסופזו
ונמךלימסונ'ייך Pמימ:,ניטוני~מי
i ' סןרקכוP ,ומrמP סי"נסכסוP ילנכ

)t"מ,ק~י וJ כס, .טיליגסPi זכ,מטו
 rPוירנכוןניכטו Pוט' fpו ' jקןסיריירכוrכ
ךJ pחי Pס;ןקכיינז Pנכסכfכיכמי Pיו~ו

 'מיס~ונסךרייfPכספירייך ' 1 'נימי,
 ~סי pו Pסרון rוכי p 'p ,כfמ'רייסנס.iכן

 !'כi.חי,וורומי P'.מי(יימר~ jו P Pמךמד'
 IIיכ Dננימ,נדמךכיןויו Pד' ' bסונמלגו

 ":,יפגימדינ/ידווכיטו pס'פןרןוסנס
 ;;:יחסיגךינסנרומיך bינ'ך pגtוקון

 bי'נייידוו pקיין pקורמו P jי bכיובינו
P מ,נייםמניר,ןr חניסןכומי .נ'יךסרו

פיגימסיגס 7פ:מככססת Pסןרקסכו
 ,.;ינ'רמר Pגסקיופיגיfכלמורנ"וו ' Pמי
fכ~ P נימיi סירקכו 'ךזריP מיזכפסנךיזי
P ו-וזכfפ~ייi p ס,לקנויכחנטליP גימי" 

פורגון Pסורקכימיץןוניון"כ iך'רונן
פור~נ/ו Pקיfכק: Pנויכיט'פיסךמך "נ(
fכוגיויינוטוחסיכ P':;יינפןכ'יורגמרוכיילמ
 :'ח,ניסיןסיננוזי,ר Pסיןן" pם\ו.קי
ומי/ן Pגייסקי •.םמכדיטודיינכין Pסין
 oטןפוכמכניt'יטומסר Pקסכקוניי Pטי

סירנימגוטויד "~ננסוכוניןריגיןונחרנס.
דיקסםו P'Dטי Pייכו p Pנו ' 7דייןמי
P ממוןחי,נסגו.ןP ' כיכםוכטיtP ס'יi 
P ננ~'יP נ"ט'מינייטייסP P כיםודייןי
קומיןfכז"קיגוס Pנ"כ~ומיני P'מי
,ויכמגטלי/וזכיגלt'י t'p 'כtי Pמין 'כfיר fטו



 Iי'י'" ,

1-

טי~גומי Pורי·י;י\ P p ;,כמיכו Iפומיגכיח
ו Iפומ, ' Pמי:כרי ~ pפירfנכ f' Dכ <;r(וfכיזן,
ילfכטךקיfכיןוזניריג::ר~נןסטורכfכל ' 7

מטורזכ,ייוקי:כיfכל Pמדריפרתיךיי Pקי.
סיז~דיfורכר~fכימונרס,ליג'נכו rbקי

טי.דייגrרגטרי 7מ,טוד~ז:כדייונסנטרי
ניכיט\~טןמ, fiרפיזכפור.גימגור:ו ' 6
ו Iילמטי iiיןביגיירוןטו Pח'_םמרrכניי-,fpו

ניג::"מרמו D ~ jקי ~ריiכך ' P 7ייןר~'
פורזכים'(fכיגויכךיר Pסיכפורמיסרטי .. :\,
 • Pטיןךורירfכך'מד P"יירודכונויריר rמ

רי iנfכרנ'rכיג Pטןרגיקי:ייגו'טיגbררמ
 uמורמינוקן bטרמ'ג~ינfכגטrכfכיפיירו

 fPררקי Pכדמרובס ,.מ pמןכךמ p:כtכ::ינס
b ' מרןזסp מיטמp כחיfקj רtדזדירידןר

רמך j'Pכס~ריס Pיר Pמינסמי '~קנמ
b --כיגיכל'נןמיגמ~פריגריfממיr ג,ניגי/ I 

וי Pסיגייליגו Pכוויוכו Pר'זגיס. Pגסכ
o ;:,רימP גו)כיוכליומן'מפומ,נגןוP מיייו

 ' Ipרי • pינfכ jנייfכ,fכ.ינ" Pגיזrכי jיוננןירfכ
 ,כfכן~ו :rכיגטוייניכטוו P 'קון,לומ,ייי'ג

ו r 'מ;'(ו.טז Pי bפןי~גנרונוי.גיזי Iסנו.מכג
ס Pנינגחככורמילטיוכיפול fpנגחי'רק iם
ו/יזימיריני {j'fניגנוב{יגייוחידרג. 1 ... 6

חד:ר Dp 'כfטוקו(בוזבת ' Pקיחיבר"'וכ
fכיןןןi.ר,~!כיגן)גfכרi.רי P jטמייניי ! Pמ
 'כiו f ,.כfנייורת'חגסי,רזיו.ויגייו P'Oנר
 ~ fPככוומימזרגחיילימורביג/גטסלטי Pמי

גו !מ rגרייי ' iס'סוג,יחכנ'יטווטחר
 ' 1נ(יוקי,לומילוכיכו~וי Pספימו'טי

סורכוומירטיטi.ר fpכיטריקוגורi.ר iהג
 IIור Dיfכגן rמיילי:וכוfכי'(וrכיררני.ח'טרם

מי iיpנךמגתכי jו :1P" rכיכ'fכטוי i,' Pכ
מיגפסדייטופןרניכגfכטימיךירןק~tר

Dp ה'עמטוגוקיכט.וp חיגינייגן-יילכזטי
 P'1םיfוי 'כI'מי pךזfכ Pו Pקורטןגי ' 6

 /,fו.סימטיקי ~ iנ bקמילי bייס. Pקןנדי
 ו/( 1מגוזfכץזיfככתדני,דיסיתירי pדח
fככטו pחיגפח,ריטיויטמכנכס Qיי Pי iנ'
rכיגסירנןמכוטו 'וfמיקוייס,ייוP ו/מפיי

מלסייינס:סטומ,בימכויטו.סיל fpכרf'כ

j ' גורייו ,~{)

 1כ Dח,ריי,טוחיררי Bםטן pיךמהרכב

p כניטיrפיק")קיp , -
ר Pמi.ר Pסייקכוסוכיןיקוינוחי

ונוייו Pקוכסינרמגריכ.יידדרגייורו rתiירר
יכיוייר fPכיכ ' P 'וr"יורר ' p .קוו ,גtי,ר pמ

טמכיזר ::פר,~יכיגךר fPנינ-וfמביי;' p;כי
 ~ךtיכיוו pייrכייורגfד, ,וfFכ,.מונכ(זרמי

fר ,~כ'~ fj כר:ו~כמריfנסרנ'מיגזr די
 Pכו ,כr fסממר'מיסקונרימררופiכ',לו

טיכויז pקfגםרfכגךfכרIכורמי Pט,fכנוקי
 Hזכיירס, rסרןסי .p,קי bמגייחרפ.רוסי

נסרני,סינמגיינוfוי fp'כיטח pמי pרה
ג'יו Pסיגפ'מיק)רכ,כת·כריF.כוךrגקזכ
P כוינrכימייריק~זכורךfP כרוזtקכסכו' 
b כינכויגfגתדיפוp במ,ינדמך't 

סתינ\יו Pניוגנוcככנוייfכתטייו Pסגנו
מייינז'כג'י ' p 'כP r~ררקגוריולחרייכ~
P ככיגתוי ~טוכיךנריfקi fגי ,כP ר:יך

 pכfכקיו Pוימ, Pו 1.'יי pטורכלי:וטיכן
fכ'~fנכtמנחק~י :ריגת יp רP ' גוןP ז

 IIר i:וידוגfכיfכר iינ P ~(~ך:כrנ bניד

 ' Pמיכנסךריבזכדי pb.סיכיר P;ו'ק
,וריסג: 'וfגיזסוטרתנזנקוי~;רו ffכrכרנ

P י!וי'כוויכגחויוP tכו ·נJ כפ'מדיטיfזג
P כוינ'רp כדfסיכםורטיP כי;יטיrפיגיזכr-
 ~ rם'יט-וןכ , h(ליגו'י'כי}כfכטוםריגדיחי
רדסרטי iמIכיfר ~רIכסחין, pקורמטומין

ריtר Dייזכטסככtיטי ,rוךר Pר'(זמדריט~
 .מגןכן;כ pכו~ח'ייבמגוטוחיירממךטו
יגקותן '.וfיגינניגו bמ,גדיןכי n'כנ jחי

 ~כ;מ,רויסגוזpחיפחרריו pמ iמ'גיניכןמ
ןגיfכ~ P 'ב f'rp tכייהfככ pו rPודי}, (' Pזכיכ

קרבייfכך i,3י P נ:.ו\ ~ fjכ.סר~טfכסייכו pדי
 IJיימרו fP pכ :r'מ jו~ניק 'ך}'ג.טסנומגו

מי .ימרמנת rtנ ' Pחייילמ;tרו Pמילי
fכייל rחקי~ני pילfכ;,מ,גביfכס bpגון

P ' ולb כג~וג·ייוכfכיגיIc: 'ך'קP וורקגווtP 
P גינבינןממ,גמפיסרוי'"b וגגוןי, 

 , .בינגווניכ-וןפורקיפיקסדןטיגגומפריטו
ינימי.סמרריניירית Pכוfכטמגגתפןל
יס, 7ינ~ר Pטןג 1Pגיק ~כ' ' 6וניfו,.זו\?
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P ' מC ריטןfוינינן·גןס'ג ~כfיt:ינימ~ן
 ,,:-מוכל<י rמרנינ:: pקממי:מסםכינךי,

כרן 'בfקייtנ'גמיכ pו rמו Pלו'בטוי (fדיכ
 'וP fנוrכטסר:וקיריקי f1כו riחפימדס

טיךןפו,וניובכי Pפיקמרויג b pמ'
נוךייוסיגמימ,כיבוינוfוינ ' frוניקי
6p כיווייביfקררמכוp פויכיןקיין

בrכ ' 7ניךונויחיכינייגו-tויגדיו Dםימד
ב'גינטמךנוידיכווטמויניי'םי;ימ~

ניידיככוימ,כ ~נינגrו, r 'כfפיר
פוי Pובfכרכסדו Pכוסיורבfככונוימיךיי Dם
J יכנמכנןיp 'P פר;ירמייחיג.וימננוי

קייירטי Pד' ' Pמכ " rמפייגוימין
ג"ס ',ך,)וןכויסיסמרייוניקי ' Pפיב

ניכבfל,כויקוןtי pמכ r\ pג'יזכי i 6ייוכיירו
וכפו,טו pגוןטי pח'פורמ,כיוויבר-מ'גדי

ונידי pפיוירfכ pכמכיסיי)יניונייו
טי p 'כ) ~ rמ pכ'קימ"לוסכסל<ימ,לוסרכי

י Pד'יןרמינקיו Pד'כו ,וfמ,גיבנ'ני
קיינודומיגדייכינ<יבר bמיגדיניגגי

לויטו p 'וfפורמי iנ·גו:יונחי P Pמ,
טי pמ·מ,קי pbונמ,tי j}םי,יגסדינייו
מיסוליטסנס p ,וfקיק'דס pמ'מגייו

טי P ' 6 {'כP fזגנר' Pנייטירקירוכון
 Dסבנירכגסדיחניייכיגר 'וf •גטי tpהכיין

 ' Pקיווו Pדי'וב' Pכופfpנjררfכ,וןגןמי
 uם"גסדי pסורקכונינו ' Pסי 1ד'

דיסןכימיי"זג'כסמ::יטוככוחי pכיח
גוןדס Dמ,נקוכביזםרtנינר~ Pמיו Pמס

P ' fו' r ' קיכטוP יr ק'וויקיוl 'יטP 11סינ 

ינייגו-חיבמ-גמ,זיטןדיפוךי, jמ,ט,ינfכ,

fו' D ~נ'טןגירp'r 'ירבtד'מריכP כריי~
 I:ו tד"ביי .btr «קיiכ fpכםוס'"ס Pכ Dקין

 pוס' CPד'מ,מיזסטרמtרטידירב,'
טננמtר:'ניס Jמן;tיקיניימטי(נסט,"

 I/(כמקי Pייינן P Pי Pמ::ינוגיידינבימ·

ו pמ pומ, tPד'מ,יי rכויי pמטסלחן
 ' P '6 'pכ i 6'ייי rמ, 'וfרמ,נרס fpח'

~'יו Pמייfכ'רטי Iפחכייס p 'Pסקירן
מרנייכומגררסויס,קירנוכסדי-מנוג'
tו" p יjיר'י ,~כימוכיכיתגי$כfבי;': P ו

 iגרריי iב
 ' Pמי«מטמרנניפןיב"רנסמי;ס ftנ'רזנ

,ייכומיןפרו'גדי ib'כר pסספוגייו
ר Pרכס pb ".ג'טוני Pסימ,כטירווי

 _ירטי bו(ו
 pטמ p 'כfדי pןמ, tPו'כחפרק

ר rמ«,כמ pב,fנ bם~
כימ,סוונגו.ססכוקרןב"זג P)כ;טייוכי

קיר iקסנפווייtי P'ריכ Pונזג";רו tבי
ו iמ Pפ~כrכוסי p'ירר'ג' 't,ב iPניססילזטו

-ן tך'מייי«סנו bי Pיכtין v 'ךייfכ~ j 7מ"
 ' bר r 'כfו P Pןרקסכו vויי Pי .rניכגם~ל

r.tb :,,ם,כ וr.P וק~«יריtמ,מויבסב
ו pמקיfכ,טיםחניייfכין "וrfכונריבינו

 Pכו Pסו,מסמכיייםויווי,ח-,סקיידיגן
)יניכקיכדrכ Pסו'ניור ' 6'~ירסדיויי
 'וf«וכנןסי,ס Pמכט'ן:ודירי tPפונ

פיגימ,רועפוסירימסנוןמדפוסירטי
fו' P ' כיכTP ביכומייריזבגסמיןיכו

כיס Pייימסtכrכטיכ.ין fPכיכ 'גP tסנרביוכו
יכייס b iוקפוררניו ' p 6ויס Pווןכבו

rכוrכמיטמrכ t'בוויי Pק~ייrכ P Jירס bק'
רוכיrכ 6נJכיrכ 'וP fפוח-רט'זנןיי Pטרר'

 t 30סנטיוכיזכ,גfכוסן iSחיבי~ f,rכג .fנ
די pר rטיקין rpכו:יכיימרס rrמ·כ Pט'רי

ו rפומ,ד b;כינרגסדינפיודיפf'כרטי
P כ~ינריtטו,'כP נמרניזיP ויi5 יירו

מבס fPויכיייקוןוכוימכ fpכפור 130
P ~· " וtf כירtוr> כ."רמרfגסזכp 'מ, 'ג

סםדמזיסדיקזtיכס Pכידייי Pכונייוגן
p כ~'רסfP ' 'מ'כג;ו,טP כו 1יייןP כיסfנu 

דיןfכ',ס ftכזגייליו p 'בfבידייוrכ Pזנ'ג
 'בfסופ,קרןטמגיי,וומ,דמך j. p ~כ
P ד'קומיכטכס~'ירוןb כוכיוכיP • 
מס«חר;fכ,ין ~נtחיכקין 1פ'כיfנייחי

 ~ pכוקי«יקיוןדי pכfו,סבמכ' Pכו Pטודו
fכסניכי,פייין pקויfגי Pקרבם:ייי

ך'פמ,טיד'וי'גיסחרין P 'b cג tיכן
קומינרכיססי,מfנ,ס'גי pריכסק~'ירייס

מ· Pכיס\דיוכfכבtי Pם' ' f1" Pנ:וכוכיוי
בומרכמייןחיסיכקיוfביפ'כ'מיוןפומ,"ן

ידי"י bגיומfכ,ו Pפדכי·זכי,ג,קינו
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 pכמריריקfכריומ, fPכנטייכוממפיכייר
כס tדדירידןרו iפרחנומרקי Pטורו

p כרומ,ינדסדfכק 1קיניfכטודfכרני.fi p ' 

p ויפיגיסמיfP חנטיוכי'גיסויP כסדי
P ר 15ינךמדfיייכיp םמנינופיp קרמr 
 Pב'יייו Pגו J\ג..·יגחרןמייכומ pוי

מס\גמנtכרוומיקורבכיrכמ,בכרגום
דיגסדיךסיגקוייוכוכביס p'pקייסי
מס P'לי rמ pוייכ Pסררקכומ,נבימומיכי

 pכfכ Pט' pנ'כייסייכדוכ· rד' fPבכטייכי
 P'Pמידיין,נןסיסטריס':די pבומרסניח

P יניימכיP כיכקיfנרמנךידייוP ינלי
 'וfיימכסחיכמי p'rדייו Pכו Pונרדו

חבירסמןנר\ב.וסיי Pמ,נ~ט'חימבמסס
 pו nנו[מי pדימ p 8בון bמיר pמ,חי

יר rb Pקר·כו\קיפיכיfכסקוו pרינוכנח
ס,כקוווודייוטרן Pווומיריקיחס pםfכ

 I'r/ח pכויכס b Pסכוכיוכןדיסי ' b'יי Pבוחי
נינידס Pטר pברח' pםמ Pסורקסנו י': Pיי
כייטרו Pגוסיךיניגונטסדחריג"ימי

סיכנוחוכימידייוטרי pבומ,ריכנודפור

p ס,רקנןחסמרטסP ד'כומגיפךיP יP 
,ו pםמט,מ pבןמ,י iח"דכו iו' P')ירו r,Pןןיכ

ס/ r:-bונרס bמי~יג,יtכסקיןקוממ
סס/וירטינקירויירטי Pך'דייךגומיקטרי

 P 'חכטיוכסיננימו ' P 0ןטרי Cך 3.קוןיטי
n יכp וfr יריP מרי 1קןr סייכטיi 1קןטורן 
ן rפרגיזכי Pינדורfורי b Pקךfכירכו Pכו

דירסגסירוגדיקירונסס pקחנ,ו Pחין
בחבוטי/ו pבוגייסקווסירודיקוכיימרחי
r מp מ,] P ולממיננזחוסיגמרבמכטמוp 

 //-ם pס'די Pכיירכ Pכוונביחורודיככיס
P מ"P מייr 'ויכםסרמינטfמקדסמיכג
ויכסנטרךינטי rמר'מיכוככיסיריו tמ

 Pגרקין Pמןרקנוטיוזניכוrוי Pסורקנו
ניממיכדיםומ,רט'יממ p'רן lמ pינינ

 Pיריםורטח;ו Pכך 1טובומרימ,סניקרס
 Pנו ..מסדיירי[כומייכטי rפכימ,כ

פור Pכסג' Pגיוויטייריונןחיכסכיס
 Pגוטורנסרי{מיככוךמוכמ~נינןכטחו

יגלימס t\קוו Pגטיןכי bמוגךי_ pיי' ffו pיל·כ

ן'יר-'- 1.1 1 
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רון <'fקינטגימימ~נר;כמי ~ bםקיןמי
'נטי rפר'ר p pנידייר Pכו lיניירו Pריקיוני

~יס '.rככוךכ'יייו pוניניסימורכסניןנןמ,
fב'כךינסגטייניגוכטמר ,,,כנוךקין
ניוגבו Pמגטיוכו~יגרו ' pמימווקדםניrו
ר~ tj 'טורו 'וP fנו Pסי'נייfכיגחי
יfכס j~יגקין~וכןrודיקימס pםfניירוו rמי
דידי';סומס l~חנfכ,ומ,טי Pגיח,

• !j ~בוקיינןרp'b ג'ידיגסייו.' 
tכjריג ' P 7סכטיוכו,יימיגחי

רמ:: tי jק'כייון rמיtכיכרי:כמנטכי rריfכס
 Pסכלקךביrכיכ .frככנוךו rמי iטמווכיי
כנוד jמ,ייו Pחיכפורטימ,בויננןfכ~טמ

ו rחיגיוזכיכגו iכנר~ Pיוייייוסי ' 7
ו Iמ~נייסינו ' Pקינכ pמ,fכ;טירכו~קינלן

בס tjירוfכס~יכריר'פי P ['מקי Pיימני pם
יכר p ;'חגומ'ןרזנ Pסמכגח'כ f1'bכינטר,

קוו .rכ iבוfו'כfכינקרגןמ,נינגי r ""נומ,
מיגריקסרכיו Pחיג/רקייר rמדיקfכרכי

חי :כ'וcמ,גךי Pכמרך Pטךו~fויןיר rמ
 pכי ;>ממ,ויכייסרוו 3.נ'טו pמ,מיי

גו 'כj iיכ'יירו Pי'גינונמ, Pגויוייו
 t:'t ~:כr 'ח pכדימנמקין~ךיייfוי:וניימבו
ווי;ו~~מי\דייי L "קיובוילייו 'וf,נכיס
 'כr i 'ב'.:-ח p ,יכנ jרי r ~'חקיוון'ייו Pמרי
ו~ :fפינייח'כ' 'בtקי Pסכטיוכןטי Pח'

ניתמ,כמ~:רומיו rו iDי D.נ'מריומירמ
 l/~:כוגקות;ס iמקרסיגכסיגמיסווקדזנ

 'fCב Pסןרקכןנ'ייומיר~ P 'דיעחר

 ' iקובפ;'מירתק\ Pמכטיוכיוי jו pקורמ

כו:טוfו'נכ' ' 0ינ';ר rםןו Pקו;סי 'וcקין
וכיגס~tכיכניfכרח'מ' fC"Jכירנוי, Pמיר

קון:טום,וכלfכנו" ..ר t rטחפור Piזיר .rבורכ~
נטייכ'!כ bט~ ;'וf'ידינגייס ,דיז"כרוגחיג
קיfכי 'וtד';יrכcו b .:כfר bב j 'כp fקיי'!וקי
fכ, p ~ום'רקיויר;דוחיגדידייrכמליטfp 

 pנ~דf.י Pכו)כי ~ 'D ~ b'קיו ן;)'נ' Dפוfכטו
טו ~'מי Pךייןמיגממ ר,';;רי Pדי

 ~י(י' rט~רייוזכיג iק' iקוכLכביר 1ו pקורrכ
D םריירסמנלייכטןr;r מיטומיכ"ג
P ליסי'P ~ק'זוידו~כוD '))ךrוי .::זי;כrוי)
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פו"טי vמ,מר:גמינטריגנוומומ\ב/גו
'גןמוfכ\נילימrכפוחינ'נועזנימ,נ'גן

גי fPכיגיונ-יני Pטימ bיניכי P 'יכ!.(וגיגי'
נוקחיגטיי·ירtכ P ,וP fנויfכונו!כח:גיכן

 '-יקfכרטס rPככט'וכוינ'יי,נ p,7' 'bמחrכ.
.. r> ן,~גןP דיילמנודיP וP כויגrbp יכוp Iכ' 

 Iקיינ// Pסי ~כfינוגני\ו.ינרו ' Pחיר iוניגנס

מי pפחדימ rפירנוידי Dחרט p'יו
יל rד'מממ,גניסוגיחיפירל{סנןייכטנ

 pמהדיקיידיטו J .קו P:רוכקבןמiכ
b יP כ,יינוfטP טוךוP ךי:רp נןוח,דיp טכוp 

מפ'ירנליגר 'כfרייfכנויזגטו 7םטמזו "וf,יינו
,,, P סורקנו~'יוP ממP כ,כטכורfכיכקוf
ירוסכסח:גו Pטרוגוסיינ"ין P ',גוחי
tגי ,פf> כנד"קזנניטי~ו.רfחסנרrכו ~,לf
 pן Pדיךיירי b pיירנ/ו P Pי Pמס
P יכי,רוP 'פרr "קיכטסכי 300יכוכP ךי

חמיכ Pחכטיןכריגטו rינפריfכ P 'גחיחייו
חידיכוסנךו Pחיiכורקנו tPיייקר~ימ ..

קימןרודי Pקוגרידיץו pח' Pנןו rק' Pפ'
b ירוחיןב'ומוP ךימדיכסp כרוךדיf·, 
פfירמטfכר pגfכממרס\ו.יידיוכרכוחרו Yק~

חידרו:גפו, 1פיכיסנ/מקין fiכ Pם'וכfו'כ
מננקדונניתו P 'וfדי~'מוחינ/גידן·

 Pיריזו iקוכ p 'כP fכורי:ימכ Jחנ/רידמי
מורוד; pקיכטfככ'.יליגיי ,hדיקיטוחי
 .י'וב/יהויונריfכמהורו pכימ ~'.ו\ריסרזרי

קיסכסןנוריוןנו gPיי '\ 7,-

ריבכרותכרפינינרוטי rPכיי,ו/fו~קרינ
P יס.וםכיסcככר~קיכחטכfמנ//ריימי:'קר

 (ftכ ' Pמי,ם~רכס Pירודיז.ו.י'י pטיוכוזכ

. Q טייו'J cי 7גי .וP כסיfיניהןרקכוזכ
נניקייודס·מינניfכיןירמ~ Pכו f6כ~ייי

דירייfכסרקקי .טינוקוו!(/ירודמנייינכו
-P יP חנויכיימנסניימימפריטסזויfכ' 

ן·ג,ו yג·חי .ויחסקfררתפרfלזנבוfכווי
iכננונוינלונכ!וקיזככי~יקי 'כfP ~טיי
b נ"נורסj ~קi נכיf) יילו·!(ו;יסריp קון

rםריכרי,יכו'גומי "כP ריP יP P ינI ~רמ
 ~' Pקיזרו h ';יבffוי 'פכזכוכתrכיגת Pך~

 ,,cייכוקר~גיתטרו "pנו;' ~,כfפקוך~rזtג

גור~וזבן

טוiכקיננומלינייוסורקכו\כו Pריגימי
םירייחוויינטןטומסיית pנרח Dמ\ו.

 P~ו:גורקרייוסי . Pי pםז.ו.כיןקינרfנדרס
 P 'ךןfכייור~ P;כוססימוכiכfכרן Iפי pממ

 Pי Pס bלווו bמי .יר"נכרי Iחובינזפךרן
 ~.\יכ Pךן Pכווסירין I.ס 'כiסיתךו pפ/ןכ

ט~ rpכביניילוומי Pמכטידוכו ' b Pמררקכו
מנררנ.,קיי J.סיכיfכרוסי .כוקויירימן

דירייסיק bדיfכרר pפ/וכרי'יור~ bינ
חינסקי,חיגקוו jחיכקןכטיסריקי Pמר
P כנטיוכןונ/ריfP סיכיגססם.Q גןסי .מ
ך·ינכ\fכיור~fככ.ףינוסס 'י~נכ Iפיירון iמי

 jונrכטמרו 'כf •פר;גדיריידימרו pפ/ןג
פ/רמנוחןמימרו Pמ/וכ .ו pדי Pו(וגבו

נרמגרי!כ/רמנרחסחוגסמס' Pחכוכיוכו
קינמכיסס bנח,גתי 7נונינכמךיrרםפור

b יr יר~,' l גרP רוP "כP ריפומינכומין
נג\זגוולנריי Pססגייחנין 'וP fפר

 Pפרריליירק pסמיכניורו 'וfננורמ
fכסכוינטיירtי·קוגך pזכ'קמרטסח'גcכ

כיי~טיייכדןכי iר'לייfכיכ cPכורקכו
P 'ופיטP גוקיP םרP פ'יסI רמגומלוj וג::: 

p,f) כטכוr'מנןקרנP ב/וסיp חיגפ/ור/ן

 p'rמ P,נוקיפולתנולתמי .יילוו Pטי
ין pחינfכלfכנמכיfכtיוכרס Pי:ז';קרןייז.ו.
 , Pןםיטי Pיימגמי .נייוךfכ jכ\כגו!כ_'ןירב rמ
 :::נ,מ Pייוח,גטבכfכיס Pגו pגריגן Dבוקי

וכרו Pגוחיממייייןטרוכ Pרי '·fר jקונסרו
י-ייי~ Pט-דירמטרס Pי nגומימייקיסניח
fכיגקווטיביסם Pפ~רfככ p'bקןחימלי

 • P}כיגייו jקוטיtג Pי jמיקים'ירכזfכניייכטו
fב'ידחטיסנורת 'כi ' נוP fפיגיסלי// 'ו
 Pכוfכי fPניגינן~נוטרו\כ pכון.מ,קרן Pכוו
i יP טרוסיריכווP כוחקיp כמסיליזייI ו!נ
 . iיוהיחכורלקי Pפרדיטfכד Pמ,כיני' vכ

fולוקיול'ג.הינ 'בj'b P יטיph P טמ
יפי~ Pגיי:גקי p!כירךונfוונוגובוופגןרם

נ/יכןגטfכרט,ס pכומ,קון Jנוקי Pבוו
ךיפמנ'ןידיקיfכווכרן ' Pמג pיט' rח'גו

כויוכססונוןכי pמ,פורמימיגינייגוfכיג
כו{קיךfוכיי~יריבו\כ mפול jי pק'לfו



 jגןר'יכז

!כיירננfכובייג:: Pוטר' i ,'נקוו fPככי,נו tJמם"כ
 pמניגטfכ Pנ'ו Jגוקוננומ, . pזגמדיטו
 " Dמטיויגו Pיטרן iנןומיגיונינוטי Pמיקוו
יס Pגוייrכ r/יזfכ ftכ Pטמרינןו pמ,fכי Pיבו
טורכח ' 7קמרטrכו bמיכנ'מי . Pוטרו f'ןכ

גי 'כfפרזכדיליירק fpכfכס Pסוכרכ,י
 Pמכטיוכן Jקוגוכטtכרrכ' b '{גוי jמטורנ-ו

 ::כמ"כP fסןרקרכfכחיוופ"~מי ' Pמ,
ם/ומימי • pויfכווזכדיקמלויגג Pטיוכו

 ;frכ Pסורקנו , P ' 7מ,דימסיר Pטריtכיכ

סרו P'ןכ D.קוווגו Pטונ'מטי Pחגטיוכו
גייימי pפר ! 7רי~מt'כ Pבלינו Pגודי

 pמטיונמכסגן ' 6טיוי pויטרסמירי
מ'כופ, P Jג' Pמגטדיוכרמ, . Pפרמס
P פגמכיזכייקריטןi קרגת'יוi כrכיסיfכ'וl

ם"רו Pסיגוןמימךו pפ/וגזכיקיןזנונו
נווקיפוריסורסדיריו Pסורjככוממ

 Jקוכfכ,מנכtכיסrכ ' l7כ'fכ,לסקוכ'רfכרמ
רק fPכקיןמיכקוגטרומי . Pפרויו"
 ~\י.ב\קמי :,יכtקוופזכיIרומיפרזכדיריי
 Pגו ' 7מרר Pגכ'רגטרודםיכימסכמ Jו,,,

י p'ייגובגימי .מוגוגיקיוו iגי Cינכי
די::יג rמ 1מ, Pסכןכירכירייסיכוי l 'מ)
 ;:;יפנסמ,ומיגטסולנייןננירזיוקיח\ר

מג::ננורייןקי Pסורjככוב'יוןמ,גיחס.
 Pמכדיריירק pורקווטמץוחי Pוניוכו

 pויזנפרזכ"מי . pזגמוי.ם'ירננמ,נויגטו
 Pסורקכו p,p!כ/מ P~יפוזןטי pמ,די

 pח'קיגובזומרסמrכ ' Pמירמfירס
מי Pיויז' 6טיכייו pחיגקמגסמימ~יב.

ג:וrכי ' iנכמ~ו Pזכי(וייןיכ Dיייןגס
חתfכiכידיפ/ומזיpמיפיג't'כ.נג'יפיזן

P וייב/דמךp כיייו 7פריגגסמיכיגלf
!כיירל,וכתיfכטנכסדי Jיומינ Pמסנזוגו
 p.פומ,יטמ pגמ Jמכ/ריילוגךכרוקיפוי
דירוקומ,יס fגל'ריונרגטי pמפוילייומל

ו'ירגכנכט Pנןמכ bם'רקיייו PDמ~חיג
כrכגיסכרסדיגן Dיוכנ D jסכtיס Pננגיי
 200רי p"f.סן pד'i:רולקכו{כדיגיקיגןחי

ינכ~ P Pי Pטtי phפ'כמנססי Pדי rPנכייו
תייסןכ Pגומrו ו~~"/פ ' D,ךיייקו'יכטרrכ
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טרוכיז Dרי Pכןמי , ftנ, Pןכופfכךו Pנו
 ,פ/ןמי,ו.וtכ lpכר "וfיוילוו b ' 7ונונטידי
קדחירון. bמם pPמי 'כfפ/וגיירדוקי Pכן

 •מרוס ' 7טריר:וmכמני ' I7כ/וחירוו
מ,ניריםtיח bמידני,חספ'ירייןמי
מ-יו-ס iמדיס ilפ/וכט'כ.מrכ/'(fככטו jק'

 :;כfק_טrו pמ'רנייין Pסינ/t"ופורו iפו Pגו
 tPרויקכוסטו Pכומיירוסכס ' pטינ/מר

גווכמי .וניג:וככימדיfכטסרורס jקו
P ירקוP טוךרממייוP ניגייןrP מי"' P ני'/~ 
 Pגן Pטרדןוניגסברימ'ן pיר rמפוי jמ-יי
i .מכמיכריסP ' סיr , ווררכדוריזח;ג::P 

 Iרי/קי"ו 7נכריגקי-נייס Pכן P"ךן iטמtי

P יני'ירמj פןרP לקי-P ':כ P וP כtקסרכי.' 
Iפו 'כD ' פרןכךקויוו.cp דווייומיגיררi ' 
 . p מ,',כfק Pו P pbiטו

 ~ p~רר r6pיניכ pסוכקכוח,גנימוזכי
 /).סיירייfכננסיגייגוכ/iכ,פוררוונחמת

פןfכי~ Pרילוובס.די Pנכfר'יןי~'קו(יינטו
ו"פיגדמםג:ו jי D Pחכטיוכונווכ'יוקי
ט,כ'מ~fככטירכןסקי .- Pנכרדיריירק pמ

י P JמיIכ'גקוורונכייס Pגודינוסגן
 ::כ\ Pינוטןמייcרודסידטייר"ס}רניג"ר

יגיימ~ bמיךפו)ו 'כp tנכןגגfכ Pי iוfכ
 .:רחג Pי CJורטוכרו pכiכגווסיונקדי.כיס

- u~ןרמ,נגיסוקיקסרטrכגת:ו tp 'וrמי

 · 300קיןרונוסדינייזומיגמת Pקגר
p יp קןגP יזירוP ויf דינרוfנייזומי; '~כ

 D 300:סן '\ 6מירוולתדיור iןכס Pפוך'
ו,),מ rPכורק:ןנרידי . .prם p'רן rי P ;'ק

-" Pנןfכיריקי" ' 1ריסורסרדריי jיכנכו Pךי
-ויז//מניר pמcכרס fPויבי pפסטית

ונfכנכייכטו jפין yטtכ Pכטייךכןfכקידודיג

 Iמ"ו/ייימיויtכיר Pפולנוי jקן pמ-!כרי

 Iמכ/פורמ,יךךסiכי jי b ~גיירחירס

רייfכזביקויjכומ'גטרס p 'כriכיג jקירfור
מגרדנןקוו pמיכקיכטריןנומי . Pםלדי

פיג::ככוגנךקיומרו Pפוכו Pויוכfכייור~
rp ייגיסיונומיךןtP 'קj יננימ,מיג,:; 
P ננו·P . ק'קיונומיf ינגןP פיכ,מכפורמיל
 rPככטיוכופומי Pםל ' iל"זביק b jקי
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ייו Pב'ננומ,סנויםייי Pזנלכוייfכוpכו
כייו 'וrםיגיסס,כtימ,ןק~ייומ,מכיק
חפרקדימדו Pפונויטירוורווי:מיי
סיירסנייססטורגיווי'~וחירטימ,נ
 uנו Pמי ' Pסנורסחי •נומדרחר:כספיי

fנ, p כפי"נסרמורביכןנטחדטרסfחיכ
קריויטימיכ ' p 6ממ ' 7םיררומוויינטו

י pדיבירדמדכסtכבי,חרויבירומררי
ו 6דיריבסוברי pבוגטס,'סי iכוויחן
P מ,ןבריp .ר'מיטייורסP מימוP מפוגמיI ו

ריזומביר pסנמו Pבי Pמ,רדיסי. Pנוחזו
קיוו rסוווי p 'כtקיוווסיטיילסווידי
 1ס'פוסימ, . pממ 1מ, Pקירחנןמ, Pבו
סיג Pס,רקכודיקמרטסגסיבי, Pר'
 pכו Pיזירו Pקינ Pי Pמיכינוסוי , fניי

מ,וווג:רי pירו rbpנויכ Pי fPוס 1חיגר:כרו
פירןומרוייכטודלקמרטסזרנסכןטוכ,
ני'זיסיגדי,יבוfונדו •חיבסס pמ Lוי
מס P""רו Pקינ P 0 0 3י Pמייוננסךי

יסווסדיכייסבוlכוןריו rמ, Pז:יורקכו

כיניס ' 7 •·רס Pבי 6קנייז,מ,גדי • pםמ
 'וfכס tינ ' P Pנןריק'די , rמ, Pי bפג'חי
קחפי~ו P P1וןכטוכיסדיסיזו P«גימי ' 7

 :::מדפגדימיזו Pינופכונימו Pויחיטמן.
 Pגוד' pוומייורס,ידיטו Pכ'מ, Pכי

 • 120ין Pקי Pיזירן Pקוכ pו Pהיריונייס
p כfכברfp טו ,קרbp ר'רטסP יכיבווP סי
 :::יד pפfכוגוחיזגניורקין Pוויכךירווגס

מי pמיfכו Pר'סכןמים Pטודי Pרומנריבוו
כסרוניסמכנייס Pכו P~י;כוררי Pממגוגימן

 ' Pחי . Pמ,כייומס fPכ~רכיינו P~ימי
דיבייזווינמגטרי Pכוקוןינטfכרון pח

 iמנכמריחי .יכס pקחנ'טרס pנוומ,רורוס
P יP פנרf~פp6 גוטורומימגרוסקון
ו Iניי P Pקוכפכיבוו P '(דיכומכרמלווקי

קיי Pמןוי rטח Pכומבורסמיכונטמר.
 • pםמדיקליריסן ' bפירנומוויינטו Pנו
fנו 'וP ומתרP fכ~ p בומסמנירP קי

 Pינךסרי p pכסמ, p כt,\~ט pכמ pטודfכ
ייiידונימסרי,ייrכמנטיוכוטוווווו~נקי
טןיכ~ןמיג. iק'וכ bיי'כר:י p ~ג'fכ,!כfכייק

גוריוןכן

גןמי •נ/ו;כ ~כfנ/יזמוטל::ייrכן pחי
פמ,ס pנ/וקון P"כוכיוכוספירווןקי
י~ Pי Pמ, . Pגו Pמפיריימר~ייוכי jביי
 ' Pמןרכס rד'מויי'ג.ניו!נונירי P'יי Pטיכ

~יני/ן pכמסי pפ~מבילח Pו P 1ב'ג.דמרמ
קיפיכיחסכסמ,ןפריכויטיפקי Pדחדי
ייקרוניםכו!נ pמיגי'מסין iטסנ/ס Pפודי

ו Iוכ Pבומ,בוינירדי Pמכט'רוכוייס Pכוחי
 Pניופמכםיסן p pגיחסקfכרטסרס
 Pקיריכווב"?רמדדיקריריטוןקו Pכוקי

 Pב'וסי pמfכדיםיריימתייכטוטרו pנוח'
 Pגוטסלוניין 'וp . fםtכמין Pקידtכניי

 pכמ pטןךממס pקfכרטס pקיינ"נןו pמ,
 Pמ,כייוובורי P Pטחנוו Pםרר'קי Pגיכט'
קיסגוrכיס P,וfוסינ'מן P', Pקיכי

'ג.ינרי/ןמ, pםfכמיכבורקוןfו"כניסטיס
פי/ן j]מ pמינייוקון Pסיכביזכיןכוסיחס.
בומךכי Pנוקיפכיסטרו pוווח, Pכימו

קמר:::טמבונייןיי~ו.מ,נקןמינטכוטיריד'
 !וקומנדוסנ'יכ pמסדיקי Pויכווכיטtר
 j Pטיכיכווקוווויביךמד Pס iקמחיוס pפמ
,ייר::מי pפמריפירכומכויינטו Pנ'וקיו
ב",זןטרו pדיכוימ' ,קיכוfככדו jקו iךח

ו!כ P 300מ,רוייסדיוכחךור Pפור'
 • pפfגסוךו,מס pקימי Pיזירו Pקוכ

פיני" Pטן pח' Pגו p'ימ Pכומיו
מיחוטלןקוומונןכווקדון ' P 7ריימכון
פינ/ןו Pטוריקוופומי Pסו?קכוכיי"יג

p .פוזזמיסךןP 'בוכורןן ',/נJמיכ"מי
מרסכומוסיחיכי"סרניכי Pן:יגייו pקמ
p מp חלננכימי,,,דיכיךיי 1 'ס:טןכניי

 pנוקויייירו{קיטס pמסרכוכיךמיןנרסנךי
כורחיור, Pפ~רן pכוכ'rויס Pנוחיזנכוכוניס

 P'Pטונ pמ· fpוגי' p pנמ'ז hקי Pטי
מסמג,ידיפ/רמי ' P Pסולקכו,ייfויג
ו, Dכדיrונככיrומיני, rחפ,רכיס /tיכו
יי,קיסידי;ו Iםומ,נחסIכיכרוכח,מי
 Pומנטיגכססייזגימימילסגריכגסןמי
סיכקון Pחיזו Pדו Pי P pמונכו Pסר'מי
ריtכ!רכוסכן Pיכייי bרנירי pמיו iמ Pןכ Iפ

ס bייורס bס,יייוקרוןדיליי Pמכטיוכו



גורייןכן

רילוסנידיחםrכרגס PPסימיסולוררו
קווקוכנמוכייוחי . P:כורקגרדי pו rס'

 jיירן Pניכנוסיגרסגריפיגיחס fPכיגייר

יבדסד Pמספןגייומי Pסורקנןדי Pמיזו
חיןמר •מחיקמפו Pמ,חיטיפןגי Pדי

,ן p 6סירקכווכrננדו Pי 6כפורדידימס
פןרייון p~ןרח'יגרו rמסקיסיסקרסנימ

 Pו Pפורייון pסורfכוכחלונייוו iחייסר'ו..
פמרס Pמימיןק'ו.יירfכוגיןקיפור pו rחי
ניממיןחרגיין ' Pמילווקרוודיריי ' 1

טי" Jגן'יגרן iד' iנימוגסrרקרסיסקרס
ח'וו Pוככפור Pוכי Pזכטר'טינוןחי Pלוי
מ,נטרח:::קימוייענורסטוקונפני Pזו
 . pפמחין pמרנס pמי . pפממיו Pטי
מיסקךסבכנור" Pסורקגוקיגפנייוסי
p קד 'נימדי'ו.~יוP קוגטןמיתקיסיס
 pפ'ו.חנרמ p:כח pטודמפומינגוחיגחס
פו::חיגכיקרימןגוומי pטמ Pסי pגמ

 /Iסולומס Pקורימומ,גניחרוןמ,מיננו

חנגוקולוובירדסרטוריטיפן ' Pמי Jרו
ריסידייומס'ו.fכבמרוןחי Pסורקנו

רונמלחסכיתייס Pכוrכיגנימריומייסר'ו.
דירייגסקכימופטרסדיסיזוסיגמס

לוrכ,) Pפיקרוטי bחיגכלוידימסחילונריס
מוריניירחו jקי jניוקרודי pייול'ו.'

 jלורוiכומסקfכפחר Pחיפור pמייודסרגו

סוגי'ומי . Pסוכקכודי pו rמיוילומנידי
fכס'ו.ייו pסיס iקיטrכ pמ, Pסורקג'

סינינליסדימדו Pפןכדיח,כקומינטרו
חrכטמנינייו Pנרכגגי Pחיגייןדיניחוכו

 .מיגמ,נימוכוגונימ'"ור'ו.מיגגגנייךי
גווחיקמפחלןן Pחימי iפוגיירוטו Pר'

 Pרייגי jנייקרורי Pריי pניחביניירין
די 1ס:ונירומסחיסקחםחרסורניגריסרי

 , •יסר'ו.דילומגו
מסניגןחי Pכי tjJרורטורגיחי

מגייוחוןטיכייו pמיכקfככrכחיסונירין
חי(נחגוו P 1 'כFדייומי,דייוכסחי

טחזיחס fpכוכינר' Dכוטוךומrכפירייו
ייןוו pיfכטודירוקי P 'גמיםזכרcר. Pמידי

יווו} Pמ,גטtר fpככומייס Pגודי pרחדfכ
15 
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קכיסןפט,סדילוfכ,יי,'ו.fכrכמי •ייגטו
קי .טfככיfכס Pפודיי Pרימנfכiכונו
p כמילסגיסןפטלסrדימילונריסדיליינ
P ונירוj לימיP כייור~ידיוכוfווP ייגליסדי
 Pן P P iדטוחיסונירןןסיןמ,רחןקי
ייויכריב P'Pכטו Pימ .ייסטו Pסדו Pגפו

ין bרייגrכנסקכיסופוכרrכריסיזיכטירו
P רימיניסררי.וP כרוf1 כוP ססניגרייס
כוכירורי pריטרrכ Jפימ,רוסייייגסנס
P מי .חיזווP חינפורטייP רפןגטייוייו
P כונירrכמrכריטיירrכויrכלפיריfפיגי

מיסוניריוריקמבזספיר pסורקכוקון
ניזוייו::: Pרוחרייומי pסורקנרמוגייוגו

 Pגוסימכקיס 'כfמגגיס Pגרסגדי Pר'ו.י
,ופיניקייrככרrכדיf'כרן Pפוכןנרי Pו iפו
מי .f'כרו Pפוגי Pמי'נטירו jקי,מן 6
P כחימגגיס 1~י~רוrךפינימ;חימנקי

,למטסוומ,קיבלחכטrככוןגומיגטיריקון
פוגייןסי •fכרו Pפוכי Pדי Pנווגגורון

מיזנסמונס Pחיקי" pקיפלוfכסגטירו
פיני/וסיfכמי.טרנו pמ,חינימרכrכדי
חיניוו Pו P Pטוווקרן Pסןרקנר pכוfכמו

קינלחגטו Pגומ-לוחטו Pכומי Pנןיגו
 Pטודו'יס iפימוססיסר'ו.טובו fPכימי
מוגוקמרסרייסיג Pסורקגוגי pBר'

ו Pרירינמiכוסינידו Pרירינסiכו
ייוכניגוfכרוןסיפלונינוfכלון ' 6מיגירt:י

 .ייוגנן
 :: Pמ, Pכו pרימ Pכוfכיןכrכפרמ

 ' Pינטמל pמקרתו Pטו
ו Iינ pכסירוסגיסזויו rPכןרקכוליימיכ
מימוזווקוןסיו iכופו Jקימכטס p iדמ

 Pטודומסגלמגדיקוגניט'מיזןמיייrכ.
P'P '.יימייול'וP '6 P יP P יירנוP פונוt 

p מיננינייו.סייסודסריזוריP סיp יגוו

 • ~ , p 'מכניי jק'ס iני' ~ג Jמיר'יחיגטו
דיקגס:::פורקיפרו:ניס jכולונרמי Pקי

ריימיג rPכורקכיסיגיי.גסfכסרמ,
ו fJכנונ'קוייןמי pמיכיין ' iמגניירמירס
 .ניגןסינ Jקוריימיגדיין pקורזו ' Pגומל

פרוסיס Pגומנלויס Pכוחסו Pר'מי
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מגתירטוו pגןמ,ן Pגייוק'מביס pגייס
fמי 'נP גרמיקוכוP מנורסמ- .קיתמנדוטרו
P ' 'בP קמ'תכרחיכוימםמרטןתיקי

 ~ pקמפיססס iקו'ו.נונסחגומ,נומ,ני
קידיויכוגוrננני;כטומנני 'וfטיגחל(י

מ, Pטיג' pקמנניקיקרנגייכי Pבו ' Pמג
 Pג'מי .ינס Pריגוקיקונניינ·ל(ימ'כו
מסויפירוומ,מכנויס Pגומונדייריו Pרי

נכייסקיס rקוטס Pמימטיניוסרןrכיג
P ונניP ניP מזר'קוננרסרייP נויקויי
מנדחוטוד'ריבוקמננינומיו 'וj fכמנוחד
'ירנו P 'וfגווגכסומידירינירן Pמ,ריחי
חורכסגסקונגייגיחטיסיטןסווי
פןר Pסורקנן''ו.ינרו pחיגןמור.כסמי
P יP כנרמf.ם'וp כ,חיp נוגייוייפוb רהI 

 pנומריייfכ pbטכ Pגוfכימיח'ריייח
טמנס pח'ססיסי . pיימ pכו Pטירו

מרוסיס Pככייfכונוקימירתר rD .ו'
 .יימנוננוייס, Pפכייטור'יגדידןר Pחינ
כ'ימיכנינסויםרחיםונרייי Pר'מ,
D ורקכוP פf:' רסP ייווםרי• p ' נוp טחp 

יניכ Pל'מיקוכפנירןנדיקימיר Pפיר
 . pט' fbכנכקונווגיייסדדיטיבירין pקfכ

כייחסיכסוכסכסדייכייס pוינffמסס
ג,מיריינומיגוייכ,יס Pוכס pמנסטי

טרקיפורמיר rD .ו'חסליימיכדיונר
קfכ~מ,וקיריסוכיחי ' Pמכסנני P'fו'

די pיח iייי,רי 7ננמטופוסיוכינירייו
סינויקרוודיליי Pמםיפתנן Pמנוכיןכן

P ' חיr ח'וr נינכמדסp רכסתרסtכתוכ. 
וכ~מתייכיקוכנוכינרווכנ pמ,פררt"כי

י Pמ,יס. Pסקדס 7קסיוחינוכרfכרפיל
ו fPוינוכוכונוונג,ליfכיגfכנייו Pחיכ

פור'ו.יגרימס , pמיס rוכ' Pו;כליפורן iiג
חיניייפןרמנווךמ,פכ,יטומי "" Pסג
גרחנרילוחייוך'ו.סוןחביfכסממיוכח.ר Pנוי
חי Jיחוגחכונננךיו Pמיךיקןנוו'ימ,

קרמ,ס Pנו i'Pקינרוקיס Pכןדימיךס
קיי Pד'טיגייסחיכמסי Pדינימי
חגגחןקי pרfכ jם'ו.מ Pן Pס h pקרימגוו

מינקונניג" Pמיכייי Pמגיכמ- pנניגטיךfכ

גיריוובן

קי 'וfדיזfכוכריוביקיר r'ו.נכחסדמכוו
פומ,בכוfוי,דיכמגטוי " Pמר' Pנוינווכי
fכסרייחיכריסוסי . Pיכייורי P Pכומ,
ריביכייח~ pוטרו rנופררסיסמכנויס Pכו

קימומ,ווכימירכס iדיטת pמיfכיןטיפ

 jווניי hטטיס.ק'ו.ייrנ Pבומימוכייטיסגו

סי Pנ'ו.יימיר Pטרר pנרזכ'דירוקמויכייי
רימחמקי'דיזכיקונומכדיטרו Pנימ'

פ'ו.מנ~מין Pסורקניריב~גייימיכדיכמכוכרי
'יו Pחיגפירט' ' Pמ,פרופיס Pגודי pרמ
חי .קרמ,י rמ, ' Pח:נרוקיסכןזכ jקי

רינוכfכרמן Lסקיריימיגמ,נקיתינרו

חוננגנווו iטוקי .י!כר'ו.מרזטרדוחין
ייכיי Pמיזו Pי Pמסס trכינב'קימכס

מי .כוחטסדרירס Pפרופיסמכנניס Pכו
 Pכוונבוייחסמקי' iח' Pסורקנוננמטו

סננסונמד~ Iוכמנוני'מיפרופיס Pכורי
מריסיסמכנניס Pנרמס lמייידמבמקי

 Iייזמונ,כןקיר r כ.:וגfכחמי Pננ~כנילומטו

פורמי .פוחינןמיגחיוקינווכורו
ונרי Pטמד Pמיניכו'פיוטו Pר' ' Pטו pת'

 1יירו Pמנור'גןמי Pמיזו Pו Pמ,חיג
 Pטררר,רעי Pמ,סיגחסיסו'ו.טויד

 • pדימ Pכו
קיסכtיןנורייןנן qPי,דיזיחי
קןכ% Pנו.מגררסכ,בר,וכי Pמיחוררינך

חיגרי Pווכיתןמ,גפוחיקוננןוכחרי
י:גר'ו..מינטךי pיימ Pחקימומיופגייטו

נומד~ iויזי"סיספרוחכנויס Pכוכיימו
 Iט, Pנודמ'ומ,נטריבסרןקיכייכת Pריננו

מורדיקכחךסרת Pנוממ Pפמררי Pרו
קד;נמרמרון pד'גתקימכנניסדינןק~
מי .נימרוודידינוקסבמרוןקנג~

כי Pקרימיתונוךיחן rי iנרוקיס Pני
כינניןניזדס Jול-כטרינת rקו Pקדבסננו pח'

וו'כטי.כס iPננפתדיגייקיחוטךרפירוונ
םfוו"חרכסדיfו'זייריןזכיקרfכיס Pנוח,

פוחיככיחיכקין-דיס pמ Pגו 'וf .-ט
fו' j ח,פמרוכי.מוטרסD ' ננולייןרנמרון

ננונ",ומוכחריו ' Pמ, . pברמכר' Pעכייטו
 ~"וj tפרונסקי .'~דיפרמינגו ' P 7גו



 iגןר~וכז

fכייס Pםרו Pכורימייורחמיומירחו
 Pגומי Pרfכנמני rנ Pגותי Pליקו Pגו

 .ל"fכינר'fכייודסfכ'ןfכירfכןקר)כיס

 Pטו p ~כP fנו pדימ Pגוחיןלפרמ
 Pסורקגוריייכ bוינוfכנרו

 Pחיזו pו Pריקיוס'fכסריקירייוחי
ימסטיגמי .מיגרי pח'פו Pריfורסמ,נרייכ

מי fPככטיגגומ" rpרנכו Pחר fPכיזו Pטר'
ס i:טינג,ח 'וrP fרנגו Pמר 'כf .כדר P~כ
 "כ~מסמי .ריימי,נווגנוחנוfרנtר Dכר
P ככורrגיטיכיחr יגינריP גוח~טמד

 6-נירגו.נוןפורנגיג "וffכtרו Pמיגפו
 :: Pדימזכלייכמרtרקיןדינומכדסרי Pחיו

גונימונtרפוכריירוו Pריגיריחיג. rpכוfכ'
 pחוזוטו;נtר P ~ירון Pד'ניחינמגוס

ריפומיס Pד'סיגלייכחרtרקין bנוירחי
מ~נידומי Pו rמו Pי Pמגסו)כיטי.
מיסיגירקtר Pפמלחדוו frכיו pנדר P~כ
P רייP דיפירטוP מ,וfp גייורומיוסיכייו

~ו Pמיןגורדייוfויגרי pנוחרדנומכרוחי
b ריגי-נוןP ביגומי •פוגדייוP רדמסו
 pריfכ Pגוחי . Pסורקנורייחיגננוליי,חי
 pו Pדיוכן Pריחיסנייו. 3 1מינריינוקי

וכנ::חי pנמרחנמכימ Pו Pמי pפ~מברfכ
נווקדון jקוחיזוקי pפיכיח Pי P pרמ
ייר" Pרי •יר Pירקו Pסיזו Pכוקיfכרוסחי
ריגדבר~מין pקריטס fPכי fpכיגיימוכו
 Pגומtרמורדיגןקי iסכtרנוריוןנן qPיי

נוומירטיו pדי Pמגטיפרמ,מייונודיס.
 .חידייומיגי 7פ~מנרסריביגייומי

ו Pחיןו rחיו rPPוננו Pמלfכסמינר"נו
נרחכרי "י,סיגגיימנוfכרוןגר-וfגונחר.
מגר P-דיטירנוינומ,גמננן Pמינפורקי
מיני,:"יןחינורקוןפיגיחומיניוגנו.
ייו Pירקו rPכינטס.מ,קןין Pמרו Pפוכניfכטו

P וP 6קמרני P ' גוP חיi וויגסנרימו
רינוסנ,דיו pרינמקיברf'כנטו Pגומי

נוfרייור\ו. rPכוניפיוניגרקיוכס pמיסודס.

 rpכנכו Pמרדיוכומ~רוננס.ריחוו Pפוגדי
סינויזנוו ' Pרי j,pכtרןנס\ב.סמיזניבנו
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ךיrכ:רן(קיפוזוסי .מיכויטירוגס
 :: pנו"חנמו Pד' 'כfס p"jקמו Pמיולייגו
י Pקוניופומימי .רייגוי 7קורונtרטס

י Pסיליינוי Pדייגייס Pמ,ןינטו fpכ
ו pחמטוחיקרומיכדחךקוןפירטו Pרי

קח"וו r' Pחירנוחגו Pו Pמסחינוחררי
קמנזוrכרר • fPכינייווכרי pיגר pקי pריכמ

מרfכן pם~ pח Pקירודיז"נ,ייגוtכיגרי
מיר/,ו fP Pכנטינכןססחגלןחינוי.חין

טירו pב'טייר Pניגוסינדקוחיגנוסנו
נוחייור~פררמ,נגיfכוגוחיfכונרס.רי

גינוו pכמקוןrכי'יחר-פורמרו Pפןכרי
מגוופוfכימיחיגחין J,יניfכרוקי Pטי

קוןפיגימוfכי Pחרו Pפוג Pי P iקי Pטינגו
חירייfכיגמיןיחרדןרינקיינטינגס

 •קומיכטס jי P p~נומ fPכיגייירינוחטו
כמ,/קון .rגס Pירוחמנובטוחיטורגוסי

 •רמגחניחס
fורלרייסיג 'וP כנכיrP P '. יגחריג/l 

P סיייןP וי'חפיזנוג,יf,ננוגבומונ
fחנטינכוחוגיי~כו 'כP קחסיכוחיגפ~ר
סוננוrכיזוגיחייןכייכטיחירנומנוו Pקי
 ;'כrירוסכססfויגו j ,וfררו Pמrכר'מ,

 pמומ, Dכיוירוסנססיןמיגטרמכרו

ריליבוחיפוי pח~רייחיגדיס iקfכ
ון ", Pממוריר rחפורמקר!:בסיכ:יחחיג
מ,לסדיססמקי,מימ·רנוחגוו rPכוי
ניוג"מגיימנ'מןמירכוrכ Pדיקרממ pםtכ
 pכדיקינכוrכחגיינמכדן Pיךייוב Pנו

קוזרייומיגמסגךר b~סבמיקןמס rpכמ
ו pםח-וfגזגנמיגדייסנויכמטרוקו

קרוטיפורfורן Pפןגו P jקו Pחגוכינגו
מיגמימומינכומי'מינטלייכג Pחיכרי
 Nחיכרוםגחטס ' 7סנומ,יקוןוטיך Pבי

חי pסרנומ P'Pקוןו 7יכי' Pמירמרס
P כנדיחר'יfנוסרi ריפרמינגומיגטוךו
 pמירחגזןמיורr.י fiכירנכוו Pדיטס Pני

יריס pמ Pגו jרחונויסורסמכסחיג

iכ' P ודוrזככטינכימתנירומיטינוP םמp מו
 Pו Pמסריסוחיסקרססיכגסינrכול

 Pמרוני fj pכוטלוממטמנונייןחגנויךיס
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גייונווריירסחי ' Pרי'נויקיןר\ג. P 'די
טי pח'מסזוורילנ,לדי Pמנטימויי
 uינ Pזויקיוניסוחי Pמכטיגנו"ינו Pזומנ

 Pמנטיגכומויל,נולירדרמt'יקר ס"<:;
 Pזכיריפירווגימ,מליו pריטולי 1מ'

זויכטירסלנינוכחרוכי;ג Pגימימכזוירים
 Pסי Pי rד'קימרןן pריטוריקי pbחכנ
יכטcרמיבריקסזוינוירוסכסרי ... Pכיסו

מ,רימסזוידיירו pפסגייסמ, pזויכייfכ
דיסו Pגימ, .מיקטוירס Pקובוו

זוינטירספוחיר;:רקי ' Pרי'קיו Pו rסי Pבוי
מיןק\ג.ייוי Pסנמכססיכחבכמנרומי

ירו pחךולזו'קיזווקירומיטיירס
כסד'חרו Pקמנסיו pכמקותןמי

 pפוח' Pדיחיטונווקיייס Pמנטמנטס
כיסיגינטיבו\ג.ספומירווטו Pחידי

 Pמנוכיגנוקיסניטי pרייfכמיכדיסירון
ממרסגס Pירן"מסניגוחירנומנוטו

דיקולטימ,ןטס pס'מיכמיבוסטמרטי
מרנוfכקוקןיידויכ Pסקידסמיכגסיג
ו Pקיוטס Pסי jטסנוניייולספיכדי

ופיטן Pנינירחיקילימרלדינמדוtכדו Pפונ
ס rקfכטוטררסמסמימטינומטמרמ,

מיכייו Pטרינוי pח' ' Pסיrכסדס Pמיקוו
מו"גfכ~מיו Pגוסררמרוליו rפומיריי

מ,וחי pמ pפ:כס pכממ,ומ, pמירטח

פסוול pכמ pוכודסמיןמי pס rקסכי pנס
מ,גריס rקמסס\ג.ייפורחינפוקי Pט'
 Pל'בוסורסרו Pכומסfניכקונוינרומיריי
מורסנינווטייכיקינחרווטורו'ינךו rדי

דיבומנ.גינון Pניירקcו Pסרנומ,יניניר
ךי\,נrגיינס\ג.נו rpכריגונטיסניכי Pד'
מונטוסיכמיונוחט\ג.רומיפמרס pס'גס
נון pמרנומין Pכמוקיטן Pר'מיכמי
קייס Pר' Pכוניויירטו P'iנוסטיס Pגי
רונ"כ,וטו pמ,נייוקיפולמבוינינגמןבוי
קיחירנוסנינוי Pמכטיבכו .fוגנו pקיטו
קו" Pפ'נימידיבומנדfכרימ,ניכיננrינוי

נוינטירס Pמיי Pמוגיינוקימור\,סלי
רומינקינוינקיכופוסיטן Pמי •יררמונמי

ריימיגמ,כנימי pםומ, Pדיfכיריימיכ"

גרריוןכן

fו,ורכמכוו p Pמכטינכוחסכייסבומרמcו
ינוס Pמ,נדיבומגייסגסfויבrידיזכוג,חי
כיןחי pמרנומ Pטוקיטסחיטרדי

 . pדיטיכבמטינוונוירתמיטו Pמרי
מי Pכן 3מ tPכודיבווזירריינסנסמ,
P וP קונP יזירדP נו\ג.וP נוכ"יכיסס.טקי

יירג iמפירריימיכדיד'נסטrכרוו
 fPכנטיגנימססילייחמ,'כקרןסיגךסר

מיגד'זננימחסריינסגסכייסתןחי
 l/מגמונךי pכמקומנדוריסרגי 'וfריי

סילבומכוטי ,י Pסנחיגמסדיגי Pטינבו
נירסךי Pחכיטו Pטיט' P' jקימוגייר

י Pסיrכינימסדי pחרנומ"יבייטי;ג Pסי
ןפר Pכמרוכי pו Pמיתירבומנוט;טס Pגו

ויגסנטרי pב\ג.יימקיריסומ,י Pמגנירטי
 • Pיטרסנ Pטוקיןיחיfורבוfכרוסיגדי
מינקו,קונוומנגומיימב tpוי(פוסימ,

סחיג Pסכטיגנרקכיחו ' 6ריינסכiכנויגרר
ייו iיכפ'מו bי Pקי ' Pמננינרמיסנימ

 Pמןנכי Pמרסירעסנןו Pדיסזוןרסין
:י rקמ Jמ'מנרחרו Pמיןפוסיסירייfכיכ
-ויגןפירמכבוסרימיכסמ,י"ל~מיגדי
 ,'.ג\,מס Pפריקיןסיסניממזג .די

סיכוייין pממנח {,מטוריחוגסמניסס
קונוופןמ,מימררן pנונונריו Pקיריי
גסדיקחנוינופור Pמכטיגכומר pמח

חיג ' P 7דורי 6בוfכדר jניירוכו 'וfטררי
 uנוסכי 'מיסי:דירקס P\ג.טסרןן pסיריי

 Pחנטינכוינו Pייסכמיגנוור"רסיטסריו
פיקסרו jי Pמיקוג.ססין Pטי pנ'ומיינריכ

מסי.רמיגיסרדסמכסמיגמככוקיבוו
יריו Pד'גוי Pטן p 'כfדי Pפוסי pיי

מירייסנוו pבוחסמרופרסיקר,ייממיג
fו' p I 'P וריr מרוןP וP כfמךי 7פיP סי
מייסרנןסי.י jגרמכנייירוקווקנחנון Pסי
מימיגין ' Pוכרי P Pנןכפ'דייו ' pסי

גיסימנניי pמר Pמנופורי Pסינםי
גtוו Pחנוחיחירודיכיגיןטרוסירוו

p דיגיניןח,גדיירוןמיסגיימכנריp "חנ
גוקיריימיגדיו Pבוי Jסיססגרי

ינוייקיחמ,גטרfנר;ו Pמבוופןרג"נמרס
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נמרייכן Pחיןסיפוסיקירסדייר:וביקי
D מp גררקיונמרכמיכפןררfמסךוומט

 pחנט'גנורימננרי pגממ, Pמנטיננו
ו Pוווסיכבfנכן frכר' ' Pמי~יידןקירייג

גיניןמיגקמכירוניסיכחזסכסfכין
מננרי pנמקנו Pכו' ' Pחינכסנוגסדי
מיגדיננרי fנ pגסוקי fPכנטינגודי
סיכדי pנמרמנמכ' Pכווגליטמר~מ,ריי
חינקוופיכימרןןי Pמיי Pכוימfוי:כריי
 IIס'טוקיטו Pמי pח'קייוכבניינדוכי iי'

r יP טיP נירטיונייקp p ריידימיכחנגיי
P ונריp די~ומימ,:כומנוםורימגנכי

גס;מ,ונס,' i 'ר,.כוימריקיו Pכווfכ,כ
כייסקיק~יירכויטן Pמיפךרמיס r~מ
פגייו,חיגריזסיגחוגייןמיטיס Pניכוי

i ס'קין'ויכוחגךמיטןp מיP קיפגייטוטי
 Iו Pריגיגיוחיק~ייסלווי pמימויינוייו

קימגייו Pמ,כי Pליימיגמידיילוופוג :
I דייייכיניוi ריפומיP כימיט;:וP רי!כוP י
I כ!ככויגווfכותטונוסנירדסדכממנג

קיכוונ'מנןיrכזכן rמ,כרקיריסיריוfוי
I כמנירטייוp כרימיחננליfפיגי'l מיכקון

ריסומ,כיימיגפירו Pי Pמ, •טי Pמיפור
ניררזכררירייןמיסופטמיכסןינדינ'ונ
 .רווימוקיגינרימננרי pכמ ltניננמי
כויקוכוויסבנמוןדימנגרי pנירטייומי
P ינריp כנכוידימננריfכירניf1 גריקמ,ג
fוי'קוכפמיז P Pבזלכדיחיןיכומטו Pקי

קומכדוטמ pמפוסירפוו pמריימ,נדי~ו
מ,טימינטרי~כוסכוי Pריטיינ'רוכבנ

גסרטי iמינ'ומ,רפור~יכ P pמ Pריכמנון
 • p "גריקמיגמ,לכומנוכוידי~ננסקון

מננרי pכמחיג/מנךן pכfו .כויטויירטו
קוכוו Pנ'יירטיכמrכירימסקמדמ

p רמנסחי,ימווינוכמ,גריסנגריp 
 Pמיכייןקי Pינייורי P Pכו(מוובמוכמקי
מ,ז iמיניקייר iמפיר,נבמכיירון Pווי

וויוותטחררופנ/ינטיכו~סמ;:וקרימ,ר

ס~ייןחנ'כfכגרוטמנרו Pמימיחירוומנו
P כוומיכווריייחי~נימיfקונפנ,דוחנייו

וווננ/ורמרון'ייוככומי'ייניי Pפומי

1f7 

ויוגב'ו'מוחינמבכוךקימוךמחי ~ ר~'
יי, Pב"נמי Pניfכגןריסננ',fוירספורקי
מי pמיטוכימ,ייתוומןכמקיג'ינטי~ס
 Iקיב', Pנומי Pטור~מסייי Pילקו P Pכו

כיימווחנ'חןכסמ, Pו 7טומסרמגטו
יינךו iריקפ~י Pמובנו Pחרמס Pגריגו Pנו
מ,fכונורסרומיירמ Pקמביימירמקי

b כודיווינוP רימייוגיסP ריטוP יP 
יירןכו Pד' pבמרמנמגימ Pי P ' 'וp fפ~fכב'רמ

רינינ/רומ,ן pקריטמ fPכי pכיימ'חי

מiכקריב"יו Pמיבורי'וזקיביןיפוו Pיו
מיגרמנוו pדיגינ/רימ,ומ,רויוייס Pנו

ירוסנווימיכ pמ'מנגכדיכיב'רומיןכפמ,כי
iג.כמ,רניינו 'כ'P מ,ןגררP קיכוגסרר
ימודסדי Dנמרחגמנ' Pכוזטfכר~ונ Pגכ
 Pמוננו Pמרמטוגוקי pחריכמ p Pנ~רי
P כירוומכווfקיp רייגומיגפורמינרייכו
 Iמבוגופולרכיי rP Pכורקנוטfכוונייןחי

ו pפמסימ,נרייכמלכוקיזו Jנוחיייו Pר~
קרי" p 'כfקוייומןדידיג'וריינ'"כייומ,

ברר Pמככמ,ככיינומ,מייב/>:י Pנ"ווי

נמגוס iPכורקנומסריין "בfחנ/נרקיוון
 .ריינורייגייt'כ pוב'רי P .,גטן pמ ' Pמי

 ' Pטמר pמ,קיוווחילאפרjכ
דייגייס J pחיכרר P'גכ

P מ,ריינויp מקו, P פ'וגוP כךןfp ונ'לי
מ,'יוריב"גפורקיבנכן pח'קימככוירת

מיס iנכטמכובייורינ"ביי, P'P 0טךכ pח'
 :: pס Pחינ 'כfמככוירמסמנךר P~כווחנדוכ
נ'ח:נמ,גנימרוומימיג,י>:ייב'רי Pוכיגייו

 .:'קכריחיזוגטירומ>:ימגווירמרי P,וג'
מי 1נ"'ינררני rו'כוגריסחtרfכופטכ;:ו

D ב~I פיני:::קייסודמריפורירדימכוקר

 Pיירנ'ו P Pטו Pיריווו p 'וP fנוקוןחס
ח"ודמו Pמ"נ'ינירגטירוקיזונוןחי
 Pב/ידי,ו Pכי jקיפיגימר.פורטיכוייוקי
 Pמורקכויריין Iפגיקיוווב"ךוניימקי
כומיס Pגומממייוומרפןרומי Iפוf'כנדו Iר
 iב"מןטרס 1)ויגניtנ,וני .כj fויירו Pרי

דיבןיגיר pטיוומניןמגווירסדיינטייב
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חינ'יןיים Pמ.סר'סי P~נ'חיילו Pחת
rכימ,ירומן Pנוי Pרי' Dזנווכרןוכחנונייןקי

יכ.ס'יחו;: bגוקי ' Pמגגטירןחוגייוקונון
 "מ, Pל.סו:ומגנוילרי Pיזי jbp\,ייחרון

D וP P יירנ'ןP ,גמנ'חןחיןמ,גטרומ
 Pיריריננויכ 30קןו P'יומיכ pחנ,יגיחי
 o:ינזוי Pריגןכוןמיrככנוירrכמcכנ',כומי

קי Pרינויטריfכרמגי'נ'יגו.סורקירון
מrכו Pר' fPויכ'מכסנ/מרוןחוןמ,רת

 :;רי' Pקיכ,ל(יזיrכננוירrכרי pו r "'נ Pכו
 Pכיקונוומיוכרמגייו pמ,נ'מרוןמסס bנ'
מ,כוכירומ,ןרינ/יכייחרון ' Pמג'נוfונ
 :;כ.ג' uמינ/יירון Pר'מיינ"ייון Pר'כונון
P כרמרכ,.סורכררc'סינ.fו' p ' חטןונ'ו

 ::מ"נמס Dנ' pמ,כנימו 'כfכטירוך Iלווגנ
 Pל(ןנ/יןו pו'כימיכ~ריןריליי Pכו

 :: P~כקון P.סיכ,חריל(ן 'כfp fכנ/וגטמריל(ו
 Pנ"fככיקיזו Jגומייסירסדירייגךר
 pירו fח pנויגיrכומיכנמיכטירומסיירfווג
fכ,כטרי p.סחדיםיייל(fכנוייגטי'יכדוכי iך'
מrכ fPכ"וךיכוןמיררג P~כמתזכילוי

מיסיגינוינול(יגיריןריריי Pנ"זכנו
מיג::כיח,וכיקוןמל(ור pמ D P'ל(ווכיבכ

מירוד' Pקיגטחג'ל(יגקוfכטרוניסו
רייםו Pגון Pנ/ימכו-fכייגטי rםר'.סוכ
גטי"דיfכנוולכרר P~כינ/יין Pכ'מ,וכו Pחי

פיכיחסמנrכ Pנ/ימכוונ'רי P.ס'ומימירו .
םיוני'ומי, pמרו p.ס/וכ Pנירנג'ונוfכןכוכי , 6
וכול(ו 'וfמ,גדידיכחנטרי P'יfככונ

פו\,וסי Pן,'ג.ונדיוכיירתטורסרלג Pו:ב.כ
חתנ"גו 'כrfכ 7יסורי Pל(חייור~י~זי

רי Pסוסי Pר'חי'ל(ייכטו Pנ/יכקיןגיס Pירו
fכ~ p כסיגנימוטו~P נויככררp חr ירוp 

נוחרליקכיחןפטכתנןיכוכיחסנ'ייכטס'חיכקו
לינ'יגייוו rמיוכוגטירוייכרוכי rריגוכיוררי

י Pייידייכקס P 'טrכ Pסיfכיכמ,וכימ,ו

ורrי fPנםריfכיכדינ"כנמרייייזי bםכטי
חרכ, pכייומ,מרו Pםונוכוקוןנ'יוfוי
ל(וקן Pרירינוו.סריככו ' bמרו Pםוכל(יקין

i וrוכורוכוכירומונ,יומימכנוס.טיי\,יח
םיכימ,מיו /Iל(וגגכייו hpיכ b'pחיטו pח'

גוריון iב

.סריכרייןמינrכ Pרירימ:ובגיכמיגקוו
P כמrגבp j כיגריינ'רמרfקחוכ'חינניגI / 

חס 'כf·פו'ג.ייריחי fpכגייסל(יג i ()ב'ן
ל(מטfרלוןגיכ!'ורידינ/יכוכיכמ ,בfגפויי
כוריכטילודיfררו P.סוכרי pינוגנ/ו
רמיז~וכוכו Pמ,כייוקוו.סיגיחר.סורו
גדר P~כרייגוכרו r::רfכיכקי tפומימי~יי
 .םי,ימ::ר'ו.ס

יכי Iבקיfוכרל P~כמוגיייקן"ומי
 Pרסנחכ' bנקיוכוfכיfויכ'נ'רי Pכוכירי

רינויב 6ו rקו Pס'ל(יג 50י::רורמרי
)ריקונ'רירי Pקורו Pסיקון Pחיכייו

P כ~'יו~P ירו..ידכררP דיחססקינכס
מי'ג.טסל()כגוקוי 'בf~טינרסי\,סק~ו

b כטירוחסיכקוכטרוP יררןמ,גירקס
 pיייו~' bל( pי pססכטירודיסוfכי

חיגקיו.סיוכך P Pייומיג'ריונ P P 'ס"ריל(
רי pדיוכרfכיfכמ P Pגייררןחי'ריריחו

 Pגוריגמגטריריפרניין ' Pסי Pחיכ,יו
ייכמגטירמגסילס P pכ'רימוחיגמ,ק
fכימקונומ Jוכיכימגוןחיקמל(יגוריכ

 ' P 'bמוגסדי fPכטורי Pנומטמריל(י
סיננורסו Pחיןכור P~כ"ו r כ"ffי D.ס'כ
 II.סימרס Pו Pמ,ו ,בtוייו 'כrונ'רי Pגון

גסמיןסריfוכיסמ,כל(יכוכןכוןמ, Pר'
י P 'וfכטירוטינוייו P'Pטוכ pמ,ימסיג 0.

fכרו Pםוגי Pמיכרר P~כרימרו Pםוכ
rםיגומסמ,כקוןנטירוטיכימס 'וP כוגוrP 
fמ,חינוכיכדיוונ/מרןןמיכס 'כp חנ"יו
מנדר P~כדונ'יגויגפןמי 'וfפיגיתממ,ן

פוג" Pכומסו iמ,חי Pנ'fכרוכ' Pו Pקון
p מרוP רוחיןכוכידןריp 'םמרוכP rכ' 

ויfכגרר P~כקן;פיגיס::רקוכנמטייו
כ::רייסיגיוללוו 'כfי jר'כחגוכמ, pסטרמ

יירון Pנ'יכ ' 6טסרריגסוכס pמ,נfכגיימנס
מרי Pפונל(וגג'ול(סטחרוךי r. Pייו 7 "ר. Pכו
כוו 'כfוכיטחרגמרסטיח;:גגטירווי

קינויןכמרמוטרס~סטיגול(יטיילון

ימ rPכופכו P.סיכוקוןריטכמ;כ 1וכיגיfכ
 / JוכרIכמ pג,סימגרר P~כונ'רי P Jנ"כיירן

 Pכיריל(מטמרןןמי Pמדו Pקחכןרן
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טו Pריחיגזכי Pבירירונויג P 30נ'ירייוייו
 "כ~פיג,יומינווגטיחיגחס.tכוכיירו,·

וו Pחי 'נrילועגסfנסיfנספיג ו"tריגררfנג Lpו ' 1 '
 Dגומיןבלfנ:רינופגספרחיחיקtלפור
קי . rקrנכ'פירךיrנt"ומקי(מין Pב'ידייי 1
~! P ' חיןחיגםימוזייחרןוP וP נירrפוphp 

י P Jגוfכי~טסכומג,מיס rטיבוrנ' t\קון
פומימירייןו p 'ו"j tמ,יימרןו rחיגפיחו ,

חון jמ'גטירומ,גטרומ,טחרריגסחין

 pפחכויגייrנ 'כ'P fירי rכוו~ייטופו 'כffכג rקrנ
 Pגוקיfכיגקוכויכרןחי Pירייו Iנ Pגורי

 ' Jק~גסחיויירמו rקן Pכוזכידובוגיימרסן ,

 Pג"ךייו Pכומספסכטמי pמ,פולךירt"ו
מוכוכרי:ריקחכריקוכויןקידינסופורקיי

 t/קכי~,יו P Pי Pטוב Pמילכפרזכ

ריריינתגסfכופטרס
 .ו rמ,ו Pגטי" Jקופיניtלרםורכוגריס

ו Pחת~ייו Pסיכרר P~כמוכייוגוחי
 Pרו Pכןןחנוכטtכלו ' Pמימ,כקוסיכטרו

גטי"מוגייונוסיגטירוקווםיכיrנרפירtו
מתם'וגייוסיכמב" jמ,מ,גטרוחירו ,

 ,ממיקrנםו pמ-מי Pקמפרודיגס rחיי,
דיקחנוfכיןן(וגנןfכרו Pפוגו Pייסי ,

מימגגיתחסיימטfכרון Pכרמי .כוrכרנס
מי,מיפטרתקבדי p,\tכוfכ'יורמגקיס
כדר P~כ 'נrכוגריס,fכסרייגסגסטורגו

דיטיירס rrומךו Pפוגו Pקיןפר~י ' Pי
נררונרי Pטיגייי pמיגקfכמרייסגולtר.גס

םליגדייוגסמי Pי fןןי I )(מרסדיטיירrכ

 ' hמדיפומ, ' tPוי , pb 'ד~ Pו Pקוו
כוירייהחתפומי 'נfחןןת, iחיו rפומי

מדו Pפוג ;;י pח.י Pתיחורו ו,, tp\מיבוני
ן Jכמ I )(/)()()(יוחטןיםיטותי Pדימזות

ןןמגייחגסגספורחי . Pנירייו Pלזכגrככ'
j'\t 'p כןמבטחכוןp ניךייוP זכטורנחרוP 

כוחן,ךחןןלימ, Pתךרימו 1ק-זכרוןיג 0.מ,

 rPכוריחומ,פוגייךמרו Pכ Dו Pווטורון
 Pו Pמימןנת "rמררכ P\ג.כפרי(ר"ו 0-

 p'.oרחסחfכ'ררפרחי ' Pח- . tpב.דיfכ
fפכת-כj קוןיכדייוP וP כfב.ריtp . ·חp ' 

זככרו pפחחיכס. Pירומ:ככרר tPב.כטור;ו

 t19נוריון

דיל"fכיגכור tPב.כ~יין fPכגייוfכזג
סיגן,גסחית rעחספימ,מיכס Pירי
רייחי(ריקודלוי Pקי .טיכייו pקמ
fכירמןקית rבכדיניגטיגסייכו~fכיג
 'כp tנירייו Pכוקיfכיגטרסגטירוקון

גספורפוחי ,כfגוגיגס 'כt 6ךררכוייררן
ןק~ pגיךייו Pגוטחגי'ריןfכיכוfכגייחכת

rכיכג"רוןfויד hינד Pגתרודימריומיוניפל
מית rעדי Pכומטמדרדיrניביגו pחיג
מירירירירו P Jחזטיגייך pקfכ jרtלביוררו Iפ

נכמגדיםריטר bחוןרמך Iיכ Pכתי Dפ/ו

די Pנמלרכ' pירו rמ pנייכfכיכניfכלווrני
ייכדוגי 'Iדיעלבי"יגדירייסיrרסחסת rע

דירייוכר tPב.כדי tPב.נrנכוו pי Dנין

 Pיריכור Pמי Pגןקיןםיגיחסקיס iיתו
מ,גדירייתימסיגר fjכי Pיילנו P Pטו

fכיגליוקוכוי 'כr ~ fעדיחייור::ופורבכרב
מ,כרירייrיימסניכימסקיכרר tPב.כ

ו Cרימי .פיגימrכtב.ססיגרנלי Pערב
פורמרו Pפווכו Iןןוגבקווןןחייורtב. Jמו
ם'ומ, ' Pמ, . ו:: rעמסטיגי,חר pח Pמיכ

ממ Pחךו Pפ'וג Pו Pדיטו Pר'קר;fכיכ
ק~כבfכטיין 'כf.:רזrכסדיfכיכקרחיכטרס

כרכ P~כייי Pניכגומיפיגימסחיגקוו
כומטוג, 'רfמיגר~סימסןןגייו o.מ,

:כימסקמפו Pי bי p 'כrמדו Pוג ' 0.ו Pטודי
מסגדכ P~כטדרנרfכי'ירטו, rרימיג"ין

 l,pח'fכגייו.מווטיגייו pח'כקמגתמית iבכ
ןןfכטומי Pיכוכו Pפוtב.ינf'נגטוי P P'Pטוג
נכfכייורrככ Pי(יrרכיפי o.יככומגו bו fPכת
די pנrנרוכ'מגינחכטfכרון ' Pחי ~' rעדי
מ,פרג,"ו Pיכוכו Pו :o r.ח(במטחרפור rrבכ
גסטס pמיביירון Pםר'גומי Pח,גייודי

מיס rעד,פומירטתמנרייוחי.סומדלטס
 pכוfכתמידרג P~כריימ,'גחסג,יחכוו

זכד ilינ Pכתחסב'דכי'יגדו rך' Pייו iני
 pב"רי'ו Pגררון Dמ,כטרחיפריכריכךס.מי
~כן' 4חיכטר 'כfס fעמתריכרידריו o.חי
D עחיןכדרr כוחן,ק;מ,גקיןניגררחיס

כתדי rPנורfכרור' Pטוויחת jטמרfי
P ינI רחר.o j'P כרחרf,מיחיr יירוj מגP ', 
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P םימסוכןP ייי:וP fריניונטיטורס 'ו
P קמוi גומבירינומרווסP נ'ירייוP קוו

גסמינטרינו Pכימיריימיגרי "רינ'ו
p ילמייןרחגי 500פוגיילוןמיינ'רמ.רP 
"ו pמפ~מיןריילווגקו Pמיי Pחיס iנכדי
ריימחיגדיסילרןגו ' Pמ, Pחםכןכימידי
ד' jסקמכו p P,ומיחינבימומינךר P~כ
 jיימטחרfכ Pגוקיורי1כ ,וf"ו pפח:כממיג

ייו pפ~iכחrכיכחייבורמר Pריכסrכיגיייר"ו
םrכון Pו P Pחטיךומ,פרזכ~גןחיניגקיייו
חיגקווייר pח hםחיגסיןק'ייויס rםמ

 Pמטורומ' Pזכפגיכיחירימורירימייי'כזי
P וP P יכנירןליp ,מיריפורי'ופוסיגימ
מימךריירוןגוק~מיייחזיrכחיגוכרס iוי

חיקיייסרוסירומיגקיזיררן Pםוrכי Pרימי
יכטו pחי Pמיירופנסמסכךר P~כטירגו

ייס. iפימוחנסחינרייגומ,יגי'ס Pי P iח'

ריקיחס pפחגספומי 'וfלכפרכו
P זכיוכותP ר'יחיגונוייו

כסגיס Pכורינוחיסייוקוייוfכרסגסמס
פורפרוסיסמכנייס Pגוf.כרוו Pמינפ'מי

מתרוניסמיכוגניס Pגוקיונfכ,יגf'גכ
 jי pקירחרייר iפכמקוןמיס 6~ינר'קין

די .מכסמוו Pי Pוכוג Pמי . iויחיכקרניו
מיין pקורמו Pקונפניייגיפררסיס Pכן

מסמתרונ iזכומינוכימיfכגיניןקרנכו
ריגחרו Pפוכמגיימרון Pמ,נ ' Pמיריימי'
יינרו iריםרוסיסזרכיייס Pכו Jרנרי Pליי

ריימיגרימךגרסנינגמס iחי Pבוםורקי
מי .כונכיסמימתרוניסמרוזמרג,פור

 Pח'גווטו pזכ'יס Pפרו Pגו jדיסירו
חס pמ'פומירוקיחונרסו Pמ"נינכמר

ניונוןניוקופוחיחי . ' Pמג'ר rחפור Pגו
 pטמ pריפוח'מי fpלנכמחיןנ'ינוrכרוו

גיחירייחי,מס Pקוךט' Pרימבגמרוןגי
פךרניבנחרס tiכי~סריrויזוכייfכנימכון

קון p'גייורימ Pטימי p'pט' hמיגטיקי
 ..1רר

טי iגוטי(וסקינרוגסכ'יונסגס

,lמי·ןfכי bניחרריטוקי .כסונסקינבייג' j 

מנייס pו pיכךייד pחי:גימיניבנחרס

גורירן~בן

 "רירינןו Pטו Pחקומיייוננוו.רייחיכרי
p רימימרסגס,נריP מיוP פמרסP ,ונ
במייכחרון iריסיפרוסיס.מכנויס Pכורי
P פוכוP זכרוP וP ,מp כרמfםp נימטמררומי
)( 6,OO -סיכג.מיגריקורטיסיןפרו1כיס
פרמנומרווחיריימינגרומינקותימי

קי . Pפינורי · Pנימךירןריממרירמונס
ס iקמגסמסחרסגסרימםמרטמרס

רימס : ' pמי'ימירטrכייקיrובמיגדי
מתמינסכס, jך'סfכבחנוןחיגריכמכטכי

P סייקרניתסיגרימךייכטרןםוחיבגוינb 
סיכגחיגריקורטימיןרמבfין 6ם ' Pמי
קוולי _חינטרחבfכוכסכיס Pגו"רטי Pרי

מםfכנייוטו pמירי pםוח' Pדימ,רין. (\ח
פומ, ' Pחימרו Pפוכי Pמסכרר P~כ
מחירימיערנחיגר'יירטו iך"fכס

חי .םרינרי'ונ:כמיירכמi:רמס!כ'ומי
פיניספורו iפו Pכו ' 6נ ;fניוחסםן,רייו

רירפוסו 6ינ iסניתייויגכיב P'Pטוכ pס'
חימייתססכרר Pמגכפרמימייסורס iר
 Pתימוכוחסטזנייניזורירוקוגס , 6

טורנו ' P ' 6ייחטומנגחריייfכייןרמכ
םכייטופוסימייר,טנסחיןנרר Pחככ

מכנייס Pנוקוןכרר Pמככ~י:'יטרדנלסנךי
D 6רן O'P מכייוb P ' 6כומין P ככ"יfP 

יייג P 50נוJךייופרוטיס Pכור'ייסובו
םיג,מסגס rמ,יימטוקו P(וספוחירס

 l/פוסיגטורומסחכךכ Pמגכגזיחייןfכי

טרו pנומ,י:דחגיייפיויסו P 'כ ' 6חיננו
רטrכר Pוןיכייי'כסקיטסמי jו pקורמ

מיקחס Pמבןר'יניגוןמו pנןומ,גטרי
מ,rוריניימסריריזכקיייו pוח, Iנטוךו

 Pניוrכיר'קוניופוחיבגןמי,פוגרייי Pר'
 Pוכי pקןרח Pטרר Pניוf'לי Pמריניומ(,ויפיו

 Pטי pיימטמטו.ייומירטירי~רוכ Pנויריקי
 Pט' pכיביגייfכחיןכירי Pר'יייזו pרוכו bנ

רינינייfכרוןמיפררפיס.זככנייס Pכוrכיו
פיוחיוןי Pמיכרר Pמככמיו Pייו 7נ" Dכו

נייקרון.ררריי Pריוכ\טר~מומוכךירון
יייג 1 ~ 0קרןסכסמיןר tiכםוחיביגוחי
פ'ומירט"חרו Pפ'ונקווח, Pמכיירו jקמ



נרריוןכן

ריביג:::קיגרר P~קבירוחיו rטיכוירןrכי
נכורוגוומי P'Iיי-גיר Pכוfכי,rכיויימריו

זכיfכירסקיופו Pגווזכי Pטורגחכרו
מיכרר P~כמ,גטרינלfכגריפיגיfוi:יפוfכי

 Pנ'רייו Pכומסמייורמומיכ Pרייויטרימי
כרר p'~כרימרו Pפוגמ,כ'רו,וכק'ג!יומי

פוגןוריגטמיוכייומווכו Pזכ'כ.קירךמי
bp ריכייטרימירירוP זווככו 1ק~יירןP fכ' 

P כפוכייוי~P כגררrמת(ויגוכימיגמ
P וכמp מיP ' כרוfח.סמגייJ כסf)כיf'זוומינ

טינוייוfכיי:נר~רי pכזכרחנמכ'ינינ
רייוי"קון p(ומ.סיגיfכרפור Pרו 7ג P'גכ

 . Pטריfכו
 Pכירייו P(ווגכוטו fPכידי :p,r.פו Pרי

קוןרון rכוגט Pרייויטריfכו Iקומירמןקי
פיכיזכרי rקיחיfכייורrכרגופורכרר P~כ
 pרי,ויוכריסופונייו 'וP fריזויוכריזכו jק'
ו rגיfכקו ' Pקיו iניקיfוכרר P~כזי

נרמגריפיכיfכ:יפוזגימידו rpפוכיווגבן
fכזיס P.סרו Pכוקוןגרר P'גכחיגטרי
טו Pריfכי(!כי P(ווכבו Pזכיכיייריולמטו

ינייו pפר'מי Pוו Pניחמ~פוגיירון
נסמrכפריגדייוחי Pמינייורו pריטרfכ

p כיינרמרf8פירגרייו()O כוריP פרוסיס

יגוכו pמי Pמ,יסכ Pרוfכrכטווסו Pכומי
 Pו Pקון~טו(ונחרfויןירניקוכוג Jמי
מיגקןזויגווfכי pייfכיכ iרוג Pו Pמי pיל' rנןו
 ~וP fירו iזוחונלי fP jכיכקוכנסרrכ Pנוקי

יס Pפרוrככזויס pו rניי :Oi{)8כי Pטורו

מיככרר P'גכיימיוfכרבוגווכו Pמיפור
כיהן Pכונריו Pמ,גרייגוזריימרור Pג~מ
טו p 'כfרי Pפרמי Pדי . rrםררוכ~'קוו Pייו

פריגר"וגזיfכי Pכיונרי Pיכיין fL:pכיגקf'כ
-frכטיכייו fpכיגjיfכחיםיfכיfרזידימי
 •פךיגךיי, pגf'כמי :iכיכןמו pמrכמי pןג rנ

כ~נכבכמסמי r-pנכזכrכפריגרייוזכ,
p כ:רי ;-מ-ינfכגטיוכירינרfP כטוחיfו,

tוו ~כfריכויטריP ו'ןf,מp ורט'יfימכינ
 Pוכריריפין-rמ~יס tירומrכטורגו
גומיפיכימ~כrכמrכפיז-יקי Pחגייו

j יP יניירון= P נירייוP נרמגך'ככורק~ן
16 
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 " Pםורימיגנורתו Pפור\נ.מנחרוןגוחי
ריטיירתטורס 1 'כP fגירייו Pכוטחרוו
רסטו jמ,fויבכזווןמיכווחכ ,וfסמרו

טוכ pמבכרכריגfוימ p.סכויטייר~
p מ'מ·ינוכרסגבכP ;טp 'גיזוכרP כמריp 
P כריfינרP כי,.סריגרייוקיfכריי~P גרר
 pמ-גיימדימניממי jדירוקו pכמגוןמי
טוריירמו bוגרי bר rזוגסריפורטומיו
 'כfמסרורמימפיגוגימ~זכיתרון Pרי
סר'קרסמירםהיס-כP fמכטירגומ,ס rבכ
טו.סכי Pי fbכררסדינורסtרמיזככריןמי
כימונימ pחי jגו~מיגררrכיחרוסדי
 jזכורומ,מיייייכמכון Pזכח-נכיכtומר

מי Pיקוהיקוינרסו iבכיןמינוונןמי
יברfכ" P pbט Pמי pוכיומ Jבכיגמי jמ,(ו

םורקוכטיגטמרוןי Pקידירוקיגוו Pרי
מ~ןוכוניירוו fPכימי,יויגתכריחיו pיר rמ
P יP P .ינךחP'i דיטמיוני"ןp 'ורfנר-p רז
b וירסt ריייP P 'כךfיברp כrיפמרtj ;~ 
כרי P~כריימ·ג .ויריקוטו Pל'מיגמי

 pbקימרטמכ Pייוכי P'Pריך~כייגטיק~ייו
 Pטרישינו pbגמיטורוכיקיוו fbכמי

מיפי,יtוrכגסךיתיגימוי Pגרו Pמגייו
p פוגקין'גיייP חרוP ',כירסקירננמרנf
יר rזווו Pמסזינוfכיונקרובימייכ Pכריוי
ן;יכייו pמיכקמ <tכסי pיכיימ iרוג Pו fPוי

רייופריגגסקמנומכי b pרימ P(ווגכו
P זוווr ךיירP פומיP מגייו 3דיP . 

ו Pדי pרימ~יינוקוייופו}רימי

רייגסכספומי ,רfכרר P~כרייו'מירוכי
גס fPכבי p כr"י Pויגימימכילt'"ו P\כ.כ

פרוסיס Pכוקין Pוכייג'קיטמר Pחיגיכל'
ייומי Pניקו pו rח' Pוכ: Pרותנול}וחי
קיוחממ, p י:P fרייויקיןמסיר rזוווכו
 Iינוג.גררס P~כייורומ" . fpכיגקןזויגרfריוי

ריימיגו Pר'גימיריימיגגוכריfוריגנו
ו rי Pוג pזו'\רי pרט' bמפטי Jגוקיריריטי
פמרס jניימיטי.סחרסנייןירס Pמי
כויינומ,רוקוכנוירס Pמי . fPכ'זו Pכו'

קין pכטfכוfכמזוימי pיוfורמ frpכיככ~
זויfכיפיירס.יןיגון.סויקי pיימ Pם' Pמי
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טוטס pמ jיפמ Pגו lגוקי pגוחררמכfנ
גסקוייךמ,ינרfכר ipכס pמ,.פרינריל
יכו!ככ,ס כ:;כfפזמ,כפוייי pיינח Pפריכך'

 pרמ 3.ק' Pר'גיןמ,ביינטי'רן fjנןקוונו.
יכקכמ:: P Pטומ;:כ~נו pק'יקייטי Pטו
 Iמ' pמיכטכמקזייומיייניס bנ Pנן

 Pל(יפרוס'ס Pגומס pיימייfכיריכגיס
יקריןן fPכיג Pקינרי Pר' pכו ,כP fס,כייייגן .

מייייפומירםו pbחיגטכיג Pכימיטי
ח,רr.יקינרר P~כfככירס .' Pמכ fpונכמ

ו Pחיקמי ,',ייו!זכיניוליגוטרן Pמוכו
 ' rפגfכקיגוקוכווחיג {'וrי rמפוסירפו

 ' Pמידיו Pנוfוידי Pמוזו Pטרי pגומ,סיו
בויfכ 'וfמטיוממירכטי pרירfכ Pגו ' Pמנ

 lו pקורfו Pו Pקי ' Pגויימ"וקיייוננו
r3 'כ p גימיו~יגוJ קיריגיי~גומררמוP ייס
חיכי lמרח jן~ו f5טי 'כP rן fםיfכדוור Pמי

פימינגרמ,ג-וכורןקירייגומיגפור
b זגייוP וP כfינכfפמגp fוכייכ' 'כj רנרוfקויי
P כ,נגוןנריfידיפגP ~כפו'(רff קוייןיר

P'P כ:קירור' P יP ניכינטמדfכטן 'כfr 
קיזייינ;:כ bמ,קינקוייינרfכך bטיקיגו
P וP קןנP יזוP fולמ ,כfp כ'קוייןP פגמr ' 

מירכיינסווטו pמ,קיו 'וfP fכוזו Pו Pמין
 ' Pקיטס fpכפךמ,נגומ,גונרי P pרמ

גסו fח'.זכי P~יכילו Pגויך Pחיכגרזככרי
'נךמר PגסמסIכריגרייומי ' Pמג·,יינס

טולג; ' Pםריגרירכrכדי pפומ· Pךימ,
ס ' Pפרו Pנומrכיימנוומ, ס,; Pירומס
fכ' 'כP ריP תיכייומ;:כוP מינקוווגיקוייו

fככיס Pפרו pכו'יfכונמריו 'כfריי.מ,כ
 Jקיריי ,;'כffכrכ fjכינטירfכרו 'כfפוfכינגר

פיחינכוfכינמrכfכנכfכלון ,כfכנורולוגנן
ייגrו jכ;:כגררס P'גכחס fjכיכרי'נfכרוחי

מיי!גר'ב.טירוינרי Pגדר P~כריונוזיר
יזו Pכקוrכיגטו Pגווכורוניכו 'כfיסודי'

מיגרייגוקי pי'ח Pכו 'כffככרר P~כרי
מבון 17ס iי;:כן 'כfך~ P 'ונרי pכרר P\כ.כ

טורו 'כp f:כנרfכ 6פ Pי Pדיטו Pר' 'כP r'יי
 pריטח IPסי fpכיניימ'ירטו Pר'חיזרקיגו

קיכורייין jניפוו Pיודינינרןחיגמין

כורייןכן

fכ' p כוחסקרינייןP כירויוייסrיחזייו,
חיגרייגיחי Pפחררי- Pו Pקוןכרר P~כ

 .::וכזכר"ו fPכיןונוזירסיכררס fPכנכ

'גטן rpכי Pקוייךfוילדפרiכ
fכיןנויזירסןנךרס P~כ

p וייכייסp כירויגווrגרחנוומ;:רייח>לו. 
 Dו Dהיפרוסיסמכיייס Pכורי Pךי

טזככיח;:כ Pפןרידיין pנ'מי Pינfכייורfכגי
P מ·מ,ינניחוםוחונכיחיגטורוינרי

 Pכןגחר' p-,כריכיספרו Pגוחמי Pטרו
םוון Pמי ' P D;:כוכקכוריtכfכיפוגדיכוןקי

חירירו h(ני Pבךר P~כדיסיסיגרו
ייריך Pחיכגרמגריי Pקירייגסכסדונייג

P וr'b P וb p וח,'ייויrסורקכוp P חיוr ן
מסנחרווfכירסקינרוכסכסיגמנס

נורויגיכ Pחי( rPרנכו fPור .!,':'כבחיויפר
(נוייזכירסקירו rpםוכריונfכייןר'כ.ו ffכי
r. ירנווi קרונ,זירןזכיוh כרfגניכfגו ,כ

רוקיסג Pוגרייסירס jקזנפדררוחיגקוייינ
חיו bח,נוני pיימקרמייס Pכווך Pקי
 Pכו Pן iטויג Pקחרגסדיחקי p Pבר

םוסיגרו. fPכיו P iינ Pיכקחר bקייס Pפרו-
fכסרייגמגrוfכיכניחומיייחרירךו Pחי

 l.p 'כfו Pפייגריירוךקי Pרי' Pני Pוכודו
 tIIכיכנביfכקיגיייחרירוו Pחיםיfכיגרו

נימיפריכך;:כפור fPכיזן Pן Pרfכו
טוינו Pכו ·כfp fכיזי Pי P Pטןרו lיחרו jמייי
 Pן Pריניכייתרחןכוןפורקיפרינדספןכ

כררrו P~כחיכרייבו 'כrfכיגייrכ jחי Pפמררי
p ינרי' P ~וור;:כחירrרי~וקוויr וIקין 'כ

ו fIכיכנגימירעפגנכוחיוטן Pחין p.םfכ
רי Pיכטי fפר' Pריי Pנו Pרו 1ט Jנימרן

 Pטוריiוגייוקסךrכסורוחיפכחטrו
P וP רימp יזכיןםוחיחיt:i ~כחירrרןר:iי

 Pגי(כrו Dני":י pטורס iח iני(-חי p ;}פ
 Pפ~יו1כר Pגרfככר' 1קוינכfכטיורופליסוס

 .קרחי'ס Pכורי Pכרfככר' P,רקון
 :: P~כ ' iחיזןןכ i;:כג "":rjiככ jPככן j~ן

ריך iזכייו fjכיתיך;:רחירסרייגסגסרלrו

כייגrככ;:כיiרו~ךניניירוןחיפרךסיס Pלו



 jגןר-יוכז

פחחר"גס',,יורס pfטרס pנכומ,יינרונ, iר'
קס Pמ,גפורט' ' p 'וfנינסיינוlכרי pרס
P מיגיוי'כוונריP כינגוריfכוlכנווסודיfרP 

רי pננfכיי~רמג'מסלוחג~ Oוכר pלוןמ,מין

גרר P'ג.כחס 1ירן fו rp'tקיקלfיייס Pכן

 fIIכיכקוגlכורך rי Pקןכייחלירווכןרי'מיג

וןכוו jייימגולסיס P.סרומ:יייס 80 )(גfכל
סתולסlכיגכגנוזבחר Pקירילוו Pגו Pר'
 1מי Pחיכייימיקרי~גסגסו Pךי Pכ'חי

קרנוו fPכיכייומסחזי p{ומכו pטרס pגימ,
םימירין p'Y ,כP fטרו pןוח' j "כfי ljככfכ

ןנכמטתרומייס lPכרו Pכורי pנומ"יורמג,
חינווקיס Pכורינכסייורfול pסוג'חס

 :: Pמרניכוחיחיגקרןקרמיס P((ךגבו
 pנכסייור'ג.'קוןר"כסגסריו rחי Pמנגו

ייגרוכי rרירייגi:יגסונרי bקרחיס Pכורי
נינסיינכlכרי Pפחרסיכייורס Pטרס Pווומ'

 Pטוךי Pסיכינכיגו Pו Pונרי Pטי Pפיר' • 6
p יP 'רpb חוגניךיטיגוןP נכו)כיP טרס
p פקינוח:חיגטוךירייגסיכייורסpf: י
p כיונ,יfינוp ונטרסfיקP ג .ג'קרןסP דרג
קי pטיימ Pמגגי p:כחמינכמרירוטו

קי pפיגימ pכסמיויכ bקון Pיינינכו
טרס pנכוח' fPו,נכיטינויrכ,ג iקי Pיינו fiכי

פולניוסו pפירם'ג.«סגס 1מי'ג.טס
fכגורס Pחיכילויגו Pי Pריקמפמכגו Pחי

חסמ~ rמוני pגחקונון pדמ Pלוופילקי
קונפס jו Pמיlכיקחךו P'1דיגוחיסוfויג
כרר P'ג.כרי Pחיכילויניס P 6יט' fPכינ~טיקי
לווזרןכ"מס pמ pנtנ b Pלווחילומרירוטו
fכנfכווקי Pמנויכו p'p Pםומילווקי pרו

bp גןססכרוP P טורו 1חכינרסיP וכיP 
רייסימסמוגייכוקולווח.י Pחינינכ'נו

ניירוןקילווננו'ג.יבכס ' Pפרנזכיגדי
טרס pח'לוג 'כfס fPכירiכוטכס pס'לוו

טרס pלוומ,'וייגטמגרומ,נחרחנfככימrו

ן lטרfכ pכימ,יחן Pטרי,ני p 'כP ' fפfרלוrג
ביכרי pbלוקוחגטסטיבונכירבמבס
 Pנוחסבירסרו 'כp fפיכיח pטרס pלווfכ'
טיחיוייחרריניכדיגייורrכ' Pטרס Pזוומי
 Pמיר~רייגסקירוקוינמכטוfכר jpכממ,
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ייוJן P Pטו Pייןן P Pכוחי pכוונרי pטו
 pריינfכלווכוןקי),ביטי pמגורס ' b Pנו
יס Pפרו Pגוריייוגו Pייlכןרטמנוו iPגי

 fPכלוו Pר' P,ניכוגי Pמיגילויגו Pטרו pלווח'
טיי Pסי Pקמרגייו Pכוקינוולומטמך

יבדחןן fPוcככיס Pירורי fPכלגינוי pי lrכגח
cכ rי Pנf'כ iקכ Pניביריזויסייcכורסרי Pר'
'נגוlכומטרו Pמינוןרילו'ג. pבירילווןנוחי
f; כריירוןיfp נויr יכססי"ורוקוז:iלייג

ו Pסנלי,ן P'Pטיג fPכי . Pייומיג jקירייין
 Pיייוג Pני'ג.רירוריזייג Pתנכו PמרCכנוק
חיכוקומיגקולווזכבגןחי pוכרמ iי'חי

נסמ, .\רייו lPכיגו Pטרמל Pחווודייו
ן iקונטיגיר 1י P Pירי rנויקוינוfכיזוריינס

P יזוfכי 'כP ריסןp ירירי'ג.יP יסכ
דיינרמר pקילקי'ג.מיו Pטחבי p 'כfי 6

 iח'טיס pח,ניןזכי Pקיריקי Pריסו
 Pןכרו Pי Dגויס Pפרו Pגוקווכיס Pירו

 J'ג.'ירן pחי ~ fPככמיזייריןמי Pמ,נילויגי

ו iס' י('} Pכוf'כייןר~י Pו P 1קו.קרסיס Pכו
lככינייירוןמי fPכדי P.סוכ pיגייו hך'
P 'ינךחךP חיtכ' p כי ,חמי 1טוביירוP 

 .נרוקיס
 1מ,ךלוזבקלינינייו Pי Pטוכ Pחי

בס fJייחלו ' Pקימנלויקייסורסחייסר'ג.
פסןןקיזונוומfכיחנס tPמיקי Pלוגיגו .

 .רייגסגססנררס P~גמספינסו Pגfכר
נסtכיונניסומיחג·יוקfכרסרחנסקיגו

יימייוןן 1קיי rמיו P Pמבגו fPכרמrוריינcכ
 ' f7 Pכרו Pםוגקייס Pפלי Pכור~ p '.ג'ר

םוחירוןגס. Pירו fjכיחירtכוגווקרזכיס Pגו
מיטו pליז'קוו 1טןרגחרומ,רויזכקfכס

מיגריין~ייו Pיס Pטוג pמ,ס Pנילנוtכיכ
 Pטירו Pבינןי( 300קי(חרלויגיתסר'ליי
פוס,לטיחיבולווגרו bPםןכמייו'ג.ייcכרי
מסבינילפיר pלוייכוכ' Pסילויוכייומי

-וfרייכrוגסfכוגיירחייסווסריטיירס
 1תיגרחדילויגנו Jטילויירוחיlכרחיבכומ,ג
מי Pירי rמ pונ;גלייגסגסfכילוניfכומי

 lטופfכרוגוחימיגרחומס Pפריזיגט'
מיתנכויכ:י Pסיקינככן jקוו liכיניסג
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מסfכיויניfור~זרייגסגסדי pירו frר pנויג
 Pמיכ'יומסfכיונניחרס Pכ'קוסינרמו

יר bריטינוי-רוזמורקי pמזודיקריריטו
מוניגיירfכזקי jbמינרמיגניחוי bמfכיג

דיוברגרו pכ'חי'גטי rפר'מיג'בי'ו Pרי
ג~מי~מנוכcוחי,ייגסגסדי pפfכפור

P כפור~יריfפp כמיfטr פירנומנוייכטיו
ריירוןגי Pי Pטוג Pי b p~רו frכ pנויכ Pו Pקוו

 pגוגfכקיייכרו rד' Jחינכממסמניזן
מסיניר Pפכיו Pמ,וכונוידינומייוכ~
 Pפכדיטיירסמספוכייו ' Pנומררמח

fקורגגוגוו 'כ~P מנורסמןוrכ' P טס
מוגיינדוויביגימס bריטיירתקוןנירימנרו

 ~כrס Pפרי iק'פומיי Pי Pג bהינכמז
טיירסו pמtיפfכר rPPויפור rמ"ניכימ

ור fנו'מינרחןריסומ, pbגוגרינומגורי
קי pיימטיירסטרס Pונומיבומרדמר
קיטרtככיית Pמיטיירתטס Pמיגומררמר

 • P'נוו Pגוקו י:Iגוכו
tכרוגיכ:;י P P'Pןכוכ Pמי,חפרמ

P כייוcוגcכרייג~P כררס
 ~'ך~יינfכרוןי Pקי Pמנכו fPכרנוירןfכי
ו fpכו Pר'ננורירפמרסנוfכדריו Pרי Pמ

 ' Pקווכיס Pיריfכין pו rמי Pי Pמייר fנוו
פמרסמייודתםוtכירtכןגיקינוספמס

 pי Pר:iכןכוטוננומיפןסיניכוסינ
מיכ;ס Pירוריגונידי~ייו Pמי Pמנוי~ו
ונוכמ.כ'.Iכוריcכורcכרי Pינירfכד' Pזגcכנייגו
פמדריו pר' Pחנויגונרוקיס Pכוקוו
זכ,יימירמחוכרינננכמcכמסנייגןמי

ברוקיס Pריגונfכרfכנfכומנו'נוו P Pטו Pנכו
מיגח;ייtככ fDכפורfכיגקוו~יין fPוי

ריסירוונימיקfכרfכיס Pגודימדו Pםרכ
~Cכךיג כc'> 'כרקינוfP מנכוP ךימ 1 5ח,ןp 

במ Pי Pטוג fp'יי P'נדסרי p 22פדיגרייו
טוילrכרוןדcכ iיסריפוסינגוטודוחירייגcכ
 pגfכדי Pנוורfכדוריקיפמנורמיטינוור

p רמדיינP כרפור 1ניגיירוfכ'יודfכcכfמרP ו,
 'וfכייגcככסרנויכרו fPכיכ'מ, . Pחננו

מ, Pתנגר fPכררייר fנויtכcכפריגדיירוו
P וP מיr וp ,דתטומP נוןP כcכוחיפמP 

גוריוןכן

ונוו fגוןפן=יקי ": pר bpגסזו,ופוזייכון
 I ·חיג ' Pטו fPכירי pוfכ' tP.רימיוירחן.

קמרtכיס Pכורי Pגי bנחרfכניירןן Pםירטי
fכנוג/ו ' Pמייז:יורcכרי Pכוי iקי pונמ

יכופרקרוטמניירון . Pמנכר rPכרקיןטfכרון
 Iסקיוי P ,וfפיכימcכרךיגייזכ, P iדיירוfכו

r כינגויררןfמ,גרינווגטירינווכנופו
טודןדיתיתנכיגcכררי ' b 1גנגו
 Iטינווטרfכני Pכי P'Pטיכ Pסי .ר~ P 'מרז

ריךנרמגרו rמ,ו p pןרקגי oזוןכנכור
 r ~ Pני'מ,רייגסכcכמcכ 'וf י:Iרייגז:יג

רינווגנ'וקיטינויירוןיס t'iםרו P(ורי

רייכcכגז'חרוגורייו ' P 'וP . fתנגו tP'כר
מוגיו Pפור ' Pחיטן pח'פורי P,נוגנו

נכסייןווניכיירון P'Pטוג pמ'טיגיחס.קי
רייגס rכמגרייס t'iםרו Pכררי Pר~ו
fכיגקורנfכווי P 'כtו rמיו P Pסורק~וקוו
ריסיררןגי 'כrיגי'ס bדירי'כמ;טריררן

 Iסנוטימ, Pקינמוני Pמיח:טrי pרייגת

 Pנו~ורמקוגטcכ ' Pי irפיקקי . Pכח"נוו
מיסטסגדוו r'pקרגטויו Pת iקויר iחמין
 rPרנגו fPורקי Pופיטי P'יימנינtי.טו
קיפחנורמיגויךרןמ,גcכ pנוון rמיטו

b יP כטסfr; כריfi כגריfמורמגטסזומנוקון
 1גוו , bמרינוחטפור Pגוירקcי Pניגיר

fכ' p כיענריטרןfמ ,וr סורקוומסנו\ו.ירכי
חי .רירינומינריקמיגו rfכיטי Pג'

fכג" p 'כfיי~ jf;pרייגסטרס Pינןמימנורcכ
 fIכריוקי Pנירינוימייזו Pקיכ pנו' bדטcכ

כתן t'iד' p 'נ.'ית Pיג pג'טוקון Pנוו
כוו'יוקינוידי Pםכוסfכרנו bרייכcכ

קיקיררנירויכ:דיטירנוינןמיןטן pמ,
נסנו'קךfכיגמcכ~נוסנו"מ,כטרינמר

קיטן pמ,מיו t'i 'מנכנויגון 'כfרילו

טי Pחידי Pו rר'יליררכווfכורcכטס Pסי
 "דרנוןגמ,גרי pן rרינוירוקינווגךו

קונוו ' rממנורcכ .ס pוכגסג b 'כp fפfכ
 pו rריפין pו frכו Pטרו Pנוחימין ' iפכמ

fכורוfכים:מטcכטונוcכfוירייגומ'גדי
גיית fbכפמי Pריי Pכורי Pיכיירו pרי

י rחסי pנfורfכגמ-ג' Pכרדי fPכדו Pםוג



גוריוןבן

מנורסייוקי . iביגונטחטלס Pנומיקונוו
 iח' Pבוקווטחר pמ,דייר iפוטיכני'נוו
 .ו tנמינוכווט~ Pמירירייגו f1כייזן Pקוכ
גסטורסדיקfכרירסמיובוניי ~קי

חס\ו.ינrייניfכיכטריגחרקירןמיטיירמ
 ' Pמכחגרומכ; .רייוגסנויקידייוחיג
 pימ i Pכו,חי •נוורייוי rמורrיו Pינוב
חי . Pמגייונווfכיב·ררס : P\ו.כמ,גריינוקל
 ,כP fמגייו 37בידסו Pדך pרימ Pכו

ריטינוייגטי 'וfריבילטוריר rנוומירס
ריביגיירגיפיקוfכינונקtרקריחרןר.חיכ
 ' Pגי .קריסיורחיגרי pפ\ו.fכברח jח'

מיקימכנוסנוכוrר Pו Pרימפחרטו
טחנטוfכמ . כr",מ,כ Dטיגימרנכת,נווגגו

ו pג r\ו.קכמנוסו pריניוג~וונונרי 1קוקי
ו Pו_קוחי . pניגידירח pקוזחיר iר'פור

חי P 'ימיגיככיג Pר Pחסחנחטייומכייס
 Pטוריר\ו. P •חס ' iנרחג j'יו p\ו.נfכ pפומ,
 pדימ Pו Pחיןמי pניוfכ Pי Pרי pךיfי

P ' כקיוןfוrר'מ- .טיירסגP פימיP רד
P ככומירטיוP וייP פיכימפירטמררוp ייויי

מ,ו phוכוכנ pטו,ח fPככגןfכי Pגרחגד'
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קובוווגןגררס P\ו.כקיכייגו.ו Pדיס rקמ
מיג,ןגירלזגומוטרודיטיירסייו Pרי

קייירטו Pי i .יברמר pכיכנוכסטיגייו ;Pfק
םיfכינרו pח'י p"ו iפריכקי pטיירח pכfר
כררtכ P\ו.כרו ibגן pכח(לסרייו ' Pמי
 " fPככגוויפו jrר Pמי ;pfגמיריינס '"Cג

מיככוחירטיו Pר'ריססטס pמטייס
קרייופוחיילומירטיי Pדי ;frכורןכס pמ

 ' Pגווחירבכתתיככ Pקיו rם~יר
וכס fpכחי .יריגירמר jגסריספ~רטו

כררס P\ו.כרי pו rר'יגפ~יירוו r 'י P ,pמ
ו pפיחימיכטס f;pגסמירייגסגס

 'כfייון p י':j f .ו\ pפירר\ו. P 'חtרריקוררו
פס/ו Pי-Pריטו Pר'מי pפממי'ייו Pניכרי

 Pי Pמ, Pנימ,גו P,יזו Pו P 'וp rרס jכח
ן rס'ק'טויגוחימכנוסו Pחוכרקוח

ו Pרי prפפררנוייט Pכןרי Pרייקוו
"רטו Pר'יסר\ו.ריכבררפי,סי,ייגו

 ' P 7ינרוסיוג pקייטfכ fPכי p"ממ,ג

ייויבק' P'bק'סכסו _ iנרויונויפיו Pיו
רונוייס. Pגרמס

חמישיםפר

בררייו; 'נוף Pיוי iריי Pמגלופרזכ
טודו rקוכטקימ,כ tjרכrי

סורקי'פחריויער\ו.מסייו Pמjרוכט' ,קינו
די Pירי P-ר'(י pכסיפסו Pי b Pייייגטי

" , 

מנורס .פומ,נגןי Pר\ו. Pי f, rוו rמ,קיס
כומניר pחס pדמרנופור'יו iסכמייי
 ' P 7פוסי pךייסךמגמסיין Pסקוכטיקי

 prג pטררס _מיררס.כ P\ו.כדירייגומיג
די Pפןמי Pדירון rpפחקי pטייס Pמכגי

קריני Pמיקי .- Dו Pטורוקי .מיגייס
יייוו Pחימרו pפfכגוקןכט~ 'כP fגינ'רו

t, 

ווקרינ'י,ק Pמיחיערןחדיקיטיר Pכי
וו,סקכוופוררבכמדיי iריפוסימ,רויו

מי ~'.fכיטרומיגססקיסיכטוfכוןכfככטסר
רוייייסכו;כדיפרר P Pטיטווכוקןמרי Jגר
רfכfכןפטריסיכט~קוסיגייייקרינ pס'קי

ו P Pמכטיוכרמססיכיייגטסרדי Pזכגטי
ט«fכנייו .ורדיו bחיכנובטומיפחךרי

נ'יורוגיי Pגוןקי pס iו pקר'נ'ייו pח,
יפריס Pדינוקסדיחרגססרמריסרון
 ,יזו Pקוגדיירווק'כטי rטמסגסייגיס.

גינורךי Pקיתסרכיפוריווכסר' Pן r "'נ
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ןו Pי Dקיןממ ' Pיפירטיגטו Pמיפורמ,
מינ"רךמיקרינ'מ pמ·קיכינ'רוקר'נ'י

רימ~מקיכדיי D •יילוטו~'י P-גיןקי
fכייזנר'ו.ממ-גכדוrכפימיtכיגךיגח~טרי

יר iריומודמן Pקיופריס P Pגו Pטודו
קfכוו ,נירייוןנן qPיווייוקרונ Pסיי pמ~
 Pגינ'כוקרינןיירון Pמיק· Pכיריירס Pנ'י
וע'כריסfכרנעחיכדיfכפוחירס ..ו'ר Pימין
פורגסננגיסריס Dי P jקכינ"ירו pמ,גוקי

דיחיפן, nטייי nדי pחכט' Iמרירינ/ו

קרינ"י:: p 'כfקייםריס P Pכווימפומיית
 Pכגמ, .תנוגךריזבגנו;:ןזככנו~כמרוו
P גסיםריסn כירחקייזנכמכזככנניגיסfן
P כופריסfגn כטוווקיגיסi קיfכ' P "קרינ

חירזכוקיסקדזברוזכקי;פןfכי"רין
נירייוןנז gPיןייוסינוי,די fPכגט'
פורקיגינרוטי pח'חורדיגיזכיfכקוזי

P כמiכיrממריקודכיסיעוך' P .נויג,ר'וI 

גfכנלגיסופ;יס Pדי P(ינרורי fpכ rקו pכfכ
רי Pיונייגטו Pמקוכט'יירוןקרינ p 'כfקי

n ~ t יp טרוP פמדריP קיכינררסמיP ' 
ן Jnfט( 'וfFכק.יקריני pמ,גוחיפירריירון

 Pכו ו:;,מנרמגריגינרומרןקריני fPכינייו
נוקסדיריקודררמ,עדג'יפורייס nרו

כינרןטי pמ,קוןמיגיס. nגמופריס Pדי
 ,ינטירס nיו Pניורמךריעורrכרמרחן

מגייומיןקריני Pמיגיכ,נרוטי pח'מו
מ nרוריר rני'יג fD Pכ,כיפוכומס 73די

מגייו fPכיקי Pיזייי Pקוג tO P'3י Pקוו ~
 ,.ו'ר Pיריריינסגסכדרמ P~כfכז:כ 9רי

ן Iפר'תמוגדי pריfכמיןמגיי:טי Pמימיז
מורווחי Pנינרימודי pריfכfכיומי Pרו

 P י)' n 27רונוtו,רי Pכנfכ'יור~י rPכיגכימו
 •רייגסגסגרר:כ P~כנוורזרר~ Pחגטי

ייגטו fnכ nפירמיג Pיריט Pכוריכונמרון
רינייזימ,גריfככרו nקרקוו pםזררי_

מ,ג Pיזירו pקוכ ~~ P 20ו Pמירןבוס
מיגוןמירסקי Pמכטיך'יייגטו nפיורנמ

 •ייס nרו Pגוקיויסןרtרדי Pריי "טר
 Pדיטו Pננמייור~י Pכ~קרינ'יירוו pח'חי

קמנומקמרווגו,מימנוייגטו nםירמיג

גורייןכן

ריטחב/גסfכיןפיירודיפיגרוגסקון
יסויסרי Pילחייור~יירוזבגסfכיןקונ'רי

 .ונינטינוגטi;רררינtרדי Pינחייור~'קין
ן Iננfכיךי 1ירו D "ם,קייירון iמ,נוו iונ'גוfכי

מרון pנ'זכ rJקמירוכלסמסיסויסדי p '.ו'ר
ם''(ננחנוייגטןמזגtכמי Pמ,נייו jטמיינרי

פור •קונ'רידיטמנ'ג"מ,ן pפfכרי
p חיכייוממ,מירP נומרוייספררfכ' 

 Iמחרגיוניורייומגייוחקי;חי'ריקודרר.

 Pחגייו:ך 3ריסירמרדירייכסגס Pפןרי
 .מ,גייcוfוו .רייכור Pמס ~דיחבייומיו
'יגוון Pינמייךר~\ Pי P iקו fPווגיפורוfוי

פורמיפירזומנוייגטןריטוחיגנ'מרוו
מסנלמגרי jיין p כf/נ~ Pפומינוחגוםו

רותייס Pגו .ו' n pילfכ·ירון iמי lקיגיר~ Pי
fכיןיפר~ iריניימרוקיטrכ pמר~ P ~מס
מריכמגטכי. Pקונטסרינכיי nר,ררוינייס.גוןכ

גררס P~כוריר nרי Pםוסי pךימי
 Pוו Pכו-פיגיfכסקוכננמטיירון'(יייגסנס

מי . Pסורקגןמי Pתנכו fPרר Pמירנומכו
f'ניכ"מינטרירח"רטי Iפפיג,fוtוגתפיחי

מיוק~יייוןמייריזכוירדןCוירק P Pייו
קומי~טסיו Pר'ו. /tיtך p'ו.נומויסתחקי:כ

ו P Pסורjכנוסת rPכבגן fPור ,'יו Pג'יגמי
עייונוומ,ו Iונג nחפריטוגומיסגן nמיר

קמניי"fו(ינ'חגטמר Pסןרקגודיסרר Pפוג
P וtמינוגטמרוןמיפיגדחסנסריP רtכרfפ

פרי" Pגןחייררסניספמרס jס.יניירוfכי
P חרייוינr:P נגוP מp וטסfפןמ,רטp 'ר

דיטן Pרימי'יו Pנ/יכ Pגוי b~יס P ר,.'
סג/וגטמרווי cP Pוןרקגודיחרו Pפןכ

טיכיי~רוו pמיגקממי Pמבגו Pמרקון
P וייריזבביסונ'ריfמינימ'(פירקיזירון
P יP 'ככfקp )'סןרקכופוP מ'קיP טמנI ס

ירמרון Pמיגיס pירורימריינטרר
קיוfכרורימרוונסמיינורמ:.ן Pגrוממ

וסו;ןחייירירךיכ Pחיגו n:קומגטמתחנר
רינווגנ'סטייס Pמגגוגסנ'ייכרי pקכו
 Pח'זו Pגומיוזיר n:ממו.קיטפיניסtרגס
 Pגוקייכ Pקמרגמרי Pתנגי Pמרדי

י Pכררת Pמגכ .יגחרי Pמר Pמינסנ"fכrכ

j 

I 

--

11 



נרריוןכן

 pטיכירכ'פורמ,גקווטיבוו Dנומ\בוfכדרי
 IIמירי Pדיקfכפזנר Pמ'פוררריfכס bנרפרר

 Pי P-כfבווזירו Pדיס rחב/ pפררינמנו
די P.:;'ייזיfככיירוו p P'Pטונ Pמי • Pמ,זי

' P ב"יזימירמגP גודיP כי "כסג'סf
iD מרמנדי-וסירןוP ובגוrP _ רונמלווגימן
 1קו p.סfכדיפ'ירבוfכוויינטוטמץtכרסקי
P נ,ר~קימימיורנסגווfכרגם'וfריי
P גרמגטודורנ'ריtסורקכןמייסורתיP 
P כדן(כתןפ'וסירסקיורנמנומרb ' 
 Pנו 1רוגמרןניקיננו rPכנגו tPכרן rמ,

יסיררטג'די p..קכוסררייוג f'pמי pנ/ייזו

מ,רננחנון rP --Pככגו fPכיח~ינ/יר pר'פור

fגינר 'כtנרוiיררמתP וקבגיסp קיגטיכ"ן
מדכיס rr Pגורי Pקונטיכט'tכי Pטי
 tIרורק,קון1כ/ירננfכננייכטו Pתבגי Pמרן rטח

סיכגמג jמיכטרחרו f'Iונר fmמירו P Pנ'
מיגמrכגו rחיגכנfכוורומרון Iנמיתjכרס
י tPכיפו)רינ;"ומיגנ/ידונומימוטרו
מקיווי Pמ,גונמרו p6חוגוקמרrכפרמי

י Pפינימתכתטtכנגכייוי 6טיירסגtידו
 .מקירו

/ן Pסידי pפומ, Pךיפ/דfכיfכילזפרזכ
 Jמו Pתורקגוטיג'חתfכיטו

חירס ,וfמנטיפטרגוונכריזכרחיfכונינו
םבמ"מיסןרןננוננ/ורי:י'fכרוןריקיונייי
ו iיננכרמ Pננונכ/ן 'כrכtכגfכדוונוגכ'ומיטת
די jנ'מ,ןמיכמרסכמןב/מרוןfכירסמי

 'כtבכרננוחfכימוככרגותfכי tpכיננfכנייו
כ/יכטידיונfכייורחכחירr:י-tככטיפטרריטו

קוינופינ/תפורוניטייר Pגו ' 6רוס bדי
ננמ,יורf'ככ Jו ;r'fכו 'כfמריכ/ס Pזלינ'ינני· fPכי

ינוגtכנןחירrי:רו Jק\fכגרר Pכ l:!ריימיג
תינכוכtורנ; rיניר rננוסכטיפטלטוינןזני
 Pי rי t.4רייו rןככיfכימדוסדיניגטידי
D כtp יrכtכיf'I כ'רוו:P , fתוררר ('ב!:l P ,ליי
 gPיו 4י l:! 7 'כtפרורfכירן Pטלי l:!סי
גrוריכיינכליfכיסגוינית ~ rמ'סוגת ' 6

יפריס P Pכו ~כfחדוייותגסקמפ-ון'ר rינו
fכנטי.rכטרריטוק~ Jירו Pרי fPכגטינומי

ופר Pסוג Pגיקןכוtכומימדוננימירת

127 

דימ,רסקיניוייומירסקיי Pךיגfכונן
קח"קי Pגוד' Pיי' jכ" Pיפי Pפריכ Pגו

 pbדזfכיןכיס Pילומסגכגוי jסוכ Iטינ
מיומיופך Pססכתןרת rעמ~ tJנrכננידי

P כנטיפטרירfסולקגידז'מננינוP מי
p כנ"יגרןfמר'"יוכטוP תכגיP מקוגP יזו

רגייו bגומיינמטחרגוסfכרמטו Pמיפור
 rPכככי Pמרוילווגגיןטיינייוחיfבגטיפטכ

ודi:ר Cיריגו Iוfכינ fDכסונננסכיוו pמ,

קימגטו pםומינ'נו Pר' Iמנ p P'יכרוני rד'
מיןטרי rpנ r'iמילוכ/וננירחנרוטו pמ,

!כ'קסרומי pיטרו rכ'יקובווח.גטת pנויכטי
י Pמי"מ p,נrכג'ניוככ'מfכינרסגרי
זיריג/ירמרכrכמ,נ'ילרמרגמווינגןfכ,

מוטרוטו Pסי Pמיגין)רי Pכ'ומיכטר~רי
כמיסיוטו Pפודי-בניגור!;יכקי l:!ינחיגרי
מי Pזנכו: Pמלמ,רכייגוtכיייקיייור bננ

מי r-rםורטrככיקוןלייגומיגפריגוייו
נ!יגונן/קוןנירליומיגרירינ'וקין Jגו

ח'נלייגוקיfכוטרו Pי'יזינ Pכרדיטfכד
די pילוגג/וננמטfכרקי;מיפfכרס Pמיקון

נניטי l:!ר pיfכוררסמיס'דיפומיכ'(ו
fכננrכ~י pפfככfכנ'רמ Pנניfכיןט'כו

גוי Pמכוליתינ"ררfכרתיטירfכד Pכ'י
!'ורמריסקיגוווירתtכיי p!:lםמין l:!ונ
P ·וp רייגןחיגט'כירj י' P ,כי '/כק'ןר'גtD "·ן 
מב/גתרפורזנוכ/ינומומיiכ.ירמר pכ/וחי

מי,רונ/ו pג'מי l:!ר P 'די pנ/יוזוfכזכ

קיריסירוו ' bיבכתfכיגtכי 1י pקורח
םירינחוו::טמזו'יח rPיןרקfו~וקי fPכריננו
רייגוfכ'כ'"יגטריכוגימיfורכ 1קוייגטו

קיןחירייfכיבדי pדיטרמייגי Iנקיןtכר
גןטי pכמקי iP:רורקכומתיגנמ:יי Pגו
ר frכםירוופיל tוiך rסמיכגמיןירו Iנקי
 Pגיחי Pמי~י,רסיגטריפיכרנfככנייכטויג 6
מcוכיירי f:iינננ Pגוייומנט'פטרי Pרי
fכיןימ}ר Pק'חיחקיכ'יככrוקי pרקגי r1כ
tככטיפטרננכיחוfרfכי P ו":קוןו rי Pקונ. iמו

fכיכjכוב/יירטס tPרורק(וfכrכ pירו rhpיניכ

fכיםיגיידזכקח Pנוייגרןכי rךייניגטי
דייזו Pקוגfכי~סוגייזוי ~ Dקמ fPכי
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טוקימוגיייירקימנוינוטוסנטיפטר
כו ' fPונקינומטfכרטיקיריו,חיריב)רג

טיינופוקיטורי Pקוכ;כיזירן Pו Pירון pו'
י Pגיובינ/וטס Pמי)ר',,נסגוטןקי

 Pמי)ריכקי~דן,יי rדיריינוטוjכוכםכ,
'ייניקוננגי)רfכיג)ריטיקינרמגדי pנוס
דינ/ומיגו,גסרינורריפורריינרחיג

נימטס~גןקרנווירס Pמי pב"יזו Pגרד'
ונ'רי fPכיריינוטוטייני Pו P 'P pרמ
טירינוינ)ר,,רי ' Pמ·יזו Pקונריירוןטו Pחי
 pסורקנרונייר bמירטי .rנוחטפוררון

fכירסעורקיקריfכוי Pניומ,טו P)ריטורו
 .עניוחידיריג'וחיטו Pונ''fנרווב

נוו Pקיסולקנוחנטיפטרנ'ידוחי
מיןיבימר('דינ'ירוקינוומיקרי)רוני

חיימס jקמדתיסס pנג'מ'כדי pקfכרטמ
fכו~jכו bpחיקרימימתכו~רן Pתורקנן

 ~ bבמרקינוחיסנטימטרפנסט'יסירן
 ..ןנובמ Pמייותירחופקי Pו pפ/fככ Pירונ

גןמ,רוו,פיומימי Pסורjכגומס iכיירמ
p ויוןננמגיירוtמיכפ'כ-רj רטיP קייירוו

פירtי fPכיסנטיפטרי Pדיגיסיפויירtי
גינס.,טיחסמפמריזמריטי 'כf,רי tחי
 P ~ IIסי .ג: Pחוגנמנ ~ Pטוםיקיפויידסדי

כע pס:ג'יגובסיגס Pירוריtובטיפטר ,',
דיכריי Cתיתדיייו pם~ממrכוברגרrכ

חתייומכ p~י:גימססנינרו ' Pמיב,ער
 .מייינוי Pו Iנגנוומיר:גקי'ירגוני Pר'
ניורוגיtויפיי'למניייכטןמיגקווטחזומי
 Pסורקנוחrכמינטרינמרדי'ימסמנכוקי
טורנומי . Pזיכיןניגו J Pו Pדיונמכוסין

מrכקונטינ'מיגס Pירוtוcימגטיפטר
מ,ויו pמי ,חיזוקילוטודו Pסורקנן

דיירוסנסדי cPיורקבווקו 'מכט'פטר
 pדימ Pינונגיודיק)וייינןפומיר,ןמי 'ינונ
דיייו p:מ r.סמיגח;:ינרח iייקבעמrו

סיrוסזגייו Pחיערנמיכדירייסיתס
וייייב Pכוגומימכיירן;כ:קמב pניוננ/וקון

נו'fכי ,כבויניונ~יוקוו Pסררקנוחס
 jPכומכטו Pחונוייו pפמ'כמו fPכיו'ובטו

ו Pמייים'טו Pחירי P.סומי Pךימי , pרימ

ר'יtיימסמסיניכfככייר Pמתמנטיפטר
מת ' Pתורקנוקיופוfכירסקיערנדי

 Pמבכו Pחר jקו.סיכיfכרסקימ,ירו!כגס
 P 'סורקנוחrכרייגןמיגטוכרסרrככיקימי
 ::די/~ pכו jקןםיגימרח'tרסקיזונוןמי
 I .~כ'יו Pבינגו Pניזיטריקפורקי Pייו

pסכטוניוגימידרכp p ךמדי'נP "מ,נ
ו Pדיגימי ,נוfכגוו Pדי pטיכייfכדמ pקמ

 jpכמ Pמינטירכיגי pטי,ימגזוחנטי.סטר
קוומגורס Pטיניייוקיין jpכורמטו
 pנfכרמגfכנ' Pילונגיודי'כטס bיימגו Pנו
 tIIרב Pמרקווייכימר'םפור Pנ"ךייו Pכודי

טור"יייקי Pמיי Pסימסן Pךימי Pכו
טיגייfכ:: pמינjכח Pרסרי Iינ P Pרי' Pנו' pגמ
חיריכךר Pמננר~ימיגטוייויייקי pומ
פן'( P~ורקנונ'ורוגיסיםיכ~חרימי

fכי Pינדמדי Pדיי!כ pו p pיגf'ג Pךfכר
P מ,קוןסימסקוכטיכטויp מ,מפמנייזטו
P םוכוP 0חרו D קחנחגיירוויילP מי

י Pיימרגתדירינס bקוייופוסינגר
ביניירווfכייירברהגע pדימכינfכנטrכריו

 IIמנ Pמרמגייר pמייסוךסדיטיירסחס

 IIקונונסטמי Pחיכייודיקימינטרת Pי r P'י

פןחינגוקמגיירוןfכי~רמכריJכיכיtגסיירוו
מכטיפטכחירסקיrי rקf'ננפורייוגגו

ניינרו iמיfככיייךrכר Pמין rPרוכקנומי
מרן Pפוכו Pקח(ייוגיקי ~ Pמב,ו Pמר

ג'ס Pירומ;גפונייומ",ימכמי,ריפו
מרו Pפןנן Pמיfכייחרנומירגמרן pמ
P כרויfסורקנו.קוו 1מבוכטP קוומי

כנרבסיכדיריי;גיrנספומיח'מכטיפטר
נסניס Pגו ,גtביס Pיררי Pנמכוכייירטו Pדי

כמייניסל"יfכיג tPרנגו Pמרקוךמירמן
 /, Pרימיגנרמגמינrכדימrכ Jמיריס;גריtגי

מיגרי ' jiכינ~מקטספיכיfגrכגcיייגדו
יריס pמ P,נוגג'ו P'Pטוכ Pחיך Pנז ' i 7ילי
חייתודסדיטיירסרון f;Pייכריקיסfכי
P םומירויj ירוחין,נורמרפורP מי(יס

מ rקחכ'פררמ Pפדיjכר-ס:ג pפחכrכחזיר
דיטייר:גמיוfכירמוקי pנירtג pגמךי

 Qכי Pי-רומת jדיfכרירו Pי Pטרנ pמ,ומורס
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מיגדימרו Pפוכ Pפfכרטי pגמ pיטורמ 7
טמנrכ Pמייימ~דrכ 7פומינגומיןמיבכרנ
מתיסגריקנמרון tiכומוומילסקיrכוני

fכ-כrP גוקייו,רימיגיימתינומייד
ייתפרי Pמיקותפגירךטופן 'כך 'כrפרינו

P כיפורטיב"ומיכחיןפמרמנסיrמi כrימ
דיטיגיכ/ו ' 1מ, 'כrויפוחינגופול 1'יו pמורמ

P ר'גומיכונייסכסיP מיכמןכדיחס
(ו pכ'כיייכונכרי Pחי Pייכו P Pכירי;ייייו

ררסנס bךיטגוןמיר'ו. tJירךרייו pנכונררזר

P כנדסוfמג .ךיתP חייi כיניוrתוגכחp 
 ' 7טיירסמיויקורס.. Pסימירמיו Pניז'

 •ימורס
פיכיfכcכריכסרימסמיכפומימי

 :: Pמימ,רסקיחוגיחrי jטיפמרוכומי
טוווח:;נומייסדיסוייי~מ,וקוגריךו

 ::;' pקמנ'ריכמנטרי(יינמרדונומילוו
מיג(/פמרמדווכן'מו Pנ'י"ו pכורי pרמ
 pגמייסירווכימינכומינכיfכיכטר~

מימסכמטיפומיננןמ,כמי pיכמ Pקמני
כסקיוסגספולrכומסייון p'רחח iמ
גיתנ,'ו Pפור 'וtמלס fpכ Pק'טס pמ'
טיקרתופונרירס Pל'טי 'כrנרסגרוחיג
מיןרfכרסמיי'ס'ונכrכפורמוגויין Pר'

מס ,כP fמנכו Pמרמסתמכוטרס Pכוןמי
 " Pרי f.Pכ,גימינקווקיכסכיס Pכו

נכי::וס P Pנוויסו Pגימיזכוגיפוגרייי
מיכס~יסוו P Pמיגייומי Iסידימינגו

 jטמתניימי Pנופןרייוז p)רורס ',חגייו

חיגני;וגטוגוןגייןמיכ~גיס. Pו Pפוכ
מידייר.מ,גדיכrככיסמסיר rת~ר'שר

דיסי::כייfוגנות~סיגמ,ןייחלוופורפיכ
ניגוב(וטרס Pתוחיקןתי P:iמוכן ' Pרוו

פומ,חי Pתחטמתןטיקיחניטי pטמך
ו P .ו'מ,בנונכוןטיימרן Pחכגוגןקו(נ~

P וP מוזוP כrכfכוp P ייגוP חימיP /נכסגI 

וייו pרחסון iס'סי p,נס .ו'ס. Pו Pדיי~
רי, P'יכי p Pכןריריירו Pויחי 'כrסrכ
ריטורו'ו.תסכוסגוטוסיוק' 'כנוגוודיג

רי Pחכוייגטו Pפיגריוטיטיסנכמינינו
טלסrכןו pקורסו Pס Pמרריפימינגרטו

17 
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 Pמוגרכו~מנמוקי pח 5טלחיי Pגוגיומי
/ן Pמיקי 1ניי~ני p '1' Pמוטכי pכ,ממ
ון P pטו Pמיחיפומינגרטויו P pטי
 l)pמ,י?וו pמולס"דכו iחסיכסגיס. Dטו
מיג_ירקס P~טסלון D pלח jנכ'ו.מ pטס

 .ןתחטמריכןמיפיטוו P Pירייוכ Pת'ו.ו
מ,.ס Pניכנמגו Pס'דיטמררךגוןמ,

ווורט~רמדקוןיrכורסרירי~מספילייו
 ,מיrכוררימרו Pפוגתוגכןתוריירוומי

 pפרfר' Pד'מי .מרגירימגגכי pכספיר
ונרי Pויכסגיס pכו jרן tחנכטו Dמי ' 7

ר'ו. O' 'דיזייג?ןנכומינכןסיגמסק~יגמ
ממפורידמ,נרנמ,דמר 'כrריפןfר,נגו

 .סכוקוזנכימו iPכ_מחירזירטרר Pגומ'
מרי/ןמ, Pי iרני 6נחיקמרכיכוטותססי
מ pםד"קימס pפמדיייו Pמקריפי p Pתי
נ'ו./ן ' Dגיןמיסו". Pמיסתכומזכגקי
-מי .מרסכrכונרי Pריבכונומ pכמרי{

 lייי Pדימי .סיכייןפררקובפסטירכיס
מס Pדמבווכסכיס Pגומספוחינכומיג

 uכמרקסרספורמיפכמטסמורן Pגו

רוקמ/; 1000קfגכרירןקמרממ, rנ'

 pמינומוגוקמדספורחורירי Pרו
 pג'מי pחיכניכוגטמ 'וjגן Pרסכיתן

 Pביקוכווכrכגיס pגרחי Pמככי fPכררייו
 ,וtדינירוסיגייריןינ Pריסי jויוומגרמרו

קינגומפמרמ Pקמרכירידייריו Pבי iגו
 Pור' 7.פיקתחי Pת~ד Pכו'ירווויטונמי
 Pנוקכמינfכרין fPגימיקרנו.חיביר iמרי

פורסןמסייון pמרכמיירון iמימיכסכיס
 ' Pנוגגמרריס'ויטמררו iגוסיטו Pמי
פרמינגןמיכמספירייומי Pמיגיירדי

נ~ייןקיטסגטוססגיי rגרחכונרוקון
דיווקמיוסוןטר"נורי Dור rיניfכןגtר

 .סררו
מיג Pפיתפיו Dי Pטוג Pת'וחפרמ

פוג/וריתמייול~נלמגרי

p כריfררכוס.ריp פוכתוגנוקוו'ו.ייוP מןן
מי .מס'מלכוינידי 11רייתינרמוונרי Pרו
b ,כיכנימtכfbp "נמוp מיכקרכויג;כימי
מסלfככטסתייגטו jקיר"רסגיקווו
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 JIוכמtכמ,יינימן rPרגכו Pמרמי •טיפטרמידייזנק.חס Pמנמורו pפןמימ,מרס

מ;ס pניקויייוייוכגורינוגימי • Pקיייידמת Pמזירן Pיי'כ p ·מנכו fPכרמ,נגימוגי
P םןייפיופורמוריייונגיקיוסיחיכקומינטריוP ניקיb סרכסייודיP רנכרcP iכ' 

fכר ..סורודי Pקינט\ו.י 400ומרסגימןרוfויכ Pסנמורי pטוננומ,יכטי rפרי
 ; Pנוקיייידןגטי 3.מנוקימכטיפטרביינרןמיננימוסי"סכומיס Pנודיננחנודז

 , ftiPכרfכסמייורמרסניקי Pפוייפיומס IIריזככרנסיגד'ריי .סימסמסקמכטס

ננינטימיגקיביירט:סמננוני'חי Pמנכוטינוו 'כiמייריסניסדיניומטייינוו
 Pתנכו fPכרחסמייררfכר!,מרתךיזיינךו jמירמרוננייס Pכוקימביטי p pבידח

P כיקמורוגססימסנויגדרקיייימיטי.ובריfננ'סומדטוננסרגיr ,מיטןרP פג"קי
 iי Pקיפוfכיכטיגינטיוברי P Pט' Pר'י fPויפיכיfכסנסדינידו ' Pמ,טס

 pניfכפfכננס pקונרסfוייסורסדי,נטי jמ,fכנטיפטר Pסורקנוטמיינייןחיפרמי.
P ' נ'קימיכקיופומיויוp מינטרוינפיP טוקייP פמדריP ._ 'חססייןרמנרומ,ןק

 Pסךרקכן pמ'רי,נומ,נפיר Pסירקנןטונ:: p 'ח.חייןומךןרמיכדון iקמנפןר
1.1p p'P כריינfP מנגוP טויסררתדיפןחינגיטוךומי,קיוירוסנסדיP P יירניP • 

נניננך\ו.ינרו ' P Pפיויפייו-' Pחכמול"כוו p~יטרמינייו Pפרי ,כP .·fנמכוכ' Pפוקי
י, fPככ . p ·וP ' fמכטיפטרמסי Pדיfכ,כימי Pסורקנודי pדיטרממ~סימסדי

קfככ~ P:טמדני pמ\ניכונטמרס.טר Pנןfכיניגססיו\ו.קמנjכמרון Pכומיfכנטיפטר
ד. IPר,fכמס'ימרי 1.13וןו P ·גיייוח' Pייfכרומי Pמיכייוקרומ:פיכיסןקfכפריןדי
ייןטיננופורקי •fכקיביננס-קי Pכי t3ו Pנןמטfכרו f6,000כיגוסיייו Pנינ Pנו
חור~קיימס Pנוןמ,גקיןקונננטירפור'דיפוסינגודרמייניין.ט·מיככרנfויגרי

 Pפןלנידמריין.סומיךרסמיפיגימסדיניייfכטומינומטסדוjכ Pייוכגיfכיגויסרוס
ירמייי LPמ'טיירס.ו P Iמ'מוגטרסרדיחימנטי.סטרוינו bמ,רנוקופגרjכמס

מירימ,מ,גנחנייחרינומימקיבירגסמ, _ובלי Pיחירכייגו Dמנגוjכ Pמרטנרכו
גי Pי Pנ 1ט Pמימיילו!כגיסמסמיכקוןמס pםוייםיןגינן Pדיjכםומימייסודס.

קיןמי . Pסררקגו ·ח::ורייגומי(ומרז pכח pטודfכמיגניסרווגימיק pדיי
קחרס.סינתפמניס pבנוקיםמרטידןק Pריירידירירורמין 'מירמןקי Pגינטי

סיחפיריימרי j "מנטי.סטרי Pרימגייו.מיטמיינייז Pםריזינט'קין pירו rמ Pייינ
ח'גי Pרקנג tiרמסירבנמר fbכמריכימרגספריזיכטירימ,נגימוני rPכננן Pחר

 Pפינוםיודיסיסי .טן Pמירנכי Pנורו Pי 1.1קונט 500פיזוjכןסורודי.סמכס
גןמיניננסקי Pנוקוןןירססיימננ:גנומירטסמונסיסו 3מיייכיטמיינייןמי
טי Pפריו Pריכימינינומיננמנ"מרי. .נריגימ,ןטרי.סייון'יייחייס Pמימורווי
 pכו 3ת Pחרינייור Pטוססדיגימימנרסרס_פמטס pמ,נוריוןנו qPיידיזימ~
fכ·גדייימייור\ו. Pפוני.סיוויזי ' Pמכניר'גסמורווינומירטתטס Pמיחי
 p\ו.יימ jקיטו P.סר'ריייסרימרו Pפןנ l/מיחיג Pנונידיייו p.ס~ממיגחיןייי
קי pריטיכנמטיחיננין Jקר Pטוםימיקריטו Pחיח,רסי Pמגמירוייסדיי rכוח

ייומיזגן Jנננויסיןטיגגוגומנטיפטרכס hפטס Pמי .פמרסגסדימיגjכיייס
 pניכנמקיטמ pסק Pדנימין.סירו Pמיטידיריי Pכו 3ת Pמרימו 3מינןכממןרויי

י Pזגגקירייגומיגירי fPכיגפורטיטימ, Pמ,םו Pדיס,ומימירוייס.חסיסווס
 Pו Pחירוןןtורינייזזחי(fכיכקיןןינרונוימס Pמזירו Pנו'ככינייכווסיטו Pי Dדי

חיןו iגימניי Pחגח- . P'זירו Pקונ 32 )( /ו Iנונ Pכו 3מרiכrנ ,וP f::רורקכודי Pפונופיו
דידיזיינךומיניביחוכיקיקמכטסנסו Iמגמסמ,ייגימו Pסורקכןסיייינטיטס
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רימךר Pפוגריייfכ,יור~ Pפונזפיוקזי
fוסמ,רייחיכ Pמנכו fPורמסלוייס

. p וP יירכ~י 6ייD fגוחס 'כP ס/ריכסגיס
חנליס p .p.ססןךס <tידיינכן biפמ~סי, '

יירטס Pחנרורטלס Pחיו,ניני Pרזייזקוייוי

טווסמפי"נחרפרריייוכרי Pמילוינטי
 ::כP rזכר pסנרס pמיניכוגטfכו:טר~ Pניtכר
,)";,; p גכמגסקיfנונכססי.פr נiדיס'יר

קוןיני Pר' pגfכ Pט' pס.חינננייייקימזרו
 . pכמיימרוחססי<כונטחדנ':;וסיגס

ייזונמיג pוגfכ iיניינ Pכיסין ,וffכיייניfר'

P ' נוP קוןמיכ«רגגיטוP י() P ~ 3 
סיןיכטי iפ'(יטויירון rפומי Pיזירו Pקוג

 l /רf~טימיfכירוגומ,ג Dנונירי'יו pפ~fכ

 1'יכו iסי.מךטן Pמיפורייוננונמררו
מי .ייר fpכפ'ב.סיכ 1ס' 1יין pר-מ mטי.סור'
כוייסי 7נייזומיגקfכרטסחיןו iי jמנוי<

v "כינפולטיטיייfP ננורס .לייגרטרקסf
P ' פגחטיr פרייP כירנוסקססנ~ןטרr

ו Iניכונטוטורסfררי-טיחינויקיןטרפס
 Iקכיו fPכי Pמ,קסכטסטס Pס'סי •טמר

סי .כוייס-"ר':רייגודימ rפ;רנו'קוןטס
P סר~ינסכטןיP תננוP חיP כספרתייf

 • Pפוייפיוסונרי'רייסק
חימנטיפןכרחיסוכקנו!כ.חי

מין Pעורוטמנסן Pמייסורסי P 7נ;יrדו
פריי/וססיסררסדי PנייזודיסיכוןדייJנק.

ו rפימךוסינרחנדיינfכייול~מו Pפיו
 /( Pסיסינטרינירוסר Jקודירינורזןכוזנס

יכייור fP pכנרfכ fp .Pכירנוסכו Pזך Pטו
ןנרי Pס iרורי _ jקוטן Pפןרי rPכנכו Pסרקי
P ייחמירנוסנווp גיסיחיגקינרסנדי

/ו fPכיחיפיגימסקוןרייגוסוגפרדגרייי
פוווfכיןס rורט~י i5קוןמיגרייגוסירס bפ'

יורו bו Pמסמנמסוfכייסור",רימינגן

טו Dחיקי pייfכחינרסנרי pייסייסגו'
ייו::סיןקינויס Pנו Pטווומספיכייר·

fכ' p טרןP דיכידוכיP סיייגוסיכסוקיP 
 Iנס/מ,ג pח'.סי Pמ,גינוינוו iחי Pנוחי

 Pכומססיפומינגרו pסקרומ" Jיו
b ~ p טרמגייוP . ,טרומP נייווויסנטיפטרו

 1דיי,וסיקניס iבכריסיויגיסורסרי Pזו.
פוכרייו Dכי •טו Pסיטודוונרי Pבכדות
יכייור Pייינירוסדו Pךךחי tPרנכו Pחר
 •נויקיי 7נכסג pנוס Pסי Pסורקכוקי
סיו iו iפירינווי'סיפגמקר fPכיfכיגנוס
 •מ,גכייכחכפןרמיגמסקוכנייכיכיגון
קוכ.וגיסינרייגמ,קיזיייוגי pנוחסי

!.' P קירי.ניקי.סורייס .רייגומ"גייtכ' 
כיווסיפוחינגןמיגריפודי,מיגפוחי

פרינרייווקייסורסךי Pךירנו Pניכיימרוו
נוריס Pגוי P 7פמררי Pטרו Pנווחירון
נווסי . Pרירירורי Pטרו Pייוfכימיוקי
מינ:::קי pייממ, .רסרסמ,יוק"ויסcוסנ

קינווריליי Pחנטיפסךרייייקיייינרו
נוסדרינוידי Pפןמי Pדיסינרייגחר\ר'יו

 .מירווייזדימסרfוןfכגידנידר;'ייtופורקי
סויטל 'נfדבכת.ו Pדייייגנדמססינוfכגו
/ו Pכי Pינו Pנוסכככד"ס Pייוכגו rPכנכנ Pחר

 pמ rנ~וטו pגוגייססימוכןדי Pטירן
דיסוקיגוטורןונרי Pככרותדייכווסי_

 IIמירייופוי Pיו Pייפונוסרמכי(ייוי Pמי

i גו'ריוכסP ייסנP ינוP סיP יD כיp וו
סיjכטי Pכייזו Pנומסו Pדיסי pטיייייכטס
סניגטו"ניין . Pריי~ון Pטורןפוסינגו

טי pס' iסיסינריינסקיכייסיכרסדו
 ' P Pנו Pינטוכfכןוסכנייןסייככו mם

קי fPכיגייוונכי fPכיגרייכfכר Pפוסידרינוו
נוןfכיjכטרס 'jכיכס~פסטס pקונרfנריטו

נויס Pכו Pטידוחיןפחנוכמ,טינכור
ו Iפוfכירגינטיטס p 'כP fקינכחגטיטופורקי

ססדבכסקדיםוייסייו~יfכי Dי Pחיטי.
פוfכינגוסיגרירמןקיכירפוכיכוסנס

טייניקיוסי .ריינוסיבריס rקספור
 • Pחיכנוחנו Pדו Pכורייו iרמ pנוס

 lפיגיfכרוfכנויגו pסיגפוכפרחיזכי
 lוגרמרו iדיי Pסי . Pחירנוסכן Pדו Pגו

ק~ייfכרו riכי Pנוfכי •סוטכו ~מונו
נויס Pגוטחייניי;סנייס. pקין Pפונופיו

 Pנכו fPPככפכיכו~יוקי Pר' Dינד pכסדי
 Pפוייפיומסקכחנוחלון pמ,חיפוסיכון

 fpכ Pפוייפייי Pריסיטיירםjכ. Pו Pפור
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 uינ P Pו Pסרס jטיל . Pגלקי Pמנכו fPכל

 prפירכנ'קרינייכס pמ, Pגיקיס, Pדמד'

חי Pיו iמיכקוו pלוח Pסיגימל' iוכק'
מ,נקוכניכדוכ,קוכוו 1Pרנכו Pסרי rמי

קי; Pמנגו Pסר pכומפיבימו • pסיעפ\ו
דיוני pג,חירייגוחיגפיר Pסילקנו
 Pמיר'לווקיטס pח pדנו "p P ~ 6פיננפיי

מ,כ pס'י( Pד'מבכי pמילרןסכסמס
מ,נטינד"ו.מיריינימרכדי'יי Pגומ'
קיכיf:יסגו ' P Pפןביפינקיכוי rPונגן Pמר

מ,לסקי Pסירקכומסלייכומיגדמ,
/ן Pמרייופןכמ, •מ,גקיגרמכדי P«מ

 • pפןכופין ' 7ייס Pיכ p'pג'יו P Pנrככי
םספנסי 'כrמסיוי 'כfדגיוזמס.פומ,
י Pממ,דימ,סטו1ככימסfכי Pפיגר
מ,~pככוריכסrכיבךfכרגססספרמי
P'D ממיטןבו• p ' מיכP פוכופיךמ~ל,וP 

מי Pסרקוןפיג,ח,דינוגטומיכורבגר
פיחי •כדריכס P~כוכס pמיבייי Pסר'כי
ךיסיררוגייבדמ.ך pכסטיכייר fpכ,נקחחי
P לנP יויייP מיךיP מנגוP ריניכ/ופורקי

קידר Pגיו pסוקירו«יס Pכימין p"מ
מי •גריכוימ,גטןון {,מטיו Pפרד'קי
טרו Pכווחיקיס Pםרמ,ר Pטייכ'גווקי pכומ
מי • Pמיכ,יוקוןסבונטן ' Pמדר tPווג
פולופוןסס'גייו pיfכי r"pקרכי Pיבייו Pכ'
 'כfרימססוטרן .נ:Iסומימל . pפמקיו Pיו

מ,~ככpו,ינסדי . rPונכו Pמר .rכ~ייי
 pוםכופין i'bריביכ,ייסיסיפרקווטמכייי

קיו Pפןכופיומ,יייסנסס bםיfכ"י Pחי
 .ממ,די 1םוס,לי ' '1מרו Pפןגיי' Pטרדר

'יייסכוס Pקי'ייימרדליבדסד pטס fpכ
סיג ' Pר' Pמfכ,קי .רימססגכג"ימר

 IIגןמ,זנומ.וטייגי-קימכוו Pנ~.דימר,.נןג

 ' pקימכוו pנזגדי"ןכי rמ '.נ:p lמ,«ן
קיכיריוונו qpיו ' rד'מיפנג."מלוס
גן/ןמוטרימיוטרפיכי , 1גומלברגזיטו
 Pלי'מי .ומ;,' i ' 6קיסוטרונמר
דירכןלוחריז P ""1«וכבומילוג,'סדי
D פכמכטמ,מ,ביג'~טיD כוובגו 1מיריוP 

מי •ייו Pקר'טו ' 6יקי P 'Pמי Pכרגמר'
'י

נוריוןבן

ימנ lמתרכס pחוכן P-מרניכטי pמ,
 1יpכונרמרוכו- pפוrכ' Pד'מי •סניקדס

ח,מ,יי.טס pמכוגריסדיביגמרמרו rח
'יחייס ' P Jרכמכוביז .יריחו iמ,קידןפרקי
-ממיקיס rקמבפוריכמס Pככג~רימו

P ' ,מנןכ'ניגסכסבימp ,טןדווP כוP 
דייחייח,מ«ניסבכד'ס Pכרמ, Pכיגמר'

p ווכבנסfכ'ניןמי .ירימןדיכיגיp טר/ן
 Jנימי .רtנכווי Pחיז'ילו 1ניגגו 1םזכבמ

 pכfכס bק'ככדיס Pכודיןכו P "קוייו .
ככררח.ו P 1מ'י!רוטוסמבtו . pכ' ' P P'i 'נ

רכי p'bדי pדיrכפוח'מ,לטפרוכ·
 ' Pמי Pפו«פייו«מרריגי'

 Pו Pדיוtטורסביוןח,'ייסגיסמספימ,
 Pן Pדיורס rמ,ינוודי Jמוכד:-וP • f '~ק
קנס"ירמן bקי pנכייךרס Pו P 'כp rמ rנמ
ב"כייי D ,מ« ' Pסי .וכ P <:"וfקילוי P,מ
דיסי.ד Dינד pגסדיורס rחירכווביי ' 7

ונרס eקיופייררס .מרוזח jק' Pמוכופי"י
נוומיינדמד pטס pח' Jמימ,טס pמו
p ' גיP בייימנןכסיקסtנייןנומ~.די

ינדמד Pטס pח·וימיככיי'מבינטררמרו
fויכרפמיבגומיכינרכורחדדמבייובחי
~טורספיביךן •.מינייס j 'כ1D fט pמ,

 uיכומיח P ,6 Pכיסידי Pטור' Pר Pדי

יבייו Pר'כומי Pמנכי Pמר~'יג pמ'ביגייו .
 uליניכ'פילקי'י1כינטייו ' Pסימכוירקיו

מ, pפובנפייןיבי', P ',נןחליג fbכיזי'ר
כ, • pפממ,כקיןר rמיח,פידררנו.כי

 P'jר'כויקיכורכיךו pנכן PPמרדיסן

tו" tנויכומככויקיגוטידי 'כrדp רמ,ז
מ---'ייינימינפיי p"ן'ר bכויקילוס
 .'גfכוידי י.r rמב p .פוי Pמבפס'כוינין

מסטרtכיינוי pפןכופיןי Pד'כי •.כיכויני
 "מ,כ lמיקידיtור,וכגיס Pכו Pטודי
 pיימגוכ pכמ pטןדfנ ' Dמקדססיככ
ררכוסממ ', bמיבנבי pמ,כfכ pיייסדח P ',פ

ידרגו. bחיכ Pגרב'ידייי pפזו.חזכיכפמרס
fכ' p טרכP'P 'מיכןנרכמרברכימר-, P ' 

קיגודמרכיפיי rPונכו Pמרקוכטיכןכו



 iגיר~וכן
גניוומrו Pייולופ.סויfכוח'לונfכי .דינומגור

ינרfכר Pגסחסן tנחרחבחזג Pמורו
טונוfכרפור Pנחכי bנחר Pנווגגו jקוחי
די pנןכויfכ pגחחימורודיכגיס Pגו

 Pגו iקיזירו Jכוי b •מקרססיכגחיג
 pחר!כיגס 7פורפוחינגויכ bגיכסגיס

די Pגניחורוס bפוגייריירןן rי bגומי
נסרחוו Pו Pדי pנוח Pגו 'כtינרסר Pנמ

.סןנווומגיין Pמיג ' Pמינוסטמרון.ני 'Pגמגי
 Pמנגו Pמרס bינו Pר bמיגקגומי Pפ"ו
fכדיגמקוומטוכו ~כfקp fכ' P זג.יינוי
נוfככו iקו.סיכיסרפירינרמר pגסfכמ

מיגווונרגבוינדמר pגסכירו 'כfזג.טס
 Pפמרטי pגfכ pbטורד'טי~ייfכרrי pקמ
~נו f. pכירס Pונוגטידיזג.טורמחיןקי
fכימגורמ~ימירסגפיןריפfכרטיגסדי

 Pפןנופייוררדיגר bמfגיפןרמי •דירינו
טמונווקי •fכרן Pפוגנויגנוקרןפיכיfכסגס

 Pפרחסמילוביfכוקיסדן Pפןכמיגניין
נמווזג.יירןן pמיירי~כס.פfכרמניגוגי

 pולופין-פונרי Pיפיטו Pיייסגסדי Pרוג'
ו iקינרfכגגרfכי~ופרקרוטחכיירוןfכי

פוגווו pדי Pנווגנולומטחריןמיטחרון
p מדו• P ' פוייפיולורגנוחטורניP פור

ניהו Pגווינמכיחס 6נחרחי Pגינייחגי
 •ירו~נסדי ' Pח-רפךרו Pפיגמי Pייו

 'כfפוטן Pדימי Pפומי Pדיסי
-רי- Pנחרוגי cירו~כוליונרמגדיפגייטו

 • Pמורקגודי Pנמרוגי 1קו Pמנגו fPכר
פיר lימ jד' Pמורקגידי Pנמרוכ' Pכוקל

 .יב'דחר Pגמדי pפוfכירטמ pגfכמנריר
די pניfכרוכ'מי . Pםוייפיוסמטרf'כירfכי
י Pחי .דל~fכבימן Pגוגון Pמנגו Pמר

ריחרייגטררדיםיגיממגמייו fPכיכפורטי
מימפומירסדיגמדיקי pנומירןסכס

קוונומייסודס.דיוכו 3.פומיייוגנוקזג.יין
ממ'זג.יינן pטן Pחיטןוי Pם-ןלוםיומוגיין

ו/סניכיfכיפיכיח,ר jפפומירטסגס
פוחירטמגס Dסורקגורי pמכןכי Iנריירון

פוג/וו pקון Pפוייפיןrכסינ'יירןן Pר'חי
p מימדוi גסP ינידחדfפוייו/פריגרייו 'ו
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די"ו pםזג.ממרכחיגס Pירימס Pפיו
פליגווגוןסקוססיכגמיכמיריי.מיג

פווו pכמ iירמרו Pכסגיס Pגודייו~פורקי
פריגריירוןחי •סיכגfכיגדי fp'כיךטfכ

זימרךפיגמ:סיכגיג bי p 7מיכטרמרמ
מלווזרי 1ךמיןפומ,סי . fP'כיכייוקון

נוגמסדימורסמייוגוfכיגדי pריס Jמי
נומבכומימיסזב P 'כ-כס Pנו lזג.ייבמלימי

'ב.:יני Pפרלופיימר .'סדימרסריכסכטרי
 , bוכרי pספורפיירוד' f,;rכרנ/יfכיג

מיגפי,"רמיסיכבfכיג ' P 7פf'כריר'
מנווו " P 'כfטיירמסס.מיבןגוחימיכג'

ונוייו Pמיכג.מיגרי pקסכטונ'ריירון
קור:םריגנירןסיכגמי'גדיטןריכממין

 uיכי Pסי Pרפ-מופו pפוח, Pךימי Pגכימו

קון Pילונג'ו Pנמרמבrכגיקוןמי Pמו
D וP סיP כרמfפp חיוP וP לומנו:P מיגוו

 Pנוקיןרס bמיוסיכגfכיכ 1מ,טךחרוו
בכוגוממ~~נמיס i Pגיזג.יינמנומוכסגיס

«מוופורמרון fP'.Dכייימי .תיךיכfכגטרי
iירנגוrכ Pגי\ב.יינמכדוכתגיסכוסfכסטמר

 iטונ/ייכןגיכi:כגיס Pנוןטילויירו 1גומי
 pגמרימי pפסרIר P'P pכfרדיפמנויר

נומ,/ Pפוסירםו Pגוכיירדיגי pח Dכמג
וניוו P'גנון p Pסקדמיככמיגין b Pטמרו

בכוגוחמיבכנידסו Pיסן frכ Pייסטסךי Pגו
חןגוכסניס Pנוירון Pדימ,קרכגומחי
קיובורי P Pילוו Pםור pמ,חוטרוחיכחס
מס-ו, rלו'קיסידיחרממיןנומטין Pלוו
בומרוייסחסמר P ~רגוומילווריר Pגו
 " rמימיבכנודס.י Pני'ומרגוזfכי Iמדי

יו Pגסכיס Pכו 1פומירוסיי Pמג jיירו
 jמלויכמנ'מ pי bטינווריך P ,כfפסנ'ור

קסלויגסקימיגקונוופיכיזכסגמfכינטרי
 .ב\לומטמנומןקולוומי •מ rקמו Pסין
נ'יכימס iקרנמיגס Iקיזג."נמנכסן

ס Iטןכנfכנגימךנונסרו Pמיו.מוטרו
 •זג.ןינמנ/מגומיייסגוו Pדיקרנומיג
חינומסוכמלונייךסן Iנומטמכגן ' Pמי

וכם;'ייר'ן Pקיטס pסכסןמוטרומ bניכי
 Pטירימתטמרו; nלומיבכנודסנמטו'דמ
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 IJסנ p Pפחכייוקוו Pטידו Pנ"כסניסכוס

ס I'ככנ Pגודי rPכירפופוק'ג.יירוו ,מי • Pטו
 ' Pחיקרנגוtר Pריכו Pפומירפוקון
 Pכוריחכגרי pקווכגרי'ח pו Pקכי Pוןי
P רtרוטו 1נוורי~רומירנכוP קרווקוP ס

 .ס'רימרסרינמנטרי
כןטורוגוריייונו qPיוי rריסי

נ"לרחר Pמיכסגיס Pטו Pמיפו, ' Pריקי
כניךסנו'כקיןטורומי .ןו.רינטןןגומ-

נו"נריקריחינוינווס~טי Pסיכינ'רו
כחנוכיססיןpםריסרי Pמוטרי Pנינ'רו

 pנוfכס~ • pפ'ג.מנ'רמ Pנו'קונווטופfכרס
 Pגו fDכי rמיקי ,ר'נ:(מיגס,ןקרינ" Pמי

 pס iטירו Pנויגיין P ,גוזקי fpכ iקורוונייס
ו/פחקרינ'- pח'גוגינירו '-ט Pקיס'סקי. _
יפחו Pקיפןרמכטו pםוזכי~'כויסר'ג.רס ,

מי Pטרי pמ iריזכי Pיונייגוגו Pחקיגטי Pגו
ריר'ג. P 'ונ'רי fPררוו pפfוקי pפינ,מ

 Pמינייוקיוננמטיורוןקי pסיכיס pכח
 .גויס Pנורי Pרייקוו'חי Pחיכייוקון

 Pטורוחסטfורוו rנוקוונופומיזכי
 jחינטרמרוrנ 7ק Dסיכגריכסניס Pנו

fכי Pרכו Pמי pמגטיומוחיגוייס Pנו '~יי
רונוסרי Pנוחייור'ג.י Pו Pקרקריחי Pטוכיסן

fכיייטו 'וfקרקריP מיP קריj נוטורו 'ייו
ר pפת.קיגומינסגיס Pנימ,ןנ'~רוקי
מינטרו Pפוחי P ' 7י,מ Pסונקרניממיגrכיו

יחנtכיכזכי(כויייס Pייוגג/ו 1קויוiכםוייפ
סקרסיסקרס Jח'מינטרומי Pסונקר

 Pנוטוייחרמוכלוסגןםחנרייו Pמי 'גווסי
רינגיס Pכוטויירקו~וי .?fמריכג,ס
ננוג:::rכגייfכנ'יfכוקיס 7סייקניחfויג
סורןרי Pסךר Pרומיfכורודי Pכבי Pג/ו
טוקונוןמיטיייייוסי, Pקיכט'ג.יננינ 2

קיכסניט Pכוס tינקוייינרר fbכי~מרס.
\t כי,יונפיימרחוfימ~D י~גמרמןחינוקרס~

-גי ,וfדיומיגקוננובכוגוחסיקוינגוtר
מס ,ננסטוסירייגןמיכ Pסורקכורי~ו~חס

fכסtוי Pמנכר Pמרד~ Pסננ~גי Pנו Pטורו
יינ'ונומי pריגfכ Pקקווסטוגומי:כ
מרםדי Pינ/ךחר' p pטורממילוננסמס

 .נוריוןבן

פיגיססגסקון Pיו·ג"די Pנוטוייfככוןקי
גסטורסfכיfכרייייס Pנומסטירגו pגמ

מrנננוגסיס Pריי Pגו 1יימרוטוקיטיירס
 Pטירוחי pננורמרור' Pי pמסט~רגר pנמ
ו.ירוי 7רינחןכו Pינ"ם'טו Pח-רסןקי Pנו

ירוסנס lטמכוניימי pפורוו iחי Pגוסנס
 pטורמריינייורס P 'חיפורססירסקי
חיםיג/ס.מורו iפוגס Pמרי iינ' P P,מ
יי~טי fPכיטורוסכסן jגורייו qpיוו iרי
חי Pסורקנוריס iקחנ/פורנ'יגו ' Pייי

קויינמטירי Pפורחירייfככו ' rP Pכננו Pחר
טי Pמיטורוטרו!נירוןחיטרוקוןחוגו ,

וון P ·יירון fiכי Pמיייוירוסניס _חיויי\ג
ממ-ריחילוייסריליינזזכס Pנ"פטו

טרס Pייוחירי Pןכילווחנfכי,מינרינfגטכ
- 'כfרויייס. Pנומס Pיייו jיר Pמירונסג

 lPכוייפיופוחיי Pטו Pמיךי pפכמ, Pרי
 rPכנגן fPכרמסמיג 1קויינ/ומירוייrכמס
 pח r 'כP fו P Pרוrלי- pיזו b Pרו Pו Pקון
יזופוגי pיכו Pטריו rמיו Pגרר P'ג.כfכי
ו Pרי .'ג.ייקונרויו Pמיי Pחי Gייכריtר 9

מכזטורוסיןטמרןר Pפודימור Pםיייפיו
ו iפו.חימגטיפטכמי Pסורקנומסר'ג. Pי
P מ"גייוונ'ריP מסp חנמורוP ~יימייור-
 ,טורסטחיינייןוייו .גמימרו Pפ'ונו Pרי

חין 'טסרס P.סור'קייינריםריטיירס
 .מיכי'ס

חגרונ/ן ' Pקוייוי,פומסימפרןכ
חסקחייינו ~ fpכ Pפוייlכיו

מנמו// pקון Pסוכקגו~ינ'מנטו ' Pריייס
גבכ pמספוfכירוןי Pמימכטיפטרמי Pרו

גוסי D "סיגןקוימרפיגפוריירנרס,
קוייו Pנגומ fPכררימיזרררנ Pנ ~ייוגrכו
P ' 1בכרנמיגקוומיגימרמספוחירון . 

P ממחנייומייסירוסגמסמינ'ייוונ' 
 'טו Pפורימי Pג"ךייו Piנר' Pמרו Pפוכ
fכגטיפטרחי P-סורקכי 'חיסיכ"ס~.מין

 ::;:(ופ Pו Pקון, iטוכרחרוחי;כטוfכוניינרו
p מרוP מיp כורוfכנfP כרפחרסקיתfפיגי

קוןכרר P'ו.כ ..lכייגמוסיבכלבסיגקון
יין Pנ'יג Pנימיסגטיפטרמי Pסויקגו



נוריוןבן

b כו·יD ח.יr חי ..פוגיירוp מנסורוP סוג-ייגרו
P'm טוP מ,נפולט'וP קוןפיגיסרפורייו
טמיננייןמי .פיגיחרrכיכינןמיגדר P\ככ
כי(ו P'Pטוג Pמיחיג _קוןכ~ייו lגוסיג

נסקוכרמרפחרסלונוסדי Pגניחןכ'
ו pדינסמילסקימלסדןטיירסדיפיג/ס

נדר Pכ ~.סיגיזכוונוקוייומוכמי CJרונור;י
רונויס Pנויגג'ונומרכו ' P 6חנחורו pקיו

;tסולקגיחס ,פוגיירחיזוקר~ו 'וP rכ' 
I וחופרמנוקונוומיחגרכיפרכרtגP ק~יP 

י iפ'גי ' pפןנופיידירוקיקיירוסגיס'די
i ביגומיחוגיירט~רינווגב'יP וכרי

רו tPפןגנווגג/וקוו Pנניחונונךר P~כ
ריfכרו Pפ~גקווחיחרססירונויסך'

חנטי/וfכיס~רקגוסקוןמירמןקדיסורס
 Pיfכיחגטוג P!יוחיג iקןfכנ/וגטוי Pמיפרכר
נמלמנמןמ,רספורקי Pנורקו'ימנוו ' Pקי

פורפיבימרטורוןכ jניגיירומיפומרטי
מס Pתכגו fPכרדיו rמ,נרר P~כקון

קוחינטרס Pמינרר P~כ~ייו Pמירוסכיס-"
b יגייוp רי'קיןP פימוכ'נויבP 500מי 
p חנ\ב.'ירןP פיג,סמקןנונמטי'ומיfגי 'כ-

קרופוגייי ' b Pנירירינויגיס pק~יירוו
מ,גדרס P~כמס, pנירירו Pו Pד'טו Pכי

P'D פכיגו\ב.יי.קמנכוP כינייוfp כטס~P ג:: 
פורינרמך Pכtו-fכrכ~יינוי Pמיררס

גסריכרר P~כ~יין Pטיכייחרבס fpכיגקמ
P ג'מייבךחוp חסקינ'רמגטורייו

,ניג 9נוחטונימי Pגנימוניריfכרו Pפונ
מסוכחנונייןfכי Pבירירו Pייגטו iטר'מי

 ' P P'Pטוכ Pמינוחטוגונומיקו Pסגטוכיfכו
b 'יגפורטP נוחייוp מיגוננ,P ימריגפפור

קמגיררחיחי'קון,גיfכו pגרר P'ג.כקוך
"לטו P'i Pנלרירונויג 50חרו Pפוגו Pרי
·מיגטרו pמיגרר P~כמספיג,ירו iמ'גו

ק\ב.יירין Pנווגג/וטחוןנ-ייו .ינ'דמר Pגסחין
 " pחינקממ,גרי P~כרימרו Pפוגחיגרי

 " fPכי ./וfכרינ Pגסחס Pנניfכונוטיכייו
 rPכנגו fPכיוייר rינו '~קנספורפחרו

רונוג,מירוןrכייןגרר Pכ .ב\ריכנמדלי

;'רכ P\ב.כקוו pפח"לס iחיקי-נווגג'ו
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בסני:: P'Pטונ p 'כp • fנכממיכקון-ו rחיfיל
fJ וכוP rכ' p יסר~מרז'דיליינוחילפמרטייו

מיזרנו Pסוכקכומס Pנכחרט' 5חין
 " _לירסנמיןמייריסגיסדירכמוור Pםורי

מוטרונויטייוזכטrכסיוחיחוטרןנויט"ו
-ןטרי bנויטייובג,גין 6ריגפוריחיןfכי
rדינכומוטכונויטייויריזכיחין 'כP טסרור• 

קוןפיגייו Pתנגו fPכרמאפרמ
b כט~נגוP P ח'יr רויזסדיו

ריטיירסדיו Iנ f;pמזגמיונ"נומי
י P ,כrיסורסרי P/חרינ' 3חוגיירוןיסררס.

/ונווגב'כופומ,ניכמקוןוגטמרוומנ/
רידיקוגרונוימ,ג Pימיגימונכטחוונ"ו
וליכ 50קוןמיגקווסג/וגטו ' Pירוכגיס

קיכבווו Pריריקוררן ' Pקי Pירוגי,

 Pתנגו Pחרני'רוח- Pחכט'דיטיכיfכס
מנכחרטומיfכ,גק;ןנווגג:ופוrכנ/כוסיג
נח:;נויג 8קיזו pח'חי=ינכסרגתrכס

 1נוכטמנ'מ-גוןקייסר~וי Pכמבחג'
~ייו 6pח"רינריכfכוגוקIררסנכ~רס fPכי
כסמס Pנניזכוגוד'מ,כקוחיגטרומס

מרר Pפוג/ונווגנקוןנ"גוגיקיםיגיחס
ימורס,וימדו pוג Iנכrכירונוייס Pנורי
 Pו Pקון rPכנגו fPכרנכיגיחסקונונחטייומי

 Pכוחיום'ירייוחי Pגירירונויגחינ/ו
מרו Pנכ'יגמסמ,גרמגריפירירסרו,נייס

חיג"רי-rכוגו,טיקמרו rקי iגויסורr.ירי
 jק~יירי Pתנגו Pמרדי Pבירירוריחי Pייו

ניי;'קין Pתנכו Pמרחיגטרוחןנויג. 7
מגרמופיכימסכסחיגרכרי pנfככ' bנמר
 /קמ 1מ'jכמנכו p 'כrקיטס pמפירייגדומי
 1יניירו Pםירכומ,נווגטימ,כדיירס Pני
פי"מי rpרנגן Pסרנוגטוחירונוייס Pגו

 p'ב/ו iנוינומטחרוי 'וfררנוייס Pכוקוןגימי
 l/גייייג Pי P 1טfכנרנ!י 1ק~י'רןחירונרייס

יfרןפינ .יגו P Pתבכי Pחרקייוחי Pרירו
P כטו"חייכוfנווכג'יןןP דוירנס. rח'גי 'כi :: 

 ~ Pקfרנ'י ' rPכי! Pיכני Pי D p.ינוגנ/ו'ירין
גיקיטס fpכדיידוןגיקי Pנוב-Iכ' Pכודי

 Jחיקיפיירור"יטי pקחפחח"כרונופיירון

.-
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סינינ'ו!(,ינריירוןגוחיקחנייIכסIכו
 IIסיזניפורקי Pננימוכוססטרוסירוןנו

נניסי/וזכינקונויכררמי . pייח Pטי Pנוריירס
 1רfכיזינחבכי;'גוקי P«יריקו Pכומס Pנו
 .גימי . Pנוג!(י Pגו 'כfניכומ p:כfנרי

רוניסמסטרוסוכומי pקמדיכחקווחטו
 P 320ו Pמ,רונוסדיב"יזיומיגדיfנוכ
ריבי'יזומי;'יזו Pמקוכמי . pיזירו Pקונ

 rpנבכר Pמרמיייחטfכרמוגוקירוייס
~ןחי fPננייורינ"קוינון Pנומנמ,ר"
גו iכוfני P,למטמרורי Pכוfנרוו iחפיח

מ,כמיקונריירוו. Pמיגומי 1י'מסחרו
 1ופייכן Pגוו Pיזירו Pקונ Pו Pמיבזויזו

קינודומינקונויכנוייזומיגקיטו Pחירי
 1מיכקוגנמרו Pייר 5מימימינקוכנמרמן

רונחרזוגיחיכונחרו Pסיונ'מרכןמוטרן
מינטירוכרגופ~ר vרןנורינ'ייזומיגמס

ניולייוגוןמי Pחנגו Pחרקחפו pס'rכי'ינו
ויבוייזוחtכיגמרןן pחנמגוקי Sט pמ

קרי/ו pמ,קינווטמניסס Pפןריו Pרירוני"
כינורויכ bמיןחרינמגטרי Pיניוב'יל

P קליזיגוP כנוסיfלנוומכ~יIסניכI . סי

וב'כי rP Pרנכו Pסרמיגלייגוקי pדימ pנו
חירסמ,נוידיירfני Pמניין 3יcיןרס

חירנווזומי Pניחגיריסגניומינחרסנfכן
 •פורניסדימ,טס pינרי

טו pמידי Pפוfכי Pדימימכפרמ
 Pנוfכסרוני::ידיו rבי'ימיגמינניחו

פורג,ס Pיכוfכס 1Pרבכו fPכר ' f7 Pכיזו
דיונוזיריבמדריו pסחפיסדוקינ'זו 'fק

חי Pנביסוכוייו Iקרינ pמ,קי Pמנגו Pסר
מיגייסרימכניס ' Pמנ/יר pמסרי'וני
מכנוסכtורונכ::י ' 7ב'ייזומיגחוכייגדוחי
מינב~סוכימיחפיחדרגסי, rנווגסדי
p יb P יזןp מיP וP תיr חp ריזכיP 'פוחp 
ריריtוומיכו pפמ pנניסונוטו Pמירי

 Pכוfני Pפרמ,כוךיקוןפיגיסוחיסרת .
פרינרירוfגנ'יחס Pנו"סקירfננטו Iקינ

פוחי . jו jריב"כייתחנוךסמי p 'פונכפיו
 IIפ Iונ P Pכוחיימו Pב"כ Pנוtוי Pנניfכוכו

 jריבונייfנרו Pי Pטוג Pחיפינ'".פמניקיטו

גוריוןכן

!(מנחרקיזירוןנווזנינינריסי 7 ·ני'כטי
P גומספינ'סוD כייינימרסירונכיסf
נ"כיירסק' Pננימןנוחספננויריזיך('ח"
fל 7זכייוכי ,וtכרfנרסfפp ונI כספוטמרf
פמנמרפוכטורגמרמןקינכגרייס Pגו

 cP1יורקנמס pדכו bנניtכיסנימוחיפינ'ס
 / fIכייופורירמו bפןקימגטיפטרחסחי

י fj Pסולקנו~ייו Pחיrרננויססררמכי
חךן Pפווכקווירוסניסריfכגט~פטר
קיניייס Pנו ' 7זני Pנ'יר'ין ' iפיזנמרי

פ/ומימי .רונכסמס Pינ"פ/טו Pמירזכן
מגטיפטר fPכנט' pנכמfכךו Pם'וכחיבקון
מינינריס.ריחנכיגיקמיגחנ/רירפור

רי pריטרזכ Pנמנימוכומירדי pפןfכ' Pדי
מיעכריסמת Pנניחוכוב/יכומימ,ג

 .רייגוו pמטןרג\כומיתכנכימtיfכ"ורו
טורגולכנריססס Pנביfכוגוטחכרו pת'מי
ריב'יגייומי rPרנכו Pחכריח,זרבך, P~כ
יסורtיריזכרו Pפ'וכנווכנ'ומפסגייומי
נריזיסריננוגטיfכ,ןפחכרייו pמ, ' Pסי
 Pרולכ' Pנוסררחרררי Pכומספ'ילייומי
 Pגי Pטורומי ',ככP fוגו 6נב'ו Pדיקי

יסורס ·דיטיירסדיקייננרו Pמי Pרונכיי
מסזכינובימו ' pח: Pנניתונרfכוכייגרןמי

tכיכחסחב'גמרס Pכיקימגטיפטר
רינ'וכיימרוופורקיחי pפמפורפו-מינ/כי

 Pכומדוגו i ·רמ Pגירוינסרירייכומ,ן
י Pר bונ'פ'ט Pס bטןרכסרfכ,קימינפ"מןז"ן

קונ'חכון pמ' 'כp fפמקוורונייס Pנימס
חכטיפטררי pרמזוני pכספומיב/גןמיג
ריקונימכרורירינחסוטורכfכרווסי
מיינ'ו PPחינוןכרר P~כנכס . Pונו Dונ'

מירrכיסורי P 'נfררfכנמכנויג J 0טוייו
P ' כ/ומיIכיתנוררינווגטיחסrרךיגו 1מ

 pרי'מיקמכיירון Pןכר :fנכי jקיפיכיtכrי
 .יביגב'ינטיפ/וניירווחי Pנירירונויג

מ,כיס p:::ירן P 6טולג,"גניfרונוfכי .
b ' דריזגוסיגרי;וכ/וt סורק(וP כיfמס

פוfכינ/גוינ'רי Pייור~ ;f ·נוו iמ,גוסגטיפטל
רןניסמספ/ומ, ' P pפוfנ' Pרימליסוךסרי

נ'יזומיכמוגיייימג'יו fJכונרו bptםחי
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 D.סרמייירי 1ריניכייחר~קרייויוייסר~
rכייינימוrכיייוגנוחגייי Pמיכי Pרוניס 1מ,
י p.סמfוימרו Pפוכייוגבוקון Pי Pנרימס
ניכו 'כfיפוריייfכרגס.סור pו Pנרי

מ,ומיגטרוfכיכיס Pירוסהמ,יי.םרוןנירו

יייג Pרו~ייפיטיסי tPיקר :סיגמיג
 IJטןג pת'fכררודי Pרו.רוקחרי Pזקיכטחכ

P יP נrייחיל~~lל r ירסחינךוגגסןר';
 'קריחרירג-מ,ךרטיניייגטימיק.כרינחרון

פורקי P'Pנר'fכסר r לl~ריטרייפוייוגני
fכורוחיגטינימרפןרניחנו Pממנר' Pחי

 fPר~טרומ, Pפוינפידקי Pסקריסיגגרו .
ירוסגיססיןחקיניגיילוןק' Pנרrכייור~'

גוןקוניוי nנורfכrכנורהרון rטוקגונין
טיייומיגכיס Pגוגיtכירוtכי( pטיקס
 : 300ו r.סיו Pחורירינ'ינסמונסרמרי
 pקוכנסרו "כrניגסגה l 'כftכי pגונרח
 IJקוניקינוחן 6~גחיקחדירנו:רי Pפtככיין

f חj כיכייוקיוtP םות,רטמp קר~ניחרי
קונריוסמירסטו pמ,פור 'וrסקרסיס ,

חיגסגיסגי!כ Pטור~רינינסזכי!כטה
 jגורמיסנרוכסגסור r לl~ו,ו Pופו Pגו

-ס rקו fDכוטרטוניtכנסקינין Pנרי!כי
 :rכר r כl~רייןגיזכי 'C ,נינגסיכו Pקי

נוסי!כטרו.ריחינס pג,נרס 300רינינס,
ו pפ~מינינס ,גס Pנרי!כוטרניוקוניוחי
חורומיג jטחנונייטיטו-מינירסו P iסי
 Pגי tקיכטנייכ pדו Pייקרוסיגכחיגדי
 uקיכנייכ Pדו---מיחורורי Pמרו Pרודי

 ' rריחיפיגו.חורודייסגגרי P 'טחב

 fPכינינייגו Pנןוגגי Jהגסרייוןגונו qDיו
 pנ'יךייו Pנוחס Pוי~י Pניוגנייירון rחי
 Pו P;ריריlל Pרסיגקוני~ו r 'נrכיכניגומי
ריה rריקי.ס;ר ' rמנ' Pנוקיגוטורוח-

גוןח'ניררמר tPכיפ i~ניקניתחוג
 Pריי Pניוגנוקר pפ~נלfכ Pניימיןיייינטו
fכי:כמס Pיכטי rפכי rחיניניסנס Pנרrוגרי

סורוריכגיסמגייזקמימ bסינקרנית
דיירויכנודפירפ:fכטהי i:גיסמי
טמיינייןחגייררסטיגירפןרחיר~ Pיי 7

חגייוקtוךס~ינrג jגסנח bפנויס P .ניוגב
18 
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חורורינגיסהניקדסניתחינ.סמרס
מינגופן jטמנח p 'כffכנדוקופגמטסח,
 Jגו 'נr ' rריפיקוןמי'ס Dסכגקדוס'די

מיךייורו,ט pניומ,סיfוסrכד jפיקח

 Pליק~ניויי Pבירייו Pכוfכירמן Pי Pטוג Pחי
כסנימררויכ bגיטינ:גמנסו p 'כfגווחי

 '/ך Pניוננוגrנניכיסיפריס Pמיפנfכטס
חיכ Pיניגיקוגוfכיקוניובכרית.ריירוונויס

P דניסדיו.סלp כיfP ימנוi מימכפמורי
 Pטו p ,כP fני pדימ Dכוfכיו pיימניוננו

b מגסמרנייגימ" ~דיליינימידמיייגמו
p חיקיפימוריינדמךp דיקחנו .מ,ו

טורו~ייויטויייחיייס iסריטרירמ"
רייגמימו!כטרrגקב~ייו i.סוקימד"רימי:כ
מינפסרס Pקויי rמ,כוקיניגריסדי

מורוחיגטוניוטזכניגייןמי Pמתקדנימ
מיגפמרמ P~ךייו Dכו Pקיר J'ילו iמיקי

ורו bמיגריו iפ'פוחימיסקרסמיג;
חורוfכיכריומירס i5ח pקיכטמכ' 800

ריטיירס Pרנירי Pנומרוו fPכגטיפי pדי
 pו pגריונותרקי P.סומי Pר'מיייס. fDורי

פומימימקרססיגגג I'מריfכררומיג
יק~ייר D 6.סר 'כtניךי ' 7פינ"מסגסמס
יחמ 7מוןסיוו 7מ Pפוגו Pטורו 'כfסיג
 .מרו Pפוכמיגרנרי pנימייורנחרוןי Pמי
חיטרויירוו Pר'גומיייךי 'וP fר Dדי
רוניייס Dנו ' 7חרסדיטיירסטוולחרוןגי
טייניפוטrכ pממיגייסחיו jטמרו Dפור'מ,
חינמרמנמו Jנfכרוחירסקי Pימי Dנד

 Pפררינימגו ' iמרסדיירסט'טוניו
 • Cכונייי Pנומסטורגוגסמי

די Pימי Pנניגךקוייופומ,מי
מיימוךסדיטיילממסנינומילויי-ס
.ס!כיחכרוימודמדי.סומינגוחמטומו
חיירדו Pגומימנטי.סטרחי Pסורקגוקין
 Pסורקכוריניfכרכfכ~ןרייגומיגקירוfוי
fו' P ' נ'ג.ייריפיחיP יחוP סמחי.p ו'גרf

פרמירטי;"יממ Dחולריג,-מי.סרמריריחו
וניפטו P Pכוקיט:כ pח Pמרחיניךיקון

 Pנוקיניררו ~לוניייס Pנודיוינמסו
 Pנו pדיח pכומיו Piניפי.סוקינרמכטו
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פריכיימדסנווזירחוגסנווריין Pו'ט pמ,

רימיגודינווזילחיל"fויררנוס Jחי
פוfכ,מירובוסדי Pילויז Pקוג P 20'3כו

fכיויגייוגחיגנויגיחנסי Pלייוינרקונוו
P ונכ"וניבייגטרירfP j ' מינייגטכי
 ' Pסיניבייןחיגיג'יו .ב\קיסrכרוןגי

גרנונל' ' Pיימ,למררןי bיין fPכיגגרמגר'
קי r:Jכדי iנוימיגמ,ןייו pגrכקי Pיוכימו

P כוגונונכייrגוגיP ויffו' i יינונריגוfו::: 
ל Pק'רונויכסוןfכיןfכיקיזבחריי'מרןן
בכמררי ' Pמס 1קירסזכרןקי ' iריקירר

יר iדיקירינריגןוריןקיסfכ,ימיגרrוו
רויייגסון 1מ,מיקורטמרורטמרור Pפורי
קיריק'fכרן ' Pוריfכרור rטמיכ iריקירי
קי/ן"fכי'סי Pריייסךיטמרןר P.פוריfוי,

P פוךיריזירקיריר.P כדןלrטוךו'ריטp 
 Piמכטיכומ pךימךיfויטיירסכסדי Pרוי

מקמ::: pגומירוייס fJכיר Pקיחירסייסג-
מ,ן Pקריניייי Pמיקיר rקמנח,גפוררון

 IJpפור'גסרייררןסייכו. Pטר"גינרוfכי:כ
יר iריקיריריייסריבייזרמוריגטמגיfכ"
 Pיזירו Pקוכ it 3 (מ,רובותדיםמפס

 pריfכמ,ןי Pמרינס .Rקריביייי p 'כfקויין
טמגימס Pפוךיגסfכרון 6מ t.3כ Pיוכיfכודי
רךנוi:ירי Pיזירן Pקוג Pי Pחינייזומיגרי
 Pקריניריןןו fPכיקוןןרקחנוו Pניגרמי

rכייגר rי P,יבררמיג 1מ'חריכמכטרי

 Pבייזו pגו Pטורודיקומיגטידיטו Pרי.
קוןןמגרןדיירון Pכיקימורסדירונוסדי
 pגמ pטירמדיטר Pר'מירונוייס Pגו

רי Pירן rי Pקוכ P 320כודי pקו,לפחכיימ
 fPכיכייויירטו P'iבייזוrכינייזוקחדס

קריבי Pחיקי~נ,וכחיכמין pקייטן fPוי
 Pיפו Dכוייחןןמןגוקירונוייס Pגומס
 pנוגימיריטייני.פומיוקריבי p 'כfכוורי

גיברומי,ו Pחיןן.פי\ב.יימ,דיל Pק'fויכ
P יr בוחי~יייגוP כריfמסוp מניכ

 'כrרונוסמיוי,נ fPוקוג~יקיגועירו
 ::: fpכ,נוינטו pמי pקידי iדיפרסיבגו'י fpכ

ייו Pקוכ' pמ~י Pקיגי Pכיtרמככוטס
קריבי Pחי jטfכנונייקכrכרידמדטרס Pןןומי
 Dםרמי pדיביגירדימביחסקיכןטוךו

ר\ב. Pימכנוירייני P'jקוןןןנווtכירטירר

טfכןןנייןגניסיס Pכודי-לקס Pמירמןקי
מיןכמנוגיסמירסו .קיסגוייסמכנוידי

P ך'מכנוסןP וגכוומכסעסיירטוp יו

דייומיכרינוכi:י Pס/די.פוהיבנויסר\ב.
טיירסכסדידייומיייכןס D Pכודי

גהחיןחייקינריס Pכן Pטוךוקי pיימ
ר"וטרר pייומ' ' 0קריין jקימיעיירס
ו Pמיןרגו bחיכ, Pמיקיוגכיוחךימיך
מיגקווייוחגטר pמ, iגי <rטמגיח P.פורי

כח iמייסר\ב.עוחינ-גן ' Pקונוןקיןמי
 •רכי'רס



 139 ,נרריוןכן

שישיםפר

ח'מרחמותהנקרא

*( P ' ח'קינירוחרp טמp כfמ~מברp קוכריP 'פוגרl מיקיגוקוןP קריניין
מילופיךfכרור ~ 1 3 ~·וימכייוין 6"ו pגמקי 1 5פכקמיגדייפייו Pפר'מרינ~

קfכנומריגמגטריייגדו Pגיירורי,נורוו~גמניררינייגיכי pפו,לוrכ • Pחוופרמו
דימיג.מירrכמרנומ,כרי Pמכטי fPככייר 4מ~ 3קיקוגטס 8 (}פלקמיגדי
 • Pמגייו j 03דילוורייוממרכיי fPכי 80דילומרכיגסמי Pמג~יו 6דריtגר iס'
fמ'נ"ס ,בp P כרורמיגריטיילופומיגדיקדמנירוfגוגימומילופירP פיגסfכ' P ~ 
 Pטיטורילומגופורתלוקוiגניממיכטרוכייו Pר' ' P pיימ P'P l'bקי P,יfכגו pפמ
P כרוןמיזייfרוסיכרייכP 'כיוופירסרורfP כיגטסגסקיfדיקוP יP ככייוfP כfפp ~ רי

t ou מיP יfכ' p כfp חיקיק~ימסמקידיזייגיוP טוגP יP כיגדיטיילופוחיןfחרנן
 IIביככrכקי pלוfכ Pכומםירלוfכןטו fPכיפורקי fPכגייו 200ירקtי pף Pיוטובייכס

fכיוקרינייו Pחיקיטורייס Pחיפרוסייסר Pחיוקריטו Pחיטיפס ' Pיגין P Pמירמד
ייומגפרילוירמיכfכין"ו pגממ,גקיגרולוייס)יפיו P(יו Pרויימכו Pגודיגינרומיכ
 Iקימיכוגסfכrכד:ןרימגיין(זיג pח'קוג~ינו:כמקמ"ומ,וופירמרוררינרייכוריג

נירתו Pסכס;)ף Pיו(מוגרו:רכ lr/נכמןזנווiגרןרניריזייגרו Pמ,פרמגקס.טס
 • Pמגייו 64חס 63וי pוומפימיגרו

גוריוןנו qPייזי iך ' fPככ-מכפרןכ
 ' Pבכניסמיפורסכסן

ניימלוחןכוגרינומיןחי 1יפו Pיוכ"מלוו
גר~ J(ייfכווחנווכלולמ,ןfכי . Pיפן Pיר
p יפיP • fכ, p כיגריפמרטיטסfגרגינכו

 Pנ'וקין rקמנסורס'לוגמלוומכיימווי
 l/מג pכמריקומ,כטומיגחניר fpכסרו

ניממיגריחרנומיגרי pטיימ Pנר
מגטס. pטיירסנסרי 1סרנמיסווקרiג

קיד!זוי )* 1 34דימגייוfכיןגדימו
P ' גורימורדיןריזןP קיP כיג 1 ' 6ריסf

מיןכיימלוס ' Pכיזוטי Pמימי .לויגרו
סכסןף Pיוגייו , pגמימ. Pפכמו nמגרינו
גינכומ,כמיומרינסקכיני Pמיקולון
ן rכיריג I 58דימכייןמיןמ, .ירו Pטר'
 Pגרכימרגרחגריכ Pקימיב"ו pגמריטו

מיןמרינסקומןגטוי P Pילוו Pמיגפ'קי
ייונמ .יגקיכו Pינררג taמיכרי _קמנו

 51ריfכירמוי i Pטוגס' fPכימ,רס qPיו
רי Pגןגימומסמקמרוו pקוחנןומגייו
חגייןדימילומדריו Pדיייגטריבגס
ריו rניךמיגריכייכומיגמר Pמ,גפ'רי

כולוס 1מ, Pירו r'Pקיג P 320ו Pמ'רכלוl'כ
ריפליגיימרסלוfכדריווייחיר pטrכ fpכ

 ::כfט Pפוךיו Pפןמ,חי Pמגייי 135לוי
קוחיכטסfכס 19ריfכנייןטס fpכגימrכ

רי Pגיגיfכוגיגייןסיגדיחקמווכס Dר"
מי" qPיוייוגחי •ווfכרכיו Pריייכטרינ

 Pיייחג 70ריfכירמררי P'Pטוג Pמירס
 .טמגימס Pי iפוגספומי Pמגי'ן f0 ' 20כי

 Pו Pמינייזוסיגרירינופוכל(סרןחיו
יפייו Pפוימיכפנמ,י Pחגfכי Pיזיכו Pקוג
 6דימגייומיורולוס.דיפרמנומסדי
גסמיו 1מירמיסרוזגרילייקיסן iממס
 Pנליגו Pכומירלומ Pדירולוסריסנינ

גולונכימילומייסגכמגריfכיגויגולונרי
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 P'Pטוג P~ימ, .יוגייספיקיכייומיגרי
 . P\iוו' 8מ,רס Pנלינו Pגורדמכייומיג
 pרו Pטו ,P'r "לון bיבחייולני Pקויוומי

פרמנוווי b •'(כייסמי{(מייס Pחילוומגי

 Pכוויגונמ,רוווסבינסרימ'וfכרוו
סויי.טס pמטורסמיגfכfכון ' bליס Pקי
וירופור P' iוכ' t 0ייוfוגfכיגיייוו iח'גו

כייס.יווי P.חי Pגןיינלי P!כוריקודרו
ו Pפורמי Pלךוכיכונלחגרימ,גטחוכנייו
וכי bגיי ' Pמי .לווכיגיימוכו ' Pגווכנרי

 IIגווכי Pפור 'כP rל~וויגיfכופיקיגייוחיג

מיגבינוקונוומי •לוווסג,יחווו ' Pכלי
 IJו DPרי-כP rנוגיחוויל'יגורייוכפו-טי

D יP מנוחדגריP טוP לי'מ,רמןמיP 
p מביייP . מיr כיייריוP מגייןמ,גלווכ"ס
~ t 'וכP'i פןלP פולמ,כנררוP לי"ו

חילוכךווrכיפמייסיחrו P Pיכיק .וררקן .
i מחירומ,ויתb יגדיכמכטליf:כ' i ייררJ 

ליינוו iקר~פוי Pחי . p'iוכ' 12ייוחגחיג
 .~ iפורט~'קרןרוייתוברי P Pיו(ימודי
rמ,רכיינו ,כP כיכונליf;יוP קיכנור.קון

ריירס bקוfגגךו Pנוגימוכיכייוטי pמ,

9 D t גייוP וpקוופוורולווכתסיןפוך'ס
סיגוו Pכוריליזיי bמולריוקוןס iט~י

 uפריfנגייוין tי P 6םרינכ~רי Pפירfכרורי

טחכיחס Pפוריגסנ~רורייגוי Pריווילו
ייזןברימיגווסגו j'fi "Pו~רוווס ' 7

ריפומימי . Pיזילו Pקוג P 320י Pמי"
 Jחיטחכיחס Pםרךיכסמ,גדיגמנטלי ' fbכ

יכ bטת fpכ Pחיגםירמדןר' Pכוריבכמגו
 .טי Pמימיגדיחס

ייו Pחיגנרמגריי Pקיל1יפנמימ,
רדיבו Pוו!לכי bפוחי Pנןכיסוכינייימ,ג
םיכימסריוfכגמן bנמילת Pחגייו 20

b ' יך'בייזןמיגמ,ייניחרקיייי~P כרולfט
קךכ~ P ~ 3 20 Pד'ן r'pקוג iקירווכסוי .

p י)ירוP םולקיP 3.ו P וקחP p י)',יfסכ 
 Pםווכםיומrוו~fכרו 3.מיוכ . ?tרייירירייגן

ווסרוריfכרו Pפוגדיוכfכייור~_ירס bקי
 J/מ,בכמירמ rווריםחרטי-מספומיחי

לטי .rפמס pו bגן:~חrוייניין bט {ונימר

גוריוןבן

 1 9ריחירחךרימירסחיבכנגרניי
מסוניפטחרס Pקיח~בכניfכרווגו . Pמגייו
 .יס"רויי Pכו ' 7ריכfכסובכערכריניגטי

 IJפוגרי .כ'וומ"ורפור Pי!לונוגוחי bמי

p ודימרו~P בכנגרנפמרסרובכייס. fו' 
.סמלtרסדו Pפונריבכfכייןר~פור~ rPכוייפיו

 Pליי pטורומס Pנוגימו'יו Pביגמ,רזכ. iיי
 Pכורינמסןרייפטורג P Pלומיבכנכלברי

 P.סיכקודינינטימסייו Pביגחירוווייס.
 P,יי Pטירו Pכליקrכו ' 7נינטימrכחי
קין Pמוקייf'כגורינכח,טס pמניונכררי

ידמר bרי Pנוכיסרפוחיrכיבמרtכנחגיסס.
קוןפיכימו Pמגייכ 4קי pחגיין 2 ~די

ח;:רטורגומי.ניכטווכנכרב <Iר Pרי'
חיכרס.מ,נוIכורי bיויייגוכו Pביגקןןרויוrכ

b יP ' כיכ~טיfP ייוP קולמוp פירוןp'b טן
מסחירובכ;;רדי Pנמרמגfכגיחמו Pי'חי

ובלי Pמ,כרייכמרי 1 ',גרווכייס . Pכו Pטורו
מיינייור Pפורירי Pגייומ,לוויסטורו

 . ' Pפירטינינכיחסקימיוכ.סירסרור
יכ h 'Pחגחוגייוייו j\רפוס,fוי .,

 Pי)ילו Pקונ P 320ו Pמירוווסריביי)ו
גומי ' Pסגי bי Pג bחבכו Pכיfכווגקי

ו Jביר Jךיסירוגימיייסייסרtכrוסיגנימרון
ו Jקורסטוייר Pמיג~טי ' Pקי fPכיוחר

p לג .מבכמר.סררווIp ' . כייסP קיוריסי
חבכ,קוייוו Pר' Pבוניררמרריסוגובו
 Pייירי,גטו j,יפיייגיןמימ,ינו ' Pחג

rכיכריירקס Pסירrומייכמי . pb.ס~מבר
.סימדחבtכ bגיוי Pבייז,fויכריסוגיבייזר.
פfורסגסבrכ iנוטי pיב' Pבכסכטופו,

י bרנכתפיקו Pטייגיפורק"" .וכוfכילטי
רימורךיומין pריניגייחסי pמ pפ'ג

 Pויט'fווכגיןי Pבכסרו ~רס bגי bט Pפורי
P ' ון)p .פיט'יP גוןקיP כיכו'fיייםורטP 

דיtכולויךכוןטמבכניין Pנווברי P;יי

זרי Pנוליייווט rPכיפורrכיfכ'(יפילחרור.
תולורי pךימריפירבכfכוכייכטו Pחפירוויכבו

סיווםילמרור "מ,גחירסקירייחיג Pכיגו
 jי'!.מ,כריי;נןקימגטינוסוסיםריבכירו

פלחנומסמ;;ר 20ריסגייןסי{ובוtיי



נרריוןכן

fכיןיכייו jכיקויין.חיינרfכר Pנסדי
P כבויזירטוייוקירייגןוfקi כרf, C' פור

פוררווזירגסטו Pחטר'ו Pס. Pפוfכור
י Pקינויזבוס , Pמיימטוי fPויטו pזכ'
דימ, .בוורייוחיייגטריבו Pיfוו Pחג .כ\

fכfכ'נורמרון 'כtייוp טררP 'כררTםP רי"מי
p יניירוI ורינייןמפירבוסרפורP כיfP וP 

 fPכיגי'ורי pדיטרמבייניןקי fPכיזן
פןגירגוןפורגורסו fPכiכירייחרפור
 . Pמיגייווברי fpכיוופירורךורגיריי pננמ
ו Iכו P\כ.כבוגוקיטס fpכ ' Pמגפוfכימ,
 Pרי'גו pטורווינוגבייר ,וtננוקרון. Pרו
מי .רוייסfכיוfכיגרייגרמ,טיירtרנסר'

ריריחס-טס pמבינוכטfורי Pקוננוריזו
P ו,רטי.וtכיייוf'יP ,פומp ריP ננוח'רטיו. 

ריי .רוננסח,ן Pריי tPויטרו Jניגיירו
מיננפ'רמ~ריחורדיןין Pריירי pויטרח

רין r 'כP fחננפרחוביגרקיטס P "מרור
מורריןfכיכטורגוfכי Pמונכו Pמפטוכיייו

fכוטרספרינניכו "וftכיננפירחרורfכיגוי
י fPכגפימימ'ריננסריומריב pמין P 'נ
 .,ינינייומ, Pחכןכוגיגןריטייבופוטס pמ

ריגמננגכוי Pמיייו Pריבקוחינ,ייןטtובונ
 Pגומקמלין pכו 'וf.בוככיסי iכייגcכ

fכורכרסגורfכרוןמי .רמיניפיכסדודירוניייס
פןר Pפרינןירו Pנו Pר' 7פמ Pו fPכ'ן pב'
 pננfריfכס Pקיגיןפייייסייייגטןכ bירבו Dמ

טס fpכ ' Pמגפומיtוי lרוייסחיומ,גםירחדור
פור lו pקורחטומ,ןןבי Pקוננו ' f ,מויי.

רינורס 'כfפירבוחננייגטומיכחר iנ\כ.
מיכוקוטיפירנומי .רוננ~דיריינו

 pטמ pח' Pמנכיגוומיק\כ.ייחטיטורפי .
טוחין pכיביביימפורקי 'כp • fם'ו.מבלfכ

סי P'Pטוג pמ,רייירטו pו'חי .\כ.ננrי-
גין Pננוכנו fPכגייומייק'fכנורסטס pמ

מ,כרייווקיfכמון . Pכורו jי Pרייfו,גרייגו
וו fPכנוךי iדי . Pחיננפילfודורי Pפוק'כזורון

קוגווקוןפליבכירומיננפ'רמרורfויכ Pטי
P יr כ,גדיוfיי 1נr מ,וP 120ו·P : קרגוו. 
P יr יררp נ,רכייגמליןfפורט\כ.יקווגוןחיi .ס
fקיריטו 'וP ננוי 7קוננמגרונ\כ.רמרII 

1.\1 

פירווו Pטמר pנfכמ, Pחרר' D Pטרו pמ,
,ן pקורfכטוייו Pמ,ג\ו.ט' ' Pקיייfכייייגטו

גסטורגחריייומימירכייכחריויויוגדו iר'

םריייירומיכייי pנוח'י pמחיגפירחרורס
 .טוחירטיייודיור i'Pייירייירטן pו'חי
רוייסר~טfכגיחס Pםוך'סין pריניכיי:כקי
 Pי Pמי Pביי')ו Pי Pרייג"ורימו Pחיוfוי
קי Pפיייפיומס Pביייממי pירן r'pקוג

רס iיי 1 'כfנמרfכנמכיח~י iמ,חיב lטrוייניי
 Pרי' 22מבסטייומי ו"' Pביכ Pכומי
בוייוטמרייגורי fPכגייי i 0פליגרייוfכי

נרחגריפוfויבכו Pגירייו Pכוס bקיברחכטו
fגוומ, .פומ,רטי 'כp טיקיננוכוקן\ו.ייו

מ,ננוויר Pפןרחירייכורfכרריננמגפור

D ובבקובווטוחי .ירמדוךfוfp ·קיכ'קיP 
tכיננפירמדור.'ר Pחימורריןחיכטורכמר
מט' Pיביזכו Pר'גוןקי pברמ bpמגורס

חיננפירfכ"פוכגילייפירמוטרו :trככי
 pננfכ tPכנכי iכוננוגגןגומךרfכטימ,רור.
 Iנסו iנוטי pננfכ pמנכמט~י Pקי ' Pמנ

 Pגוניfכוריזכו pכ'fויננומירטי.פfכרס Pייו
ננירוטורו 1מ,ייוקיlכומיריסקינר ' iח

 Pווי Pבומ, Pיטרי iנןונרי Pמיכרייגו
P יירבוP כיfייוP כ'יfגוp מ,ריי.טרוP ייו~

מגייס. pמיחירסקוו fPויכייורירדכמנטרי
טולםיפוך Pבייזו Pבוקרגטמרוןכוסי
כיfכטfכרוופירו r "ביגrכריסו-מיכיקר.סי
ריזנמכוןגו .גון pירו rי Pקוכ Pי Pמ,כו.

 .ילקמכו Pו pד'fכיזוfכיכסקיננfכטחר
יזו Pקיכfכיכרינחנטרי~ייו P pגוכימוfכי
יכייוליfוי Pמיכ ' P 'וfייו fPוינ\כ.טיי Pמי
רימי,חיבופירמרור 7'קירןכסו iפומי

דיטוו:פומ,רוןמיס Pקמניו Pמיורייגן
לוננס.די Pנחכfונfכג' Pטורוחיכרי pרמ
רוווסחיונרנגריפיגימסקינננסטי'ומ,
 Iמיגןמ, .קךמ,גטסיו Pניגטיווfכטוfכי

fכיס iםורט\כ.'מיס Pפרחירקווכיינו
 Pכו Pטורוסיגרי pריטרמפומירון

קונוומ,כריס iקממספומיfכיוננייס.כ

p וינ/ייזומי,ממ,מייזוfP'P קיכr'p יןI 

 •טו Pמיפךלמרfווקיםבמטיקfככרו Piל
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fכסחקו pחיופיטו Pמיןfכמיfכינגנ'רוחי
קיס Pקמכ"גסקורטוגיחיכ'ייזוחי'

rכס , ;tריfכי .רוונסריפמפסמיכ f' Pו

חיגחס jחקrכרfכ pקי Pרמגfרני Dכ Pכו
 rמונמטוfכי P')ירו Pקונ Pכוריטן Pרי
טן Pריfכיכמי Pמיכייורי Pר'נרfכנ Pכו

כיכ'סריסירוןח,נמרוןולגימיייורסרון
נל::מ,ריימיגחי Pיחוגיג Iל Pטרו Pזריונן

קוככ"יכיטיחטיייונפרי. Pמזריס.םירזררןר
 IIו opכוחירייזריfכיונפירחרוריר Pםוך

םוריכ'ייו Pרי Pכןי b .Pיירנו P Pטו Pייו
רי!"יס Jנכ Pכוונוגנו 1כונמךוגיק'

גסרירוקמרוןזכימיכקרילזגרומיריינס.
חקיגrכיןטירוחין r'pקוכח,גריס rקrכ

ריס bטסכי Pםוריגסדירריו.חודיחס
 Pיזירו Pקונ P 320ו Pדימ, ')" Jכfכיכ
 Pגןגיחוחיגריינוחירוייס.דייכ'דrכר Pרי

קי Pריי Pגו Pטודןחי ~ rםןרט~'קון
יימונמרון Pכוח~:כ Pפוtכי pרי'גרייגחרןן.rכ

 :כוונכליו Pפורחיונפירfכוור
 Pםוילפיוחוגיירקוונןפןfכ'מי

b יj מיגפי/ומינרייגוקיכפזיורדיטיירס

ו iניימיג bינמטוקימירוכנסיו 6רחרול
 Pפוחםיוrכפrככייוי D Oיזירו Pקונ Pו Pמי

טיירסגסדי Pרייכו Pטורודי rPכרו Pםונ
מי • Pגוגימוקוןפיגימרפולנינומי

 IJPחרfכסמקו p Pגוכיfכוסוגייוכוקוונו
דו ; bלונייזומיגקייג Pקמר~סרי Pמכגר
גרןמי Jקונד'ירו P!ריגומיכנtכטחרכוחס
זכרינס Pקריניונו pמ,קוכנותמטחרוךכו
וויג 12חךו Pפו: Pנוכיחורייוגיחי

ככוחירסקימיגקוכנינןוגימי Pגירירן

וכרוכיילס Pרינסמימרסריוכיירסמס
ריפומינגומסו bמיגביגן jוכמנרכיימי

 . Pמכגו rPכר Jקוזרנןכטמרוןי Pקייסורס
וננן nטיכנייומיי Pמג Pפוטפיוייוfווגtכי
מ~רוכ:וקחחינכיחיfכי r9וכגן pמי,רי
P וP ויירוסגיסריזככריסf'כp מז;ריין
p כיקרזסגס .חנירfגוחיככימרווגיD 
קון Pמכגו Pחרמסגרזכיס pירןסכיסרי
כיניירווחיקווליירן(י f; pפחרי p כj ;'fח

גורייןבן

חיסכנוחס Pמכינרסרווגומי ;·מיקין
מס Pדוונפפון pפחמי'ג.יי.ייfכטמרוזגו

ק~ייריןמי Pגוגי~ןקוןפיגימומיכמיס
חי Pפוונפיוריסךו Pפוגחיגרי Pוניגגו

יג/ן pפר'גוfכי Pניגיחורי Pםוכנפיופוגייו
מיו P~קחנגךחיסיכנםירמרןךח.יגייו
י/ןחיכנפהיג Pנוגיסיחיגרייגרמיכנחטוגו

מיכו pםמחי:"וגנסוכירוונרי Pרחרור
נוןח-כנגריסחrכניגירםירחינפירסרור

פורקיכנגריסריניגוכייניירין Pרוגו
קרו Pיו Dפוונרי pןלחייור'ג.'ויfו-יורס

 1ן Jפוגכנוגנ'וחגטיםטרתפחגייר:סי Pחיגייו

p כרוfזריP ' פורכנתררמקווסגיוגטן
מיונגריסחס J(יגיירוח,רגו rחייוך

פיגיחנCלי'מררח 'כrחיגייCלקוןפיכיrכךון
גCלונרי Pחטניפוכרמיק~יגCלקיו

גתמrכמכוכיפטרםריכרייוfכיפיfכירטrכ
 I1קווינרחר Pגסח,וחיכטררמיםוf'כירטCל

 jגסמrכפיריירוומייסורCלרי Pנfררfככמכי

p ריטמזומסינרחרfו' p לCוכר/ןמיםחר
פוסירו{ ' Pםו)ן pמ,ו Pו iוכוחס Jונחרו

 IIטופממיחוניי iינרחר PגrכמCל~יירי

די pג'ייייוריכנונג/וסרו Pםוכ~יילון

 ,ויחיכקוחיכוכרןמת . j~יירו Pחיכנכריס
 IIפסזכרכו Pריפורמגטיםטרמיונrכרךמ.

p ורfמימריגמנטריסחרתתגריס:רי
מיגננונג/ומירסקימגטיפוכרכייגרן

טרו Pחכנו pגי Pג'ירייו Dגוריfורן Pפוכ
רי rPכורקכוריימיגי jקריוכrכ p 'מ.גCל

ו pיר Pפורמכנורfכי pפrכרי pפ~חנרמ
ינ:: Pריקימ,חיכופירמרןרמיכ Jקוונחנו
 Jיניירו Pליחי pפחקוןתמררתחסיירמן

פרמירוןי pמ'כנמררחמת Pג'ידייו Pכו
 Jניניירומיסגוכיפטלחיכנrוררמ~יירי

רינרסגרימרו Pככוגמיקחירגמrכסת
 Pחיגייוקיבוכרrי Pמיביניחס pג'וננריס

fו' P חינוגטוחיכנתרוחחטורנויP ם~רס
,לסטfכ"כיסייגיירוו pםריגוסיפרגייוחי
ניררסיסך, p,פ~ג pרי p~מ Pגו Jרו

גיקוכנדסיתתררמפוגיירקיfככוכיםוכר
כניג Pוכר'קו[קורייןחרו Pפונו pק~ייי

1-
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חתחפי j'Pחימ,יסורתדי Pניכירו
פוגיירfויזוחינוומירטיגסדיכומררת

פירייו Pכומי Cכוגרודיfורו Pפןכסת
רימו «וfךיfכוריחתדיירקrכ Pטrכ fpכ

ססוכתרר(זסיחכטיפטכ'מ,פרזנרייו

וכתררתrכיוכניזכןfויכוגריס ' 7ריינוטורי
גס"'ור bמיכופירמ'גמ~.מביזמרכיממ

fכיזוקי~וכייכטן Pניכfויג 'וfנמרמנf'כניממ
 IIו P P(וקוניי 'וfכוגריסrכיןfוכט'םטר

מי·!ריכופירtכרורחיגרינהסורינ"פטו
סי Pנר)רכרי Pנוכפ'קיןפורייוי Pקונוו

P ' ור,למיגחכווגומיכויגי.ינוfח'כנםיר
ס Jקיטת pמ,פורסכטיפטכfכמכווגנ/ו

 pירו rמ pכוינמ,מ,כוניחרסגפנוגוחי
פוחירוןמיכנור jקו'ימוכמרגופו,

חוגרי j'Pרייסססיל{מררמfכנטיפטר
מגטיפטרסלכטירמנרוחיור 7ח,נכפירfכחיג
P כגטויtו.ינ:IריןחינכפירסיורמיגfפייP 
rכוגייייטיגןפיכנור jקוייר P'3.רינןמי

מ,ן Pטי Pי fi'כיקייכוייכטי Pניכ "כrטורן
 pט' pטרמנמקיירייס Pקrכגכמיfככוגריס

ו pרינrכ,נגריסח.ס Pטי pןכורנמחי Pנופור
טיקיטיר Pנויכ' pמ'מגורסמ, Pנורי

נחרfכ:::טוחימ Piםןחיטופןד Pמוכרינכו
טו pמ'קיגו pכורידיינחנרסנסגיממ

ניכי Pי Pטןכ Pמי . Pחרינכוטימיניכוכטחר
 , lקכfו p 'וP rסנכו Pמרדיו fחי Pסכטיגנן

ריגייו Pלכי cמכנ pיינוו rרי 'וfי(מנדן
פחרךיו Pפורקונטוגימיjל,לכפירמרור

גיס Pירורי Pמרונך j jרfכרו jחניג'קוכון

P קוכקוונכמטמריוכוסיסנכומסp יזי
רימינינוחגטיפטרמי Pסורקנןרי

נכי Pתורקכוריטןגי pלכממי Pפילכפיו
רי Pסלכינו 1י pמנטיפטרמיטיסו
מכטיפטרי Pריחימ,כיוכינוטן Pיו Dפווכ
ירס rק" Pמינורומךמילכפירסוורמיגמס

ניין(נוגנ/ומ,זולכיקי Pפווכפ'ורימנכינו

י Pחיןמירסfוי Pירי rפג)ר Pוכוכנו~מי
פיג,מיי'וf'כירוייסריריינוטורוכוסגו

P יP פיגימp ,חיייסP נכיטיקיפיגימסטס
מסרחכטי jקימ,פI:ו.נכסנכיחיוI:ו.נכrככוי
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 IIתינכפירסח.יכרימןלורטורפוrויייגריס

גייסקי pפיייפי'דימייורפורכוןחידור
 Pפווכפייקי pרימ Pקוחכטודיי Pכו

 Pטו pמ,'ינייפורקימיניו;ייוגי,מ
קיבכרומרחרמו pפ'ירירמחי Pיכגי Pפי
 Pפונכפיכריכ',ך'ססיןטיגיסמ Dלוגון
P כינוןיrj די .מנכורפורפיגיחיקיגו

 IIחיונפ'מיגפוכריין Pר'מיחינכפיךחרורחי:כ

רייגייןר Pחגטיפטררטי pפfורסרור
טוקיריקי·מ,לרוחטן pפtכחריi:ווךס

 jרייר' pח iםירי Pטרקינייןטו 'רp fפfכ

 Pטו 'חיכחרמנמניממטופוררית·בכ
 'וfס Pםוחירטופורrובכרן,~דייו Pנוכפ'

 Pמרו Pפוג Pיי'ריייוךI:ו. .rיי Jמיטי'יר
דיקיניכטיגס Jקופיכיf'כיקיטס pח

 Pכוחיפרהריורימחיגדיפחרטי
 pטורכמרח Pומי tPרי 16'קינ'רמגטמרי

 IIמינופירחח"ו iמ,גוf'כי'דtכוינ Pטוסס

 "פוכו PרייימייורI:ו.מגטיפטרחסדור
p .נ"כחיפומיחךוP טי·רסטודסחתיין
חי;רייתגסו'טיירסטווס 'כfרזכ iיידי

 Pפוחי Pד' .ח,רונוייס Pגוריו pךינמ
 Pנוכיחומיירוטגיסמסfככטיפטרטלרגו

 'וfרוינסמi:וומי fr 'Pוינכפירמוורrויג
רמנ\ו Pח,דונJכjכריופר rpכיכ Pניקוגיחן
 /Iקרי p 'כtופריס P Pסוטרלמיrוכפrכורי

 .fככטיפטרדי pכיfכ f);hנrכרנויקויין iנויירו

מסמכטיפטרטורנן ,ממדפרןכ
 iP:וורקנונרי Dכס Pירו

נסקוייפגייוקי pפומ, Pר'יתךרס ',דריי
 •חינכפירfווורמיג Pניכימיריפיכיfכס

 p '.ו:p p l:כח Pסורקכורמנוfכו Iפ P'Pטרכ Pמי
 , I,ג fכמי Pפוזנפיורירוקוקיירוסגיסךי

חירת Pסולקנוחי .מפ'ימןזייסריינו
מירס 'כr .ריריגירומי.ו rפליג'כוסרון

 pפיכיחיר iזכמס'כ.יכ pפורו iפיריזו,נןיי
f'כנטיפטרכ"רו 'כfי:iמ; P וישפרי)יזסוfi ו
!(ימיכ'גונ'ריך;כ p ,.ג\ר'\נכfו" pו fr'כי Pו Pחס
מי . Pסורקגורי/ובריפוריסורסוי

חכריגרמיכו rח'ו Pיכו Pפחסו Dמינונ'
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סורוווסיכיס. Pירוריננfכייור'גחיזרנוfכי
פורי iפוכו'ינוגרו Dמ,גו frכיי P Pרו

ריחיר~מינניגf'כינוב'ר' Dננfכייןר~
5 I מגיייP . כיfP טוגP יP P כ~ייוri דיקיס

חיפרימרורב/חריו .מירסמיירוסנס.
טינרבכחביסקיריח:גקומגרוקיננחייור'נ,

 .טורסדמגייוקיפוחימיגמיךכיירס.גס
 P 'ךכ'fך/ J'P P,ו Pדירוקו 'כfמרסדיט'ירס

P ינמטו)רי •פימרמר'ןP וP 'ריP קוi 
קינונמרקירקומגמיןמיפf'כרס. pח'
פויוו 'מגסמרסדיחרו pפ/ונטמביחז Pמי

ו" Pמ,בוס pכ'קיסי riכנניידוין Pייס iמו
 Pנוחי . Pייחייור~י pנווגנ/וקיופיטו

נווחיקוריר ' Pדייניירוריf'כטורנ/f'כב/ס \

מי .מיגי'ירינסגטרימקיננסטיגימז
P סורורוייגדןP חיr ייחייוחגטפיטרריוJ ! 

קסרט:-:'מיננניחוגי .נג,גמרגריר\ג

· p יוtיקP מיr פוגוקיסרןרריוi מינר
טיוסמיןננחי,ור~פןררור frכיננפיר _

 Pיקrרו Pרידיזייכרו(י .סרסייטיירס
fכ~ייפיכמ~מ,נדי"רב'ו Pריסרורו frכי

קי pמב/רמ p . pפfכ Pסוררומסרור

ננסיור~פור Pמ,גטרחטיקי Pמוכייייו
 .ננוגג'ו P~יכריייו Pננוסי 'כנינחיג Jמי

מ,ל Pנוגיחיריסייורריקוורf'כטיtכגורס
רי iפ}רטוררחננינו Pחיקיפירחרור'חיננ

jננוגנ'וסינרןגו .כD מ,גיורקיi וP יP 
טיננס p 'רtסיןנלוגנ/ו'ג'י.כינומי • pפיגימ
 Dננסייור~י Pנודינtמייור~קיסו riכמגורס

טיירסנניךסכייסנכיטיירסטרס pננוfכ'רי
גוו 'מימ,גייסמ,ןינמייור~ו Pייוקי

מי '.מינדיחרבן.ייס Pנותקוננס Jטייני

זומט~ו 'כfמיגקווימספיגרcימגחגורס
יייפי;;,tכ~מיגדייגטי iפרי pיב/ירח Pר'מי

ח~ Pרוריוסf'כוכייוf'כזננירי 'מירמרור
p רוrיקP כוכריפיוח,היfמ,נמיחזקיסו
 ~כtיכfכן;;ו:ומיייס iפ/יf'כומסטמן pמ,

 l/יק Pחןגי,ומ,ז:ובייס. pו p יcכ'f 'כffוינ

זרזקיסחrכ pןרורו Dננמטוגוקוןנו pמו

מ,fכורובכוגנ/ויכטי iפי'מיננבימו'גימי
חי . pייחךf'כ Pפרי pנ/וגיימחיפנמטס

-
 Pיגט' iפריריירווגירונני'ס pנ,טמכיביין

מיגייו Pמינריקיסיפגמטסמיחןרןרי
 Pננמייור~ימוגיירוןמי . Pסןרורוינ/ו Pננחנ

ו Dקי iחמס Pרורומויימן;וקיוומ D 'רי
ןטמרו Pמטרי ' fpכי pנ/fככוג' Pו Pמי

 rט pמ Pסורקגוfכrכיכון Pריניfכיוווגג/ו
חנטיפטררינו~fכיכ Pרייינ/ח,ינויקוחגרי

 Pו P jס'ריינוחיגטורו Pן r ·כp fו pמי
קיין iסיר i כ'fקיריןקיגוקי Pננחבו
 Pטוריק~ rpקיייכךס frכקוןיפטר.מנט

p יכיירוP f'נמ 'כp טP i:"' יf'כ i קוןחנניניי
 ' Pיגו P.סטfכ,בנייןסירור. bמיננפירחיג
טוררמ-כס pירוחין ~ננמייןי p 'כrחיזו
 Nטי'גיןf'כין;וונגס.חיןי frכקי?'קי'גו

רייריגונננריקימוטרויסורסמון pנ'

חי . pכו rננ Pו Pמיןרייגוחי;טורומ,
מי:כרינרtכרור hקונוו rחיו P Pסורורי

 pנ/מרוב' Pו P 'כfקיrיו riכחסנוfכטונגיכ
מטוור,י Pםמב/"ו P 'כ'fנכיירןpו,ודיקי·

ז bט"ילבנזכנ/ ' b Pנוי pכו Pטורונ'מב'חן
 pיכו rנ/י pטרו Pי bינן Pחיגיוניגו Pנו Pטורן

מיסר~ 1פוחינ/גוו pריחניינוירס bחי
טרמייחגורi:ר.fכיגויס Pנודי!ליגיוייגו

 jנסרר' P Pכוריגמגטריריוחס Pורורו fD Dכ

ריי Pסיך'טוקי fPכנטו pחכין'ס Pכו
ותי bחי . fPכב/גיקיטיקוגנ/יינימטיחי
טו Pסיפורסבגסנ/חוגיריחrנקfכוסקי
 Iננמגו Pנורי Pכי!לדר' pגחקי pיכfכמי

P יב/וP מיננחטוקיP כיןסב/חןfךינח:ווקג
מיגחסfויב/rכקוחנדו Pסורקנוטרי

 Dו f 'וP tי Pרי ר:P iנומטחכפורסקרססיכג
rסוךקגןחיגבייגוגטו ,כP כרפוכ'fס'ננני

רי;;,ייו Pג/ומי 1ח' Pסןרורוחסטרמ,רח,

קכיס. i Pכוחיכסררין P Pגוכסגטרי
f'ככטיםטכמוגיייגוקונוופ/ומיחי

ו cP Pכ~רורוסמקחרטסfביניניחוגי
 .וגו fP pוויגגנגרןגוfכדרחטירוייג iרי .ו ff'כי

ננו t• r ,fjכרו pפ/וכנווגנ/ו jקןנ/יןני"י

 Pפוקוקון pנ'ירגfגירוסנסח"י fp'כינטךמ
f'כי . Pבחרחגמכי iימ Pי P 'כP rנומרוגי

ייסננחרנו כP rrfרקכויסמיווניחוקוננו
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b תורודןיזוP סנ"גיקוייוr וP פמדרין• 
 / Jדיגחכ Dנמרחכחני Pםוקוקי(rכיגטרימי

סירייקוייןטירו Pנייזקכיס Pכוטרי
P קחנ"וP םיינמרתסfמיג 'כj'J וP'P j 

 , rpכדi'כ Dp 'כP rו p ·די Pיכיידו P pנסךחנסג'
ו pפורכתדרין P Pגר fjכטוךנמרו ' Dמי

י Pגום pדייו pכ,קויייז;י /סגטינוחיזrו
 ::ננ( b.ט j.ס,·;רייכו Pריגי jנוח' iקחגיימרו

מגיי Jטזכנ'rנ P'bיכחרון pייחגגוקי Dכויין
 ·נוקת"מנריירוןכוןחו Jרו Dכיי DP 'pחי
rרכייידיסיינמשי rDכי nPמfכ'ולירחן f7כ
דינסנטי-ייfכי Pפוכךייו Pריתזקן.i:רבגךי
מכיויסריזיוניכסררין fP Pכיגוזקנים pכו
p ח~טיP נחוייJ ייומינ::יקרזסחקי'סו

 •יירבו P pנרחירי iרונידי Jנרט~קי
מתביינ'קרמנדוfכדור Pפ'קירקו~קי
מיפריטודיטיךו pנ'ניינ'תורתר'ן

p וp קסניגייוP כייכוD מיטיירתרי
פיקוקיכופור Pפימרfכדינוסקזככדו

קוונינו Pסורוךוינו Pייחנטי pס'סי
 י:: pקfכנ'םרסורייגוריטייייינטס P 'נ

מי .פחדת Pזכיייוו'יכיידו Pחיפייגfכרת
 Pחכטירירידורiכוסין pבחרמגזככיקרו
קירי .גומיםייומ,גריפינתיניר P,ידז
 ! nמפיגקי Pגוסתיימטfכרקיריקייר rדי

ייומינו Pמ,טן p 'נfקיבוויייכס .מי,fכס
ייrנרח~ייינוייומי pןטרן rנומ,גטכי
טו p 'נfטודומזיקי Dסיררודיניגייו
 pח'י Pררכי.ייוחוגסדיקספfכר pמ,פור
נו::ריייחכfכניכייובויולספוסידרס.קי

t וטרוD קופיקחסקיj גיקירייומ,ג
קוס iקוט::י pח'חיןפניסייוכומיס iח
 pמ,ךימ .ןגו Pחירו·טויר iחריסחtכג,

יס iכימקי Pסורריךחי;כטיקי jנירנס
ינרי f~ Pכיכרייכסכסמנורקפניסומ Pיי
יכ:: P Pטרן Pגומיחסייסטחרס 'כP fנו

 Jמיפניסייונוfכחרס Pבונןמי P'יורי

חיכ pסורקגיסס pייסחי .ייו Pגוחיfכיכ
כוגוןסינטו/ IPרי Jמיחםיfכרוגוקיריי

טוייfכרתגי ' 6ייfכטחרסגוחיחםיחךחרס
סונייגךוfכי .ייזכבוו pדיריינןחיכ
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מיסונכטיס pכ,מ,כ~דריו P pגוטר pמ,
 11 ' 7סיימירי pפ~סנרחמrכקכיס i Pנו

ביי(ייוייחווכרוFו,נמתסונו jסירו
 ' Pי fPכנסנוח,מנכfכנדוחי .סבוחיחבגו

 Pסורקכןמי .חוטכי ~חוגר jנמ bוניר·
טמנו"פיגדייו Pר'מסי.טrכב~ Pח'רייfכיכ
די-;ר\סומ,סבומידיזכנר,ייכזכס iני'

 Pכומיקכיס i Pגיחי,יי כ'-כfכמגטלי
P נוקידיכתדריןP כrייירp מוטרו ~סינו

ייו Pגומימיגקינמרוודיןנ"יייספריקי
מכרמסיכ rמדי Pניךמנומיג.ריייחיכדי

טידמד Pבוד'דיןגס rכו 'כfמוטן ~מוגו
 • Pנוקוודייומיכירת Pחי i(ירדמחי
iכי •נגו b jנ"ייויימבריייייחי Pקי

 jכסך,' P Pכוסס Pסורקנוריי ,'כfנידך

 I/ד' Pינ ' Pקיפטיסזכ~ Pנומתחי

סורו:.פוריי~ממרת p'pס iS P'Pונרדו
i וP . גימיP כייוריסוfבP כסמונוקמדתf

רכ pמיכ~ינf:יגטר ' Pליחקיfיו"tר iקfכ
דיגונסרמס pרכמרינווטוייסכייfככסחי

 • Pחנכינון pחי pמריייו rקנ Pפ''יר pבוח.ס,ג
פסרמפומי ' fPכנמבנרקי P~ורקכוחי
 l/טוקינידוקי . rpכורןדוססקחפחר fPוי

מרר .מבונטfכרווי Pכתדריו P pכו Pדו
פוחימ,נוומ,רטי. Pסורורןחסגמרכו 'Iגו

יכרסנסדי Pסררורו "P ~ iנוגימקיחסחיו
 IIמיכקוןפרכייומי Pנfכ,סגמני Pי Pקוו

ח, Pיקrור pמוגדורבוונקfכתמרס Pייו
 i 'נrייו Pמקונט'גיקיכוטרדוקוכטוני

 Iקובומכ/פו, Pיקrוו Pו rפוסיגן·רוונגס.

סכדו pפמחיחרס.דיטיירס 1מ'רiרךןר
טווומס Pתורודרנייו nמפמכייוזכיג
 Pםכרקכוונרי Pנינומימרסדיrכדו pפוכ
מינקו/וו pמ~-ירוו Pמיפיכיסrככrוח/ג

 ,יכו pממיפfכרריי Pסכט'פטרfו\כטכו
P ' זכירn כגוf,רריסיריוגימP חיעfכ'~ 

נייומיג pריקרדרחטינרן •יי~וגינוינר
/ו p ,כfטיקי Pסורקנוגו~מדכונוטיקי

טררסוטיניו 'כ}ולומ,רטיגסךיקח.פו
 • 1ני'פיייי~ pמfוגfכגיט'-וfדיך. jזכ'
p מגוטרקימניטיr יP 'חp קוכקרוטוP '" 
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קיניומניסטי Pסורקגוסי .ניגטייי\ו.סדי
P כטוסי .יזו.מיrפיקp כתrמי •סיג. 

 pפיקחפורקיטן pמ,דינירמטימנורס·
גין pירסנטיגין ' Pמי .ריירסיג,סס

 Pפיכיחטיקיון pקירסטומין pייגמ
 . Pיטי Pניגמ,ניfנגודיtר iפירט~יקןו
יר Pניגמיגחי <rנtורחנמכיחגסטורסקי

סיגני::קימיגrכסמי . rPכידייוסיגדי .
 tPרןרווומונייןקיניןזנררס.נ:יכונטס

קי pפומ, Pר'סרססתטוכרוי Pי Pמנ
 • <rנמרמנמגימו rPכניךםטרו

טו p ,נfדי Pמומי pחיו'מחפרןכ
 IIניינ tPריכקנוחיכנימן

p מזיכוP כסfרוניij מ,גריגונמרפור-
מיג Pנוכיrכוקון pפמדימנייינטו,פירת

טייונפומיגקונפכייו ' Pמורקיור iחיכפירמ
 , pפfנריקריריטוחיגחיפירנוסיני'גטן,די
רונוייס pגורימכוור Pקוכטיניומנורסמי
 Pטורו Pממררי Pטרו pניוח'קוו iטיכיס oק'
מי Pמ,כיירססמנימנfוו Pגו Pרי' Pכן
פירניחניןןמנסו rטזכמי . 1טינימנח p 'וP fו,כ

טסנןנייומי . Pחיגיייקרו pפמרויינטו
fכיניניסנfכן pג'נירימ, Pפרדי,כייס
דיחי pמקוי pקסרטחfכי Pיכטי r.סכ'

 •כנרר
 IIPמפוקינוכיוונן qPייייוחי

 pקf'נרטסי fr . pרטס f'r Pב Pריקריני
סיגfכדןי 3,קרי Pזני pכח(~נוייס P~ו I'ר

חיו 'כrרוניייס Pגוסi:לי f 'כfקיגזנרו
טס Pי D .חיפוקוקריני Pמירי j '(טי Pמי
ח.יג Pנוגיזנוחיורכיחוקיטtר.קfכרגס

רוניסדי Pנלrכ'יור\כ.י Pגוססמ,נופירזכרור
 :;נכp .p fפסייגרו i'i jכידו)ריגו":קי)רין

 cPכורקכורי pיטi'כ jrרי j'Pריקוינוריפ
 Pו Pקון\כ.יגרינוי)רייcכורrכריריי

כטולםירניfכנוימיכריגוניז:י . pקfכרט)ר
 ::נכf.ב\ם Pנומסחיןךכיחו י;}מ'ל,קוו
 fIIPכיירס Dקיב<ייכוכו Dר(ו ob ~'כtרי pרח

 ' r . Pסורקכוריקמרטסגס iמ,קייטו
 I /יקר p 'ר)קי)ריגקויניכרו Pנוטו Pמיפור

 Jסינוייגטו Dםירנומוגיי pפ~fכברמ pנמ

IIOו,_ 

""; 1 
 i;רר~ר
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.סוכןן pכfכחיקונריד"טfכנכס 1מ,גרינו
חיג Pינונדיייי pפ\ב.סמיכין Dנfכס

פי,\כ.טוגינסרמיווגירוחיןסידוגו
 ' Pחנחריססידינויכי Pזניימסבי pקי

םירננמניייכטו'חיגחוגבירי ' P Jגופרוקי
כfכננו Pו.טורfכrכ'רחנ pי rחטו Pחימי
 ::רו"קי . Pנ·רייי Pנוקוןרוניייס Dכודי
ייננפרי Pפומינגוו Pמיריימינ P:ו'ק
קיפורכוניייס Pגרחתחייורמרון P(י

קי •נויס Pני Pיוטוחין~מרמן Pפודי
 Pסורקכוינגריסקין Pפינימינווקומנדו

D כוfכגחןמכטיפטרסס'ת.ניfכרfיסווסרינ
 .מי,לגריסfריונותרדתמrכמייורמרסקי
ניימ~רטינסךינותררתססקמפו P)ריגו
fגכמינוגריסמספירייו ,כP פמרסו;ויפטו

 Pננוקיגופוfכיטסגובומיכית.ידסכוiכ
חיו Dטיננו Pפודיק'ט~ pמfכייודמרון

חיג Pנוגיחויי,טו p 'כfפורחיכדייס.גס
 Pנו Pטורוחססיכקןנייגרוfכיניפירמדור

ס fנכדינימרגסויפוכטוד" Pננורחרןרי
פחרספינס lםחגיקי Jכידיטת fpכחי

טס p ,כfסי .ילוסנסויגרחנךירייומ,ג
ס rככמיגטרימfכנfכרמן.קיפינ/סגס Pמי
רי Pקיכוני 1b 20/000רחכגירוןחי

 Pגוךיfכוריוניירסחי .חגייוקמדתטרינ~
ד"ו~ס Pפונוםיומיי~ווסריחיכסקי
טררנ'וכrו.קי Pנוגיfנוייורינוחרס,מס
טיירתגסטורס,חי . Pנ/יר"ו Pכוחס

רוfככדו prLחיםחח,ר"ריחןטס p)ר

נוcכפ'ניחסקוןרון rטונ$גסקירימומ,ג
טורנו pכfכ pפוונםיוחיזכפייוכמיס Pריי

מיג Pגוכיrכוייו . Pםמטרןני pי Pמס
טורניו- p:גfרקיחיכקוננינרומית.פיר)ררור

וי Pיןור~' r(נמיריימי:כ cPכורקנוfכiג

טויוחרון Dכ Pםfכררי Pו Pקייסורס
קי Pחי,ייופfירסחיםחרrכ f-;-pכי Pקוו
 iטחורנ" .cכ J:;ר",יחיכזכ~rויחס p Pגי

 i 'טונוtכר Pכ'קי pטיירמ pלח pטורfכ
';' f ו-~יייp כ::ייור;נוסדיfי,P כחקיp 

 pנומייןכ\כ.יfרrכחי Pתורקכוחס jובורכ'
 .כ\רינמ,יוטורו י;)רן'ו:ודוי :f .כI Cיcכורי



גרר~רדכן

 IIונ Pק~מיייייגטו 6נויפירלו ',כtו~;:'קי

 Qיל Pו 7קונימגייייר rמגוןפיר,יניימרי

 IIי Pר'מרסכ~ ' Pטיירסו pמ, 'טמרו bוו

 IIP 'כfנסייס, 1י Pסימויינליין Pרכוס bכ

קינויס Pו Jר' Pרי' Pטןרו P'Pטוג
ו lbמדוופירמיכרזכמגטריניניחוריקומג
 ::מ Pוויג Pכוחי . Pפיי j 6'1חבכחנחרור
 IIיכטמ fpו ' P Pסןרקכרמ,ווכימ,קי P,ירו

מינקוןמבגמריןמ, Pביכימןקוןרון
 fIlכ Pיייג pטורןריךיכחגטרי Pר iיגטח pח

מי .חמ,ירחן bקינויס pכ,רי Pזירן
P ' חp כ'כןרק,גטמרוןfב'פןרj קירירורה
 pכמריפגייטוrכי Pקמב~יין Pכורי

ו Iחיייפ'מ,כריכמכטרי 1ג'וגמכיקימיןמ
 Jקיםיגימבמןקיזכיומ pמיכמרמרול

רי Pו rר'טחייניין p;ורו Pר' Pנtכרסנמכי
 ~כf~ינרמרפורסזימןקי P,מן pפמ
 J'יררטונ Pמיטורומיומ,ככפירחרןרמרכ

כוייוו Pטו p 'כfמיכנור.קון pו i bיגט pמ
מ,יינימוקי fPכזירר Pיייג Pכודי Pברי

חייי::מיג Pנוכימומסריימיכ Pרקגןסי-
rכי . P 'פחויייי,רזכיזר Pיייכו Pפירמרור:

 Pקכרו Pופ Dחי . pוררו bריו fחיגר, P~כ
חגגיס.דיסזזויסדגמוזכיכרריחtר.רימ,זד

וווקן pקחרטמ pיייגג'מ r1וכס qPיוריזי
 pכורי 'גינר,מ,ןקריבי Pמי pטמ Pמי

 •ררנוייס
טזכגרו p 'רP'P fטןכ Pמימוזכפר

קוור Pקימדכ Pנןכיסו
מזירפורפוזכי . pפfכfכי,יפוזןחימקירו

חיגריימtר pמ'גג'כrוחיןןו" pחורמ
מ,רוכו)כיכ Pגןנ'סוגריייסןרריייו pפ~מ

P ' י~j ככטחרוןfP גו'יובבמ,מיגבריןP רי
מ,ן 1םיגקמרוגי 'כP fפוייפיורינ'יגטי

P ' פומ,ר,C כיןחיוfP כניינטרירfכמגסp 
ו/ינני bגסי 7ךןכטור' fiכ jינחטמרוגןמי

P כומייחםP מירמןלומטחרווגוקי
 IIבסרfכגס 28קוומיסמוכרןחי Pימו Pכ

~ייו P Pי Pטוג pמ, • Pימרורי Pגמג Pג'
במ-ו rפימרר Pםוכ jן rרוייסרי Pיחו Pכ

מ,ביכוחחרגסמסו pפחח~ייוגנ'ו

 , t,Aך

fכגייוכ::ומימסיח"דיטיירס "כrסי .ר
P כ~חייסווסדיטיירסמכ,פוחזיP 

 .,'מורודי Pקינט~' 70פיגיסויטיייו
 ,כP fגרכיחןייורייוקימגטים~רבירומי
P נינגמרקיזויP פוריb פיגימרפורו:כ

טיגימספררקיפודרנוןחי Pימו Pכקרו
 Pןכרדודי tPכדו Pפוכדיfכייידסfכיכקוו
טייר::ומנטיפטרםמרטייר p 'כfסיבויס. Pגו
רמן bקונר'קי Pמ,זו Pו Pמסיסודסדי
 pימן Pכחiכ 1ריירתגיקיחזIכינ'סגס

די'ןניקיפיגיסכiכ Pסורןרומקו pמ,'
ד~ .טייר::וטורתדיקינלוקיIכמרריסן

 'וPi rיח Pכחסייבוגrוי Pזכייrוודס
ו Pקוווו Pסורןוזמס pיחו Pכסנניגו

י Pמ,fכורו (!כp f!מי pכטרייומי~ייס.
 IIט~לIכורטייג'יוקיייקרוגיורסחספומי

 . pזמוגוגמrווט bנירקיפורוייסמסגfכר .
 Pייfכיירר~י'ייfכרןן fPכקרכי P P'Pטוכ Pמי
מ, •מנטיפטרמסייחטמרפרויסודסדי

רנ'רי Pייrכגופמכךיר fPכיננגכיסקיזן
טו Pמיטורווםן Pכןמ,fככטיפטר
 Pו P Pטזרו ('fCר' ,"גח;;מ.חיfכנטוIכטר

 ' bווגכיiכ Jקופיגיחכפור Pו iח Pםוכ
כוןקיגיורוכימי(נ\גנ'וכוככיסטיח'יו
גוקריחו ,כf •טו Pמי iמ,קונפסטייגי

 Pכוסיסיג. iקי pפמו rמיסיסנטיםטר
ח~ן Pרו Pטודומ:ו Pסירק:וו i'Jןניק

וכנסייוננככיס Pחיו. rמ,קיטי'קווונמרו
מי Pייוכי pbק fPני Pכודיניfכ"וך~חס
ס fPכינ'וגי 'וP fךןקfכרו Pינוגכ'ורייך;י

כןחי 'fככןכיםטר ' 7ך rנ~ול'ג 1 'וrסייות
 II,מ bננמריןמנטיפטרכוןרייומיייחטר

 Pכר- ' 7~דור rרי ,כi fככנמ,נרחגך' jrב
 Iנו,ה PכודיייחננIכfורוקיס,ר" Pוריין Iנ

טךרו!גחכטס pיבדfכד Pגסריי b Pייו
P'P ירpb fכ' P מיםומינןרגוP יירדןטי

קיגז Pסוכןד~ייןגמן ,כf .חירטיייידי
קיןביכוחיפחךריי Pמסייגכיסך iמי

י Pניגנfכרנכור Pו fiכ Pפונדי~טסיימגו
ו Pיכו Pפבירוגומיפrכדכןר Pנכור

b יר!'(ייחכןr קיייכדוP ירP כסfגרסכךיפיגי
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 ==~ lק~יילמfויטן Pסיפורירוסנסמיו
חרון rי Pמקוג ' Pווס .פיקמדוין P pוומ
 .מ,נגחני'וקיותגכיסחסלוחטמרפיר
םור Pימן Pכמס Pסןרןדוסיתביחיס,

ח.תתגביתו iזכיקיגוסביר pמסדחרגי
P כוסיפמדרי.וfכסילוביP ימוP סן;;מס

דיfכרלי eטופןרבינגמטייינדי rר" pרורו

fנסמיריקולווחיפיקfכרורמיכלוגכיס
 IIביפירלוגכיסfכי Pסוכקנובירגסנור

r ורלויfירג'במירלומנוטומיטןמייטP 
 .תגכיסרי pביננמר' Pבומי 6חימחי
חינן,חס Pיזכו Pכיגובלוןקןפומימי

לומ,יורח== Pכר Pטידוrכי Pסורקגרפרול,
חייגו pממ,תגכיס.חייסןדסרי pכ'

ות" Pמי . Pימו Pכקיןחירמן"מ Pסררןדר
 Pסןרורומסמייכו pממסלוככיסיובזגי
לוחנ, ' jטוייוקייס Pםיגנוןיינדו rד'

 Pבוםסךריטרו pנוfכ'דילוומירטימין
דיגיבריו Pגייוקידייומינחיןגורו

p גוס'דימננריp מיפמרריטרוfכ' i קוג/ן
r'p ריוP תווf) מ, .ייוכמיירסגוירטי

קרי::קיקולוו ' jיירי r'b 'pגולו Pניקוווו
קו 1ימ jמ pייחלוינטייירטס Pחי . 1מירו
םורfכרו, r'pזכקןנ ' Pמילומטי.נוחיכ

מי .תינטימ,גקוביירטסגסמ,ןלוrכטמלנו
בינ::גי P:<ורקנוקןןנורמיןונמנךו Pמ'

לותסרי Pבfכרfכגחכ' Pיסו Pכמס lיירו
טמת::חיגרסנדי.קןלוביטיו rמי pנ'מי

קילו:: Pבמרוגי Pי Pסי Pסורקנומסביי(
קווזגינרו ' Pמיןךוביט" pחיכמסנידו

מ, . Pנfכרסגמני Pו Pקוןמ, P"יכייו
 Pסרי Pפןנ Pי Pמס Pימו Pכמ,נקולוינ;ן

 Pסורורו ' rךי Pבוקיגוופודויינדו rד'
ולfכטןגוייגוו Pליביגייסקימ,ג 'מי ' rמ
חי" ' Pקוווביטימיג iקולופכיירוקולוןמ

לוידייוריפומינייר Pמידרכלוירמסגמררו
מורס jרןכלוייריקי Pפומי Pךימידיסtר.

ימ, pםחמור Pסורקניזגייו pטסורידי
סולן::יfכו (' Pפסיכיסלוגמיכוקימי
ן Iיכ pמ ' Pקי Pסורקנוו Pד' pכ'חי . Pוו

ו r ,כP fיכמיינטfכרון pמקימיטחרמ(
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מפרינונס ,וP fמנגי fPכרריי rמי Pגו
 pפחפןרח,יב/רסד Pגמרי pפחפור
נס Pירוחסב'יכי"רוןמ,פוחינ/גו.ו Pדי

פיגי/וקונןנfכטיירווחי .' Pחנחי'יירווחי
 .ינוךrכר Pגסח.ינטרי Pמורקכיקוומס
 Pנמרf'רנחנ' cPרורוך'פוזו Pי Pטונ Pמי

 Pגחריגך Pנודי Pי rמ phפבוחררמרפור
כמר!כ/וקווונ'ייו rPכיריימכוו Pיכן PDמי

ריםfיהוכ-וןפור . '~קגסונ/רל P Pנחני
 Pנוחרכיי.חיק-~יגסונ'רי Pונ"ו P Pכו
פור~רון, rDכילנפי Pחכטיגנוחי Pפררי

 ,,.ו\פריrכרמרפרזכינ/בוחי(cר rJפיריר

נחרח/ו jקי Pורן-:~ '"Cנ/יגו · r. tכד i 'נ'כ;

ריג Pסורקכ'רי'יו pפ~מחיגדי Pנמכי

t5t 

םיכיחס Pסיגיין jקוקובונסטייוחיריי
פילייוסיינורמר Pכ~דיס pפכtג iחי
ו f.' rו Pנוחינרחנריפיריךס rpכיגיירחיו

כסדיר pמבrכיג, Pפ.טמבונייןפרג"ר
 Pחירנימנורו;:כ Pנו iמיגימרי .ח, • '.ו'ק
 fPרנטינגיריחיםלסדי fPכרן Pפוכקיו
ריפיןרי '>פומימי .ייריו Pב'ינ Pנומי
קחםוו Pח' Pר'כוjןfוייןר!;ו,ן Pרי pדיrנ 7

"ורןו,fוסחייגו Pפמת Pפררי P,'מנו
מיןפינימסיוס Pקומנדוטג fpכ • Pרר
גסדי P.נ"רסנ'ןמנטס pיב/רחר Pגס

 ' 7ריי Pפגורוחוגריחנרסחיפיכיrכס
מיכקון pמבונטסנ/וחיינייןר Pניי Pפר

 pוטרן rנ'י Pזכjןינן pו Pיחם pקיjןיזור
 Pחכטיגכוקי pנימ pכמ,מגמג'רס pקי
סורק/ןחי , Pכווfנסfוינן~ fPכיניוקד
 iP:רורודומייגו Dםמי .קרימרכ~גון Pנו
קי Pפנורומוני"פומיררוfכיקרימ,לבוגו

קיןיניייו Pרי Pנו 'וrק Pדבוrכיוחירi:ר
מינקוניוןמיקמלסגסחסנרסנדיכנור
 pיכסךמררר' phו rפו pנ'נרינטי"לטס

 Pגוקיחי iםריגריירח Pכוקיגינידי
ו1;ו,ינ/חכטrכרו ' p pךיכf:י bקקוורrוז bמט
נ"כיירוןfוי(י:רידי Pסורורן 'כrיכו pם
ריריריךור fPורבומרו Pיגfכדחרור' fpר Pנו
סיג,ןפירקיופזירון pכ~ןמיס rקמנס
 Pחםכימונ/יגיירוו P'Pטונ Pחיrוירס P'יו
ריילוןגימיfנרסרי Pריקירjןיגס bמי

lפלנןסכi:ר pסורורומ:יגו pמחi:רrוכירוו
מפיו"גוקוייןמי Pפרריליימיגדל

די PקינטI;ו,י P ()100מגטינגולניט'יו
הו pמ rמ,רנרו Pנררזירי O ~ Rf 'כiiכןרו

חייפרוכטו:רכחניי'רון Pר'גיחליסןר~.
מיקחפi:ר fPכיחיחחיrכיכןכרi:רנ/מ ' Pקי

רייחיג '~יסררסריטיייסס bנ/מטי
כrוריפורטר j 'כr ,;'נ rוכ p 'רP f"י tדי

רי/וfויפונייריגו Pפקיזו iגיח.יוכמי,
p כחרכןcרורורימ:iP P ייסו 'כ,מ.יגך

ויייכטו hםירילטו Pתיכ' pם\ו. pפגןרןחס
ס :ךסכנ Jגןקי P~פיכנן Pייtכמנורס • pגו jקי

tג' i ו:!. '-:-גיי:ן;י P . P ' rי' p כ'יר-;חר
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 ;:מ;קייזו Pקרגמיגס- Pמוכיינווקינו
קריויטווקימקי Pב/יגיינו Pנרסי Pט'
דינויגנוסרו Pמ,ליי Pסיייס. iו 5פיסי

 . Pחכטינכוfכפרונניטייוטיקיייכרס iמ
טנרוקון pטמכטן Pרורסקיfלווסס
 Iיןרלמננו D.מ,נמיןס p .ן;lם ' Pגוןטן Pמי

מ, .קריר;טרמ,גב~רסי Pגי'יגטו
 ::;כינ,יינרו iר'נ'ורו Pגימי Pפגורוגיינן
י Pפיכגווקינויפור Pסרג;יטי'טיר~

ינירי P'מררנ'בחחננI;ן.יר rמפררט'ג.
 pםI;ן.מנ'רמקוומ,כפיסוזייו Pנוfוי . pפח
b יP יb גליוfפי'ג.תמ:יד~רייירינb ןi .ייס

ויכיירונרורנניינדוטחכרר Pמיחי
P פוכיסיטוP כרוfP פרדיP fגר 'וP טמfכ;:: 

פירטו Pדי ' Pחי . · pקסריכמ'קוורוו
 pחטTכרס Pננחכ~ Pי Pו iבו'מייגו Pפ

קון~טו Pמיfכגייו fPכיג ' Pפיירוקון
fכיטיירסגסמיוקrרנניכחרפורמ,רח

P ' דייוP כנויוfקP סP םי"ךרחג:כריינ
כ Pוי Pסכטימי .ניורייוחי ':tמכ~י pקון

 Pסןרוהקונניזנוזי.,סוכסרי!ברגיננוריר
יגו pם~~גרו ' Pמי . iקfכפ Pמיחיסוגייו

 ::;גכp fנניבוינגי ' Pקין ' Pר'נ,יסייכרו jר'
fכוריזסכסקורטיגי Pחגטונגו 'רf •נרי
קיחיינוחקוכסזירג hפורטיfכוו Pרי
סיfכוגיין . pניfככסוגcכמיןירבוייכס pגין

ח:י Pפררירייו rמיקיגומס P~ורורי
ריי Dסיכקגומסי bירננסגו bר Pיכו Pפ
טוןנוחינס Pירוחrובויגותי Dיחידרי

פומיגר:י Pח.יו fPרiכמ,דרי bינiכוח:י
דיהיז:ירסtכ rפו Pריו Pניריסחסחי
ו Pי b . Pתבנו Pסכדייזו bגרר P~כ

 Pהורקנירית rמ,רס iכ P כ.ן;tIכירסןנמררי
ננוג'ס,ונהסיסריניח Pקריני~ננו fPכיקרננו

פררפוfוי ' b .סירינוזתןנייימ,לס וr'ג
 p"רי rוכנ pb; jמרן pסנממיקמרירסנ:כ
זו:כנימיריו Pחברגטומי pגינייי Dגוחי

ירין Pריפררקי .ו',יטובי Pסיקחרוחיג
כtוורופגס rjכיינוריררר rננ' Pירי rננר pכס
P יב'רמרp וrו.וניןסיסגט\bti רןניP די
b .סרררןוסייגוריזבמייניסp P מיוP ו/

גורייזכן

קינויזנווי pחנוfכטסלקיזוי Pמיפמדס
 Pגוב'יננסוקייסס Pגיוייגרי iריטיננ"ו

מ,חי'מס 1סרfנ p~קסכ 'כfP f'כיגיננינו
 I'P/ננחג Pו P~טמ,וו P .Pירי rננן pו pמס
 'כP fנימכו pנסריטוב'יירוןגימי Pבוו
סוננבריסיןfכס Pחייייוריפוירין Pךיגי

 iיו Pניו iבו' ' Pמסינסטי ' Pקיטיקוז,ו

 fIIוריכחכט Pירי rבוו pגfו i'pפמננסכבוד.

קיטס pחסקי Pטמריייו Pמי pגוסירי
'ו.ייו pקי Pפרויחרו Pפוכמיגב'יגגס

 IIבייחי Pגומסיניר Pפר'פורירוטגסדי

 Iפמו • Pיגייגט' Pרי D P.גוין Pקין P,יוני

p מרוj כfכp ינוזיריP fר' p ' מסןופוסיי
 t O/UOOקיו Pסורורןיפמרו Pחיסווס.
ננfכייור'ג. Pסיכייןוב/רי Pב/זכןמי . Pגיריכו

ן Iנ'ינןזנרו Pפוגקון Pיימכו pקת Pסי Pנודי
מי Pמ,כייוקוו tPוירורופיגימוסיג'ו
מיטייכסfכיןחינוו Pכומיייו P:Jב'י Pכו

ךיבמכ;::ירופנסחס 'ננזכייור'ג.ח,גפונייו
גויר:;; pכנוכג'וטfכ,נבייןמי pסןרורוטרי
 lב"כיירןגי Pמכטינכודי pגיכירו Pייו

, P ורוךורבורי"p כוP כוחיפירייוP יימטו. 
tכה Pסורןדוייחטוקיגוגחרסיג fjויתי

כrכ jמפרחניfכ~ Pנ"דיי~ Pגירירי pנן
P פ\ו.מחרןסייבורחרp חי .נרחגךיייו

 .מירומתינירחר Pכסדיגוייבריייחניו
ירופגסרי Pכי!כויב/רמר Pךיטtו pח'מי

 . pבויגייח ~ ,
סס Pסו,ךךופיחי ' Pמימטפרס

~יין Pחיחדרס.ריטיירה
י pסיינוייר Pריגוחיכן tחירייר P qPיר

 pכתסrכ jייבומרוחיחיגקיןיןו Pמקוכ
 "כjטיכייתדורס pמ,כקחגסחין pיר' r ",ינ

ר r ,ר Iיב Pגi:יסיןיירון rי D.מיfכדוססין
 pבוfכרוכ'סיכיכייrכחי Dחנומתיטריגו

קיןfכ"רויחגוי P qPיימי!(,גוחת.די
ריכטר Pל'סrכסינקוננינרוfכי . Pסיכייו

חרסד'טיירס fDכ lפוחירחקיפוחיכן(י
 Pנימיביכוייגדס iקחרfכ Pבו pכ'פורקי

חיטי pנספחלהטו pחבס'יכךrנ iסרייו

כבכ fpכסניינטיוקס D.קו[פרחיfוו,



 iרגר~וכז

קיערנמ,גדירייננכוקfכונדינודנרת.
דיfכנויגוfכיר;;רערנמ,גדירייייגוק
 'כP . fסורודורי-כp fסולקכודי Pסנטי

גיקייד Pנניימיכייביקליקוררו ' P iגו
מינטריגמלייגוקקיזוfכי . pסורקכוו iתי
חי . Pמכטיגנוד'ננחנוסין pסירורןמס
וייסבגומונסו iסינוג"fוקיכייסfוין

 pכמ pרמטלfו,ננ'יליןי P 'כfנרמנרי
םינ';מיfכנומסדי pו rפו Pגומי pפוגיימ

P קינננוקיD ורורוP כסכוןf,פורםוגי
גcודי pננונג/מ fpכנוfכ pגמד'ו iקfכנ/

rכקיגייס Jמיפוגי,י Pסורודומי(ונ"יס.
בוסקוגוננfכנייfכגtיגcכםיר ~כfגוג'ז
טו Pמטר'י Pמיטןםיגןגוומיננגוק

מסחסידיפוfכ'י P Pמ,סורירובוונג'ו.
נוככיסדיקגימופטרס.ריינסמונךינוכריס

fכי •גרמנריכנודקיןינ/יזו Pריגומ,
יו QPםונו Pרינוחייור'כ.ירגו rמפורקיזו

 ' Pקיו rקfונ'פור Pורוךו Dקיזונוןי 6
מי .ינ~רומסס Pפר'קוןמירקיריסס

fכךנרמגדרס iריק'רייגסנסד'יןגי
ק';מיסמסגיינ/מרחוגוקי Pגחנ'י
D,t כיט~ייס.גסfb סורוווח,בטרויP 

 Pיו fpוטרfכטורנו 'כP fגfכנ" p כfJ ;,fכי
מ,נניוירגוסירסקינוכריסfכס P'iנ"

טרי//גסחיו;חיטיינופוטינ-מסנוזfכי
P ב"ירסr כ'יינטומיגריפוזוfו-P פ/ן"י
fוונטריטוןדינרחגדיקfונוfככס}נ.סfוי
 .fכיט\גייסר'טיירסריקמנ'ו fiכוקי
 Pטו Pדיחנונוחייןר'כ.חוןחירסfרfויסי

מיכנודקוןינ'ייו Pר'גו 'וfר Pקיחיכ
 " hיינ'גוfוי'ג'יכטיחי Pנ'~ייו fק(דייוגי

די ר;; iקח j 'כfו iםוחירונוסמ;;ררין
גימיfכנוזנוו Pמירסקי fPוגטוכינו

מי'יי fPכקוגט'גיקיגוטורוקונטן
 Pסורקנוfכרן Pסגטיגכורינ'וגיווקונוו

P טימווfכקוןחטגגז 'כfקמר'נp מי
 pנוfכיfכס Pגווקיfכוריזסו Pקורטוגי
סיור/iכויכן Pםחסנומטגקונווסי Jכס

ריי Pםגירוקוןינומי,ורנר pח'ככמגן.
ננס jרד'ל"נו Jחיר'נ'יג"רfכי Pר Dוי

20 

fכ' P ' כfp ויןום'לייוfפרדי-ריימיגP • 
fווגיירווקונוו ~כfכגוfP טוP כנטונ'::מיf
 ::';''נירקירונוסדי Pנ"יזן Pכומי Pכו

לייגוfכין Pחכטיננומי Pפכדיריי iיימרו
טו pח'פוריזfכרון Pחקוכי Pרונוס.די
'ירון rפוגימי Pסורוךוחסכייחננfכריןחי

מי .ס pחנ" pן Pמיורייגודיקןלןגס
מי jטחכ"רfכקי Pטו fPכנןמ,גקונוינרו

קוןמחונ/גחרוןמיפופרותקווטמכיירון
 Pדורוסוחיכלירנו 1רי!כירוחיריחס'כ.יג
 //כוp fינ/רחד Pגתירופגסחייסודסמין
 Pמגטוניגומי Pטו fPכנו ,}נ.ייו pסיטס.

ןנ"גיירוfכי Pחיכייומ,נטרי Pו iסורןfכי
ל iחי Pכיקי Pמנטוניגודיס rקfכfות
 , pרוטומס,לנירוקופי .נרמגךינוניטיקו

 'כfנינ/"לוןקונויילןן .רונותדי Pנ"יזו

P ' כרוןfסולןדוקוןננוגנ/ו'כ.ינרp קי
 IIם'ירנוfכנוייגמיגרינוב/fכרוןמי .חירכ"(ו

 fjכילון bקfכנ/חקגוfכיסיגקוןטו

 j 'כf 1יירו iפוגסמ,נ'רי.קודזטחכ/גס

נויכדחרcי ' Pפורקיכייחיגדיייו pפ}נ.tכ
טו Pסירי pפוfכ' Pדימי .fכןר;:וקמרס

מין Pדוסורוfכי Pנינוסנטו fiכיכטרחרן
 Pםגולוקוןםיגימרמ-fונדחרםור Pנסנ/ל

דיריי Pסכטיגכוקוןסי Pר Dדיריי
 Pכסנ" pנווכנ'סקרןפ/וסירוןfכייCללךס

~ייו fP tכ . Pמדו Pם'וגקון Pנחנ"חומ,
םיגזמרםורזככטגכ'ססין Pמכטונינו

:חין\ג'יו p Pסורוומי . Pר Dדי Pר"קון
ננונגוfכךו Pפוכקוןעכו Pמ'קימכנוירס

סירמן P'Pטרכ pס'מ,כ.קוןרינוייסיי
לינוסדי Pנfכרמנfכני p}נ.קן pמי Pגטרימו

ריורת 7מיכקמiכטיגייחגסמין Pמכטי iפו
מ, . Pטו Pחנוfכינננימו Pבומ~ייק'חרוס

 Pו Pמי Pו 7סורדיננfכדריטמנמו Pמי~יי
ינרמך Pכ;;רדי Pנמרונ' Pטודימי . pנווזיל'
 pםינימ pbכדימדו Pקחנfכניחן ' Pגייס
ינ:: PכCלדי pפןמירטמחנלירקירימןפי

 , Pפיכ Pסוררודימירככfככו gPיוחיומו.
חויינדו .~: bערנריגרייfככריפריירםור
נווםורקיר'פינטייו ' Pעכבריגרייקי

53 
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 . pחנטיגנןתrכ Pסוררוחסfכינטריגוגו
פורfכיכונייסגסקוו Pו 7סורפוגייןfכי
~ייו P ~ P Pטןג fPכיפדגיין.נוו-טר pח'

ננכלרי fPכרו Pפוג Pכו Pטוריקוו Pסרררו
מ, pמנטיגנוונרי Pבוגריסמסניניירוןמי
P ' מ:רריירגוp כנירfייחז:יP qP חיר"ו

 _די gPיו~,ין rPכי~יי.מינסוקוניוניסגו
חי Pחינייו .קוןמנונטוי Pמ,ינרחר Pגס

חספיריירווגיסי Pחגטיגנוקיופיגימרון
P פרכוP רררrמכטינכי-פוגייךחיD חס

נינטיטורססס Pסוררוחקו pמיגיס Pירו
מסמפמגייומיניגליסדיס fח pו Pךי

יין::: rניחי Pגיר~יודיחרו Pפוני Pטורו
מ,ג iקולוניי'סריסרו Pפונקיו P '~ר
גסירקס Pפוזןמי1בכיסירומסניגוסי
P .כרfגוחיינרl ו.יקיןירוו:IניחיירוP כודיP 

פורקי rPרגטיגגוקוופיכיfכרפוררוינייס
 Pי P'יריחCל Pניןבוססוזרר.טונימרווגי

ריניוננומרו Pםונקי pסוררוfכייווס
טיגיין pחיגקת.חימיג. 1קוחירfכן Pנירייו
גסמסחיררריסררוילוסגיסמס Pסוררן

p ויינרס.רfחיננטכיחוןp כייגוןrפכרגיוp 
 " Pרי iגו fPככטינכודיפוזרר lטךככמרוקי

סי • Pסוררומסקןזסניננונסקונכיירו;
P כול~יינויri וP ס~P כrיחככומיירק'

י rסחי: f .מוגייניי'ינרו fרינרסנרינוזקוו
 Pנןפחרrכנוחינוילס Pמיוזיקוו pפfכ
ינרחר pגסרי Pחרונ' j\ב.יימרוו pי Pחי
ייספוסירסחיריירוןפוכ Pריגינווסי

 ' Pמ, Pגרfככדייינכרוrכחביחןירו!נניס
ילופכיסרי pתחייורI:ו.'.I:ו.ייקונךיירוו Pסי

יפו Pכומי Pסוררוססמר iיכמ fpכפור
קי Pטרו Pליfכי P~יחינקותינדןחי rPכוררו

חי Pי iנרזככ!כ~ודי pקחסfכחיזי'יחו'
ר' pדיגמ r 'קקוו pbPקח p~ממטמרוו

 :::י Pככrכנ pקמסמ pכfו lי rפוזוסיפיילו
פיזו pכ'סי fPררתמרו pנחרמנחכ' Pני

"ו i pכ'י b((זכגטוכות'ינומיפזכןfכrכי
םור Pכחרגו Pטר~י Pרי Pינזרכו Pו Pמ,ו

 p כt(די Pניחייור\ב.י Pגוfכסטכחנחר
 Pגוט'ככייכוומימי-fמירסןקיתנכיןrכ

נורייןכן

 pגמדי~יר Pפורילוגנו Pניחי'ורI:ו.י
מור, Pינר Pבוחכ Pגורימונוחי .ככנכרוrכ
קחריכסגתניחנוו Pסיןטוככו Pככמרי

גס 1מ,קוגגמךrכטמנrכ Pחיקיפיירורי
p מיז:פסp ו.טו:lכקוןrמך'ינןוקחרינתכ

ככמןו Pככוגנוככמטוחינינככסגסדיטרו
ו Iקון Pפומירפו Pו Pטרסנוי f; Pיייר~י

רינחיי iמימינן Pכו 'וfטרI:ו. Pרימי'
 Pכו Pטןררחיזיירווי Pחגחיככנכרס.,גס

גוס Pטייומcכ.זכחטחרוןחי Pנירירו
 _חוכסקררוחיככנכרות. pגחרי Pככח,ייר~י

נו::ו P iחיrכ pקמיירון iפוגווקיככנכרrכ
ו P jקןייזובחוןיחסfכנמfכיסי •קrכ

מסיסירוו j Pכיחי . Pמיןו 7מיככוזיר
 Pזכיכייודימוגן ו"'~ Pמי '~ fP Pכיכייו

חיס 7פח Pחיו Pנייזוחי.ג"כו tריזנ-rכי
יוו Pחיגמסייסטןי fPכגחךככמטו.גו

י Pטrכ pחירו Pטרימיגחסחינוגרי
רירחיגחי . Pחיזו Pו P 7מתככחטו
נריטומי fPכיכייודימפיחךוי P Pסורורו

 fPכיזו Pי Pמסככמטמרס Pכוךגוקי
 pנןfכ.rכיבייןוחיגקינו pח'גונוןחי.

חrכחוכור iריגוחיי fPכנירנוסינגוקי
כנמטי p.פומ" Pרי.fכי rPכ,רורןריימ,ג
 Pו Pדי Pפומירפוונרי Pתוזירו Pמס
 • Pסיזו

ירון Pו,גיטר Pחידי Pסוסי Pךיfכי
 Pינומנטןכפיגיסוקותי rpכורורוחס
fכיככמטוגו 'כP rפרדיריי Pפנוריקון
rכ' p וכמנסP מי .פלחריליחרמיגירקס

י bמיגקוזכיכטרוו Pמת tPכורודוםוחי
קמנייגוחיגפורככוגנומרוז Pםרכטופו

חכווחסמייךדחרסורחגךfככקירימןקי

נכרנייס Pכוקי jפוריחגוןחי Pטןכינו
מrכנןמטfכנחןחיקחככיכוחיגמין jמירח

חrכfכייודמרפורמיבמןjוי Pכן Pטורר
פומ,חי Pר iסורויפי Pגןמי . Pמנטוכיכו

P חי(ייוינריP כוחיP ככ' r ר 7טוחמטןP . 
fכ' p'p: '-:P חיזכני~י, r ר:טוגיכרוfP פנגוו
P :כחיז:דוrכורורוקורןכfפורגלמנרי

ק'tכ fiכנ pפןר pו j:-סוכן tפריזיגטי

J 



מ,ערנייס Pכוחcכלומוכימ'~ייירוגו
פו)כ,קולוומי .קמלוינוfכיגחנרייוגי

כומיייו ~ P Pחכטוגיכימוגרי cPכורויו
מיו p~נרחגו 'רfחונרוגןחיינייו Pרי
P רימ- .לווגג~חיכקון~יגרןיP פוחיP 

מי .לוגריסfכתמגדחר pמגטוגיגוקיזו
ווו fPכס cPכורורוריימיג-rמד"ןג,
p יחןP ~דירימי'ורP כפןוP קימיו

די Pגירירו Pלווכגוקוןמיגקו[םומיכcכ
 uינfכמcכקחרוכסfכזריניסו pג'fכיר,רוcכ.

לוחרקו Pחגטוכיגוייגרו rריחרסרי P~י jייר
קיחנריס p prפניר frpכcכ ;rר Pנו
יסודס.ונרי P Pמיגרייגילוולן Pןרורו Oמס
 Pמ:ימוקמניכוייו rכמ Dגי " Pחגקי

טן Pיכקוןמילופירסרורמיג Pטו Pסגן
גו::מגורסfכירורוcר.רי Pיזירן Pקוכרי

חילו,ורי 6ךיוכיגגfרקייסcר P iגן Pורדרמני
קגוו jמיירר'גיפורקי Pסרן pרג f ·כימרגי
גון ' Pקי Pחנטוביגרפורפיגימcכמגרד
ולח/ודיו P ~ס.גוןמינררו pורfו Pחפרי

 Pסורןרופומ,מ, . pרר iטfכס pטמכנו
פוררולוסדימוד Pםוגקון Pיחו Pו Pקון

 ,וf •גס Pירומ,ן Pחגטיגגוקווסיגימר
קולווקחרויגןחינפןרן rחנירייכוןגי
פיגיססכסfכיןק~ייומ,רלומכןי P qPיו
ממסי • Pפפימיגtכמרוfכטןגוקי

חיןקירוייסכו pגרדימרו Pםוכטורו
קוןיפייו Pפריfכיגמין Jניגיירוקייסורס
ריחוו Pו Pמספוג"רו rמ, ' b Pסורןרו
פיכיווקיfכינככימו Pגוקוחכךו Pייור~י
גוחי .ירוסנסחין' Pמכטיגגוקון ·חרחן
מינ Pסורווודימ,רלוחגופרורסרוירקי

רי Pקיגט~יס Oסור GPיוריפומ,רפו

 pי pריירקס Pמיגוכירוגומיסורי
טן pח'טיווקוגטfכרוןגימי . Pפחררי

מניחס p 'גי vיימ,גחי Pסורורוחס
גןטודר Pפוחיגייו Pחימיגטכינידרקי
 .גו tמ,ררוו P qpיוחסייו Pמקוגטיגיקי
~ירווגייו ' Pמי Pסוכורומטורנוי Pמי
מ Pניגגחגיכ rחפוכריטמרכוגוןמי

קון Pיחו Pו Pמסריזכומ, •מיג ,~פ

 t55נורייןבן

מיג jקוטולוומיו iח Pםרכמיכטורן
OO ~ 20,f נירייוP מיt 2,UOO ולוייס,

י Pחמירימי Jככגדיג Qחסניגוחי
J3 כיגקרןפיג,מרפוכוחיfסוכ.P ~קימר
D ,כfפיפןילוכיP כרמיP קמג:::מ,ןטופו

 Pמיגייוקוופיג,מוחיגגיגמ,גדי Pטןכ'
מיטמרריגcכטcכ pחריחcכרירו'רייו

כממיןמי .רומטו Pכומיפירייו Pכו
 .ייי,קו!'ורריימיגיגטו pמ ' Pטמררי

ס rקfכמ,ן Pינו Pלומג Pן Pקוונינירס,
טמכרר Pמימינרמגוי.ריקו iנמרןמוןרי

מגיטוופ p Jחיקמייורייחיגרורורניייג
ירגיגגוגרמcכדחגייור iמ'גוןמדס rמק
 .קרי,ן ' Pמגנייגךוfכיןrכfכי.חירמןקי Pגו

קיןוריימיכfכ'רסקיפימינגרחיגחירון
 jגוריו.כן GPיר '.יר( .רייומיגרירירו

קינכרותדיירוןיפכיס fP pכוטרוטמריני'ן
 .ריין)ריfכיכקירי,ומירר~ cPרורודו

~ייו Pמיריfכtומוטרו ~פוםיfוי
מי Pחגטיגכוקון.סיכיחרפוי Pסורורו

גכסג:::פיגיחסטיילון Dקויינחי Pפפיקין
 Pיייכגןק~ייררןמ, Pינייו Dהיגטריוי
fפפומיפיג"מסגס 1 'כP ,פילירךפומ
ו Pפכורסקולטןגימי!כיגימסגסמ,ן

 Pסוכרוריגמנטריטרופוגס 'כr ר:P iקמני
P ככווtסרררוחיגקורויכךוחיחירייP חי
מירסנזרמררמוי'מייור~ ~קיוןחיכטירמכגו
מינירסגסדיפוגיירון Pנירירו Pגומי
P מייP גמסיןקוכריירןןp קrD מp רי

 I1דיררקי Pסוררוריזכומינונמר.חקיג

 • Pרוטורייררןלוךמי fpכ rקמ pכחקחרחן
פימיחימירייחגוו Pפורנינגרי pמי

 Pסוררוריייכ Dיימגרומיטחרכיfכגס
ניניירrכןחיקוייייכחןקי Pו iמ P.פוכ Pו pמ
קיןכחנייומיגמס.סומיי cP Pכוררוחי
מירמן~יי ·מ. Pפיקיכייו Pו Pינן Pיו
 Pפפודי Pנחלמנחכיטריס Pקוגוירר Pחי
ון Pמי Pו Pקוןפיג,מסגסויפוגיירוןקי

ו,טוקמגוכוחי Pייחגר Pו P iמי pפfכומ
פומינגןמ,גופיירון Pמיrכיג.מi:ררון

.פוחיי Pס:ריי.סיגמייסדיירחיגרי .ק



156 

ו Pטודוקוןירופגיסמס Pסורדומגיי ' 7
קוןפומ,מי Pנידייו 30000מרו Pפוכ
 Pמגטוגיכומיוו'נימוגוקי Pימו pו p ·מיג
טfונןנייןמיגו Pטרומ,מ"ודס.ו fPכין

 Pריי pיוfכי'(וונייסדיfכרו Pפוגנווכגו
מגייו i 'כfירוסגסירקס fP'כרון rפוfכרסרי

פיכיfכרוןמי Pסןררודירייגוריירו Pטר'
 Pביזי pגtכמתמ,fוכייו.מוןילוונגסקין
p גומ,'כ.יחןP ביכP כןfפירימןגרן. ' 6י
חיירוסגסייירקס Pדיפוגייר pירכו rח

 Pכוחסקינוחבמןורי jיס 1tp Pי rב' pמגמ
fכסריינוייגטו Pביכיחן frוחי Pטרסנוקן
י P pפומ, Pדיח,יברמ.ד gגסויפוחירת

 pנוfכ Pסורדורימרן Pפווגמ,גייורנובומ
 Pכומ, . Pמכטינכוויסדו Pפ'וכמיגקי

ד 6'בד pדיכז'דייכטררפורני"רמיזיירון
קי fPככטינגו Jקוקידמרוןפוקסניכטיקי
fכין'מרו Pפ'וכי Pדי pנומ Pכוק'כ.ייוגי
 ' Pטו fPכירי pר'פpרfכ'חיפיגיסס.גס

ריגונידי Pנfורחנמגי 20~ינחכטסרון
 p ח,'.כ'ק fPכייירון rפומי Pסוררודי Pגו
P כובריrכD סיירקסP ןוניירו• P וביירון

 Dיסו Pי Pדיסרו Pפ'וג Pמיכייודי pריטרfכ
י Dירקrנ Pכסדי Pנומררסדורי Pנוקי

וניירון Pקוייו 'וD . fמרו p,jקמ jךורנוי~רו
קוריירוןסי Pנוסדרfכרורן ID:גובומטרfכון

רובופיירוןfוי Dסוררוקו; Pנירי:וו Pכו
ירוטניססספריכדלירוןסיםומזרטס'כ.ס
סן P~ןרדו fJויכטרסלוסיסקודונ.נכיר

P וP יסוP פ'וכמיירוסגיס.מיןP סרוP די' 
P וP ימוP וןfכ.ובומטחגרומיב'D ירוזככ-סדי
כייבו Pנוחגכיביי)ן jמפיסרfכבמגוןסי

 Pסוררוסכייו fPכיג ' Pחיבוונסנ'ס.גיביי)ס
 • iPכור~ס b pבוrכטסקובווו Pרי pג,מז
מוייוקונוןfוי .חירכייכסכיקיןוברי Pייוג
P ןP כוfיP סגP דיזייגרופרינרכירוקיטןי

 .בוסטfכדןילrכ D~בוrכייסטrכקיןטורו
פול Pיfכו Pו Pרי pבוסייור\כ.'ר~ירוןקומי .

 Pקיבי,פורסי Pסקדrכיננסיגמנריר
קון pסיררוקי.פוריירוןכוןסייס rPכקר

P פוכוP גוריסרוp נירילוP P ' פסרסררJ 

ניריוןבן

,ן Pסיקוןהינגייכ pפוחירטס pנסחיו
מיזיירון Pכוס- / Pונחגו Pי Pחין pפfכדס

ויזכתרין Pכוגוןfכירוננייס P\כ.ויירפו,
יייזור Pסוררוו Pד'קיביר,סיחיגטרחר

וי pיירטfכחיגקונטרמר Pמנווגוחיכיוריר
 Iטוייתרריסו Pכוגויס.טחבוניין Pסקי Pקר

 Pיתו Pו Pרי'וfכייבךfכר Pגסדיו rפו Pמי
גטי iפר'נרמכריfוורודיקורןגrכחוגrכ
נו~~גוטינוייוקי rPנjררסיכגסיגפחרס

פורקיטרי pריז!ר\כ.גוןיילrכ Pמקוכטיג~כון
מיכמימגטrכ pטיירס tגיקרןפיגימו

די pדיחמיןיסג Pירוrכfכיגונקיבו\כ.
 I 8 Dדימגייוfכין Pיגןחגטוגקו,ייחר
י i 7ייזfכ;ג jח' Jךחת Pמופגיורומס
ס Cr Pלוררו ,יזו Pמקוג Pפוסי Pריזכי . rתנוו

P וP כוfיP וירסקיrפו,fכטמרס ,כfתחיי
טוכנמרrנניקייfכס p iגוקי rPוכטינגו

b רייגו.י:כb כטוגוקוננויfוסנוrחגטינגוP 
פיfכוזייסfכrכ CPלורדומ,גריינו fP'Pכיגטוכ

p יחווס.דיפומיבגןוברי

 rPכןרךומינרי"גןקוננומי·נ Jכפר
חי'כ.נוסו Pריייזיסוקונוו

 ,ומייוגיקי Pנירייו Pגו Pטוךומסfווגרו
מCלנווגגוחונרןמייפייו Pפרידיגןדfכרו
 pגוריירCל Pק:רניחירסקיקן rrיrכככ

יס-תממתרוחוג 1 "טמנונפלוזניס.מננויס
מי;'קון'ו iי Pקוכמ,ןפרמיקיתנכויך~ו

קי Pסוררוfכיכרייכסרספורקיפימינגו
 Iדייודיגפרוסיס Dכורימכנויסירון Pרי

פורטי p 'כf ,חיגלייגיקיקוזסגס Pמ,
קי Pמיןר rבויfכינו jמיפוריגפיקסר,
נינטירי Pנווגגונוסטיכוןמיfויכרייגי

 Pסורןדןמוגרוטו pמ,פןלירוסנס.די
סי . Pמבויגו pי pחססייס Pפרן Pגומס
גוןמ,ייfכטו Pגו Pמיג-בויגו pו pמCל
 p'יגדח rמ Pו Pטובוו pנ'סיס.פיfוךו Pגו
מיןמורומיפגמטחבווכנCלחקו)ומי
p וP P יגיירpi . טו::קוןפיגיםוטמרוניין
מי Pרירירורי Pו P 1מ,קינויס Pגו pרן
חיסורןר Pסיפכסטrכו pטוינו Pכי
פרזוסי . P,גייל, p pו fpכיןנרסךרוגן



גוריוןכן

קי pפומירטמ pגחחיו Pנומררחוורי
רימגימi:ו pקיוטירןחס jנוירמרמ

פגחטסכיחורי jמקמרמ pניוקיכס Pירו
מי jטונוחכ'מכו ' fPכו lטופחנ Pגיי Pמ,
P כוגויf,כסטרמf1טמנוכייחירייחיג 

וו Pחי Pנוימירטו Pדיגוחרוכומ P~ךfכיו
מורו~ייקיכויירrנו Pחינוןקחרנמנחך

 vמייבחנמו Pכוקומנרומקחרגו pפי;
 Pסורורו'יו Pחיכריק'י Pמיסקכרוtרניrכ
מוניירוךקי Pריי Pנו Pטורוקי pנימ
 Pטי Pמי Pכו pדיח Pכוrכיוגי. Pנימ,מיו
יסורסדירייכרר P~כרייזו b Pסוכקכוח·

קחטינוגוקי Pפרריטיירתחיךחירס
ו p Pמנגר pר bריו rמי Pמכטינכו~יי
p ח'מיננגמס~יניוגומיונ'ריכוp טונו

ינ/ו Pריכו 'כfיי ~רי Pכירייו Pגיזכיכטרי
חיגריפחרטימיןקי pבייייו Pגייירון
יזכ Pנוקונווכרמרוןמרגומיריירפנרי)רו

:ו iקוכ'כנוכסנויכנומוכוןמירייימיגוי
גיס Dירוזריןטינימ;:קיריינומיגרי

rניכגסיגמיו~רנימס Pכיןקימוטרו
מיכווקי Pסורקגוייוחיגקונוומי Pרסק

גוחיfכוכחנסגוחיגקי pסרודורייגן
/חיר/וו rק'ן rמיקוייו/ח rקמו pמיןקרימו

טיכיחסקיגס Pירןחסביכירור D Pקכ'
ירגוב ,-פIכסנוקריrכנחיגפןריחו rר'

 P/חורקכוקיייומו, Pסורורוטחוכניין
ח-ננגחיוכנורייוכבוקוןטחבס pמ,

קיןביכיירסקי,זכס pכוןויוננ'~טיוכייו
rכירייכןמיגטונוחרסכיIלינכגיגומ
חיגמi:ר Pירו rמ pוכיכ Pסירורוימ~מ,וכנ

 Pסורקכוריימיכדי'ייכונגי Pפרדיריי
קריחןנוימיגטיירסטומיןטס pח'קי
קונוו pו rחו Pנו' f1:ידוכינןמרו p 'כp f ,כfמי
מויייrכיר pמבחרון fPכימ,פמרריניי

 Pמכטינכוקחטיבוגוקיבגומ iמ,טi:ר pמ,
P יP כיוטיירתטוחיוונרינוfטיינופו
רי Pמנט'מ,רסקירייfויג Pפנורורי
י/חור:יחיןייומינרייכיקימנירסמיטי
קינייןו Pח,י; Pתירו Pריקוררינוי

טי Pמייני P,ימנורסחיוכיקווו rמי
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מיכנימוטיקיפגחט/חמיחורוריפכיזיכטי
ביכוכטחרנויקיחנוימיוכנימוייבןמי
מיןנופחנחרגימיחוכרמרנופור Pח'

יייקוזחיוכי Jקוו rח'ינוו pמ jגי'כ.ררו
מניטי fp pכינןניfכגונוןי Pי hפסררו

 pנוונג'יקוןטייברי P-מ/חפי(קיןמיריקי
D יכP חריP גייוייוריp כיf.קונווחירווכייס

מינוניחוכוי Pחנ Pפרריריימונייו
ייכ,ו iד'ננגחס Pסורקנוחוכריסגימיס

מסמירטיפורניגונטחרטוי Pריני
ניסריטיגנוטיכוןייוקימביטי pירוסגיס

 pב~ייfכטיכוןקי Pמיו r'pקוכנוי
 Pמיקי Pסורךרודייייכג'וגוrכררחטימי

טומ,ןנוfכטfכרס ~טימי Pמכגר' pדינמרוז

גו .ננגדי Pנ"רייו Pבוטחלוניין . Pי rכי
ריקי Pי Pפיככיןדוזיינךוגימרןן rי Pוכ frכ

'ימלומרטימס Pסןרירוחונונימומנוור
קירייכוטומיןיגו Pטי'כי •קמרטרו

P כויינופריP רייP נומכחררוופחגמוגון
קימנדונ"ןו iמי Pכי jק'חסכומיכי
גסמיכנורמיגקיס rי Pנמטינימו
נוגטת pג,חיחר pם'כ.fוזי Pנונדוגס

P רמקווp וכמח,ווp ייסקיp מבp ניקי
קיו rjקמ _פןרכi:רופירירניר P Pפומידי
ובריכו Pטוקורטוטיקינומקוב/ח Pט"כי

קוומקיטtכטי rPכיחנורסחיס frכוריט~
 Pטיכיניוטיקיס iו Pייחבק:וטיכווקי Pנו

פורקימכטי iקמנ P,מ P iכומירייקולוו
 pפיגיfכחי Pנוחגייכוסניסין r iירמ Pטי
חי Pקונ/חרכו Pחי Pסורקכוו rק' Jכוזכי
P יiS זרומסומיP גס. 

fו' p סורורוייוחנP קוןp וp ייי::ניס
 ,כfו rpכנרמחיגוינירגו Pריפור Pר~י
מ,גריכחכטרינווגג/וחוכרוגו 'כfניזוגי

חיס fקחו fPוסי Pטריגיחיפומיבגו
פחדרד " Pייחייוגו 'rכקוכניטימ,זוגי

tכיכקונייר::מי Pמיכייו Pטורירירינחכטרי
לומטtגלמןגוקיrכיכקונויכרונןיגטיטrי
 pסורקכוריס rחיכרר/ח P~כמוגייוגומ,

 pסורקכוריםוfכינרס Pמידינירילוינוחררי
חי Pסילןדוי jיר rנווfכירסנויליוכיקי



158 

חנ. P'ו.כרימיזס Pסורקגו ' iCjכייטסמ,ר~
tח'ר Pררס Jr כיfג.כריטו\P בררסכrמ

rכIרררינייגרמךרחטיםfכרליו p pסררקגו
וכיקיכנורטי Pמיוכורוקי Pסולורורי
סיוסוכ" ' bניזכטחר(כ'פול pמ'ו fח'
fויכ , iליינינוקדיגחןייטיפוג fנו.יני

יור bניחטטי p 'כfניסטיטינוןפירקיבכרנ
פול Pסורקנוקיזוגוןסי Pי rנ'טוחס
חינייננ'ופולפיניירניחיקוניסרכס Pמי
" n נימרוJ רוחסP 'טb וp ניחייוווסירסקי

חימיג iס'קריחירוןח,יסודסדרני\ג.
דיטוקי .יקריטו Pיג bיליירוןקונ Pדיגי
רייסיגרייונינויכ bסירס Pטיסו Pרו

ו pbייחטוגיקיו fקחנפור rPכורןרי
מי .ייןטסיינרטוחדיירוןכימיסירנימכו

 J1חיניגיסיקמרטס Pסולקכוו j'Iיריני pח'

ייכיו fר'בכרנסיגרזדייניכוקמסו bני
 Pקמנ~~יומיבייגטימ,גניחרסניקי

פירסרfכן Pמיגוקימיניינטיfכיגקוניירטס
~יירייינ/מרמןגןקימיפרסרומינrכין

סי . Pו 7סורריקירי:פוידלקינינוקמונרי
פורו rק'קחרטסגס Pטיfכו Pרוטרניfככרן

גיחי rPכוררוfכrיטמך Pמנייטרמ, pמניר
 Pורקנו riרייגיימרס pקfכרט~גסריין
ו Iיק Pחיגקונלדיו pד'גימ, Pסוררוrכס

כרר~ P\ג.כחי Pסורקכוחנכוגיקיריטו
P ריחימ,זס.וP רר~וסינייגרוP קו'כרגסI ו

נינריסוכ~סי~fכנוגו fPכו~ט Pרי:רןטס
מימררודי Pיכוכי rםרי pניוגב/וריירגיחי

 uטי Pרומס Pסרלרוו Pדיג,חי . 0פכסט

סיגדימנרסמיקסרטסגסטוייס fPכן
לי,ןינייכרו Pלי.fוי rPכורקנומ,נינימיטי

ריינינוחריקמרטrכגסרי oט Pפומי
ביינטי oכמיו ffכני pרסרמיני,בכרנדיג
ו Iטיפורחיניניfכרסקי Pקמנ\ג.ייר Pכומ,
סירי pדילמגובכי Pורקכו Oססר bני
קוניו Pטימי Pרוו fמימיפריגריר.י Pגןחי
 IIקמרטרוטונ,ח, Pסוררוסיכקונייכרוגי

סי pסורדןפוfכ'מיטס. Pל'םומינסריטס
 Pמנ'ו.ייר p Pכןי b Pנfכרוכ' Pגוסרינרייו

מינניחוחיבכרנ.ריגליייינוקמיגנימיקי

נורייןכן

נסררין P 7 () Pגומסגייחונן- rb Pכורדו
וניייטס Pחיגריייו pנ'ומ,ריטו pנ' ' 6

חי . pנרחכך' Pגוריfכינוקיןגזייטינכו
p כfיp וגודווזירוןP כןP P 'גסרלl ןכ'מי
b יכנימרוl כמ,כטג,ורfד'רייf גיי~ייגרו
 iו lpב'ןמ,דינונמרמין pטורן Pלוי nט Pמ,

חגרימיכקון Pסורקניסי Pסירדו.בינוי-יו
 '.כסררין P Pגוריוכוגיגבמי . jגסרר' P Pלו
P כוrרבכיr גורקנוכיווסיגריגiP P כוrקיו

 Pסוידוו Pר'מי . r'rקסבו Pפודסיר"
 Iריייי .גסדרין P Pגוריגמנונלירייסיג

o ורקגוP P ' טייגיP זניכוקקוןפיריימלויינןנוI , 

 ! Iסיגניח::גיקי fPכיי Pמיבכרנדי~ריי

מיבייכטיfכיכניחכסטיקיסכיזכ Pט'
 ' 14כובfכר.טמכריפיסרןס~כסין Pקfונ~י,ו

פירנימניייגטוטינבונו P;וסררקי!גו iמ,
 11קמרטס.גייזכזכגימיחיננ ,גניגמיקון

 1סג,חמיג Pטיחו Pרוסת pמוררוfריקיטו

לוגרקדינייכט"גחמ,קסרטמגסקון
I 

דיכמגטליפריגרייוקי Pנ\ג.ייי br Pכוחי
ג'יררין P Pיכייירי Pו Pר'מייקגיס. Pכודי
ירטי bניודיירור Pכניר' Pמיי P oב rג'ן

מיגמסני\ג.יר j bפרו'ו Pםינקי Pסןרקגו
מ, •סי(קוןייס iמפיסורןטמכ pמ,ריי

סיג iמ, rחסיייוסירטי ' Pנייר'ןריטירו
 IJנמ,מחין~מגרומ,ניכונטמר.טןקויין

סונלודיס pקמנ'גתקורטחרסכיקינחן
ניורייו "כfס. pמב' pגסקירטןגיחי Pקגו

מי .גונוfכ' ' 6נריק fjכרו Iנ Pסורקנו
גינבוןמסלו~י rמיגורייפוסיקירי rרי
 Pניוגנ'ומיגונרי Pי pםחנ,מ,לון bב
רייגוסיגינירו Pר'קיטס pס Pטכי pמ rדי
מירכייגרמ,יימדריו Pניןרייוגיקידי r 'ר

 orפןרט\ג.יקווטוייןגימ, Pי rני' Pטרי
fכיחילנימנוו P Pמנכו Pחררייגומיג

סינרייגןrכי'(ייגוו fDכמטוכנו iביזכוטרמ

40 b כ~יוp רימיP פוp,b םריגרייוגו
ו pולקורטוכימיינו.ונר Pו P Pחנטיבגו

מ,כסריס.fכמקמטינוגומיס rrכורי
 Pסולרוגולסיגריקי Pמנייו 3דיקfכנוסין
 .ס rקמו P 1מ'fכיזוקוייוקלימוגוסי



נוריוןכן

תמכפחנוגימיטיניfכגוקמנוחגfוי
ניוחיר" וt(ריקחםו fPכיגופורקינייןםור
גו ' Pגוrכי •קיסו rמחסיומטוקוחגרוטי

ניק'חיטרןפיקמרו tPוורקגוחrכטיפו
ניrכטוקןrכגרי Pסורךומtומגופסו rמי

קמפו Pמיגומיקוגפrכיו Pקיסו iמfכס
טרוסוגורייךמיגמיניומירט: 'tlגרי

קוניוחדגמtון iח'גימינימגוי Dחיו
 •ניכזכסמיבנימיחבגך

 ' Pטו p ,כrרי pםךח' Pרימ,נאפרזכ
ריניוזיויירינייטו Pחטר'

םורניוגג'ויירוו fPכנור'גוחי rPכןרןרו
יזו jנסיגפfכררין Pחסניfכטוקיו iקfכנ
מסנרוגכrכו ; iחי Pסוררירייrכוגמי

fכיtוrכרזס (1מי "' Pנ'חירסחימגגח:כ
מי . Cיבוגמי tiזכריזי hג,גרימירסגן

 l/קגימוםטחrכגררס P'ו.כקrכרטסfכיגניfכו

 Pיגומגטוכי 7ניוץירניגריסרירייגסרtו !
קוניחר'רךו pמרונfכרס ,~קיייגרו~' iך'

גוקי Pסוררוfרסקמכטסfכיכנימרס
bp קיi ' ונרו~כסוtזכגגמ'.l כיfרI כוי

I וtיופורפוגנ':iחרססנרוגכP תנכוP P ו
 pחכייו 1 5רימ,רס Pתנ:כו Pחרמימיזו.

פורניסו Pקוניוקיו rמירילודיינוfו,רtומי
rכ' P סיכרלווr גוורסP i ' חוטרוטופו

tוגנירינייריfכירנימגוfכירסמ,מיגקוונו
jככיrכופוןמיזוח, . pסוררןרויר rניורייגס

כ~ Pכ l.'רי·ניג,גטמרקוניורייגסגrכtו jט
מגטו:ו',,fכrכרונגגיחיrכניינrכו Pררrכ

 :::כP fנניגחיגניחכtוגיקינכחרירוו P Pגו
r ירוP כrכורררמrP 'ךi טיריגיקי'יכרו

כrכי jPכימיזכגגסגדיוכrכ iנכrכוגסגס
מיגקי Pתנבו pמרינו Pכ Dניfכסיכרי
P יןימס':iכומינרןג.כrמגטוכיכומ,כניP 

קיכס Pירוחrכ l.'ניחייורזכיכ Pנוכיחומס
בי::מבrכקיריי (' h pסוררו vזכרוניני

fכיני;::רייגrככrכטרס D.קכיחוריכיגטfכר
 .פוrכיברס Pזכיי Dכררס P~כריכוכטחר

מנגוגוי Pחיייוסכיסחס pנוגיחונ,גו
rכוררו ~כ:P קיזוגיוחיריטו.כווכורו

 rPרנבו Pזכרססוכס "Cככסרזכר(' Pסוררו
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רחקמ pפור l.'י!כרחיןד'ו rPכיגוריסוקי
חיןנרוגסכסוג"'ו Pדינרוגכסוממ,ג
מיגונחר.ו P iמ'זכוטרופוג'רסינירס

ססביךוירופגסחיז Pנוכימוטסגרו pח'
מסבירו 'כrP rרנגו Pסריבו Pתסכמ,ג

י Pמי Pסורר,'רי,יר rניומ,רכנמכrכו Pניריניי
גוןקיורס rחירנכוטחבבדרריסיJבירימו

ריסוכיסי . p{jרי Pו Pחיןטחגנ"דו
 Pמחריט'קיןי 7גדרtר Pכ l.'חס pנוגימן

טיגוקי Pחירחרנירגס Pו rמי Pטן pח'
קוןקיטרומוובסרו ~וP fכטfכטיחנו

טמן pזכיזן Pפמריט' , 6דייוריכחגניכ
חי rנוניימיןוגיי bחנו~tוסי pו rחירניך
רחנריפורניסי Pחיפורניסטוכמנרס

סג"חס'ינ'סרי p:כחי Pסיוכחוכנייחיו
 pפינורrכ pטח pח'נייגרוחין . Pטוגיכו

חי .ניכוגטחרטרiח pנוס'טורס ' rמ Pבן
פיו, Dו Pדייוגי , t 'Pחגכררtו Pכ l.'ו riכי

פינוון pכס Pמכטוגיגןי Iב~יכסין • pנורס

 י';מי Pסוכוריריינרו Pיגרייו Pחיגגי
 .'יגךו rרי- Pסוררוחtוקמרטסמ,כניסו

rכtורינימדל~'לrכייור~ Pמגטוכיכןניחלקורי
ריקןךרחטי . pםrכייסורס 7ריי Pסוררו

מייוריטיחיטיקיןי iסיקייך Pניירנס
מייסורס.טורוו.נרי fPכיגריינחלטיפור
יכיימרו pטומת p)ויכניח,נייקירונוטי
 P'iביגון 'כfבירקירוגוקי rPרנגו Pמר
 pמיכניסכוגוןי Pמוחיכניסרכורי
p פורסביטיP טיקיןמיג,מוקייירטו. 

קrכרטrיבtוניינרוקוניופוסיסי
מיגטרוניקיסיגטיכרייוכי~ח rPווררי
טילוגוגונוiכי •יבו pניח:מיגקוןסניור

פור irפי iכמ,מגכrכגמrכרוננ irכרי
טורגוגימו . Pתנגי Pזכרחסנרוגכrכן

p נכטוגיכוזכסחרטמrP 'רr פוחיריגווייגרו
fניחכ ;:,וP פיריבוP כגסרי~ירJפוךדרי
Dp בr פוגוקדוr ' קותןנרוגכסופיר

קונינtרטיו ,~ pי Pזכי . pזכיכקוןייגרמט'
י P י;)כסוג:רגספןר Pגירייו Pכופגייטו

ח);רךיניחגךיייוחיניגטיתוגנס jתfכטTכ
טמירןקיניחכטויר frכפור pנ"יזי Pכו
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ריסירוןסילוי •ינו Pלומכזו.יסרימינב
b 'נטp .לווסיריןb יגייוp ריגומיP מגמן
מ,ק ' Pמנקיירוסגסריזו.יר pינו Pנ bלו

סנטרכיגוק ,כrגייכסריס Pמ,נקוכנינרrכנ
ריכנסגרrככרינירוי Pי Pכ bוגייו bקרלון
סיכריכסכטרי ~כrכrרי ' bיב'י Pלומכמיגסס

b כריגטרוrP רבגוrP פ'רP נרוגגהןיר
כייגסרירין ,וp fגייו b 1 5רימירמרדי
b יP ייסקותיb קזנרוגכסופורינוכרו

לוימ,רטיקררירלמסטס pחו"רסקירב
rכ,נםומייג fb Pכפיפמגו Pנטיוגו bלוס

נרוגסכסוגסבסבינגו iמיקיפרינןירן
 b'1מירסקינריגכסןמיגמסrכקו pקי
p יp כrריp פיסיi סיןוp מהגינמרי

 Pמבכר Pמרםוfוירוינוג pחרגחיזכנניס
חיגמי Pסורקכימירנגחגוו pממקו pקי

מסמקר pקי ' Pסורודוםוח,ירו Pטרי
תנוו Pמרקוניימרוו pמלויטייומיזכנ;מג

 ' pטו Pחיו iמ'גוגון Pסוררו ' b Pגו
ינו Pלומגfכיכחסקfכפמר Pמ'פור lגו
כנחייוווrככטוגינוקrכיגקוכחרסגו iנוקי
גוופולו iמיגוטמתנייןמירוינסדירזו.

יל rלווו Pקיןס iקחו Pמיןייטופגטיניר
tו' P מ,וp םרb ינרסfכמו 'וrj קיi'b ן
קיס iמ pו Pין 6ו iריפוטונר;וןי Pמנ
 IJרמ,נ Dp 'כfו pי bיר rלווו Pייררן Pבור' bגו

 pסורקגו aמנגrכטוקוו iקמנפוררס
p פחררירb יp סורןרומגייוP מיגרי

גיקירייגוfי,גרייינטו P כ'fריגונמר
כימ,יקריטו Pיג b jרו bנמוןקונרייו Pר'

םוהינ" Pמיר Pר'נומררי ' Pקיו iיב bריין
מ,כקרנוולוIו.ירגי riכריה Pפיכפורקירס

חתקוננחטסקי,מס pגון~ינטי"רטת
מ,זכיגקיןר bפ'גיפורפןחינכימ,ג
טס Pזכירייהיכין pbקורו Pין bו iפו
ס b ;נןfכךריןקיrכינקולוינרןמיס iקו
rכינביווטן Pמידי Pפימי Pרי ' bררסכ Pזו.כ
b זו.כוP גךרהb כיפטרסונריrד'קכיi יגר-וגי'
מסמי'ייסמוגריםיגיירקיריססקי

fויכ Pסורוךורילוירריפחרסכנגריס
קולוו rpכ tjקrכ Pדוכורס IPו.גו iי 6מרלי"

נורייןכו

י Pקיייכרו rר' Pלוומירטודימרונוrר
 1זכבלוין p' 6ל fhכיכטירפורמ,רקיריrכס

מי,קמפסמונסמ,ןייסמיגמ,נוי Pחי
P כווכרססיןסיזןןrגממוררינומיp 

מיגיס Pירררי pקיטמרגמסור pbקמiג
זו.ייקי'םורילוfכרגסfכס pיינסרכמ

fכ' P כנמןfגוטP גb 'בp קגיווילוביחכ 6קי
b מ:כזו.גייב/)כרפררופטרסP מ,נררס

 Pנוריfכינוביון Pםוfכ, 'כrו rמיי Pמס
גסקונטרגיסיגררס Pזו.כר' pילו rי Pקוכ
 pכמייב/סליימיגדיסיח'ריייג bמס iקי
קימגרומיfכיגקוינינרי Pבווקולוו rpכ ;tקrכ
)rכ p יינI גמיניס!בp כיfטרP גpb קמp כfp 

 pריגממדיינטרוריריפליכ Pגומימנגי
ינקותיכרן bקותו jיירו iמ, ' Pמנמי fpכ pקמ

 Jרי'מנו fpכ pקמ pכמירו( Pטרומיסביירן

י rמיקוfכינרלס Pזו.גfכיריימיגטלי
כררס Pזו.גס 6ליימיגריזגומיחריינטרו

יקייו bניטוילס Pקימנורס P'iד'קי
מינ"ירנך Jמבטיכוןדוסגקןטס rpכrכויי

p מp מפורr מ,ירp טוP מינוP נריפוסי
r מסמיחיכייססP כיוrr כיוrj , נוP קIIp6 

מיכ!(יררוגו rPכיכי pפtכ:למנ'רr'כקוןטינו
ריטמר Pמרכיגמפורפיקחךוטי Pי bריי

מוןךיפיוריםוfכימייר. rייוו pנכרינוי
ביו"וו Pוכוrכ pריקוfכמ pפrכמ,ןמנייו

מרסגסרב'לי Pנךוגגסןfכיכ rpכבכי Pמר
קלבכוrכ Pכומכיינמלמ,מולומר pפור

נומינרןכ jכסרי Pטירו Pנ'י pו pקון
יב/ו P'נ(rככמ,גס bפוחיב'גיf:כיכנ"רו

P חיפורנוסרp כירלוןוfi קיורסp6 'ינןr חבI ס
b ויגריניכמגסfמדךייןp ככ\נרוrי

rכ·ב'גו "כrככייחנינלימספוrכנטימסנרfט
Iו.ינוו;סרי pכfכנרילוfכrככטו p P,יקי

rכיג :rrכ 'כr 'יrממירון Pבינד'מ,רימס
 .נרוגן '"tכ

P 'b ' מיP 'טלילוP וי,'יוfלווננוריי
חקו pגוגוןי P jר pקולחו pחיןוי!בוחי
ךי,fככטרי rpרבכו Pמרינו Pתfככטי p'bחס
fכסריינןמיגטורכסכיטו pפר'תירי

b כיגפורקייכrקורסp כי,טוךורייוf



 ' f ,"חינלייגחרםורח,'גיברי Pפוח,בגן
חיקומת pםחכסדי pפןIר' Pדיפרמ,

P בןדזריימיג~ייוtקמr טורסח,ח,גס

ירימןחת~סי iS 'Pחיס iקfכ ' P-ר'נינטי
rכיג ' Pקריממיקיגרמגדי 7יברס pג~

נומינסמז~יטיגתחי(ד' , 1p\קיחרבוג
גונCלגס , jי P "~רימיחניו pנחגרי

מי'כמ,גדימ,מרינס. Pריניניו Iי Pמיייוקו
מי .חירספורקיו.סו Pגינגוגו~ייריי

 Pטודומ::רנרחגריקוגניטירייח,גמ,זו
מי .סיכקיך iניניירוקי Pינחייור~' Pכו
P מיp מ,גייוקיןרייחיגיכטוP חיגחרו

ח.Cל Cpלורריכיימיגחיריסיjכוכניןכי.

 pכוקין;נטס fpנרוכסגןסכcר Pמנכו Pמר
רייfו,גקיוינו pכומנמ,ג.,כטן pמ ' Pמי

י Pינון Pמינוקחרס Pניfנייור~' Pו Pחי
 Pו Pמיריימ,ג'כ,יגרו ' rPכי'יינכגס.

מ, .ייוגניקוגניטיחיגמ,ו Pייחייור\ו.ד
ו Pקדורייחיג~ר,ו Pיjיחסויייריזו pםמ

 Pיימייןר\ו.י Pו Pמי tPרנגו fPכרקונייחרו
 Iפונטמ, p'גחחסמי pגדמירטמ pכfכמס

 1נחרמבחקוייובירפחרס pדימגןח pגמ
 ;;~נ p'כחמ,וריימ,גדי Pיבו Pינמנ Pכו
p 6מ p ' מיi 1\גח p נירקpr. . ,מp םחרוי

סורמוגרtרס pנמכמוגס tiכיריימ,כ

 Pו fDכינמדמבמןבונמנמוקוניוביר
מי pחגוח pגfכרימריינטרן Pיבו Pזומג
חיגתתחוגןחינמןי Pנומיגוקון

מי pמנןfכ pגחמיןמ,גקססחנרותוטרו

מסייחייfכרמןקיריימיגיזן Pחקונ Pכו
מי Pחיכייוקיןנונחרסםורקי Pמנגו Pחר
גומיחיגניגייו jקוחרחן /:t,ייי.סוגו

 Iיימ/גומי ' Pמגיירוו jמ,מי . jחfכונחרס

 rPרנכו Pחרינר Pנומכfכיכריסוסי .ןייסרן
טfולכנר'ןמיליריז~ינרוליימ)ר,גוינוכיחי

מ, . Pו 3.כוחנ~· Pכוקוןרי bגמרמיגייי
 Pמ'קיןמסייגיקוגבךכורייחיגויסוכי

קוןנונמרור'סמנוגטי ' Pקיגרונ jכtר
םורפי('יוחיגי . Pכוק'ח, Pנוגמדירי

תרrכ Pריגוקירונמרני 'כfכייורתייםרר
קי p(כמייוינו bכוגי Pכווגחניגספולקי

21 
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כונמרידיסוחיכסונrכ. rכ/דיכנורמיג
,יימזגריפוגיזכייתrכ. Pקיגוימס Pמי
,ו Pמרחינטרוחי .ביכוגטמרטוקוייו jח

 Pיבר pיימג Pגוקוךנמדמרםור rPכנכר
י Pקיס rקfכ {,מרייחיג,חיגט,ר pמי

 Pגוחיכוגמרון .יזו Pקרנו Pחםירייחרס
טחד::.גrכטrכ pמ Pו;כנגו fpכרקון pיב, Pיימנ

חי pחנומ pנחחזו iסינטלחרוגומילי
ו rי Pקוכפוככוחטחרוןגומ, jמונמרן 6 .גו
קוייו.פןחינכוחיגתוגייןסיריי.מינדי

 p'rנו pי Pתרון p .ו\חי rpכנכו Pמכייוריין
fכיינייייורסרין ,כfטi ייחידול\ו.יP ,;ליידימי
 pגמרון bקכIכיי Pמימי .ייונכן;'ייולמרוןנו

ני'ו/;מ,כורייניי bכררcי P\ו.כחס Pננוזיכי
רייסיגמסכיינסבסריפןחירמרון.

 ,,,כ'םטי Pחיייילספימינכרחיבריכו'זכטרו
p ריבחרוןחימדורp מכנריP ריסוכויקי
P נחטיגו'ינמזי.יייטורוחיןובסp טו
בייזומיג pסולקגומס Pייחטמטיקיגו
קוךליינ~חיב Pטוייחטיגי 'כfנריקריי
סרפימו Pטוביטינוןמ,םתרrכ Pמיטו
fכנורtיתיכוחךלי.ו Pר' Pניזינסךי

וגחג"מירכוחגןיייחס Pייסטחט'טfככוניין
ס~ Pךיייימיפיסרח, j'Pקונכ.פגידו;כיבו
ם\ו.,ןמיגטוחיריסוכחרסמיןגס P Pט'
p כטיחרורfו.יגר\p . כיסיfP מוןקגתייו

פומיבו!מי;'עודודינrננטרירייגסגסגייורו
קיגייורןרייחיג Pס,לרוטfגייני'ןנו.
P יp 'ולr יריP i יP פיחרחךיP קיP ר'י/I 

י Pית'בו pג bייrכיגויחירייו.רסדרוקו
ןםו pמ,טrכ Pי bריפודזיו-נוסיחק~ייי

ס. fקוגסניגוכייתיגריקי Pטודר"לון
קון pליילו;כקוייוסיגטירמיוןגוסי

ריגררי bייגסנררrכ P\ו.כחיכביר.ניוגנו
יייזייסי Pס bי Pר tכומטקיזויב~ Pינמג

7 ' P חיסי •ננגרוP 'קr קיניניכרפןוP חp 
 rPכוכרוריי PבינגחרםןרנכגינסטוםחכCל

rכנגונוריכחגטריחיגרימסחק'כרי 'כf
ריגיימרליקפרוו jקוריינסכסייריייי

 Pגיקיfכןרייחכrכ .ו p(ויייrכ Pקוןכיריי
חונלחנס rי' pכמחיטמד Pחינ'יייקובל,
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ן Jtרינחירחןקי Pיינדוכי iריחןרסקחךס
ו pחייסוגוי Pקפכרוחיפזכס. Pננסס
גסחונרמנס iר'כסגוקי;יימיגחיזו

נווסירייסיגקכיסוגסגומיכיינס.
ניוננסטיניחסגיקיננריניימסמנכרכי

יימנס rמ,נפיחוי fPכיגייסי bטחר Pמנכי
חונרחנס rך'חיריירימיגטחד Pסננ'חיו

ריי.דיכנן!בפזכס'ג.סחורסקחרס

חט:: Sקוני ' P P'Pטונ pח'נכפרןכ
חרסfוין pפיכימיירוו _

ריינןמיוריניכיימרווקי Pפכחיוחי
 6ממפליטו Pכוקיו rנ bקפןררוננסרי

ריננfכ'יור~ Pחנטוניגוננסרק! fPכיכיין
רייו~רקיניגריסfכיו lטח Pמ,חיכרוניס

ן Jקגיfכופטחסינטי rפלי Pכונחר' Pטי Pמי
יחס rדיכיקיגוטורוקיננוןיר ' Pרס

גיקירננתכייו pכומייחם iמקכימופטלס
טוננחרrו , pכ'קימי Pכונמרי Pדיטורייכס

P סיפכמטסןP חיחורווp ' ~רייר;:רכ
רייiכננקטוקיו iמי ' Pמנס-ייססיגסס

 Pו Pרייוכיחיו rקחנו Pפיכ Pפוחיכטי
 JJונננfו Pכו pננfכמיfווכו Pו Pי bפכמטס

מייסודסדירייחסננמטמלסקיגייו
ריירסכיקיח,ככרנסיגדיכיימס
טו fPויחיוסינייוו pטורןמיכייסמס
ו Pפינפירקי Pמנטוכינווגוו ppס'גסנוו
דיוו iרס pח'נוויינךו rר'דגכתו Pסיו
P כיגוקומיגקוננו~יכfח'נימטחרp טוP 

ניייו P'וחינ Pמינוןקי Pגכסנר' Pלי'
 jי P Pסכנרי pנירטיררך~יכ Pדיוו r,ס
 pס'יסירסריריי Pו,דrלורוקיכפס/קו

חיכ Pטו Pמנודי-חוכדיןקיןסימננינו
רוננסדי Pנייזו Pטירומימיניפירסרור

פורייניקי(במ,גיויינחרוגל,סיסיס.ו

פירככמנניינטוסיגנ~רסרמיי Pסניר iמ
נרתגריריו Pמי pסורןרוקי pננסמי
ו Pגכרנfויגרירייככסכנורדיכיינר ,מ

סיביגוכטתךטוסריסיגקיופומיררי
 J .'נחגן 'כfגכרנמיכדירייונרי Pפיסי

 ' fp fכו rפו Pסיו pטורר.ריירגימיטו
a קגיסופטרסמסייכסP ונווr מייר

ניריוןכן

 Pו Pססריירגי ,כfננfכט~ Pרי' pננס
 pככמ,'ג.יזו p 'כfי, rננןר pחס pיינרח rמ

קגימופסטרססי,ננכריסרי Pמנטונינו
P חיכקווונוזךרוfחקיגקוופומי 'כp ~ 

קיופיכיסרו rק'חיפרתד'כימוטס
קכיfכופטרסריינס "גסטורנו ' rPכי Pפר
בינוחיונגריס ס': ' Pחירפור~יירי
יריזכוזיינרחר p"חיויסירסריטיירסחס
 bפfורנרfככריקונוניטי Pסירודון i ,וfחי

fוונרוגסחי P"רבן P Pו Pמדסיג,יס
ח;:רקכ,מופטרסונננ'ג.ייו Pגו:מינווננ'ן

'יסfויכקון"ירס rי'מקי Pווןלוס
יג bדידן!:וfויגי cPכורודוקיזרנוןחי
מח,כפיקמרנכורט'ג.סנינרוייויוטו

נוי:סונינו tPננטונינוככמרידרסטיסירייו
fקוכ 'כr'p טרזגוררדימ,כוb מסירכס
חגייככמוכfורכספורסיקfכככחריטסגi:י
ככ'ג.ו Pרי pככוגנ/וfכס"חר tקח p 'כfפור
 Pמבייו p Pו P 'ריינירווכימ,נות iסןמי

 / Jמנקיס iקוט'ג. pסנח Jנר Pיזיכו Pקונ

מיטמד fPוננ'ננוננ/סכיטייני Pטןניני
טיקיוקןוננמטירס י:i iקfכנו Pנכיר

נוס"די Pסןרורניינירוי Pמיפיכיחס
מיסןרר i'ריכטי rפרירילןניסיוכסרנס
fכיגדיפורירקונוו pס'נווגימי.סכמטס

חינוכריסטס fpכחקרננכfכנייונסמיריי
p סורורויטורגוP חיילו!נכיסמס

"ו Pיכ 3,גו ,וfחרס 1קופיגיfנו Pמנטוכינו
"ו Pניכגומי Pפרחספוחי ' P'ג.יי .ריחי
רילייתרנןמס fpננןכוכיכוטרו!נוחר

 Pחוכfכדו P.סררי Pרי'fניחסfכרככיכימס
קנימו"חסייו i pנו ' Pמי pינח 7קמקון

 pכחרי pרייכחחי Pיירנו Pפ~רפטרס
טורןח, PDקכfכב pח'פוררי'וגי pטיירמ.

 'כfנכגחוכסמי pוגייfכ Iנדיטרו!נךקיכו
בכטלם"יחוקבמסדייוגו ' Pטורומורי

 JIקובגיגויס Pכו Pטודוטר pמ,פורfני

גיקי Pמכטוכיכוח;:רטחר fPנינ'ככ'רחלון
 Pרייננסנוו Pחיזרייוחיגינו jתיכט

ו iסי Pכיחי P.סוח,רטיסי pברfכנרי
~' r רמרכןפולנרמנייןכלסP כןנסfכfננוr ', 



 t63גוריוןכן

i רrח,פןרוכp קנחנוP כיfמיp כfקכj כfP - • p ' סורויו;יטונוP ירדיניגטיקוןPi כס
ןן pמ,יסורסויחדו Pפרגמתחיננביf'כוסיחיין~ונננt;ו. Pגוטו Pחידי Pפוחי Pד'חי
ונננמטןן Iרfכיערנמיגי'דריייגטרס mקקי rPרגטוגיגןחסקכיחופטרסבוגטןגג

 Pכויירון Pניגסי .גרמגדיפיכיrכסיירוןחילכ:: Pרכו Pסנו Pמוקrכניגוקוןפיכיfכרס
מ,גו)די pננfג Pגוננחטfכרוןחיגיךייו~טס rpרסיגרייגמנסקירוננסדיפירfכרור

חיגי i Pנחרמנמגיפוגי,רון _fכי Pייוח,ןקינריטגייסטס pמ 'וffכיגרייסגס
מיננןן Pמגטומוח, . Pניךיין Pכוריערנfכווכןמ, .ננערב i'6 Pחוקייf:יגוריננחר
די Pבידייר pגומסטסר ;fנכפורן pפ'קוןפיניfכרפור Pסרו Pפוכ P'Pדיגי
קכיחופטרסחיגקונניגדוגיקוננו pורטרח ,מ. Pמגגיפמרורייטיגך fPכגייוחיןמ,ג
כסיירוןנ ,חי P'יוירנ Pכוןנך~טמרוחימןרםךrכירטיחיננוגגרמךו Pגפוfכגייךfכס
דיוןמי pיךטמ iו b ' 7רו Pגוקיפיג,ס:רחיננוזירך Pקכימרפטרrי ":fIכקוגfור Pס'
מי Pמגטוקיון fדפיכיחרוןמי .כמכטריקוןפומיךסקי pורוךן aססן Pד'ני

ןן Jדערנקוןסי pחטרfכדיננכרייס Dנו Pסורורוחמfכגייוחיrכ'יןרס.ו Pחיןfויכ
מינוירייוrכ,ז Pנירייו Pכוחינמגטרי Pבידייו Pגורי Pחרו Pםוג Pננןגנןרייחיג
 •מינימסנססין Pניךייו Pייוגנו 1ק~'ירויכרייו'~רקינייס pג,ךי Pחךו Pפוגחי
t;ו.ייו p 'Pחג,ניזגךו Pסורוךורייfכ,מיגן Jבכוגקוןניגוננגריסרירייטחנננ"ןמי
פירייוfכימךי Pפ,גו Pקוןטייגדסי Pדי ) fJכגטןגיססחר fiכייופrכרס Pגחני ptנ
מגוופוגייוסי Pחגטוfכרריו iח Pפןגfכסן fJכגטוג"ו Pד"גינכגריסfכיןנ'יגי"כ':'ו iח' Pנו
מסמ,טחננביןמרג.יידיגמכטרי Pטוfכןקימור Pגיקוןטו p,כנrכ j iגו Pגי
חייגייו P ',פר Pכוערנמיגדימרר Pפרכfכיגדונני Pרייכו P~ו Pטןרו 1יניימרמ jר'
סיזפוגיירו;מי Pמזגייורי Pננוגנוננחטו Pטו Pסנוקוופיגימררופרוננסfכסייו
 ' Pמי . pטיכייחרמ pמיגקfכ Pינרמךי fpכ,ןמ,יורספור pיח Pקי p 'כrנכיזורfכי
fכ' p כי .פחרטיטסfכfפיגיסרp ;גורורןרכורבודירייקוcD ירוסנס.מס. 

 :: Pמ, Pכו pריח Pכוfכיןכגפרמרונכסדיריי 1 'כfריניגייופורקיערבfכ,ג
ג,מגוןרעסמוןמונן Pטן~ינרו ' P 'Pחנ rPכורודוfכוגייוקוננןחי

ייוריידוזמי .יסוךסדיטיירסחיןדיערבמוגדיטיירסמספוזכיי Pחיננוגנו
 IIינ pקt;ו.יירוזקיכווי Pניוייו Pננוכגופו::קוןמ,דiכ bמ pח'קרורחבייוכסמי

ננוריירון ,ור jפחגסדי pמ rקססי pרחר'ןומגטןfכסקכימופטרסחיבכניfכיfכיינו.מ
 pננוגג/חחי p~ננfי OO,() 1 )(רי pנכח 'ןמ,יוקיחרו Pפוכו Pרינכמייורt;ו. Pחן

חטורנוי Pמ,ונור"רןן.טמנכניי(בסננותחיגקויייגךוגי 'כp • f:כןרורןfכסרסרס
 Pנ'יךייו Pכו Pטורןמ, Pסןרורור"ימ,ג ,,; pמקוגט'ננינטימ,כקוניירטססיגמס
r כfמרp )נניבמ,מ,ננניחרוןקיננומי •בכרנח,גרי .רייקוp חr ירןp רfp גןP גויס

קין pפמ 1 ו,")' 6מי Pךירירור' Pי Pריםחרמטימיגימiכגסfכ:כ tp;ו.ייגמ Pנו
 , pירן rמ pנניגמינננ~חוגי jטrכננניי . Pמ,כייו pפירירס Pגומי Pנירייו Pכורר pריט?מ

יכ rמפוכערבמיגדיכיימiכ Pיסורוי ) Jדיכמכבכרבמ,גדיריו-fכ pריטרורטו
טונכןבכרגחיגרירייrכיfכיג. (קן pמס .ירי!ב Pניג Pגוננירייומי(ן iייכ Pחיטרי
סיןיינוגייו Pגוrכי pירו rח pנניכ Pגומס 'כfיסודסדיטיירסחס ו"'טוננמרימ,

ר Pדיינדמד tpלפוחירססנורנככע P pסורןרןפוחימ,מיגייס.fכיןfכיכרייגמ,י
דימרו Pםובטוזוססמפתגייוחירייכר.דיט'ירiכססרריייחיג Pמנטוfכוקון
פוחינגרגויס pסוטרודיסוערנחיכfכסבכרבמ,גדיריי~,יו Pחיערב.חיכ

p כ'גקומ,כטרריfפוכננוגגו 1קוP חניכירפרריימרנסר'סריגסקוננו.חימרןp 
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מוגן,קי . Dךמגיימרכסי Diו D ~ריטיורס
 Dכרבכפfכיגקוןריפיררייוי P-קוייו

דיגונן)גיקונכו Pסורוה'ייוfכוכסיטיירtר.
חיבכרבמיכרדריי Pמזירו Pןכיכ Pכו'יו
p ' נטריtP כרימונומינווגג/וטוfp'p D 

סייבנז rפוסיכטורומסמי Pבוfכ·יור\כ.י
 Pנוימי pמ,רכוסנן P,נימוכייריפו Pגי

 Pבוקיגומכטס p Dקוזיםfכגיי Pמנוינו
fכםריטוחיטךיtר Pמכגוקיוםי P Dכי,מבגו.

מיוכינויטו Pחיפור Pנוחסב'נו Pננו
יfכ::י P Pבו iכומו'.יטס pממבגי Pבונון
טרמ,וחיירייtר Pקמכפי, pפ\כ.מברמ Pנוי

 pנחקוןחטיס Pמכ p Pבונייסקיבחזן
ס/דיפוחיבגוחסגומררמרפור pפיגיtנ

פו"גוןנכס .טיירסו Pמיננקרסו Pמי
מבכו Pבן 1~וי Pונכפןרטחר P pנכממירו

 1ן pקירחנכיריס rטי Pטריחיייס tPנכנכי
 Pנכימיןטיגונכיטיfוימנכיינויחגורסמי

י Pיזו Pקוכרסרנניימנ p lקימי pדינ/מ
 .fכןגרונוfכי'ודיריג Pמיקוננויבו Pר'כו
רמריגי'ירטו Pן rי Pקונ p 'כfגרן ' Pמי
P ריפומ,וp ג/ו)ריחיכקונכוטסp כייוfp רtט

יזו Pקוכfכיכ fDכ Pקןכפורנכינוו Pטןךוקי
קונכוקיופיטיס Pכייס pוטרו. rו jדירינ/ר.
קין Pםיגיfכיןכוקרפוfכי Pיכמרו Pמינקמר

טרחר Pמנכופורחנורס.טס pמנריס Pכו
פון, pמ,פולכמרמנחכימסמוס Pפוסיר

 Pק\כ.-ינכי Pנימימרימספריחר 'כfזחר
מכ" frכוקוייו P\כ.יבחכוכמנכר Pיזו Pיבfכי

DP טמננביינכרכדן.חיגטורודיj נוקיP 
 Pכןקירייוטרו Pנכומיריחייודtר Pטיכינכו

 Pגרמיק\כ.יין Pגרקוופיכיחןקינייס
מי Pינכן Pבינ Pכוחי p\כ.ינמנטמנכו Pנכו
רrוחנן)כי . pטייךfכ Pו P Dח Pיימנכו'טו Pגי
 Pגוקון : 1קוןכנfכטיקיבכרכייס Pטו fPכי
מיכ"מי Dי' pכנ\כ.יקון lמ rמנכיכח Pנכומי

 Pכידייומיגמי .ון pקוךfכו pרינמגיין
P יקוטוP קורחוp וl מיP כדוו'fחיפיק
יק" Pמ~ Pנו Dמייס pנו\כ.~ו Pקובכייו Pרי

 Dמננמטfכרוןקי Dיי Pנכ\כ.יו Pדיריטו

פfכרס pמינכבימינכוקי Pמזירו Pיייכ Pכו

קוכםס lי P Pכינרינכfכטfכרון Pגומי . pפמ
ניכןג"ו P Dסירי Pמיפיקסדן 1י Dמי

נות"קיםור pפfופfכרסחטןרנחרטמד
חונריחי . pירר rמ pנכינ Pטרו Pנוומיטחרון

P ' מיחוניייJ חונכסקו\כ.~נכוכרומ,כ
תינוני"גיקיירוס rח pיל~גנכמטוקימרנו
 ,,.כ\נמיrככייס pזון'קימוןמס .מרון
 Pנונון jנמ pכ'י Pפירנוחננייכטידמך

חי pמח Dפfכר jpןמקןfכגטסנכסטמן

p קווריניגייןכוןקידיריסיfר' p טוfו') 
קיריניבייורכו pרי'מיכקימוטרוערב
כונוןמיביכוכטמדו Pקונווי rמריימינ

בכדדסו frכניריירווילימנוינכסדיפיכיין.
 Pדיכודינוקוןקי . Pמנויגוחי Cנמנוכ'

ח-גייורי;ן( Pכורייגוחיגדי pי,ו r'pכקו
גיקי Pמזירן Pנכיכ Pטרו Pבוומימסריי

רסדיייחבורס Dידירייסוכריןריסירו
D כfp fכ' p כוקיפורl םחרסםרריךטייגי
נומררמטיטו Pסיפןרסי . Dםיכימיך rמ

יירטן Pרי • pפמ Pמ,כייוקון pמנמכון

 Pטרוחיכו Pד'מיfכנדסמ·יטי Pורטי bמיכ
דיכמכיי~יר jפורtר Pםוסירטייניוכוןקי

 pמ Pי' Pנומגורסי Pמ, .טידיטר'
 pבוימ-ין Pחיכםןרטיי P pרימו 7מכ pםמ
P ירמl קונ/יגייופורP מ,פורמיp פיכוP 
קןןפיגימrומנורסקובוכfכטיfכיג Jמי

נח,)מי DPפוחיר Pטר\כ.י Pמנכומי Pמיכייו
 Pק'נרמכטמי pטייכמ fjויכורfכנמכירס

קי P,יי Pכוריfכורדין pנ\כ.דמניקימי
טי Pחיקוו Pחזירן Pיייכ pי P pרינובייfכ pכ'
פחנורrכיבויירו fPניכייווברי Pק\כ.יי Pני
טיכירפור Pמ,י Pחכו iמ,נרקי'ו rר'קי

פורטר"סי Dמנמכיח jרינמפורירי'וגג/ו
)" Dr פונריP כךוfp רגוומיtיג"גפומ,דר
ריךיגמכטרינומכומר p .כ\םורנחררןנון
טי Pמיייכרוfכןככנכלמיגריריימ,טי.
מ' fPכזירו Pבוינ Pנו (fCכיךורינוגיזו Pקיג
דיגונ" Pכוגןןיכוגטמךנ ~ pרירייחיג

קונפס.מינ/מנמןגיפורקיייחנמן
 ,/ביטרס Pגומי Pמיי P Dמנורמי
 Pנמיימנכננו ~ rי pקוכוויסונייר;'וגטfכד
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רןפגי,יס pנמכמפורגיו rפו fPכיפורגי

פור Pמגריולרקימןטרן pטיירחפריכריר

נוfכטפרוו Pונוקי Pחיכייןוי Pניכנrכרנוו
fוינון Pנוקיקוכפס P p'1יוו rrנ pכויכ Pכו

fוי ...פי(-נוfכנויינטרמי pפfכ .פסרס Pניfר,לרו
די Pטינו'קי p 'כP ' fנומרfכניfכןנויגייו
ג"rוjכי Pמדו Pפוכ Pו P 'ריחי Pי"וחיג

P טורמחיןקיופיטוסp גמ.D p גימ,p גוP 
 Pדירי ' p 'כfP . fכינןיכוו Pכומ, Pינוו Pנינ
ק"רבכסדי'ר rקמנפורטיכווריכיכיסקי

 6טי'ר vטר Pי ;fכווחיןחגי'רטי p 'כfמונו
 pנןיכיי"- Pכו\ב.ס p 'כfקי pמ Pפיגמי
" P פורפוגריריfכ' p טוp רנריסfמ,ןיק

רבכסfריגקימחנורfכיכטרו Pנו Pנזו.ר'
פרכקיfכוטיוכו\ב.טרן pכוומ,פורפןiכ'נו

קוכונfכטיןטו Pחיפורקינייןטרו pכורrנ'
כוrכייוור, Pכוו Piכמי . Pגו Jקובכרניס Pנו

טיכוי"כוחי Pיריכון Pני; pגוfכי Pנחריכוו
מ,גווגוי pמ, . pכוור Pמ,כייורי P,יכוו

ינוו P p 'כfקיריזייכרו fPכיכייןימבמן'פיס,.
פורנינימוכו Pגוחס ' pרבכחינכו\ב.סיי\ב.

.D כוקןוחר.ייכP . ר~גפירוfp כנריסfמור
p חינ~וקי'ירטוP כיגמנייוrקרייוi נוךp 
מסרמגייןמ,רבכסמ,גטררסו Pונוחי

טס pח' Pחיכייוtוסרזיו pנ'fכי . Pכו
P .כןקייגיי\בfניננp כוובריP רוfחפיi .ייס
וייוfכיכנוrו ' Pמכיס Pפינגרן Pבוסי
ניננfכןסיי pמגין Pגי Dפררקיחיזונר
רי"יטרוגי Pר' Dגןי t Pגוקרןפיגיrכיךסי
רייגיי\ב. Pסקיניסחימקרכוס.יך P Pכוו

פי~יfכסטס Pחירופניין fD:יר D Pרעמיג
כויטיסיכויר" pכוfכחי . ' Pדד Pבוקרכוו
רבכסfויגקווירוך,כווליקי Pנוין·fוטיגן
 pן jטןקי . Pוניריר Pכודיfכוכוכוורייוגון

 pיר' rכוו 'כfp rככויכייfכ/פ 'כp fו rני'סירfכן
 Pיגייו f'Jמי .ון pקןרfכרי Pטיירגומ,
חי Pיכ)רנסרfכנ pנונןוריירןןקי jח Pפיכ
 ~ pכו~fכ,דמגיימרמסגייניןטן Pמיפור
חין Pמ,ייס iו b "ם.ו Pמי .טיירסטר:ו
 ' Pקימ,גמיןנומ,יחינfכגירסרנס

fכיגיכוינוי P 'דיכופבiגמין'ימ iמיכפייסו
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פור'יס fiכיכם'יfכו ' Pמגירחד jג;:וחיןקי
ריכוורחכויינטווי p 'כrונרגרןטי pח':קי
fפוגטומוןחיטרוקי. 'רP ' ר"ריכוורס

פורמיניין.מהול~י 7סיכוזו.מ;:וניין

קי fjכרו jחיגfכסקוכנייכי· 1גוטו fPכי
P " כיגפיחוfi " 'כיןfP פוחירדP כומrחין
P כיריקיז;:ווfכוןP ' סטריP פורטדP ' 

 Pטרןקי Pכוקורוגור.ן pחדטיי;:ו Pמגנו
רי fPכיזוקון' tכווךrכ Pכוןדfכייייכטו' fjכי
 IJp נf'נ.ב\ pדי pפוח' Pרי ~כf •חוילנודחיכ
 " fPככנו ' P 7םןfכז Pויסיטייס fPרננו J"ו

מקןייסדי pוfכ' DPי 7י fj Jייו p\ב.נןfכ pטייס
 •מקןכוסכופגסרי Pפומי Pדיfכיכופג;:ו

fגייס 'כP מרןפינימםגמקיוםיטיךכIIP 
 •ייסערנ Pכוקון Pםיגימיכויקיטירס

מורfרוננמכיויפור tPככטןfנויכו Jכקי

קי Pגוקוןנן\ב.יירוןכוךfכי P~טינןfכככוו
 Pיכוו fiכי ' pמנfכי' .פונייר Pיכוו fiכי pכן
פ\ב.,וfכיג fPכנטיfככריf'כרן Pפןגfכיגסס
p כדורfקוגקוןP ריי')וP נסמירייכס.ן

fרינןןקירבכסחיגפור Pטיכיקיטיכוור

fכיגטיכדיסחי p\ב.כוfככומטומי fpכ rקמ
כוןטו p 'כfפורמ·כו~סיניי\ב. fP Pכי 'ק~

 fPכי ' Pינוי jדיfרנייו.טי fPכיפיגיfכרקיריס
פריןן hפוררייורימ,גג;:ונ"גוכטזור

טייכ'גוך fPכטיייחרכוו'קירי P 'כP rמ,רונו
 ,ן Jדור ,כוו iתיחירעס.רי fpכרכוfכקימוטרר

\ב.נוtיגסטירס pקrככומ pכמfריןכויינוו
 11Pכוןמיחיןfכי . Pפןfכירםו Pטרו Pכווחי ,ר

,כטfרר pחחיזו.יג/מכטחךמיקמוויגמרטרו

ןו Pרי Pכוו fpכורכוינחfכי Pיטוסקכוו Pגו
 .ד"וסיגרינןינוגטזור Pמיקיכויטרונייו

ייירטוחינקובייורחגטרוחוחיי pכוחמ,

 ' Pיבtוfכין Pופגחכוו pמקימרירfכיכקי
 Pוכוו Pכו\ב.רס bמדיכורד;:וי Pקי fPכי

קיומי Pנווחירטן pמוחירפן Pכו Pטודו

קוןfר'ככוס .' Pטיכיר Pו Pפוחידיקי fpכי
P יp ' פימדr ריP 'כו~גi טוריגסpr 'כוןחIp 

 Pטןרוםירךוכסfרי . fPכיכפירכוירfכרי pטרמ
נןזנןכ"י Pקוןחי pן iפיקfכ Pטרן Pכווחי
ו Iכוו D\ב.יכופייחי Pגוfכסמוכדי pר'טfכד



גורייןכן 66·

ו pממיטן pריז'י pממיכיפווייוו pמקיכומי •פיjכחךודי 1ר jpכורמטרן pח'
ח, Pחינו Pפור pס'חנורסי' 'וfונרס fדיסי{ Pטורניכויפדרקי Pרנכחיכטררסי

חרוריס Qנכרני' Pטו pס'רי iו p P~נחויו Pקיספיחדחרס PויוחיTויגמס 'ונס rpכ
 Pקרויפכיריכווחי Pנייננfכריויי Pמ,וייניי{יר rמ f1כםירדונfכרמורויונייניfכסמ,:כ
 Pכווחימי,דייוחיגדינ'יכונטמדן, Pד' Pדיכר Pניניו lקירמררקי Pכוחי

ס Pניכנחכמגסמ,נקי pמנט'מייודחרסמ"קחךומירינ"נייןרז Pג,נירי;ן Pיירטר
זנוטרוקווחיויורטחנדחוקוו Pנוזניןrכי( ' A'ננכר jקו Pפיריכוו pכוונייסקי
מי pפחםזנרס Pריזוiכיגקווקיד~כייןמיגחסמסונסמ,ן Pטררניווומי . pרבכ
גסביננחרפור pבסכווי Pמ, 'התונסרמנ" Iקיכ Pויו 1נומופימרחרס P 6כוומי

 pמנביכ' Pו fpכיכונימרסדימינמננרי pמ,וסניידו p Pמ,נייסfכי . pכוסטמרס
טרtר pייוח'ירס Pבינמי Pכודידיגמנטרייר'יס Pקf'ננדי pפומ, P ';קיכולנרוfכיכ
 pביכנמרייופןרfכזיודמרס Pכוימ,יחססינדי pמוfכ' Pדימיס Pמןכנס.נירייס rכממי

חי fPכזירן P~לוינ Pטרן Pלווfכירי Pננרי rpחכנרסט/,רי pפומ, Pר'מ,כויכי,יכtירוגור ;
דוגחנ/, Pחיכילוינן pטרו pלוןfכ'ירס,טרוני Pדיפ'גימסדי, Pפיסי Pד'fכי 1ייו p~ניח P'יס

 ,חי Pמכויני Pיי; Pבוווטלוח: pנידיטרי . pימדמד'םחכ"ס pדי pפרח' Pר'מי pפת .
 ו)' Pקינויי P,מי p Pקונפfכניירו Pבו' ~ P 'כfמכטס fpככייס Dקוכחנירס ' 6

fברטרוטיכיסקי Pמיי Pחי ' rחיירטו Pו~ pקורמקון Pיבי Pחיכפורט'מי Pמנו Pפור
מ, . Pמ,סרגייריויןחבגסלויזוריזן Pקרכ " pלוימ, jקי • Pפיכיfכריכוומיטו Pקיכופוfכי ,

חונסמס Pבידייו Pגו Pטירודיסיריו Pטררנ,'רילון Pדי Pכומי fPכיכיכוינן Pטדי
 pח' Pט' pדיtב'קיי)ו Pקוכןכי p'bנוקס Pפחדרי Pטרו pלוומ,יירין rמיקיכוורו ~

 , . pוימfריי lגוחייירטו pדידוIכ'כדיפור pניכנfכריכוו Pנוומי Pפריויירו
קורמ".חס Pסוררוונידו 'קולוןח~- p'rמכווי pמי pירו rמ pלויכ Pיוט Pנוומי
קונון, Pטורןמיקחימיננןפומ,גדייו Pפ'ררייוי P "קי ,זכיירטופורי Pכוי Pמנ

קוור hפיכ'פוררירנריוייכמררן ,י Pחרכ:רמלוונסכcופ~נייוי pחייזר Pקוכטרו p«ומ,
מיבכונרממיקרננימ~יינובכרנסי, ,קימוטרו pלוfנקיוו Pלווקימי Pגורי
P ירP יירנוP נממסp 'נייכטP חימיP טרp חכמנן.. r כםסנייומי~סרמכדיריירסןסf

מיגמסר pממסיחדו Pפרנן Pחס pירו rח pלויג'!כנימס jלוחטחרוקי Pבכרני'
פודירחי ,קtונ~'ירום pוירנגר jקיירדו Jריניכיימרררנו Pני,טרזכ Pלוןיי'מ"וגוו
ככילוין ifjיתררסרז'חרו Pפןנפרמ,רטי Pגו Pטרדודי pני' pכח pטרךמח'וקי

כיננון ; jפ'ג.דס pמ, 1נוכטורנמנווקי 'מייוכיסמירולוייסדיניימיןקינויס
 ' iטיירcוס f:, iפרfכירומי jנמ bנחרקינויס Pנודיטר pר'ח,לוד"מי Pפר

 .חיגדיריי Pפנורומ:כיין pמ,בכרנ.מזגמסכטי;גו Pחזירו Pלויג lמילונימקוחכוו
fכךו Pפןכקן(סי:קרfכיכטרוי pמסבכרנפו, " Pפוחינגוחספומינגומונ'יכטי
 bחור ,בfלומרגסדימריכסקולוולווגגןדי Pמזירו Pלויכ 1bייחנו Pכו Pחיגייר pפס

מיכן iק Pבידייו Pנופיגימסדיבfכררומיגנרחכן, Pכומ,חורכחז Pכיחידיירמ,ג
 50 )(בכ,~'יס Pגןדי iק'ג.יירומינכרנרניכגfכןגיוקי'נרfכדרfכו Pגרחוין Pד'

 pלוfכיין P!כיכפורטי ' Pח'- Pנfכרוכ'לויכ 'מסרייךייינח{קי fiכfכןדחכיירגיננין ,
קרfכטרר Pמרטרר Jק~יירומיפיכיססנר-: 'בP f,ימווי'ו 'כp fוכרמ rדימי fpכנכמריי

מיבכרנייס Pכומוניילוןמ,בכרנייסוניג pלומקימכטסמיםירלוfכלוייכטונ~דfכר
טס pמ Pנידייו Pכר Jינ'ירי Pפרי Pגודיפירננמננייכטי/פורמנדfכ(קנחנדו

 Pכופינימרון 'כfנכר,fרדסו Pדיגונfכר"נמרסמונוילומטס Pכו ' Pסי pפמ
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ז-י('יגרו r'iמוטרו iקומוכרבכלנייס
"ו pנומ,קון fPכי(יופורפיגיחס'יו 7

 Pכורי pו.יר fמ pוכיגחסנ5מטחרוןפורקי
מסביכיירין .פורקיקוגפסיו P pנ'י"ייו

i פמיוכמכרחרp מולורופוזוחיp חס
 Pכוריריחגךיכחכטרי Pנ"רייו Pגו

ח;יירמן pק~fכנחן i:!ר' Pכוון·כבכרנייסמי
חוגךיfכינוניחרוןחי rpכנרמטווכחרחמ
פוךפלי.יכטיקרן pירו rח pוכיג Pרוומור

הורו"ייר j'Pריכוןמי pפחריוכחכךחרכי
קמרמטרו pחוכו pכ,כיפריזיגטיו pח Pרו

טרקחרt"י Pכוגיכנו;ווקי 'חיכקווכיגרווכמ
טמ fpכוחגייוגדכנון 1יירfכ rמ, Pגיקיגי
 pמ Dסיור'יו Pסיגריפרחירfכןי Pקי
י pמ Pרוסורוריי "וiייו Pיכםורט' Dקי

 Pכוחיןrו P,גנסכ jחזירסורןן pקירח
מי pמטרfכ ' Pטורנחיןגוחיבכינייס

סוטרוחיגממחוכןבכינייס Pגוירון Pךי
יך Pגמ Pוייפןרטחריוכן Pקוfכגךוטrו pח
P גחוכו~P P כוונריP ; נ'ירייוP חr-גס

פיגיממגמחיןוכוךירור rוכ~קיפיכיחמ
מי~י'רןן Pמייר Pריוכו.,י,גוןמי

י p pנ"רייו Pגו 'כfפיגיס",rכורריכחרון
קומנרווכמטחרוןמי J"רו Pמ,כפירט~

בכרנייס Pכורון Dחינוגט Pכ' Dנ Dר Dנוכיג
 Pמורורויניין Pר> D P.כןחיפולפןניור

 " pסיגקfכ Pינרחר' P Pי Pטrו pמרזיחי,
 Pניר"רו Pחיגייורינומטיס, PDיימוטי(

P קניןb מייגטמP יןp פר'גריייחיוינס
 pטורמrכיבורנרסכבכ fpכמ pרררומו

P P'P ,ינדחרD חיכקחp טיכייחרחp סי
חיגחת P'ירנו Pבכרנייס Pכופוחירון

טורגוחי.נירסו Pטורt"י Pסירורי'ריי
 Pכר Pטורו 'כfג,ס Pירומסרייחי(

 pפחקרו 'נrכנירקוןיג rגקון Pנו'רייו
':חריו Jסו Pחיגיווויוכיכנוחו ' Pגיו
ח D Pכוחור'ךזירוןמיםיכ,מסכסחין
סןיקרפניתמיכפחכמפייזיכטיחיס'
נרכרייס Pכומיlכרנייס Pכוריקי

ס. rריקיגנ'ס·,יכסיו rו tpiח ' Iכנוכנוטרופירן!

 Pטי pח' Pכו pריס Pכוזכיןנרפרןכ
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 :: Pסנו fPכוקתניכוקוו Pסנטוניכופיכ,מו
 pטו Pחנן tיינ Pניגחירמיוכםירfכרומיג pטו
 ' Pטורחפריכר"וגיחי Pחגטוכינוחח
חי pרוךי ,"מניגומי Jטחגימס Pוי 1פ

מrכ ' Pסכךסרפורגמניין Dחדגטרן
ריפיהוי pקוונו Pסןרורוזכןכיי, 'כrנו~ריס

נווגנ/וטי PמטריIכיחי Pחכטונ'נורייו
נויטיי' /rכיחניינורירrכ;נו Pחילסקי
P כין~וכסוfP ככבוסוfרכטךנימ'פtחקוכ

פומי 'כrמיגזכrכפוחיגיזכיפליזינטי
חגי'קייוגיס Pנוריכס rמי P ' 7רומrכ
חrכגיrכrכחיזוחי Pטי Pסנוטחנמ pס'
P ' כfקr ריוכדגנ'וטינייזוקיסD י,נP טוP 
fכירינחכוו pפחנירמחrכמיכקונוינרומר
ח~וכחוריו Pקיפרווסrכטוניחרסקי
יינחרת P:מקיסירגחגrכו Pסכונויתחמ
מ,נקחסטיגייסדורrכגסחrו pמיכייחfכת
מו qpיןמסמיגקונויכרוזכימרוסדי

ן Pגןנוית pדיוכחרירןנ ...חקוכייחרו

 Iקייינמוגירריונסרןנייפגמי"tכירוכחגrכ

גררס P~כמיייוזייו Pוכיריניימסרסן
P מ'וP כrכחחםומינר~P דיחכךריסס

~:;ככררונת :דיינרחך pחממיוכגריס
רו·יינ rוירוקוננ/ו b Pנןמיר:כיסו iמ,קי

b 'P יP ךי 1~נונייפולייסכחןקיr חp טרי
ו J~כמיניוזילניי,ניריניימתנימטfכריס

P חינייגיימP גוןפורקיפוחילחP ' 
חיבטרו Pסורירו 'כrנו~ניידי~ינרי

 Pטו fPכנוrכוגויפוןמי ' Pזכיכחניגסזכין
ו Pפיג Pטו Pמנוקיטיניןר ,וכוגנ/סקין
 IJPמוכיכrכפור Pסורורןrכח«חטמלפרו
 'י:fP fכנטוניככקוןטיגיrכ:כקיטחר

זכייןוןפורניגימrנקיחןגייןקיטrכוכנייו

 fPככוכוכיגופורקינינונוןקיגוחירחרנו
 .ערנסיכרירייfכיג.סוגרימינונימוגו

מיגריגסכטרי Pסוררןנינוקוייוrכי
חי Pטירן Pי jקוןמי~טרך Pטן Pמנןריי

וכו Pקןרינמגמוו p ~ jריירי Pמנייטו
חיגקורנוני pמיס Pקסנו'י Pריקיטו
ריפן 'כrטיירס ~כP fי fpכ lפחיגחrכ

p tכ.ג/fוכי י«כP קימ,בופירמרורריייג"ור
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נריקוןו iרמבי"ו pטמ pס'קרמוגיי'יו
חגייס pטוריקrכפי pח'נרי 'כrפיוכ"מי
חביייו p Pן Pטוחי P!כ'ימרrכר' Pטוחס

 P '<וקונ'ס pמ,רייוחיכויחגנ'יכקונרו
טיקי pיfר' Pמ,קריfכ'~' pפחגrכב'רמ

ריו iקחב'פורנריקרן Pמכייfכטי fPריג
ייו Pחגטוגיגוקוןטיכי)כסקימינוךחיג
 Pמיב'יררחרקיטי ' r7גיגק~ב'רוגיגון
רו/ייג P Pמכטוגיגוחס 1JIחינחנגוקי

וכוריחנריגומירסחי,.סורקי .ביב'ו
נריפורח"ורכנריrכי,מי 1Jטחכימ Pפורי

טוחפ"רנרוח,קונרrגגרוטוקוןרייגר
יירנ'ו Pטוקונרונריקוןפ'יר,נסנריי;טו

חיגרת:רcכבינ'ימCל ' Pחימירcכקיגמנרו
קיגןדוטומיטחר Pמנר'יתזכטיגגי
ון Pחיגקיןrכנכורטיניחזכקי,ון" Pריטי

נכ~סיגייניקיןקירוג:יוrכי Pב"ררמרי
יייקונרוfכטורנ;מ,רינונוייס ~י,קי
b כקןP כיגקוןנןיגירפוריזוrכfרוייסס

נ'יריטוייי'יוfליטיקוופיגיסרפור
גסדיקחבןזופורב/יגיגוןקיגןמי

י'חגחיבםירמיבכרבחיג ' 7םיכיסcכ
יר rבכוו Pקכיתוםטרזכדי'דגיקייזו Pקוכ
'ימרס rסיגפייrגו ' Pגיויב'חרסנריגוןקי
טיקוןםיכיfכיגווטו pחיפורחינרימ,ן
ריוכיו pקורמריןכיירגררסרינוןfכי

 1ב'חרוקוייןגרוחיפיכימסריטי,נור
 pכוחיןמבכינור Pחס i:"'pריקי

מגטן/ומסריזכיגוטייtו. Pחכגידידיחס
ייוגג'ומ,iכטוםורט'י Pחכנויייחי Pגיגו

קי Pחרזו Pבכ' jח'טי pריז'ייי Jטחייניי
קוןחיירריגוונת',יכ Dק~וי pפמ iגו

יינ'חרחוגיקי pנחנ"fכ,ו iקחי Pמרן Pםוג
נריגנ/וחיפחוסייבוירס Pמי ' pחרינס

 ' rחיגיק'מונורכזכחי .ייחגטיכינרייגטו

רויי~חס,כ ;fקוונןיניגוןקיגי'מי

קון Pב"rכיגוב"rכטיקוןפיכיחרםור
וגוגיfוקוךתירזכ i ·גוי Pננסחוזו.מ,ג

ויוי bק"כייןירןיי pקוגוםרר pםוחיריח

קיי Pקוגיי P 1כוכfכינוחןנינןחיגוי
P מי~ב'וi ריחp 'חכנורp חנירמי .ר:"טi:"' 

נררייןכן

ריגייגיגוןמיביורךחךכcכ ' Pר'טיגייס
 Pטוחיןירי Pפורקי .cכ rקוגיננוגזכטי

ו fPכrכcכ Pריקי 1ב;מרוקונרו Pחוזו
 Pטומי ..חפריטוiכורידיrגcכסיןתנר'נו
יב'ו pרי Pגוגי,סבויררמררי Pייו pגווח'

,יוחיקrכי . Pמוזי Pנריfכיןטינרורטוחי
f; ייטו 1יh חינוp כוייטוr. fו' p מייP קי

טן rPגימיןטיריב"ררמרכcכגיינמנ/iכ
ריייו Pיוחיגfכיןנרימיו pקריfכיfכנון

מיגמסמפררב'ינ'tוגיגיזקי .רייכו
~נור Pקיייס Pיי~'גיייינטיר:גב/fיר\ן

 Iק'יג Dי r .רי,ינ'ירסר ~נfבויררחדכcכ

 •פיקחרוו Pפורפריגרירו Pמיבכייגטי
 pחרו:מ, Pפיי Pב/יררמרנס fIכבקיחינחי

מיגונורי Pןכזכ Pפורי jק'מי .מםימדחרו
ב'יגינווייןטןרך Jקומינכיררוגס.גו

םורק'גון ' fP Pככוכוכיגוריזכייורcכחיו
טונןמיהוקון Pמט' Pמינרםיטוקיחוג,·
 pיט' pחנור'גןחיחיגיב'רי P iטירת

'יכטר Pגיופי Pגוןייcכ ....טו pנ/ןחיגחcכ
קיf'כנורס.חנ'יר pמcכ ' Pג t 'זג.קגוקובכן

P ט~יp כcב"גיחס 1גומב"חP טיוב'רי
חבוcכ Jקונ pחיrכו pניfכחיםיגיזכס.~סמiכ
 jקוחיגקוןייופיגירבוסתויזו Pקרכנרי

י pר'נמ 1ו Pקי Pריי pוטרו tדיחייוךcכ
 Iחי Pטררfכיfכייו Pי'כומיקרייחגרוטורי

ריטרזכנ'חזוטי fPכי Pרחב'חבכוטיגרן
 Pיירבוך P Pכו ' 7וררין bקוייו . '":iפיכיח

קוןיכייור Pו Pפור lפיגימקיכחנרכ'ס
 Pכו Pןגוךוחי Pמררר' pם~ Pכו Pטורו

 Pנ'וריבכוגייcכזכיגקוןי pםחקי pריי
 Iמו,יר iחמיוייגווכויר fPכיכנרחגר'סור

,fכ p כיגחסייוןfכטופורדייוiחינןיר

fכיכטיכר' J(וייס .רייגוטודי i:"'iפירכני

P וD ~ P כcכfכי:כקייfP קייP כcטירוחבו
בכסג .ירני fחםור pט' rpפיכקיי"כיו fרי
P חיקוכםזכיןP גוקיחיםיקזכדו 1י

 pרי' pבכfכקיןחיגfכס'ייחטחר pקיריח
חיריי tJר~טר P.מיםיר .ג~וj fק' ' ptםקי
די~'קיגוב'יררחר p ,נfי Pחיג iק'
ב'יגגחרינריייייכטי ' Pהיקfכםחר.י pח'גן
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קוינו.fכי ,ךור:. 6pםIכ.fכוןקוילומיגדי
b יכטיגדייוP פיכנכיילוזירוP גוסנכייגטו

jיימיגקוןייכ/מרסוליכווקייזי Pמקוכ
ןכו Pקיויfכי);רור pםIכ.פורקרגטונני

ו fDכיינביfכיבכרבייס. P "קיןפיגימרפךר
p ילוןr כסירfמגטןמוP .ריינחייור\נ, P ו

ננ\נ.ויזן Pקוכ .מי'יוו pטרח' jקוחר, Pפוג
 ! tטרוחירילי) P'iפולבכרבחיגדירייקוו

ב'יינרוrכי .ל"גךולי i'D .טrכר Pפוךיפיר
 ' rPכיגםורטכיליו,יו pרימ, pמנניריימיכ
rכיבכרבימ·ג 7רייחסטרוגזי pךימי
ןןמגחס-וfופטר~ 6קכ'דימדו Pפרגחס
 Pיט' pב"כקיכןחנורסינררס ,כP . fו bטי

מ,יוד;:רפירקי P'Pפיכגוו Pמכטוכיכוfכס
 • Pריט' iריפ'גו fPכרו Pפוג Pנכוגג'ורי

קי~מוכi:ונסקייירטי Pפורביי f"Jpנכס
רנכתל pמחירסט~ iק'פיג,מןקימיכ
מי .ונוזירן Pדייזו Pמ;:רקיכקרימוקי
~כייור P .סומ,ןר pפ~פורקימוטכסגס
די if"Jנ'יגוגטמ,יין pנ/וח' Pמ, ' Pמכקי

 ~"דקמיינסמרןכ pפlכ.מ,גקירייוסיג
ןןדיכיג"פוכ pיימ , 6יג"וכ Pי Pנמגטכי

 , pמ, .ו rr'pכיטודבכמטןוירמר
ו Pמס,נמטמנ'סrכייזו Pנכיקוכמת,fכןמ

'יוקוטו Pמיו iטומ;:רב/יגימ;:ר Jכוינוזיכ
P פורופיP גומיגייסקי"לטוP ווננ\נ.,ין
וניטו p 'כfפורמ, .טי Jקיפיכימכסקי
P מ-ונפירמך,כינייןרP נינ"מינרסחסיI ן

ס f"J'rמגי 'כrטמד Pחנניטיכי:כסנימס
מ,טומירטומיי p .נ\ (iחילס Jגו ' Pנזי[
ין Pטירייגימן Iכגיחר iטומירטיחייל~

מפמ"מיל;:רייומיפיקמךו i'Pחיקךכםס
טורוסקוו ' 6טיקיופיכיfכרפור,יזמךו

P'P מ,כיננינוP קיI'P 'ילP חיגיילינוp מי
P יP חננינוP P וi 'ונP מננינוP כfיP ' 

 p(למכנמטסב'סגוגייוfכךןר pפlכ.פוfכ'
י P 'וf .גמננןיילנ'ו Pקוננומיתפליננירו

קובווfכריננמטן ' Pחימוור p .כl'םי f"Jפו
 ) Jמיכי Pטןווריפייךרסו ' P 'Pמנמוגיי.

ק' Pכו pטוךןמי'כייור Pככיוי Pולינו
רייגוfכןכו ,וfסטימי .סיגין b jח p .נ\ Iפ
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/ו pמ,"ו p ,מ,'נטרfכס.~ווrכיק 'כp • fםfכ
 Pחיניתינומ' Pמנכיבו Pנכ'כג'וחי .טו

 .קיייןמנ fp Pכיגיתיבוגוסמי . Pטיכיננו
"ן pנ'וזכ'קון Pחיכייודי P,כנfכולו Iב Pולו
דידיfכס rjכיקי jנ/י f;p Pחנוינו Pכוח~
p , מגבוP טI ננומיליליננוי;:רP פולP מבו'וP ~ 
ויייס I'ימופקוו ,כfEכ,נןכ~קיןר bט

 •בי'ררמד
מי~~כזיג Pטי Pמנופוכרזיו Pרימי

ןכ"מ;:ר P~ורךומסויפןגי 'כrןר iפירfכ

 ' pסיריי. pיס Pק'יירטן Pפורקוכנייגי
 jמנכfכקי Pכןוי <pfנןiי pכמ'רי P Pלי

 Pיר'מקייפי Pגךמנוכסקי .ננ~טיפיר
 pbנומךר pכ' ~כfP fכי'רנו Pטוקוך Jכחככ
פרר pח fPכניכנרמ,כטיכומי iטזכ Pמכןי
 jי b pפfככfכ ',טיקי jחfרןקונכירכס pך'
סויי pטfכ fPכי,קיונוfכירטירי'יו P'Dנן

 Itpנכוס'סיןפוךירמ,ימי Pנוריךיגמנטרי
ניור,טיכוחיילחטמרןכימורןנrכניטר;:ר

די ר:; rפורטIכ.'קונכיר P'iפןר fpכ Pנןrכיג
 fPרגטוכינוקוו pטינימקיןכמד fPכוניגס

"ו pנומ,קוןוכוכייןקימיגיננינוטרו pכנוח'

 •מתוו Pחיוו pפlכ.פוכקיסירטיונךרי
 ,וfמנכןלטן Jחי Pקייח'וכן <rמגורדיחי
ס,זןטיקיגוךינייו pתfכ fPכרינכוטי

פןרךו Dfמפfכ,יירי Pגייו 'כP rמכטוכיכו
חינכי ' i pךיתזככדrכקיגןטוךומזירטי

P ' ןכוD כfירp חכטוגינןקוןנמנוןמונינוP 
קירכיקון jו rDרגסוונו :j 'ו iמינוfכיכ

 Pן P 'כrיר rננוו Pדייזו Pקןכחסחוגייו
גוומ,יזו. Pקוכטוסוגייוגו ' b Pו iמ,ג'
מסו r 'רP ' fמנקוירטי Dח.פוניכנסטי
וניקגימופטכסךיס rקזכנפורקיננד
P ' כיגינויבופןרחבוגטוfj'P ג"וטיגיר

 ' iקןרוכcכ pטו pחנןטותומיקןכפס

פוזןגס ' pס'ננfכגוו Pין r Pלוךווה
D 1י P נ' 6קיp םוגיחי .סr ןP רייכןו
פומ,ח,טיגיחrוגוקידי Pטfכ:טן Pרי

טוןלןגיחי .כנגריסfכrו P.:ר,ר,רוקוו
חס Pמגטוכינוךייוגיקיליינומ,ג

 • Pסיכוךומסךייוגן ' Pמיקגזfכופטכס
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fככ' 400ךריוגי 'וfכגf,נמp קיוb יP ,ן
מוגרוכומינכוגייחנימן ' Pקי Pקורי

 .ינובנו
 Pו iסורךרייfו,כטורגוי Pחי

ו pדי Pגוססטופו ' bכס Pירוחס
 ::ר]נtגויניfוי qPיוקיטוכנס..קרןס jקfו
הו 6נןקיfכינקונייכרוג,קיגןררי Jרו

 ::ב P~יכ ' 6יר rינוי Pכוריניימסרסו bר
 jקונליfכירו Pר' Pכיפוfכיגרת pס'ו Pרר:ר

 p:כמקירי!ביקיכייrכיגי"'קריטו Pמי,
קירייחיבפוכ fjכומימקוינוטזנרrכן bונ
קיפורטרי pח iר'~נוזיין Pמקו;ט'גי
P ' ברמר\~i6 פ'רP חמ,ונ'ג..וi כיינרו
גנוננן jטמרו Pמטר' ' Pי fPכנ Pירי rככו pbכ

fכימינרסגתריימי~ pנרוכ' 6קיכטמי
גיקימ! Pטי Pמנוו jזגיגיקינרוגתגס

ןו Pמינוגוגי'ג.יגרו ' pגין .~'(ייגוו Pפוזו
חוטרו .,ייגסגסfכרת pנומינ;:רטרך
 .ר:; Dייספו Pזכסמייג 6ת.סrכוכרן iר'גוקי
ו Pדיטמר fPכיכיינ" Pתורןרורו·ניזכ'

יכוכנימpוטןפורטו pטר' b 'P ' 6וניזיר
ךימססון ,וfיגנו.,ולונfכנtר bגספורקי

מיגדימ,וכנמכ;:רגינלימ pפגייטו jיירו iסי

 •יכרייני'(יינסגס 'כqP rו,דיונוזורריי
גוינימ pמסריינתגסינריינ!ריזימוכרימי
גוכזית pפרמי 'כr •:ר Dינז;גפו Pססfכי
חסריינסזכ.סיכו pונ\כ.חי pיכיכטירזכקון
טיקוfככרוקי' pמנרמ pריזיינרןרייfכיג

 qpi 'גירו tינוני Pטו fPכנומונרי Pםומ,טי
כס Jגןמילייכס.גסינכיניי jוק iטןנ pמ,

גתקינימס bpקיגייסכייfכיגקלימו
fכי .טס fPכוג' 'כfrגוכ~רfכרסמירכרייגrכ
 •ר fטכ rPכיכיונ'ירס bק'~יגטינרייוגייס

ריינתכסח;:ר(נרייניריימי:כניי 6כ"fכי
ןן Pג:כfכיכייני pקימ,ריוניךיiב,גיfוי

גייומ, Pי iנ'ג. j 'כP rטריכ'רניקיטfכד
 • Pירי rננו pכמ pרסןטקיונססזכיבוטי
 iקו ' iרוfכקיי iPריקי iנןר 'כiןי:(מי
ו fJ'כין tbכ;וזיר(מוטרסךייג יכr:;וי iגוטי

טיגיןויני ' Pילכי(ניךי~רfויט.ירי pלמ

ניי pמירfכ iiנ Pרי;' iקיננ iטח Pסרנ' Pמ

נורייןכן

ניךומיחוכייוקיוי. bר b jיג.ו fpגfכרניניינו
ו;fכוונמסס,מננקיהוכוקיטו pסיקוןלו

סס Pחיכק'יליגרמט'גי ',חילמטסגוכן
פרמין'טיקומנרוילמן:מרסיניקי qPיו
רוכרcכ. ' iסיכ.סירמרור Pטו fPכנומונךי Pטי

רי'נסגסר~ pפ~סנ,fכרייiכי,סוגיינרו
p'b 'p ןכרייליP ינונגו"ן• fחי;ויסר 'וP ן

יכיי~ Pנסחקי Pניחיחוזכיקיכןון pקורמ
 iיקריט P(ני qPיור~יר jקו Pדיגי iגוקי

p רכ'ג.נוfיימרןקוr מיגייסקיויין• fכ' 
P קרייייסיג.ו.'ייוi rfD ' גiכגcליינ

rו,ןךוריני'ן 'כfסיטרסp חi ס• 
fכיגקלי)רוגסקיכגויניתנירוrכי

-כr •ריינסגתפיריכו Pיל~קיגוריי
fכן"כי i Pייtכבר pקזכ p 'כfדיחוגןכייחינו

פכמטiכסימורוריסומ";ר"ןגימיריי
מיסינות opטי Pמיטוינסרי!בןני '.מ

גסיי~ i(נרטו P'Dריימיגמcכריגי
חסטו Pמינינירמס '~ר'ינךי iךירי'נס
ינרfכזי.נ Pמ,קיל~.fכןיןייפולקריימיג
ליימיגנוכטfכלס fpכ Pק'מיזכיגוררי

גייןiכי fPכנטיקוייוהיומנרליר iפיניקוו
 IJpקח rPכימיג , rrכ,מיניין.ךנרגנוfכריטי
רי!בוגרחיבוניית.·סרי!בוכי .קוינוגו bר'

 fpכ Pק' ' Pרי~ריוריימיגמס pונמחיג
שרוכרוזגי(סזכיינ\כ.סנינייגרת Pמ,

מ,גייו Pטריויי rPכי ' Pמיטרחרט·גס. Pמ(נו
 Pוריקיגוילי 3.רמיילו P'iגימיריי
b יP ' ייוךגרfj כרוןמוו ~·מרייןגייfנ
-נינייוקוןנומיירטי Dיווימס pנניייקי

 Dגוקיריימיגן j:;י'חייוורירו.גוני
מי qp :,'ח:גי 6ונליוניחס iפריכךי'כמ

פרינןוגו;כfכי:וררי'ר,יכיי Pפיינזמrכ
ריקה;כייfככו p 'כi fזכויזרופריג 'כIרייכון
רייכמןגיקירייfכיגרי!גומ·ונרייני

טורנמכס Dפורקי Pןךטן Dס,ו Pטור(ניכרכו

 ..כוינרס pדייניכטיר~גcורגורfכןככרןמי
ננוזילו Pיקניfכיכטסכ~ ~'; i.3כחיכפררו

ג-רקייקליטן Pחוגפיר"ו fPונור'כו
 4קונן bגיי Pקיייני Pזכ, qPיי iקינריי Pרי

ג.סקי·כייחיבמסטכי pמ iר'ימcכ Pטי



ינfכטfכ~ק~ריי ';יכfדי!בךמי •(נמוכחרמו
סוכניחתחיקיכייחךוו P qPדומס Jרמ
fכו ,וP כטמרןfנןj • כיfכrוינריונ;מrככrרייכ

 .יכ Pקtורכrו jזו' j'ירמ r.סוגrכקיי Pד'
מ,כסרריז P Pכו j'Pמםסכייחרטס fpכ
ייו P'Dנו jקו rPכ,כריןךי:fרכטריגחרכה iנן
ק~ןסכוינימורן fPכםרי.זכ,גייגהדי
P ןP קוכP יזירןP כי~וP ר'כיסיu רןדרן:iזכ

הרןונריונינזניי Pקי pרrכ f.3כ pכיימ,ג
פוfכינכןמיגfכםמגייס ' fPכיןכרוריfכrכ

 jי iחמירייגהכrכרי Pיי~' Pירני Pוןק

גה iכו P.סוfכי Pרי ~כfט: iמ, i'ין Pטכזכ'
היטירנ'יקוןחוטרוייfכטfככ Pםוסיר'

םיכיfכ:ו i'P pונfכטזכג=ימנורסrכיםיגיrכtר.-
כוסקfכרםירrכיגפיריגיכיגגוגוזכ:וקי
j יכנהכP רtר\כחימ:כייה.םורj רייס~ג

יכןגוכתך jטרrו Pגוסיקוננן'יrוfכיג iמ' ' rמ
fגס "וptp ריזכרון~rק וD כP גוג~רייכ
ינךח~ Pגתזימפוחי(ס iגיינמרו-: iכמי

 • ,,~ינfרוכfכרכi:רםור
rכ 'כ~P כררסP נחרריך,p ;רים:iג

סגוינימססקכחכנו P 'כfחי~~ין Pחיrו iקו
ריניגייfר~קימטורסיריכ-ס ~ pייכרוכי iר:
יכfכטfככ Pיט' fiכי 'גו.ס,נוזכר:רוטוrכין Pוכ'
 Iוjרfכ fPכי Pטי Jקי ' b pיייכטירת Pטוקין

 ,~ןכס iנו iקו,י~ריכוכrכ 'כP • rרחינייכטו

ניניררי fpכקי P ~ Pפדגטיקיוכי iייכ jרי
רייוחיכ ?fכיזrכןנירי pחיםו Pר'ונוגניוכו
י Pיייכס ;טירירס r 'ני:ג ' pיסרח(רי
םורfכוטרrכנככיכrכ~גוכi:ר pםtכרfכוט

 .ירינחגו bטורדיזכיג iP:רוררוחסינזכטrכר
 pכfכםור Pייוזיר' pייוכגfרט:רככנייןחי

,ווג iר'כrוrכי iירר J!גר' tויגס pניגטמכמ
הי .סוגיייחמrכסןכרזכנמן iךוז;ירחרון

 ,כiגנכר jי Pמיס iקfכגיימrו f.3כי,נירייני

P כנוריןfםD ' חינטיייורo ר'פירP יj יר
נורתכrכfכrו ~ jזכיקרקוירוירטי Dונןגס
ינוfכ'רט~נסי 7ריקוררוויינורןגוןמי
ריקTריכיכfכרו Pריייןדוגיגיrכרrו pג:י

רייגסגסינרינןי'יו Pםר' Pנויכוחי'יייכrכ.
ינורו P 1\ו rfנו P'P j 'כfנווfכירטיגס

"''''\ 
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 •םiכrכ Pינר Pדי Pכו Pטןרויזיירו; bרו'
רי Pגרfכגריזכ!:ייןגrכיס Pכןרי Pר.יזו

- Pטורןזכrכך:כfכר Pנו,מןוייומי 4חכייי
 pח iנרfככךימיינס.סזכסו Pרימונרה

זכrכחכרfכרו P iח'fכו . Pםfכררי p'pדי
 . v~ינרימקון vקכמיכfכנ ::tזכיינומירטיכס
fחס~יינרקייבו' 'וfכר ('כfוקיכןנrכ
ו =iמrבכרייי tם pח'ר bןכ rכנדי jיi"כ fjכ

כ~מי . vר Dם Pמי ~גמהגטס rנחרג
מיכבירייוחירייזכיגרי'ירנ, Pקורכו

P כג;יןיfחהפP r; וP כינכוfםוP . חי
ונרי P'יו pמ,גכרfככך'כייכr.י'כהןנריונ'

ןרס fiכדרינו iזכיי P Pירי rן j, pכמ pטוךח

P ' fכ' j כחנוכותP ' כיfj ':חוP טירt מדו
גי ' Pגוכקrכקי .קלימרורךיגiכיינור
חנגויניגטיר;:רחי .רמ;-,בז'ס.ריrכ iק:טופי
קי~ויניrר Pרימ-ורהגסחיכייrכפור
fכיגייrומסינמטfכרו r 'כfמיינ~סיכוגס
 ' iםומ ' Pין Iגחי .רירן bיכן P gPירזכrכמי

קיינוני'רילי{ךיירrכ iחיריניו Pקןגטחל
 ' riכיקיגינרומיובמרנורי , jקר' IPרי

ונמורו,רrכ f6כיגייססירו(נייס. Pכוס 6
מוגריגטיטיבוייחייר rובוטורrכרירי

ו:~יכrו. Pיסס rpנ pחוכי.מ? iחיחדקר.יrכ.ךיר

וייוזכיגקי pןכןרו jיםיירו Pמי
רו iריי.כמ iגקייס Pננבכ rP'Pכיכני(וכטו

P ניכניt כP r.כיקוכטסריינוק;ונו יP זכי.
 1מיקיקיררווח;יכ iר'פוחךדרסקיייו

ייו Pכניריקיםיfכrכ ~ r1קטוםו ' Pינרייני
חיrו Pנירגןר)יכפוחירrכגיקיfכונווחירטי

מיכחfכןכרfכנrכ iךיזכיכייrכחיקי .כי~ Pריז'
ימס jגןקוינו ר::כf'יקמ-:rכ Pו iיר'סריי
וןfופוקוזLכזכ.גו(סיrכrב rrכס,םיקמנtרקי

יגrו Dכי jקיטורימי j:ימ.יכiכריחזרת
וונרחג Pימפיק);רוו P'(יי jייfכtר ': Dקןנ

יכנסגוו jי P'יו f7כי"כחדרוריט Jגוחיוי.
P כםיר~יוזכיסiחrDp רt7 ' fקיןרי' ('ו

,נfכייווו P,נוגכן jןלוכיירוחיינוכטIכ.י;fכר

 /.טו fjכיזכיריי.זכיגרי pיירנן Pזכי Pר~י
p PDi יבךמריP ויריrפהורDi ינורטזכ.י

1I 
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זכ,ן Pילוכניו jננורייכוזרי P,לוכנו pדימדהד
ס i'pמגסרייכסגסננלינני,לורירדימגיי~

יירוו iמ,מיפוח,נכוחיג lמ,סקכמ,נמרומי
רייוסןרוגוירון uד'ח, /י:ח:י jייי fpו~רfנ

 pךיפךירכסגו~ננ:ימוכספוררחג Pידי
ייחיירטו Pדיק~fככטו pפומינגן'טוfכס

ננרכ/וולוללירווקי:י Pיכגfרכ 3.י P Pגיכנסט'
ולרינניריס iקמנפורפרמ\נגוטורי Pנו

נ~/ו jח'קירמכ u' iופיילו ...pמ,רייג:יג:י
פי:; P'1חי rקוכפין Pסטחרון nג:ידיס

חוגיירייוטרו Pןלומי /י:מנול:ימי .קחדן

טירמ ' P 6'ירנו Oטוסדי iייו pמ:רמורח
 .::ננולכסדיפירירסחס Pגוכי 3.ו Pרי

 . Pננוחירטו Pכו Pטורוכוסיfויfכר iט\ב. ,
רירויו iמי pסוררוכי,יג tטfכננבייומי
ו iסיחךייורומיקכסיכו Pמ'מי I:ימס

רח:כ Pידידייךס/ו :tךיזכי'ייו pמורח
fכדכנריפורחימרו Pפ'טי pמ'וליפור
רמ,. p' jמ'fכך jילררטח(טס Pחידיננכר
rי rקחטוךrגסיננימספייכימנזכ"מי
פורחו iןניכט\ב.גס jקוסחוכיילידי
קיסילינינייווניפןכזכ,סיקמרןל(י

 .יסרסכדימ iקזכפןזכינגוטו lייכי iמי
ן iטיילירוח'נמרזכגחןנכחכךירייוררנו

כמיכ. P 'פ'מינגךחט;פירדוגס
י Pתג lpכוfכ' Pריפומימ'נחפרזכ

 Pסוכריריפינטייןי Pזכי
 ' Pמי'ר rיווו P,לכינני faכןננמטפוכקי
יחו i ",מימו iי'פיכריי ' iמגייס pכוגטו

ו Pר'ריקיררוסיזכיננכייניח:יריימי;
כינ:י.מ,בי'ס ' Pקוובוקוכטיגוריכוולכרי

 pכמ Dיי Pכניי P Pו Pח:יזכיכקו~ליכרוחי
זכ,כריגונfכרחיגיי:ימס jיירמ fiכיגיקי

fויrו iולך jחוכריכמכfככיקיחי 'קוננכיטי
י P,כטמכ pמ!(וכיגייס p 'iייכfכ iפוניקי

ס fPככ i~ון Pונוקריימיגרי\ב.מרו
כיימיכחיג/ךסיחינינ~.חיכ:יקוזככדו

ננריונידירמינפורנלחכריייrו Pרוכיכ Jקו
וננ:; Pס~רפורוכוקיריזיחןו Pסיכחי

מיזכיגייספורביננוג"וו Pמ:יסורטמר
ו iקיסוקומ, ' Pקוכורטמרפררקיזוכו

 iגוריו iכ
ךי,יחוי Pרייידינננכיגינןדיולורייוגרקי
ו P Jזכימ~נירסי P iמ'חכווכו P ' 7מי

זיכררס,נמרכי P~כניררמ,יכןמירטי.
 ' Pחיריימיגייו Pוכיכ iס ' Pקיובררנגי
פfכרס rPכיקיומורגו bונfכטסוכו rי tPרקוכ

לייממיג jיכו Pר'גו ' Pמ,ילינס iקומו
פומימיננמטfככנ~.סורזכיכקונניכרוזכי
פורן Pפיכקיייו pנ/ומיקןךטfכרס fjננ

רריזכfכיג ' 6 .רייזכ'כמ,ןנומגוטינריכ
יכ bמ:יפחכייוקי pו frכי Pרו Pסיררו
ייגכרנונלי •יר rננוי Pלייגת'גתנורינני

יגןכרו Pריגנוננכריזכי rPכנכו Pסרנכמנרי
זכיךריימינiכיננימן Pנו ' 6גרכ P\ב.כ

ריס:;פורכוונ:ימס,נfכרכי ' Pדוניר:י
רי Pל"דיריזומ,טיניכייו pקמרינריר

קכו:: pמ, iPריסליכךירטמגננייךסירוינס
קוננופומ,מיניכנומ:י~ו pמיטול:י

טi:ר p 'כfרוננסחיו Pו 3.י Pונחג Pנומוגייר
מטריסטמ:: ' Pילחרליו Pןוורייוקיcר iקו
,נמררי.ו Pיי ~ Pןלמטמכפורננוגנ/ורוו
 Pו P Pקוכטח.כיננוטו pמ,י;י pםומ, Pךיחי
חיגיכו iנניגי ' Pסי . j'יירר rמיקי pו r .כי
גוכויrכ p:י bיין 7מיייס Pיוגיכסוריריי
P ו 6וrכומסיר(למכP כוכרוrP גיזכריזכיזו

ו iפוגו 'וfכנוזירסורמרוילימייכליי
. P גייור'P קימרוסייטייל:ירסטוינרי

P יכקוP יךוP כfמירj זכדוסייגוינטיטורס

ק' iונבכו Pריו rהי Pסוכקכורי pימ 7רי
P ויכקP יו'fכ,כייו ~כfP . fקרונופוזכי 'כ

קו pנומימרוסמ,ן rPכונרו Pכוrכיגלייגfכר

י:יור:י ' 7סוךירריןס iמfכסקיטמרפיר
fכ:י\ב.ינח:טו 'כfכגטינוחיכןמזיחי:כfקי
ינגריסמ:ין Dמיכנ'זכ,מרוס iDילנ' Pגו

 ==י,;מ jקחמר pקומטלינומריננחכרס:יפיר

 ' P 'כP fסוכיו jמ'רינ"ג,ימלכס Pלו
ננמטחכ::יז jJחי cPרוררוזכסו iי jזכרייוג,
חיינחרדיו Pמי;מ:ימפימרך ' Pסיגו
P חיגופןכקיחירנומכ:יוi קוט\ב.ייכסi ס
rרונ== Pכוזכ:יריימיכינטו iחיכפר'גימי
רי P'Dפ' Pריפימימי!(יקמרו.ו P Pרו
מונ:: pכוfכינטריסנ"טוקזגייו ...היטו fpכי
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גומי ('' r(נון pסנוןניתמינטלימי Pכו

חי P\:ררררוריימיגח\:רינוזירו Pינו pןן'כ.

מני::גיקימיגמ\:רו iמםיס ' Pסיייורו
קריב~ p'f (גיקי Pתונרו Pכי ר:\ bנמל\:ר
ייfכנדוקוןקיטסניייכטוריקfכרטס'יר\:ר
גrיקי <: Pייריכייקוניונוןמ,לי:דיג

ינסרידון fpכמר Pר'פולזנירי iפכוילוזיר
rכיריסמלםורפוזכי';יילסרידומיגיי\:ר

 :וf •ירכ\:ר Pחנורימיייוזיכו pסק'טrגל
ממי(;וניית Pמב,וי Pמנ Pפוrכי Pד'םו)ר'

קי P)ררוכי j Pכיריזס jקחםולריי
מיז~ bקו P i)רי tPרונרו Pכוקונרייו Pזכי

 :::סמ Pכןרזריינוויכיינין P'7 Pמיכיין
מיג Jקו Pקןנרירו Dמי fjכ,רfרזרי{נוגמיס

כס Pיכוחסייו iפרינקידימסrכיבריזדי
מביזכגיקוינוזכי . fPככייורונ"בימז bזכי
פורנימ:דןריימיג,ססכויניח pטו pמ,

 Pתונרן Pכות\:רמי Pמיגייומ~«חטמל
מסטfכייב"ןמ, Pריטו P'כ.וןנfכטfכרי(חי
P ינכו.וP כוסיP מ,מיP כיrדי)ריר\:רמ,:כ
קיןו Pרי ..נוחייסוד\:רמ,ןקי Pקוכרי Pכו
כו jני rמ'ונ\:רנכוגוtר p:pפור'כ.יירס jני

 P'iנר)רכ pייו pפ'כ.מrכיזומיכ ,כfגיד ר:\.כ'
 pםייררfכ 'כrניrכןרנוכריירוסביסfכין

סיומקו jקfכ 'וp fס Pנ'כסכחר Pגרrרגךי
קי .נויס Pוגרי:כ pמכ rיןיי pמס p"ממיג

ריחינ\:רינ\:ר j .ג\:רמ,ןו i 'וt 'כiפריגךייו

P כחיזוחינרמנויירמריכוfככיטrקp קוi 
ריריךורפיחכומוחיילו fPכי P'כ.ייו jקfכ
וrכמ pם)ררס':כמירrכדירו Pיין pפ'כ.fכו Pדי
 Pגיrכוג'י;ו iירמ Pסיגדידי,כטרופוזומי
 'כP rגובומי Pכייfכ,ניר'rכי Pו Pגןגחי

 rPכיכייו ~כj ~ f)ררנ'rכ ~ rpכייכ' Pי.סוrכירק
םירטחר Pר'פול pחקמ jמי Pקמרנירי

ין j'טחןינסי ,,-:;מ,כיפ Pמיכייוינטרי 6

 p:כחןוק jקייכנמטימ Pחונכנרירי Pו rסי
יח::ר Pיכ j Iנ'חיןביז.fכיו i'jייזכיות
ימ~ Pביכקיימ\:ר fjכ iבי rjכיחוןגנריסיג
נמונסג;:ויrכrי Pינ jjכי iב\מ,ןזויסכiכ
 .חוטרןמיגמסמוגוסן jניfכטfכי Pמי
 Pכןססולוגנו_ילןךיריי ~ ' bדמנ\:רfכי

פ~ר::כמירס C"iקוטס Pמימי . Pייכטי Pבינ
 Iפרו,גספחרסמ,'כ.ינריfכסנויס Pכ~

j כי'סrכוריP גיוייוb P מכנךירסP .טייס
fו' P 0יגמרו i • כודיP ינb כp ינוp וי

י 6 .זונריס Pו Pסיזננומיקוניוי\:רורס
p כ.ט)ררין'P כיקוומיגירקסfp כfםמוp 

רייהי(י!(ו Pכוגייסזכי pbייגזכר bjריז
P'b ק'ובסr כנזקיסfj כדrרביזורמרוי(
גוןטו pמ,פורסי pכט' bךימתמוו

 1~טfכרו Pקוfככדוט!כלכר bניפור Jפוךיירי
P ירP כוזכ,מיג.סP ררךימרוJ םןכP מךוP 
 Pכו ר:\.ח jייחטסרן rPכ,כורייrכיכרי

רייוקייכ b jטמניניימי . Pיבו Pנימג 10
חי . fPכיכייוךיfכיר;:ורייrכיכ ס;),זו j)ר

רין i :ינfכן pפמריfכrכיר Pטר'fכיגrכי(
מיקfככריו P 1קורטrכרוגי 'כfרייfכיג
 fpכ rקימי . Pפ'רו Pכומסמיגחרוןג\:ר

 Pרורומויזי b pטמ Pמ'קוניו pניוגכמ
 :::'ני Pמי.סריגךייו pbייוכג Pיבךfכרי Pמ·

פרמוןfכי:כזכיפרסנומו pייוכגfכ Pךfכר'
מסמיבמרנורסג~)רס jזנרויי'rכסנומו
 Iפריוגס iר'ר~ןיוי:י Pקןווומננורסכמ

ו, poנ bpגווננ;'י P ר:\ר)יימניןמי(ייריfכס
פמ/ו'יסמיכסוגט"פרfכנןrכןחיrכימס

רייחיג Pטו rPכנוחר~ Dנרמנרי'יו pנfכ
יגוrכו iמפירינו ' bייחרנין(רי pbפייררדי

l 

כ'ייימןםרמנוחומיכגו iינ iינ'רמ Dגס
כ;:ומiכפרfכגומרחי pגחנ/ימו Pככ.פfכרס

P רמינ'i ו.ריזקרןP 'ככרfנרP . 
ו Pס b 13ריfככייו 1מ' ' bו Dחי

גמרס iפ'חינרמגר!מיונריפוסימירייגי
די pטייכמחין 'כrס iיסרויטייל\:רסין
 Pוסורוי.סריגךייו ',ר 13 'נן Pגך Pךטוד
 •טIרכימס Pפיךיו Pרייינססו Jמ,רמזכי
מינכמנדיfכרטור~ירס Dינגריס ,'כrח,

 Pי Pרימררומ~פנrכט\:רריימיגקיטו
P 6יכיירו P י.ס'ידרpD פ:' p ייוr חp מ\:ר

ינ'גו bפיrכיגךי~ייןךiכפורייוגירונינרי
ריו iקחנופור jיירו rpכיכםר,נ" ' Pקי

טו"ססכיייג bינינימו Dחיחנוכלי.גס
 Jטמיינייי rbכיכ.)רiכקי Pריינן Pוג Pיו
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טריגומפחנייוזכיננגריסזכrכמ,ינניfכו
 iירח Pטר'קיו Pר'זכי .נונלילכונירוחס
ריונחלגסזכrכסייםןריינמכגסfכס
קיכרי bנרfכרטורrכפוסימיליס pקfכ

קסורוfכיכרניזכורוננסו~ריימיג Pטו Pסנו
קיגינוגריס iזכיקי Pפטרוכיfכומזהטזה

 Pייוכגו Pנרחכר' Pכסנ"מוrזיונניחכס
p מרנמדוP טכי;ודרP חיןנויכרירסמרס

נזכנ'י/, Pכודיfכפוזכירסיזהורסדיטיירס
יכ;. iפרי Pטר Pחנ-.כזכיכרנימוקי Pייגו Pמו
פרו/,כייב/וtכיליי,חיג tPכולורומrכטי

 Iרחןנח!ו;טומי Pינוננן pוfכו /נמנ Pגימו

 jנייכריירוfכייסורסדיטיירזהחיו Pטו

מ,כקוןניגווקויין Pנfכלמטן Pטליגן Pכו
טורתמס Pמולוךוחרטןסי Pטן Pמני

 Pגומסמינקויניכרוזכייסורס.דיוכיירס,
 Pניייזו Pכוזכס jDם jד\ילfכקו Pילן iפזככמ

 'מ" P pכי'זכסמ, . pוכיינט' i Pכן f6כחי
טרינורייי pגי pיניו Pינחכ Pכוח::ר ,כP fגו
גסרי pדימ Pטורולייחיליזו fb 'Pככ

מזכטרךומrכירכו'נונ Pכוfבימנוביי
קינו"ס O()O,50נוניין Dטחיפיזכינ/גו,

גסדיcו i 'קמכפןלמ,גזכ:ו I'1נ"גייל
 pי pדילייrכיכ'ירנונוכ Pגוfכייכרי

P יילוP Iרזהטחיננייךליימ,גריין 'כi
b ווכריP ק~כוכי 80,00 ()נויסP טרינירי

דירייחיגrכ bרrכיCלוטורוזכייזככןןfוי
מ,היכריגfכנטרימיטי Pזכיסיגךומrכחיג

 pו p j'Dקיגכיס Pכו Pטווו jטוכננכי'
גן Pזכגן pג'מי Pילקסכו P Pכו Pדיליד,ל' .

 pטודו Jסיפמינrכו P~יין P 'כj . rמכרfכלן
 . pרכיירfכ pכמ PQiטו jמ'מינויס Pכו
זכתנוזכנרםfכלוריייכ Dזכיק fjכ,י iרימ,
P כיניגןוfוקוניופוtכומיק~יכP ,מIP ן

 .fכינבליכrכו"ינ~ ':-קמפו
זכספומינגןחיגחרון iןכני Dזכי

גוחי P:רןררןו iסךקי Pכנ~י Pכו Pטןךו
 jמ,הייודוקי Jנ/יילוכוקוייןלוו f~bכנ

חיגיכיג:::גו Jגומי tטייו fPכ~נודירימס
פורקיחוטררינמ:כםמרrכ pננfכטמרון

 pננמ lמנכזכלונו Pמיכיןניני pו fpכינ-י'ן

;וריון iכ

קוכ:::רי ..קיטיןנךלדיזכי"פחנררריככfכ(
 Pטירן p-jי Pטיר Pנרפורזכנrכ iזכוטיכו

מי iקוכן;כיילfכגוגןסולקי Pפרונ'ידי
 rפרינסהפורינגו bפומיכקווrכ jזכנכfכ

י fPכיר~קיןמינינוו· pזכירסקיו Pכו
מננינןקי~iלירi:כטופrכנסגוקוננןזכיכינוינו

קוי~ומיזכיכריקי;כימrכ.גבמיrנוגרזכנrיכו
 jקי-rטסב bןןגומינינוינוטופfרנתגו

מוגס bוורןזכקוכנ ~כP • fןן'כ.ו Pטורנויכטו
 •מיגמס pפיסיג' jפןrכירfכקיפומ,נגן

ו lp'bנו(נס vג'ור 1ירו rק'כו Pכנוכג'ומ,
קינרfככטומיגןורtו.ין Pחיגרי jקחפfררן

ורfכר Iנקיזוכוקיסיגטורופומינכוריב-
יס Pםכו Pגורי pו rניי Pכוריזכפוrכירtו

קונל/ון Pוכןרססיפילמיזרי ((וrקונלן
 Jסירמפולקיורן rIכקן(ג Pכוכוקיממגייס

קייfר~ iחיכחיןיכfכינניין • Pחינינו P;כי
 Pחכטוכיכומי. rPכורדוטיגו,זכךןן pbמ,כק

P ירוונליP בופורגסD קיפלופיסP יינ., 
יר jד Pכיסירפוס'נבוfכיכמס J:;~ייכן

ר D7ינ Pג~ 'r ;מטרfכילכןחי iP:כיררןזכס

 rlחיכקTכפולריפירןוקדיככייגמרכו' Dמר'

טי pמ,tו jמ,כלייכחפומינ~ךיינפסכניינטר
ו,טמין .ורו Iזכקוננ Pכוגוןכו Pמיפררחי

רימיידיס Pוכ Pכורד P'iנרח;נו;כניין
זכ"גרמגריככורסוגלמרוןכ~מכנויס Pלו

ינמ, Pי 7ר Jמיינמסיכייוך Pמיג jטזכינניי
:ס' uסניfר~,וגמסמדטרו j~י Jטtכנןקי

(חיסי;כן;ו;כ Pכו pדיfכ Pכו iזכ'גריקמי
 I,Pמיקימייינוכג'ו i 'נ~ניר Jכ qPיורי.י

זכיכטריrו bני bקימבינסכtוריקריני,
fכוטכtומיןימס jמנוקי iגמ bיר' iנןוגrו

דיגינלו Jמיקריני fPכיכ~ינסמוייס.
כוחקימיייכי jקוכ'גייקירוינייס Pגו

נtויrכככrו Pמ,ירו jbpקיטיר fpכרייניכי
 iךר~ Pיזכינטרימ I"pדיגפומינכורי(

 .ס) IIעלביגו ~ Pירדיגיי'רילrכלטי bפ
יככזרסדירגורי Pקוכוכמליכנוקיגוfכי
p ינ:fJ כTרP j י' P ר\גP ' כןP תילתקינייס

)tו וtקימכננb פןמ,ןניססb ויינכו

 ?כ Dכ Pי



 Iכ-

ייכךן p Pתורורוקי fPככל' pמוגדי
כפגזוכנכיס Pגופוכךיrכינת'וכחגונו

רייtגינוIר Jמיfכררתינגזוםזריוניגרחל
סינטריrכיזוכנכיס Pנומיזקניס Pנו

I קןנופ~כייתגסp יכנמסמינירו .חנטת
 ' b~ינfכנטו ' rPכיינונ/מנ'וrכיגחס
p ' מיכקורנוD ליגסiחתךיסןמי

 uפינמיריי.מיגנינסרייזכיגניכסמיכ

P יכימיכוP נומי,כגזגסבורגןקין
 Pתורךרו'fכסינגמסמקוזןגומיונזגךיסו

rכינ/וחיגמ:כו ijרזגימיפילייוגןfוי

וקוrכיס 1ליקיקיג pמיכרייכמרמרייגמל
טיירת fPכיגנרמגך'י Pחינרמגריכנוך
 .ווגגנכןוןננ,נכת'ריןמינגפומיור"נן

 II)'Pינ'רך Pכ rיגט' tpיטוינו,קו;כירתמי
פיווגת pורכמרמ Pריטיריזגוטוריייס
 · Pפמריניי~ P pח'קיפיליטיקידתר
 pחרמקי Pפיקסרוחיבכונותפור ,ט
 Pונונג'ו Pוי~י fpכרfכסי pפיקחרfכקי'מי
 . p כf/ינונג fPכדי 7נומ,ג pמרfכוי;טמןנבחי
וגטס Pחי Jבו,נד iי Dמימומנירתחי
 • pברמיכרחר' pכמטרfכנ'תמ; P '~י, Pכו

קיטינו PDקטיב/מנירמרגתמתייס
ו' Pנכ~י pכמ p כ'P fך' Jגוקיייוכיחוכיי:ג
מ<י iגרחנייורגייגמם ,ייוריחי . pיימ
 Pו Pונכי Pפירייןגי 'כpt fיננ'ן Dטרגן

חססגרונ/ו.fכי P:כורןרויי,רומ, p~רס

P קוb חיכליינוקונכופןמימי •,יר:כ
י Pמכסfויג :iיינמ ,: jמקיייו rPיךרוךו
יימונומי pרינ/מ pפזנ.מנרמ pכמריקוךכו

 fjופירנכמרן ' Pן Pר'גימייינמםמת

ז:י:~תמ, . fPוב'כזכטיקי pם~fכנ/רמ Pטן
זכנ'י, pוני iDטי jזכי "וfרייךמי:כרי

fכינלייגמריייןקי fPכגייו p'jגמסמנולת
fכק~ייוי Pמינינ/יליקוחכטן jטמינניימי

 .:ין 7םונ Pר'גינוןrכימכסחיגולגזכס
/ו pר'גי iגןקיל"מיגנו'חילקוינוfוי

 jמ,רי~ו 'כfונוכ~/ןיתטורנ'; pםוכרייו

P קוi רמp נ"פורקייוb 'b מכזגC קי
P כרןיrזכ.יינI יניP ךיPD כימורfP גוןטו

ךיבכיליייכ D p,ומךיינמכרוגיחיננ'גס.

ז''"ר--  J ~ 175 'י"

נ, ;כp . fכייו r10 hכיגכייכfכ,' ' Pח.נורת
 1טrננכגיי 20טחנינייו 10פונךייר Pר'

 " bיירrכיגריסךגימי • p,נמחי 30
 (,כfrכק~ייו ' Pמי . rpכיונמ P 'כfקןמנטו

י P 'D .pיכחפונרייו pכ'ניגיןfכיזוכס
רי pרfכ Iנ Dפ~םורנכרגגילייfכיגזכ.יגרר
חסחוגרכfכיfכיגfוסקריסו 'וf,כנמס
 .נרמגרזליקיזתחיגמ~דייןמימיג

rכ' i כ 8רימגייוfh תורריריייכP 
 Pנו Pטןךוfכספירירו Pדי pםוrכ' Pדי
 pפוח' Pי'זכי Pחיכייוקוןיכיחו pקי Pרי'
ינךמ;; P PDכ pמ iטומתםרfכנויירר Pרי
טיכ:: fpכ Pיכ D pכfכמי Pנלfנגר' pכמ Pדי

ר~ P 'ריס'רייןfכfכןכנfכנטחרחין fpכ iזימ
ר'דירירן Pחיכייייגו pו p .... pוכוךוריממזג

יו .. Dמ'י . fbכ ינגפוטרדורייסזכיגםסגיין '

 "כfר;}נ Pי P-כP fיכייור' P Pו Pחית' ; 7
 :מיכדיפרןנסייסדיטו pכיחסמי Pנורכי

 pלfכ jפזכ.fכ PDט p :וfמנכו Pכיי Dכ~ jפרfכי,
 ,! jפ~fכ rPנמני' Iקונ Pכיחיול'מת iסוגיי
ס'סיגיו Dקיזו Pמיקיפרמינגו pרמ
ר mחפךרסוייךמ pכמ PDטוךקי pונמ
נ'ירסגסםורמי Pר' iפס Pטרן pוכומ'רי
גת rמנימררךמי Pזכי(ייומi:גנ/ורוקי

טו pמ,פור •פיריכמינייכטוrכיג 'וfניררס
מי Pנכfככרי pנירמרי Pכומתfרפו ppמ,
 pונןננ/fכ Pנ'יגט' Pגוריריכמ:וטריטיין Dזכנ
b כי'יP פi 'כירטfP כפוfb ',rכ p רי'ךיP 
 Pטרו Pונומי Pקימיכייולוינייס Pנורי

 Pנו Pטורוס b Pיכייול' P ·חי Pזכיניגו
 fPכינונו 'וfP fניןכנמגומנורסfכי • Pרייגו

ס'כטו fDכfכןכנ Pייוחיקנטת DPנ/ינטי
 pינו ~ D Pינייכינו b Pןכרי pינוfכ' Pטורורי

נכירמגרוטמכ Dי Dקיגוינןקן ר'נ:כ'P fמ,כ
fכ,', rגופורקי 'כJ פr נחכיינוP יכסת~

P רו 7נו~מוj בומיגD קייגו' pjj כררןכןf.גוזכ
 Piינפורקיר b Pגוזכrון iמיקימי

 ipמ Pפרזכנוfכריכנןג'וחי Pר'כנר Drחיכם('
פ.,מגיfכתכi:רקוונות fiר pי fPכ i 'כf'יו pפ~מ

ק-ד Pלי iזכפ Pטרו rPכיינוקיפריונירת
 jפכזרגוfכרוו bנו;;:ככסדי jטורכfרלו



גורייןבן 176

פרי"ויי.ררסלסקווניגווחיטכינ/ו pח,
כ bמ,נ/ Pכוfוסקוננייגיגרוזכינוי,ס

 i'b pךר' bפ Pטרו p(ונרfכ'fכס .קונםס
fכ' p כופורקיקו'סטסrחירj"P נוP מס
קיונרםרחגוrכרווחי Pפכמ,יונדי P 7רי'
ונךידי Pריידיירון pכ'ק'ויי,ירסגס
rפר 'כP די 'חיP 'פוהp מגP ' םומירון
P יירנוP רייחסP דיD רP רמסמי~' P 
 pן rמי~ינrככטמרוז ' Pקיטס fpכיוןרי
~םוריfכס j~'ירו Pמ,מן:jנווגIריס Pגודי
דיולמגודירייגןזכיגמrכטןונמרווחי
 Jגוונסטרוגייו Pר' Pכןrכי"וגיס pב,

ו Pקוןס iקfכגס,מנוfכר i:Sפוריירוו
ניגרג"טרס Pונןמי Pי bקרוכרקיונפגינוייגטי

ן rקזכנפררמויירמנוחרבס i:Sםו'טחר
חי .רוריfכרר; Pגוקי pנירזכ p:כfכדי

 pרכוךו·ריfכfכוכנמכרכן Pוכודייוחיגמגוכס
רחגומי Iפמיקמי fPכיגינו'נו Pטכו Pילומי

p כריfינרP נרחגP'i כ'פורfנרp גוכנו)טרו
פורגוןמ~ Pירנר fPכיגגחגריםורו iנלזר

רגו bקיייום/רמניfכי pגזכגוונבריוני
פ/וחיר"חינכמגריםרfכינגו pונוגנ/ו Pכומ,
 Pג' 3קוונו Pכוינרי Pס/fכיגייחךיכסטי

קוינו Pנ/ומסירס iניגר' 'כP'f fנ'נייב
ר\ Pתכןjו fpכנורסזכי Pנוחסמנגו

 " p 'כfםרר fPכ,כפירי.יר' pנ/וגוורfכג Pי
מסם/רמגומרםךרנומגוכנימ,וח, Pם/ור

גווקי iב'יגוגרכמנריקייוך '~ריס iקח
Iכ'רמננססנ~ pמ'חויכנלימיגםמרס

כייחיגםמכמ~נ/ו Pקיייו pם'ג.fכסיגסי
 / iPמ, .מ,גטירונווכךוחיכרייכייור Pס/

 Pכוי Pירב'ן Pמיגפ'וכט'חי pמרנ'ו Pפור
 I/Pמ"fכי Pכיירו ;fקןנום Pונ'fכי IPרירכנסכן

 Pם'רמגומריונוfכי Pו:מכו Pוי'מיןfכר Pם/ור
fכ' , , 

ס'ןפריול'רסגסקוןנוס/י iקrכ.ס,ס

P ס'סיגוכגורסןP j מיוס,מכנ/ןרסי
P מי~טרכםוD ריולוP פרומיP פיכמרייj וP . 

ו iםוi'כינ/מ,גטריו fiכק~ייחרו ' rPכי
פורקיס fקופוגגי,ררו Pר'גי iגומיגו

גסריכוקחרסקי'סס pגון iטייניירו
ו Pקונרופ'רסנןfכרסגסיקמגטיזכ ~ iקמ

פורפוירסגון pמ Pק'מיב/לכרגטrכר
נסממדיטמדרחרסמיקיכנםכירגס
ירוקfנ:: iמ rקמנסיומרס 'iהיםלמגומס

פוחיב/נדמיגמסריימיגן Pך'מירס.

 ~~ק Pנ'ופררקי Pיכייור' P Pכומrוrכי
 jי bטס Pריפוrכי pרמכויגוןזכי pיימ
ק-י P ~כtי P .pב/וfוסמנ/גי pב/וק'גו
חו:כ'/ו 'וfפכfכטrומימןרו pב/ו ' iקן Pנו

טמ. pמ,נסמונ/רסגסחין Pרסךןר'
קון 'ס/מס P-יוג' p כf'בכf~חי pרכ' bכן
 ,.מ,נוננןכנוגנןרו ib 'כrפגחטסrכייוני
p יכ~ירוP ~גוניימויייגרp פייךרממיp 
D כ:pb טכי'ורןמיP רי"" P טיינסייJ ו

ס iריקיחי ר:, Pםוחירמוכירייוס/מירמ.
P מ,ונ/ריp ככט'רכוrP ממפ~כיר(נידי

 • jי pקורסויי iסירfכנרמס i:Sגסדימ,נו
נוי jק'פליכך"קינווס Pכווי jטחןנבי'

ירנ'יר Pםסרס Pכוובנן Pקגסב'ו P:רימיי
f:ויכנ'ינוכטזכרסןי Pמימוב/רס.גסמס
יר" Pחיב"גיר!,רר Pניוייו Pרכרו pוכוfכ'ר~

 liסכ pגסםלסנןfכrכגסרימינסמ,ןנ'יר

ן Pקוינוייו Pםליי Pמסרמכיייורכמ
 Pגו 'כP rייוסיג jירמ Pמ, . iD'יכוגטב .

פןגריין Pכ'מי . pםמךיולורמרסמין
כיימ,גחסיסורסדי pו fנ/יי-'רמוגן

'ייכו" Pםסכס pביב'מרייחיג'גייור Pככי
דייןמזכדיר Dב'יכןכט pמכמקיפכי

 •כנגומ Pי rPכיגיין p Pירכוי ri:Sכקימי
מסריכיטימנכי ' Pםסרי,כיקיגןסס
ו Iםוכ Pטיכי jי pקוכחנויסיןקיגוחיט!

 ' Pםומ,נ/גוסיגרי Jי pקורח jכו .דיכי
גיםכfכטספורגיחורופורגירומ,גי

 Pטורןקימונ/רסגחמיויכנ'יר Pפיר
סןי 7גוכונרימןכ Pייחכנfכרו Pונוו P pכו

קוגמקיס fi:Pכיקדrכיגר~ Pירירייו
קיןהקי Jכןקימיגמססימןיי Pכי
 ·ייו iטךו pונוח'מ'חס pיירנ/ו P 'iמ pגו
 / iPכנרrכ'חיפכמטמטכס Pינומ'מי(מסמי

מ, Pפומיכפ Pטרו pינןמ, 'נtחןרןטרו

ןורמיגטרמינ ג::ח·סי pכוfכ ~ pטרמ P'Dכלו
~ן pקורfכ(נס .פ~יטן Pמיטרו pח' iון Pנמינו



נרריוןבן

 l/דירו·י Pי Pדוfכיגי ' Pפרfכיכונוfכיכ 1יי

יגון,חסיכקוfכיכטרוfכוס rקfכנסקחר"'
קוככפנ,רס 1י Pכווזני Pנוקי;קוכטרחרמ

ס rקזלמי ?י;נר'ו.rכרמקוכ"גןכטחרטו.
:כ rקfנגסמירילוקמךסזרמ Pדייוfכיג ' 7

 ' D jכןמ,נווו P ~ 1 'כtסר:כ P'Dחיככ ' Pקי
ריזוטוך~ pbמולריכמר ' Pסיככפגילמ'קו
פורנ'זגוכטמדטוקיס rקסנrוי 7

כויג~כטסרטךככו iקרי,ירורפכנfכוסלכמ.
ס iקסכסמס pט'כfכרס Pפומי P ' 7מי

 Dו Dס fb pכנטיפיקמרמ pמיפריככירס
פfכלטךiכמסמ, pמ rטי Pי Pמי lpגייררס

 Jנניריf'ככטירסר pפורפרrכנוrכסiכו ' 7 '
קיככו pנומרמ bל i5קוגלמכריiכ rקמגtודי
טינוקוןרייוטוומימס Pנ/יכונט)כררכו
היפיכס pפר~מ, rמfכי Pכןקיןמ,

fוככו ,וP פרומיp כליככוrפירp . 
בוייזוחיגק~ככם;ייוקוככופוfכיזלי

טורי.פוגריילין Pכ'סימכ;כמלדי
מסרומירוקיומונסניקסםומיכ/גומיכ

פ~מנן i~דירר Pס'ריירין Pי'מיכי)מרכס
 Pפדריככו Jכומכסמ,ננןייזןfכיגדי pרמ

 pמיכיימדיככינגומרכי pת,כיימ iמיפןזמר
טמ pמ Pיירוקמ"ככונון,יימיגריזנומי
זג,פרסנומסגסטורס pסורריכמריככוקר

ס iקמנמפרמנומ,פורליזוו Pטורו
טורסס bמוררינו Iמיליימיגו iמיfכי

ו pטוךומיפרמנוחסנסדיםמלוכי
מכ'ירו Pררמוכ'רסי Pםזוכסטיל Pבויכו
 :כP fככחדירוחי Pיכיילו p Pי Pריסי

מסייכוfכרפור pקפריטfכמ; pפיידלח
גז::רי pרנרחירכספולמר pרמ iפיי pכמ

 :: rחfכי Pקfכנימכייןמי pכומ,כיימ,iנן\כ
 ' bקמלגפולנסכוות ' 7לי\כטומי Pכו

מיביוגנןידוכונרימספכמטiכמ:מורו
דימיגומטורסחי, p'ימרמ Pפילםייד?מ\כ

מנןייג:ו p pיימכ' Pמ,מופי Pטרי pככמ,ומןרו
 ' 7טיר Pכווניפו'למיכולסטורסמיו Pטי

ךירנ'ו\כ Pככי:ג t 0מ rקמגסדיםרמגוfכס
קי Pכומ,נחיו Pילנ'ייכטי Pגוייס Pנורי
גויס Pכידי Pיירנוו Pמיכו~כ 90מ,
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 Pכ'מלןכיככיג p 30פ"רלfכקןלטfכרפfכלiכ
 iקינלס,סו p;ינט' rח Pזנרקיכfנדרנירייו\כ
 ·כסכיס • OOO,()5כס Pירו iמ,םלי;:גיין

ךב 7קמיןfכיכטלמרפולרולויסחככינניס
 IIוכינטפוחיךיfנמגוןקיכינמליס i;]סקר

מנ" pגיייס Pנמלוכי 1000זינו bרמכ
כ~ין bירניר Pםורfכיקfככטfכר Pיינטי

טודוfכולךיכוחי . Pבמרונ' 500ס rקם,
 Pטורימי.נrכםחליזן .ניכונטמךו Pקוןני

טן Pנוו Pקוכווס rקמנסדי Pמולריג'
חרםיסינליסיגטיוומסמ:מסנייומי
ביירחןפולקי Pינייורי P Pכו Piטורמס

גסריחימונלסכiכדיrנולךךכמנגייכטו
 I ,דימי Pטיךו~ינכfכריוי Pזכינןfכס 6םר

םמרסfנירס Pחיגורס bליימ,:גמסילון 1:1
 IJ כf,'מ. pפלוחי fPככיככיסופחרסיל rמ

 • pריבון
קיריימיגנימירנווקומ,פויfכ

קוככןםוחינ'נומ,כטורויי p'1קירfכ
מימוכ'רסגסי, rמפורסיגו)ררון Iכ

 ,י Pמ,נופ'fכיס'דיס rקמרfכנןמר Dפול
 II\כיככדימוכ'לiכחי[ Pכוfככי Pו Pקי;fכ,נ

די Pי lbכו Pי 7מי fprכ pגסדייינטן
וי Pיכייןכ' P Pטויו 1 ',כp fמ,ככם'fכיג

מיקכיס r Pנרמי Pקרנרי Pגכיסורס
 .פרחינ'גוחיגדיטו P " ' 6סכנניס Pגו
נ"גונטrכרו Pקוןכייfכינילכ'יין Pחי
 "מלקיקוככוטי Pמיחיבדיחסמינמין

 ' fPככחיס rקמגסרינגי[ 1מ'נחרו
 P:וחי Pיגייררי P Pכו Pטורר l'יל' rמי

ילוסגיסמיומיימורס Jחיקיככנריס
ן iס:מ,כיימיגקיןינמנןקיוכומגי

P יP P 7ינויינטו P ' גלמכר'פיייכמ\כp 
ונלי Pס rמ pגסחספלמנןמומ,ככיננן
מוגרמנןמן i5קיס rקמכסמר • Pמיכייו

כמרגורסו P Pי Pפ' P 100סורודוריר
 Iן~רנוו P 120 'כrמננולסו P 100מי

מספרמגומוקי pםיירלח pנס 'כfלס.
זגגיירקו pמ Pננחגמיכחוס rמ pגס

מ,רספייירסנסריכמלגיכסמיגייני
iכפיקי f 2מגגיכסי Pמי Pפיקי 25די
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פייור,מירזכוזכי~טרר~ו P Pפיקי 8זכי
 pטירfכמס .ירס rת'מונסלומרלוןכ.רי pרס
 vגרדילוייכטו pחיגרי pפייררמ pגfכ
 ::~כיכfמ, .קfכנוו Dטס pממיס rקמ
קי p(נfכס rקסגסמסכגולווייו Pר:י

טס fpרינרfכך Pגסרי pמ iקמ pטןרמ
 pגממסמ,זןrכי . Pכיtכוריניfכסך Pקי

טרימס pינrכינרמןדייכס D pפומירטמ
P יP ,.זכוןננר\בp זכיP וP כfניירטןי~p ,מ
דימ,זו pמנ'ירטורזר Pו Pריפמרטירי

f:כיזופוסירטסקמרסמ,ןמיפגrווכס.
קסרירנומורודרור iי Pט'רימינספרוכrכ

רימ~יזו nנירטינטןזכי Jסרנ/סגוסמי

 pרמרורfכ jכסקוו pייזכרח Pפרי pפייררמ
מר,כיוח Pכוזכסיגוfכו rחפורלוןחורורי
רינויריפרוכתסרס. Pונ,י Pפוזומי

 Pקרמסחיזומי . Pפכורידדסינוסמורן
ן P jמ'חיכןנגורסו fP iכיi:וקרפיס
סיס jפרילו'ןרס rלויכסקולווסכניורס

גסריfכננ'ורrכדי P'pםחונרי Pן iמיכו
זכיכמיזרrכי •ייו pגיוfכ'fכיכקוןנו:נ rקrכ
 P~לו·ריזי Pו Pסימורורי Pפיכמר'ריי
 'סורןי 7ו i!רירויס P'Pס fנמיפכמטסרי
גסזכיפיגרמ~ךרררפ)ככסזכונסו i 'כfמי
 Pפיגסרי Pכוריירiכ pקזכנ'י 9-ונ Pן 'Iפן
סורודי Pקינט':ב.' 1 000סימרינסרי

גסזכי .פסרסגסרין iפ'ו Pסירס
חנ:יו p~רן Pינסיריסינ/rכrכירספfכרס .

P וP כוץfpt; סיסיP רfרj ינכוp סיP ןP 
 Pילור iרזכ p ~ pח.ך jרכטיכייס Pמורך Pפכורי
 Pי Pזכי fpכ fjכו Pסוסי'יוונסריגrכזכירו
יסחיג pמ iיי!ר P.סר' pרמ 7פי' Pקך Pזכיקו

גסמירס·חי .טרו pלומ·יו!(יכטורייס
 pן Pרי pן' rןסfכיןס iניכייו!ררrכ n ,פולרס

j 'כיכו.כrיD P ב.יגרי~י\v רריfקורp טןלומוןj ס

מירסfכורו ' rPכיניfכiכגסיקמיגטורו
 Pרינמכו ppס' Pינוננו 'כr ';םינךרוחןטור

 iרנח jזכ' jניירוקיחרר;: iרדירו"(רינסדי
 Jמיבכךוהרי Jוריוגנן qPיודיי 'כiמכיח.

P וP ;רליבP ל'סולr וp ~ךP וP P .ופליס
מ,ריינטרן bרימרינכר~י( rמו iמ,~י

ר-
 jריו iג-1

 1 .גסרימננול\רי fi p'pכ iSונרי Pרייוגן

 Pפfכליך' Pיוךיגחכוכריפלמנוfכו .כr iקfכ
פיירוקווסטר pגrנסיטרר Pלוfכיריסינת

fכולונ("'וניגנוופן Pנומ,וfכיוס fiSכדי
 pלוסfכינסטס p 'כfריטרימס pלומ,מס

סיי.י :iט fpכ
 'יליביךמר i Pסוררוליימיגיזו bמי
 'טודומסמיגגוחך'iכ rח pכסfכסריליךור

רוויסךזגיריריגו.ו riכיכימ,טוfכירטוכו

 'וfP . fכריננל~יקוfכטרו Jקוס iח p~ס
 . Pי fpכ fiSכיןרייןכןמילוזרחיfכיוננר~מ,זו
ונינר~ b Jמיfוילוזרחמסס rס pגrכרי

 .כספמוסקfכרסו Pמילוזרחזוין pריטרfכ
 ~רP rו Pפ' 250לבורס b (ר i-Pכי'rי 'lקמ
P מגנורסוJ OU פיקוP חיi לויi רךןרמ' 
מי Pםיקן 120':ב.טוכסו Pסיiג rמ pגס
fכולונר~דיגריגחגטריקורטי\ב.סר i 'כ)
 ·:: Pמיוי)כיגסמרמנומוגומירח iינרי

 •נומלורןגרי pם'יררfכקוופסנריךןרס
מורריןקfכךס Pהוררינ' 160ו i 'כfחי

D 4U יכסריP פיגמרדינכ(!רגורססיrיכ:: 
נוררן::ו P Pפיקו 3חי Pםיקו 50מוגו
 'ן bמ,ר Pפיכסרי P 160כו Pטןרומירס

ם-כ)כרסיגטלימי i:iןל i 'נ(טס Pמיקולוו

כfכרגילססיפיקןס 1 5חיר::רפיגסרסס
פורקי Pי tPכי 27לח rלודיקורטיגסרי
P כטרןןP ס.פלמכוסססכסיp זכלןייוטס. 

 'מרוייךזכיגונרי P P'יכניכ\ ':jו iמיזכיקררון
 " Pכי Dקיןפרסגיסו Pקיילוךר' Pלוונלי Pמי
ו iפוrכי tpכייררסי iפזרגרירורס Pמימי
חיכ~::סי Pסיכ,יכוברי Pםרסגוססכi:י

טIרנטוממינוגב'ו 'r ;פרfכנוכזגסיין Pטי
קן:: Pמיסrכמרוייותיגיסג j,pנןקי

 '11סיגסחי כ':I' iזכ pכiכרי p'pפחסיכטרi:ר

 jנוריר iב qP~ו ' 'Iדיrכי · Pו Iטי~ pטל'קוו

ונרי pפמרtכנס ' Pקיfכרון 1j iג.ני jסכס
ביררfכיריrכת Dנו~ילו Pטכיrכיג.טיזמרוסיג
~ןכןרסרי'יךולונלינוובריסלןייוריגבס~ך

רייסיכםרחכומוסיפלfכנוססגסדי
fכולונר~חיבחינטכיםלמטסריפסכיך

 .פןrוירטםו rמ,גי 'כrם rקסכrכסיכטריחי
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פומירטrכגסרי Iכן Pן iםומימורו ·ד'

מיסוכןדיקיגטסכמרןריםמרס pמ,

סקרבר rרספסדס Pמיגס iמיקחנמקו'
דידלוסמובינרtו.י( 66ו rמיfוייוביס.

ס rקמגסדי Pי pפסונרי P ,רייונומי
 P.סיק' ~ 50מ"כסרס j:כסרנו P Oדכומס
וכrכ iני'קוביו Pפיק~ 100מגנ'וכס ' Pמי
 Pפיקן 120\ג.ןכןרסן Pמיrכ rקחנסדי
מיזוחיקורטךtו.סמיגויכמנטרי'רייומי

קוכןכיגסןנרי Pדי~טומיבינר~ממיג
גסקוןמעינינוחיקורטי~סיכו Pזגי'

 pםוfכירןכמ Pו pמן iמיסיכמ rנודיקיכטי
מ,גמסו iמיי fyכס. rניfכיןו iס'קונוו

מיגפוג: 1pמוגדינובככנסין .וtמובינכ
P מיוכP ןD p סP'p כ\ג.סfרjr 250ס 

 j 00סגנ/וכסו Pחיגוגנורמו P Pמיקו

 .ביבככנפמרסקיקררןכיו pמו rס'סי P.סיקי
מ,ס rקמגסדי p,pמ 5.ונרי Pדי'ינומ,

קומטרןסיגסרון rמימי .סונןנר~סי:כ
ס rקמנסמסרסרמנסמוגסגס pפןחירטfכ

קייניךייוrכיןקמגנינוfויגסיכייריג
 Pיו Pכו 'כP rקTכנניגר pןכר'מסדמנס

p ~,fכמסכס ןכf.5 גסדיוזכירסp ינרחi • 

 Pק~ונ' fPכיקרןfכנס fpרנססןנ'מיגמי
מינוגטמנס'ג.יידיסי ,;נמ,יחיגחס
P גממסוניססP ינדזכli גסקיP ינדחד

די::ו Pמיוטרחנס Pמננו Pנוקימיגקון
קורןכיחיון rמ, ' Pמגמינלחנךינחייכירוכ

מונונ::ממיגו iמ,סידרוסויחיגפוורי
כנבכרנדיגוכס rבי'ו Pקונוו jנ.סידירtו.
ונרי Pדייוגוסיקולטיי pחו iמ,סי
גוננורסו Pגפוןחססונננר~דיג Pי pםמ
מ,גקיבייויס Iמנגו Pחי Pפיקו 27

ורס rבייגסמןמ,דרוס.וימ,כס iנןדי'

 fpכ 7טומ· fpכונונר'ג.' Pכו Pטווומס
קוחכט!גסקורטיגסננס . pקורט' pכמ
קי pטר' pכחויורס iננ'קוווומירסגו
b ירסtפינייח ' 7גונמר ".וp מ,!'ורמיP :: 

 Pטר' pגמ iחי ' 6כיי.מיג'ג.מכניגוטו
פומ,כ::קוחטווfכסכייסיגו rס' Pקןכטי

ווביו rח'למ rכוויקירט'חיןסי pטfכ.

נכסגךיפוfוירןכסגסמוו rמימר pפרמ,וןכח

 :: pח'כ 4.סנחך 6מ,גטרקי Pכומיניונגו.
טסכסמ,קךוזנrכקיךfכירס.סומיכטסטrכ

 . Pירי rבכוקוננו Pמ,כונר'טחנטונרמנרי
 :: rPכיגiכונלו PקמנניגסנTכןסימינמן ' 6
 ,ריכIרכטרקורטיגסמ,ךקיןכס 7גדי 6פ

 jניגימסיס rקמגסrליןקיrרןבינר'ג.סיכ

 pיר' rנו' pכמניתמןיינרtו..fכיגטס pמ
 Pמןנננרי Pכומי .מfכ'טס pמ jניגיסגו
טירנניגוקיקמ.ס~סtו.'ינסנמו ' Pגו

 ' Pגוכסגיס Pכו j ',טמביני .מfכיסב'מת
חיגtו.נן pיס Pתקרקרזנמססו j~יינfכ

 iח'מגייוחיג jחי rינrלוגסרוגנ r1ככ
 iטחנח pח,וךקןמככנסכפור.ךיךיחס

חיןגוקיו iטרנימןסןנננרtו.י'ילfכינטרי
מנייר::פוrכיכטסכrכיר P Jמזקמ~תגס
 ,מימיכןויפחרסגסנימס ' Pחיטס

רי Pסולךוטרוזנןקי pגוגייס pטורס

מפיגקי Pגן Pטורונויס pכ:ריו rפי pס'
ר'ס iקמגסדי Pממכיר'סין,יימיג

 lסכ~נורייו jב gPיודי'רזגימםןמ,רס.
קרו Pניננוגומקי Pקזגטמככוכוקיטירו
 Pמניי j~ינרfכ Pככונגfויfווזןטרן Pננוfכי

ברמגריגיננוניו.~יינו' Pיין pםןמ, Pך'סי
מור P.סומ,רננו Jגוקיסניחמרבו Jמי

P מיחיג.דיפיקווכטסרp טודוונכי
פיל::קונוודייוןכרו pניןfכ'ת'סת Pגומיכ'

 .מיגמס ' P 'טיג
מונכסגתטןךסקוננפגייי ' Pמי

מוגו Pגוfכיוח, • Pמכייוגומןדייך 5.די
חיגדיס rקמגס ,פרמנוסוי Pקר Pסכייו
ו rמ'גוןקמנומיגטס fpכיפייי Pםר'

tנכנו Pק'ךיfכסריגוגייססןכונייחל
מלמגומסנירחככוופורגונ',גס 1ס'
בכןנוחריימרגו pמ,מכיין pממגfכמיגדי

ר'ג. P 'ד~רייוס'מסזנגנניסמי.נסיס
מיגריססfויכמיןמגיינו pטוכו 300חי
מיבכיניידונונכיחס pמ,חוניזמטי Pחי
סכיגריססקו(ס jקחגסמססרינו pח'

fכסנרסנריקוננניטימ,זומינכמ~די

 P'יכני P Pי Pמ, Pנוחיי,רfוכי Pי P Pטןרו
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 . pר pסי'~ורסרי Pנייזן Pטןרומססי
חונרסגrוי Pקו,נפכילדיריסס ' i ~גfחגבויס

סיג'יזטמתנסיכססיס iקמגס ' 7
מילסמיליינרמינ·יניין Pליקיריסס

P מוןr מכp מסורסניייקמדססi מ,ילi 
חסנכזננריס bסגינל-קיויתניטי Pסיג

מ,סכתיס Pכןמי Pיניי,כ" P Pכן Pןגןדי
ס rקמכrיןתפכי~י P 'Pייסססקיגחין
קוילניטיי Pמגכיימיגיf'כס rססי Iמרי
ליימיגמ,גקוןןי;רוfכימגייוקסדסיו 6

 IIינ p Jמיקי pכ' b,י,ל bי' Pכי Pטורו 6מ

מסמנירינוfגלפיכיסור"די Pרסרי
 IIמיגקיןוינדמלחיינ~י bםוחיג ' 7 1י pקולfכ

 iמ'מנייוקמרסקוי'ניכימנסןקי Pכי
ו Jמ,מיס rקמנסקרי'פ;'ייוי Pקיזני;'
ס rקמרי \fככינליססיכו!נ;'יס 1 ' 6כייfויג
מיגטורומי;ויי'סכיךומגזיןחוןס'די

ן 1ממגינכיfכסמ,קיתניטי ' bםומגייו
P כריrינרP מייסורםדיP מיגמכיגורי

מ,י'וגג'יי'יננ'ו Iסריס rמ pמיןסרמינכן
קוומיrככיגליססקוו Iסfכסמנמנ'מליו

מיקסנטfכליייסגגקוןמי 1'יי pמגrכנfכ
חי pטרוננפיטמ jקומי pbביגיfניגקיו
מחונ;;רי rנןקר/fני pריטיכיידיכמקו;
ס rקחריפלמנומסגססור,יןן pכמ
מיפכמנומרס Pניי'וגrכקיס'די

ס rקמגספ,מנומכס ' P pי'חחידיכוקחרס
סיפמייססירזגיגוfנוכפורירס Pטכ'
דייןס'קרי'פררכסגממיולס iסילי'ופךל
 .חננןייי'פלי Pפסלמרמכ Pירי

fיו ,כqP דיינוריוןנןi קיככדוס

קלינייר Pחיגסס rקסכ:כריפלfגגימס
ססכתמ.סר Pמיכסיןסיכינלו,טי Pחימין
מולרינו pיימ Pיכ Pרי Pנינכי Pננונג'ןקי
 Pגוי bייינייס Pגויגטרי bטרפfכןי Pמי

רי Pגינ/ליי'וקכינ p 'ר)טfכלכנייןיוניס.
רי Pקרינמנו pמ,קוןןנו rלחקי pונ' rלמ
מיר\ב. Pיפורת\ב.מבכמרווקינויס Pכו
 Pיכיין (fוברי Pמיתמייירנ~דייופוג Pלי pכ,
 .ב\,נjיפו,נ"ןסנ/גימי"ו Pנינ Pכרמ;

 pןנןריךוגמנןכ,'מנכמ, ~.פןךןקךחכטו

p וfj ~י,נטP ג'ומ,מיג,רp יייP . 
 ' pכfכרי pמרח' Pריפרמי"סינופרמ

 . pטס Dסי p:כמכמס jס\ב.ס
 Dרו 1>רותסדיינדf'כד Pרי.ניכיירוןחי

rכס-פסכייוניקי Pו iסוכודי fPכיזן
 'חרנוrכיגדינותנכי .תוזירו Pתליתימיג
-;; Pיגוכדןסר Pמיברי-ניתנריחינדר P\ב.כ

גכמנריחכייס pקיןניניירוןמי . Pמננן
 'ז Pריס Pתסטמנגסדיו iקf'כנפרר

סיו pנ,fכ Pמיגייוטיניסןסיתמררי
 ·.נ'מכרסרי;;סרמכfכניהסהיס Pפרמיר

כרר P~כקי pיר' rינו Pו Pרינגtנפזכrגדי
 prמ'מיגפסרסטוננוככמגריח,זוfויג
טונוו Pמנגו Pסרrכיכפסורריימיגך~
י~ 7סורודיסירתסגס,ותיס Pדימ rמ,
 ' jריירו 'גוןן:iכסיר~ססינירנו Pמיןסי

 ; pסורררןלייסי,םסךריו rpכסכנוד
-גרקי pםfכר Pפירפריכוכטסרוןני

תחר,"ו rPכrכתסטופורקייילןן Pמנורי
 'דיייס Pי,~'יס bליימיניין Pקכזוסי
P וP כrקורp וי 1רfטמתניייi תיP כיק"'כיP 

נימי'(יזמיגחסגיזו bריירין Pתוגנר'
ליייניייל fPכיrכטרןי'ןסי:כfכסירון Pך'

ס Pנינגמכקי Pסיזי pטודיכןמררמטי
עומ.,מיי. P'כגrכרנקיריןתfכררייrכ Pדי

 fpכנלfכפ~ pטrכ P ~מרלימיגיירמו,קרננו
P כייrP טרינניP טרי:ו'סיזירP מיוP i י
p מr ככטיפטרסססrP פמ,"וכיקימיזוו

פרינוי,םגסי'רזירו P Pטיסו Pכויכ bסמ
fוי .יסכ~ונכי Pחיככייכסלךי Pחנט'
נססין p מ;;'י rגינס "מיכמתוזירריטס
י Pסfכסיייסמיגמס Pרומוכוחינו
תליבייויחננורפורקיזונס iנוסיסיזו

P ~ קי.לייחינירונקרבווסי .תוזיר
טןרניגס jיי,ו Pסנןכיגוביריתידי Pסיזי
 •fכיזוי Pנטיפטר bקוןס rקמ .Iכןממ
ו rמ'ו Pנטך.פטכמדיתמנוסיןדייןסי

סי 'מ rקמי Pךלגןטידומסנכורמיכ
ליייכ Pמירגוכסרי Pסיןסינרייבוכו
חינסמנטיפט,קי •fכיכךי Pפוזכי Pי'
ספיווי Pחימינךי pךיןכרמגטינרקרךי
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דיי Pייןיי'ייכדיגיס,גמס ~מךמנס
מ, Pיייכיר'דימ, Pפרוניויבוספמ\ג

מיטiר 1\בוספמtיויון P Pמיריימכו Pבו'
 ,קייירסמ,מנוי.סימטיתמטמר jק'ר'

נומררין Pפורניגנסר jקיר' ' Pקי P'iמ
 liכנוומ,ר\גמכטיפטרמינוי.רימיטיך'

 ::כ,מדינמריומי' 1\ייפמרםמנירוגר
 Pיזירן Pקוכקרויזו Pיקוג Pמינמכיין

 ::כי' iר'כיימיגfכ\גיינ~'יוו P 'וP fו 1\ונ
 IIיקו P Pתנבו Pמרfביכדר Pכ 1\קידוב,

 Iמנונוובקומינומטfרכנופןכגורכמנמו

 Pן P\ג.מדיiכן 'כP rתננו Pמרמסטזפטר
סומסטיכמר"מימי~ט\גמוכרי Pמנוינו
ו Pדיfכיכינוי~ר pמ'קימיגדיס Pקמנ"

 •סיכינוינן ' P Pמ,פמכריו P ,מיפמררי~
טיחסו Pמtרמגטיפטר ' Pר'טמיינייו
קירי rPכננו fPכריירנוטןסיקIכנןיייrכ
מיורוו fPכטימי·Iכמךרי ' Pחסנומטמל
מי .יימךרי ' Pריס Pנוכנfככפןרנומכס
טרמוליגו Pמנוןטס fPרימןגויiכגונויrכויסן
 pטריפס pכמכיקיטמ,יחיטס Pמיחוגךי

ולוטרומסtו fממנוידמריחיסיבדי
טחנונייוסיזסייייין Pסטוי ' Pסיבחרוו-

'!בגןנוית.מ,נינויימטסרימיגייס ,מס
rמ'קונטן ,כp טמp מנרמ 1\פp ריכמסf
ו Iמכמבגו ' Pסגמיי fPרכדיסןמיליי

ריימ,ניכייןר Pיי:fרגררסמי .טיפטל
 fIIכנ'נןקוייוטיריייונומרסניני,וניי

ריו 1\נוfיגי;'סס pקיטfככוומ, pדיבןמ
מיגfררמנייד ' Pמי •טיקומ,כטרס pמ,
ריiכ,מי pרfכ jמ 1\פ Pי Pפןרייוכגןייי

יייפורמנגסחינקיטורזמ,נייססס,
'יןמימנוידיובמנויבומטמוויר" Pו rס'
p ' מ,מנוילי 6קיגוr ן• , 

פורריימינמכייו Pמ,נ ' Pמ,
מנטו 'p ~ j'מיכbטיפטרIכ,ר 'כfזגגןנויrכ

~כוומסיינר , 6לרנוסfכסםוfכי 'כiמ,

P גךרP ח'וr מימינ.קיוגרמנדימ,גו
רונוסדיכיי Pטו Pסגידינסכטריממלונן

 /jנוודי jיי Pגןחיקווfכפיכמרסנןעורקי

fיייל'קי :ט,~כP ,סיסינ.כוןסילטי ' 7יךר
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וו'ו.כסס Pטי Pזכגולייולי~ךליימכךוכי
P כךרP ח'קיונכיP פסכריטוקנחגנס

 pמנבמ Pו Pכרכ Pכ 1\מנכומיטיפוכ
 Pטי Pמגורייחיגדינסנטריייס Pיכ Pקיי
י bולטסנסו Pסיקי PכןוליIכמרכין iPכי
ייוגנסנוויי . Pמ,כייוססויובו pנ'ס,

ק'ייזכרריוניIכורטיכבן \':1טיי Pחכגו
Iכווונווקיפיקמךוין Pייסטמר~פוסי
 ' Pמוכונריח,גדי jו pקוכמיר Pמ,די

 Pן Dדיק~'ירורסIכוכוכורייס iסקי iכו
 pכfכסי Dזכיו pנמ jטסיינייקי . Ipכסול'
ונוו IP pכיfכרמר' Pו Pרריץfכן p.,pנסכווrכ

 Pנו iקיונרי pמ" Pחכו Pיר P Pן Pרי
ו Iוגוכידח iמי Pגווייןקוכווסיםמליי-ו.

 iמיזככייfכרי Pיכ ,rנויניוו pקירמיייכמ
דזי 1p\קיכומךרייייךייייריקיילמ;

ריכיiכ' Pניינייכטריו Pסיומימיכי'ס
קלסוו hמיבו. 1\פומיק~טס fpכנfכדס

ךךייכ iד'פךfכ\נכונוימיומזי P:כיקירו pנוי
 IHכמרבוידיכנירiכםמוככfרר rךיקירוקי

קי .מכי Jכי 1\טייומיוכי PנונויIכיר ~,
נוידיזכןכרrנ jקי Pזכ'יימדרידיסוכנס
ייורןייןנוזכררינויIכורי Pמיפמררי

נויחםנירגםקוייו 'כfסנומרנווןיחך

פמר::חיייייוו Pטרfכייכ fiכIכוכון pbקרר
דיfכיריימכוייימיסיייבירמרומי .רי

fטרמ, ",וP ייוi כזכךריתבויI,טוקסכמ
כוfכךריטרס Pנווסי ' P ,וfסונכס jP iמי

fכס :'t ,יננמרבייר 7מ,נקונפסין Pכוורייי
P יכנחכנןP .מסמירנומנוייזמייייקים

ססfריס rנמר~ר Pמם Pקונריייו Pךיחיג
מיכ"טרן Pייוסיס'בום. rנזכרולטרס P'bייי

קי Pמימ,גכטיפטר bברמכרימיגיימנו
טרו pייןמ,ךיייסולכ pססיכדי jPסינ

 Pנווב,י Pיכייור Pטרר Pייומ'מיפמךרי
וו f' Pכייומסיימטוקינור Pנוסטfכ,יייפן,
 UPמ,פור fPכרינויקי Pכומ,ייסכריטרס
 .טרם P«וrכי iסי Pטיגינורפודי,קימיטי

נווווךינומכר iיfכ Pטסזוו Pמימיקייולכו
קונון Pנומיןמנסמיפסך,'טיו pמ,

P כלכווקיליזכיסיכונטמריי'ביfכוסטP 
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, P וP מיr ןP p יינוP כמיtכינP ינP מס'יס
ו Jיכוכני P Pחיי Pח, • Pנורברי pחיכ'
קירייומיג Pינוחרננו iמנ'פור iוכמ·
מ,~ננסו Pפורנוfכינוכוקוזנס Pמ'"

t'כנטיפטלמי . p6~ננ pטרfכ pזוומ,פול
ו pחיק~רמכדימ,גמ,לזוfכנווכלו pננןfכ''

 Pגוקימי Pגווגרי Pמונגינומונרס
ננסמ,גדזדיכfכנוככי Pוכיפיקסכינני Pגו:

חיגמס pיריזוו Pמי Pמפרינניריננו Pזוו
 pזומזווכגינוfכ,מיפיידימרוכס rפ'פור·

P וP פ~סברמp נוקוומי'יורוקוןr די
, 't חנומ-נומייסP וכוP כיגfרווכומיכייp 

P וP זומייור~יP גסמור"ורמכוןp פחJ ו
ריימיגמי,ונונרר P~כרי pגfכנרמ

יסורסריריי Pסורורומס Pוכו Pמנו

חי Pחיזן Pי Pיברי Pספיסרחרסננורקי
ס,קרוfכי,פןר Pחינייומסוfכ'רס i5גוו

ועו Pמי'ייו Pקוגומי:כקיסיגפיסןזי'וגו'
 IIPחננו ' Pסגקיניררסרגסדיפמרטיךי

מ,ג.קין Pקוזופגירו Pמ,זו Pו Pקיוכרת·
גןסימ,זיי Pגךר P~כמסוכרמנומי·

יינוגימ,פמרריו Pרי Pפיי 1 ?מינו:מ'
קימיfנרס fpכנרfכגוקי pסורירוחס-'

עמכסיביירס P "גיקימיחרס rנ'גו
ו pקיו Pסורורומם~מנו ' Pמ, . pפמ~

קרזווו rנ'גומ,י pמנרמכוומי rמי
· j סנודייכונוכמרP וכוP . ,מנורייומP וכוP 
ווס P 'ריריי Pורוון pמסכוייסדיכיי<
סו,ןרייסיגטוככךמינכמנרי.ינוכי rפכ'.

נס:. Pיכימס Pלורו
 pמבינוקיננוומי i5מ,זנפרiכ

וכורוחסיימזוןfכיכס pירך
ו Jפמ pכמססמנגו Pכימיינגו bעןמיג

 pסלייזfכ P!כומין Pוכס Pמי pנמ pנמבכמ
 fPניוינו Pסירייסני fPכביכר' p pיינרוכ' iרי
יזfככזוי Pמקרנפולכיייססספדחיקי
ריייו pנומ, iח'לייזכיג Pוכי Pגי Dקון
 Pמ'זו Pכויריקיונימ,כעןלליינוסיג

קיןמסמיייירי pמומ, Pריסינריינמרס
מי . Pבוינלי Pמינקרייינדמרי P'יומיכ .די

קיןי'נ .fוייזו Pכקוי P 1קןמיכגו rנר.

ניריןרבן

עורייו pמ,נוfכיגרייזו Pנקו iחי ~מיג
פור 'כfP . fכיזו Pננ' Pוכר'מסfויככיינחר

P " גוP וכריP קוייעמכייריP כיןfP ו
מנטיפטלקי Pפומי Pר'ר~ Pיוגרי Pרייגו
ייחררי ~ Pזוס .זוסייורמי:כ Pסיסיג
fכ' p יגמ.רי)r כחינססוי~P סיגור
fכירסייrכרו Pפר' ' rינמיכרי P~נכו Pמר
P פוריגוןסי,למרריוP חונווניןP וריונ

טי Pעוךי .סוכוקסדס~ירטו P'7 Pמוונרו
 Pגוסור'קי . iרייכחיגריעסרטיו P iמ,
טיירסקי Pייכו P Pגודי'ין 7מינמס
גונס:::רי'סכנrכ Pמילייגרטרו Pי ;fזוידי
גרסנרירייגו pגומסרייוס'סי pר'
 Pרייfכונרi:ר jקו jנינ'ימ,גייסקוןקי

 Pב'ו Pטינוסו Pטימנורססי Pננוננ'ו
רי 1Pכוfכי Pר'קיס'דיעוסינ'נוסויי

רייגןייי ' 7טfכביסס Pפור'ננומ,רטיזוי
סיןננi:ר • Pמ,זי Pזו' Pטריחסדסןי'ו
 ' 7גזגנוכןסrכקוננ'ייני Jנונ'ירסנני

ניטfככיfכס Pפורור bק Pנו:!ור fPכיכיין
ו I 'גנייויו pרינסירסן Pקיfכfכוןריינו

P ינP 'יiכינ .כfווp קירירןP כיב.סןfוגוp סגטו
נכידי Pמ,ען Pרי p"זומ Pןכ'ססמונרס

 Pזו' ' j 7~יירו P Pטרי Pמיגייוקי'תוfכירטי
פס::פירrכפמריזסרוייןסיקסי . pכוזובו
קוננןנמרוןסינסרוןס 7קחfכסנסר

p 7נומרלסךנןמ,מיגסו P ' כp וj כרנכr
קיננורן ~מ, • Pזו~ן pו r'pקוכרימי

ננמלגסמסטימס Pט'ננ.פ'ניינטוסיג
 pמנכמ pגמ ' Pסגמקירסךסיסיר pמין

מיגרר lו pקילממסטיזכס Pוכיייםי pיי~fכ
 Pיי'מי Pיגייור' P Pיי' Pנורסי .חוניברי ,

ו fJכיריי Pסיסוריפומינוגו Pנfכ.,fכגמגי
i כךfמp וכP נסיזסfנניP סיזוP קרגp יr ~ p 
fכס pמנונמחי . Pריריגוסי ' Pוfכיכו 3

fכיגטלי Pכיקי pמנ/כמ pנוfכ,כח fPו,כיין
רי::סס jנויגנסגוןקי fpנ rמורי Pו P iסי

מ, . Jפיקימיפמררך Pן P Jמינ'יכייfכר
טרו Pגומ'ססמוגרס pו rזכי Pזו' Pבור

טיגיגrכי pךימ p'ב.מלנ'מרוקיפסךרי

קוגוןסילננח.גור pמססוגרקמרסמנוול



נודייןכן

ו iני Pגי 'סfגרמגךיחי:כקילווניקרfכיג
 fPכיזו pטרי pגוfכtכר fpכנלfכ Pגימי

ר
fכס~ירן P 6- •םןחינ'כרfכיכויגfכגטרי

ר
fכוגוfכוס pכרןנ'ייליו fDויכו rIכןfכינfכיג
 •קfוכיכסו Pמס

מקייו ' P .גןטן fPכיטוךיקווחי
fיכ;' p קזכרי~כיi מוררודיסP "ניקP 
fכסקוננייכיכוירוו Pו'לולילויו" fPכיזן

fכיגמ,ן pנוקוןנ'וכטויל Pחכטיפטל
יי!כפהסדיחירסלומוריכ Pקירייכן

סגודומ,רiכנטיםטכ D iטfכןנניימיןיiכ. iנ
מיר;; Pי Pויגמכטכימיינרגגו ~נ,מfכל:נ

 ,יגן bוי pךיטרfכמיהנופסימס iס Pלומכר.

מוניירפיל· Pזךמךורי Jיכ fpכפןכיסס P'יו
קוגטfכרfכיIכהירלופנן pנוfוו jנח fjכקי
 Pיכהךfכךורי fpכ Pנומי .פסךליו Pמס
ק'גו jטfכלוניי Pסוררוfוסכטנסןרקגי
קינווגומי Pו jכומכ;כ' Pנינגtכנfכן 6

iכfכנסי Pדfכנס Pגיfכגטימטרקיfכנכfכבfכו
 Pכיזוס Dטיגיכיסכטיםטרמי .טו p 'כfמור

ע"ס Pלקוןfכגונטסנi:רי Pקי Pנומ,גו

סיייס Pככ~'דינינטי Pיזיכו Pקוג P'Pמ'
רגטזכ::: pח ' Pדיקונטיכןכיככ~סזכיסימכפ
ניניר.מיליקוניפול Pסךול' Pפיקיןבס

קר Pו iירו:יניגט Pנfכרןג'ימ 3.גסיfכיfכלק
 pכו bמירנו Pי Pקייירfכיג Dמוכנכfכלfכן

ביכיילוומס-:ריי fP Dככוזכטזכלןיסקיל
יגינוו P Pרי iמור ~כfלן, 6קוגטגיסי

יריכמכטלפוגרייו Pריfרכט'םטרו iמיככב'
P קיפסךכייb i ייילו;יP לימיגגייור! 

 Iקו,מיןקי pפ~fכנלf:ו pט~מ pקריסגרן

פינ"יי\ג. " bוג Pסירככמכו Pכוידי jipלמ
p כfמ,קון •רp כמוככט'םטרגנסגייןחיטיf

 Iסוקיויכjביכיס P~וקליסרי Dלייכסי

 Pו Pקוןטfכר Pסככ'גטיפטר Dו;רו Pכוי
 :;' Pריטרסנס Pסתויק ' p 'כP fמירתfככן

 Pבויקליי ;'כD :; fגרייחיגטגו(יימ ' iכו
זכגפיפטררייזו Pקוכון Pסרסיינfכג!כיכיס

 "נסולכיייfכסדימגפיפטכטסכננייןמי
 Pי Pקווכייחיג ' j,p 7קןרמוכיכנס

סלקינוזכ, Pווכיכגמגיי pו fpכי Pמרטי

.. 
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ו+כ fPכס jככfכגtניכמלוקיג"גטי pככfכ
מיגריfכיככנמגוו Pמלוךססiכ fPכיריימבו

ר'ימיגפורקיסירנוסכסו Pוככרכוית'יי
·מ.ס iמ iנוזכי ו)' Pיקונ fPכסfכוגייחמ

ניממכורסקו Pיזו Pקוכ Pי P iי Pמ iקו
 100סגייןקסדסכ"חיבחסומניס

 Pיניךסךי P pכfכךימורוךי Pקיכטמכי
גןfכיפרתדילימוחמ jמfכרט' p 'כfקי

מסך'יוסיכמיו iלווגגריימ,גrנכוחנ'ס
חייר rככוו Pדיfוילככמגסמסכווזיכfכךכ
 .ו fpכוייוכימיייןלייויכי p pפומ, Pר'
fכ, r כפל~יוסימf3.קמםולמררךס,כס ' i ס
ריימיכמנויו Pסיכ ' Pמייגזיס iלוגו Pרי

מ,ללוסנןר pן iמ'ק!טן pס'םולככיננ'ו
ליימ,ג b iיגfכיי pככזככנןקי iפfכככנייסי
סככומכ Pיר.נינ'מסדfכ;קיר!חסכיקי
 1ינמכי pנרfכ:כגסfכילכוrכגסו Pגובכית pמי
מס riקfכלטfכיווניfכוקיריימיגממ
P כווfכייכיjכ~לסfמרוכיימיגרזמיגיביינן
מימלורסככמfכיגייi:יקווזנותיכ iס
p בותי:רP ' כfD קונונרמכמנחליוi כיגf'ל'I 

ככוגג'סחילrכלייינ Dרדfכגייס pנסלוrכ

p ונi כנכליfP מלקינןחגפיםפלקיכול
ק~ככולייחיגמס 1ךיtנירזכקיעיס t:Jכ

ממךס Pסיו p Jקוכדל Pמככממ jניייךו
יגfכדמגדר pמלומנוו Pמיורינ'fכייכfכרס

כוסטfככנופורמגטיפטלfכירננסנוו pמ
רינfכנטלימכךכיפטלקגסניו pמ' pי Pסיכטוכ

חיכםfכךליייוכיג Pככיזייגדוריכזרfנינ
ככיסנולמטס pמ,קי Pיט' D.ן pייסטוריי

 'וP fסיככנמכו Pככידיfכ-יורסמיופמלי
טי.די";',נמגטיי fPכיכייופנלנייןגי fiכנ
סיה,נניכךר P~כקוננומוגייחנןלסמי

בכחן,פורלוי'רי 3.ו P~ינ'fכנטן ' Pכומגו
ליךב'יגיי pמביגמ Pו Pרינתוןטחכתי

מןנוfניכלךיזכיגךי pו iיכקכחכ P Pטרי
b כסירrזכנינירi ל'יחיגריןכ. rכ 'כfטרוו

גסרי Pםגמטר Pכוטלמי:רמןקחירס
קיירס bטרןמומ,גריי.מיכ ' iרמיקןכו
גז •לייסיכריקמתסגסלסנמ iנומ
 Pגיכ iכ P כ!\קיינוליימיבמס jיל' Pרי
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יין;,נוויוסו P Pמ,גייוססמפרויייטיין
סיחנטיפטר.ייסטמכסן:מסנוקיfכירו

כרר P\ו.כריזנו Pרווי Pהכריכיריוכי . pרויי
סיוייסזב Iחינפיסו Pבוקוסנדוטת pמ

fכ' p סורןרוב/ייזוטיP ק~ייליונייימקי
 pנ'יז'גסויס pקfכנ'יר Pיי Pקfכנ'יכייו
נו,ןןוניי Iססינוימ,ן P'וייסונ Iמ,כ.סיחו
 Jגוי Pסימ,כ.חתנוסט~רוחיכוגטסר

נוירוסטfכליטו Pםריייומיקי Pסנiכסר
ןפו/מייכניקווקימ,גרייגסליfבירריפמ
די pנסכמגחכ'רימוחירטי ,כr\ו.טוירר

 .טו pמ,םrורסחייורזכןנורקידiגיסו
מס Pו i"'iגןכוrכויירקוננופומימי

D יP טסp כtם\ו.מנ'רP p ' מיכגיP יכרייוP י
 Pיירנ'י p Pי Pרי Pנווגגיפכינדייוזכיייס jרfכ
נייןטמנוחי Pסיכייוריוו;כרווגגנוסטומי
מטונוח,פריגרייוררכ Pזכככי rמיו pמ

 iסי ' Iפיגומיפיירןךי pקסךיכמקדן
 Pי Pרי P'ו Z1כנופליגדייוטסנונייןיג Pקמר

P רניו"P קיP חיכ,יןקיופןP חירזכן
fכיגקוןכיגרוחיגךר P\ב.כו rמיו Pרי Pחייינו
 Pטכונויכטו pךחכג'פורמן Pפ"רירגופרר

נ"ררמרגסמנוג,ןפורקי Pם:ומ,רט'
מי;מ,~קריטו Pחיג iנירfכקי Pך'מ,

זווגוןמיכרר fPכגכקיוטינימוקיו rי Pקיג
סי pיימגמקווכנוריייון rPניגייורי Pג'י

' P פ'ןסירט'וריוP רינו,מיP קןקונורייכוןl גi
טרו(, Pכויייפורטחכ Pפורוגיוסיגוחי

נוירומרכiגמטוכגו Pפיומ,רט' pבויגטו
 Pמונכו Pמר ' 6ר 7ג fPכגכקיזוודיסומי
p מיכננמגווp ,' מקינr'p כנמטמ,פןרמרין
ירס,קיבוגiגריfכורס iחיריימינמס
מסקובוירמס,נטס pמי Pקוננוינרן iר'
מיכירקס P Pמכטfכרינכן pייס iפיימןגס
פ'ור,מ- Pננמטfככיננונו pפמרמ pס,קין

 Pקמפמכינוו Pחיחיר:'ננסמס pסיריננר
רוננסדיריי pטר pחנןטחכiג Pגוי Pסי

ריימיגריסר~ Pפ'וג fPויויננמנדסריננו
 Jקו pמ,פיכימריבוו Pנויככיזוו 'כfרוזו.:ר

רומ::גוחימירננחנוטלן p 'כfו"סנטיפטר
מ~ Pנוססליינוסיגיכס P 'כP fטחכירוי

 j-יו tגר iב
I 

 ,מחנני Pי Pכייסיגמיגיירקיננןפ'רחי
מ:כרייופכינמ,מי:כמסקלימו pרמ
 ;fכ pקמךיגמקוןמטונוחי Pמנכו Pמר
נכד Pחגכקוןיב Pקfככנס 1מ,,גיטייוגו
P ןf> כזוחנו,• . 

rמגככוידו 'כP קיגרכP סם/יךינטי
קרינ'יין pס'פסורין pרי pו rסן jח'

 jכזבורי PDנ'ג Dקוו pקfככטfכקיחטכ,

מתחיכטמנוניין,נסכזברגסרפררסרנכ
פרכרססססיסכטיפטררי Pירו r'Pיזוכ
חיג'גיייר Pבייריזב,' ' 6כו,ניrכ pכתrכי
ננס Pסינ'יוכחרפיקיייוקי Jחמוכיי

זויקיפוחיריו pיגייו bסכןננ'תחיפרורס
P ספורויינ\ו.יילרןr סיירP טוP כיניfP קי

ך Iויריימ,גר~סיכיננינו Pח'פרורס
יכ rיילו Pקוןפכייטוטינוןקירימססיג
 Ciמנ'קפוררייסיגדימיזסמירסקי
 Dסיסיכקןנויכרוגיקייכייס rרונו Pוי
 'fכיריס iקחו Pרי cקיטfכרגסקיר'י

טfכזונייומי .טחד Pגיזו'גס rPכיfכמ,
קוננונפר r' Pכיגקירוומכונויחמסיגו Pננ\ו.
 ) Jקונ'גרקיינ'ר Pזוחכ Jמי'קווגרח rו rמי

 pרו\ו.ח pפזכ.fכניכמטמנננייןסי .'ין Pך'
מימ,גרי Pננמייןרזכ.יפירקלינ'ייו Pמי'

P'P קוגr'P ירוP גחמיp נוfמססיננני
נ'ינומי;כטסגסfכורסגסין b •רייחיג

דיפחרריכפסורדיכיי fPכרניוגיfכו
ו iPסין Pנךר P\ו.כדייר rיייבגמפירfכס

ררמ,גססקספfכר Pסיפןר,נלו D.סג
סורריךקוןפסררי.ו P pסורררוריננחגן

קיfכיגטינרייוגייסקלייס Pיג Pקוןfכי
טכןמוקfכפfנרכו pמ~פורפוחיריfכס Jנו
ן Pקוונופרחיחי • pרונחטינימקוןקי

קכfכבון Pזכי Pסורןךוריכמנטריסינטרח,
סיגייכגירויfכסו[ו Pוימיוייסרמנקוו

פורמיגונרי bנייני 1נינ' Pמיזומטחרור
בוד iקיחיגוים Pקמנ"ו Pמסטירfככ
ריfכינינניבר p 'כfמיגקיסוגייקיילסנו

P ' מי 1טחבונ:יממךריP מיחיגייייבונני
קוזוןפמךכיר Pקינ'כ'ספיחךס Jגוקי

מיטכtכזויכן fpכננן ..זויוניכי Pמפימ:ךמרס



 j'ן iנן jכ

מיונסגויני jקי pטר'םס Pי Pקיטמכיני
מי Jנ'fכרוסרטרומס'ס f 'כfבוימסדמרי

P ' סטירP כיגקווווס-גייתייוrכיינייןfט
קיררגסוגקיוומטחרי'ס r 'ר]ווימס

מסו Pי'נימי .ךור .rווחטמ,גמססיירךי
ריייכייור Pייטיבוסרמנ'יכייווויסיג

גןקיכרר P~כמ:גבינ'ן ppךיסגוקוזור
ווסס, Pני'כגrככר Pר bדיטסךרקיבנ"יגי

נ"גיירסקיפיסי Pייכן P Pגודידייודיג
מ,וטי jק'rכגוכטfכ,מימfכלסמקינייו

 pיימטfכקידימ;:ומ,וקיס pג bנייכגט:ג f' Pכ
סוויטfכילנייוגיייולfכטזכלין rמ'טןמס
יfכס Pקי ' 7ג:גווfכנוטוסיוקיס rמ'
סיגייו Pקונ'ךיסיכיי:גמיס rמ,טיוזויק

 oסינמיטי Jיזכייו Pר 1מטח,,נ~יס\ג

 _זו·ס'טודי Pוו~ו pו r'pקינ Pכוירייוקיב
בוומ,לטידיביוזגומ,גיי:גט'יגיטו pמ'מיכ
ורי::: Pסמר'סגורסמ, .סנייזודייוגוקי
קי Pךו Pטווומס pבוtכטמייזון ' P 6בוו
 fPכיכייויב'רי Pמפיסרמרפורקיכב'ייכיני
גומימי)ומ;:רטיטו fpכפימדמ ' Pחי

 Pטויריזין P 'Pקי«סטמ,נן Pפןסיד'
גייוסימ,זסמבויטןזוfכט:ג Pפיfכרכ)ך'
 'כf .רזומטfכךומיכמיזיטימסזוחטסרי

מי Pסרב'וכיTכורי pפ~fכב'רfכחסמונייי
מלי"ריסימי pמ~מנ'לfכ Pר Pססקי-מן

לייסיגמסדיסן ·סי • Pנ'נסטי Dקיווו Pכוו
ססחטורגמ, Pפוtכיריקינויגומ" Pסיידו

ריקירי,מ,fכל rקי Pפ' {' P pם~fונ'יfכ Pכו'
'גנ'ו p 'Pמכ Pמגמבווגו . pנייכךfכר' pגמ
 P,יזוו ti 'כ!סינייוס fק'~ס fPכריווו iקו pמ'
 Pי Pמ,נטוכס, , r'pטרר pינרf.ו~ ' 7פי.וקיך

 .יזן Pטרן pבו,ס,טלס Pסכויכיקז fPוריונו
סז pנ'רס bפ~ Pו Pממריימיכמןכייומי
p מקייןיP רp ד'סנייסP ןניריP ןP סיזוP 
 ' Pזכי Pסלניונ'מו ' 7סווןריב',,י Pל'חי
מיכקיןנינ"רמיקוזוי,מסינטן pמ

 .חזוולקון
 ' 7ךנכהממ Pמככ'ןגימורןב'ומ,

קוננוסיגמסלייסיגקלימומ, Pסןכדו
P ' 'פb יכסp נ"מי •מירננמכןןi כרכוןןf,ו
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די pו r ,כf ;'כrייס pגרfכטופוקי Pכיrכן
 .וכי 7ייכ rריזכיכ ו:;כfחנ'גי 'כp rסו7לו
פוןמי pכ'כמ Dפ~, Pיניכייrכי(מוייגס

רנכ:רטוקין orפ'מי pחיניfנ riכיטיכו
P פיכקיונ'כיP כrj טרP כיזיfP כותפורIJ 

ניידס,טו jמ, iט'ינ'בויגגומסקיטrולטי
 )וםגמניכלמגקס pל' jנוקי f" Pכב pייfכ
גיוגסניטמכימ;:ו Pפוךיגימורוגיטס
מ:ג Pטי Dדל"נו lטfכבוביימיכנזרני

ב'ייניטיקובוו ' pנ bי Pמו . fpכיכי,ו
 iכי .וfכנייןייט~ rמ 1קיר'קירנכחמס
קי Pוו~ו·די pנ(זמבוקיטכןfכוטו pח'
 fIJבי Pטיחסבוסטסרפול iןנןנ~יי pטי

 iיגן pממורגנמנךטומרודס'ק bמי . Pזי
P כפןרטיססוכוב~ייוri טןמסכנ~ילP 

קי Pמיזו Pט'מס '~~נכ,ו P 'Pמג Pמיזו
 l/רמכ p כp ,fרקי ib .טימ;:ויי~ 1Dוכז:מג

 'וfרסנכיס Pנוfכי . fPכיכייומיטוייfכךן
טיחיךנכמפיג i6 'ב"טי Pפיקמדןלי

P סורקיווונ~ייזh 'ירp ~ב"יr נ"טומיוo 

מקיךמנניינטו iקןטfככ Pמימורגןנטfכד
fוקין 'וfפp rמיכ 'כP טיסי[פנייטןייכדין
 Pסיזי Pטןחיכטיי 'כrטימינטריס rקמ

 u'Pקרגיו Pקי • pםמ pטיגגסנוופייקי
מינגfככיימלטיקיקילי,ייס Pבו~יכדי Pזילר
 uפרנסמסייס Pסכקוו pבי~ייfכק:מי

rו' p כנ"מרפילמ-סfטומסדP 'סr ןp 
 pקייrכנןןמביין pריי fPכיריקיטומי
 iן P Pחיזו Pטוקי pbפ~חבל· Pן Pמס

 Pבוייוונכ' Pטןךומ, Pייייזונרו Pטוקרגנן
סינמסמוגרמזוח, ' Pםומ,כםןסינרי·

ממוי D'Pמסריימי'קריfכוסי .חוטכ,
 ' 7מכייס pו pק\רן b 'P 'כp rכfכנלfכ

דייןיכ Pסינ ' pמי . Pמנכן pכ bסיכדל P'ג.כ
P וp מכייסP פרורסונליP כילוכמכרוf• 
קיליימ,גדיסירבומגופלורסנידןמ,

חיגקימי Pמניי pגסמ,נונוי Pנוגטן
 • Pסלנוכימודיו r'pקוכמסמו(ייריי
מנגfכ"גיקי Pמרנוגימומסג,?יגןמי
,סבוןגסfכלס pםמגיקיכייחיכמrכרס
 Pלנןגימו bפןנךי'ו Pריג,מ,ג.רי'יס
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נוסרי".מינfכסטירופמנגס:י:ייו
 pניכנrכקיקוו ' Pמגfכריטיטו pמ,קון
פיקחךןטו fPכטילנ'מיריימיג vמטו

קי Pפנייטו Pכןמי pיט' iמ',קינוטורו
 Pו Pחיגטרימיחיגמיגטרי Pיגדיטי Pחינ ,

fויכ,יכfכנטליפרווסניגוחי , Pחיןו'
 Pו p!ריומינרינחגטיייגו bזכימ,ריי
וינחנטרימטורנו "fוטיירתמס Pפיי
חסו Pריני 'כrו. iמ,קיגוטוךוחינוי
b מיטורוריייכp ח'טוi ,קמנפוכיi 7ו ' 

זניגפfכרטייו Pמי vכנויקי'נייס iיוכןני
מניי fPכיכונוטו P'bפורמיוניוירי"
 Pסרנ'וכיחודיכומיטו. pמ,טודןי iס'מי

ו lפיקfכחיגfכנויספיררןגס:יימיגמס .
נ'ייגטריסינסריקי.סירניח(ו 'גטויךו
p ט".נ:ז' P טןךוP ךוP . 'ייו 1ח,טחרכני

מיוליקוןפיקןמיסירניסכרטיגיזנת
מסמזנינריסיג vמרקיסיג:מספירררכי .

P נומ,יp מסמיוP מי .קמנרייp ' גי
i ,חיכ~P מונייסגוP רימוגומופייו

. P וP ןלייןונרןP 'רP פירטיכ'יירטוP ' מס

וובייוננן Pו Pססוניג,זיכיקי'סרוןנחיג
 l/כןינוגו Pסיןנ'ייגיניקיזמססי Pרו

'נןוו Pקסכריו Pחס ~ tט iקופיר iטס
פילטיניווי Pסנמ,סיג.מ"ךומיג,גירו
P ' נימרוןחי~מסP ' פיקסןכיp וP 
נימ, Pנוקי fPכירנוסכו Pו Pמו pו rמ,

י fPכסטרסfוי Pכוקיטס 'fpכזנובורקון
חגייס pו Pיגריר fPכיגגוןחי .טמר Pסני'

P זכיכייווניריP ד'פורP טרוחירנוP . ,ח
 p'רמפ~מנמס Pסורןרול"מ·כקונו pמי
וחיורו Pמספיררוגןסי Pמרנווכיסורי

מ,ל:קןןחtכיtסנו ' P ,וfיימגן
 Pסרנ'וגימומסרייfכי'כדי;בומי

טלו pס'נווך'ווגור Pיגסט' iוניכ'טןסיק
P ורמp ד'יןi נ'יגיטיק"מורסנסדיP 

מסריקווליחיגיגס iנויכ, Jינו pחחקי.
ונו rול'גןיית. Pרוכיכו pדירוגייגטימ,ג .
 ,/~מ pיניסקידמוני;כוניקי" Pיכסוכי jנייני .
י Dוילייסנ bנייוימי pמיןו Pיי'ר~';יס ,
מס Pפי;רוג'גויקנןוטירייוס"מנול .

נוריון iב

טומס Pטונו'כינימי ~ rמ'יייכךר Pיtכ
חונוגסנ,יוקייכ Dדינכמפילסמ,זס
נמ:: pח'חיןו,ני Pמ,י Dמיזת.נויקונבו

יר rנוי Pמי'זס Dטו 'כfןנירנייו Pדירון
DP קיומ~נייסP ןP סבנמp כגוfקp טינס
ויוכו 'כr .פיקסגומיקינס Pזגיגממי

טיייוינס pונס •דרוגו 1פנונו Pמרנוכימן
 Pטודימונ'מסרחריגתזכיחיגדי
P ירנו'P ;'י P ניקוP fגו 'כP ' נמP'i סרי

טfנו Pפור'חיגי!לס Pנימינךר P~כמס
מניןוגוייוו Pמנור'ריפ'וקיחיגייס iמ'
 fPכרנרכזfכןזנסליימיגfכיך'וכו.י Pרי
פיררן:: iנ'חpיטתונת Pמינויפןר rח

מריייו Pמרנוכיחוי Pך"מ·מ,כ.fכסכ~ו
 pדי;כפוfכ'י bפרמיריי.fכי,מנגוקונוו

ן; Pמ,מלכרר Pז:נ.כנינייריןחיfכיקטןוי
ן fpכנרמ Pנוי Dריימ,נויגfכנטרי Pחננן

fנו 'וP 'נi וD כייבי'ןיfככ'טfj כוfוניP כוP 
נסמנוגטו ' Pסיו rנ' Pגרמיו pמנרfכ

, t ננוP כיניוגייךמ"ס!~יגיימספורטייס
טtר p 'כfקון.חיק 'כr. fכינונוויסתפיר
D נוךיגP יס'fכ' P יכP ~ייfכ; p כפוfחרנו::'ק

ו fPכססייירגוו P ,נרר P'ו.כfכס Pכיfכו
ן iמ'מירי, iםסר Pויפוךילךיחירנוחנו

ו Iמרסס;יזוסינרfככךיקוכניטיריימיג
ו/פריפורסורורי pקיכטז:נ.' p 0 7נןכימ~

i כונסמ,יגטיfקD קוןפינןרןוסריונס
יכקוו Pוייןמ,גי pס iייו Pפר' pפייכרח

נוויירוג"ינייסחונrיfכי Pי fiכירנוו Pכמבו
סינ::זכי , Pפנינ'ניוננר'ו Pמיס rחייייו

קי Pונfכייור~' Pנ Pטורוקמסקייייגרו
מ rריק'ךייררוגימיינןכי rפרי Iרייימגי

גימיחינקוןרייחיגמנדונו ' 6נרמנךי
מנדונומיfככטרכדסטס pמסקןןנפfכנייו

ריימ,נמיסריר:ו pו fPכס Pמלנוניfכן
 . pםfכיו Dס rbקן Pחסטירנו

רי pםןמ' Pר'פוסיחינחפרiכ
סי pנלfנ bפ'כ. pטח pמ,

יוניו Pדיוכס Pפילמינסי?ווכגססיונינו
מ,סיג . Pנו fiכיfכלנגרנונליי P ;וj fכקי ' 7

פלרנינוי f.j ~ pכג?fכרfכגיקי JiJנ~מ,רס



fככנ 'כfjt כורווגנויבb רטרו(בויrחיגמ
נגירןטורגוכיריימ,גחיפר~זיכטי י~'
7 ~ P ח'ייו 1\נכיגוסיפררזיגטיוp טוfכ' 
 , Pיכייור' P pו p Pטודןקי pיכחמוגרוגז
fכ' P ' רייסיגדיגחגטריפסרוb ' ר'גוI ו
P נרמטופוחיינייוp 'יv כומ,ןfr וp ריג

ו Iקינ Pגןיגטרי bריריג bפוזוגיסיריי
P יr ירוp . חימרנוכוP נידוv\1 מנוריP ייון
 :: 1\ינטרי bתיfכגטיפטרמיגטריחירcרקי
 qוכגחי:י bפוי b Pתנכו Pמרחיכדר Pכ
מככרו,טרמנiג Pמככוגי 'כfהגטיפטר ~/fכ
 1\ינ Pייר jסיקינטיפטר bסרקיכוגומ,
ו Iחיfכרנוייו 1\וככנ Pחי , pגו bמירככ Pו Pממ
ידכרוג, rךי pמנכחקיןגרכ Pכ p 1\זכ Pכו
b קיקונגייכיטיסb 'יגרייכP ' רס.טןמ,ןp 
P כדיfנ'ך~P חיריטוקייסורסדיP ו/ככסג
p נסרמנסי'נוjf: ככ(בפזכרימיr: 'פרp /ו

 "מנמסקוננייניגומי ,י.rט 1\זכייימרס
ח'גסיןטי 1קונוגטןיסrג Pקיטיפטר

נמס'יככrגפזכ'ידי jגrכרוס'גפורקירייגו
fכ' P ןלמכסיגמסייו 1\וכננP מיקוןינוP /ו
כדר P~כחיב r;Dקוכטןגיfכי pסנגח ipגס
פו/ו p 'כrו P Pמרנוגימירייי'י Pמנוךיגחס

ן Pריככמגוריפן bק Pסיגוקיחיגרו
bD פורר 1\ככסנגוליסיךריP פחרריו. 
סיב ;rמרי(בוגיי b Pסיזכרנוכוניגומי
קונגייגיגוריימ:גיכייור Pככי Pסוררוריי

 Pגו Pו iטו vbינקונריר bפירככימס
ו/מjוונ Pו rrכי Pטוקיניסוגייוקי Pןו'כ.י

P יr כfj טיקוגפורP יr וp ככ'כ.וP ככיקי
b כ..מיזוטוככימסנגו~P מכררp טס

ככידירי'ומיגנויכנס ' Pנוקיfככרר
 ג::כfמיכנחךריככימסקיככמטופסררי
קוגטוגי 1טמככני' ,וfכב(בפוכrו.ו Pטורס
פומ,נור Pמיו fp Pכרנוגיfכוקוייומיגמס
חסככמטמררפומיגמסן r'pסקוגכו
P מיכקיפמר'(יוD יP כסריריככבירור
p רי :מננכP מ,ונמרדיוP כוקיפחפןוP 

יכ f6כססנגוגימיפסדליו Pככמטו
פמרסכרר P'כ.סמגגך,כןקי pסגגמריי
ו Iס,סלנורי(בומיfכנייס. pו Pיכךיכ Pסינ
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רי,יגינייור Pכוי p כf,.נכp pfJ fןנ Pכו

 pטר· 1קו lיז'מרו Pמקןג ' P Pמיז'ו Pטוקי
טמר pס'טו iמ,קיrכרר Pפונדי p ' 1\ובמיייר
טימימכטיז jו p,1\קייטו D.ו Pס.קירן
fכיקיזס i;",Iגר'יסיגקו Pנוfכי«מטון.

כרככנרמןן ' 7קריטס Pמי Pקחרט pמונטרפו
 P]ריננימך Pמנגו fPכרמיגרר P'כ.כזירו

מסככמטמרמזוכי iרזזייכככfרייור~מוו pח
 Pנכ}כייורגסריככו Pוכומיםfכרכיטרו Pולומי

 Pיגיריככך Pריטיחוטימס Pטלמ,ר·ככומי
'ו/ו rקוקי Pט pח fiכ iינ' P vכרירייגטרו

 I ,פריכrכי . Pמ"ןרטרס pנכןמ,דיניגטי Pיכו

כומיכומייור'כ.iכר( pמרויfכוכרייו

fכטורנמןןקיקררfכיגרסרקי;יגו fPכיגקfרר
י rPכיס iקוrכגיגנוג .טורנוrכגויfכרrכ

רי(ב'ןןגוקי Pכויגטיכ fPכירו iטוקיטופו
וככנרי iככונ'ריריימ-:כככrומיג.פיררון
rכ-טמרפורח:גקויניגרו Vמכיי pו Pךי
 Pתנכו Pמרחיכרל P כ.ב:1מס pקfכו'נמ iקו
P וP ,מr ו'p . חימרנוכומסדייוכימיP 

פומי ' fPכימורןרי pי 1\קיכט Pטרי
 .קמיניגוו Pסrכ

מיג Pטו Pמי Pכו pויfכ Pגומין
כrוירקס Pנורfוסמגרונו Pו i:חורוכיי

מי vכ' Pקימסגיגוממירימייימר
מתיינסנתסינס ' r 'נונמךfכיגמס
P יP 'חr וp כיגקוןfרומטמp קח.קוןi י:: 
חךו Pפוני Pטירומפימךמרוו \כp • fכמ
p 'כיגיירינרfP ספיח.רןגוומיגמיP ןנli 

ירfכוו Pפוכמיכטרימי • fpויזו Pו Pרי
וךו Pפור jגמכוחוןמגימספיגיחסגס

 Pיני Pונfככו p •ריקימרו Pפונרינרfכגר~
fכו כ:;ר'כfr כרןf'חj ני,סp נמרח::מ,ןחי

טיגיחססיתורי.גוכונריו P 'b pנסגימ
ן J'כ.כרימכנינוככוגנוח,כסקין fמ, iמי

P ככרfמינ'פור 'כP ריטחרP חיזווP י
נימ,רו Pמ,ןגךר P'כ.כוגרי Pחפימרו

פיירורי pbקfכד'כ 1קיfכטסרומיגסס
 ' Pנרמנךינוזקיןייiגומיגריוגומ,

מטיינו ' Pמ, Pפיfכרחךי pכמפיכריירון
ךיiגומי •נילוחךגסחוייננומו ' Pס,
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b סb סוכורורייי"כP כ~יfמיגמסגו
קי Pכווניי Pמפיfכרcרנווקיפמדרי

P יירו~j סי ·דיP קיטיקוניוכובונוזכ
ון Pקי pנו'כ.ו Pיזירו Pןנ Iרמסקריסיjכ

מתחטינומרקרריןrכי Pחיכינו'גי Pטו

ין P pונמ Pמrוחרטי Pדיפור pו rrכי Pטו
 ' P Pפומי Pד'חיריננויךור j'Pמ,מ,זוjכ

מונריכלמטחן.טימיטיונרי P j~ינמגטמ
 Iמ,גןגוקרנוומניר pטוזכי'יס Pיג Pט~

 Pיזירו Pקוכ Pנוונינ'כ.יין Pטיקי Pטיינר'
 pו rמ, Pטודיfכנגרי pנ"רעירפןל Pינ~ו
fכיכמס Pיז~רו Pקוכ Pנו Jירו Pךייבמי
כיימי:כינייור Dטרו Pנווfכי pמנ'רמ pכיי
גד, P~כדייזו Pקוכמיגקוומורוקי

מסמוזתמיבקי·מרפוןזכסכוזכדדיין
 pטוfכל Pחרכ'מיס PקIכניטומרחפtכר

טוtי iחגומ,גrכתן Pדיג,tכי Pניכייו .rק
 fpכ Pסכו'רווסנרוירס Pמינייןכחנrכזס
פורמ rכחנtכנסס pפמרייריכנמרנס

D כינרייןןקיינןסי .נומט'נ.ומיגמרנמנט;;רוt
מ i'יק'ירס Pמ,כריקיטינךר P'נ.כנס

פורלי~rכיבמיכקונוינדוfכיגרמ;,רי.
מססיך rח'י pממימוררמספרינךיר
רומ,נקונייגמיסרספfכנס.ו'גקימלפיו

 Iטלו/מ, pפירירמךיירIרן Pכ'קילזימ,ג

ביךוקר,חיכךמר.קרו pפןמירט' Pכויגטו
b כממורודי,זוfP מספסךייוP יP 

רנלי Pמפימךו 'כrימן rמגיקי pפירירfכ
tר'מ, .('וP ריימ,גחמיP כפיסדמיfp 
גוסך P.פייליגונוחיממדריכויfכס

 Pכרקונרירי Pךיטימיכחמ pפ'לךונח
P יקליטןp פורP ריסי .יירטוP לייחיגו

 uבירגסרינויפסרליטרמסמילדוגימיק

בילדסדבמנוונמנוסיבו Pדןמ~דfכר
פסדליחנויןנונ'כ.יין Pכךר P'נ.כקי Pמי

/ן pח'קיז,ונומסכויכוימי ~רטי bט bנופול
טו p 'כfפולמי·טיונלי Pננfכנןנךיכ tפ
סיגסכסיילס fiכיקימרפיןמממנגוגי
ננינ"מבגוכווגסגרמיכמ, . fpכןכייט'קי

גומ, ,,,מפו pמקחמחל Pמןלפ~טריס

 ~ו J~סייו Pי pמלייסיגכ"סננן 'וf •נ~ייו

;וריוןבד

קונטו pיגf'כי Pיירנו D Pו P 'b D '.נ'ר
 iתלפןריסיגןf'כיכמירומו ' 7מיגומיב
יימתמקי( iס'פומינגןחיג iנוfכטמלומי
ו r 'מוליג יtכ'fמימלפוןמסחימורומס
 •רייסיכךיכמנטרי pנמרfכקיןמורןדי

 yמ:כ'כ.כטינוולרסוקיריייג fbכינקינליכרו

P מרחיגךיP תנכןP ,כומP גייj כלחןfמס
P ןנורוD j קיינרמדP ~ כי,מנוסP נP מימס

 'כfפורק"גסונרי P jקוכנfכרן Pנוסי
 .כייסיגרי~כמינקוניקונוןילורי'ליו

סנטיפטר~ינלוי Pמיכטפרןכ
נספור Pסורורודיו rס'

ובלי Pמי . fP'כילנוזככו Pי Pדינווחילטי
רוטןריןיין Pרימנוךין;כפירטן ' Pטו Pמי

ריני,ןי Pגרןמ,·f'כיכ.ןנלי Pפוfכינכימיג

 Pנו'כ.ר pו rי Pקונקמל Pנורימנטיפטרדו
יר Pקרי ,מסמרון Pמ,יןנכיקינילו Pסין
 . Pכר rPונגר fPכרמ,כרר P'נ.כדי Pן rסי

נדל P~כדי Pי rסי Jפוfכיררחי . Pןןסטחרו
דינונונכיפוריגונרו Pהיגמימינלמן

P נ.כפמרריו'P מסכיפמרייוקיכרר
 •כפrוןלריכיימיכריס rמיג'נ.פירתמיכ
 Pסורורו Pטר' Dמנגי pמררי Pמ,זןf'כי
נונינריקונוןירו Pטר'סיגמי Pסגריפמי
סרייו o.כיקי Pמנגו Pחיפfכרריי Pדי
מ, .כונוימ pדרס rח'בירוגניחיכממ
נרנונליגונוימ. pסס Jמילמ pמ tס' Pטרי
יגונדס Pגסמי . Pמוליךf'כדמוגסגסדי

 1טמניני'נירונני.ירס Pטליגסמ,כורינוי
נרייכרי Pמנגו Pמרטיניסס fpכיזח Pךו

כולינייינונרת Pה,בסובי fi'כימונסגמדי-

חי . Pיגייוג Pכודימכטינכטרטינוייוסי
מיגומימפיסךן ' P Dסררוררליימיג

P מנו'וP כוקווטמרP נינייוP פןרP יי
פולינו Pמי • Pנומטמרו Pכודי Pו rמי
fכ' D כגטיטו'fכירפמ, •גגיננןגונכוןפטלf
 uכוfכייולfכ Pנ Pססמפfככייימיויחס Jמו

דיזגומ,ליימיג Pנtכ,fכנfככי Pי Pמי p'י
 pרימ Jייגfככי 1tי Pקיו.ס' P Pסיכייומס
יfכןב.fכי r ~ p 'במס 1'~ייגחיקמנוכנידי
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 Pן iולמטמ Pגןדי Pו fמי Pגינייו Pכךמס
קי pגfכגרינלמיגמר b jי P Pנירכו Jנימי
נויריי.מ'"ורוטי pמ,מ,זיבו"גוייו

 Pי Pמסנומטיקיוך~טי fPגינינונומנו
מיfנכ'יס pנויקיו P)כיזן Pבוי Pריממך

נויקי Pיי~ן Pירו rי Pקונ Pכומסןניי 6
P "~סמיסדוגייומימגורסרוו.-ויננP וברי
p וP מיr וP קיP יJ גיקוp מ'I נירםסגןfנוP 
 Pיכקי fPנייוומרורי Pרfכרגיקירומי
p פמרר'קונוויחןp . ג'מיi פרודקססי!נו
ס rמיטיססר~ימייילמכויייפרורסטו
נומייורfכיגגךר P~כריו r ;ממיגמס
 ' 6 •פסרריפורסיגחס pירמ Pונומי
 Iןסנטיסו rמיןןיונוריסיגי,סנטיפונרמס
פ~רס Pחנכו fPלירימיזסfכסטוניסטר
פמרסטמנונייןסיגרמגרימי,מיזגטו
גסמ~טןייtר Pסורורוגיקןמיגי rמיטו
חיגרנרמנומי rPרנגו fPכרךיגיקtרס rמי
רייןזכי pמ·ךי,יגי Pנומכן Pי Pססריי

וגרמז.י Pקיגמזגמ,זךמי iולfכג 1קויימנו
קי Pכן Pטורונווננ'וטסרון Pגוי Pסי
גימגטיפטרמסכוסממ.ימן jטמ Pמי

מםוfכירטינווייניגוגימינויגג/ופיזו
גכמ::יגרר P~כריו rס~טווליגtרקוכון
 Iסו/לייסיכדיירכוסנן bפרורתדימיזס

מיןמ·רסגרסנרייכייוריfכ~ Pקי Pכירו
P מרנוכימוקיטמכוניין .ייסגו ...ן., p ~ '1 וי

מי .גיגייימיגריפמפוסירtרכפrריי
fוכטfכלמן j '~י Pקןנווייומ"קיויסו
 "מגרניפטר:ייונג'וטיכוייןנויונרי P Pטי Pמי
מרנו::סיפרורתמייורמרfנןקומכיו ' 7

פוכגי7ר P'ו.כריו rמ'חיגמת P"מו
ייורומי .רייגומיגמיגפמרסנוסקמר
סמךכיו Pריימיגדיגמנטרימכטיפטר

רייגוfכיגדמרכוימ,ןייומריקיו Pר'מי
ךיי rמייג bסתריזריס Pםוסירגתמי
fכי Pיסווגנחרדיו rס' Pמלקיכרר P'ו.כ
 Pכודינמכטליטיניכ Pן pמוזכיךי ' Pקי.
 Pכי Pרfוגסני bנ pכו pכוfנייור'ו.י Pדו
 'כfליימיכמיכמסדיונו 'כP . fטו Pמי
דר Pמ,פו pדי pמינלייכfולמטו"לונג Pך'
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מ,גמז pפמכטס pמ'רניקיריrכינוי.
 • Pמ'טיסמרסחייימנוטו 1מ'רייגי

ויטו Pר'ךימגטיפטר pיימטיכוייןמי
fכירסן Pילוזיל' 9קיליי.דיrכיג pו rס'
מ,גחס iפמלדיר~גזמי Pסול,רומס
fכ' r יP ור'מיf מp קיp ~ j גמוp רוP פןI ן-

ילזכנוו P P lטיrנ Pו p. • Pמכומנייר jמ,רו
ו pנורינוי 'וf .מגטיפטלמספמ,'יןגי

מסקלקו I'גוrכיג tPרורורוקידוניןזיר

 Pיייו Pי'קונוויימטו Pכן Pגרורכרי Pכו
 Pי}רומכוגריס r 'כP fכוגIרגו ' 6 .סרינת

p כיכמתפמרייןגינלוזירןf'ורr מp מך
יגןכדס p rכrכיגויינריו Pמןרוסיכיס

גסנניזירו Pמי .יפטרס pקכ''ס rמ,
סורויןסתמיגמספrכלייוגיכנויrר Pירו
 Pויפיג f7כןרומי-. Pו D 'כסו ,rממ, Pרו
P ' ריפסרייךגיייוזירP מיזמp רורססP ני
טינכימסטו rPכיפורחיכוכויrכ. pורcרסי

רי Pמיזן . Pסילנומכי Pר Pךימנטיפטל
 • Pכוזכרךי Dר Pרידינמנדסלייסיג
 Pיז,לו Pקוגקי;מכטיפטרנטוימכי Pמ,

מורןמיפגמטסו1לר Pדייו Pכי 'כP rכו~ו
 f/"Pמ,(פורטיגיפולקיכלונגירו,ננכימס
סר •ליינרסי~מ,טמגימס Pפוריגס lרו
P ' וגטיפטלטוסגוגffרספרו 'וP וטי)וי

 jיספ'זכךמרו pחי Pבו'ו.ו Pיזיירו Pקונקיו
טנככוrכקוןסיליימ,גמס pינס pלוגסקיז
לונסלי(גימימיכגrככ"ומ,rכס fp ~כiרי
P כקי:רנכחו' P P כרסוfקוכמיככטP וגI ן
חי Pנומטrכדו pכוי p 7סיז'ו Pכורי ' rלס

 1יס iסרימסקמרס.סרורסמימנטיפונר
יית. Pיל~ירי p/ילו r'pקוכקיןקוכניטי
rבו(פוסי 'כf7 כייסס{P כיכיfP חנןI 

מיסיורנמכוי Pפלורסוpנרי tPרוררןיין
גוrכררסטימיcכ rקור ..טומסנמטיו Pד'גי
fורסיייססנימ~גו 'כfוכסקIp סיקיJ 

מ, • pכווליכ);קחרסכלינירטןוןך~fכcר
כומיס rמ pו P ~ססטןכלן ' Pפלווcכ

סינמיננ~fכי 'כp . rכומלייויגקמלcכנידר
מתרובוcכסcכיזוו bו Pמכוכיפטלחסכ"
~ירfנלנר Pמי pםמפולכיימ,ג Pטו Pמגו
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 •נומגוי Pפור·גטיפריזיינגיזכר Dניrכי
מרוכיג~י P Pטו fPני Pגו pרימ Pi 'גמ,ו
P פרורסייוP וירנומכווrרי :"רמיגרי

 fII'גנו Dימ,נונ ,כ:מימיגריווורייוקיזובגי

קילי.'מיגמס p,;רוגמטינמדי pכמ
מינקונויכ;:קיקיריססrויגrכסיגיירס "3. ·

קמזrכ.ו pפורי D Pו rמי Pו Pפןכדסרגי
יכ Dססנינומיריייכ Dמפימרו ' Pח!
קירןיסיגריסוfכי .סיגפו,ייורןמי

P ' 'וכp כינקרנכיגרוקיגווכורןקריניירסf
fכקי ,כfכר'fמפירנוj ריזכוקינוטורך• 

ריייג Dיזן Dגיי Dפרורסרייוילומי,
קווfכיגוכי'(וגו ' D _גרסנךימיגךיג'ס,

וג:יו Dק~סוגי'דסכi:רווi:רכנוד.ו Iייינג'
מנינרסרג,קיכימסקיכיימיגמיגפור
; P כtרrכ,נוcP ' נ-ופקומ,רייסיגכיקודרי

fכי .נדרימךגסrכניר pפירiג iקוגס
מ,ירנסנוו Pוי Pי jיכק'כמ cPכ Dפלינךייו:

סיכ-קונכיכךומיקגסנfכiכ p'fJ Pן fPוסמי·
קרוסיג" jקו Pמונייוס Pוכיגמר pקספיר:

מוגס 'וP . fנכ~ו Pטרונןיגטוקוך 'כfדfכד
ו Pר"מיקכמוון Pחי pקכמנס Pמ' pכזכוי

וכיךודיוו.נוסקי jנרונרמיגוכורודידייו
ו Iפונוfכנוטוסיןסינכfכנו.טןמין.<ינן

b ירp כ~מגיסססיסfכיבחכfP כנכוfקספP די
ינן:: Pב'ו.רימיןק"קרומיגרfכרט:ר Pמי

חיגדירייומספיקמרןין P Pמיריווו
ונכן Pפיקfכדוטי pס'טורכחכי fiכייוגדו

יגדינר Pוכרו' Pנווחירייר rנוו Pמימי Pכז
גזקימנטיפטרדינו~רריג"רייfכיג
ס rקמי Pסיו Pקוינביטי'דיקונטי(וימס rמ

ו rמ,ו Pמגפיפטרמס ,כfפרורס 'מס
חיייחסמיכטירוביניחומיקןינומןמי
 uי fPכקונ ' Pירקס Pסגורסמינוג".גס

f כרוf1 גוP רוP יינחר ...פוררייזכיגרפך
קי"פרורסמירוינסמסfככטיפטרמס
ס Pחנונרמרגופוכרייטיגקוודמר

 יP >tי'fכי •רייfכיגמסטfכר Dוומיtונכומ
קיחיכרייגfכרמיfכגטיפטרניגיר- Pי bםו

חגורס Pריווופרורtימסמכטיפטרדיזני
 iכ'קיקי P,נסטסלינוו .גוfכיו rי Pקוג

גוריוןכן

 'כIדי Pקחפמנוי Pי D iגו ' f·: pכ pי,נן rוכ
 • Pמיזו Pו Pררן Dקמפ Pחיגווקוווונומנו

מנטס" j\ו.י ' Pקי pסי ~ Pסני pקיומי
 iוויטירמ 'וfי~ rווינטירו pנחרוכירמן
ךירסוגיקי pיי\ו.fכ pנמ Iמבקוז Pנוםרו
גי~גון pמ,כסטמרס Pווומימיגfומ

 Pגומי- Pו frכי Pי Pפורוליגטירס Pחנכינכן
מפיחוןמסךי Pנור Jגוטי fPכימינכמטו.

יכ rנכוו fpכמפיסךוגוןקינסרוורמר·

 Pגוקי Pו rמי Pו Pמסמיfכנכוגמקי
מרטרו Pגומסור rנכי Pמ, Jגו .סיננ"נטרו-

קונוופןגיירמימיגרי Pוו.יסfכרניוקי
 .קוןיגריינו b ;ייוקיגיחוו.מיגריפוג,יר

מינינוס iמיכתסוכיג 'כfמינגסנייו
ייומיינו Pנכסכוווקןס Pמירפוו Pסיו
מימ,נרייכrכריקרתגרוי Pי P'י iמינניניי
מוייוו D Pמגטי,נומיריקיןתנ'י pקי(

fנממ, .::יו)p מ,קיr ו'P 'ינ'_יP סירנכמון
ן i'יכ Pיכגרמכדי fכ וכ'P 'f 3.ננrגטת.רו Pגי Pגו
קרווו 1יגו pמ fPכיבי~ו Jקי Pטמנגו Pפור'fבי
קוג,כ'{ויסיכ 7ס Pי Iקfכבמונכנריחיגטת
טfכנננייןונוררי. 'וfבינ"ממינרסfוירן
p מיזוI מיסולורו!:כ'יקווi נוריניירי'ו
P חוגנויוסק'גוןמנכמךסוP מנכורו
גובייסקימריקיייןמיינוגגןמווסגו
P סןרי.P קייירטוb סיגוסנכינוונגי

קיל:ווי 1נוקיfכיגגחגייס(ניינמרייגו
רימיכינוינו Pמ,rכיגקיינ'כ..ן I\ו.נ pניין

P יP ניוi וגריP fיי ,וp וp מיi ו'P כיrוי
P וP חינ-ונחגוP טורסמיP ניזנפזכוr> • 

fט 'כb פרוטיחסיננייוi קיסP וP P ן
 Pי?נ"ט' Pגוירf'כך Pוווטןדימימירניסגו

דיוו pניוגגמ Pי rנ"מיfכיגינייגו.טו Pמי
 .טיf'כןטוקיןמנליר pטיגגח Jגוחנוי~ר .

 Pקדכט~' 100טיfכסרחריייומגורס
עיס Pכ Pגופמרסטי pנמפמרסמולןרי
 fIIכיטוכ Pניומי p 'כr ,פורקיווf'כטיוגוק:

 uPווינוטי Pי bונופייטן Pקונוומיגיניינו.
 • Pי f7כירכייכחריייוקייינדו r ' 7'יו Pפרי

ס riקנינגוגסנ"חןגיזמימיג Pםומי
ונופירטסכ Pפרחיךיקיודיסו.סרו-וסמי
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כומקמכי • fP'כלכיינטי P-פיכ Pי pךי ..וו~מיג
תחיו jמנסוכוrכפיכ Pנוכעמכילכך Pלכי
ו Pךיקמפמכ Pמ'·פןכקמנופכמיגדי

מסמפימךי iגוקינ'מרון P 'כfקינומגו
P מסנייווז'יכוP יP מיז'ןP קונווזכי

תיז'ןר ,-מגיןונסס. Pפירחנ fPוי Pטירכ~תו
טרס pינוfו,קיוקימרטרןקמפמונייגטר Pחי

כופחךס fPכיטכס Pונומ'חידיכינסנומגו
יכי" Pמינפורט' pינוטו Pחיפור Pנומטייוו

נומטי. Pתר " P pמנט'נוחטמרניפור Pכוו
קבסנ'ס pמ,גסמנ'גו pפ~fונ'לח pטמ pמ,
~נוסי Pמ~קחפו P 'לfמ,כיי.מיבמס
המךקרוחיכקיןולימ,רטיךי Pוטיךמססי

ויקfכנ'זופןככי,fו;כ.קיימןגספררקי
ךי!נוקיויחורו Pקיגט~י P 100כו

 IIחנ"כו'גווחימגטיפטרחסוחרגיפור

לייסי,~נ'ן Pקיחותנליחוגייךומס
 .קכ'מוגסטו p 'כfפורrנכטיפטרקיו

םליגריי'מ,ריימי:כמינונימומ,
כימימנטיפטל·דיגfכויופקירחיגמס
קונווהיקרוfכיכךסרקיו Pטןכנויכטוריין
 iPו'מי .מטורגוינופיכט:רכ Pפוךוגרז
יח;מ,ולנכוולגריסדי /קי Pמי,רמרב"
סנטיפעירינרמגריחנוינומויליסוןמס
ק~סיקס 'fווגסמיגמi:י)ןינוניחוגיסי

חנינ',ופמלססוין:ר opךייגסגיקס
כסמנטיפטרטויו,·מ-ליי.מ'גססלfו,
טימוו pמרורסfכסוי~רכiכ ,כr-קס pקמ

fכינונימ,נויקי Pר-זר"ןחכיני i'יזייגר
חנינןוכייןמיוכונוימורונוסfכספמךכיבוי

ק:מיפסךרימנוידלונסטס Pחייס
 Pכוגטן fPויגלייגסכינויסיכונןקומ,רס

וי::פורקינינ'רמרכן Oיייפומירן,ויקי.
טרתוחי .םמרריfנויי,נמטיקי Jרמ
מ~וייוכס ' P 'וfקfככיקתכi:יס iפרו

מ,גסיוונימומיוווז'יר.ו pס::רנוfכררחל
ריזירחספרורסריבווז/ייכסfכ:יליי
חסייסליךוטורייוטי-קייקס pקמנס

 .טו P'j ~מגורסטרמי'יניכסנןfכולמל
מינ ' jקןינמ:יךומיגיויז'ילגסו Iiרו(ייג

בסטויוח;ימיחיריפירמנוי pח'י;נן iריי

 j j 91ו I'בור

'יטס Dקחנוכסמסונ/יין Pיקת PDק
נ'יניכפורעינוייומ,ס rקמו Pד"~ונס

מירן D'rט'ויגמיגו ' P •ריימיגמוגךי
קיוכולי'ןנוומיגמרןדיקמכייו

מגטיפטכחסכ Dפמנקיזוגיךייךמ,ג.
ונרו,ן ' b Pמ,רכומגו Pו Pקרזמיזוק'כו
P ליימ~כדינחנטריכווזירגסמסילוו

גסדינויליייכ fjויסוגיקמנוסו Pחיו
מ,קסרני·מטוקורטמליגוןמיביררמר

 p'rי iיןי ' Pמ, P.סירו Pכומסחינמלינס
ס rקמטו·מ,מטיפיררוגועינירומךנס
'רו rקר Pמ, lמלך jסרניינויזירכtוו Pו'מי
קיזססינקונ,ירקילי iגוקיךייומיכוי
קימכווגסגוfכררfכ,' jק'זכסקי .טיול
נויינטייק [,מ,קיבוו,'ין'יcכ jנומ,יך ,~

יקייט,ן Pו Pלי jקו pו,נווניבוחירסקי
 t" Dנגוי~מ, .כומטמריי{נויקינויזנור

ן Pויפורו ' Dכוג i 'כfטס Pיי'מ'כוןרייו
p וגופורקי·כייילfD כיכקןנ,ירזיfפרכ
רסנכfכיכמ;רטיפונרמ,זוטו ' iחנוולגח
ריסןrכי"וו pפfרטס pס'ו P ',טנויקי
 '"מיכיגיייר Pנוי'יקוכרחטיוווזירגס
מימירכנסנוטרמודגיכייי ' Pקימס Iר

 Pטי pייןרמזג,ביזיטמל;'רחס Pט' Pביג'
דיכחזווקונויויגמגטלי pכזכנללכומקין
 , pמבכמרfכד"ני,?יימיכריסוחי pכומגי·מיר
 .מס'טמךריגסמת Pטו pפוfכ· 'קרכוומי
 'ייו 'סיךו?בוי,מסלייכןטוריס rקמ

ו Pר'מילומכירןנוי·מלןרס 'ךימוגחינט,'
 'מיגןקי PDנמנלינו pכח Pט' pנ'נויזילווי
ד iמ,י Pר'-כמיןניפררגן Dמ-רכובוי

 1 "פוגרייו Pר'כוי . jכו Dכומירנומנקוכון,

מנטיפטרדי Pסיכנמגייומ,זפרינריכוי
 'פחiכחרןמיגקייווו pקfכנויקירסנכמ\כ
חי..בגומ~,,וממנויונמטמ,פןלי P.סינקי
 > uסיגנויקיניי,פו,ןנ~רכינ fjפממיל"

קי p,כמנויקו, jני'יזוח ' D i"pי'נרfרכ
-יקס pקחנסטלחייניימגולסמ,פמךליווי
i דop חיגמנעיפונרדייובויקיסוכות.· 
-כימימירנומנוסיניכומטמ,פורבכ Pכ

מ,נקיויכייfכךס pיקtי pקfככtר ' Pטרו
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p חינקינלינרויזחימנטיפטלדייכייוi קי
כססיחי:גדידינחגטריילטיירס jכס

נרסיריגו,ן jו Pקיגןיירטו Pדינירט~

 ;: Pמוייפיריכייו Pמיג Jקיקמפסגס jקי
ריססןסןפסרסריזיכייור fPכוייטרח,
 'כf~ויסמנליקfכפfכ, fPכימןרמוייקוויו

P ' נופורקיריימיגדירסנניi ג'גוIטלו
וייקיטיזזנרומיגד"חיביוניכיכוגו
הינקריסילסילי Jני fpכ Pקיפfרכטי P)כי
מונמקוייג pטולוייינטורסלסוייסיריי
כסויוזילגסדייוכיחי pס pם~ pנסוי
רייfכיכיטוננו bיי fjויגמסיקס pקח
נסחינירדחדגסנירוס,יקס pקמגס

 Pוכיייקו Pכוסססיכקוויזנרוחיםיררוכו
י pמהוניביחוגסמדינחרמו iנניניכסקי
 . pםס Jמיס iקמ

רייוליגמינניסוסורסמקיגיי~ Jחין .
טס pינ' iניניירrכקיחנטיפטרמrכקסרט:ו

פודיfכ~נון ~'יקיייטוניירס ' pנוןמי
חי'יי fP"iכיננז ' Pק'ר"נוfכיגייי iרי

 ~מ pמרנרגימו iטמויני' Pטו pס' Pכוקון
סיו Jמירמרייחיגדי P'ר rס' Pפוכיפו
 יP "tינ Pמ, rח,כיניפורמכטיפטר Jקייוננס

פןרטמכינייןיכו Pמי: •ר"גו ' P 7יו iריסי
 pקמרטסקריכייו p ,כfמ,מנטיפטר pמיכייו
 Pטו pח'טמויניין'ינרןגי iרירייחיגחס
טיפורן bמנגקי Pמיכילוינו 1ו P p'ו rמי
fכ,כיפיכחרורמינ Pטו Pסבווינמנטכי t\וו
 Pי Pסי Pינייןר' P Pו pךיגחגטכימי

 ~. • pלומייוכמכ'
ריימ,ג pוומקריניין pחימ,פרסם

ופי P'"גרוגי iך'מכטיסטכמrכ
קי pו 'Iמ, Pוליקיטמלונייויו rס'ניי
 Pלוי j'Pרוכיסןכיסיןקוןטחן Pמי

טיניןח, iנ'טן pס'סוכמי Pמ,כיכיינן
 Pמ,רכימכי Pטומסטרמ-,מי pךיטיגנמ

 ~ Pניכנחנ fPכיכייומ,ןמריסיטיגוקון
ננידי Pחנטיסןכימ,ןכימיגריינfכרי

קי p'rכי' 7פיןדיפומימילווסיכטי
חסקסרט::ונס ,,'ריfכגתילוניfכוגי

 ~ Pקינוגמרמ,גרב~ pסנינןfכןרדננtו

-'"'1 

 l ' ' .. "-יד" ..-1

י Pןולורייקימןגייימימכנמוגווינרי
רגוווג~ךנווגייוסיכייררוחיפלודסטיחו

 1וגי Pייולןקרגו Pמ,fוונורריכווסי
נקיןטינימס Jנומיוגו Pק'רופולקי
fופמרויו pחנומטfורפורדמלסמ,"ן
קוננריינומיגין bפודילטיניrכסקין

יממינטרו ,,~רימ,מניחrכנוןסרודס
ריי Pקדירקס bקוננ 1מ,ינו jמיכמנימו

מ!כורייחיגח'נוקיממיחוגייוחי
טריולי p 'כP ' fסיינויורס Pיכ pד'ונמדרז

P מ'נכו<כמגטיפטר'יוP מ,טוp טכילויP ייו
ןפ Pרךולוגנוחגטיסטריוורוהינרסגרי

 Pסיגמייקליטו Pר Pקונייו Pך' ' Pקי
'ירטר Pדימ"נמניחוקוןפוגי"עןר

P P'P ילנו'P ,מP וp ונb ייירכסכP ק
קיריחןגר bקחרסיג bקוומירחן_

מוכיגיךיסירוומיס rקמו pמניגיר
נייפן(סיקי pםרייגמנו rנוטרס pונוח'

כננ~יטיפור Pמיניויינו Pטן 'j'Iדימנורס

 .קפורי bקלי pכו ' 6:ריימ"גמס Pלוונגי
 ~,כןנמ pך'נוןטו Pמיפורחי Pט' Pפוכיי

 ,ויגמוניניכטו jס'קיטיפירמנגיוקי.
 'ןכנוקוןיניכס Pר'ט~ממרריטוןכרי

fכ pמינינויגווי pמככfינקייחיר"נוזמי
 ~כמיגמדנרי pכמ ' Pקי pנילמטו
נטיחי Pמכט'ויקןננומונ,ח,סטי
זיקוג pמ,חי .מטורנומרחן ' P Pינוינומ,ג

~:יו Pי b Pיזר Pקוכ Pי P"סמכטיפטר
פוכפייחסקמניינןחינמב/ימוחיכך~
מווונ,ךמ, .ניננונייירס Pקוגוגוגיןקי
 fPכיכייידיחינקוחינטלןן Pמס~י,ן Pןנן
P מ'יP כוfכנטמנוfגרזקירייח,כדיפ
P "כנ'נוקיופיירfכיככfjt כנןכיפטר.מסf
fמיכייודי 'כP גווP יירו~i מנוכזפורP ייין
מסגיגנינד ו"~ Pבווןכו Pמיפןלסי

 Nמנטיזרו Iנמ,נו.ינ/יו Pכימימונרfכרני

ו/פיקח Pו Pרפןרידיסרינומי Dקיפטר
גס iח'פי!נזחיבסרינךי ' Pקילוו pיר

יכ rמסורטינוו P iמ,ו rמו.מיריר
ס pמכ iמור Pקרנוןמחביכותמינכרנווח

fכי:פןמירוסקיינונוור ~וfP ורf7קמם ' 
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נררייי iב

 ~~מ,יבומכטי ~ ' P • ,,,מפ:זכודי'בומט
מונובייטיפיכימ,יכ,סנסמrבב'יכי·

o ויגf"קימב'נחכפוכקמבויגוi מ,ג• 
כוקיכייידנבוחדכמדו,יזכבוניין· Dטמ~ .

' P וכו}ביויוl נ'יכךיכוj ח,ג"חגזכיקימ,נקיו
פיכקיכמן bנןחדרכןקיכדוס 1vקיבויכדן

כיימיגקימויינךומיוקיייכמפוגבר
p "זכיסבP ככמכייקכיטןfנסי'יןמיכטכ
pבידמך.,י

יכיסנסמtל'נ,ייגמכדריpמיןופמימי
כייד;כגומךכמוו.ייזכ Pנרדיסמייוגידכ

 ::: pזכימ,קי י.iמ, pכו'ס rקמי Pמסמיר
כיידיכקfכ~ס iמ,וב"יו Pמיקינךייכס.

נכמה,זכווי Pפי' {,ממ,גןזכייfנזכיפיטר
פן,קמכסזכיטחפו ' P pכ;ןסומי •,י
קיזןמ,מנטיפטכ'נ,יב'סגטו ' P •נ'יכגןכן
 :' 6מככו pמנכtכמ,פמדכיי Pמס"כ rכ~
-.כיזכיב"ייניכומ,סווכוזכינפןסו bכו
טידיבומייד'סי 'וfסןוכיזכגכירכומי

 , Pטידי pמ Pסימנ'יכבומיכניבומטמדן,
קיחיגמסfככ pמנוtל Pקיי'חי pמ,ב'מ

קיןטוקמכנני pמ,קיכיבומטסכקי'יסזכ
בוי _מגבכי pיי pייחגמדמ Pכומכיטןזכ
קיו Pמ,כבומגו Pטימסבומטמכ Pיטי rמי
נסנ'סקינפם.יו P Pובוכמ,ווייגטי P Pטו

 pפודכfו ' Pזכמנבכינסדיבומכוזכטוזכ
מ"זכ-טיפוכמוכייקינר~יבו.םייסמ,

די"ב"ובומכ"ימכסמ,ר iזכ''גןין 6פוייכ
קיסניממי:ןכן rמ,טוכויייכמכטכי

b ,נגייכבימfP טיP מי"כוסדיכיימ,כ
pמ,כטוגיP כfכרfככ'גfp נוימיr כיוקיכוו
רכיגייסטיךוקן; p 'כ' jחקייזכ Pפילטיכ'

טיסי Pמנ'כינומכיימכסקיחיכךיווי
מ, . pפוכייוכ'כיקיו rקסכ'פיכמוג""

 'וfפמכיכקיןכיימ,כךיכמגטיי,ין t\זכ
כומ,ס rמ P ~ pמספימי ' Pמיןכיכונכו?

P קיגסיפוr בrחקי,., p מכייb מ,נמסכ'ס
 "' rכוןזכימ:כומדליוpיכייכיןנכימי • '"
 1פ'פייו Pפר'ךיכטוךו iקןכטfכרונימ,
 1ו pקילמ ~ Pמ,ובכרביסו iפןמ,קמנו. .ג'

ט~ ' 7קמפמל Pמ'פ,לפודרס ' Pקוכוו
25 
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 ~ •קינפס
מקי)" 'נfכומ:ו'ימגסכספומיחי
כומ" Pי pמחי Pמנויבן Pי Pמססורדןזכ
 /Iנ"נויקיבונסיגיס . P~ו jטחכוניי Pייןר~י

ך-כומ"ו,'ג נ,,,ןיו rמסכייחנודמ, , i,מ
 Pרןכ Pמבוכיימ,כfכיככיחוגיקיויכו"
 fJכיpכטגימי Pסןכדוfכס'גודמוכו p .מרד
פי~ 'וfגכחכךיכנרוקיןדיכיבסי Pמס

סכזדכט1כ-כ"קונוןרלו r pמרכייט''נימיגדיסי
נו'""יקיןייומ,מכבוי.נוחס'ו rק'מי~/זנו~
-.fכ',,,יגמרכימןכ ' Pפיג iו pקיכfכ 1ומ, 3

 .~מיגמסזג'ייייונב ' 6יגייס. p .כויסיכ','
-ד~ ; P.ר:סtכ"מןזקרכוןfכיזיןי pח-גי rנ'ןו" .

 ' P''מיטס- p :'גס '"מ,גדונויגמי!<מוכי.
מסמכט'םטכ ' 7כומך,' Pמימו Pכו"דנוגר

גיפמדריטימויירמ,ק'יכדן fוז ,',יחזכי·
כוfכטמככופו?יכ'ממיר P'חטי rי Pמקוגיקו

fטו 'וP זכיגייסיקכירניP מגולססי •יפו
 pכ"רכמי pמ Pכ"יג'קי Pזכיחיומסיבומד

 'וfנוןגג~מדן Pפןכקיומישמ,רזכסקין?
פוג::: Pסגוזכטוריידיג 1טחכוכייךייגחכדס

p ס"כ'.גוקימ,גקיוניןמ,חווP rכ' p :: 
טינו ' P 4מ,,נ,fכס D.יו Pדולס bקrנפן

טד pמ·ןרו rמסמ,גדיסומ~ _ pל(יורי,מ

fי' p מ,גינויגוגכיחסיכדיונוקיכוP דיכ
j סרוP J וג'במ,כיזכוןP דיP קמוr ~. מי
b כיכיגניחוfמכט'מסטיןןב-ריומיכייU 

סיג'וזכיrכיניכימ,ג.וידיכסגטכיפ'רכר.
קרורןקווליפמרו'י Pיי Pפי'כידמכטכי

'ג.ו;בס,גויסומיךס..םמ p 'כfדיובשדי
P'-D ק"-ייימךן~יירכמבטיסP מכיכמ,''יימי

b ' גסמ,ןגדיקונמר,מ"סןרךי;ברןבן
י Pפיגקיכו'נ,טי pמ,זכןנופכריגיקין(יירס

קי'ג.מכביfכי~ ' Pמ,מ,יככויפיכן rמ,כני
p פןגן,רb כp ' • כוימגורס ' 7נןסיP ' 
מיכוי iי'קי •ןכירכ"יו pי Pכייי 3.קו Pו'

 Pיגגמגייו bוזכ P 1ינונ'ב.יייי Pןויקידיסס
ן I'ימ Pפכ' pן rמי pכו' Pדומסכוחרכימי
מ, .סלבככסויי Pסברקיבםס i'P Pדו
 'כjקיטיכימסינו pזכומ,ייון fPננול'tבו

ויחי?סמ,יימךס p ',פכומד,'י Pמ,כס
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טירפיקורווי rמיי'ומ, •לייגןrכיכ Pמיכייו
די'ו iמיטי Pמימסfכיככייני.סי-כיקוס,
מסמינירוינופורמנונטןי Pמינוקסנס
P וP מירייסכיP מיכמינרס •ייימסמי
'ג.'נריסיגסי Pייומ-גפוררס'יןמיננןפז

פיר, Pד'כרירייןמיניייסירטי.ן Pפןר
די Pהכט'מ,גדי·ננמרכרינםןרטמכס

מ,זוכויקיטס pנמנוחימירטירווו;י
מרוי.ובמטמכניין rק'טחייביין Pכוחטחרנו

P ' ייירקינסנןP חייודו.ייי ':' 7דיגיד
מיייכוסכינוקוייווכו, iיג"וכ Pמסמ,

 Pירי 1רוונירfכיןןכמרי fPכטכ'יביגןקוייו
ס'ן pנינדfכ Pיימרו Pפרי pו rס' Pכו' ' 7

 • Pמבו i5נוחיכ pו frכי Pו P ' 6ס Iק)ככוי
רומטמרקיזויייקימנטיפןכרססנימומי
P יj _.מינ'כדמרגסמיקוכפסP נייוקי
סייכ iמיקובכ Pרןכי tiמימסמניייידיני

פוכו r'pקוני pמוגייקיטו Pמיטודו
ס Dפ Pיידי Pמ,קיךרו iיי'מי . pו rמי Pיי'

מינכייניי'ר Pפורמיגכייניגוכמסס
 ·רייומ,גדיייומירןכייייפיכו pמ,גיסיג

, f ספכייP כריייקוןמינרייגמרפררורוfכטfיי
 ,פוכ . 1ני'דיכינמרמ~ןיי'ג.פfכנסרכרימי
 Pמימינמי'יי Pמבור'ייזמיייגןקינו

גסרימידייןריכ pו rמוין Dירו Pמנוכ'
נכ tiרטי fPכימסדיכיטמייבייןנינטי.
מימורווי Pקינט\כ.י 350ירו Pמנוכ'

מלס rrכיכניי Pקיכ~,כסמסחיכנימיגו
מגיייןטויימכ;:כקימיכיינודי pו rכי~יי
 f' jכמיגטרמכtרקימ~נמרמגמכימסמי

 Pריכי ' P ,כrכייו.יגטכי bקוייור"נומי:כ
מיגקרזנר iיירו fiכיכרי Pירכרמגו b Pי Pקי
 Pו pמבירסרוןכ: bכר Pכוטו p 'כf ,פולfכי

קיס iניכיטtר Pסי ' p 7מנטמ p pכמ p~ייfכ
רייוממיגפיקינייוrכי pמיכיימ pכיייפייס

f; מ,גייומסיP . מיייסP נמרוור;כבכטי
 pייינטירס Pו Pקוןמיכנמגייוייי·לטי .rפו
ב\כ./ומ'ן Pייחטסרגופורכלנ\ב.ייון Pיייסי
סירייןמיגייfכטrככסנוס,גמס , fj Pרי

 ·י Pיייר'גונופורקיןכסכיס Pפור'ירסננו
נוחןכיבומרריכייור Pסיכזוכןרס',סנ '.ר

נוריון iב

מפדסרס ' P 'Pמי rpכנכס Pן Pסס pקליס
 IIגf:ינל~ Pו P Pיייל'כומי pמ,יינסנוגו

כו/ום~רס pמג rסרו P Pמיי Pסנקי pרומ
- Pי Pקדןfכיכנמכ~יסכייימידבכתובינמך
 iסוכר'מסטרוזנן(ניסיבכרייות. pיי~מ

קמדסקימיזו;ג Pיי'יבכי Pספיחרמכנורי
 'וP tייוסיגרי Pיי'ג.ימנס r 'חבייידיסס
גסמסיייגן bדיטכfכנס Pמייי ' Pיייסיג

מ,גקו"'ג.סיגיייינו bיי' pמ'מיקכסרס
פוסירםויייסי'ג.ייסיייגייבמ,ניירט:ב.

~יfכ-ג,'יכיתיככומימוג jי tקייסי
חס Pכןמורימיייסטסורני.סור iמ pפיכ
די'יס Pיי~!מסקונכייו Pדייייקיס'
P קרכמוp חייןP יP יקליטוfמינוי-וI/P 
ינייוכ Pטו pמ'פורfכו •ונמנוו Pריסו bק

r מסקיךיק'ניסוקיייורוורוP וגמp 
נידיקיפרכייריחונדיסיס,כימוגרימ,

ו rמ,רייייןנלי P pייונגס pט"ס Pסגגי
 , pן rחי Pגומססינfוס~.ס Dת.סlכגסדי
טי fPוימסמי ..יימט~ינייוכס Pגסר~
 Jנומגורסי b •סנייינומיגנגס-ע Pכ

ו Iיקיfוו P P!(יכונו~קסרקימוטכומנוי
i וP רחיD :רנp ניניכססP יp ',חכנ

 .מיג ' 7ניגגמליייחי
 Pי Pכ"סיגכ, tjכקוייןפוח~מי

 IIחק~ ' Pמ,מכייס pחיייורו Jקו pסנכס

די PPי jקfכו pמסנטיפטר bן pובמיייו
די Pםייfכינטריריפוקוfכוןטייכסנס
P חיםסדכייP ' דימיססרר;:i ייי .ו
P כבגסכייסיגיגייולfp טריPi כסi 'וכP 

קונרי/וכליקיכוקוו 6- 1וניסי;ודסכfכ
מייקמרי. Dטי Pגונוי pינייו bקון Pכמט'

טיילס bקי Pסבכסט'קינו'יכטי Pדי
וגיגנוטוקמכסטינווקיגומרכסרוכ

רי pו rrכוסס pס'טו p 'כfחיfכיכייייגו
גסfכיןקי p'rךיקיגו 'כr .פוfכינגומיכ

גורייומיג .י:כזכי;י pחטי'יכטiכ:סיכקונ
p נבייfפיכ 1גוט'ג.קיP ביייט~גייI ינו

רייוסיכקי Pמיוירוסנ pקי •טינןמס
דייי~קיליקימיגמסס Pנ'יכנמג ' rס .

P ב"יןtמי ..פP יP טויפייP I'P יr ו



נורין,-ר- 1-

רייומיבריטינכוכטיכנו iנןטfכנונייןfול
טינכיירrגקי;כיר pיייכ'חילrג pנכיגוגוfוrג

מיריימוו Pנכ'קיייוfנרi:י P~קחכנכי Jגוקי
 'וf .רזגוט~ייוקויימטמרחי.יקי Pגו

,גן pמיגדיו rנ' Dקמררטר pמ,פומי
יימטחריייירוו rק'מ,נוי jח' 1ינמרו Pקן

 rPכיכייוונ,' rP Pכיגרי'כסט'ייימורקי
P נכרי'יגרוDw מ'פורמ,במסס.זכסIIp 
ייוריי;ומ,נו~מחרס j\ו.יבסנטfכרו ' pטו
קיי P ~'~כ'יןמי .פיקחרוו Pפוככוו
יירטו Pר'מ,גרי'נסרפורמיייקוגנייגיגון
 Pוי.יקינומיריינו,סיב Pרrכטינכיטו
 pס'י P •קיוברי P •נכrכטמ,קיזיטיקי

 fPכיגרייגחט'נוד Dכיי,ייגןיניכ Pריפןר
גייסמוגלסיריר rקחנפור Pמ, ' Pמי
 ו.' pסיןrכיכטרrגטיקונוו . pסוכרמט'ייי
 yייספוכןנוב~י'ו Pיייrג iםכונ'גסקי

יייגייסטו •ס i,יקיטויימרפררטמרטי
 rPכ,יינימט'נוימיגרfככדיס rריק' Pרמטי
ביךינייס ,כrכנרדייוגג'וקוןריייrגחס
מrג~ורמר fPכסביגיילוןקי Pרייממי
 • pר"די fPכיזו Pר"fכילמוfכי Pטו Pמגן
ממוןסיסירמן.נווינזקיייו Pריקוייס
טיקוןמגוזוי Pרייfכיג Pטנ Pמגוקי
טמר Pס,נ'נrגטררגימימנוגטיגו'יר

 Iניו pחבירכו pין P •פכיייירדrכrגנסקוייו

ניקיחמרןמיטי.קוןפיניסנ=יקימון
דייכrגכיקימוכךייוגנווכימון pוייו
ו rקי Jגוטיקוןפיגיחרסורמךו Pפוג

 uכ' 'וiחמ,נזיןטמר Pמיסורמרנזילנן

p גנוי,נייוrמי .קמרP מסימנוגטו
p חנוגימוןP טןP יייפורסיכייי~גופןר
· p חנr גrכרfר'קיןמימייינוסורמטיuP 

קי Pגייייגו.מי Pגודייקייטר Pקרבלייי
ט!מוטרוונרי Pנומגוסוגירקילימןטי
ויןקייייפור pדי.'קיייומ-ייו.קי

קיליחם iגי'יומי •נוחטמכטיפר, ' Pםיכ
פורמינוניחרנויטוחיןררנוסחסמגרמר
בוימיייי Jמייגמן Pקירפי Pקי , rקסב
כיווכךfויפלינדירז-דפולמוכייס jמ jקמ

p-גרסורשמ,ווימייני'P J טודי ~~יל
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וו Pמבומrגקסרטסו rסנ- ' Pמ- .כס jפ~fכ
פיקמדונוידי~יכופיימרסקינכי Pטו
 IIמינקיגומחךריכוימקיג"ומ,קמי

מנכיסלי 7מי •יייסין '.ס pנינוכטח
,ני ' 7רירינ"רמרפררכחנכניסננריס
ון Pגוןננריס Pכו'מיטי.קוןון pקורמ

מנוופורפסכטמן Pמ'י Pקיניינטינסרי
 7וrכ wטוננrגקיןמיימ, iיררמ jנסכסר

בכרדס Pיי'נכrגניררמך.כrגמוגקוני"מי
מי .זבו!לרטונכסןגיטידיטינויךגרי

P ןP i גוחיגמנככיסבכריסיפP 'טרP 
רייומ,גריכמנטריבכךוrכדמרfכןננריס

,גס p 6'יכן p Pגוין Pמוגריט.ידימי
מrג Jססימרסגוןקינכמר.rגכמ,טיירrג

j כקיחרוןrr ' ~גייrמP מיקמ,סזכרר.יו
סורקי Pייגן p Pגוריר pינמ 7קמנכךגןייו
רינמנכווfביטררחיגוקו;רמגייrג,ני Jגי

קונכךמי •סטיסיקיקי p 'כP ' fסמגו
גוןקיקסנ.ןמיגמיקקינכמ,נספור

כrגמ,ןמייןנrג. .מסו rחיקוייוסוגריכוי
fכמוןמיטי.מינגגוכויןןנסורקיטייר:ו

פר"ג.י Pפמרריקוקוןפיקוכוס Pמנקי
מין Pיגיין jקח Pו Pפולקוגגרי Pקידייו
חיבומטמרור·מ,גיגו jמ,מרנוגfכ,כ

פfכדריי Pסס,גיTכrג j 'Pמי •ייסטוגו
די,מגטריניגיייומיקמי Dקמסמנ Pמי
ו iמ,רודfכיבווסיריריסררקימיטידי

 •ו rמ,ו Pמסבוסטחורןפירקיrג Pניגנמכ
ס Pניננמכפילfכ,י p 'כfגוופורקיייןמי
טיייס , Pבf:ב.רי jמ, ' Pמברר'כויקיןרי

נכיקי Pחוטלומrג P,יכוי Jגוקיכוגן
כוfככ,טוקוןכוחטסןניטו~נן Dכומטין.

סיןנייזכוירrגמיטריפrגנגירי jממי
fנגררrגמ, .כו\ו.טיסור ' Pפינ ' Pמיכ,לrג

 . pסירמ Pסיפולקיפמךליקיגייירנכי
קווווrג Pניגנמגבוי rממופיררוכמנכימן
כומטמרן Jגו pיירמ ' Pמי •ניכונטמרטו
ווי Pמ,קין rול'בו~מסייזגנונכיקון

 f,Iבנו"לטו rמקיזוסיגקינירני 6pקמרנ.י

 •קמרניטו pמ'גרןנומטמכיטמייין
גfול jמ .דיfכנטיפט,קןוופכייוזגי
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מ·מ,ג~יי Pטמנט' pמ, Pכו i'יוומ,ומי
ופל P Pכיקיכרמר.טמכונייוייורו.נול"

דיגכfכנךיתכוינומ,רמקי'יררונוכמבכ,
מ, . Pכנfכטמךן Pכוליידיב Pן rס' Pכי

יייכממפויק' Pניקוכמודיטו'מיגד~סו
די pבוינטיכfנ Pו Pסיככרבווrכ Pו Pםוכ

ונלי Pמ,מםיfכךמזנקיוימס bסנטיסטר.
מםי/ומפימרfכס ' Pמ,מפ'fכדמזנ. jק'

קי P~ימדו Pפר' Pי r 'כP fכוונרז Pסיס
מיגבומטן Pגוקי pנ'ג.ו'מיון'נו,רייכו

rכ iנככבו Pו Pמ,סרככנזנוןי Pפולויי
לווfכירןכיכסדיטי pמ~קספס pס'י Pמי
 •יסנייספסדריי Pייס iקחטודסמס

נימטוקיקספtול P 'כrרימספררקי ' 6 ,
י Pמסמפיסרןגימ, Pמ,כנימכווrנ Pמס·

 rבוrכומס Pכ'קובוסוו P ~מרנכס,כי.
בומטמיוrכ P~ומינדיגומ,"ינדיבסקין

נדכ P'ב.כפירטס Pר'דיסומירייריג. Pי rמ·.
טכו pברמ,בוירסמי~ינfכגטס rPכנכו pר 6

וrכ P.ם'בבכדיסקיו~tכטו pנוקימ,ניבוינו
P כ'מד·קןנפםיןfבןp ,כרדיןכלfנ,מגופ:; 

 P'P •לסמנו 'כfנייכטילתכת·'כfקיטינדייו
"ו pבומ,מסנינוסיםרינר"רןןגוrובכרני

קfכ~סכ pמ~פזוס Pפינמיוברמ,וןכיוי .

מידיrכlכירטס .סיננמכיייfויניינטירסקין
דינfכנטרי pןכ~'ימבמנווכיrכטרמrכמוכדינס

גוrכטיפי//קיןמסבייי'בויrכ 'וfכיי.מיכ
 •קונרינסכtכ ,קיןמtרמי '''ומינקמכת

מיrכ:;נוrכrכfככטסקוניפמנייסמניוםמי
-מ,גrכוב'וי Pמפימךינומקר Pטסכט'

חיכ'כיןב fpוםימרסקימ,כקי '·כ 6קוי
מ,כבוולירסבווויוקווfכיג. P 'כ'fככ Pר

פמדרין pמי rמקןכrכיקימווכידי 1ב/מוי
כיגfכלסין pו frכי Pי Pמסבוחןכמכפיי
לס 6מפימדמי'יילסבנופוכקי Pו Pג'
p !מ·כיי'ןנלP ,מגורסמrמ, 'כp כסגטי

כיי.מ,כמסו rמידיססני-נוfכ~rכjיfכפס
 jקיפגלניfכרנfכלס pסנ rסוי p 'pנ bמי

דיוככrולובמלמיסבוןrוrכסל Dסביב'ר

קי • Pמינגfכנייfכוכן 'כfp fכ Pלימג Pגמrכ
קוןנמבוןמיכם "כ"דיב ,בוחנןמילפיידס

זימבו'ני jטfכנובי"'מ,לס 'כiויימיג
סי pובכrכין Iריב I'נמיקויסיגט" Pחי
ימריי.מיגמסמ,ניבויגרפיכמבוכטוגו

 ,,יי/ופןרןפר fPכיג Pוכמו Pני pבוסמננו
בזכר Pטודומסמנוכיפטכזנוב/ריברגניר

מ, pמ Pבוfכטמנ Pו Pרימיו rמיקי pשו'
יגייור fPכסריימ,גדיובומיבובסיגות.rכר
r כסדיכומגו'ב'ורןf,מp רסככוכיP וכיינ'י

מיבוינטח,חרמביכס;פןרניקס pבוfכ
כידייןfכיגמנוכיפוככו Pד'יתסנדוכי. 7
p ס'וכגדוויגיניפייוגייוקרניןמביp .וכו
רכרחינחבוניס Pו Pמס Pסורדוריזכןמי
רכלו/וכ,חיסתרת.ס Pדייקס pקס~ס

P קמבסיריןp,p כי!סfכיrסנויכסP מיטרן
מייגייו pוכו P'Pקןנלובנכחסרזזכוכי
קובורמנוכיפטרק~Iןיו ' Pמ,קמןביקס.וכן

 •ס pקfכוב'כס,ביירי P 1מ'!("דרסכס'
ביfכוי[טרמייגfכןכיימ,כריסוטס Pדיב/י

כס pפווב/סריבוי 'כfבווחירטי ' Pבויר'קי
מ, .סביב',מכתרו rמיבויקיזוקידרוגס

די/ומיררו bמביבלגומיבימריןירין Pוכרי
 Iדיכרייiכיכיין Pוכיסיו.בווריירכס Pזב

ייבסרסכיקיזווומסרייר I'גמיניבומזי
 uסתוrכגן 'כrקיר"מיfכ!כ Pטו Pמניfכס

ייס Pבו~יסב Pטו fPכבופיירסו pקיוכרמרt'י
 •fכנטיפוכרדי

 ::כiכ~קי Pסוכדומ,נקרניינדומי

די pחדיכח pקוןמנטיפוכלחמוכfכרמן
יכ fPכר pגסfכיו iפוזיירסגוקימ-/פי'רו

כס 1 ' 6מ,רסקיבו"זנווfכנטיפטר ' 6
מיבכ,י'וח Pו P ' 7רינידו ' Pניקמרrכינ

מיכס .יין 3,חיrכקרי 'וfסכע.נסוןו Pדו
 ' 7י'וזיכבוקיבויך~כובונכמךופורקמרטס

מויפיןמ,קכבוסנייכגמrכ 1קו Pטו fPכנו
fכיכ"סכובו'rו ' 7חינב"מרסרייfכיגפול

 ."מבוינס.ו Pמקיבוימסנייזיגניחנס
rמ,וכרפו 'כp מ,קחררנסוכסi כ, P t' כד 7יבf
tו,פיקי ' 1' 'מינססטרוןנירןןגס ' Pחי

וfכ·רבוfכ/rכרמסרי"מיגנימרכוכוקיקידן
קיקמכטסס.מווכרוכוםןקינן 'כrנס'

b ו'מנוכיפוכרמסבוקיבוייגבימיr כוייגךו



 jגיריוכן

טיfכסטוJככיננימפיר Pטי Dסנכנניקי
פמךרימטוקfכרט~קיינ' pמ~ג,כייrכ
מניזןננימיכייסקיfכניכ fpכסריכימ,

 Pנוורןמ,סרופין 'כfקככיחריקוררטס
fכיכקיייכטו Pפור • Pמי pיfכ pפ'.גרי
יגניfכ,יי bטוסגירסבומטfכרס.כסכיי
נייוקי Pמפרונניט'טינויקימררןמיג

ריימיגזכ:רריסךגיי Pקיינס Pפוחי
מירווחנ:ן.ו Pמסונמטובכרוחנויקיוסר
ופו Pקחכטסריטסכייסיגטופfכגרו Jמי
בומטחרפןרמגטיפטכריבכרננסמירסקי
 P'Pמס:נומטוקונוומ,רנומגסי Pמס
r'b ןp וקוP יP חיגגמכיייP • 

 IIמ ' P Pטו pס: Pכו pריח Pכו jמ'

יזגמדופגימן Pסורךוכ:ימיג'ין Pדוכיכ
 'וjפיכיימגגייגטו Jקוקריניין Pח"מ~ייוגבו'

מ"גיימנויכמי •מנטיפטכמיככייכמרס<ו
רייוניסיrכיכננfכגסו P!נכוננוחמסכיי'

מססיגקןנניגרוניfכימורן.סיlג'כfכטס
 ::,מפורד bניגונטו Pיזייכס Dקימיכייס

 jס'ירו Pמינק" Pי,ג"וכ' P Pכודי pזן'

סוכקירס Dט bננ Pכןקימימיפרדונני
קיזומי .ריימי;'נוןכיכ jמ,בוונבו J"יול'
ו Pדי Pמנט'ס Pניגגמגיכ iמכ'יfו,כ

ייכ:: Pרי .מיזןי Pסנטיפטכ Jמיבווחיכטי'
נימנרןקי Pמזירו P,נינ P'.גיפיכו p 'כfטו·

ן rקמננכןכמכני rני bפור Pטי Pמגומדנרי
סיןמ,רסייrכמיגקייכ rבויו Pבוקיבו'די
 ,רייוכימיגטיפטכ bקיןיזן Pקוכ fJכן

בוקיון 1מיס Pנינגמכמיגיירס rמ,קיו frוני
מנטיפטר fjויrכ Pניכגfכנמכסfויכחי'ינו'

 pסוכדומסמו:כ'מיגגר rספיגיי fpוי
סונסטכמיבוי P'יינטייכנ P Pו fpנו Pךיחי,
 •קובויכיכrכמ,,כונרסריכסנומכ;נחכס

זכיכטונוו 'כfר"סוקוננוטרוסירו[גי
 •טריפסר P Jמיפיגקמרכןכפויךוקיגיג

טוננןגיחיחיזוו fP Pכרקיג,tכוקןרייןמ,
קמפו Pמ' jכחיננfכנין Pריקוגיניייfו,כ
טורו;נ i"וכמכוזכיבויזניוי pחנומטfכר;נ'די
מוגייוי Pקוטס fpכ ·ד~ P'Pטמנ pמ, Pכו

גס'.גייי p '0 .Pן Pכ' .גיגחר ~כfנוזכס,
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מוגייי(ומיכיימיגככירייוקדiכמונס
fוסריןנרגי 'כf~יגכו. ' Pמימנטיפטר

יכנימנניfכקמרjכיככסדירסרייקובומנמיכ
נכיfכסמינריבהרמיייורמרפוכמיכימי

מריטימי jן i,חגס Pמ'קובוופמךרי
מסקריחונוירייכ Pקסר'"יככנור.ננובוו
P וP כנרס;נf~פומיפh ריי ..מיגסגדיי
 Pו iסירגריטןסי .ו Pריכיקיקונטרנימ,
'ו,יגרסי Pסינךסדיןנוי fDככייס pקון
ג'וכימ:ננוחירט'בוימיןכסבכטי Pמי

נוfכנרו 'כfטמךו. Dנוירס Pחוייקיסןנינו
 1ירר PטרוגיrכינוחטIרכסןגי'קר Pסירר~

P קמנ"רP כיכריכחנטריסrמירייP ו
p כניוסfP כרןכומימקירייfכינטירrj 1מי 
ן Pרז'קונווסטיקרחד'ינ'רמר Pגס
חג::.דינונננריחריבומטוי Pמי .כייfויג

מ"קיבווכייגוייגקייטס pמ,ריטיפטר
ריי.יר Pדיtכנ"fכסורזכקיחרו rמנוינ'"fכס

סס Pסירךומינריינומיםאפרס
גימיסיזונ P Pמרקיכיtכו

ו Pחכונימסריינוריכנרטיזס pמדייו
P'D כנ'יfגמננקכj קיP ' מסריירסגסP י
סקינג'יייfכיננןרירו Pדי pפןס' Pר'מ,זו
פור jיניירמ Pר'גוקיפומינגןיייגמס
 nווfכדר Pפומי Pר' Pסודכונינייומ,כיי.

 Pכו 'וp . fריfכינקי Pמנטיפטרמסטמר
 ., Pסנייו p 37סורךןמ,גריינוקי pדיrכ
קי~ורוטומין jפזרמ Pפכ,tכירססי
טיכימסקמזסו P 1חי,קי~נר pימס rמ

מסדיןנןסיבווכייימיייננפכי. pפג"טו
P קמוr פו'~גןמ"סונוגג'ס 1קיםr בומטיי
י Pריינומי'ינייו Pר'מי . Pמיזי Pו Pחס
קיrנכובנ;rכססונגררומקגיקיגוסין rמי

 'וfינכו tפודיג Pבוfכייור'.גימסנוחטtכרס
 pכ'בוס . ' Pמכו rמיגו Pסזזו Pי Pמס

כייחזבfכרו Pפןכריג Pייור'.גי hבומסדז:גו
 Pבוfכיירר~'חסןגטי Pקימינקיייינרונו!

 ' pקי Pו rמי Pו Pמסfויfכ,נ~וסוריכ
 " rמרידיזכיקיניזftכיגפוגכיפינטייו

 p6rקסו;נ fpכפוסיכין ' Pסיוגטו P Pמ:כן
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טורוירוז rrכקוי Pטו p 'כfרי PפוIרי Pוימי·
fכנבן Pכיfכימגייי~ייר Pחיםוחינכןחיכ·

ירטיזס Pטרו fPכיין Pכיfכי pנוfכינfכ pbמנכ
ו Jיכייו P Pכוחסו Pי' fpכיכ'רייול,גדי
ווfכיכקייייריימיג . fPכדו Pםונ Pבוח~ P י,.

בrכויקיייירירו Pוי fPכנט'נויגוד
p 'ןרטr כrככטריfנווידדכP כסfh כוfרקיכרP 
P כיזןfכי~ל"גינוקיחירf. חנP יfכ' p ייוקלינ

חסרו'םיליימנוייכטודו:כקריטס Pסימין
ייןמימינר'יכי fPכרקיכוfכוקייסווס Pיייי
חי:כויס rירט' fPכס Pנווי,fכנטלידחן
קס Pחינ~טימ, ' P ~קימנורסי f7כיריי
P ככווfכיוייfט'כייכומיגP כוטיגוfP נוP 

פיה/דיקכיטס fP'bכססנלייןfכימויי·
מגטכזדיכדויייבfכיליינןfכיכדי(נחיייינטו

i ~ כרP פןכbp רוp כינקייייגקיכוfמיגדו
ו rחיו fpכfכינליינfכלמול Pסולודןכיי

 Pו rמו iמ,קוזסכסםכfכזזיןחי fPנרקיגכמן
 Pחרו Pפונ Pכןרי 'כP fיכייור' P Pגודי
rם~יימנמטיירון 'כp ר'מיP כסירווfולונס

כייחיביגייןר Pטכו Pיייfכינינסנוקס
םירי Pםל'מייינוםלי Pלס :fם fPככקוכןמן

 •ממרליי Pייוקן
יfככיןמיג Pסכקיגוסוחנרונוfכי

מיג/ופןרfכינרי pריטכfכפוחיננןטןרו
רמרינ p iח' Pסילררולייס,כמסטילfכל

 p(ניכיימ 26ניס Pירורי Pו pכ'מירנחןדי
ריכיינורייfכיגדימלווfכינ 1מלו p ~חי·

וייה Pםלי pםיירלfכ. pיירכגfכ jקיפינומןכו
Diכינריקונייכטסמ,זכfט'סרןןP ירן
ךיס Pיקfכנסיןחי pייחנוגקוןסורודי

גלמנריסוכודיריינרר~כקולרכסליימ,כ
מלינוfכךומיגס\ייסנן;כויו bב'מלסו pמי.

fכי .נינןםןמירסי Pקרנווקfכייסגס 1 ' 0 /
 Pכומינופריונירומיגדיךיכמנטרי iמנ/ימ"

מידייסודסחךו Pםוכוי pנמכמגזכנ'
וימינלנויכסרי pסךן Pםןנ pדיטרס

 Pטוךומי Pםלמכקו Pחינייו 'כP fכוכו
מ,נו~ייסדז Pטירו Pב"סי fPנכיימרו

 Pינדינסנטי p .6כו ~מו P'ירכfככט' Pכן
סויי,כfכנדוכטכס jיfכ fPPכי.רי f1נכדfכנוfכ

"יידי··יו" _ 1 .,\ 1 11 

םומ,נ'גסיכריטר Pליחןו iמיכרינחכ
מליקונרמו •חרוןדיג pריטרמfכנדחנ/fכן

מרוfכיכדיירקס pמכרחנ/סרייחיכ
ךיכזרו"ר pמסיסורסדי pךוfכ,יי''ג.'קוו
fכלייסרו 'כp rנךגימימחורורי Pטיךר pנ/י
י Pרי 5Uחיוכיכיrכסדי pחלנוfכ Jקו
P ירנ'ו'P סנרמנטיP חררמינגמנטרי '"ו

מקכי P~נויקסייינומיכםורחיגומנרן
יימ Pפ' pס'רי Pככורו 'כfP fככו iסנ pמ,
לימ,גרי Pיזו fbכינוחיז,נןנוfכיודי

ד pריטלסר pםממסו p.פמfכסח,נ'זכו
רימיגמ,נטזכסרוחיפומ, fPכ,קזגוrכו

קות Jסירכוסדייכ'דחר Pכrו iמ, Pסולודו
גן Pטורויירוו rמיגיiכיfכינקוכוינדו

P ינייוליP ,כינגוחינטירומtגרמנךפן
~נ Pק'fכ,לוררייחו rמנונווחיננור
חינבםוסיגדי P"וננוקי .ר iטיככפול

 Iמ pסוכורו jקיייס Pק'לינכו~ jטיכימ
P וP 'חr וp ,סביגמפומיךיסוגונוומ
מ r1כינטירמלוגומ, .טייייfכולקיםו
 P '7 Pטירן Pנ" Pטררוקיוליימיג

וטלמר Pככוטו pמ,רי pוfכי DPר'מ,רזינו.
יטינכיקי j'יו Pסנול'גססוסינ'כומ,נ
רס::קינימרון'יכרן rר'ליימ'גמסמו

ככוקיתילס.ככ~וחיו rמטכמנונ/ס
ילקירמךקלומיגןקוייונוככוגנןמ.פיזגר

ייוכיומ,חילס.קלוfכ';,מיגמנ'וינטו
" P ייןקי.פינסנסקווליקיזסךP זמםי, 
מגויס Pכוfכסייו Pחיfכינכיק'גו.

ן Pטרו ,,, Pנירייו Pכומסייו Pמ,ככםלונ"

נוחינקןמ,מנטו pבוגחלמ,ז tPכיניככיגי
קיןו iמכ"נטורfכנייומיבכקדס.fכיגחס

וב"ך Jכרמי Pסורורןרי fpכנטיכוולייו
 / Jקרוחיכו fPכיכייגוו Pדיטייס Pמנגו

מי pםינfכ Pי P Jפומירו pנומקירחר
חיכחיו 1 ""נכfקי'כודי pו rטכfכניrכ

ננגרי Pל"ק' .ננגדיקמטינייל"ן
ו/ייי,מסנ'ינירפול Pםןרןבכטחלי, P Pבוו
קמטינן Pסן?ודוםי .טיילסטרס Pמי

פרזו Pכומיטיירסטלס Pייומזדי Pנוונגו
 pייחקלוחי'סילס Pסורןךןfוי.פיגס Jס:
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 Iליוקיגוקיקוכפסכוןסיגחיליינומfכ Pמ!ב Dמרקי pנוfכנו~ומ,קי:יריו!ב ;

 Iמיגקו{מפיככומכמוככיינוסינ"ן j,pפולכוומיכטיו Pמrכ P.פיליכוי Pמיגזומי:,ן

מטיכינומ, •פסךליי Pךיס Pנויכךמכ pנוממסיזנן pכווסנולסfכי Pפולו~יר Pוס
נוי fpכנלfכ p •ריינומינמםיכנומרסוכ Iגו/ו Pמ"ו Pמרקיגןוכוחסח,נל"נוקיק
' p כי •נמכfכנוכסrP כוומיזויP קונוןמלס. P סורוךקיכי'מונינייולP P4 נינוייכךן
סכטיפטרססמ,נלייגוייס Pינ Pו Pקין uמו Pנוומיפחךרי.ו Pךיייס Pנו~ונסו
t : פינמץמלסp נווחינימp ח'ניןקיגוr ןP מיוr נו\ו.גוקונווחיוP ככיןfכינp. בכיס

P כינ'כומיגדינומיימ, .םמךכיו'fנוסטןכיקיפוP קיפולדבכמיוP ' יזבומפגז-
 Pו IJכקיכו I (ס{ו'ככייגו , ' ...הומי.כ Iמנו/מי Pכקי.כומי I (חיגונכי Pיככייגו b l.. l..' ., I "'מ ,l.. ''1. " '1.' '1 •• "מ ~
גווקימוגידימיגנומנומנוקוקונוו .~ Pקכימ"נווגווגיטידןמיביילס Iכ
I ~[ 'טr גומסורP p כיר'fיj'P מלקי/קילייp I מj מקיגויחסr יb פוכפלזנסגסמיס

מ,נניכונטו iגופומינגומיגקיטו Pמיילי Pייוךי,יינךו\ו.סס ;f:מ,נ p Pכומוז~
P מ,נווקימיג.מיןמינו,רונוסמס 1טמנונייםסךליטיקונווP סוקונוםגיךוP i ו
דיםלינוירומכייומ,גקי pילמ jיבכת. uמכחסיכfוכון p .ג' nמיגיחיס pנימריו Iיי
קי • Pכוקי Pגוקוטומ,נרזיגולייגוו P Pגומי .מ,ננפירמדוכמיגמס Pקונומוב~
דייומ,גדיייו pם~מ 1ח'מינטלוקומניו Iדימםוגי{ייו pם~fנין bרונוסדי Pכייזו .~
f . גוP ·כביפרסבוסוקיrP טוP מסיזליי.ח:גPb פדיקומסP קוןמP יP פוכu -

 •פומינגןמיגמסמסי .מפריטו Pמדו pקימיג Pסלקיגומו ,'ר}יכ j 'כfמי ' 1 '
 iבןבחרחקי Pמךו p (וכ:p iו pמסר Pך'קי ' pמ,גקי,קןנטיגטיחילס 1ניסוf'כינגןק

כומ, i 9000ק~יירוחי pםמדמ Pחיקוומייירסדיטזכגךמרםילכוטסמסfכנךןנו
פוסיטי pזכ' .ו" pס~מחיגמ,נטרי Pו iטמ .מסיט:רכרו Pמי 'כfריימיג Pטי Pנו Dךי~ר
ו
פיי ,fכגייופליטילו rמ,קיקרנן yמ }; pמנומi:כ\ו.rכנן ' P Pטו Pחגוקרומנכfכנדרי~

מ, .יסווססייסר~לי iונ pפילךונfורדימ,זו Pמנטינגו.סונדייו Pר' 'וP .fטו ::; 1
p כוננ'מP סורוךרך·ונליכןP מנורסךיסומיP מ~ליייגייךרP 'ינייוכP נ":זןP p 

מסקיט~דימ, Pספימוסנוורוכוסךיכומלמניגייינויינייור pנוי Pטו Pנו fQכס
חינ:::קוננ"יגינוןקיקלומיג.לייטי Pמי Pסלקיכומומ,ן pקלימ,קוטןרנידייין ~

ך:זרבכדיקימוטרויסוךססיוליינמ,וגלי Pזכילכ"נמרימ,מ"ודחנוידי;'יכרןטי
I 

טי Pמימי •נוfכרליסיפחךלי ' iיסורס IIג'מיריי Pמ,גייסיירטו PדימייסורגIי
P יכP כלקיגןסרקסלסטייכיחיטיויטינורגיןייסtP כוjמימררנוי;(מ,רסטחרלי
ונ'כי Pמינרייגמכ.סורנ'ינוגימונךייייגייס p 1ס'ינטו pח ' Pגויסכנמרטי. Dדי
פמךכינ"יזויג bחנטיפטרקייסורס.חסנו iג'וסיסולריוטוין Pר"נודי

מיגרי pגיכfכביליסוקי Pסולרךוךיקילי'קי.סיינו 7טויז Pפוח,נ/גומיג
סירסקיון bחסנכרינוירגמיכונכירחרורריקחטרינרחסמיזייו jו Pגייס ,כp • fכומ

 ,/מ pגייסקיר"גודיטמגרן Jגוfכונרמךוךי 'וfרייגו ' 7קולינסינכו'מימןלי
P גסנריוP 'יגיP D וס~ורוfניP מ,גמסקןננ'יניחסניגוןקינ"סספוג/ו• 
p חרוP נרדיחוזוקוטוp 'ריP סולורןסיגוומיP P מיךr כיגליינווfמגפורII 

b יP נן.מירינוטוגיקןטמנדוטופילוP כfטייp ריסוחינ/גודיcגיגוןסי 'כ
קונוןי pזכיגיגליינו bקיגוטן fpbכנטןקרןרלי bפו P Pסורוךויירטן Pךי

כוו rמיו Pמסכירנו jטfונוניירייןג, i 'וfקליטי pמ,גוקונוומינליינו f~ iכולר
י b •פזכרלי ' Pדימ,גיביי" P,יגיןקי ' Pנ, .פירטמנויינטוסיגדי Pכינרו
יכן Pנו~ pנווגגמ pמנ'כמ PDט Pחיקוונו r/iכ'כגןםמךליו pקי Pימןחלק"כדירס
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 uינ Pריפרחיטורגוחיכווויtר. pךין rפ'

פוגייןמי(פומלבןני ~fכפיחךסרי;ירן,

 pךמנוימיקרומ,(טי p 'כrדיסכי'ס pדי
יון Pר'גומיטיירסךיטו pילמ Pקמב"

ו JDריבןיכי,נין 'כP rחיני,יחס Pנ"רינור
 • P,יזוו

י bממ,רסופר Pמ,ג Pכיקוגוfכוחי
חינטינךיךומ,fכנ"ין pב'fכרוומירסמ,
 ' Pססחרנייססמ,נופירfידורמיגמי

פרונרמ,יו Pר'סיפינרייו P "חיו. r'pקוכ
מביןןקיכו Pמ,קיגונויrכ pריו rמיטי

טינ'רייי pקס j 'כ; ,וtס,רךיו i'P .Pכמטי
פירטחר Pד' Pמ,סנ"ס pטוקי pסב'גמ Pטו
p סייגוp חנייסP סרקיכוחרןנריp קי
 Pוטרו iנר 'כrדירינרסייר pמ fjכרו j Pסי

פן,כומגייסטרס pנוfכ' Pמ, ' Pמג Pכיךייו

י Pי'מי p.סממיפירנומוויינטור bייךמנ
 Pמ, ' Pמיפיגןסס 'וfקטטספירטfכר

פירטfכר Pךיפוריכוגטחר j ,טרס Pגןמ'
 Pגורילייגווברי Pייfכנוfכר p .ב'מ,.גירס

מרקיןוס b pיכfכ pוו1:ב.קיפמלסיןנוייס
וקרפירנוסווייגטןיו 6טס pח'ךק pכןמו ,

מ,נן) r' pיןרורוקי Pריז'קי pנוחמי pנר
rכיסינופריינירן.מכטיפטרמס,ייגו

 Pפו Pמרקיכוrווחססינריינו Pפרסי Pךי
פרלרייfכיגמסקוננייגי iנוקוווי

 Pמ,זו Pו Pךיקיריקיחיגחסמיכיייגfכר
טילן Pפרופלינויריסיגמסטכיקחרמי
ניקוינופכ:נוירוטיכו Pפכומיגמסמי

rכיג;כייכטידיסי pן rן b Pו P Jמ'פגמזי
כי ,קיןמסזכיככייגמרססינופיכfכר,ר,

טו Pמיסי Pכי' Pרינו pו r 'כfךימגמזי
י Pמיןפורקיו i ,כfגו P'iני pנוןגנמ
 Pסולןרוהסמ,ןגfככיfבס Pפרריגמווrכנו
מיוופירמרןרמיגקיfכוטרומךככייכוכזקיו
ו fPכיגמ,וקיזו p 'כfפורקימגטיפטלמ,

ו Pסיגקווייו jמרfב ' Pקיכפל ,מרסמרר:
קיננמטוגןמי'יס Pננ~'ן Pפורסfכיר~

P ' וורמ'מיכרייגחנסנוקיןבינוסירסup 
קוזן Pמ'קימנולס 'בfכייסיגינייוכ Pטיי
 ;::כ fjp ~קרס TDכ,ככייכ Jגו TPככקיכוTכו iמ'

, ' 

 I1יי'·ורי··

מימ,וופירחדורייגניכונטמר iקינן
 ' Pקיוסמיכיירל Pטרן pנוומ,רינמגט,'
 pרמ jם'גסמ, p6פ~מבר Pטיסוקלימ,רס

 Pמרקיכומרמסקי pרו,סירןליימיגדי
P מ,וr קיגיןr מי .ר"נומוגוסרגיסו,ב
מיג Jקו Pטייכ'קיסכונויתריחיזיטן

טיסטיח,ליךrכרחומסרטי~נונסכיינר
 '( Pריזיקוב'רתחיק~ייסטיביכחר bטוקס

קיומסירב'יר Pמורכיזמטי bחימפטו
ב"רומ,ריימ,כיירגסומי,ייגחרס.

חירסקירפר Pסיג Pכיקןכוסידיקרנ~יזי
יזן Pחקןג ' P 'כfב'ירךחרכסקיוקוננפכיךו.

 1 ,יויייכ ' bיזן Pקונ 'חינרי Pנ"יזו jקו

 Pי Qחרקיכומסר"נרסיכריר"מויניין Pמס
 l 'ננסדירייגוקורןגסגסוייןגיכרןמי
ךס,דיחב'ימסגסי Pקיייו iמיגפיrכונו
p יP חב"כיקימיכקוןגחנוןירסr חרין

 1 \ 1פירטfנלו Pר'י Pסימ,ננפירמרןריג bמס
ייכיייייס Pנו 1 ' 6כיימכ,,ינ'ופול Pנ'ירייי Pכו
מס P'Pטוג Pחי pמרקיגומובוינוח~

מי Pנכסגךי Pפי1:ב.רמךי,סיזןחייריככס
P_ 'P סכייו 9ריינומיכחיןינייןכיסרP • 

סרקיימוגייו ' Pמנ Pפומי Pר'סי
גובךירייסיגיובבנורלייןקי pכוחו

פייטווווקי Pמכקיכומודיסירנוסגו
מ,גכרר P~כרינוןזיכנכפךכסמסנווז:כ

 ' Pחימנקוגייסרסו Pמירסקינוחטמרו
מ,רנומנוי P •ירנבקיייר pנ'וס'מיגחיכס
טינימסנייסמיגייסמי . Pמ,זוין Pננולייו
פריננילוווחכירוי Pנרר pוי~כ Pמיזו

קיייופומי.חי pו bמרקיגווימ·כננתנו
 IJקוניימ ' fPנתנכםירס Pמכקיגוסוטוייי

י Pחסירוסכסמז.וי Pטכוגסמ,דס
p .מ,חזסP 'P ב'יגיקיינוז'רגסןנייוg 

סכיייירןסילננמריךו ' Pגרר P~כfבס
מכג, fpכנכfכ.סן'ייו Pקוב'ד'מ,גייסמ,
י Pריכיחי .י Pמ,יווסוגסכרר P כ.ב:1חי
 'נP fטןק'נכיגוומ,ב"רסטימיגו,סמס
מבון pקירי,ניקי pמ Pמנ'ירנוסיגטינוו
יובבמס P ;סווחלירמטטיטי.חימכ pרמ
קיטו p 'כfטו fpכנחעיויכ-מיכונדיכיי



ניריוןנ~

 Pהרקינומוחrכטfכזוכ"ן Pחל3חרירfכטי
ריפוורן,ני pטרמ Pחתותיח,ירתחגן bגי
טיקיקחזrכנוימ,ןחיחרס pתימ,ןייו

מינ'ורו 'וfנוי.ריךינמגטרי pרי?מ bחזו
טי p'hבו.סורטךו Pגי pבוfכקי 'כrיבוכו Pך'

מהן 1מימיטיtכיןחריקי j'Dרי.סורייו
רתייןוך , pמ Pגחביגגtכירבוfרגונוי Pחוקיגן

ביגיזrכן iמ'חי '/בגוטס p 'כrטיקון
 " Pוו ' Pמי .כיינסקוייוגוקינרמגךי
 IIפרמיג pם,חיגקוכטוהיונוזירכס.סירטו

נכפירtרחיכינייו . pם Pתי Pו Pחסי'ו
 2ומ,גיין DPמיטי fPויבירדי Pפומי Pר'

 pכtכ' DPר' tPכרjכיכוחו lטמבוכיימי pריח
 ~~םוtכיכייי p 'כfנייוfכיגייסזןייוריקי
מיfוגייrכ pמוגסמי pכי,כח p.סיבמ pח'
~ P יP רP וfןr יP tחוביךר 'כi נרמגךינימיי
 pמינtכ pי fJ pכמדיחיrכקןחיכטרס jטח pח'
 '::רמרטו'.מ Pי' ' pמימיגבגוטייי. pכמחי

fכrופומיכייי fPכיי P,קוגטר j6 pכילחי
-וכטחרtר Pכו ' Pקי Pמנייו p Pכורימוגו
 P p'1מדגמ pח' 9חנייו pחיכרי!כןגימי
ח,גחי Pמ,גרי'גfכט'קי Pזכגייו ~( P.לו
 jמ,fכיגגכוטי' jכחבוכי' Pביטיקי "כrו. 3

טו"טיקיךירונוממיגפיימרוכfכ,ג pמ,
~tכי i5מי .חכיייטי Pמירייגוחיגחיtרנו
חרקיןווברי Pובייו P pריtכסרי 1פןר'

 ,חיגורונוייס pכוךימרו pוכ f Pכיחו
מךן Pםוגייגזכ.בוfכיייר pמךיגמקקוןfכטו
~יינוררייומירונוסמrכמ,גכימרגוחי
מיןחירנוחכךו tPכנטיפטרחיגריינוח,
P וניכטוחיכוגמרוrמP סוררוגדנונריוP · 

וו p 'כP tכו pריtכ pכומיוסבפרןכ
 Pטו Pחנונרורייו Pטו

 tPריכיריחומ,גר~יגוחייר Pזכמי,ריימיב
פיןומtרחיגכימוחיתויינו~ר.חירtרחי

ןוירןמ~רו tpוג fו Pרינוfכ'ייר~ P'כrרטי
מיוcכ Pחג rינו' pמו Pרי ' rמ,וומ 'וfז:;גס

P נוחכווfמיגטרמירקיזו 'כb נזכ,'r י~rכ 
p ורוןגוגוחי .ינךמרrכיגךי!נfכיבגו'fפו

רימינוחזיביגירפוחיךיגוריזייגרוגי
26 
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 ' Pחי .fכנטס pטיירמגrכ iמ'חוזונרי
רימוזכינ:וונרי Pפיכמטרiכfכגייו Pמיכ

מיי .זוסטו'ירiכfכיגויוiכ Iגנזווחייסירtו
נוכר/ו 1ק~יייר IPרךו Pוכ Dוiכ Pוי lטחתכי'

ונו Pגו tPריכי,יסודי pוימסיןמי . Pניי
 pח iניניו iחי ' Pנ"רייוiכ Pכוfכיגטרי

חירונוtוסיו iןכתנונייקי Pםי~רמר' ' 5
נווג" i'ירו fiכיי P pטי'רח Pי P pטודrכחין
ו I,יבריגו pכrכד"כככג . prכיגרינור pג'ח
מננסמקיפוrכ'רובוrכחיוו iמ,סיקילrו

rכ iייו pגרממיס iמירנור'ונווגנתוזירחוכtר
סינ'וי Pחנ'ס Pךינימtוגrכjכיfו,טורו

מי ipכזגייור'נווגנןוiכמ·כ/ירגrכ.פור
fויגוןקווטסר Pחיפיריחכ'חן r~י pנרrככד' .

מרס rקfכחירrכמנרקיפומ,ריחןנוחיייס
fחוכינוו" 'כP רtמ,טP פסוגיו/גוזוכליו

fכרמ pקרגטיכוחנrכ(זוזירזכיiכטtרמינrכ.
סי .ימס rpכינכ'ו Pמrכחירמורריrכס
 1 'כfכווזירגסטחגרו P 'כ'iוימtרtכוןםוrכ,

נותג:::זנוןנידונסrכ iקחר'סופומירטrכ
p ינוfכ' P נויכקכיגיזוכרייP מ,רסמי

 Pת-כריסר·דיקמטרינוחסגrכריתfכייור~
מיורייויג fPכיג ' Pמי .ור iירמינופ bחיב
 .ורס rסירזווו Pרימנוורדיפרח,נוחיג
ייכון rר'סג-ממיגיי:יfכrכמ,נוכימונימי

םורקוכטיכטס 'כiקי p 'כf 'כiקירוג,
fכ' p ככמי,קווטסרrנוP כניינוr20רמר 

נסקיזוגו:מ,חורו.רי Pרוקמרונייג
מrכקונטויגו pסיט~מיכייריר rונו
p בוחרירוו.fויכמחירי 'כtגרריגמכטכי
קזנו/ו Pרי~יר Pו iניחרימיג'!נfונrו iנס
 :: Pסינו .כוקי Pנווכקכובירומיזrכ.

נויכו tמוטרוקכוסקויfכיגrכtכחך:כקונו
ממפrכrכיגחוגךיםוfכימרגס P~קfככפור
קי . rכיןנורי'יו p כf.ו' Dחיכחיוח'רrכקי

fכיכריכונונרי Pחירוכו pךיfרחיחניfכן
מגונ.ינוכרו pרי,·כונינרימיוריס pחחוגו

rכומסיבגו.סןמי(טיכיססגךמנרנ 'כp 
וןנומגסי:רי!נוגיrכיוריס. pחקינרייגרי

P ויכ/וrפממחמיגמp 1000רחרזטי 
וזוכ~'יiכ Pקיכגמט~ריחורו Pרןקrכרז
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מיגfיס pטרסיינמגסקימסוגינסחס
תיfכיגייסקיויר iממורנונידי-ייו pמ~fכ

בסינדי b pםמ bממיגווfככדונf'כיימר. iדי
ןןי ' Pחגידיזכוגמינכרלוסקיולורזיר
קינרמנדימיגfככונחידוגןfכיכחב/נו
 l/דורק'חיייי Ipכ~ממ,כסf.ו pנ'יכגמ

קירי ' Pקימיכקוחיכטרס P 'כ'ffכס pלומ
טיקיומנ'גחרfכיגוגידי~יב'fנכוכסר

 /ו pסנויטייגיטיקיןןינןני'<ירטסfכינקוב
~יגרןיpסי .גביחחו P pימ Pזיטמך
 pכמ'fכב pגמקו;ונוגיfויפfכןכיכסלוונכו
קיולוtכרידוו Pר.יסוגילוfכרירו.ו Pמח

חירובומ,נדילומכדסקיגור hנירםומיךי
ייו pפ~fכגימתחIכחוגינחנדוב/ו bמי

מונו"קמןןס fpכ Pנוו pי pיירון iי bנימי
מיגדימרסגחריקןמיכטרס Pמ'רfכדס
פfכוכיכסממ,חזנו ' Pמיסנונ.מידוגו

פמפמ\גמיגח,גjיייייכרימיגונימקיכייס
פרמ,סי . pמ Pןלו Pו P iגכןfכירfכ ' Pקי

 uלוfככמיגוכוינמנ .1\י pי Pמ,נמר~ןקולוו

p כינוfדיטרp יריtורחכfמחיןp יתיr מנןן
P מנונדיסfדידינמסוסיגטרו ,וP י

קיוf'כיגייtיוכרי Pמיגו ' Pמיקןני'רטס
גי ,וtפמןכינtיפירוכו Pדיי P 'כfו\ג. iנו

ר Pייוריזכוגי .טוו\ג D jקירדלוf'ככרי
 "פחודיזכיכיfכלכור.טופוךנינימנוב.
גי •יר rלוומח pימ iד'דייו Pן Pי Pגינס
חגוג"קיפותידיינורו Pיכו Pלומכמיגדיסו
קוכויח iמ,רכוי rPכיקילווזירחrכי Pטfכר
 ' Pמכו iסי'זירןומווכרחייווכסנינ 'וfטי.
fכפמרייו 'כrגונ'מP מ,קיP מירוגו

כווכבמ\גירי\ג rניווכמנינייןמילויקוניו
םמ,כינסקרימןסי . pידוגו b ,פמריירון

מניוןויקיייויגטןרסרח jמנייןו Pד'fכי
ןויזייה ' pחנירוי Pגוןמי .מידרגימיג
כחוכח pמוורייייומיינו pנ rניfכיבדי

ןןסגייחכסנספורסוfכזמילומכייסנס.
P תחננונ'~ינייפומייP כוfקi כיסf
 IIחקוככיקיגור'נימ(י fPכrיקונוכןני

ינרך .1\ז rPיי , Ipכ~חמיכfכיןיין Pטי
ווfלב/יגטוי' ~וריזכחיולוסרירן Pיייננן

גיריןובן

 .סידוגןfכיניטו rב' Pלווקי pג' Pרמדר
בייויחן iד'כי Pיכי rניו pגf'כטמנינייןחי

 I/כמנווניקייגספחו,טומנינטורמךrי

פימימיירונו. bסיגfככגנקון Pטתט'
ןקן Pניונקכוחיפוטו Pמידי Ipכומ, Pד'

 jבי'מוכי:ח Dמס _ו Pר'גי ,כfנורגח

קון pמנ/וכטחט'טיקיטוfכנ,נטרוrכדס
מטי fiכיייני •נרחנךיfויגfככרנידוגר bחיב
דיניחנ"ו P Pנירסט'נוןינוו fPוגןר~די
די" Pנירינון ' fPככ .סיוונוחיכדיר~

חי"חיבקיחרון. jקירקו~דייומנדס
 Pנידחך'קיגודייוניינרמנדימיגדוגו

"ו pמ .1\פ .ג'טי frJכטרוסומ,גניידי
ניייירמ fiכיקייייחמטיסמדייוטיחי
ני"ייייר iס Pקיזיט'גוזטוסייסו rרי

דו" ~ O/OO{jנויויינוייfכרחיגונטfכד
 nנינייו rנייח'מידוגןמיגמי Pקfכדו

 j'Pחיפגמטס jי P Pרי .1\נדיגונטסד
 iגו Pנייגקכןנונינריייייר Pסיןfכורי.

פורגונינרינייגטיבוייוקןחי Pיטי rק'
ניי Pיטי iס'ננוממזרוכוtו,גדיגונינרי

סקידיפחןכינמtכטי i 'מ,ניב .נטחדניגך
 •ניכר;וטמרניייר iחפררמיגדיגסכונוי

וכו Pחטר' ' P 'Pסגfכוגיכס Dסוגייןקרנוו
ניסרידוי Pססקונטןנןי pמיניו;ג/ו

ניכוגטמרו Pקרןקיסריפטןלמ,גומי
מונייוכומי .ייו pם~ממי,מממיופ
D יP מינרימוטןP כדורסיגfסיניפירfכ' 

סמרירוקיסי pםחפמחיכמסניסטו
מינ/ןגוtוי Pי frכיןןמ Pכוtויפ~מiכייוס,ג
יכי Pניחגמיגממ 'וfריסוfכ,גfכמ-טודו

ניסייורנו ' P jיכו Pן Pויקיניחטוגו
P ד'מ,כ.רנ/ריP מיגו'ירוכוi וP רנויl סס

 pינוגג#fגiכfו iקן 'כP rו P 'גנמר ' jגמrכמיג
 pרימחיויירון Pיכט' pס pטמ pח'קוננו

 . rPכינריfכורי
ו rחי fPכרקיגומילוירייןסיסגפרמ

ומיגריינזכי Pחןרורודי

סו"כונינריiכומrכנובוכו 'וfjככטיפטר
ו iסי rPכןדודןחי\גרכיטסנינייז . Pרווו

קיייון fPכנור'ו Pד'גו:חי Pיל\ג.י p(לוגנ/ו



מיג ,כP rמנייו 11מ,נרייגוfוי .ו rמ,נו

חירנומכוו P P!גיכימודינווזירג:גטוונו
ניבומירסקי pנוייכטר' iמייר rנוומןר
גסמירויfוגוי Pדי p:rמ,טובייגרומי

 •\סר\ן,ד'מגוייס Pייינג'ווימטווני .טוויו
פורנדוגגסויו(זנוחסיוחטן 1טמוינזי

 sטוייfכקימיקולדוקימ,רcוריזנוג,ק'

fכיקמטיבו .מ,רויtכגי ' pי iנויזיררס
!כס Pסורורומסרוונסדיריי Pמ"נויfכו
תיfומ,יוורייומימייגייס pמ,ריטיירס

ריתיזן pמגרימנוגחרו f1 Pכיחיגריינו
מ,נ"מ, . cPוורודורינייטן Pמנגי fPכר

תורייו pbד' Pו P 1מיfכ' Pמנייו ~:~רייכן
יכריינו bמייויפיכמרור b ('וP fמיבוימו

טי pמ,חיטמוינייו Pכיוכינמרו P"יו
 Iמ"מירסקיריסו 'כf'וויוננוי\ן,ורcו 'ftכ

רמנומרfון Dקדfויכקווייכךוfוי .יונן
כיfויקיטיירסנסטיר:ג iמי pמרמ

 Iג'ו,קיחימיווגןנוויכריו P 1ויינטחרמ

תי .נינונרי ' Pמיוגונונרירס bקרמרס
קונוחברוו p jיביירר Pר'נויס pגו Pטורו
 1מימונייר jיכו rק'גו Pירייו iנ Pנונוס

P נויr ר'קיחךP מי.סור.סי;טמרווP טו
 pנומ pג'יר'"ו Pכוריפירוומי pני,מ

מtכ" Pו P Pיבינוו Pייחינו Pננרי-fגרירינוי
 Pטי pח' pנ, pריfכ Pנו.מ,ו pכמברח

מססגימנוגריסריג"נטיrכינו.ניחרון
 .חמיוןנוגנכ,'ו Pמירינוסדיריי Pגיו

סכימfכ,תנימרוו Pגי'דייו Pכו iטמנוביי
ריכגמגסירס bמ,.סונונוכריגןי Pמי
מסגו fjל 'כp • f'וויונג Pיברןכתוררינוסי
טיגויסגוזכ Pטוךוריסןמימםיוו Pגיו

ג'ורמןמידייונוחנריטו lמ,כננינטf'נ
ג'יוד, Pכומר .דייומורכותנריטופןר

מיפ\ן,מבר;:כ.טי 1יירו j'Pר'טיגו~ P'יו
 pג"ךייו Pרינוזננ,חםוגוייו iםןנ Pר'

מינfכין Pקריח,נוו Pוטרו rנורמידיכו
tכרס Pפרמגומנוומיגייסר\ן,דידייי

מ, .רייוטכו pויומ,ס'מסקימיטןכ
 Pמוטרו Pי rרייןךיכונונרי Pנוינטסנווגו
מסס'מסקי\ן,בו p Pג'ורמנוגימי
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P וP וגמp ,גומP מ,כטריגמוווp נוכמיP :: 
מוג::גומיחומ,ריררס t.ס p~יימ pטרfו
חי • p.ס\ן,מבכמ pטרמ Pגומימס P'יויו

P ' סיכP גיומניייP ריימ,גP פיגוובכי
חיגריריכמנטרימינ'וגומיסכ,חמ,ג
ספומ,רס ו",ן\ pחי'יו. P.ס,י Pןןינוקוו

fכוססחנכו 'כP ג'ירייוP מ'גוקיDP ", 
 •רייגוסינריקרוטימיןסיגסס,מבמן

 41קמ pטרס pגוס'tככינינומסייסו Pגיסי

 'בrססמסונסחיןטררנסמ" pכ~רfכ
סורסקיון pקורסטרו pנרח'טורוקון
ג"ר~ Pכוריזנירווחי p 'כfטיי:כ Pסננורי
נ;:כממכסמוטורמי'כמסחונו P'יו
p גיוד~חנייסP כךיfנויכיr יינסcנספחר
 Pטוכגסכיננימ, ,ביכ .טס pח'נ:רiג fקו
קידייוטרו pויומ·ס'מס Dמסובחין
fר, p מ'טיp פומ,חיבקיפךיחיררנו

 וrP . 'fנסדר' Pטרו Pןווfכימסס 7מ,יי
 jמפריגוכמרומ,קסנמ,ג ~כfוןכייררומכ

ס'מסיימתמרוומי pרימ Pטי'מייינו
 " p,י pנ'מיפורט\ן,יזסקוןיסר~ריר'יו

 1ס'פומימימפנס. Pי Pסס 'גi.סונדייו
וכ,' Pס/מיכטו Pר'מ,ירן pטר'ריחסfכיכ

 Pמרי Pפוכ Pו pדיינוגטחר jחס Pגיו
םמךמס Pמיקוומ,גסירקiג 1\ן,טrכרו Pמי

דיירוןנוtוי Pו p.סיךחמיזי'ררןמינו
ס'ניכגוח, Pפירו Pכומסקוויירחס

fכינרייכומי • P"י iג'י Pכרדיס Pכ'יגגמכ
 •כוגמרו P Jמי Pנכfוורי

פוגימס pבגסוכ'מיתבימומי
זכומס Pגיי'ייי Pכוססמ,מגסחיג

מסנ'יגייכןזחי .גלfכגריגכורקוןטיירס
 pמרס pנמ rמ 1ךירוקחרימ,ירוסכס

יסר\ן,ךיריי Pמגר'ספוחיחי • pגיורי
 •ננוגגיו Pננמוכ'די pו rחוחיןמונרמדו

 Pחכייי 23חירגיינומ, Pמגכ'סנוורייוסי
 • Pמנייו 2 )(מ,זוו P Pמגריפמ,נרייגומי
ויוכייוררנוסדיריי Pנכסוכיטמבוכיי;מי
סיגכירוןנוגמכי Pמיומ,נכייכומי

ריינרן pרי pךימ Pטןרומיחינוםיכמדור.

ךי pפזכימויטייכסגסמקירן ' Pגו
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קחטינ'מר//טס pמרוכןייס Pכוקוויtנר~
P ' ויתורסcקמטינ'ירי~וחי;'רוכן:גמ
דיחכייומ,וסגד. Pכןקר Oניrומרבורי

רי rכן'חיכ ('וP fחגריפריימ,גfכס 20
נין fPככ"ן 20חי .חיגמ,ו 9ססמנ:

P ' חגריפ ו":''בP 'מיוP םןr ח'חרp םוזו
 P/מנגכןורכןמטממיפרימcימרימרמי

רסיסירימיחרוסריטיירסחין pכ/ינט'
 .,ונ Pונ"יו Pקיטס pמ ~ Pכןוגג'וק~ייכון

דיtכרו Pפוגריכןtכ'ירר'ב. Pפיגןמיגכי
מ,רטיפ~fכייזגמרןפמרו Pפר~ iקוכןסרו

גוחי P,נtכ,יור~י pו Pמס· jםיריימי
 pקtכרינחקוןמטחריןכוחי Jפריוכיילו

 jטtכנונייfכיררכןrי~.fכסייב'מרווגומי

 / Jווfכייוחיכר i'ב.בכחס Pםיכומ,כןביחוק'

טיירסגס\ב.יויםייר ' P iכירו«rכtכסר~
חיגגרfכ~ו/ ' p.קי Pמנגרי pנ"לטירר'
חונופומינ'נומ,גדיייוו Pמנרר' ''' Pר'
 j"י Pמנןר'קוןםיניtכרמו.רמרטרו [קו

"ו Pח,נ.סכורייס Pטונ p 'כP • . fנןtכטfכרמי
 ::~ p Pי fPכיןגס Pירומ,וגרמנרילכ~חוי

" P כיןfP יP כfפכp כfp כזכ,ןמיf.פ\בp ייי
 iנ/מרוימrכ Pמנור'י Pמ-ירסמי .'סדי
 / Jכןמfורקיכtכנ'סגי .קוכןםחניירזו Pמס

ייניחסב ,גחייכמרס rןןגןקיטמדןר

חי . pו rטח Pרורימגןרrכס iמס p 'כfקון
ר\נמסוכןמייור'ב.זכיגג:גfכ,נקיב/ריחס

7 ' P וP "נP טיi ןP נf , ב'יכיממtכ:: 'כfכן
נוסקסנ'rכקירון bנ'fכ:גמיגטtכנ'ס

b ננ/סנורגריtנימיטומp 'P i מנl יחס
ך"ססקמרסזיסן b 'P.מכוכמטוגוקיו
פיו/ Pו Pמי .ירןסכסמיגטליקונטיכורי

 / lכןrכדיפירו Pו Pוימוסיב/כוסיכרתב/cכ

לכומ,רטיגסקוכטינןדינ/~fכןקי Pטtכרו

fבו "וP ווזוfP fןןסטמיכמס ,וb נורורi 
גtכרגןמיגחס'ייחכןמרןן.מיימן Iכגו

 Pח,זוין Pכןוזכ'רטייר 'Iריקיריבכרלימכןוrכ
 Pכורי.לוונכ/ו'כויכ bמ,חיכו Iטיון'מי

 II'Pרי Dחי Pג,זירוfכירמוקי Pוןח·יור\ב.י
 Pטרו pכןס'חי pמונ'רח Pי P j 'כp fו iרו

 ' Pיfכבכרנוסו Pקוו\ב.וןסוןמטמרמרר

גוריין iכ

 pנ/מרוכ'קיןןכמר pחכן'קרו iחג/ונטחנ/מ
 IIPריחי P·מיגייו [,ח Jקריtכיfכקירכiכ pח

fרiכייורfכנ/מןחי .כןתטמנ/סו Pכן pפוfכ'

כונווקיפורפותינ'גוחי(רי pו r~ו
P וניונב/ןןחטמריךמי . 1י"רמפוP קוj חיIJP 

נrכוfוiכ Jכןi'כטחרוטמכןנייןת~בכרונו pטfכ
 ' Pנוחייר pמתיגריקנ/מריוכrכזמ,ג

P 'P וווכג/וןסטומיגוקיןיפיpi מp יייס
 pרימ Pחקי~ייוחיןיוחטחרןו:ריקיסחי
ינת" Dכודיווייירוייו· fPכינגרח.כרי ' Pמ·
םיכיחס.ר'כ~כןיירךקי pוןfר Pטחרור' bכן
 סכi::זן('חיגטריפוסינ/גומיג iח Iמכךחבחי

פור fPכרוומדוכן\ב.,י~רי Pטיוו Pנ'י
דגת.ווrכ pוןtיטמרור' pכוריקחנ/זן
פfכג,/ rPכיי P pחרנוfכ Jטיכיסקינן~נכס

פיגו/ ' Pחי Pכןסטחדורי Pגוריו bןכחנ'
 P~וחי Pירי rכןן pר p Iקיירוסנסרי'ירו[

b חכןיכיימp ~ fר'ני 'כP כוירוןD ~כיייfכן
מרן pם/ונריניfכייור~ Pפ'כומס P '.ב\,

רי Pנ"ךיין\ב.יירון Pק'יגיגייס Pכורי
רוונ'יס Pלומ,זרינ'יגייתרפורגס Pירי
 ' p 7ריטרחמרו Pםוכ Pפיגןו bיתני bמי
b ייייגp כוזכיP כטוrטורןמסוןP ייןמיגP 
סיג"די וi::ז'רנו pםfווןי~ייח Pו Pחססי

 .תוגו P ו"'
 ' P pר"ס Pסקיכייך 'f.ייןסרפרמ

רי//קיפיכיחrופירטי Pר'
רוווייס P ו.( 1מ· ..., Pבידייו Pכוןניגייזכר

יירגו·כו Pפיזגו bקי pפיגרויו rקסנפור
P כ'כ"וונריfP . כןו:כחזכי,ןמיp /פי~רחן
קוןזגו:ר ~ rחיחי Pוןיגגוכןמטוקי Pךי

 ," .ינוננונייווממ~ pס Pקו pת'חי Pיר' rנכי
-דיגמ,"ומנסנירוגיקיניגן fP'Pכיכטונ

ס/ת::יי Pחינק'רנחרפור Pחגייפריי
 P.סיכומםריטחנסקינידומ,כס. Pירומיו
 IIמיכדיכןמטוסיפינסנסקוןר'ב. Pיממ

ניו/ס\ב.ייומי .~ר rבכגס jמ' Pכןוכני P"ו
ךיגמנטריגייורומיממיסךו ' Pסירוניקי

גיר::: pכוונרי Pספיסרמרס ' Pקי IPכיגי
ממימרוגו ,.מקיגו Pמיגסנוחי pייו
p חיגייוונריP • rכ' fג' p 'קסייכP מ,רמיו'ין/l 



ניריוןכן

מיךס p'ג Pדיןכמירןכימ,ךליירזגנוחגס
ונזכנjכז::מוךרס f1כ ,,~ 'וtכןדי"ו pמ J.tם

דימ,זרל i~עגרנונריjכרfוינמלrוגמןבו

ו' p~ור r\גגכבירןחיגרונ.כסןענגי
טtוג"מייגו Pחייסל\גמספיגוןכ foכזימ

חיג Jקו iזכ'ימרו l.ספ ' Pמיפופרקוג"ו
 l/דיןכ.סירחיס"גיחסריבמלוגיןכ pנומכוכיכו , 1

מי P!כינוקוןקונןנfוטייי 'כrגילסטו
I קווD וגP גודיוררוןכP וופירייחירונוי'ס

פוייוחיי. iנרחגפילידסrכיכיירןכמ,ן iכו

מהפומיןכ-יחיגס Pילוריןכוגו!כינווכ
קיןטוםןקמנוינומיכפוךחי .נוגכיס
קונונןגיחירונוס.דיניניססקי rPנגלי!כ

כייייוjכ. pגוקוןייו Pוגט' pחגינוקיטודי
קfכרטסמירנוזגסjכורוכיקירנמ,נניסומי

 Pגו "fכייוך~מיןיר Pפור pחנליממס
 j\גיירו pפוחינגןמיג 1נוניי bט ·מיניי"וןכ.

חיגסגריפןכמסיכיר P 'למת',וסנסרי
 l/מ,נןכימי pנויגי'ח I }(דיקזונוינוריי

 'נווונינתדיפירוךחיסיגמס iקורנסרו
 Aנופזוי . Pחגריפריירכ 'fינייול Pטרו Pמי

מ,וכיכרחךנמרי pמממת pחנרימקו

מיגחינטרוחי .פומ,נכודיגזוןכ-eמס
ןו'יו tנו Pרוחיג 1קוסי':וסגסחיןל"
רולו'יס.גוןכרי Pגרחנרי 'זנ,יןכל

נס Pירויך f' Pמגליפסיגטרסנרןמ,
ירון P'? ,t-!כומינכוסיגקגמכוחרון P 'כtגי
p ו\גנמנוP וויזfתירייP מ,P נווחיחיךJP ו

רונוייס\גוןכ Pירניןנו Pנוקי'יורס bטרס

מח" Pו Pמסריימ,גסרג"גרו:כי • pוומ
גינומןכ. iמיגייונרז Pמפימרו pגfונרזו

ליניסלילון rקיקיריימיגסס.סיזו
מסזווחקחי .רירונוסלייגו "וfמין.

רינייזיןכ ,כrרמ rנככמסיןמוחיבגומיג
 pכ'חיגררנכמןfכיגעגני 'כrיובל\ג
 .רונוייס Pריגונfורסנסכימסגסקרנטו

 Pסינייומ,ןלעיגיימלוןקינינטיגססי
וומ.סי ' Pחיו.סכיט.פלירסררן Pר'כי;נגו

 'וl fקינונמטיירrכגוקי pיגייו tbוסמדו
ריפו pנ'חייפר1ו.."ס jרסנייrכרמגוקי
 Pמילננמכו Pוו"קוגfכןני Pסיריימיג pנומ

20J) 

רטר Pרמי.גמ,ןנרמנ,'רכגורקיי P .כייס
טו Pסטל'כו'טחוינייןנייומיון pקןרס

פורפוריר Pטיגיייוגןקיו rקורנלפן
ככי Pרגי' bןכיווס .חיכייוזכקוןפיגיסר
חיןקי . Pנוסחר::ייייזורירמ Pקונןכזו
זכוו rj\ג pכrכור,זכ\ג,ייזו Pקוג .דיגגונמר

 Pגוריייונוגפוקוומויטתינופו P"יוך
מתקחכט.:רfריגניסריקיטס pחרונוייס

בוזרט::ריקיטימיגירוןfכיגפירמרירמ,ג
חפריווגו 'כP rוומייור\ג' Pטו pמ,מס Pרו
P ב'~זכ\גילפורוריפ. D ירימr' 'כווגבקv 

נייגי pג'\גפורימrינוסקמרמיןביגטי
 P\גי n Pל(וגגווס,פימירטי.רניפטו P pכומ
קווונמטי'(קירין ~פומינגרטרו pייוס'די

תג:: rחוזכי ' Pמגקי\ג'גלחןי fPוי!(יג,סס
 .מ iקfכנו Pפיר Pנומ,כיק\גייןתיזכ.:ר
 Pמיfכיקיןנ'~ווימ'זכקןרrכיזכטגפן
p מj ריס 7כטיזכ,מייוp ' 'נוi קיןמ,נוו

יר Pמי • tpכנגfכככ'זכרימיננ'זיכוקו Pחי
 'וf'ככיפrכרסנייוזכילמ 'כP fקחייrכרן
:סורקיו rליפו jקו-ורנגו Pניקי Pנופמדס
נרזכקמךטמייוחיגניfוגרןמידמסתינטיג

 pנומיגייוריזכ P Pמיטליליימי,מ,גניfכרס
פוווטוןכ pמ'קיטמלםנוזכמ·ריזכחונכיג
פור Pנומסקוגטס ' Pנוזכתי Pמ,רטי

חס P'Pמנירנומיכגוtוגולממיורימס ;r\ג

יי\ג.וIכין Pקינוו Iנו'מי Pיכייור' P Pטו pח'
וריוג bוויר iמפי-ףס Pני'רגוrכיכטייכיך

 pמ fPכנירגימיגכיןכ ' rPכי .ריןכקוניייטו
P יךיP קבכו'ב.מלחןמיןקמרחr. רמנכיכטי. 
טו Pנ'ימ,גינוינו Zק pנוfרול\ב.ינויזורקי

 :: jןכמfכי . Pמיגליוקוו pטfכ bככנקוגומ,

fכיןטfכן Pמיקfכנוםו:קיריגז;ייתדי Pרי
קח,וקוו jטח pח' ,כr'גטי fנגסר!פרייר

מי . fPכוכIכי 'כP rכימוג'פיירודי pדיכמ
Iכייוחיגגי Pייימיגקון Pט'ל(נמקוגוןכי

 l/דמנ '.ג [' Pמ,גוי\גיג, Pנוקרןקו(לנסטיו

" t כינמומ,ןIחסP ויוtקיןחיגונ
 pמינייtכטrכנוניין pמ,כייfכקווקיככנמטין
קיסנורןס pסיככמטסן.סיקוןננfכטיין

מזיויג:סריו Pפר'fויגמ,ןזכי j'יי P'Pגס
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 u'rנניכידיםוfכ'ר.טי pס'נווננ'סנניכי,ינCל
פו,קןסספוקו fDכי rמגסזכימי ' Pנמר

p '-ינסמיפריזכטו.נויייט'רתbדיטיגינ
חסקוכ.נמט"רמנמסכיניי~'fכ Pטרס Pגיfכ'

fכיננכירtו"fויכקי Pביי jקרריבוייס Pגו
rגינביfכינינו~טרן Pניוריקיריכידןר
fו, p טיP כיייי~יfכוP נוקיP כזtככ.מגfוכ
כובכרבfכסךמ rוידי Pי frכו Pו Pני{כוכוס
 " fpכחירינוסדינומניי Pס P~קfכנ lכמ,

בוי ' pמי . Pמיודסי Pבקיט:ו.fכקי
 jטtכנוניי • 1ביימרסי Pוכידוfכ',,פירמס

p נרטירוןכקימנריסP ככ"קיבייסfקינר
Cל Pירגןמ,כ 3.טייביןניריינויס Pנו jוכfכרו
גמקי fPכיכיייממ Pוניפטי Pיר Pשר

קי Pפדחירט' Jירמ bקימ,מנידיבינוכי
 pמ rקfכ pי pמי pינדמד' P Pי P iקינומרו
סרזנו P"יכי,ו iמ'טfכרס Pד'.פינופורקי

קין Pיכו"ו bזכונייביניקי Pפידיר"
 Pי nנסנ' Pנויכנוקיוfכיפימירוכיrגדן Pפיכ
 ,וtמ,כקרסיכטרןiכוfלסמ,זכבי'ג.'יי fpוי

מרר Pפונדי~יירוו Pמו Pבונטר!(',יfכריו
כמנימוקיוiכוייימיגמי Pןווכנרסרזנודי

מנרכסמ, • fPכיכייידיקfכםי Pמי 'כfגיקי
tקיחימני "וP ' כייןוגמייfכוj fביג 'כP ~יי
 1יירי Pגינמ,פרסד'ריי 1Pסרמס Jרי

 uי Pין Pמגיית pנוונגימ Pכטיייב"טמבוביי{

טמכובייומ,ריכוייס Pכומס Pניפטי
 pכמרמגfכנימו rמ,קי jקרר'יכו~ Pג'ינןנ'
 uPמב' Pיכייי rמיןפוךי"טסמייי pבווכגימ

נרזכי 7כוtכיייר~מרו Pמיקיגסנס
ינים, Pיי Pפורמ«ייי Pמיררנוי,ס.

דימקייודיז:יג'ינטיכ,כוייס. P~י Pטו
לון" Pייי Pיווו pחפריקtיךיניינטי

פו,ס Pב'ירגומיכ jטיינ'ני pפוחירט'
P ,"ג.וירכ'P מפריכיג/וכינימירילוייס
P ג.כמסני'יקי'סי'P כדריP P במ,מ"י
,ולוייס P'ג.וירכיר Pקיזיייונוקיכוי rכו'
 pמיכייוקיןםיניחיפןדונוקייפו Pמ·
 Pלוונוכ'וכס pממי jכפיטס fpכבניקךוומ"
רולוייס P'גויג'יפטמרוו Pי Pנייב"גסדי
fויכוןרכודו ~כrp ינוביסfכו 'וP נויונוייס

p גייכוכ~מ,כים" 7וכיירחטודסמי •ינח
מזנןסכיטtי pמנגימב'סמי Pמווייך~
טיייCלטידססי lתבטיי Pבtורטtל fpכסי
מ"כיניסדיטיייt'גמיסיכךייסכסדי

יונויס P~ןפ'ג'ספמגסכובכרבדיטי'כמ
ו lpמבורגגנ"tימ, pי Pפיסכדיגייגטימי
ביי~דימ,טיירס Pימכו Pמידילומרטס

 PDמ,יכנמי p'rמ,נגנידימרלוסחיטמביס
 Pוpב'יפרכויו P pכמ r'b pכמ pטרדממ,
'יודמי bפיfכידי Pכןנומ,רןכו'יס. p'גר

זכו 1ג.tכרו frכפ' Pגירוכויס Pגיקי,ינגוגו
ףונוייס Pגיקימם iחיכטיבנו 'וfגי·וגי.

P ווקיבכרבתילוגרייסקונוויןfi מP פןר
 Iו Pריכוייס Pקיכן Pמ,כייוקיור Dפינ,

טייניו-מ, pf'Jמרנו pן p. j ;רP fדיכוידמדו
 IIמ,נם, pב/ונך 1וכמנובייס r'pי'לווגג'מ

י'נויס Pנוקיירו~כסדיירjרcי P P"iמו
P כוקימגו,דינומידי'יקסfP קיבירסייו
פי, 1ן pקייfנמ,טיכילויטי'חגורrיסי

"לוירמי pטיירמ pטרח pגוח'דימנוור
 ::ר(ל pטרמ pמ, 1גמי tPכיזי Pטרן pגיfכ'רי

 Pכומי tPינוקדבימדינמנוירמי Pזיר'
וכורר Pד)ככיינוניחיממיסדסכסניס

לויטי 'יP . rנומנו pטרמ pגימ,דימ,גיסקין
P בו' {"מינטידיP לב'כמfp ק"לו~זררקי
ייר Pייוג pםמ.tביקיייזבמיוני pפמ
וטיPו iבייפיגיממיקיריזב Pסי . Pביו jקי
P וכיP מייבמP • 

fו'ייורמררו'יוררמ, rבוי P~סומי
 'וtמכוויס Pנומי Pייזי P 3.כו Pטןדןקוו

ו Pר i'ו.בכולסי'ייררגריגכסןחי;בכנני
לוינני-פידיימ,כ Jקי jבfכ,fכגמrכיבמ,זי
 P'גינומ"ן,חי Pינו Pכוfכנדימןמייטימי
מימוייזס lטמרר Pי pמגי'יייחריןנן
P יפיוכיP ירוrגט'i ווjוfכ' p פf) רמP p ייקס

כינזtריוקייונוייס Pגרוי. Pנוfוייוי~י
מסנוfנטtכיוזחירינוסךי pbמגייםקון

מ,ן 'ן}י'כטיגן Pד.סטומסחי fPכיכייי
ידיס pמכוזכמ,מכלויס Pנו ' Pמנכיסיר

קיפונייכין ' P'רוסניסוי Pבייזו 'fוי
 'כfןי 7ס·בונכיימfויכ 1נייודיטינויייו{קי
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מתפריכךייריןמירומיכךמר Pו Pיי ,
 Jיירווכונ pמ,מ,נייןוירורtר bוכיכיי pמ,כקח

ם'גיחתגסייי tPכינגרחכד' ' pח, ,,~ ~
 pכוחיגוכרי ~חימכנויס . Pנוfכינןכרי

 Pנןחייור\ו.י, Pגיפריגדייכרוחי Pייfכייור~'
I ם~ממסp ''' וית'דיfב.נכזר 1זכןגיירו'

fו' P ןP גומכריסP רP פומיירוןקי ~נכיס
 1טח Pח'קימימגיייס Pגומ, Pי rנ'יי Pכו
מי ,,~'ירוימגרובסידינייוניונטי iמי
P יfm ייורגמרוןP מ,גייוונריP דמגוומי

מי .מינגןפונודנבו Pיfכיגייודווימרו
ו/ולמייורזכ pגודיםודירקי Pסגריפנידן

חיגrכי •ייכדן fPכינםוכט'מ,נסי P pכ'
 iח,ינדfכד pגתדימפוfכירתטמנrכ pמ,

fכתמ, , uוריומתיIלימ,נכמי .רי~מיכ
נויגיjב Pקון Pטtככ'~קמפ Pדו Pםוכיםי

 Pגימתחייודמרפירנירתדי pיגfכ Pפיר
קירימוקי\ו.וסמ,מכוליס P '~מ, Pו fניי
מי~גכזרנרי' IPנומייורנמרין ' P 'כp • fפמ
P יP מיגי'וחי;פירייריומימנריסP "פירי

פי/וחיזייריו Pגימל pדימ 7גרfכגדידס
סקיגדדחי .'תוי"ן pם\ו.מוכס fpככייר

פיכיfותפירטו Pך' ' pסיכריכסגוכריריfכס
b מנר'מליימ,כינוכריp ;ו.נכזרקי\fו' P וP . 

 pחנריםדי Pילמייור'ב.'ביניירוןמימנריס.
רי.'די~ Pמרו Pפיכקין ,'! pמ\ו.ממיגמין
ו/ייח Pנו Pחינייודי pדיטרח~טמרון Pחי

 Pנומי pניקמ pםחרח pמ, Jקו p'יןר\ו.'
ו/ Dח' 1טיגיfכ Pיימנו Pו Pמיוקיפיריירון
גוfכי pמ Pגtכנמי Pנרמכרי pפחדמ

 pכ' pגיקfו pםfנרמ Pמי pנמילrכ-פוריירו;
מי pנו~ייfנ Pי Pדידיכמסוםיכקמכומן

םוךיר pנוfונוחייורנוי Pחינוfכוכtככומו. Pגו
פילידת Jפיריירו 'כP fינמיירומגי Pנודי

 pנוחייור\ו., rPכיפוניפו Pררווtכינרמנרי
זקניס Pגוחימגוליס Pכיfכיריימ,גרי
וומגדו pםחנס iיריfכ 'iקי. Pגו Pוכדרומי
ר i\ו.בכמ,רייtויכ Pמנריפrכרנרי"ליו 3.
מיןטfכרוו Pפוד' P 'רמגייfכ'~ו Pכו ' 6

נו\ו.וליננוינוtכו ' Pחינו~םחרסכגיסירן
מ,ניס Pיל'fכינטרי pנוסייור\ו.' Pכוד,
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 fpננחיםרייfויגדיtי rח pמסקייימרין
 pיכ!ירו p Pי Pחי Pורו iטיי Pי p Pוכודומי

מי P.םfכרי' Pו Pדי pייס p 'ר, jחיקי _
 Pגימי pדיני'ח pbגדי Pקריטיל"י pמ,

כירוגיקתדית rקמrנתמ, Pטו Pח"נופר'
 jקינוחרוכוטורו pחנריםדיfכירייסכס

מינורסמזימוקי P'גלו pלוfכ' Pכוססמי
ייו tPכיכגרסנריח, jנייסרו bדריימיכדי

 .ירוסגיס f1כיטסגיחת Pםור'jכי
מירחן Pטי pמ, Pכו pדימ Pכומ,ן

 'כP fירייו Iנחרסדי Pחד' iיכו Pחיו
ו Iמ,גמינטייקונכזכסיחינטרומיחרייייס

טרוסירוורית Pקדי Pסרונ' jJiטחנוכיי P'יו
'נדחד pגס:י rרונוייס Pכורימרו Pפונ
טחנוכיין- pנייוייו Pניfנס Jנוחסמרומ,
j 'כריכfP דנוסקריP מקויf ירוj פיר

מינטריקי Pכ'יריין ~גוממר bנוחט
קינריירון Pרינוויקריטי Pסיגמי Pמ~כייו
גו P«מ pb;כמורקי pיר' rנוו pו pרס

חיופומ,חי Pנ"ר"וריכיינומרלמנמן
"רייייס Qגוריו 6~ונ'מ~וכי pכיגויfנקיכיית
 . i (j 0קוייוfכינוחטמרוו tpכרייוררוקיפיטו

וכמנוtכן Pמי Pנ'ירייו Pכוקי pנויר"יווליג
סנ/יזו jטינ"מנומי pקfכעח Pו Pסזו
רי Pב'ידייו Pגומוגיורון ~fנק~זמגrורי
 Pגו'ירון rמ·קייי\ו.וכי Pחינ,ס Pירו

פיכיחםרי fpכרייfכיניירוו fPווחרניייס
מניית pקיו Pכ'יfווכקונווקוליירוזסי

 Pו Pמת jקינוfכרומידנוסקחiכנרחנרי
ריו rטממס iםיריירי Pכומי pייו pם~מ

דייר f«וטס P כ'fכומליודימחרת Pמי
טס pחמ,נו)ריידי f"1כנוfכטמ fpכrכי r\נ'יקו

נו iמט~ fpכחינfכנוינייו ' iקחרגירו
נרחגךיייפגת pינוךמד' p Pי Pיירוו rחימי
כמוי,רו pגממםיגו flכמיfוךחרונוקי

בןחיזנייריטי"רסגת,מפידייו pחיfכןרס

חס 1מינטזרמגו;קי Pייסטמרו Pגורי
 Pנ"דייו pג, lרחניימרו pג'· ,,, Pמיבזיו
מ·רמ .נוי Pמימרסריטיירםטורםחס
רונו~ויiררן pנכיכר'נוחייור~ pתדח, pכ

מימרסדיטיירסרזזגרקירמכ'סנו



208 

 uקfכ pס,דיפוקוו iמיקינרנסדיטיירס

די Pjנ'ילי' Pכולוונייירון ' Pמ,פתדורס
מייסורחריטיירתסחב'ינירסורמיס

פורפוחירטיךתר Iיב Pכחמסב'יגיירון
חחקירו pכ'טת pח'קיוב'רי Pפיג,חר
ינ'דזכד Dדיט:גמ"ן Pנ"רייוסבי'ייומיחרס
מת jיימנוfכרריסורהריחדו Pפונמי
די P"ו iג" Pגומי pפמ P ו,,""'ג pכו

פונ,ן/ pר' Pכיגרקיטח pנמ lנרסטיפוג,·
 Pריםורי~סו~דיירון Pר' Pכ'חיטרו pפמיירון

 Pכוקוןטמב/מן Pמ'פררקי pוכרזכ rר'זכי
ירון pו' Dכ'יייגו'דיסברכדימירמו

טוזו pגומ,סור Pניכילוויסורסדיפוזכינגו
 pכ' , fjחייודתטרס pגומ'מי pסזכ
מייורסטרזו pנומ, pקירילווגי Jפוגדייכו Pי'

פומינגוי Pמגניירווסי pפמטוס p'bגוגי
לרופגיסזכס ' Pמ,וירון Yק'מייסררסדי

פגמטסחיזכורו Pסיגייוקון i'ינrכנסקי
P זכיחרסדירכולוחרוןקיקוח\גרכסין
fכוגוריסירוןרכימוכי Pדיסרלוייס Pכו

סוד~'ריפוחינגומגורתמוטרוזכיכזכח
 Pכו , P 6נוקון!כיגיחרפןרטורגחן

 jקי pפסמרחן p6pק'חקיוי Pידי'ו Iנ

מיינרחר pגסרחרמן pכ,מו Pמ,גייר
יירון iס'קולוו Pגוחיןח Pניגגrגנמרזכן

חימרסרי Pינדזכרי pריטו pר'מ;:ר
קי Pמוגיילוו Pג'ודייו Pגומח lד'פירר

פיגיחרפררנייגי,ןרח P 'ריסוסינגו
ינרfכר Pג;:ררי P~ינו Pחגורחחי Pגוקין
 pטוfו Pגוחי 'רfלוזיריiכ pטרמ Pגר)כיקוו

סמרחיכסחין Pטמנו p 'כfמ< pפמוכיגייח
P מ,ריירקסp טסp חינרמדp קיטסP ' 

 Pנוזנרנוידייtרודסדיפומינגןנ'ו.'יזרן
 . pטורכמר' IPכוחי Pר'מי

rכ' p כו'ו.'יוןןP יריירג/p מיp י

b ס'נדוב'יירוןJ כזגbp .רסfנח, 'וf,,'מבי
לוחייור'ו.מיfכגfכן jגfכיביו Pנרמגחוןתזג
י Pחימןייירטיו pברמריב/fכרוומי

פר.רי Pרווגגיור)ךגיי'מי . jלונכו Pגוייבךי

ילס pגר)ךטוממרסוליזגוךזגדיזכיב/גו
ב/יגירמיזכיגוייס Pגו ' P 7חוזר jמ,

. 
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 fIכrידמגייחרסוררייתורtרםומיב/גו

P טיפוגיP מילומטס" (סלונכודירכו~יחסI 

מ,יtרורחריסוזכינ/גוךי Pייוכנ'ונtר

 ':ו Pריגוחי . pbזכרכרטןרגזכריחtר iמ Pכו
 / lלוfכגירכיפוכי Pחtרר hיידfככפורוסנינכו

ןכנינכןןטחכךר Pחימי . pב/מרוג' Pו Pטסר

 Pייורמךוריקוןפחרתכtרויייייtר iחםיסו
קימחדריו Pסחוגןקומיט'םוכי Pרי

ם~ג,חיוגורמרו 9מינייזרנחרוןמ,רת
p זכיג.קיןניוגנ/וחדןP רפירכוP ספחג_י

ךיחיחרלו'יס p,ודימרו Pפוגיימרון
 Pגייךייו Pגודי jייסטמרוח,רוייייס Pגו
){ I '; {/OO גלומ'p . מיP 1קויינכןן p י

די Pו tiכיחירסןייספס;:ר 'ו Pמיפחךיי
fודו Pםוכח,ג jניגי",ר.מיtנרrי pגס
מי . Pחיגייוחסטחניבייןלומטמרפור
 ~ iרימ, Pחךו Pםוכ pכומסוינכוו Pנירן

ונוי Pקורייוחיסיrכפחרסו Pנח"גו
מי . Pלויכנ/ו p,יוחיכדירכמןכוח, P"וfכיכ
,ייו frכם ' Pזכי pמטרחטורגfכ,ו iחי Pגו

נמךו iפ'מרו pפ/וגסנינכוןונרי P pניiל
 iגוקיוגו Pקידרקי jזכנינכו,ר jו P 1ח'
iכונריפfיוו ' Pסיזכםiלר PPחייחtר iפו

יימגוו Pין 6דס 6מ pס'ר Pקוןלווגטיfכון
ריייייס b Pררכוכ iנודי " hגוריסןחי

 pנ/ומימר·:'ינויכטסוגירי Pינורfנדורי
 ' pםחכfונ'כמ pקוfככטח f!pכוכמזכנ'כחרי

 l/pרי jן pקורfכךידוגרךריfוי'יtר Pחגרי
חי pפיגימרחזווקווקיrכופייית"לטו

קfכ.ס' pח'נ/וiכקינייב'ריי fPכםיחךמסגו
ריסי Pגוגו ' ;Tיסורtרריתרו pרכ Iפרי
 iPליב'וינ'יחר Pרכרrכ pנומ,רירוקמרסקי

ם/מיייגייסרכרtר Pגוחיטודת Jקוינfכטiלרtר
רי pמי" iינ/ p pטורמחtרמי~יירןןקונני
 pן iננ'כנייתרכימיפיגימ,ג"ומ,יירס.

 jזכ'ייtר pנרמטופיירפורכו'.פזfכיבני'ךי
נוחיiכטרtרפןרחי . Pחוז/ו Pטרן pגוח'
 (קו Pפחרריפומזנגוייירילוחטיtר iקחנ

b יזיP כינרו)ךיזיחיfב'וחזגi רטיןP מי
מנולסחייגוםיחיבמיייייס Pקיריגנימ(

מיביי(.דינונמרמי(ייחג pפחנמניי



גור~ןב

fכיגירטו r\Jךי Pנוקי pח,ניררסרגס
קיווי"ו p ,מו(;חי-ןו fnרקון Pמ,מידייו

 'כr .פי hק Pמ, Pנוקיקחנ.ופור Pניחט'
נומנדיחניי~ pקוומורירינייוח,קrכנררiג

קיו rקrכנפןר ~ Pניננמנויי,.fכיורfכרימי
נו'קיןווחטחרינייסי fPכניינו pמת'נימטי
 Pמירוומכו Pינידיfכ:נרי pנ:יפורנומני

ריננור" rPכרני'ופור ',י P י"~' .בירטיקי
ח~מנווסטרמרי 'כrחכנרי pכ~דידור ,

דיחרחנחניcר. 3נויחי ~ Pיר Dםןנוי Pנו
 IIp''hגו 1 ,וfק\ג"קי fPכנכf'גרי Pנוקיורנרי
מrו Pוומטיולו Pכי- Pריר'מיפינרמסטרס

p נחרמננונכוןjD ידוי~'D . ייןכרסמנוחי
ק'רנומטfכדךקיווינוו fווימווימטונונוי
מננמרו pמיופומ,חיגיי.נסיימטסנו
מנגרי pדי Pמוזו Pן Pמינגירוו " P 'Pמנ

 Iפירטמ, Pר'י Pקומנדו Dpמכ rrכןו Pקוייו

 l,pיייגרמיחיגוחיפיכימר. 'רס bנג Dנ
מוכ pמrוטונווחידמר Dפי D ~'יו Pפר'

P ' ר'חינימטןגומינגחדריP 'כrפוp ,יימI 
 f1כוכיrכרמרמניפורקינוחדריו Pחסטו
ו.ו pקירfכדידוגורטיניחרני rpכיזו P~ו

מ"גוחיר Dניכונט ' pקיןנווזירי Pקירייי
P כרגחנטמיrגP ',חוגסובP נגירוכמדמ
קידחרחיימfכד,ו Pריוווסירטיירנכו

 IIPו'מי • Pטיימר,ר' Pחנגודיפורירח,ו
דיביגטיטידסמס tjבוונכוווחטו Pנגומי

p 'P כrr רסוגיח,מממP כוrחינןסוכמ
נירנווכוו Pפוfכירסו pי pממו rחקו
 I ,'נ,מדיכרידסומין Dפמ Pווו Pריחינו

חוויריבסי P~יבחנטי pדי!כוכומ'מינוינן
P ' כייסטוfp ' 'נוr קיכונןוp מנ~'t ס,

וגך pח'טידויימטי.כר-נ~רויינוו rר'כיננינו
 Pכומסfיבוורנוחרררפורקי tiכבונכי , rח'

rכי ..נו 3מ,וכוי Pח~טrכד Pמ,כינוחינויס
טרfכר Pנויפורירטי Dבווטס p 'כfווורייו

 .נמרמגמנימסו pממים P.סוfכירו Pממ

 " Pמ,רי Pי bפו pי'פוחי 'כrםהפרס
 Pכוריניכייחרווקוייוטו

מ~וומטחרוו ,כrרווו'יס Pכוrכ,ן Pנ'ירייו
ך!

' . 
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 uםונו pמחילוווייס Pגורי Pינח,דיי~י

p כדוf. fכגייפחגרובו 'וfP סירוווסמס
טןדימיכפירfכך,רחי;נירוןממקונוגוגי

 I,Pגמסניריןסינניחימי •"יו Pחקונט'נוקי
טחנtי pמ,קיחרן Pפיכדיווfכ"ור'ב. Pמיסו
כ~קוווותרו Pפרכחיכקרןמימרס.חיו

גימי- Pפרדירייקו(פיניזי,קימריכ~
 Iרינח, Pוכלריריי;'וטורנרמ:רייוטכ Pךי

חי(ניייימיכקונויכרונימירוווךל.דיtבו
P ,מוכריחירן' t"I רדD מj גחp םחריp 

 uםיר Dח P-טריגמרגו-מור . Pנרכ"'ומדימי

 Pמימו Pגבינומי . pפמדינוfווויינטו
 pסנרים'ג.ייו pמ~יסורמדיט'ירסמס
גוקובטיגימייביככו Pרימסרי"fכיג
 ~ Pחיגוכןקי . Pייf'יייור'ג.' Pכויירוו rמיקי

 Hםמי Pקינוfכרווניקיגו 'וfקונ'מרוו

 Jמרימרוגי ,~ P,"ירן lp Pי Pו bדיי pנח

ייינ" Pמיrכו Pג'~ינרו Pח'ובייו. pטורר
קי Pחגריפרי pנג'ג.מנרחמוכייכרינ'ן

 1מ,rו Pביכנמניר rחעןרחקי Iמנטופר
 ' P 7נווכגויווחטמרו(פויקי pייונ'יר Pגי

ניגיחי , Qמרני' Pנידיחירווויס Pגז
בודןמ,ריס PPדי;חריב Pמס pו bתי pכ
b ונD ,מr כדתנייונסfמינקו,ומיפרסני

בינןמיגייסדימיקיייחרון.כ~מינוינדו
מיגייסקיןוכרגימרמייפויברfנד:רי pמס
 •ד"יסריכגסמ,טיירססורמייימרפור
יה, Iג p 8400יי pפגמ Pו Pמיונימטיחי
חיינכסחספומ,י P'ג.יןדיחי . Pייו

fכפומ,רס Pפ'ג.'ייסרר P'י Pטררוfכמיימטו
נפוריריגייכטי''ג.יירוו pזכ'יב/דסד Pגסדי

מפימריחי pרונfגטינfימי pסמקוו
P ביכייןונריfp מ,גייוקיוםיגיח.ונומיP 

וומייו,ו Pגוח,במרון. Pמיכייודיכייימטג'
בינוקימוגייריןקוייונפורידי P '~ר

חין ,,, .בורנטייג Q ~כfיירוןפרג Pתיחי Pג
P כ~יוP טימרP 'גוכוליריP נ,ווfוג~P ועיטו
P כיכייוירקסrP קוJ ,חp עמךמp וומ,ןמי

מסטfכוונייןח, . pנחרמגמנ' 2tJ() iטמרר
 pמימו Pגךימרו Pפרנוינוrגיירר'ג.ג;פירס

רוו Dנוגטזכי ..נוורייונובוס iפ~ריירוגו



fO גירר~בןיו

 . pכוסי pמיסו Pנדי Pייסיייר~'פיכ,ירווסי
 ' P 7ייינג'ומיסדו Pפוכמי,יירון-ינ P.סרי

סס jםויירוטו pר'מיכמינוסטו Pסיני"ו
 fAכנססמנדונו ' P ,~ד'ח,נווגטי.fוי,

 'כrסיכייסקוןפינימרקיזוחי Pטי.סיוי
חיגירייןדיפומינכןייוננ'ו~ייטו.סו

 jס'מי Pנומייור~' Pנווגכומ, pנמרמנסנ'

P נו .סונרירוP נומייור~יP כנינוקיP מ'וו
מייכ. 6קוןפיגיסרםור'ו.'ירון p Pחו
נוונג'וסיר~ Pמיחו Pכדירי~קיייכיוב
דינינםחין!'ינימםכסיר rמקיזירוןמי

 'וp tנויכ,ימ 7יררסכס ' P 7ניtכ~נננכין
ip מנוןP י"כט'פוגקובווטרמרוןP ,יננחI ו
ססימורrכרי pנמ,מכמני pטיריוןייכ

!:ו.יימונבחרוו ' 6יזיגן pרימסח.יונננכון
רימכו pטודו jקי pמ'fכן Pכיגייו Pמכי ' 6
 .ייסחיגקיוופיכיסרג ·מוננבכוןיכס pמ
רי~נירסרiכחיוסנמדי Pפוסי Pךיסי
סי pסרנוtכ Pו P jיכיירי Pנומניימכiכנס
P ו.יירי\l נסדיp קוןןנמניירוןסי 1'ינרס
P ~כדייכייrימס "ס.סוכריכחרוןמ'םיכימ
נוסייווו Pנו ' p 7ג" 6נמוסנסיגסכו;מי

 Pקמנ'ו.יירו Pנומי Pנמרוכ' P 5 51ר'ו.י
 , 6טיירססrכ Pבוrנטמרו P-וטו 1ק\ו.יירו

 Pטיסו Pכקיןינסן bקי Pפיסוכ' Pנודי
p נודיסינויכ 2ך\ו.'\ריןP גירייוP ו\ק.:: 

םיכימסטrכ Pמיסיומ, Pניסררגי 22",ון
P ' ככסבידוiכגיסfנווכנרינחרמגp r מII 

 'מי Pגיךייו Pגוריfכךו Pפונ ' 7פיטמן
סיגסוקנברירינמרסגמכיסס 1 "טמנונ
פוייימנוי Pפמנרייו Pמיקי .ו\בומייור
!(כיבוירו.כונוייס Pנידדרי'ב.חיופיריר

ירס pמנ' pר r~נכרי ~ Pרבוינךfככ fPכ,כקוו
 P:-סרמנמני 1טסבוניי pנומיייר!:ו.~ Pנור~
רון bמיננ'סימבוס. b jונרמרו Pיסורסדי

סכוrכיס Pמיסו Pכמי Pמנריפריי.סיכ pכומ
נרוג Jכסמיכבכננירימ,זור r\ו.נכמrכ
.סירנומנוייכטוfויןר bסינטרמייר rbפור
פוחיבגומסךמניימרברסי Pמ,נייוקוו

נרסי •כינויס Pכיריבו!:ו.קיןיסוך~די
מיכוחטי p~~מנרס\ו.גכזרמוניירקיזו

פורנוונכיגרמ,נכורקיסכןמיס Pכןדימונו
מסתנתוכ r~נכמממכייומי . pפממננסר

םירפוסיננןמינמס ·נtכrכניס Pני
p פיניחס~ס'גירp כונריP מיחוP . מי

רו pקורfכמס Pמיסו Pכב'יכקונוופומי
י pק~עוסיניגור'כיו p-קירחמיר i\ו.נכדי

רסג::מורוחירטי Dמטfכרירוקון jסטחרו
ריטר Pנוגייסחי,מירובויס.ן P\ו.י"fבר
 .נבנכרוfכיןרייסררחנמרfונחנ;ססגת

רינוסחס ' Pמ,רפורקמרrכר Pבונטו
קוןםומיריחסכיחרו Pונ Dי Pקינידוקי

fו.,דיס~ Pנוחייור~' Pנודיכימס Dנrורמג
יזו Pקוכקיחיקסנוסיגירמ_{כ~· ..l2נירי

מי .טו pמ,פורמינםירמרורמיגרחרמ
ן Pקוונינו ,,~רימייפוחסנינו
חינtנסקונטוכימ'רונוסהrכחדו Pפרכ

b כקוכט'גינוקיטודויגפירמרורtP ייו. 
רונויס Dכו Pטןרוסיסינמטורבוי Pמי

מי .יסורתריבחרסנחכימסכססונזיכךו
p ' פרס,סיסניייחקיבפיניסרדיחקירו
p וfגנtp ייוl כחסrבכזרדינומגרפוריסור~
ניננמר"פור Pמיחו Pכגורמדוסנימסקי
P נודייP גירייוP סונוייס),רגיסס
 •נ~ייונינוחי

 j'גנסרו pק· Pכו jו p Pטו pח'מ,

 ,/ pר'י Pקידיזךיסני Pב'מיןי!בר\ו.מס
מנטי.::פרייכירומ"כ . pפיכ,מםירטtנרןן

בוfכטומיבו'גנוונכיו rסיקירייסיב Pכו'
 .יסכסכ 'וtגריס .יסקנ rסיחכנויס
 Pבוחי,ןר'גי Pנוזכי •קטניסמ,נווגיס

נימתיi:וtנסקכחנוחרון P 'כf .נייtיודrכדך

סrו,~נמ p'יכדו" rרינרונ iכסיוחנונן
ניורטימיכינו~נןחיגקימי.ריפומ,נכו

p 'יטררומיי!נר'ב..דימננר'P נוירחורחכ
מכ"טס rPכיחין Pפמריטיקיטימס
ר iDיfכס p.-ייוו p~נמ p-נסמיטייס Pני
 Ilפ~fונ pו pבוזוחיסומוגייוfכי •נימכןטו

רי!בי P "סידירזכגבייירורוו 9 'מי pרfכ
 riכקיר),נטיס jק' Pבננוומי,טינייפנוו

פירטי P'i 'Pחי . Pנופירםינימרח
 l/סנקיןכיריחו 'כr •רוגנכi,רןבוממיסו
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פודירדיר~ Pיממ ~נ~ fPני pט"וכו
פווו pד'ננrוrויסונינייומ, . Pכו.סנטיודי

ירנייו Pמי .מג"וסווטו tPגירי Pחי
 pחגייי 7מיזןו Pיcכודמנמרגון Pמ,ו
ירנייר Pמי .פוכימסכס iמיננכרייומ,
 pמכייו 8מירננמגוו Pיוגמןכונמרי P-חי;
יסמפיבנמחיןמי, iטסכוני'ננורייו .סי
חי,רוו Pפכונכיןכדנמרו Pסיןירנייו Pמי

ו Pמכנניננמטוגומ, Pמגייו 8ננמגן
 II .יר Pמ, .נינוfויגזיקוננניטיתיןיירגו

מיו rמ,ו Pיcיוזכנונונמרו Pמיובייו
מור Pרקנומןיימננסבם ' Pקיירממחיכ

 .ר'ימ,כ Pמורקכוממכוסטןקיו iקחב .
fני •ננורייוחי Pמנייו • ~מיגרייכוחי

 ~ P Pמנכו Pמרר fכןנכו P Jמיחינר"נו
רייסיכיימייחבפןגוחימכייומוןו rסי

י Pמיננפ'מיכקיו iקמנפורגרסגדיסיג
מימ Pי jקסו Pסיוקורוכמפוגירפור

טו pגמגמחיכסונמגממcכמנוגרכו
סי Pסנייו i- 80דיפיןרירייגופור

ריננכ. Pכידיזו Pגוונייריו pקי Pנניזי 3
י Pחיןסיככיינוסי . 1Pרנכו Pמר 'ננוריי,סי

 Pמנייי 27מ,רכוחכו ' Pכךר P כ,ו;Iכוגמר
כוגחרו Pמ·ןמ,רכ'ינימי .ננורייומי
 .ננורייומ, Pי iננ' 9כווזירי Pנךרס P~כ
 :: PסרייCכסיגדי Pפומ' Pד'מ,גכיינוח,

 Pו pחיןמי Pתכייי 3חיזוו P Pמנכו
פונוודיכומייור\ו. Pפוכופייוונייו P pדיח

כcכסייכופגיםוברי Pרוכומזיםמדו
כוי b Pמנכו Pתכחסרכוכוותיפייכך"ו

רוכוס.חסיינוכומ, pקחויכמקווסטו
ו P Pסורקנןגיגת,ו P iמ,חיככיינוימ

 pדיח Pו Pמ,ו . Pייוחג U 4תיכננמכו
 1Pרנכו Pמרדיו rמ, Pמכטוגינוינייו jכ'
קיטימוסו Pסורקניחיןכוחכוו P ~חי
P םוגקוןמגינטויP פר ' 7חדוP סיכו

נוסי pקחךינמקווסטינרמ,פריכדייו
מוכיזםו Pקורטינימ,ננג.חמו Pטכו

מ, •רייכוכסו pכומפומירסגופורקי
 Pו P {,מסי Pמכייו P 3מגטיגגומ,כריינן

פוכ::מסמקוזוחי Pסךרךדופיגייך pדיס

p ודיfכודיP כומטיח,נלנו-תיוכוייס·ר
נוגfורו P iסיסירכיינןחי Pחנטיגכוממ
37 b ניווp סי{סינריינןחיP כיגחר <1ו

 :: Pדיסי •סנייי(ג 9סיזוו P Pמכקיגןסו
כוסיכךכוייס Pנופריכריירוזכו Pח'פו

 'נfמסי.(נורייךמ,רוכוסחס'יבמרין
 ::ר,וfו Pחנטיפטרכוגחרב P iמ~מ,נריינו

 pסורודונוכונריי Pססנוכטוסיכומנו
פריכ::סי Pחכ;יו 10רייגוי Pפרמיס,

כס .סיפחנייס Pחידי'טיירסססדיין
וו pמ,דירייחיכטוננופורקיטרוכייו Pך'

חיכומנימ,רו pזי.יר rננומסיספחכי
בוגמרו Pסיןחיכריינוחי •חfכ'ורייו.כו

חירכוחנןו p Pמנכו Pר Dדיו rחי Pמגריפ
מנוומ,נכייגרמד .ננורייי " P 6מנייו 23
 pח'סיבמי Pסניין 20סיזוי P Pריפ

קוסיגטוי Pסין Pטסכוו Pסיקי Pמגכיפ
 t\יזכרממ .... 1'·רו Pחקוגטיקו p,\tננ pו Pמי
 pדיfכ Pזכי Pטירוfכי . pריח Pי P Jחי
קיןפיגומסדיטיירסכסחקירוי Pגון
גי jפומ-מרזכי jקסט'טס pמרוכויס Pכו
ייוטייכ Pדי . ' pמיררכוס.ססימודסרי

חי ' Pד"קיוסיני. P pסננקוניממ,ג
 p,גיימ jhכוfכרסייrכחיגטרמרס Pסכוי Pכוי

 t\טיירס rמ, Pכוומ, .פרמגומדובייכנופור
נייזמי , Pייגו p Pגוריד"ומ,כד pמ

ח,ניירס. t\טקידורסיגמנייכטורמךו
b כויג,בוןסי;כטרסנורסi גומימייגסP טרו

 lייו p~נ'מ Pגספירסר pח' Pמ,רטי.קוגו
גיו{די.ם Pטורנסכס bס/גfור.טורfכ,ז
מ, pחריכוו rסנו pכווסי P~יג,מכיכון pכוו

מי •ר\ו. P 'מסטיימ Pחכגי pכוס'כמחננו
פורוו pקוכמד'דוגורטיכוןבויסגורס

נ'ידיגוקיסכוקרסנימ"רנןקונטסר
 pפיכימ pגמסיןטרויfכךו Pרימימרסנומךו

 Pפוfנ,נ'כרדיסודיפוtכינ/גופיןנייךיסי
ו Pמסס'פי,טו pד'קי Pטיימדוכ' Pסננו

דיס Pנייגגחננ/יכגמ,פירנויכוכטמד
p'b וינינוגמכוייכטוP נודיגיייP . גייסבוי
 uכווכטסכוניין .'סכוגמכוומגינ'רוטי pס'

ס Pקדוקין.נכיליימסניכטר~גfככו bסי Pג/ו
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פור Pינןינומיג P'גי 1'גרמרי Pמנןוגן ' 0
רrכרפןרמ, Pסניקינית)יניכבינ'כמר rחי
 Pסניקיביתמיגמיגקיגtורסמניתגימס
חסקחםrגר Pי rפןרס'רי j"pפ'גמחי
P רP גנימ'p p גב'I וP כרדיפחררןיfכטrגכגני

 'כfיחיגוכירחרין p Pקו'גימיס'ת Pקרו
כברכס.נריקיסזכרסיגטירfכריו P Pקן~ו

 fPכנריפסס ~ Oמגייומיןסופרמ
 Jמימנדי iיי'מ'גמ,ו

מינןIכ'~מיגןגירןימרסיגבחימיגמין 9
גיקיחיעוג'rכקרנגותיגטי Iiכריכמרור

קיזומיסניקרiנביתח,גמיןיירמן iמ"
דיםירנימניייג~וסי pפסריניחכךוסי
p ייו 3.מP בייזומייסודכדיP רי'I רוסגס
וו Pנומיס'מ~יכטי iפרינוי'ג.ייגסייגדן iי 7

ו Pמ,ן Pמיניגוגטfכךנייקי'יו 7טרן
י 7סזירסור pחנח iכרקונייבכגרךס
'יו 'כfרוניסדי Pרי' Pנוניס Dמגרכי

ניי rPכימו Pכ ' iמ, Pנוקיגןfווג"ייח
ייויינייניגוחיו iפ''בומינןמייור~
מםירייrכרקייןייוrגנורסמ~פןמ,רטי

 pו r "ב Pכודיו r'pקוגקוןםירייfכניייגטי
גוקיfכיגריגסגטרימקידיקיררייסדי
מרו Pפונרינימ"ור'גייננרןגי tני ' p'ג
P נוונריp קיp ניחייור'ג.''ג.נוp דייגיסחי

כיס Pייודי Pמרוג' j 1'רימן Pקי Pטןרר
נכורימס Pקי rpכנריםמייסודסדיסי
דירסקיכוfכי Dבייבלי Pיגייור Pח,ריי
טס:: Pםור'נייגטי ' Pקייירטו Pד' Pירי rמ

י rפומי Pבוונכי Pרוניייס Pכודיגיחס
ח~גירוןדיכוrכיס p pכובינירסין

כסועגגידיכמגטריביגיירוןמייסירופכ
 pכ'קיגויגfכחסמנגמרוןגימי ,כגדו

נכמרמ"כיחימ,ניפירחדו,מיגמינקויייגדו
מיגסיחיכדיגfרגטכייכט' fפכ'סיג Jרי . .

קרנןםמכסטורומוןמירסינטי iפכי
סורוריקוליכס Iקוכוגסדוrכינקועוגס

קוו Pקוביירטו Pקומיכרו Pי Pסיגרמנדי
'ג.נמנוסןריםסגייומ,גוברי Pמימירן
דיכמכטרי bמי pמ i'יו Pפרי pידרמ I'.פזקו

רנר~וז iכ

,וקמרחימר,ודי pקינט'ג' iדיי'יבחרון
פוחי-רfזבכיייסקרבןפמרס Pניוגני Pגיר'

כס[חיגככנגידיו r ,וfר f'ג.בכחוגיירקינוו
טונייפכוחיס Pגודי pפ\ג.מנרמ pכrכנדוג

קיגוrכיס p Pכידייכטי iפר'מיגמרונגן
 Pג'חיfויניפירמרררדיtכיבירון Pטרו

ריניקרסחחיג Pביבכסניו pמ, iניי Pר'
 Pכייו '.fטר pמ,ני'ס Pגודי Pיכט' fפריקיןס'
ריייטרו pייוס'דיניגןכטfכדסיסגוסי
מיקרנגות Pו Pחסכיעיגית Pי Pסס

יכיסת fDכררדיגו 'כfסופרקוןטfכנייו
רונוייס Pגודיfכדן Pפיוכקוfוינטרס pזנ'
גיתלרמנדורוייסךי fPכדו Pםונסבימוחי
 Pכו ' iתונו . Pניוגנו iק'ג.ייררמיירופנסחת

.סריגדיירווגוfכ~גוtי bמ,ק'גיין Pניחייור\ג.י
נייגגוז Jחירנכריגדייריןקימ,נ)ינ.ביב,

םינימסכcידיני'גבירי Pמין ,כtבחרחגסן
סיגטרינחריניי pנימטחניינוי Pרי!בי
נוניקיכ i'גנכגורוכ~חי pןטרו rנוחס

נסרמבסגיססי p iח'חפית;וקינימטfכנס
fוינימטיגוסיגורתו fPכ,ןי pם\ג.מ·
:םחךcכ Pסיטו pיר' rנןןו rמ, iדיקרייוייפוגי
נוfככדןfכינימרריטומרס rס' rד' ' P 'Pמכ
 , •rכיג hנימוכוגומ,ו Pנווו pמ

סוגיירי Pן f'Iכר'ימ,ג Pתגריפסי
י P 'כfוכ"ו Pחכנו ' Pניוננוטו pס'טודו
כמניו ppמ,מ, r>pכfכ Dחוגסחיןפמרו

fוריפו 'ב)b נכטינכוריי~r פירקוייוכ
ינינימס Pמייי~ייוננונייגים rקמבטו
P חיטייבריP קמובריr פמדריטןדית

קי Pכומסבוfכ',מ,וכfכבם Pמטרינייגוו
 pג'fוי pריפח pג,גומי pפמקחו Pבו
 pירfו Pקומנדוןכס pמיי~וכןו Pמנ p'ג

מייגן 3ס'פר ~ Pדיסיס'רימיגינייגו
 fPכגריסרי p'רfכפ\ג.מנר i\ג.נגחוגייוקרנוו

קי pפ'כ.fכנירfכ pטfכ pס'פרגדייו Pר'גי
ריי Pר Pחירייגומיכןקוטו Pטייכ'

 Pוכינחרייו pקזרנכןר pח fiכיכקויייכנופורקי
~ייגfכטי pבסרמנfככ' Pטר jטמ pמ,fכוגר~

סיטיגיריין pקמרחייימי Pייוfכינקון
די pכfכ fjכייסכיי. Pן P 'P Pביריניי



 5000רוייייס Pנודייימטמרוומיפרניירrכfכר:ר Pפיי Pטרמיfכיכם'יכטי
חטור"י fPכי Pקמב/~ייר'מ,יייג Pפימןניחיןנמדרסחי vנריטקיפירוfכיגקוייו

P נמרןניררj כרוfכרנוfכיrח',וP יג'יחp גורירי~ביןP כי,ויידיסfבויסירמיו
פןךימוגוקירו bp,פוכ pסי , Pמיחו Pכמי jקוריירf'וקי Pייור~' bיי P~ור i~נכ

 40קרזירוו Pסי Pנ'ידייו Pכוריגייר,פר Dיייגטר'רייחיל Pסגריפמספרינךיירחן
 Pנוסירוייייס Pכודי Pינוו Pיימגיייגמוןחימיגקוומנ'נמנדוטמנס Pחיקי
p רגריפדייירנרfP כיקיD "כור,פורוfפחרחרוגוJ נודירי~מיגטריP מכסגיסp ר

קי rPרימו Dכחיכק~יייגרוסיי~ jייחנ,י pיייגיfכר Jקיר iחנידי'רכירחדור
קי,חיtניפרומנ'י'כוכסטורס 1טמגיירfכריירני iחקוןפןכיירסקיfכיגפרינטיוי
P יניימp . כיfכיכטיגרייו'iמגריפP חיגפרג"יחיP כןfגוקימ,נריינרייגריירP ' 
rכייימכייfככסגסט:ו pמ~יירייי.גיחרמזקוור, Pייחייורמגי Pכוחיטר Pפר'~יידי
 PDתיתגרייר, fPכרינון Dקס pמ·טן Pחי jקו ' Pמימרנו P~קfונ iפוריירונוי b 'יוייר

י Pתכ Pג/'ריי~ Pכינ'יfכירמיופרמ,מי Dכורי vמירקייפיחסרימכייפימ,
 iביחוכיירפורנוגוקחוןמקוזירוו ' P ,מייי.מגקחםמדו rPכיפוחיחירייייס

מ,רס ' rוירחנ pמורtניפרומ P '~ךייי~ח,גירוונמסקונטוחירוכנסמסיגו Iב
יניר Pפר'ריריטוב/'ירוו ' Pחיטו pמ,ר r~עו iמ,קיגו 'כfירוסנסמיזו iמ, ' Pקי
כספו, lררוגמרן fJייררנוייסמ, Pנו vמנ'יכיגןר Pמי,וגיגומ,יגטי rםריו Pמcכ
 Dנופרכיי;ו~קונווניוירוומינוfכנייחכcכמרטרסמ,כופירמרורחיגחייינימו _ח,טמר

ריקמנכיגוריס Pקtכסגונ"רירןנכייס jקונכfוייור'כ.ו P Pמימו Pכחס Pבי'
כסניס pגויביירוו Pר' Dי b pרימ l:מסב"כייריןמינכוננונסךן rtפמדי Pפוג

 Ilקfרfכיכחיטןפחרון Pמיכייןדי pדיטרtכםרינ"חי Pמגריפקוויסידחדיוכיירס

פחרסמינ/חרוו Pגוקיכגיסדיגיינונכיגו l,pמ,גקמ Pמד' iיבו P pגחדיפמרטידיירוו
קיזירווגומ,פוגיירמי~ינ"יf'וכסכיפו Dbטמיינייוסייסורcכרי pטינייחרס
 pריטרfכק~ריירווו I~נ Pכניס Pגו uר'סקיזירריפורירנכחיזורנו ' Pפירקידירוקחרין

ריס Pק'די pמירטfכפוטס pס Pחיכייור' Pגוטינכיירוןמייפוסיו pנכסייור\כ., Pגו
קמםמררו P י;) ' P Pמימן Pכזג- Pמגכיפסי Pנכסיירר~' Pנורחן bט Pפוריגוק!רוו(ייס

םוגיירווחיכ'ס Pקידי,קrו bקונכחיוכןנכייס Pכוfרס ' D '.פוחירסחייפומיו
חס jניקןגטמרו 'רfרוובtומס Pרו Pכוייrודיירנrונוtכוי Pקיfרנכיינטו D.קמ rPכיםור
 Iחקוכ! P "'קינרטודוירrורור D.חינכמ,גריפולטוחירסקי~יי pביך"ן Pכו

fריגקוומנונחרווקי Pנוינטר'מ,ן'יו Pט'ןב'"רוו Pחיירוסגיססרס D P.נסנ'ימו
 Pפר ' 7ריינוייכיי rדיכי1כ pדוונ!יגוכrכחסיכוסנסמס Pמיfכן Pכfכי pמנרים

.D יכיf:' ר'פורסP לומסטרומ,רp נכb '",, מ,רינ'יגייוb j מ,יכP ' חיגסטורנ/ו
נו'ו.חיגקינוורוקינכוגנ/וfכ"נכםירסדורפרמ,נ'(ומ,גקוור r~נכ~יירןו Pחי Pר~י
 • Pםtכרט' pכמ pטורמדינ"כוגיכיס Pירוסיגטרייניחס f.Dכירךינמרוןמי
 pגזורייו Pגוק~'ירןזמין D.יחינטר'מי

כסגיס Pכוחירונכיס Pכווינמגטרי
ינוירון Pפרי Pגומייכיסגיסחספוכייכוו
 pפרfכירטסטtר fpו pו bמי pכfכי Pחגריפ

 'כp rריס :(~יימיין iפוחייכוסנסוי
יסיטו P'ו.'ירון pקוחכטיגורימסמיגיו 6
(ו Iפומינמ,ג ' iטנ Pריקווכסכיס Pכו

 2t3נלריוןנז

מ~ t'י P.Dpמניגו Pי Pמיiכטוגסזפרמ
 Iפ~גןזכיגרינכח"יר~ Pנו

p מסגיכיוחינכנימדומנימסגוקיחדו
סזבכטכימ;;ומ, ffכפכנמ,ייערבריטיירס

 Pטודן pחק'נרסנטו Pכוחייסס Pקו Dנ
מס~נ'ס D.מנחרסו Dק'וגיפוכן P Pכוחי



2f4 'כi גוריןר

גירוןקונטןכימיfכילומירמרורחיבכירון
 Pב'ירייו Pכויירון fחיקיוו~fויכטווו
 Pי Pסטיןומרו(גיקיfוירוווייסכו~סס
D ונP מרךP מיגימיi וסוfמp מp יימגוP 

 Pייחכו Pם pמחס Jגירוימוfכ,וונחיווינגיו
מורןמירמן Dקיו rסיו P Pטיטוקין

ריכיידיחי Pביירייו Pכורי ' Pביכגמר
 lחרס pרילוקינקונייכרן.fכי Pכימי Pפר
קימ- pס iטיני'מ pסינקס Pינרסר' p pנמ
נחליון bטוממנקיגוטורןטרוכיירמן Pר'
כנfכככfכןטס pמו rנייfכיו pגיייר rלוומ,

 ;, Pפ fpכfכנדובוי P 'כf 1חטיוומרחקיביגוי
Tכרין pמממיו rסיו P pטיטוקיו P"מכר
 ' P 6חדו P.פןנ Pוווננו Jי Pווfכרנסמוי

ונ'יל f5קיווומיחנטוכייס Dט fpו 1ניניייי
 Pטר'ירין rקו Pס'חי ' Pסנ Pבייר"י Pגו

fכספיניססרי Pנחרסגסני pנימ"ור'ג'
ככנניfכס , 6סכסן 1גוריונו qPייניי

מיו r,חי pר iחכבכמססיגדיגכסןמ,כ
ב'רנקוןרייסורסטיירסמסרטיייין tPכי
ייי t:!קמליווירוגורכדימיכ'יו Pטירמיג

דיטיירסדיגכיגמינדיטיירסטיד.:ר
 gpיומסקמביייכימדיכfככטריסיגפrכב,

פור lו D'Pיו lייrכניtכרוכומיגוריוןבן
דיככמייורמכםורrכוכטןי pקיוובככס

מסמגייו pיגוכדו Pגורכסינמיפינ-חס
 I/דיל' Pי Pמיירוסנססגדונ.כסובכנגי

מינ~מולסדי rמםסל'-סיל pעור Pדור'
D 'ןיטP כילfנp p מניP כרמיfמורדיכ

גורגמיגסיחגיי 'נילנסי Pפיגימת
בכגניויי rמיחכעזרמסזלגייו pירו pטר'
קוןניfכייורfכנמ,גיסוסבכ..ןחיגקוסי

טי"רס;סטוימידסוי pלוfכייורfככ' pטרדו
יסטס pמסיחיגתטס pממריסדי
p וq מי" P טיילסגסדיטוp גכייוfמינ

דייסודסוי«מ"ורמכניכסס tpכבורג
פסלטידימ,מלמדיריtכר Pט pמ"~מו

גסייסמרסדיטיילסובןדסליסןמ,כדי
יסודסדי Pדילוtכ'יורמגיטו pלימססי
וברי p lינקוניינדfורן Dכסכיס Pכודימי
די pטינןיסרמ pמ tPכינ Pינרסדי p pכמ

 .ככגריסטס pמירוסגיס
קון Pייfכנו pמ pממכיבס;יטו ' fPכי

P פוסימכטוכימסדיפומי,'נ,וr חלוו
 Pו pקווו r'pמקוכ ' Pסינהגוסרסמ,ן

גגיכחסrניככמריניירן Pחירילוי P 'נ rככמי-,ר
מידייסודס.מ"[טיירס Pסר"ככוגיקי Pנילי«ו

ו r'pוג pסקיכובוריוןנ[ qPיןחיגיריקוניו
וביר Pפור Pזיf'ננו Qמ pמחיני.סירמדורמיג
 Iירופנסדי qPייייו tp:!סיגכ,ג "מיגמס

מספרמגוחומייגגבrכיגחסייןבו fPכי
fכינפיור~ 'כp fדירוקתדס Pיניךסר' P pנס

 pמומירטמ Pי fPוי Pקמגי pנס'יו Pטי
ככס"סיכקוני;כדומי . pרfכ f'ירמד P Pסיסי

פיב,מסגסמסלtי Pסרו Pפ'ןנדי Pייורמגי
חי 50די 'כP . f'"נטי Pדיסי pוויג'די
-דימוחינינוסיגחסמיננוסי . p'rדיירי

די pיכ"מכ' Pו rסככני pמ,ג' fpכרניח
טרוככפ',, pגמרימיסומלחיגד" P ',ו,
ימספדבfכוכוינסי p iנוקיוקו pטח

קיקיוfכיתםfככייס ' P rנוקי Jקיfכי
מביזודייו Pניסיפחרטיו fPכי ' P iנו
וט,י rנ'יפרס:'סוfכ~דיפי Pב' ,מ.טודוד'
וב,י Pסיספיגגסמסחויי Pייגמרך b Pרו
fכננסנדי ' Pנו Pסיניככיגו Pטרו Pגוחיכי

 P)'{יני,ודיטי«יןכגוון pקורסטרר Pבומי
טרו Pגוסי ' Pסינם/ורטימיס Pפיור Pמי

טכס pגוtנ-מררימרמיג ,'מוו pקורמ
 I/ט'נוfכיוחיניגר Lטרו Pבומיסיטיירס

 Pירנ'ו Pסינמיורטיfכבניר pלומידודינייפ
פןרםיכיfכרחי pרנוו hקfכטיניגןמור
בכרגיס Pגוניןסינקוגיק'נובוקרונסיג
 pווממיגיחסגסו ,כrככרליכןר rנייקי
מיומ,קסטינ'ירייומיגוסיניבירקי

נייססיםיגימסגסמס Pמכייגסרניי
p ככיילfגיסידיסגנונוP טרוP נמרמגסוו
בייג,ומ,דייוטרו pגוס'פוריכtוריס p Pנ'

קחפמלגו pמ'מו .ס Pב/יכגסכ ' Pגמר
 ' fPכי •לויגיזיכמלבן ,כfמייןדמרגוי 6ביניו

p קומי .חיכטירמרנוםירווורייןיj ניtP טן
לוומ,רטיגסור rככ' pרוטו Pיריניו rק~ pחי
 1מ, Pפיכמרי«י Pפכןמיכיירסנסקי



נוריוןבן

ויןרירכ'מגי pוימ pפיכימ pטרמ Pויוtכי
fכ,גטריווחים'ירויסויייגטון Pמ,ס'םיר

גוז;וסמס fpכגיימ pטרrנ Pויומי Pבחוין
קיויופ'וfכ'מ, . pכיירמ pכמדינרמגדי

 60,000קוזו pח'ל bמכ'כםורקוויפכיין
 ) I ~'כ 6ק Pכיסרוכ''חייסודס ' P 7פימוג'

טו,/דיקוזן pמ,סייגטס Dקו {' P pיירו
חוגו pכחרחבמג' P 600טו pח' Pדו
P לנירי-  'כI ()O .fיכ'רי P 10מי . 10

100 P יומנדוכ'יסי • 1000וכ'ריgP 
ק' Pחנריסדי Pיכ'דחדי Pסס •בורייוכן

 • pפרינרירגfכפורס 7יסרדיטיירססיו
דיויייס Pגוקיןמ,רס pמנרימדיfכגיבוקי
p ' כייופמרסP מיומ,מ, .יי~ממרסי

ינ'רמך Pגסטיימכרrכfגtרפרינוירומין
 Pכיןחירמfוחיקי pנריפ b ' 7י 7ברולג

p 'יכיירP כרוימח,סורוסיםכחטתדיfp 
 gPיונ'ינירחיןמי Pרי'דיפיכיחסדי
גתדינסגטריםסרו ' Pינ'ךחד Pגת fpכ

 pפחדי pפ~fוכ',ממכ'נןמדםוfכירטס
ק'גיכסחיוטf'כו p 'כfמוסינינןtו,ג fpכ
7 ' r יגדוכי'P מ,מומ,רטסגסמכ'ריויי

 Pרוטומסויסגיוניןמ,fכיגטרינסנוי
p יכיירוp כבריפדיfP כךגf"כינ'יריסח,כ
וזוט,) Iנחסרוייזו 'כf .ויוחיריריפגומ,

יר Pרי • 'כi ' 7רגביומייר Pסור pרו
םיכיזכןfכיגקי pסגרימדיfכ'יורס jס'
ךוי~די Pייסגו'ין rPכיכפורט'חי Pנוקין
 Pייקרקון!(יגיסרפורזכיגיוייגוjכ pטרו pמ,
מבריירוןגי gPיןסמד~חוניי(מי .'רtדי

גיסיfכסימ,נטרומי pסוח,רטס p:כfכ

 Pכי Pטן':'וססויסגוjכוסיןמ·גטר'בfכרון
p יכיירוP חנריפדיP כ'קיp פכחr כ"יייfם

ןקוגטיכטחרו ' Pמי gPיודי pכחברfכ
 .סיגקין pםחטיגירפיר

 jחךו rחב'גיטן pנז,די pמןfכ' Pד'

 Iסג/וגן ' Pדיטנריסג'ינטיקונוו gPיוfכtר

ס!כחר~ , p ,וP fי,סכ~ Pפ pחקיןטמרון
מ,כקייייגררמימ,ג iקויר pר'טמרון

P מיכיינינריP נfp םp ייחגוP דיויחייויחג
 gpיימtרויוגביומי~וגימירונוייס. Pגו
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ריסו ' Pסג qP "מוכייגדומ,סיג'י.טי pח,
קוןטלויןמיטיימכרס 1 ' 6רימגי Pמס
רנרי Pסיםןfוי Pיבו Pללסג r0 () 6ויג

יר:: Pביניר ' Pקיויומי .ןפיטו P Pמ,כייו
 ' Pניגימיוקיויfכרכtורימוריגייסקס

חייודtרממרת pויוגגיח pכfכב'חמ,בירו
 pק"גמ gPיוו uד'מ, P'ימגי pם pמדי

 1יירמ rםחר p'b pכממי pטורח jרונופיירס
 ' 7נ"גטיבירקווייחיוימר.גססיו

ויסרגסמ,ו pרןטמ p,חב' pכסטכריס

כן gP "וי Pסיסינ'וטי p 'ו:'רןן Pך'
 \די Pסדן Pפ'וגחיגטרסרון ' fPוינירייון,

יבן, pנסירחרוו Pסיטנריסתיןרויימ
ךיפרfוירטrבמס gPיומביינו ' Pמידחך
 'טtו Pמי Pמ,קיי Pד' Pכ' 'כfדחד j'Pגס

סויי 'וfס'ממ pיט' rמ,קי'יין Pטרחסי
גיררמטיסקיב'ורסגסחטיס pפמכמ-

גו.קון jמיניססיגיכרסגרידייוfכיו
פרגדיי"ן Pר'כיחי . Pמ,כיייינו Pוכרו pמ,

'יגרו rדיקסכיגסיברי Pדיםומיבגןמיג
 Pו Pרו pרס jממכחיגיייר Pסיג'חייינס

P ,יי,בp גימסבירמדוP מורp 1מ,יר 
רססייומ,וfוכבו pלוייייס pג,י f7כ',ודס

 .ס 7סנוקכימו pסידייוטרו pויומ,רי
 Iקיטח, pבו bייסיי Pנומיגטרייירטי Pך'

r נקיופירלומויייגטרחרוןfp ממp ייחכיP מי"
מtו pויחייורמכ' Pי Pרימוגיטרןסיייו

ינייןר Pטרו pנווח'סגורסמ,ינרמד. pגמ
P ' ח' 7ביכוגטחטוp נI ,כממ"יגיP ני',, 

 ,,':חינינ ,"כ pג' fiכסרחנ Pטו Jקורמך
ומי pויוtכיייריוי'גוןמיטיק'ן Pרינוו

גיסי P}כיגיוייגו Pטרו Pויוrוי ' 7מרריר
יי'ינומו Pכ"מייכ'ךסר Pבtו jסנ'ריירי

 6f}0 Pייחגו Pנו "וfחקיזוסי . gPיי
 pסךי:fר pקווסטוכו~סל pמרוג' Iנ
טו Pר' 'כv . rט"fככרס~חיויניחו pגוחי
 " pמ pסחtרקיtכייוךחררן Pויסכו Pגו ' 7

 ,וf •ס iםמ fPכיקווקורטו Pגו p"מגו
מיניכ'יפליגרייוגרכ bויfנייורחיבמס
קןי"כיקיכfורסנמן iמומסדיסוני

מיכרוגןכיזנ, • pפסננומ pכמטמרס



2f~ גרריןרכן

וכופמרוןגונןח,,וכוייס P:ונו:קמרוןוכר Pקורטחרסגיקי qpירחסכוחייורfכ,
 'גסדידייידורינו hפ'וינריירוו fPכימ,נפ'יחיגיררניי Pמיפח.ככוס. .מונסכס
 Pםינו Pחי Pגוקינכמרון ~ Pח,rו pוfר' Dן rר'סיסגיקי gPיוחrכקחרכו Pמיפור
 .טוקרכוס pפוח' כr~חי Pכינייו Pכומ,טרר~ו qPיוו Pךיחיגינמרfכנf'ככימסרי
קחןן pמ·כןקיה'מrכננרקכמ~י fPכיקי Pקיריקיפחגנכתכrכקירטיטיקי!'חדrכ pמ,
גסrכיןכוורירחי Pחינינכיני Pגוויפfכרrכ rכקררטוגיחיפמךrכ pח'כrכוייוכי
 vחג pפיfכ' Pדימי .רמנמן hנקונכוימrכפיגן Iייח Pפ rpbכ hימומינכנfויגןטייררrכ pמ,

,נרגנופרח,בגו,וסכס 1ך'חינניחרוןי Pחיריפורייוי fpכטרמ, Pמ,לןפור Pני
 pנרמי pךו hזוח.ט Pכוrו hחיכטירחרפיררי Pנ'fכרוג'רון bריביכיי ' Pמג Pפןחי Pרי

נוםקמןןזכי Pנירייו I 8,000מינטירמרון pנו hיר pפ pחקון Iנןנטfכרומ ' Pחיגפורי
חימרוכויחיגגנרדיפוח,רפוחיג iרורי~ן P (קר ' nפוחי gPיוופן pכומי
פו/ןדיגrכננר"זנוכו ,וf • 1טופrכרוגונו rטיכ pזכינקחקייכייrו h jקופורו.נוחי

/ן pמ,נכיקיטו pמיחקיךי~ומיס pח'יירון rPכיכפ"ט'מיוכוגגו pקrוכ' Pי P'ימרין
P ןP טוריP מ,מיגקחp כטיכייוrכP ינI כרfרp כ.סןrגןדידייומ\גP מ,גיכוינוP פור

טורוקוגטו fpויכ' Pמ,גייוריבוגנחרוני . P,(וגבו pריrו

 I~ינרחרו ' Pחי'יו Pזכקןגטי ~גיקיכן Pטו p 'כP rכו pוימ Pכו 1זכ'םחפרמ
h נןירוכנסרדנויכטיוגיירוןP נידיירP ח, .ניניטופז-ריוגוקי

 ' 6 ."ו rPנקוכטיגיקי Pנזכ,כמוג,יררןחימסקכוןרי pנןfכרונ'רינןיכייחרוןקי
חיןירס pקי rIכחי! l'יfכרן iו 6מ,כפי ' Pזכי P י;' Pפ pח jקו'רינחנויינטו t5'ירון iמ'

קייכיי~ Pכrכ p 'כ'fטו pחימי,ח"ווrכ pמrכ 'כfrכרוייימיכגנרחrכrויננימ,ון
P כrכיכיכ'fמינינוןטרפהרןגו(וינחרמנחןןיוזככמסחיננכיp גומי .מכוP וי,ניס
טיוכיי/וקייבייחו pכסזכיןןירחן Pמיכי Pמ,כרי Pיונווגנןטמכוכייירופכיס.רד Pכ'

 Pנוונניוחירf'כןקי Pנןידייי Pכוריריוכrכחיןחםקגוחס Jנ)יכיירו iפימ,נ'כ
 Pנוז-rכחינטירfכרמסביגיירווקי Pכו Hמב' 'כP rו Iוכוגג pר'מטי'ייחרוז fpכיגקrו

ירוכנסמrכגנרמrכrויגיינחרון Pינחטמךן <frכ~רקי Pמכטןגיחוינרrור Pכסחיןמס
דיקחפו pח'כןקי 'כr ·חגחכfכניחרפורנחרמןןנווייrוירסריכווס pכוריכוfכוירר~

 .דוכוייס Pכו~ייו Pח, <r~נויfכרגrכחיופומיחינחן
ניריוונן qPיי'יו rPוינפןורטי ' Dמיונרי P pנמרמגמכ' Pי Dקון Pמנטוכיחן

פיג,מרסורמרו Pכפןןקןנ"יוו Pמימ, Pטיכיימגטי fpכיכjכח Pכו Pניךייו Pגו
 uפרינגסמייכוחרייורנו P ' 6 1מפק~ןקוןחכ'יf'ככrכ nגסטrכ tpכחיגייוסמיןפיריין

 Pטורו <rת 'וP tמכטוכימו <rמ~חטוחירייופןוןנןטו Pר'מיכ 'כp Iונח Pפיר 10000
גוקיםןrוינ/כוו rPכי Pרמגfכני rנ Pו pחיןונורי, Pמ,ור rכו'ןריפירוקיכיירון
רי pחג' rקrכ Pכו Pטוךןח,ניחרון ' Pר' IIPחיכםורט' ' Pמיפרכ~יר.נומי <rפיגימ
חררזיי Pנורfכך Iינ Pגסדימפ'וחירסןיימרו iמ,נפיסוי Pמיגיידייו!ג Pכן'ירון
 Pטוךןמrכו rמ,י fPכנח,פ'וחינוחיגtכיןן Iנכfרנ <rכפןרמ,יסרמכ.דיריין 'כrחיז

רוכוייס Pבוקוו 1 ~נטמרו Iחג ' Pקי Pכןנסר' Pיחוחגטוגקוןימrכ,גפרךיכחייןמו,ימנrכ
קון gPייםיכיrכו ' Pמנפוחיס Pר'מ,חירווכייס· Pריכו P'גנ'ו,,נ jקfכגי'"וחי

ןנירי Pוכחייורנו ' Pהיגפורידי fpכרוכ' Iנ "כfחייrכומנןכנכימ,כ ":iי~ Uקחכייי
 iטמזfכרקי Pכווננ'רנוחטו 'וP rמיגייו ~ iק~ייכן Pנייייו Dכודימיירוסנתי

 Pנוחירוכוייס Pכוקוןירכוfככוייכטו Iפקוכךייו pה' ' Pחרווכיחיכננר ' bנוי,.
מי pרמך' Iינ pקוק,נוק' pכ'זכיוחכייו _גוסיקtכפו Pסיחיס pפוזכ'חוכתמין



נרריוןכך

P וP קמr חגיP מיP וP 'נווזירP מיP וP 
מסוירייונקמטיחין'ינווג pיימפ/מנויג
 Pיגו Pם pחמוגיירקוולום/ימימ,ס.ירווננ

זומ:כמינטורומסן rמ~ו P Pטיטוחי
חןן p.סווג P'Pחסזומטוקי gPיוו iמיקי
 Pנומrיזוך,טו .fוינגונ.מינמ,ןקי Pרו

חיגקין"ם'ירזומזוייכטו Jיירו iמ,קי Pנוירייי
fו, P .' מיכr.'P טוגנ'ו.כייסךןןrנ"ניירון 'כ

 / Pי fjכיי bמיבככן Pמיקיפיםגזוסrוtכ
ון Dנ 40000מינקוןחי fPכנריסטמנ/ס
מיגפוזו ' pח, Pמרקירומי Pרמנחכי

P גוונוריP פווגוןחי(פוומימיכוזוייס
p ורימריגסקרזוומךוtטחזונייןזוחרג
וו bPוג iפ,כיירין Iננוייס Pנוריטר Pר'רי

fוינסריסחרסרוייורס bפילניוגגיו
ננגח,ריחךכירדימינונסמרסרי

זויקרווריחיכסריסרי ' b Pפרדיסי
 1טחזוני'קרס,נגיר' Pינ/ךמי' Pריחי
קיסנ~ ' b .רור'סיגונמיזונכיסדי

ריונ'פטו Pו',ייוניקחרנמכון pו' Pטורו
מוגסנסמ:כוייכו iסי 'כJ 'כp rנ"רייו Pנו

קיfכייורס.סוכ Pטיטיחי Pיכו Pפ fpכקון
b טורוירמוP P יירנוP כוריP נ"רייוP סי
fכיייונוו P Pכוירייו Pכונמרון i 'ס.כP fגי

וכו p .טו pמ,פירךיניגייחריןמנורס
fככ/וגטמלוןי Pנומרוס'י pניולמרוך'

מ:כ Pיירנו Pקירמרןךקי pיכן pמ pחקרן
קוןfכריספיגימו Pמכטידיקייסורcכ

זירין Pניכ Pגו·סיפוךייררןגוfכייכיוננס
מcכזויגסנךיתו i 'כP fגו י;) Pנויריין pגו

ריכייפרינוילוfכיג Pסורקכו Pמ,גייו
מרוסרי Pנחרוכינומררfכרוןfכיסורס 1

יימריןיגרדנגומיס'ריםיךזוfכזוייגטוfכס
fכסנויגיירון ,כfכימייכוונגסfp ירוןlטונל

 .ךי Pנfרכחנfכג' 'fCכרןזוי f30000וימג,'
גוחררfכרפוךגס Pירןfכיןמירחןס bפיכי

P ןP P יכקמp . וב'יגיזכיfp פP יגיp חי
רימרו P,פוג pרוטו Jקויזי bי P Pטיטו
fכילמ,ןrרררן iפיfכיירין"נ"ג 'וf .בככו
נויגטי ;'וfמיןטיגיימר;ן pמינקfומיגנ,ג

 Pנורילימכ qPיוtכסירון Pי' tגfכי
28 
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מ,כניfכוקיסיכגיג.מיג iמי.סוזוכווכיס
 .מורדיכמרפורנווגב/וחרר Pפרגיגוjכ pם tpכ
מ,טרrכירטונוך fbpורר'מ, Pקמנניגו pגו
ןנ'רי pמכיוס p ' 6מירi:כזווגנ'סטיכיססקי

י Pסג gPיוךגייר bקוזווחי . Pנ"רייוכןJכ
p קיןנ.סוריריייומכP וP כjפוגb כרכJמי
 .tכיפסרס pמ,ררזו rטfוספירייו pנו

 .מיגסירמקימ Pנ'ינגfככ Pמיגיין Jמיח\זו
 _-קייבומי .מייורסי Pיומיונרחנדירייו

ו iח'קיגו Pטיטומי Pיגו Pפ pמסוניזו
קי Pמ,ו Pפ'וגוjכ Pברליווסס gP 1.3יו

 Pקחזויגו . Pנו1רר Pסררימוכrכ,גביחו
 pגיירייו Pנוקיןופיטו pונ/יר p.סורריפי

נוחה/מי gPיוסונרימ,גקו{טיכיחסקי
ססריסמלגופור pקחנויכן Pכורfור

קי qPיוחוגייוקוונומי .פוגייר gPיו
סךו Pפוגמיjכו Pטיטוקין Dיכי P.ס pמ

נפוכירימיגנוגטומ,יכ fbרמ jניגימ
ופו pקונווניטנריס.rר,חחנרונןי rPכי
טנריסחס gPיופרfו, ' Pקי pיכו P.ס pח

פסר:רסרו Pנפוו p 1קוfו,גפוחי!iכי
מסייסףפןגייוח,פיגיחמ.~סס tטבכ

נרמגריגסינרמר pגcכ pח'סיגייסיודפת
מ, gPיויכו Pמיג ,' Pמינגיג.fכ'כחיןקי
P פוניP רךוfגסריסרייכטררP כרfינו• 

טס pמ,גסחולמגס Jמיסטפרמ
 Pיכר fPכjכפחיגנימ~

 : Pמכו,גרוכי iרי gPייfוסככנריסונכוזכיס
רונוייס pכןריזומייוך~ pינו pם fpכי iרי
מיוילסרטי Pחינול,ן pקיטמפררנינוקי
P .כרfינרP ~ מכיניומיD P סp פיר"סי

מינ/ומיגמס j'1כיירנחיטיקוןנומנוייגטו
 • pרי,מנווגומי pירמ j 'נחירורםי,fכ

 Pטריפי,' pמ,זויקי qPיוריפו Pגימ,
 fpו Pקיםךסינגימוויfכנגfג"מ" pךימ

ו iס'fכי . pפמ fpכליזווח,קןנחרמן Pזוימ'
 IIח\נסי.סיר,. pח,גומי Pפjכיגו rpרי rPונ

כוJכמיכסגיס pרhסגןrריס gPיינ'מר
P יגיירליP זו'קיi ירןP כסמ,נסfו,כf

מ,כנומIו Pנו' Pמנרי p P 'ריזיינךי'פוסינגו
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רג Pפדככי fpנקי P"«ינו p '« ,וP fנו
b ברfיכניb פמד"נימכדמיסp כtיי~י»f1 .כJ 

,וניסיי,יימ.סירבי Pירור· ' bני"כחכ
'Iררייס.כי כ»fקיייספרוזוימגויס 'ב
 pטימ P'DגרמרכיDנני 'בp fטייכיי,ןP jד'
lר» t כJגימ,'יP'D נfסיp נזכr'כמ«כדיtfו' 

fניוקין 'וfממיס p """יוקיזק~י,י
bp 'סj נ~גיוכמיכןב,'יייירp גררכיP .קי
 .•ס«קיסניrכfו,נ'יקובייגיייחי P"Pכר
ני'''ןינך· tמ rגיביי \ וf'מיני"גויס bיtנ
ו p,מ,מ;גכיי«rנייייכןבומי pbפיו rמ Pמ,
טיי,סרכרס Pגוחימיו pמדו rו'שייס bט
קי pיימס Pיננtננ-Dמ, p:!ידמיי '1 «קי
 .רבידרrכםןכד"יוז Pו'ניננימ.מיייובי bבוו

חיג. • pממ·"גחrכגומי qPייגןמדימןכי
 .מטיכוtנ,כוrכרבס pbפיכ,מס ' b 'Pםרורכ'

פווומ"גסיונו pיימ bכו'קימrכטסמי
ח·בבן.טיגומ,מינ,מסנםמיןמיגנן

 rPכו qPיומוניייקיייוfכיגייס.קין p '.ג'
נוקםfנונמסfכ Pובורירי pרכמ p'nליפן

rבוינבימימגייי 'כ• b יp יי'ג.'יוqP די
ינןrכ pמ pמקוןס Dמיכימןודיונ ' bיודפס

"יrכטסמ,ו P'יריירגכיrכדי'·יין 1tpמ,
י Pי)(נפייכר';כfכרכיי b ,pמדימיפיגימם.

כחיסגfכ'כממקוןינוזכ pמ PDו bפיכ'שי
מ,יסיקגיודיינרמד Pמסמכדינןמ,
p כ'ןגימכריינךמדfינככייוננ,נt,למCנ

במ" Pכומסמידיייזיי.כסחייכגכבךייו
פחכויג. Pןכימ,כויזיייןכ Pי P !D. Pיונ'
כומטירכורוrכמסמ mנס pנמ Pרכ pמ p מ,'
"יב"חוייריובי"מוסנ·רב.ובוידדיסוגו
מ· .גיייייrכ Dכוריביכגמונויפיי ' Pפי
 qPיי'ג.יי""לסקיי'רממממניניי'tיוי
די"י pנ"ו rמןקיפרייייר,דימסמינמ,
נוrכמ,מומיגנימוpניגייי'יקוןגייממ

fכיןמ' tp:יייימזי-גיי, P Pני '"בf'גיניו
ייכוייס Pנווכמכייייוךיחסוfווכריfכיכ

יבדfוד P ס"'רויימרוןמי!(:כימוfכפיס
 ן~· jמ,רכרלינסמוי qPיורר bם 'כrיfנ
נירגנומייסרונוייס Pנידיי'וtחיבק'
פרזנוקין qPייטמיכירמי ..יחנךיבמ,

סרזוכן

fנ, p "יtנסנסמסוfקייקיןפי~יDנDן
יי«יסוכסקיןפיג,מימי Pגייייי Pנווי
מ'יריי. Dרנכסtוrכרבסנס fjיכ' «Dכסדי

 :::'~פ Dכידפfכרןכיייין pמ, ' Pרבמדיי'ג.ס
 Pכו- tרדכ ,ך" Pפינייי<נוין V' ~"קוtלמס

 :::,-יב Pכימ, . Pיר·יי lב P ~ ·רי 'כrיו«'יס
מוכינימיי.'ידנר rד''י'רכר«ינtו?וןי P P'יו
 ,וP • f,יייי bמוכנ-נfיי«ייס Pי 1t Pנוי

 :::ר~רווכ pנמוי 1םיבימירטר Pמ'פיי
- pנו,.,גו''ג.יייין rמ~ס rורט'ג.· 6קין Pרכ~
יי f'Pכיכפייירנ 'כr ,"מקי.דימי , pמדי
יגוגךי Pדיחס~יכ fjביפיניfנסגס pבומ
ניידיייrכ pכו ~כtקימררבינומ,ירו Pובי'יtנ

1'b 'דייכרןיP ייופסייp ' נרוןfכניינוכf.
וווו Pיייייווס. rbכיפןיפ~~טrכ pbמס

 fuכוiכדירונוייס Pכיקיו qPייפ'נימגם

 Pיוכ pםD pימנtי 3מ,כ'גרמד pנסדימ,רס
יסביגסחוייכןביון b י"'':יפקייובוייס
די Pכוקיןפיכיזכנ'ס qPיי 'וfדtנד.

סב.,.fייבסדי Pנייויי' Pנר 'וfמםוtנילס
 Pכו ' t• 6כיריכרביידי Pכיקויםיכיfכניtכז

 u«'נובינbין b'pד bיניד pנסוי P י,,,"ג

 Pנכf,D 'bוימ, • Pפוקיקידמריןקיסנדו
מופחירספיינ'מן lbכיכייק qPיידי
p .ג.ייייו'", p ' יימינובריqP ייi נסp ינu 

 • IPDכוfוילןב Pי fPבייוtביtכדך

 pםשיונ pמטיכייי pיכקמ bמ,עפרמ
 •fב Dד' Pי Iייוכניידפrכמס

מונמםוי«מריינס Pינו 1Pל fpכבונטימ,
ירביי bמייינדסר Pנסרי Pכיכינימןקי
p כ,נופייקימכטיןtטןפD ןb נומp פור

פיייגרמי p~סייו Pמסיר' 'כrמיניניי.
D נמוp מגןקיj מנומקיחירכרבימוp יד
טמן Pגי ' Pמגייס qPייו Pד'חי . Pי rפי
 sרפיכריכייסחבירםייכון fך'ייכוייס Pכו

ו.יבויימ, . " Pכמקיןיג'ומר Pנס Pכור
קונני p ~גמיו rייינוי pנמ 'וp fכטמ Dנו
P 'וכויסנזסביי~יחןעורקי '~קבסיניי,
חיבקי. ,וtד. hינר pכCלמ,ו tpלניtו "כrקי

~ייקסםימבומריזמ, P'גו Pפ pמנויגרו
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טלמ~מייגיימרורס p)כינקמינרfכד Pגס
פ'יילירינמרנ",חיגונלי Pחינוקי
ינרמר pגסדי pירקמ Pחrורמבייחןמיג
 , Iיכ P וr~~'יגוfכי •ק~'יר ' rמ pכממ,

 ' 1 ' ,ל, pמו Pמ,כפ'מי rנמר'.נtויכמסדזכד

יודפסריס Pיל Pגסדיפמרירין fbור
 .כCמ,בחרגרcכ tפ(

 rנחרנ"ריגמינוו P Pמ, ' Pחכמי
גסדי pילקfכ P "וtקוו'ו.ייר pיין rbק'
P מונסמ"פרינוירן 1טונוממרגךייב:דמד

בויטיחוי fכגודרס_מ,כחלגסגרמגריב'יבס
פיירו·רייטי pמםfכ rס pמכי' p,p 1מ,

נמרכיזדינ pמכ rיכו' fpוקיבוופןזכירטי
כימ,ילי rס ·דיפיירוךי Pקיסירגוקיו

בויטמךגסטrו pמפיירוטי pמ,כויטימו
טיירסכcכמיןמפינקסנמןמייגtו. jנסדי

גרמב/. pטיכ' pבומ Pדוניגסכcכמ,נפרינטי
מ,נטרי'יגסנדיטס 1bjbמ,קוגג • pד'
סיפ~tוכומרדי pקוס,רדמ 1קי Pדו Pכו

גסדי pדיטרfכמי .פיירודי Pנמנגיו
פיירו-דן Pכמכג'וקfככ'וי P iמ,כיינס

מ,נייונוויי Pסדו jסיגקכמפוסירטי
 Hמיכקוו fpכטמדמךיפ~מבוfכל pידרמ Dקו

 Pפיכימנטי Pכו·קיריוקוכווסי • P'ין
ס rפורט'ו.יקיומן fמרו '.ב'קכסמ,נמר

 'בP fקמרורי Pבווגר'קוונ'יגסכס
מיגטרי Pקומיר~ו Pו Pמiכיכקמוי pקורר
טרנ" pמ,מי '.ו'קגסדז p!כיידרמ pכמ

P'P כיידלמקוכגייו!p כנדיfגרP כוחיוP 
סי סני';:'גסדיקמבודיגקי Pגמנג'ו
קו" pדיכסטרמנ'מו Pסובוכרי Pבויכג'ו
טיכו"חייחרוויכיו rמקיטס pמ pסידרס
פליך:; pכמ 1מ pסרסג ' Pמ, . '.ו'קנסנכמר
נויטיקיומ"מ, .'~קכס "~קמי pרמ
fכ' p נחרנייטיP r רומי"ג.ריקמרוןנירי
כחר"חיגמס r6'1גימ,יירן. Iפדי pדמ
 rנמ,ב'מ,גדי Pפי'קובוו Pפ"י r 4ב"
ס rגכfכנר' lיגו pמ Pפי' pבומ ,' rמגימו

 p 'כfגכfככךינ'יגסגסקינ'ינס.גסדי.
 • Pפיקן 10בו,קrוגסמי: Pפיקו 30
מ,גרי pל,מיךמ pכמוו Pקימוומrכ

2j9 

מ,גדי Pפי'ריקומיגטסנסקובווקמרו
ו/ pמ,'ינקח( r-גיפייקמרסקי • rנמךנ"

קיייןקרנוןייילימ,רת.גסדיקןמ,גטרס
מ, Pמרןכ' j jנ"יכ' '~קנסחיג'מרפור

נווגג/סקוריןחיקfכריטrו~סטייחן
טרמנ'חןמיפיולייסכווננ'סקוןגיוכטי

 .חקירגי/וחינינסגסדי Pקסניו 4 ·ח,ו
 •\ו.י pגסח.יג/מלפור iנחרנ'חיגקיוסן
גוןקמרוקוויובמוקי rנחרנ'דיטימי

 ~· Pמ,ברמגו~ Pמי Dיכ Pקיחירגוטייגי
 Pירכיי fPויירו frכדיפ"רודימיגןרמדו

סוגסמ, .בויגג'ןגוררוס fPכניי pי pרי

קfכריטtרגסוכרי P pbדיטחנגמרמנס
 pגמרי Pגךלירו Pכו lי Pגןחדרסרrכמרס
 .נסךימינ'fכ[קי pמיטf'כ pמ, pפייךרמ

P גומ,ירקסP נחרבייP'i טרוקיP טיטייP 
ביגסגסמ, Pי'קfכרקון jמ,רח pבוס Pגו

מ~ pמנרtכ ,גסגוירןרסן p rכמרנ"ויג
 50גוגגורסו P ,6 pוגמ Pפיר J 10נמ

ג"גסמידיינונרוך'~סס i'מנrכי Pפיקי
מיגו.רי pפניג'מ ' hנוחייריקימ,רןיי
טפומ,/סיינויגסג/הךיפ'ו.וחיגמי

גוי 6ייגגמוו ,," 13די'ייירטוקונמ·,ס
פורקימי,סרייגטר,קומ,רו~fכס jסקי

 Pפיזגו Pגודיגס~נ'יגסרוכפיירס ' Pנו
פמרסילוס Pחיגfכירסקיפיירומיגחי
p ' כגגסנוfכרfגסדיקיבוP מי •ירקס

מדטיג~tכסגו Pקומילגו • 0ךי Pבויגו
פיקו iסיריחכג/ירססילסמיגןקמרס

מוגסחנ/;:ר pמנכמגןבודרורסי Pסי
לוידייומיפיקוכחרגיר:וו P 'כfונס Pפי'

 uט,fכניפגווי Pקומירי ' 7מ"טייכדס

פמרססובונליךיסוריגcכקיןחךו rבס
 pגמפול Pמ/-ור' rלמנ'מ P P'~וטמממל

p מיטמp ייקיr גו .כוקיחכ'סוP טוקמלס
מסרס Pיגי Pפ pמטליס,קיכ'ינסגקמי
ח\רסגוכגולסי Pיוופסךיילקס Pגס

חיטיניfכס Pקומירנו 25מי Pפיקי 50
קחדסfוינ'חן bpמנ,fכגס pוכtכ Pפי' 10

 uנ'מחווריוררס fbpכנלfכחירסקומ,"ו

 , __ ._ . Jמוקיחיכר,fוסfכירגןקן t'ךמילין

. .~~~\/<-(\ 
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 Pקינט~י t o )()(סיfכננ',רסדיםיקו
rכי j:נמנ'סקוגיקי Pנו iפ' Pכו jסירfכ
פייtכיגטרייייטיסן ' P Pכחרסגחגי 1 500

 ' h pכומ,די Pפחר' 1 50םמרמרכו)ו,
 pייוכמסי Pמכ'~ייו pרי Pפמרי 300
דיכ"נסגסמיר;:רגוחיטרמכ/מכ'מן_בס

 Pו pפירמ Pככוגג'וי 7 .מגכ'ו pי pפידמסון .
פיירודי pמ rורט' pמ, pקמדיגמ jiק

פtורספrנרטיסן pמ,גסמי pמג/ןגטמרמ

P וj גחמסירכסp בווכטמכיימp ,ד'מIP ו
זככייס.נרמנריקוןמנ'ןכטמנמןכס Pפוfנ"

-ריייייס Pכו-נימ,מקורמיןסיפומי
 '~קמס gPיונידומייןרפrכרי ~.כ\קסס

טוייוטיבונכסנססיקיינדסד Pכסדי,
p כקוfP נרמנדיP יינו-P רדיfםr יtכומיP 

 ' Pמ, '~קגסריפמדידןנרי Pקוכנסרןן
ס rtפנסמ,ן Pקומ,רכו Pכונמן,פיכקמ

מיןסימריד_פסמסגדמנייוימן iמנוסי
 qPיוריtרזכנונסכס P'יtכנו Pפ pסניסיר

 Pנירייויבוניסו bבככייסמוטרסמינו fמ,.
מורסין bחרינרמר pנסחס pקוגקס Pחי
 pקוחידכמןקוכט.חנfרורניfכר pמוליגדך
חלו pכממין iק~ייfכ 'כP rו pמ p Pכודי

ניגיסךחייבוס Pמ,גחינמנמןי P Pסיגייו
סך Iספחנ PPחי Pנוחיווייייס Pנו
ק~ינס-סקורכיfכר pבומןחרו Pסיייפיסי
מיייכריסוןס bמכ',יודפrכ-מיזמי

גייינריו Pחיפךחירטייינוןס-כמרמנמן
ריזכtי Lבוסגסדימירסמיסכtון'ר f~בכ

ק~ר r~בכניירו Pמיןמ,נדונכסןבכנני
P ק\כ.יגס _בורמקויp כ.טו\P גסדךוםיטו
p \קמנ~ייומ~ '.כP מ,נרינינסונרי

חיןפיירודיקמרלגסמטומ, rכמ,ני

P יP קרסירנוP מיp נמרחנמניחסקון\כ.טו
קמויגtוכסקווכסניגסונרי Pדינרfכנךי

ינדזכר pנסמסוב"ין Pמיייfככוי fPכין
P גסיp נירגונסרמקיכדי'ו.יfוrכמסס

זרrימריכס pכtודיקסנררייו Pג'סי
 pפינחר'מיןfכטחרכספיר pנחרמגחני Pכן
ס tררבו' Pנו jפןרימגןקיקינדסרג:ודי

ר r~בכריטו pייס\כ.טן pמיטירמרנספור
 כt;רי Pנומררחרורי Pנמרוכ' 5 )(פיר"ומי

טורגוחיפוגיירוןטו Pר'fכיגסינינס
ו Pפור jj\כ.יכרמרן ' Pסי 7ינרrכ pכrכמס

פייררסמונס-ר i\כ.בכטוניומיייוגנומ,נו

חיטוריtכונסינרי Pונייו Pמינרמגדי
רוייפייוכיחינינסכסונרי Pמרוגנוכס
P וP קותירגוP -מP קמוp,j מירסקיס

טועןמ,ר i~נכפומי pייממיו rנייפיירו
חינס'יו Pקירובו·נינסגסרי ~ Pקמנ'
מספירייוחי 7ינרמ P-כrומסטרוסו

מיןמינקמרוןגימיממומירמןקי Pנו
i5 ('כ p מיטסp גרחיP כון 1וניירP 

קיטמרוןכי 'כfק\כ.ינסחס pנמרמנחכ'
פרח,נגוrכיכ jטחג"רוזכ' pמ,טמ p pבת
טודו ·זכיר r\כ.בכדינמלמנחגימסנספול
 P'Pטוכ Pמי . jיגיירנ P 'Pמיר iמ,קיגו

ן i ,מ·קינוגיינרן pכ' rכחלrכנ Pננונבו
 /סררן pפיוח P'iגסמ;מכמסחרוןר r\כ.בכ
טרו!בירון Pנומי p .ן p.סידמנינrינסמס
פfכבוסקוןבוורייןר iחי\כ.בכ 7ינרfכ Pנמח;:ר

קי pמיטמ p pגמרי pפירירמדינוסינס
יסל\כ.מ·פןכ Pייקרזכיגפדרפיכימו

מי(~יבווכייו ' Pחי,מייןכחרחנמןקיייו
כס- jי ;fןחיכטירfכררגוחיבווכנךפוחינגו

P כרfכנ~:דקוןינר· , i גכרכסגריקכר. 
 .יסרדסרי Pינר Pנומכ .נימירח"ןחי

יכמרון pר i כr ~lמ j'ירו iחיג,קיככירמ,ג
כנוניסכמדרדס Pדור\כ. Pיריריייס'פרר

 • 6כrכפממוכומיגרינוייכריגכוריסחי
פי::fכנרימייוןסי Pפוכ'םרינונרר Pמ,ג

חי j\כ.יירו pחיינרחך Pגסדי pמירוכמ
 1נןמטrככומירובוי'ם pכוקוופיכימרו[

 Pוכודרק\כ.יירוןמי pיגיין bרי Pבווכבו
:כייקרJבכיממ,גפורפיכימ"גסמ,ן Pדו
נן qPיןביחירfכין. 'כf .•ר\כ. Pיפרר ' 6

פיגיממ .גסייר Pסיכפדלט' ' Pקי Jנרריו
P נסדי~ייוP כומס.פירייומיינומרP 

כ" Iט pמיכקמגת 'וfנרחגרי.סירירtררובוייס
מרךיי,פיירוויגגיס Pכומיייחרורה

גמ-נורגנ'רנו iפי 6קי'חיפוזכינומיגמ,ו
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! f מיכימסfמ,ייפי 'וP מרכj כוחפי),ירP 
 Pכוקינריריןקי qPייכטרי bךיכרותייס

?ירייוונרי Pןריטיריייכמרן ' P P'ין iנ"
P כועמ,יfp פP מכו~'P rכיג.סורט' 'כfP יו'

ייינ~'יי Pכוחיפוסינגןו Pדיוו pקןלמ
פכמטrידיין pג'מ, Pנרמיכ~ pמננסקוז
דס'נינייכסיקןייירסמיייוכג/וסירומי
P ' 6ממלמלי J ' מםיגימרוןp טמ/,גמטס

 pמיטמ p Pכ/וייר Pכו iמרוכג'מרומידרי
fדידיייכ/סמכקסגסםיריירווני '.ג

נמרמגfו~מטירנמרין ' Pמי P'ימכו Pם pמ_
ורגנרי pגסניירווכיקיריייסוי Pג~

י rPככ Pטיטןנימ,רמיןמייימכfככרן

כימיממדרי ' Pריסמייירומיקורייו
מ,ניכנfכט'יטי Pמיכםורט'כוימוסיזודיסו

םמדריטודיס Pני~נמכ Pנ'ירייו Pכודי
פוחירטיס.מיכימךימסמקיבפיכיסרוןtוי

 Pכוריי P Pייו;כ/ו~יירוו Pסיייוכניי'
קידיכי 'וf"וכייס Pכויוי P Pנ'~ךייי

 ' fpויניגופוקומךו Pפוכ qPייfכס
 'וfיירםמויינדמד pגסfויוחיכטרו

 ptיי jפfולfכרו-מיריfינסמוסרו ~פומי
 I1דן bטיכיי pמ fPכיכחיטימניקירוייייס Pכו

זגי qPיוקוייומיכרינfולכוס,ורס
מ,גטייופמרמר~פיי,ירינמרניזייוטfויינ

ריוטלמיימניfכסקימט,וקי pןכיכ' pיימ
טליפו pזכריטמ pקון Pי rנמ,נימ,"ייס,

 Pטרחבוקורי pרו rpםןכטמיינייו 30
מוורן 'כfפמרטיקמוסמיו 2Uממ,מרוו·

ונרי pםיכ'ססריייייס Pכו pכומויכמרוו
ריימס rמ jקירוינרמר Pסיכסיירפמ

פיכ'מסגסחיו iק~ייייקי fpכלמכfככ' 3.
b ' כוP פיקיP קיומליןקיP רניירןוP ונרי
ווניירן Pטחייניין Pייוזיר'מי '~קכס
מי pמייינר'מגיחוגוקיק~לכסfכין

 Pכווי pם/וכרמרןייייס Pכןמיגומרןן
נ"כוrכיזמריגקיומרס rוי Pטרמכרקו

ונ'רי pטרfכניקומיכוי!'ייררסfכוגס
סרוזרגימיםר'כי--'מךסחוכcוריני'יגטרי

םייך/ןמוטכס 'וP fו pכ'טס fpככיגייומיכ
נמרזכ:;מוך ' 7ס p , 1קfכנמיןרי;ונירס
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מוכסטס pמס Pנ'י bקכסחינ'יכימינזגו
 .יייגייס

ומונ"נו P'Pטוג p 'כrעאפרמ
רויי"ס Pכידינמרfכגמ;

קו,ן pמ· '~קכסויוינמפיםfכרו ' Pמ,
 pמ Pק'ריזייfרcוו Pפיכקיף Pיכומיגטרס

יוקמכווסמיטס pרוזמל.סירפרח,דיכו
p סיייתסrיינ'יךו 'כAP ,כימייגריטןכומ

'D ~ P כfיייייגורירb טיP מי' p ' 'רi יי~'יו
f; נמרסבמיגj יוריכריעוריכqP ,גימ

מימ/רייגרוייגטי rמfכיכןנ,רי P iמ,ג'fכרי
P ' ריניP קורג'וp פיומ, _מי :' 'קימירוו
פןרנרקוקוייו'יורמגרוrנירו וf,קירכ iך'

ייורילוקיט~ pמרוייייס Pנורי'יוגrכיכ
יור.ס]ךקוו.סיכימס pיימ lקוזונrכטיירוחי

נומי ~ט~תירס '~קגסמי pדימ 48
חיפריכרירכספורס Pפ'ומירטיכימס

 pג,רוו 6pקfכג ' P 'Pמכ p ' 6פי Pרי
בןמררמרפורפוךימןגומי Pר'גומדרrנור.

 Pכונוג'יי'ךונייירון Pחיק~ינס
ירjרס Pכמrכמ pטיטומי Pינן Pפ pמ Pרו
fדיטכמ 'בP p םונוניירןןP כורימרוP 

 'כrךמך' j'pוגסמנfכrנמליוfויליייייס
כסריפומ"טסרי Pירמרילי Pררנפיירוו

P כךrפןכטודימיכטרמרוומ,ינךP דימרי

טמגיירוןמיינרfכד Pנסמ,ורווכייס Pכו
 Pכוגייריוזיוייןקןחי.סיכיfכס..סמרס
פו" Pמי P ~ Pדיפירטמרוו Pדי ' P Pניךייו
/ן pמ,י Pחוכוקמרמטוייחרוןמ, Pמיכייי
גרfכגדימ Pםנתגסמס~יייןו P ,בfפחרמ

fיד, Pפוכחסני;ירוומרו bינר pכסרי
 'כrינ'ךfכר Pכ~חינטרירוייייס. Pכורי

 ,וf,ווכייס Pכוקון P'יד"וכ Pכו jם~כיfכרי
מיפיכ,מ~גס j 'כfייוריר Pייו 7נ' Pכו
ק'כ.יירוומ, Pניגו Pמ,נטריגfכניו Pבווגו

 .ס p.סכמגסחי, Pנ'יר"ו Pכו Pטורן
P רכטויfיו~ינP מיגסכסןנורייוונןף

גמ ' 7~יירון Pמי Pנמרfכנמגי ~ 0קיו
p פרכ,ירומיינוסרj מיסמרסכסמס

קוגר~ירוו fPני ' P 'וfיוערסגסrנווטופמרו
טו,ןינרסר pנסריניגטיכממיממ.י

L-

r 
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קימ Lbליכ'בtו (' bטי«fכ,ןו Dקידיק
 Pניייח«יינטר nפיריניי Pר' 1ירי rק'נין

ומרסtכדיסיכיב'ידיירtו,ןקייי«ייס.
חני"זכ" ·ירכקיופיונומי'ננןכביו.bירינגי
מיררבוימ,כקיכוכינרכר ' Pמי ' mדיונ

ויסרנ,מ,«מטח,כי"גיןרינר"·כי
b קיימ·,,מ,כוכ6נסרמוייני""יכ

ט"ורס pח'י Pפמכרייו Pמיגי ,וt.:וכ'מ,ו
ob גירי"ומ·כfמ,כמ,כייסחי(טרבוי 'ב

 wוכ t.. pככממ,יסקירפי Pגוןיtככיר"ו

 " P 'וfכסחסיר«"מיכטומנייb",וס
 כ,,,מסבומרוכמ, סנ,,"זכיקיןtגDרס
יג', 'b 'Pג"רייימ,כ i«יי" , b •נירייי

P וP mfנין ןח,"",מימיקtמ, •ריבזימיכ
 ' pמינ'יוכי pח' Pנ'יךייי pכוירבמ,ן

«יריי«'זיריריז Pד' , bי i5 Pג' 1יbב'גיי
fקיימ,וטן 'וf} כויןP מ,רי«ייסP ' 

ר«ךיופיו P'יר Vבי' Pכון,ורכיזכי"ור fיfכג
 P'Pמ,ו 'בf •יסר\ג ·וtס,מ'דרמפ Pכככ

 Pכוריפרחיבכי«רכגזרכחיי{ b «בויויו
 Jמ'«מוכמייןקי Pכיוי ו)p«כיעייס

 ' Pמ, pb.פיכי pסירכימנpמ "pfרבןי
 •ירדפסו"יבךמו Pכמפוינד"יר

 qPיימיזכטמכיןמpכ' P'Dפג Pך'
«נכרסגסמ,ן Pנfכ,יכ' P 40וכקיו
fכCלמ,«נימןמ' Pפזכי'כbו pמיפו .Pכי
 Pפדכיויכ'מס 'בf«מ"יר'נ.יב bניי Pכ'
מיזו. pייגדו rיו qPיררכדי b pרכb pגב'פי
מד pמ,ביביימ pטי«חטבנימ,מ bיו 3
ב;יס D Pו pמס qPיי;'סי 'וp • f«,,יומכן
 pכfנ ' P' 7ממרי Pניקי«ככוסגסדי

 • pן nמכ'כימ,pגכיכיזכ pחדי pפזו.fונומ
מ, p ר«,כ;כp fי l'pיג Pוייוbכ"וקיייסזכי

 Pטי pמ,קי Pמ' ' Pמ,גחס pm ,,·מ
 Pניקרן'יכוט .nמ nנכיר,ר«מן tsb 'סמיייו~יזכ

b • בכייוft שונןכיינךוtp מ,כדוקי,וטי
וכייי pרס Dמפימך Pיןכ Pפ P ~דיכמנרכ,'

ברכםו ' Pקינ"כ'טכמנ"ומ,ן 'כp • iס
 Pכימcכזו.·ר pפוי qPייד· {יtכ bקור

 f»Pכלנtכיכיימ«ר Pכוי iיוי jZר'בירוכיייס-
-, PPמ,IכויDרכיIכ ' pור'ג'«מ,יfויכףכ ' 7

נקורבן

 ··כסינסטינייוקופימינכודיביזרו
חי •יסר~רי'דייןמ'ד"ןטיקידייגר
גוחכרי#ורן Pז'רDכ "«bיי pייט b ,'פ

יידוטייןייוין p 3.דhרP lטייfכיזני'נ. ' 7
זייר'ס-וfרי~טי P'Dומופומיננןרכידי

קי 'וfריפורייייט pמ, lו pb '1וגיניר
כ'יקיק. D·ך j pכחרי pננ)כ Pקיי'

 ' P pמ PיDכמי .מןיי«יורי P-מ' tייומ·לרכ .
dביר,פןרמי ·זנן oo ',כטיבfגירינומרפור
 ~וfכינןפויכרייט~פיר'גבו p 1כי'רכי
יווכtכ hu'סfניינרי tד'טיקוןי pרמ j'נ.מ
 uו«נbיים "כf •ניני Pפייכריללייםר~די

קרמנירכיס-pתןממימ,י«מטמ,ובטון
יסו,ריfכrנכר 6בוטוקוו p«מטfברכיזכי
וק ' Pפיימ,כיי,"מ.ס 'P ~ Pקיגןיד

דיירס pנ' bp vמ Pניכיpד«fברtנן jזו.tכ
י.בו Pניכ'דכמין-,רמ-ז j 'כP • fג'ידייי Pכר

יuקיםמכטמירfbכנfו;.יfנס j 'וfיינטו
וכוןקורכנ«רנfג·jכטיקירו 1ו'ניטfכין

 י,,~, ftוגיfכר«רי,י',וזיחיפמדס pס'
P יP י' 7ייפוpמי .רP ו-?·יטי.Jbוני fJ נןנ
 " Pרכtניי 1ני'«ס D Pמ,קי pר'fי Pטי

ר,fכן D ,.גףכדיזמונרםמיייפוך"ופfכוס
 •«י"'רכיכס · Pייירכ bגכן pנוזו Pמ,קי
 . p'O"ויי ' bמ,ו«נtכיטרי p«וח'מגייסמי

סו pיןכ' fmקי Pטייכ'קייניייר Pטרו

P ןימp נרסיןtניכיילםpי'פP p'm " פידu 

 •fו·יניfבנןזכ Pרכי וf; ,:' 3. '''שורכריטי;ג
נ-"דסכט p'Iקרז p'bבייכרנטמרקיקרן
מיינומ(יוכ. Pוכןיז Pפיור;ידי p'Iפוח pד'

מניכי ! Pנרובככרכיין P«'רס 'וfקמטס
סר'גסויד"ימ,גךיככמ«רירב,ניס«מ

P \ יררוכמ)!P p פ"יןכP מדוP כוסי .מי
זנק' 'לiכ,ביורטידיגמיכמ ,«מכfנר«',ח

 p'bייjכפוביניילזיי pכימ, Pקייב"רכ'
 .'כp 'Iרhיידןיימי .•יפי~fכטי«fב,קירי
 •נינeריביי'ר«פןרוtכ·רכיירמיב, Pני
fירס 'כ»b ,נכמויקיי'סרb זכסינרכרי

'זכמ·«"'ייטיקכרק"יכטיימי Pנינז
'iלייו ' l3Dס««כfכןידבמכרכריפמי,

רוrייקי כl>fיכטליני bקימ,ן,fלנס bכ



גורייוכן

i בסfייטיגיררםויסר~פור',לוחירטינס
I יסר~.דיתנםסתfוכחוגמסניירס ,ו
I נינז-,fיתוגמו 'וP קיםיג'ח,ז,וh רון
I מיפןרניורייריןסיסידיפוחינ'גןרר
ר hקחם Pח'פוח,דיחמח,יוכרחג.סרר , '
I ו,גסfחסחיp , 'סr גסחיוניררירדין

ו Pיגטיוגםי bקינ'יווקוניוחייניfוס.
ניןחי,וכ'קיזו pח'פיגימסגתחיוסר~
פfורטייו pמ, ' pגוחינ"ךrיקי Pמ
" P יp חי,וומנוP ווגfג,יסוגתוחיזבp 

 , Jר'טמייניין . Pחניחוי Pגומי pן rירתו

ביירר Pחיוסינוסיהדורנדקמונדרס
טויחס pדיסויזברמ;,וב'רי Pורס~רחר

םתרריטידי:ו rקמחיןמינייוח,',חבס
קימייירין iח,קייסר~ח,פיקיגייר
גסמגטס pגייגתחוגדי 'וfו.יקfכרו

'ירטו pך'מ,וו phק'גרטומיווחררמדס

 fyכיגבי pנווקיטן Pחיריתסיחמ,סו

קינווחבייר pםורמכטס pגיינס Pחט'
ק'ןרייןטרו pתוח'ס'חס Pבןח-רינוי

קורח))וכרו Pנווחיקוו 'כf~נומ-:יטר pוח,
P נוןמ'קוומיווp מטרסr .חיייכרסp ' 
יחרדםיר Pטחנוונוfכ pנווקיfככrכ' P 'כfן

'1 P ' פלרמיגונובריP קונווחתורן
 p(נוגביח fpוט' rחנו' Dבווטוחיירס.

לוומ,ריקיןכtו Pפירטודסקי p'rנ"

' l פורחיסופורםיגיחסגסP יקדסו'
ירtו Pקיםומיבי(וו Pמיגייי Pיפו,

יביירtו r 6גוכtומ,ןמ'דיפחרטי fי

' P מיקיקיייךמרP 'קורP ' כמחסp 
ייוrי hםיכ'כמחי( pנריטtכנ/fוחי pנומ

פיגיחמכמ Iרמוגטfכךיגסןסיג qPו
סססקרוסמגכג~ייrינייחסמ,גסריני

 fPכיכ,יוfווגרי~יר Pטו, Jסיימגור:ו
 pרירמקיסיחיוירח{ Pקfכרכ' pח'מייניו
טווכחרת'פיררקיקוןמי ? Pמינייות
קי Jיירחקית Pנ'ירנןחיגטומי,סו pיז'

חי pריניס Pטר pטורול pנוי;יטירfו lו
 ,חיתוריררי~נומחטו pנ"דמטיפןרקי

 rגר~ספוחינינוטןק-ו[חגדמרוגןר
פ/חנותטו ",וfטס pחסירינרמגס'י
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נמרמנחומ,יגייור Pדינרחגויח'רת
פ'מנוסטוריקינויס Pגומיגטרי~טו
 Pרינויי Pגוין Pטרינו' p'h'pנויירוטומיךי

 Pקי,'טי Pנוחכו Pסווקוס-נדרסח,
יירנ/ו pמווקונוו Pנומגו Pו P j 'כrסריגדיר

חינ/גרמממרסטיםמרסריפורייןירס Pמ,
ד'ירור Pנייכןכסמירייחוןקיס'רי

רוויייס Pגוסטמרמונוטיקונוו pפיכיח
קיונוחרוטי p 'וfרירחוסי pקחריגמקוו

ן Dמי Pנח,סגסכי P ~ Pמסfריכטרינו
מיג ~כfלווחירטיכסמסרספוfויביכו

חיני~',רמחרסוכו Dקמםfרדו Pח'iכומי
 l\יגfכרו bנ' rי'מיונחרfובמורקו,נפנייריו

P וp'b' P ממרחp 6יינכרסגתמ,ן ' p " 
ס Iקיג Pחיד'סירו,כיחזfכיגfוrי~'ינמ;וו

 ~ P Pגוינירי Pיי-rכייור~ qpירfוןכי,מי
 .מטי Pנומטמרינויטי Pקוביסלוי P'b pקירי

במרס" 6-יגייוו Pקותייפייו pמר'מ,ג flכן
נווריר Pקיר'לוורוקידי ' rחי;:כקןחינfרן
 (קןנווריר Pקיר'נן ' Pמיגבודקוו

 Pנודימוגוקול('ג Pלומטחרילווטיככוך
 • Pמ,כי,ניגו

ריסי pג' 'וgP fיוסיגרייי Pרימי
 Pלויחו Pמ,רנוfכנוופי Pייס Pחיכייוחrו
ניניי,קיךיקיןחימניגחסך 6כ'ירדקי

ריירחיגוכרתמרסלוי ' pיי'קיומי pיימ
לויחיכטיגסור rל(יופי P'יחקי~נוסל(י
קיטייס Pחכבודד::טחנטס pירfכ iנ pנמקי
יכקוכי:: fbכנ" pקיחיג ,וrל(יונייי Pו pמח

רfכוחינ 'כp fוכי pקורח Pגודי pיירטמ
נוחגןו Pחיןחירייו pס' P~ווזכ pחג

ופנר fpו Pבו'חינfכיביכווטודו ' 7~בוס
ירס Pחיג Pביב'ויחיר pמיר p~ייfכ pנח
מניריר Pפוךינווחנורסחיחב'ריחי:כ ' 6

טרcר pנווח'קי P '/כ tpייחחיירו Pק'גו
 Pני'חסך\יו Pבווקיסיקדוו pח,~נוrי

ן i 'כD fכווחיכמ, Pרניויי' P Pו P Pנוחי
 ' Pין P Pקיטfככו' כr;י rPכי'~כומגמ
 " Pטר' Pקירחבוומי pכודיריייחכרסגrכ
 Pטרפfככוונוקי pן frrכי,נפו1כחי Pט'

 pביידfכ pגחדינונמר Jח'ס pמוגנחנ
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טר Pר'מ,מניגומנרססקוו pנ"רדמרירמ
 וt"קיידיס Pח Pגוזכיגריקיס Pגודי
p 'רניfP סגרונ'יירווגיקיP וריוtסי'יחני
מיגריקיס Pגו pטוריtוסחזיי Pמג

חי"חנימ Pכוקי Pקרימרו pגו Pטורן
י iקימנ'יס pנייממימיג.ממן .rחכר

,ו pמ,ו Pרנ'גיtר Pניממיימונו rPנכט'
רי,נוגטימrכינ" P ·ר'זכוגיקיקיזידו

 ' P 'כrינייו P P'Pטוג pמ· fpכז' pםח Pגו
וו pח,פו(מיוניtרס Pגוי,מנימנזיגוגו

~(יסו Pרמרfכולכנ,'.חיגפךמ,ויגו lט

1'P .ני'מנורסמירילכמגרחרנסP "מ,רלכמ
 ,,"די Pקיריפוקיfכיונריס trולכנ' pגו

 .מיגמיו'יו pגמקידימסמ,גפידריירמ
י Pמfכונזררפומ,ריממגייס'ירטו Pד'מי
 jקו ' Pיחר t~Pוגfכו,נוריר 'וtלכיזלכו , pמ

לכיזירי pחסמוגיירפורמיח,ספחדס.
לכו/וfכידייןמ,גמ,ןריגיינסדיסוג,קי

ייגרו Pפוגורי P~מרנויירטו Pריחיר.י
 pנרח:ו' p"מנממ,לכ'גסמרכס pקוו

מ,חיכדי D~לכו pו iרילכמגקיטrו pח .
מ,גחי .ייו iס'מ,גמממ,גטרינונמ

-פורירקיןיירטו Pר'.תורירפרררוויינחנ
ריפוקיפררירו Pקיוניסירייןסיגר'
מילכוזרירטיגזיחס Pםירחגט' Pמי pלן
נויזלכו ' Pחמלכחטוי Pגופורקימיגגן
קמנו.ו Pביגוק'טס pמלכמטוי Pנומי
דימקס pו pר'מלכגןרור 1טמלכני'חי

~נימגמקיופו Pקי~ניסלכייג Pקזרר
קיןמייגומ, qגןמ,גמיוירמרס P Pחי
נייסחיר"ו. כ:,וfקימוטרומברסגמ
P כירטיגסקי'יfמיניןP מסנוחיכמלכויי
 .רייוfויגרירגוןקוויחמ P ,קין"חן

דייכיחמ Lחיולכורירקירפ~ Pטמלכנוין
פורfכנרססינרמגריכנור p ,·ממ'

תס . p,רמ j pגמר'גוז iח'מ,יכותנרמר
קי .~ינמ וC';מcכמ Pפיררוכfכגfכייגי
P ' מהונחטסP ת'יr נימP יןp סורסו

 . ',חט~קיוסיגקוסיגטרויו fPוך
 Iמב, p Pחירתמכו Pינ'חגורמfוי,-

 Pבוזןטרוקיניויזו pטיגנוייןקי Pרי

גררירן iכ

fגו ,כP תיגנווb ~בןרירP תופיגסמיו
ניידיריפורייוב'חוקייו pקולfכניירי

ייוניס .ניקיסו Pריחרנן 'כfפומינגו
רייומיגחסחי~ניססניי 'Cקןכפfיני

 " Pמ,פור,ניזונומני'ניחטווניייוקומגדי
 fuכפ'רךP jקי Pיכי,~ר' P Pגי Pבוח,טו

קיןריזינייר"וטרו Pנוחיס'קון Pנחרו
ס'ריגחכטרי Pנוזוטררפורנייןמבגמרמ

p כר'יfפיקP נוח'מ,וp טרמp ~,נfכ p כיf
יfכטרןמוfכיג:כממיגו(וfכטמריזנ Pנו

יזר/ו Pנfכרוו'ו.נוןטייגי ' P Pחב' pג.ימ
קולכויוו, Pחטורמית~ומיטורפיבו
מ,גמסטייס Pמגנידיחורמניירכסגי

(בכרחיןניזמיגומירנכתדירן hנייכנו
P וP גוגןמירעמר~מזיח,וניגייור
P חיגחת~נוסP יfכ' p מ,נ/מקיP ' 

ניfכגוי jPכוויחס P~ולכי pמרממונס
 pמיגנכ"קיגדיייו pנומ, .ניומייימי

ונמטוגוקירירינסו pיקורטחרגפן,
מכ"סן Pק'זויכטירסרי,מס pגומי

 Pקוזי'ינןר P 'כp fוטרנ rניוקותיחירמגי'י
תירירטרן pנכומ,י Pיייקיו . Pינמטמרנכודי

גךמי Pנומ,גינוי Pנוומיסטרודיניfכגופךר

מוגו Pתסטמריתומ- r Pפידריךיקוטוריר
 Pטמרורי hונ Pקוכטחנוו pקיילוfכוטרומס

תו rניי ' pחמנ'סרןןנומטמ ' Pי Pחי'
טיזכ p~חנ'חקיזכמוגריימיגחיזךלכוקו
פיקסרופךרקוגטםכי ' Pח,נ'ןט' pמ,
טרfכרון fpכניו Pניוחיפידרןכסגי ' Pגןקי

מיגדינ'ידיי Pגלקי Pפחדרי Pטרן pלכומ,
"וןרי p כf'נ~ Pגספירחר fpכיפורנ'fכרון

רס bפ Pי bגסקיחווחמ'יו 7מיגרי
חםמינמרנזוכטסן P lי fכטס Pפוfכי
fריגקרניוכרמנכיtי~סנניfכ P 'ריזכוגימזקיCל
חי . pי,fכ Iנינגומיתילייןקיקמזממטו

 " rמפו,לכ~ rלכי ' fDכנ"דן ' Pגוסיג
 pנ/,דח~fכרנfר,סקירייומחיג 1ייו fpכורrכ
ו Pמר pמרר'פחרסניוגיןטי pמ,רין

פירו Pחיקינ'רו'זכרחגוירייוחי~ייס
p וכנ'מf1,p מגחרניגימ,יןD וP וfי,p 
'יכמר jמ,גו pקינ"ךוfכו, Pח' Pחכייו 1מ



גיקיייו iמ,גיי'יגוגטחדנקיןפיומי
 Pרמננונניס vסכנוס'כחסיסרחבריסירו;

יוכירו Pוכן rPכיפורחיני iנ'ו pננוקיר'ז
רינטמרייגונן iמיגוקימיגרירייומיג
פורירייגר Pמ,ומגרוניוי bרייומיגרי

קרןכי,גור pטיגיכ Pו Pפחרסיר pחיגננמכ'
ייזכ Pננמגי ,סבייווקונווחיס iפ,כטס,י

פומיגוקרמ,גויטירו ' Pין pקורמו Pדי
P קורמוp קוןור. P ןימיטילוורוjP קיזו

ובירי Pחיגרייגחרכרפרוחיכקילויז,רחוו
Iרייפוררורמסחוגטומיפומיביגו 'כ

חין .סמר:כחיביב'ווכמוגקי pלוייגטר'
 .רורחסרחג'ימרקיזוטו pח'Iכfכנ"יגרו

fמ'קיוזכיקיפורוגו ,וJ כרומיrP פירמו
טו pמ,פורחי. Pחינו pר P Pרוטן jס,
פומ,ביכוקחגיירחיןננוחירוני vכקוזו pמ,
 'כrכיבכ,גגמ'כריננרגטימיןחגיכררי

ו Pריטיירגןרסריקי ' Pםמרילויfכלוי
זכ Pפיכמג pח'רינכיגנומסדימי jו pקורמ

ניירנחןקומנרוריריסו"רן pחגב'jן pרי
 ,/' Pמכחגלוימ, Pטו P'" pכובכרג,ס Pגו
h מ.רמן·iנס 'כfננמגיfכרrכרינcכבנוf

םמרס jPןי ' Pור,ןיtו J.רfכ 6פ ' Pוניכימס
 pור Pקימו,כררימסמולומטסביסקיטס pמ
 C ·כוסי.ביס fDככב' pגו'מ~קחפמביcכ Pמ'

Iנסב' 'כji סיחירטיננומ,רטיו.p r מיגיבייי" 
fו" P ןניריP ו'נ ,~ .מיזךוr ןונרוp פסרr> 

סםימ.רייפוחיגוקי P'יך'ב ,וP fלוייגט'
מםיחרוכוקירחנייוטו pמ,פור ' bומן
קולוומימגלוסו fPכז<גיfניזור Pחtכ

 • pחווכרוונ/רי Pרס frכםיtכד
 jר <rמס b Pילויזזנוני pbנכינוקיחי

 Pגוחיגטרי jסכ bסמרו ' Pסורקידיזינוי
יירטו Pי'ביב'וIכ pכוסינונרימי pככימ,רטו

יוכרחבובירי Pרינכגפcככסדיוניגיכפור
מיגרמכ'יחכ'סי Pקיורנ'יסס fp 'Pכ

דמנייח::חיגויגfככטריםסרחב/:כ ' pגר'
רוסס frכיוייו fiכ,גפיסו ' pיירטו Pר'רור.

-7 ' P מוi'p כנמטיזכסקיוחf6 ,, כיכf

 ' rPכיtובירמגיימ ' Pנו 'וfרחגייחרור
טירמ,פירלוגסןסיכריגסגטךיפחרו

9 ~ 
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ו Pגוייו ' b ·יוכך~ריכינפסנסחס
 IPכורימוגוקולווו Pלוסמסרן.קונוו

~ננסמלויניידיגו'ילופרי Pרי ,כP rו rח~
i ' כךגופורלוורירfמ, •יובר~פורפיגו

לומגונכיקיוייחטחרלויקירוגו,מנורת
לויקוגפtימירייומיכמספיקיפורקי
 " pגניח bpו fPכtופירי p ,וfגוקימכנוזכ

 iמילוורירור rננ'קיIכוlכ'גייסמי . iייו
נני jק'קינוסטמרנכי pלוחסיגיח.סגcכ

בייגי ' Pמגקירייכ Pוטרן iב'ו ' Pמינכמגו.
לוו"רנ'כי pרפיטו p Pחינfכרינני Pלוומי

P,b טרוp מ,גינכיבןb P לומטמריננויP מי
מיסידיפיכיfכס 1 ' 6לומטי; Pככוק"
P כימולויזןריכסD ככומין 'כ:רמרסb ~ up 

פסרס p'bפודירו Pקי .ככמגוטרס
p ורfכגטוננוגגןקוןונחגטך\ו.נfקוןוכ

קינרfכגטיכניקיניריiכנוי 'כIמי .םיקי
מנרי:נ pממ,ךימיגילוינוריfכךננסIכדי
ריננוקו pפו . jו pרמקוריטייכלןו pקי

מלווכטי'י,פור ' Pחגחגו"ס Pננמגי
קולווניריiכמ,כייtכז rPריכילוינו pכו Jקי
 ;; ':fנקו.נכן tPכיגייודיר'כמכטריסמרונכי

נניייוריבוכטסריגןקחרסננימירמנמן
פכרס 6ב iנןלוי,קונוו ffj. pכרככמוי

קייטיוכנגייסמ,ן ' pקורfכ.ריטיירכן
ס 6פיגירייס pפס Pככימ,גקונריגוגקס

 iמירימסקfוך~קימניס pגייסחי
 48פיגיסי pפיגי!כ pקימכונמיורפח

 / Iמ pפורפומיררי pמ pקיייגרו rר' pוימ

טרס Pי bלוררי '~רי P)ר,גיילינוקמר
ירן;;דיטמתכייןוכיךמרי Pכומיינווכס.
מטילומכון ' Pקיטס pמפיגימ,חיסגיס
קיןחקיקירימי pבמרמנמכ' Pכו Pטוךו

 Pמנ·נו pמנררסננבכיס.גסחיך Pווכרי iנו
נימיגtו Pמיורזכ bו Pחיוננוחירטיכcכקי
Iכימס ' Pלומטמרנוח,גו pס'כומי
סורקיכי b',ככ P' 6חסנמרווחוננו iינ'

 uריפירריIכ 6\ו.לוסו Pחגרספיקחרןט\ג

 pבוררסנfככיfכינירזכ Pק'קווק''יין·
קילוולופורטמך Pקון .\ו.ננסכזכרי

 ,/ fpכדייוטרו Pלווf':יימיגרילומגו ' 7נייגי
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 .ס Pיקיטסכ Pי Pדימורמנייכיקיטמ
סיו ,בP fכיזכיכי Pגומ,ו Pלוייכט'מסכמ

lויניסוקיקrכוופוסיגך~מייס pכס
רlוובייכיןקיזכייות pכfנדיטי Pר'קוו

טמ pחפיג,מןסי ' Pלוחטחרמי ' Pדמניימר
 p~לוfכ p'pסספfכר :fק pמ,פוכלווריכ

סי Pרייגט' Pו Pון P Dסרלומ pו Pס,
p וP ניגיימfp . גופורקיחיP ' לומוכסו

ייחוכמוו .rפיגיfנן'גבו p pלויזלוס ' fpכמ
 Pטיגינייקי Pכוfוילומטמו. pנממו

חיוו Pטרי Dוכוfכ'קוןפיג,fכרפיכ fpככלומ
קיולו Pפיכימריוכוניגיכטסד Jקו Pגילוינו
קימולוחוכfכרמיקfנוכפוfויגדיזכיות

רי"קיריפקולווfנגורס 'נfלוfכטי{. Pלוו
קיטfכר Pחלויגסדיסטמדירוזfוטfככ

י rקו p ,וP fלווקי .דייומיגקוו Pילווטדג
fככןנ',, p Pוכומ,טכיזוכוריפוfכינגיפור

רי tPייכילויגו Pיריריו Pמנורממי •פיקו
חי . Pלוfכטfורלוופור p~נוfכ pטרמ pלווfנ,
קוונוסי . gנוסוןן hקוגט ' Dיפר~ ..טורי
 IIקיטמכפורבfכרוודיון pקורfכ 1 'כfנידיגי

P 'P מויr קורטפורמווb רD יP ונמכיי
יו Pגוקר Dמ,קימי,~בר pפיי.ו fpכו

וי Pמנר' pטמלוניין • ' Pסכ ' rמרנכס
וכת Pטילופ'ולופוכטס Dקינוfככיכיר,מ,ג
 pחוכfכ pגמקוופיג,מממ:לומכגמדי

~לומי Pמ,גfוניי Pקמפמר Pמיםור
נמנינוכטחרקיו ' Pמ, .לוומירטידי

מתמילוfורגמרי ' pקרינמגממסיינס
גמנינמרולופירפמרס pפינייס pכמ

במ"טי pס'מ,ק Pכוירקחךיר' Pכו Jרירמ
רסכיימקידור bפיקסיךמנייסרוכרון

 lIiס pו pמי Pנfכרונ' Pי fPווכfכניiכו

fריג" ' Pודסנפררייfויכס~ . pדינרמ
 Pו Pסס pייfכ Pנר'קו Pו Pקווכיכרfררס

P ינייוריP חיגייוP P ' כסp כfו (גוחררfIIp 
 ' pמירת.רילוחג pגfכ ' pקירסמוטח
P ' גמp מנט'רמןp כריfכרכfךילוחנדp 

 Pחיגיי'ונרי Pסרמנייfורס ' Pק'ורfכ'
fגו 'כP סנירגרחיכP ח.חרס· Q, 'p ןגו

י P 1 ' 9רייחיגדיגסגטרינירנמנסרון

נרריוןכן

סיננייט~גו"תנחריו Pחימורס
ט~ימי . Pיט' Pניגםורקיךיזייגךוכ,ריי
דייוחיכרייפר'גוי p'גולfו pגמ pךס

ניגונטמרו P jק~ריין pגמ 'כfp fכינייח
ןקוסורסו Pו 'כfטןלוi:ר pנסfני:כחי
P ננךוני,רכטחרוfחיקרP P קוfכי ר;:'כfIIP 

תזכיגסו Pסס'גלוtיקסדמסכרמ Pי Pטונ .
fחס 'נP מוגנחכוP .סימP ' כרווקירסfנ

ו pדיfכורמין P~לומו Pהקמר pפור
טfכת::f'כייני Pר'גסכורייוחיכקf'ככו.

 ' Pונס .fכיגייסfכסכומ Pמוגגסכנייו
ט~רמו Pד'גסקיפייורי ' Pמירמנייס

מכרס pריfכ Pו fP Pכ,טורונוגמרו pךי
 'כ'P fסירלוf'ככו Pמ,בןזוטרולוובידת. pמ,

fכיויזמס Pרנ pמ 'כ'P fםוגר' Pר'קי Pחלויגו
חי Pנוfכס Pלוfנטילוו Pלווקיטן pמ,

 Pלווזוטרו p6'גלו pטרfכ pלווח' Pקיטיוכו
 fPנריולן jי'מונריסורס.ו Pיו P Pתיזלוו

קוו 'כ'fפיקחךוטרו Pזיומ'ריריפורייו
חככמרס iק'חיםיררוכחכמ ' Pלוו iק

מנ::לווכבו qPייייררו 'נP • fכיפורנייו
 Pחיכייו ,ר; pפ~fגנרמ pטמ fPני Pכמנדוגי

 pח i6'Pקמרני Pי (fכר 'כ)ייורחריחו jגו

 .קוגחרון pח-וכ jכ 'כfמיג
רי Pי nפו Pריפוחיחיכעזכפר

חתגרייו :fם pמיטר Pחי

P וP וfפ'גייp כוחסP P יינוP יוqp נו
 " pלוומ,פרירייור'פומימכמוונורייו
טןקוו Pקריfנטי Pלווטו .פfנרריטרן
fכינרחכריחיגנייןטןקוןזכייר Pוכיכ
 " Pלויחיטומיפורלוfכטיס Pוכונחר,רי

ריר~נמיביררחו.טוקרוכיזירורטרן

 ' Pגי pפיfכרfכו' Pטו ' P 6יר' Pלויר Pטו
זפי" Pטרו pתוח-י fP'כי . Pנודיבידחכוו

טורוקוו .טירי.'גיסמררו Pייו Pקfכרו
טוחי Pגו Pןןחגו Pטןדיfכינתטו Pמי

 • Pןןיןןי r" p(לו Pס'זו Pט~ח,פומינכן
 pכח pוכורfכוברי Pטמיור Pפוד'טוחי

חי p'גתח pכח DטןרFכחי p מ~:' 'ifירי
זכייגוסי Pמ" pחיכניכךגטחקיגוטן
טרי pןןומ, . fPכז'ק"טיחסר"גז'קיו



נווווטומינחרימיג Dגו ,,,טוסמררי
p'b מ,קר'חרורטליp ' "פגמטr ס'י
 pטלמ Pנווrכיטו(נfכרפוררייוטל, pנוומ·
ו fIכנ Pטודיגו hנופוך pטינו~מ p~נוזכ
 fPכיגי·וקוו Pנו Pפיקינווגו ,וp rביכ,
קי Pגונוי Iקוקיזכנריס Pנו'י Pמי
ריפמרטיחיןקירמוגומקי lטמ Pמי
ךי,fכנטךיוגס P~נוס-נויfכ,קמפינס.נוי
פי~ pטונוובקרמיגי;ספיל ,כfטי ' 7

טונוfכרפור ' r;~פגמטי ' P 'וP . rסרfיר'
 ' rמחיטינו~ס Pרחטינויקי~נוi:רנוי

מזןקיביכוכטמרטוקונווחיגייסמדן
 pגןמררמנסטומימ,גייסנו)ונוטן
b ר~מי •נויינטריP רחנקירינדייויייטי/l 

די Pחנטי'ג.נוסנוימקמר pכירנוי bזי
גוינין pמ pמב' pטוקימורס.ו Pניכיר

ייו Pנןfכי jי Pניבירנמדוןמינפומירי
ייו pגווfכ'ין Pנווריר'פרמיךו 'כiנן ' Pמג
 ~ Pסימ,ג rPווזו Pנו'סס ' P ~מ;:רטיסי
יר Pנוירסזירפיר Pייגו p Pגןו-וt 1טמ
מקי. Pטtוכט' fPגי Pכו pיי,ב, P Pטי jקו

tכיגיו pקורסטרו Pנווסידו~יtכ"רפרר
P'b חמיגקוזירr גומסרמגייוירP נויזוו

מוו p 'Pחי . Pנוסגו pטרמ Pנוומ'קון Pנון
רירינ/יוומינביגוגטמןנו pמ""וקי Pבי

 Pחכטי p~נומ Pו Pךמנייחרקיריןמידמר
טרפחרידייונויסיר;נוסורסו Pרי

יר rמלוימ,ן pחןזו Pטוtגיןייס pנרמ
iכומ;:רנונוכ~מיטיחסןיין pרחסן

פוfרירסקייזד Pקונמ,יינמוקיין pקורמ
 l/רמננכפור~נוסנויחסקמפמר P 'וt'יו

רומינקונוינייומי P"ומיגקוויימרכס
 pטןנו'נסקינומנוטו ('כr\ן,ייסנויחס
קי Pכוחינו P.טןקון Pיגיירו P Pטו [,מ
מינינווטורךדי'ג.נוסנוסכוטומ"
 • 1מרו Iנריקרי!כרוכ~טורסריפריטו tpוי

tיןקונופכירקוווופומי ,וqP נן
ריכמג:; i'יו tpוורמי, rמפורסכ;:רונוריון
ח/ן Iנ Pגוחסקסרסו Pנוכטוס'טרי
 Pכייו r-סחסמניגומיחי,קווקי Pרןגי
קימיכמrוןירו Pרוגי pייוrכיסיג . pוכח.
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פורייון pמורס:יר rחפור Pט' h,נו 1נוונג
סנוג"פור pפוחיררמ ' P Pגופו:מיטי

מוכוומיטימrו jג pקורfוטרו Pנווסיטחר
קי Pךין:jינווטי,ייסמי ?יזו Pקונטוייו
קיוורדןויגנודס;רטיג;:ר Pקירילוו Pגן
פורימ . pב"דf'כ pנוס pקירינווגו 'כP fמ,

rכ' p ךמנורטוP קרנP קיריקיינויזוP זיוריר
 .חס·םרינויריגסrכין

קיזכנריס Pגומס gPיונ'ירימ,
 IIPמינוסינווריךקיריחןנוורוטורימיו

 qpיופוךןגו :וp fפזגtכברfכ Pי P jקונfורו
י Pו Iמפרובינניגוחי Pנוכטמרכופור

 Pייוחיגחסיןנור P 'חיכ .טן pזו'מיןמכנוס
 Pבו' ·רונויtוו,י Pמכ p 'כr 'כ!ערנוסקדן

 •יזו pקוכמוטרדרי bר Pבוסי tPכ·רנוסנו
מ,גריסוגונוןריר Pקיר'קינ'!כסוגס

קי Pמ'נויזורגופחרס. Pמיקיןחווכרר
נורכוrכ pמינ/יייו ..נורגקון , Pנומטינוו Pנוו
חוגויסיג p 6רוrכ:ו Pרומס Pיסנוו pקי
 pפוס' pדיחיטרומומיגחסנוrוט"קי

מיכס pפמרקו~נררגות rPכרינוי lחיג
D יקיןמ,נווסורטי.גמםמלסרדונירוtכחרג!

ו p ' 7פמרס f)Pכיקונומטמרופרינוירן
 IIביחנומווכרומיגס bמיקוןנפח:ייון.

מ,גרימיגקירסקימיגמiככחוס
fכיכדיינוכךו Pחיגמי .יניגךן Pפמר .

 .:ניו"קיטס pמ fPככינויי Pמג ·כfירן Pטר'
פור Pביבירינוונומי Pטורומירמנוו!כ

דיסיסווקרסניתחיגר~ריפוךיירביר
 ' Pטירו Pפרוממרמיג 'כtנגוrכ.מיכ

 IIPסי jי Pםיגקמר Jק'ג pןכטי Iנ jמרח rpגברמ
סוטכ,מיגדי.ב'יינטריtכיןסוני pפמךח

 t P 4ונוו Pמ, Pדו pוכןרןנווזכיריכמןסי
נורג fPכיג'ינוו Pר' f5ם pב"נינוימיגן

 uPר' 'כP fנוחטמ,ינווגןיממוגוחיכמס
 uקו p 'כrמי .יזי Pמקוכקונוו Pזור' Pםוfכי

מי Pמרוכי Iנ Pגויזו Pקוכח,!כטי Jוסרוג
גסב"גוד"ןחיגקיויייו rפכמ Pכי

 . qPיוויייון pמורמנ:ומוגייוקיקוז=-ו
 ' Pחגנוק;:רמוגסמס Pטןרו iריוביוומ,

 fuכפירפור Pנ'ןריוווריסירווסי . fPכרינוו
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 qPיןו Pמ,וופ'חייזי. Pקינטי Pמיווסר
b , נחיגממנירגמינ/וI ט'גוקימרוןII 

ונ'רי Pנורגfביכק\ו.ייומי .מ)ורניfכ"
 ·גג'גימ,ג 1סכrנגיקיס 6י rמייסויובכ

 l/נפירינחרחגמןנ'fכריןמ,רסמיגמי

bp פר'ווP ימיייi גויP יימויחךוP ,מj 

'יו fPכינםירטיfכיכfכיו f'Pקיגקירקומכ
p'b קוגטיP נכפןריזןb טחרp ' וחיןcג

 •ייערס
 qPייערנכcויזו bי fPכנ pםוח' Pך'

מ'נר)יכ'פמרי;כמסםסרטייו fPכי Pכומי
ו P'ג.ייי pמי pר' bפ Pכוונלי Pגורכות

ירומ fpכימיטירר Pמריפמרו Pד'גורג
p ג.נמ'p קריסומיייוןrסיס'ן 'כf1 'כ p ו

 'כr .'ג.ייסו Pממח, PPסימוריך Pוגיר
 'כf .ויfכטtכרסכוקיוגכ iיסויו rקו Pמי
וf'ני" f 'Pגירגות pכוינון pמ Pםמרי Pגז
טס pמחוטרוקוןfכןכידווומטמכרוו

 qPייקיחוטרוקיךוגומיין. Pחטייימר
fו, P ר'מימכר.וP יווqP מ,ביייוP כווןןfט

מ,רן, Pטרר Pויוf'ניקוייוגורגות Pגונייו
 • pמריייו ' Pמכמכלו Pו Pךיסי • Pוומני

 fiכומנגמריטימיחוכייווי qPיוו Pויגי
ריני,ן Pמיקמךור' Pטי Pחיי pדיוויפוקו

 P'Pמסין Pווfכטמרמיכ ' 0 1מ' 1"מרוג
 pי p Pסנןגטfרר,'מורינומי Pווו fוג'

ייוכ 'וp . fלכן bקמם pמ,םיך Pנ'ו pקילמ
קוווו ' 0מס Pמריווי pם'פורקיטומ,

וגמטיטיקינולגחיג ,~ pי pקי Pמ,גייו
קמםו Pמי pמ Pק'מיוגמטמרורקונטונכי

נררכמ,ג 'ג' p 'P 'כf .ווומ,רו ו,;מ,נייו
 •וגfכטמךורקוכטסטיטן Pוומט'וייקי
מס Pמיוריויומ, pקמממ Pמ'גן pמ Pק'

ווו"ס'קוןריס Pםירfכג pמ,טר~ Pווןמ'
 " pעןfכ'מס Pדמגייחנכוקידייוטרו pמ,

קי pוכמ Pפ'ל pטמ p 'וfקי p'גוגמ pטימ
ין Pןנכמטמי ' Pמ,ןםיקfכרן pימי jטו
 Pדמכיימרינכו Pוווכקיממ,טיגירייו pקמ
מי • Pמ,כייוקוננוס'fכס Pמיקחריווומי
P ' כtדירp מ"ווקיP רסנגסקין· 
p כfj כfרp מיקמכמחרסגולס 1קיP ' גס

זנר"וז iכ

פור pמ'נירתגסקיפיקסנונ'ג.רס
רוךמ,ווגוס.כסחיגייגסירונfכר fbכ

מורמיג'ורסירייfכרי Dמ iמנירייו Pר'
rכ' f ,כfכרחינינכfגוונגו}רמרגייכ'ג.ר
P ונומ,סידיגמגטריקוונמורנסןp דייוטרן

נ'ורמריןגיימג'ירחרטרו pונומ,די Pחגט'
 "מ~מוריני Pזין Pר~ tjכ t Pו:רי p'tנלן

גיי'ג.מ Pמ,זן pי pמ, Pמיגי,ן.פירנכחר
ונייכןן bילונ bו rטמרניגןייססמי .ס:רי

 pנוקרןסי Pמ,גייוקוןטו Pמיוכרי Pטן
זני Pקוונומי\ו.יי. Pמ,רמונונוקיונו iונ'
מיג'זלמרפור 1ו pקו"fכטרו Pונרחיח'ן

 ' P 6תמטחךורייר Pחיכס:גיינ~ךחר
גו Pחיסךכלומרות Pבכ pכידיסיגו

קימ,רוכחנויטימנ pטו pמ,פור . pןןמט'

קי Pנירריונרקיניולמגממיכמןררנtיגו
 Pוני bטינננוסיי Pסנקירידייוסיגמן

 Pטו pס'ריטיונורנכיפילכייוי bקןכמס.
נולגמיגתמכוגות pטח pמ, ' f ,כfבכיס Pר
נכיחסקTכמtיכ pח,פורכיבכמ pגסמי

חנירסבכרייס.טס pסיבי~ונכיחיךי'ג.ונס
 pקממfכ Pמי pחוכייייי ' rPכירנכסניוני
מ,טיקוןםיגיסוגוי Pמ,ג,יוחיטו
 •קTכמו p 'כfייו'ג.ווכנכימת fIכנכמטוטי
rר' 'וf כיינוfיןבP qP וrכ' p בירמןרפחרת
מכרו Pבירמין-וfמנר.ו Pס fjכנגfכקי
דידיכמגטריס Pקמני'גינמכטינן ' Pמכ

fכ,כ: fד(ו' P כזיןfכטוקיוווtכנלtם'ג
ו Iכינךיגמיטו.רייוריגםורפיטסקי

פולםוךיר 'וfמכווסרךיוטיקיד"ומיכ
ווו"גסדיממר bppמ,סינוגס rמיר fמ

ו Pטרונויקירייןחי(כינרינוfויסירטי
רי'ג.ונסנכיקמXכ' pמ'קיגןרכטומ'ן

נכונגינומו ' Pטו fPכיקוןסיךתגייrכללס,
 Pגדיקfכמו pס'י Pקי qPיורימכנוס
ו Pמת,סנייומ,נו Pוו\ג Pגו Pנסרוכי

 .fכ'כייס
יימנוומורסייססקיגfכיןנעiכפר

' qP ומ,גרגיקבססfנוu 

מיגמס Pך'גימ,ונגגרסtכ ..דייןרר\ו.

קרי~מיפירוומונייכטו pטtכזf'י ' P :Pמנ
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טוגירמנייוירווי rמכךךי.ווי rקיןריטו
דיfכרו Pפוגריגיגביוגי fPכררג~ j Pטוגי
 pn,ינ nטר Pוווקיטtר fpכר,ווייס Pכו

ח,ו t'jמנקיfכיכחי Pיגו Dמ pמדיכמכטרי
ו Iמוג pר'גי . iכיניגטfכר Pקרכנן pוטרו rווו

ירגי rמרינורוכי 'כgP fיוfכסגיקכררר"ר
 'כfט~ ~ P'ירט' P'iרי!כוקיגןטודן
ג,יו gPיופןגךיי; Pרי • pיגס Pמיר Pטו
p מ,קימיכמ,מכניp קוט\לj ניבוווי. 
ווורוןמיfכיגקוחיגטרןמיגקוגטרו Pכ'קר

פוגןן Pר'כיווי. 1קומירמוקי Pכויירוו
קי Pי P.פיגכו gPיו qPיי :גיקנוררייו
ןן rיfכו Dמ,גחי ~ pחיננמכייfכרטימןרניגי

 •ווידי pטיווfכגןtבי ;" i 'טומי[יימטי
ריד"וס'מ,ובןורמוני gPיוי Pר'כי
' P ~וו'רr קיוווP קוגיגוגווונריוP'P . 

פורטיfכtרירו Iנטיג,ירגיקכורריפומי
קיזככוו~קוווווכדו .זכיכקריחוקיחי:כ
ניייכ. nירוו Dו rטממי .ניי ' p 7טינכמגו
קיומי gPיו jקוניקכןרקרי?יטומיטו

 uPמיקוןכ'ורוfכיזכיכקוןקינמכיזמיג
מירוווייס. pכודימןךריוקיוווקכיטס
כמרימ~וקיןקריטס pמ,כספיגקי
וויכרןחיתנכרמכסריךייגטרוס P,מג

גיקגור iח'קרימך 'כqP fיוקריט~ Pמלגס
נירוקןוו~חי/?נרי Pחיחיג~יין Pחי

מינלfכג?'כנוךו rמ'גי'~,יו Pקיגיקכןר
p '~י j מי[מכטוD 'יP כגומיTחנרp מיו
 •ריריניסן P jח',כטן pמכןחיו rנ'גו

fכסטמוונייונרחגךיכ"ורומיכ 1קוכייורו
P כוסימוכרוזכנרוpt כיכטרייכטוf"מו

קי Pווfכ'יור~י Pכוג~יfכןקיגו ,וP tני"כו
I ויכ.ןקןtיןחסניקגורדיווכ1כךוזכיqP 

קימ,כקוומ,רחןקי P 'נחרוג Pגומור
P כ'חי~ייכמוp בוtכנו.דמרrקוגטו 'כ
חי rPכיגייןקגוייו Pמקוכט'גינוקי gPיי

 u"r 'כfנוקיחוכיירט~ךיניקגורטיוונכי
סנריס. Pו Pרןן

כו 'וgP fיוfכcכגיקנורטיוווסי
זכנרו Pמ"מ, Pיכו pמ pחיכמגטרי i'יבו
מסלוווייס pכונירגן j 'כfמימ,נ. iקי
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מטורנfכרוו ' fP Pכיכייוךיפחרטי gPיו
fר'גייורמרוו 'כr מיייכרוP מ,טיP חיכ

 Pכוחסנייידוו Pמטורבוקי;;מרמנהן
גסטודמ iמ,מנומ iSי pח,נסחירוווייס
טי pיי' ' Pמינינופריגרייוי Pקווווטיירמ

P ח'וווקורייומריגיp כריוווfקממP כוp • 
ןו rר'~יבכמרון ' P Pמ,כי'ורימיממרטי

ימי:: rד'נוקי Pילוונקי Pיוווטיגו rנורוייכ
ריוכירווכזרוfכ Pוכ Dדיכ Pוו~וזכי . Pווו
וומטיוגוקימ f7כיגקווויכ Pיגו pמ pמ (Cמ
 Pוווגג/וקיטי Pמיחס Pחמימר'כומ,

מי . Pוו np.סוכ Pטרו pווומ,רימטיווו
b מ'יגP גסמיג/וקיbp טימייטס

מוטרמ pמ Pר'גו ' Pמימגקמ.גtרפירייו
טכו" Pך' Pוווחי Pו f7כ Pוכ Dחממכייס rב'
טומומי gpין Iמססייןרןגומ' ,כi • fכי'

חו"גךו.מי Pטיטודי Pו rחו (חיייס pנרfכ
קירסנכיסגוקדי. pרfו Iפ~כמנ Pטיטו
דיפו Pגי .טfכטחכגופור)רנח[ r'pחקוכ
 Pוטרו fניןויגומ" Pטיטו Pחיכיייחמ

חמ pמ rי Pחקרכ ' pג bקינ'ינטיווfוגס
קי [,רכf'נfורוקירירמי Pקיפמרכיווי

כופירווסווייכטו ' 6ייס fימו D 'קיונ"כ~
קרי/וfכוגיורייו D 'Pדיכfוןמירון. rוומט
ווס"חיכגיקגורקירוווייס Pגוריייטו

 •נ/וח, .סינקווקריריטוטו foנייורמג
if טויP 'ווירP יP כירטיfטסגקיווןb קיוו

קייר Pפומ·רי 'כf •דיווחנךחרfכtרוויטיס

בייורן pכוריכדין Dוייק Pגימסטחוונייו
גימי •קריריטו ~ P iנfכגדסכfו 'כP f"ו

סס pטיטודי pbר fI:וגסנ D Pו Pיירון fפגמ
p ' פb ךריfכ 'וrD ורוfיו'ריקוניgP מי
P כ~כוחיזכנ,וP כומי .ווחטוD וf ן

מכסו jנוריו iנ gPיומ:כווfכייורfכנמור
ינ/רחך pמיןקינ/דמךדיכו,'ינ'fכנ'סח,

 . •רייfויכ pגרימ bקון
פוחי ' Pטן pח'ךי pפוfכ' Pר'מי

מסrכךו Pוכ Dקוטוךוקיןימכוק pםח fpכ
קיfכחידיסי .נככי p 'כfקימכווירס

יניךמד Pמ,רמקיר~מ Pקמtרומי Iפ
סיכ tPרורןךןםכחגןמוגסקיגרזכנךי
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fכtיייtי Pקריכ"נטינ"רקונוו-וfריי.
דיןן fjו'~קכמנוfכרוtיכrכ, lכיריובן qPיו

נוסט'ג.ו'יגרוכי fי' Pיימכו pפfכ pמכמגטרי
 Pכרמכר' p ;!י';יפקדנונמטיטיגן[ ' Pקי
fס'גו 'וp סקונוp פמp ~יחג'P מ,ג/ס:.יI 

 IJ כp "tפמ fpכחrכמב"זמריןניח, • Pי"ן

קיןסיב/סןיפודיכייגטיכtיקי Pגן
טיירtרמ,רסקי pגס fמ, pכממtי Pכסב'י

rכנ/חו rפו pק'מ,טסגימtי Pפוךיסידי
מי .פומינ/נוו Pמסנוסטמבומןמ,

יכמדמןן pמ Pיימכו pפמ pמונו~גרו Pמיכ
פומיןו ' fPו'גרןי b 1פיבומקיסנרו Pרוכי
ו Jפריגכסמיימורידסר Iיב Pגtימcכרון

 pבמרמכמכ' Pו Pמfנ'סירסןכוקיךיירן
נסןן Pי P [קו Pכחב" pכסב"גיר 1ס'מי

 Jסירוע~יס Pכרמסטןממרו[ Pכfככחנ'

טיירtי.סין~יר Pקי,ירווסירמך Iיב Pכס
 ,כfנרfוכךיטס Pטינופ'מיrכ"כינ/יגומי

p ' טוךמרונומיירוןp כחp '"כסנP ]מי
קונומרקtי.חבו,חסגוקייפורי pפיכיימ

יימרכסמי{סמונחרו[ ' P Pכ,יו'מ,רייזכ
 Pגוטיירסמין 1יירוiככ pקי Pכופי
b כנfכp יחרוl כוP ביכיןלוווי'סfP נוחר:מ,ן

מי tPוfכוגfכרן Pגודיקומזגטסfכי 1רו.
fכtכוfכירס Pנפרחנfכגי.ז / P 000נוסטfכרר

סירמןקייודפחדי pבrכרמנfכג' Pכודי
OOO ו(} t בb 'רוכp • 

 P'יסגו Pפ pסמ,טניסןחיערפרמ
מסחי Pבי,כ,כומס

ו rס'ו P Pטיךנוקון pנוחייר?'ג.' Pכוטריבו
מינן, Pדfכךיינ P pכfכונרי P 1פומירוחי
מ,גג,כמיכמ,ןקי pטיגייrכרמ pקfכ

 Pטיטויf'כtי ffכ ' Pחגסימכינדיירון pכfכ
 pכtכיגרמבחן rחפמ ' Pקי pינרמר' P pכtו

 Pכומיכfכנtכןקי Pכו ' bמביךיכוסנס
fכינדיינדחךי~ P pטןדסמ,נוfכטמבס

מtילייחיג pמגרימרי iמ,רfכקיכניכ
נסקיטיכרסדימפוחירtימיכמסטןרגו

תtי 'כfטמטופוfכינגןו fpוחירוייו Pרי
 vבינ pפמנויכיימ p כf.ג'מי Pילי rנוו pכת

ינךסר pכtיfכtי ,כfכfריפןמ,י Pמי iריירו

גורייןכו

fכיכדיירס Pקמנימ,ןמ,רס~קיניינמרי
כסמ,רtי "וjכווכח"מייוי Pתינווגטי

קי,מי Pסגריפוי Pינרחדי pריןר rבנ'
נו'ג.חררונתרוךימ,רסfכמינtי bר iנו

 pווממירס,כקיס pריינדfכך Pמ,ניי[
סי pנירניכ'ריוניירסס,כמחי Pתכט'
מ,כ,נומס bייוגנ'tיחיפרוטיטוגנו
דוכ,יכ fרי pגן b"pמ fpכס t Pסכריפרינו

 pמ Pק' pפfיפורפומינכימיגחסחנכמרי
מי lבינירחמי Pחיכיןו 1קובמ,ח pמ'
ינרחר pנtי Pרמג"נומיטוסירי,fבוכו
b יtירוווזfריכי 'וP כוfp פP 'יb נןp חr קונוו
 Pכוחי Pחנליפfכנדונוני:נוכטמרטו

 lנריירו i.ס Pר'ני 'כp rפfכפוכ'יחווו
D סp כינגחנייוקוןטסfךי!בירו[גימי

פfכרסרייחיכינייור Pטרו pטומ,,נ bתס
~'יגמטיר~ Pידיייס Pקינך'טורסטי

קרימלfוי Pיירנו P Pטוקוןfכגגסמימקי
rכ b~ייגרי Pמי Pמ'גייוחס Pמנריפ

קוןכfכגדו jמטמכךו Pחימ,ינרf'כר Pגס
 Iפי~ררסמונס '~קגסךייגחרו[ bגימיג

 fIכיו pברמ .יכ bרונופי,ריןכי ' bנרמגרי

מיטותמרו{נוסי Pו Pנור Pי Pקוריילי,
ח,ןrכי Pיימנו Pפ fpכחנדיירון Pטרןכו

 uמירגירינורו ' Pמג P'ימכו P.פ pחניfביר

P ' כחיריfP יi 'ךP רטרןניירtכfכסP ינרמך
מסינסרו[ rוויכירונוייס Pנויך'קו Pגומי

 Iוווחירטיכcכריקספו pח'מי Pחנריפ

b ' כוfספיכיp פb"p נוp קיוbp קו{כייס
p כרוןפורקי .יכוקיסfכרחכייrמP רייו
ו J'Pמ,כפורטי Pוויןריובירו Pיךייוג Pכומי

 Pעיגינוןנןקיפינימסכסמין pרינוו
'ג.'ירן[ p 'בfבינירפילס Pפירמנ pמ, pווח

ןפיריירוחירחרינ Pכסרי pנמרסגfככ'
מיגרמגרי /פירידסרונוייס Pכוחי[

 Pי rבחרני Pגדfכסליייייס P,כומורריגמרו
קורביחרון bנסמ, '~קגסמספיילירי
 ' Pמיטמרדינסין 6ק~יגסק'ג.ייוח,

 Pמנליפמינטרוחיומדינ pגסמנריסן
חיירוני bו D!!וfכיננוקיוינרחך Pגסמ\ן

ו pמ Pייסגו Pס pמחיכקרבוינךומינוונבו



נוריוןכן

ינדסד pגס jמ'מיכטכמכמןגוקידו 6pפןנ
סי '~קכס 1נוסרכמרסקי~נו pנוגידי
םרינדיסקונוו'ניריענוסכייrכגסגססס
קונחכון pמ'נו Pחיכי,ו ,וfינרסר pגסמס
 pניר'יו Pכוסיגונירי 1סינטרסרןמי
P 1~רמרו p ~ ירסp ךיP םור'מזגוקיינדמר
P מ,כייודימוכו~ירP rכו 'כP פיריירון

קיטרנסןקירוכוקי ' iנרמנפירידמ
י pרינוfכ,·ןר~נוגיומי P'יסכו Pפ pמ

ןפוכיירוקי Pסרוני jרייזמ,מרו Pפוג
ניור. Pגו 1יניידו Pםר'סיקמםf:יכוו Pמימ,

ממ 1מרי p\נ.קחנחי Pחיגי·ורי pריטרמ
 IIיימ pם pספוגייגמ,נוסטסרוןגומיכיגיו

חי Pנווכט' Pגוממ Pנסרונ' P'P jקי
קיו rח'י P Pטיטומ;:ככוזליס pסינוניסי

I פונחיגט?וסירסגיP קוןמינוכיסוקיחרו, 
מסו pטרו Dכוחי Pםכדיט"רסחממ,ג

 .יסברסר~טיירס
ניגו ' Pחכ pםגח' Pר'ס,עחפר;ג

מו/ Pפוכקרן Pייחנר pם pמ
רידחרינ pסממ,גקוו fPכנר'סמירו
P מפיריירווכסמייגוקיסp נוקיטס

 'סספוסיריו Pפרמי Pדיסינסרוו;יסמרון
I 'רP כריטרfכP p 'ינירסרP נגי~סיגדי

סיפר'נרייו pכfכ-כfפירייו pכסמ,
קיךומיגייסקי~מ Pגמספומירון

f) כfיגקp ריטיגייחרסP דמר'יכ'P יגרי"
 ' p\נ.יימ,מיכי"מ'יקס Pו rפיחיבגיכ
רי Pנימרוג'פוסינ/גובנוגנומרוו rי Pוכ pס
p 'מכברP ,נו~יגומP fךזנניימרור' 'וP חי

מ,רמקי j~"יסומנטסנ'ס Pסי pנומ
םמרסרבכחונגן,ננקוןסנ"יו p,מיגנר
רי iנ'סרוח,כינגומתריקגסריח,נו\נ.
נו~פמרמ pר rי Pקוגר'סי Pמייי,~טו Pםיכ
יימ Pנן~'פסרס Pנורגבוינונמגייר Pםור
נ/ייטירםורו rורו pםר'סירסטנבכו Pמי
p נננריrP ,סיטונומרמp םוr קןנוח-וP'j /ו

ריטויחמ. pפ~מיסרטיקוומזיינךס ,'"סר
רוכ/ודי'יגרמ rמריייו Pזריגריק'יסומנן

מיגמסירון trכקוי P 'מי Pמננריfוי
ווfכטfנו/חי Pםיררירוחי pנו\נ.~ Pנומ,ןנ'
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קןנטיגטמניס Pכ'מ,מ,כקונוו Pרורי
י P 'וfכונ/וךי"גרס frנדיס rריקיקון

ייומ,נב P'Pקוכ pמ, Pמ""ורי ,.נ\ווחי,"tכ,זו
p6 םp ייסכיP ממP מ'וr טיטוןP כ"נו/מי
tכמ ~(כP גוסיינירמרP כוויfםסר;:ו,י
י pמ, pםמפסרמ!בכ'זלסינניסומי pםס

 Iס Dינירחר Pכמדי Pו r "'נקיכטיכטסרון
סיכיסימנן ' Pמננ/ייכרומי pפמרמ

 / lגוחררfכקיגינטיו fpכמ,נקוןןינרורסבכ

 Pגו "כtריממרחונוקי '.נ\קגמרסן
קירוווייס Pכוקווחנ/כסרמןקי pר rניי-'
ריעיכי 'וP fחיגייוקוןסכ/כסרמיגקיזו

 Pטיטורייזלמגחיגחמסרכבכיסוזכנן
נוחכייסכס Pנוסססייסיריקוסמ pםח
ירו Pטריחיכסיןtכו pיי)ן Pדוםירי Pמיקי
קןניו pס,זריטס pריםומ, Pדמריייןגי

סירס 'וp fךיfכ pו iנייךו ' Pסי Pט'טו
דימ;:ומזכזכיןפוfכיסינובכומ Pדיבכרנ
 pו pקון jיסוחכ\נ.יכ'חנטוד Pמי'רו pטרי

יניךrכר Pכסד~פוכייריומינוגיידימכריס
כמריופו Pנו Pטיטומיגיס Pיריםחרס

 I,נמנ,כסםור PטיטיוומררונןמיייךCלפוג

רי pרוכ' bנ/חסכגיממ,וונימג 'כr'יסגס
טרס pגןח' rPכיקיריזייכר(סינירסרכמ
דיפירוןגיס"םוכרינוי Pריכוכטמ; iנ

 Pרמנוו Pקיריווו pםמדיפירנוסנויינטו
כוקיטימס Pיילנ'ו P pנומיקייריטר

P כונוויסיריווי~'ינייP נןרסכייומנס
יכייו pריי~ pכ'סיייכדס frכינו 6\נ.כוסחין
b ' קריריטוP 'חיונירP חנירייריןמ,טו

ינטרו bחי~ניךמר Pגמרי pפימירטס
 /ו~ Pר'כומיתרר Pפוגו Pטךךו iקי pטיטר

סיקיןמכ,גייחסקון Pגי"רי"ו pכונ'יירון
 Pטיטיריווחכןר pכ'חי jו pקור)כריםכfכזיר

ירןו Pד'סי Pיחרונ'נ pן pסיוזכגיסופיר
חיגיס Pיר,נ:חלסגיג"ריפןכ,יךקוןנו

b טיטו',וניחוP דיטרסניינטיp גוגוזכי
קיפכסקrיניכוני~מווסfכרון P~קמכ

P ס'םןר~יירווpp כרfסםP מ,כייוקוןיןP 
 Pכ'מיייז-טסרוז rpכיגוסרון P~ק"ג Pכו

 ' Pמנ pפןח, Pר'סיו rםן fpכי Pי Pטוווחרןז
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 ~'כfרי Pרfכרי Iינ P pטויfכ pטיוכלמרינד~יו
ונריי P Pילמיירך~'fכ,נקיייינרוס,נגיג

 Pייחנג pמ fpופוסי ~ p ,,~דימי fpויכייס
 'rגדיייינוכי Pמיק-סנררי jיירנוכימס

 P 4מי~וכורtיו Pייונוכ-דיונוסיבייב-
חי pנויגיימ Pוכרייימבורסו Pמי pיייגייח

 nכומייו Pמגנרומס pייחנו IPג pסחיהניסו

סיגחספרינדייוסימרו Pפרנו Pריר'ב.
חימיגריבסרייברמר Pגסמ,ייונוכי

f'כ P וקיוכסfP גווקויימכייךויP קימינ,ו
נגיכחיןפוחיךןןקי pסינימ pגfרדי Pוכו
 Iקוכטחןסנורסמי •ר~ P 'מרזfויוסי

רוייייס Pגוקוןירוסגסרי pמיגימ Pריבוו
 •tי Pחכ rחווכרtי pייומ' Pסיייןקו

חיגיtיוזכגופוגייךקונוופומיחי
 Pבמרוג'~ייוכופוזג,סנס iיכמסנכיכי

j מr מו'p ,פיררימi וp יי~ומיP ,ייסוומ

דיקיקןחיכוכסין Pמ,גקוייו' Pוכמדור'
יסורסי'דדיוכיירס Pגיגסר' Pגו Pוכורן

ו Pסין"ר Pמןרכיס Pירוססממסביימרון
ןן Pי Dייודיtרייקרזכניססיגמור 'מייורס

דדכנכסועגניייויב Pר' Pכומידייןוכרר
גסדי Pחררכ' jבירחיומי . Pוכןדוחס

נמרמנמכיססן Pמ,יסרזונוחספינימrב
וקוירוו rיקר pחיעגנימסדיססרוןכר

 .fויכקןןו r'pקוכ Pו Pפרמרסייסוrכנן
 Iחינ,קיו r'pחקונ Pכיע Pרfויכיסוrכנומ,

כסרי Pריקומסיימטמרמסחרסן Pפי
p קימירמדיב;' P טונומרמוP וp יר'חבP 
קוייו Jחבמ rסוי Pמנמ, pח rריק' Pי Pמ,

יברסר pגסדינרfכנדימוריקו~גוו j מי:''
 ::'סיננפורקיוימ iדיניfכיןדיממרי?גו

ן Iח,נטר'פוררוייירס P~רחרטס p Pמטי
מיכיססדמונ Pר' ,גr •רמדיב CPונגמר
נוסיוכIו."ר rמדיייימס ~ 7ידמ jריקן

 Pרו 1טרחיfכמיס rקיט~tי 1ס'ידטינגו
נזתמיןעור'יךחבמןחי Pו pפ~עדיס

סיזיירוןח, . jייTכטתנמגוגוגימיריו
מ,רסןקיכנוניסמ, Pחנט'םוכחס ' Pסכ
סעיך.גרוכ-ח,נכנדיסמ, Pריקו pיו

יזtי Pר'ו Pחימנ'ירי pטוייחרין pכ'מי

קיטונ"ירסןקינינ"ינרסטינירפור
מסטותמרון 'וfרסבכיס. Pכווכסר pגמ
 ' 7סיג'rכרוו Pכו 'וfנררכיסכסניס Pגו

p וP נומררי'מp ו'כדיfכייקדס.ניסrסי
 'וfכתופורסירגירסקיןגררגמ,נחררן

כסרנסגססיןיירמרו, rחיוכרמנוקיו
גררכחינק\כ.,יוסי1כנןרסי Pמ·וסי
P מ,ממניובריr מי •סכסןפני\כ.דיו

נונקס ' fjנומ,רוכיכמנר. jבמרומ,רסמיג
 Jמיגיכסונס jחיירביין Pריfכtכ pר pמין

מיגמסקןכנינימסנוקיסינקדס~ניס
 Iגדרננסויירון rמ·גוסיגדוגסנtיונס

fג 'ו' D מיפןרנסכסןכסמיפוP קמרנו
 Pנןמינו P'I ~נירומ,תיסוכרס. rדימי
ייס'יורגוי Pקיירוזככסדי P ,יירינירוחי

 ' p . Pמ,ג,יוונרי D Pיי~ינן Pכו ' 7נימנו
נח"דיוכיריייי P ·כrחונתחסחג/ונוכחרין

ו Iיכח pמי Pויגי bקיןמיגימרפוררון
 . Pסיני'וקןן!ויכימרןןfויס'פרלרין
 Iסינ,פיחירטינודייפיניססגספומיסי

רסנכיס Pגויגטרי bמייריס pמ Pגווכרי
f.: מינפורטימ,נרחוP כמפורייוp ב\ק." p 
סיגגמ,גמ,ומי fpכ pכמ D pכספןרמי
מיכדירס rבכגס jמ,מ,רייןחיכדי

כ~מיננ/ו ' Pקיוכס pסרוקרס r ,ניס
P יבI כדירמדfדןייחטP מכמי~P נרוfיP 
פי"ין Pפגמקסגיק~ייימrכסבנןקי

פרווסיגדיפודיר,ממיזגר pמיכ·חס.
יי~יוו Dכוונרי P Pדיייג"רו Pכוסינכו

סיננמוססידייכר Pוינמרו pקי Pנו
~fכי lן pדיקורמfוי~ייtיוי Jמ Iפיגיחנ
 11 "נסי . Pקיברסכטrכרכופררןסכו Pסייינכ'

 Pו Pקורוכיי Pק' Pנומייור~י Pכו iרי
סינגמ,גסס Pו iוכוםיניירוןמיפודיר

 Jירחרי Pמ,ני fPויסנוקרסנימ"יכדי
 ,וfס~ררכסכסובכנניביר.ח\ןחיי. hמ
חיוניירווןפקיrכ!כיריס Dכודיטו Pר'

 lגו Pנירfננוסינקייייכרוחיסיכגמיג
נומ,מכטו pסיכגחינמינטרי Pפ'ניrכ'

 Pטו rpכידיfנכנרי pקוו rPכיכקיגיגו
מי:;.דיםומ,ג;רfכיגבירוקיfכיבכיס Pר
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פוזייכסןקיבכנגיחי,קוייינדוסיגיחר.
Iכו)ינירטrכ 'גfדירירורכומררסרפורכנוריס

די~יר Pחר Pרי Pגונופור"יכגמיגדי
קי Pרור'כוחדרח Pגוריקוחיכטrכfגי~יי
 Pטירו pג'מי Pכ'רירו Pגחררנייייג ()פוזו
 Pטי Pמיויזיינדןבכגני ' Pפי'מי bיי~יירי

rכיכגמ,כקיןי?סרוו Pחינ ' Pקי Pיי~יכי
מיגמסמיכןכוחטסר .פורדירינ'ו Pמיגו

ס'יינימוחיrכקדס"יכגfכיכמ~ךמיטרו
ריכומ,יור'כ.rככניכייסוזכנןסמבכנגיונגיזכ

מיז"רrגקיד'זייכךוכי Pייfכייו,~' Pגו
מ~גרונבכחיג· jיסו1ככק'זוגו ' p 6פמ _

 pכוtכ·(נניחלוופורקי pפrויר rמיימייור~
יניי::בקימרוסדיגו,גטי כr~כוfכ,יור'כ.יק

חריסדי Pגסרוב'חימייירcכו P 1ס'רמן
"רטו Pדי Pפוfכירט'מ, Pנמ,'סנחניסירסן
וני-rרינ Pקיברמנטזכרומ, Pונ"פטו pחירחן

פירייו Pנו 'קייrגורrכריפוסינגודי
ייו Pירקי P Pכימ,יcכןךrכריליי rPכורקנו

 Pנחרמנמני Pו Dמסדייו Pגימי pחיגייוחrכ
ק~יrכ Sינוסוליקיוג"פטן P '.ד'יינר

tכיגינ'יגrכמ,ייסrגחיכגיס Pיר' ' 7
מrכםיג'rכ'חו 3h,נ tפםוחיבגןדיגטו Pלי

 •יrכורס
 Hןומו1כגן t ('חיןונימרמיופומומי

טרמ·רפול Pיימייור~ז P "רייירר~
נ"גיירוומיילופניסמrכס'מרודיךו f'Pפוג

2 :d כיייגb 'רמנסנP ודיסדיtגוג"די
P ו,~גיירP קיזP יP כרייfpb גוקוייומי

מיג "מrכנדוכ jסכrכבכגגיטו Pתימוג'יי
נ'ינייןמדרסדירי\ג.די rכומrכמומ·נ,גו

מי '~קגסונ'רי Pבכנניונ'ייו Pגןג'ודי
חנדודי Pויזןטרן jקיוויייתגדן Pגי
חרו"lכרגריירין Pרימכדמונדיחיגfויויגיסנ

פיר Pנ'יגייייתווסרימי Pוטל' iןויייייס
ו Pדי pפחמי 'כrדיrכיככוי pםfכ'

מיrכ fp'וכ frכוטרס pיייfכ'קונווlכומיכונו
חיו Pנ"רדמרירווס Pנןבכגנידי!נו pכ'

כל/כיטיסגוקי lpכ~תנ'רח pטרח pנומ·
יימ"ור\ג.יסוזכגןדי\ג.י'יד~מורקימוטרו

 Pייחנו' Pנווי 'מי Pיימ,·ורחכי Pנודי
30 
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ייקדסמס P-קימ,יודי Pבומסיייזןרמי
דמימ·,וגוחי .פוזכיננוו pמיס'די

טרוג,'ר Pד'קיריןקי pםיקמרור' Pכומrכ
בירטיי/ןחיפומיבלרן Pמ, '<:דיייקוונ

דיחגגלי pמכטס pיבדחד pכrכחיורון
פיוןדי P:יייפיייחינריקיסידיסמי Pזכ

ייס Pיי'כ.יי Pויקמבזופורמי .קfכדן
P ' 'חינפורטP גייילוןP רןייייסP נוונריP 

 pכודימדיינטלו ,די 'פיכימrכ Pטיכיייןמי.·
רוייייס. Pכומםוחירrכדימי pיימ"גר'כ.'

ןויכ'ר ' Pרייקיו Pדיזיניוקיטfכנטומrכ
יימגומורגוחיריייייס pגורייימנופיר
פיכ Pניכ'י Pמי Pנידייו Pטכו pנוןfכ"די
P יb פיקסייורתp כrמrגוח' 'כp דייןטרו
 uייfכטחמי' P.פ'קמרור'מrכ pחייורמקי

ן Jייורמ rIכריייו pפ~חמיזיילרוקי Pךורי
גי~ ' Pחי Pייחטחרורי ' P 6ןו'כ.ןדיהס
 rpונגfכקוןוו ''תמסריקילירפור Pגי

גן Pנומי ? Pמר«i'כר-ו Pוטרו iבןפורקי
פומיר" Pיכיייו Pס Jקחבטרת Pגןמ'פיי
 Pדיסמרנוגיפולרמדיב rpככדי pןכח

י" Pיירטו Pדיביזמיוביזקיייימ,גטרמר
 • Pמרכוfכרןביניטיונקיקסבזומיר Pריייו

פיינייניקיחיגחסקונגייכיגיקי
\ג.בו p pחרניtר 1קוביגיר rIכמסריקיייר

מ, .ת'מס'כ.מנfכ,פורפריזינטיקון
 vיב Pכסמסמינטרח., Pקילי ' Pמכיכrכ

 fpכריימ .טיכסס''חסריקירירחירחד
יב" Pגסססfכיגטכrכמיפינימסכס ' 7

 Pגחריכיםוגויירוו Pריסי . pפסמיןרמר
 Pגיחסחיסכסובכגגימסחרי'גדי

זכופטיס Pניחיזקגיס Pכוחינסניס
,ו pייוס'טיוי Pיגיימיי' jיימכfכ Pייודיזייכדן

דיחיפירדוכfכרורכtוןמייכיייר Pטרך
מיזקגיס Pגוחיכ:וכיס Pגירלטי Pלר
רימ,נטייני P pמ\ג.fכנרfכ pטכמ pכוח'רי

כיקי Pמייכיייגיפןר pקוכטמ Pייוקי
יבןן Pכסמסחינטומלריסfכרקיריס Pנוו

 uר'פורס fPכרזחכטלס Pזריייונכוקו,מר

 Pינייךו P Pבחייוקיגומי . ' riמ:יקיליר
'ימ,ן pם pמקי pחנ' pכייrכ pמלייfרקוז

I 
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טס Pמיססביגיר.סור'נ.'יגן ~ P Pנו
p כדfיבדp .חגובתb גויb p רויגייגb יקטן
P ינוויג'P 'י'וחP טרpb גfמרייp יגי,ב.סיר

rוגגיחררמר 'כfייורס bטרrו Pגומ'מ,ו
P ינרb חןקונוורr חנווp דY טירנו,וי'וגנב

בי*קיטיגומ,ןבייגי pבוקונווfכי •.סו
 Pגיfכסיפעיס 1רסייורספסרס pגיי'ו

ךי iר' Pגוחי . Pוטרו iבוקוזקי Pונסייור'נ.י
 Pטרו pנווס''ירוו p'יקו Pי Pקידיfכסמ,ג

דיין Iמרינובריגרפור Pגןמי P.סמרר'

גייכ-rודי pרטינוו bמ.ס pווונןר'ג. P 'רי
b רייP וP .ד'מגורסמינוכומi גוסתיp 
P יb כיגוסייb סיגפור"םירכ,יגסיו
fכייו".סור Pקייינווקיעיס Pרמסיר Pטי

?:ביוו Pחיגייוקונוו Pסיקמךיריחסימר
טי*ריס iקיט'ג.סיר iמדי Pנוfכסרמרו

 Pכי Pטירןסיזרקי Pטו.סחרו Pגו Pרו
ייר" P Pונוי P Pטירוקימרוסרי Pבס,וכי

סודוגיקי.סוחינגו ' Pריסיס'רי Pנו
ס iקfכו Pד'גוחלךייסחינייו P P,מגט'

 •פומינכוIכווי ' 6
ו bטסנ fPכיקי Pנויינטלי iמי

מיי'וגנוגרחגךיגונימיקמ,מנכמגךו
מיועכמנויחן Pסיפוזכ,גו pגו bריגסוכפ

fכ' p בוחיטיכיינגססיקיריגסi '~טיוכ"ר
טווומס'כילונגfכרו i 'כrחיגרמנדיבגס

פוסירוו Pטרוחיגי ' b Pקו Pפירריחי Pדו
מס jרר hחונורנ'מי Pןכינוירוזרמ, Pט'

סוחינגומיג(טורורגיירו Pמי . pטורו
פווווגוח, '.נ'קגסמיו P.סמרמרו Pגו

 pלוחיו Pיר Pחיכפורט'מייו Pטיגיר Pו Pיירוז
י Pייו Pחינפורט'סגרוכסכסו'עככיחי

 Pניך' pגזי'ו.' ' Pחיונוירמרפוריז pקולח
p ייגוb P ' פיכp חיויP וו'fקורp נוווi גמר
P מייןקלונריP כfנומ,ניזגומי . 1טרחנp ייו
טרווו Pכו f'tכ P'iבי pגמקיטוחירטוךי

טינונגסמ,נס pגו bנופ bריגי fb Pכינו
b ר'יP כמךי.טןP p יכיי'ג.יP חזיוP טרסוו

ריקוךfכייורסח,ייניחר ס,'כfקינזכו
ו P ' 0סןfכינכוו Pפררר bסיגיפירסי
p מייבךמרP מימיייקרס.יp כוטיi "גמ

גוריוןבן

 ,,, •חיגקיוקי Pנייזו Pגו Pטורורין
 hpנין b Pיכיי~י P pריטמקייפיירוו Pגו

יtכר'נ..דיננ'נ.מיירוטגיסדיונ'ו.rכו jטרח
גוfכוד, Pנופןfכירון ' Pטו pמ,פורחי

ו fPכסfכוגךfכרס p '.ג'קגסחס P,חגט'
 :::נ,מ Pכו pלומייור'ג.י Pניניירווfויס. iקמ
P ירחרוP כיוfכזכfייכגrקיP פימירווי
סיכגמ'גרירירירור Pור' iנרחדיfכ Pגו
מס iפומירוי Pקיק'ו.יגrוו; Pגוחי

P'P קמi מp כדיfסj כוריייP טרימיגרp . 
fJ יP יכייו'ג.ינחכטמרווי~P fכנריירון 'כf

רי'ג.ייריו pחיסיכגמ,גרי pסוחירטמ
סומ,רטסדי-קfכנויגי iחגדוניירוסימ~י

ח'ניירווקררידמך pמ,גס iמ,ק'ג.יגסדי
 Pחיכייוקווחגן'סוקי p ,.ג'נוורייור Pגו
דיfכרטרוחיכ-חסמוגוונימ ' Pכוסי
גוי bור~רחך PPחיגסדיילס Pס' Pחי
p ירודינמרוו'ג.יירP כךינסrדיפומירט
P כוfקr כירססfרפוi'קP י; b ןוכורנמרו

 pךיטfכ Pיגיי'ג.י P pגח ' 7פfכנור ' P 7טורו
חי 1ורטירנחרי ' Pכר P 'נוfכיי~'~ Pנוחי

חינומגוס Pו fP iכי Pטר'נ.י Pריטילוfכרוו
ינדחד Pגסדי pוfכירטס Dמסניגיירוו

סוסי,"גס _דיירחוירו Pמס jר'ו.יירןfכי
חייררנמנס nקוייוסי .מרייגונרוריטס
 ' P P'Pטוג rPכיטרוסינומיגרי iנוגס

קחךיכמ:;חיגרונוםירםגרימו fPכיגפ,רטי
טמ, pbזמרםןר 'כfירוררירו fPכיכמירו
p וp םיךסp וP גוקינכןרP יP יכטיי,ס

טרו"מוגדו iבוקרוררנוםירחי,ריביז
טרימיגוסיגוי rבוגסקידחנךןחיfכיגי

j 'P רחנמ!j מיזיירופירולוסיר.דיl ,ורגו
P כיfp וrנורוונסייריוקיטP קמi כרוfיכP 
פיוו pכמ 1מנריירומי pפרמ"ונfנ phכ ' 7

סrיירון Pטרו 'כfכס. Pירודי pמירטח
ינ,ו Pכcכחסחדוכיייס Pנירי Pמרו Pפוכ
ינוו Pגכחיו 1יירו iסחג pח' ' Pמיררח
נירפילכרניקיגייס bטורסחיורסר
 • pך'טס pחו ;fסיכיfכנקוייוחי lr'iחקי

 .ר(זרינ Pגסרי Pנוירחדןרימסונךוגייר
 .כיכגסיגמ)כ iביסוטרסניגיירוךמי



נרריוובן

 IIנומיין Pבודיטו Pר' fpו 1קrורו rpסי

 Pכוקון Pט~דןמנובטחרו, ' pמי Pר~י
 fPורנוגורסקיןחטמרןןי P 'וfמךובוייס

fכינונוק.ןחן jמ,יר Pוכור Pטרומוקון
.סו)כינכןמ,ןנוגימקיבייסמ,ןפירי'כון

 Iנמרמנמ/ Pו iטן Pכולרוכ' 8500ס'די

 l/נו)כטחקי'סנכסךבמדימםןמירס Pג'

 •נווכנןנווננורון

 Iנוfככ/גC"כמריגונוכרוקו«ןפרמ,מ,

מי P'יקו Pכוחסירין rסקומיייסכס
 Dטיניריין pקממ, Pטןרנוינטווייררן Pכ~

מס Jיימנומרו ' r Pנו~וסי Pםוסירט'
rכז««וגיס pב, 6-פומיכגומ-,נ ' 7ויינ'ס

70 r קניסfכו ,וP P כןמינסדריןp /סן
P נומי'מ,כרינונמרין 6 1יכטמיוP ייו. 
רןכנכמ,גנגיכיסיכיסומנןדי;ג, pכ,מ-

 uנו Pריקו Pטו pמ,מס pנfר rגונופרוק"

 Pכו jקו jטמזסרוקי«,rכילטידי"ו pמ,
 pמיכטרינמרכ'פןרפיר«מ«יינטורו«ייס

P ינדמרp .מס·ו)כנטסp טו))מור",גייס
כC"כדי Pנלמכך'ד"מונוזגליסומס J«מלו

p כרfכיינדrורווסירסfמ,מנויסנדיקנ
נינטינס jו j,lמידייןמיכקוןינן hנו
ויטומר •נווננ/ונרמנדיריקומורסמי

מס P«מייור~י Pכוקוןנכ Pרמיגיסומכו
ו)ו Iננfורוןטי Pמיחסנס rנוו pו rניי Pכו
 IJממיןפיחיסיבקי«ומירטירי'יי Pסי

 II,נ 6 ~.סור Pמיני«ינו Pט:כו pנוןמ,ויייודס

ח,גייר iמיסי .ינ'רמר Pבtוחתטרינמר
 1 )'נכ)~כlמס Pך rנ"י Pכוסי::סניס Pכו

 l/נוח Pכידי;רס pנ" bקיסומכןדי pרמ

נוסייו/) Pכוריטר P,ידיס, c> Pטמרןרי
קינ'זירוןמי •fווגקוןירמו bקי Pר~י

ניננונסיו Pכריסו iמסנומטמר pקירימ
 l/כינוחירסמנוייכטו Pוכינו Pקימיקוכפס

גייורמרוןמיר~ P:ןיידייו Iסק~ןנכייו

קי,רונומי iטחרו Pמטרי ' P)כי Pטןדו
נ"רןמי .fויגפורכ"ורסרריטסנ'מן
 P _כוקימנריס Pו Pמינכ Pרמיגיסומנן
נומיזכריסופור(ייורמנ/מןגסכיס

מנויס.גריקפורקימירסנומטחרכו 1קירימ
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«ומ,רסקי Pסנט'ימומגןר Pרי P '(מי
נו"מ,ן Pי rrכי Pחכ ' Pסיכויורסס.גן
 uוט iנ'ר 1מ'נומכו P.סוגי(נוגר rניורכרו Pמי

נמרין/ rנוו Pגומייפיין P.סריסו,חין P'ו
ו IPמי 'וt .',כונטמךנטרס Pנרמיקוינו Pנוו

 Pנוסייור~י Pכו iקמרfכרר Pרי ' P 'P'Pטוכ _
rחסטןנומר,ן 'כr כוסינטרידיכריסוP 

וםטיס P Pכוסיקכיס r Pנומדכמגיס
 f'iנרוייבנומ,ממידיfבקחרןן pגןמי
קח"ונ/רי Pיירזז Iונ Pנוfבי fPכיכ"ו Jקו
 IIמיגך 'כf-,כ'קגסדיטולידיירמ Pניי

ויק'כ,ייומיטיירסמסממירי'מרוןנ
סיז-ולייך.מי.סט Pי:יודיני'כ,ייחיןמiכ'

ח,קניס r Pכומיכrוניס Pכוטינויירון
 Pנומ·ייר~י pכומייסימנוריופטיס P pכו

 IIrנ'ונו ' Pימומגוו Pד' Pכיקיכווכנ'ו.

 Pב'ינ"כונטמרטרס Pנווחיקןנוו pנמ
 P'Pטונ Pמיסי .כריס iקוכוו Pכוולטמנוו

מיגריקרון bנ'נוריגייןןממוזירוו pת
טווו ' 7 .מנויגוחינמרמנמומיריקו

~יסס pקימ,גחירסמיכמ-ירוסגס
מירסמי • I=יריפיגיחסמ,ופרינכירו

P מויr חכp קונווסP יינמנ'סי~l כוP נויס
«מטמנ;סמינ'כ,יחת pפיכימC"כגסמס

פוכייריממ rמ Pכוחי Pנווגג/ו Pחיגייווי
ו Pטיניfכסמי " Pנ"ך"ו Pכןוניוי Pדי

 IIי Pנמכ 'נP fטוכוגרריויבייגסקמרכי

 pגמרינורונמ P'Iקחנו Pמין pמרמ
סוניירקיז,ניו.סורקי 'כr •ו r 'כfקי pפיגימ
ו Pדי,מיר pמ,קרוחיגמיכיסומנומס

פריכריירןןכומיסינקונכיכרוקונופfכנייס
 .מסיררן Pטרוכוי Pמי Pנומי,ור~' Pנו

טומסניסס ' rחיתומג,ריסוכי ,נffויג.
נוו/ןדיידור Pנו'ר'קיוירויריחיס rקמ

סייסומנןמקמ:ון p Pבומי •טומירטי
P יP כומ,י,ר'כ,יP נסדיסםןמי,מP ינ'רמר

לי/ןיירס rמ, ' Pנופורקינוfנטמרכר.סור
נסטורסקי.רמר Iינ Pגתחיןנומ,גטס

P מנוי.גןמירסוינ/רמרp חי '.נולינייוורי
 Pכוסת pנ/מרוגfנטיקוןנוליגייוייורן Dכ'

 Pטר pנומ,ייכרר P pיינדןג' rר' Pנומייןר~'
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fויקוכמסיז pנוחטמרנויפוכ'ביכונטמר
 I/נו' pןטכו rבומ,מיקtגרוךי(ינופייויזו

 'ג'fכוגמטיבסנוייני Pל'נווסיכטייס Pכ'
מינטיריסנויקינוי 1קוי Pסטי pס'ז rס
-= Pריכי 'וf .נוf'גטמסנויקי pפיfכ' Pך'

ינ:: bטי pרונrכבfכ Pנוונו ' Pפןנרייכו(
כונחי Pנוו ' rסגורססי . Pטיכמבחנוו

יגטי,rכ:: bטינו 'כP rנומטמנווטי Pט'
חמיסרו ' Pמינויגגורוגי pכ'סי Pנוו
 :יסוסגפומי.rכיטו Pמיפו, Pייוסיגמס
חספומ,רפוי Pחינוסיגינומטוגוסי

סתטןכנfככןןמיקמנומומ,כריסיןס

 •יברסר pגס
מור~,יגןי P P'ימנ; pמ pמסי

ריr.ו Pק'סיןו rפומוירוסכססr.וניניר
בימנרסfכינומנטיכיןנייגטורייו pג'מי
ן pטורומתנווננומיכימיפכחטסמי

 Pנווכגיממי 1טוביירי p 'כrמי •מרן Pפוכ
 Pכוייכרן Pרנכתו Pמ,ן"נרן rר' pרימ

 Pנוfכייור~~מבייגךיירוככסךי Pגיךייו
b מינייוינטכיP ,מP ' נומטמנךובמן

ורמכ Pמפר'ייוקיכונומוטרוקוזמינ~
טו pמ,קוו pח Pק'סיפיכ,סמגסמס
P ' כרסfקיבכמכטP פוכט~'וr בייניוס

קי,מסיכפכסוקורונומטמכ ;כj 'P rקי-
קיןח,מנונריקוןמ, • P)כ,כייומיגטרי

P כיריבמגךסךיירP מ,נקמקיP טיכII 

 Pריסמנוו Pכ'כומ,ינרמר Pכrי Pיימנוו
 ' lpממ, .נכtכנטינינויינטונינגוןמינטרמכ

 iמייזיכ, pו; pנומיןמירס pיימגו Pפ .
דיפומינכומיגמ, .ם"יTכסרי pו rכ'

 Pי P 'וfי:כדסנןקוופיכ~מרין,ירוסכס _
j מרוניP מp נומטמרוק~יירווקיטסP 
P ]מ,כייירז •קימ,נטסיP מנ~P כךוfיP 
ריפמרס. pח'קון Pנוחטמרו pחיגייורי

מיככ"סיבסקי Pקוגיכייוקון P,,,כייי
מיי pרינמקוגיכייךמיגקוןנו"ייךכ~

 uנומנוחיגריקמיגמססבוסךמנסגי

 (קימבימtר p'Pנוסיוםיטו p pjטמ
ןנוfכטמרוסיג'ךטי pמ,ךימ, •נ(מטוכו

מיןק\:גייכוןקי Pכורי pו Iנוונג pנומ

• 

r ;~גיריון-דכ -';- I 

 P'Pטוכ pס,סי .רונוייס Pכורימיכימס
 Iכ,פוי Pרירסנכfביגמנןיסוימימ,נונ

p כריrb ' מגמס'ירוןרכמריP P 1 ,ידמינ -

 Pיימנו pמ fpוקון pםמ Jיירו jמיקי Pרי
 pנסרי Pכו Pטורוfוסנןfוונמרוןמי
P 'יברמךP . כוממטמנטיP קונוורונדייס

פיחימיגנןניי/ rטחי . Pגייר'יו Pכומס
גסטורס jטונוסכוrכימייויו Pכומי
 I/רי'פרינס~ Pךירח j'P pכחדייס'יכ rמ

דימחרטימיןקיגרר. 'רי pיברrכר' Pריו
 l/ונונ pגז' •ממ,יירוןטונ pח' 'כrיררןמיג

. P יP גוסינונימרוןP כוחיכ:יכיסr P קניס
מתילופנסריפומ,נגיסיגטוךרמי
 ' 7קיידיונודי pם~מברfכ Pיימנו PDpמ

 ~-ב:מייו P 1ס'ירסfכפוקירוכיייכ rדי pפfג
חיגינומורטחר pפוחיךי ' Pנוקירס
י iקרנופחכייס ~ P 'וfיסרסכודינו~

 l/חכ pט"כסגס 1 '" 6נומטסרוןקיכסנכיס

טסנוניין .קרחיגטס P P'1בסרוכ'טס
j 'כרוכfP כחינוניסרווגיגרכריrךימi יר
D רוL יימp מj כfנp ,יסירוןגימ,P ' 

י-סורסריטיירסמ,ןטסר Pפוריקיריס

מייזו Pקןנטרו Pמיכנומוגייירוסכסמי
 ;fכקקי pריטיכנמטינומ, Pנךסתיןנ

rכ' p מייסוחנןי.כסP וP כוסבריסP רסנכיס
ןקןימטינויירו Pנוומי 1סגיימרן p 7נווחי
P וי~יוP מחונונרי ' 7ייסp כמטהp 

פךרחקיטס pמ,רסמינמסמינסנווrכ.

מקי Pניני ' Pמי . fרח,גס Pמטיויrכרנוו
רי Pי rPכינ.סורט'טיו iמ Pפןכטוקיוטו

 Pגוחיחרייגטרורי Pנוסייכס rbכםו
יגייןר Pטרו pנוומ, pיכמ Pמ, . fPכטינומרינור

 {' Pיכוסגססס pמךכמרtכ pפומ, Pך'מי
 Iגיוורד Pכו 1טחנונייקי .נו~וrכיכקומ,נטרו

יר:: Pמוכ 1מינני~ונטמירוסגסרי Pייו
 iמוחין Pמיכייוקוו Pונון Pי bבירטי.

 •יזו Pקןנ
 pריטמ Pייחכו pמ fpכfכוגייניןrכי
פיסי Pכיגרכדיג'ינטידי pם~מברח

מזרפורמנוגטונןח.יrכ'יךךסו Pמס

מביזורייייןגי Pי Pטוכ Pמיילוסגס.סס



 Pיימני Pפ phנווקו;סרסנכ jימוחגמס
חיכחסנוחטומי pמיכייווברי pבינימס

יבו/ Pכrוריזג.יירוו pמ,גררנומייור\ג.,רי
מוכ//חימרס. t:jכסמספוגיירפוררמו

מינובימומיי'מן.פוגקי Pייסכו pמ fpו'יו
מ,כ Pוכוגרפומס Pמיכייירי pויטרמ

\ג.קחכ// Pכוזוי jחרו Pפוגמי'דינוחייור\ג.
P חינייןחיופירייוח,וP גרמכריפירירס

יביר Pפך'רי Pפוכוברוטורגוזכינווגב/ו.
וחכיסוקווקי p ,.ג\ביזוייור Pגודי pריטרח

גררריקסנויכימ~כפורחיקרוח,(.מ,ג
יר// Pסבכסגזר iדיננוגג'ןפוחינגוטופי
פורירוסנסמס.סיבזווקייררןמיגקמ
חיכ//מסמפריטו Pכומיקמפחרורס. Pמי
 /.חיכריננחטומיריחבחיגירקס P Pייו
ריטו Pר'מ, • Pנמרוכ'ו P 3,000ייו

חייררןחיגמין jק\ג.יירופיחינג~סיג
\ג.ננח~. OuO p,92זוגךח pגחחיוננוריירון

ין Pבrונוןrכמי Pנווזיר'חיפמבייגי,סחי
מיגירו P 'Pקיטמכטומrוקוזויגטס.

 //כ~ pחי Pפומ,רפו Pנןריריברי 1ירר
טירנניכוי Pדיירדןסיגרי pמגומיירין
זוקיפורחימק~פור Pקסנופו Pכוחס
 .ס pמג rמוי Pקינוומרזונדונזונסנןמי
 pסגוס pכסנוחייורגfכרוןי P Pםוfוי i ~ Pמי
 Pפוסירפו Pכו Pטורוטחרון pמרמחי
רינוחר pח'קירוס Pריננסרכסמס
י i pסוריכייחקינריירון ' Pמי .ג\ pגס
 pפוסירפודי'גג/יךונוברי Iנווי 1ירדfכיג
פומ, ' P 'Pזונ pפןfכ' Pרי . pמונובר'רי
סימרוסריטיירמח~ Pייחנו Pפ pזכ

גסריגונוברי Pינרמך' P 2מסיפריגוייו
נפריבןכךס Pנסמיגנריטמיגס
 pרחך'ינ p pדיטמדיפירייוחיתון

0/000 t 'במרוגP ר'ח,גחיP טריסוטו
חננתחספוחיחחיריח,ירייןחטינ pחין

נייחוותריטס jחי .סריגרייוגסחיגרי
p 7פיס'כטיזג.ין P ' כrחגוp 'קזג.יינטP /כfפl 

 pח iטןדי Pי r'(jרון Pסחיסיטנררס.רמ
טיירסגסטורסרן Pקזג.ייכטי pחגומ pגח
 Pגוחיזיטבlכזככוויחנין pגווווקו

 37"2בוריןרכן

סובוריוססמיfוי 'וfכfרי ,וP fטריכיירו pחי
fפרינרייוכס 'כ• fרי 'וfכfמספוחי ,כ

פורו Pחינופ'fכי .מריגרייןגס 'כfיריr:יו
מיפרינרייוקי Pינרfכוי P pכמפרמגומר
גןו/פוגירח, p '.ג\ק Pי Pמסחרוב'fכר

 Iי/ Pקיפיבימסרי' Pב'מרוג/' Pחררfכךור'

 ..טיכ pמ,גקfכפורמגרמר iמיחייורסמrו
 ' Pממי ' iחי'?וונגס.'ריינ Pייחר
יר rחקופורריס Pק~ frכנ/יגומיפומ,
ביריו Pב'יכירפורחרו Pגפוי Pחסממי

 .פיגיססגסמסזרוסגס
fמ, 'וp טחגדו· t כיקמווינןמיג,ן

ייח::: pם pמ ':'Cחרוביסויכוtכיס t:jיכיירווב/
חיכגילוןווורריוקוווויינךוגי rר' Pגי

קמ/,יר rמפירפרמיקוחנדוfב,ננפירמרור
P סfגוררפוחיגןק\ג.'ייקזכננפוחיכ {'כP 
P ייכוP 'מססימינמסינומטומיp וp 

גונמרו pמי(מיגרייגוfכי • Pוומייור\ג.'
מנייומוןמ,וופירחרררפוחימיג , fjגגבמ

t נומ"ור\ג.·נומטחרוןכויp כדיcפוררויי
 •יכייוריfכו Pו Pמ'ןיגמרין pקיס rקחנ'

נוט//תסגוגמרו Pמזוחינרייגמר,(fכד
ג;קןמיווזג.~ 1ב'מרו~ירסנוטניןס,;יו.
קיג"נ,גןמיבורfכנ/וומיקרומיכמי

חוגייריומי .יר 7מינופירחיר Pב'יגימס
קיוחירמןקירוווסרי p ,.ג\ר,,'נtוב Pכו
י bגוחיס pרך pפ\ג.מב/רfכ Pיימגר pמ pח
מזג lמ'רכייגfכרוסיקיגירוןנוירייוקי

מסמירכייגמריןמיייחטמרוןגוחיגגנמ
 pב'מיבורמגי~ומינו\ג.ימיגבוטנין

 " rד'ו'יימרומרמני Pמיטו Pחיפורו rפ'
 Pנומייור~י Pגוחטיוומגון ' Pגייסייגיו
מ,גlכמרזג Pייגט' Pםירטיג' Pר'גכסכ
ונירי Pנורחב/וומיומיגרייגfכטיסקיריינו

מ,לופירסךורטי p 'כfחסייכדו rrכח, Pגו

מירונוייס Pגודיסרוגקו Pתט' p"נח
יכייור Pמ,גמסמירכייכמטיונכופורקי

סימניייו pנ'מרוו Pמיקי Pייחכו Pפ pמ
סיגיו/דיחררריוחיכטיגרייןמיבfכרfכנfכן

תיכ// Pגרמגר' Pיב'רמדי Pפריגדייןקי fpו
p מp טיכייסרמp בייכט'קינ/רמגטוסיP 
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fו 'וpרי: c יסירירכP חיpי'זי 3מ~גיP יזו
מיגנרסכןןפיר "pfפיכי pרכרמ pנוומ,סיו
חים Dטכמי Pוםר' .כוכס Pנווחיfומיר Pד'

 pמיקי fpונויfנרייני.רכרר pנוןfכ'כמנימר
 . uפיכ'רימורדיןפמרס jנחנוירי r'pקיכ.

מ,נ,ןפןרירכ"ס tPכינכרjכ'מנורסfוי . Pמ
fויכמין Yב,רfכנמ,כרקוביחריור"נחר

פfכרסבומ,כו,זיירןרגס rקר Pמ, .ד"ו

 ,נומ,"ו:: Pרכדןייזמרין tPכקיכ ' Pסךיו~tי .
 IIייס Pפ pח .קווקירונוייס Pכודי Pר~י

 Pו iרכובייכיירוןח~ן r'pקונסיומ,ן Pכו
ובייי P pחיכרייכסרמרכו 'דיסיייוחיני

פי"מ,ר"ינןמ,כ'יייכיקינבמרכיקי Pנו
 ,, (1מ, pירמ Pרכרמ,רונוסד'ןכמכיסס Pד'

 ::' rדיקונוויוכיינס fbכנירסמיפירמרור
 Pנו 'וfירכינסייtי pמרכימי~כוסרכימס

 P'ימכי pמ pחו rק'נוחי .• Pמפיר«מיינוי
 • pיכ"ו bרי Jוב Pמ,רכייגfכ,גי tPויכייוכו

גי 'וfס Pפfורירפרר iןכרמביח,יגימ,
מ,ריינןדייכייס pכס 1מ,ינןכfכררן tpכ .

מ,כווור:מ,ריידיקו,ונסיירו{ rפוכי

 IIפחכ p 'וfחיס. Pקחכ"ו P ;'כJ tפירסדור

קררוג"כמ .קיןכמרפורכומנו~ןדיין
 uiד' , f5כיכופירfכךור· ,' pקייימסנוקי

 pפחרמ pמ, Pי Pרונוייס Pכןבימיינמריז
ןכ-מ,"ייכמר Pקיכ'וכ ' Pריסירווכימי

נומוכfורמןנונוקיטינוייי '--וP fכומוכמלוו
fוסבוכמרוןמירייגו.חיכיניי" Pר' '~
טוtכtכריןחיfכדי pינ J.oמיכטודיחיכ
דfכרדיןקוכוןקיידיטןמ,,ילומ«,,נרכן Jפ

יבירי Pינטי fpכ ' Pמ, •חילופירfכדורוי
p רייכויי'יסיכ• 

 Pרכר pמ, Pכו pריfככpו 1ח'עו .פרמ
fוינ"מ,בtי P'פיכיfכסנס

,רטייו jמייר,סכיס 1ח'יינר, Pנר' oגכ
ן fקמנפןרחננרי pלווננס. C'J "מיכמ,כרככי

די- t\לומ"ןר"יכיסומנן ' 7·ימ pלו~'י 7
 pלוחייןר\ג.· Pכימ·יי Pנומטמרויי Pכו
-P ' וירמf1 כוזמיןfקןנr'p דמניימ,פורו

 ,,,פימ,נכןר P . 'וfס'דיינדמד P~ס
 J 'וfמנימס Pטו pמ, Pכו pרימ Pכרמין

 Pכו ' 7מ·טימ,ררכרייזגרנסררו'כיפגיס
 Jסלונכ'רי 3כולוי Pדניוסרס tדקיכךיזנ

 Pו rר'מיומגרמכפןרמי'ו Pמינופימ,
ניכןכ'נוחרכח,פירנו\ג.ויכ.fו jיסרמנ 'די
P יןP טולותיכ'חןרגפסP p יfנכ·~ fו' 
P מיr ',;רכtי fכ' i ו:וכ' .קייריפכיסfP די

כוחיבררגנכtיןנגגגיקיסירסמיזנעי
 ·נ ,וfיר,זכגיסןח, t'נומ,וירפורדזיטיין

 ' P,זכ hריזנפרסיסטןמורח,גמסמי'פ
בוסיגימ-יגכנגיסיג-גריוpיגפרריטזנייומ

מי 1סנובכיפימימיס t'דייררסכחפ'סירס
 ' pמנינןכfו,פרוון pקררמי f· Pכ'ןן iמי
 Pת'גר ' f, Pנחזימופ'ררירו~ Pכ' iבמיקון

בכגגידייי bנינניייטן pזו'קיןרוריז-יג
סיבfכרוןלויקי Pמררר' iמי'גזניזנ'ד'מי

 Pמ,רכן P'rי'קייררסניסריריפיךייןjיין
ר pדיזכטלזגוקיקיייי jנמרן rמ
P 1חינ'גגמייכ"ירימו i1פנובכימוכונו· ,כ 

מיכ <1 'יסדרסדיךי~ bזכינר p'ונודסמרר
 uרכמנו Pזגןי r pגמונגרfכמייגוכמגדיגגיכ

 p 'נf 1 "'ינדי r·7 pסרטמ pמ,לובימןכ;'ן
יייכרר Pזכירימםfו, ppח'קיריקיימג
fח'קין-וp כןכיךןfכfדכןמינbיP p ירנר'
ידרר Pמטןר p-וfקיןמ,י~פיכיfכסקירימי

י fPויז'יניכייfכרירס,םמדריי fPוין
רכייביקין 'כr .דיויrו 3זנימסמיריי
 ' Pמ,כוחטמדגר pס'קין 'וp fךמרינ
 uפירנסמ, p'rבוfכ'גוזנ:דיפכfכרכס pמ,

מ, pכורכרככfיייrנ pכמפ'י fpכרpכמ":'ידר

נוומ,יטי ' Pנויר' 'כP fי t\נו pמיבימוrי iק'
 'וfיונמרקיריקיומ,רייגימיכמס

מ,נימ rיר iמfויטמכ r "סימכינמרכמר
זגייני ' Pררfוי rכמין pבינירמ,ר'קןיי
"רניfויכקירכמרינימיכויקרוניננסיfנ
 oמרונידיסררניbיגימי f,תי pי Pד'

מ,ניכוכטמר .ו Pקרלווכיrו fיר rמפסרמ
P ' נניימריןכיfויגמסמפfניכרכיקולוו

fכי Pנוfכרכמז7ר'iכירונעיס Pנמלוכיינוכ
 l.pלו~ .יר rחפורי pלום'יחחי· Pיייר' Pרמטן
סכסןבכגנימןנ"ינוחיר~ f' Pכין'יס

יייפנסדן Pיpכיירר' Pכי Pי 7טי·סיסנרוג
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 " Pח,ככרמכדימינסקיפנובכוןדינו~מי;'
מכורסריסיריןמינווננופיזו Pגיfביייכדו

מ, iיסוrכנדי- pווfכוו'גטי pמ,fכזי Pוכו

P נמקויP כוקוןבכגנייזוp מיזקכיס
 Pמיווביfכיינוריפירוומי Pת.מייור~' Pכי

סיגונרי Pריוימנ p 6רר bpפונ pבמרזנכfכנ'
P קיןפיטוP כfp פרינו/גומיןווומטמרמגן

קtו Pמ,ככרfככדיי Pקיחנטיקבינודירמו

P ' ~מיווP פוזיי'JP ווןנריP מ,טרוP 
פןר Pנוחtוירס Pחי pטיימךןרי Pחנני

םוכ}כfכךווסיוונימרוגימימינקחפסווזינטר
 ' jביניירומ, jPיחנחכיירומיופיטו Pוווננו

 Pגו 1ח,טופמרוןגוסינוכחרו Pחס
 Pגומיטריגומ,גדסניימנרו Pקfכווםו

p יווברb רןb p זניוופ'יp מרוl פירי,סור

פרירtו Pווfכ~'ור~יקיקחיומי iוועו Pזנtו
מ,כפורטי'ו " P pפומ, Pד'מיכרחנרי

קימדסיריפוזנינכוזני;,ונרי Pסוובכוו
פירירtופיריין Pכו ' bגוניו;fכנטו j~י

פןר Jבוגטמרוקירfכרוןקי Pנוח,גרמנךי
יכייו Pפר' pכ,זניכיס Pירומסיירפןג

פירייו Pמ,גו Pמיגייודי pריןjרמסוובכןן
ק~ריריןמיי,ןפניסרי pפוfכירטf'כט:ר pמ

טס fpכקסיייכויג bפור Pילמטfכרר- pווינג/ו
 • Pפיקו Pנמררני 1קיוfכרוקי

fר' ,כP 'פוחp 'ריחp טןP ' פוחי
פורחימרוס'-קןן";יחלפפורפוובכין

 ~ Pדידיבספו-מריסדירייגוטורנfכר
 iקעזסfור"מ,נוסריווירופומיחיווfגנו

רוקינרחויק 'די'ים'גtו Pםרינגס :מירס
דימריכקוןריפריניירtוגסמירtומדוס.
חיגקוחינ"ו pממורסק'גייו 'וfג,ס-ירוס
!'ורירקרןמינתיו rם~פוח'ב/גוקוןטרו

 ' Pנו}רימ"ג lקיפיכימרוןמיפיוחירטי
זכיכרבירי P jפניבכוריפ/ונקמורוומ,יורכו

מיכונ'ר· Pמריסדיסיגגימרוסרי
דימוגומפfררטמרון ' Pמי 'ניבכוו' pרי

חיטו Pמיפורנינכון Pחספיזוגזחרטרו
נ'ירtוקי pניחירטי bינווכיןר r ''יריפו

p ו,כi נירi וביינםירפירפודיךטיגנןtח

 1קיר 6פ'ג'די lסווlכומברגטומיחדוס
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טיב'ו Pמימימינם/ריגטידיר rפומיהדוס
~,, fפינ ,וP כורוינת,פורוfוומp 

חיזנרן pפ/ינמיגטחנדר pמ,מיפיגימס
fכירrכקיfויכfכtוב',נוrודרווימיגיlכקב

 ..וגפרינחרחכחו 'וfינייןר fPכרוס 1 ' 6
p מיןמימדןP כמוגייריrכיןויפ'מווlסני

 'וfחיגקי;פ',רווסווייכטוטמנוחינ/,נו
וסי Pפוריט'גוקיטיפיזיגךויסוני
מtופריגיירפורסיריויירחפיגימסגס

חיכטייג:(ופ'מירטדפורירטו,גיקיחריס
טרוון pי'חי pפודרחפורי,קי ' Pחכ pךמ

 Pחרודי pינ/ימרי p pטורממס pיירמ
טיייו ,וfיזו Pקוגחנויחוגיייירטו Pו'

כינוחנוטוחיןמדוסחסfכינטריכמרי
יזו Pקונfוגורrכדf'ננויסוובכווםוגדייו Pר'
וכרfכו/ .rטדם~מב/רסטוביירנtוקרנוומי

וומנונוי 1מ'דמווידיסוגי 'כ) Pרזנוי
ךמירי 'כf'גופוחיבמי;דינויטחרfכtו

חייכחרrכ fpכ וt(רינוכחרחיןנרכיי--
מיררינמ// 'רtוומניימכrכ וt(פורוומררוכס

טוקוווומיםיכיזכר Pמ,כייןקיו Pרייכו
מ,נו/מטיחווווייס Pרו 1נייינ'קיב/חיר

 Pגוחיניירפ/ופ'ר pנובטסרזכקוf.כיגטין
 ('כfמס iיביךמ Pבtודי pמרמנקמרח

טידי pדיטכמ'נחו Pפליקיקמוופו
fלויפוסיג'גוחיבקיוייו 'וP /כfיבימנט~

חירrכ :fיג fpכריגסנוגחרדי pרינוי
כומד"מס Pפו,רירייליחי Pורמריווו Pמםיר

 Pמ$גטכfגריווי 'וfםומלרטtוגtודי Pרמרור'
םייריריוןמ,ופיטו P iי:יירמ Pגסגתחיו
ו rטrרfוסיגו,רמר Pגסדי Pכומtו Pוונ
 1רופיג P/חכטחריווו~ינחיפfכרrג Pמידי
p ונירr ניביזןקיווומ,ק~יריגסטוריP 

ו Pטוריגtווב'רי Pם~רכיוחיגחרויניס
טרי" pמ,י fPוי pינכfיו pי pמם/גוסס pג'
 Pכומי Pמיגיייונ/ר" P pבוכטfכחי jי Pילי

טןקיונו pטרןג'י Pדי pכוזניפרינויס
מ,קו r'pקוכחיטרוטר,לrכמו •ני~ונטtכר

די Pמ"ורינתרמגחןזכייניירר Pו Pיין
ר D'ב'ר P [iגfכrכטורכfכ,י pו/ינוכג pרימ
 Pכודיוכfנכרמרמונכ"קרניוזנ,גיג/,ד'
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מ,מיכfכסגfככ~ס~וןסייעןנ'מי,כו iי P 7:::ר' pג'נ"יני~מיגרידיבוסררסךןרי~
נfכ,מגמגי~ P~וקוופיגימסנסריפוגייוקיסייעוןרילי~רינ'יגגוקיפווכירי
יעקברי'ניגו bפוחיגניומירקוייומ,מס Jמנרמר'חיקוכקfכר Pמימור "~פ/ומי
 Iונמ"ור'ג.fכיכייכרן Pפיכיfכסנס ,ךפוגי'ורי,י Pגי 'וrינ'רמר Pגמרי Pניייזי
 iונעו Pדי 'פיכיי,פור Pדוטןבוכטמרוומ, Pנ'וייןחי Pנfכוfכנfככי Pטר' pגוfכ'רמנוי

 Pכוfכי fPכיג~יודיערמ~' Jדיגייו Pפר' 'כfפורטורנמרס ' Pזננוננוו rחחינטריגfכרי
ס rננ ~וfפריגד"י_סיגיסנדיפיוירמפירייון pטודוחססי~קו:קיייוקיסיגי)רר

 ' fPכיזניינ;ווfכס P~ידרניופוחירוומיכ,י lhמינ',די b "פורירן fpכמירי~
 Pבfכלfכגחכייייכ 40סינועון Pפוfכירווריטריייינו ' Pריממחיגחריגויינרfכנרוקי

נ'fכרובי~ Pו P 'כfחווםד'מייסרוסרינוחור,טו 'נP fגו 1קופיכימרחסנייבירפיר
קיפוזר f' Pרייוכנו'דין'ירר Pסיכריק'ח,סייי l 'נחינוחגייחנ:כ י:iינפוררוגס

 Pכו-יי,טו Pר'מיחדרסדי jטונוח,ו 1 'כfייי Pייוקיפיכימi:ימייי Pסוררזכמר
 Pכ'חייינכוו Pקון pפחמיזיייוומדותייסקי Pביקוייוחיפיגימ.::יר"גסקמרס

 l 'כו 'כf~fכיכקיומינ'fכוחיקרידיט~דייןחיינס jrך'מ,כקוחיכטרוטומסביכגוייו

fכרו Pפונו Pייו Pמיבגרמגד' ' Pמ,ירבייחו Pפור'יונונטחרימ,בוימס-נ~ס,גחטן
 pגfכיזכברווחספוחי ' Pמ,ייוכגיוקיב::דמריזנמידיטיכוכלי bריגפוגןיר
רfרגליוח,ו rפו P!ליו pמוכוייומ,פרינוי"ן Pר"כו 1ר pקירחחיוטיירכורסרמכוכל

מי ,רו hיייבר Pו Pחוכוךומיטריגוו tpנ Pמיגייורי pריטרחיגיייזנ Pפריtוימווייייס
 Pסי,נווןחרובגסמ,זכברווחסי~ ,rפוtננו , pפריגרירממי~וכןקרוסיפיריליסכרזנמי
פfו~ייריו rמ,חי~קמפריוקיבמרמנtוכי~מקונ/)י fPויס. iנכנרtנכריינרמד pגסממ
r'p וP כוקוןייננרוiםוכP מרןP רj חיגקווריטוריfכו 'וP', P ינ"יוfכ' P ' פוחירוו
ר Pן iפוחי~יידיפוfכ' ' Pמיחיכקיו'יו iפכfכ pכ' ' 6מוינויfכיגיעקנרייזו Pקינ
פומ, ,וfילוסניסtרסמנדמרפררטיגויר rמפיר ,דיזניריןמ,יזו Pקוכיגרכדו Pמינ
וfככייו 'מ,ינ'רfכר Pגמ Zר Pריר'רוכי 1מ,גוניירימרוונימיגיעקבפיfכ'חי~'ןי Pמכ
חוגייוגומייונברtנרו Pר Pמיטריגןי Pגסדי pו rנ'יימסריזנו P "מינכז;;ר frו
P רמיגיסרזכגןסיינכוןרירי~מסרונ"מכקוייויניךסרP ב'ינןקינכP 1ייננו fככ" "וfך

 'וfירוסנסוי~יר Pפורטמזרמי'יו jסירריןב'יירוקוייו 'כfקרגקחר Pחיפור
 Pו P jילו Pד'גי ' 6מי:כקיופינימרגרחי Pיימכוו~ Pמיומ,כטריגמרגופור

קיחיגקוןיfכס i'hפןגוקי pוכקמ jJPמיקיויגייור Pפיר ~ iנכדי P:זי'יזו jנויטיירו
P יP ככיfנמרסגP ג'מיp כיגייוממרי!כו(P לווכניימירסP ' פ'יכP כדוf,מp ' קיגו/ו

קחכס ' f7כ'כקיופיגימרפוררfככטופיג'ח;:,רימזרנוכימ Pחב" pגן pוכךו jrנ'ו
גס Pירודי~,יר Pרים'ירטוקחרסמס 'ט Pמיפורמי pמנמג' jנח~ופ'קי f1נמן
fכסקfכנויכומ~כמ,ויגמרו fpכגימ,חיייונגטויייקונוו Pנוכטfכרי Pנ'ו
P ' פופרזןr מריP fכ' P נ'וריטיכנוונייP בווגסr ךי~ירP קיבונכןוfכ' p זכיןטמניס

 'כP fו I~יירב P~רקין~יין Pקיגס. Pירוגימ,פיגי'ריסםונ"נו ' Pמיויטיכיס
.J ~ביוגוק~טורוריטיריזנייP .מיגקונויגךוp ןP p ירב'מ'p מירפןרP ' זנבועוןמכרי

fכיגמרוגובונוו 'וfכrריחfכ' P כרוגיפורקיטינוייוקי .יימריךו~ונועיוf'נP 
ז.-יגפןר jיימטמרמגסגויסוזככןרימקוזומיחרו Pםוכי Pטידוקווניינייז
גסחיטfכר fPכיגיבו'ן Pמ,יינכןן Pרינו~ pבסרמנמכ' Pי Pמrכtנררבוימיג'יבכקב

כס Pירוזכסטורגוגס ,כfיסוזכגופריכיייויפוfכ 'נfוסינקןתיגטרי fPוס~,יו Pמ,
 pמרוג' Iב Pו Pסיכן rי P 'קיכטיכטו ' Pמיקיג'ירו 'כ)מיגחסנייניךפור~י'גוקונוו

I 



גרריוןבן

חיכ~קוןגומ rיר rחמירפור pור' rייוקוייודייר rייו uמוירפריגו pמ,ן pכ'נמרו
 " j'pגסמסטרוiגרע~טי pמ,חי pיימ " pייוfכיfכיןק'כ.ייחנורסיינרו rד'סיינכון

י Pמ,ייוז pוכס Pר'פןרירוסג,סרידמרו pמ Pפריכדיייוקיזו jקחפורבומ~ו uטר
מינןjרמןגומי~י~ז Pגורמר Iינ Pגסירו Pמבוס uבfויבמ, P"רנו P Pו Pמייר rייי

מחרס pח'קוןבווריfכס\נ.יסcכ pק'ימ,גקיקיגומרסס rקfכנ'י Pפורמיגובווג
,ו p ,כfקימ,גמ, ~בותי·ורrכיכופבונכודיטו Pמיוטורןסיינכוגייוחוגןחי P 'קירייי

טו p'rכיו Pנייחסינוומד Pכתחיןטחביחרי Pייונגוטחייבייןמ,גפריגדייךמ,
מי Iקמנטוקfכדסריריפודייוו pח' 6גרטויק pג'חייתומכןרימרו Pםונ

חיfכן Iנfjכטfכנגןכf'כביס Iחנ ' pחיקמכטוןיתוזכנומסfכיייניסו Pגומידיייבcכבוtכנו
מיכגרמנ"י Pבוינגיוקיפוtכינוכומיגנ'ידומתסבונכןוfו,בונימרגימיריפווייופור

חיגרסעחיגיסווככו ' iוכ~חיגייו Pדי jקויר rבוומבוימייינימבוייינדוכי rר''::ומכן
ר 6פ"גימורםמניימרון'fו ~ Pמיקרן~יכ. pקירמנו " P ,כ} Pטובוסטיקרגוטורו

גייו'מ pסיחיג jקו!?יכיחרוזחי "וfקווט'כניר"מס Pםרוגסfו,ןירס P 'מבוrררגורס
 ' P ,ח.וכוגג'וירכסכסהיםומינוכו "גינט,גסחיינרחד pטcכ p 'כrטובוfכריקי
ו.פווגקיחדוסכי .די bpם'ונ ~ I'חסירסכו pגמקורטחרי pג'טידד'םרינךיריקי

מםחנ" ' Pסיסבונכוזדיייfככfויכפוריר 1'פירחטייfכס Pק"' Pפיי Pגומי Pוכמני
דמנייח"fכ'יודספורירוסכסמין'ימריו Pנtכרןנ' pן pמי jיסוזככ"מ,ריפודיון
 fRכ n Pו P 'tיסוזכ:יןfכטיויחניסמינוס .חובונימרוןכימי ,בווגבימ,כריטיבויי.,ןן

 • Pוכורחרור' Pגו Pטודוחס pייןרמכ'מ,ג,יסחסקיכוטודומי ',' rוכוי Pמס
חיכסגיס Pכרמינכגכינ"דומידיחפומירz;רדי jסבועוטמנס Pמימי

יירנס bסנס'מימכוכיס. Pגר I'חזקניס Pכוחפרמ"סדיחריינטרררייסומנןסיירוסכס
יסוחנ,דיוכ~"יכ"ו P,מינגרfוכרי pקידימיסבועווד"פתרס Pזכיכסנס,די~מינtנ

 pונמ {,פוריירו lגו I'מינרמר Pכקמ,נטריגינטיכcכקייסןמנןריבויירומרייגוכרו
 Pטודימרון rי Pחקוכ ' Pמ,ובופןרוכמר P ,די Pיר' rבוו pגמחסמן jטובומתוחנן I'רי

בונכון. Pדיבומגומיוירוסגסמסדמרפרר'מי fpכיגייחקווזגומימן rממייסר'כ.
חיגרי''' ' 6ינוומר pמגסטרמסירגוfכדוגטו J P'IPחינוכןכקוגםס {' Pמן jבומוכמ
 .פוfכירס ' pכ''פורקו Pמ,כייוונ/לי Pגחלגופירייומיפיfר: ' Pר,מירוסכיסרי jסייע(
מ,ג"קי pטיימ Pמנגו Pו Pחיןמייירספורחדוסרי Pריק'קימונייר,קיקרוסמס
קיייfכגו pבוממירסיסוזכגןקי 1טינריירו,ר jחו Pטובון pכ'מי,חיג jח,יחרון pפ\כ.
;ו'מ,יסווכגןקווlכוחיךרסמיגמיחיגחיבוןנגוייו pמי"·ק'מ,יינדס rח Dי Pחי
חס'חיגחסfכיבונימרן{מיטרוכיילס Pר~ריירוסגיסממ p'jמוטרסנינומדוסוי

יריסכסמסטרחfכורנופןרכסןמי,סבויסימייסורסדיחרו Pפונקוןמפומ,רס
ריזיינרויכגfככיין bקרןסיננכיוקיזוגון hי-גסרי pפוחירוכfכירקס Pםןזו~.מיrכרוס

P מיינרקרP ' 'חיכנרחגרP נוזוטרווכ\כ.חיגייוP 'חנןר'בוP מינמוכיבויחריטיסP 
 1'גמימ,ר.קיקירומחרס uמגורמיירופנ,ססין Pוכסייור'ג.י Pו fPכויסוחנודי

 pמנ:כfכקוןחבויתימ;:ו pייסמיבונימרוןמונודס rקבוחוכחרפוררון i"rיזכ'כנכ' Pקי
מיכו jפימ'tויכטורןרי fpכ jרוגחטיריגות j .,-rמטמבובוי'{ ' bקובופמכייררו Pמrו
rכ-p בוחטמכדיירוסניס,מ,גנוP קוןגוגידייחינטרומימיגמין~פורפיכייודימ-ס
r סומינכןדיגפמרטימית 'גp מרמ,{I P פוכיP מירוסניסחיןמדו'I חינטרמנרו

 IIפירןיחוייינמ"גן iב~ירופניסןחיזגבונכי,רי Pקר'ריוכמנחן ' b pבמינfכ pנממן jפמ ,

 rPריכייו כ:iכfימיר Pריקייךיטו (סיfכיטרטיfכן pמ·נ' pמ pנ' ;fק Pי Pדייכייו jק~
31 
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 Pמיכייומסברגטר ' Pמי ,מייודסמרר
קיןמיירבוחנויינטוטחוומימ,ניבוינופור

 ' Pמיחיכקווחג/יגטן ' Pמייסרחנן
 ,פמכסמיכסגסמס Pדר Pכויירון rחי
 pבומיייר\ג, Pדו Pכו"יככייכfנכיןמינו~
P ויננבכיןfכןיסוחנןP נו'מוזכסבכיסr 
חטינומרפור,מככרכמבק-מכק rנו'מוומ,
פוךימוכוחגורסטס pמ 'כfיררסנים.מס
P מגררסחונוסיחינדית~יתמורטמר
P ' כיfr דו'ירווP • 'ךp 'פוסp מ,דיp כ'טרp 

 " Pסיכינו'יי\גסfויייס Pקיריננו\ג"ינטרר
 jסנובכיתיכטרוחייסרמכןסינטריטחך

בככנידיחיזר:<יסבכ\גבכ"ךיקמנזספו, ,
 Vבו)כיייפןינויכמ,רסמיכסבדוכסכסו

מסבומטחרסנובכווזיוןקייסר\גיי
ררי Dפ ; Pבכגגיר' ' Pב"כבמכפוכר r~גכ
ו pיסומבומיירוסגיס.רימ,גרכוקי

ר r~גכךיו rקfונסררפומיכטייכ::ו bמוךיר
מי rPובו ,כfרוניפמרסfויי~דמנסגיקי

דיימ\ג Pפריגמ,גמ,רסמ,כמיפ'כימס.
מכיבויר,חיכפרחימיגמ, pןוסיירר\ו.' Pכו

 'חיגדרנבסומירסממךכיו Pפורקי
קביס r Pכומ,יר~סכיסמיוקינומנךמדור

כונוןטר Pמימרכמ,טינומנמו pמ,ני
p מp טמלוב"ו •טיגמריןP גוכופמךריו
p מp רקיטיגן,iמ,רP רינ\ו.מךימיונןfנ' -

-רזבוכוקמנרנטיקימריבויכופימיחיכ
יסרמנומסמיירררנימ" . pנוfנtוןכ~' Pכי

מייריסג,ס.fכסנינרקיfככוןגגיכימינ
p כיפורסבובכיוחייסוחכומכוומריןיfP טן
פרמ,מ, fPכיכיבויגרפור jבוכטfכרו ' Pמ~

 pךימ Pכר Pטודר Pמיגי,ומ,נטכימנייטו
 •סדינחכטכי pכינוו bקוכטקינור

 Pטו pמ, Pכו pרימ Pכומיןעזפרמ
 'fכס pנן b'pמ pחחינוביחו

בומ"ו/ו Pךו Pנוכקינוןכfכססיfונטוכיכוס
 Pכומרוו Y'Pמקינ pנ'חז pגכtככךי Pר~י

!(יכיחרחירינוםמסנינירמררמכנויס
 f' pופו Pו'מי-נוחטמרנומ,ןיביטכקוו

חינופיכמדירירס pמ,חמ,מיגמ,כס

כיינומיכר,יינונfכמ,יו iרמכס Pס'קרנוי
כינוססס Pננחיייי~ P,ו Pנופוfכיריוסי
פוכסfכדיייס Pיכ P Pי Pקון lיכו Yי pממי

נוסי 'ביטגיוקיופיגימריןמיגרמכךי
פינ,מםטס pמ·מיויירון .ו\ pמ,ןנוfכטfכרו

מדייכטרו: Pקוזירר pס' Pבסכחגחכ"נויכ 80
נוקי Pייסכו pם pחמונייוסירינוס .'ר

פוכירו fPכמכ'מ,בוטניןססוחרונוסט
חימינופירמדוכיר Pמוררונוסמסמ~ר

מיכממרטייו pח'מי •ריינוסיכריגובסר
פחרסfכינקיןיינוכויטמדגספומ,נגר
 Pטיטו jקיריסיתיטמךגסמיפיבימר

P ויזויfמ,נקחמורp ירוסנסמסטיגיימר
גרדיס P~יכ 1מ, Pטיטןמסדיסוטו pמ,יו 6

tנויכימ,טי,כו·טי"יסןגי 'וp מקיוי
כונוסזיקמרטסמ,נובימוטיקיטס pמ

יר,סניסיברי P Pטיגיי pמיכקמכרמ,
קינן'ססךמכיסורריןטי 'קיטס pמ

פמררינוימרי ' Pחכריזבןכימ, pסרמ
 ~ Pנוןקומ, •דינוטגמפירנומריייימי

,יינןו P,ינינסרפוכ Pיימכו pמ pמפומי
ו P rנוונב 'בp fמגריממסtכי~קיויינו
נויסיוריניגייןקייfבס pכוקי~ד'ןjומ,זו

גוריייון 3ף Pיןמנויייברנויטסנוביין
פיירירי pקמדיכמחטמךוקיוסכסן

D ורjJ ' ויסירווגיP רP קוכP יזירוP נירןן
נינגרן qPיימי;· Pנינווכוקי p 'כfךחר

קירימסfכיכדי rך'ימס pפ~גיריניגייי
קיוטרריקוןfויגנמנוןנמרין 'וfנינו

p מומזךירינוסחסמיגדוטיחביP יר. P י
 ' P ,וfי,יזבביסמספו," ' Pסימכיפיינטי

 Pנומי,ור~' Pנווקומונסגסמסי rמ
 Pמ,פירקי rב'מוטכסחיכרייכמרמוגו ~מ

מ,גסני pמימיגגנןר 'כfכביןסימכס
 . iט P 'פורירס P Pננרמימיגיססךי Pריזי
 I,יימ tPDpכfכסן r'pקיגfכברמדומךגגימי

ניי 'כp fקסךיכסקרומטוונימי Pכו
ו Pמי Pמגר'סמססירונוס.מסייני
נוס pחךינס pקיןחטר pכיכיןזריח

מולפוניירחןכוקי pגימררTכךןר'טיכימו
 Pייחכי pמ pמ~'יגמנרימג"םורfכי ' Pמ



 rגוירכן
רי Pנרfכגר' Pטורי~'ירון Pרולכסמס

כנור iחוכלחרוגו 'כfיכירכו pר'פוררולכס
סיגו~ינרימסנןוגנסקוןמ,נרfככרי

פורקינכיינימיגמסייגךו(' rד'~fככIלרון
מימ,לכפירחרוריר Pפור 'בfמינליינמר

מסחייכ Pקfכרגהמין qPיוחנוינויפוזו
י Pר' Pנומ,זוי Pגנזונוסי Pסנריפ

 • Pםוסיגטר pמ,
 ' Pמוריססמוטרו ~פומימי

לוייסדי Pדיזוכ Pנו pטורוומפמ'יכימלו
 Pייחכו Pפ pמססמיייפירמדוריר rספןר
ס pמנ rחרגסקוייןמורךיןו Pליזירנ,מי
רינוייול~מסייוכגורוניגימ,רוייסרי
קוןמיכקונויכךחרסנויקייג Pקמרגס

חיגכילפיר'ינמרסייימי Pבוrכררמדויי
 Iחינופי,"ן rסנוקוייוריזומ,נמימורדין

 Pמוזו pו pמיו'יס pנרסטופיסירמרו'
חטמדו'יכןנוי·חינטמד,גוכיייו rמ'מ,

רייכרמיגרייינטו pמח,ן pקמדינחקו.
גוךוטוכידיקינונחרמוומ'ןפןזוייימי
קיס Pסןזחננס pמ' ' Dמגמימזיססי Pקי
מ,נופילחרורסחיגמיכקורונמרפוריו fר'
יר Pדימסקימיגמס 1טלfכמיגוקי

רינוסדי P'יזונ Pכו Pטורומייי.פירמרור
דיי"ר pפ'ג.מד"ו f'Pקינמיגדינינטיסי
P מ-בג'וp נסיי"מיגי 7דיגמכטליסייחס

 pנ"גוחיכמקוומ" pריטינייךירחקיווגס .
ריחיטמניירדיכניס Pטודוקיןמ,

 uטריייקוןטfככיירחינrכייגידימ,נונחר

דיקמכטידfכךסיבדיריגמנטרי pפיטמ
 II 'י~טס pמ Pפיקינוי, Pדידיקמייינו

דיס rקrכקיריינןסיגדיס r .קמססנס(
גסדיעחרטיסונססין Pמ,רייניסיג

P י.נךמרD קממיומ,נומרגסדיייקסr ס
.סליייירוקולטימיגסיןליינוס~כרי

גיקונוומי Pרורקמנ~ינויג jי' Pליגייכס
 Pסינקורונחדו Pריי 7כייניוfכחיטר~ייו

קוןחימינו.פירסדןרסוכרייימגונכור
 Pרן pבומיכינוסדי Pכייזו Dנודייזו Pקונ
קחנ~ייוסון iטכ~ייני Pנלסנדי pנוס Pריי

ניסימ,גיכרי Pקחנ~ייסמיככמנקו
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סידירינסגס ' 7חונופלינוו Pטרמכסן
 Pדו Pסןטכרחיטיידרס Pגtודימונו

ורסדס 7סינק~ילס fPכימוגסןטרf'כ'כי Pריי
וכרי Pוכס Pקיפחרס Pק~יני pמ' . 7רי

דרג pדו Pנוטייגיןכוסיקfכנ~יייחיג
קמכ~'"סיגפחרספ~דס pמ'ו P~ייו jקח
מוכוחינו.פילמדורמיכפמרסקמרסו Pחי
טיידלס Pמינסדימונוסידירינסכrודי
קמנ~ייסי~ירס PPמרכסונס Pקיטס pמ
קי Pפומי Pדי ' Pסוטרו Pר" Pדו Pכומי

 Pגסדו Pדומיןפחרסו ' Pקמנ~יימס
מונוסימקי'ר~סונוקחנ~ייומיגדי
 P«מנו Pו Pקוןופרין pמגימימקידי
 pגחסיןסיייפירמדו,מיגדי Pפי' Pבו

מיגמיקסנ~'"ןסיגדי pכ~נמ
P טודירינרמנדימ,ניטיכוP ריגמנטלינס

חס Pריי Pרו Pכו 1קוקמנ~"יומי~
 pפסדמ p "וp rכחקוןו pפמחסו pפס
דיגסנוןסי Pיימנן Pו Pמ·ו pנסיינחדמ rדי

 pפסרס Pמיקון Pנמרfגנמנונויגסיגריטלי
 Pטררוסי Pיימנו Pי Pמ,ן pיינמדמומריזנ

p כןtכסמנןינtוכייp נויןr חיI'P ייינימר
 uטfככ Pכודינוזטמיינייוסיו Pכימ,ג

מ"גמריייילרכיימינמי Jריפוזמ Pיירי
נריטסנ"ממרינוכסמינרידיכמנטריחנימן

סיכ Pט" Pניי P ,pפ~סנרמ pטמ Pמידן
דוייונסיגוירייןמינמוזוגוקינסרון
טיירסי Pדו P,נוכfנדרריfרסיר rריפמרח

חיןגוונדומיגמיןטמר Pפודיפירמי
טי pח'חיקינ·יוליtכס. Pדיגספוtכירו

ד"קיינדו Pמיננרמנרימיסוכר\ג.רומיג,
מיטסנימס Pפןריגספןtכ'כירייומ,ג

דייומי;tכימונרסנס~ייניגיf:יייגד'
ון PDקורו Pרי pדיייtככדמ pמכייו tקוננקי

 .נרtכדומיןירינ pפורירגו Pריסיננרמגפור
ט' Pמ'חיגמסיוחיגסינופירמרוררי

ריזירפור iו pקוכמו t' 1 Pכפוכנסגיסיג
 Pנורכfרדוכי Pי P ' 6טייכסגסדי Pל"מס
"ו Pבוסי Pגוזנמרכוחידיייגוקמנויכר jקו

מ,טורטרוסדיfככ~ו P~י \ 6דיניירדסד
 Pננ~יינן Pכוננסגוו Pמי(נטריגיימניקי
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סורקי pטרןיירכו Pרימי Pרכינfורגו pקמפור
מס ,ני .רייכןמ'כמסרמנייןחגחוכו

 iנוf'כייורנ' " pכוק'מ,נוונד~דימי:כגינטי
רייךמ,מ,גרובfורמיfכר Pזכינריפירמור
ו Pירcר Pולי:מכט'גי Pירי Pנויר Pי P Jקו

גימי pרי' Pנר Pקיטודו pוומרייגו
p וP רייכמכטיננסi כינסקיfכ' P ' 

ביfכ'גןיfכ ' fpכיכסfנכ ' P ,,,יבומ, rמפירנוו
 ,ר iיכי' pטךן Pנוומי fpכמיכגחכססקון
פונויו Pר'מ,מ,ווםירfכדורסיגטי pמ,

 ' Pר"י P 6גו lפונדי Pרי.מיווו b Pטודו
מי:כטידו jמונר' p', Pפו~י Pיימי • iמנו ,

 • • Jמנוfכונסמססוחינכו

ונס Pקמנמכי'רז Pוו pמודנ pך'
 j 7מיחיגfגמיוופירמרררמיגדי'כ.מוו

 Pרוקfנווסקיפור ,נffנקימור p'rנ'
קו"מי pמררנ' Pנרפמרספיכומררודי

p l'r כוסfוווקוכרמוP כיגו .מרדירוtP קי
רו"דינוסנסfכיכיו P Pמוו Pרו Pגוו f5חיב
סיגמרו Pפינחיגדיכ 6ווfכיךירfויכמ·ווס
iכיג Pמ'חינופירחדררייכוירינסכסרי

מ,כ pח'טיידרס pמ,כסוימיגמינוסנס
 fpכנכtו pמ,גמfכוו Pפןנד':גוומ"ור'כ.

 7יטיכו Pריי כ:,וtחסר'נונס p:כח pויטמ
מ,גדיס rקממסמ;ייבםר 'מ,ןמי p'rני

 • pמ, , pקין rג'יטינס fpכפריבוכiכליינו
קוחנוימינוחנוו P iח'נIלייכמדס rד'פמרס
rויגדיס rקfכחסחינומירמ;ורסיגגייני
ונוי pקםנfכ:כ'יודיחיגמנfוסcורייוכ

ו b"כט pמנומ, Pרי' p 7כודיסווובכו
. p מוכסוביריP דסגימ,טיירסדי'גי,סl 

מו" Pר'חיפחניויויכנחרסנחרחמונס
 pירו r'pק'נמ,גוידיכמנטרינייגין Pמ'
כ,נרוטרמנייומי pן rבייי Pי Pמיריווסדי
וכדמ fmד'כי'מי :cמכפורימדיוכטרוחדי
קימ,טי pנמנויקחסבוריקימי:כדי

 Pמיכייודיפירנומנויינטוןני~נונמגדינו
 Pמ,ג,יוונירי Pמיניפילחרןל Pמ,קיווו rנו'
 pכמ pטורמס rב'מ,גינרומיגטינוסחי
מיס Pקמניזכוונ,' Pפונימ,ני pמ rמו

 ,/ pמ'כוטוךוירנוfכר fDודי ר:iוtקונווגורס

נורי'ןכן

חיןומזס pוומfויינרוכמ,גמיוקרדטי"
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 :גרחנ, pמס~ח 7ייניו j Pפימי Pד'מימיג
טי'ני 'מינרחרס r 'קיריינןו P ,רי Pר'

מינוסנוו Pדיו p;יבמ pנוסייורfנכ'-24
 120טייגי P 24כודימינוקמרס
מדס p.חינומנו.י Pדיייבמוכו Pדוק-
 l/נו:"ייורמ 5uOטייני- P 120כורימוני

פמ(, p 7גומיי'מגןר Pדיריבמ~ו pג'
 .קוניסנקיגרמגד~fכ"גקיןנייכין pוכמ



רגר~רז iב

רו::ריפממס Pמ,קי Pטןרוונרי Pדס

לווג"מיגטורומיןקובומכדrכקימיגבוrכ
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פו"גימ,מיל(פירמרןרריקורונספטרון
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P ירווניריP קיגיסP יריפוgP ח/ריקי

י Pי p ;וfייסוס Pיטיג Pס iקרגסמ,רס
tגרוו rפרfכינררימrכ P\ו.כדי~רנ/מגטfררוו

I כיקרגופוכוחיוP נל' '-.נ'ויחיr1מיגטר 
רי ' 6ת Pחכומיו~ייריו fPכיגfכנייfכ,ו
 ".ו\דימ,ירקגמס bחת.סוfכירוו "~

פוחילון'\ו.יירימייס pמכ,fכתפומירון
נבככי f1רינ'יגיירוומייירט' rר'fכיגמרר
fכיריקררןמrכזנ/יגיירן ,,.ו\ריחייסנונ
fכפקנוןחס ".ו\דירי 'כrfכ iעמס\ו.יידי
ריחייפומס ,,.ו\rכיינכסמס\ו.ייריזכי

rנרס pפתריfכיריrכ Pקחיןן iפו ".ו\
 'כfיIכוfכיקגןן pמחיעזתfכסIכריכריין

 • Pרירירורי Pו P Pטוךו

:\ 
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פרינוירוfכני'וחיכ iמ,עטפרס
 . Pייfכגי pם fpכדיריינומס

b 7י j יוניינוטנחריP טיטיקווףP ריf
ורזכרינ Pכתרית Pקמיןמרר Pרכ D 'Pטורו
 P:כורורןרמנומן Dקייימרס Pקינ/ך'-ננויי
-טס pמ ".ו\טונ/ו pי (f . 'רf •לייחיג
זכימרו Pפוכו Pטורר'ו rחקי ' pקד
קי Pגייגטי p(ס pטורfכרי fPכרו Pסרנ

קוופיניfכר!(ןר\ו.ייורסן fpכיובויכייררו
fררינסקרבוומרו Pפוכfכירחrכיכיס Pילו
טודוfכ~כ ".ו\טונ'יילון Pוריחינוfכרגסדי

 1יירו Pינפרלט'fכ ' P P'Pמיגטרכ .חיגנ/'ירגר
b י('(!ירוסביסיגטרי pb 'כ"ירטfפרP מ,נטרי
P יP ינרלמרוריP קיP כנ'סיfכטfמרכו (נו

 IIטfריי 'כfקרוfכיגרfכרקרומוטרוקוו

ליפוווקיס Pכ biחו Pמ,קי'יירגוfריכנ 1 "נ
i כסגססfריפוגי!(יגיi כיכטריריןfיסוחכj 

ריזד'\ו.עזרמ,גטריfכי 1סנועו ' j-חיכטמ,

זכtר Pייסכר pמ tpכסומי ' pקידיfכסfכיב
fכ,ןילופביסר' Pגיירייומיזיירןוי Pלובוס
סנ/וכטר 'כrסמרטימוגחגס pפמרטי Pטר'
מ,קלוfכיגמיננוfכיירר\ו.חיגיסוחנוקוו
ןז:iנוככודי pר'טרfכפfכרטיסוטרתכס
סנרוכסכסוככגגינ"רמיו 'רfרזגעtו,ג
קרוגרובסבסונסiכיויקיטמלרןנוקי

חילטיגסגוכתןfכ,ויירון iמוfריכיפורייו
גריקמרנננריחיל~מיגזכינונfכרו Pסיו
מיןירס Pטר'פח.רטיכ~רייו ' pר p'Iו Iמס

יור~ I'נוfכחיגוי rח'ו Pר r~עוייימגו
ויס ijקמסוח,קי pס'מי:כמ,פריוו'לן
ל\ו. Pוונירי P Pנו~' Pטו pמ, Pטוךוטלfכייר

דיקןווfכגךrרגטי ~ייון pטרמfכ'ר fiכל'קי
מיגיס Pירוfכיוטחן pמ,חיגרונוייס pכו
P כתווונ~'ייf' P .כרמקיר\וfמ,זרינ"כיי

קיררייייס Pכומסוו-fכגו\ו.ינ/fכגטfכרrכו
P יP קיניI כוf/כנfרמכט' P .כמי/ר\וrויp 
ו Jטלו Pר' ' pכומיוופיכחדורfכיג Jכירורי

דיכס:נ/יכו:יטfכרקי . pטיילfר Pי Pניימת
נויכטזררסי Pקיfרילסרונוייס Pריי Pבי

 ' nג nיtנר'ריןנ Pרו((סדיtכ n 'טחכ P!(ורי
יכרזככריריי fPכיכייוונ'רי fP jכירכייכfכניfכ

l' 
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חי Pטו fpכגירי pדיססיןקי pכוחסנרי
נוגנימירחז,קי Pטיטוחי Pיימכו Pפ fpכ
מג/וכטמרוןי Pחי 5יפרמונ/רי Pר Pזכ

מנרון,חיימוךסנומייורfככחיגר rמגבכקיו
P /לוןlמנוr כגיקיסוfנחרמגP ירוריP -חיגיס

ניrכחיגמגריס pו pקווכ rחנlלפריגרייו
 Pו P pטןרממיסיכגחיגמיסנוקרכ
 IJמ Pפוכ Pו Pריו rמ,פוךירירור Pקררט'

סיווחס pגוrכררfככט' Pדמררר' fי,כ pח Pךו
 IIםונfכקיזורפlלמיגימומנןf"כיסוריכג

p כינווכג'ומרןfP יb יכפורטיP פריכמיייוII 

נח"מסמיגיס Pירורי pח pפגממסרירו
 IIקכומ,ג 1נוlלו Pמזינרחר. pגסריפורס

 Pכומ,ינרfכר Pגסריfג.טןכספרינדייןתיג
רמכיימנמוט'ב Pחימיסור P~טו Pגוגחכ'

j 'מרןכP גומספנועוןריP יסומכורי
 _קון ~'כfטרמ~וקודי pסייררמקיו

קי pיטמ f')pקוןמיפונרסרי ptפ'יר<ר
גספךמימיfג.טורסגסריזכיג/מנחן pג,

קון pריח : 3ינדמר pגסחיגטייפיגימס
-P וP נוגP P'l מוגגמכיןP כr,מP יi ריפוr חר

 II~ומי;fכסמונו Pינוחייורחג Pכומ,גטרי

וכוגיירונונרינטס,קוחיחtרניייגינו ,וfטרו,

מרמנ'רוווfככגרי pגסמי Pנומטfכרו Pכודי
ס/ריסיכגפןכי fj Pקמגיי pגמסורכfכנ/ס

 IIמרמב'גונ"יסדיפוfכירטימרוייוקןנו~

 I ,פוחיר iנ'ריירןקן ' Pי i "טמכטומi:ירוגמו

מונו Pסוfיירפו Pכומיסינ~חי"רי pטמ
P כרטרוונ/ריfיגון:iכוק'ןמנ'יחP חינu 

ורין rJחירlל Pסרtכןמכן'חיטירמרס.
 lפנוlלו ' fbכקירי:ירפlלר r לl.ו\מינוירייו
תירס t1ננוlלןריגונfכרמימקיריסרזנlל

מסריטוסיינ/רמך pגסרי'ור rנויגומין
ר r לl.ו\ח, .ר r לl.ו\חסמי iיסומנמס

fויפוחיר'מסקיגוזננוlלרןמסמנחטיחס
 pדוטןרוסחrומבfכטירקירימסיסוזככן

סנוlלוןריג"כטי .:1 ,גקיסומיךימסנותי
 IIמי pמ, pbפונרקרן pסיירכfכ'fככיחןמ,ג

רדג'ינטיכi:יי,ח~טו.גוגחרדי pטמ,

rכנ'חן Jטוכ Pכימיfכנ'מן' rמרויסומנן
חיו pנfכגונמכתין jירfכ ;Tקי pחטרfכ

נררייו tכ

P כיfr נוחימןp .מיכייוסמכסנו\וP חיP י
מי,לוגג'ו.קוחיב'גוסיכגfכגFנפrכנייחרון

b ,נוחירטימ'" r יוp רי' P .כ,ר\וp רוכחנימן
 ,גסב/יירחןריטוקי pסיגיtכנוכי Pגוחס

 Pגונוונ'יגוחררןמיסיכגמיכדיס fפיגיכ
 / pח fpכיגיירfכין·פילירפור Pסיגיfכגטי

מקיגחימכגונירוו b Pרינוקיטס
מיגריגסכסןבכנניfכסייסטמרוורימס
מסמייםי Pםרינמ,ג 1סכסlל fjיסןחס

r נסקיככיסוFכיקריחיfi קוןדייוח,ג
מיננ\ו.ךו ' P P'Pטרכ pח'רימימנוינס

I מ,כמס ,רימס 36קימינטיררםורתנוירq 

פמרסיגוrכlלחנוונסי Pמג\ו.יינחניסורס
 IIו P .קרנוכסניס Pגו\ו."גתכfכיןחי . 'ס ,

חי P,נמייור\ו.י Pכינ'יגיחןfכרסכסב'רי
רד Pנכוfכירםןקמידחןחיטמנ:מן rנו Pגו

 pגfכרי Pפוחירפיונ'רד Pכס;יס Pכו
סינקור:::פסרסנ'ינימתקיןמינסנווrכ"

גוקיממוןמ'ריסיכגמיןי Pנ'fככ
 IIנית pג,יכיfכן Iנפיגיססרי'ניfככווחירס

 iגוקיטס fpכנכחטחנ'מוכומי Pייוכורכי
 I (נומטח Pגומיכמןמינו.מוגיחרוו Pרי

 IIרו'מ rםיפורס/ 'סיכג .סיו fPריגיסרו Pיו

 P~וםfכרסקרfכיכט~מנ/ימסגיו 'וfרס
ריחכגרי pקחרון Pנוגיי Pמי pר iנוחיכח

קונגר'י Pכודיכנכי bp jקןכסכיס Pלו
קמ{/fכרנינריfכיגסןמיריחסנווקוטס pח

קינוfכרייוכרי p כr /fגח pכחפגכנו'גמר
P ' כורי\ו.יזנמרווP P נ'י'P 'גסמיp 

tp 'כנרP 'כודP נרוrנומטP גורימיP 
סיגחיןחכנרי pגתחירסמ,קרננות

מרfכנ'רונמן pמבוfכריפיגחנוקונווסיכג
סיכגסיגמיןפיכיחi:יגסגמרת rםיפומיחי
ירןפביסריסגטס pינ'רחר P 'נסןחימי
נומ'יורגfננ/ס ' Pקינוזרריור\ו.קמרסחי
P וב/ריP כנגוקןנו.סחכיירררfקינוI חיןס

ס,גחגייר pטו pח'דיסי .פרסיגוחיג
 Pר Pר' Pגורי fpכ rקמ;נןו Pחדפ~fכיגו

יר:: iPכיגיס Pירורי P'iגרסנ pלורימי
קינוfכרוןחי P(יקי rJניrכfכיג'ריקס

p סטררנודיסויכיירj 'I סיr מ,רסקיייטי



נוריןוכן

, 
םfכרסכיס tJירודי Pכוחסמייורספןר
חי <rטינייrכרור Tpכיגקfכגסרי pךימ
קיונחךוןקי p,כיירו p pגן ' 7כטס I'קומ

14,UO כיrטורוP גויכןp קןנוידיP טינ'גי. 
קימגדןמ'טייס. pךיfכגני <rמור <rפסר

חיגדי Pרמרייני Pחין Pיימכו rPDpכיגו/נ
-זקכיס Pכונוחרוחרוןrכיrכקרזירוןנכיג
מ,מ,גנ"רוןטו Pמיטוךוכמנננרס Pכומי

 riכימנ'ימס"קיטופוי rpכי , Pיכיירן P Pכו
 p~נומכ"נו 200פמרס <rנוזכ' Pחיכייו
קי~ pכוחי Pחגייו P' 20ינfככטיכירפור

נס. Pירומ,ןחנונריגסו tPכינופימינומרין
 Pנוזכייורמכי Pכו fJכרר Pחינופ' pנוfכחי

סטוךזכי Pייו pפfככtכ Pכורירוקמרפור
וfכני'/קיס trלירנוומי'יrי Pקיג/ר'רי <:,כtק
 rכfכקיךמרrוגן'פולקיכיס Pירומיןמס

יןמיכטו'(כי Pכ' Dרויניrככוrכפrכנינגוכו
נוו"מ;:י 'וP'P rטןכ pמינווזנו ' bירוסנס
ו IPנ'וקיסטרוקוןירוסכיכרי Pננמךורי

חונגרי iרfכרטחכננו ' b r>iפמ Pחי pיימ Pט'
וכויןן Pקרכחורסנופנסכcוrכיפרמינוזכי
P וייוןcומיקיכטינcקחדj5 כזןמכטווf

'ןן Pקוג 'כrיס I'ט Pחכנרג,ס Pירןרי(ונfכר
 1'גcו Pמוכגfכגדיגינתרנוןמי'יון pננ'

~גיח'יסקימוטרופוכיירfכוכריפירגונזרו
 pbנדייי'רורי" (ריו pקכמנוח Pי bחי
ריגינויךי pםמנניניימ pכfכחל pירו rנוו

בכורייכיוטחבחו fPכי ; Pק' Pיiכךו p :ח~
 Pח"ימנחרו Pםירירו Pיזו(נדי~נןת"rו
 <rטיי fPככנן rPכוננרירגטו Pניקוחי Pיכוגfכ;ן

 Pולfכייור~' Pכןויונ~מ,גרי Pנינודי
קי!זכביכטורחרובייןיסו rרי , Pטורוזכי

ינילחנךו jנ'נטס fPכיקיןגומייח,ייורייו
fכ' P 'נוטI.1 . יוייווךמיכייגgP ' ,מp טיP 

בfכרנrייניפיגייריסגיסמיךקי Pונ~י
וניונרי P r>rסיג' 1'טיכו 'כI;וינחוןיקון

r 'חנp וrמנוימיp 'חייגטj פורטייר;:י

 • P,נורTכרור' P'Pמיירוסניס

. i 

I I 

נירי'ןןנן gPירחיגרינוזכיפפרזכ
 Iןמיגטס pח' jסכס

32 

2-i,9 

מר 7ינ Pסנייו iי Dקוננוו Pר'fכירינס
רס Qב bמגחירסקיחכטירחך pכסרי
קונוך Pמר' iינ P pגח' pטןרfר ; p pכומ
 ~ pבמויי bפוחי י:;ט~גסיבדחד pכ~
קיגר 'כP rרמרורי Iנו Pי Pרי Pפיקחרוסןר

ביררסךיי Pנחרוכיחסס fPכוכנמכמ,רס
 Pמ,ר)זייכטיבכיס Pרחוייטחן Pמןר'קויין
 jטרויירו P'Iו כr~תורייו ~חר f'Iככ' Pחיג

 rגודיגונמרחיו 'כrP fיחטמרורי Pכו .
חגניי pזכויימי:~טסכrוכיכזי <P rגרי

 • Pונןמ,רטוי P 7זכיכפו'פמי pרו bננfכטדי .
D " כיןfכיי~'נרימסריכוגמרtורייfb גP ייס
 IIPטר'גוזו Iרנוגחר ('כfrכיפירן Pו Pחי

קוומכט!כר pריר hכובחיןזריcו rט'
-i ככיrמיינו~ p ככטורfקורחדיקינרסגטוp ון
כrכ~יס Pגןקיגונמרמיןחיכינבוגייך I'מ
P כיינ.חיס'מסירניחןfb קרנונחן, 

מ,יקיס-גרחס P 'נוfר'יור~ Pכווכומטrכרך
יכךמך Pררס bקינונfכרמיןמייריס Pזכ
 Pמ,מו'יזככגגיס Pכוםמרסינו"מרמוי

 pגורוfכיעיס Pר Pכוממרסינורמרrכ
יירטו Pרימייסר'ג,רידו,ו 'כp • Cינfכטחרן'('

ן flכ pמנמ Pייכי P Pגורי rPכ.לגיכי Pמכטידי
טמכננייןמ- pפיכימ PטיסיכימרIכורנמו

 Pטוקון iיח Jפיגיחנוfכרגסרי pמו(fכ
 <rמיכגכוטיסטיירתנסזרי Pינייגוג' Pר I'ם

נ-יכטומ,ג ' b .Pחגיימכט' Pזכיג pטוחס
זfר j~ינמנטמי Pקי Pכו frו ~rכחנ rטמ

P כיכוסיטי.ונריfטרוP כודיp P יכו'P 
 p כf(מי Pטיימרןרי Pמכגו P(טוfר jbרמגוי

פכימנמן pירו r(ו Pי Pרי pטריכיימ Pמי
 jPכיניוכ'מגרוסrכו P,ג'יניג' f) Pטיקוו
(נמגן ,'כrמי pקחרfכ pטוריר jמוגקוםור
 ..(ןירסגופומינטן Pוניכרחטייכקומ Jקירי
b ונוח'ס'נורסp כטרנויר;:ימירייוטרןI

 Pקיטמטוקיחירירחרמטומיפומינ'(ן
קוןמי 1'נרמגוס Pםוחירקיונוגריסרי

ןןינמסי Pיכיימ;י Pקי, 'וfפוחירטיפוריר
מ,גן;ס fpנ Pניחטי Pכומי , pכייfכ /iרמב

קווחירירינירחך Jקוטי pח'חי;;ימcו

 Pמיכייוב/יי ' <rP rכםיחרחי .ב'ירדתר
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פר~ררון P pט' Pו pbנומייך Pבוירטיקון
חגורס.מירטtי Pו' . P'ירניו P Pט\'fכס

פומ,בוגןטןמס bבוירמיעבורם 1בבוובס
fנחוי,יבימנייימס 'וb p כfיב'יוP p ' 

קין pדיס Pטו Pטרוו pיגטמט' fpכםמ
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fכילס 'וiיכrרוi:י fpככסדי Pוומייור~י Pגו
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 Pווחייול'כ.י Pנוחי pbמטרפור Pטיטו
קידומ,fכרינfכגעיי~יייון P-כס Pירןרי
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6 ' P קולקיופוp6 'וגp גוייP כrין 6ליי

,נחגייfכגסנספךרי 6פןי cb ,lרדיוומגר
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מיקמטריגומסגסן Dמרמנקחיכייס Dע
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 Pייור~' rוו Pכו,כטרי tכיס Pירוד'יייכטרו
םיייבירורימסמיומ,ורוטרןקוןfכרגו
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םיריירוומ- Pמיגייו jטfכןנני'~ינfרגטחרון

יrווחגןרי Pמרוכי j Pכווי jמטמרו jיחי
 .סקירימיךימקייירון 1\קמ, pגנ/וווו
מטיווחנרומיבrרן ' Pויורוטי pח'ויהי

Cל hר fמניךיירווגיחי • Pווי fוו' Pמ,גייו
 pפינימ 1ט'גימ Pג'ירייו Pכוקיווו Pטיטו

 ' P 'וfבכוגנ'ן~ינלוי Pמי Pמינייומיגטלי
ירופניסמממרן Pפוכו pקין Pטיטו~יינן

מפרמירמדיפונייגךו pנ'ירייןטוםוrכי

 ~'יחיבםורגס Pירוריינרחר Pגת ' 7
גיס. Pירוריקיf:יריינטרו!(י,יממכiכדי
מתריסירווגי pטיטןמrוניירוןקוינוח\

רי pקמפמווי Pח'מיניז 'וi'יגמטי 1\חי(
פורי"גוקי Pי t.'ינחייור Pכודיול~מיג
קי pיירנ, P Pטו Pיריוו' rPכיניניר Pולו

" P בכוP גמטוקוp'b כרמ'iוםcונסמrוו~
 Pכימס Pטיטרקריחוגוט'רוקוןמי

םי"'גיירסחינרcכקי Pנירכורינ'יריייס
" D ,קירחחוןקוורוp יj מירוומכוקווניP 
מינקוליחממי . iJגט'ונגסחןחיומי

 'וf .מוטררfכיכ ו:>כfקספfכל Pמ'פורמיגו
ריוימגן Pקtכםfכרכו fPכיפורקרימו Pכוגן
מנגמנi:יקי Pוב'יגטיריסיו Pקרוסיני Pכוו\

רוויזי'ג fנוהוגסמוגייך pסיכיי,קוך

b גסבריp פוסירטחp 'לקיCטיטו~ניכנp 
b נוטרסןמיf 'ךf נrימ. P כcכירcפוזכ'רטסכ
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 Pגו jירו pך'חי . Cלויליי Pגו jגfכ.נ:יננוקי
 Pכוחסי 1\קגtוינרי pטחכtכן Pחיקי

fוריי:טרוסייקי otיכ' Dג);וחוגייסרוכלייס
 Pנוfוי irינר P\כ.סקוריינומ-; P ר:.~רי

 Pחיכטכחריfוי pםומירטמ pגמ Pחנרירילוו
 pרונו rר,תם Pמיפור Pםורירייר Pפומירי

 Pכווימרס rpסיקון Pילוריכינגוגןסי
 Pכו Jקיכיירןfכי Pקרוחיגימי pולחיייר\כ.י

ינרח-; pגtו rח\כ.יינסלון ' P ,fוכוילייס
fג 'ו' p גומרוזחרוןP נ'ירייוP פייררסp 
ךילוחטfורוןסיי j\1כגסוי fpbו\ט pחי

 Pנ'ירייי Pכו jטמלובייסי Pלווגג'ו Pמיכייז
רונחרוןגיקיינךמר Pג.:וספיוסיכrירי
ולfוכוויקf':יפfורס Pמ' Pגוקי pטיטוחס
רוכלייס Pכוקוןפכיfכרון p , 1\לוסייור Pכירי
 Pכן 'וfי 1\קגסfכסוניגיירוקי Pנו

י h p;ריטרfכ jינייכו Pפיר pגוחיפוגיירון
חיחיגרן.ן;tר ptפיגייריירון fמ, Pגו
ו rרי 'כfכ~ככסמימרכו rPסייירון jמי pכ'
fווגיירוןחינילת. Pניט'גן pייכרוכ' jרי
חיקfו-כי Pמימי'רונוסרי Pרfונמכ' rכ

סינונגוגחכייfורון fPויכי P 'כCfלרגבןכrו
 pגוגוtכי Pחיכייוונרי pמיכקיזירון

 • Pטיטיי Pרי
נגחייו" pו pחt'י Pטיטוכייו bמפחי

 Pו Pמתמי Pיירנו P Pי pחי Pר\כ.י
ייrכ Pייכךוכי fדיסנגו Pגיחי Pירי fי Pקוכ

P כיקייfנוP בטרסb חירחנמכימתP ולינג'מ
 pנוסמי Pגייכטי pbג pרf'כטוקי pינמ
מ,ייrכ. Pיכ Pמ,כיגירייו pקח Pטיניקי

יין Pמנכינו pנויסי Pמירונחגו Pייימגורס
נ/ודמןקי Pב/יךייו Pגודיל(מלחניכייווליגו .

בונטfכןי Pמיב'ורסו tp jכי 1ימ P .כ\'םסי
ל(יייויירטן Pרי p6פfוכfכנר Pי Pרי

 1פ~מיר'קול(ו Pוטרו fנוריל(חכמניגייו

P ול(נחיירנוP כיtכטסכנוf)לp ןקןP וP 
י Pחיכוח.מחנו Pו Pחי fPכיננמכיי,'
חיטר Pחיקון Pיטרו fבןונרי Pולחייורגמן

פ/וגיירפוריסגוחכל(סטרת fPוי 1גקוו

 Pייגמטי P 1\בוקי . P,נכ"גטו rוייכ p Pו Pר'

מיינךחר Pנהדיירקtו P P'fנ' Pטרי Pו 7

טורוחי . Pק\כ.ייטי '.fכ Pייחנסדו Pיטי tפיו
ל(י pחוכיי;ופירקיניי;' pנ'טו Pסי

יכ" Pטרו Pנוfכימ~ךריב'י;ייחז:fויו r'pקוכ
 .ח,כקונוינרו Pנ/וקיגו Pי rמנוקיייור
קינוינירת fPכירילסכי pלויfכנורתחי
קונכי"גוקיfוינךיגמכטרי.fוויירי P'fס

סוגכתחנו\ Pט' pגמקי pכ/וחrיייגי

גייtוחי~fרב'כ:נ rפfכיני P'p.סfכנוימ
P ו.סיטיP ו}רוינימון_קולוו' j וcס"ריגיר
ייס Pפכ Pכוקוןמיילפיר~רךרחיג Pטו Pגו

 Pטרייימטומיירrכנrכג jמימ,גטרו
ו Pולסטוכוחיייס P.סר Pנחרחגחגי

ייס Pיכ P ',ו pין Pפיומ,פ-ןרקירכי rפ
מי .דוfו p (ו'פיכמוי .כ\ייור fלונ)וירמקי

גיכי"חי pחב'גמ P 'ל( pf:pפמ Pוטרו iכיו
 " Pמ,קיככ"יכי Pכ'ונוחי 1חורריין P pח
חנוגטfכ" .רייג,מיגריר'זרת,ו ו,'ו"fטי
נו;;חיטוחירטיךסרטרcו pנוח'רי pב/ו

מיו Pנfכלי bנסי . t"i~טינוfכ'טרס fPכי
חיגקיר"י p.סי P ',נtק&גוטורומ,ן

 Pי 1\ייור Pל( Pו P pטורו pט\טומס iנ'מרו
;כינ/ריטורבfורין hגי ~כP fיירנ'ו P Pי Pסי
p וp פ~) r כ/רמp קירייימכריירוולימי
קיגודיו 7פיקfרמ,גםירךוכסכת Pגי
 •רינ/וו Pיו fPכיחורךיןי Pין pיירון jחי

fכו ,וP ריP ' כגrקי (קופיררוגיכ'ונויי
פולחיגךיכמגטלימקי ' 7גומרריס Pיוכ
סיקווייrכ Pיכ Pכיל(י j'Pמ rק'יר r כ'fנו
טורי ' Pחג p'rחגו ' rPכי . Pכיכייכ'טו pמ,
רמריגו'רת 3פס:מיייcי prםקימיג
גי . P!'ירו Pכומתקfכככיי Pקול(ירמס
י Pחנכוקrיfגמיכrכ PטורוJכיגךיירוו Pרי

 uפו P 'ר. Pיטי Oר'קלגודןטו Pמם'ירייזגרינוו

נייור, Pכוrככונטחרוןקי Pטיטוכ"דו Pחי
י P .מוטרןקוןחן:ו tPכיגינויניפיכ P'יו

ךיירקס Pקו;יfורפיגכ iפ pטיטןfכנייגו
פיחיכ/גוו p ~כtיייגרומינקחיגס. Pירו
 pפ'וגייfנ pגממי Pו jפי Pכוירמרוו fPכי
סיןחיילןז;כסרי pרירייןר'יירוו fחוקי
P כוירחרP פוr וp כוD 1\נורוונייסp יירון
י Iמוקונוו Pנ'יךמרגופfכרrכ Pנ"רייו Pגו
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r מכ/מj דימ,גקוןפיגימרססp גסונ'רי
P יrכס _ג::וקי~רקrכריינטרוחירספיכיr
 jסנועוסוגדי . Pמיכייוחינטרייריסנסרי

 Pני .rכחרחג 10,000וכרנויקרוחינמ,ג
יעקנחיrכרונוייס. r9000כי Pנידייו

מי Pינייי bונרי Pיכייור Pזכדונוימי:כ
 Pנוריינייור Pח:כrכרןנויחיגסנונכיו

נדרסןקיחטוי Pחיחינ. Jקיחדוווייס
 • jוזכג Cיrכסטרומ,ר Pדיפור rPכיכייווקו

יסיזכגןחספוייריירו{ rחינרחיןפוחזרו
'סרזכנןפח" ' Pמי • Pסקורסיכגחיכמס
 'כrסיכגדיגפןמירטסריכטרfכרס 1ממ,ן
רי Pטירו pנ' Pכחנמגי Dכ i0U:8מיג iקן

טfכנס fPכינוחייור'ו,מיכר r'ו,עמייס..יב'ו,י

תילתמיגייוטמנוכקמ,גקיחיכטרס Pחי
P סיחיגינוינווP כג/י~טרויfיP j נונכוj מי

 .יסוזככןונרי P jט'כייחרו pסיגקממגעזך
ינרחר Pכמריייון pז:ו.נח p "bמרוו Pרי ' 6

;'יגfכר jי,ויגטמרו fpכrכי Pטיטןמגנוי iPכי
ירו"דו '.ג'קכסריס Pיר P Pרי\ןי pי pדי

םמרס Pטיכייו pקספרמגומרןןמיסג,ס
טרח"פךגי",rכיפיירו ' P 7י rנסרניפוניכ
מיגמיירוסנס.קיןפיכימיר ,פסרס Pניקי

רינוייכונרי Pנומייורגוסנועווויונ\ו.
מיגונרי P~סןזכנןדינומכמי'מייסוזכגן

רכתמגטונומניהןקיטס fpנסנועןודי
טואכר Jקדגורג lחינחנ;מ pכיrכיסבכס

קוןטי Pז bמסטונוסנ'סטי p ..מנוסרס.
קיוטי p 'כfחסןכונוחבסטי Pסימיגזיג
בינריייו Pנןrכינוירקסנסו Pנומיגורג
fכי • Pחנמטירכוםחרס Pסרכירו pקויין
 Pכודיפיגימסגסגחנס iמפי Pיגקוונו

מי pםמ jחזיfכחי jמ fjכבןנטfכי Pרןונ~יס
p כומר\ו.יזכוP רfr כןrכיפוכייר.יrקונוו

נחו bפי('מיטורכחנחןרונוייס Pכו (jfפוכיי
פיג,ממפומר Pי Pטונ Pחי . Dחיכייומיגטרי
די Pונסייור\ו.י Pטרי Pנוח.ינטיינרחכךי

נימס bpקיטמגטומס pנוfר'יורמכ, Pנו
קונווכס Pיכ,דר pדיפוס"רטסמכגרי pגס

רונוייס pנוניירוןס, , fjכרמנווגחמרןייי
 ' Pסימכגרי pגסדינווגכיךונונריחס
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סיי'ורמרון Pןני pbןר p pו pכטfכרין bק'נר
 •נווננןפיזן pכ'חי

גוריוןנן qPיוינרינו b Pי Pטוג Pסי
גרסייי Pדיי bחינרינס.טס pמ, iJכגס
גרחנדירייריגדמריב pירווכנסטיפרר
דזמןיי.טיחסייסנוסריטיגונונרר".קי

ויגוולנליפור P"נונומרון bי'טי Pמנטי
נוןרמרפררי fPכיגפ'מיכקי ' Pיכוחיכ

b ךימ, •טייןp 'פוסp מנוסריטי"J נרק
נונכירייטו'ימנוו ' Pגונונריטופורחי

rכירכיינחבס 'כfגריקרי,חירספורקינרק
P נוקוןטיונריP גוייכריטוסיטירולך

חי .טירחד Pנונומנמבסט~ jמ'מ,נוק
טיfכיומריגינונרסקיטריכייס pמ,~ו

טו'יחנוו ' P pייfכ Pו P i 'כfיייכרק,
ונונכיוק pםfויכריזיקונווJכנסגונונרי

מניגוfכנרססקוזן p 'כb ' fסנס.יננןכרק
ס bחירירrכרסיטי Jמיילביר Pפירס l/בכ

רייודיגנוורמרסן rפרטן pמ,פורfויטי.
טיfויןמנרסס.מרספרחבוסוחיטימין
 .ו rח'ו Pינזכקדיבכקירסכtייי rחו Pמין
י iקrכבפורירו!כנס Pטי bגייחנוטי p,נfנחי
ירמסס'ניגו rbרכרססכייסנווטיקי
ירמסיר rרקיריסגסחירס Pסכטיוימי

סי; ·נוי,"כונוקרסרינונמ,קיסנס
ןנחקונס.ין Pקונו.סגיוו·ר pי p)ריורייו
טירי Pי pפמ Pר Pמ,נקוב?ייוחבורסחי

 'וfחויי.נכ\ו.סןגס Pןנ"טס Pמיטןבייכרו
קי Pכופורקיכס Pירו Jגייחנוסרוטי pנומ
h מ"יגטיינריוj גרמכריi טורינובככסריס

 jטר' fPכנוו Pכיקונוכחביס Pז:ו.ו JריזיייקרJנ

 ' Dקי pנומסיסקירס.רוחקרוiרגנוס
ירמטיסיגטרי Pטורפ' Pכווfכביכטי pס

נוגפיויירןביfניר ' bינירסיר jד'קי"~כס
קיטסנונייך .סגן)ייונררוסIכג,עג

מיזככנוסגסן b"נוקי Pכו pפח Jוכ"ני
קווקיעיגססגוי iיימנוfנ 1pמיכייכס
סיןמריכונונרfכרפורfכו Pזככקfכנגייבtו

ביר"מוייפורי Pחי . pניךמ pכמרר "Iכו .
 Pטי 'וIP tכיכינוינו Pטוקי Pח'רמך

 IIpז:ו.מנfר pכrכסי . jייכמלי Pמרירי pםחנ.
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טיפוייו fריקיורס fחירננוגססי P'יוכי
פירקריטר Pסיטורונןייס Pגומינטרי

סיכגפולמיגננס pמ,רירורננסני

וימיטי. Iס'פרמנומו ' P 'קי Pסקוד
מ, •טימיןנננכגימיגטובו Pמי Pמכט'
 IIPוווס'רייןטימניגומנרכסבינוקונני
נכ Pחייסומיג.ססיריומר bפורדייוטרי
סוטרממיטידיכגנכנימיגססטירו Pר'
בינוקיטס pסכגנכניס Pגו (כיגיירו Pבי

 Pגימיטירו Pוי Pכו ' bס tlנכסננכךרוד
קיטימיןריסיגוסי Pיירכו Pפןרו fפר
 .נכנננניסייטי P Pגוריגונינגרסרס fפן

 "מינמנוור"חיכננכגימוננןrכךיר fד'קירי
b קמסייגךיורפרמנומרטייכטליf דימ

pb קןננרפוחינוקירייכופמרמ'יכטו
טיירמ.נסךי Pריירינינגזנוסססיגיית

fננס ,כp מירתb יP l קורחוp רJ פרמוומור
פגמטמfכמסריזוחיקךס. Qמיכגסיגגוסר

/ו Pמרי pf ,פייררי b pגןגייfכfכימוררמ,
fכיכוזניכרכטמרקיננ1כגילםור tpכ fייו

 .טימ,ןככורסרסי Pפוח,לסקיקליסךו,
ינ/ו Pמ, Pרייסיג Iסירון rיכ Pטו Pחיםור
"ן fPכיגנרסגר'י Pקרטיירס.ךי P'יורי

 Pגו Pרכוווקי pננחtיקורססיכגמיג
גrודי Pרי'רי Pסירוגוךי Pייו pפ~fו

ככרךו Pייו tPכיננלסכרי ' Pסיטיירס.
'ניירוןנורס Pגו Pטורוקי . Pטורוקר pננf:י

פומ,ס-מ,ג.ו fטיננירוקימיריסינס

 pמיירכמרימיכגטוריםסנרירורמ Pסי
קוייויגטיגיימן fPכיקגfכרוננקרננוכוי

 pי pמיג iכיפיזמרפורבכמנקרניךרו
בוגס Pטיניממקי Pירבייכט' P Pגוכrככיס

 :',כi fמיס iפ'קיזכ-כמסfכבינטסר fpכפור
וו pב'fכ-רrכס'כגטוסיןירביfכrי Pקיןמי

טיכטו • pקןכור'וי P,(ורןקיזכט,וריטירל
מגנמנןfכן ' rכינומיכיקfכךירסיירנניזוב
 l/י pמקוניוס'רrו 'ןניררכרזטיכטןמיגמי

גrכ fPכיקי p'יכן p Pכוי iס pס, rרכ'
מ,גקירכו pמיכייףריניי Pקיסמרטי
ו Jpמ, pגfכקי Pרכינג'ון bpפינמי •פוסינן

ון Pק'ו l/מחיפוסיגוריין P pטריכיימ

נוריין iכ

יו Pפוחינוחיגמ, iגוגמקיפומ,נווי
פורקימנfכסורי Pכופמרס Pו fטירו Pנניגי

טורו fPכיסליבמננמ .רירמךקו Pי fjטייניו
קי(יגומיגfויקfכריכרומיגמ, fגו
קיטיירסגמרימ pמכ rינני pמטיפו pבי
ריטירו Pבימיגfויין.: Pקריfכיכיימדי

ק'ייfכרגrוריקומיכטרס fPכיfכגג/מנומו
fכגג'גוfכוול fגו'מיגי rקוי Pננfכרגסרי
קווירכיר Pפורכסומיגניניר Jמיfכי

קומטרן Pטו pס'קוןטימס Pבי ' fPכיכ
יסמ fרימי Pקוכוריוסטרקירי Pטיוו Pיב

סרקננונרוריגיכייור P .;יוfריגfרכטרי
וfכטרו P Pטו Pחיקיוטידיךיגחכטריביגי
 pbכמסמ pמכ rיננ' pמיו Pק' Pטירו Pכי

דיגמנו)קוגטיי Pמיננונייריטו Pפfכרט'
fכיגטורוטרי1נירמי pקוננוטידיטרי

רידיכמגטריביכךגטמךימס Pמיננוגדו
 •רןרכוגטן (חיייו pםמ Pמי Pר'קיטי

ספייווזס Jרכיט'וטי Pביו pוכרי P pננfכמי
ו JPפרי pמ 7?חיפיי rמופרימורןויטי
ממרסנטיס P Pכודי Pנורכנריקוו fpכ iייו
 Pכךךירייומ,גויניגךיtכירחו ' Pקי
P ייגוP וקובירסיP וP גיטרחp קיגו

 .רכוכרוחיג Pמביגירfופfכריץמךוסירמ
 uחיגמכרכס • fpכיכייסוקוסיגטיגריחסחי

סירמוכמןfכיגרי Pגורכנימיקוניירטס
P יגיירוP וגייטיקיוfםP פורגינוריP יר

י P •ובונרי bקירקוח:קי pרכמטו rPכוכי
חiכ,fכירסדירכקרסמיגמיויכניר Pר Iפ
P ' פירP חיירנירJ קיp .כיןסקרסיסf

 1טסבכניו jירנימ Pמירס'fכפדיננקרtכ
רוטרינfכנמ Pגוויגן Pכסכיסדיטר Pרי

גויס Pסקדס iקח,וןןמגרונכסומיג
וגזי bרוככסוגזניגקיתוטרןחינטרמנrי

ור Dכרירימסמיןסנייוסיכחיו Pבי
 hטמנקווסקויס iחררסיגמירס י~~מי

ריfוסרןנסרסכtימיגייגסוי pכמ
מיגדיfכיגפריכט'מ- . Pפכוריfכקו pקי
~ייקי p 'כ'ג' rpת' P 4 1~רfכררמ tjי jרכ
P כנכוגייfP ,כמטרP ~ר')רייכיגייP כ'

גס Pירו pמירממיריי.fכיגקיסו riרמס
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יגייולס pסיטיכייחרס pסיגjכמ pנומ ..גס
מי Pרייקי Pיברמר' p pכמ p"טורמ 7
p 'יגייורP ן)כי ' 1פרמגומווטיP וררוP סי,ו

פרמנומומי P '~ק- Pטי pנומיין Pג~טי
P כנוןכסמי '~קס 7ינוכfסגטןכיסכיי. 

 .מיגפריזיכטוקי fPכגטיוכיריגוכננרfכרופיר
 Pק~י Pטי"רמן P}ריכפןרט'קיכנוננ/ומורו

 Pטוקיfוגורס Pחנסזכfכטיטיקוכנן ' 6
וו Pמי Pטררכייגטי Pו' Pטומי pיכוקסגטי 7

קי pגרמסגורס bנרסייטי.fכיגטריטfכו
 .ס Iרט~ו iפטויינחמוי jPכי Pפיקינוך

ריריחוגייfכרורס ' i 'כcP ' fכיככטומי
ריגנריfכ pרירירו bכנייג 'כP fננסייור~'
ניני /כס Pירויגייורrכ f. pכנורס • Pכנfרטוכון

 Iיו fPכימינטוjכונופחכייcכטוריו rנfכטו

י Pטייכנפוfכגרי pפח ,כfמיג. jקינמטי
נורגrכ::מיייון Pרינןנ'ריפיןקונרירס Pרי

 :: p 'וf .טירוליגו Pו Pמס Pמיזו pטורחן
קוכנפמגייסטוקיו pניכ'ירס P'Pטוכ

 • Pקןגורטיסיייוו p~כ/מ Pריג'מזו

וכ'ו'גך bי Pטו pס'רי pפימ, Pרי

ירוסגסרי '.ו'קכסריסיגפריגטי Pטיטו
 pכנממירcכג,גונ)ררקירינןירפור

גונfורנ'ירוי bפיביסר.פ.ולגינ"ייימגו
ריס pפומ,גסויבוכגרסגסדירירינו

 "'~fכיכפמרו ' Pמימנריכסכסו J~ןlלכ"
ו Pרינומיירר~גיקגורחtויגכיחו bחי

ינוו b.סויכ bמסמבכסרס Pני 'כjמרו Pפךג
פרווורי pפ~סברמק~יגסונרי Pקיגו

 Hננוfכיגן 'וfןיבמ Jקי pםמרינומכנייגטו

 Pטיטוקימרת Pניקי(קריךיטןקורמן
קיריס " Pחי Pמ,גייו jקן iפיחךסטיי,י

 Dבוגיפיכיסרtרגוסי p.סמ Pמריכנו
 ::מס. pריטסfכבכו pכ,מ,!כ/וחירמכיימרס.

כיגו I'ס . Pטיוכרייסוגיקי pברfכ bכ
מיגיקגולטוכרו ·,וfטמ. Pליפדמידיירוו

ריניר"יומוומי • Pביינוכרס Pמבכו pנ'
כיfכיפייררסחןכמחרךזוגי '~קנס

טן Pחיפןר Pטיטורfכבייו bי fPכינומטו.
ממרס lס.סיטfכ pוכימסוכסנךיכייוךי!יינרו
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 Iינקו, bסיכנמטfככין.כו Pמ,כייוחי pפמ

 pק'ו.ירfכ fPכיירמו Pקיטרו Pטיטיוניגרן
ככיססי fpלרכנחמיפיירורי p'rורנ rנסי

םיכ,ממוררינמ, bמיק~יגמגייfול bרפיר
נמרבי!מכ 1נמרי bטרחיסכס.ירך 1קו
מפווורי '~קגסמקורגימרסןיפיילידי

ןו pקחמיגובכי P lפמ,מרונומ,מ,רת
ניחירחיומיס. pמג frכוגסקינווטינייך

fכייירון Pטריכנ' pח' ' P Pגירייו Dכיטו pמ,
רי Pכנמי,ור~' Pטרי Pכו pפח 1חיזיירו

ריפרחירטסמברייריומי . Pנומיייר~י Pכו
פרייר 1'ירר rמ,סי~יירון Pמייברסר pכס
מ:פרסינו 1ינריירו Pמיכרינוייס Pגומס
מי Pי rנמרנ/י Pנו Pטיריקיננסרון Pכי

ריקיפןסיומר, frופמריקינוטורו
רי pנמרמגמג' Pנו lקספמרו Pמיסינייו
יירון fPכיכפורטי ' Pס bר'מק~כ flוי Pטיטו
קוו"ירמוקיכרכיtנ~ fPכככריניגט'
טימנו" Pכוקספסר Pמ'ירןו rק'מי Pטיטן

 Pכומי Pגיוייו Pכורינוtככורי Pקי
 Pטיטונ"ךומ, • Pגירייו Pנוייררן Pנ/ינ
 pנומי pנמרמנמכ' Pי Pקויור'יר Rמי
b יP וריייחטוסי .קמפו)P 12נ,רייי P 

 , • Pנfכרfכנמכי
יסומגןק~ייי P'Pטוכ Pתיפגפרןכ

 Pנומי,יר~' Pגווימןגו
 Pג"ריין Pכוחסfכבס iייו jbכימריסדי
 iIננייגמיויוכנייס Pכו lויינ~"רן Pגוקי

ו rמריכי fPכיכייוקוןמבנמנסקי Pטר'
נומטוגומימיטס pוגס lbלרכימון
מרו Pפרכמיגכנוננ'ווכמרין fPכטריי Pמי
fכי •נרfוכר~נסרחנחגיסס ' Pמ,רסקי
p ' יב~b כרוזfכטb מקיכי',ןP "קוןגיג

פו.,fוייסומגןרי ' b 1כנlלן Pרימרו Pפוג
טי,פ,fוגוfווקי Pטורי pטר'ממחירוך

ו iפוסיכס Pירו ' 7ירקס Pכטרי bריכ Pטי
 __ק'בירפורסfו' pנמרמנמכ' Pכנונג/ו
ק' 'כfכס P ו,' j 'כP fנ"ךייו Pנומזיחן

לומטסןומי jפוסירךסי .ניזו b iריירfוגי
רירי"טח.במן Pמיקירויי~יס Pכוסס lרי

טfכןו Pי bקי Pגוסי . pטור' pכfכוירןל
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 .מגיוזטרניירי;נו Pרכיי' pגמקוב?'במו
נימרכמיון. pכ, pגומדרדיר' Pכיחסקי
fכיכייו 'וfP דירייימוP נוריוtמיקריירp ' 

קו,טמרן; • Pג'ידיי' Pנוfגיכפורטיrכ'יררז
טרסוןחיטו,יק pנחדי P'יי~כןןכ P'נוס

סי 1Pויי' pנמ .prומ,דר pקיזנחרין
ול(רייירימיסיירססיו'חרווחיג pינמ

מי .מיגייו;כדימוכוקידןגימי Pטודו
b ףכטוונ'ייP ,מP כמד~יpניםוr "ד

 Pטור' pנסדי _קזtייךכוסגסדיסיירן
קייעייייו Pניקי fpורכרfכפיגיייי(חי

fכעמכייוח~נימבייחכםנס ' Pגכימי~ירס.
 ~מ"גו ' Pמימדו Pגכוכו Pטידיtנס pרכיטן
 Pנומיינידחד P :נםדי'יקס P 'חס

 ,'ינדמד Pנסמינטרי Pעיכימכט' Pגיייייי
fו,גדי rנרtינב'מ,כמס Pטיטיזtייגוח,

דיי,קס Pנסfכסמקןרכיחימיפ,ירן
מי •דירוקיגסמ,יפיטן P 1מ,חגכוחי,ס

מסמח, Jירמ bקיפרfכינכרfויגעירנייי
מ,כקןנויכךרמי .ם Pסי,~גיכדס Pכס

ירקס Pכסטווסירוקfכ,מו 7קי Pטירכן
 pכמ 1ייבfו,tבקימ, .יינוינטי I' Pכ,כטס Ipכ

 Pכיניעייקי P;יסיניבחרמס pעייך,fכ
דיוכסמי .ר Pמיכטרינוע"':פיר ס,'כfגכו
P נירסירקסtכנמfניp 'בh כמקיגדיp 

מ,רמייקס Pוכמ Pחיfכי • pירקמ P Pטרי
 •ר'יחי, pסירןךופימבןfכוקינמ

,ונו"ס Pנו (יירר p,ריט iS"יגrכימי
חינקרניינדוכיזכקיגזטוזיfכ,ירפיר

מנרו Pדיריסינח(קי Pנוליכטר'י; b Pטיוכו
 pעייירמ pכמיינחניו , 6יניייגטן Pמיכ
 Pכוךי Pנינגג'וניסטמ,ון Pב'יידין Pכו

fכיפייד" tpכיטמ p pח,נ' trכ,ו· jקיורל(ייס
, b 7ם ' P נמרגריP כיןריירקסtידייר». 

«יגגיו Pגייךייי pכרמייו fjכטרר- ' fPוי
 Pכ' ,מ.ירקס Pנס ' 7ךיייקיfכועיר
 _ pח' . pקוניפכי,מ pירקfכ P Pדוקידו
מוני P«מ,וירזtי PנרחJכ r 1'ירי fמ, P'Pטיכ
פור lםמרטיירי p'" 'Pמי'ווכרו bקוי

 11בומרגכויfכ 'וfס. Dעיכ'נסויבןחרדייtו

ימנטינימ 7מרטי e ' 7יסרמנןדיוי~ס

סקידססיב;מיכדיגעוידיעמרטיויקי
כמינרי Pר fזtנכדי.גןזכריייסכסמ·
P .יסiמ,'יP ' מ,ממ,מריוp ויכt·5 רי::: 

 Pכ' Dרסג bנ Pו P pוכןודקין'יייו Pוכ'
 P'Pטוכ pח'ייניז"ס Pנידימpוקומיכטרס

נויננירבוכרבי'tי ..rעיכי-נסייו Pמיכפורט'ןכ
פיגירמפי?ימו Pמ,כפוררכ' ' Pרוייייס Pנו

 Pכרחי .iכfכייסקיק ,' Pמ,נגרמכד'ער,
קיניי'ו;.קיימן P·מ,כגכורוכ' pניידייוIכ

 'כP Iוכירכיח, •קtכנוPי P"גו tt 'P'יס
נח,מ" Pי Pמסיר Pחכופיירכ'פורפמרי
 .'\ךיtכיחבמיןכfבויידיפו pכ' וP 'fגחכ'

דמריגי " mנ"זמס I'פיכקרמינרוכדיחי
 .בנודניונגייסרינ,יממירוזכיפכמרכס

fו, P דיסדנןנרגן''ז.ייגרP יP ורחגסוfנI 

-וP fגיד"ו Pוכ .חיגרכרימינוכרומי, Pנ'
יtדייי lגמוןמס1למדס pמ,קיןד;יוכ,

P יניריP נןןj> מוכי'כןמיס»b מסי
מי .נומטןגוחי ,כtP fזtחככומרוכרו
 • pמ,מי"«ייס Pכודי tז"מספוגייי
ו Dפןכייוכרכי Pח'טרדיקיומיק~פן.

קוינ pיfכעמרמדוסויעווקי • Pגי~דייו Pנו·
טוךו p;יכדונ' rד' Pנמ;fכגחכ' Pי Pמ,כוכרס

ל(מוכונופי(יחסנסדירפגיי '~מ,כ
ימס rדי Pרכיטיחיייייקוגים rקfכו Pחי
כסך~פרכי.'קיבירירומ,כךיגוחייקי

מ,כ"יןיט Pמ'חונבקמדסמ·עיניםס
 •fנ,כקינויכtךגיקיגוגfו,

פרר Pטיטומ"נקיניינךי Pפיח' Pד'
tיסייין Dדי Pי tjנמרקיוויכימר pח
סי(מנימסמ, •.ס Pיר Pיבינךס P~ס

יIכירוכי 6ודlל 'Cכיידבמרמנתןמיןילוונגס
קוןחג'ונוכי ' Pחיקנטור.נינריכוו P-חי
 ' Pמ, pנימייכר'ג' Pכר ' P 7רמגמכי Dנ

ו rחרומ,ירקס Pבסדי·מ,כובסמחרו

p חיטמp ונגיי«חטיחי»P חייי'«יס
 tז'ו"כf«חילםמי •כייררפי fמ, Pניןניגו

1 0 'i 'נ"רמנמנP • tמ"וומיןפירחי 'ב
 foכר fjורנ' pמפור rנחרנ"fויגtבסגח,
ח,יב'סדיקנרכררגלירכיחי •ירקס Pנtר
קי Pרכירכויניי,ר Pנייייגרטיירקס Pנס
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רסך 3,י Pטס pח'רנלי Pחגורס Pחפיסך'
מייילוקמךtרטtר p ,כfגייסקיב)ןךtר h .ג'
מיניכרי fP'נפימדcכמי Pדמניינסנו

)ןיגדילווכמרס pמ'קיtרלוקרםנית
)ןרכןן ' Pמנ P!טיטומוכייוקוזוו)ןי ..רייו

ניןןי Pחי P 'נמרמגמ;, Pו Pחתקוזוינרר
מי .חקירניחררימיםיגיחלרי iרכ bר

מונריניוו Pר'fויקנטיר)ןס Pטיטויי'יזוי
פונ" pרי • pלווחירירמניסי pניבירס 0-לוי

וכ=- Pיינךוכי rרי pטיטימסקנטורךייו
 Pיזויחרנ pמימנליס P 9זויחסב'ג.יירי
בכרזוסקוןחיזוגוקנטיימי • pנ/וכטו

פיניחתג:גרי Pטיטיבדרמ,ס ' Pקי~ור
 Pכוריכמכטייסבריס pי pמסמבגוחי

רירי'ג.מס Pנמלוו Pייכוןכי iר'רירוייס
מינןןסי Pקמפחליזוי p 'כfסירוונייס Pני

סיבכרזוסו Pמתמנריס Pקו (טינדיירו

iכירוןנוחי pפמרfכ fPרי Pו P jבמיינמרו rרי
 Pגוךיגמנטרי Pווזו.ייו Pינרי Pיירון

מבחמומיננחנייוקווזו.יין pחירוכוייס.
רילוייס Pכוופיירוו Pנוקזו.יירן pמיןמי
במרביזמיכריטיגירפורסינכמנייומירסקי
לוזוי iסומררזוכי tס . jמקוכרימרמניקי

גסירקס Pו pפfרגיזכימיטת fpכונס
רייוכיrגיטת pגססיקנטור.די,חריז
נריטילוfכטו.כוחי lבחרמנממיטרימס

 P'iח ' Pמנייכדן iד'זו.טס rבוקווקנטןל
 pפממיקליךיטווימבנסךתטיןנקי
 pזומדיסיכי ~ pמיטח p pחרוזמIכלוו)ןי
פfכגתלוי Pמיטס Pמי Pטיטוחתטול-ק'
טןfכרוזוכוי 'וfמטיiכן,"לקיזיקי
P יירבוp פירירלויפיימיטתp ,קירוזו.יי
b יi פסדיקריויטויp זויחנורתמיP " 

חי Pייחייורזו.ד Pטודימוגוחיזוביחוכי
יבירי Pר'תימיגמתמגורtרמנמםמרי

ביגונטתרקוןלוחנןו Pדיטו:קריךיטו
 'וrטימסמילי Pפוסי Pר'סי'ג.לומדי.

מי . P וב('" p Pטודיגוfכוקוזוו .ירי pטי
קנטורדי pםזו.חברfר Pו P Pטיטיקריתו

מכסןגור"וןבו qPיוחמו pדיכ~סי
 pחינכמקריךיטודייגזי'ג. Pר'ג.יסיכת

261 

נויקיייוסיקיקי qPיופוגרייו P "-גי
קי .י rמיטייחס pקי~iכ'ג.חי pחילוביח

קנטורחבכסקיגוקיקר·fכו.גונוייו
 Pטיטו)ןיזובימןחיfויכגחגייוקין Pחי
דיסוגיסילוסייורזו.מיג Pחי)ןרוחס
קריריטוקוןזוימסת pמב)ןקנטורfכס
יוליני fPכיגמת Pמיר"לוומי pפמרי

ו Pר'.גיטילוור pטינגמגו.חי pטיטו
 Pטו)ןי Pלומכר Pטופחגדי pח'קנטול

מוריחיפכמטתסינמליטיחי pזו.ךמ
גו .חרי pסבס pפומ· Pר'סיטיננוקי
P גוקייחמP זוייפמןP לויםימבריס
 Pו P Pמיסרוךייופחכ pמ'fכיןטולויגו

fוי, 'כrפ~מטתגתיביר Pליפור p'ג.רת
פיידרממוכמקנטור.'ג.ינמכטומורן

מיגמרןן ,פור Pכוחנו pרו pנמקיונרסגרי
- Pחימרוניווגים, Pסיסלוונרי Pגי
חיגמברי Pובלי Pןקזו.יוחי .ייוגפומי

 Pטיטומכייו Pמינ ' p 'םי .רייולווחירוכוי
P ם,ובליp טיונוזו.יינומי .לוכרג'וטןP 
P במרנ'מ,גופיטוr נסמתפיילודיP ללון

קזו.ייומימקוכריםוגממי"גןכדס Pקת
ן Iםיכמייגוכרמ. Pירקת Pגתטמזוביי{
iכ,מינוריילווכ ' fPכ"גמי pטיטוקוזוינךו
קגןןנירמיןfוי .ירקמ Pגסדידיליךרר

קמםמר Pםיפורiכוכ,יופוחינוסיגטןר
ו Pמיופוסיגןםיכינדיין fPויכגיחי
נול rםיפויקורייפוך~נומ,טירן pב,
ח"'גמזו'יחו D.י Pי Pסינו'ג.'יזתגתדי

מrי jזו.יינסרו ' Pרולומ,ס Pגומי .זוורייו
מיג"סת'ג.יירי( pחיינוכדת Pירקס Pגrכ
כין,סי pבמרfכנfכג' Pלוfכ\יורזו.' Pגו Pייו

םיכ:::י Pם,מוטרו!ג.קוו Pמונו iריםלו
כוונווiכיריירוןfוי Pכיד"י Pנויירון iPכייטי

 iIiכוגטו Pרימינחי .לונוייס Pגודי Pכו

טןנןן Pמיפריכוילתירקת Pגתמתייררו
P יP כבוfטיטטרPi חתP מ, .חרקוו

נו-וP fייו iנ'י pג,ת h pתיטמ pי rמרו
r ר'ג.ייוtםוכp קוןסיבתסומיןמיטת

נ'יה, Pגו jיירן Pורטי Dחיכי Pטו Pמ'וכודן
דימסtליגטת prורולוייסגוIכוכרי P Pייו
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י Pדימסרטי{ :fקומינ Jמיחי •קומרטינו
נווננ/יפומינ/נו Pט'טיחסרוו 6כיי 6ממ
 · Pחייןדtכרנרמורנוייס Pכו Pטודודי
6 , P נו 1~יירוP ג"ריייP דיפומ,רסחס
 Pכודיrניכקומ,נטרותסינדחר Pכס

נויס Pכו 1יירו Pחינפורטי ' Pמירונוייס.
P גוינריP ג'ידייוP • חיP חפוכיירוןי; r 
 • jירסרן rPניני P ' 6ירס Pטר'ירקס Pכס

חינקונויכדו P'Pטונ p 'כtפרפרןכ
יכ'גו bמוזכומס Piטיט

rנםן::זכירקסגסריממfרכטמרמז ' Pקי
b גסרייר;:כp ינדb 1מוננמרסקיסי .ך 
 • pדיח pוrננטו P Pחוגופיגימסנסדי

קון p/ירייןנ Pגוחס pיימנומרגןפמרס
ונו:: fP pר Pקי'יגרו iר' pמחר~קליריטו

 Iני!חירונוייס Pכןדיייינו 1.סולטמרמ

סיגנמיגיבר' IPרםיסרוקיפירבירמו.
גופורסוחיננומיגזכינ/רימי;:כקווןכ

פיניחסגסריטונ/וי Pמי Pרמניימרגו
יגו Iניגקיגו Pר!מסמךבחין • pריס 5

זכןןבכוןסי'נ/רמד Pנסדיפוחירטסמס

 Pנומייור~' Pנורי Pנומי'ור~'יסומגןזוי
פורמררירורסדי Pחורדיגיfכןררינחרון

ו Iדחגייסנ pחלנוס pגמ pטודממסקינכמל
 Iריטיור-י P 'fJרונוייס. Pנו 1יירו rמ,קי Pטי

ון pקיימסוןקיןמיגימרמורנוינrכרון
קי Pטיטובידומי •נrכרסגמכיססקיו

סיןנוורירמור~(ןfכזכ Pנ P lמ,גטרינמרו
די'ירפורו pינכמ' b pמ,ב'פיכימס.נס

 pנ'סי . pםtכריקייריטוו' pרס Iמ~מנ
דירוקיקונכונ/יטיןכנייס ' Pמנדיזכו
קירו Pקיכ/וגומי pירקת P Pדי pכמ
 Pוטרו iנ/ו pמר'מ·קי·רקס pסונס pס'
 pממפסרס pקוכטיגטמ pנ/וגוקי
דירוקומנורסמי tj'Pמ,נדור' pנ/ומ,
גס riמטכןגי,י Pר'מיירקס Pטס pמ,
P כדfכקווסיכבמיכססר'ריקימיינ'ר:;p 
גופורקימי • Pטורן pסטינכמ pנ/וסי

 / pמינוf'ני p~נכמ pטרס Pניןמי pספיתרמ
 • pו r "מ pטכו Pגיחימ, P י,' rנכו pטרס

גוסנ'גו pנ'קיטו Pסיטורוקוןסי
 • Pנ/ירייו pגו/מרוןקןנ pמ'נו

fנומ 'כp טיטומינכנימוP יומסqP 
מי pםמרי pםמכfכנרמרס fbכנכ Pנ'קי
 :: Pמ,מורקי pרנו rיז pסקרכמ,מימרחרדי
p כםfכ:מ,יז? P כיןמנגוfגp סקורווP 

נילייוןנן gPיופומיקרימ,רמן.פורקי
פי/ונסריקוfכינטרiכ pמ,פמרוי Pחי

 11 '~יטינויחiכ.סורי I ' '~קנ;:כדיסירטס

קימניחס pייסקי ,'~קגסמiכ ' Pנחל
י Pקיו iקfכנ"םורטמר Pמ,כינויימןטיגני

 'כf .ירכינמחרסנוייסרו Pנו 1קןמנונטו
 pייגרןג' rוי~טס rנוקווף pיוגר'טו

מורקינו jמ Pו jקינו Pנידייוfכיניי(ןי
 jמפמכייסרוי Pמי •ו iריפומי 1ניי pbטי~ג

ריו Pרי Pגימי . qPיימססוגיי'פור
פיניחרמירקונבינימrכ Pנומייו Pפר'rכינ

יסיר rpכיןנו~.טי Pמיניניירסקי Pסנט'
מי • pפומ,רט' Pינרfכךי p pןכרמ Pנומי

מיםוסינגודינ,יגסןכיירס"טרcו p 'כfנו
פיני~ Pנווrטרןמי • Pנינך pנrכ,מבמכ' Pגו

 Pנוסטמט' Pבומ,קרוסיכרמרקון Pחטי
 Pקיימט'קיט.:כ P ~טרךחוfכיכמtלמונו
 Pסנוקינימחיגמס Pחינכיט' Pפוקי

 P~נגרי Pךיסקודןכ "rכיכגמינמסמי
גוfכי pפומיומוריfרי tPכרו tנוfכדי
 • p~נכח pטרמ pגומ,רי Pסםיסרfכט' Pנו
 Pקוכנחטיט'זכי pנכס pפירח pס'קיי 6

נווגנומיךסירטי Dמוסינגןקוןמינימס
 Pםומ,נגו Pגו Pטווימיוטמרוו Pפךריקי
 PנוEכי . pטיירמ Pי Pס;:כפריגריירןןזכי

מגורג Pוטרו iנו Jמ' 1טrכ Pפוריקיגויס
יז Pחי rPכיכייי jמ,ט-מן Pמור' fPכ~ניין

P וP" P יירניP כיfנוr וטרוp כfפיכיp קין
מ,מננוסקווגומיגוקןרcכ iקו Pמינייו
ינרמר Pנסםךר pסמיfכרfכנומידבכמ

סיככמינמ'גרי rנ pסנוקוניסמינמורסי
י b .p~סח pטרס pגןס'פורמי tPלקור

 1ו pקורf'לטרן Pגומ'סיומיימיגדסמס
מ,נ~מרגtכרפןר Pמ,כייוק~ןגיריrכרפרו
יככ fDכיכ Jמיסירךפומ,ננןס'ןנו~
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ייירוסיםמגטן Pחינויfכנירסiכקיךtנ.
מיינדמר Pכסטרוכייר Pךי fp"rנקולגו
 pכמס 6נ~ך 'וfהי:כ(מינמי Pווקרfויכ

I ~ p כfp יי'גיP כומיhp P קj 'יפp ייוP ~ P ינון
I נ~רחיכ'כןP רנו"רח,גrפופורמיb ינו

נ~רiכ. ' Pקוווו"ורומכויךמיגדי
 Pיווו pפ~חיס'חס pפיקיכוי Pגוקי

 ' Pטו Pחיפור .חגטו pיין pפ~ממיגfכיז
פיגי"קי . Pנודינוחכופfכרוי Pמפמ.,טו

 I/פ)רו Pמי .רייו hכטונ bpו Pחין rPכיילו

 Pקרומ,כימי Pנו~ידינוירמדספיחיייו pכזכ
 rממיכסגיס P'Pחס 'כנfכטrכט"סמי

p P'P מגטוP P יןP ךכD כrמיp פיקחוןין
I כמיcנויתנירP מירנוחכיP ו"קוניוניירס;P 

 :fpfורוו pכממיפיירורי Pי fנמ.,נ'
פור pחרfכ frוממריוטfכ pח' pרחכייחרירת

פ'ומיגומ,גחיcכיכב.חיגמcכריררקחר
fו\ P מ,גP כקינרמרפוריגרירוrניתחי:כמ

 l,pנומ,בויס Pכוקוניווו"רcכחיסניקרס.
 Pןטרו fנוןנרי Pמפיתרחו Pחיכ"נויגו Pט.,י
 :: Pר'גךפורסקורסcייככמיכינרי Pמי

 Pווימי Pמירנוrכגו Pנוימנורס •טרויירגו
 Uח Iפ pוכרמ Pנומימסמפימךס fPככיינו

 fpררנרמ pכמtכרטחרמז Lממי pנויגייfו
חין ' 1דחגייחרח Pנוגוחי pרמנייfכרירמ

 Pניוקיחי bיימ fחיגפיימו Pנ'ו pוומקי'
רירוקז-רון ' Pייס P '~ק p 2כח . pמכינומ

יס iדיי Pמיק~י.חינס Pמיקירוקיגו
דייוטרו pנכרח'מ,ן P'ימרינוו rמיכפימו Pנכו
rp 'ניכp פורP נ'ןנוקייירטוP חייוi ס
 Pמיניתינו P~טרו:נוחחסס iחייוחיגקי
jמיכייו 'לP ;ריטינויb '~ ממונרחןמיp ו

 Pימויו I ~ Pפ Pגןמ'~רfכנר.יחיגגווונרי
מי . P;וריזרטך fDוי Pטו Pחיפורחי

 Pטרחנייו pח, Pכוחס~ייורוקרנון ~.נייר
 rט pח Pחר' iינו P pקוf:ינטחריירוופריגקי

רחוייחיסנויסניינ"גסרי Pנכוכטי
 r'P.סירחכ p 'רfן:,יrי Pנותי pח'קייינ'יר pמ~
פיגי~קוןיירנ/ין Pנייס Pכו Pטןדוrכי
טחג::מוטין Pיטךו fנ'ומירוככ'וס Pכי rמ
ז:,ניור Iפו pריין t Dכירייומי'כקיטו
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P טוךחוניריp כמp 'ב'יגטP נסמי
מי . Pמיכייומסרייו Pכ"וכזכניחrכ Pםררי

ג"ס 'רfנינ'יריס. 'כfמנוי Iקוג Pחיfרנורrי
P וםיטיP פריחיגריקיP כ'יםייוfפ'ןP ו

ו rמ, Pכוחי Pיימגו Pחtכ· Pנוקון~'יורrי
 IIי tPריfכייו.ויו:fכיגטידךמ,ן.טfגר Pםורי

קרופורחיח- Pייוrניגד'טירוק-י Pמ,
מיריי.טרי Pנרחיקוו,חי p\טרו rניו
רי,מםז-רןכו pחל fPכטי Pפי Pפוfני Pרי
 Pגיקינסודס Pכוקוופוו~~מי Pנ'ו

fכזנור Pפוחי Pד'חיטחגיfכtר. Pםיךירייי
נויס Pכורי Iונ Pקונוfככרfכרוו pםר-חי·
ו Pר' Pכימנור"יסי . pיטרו rנ'וונ'רי pחי
ן:זרכלחiח Pםוריכס ~ךייו pכ' 'כfP fניגייוחס

קיפכוג'י" Pריר'י Pמירונוייס. Pגוחס
ס rנטזר P!כוריו r 'כP fכורי'ומ,ג ' Pד Iנ

!כימינוגןו Pנוcכ . Pחוטרומס-מו Pמיכייו
םיfכ"נוכור~ Pיוו Pוכו fטריו p ..חי

ט~ ' P'ירטו Pדיטיירס.ג;:ר fiכיסוגי
רנרiח fרי jקו Pמכ' pמניירניחיכ Pניוויריןנ

 fIJכנ' p P'pקי'דיזיסקונווfכיריפודייןמי

טי fPכיםור pיכיימ Iנוfכרfגנ P ~'נקי P'יי
חיגדי pו rסי Pיוטוקי'יiכמנ pכייסקי
סfכדייוריג Pנומגוריחיגסון Pנונריחו
קיריקימיג ~/מחי"י pמנמקיכיקימי;

דייויגfוקוזו Pמ"קינומי .י Pמינ~טי
ו- fטרי Pו Pי iפומינ'כןוו Pקייןנר~ Jמי
 Pי Pמיכייג"י 1נומדרfכקונוו Pמ' Pרו

 Iיח, P ~'ם Pוטרו fנ/וחי . pח Pמ,גקינניגדrככ

פירחיכייו P iמי-וfמ,גחי(טיזכ
קונווחי . Pוטרו fכ'ודיטירו ' Pטו pמ,
 pוטרו rנווחסירמ Pקי'ימס fr:ייכפ'ימו P ~'נ

 Pפיקמרו Pגוtכי;כטרוקי~יירדiחפור
טרו pגוח'מrו Pוטרו fו Iנמינטרימממרט;

טי pמ, pטיגנחגו Pמיכילחנו Pוי'רייו.

חנורrכ ,מ.נותינו Pתיגוקיירייו P!כיכ

קירינוייס Pכןקוופיגיתר Pקיכ'פירקי
 p'rמ prפ ' 7ירי iירמ pזחנ'ריירו fPנ'כי,ו

 p כ'i fטוחיו 1קןנותכיח. 'כfמינריי"ינהרי
טiג fpכח"נרייסנמדינכמררי pגמ rח'

 fIכוקןדיוומרטס pמרrכ iנכרי tPכריגקוגי
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טןרזוfוינריטניסס.טס fpכמ, P'יחנו
 pנורןfכדור' Pו Pקיקןטיכימס Pטיירס

P טוין~P fנגטי 'וfנייגP fוגסג' 'וfנמרp 
fוייור~מ,נרן ,נfפוכרי'נוP רןלנזורימרו

 Pטון-'ויfכםסג"חרוו p Pמיגייוחוגרי
 Pפיגיrו"נווירוו Pרימי • Pג/רגטוחיו
 Pלנוריכינןומי Pמיניייינו pטרר pנווrו'קוו
 Pמיכרקימונוסfנס Pירניירינוי Pגוחי
ר,גנייס Pגו 1פ'ןfנירו .ג'יטרtר Pנוןfוירי
ייה/ P p 'נמ,מו"ירמגוכfכרוןקינ Pגומי
 .פיג'tר 1פfכנח Pגומי,ו Iנ

 Pריר' ' P pמ\רנוfכגן pנו'חנורtר
 pגוחסזנירנ/ירגוח,ירטי b(כונסנויזיר
מיגגינו~טרו Pיכומ'נ/ירגו 'כfנריס
מ/:ירילנfכגךtר • tPרנוקיניתמינדיינ~

פןמיכויסקרחכרו Pפמרר' pטרר pגוח'
טןנ"טיס-גומ, Pינייורי Pיו P Pפןרי
יבכקנקי P/יfכנ Pסגיימינוייס.ריכייונו
p'b כ'רי,זוזירוp כעוכססנוזכrקיtר' 
מיןנוורמרסןרקינטיכטרי Pסי'.קרן

ריייורירגופור Pטרמגייו Pמיריוכיירס
נמנfוררו P 'b pו rמי Pו Pמימי'מנונרי

fנייזכ rחיריני pן pקןוtו.ייו Pנמ fbני
P וP פI כfסנויכיןp נניריגומ,פןרfכfp יP 

(ייסמי .מנננרירי(יררירנומי p~נוfכ
p "מנP כגרוfקוויסורספ'וחיקוP וP 

'יי Pקןנו Pרי ' pוןכריסfכס Pסירנוחכו
 Pחנfכק'קו Pנו pנ'סי Pמיכייוחס qPין
 Pנו 'כfמיגקין'ירין f "כfקיגןריקוררוקי
י Pנניןקוינן fPניגקfור Pגומ,f'יונרו tר'

ריי-דייסודזומירס ,,~מינ"כרגטמר.
 pיכ~נינונריו Pפררקי Pחירנוfכנו Pגו

 IIקינ'ךמגס bפומ,ר'מייtררריס. Pניימנוfכנוו

קיקיריחס ' P P"fנ'ינויג qPייfכסטחר'ו
קוfכנדו _מי . qpיומ,רסקיקינו;כייונוגו

פומירימס Dמני' P _קוןחיגמסfננ':כמנ'ס
חימ,רס ,גרfכנךונחרfכנמקינוfכטמרנן

 ?נוגליfכוןטסב'C"כ bנוי Pמיר::רניקי
גו Pנווכגו Pדימיגייינוfכטחנ'סקינוו fנו'
P כנ/;:כיגיfזכינוסנחרח.פורקוכט

 qPיוריגייונומ,גינופורטו Pחימנfכסו

 jגרריוכן

גומיקינ/רסגוכוי Pמיירנ/ייו Pגומי
ר~טיר Pרייייג'טיגירפוריגייור Pגיימייו

סיגסנונרירינוןרירנופורזכינ'ירסtכיג

מיג qPיומיס. fקמי Pרי Pכוטורוjכמי
 IIיר Pמיגינופורטו Pמכסמי Jגניו fמירנוו

י Pקוןו P'ו.קמכגיפוטיפר.מסנייך
וימ'ומינייו Pחיחיכדייגטורrכ pמכייס
 . ' Pמגטרו Pמינוגיקיfכינטיגדייומיז Jפרע
רייניגגר,קי . pנוfכפרבכסfכסדייוחיג

קי pנומטיינמרו pמ, 'מיגחירספורקי
נוו rנוי qPיומ, .טיינוםו '.מקי(די Pליי Pגר
פרנכסריס fקfכו Pוייגייור Pמירהקי
P קיניI רt ויגמסגטוfכגרוגיחיfוינו

fויפחךרוו pמנונ/ירנחרפנרמרררין

קיfכנ'ייכךו pפ/חלניגייס.י P Dטורמס
קווו fiכיגוחינומנו.ו Pמי{חירהרוט
ריכנורדמרגיפורפרבכסריייtי Pיכ Pגי

ייחגרמנ/rי pג"יריחס P'P ,מ.ריי~ו
P מיג'ירסp כגערי~יירסטסJ ירקוqp 

דיט",,-רכקיןמ\ור i 'רfכקונומגמיגמירס

נכרעסדיייס Pיג Pכירינוחנררננסכית::ר.
גונ/וfויגמסר rינוי pמ ' Dקינגייניןמי
מ,גררנ/וקיס Pפי~עגיגסייריו ffכיגי

 Pו Pקו~טוגנiררוןנןמי qPיוריו fנ/מ
קון Pגמררוניקונוו Pפריכריךו fPכיריימנו
ינסטמנ/fכןגזקיריfכ( ' Pמידמךקרומ,ג

 Pמקוזילכופורניינו 'כi jנימרןמיגמס
ימס fIכנ pנוגןמי jמיגטירמניfכגומי

קי\ו.נ/ו pי Pמגיילרן frכינן.מיניגגינו
'גומבגיחייניךמר Pגסמתטןרגfכרון

טס fpכ qPיוfכס pררנמטינ'מקוןיסודס
 Iקו!fכסרייוי P 'כfף Pיוfכפימרו ' Pקי

גייגס 'נP fחירניrונן pר pח::ריר Pגר
p נוומנטסP סנ/יf רtמ'טוריP קיכוטו

קיני// pנווקי Pחרנוי rמייכניפורו pפfנ
טייגיקימךגריריגfככטלי Pנט'נון :fל

כוס Pו pמ ' fרי ' Pמ,נו .ימסטמכ Pרימו
רייח,גמסירנייל Pמיןפיקו qPיוקי

 Pמיגיגימכסנימרוומיג 'כj •נוגליס
חסי Pרחכטמר Iקינפורס Pנ/ירנומיכ

fכיגריfכןרתכתמיןקגמניו pמי fiרו
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מי • Pמיקיזחי, pמ'קימסוןטיר Pכויג'
ן tjכfכסחילייון 6מס p6כוגטס bקן

P ייסכסי •יגייורp ג\קוו;וייסנמfנוp טלוP 
fכ,ןפרבכ~מס p'ירב/ו Pומירין iפ Pפמרר'
טלי pנווfב'מיגב'יכיגטן:קינווחיכוגריס

מ;:כנוססחיכונימי • Pקיטמלנוופורדיין
נ,יסחיכfביידו rקו Pמ;ו Pס'נכ/רבו~ו

p כנ'יfb ~ מיןוייומ,כ "קיP מ"'נ.ייןרסי
טירןקיו .מטיכוח,ח·ךrככיימלסור'מrו

קיןמיגטרמנ/ספרעסכטלי nרינטו pמ,
I .כדמלפךלטיכובכורrמp מנi חירסקייר

I רייסיP מייגייורp כנ"כווfP 1ח'קי P ו
ני iמפ' Pנ\קוכויקיםיס,לטיפוךיר .כומגן
קוןנוססייך Pיחינפ'ולטי pבכנודס _,ס

 rרייי Pטרד pכ'סידייומ"רימ,יורס

זכי .מייפ/טור' .קיטו Pכומ\ fpכ iמיר'
 pג'מ,יגי Pדיכווגטיורסטרוסו Pכו

וייןחיכדיניי Pיוכו P Pנוריו pמנמ
מירירו P 'גמ·נכ Pיסןנ"גו p , 6פו Pדיחי
דןחכ pפח •ר~ Pי~סנטס bpטי"רrכגס

ילנ'יירין Pזכיק;נ'לחגטמרון ' Pטייכופו
מ, Pפר ' bדיס Pכסיכו fpכרירייחס
 p'rניי pנורגנ'מ Pריי p,נוו iילב pתי(נרי

 "'~ Pכון Pנ"זימ, Pק~'ינוו fp'rכינ"
 . • pנ/fוגטינוי
קייכוי rד' Pמילנוסגוחגןלסמ,
 Pכומס'ןרני, Pקון Pג'ט'ריפווי\י
 1ק Pו P Pטינומדו Pמי p6כוקירונוייס.

מ,יירנווו P Pכוקי Pנ'יגט' pגמ pונןדמ
 pטודוחיןטחן Pפוךיק~כוו Pמניי pייס
סנוורקונ'ליס pג'קיקוננ'ייגי Pנ'וסי

ב"ג" ' Pמיקיב'למנטfכרו~קיו rקמב/פור
פולנייגימןקי Pנ"נט' P מ,:רינחרוו

 pוטר, rב'וחיחירמגייו.נומכ pילב'ו rמ
ח,טfכד Pחיגינוי Pטיגי Pכימנוורפול
יזן Pקיו pימ rל' P'ונ ' p 'b • 1"ו Pר'חבו

גןfכיפליקיפייומיגרי pירנ'יס P Pגו
p' i 'P טכוn כיימסfגוP וrמי •טיירס-.כי

גייסנני:,חיגקוןפיכיחיחגרוקןנ"ו
p חב"חri כיכ 1מ'קיfריטיגימסנויקחב/ו

מ'ומ,כוסרוגוייס. pגוחסרמגטמר Iקיב
34 
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קי Pכויגודייל iמפוךימ,כןחךו Pפ'ול
 ', Y'Pקוגכוי 1טוכומב'מגו Pנכמייור~' Pגו
 1ו pקירמגויסיו ' Pד'חי'מןכוחטחבנוימי

 ..פודרדרולוכטס fpכ Pייומי~קון!<יגיסרי
כוימיפוו'יירי,מורייןטופחריקונוומי
גסמיןמיגטריקוחנדו 'כrקמפמלי. pמ'

 1קךנ/מרו Pמ'גווכנריס 40 1קווונככס
 Pמ,כ,יומס jדמבייחיוי Pמיו rי Pקזגבוי
קי 1ו pק;רמנויfביןי rמוקיר"ומיגמ,
 ubק pמ'טו Pמיקרןמינורגחינמלס' pכ,
קידיגו pב/וfכיטורגו ."וג~מוניפי
םומילטי pנכמ Pמי iקי'~ירנפומ,ריקין

מוייטמן Pפורירוווייס Pכוקי .מיכקי
P טורוךב'ליP כוP רייכוP . טודוקיP 

רו" Pכוסייו rקומי iיכוברס Pמימרחו
 pגוfככמ,רחר. J'!=' Pו fiכקירמקונויןכוייס

די Pכייקיריליס ' P Pמ,רנומגו Pנו'
ט~ירסגסטורסמ,ן"ן bט Pפוד'ככוקרון

 1טמרן Pפוך' Pכררו P~כדי pרימסיןסי
,וגוייס Pכינ'יגיירוומיייס. 7מ,גכממיו
קיב'ןן ' Pכלמי Pמ,גייוקווגילימ,יומי

רונוייס Pכומסיילב"{ Pמוייחירמנטחרין
מ,נוו iכויגו'יירון rמ,rכיס pפכ Pכומי
נייקיסיגמויימי jרמגטמלו Iקיב pכו

מיוט" Pפוד'רוכוייס Pכודיינמייול~
 pפילמ pח'קיח,פכסrכיסדיטיי,"טודס

rכיס pפכ Pכוקוכווחב'יס pגייס . Pוטרו iב'ן
P כומ 1וp 'נמ,מגמכp נ'וזוטרוקיP . קי,

מ,מןכ pדינירrכמ,ןיירון Pב'יג Pב'ו

p רכוכןססו, ''גייוtחי .פיכ,מ~גסחין
P ' כוסנוגןדורקיוילשP קיג/לחנטן
ויימ,ג P'Pטונ pח' .בחטייך b Pגלמ,

 pטרמ Pגומ'יחס Pנ'יגמ- Pגוקוןמ,רס
פורקיס iמ,!ו Pב'יכומניר" pפיכיח

 " pח' Pמירנומגו Pכו'נירס bמ,פיקמטיס
חסירב" Pמ, pפ~fכב'למ Pכו'קיג'מנוי

ח, • pממדרקריד~טוקיורוווייס Pגו
כנורגווגנ'וקיייס. rםימוזניfככווכסקון

 ,זכבריסיל P iמי . Pפר ' P 7ר"קוןטילגיס
ונייס.רן Pכומסירב'יכ Pפור

םוfכ,רוןקומגדו'גוי rד' pכוממי
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טונ/ווכיסי Pפ'ורו Pפסררי Pטין Pנוסי
יירטו Pר' • pנירfכרי pנוfכ,כטמ-רי'ירין
ננגריסרי~יטיןנ Pקיריססמיכריזרי

מ,יחןנ Pנ"נססוכס~נרייכןקיטס fpכ
 " pנומ, Jמיסירס Iסקיס bןכוחייררנסנ

סי Pיכייורי Pסירמ~מי •מייורסטרס
חוטרוסווננריכיכנוןחcו pירניימ Pנו
 ' Pמכ Pפומי Pרימירייו.סיגמ'ססקי
מנולי"מ,סרבכיגרמ,גןנננ~ייו P Pנ'ו
P ;יטP דירייןמיגמסP רייירP לנ'לי
 Pגוקוכו~ריי pייכומנרסט'מ, pוזוטלו iנ

חירכייגומרס.נן pמ, jרי'ו Pק~נו"ס
P נ'וונ'ריr וטרןp p ל'סימוגP ר"ריטוp •. 
 " Pגןמיטוכוומי • Pמיגייןמס Pירנייטי Pסי

 P'ירג'ו Pפור Pכויזור' Pגומ,זו(:ג Pטרו
 p'יfכךמ pפר' pגח pיזמ b pטרמ Pנומ'fוי

סיכריינו pםומ, Pדיסי . pמכרירfכ rנ'פןל
ונכוו p,נט' iגחיןטן Pםוד'מ,סכוגןרוך

ירנייל Pו iמ' Pו Iבמיגטמכוניי,מ, • pח Iג
רי Pכויננווכומטומינ'יכוכטמ,:,ו Pקונני

פור 'ניגוקיננורט~רסרקון pוטרן rנוו
י Pסכננססיכליינו Pםןמי Pריfכי •סיכ
מ, Pמיזן Pטרו Pנןfויריטוננוסימ,זו

די"ירניירמו Pקי pמ,זס pטרס pגרס'רי
 Jב'יכיילו Pפוחי Pרימ,חיכ.דיכמגטרי

ט"בוזונרין Pןמ,נריוכמרומי Pננ'ב.ן Pכיי
ג"טו fPכירימ, •ננ~טרו pי 6~ופור Pל'

P'P 'מינופP ~ 'רP ,טרומp כ'מ,וייוןfנרp " 
מיגוו' Pטידורינויזולמ,כ •טיירסטרס

נויריסו Pבוקימ,רמנבכסiכיחי Pייו
 Pוט' fpכ Jקו Pבוזוונכומcוטינו Dםמד;י_קיי

 • Dפיגן p'bקווטיגfנלי pקמ Pנוייימי
 Pטינניינט' Pג~פומירוו Pכיי Pפוקיfוי
מיזיילוורונ,מ,כ 6 •קרימרורfכיגדי

fויכטןנו pמ, 'כfפיכיrנסמיייס Pנו~'-
 iיכיירובקיטס pמ Pנוזרונרי 1מ,ריינו

דיןקfכטינfכרו Pבו-מיכסריסרי Pלי'
קיטס pמ •ננג fDוטיייסטרס pנוח'
נוווממטורכמרמ,זו Pבומיכורןנביכי

 "' rמ jטורגינו!כנו 'וfטיירס.טרס Pסי

קוומינרחכךיפורירקיו~נו pקי Pמו

/ 

מיכבוך.מיפכמטס 'כfסירודים rריקי
P רוטוד"יוחיגקוכטיגויfו' p פירונו

 :: Pר'מיס. 7טינומ Pסימלנרחכרינרקס
~ינמגטמרוו ' Pכורונכויריררי Pפימ'

P נוזוטרוונריP גויוןרירייP נומגוP 
ו Iוט rנומסריפ-ירריל 'כfטווגייר Pדיפור

 Pנו ,יp tוטכ'ן rנוקיופיגימייןמי Pרו
 ':: Pר'מי .פוfוירוני'ירנוקווסםריטמרוו

כסכיס Pו Pריניכונטחדfכססיפירטו
p חכטוP כוP מככוזסp כיזוגכויסfP די

מ, . Pסיכייירי Jנוגנסרוי P 'וfמtנכויכfוי
קון Pמכוינויטיונ r 'כp fנו, P'Pטונ pס'רי
קריריטןקוז Pינןכגי Pסגייולוכוייס Pגו
 l pס''רי pפומ, Pר'סי .מכווררfו pפמדי
/ו pמדי Pמ,זו Pכו iח"'ריניג'ימטיסטו

ו fiכיגגרמנ Pנרמ,~נמרוו p Pנוקיכוונמי
סון Pקיזיטי p 'וb ' fפמנ-ןס.גסיירוז Pרי

 pסורורו Pמיקיfכינגוםוזכוריןנחלו
ונרי Pייונוו Pסםיזגומ,גמיריי.מ,ג
ו Iמיגמ, Pסרווךגכוורייזמי . pטרונוזו

 •גוגמרו Pזויןסיזוו fP Pכרקיכוסירייגי
ונרי Pייונוו P 'גן frופ'טמנננייומיגמ,

fוזמ,גין b Pריניכייסט'מ· pנוזוטוכ
רי Pרי'חסירניר Pגופורריס"טיונ

' D .קיזיטימ,ורסP P ריימסירנירP וי
ירניטיס P "וf'.ניגוגטfורקיוייכוייס Pגו
 Pנומ,fכיננLכירמדוךמיב Pטו fPכנןמס
יטיונירנ Pנומ,רמריכ bקרו P'1פיסרו 6

מיריפורייו.ין Pנוייס Pגו Pטורוקונוו
 pירנ"fו Pקינומיגספמביסiכומי Pנ'ו
 . 'נומ,כו ~"fכס

 Pמ,קי Pמ,ככומכו Pננ'רס 1מגחי
 Pנוקימ,םיזכוסטורםיךמרטtו Pחי

כוומירטיגס fpו Pנוונמיסוייתינטרו
חסכי pחפימרfככו .מי pקמנךיכמקוו

מינ:: . pו r 'כP fטרו Pנומימסני Pנוזוטרו
ריfכינסייסג;;ומימיסגסדיטיגרי

': P D 'ס.מיטיירסגסרייירס' P'P וי
וו Pמור'גרחכך"fויגקי Pנירימ,!כר.כוגס
סימיינויג bקן •יקוכייופמיגמי; t"Jט

fויגמ"ון b 'כסיכריטינויןריטן jDקבfו
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נרנוfוינוייכינייקסלנירןfכיכמ, ffנרני 3
I גסמי.:;tימוננסמ, תקכf טדנייתJ ריג. 

מיגדיטינרין pקf'כנרמ pכממיו Pכ 1כ
~סדיט;יי~ 1פIגקו,ג fbויחניימנוירי

 . b ~ס.חיגריטינויפ~ונונסגסחימנילת

נרמנויטדרומיגקיניריסטrכוונייןקוו !
נוק'פורמי .ניקומי~מסחקורנזמס

ויסדוונרימיגוי pו rח' jדיפרינרירמ
יירטן Pדי .נtרנוומ pגמחימיות pכfכ
פו"'חי pטורוס 6קריחר Pכודייומרן
חטמ"טס Pסיונורומ, Pטוךו iחזטס Pד'
מונוטייכי Pו Pמי •חוטרןוקוחונודו
דיטינינוייכטו Pו Pטס pסו.fכרטרtכיג .מס
 Iטוורטויומי .נוי Pימנרןקריחדורמ,ג

ריניגוכטמרקוופוגנוחיגחסנס
דיס Pילויזמנ fpכטולוס .קרייירךרfכיכ

 Pניריחימ,נטירןניוגרודיכ Pפfכרטד
כס Jמיטס Pפוד'פסרטימוגסקוווו

קינרחכטסי Pפסרטימונססימוטרס.
 IIPיייכפורט' Pנונוייי .סוטרסגסרי
ינקו,ו 6מסfכר Pונרי.סךר Pפור p6ק

נוונרוחיכדינמטורסנסדיחינטרו
 " pנוfכ,י fר' 'כP . fיוויינטו Pייקןכט' Pו Pחי

סיגויינוtר Pרי pךיטרfכבמירסטרס

 Pייסנוחר' Pנו Pי Pטוכ Pסימ, .ווונרו
 Pיר' P 'Pמגולסחי Jוננרמכספוסינגו

רונו'יס. Pכומס Pקינרמגטמדומי Pווינור'
וויננוחס p 'כp fנוטן pמ,קי Pי Pפינגו

טרi:ו Pנוחינירנס;'ייסקיtכונרס fדימ'
ס'חסובtר rPכ jסי Pטורכמכימ,רסמן

 p'Pטוג Pמיון pקולמטרו Pנומ'טורוjכון
קולוו Pפוסיננו Pגומין Pטחר' Pפוך'
קיקוןיירטו P ' 7 •ניכןנטמךטרס Pנותי

גייו p Pגומוכימיסיייטיווורטיננחס
קי pמנר' pמי •מייודמרס Pנומינמי
 Pנומיס pנמנינטי Jו Pנןכונוייס Pכו
ניגטיקי . Pירנירנו Pפורליפךדייו fPכי

 Pכו Pייכו P Pכודי'מי 1י Pפומירטי
ווונ"מיגריגחטולס 1מ'ייי . 1מ,נכייגמרי

 IIוב Pחונסמיוח pגמחינסלוימ pגfכדו
 Pו fמ, Pגן, Jי bמ, . 1טח pפורימוטרס 'ר
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נרחנריfוי,פוסירינוסווונרימיכרי
~נן pקיג'קומיגמיוטסר Pפוריפור
ין Pמ,כנרמכדי ' Pקי . Pפיקfכרו Pו Pפור

P כינגרחנדייfP 'P ' כינינויגרtםוד'פורP :: 
 Pחירוומנו _מגולתמי .ג,מונרי Pטמר

יר Pפורקמלוינונומיומינכגות,יrכיבי

נוחי • pח Pקרימנ pנמ pטורמקוווו
טודןדי Pרינוורמרנופולחיננינונטיס

'fריח,נויגךו ';יכP יככיינP גמברחIמp ,מ
ילני Pמימוניינוימינוfכיגוי fי Pקוגלוי
 p.סfנוקוניניריסח,,ונוייס Pכוחס
,ו Pמי pטוריי gPיומנגמנרומ,ניין.מי
 I/"ומ, rנו Pו Pחרןן p ~ pפ~מנרמ pטמ

 jקררזבירו fPכי Pנוfכ"ור~' Pכומי . 1רמרו

P וP 'רייגטP ד'גוחימיגפורf מורכמרון
 1סרו ffורוכיסי (tירק Pכסרנ-לי Pדי

 .ווfכטחרכוירון fקי ·חי pוורגנ'fוםיידרמס
ססמוכיירווגרקי gPיונירוקונוומי
P קוניf'P מיוP ' ריP מיקחרמרוןPP /וסינi 

ן Iטינסר pקממורו Pמיוו.ס'מימיכטלrי
 •כינרוfויכרי pנרמ :fפ~קרנוו Pגו

וויגיזיגמרריי Pםיכקונוופחפרןכ
 pפ~מנרfכקיןיסר~מס

fכיכטיגירייי pס pווימ,ר rו pקוננוירי
פיחימ,מוניירווייררן rקינוסינוסינו

חוכ" rריפור Pפיקסדו Pי Pקינידרטן Pדי
פרכ" Pריחיווחטfכרניי.קיזיריןחילמרנוי

רי pם~fכנרfנריסו Pכי ' qP 6ייריין
פורנוסיי .ליפויייומיכfכנוייכטוו fלמ
רייוfכיכינטרס Dן P Pיררר' Pמטור Pןטרי rנו
fנוקיח'ויייקןכטיגיזבגובוקי 1 'כP 

קי . Pבודיטירו ' Pס'מייימס ffכיכםיחו
 ' Pקיקון . pפ'קמרור'מי Pוו~ו Pוטלי fנו

קוכופירפיקמרוטרג pגןס'פיררוגחרמ
 Pנירטיןג'קיסקורססיגג iמייטיזב ffכי
p חכגכיP מריp יריסP יl יייקונפסj'P 

מסכיחרוןמפיחרסטיסגוחיפיקמרן
P מסגימ,רניסנווP נכי~רווfווס •קונופ
חיכביטיזבקימימסקוכםמטיס pוטרו rנו
מיזנינ" _סי Pנוחטחרורי Pסקןדסיכבגמי
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fכינrכיrכ P pפיכ'מ' pטרמ Pגוחיfכיוכמטיס
י P Pירורי Pמטור'מנורסינוי iרילווער'ס.

קון Pררי bפ pטלר pנומ,יירון Pבינקי fPכי
ינילוי/ו b pי pמסס Pכמנקוןסיפמרס pמ,

מסונrכקרן 'כfמפנחקו[קימוטרן . Pני
מחילביחן Pקינרמינוןן pקולחקיןחי
P קורמרידיכינירחרקיורייווp וJ כיf

קיtכיו Pוטרר iבוfכיייוךמבס. b Pגןיfכג
פולקימר'לוחס Pק:נוחיןמיליחיס P Pנו
לומנפמרור Pטירוי P/Pחייורtכרו Pירי pגו
 Pטלו Pנןfכ'מסמיירוסמ, • Pברןנרי Pרי

זכי , .rטרויינמן. pו' Pבופורקי Pמינילויגן

r ]כילוfפוP כיריסfP גמופמרסb כp מp 
לויר~ •פמל bק Pסיפןר Pוטלו iברמם Pפינ
קוןנוקיס flעסלוגןרורריסוקיגו

מי.~נס pח Pגמנקיןניפfכוס pמ,

רי pריקורכחבו Pטורפ'fכנויסמי
פרעחמסייו Pבינגוקיקוןfכנינומנרסס
קי .יר rלווו Pסרחסחטולווגיקוסנרו

p קי'גבןj מפכסfרונחטינמ 'כp כיקיfi ו
י Pזנרסמספרבכחטולנוכימי .'סמס
מנינומנלססקימינקוגסלכח.ין Pיל rלוו

ו Iסןכנסגקוןקחלוחו fP iכיירלו~ין 7סילס
P .סfפרבכס 'כP כגויfכגסקווגייfגייp 
רי~וfכיגריירכיגימי pלו'גמ Pרוכולי ' 6
P ר'קיזךקיגןסי .ריזימןיP קונרירP ו

 Pו Pסיגקרבל"ו Pרימיג"סי 7 .קסנרי
סס Pסינקוניילטוקמלניו Pרז P(,נמלי

 • ' Nמר pגסקיסנימח pקיןחי . Pנויך,קי Pכו

ריטס pפמקיונכיסו P 'לויגיזינוגסגס
נוי~גסקיגבכלוןריג,פרסנסמ, . Pמיגו

מי . jילדמ,כדי pמנןמ .קווסבכ'מגיינן iג'
קיט~ Pגיקי fpכגומ pכfכדומלוסרנןרס

P מי •מריפגסריפ'גוקוןמלומרנורסי
פיררוופרעסרילומגריגיקfכנ'רסיגמי[
יירס iמ,קי pרונסטינfכקוומנלחסרי

 pכמריי Pיגמר iלויכיפוליג bפורrכפינח
זנלחמספרעחג,מינניסןחי • pכיימגfכ

מיננרכ/וס rקסר pסיומנרססטמכרן Pס'
לרfכימיםגחטסדוי'חג '';תי'יfכוס.

גורייןכן

fכניביקיינמקפול Pקי:רירילוומיננוגגו.
מיןםכסrכיסדיריימנינונןטירו Pדיכו

 Pבירירו Pבfכרוני t 3 8סיכקיןטינןיגדו
כס Pמ,כייוקוןייו Pביגקיפt'ררריסירי

קוןגירימרקיזונומיסלורפגדיפיגיחח
b ד'נילוכןP בכגוחקי[יילטוP ' מימנמסו
P ' כפרילוייוfקיטיירחגסדירייחס

נו'קי Pפומי Pרימיגייס.מי[ח jלוררמ
ניגוגיטייכסו pדינילוכן bט'כו Pרי

ד'מי pרוגחטינמרי pפfככמברמקון
קוןנס bט rPניריירמיגקיביינרו pפמ

b .דירילווקיחייגP קייגומניבכקבפיר
ו Pבכסיודילוורריפררכיירפוו Pמיך

קיס iקז~t'ריכ:ניכנוגס 1קויינןנונו bמירלו
מס. ' p ר'D tמרס Iנלויקווקיריסוי Pמנ
קיימנרח Iנג'ימי .טי fPכימיכילרןמיג

ייון pמורt'רמ,פוfכלוינו pחיגפחר~.טולוו
ן Pסירסטו Pמיחי . pרונfכטינ'f'גמי
fכיןfכייורןניוי:ומינסי .יכיסספ
P כחסמגרחרוfקr חיןמ,גנןריחP י

סיר"ו pבכסוריקמפו Pחיכוקיטורנfככ
כןחימנביכfכיגקוןפיגימוסי •לומכו
 pכמקימינטסמסבייגי[גומייין. Pנינ

 / JPלוןסיקוווייןחיגו tiגיקי pלומרt'רנ'כיימ
ס Pלופוררירי Pבוקימן . Pפסררי Pטרו

ריטילויירקייסלחכויריזירוררנינו
מ~זוו pמכייסלווfכיפרעסריפfכרס Pמי

 .קספמרןכח Pמיכסלוינטfכרםןרר i~יע
רt'ר:כ Pיחחמקfכר pפורניגוקוסכךומ,
סיפרבכסחסיין Pבינקיקוןלוגריסוי
P ' פוכP מפנס.קוןקימוטרוסךוP ו,ו

פרבכסמסקיברסכטורייודיגנמרחקוו
סי . Pיכי rמיג' Pו Pמימרו Pפונו Pמי
 'וfלוכומ f 0טררסן Pכיבfכרסנסקוו
 Pפסרט'רוגימיןנוסרגחרטיין bפ pכ'

נןלוfכרגסירקס Pפרבכסניגיינךומין
פיוורי fpכרלוסוקומיגקי/לוזנספיכיfכן
 pרןנחטינחמימפכסקון\כ.נן pגיחס

 •מרן Pפוכי Pמיפלעסמסמוגךיייגר
מחקrונטויזנרfכ;,די Pמיזימילוססמ,

fכרילומ~ ' Pלוגרייס Pגוי hרייו.טרו Pלווfכי



וגריוו iב

קמנזו.ייוו Pו Pי b pרנרfכ b pו pקרן jjטמר
גןקיוחיגן.ן b Pמ,גייודיקירוגו Pרו
ברמגדי pנכמי pח'מפנסנסקיfנבי pכו
קוfכגרומיפיכיחס.רי rpגרנרח pטודחקי
מיכ"גרו Pיריןמיגמסיסוזגבכו pפמ

 IIחנ'קי Pגנו 1ננ, pחרמגמגי 3.ח~ jחרמגמ 3.

די pקזו.י p 7גמךירוקוגוח,נ.קוןחן
פיגימס i 1iרגינח,מנחגיחסקווגייריזכו

p כקוןסימםכ~קרן~נוfסחןנכp קי'ייו
זגופרומ Pכוקווכמגיס Pנוטסגיירון

מני"כוסי',יiרו "וfפר~גריירוןגסמי
וכמ rמרזכנfרסקי~נו p~ננסרינוfררוז

טסכל"מי .ון,יגןfרל iמני Pפמרייגטי Pי Pסי
פורנזו.ייוניבדבכוןרימפנסגסניין

p נמר~P פיכ 300קנןקייP כfןגp ניגP ייו
י Pסיקרס.'נגיסיבכננ:כקחיוננריחס
י" pפיר 300יחן rמקימפנסו pסירסגו
קוננובווגגיfריפוחילטיחרו Pפוגקון pגמ

fכיכטיכרי Pטולפ'ססננמר.גסרי:כריכס
i כווןטר«מ,נרקיזגסקורסרוומיניP 

 Pטלי pננומ,ןפררייררקי p 'רP ' fפכסמיס
מופמרס Pחי iקןקמפמרנו P 'רP fםמררי

 Jקיסימפנסקיןזו.ני pקי.פיכ,ססקיו
ריגריקיס Pכוחיזיילוןקי fpו jרוגמטי

חס Pקרר,סמרוןמי,ט~רכךמ,רורfכיכ

P ניגוקומכרו"ירסמיניבחר.וP גזכרינ
ננקיזנמ,גמסריפודיירfוןמסורויריי
ו Pריייס Pננ~י iקומננומירייןדיכ

 Pטרו Pמיננומבמטיירוןגיקיקו;ןו pקורח
.סיב,מס.קוןמופמרס Pמ'קוןמו Pפחרל'
קימו rזכסורריגוקימפנסקוןקימוטלו
/ו Pניד 1Pכסךiכ pמ,דיכונמרמיןiכנככן.

 pמ,טמ pרינמרנוסיוfכיחקו pריט"יו
P יגיr ויסfמפג;:רננ~ייסרינונסרמ,ןfו, 

 ( Pכובחי(מפנסנסונייו Pחימזכגיכיס.
 .מפג;:רחוג;:רקווסימיטס. pונ" Pנוקי

פוג::קוו Pבוחייורזו.י J 180000ק~יררו
6p רוp ליימיקומ,נט;:ר.מניססגוקי

דילייfרירמנ P 'דיריימירייסווס
fינסחירפור Jכטמרוןחב " Pקומגרומרוס

י Pמ,ננוחב.ריטיילסחספיכימסגס
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מיונררבריגfכחיו ';יך Pגסדיןנר~ייfכנfכ rד'
ח;:רמפרונינו pכ'קייקןלס. Pריטייל;:ר

 " bבמרמנ Pי Pחו pמלנומ pו fP Pכיגייו
 .מגביח~יסבכריפכ;:ר Pג;:רקיחוטרו pכימ
מי .~ירטו rד'מינ iמ, pחנוח ו"~ P pכ'חי
מפג;:רגס iויילו Pקוןמרספילימרןמ,
 rבוחרסמממוניירו rמ, pכ,מניזנגגרי
 Pקמנ~יירומי pקמטלינןמוילומ,רורי

ליסג ,טוךופןיילוןמי pריזfכ iח pו Pמין
זו.יסבכרימפנמגסטמניבייןמרס.רי

סונולוןמ,ןח,רמקימנונליכמחנונטי
 30 .ןיגדיירונקיטס pסמלטררספול

fכנול~נוילמנרוס.ןרfכינורכס Pדי pנוי,ורמ
 IIט Pייומינמגיילכןמפנסקווקי Pטןלפ'

 ,וור.חירוררס bקמי, Pפtנרל' Pרו

fכלינוו 'רfטורכP נחוטרמ' P חמ
 " Pסיוקוונו Pמייפי"ו Pפר'ויגקונטfכר
 P"יגו P Pכומס p!כןנוfכ Pו Pנוטספחגריר

מפנסו Pקרוימוזגבכמ,בכיינק.ח;:רייו Pניכ
כסחיננעוןחיויג Pמ,גריטיגירו rמ,

מס jיירו P/יכנסי iסיגןדינ'מ" iמ'נונס
P וP ח,גיייינוP . :טחיינייןחיP ייP מיכין

מפנמן pפיקrולסקי Pסגטינחרמנחו
P יגיb נמרחנמגיסס .סיטיגי)כמ'יססןנ
fכררן. Iנקילקו~קוייןפוחיפ"קוקיייומ,
ו Pייריגויל Pו Pחיוfכוכ pנוו rנוינןחי

קונוו "כfס rפורט~'פןלמילסגימפנס
רור .•מ,ג ' 7דייומינמפfנרטו ' pפיקן

 .נמ"ו Pדינויננוחוקסנגורמג P 'דיליי
וח,יורמךח,לממפנמך Pקווקילמנחכימ

rקיןפיגימרקיזוגו 'וP יP כירנוסגוfP 
יגיין P.!כירברחגרן jקפומינ/גוו Pקוןמ,

טו p 'כfפןרמי .," i p' 6ויטרמזנמו(
ו pפוח,חי pחיכיייינר Pו P 'חס"ו Pנ'יג

פורקימיייות pגמ pטורמונ'רי Pטיייוי
מ pחחי . Pחירייrנגן Pו Pחסרמגייוו rחינו

חס~ייו Pפוקמניגטיקוןימודסדיריי
ו rס'מ,כוסייס pנן : Jקו Dפיכיסנסחס

כיי Pמירייוטל~ Pנוומ'מסמפינס
ד',נרזכיימטומימפינסו Pינייו Pלי
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גסדנורסfכי!בייס.ןכ Pגודי Pיייגי
ייון pb\כ.נ pו fiכימפיגסן P Jקיגנימס
 Pירי rייי pייוגנמfכי •יסר\כ.fכסנלfככךי

י!בר\כ.מיןמפיכסו Pג'ג"יו pג'כךקכיךמ
ו iמ,קיגו Pמני pי P Pטורפיריזיייי
ר Dיגי Dו fPכיןי!כר\כ.יסוךסמתייגןמייניס

ריו rטמסfכטו rנו Pגוקיסמךךקון
פfכיייכןן Pו Pינן pקח pכ'סי.מfכרס Pמי
 Pמ,רוכו Pו Pמי Pנוןזיל' Pו fPפז pיימ
ירגייו Pמי',וסגסfכס P.מומי Pר'ניגומי
fכיס.מדוריטוייוקי Pגומירו Pגומס
P ' כיגקורנ'ןfכיfP ' ייומיגמסמויייגייוP 
יר Pנ'יניטיס iמ,ייי Pווכרו iנ'ןדי!בומ

חיגריגניס iנ'ינגיקונוומ,מררס.מtו
מס Pירנ'יט' Pפררקיריסוגימירייו

קמ.מfכרון p 'כfטיכךקימרוסרי Pמירוגו
. P פולגנימחיגמתרי!כוגימי\כ.טו

סיגינ'ירי P , 6יייטייייןטייכו r'pקיג
רייוחיגפורקי Pטינfכרגו PDקריגניfכ

קריטו Pי ;fטס tPכיקוייירfכנייחרו rק'נו
מייtוורס.רי Pל"מססייייסרנריfכיו

למ.מוזוfכוןקרייינכריגרייןי P Pפוfכי Pר'
י!בל'גריליי pיומקרןמו I'.מיכקרמגדו

מנוניסו rינוי pמ P'Pטוג fPכי • Pיי Pניסמין
י i'גמלמיכמס!ב bיו 'כf.מינו p 'וtמיגמס
רייייי.מרי Pנ"גו Pייוקיול'גטורומי

גו Pנומינ"נו Pייויימגןטרס Pייוfכי
דייוטלו pרכומ,ס'טן Pנוקי . Pקוגפיייו

מי . Pוטלו iנוקיןי iמ 'כjכוטורוfכיו
 Pיייי fiכוקוייןיי'גו iמ, Pייומיגיייינו Jיגניג

 Jמיקיחנ'יס pייtוקי • Pיייזייו Pוטרו iייו

ריככיס Pכו Pטירוטונומוון Pייוג Jנ
טררגfכרןן Pגויי~tכיסייקדסנימחיג

 Pגומיטסרס.מיקרו!כס tJקי Pנ"מוטרס
מיכגיס P'Pמיייקרסמ,ג fPכיכקוכיייו

רי:גינרימגנרי p 'קון Pסקודסיכגfכיג
וקוגייכס pךחגייזכרמ, Pיימטיייוקי

טרוסוקיןמ, . pמךנ'רמ pטלח pייוfכ' .

מיגר' Pרוייי' Pגןמסירו!ככיסמס
 I,Pחרמ, Pסורקכו\כ.גר pקייפייר P.מל'

סיגקוןמ·ריימגומון Jפיגיסרוקי rPונכו

I 

I 

! 

t: 

I I 

I 

" 

גודייןנן

טסד Pסיכינו'י Pזכי t\ייו Pפורמימוטרו
 .ירו!כנ,סמסלונוייס Pכוזכסטרו!כירון

בני Pכוקוופיגיסוקזמגרו Pסוכורוס,
 IIו Pמ, Pסכטוכיכוחסטרכ!כומסנווגfכיס

D יזכוP רוP ר'כ.יייסייןP גוריP רוייייס
יכ b jנילוחס Pייfכרוזכט' Pוטרו iנומי

ינלי D .מיגריינrונסקימיל(פירמרול
מיןליניכייtכ!כפורקימנילסח, . Pנו

ריל(מייור\כ.קי Pריר' ' pמ· . Pמיגייו
 Pבומריל(יסיגרול(ייס Dכורימרו Pפוכ

טי'ס fpככגןגסמס pטלfכ·מגוחפליונו.
רינייכ~מיסיגיחרבומינתנ'חן iגינומ,

קי Pל(ן fרירי Pמי . Pחיגייר Jמי'יסל

ני'גו iמי Pב'ו·קי Iגירוסין Pרינ"כיימטי
 Pיסגן PDpמ iמ·סנורtו Pגייסט' tרינ'פולקי

 ..כ\(לו i,b Pנ'וכוכקסמ, ; iפימרךמינ
fר"פולקי 'כP ממ 1רקריריטויב'יןכ.p רי
P וrו' r ל'מ,וP ינ"רD ר'קול(וייונווP טו
גימי Pיגיילי 3חינויס Pמוטרן Pלודי

ו P Pופיט' Pייtוrוי .בכומיריריןכ
ייכס rrוייייקיקוכנ"כיrוסגיקי.מיחרfכך.

 .דינומטיקיו i 'קסנפירמל(י .כ\(ל
jירמג:::יגןכמ. bקו J'P Pניסררגיריל(ייס Pגו
חסיוופח.סיןגגיגiכי, Jמיפיגיסירו

קוגררל(ייס Pכוrורוו rקוב"ל(יקיוכמגטו
 pמ,טfל pקוןמזפוגךrודי pרמ i "מ.
מ,נ'סמיייס Pוריכפולטיל(יקול(וfכי

פרסיר:::וויטורס Jקו tPכיכייודיל(חטfכנרו
P וrפל(יטירוקוןמיr בכ~פורבייןנמרןן
 . tPכיגי,יfכיגטריטו pמ~מנולסfכי
fכספו;'ירל(יייוקי'(יתtי Pמכט' pל(ממי

גוקיגרמיtכ.ממרל(י pp ,כfחי fPכיכייו
ל(יגוןrכבליס Pל(יריטיוליפורקיגייפו

רייומיגחס\כ.מכ'ונורס bמיבוfלטמרתן.
קיןו iמיקיד pממ,גמיבייןסיגפור
פור Pב'וזורכרומיגטליויזברל(יגרמיל(י.

P ל(~וקוומנלילP רמגייחרוכ'חיP ,מ
P ' מיל(יפירלימסP פירמגP ב'וקיל(יסi ו/וט
 .כ\(לטלו pנוfכיקימנ" pמנורסמי Pרו
טס Pמינורייומיגקינרמכרינוייי Pמי

יון fPכטור Pו Pמי . pוטרר fב'ןסיגטרי

l' 

1
1 



ניריוןבן

 IJמג Pמיגמומיניגן Pרינ"כיי),רור'מ, Pרור'

קי,יtנר~.יי .רייויכ bמס P"מט'
מ,:מוטרומינ rמחוגווומטמטיtנ Pכיו

 Pכורידייוסיגרי~ייןרסטירכיtנקיווו
P ייגוP • ייסננוקוריזיוויp חינומיגמנ'יזנ
~יי ' rריקיוווקווופמ~ימתו Pקוןקרמךי

מ,גטרירילטמר bפ hמי pנין b~ינ'מגט

לי bמטיוו Pגומ\וו~סג;כקוכםמגימסגס
 Dוטרו iניופוכטו jמון 1מ, pיגייו bמס

 Pטןנייט'קירינ"גי'ן iוווגנופןזחטיtנ
;:ריככrוי,מס Pט' bרירוקמי!כ~מדמך
מכטס pםכמנןמ;:רו pמק'וומטינכסקורןכ

גכיחיס Pמ,כו Pל" Pגו jפרמנומרוקי
p מגטוP ריס'ךיגווונרימול' P ~מ,גר

 " pנומ' Iקומיטיווילרזומיגfוימוכרמרו
םימ" bגוטוךו Pחטיונמט' Pוומגו pטלמ
 pו rמ, Pטרו pגומ,כיווקרסחיב Pרמט'

מירמןrומונסקי Pולוזיר' pטלמ p'bגומי
 .טו pליז' ' bריפורייוםrורסקמטינירייומין

 Pכו 1קומקיייוטן pמ'קיfכfכןןחי
פול pוטרו rכיו jקודחגייוטיגגורינוייס
ווי Pנ'iרוטרוקון~יי Pט pמ,קוו iקמנ'
 tpניג" Pמ,מי Pירמרן Pווו Pוויךיוווזיר

 • Pיימר Pפרי ' bמוג,חדסנוזנממסדז

 Pו r '''נוומרריווימיממךריוולטמנוניין
רימן" Pמ,פסךריוויקי Pמנטו pמי

וי,נחדריווימי . Pמכייי J U3רימ"fכר
 6 7ריסיימך ,דיו Pייומ, . fpככייר 85

וויחיפחךריווידיכ;ררו Pמ, Pמכייו
 Pוו'ךיקרימיtנ Dנ'וןכ ' Pמיוכמורי.

 1קימניגן Pקינ'וריליסקי pפ~מנירמ
 pפמרוקררריטןרמרי pכוןמיגנחכייו

ור riכיוופירrויגייור Pג ItכריIליזו Pטיטירי
 Pנינ'יר'מי pםfכריקרידיטויכיי Pר'מ,
חורך',רו P'ןנ pקרימ: Pכ'וגו ' fpכי
 pפ'כ.מנרfר Pוו'וסי pימ P ~ 15מ" ' Pקי

' n 'מטמרp כוויrםחדריrכוו' 'כrנתררי,
 IIינ Pכסרי P"זו j~במן P •יר rולותווימי

כנוךלווננו 1קויניכי Pר' Pכומירrכר
 pח Dךיקריריטו 1מ,מ,נטרמרי Pגומי

21f 

מי . Pטיטווי'(ייו Pר'ס iירלוי 15 1קו
מיג~מקיריננכריטיס Jטימגירסטס pמ

מ,טו Pגומ,~ינרימסטירני!:ריכחכטרי

כוגוייס Dכוויייוגו pמ j'Pר'קיקוןניין.
רי Dמי pטמנימ Pמורי pכקייממזנ Pקי

מינניגוכ~קימ,גמסר'כ. Pירירי~ומ,ג

גטסיכו fjו,נקיחיכ rpכח,ס pמכמטס

 pטס pמ,קי iטיייי!:טורומי ' fDכינ~טי
rכ' i ,גןמp יימג'טרסp"p rקיר'נו 'כP 
P כויי'יונווייםורטמרP .מרוווייסP'i 

נ'ו"ןניכי pקריחרןרמיגfכסכיימר bpמ,נ
i וטרוP ךיטמררממיp ככסfp מגנ'מp ון"

קי pמומ, Pר'קו Pי rמ, Pטךו P~ומ'רי
 pימ Pקיס iקוכס\נ.ייו pדייומ,גרי

 pטךו pגומ,ריייו pנות,פור Pו Jקמטינ
ו Jקמטיטרו Pגיחיריין 15נס . Pםיקמךו
 'כf. •מיגקיfווטריופו Pנוגוניילייו
 ' Pגגוחחוגוי ר:; pממקיר"מסקמדס

 pמ'קוננינfווגסגrומrכמגייגמנדו pנ'
p לוומ'מסחכוירוp טודו ' 6 .דיירטרו

רכימירטירמרגסרי,יfכנסקיטייונפן

ו Iםירמ Pמינו ,וfיו pקולמטרן Pייומי 1חי
קרווןנויגוכטמרו Pקריימכירפיי Pווו

,ן Pמ:גוחיוטסר pמ,ריייו P,טיכ pמסיג
טוס Pמ'מנולסמ,םיכו Pו Pמיןסיטייס
נכימרימפנוןמיןמינטרסגי pר\מ
מ,ן~ניו Pקיס Pמ,גם'גיןגגןממיגקי
p וווחירימודירמיןירופלס,מירP טרוP 

 p 'כfירופגסקרקמכו"פור . fPויגווינו
מי .יiבר~ ' 7ריינויג j 'יפ~ Pפייכ

יינ'יטירמ,רסי,י Pמיכווחכו Pוליfכגורcי
קוגן ' rמ Pיטרו iנוסיסמרמ;:ריר rסרי
נוירי ' Pקיקיריקימיגמגרמך" Pניו
מיטונגס'קונמר P 'נrקיריקימיגסי

,' P כr'כיכר'ינP ייוj כומינס• 

מווומיגסוניירקוייומ,פופר;ג
די pם~מנ'רממסמיננו

' gpi יל'יורמרוןחיסכסו 1גוריונןi ננו
 pנומיכמ pפ~tכנירמ Pי Pמסמוגיילפול
קון 'כp rכוגמטיב'מקיוגן Iמנ pג'קי
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 pטיטרו iיגקונויגfכ fP'Pר,כטוג . pכסנרינוזו
 D'ירייונ Pכו Dטררוסמ jוכטfורח Pק'

 ' bקfכטינ"רייןר'גטונוfכלווקי Pפורו
ממ Pיירנ'ו P Pנרריריגיכןtוי,דייו

P וP P 'יכייירP . קיP וךויtטיטומפיP 
קוגווו Pפור ,וqD tיודי pפ~מנ/רfכפור

D נרחינויזו. tסנכסדנחזגי(ויזימי ,ו
קריווסטtורfכי Dטיטוfכסירנ"ר Pנכור
 p/רfכ f3כ ~ Dקונווחי( jקי pפמד'ריטן

 'כf~נכזרמ,סוונכרךיילוו iפומ, . qPיורי

רי pפומירטחחיו Pנסרfכנfכנייוזכגן
ווfכוו~יר Pקיליקי'נ'fכרוןטודןירוסנס
 'רfככ P 'די Pוווגנו lווfכטfכרו ...מי .ט~רו
 ו/~ Pגוניס Pירוילן P 'Pמי .טן Pמ'פור

 ' Pמוונריזכגמו . iחינטרrכנו 'כfיי;
 Pנוקfכרנ'מריז pס'סיכס Pירו ,'כrנר rמפ'

ו lקחווfכ pנח-כp fקמזfכ p,ח Pנוfכייור~י
נוסגטיגיווןןטופחרפורכס Pילודי p?יטמ

ו Iזכ pר' Pכוגי ' Pסיקוווי,.פוריינטו
נוfכ,ונרמנ'סנבכניג bיכטרמר bנוס

י Pקיטס pמ ' Pסכומיזיירומיטfכנ/מן·
סי .רfכד Iינ Pנסריננזיגוrכ Pכומטיווו

b 'ינפbp כרולירוןfווולP ודיrנP ינI ומר
ריחי P,י biוווכמ Pכו·ריקוזירפךר
 jקחfניfכfויקינוירפמלסטיירקוכ fPכיחיג
 .fכוונריגסדיוויננ/סנ'יגטי 1נווריסמי
ן"גרסנינקילקימגטופמנ/סקיינ bחי
b מרורזנטןמןנוידרןלססויירבומן

גייסקרווירפוריירפי Pמוקוגינ/רו
 • fpכורמ-pfגfכcו\ו.ככrנו Pסניךינומנ/ס

גונונכנליfכיטרינןטיגימםקי ,'רfמי
נכווופורפמגטמנ/ס Pמ' ' Pזוגרידו, pמ,

פורקוזיר(ן ,כffכככמםמלכןפורח,נירגו
נר!כ ' pגוקי Pככמיירר~' Pכודינכfכנ

קrכוןגס"ו l 6קרגדימ pמ- ' Pחי tlטונכסרס
קווויfכןחי~נכזכלייןrכי;מיןמיrוככfכ,יט

רי Pליקו Pנו ,כP . fקלןרו Pטריגו pכו
קוככירסגסטסנ'ח( bסריב' ' Pבס Pירו
'מטfכנ/סfו,ינמיזוחיג .מוטר\ריגומו
ח, •זכיזוריכוומרליגסמיפf'רוריייג

פירגונ/'ריררק" Pכמיד fjכנוס tחכfכ

 iגרריוכן

כי P'i '/נחיקונוי,.פזנוס'ירfכנ/סקוזיל .
חו jנומטסנוחר fpכנמ Pנוסייור~' Pנוןנ/~מ
 ::נכמגומ,לונוייס Pגו lמקןזיfכגו Pנ'יזי

 pנfכ pטור)נ ' 7'נכ~סיגימן ·סיטמנ/מן
 Pג'ומטוןרנכיfל pקיטמגטוס::ו . pפמרט'

fח' 'כp קמלחנ'חטוP קוגינ/רומיP • fכ' 
מנונלירי ltנוןר'קינו~fכוטלוtונ/יסמ

fכונו 'כP .כנ/סוfכיכטירfסיP ' }ונ'סtטופ
 ' Pנווסילטיקמנ/~'·ןחובמנוסנןגס 1\

 .טווןסול Pמ,גיייפור pנכוגנוךןfכטמנ/סו
 Pמןנונל'יfכן 1p 'b\רכס.קונויfכיז:יימרנ

קיזי,פול pפמנכינ.ייfכtכי pיר' rנווfכי
 Pלוקוזימו fPכיכונכירקוfוי'ס'ירנ

ו Jנוסי'כרו rרין nרינרג"חנ' Pכוחייוככייס
מי jקfכ Pקר'נופורק~ Pביקי Pכו Pטיככו

רנתtוססד • pפחרר' Pו Pקויין!כיניfוין
ינ'לי Pלוייייס pגוקוננfונ/ח, Pכוסנכס
 Pנוסטחרו. Pכוויקוחינטסמי Pכיגייו

 lסככבכיחי . fpכגנוס U P 50יינוכ"יסרומי
fסנבכזל 'כfיס;זכנן-כP ' כןf/ריספירסנ
י fPכנ ' f. bכיגקוכנסנ'מן Pנולוככייס Pנו

fככיר pקילימסקיןטורו.tוסמזיfכו
ו lקןכנfכגוfכיfכו Jריגןכיימנגוילוסכס.רי

קוחיכטרס Pחיקfכניגסרי Iכנ Pר'נוfכ{
רוככי'ס Pנוחפיחדסוחו' pס Pק'רוככייס Pכו
P כוונ',יP נ'ירי~וP ' וירמוקיtפריגרירוP 
קיגנfכרו{ pסכ,נמ 500 'וP • fןסיכיירקר
 Pנוריקוסינו:סקונוו Pנומייןרחגי Pנו
רוfכיכקונויכסירולכייס. pגוקוננמרוןקי

ךיז"כרןfכרי Pםוכו Pרוטוfכס Pט'טר
פררק'נוfכטfכרוירס Pנ'יר"וככחטסקיז

P ' כפימרוfרי' P .ככfגוטירןקווסירP י
 pנוfוינfכ pסנ/כfכמנ'גfכררי Pטיטונ'ייו
חוגיי pריזייגרוכ'גס Pירורי pלוס:ג
מיfכנכינ'ינימ, qPיורייזר Pקונסיג

 P:נ/ןזוטרומס Pספימרסנ'ר 'כP rניכ'יר'
כס jקי Pמטיני' P'ונגו ,וP . tנכיזווי

לכיננוולמקוןמיfופריוכןקיןחימככנרי
 pפfכרמ p 'כfדי Pקספtור' tPויי fjטורו.רי
 Pב'וגוקי jטfכוונייחירוככייס. Pנירי

 J'ירומוגקולכוסי •מוטרוקוןגומו Pככחטי



גיריוןכן

פמוו pגמ Pנומייורfככ' Pכודי Pנומ"ול'ג'
מי fjנכיימרו Pמינ ' P Pטיטודי pנחב'למ

נוחגוב'לי Pנוחגסזירפור iקוננמטיילו
 1קלוקון 1ו pקירמו P"ו Pרטי,ח,נפן ' Pח,

חריוןגומי '.סריפוחינ'גו iסיסיגדמד
ו Iחינפמרס f1ווכרחרו rריגוסיןפוריימרו

p טינוסממני'מלגוP ג'כופורקיP ::מנו
רגחחיבו'ק!(וחיב/כומ,כחמ pנכחגמרמ
 pנוסייןרחכ' Pגודיטינוורן Pדיסעס

פוחינומ,חנכנריקוןיירריריייזולדיסירין
ייקיס.cויכגמ,מיגמנוקדסניחמיכפור
פרו"קי 'רונוייס. Pגוחסירביר Pנימי

טזיייםופוקוניבירפרר Pטיכוינווביגו
חיטרןג,ירו. Pד'סנוקרןכניחמ"בירח,

מיטייס Pחננוטמ pח'וקונוורירריייזו
 .עדןנןידמר jמ'פור

סיגקו,נינוו ~ Pמנ Pטיטוביינרןחין
פורפיי:ורי iנסרניסי:'טרממיר'פור

פ"מיוירוקחרכסמ, '~קגמסק~רניס,
 . Pנימטfכרכומ, Pנימייור~' Pמכופויגדי,

טמבס Pמי r'jנמרח,כ~יינfררי Pחיןס,
נוקדוכימ·ג Pסנטיוכודיו rס' lננוגמכי'גיי
רן'יי{רי Pויי Pגווימוגוסירסקי

חירססי Pטיטירימ.יודמממרסבינר
חירמרומקירירפסרמגיזילוסינחרמגסן
 Pטיטוממריזגןגימירעח.דירוינגוסרן

נס,ח,ן pטוחיטידיג,יונומרח.ביכייונוי

 .פריגריטיןכ Pבינט' pקומנטמקי Pנfכג'
ו Iמ.גפור ' Pגומי jדלמ 6יךיט pפורקיסי
חסיימטמרפורמגמכיסס,נמר jקייו Pט'

,י jו p pפסרחדר pכו pנירייו Pגו Pטודי
חיחפוfנ,רמ.דיבמנרמגמדיק~רגמ
P ' טיטירימןP ריP וP חבגמp . גיחי

יfכטו.י pמנ pכfכ fjכקוייו Pטיטודיסן
 Pטו pנמ"גfכ Pד'מי Pי Pמ,כםורט'טינר
נfכרמ~סווטו pטרמ Pחנוומי pפמדמ Pח'

ייו fPכינפורט'י Pחי . Pסיגי,וקוןניחס
חימדו Pפונו pסגיימנכומייוגיריידיטי

קיןחי Pסרקיקוןפיג,סמקוננסטייו
מגיירין pי fj .Pגירייו Pכוקון pמ Pכfכנ
 uנרסנפירירספיריירוו Pגוסי Pגירייו Pכו
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סי . Pמיכייוריחינוזכחרוןריגוקי '-ד
קמפך Pמימינון Pפרגייוריידיטוסיג

טולנןמיקורילפמרמגיזיריסירספורקי
חירמריידיטומי . Pטיטוחמניגוסי
דיסוגינויקרון. Pנדרו P'גכרירנכ rדיג

 Pנורו P~כךיגייטורייריטוממ gPיו
כימי Pו ' b ~ Pכיגקידי pקינטחנויגו

נוו P'גכדיגייטוtכירוריו rדי'ו Pגייודיסו
 pמנגמביררfנרדיסוגימיייוקרון. Pדלו
ין pקררמסך-י rפורטחגיגמ '?נימוגוקי
 IJס pטודוקין . Pטוביטיקימגינוומי:חי

ס iפורוכfכנ'גססימנינוומיכקיביטי
נמרסןןגסופריי pמסורטיר Pיייג' Pמ,

 ' pר rJינויז pחקיייןקירוטןמינחגיממ.
fמגכ ~כP נךרוP ממיr נח,מנמנזמירp 

נמרחנמןיחס Pק'קוננייניfכיגקוניו
קוןפינ,מ,קי P'Pטוכ pמ,חימיכ.קוייו

קירוי . Pיוייונ P,גוקוייופומ"רטיפימינגו
P ופי;כיP חגכקיP גדרוP סוגר"ייוקרון

גסריפמרירסיןקמכירס Pמיו rפיגוג'י
P ~ונחמיירקfP יP חממ,גטרומיוכו
נוורחדר" Pו Pמספירייוסיינרמר Pגס
פורסיגוג".גסטורסוכו Pסיג Pרי
ר P pסרו Pםונ Pן fPכןגיירוןנוחכייfכנס pכ
 rנוטמ Pחי Pמ'קירינומנדמרווחי rנו
 pג'חיינדחד. Pכtרסינטרי'רוfכידןד~

קינווס rקינס flכביח pקי Pנו 1דיסירו
ינרfכו pגסחרייכטרוטס Pמי pגדרר Pמגכ
רוגפיי/ומי pנfכרמנמג' Pי Pקיריירן[סי
גסדי p,פימירטמד' Pירסדירו Pחמ Jרו
P ינדסi 'מיכטרסרימl גהחיןp יבךמר
 •רייו p Pרויכ P'גכמסקמפfכרוו Pסימי
נfכרמוןו rמילייטרו Pנורמירורי fPככמי

 Pגוקוופיגימ~גמ Jמיונו Pנמגיfכמ
רימכסיגממוגו Pפומ,קי pינמנט' Iנ

מ,ר"חניןכימ,קוייו . pיגfנכט' Iנ pגודי
פי::קיבירונרוימרימ,זויןסנרייימגו
 Pגומ, Pגןינfכנטי Pכוקוודוךגימו

ד~נ,ןו,נטו pמי pמ"מוניבינומיפיריין.
 uמכ'קוייומיפירירכו.פוררורדי pרה

ינ" Pל'חיטניסיקורייומינומנוו Pנחגטי
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סר.גוגסיוקררו Pמיו P Iס' Pפי,יו pג'יו
 ,כP fקחרו Pכיגטוריומי •רוךרי

 pמקי •ייסטוכוסייגסנטי Iגממיגפירייי

 Pפיקfכרומורקממחרון pח'גו pכררו Pמככ
 pממימרינר"כס. pכקייברמר P pגרי

לומרי fגוגסקמםו pח,כוסייגןרור
P קירP מירקיP )קוגטיגורומיכקו. 

כסרי Pקמםמטי pמ·קוגוטןטמייכייו
 Pמ, Pג'ירייו Pכורוונמגו.Iכורונןמירטי

 pיח P pג'קיטייניןקי Pפיקמרי Pן Pפור
 .פורמ, . pמ,גי,רמסמונפfכ,יייכטר Pסיגפור
י Pפכיזכירחרריקיגוחניטי pטו Pמי

 Pגוקווסיגיהרמורריונייס Pגוריטיינין
ככלונס Jקוחיזכגונסקון\נ.נו pקי Pורייו Iג

 Pמי Jפיגימנוקיפורקי ' Pחניירון fמי
 Pיט' Pקוכוfוו~יקי .פומ,רעיגי'כטיקון
קי pטינגמקינמרסגמבימסו Pפיקו Jחו

 .ריונמנךתטיקיסיכ pסקוגטסר

טי Pמידי pפ,סי Pרימיפזפרמ
6 • p ורט\ירfטיעופP סp 

P פןכוP כרוfקומט"מיוD מרעיP ,גומP 
סורריגוחיק\נ.י. pגדיוירירורמfכרו

מקורניתרנכורפיירורו Pיז'כמרבקיסטרו
מונוסיגירקס. Pגס pח fPכיגייוקן;
 M:כמר pגחיחגטוכימס.ריפחרטיגסדי

 . pפיק' 30מירס r 'כמרנמ,גרירסגו
ונח"ןר\נ.גן Dיסוfככייו-pגוג/,סקיכייtי 1מ,
 Pכfכרחגמגי Pו Pקון Pונמ,ייר\נ.י Pכורי
fקמ ,וj ייסירמריךיכחסןוp כוריP 
 " fפומ, f'jנמרמי;' jמ jח jגייקי Pרו bק

 pטמנכמ pרימ,רfו pגמרידיכססויי,ין
ופר'. pחמיגיפטמיפיזקוו fpכ iמיככמ,tו

ייטrכרו fמקוfכירוופוזיירייונס Pמיןח,
ו Jינרי' Pח,נ pכ'מימסיפרי 'וfניפטקין

 Pכ'מי pטמנגמ pכמסיןפומינו"ריו
מ, .כסרניזמ,גךיפייfכיגיכר~יו Pמינ

יורונייכרועrננחו pח' Pגוסךרfכרןר' Pגו
סיכרייויג Pמיגמיו f~גוזעוניירוןמ,גו

ייןקמכמי rיכמרנמיגטדךרססםימיג~
P ג,ונכיp גיD 'דרמךורP סיונוריירוו.מי

נורייןכן

P ' טווו 1מטוינ/מריP גיP ריוסירוונייסI 

קון p:ונfכמיגיfכר Pפומי.ריונוגוסירוו
כמר,ו Pגו pטודוקילומררו Pלווזיירוסנס

 pוכורו Pיחונו Pיג j Pמיגייו 1 3'קקי Pר fכ"
 uטרוקי Pי fכחרנ' 50ר\מי . Pרייגו Pכו

 pטרוקיטרומוקירו Pלווגיו Pסילוו
 IIקי Pלוו ' P Pמרילווקימ" Pמיבייןוי

 Iחקו,ךקיקוו P 3טו pמ,עמייכיין,נfכן

 P"fכמרניטfכלונייןק~י.כסfכס Pכיfכריווו
קולוו ,וp . tרן 1קירמרו Pייוטיכ pייfכדי

 Pמיכייןקוןפיגימתחורריגמכ Pמומ,רריונו
 Pלווקיכו pריקןוכמיין Pלויגייסקי

 Pנומייורסת,רי Pכמרמגמגי jמי,יירו
חי fpכנכfכ pטח Pמימוגיירוו Pונמ,יור\נ.י

ריזומ,כור~r.וקין Jיירו Pקמרג' Pמי Pכי
 Pטיעוחגייר Pמיגי Pמיק\נ.ו.(סונרי Pו~

ריפורייו'ייב ' 6חרכרס fויכtיפוריירגגו
 P'fכמלנ' P 3כן jמוכריגמרסקיריזכוסי
נוגמר 1 'כfממרחרון Pכוסי · iקיךמרוקי
ממריוריfכיגפריגטי Pקילוחרי Pגורי
~כילוייס Pכו ' Pמגייכרו rממיק~י.גסרי
P יp כגקומטריו,בחרוrלוP לנןP גיריירP 

מוגרירו; pר'מ, . Pסקורסיכבמי'פור
 Pתריייי 'כP f\נ.נמייי pסוערןמיגמס
r.b מיונסJ מויי.קוונורימסb , מיP עןP 
P וP גווננריP בוריP כמרחגחכיקוסט,וP 

וננח"חי.Iכרילוירר."יגנגיגוחיב Pתיממיו
יג P 6יררלויכו 'כf .ינוגרו Pזכנרוגימיג pלו

ייוסבלו'מ,ג Pמרימימיירו. Pטריסלורוגי
קומטרו Pךיטו'כיירוו P 'b •קימרעיגן

P ןP מלונpb מיp וס\נ.יירווrכוP רוונייס
כמרניייןכ P 3גוקון 1נח bט P 'כfקי

חורריוfנ,ג iמרזנונוקויזו Pקוגדורחכ
קיייזנ, "~קנסחסfכקוככימרמור

חקירכיחר.פורכיניימנויגימtי j pג'פמרטי
rככייס pחיירס bחייכו pדימיננירוז ' P .חי
fכיוניירי (י Pקומטר, Pכיופוחירומי
P םמנו,יןP םוכמיגןנריP כררfגודיP 

 Pגוירקtר P Pעחגטי Pס' Pכוכרלוידס
חרלו"fכיגמיכטרסקיייורו .נ\ . Pי rכסרנ'

טורנת.ין D Pיירנו P Pו Pיגטרי bנרי



גוריווכד

נוסורן Pכו Pבמרוגי pכוחס!;יריירוןני
 Pרו ' Pכומי p'rינמרב Pגורי Pרמרור'
.סומיבכוינ bריטו Pר'מספוני,רמיזיירין

מסזחרו rמ,ניפ'חיייטמרוו rמ P 2גומי
מ,פרמינןיכריירוו rPויכמי p'rנמרב' Pכו
חיןיירו Pחיגפורט' ' Pמיו.קיגנfכרי Pגו
פור'כ.'יגמרסי Pקיןבמרו iמרר pר'גו

קיגנמ,ןי Pקיטס pמפומינומיגמיימטמר
נחסן.סין iיירו bקמי Pי iנמרני Pכורוז
 pמיטמ pמרוזמרון Pכירוגנייס Pכומי
גובייסכסtנוסקוניו·כ,רי pפייךרממי
ו".סחגטfכבמן Pחיי Pמי .גנוגירוגננרימס

 tנfכרמ Pו Pריcכ rפורט~יריין Pמכיינחר

מיגטליבcכ bחיכטרמוגיקמדסקיגחגימם
גניכ . 3מ,רמו pנומררמרור' Pכו 'כfגניכ.
 Pיבו Pגנמג Pכוטיגנמרין Pמי Pכו'כןמל

ין P jפוחירוי Pגומיבמכרןמיןפור
 •יכטירו bפוכ p'rנמרבי Pגוקרגנמר

גנ~טי Pמי Pטיטומוכייגרוfכ,ןמי
 Pיבו Pנימגקומטרו Pכויירון r 'כfגיקי

פורמרו Pכפוג Pטורווקימי,קורייו
פורחי Pי iנמרני. Pכוחסקfכפסר Pזכי

מ, Pיבו Pנימגקומטרן Pכומסםליגדיר
יסומגןמי(:(נינכוןךון.~יי Pקיפורייררן.גו

כ i'כ.נכחי Pנמרחגחגי Pי Pקוןכ i~נכמ,
פוריבדמר pנסדיפןמ,כטסמין iקיר

טמגיירוןמייסימנןובגננכווחינומררייס
 jפ'ריירו Pכוfוי.סיגימסגסדימורריו.סור

 Pגוסמ~ייגמרייסמרוך Pגונומ,
 ,!י pנימ~ Pנומס iקמפחרן pמ,חי p'rנמרני

 p ..1גמדירורימרו Jמביס Pכוקי Pנו
חי Pחיגייוקוןגירימרוךמ, . Pפמרטי
 t 0500 Pטיטודי Pנfככמנסגי ' 7ק~יירו[

ומםחגרימרוי P P'Pטונ pמיקימיכטס.קין
ניריחרפור Pטיטודיחרו Pפוגחיכטורו

מיבסי Pגירס '.rכסי . Pגיךייי Pנו jקי
רוניייס Pנו'כ.ייגמרוו ' Pמיייכרו Pמ·גפןרט'

P כcמיגד!קסגטידחרוובגיסירירקrJ 
מסקמרנו Pמיןיירו iמי P 'כ.סיניינייס

וזנ Pיטורוק P Pייכדוכי rרי Pגידייו Pנו
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ק'כ.י.כcכדיtנ D.סינ'קי Pקמב,יטוחי
קוניויבךמר pנסמיך Pקוכד' pמ, pקי::בו

קי Pמיי Pקורמג.מי'סי[נסניומ pגמ
P יP נחרמנסכיp P ~. קמניםומיבמסrכ-
 Pביריניימיקמרסקוןקמרס Pיר~ניוב Pניו

ופיטו p~וס Pקינחרסגמגימסטרס pגוס'
פור pבמררוג'קוניוריממדימוגוגירי

 pגמרי Pגומרכחרורי Pנומסניfכטמר
ן Iפגמ Pנווו Pקירונוייס Piכדי pמרנימ

חכיבמטסקוגנו pחריבמטמ Pכומי Pקו
fוספוביים Pכומיקמרנירו ~גיבומי,
~י Pנמ,מגמגיסס Pטיג'י P·ברמר. pנמ
 P 'נמרונ Pפרינמריגני Pניומימיכסו fמ
קומיכטסדי Pבfכרוגיקיךקוחיגטסיי
r ביריניייP ביגקיןP .מוגייגרוחייכס
 pטמ pמ, Pנומיייכ~י Pנורי Pניfכייןר~' Pגו

די Pגיר~רך pנימסייסיררן pפ~מבכfכ
ינונטסמיגב Pןטרו iבודיקיויכוובגיס

נמכמגסגימסי pטרמר Pמניימ,~יר P.סיר·
סיגדיננידפור Pפירו Pטי pמ,מס
 ·מינביגונטסרוןמ,גיס. Pירו ' 6סתקדםניח

 40מינטכי~יירוך Pחי pנמרמגחג' 500
 pנמרחגמכ'נייג 8ניחטחרוןח,רןניייסנויב
 Pגידיין Pנודימי . 1פןנייריטן Pריfכרגמי
 Pנו pbגנפןריירוןגומ,מינוק~ייוגו

מין Pניייין Pכןקוןב~'רפירכוניייס
 pמ,טמ pחרוזמרון pנ'מירוסס.מקיב

 Pגירייו Pנומס Pכיובודי pפייררממי
ס pפחמ·ביגי Pנידייו Pגר 1ריסירי pנ'

 Pיטרי rנומילסנוניידייו.מי[מקיפור
פוכקימי P~ייכמגנו Pקי Pייחנימט' Pוכיקי

 pקוכטfכ pגנר Pפירןפורמגולס.פוכייס
מי pמיטמ p pמ rחרו Pנוו Pניסרריקי

 " Pמי Pניוקי ' Pםfכ,י Pנוק~ . pפייררמ
מי Pבrורוגי Pווכו P pנייזןטלר . Pםfכגטמניו

פינייזנ Pניקי . pיג"ור' P Pוגלו pגרזכ'
רי Pיירבן P Pבופובי'ךקיניי pגןייגמגטרי

P יP P יג'יוריP קחבפךרr ריגטינוורריי
P ח,יגי~ןריסןP ו 7מנמטיוזP מ,כייןחסP 

 • pיכייןכ' P Pו Pיינמגטרי Pי pנחמי
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 Pטיטיבירקוכוןמ·פוס;פחפרמ
 . uפיונן Pטורןפוניייקי

p כו 1דיכחנטרמרןP כירייוP ,ק~יירוןמ
 Pכומי .נלחנריבופנס Pסיכ"ידי

'יפורייומיס Pינ Dנירנןריזבו Pניסיגריטו
רי"פיכייtנ Pמויי Pבן ,פמרסטו P'fר'מי'

 Pחכוכריינטיחיכ;יוסיינין P Pגירייו Pכן
fו' p יקימוr וp ויfחינP י-ירחרP כיוfמ,נוו
יינויס pוטרו rנרמירנוסייטיכיימר,רם pקח

 .ריפרךיייטיי pנות'מס('יבמריןגfכנרי
 uפריכקי Pיכטיג pכמ 1יירסמיכגוקוכוו

קיבמרfכנfככימi:י.טרס pגיfכ' 1קוויטיןג
כון::קי Pחבובריינטי Piכדיfכבורספוכי~tנ

יד Pוי 'כfמכוכרירךדימסקמדס 1סיר'
פרינןו pנ'ייס ,כfוכודודימכוינגומויסי

ק'דו P 'גגומי Pוכייר'ו Pטודס Pךיכוו
p ח''גבוp וכסP כינס 1קויביךחדf'ק'ג• fכ' 

נחרן,.מ, pפיקמ fpכרנוfכ Pו Pטfככוכ"(
קיניבןכיגיננונסוכייניוfכ,נו Pפרקי Pנז
 Pכוינבן Pןכור P pוןכרו rכווחי .מ"ירין pנ'
סיסייוךסן. Pנוו Pביגןכי pנס pוכוךfכ tח

 Pסיכייידידיגסגטריפיייספורקיחנורס
 fpכגינמ pגמדי Pפססfורו Pכך 1פיייקונוי

יסיר pטי fpכי fiוים·יגרו Pבי,"ו Pניי Pמ,
 Pו Pחי:פורטיירס Pו Pפורכווריר ' 1יס rר'

 IIבוןכfכנוכייןוסtנ rך'כו ' Pפורמי • Pנוקר

r ךטרוp סי •פיכיסםגמס,ןנוורירפור

במרסגמגיfכס. ' 7פחכוסקיכופרסר
רגfכריןנוחייי ' Pדיסססוןסיפוחי

ןכיייוחי j"רו fPכיכםורוכ' ' Pחי Pניךייו Pכו
 uPר'כמרסגfככימס 1קיירוסכסססגס,וו
ו pו'רוכוייס. Pחכו'ירוו Pבינקי pפומ,
 p'rכfנרכ' Pון Pכיfכירדינמרמןקי Pטיןכר
 IIפרמגוחקיחי 1קיוfכרוקיטינ pנוחוינ

ק'גיגסורניס, pמפןר Pןכינייו pקסרמן
 Pטכו pנוf'נ' Pכימרון fpכיכפיחיכס. Pירווד

דיסןקינוווכיכייו pקמfכיכפ,מגומיפיר
פרמ,סרוו Pו' Pכו Pג~וייו Pנוסי • Pןכיוכן
 p'rנסרנ' Pכויירןו rפו ~ pוכס pbגימר

גס 1קיכפניירונייסקונוך- • Pוכיכיכי pכוfכ
חירמורךנוייס Pכיסיגןכירו.מור·תגמכס

מרנויימבrכן Pסכנירי Pמ, pייfורו rמ,נפיfוו
במרמ,קיורנוקי'~נךו r ' 7סווכרומיכסס
ן'ג'יר~ pנופירקי Pגיירייך Pכימין 1נמ
גךגי 'מונסנוגמכס. Pו Pדי Pבידמרגןפור

 ' Pדימסמ,כיי Pקכמרי Pמ'וי fPכנןכ'
ייכע"מ,"סימנומ, 1נועו Pמרוו f'Pוכ pת
כערfrודיסו pכ' .וכו pח'פורחרמןקי
נומי:: Pבוכייימרס pפמפיכ,מסגס 1מ,
 pןןכרו rביתיכ,ס Pירוריפומ,רוכסגסרי
P 'יןכ~P ,נמtח'מ,םיכימוכיP 'קמפמןכp 
קיכופרמןכיtנמ, P~בו Pנומנקומןכרי P~ו

כסנוfוורס pווכרו rבימנורסמיפמכוס.
 "מרמ;.: Pכויקיונ"ימרכי pמ,םומ,רוכס

ייו iוכסנוכייקיכופוfככי 'וfפיג,חרי Pגמנ'
נועון Pי Pר'ג,בtיכמגמניסס.ריפמנוס

'יכמ,זייוריבייררס bקיו'ג pיסומגומי
גןחררfכ::נוסמקודונ.סיכגויכמ,לוקרונ

נופינימסגמיז bנוונבן fPוינןכר'נווכי·
P ~fכ P כוומירירופריגמ,«מטחדרp P ירס

ס'דיסי pכ' • pנומסס Pבירגומיכ
סינפןרגימזרינויקייסרמבדיךיין

r כןP חניכסנויריגןחיפחררינויעננידי
סי{מ,כונfורמ,טרומ·י • ל:p "iנו'ג'כוי

 ' bייס. pכו'ג'כוידיניגגי ' P Pב'מרוכרס
ו

 pבמכמגמכ' Pי Pרי I 00ר r~נכקיזו pח'
יר Pמכומכ'זי fPכנןכ' Pסיכיייקיו'ג'יי pחי

ניבינו rכו'יו,:כ Pכ 27מיןרימס.מיכ
 ,מבימסמ,כס Pיררמס Pוכיטיגינרקי

;ןכוייס Pכווירך rמ,מיגרחנריפריחו
ין Pק'גייגטמרפור P'iגרמנ pכונונרfוזמ

 uגימר Pנמרחנחכ'נויכינקך P ,,~מביחן

פךר t 50מי. p'rנfוכנ' Pכו Pרמנןכ'
כס" Pו Pקוןר r'גע'גייי pסי . Pמרובמרכו
 Pכויבוי Pןפיוכו P'גןבfכוון rpוי Pרחגמכ'
מי[קיוחינfורווכמבס fPכיקיןיובוייס.

פ'יריירוו Pכך 'ו1P '. f.ג.ייגןכfוכרו pקין Pפיי
מסקיכוחרוןקיוסס •ביכוכטfכרי Pקננוו

מי •fווגןןונמרו tיניקיכומטמרוןקיו
פיומינומיגמ,וילוfכוון r p'r ' ברוP :.;f'גן
fו' P יP פ"יכיP מיP וP וייכוfקיP .מ
P יP קמרינמp fו' P ןP כידרמfקיP p כויf»,1 

r 

l... 



נרריתכן

fכומירונופ'ירן[. ,וp ~ f 50 ריfכfנוP טריP 
קינומריו Pגיחי Pניגופרינויירו! Pגו

מי~יי.וכינימוקי pנונונרחדfכ pנמחי[
 Pו Pגידי Pוכיוכונידיווחניימנסגמפור
גיקי Pוקיוומך Pגודיפירור 'וfמונוו

jכוקוןמ,גקורזיומ, .רי~חינמם,ייכטו
מ,טו. pמ,פומ,קיחניר pפררמדו Pפונ

טוווו pנמרחגמכ' P 0,) 1(דקוור rמגע
ריפודןקיגודירטי bפו Pמונוקסדס

טוווומוגוקמרס ,וP . fקירכמדוכגיס Pכו
 ' Pחי Pטרו Pי (fוו Pנודימ pקמנ'סונס

 Iסחס'יוו pס j~ממ,כומררקוןפומ,רון

מי jיירו Pקחרג' p 'כfמייזנרמ,.דיד"ן
קורי" pנ'קירוווייסניםקונטרסרימ,רון

ייפוחירטסחס 1ניניירוחי pדיטרfנ fJו
 1יסוiרנמיסוועוו lיניירן Pר' Pכרמייכופנס

 iוכמוונ"וקדנופרחרימ,ברסנריכנודקוו
 .נמרחבfכנימסךיפמנוס Pמינייו

דימפמגיימרוזז P Pי Pטןכ pמ,

פור Pנוונגר fPכדו Pםוכבוייס Pנו Pטידו
 Pטיטיקוכ'.ג' pג'מירונוייס P~ומ"ורמר

ניניירוןקי Pמדו pםוכ pכודו Pנייזומס
חיו"ו fPכקונטיקינוטידומייורrיי Pומי
P כ~מייכופניס.קיןפינימרוp כוfנחרt 

מטינומריןניקי Pגייייו Pנודי pבמניח
P יP '~נכמייורP ,מP וP כרמבחניfנP ,מ

 Pי rנfכרנז Pנו Pטורוקיווfכרווג,קונוו
וווננןנוfכרמניכיימרין ' Pמ.פיירו.רי
גסו Pד pנ'מי pם~מנרמ Pו Pוג,יר bרי

 Pנונן Pב"רייו Pנירינסרמבסכימס
 Pמ, ' Pנוי,.רימונסקונטfכרפוסירו

חיגטרמר Pחרוכ' jקוfכטרויטיפנקי
 pנחרמבחנ' Pטודיסי 10500מ,נטרי

ר tקורטקינווקורטמנ,ו 1ס j 'ר) Pנומי
ריטסנוfכטfכרפודיירוונומי Pפיפ"כן

P כנידיןנוחfנסרמבp גורימונוP קומטרו
 Iנומרחנינו ' Pמינינו.סיניפרינויר 1'נ

 uטיג pמ, .ט~fכויירדי pמ,נוfכ pווחוייחרי

p'p טיטידיזנוp מסP וP םוגP מרP I 
 'יP jנןח~מי fPכ'יורfכגי pן Pווסמ,
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י Pפחר' Pנוקיסי'ודסי P 'חסביניירון
 IIחר'fכורךיוקי 'וfדמrכו r'pקוגקימ,

חיניקסר pח'פור Pקידינוינומי pווו
 •קיטיורסכסר' Pרייגי Pטורומסריפירייי

 Pגרוינfכרחגורנימסיו Pקוגוגוקי Pגו
 Pגו ' Pדוקוfוגקריfי,רfורנו Pגידיין

 Pכורי pו rבי'יפירווךגיfוי . iקונטfכרמ
ו Iח Pקfכנטfכו p,bרוווייס Pכו fPכרי P.סןכ
 Pמי ' Pחנורס • pם"יfו pוווגב'מדי Pרו
 pגומייינוייס Pנויו rריפופגfכ,י Pבוקי
פרו" Pיווו Pקtכג Pוווגומי Pיגינוונקי

קי . Pיריווו Pינ j Pגו phpקיחי pנמריווו
 Pמ,מרן Pפירכטרר pמ·וווקי ,.' pדיrכס

רו. pכורי pנומייורfונ'חי •וווגג'וווונגוו
 pכ'גו Pטיטימסויפיריוכיווייס

'יס pמנ pנוייפוץחרמו Pנויקי Pחטורג'
fנומ ,כp רונררP טיגינווקיגסרבריP קי

ירס P Pווומ, Pטו pמ,ייוטמיינק1:נ.יירחו
קוגו"קי pןטרו rווו ' Pחירכיrי. iר' pנומ
P ינווP pוp כfמ,נטרסךp חיP יךמ~p ,מ

קרו P~ינוי jנו pםינימ Pי Pדיחורריו
דיווינמינטרימ,גטרסרגי bקי fPכינייו

פכינ)ר,,( ' Pנוקי Pסינייו 'וp fיטרו rוור
)רןייבמנימיגקוווןיו Pקימרכחו jקוווו

קוג/מן, pמ'מיגך ' rמגמריייגדיכחנטרי
קונוםכ~כמ,מ,ר pקיכיווו jדיפירומירון

רפ"נייו.פו 'וiניtכ~. 6נח'רמגדיפ'סנוס
קי וP "tיכ pכ' Pטיטיוייו pג' 'וfווונניו
 Pג"דייו Pכוק~'ייכמוקי pמ Pק'די!בו
מ,נט::קי Pווונג/ו Pמרו Pפ'ונ Pטו pמ·קוו
נfו" P-ו Pיר pקוגרגופורנויירוין Pרחו

 Pדיטורי lירר rקו P 'כp ' fמ, . pרסגמנימ
 P : 20000ניכיכו P 80000מון Pםוכ

דינריט:: Pכמלוכי 20000מיוווקרוגיס
די t 0000 'כrמרנויס ~ OOOחיכיחת

מ,בורנו;'י)ר~ .' 7 10000מיfכפכיקס
כפייסרי 10000מ,קדרדי 5000

 p,דר rקו Pמ,. pנחרמגמנ' Pטורן Pפרמי
rמ,כייימיכטריפומ,נורונויומו ,כP • 
נסד'ניי)רנוכt'כנtופוכוםומירןמי

גדןג Dכסויומנןייקנרמיגדיבומניס
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קיןם-ביחס'קוננכמטירפייס?ין fPכינפ'
פור pק~'ימ Pמ'.פונירסי Pגייד"'י Pני
P ,כחסוביP P .מסיסוחכןדיוביירקס

 ' rפכמ Pבן ' Pחבירס. Pי P "'r~ככמ, jז;Jנננכי
p מ,קרןפיכימ"מיייימרכיp טיP ככרכיס
גיכfכרfכנמכימס.כויטרfכ,' Pחנוו pכ'מי

fויכח, Pמ,כיבון p Pדו Pכוובבונכוןדיובן
 nפימירגסמ,ןנוסדרמדו'טי pח'ק'חגכר

 pפיfכיו'כוחי Pבויכנ'ן'ין Pפויקיטס
P דיסריגן.rמ,~ככוp קוכרכיr'p מ,ןP 

 .יסיחכןקיןמרני p'ייומ,דיירביו pבומ
fובבוככו(דיסי 'וp 'ג' fדיד"ימ'כ . ,ו
סכוקדובכיממ,גוינומ rפיי P'יגו p Pכי
 1 'כfמ,נטריני Pגוכו,סקרובסיכגמיגמ,

חיןני rניו Pניכי·סי Pבוrכנו pנןמ\;כטרfכ .
 pמ,ניfכ pרכרfכ pגריfכקיבווחורס Pרכ pח'
tכ' p כייסוחכן'.ו.'ייייןfו.ככ.'r 500קיןר t 

דיידני rבו'חיכטכמרי 9מין Pבfכרfוגמכ'
מ,גימ,יןמיייוובכיסמס Pטירכיבינוקי

נסדי rד'ס Pבומטייכמ,םfכדס pמ,קין'
מ, 5750 )(טמ"ינסטס pחבומכייfככס

 pביוכ 1פ,יכריירי pבומ"יר'ג'«יג : Pטרי
fרימ·נ 'וP כידיחיפוניירוןטוP גיידיייP 

 'כj iרטרווביי Pכו pמרןכ' Iנ 7ק'גיירןן
נופורקיירוובגיסמיןיfככטיימרי( Pכי
 "',,,גוייס Pוכקfכרכו Pמ'יירמן r 'נp tג,

טוינמר,(מ, . Pג'יד"י 7ק'ג'ירון'יס'יכוד
 pכומיריקוןירוובכיסחם'גrככר ~נfיסיחנן

יוברמנ.דידייוסימס P'ייכ' pבמ b ~מ,
 . Pטיטימוכדיוטורנמרי pפייכיידי Pכומ,

דיסי P 'כס. Pבירגומ,כ 'וfטי p'rר'קין
כוובפרכטרו pגרמ'טרו Pחבוו ' p pרנ Pט'טי
מירובוייס Pכומrוקייtכיטיס'נןפררקי
בוומ,רטידיפימבוסקובום,חרכיסfכגו,ס

קידמטיסמ,פריס'יי Pבויגימ,ריפרדיייפרו
דיfכסטרומי .ו.'חיבמובמ.גיינטיפיר

 Pטר' Pנוחמ ~'ג',י''נtוב Pכי. jטובומרו
 pג' Pביבומרינרייריןקי P,יור'.ו.י rכובו'כ
קורטtנ,ןן Pכימ,מרזיחרןנקfכרין bמר
מיבובי" Pכי 'כfמוכרקחדמדידירינוסכס

ריפידייופזח,רמכיקי Pרביטימסממיו

, 

... 

 jבררירבן
1-

 •חורגם rד'מי
P'b רכוכP p'p ' סקוכP רכירכו~ייזן

 pבחרמגמכ'יוכ Pחי Pבוtנייירמכ' Pו Pקין
דיגמכיfכמ bנמרכסקוןחרמק""כדי rד'
חיגוק~דמי l'pקונדיייחי , Pגיידייי Pכי

 ו?' Pקונייו rפגחנייומ,דככמו Pוכיגון
 pג' • Pטיטיממ ' Pמינייידיכינגונרדי

טי P'Dד'מ, pס'ר r'Pוכ pנוי Pטיטידיסי
מנםרכיכי,מר pיי Pמ,נםיררטי .rמפבויגר
P יג'רb וP בופירקי •פיכימםיןb "נטיכיבו

חבונריכrו pמ Pק'מ, jטייכ'נןייכטי
קיוייכךןבקי pbנוחי •חרכיננמרס Pני
מיכטרם pג' Pמ,גייווקי Pפיכימבויני

מוטריקרןמרכר Pמ,נייוסינרבריםיניחrו
 P',יכוו Pקיכוחיס pחכ rמןרס Pקרבוי

rn 'ירנP p ' מגוr מיגייריוp • כ'מיp מגu 

טר~מס Pרכיטיזי"וו Pקונןכי pס'רחדי
יבירמך Pגסמם jטיכיימרו pחיגקממ, Pדי
'ג'ירמן pט Pבוינן tp Pנוירfוריו Pמ,
ממרס.יירי( rםו 'כf' •ופיןכי P P,וד"וב Pגי

ממ,דמדו"כיגייגספמרםחידימסמיג
,-p 'מJ טידמp מ,כרכרמךתp ודיrכ
P ךיובמרחנוק"ינ'דחךj גי"ךייוכינגיזמס

קיבויר.פמרם'ירביסקווירפירfופיכר
מיןחכובייכס'יי Pמיכפיררנ' ' Pחי

 uטיכר Pג~רירי Pכיטחבונייןקי'ייובכס

כסמירסכו ' Pמ, •קיבוירקיפמבימן
 • 0רככקירוובנספריוכימס ' Pגיחנונ'י

 Pכיfכוכ'קי pבומ pנמיfכגמכ' Pו Pפירקי
מירמז ~ 6ק'מגיכ pנוfכ 'וP fפיימ,רט'

מבוכיידי Pי'וכגיובויייירומי . Pיזי,יכ
נוי: Pי Pמיכטירמ,קיייf'כן pר Iנוןכגמי

 uפחפורנרגמר,מס Iחבחיכן Pחירטי

p ד"דיבווניידרבוברי ".ו.'קגספירחר
חיגימבימן Pבווגגיוחי • Pנוימ,רטי Pגר
מ, Pי rפ' Pגומ,ן Pבוימ,יטי Pגומס
P ' ניכיו'מן 3חיב'מP מ,נP כוורימןמליבוס

מ,ן pמ pפיומ,ימן r,מ p Pגגירנוומ,'מtכ:
ננררימן ' Pמ,מ,כרבירמכחן ' p 'וfכיוס
קי . pnך' Pטר'מי Pךודיבמרזממ,

 , ' Pקי •ייורמוכן 'כfמינטיימדירכו
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 'כrמ,כfכנרייי~גממ,ייילןמיגמטיייו
דיפיזנחרוכובריויבוזיrכבfרrכ lקזו.ייסרו

חי pbpפכמ 1חיגו/ירו ' P 'bל(ברי "fנמ
סי •סל(ברירי Pכווסיכטודי Pק'גיי
קונ//פימ,ויי Pגיניברי bנמדי Pל('גי
 Pטיטו'ידו ~קיל(וחיל(יג.ריחוגסטחר

 jסינ/חנ'ח ' Pק'מל(ביירי Pננומירטו Pכו

ק'גיכמפורקדרו,ריחרוייוחין Pביב'ו
'ונחטור ' Pחי .חיrכטיירקיכמיבקול(ו

פיוןטוב"ירמגוטיני"ןמ,ל(יגניוטיטוrכ .

טיטוrכפfכגדייו pמ,חי .מינייופורקסדן

P וP פזו.ל(חp כוחמP P ייכוP fו' P י
b דוריכייוb דרסויCגוריוייו /וP p ייכוP 
רחכ Pי iקרימיטיסיןקיטיירסנמחי

ם'ומ,גוקיקרגפמטס Pמ'דיכיב'רמל(י
קימ,rכטו.טורויר iחפורב'ינוגטחרנוי
קי"נו pו'יכי bחירינימגדי pכ, pפמייו

מךל(חכסיכיירין iמ,י fP Pריגייןחי 1זירו

י Pל(יגימי pזו.ל(ח Pו Pקיוםיקחרון
ריננימירטינספיקמךימירמנניקכוטי

קוג/ןייי ' Pמגפ'ותינןקי Pנ'ירייו Pכו
 • Pטיגט'

נ'ח" 1פ'ןמ,רר Pטוגrכי pס'פטפרןכ
ירופכיסרי Pלכזו.ו Pרוג'

מיל(מ·,ורזו.מיגlל Pרחיג ' jל(lלו Pמוגרי

רו,סג jכססיבסל(מ'חסו,גחרו tjלכזו.גי
ססחטיי Pטיטרוקיחל(מיריזיינרוכי
י Pמ,ירס 6נכס Pמיכי Pמנורס ,ירוסנס
סנ'יrכ pכייתטוחי .רונוייס Pנוחרגדי

ממנרג"מיrככבוסניוגנ'סך'ניחריוfוינקי
יב/רמד pנסדי fpכיגטרf.ורחמביי pמי
ח"קייר Pזירינפומ" .סיככמ,כחי

מ"רול(ייס' Pגומסטרזו.ייגונ/'ננ'ךייס
ו r'pקוכו P 1חוניינךקו .ינ/דfכד pכס
י,קס Pגסדי Pכו ' P Pנוחררחדורי Pכר
P ' נוP כמריp פוחירטסp גסדיP כי'// 

יק Pמ,נ,יידיחב'רה jטמנוני'קירחו
גןמל(מי ' bרול('יס. Pבוחס,ר tp\ק'רfכן

מב/במרוןנוקיחיטו p 'כfמ,ןל(חגיטיגיחס
מירהטררןיכחרון pל('גנומ,מיגפור

 IIטריגרקיבוlלוו Pמיל(ניסוסינניגטירס.
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קומטייrכיrכקוןסכסןמיימ"ממפירסו
Jכ/ומירווקומגרויכיס pנוזו. Pכומ, . Pסיזי
חסחיזומווסיגפ/וגייוטרחירנןמס
בו qPייקוופ'ומ,rכימירוננייסכוrכ

יrכ Pקיומל(מיחספריגריירוומינוריון.
 IIדינסגטרופיריזגיקוניומי Pמ,זו Pונרי

נרקיי,ריזייגךו:מל(מירונרגיפננlלווטרי
ננמ"ביירגימי 'סגטיrכ pכוחלכמטמרס
 l/חיגפ/ור 'כr.מי Pסיזן Pו Pריטסגrכמ

ריrכיב'ייוגי "נו 'כfון pקורfכו pייו Pט'
P ' .קיזוכידייןמי,ק-רונמטינ'סD כfII 

סכוlלוןחסטרופוםורקימנומיממנמר
ו Pמיוקזו.ייוטו Pמיפורמייררסנסfכיו

ו Pךימי .ייןבפור ,ו;!(למחנןגיחיננ)רכן

יר'וב pמונ'זריfב.סןפחרחרסגןקי ijגנננכנ
י Pד'גיחיננlלון t'גיינ~ל Pחי,ירקס Pגס

וירול(ייס pכו 1קfכפמ Pסיטיגופורקי
קחםמר:: Pחיפררטיrכ r,pמיגקיכוס?'ל(י
מל(מיסב/גוכיגוסי . Pחיכ,ייקי{טי

 iסננבlוtינסרונוגיחימנומיטררכוקוז".
ריסמר"גוקיtוי,ס bסמיחוו ' fPכי

 I/כומגיקי P)רגט'tויזוrכרrכ pממניזס,

י Pזו. • Pביזfכרניריפוגונןמיטח,"
 Pננ'דיפוח-ייורוחי rבו ' Pמ"מנוימי

 ,ח"נומטחרורטי Pחיססטריסייירחיזוrכ'
וויטו pמ,פיי.סיוכגסיכוחי;סנוגכרן
ווידיקיח,כ.קייייבומונסרורייוקוגטי
 pב/וזןיככומסחיחנויחיrכטןבייגוכו)רגן

י'י~נךיסטרופיגוקידימקסיג Iדמ,
רןרננח\ר:מפיטרוקיל(וחירטיסגימ~ Pרי

קי ' Pגפ/'יומ, .ס'רייב'וסר P 1ס,

P ימרריריממtכייורfרcנספמרP יב'רחד
fככוכרבו ' pחי Pנרזגברי pל(זו.'ו rמ,מיגמי

מיגקסכו"פור ' bפ/ו Dלכו ' 6קרוחדג.פור
יcרוrכגוטו fpכנמ Pוכוגוקי .פסל(ייגטו

חינכ r לl,ו;!סינוחטמרורfויכקרןמ.(סיג
 Pל(יפילייך ' Pטרוסימריבוירו"ורזו. fjננ

 • 1סכועוע p ,מיכחס 1טמנוני' pםיקfולו
 Pלכו 'כ'fל(חטו Pלכוס Dםר'כת ~רfקו

די '~ו'פגו ' Pטרוגוקיגוחי .סטיל(ו
 Pכומיכסכיס Pכיקי,כו pנ'מגדסכני
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fוילל"יייכו IIלימ'במיגטורוסימקיךיס
 ' f6כ"וךסמירוכריסירסכובימריןקי

פ/ומיפורקייייfכירטייייריקקוטודוקון
קיןקיIליוfכ'ו rמ,קיכוחינו~וסבימ
 P'יבייר Pפירטיייו Pנימינרופ/יחירס

בייכונטמדו Pקונוו fPכ,כייודיוכו bייחי
גו pכומי •ר r~ככ 'וfיסומגן 'כffכיג

יימ"מסרמגרכfכרס Iקיב ' Pפיר Pרכרוסינוי
 pכומעוזומ,נחירמד Iב P v'כדי Pי,וי~'

 pיימדיסומ,כו~.ובירי Pיי\ג fPכיכיי'קי
 p'rמ ' Pסרםנכסכובכוומבינמריקימכומי

דייומ,כfוסמיקיגייוח, .כו~מר ~'יוב
יבידfכר Pכסחסמ,פוחיב'נוו Pמסחי
p ננטסtכנממרסס"רכרירכימירקיfכו

בימריןרכררס'קימפידריסרוקן Pכויר'מ,·,
 .עומ,ביכןדיjכוביריכוח,יורמכמיירסע
קיקונביינימסטי (כובכו pטימסמ, •ס'
 Pכידי Pי rי b pכויקין pמ iקחמח Pמיביי
נו\ג ' iמ, . Pכי Pיי'fויכממקי P~י"ררכוfו
דייוטרו pללומ,ווסביין.י rמ,טימטימי
קי Pמ'ב/רזנונויקי ," pס' Vב ' Pסטירנו
p מ,סומ,ינססיוp מורפי'"רכיקיםמרס
פיקיחייגירמר Pמגמ pמ,נטרiכרייקי
'יו ' Pסרסבכiגכובכוןנומיידייי.מיגמס

 ;::,מוע'יסרוכוייס Pגומספייירקירימ~
מס ·טרופירסטיקי Pמנט'רי ,נtדימס

 Pמיכייומסחממרייי PPמיםומ,דיחסרכי
מ,גיסומנןנוגטן b 'Pטי ' P 7'הנט''קי

 ,,'יב P~סמ,נקמכו.ססכוייגטופירקרו"יב
יביד"ר pכtודי Pב',,זי jריסירו ,כfדמ.ד

יסס p Pיייקיןננובכוןמס Pטרמ,רינוו
כוו"מס Pטירמריכוי Pר'מ,רסמ,יןמור
bטרו pמ, , P יניכויגןP נומינרכריריP ., מי
סונסfככtי Pמייליוקרו Pיטי jמיטיטו

 " p 'וfקי Pךיסיכו;ךמנ"ו.'מי«מגפמרס
np נרמtפb p בוp 'ביבורP כורכוחיP "נומ

 pב~דסרמקי Pריסיכוי . pייומ,בסס Pרכמרכי
דיקי • Pמחמרכ~גסטומ,פיביtכסגס

גתמ,ו Pנומיייר\ו.' Pכינוfכוכמנח( pמנרכ'
נומטמ::וכןבייג"נדומ,ןtכ·כקרבו,ירטtי.

מס pנוחטמטומי .קכמומכויכוכיביסן

רניו~בן

קרןיוכרמכ'די P'יקיחיברfוכךיIכ Pבו
מס Pיט' Pמ,כפיייטירכו f1וfכגרכtו.ייסנר

 Pמדי Pמיוכמס Pסרכינומט'קירינוייס Pגי
 Pמיקי Jירימיירירוכוייס Pכיקייס,מב.די .

 Pנוןכבייגומט' 'כtינדחד pגס,י'רס tIכמדי
 Pרכירכו 'נtינרfכד pבסמדיינרכרו Pכוחטמדר

P ' כגדומ,מפיסךוfכדיקרידירכודיכוtפp 
 IIרגבח pמי pממבס Pירכ' Pמבור'טומ,

 uמ,ג pרכירכו 'נP . tנוקוןפיכימסוכיטיס

 'חיןכומנו Iiלמכדיירמ pס'כןקיקינוינךו
קיןפ~כיfכוקירימסfכיג tPיקורסיככ

סקוייסיככמיב Pחינקוגמט'טי 'וfיסומנן.
 •סריינרכריחנ" Pכווננייטtכר .rבוקוןרס
fרכירכר 'וP P ': נ·כרירכוביוtכ'דידיססtכווlp , 

וכומ,פיכימס.בסדי vקוס pפמטרס
חי 'כ:ריקומ:כ pממגס Pכיב'גסט' pמ,

 jקןמת'דמ,כדיפייתינר Pט' Dמכוחרכ

p 'וננר:P מריp .מ,נוקיוכידו.מי'דיסII 

f 'יטP P ' קונווקרנרכסP ' ס'כוגיייf יירס
סנרר;;ו ' bטווסי.רכי iכי'קיקfכביזופוי
דיקיןס P,ו,נבסכבייגינוי p'rביימנוי
כסססטררוניטיכוקירסינוקוןקיסי.
P .סנורסח,יגיךמדP קר,מיכמיגכובכון

 Pמנט' pלומטסנוי ' Pי rפכמכוינויגניו
מ,כדיסרךיןךרסכס pו rמו Pיי'בי'סןקי

 11 (' 6רכיקיקררמיכtכסנוססקירס.סיכג

 Pכו'די Pמכט' pכוtכטמנוי ' Pפויוכס
 Pכומטחדיביי'יס Pכונוקיחי Pמ,זי
יבירל P pמפימרמנומררז-יינידי Pמכט'

בייחיכרינרן Pדיירסכויקיןמ, • pבייו'נוי
בייירסנו ' Pסכסקרדםסיככמיכקינומר

p כו'ך~מננריP כיזוtP .קיכופנ"ררכידס
מ,בקי " rמפו,בויסיןפורירסייגו

פרמ,ר,בכ Pרדינומגרמיןמ,נטרינילויד'יו
מ,,וגמטיב'ס.לויקונסי Pמ'נויכיקיטי

יסומנןמסן Dי Pמביר'כס Pירודי Pביייוי
בי'י., pכימסמ,נומרכfכביסדמגייחניסקי
 pכונןן Pיביי Pכומנחי P«וביfכנןימי Pוו

 Pנרמנד' 'וP fגויקי pחרכיכוממ,טיטוקחביס
ררקtתכfכ'י;;וימכן Pני~יזרfוי Pיביי Pכומנ

טמב'ס pיחרכר' P Pב'ייזו Pנרמסכומטמכ:כ
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חיכטירמנמ Dכוחייגרינ'חנמ b Pכומי
 pייחטחקוחניוטןח\כניר,בלחנדיקןן
 Iקמנ/מי Pייר'ט)רג pו rייfכינ Pינו Pייסנ

קוינוחיטי, Iרדיכמכטרי Pטכסfכי Pרי tט
חיג'וכטומיו Pסיזוקיו Pפחרר' pייסטf:כ

~ינריחמ,סיטו Pבו j'P ~ pר'

חיימיגו iמנכ, ' Pמנ pםוח- Pר'
נ'ינןקיוננכון P'י 7ן P,נוחיגסת jס:ס
מ,גמירנו,יימט)ר ':פפחךס pמ,גסקוו
ר, pמ pקחנ'קןרטמרנכור : bטר pד'

p'P ריזוfP , מר-זנוגדזכיr 'פרP גוטו
מיינייור, Pטויינכךן Pמ,נקוייינרוטיקי

I קוקוךטסj ריחיכP כt-וטרכ~P 'סr וp 
j יכתנטריP ' קךו~גסנ'-רימיפחרכי

מיג"טיי Pחגקי Pמןזי Pנו'קיוfכיגרחר
חנךס"חימרס iנ'דיירrיקיןחי iקןנויכר

p נו'מסחרסP חיזןP P טןדורו"יגP 'נli 

נוס , P'iהקיגיפיררונןטיכייוחי Pניו
יר Pכיירטס Pזל" phסגוליקירונוטי
 Pחינייקי pנויייסטחטוקי Pפוסי Pךי
 Pדיכי' Pפותירפו Pכו'ריני Pפוסירפרייי
חנייכסקןייסקי pסככו rקונ"פור pו rחי
 ' Pמ, , pסיזר Pייידיכסנוחיקסרניכיי

ח,קמרגיכיי jקויליקיטת pמ jכייrכי iנוהי
נוכירכסמורקחרניו Pקויייר Jקירחגו
קימ.כיי ",)חיגטירחרמ" pכו pס Pק'חו
ונירי Pחיכנןחיננסנויחי !'tנוקוליטי P~י

מכי fpכנרמ Pכומי pחיזו Pכייריקחרס
קינווחירטירי Pפומי Pדיני.חרי Pמ,כי .

חיו Pני.חרכיו Pוינוינןמ,נינוינוחיג
 Pילונוקי p'rחגוקונווחי,נירסירס,'נ

 Pנווי fPכיקרומ\כ,חיגכינכון tPונכמרטי
גו Pפוחירפו Pכוייבכין Pמנכחרטחרת

ק- , pמגכימ pגמ Pחפחרטחןרנוי iנכןמי

P'i כיfפו.P ריגי"::רקיP "ניוח'יניינp ייו
נווגרוטי Pח"חיו jייבכן Pי i((חכוסןר

טירנסקיפחנ'ןרין Pייו iסיכעיסונוי

P ~נ'fכ p נויניייון~J ~ מיJ גוr כמריp 
 pן pנרחנריכייורר(ייורחרווחי p חדי';:,

ייורךחיג .חיםחךרי Pר pחfכו~יכרן pר rחי
 pו rחי Pול'נומייו Pד'חי . fPכיכייןקון

3G 
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קיגייורהרריטס pסנס pג,יוכחפורקי
 , Iג fריככ fPכיזו Pנו'חגרת·,י rb P(לופרונינ/ו

 Pן rסו Pנויסריגונונרסריחינויי 7טרי
 iינו P pטרוו rנודי pייטכסrכיריגייוסי
חיפוקוfרוו pפילfכ Pחי,כיס, Pפיסירובי
j וP ככfק~P כריf. ויjינח~p כוריr"j P רP 

ריגוןכ" bפורחיוניר Pמןרורחן Pספ;'
קי pנומ pנירס pכחדי iגו iחי ~נרחר
די P ,..}ונ~קי . Pינו Pנוחכ Pכו ' p 7~נוt.י

י Pקיסרר~גסfר,ן Pינן Pנומכ Pגו
נמן rמ' hי P Pפוחירפו Pי Pרי ' iםחרט' pחי
קןןטrכן Pסיקין Pפי pח'מןיוכמי;'קין
קחנוו P~יינוקינו Pסיכקוכחרוחיג
 .טננכ-קוןחיג .ר' ' Pפמרטי? fPכיפןר
 pנמ Dכינייין P pו rיי j Pכורי p~נוססי

 .קיfכור~ Pסי Pניז"גסחמקינווגג/ו
P ' חיP מחרטיb נוס,גסליפומ,רפויכ~
יירסריגחגטר' pנf'כ ' 0~ן Pח'פורחי
 • pוטרו rנןקי pנוfכקורוקיו P~קמכ Pבו
fמזמורירמיינרחנורס 'כi נומגןנוי

מ,נטרינןנויקיס rקינמגיננו ?'. rחפןר
וחידך Dנויגיקיודיפודירחיורייןחיג

קרוסיכ ' tpמ,רי Pנוfככו iחי~ינחגטfכר,
טfכנונריוי b ,Pי rנינויטינוtו p 'כ)גוקי
חי , Pינז Pלומכטרס Pנןחיחפיחרסגו

ן Iדיילסנס Pםומ,ר ' P pמיזו_ pוכ'מנורמ

D ינוt P נוסr וטרוp . וגנו"דיקיtי'P ' 
j ח'ירןp פוטסt ירP סיקריחןםi נוי

'ו.נוסינימיfככ" P~קfכנ pבדקינוו iנוי
P קןספונמרסיj נוסיP טכחp נוס~p מי

 pגחוי rגי iמי Pניונטן Pמריכווכנרfגכינוו
גוי Pח, •רייוטרו Pלווחיס' 1קו pידסנ

ח, Pנירנוריחרטסרנויfכנורמפומירר
נוי,כיכ~ךטי pח' jמ, pנומניחן Pנונו

י" pמטרס pבומ,םיירטו P " 7סיומרטחרי
יור, bמי(ניליו rחו iקיחוזןחיס pחכ rנוי
fכנורסקולי . p~ייח pטרח Pנוחי ' 7דר(~ iוני
ייןיי Pטופחר'חימ,מנרס fPכיזי Pנו'

ס jמחמליזfכריס Dמגוחיכונמר iנרמי
פומי,ןמי'ירמ i i 'רjמי , pרימרילונגורס

 IIסר rר' rrנ ..rפור Pוטרו fנודי Pחנ'קיייו Pר
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,fכיג p • 6וטרר rנופמרסמי-נכי-פחרסגו
רימירסניכוגטמונויקי ~ jמ p .כווייו

ריזחר bחפפור pוטרו rנודי Pסכטימגוסר
טי Pתיiכיכי( bקרומי;'מי .גוגסרסיכ

מבורrי ,.חימריקיייומי ' Dמג ~קי,ונו
זב.נויוי fPכנט' Pמ,רי ' P Pיזו b Pנו'

קי Pנfכרוגי Pכו . pניומ pכורדיכוגסר
יכו bנוכונtוררחו bi Pבומfכ' jטמ Pמי

 Pבוגוסיביכוכטמרטרrי Pגומיקונוו
כריקיס P!כו pוטרו rבופורקי 1יכח Pחנ:י'

 ' pחי .י'ופיקיקונכי PפיקTכט'גוחי
 Pנו'רי'יס Pנכ'ב.יפור f1'Pכנור'נויחנוי

D 'יגpb מססיטרופורקיP נונכיוb ס
קוכטס ' Pו rח,קיןל'ב.מ,כחי'(ו!נכ,ס

 ' rקfוננרייוקויין."ית r .'כfגוו Pקוןוך
 'כf .ת'וי Pרי rbככטיר pרס .frכינקןכקי
יכ'ל bנוריכ/~נגס Pו'כנר Pחיזן Pנו' Pכו
rכיוטו Pחי ·'יו pקוכט' bגייסקיטו pח,

 '~ I pייחמ,וקי •חנטיrכרירונווגח,כ
רסנכסיכ Pסגןכיוכולווכס,ס. pמ Pכו

גסרימכח Pחי,ו Pיניו Pלוחג 7לוסטי
ןפוסירוfויייחררי Pי Pויבמנטרינרקת

b ' כםסריזfb יכונסררון:rכרfמ,כייופP חי
 p,רח 1כ pכfכרי rגומ,ויימר(' Pו Pפסר/ג

ו b ינ,;'כrfרג/גמי .רייוטרו. pנוfכ'ס'קיו
קיןמיגייסרי Pחנטי pו rמי P. 7י Pסס

חי .ון pקורמכוחיןקרןfכיס b~יגר'
רי pךיטרמ"סחיכחי Iפ ' P pפוס' Pי'

יר Pנוירמיכומ rטוכ'ןיכיי/ג b 'b .Pמיכייי
חכרס/,חיר rנ'קינוי.די pנומדייןדיכ

P חסוP יP חיזיP 'מכטP כוקיP לוl/b 
ו,גיזfכי P Pמ,רנוסנו P Iכ 1טחלוכיי . jטfכרס

פיךנכfכטfכרון 'כrסיחוטריקי[חוגי iרו
 Pי P 'bגיי ' Pסיפור .'מרייכ'גן bפו

 I1פו Pר'חי ' P~יגרfכגךוסיכ/ייגרונוחורי

 pו r'b Pי Pדי pריטרח,ג,יס bי bפר Pמי
 ,/גי~ס Iנווננקיןנרמנריגח iכןגס 6מ

נוסוררמ,גריסוחיכ,יi:יפןרסירימ~,
jכרן::קוןנוחטי Pכוחיסלומס.סנכ~סמס

קוונכרגח.יב 1ו iנווקדירייתייכחיכרמר
מחרךיו Pייס Pיג Pכיו Iטוכטו p ,כfטירו

נוריודבז

מיילטי. bנווו Pרי Pסנט' pלכו brנידי
רינומגופור pנוחטמרן P,וון P Pגו
P קי 1לונכוP ' ':!;נרימחיבירייןנילונל

 • pקמלג' Dו Pמיןמניגוייגרססדיוויגס
fח 'כr ' ומ,p בווגוקירמדקרוחינP דיזגו
חילווחילטי,ונל\כ Pמיגיךי pגט'ממר i 'נ

 Pכוקון P.סוח'רמ«ן 'וfדייר:נ pבווקין
קי .נווכמדסנס fjכמיומגסד~ Pו rחי

.,בןלייריוקי Pח~גייוחסהןגורמךוכוגמר

'ב.קfככ"כי ' p 'וfירומ. pמrכינדקסקון
p מרינויP מסP ' גו,ננכגסP ירילולp רfנוp 
 pיכו rני . Pיליןוו Pקי Pמ,גייירי Pו pנח
ריכייפירוכחבוניי, Pנוקי pמיכייי Iו
קרומיכטי pמ,רי;ו bיירפ~ Pנוורינויסן
קוכולטfכונוrכטו Pמיפירחפיfכוסגוקי
 Iמי pו frלן Pנו'דיטס pנ' pו rחי. Pנו'

דיקוג/ Pנוי Dפחכט bחי pורסנוי Pחפלי

1

1 

I I 

 Pטן Pחי Pכו Pנומייור~' Pכוריפtרכ"ס
ו Pפיךפיבס Pינחנכו Pריגו Pול'ו.ו Pכו

r 

 Iג·יגקד bקחנויכויג bפורירס Pמ,נכוו.

מיסולכןוכ bp 1ניסוגתן Jקוטרמריtנ
גינוגסטל\כ Pגיסיריולfכגומכס Pבו

 Iמ,ל.חיכיסוגמומיגביררסר,גס Pר~רי

כודדווימיס'ריונינו bמיגחיו Iנוו
 Pנווכטי iח'ילחטחיןפרמיח'כחיי. Pי

נכורפסךריו pריכסנטריכננובכסיכרי
 Pנוקינוירי .ב'םוtו~בכ,ו Pפורחי Iס

 IIחיג Pבוקיולי ' b pיטךו rבומסייו Pחjכיגט'

 ' iפוסיבנפוררינוסנרס Pבוסינטרסקו

גיקינווריחיגריויליסגימי .i:יןדי
ךילוסג"קייריפחו pסמו'גססייורילי

 " Pר'כ~חי .טי Pסיפורטמנוני~ודחלס
 IIjמ pחניר p pפ'ב.מברח pטמ Pסיפוגר'רי

י!כרזב.ד" Pר"ריירrו Pקחניסfויכ pfר(
 '-כP jיט' Pקוכיקימ,גקייסורס.ויסי
P פיb דיריכזרגטלירונייןולמררטייו

 '.מ IIבכרנינן'לוססרי pריחמיו pח'ני·ו
 pbכחיו Pמי~ינויגו Pו Pמוכריייין ' fPוי

פורפיירכtרקונוור bנוגסרי pחוגרורמ

D ןrjhp P מb .p ' נוP D ייכוj: 'גוטD לון
פיגייהדי ·טייר~כi:ימימנכ/ג. nרי Jפמ



 j ·ןי'"",גו iכ

fכוכרסרי Pגוניחי pסנומ 'ו prp P י'-
 1זוכ fjכטמרס pנוקיר iמקןנריfכס Pכו

מיניסס-וP • fחיכינייני Pי P Pייוfו,ג
fויו.fכיגfכניגיס Pריזירררי Pי Pרן t'Jח

וג Pחיגריטונו pכ' 'כrבכ Pיסררי pויח
ניייר,'· j'pמחrכחרחןקיפירננבכון.fכיו
חנירסfכי .חיגינניניריפחנוריו Pהי

רי pנו~ייrכייחקוו Pרינוסיגטו lחיrנטח
 Pי fPכי . Pמיקמרורי Pגויrכ 1iניfיייור Pכו

 .ין tPכיכםורטי Pכוקי Pטר' pניס,יור\כ.'
די Pנימיייר~יגוrכקווטס Pחיר- r\כ.ע ,

יסוחנ(ח, . p".נוfכמrכי:מרחגרוירוסכס
נגיכח,גדי pניחייור\כ.,קוןנגיניחיכ
 IIסט'חירסג-ימנדווטfכ Pסירסיסרימי

סניבכוןחי •יריס pממי.נריקיסדונלמג
ן lpנומ,מירסןקיסמרודי Pמרו Pםונקון

מיטרןי~גרן Pדי Jטח Pמי Pיירנו Pונררס
י Pחיכס P 'ירודי Pנמוונימסגרי rטמז

 ' Pמגמ~'?וטנס.מיונל\כ.ח,כל(וגכינרמו
סכרוביירוןקינריקיסכוrכfכסריריס
 l/ננו jקיזירוסי Pוטרר iנורי Pמכט'

מן::מור pנירח:כfוrכקי pינחמ,רטי
קימור .ניקוסר Pפורמיס'דיחינ(ו

 Uמיכקונמל( [','ריפירייןפורםוfכירחןנו

ח-ס'ריחיכיגלינוrכניייס Pגןרי pייכטו
pטפוסינגו.ןh ]כוינייrכו:רסריריטכיP 
נימסיסורי pריf'כחי{ניוללירו[קייקיס iנ

קיןירו[גךק"רוכנוכס . iיסוrכ~דיו rמי

מנובכרןקי-ריריtב Pכיסנת. fjויפיכ'מר
 "וfיסוחכן ,כfקרומי(מיגלמבכמ,ג

 pג,כןנימ"ור\כ.fכיכר r~בכחיולחטמרןר
מורמ'כימס [' rמנIר tJחי{- jכרSו pסנמ
קי pננfיחיחיטרי 1ר~ 'fווכוין pמרכומט

 uחכ pכסגיס Pכוחסtבנת iמיננמוכמרון

דיחרסחי[חיס iסקוסיככין f; pטו
מוג,ירס P'נר Pחי .חר iחנטי rpכי

דיטירגסיככיסןפ\כ.fונרמrכ pחיrכטמ

סננבכוןטו Pמווימורקיל(וגנוrכוrכמי"מר
ירומגסריריקך 'כrחיס'ויפיחיננןמין
פורחיחיגפןרמגטס pינרמר Pכס
P קחנוP "r ' סקורםסיכנמייכקינור. 
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מינטרינימיגקי ' fPוניכניסוו rח'נוfכי
P סינ/'גןפירנורתירטיגסס'י\כ.נוסו

 .דירוקסרממרסס'ריל(קרס ~'כfטרינמר
ק' pננfכיכגיסוריחיזרfכיגיליזורמי

ריס iקחנפורקי .נרקיסךדינזיזןסיג
חי ; Pסקורסיכגסיגחיrכקסמוו Dיכג"
קווי Pקחטינחרדיrכסכטסrכינרfכךגס

חכרחרמןרינייר Pריו r"ככ'קירימורייו

קימיר ~ iקfוו Pחיח~גקfוטינירייו jחי
חיןכסרייס pו(ל(מגר.מfנכריירסן Pי fjגו .

ו tPו~ןייו rPכיגפוררכיקי~ו iנסיירוסנס.
fויסנוט~ו Pין·סיסן pם\כ.מיכוקורס

 Dקוfכיגטר Pימיון pקורח-' P'יי Pסיכםררטי

p וכייסfכגמורקיזןגןסיסי.ריrקינרI ן
קי Dוכ pסfוי'כ.דיריגfונטריי Pטמר

ס. rjקס ' Pור D.קורס Dתיכגסיגדחגייו
נימיקחטינירייןסיב 1ס~סגרונוסי

די" fpייזו Pו Pכסרייס Pגונייסרוור'נן
'ינfכ" Pגי Pרי;כפוfכימיחיג.דיגמגטרי

קחטי/, .כ\גייבמררןגוחי pו rסו Pו pרון
 Ilמכנוrככספומ~דינרfכג pנומחי .נירייו

 .יכגיסודיקי .ניקיסוריטייס
סל(תיגייר Pחיזו p 'ן(מנירחfוי /

ל(י'זיו Pמיגזכמרריטרו pנוfכ~כסןfויג
מוקס pנומ p 'כfטייס Pחכנוילי 'וfןל\כ.
ו. Dיככידימ,נרקיסוךי Dיי PPחכגוקי
 pו p iל(fכטסרוג,קי Pמוחי Pרינרקיסוקי
rכ' r וp קןנינייןi ריסיריפיריירP'r חי .טו

מךרמ, Pיטרר iנוקיןנוגטובונויגייו

יריחיקורמrכון.נויקוכורונסrכיטו Pמי
 'כfנרקיסו,נרי pקיממיסךוכ!גריסרי

ניקיפןמיrכ Pריוגרו (fגוחינונ'ירגוגו
לויזוררוס •'יבו Pגוחי Pמ,זו Pכוך~נוניין

כוגטוחיו Pמ,זו Pן Pקרןילררירחירסני
מ.מיfורי .כ\(לrכופירקי . pנוfכנינילכוחי
P פורקיייחטוגוכומיחיגונריp מקי·u 

 Pםרחי pרי •יי~ Pמכדי D~נרו pדחנס
מיגסייבכוןרי ' Pל(וחיגמסהנותידיסן

 Pנו'קי Pלוייגטריטו Pמריניfכוכמרויקייfויכ
 .נוידירינחנטרי Pקוכפכירוביrכוrכ rמי
 pקיrכח fPכיזו Pלו'מ:כ lטמלוניינוfוטסמי



284 

גוכטו. {,מקומטיי Pני Pן. 7~טי 'pייייירי«ו
מרכ;ניינומ·ר'ריל(רכיו Pכומי«יו,רקי

ד~מס ' Pקי .נ'«מ,גחיס«קדסניס
מיסכסז 'וr«מ pקגחל(ינוfכ pח'חייר. frכ

 Pיינו P Pכוחיוטח{ pמ,fכיב 'יtיינוךי~ו
קוכוומיגקריfויג iסמנכו 'חס·מנירסגס f ~/ג
PיP מינמp • מיג-קירכןP ג,מכדי;'יי

סבונכו{מס Pבומט'נירוזויפודסיבסרiונf'כן
קי ·פוסיביגווונחיכטריקיזמיכמיכ

p כככייfכfp יכחp. -מb כו"קןל(יפמרטמדן. 
גוטירכ'מקיז·מ· Pל(מכיגי Pכוריר
» D 'טP ינוקיtמדיסורךיןטינגr יר"מסן.:יס

fוירי"דיזיר-וP ינריP ~ P -פיP מדוP 'סנטP 
טיקי pיבירמ p ',זכ 'כ)ל(ו"ירטיי Pדי
חסטייגסןקי Pכויבי, P ',פו,ס fpיג rמן
rכסובספמרםקונג-ינינךיכ 6חינפיריטי.
ביסייג Jכייויובכוריפיררייומ,פיקןקי

«סטי ,כfטמזו 'וfטי"" Pךי ' ffס«קרס
גמנוןרייוטר p 'כfסןרנריקיסוכי~מס
»D יP טוטרסP ג·ומיP יו'P מ,מיכקין

f} 'יכוברוכסP מכרfכ' P זפל~כדירוימסDי
נודזירי Pסי'ייב. Pסיניל(יגי pי p 'iפרדיר

טידסמ, pמ,זמ pז pמי ' Pמ,זויזכ fPוי
נ, .קיןטורר 'וfל(עIנמס "'י Pדינויכטי
קיןךמ,רטי Pטינגסכומ,טמר Pסיי'ט"ני

פ.י"כינןקינריקיס p'pקיןמיסי
טינגסכ~ 'כfסיטpו.דיכמדס ' Pטיכ'

טןרכמרf.כןקי Pגירזננכים pנוקיןפחלטי
מני. pייסקי pפירדרנח pכ'קיטי foכ

fכיןקימכל(יסין rז'.קייירטן pפיר Pבוו
ו r'bמיפיקיקיןרורחידןרקסיס
 ,' mעיי ' pירכ pמכמנייפרחכfלסםיקמ,
 IIזגיל(כןמ,זכניכסכסני)כ'גומימסיכס

ו Pקי • pגידמ- pכמד' rכן 1 '"כ,מ,ס
פמרסו pמיי"ריכפ'פן, pח'כי'יtי Pל(זג'
ין pםקייי Pמי(פןגיכו 'וf~ייסזכן

ל(ןימרטין Pדי Pחכט'סיחסטןכיח,נכי,
b ' קיוP פיקיr יררדי ',חכן_מ,.«יסירי"רן

מינ lסבונכרמי'יס. Pל(זגיי Pפןרסי fVו·-
 .מrורחי-פיקיקיתנירן p P '"'יסקיימ,כ
בווכפטי Pטן ;p"fמןי"כ. Qיזכי vמפיקס,

ובריןרבן

p חקי-מסiיבימtמP ן?ירו»fו-PיP 
B יזןP וf'I מבןו»P דיp וטיfi:',3 'רורP • ,מ
ל(ומירוכידיבווחירס י-..ק ' Pמכ pפןמ, Pד'
קי pרןמיג, 'iויני-יtכירטי ,כtנוודfכדtי oד

 " pיbמ,כיביוב;'נרר fpכיל(ברי{ "(ל P 'ךכי
 ::מ pחין יtמ,!כךןכו Dךיי'ז:?'ינונרטחכרי

 'וP fי fס' pוp"ייר rבוויזכמסטינייריין
 "טי" I ~ pגימס P 'כןיtנממס Pייי Pטידס

פורימם p ,כf "כ,,,יב,' Pדי{טו jמ pפ'
 Pי P pרכדדומסיייו P'גבור'סיימ,גירדס

 IIן Pנייקיסייעןן'יpפס p. 6'נט' bב"

ימ·ררכ' Pי Pקיגרכמריבומזב Pמ,חיררכי
P ' קיןמפחיכיול(יכייו»' P ירfמP ר:iט"מ

fני 'כj סיגפ-ניקדס.דוכדימרבןימו
 .ס(ל~כfדיייס Pסכקיוגגנקיל(ובוילי,ס

נןסי~נוסו Pוfכרס Oטירם Pמ, rbט"חי
 • pבידמ pדיכfכ rכי iמירטי bםטירכס

 ,חי . ;pfחכיי pכמדו"ין p נtנ.~ pמיזיכ
דיכוורpמ,כtי Dסנס(מל(ימ pל(fכדיפי

מס pרכfכמ Dויקיחכטמד,ר bבומיגןסכונכו
סם.,'וpרסtכ·פfpורס.כtו Jקי Pו fמי P '(ל
כגיי Dp .מ"קי pל(ייכיניימין ~« bנוtכטמ-
מינ" ' pקי rPונט' 'וrפמדס Pח'גסמ"ן
 , iקומכגרי pיל(כי pp,» 'Pפ-ירקיפרבי

p בו'דימבכריP ,מr יP fל(י 'וP ירס"' P טן
~בוסנגיfכס "מיל(ינ,רכסנס Dג"נוימס

pמטמ\ןומימיגכמכס»D כ"כטיtכררייכP 
ס P,כגמכ jל(זבינגיזמ,ניסןכוקיבוייס"רו
bלדיי)' P מיf וP וכסל(נכו{ריfקרומ,כ.י
יקרי~ן pכ-סייעיןקיבויככר'ם 1ימ Pמ,

די-יסל(יקי[מי fP'ניכי,יד' ~מנויגןמ-ום
p כ;רספריזכיפייןיידכfרימ,כיל(ינן~ן

קיל(;"נוייס Pכודיfכ«ינו 'נt 1פ«נכר
 iקןפיכימ,ס-.יfו 1סבונכןדימווינןח,רם

 Pכררקןפיכ'ס'קיעומיגיז'ימיגסכונכן(
דיקיומינד"ךגסנזגדמנסמ,נוייס.יר

ןפח';כ Pך' ,וt .'סויפוימנגי"יוסכונכין
 ' Pקיןריזבוטו p 'נfוטרי , 6מכינד"

 ilנ p ~ bרכמ pדיי,;tכ'fויכריכמכטרי,וגי
I 

מיכדייימיכ Pייבו p Pכידידייןטר . P,מ
ן rרכ~'יןמ,כמי jגס o,bכמ,כגיסנדי
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 •~טררt:כ fjכיייורסןידי Pמיכ~ט'fו,ס,ג
מ,ייירתסי Pקחטחר' Pטימנורסרי jס

סיגוכייבכיוסיגטריחינוימיגטרינס fנ'ן
טךמ,ןייחגו P ,"Pמ,כנרחנדיקיקרןמי,
קיידיס pמ Pו:כ.ויימטמרו Pמין ,פוחינגו

נוייגריטךדיטיייורסןרfכ,נניגךנטחנחן
 ' b •מיכגטוסיוחננרי pו Pנירוכייןזוי
מ, Pיי~ן Pטיגירייו phקוקוטינ'גו pקמ

 I/מפר' 'וfיס. Pייככ Pי Pקוייומגיית pקרן

D כרר'נוחיירס'fריטj P יגנזגגP ייוו,דית
 P'יי Pג'ומי Pטיקינריקיס Pטידימ,רטי

 • fPכי'ייררזוד Jנידי-
fכניכמרדימיימיספייייקיייוfוי

קי pייןרחג' ;'fייקוסטרומס iייבכי Pו Pדי
 Pחיזי Pטרי Pך P 'כfחיימיחס lייfכטחרfכ

fכננרי pקפו Pיי' ' Pס, . lרו bייחט Pכוסי
קוייופומ,מי Pן fח' Pגוקוןסזכדרידיג

מ, lייבכו Pדיי Pייןסיכקורייוfכיfכר~יוך.
 "חיגמיכ-וזויימידימירסןקןמיגטייין

P נירםוקווכריfP דיP וP ,מr וP חיזרמי
 Pנוf'כטfכדווfכירוז D)כיfכיגקונויכיוגיקיייו

ירקס. Pגסוזנברי
 iנוסטחרמקינובכו[ Pינקונויגדו f-bכז

 pכסריח,רסקיתגדןג jסכסמנניסןfכס
כס. Pירוריכסגיס Dגודיייכפמוח p~טfכ

fמ,ג'גי ,כr מסרווP קומ,רסויP ינרו
 lטfכנוני' • pו frכי Pן Pחימיימידיקוסירסו
דייפר fPכיכ Pטיf'כו Pמרמסיימטסרין

טמיי"חירס'רייתסמ~ Pנודירמ:כ p 'מכי'י
ךינדיקיס p 10ייfכנומטוחיסיב.נייו

P נווP מ'סירקיסססP ]כססורקגסיימרך
חירtיק?וסר Pס Pטיי Pרימרנווס·רטי

P וp "מנP ו:iכיכ,יןריירfP • כ'מיfמי[פו
םח" '.מכריקיס p 10מכונובכין Pנומטמר

p נריןfירךני:fנp ריקיP ןרי~P 'גרמגרP 
מ,דיג'ס Pד'טת fPכל.(יירי[ ' bיריtכגס.די
P כרוןיfכטירנfזויווונג'ו;' P טייי"טרמנו

 ,כf •םמריקיגסקןייןווגורמינגס
קומנדוטס pמfכוטרןממ,גונו bדיפירון

P כייככוןרינו'גמיגדייךח,גיגסירטסtמיג
יינרו rמטס pמ,נוקי _נוירססיוכמטסד"
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 .סנטן pכוגfכרמז,fנ,ןס'דיסוס,נכןזוין
fכ' p כק'גייתfיקירינימיי'p כננריfדי

ניגנסמ,ידיס pמ Pכומינרדקיסכוךכ
P יכגמננוP כימ,כ.דיסfכ,כיירוןfכוP 

נו ' Pמי pסמגחנרזו ':pfט pמ, pייח,ייר'ב.'
 Pכןקיחינקווכינרךמי iייבכו Pמסיזניריוד

טfכייניי[ [וכחטמרו pג;מי 1סריגדיירfכ
מירזוןסידימסמקיב [,מ fPכיכייוfוס
די ,וfכנרניס 'כfמכוכיס Pנfכרןכ' 42

 IIסן Pד'חי-רוזבגס. ' 7יrכ Pוכיוrכנוזב.םrכיrו

 Pינfכרוג f1 I Jכרו p.םמטן p 'כfדי Pמ'
 1מ,ניירודייכוtככס Pגרחכרי Pגןדי
fכ' p ן 2זנוננכון.וכמטןקיוכ~טיj 'חכוכP 

 •סיקמךון ' Pמיקרכפס lי Pס t'נריק
fג 'כ'p מריןP יP מ,זוP כומסP P ייכרP 
 uקוטס pמדייtכר~דייוס'דיtכירו{מי

קי Pכןמספרג,רטו f~pכרגמfכגדו
 1ריסיריגוי Pמייכוכטס.ר jטןמו pסמ
סריג:: Pכוfכימיכקווויכדוסיtכוכבכ(ןחס

קוווכזוגוי pקיןקררטי Pכן 'כJ fדיירו
rכ' p .כרסrונימיסrבכגגידיפיזו~ככר

דיייס Pוכ'גיוכוככיג,fכי ' Pקיוסכס

 Pוכמ"ור~' Pי Pמי lוכנכו Pמייסדrכגו
קרוfכיכמיג jזבוכנכיחיכס Pד"זוונטכי
ידיס pממ,נדיקיס;נ iגמט'נומגדומ,נס

 up'b pוכמקידוגומידfכרינ P ..גסדי
ק~יfכס.םכיגוי''''fכיפוfכימיס. Pסירfככ

כס Pיכוfכיןקיטיכייfכך,כס pיכקrכ bגסרי
 fPכרוכ' j Pו Pקווfכמיfכינטרוי Pחי

 nוכמ"ויסירסנידוחי .גוfכדרfכרגסםור

גו"סיכסקי Pגfכני tנחה 1000 ' 7י~
נומסכס. Pיר,ריטוריכמרימורמדו,

גתדינדיקיס Pגומס iוכבכו Pמיזוקי
P מ, .ינדמדP ונ'יייP ונ'יונ'ריfקP יכס
רווכייס Pגוחסכי,מלוימיירקס Pגס ' 7
 IJPחרי jקfכםמרח fPכיקי 1נ"(יירמקי
מ,ו 1קידfכרוקינדיקיס P-כודיטו
יסומנו. 'כtfכיינכןןדיוכ'גמ,כויזבכסירן
רוייייס P~ויסודסקמ.סן pס'י Pמי

קרימי/וכו 'כP fנ'חרוג' P 1000י Pקוו
 Pןי Pידי pירfכfכנ t\"םfכrווכייסכן Pכן iכו-
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fכנ'גו. Pכינכרזוסקוןקימרןן p ".סיכקי
fגו 'וP ריירמרדיריגזקןקייירוןומ
P קןרמוp גייןP נייניירוןגומי .מניגן
מינקו"סי Pמייןררfנגופולרונוייס Pכו

ייtכטtכרוןסיקרומיכמיגנונכון Pבויגרן
 pנ/tכרוג' 10UO Pו P Jקויסורסמס
קןfכיר"קון Pקומירפו Pו Dמיג(זרוןמ,
גסרימפוfכירסרינויקיס Pנורי P.סו
P כורימ,כפרינטיירקסP 'לונויP הי

נומ" Pנימ/:יקרומינמיגנונכון P'יולנור
טרנו~ריסי Pכימ,לונוייס Pכררי P'יור~'

נ'ר"קון~יר Pקיקירימן Pגיר'יי Pנו
i וטלוP טוווסp יP p ומ,ר.סיP כייןר~:מיf

מ, ~ Pמניךינומרגופור Pפומ,ר' ' P Pר'
 Iינ'/ Pגסמ,ןקירfכלןןקי Pכוססמייןרס

 iסםסג, rpPכימומ,ריסי rP Pכיניירדירמך

 • Pנומנו pטרמ Pנווכידי Pגן

כורייןבן

ק~ייוקרניוןניירי Pנומ,ירר~' Pכומךנמסו
נוtכ~סיל :"fמנחספור 1קוריירומי qPיו

 • Pוכיטיfכסו rמני'ריירוןגימיטמרנו
פור Pנמרמנמני Pו Pסcומ,וונימומי
מרמן P~קמנגוקי Pמנטיקמפמרגר Pמי
~ינ'מנ::נומ,םוחירון 'כP rנוrכטסרולי Pגו

טרן"גומ'יןיירו rPכיכםורט'גו ' hטמרון
 Pו Pקוןrכרורימרוןנןמימנייינמרסירון

 pגמוכי fpכיטמ p pכמפור • Pקורו pמ'
 '~קגסרימרוכנ'חנ/מןניקי pפייררמ

גומ,נוורייירונוייס Pכוקחמfכרון pמ,מי
 Pי Pטוג pמ,חירס qPiירינוסרריכסחי
טמנ'cו P '~מי Pמכ"ו H 0רימידמרדי
קיקרומינמ,ג iנונכי Pדיס rקחגסן"מ

ינמרס Pחיכקחרטוךינסירקס Pמ,רס
P כ 1יfקמריכp ריפנסכומיr רוp j סניר
ריכונונריסרגייוקונווח,ס rקמנסרי

קוןמ~ג Jקוחפיגימרפוחיריןגיקי gPין .
ריזומניןסיייןן fpכמונ'כסמיטמניילפמרריכסןמ,ננורייוןמיצפרמ

ו Pפורמ,רסקיריפ"רוזנ,חיטו fpכי " pח'קייג .rסכסן gPיורי
 ,כrפריגרירגרפור'ג.יירון pקי qPיוו rמי Pגיקייפר~חסגינרוטי Pמיקריניין

p מיליקוררו .פורסינכדוממיר,סס.P " קחנ'~מ,כדיק~'יומ,סירירופוחיקיt ין

די~יין Pסי qPיודינוסרריקירייימי Jמי pקמרינחקוןמטמרומירמ P'Pטוכ
קון '.ג'קגסונלי Pןנייי Pמ,ס rקמנססילס 'כfגיס. Pירידי Pטרר' pךיכחמוג/:י

 'וP fמנייןי rקינריס Pנויוככו rם Pםומירחיןסי Pמנייו 1 )( 3ריסירמךרי/ן iני'
rכ pמנ' pו Pונרי P Pנוחכו Pרו Pו Pו iמו Pי Pטןג pח' . jחיגטרממי i~יי Pנוטרריגת

קמנינ"חיס pקמנ'ו Pו rקונ' Pד' ' pמ,גס"רמ,גפריגטיח,זרו P qPיוניכי
 Pנסרנוכייביבסקונון Pנכמנקן Pייוק~יגrכמירסמוג'ריפור Pן Pכיייק'ג.י
די iגרי Pן P ~מ,יניירירו. Pי Pטrכ fpכסכסינור'ייןפfכךריו Pטמנס pח'קי

מימיימרנירסרי~גומיימ iנומ,כ"ורופור~ייגו ' P ,כfיכמדו. rPכיגקמר ".ג'
p כנירfכסfפpb ריP כמיממדרי.יrפp מ,מיריכויp טורוקיחינטרסP p וP מובייג,ו
 1 ,'ס. p 'כfגניימי jjלנ~טי pמ'עמרס Pטי pן rמו Pו Pסיטוריג~דיירקס p qPיו

םירי Pחיקיגופוסיטו p 'כfמיס Pרחנ.סמרריי pמנירס pמ Pק'טורי~סווירסגרו
ייי gPיויייליררי~ pםןמ· Pר'כיבירפורחוגריפיר 'כrטורינמוי pכס bנינטסןר

וינרחגרי iנוגמנוורייוקרייומיו rמיfויבירוגו. 'ניp ~fמוטtר p pגממרןגגIלרמן
בירגר ' iכוס rטוניכן 'וrP fכרז'נ Pככימסדייוגימי pם~חנרfכקרןקןגןרטוגו
p מ'קוייןחבירP חיסיןמיניבו.טמבמb ככימ-ינטירסרכוrכ' Dp ירb נP יrכrמיר

 'וfנונירגמרסוןי p'rניייימיןקי)ינינזומ,ו Pגןמינ'מרויני'ג.ייפורמ=ידו pפrכ
נויfוינגגרככין rפןמימ,גטירמרrכנוימוגסיטמכון D.מכימי pפיירכמ p '.ג'רן-

פסס Pנונוידינינטינ,רינוקיריניככןניירסיגןס Pקסניר fPכיןגרמנדיפייררrכ
 Pנומייור~י P~ורי Pזומנןנכור Pמטינוסךו 1ס'קחנ'ג.יייחיגויקמנייימימ,ליירו(



 I 1.,1-רין" ·כר

גךיקיסדיוכו Pר' iקוח,גממ Pמיייזנוכחוכ'רוכחריקונויייfו,זוייר gPין Jקוקזריסי
 pס Pךייייפילקינורס bחיידיס lPכסיקוגורטיקידריייfכרf.ונקיקימנירממי
יגו, rמיב'וזני • pיימטf.וייכךחןנינ'יר Pוכיך'קיפחליקי Pחיז'ו Pכו pטורודי
יימטfכט"tכפורקי Pנ'וסינטריחיבויטרימיגיולי" Pייfויזור~~ Pכוךמניימלון Pגוייי
פיקחךי j'P 'כfקוכפמין P/ו rס'חבוימ:פמריקי p/ר rמ' 18 .'מרי Pבו

טוייין pנכf.וייורכ' Pכוריסירוןניחיכtודיניסנךסרקיfכוטלומלי.קיחגירמ
דימ'נימטויימ Pינ pכ'כמטמ p 'כTיימנו.יייקוייוכינ,ר pיימקיררגו 'כjבויסירטי

פורקימיייוחיר.י 'כfמנfכסוקמכיגמנייולורייו '?}נימןקיקוכןלטסריייפורלי
 lיניי Pר'טילוייייס Pסיכי . P ',כfגונוסיגגכ'רfכר~ופורפוךירטינגומ,גומי[/ו
 jחנ'י p'ימקי .כנוךקו;ןמיגטיומטימיטי pמ, iחימ,ולורי'רסי Pדיייייקין

ו Pמזחייינוו P apיוךיבומררי P'Pק'נינירפורניכוכטחרטינווכוקיפוכטו
דיסו ,וtפוגד;יו P'; p 'כ'סייירן. rי Pקוכמי . qPיו'ו rמ'יייניולילדי P~י·פן Pר'

חיס/ךי Pח.יכיייינןיי hגוחיכייןrסמסמיגילrכ h :ייןייוליירססי ' P"iיייקיו
פורגרחנריייfכג ' tpח'ייוfכליקוייוקמלנידינויפמגייויייכקוןקונ'ליירסגו

 ,וt .נוfונוולי (קוינtו fיל'יייfכrירנוי j)ניחט pמייינר' Qדופמכייןמוןניריקוקוייו
גס ~ק pחנט'חכייcימוניפוגיי,יר rnגוג;-'רחוןfויןחיכ 4ס'ו'יי Pםומירחנוומי

מטורו Pמ' ";"';חנ p 'כf .יני'יר Pי Pנוסקירינומררי pיימ~ר 1;נ Pחי· . pייכט' r'יfכ
 pוכמגממי~fככייrכקירבכtר.ט'יביקין~סנו'כוקיטס P כ'fק~יגסינירי P qPיו

 r'Pליפור'ונ Pכtוקוייו ,כfקיטורי.מכבוס Pמכו .-pfפחכנו Pי pפfכגךייי p 'כfמיטןלי
p ייגרp ,מfכ' P וונוfנוקיוקגi פ'רכסמ,גרמנדיP כרגספיריכסf1קיט',P ~קונ

 ' Pמגי rח ' Pטנפיס. Pגוריפוריייחייfכר"ייוגג/תקוןגריטמכיסמ,fכיימרגס
טיינינר 'וfריפייירי ' Pנסנוסמקיגייס'ו rח,נוי qPיומ,זונוייזימס'דסיגורcי

fוליקוייו 'וfמ. fPכוכגחנמי " rחנ'lכגטמ pטח pח'ונרי hמ·ג/וייינכורייי qPיו
וני 'כrמ,ניו.טי pת'נךיזייסנוי iמ,ייב Pוכחיקונורטfכייי.חימנורrומנוכfכייי

נויגךודיגמ,נקוחיגטלוןמ, ' Pקונוח;ינtו-קחורן pמ,כrכ 1מוגי'מגסקי Pיימ"ורמגי
חממורממיטיינופו "כfטורןרס rם 'וP fטfכנטי pמ, Pכומ,מן'יו ' Pחיiכו' Pנ'
P ככיגסוכ'ריfכומיקP מ,רמקירונוייסi וטלrכוךיךינמסוכייגוגטחךרp P יכו"P • 

קומגדוטיגני ' fחנומגוכחקי Pדיר' ' p 'כr rנוו P Jוכינייייגיקח,'גסדימפומ,רת
טחבונייו ,,~קי . pוטרו rכ'ןטfכס bילייונfכדרי iי Pמ,לסקונוו qPיין Pדי Pג'סי
fםור('יולמלין-וP נווi מיP נטרייfP ~ P 'P ינ/ריפורP כייימrפןר~ייP מי~יר

קדחיר"ייי ";-טנבכייס Pגו 1קוכפורנוrנגןין pקןרfכי Pריחייחרנורrופורןטמרו
 ,וfכחגירמךקדדירי!:טו. pמ, j 'כrפןגיס Pריירו Pייו 7ג'י Pגו iייכיי bמ,ט

נרחנרי ' rחכ'מכטfכקיfונ'~מטיiנוניגטירסםורגי,רו Pי pתfכימ,כקונ/ריחןג"ורמרין
 ' Pמי fPריכקןחיגטרו Dרו Pגוחינטריחיי Dכוחכנ'ו pקי . Pסייןלמכ' n Pגוריטיייור

תי Pכ'וקוורגדו Pגו j)נוון P pרן Pגוגמדרסו ,כf •:ג"ורמרוןגו Pייתייורfרגי
טrכ pת'פילמטורכ'ינויגוגייי pנוחטf:י jיקיח Pיימ"ורגי Pחכו qPיידיייחרךי

פוררבכחיניס 6קי Pמ,כםןרט'מיס fקיקיסייי ;fpfכט nייינרפורקיקחכ,גת ..
 ' Dמרrו rפויייד':;ינמרמייייייייוחר fpכר, rיייחי qPיו ],tופמריקיגrוו pייו
fכrכולדנ'ירסכמריקמונינועור u~ר frכ P '(לירמביג"גןי'ו ,וp t~טfכט' nק'
 uPמרר P J 'כP ' tחיגטרייייטירמי;נומ bיי'ווחינינו hקרימיגוגז"מי Pפינ'ו pרו

יירו 3נן 'וfפיחירסןינירימחרטירירסרי fPכיכינוינו pרטרו rנ'ו ,ח. P~לrכגר' ,.
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פירניזרק--וגר'קיזtרכדככו:-סטנבכיס Pלו'
 Pטור~ :tמז~ייר ftכ 'ר):רטי. 'fינו-גספור

ס'קיןזרנו'פינ rפור Pנויינו:ו rpפיכ P 'ב,

בר"רי r~ינניינוגסמיריייטרו pנווfכ'
נוזרחסח~יינfיריקיחירסחיןJכיחירפו

ך;"כי Pי P 'P ,י~זיחגטו.מיכגרר.ולוח'כ
ת' jjרויר fPוי .-r'ז t,ר' י'~ז-יו fי Pנו~
 jק'ירס fמ·ךנווו Pמין Jיגיי Iנקונטיכוךי

קfידסכריקיס Pכו-י p~נוחוכורי Pךי
 ',;ן rנובו'\ייו ' Pסיר rב,נו Pמיןמוכר

פ~כ"י Pרין rי Pלו\נ~רrכ ' "P tגר r 'לוי YJח
P סי~לו"כר5וP ' ריסטורנ'סP ' מיP " 

 ,,(וקנופוס'רפילויריטנבכסיטררייו

D כןfוכןןרנןi וP פורJ 'זp ר' .ן;רtP 'וחp 
jניי 'כr'p גווb 'P סדנ'וות'ויכטרינוין;ייי
פר"ניירי r~לולויי P-טיר r tPי i י':"רס
h ג •'רפןrחנוt: מיכז-יןP ' 'ר':ז:ורטfP ' 

 :jrר':.פורניגן 'כfיפןחירפו Pריריזךחין
'ירנ'י P 'כjחי:ונייוןס'גריח'נסמrכ
יר Pי j Pלויfרווכנבכיס Pכו ::ך"נמימלוי

ר'ר~ i7ח-טי tPס'גrג :tח jקךכפירלוfכ
זין h'נ.ינסלו'סילווחירו.מי~נו~נוי

חו,:וור, Pסיסי .סוסירפונוימיןסיגייס
 'כjו rי Pלכ'ר' ' lסךחיגרנ'רי Pנ'fכדס

כסר'נרחכןיס tPט'נופ'גס'נ.'ייגסכי
ן rrחוו tp 'כfפורחי •לויפורנוןfוירטי

 jטfר rנו ' Pקי Pכוחסמ,כטיךמךגודי

נוקי Pנוfככר Pו Pקין pנון rנו' Pח,(ייו
fכסfכייגוחי . p~נוח Pר Pמסס rי rניfכרו

סנותיסממימ fjכיפמרטי pנוfכ Pמיגייו
 Pפותירפוחיכטירחןקית Pםוחיגתק'
 fPכינ',כןכטfכרגס Pלורfכירטי Pכודי

 Pכוfכסכיננרגייו.םירטי Pריי p ,גופורקי
P ימגיjירP תיפירקיP כןטןf'מוגסקינוסנ

מיכ"מ,נטרי,לןריחסקיחיגחסמרלוס
םח~ uנוכסדימןגורfכרו (,מזוסמי P'יו

נהמ'ןכונחרמיו Jנוחררמ Pנו 1טחלוניי
חנניס Pנוריקגררין ' Pםורקיטיירס

ו rמוטי fPכי 'וfייורחרחיזר,כרינמרפיר
פו,ו\נ.נ'ן p .פומ·נ'גוקירקוי l 'רp fח'
 "טיסורטחניניי{ ' P 1מ rחוגןנן pקי

 iנוררי
, 

:. 
ך'יכ;;נוקי Pפוחירפן Pכודיפיךוררח;

 Pנינ'ן Pגרלווחיריוי Pמימנ"רת,כיי
מיס ,טי p 'כt.fויןנו rנות'מינדירtג:ייןרי
f; מ(מורי;יו'גt טודיb קי .(נונדןי'כJ 

תי(פור'כייIג, tPגוטרהמ,יו tpמ,טוךו
;i ' .. ) .; 1 ) 1 • I _'r' , 1. 1 ן-"" p ""ת ו'- ....פ· "'-ח ,--""-'ט"ימ .:.; .. ' " 

r ~ 'רP ירה"ינtג' p כריפריטוfנ/ירp ,מj 

 ,קריחוור.fכיכ·י Iנ rpנןקיסולמיממזרית

מ,גקיר:ר 'רj fחיגן:,ירfכג'ןגוקונווחי
 pכמח~חי Pסנ" prכמסו Lפימ,ר
 ~פיסירזויגtררוכך(ג~חינtריי'תמיחיות
rטי'?ס י".iכTפו i j ור!P קיילוו'פוגגיל

מ"תהטררגספריטו Qמ'חיכמימ,רס
 •רייוגומיכקי Pייכו P Pכודירייו
דיחולור ,rמקוכנ/,יכיגו ;ז' Pטוג pמ,

חיר tכיי rחפוינויגו rpקוח'רפויכ frכ
חיכ,יריב Pר"חי ~ rח~ירקג;ורר rrר' 'ffכפ

 Pטריקירי p'tו rP'i.גו ' Pי. ffכנדריכו
 'בP fמ'כייי ~,נ' P jr prפקי Pננוכ:ו

 Pניירחרןר' Pכוי r .pו ibiילור i Pנגפוייט
tגו ,וP ~ p' 'ככטtP פr ~ר,' J'p 'גסריי

נ'יייכחכ,ה 7קח Jחי Pנווננ'ןךן Pתחיס
P רכנסי'יוrיריכ'P זו'. P כיינ'ריfP 7טי ' r ' 
{j ם 'יכP וקP רi tכי .נירימיו 'רrנ'ןr וטרוp 

 Pמנ" pכונו pנומייור'נ.'ריגייt'כ rtקולו
קומטרי" pנחקונווק' Pמ,גטיגריכוגי

 " Pר'קימ,גחי . Pכטחרו iק Pו P p.םיfכ
םיקtר pיטרו rנ'ןחה~כטור~ pו Pקוב'רי

 "כנחיזר Pגוןfכויירן-קולוו .וrונ!\ו Pחין
 ,,"קחריגrכ' p 'כfכירמס I.ם'נ.חנ Pי P Pר~י
 . pפ~fכנ'רrכ Pן fPוהנור'םךיררן fhכי Jרי

 Pגודי p~ייזו ~כfמרטחר ' rמקיחרג
חין pמכינליfכדימרטורtרקיוחכנויס

ו'י Pםfכר' Pכימי . p;ז'ירמ pגfכרי Pכן
 ;;מ"זפי 'וf .ק:כרגו Pמיחיריזרמ,נורנת

P כוrנוp וכנומיייורמךפיר),P חP ירזס
 Pו D Jחוגיירוקימיגייסקוןיורסרון
טחייניין .הכלוס·רימ,רחןקי pמנ'כמ

ורחרי,.י'מי Jחוגיזרונסרןלוייס Pכו

מוגייןמכס(וויגורינו qPיו 'rכ



זגר"וז iכ

צאפרןכסtיחכ/נמרו P jמ,נומךריו Pךי rכו
מכס/וטמכ'tי pמ,מ,גח, Pנוחייור~י pכו
 .רי~מיכמםןמירמריטיירסמיוסן
ייקס Pכtיוכ'רי pסיכיזtיטסנךו pמ,מי
P מינ.פורטייP מ,ייוP , נוס\ג.ריגוp סנס

P כמרמגמנ'מייכקסp כוריP רונוייס
גוסי Pקוךו Pימ Pר Pקן~/חןרוריחכגו

 :::~סיכרדוכטרמרסכינוקימ,נקיכ'רימז
ירקס. Pריכtיח,טtי pמופייריספוגת

ילסרריו Pחסו Pריחי gPיופרכרייו Pר'
די pנוסכיריקח.סי pמ,קי pטינומנן
מ'מינטריגןנוינוסי . pנומ"ור~' pכו

 .מרי Pריינו'קין.נומ Pייזכנ' Pו Pחין
מיגקינוסרכ'יררי Pחכט'מויי,לוריירס

מיכסימקירסמיכגמינחיחייקרזJכ'ס
מ,נטריקי p~נוfו pנמקי-יזכר~ריגגימ

fריכקמר::: Pנוקונון pקוכטמרמוו P Pנו

p יכמדוP כיזקיfקחרנסP .ינrקוייו 'כ
P ייימ,די~יוp טרוP כיר.סוrנכךP קונ.פררייי

/ו pנוומ,ךיכ/יניכטחרמיטכנכטרי Pנוומי
גמדירס r.i.סןריכיגמרחסי rי Pטלו

סיחרכס. p~םיריממקירסג:כקי:\ג.נוס
 rגומסכ:כ Iטיכייכרי~יו P Pד Pטונ pח'
 pכ'ירמ pגסדי rנו ·מיוסרינונוכרחוסי
יוו r'pקור Pנומירייר.רן.ט Pנוומיח'קין
נוסרריייירןו br'pסקוכטיקי Pיי~ר pרי
p ככטסfכטיקיtני'טימסייסטמרf ייס
גסקיריסיליוטוקי Pיימכו Pטויו Iר
 pמיגמרמטיקיטימסרמכtייןס Pינ pכ'
גייס(נוריר..סמרסמנמןכוייקמ Pכcויי

טומוגיינייסמי p.ס~זכ'.נרמ pי pמוניי
רי,כמרכיחtיכ'ידסרומיטcכ Pרי.סוסי

מנרמרריסכסןגורווןדיייוזירזכי gPלו
fו, J רI ונP '(יי~ורי וP • fמ,.סור ,וp טו
 Pנודי'יונומסי'נפןרטס P,נח'י'נוי

ונו.סורטמר P pיר' b..סי'קימנטו pיימייררמכי
גומי pזכיגייומסקינרfככטמרטיה,

טיינו/ומיכרי fpכינקיזכיגטרן Jקי Pפיכימי
מיני/מי . Pכמגךמרכו P.סומ,ךינוקי.סו

 Pייו Pוטרו fייומ,די.סירריכמן ' P P'יו
P יP טירנייייP . 
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סניירון pריסםתקיבחין
רי Pנווזירימ, Pמוייכרי

נומ:;: ' pקי . p.פתיייכיימ Pו Pקיןירוסנס
רי pגומרומרור' Pכוכ'ריי Pייורגfררוו

כ:כרי.סוחירטסחיוקי pכ' Pנומייור Pכו
P כירטסכסןמכ'ריירוח, .יכ'ךמךfחי.סן
p מכיירוj ·כומרנריכ"גיירוןחP .רדייייס
מנו/ןכtכ pייחונפורטחר P j.סוךיירןנוקי
 . Pנוסייורסכי pנו ' 7'יס Pנוסכימ,כרי
ר'סיגיגטיכוסינסכסדיסירסןמי

'יו Pקוגו Pגומיכס Pירוקימיןסניוכtי
יריסכסרי jסכיירי pקוסנךוfכי·. gPיו

 • pממכנוס pי Pסין pמכנוfכ Pי Pיירןן r.סי
 Pנוסייירמכי Pו Pחי Pטיטומפימרוחי
P חיכייווכ'ריP .כינ.נייןילוגנוfגוךוחרייןט
נרמכ~ Pכורימ,רחוקי Pסיכייומור gPיי
;' P נסריJכומיירדזp 'רP טיטייכ'ייוP 
קייייררייו pג'סי Pנוסייולזככי Pו Pחי
פוווני pמ,כיירדי Pיייכנומיכיכ'יל.מי

 •קובוילפיל pכךקס pכחמכוריר J"יי'ס
די pקיסחומ Pי P j"רו Pסיגפגסקיי Pקי

חיסנונריכcורי pדיfכדינווגירונוכלי
 Pנומי • jייולימי Pפחןסיגקו'נויכרו

מס.סינכ"ר .. : Pו Pסין. Pביקו Pגינייו
P סןסיכחכי'p ייירריווכומיסיכוכ'רי

וו pבוסימן 7.סומיגומ, Pךיינטי pר pקוו 16
 Jקוייוריסומין b'Jייוכ Pסי ' Pסיקמר;ו

טי"כ"דוחי . pכיקמ Pו P jס'מחןמיג
פסו "כrקויייינדו,כוסיריסןי Pקי Pטי
 •.סמוקויייךר Jחכ'ימנו pריח Pננו Iלוקי
פורטייו Pמנגןי Pמימפיסדוי Pמי

 qpירמtי Pטיטוו Pךימינווגנו.טן Pסי·
טו Pמיפורגו I.סיfכרכטוסcוחרי Pגיקי
גי 'וf .פחןקינןייכרויריו bנוי ' Pקי
כ"רי ' Pמכיכייור Pנוו qPיופוגךייי Pר'

סיכמי{מוייכריכניו bחייוכcכקיייוקי
גוגחרמ,גמסכ"יני P.סוסי Pד'מימרחדו

כי/וססח,ינ.סריייירודמןגיקויייר.מיר
קוגסיתוכס Pחיטריגוריניגיכ'יר
קיווטו pמ,קיןfכיכ:כ. jקחר'ג'נ"קוו

p מp p ' מינםורט'כיP כוfכירpb מיnP 
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מימוקומוןס Pפומירקון pטינטינמ
 i'rסד Pסנמיממו.קןכוירסן Pמומי Pךי
 Pכי ' Pקיכורנריסמרו 1נמקי Pכו
טיממרגומור pטריממ pכס l'יס rbנ
 Pנסריכוססטןרנמןקוייוסי •וננירקקי
 ;קומומיריןק'טס pס Pכסיו jפו (י Pקי

ס"גקיינינדרמיניכונטחר. Pי Pקוכויכויר
ד" pרמ jפ~מקיייןיירין rסימי Pטיטי

 • Pמיכייוךי Pנווננווביניירוןחי gPיו
rדיטו 'כP ג'ירייוP קיP )ירוסכסרי~יירן

מינ"י P Pכומייןר'ג.י Pכודיטיונןרמור
 pמייררסמימכסטסמיסירוגכוטייכר(

 uקוסי • pקוכדירכס Pסימור pמ rייר Pמרי

 .וי Pגורןכוייס Pכרקון fjכ jטס pמ,מנךו
יר rמחסמינמוקרמנרו Pו 3.ב'קירמרון

P וP 'יייכP טיריP ס'סינסןp כויגקוגרירסu 

יירמר rי Pו Pמין jמנמ jחר PPמ'סיטי
ייfניגנכוטיירוןקיגוחסטוממרמוכ
גומרfכן jקיטסגו.סי pברגייחחיסירו

רימסקחרסימו rחי Pמנסיקוכדימן Pמי
מ,מרכוייסר:מסרטימטינחרו( Pגוחי

סוכי Jךיוכירוכוסיעכניסדימסרטי
 uס jסרןן rי Pמקונ ' Pסי .מוטרומיכמס

 .יכסרמרין fpכ Pכומ, Pיכייו Dר' Pרוגי
יירטס. jס~כקוגסחיןםריגרוירון Pכומ"
קיטחווfוי pטכ'םמ P:מ Jימ.סנך Pכיסי
j מi גסמיסורומיגp גוייומp כוסוומי

מיfכרכוייס pבו t\כוטי Pסיקוןטמכון
 • p~כוtככויג pכווגנסבכרבייס Pכו

קרכו~טי Pמי pטיטרייוסו,סי
ססבכרבמיסרסדי fPוררנ~ j Jיירי rסי
סיגקווומימנייר fPכיני Pמי Pב~רי"ו Pכו

 Pוטורמסמרךכרייררןס, pטיטוכויגרר
 Pגומי .מיבוכו~טי pמ,'יורן rחזקי Pכו

 p"גרס rס Pו Pדיירוו pכומיךינוגייסרו(.
דייורוכיס Pביני Pגו Pבירייו Pכומס
טי Pמימוכייסטומי • Pכוומירטו Pכו
 6000עכנייסמיחרכוייסמיגטרי t\כו

 pטיטוכייחכוו P'Dמו Pריסי . Pבמכמנסנ'
ווקוגמסרס p'\tייור bיי pי p Pטורן pמ

גורייןבן

P יf מסונירסי •וP יh P רייסp ןקוניירן
 Pחזכיייריממרטיסי .סורוקון pטfו

רי Pניךרןנו pננסגו Pי Pמ,ןגי'נסנחן
 p.סייךרfכ fpר p'jקfכ Pו Pח,ומוסורו
 Pטיטוסיגקוכויגרו Pכימי . pיסרfכ; Pמר'
 fpכרכוס Pי Pריסורומ,כקיטסרסןקי
מי . Pניררונר Pו Pרי pנווכייס pגסfכי

ייסטמרו.ירס Pקוג/ס pמ'כויגוקיסיכ
וכוו P pנןןגייח pמ,גממוררמי;פורקי

ערבמ,חרסדי Pנמרוג'מסנ'כ.ייררן

נייר" Pכומי( Pטיי Pמננומיכו~יר rסמור
מבהןמוריגיירון jק'עגייס Pגו P"ן

מי . p~מ pטרמ pכורfכ' t'רדינסוכו ' Pגסר
,ן Pכוומי pממירטו Pרי Pכוורויומיגסן

 ' P 7ניכבחרחייו Pייוקייכונטfלר jטרס

 PPיקי ·כווסירטי ' 7ייו Pוחי Iנקון Pיו~מ,כ
טיירrכגסחי Pייכן P Pכורימיכר\יו
ייו Pבורמיטורןטיךמר Pנ'וקוןנס rב'ומי
קי Pח'קי(חי •כווגנ'וחיגו rטיכוירומי

חימיכידיךיכמכטריפוגיירמוחירי
 Pטיטומ,כקייייכךוקיכןרוטו lמ"יירר

 pנ'וכיימ p:כחמיחורןמיכקיטחרוןסי
 Pטיטוי Pרי Pי Pןכוכ 'pמ, . pמרכוrו Pו Pרי
 'כffררסרונוינונימס lטירמרrכ Pריקי

ו Iקינומיfכךו. Pפוכו pמינטכיריערנ
 Pב'ירויו Pכוסס t\ון pכוח Pייר rחיקיןר~
יירטו Pרימ,בכרנ.ךדנןזנימרסריגן

P ' טוממנסl כרסרינ'ינטיfוובכרבסי~
מיגךי Pי Pכיfופומ,רסרכו Pניירייונון
חיג jקיטס':;חכיחיכוסטfכנח(כורי~

כוייסרן Pגומי . pטכ'lכמ Pו Pריfכירי
רי Pנ/יךייו Pגו pממנגמבומן pכ,גו

 Pקןמכטן pונו bכומ .כוסכטס pזנניין
נכ,נייס Pכוריס"כוביזמרון Pכו~ורוכוייס

 I ~ ר;; Iטןממנ ' P 'וfחרכוייס. Pכורימי

 ו,' Iסבכוסירי~ (:כfרי Pכיסיבוירייוגוו
fמ,פורב'יירסכוקין ר;;כp כממרגוfק. 
מירוייימיגדיכסעמ,גריfכ;:ופריכגן
טרימסכסרימ;;ר/סנגיחיןןfכטסב';;ר(ו

ו rמנוזדייריוגימיfכורובוסקfכרמור
מריבונירו pטיטןקיטיסי . Pטיטומ;;ר
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סני' pקימיגטורי'ינדר rדירי~ו fPריו
בכרוחסןרייז~בוןיי'גוסינ',טי Pחירי
רילסכו ' P 'iחימויפו pתונ'ירוחו
P ' פילרו:מלסגיP מי •פיקמרךוP ' גן
מי .ייס Pט' Pג'רמרסכי ~ Pרירסגר

יילון iמיס'גקי Pגורוייייס Pגוטיול"לון
חינטליןירו Pי'.חיננ/וייך jופיירו Pמי

נ/יררסרנrכ Pיייו iרינינוי P Pמ'גייו
טופססימכייסו Pקוןקוזס Pי Dמיג
מי .,נמטס Pגומי Pרי jiמ Pפי Pכומס
P חיכפיחויr יימלוj חיוp מיחנ'כסו

 " i ~כfקי Pגוי Pמטולנמלוןמיני'גיי,ו(

דיחנ"חו pקי Pגוי Pיימגחיג J'יירו
 320פומירן( Pו 7טןf:כינטליחי . Pחיגייו

 Pגוח, Pטיטומיכקויייכרןזכו • Pוני:כנ'ח
ןמודידיינטלו b pרוטומסוקייימלר

 IIטונ' pס,ס"נרינחנטליממיוימי .ו rפו

 fjכי Pג"ר"'ו Pגו Pנסימוזיימוו,חןיילו
-טר"קרייו pבוחחי •לבכמנבכומיןסטן

רינימינ"ג"רייוומומסלרייימיןפסנ'ס
גו Pניפו ' 7ריחכמיגריחפוחירסטו

סיגחסטלמיססגוק'טס pמבימנ'ס
 • pמחמיןריסג

קרנטן Pטו Pס' Pנו pרימ Pגיחיו
 pפמררי Pו Pקיומר Pסרוק Pנןיינמס

P עממירנ/'ירוןr מלסp ננגמ,ןופר. 
דיגוסדרfכדורמינמייןררו b 'במירממ,
 pגדיירוסנסדינ"קספוחירןכסכס

חסקננןכיקיקררוודימרוייודינ'סנרס
 //'בי Pגסריקיטסרוז 1ק Pייומ,רטן pנו

 11 0וגו pמוחירטססקיכייסמורדסד
די Pטי Pחי pטורוי ,r, 880 6ייינ
סינ,) Pנוקיירוסנסרי Pסונורחרו Pנו

ייחגסיגפולטייrי Pחנגוקיוטירמב'חו
f:כiכז/ומ,רסןכו Pמיסי pייסיוולחג, Pנווי

מויקיטמרו{קי Pייוסירטו Pגודיח,רמ
 •יב'רfכד Pגסדי pםוחירטמ pחוטרמ

 /פגס/סין Pחיג'חרו Pגוריfכםוחירסחי
p סp קמגיימיP גסריP ינI דימ~רסר
חי . pפוזי pנוסיוחינ/חב/חוקי Pנו

 IIיל Pגספול Pס~ג'חרו Pגוריספוסילס
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קי pגוסיקרלוןדימלוייוססקת
ן fPכירס.סיםסךס Pסיווקןיירוקfכג

 Pגנריי Iסבמסקוייירסקסגסב/רינס
P ייגוP וי .קמיימוחיגריממיוחיfיט::: 
 Pנוריילס Pקסנ"מסריייrלנרו- Pטו

י Pקf:כמfכר fPכי-פור fj:כגיילו pקי Pגי"רייו
 •סכסןגולי~ןגו qPיודיגחכטליfייגfכס
מקונ" pב/ובוירומרקוודיונו pנ'מי

דיקסנטידfכדגס pריגמיייקיג/ירו
 " pח,נקמפירנ'יניקיריזרו Pיירמ,רטר
מי .חיייטס pחירו\נגסססטיכי!סר

ירסך Iריריגמיב"ררמרקווקונטfגרון
 pפוסירטח pטודחריסכיירןו pקר pגו
 pריחח"ו ' fPכינטירמרפורירוטכסרי
 Pכידיפינ~מסגססיוס,מבונליכסרי
דימ,נטסקוו Pפוסיסי . Pיייורחג 6יי

fכפימירמ 070מי t ,00.0 P 60טורו
מי Pמכיי p pכfי Jמי Pייוחילטר Pנורי
מ, •סנטידמך pיו P pמ pםכמ pנס fiוי

ניסfו,נסיו Pבוומירטו Pכוריfכiכומ,לס
 " Pיימניפולסקורזנסיכגחיןמ,סבוקרס

דימםוסילמסי pיימייורמנ' Pכורי-'יס
 (כI fריזנסבנוח,בווריירווקינכנריס Pנו
 iח,רסמי Pסינטירמרגו pיימייןלסג' ' Pגו

 ·ייו'יכייסלבי Pמיטיילקוכ: pמ,מיגקוייו
 ,,"מנקימינ/גופוסיגפור'וי'ונג Pטיטו
 Pמיסב'ירו pדיזנומ, •נס Pיל,מיןסס
טודוסי( ' P Pייגו P Pגורידזיןמ'חס
 ' p .קןכמסניפיקסרןטיננוגוטו pמ,

מ, pממפחלמ Pןטרו iנ'וסס,ני Iבגייו
םיגיסס.קונבמטירקיזירןן Pבוסיייר'כfי Pכן

fכיןג" Pובו pס' Pגו pריס Pנומ,ן
 pכוסיוחבוניינספוסילןכיייוייו Pסי

ןכס pסקי pבומייור'גי Pגודי Pייחייול~'
 uסלינ/מטסקיסיינליןטיכיf:כנוסנירס

 •fנו lטןפמנונךי hדיקןבוידסגסחו Iנ
 pבומייור'ג' Pכומיובונרי ..rגתפומי ' 6
קיטמנטומס Pינ"ור' P pו pח,וחי

 Pי Pדייירחר rו pקובוילמסמלוו Pמ,בופי
קייייי"י Pגייtוקי Pפרמי pרי • Pקסנ/~'יו
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 Pכו Jס Iקfכנ pניחי . Pקfונ'tו.ייי Pי Pרון
מןקן Pפר'חלנ/וגרירסייס Pייfכייורtו.י

נוחי ~קוייילפולנ"דרןלסמויירנ'ס
 1קןרןכמרוייייס J'ל Pכוקי • 1טיפחנ'מ

 , Jרו iנ'יטורסרסנייסרוןמיחרנ/ןגטורו

 Pטורוריחיריירירוטוריוfכרי rובממירס
 13ריקסייינן~יס Pי(·ורי Pרירירורי Pגו

קי .נ'ירכיוזס bרון bpרינו pיייניימ
טורן'ריגייגסו bינ'ר Pמירiכירוזבגס

 Pרנ/וכי bמי pניירנ/ןכיחי pנימירטחנייו
ורימס. rיי'ריייודיטוךומי Pו iייו pי iקנ/
רי,/ •טורורמנייfכר~ןכורוגיייס Pכדמי

 /(י Pרי , 6יקtר Pכס Pירודיפיירסזנמרוו
טובן fPכי~רי pפמנוגקסקיקיייונfכרס
דיימסביבקיורוטומי •ממיבמרון
פליווו P Jמיירוסכסמסבירומי Pגיtגי

P יפייןP וP פוb ינטיP חיP וP גומירטמp 
נס bייירחנורסמי Pנירנל/גי Pי Pמ~

 /, pמ·נסמסמרביגגוחיריריג'ממכcכ
יימרfכנ/יכיימווי Pמייירבסנוfכיטייררס

רי-fכיימרגורtרקוןכ,יורfכנ/סfכינ/ס
 /, Pר' •ירוכגסמ;:ר,מנ/cכמ,נדיגסי~ייiכ
 pייחיירון fPכיכפורט' ' pטו Pחידי Pפוfכי

 iוינחרנמוטרייירון iי bמיריווייס Pגו

 ,;מ Pפור Pמי ' Pחיו iטיייירןוויייפיירורי
פורירקת Pנסמת t,1ו.'ינחרו pחררון

מחיגו/י Pפרינ'מרfוימינפריייירופיגיסר
 •ךמר Iינ Pכממ,ן Pנמרמגמנימיי~,רס
די Pייfגייור~' fPכיגיידמiכ~יירדו Pחי
מייווקוכפמנייסי Pקי( Pייחיזור~י Pכו

 Pכומיגמרוןמי Pו iיקיחי fPוי Pנייינטו
גרםנדיחדו Pפונרןיייייס Pכורי Pגיריי'

fכיג::קין Pמררריגיייונו Pט~טוריזנומי
 Pנחרןגיקין Pבמררכיפיניממ pיימ P"ו
ירקס Pמובת Pמקיככיחריייויירטו Pךי
טכו pונומ,מ,מינטכמרסקירו. Pכיקי

 " Pךימירזכריב Pכסמריינטרופונסמוו
 P,יחי Pייחייןר~י Pכוfנס Pטרוכיירייי

ו Pטורוחס Pטיטודי pמבגfכייו iפגח
מ, .' Pמניר iממורירין Pר'מימרי. Pפונ

פינו)(ייcכ Pיימייו,~' Pכורי Pוומייור~'

גרריוןכן
I 

p חנט'ריסררןP גוקיP מיסריתיi יחן
פרמנוחלון.חיפיירורינמרני, pיימ

ריחריינטריייומ,נס'יקס P Pמ'כייו
קי ' Dכוג!ליכריקומיכטרס p'bכס Pירו

ירiכ ,rסיכדייייס. Pכומקרוכימכריfכניסו
גסריגיימנורסנסריבמגרסגספור

iככסויtיןrכנןרי t"Pפומיכסדיפחגטי
פןרנוגח, ' Iסוטלחניחסנוזכיסנרןג,

פורחיממיפורקיזכיטרויר=יימ, rמ
יול, P Pרו pגמרילוקס,יןקיפומיחמ'
 Pגומiכiכ Pפוחירקירו P"'נינומי . pקס

קינוחרסי ( ' Pיר Pמינפוררכיפדר pכוfכ-יןרtו.'
סנו/רימזימןדנוןקםיירו-רי i 'נמלבסיב
 '~קבiכרמנןמלוו bטו Pמיפורמי . Pטי
פול fjכלו rי Pמקוני Pחי .fכדיינטרווי
P כונפורטחרiנמרני(מ,גדימקורנימרור
סיבכטרי bריבירקiכ Pכiכפרמגוfר.,מ-

ספ:מקו Pכי ' Pגייסופרקי .רילוקימו
P וP פומירP מp מ,סיינליגמריP ' (טזו

 iינסרניג bייס.,קיפורס Pפווכילניחן
יימבמז iם'יסן iר' ' Pגייס Pמנרכיריiייכוו

 IIנfנרקוןירןשנספכינרירוילוייייס Pגו

i,j יP מי .פו"רןויP ', רימינמןP וj רי
טrי pמ,סיופוכייסו ' Pקיינוחיכס. Pיר,

 ::ר"ג Pנורינסנטרירויייס Pכופיכימiכ
 IIר' Pיוסטמרוק~ייוטו Pרימ,נחי . Pייו ;

נוחייוו) Pכוימן iרימי pינייו bרינמנטכי,
די Pחרו Pפכוסן Pמנ pי Pסגורמ P '~ר
ממ pיימטיכ"מן pס Pמיננומיכייייס Pכו
ייוו/rכיחנרמרמןי P Pמיכיידסיכס Pירו

i יטרוP רמריכווקיp P נו~P טוכרמריו)מי
 •רייןייומי;כטרוס/מסינס pממיו Pבוו
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 Pכויילון Pסינ.סורטי ' P P'Pטונ pמ,
חינפוה)י i 6ב'מ,ן pב'ריקונון.,דייייס

מממדגוירון Pו'סי . pגומרריימיילון Pט'
טכס pנומ,מיו Pינוו Pםור p 'כfוטרו bמיג

 p 'כfמ Pנירגומ,כמיריסוריזוקיפיכ'סcכ
 Pכו Pגירייו Pנורינחנט;'פוגיירפור

 Pכוןfכירטיקיוון lר P'יסגקי fpריינרייכייי
fםייט~יפור ~כi מוננריגסךיסP כייP 
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P מ,יקוP גי', P דיקומיויר'ודיכווP ו
טןרכמ"ייוקו Pכוסייור~' Pגוחיקסרס.

בס"מ'יכו'יגטו Pניגוקןכס Pירומס lרו
פןר Pביטרסמן lמרו pמ,כפי,חגמגיס.
קוו Pריזייגררכיסעסרכtרמסךמכיימר

גוי Pמ'קיכוידtר pרמככן'קרומיגרמר
רירכי rקמיקחרגיטרס pגומ, Pקוכויריכוו

זבינ"רו Pי Pטוג pח' . Pח,זן Pטרו pגוס'
חיגפור"י Pמדלוייייס Pדינומרו P.סוג
ריירקס Pמiו lמקילכיסרן ,וl fיירו Pט'
'י'רופדינמרביזמיגקיויפיטי Pכיס Pירו
דיילקס Pגסרין pפירfכמיוק~ייומי
יברמר pגסרימר'יגטרןדיבמנרסגס
גייסרי;ייכדו,וככייס Pגוטמניילווסי

 Pו Pמרון p .ו',מירוסגיסמס Pפליגדיכוו
גומינסילקס p-מוטרסביירוןמי Pמוזן

 •היזיירןןקירירוקימוחיגריfריכפריגטי
נוiכייוטמיינןממןבכמרוחיטסני"רוומי

פורקיינרסר pנסמריינטרןדי Pנ'ירייו
קומינ/, Pמ'מסילקס Pמוטרספרמגומרון

גtוריבfוגרסגסרירירוקסרסגתטרס
'ו.ייקיסנרוגסכסן Jיוסנריס Pםומי
קלומ,ג.מיג lיסוס:;דיגוחרדייסגסמירס

טמניירמיגכוייס,רו Pגוסוניירקוייומי
 IIקיננסריחייינטרורי Pניידיין Pגודי

גסוח'רי P Pמ,גייוfנתבילfניןמי .רחר
P נומיבסירקסP ' כרוf'וטולבrj גוP לוכוייס

פור~יגרימסגסבוגטו Pגיי Pחיייוננ/ו
קיןמרסוקימבימן pגו 'וfייס Pמנ

 Pג"רייו Pנוויפוסירטיג'ינטיfויiכטס
 pכויכ'מטיכווקי 1ריגרירמ Dנוiכקוכוןס,
טו Pרירימ,רוכוייס Pנווי pכויכמרייממי
מי •רסמייו ..ן fP rJכןביכי\ררקינויסדי
P ' גודיפורירבוגטוP כומרוכוייסp פור

יגדיר Jפפןר iםימןזיומרו Pר' ' Pקיפ'כימס
 IIנמרקוןמקולכיחרקווiכינירמדגסiכס

טtר Pמי Pטיטו'ו Pרי pכ' •פיילורי rנ'י
P גוםרמגומרוןקינומיבסירקסP גי'רייוP 

 ' Pגורסמינמיקס Pפר'ייססיכרסזרנו
P כוjקיחייפוקיקייP סי .!?'רמנוחוי

מ,'יירן Dריבמרביזסיג~ייגססנורס
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 11פרינריס,ק'.ןיירtרחי Pמקורגיחריכוו pג

 IIpכוס' Pמריייוחייבירסר Pמגס Pריכוו
נווסיiכ"קוכופכירסי P 'כiביכונטחרטרtר
גורוכוייס Pגורי Pכומייןר~'חיגעך.טרו

חייירון Pמיכםורטי ' Pיזי Pקוגו Pמוגיירון
P קיןוניירוןP פוגוP נספוררוP ירקס
 jטמבח Pמי Pגיךייי Dנו 'כiרירוקמרןוקי

P גסובריP סיכווחיבסירקסP קומיגטרס
b יגייוp מיP ייגמרוי~i ,נp ס 6רוכוייס
 fpוגמינטריזיסרויכפמי • Pנ'ידי'ו Pגו
יר::ג Pכו jכוס~יןרגמרוי Pי b pירקמ P Pרו
גסוברי Pרדרוכוייס P~וקיטמרןןי b P'יו
P כו~יירקסP מיזיירוi כםרג"ירtp גיטסII 

P וP נסריP נוטורנמרוומייבדתוP 
ינרfוך. p~ס Pגיירייי

 Pכורי Dכוrיגןfכרון Pמפגו ' Pסי
 •ר bזפיגייייסרון iפימו Pר'י Pמירוכוויס

טס Pקיקו[ pכומ Pינימיכוו Dגרריסירווי 6
P גוקייברחרP טורופריגרייP ''כוומIIp 

רו Pמיריכוי Pכווחנורסמי . pרימ Pטרו
מקי Pטורו pיכוו rטמ Pכווקי Dמכט"י pמ
ירובחי ... pטודו Pמטיכויכוו Pכווי'סקי

מסקוזtרגס'יי fDכיכרןר' 'כiקוכוי Pטיטו
נמ:: jמסי,וכוייס Dנודימרו Pפוגטוךו

 ,וf •נוקסמוכססס Pךו"טי Pמגרו[

 Pיגמי Pכומייור~י Pו P Pטווומסכי'מכוו
רונוסרי Pכוחייור~יכוימסדיזייייךיסך
טfכנו,/מימונרסטייסקי Pופיט' Pגוסי

iכוקיקיזס'גורס 'וtפי:'ייfכ~טוךסניי(
ו Pקיפומירטי pכומ Pמ,טיכוירימtר Pפרו
נסריקמבומ,כחיוי Pסי'יו. D'Pםרי

 flIiכ Pו Pרי Pכומנו jמםכוסrגי Pמוברס

במ"נסמסכהזררמןיירטו Pךי '. p"כט'
פיכימסגסי P Pבוזיטרוי Pחגמ,נירמר.

 IIירוינרי P P'יכווטיכ pחיגקמקיגוiכימי

p קח.כביסP מטיP קמטסבמנידמך.~ס
כומר!?ררסנרסקינמבימוריכביריסמי
טס pמנופרגסריקfככויכוטורוס pפממי
 _ביגירי Pמי[קוכוסרקס.~כנייגי;קי
P כירקסp ד"נייבטובייניקוכוסרקס

ן 1' ~::~ 3פמ Pמם.נו P'Pיכטןכי Pיטה. Pטייןפ' OG3ר V 01 .\ממ
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כסמי Pייrכבו Pו fPוס Pירוכומריב pגו
רוכוIכ'י Pגמב'יגסמסניfכר P'1 1-דיסמ

כ~ירקtי P pמינייח pכמרימוגס fjכי
 iמ'סייקומכטוIכ'ידריי Pחיקוכוfכרקס.

 Pנודיס Pםי,מנ pמ,פ"יךריי Pסיימיכייס
מרוניונןוו fPכו P~קחכגוסי Pכומריג"רו

י pחייךמך. Pפנןריטו pמ,נייגי Pניfכי
זככייגחונמניג;:רניחר 1סיין Pמ,נ.סירטי

ן Iכ'חוקוןנטמדבינון Pךיקיכומרקסמס
 ~ Pפירסג p 'כfו Pקוכופ(' ' Pמיס Pגfרג

 ,,;)רפ~ן i6קי pכו ' Pמכסיניין.פfכרס
י Pידסד Pםכירי iמ Pרי pנמי P pנומ

 " IPכריי Pמיידריחיזכיגוו pטוךרד;:רגייס
 .כמגידמך~סיריי;:ר rכחו P pס'(חיייו
חרמן ' pטיירסנחכfכנורס;קי pכו ' Pמנ

מירסן p 'כfמיייינרמו PכוfויקמכוIכוfכיכ
מי . pםיגמ Pחי Pו P 1מ,גניי pקיטס fpכ

 " fi5כי Pינמדס Pגסרימורסנינירסיו
כסטןרספיידרין jיגfכ Pכסנו ,כfגוססן

 ' Pסגביכייגרס.ו Pדfכגייסןמיירייס rכס
יכ" pטס Pמיקון Pפיכיחט'קי pוטרן rנו

 Pקומכטווסיק'ביירן pדימ fPכנטוקורחר
 ' p 6רו f;pנםוסי Pחונרמךו Pכומייור~'

חינ" Pנוסיקומיגטסין P Pנמרfכגמני
חיגייסקוןפינימרםרר Pיט' Pםורט'

 pכמ pירקמ Pחנור;:רמימו".טס pמ
 p,מ,:רח p 6דירוקסרח pיימךfכטיכ pסינקמ

י P Pייוfכיכ Pננורחדור' Pי Pמיטיירסמין
ננור,ןחיםיכ,ססמי,.מנננריקון 1חטיכוfכרו
ננוtכירירסןקירסררןקי Pכוfכיט~דסד

ננוfכ'~קמניטס fpכקירוfכיםfכדס Pמיקון
 Pיטי rס'קיגרטוריספרינייניסקיניס

P נ'ומנררסיP כIסI כופמp קרננםניררי
 " Pבומ"קוננIככירIכורIכיכ,מסגסדיריזו

קיגוטודןו IIכרוניינקינייכרכטסדטר;:ר
 I ,מ, rכמנוסגידמדמגס"רטו Pדי Pיטי r ,;ן

גמדס Pסיכווסיניסקמביטס P)וימירניס
 Iמיג! Pנ'ונוםורקיגסקס Iפמים'נוכס

 Pטרי pכמקיסינ'fכרנסםור Pי Pםיורט'
 Iרירו,כיית fpכגטממי Pפ'וfכירט' Pקמגי

r 'מטp "מfכ' p ככיטסfריססקיקP יר

פררפיגיfכתגתריפחר tסנורס:קירימי
רfכס rךיסגקיקןגבי'כיחס Pביוטו Pמי
קי Pחכטיימייו Pםרימיגדיפיכימסגס

מי P 'נמרמנמג Pטרו Pנוס' iיירמקמכ
מיונ"טרו pנומ·וקfכרס fDכי Pקי fPכנט'

p ךי .מרוP כרנמיןסנורסיירטוfמפיקI וP 
P חיD ינוP נרתp'f) טרסp ננr גוp קיריסמי
קיריסקימסרסנורס hפיכימס.גסTכר Pרי

 IIנו"ירטן Pר' 'וp . fננוfכירחקי pמ'נניזור

i וטרוP 'כיגיטP מ,חסp טסp כרfסיויבד
ו;םיפורTכיגIכירfכרורמיגנירוודי pרימ
Iכרריניר Pר'נופורכוכונריו Pםורגימר
 " Pממ,רכייגרקימנורסמ,ייו.ריםוךמ"ג

נמרמ" pננמ Pחיקיםמדריכוי Pימכו IPכ
ון pקורמדי ו;:(כP fמימיניררו.קינמן
 Pירזררורי D,ג fj Pכורי p6ננ Pוטרו iבןקון
 •Tכןב Pמםגו Pנומנירסמרון· pפחקי
ירס P Pנוריפרךייןמי.סי~ךמריירטו Pד'

 pמ frכיננינוסורקימימויי' pוטרו rנוfכס
 Pכוייסקי Pניךייוכוםדינfכרמנמגיחס

 'כIfכחרס p 'כfכסמיסנננריכסמטיננו
P 1זיפידריירוי P יl fכ' Dp יכמכP .כמוומיסf
מי .רבכוממיומקיננו Pימכט'Iכיג Pייויכס

 fPכלכי'ודי 11ניינדימסקמרסקי Pב'ייס
 Pכודי Pננוכג'ר lננסטממי Pדרמומוגר

 Pחיגיירמסוטמנננייכוחטמו Pכרמירינניס
ין rמנו 'כp . f~ננמ Pו fP iכיכטריגממי
 \pf~ננ Pי Pחסקמםfכר Pמיםןרמוי Pמנ
דיפמננסקיילפרמ,מיננורירפורסר

 • pנחרחבסגימ
יזfכIIל PמקונIכור: Pטיטוינומוfכ':ננוכנ

 fPכיכייוקוןמננמנסקי Pננייכטרימ, . Pכו
 Pנfורחנfכני Pו Pריfוונ~ Pמניfכנו pינוב
 Pכומסרי!כו 'כfמומ,רטיננויימירסמי

קוןניגירפורמיכניגןגטסקיולוננייס
מ,ג" Pמריננומי Pנ/ידיין Pגוונרי Pנני

 pטיטויגייור Pטרו Pננומידיס pקוכו~נרfכ
ו Pמיקורו pמ,ן P Pמבימוכ pטוננומי
סיננfכנו.ו fPכירס bנמייכ rר~םמרס pמ,

קו/ו Pמ, Pנמרfכנמני I 1מיכקוופומירוו
f יררP • מיP ' ן;ניטיננמרמניגייוP P ונלי
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 Pיסגוב Pדיבסרסגfכ~ייfרסריסניינוfכי,
רירוקfררורסfכין Pפfככסרו pג'ירייו pגו ' 6
טירמרון Pר'קינונסרמ,גfכין '~קגסרי
ניגיר Pמ,כייוניירוןקוייוסירוילייס. P~ן
 pח,ג~מנריס Pי Pקין Pניחגו Pמס
גו , p. 6ידרfכ.פימ, pמ,טfכ fpכלון frכרו

מי . Pדימ,כ~יופמנורגלייי'רוג'ונונו
 Pג'ירייו Pגודי pריטרס Pנימני Pמינטרן

ק~ינסרירירוקחרורסויגונמרמין
fככרומזן 'רfנ"~P ' גומסp ג"רייוP 
קסרסדיק~ייומיג'ידייומיופיכייןגו

מ'גרי iנוו pמוגיין ' Pמיו pמנס
ייי Pמ,נםורט'זכיחי Pו Pגיט;:כ pמק~ייר

חיליזםומ, • pולמו h 'פיגמ,ינטו pמ ' Pחו,
ממיג lנימטמרוגןמידייסר~ Pינן Pיימג
וכורנמרון P 8נומ, pנסנ' bנסר 3ס;:כמי
דיכמגטריק~יירוונוגוזני pטיטומס
 כ:;'י~קיךו Pניגוקיולוריירוןמ,מינרי
גיניירוומי Pג"רייו Pגוריפמנוררי
'נסרוז pי Pמיייו,יירוז.מירימס iמו
 lני'רוקירוניי'ס Pנודי Pנמכמנמני ' pולמ
פמיי;:כרווופקוק~ Pניtנכו Pרימינ'ומ,ג
יי;:כfכקיכמייפיסימי,מס.גמרמגfככדי

די Pנfכרמנחכי j 20מג'וכטמרוי Pגונ"
 Pסיכטריייומי fPכנרילורירךן Pר'מי pטיטו
ריזברסר Pמ;:כנtררילוק-סוtכיגפור

ויילז:י fjפ pגוסס Pחריייוסיגוג'י
מיכמסו iמב'ןריירוסינסרמנמנימס

פוסי ' Iר Pטיטידיפיגרוןסיג'יבמנסקי
טמנינייוזכי Pסיכייוקוז ..זכי,טסנינייו

וימרו Pפוגדי pנמרסנמג'די Pולוגנ'ו
רירוקימוfריגפיר Jוניירו Pהירוייייס. Pגו
נו Pנ'ירייו Pנו 'וrנונ"רי '~קגtררי
P קויפייריןI .חיקיסP וrטj רורניי'כרו 1ס
סייגרירי Pיי~יימךר rריחי pוו rpקזככמי
טחגייריןק~י י:~רוונייס Pכווני, Pמיןמי
מיפיניסtררייגיי~ Pפור:כמרין jמfכומי

 Pניורייו Pג~fכוכולנסרון ' Pמ,~ינריfנס
רוייייס Pגוניניירון pכ,יפיטו P jמ'קי
חיטן fPכימיוומרסקייסן jמ pגומי
ממונ~ 'כfטמניירדי iנו Pטיטוייומוגמי
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 Pנוסירסוקיו rי Jמדייכוןכימיגמר
סי pירו frכק' Pמרfכגfכג' 3טוילוrכי"'יס Iריי
דיקימודירוחסמיגטמולגייןרונומכ
 Pנ'ידייו Pנו jיימל7ינמרומיק~יג:.ו

ינ'רי P Pטיטוחסיילוו Iנמירילומגיימ:ס
וייוגג'יימרfכנ"כייסרוו ' Pסיירקס Pגtר
 Pטיטוקין lמפחגיימלו ' Pכוייייס Pגומי
י fiויקמני.גסרי Iונ Pונ'יירון Pמי

 IIיג' Pגrכדימדייגטרוfכיגטרסרוו Pסיגייו

 Pגוסנרחנימוקיויינו rקrכיגפורימר
סור"מ,טי~רס.ו'רי pדינמפול Pניורייו
רווניס Pגוקוז Pנ/ירייי Pפיגימ~~כוורינחרו
fו,גדיקורטיfכירסק'רס lrכגtוסיגטלי

ונ'רי fpוליו pמנחמגיימי . Pסקוךסיגג
רי Pנחרמנסני Pנו Pטורו Pנווי'יו Pגו
 Pו fPכיו pםסרח p 'גP fו Pקרןרולוייס Pגו

קווטינימוגוfככלוסמוטלססי pיימכו
ןיירי r ,וfי fPוכ Pנ'ירייו Pגווטמוכניי pמיכייר

~ייפוסיfוי . pפמךמ Pחיקון~יירון Pחי
מיגייסקוייןפימיגיקיםומירטי <rפיכיס

מפינחרן)י Pקיייניפרי Pגיס Pירומיגטרי
גומיפיי.מס Pטורורוייי'סחי Pנ"רייו
 . pמיגייומ,גטייקfרנ~יירימוןחניfוס

ט Pמימסוכי Pחיפירייכרןפוסירין ' Pסי
גיגגונופוגיימסגומי pפחרמ pזכ'קוו
ספי,.וגמנ'ס fPכימרגוfויגקי Pמינייורי

מפמולן'יחס 3מגומ!מוטרומיגקוונ~דר
 Iיימןריגרמנריייפנס "~יפ'ומי 6טמל.

 ' Pוגירר Pמיגמי Pימרן P~חכמי Pטחרי
b כסfמןגייp גיטסP .וקיוזכ,P 'מי,"כטP 

חן jפוכמ Pו P P',ירו Iפ Pנרמיטמניימו
 <frכוכוכמנfוו P pפחךמ pס' pכמרי fכומי
חיליוסרי rנוטחתנייןמיfכוטרס. iקו
P גוונ,יP נומיP יP . מיריחןנוקיזניP ונרי
 pני~ייfכ pגfכfויפייירןרי Pיט" pקfכםס Pנו
p ' רtכf"ממוגp כיגונחרטסP וP . -גוסP 

טי p 'כfייגרו rר' l'מ Pסיגפ'ררטי ' Pרוייויס
 Iמכ, pliגו Pפירח(וי pח'קיריסtרמ"ג Pמי

P יייוP . גומיP ניר"וP P כיכפ'רוטייrP כfיl 
ו pסיסןר" bננקיפררלוןרילייכדו rרי

חיקרנכוrכפורקוגטfכרסי pניוס-;:כיגג
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מ,ננ'וי Pמ,טי pמ,מיגריחממיג'מבכוגו
גמי iPי iחגנרי pדילמ rעגסריקירטי

רימממיגדיקוrכרטרטמ pnנוחכיימגס
י f ,נני'סרןמ, P'ירייינרי Pימכנל pרי

 pמנומריפינסנוקוננוסגנלי pנמ'ממיכ
מיגןנו'לי • ' P Pננמטמרורז Pקןלייגטי
 P:ן'רימ,רמן pנומ Pכומיקומגטמ.

 • Pנומטמיוס'ינוי
 Pגורימוגי pגןכימונירומ~
ן tילמייורנמ 'י Pקי Pטיטורי pבfכרמנחכ'

מי •רונוייס Pכוינרי P Dנירייו Pנורוו
P ' כליןfנונידP כרריכוווייסfמי .פיני
P כיגיfP נוכימןמגייוp ,פוגי'רבזר-חי

מי • pיד"ןנ pריכונוייסרן Pרכחס
 pבמרמנמג'קןמ,גטרס pמ, Pבוכימורייוקו
ודיט/ iיניח Pפר'קי pגו pב"ר"'ן Pגידי
רמ rבככסריfכםומירמ,יביייס Pכודי P,מ
טמ pמrכיגקיfכיגטרו Pן pמסקו(ייוחי

ריכחגטריפמכי , Pמ,דימכטוניס. flכריגקו
חמיניר Pפריו Pר' Pכוגומי pמי;'יודי
בכזרסנסtכס pדיטרמ Pבוכיfכוניגןח,
רמ. rנסבכfכסטוכרמרוןסירוננייס Pכן
וריבי P Pין'ירינ Pוגריחוגודייוגימי
P סייP מימחרחP ב'ריוP מ'וp קיקןרו
קי Pיחובונב"רולתקוח, •נוחגוו P 1ח'
ייו Pמיכם'ורט'י fPכינןירייומיגפ",ייוגו

ו rריקונוןטיירחגסרימכטמר pפו,
ונרי Pמוגוס.טמו pקיIכיכיממנמרי

Iכיגיfכמגסמ,ו ' Pייורנמר bנומורמרטרו
 flIi'כריגי ' P~טfכר Pי pסיןמי

גמדי pמ rנמ pגמונרי P 'מייח,גנס.י
 Jמזק'ג.ייןמייגייןמ Pכ' ' Pמיכס. rבכ

קfכג~קווןח'מיברקז jמ.ייוכיייסיו pנמ
p מינומי •מךוP חנP ' ריחורייןמ,ג
טחר bייקיריי Pקינמרf'כנחגימסגח
כיקןגפחכיירוו Pממ jנמרמבמ .מ~'כ

 h "כIחיגמ,מ,ג.נומךריי Pקיקיגנןייגי

טמנונ~יןנימרלי ' Pקי ' Pמירטיג'רירור
נוfכטמרוכ'מיני I. bכ"רירן·מס pגרמיג
נומי .fו,נ Jטמנוניייימטתרןימח Pגו

 IJ':;מךמנסי Pקי lו pקורמי pמ,ורינס

ניריון ~נ

 •ממס fPPכיגוחי ' Pחיגס.ט'נןניממ
f'נוגימו 'כp פיג,ממגממסמ'ומיגר

מסנ'סקי • bנtכרמנדי lררי mקוננן
 .מיגקונוונמ,מנמןמוטרווקופיכיf'כר

פיווגמרי Pפfכרטי pטודמנוירמ,מול
נמf'כורריגfו,רינונמרfוימיכמ. bגי

 Iס rס.טינימיקיןפווfכ'חינ.חימיכימtו

נירנמ,חיריחי,fכtויחנקיסיגקונוו
מחמוומיקיטיגוו pמיןו rפוגומז

ופי Pגו'חי . Pכחרfכנמכיקוופיגיח,
רימ'ורננמנמחימורדי;חיג jטfכנוניי

 Pנן'ייין Pכוקוןמ Iפיניrכנקינךגfכרג,מ
f'כור \כIוי:fD טוP זכר'יjr ס.ןfק\ו.ייו 'כfכ' 

נןמ"נח,מנמגיfכחקיומוקר lו bמ'כיחן
 Pטיטומינויריי(.חינוזדיייfכיןפן,ריין

קווביגיירסקי· PגונימוחמIכירו Pמי
מי .תירייןקיניגוגומינמ,מנמכיממ

מי Pנוכימןק\ו.ייןקי Pטיטימונייונוו iק
גמ.חמחגרמ,Iכןרמיגטחנננייןקיזו

טינויירו,קי .רון r.Pדיגוגומירח iבכ
סינמ'ור::;י iPכימ,נ.טrכנונייןקס.יירtרגן
,ונוייס Pגוונירי P pניידייו Pנויירון Pטי
רימסמי:כמיןרמ lfכנמ J 6'1יגיירו Jכקי
ין P ;?ונוייסנומטמרון ' 6 •ןכי pמ,סיג

 Iממ Dני'רזיו pכן lכןרמור fרי "וfקוfויכטמ.

 Iטוו Pגיחי Dנומטחרו Pנומי Pנוכימן

 Pגוין P Pטי rPכימי . pמרנוח pו pנומריו
מרו IPכ'ונמ,גרי Pנןח,יורס.יוי Pגןנונר'

טמ pח,וקרניריחרןןקי Pביירזיו Pנודי
יתוחנן 'ריפמרטי.רינfכ,מנמג'ממ

נובכין Pדירטי bםרי 'כrימתח. 'וfמ Pס.נכ
מרונוייס. Pגויייכייור Pיבכקנtוינוגכיס

ימורממיןמרסינוור rס.בכדיIכמרטירימי

מיגריטו Pריקין Pנמרחגמגי Pריטן
נוונג/ינרמרו( Pניירייו Pכןדימרו Pפ'ןכ
מ,נמיי,ונו'יס Pכןמיןמיירירפןר

כמ rגכנמרייגטריריטי pח'חינריממ
פייבייר iיירו rמ, Pגומיביחטמכןן Pכימי
 •rכגטןכייtר Iמןירמרןו Pמיכ Pנוחי
b כןיp כרןfנירl ריp מיגטיח, 1מ\ו.יר

יכס bנימ fiככטקי Pטיטוניררמי .ס.יי



דנריווכן

מ,גקו"מי • Qררניי' Pיגרמ,נקמווממתיינונו
 " Iמיכטס Pמימ,רירוקמררןגסמ,תינרו

דיבכרנ p 'כrק~יון Pסמיןמ'ךמימס
,גו jקי rני'ין rקמטורקימ,ר~זבנובכוח

כס. Pירו'רי 3ו Pטיכייו pמיגקמ-וp fטיונו

ימס riכוטרויגפ/רמ,מיצבפרמ
דיקןמס pמממירסקי

רי Pנ'ידיין Pכוויירן rמ, 'כrננוחזבנן
מ,בכוחיסנריקומס pממנסירוזבביס

. P ' טיטו~ייגוp ו,גמסfסניקוזבניח
P ניכגמ,גויייקסrסקודP . קי

מי Pנןמ·,ורfככי Pכוטסנ'מן Pמימגיי
נן gPיומי • pב'יךיי' Pגודי pבמרמנחג'

סס pטיטוניו b " .ג,וfקון Jסכסוו'בורי
די Pנכfכ'יורfככידיטו Pר'מס ,כrיסומגן

 . Pכ,חינרמנרי rנוקוו Pנןfכייורמגי Pכו
גיייו i.tiPרי . pמ~חנ'ימ pטמ pח·כו Iחב

מ,גפיקו Pוינקיו Pרי pסיג' Pטיטו
טי pמ, Pקוכנסט'ניקי •סקוךססינכ
פיו"קוו ' P •ריריקמרנופורברסגדייי~
 pיגfכנ/ח Pנייבחרrכבסניfגסחיס Pוריר
\1p בוסיקיויP טרוP מ'ונP ררוfP ,קיומ

קסניפוחי'מס Pנת.רfכגחג' Pטרן pנומ·
 I ,"נטרס Pגןחיקרנוומחי Pמיכיrכריניוחי

ר~דיחס pס,חןיימ;ורסמ, •גוכטמד
סי .נובכוrר Pריקןfכס pפמטרס pניrכ,

 ' jגובחרמיו pוטלו rניו pמינימפורקי

I נ'וחיקרנן.~'יבסרP מיP כfנינ'כp חס
p נוח'ךמגטידמד"p ד'זוטלוrי ,כrמP ר
 /מ,כקוו Pמיכ"rכנןוגו Pנומ,נלי nגו

טלו pנןו)כ'דיס rקח pח'קי Pסקורסיכ:
טלס Pניוחיייררכו pריו rטיווירודייו

 ~,מ,כ Pונ' 'כp rרטרו rנ'וקוו pמ'פיגיחת
קינ/רחנטחר Pקיר' pן Iננומי P'Pרור'
רמלג,פךרדייו "כrrכיכנייכוכטיקיחיגחס

מ,ג" Pבומ, •ב5מנךו Pמ,וטמ;,זכס Pםןר'

מינ'יכונטמרי Pניגדמרפור Pי Pםורטי
מיכקוופיגיחסגינבוגס Pטיגינגו,גו Pנו .

 Pיריווי D.סיגו P'iד' ' Pחי • Pסקורסיכג
יני; P,ימי Pקינרחגטמנימיגיסר pניfו
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יס rך' ' Pסי • Pנינ"ר'סיכ"וברטרו Pתןמי
קfוניםןמיכחססבורסיגי p Pפיגיסריייו

פי"טרס Pסי iגמס Pחורךינfכרינןן~ייחי
ניחטרו Pגוtוי pנינ'גמ rס,פררקיחיגיחת.

גומי;:ג,,דיקרנןמיג pניגרממיסווקדזב
 Pטיטןמיגטר-ונימן rטרמ.ח,rכיגרייוטרן
רינרריוונו qPיומירס Pגידי"ו Pכומס

גו Iמנ pכ'מ, . Pסקוךרן pגחסררניינזבון
 pמנ'גמ Pב"דייו Pכומס Pטיונו pןנס

וגר rרמ Pגימ, Pקונורט'רימי pנומ,גח
 uני'רמ, Pניקרו pססfכיכקוכמרוופורקי

יו Pחיקוכפסיו rP Pונגרי pיגייטיירון
נינ'גמר rמ, Pקיריגי pסינןמ .פרקזנךו

קוןפיכימסקינינחטיר Pירי Pזנמיכךסקי
דימס pניוקיגחדן rפימךו Pפרכfויג

מי Pטוךר pל(וסירמקיטס pזננ'יגיר

P נומי"רסP טרוP פוח,רמוP ס'מורp טII 

טרר,ן Pך' ' Pמי .טיילסכtורי jו Pיירקוג
 pסקךסינגfכיכמ, Pןנקךטר, pבומ,ניירס

 pטיטןמננן pמנכמ pטס pח' pטנךסמי
 •יקכfכרמנס i pכמ qPיוי P 6נידייי Pיגן

נוסי Pנירייר Pכו jיגיימרו pי Pמי
 ;;:מינקונייני Pמכקיטס Pכ'פומידיירווגי

גוקיר r'ו.נגחייסומנומיןנןנגן Pורמרו
מסכנ~ךדיירוןגימיןנריירמן. bPרי

 ::: Pכי Pי Pתיגטונמונר"רס. Pריקייסומנן
קי.גו pוטרו rל(וי Pדיחייסוחנופונרייו

סינגמיגחיגטכיסומס jקרניר rמ Pריניו
טרס Pניומיקי pנימבכונסךינוכ,יחרמי

חוטרו Pניקר ' Pס,ויר rממר p 'כfניקמרני
טרו p'rJנגןכ Iמקימכנרי. pטרtו pניומ,קי

 pנןרמי Pניוסיליניומי Pו,fכנןמיגרייו
קרנכוחקוניוfכיכריכמגטרי Pקוכטfכניי

נסrכיו Pםוךו Pוווסיריןנומינגרגוח.מי
p גסיברחךp ככטסffגו 'כP ירP יירנוP 

 jיסומגמס Pטיטומוניייו Pר' . Pוטכי fבומס

 Pמ, iינרח Pטס pח''יכטו Pך'ו Pר'סי
p סכטסfמ 'כI ת'גגיסגp P כימגטוf

כנוךין Pמיגפןלכס jחנו ' hו iטיןנירו
מיייfכךו Pמלי Pל(יגו Pח'קיומיגטרורמ
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 Pפיקfכטיוטרו~ rבוfכיךככrו.דינקו hיי
':'ייןנוfכ'~טרודיסיכגfכיכקוכמטיסקי
 P~ומס~יינוסטfכטיסקי pנוקו~ומי
~fככטו~ו~ fPכיכסגיס ~ן~מייריס pמ

~מכטידfכוקוןחיכחס 1~ירביfכקיכו~
1 'P קונוומי .פיקחווחי~יןקוגפס
קייר rרינומי~טרימ,ן pגן~טוםיקמו~ Iנ

כמיס iקונוומ,גריכ"נטרי pקוכטמבו~
 pיטרו iכיומימינביכוכטrכרו~ככוגוחמי
ו~ fPכיןfכינקונמרו~ ,כffככורי~ירו~ Pו 6

קיחיכטירו ' rויכייטר:ר fpו'נוfכ'מוזו~
רי~מיכביכונטמרו Pמ'נןנוfכקונמטייגי

 P~וקי p'rר'וורו j ;מיס~כ.ריכfכנטרי
 I!בומימיכדידןגחנטרי Pו iמ,כביגןכטfכ

i ~כרדיכייכו~וטרוfנוI ןכסfמיפיקמון 'כ
חיכחס,סיי pנויממינוי rד'קוגפס.

קינרמנרי pנומנוחקוכממוטרמ'מרוןכ
כימרוןמ,כfככורי~ידו p 'כP ' fפיקמרן~ו

נ~רמרפןרקיוטרו bרייוי Pדיכמנטרי
יסי~נ pוטרו rבומינוניח. ~ו~מיייג~ו
דיפגfכנטסקיוי •דייוטרר Pגומ'די

נוי:::מי~טרסנוטס fpו ' 6פייטרו pגומ,
די pנומקוגfורי Pגיינוטמס Pמ'מוכ"רס
פור Pטיג' Pכןומ, pוכפח P ,וp fפיקמדו
מכנויס P~וי'דמוונמיכנויס. pמכנויס

fכ,גן~ Pטרו Pגוrכיקי Pמיגו Pט~ויר iמדי
P די 1וP ~די'יגוP כfורp טורפי~דימיון
מימכנוtי pטיכימי Pחי . Pדיכוקומי

ינןיר Pר'פורמנמסמנ/מtב Pניודככrו
קונון •טיינופומ,כדיינויינטו Pמקונטי

 j'Pקוכיקי P'ג.וינ/יר Pר'פורקוננ'ייגי
יש rדרקונוומ, •קרימדורמי:רדי,קמנוינו~
 Iדינסנ, Pמ,ננ"כןכטסדו Pו pקיטורפי~

נמיס rסיבכונוח iקונוקרימרורfכיכטרי
ידיס pמו i"כ rד'יtב fPכיכגרfככרי pנ/ומי

מככיסטו~חייסומנ[טודינוי •~ןבכו~
 ,,~יך • Pקרוסינידיירfכ~ Pקfכנ/י~וסקי

 Pרוגור'רי Pו iומגייו Pמרוכ''נוtב Pיורטו
 "ויייכרודימrכ Pנ'ו pמכן rנומייירנוימי

 pנוחקוfככטס pכ'!כ/וטמtב p 'כfקי Pטר'
 Pנווו P Pנוfכיייימ,רטירי Pפוס' Pר~

נוריין jכ

י rפגמטיי. Pמנטfכנוניין pוטרו rנ'וקונוו
P ' גבירכס~j כטמרטיפורכיfכרינfטו

קיןוכידיויכסנטריסורדינמדrכמ rנו'
דיfכינויגנומרcו rפ'טיק'רמיוכנור.

סס pגיברfכגונוקוגפcודיfכיפיקסוו
 Pמריבחטrכט'פולקימיטומרסטיט~קין
סינ"רידייןטורינמיס fמיקרכנוסחס
ממסינגיטיזכמי . Pסקודמיככו pטרי

p קנוr פןמ,רפורימP נוסטמרןריP פור

 • j "Pפר' pנוינימ,חוגרס rדיfויריפודייו

קיגוסוגיירימ,בייריקי "וrD fכי 1ק'
tכ' r נומטמטמגטוחמכ'יורסגוחיס 1יט" 
 r>iקחבטופור lק~יירוקירfככ p 'דייו

מנריס Pטור r~נכסינונכון Pדימ frכב pמי
קיכטfכררינוונג/ינוחרוו~יקינו1כ.םמרס

מיינו 'כfp . fכיקוכפס Pנו~י Pטרו Pנןfכי
 "ט Pנומיפסרמקוגניננמקיייtי Pט' Pנ'ו

 IIP 'כtטיטומfכינךססי • pדו bפיק Pרו.
טוסיןמימינקיסfכנויינטוטןfכין fpכ Pםור

מיגקי Pי rי'מי pמננfומירמרקרוחיכ
קיחtב Pפיגמ,מ"ןדסטן Jמיירמ Pרייו

p כיגניגונטמרווזכrP כנןכריfמיגדידיג. 
fכ,בטריז,י Pבוfכינטריקי fpכנ' pכןמי

 .ירו frכחיפיירוריירקמ Pמםמרטממיג
קונבייניקימיניררfכרגמיירטו Pויfכי

פור pוטרו rנוקונוו Pנמרמנמני Pמןכו י':iמ
טיירמי Pפורמיפומינכוו Pפורפינ"מר

נויזיר Pגיסינfכרfכנמןבמרדןטודןקי
ניfכינfכרfונמניסמו Pקרונויfכירסקי

קימיגfכיכינכיבו.י Pמ,גחיןטי Pפודי
מקסרגו pמימרכו fPכבירנוfכינפורבייני

 hPריפןרfכיטיי,מו pךימיכייו pדי
מבירו/פורניגינוגיזיי'סטרוfכ',גו.

 .rטר Pגוfכיר~ Pמרבימק pני Pמרבו Pנוfכיכ
 • uנוריקמר>'ימין:,רןנייר Pר'פו,ניכיי

גייוניגירטוי' Pרי • Pיבדfכרי P pטרס fPכי ,
 pפמריקרידיטוקוו Pכייfכנוfכרבופור

P ' בכוP 'כלכיfP כוממP פורP נופןרטחרו
קון fPכגטי fpכירח:קונורנוונייטרו Pייוfכי

 pכמ pדיטוךחחונוקיןקיונייס.רר pנן
ו,ימנ pבומימפיחרמרו, Pבוקי Pגיגטי



גוריווכו

fכגי/וי~רונו Pרירויייוס. DכויJ'לורךיני~רון
ו Pטורןקוןביכוקרטrככיססךיריינכ

 pטרת p 'כfניןחסטרןכייו Pר' 'כtךן tP.סוכ
 pטרת Pנין)כיחסךיריקוחי pוניירfכ
 Pטרךוחססטינין 'כp fרfכטיכייfכךן fpכיכקrכ
חגנו/ו Pלווי P 6סרן Pפוג Pטכו Pלוומי

P ייוככוט"וP ריp6 . קונייb יi יניוp גוP 
 Pמריכריני'גן pמןח' Pר'י b pוטרו rכותס
גי 'כrfכי(ןברי p Pממימדיייימימיגמס
נימייי/ומןר pיניו rמוגוfכי Pכינומיכוןfכנו
מומינגן.ו Pןברי Pיכייור Pפןר 'כfר~

כוו/וונומןרטו Pמ,קינרחכטוי pפורקי

מס fPכיזינון ' Pחנמינו.כייךטרו pס'
י i Pרייד~טו Pמכ'חינווקדווrכגטיון

פריכווקי Pנימייור~' Dי Pמ, pביגט' pגמ
קייס rד' pןטרו rנויירטו Pד'סי . Pךירןו

טכו pנומ,סןדינומרדייםחסנוחךכמס
נווייכניסו iמ,קוניומ,יסנופורקיךייו

ןברי P~ניסי P .ממי)כדךקיר"טרו pח'
טרן pגיrכ'דיסיכגי fjסריקדסניממינ
טרו pנומ,fויכס bונ Pידי pנומורקיךייו
ירייוקחךנינ ;'וfספוזגי,נוקיfכינגומך
fכיגטרינןחיממדס pמ,קיוכורריירסחו
דדפוךירtכיןס rbקו pממוסבJ ~ו Pמס

 I/וכו iנןמסקממחר Pי bפורכסריסדיריי~

 Pןטרי iבו 'כ)נויס. Pכוךיפודירךי Pרו
זגי pוטרו rבורי jו rPגמימךחסגופורקי·

ימריב Pטרס pנוס' ' bפןמיבגוטרר pנומ'
'יייימו,fונורסמיכוקיס.רנרו fPכיגוחי
די/ו pפfכךיקרידיטורמרי Pנוגי',ומ,

טס. Pמיגתס rק)כדיכtודייןמיבכמנטרי
ינטרי bטינוחו Pטיפורמיכיחס pקיח,
טיני Pט'מ,נקי pוטרו rבו)כינטרי ,וfניי

גוקינוורובייו)כי • Pגןfכינטריחוגייו
י bקרידיונובנינ~ךמריגוח,טרוקמרי

 Pן',גרו iבןקוןטfכזfוריקיפ,רנכמנניינטןנוי
fכרי jקמט'נוסיכו~ Pבןfכסחרינו 'כ)
ו,וט rבןרברי Pמיגרייגfכרינוי b Pבוחס
fוי . pנרחנד' Pטרן pנומ,דימוטרן Pרו

בנימיגקוןטס pמ,קי 1נוריונ( qPיי
p 'רi:כ'ייר~ רfכוP ברובריr וטרוP p ' ,מP 
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 ,ה'/נ Pכו Pטידוחי .ניגוכטfכד:גוכר pנוfכ'
מיטורגתרחן(ליקיןטfכן Pמיקי P"ו
fכ, p נומ,חיןטמרחןp קו/וחיטיירס.טרס

 ' 6נידו Pריפרוטוfכוכוסקמרכויד
מ,ו rמוי Pרי pמנוfכ)כונוס iק)כנינירס

דינכנודססילווריריסגומיניבי,יי:;

פורקיחינ~רחריס.גוניקרסטרו pנןמ,
קיניפכירונס pסרייחין Pיי frכיכ.סיחו Pנו
מי pיד)כבםסרסגטיי'נייפירנומכויחין
 qPיוחס Pטר'ו iניחסדמרי Pנר . pפח

כומ"ו"רימחלטיחי(לfכ"ור~טרו Pנןחי
 .רט" rבו ;' b'חן pס,רונוייס pנ'די Pר~י
חריסמימרניס pסיס Pג bפ'פור pרו
פורקינרfכנטמריזכ Pנוסי Pגוןקן pממ
P גומסירבירi וטרוP טוךרקדייוP נוP 

 pוטרו rב, iטמנוניי"מס rrכקונוו "כfנוייס.
חיןרינוייס P~וירנ"fכס Pקי Pמנוכירי

 1 .מיניירמרןרמילופמינןירןגדי pךיח

דיננכנרדסכססי Pייור"ר'גומ,נ'יריס
נמנ"נודיירטרן pגוfכ' ,ך Piתנוקניח
 •יס Jומ

קוו rנוו Pמס qPירו P ~מי
ו Jbכו Pכוךך p,\tלוIרייוכרינמכט,'כייורר
 Pטיטודי pמברמ t\ם pכספור Pייור~י

 Pח,נייומ, . Pמ,כייווברי pחמיחדךקי
 ~ b •טו fPכימסרסןו pקורחיירגן rמוגו

פור Pטיטרפודןכוקי qPירבייוקילוו

 Pנימייור~י Pנירי 1ו pקויממנוגטסר
סיויסו qPיומוגך"ן Pרימ, . pפספמרס
נויגו Pכומי,ור~י Dנורי Pנומי'ןר~'מס

טס Pמיכסיבדfכר pגסריכוחרמנינייו
קיבי)כ, ·קיןכfכרס Pדימןריר Pבסקי

 uנומרמנויכייןךיסיירט,קמנו.י Pנינו

 uמינטיככן 'וp fרfכנויגקי Pניר~ייויגב

 Pר p pטרדמקי t\רג'ייכיברוחיבדיס
 • Pביחיכטיגדיןנכו 'כfביניילו{ pרזג jפ~מ

ו rטמ ' fPוימכויר.מיגדו t\נ ' Pג,יסקי
b יגיירווננ"סמי .נוסיסמ,ג 1כסיכ

קיןךכי~די fpכנרח l\tכ pכfכ pטןדfכ
מ~כוירמנךו pטfכ Pמ'גוקיייוביררמד

 pג'מי •קריחיגוו( pקורמטרו Pגוfכי
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fכי pנוחיכמ pרfכ jפ~ח qPיו pנוחמננו
גונוחי Pנ'~דיין Pנומס Pקוגןרונידי
 qPיוjיונופנירקונוופוסיfכיקןנחרוו, Pחי

נומ" pגו 'כP fניוייו Pכומסfוננחרפור
 l'ירר rפןגוחייי(-ין fPניגדורי ' P P,יור~'

נוגטוי fPוי pנרfכ bפ~ Pו P Jמיוניגו
מפןמורסיררסכסדי~יירוו Pחי Pוניוני

נסדיפיקfכדופור ' fטמ ' Pנודיונןקי
קןמ,גטרס pמ,דיו rפן 'כr.'דfנוiכינ

ונמנו/ן ,פרינוי,יחסrככ j 'כfנווקןסיררונכ
גו Pנוfכריור~י Pגודיטינוייוקינייו
מיכחס jדחנייסרמ !'ח,כחדחרחן pמגך

כסדי pמ f '~קסיומרו Pםוגו Pמסחי
P מ,רחקיינומדr נווגבמp • !חיכמי

דימניגטfנרון pחי Pוני fPכיסיכדימס ,

כתגים Pנןדיסיסנווגתדי Pנמרונ' Pכו
חוןחי Pטיונוסס l~יירו fPניסנסויגדי

רי" Pנוחי Pטיינו Pמיני,יונרי Pפיסדו
p פסקוןינייכp חיכ::חיכנוד,ןקוחי

קי Pנוחייןר~' Pו fPוס Pטיטוקובוינדו
fנס Pגידייו Pכוסתfנינביfנרחן Pכן

בוירחותסי,סממיקינוונודיטיירס
די::fכיןמייבכקבדי pדיfכחיןיסר'ג.די
טס p 'כtדייו , Pכיקיסגדיק qPיודי pח

 lטוניירו fPכימיייון P'Pפופורטיירס
 Pטיטרחינקוןכינדומימסי, pגידייו Pכו
 / Iקובוחכמ,כרונוייס Pנודיבומייו,~סס

 Pנומסtגפימרסרסקיננגריסדידמויר
 Pכוקימיליזירת Pכוקיfכר P"דייונ

קיחינומדרמרס Pכרקיז bנונ'ירגtנרס
רי" P~יר'גיננונוטייחרס Pחננן Pנונו

קווקיזירון Pגוזרייו Pנווגנ'ו 'נf •נוייס
רי/ו Pגונומיירוסגסויt;ן.יר pנכרנוס

 ' Pמנ" pקיוחי , pננtכייור'ג.' Pגוכחרוו
מ"י Pפורקיו P~קמג pג'פיקתךו Pסו

בוfכ:: Pכו Pמ,רנומנו Pי Pקווטינומרסו
פומזרון Pמיכייןטמבונייוקי . Pייוכ~י

מ, ,קרוfכיכרtכרכת ,כfימת pם'ג.גס 1מ'
P נו"רח;וןP נוחייןר~יp P יד~pb רי

וגיגנן~יר Pריוכמרוןגומ,סיכגtו,ג
קי Pטיטופו iP:וfכייכיונגסדי Jנחרו

 Pכוגומי'ג.יר pקיריחו Pביירייו Pנווכנ'ו
 , ':. Pרכתייור~י Pגומן jריסת

 Pגומס Pטיטו pבוfכ'~יינו pמ,
fכיןמי .מ,ג jו r qPיומי Pי'fכייול~'

 Pטיוכי jקו gPיו ~חסתנכסדגסניר
ריונירון Pיכמינרfננרי"ורןן'יורמרו

מיבכוכוtר Pטרו Pנוומי Pחניןןו pכייס
 ,,.ג'םקי Pממדל' Pבווfכיסטרוריבכונוtר

P ינווp פיקיבווחיP כ'ס'ממrבווp טרו
םימךמרגס Pביולוגיית 1טמנוניידייו.

 pטרח pנווח'מפזמרס Pננוקי Pטיטודי
ייורן Pד' •ננ~טרו pבווס'מ, pטייס Pמגנן

~יר P Pקירינוןגייסק\ Pחרינווקיטו
קיך'רפו Pטיניננינומיקמפמר P 'כfמי
קונוןמיר'סחן pנוונו Pנומייור~' Pכר

 pכמ jמ pטמ pמ, Pנומי,ור~י pכ,ןמוכיירו
 I/ט'ך~גחנטרי qPיומת "חננfכרוןגיקי

מ, Pטיטוחסמרוןמונרגוקימי Pטי
מיג"מt'י iקןריילי .יגייור Pוייסנומרונו
 • Pבומטfכרכרפור pפחדמ Pיfכוקו Pייו
 ,/~ pייגךו rדי Pטיטימסקכמנוחרון pמ'

רייררןקומ" ,'יוריכ Pטרו Pנוןמי Pנחבוי
 Pו Pדי pקמפמלכו Pח'מררלונוייס Pכו ,

חינטריJכיגיfנם jקונןנסטיירןמי . Pבומנו
 ,רןבו"יס Pכוקין Pניידיין Pגוזויכגחיג
ניסמיוליבוייס Pכומיגטרמרוןי Pח,
נוחייוון Pגוןפוחירוח- •סקרסיסדסקו

טי"גריטו •ממיזומטtכרון Pכוחי Pר~י
מ,כדימפ'וחירסס jטור Pמיקי Pטו

קייסוחגןססנרחנךינrוקווסיכג
מי .סיכגמיגדיחריינטךןטמנס pמ,
בו'ג.טוקיזיסוחגטיפורמיינוייסוכי
פיקמ:: pטיחסר jקfוחייגומינרמני' Pמ,
מידייוטןדירננוטס Pח'דיכ f1כ . Pרו
P כירנווןfr .ר'וךסP נוחיחייירטוP רכרס

מיגטרחכייו p 'כfסיג-וj , fקיי Pמיגיי
בוח"ירס Pסקיסיסקודס iמ,י P~יינחכ
קיחיטרוtכמיסינטרמנ'סנוקי .טמרו
קי •ולו pכJכורדוייחסנדוגכמןמיג
מיגמנולסקרייומיסקוסיסקויס Pמי
מ, •בוסטfכטי!בגןfכחין Dקtכ p ~גfי Pקי
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וו Pק'ערכיס ' f7'נכנרי pמfכי('יטיטיס
 pוטרו rנומס Pמ,גקוכמרןסי Pירו Pמנוךי

p נן'ערגיסרימכגריP 'קגמטP 'קp j סכI / 

מ,סקוךסיס.קדדםחין Pיך"י"גרי Pגר'
טי/ן Pט'נוייממ Pקיריייטרו Pגוf'נימ'

I .ס'רירוקמרקיזי 'גוייוקינומוp קמו'טס
r רי .מP נומיקוןיירטוP טרחp נומגוP 

דירוקמר Pי rחגסכועסיס Pטרו Pגומיfוי
קןגטיכטמרמס P:בוחיי Pרייקיןמ,

נמ,ו fbווכרfני Pגיקון pפf'נטינירפור
מיגמסמימניקדםניתחיגממ Pניו

חקיטרי Pמיריויו Pנוומ, .סקרסמיכג
י.כרו pניfו·נוס . Pרמנייסריניי Pנרגומי
P ירניP ,מP ויפיירודיגייונוfני'fנוP ו/

סור Pי Pריר'fויכירמרס rמפרינטיטרמ
 Pפיקחון Pטרי Pגוסימ, ..ו.Iווטרו pגוח,

רונוייס Pגרריט"ירמ 1מ' 'כf'יינמריס
סמה/וייריקf'נזמחיייו 'כfויומיריריס.

ו Jניוטרמ pגומ,י 7פיקמוןרי Pכיבר'רי
b חיירטיP כיס'קוח,נטרסfP ' ויקרס
 .מויייו Pבכרדסמיכגו Pמ,

 Hp'bגוגןקי Pטיוכיידו jחי
 / Jסמ Pו Pממ p ;.ו\וימייור Pנןקוג'מרון

() Jקןזו Pמיחי • pגfכברמ ,OOO ורמfנJ ו
ו Jמינקונייג Pגימ,רונוייס P:ורי Pגמגי

כסמ bרס rבכגסממסוהירמןקיוו
מכרמרמ,כטfכנינייוקיזומיפיגיממ.

ו Jויfכ Pו Pריזבמררן~רכומי Pמ,גייוקין
כוגמרfכיןטופfכרtכטיכידיזיינדן ,p,bייור
נמ/ו Pטוריסיכיfכמכמניירסמי\ו.טו

 Pגיסורינ"ןטיקונייסי P.,מגfכנ'
ביווטוקרנורפיכיחןחיין fPנינפורט'Iכי

 :::גמכומ, .נוחיגןון pקורfנןjכוכונטמד
טיקי,ממ pגירמ iעכמחסטו Pד'

 Pריפיורינוי Pוירמיייו pגוח'ין P pטמז'
 Pו Pחמ Pטיטיקוגו p 'וb .P ' fנו Pטירו

 • Pחיג'יךקוומגרונונןמ, Pוימיירר\ו.'
מממ, Pקריחוגךחמ Pטיטררךfו,כקיוויכ

 Pגוונ'רי p Pיקמסיטחכפור Pטימו Pיי
קוןמןמירמוקי p;;מרמבחנ' 30,0 )( 0

ב/דר., Pגו Jקוסיגיח,פורחרו Pסונחיג

גלריןוכן

מומירמןקיחיכקווויכךו Pגי ,וP .fייו
p גוונריP כיוייוP נוייכטר'חיןכוניריP 
פור fp'נרן Pכ bק jמירחמירירנויחוקי

 Pכידייו Pכוf'ני • Pפירירכומיפיכיחר
ןסיירון Pמ, pגוחיייח Pי Pגוחררfורין

 •נובידיניגימן Pגירונוייס Pכוקוויו
מ,כקוח,כטררחמןיירו Pמ,כפורט' ' Pח,
 Pכימ, •גוביגמטודס'ינוייס Pנורי

 lמנזנטtכרי Pמי ' Pקיסיג,חרוונוךונוייס
י Pגוטיגיינגסגממיןקי Pמדגייורי

חי •קוניפf'נגייר:י Pחסנחריו ' Pקיכו
סfכ,ון pח' ' Pחינוtככיימכסכמפורפוחי
 1מ'נומדרייממור Pכירייו Pכר Jטיירו

 jםיכיf'נרוחי .רס rעגסוי pפומדרטמ
מי •גרמכריפיגיחמ pפוחירטמ pכfומ,ן
P '. קרימרנו-נוכטןP רימיP טיסוP ממ

 ~וP f 30/000 3נוקיןסנוקוזנניסחיכ
קזנון Pמיבiררוןמר Pר'גופרר Pרמגחכ'

נמייי Pמ,גפורט' ' p 'וf .חסידיססר
רוון Pכומי Pבירייי Pנומיגטריפיכיסמ

סינמ ' Pקונירפרמיסי . pרימ 7ווייס
ריניייס pגודיפורירייכרן Pסיגפוכט'

P כוונריP בידייוP 6נוזכי P כfכבt1פייט 
 Pנירייו Pגומ, .למ rבככמדיחרייכטכו

P ' 'חינ.סןרטP מ,יילווlכ" P יגימl כfייטרp 
מגוכוכ~מריירקמ Pטמ pמרוכוייס Pנוך'
 • pדימ P 7נו Pטויי ' Pמג 1יירו rמ'מי
רןנוייס Dנו Jמםמרטfור' ' P pפוfג' Pר"מי
סי/ן pכוחירין rק'גוחי • Pגייייו Pנודי

מיגקןוייגרוקי ,מנ'fP fכיניין Jקוניחר
מנטוכ"ריירקtר Pרירוקחרfכןקי Pטיטו

ן Pמfכרמכוגמרחיגמגנימרפוריס
ו Iמנונממיי. Pחגמ,זיילןומיסרר Pפוכ
ביה; Pנוסי .כס Pי'"ירfכיזגמךס fסינרי
נמרוןקמךמ\ג.יר pפור jמרך Pמ,כפ' P"ו

ריגוג"רימרינfנטמר 'כfרונמרפור
 Pגו iמחי Pקf'נב\ג.ייורוניייס Pנידי ,bכי
fררמיקוייייםורנמוימקו~וגקי 'ו~

 Pר fpכמסניךיגיחרפוררסנינ"יכטיגי,
 ' Pמנסוירייוג Pנו~ר frו iמ,מי . pנימ .ו\
p כ:iמיגוןגוגוג'יקסדממיריססמר
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ג"ייייזכנוזכקירונוייסנוזכ lובינד"כי
מטמנ'מו jמר'גיזכ 'וfיריסנסדי 'ן 6זכ~י

רונוייס Pניסיגזכfוכי'מריוזכימינווrו t'Jנ
f'כדרס"גרו'ירי rפומי'וכגנוומיזכובופול
קי Pנייריי'נוזכפרררי~זכימ,ו Pרור'

 • pנומfכיזכטויר rמפודיירfכוכו

 Nינ P Pגיירייכ lמגיירו fP ~ p Pכיזכובוג

מוס'רטסfכס,יכייריו jמי pמרנוfוקרן Pייוו
קיממריר~סדילרקfכגיןמיקריסרי

 .ו i"מ pימס jולנסמ, Pטיטוםרfכגוfכו
ריר 6םמינס pטיטיiכרסגומךןמניfוtיקי
 Pנומייור~' Pניויס rjקממור'יקס Pרי
fכ' p כיכטרסfנירטס.חקינייסךיקיrפורקימי
ונר' Pגlגיטי P Pגייד"ו Pנו i~יירמ Pגי

קונויfכךו Pפונו Pמס jפיריירfנחי,חיג
 ,,p ~ u'מידיתס.קסךסיר rמפורfכו fjכ frוו

 Pכרדי pנמרמגחכ'די Pיבו Pנוfכגלוו
כtי,ילוקfכלווקיכוגמרfכיברי Pביידייר
מי;וקדיס.ובנכרריfכיגםריכטיממלי,

P יירייניי,יז~. P 7נויגוכיחסיפיוכו ' 

 IIקמב~ ,,~ lטרמחרוfכז fpכוכינfככר' Pגו

 pנורכגיfנחי Pמזנימ, pנוונרמ, Pייי
 I1גימרוסךו . Pי Pמסווטfכfכריזמינסוווrו

קיכוטררוביחריוי b ,'ממךס. pמ,קון Pר'
 fjכיממיננמרוןחיטמיכירו(fינ,פרד"ליו

P יP כס;מיכייוגימלfP • ,כס.מ,גטיכרייריומ
טמכיי" Pגימונ'ירווקילרנויוס Pכוקיזtי

" P ג'קרנוןנייליומיp נוו'יבמליכP 
 i~יבמכטfכרו ' P 'נfבסנווrו. pכfכ Pגייךייב

fכליןקוליי 'וfדיטלp מיכי-ידיP גסמס
 uפfכר pמ, ' P P'בו Pנומכ Pכומימיכ·tנס

 pכמ 'מסגיחריןמחרטיגס'fווטיירון
 jפמלfכרו ' Pממרטימיטרסtכינסווןrו

קוfכינטרס p 'כffכנויגו pמ,נדינויךייו fjכי

סיגי" fPכיכיייקיןןפינימרימירוווייס Pכו
 Pג'יך'יי Pגייגזכייליובמ, •שסירטיfכס
י Pמסוסיריטר, 'כtנוייסרי Pבימס
 Pגיידי·ו Pכוקיירוסכ,ס.מסר rפו Pחי
p דיספריטונויגג/ידיירד!נכיסרי~ימן
 pכ' ' Pקיווזרכוrו Pנרפירמנוברינס

כורריןכן

פיייfכן Pמ,כפורט'זכיfוינויגבוחרון
 1מיכיfנבמרינוי'ס Pכיי bוגיrו. rנוטרמfניר

 Pגייריירקינוזכ 1ניfכקי'יפוריייפרך
דיריכמכטריוכוrכ rווגוזכב'מנ)ן. pג'

מיו~נומזכ Pזכיוויטימוגומלמ,גייוזכ.
נוורירחזכרכ~מינ,חרפור pפ~נומ Pזכו

 Pגרדיקfככייריןמי Pגויוייי Pגוקונוי
 Pנייייי Pכידי pךיטרח lקיריירוקירונו·יס

 pכ,ג'ידיירןכ Pכוחי Pתיגג'ו Pנוfכטtכדו
נסנוות pגחמ, fpכ ffווב' pנמ Jכייבחרר

מיןfויכטרח"י , pמ,פוזו pמ,נוונניןזכי
 ' P Pיביר Pנוfכנ Pכו pנוחחייבירמד. Pכס

פומ," 'וfרןנוי-ס Pכיביריו P lנוח"ורגמרו
טtי pחיבייריו Pפיר Pנו 'וfטננרך bנורוו

P וביסורירימכ"יגייקסP • 

ס 1'-גו Pגו 'די Pמרו Pפרכרוב"יגמי
ח, Pיב'ו Pנוסכ pכירינמרמגסכימסכס
P יP ,פררטחבr ח 1'יכיירו 3קיסp מיג'טס

 Iמכ./ ' P 'Iמ' Pטיטור'ריגרמכ'מ'גריrכ;,

ונירי P pמךו Pפוכ Pנוטודוס lנימגטמרו
 Iמר-כמו Pנומטמלנומול Pינ/ו Pנומגגום

נוו"נויינרו P-ניי Pנומג Pכומ, . Pרירני
חמסרין ppמ, ' Pמומיביכוריגוירונונרי

רי pריטרמיניירון Pפיר 'כf .יב'רחר Pמכס
 Pגומ,נו pבמרfכגסנ' Pנורנג'י Pמ,גיין
 Pי Pנור Pו Pריחונוזכ-ונומרון. P~קמנ

חסטריפילוןכוי P.חינינ'ומריגרירוו
נווגומגיוfכסיגפרינר"וקיזריכמ, Pטיטו

P כירימכונונונריי!P . rו' P ' גוP טמרון
 pנ'קייינ'ךי rר'טו pח'מוריינו'"ס Pכו

מיןפרינרירfויויכיי~ Pנומיגסםומ,
 ;מי,מס t~jכנוfכרומ, P)כיכייווינווגיfוגיו

חיכרfנריחירסקי .טו pמ,פי, Pריחכו
 . pנומ"ו,'ו.' Pו P 'כP fטיטורי pו frלרמין
מיכחסנויטו P"מכו pממ .fpכר,מיזרחי

כוfכךמיכרוfוינוג'יריירfויכנווגימביו
ר"ןגבו qPייחסדייינו ' Pמ"טייו P 'בי

דימונומי •יי'ג pירנ" Pפןרתכסוין 1' '
ונווגיסג,fייכ "מ,רנומכו Pינוו Pוומנ Pגו
סחירק' Pםיליfככוסריכדייוקיחיכדי
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חידיפורנוסרו bי' Pפר' Pונינןרוז bנ/
גוני::ו Pח'פוזכ,רפןרי~טורסדיקירטו

קיבירומ, pטרמ bברנטויוגמןנרך
חירנומגוו Pמספריכריירכי Pפוריחגו

טו pמיוב/רי Pמכייו Pמ,ג ' Pחיביב',.
כמדייכקס Pפמרו ' Pמ,דוניןמגמ,
b כיfוP כיומגוויס~p סםו"ריסנרו(ן

רי~דיחינפריגטירמד Iיב Pכסדימירת
ן rסימיגחמכיימנוןח,רוניייס. Pגודי
מימדו pפ/ונו Pחסחי Pייחנו Pפ pחד"
בחרסנמן pוטרו rב'וריק'ו :די!בו Pכי
~'ינז ' Pקימינ/יננסקיפיכיח~די
קיירניוחפ''רס~tכב Dנייחסקינייסס
ביייגיקיטtו pמחקידינייגימךנוינו

מייירמ Iמב p 'Pמי '.מי,קווiליכיחומ-
 P(ודי Pמיי Pבfכרמנfרכימ::נסקיןדי

פ'ן: pנ'מירוניייס. Pנוריחן Pג'יךייו
 uי Pמנור' Pמוזי pי pמיןמרון Iנמ,גrכי

קחרכו Pחיס ' Pפrכר' Pנימיפימןמירו
ייכך, rר"חינ.מסי P~יינמררי,'םדדויומי
P כטחנווכןיfניP נווכוp p נמ::קוכטסי

 IIוט rבוודימוכומ,נינוסטס Pמ,רסבסניממ

 (יונמפןריחי . pדיזמונר Pמי Pנין Pר~
 , Jנמס iטיבוס p 'כp fמ'כורונוייס Pכומס

ניו"דינfכנטריונוייס~ר Pנודירסנסכימס
r וטרןp מיi טורמp בוומיP טרמp כtפיניp . 

ךינr.נכטריכיימנמטיס pב/וייניפרי Pקי
נין"קונוו P.פיריבוו Pב'וחי Pניוזוטרד

ביכטמטיססי pקכמנ/ס Pמי pbטר Pסי
וi:ר bנפןימנורסמי . Pגודיפוגיירפןר
י P • pו rמו Pטרו pניוח'מ,ו ;tfקוגט Pו Iב
 Pנ/ו Pנייגט' P,מרי tPלרן Pםוכקיכו
P ' נI }קפוזמכךומb ר:iניןמידימסרP 

קוונידתפולי rPככמ,רסנוי Pקימייודחו.
טרס Pבוימיקי pניfכמי . Pכומסחירמס

 Dנוחטיניו Pנייקימטינין Pניופמדס pמ,
מ,בו\ג.טרן Pחינוןקווטרו.חןקוומיכו

סוסקי pוטרו rניומ, Pפוק' pקידיבוו

מינחרמנמכיחמטרת pגןfכ' Pמיק'חי
חנור~חי . Pקןנטמוכו pנ/יגfורסקו(נו
מסבייכי Pבןזרטרודיבמרfונמןקוסג
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 'וfפימומינו Pנ,יוסיבו'קיןפיכיrור
קימ- • pג"רייו Pגו Pטודודיייחגקי
 • Pבודי-רר rקו Dמ,במרחנחןמ,גניגנס
בחרמ"גמ P"י Pכןדיק'יפח.ס Pפררקי

 Pבודיכומיס rפןרטחכיגממינחגיfגס
 Pכור'מוכן Pפירימגוחיכניכוגטדמי

פריגדייוקיחינ Dטיטורי P 'בחרמנחכ
 Pפירימכוחירסנינר~חיכחיריימגוו Pמס
קוןיונחןנירימומיירנחןמ~ניגרמי

 Iכחי . Pפירוסגרמסבומטןכןfוימיג
מס Pופירימגבמרמנחגיממדיפמיי~דייו

 ' Dס Dנירנןמיגרוניייס Dכןסס ,כrיוגחו
 IJפיר'ממןיונמירייו bקוניומיריפודי'ו

 Pנ/ידייי Dכוכונינריו p jנרכטמרוכי Dמגו
דיירוןנימינרוגס.חיכנורמרריסונחן

יגיימכ Pפורנידרינויימנוו Pמין
קומגדוי~וכמןטי D 'כfמי • , bרייניין Pרי

b ירימכומסירייו;!D גןמורירייןגוP 
 /· Pרייסר~.רירייוחס Dייןכי p~מנ/ממ,

בfכ,fוגמג'fכסו P 1מ,ייו rחיגפ'מו ' Dיירטו
rטינןס'טוניו 'כ~i מ,פירסD .מיכמיטוJ ו
 Pנוריכמגטרי~טמר Dפךר pניfכו Dפ'

ריסו Pכיסי . Dייrברנן 7ריפופוירוניייס
בוחטסרינרמיבfכרמנמןסיטרןfכינבךמנוי

מינfו,סגסכימסנייטרמרי Pמנוו Pנייfוי
סיגפןרי{מי~טמנדו Dסינקי Pני'יכטיי

מיופיטו Dממיטס pמונסו rחריכירוניי
מרון Iנמ,גמסקוכני"ני ' Pסננימטו.גו
 ' Pנרוקיrכיכיניינוו Dמסנימטסקי

כססיוירס Dקיכומנ" Dקיוקי~יגרי
 .טיניירימס pפרו

נ'יירוןטו Dמ,די Dפןמ, Dך'מי

ק~יטמניבייןדיריקיי Pקי Pנ/יךייר Pכו
יבידfכר Dכסדי D '~ק 3 'כfסיככמיגדי
פיוו Dמ,fכניימסנו Dנומקיופיירון Dחי

רוני"ייס Dכודיר 'ffכפ PDמי.Iכןרס Pכזכג
קrכנייגוקימיח,וכיקיfכרון, rי Pוג pח ' Dמ-

סקירtכמיככמ·כרי~מךוחיטוככח,חן.
.פרחנוrכיקינרמגךיייו pפחכfכמוו :rזכנ'יח
 pגומימגטוניויימיר~מ,סייגיtכככלס

 pייח j'ירו fDויכמ~ט'כסכ'ני'ירי Pריי

ו
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 Pברוסידיסי Pירז hמגדי Pירוייחךקון
fוינרסנךיייןיי'יו pפחגrוסיכ'fכ,רסמ,
 Pנו!מינבחרמרון b pנ'ידייו Pכויכון bפו

רי 'כfפיזדיייו pפחכחfכיגדי Pיימדירי
פופירוןמיייונניו.ייוכב'וןפרי pחחיניפט

מיגמס Pנ'יר"י Pגוינ'רי Pרוייייס Pכו
 ' P Pסיסיכייוםיגיהס.גסחססיגכ

 iסרינקי l 'כfכוייייס Pכודיכמנטריפוגיירון
 Pכורוייייס Pכוfכי"י p.פמכמיכ hדי

מ'כיירון fp .pכיכ"וי 7דיטרס~ן,יניירי Pםיר
-סוטרס'גסרימומירטסמוטרסכספור

רי Iוב pןוב'יירו Pרוייייס Pכוחיביחנדס
רוייייס Pנור,טו pר'סיייו. p כf~פ.מיג
 iחי iחריייסרוסי pק~ירח Pמי iירן Pטרו

 ,וftכפיתירסרי ו,' pמ~מריג Pממריר'
p כמיגססיבייירוןf.מ'כp ח,וח,יווP ו

מיררטייס Pכו\כ.ינרמרון ' Pסיטיזtכדו
כייסריזיינדי~ינריtכ::וקוןמtכרביכמרון

 pג'fו,גוייו pפחכממ,ג P.פריכדיייו
פןר(ונiלר pנוח pניירייו Pכומסוקיד
'יו pמ\כ.סמיגסיננ'ן ' Pסיקfכ.פמר. pמ,
1 ' b ודי~כטכןf1 חריביסדיP כוןב'ריP 
ינ'ו Pןןמכמןןסינב'יכונטןסי • fpודו rט'

ממ"ריג.פומירטססספומימיגיירייו
 l/ניחנגסדיירן Pגסמ.נרגיידי"י pכמ

מומ,ר:::\כ.סחיננחרומ,ספומירסרירס
ינךייי Pמ,נ 'וfופרי. pחסיtכזייטיקוןטס

רירירידור Pפסריד'טורחקמיופוסינו
מורפומינוtכ,כפוסיסי ."ו p·מ~ממיכ
מי"גייסקי Pסכחרז'די Pייחדירן Pכו

ום,י pח ,וfניפרכ jקי Pחיכנסרסרורמן
 pטוךח 1ונפכסייfררו P 'Pחי ~ Pמנוכ'די
יכריו Pסיכסיייו pחכח bדיכ pסריר' D 4Pכח
ייו pמ"כמסכססירזכןקירוייייס Pגומין
ייסג{ומ,גמי . rכחריב'דימ,סדזינטרודי
P סיסירנןרנרי.ביוP קוןקחמרP וP ,סיה

חיופ'גסיייrכו Pפיחינןמיגסי . Pיימנו
b 'P 'יננרמנרP ניפיגס"וP P ייכוp 

מיפרחינוחיגרייייס Pכוויירוןבסי
גסfכיקfויםוח,רטסגס'סספוrכירןן

וכומס,וןנןחיקייימכךוטס Pמימוfכירטס

גרריוןבן

רידיסר Pנוקימגיידיפוגיירפורכונמר
חי . Pממרטי pכח pטודמדךפוח,נוfריג

 l/פמחיגדיספומ,רס jמירfכ Pנ'~דייו Pנו

קת,י Pסיחר Pדינופורמריימרוקייו pכמ
קייימ" ' Pמירוייייס. Pנורימוכוממר
ני" ti.OOO'גרחנרין iת 1Pכיונמג"רון
 • Pרירו

ייון pקכסנוח pמ, Pטיטןמוגי,ומי
 Pקוקווקורי~וסי Pקיייחדו pכודי

 uפודנוfכימ,"ידfכרכ,זכמור pבמרמנסכ'

מיכיכדייו fPכינ ' Pקי P'כ.ב'מרכו pיירון
 Pו Pקון Pטיטו"ורו1רינוונניןפומיגו

חיכדי pגו iביימ,מינוונג'ו· Pנוחייור~'
ורוכמרוומיייור1רנדן Pטיטוfכסטיג'ו

רי pסיגייוויחיגימרווי Pמי .חיינ jקו
 • fPכיכייוטfכיינייןייור"'רוןמיטינ'ןח,ג
נווייfרירסייו pפtג.חמ,גריחרו rטיקי

 Pכומי •ג'ננוכוקמםו pמ'גו 'וr'כ.טו
פ"ח'כ'מןטחנ Pמי Pמכ'נמרמנ Pגיירייו
קיייו pמ~מחיגדי pמוfכירטח ' 7ר'גטי

P ' פימיגןחי(ריפןגי,ר~גוכוקיכיחס
 Pג'ידייו Pכומיזייריוי Pסנעמטמנ'מן.גו
 Pמ,גייו Pטידןמסחטיייתיוןקיטס pח
 Pכןגגינוייו pמ~מסיגמ,ןמ,ר~חמימ,
 Pכוד! Pריידיםסס Pנודימירסקי

וקו pגיירייר Pנויימנומריןכומירונוייס.
 pקחמסרח fPכיב'יןדיזייגדוכיקסרכו Pמר
 . pייומיר'רfכנרמי pיביירfלבחי Pנוקון
כיגומי Pמיכייימס\כ.יר pמירקיזוחי

טינכייוקי •מכיר pםור iו pקורמו pרייו
סי : Pנייריי, Pכיסנידינומב'fוזגונוקי

ו\כ frכו Pי Pמסםfכךס pח'י Pדיזניחיינו
נווכייו.חיב'יינרנריו P jמ,פינקוגססי

מינו Pמרטןרימוטחביס pס'fכג"יטמןןביין
נ',רוחייוייייס Pכ~די Pנרfוכרידי

דיגמנט,'חנכיגוו Pטמניrנ pח'קיו pמנfכ
י pמ.ייו p:כמ bםמ·גדיכיtגו~ Pוכיטו

ד' Pמ,טיר'מו'יסייןמי Pכוקיונונוגיי
P טיחיגןניריr ורןfמסP כוקיוחנוינווP 
מייר,כי fPכיכפורטימנויגייייו Pדי'כ,מי
מיט~'ריינ pמינ/fורינויחירמטי bמם



נרריון jכ

י P'כ.ייר r(ני iמיירס Pמייניייי. Pר'
I סירירחרמטוייוריריp מירירס-:נוימס

 Iחירי/ pביורי,חטו 'כfניניריייוז Pמי

חי .מירירמךיי\מ;:ר Pסיזי Pטורסר"ו
טיגיסתקימייורגסך/קו Pכוקיוקורייי

 Iמ/ rייומיןפמ,ו ' P-חי Pמרטיכיחןקון

פןר"י pפ'כ.מחיכדיפחריךרינ~fכת
חר:טו .כ' i.. pכ • Pרטיכימו bמ,רסמונרי
חילויר::חיכונרי pמיגו ' Pחי Pטירימו

 Pטיטורומיכקרייינמירו;כ. Pטורן Jיירו
ו P 'bגונ-תו Pמסקייניירןו pמ,מי.,

 // Pחיבסונרי P 'חכניי pקוויייינטו bפירלו_
מורררייריס Pכומתיר Pפורפחדת

י b pטיטי pנוחינקונגינרו b ,bמינרינת.
ריכינרומיוטחר Pחוכיiכוקייני~יין Pח'
rכינופירח" Pכרדי P"וכי pוכייינרמ pכמ

 ,נכרותפוריfכס pקיפיירווכסדי Pדורי
חוכורכסיר Pקוכוסל Pמלויגו Pכיסס
פוחי Pי Pטיכ pח'סיטירונינוו Pטת pח
רינכרססקוךרוייייס Pגימיןס Pיכגfככנ
טורוקולוופוסיגןסיכקי Pגירייו Pכו

קיתן rמריס rקחטת pסייו pם'כ.חמיכ
מיכריירקס Pמ,רסקייתודסריריי

מונייליורוייייס Pכומי:::קורס.סיכג
 ' Pמיינוסד Pריגסחיתיככ"יכרי

מפוקן pכ' ' pק'רי'כ. Pי Pמספוסיריו
P יP פןנbp כומידוP מיכןןחסחטיייחרוו
 iחרו rפרחיירוסגיס'די Pנמרונ' Pייו
 Iד'סיןקיירוסכסדירירירילרוייייס Pכו

חס'פליכרירפור pכנמ pמיחיריייונררין
לו:: fJקון'כ.נו pק'מfכרס pס'קוןיר'סנס

מיגייתינרי Pטיביימרון pמיגjיממזנרי
נינ::כיירוזגכסחיןקירוגוחיריר'ריר

 .וגית rלוני'ינרrי
מוגסירוסנסחין , 6פוחיצגפרןכ

 Pגורי pbחיזרייר rבכו.
גוזונרז ' pחי pכר' bנר Pכומיגריניס
ןיררמ"גריפf:ירטידיירת bייסחיגתריס.

חינפוריוס,ן .ריקסננוייייוזירמירrוחי
 l/pחדי pריססיזפיכיזכתכס ' Pיר Pט'
 Pי Pקווירוסכסססינייו P Pיימכו Pפ
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P ייכנןP מיP כfיי;נp 'רי:;לווגגסקון'ס
ןן rפיסלונריגמיר rPכיןפיסיסיס. rק'

 Pנינוסקחרןומ,ירופכס Jסינמר~
,נמכטרגילויייגטוטופסרפיר pלוחייור'כ.'

 jטמוכניי ..יכ"רוו jי b I:"rקמסיןס rקfכדי

טולומריןגיfכיוכוזירר"טסרית rקfכסrכ
 Iריסמןגיכומי .ילוייגטוייfכגטיכו Pטירו

טיכיfכתקיכוטירררית fקוגתגיננורוו
fכפ'חיןפוחי ,וfr ,יfנp ' ריןןמווככיגס

גומ,לוירירכס bפ~נומiכוססוכחגרו
יכ rוכוג;:רי pמ,נו.פ'מ, .קחנוו pנרנו
קר~פורפמזתט"רסגסרייר rקו-פןר
יג b jמ,טןפfכנתקיכוטיווfוילויר
טדגימתמינ;:רנוות. pגמ ( iטיירקוכ Pמי

 1 /מיכפן; ' Pקילוונירוקו ' 6סיזווןמ

נוגןןי Pוכנרי bכסיגייס bינרי P'יו Pט'
,ן pלו' f; Pו P pטורמקררמיכרסרמורטו
רי rנויכוזיכג;:רמוגיירקוייו 'כp . rך' bט
P ך'גי •פסופןרייורמגרומיןויP קיו
כיס Pירוטירןחיוקיסיזויייfו,יטי
p כירייומיכריסגייסfכיןfגונמרוכוךי

 .ןן fPכיכסמיב';:ר pד'מפיח·לסריחיינר.י
י D •לויירן pקסלוחרח pנסד'סיפfכרס

לוסייורבמרוןי p pיימירור'כ.' Pנולוכייו bט
P גוונריp קסיוrb סfלוו 'כP }טייימכו
מי •ןטרוגיירו Pךי Pייןמיונית rלו Pכו

ספוחירתפוכ Pחיגיי(ינ~ Pטרו pלווס'
פו::מימורירורסמי . pרלוו bחטיייפור
לוןרט~רמר ' 6חלוניי ,כfלופנסמ,חינו
ס- •ינרtכך pכסמ,גטרוךור bכיי bדמ,
רסרטיפורלוחגןלו·יו bרירפיח"נו
ו rי bיי'יחנירמ b •סיזולויקולוירמס

P ךיטיקיןמתמלונרירילוורירייP סרי
 ,~ריפירמנס pח'ייוסינייקן.טומי
חי Pניזילויfכת pנונירכחרfכיייטוקי
-כiנינזרמתח,קיייירסס pריורח,ני
לוילווחירטיבכיןמ,סי . pטיילfכ P 'ניני
ייו,ן ' Pטמלוניין .ככירקון pנזכ :f'גטיר 6

קיןסיגטירrכנסטיייידי Dנטי p 6ר'מ
נסוימולריוקונוןסיגרינ';:ר 'כfכניר

נורס bסי .מיזוו Pמס ' frוקיזfiככךי
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גייס Pו rסו Pככ'דייי~ Pקונריו frכיככי
נןקי .ככוסירטיקול(וטו pקוכטסטי

חל(ווגסקיקיל(ירחסרמרטיקיטיגנן
 Pסינינוינו Pגןטמל(ניין .יזנחרס Dבכי
P חפווודימיסרייכט:ודיייחייןרכמרוןי

טן Pרינווקוטו Pנווסיריי Pנייחירס.
נוווס pפומ,חיינומל(נכיוי Pמירטינוורי

 jקול(כנוךקוןמ,כטירסרטיססרססיכס

פירמ, .ניגונטסדל(יחי~נוסל(יקיר;
סורטימסרסירי rקן Pס'ריסיטו Pחי

נוירי/וקרסכטוויניינטרי.נויfכסס p 'סן(!
,גסמי Pסיל' Pנו jקונוירסטימ, pכח

חיס pח'~ררסוסטיירי Pייוfכי • \'~ק
סיניניינדספורל(ימס pילמ Pטו

סירסזיגונחרסיןסיינrככטיבינויינטו.
גוו/סיחונרמליייפךרטיןבלי Pחונגינו

 / Iחיכנרחכטיiכי pניניr,ו ' Pנירנסלל(י

קמרניטוחסמנירתקובייכנוי rח p-מ pו'
קי Pמנט'tר rקסניל(יfכrכיכרס Jגוחי
כןחיחככנריCוגפומ,רפוטןמטינויטי

ל(חכט'כ'נוייכטופורנוימtר Pקונגייכי
נומרריט\מtרפמנtרמי .רסייכנינמי
חיגייסדיקיטי'מסוייוקיגוחת
P 'יט~P מיכטרמרחסמי.חיp טיחי

ופו/ fpכזגמיקיקמננסרסfוכסטכמfכירי
קי • pנמל'fכ'!טו pנירחדיריסיגוגו
ייס Pריקובר-נ~fכרון rמ,ל(י Pסיל-טו

 P '(ל Pטריוסל(יטיקי Pו rסו Pיי'די
 pירס Pסנררסמיסנילל(יטוווקון pי'מ
 pירfכ Pמיקוככירס.פוררי jל(ח'טומס

פררמוריפורייוסור Pנוfכייור~יכוrכמס .
 Dכו jטןל(rכר' ' Pלכוקינמדו rפ'פיקסרו

 1סימךגייו rסינייסנירסזכי .וכוrכ fלכ
נו'fנסופרי rpכחילכמרריטורי rנו

סורל(ימס pירמ Pמיבלד:גנו'fוי~לכס

ל(יסורפיןטו pח'מי .נומנטינילכיינטן
ננון jגו כtfוrכירטי Pטו"רס Pחינוסנו

 Pנומסמימרטירספורסל(י pירfכ Pמי
סתרינזוןפולקימינרס rו'פור Pנומייור~'

b יP כי.טיiקוניייוגוח·ל(תטיגול(מךרי: 

גורייוכך

ו rמ, .ו Pמסfגנכמרכי Jחיפומימי
 jוקנינייומיגחסל(מרריג\'כטוןווי, Pמנ
P וP נכןf)לP חנוגוכןחיp כקמרסוfסטרp 
ל(יו/רינוגייוגומיקוביג"ןמיגטונכומי

ביירוןנו Pו rמו Pר P-סי • pמטכמרfננדו
P ני .גינייוח~די\גלכסמי:'~ירכיfטול(ו

טינרוrכינוייכככרו rדיגומינ'נייומיגחס
fכיכיל(נכיגסמיוו pחחיקחרכיו Pד~

 'כrחיגדיקובוייומיקרfכיזייווכי Pריfכינ
קfנרכיגסדינוגור ו:i~חינוrכררוןנו Pרי
סיינרסד Pגססוריכט"ו Pי Pסרiג pמ
ונו b jירו Pרי 'וf .סיסינגוסיג 1גיירונו
fכון pחקסרכירינונורקיחוטלומיגסס
בךtנקrככרו 1פוfכירו Pי 1\ל(חייור Pכוגזירס.

רינסס rס pחסביניירון ' P .נרגורגס_
טו fPכי p 'כrקייינרו(' fי'fככיית p iק'יר rל(ו
 Pל(וריל(ן Pנוחי pנינ'חי Pקוני'טוקי
 pג' 'כrיר rל(וגסנרייו ..פו Pריfכנננרי.רי

קיטו Pמ'פור Pמלמניי Pנונוריסו
fכפסלטיגייסקיייכנrכ. Pטרrכ pנןח,ו iח,

 Pיכטסרנר pמססנורחיפסרטיטר=י pנומ,
ל(רייקחכרוקיקינוירמס-,כfד Pנוrכי

מ-ס fבו'סורדינו pכ'סי • p'bנוחינס
קינס.גיכיירחיבדיקמרגירי iPטרי Pגי
לכחנודיקול(י fPכיגייוחrכריסו Pגיחי
 Pו Pריrכיפי'ו Pדיסיגינייומיגרי

דינינייו fPויקי pריגf:'ינוחי Pל(ייל(נרו
 IIר'סיכמיזריני pס'לכת •יר rל(וסוטרס

 'כrפחריגוייו • Pיוכי Pקוכוקינ~סרו
טרiכ Pנרסיסררינוייוטחל(נחיקרלכיגו"יו

י b rנוו Pיר rנוךגסו P ~.סיפסרטי
 ' Pדו(קיו rמינריו rמיבוין Pריחיייררו.

rכנור:רrכינינו. pמ-רסקוחנוו pסירסלכי

 "כp fסךוכל(יקוסנטךסירטיייןטוrכין
 Pנונירכסט~ל(רקיבכייגרי pל(fכ Pטי
לכרחסמימל(נלינס iסיקמרכיטן Jקו

וכמל(//ס rקסנ'ל(י rjכי fPכנירינוfכט'~ננiכ
 Pל(fכייךר~י Pנודי Pקספמטי pמ-ל(י Jניי
ווניניייקי Pטו fPכי Pכו Pינחטfכדור' Pכו
רינרן rגיfכימ,גסררTככייס pקוןוו '''

גדקססקוכךרטססנורס , 6 .קחרכיטו



זנריוזכז

ייימ,ן l,כטfכרר pמי pקיניירו~ bקוייפ
טוךיסקויייר'יומולךיני Pגימיס iייי

ייח~ Pגומסיך rנווגסךי~ו.מדקמרגי
פורקיfויחרטמברזכמ,קוייי P'ירר~'

טרו~'קיקרנויר~ל(ימס P'Pמנור'נס
 .מיני,~ריחכטינוי'יו ? Pןטרו iבוחס
 Pבומיזבקונניגורקיפו Pוטרו iבומי

טס Pנו .ו rמ,נוירייקחרגכסריfכרטחזכ
קtורגי ' pרונקוחנטן Pביל'חימנורס

מסחבור pטירגס Pבומי •ו rח'נוידי
 Pב.ומי Pמפיחר' Pבוגומי . Pוטרו jנו
h נוממיגפורילחרניסp גוקינויקי

קמלנידינויר·קן Pקירינו ' Pמי .פמכי
ייורו Pךיחינ.דיקונויייוזכין rמ,נוירד

מויי Pוטרו iבוחסירס P Pבוריפוךייוטו
 fPכי lו pנויקורחדיגיfכס fDככמנ 3קי
נמרtונמניחסטרס pנוfכ'קינימנךי pיימ
fנו'קוומיק 'כr מיכנווסi בסPi מורריגי
נמ" Pבfכרוג'ייכחגטריקרייירסגסמס

קיגופורמי Pוטרו iנרקרנור Pרfכנמגו
קוייירסיירטו Pר' 'כf.fכיגךיקונווזנ
מווגסמימןרריגיגסייוחד Pמינומ,גס
בו//fכי • Pוטרו i ו;:'דינוורריפורפfכריזי

i ,וטרP קחנ'נויJ חורר'גקיסטי!בfJ רס
/ו Pמיfכורךיכמרס Pנ'וקיח-ס. rנויטס pמ,
קוננ'יכיfכסנוינויחס-כf •קונוירסטס
נ'וווקי pנוחי rחיל(יססימרמרס Dחקי

i רטרוP • כיfויP נ'ו"רטוi וטרוP P קיו!ב
 .רי"גוחיס iנויקמס bיימטיזנ iנ'מנוי
p מטיסD חינייח·ניימרסr גיננונסו
 .נומגטיגיניייכטומינינ'יינךסריס iןק

tנמט'ימונ'גנוי ,וP מ,קיi ייכסP'h טס
 M,מגס ' 7נfכרונינרי iפ'פורקונוירס

יי" iזכ'קימייוךורטיסנוימיטיגנוקינרי
קונוי:נ.גרפורקימנורסמיחינו.טי p'bר~

טס pמ, pנייייו Pגוfכגגייגךומי
נווגנונויגגויירןו Pטריניי Pמי ' Pס iקי
fנומיירר~'טמנונייו 'כP נוךיP ו/נומ"ןרמ
ס rקוטס tPויסולקיבלfכגטfכררוי P pכ'
 Pו Pחיופימוייךיי·'יי pםמרי Pכייח
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פזמינגוסיגןרמכ,ריייסגי Pסי . fPכוזו
פורינוגנו jמרו fj'וטורי Pקינוומירטיגס'

 Pייוכנו lחגטמרר j~יי Pמיחנונליכcכ
קינוטורו jקויגו:;דיסנכסרנמרי

מרנר"םוfכיכיוי Pמיירו!בנס.מ,וטינימו
 pטיטימסקןגטמרווני 'כfררנוייס. Pנו
מי . , rמי ' Pקוןנווזירגסי iמ,קיגו

 .נווגניס iקוכסי i'Dכימי Pטיטוייירו
fמי ,כDP טיטוחגרייוP P יP פ~יימp מס
וככורןמיגרידייון Pריתי Pייגר P Pכי
 pקוביירטח Pך' pמ,כקוביירטfכ pכמס/
י j pוביירטס Pמ,ג Pמבי pטוסיטיחס
טס pמ,וברי Pביגינוייוקיון. pקירמנוי
p ורtווטררסיגיחרפרריבךtפמרסקי
D מp . קיזיל'גומיPjP i ורי 7ייורמP חי

נוינימיטך pח'רפורוני Pני,נוגגן
ונרי Pספיfכרסר:קיזימך . Jקןנחרן pמ'
פי/וקוחגךומי . jנינירמ rpכ Pקי pיויחיב

וו pור'פררקוריחוטרןקרןמוגיכיורלוו
לנכומ Pסיוקוייוטופי Pגומי • Pקמפמרכו

מי Pמ,רניחגן Pו Pןנלי p Pקרכחיגיחי
וו pמ,טורופורח, • 1מפי)גרס ' Pכו

קיטס pחככזג. Pי Pייו fPכ,גנרמכד'י Pטו
נ'יו 'כr , . fמ,י fPכסנוזכרריגסקינוייו
ריקוג:; Pפfכררי Pנו'טמנוני"ןמ"fכוכיי

 pנfכרמגמכיס pכמ pמ iטוחtיטחרוו
מי Pמ,בייןחסfכגטי jמרי Pט'י iח'קי
טו Pיגטחט' iמפוימ . Pכ' 7םמ Pר Pחס

 P "כ' Ir'קו Pמי , P . 6חיכייומ"גטריגונונרי
ממ Pוביט' P Pנוחי Pחיכייויריס iי pמ

די rPכקחטי p Pכוטמנונייו . ו(" Pמיג
פורירוקן Pיירנו i ~ P'7קסוינוגריס

יימרfכווקוומי pיכייזג' Pקיוםומירטי
ניגוו pכח pטוומ 1ופיירו Pגוקי pניכיימ

 /ופממייימרגס Pפמרטיט' pכ'מ, . Pטי
p נופורמרןוP יקי• fכ, P ןP מגנוP .ט

 Pכוfכינוfכ,.כסמיו Pחוכויט' Pיימדילי
ו,ייינו b Pכ' ,וfננרנרחיכפור Pיינומט'

מגומסחי . Pייכי P Pגוריפסו fPכט'
מי Pמיכייוסמ Pמקfכטי pיכייס Dכמרי
 Pפןמי Pר'מי .•יר P Pו pר'. Pמכטמט' Pנו
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 IIמכ pוגיירסטס pמ,מס Pטררסיט' pנו

מי pל(חרמנ'יכייורמי Pיכיי\ב.י Pקוןטס
 Pיקורט' Pמי • pנרמנך' Pטינוורירחריקון

 pנמ , fjל(וכטוןקול('ן Jירךמ,גרי pמגימ
םורסקירימיסקיריםחרסר pיט' rס'

 pמנומ pכחםוגי,רוו ' Pמי . P '·מ,ניי
וג Pמיגמיfגליו. pפסקרטס pמ fpכטרמ

 . Pחיגייופוכ Pדיטונו,טי Pניגוכסגססי
קיטס fpכמדיגמכטרי j lקמנויכמרנוfכי

 Pבוורי . Pחיכיל(ינו pו pקוןפיגיסרון
p ב.כ'מטי\P ריP וP ל(מגוP . גול(נריטומי

 IIמי Pגיקי Pמיגי,וסינטרי Pחפוזיגטמטי

r 'יטp גססירירוררP מ,גסינירמרP 6ט 
סיריjכוכטיפןיגייס b ~מריקירייןטוקי
קי Pסל(קרכיrומיג 1 ' 6י iפוגול(נריטו
 Pרימיגיין.חיינידסר Pטס Pמימ,ן
 pג' 'קי . p,ךור' rר'סי pכניס' Pיטי Yקן pמ,

מניימס pג'קיגרמניי' pמסרמנ/מן
מ, . jגומךרמרfכי Pפולקי.י, Pחקןגט'רי

מיגמרמן i ו;; Pגוקי Pרמטי Pגימכל(יס
 Iנייולריייו pבוח'קיו jך'וטיינמרס Pגו

 Pמיגייווי Pיטי rקו Pס'כtרגיססי :דמך.
חסירמן Pניכר'קי 'וl ' fירנייירמ Pטיקי
 IIוגטרו Pיריס pממי .ר\ב. P 'פוסיב'גוטו

טtרסס Pטיכפי iק' Pמיבייורי P!ניטי
 II .ב\ Iקחנסימטריבימם pמי . Pי'בו P Pנו

 I/"P Pגורי Pתט' pמנס 'פומ,נודי P"ו
מס P 'ט,,,יחחיס iפןרט\ב.'טורי Pגו
P וP יגיל(יגו"P מיP סיגייוטמגרוP רוולI 

 IIפיריקוfככרר • pל(מ 6ק Pו Pמ,ול(ייגדו

 18ol0UOןר pמרירייגrורינ Pמס Pט'
גוייירוין P Pמרי Pפוג Pי Pקיו Pנומייןר\ב.י

 :::רי(ל Pטוריפיקוסיקוfכינטס.יו Pמי
P 'ידP גיקיP מיזיטיP ריקוכטמרוןל(י
סיזככנ1יס Pי Pמכייר pיירון i 'ר)נוימי
 jגוליונן gPירמ,גטינדירממרייןל(י

ריל(מ"ור\ב. pן fpכימכס Pו P jסכס
 • 4Pמיגייו

 1 'ר)קי~ו 3.פומ,טי pמ,fכגירtרfוי
קי ' Pדי Pמ,גייוקוןפיגיחיקיגיס Pירו
P ~,רכיונP מיכפימויi יימן.fטןמיק 'ו

. גרריוו .... ~ ...

 1 " 6יימן rחיכפי)רןי Pגוקי Pימנ pייס
 Iפומ,ל Pי Pמיןקיחוטרן',יו pחכנמ p'גי

p מp ,חP וP כfחי;כםמרP p כןיfיימוסיגפי'!
fכן P .ב\ Pמ,כזכי pנתלמנחכימ p'P"יומ,
סי Pיכיי\ב.י P Pוכו.פורס r\ב.טיגןמי Pו Pמי
חרס P\ב.קמנ pג'קי pל(ח.,מניכי,מ Pטו

 pיניי'כ.' P ·קייוfכנ pגומיייס. P ' .כ'(לו Pפו,
ל(יסיחל(י pיט' rס' Pטיל(ו.,ירמד'מי

מ, Pמינייימספילירפור P)רייןרמט'
גי ·ריי-כי~נןופוfכידיכויו r'i Pמיב"ו
קי pקינלfככטמרל(ופורטמדיר Pםורי
'ינרו Pסי(מ"ורס pל(ודיייטרן pל(וח'

חיפמרטייו Pניול(מרגס . Pו .bנו Pגו
מיי pמנמל(ום Pייגו P Pגורי.סמו·

יג fPכיבקיטו. Pל(ןפינייסגסרי pמבומ
רי pטליניימ pמ,חי Pננפולק\ב.יימר י'!,מ
p'p נר!'יריP ל(וסיפור . 1ם'גימרוP טלס

 pטמ p 'כfקי j'jמ pגי Pסיגייוסימייורtר.
P יכיימגיP כי!'יטיfP ססP וP פמרליP פיל
P וP גוP כיטירסרf.מימסP טיP פולP וP 

טלס pל(ומ' iמ, Pפיריטי Pגיייס pנו\ב.,
ונtגךס Pדיטיילס Pי Dרסלפורימספיג
 Pו Pפיל • fpכדמדילוק pינרמרי p Pו Pמי

 Pמ,גייימס Pמטיל(מט'סי Pל(ונבו P!?יקfכרו
ן Iנוולט\ב.חימל(נליוקומיפמרס Pמיוקו

 Pו Pדיקמלניקיל(ייררוקיטס pמךfכר
טו pח,טריו 1קומי . pמ rמ, Pר Pחי Pר rמ,
מ,טי.דיךיגמנט''' iקינלמגטמלו ' Pכי
 fPכיגייוfכזופומי'יחנסטוקי 1לו"ופי Pכו

I נו'כ.'פורp "tרי רp יp חונרמp . ייןמי

 Pגוגג ' Pמיפוקי. Pמ,גייוקרופיגימו
ונרי Pרימםמרטמליל(יל(חכי '(למיו pרמ

 Pטו pמ, Pגו Pל(\ב.ו Pגי Pנחלוכי Pגו
fרימיפדגי"ליל(י 'כ(P ,,.יקמפמ)ב.ל(סחל\
קי Pפיקחרו Pו Pפ~רםלי rטמנוינןמי

 pנוכטמט'קול(יט"לס Pו pמ p)רנןגטסלמ
טו pם,פררמ,lכל(ורס.מירוס Pחס

נון pט'ירמ Pו Pריטו Pפל' ,י.כ' pקירו

 Pניל(וייסקייי\ב.. Pו Pפיל pיל(ו rטמ Pל(ל
מנוגטוי Pטירל(יכןו Pתיוקירוס fPכס
יין Pמ,נרור' Pנוקוזtרטס Pחי jוכfכוינן'מ,



גוריווכו

P כיfקירp וI ריזיךקי •פייר,מיגקונוו
מ,ן Pפמרר' Pטרו pח'נווfכס Pינויזינוו fpכ

מכיגומנרססקיןו pקורמדידמךמיגקרי
ייבונייחרגופיררינ~מיוו rמ,ו pמייבו
מ,סיריגונונריפולדמדקרומי'קו;
י Pגוקיטו pמ,מ,ןקיגךיגוגוגוייו

P וP ר'יקליטוP ולמטי'ירטוfנוj ינווק'יויג
טמנו/ןריג'ג.מדומ,זוי Pרימפימדך ' pגו

מ,וקי Pריי pו pרימוגופורfכוכי,נ"ז

ס!גרו"פיכימסגסמס~יר Pו pרירימס
עוכסקלנןfנזייפורוייוי pחסנויטייי

P ' פרוP וססקיגירסמ,ןפירמבסfמיפ~כי
fכ,זחו pמן P .ג'םינומסגס ' iביגר _קונוו

פמנומיfווטרסטיכיססגוקיריג'ג.רס
P מקידימפרונויטייו.קיגררוP קיופי
P יP כילטיבינוגטחרfכיקיכוחיםוp 

סייר rורפירקיליךביכוגט'יר Pו tpוביי('
טיס r pפיקמרוכ'מ, Pנו'ג.ן pמיכייו
 pרמ Pנוגו ' Pטי pמ,פולמ,נווגגו.

פיכימרריבירמלינויטי. Pפר'רימגונוימ,ך
טמזחרויר Pקירוכוקי . pנומ Pמ,כ,יוקוך
פן,מ,מ,יי, pנוזכ'יו Pקמבזס pו pמול

fויגקינויגדוfכיסנגחרפורמטינווקונוו
חס .פיירורינמלביזסיגוסירוו(טfרי
מיתקורגימלכספורנווסיבrכזג.י j ;כס
 P~וגגר l'ג'ירו P P'Pטןג pמ,חיגמרכrכ.פןר

 Pטיטוקון pפמ r""1 '"מי pנןסייור'ג'
 pילמ pקחב'ו rמ, Pגומ,יבייי Pר' Pגומי

 • Pמדו Pפוג Pו Pי 7
 pגמריfכוכסח,רסמיצרפר:כ

סיככמ,כדי pפוסירטtו
P פכמטסריקונייירטסחירסקיירזכדס

fכיכ 'כfP נודייכוויגP חיךפוחיגילונוייס
 Pני lיכריילו Pח\ג ' Pסיפיfכירטסכס

גrכןק'ג.יימיםומירטסגסרי Pנוfכרילו
 1ח' .מניר"ו ' Pמיו pנסחיןפנמטס

 Pנונ/"ריןפומ,רטסגס ' fpכנירייגרן
יס. Pסקרקידסכזתריקסנויכןfכיגל,נוייס

כוסקרסיסקור!ב Pטיטן.יירונקונוומי
מסיט~נייירfכך iקימ,גקונוינדו 'וfחוגלו

P קור!ב 1מ'טוקמרמוגן,קיפומינ'נ,ו
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וכ'/ןקיגוי Pמר r'pמקוגטס pמסקיןסיס
קיטומיחינקינויגרוסי .חזירריגימו

 IJ~ייי pקיחיגטורויינדו rר'פלינוגירו

 uנוfכירס Pסקיסיסקורפניתחסגמלי

 , uגןחרפוזיירון ,וtחיגקינויגרומ, •וכזכרי

 ' 7גוכיגנוחיכטכחכסגיקי Pרמדולי
P'P נ'מרוכיP ל' .מיזבינ'כחרסגומיIIP 

 pירו r'Pקיכסי Pייור~' :fנו Pגופוגריירוו
טיינופוטורוד'זייכרורוכירינו"ס Pנורי

נכו"גוכוקמזמוכס pמ,קינוס ' Pנוקי.
מינפוfכינ'נומ,גמסיר Pנ'\כ pמירי

fכ' p מ,מ,ר'קיטיp כזסוכסfקP ' רוכחןfנו
פוזוחי Pקיבמרנו pמ,קיזךנו pטיטוחי

די Pבירייומירונוייס Pנחרfכגfככ'מ}כ'
מיג.קון pפמן)ריזייר~קי Pנוסייור'ג.' pנו
ממין hגימררמלקימ,כקונויגךו pנ'מי

קיטס fpכנ'מלוןfכ,:טרחרריפיקינו
P כקוגיfP יr מרh כיוfכוP '~נומייורP די

 Pטיוכי Jקן pמ D"לוו iמיגוקייווסנס
מחיד'fרמחרוכמרוןי pקינ"ר Pו Pחיך
גו/)יילוו rנכומילונוייס Pכורימרו Pפוכ

 Pו Pקוו pסיגזיוקולייכי{ • pמרלמךןר'
 • Pטורומסנומטמרין Pכו 'וp fםסרח pמ,
 Pכומיזייריוקיכו pטיטימוכ~יוקונוימ,
 Pי Pקוו Pמיכייוונ'לי Pפומי Pיר"ונ

 Pנןןנגי P"וfכיכרינומטוחי pנמכמגמכ'
גירו.דינווגטימספונייריוטו Pי'מינחי
tרימסמוטר, ~פוחי 'כP מםמנייסר,{י
 jח'פימיגוויכריירו Pמ,גח>ןרונוייס Pנו
rנ j l סקיןניסקורןנfכטינומרוך 'כfכ'יגp 
.סמרfכרון p6נ 'וfחלוו rחינופ' pגחמי
 pפומירטמונ'רי Pמ, Pנכמריר' pנממ,ו
מינןןמ,סקיסיסקודסניתדיחורודי
P ;חיפוחיגויגדיירו.P ' מ,גק~ייכוכו

חי Pפדמ·רטח pכfו lקינו~רו ' P ,וfמןרו
מ,גמנ'לי'ו ' Pחי •י pנחוחיק~יירוו

 Pוכודורי Pו rחוס tסקרפיסקירסניח
Iו p 'כfחיומי .מנרינויזמי:רי i 9מ,
קר!במב'לייןי Pטסנונייודיחסטי

חי •כסריס Pנוריטייתפיסי[סקרסיס
'גמכיןחמונרסיס Jסר Pקירסריגריר [,מ



310 

פורטמגייורןמ,גרמנרין,יו pממוביכמ

 .יס P 7תקקורסקינוןל Pמ,'ו."גרימת
 ~ Pפוסירי Pטורסקון Pטיטוקודייומי

קורסריפומינומיגמנוrנטמרפור
 Pקינומרורי Pכוקיפורוגןחי:כקרסיס

מ, pנווגג/וומירמ pרמניימרורי Pכומ,

מיט'ו.'ירסן rח'גוקי Pטיטוקכמנון Pמ'
 iבייגיירומכיגסנסקיקננוומוניירוןגר

ב"רמיןמי •רחגיימרפfכרת Pסרן Pפונ
מסמרטחר Dמפורפןךוגוקי Pטיטו
ביחייגו rריסקיס'סקורסריפומ,ביכומ,ג

P מ,וp כוח,פמרסP מסגריטוP וP 
טו Pמרי , <f •חונרו rר' Pכומ, pנומ"ור'ו.'

פירייו Pכורונוייססירחוגוןקיגריסרי
 Pסרטמרגן Dחממרסחרס Dp'bנסקון
 Pנוונגיו Pמ,גייירינומטומינכורוגומי
מ"ורס iמ, Jבייגיירוקינויסדךטו Pר'מי
טרו~ Pר'מינימן bרמני'רונוייס Pכןדי

 iנומטמי •רונוייס Pכורי pנוס Jמימ

גרי"פימימ, Pנווכגיי Pמיכ,יורי Pטיטו
גחרגמג:::ו Pיקו pג, ' pקיטס pמטחנרו
מ" pפורונוטו Pח'טורוקיןמי •ט~

 Pכומ, .קןניחרוו pמ,גונןסי Pקסרגן
פי"יס Pסקיקורס jס'מיכחוקיכמגיס

פורירגוטס pמרונוזיס Pכןק~ו tllרו bכ'
קוזווחי .מיניחרמינומנוחר p ~ pנומ

j נוירP טיגימגוקייסכסגp j 'ו. j מp ן,יו

מיכמיןמינמדון ' P ' 0'ו.טסרוו pחי
תירחןקי P'ידייוג Pגכונוומ, .יגו bפך
 ' Pרוןןייס Pכיפורfכמי Pקוכרידן pמ,

סקרסיסקידסריפוfכיגןיכ rtנין'ןמ,נינרו
ך Pן iקיןןמגייגרו r ': •קיןןחרון ' Pחי
מי • p,ךמ j pןןסמייגןת rקמטס fPכי

גייסר bרריביירסנרומינס Pכו Pטיטו
ו pבמןחיק~ייומיו Pקחנ ' Pקיטס pמ

גוגוחיס Pפוחיריו Pנוומירטוקוןןו
 " pס'פודוגוקיניינרומין .קוגימרון pס'

 •גריטמרדי Pטיטויינירו ' Pח'קמפtכרכו

ביתקינוו 'כIקי Pןמי DPר'פוסימ,

 'כtמfכ' Pטיטומיגטרו •יס Pסקדרסקי

גוריוןכן

j מ,רנווירוr וקגסריורסfr t"ר וcככטf~חי
P ומסקיגומורוr'/גומיגP ' כסtמניי

ס rקחקיקריחומך .חיגטירופורקיןןf'כרן
פורגליטןנווגגיומ,חינייtי.די'וfכיכרי

fכ' P כיןקחפחרכסtביירP מיריליןr חיורס
סנורס Pטיטודיסוחי .נ''ו.ייוכיגו
P וD ' קסקיr וrןןו"מימ,גייסדייוסי:כרי

גוחי . P'יגו p Pכורירייומיכ ' iרתרס
פוי Pג'יריין Pגו iפינימרו Pב'ו.דיfכין

נומרמ"ך Pחי • ' Pחטיזימרטס pחfויכייס
ייסןמ,חירזיוזורס.ט~סביירריב'יגיין

רי iב'יגימגויס Pכוקיופי Pטמןןביין
p יביו'fP חיפכמטסקוןטיירסגסרי

 IIמ,גפור pמ r'יו pקוביד' pגיוגייממ,מורו

P ורנ'סרP מ,מיןיןp מ,וגו •קמגסטס
 I,Pמירימוגרסגרמגריקינייגיסו Pב'ו.ך'
ן Pדירסו rסירנווגרסגרימ,ס rקמטס

רונוייס Pכורייין pמ'ו.tוקי pניחסיכג.
fביכחיניירי.קיגןיס Pכו Pטןרודימי

נוח" Pכו ,ריינג Iב ' P Pייגי P Pכורירייו
'יס pנו\ג'ו Pריינס Pפןרקי Pייור~'

יירנןןוקןחי .נג\גטי pח,טורן'יגןב
 Pקודביתקיןןו ' pקי Pןןמ,ייר\גי Pכו

fגיכ p '"סיכטחניבייןןיןןחרו-i 'סקךסיס
טחנובייןמי . Pר Pסןןניrכמ,גריטר Pר'

יררסנס iמ,קי Pייו pם~fכמי pמ rמ p pטודמ
קונ',, pגיוכייחמיחב"רמיבייןרי p'יגfכ

 ,, 6קי lמנ/יס p 'Pס rקf'יחי . pמ rיין Pך'
 uקינוח pכחנינייינר~מ,ס rריק'בייחס

טמניחס Pפור'טונ"ירסןגופורקי,ון.
 ' P'יסקוןון':'יסיריוקי .רוןןייס Pכו

סיככמ,גחיסקרסיסקיר!פביתקילכו
ס rקח:ידיסחר . pנ/ידמ pנומקיריקיו
 Pכו i'יגיי;ונ Pימםו p ' 1םרמגןסס.גי
 'וfפומיגןמיגורןןfוטמריןמילכייסרו
D וr ייריוP'P מ,ןןמr ' סיכגחיכמין• 
fגג, 'ו\p מריפוריימרךןחיכותנכןומרו

ריכfכג"גיי Pן Pמססי Pניידייו Pכימס
 IIנ 6~יב' ' P Pי Pטונ pס' .י rמינימ pו pטרי

ו pפ~חיוו rפןרפיטימינ"רייימןוטי

 "'קקי Pנימ"ור\גי Pכוססריjכו pכימי
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גורייו iכ

חי Pחךב'ו Pםוכ Pחי .כס Pוריחיןדסכין
קון Dזורמדבוו Dמי Pידב/ו Pמ,גפורטי

םרחנוחס ' Pחנורסקינירס.די pח,נומ
רינימגוןר Dגומיוכייו Pד'tר fbקנס

יס"דירייו pטרמרג' Pמנייפורמוניבי"
fרס~בf:ירחנמכ ' Pמcולווגי"ס Pגוחסר~
 Pכו'ייבי Pס r~טינרמ'טונימרןז ' Pקי

fכנורסמי •יירון Pב'יכ Dגוקו Pנייר'יי
P נ'ויP 'מיגםורטP ח'יסD נסfקיןיגי
פורירטרו Dנרfכ,טווןקרןרוונייס Dכו

וגייו Dויס rקמכסרחנוfכס bי Dמויי
פי"מי Pי i\ונמ"ןר Dגו Jקווננמטיירימי
ג"ניןק~'ירווזמרוונייס Dכוקווימריוג

 • Dנוורייו 'כfרוונייס Pנ'ו
fכ' p טונP'P כופייייכווD ררונייס

 IIחפ' jמניח Dכוקי Pוווכנומעסדכמדי

סיגריונrנטמנמן Pכוגומ,מרfכ,ן

D 'רD'P כוגיירופורקי'ייfi fכ~ D כנרחf~p 
מי .ונינטיוו Dכ'קיו D ~ Dגנ"סחיכדי.

קי Pיניי~י P pכמ rJDטיגו jכויטייכונו
וחירמקיניס P ו,'ח,ן'ירון Pמקוגט'
 Pחנטימגייומוןקיכווגנ'ו. pח rטיניירו

יג Dונרי Pנירןי D P'~חגן Pפ PDנינירדי
יגטיכ:: Pטכיגייס fPכיןגס D Pסקורסיכג
וונחכו fDכיןמינמרון iחןקונווייחו
 • Dמקיגייומיומינחייגחרס. iר' 'סמרס Pחי

וידימסמיויכס hיכ"~ Pכסוי pךימ
מריכרנוביונוניימקיכ"סטודסחימ Pס
י Pמכמידיtכס.קונווייו Pקגtכרי p 'כfמי

מימ. PDדי Pגרניי p 7כfר Dטודtכiכוח"
P טרדווס"ררוP כוP קייסר~דימכנייס
P ~תירתנו~סיגייD ' ר'זכיגP חי(ריטר

בוtכינסיגיי~ Pמיךסקי Jדיסירוסומינוגו
רוויטרוס pריfכ Pמקי(ייומ,ןוטמנוניי
קו::מי .עונסקרנןפמרסירס rביסוגס
רינויימרכcופfכרס'ניחרוו D:סמגרו

D כר"רfכווfכרגירוfנירימיקtריj טמנו"קי
 P'Pטו~ pמ,מ- .יגיי~ Dפומ,טר P,bניין
 .סקייססטרחיויגיי~ fPכוטרcויירון Iב
נדי rנרפומ,רטסירס bסקדיסעכ Pקי

fרנ'רירכספחרתי b •ינוגג/ו 'Cנמר rנכימי

3 t t 

מי . Pנ'תרוג' 20קיריססירמרכס Pחי
ונייחס bי Pפרחירטסגסדיוכ'רן Pדינזר
 pדימ Pייוסקי' i'Dמי . Pר Pיכטס pמ
ייונר Pדי'ריייחכי Pקיןטוסמרר 0ג
P כגר"ןtכינוtןפרדי'ררגוD כרכסtחירp ו,

 Pניבומ,י Pכודנניו J,יחרוtככ Dח ' Pקיטס
טס pח'וכ D J.טfכינבייירfכרוז Pגסח,
P ~מכנוי (דיפירויכיי' -P ~ומ,ר~P כסניס
ינ Dדיטו Pר'חינו~ס.יגיי~ Pחיכסקי
 p'bנכו Pריfכו .בוסינת jיכו pו'כי Iיב Dפו
קיפבימוב'ךי Pנ'ידו ' Pטן Pחירי

 IIחג rינו' pמקונוןגוב'יכcוטורססקר!גיס

P דיסb טינכירוונובכיf נווגנו~ןfנוייי 'כ
ורס rחירנווו pב'דוי pנוקיו ffכירנוו

fכקינןומ,ו pנוlכמיטיירס.כסטורסrכין
די pריברמ Pbק (כויירוי P PDדי Pייו
D כינןfר'D ' קb בI יירר~P ,נכ'וכמP כרוr

ייכו pח,גםורבוכמגדווזוגג'ונרמנרי
יב'כי P 'b .ירוסנסירקת P Pב'יכייגט'

 uסמין pנוfכחייסורס.דיטיירסטורס

 Dכוחוכיירוןסבוערמ jי D pריrכ Pקיגייו
דינוזקונוריכג C'Jמיגז-יכטריכמניס

 • Pקחנוינחנטי P/מרוכ' Jדי PDנכמטrנד
rכןגייכוז ,כfD כורכסf טינוירןf ס" f ייגדו

ס iקו'כגסדי Pמנרח,יכוי Pכוו ' Dסגרס
דימכנויס Pכן Pטורימי •טת pמ,כס

 •נו~סיכיי~ Pנירסקי Jריסירויכוסכס
קיריסירדוגו Iבפומיחיכךיטד Pר'מי

 Pחנט' fPככייו b' 4בומ,נתיגיי~ rPכירס
ירןסנסחיוtכבייfכס Pיכיי~י P pטמ fPכידי
b חיסעסדגמדיןגןP סעיסןגןנוב,'ן

קוןנריטrכרמתר fPכינופ' 'כfמ;ניסו.בו
דיקימס fpכ Dחוייייגדן fדינרסגרי rכו
P כrבווכוr נוריr רl) ברr ריבוזניערברי

4 bD 'רטP גודיD P יכו'P בוP r רב'רי
 rבותיכגחיגוב'רי P rבוfכדכס Pי,ו
P נוכוייווכיריfנומיגוכ'ייס ,כP f ובירי

"רון fPכבןריכןמ- .סוסיניכוrנ,נטורן
ייגדרג, rרי .דrכר Iינ Pגסרינוינטיטורת

חינו"סיס. rקיטס pמ, pחםרינוכמרקיופ
ניfכ" •חפרינונמכמרון Iבדיטי pDnו Pס'



r סנוקרכימסיגפירנומיימיירוסגסןרP נרסטופוקינווג/מג/וp סיו'יסP וP 
סי . pגומ hדיירחוג,קיו Pרימי . Pמוזורידיחסטס pמסיכגחיגפורנומייחי
 p6סגורינ/מרןמיגנווג/מגיומיגטונוופיגימסגסיר Pמיןפ~מיסיפיגיחס.ג/ג

חיגקיןטונוווברו pקיגומיכיבייומיגיחיפרינוגחרחסו Pמ,נופיפרינויר~
 Pגומסכינירמסרייו pכ'מיפוכייותיפירייוגוסיגרסגריפייררסמוגסביגו

P ונריP וp כניfP גו.מיןנומטוכומיסP .פירמיכסגיסP מיגינייוP ריטרמ .וגריp 
פרינרירגוקיזוגונוסנווג/מג/ו.מיג ' 7קריטו fPכיטיפן ' P Pטו pח' Pגו pדיfנ

P רימריפיגייסגסונריp פר'נוירוP קיP נייp מ,קיגופורטוr מסגוסומיו
t; -ככמינייכרמרוזגוfP מייPP מיפוח,חימ,גר~ :ריכי'מסP .םוחימיקחפתלן

 pטיטוריגמגטרירוכוייס Pגוטמר Pמ'חיופרמנומסקוכופגיי Pקימןרi:ינסקוניו
 Pפריגרירו iפיסירוקיכrוכיסריחרטי tמי :: Pמיקומררמרוירס Pמי.:ויכגס,גרי

נימי pטיטומסביגיירווסיכגמיג iמיפריג:: ' Pקוכוומ,רירוקמרס. ' P P'Pטוכ
ו Pרי Pכיניחטמר/ג. Pכוגוקי Jרונמלו uרו Pגןרירוקחרוןכססימגטוכיי/גוייו
קיריסמנורסקיו rjקממיג Pמיקי Pטיטוסיכרימליגקיןfו/גר'רןקמרווסיטייס
 Pטרו Pנומיקוןכוומירירגוחיכיבירפור pגיירייו Pגןורfוליו Pספריחי=,יכג

מ,פומיגומג Jמיניfכלו ' Pקי Pחירכוחגומיסיכגמיכדידירוקיrכומ/גםלמנומר
גסריסי~ייודיגסניורפור lק'נוסרו ' Pנ/יירוןמימרמנןמרפירמטינימרוןקונוו
נומטמרrכו pכוקי Pטיטו 'כiי'fוי .יr tקמ ' Pגו Pמיכייומיקוfנדרתרו.סיכגמ,ג

 • Pטורומ/גקריטס P 'וfגסרי pם\ב.fכנ/רמ jריקוררמרו
 1יכונימרןסיסוזככ,מיוסנונכוסיפחרירומ,קריטו Pמיטופוי Pטמניניין

י,נח::מי pפמדי pפמגמנ,ס pטיטומסכ~ירi:י Pקיכוו~קרסיסקורסכימרי
 pג'מינומטתרrו. Dגוכופררקי pטינחח,רכיי" P'Pטוג pמ,קוfכררמלסםרחגומס

ךיטמור/ pוטרו rבי Pמיכייומס pטיטוו Pי'.מ,חיכרייכמרסיסר~ונ/רי Pל"כסרס
 •ס rקיטס Pסירינימנדמרפור pרמוכיטורומיזטס Pםוריקיריימ,ג Pסיריי.
פו,ן Pריניביר.קיריסקיפמרi:ימגורסמי •וריסירוטיירסגi:יריפומיבגויסר~.מרז
מרו Pפוכחיגדיריסמטיסגוקי Pמיכסגיס Pגומ,יסר~.ריריימי; P 'כfקי

טס Pסיfכס 'כP fווטל rבו 1קו pטיכימקי •רוניייס Pגוריכיי p 'כfקיייסירוו
p קונו'יברחרP כרסfר''יP מ,טלוגייטיס

 uנווג/ירי fPכטינוחט' Pכוורסרור' Pי fPכס

פומיטיJבקי','נן~טרג Pבימ'ריריתנרי
 pפוfכ' Pרימד . Pקרוחיג,fכי pחי;קוגמךו

ייוטו pר' . pפס pכוJבקמטו Pסיטורורי

 pפמ pוטרו rנוריינוfככרו i P'jבי pנווכנ'מ
קי • Pקיזיוכ'גןמ, rביי p 7ריטרס rבי

מ,גסי pוטרו rrנוברי P~כוסכוימפיסרו
fכיוןמנינלירי Pנגוחירטו Pגוכנכסוכמ

ין Pינרמר Pגi:יליומירס fמרי Pג/מךו
גומי Pיטי Pמיגרורי Pבוfכךקנורס.
טוךורמגייךי Pקיטס pמ pפמקיזיטיJב

 ::וfמיטרוכיין Pדיי Pמיסוfכינינומיג
 Pוטרו iניךמi:יירס Pיfכגוכמזינקיסנוי
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בינירקונייפןfנימיצחפרiכ
סיכגמfכיג?יכוייס Pגורי~רו P.פיגטירן

גיוןריכווגטימס Pנ/יר'יך pכו 1פוגיירך
iגרון-כfגוטוניP מסרוניייסP וP ::כfרוג
סיכגמיג 1 'כf 1רמרו .rפ Pכומי pו rך'

 fPכיגייומסויימרו Pחקריפי pמ,סקווס
מיהריפורייסרוןfוי~סנחרוו. Pכיfוי
 .ניונגיורייוי pסמייסר\ב.חס 1סונרfכרו rדי
מון,וכוייס pגומסו fpכנfכ P'Pטוג fPכי
מ,ניון.דיכווגטיריכסופיקיגיייןו pנכו

מיןקירוני'יס Pגוריקיגרימסריסו
מי Pמתגודימוקיחיזדמיייסיכגמיג

מיגינרי Pקיגךימיגמפיfכרי 'וfניניר'.

גוריין jכ



גוריוןנד

 Pכוח, Pרטרו fנומסמכירינומלונייו 6
 Piכחיריזח,גלן Pנו}כי Pטיטרמךיפורייו
 fPכיגייוחסריזנן Pני pנוfו 'כrלומגריש

 Pלוחגן Pכו pלומייוךמנ' Pכומלויריזילוי
 lלוfכ/ Pנןזרטרוייךטו Pר' Pפיקחריל' p,ר

 ::ו fבומ,ר\ו. P 'דיפומ,בכוחrי Pטי hוכ
רייומי'ויקמז~חס uקינוחוכ' Pטךו
טרוסיטיס pנוזוטךו 'כrפןrכיני "כfס'ו
 "וtרוטומס 'rט Pמינסרfכר Iיכ Pמגס
 IJמקיקוןנוחימ,גייססמיגינגיקיונח(

פוךקימי Pוכחט' Pייוגוריזיךחסכויטיס
p כיכינירנירסנסחנור:ייריזנIייסס
גריקיס Pמ"יזככיייס Pנו Pטורוק'
 Pמגטי pכסג'ס Pכומייריס Pזכ Pניחי
פוןןקיייוחי iיחרמ J!ין P uיימטrכטיק\

ןן 6p~קfכגיייקיככחכמ,נירי j 1תמ,ךרי
מי Pנוזוטרו ' i 'ניגנונויגו ' Pרס
רסfוחיכמי pנירחכרחסריווחלוי pיימ
'יס Pיי~יטרס Pנוחיחי)יtנ Pכיכםורט' Pבו
קיו pיגייךו Pמ,rכטמס .מ,גרסס bקי
 pגומיrכטרמסיו ס";' ..t~" ;:. ~ tרכtכי pיימחר

fככירינו::ריזייגךורונמסייימי . Pלומגו
fכס Pפריגרינגוייסיירטו Pך'מי . Pמלוו
-כיממיסיכג.מינמסמיינרמר Pנס

מיגחיו . Pקילויייוגוסקרסיסקורפ
מנורסמי . pלוממיrכפורfכסקיחיפוfייבו
מי •גן rלוגסדופfכךס rPכיגסחיגת

p יקס'fנמp מוכנמp רימיP 'פוחp לוי
 •מךי Pנוקיכומבלי pחיז: Iרונחרי

fקי 'כP וfp בוP 'חפb כי~יר'חירח,יD • 
 pטיטו riמ .יסוזכגומיפיינכוז jפוגרייךי Pר'
 IJpייימ'ס'חיו Pברויייוס·גו .'גזייגרורי

 Pייכו P Pכורירייך pח'קירייןטרו
fגו.קיטיירסגס 'כP כיייfןןנפורטP 
טרס pייוח'גי Pירנייין Pטיגיייונרטו

י Pמנורס.חי'רבירטי Pפור p 'כp fםfכ

 • Pגוקי,יך Pיייריר rמפןרפנfרזיט"
מיינרfכר pנסרי~יכ fP Pגךייו Pדיזכי

טו/וקי Pרילילוייירכךמינמס Pזכ,רייו
 Pלווחי pו rחו Pטוחיוייס pנרfכ Pפילוי
 (,כp fטמלון p'bגך ' Pמ, .יל rפגמ Pמז'
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מכייירםקי Pני,'ייומי,מ,ר pטלו Pיירמי
 • Pייןחיליריייוקחסיגוקיקיןמי

 ;. pמדיrכיזומ,כמגייו fPכיכ ' Pמי
חחיגוסו Pר' P 'גמייייגנו P'ימכו Pפ
P נtנוח'מ,וכירביימp טלC'> 'רוךr קווס
מי, Pמליגרירווטלוrכ iנורוייג p ·מיו . Pנו

י 7מגילוו Pטיג'חי . Pנוrלכו pטרח pןנוrכ'
ילו:. p Jכומור pנוריייוריזייגדןר fiמנכ
קינולמטיסייסחי .ייונןטוטחרפור
מס Pיט' fפיחנורסחי •ייורירי i Pמבו
םחרס .נוfכלרייספורג/וכסטרס pנומ,

ח, pנירח pנמיטיפ Pסכיל'חי .ייוריר
מי .פריכרייו ' Pיבדחר pגס'ירטר Pרי

טי"גומיקיייוי Pסקרזניסקורסכית
טיגו Pריזיטורוקיומי.סוכ'!רס.גי!כ

P ירבילווD גוח''ינחריפמוכריגיגקסp " 
 .פי/ו pח'יקי 6טו p'rר'חיליפורייוטרו
 .רכוכ:: pמ, • rpנרייימ Pנוקי jמ,חי pרמ

p'p ח'מ,כי,קויייכרךמr כנכריוrמP "ייס
tגיינכוןקוןרוייייסנוrכז 6נ~ליfכרקי Pכו
 • Pיימטfכר'~פוךיךטס pסיסיזככן·מי
fכ, p כטןP P'P ' קיחירזרזכ~ינסכטוC'> רי
קוןגיו[דיייוכטיךיריימ,גרי pו rמ,

ךז Pיכייורי Pקיורייגןמיגדיזרנכטוךי
ביגיירוומיח,ג Jקימ,כfכוקירייכומ,ג

 Pגןמי Pיימגו Pחrכפדיי rמיrכינמרגךי
כויכנווו rמ' Pנ'מי pפמ (קויבייו Pל'

קולוןמ, .rכייו tרמיגגרמג Pנימי ·ככוך

מכדונן ' Pקייסוזככומיtניינכיונידו
f ר' (קולמP מיזוריטוP מ,ריי ג,,,רי

חיגטרי.כי ' Pמילייגוחיגרירנכ fטורו
 • Pיימגו Pפ pמיימיזומ,ג~סגמרוו

ר fpכרריירון pנ,מי Pחיגייופימ,רווחי
יכ" p pי pטוךו ,,זסקזכזו Pזכיייו pפ~מ
מור/ו • jכיק'יימךומיירוקמכןן iגי Pיירו
ךיrכ~מירוייייס Pנוטולומרמו Pכוגוקי

די 'כf• fכטיייrכלטזי pמו:וךוטרוגיירון
טופסוומימ'כגחיג r ,כfחכfכסחרווחזכי
 Pקוכר' Pכומי Pיימייור~י pנ,fרמירו(
 :כfי' Pפ Dמדיחיזמ,גחיכקווניכךוקי
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קחפיטמ"יוןכחיסיגג.חיכןכונרי Pגו
 Pכוןכונליfכו~י Pקוגר' Pגוונרי P Pגי

חי:;קי Pנוונרי Pמוגומדקמנ~"לוןכ
ניחיייר~מסניfכטמריןמיפייסfכ 1נמ
כומוטלוfכיכחסמיfכםיידי Pנודי

 Pנומtודוגיכיןכמינינוןפליגריירו
מוגרייינחניי Pרגי iייג iדו lפריגריוריכןקי
P ניי.ריזירי'קיכןמגתסיגמינננכוו
חיגדי'רוו Pטלוגומימגןכיייליו iמ, ' 6
P טרססיגךוכוחי • 1נננכוt נימנוןכנננכוויגרי
מ, ~ניfכטחרסכוקיננוכמגוןכוס :'fרו
p ' חננןנמנוחיכייטונוp פירירגוטת• 
fויכססניניfכיפוכיין ' Pסי~טי Pחי

fכ'גןכמגייי ' Pמי . Pייfוגו pם pסריfכיזי
חינד'נחגטלי'רמינוכוחי Pטיטו
נוקימ,ננורירטס pמםיניfכיגיפירקי

p ' דיP כרסfכיכ"ןכיחי .נינו'מריגריר'f
p כימיגמגייןfr מדיוp םp ככוfייP פןר
חי Pנירייו Pני'ירו( j 'כfקיfרינוטי pח'

טודוווסטמלחזקי pט"טוו tiניגקינייכ
דיק~'ינספילח{ jטיםחקיגידייו

ו iחםלינומנימס fPככט'דיק' •ניס Pירו
 Pטוגןכי Pחי . 1טמרס bוכ Pנוגוקיגחךי

 • Pנירייו Pכידיילוגנופוסינכו lניחטחרו
 p כ'i fקח pנfכfניכניירוו ' pקיטסגטוfכtו
מ,ומי . pננfכטfכרורי Pו rקורט'ןככומי

 uנfכרסוןכ Pמ,וכננעיוריסרן Pפוגניר

גת .ס iקוכסמסtנייננ~יסגיןכ pג' bב
נוןכקירונמרחסמ,ננניfכלןוגיטס Pמי

 (וסנינכמסריוכיריו .כוסי ' Y. 6סניריגומר
ננfכטןסי Pמינייומתטו Pמליקור~יוייי
 • pד'נרמכ Pו Pמת 'וP rןכיגייורי Pו Pסס
קfכםמ~ pמ'קירווכייס Pגוריטו Pר'מי
ווסוגפוגיירוןנננכון Pריממרס p 'וfרז Jלן
/ו pחימ, P'יfכגו pמ pמריו rמ,rויכדי

רימ,ץוחיגנניגרויrויrו,גק .קמפסרון

רי pננמננfכטחרfכוגויק P'יfכגי pם fpכ
 . Pג'ירייו Pכי

 "ו D 'מ,,ןנכיו Pפוניירוו P'Pטוג pמ,
~יןכל(זייוךחי .קוגדיירון pמ,י Pמ, Jמג

קוו iחניחקיוךס Pירי 'כfגיס Piירר'

גוריוןכן

ביירוו Pנfכרוג'נוןכריטן Pר'מ, fPכיכייו
פומי/ומ,יתומגומ,ל(נכוו Pפוכיילווקוננו

מיטיטוןנוגרי .rריטוןכ Pגי Pטוךי Jרו
P ' סינ/חרווb חp'p fרi:כומיטיירס יP 
מי P'יfכגי Pפ pחריו rמימיגייוינ' Pר'
P כרויfגוגוחיממיP טוחי .ננחונן~
נונכוו Pקיוקילfכרווקי P"ול~י .rננ Pגורז
 • ' Pמטיננחרטtו pחפיכיסרוו jיסי1לנמי
יסיוכנכ Pטוטומוגריניגויןכ Pטוג Pמי
ו Pטריכיחירונ-סנז-כסוי riנ Pויו rס'
דיח~ iנניfכימורודי~נניכfררמןכ Pדי

 •fכורורי pקוניגזרחמי pקופמfכיחורו
 Pסייקרניתמיגריכניסריטו Pר'מי
 pז-גיי'מטמנננייומיח,ג. jקוטיגיססקי
קין Pקוניירטו Pקורמיוירניר P-די

גג:: Iנ pל(וגג/ח jי p Pמיגקורוג,זרוחיfכורו
חיגמסטו pח'ו iטודייוגיfכי pיימ
יניין Pכ'גוסי . P'יfככן Pפ fpכריו rמ,

iמוכו 'כi ר"יר~מוריf)לP ר'יבריP טו
ו Dסגנורייובו gPיוקינסניס. Pגירי

 Pטודווברי Pגרמגריייור~ bניfכיגמ,רס
 IJיג Pמ, Pו rניי 'וfכוייסמיגסניס Pכר

גוריוו\כ.'יו P, P'Pטוכ Pזכי •ך~ P 'רי Pייורי
יכ Pקfכרכסרי- gPיוריממרריתכסו

ם rקמגסחיןוכורז:סחיוcכ,מירקי
רי~'יו Pמי .ינקרומחי,ינננכו Pרי

ו P 'כP fו r:רי Pי P 'ר!יר rל(יו P 1קי ".כ\
סייר pממיגדיגמכסfוירסנוגיוו rסי

 prננוגנ/רי,ומיגו i 'כfננמנוו Pפול
p ~ j כfp 'יכ"P נרb גריP כימסP ג"דייוP 
tריכרי!כוגןקיכיס. Pירוריינ/רמל P iמי
חיכ,ס Pירר P 6'1ךיימג pמ fpוריי rמי

 · qPיימסיינןקוננוחיכ iק''יבונונו
 ' pקי Pפוסי P 'ך jסכסןנורייוייו jנ' ' 6

י P qPיוחסנירומיכיס Pילופריגרייי
h יf ןו' 720וr יP כי .וכורייומיfP טוכP'P 

ררfכדור Dנוסגסו Pמג1למס jפרזגריי(ו
סננקר!כ. Pנ'מ,גלי fpכוכfכרח p pגחרי
 Pטורימס Pטווכחסנרייוק Pר'כיחי
 Pפסכיייחיגסגיס Pגורי Pי('וי ~' P Pכן
די Pןכיכייוריסי Pזככטן pכסכיס Pיכוי



וגריוןכך

 :::וטססמיפי;ךסינוחיגימזייטיסיג
סנוקרסנוממ,גוי pיימ Pפ' Pמי pכס pרfכ

חכטיןן pקיג'סגוזכן'~רך fPו:לrנחגיייחי
 Pטוךימיסגי.נימרי Pריי Pגופ.יקסרוו

סיגטיגימס Pכוקי~ר,וריכגיס Pגו
יסוסבכקון Pפכזכטי pס'מי . Pגרtכררמור

ן'זכ\ריניגייfנר,ןמר'נס Pחיגעיגטינווקי
.פורקיפיקחרוןחירייןיג b .ריגייגס

נימיכ bדי Pחגטו pכגיס-מיגטליגסרון
וגוחיינוינו.חיגרידירפוחיוסינקדס

קיסוטרו .ט'כ.'ירחן rח'קיקוגניגימס Pיכ
P ' דיססכb כ,ןfכ'קונוןבומטP גוריטןP 

 P(ופייו D Pמיכייוןקינומרוי Pקיכסכיס
נגגסקר(ניסקווטריפוחינוסיג 1 ~ר)

ל bקממ tPליקיל'סןי pס'ססס.קרןסrכ
קינןן Pריריט'ר Pנויגיוטיגיfכגן Pמזניין

ן. Pפור Pכוגיגנוגוקיזקליטי Pגוגנייריר

ריו rס'סזכונייו P P'Pטוכ Pמי
גןמי iגירדינווגט'זכס Pייסגו pם pמ

 jרזכ bדירוקקייגקונויגרו b.סימליגרייו

פוסיזכיניון ' 7ך bינר Pריירקס Pכמ
נו~'ין iר' ,י Pמ, pרימ Pטליךיפוןדי

 Pנודינומיייר'כ.יסוזכגוחנונריכסרי.
קיכונמלמיכרי~ייו Pחי Pנוfכייול~'

פומ,סיקוכרירו p 'כtיכ bבס DPPמי
י fpכי Pייסגו Pפ pמריח,זומיכ Lריזfככ .

דיסרגיחי Pפי' Pו Pניזןגימ,מינו
p נוי~נמ,ניP " סיגקונויג"חי .רייחיכ
 pקזכריגמקוו Jמטמלוכו ' b Pטיטורו
ייבמרוןגומי pפיזגמרמנוו"פיירורי
 Pכוריכי~טורופור Jרורימורגוחי

סי pקתריכמ Pו Pקוןחטחרורונוייס
רייויפורקוןוליגסין jיירר Pלגי bppמ,

fנויגו 'כP 'פרP ייו. 
 pריfכ'יטי pריפיןריפוסימי

נוימסנוורי'וfכינוו rנו' ' pחחמוני ' Pמי
 P 'כfקיוריריוחיג pמיקינוךנוסוגס
fבי •רייומיגדימיגינו'נוfכןקרוסיכ

 J(ננובכוטחנוניין~'ייו Pטו Pמירי P 'כf~פ Pרז

טמבס Pיקינונסרמיגרירוסכ Pמ,ג

31 ·5, 

מיחנונר".נסנו fספיגיקיקוכרירו pס'
P יj יP ניטייוP חיר'כייגוטירוP חנוויP ןן

י bס'רינויי Pכו ' t7כרו Pםןגססטרו
 iטינוייכומי . Pמ,גיירחיגטכימ,גטרו

דיטו Pמ,כי •זכיגמסי P\כ.יינמכרי
b כנומנויגרתfנלזנגריסיגקוגריחיגמסיי

מי • ;'כtס bסיגטרינמלינוימ,נומייור'כ.

קוגריכופמסיגמתיימנומכווtכיפיחירוו
נומג"קומ,לסקיטרסגווירזכרינ pרי

קוגךימיגניגןנוייסרו pכן,י jו Pרמרור

גמרינויטו.ק'ן .וי!ביגי 'כfנובכון Pחס
j כילךfמילסנווגוחירp גונוסיויפור
וינוfכ'יול~חיכ lסנובכוגייודיןנוג\חי
 IIוט rנוססכ bטינונכ ' rמ,קי Pייו iגי Pכו

מי • pנמ,fכנחגימf:יי pנירמקוו Pרו
 Pי rמו pטןחיו i;iיי pנרחטיפי ' Pמנרלס
ן rמ,חייגי~כן Pטו Pט~טומוגריייבמנוי

ירו jנוון Pולי • jייבנומי ' Pמגקיגיימיכ
מטחןןגוקימיגקונויגווטנובכווfכס Pטיטי

סטןקונוופיי,;די pר;גמ bpקין lbר
 ::: pטירופוררור"מרוןנומ, lיסוזכגנס

ריזונונןמי lיילו Pקfכלג' pמ,כומי,ימכ
 Pטיטי~גקונויגךו bס- •יסוrכגןקונוו,ון bל .

חן Pטלונויגטוקין jנוחטfככסנוקי
י Pךיזנויינונרמרוזגיחי . P ו~('י?יו Pי
מינינןייכרן Pירםו bסון Pמיס Pני Dק

קוןקריסיגמיגטנובכן(נוחטמוופוfרי
 Pכודייכטס jbוןגס ' bי l5זכי •.'יפוו"ו
 Pגורינוrכגופולקיקסכיירןו Pנומטמרו
 Pנומייורזכ.י Pכברינוסגןכ,פוחילו(נייס

 Pמגו pכ' ' b Pיכקfכגו P Pנ'ידייו Pגודי
מיןקוסס pפמ~סיר rמרפןייגיירוונק·

I מיורסכיסP כלוןיfטופb יl גסb יגקמp /, 
מייקימיגטס ' Pפימיחיטיג,ימרורס.

 pגוריfכפוחיכסנויג'יו Pס~ Jנויגייו
קיגטמ,פול jןפי"רו P 'Pגוקי Pווfכטסדן

 Pכומיגטיכמבמןקי Pו'נוחטסך Pכוקי
גוקי Pכומ, tjכניח pי P'b lמ jקיגטמ
p 'P כי(חןfכזכנוחיוויירוביגגוr.טחנו::ו

 1נוסטfכרן ' Pקי Pכידימפוסירס ;'"נ
מגרוג Jסכסבכגגי _" 7ד rמ' .ר i~בכ lק~
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יתוחגוfויזנייבכוןמתייחטתרדי Pפוחי Pדי
 Pנ'ירייר Pכו 'ריקוזכיכטתמי Pקרומיכי Pכו
 Pטיטרקיןחטיניר'יו rחיןפוחירווקי

 Pטיטוטררפי pמינר p~יימינינ 16
תתחי . iנוךיי'בן qPיךקוןרוייtימס
רפןדי!נו ,: qPיודימירייתגוכיננר
P נודיינייורP יכיסtחיןקירמררןקיכ

 Pטיטוחי qPיררונוני ' Pמגקיירו!נכיס
 Pנו Pטרדוfויבינונטמךי Pקיטפ(יי,גי

fכי:כפירפיגיחרjייןייור"ירון Pור~'~ייחי
 .ייקדסחיגפורמיר~ ptד-פוחיבגו

קיטוניירוןנוfכינו ' rבFנכטמטי Pחימי
P ' :מ,כפורטP נסתיןייוריר!כורייךון. 

קי Pייור~י :fיי Pנידיטן Pר'קיםיכיtכtר.
 pחיכייודיחיגו Pביבו Pוכיוכופריגרייר

 Pנוומירטיקוןנוסטו Pנומ,דיזגוגו
 .ןכו pריז'חיכיפורי'ו iקו pךtכ bדינוור

דיfוייררזנגסמזןיימטו Pחיגייווי
 PגומיחיכקוןייבוJכי' Pייוfכיג

fו,בתקייבדחר pקמדה 1ח'ייחןכמבס
די Pןכיטוי Pמ,נרומיוקיוגרס. rריקון

 Pכודיקחטינ/ירייומיג iק'ירוזכגיס
רת rקחיו!כוזחנ/סקיייויריס pמ Pנו,רייו

P מירפמרסיב/דמדp גתחתיp ינ/רתד

חי Pיןחויור~י Pגודיס Iנ t ,טויירויית
 pגרחסחינ/חרח( Pכוקיחינקונויכדמכ/ס

 Pנו 'קי pיי'כ.fכחיותמס 'כP fכיחוג'
 . pדיט~fכת Pחןכיוכחרכוןכס pמקוןויירמן

 Pגו phי' Pגו fjכיםוfכ'מיצופרמ
b יP וכוp כזרתfחוJ כוחינ/כו!

יינריגןfוימרוןכ.ויסיידסדי pנווגט' .מין

חו Iמב tPמ'מי .ןכf~ניינטיטtג P 'כfדי
ייונטחכזיחiכ pכחדי pךיטרמ Pירמדו Pתיכ
מיגנווקיוו Pנררו P~כירי fPכינ Pגוקי
פומירטיםרfכגומסקוזנרחגרי.fריגריי
גמ fjכי~"ירןךי P',חרירו pקוןfכי

רודיrנרוןקי Pנווכט' Pגוריfכיגטרמדס
 Pנfר~חנfרנ'חירחןיינדר Pטיירסו pמ

רי Pדרוtינ Pכ ~טינוייומי Pחירטיפןייייר
גניירודי pחרןוfוןכייגיוגוח, . tPכ~כייו

 jגוריו

בחרfכנחכיזג::וIכו'חיר" irחנ/ין rp Pנוני
נ/ינסמוגת fPכיכייידיסוגןטוננ::וקי fPכי
'יגדין Pמיכגוח,יירוייחין Iחסינכ~ודי
נחרfכוויין P jינ' Pפירחיגויינריגתמיו

 t"Jיי~יידי Pטירו p,rבחי Pרןוסרו h Pנחגי

חי rמכ"י i Pכומיקינ'רfככטחן Dגומר
 Pירחרו rPכיגנוינטיייטi:לטונ'יירון pח'
מלונריחונווקיfכגייוטי Pמיטת pח

חיילניfוייןזכי~מז.דיןכיירתחיןנרחגרי
 Pירקf'ככו P pיכו rנ" Pי Pמתג/ינטידיטת

 pמורקסנוייחייחו ' Pקינ/'גטי 1ו Pק'
חנורחן pכ'קי'ינרי rד'רןגfכרון Pנ'חי
P ירמוירוP כריpf: כנ"חfנכונטp חיP ~ P 

פרר~יידיןזכזכמרגמ, pחיגטרfכדח

 Pו Pקיןנינ'ירפחרסקסלוינונוזכקמר
 Pגו ,וfחייניי.דיייור~רגוסיןויכייס tפ
 Pכ'חי Pגו i ,סןרדינ"גטי lו iקרניfכ pח'

 i'כ.יירו Pחי Pירזכרירו P Pגומנ'ריירוו
חקיפורםfכגריירון pח' ' Pחי .יי.ב:fדי
סיפריחרfכר rפו pזכ'!כירחקיפורסי

 Pןוייכטי Pן Pנייטיירוןחיינו,ר. jפfכר~
טיירס fiכיקי Pלווגטי Pגוfכתמילפסרת

מי Pקחני~"ו~ייןטי!כחרוfכילודזיו
קחנו~וו pיימסררן rפו Pסיחי i~'יסרו Iקfכנ

סיגרי/נומינפןרייסס rריייח Jקו P,יו
 Iקחנ'~וחיייר.ירייירטו iד'סיןקיבכונ

fכת'ינייררונ 'כp fייוfכיגוריונ f~'pכרוו
fויגחוכייךגוקולוומיייךי.דךטיירת

יגיירון Iבקייירידיריימ,גויייןרf:ב. Dני

מיגמיטיירס.ו Pחיוו~סדי,נטי Iג
פוגייוגיסס. rנמרתנ Pו Pימrכ Pקרכן'יס
 P~טו Pנו Pנוינט' Pכוfכסיליידו Pי Pרי
ו .Phו Pדימי .יירידיונ'לרת jחיקי

קיטיירתו Pחין pו r,fj Pי Pחיגיוזיי
 .ניוגנ'וטיניייוקיפוגיירפורורו fpכפרי

טיירסתיו j כf~דינ'ינטימ·כטרחרוןסי
נסחסרמכייtנרחןקי pסכט'סילורידי

fווו Pןויגוידיוילייפקידוחינינימוטיירת
 Pמ,נייו Jקו pפחקירוקי Pייכךוני rךי Pזירו
פוכריירון Pר'סיtו 7רייימכ Pר Pחיiכק"סי
טיירt'י Pו fPויןתניברי ~טיגירפורקי



נוריווכן

פוירווידיליי'נינןf'נוני fPוי"רוויב Iנ
בוחכטינייי\ינטו Pרחרכיחי Pירנfכרבו Iנונ
גי-כfטיידס.ו P jרחכייתרוכינוקימי
 Pכוקיבויזfרווייכרו rר'פונרייריו Pרי
חיכיירס P 'קלקיטס fpכניירנfכרסגו

 pפוfכ' Pר'rכי . Pטיירfכ Pר Pדיריכווfכי~,ו
iחסןמ,רס 'כP וP רfטייכp קיריונוקי. 
 P 'כ"ר rחניפכfכטסו Pניחורוו Pני

 Pו Pסי Pילי rכוי Pסיfכסורfככיינינגון
די Pרטחרוחםח Pייוfכי:כקו pמחכויכייח

 Iבוחכטי pח'- Jקיר'קיכו , t ;בו~יר iמ

פקירוrכטורנו pכ' 'כf •וגו Pניכויינטו
P כיסטו'ריונffונ 'כP כויזוחו'ירכונונ

 pכומ Pגוחי .כוחנטיניכויינטןכווננ'וקון
fוייfכרכ pוקוו rבויחילסקוכויל Pו Pרי
p מדיחרניr כוp ווfפירוP כוfכטוכ'דיfרp 
 p 'וfקיגןדיקfכר~'ס D'Pקייירטו Pי'
נוחכטונ'וקיוחיבגי Dחיגדיקרחינטסחי
 rכו'חוןכודידירייfכיכירוקפ

חכרו pמfכח, p~כוfכ I ,~ 0יfככויג 755
מוחירווי pחי~ינ'מנטמרןוי P rכוימיג
 • jורמרן Iגקוכווטיירס Pו pח

fכלרטרילייכוטרירמט~ייו Pחי
ו rריקווו rליי Pקיםונגfכרסטיירסכס
ן 1קחיג~ייךוו Pחי .(חורריחיגיידי
P ' ק'ריסיקי .בו~פתרספומיבגוP מp 

 IIטירכויוברי Pוי Pטירfכרכו Pר'פוחיררי

רחנייחלפרר jקוכונחטחקי Pחנט'נויכו
פמ"ו'ניירובקוונווחי b ,כfטייר::י.חנוי
חיכפור:: ' Pחיטייסדי Pססיו Pמ,לרס

 fIכיגןקיופיכימרמורנוטריוfוטיוטי;ג

 pגfכקונווחרו P.פונו Pק~י,רוןמי Pייו
בחרןןמיגפיזס pכחקוחנרו pמורנויבfכ

 "נוfכג Pנווחיגfו"גימיס. rםירט\ב,קוו
P יביP די~fכ j רמוכחtקוחירר. P נוטובריII 

fכי .קתרנו Pמיפורמררטרירייריוחט
 Iפרי:ןגוחיקוחיורסגס Jקוחטתרווגו

 pריטרחטמגדו pחרח 1מיבחגוחי 1רייל'
ירו pחפריחי .ריסודייןקוו fPכיכייוד~

חיפחרס pמ,י Pקן r'pמ,בוטלירמט
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 uנמרו Pדיקוfויררסגתמת-קורטו

גיfוי .קחפו Pחיחיפונייוחינחכטס
 pקורננחטחכומיטורפיבfכטיריפירון

 pרrנגיימ Pקילינווגוקיס {fפי'י Pכו Jקי
 Iנוחןמיטכיגיירגס Pר'ח,טיירסטוfכס

f,r רבוP נוP כיfגרP וP טוויחיטירי
 Iקירימ,י Pקי •פוגנרמיגקוכוופומיבגו

נוקייילחגקחות Pחזימנווכו Pנוו
'(וכטיקיfכרטרו Pנוfכיגטכימפחרטס

מסקוכטסי P Pפיקfכר'.כוסמררט-רי
 pיימטיכווקי Pמ, Pנוופסגקוfכי • Pנו

מי .רנוספוטרס Pי fJנויקיכוו Pכיבfכרו
 Pכררו P~כקימ,נטייכריסימגירסנוירס

יל Pביכפורייו fPכונפלרינ'י Pקיכויקיוו
טכחר fPכנווfכיפירטיירסגסטורססס
 fIJכינטירו P Pנווטחניחס Pפור'ו Pחס

טיירםטרס pנווח'רי p~יוfכ Pחי pוfכרמ
 p'גטו Pגר Pכוונטי Pנורי Pקfכבוקוו
קי .טיילסטרס pוכומ,חסכורימוקי

מ,ג.קיב,' P~י·רfכנוו Pכו Pנוד'ט'נוייו
 Pכווקיגומיוכפירייו Pכוונו Pנוfכסfכי
P .ירוfכ' P ' כiכנווfכבמנווגונוקיריfנr!רP 
P כלfנוומיילP טיילטלסt"J • וכוכוכוסP 

 Pקילינויכו Pכוקיfכיזוקיכוfכיכוםורטו
ור rוכ'מוטרחמייכוקיטיירס.טרחומ
 Pו Pייו rפגס Pנוומיטרס Pנוומיגסקי
p ירb דירוp . כפומירחןכופורקיfגp חיומ

קיחרלטוי Pנו~ו pפירי Pכו 'כfרנכות
 IIמ pקיגומנולתמ, . Pגומסתן pפח

פורפומיטיירסטרח Pוכוסידי Pיכווכ
 Pקיטובינוומנונרינסריפיזנחרונונרי

סרונוי Pייסקימניכס Pטורכינוומי
 Pקיריחכוו ' Pמי .כיכווסיברטר, Pוכומי
 Pבוטיירסטרח pנ'וfכ'מיוטfכר Pפורי

נוס . Pטfובסוכו Pמור' 'וP fטכונוימנוי Pךי
סיןגי Pבוגיסיןביכונטמר Pט'כינוןגו

 IJנוזfכ'חטרס pכוומ,קיטיירח.טרס Pניfכי

P כוןחימיסP סוכריטכוj ניסוP נוריIJ 

r וטרוp . בורירירייפוקרוחסוכירסמי

מי rוכיחיוגונ'ירנו Pוכן p.סחקוןקי
 Pטוק'בוןנונוfכיכרקtי.פומיכ'מיגמח
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 .פייריפגמכטtרוגס b Pגיינוו Dרגדגי
 pוטרו rנ'וקינוי Pוו~ן Pונוו Pגו Pנוקי
מיטחכימס Pפוד'רי pמלטמ Pנ'וכיקי

 II ',מפורמוטרוrכיגfוסמוגו pיימרחב

ךיחוגומונימךiג fpכירירfרךנימטח,

P כמי ,נופסכיירוקויrמירסמגמנור
קיטיירrי <rטל Pגוחיfנiג pו Iטורנסרנ

טיירסטרס pמ:וווומ, Pנ'מווו Pנווייiג
fכנו ,כfטינוp ניריP נ/וגוקיp מr ינווp 

רינייגטיפוסיכון ' Pמ·רסכייי, iניכני
טורנומררטדיוייחיטיירס. Pי pמ i נf.ג'
קןסינטtרחיטייכסן pמ fPכרו Pםינ Pו Pקיו
מוtו'נ'נךריגירiג iסי lק'ב.,ירוקי Pכידי
 'וfp . fכרינ' Iנוויג . 300דוטרירמטוי

 .חיכוק\ב.ייונו !ס.ב'ויג'ינטיכiגד~

, 

fסריסי)וסיג'יןמיג 'כPDp ~ 
סיק,זןטת. pמ,גiגס iק'נסfכiג f-'Pכנו
ו Pטרמ, fPכזווזכי Pמ,גייוובכי Pמ,ר

גרמידי'ב.מו.נינטימסבfכרfכגfכגיסס
יי::טרוכ Pר' ' Pקיכfכרסיר frכפורםירו
רינירסכסמ,ו Pנחרfכגמכ' Pן Pרון
 , Iמ,ג ~ונר Pחכ'מרריטיונייו 'כfג,ס pירו

 <:מfוירפורחיריfגסי Pנוכטומי . P'יו
 P'pמ'ירס rחינר'טו pס' jקו 'וfרוזוiג,

 IIטחכ Pמ'מ,קידמרוןקי Pכו Pמךו Pםןנ

 " Pמ, •גיס Pירוסיןחרו rפודiגמfכיגדן
דיו rחיר rקי'ב.בכ Pטיטיfכוכייו Pי P'גינ

 Pביךייודיזווכנריבכר bפומפסנייובכנגי
יברמד pסספיגיססנססין,סוג,"קי

 "~קחפfכר Pחיפורת iטיכ.-מ pמינקמ
ונונ"מפfכגיימרןןיגי pטו pסיםורסי
ו rמיחיכמונייוקונכן 'כP . fגידייו Pבו
קיזוונגוטיוו'ין ' fPכג Pייfונו Pפ pמדי
פומיב::::מ,גקוו\ב.יידי\ב.בכרr'ב.'ייס pגו
מד •רונוסססי fPכירדי pםרמ' P'iכו

מiגזוfכטמרiגח,ניס Pירימספריכרירס
ירס Pסי\ב.ייטמנfכו P 'כfקירונוייס Pכו

 ,רוווייס Pנומס fwויכקמםסוויינטופור
ריקרכדיrכיגכיכס pת\לחיןוניfכומי
 iקוסיגינרי Pפימ, 'כrןוייסרו Pגו

נוריוןכז

 tNpו,גקמחיפוחימינחרו. r.םיfורר Pפונ
 "'פריכ"פורוגומיונגידסןנרי Pטיני'ו

דידיונמנרמרפירחיינניחומירירגס,
 rנסרב'חיג Pייח.נו p.ם pמדיחיזרסינ
סס Pטיטו iמ,נוניfכנו ' Pמ,פיירודי

fוינקוןנינרו .כ,וfחיp מקורגית"קיכיכס
דיילקס Pגס-rמ pנfכרחנמכ' P'Pרחו

פרינ" ';נ 'כfמקורכיחררונסחיוונורס.
קי Pנירייו Pכונייר~וקרווומיךיירוו.

פרfכנוחררןמיירקrי Pגסמסךירוקמריו
 'כf .נרמנדיפ\ב.ידיירקrי Pסדייגטרודי

גסrכיפומינורונוייס Pכויכרייריו Pמ,נ
קרורןווייס Pנופיגיfורוןמי .קיונחריו

בtומ,כטרירימ:ו,נ pמחיו Pיו 9גיך Pגו
P וכסדי'דמדינtמוומכייחכp גסטס

פמכ~ pמ' ·י Pטסוריגסמסמיטמךרי,
מפומירת.,וננייס Pני\ב.יךרןו pמ,טייררו

כונידיזכיזו ' Pפורקיךמד Iינ Pגסדי

גסדי pמ rק'ב.יקמוניגמרחנ"מו pגומי
P כדfינ'ר• 

ר rזככבכיימןור P'Pטרכ pמ,צזפרס
מסבכנניריר rמי jסכס

רי Pגידיי' Pנודי Pווחייורמכ' pטורו
מנ':ו pכ,חימיג 1קוfכילחוקינס Pירו
וו"מס P\ב.יינf'יניויינדר rרי Pמיגייומrכ

r ריl גסריiונרfדיכסכיסדירייגוסי
P וט'ייןופריfוומייורנP p חיכינכינרונ'כיP 
 " pח'ונ'כי p Pמריוווקיס fr'pוקוכ •ס'די
 Pכלונ'רי Pנ"גוקיוווכנ'ןמרן Pםונטי
P דיםורופיטןP טרןנ'ירנןיP . ווומימיIP י

יזי Pכ'יי Pוניקי Pיfכיכט' Iנ Pו rמו Pטרו
קי Pמימי • pוטרו rנ'ומiגירiג rפכמ pנ'ן

 uPנןוחידוס Pפוחירנסמס Pריקודריווו
נחרמגמכימס Pו Pמסמ· P.סrכרר' Pכרר
fוגררסמימב/מניט.די pייחדי iטיכיחק'

 'כfופיטייכיס rקודסטוקימיכטיכרי
פיכימiג,טורסחסמורtומ,טירווינו

 rבימ,מולכנרימי,יני Pפיר Pנ"ח~
 rבי 6-מפרימיי P rבימיפוכייקינייכי

p ' יקינרמכטס:fקיס 7קיקr גiטייכיP י
 ,,?'כrרפ \p'fקימ,כטורו'ירטן Pרימורס.



 ' P 'pנמרמנח.ג' Pכומ,ןין pקיימריטי
 bקוי Pן:,יירגויר iחגופרר ' P 'ט('ו Dמיכ

נמרחוןקוכטסי P P'Pטרנ p 'כfמ, jי pרfו
פול Pי Pורט' Dמ,כ Pבו ' Pמנורסמיגמן.

 Iקוג/ pנווfכ'רטי Pכסרי Pמטורבמרבוגו

מל(/:י D Pטירנימי pנמרמגמכ'מי" pטמ
 Pלוי Pינייגט'פחרס •רול(וגמיגחין

ריוי pקורמריס iםורטמ'כ.' Pמ~ור(מנו
b כגסמ/:יסימנינןברססr'מ,קיחיגr ן
ס/:י"ו pנמקיכירינI:גמררמ,זן Jחוקי
P וj 'יזp 'רP ·פרמp יסקי'P ' 'רP ן,פי
טיינוכו •רס pרימיננ/ינטרמררי'יו rחו
חרכו p ג:lפורורן Pמפר'מיכומגון Pקון
גו 1מ .דייומ'גפמרrכבכיכסקרנןפןר
י(ומ,רטיו Pפורןן pקורמכ Pח.יןו Pפיג
 Iו 6קיגוו.מו Pמיrכינטינר'יו'ירטו Pר'

 . pבירמ pכמרי iגרםfכרrכנירי:ומבס
 Iרינוגוגןסןרירחנוופורקי pפוfכ' Pר'

 pריקוררfכנ'מ, .ביכוגטמךן Pח.י 'rייסנ
קיו i 'כfקיגונריקרייfכיכ,סו p,מ 'רי

 .ל(ונרוי tp 'כffכיןנ~נירפיר"ו fPכנרר'
'ינוון Pפתרסנינויל Pפורו rקו Pמ,חי

גסמסחנרrכרםיר-סנרקבכוגססיןפלי
סיןנינירקיזונומינרסנרי.גס rגו
רונמ·כנירוקיסטיינומררל(יגורטי pמ,
נוטס pמרI:ג P 'רי Pםיקמרו Pכודי
קמפסל Pמ'םומ,רימסקיחמרן .רירפו
P נכ/:יפרבכסקינוומירטיכסדי~ל(סי
 'מרט/וטיקןןפיגימרפורבינינוו Pר'כי
קובו p 'כtנרמ,ויס. Pכדירייקוןקירן

קי • pל(fכנינירק'זונוקימיכחס
רעס D.רימ,רטיו fPכיכסל(ינרןטי Pמי
fכירססנחבכוגס 'כf;כ' P מ·קימי,יטןp 

 ' Pטר p 'כfפורחי .ר Pוסיוסנדקבכוגס
קוןפיכיfכרfכייסו pיחייו P,כט' fDכיכ

 'כf .פיכימסגס jח'קI:גייוסיפרבכס
וי iכונרחנריגס rנוגכמסמגרונן

רג Iג pח'קיבכךןנןמס prJיד j pנמ
נוקי Dחניל(ו p'יסfכינריקיtנ. Dגודז
D ' פרימיל(נרימ'גמספמנסP דיייו
P מימונרסיP גוווP מ,ןטירמרt) י;:כטי
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סנרקבכונסמסמגרסקונוומוטרוינונרו.
פלי;:גוןמיגמספמגסגי ' P P'Pטוכ pס'
 ' rמקי rJכרקי Pמימונרס.ו Pרזייו
P ' כסיכומדרסגיf,מ,נימסנומj בכוגס

fכםמריזrנגיחיטופסגס "ג:Iמ,סנרק
קינרקסגסקןזי "ג:Iיחס. Pתוכנfכג

P מיוינונרוfכ' p קונייגסזכיל(~נרוטי
דגן . pריrכ "גf:ירגןרtיקווו iר'םוקוו
מווןסיוייס pגרחו rטןקיגודי)-נספ

fכפרוניג'תגינומ, .רי'וסיגרי Pזו
חין pנירמI:גמרבחרמול(נריכמס~
טוניסיס Pניבכיר iמיו Pניזגרוטי pמ,

 I'יקrכה PסיI:גנוכו Pמrכקוניפ(ירפחרס

rכ i 'מ.נוטמנינייו . iגומסטיניינכסרי-כס
מונרוקומנדו pנירתרי r'iקורט'גס

קוניפבינווו.ממרסטיר Pייי~'גךח'זוחי
l:גtכרנוגרסג(קי .I:גייrכי Pרי'יגטו
 ' Pגונןקייןינחטיגוקונווfוי pנירrכ

 pבירfכפfכרסת Pסוכנמכגסמrכסנרונו
 pריח\נ.מרנוקיקיין ' 6רי D.'ינו Pרי
ל(יגי"םוf'גיגמרסדיניינרוטי pמ,מיו
מ, .טיירסנתמיןל(ינררו Pמרמיחרן
כtרחcכטיכוירימס Pםלוו p jמ,פומ,

 l/זגייכוםמרס 1יי' pמטיניחמיקורירמך pמ'

די pנירמ Pנינירינוו pנומנורסמיפר~.
נמר/:י pרימ Pטר~ Pל(רrכיירtר Pח,ניI:ג.
מיג 1 ',}רוטחכ PמיI:גכוס י'.tכ "כfירייס. rבח
נווקומיטייtי. rPכנגוקוןטס Pמימירפופן
p גי:lP גינרסי:IP מכיןP טורומ, .'יסP 
P וp כfדיp גנוחייסמייייורמל(יננומסנו:I
מ, qגומי, jמ,ירמרס Pמיכטס pמ,מי

 pגיירב,מי Pינ"ל(נריוקברזטרחנמרס
 ~ pקfכךיגמןק~מטמרסקרל(ן Pי pנןמ,חי
מI:גסנירינומס 6קי fPכיפריטו p ,כfסיגמי

גסגומ,טיירס.בסר"פרגנר Pמ'קיקחרני
 •םריטן fp'bכיכrכ 6מנידינומ/:יקrכרגי

חיןI:גנוסגסיר Pרי pדימ Pטורומ,
רוממ,גrכירוממיגמ:כנונו gנומ,ג
 Pמ,רומחיגקיקמרניגcכfכסניי

 pמוזוטייגינוקמרריגמIכיח,נקונו'ירטו
טורממסנוזI:גניסגממ,נו,ר.םתרס
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ריס-גקוני'ירטוגי 'וrקסככיכr:כ
מ'כדי Pמוזרסילויילונרו.כיגגיומ,נייr:כ

מו'ג.לוr:כנr:כניייגיקומגדוכ"וכו qגו
 Pכודי Pס''ג.ינתגתקי .'.ג' pקומ:דר

P ייכוP בומ,נחיq כרי:rכ.נ:rטחיי!טיירI 

ח-םומירפומ,גןי pנינ"'ג.ייr:ככr:כנייו
חי .מ~יי.חכתיו Pנינ!'נופומ,רפוחיב
פוחירפומ,נחסמבלו~כסנייכירמין
י Pסתנומרו[נ'יזיטסקולוונייזיטסנו

מגנוtינr:כנ/סי Pקילוומיקולוממגיירן
קירי ' Pמנלוסכr:כמי qכןמיבלוומירי
מיפומירמומ,נרי Pדיזימומr:כפוגייר

חיייון Pפידר' Pי bכיכ'יכוגטמרי pיר iמ
נסגו ' Pמ,'.כ.ינס.נס,מfור~לוומירטי

מכךtי Pי Pיכטו:י b~יקסגומיקיגת Pמי
סיכסי pנ'ירמ pגתרי iגומr:כ'ג.נרr:כגס

'ג.יגרס ' Pטו Pמיפורמ,יר.י hלוופותירפו
מוחירפוtו,גרי י.כ.' pוכיקומנדו'.כ.ניסגס

 Iקמהכrורי-.כ.' pקייכמדו pמיכקמרקוינו

p .טוריקיינp כוP ךימp מ-קיp מ,גןןטת

P ירחרסP כי:rקיוכיירניוקוינוקוכט
יגייןר Pדיפורירמ,וסיכטריגמרוןגס Pמי
מידורן.ייו Pירנ/' pדמכיסיירט" bמו

נןמסמנרסי Pקי~ינרמ ' p'ג.י pקולוו
 pמנ/גמ pלוונג/מ'.כ.בכזרמנ/ני Pניסינכרו
 •י'ס Pינ Pרי pמנ'נממי Pרסזוגידי

~נכזרסנ/גמרריקילומגייוקולוומ~
טtי Pמימונךי ~סיכדיגס.טמ pסייג'ו iיכ 6

לווגגיגומרtיגרמג~יינ'רמך Pגמירוכניס
 / Iקולופני,מימנטמ pינירמך Pמומ,נ'גו.רי

טיירסגהטירמדיו iגומיללווזילמרירת
ו fגי t'מ Dמוכרמייiכ"ן~ריזןרמ iמירלו

טtי p 'כfרנרי .rו.ו pקורסטלך pניוfנ'די
 pגמד'tכירנווזסfונטמ pר rיניר pניון

P ינ/דמריP • נומיסונרסמ,גדיb דייר
רימ jיקוניממנרי pלוונטימוגךיג,ס. pירי
 pי pמ, Pריי Pי P iטת Pמימוגריניון

P .לייגוסמוגרייגייוריסP גוP 'ניינ'וכטP 
וס Pוגרי b' .pממ Pי Pמסריק;רילמור

לומ(,,יןכ Pמוגרימכנווס.וןכ Pמי P'ייזונ

 jגווייכן

P ~'ינP ,מP וP כמרחגחכיP . גוP 'יגל~P 
לויעריסמיסנמומחין pקחג" pי pמיו

לוורfכרססוגרמרימי' Pלוקרמיגמונרי
קוג"תקרפ'ס pקדניתמוגריריין.מי,די

P'D טןרסp רגייפיזזרניסגוקימבססf
גרונכסוסיגקימוטרןולונרי. bדימיי
מיונ'יזמוגסרולסירררקמרס Jמיקי

ןגומימ,נריס :.ו,יסג Pירורי.מיגמגייומ,ג

מלומרס . pר" Pגוטוררסחסמירלורזירת
טימיוי b .Pייגו p Pנורידייימיגרי

קויריינומיג t'ריגיית pטrו pקוכ!כיfכ'
 Pק~יי Pטוטירמר.~מוכדי Pך Iגמיייו p'bו Iג

קי, pממגרירס pמ, pמ pפכמ Pט'גמי
 'וp . fייחרמ Pפר'בנומרלוודי pם'יררמ

 Iיגו Pיוfורניוגרי p!(;יררfכ pמסרידי Pטי

 pינוילויגטחדמ pb Pממלירי Pטו ,כf', 1טיכייfר
מןר Pבכמגד'ניוג'לוחרדי pמייררסקון

 pפוסירטtכ pטוחיורס. rמירלוומיכנור
 Pטוחיחטס.מגחיסורו 1קו pקרנייירטמ

מנג'יוןקונווסייקרiככיממיכחי;כסניס
טופור Pמיררוגמטי •דייוfכיגרי Pגי

 pמ,גנ'יגןגטמוf'כ Pייוכי fpי pקוו'~פומינ/כו
לווקן .יiכר~דידייןס'די~חכטרי

די pלוסטמררדי Pיטי Iמיגגטיחגורס
מ,סלונרירי Pלומטחדןמימיrפםfכרס

 pקומ pממ Pטו iמ, P'ג.יגר' pגו Pחיזו Pטן
ס:ו Pיגטי I'נ'יג Pנוטמלונייו . Pלווסילטו

ק~"לר(מגורסטיירס.נסדי Pגיסודיטי
 Pי'גו P Pגודיק'ג.·יוקולווfויטי.מ,גטרי

זכי Pקילוסטיטינווקומי~טורr:כ.טו
 Pקירמטיחי Pילוייגט' Pטווכ Pרירוקמטי

קומגסו . pוכס pמ pטמ fPכיחיןכמרס Pדי
P סיגרדלייP ' מוסיגr מומיררסטיקיו
לורקן ' Pמ,כםורט' ' P ~קומגןנרמי •'ירנ

 Pטו Pטררידי lי pקירממ,גפיירוסיב
פסרתס pפ,ס, pיט' 6פוקולוומי • Pניייגטי

מלונרי.י P 7לווחירטיחי Pללסטסרו Pגו
 Pמסכמגגייו P·מי"טו Pק~יי Pטי pטורסמ,

 Pלומטמךי.רי pייגסמ, Pנינ'ודי pימ iניfכ
קיfכורירורסג'ה I'דמוגנ/וקונ/לייןמן

וכיגימי נ:, pמיגריר rמומסfכיגטרו



טדייןכן

יגטסנ'tכו pbי P Pנ"יזו Pטוקיכיונ'יחס_
מיייו pנ'ןמ,ח,tכככיcורי,ינטו pמסיו

~סדרמנורcו-נטמן pמ ' Pטיוסר Pנ'ורי
 Pמרגימ,נ'ור L' Pחיזו Pו Pדי- Pקוחירפורי.

קיכימןקיגומיומ pכסחימבייק pנמ
ריקמב'ינייוסי • pיזו b Pו Dריקמרני
cו iיני rPכיפונב'וריגיינו pרבוס bנקוק

מי _ןר:כ iמ,רכיוסיגימורוינונסר rjכי

ורירוקירמקי Pירי rכין pbקיחנט prגחו
 pירסרמ Pמ,כ pיימרfכ pםרי fpכיזס Pטו
וב"ב Pמיפור pמיניכיינו Pטןרי I Pמ rקסמ,ן

ב"יריקיו pמיגקוכמרנfכfכי p:כסרכס
 pילמקירי , 6טיטרי,סיגטו pמ'טורו

ורס rמ,רוכןעו Pיליינט'פחריקיונינ'יר
כיפודיוןטו 'וfטו pריז'טוסויינ'ימ,
וכוכיירמ:: ' Pדייקיןוכירי--'(קיריגומ,

חיריפורייוטי p 'וp fנ'יירfווכוגומיוכוק
 pני''רחנויגוחי Pסוזויו p 'Pרי'קין

 I/ ,נינ/ומיק ,וP fתחני Pטי pס'ט'מ,גטרי

 Pטרו Pכיוfו-ימי pכיהכf:י pנ'ירמ Pגו Pבכו
 pסיגיכייגן Pטרו P '~ :(י pח rס'מי fpכיזו

פרר Pפסרעירכו pמ'פורנורגחיג'fכרוו
P ":ו'נ P סיP יירנ'סp • 

יג:: 6גסכ 1i.ו.נכ,קוכיםכ,רקוניוסי
פווומיגמסfונגו Pג'מיטוכנו'יגס
מגורסמי • pפ~fכנרס pטמ pמ,חיננו

פמרס Pחכייגו Pוכ'סי Pמ,רוכמגו Pננ'
 pערמ Pגוסיונרי Pמפיסדס)כי Pל(ייגעי
 Pנייזו Pגו ,וp fמנכיגייה bמ, Pל(וזיל'

קמטיניכייומיומנריוגי Pוטרי iנוקוןקי
P '; פיסרמר• fכיוביניירחו ,וfכגוf)דיל
P וP 6קסטינחרורי P גויp וfנ~j -קי

t 'P גP מרייP 'פוררירP רוטוP נוP 
 pוטרו rו. 3מס Pמפמריזסרו P;ו Pגמריגן

 l/בי pכמריקמניינומימנרקעוגססין

גורגטירגיסגומיcונמבכננסfוין pדמ
 • pבירמ pנמרי iגוסיןנדיקיס. Pניקוו
fד' ,וP מ 7ספימיירטוP סינייוונליP ,מ

 ,וp fל(fוכן pטרח pנוfו'קרן Pל(מט'ו.רו
P מ'ילמןp טיל(מךוP רו 6ו,גןכטחיגבסיP 

טרו pמ,כיוס'מסמנכוגוח,נגומקיפור
1 • 
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מרוכיסכcוחcו pנינ,' pמ,נומיד"ו.
p כגטמfנודיגידס ' 6טוכימסוקיp 

גוווfכיו Pפיקfכרור' pיר' p ' 6 _נויס,

tכ' p טכחp כימ~p גומ'מןמסP רייוערו• 
סרוו fp 'Pכנ P'iהקי pפןמ, Pר'ירס Pמי

 Pטרו Pכיומיקוו Pפיכימריל(וחי Pכיננו
 :::ט Pחיננו 'וCפרר Pל(וtכיריריל(ר ' P 6מ,ניננינו

סינfורסגסניחסטכס pננומ,קוןדייורן

רי pקסךינfו jקי pטמרו P 6יכיננו Pנו
 Pנוריכימגו iמ~ P'ירנו Pקוננופיירו

 Pטרו pננןמ,סמ Pניריננונוסיבככניס.
 pנסרנ'ס Pי Pפור Pטרfונסךו Pנייזו

 Pנייזיר' pטרמ pכיןמ,מי Pנוךיגמגטרי
 pח iנינ'כמ pמ, pחיזtכ pטרח p 'נכומ,מי

 pערו pניומ,מי • p,rמו pטרו pןנומ,מcו
מיופורירגרןי P 6קנסכיfככט' Pסי pו rר'
 Pקמפסרכן pח'פור Pננמכו pטרס p 'כfננו
 •נינ'יר.םמרסחניר:ו pננספרונ"בוקי
טרס Pניומיטרוכייו Pדיי Pקי Pי bו DPי'

כפו • Pסננקרנימערו Pל(ומיסיעיורס

P ס'ירPP כיינוסיסכררP 'פלP וייןcכומP 
 pיר' rניוסי pמ rמ, pט,ח Pכיומימיגיייס.

 Pטכן Pכירfנ'מסרוכיייס Pכוירfנן rייfו pגמ .
b וr וp . נ'ססחיrכיוp טרוP חיזןp כיP 

וי r '(לחנוכססי •ייוגו pו pכמו 6ג iחפי
 P'יי rכיו pכסס ,) P:כיסטיכיוקי Pגומ;:ו
סיגנ/יכוכינמרס pמ Pק'סי . pו rמי Dנומי

מינכוכומ~קונווסגגכי p P 'ו Pמסדייןח,ג
r די ,ח.נח.יסP פןמיP פיגיחכיכיוP קוו

 Pסינייודי Pכימטחרינןומירוננייס Pכו
ינמל(/וזכננומיליריכיוחי .מר pקסגטס pמ

 pנוסגטמ,ין f'ו.ינ ' P .ס'פור Pכונייו
 Pכיוזיר' Pו Pחס iחםמגיימרומי Pנימרןכי

 P;ממ-חריו rני pגממי tpן rמ· Pי Pחי
 ' P pמינייממסירון Pרימי flגל' pסנרח

טיירסטל;:ו Pמיניfויןבוורירי rפגה Pכו
קוורחרסגגו ' 6 .גניד ,וfקדוססקין

 • Pמ·כינןינו Pכוריטייכסמcוריפוךייי
 Pנורי Pי rדןכמר'נחנטיילרננורירמי

ו, rר'מייכיפורייו bטוכימסקיונוייס
'"יןפרמינגומיכדילכייילרו ,וf •מןכרcכ
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 pכמחי Pבסרוכי Pגוטcנ pס,גסנוגיגס
מ,~נוfכייסחיייורווקו pייfכפחיייג

פוגךיירון Pר' Pטוד'יירטן p 'ר.fו,גריגס
b גיקוניקסחונססP כfפגi פ~חבווייו
תו"גסקיריסן pכומקיר i~גכרי pרח

מ,תחג'ימנסגספורפרמיחיfכירטי.

 Pו Pחסמי Pלווזירי Pו Pמס iלוfכרוטי
 Pגומי p!(חלויגייfכ Pו Pמסמי pמ fמ,ן

פווו Dגו _מיןהיגfכרון Pגומ,דינדגי,מרין.
i יP סיוקיP חיכסמיכוגודס.רייברחרI ו

סי Pו iפן Pכוי 7יווס fPכינרס.טיי iרו
~ייי Pטו Pסיי p 7פומ, Pרימיגגירו;. Pכו

 Pמרוגי.ב Pטורוקוןינרמר pנסדיר i~גכ
נרסנןופיגימסקווונסטיירווסיפיכיססדי
די 1לוסטחרןי b •רוווייס Pגוקוורי

 pגו (יסוופיגסיקוזכינטס. Jי P pסינייו
לויור,מר Pרןטייו fPכטילוחרטס fpכ Pבירייו

לוקרס.ו Pפורחיס'פור· Pטירו 1יירו
נימרי pפיכיח pכסוו Pחקיטס p(מ

 •ובני)
נורייןנו gPיומ,נויגו P'Pטונ pס'

פורהנורס " bנוfכינדינ'סטס pמ·סכסן
 Iלווורי iינרמ pטרוכייו Pד' ' Pקי Pנו

 .ס iקחדירוקו ' Pסיורס. iסירלווטרס pח'
יג hסי{חימנטונמרייו pטרן Pתומידי

 Pטורוחי'י Pפירסנ pס'טרס Pלוותיס,רס
 ' Pסי •ןן pקורמטרו pלוומ,רי Pימו iרי

 Pלוומי .סקורפסיכגטרו pכויח'מרריין
רימי.טיירסטרס Pלווסידי Pנילווקמטי

גוסי • pפמדר' Pטרו Pלוותי,ריסירירסר
 ./ו pס'פור Pלוסגו pטרס pח'לוןוסיפרריר

קי •קסטינירייו ',ט Pלווסידיסממ,ק
פיקסוו Pטרו Pתוס' pגוונרי Pגסרון iספ'

טוו pנכוס,טיילסfכס iסרו pמנסמי • Pרו
מי Pריניגייו Pטרי pלווס' pת pמב' p pרמ
'יון Pריגלויריפיןריריססנירנס pלומ
רייוטרר Pנווסייכןגטחוסמ,נב Pלוומי

נ'ורוקיורס'גגסמסריקוךרfכרפור
פרמגוfכוסחי • Pמrכרר' pטרו Pווומיסcו
ילויכטfכרס pמ ,וfדחהיב Pטרס Pכוןסיסת

,ו Pתומיייסרסמפמגח,מיכג.טרר pוווס'

גררייןכן

ט, pלווס'קוזיומסי . Pירן.. iםמר Pסי pטרו
ו Jווומסטורכמרססי • Pחיגפופחרר Pרו
ורמרcו Pמפר'ח, .ס Pטורנסגטכס Pמי
ורסרtו fPכפר'מיחרנטסרוטרו pלורס'מס
 :: pלווזכ,מססיניסרתסי . Pרינוויככנופור
ססקינרחכטמרסמי . Pמ,כיווינו pטרו
טרוכ:: P'iסי • D"גטי Pסנור' Pטרו pלוומ,
וו Pחגנו Pטרו pנוומ,חסטחזמרססייירס

גטf'נרס P'ג.יב Pגומסח, . Pטיימרורר
fכפיכרנמרס ' Pמ,פריוויריf:כס.גסקולוו

רס 6p ~מיי iר'קריק Pפמרכ Pגו tjכי
חפסנייחרס 'כP rנ'יכט' pכחמסוםינרו
מוטרכ ' iךימי •ר~ P 'רז Pסמרומיגפו

קוווכווומר,'י Pקינמרווקיונויק pם
קיןסיקוגורטסרי Pנויין ' Pחגגורטס

מ Pניסי • Pקוגורטמרו P'.:?'Pירופגיס
חיגפרםמלוייכטוטיירrכ P 'Pי Pר'רניכו

טי : tו~רי Pייכו P Pכורי Piקסנfרין
טי'ג.יירימ,רייוטןסיfכםסגיימרס

יכ\נומססנריובןדסלוכררןמ, .טונימרס

 pםרחגומכמניוןמסיכונטחרבטו 1קו
P רקמ'p כינכופוגיגנוןחי •פכסירןריr

ייוו rpכ jוג pפמרמrכ Pפירחג Pמיטייגי
ריס Pםירrכג rPנייןכר'ג..ריפוחינכוקווון
דימורססין~נמךיר pו pחיסייסר'ג.
 Pייחרנו p' j ~טר p 'כfפוכ .טייcנ fPכגנו
טי Pסיר~ Pירו Pכולומכ' Dכור~ P 'טוךן
קי •קמםfכרורמ Pס'פוריריפ Pקיני~
מסטייiכ Pמכנורי Pמיfכורסטס fPכי

' !:j .,'כויסי .גrמיכייP ירמp סנין~בחרו
 . (רגויסיכן

 P'יrכגו Pפ fpכרייזו bמיגדיפוחי
 ,כrינגסחין ' 6יוברוגfכרזמיןרוכומזיזם

ריינךמך P 1מ'.מי pוגריס Pו Pמ,ו
מוםח Jמיחי • p~ריס Pי fPכיוחיניתר

רנן'~ייסירסמ, . p'ג.ריfכ Pו f' Pכיןמי
נימ·יור'ג. 'כrירrי Pקמביפורכמי rנויוחגן

 .די·נ'וקומירונrכגןfכיכנוגיןמממ,
ירוובכס Jמייו Pפור pטיטודיפןגו qPיו
P טורוונריP נוP ג'ידייוP ריקיP וגייו

 " Pמי • f4כירווסגו P qPיודיכנוךפול



גוריוןכו

 1 'בגוכIכרנולכמטמרופזמי P'pטוג
נוין:Jוכנכ!;ב,ריrכי ,ב;!ר Pיריימ Pגנו~נוכגי~.

וכמטחר Pטוטוקיזומ,נרוג.כסו~י!כבכ
רירנון rח'מיגנוכגי!;ב,רנןfכסטמנונייו

P וכבכוj כיf1נמגויורנורונןכי i מיכסי
fכ-רסכ}כי iנןינמגו Jרנמי .נוfכטןגוגו
,נייו pקוסגררגיס Pירורי~ייו Pקי
כיס Pירוממ Pטיטיךיפfכררי pPפליחגו fpכ
חינדוג.כנור Pייחגו Pפ fpכמררכוגומי
רווכrוfכס Pיחגן pם pחחיפר ' Pגךר bקר

rכיגקרנויכורכיחרינס. Pקזגטיוכיקונון
דומגןרכןמסfכרס,חונרגוקי Pטיטוחס
טינכס p 'כfמיןיירסנטוגוקימי .כמי iנו
נדוגמכסחירסקיייו Pקוגוגו'יסקי
 Pפוfכי Pדי Pגי'י b Pוו Pטיטוחירכיי(ומי
 ,כf .נוורייו 'כfירווכגיס ב')כfדירפליגוי

רזמכנוססיןנרוגמכסמילס Pטיטו
'ן Iכססיןfכנגסדי'יוו pריקכfכרfכנמ
 Pגיבלומררריגר , 6ריוכיון pגמיןחי 1ין

ח,רונוי.מ,.מ,ויוגיחיומכוכמדי PזJוכנו
 ,כfרירינוfכינוחיגונחרווfכירס Pטיטו
 ,כP fטו Pנןfכירfכו Pריזו Pו P Pטורי
דחגייךחיטרוגייו Pריקיפוחי Pמוגקוו

fj כיגדרוטקיילוזגגיס.סf.ניגוקיוכ'ו
 ' Pניגונןיריוכניסוי iינרמ pגמחס
 Dגי pנוח.ייור'ו.' Pנורימ fקמ.בפורגו

ר~ Pיריפומינגוrכיןמנימןקי pקרומיג'
 •fורינס Pיוכו jקרי p 'כrו~סקווכו

סכס(נודין(נן qPיי;יקגמרומר
גנימיס Pכידי pם!;ב,מנרfכדינוגינומfכס
רומיגנגומ.טי Pמיפולומנגמרוקי

קיריססרנס.נמ(חתרנכסכריס iךי!כו
 pדיfכמיוםוסיקיגי Pנימנגי(פוליר iו,
ומקמכריס r ,Pדי pוכמזכיררכנג rדי

פןר P 'כrגונכססממרוכסוכקכומסגי
r רוננגfכרגמוכיס 'כrסP כrקימJ .זכימיג

ן fPכמס rקfכגסטירגווכחגרו Pפור
 Pגיוו Pמינגיס.תזגגיוכסמ. iפורט!;ב,'
וכוגטי [,מס rקמפ,מגומררןקיכסגיס

 pך'מfכי[ Pוכקו 1יזמנכמרוגו 'כfיס. rגלי_ךי
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ס Pוכגמירמומיסמררוגי.כככמט P tר
fכרינס Pקיינינןי rPכיקוכויינ P ',ב;!מי
 pיוימיגוקו 'כf •פריכו'לוינרןגמיגfכיו
P ' סורקגוחיכנןיכטןP קימגרוגמכזוו

 Pמוכגי Pחר ,;)חיזוו P Pגררו P~כחימיכ
P גןמסוכמטומירמגייוגייטווP מכנכיס

גינרוחיוריבזו b Pקרנינכו fPכיקוייו
גיf:ינכרכריס r pוכמ ' rד' ;גf •קןfכרטיגו

נומייר fר-קיריכונכס.כגיגןקמ'ו.י
 Pו Pמי Pמ,זר Pו P Pרוחי Pסירורופור
מיומרינס Pקרינינכו p 'כfקונוויס Pוכנכ
קיופו pייסfכל'יטיגו. Pגינררחיג

יירבוrכ P jמ,רfכ Pמ,זי Pו P 'כp fסררררו
יגייןרימו Pמיגםןרסינכוגfכיס. pמ Pגודי
 1/יגייו fPביגםירמי '.רודרי Pמיזו Pגווי

 tPכיזו Pו Pמינכוגסיס pמ Pגורירימן
ימ Pתוכורווייג"וריסו Pסיגפורסי
P וP 'סr וp 'רi 'P ~וככיb חמכמ'רp גp מ

מ,כריט"נכפר.סיחמרנ'רמסרונכיס
מיוfכזוויסיוכיספללקרגטןי Pסגינימ
קוגטו Pגוקיטס pסכריtי rד' fPכןזו
סיג Pמגליפחי . rנכ'מוויי pדימנכר,
 iייסלכגןקי Pסי Pררסורודיקיזו

r ~נככסכריa חיוקיסי.ננכיגירנכP יP 
מיגטכוכייו Pידי Pיוסגון Pפור fjמ pויח
fכיגfכיו Pקרינינכו pמיקווכו Pסנכקינימ

ס'נככמנכומייסנכסי pקייגו r'pבינרו
 Pח~גננכסו,חנכוכסקינfכרסכסחי

גמנכיסfכירוננג rריכווסירטיגסריפין
ייסנכוגסקייגוגרס Pנמר~גסfכי

סיכדיייוו Pדיפ~רר'מיפיו Pמומוכנ,ס.
רי pרימחי[מוכויוגמ,ס. Pכורירייגי

 .נכובמ,ס pמ Pכו Pמרנגו Pמ,rכר Pרקגו 1ס
ככייגטו 6םילוכנ'ו.רו ' P P'Pטרג fPכידימי
מיגטכיסירנכמגרסרגסמיסנכו,חיגרי
' P כי ,ב;!רfויזניקיכוסייסורס.חינטרי
r בכוס~יכרונכיסויכריסi מרנסנסוני

-ובכיומינוכ Pינלרנכר rינכיגוונכגררנכן rבכג
fכיג PDחגליפול Pמ'מכסס.כמסיוכיגר

fכסמי Pיימגו Pפ fpכfכסrבוטלןקילי'
 ' p pנכממי _'?וrבכיסמס _ו rס'ו P Pטיטי
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"געזרסייסומנומ, iסכועןמורדיסו
 Pי Pפררקי Pנוחייןר'ג.י Pכורי Pגרמנרי

 iמ, Pגרמנר' pכו'ג.' iמיז~ירו ' Pזס jקח
פו pוגמזכריסו Pר'קינוfויירוסכיס

 pרו bpפוכפו:י Pחיסfכרז.גןייככעגיס
 ' 7'יורס bחסניכיירוןקיגרייס Pכודי
ובכנורוזכריסו Pריקיכומירוכוייס. Pכו

קי Pח'סזתיס.סרגכגססוחניוסרגכ,ו
מר rפופורס'ריוכרi:כ bטורגח,דיחס
~וקיי pסכ'ניתחיכ [ח,ירוסכ,ס. (חי

 Pנו pפוח' Pדי pו frכו Pטרו Pנכימי jני'רמ
 ' Pיסר~נדו bקופיו.דימורסמס
 Ilp~נמ pנספירמר Pמידי jייfכרrכ rפיחו pד'

רסיסכרימ rדיסיטו Pמךפן,fכיייו[.
כיכסוכfכיוסכמכסןיודבכסוססמריוס

ונרי Pחימיר.יסיסבכרגכעמוסיcכ
דיזי ' Pסכטמנטופירק\ג rימדיסוטו pמ,

מסוכורנסריסנורס ~' P 'דיסירייו
חממ,ספיחרמרייבכקבדיס Pטוככחנ

Iכיריכסרי pס'ר'ג. P 'דיס rקסטודס

נרריון .. ' " .

י pמ jסייינמרחכטירfכך bpנוורינוכוברי
ןfכרו p .ג' Dקיימtי pם'ג.י pממיס Pנירגוסיכ

1'b יניP j'b זכ'יp טחרP וכיירסכויונרי
כויסיןייון Pטריזכ' P'bכו·כt\1.fכפיחוזייס

 'בP fפומ,נכו Pכודי Pייו('כfססטוככ}ור
 Pי Pריטיירסרי Pחיכייו-מסמפמכייtכרי

קיןfכדו fPככטי.פי pירי Pמי Pסיניכויגו
 phנווכג/ Pגיכט'די pו rסןמס Pח'כייי

נני iמ,רייוי pס'ייוקי flכנרמ fpכז
 Pג'ינט' pbגחין Pחיכיייס~טינfכר bק
 . pטיירfכ Pי Pונרי Pרי bמפחני' Pכומי
fגו ,כb כומגרורי' P יירrנוp ייןמיכדיP 

 1p'pbכ Pנוי pנומנריריומינקני 'כi~יי.
ניכןכטfכרמנוינירטיריקי Pח,כייודי
P קמוכודסונריr ס'דידיג'ןיסר'ג.דיס

 •דיין
 .כמגגמ Pפר Pסכס Pונמס

 .סגו"גכמ Pי"יrכיססינוסר
 •רמכ p 'ענווחתויפרס

 •מנוו



גוריוןכזדידים~ואיםלו

,. * r~ 

 ~א--~~-

מיכדי pםוfכ' Pדי Pמ,קי Pטיטודי pםומ· Pדידיממרידמ,כ Pמ,טי pמ,
טס Pגןטוךייס pמ,גס'ניננסקי tPככט'פוקו Pטיוכודיס Pמ,וכםימ, Jניייובן

קי Pחוטווכמגן Pרי'חייסתבכ~יס Pכו'רי p-טור'יח Pמ'וכיגטfכךקירווכמלוביזן
 Pחיקוייי Pגירייו Pכוקון Pידי Pתיכ pקוtכנטמיר rb '-דר pמיונגיפןמי;ין

p גומיןקימנירוP כרוfרייגP בודיP כגטןמונובכרכיסfטP נומ,נרוסיסP 
 • pטיירמ Pו Pמיןינייררן Pרי Pכו Pטורקי

ריו rחיחיג Pטיטןמינךיינומי
כסמס 83ד'מניייחי, Pייחני Pפ pח

 .וכירייוחיפרסכקסקןמינטס
ון Pרווכיגונtכרו Pמיןסירכייינוחי

מי . Pמנייו ttוסייתfכגוו P P"מכו
פמפסמ,כככיטומ,רס pריס Pו D iמ,

 IIPת'רוייתמנןפורלוור'יןמי .ירו Pטרי
 •נוגךיס Pכו jלנייךו Pמירגומי Pיימנו

 ' Pקיקוסךטינוממפסfכינקכיתינטןמי
 •פךיתיךןקכינויגטינונךסנו

מינירבמתס iרסיןח,נריינומי
נוגךיס. Pכומס 100דימנייוחיןכוירייך

ן.טרמכונמרו Pמיןמינריינומי
מינויסי •לוורייךתי fPכנייו P 18גמנו
ייfכייס ' Pקיייס pרחןנרי P .טיכזיו pקח

fכיפינספירפוזוגססינגסזכיחס
רםנונייווכרי Pנרמכריקייופרי .פ,מבומ,

ינייו Pפירמיטןנסגתייסתס ' Pקי
קוןיג~מו Dסינןנריס. Pגודי pך'טרס

 .בנגרירוינופריניייומיייס Pפר Pכי
רזיסמיגגסטס pמפוסי Pפומי Pויחי

כווןריפייפי,סרו.מניחסגוקיכוגסר
כעסו rמיטיינופן,.ו Pחיומי .לוייס

 Pכומ~וכיניכייוכוזיבח,נ[ 'וf •גרמנרי

יוי pמפוסיי Pמי\ו.ינסנטוי P •רווכייס
ריטיירס Pסי(קימפריקסדירוני

 Pגו 1סכינמנטמרך ' Pמייסתבכחכ)
 Pטודומסתמטסרווחי'ג.יידי Pנירייר

"ירמזקייוכיס Pכומ,ייייסרו Pכו
מינוחר.גסדימרינסקוווונינטי ...~יי
גוו i 'כfמיתגריסמסומי iSי p~יירי
(קיגיפרירי Pידייוכ pכוסי .נוו rוו:
'ג.יווי Pסיטו pס'סוגיירון ) iקיפרו t.Pכי

ס,נרייס pגוססוומוכמרו,מינמנטמכון
טרמויסוכ,יוגוקותומיסונן.ןויססרונו

מדרי"מסיתנימו bס iקוטס Pסי Pנסכו
 Pג~ר"י Pכוססקינרחנוכו Pגומ, Pמכו
מיכטרסוןגוקירותסחין'ג.ייריכונוחי
ר Pחיtכנניפרי.סיןניךייר Jניכבו pתחרס

יבכקברי rנו iנוכסמכיייסריסיריו
קיחיתפירמרךרחיכ Pסךכימנר Pמי

נומטיטסלונייןי b Pתיכי pכטו bקיתמטו
קי Pכוריקינון Pטמכטן Pיוביהרמין
p מ,פומימיתכר~ס.די'ג.יירוןp 5טן t 
 .מךבוסיכרי pםוס' Pךי pייומנ

 Pמכיין P 45מרכיסנןמילכיינומי
 P"מכוחדרח,מרנו.סיכרי PסיIכו Pר'

 pכיר Pקי'ריסיי Pקיפריננירופומי
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מווכןן Pכוקונווחרמפוכסגומינמרנס
רימגיין 1 'י'נוירייומי Pסינו.פירחרור' Pרו

ו rpכיומ< .זכרנןיכ hרי pפומ, Pרי 60
מיגrכגךרו rPכניכ·.פחפספזמ,טיינו.פו

 ..פלינוירו
מגטןג/ןנונחרו Pמיןמיגריינןמי

ריגייי bחין Pמררימכורייירגויירפיסו
רניגורימנוינו pמכוכוכיגי Pסיסי 3000

ו Pמי( ' b •גנורמגס ' r "' 7קי Pסקרו
כן ,קתכנומימי Pנ~יגןפוחיוכיינופו
 "" rמ,קי ' pרמכ bפיכ Pנוכגנויוייתנומו
יימנוס ' Pק'טריניירימס pמ-רי·נזנרו
 ·נומנורןrכמרנבכךיגינרוfויוכי P~נכנ'

זככנוrכמ- .ךנוריסנותסרינינרומי
די:נספורנוסדיגינרוחי •סנוניטיס

 Pפרמי pך~ Pמג'יו 65פומימ,טיילס.
 · Pמגייו 82נינייימי •מלכןמיכדי
סיןפומ,טיכו Pניןריימיגקייו rרימ,
iפימוחגטוגייוינווכיין 6 .וכיינופו 'כ
י Pמ,זסיכוגכיס Pכוכס" 1 () 3ךי

ייוינחיגנחימ'כרfכוכיפרסירוו :טיינו.פו
 • p.פחפח

נוחרקוכונחלו Pמ,ןנז,גלייגומ,
גונונריו pקיס r 'כfו pדי"לגוממוליכ"ו·

גנורחגסייחנוסגסריוכס , 6וכיגס. Pםסו
 ::מ.ר"ןגי Pמכטוגיגוקיריזייגךונילס
י Pרן hק Pחיקינוו Pסקרויגו Jרחסניזו
נומור,קי Pלו jנ' Pו Pךיזיןחינילח.מ,זס

 Iטי/קיפורטיגtננס pקחנסממורייוקו

ךימסחוןקיריזיןחינו~ס.פמייסגימס
י Pסיו rחירנוונוויימרספחךור iחונירו

חמוריכייונוחרקוו Pריחיחינרינחנוול,
מ"מ,גריס pקחנ'ו Pקורטחרסנוקי

פוניגסוןסיךיילחן rפןגססירמפחךור

 ·ריינסגס tניילככסקי ' 6סנוססרי
קונוווIלקרגטי~'ירןני pקרזח pיימסי
 l/גוג pכיחסיגיין Pפילסיכחי pטמ pמ,

 pו pסיוחי. Yגרסנךי.מנסח-לסחיריס
חיומ, •נלמגרינוורט~רסופרסי pריס

P 7 'ן p יחp פמפספרחיb ח, •ניקיונו
מיג p : 6.פר pר'חייטיר Pמיג Pפומי Pךי

מנייומיןייחרקונוורייומי •חינייוטיכייו
 .נוגריס pניחס I 82וי

קלנוורןגונמלו pומ-חיגרייגןזכי

P 6סגייי 13מיזןר .P , סיגוקוחירס
טיסס Pניי P P'iנ' pנחחזהקינומנו

fוירמזקי Pח'רקונורי pוכירו pנ' pגו
 pנמססחינימון.רירו_קוחיר~ Pמינו

סיוחי .נווזילקונוווכיחס pנ' " P p'rני
P'P רימp ח,'יוטיר"יומינפמרספוחי

ניקטורנוגמרו P iח,פומימינוורייו
~גייוןיי'כtקונוורונוווייימי •פרינויריfייכ
 •ניגריס Pנוfכס 1 9 !,די

 l/פfכרנונמלו Pמיןזכיגרייגןמי

גוחינויךות pנוחיגמטיגיחסחי rוכיגמ

 . 195רךמגייי iמינומוכמכון
 P'יונימנונונמרו Pמ,ןיגרייגו bסי

 • jיבחטמרוגר 'רp'r fנוי 7
ינירד pנוגמרי Pמ,ןמ,נריינומי

fו' D ירP נומס·נייוP נןגריP ךימיP וכון
 ' Pקיייס Pכיזחנר'ינרחר pגסרוגיין
חגיייחיוייורייןמי .טמכריגס Pקוייחנוס

 pךימ Pו P jח,כוגריס. Pכומס 213די
 •ניפיריכופחפספרחי

ינירר Pךיכונמרסיןמ,נריינןמ,

קי •יוכמכסירנומנוו Pחי rטיס pכמ
קונון Pמינופירמרוריגוכוכמנויכוכי jמ,רמ

נגורייומיפחךרי Pו Pחיגקונוינרו pג'
 Iמ,נגו Pנויז'י~ Pטימו pכמקיךומ,ניוכח.

מ,ונוקרינונוחטונומ,יני Pפירחרוכ
מ\ג/ןמי . pכוכר' Pכןמס 2 1 9דיחגייו
נוירייוחיחניייזמוגונrורי p jמירייגו

 •נוחקדיני
 Iמ,ני/נונמרי p J 'וfסינריינוסי

מי pפימ pבנמניימוכיניחסחימןגנ~ס
פכהוןמינזכידיר.וכמ pגמנווייחיו rייו P 'נ

פור.מיי' P ·מ,ג.פס;סיין pפ~מגומן
P מ,נדיגויינכייP וגP חיכימוייחנווי
 .נוכוייומי

fמ,מ,רכייגר ,וP i ננונחרי~P כ/ן
ממ PPמרתזלקון.פינימססורריגומ, .רר
מסניגרסיייו Pנינסינו Pר Dךיריי
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 pדיח Pו pחין.fוי~ינליכוןייר,כוtו
חיוי'ולייו 'כf" .פחםסחולנחכוסירס
 • 227דיסכייו

ו Iנוfכסיכונמרי Pמיןfכינלייכומ,
fכיכוגליס pכומסיגייו Pםילמ, .כוינו

 ' i 'סגיירfר~ךנוולייו 6- •נfכטי'וח Pנו

2t)U . ·מ,ןמP יP דימp נrמוטירוח'ל
פfכפס.

 ::י pנוfכגונחרי Pסיומיככייכוfכי
ככניגןמסfכיכקוןונטו/חנחיפרפיגונוו
 . 242דיrכגייוח~ז Pדו Pטורו 1ניוריירומי

נורוירוכונמרר fP jכימיכרזיגוח,
קו:; pח'fכלגו pרימ Pו Pמיןfכי •חגי

 , lקfרג lיגריירו Pמיכקיטfכגטרמrוריגtו

יכקי Pדי Pפימי Pדיחירימס.רי pדיכמ
קוןפיגיולוfכיגרfככרי.רנכסiכוחי Pז''נו

 lP/ר'מי .ניfכטוכוחי Pפרדירייסנור
מיפיכיפוילסנסו Pניחטרגו Pפומי

כרנמרו Pחיול iמיניםירfכרפורfכיגטרו
טיינופו .י Pחיומיב! 4ךדינזיו bמ,ן

 l/פיניולייוחיפחפס.רוניגופfכניגופוסי
 . 252ריfככייו fiכיכ,פו

יז Pר'נחרכוו Pןחימינרייגןסי
כווריייסיגריס.גו Pכומסייוינ Pםירחי

 . .254דיסכייוחין
כונסר.ו P iמינ~יירfכיגרייגוסי

םמפסקרלגי(ייופומיטייכופיי Pחיומי
חיוחי 256דיסכייוfכיןייו l:!גניורייוחי
P פמפס.גוטייפוח, .טייניפון

 /rIויכוכיגונמרי Pמיוסיגלייכומי

 .סגייויכfכקfכיןרייוניוחיfוגו
~יריfכגו j(וכfכ(ר pסיומיגרייגןסי

חורריגרמינוגריס Pכומסינייר Pםירמי
 Dפרדירייסנורקוןנרסגריפיכיrכrו

נינופליגרייוכוfכיסנור"ו Pניגגומי
 fPכירטיפו Pרנייכטוטווקיספר'מוכומי
וניfכס Pקfכנ~ייויי1כנס lj:!קfרקיניו ' 6
P ונריP כןf' P 1כומירס...ג'כP 'ריP כי

קירזימ'כסנורמסקולרכסrכיוונימרון
P כרסfחספורווכטj כיו'ג.'ריחכוf'נ~רP 

l'P יסקיפכמטת'p 'כסfכנ'יfפומירקיP ה

רייסנורגלfככרי.סירסרוני'יס Pכודי
קימיגקונייגרו 'כfקונוו. p ·כfגוגו Pפרדי
 •נו,רסמ,וקיחירוו Pקורנ'חרמו fPכיכי

 • r>Dח D lןכיפמ Pי bפוfכיטייניםוו Pמ\ן

b ' כגיחיגריזגוfנ~יP מ,יr סיורP י
 p«חיזור'ג.'רינ'יגייחלוו P'Pטוכ fPכיכונמל

כוולייו.fוירייfכיג j 'כf-סרן Pפוכfכיכךי
חיגוג:יס. Pכוחס ..! t 7רימגייומיו
ייר Pריfכוכ'י Dסיסטו jפוסירוןכייניםר jו Pחיו

 . 1pכfכמfכ
יניגרו fPכיגק'ג.וfכורייומיגריזגוח,

 uנויר Pכוקוופיכ,fכוfויגונחר.ן Pמ,ו

כייו fbכיוניוליייייי.fכ' pנו,~ Pגימי Pייו
 . 273רי

fכ· b חיוקיגטיגייויגריינןP כרנמרי
) r ' נקיכחיןניורי'וfככfיו'. . 

b ' ככוחיככייגרfכורכיfמ,וp גונחרו
וי b,נורייומיגוגליס fPככוינייו Pפירמי

 • i.7 Hדימכייר
fכ,גלייגו 'כfכfטp כיךיטנfP גונמריי

P כוייסP'r fמ,וםגולימכןמ,כרייגו 'כp ו
יייכח [,מבכוליי~סז pי iנו'יס Pכוגמר

 . 279די
ר. 'fכוני Pחיןפרונומ,גרייגוסי
 qקו Pניימ- Dיו~יניסכמס"ו Pפינ"ג

,ינfכסןקינ/רמגטו Pכוfכיייס Pגר'נסמ,

:קווםיכיחסמרררינוfכי .פודירו Pד'
 fpכיי, Pויגנסי Pמלדילייילייfכו Pגו

דימגייומיןחיבכורייו • P,ונוסגן
 pםיניfכג:;ומ,ריןטייניפ~ו fP iכיקי .ן: 85
 . pמממסנמיימנו 'כfניfכגיחגונוחי

fכרון ,וfכיכרי'גrמיוP קמרונונחרן
ןרייכרנייfכיכויריחגונוחיקfכליגומי
 . i 8 8דיfכגייווחי Pטל' Pכו
. b כיגרייגויfכיfP i דיקטי,ןכונסרי

יקי(נוכימך fP'נכ'טדי Pחירחי Pנייrגגו
סיגחיומכנייסריסילוו 'כfוכדfכרו. Pריז'ר
מימזיריס.ריטרו p.מfכחירסקינידלס

סיוטרפיקיגומנ~יל pמסרמלי Pנ'י
דיטיקי pr/pגjרורךחכקו Pי pרי pנ'כו'כ

~ספוחיוכדמרו pייגרו P Pריקטינייסגו



 'וfייייוקומייר rגנומונסמכדיטריחס Pמי
םחגסנווזירגסרינוחנדוגיחינינוייו,

חייורסקיןו Pד"גימיקונוידס.גסדי
טיסינופירסרןריכי Pקרנוודייוח,גדי

 lI'bפיגונויזירגסי Pר'כזטודו.פסגחרי
 Pלוחט'קיטס pbחיינפ~רמרוריר p Pרי

מינטינדייוחיג 'בfגרfרנדי.סיגיר iחמ,ג
 .יריס iזכ Pגו Pטורונומטמבוופרמימי
 . Pמוטייחייריס iזג Pכונוחטוייויסס iרי.חי

נ'יגוימסרמיןקיטס pתקחרניו Pקונו'ן
מ,םכייטוניכסטיפו , .rרונוססס

חדיינרימוןנומטו 'וP • fמיכיייfכ,גטרי
כונו.:ודינסיומיןיר iמגונונרמנ/rכ ' Pקי .

סינופי"ח~ריי'יךין iת'גו tP'Pכיגטוכ '.ח
'וטונקינודרסמ,כי iד'מי •רfכדרר

ו Pר' pג'תי Pייי iג" Pנווקו pפ\גמנ~רמ
רינייקוfבינמסחפינו P"Pפר' Pנויכונו
 Pגימ;:ונו,יננ'וחונרוחיכונוייס pגו

רניגוךיטייבכפומיומינוסחי Pג'ידייו
יגיי, Pפרחינזכנו'.נרנור\ג Pרניסי rPכקדו

מי . Pמטיייסרגופורגונריס PנוIרrכ
י pחיירינ'חן pנו'יס Pפר P\גןייו Pנ'יג

 Pנודו Pנונ/יגיירווחי tpכיזו pי p 'כfיכ rלוי
 Pגומימיגונירי P Pנר 6p\ג Pנוחי
 Pב Pמכמו J 'נ',נק"ייו P,טינ pמ •ייו P'יננ

מ,מיגסינופירחךורסנסו Pד'ס, • Pפיי
P יP מ,זוP כומס 307ריחנייוP .נוגריס
fב· P ]'b ברןוטיינופייfכטtק'יוחסלו

tכינכסנינןחירלוfככיו pממיפחםסמ,נ
יכיגו Pנורמסחיינ'רינrי Pי pמגrכ Pטן
 Pקיינוסכו pח'דירטי .rפ 'כrפמפrכס,ג

קיגקי,ו Pי Pמין Pמ,קטכיימנןססקוכטtיו
 . pמ Pרךחכ

 .חיוופירמרןרפורמירכיינו pפןמ, Pר'
ח, I 3 2דיייומגנוךר'יןמיייי Pטrוכ Pקי
 .פחפ;:וינו'ו iממ,פומ·טיילופוו Pמ,ו

ו Pטחגדיכי Pקרחיגריינו Pפרמי Pך'
 .ג;:וייו Pיכםורטי tמ,ריגונוI"כיגחי .ו rמ,
 " Pךרי rנומיג:ר .כוגריס pגוויג,י

ירוסגסחrכפוחיי Pמיינ;:וחו:כייחלוחנס
b ' ייi קייוp 'גנp כמ,גטכוrיו/לויגפחפ
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i כינוrקוחP ריטמכדיכןp כ.וrקוןגופר
 Pגו 'דיגייחין tJקריחירקירטידו rפ

י Pמגחיטניגס'ירrכ iסי ' Pסי ..גוגליס
מיגמrכדייןגימי •ינו rבכיכי ' Pמיי iמי

fבקיגדי ' 6כונוס.מrכטרו P:ני rpיסםcי
יס rפמפח Pזכנורייוריכמגטרימ,גריחס
rוילופי/וגס כrרי.-)ח, •רולוrכריריינומ,ג

בכורייוחי .טמנטיכופןכי Pקימיןרמרוכס
ירס bמי . 3 ·ו 2דימגייימיוטמכרינו Pקי
י p iח, 'כr •טיימנו Pקר'יר iויקירינריגו

נוחרקו 'בfטרו D '~נ Pירון bפ,וטיינופי
י biג bפרטמגדיגו Pקיתי . pפמפמ'יוגייך
 .כופייסדינס rכtר:חי

חיזוסוגוימרו pסיןתינרי-גרמ, .
b קינרחגר',כP .בינת,טסגדיןf]דוקיP 

p'p וירלומנוfP fו' p כרטייכוןfרםtכb "יוכ
.ו pד'חי . Pפחרטי pטרייז bפירמיורtר

מיג/ומינטריפיכיfכtיפירטו Pרי 'כP iפוסי
מגייו jח'טמנדיגו Pקויוורייו ' b . pיי,
דיסגיין j 'כj fקוסטמנר'מי . 342די

 364וימניין [' 6ייו Pטמג Pקימי • 353
מכטיפמפtרפוחירוןטיינופוו P 1סיסי
 •ררוכסמיופספtר pמ Pפיכימי

ייו Pיג jמיימנונוגמירכיינומי
חנייו 1מ,נויריייסיייס Pפר Pכוחס
 • 366די

fו,וווכייויומגיחירגיינו 'וffו' l 
 .rכנייו~יכ flכ

rכי(מ'מגו'גטינחנח,נרן,גיחי
ירוסכיסתספרfכגימרפורמיכקו,וינדו

לווגירסו Pדיטי pגfכמיגפמרסרייומי
חיגרמנךי Pרפפוומ, pייח Pי P 1 'כrמי

יי pפיירכמ 1מ,קfוגייכו pריכסלופמגו
מי[ינטיחגונמגוכורייךמי P'יני P Pגי

 , 379ריסגייי
נ/\גיניכוכ~נfכרו Pוחיח,נריינוחי

P ויכנוחגויtמי.חיP i וP ייסp ]ניורייכו
ני\כ.'/ובכורייומי . pפחםfכו pדמיות , b Pפינק
תיומיגר'יגוחי . 382דיתניירמיןכטו

P ' כרfגרגוגpb מי'ימנוP ' קוחג'וגטוj 

 Pנורי Pכומס jיירן Pנייג-כf •ייי tPריסרוכ



ןגימומיטן P'Pפיסיגןןחיגר' Pפוסי Pד'
 ' Pיימגו Pנ\ו.יכ·רי pדיממ,ןמי pפמםס

מייכיכי~סס. Iנרי;נ/רrכד pג=ימרמנומו
 . 456רימנייו i ,כfייור"ו

ר Pסין 1'יסג Pיימגמיגרייגוח,
מנ'יווסיינחרוו Pסי~טרמ,גי .גונfכר

 . 459רי
b ריגר~יכןיfחיו' p , ניימווגןנחר• 

סיריין bמ,גופוסירןטיינופוו P jמ,חי

P פמפחךנוטליכייוp חי.P טוכP יD P יf') -

סנ"יו pמ,רסקייי'לגיןס'ננגיטייוסחין
ריfכניגודיו r'b ,חירסקיריזיןfכינרמכך.י

סירססיייוננ/סמ,רסייfכררי P'מי
tכי Pייונג/ו Pגינ'רוחי~ומ,ריירימיזס

 • t 4.7ודי'מנייוחיןכייחו{נוורייו
כימו{גונמרן p iמ,סינריינןסי

P חנסי .ינוגרןI כ~גקרווכטיfססi ינו• 
b ' כגייומ,ןגיחוןנוולייןf6 477די ,' 

ןםוחי'(וטייוכפוו Pסיןמי • '(ן P iזיגוקידו
fכ . pפחםfכ "' pביגסמי pפיגיקח
 •זינוווכרריי,
 :: pסנסנ)כרגיו Pמיןמיכריינומ,-

דיריי pקמנךfוקוןפיכ"סוסי"ו pטrכ
י Pמ,ןסיייו'(יייו~מ, " Pנו,גגו ,כP fפר

פחפס. (' D"כוז Jמרפ'ימ,טייוכפי
טינן pגוגונמרן p ·ןמ,מ,נריינוסי

 592ריחנייומיוטינו Pנווכררייוfכי
פספס pח pפג'פ/ומייןכייכופי P iמ'סי

 • :: Pנוגונסרו Pחיןסינר"נוחי
ויריזרמ Pכקון p.סמר rמ,מ, jיfכטינ
 iס'מי .כיכיגייספ'(יכרייוחיגמי . Pפר
P ח'כןמיגטירומכריגמווטזינופןוp , 

טו pנח pפןח' Pך'מ,וג. Pמיג'ין Pקגfכרי
מי • Pפרריריירס Pכקןן pפחגס

פרינדייומ, •טיניfכו Pנןקוןפיג,חר
P 'ינרמרp ייונגמp -גוריP רןנוייס• P י

קיייו 'כfרווכס iמיגמררווחוו'ו,ינח.נטו
פררוכוrויט·ירס.גסריוכיזולימסמס
 ::: Pריחי •fכיגקיו\גיר jפירטיגיח{ pנר

 fIIpכיגקממינרריס Pגודירייביגו pפוfכ'
 iטינימ Pנו\גייו pח'רוייסונרי Pטיגייי
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 pדימ p'pסיןfבי • P'ו.מנו Pגימסמ,
D }כירוfככמוfדp מיןP ירP פמ'יוD מp . חי

קירומ, 387ריחכיי'מ,ןייfככו pנרfכייורייו
דימנייומיותןרייןמיוגו Pיין rPכיrכרונ

ייו pירס Pםומי pדיח Pו Pסיןfכי . 3 ~ 7
fסכמ 'וp כfטp מיכומיייוP ינ"וI ~פמפמp . 

כוגמרו p 1מימרקמרייומ,ככיינומי
מ,ןמ,מונרוייןמסמיבקוןמג'ונטומי
P יp דיסp כןנ'ינייורוD נורוp מ,מכמנדP 

fר' 'כP כמיווייסחס 1טרוכיירוcמ,ט'ו.ייסג
 ' Dח Pריי Pגו'ו.'ירןן p pרי!גפוס'סי

 . P"ומזגדי jנ/fככרקמטי ,וfסיגטרומינקן
 ר:> iקממי . Dנ'מרונ'וכי;יי{ Pדי pל(מ
P נסןכרמךןtרינ/חנייןטיניD קחטינדיI וP 
)רירוקמרן iמו :ז' Pינקו P jימ iנ'יכחי
 Pפר~' Pרימיייירקמרס. Pגי 'קיןמנ/ימסגו

מיגרמנךיל(ררט'ו.רמר Pמייומיןמ,נטרו
p i'b וp רימP p ' מי .רוייספריגרייו
 I 4 6- 3דיrכנייךמיןמרסקסרייולווריין
פימי?ייוופוך Pחיו 'וf .יכו fDכונרר"ירקיוו

רי pייממיןמי . rפמ!מ,גיייןפיכמנייו
פורפיגימסחיבקוןסורריכ-)ררו{חונור"ו

גוקיcר rקו Pכמכ'יחר 4070קוןל(סר
P יוטוסיןמ,גקרייוחוגייויP כוP כינרוP 
 pפfגמ,זןfכי . fpכ Pקןכקורומכ pכמוי

· b גורירייקון .ינור"ןP 6נורו P ' פיגימו
דימנייןמ,וווורייומי . Pפרדי '~רקין

נ'ירוכילוולוורייו pריfכ pי pסיו • 426
tטר'קי (,וr סיזוזיוווחיגיי.גסכסרו

 . pפמ bפפומיררןי pנוכימס
יין rPכימןרךגוגמרי Pמיזינר"נו bמ,

רירייגומיגן Pסיוכפי pדימ Pי Pין 6
מינקוןמנ'ונטו ' 6מר. p)רנמפן"רונוס
רייוגימ· •יגוכרן pמיגנ''ו.יכטיfכגןמrכ

בניזירמןרמיזסו pמייורfכנס)רסמfכ,נ
 . 55:3ריייומכ iמ,'יו Pדו ,ר)'חבנורייןמ,

גוגס,י Pמ,ןימכן Pנ'ו.יניכניי;, fbכי
מממrכטינו pכ' pםוחי pריס Pי Pמיןמו

טfרנטיגס Pקוריור iחיזופי'חטןר Pמ,מונ'
fדי ,רP 'פו)רp חיבדיP מי{.מזירי:כיין
P יP ריסp רעפומיP "סךמוסירטיויך

42 



- 330- -

תי . Pנויו Pכוריריימם«חטרמי
חי pנןכיפתפומ,רוןטייייפוי pמ,ו

ניגיכוומ·יננירייי Pמימגממיטךהיגרמן
 } lpגונוירייומי . pפfכפחמיפיכחניין'יו

 . 568דייו.חגי jח,טינימו
טיגי Pניגרנfכרו Pמ,ןסינריינומ,

קוופיגימםמורריגרfכי .וכינונךומיג
 uיי iמ, pפוrו' Pר'מי Pפרריריל iתוריי'

 . 5ך 9דימנייומ,ונוךרייוfכי • pח Dולו,
fכומ'ן 'כIמיכטרינומוטייונפיP ירו

 .פספספוחי
טיניר"כונס,ו fPכיומ,גרייגומ,

סןר:: Jקרגיר~י riכיfכ' •יניגרו Pחיכ"ו
יונפו·ט~ו P 1מ,חי • Pפרדי,יי rנו'

 • pפfכמחפיגמנומ,ניכיריטןפוחילון
fj , מ,"ןנווכj 589דימגיין . 

 .ו" Pרי iנוחכונח,י pמ,ןמינליינומי
גומי,ייס Pפר Pכו iקינירסו iמ,מ,
סורוודדן r 'וfq fכוונכ'נומטוחייירו,. Pבינ
פוגייוסי . Pפרדירייממרריי Pמס rנו'

 ::רו«פוחי Pי Pטרנ Pח'רונוייס. Pגוfכנדי
טי Pמיחיןמי •פומירטינורייט~דמר
מ,ננגי:::ריגיכטינסיבייררן Pריוכייייםו
 •נונרי'ריfכנוינסגסמיכיינסטיירס

חיוטרו fPכנוו ' Pטייייפןטי Pמיח,ןמ,
נמרון Jמוטחגטיכס Pקודיס pפנtלנס
 } Iמח Pחיקון pפמפמריס pמנ rיייי Pמ,ן

ימס iו' 'כf.ייfכניר P 1מיבמיינחדס rר'רס
p 'חבלP נוחור'קיP מ,נפירמדורחיג'יי

מיפfכרס. pמ,טס pמ,קון ,יר,ייורדיחס

 Pטורווי Pחוזרדימינקוברייו ' Pכיני
סיטסייוומ,רס.מונייריופו P 'Pכוחי

ו Pוכרסרו fPכוןקיוגייר P 'Pמיכניין
ייוו}ו fPכסנוfכטחבסקימוקמסנובונרי

ייfכוכfכוו pפומ, Pד'מי pמ·זו pר pמייר 1
"ך Pמקונטיני. ' Pחנחי .חיגמסבמ
קדו Pקfכר p 'כfמ"רסקיר iקחנפורקי

נוסטוגומיגגחנייךמ·בכרנוס Jקופוקחונ
 Dר P .חתסייר rינוו Pמססימיכfכס
סיןמינופי,מרולפילח,נטרו 'כp . fו frכו

גריוו pרימ Pו fPכיו 'כj ( • f )( 3רימנייו

נני)כמיגיימנוריחפספספומינורייו
 • Pי Pטונ Pסיייו pבחמונריס Pכורי
 pפוקמנונמרך P 1מ,חינריינומ" ,
:רירfכקחגייו .מכטו j~י ' Pחי •ריטומיכ
 I 6 1דיייוגמסיו pפרקחמrכנוfכונומי
 Pי Pונוג p 'כfנונ..סרו Pן f4tכחיגרייגרמ,

 •יביכייrכ pרייכייור P"ררו fpכנכורייי
חגייוסיוחייסק~ייוfכינריי,ותי

 pפיכימן fiכיfכינרגריס. Pכומס I 61וי
ריריימי .ייו Pיג j Pגוfכי Pפרקון

כס ' Qירוסניסiכרבריטיכייו fpכינקמ Pפר
ו fIכיגקוכגמקיפ~וחי(טונוו ' 5טוונו

רירייגוfכיגפרינר"ומי •נונלי ~רר',
ו rפו-גוח'ייפזרחרורמיגמי .נוגליס

ו Iמ,נופירמפורטמכריגו Pקוו rמ,ו Pמcכ

 Pגוחיייס Pפר Pנוקוןניריfכ~מירור.
ייך l1pטו fPכי ' p 7םןח' P ' 7 'כf'יי Pניג
p כיןcכייור~מtפרינוI רכp כךוtפרויP חי

חי •מינופ\ךמררר ~ייו Pג'בfכיפיגיtכן
 IIמינופרר:ומיגנירסיזבסוונרסמוררינו

רין rמיריח,נfכן Pכו pפוח' Pדי 'כfרור.
קומ'נונרס~יבtכגטוי P Pפרריריימ,ג
חיכקיו p.םמחיזן "כfפמרליו Pרי

 .טונווקי.ם~ומיגטורגומיח,נופירחוור. .
P כךריוfירומסייבוגומי!כP מ, .כסlp ו

די.םרופ"טסיימייריבfככוכו I1י P Pי Pטןג
דירייגוחיכטרוגייו Pד'מי Pמוגרי pגי
נכירמנו~יבמכטו ' P Pפוחי Pרי Pפר

מיגמ'נרר,מס t 1דיfכגייו i 'כtכנרפס
ו Iנובכ Pי Pכודינון pממ,ג Pמיקיגניח
פוווייו fI1כירמקדיוכיינופיח'fכין~יס.
ינר'כו Pחי'מוגו,ייימיי pנרגיפמסיךוו

חיןנוורייןמי . pפfכפfכקרחיוניגוי,ח(מי
 • 641רימנייו

 :; Dקוכוגחרן P (מיחירגיינוחי
נוחונוגוחי .מיזי ' Pיךו Pטל'ונחגרינו
ריfכגייוחיןטס pןוfכררfכי Pנורטיכrכ

644 . 
ייגךן Pמי •טfכגטי Pקוחינךייגןסי

 " Pמ,גפך/וניתינמו ' Dיtגנובכ\:ו.יס pכוקי
 fIIכג pחנחןמיבח ' pיסבכרג P(ומ'ינרן.'

:'! 

~J 
' ! 

" 

' 1 

, 
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 iטוייחרכ Pכי'יגרו Pחינםגחק'מ·דו
רי.םר~קtר t 'רfנוגריסרירייגוטודו
 .קרגטיג::י Pגיחיר,נוייס Pגורינומגו
 Iגיג,ג;חס Pיחיחבגןrכ"'יוחינוניחיןטfררו

 Pינדחד' p pטורחטונוחרון pכ'חיייס
P חינוחר.גסדיירקסtנווננסרןןנ.י.'ו
 pטןרמטוביfכרון pג'fרי 1ייי Pטרוfר' Pד'
-י fPרי Pרור' 1פרינרייר'מי p חכ.'וp :t:כfר

fריבו"מיגחיfריגייס.קון jיירו Pחיכ.םורט'
גוגריחיגריגייגסחיןרינייגופירחרור

בורטיגוחס~כ Pקחרגסfכיןפו.וחי
דיטירו Pדינו Pפומי Pדי ' 6פחפסfריכ

מסחימ,יוגיניי,חס ~כtחיבמסרובוס
פfכ/ו Pגוחומיfרורf'כגטימ,חסניטיגיחגו

 .נוןרייוחי P'iגרfכג pפfר
ו IPקונוגחרי Pזויוfכיגרייגיחי

חיןנריקחיגחנרנניר·נוור-יוחיטחגדין
יסנוע~יס Pכוריח.סנוןfכס 1 ;~ריחגיין

b נחינריינויI קטחי'ענורg . 1חיחי 
P כופריגייירוןטיינופויP רכיסfננונכtי

רייגןfכיעכירסfכנודינוחגופירסfרס

בככעחזנןענורדינוfכנ,פורבוגריסרי
ריריינו·טורןמיגסןנרחימנפסןחי

 •נרי,נן~גסענרדינוחגיפור Pפר
מ,גן.סיחי Pרייכו Pנווגגופ;ינרייוחי

ייוחגמיןו fjרקכ P 'רfןסןנוrנטוכוקfכנו
 IIPקןביןריירסימחריד. pי Pחס 23רי

 .fכיז 'וf . }( 8 6ויחגיין ( 'רfטמנטיכי
P פוסירוסיינופווJ ',_קיגטוסןfקונ" 'ר
P כוגוfפספp :. 

tו' b חיןינריינןP רווfוכוג"P :: 
עננרדי pפרrו' Pדימי .נדו iינ Pטיכימנו

fרניין iח' 1עפfכויסיזועחנכןfריכרייגו
 .: 1:סדיfרכי'רחין jנוחטfררןגוסי 23די
דיחיזונכ~יגוגfררן P Iח'מיגר"כומי

tונייןחיובוחטfכרוןגוחיט'ג.נ ~חנו
טיכיסו Pחיייו .מחריד Pי Pמס 3 (!די

 Pגןקון pפfרריםירנוfרנוייכטוטחזר
מדפחפםfכיגקרןפיגיחוחיבכרנייס.

טיוו pייוfכס jטירסרו Pרימי .פרינרייונ;

 pו p 1קורטחרוגיחיריינוי Pדיכיfכו

פרוו Pר'חי () g6ריורכיי,fכי( fpכ fחיכי
fר' p כםטורגו'fP ריר"נןוf.גןP יסוו

פןמירווfכיfר.םריקס 1ריירופריגןננכ~יס
פיגי,וייונו Pמ,טרחי +חנרגו.'יסטס pח

בומ"גומ,ירמדורחינופfכיגןברי Pפיקי
סין·פומירוןחי • t 7 2רימנייוחיןטו
P חיקונוןטיינופוןP וחחיירנוביומןJ 

- ~ pפמפמטfננרינו Pקוtכיייו Pינ' Pמי
 /Iח.ינופי .פרלן jפיגיפי,חיגרייגוחי

ינן,ר)נמפוחיטיינופוו Pמיןחי .רסרור

נונכון Pי Pגוtכיןמיגרייגוfכי •פחפrיייו
fויניפחחין ~ 1\בכדיחיזר fjכ pמ''ג.יס

'ין pמחי •fרס pוחיfכ~גרייכובונכfכויס
נירווס hקיריניחימייינרינוחיןמירס.

 rjוירייגוחיגfריכטרינוחי Pמכנרי pטיר

בודינססיזטובו tPכיחינובכחויסריסוריר
מ,גריינרמ,נוימירטי.י Pדיךיfכtי Dט fpר

בוורייו .. 'רfוכו. Pפיחן Pדיחיזונוננמויס
ו Pיזידfכינריונןמי • 60רימגייומין

ממןנוחטמרומי ..נוגמל ' P ;,מחיזי
 • 7ז 4דימגיירחיןפיגיפיקי
ו Pמיןייו pטמ pמכחחינרי'כוחי

מןכוגריסfיס Pגfכביחוחינוניfכוfכיכונחר.
ניfוי Pחרו Pפוכ Pו Dןיין Pטרמfכימיזיירון

נומט('.ירמ, 7. 14דיחנייימיזנומטמרון
מו . 61ריחכ~יומיןנכ~ידימ,זןין pממס

 iמ,חיכריינןמי 63רימגייוח,זנווריי,'.יר
P כרוrכוגP י.חיזויtמ,גריינמ'נונכחרי

גימיפיכיפיקודיגונמרז-רז"ו Pחיסןרו
מירגייגיחייכי Pטריון tגיוליגfכסנומטו

 'כIי.ירריחיזובונכחויסח,נמר.גוו P jמ,
יגמקסיןרייגרח''כריבויזבוןי P.חסטירו
חיגדי'מיזרנורבמןחיגטובוומימגייו

סקיג iזכינוורייןfויפורט~י.סקוןמכס
בכנדו rמ,ו Pמסמיגדייגמרון ' b .חגיין

 pרימ Pו fPכ'ןחינוורחן.רימיזונוגןסיכ
חייסר~י.נכ~ריקומיגריגוייס prנוחירס

tויזיירוןנוגןחיגנכנרדי pריfכ Pו fPכין
קיפסרטירוקיורובוייס. Pגוקין pפח

קחיי Pרוקחרויייגrכינופירמדורfכיגרייר::ר
 iנר pמסס 70 1מ"מ,רסחיינוחכס Pרס

-" __ • c(;_ 4נ- ............ ··~ 4 •
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,ניג ' 7סגייו Dחיקייסניעמכיס Pנודי
מיז;מגfכגפומי D'Dטוג P 'ח.נרל Pזב.כמס
יג'ירריתרון Pגיקיע Pרfכיכ qPיורי

סירס P'Pטוג Pח.יננגמיעירק;כונרי
 .מיסוווןמיגרסגרינייריקוfויגrרימרוק

דיחגייןחיןניגן ~בכנרניורייומי
י Pנכירל tכונו Pמ,ומיגריינו יח.()!:

דיו rמימנמגניורייו P'Pטןכ Pסימיו rמי
סירסמ, jירפו Pדי'יר fPכרוכיני Pסיף Pיו

מסר'ניחנךוכימי ,ן~טריניירו pמימוו
ן Iטריכיי Pמיגס jחי Pניט'י Pרי.ייגרןfויג

מי ?רייזב.נוןניורירריימtר Pקיריתת
גיfויכגננונינריו Pניסניריו Pר'גי
 .נימררינייגיימניונוינינרינוטי Pמיר Pרי
טוי fPכג pיfוי pריןביכי .י pכחררמנקן
p וP . רקינחגטנייטוריימיכדיןנוגיfID , 
ן Pקררטחרוןגימימיגקונייגרןמי Pטי

תיככיינוקי Pמנייוניגטי ,וtקחניזכס.
זכנfכרוג'נייכיכטינמייין Pיימטועירקחין
מיגנ~ירחי . p 'ר, rייונייכךכריגטסחי
יייס"מי.וגומיריניוןנימפרמגומוריי

 pפרזכנומ pניוכנממרמנומו 'וfקיטס
קמניינfורמוניקי Pכיפרי.ו Pזב.ורינילומ,

 fpכ pפכמ pכמפןרמי P "~ק pגמפןר
חיגלייגןמי 9 )(רימגייןסיןניורייומי

P וכיניחןP ויכוגחר.זכיסיןמיריימנווf
קוןמיר«fוגוו pכניס Pניחסמ,נינימו
'ין Pקווtכיטtוכדיכס Pקומס pגfכנימו

רי/וטtוג Pקימס Jפו.יירומ, . Pפוכזכfררותיג
מיניפירמדורמיגכ,חוןמי .ריט' Dססיןגס
 pתfוסיפוכי~ר,.מי.וכןכייו tסיגגקןן
מיפוסירטיניויימיכניירגומיכfוירסקי
מי .פלימןחיגפןריייס Pייפיךןגו

מיןגרסגל"ניולטזב.רמרמונוריזכפומיזכ ,
 jמ,וכינימן pניורייו.מיטמכריגס Pקי

רימיזובכתרfויכריינומ, • 99 '·רמג"ו

כסמריכסיזווניריר'ו rמ,בכ.י.זב.רבכנ
fממירס 'רp מנייןמיןנייריין~יגרוגיר
 •יןבניבכfככיסכוזכרימ);רוןחס 1 0 1רי
f6רימיכריינחרון 'ו ' r וp מריJp סיגזס

י Pייג,ןמגבכגרריו rקי'.ירפלינכירן

1I 

תגייונוילייןח,מחססינינר pסנוכיימניו
חיגגיחוןריטייייפומ,ןחי . 105 ' 7
D יניפירמi פוולD ירוi כמרייסמינריגורייו.

 Pו Pרימיכפיכיחוןניולייוfוי . pפתפמ
 • 4-7 1רימגייימ,ן

tמ,נליינו ,וP קומ,זיוP טמנריגו

מס Pנמניfוומינניזכו 'וfקינטו.מ,נ
 : iייו Pקכמר' Pסי pbי' Pו Pמ,ןחי,ננריס

 I ,~פריווייומי,חי'יס. Pפרמכליליינוחיג
נימגנוקרנוריפמררימ"פיפיגךפוזכי

 pו pחין 'כrחיטזב.ייסכ-סין bו Pמ,ניפיrכי
 IIPמיפי.נמלח.תורטזב.רמרפומ, pררמ
ון Pמי Pטורק'קייפיריגניניירוו Pי Pטוכ
 IIקוfכינ Pוריבינוירוןמי Pטחרטחרו Pכו

יירוו frכי Pפוחי Pריחיערנייס Pגוטרס
גסייריוינ P ',מי . pמי~ייומיגטלי pפמ
 iימוגרימ,זיטמכדינו Pקימינימנידרי ,.ג

טחגריגס Pריקופמטר<מקחממיגנימטן
חלינימטןסיכריס.גן Pכוfוסנfכטייומי
קוןמגובטןחי . p,rחיניח Pכר Pטןרןמס
 •מיתפירמדורפורוגימוסיזוו pמחי,
מיפחנגיפחפספי,ניןרייו Pי Pטרג Pחי
P ' מיP תיכומפחנרייוfו' p כינטלסfגי'קי
ד'לייפיפיגוניןרייומינוכל"ס. Pגורי

גוגחרזכרfכין iמיכרייגtכררמי .יי~ Pפרfכג
((מגכןקמרכומיקסרגו pו rחי Pו P Pרומס
 P'Pטןג Pזכי .רייגומיגפמרטיירון fPכרמל

 ' pקיטfככט~מ:כגרמנרופרימופומי
מrכטמנריגס Pקומיגטרינימךכס'יגו

מוג,דייגר iטמכ Pקוני~ריירסי .גזב.מטס
 • 7ךךדיtוגי'ומ,ן:יםרסכסדי

יסכ bניבכ Pי Pכומיןמינריינומי
 fIIPכי.fוייןניג ~ענרדיחיזןמס lPל

ריי rמיבככידימיזויל rיiכ~יין Pי Pטןג
יומfכנטוכנדיחיזרבכ~'רין rחי 1י pמ

סיכונ,' Pכטסרון b~ינ ' Pחיקייפימיג
חיןtוס pמייירייןחי .ניfכטfכריןכוחי

 . i 1 5 ·דימגיין
'.ירדיחיזררבגחירכייגןמי

חסויןבוגוfויתגיןזב.בכנךדיfויזו
תוול, jיירח rפיגיקימירתמנוו Pמס pמ



 1ס;ייסטינוסייייסקיטסfכוגססין
מיגןןחי .ממריךי Pמס 1 32רימליין
ייורייוחי Pמגייו p 4נכנס l:!מנורייגן
 • 1 36דיסגייוחין

 •ונמגדין Pקוילורייו pפומ, Pד'חי
נוגמרו Pמיןגיסוןמזזוו Pמ,גרייכוחי
 uמייימ Pנומסיר 3,יר Pריבידו Pנומ,

r יP . מ'I גיקיקחרבוכקוכריל(ורייוp \ו.,, 

חס 782וימנייוס Pקסביך Pסיןייו
גיסו(ריטו.סיגונריס Pגודימכנון

חיקןוגסיינרמגדיקו:רוכסמרנסייו,טו
ייו Pלוחור'יו fמ,קיופימס Pררימס pג'

לוסדריגסטריסרימינימזיחיגפחרס
קחוןו fPכיןו rסוכסחי .בונריtכי~די
טfכנדי( Pקומזזוי Pמיגרי;נומיס Pבי
p טרס'מ,זריררוניסי .יזיגוp ייוןP וP 

 •פמפססינניסוןחי Pמךו Pפוג
דימיל(פירמדורסיגנוג'גוי Pמי

ייס Pפרמגריטיירtרחסטמנריכס Pקו
 ,חי •מסריןו pסס 800די-סנייוסךן

דיו rמיניננוקרנופוfכיפרינייכומ,נ
דיפוקומוןקידןטודו iקו,מיפיפינו

 :::' Pגקוןטחגדיגס Pקוסיןסיתםירמרןרס
יייכ\ו.קוגייfודוו Pיימטונומ,פורו
מיזווופורקידרחי . 805ד'יסניירמ,ן

 .יייכ\ו.ייר rד'קירי •יכר Pטיכ\ו.דורירמפ
מסחיטפירfכדורו fח'תfכגנוקמרנומ,
מ,ן .קfכרגנניורייוfוי~יזו.ו Pוניקונוד

מומיטייניםו-ו Pסיןחי • I 8 4דיסגייב
 Pי Pטוג Pחיfוי .פספסירו Pטר'נימון
דיייורייוקי 1נחרfוגממיגדובךמןפרמי

P כי .יד'fדיP פומיP כגסנול(כו;רדיf
 'כfל(fכגגור l:!ננכפרנןמס,'גר"נו pג.ינfכ

ד' Pו rמי Pכוfכס Pיי\ו.י Pגבוייןו fמי
ייטגנ l:!מנוריו rמ,בכ\גידיfכזזו 1rpמ
 Pבוזגי tPכיכייווי p כf~.ו\ 12טוייוסי
 pנ,גוקיטריגו pח'גמרגן iמ'ו fסו

ןל(וכזירןמ, .fכוירגיגוזגזחיגטכמבת

 ' Iנמגםרסגומרמסו fPכיייםיחיגמי .".ו\

דייייסגמין Pסיייסוסודיריירילרמיךסד
ל'ככר,רי'ר fחיניסךיסיגריינןסי • 1 58
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טירס pס'מוגסונרי Dפןזוח,גוס,רכמז ,
סיזוייממייסמסול(מטמרו Pי Pטוג fPכי
מ,זו l'pמדיחיזןבכ'גיךימ,זריזידדי

מיכבגידחי .מנטונמנדיחיזרי l:!נכדי
 ,ניבירךי pדיטרמפךfכיי Pיר r 'דימ,זו
גטמרוו n\ו.יב ! Pסי . P'יו pב' ' 6ביגר

p נרונימ,גובריfבP גפןמיגךיP ו 7מ
ס rקמו Pמתפוגייו 'נf •ניסונמרנוסךר
 Pגירירו 10מיפומ,רטסגסירו Pסי
P פמרידגמפורןוביירוfכגוונו 'כfו.ק\
p כרוfפונימ,ןל(מטחרוכומיוf יירוj 

ו I'יבמ,כרמ,ס pכמכ 'נססיומ pקמב'גס
ו Pחס 126דיסגייוח'ומס pחסרוו

 •ממריך
מיזןידבגדיח'זייד r 'מ,גרייגומי

ו pנייו .ךיזיחסמ,גחי .ל(נין .ו\בכנרדי
 'כrןנירוססךריל(ימיומ pקfנרין rמ'
 1טrכל(,סrכסוייי 'כf)כיייפירfנרורםחפריי'

 Il"מניfכ ' Pייחדריו Pפרוקי •מקמןנ'ין

דיי r ,;ןפירוזר~ס rמ,פריר " bpבס
ךס. Pכךיו rמ,rירימר pו·ו rמיייזרמנרד

דיס rמ,מירתפירןזדילוfכדרין Pמי

ל(מוריו p 'כrטfכגךין Pקימיייפירמדורמיג
מורןסיגדירייןמקסדיס rמ,ךמ Pק ' 7

 •fכניירקיגמתיןלכור';ומ,
יירבfכןגיגמרי P 1ס'fכי?כייגוfכי
 l:!דיבכנךו rס'נגירריי rמ,מנרסיס

ל(מגרר Pדיריינךמינטוייןגימיניגין
י'ומל(ךריו rחי iל(רבסמניירמקיבחין
נימונומימכסחיגדיו rמ,לכרנסודיסיזו
ךי Pו rמ'די •מייסס l:!חנרסיסחס

'יס pבכנס pגו\גיבמגטfכרון ' P 'כp rנכנח
 .ו\ pבכנס\גחנוס,רמפריל(ירןחיגמי
P כfסj rכ' r ו\יימל(רךיו. n ל(סp דימיזו

ר rמ, pבכנמריו rדfנ\ו.מרנכנדימיזדנכ\ג'
טמולרדי Pסfכרייגטילכטכחנ l:!נכנרןךי

P כממיכנימןLp סרמד'רימוחסו
fנספומי ,וfמ'קיךייסקp P כםfסי

חי jנירבחפרfנגןמוקיגוטוךודירוקו
 IIייר ' 6 .ס"רכסוברי Pסייררסריסןגן

י P\ו.קמננוrכיתגכיסfכספוג"ונמי



P חיחיגפוחיקייקיp קוןחירתסגוי
פיניחרוןחיfכםריקrכח:יחרר Pםוכתונ~יר

קרןןרי pתןרfכרור'קוןקלותיכרמרקון
חםריקrכרייסתבכ'כ.\ס Pכומי .טיגג~

('(ינייסדיחדו Pפונtכיגמסחינביחרון
טלמ Pנוfכיחtר'כ.נrכ tpכיניני'ינדן fר'

 · ,טיירrכfכוטרtר Pיי Pקונרינוחי.טייךמ
fפוכחיכטורנו 'כbp כורידןP .יסיסינבכ\כ
גס:גיננfכס'טtו pח,fכי .טיירסו ;rP rכ

קרוןכנרי Pפימיקינפיוןריזרון fחיתב'
רייfכגינבטי"ין tpכינקfכקוחגריטיבנס

 hfניכי Pגוfכיריונתונרי Pקוטיבנזררי

םור Pנחניחו jטמתבייחיגניחרון pייחכו
ו fחיגי pטרתמזרי •(יניגייסfכס'כ.ייורrכר

 •ירfכרולחיזוםחיכתיכ'כ.ימס j"ו Pטרחי
fכפרונינ'וגינוחךתחטמרכו'ב' fקיחי
 Iמחרותוריין 'כr .תוכ'כ.יססתfכטוכוק'
 . 193ריfככיייחיןרסירח"ג

ךכ Pלנוfכייון'ו ffכיו pמיגריינןחי
~fכרוודיטייתפו'מיןח, .גינחרו Pחיו
ננ/, Pנרמגר' Pנייריק'ח,רמןיר P ("חיג
ירחנ pתחרי ~' i 'כi fיומנחייריחג~ Pרי'כ.
 •יכרייחכר Dחיגנסגסרי'ו iחיfכרמ pסי
גסר' pריטרמחנרונורייחיגמתווח,

גוחינךךתוtו-כדי P~יו Pנ'סינחרמ
תמיייר~טfכתררורי Pנחרוכיתfכטמרןן

 • 198רי,חניייין Dחרר Pפוכרי
לסירדיfכיזוככחתוןמיגלייגוחי

P כירככחנווfסיוP כ.מינונחריrכנfמנג
f':גסתp יכP חייס'I גססPi כימכתיסf

חיזובכ~'tוסטוגיוtכיפחתת.ר~נינטי

ן rסיתמתידiכיזונמפרדיימ,נו Pנגורי
ו rחי '~ rדימיזך :' pמריחיזר,בכ'כ.ירי
ןנרי pטמר Pפןר'י fחיגוחיחנטוגנ.רי

לנמיגותכרי Pמסגונטןגי 'כfן hpנרfכ
פממ Pתגסטורסקיח~גקןתיגרוניחו

~נו pקיםריטן pתתטס pנ';ובכ~ירי
ררםיחס P pג'טו Pמיfכיי Pכלכנידרי

P כיתחןrכfכיכייוfP . ימp כורזfכיןיגf
ייס Dבכנ Pינריםזכוrר Pני pטוךfכ . Pחיגי"ן

קותייימי Pזניניתיגו Pי Pססחונרחנחוקי
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 1 )( 5רימכייו.rכיחיונונמרו Pחיו
b כתסריינכיסוrמP כסכיותיזוךrחיג
 P'Pטונ p 'רtחי .טfוגריכס Pקומסיר Pי

 " Pקוחיומיגרייכמנסרייגסכתחיריני
ניקומירסניtכוווו ffכין pקיכריכtר fiט
 iןרייר- \נמי jיכיירו fjכ ' P Pםוחי Pרימי
 •רסירחיגתfכריוfכסתוכנס 'ייכךס trכ

fויתסריתורייו 'כfוb 1 68ריגייו • 
\ג ' pתוכונהרו P Jמיfכיגכיינוחי

fכנייומיןינורייו 'וfתמרירי ן'.'כfיסtכל
כובחרר fpכיןtו"נריינן.מו j 1 0רי

 jח'מי .מירתfכנוי Pרפירfויגסחרון

ייך pכחגיקיכס iכןכנינוגי ' Iנונfכקיכייס

ך fחימיתסתין.ר'ימננגרסי'ו iי b iמו
מי .נרזוניח~כייחמייסfכססג Pתפו,

 Jמחרוtרtר"כיקופורריקfכרטסניגוכי

fכבהןריירסתרריטורו iס'קייי Pרמי,
כ;:רחי;יניריטוננוקיייכרס iחכrכ pרfכ

םח"'rולת riגםfכר'י Pקינוי P 'וfריינס
טונידי ~פונריי Pריסמריוfכיביכס.לס

 pנירחנסוכס Pריפןסינממ,קסלטמ
גי pםוtכי Pד'.מיfכוניירכסרי fPככטי

רפירfויכסחרוןחסייכה~ frכ pתזכרייררו
 .חר fםיו Pרית~fכס

זכ,ת/ופותיתיכ~'רי Pםומי Pדימי
טס pקfכדימירס 'גומי • Jניסופירמררר

סיוננגב'וטס pמנול(חיין( 'כP fרי'די
 ' Pייס Pפרסכריסינגפיכמרורגורוכיבן

פכי" P'וגגנגורייו.fכין Iתוגנרגותמייו
i ינטיP כמ,מסp מינניP יסp . fכו 'כP 

קותןיס fםמפfכ Pכוסס Pקוכטיגטיקיטו
סי Pסיכפירחרןלי Pגו ' 7ס Tpככ rחןמירס

ז,יטיפחכו p כJ "fו.סומ"טייתפוו Pמיו
גריגורייןמיfכריובינייוס\קו'כ. pםממי

מזת/ויר Pחסטורנותיכ~' ,וp . fםמםמ

חיןוכס iו:מג Pקןטןנר Pזכיהי .ם'כחדור
דין fקמנפורסםליטןמיטייס Pחכנו

ר'גס iס'טfכתכייןמי .ערני'ס Pכו
 "fכינ ;rכקיפוגנוטס fpכ~ייבו~יניכייס

p מp כרוfטיכייj כוP' P תD קי'כ.יסP'P J 

 "קוררוומינסירסנךי Pחי . Pבtכנ:סו
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נוורייןחירוגוררייןגיחימןנסבכ~י

P מיו.סירכוp כיגמקירןיfP כיגטרירייכןf

נוורייונוrכ,נוךריטיינופוfכיןfכי . Pמיגייו
 • f7 ' 0 12 tכגייוין fDכמע\ pחיג fpכננfכ

 Pנווגנוגמרf:ירון iטריי Pטיינומון pמין
חrינריגו p ,נfקייוגיגןכוןדי Pרו jכ~
fכס f7 ' ~ 1 2ככייןנוורייומיננרנ.ון pכ
P כריןוfכי~רייגומי •מfכיממכנוננמכסi

 •כוגfכר .ו Pמיו
כירדניקונוורייוקי Pפוfכי pך'חי

tכיומינמ'מר"ו.ייס,fכיגרייגו Pפרחגריריי
 tjכימי •מחו.סינוrכיגרייגוטמגטירס pקו

יןכנוננIכ.יס Pכוטיכיירון pחיגקfכfכיט~ייסכס
טחגריכס pו pך!fכינופירמרוכחיגrכי

 . fPכייורמרגו.סיר p כf-.כIנfכסמ-ננימו
 •fכינוו. rונ'גופור pייfכגו rניני Pכומי
לובככיס p· Pכןרון tטיכי, pסינקח pפוח' Pרי
P וj כימסמסרונוס.רי"iגיחיןP מ~ייוp וP 

כןמf:וכייוריטיינופיחיוחיחיגקוrכיגרכרו
חיכםקי.סס.סס. lיוfרפוfכיfכרור·מ,ננ.סיר
י fPכייגנגיטירס bרימככוסננו)ירfווכס
p,j כ.ססמיפומימונונר-קונווטייוfפ· 

b גוי:נוP חנוו)ירחירמקיגיגנוגוופוp טס
גמפורi'כר pמf'יו Pתיןיfכמ iמווקי

fכינסקיקומס pמfרו P ' 7ריחססיוק~יי
fכי Pרירוגן iטוננחרוגייס Irכחמfכ Pכווקו

ו Pחסינמטfכרוןfכיו rחיfכווםסרייו
rכי •טרוגיירון Dריגססינייסמסמיו rח'
רונוסיך bפספס Jלויטיקוכוןמויי 'טס pמ
 •זירוננו fbכונונכ" fPכי ' Pחפ'ב.פחןגו
יfכמ Pמ,נכ!ו fPכסחכרfכןקוחנרן pננממי

מ'נונקfכן pםס,כו 'כrקחינונומיכן bנוכט
 ·פח.סממיכקיפזררייוקfכיייגוחיגפןר

דרייומגחינרייגימיפכגנונכמכס
 pbח,יפומיטיינופוו fPכיןתי . 218

Iנגנג,. .כfכוכרחנס 'כtביכfכומסרייP 
 י-/מגייוfכיןכווריין 'כf.ייוגנו Pנויייקן

227 . 
ו Pחrרק j .כIסrכרווחיגרי'נויח

מ'Tכפוכיו;ייןרוט'מכיי fPכיfכיןיס .ו rח'

 •טחגריגס Pקוריrכרייפירfכרוכ
רורסתוגונfכרו Pז;יןfכינרייכוfכי

p לורוr ננ'קי • ,:'יןP כ.יIP חירסחיז'וו
ק pנfכ I ~ 1סנזרורי pיfכךfכיו.מייקינ

קחטי/וטייימרIכןרנרזנגרי;מטי Pריחירס
יכיינככיס Pכודיפורירדיבכרגוס Pני

י·וךחיגfכ-כוניfכןfכי 23 1י iמנייו

ייוריירוומי ' jכיי,נונגסחיגונייסייוננס
 .כIסמרוןניןרייוזנ, . Pקחטינו Pנויכגן
 . 2 :~ 2רוכייו bנממק

fחיכר"גן 'כIח,ייזכרנ( .כr 'ייעמ/ורין

ין P 1 ' 6יכטו pח ' Pזכבייוקיכ bחיכס.
P ;" כ.י'יסIח'יייכi וירופיי'וrזניןיג
 Iזנ"ייחדרין fpכיגטרו b ,חיטfכגךיכס. Pקו

רינניחס jניכיירי Pי Pטיכ pח,טיריין. Pנווכי
זנרינסטמג Pקורי pנIכ.יח 3 )-, )(,יfכט

 24 ,!:ריחנייד 1מ, 'כf.יסרין Irכר Pחי pגס
סיגטורןזניןרננ!כיס Pיייננוםוf':יירון,

 Jחוכוזנטוגוככיפfככוחןכב-:fכזניונו:רו

 • 24:1דיfוני'וטורקותונמנ'ו
סי:ככונמרי Pזכ,וזניכרייגו , 6

fויגגרדוני;:,'מ,ככ ;rכווויfויז'ור pכומ:
P ווטרוינוכרוfכיייפירסיןר '.סוכfכfi ו

 .סריין Pגווינוגrל,
מס 1נוfכטגו 8 )< 8ריחגיירחיו

ייIכ.ונחרוו iמ,טfכופיגורי'ו iמ,ויכ~
 .יניימ, iנמגייינריו "P tוי iנייןכפמסרימי
 •נונמרו P 1מ,מיייפייfכרור'ו i 'כ)ר Pחי
b 1 ' 6י P זניניכדיקתטופוסיליןטיינומוי

ו jמ Iמןניוfוו 'כfזנימרריfוכווכומו'כיק
רימנייןווניקיכןננורייוזני • pפחםס
876 . 

קר,ובונמרו Pסיןזניכרייגימי
 Pכןמרין pפמ P'Pטןנ Pחיטיזנו.ו Pק~נו

' P וסינבכג,סfגסrט,כIכ."rכ b ' ,חיכפרמ
יןכינננכ'<ס Pכו jמרן prםזניlכ.נrנככס. pפיר

גרחנרירח;יךויירוו fiכי 'וfקחכךייספחרס

~יזנד iמ J pיכיין 6נטכסלקיזנ Pחי~יין Pמו
פירלייו 'כfטזננריכמ Pקירילופירחרו,,מ

טו p"rר'קוןטורנןי P ,כP rןייונג' Pנ~נימי
ק~נררגוקייוכייוזנידיגסטמכ Pקוחס



 . 878דימנ'"ו
כורניקונונחרו Pמי(חינריינוחי

נוררייוככנומודי'ו rמיגרלומגמי .ירו Pטרי
 . 245ויסנייו

מיכנונמוו Pת'ןמינריזגוח,
 pכומ,נרייכמרון Pי P5טו Pחימנכין. Pנו

דייו rחיממנורמסנוגריסמין Pטורקן

 pסורחןנרי Pסינומכויורייירנו Pטונןו
דיfוניי,מיןמיסfכס.רי pינרסר' P pגס

מנכין Pנוfכס Pטורק' Pכונומטמרון 2 <::<::
מין pנממדייו rמינוסמריfכירכ~ינוסי

מיזיןנונכמנורחינליינרמי . 256ד'מניין
סיןטוגיןמ rחוגרו rרי;ומינומובכ.רי

נוגריסחיןנועמנורמסן iטוגמידמרבחנ
 • U 27דיחנייוונןגו(ננורייוחי

מינמריסנוכליסfכיןמינרייכומי
P מייr דימנייןניורייןנונכמנורמי .'ו

27 מ,ג~בךפימייביייי!כוו Pח,ןמ~ . 9
מי '. Pטויכיירו p 'נfננרזס,כמ,נוסנכר
נומינווfכפקעורייןטנ Pמירי Pמכט'

נומ"דינונסרסיןמ,ככיינומי .מיגריינו
סניסריסמינווספקרי'ו rמינונכמנוענוד
כיקינימענדססרונןניטוגוןיימ\ז'ן

ק''ר rמ,ו Pע'ג'ססיס r'bו pסריירס

P מנמיירסנחיכקטרנינובריוp ' ,מr ו
tככלונכמנדכווריין ,בf288די'יו b ' 

.פן" Pדימ,נונמר,ו pמ,ךנוכמפי ~מ,רכייגו ,
 'מילופירס"מי"י Pגודוניקןנוורייוקי Pמ,

 ,'גינימגייממ,ןירו Pטריקונורוו
מ,לופי"נמז'כ.יחוכוןר"ו P'Pטונ pמ,

כימיןמיגריינומיטמגריכס Pקידירמדור
P מבמ 889דימנייןמרומיז'ו. 'וp מרון

מסfכינופילמדורפורפוזייריןמיקונימס
מ,נומטיגןטייניפוי Pסיןמי-.סרמנפוכו

מ,ןמי . pפמממטיפמגו pס'מינוסררימ
נויג j (}() 1'גיילו pלוכמפידיטיינופי

מורייססיךקי Pינרסדי P pכfוונרי Pנכלגיס
נונכ'גיס P' Pכוריסירסןקילוחלכסדי
קמטינסרוך pכfנ 'וfקינומרןו pגממי

מי , p.סמכויגייממי Pייכ' fנוומי Pחונונרי
ו iPכסרוןתינריינומ-סניסריס,ייונין
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fו-r .נוכמפיסייוfו' r מיסיגקוונירמן
 Pרי' pנוחקירןנומיסfירוןממנומטו iכ
די,יןמגןמ,לוכממינויריין.סיגוךטודי
::> 2g מינחיגלייגוחיP נוקמרלגוגמרו

 ,ניכמגלדי'ו rמי,
טחנוו Pקודיוסינופירמדוכימוסי- .

נונסרו Pמיןמירכייגומ, .נוורייוטינס
טיינופוו P jח'מי . Pי rנו' P 4 1מגדרו P'גכ

רווומגומ, Pנוגיפחימירניוזוםוfוירוו
 pפמפמסךגומיררר rמסיטממ'מגן Pסימי

-q מוכידי 900דסגייןמככפונונוורדיןי
ר pסקונייירוךכיקי pמרמפסטמ pוי

 ,קמלני
כורניקונונמרו Pמיןחירכיינומי
ו rסיי Pטסנריכס Pקן (,ממ,קוחרטיכו.

. b קייוופירמדורP טמכטינוb זr ', ןכ,סןרי, 
 Pנfכני~ולויג I(יניירן P'Pטונ pמ,

ריטסכטיגס Pקיסספריטסוומרג~מור
 (טfכנטי pקוייו Pיכ j pכמ 'וf ,סוP ;fרודירי,
 1/ות b Pוסוגגמ, Pכו 'כfמיוופירמדור,סיג

מס (יירו rפר 'כt fינינייונטס pמורו
סיגריינומייכ Pקמרגסמיןגודוניקו
ח,ט'ב.יסגסיךfכגונחרו P iמיקונרסדו

טר pסלונכ'גיס~fוי Pכןןפומ"רו Pי Pטוכ Pמי
 pכו'כ.ביריקומיק'גנרימס.מימוגייס

דימג"ןככזכרוקולוורייומ,זיר,פוגמיזו

902 , 
סיגריקוגונמרו Pומימירכייגומי

כמגדט'ילופוןpמין ' 6 .פרילוירומיג
לוק-::מ, . pפמממוייוממיייו pטזכ pמנססי

 302מגייו jמינוורייורינומנכנד'ו rמ'מדר
ייומלוידfכנןבכר.סנfכיטיינופוו pמיוחי
חיז'ו rינמ Pמי ' rרמ'גכר:מ fרי'ו frכי
סיקמרס.דימ,ז'ותחבסדי

ניעמנרדיחיזו,קfכ"ומינמיגריינו
גiכ Pי Pטונ Pמי'גייו pמיגוגסרו Pחיז

מירמןjוינוייס ' P 7'ו f ,כp fכ'דיננווכס
רייtר'גיורנדודי p'ו rחידייבמגטי Pי'

מיגפרינויררמ,גקי Pמרדיטיכו Pפרו
וג'ין P.'Pבוייסדי'ו rת'נסנכ Pרו bיימנו

ו Pרינםרfויגו'ו.יfכס pמיfכוכיכמנסקי
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מ, P"יגן p Pגןטס pמוניfכס Pחיחנר
 Pטר~'מיו.סמרטיfכס fPכי ~ P p.סוח' Pיי

רינוורסמוגסדייוrכיני • P.סמרטי
ריובונ"קיןנטfר';ור P 1מומס Pטיוו Pני
מיכוו ' P pיר rמ, Pטרי Pטודיפמנוסנס

נווג/ימ,נדי pקונומרקסמיןירס Pגרמכרי
ן rtכנוירייוקס::ררמיפ'רמ,.י Pמכמירו

סיגי sכמrכיגרייכומי • 321דימגייו
rכ' r כררךי'וrמיןווקP מי .כובסרו
פורfכיכטרןר i ,-מיגרירינופוטי·חין

 IIטוכ Pמי .רווונ.סיfכיט~יססיןrכינופירמרור

P'P פוb כוירדוP מ'מייסינע~יסp פוr כריfו
מיןסי . jקינוחורגסמיrריגטירסגיכונס

כונוחכוסינופירמרורםומיטfכגךוכס Pקן

fכיככ~קונוור'יומיטמכךיו. Pקודיו rסי
ו Pסיןסיכר-"גןrכי . 937דימכייוסיו

.סמפספומי Jכיסוfוייגוכדר pחוrכווגוגחר
כייגוס"גטורכו (סוrכורי pריס 1ח' ' 6
 .יייגמ::רחיט\ג.ייסדי

רירר 7ינופירס 6רינומגינוורייןמי
גוגסרר Pמי;מיגרייכוסיטסכךיכס. Pקו
מ·סדו P,פרג pדינומ~זיי~ו.םור, pכ'י
p גורינומכודיקמכרייסמס~נוP 

מיגטרי.סגייטרוtכי b Pי Pטוג Pסייןננונכ~יס.
ניקופןרןק' .יומןמיגימון p'r.םמ.םמ Pכו
מוrכוןרימ,זוקיומיזסו Pמסר rםו tPכי
P ויגו 7יגוכfד'מיכו.סירמדור,זכוP פוסיP 
P מסמ,כבימר:כסקיזונךחיריפיגטייןי

מרו Pפרגכוונבו (קומוrכווניכו:מי . rfכסככ
ק'ניקופורדד Pינרמד' P pטןדמטוכוןמי

 Pגריגי Pמ,גייומיט~ייס.נסrכיוטיניrכס
~ונס Pי Pרייסלט Pמכגוגסנייגוו

סtומ,כבייכrכרוןמיניקופורחסנומטמרון
 •טמכךיכס Pקוסיובומו

סי 97 4רימנייו ;'כrנוורידוסוrכוו
טיי.סנורי Pומי.מיסיזוו Pןסוrכוחיכרייכו
 jנורט'מיטיפמנו pמ,ס~נימרןפוrכיררן

נימוןחיבניקטןמייומומיrככטי.סטומ,
נוקrכרררימיזורגימי . p.סמ.סtכויוממי

טסר Pמ,כינו'טינימסמי : 322 1מ,ומיגרייכ

טיינופור P Iי :fמי'מנבגיס. Pכוקוו
43 

ייסבודי pו rסיךידיכס ~ rנונכ 1ירכייג 6
רימנייי 1 'כtנוורייורסגיrכי . rמסוממ,ן

fכיכנומכוו Pנוקמפיחיגריינןמ, . 328
מ,זונומגגרנוורייומ,נוגמר.ו Pמ"ן
סן pרמכןריריינובכ~ p'lריסיזרfכמנוידרי
ו Pניממינריינומיכסר. .ג\נווסרסס-

רימיזונוקמפימיכונסר.ו Pסון,מ,זו
/ו Pמימרקיחיגrכוזווססמינכרס ~סנויר
ירמרורמינו.סמינובנומיסימוחיכוב P'Pטוג
כיקיככיפסנוקמ.ס'מסיכס iטמנ Pקודי

נו.ס'יר I' ~י Pקיס lטונמגסס,מ,נובימכ
טייניונסfכי ".ג\פורנוסך Pגוגכימיג
דסנסמ,כקימירוסמ.ריינר;'ד pמין
יןננונכ\ג.יס Pכו Pטורומסס rטונסנס.פיכ
קיו Pמטמךו Pקמטינסווטיכימסקי

מ, . Pפוורמזיתס Pגומי . pקiר,ינמ
כייכוך Pרי Pמנייו p Pכו Pטויוספסכיי~

.סוכ~ Pר'כיסימרס.קי ' Pיזסר Pחקןנפור
קמ.ססכ Pמי.סוכדיירסגסקידיירוו
מ, . pסטינו pנונכ'גיס Pי Pכוךי p מ~~

מ,ןסי,«כר iמיכירן rמוfכס Pוסי DP.ר'
ר Pמכ.ס' Pנומיג,"כוסי 332דיחגייך
 •ז-ככרנו Pסיןמיזו

מינו~סיכמומרןדיטיינו.סןמיןמ,
סין Pמ,נופירסדרכ'יירו{ rמי ' P.סירסךןכ

P רנP מיזוריטמכריכסP יוממיכ,ונמגודיJ 
סירנומנסו pמטונוומ-מ,נו.סירסרררfויכ

קיןסבוכטר, ' Pמימ:כימו rבסמודורס
סיןימכ.סיכפירמוrכ,כוזמיוטסכדי Pקו
חיבמומיןד~קומיגטכמ Pח'סוזמדטסגנס

מומיומייירוו. Pיננגןמימ,כופירמךן,
 Lפימ,טייכופוך Pמ,מין • 984מין;כוויייר'

יך~קטרביגמי"ו pנוני.סממו Pךונורון
מרמיוכיגמכו Pמ,ךמ,רכיינןמ, . p.סח.סfכ

ייגכומכחניכייסכיימנוו ' Pמ,ירו Pטי~
כומייירוו Pניכגוטו pמ,קרומיכוונרר

p כיכמדירדימקמרווlדימכיי~מיומינו
"מןפומ"י[טיינופןי Pסיו.מי 1 000

סינכ"גומי . pפמ.סמנומומ,גר~גורייומ,

ונריכו Pיכו Pטר'מיכריקוגמרגוך Pמיו
מכlכי Pכוךיטיינו.סו jמימ,סומיו.רי

J 
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ריו rמ,לכמלכדמכפירלכגריס 1ס'iכומ~
גפרךמרו Pפוגו Pד' 1\לומייורמיטנג
pנ' g פררסמכ'קווטולוומירוכס.חיכu 

r סP וימכנ.דיזנדחרfp כפומכייוP חרו
י'רון Pבינמימיגקומינ'גרןר pממכפירדי
 g'Dבטולכומיכפורממ 'וfיר Pמכמס
מיס. iפןרטמכ'קוןמלוזחסדוכסמיכ
ן Iנחגמrוניכונייtרריר r 'כfרוכססכ iלכנכ
כג,מסמכ.ם' Pלוייו 7קונ pיס' p 'כfומר
גרי I\1'יין pפסכחfכמ,נב'גו p.םומ, Pר'מי

מסמינריינןמי • 1ו pקורfנדינוחינוסי
חיגמירלכמגור P vממידונסמ; rלובכ

'ימלגינרחינולונריו Pנוגטוכימוטרו
חירןןסוטרומיכחסמירונסfככבככוס,
בו'יס.רי Pו frכי pטרידוכסמכיכןלכמנו

ססדרכסמכ rכובכלוfכטו- p.םומ~ Pי'חי
סיקטובוקי Pפנחי p '-וכנ,פסמכפי Pנו

ו pמ,ןיכריינו hסיי;:ג iוכי 16מכפמ,ן

סג"וסיןלוקמררדיחיזולוטיבכנוגסר
 l/ניככגיפסמסקידןכיכוסי 334די

 •דמרגקייימסקי'קינומרטרוס iקוגוגס
לוגריס Jסיחכסיר«ולייומ,דונססנ rכונכ
י Pחניגךדנונחרו Pמי(סיגריינומי
בכנורסימנולסמ,ג ~fכיכוילכפור I'מ •ו rס'
 P'Dפי Pד'סיכזכירמז.דיריידונסמג

סיירנסמכנכנרחילכוסנוי Pדיחיזן
P יq ס'דינסחכr דיליימלכסדחןדיו

קןןן Pח'גרסנרי-מין Pפןנקוןייו 1p\מגנ
ד·fכיויפירfכדירכיקופורדיו rמיסיכטרס

סיכקסרןןמי ."ר Pניכגןסיטסנדיכס Pקו
P ו 1\ינוP P ירקמגרP כיגדיfסי •ריי
דוכס.סג g'Pחס'יי Pביגכו Pפרחי Pי'
מ,זיירוןסי Pבמלןני 300קוןפןנ,יומ,

דימנייוח,מ,ן • pייוסינחי;ס Pביכגמכ
נכנךייו 1\קמנמ,גונכי Pדיייו 1\ק 350

 'וfסן. Pכורריריינומדיו rח'לכנןח,כ .
 ::ר,מו Pלגחכגורגוגמרו Pס,ןפיגרייכו

מכ rננבכלווכייורחדנסגוסיסינומנו.
ו Pמיןמ,נכיינומ,ייס.נוי 7ו rמ,דונס
נוככנריfכיגנרנטר ' Pחי .יסר Dנככוגסר

 lטךנומרו,ולגייס Pנוfכירונס.fככ ~ rנכ

ריחנ"ןסין ,וfחנטוכייס. P'Pטרנ pס'
לונכרנ "קסנורירייןמונינו 36 1
P כובכסגגונונרירi כנסןנדיfפסבכיגניI ו

ריינויו Pסילrוקייר iד'קיריטינוי.
נינוחיימ.ננו pכומלורריס rחי.iכחטכוס

טורו 1רו tחיכטריגנ, , 6נדכיfכס Pכ 1\סס
סגיירחיןמיכומנג.ן pחיןכוגריסדירייגו

 Pמיקיקחיירוחמיכחינטרו 3 62ד'
 363דיתנייןמ,ןחי,לוסינס.גסרוגריס

P ' חסח.םסרטוP ' 'נוi נסרירוטיערוו
ס,לוופנרונחירסקיו iקסנ.םוכככ~יפס.

 .י rסי ' Pטסיבכנונס;י Pזניןסיגריינו
fכיננגרימנוומי b P'Pטוכ pח,

 ' Pכומייר rכוךטונוומ,נכדקוסיפרסנ';
מ~ניךס.ו Pטורסמיגייסקווחנונטו

 Pכורינומגוךייג~יrו Pי Pמסטונווחיג
נלוכיי:ריגסטמכ Pקרןח,חייזכייבכ~יס.

 .מיגרייניחיטחנטיכו Pקיחימנימי rנמ
ס fJנוחטוחפfכסקזנ.נויכ~ ' 6 •לונוחגי
/ו pקודימ,זסויי rמסטונוו 'כ'f"נומגו
 uפרט"נופיי P 1מ,סי •יר rנןרפורטחנטין

fכי . p.םמפמניניךיקטיf'כיירנייו Pמילוו
~רגוגי pמיוחיגל"נוחימיגליקונוולי'ן

נודכסכ,חימיוכמכייס.נסfכיןקווכמרו
קירו 'כp'r ~fנו'יס pדי pפרמ, Pד'כווריין

r "מורו/וקוןמיגייסמיגריינומינינרס.ו
 I/Pקןקווו rקמי Pסיfכ,רלוסנס.-' Pרס

מ, .לייכודיגיכויו Pויזננייוייוכטמנייגו
 Pמכו 1040רימנייוי( bקוכלמוונוורייו

ניוסופומילוןטיינופוו Pסין ' 6נוגליס.
fכיגכ'קומיגל"נומל • pםממסניניריקטוחי

קיןגיכיחוסי •כונתרי pמיןירר Pטרי
סי .'יו Pיגנסיfוימונגמריססמינויססנו

מורירסמיגריינוסיכייגסנסויי rנוורייי
P ו 7מירנומגסוP מנייוP . ,ד'מP 'כfפוP 

מקיין fiכי Pפרמי Pריח,מגייוחוןי 1\כויכ
דימךו Pפונדי 1\נומייורמ,לסקיניגיגו

די ו,,:מtכיןינריקו bנוולייוח,מורורס.
קרסרטינוליקוחינח,רכייגוחי . 1 057

fמי; 'כP פ/וסירווטיינוםווp 'כנp חיטלי
גימיוסיו pךfכייfכה,קכיכוינטיסייןינרינרר



דיובננכסדוכססיכיכטמן pיזן bי Pרוינז
קומט"דיגייו bסיןחינו"ס.די Pסיזו
 jpלוסכטמן'גיירו pו S:מוסי Pייכטו iרו

 300ין Pחיסניוןכוותרן pנייגתרייח
ריי ~טנחן Pחיגייוינרי Pייו 1p\חיכויג.
מיסיגדי 1וגיירו D 'וP fטמטמרו Pכודי
מ,יינרcי iסמ, p'כ.כוסגייכטינו bק pכ'

רוכס'גרגטחז Pחיסגיןרי Pחינוכגיס
 •דוגתמג qרי Pסירכומנןי P:מנfכסיגו
 " Pמי , 6 . 411ריזו'מנימיוחינרייגומי

כונריססיומחכסfכס jטחרו bכו Pי Pטונ
חייגטון bרינוחיכו~ן (נחרומירסמי
נכרגיסח, Pגירי~וכויג Pךי' Pטורקיו iח'
טויין Pכייכומנס Pמונסחנרו pםfכמי
וזכינו Dח,גסיוקיכוומ,כיי. Pר Pמת
קוכומרקסמוגס 1מ, Pגיךייוכויכדוגי

רי lpכיחירטמ pנסירו Pמ, •כונריסדי
סייממכייחייס ' Pחוייטס pמקי 1\סלומ

טוקמנןןחנכfכריןקיו iמנ pפךרגודירימס.
כוקידיןנו.מיננימ.י Pלומלורטי
P דרחסמוןסי •רייןקרייןירנייכחןb יגו

ייו pמ 1\םמיןקליטס Pמיחןנi:רנחלווfכון
 •ו iכוינטירו Pי Pו.טיינדו iד'רייחיכרי
 ' b .Pנמגירסרי pחנכח. pוכר pוכודמסי
P טיינ'יטיP גמלוןפורfנירומדיר, 'ו
 .קריטס Pסיטס Pמ'חקי'מ,נ/יקיןיירגנס pח
חירכיינומיחירלוfככסי Pייfכטרגוחי
P וfכ' r כסר ~וfגמנכטr מr מיומיס. 1\רין

חידוכס j 1\וכו'ייורייו 4 · 2 1רימגייו
 pפוfכ' Pד'סימיזון pלוחיירל"כו,סיג

ייולוור~פסכגרלכומק .חירכומנוו Pרנכו Pלו
 .חיזןקמיסחיגריינומי 422רימנייו iמו
מיכריקו 'כf •,גובסר p jמ'קfכרfכרסיכרי

יר Pר'לומרריי pמו pמנמקוסרטינו
P כוקיסורריגומ,כ.מייכייולסP "קמר

נומי p.סספfכ Pמיגייו lמיiסקוזירמ pי 1\ריג
מיגקוןפיכ,סומ, . Pריסולוםירמרו Pגו

 p.ססיירוו fמיfכיסיכמיריכווכימי'פספס
ס,ןקירו pכ'ד Dט Pחוכילויכס-סיקחרסדי

כיטיילופוחנרו pםממ,ון. pקורממיג
P רס.מינ.סמפססיגונטן"fמ, 'וr ן
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נינידיקוסיטיםסכו Pסיחיניקטורמי
טיילוםו 1ס'מ, . pםמםמ Pניקוכיסימי
fכ:כסריןtככ rלובכמינריינןככיפסט,fכיבכרי
ביריגססי,ניקסכסךנרי Pלוגליסריליי
 32סדיfכנייו 1מ,לוורייוח"ילוחן. .כ\מ,
סימגס.fככוין r'iנכfליזוiכוחינרי'נוחי

רוגסחג Jרבלרורייו 329ריסגיזוח,ן
 1\בכגרחיזוו Pחיגרייגןסינוייסדיו rמי

כירןיויל"נומריחיזולוננוגחידוכס.
p חi נומחיגרייגוסיכוורייוP סי .סיזוי

 pםוס' Pר'נחנךמרכיגונורונסחיכענר
קיןס rחוו Pו jrלסחיוגייו.טכ pו'י Pקי

כנופס.טחיבכ
 ~בכנרסכיממילוניחו Pי Pטיג Pסר

טחכ:: Pקודייכמרןר Dמ,לוסיגמסדונס
חיכו iמימיקנממ.קכי~מיכסקירינס

קיניקספומירטסמוגסחיכום"כסוור
סיכקורנסרסי Pפורקייי 1\ .ור rDניגטרחרס

מיגווי Pמגכיז:י pמיכנייגךימימיכ.מת
כוולייןגסרו ~סיבכנר~דס. Dpי bדיטרן
כמלונססתיגריינןסי . 37 1ריסגייןמין

גוחי .גונמלי Pסיזמ,זוו Pדונס 1\
נמסתינרייגומי pקסךינסקוןמטמרון

מס pקסדיגס 1קיחטומיכfוירוגס .ו\
 י:i iקסו Pמ:וי rםו fpכיכיסיככיפסטסיבכ

;סי D Pי Pנטן Pחי . 380דיחכ'ייחיו
טוכוו pח'נננכס .ב\נלוגנבככחימלוילוי .ו\
P יP כוחגוגטחרווP קימנריסP נוכו/ןי

מוגסמיינקומ,גטס Pכ.סת 1\מנרסןנרמ;
מיגחימיכ Pרייסלוחןי Pקיקסרטס
סירפמעת. 'נויר iיימלוס ' Pגרמגרי
ריסיזוקחררחינכיינוסוטמ,בככורוייו

 P'Pטוכ pמ, . 380דימגייוחיווכקמךר
תניוו 1חיתירלויניססססרוסרירייניגן
 ~כונריסריליי iי fנכ 1\.לוורייר 3 8 6רי

נכלמנוסימכיס 1\סיככיינוסיפסטיכוי
סיזוו Pמ,גריינוסילוירייןגומריו rסי

מיככיי::חילוורייי 1כנrכני Pתמלור.סיכוגגןר
וייכוייימכווי Pחייובלונכ\גחיזןי Pני
 •דוכס .כ\

מיגוומיסרו:כס"גנממחלוולייךסי

, 
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סינכיק~פיכיחוחיוודופכוס:וfגיננם~רסדיכ
ייtן Pניכגוקיטח pח Pי rניקיסטלומיכ 1קו
מירובוחמיומיוכפירחךורייfגבוו ' fPגי

קיופ'כ,מו r ;נכחפמיגמיסכ,לומכ"יח.
 .נכוכייס

קמיי pמ,בוורייוטחכדינס Pקוחיומי
טfגנטדבו Pקיגוגחרו Pמיומינרייכרמי

 Pנכומי Pדימי .רווכמגן pמוח' Pד'fגידוכס
קופיכןנו Pמןfגי Pד'.סי .ו rמחרחנכיכחלו'כזג.

 'וfנוניגו pסכ' pפוס' Pרימינחטחניטס
 1 ' 6~ינמנטו ' Pקר,~נ'כי 6די pדיממ,ן
ססייי Pנינfגי pך"וררימ P:מfונייס pמ,
טובוחרוו Pי Pטוג Pמימיוכנכ~יס. Pי Pכו
ן rמיקוכרמדוחיכיס. Pיררבכרכיס Dכו
סינכfגדריל Pקוזפיגימו. ~מיככיקידי

 ,.מילונכירfכרורפומי
 10(י 6דיfכנייימיובוורויןמיככיקן

מיו P~יקוכורייר'טמכריכס Dקימיומי
ופומירןו D.טייוכו Pחי~מיו •ייוק~מנמ,נריינר

מיגרינורייומיניקיכומימיקומג pממ
 • pםמנכממימורנמגוניקטורמינדרי P~כ
מ,רכיינומיקומרטינומיכריקילוורייוסי

מנייימיו:tלינרייכוכגיפסקfגיסfגי .קינטו
 iמיררחסמינריינו P'Pטןנ pס'מ, 422די

 • •נמגרחרדירייגו
דימילופירמדרררווכסנולנןכייןחי

קיונמרומורכררמ,נריינימיטמכריכס Pקו
טס pח •רייכיחינדיילוין Pיימ-רסכי
ו Pטחנטינו Pקי'יר Pמינגרfגוכיי Pקי
טחסרלווליין 427דימנייומ,ן ,וtו rס'

פfוטיוכי iלוגריסדיריי~סויומן rכמבכ
מי .מכסתנגר Pבוו r 'כfו Pמ,נריינןמ,
מנכר Pבומסמוכרסרוו rד'נמגדמדמיו
"רןכן Pד'.פמטיוכימ,רסגרקיי'~נדרכ rד'

ן rח'ככ~'נומפומי P' Pטרנ Pחייכמריג
מינריינומיקמ-סלוורייומ"ירמ. Pדי

 2-\. !דימנייומיוו rמיי Pנוקתרי
סייךלוכווכטס Pדיולויר P'Pכטן pמ'
קיוופרוקי,יינס.גסקרוכייו pמ,כו
P מיןr מנייו 3דיגיקיוP . קיטוגומי
יינרס rמדייומיקמרו Jמי Jס'דמדנמגדי

'" 
'י

מדל Pפרגמיגדי Pלומיירר~'ססלווכנס
 ,וכמוכודו rי bו pמומיגרייכמרfוקי!(מרס

רונמרכימורככיפסי jסוכ 1טמלונייפרמיסי
fכיככייכrכררוגןזכיfכיזו , Pמיגריינמרס bקי
fוי 489דיחנייוחיוככיפסוכורייומי
fכ' P i ו'טייוכפווfננופוr חווריכרקילס

תטסר Pוכחיככיינוחילפוחות.די P,ינרו
קרופיגיfכוחיכליקומי,לקתדי.ר~ ~ך rמי
fכיייסנכוגוג,דירייוקוס, .פfכנכססיב
 /· 3,י Pל'גומירווכסונךי Pטיגייו pח Pמ,כ

 ,קיומיגיס,מיחיבופירמדורפוריירוז
 •מונסנרס
קזג.וטמכוינס Pקו 'סיוסילכייגומי

ימופיגמיטמנרין Pקוי iו rמ,ו b'ו"מגי
 Pךי bינר Pטווכו Pגימי Pטורקו Pגוקון

מי ,. Pםממו Pן Pםיינדיירווכוקי pונונגח
קרוfויבדיוטובימרו pיימנו rניכי Pבו

מרגיפי::די fp מ,; rתידירטי bםס fפורטזג.'
דיו rמימי;'פוחי Pי Pטונ Pמ,מיכחנו

ירוסכססס 1וניירר Pקי Pטיוכרנימכו Pגו
'ןן Pסיגגי P מ,; jיירי rס' ' P Pי Pטרנ pמ,מי
-ג"רין j Pי bפו Pדיקיגומןfכו pרי tpו
D וP םונtP דוP רומסP'i חיP גיימבווי

דיטfכרור Pפוד'מיגטרר Pוכממיגרמן
ינקיכו Pמיכו Pמ~נר'נוןרייוס, . Pסיכייו

ט"וכםוו Pסיןחי • 1 1 2סדימנייו ,מי
מי .םחפסחונורייוחיטו Pק~י jפוסירר

b יl ייריטיייינכוP כווריייכניפסתטסר
 487ררמנייןמדותכריסדיריילוrכנגר

ו fPכ,גריינומי P ו,,:מי!ב Pינריינ, bמ,
b לויזוP .מימנככסP טונP יP כו 1ודיסיר:p 

נרוכסוכנוגניניחסקי Pטריגיירו tPכי
ככיפסב,ינוכן .,מנמ.דיי'נוכחיגקיוכן
מיןקיריסוכיחיטריכ',רן Pמימיומס

ןנריג:: tPכיייטי p /כfו~מירחונמי jטייוכםו
 •חירחוחגורסי bדניס,ג rלו b p'1~יfכ
 ' Pחיזננחיכ rלודימפןמירס p'p pכfכ

 .ןגד:ר fb Pכיקינמגדfכימררמטורנח,וז
 pכמדי Pקסנוינו Pכו Pטודו',סרון pמי

ייומגמקי;'קיפומי ' pמנמי . Pמסגך
fכס iפומיררי P '1כונובכזג.יס Pי Pכו Pטודן
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 IIpח' Pפיקומ,ממונחרין.י Pכויקסנס
סי • Pסכטי Pכווגטי Pבוזויו jקספמלו
 ./ Jפמכוכריכיירו Pסימיגססטיין pנ'ככ,מ~

טן:: 49 1דדסכייי 1 ' 6סי,ייגו.די. P'יו
יסכובכסכ Pי Pכודיגריסכו Pכןונוסרו

ינ// Pדיפחרטימייגי'ס. Pי Pחיוכוגיון
fכיכ,יברי P~יין Pחיfכפליקסדי Pדחוי

 ' P 'כP jטולקי Pגודיריינוכסר·נ Pייו
ביג// Pגןגוסיווגסfכגקסיס"fכנוסנס

p וי.זוי'יןfi ,וכייfי'נוולייו 495דיP וrH 

חנוילסיגסיגלייכוסיכוגליסדיליי '~ע
נ'יקי bחירחיו rחיו Pוג.סנfכמנfכס

 'וtנסגוכייססיממגכסלייכוו Pו rר'fוי
fוגגמו Pמלקיניגידירייחיfכקנר. ,

p ככייוחיוחי •גגוקיfמיגריי 5טסויII 
מלגמו ,כfיס Pמךמ,ורוכוייס Pגןןגמרו·

דיריידיב 1חירfנקיtנינfכרוטמכו'ג.-מי
סיזכג,פסמטסל Pייכויריי,מינוגריס.

ו rמ,כ Pמכסר Pנוfוירכייגו 'וf 0 12חכייי
מ,בחכויככנסמחניירס b Pי Pטוג pמ,מי

דיחכייו (סימ,'ירו.טריב pמ,סיבויויקן

8 0 t כרוןfכוטוננP מ,גור.מסכוגריס
כייגיזיממנכיגקוןכניפסמי'בפיג,מן

 . pפמ Jיירו jמי Pפןמי Pדיחי pירfו Pחיגדי
חסבוסטמלון 509דימנייימ,ן ' 0
כגיןןיר pרסמינרייכוסיכגיפס.ר Pמר Pנו
מיכונחימירכיקיכוורייומי •ו frויי Pפס

מ,גיבלי Pוליביגיימלומיכ,מומלייןרייגו
 • Jפו Pדימ,כונוסדי Pדיגומכדיפמרטי

fכ' p טורכסרוl מ'מיj פס-ויירוp מיג. 1קו
 . Pנוסגו pכחו jניגיפןגןכייסדילייסי
 .סיכל"//חי 113סדיסגיין iח'כוורייןסי
טייבופוו Pסיוחיירן. Pטריק'כר)כךוגו

 • pממפסייר Pכ fPכיגומוכודייימיפוסיררי

 .מ,גלייגרחיייסגיק'ג.יבוןרייןס:
 P'Pטןג Pסיחיטסכדיכס Pקיס,זלובוחכן
חספליגוירפןרכוגריס Pגוופוחילי

דיריימי .בובכ'ג.יס P' Pגודיברס Pירו
P יP כוחיפמפססגפכיכדייויגייס
P כוסוגטוp פחקוכרסוו.מירוp פולו

ייס pסגסמסחכדחרפחרסטfכגדיגס Pקו
ביכ/ןגומי·בונכ'ג.יס Pי Pכוקיופיג,מומי
P ייכיl די!כ.סו,ןחי . 1144י 7מכייןמין
דילייסיחיבוםילמווכמ,גטוכרו Pחי

 uט'כ pמ Pסיכסיג,ס Pירומסייס Pפרמכ

טוורן Pפוסי Pדיסידבוסקרי 3:ו pו',ז;רו
מינרןפס.'ג.סגסרוו

fדיחגיין.מיוקורכמווכוורייו 'ו
152 j • סיוסיP קג'פומ,ריוטייבופייJP ן
חי . pםrנםחסייוגיכ"ןחי'יו rחיגו.טינו
סיבוכרחיכ.מ,רכיינוטמכוי;ס Pקיסין

םריריריjכיסירכייכןמ,קירכמדובוורייו
 ' Pכגיפסר pרסר! jי Pתי,ס~ Pנמרנמרו

 pחנייו pסייפטיס P Pכוfכגיבtלכטמרןן
מין Jסלו pמנמ-גןזכיבועמכ,ס P' Pגודי

בוקתםימס 1מינריינחרומי . 530ידמניין
סינןן P'Pטיג p 'כfחי .tרטסר Pבוךימ,זן
ניגןרוססנבכבןנלי Pנינזיגגיממסריינר

ן rזו'ן Pמימ,נליינו •ניבכנלכוחטוגומי
fכדדיוסכגורfכיככומנוי pמ,יין .כq I;כו

די Pדיריךיריחימגנדילייכיו 1טןכומכ
בומכודי r"rבכfוי Pנולעטס fpכfכגטרכייס

לייןבויבוגריסחיומ,כוגריס' Pכודי
מסנכיר~מיכמז"ןו Pסירכיונוחיחנויל"יג

מ,נרייגומ,ממפיטבווריין 'וr~ס'ג.וין
מ,גמ,כרייכומ,בוסטמלווכוfכיטמפרמ,ג
 ,"' rביסיכסי Pסכייויגקי Pוין rמ,ו P jםמי

יכטר pחגומימינונרוו Pין 6טובווכו
ליל'ג.דיןנרומירייגו.ויניגייס Pמי(
דיחכייו {,מחיק. Pדבוםרינדייומגנוי

50 t • נלמגדירכבכיס 1פוסיכןP 'b P י
 uדרר' Pכו Pטןךוטיילסגס iח'מונדיירו{

מיטל"פוגימימגנחיסססדי Pדןר'
ח,ומיס. I'גררק ' bמנוממיחנטוכיס'

 pנסגובוו 50נויכtרינמי{fוי{יחו fjכמבומ
 •בוסטי Pכוסיס rקמגסק~ייו 'וf'יוננובכ'ג.יס

י Pפןלמפליגןכטמכנינגונרבינךנומ,

 1בווליירוטוכבוניי{ Pפסדל' Pי Pקיו rמ,
"ך Pחיכגרמנדי ' P • 004ד-מנייימיומי

נמגוחךחיןfכיכטלןס'זנידקכויריזניסיג
 Jמ,זני • pבווגנח fpג rקמטלןכייי Pד'מי



סינינומי Pנירירן j"Pמירסךניפק
מניןמימניi:רמסחיק P!ניחסםרינדייו

~ינחנ//י Pמ,מגנ.יברי Pטיכייו pמ,נקחחי
מפמנייומירין ~נורדין rמינסגמטו
 Pנירירו pכ,מסס,מגגדי Pר rביי Pגו ~מ
 Pנfכרfכנfכנ' Pנייוםיטיס P"יסריסו Pגימי
מיםסררינייר iח' Pבונ·יןfכנטוקן

חיר'ן ~נמגמקןןו rסינייןקוחנטן
מיריינןנייטוינחר.סורסנורסבייניסיכ

 ,קון iנוו pמדייןמיניין,סיגריגיינס
 . '"כtו jiלויגגוfכ.סוחיגייררוח,ייורו
גוסידיןמגגחגמקון.סיכ~fכררןמי
 //וס. Pריחימגנונרי Pדיפוגיוריירון rחי

כיריןמגגמגחחי p.סחיירון rמ, p.סוח'
חנמגחסרייסיג ' 7חירננחנססחגר"ו
 .גרו hדיננגסקי rמ rסבכריטוריגס

יכ fניירייוס 78ריחנייוחין
פומיסייננפוי Pחיזחיתנ~ Pניכ;י.סi:ר
טררקוו iסי ' P .קיריס rבכריו rי (fפולוfככ

 Pכודיקןגטרסג,ברוחוןסולריכרסי
יסורסגיימננןח.סמחסנךס~ P .נ'ידייר

כונמר'"יןכגיםסננמרו rמ,ו pילכייגו bסי

 / t1ויני.ס'ו i 'רfי Pפליריריקוסי .תכי Pנירי

 I~יניfככומ·וחינריינוסיננס.רון'חירסרו.,

סי Jנניגסוברי Pטיגי:ו pחינקממיייס
P נסמנקווברי. , 

 IIטמכ Pקוריrכיננ.סירמרור ~נננומי

פחפסחיגחסקfורטסמיננניתוגיייגס
tוסייניס Dכוריגייטןככיjכייינדוכי rךי
fניכfננi:רגוי :jחגמיקו!רןנוייס. Dגו

מיכמיליניס.סיןחיני.סילמדור.סס.סס'
 ' pקי p.סמכמברחפוגדייו Pר'כיrכtכםס

כיריסריןסי Pךיקגחרו Pרו jמיכטינריfכ
מיג'מי.סמפס.מ,גקוןחינופילfכדורמינ

רייחיטינריךירימוחספונייו P.סמ.ס
חיגfכסfכייוךfכלפורחינינימודיס,כ p'Pדי

מסטורנו ' Pמיננ.סירמדורחיגס,םחפס
 •גיגיסגייס Bויטיירס

מינופירfכדולמ,גכונוחגכוולייוחי
פורטחון jקומינריינוחיטחנריכס Pקןרי
סיג//מיכומטמרךוגומיסכולוניקוס iג'
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מ,כגיפס.ננקתםיכוורייו (}ד,יססמנייו
נסרנחמסיגחנןפומיטייכופןו Pסין
טורקוו rמיי Pנמוסו P.סורמיביריייfויג
דיגמגטרימיגמסחניבמנטמרוןי Pנוקי
h םממיכני.סס.,גp סוקוו.P רימP p ' 
p מיייני: P מ,ניP 'וררP סיייוP ' מיכנו
 Iחגטינו/ו Pטורi:ר.סיררייומייפרסגדי

ננקתם'ךיר bכוגסיןמ,גריינוחיס. tiני ,
- 056ריתנייוfויןחי ..ככיפ~תננר Pני

חינריינןסיננגריסדיריי ,'.סמחגכוורייו
P מיוr ' פוס~ימינמיחנס.מגריןבכגמר

םמטויייס, pגובכונרייס Pגודיטירו P.סרו
ירכוrכ Pין j ~ר pמננכריסחיןמיוכיינןמי
ריייגגי rריו rמיריןגוריר rנ'מירסי 6
חססיניבימוגורין ~בררמירניtגק ' 7

ר fpוטי Pסימי.סכינך'יוגתמ,כונכיס
די Pו rסי~ךי Pריי Pגו :rמסריכויר;fנוfכי
חי •כוררייס Pנוין P, Pמיני~ומימיונ
ריןמגר pמנוורירי p 7פןס' Pריפרמי

 1 'ר~כגסמ gו Pיןפ,רס Dכג'מינמיניניfכו
 fIויג{גןמיחגריןר pמריונכיכן Pמיונמנן

 •ננר ~ניגונונינריtביגנונטןגיfויריינו

קטנכוולייו 060ריחנייןמ,ןמי
סיגוגייודירךיי,ינגמנןריו ~
יירמנחין •חיזו ' Pךיןמכ g'Pריינו jמי
מינריגיחנופור Iiרננ Pניכוורייןס 6ו) ' 7
מכנייטייריןגוקיכויריקןו Pסייר rבי

נךמיפומירטסנסירfכרון Pחיבfוגיין
סיקמכורכסדיי pמ~ Pפור P 'כfפירו
קיטס pסfכננfכרגס rנוקוןקגמכון Pמי
p חכייוP כומ,גריינןסיסנניסיP טניp ו
 .ו rמי

מי:כנייריירס 6 9דיסגייומיןמי
ךכוסקדיכיייננ" rריןחגנורריריגירוכיי
ריסירסfויו rמיי Pכזגכממ,נריינוחי

ו r 'גfריךחג gי Pקימוגייוסימנייוס. 11
7 ' P דימננטוכומרכיקילימסטימןןP ך

יכךבסירכוזבקריחנטן jזגכ'י Pמיזומנו. ,

טימוו Pרזו rמ·ביגיזרספורקימגנטס fpכ

קינמיוריו rמיךי{מכנמג!ייי~יובמ,



נונכ'ו. tJיחווווfכטfכנסנווריררי pמגט'מוגך
b כוטמיינייןיP קחטיבויןניינכ~יסP 'קי

ניולקייינרו P lייחטסנrו P~ו 1טינימ
קוןןחכיר pדיובי Pכו ' Pמכח:כריןכ~מ

P וP רממזייגp . כיחיP כfךייןp וP קמטיוו
מיירוובגיס.פרינרייומ·ח:,פןריfכס Pנו

קוופוויוחיגגןרנריו Pייוטיכ pחיכקfכ
מיננגמינורקיסfכסטוייןחי pמיכייו

גפר. 'כfגרקחירfכגינחנרfכס
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 " 7טייייםןמ,וחי .fכקייו frכיfכסר"נסרוו
ירוסכסfכס:יומככ~מטוייופריריריקו

~, P יj p ירירוריP . פוחיr כפריטומ,ןןf
 pפוfכ' Pר'ירוסגיס. ,~ריינ~רןמיכוfכס

יוס fPכנפרריו,ריfכיגמיםריריריקופומי
 " iירןובניסחסקחפחר P 'נfפורפיגיפו

 .'יו Pנינ pגומייסיוביינכחג Pגורי .ייחגן
fכסונוי Pנירסגסריטורנfכרר Pחיוfכי
מגיייחיוטריפוגיוייכקס Pריחו Jחימין
יזיכי pיגריקו bיגרייגו bחי . t 1 ~ 0רי
fומי ,כP מגמפןמירוןטייייפןוp טמp ין,

fכנרריסנ~ 'וffכ ~ 'כP גרמינרריr מיייו
 pפמפחגטי tקכיייfויגריגורייךמ,סדרנחנו

כ~מניורייוככיפסגכרריטייניפוסיוfכי
חימ:נ.מיןיגני fדיומכריגוריזן 6 ·

נכיר Pייד'ו .ב\ rנכטימוי Pויfכיזוחיגרייכו
רוכססכנויינרין Pסיינג.י rר'מ,זו
 .רין ~כמנמריfכיריימנוtכ"גובfכס 1טורס
fכג q'Pגו 6'רנו 6ו Pמיfויונוימיזו
 Pחיקיינויןר'גריימיונריחיזרנחס pמ

fכסו pפחדיוfככגמנמחימייין.רירייכו
די Pינרfכרי p pטורfכפריגר"ומימומ

רימנייןfוין .גניניוטס pחגסריסמרס
ריfונייןמיוסייייר. tקררפרינדייו 577
רין Pקיfכינככסמ,טנריספריגרי'ו 583

מ,גיווומ,יפס ,כfריג.tווחימיפס , 6

fכספוסי pפוfכ' Pר'fכיקנון- pממ'ניררט
נוסיפומירט' " iיינירוגו ' 6גיס Pירו

fכנר;כ jריקיחוטרופריכרירכספוfכירימס
דיריי'נ~דומיגרנירוקוייו ,כfגיוו.רי
ר'ןמגג~מחסריפוי. Pחככוגריס Pכו
כיfכי pפח Jו fi~יר Pריןנמרס pגוקי

ג\כ.מו Pריגוינרחר. pגסfכינטריגמרמן
קוניו pירכ' rמקימוטרוקיריfכסכוקי
fכ' r חכט'רייירוןP גוססp· P יינכ\כ.יס. 
מוו pרי Pכוגו ' Pקינ~רוfויגופונרייו Pרי

ו, pמינרמר pגסטורסממייtכטחנתנס
rכינסייות pכממיםfכנייכייסכסטס

קונוומינוחיכrוס rק'טו'סקיייt'כנס
fו,נווס bסגיfכו p Pןfכי PPר'מיייfכרס Pר'
קמוסס bנ'רtרטומסמ,נפןנ.יירי Pייו

 iו'יימטמרכר 586ריfככייי Jמי'
נבכני iורסר Pגרמכריחנ"יו pמיגחס

יגמרוז pי Pקין iקמנו 'פור:רזכנור'ס
כיח,יtננינכמכיס. Pנורי Pגמוךרי iגיו

קןמיגטרסfכנוגרקינכגיגס~יניfככטfכרון
 _ .נייו Pרי

פיגיפונ/ינו 587ריrכנייומין
 Pכיfכtרfכייודמרפולייס Pםרסכדיריי

מיבככסססטיגייו fpכינקמחינוגריס.
רזומכ Dגמכפורוגומיריירמכיגגס
חיקנוי tpכמספומיסי .ירגו Pנויכפרל
 pםfכ'יירון frכי pפרח' Pר'תיטר,כייו Pר'כס
 1נfכ fpכרקיגינ'ננורייומנירוטי fP'ניחין
ח,גרייכומינונייסוירייכונוקי pסג
hr לCריוסיגיP חיזוו. 

 D,מגננור"ו 5 8 9ריחג"ן"ן 6
רמנ/סקידיריניומירסמ,fכיונ. 1ר'מכ
ומוחרוזו Pנ'יחונסקיfכרrכ pפמרי

מי 'ח,גרי,ירקס Pמפfכטו p iמוננוג/מניו
P ' מיr גוגיקיקרייווD כוtחוןחי •ו

fרגומס pו Pייו Pן Pוירייימנרו Pנידיfכס
מיירון. Pטרוגיגוfכי p'iני'קוfכטרו

ייידי fPנםיחדfכנ'וריןנוקינטס P יו;:'
fדיוימטיסננינו 'כP כלונימי .ירfטj חירס

 pנ'י b •'יכרrכ frכו Pריינטמררר fiכיננפר'
ו fJכ Pפונו Pרי Pנ'fנרוכי ~כfננונגיוךfכנ'ס

י Pנכןfכירטיו Pרד pפומ, Pרי)כי .וי
,fנ' p פחרטייוp כסרייגווfטריP P וP כיזוfP 

פיק Pרייטיננוכרfככרימיגמפכמגמג
רחכ P 'מרזד' Pרfכר' Iינ P pטווממס
מיגיגונרן fPכיזוי Pמיררסו.מ,גךכס pמ



 Pכומכיילין pכוניכיירוו 6pקןסכרו
נfחטסוומיופיטו Pסינמייומיורי pנילירו

מונדמיןויגייסלורינחי, Pוכורןמסריו
קחייינמון 'לj~זירמיןמכיימילסחימחו.
טיניסוגןמ,קמגייגספורנןרו rדינס
וקון Pי i pכ'מיננימפורייבכנו'מ,כ
 Pסימוכייר' Pדיטיני.נןמגטtיייויי rנו

טיירסגסדי Pריינכקי .רייןריג pדיכח
חסמימייוסיו orרייוסיגמ,נטרינוני
P וP כיזוfP . מננומי"P גיננ'נויינריןr 

 • pדימ P'וייוגני Pסנחפלינונומ~'סורן
חסזמומיייני Pסגמיייסיןfכיייגרוח,

וכמטמ,ו pגימימורןמ,גרי Pנרמגרי
 j'ירמ Pחוניריגוק'- Pייוגבוכי pגומי Pרו

 fuכפסג "fכריי.פור iיניירמ Pר'נןקיסי

מי Pטמטמרו Pכודי Pנרסגריססו 9 '
מיגר°ריץורוכייו fפ p 'כfסיייזנ'וגמ,כ

 ~. . p'ו frכיקומטכו Pו Pח:ירייכו
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ו r 'מו P ' 6ייגריס. 1 ' 6חירכיזנריז rבכ
 Pי Pחיקבנטוייוי rנמטחסרירן Pטרי

רייזינביסממניךננורייומי • pרילירור'
ריוחכנורחיזוו Pחינליינומיננונוכ.זי
 •מtר p jכfכ Pמר

fסיג{יפיניחו 591 'רי~ג'!יו 1 'ב
ו rס'יבכקנקווכוגריס Pכוריפירסךןר

רירייננומייןמיכבכנרריו rמי gי Pירדי
מיחנמגוזיוסגסדיפחרטיחיfכפל~קס

קfכנומנייוחי • Pמיכייוfכסייו Pנ"כ Pגי
בוכררמיייוגtירנירי pור iיננפירח rחינ
י Pח:כייו Iקfכנונירי Pסכייחר Iקמבגווי
קווייררייוtכי fPכיכייכדינ'יכנס ' Pגו
סגסינרייגו Pפוחי pריס,בייכטררס. rו'

מיבכסרבfככטיס,'ו P j'קוססכיזבכזיז
טיזכוי pמךייוגיחימס pסיכטוננן
מייינימרוו Pפומי Pרימ,ייגריס.ממ

גומ,חפגגפירייגריסדי Pנרמגךי .
 .ייגריסחיומירכיינfורוו

גורייי Pיי.פיחי 5 99דיגייומ'ןfכ
יימגניכיימייסרןןי Pחי Pטמטסרו Pכודי

מי .ייונדוח,גטדרו iחימירכיינסרוןפולקי
P פר'יP כודיחיגוקיפומייפייוP רייP 

(יננוססמיןקיטמטמרסיגדי Pנרמנד'
יוזכנtי.גוייכריר Pסירמגוגריס Pכודי
 ' Pמיממןמונדטמטמרוו pכחיומי

מיטמטמרמירמקימייוסיוקווקרימרון
,גמרוו pי Pמיחננורס Iננונג-טיגיסמכי

מסוךיסירןכיחירייגוחיגזי Pברfכנדי
ננסטחרכוקרימסתננוסיוק~מסןמונו
pb מ'כוקיטסr כמן'ירןt,ויליי.סיכf

סיוריייכ P 'tJנונfכונtיקידיבויגסינקר
p קחוr קימP ככמז.גוופיוכוfמיייזכט
fכיג iקןנריירו Pייכיריייכ i Pו Pייו Pרו
P כימניומיו.מסיקריטוfנוניסקיני'ס
טוךורי'ינסמ rbקו Pמסו Pרי

 Pגו pייוזיר'מי P.נחכוני P;וסיניין
p כקיfס'חימפוסירסp קןנריירP י 7ירקמ. 
P ג\ריררקחזסרp . ניג"גינימקינייסזכי

 Iפרינופררממןמןנרדי Pבירירן Pגוייכרו

מיוכןפמכו(נונימננוסי(מכדירכו

גtיfכמפומיי Pיזוינו Pמירכיקןחי
נמפלוווריונ Pייןטיכ pמיכקסמיייrומיטfכנ

מrוןיירוב'יג Pי Pטונ pמ,יכי,tי. p'p .(jכי
סיג , 6יימ Pפרfכנדירייפיכיפן ,כיס Pירו

גtידיתכייירספורסיכבכיטיירסריריי ,
P כ.דfפורטסכיזסקוןטןיימרןונסמיינ'ר
רינרמ Pגמפיfכימי . Pייןכו Pבורי

 •גיס Pיריחסדמרפורדי,ג Qכמגמ
P ' פכ"וכוסוניקינןb ריימי,~גטרי
rנינבכיטייוורירייסיגקוןייס Pפרחכרי

,tכנדירייוכורגו 'מי .יfפרP מסייסp ן

ל-ינרfכיגוכדיימיפורו Pפינfויטיירס
מיגגני"דיtכירסקירימtיכולנוfככדי

מ,ג"ייכךfביגי Pמנמוניינרן 'כf-.כיירס.
 1מביניירו ' Pמיטייינכררוכוייוכי pנג,
 Pחנייוינקו Pטס pמקיריוזג.גמכמקין
 Pגונומר Pסיכיירנוניריfכרfכונן
' P .ג'גומיייבכ\ןיסp כינטרינוfירןP כס

 pזכיננכ'ננגןטורנמנדוfכיגו.יימו Pמיו
fוו;נריי,פלרגומיינ'דסד Pי pמס

ריבמטו rרו ' P 'כFטלימס tPכחוריריקי
b סקוורנr יtככייגךומרייונג'סייכךlקיניP י
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נוונ""יככיקוחממגייי Pסכייייכקי P Pגג
ירופגיסססמגדסרפןר Pחדו Pפינ Pבו
P כווכריP .נגובכ'גיסtקידונוגיסוכסחיי

פכימו Pחיי Pחיקמנופוrכיכחיומינריקו
ל"ונוומיינס Pנוי.חסטרוסירוגוח'

פיוומ,גריינו·מי I 1 ~ 8דימנייוין 6זב.יי

נומן I'ט'י Pחיןמ,נונחר. ' Pמיןגימן
 • pפמםחיין Pיכ Pמ,גוחיטיני pקכ' 1פומ,רו

ו pסי P~יקמינוטrכנדינס Pקומי.
חימינופירחירריל P .רי pמ,זססירנוסנו

 .חינופירחדוריר Pמסטררנו Pמוחי Pך'
חומווחסמינןפירמךןריזו bפחפסמיגמי

fויגקןן pפמו i 'כfיגיפן fbכיפינ,פומיונ
פיגיפןחסטמרון bנו pפוח' Pי'מיפספס.

טחכריוו Pקןמ,סין • 1i08דיחניירמ,ן
רימירנוחנוחיכריקומסfרינריינfכרןונס

ו Pיכ Pסיכומירספחפסמיגחינזב.דומינו
fכןמוופיגיפןרינונחרfכיןח,גריינוrכי

קיחרטי,ו.
קיח,נטסזב.ס C 0 0דימכייומיו

 Pכמכימוחבוגטמכווי Pיטנובכ~יס Pכודי
וקן"ס Pפרfכגדי Pיfכונמכמיייס rנינידי

מזגחי Pמדו Pפונרי Pנוrכ'יור\ב.' Pייונגו
וו Pקוחסכיגיירון ,~ • Pפגfככרידיקינדי

נוfכטסווfכיטרוגיייין Pריגסמיטחנרינס
מי Pםספמזי Pכונון rנויסונובייטורן,וו
 ::ו Pחי'גסדיחגיירון pקי Pינייןרז P Pכו

יג rחיבמגחיג Pנומנן Pן Pמיוסים'סס
דיזיינדוםזב.וחיגמימדרקסגסמי

 pטיימנו Pקרי Pינוי P pוטרו rנוי jטמנוניי
fכי • jמוגיירו Pגונןחי Pןטרי rכוקוולן

מחרטוו pמ'חי·ינרrכד pגסטררגיירוו Pד'
גסוי pגמ rס' pגמ fPכיגייומינטרי J'ירן

 Pכוfכס jויירוסיטמנדינס. Pקידי , hנו
 uקfכזח Pוכי fu Pרור'טס rpכ Pייסנן rניכי

קונוו.נוסרגסדיוריחס bייקס Pקי pג'
מייזנינויט bחימ,זניקטס pbיקמ,יריןג

דילייtכמיכריירוורורימומיגטורו
וודי Pי Pהיטמכדינס Pקי ,כf'יס Pפייfכנ
מוגחכויריקוגויסיגמסדיירון P,יוור'

44 

י rנמטמסרמ,גריינובוככיסמ,ןסי . Pרו
בוורוומי~fכיוב jרו r'bדי( .ב\ג\ו.מדיל rס'
ח,בכמדג ~טימוו pחיכרייגומ,'יו.

כוממסמיו , b •ו rמיי Pנמנוג ~מ,ככיינו
יכקיגדיו r 'מ pיבחונריומגבכזבוןרייג

ו r 'מקירוגזנומ,נניקי Pחגגחן pמר
מיריינו.פfכרסס h'pפיכטינזק'נרסנדי
דכיבחנ jד'זב.סגכג,יגי jו Pו Pמ,רכייכן

 . I 6 6דימנייומ,ן
ו Pמינופי t 6 7ויסגייומיןמי

בוכfכרסfכיןמיגחנרמרפורממו iנ'ינני
 Pכימנס pפמקי Pגונfכר' Pגו Pטורומי
מפיסוונוfכינוfכטמכסחיטרוגייfכס. Pר'

גסמירנ Pרנו Pחספוסיחיךמכס
תיfכזיינרסIכוטורסטונוןי 6טרוכייי Pר'
fכסמיטרוכייי. Pר'גס ' bמורזמסמס
טגקמןמססיטכוכייי. Pריגסמיכגמסיג
פומי pפןמ, Pר'ח, •טלןגייו Pד'נססי
P ליסוויגירקסP כיימוגייןנוחיינל
קיןלודימוגרחינינ"חסקי lמ pכורדי
p וp פוכP מווP פיככוגסלריטיגיגוקי

 Jמ Pכורר"ריינייכרומי;מיפובייכ.
מגסי pפסמירימרfו"יגמ,נ'ו ' Pי Pחנ
b נוי~נ'חסחימחרטי.יטרסr פיגיממוr ו

 Pנויז' Pטר'ריקמנוינ~כינוק"נווננ'ו
 •ניכןפרינדירנופור

סכייי Jמיכגימסננכבוורייומ,
 1\נכרנוולייר P'pטונ Pי fbכי • 622ד"
מיייוסכ pנוו!"חימ,רסזי bרמיב jד'

 P'Pטוג pמ,סי Pיברוג Pנוונבןמורריגו
מיגדיכיברוfכורריכוקימבבמנןבווריי'

טססכ?פסכבמורחינריינומי •בוכממר
 pנוסינfכויוכחרוסירסחיכג,דיו rמי

בוטסלנגומ,רס P'Pטונ Pמי ' 6נוורמ.
 Jחימבנויךו p qPיורבימי Jוכינוובר

מי 653ד'מגייוחיונויר"וח'נוגריס.
נומ,נומירסחיו rמ,ו Pמנכר Pנוfכיכריינו

סרמנוםוחיממךרי.ו Pקי pנומריריבומ,
 624וימנייומ,וסי . pנר' 6נריס Pנוךר

י Pקימ,נקןנויכךוסי ilכrוגיגגיזבוורייי
מינכייכסרסנויךיימכוח"בובממי bו rמי
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ריזכיווכומילי'נונכסרסרמוי,רס 6קי
ימונכיגחימווחי • Pמירבומנן Pזכוזיירונ

 .מינסיליתןגונכחנכסמיגסיםמפסקוו,חיכ

נמכ"בווריייטfכנר~נס Pקומיןטי
מירבוסגוו Pמינריקומ,נכיינימ,די'נו

יירגוו Pחינר"נימי •מיכריקוכייוווךמ-
יסר~חרזחיןמ· •חיזיו Pד~גוקינכיוכו

~בויריקגס Dנוגריס Pגימנחסמרוונו
fכיכחסדיירוומ,גיםלי.זירייסירסקי

מירתמיגסינריננסרי jגוfנמס.רייכו
 . Pי Pפרחנ

זי'ויי'מג)גיווומ .וfובוורייוסי
3 12 t • דיכייפרידיריקיחינריינומי

סגי/ודימ,בונכירמדורפומימינמנכיגי
בווגווסיגניכונטמרוו P'Pטונ Pחיבוסגייס.

ירוסנסחס Pונירינוי Pד',יינרונוייס Pניו
מ,גייסח,וריי Pנכורכינווחי Pיריבוו Pניכמי
 Ijחגקיומנרמרםור~ינמכטמרווי Pחי

גסמייינוייחטסמסביגי'רךןמ,בימו!ג
תגריסחסרמרמגוקי')יר,חי •נכרינריירון

מיגדיילקס P pטיינדמ Pו Pונכוזייל,חי
 pרג' bזקיזוננו~מיגזיריי 'וf •ליחך

פוסימיי. Pדיגונימיזוי Pמי"וסגיס
 pכסחי Pניכורי pנכומירטח pגחסס

מסו"י Pקיקירומ,נכוקוונכיטן Pסנרייי
קין pםח 1.מ,סי,יןלי Pו iטונמ,מו
 Pמ,םן Pידמי . Pחנייויומונטס fpוננו~

סירסקימיכריקוו rסיי Pססמיכליינו
טייתנכוטי Pחידינמוןמירובוס.ריריי

יסר~סרזויריינמליננסדינ/וסןבינו
 IJחיתגיקיממנכסrכיכמסריגחרנכול

כסזייוזס.סיםןר pרן bpם'רכניסרס
ר iח, Pגורייטי Pחימימכט~ pטיירס

חיוופ'רמ:;חיגקווםמםסמיכמס pנכמ
נכורםרןנויונייךחינונכירחזורמיכחיוור
ו Pמסטונוומיר~ P 'מרזמסרמרמג
מרזדיריין iס'מ,כווווזילםורס rמי

חייורססיזוטינימסנונכורקיל~ Pי
P מינומרנכוררמרחנפול~'יוP ' רגןטו

 Pכיינטו Pנוקיייכזו iריfניט~ייס~ס

םורקיסנגובג~נטילססיקונטרס.סירסו
 pטו P'bמביfכס pכוקימ,רקיזונו
פמפסחיכמינסירינווכוסי • pנויגו bק

י b~ינוfכנייסמ,ןמימיט~ייסכסמ,ן
ו" LPד'מי ..נוייס Pכווירייגוטוווחיו
פו)גי!כfכנכסריכניכונטמז " rמפור Pמי
 1וכטמ Pמיגקןו pםחו i'bגיסמי Pי,וחס
מנחיקוו • Pמנייי '. 0טס pbננו~מ;ג
 .זוחנוו Pחיןיסiככירן 1חינטריגtכרמקי
בכרגים P~ןירוסגיסרייוקיו iמ, ' pג bח,
חנייוזכיומיכייספריךיליקומיזמיככיינוסי
מיט~'יס~סטורנו Pפוfכי Pד' •ו 229זי
מיחיג.מ,ןו.ריביכיומינריקוו rמיו Pחי

רייופריגנוחיסינסיריננוגוםמפסמיכ
 .גוחיםחךריו Pגדימןטרופרגומי

קוגרfכךומיזוו pממ,גרייכןמייגו. fPניכטר
פריךיריקרדי pביז'ו Pמיןfכייונכס.זויו

וינר"מסייס Pפרמנזיריי rכוח,ןפומירך
" b 126 ~ךיחנייןחיןםריגדייוגסטסחי 
קון 1רגטמ Pמ,נפרינדייונו Pםומי pו'מי
P רP רוP חירנוb נוp ריפןרזייומיr נסטו

 1מ,קינוע~יס P' Pכו 1קוזינוייסטסחמ
ו fPכסטו Dריזיקוןטורנו ' Pמימ,נייס
יגוך'יו bזמירמטייבוםוו P 1מיסיט'ירס
 • pםמםמטיכו Pיגי Pמיגליגורייוחי

b ' פרידיכיקודינחרכומיומירניינו
ו Jטמנ Pקימיןחי ,ניגיורנןחיקונרחךו

ר rחי ' Pקיפ~וגונונויכ~fנירסךינס
P ניינונדסP דינוחגוסורמיייפירמדור
סחוגינניזדי Pםומי Pי'מ,רינוייס. Pנו
P ' ינמכטן~P חיוr נוחיחןקתסיוP 
פו"קי fPכירבגחנו Pו Pמסםfכלטייו Pמי

מיגמי • Pרמך'ינ Pרירפריגפורסירמן
זכיrכיטסנכריגךירנכfכרמפוחינכרוםייו

קרמקרןךירימןמ,גן pםס ' bנרטון
נסוןחררדיינךמך pגסמסי bפומי

סיטiכדירייסמן (~מורייחיחי;כונקי
קוןסמן~מוו~"יר Pחי .הינייסחיז

100,Ot)O נירירוP לומיP בינP ין'r וקJJ 

ר Pחיחיגמנךחנסfוונוימ, . jמחמחי



 Pו P Pריכמכופמנוקוכוו וכf,.וp lסירכוחגו
p כיטחfי:fp כווגדון 6קייימבמיP • מ,כו//חי

דיריסו ~ pפסמ,ובריגן Pו Pמסניסו

 //ט Pר'סיקו.ס Pייומ,כריירקס Pממכ
 pכוח,פוכוגייתמיס D'pרןrוסרוגייו

רימס. 6סוגנטס pמבןג"רוןמיגגזיס. pס
rחפריכדייומ,רנוחגוסוטרומיג 'כp טס
P כנכחיככווריין ,ס.מגנדי-:ירקfכו

 . 630דימגייומיונונריסדיריי
יבולג// ~י Pו) 37דיייומג Jמיי 6

ו Pקיבסרוןרן bייס pמנומןסיטו
ו Pדיסיגנ"מו r ,מ, pמיגנסגוכוברי

מסrנמקמידייר.וליכריסכי!למירסקי
נווג//פורמבס iחגמימגנויד.ו Pמ,רס

מפמגזיןמיימס fpוגסדי Pכינמכ' Pכו
 ' P 6קtונ~'ירו P 6000טורקי Pכווכנ/ו
נומטמרוןמי •קרס,גטסיו Pפיימס

מיכחסגוגריסחייסייבכ~יס Pכווגנ/ו
חכייו pקיטס pמ .fכוכי,f'כס Pכוגןקי

fכיגיבחרריןמכניחמ P Pמיגיייסוברי
מ, . jםוכייריטו Pריס,מ,כנוסטו Pגו
חי pיבfו pטס pמביכיירוו piר hטfכט Pכו

חיירימס Pקיסינוול:כסטייססימננורס
מכגר Pכוכוורזיך 'וf .פריגדיירוו pכס
מ. Pכומיגר"גן ,כf 640מגייומיןיפסככ

מיככוורייוכוגריסמ,ןחי .גניפסבככס
מ,גרייגו ,מ.במנוכמיכדימיזןכסגיז

P כוח,~כ,ינכטסמ,זווP 'טירקנוחכP P ' 
םוכי",י Pמ,מיכונרי p\ן.ינמגטמרוו

ממ iקיכנfכריסיפמכוויטורימוגסfכרן
י Pקיכוםנ'ס ' Pקינייגדומי .טוריגס

מיו iקינומכווריירחירימומיכמסfכינ/ו
מיניקדיומ,ג rבכמ,גךייגוחיונfכדו. tמ

מי . 650דיfכגי~ו iמ'טורקכוםגיחיג
 uמ,כופיfכיגריכמגטרימיiכ 6י'טי pמ,דר

p כומררוP ,מp ונוfקכp מיככייגמרפןר
וניי P iגטמרו I6ו.ינ ' pמ,יינריס.ם,ו

 / Jחיכמ, •כוסטמרוןכוחידיומכמיבלק

 i:יו rנוכטכיחיקכמנו Pחי iסו 1רייכחרו
P כוטפרמיכיןנוכגויינריו• 

דיל'יטמטחרמיכ .סימ,גרייגו
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ונרי Pגחנויג 6סירכוחכוו Pחסמיטס
כסליס.fכלס ' 6בכיכמקדי .טייכסטורס

כססינמנדחרטס pמכמנוח,כניגומ,
כ~יפסמבככס Pנומסטו 6כו tחטרוכיין Pדי
חונוגוחיגדיגrוגטרידימסטי p 'כfרימ,
קירטו ' P ' 6נמנרמר.מיןגכיפת p,למ
p גודיבסכמp בכנP 35ח'םומ,רווייס • 
כוחכופורםוחיכוןמ,רטיו Pריינס pמ,

fכוזו Pטרוכיקיי Pטו .ג\ו ' 7 .וIנכיררי
ונלי Pקוגייfכדוחכינטי rפר'פורכיברו

P סיכיככיפסמיגחיגינונר'וr גינכרחיגו
 " Pר'מ, •נווגגיוטו Pמטכ' ' pמ, pו p6פיר
 //פוקירייפסכגסיגריכומנךוגי pפןמ,

 • Pטו ' iטיזכסדידיסו;י Pסזר'מ,בגו
גי'נטיגסקימוכייייוכג,פסמ,כי Pר'גי
טמן pח'חןגרי • Pקיז:ירכןטייגיו Dטודי
מיריריו .וIגכירו Pד'כי • pירכו 6קו Pטי
מכטו Ijו.י ' P .Pקומיככו Pיי'טרחסירחס
 •גחנןמ,כססגרמך 6נינרי Pטלוסןמ,
'יוטלונ Pר'סיככיפסמיגססר.ו iייסמי
 pפIו.סנרממפירנויי Pמי •רחרנfכנחס
מרס Pחינופ'ריכפןוו Pויקיכנימדיכ
 Pגומ,נוייס Pכו PטורוקינוIו.מזג

 Pכיינו Pמוטרוטרוכייכון P ' 7'קי Pכייני
נמריב Pמ,ק . iגפודיפסרטיריניגיירון

 Jכפודיביניירווננוגדנגרמ,מסיררי ',רי

לייגוסיכסקירIו. P 'מרזוטכוכ~ירן Pד'חי
קי Pפרמיכורי pפוח' Pמ,ר'םימיךטי,

מס (טרוכזיכו Pךיכפוגייס P«מ 1מ,רס
רו/ו Pני Pפוס' fDויר' • Pכייכו Pכו Pטורו
ניכיירוןפוחירטי.ריינומ,למוקי Pנכfככו

מ,כ.סיכייסכוטייסריון Pק' Pנודו Pכו
מ,רוכוייס Pכוססקינרמנטמרוו Pכו

מיג 1מ,מיייס.פמכ Pמי 1מי fiכיככייגסרו
ניכ,ונובכחכיס P' Pכודי Pרי'רייפיין Pפר'

 jמירחקיבוייסרי pיזו bדי Pריי"ירון,

וrכרו pמנח 'כP fפכדי Pמ,זוריכפוני"ס
 Pקריבינכו Pמיקינווכניפסחיגריס jסונ
קי Pטחטמרי Pטו pמ,נינייריוקיטtר pח
b ר'מינפוגייסיכסוP טררוחסטלוכ"ריו

 Pגודי Pיכר Dמטיכון ' Pמיכווגרומ,ג
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יגונ" P jניניירוירקס P p '.סוח Pדי . pככיפמ
ריטייזופווחם Pטזנטמרי Pכוגיזדס

גיגג'טיזוור'כייו Pקיונימזיטמינריריס
 ..טרו/ Pד'גו jמבמ pםמקיגוגמררוטומי

 .כוגחרסוזנ'ו Pקר"ב'רינין pמ,קוניוגיימו
קיזי, Pגו~יבמנטfנרוןי P Pפךמי Pיימי

 Pמ,גי'ומיפךחי,טיזווייפימיבכו Pנמסי
fכין Pקיג/יגייופורוו Pמ,גםוודיקוו

ק'כוטמזונייו . Pריינו Pגוד~ P,זנרו
p פרווסיירסP כמריטיזוירימסp כfסיגי.p 
ון P Pמיגייומיגונ.בינירדידימס 1מ,
פיסינגוןו Pמ,גפוורי Pזנריגקךנירי

ריינו pנכחמ"גוחיירטי.ג3ןממ,זווננו
 ס,' P P'pטוג Pי bמי Pמיכייודי pד'טרמ

 .ריינומיגס/fכס
חיזו::ופומירוביגירניוחיקוככמרן

מסןזוחטמרומירוניס.מ,ו Pפירמרורי
 / I ~דוןמי . t 257דימגייו"יוניגירנכו

וו pקמfכ,ומיגריינודירינוירומיג.ו Pפונ
fכיזיי/וגוסי 1257ריחגייומיזטינייס

 /,~וכניורייומירוזוס.דיחיזו.סירfכרןררוו
P מ,מיו . 1273דיחנייךסיויP טייננמןו

 /iקגיfוימנדרו P~יקסימוגנסנופומירון

חיו;וגפורוחיכריינומי . pםמפחזוינטי
P דימנייומ,וניורייומיגוגמרו

J 29 t . קד 1זנ'מיP זוי/וזוורייורינסטחכ
ו Pתיןמכררןכיקו.מיזוו Pסיככיינומי '~כ

גיק;"חי Jיומסימררימניו 6חירטיינכ.סו
גו 'כfחדוגפ/ומ,נרייגומי • p.סח.סחכוסו
חיז"סי 1 298רימכייומ,וןסרו fpכנח
~נירטו.מסחיזופ'רסךוריירוו

b פרייןP נ.נירטודיריינידייפייר'
 Pגוו,גוזגסיר Pקכחר' pס'ססfכ"זופיסו
סיןמ, . Pטורקוגרסוו Pקי pבכוסזונג'

מיגדיקר'מסייוןמס 5058דיחנייו
פוחי,טימי 'גרמנדירייזנ,נמיככייכוניוגדו
סינדי Pמתרטי Pטרימיןטסו Pפרדימ,כ

 I /מנח P ,מ(ימח pסגסדי pזומגוזוונדו

(מורוזויווסינרופסגסרי pיימגו ' 6דוג)
ניונס P ,מ(מפריקחנסריזויטחדסיגי)

זנגiכנrכמ,יניס. Pוגטסז Pרייסיביזננננכיג)

.[ 

111 
 'י'

ו rמיבכוטנכמו.די .ר Pמ,ניפיטס pקחו Pדי
י rנחזנחסוגיזומן Pדימיזוfורטכדנרי
כוגסקזחכדיו rסיסכונקייסדיו rמי

,ינ/חגתיקו bדימיזוגקרו bנ'ריחיזו
דימיזוקיכמטין-דימיץומובכמרריחיזו
ריחיזוfכגסנקידיfכיזויכקיר Pנתי

מוקטוניורדימיזומנסנ/מק 1מ iIכנינ
נוכמנוגרין rמייקIכfכנריו rח,

מ,מ"מן pרימיזו r,גוומריח,זו
בככ,חךזיקדימיזרחנסfנק jקטכודימ,זו

fו' fכ' p טוP P כווןp P מבידוP . נסגסחי
חיזויפמטס pמטס pקסו Pר'סנסכי

 . pנמרחבנ'fכי Pריי Pטווומינו".די
מ,ן"חוניכניז~יר rPכיןפומימי

ו Jוכ' pמירס • Pקריבינכו pח'קיזווניונרומיג
טי Pמיקיזוחורחו~ברי pרייח" pךזוזכ

ר"גוחיג pח'מיייזו.סרי Pריימוטינרייכו
 rניגנ'~'ין Pקוזוומיטrנן. Pטורק'רי
דיריזנוטס pזנסמורןגיזוחו Pפיגייוו 6ור

'ימוחיכפררמר pממו fPכיומיפרמ.
P כמונויf• 6 ' טר'טינימחP מ,זוP מי
יכ bמ,פרחריריינוססןטורגחרו Pכו

מוfכיי Pטרוגר~ fjנונכנריו Pקיחוכו
ריבןכייסריריי 1ר'נכנסוכטמו Pי·fכוגר

P נו .ר'ינכיוp P 'גג/וקP כיקוזוךfP קריביניוP 
מי . pו frכו Pו Pמ,ןייח pגרמטומךמי
P גו~יירווP חיP קוכקחדרריP P ריינוונרי
חי~ייפומימ" . Pפרמ,וןבכגחךידי
נימנומיוקמרfכנימורירייגומיגו Pד'
 696רימנייו i 'נrרייוזוומ,מרטנךגרי
 jבכרטנכמחסדיועגחרייסיגיfכומ,נינמי

P מיוr כניטוקוןוfP קירייכודיP 1ו 
כיחיטירי pג'מ,ממרס p 'כfמיפיגךוו

פר'נר"ן 697דימגייומיוחימ,גר'ינן.

נכנת 'כfנוג.חיסינייסר P "ימ,מס
 . 702ריחנייומי{ניייייודיו

נכמנו 1מ,קוניפוזןי Pריונוחיגמי
ו p jמור"fרמסמ,ניניחו ' 6בכומנכמן.די

מינכיכמגר Pקייוקווס Pנריוברי Pמ,זו
מיןמי 726.ריסכיין {' bפרינוייוכס

מינכוטזוסן 1וכטfכ pרייווזומגליוטי Pמי·

, 

I 

1:, 

" 
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 • Jחרכממוגטחו Pמינריינו

ריחירלומנןו tPר pנחנכ~ימי

 pג' 'כrמםfכלטמרי.במליוfכילtרחורממו
:כנגייס Pגודי Pיטי pקמפח Pכוחוררינו

חיוגטתו. P pניקטסמסנירירינן,קרו
 I/ריר' Pי P 'כrנילויט iסידייוםריגוסורממ

סי,סרנfכר ' (fמוגימיכוגימי Pדרר'
מסtככנמק pרייו pג'י P 'כfרבי. hחיומי
P כמינוורמךמיזווfP r> מיזווP ןוכילוס

מיפומיסיגמיכינויט iס'רייוגינfכסrכ
 73. 1סני":רי Jמיניק iמימספכינדייו

מרךו Pמילופ' iמורמסר"טיינוםימ,ומי
 ; 6נמטוג.ימיגרי Pנוונמנוטילוfכ(·מס
םסןכס Jיגינוח Pו pםח 706די 'מגייומלן
םרינ"גמסינ~'םו'יםfכרrכמיירינג/יקדי

כrכ 'וfטריםוגי <rפfכרו pםססי .דייו
 Pםרחי Pרימי . pדירידןר' pו pקוופליגרייו

 l/מנרריריירקrכ Pנוריג'ר'ריfכוחיגמרו

פיימי,נוכמקיחווחיומינטרוכוםוג,
 ' 1 ~ 3.קמי'יגדיק~"וחיקמנ~ייין Pדי

גומי 759דיייוfככמיונוורייומיייו
מיכקןלויכדןקונוונוגימור,מיומ,גטיכtכרוו

 Pרורןחכ p.םמחי .נוומילטיו pדי Pמנטי
ריfכירfכרריי iנמתורממונווריין Pלוי,י

מיזוו Pתורמרמינרייכיסי fPכגייו 64
מיגדייגייrכ Pחירrכ~ידסקימ P:נלןמ,ן

 •ריירכ
כב,' Pונורמכוגטמן P 'כf,פחי

מנייוסיופכיגרייוגrכמימכרריגוםוג,
קיןימגיונטו P Pי Pטונ Pמי .ך 61די

פ,מי Pםןמי Pי jמינוימיג Pמיורינ'מ,נ
ממו,בוכמרחימיננובס.מבספרינדייימי

מיפיכ'םןםוגיוברי Pגמגrכמוןמינונימן
ריכ" D p.גממי,מנמרסןניי Pג~rכ.מוונרס
 l/מןממןמסיוייrכג Pירבי Pי Pמידיירון.

נוורמךנמ,ומיקונוירג'ינס.פרינךי-י Pכינ'
 • 766דימגי'ומיןנונ~מtיפרינדייו

 qירי Pיך Jיניירוב 767ריfכנייימ,ןמי
נומ,כrכרימרינסקונוונוונג/ופוfכיבגו

מגה,דיירקס Pנירנויו~מ,גחיופו'מר~ומי
 pניכיכן Pו P 'כfגחגמ ,מיגמיכיגופוגי.

 •ייכין Pכינ Pגו 'מ Pסיכייוונכי Pפומירוו
 • rממנולרמר <rחירס Pנ Jיfכרו 3מילוגימ,
מנוירונ'רי Pפומ,רוומגייוטי pמ,חיומי

 pמיגמסמסךמקמדכוrכמייסמיחיגי
פרינרייו 780דימכייומיומיפרינדיירון.

,יככrכמידימנוממי כj ~rקמ rיל' fPכמ
ריכ"פיfכנחטוג fJכימיפ/ירייtר.קfכרrכמי

 1יני'כן p 3.םוfכ' Pריממוגמרוfכrכייירוו
P כrכ'ינונרp חספריגריירו,מ,רולויגיסס

מיג·ינייבמס,גוכריfכו pמ 'כfטיר pנוכמ
P יריq קוןP כמגונונכיוr מי .מוגגי
P קווממן_לוורר~'יוP וP דו(j P יזוP ,מ

לוורנר.וגטסן Pפינימסגסמ,ויונוו,'

 pקסויכחקון Jסטמלו P'Pטוכ Pסי
מיגמ,נרייכמרוןמיגזובינייבכקנמס

מניין Jמ,נסיימ,ידריריסמיגrכממומיבגו
מrכטולווfכגייוטי Pמימיןמי . t 79'די

דינומייורמכמיrכ 3.קימטומrכייכריריס
P פןנוP טונוומינממריר.פירי'מ,רסחדו
מ,לונימו ,כp . fמכריח Pו Pמס 'כfניריןמס
גtרחיגi:ו Pנוגrכמrכrכ pפמייגיוטמס

ן Pדינוfכייררמגפירו'זוסמ.פריגדייו
גrכמיבכממימסחסמ,לונימרמדו Pפ'רנ

 •פלינךייו
רייופר'ג 792דימגייומיומי

P יברמויP קמרחנומזויגריl ~rכ p ממר
 pגממי pיכרמד' P p6סוטלמ,מ,גי fiכייר'
 .מטרגרכfכיזךו phד"ן

חיג/,םוכפ/ימי 793רימגיירן"ח
מיטמגריג:כ Pקנ,כרי pטיגי,חר pקfכ
דיקלמגfכיגקילוןמוגייו~ייטמכרי Pמי
מיג'קוםוגטrכ pמבינו Pמוכגחרו Pכו

טןרג,י fPכי •ייו Pניכ P~ומי י,~פומי

דיפירנוזונוייגטוטtנזרמיטמ~ד"כrכ. Pקרfכמ
דכס iטמנ Pקוזי~ילופירסרורמיגקיו pפמ
פרמגימןמילוrכfכנסמוגסרייןכימי
 •נויסקיטס~יי

םריגרייו 794דימגיייןמיחי
י P Pי Pטןנ p 'כfטכת. Pיגי pמ,גיקופןג

מ,פינ,ו Pכןןברי Pמfיוייבריריסמכייו Pמינ



מסזכמןrכנוורסקוננורןכודיתס Jחוקי
חיןק'גיומrכי Pריזייניוגיזכחןייכריליס

יחס iחדיסוכי . pמזיזכנויקיככחגוטו
 ) Pי Dקחיר iדי(קירייירו bדיריפסמוכס

טוריפוגזחויינטרוככיטיחסטימי
חיזיירוןגימי pקורטמט'גוטוייו Pגיוחי
רימסטס pמ~ייטונו pח'חי ' Pפיגקונוו

חי 808רימגיין Jחיניוחירטיו Pדי
fכינקינריחו ' Pחונומ,כ pו rמ' 6ריסו

דיםיגיחסגסמין pטרךןרי pר rחורז

ג'יכיביטמפס Pניונןנונרי ' Pחין t 'מתנכןל
מיבוירמירחו Pמוטרוינקו P Pכוfכי
P מיוגינכמןP כfוגטj 'עP בוומנוידחיס

גייגזניןס pbpמ,גייניניי Pניוח.י~ייגיני
דיטחרון Pו pbי Pםוfכינכןמדגטורוחי

גייגיניבוימבוירמי . jיכילכמ Pדי pךיטרמ
P ' מבומחספומיp רtיי• 

ייטי Pמ,כרייניוכינומן fPכיבוירfכי

r כ"ןp כיןנכוליזוחיf8ו 3"די~כ"ו . 
 Pחכייו Pטריס Pע'וגטחן Pחיגרייכומי
חי 8 17מכייומין'ניולייוfכיניירייןחי

י P Pי Pטוג Pחיבווזכנייך.רגטfכן pח,גלייכו
ריסומיכיק iמירימולכנרי iמו~ינtככטי

ירון rו fpכגי ' Pמיםלו.סיטסמירסקי
מי .בוחרגסדיחרינסגסקוניוניינטי

מיןבוורייו 'כfלכוזכנייךוגטfכן P ר"' Pנוגגן
תילfכךוגטמן Pחיבריינוחי 824דיחנייו

חורסמ,וםחרריי Pמינקרבוינדוי tPכנקי
ונרי pמכטו j '~י Pחיםטירס.ו pוי

קיריסומיטומירטומיני~רונכברי bמיג
חינ,י Pקיס Dטמ Pניווכטחן tpכילסמיכ

מ,מחן.מזוולדיגירסגסfכיןקונרייי
P ' כנטוfננגנמדיחגינp םרינדייךמיימס

טס pמ Pינדמדי p pגמ pטוךמtכי iסזלי
מ'גרי'דו rpפובטורומימנדריניםוגי

מ,fכיגקוןחגיונטמרוז ' Pחולוכייכי
נונסטס pמנינוח--יגגיםוגיחסו pםח
 iננורח lוגטמ P~דיו Pמיסנסטוגי.חין

 Iייו{ Pמוןמורן fPכ"רירוימינטרו fPכינו pמ

ריפחרטיגסמסנרנסתינטריקיםרי
)יניfכקידי Pט~ Pחדםמרמרוןי Pמ,rכ Piנר
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מונסחיןנכיטזזו pגומי . Pנוזגמךורי Pוי
ק~ןrכ iקמנסקיננfכרחןקידיעוקמזס~fר'

זכניסיקגחנו Pחי Jחוייסןנימי . Pמיגייו
ונרי Pזכfכןמנכורנירכtוקוננורייחיגמס
fכס Pוגו P Pיניומיכ pטומיייו • Pנו
גסריימ,גfכינטינרייומייחס.םיגנס

 Pנווגנון bכי l'טקייירנו f. Pכיכדיכוגס
P ירקמנןP ו:P "חיפינרP כוחיP p וכטו
מקמ·קונייסננו iטתנייוטי Pמיfויזמי
p כיניקרסמומרמ,יfננ"נטיP חיס

 .קיכסרייtר
ייה p'יfרטוניו 798דיגייר b j "כfמי

 , rטfכ pםןח' pריחי • f1כירזנינf'וטס pח
בי:: iמ,רניגךיטסרfכטיןןן Pפירנכחלכייכטו

גסמיני~מט"יסטס pחינונחד iנח
 •םרינרייו

ק~ Pכונfכר' Pטו fPכי Pטורוחר
b ד~נכינטיניוP חירמj כיfמיכיירP רייP ביקוP 
fכונריוחירון fDכי i~ינמנטחרו ' Pסי

 •ריימיג P'גנחנכו pריזיינרוזכחןמניור
י.נ" P pטרח Pננומיטונכו Pננומיגריריסקי

 Pיטרו iנוררימונוטופסקרננוחי Pדמר'
 J,pביומ·fכסfכם~גוסםיסךסניfכינימטסגו

זכחומננוךדןסוגייכחי . pיימפסנניכ pי.כרמ
ויסגכג;נגוזכיסfכינכניתו f~pfjכנל D pךיטfכ

גו pקfכרטת pגמחיוסר pקfכרטמקון
rJ ריןנרסנסi כייכךןכיrנימזיט.חיזוננדח

קיריתננולגגנקרינייו P 'כfכיfכיגמי
ו Iמיני Pטו Pמיםןרמיrכניררקרסויר iרי
D ןרןכיP חםמנייוחימחןמלכוךיווD ונP כfדו

 pיניfכ fPרrכרfכירון Dמ,סוינסגסקוננו
גו"טוךוחיסיו .םרינריירוןגrכחי

 Pיין pם~ח Pכוקיננמנcרfכינטרfכנסקינמר
 Pכימי Pיכייור' P Pו Pמתניfכטמנסחי

כחססיןניס • fpכזיינרמ Pו Pטולכfכנס
 Pגיזינו-יו Pקיריזיינךוגירימריזו Pנו
מסנינוחינכיקס.גסרימיייירינסדי

סוררינומימסידיריסייכדיגוגסרfכזג
ממןמנכורםלינרייומי.סוfכיךט.ינירס

נינ'חססיקונניזכסfכינימזיט.ייגריריס
טס fpככנורנווננויfכס riנגיfכימיכקון
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מונכייי'כ~פמרו ' Pמ,מקי.דך Pטו Pסי
זרדן Pפוגמסנלמגדי rבןקווייזרייומי
קיפחרס p'יגדרכ' rדימורונויגימיגוד
מז .טמפס Pניו'נוי rרוקוו Pטי pח'קי

בור,)רייטרר pנןח'חיוריביגיימספורקי
די!כו pג'טו.קיו'יס~רןוגיי bרחךירו.

 pטודרביגיירווגוגוחרגגינויכ~ו Pייו
נייכ~וגדיזר ,יגנומורודי fPכגנ'מjיי p Pגו

 .וגו Pטfכפס Pניירוזנויקייוחיחוגגי,
fחמפוגייו 'כb פירגומירריגום(כיP יגI ו
fכ,ןר P~קfכגגו ' bנוורחדוכטמז Pייו

פוהוכסיברי Pקוננוגומיורגרריכןפרגי
 Jיכטח P/רינו P~יבמגטו ' Pגרגןמ,קס

חיר,וfככון pטחםcר Pנוויכטחן Pנכורfכד
 'וf .פריגרייוג:כ 'כfגיק rחיממב"גןמי
ייורמד JDוכט Pחיג ,,'נו pפ'וזרייכ

 pפיfכ' Pרייימטוגומיופיטן P "גונfכוגס
ןנ'רי Pמוגגיקחרחנומן iב"גטר pחירי

ז?זרןניורחדייי Pנ"גגיחיחמןנכורמי
 ' 7מגייו • 'כb ' f • 8 ~ 6דיfכגייו 1 ' 6

מיייס Pבויגט'נווטןמיטורגן • 82ך

 pטורמ 'כfמ,כימיידין 'כfחמןנמרו
ריקמןמניןרטונכןקי Pינ'דחר' P pגfכ

זי 3:3דימגייו l 'רfח,זכחן"כריריס
 8 3 8דיגי'וfכ iמ'מ,~וכיקו Dפריגרייו
 Pחוריכ'מדו Pםוכו Pרי~יור~ bנופריגדייו

נוורחךמי .קוfכרכחוטכ :,חיfכסמונכי
חגייומיןיבןיכךרס Pממפליגדוירממן
 . pרומייגטסקומרמי Pיגטוי Pחינ'ודי
מי P~ינימגו Pכו jחגטמרו I~ינו Pחי
מיניןיכמ 'כfיןכtכיכ ' b Pמוגגמרו Pכו
נוורfכי.ינ'רי P Pכטיכ' Pכומיגס rבוגמ
 . Pמוכגמרו Pכודיקר~בוfון;;מרין~מי
 'ןןס'וגיירמירייו Pניורייוקי'ייירון 3חי
מ,ן j'ירן P"ג P 3כו Iמיניירון Pפיר Pכומי

מי Pייגטו Pג'וfכןדימגי'ו iמורימממקיג
 •מונ'ןח,קומכיגטמ
מפמרךנר ' P 849רזחגייו jמ,

רייגוחיגרינוורח,יגטrכן Pפרוםייומיג
סנוירונו iכטfכו Pמ:כמיגטריגוגו ' Pיfכ

 ,כiימס pנוגגfכחמפרfכי .י pמיביךמ.מין'

 Pכו,יגי,'ירון pפוfכ' Pד'חי ."~טונו p 'ר!
נוידיי,י rפו pכ'מיחן:גסין fPכלי pגן,"
 ' Pמימוניפי.דיויחiחקמרסגבן

rכיטרוווגיוס Pיי Pכו Pטורויזfכרון Pמקוכ
חסמחןי'ןרחדחס iב'ינוגדס Pסירין
ונטחן Pחסיחרוןמייינמ, .רי'גומ,כ

 .·מס pנונכfכמסיי'היייד
מגיירחיןייורמריגטמן pנכורייןחי

ויגיכייס P iמ,יגטו fpכ .י Pח, 805רך
דיסגייויו f ;חךייומננרד.וכטחן pרייגו

ריגדמר jי Pטס;ריגס Pקופליגדייו 857

 IIPקופ'רחגוrכ, ' Pקירימiחדיג ,נfרייגו.
פיומירון '!פריגריי ' Pקיטס pמטtכגייגס

2288 b גייוp . 863 ' 7חגייוחיוחי 
 865ךימגייו~ו bס. bנכוריגספריגךי"
ךימגייומיןנגממומס.גספריגדי'ו

וימגייוין b .rבימיגריםריגדי~ו 874
בכחג'יסדיריימ, pממיו rמומכייו pזי 75

P וב,יP ו,טחj חי •מנויךינכP ייוחנויריכטתו
p כמכיירfp ייכ 3גןמימ,גקוסיגטרווP ייו• 

וכטfכז Pפ'רח' 880דיסג"רfכיוחד
 Pכו 'כfבירנrכןקחרס ','.בו pייומנויך

 .יי~ P'יג 3
 Iיכו Pבווריין 888דימגייוfכיומי

'יניירוובמימגמטולי.ח"ןייוחנכידטמן
נסחירינסטמג pקומס Pמרו Pנ/יכ' Pגו
fר' r כנייסיירוןfכטמרוןמיייfייוממסייII 

יגייtכ P iח,יכטר fpכי pמ'פחססנכיר
טס pמי bיט. rייrכ 3וכטfכו Pרי~גויג bדי
מירסין rטריבי :יייט rביtכןוגטfכ Pביגוקי
מי .tכיזוו pקורקוטמרfכ" pקי rPזי riכי

'גו 3פומיfכיגדימגיזס pמקידמרפור
 .רייגרfכיגדייגייס p i 'כf 1יכטחרו pDכו
יט rחיימ 3וכןכחן Pנ"ג"כךר Pפוfכי Pרימי
 1ייג'י, 3 'כfךיטוב/יירו,.גוקודtכר Pמי Jזגי

קי" ' Pקןרקוטמסדינכמגךמרכיפוררין
 •פמרריו pממרייגןמי,דדמרגריממ

tכיגט,וגיrכי,גנמ Jבקיפןגרייו Pר'חי

 faכ,רנסקיrכגחיקון .רייגוסי(ריגfכרי
מסרייגוfכיגכריטויי"חירטיכנוו Pד'

וtניכונ,fכייט rנייח iולטח Pנ"גוחיייי.



 •יזבנוע'כ.סמ pפ'ןני'וחיייס Pפר Pכו
סי Pייכטו pנונ'ריחגייןסיזמי

מימכנססמריגרויוקרfכונלןסיניגטי

רייגוסיfגס pרילייגוטורוח'נוכסטייס
 Pגומסקינרfכגוכן Pנומ, .נוגריסרי

נוחטוגונ'ינ?'כטמזו Pחסמו Pנו,רקיזי
fכיגרייניז Pד'ירוזמ,מחרמ. pח'קיז

יז P.ינוןכונ 9נגינוןכו rlע/ןוייגחנייו
מיז pמfכןכחן rפרמ,כיס. pרי pכיטרfכ
מס pרירייגומין Pר"גו prכ Pוכורו
נוגר'סרירייגר iמ,חינמז~י. ~מספוזי
 •נירניגfכס

מגייוחיזכיס pוכטחז Pיייריוומי
מ, •!כיזבמ,נוינטימי P'יגןנו Pגוני'רי

טס pמקוזסכסמיכקונורייופמפספירי
 .טריניזסןריוכינןמן P (וכטמ Pנ/יגיר
 IIוכ Pנוורייוקימוניורן Pסרזנסז~'

וגינותן Pוכטסז Pמרורינייגייוכוס pטחז
פ'יורןמסמיגמסריימיגחינןנימוגימי

 •יימטוכומיפחםסמסט
נ/יגטי P~יגטו P "גונריחגייוחיז

 fPכגייו Pרו .רו bניכונרפריגרייו'יטי Pמי
ייחגופיל Pרור'סספריגריין pמוח' Pרי
יקריטו Pו Pקינ'ריין Pר' Pכרקימוגור·
נוגריס.סיזנירניננוורייו P'Pוכרב pמ,חי
ס pמסממנומרמסכייfכיכמ,ניניתןחי
רימסמוז . 1וכטמ Pסיגיז bו,נייור'נמי
P ' ,נ ~פודחb כימ,גייוP 'רP כיססוP 

גו , Pנמכייוריג 'י~ Pנו~מ,ז Pנו,דיין

יייג,ו Pגונווגידסט.,ס Pנוfכירססווי

 Pמנטימ,' . pbנור~ P 'ר'גינוב.,'וכמרס
סבייו fjכיחי .•'כ.יינוסטחרוזגו ר\~ Pרי
יגטרי" bכימינודי[חס ' bפ'ו 9 :~ 2רו

 • P"מנ'ו pגמנסרוז
ינרי Pפ'ומ, 93סריfכנייוחין

חגייו [,מחינ.קו[ pפמחיזיירוומינוגת
 •רחרבחנמספרינרייו 94 1די

fכנרסיסנוורייו 942רימגייימ,ן

רייסיכפומי 944ריfכגייו iמיס. pפf'כ
fכסiכוסי 94סריייוfכג j 'כf .קורפוסס

 •רחןנסנקמכס
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ו Pמיורייגומיכו frכיו Pקורק~טטרינו
זויינייו Pמר'גוחירווחנו ' Pסונוסנו.

P ' רוווסחספ'ןנייו• 
מי Pייגטו fPכונ'וריסג"יfויוסי
רחרינ Pנסקי(ןו ' Pחרנ'ימ,חיג"גטס

 .סנררוגומונירי
לח Dיינטי Pחינוריייוסגמי[מ,
קינ,חתפרינרייוגוזניני'מיתונ"גטס

 •קירנימןמי
מי P'י;כיינטיfכןברימנייוסיןחי
פסר::: Pטרימ"רי,יי P Pטריחינינ"כjנס

קינווי P Pי Pטןג fPכימיןג. Pסיגרי, Pט'
 .סכרריגומו('
חי Pיינטי Pנ"סוריחנייוסיןמ,
רי'תז-.פחןןמויק~ייויכקי Pחיגובו,גטס

כונמרחיכקינורי Pסוטופמחכי 1ס'נו
 pקומכטח lיייליייוסימרכנורסכ~רי

 • p~יימווי,
מי Pייכטי P "גונריורניייו ' 6מי

p רוונווחספריגר"וייטי. 
מי Pיינטו Pנונ'~ריfבגייו 1ח'מ,

יכ,ס i ~ Pיכטמ Pרוניגייינוfכינ"חי Pייי
 /Iזניגקיזןוקיfכנזו pפירפfכדריו P 1ס'

מ,כו rמיי Pזנמייר iוכטמ fPכסריינסר
גסמסרווופייומיפ/וח,מ,נרחנרי

כמיירנמ Pייין Pרייריןמייכ. Pקfכר
 •נסויריס pגfכ

מי pיינטן pנונ'רימנייי 1מ'מ,
ח"גריינוס,יןג rניימכטfכ[' pווורייוחוגו

P וכטb וP יגרסP כיז'יוfסיP ' בfp ינטו
חסנוfכטןמי •ריינוו Pרייכייס pמ,ן

 pi 70ו rח' Dי fPוי Pמ,רווחכו Pי P Pטוךן
 • p~,נמ

מ, Pייכטי Pגוניךיחנייו Jחיfכי
 pנfכקיזיכfגינחונרימ,פ'ן Pרוחיניגטי

P ונריp כינייוריווסטוסייסנןנכ'כ..ממfP 
 1ונטמ Pניייגןוזני . pווינtכרייממי Pיייכי

P ניכפןרפורירטיניססגוקייניסP י,ה
נחרנין, Pכוfכיןמ/ומינוינרי'ו Pמ,ג • Pנו
ממס Pסנרמגרי'ירוז rמ,מימ"ירירי Pז'

ריfכרו Pגפ'וסיןמ,מרו Pמ'ןגי Pסיו



~~" " -

fלנורrכנייזtר. r tלכ t tPמ'כtרמיןרו frtכיjכטזגלכטופrי ' P;יrכ ' frכוכtר tpי
רמרפו'(טיילכפוטרו Pלכומיפיגrכקולטןrויןטורייrכ Pחיכcכלכומזנןרי Pמגוכטrונוו

 • 13 19פי, 974ריטמנופtר pמ,טרrכ Pנוומך fijכ pולולקונום'יוניינטומון

-
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קי Pמיקיניו ' P 9 " 7ריסגייךי'ין
p ',מיגטירןמרח. 

ז bק ,'fויניגר 905ד'מגייומ,ן

פומימי . Pבחינ iק'מיגדימירנומנוjכו
P רכטחןP וכינומl כrוינמr.בכמנ/יס

רייfכי~י'סטו 96 1 ' 7חני'ן iמ,
 .מירינ"מיןטחפס Pנווןכטמן Pח,זוי rpו

 ~ט~' P'P ,כP fיינטן Pכוב'מניילמ,ן
ריזגי ' 6נמרוןמון'כ.ינחכטןי P Pרימי
 " rjפנוחיטמפ/rכ Pנווןנטמן Pמירר,קי

 • pנfככג/ו:fכין'ירון

P 1וגטמ p מרמ,רכייכויכיסi כנייוf974 
 Iס/ jjס Pסיfכיב . Pזנגייו .&. 2רימירמררי

ביפרורי p6ט Pוfכ' rקו; pנמפו,נוfכרו
 pמוט,מ fpכ,:נונtרמי'יונין. . ) P(קינרו

קוחנמ,כ . fpכ rנגוריין Pייןג' Pפיך' pח'
טיינופור P.מ,ן ,כP fסנייוfכו:בותיגריינו

טfכגטינופוגי. Pריקיימ rPכג qPיןרב'פוfכך
מיגככורמרוכטמן P ' 7ו pרינמ

ניכי" Pכו . 982דימנייו fjכיירו Pטר'
p כרוfP ככפוחירווpb פכוP ןP . ו,וrמיג

פריגרייומיכרייכחרו Pדיפריגיילוfכנר,ו

 Iו pקי fijכרייי Pמrכוכרופומי P 'נ" Iטמס
חפמנוסרו lנתרמנמח,במיטfככטיגוםוגי

 uלומ,מ pטfככטtרי iמ'קיפfכךקמנוןזכיו

 ' 7ייtרטמרןפרמי pנמרמנזנ:ימ pמ iניחו
 Pי Pטוכ fPכדי Iroכוגוכימגסרירייסיג
ריו/נוורזורוכטמן fPכיכריקולכמכדןפור

פןרוכטמן. Pמ,נדי pיגג' b Pו Pבחנטכי
מ,ג.קונטרסבינירריקי Pנוקיון ibר

P כןrטריחינלוימלו\דובטP פומיירר
יגומ,ני rר' Pו Pרילווfכירטיבס ' 7ס rקמב

חגטסגrכרכיילופוי P (מי . Pח,רנכrוכו
 Iנווגוגסיכנמגימס Pטרחכגrכrווננמ,יסס.

45 

ינטס P'Pחי Pיינטי Pנונימנייומין
קודסר Pחיfכtררייסיגפ/ומי ' Pיזג Pמי

סיזו.ו Pנימזיךוגטתן P (קןפיניתרפור
ינונrנ P'Pמ, Pייכטו pנוב'מכייו 1 ' 6

נימזיךוכטחו Pמס jלומטrורר ' jנומ'מ,

נמס.קיי.י'חין
'טיגטס Pמי P'ינטו pנןב'כייו rמי,

פור jוגילוfו Pוכטחו P'כ.יין p Pטר'מי
מי\כ.יי.לו,ר~יר 'כiיכירומר Pקוןפיגימר

טס fpכ p'ימקוסרינטrכחיגקוברייריןגו
י'גיס. p jןכטח Pניגוקי

די 1פוכיירי\כ.ממיממ jגממיךמביחס
 •מ,נופירייימיג

P כוfמלנ//פיינוירןמיגחמלוידוכט
ן rפרוט'מיכ . 1022רימגיירמי;,ייגו
יב" Pט,מנ pמכןמי, fp'rכןכנמר' pכוחס

ריקו"מי . P\כ.ילוסכו Pגוקינטרrכ Pי rבמנ'
 " p'bחיררי. Pי Pפירחי Pניקמס'יו Pכו

מיברןםסגמטירסקוו pםמ iמ,טונו
נירסמיןטונו pמ'קונן;;,מרייימגולrכ

'יס. Pפירגסקווקוגטינו'כ.לוינט'
קי Pמכייו Pי P Pנוסוiכ'גקי Pגו

p לוירגטמוP כrמיטמג.רP ונטמj סיP כfולו
 II'pמ .טרינןמ,ג!(מרין"וקןוכינרנךןמ,ג
מינטירינייןמ,וסססינופירי'ומיגס rלכי

ירקס Pריי).וגו Pמון "כfכוקי(טיילופן
 " P,לווגטמ, Pחיגרייגו 5177מגייןסיג

חי'ס·יב, pו pויסו 5378מיןי bטמפס

P ' יfp מיויכטןP כוגמריP מןיגטמזP .לומן
לוחן Pמווכטחו Pריבירrכי Pדי pפוrו' Pי'

ובטתן P Pבייגונדrכ P 'pיכטfכ, pמטורגו
ו Pר' t53י 2רימגיייסי;סיטסםס. Pנור

מ,וינטו fpכ ' Pמ,יכייrכ pו P Pגיחוטרס
P ל,וrגובP וגטמj .נוורמר
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p כ,מקימרטינגמיגייורמךוכטחו::: 
נמנ"טוננןמיג • 1031חכיייחיןרייגן
ונניטייו P , 6~יס Pפירדיסמחמיגךיךfנך
מן.ננררקיםומירטי(נינטיי~ rררו Pמגי
fנירס ....fנ,גךיךינfכסוננונטי;כננון)חין
 pנומניימ pנוfכיכfכ pטfכגטמ '':"מונונרימון

ננמנטינירן rמ,סיחרננורדסו Pמרינגו
P טוךוךיסורוטוP גוP גרמנריP • 

 ' Pמינרחסיסןכטמו Pדיגךינחסו
fכוטןננfככןיריירמ,ננפמיג • J 049 1מיו f' rכ
סיןחג 'וf;גטן. fרינןכננוננוןכונו pח'
P יכטמj וימ,נרמסיסfמסמונכיבמרופר

וכטמן P,נטו p,מ pמייגייס pו Pדיסמר
כובמר.י Pמ,וו rמיו Pנניחנניך

P מיכווקימרטינומ,גכוימנניךןנטמו
ו Pרןטן • J 0 58דיחנייומיןרייכן
עורfכםfכיימרוחי!בורי Pמנייו 39ריינן
 pמ iפר' pמ iייו Pפריחי Pנירגמנטי pגח
גוון fPכןטרומיfכןקרמגייסקמנרייס,די

נניטיירקיפינסכספורטמייניין • pגfכ,י
fכונןרמנגי pפמגסחיפןגינימסגסמס
טייננמוו Pחיומיטרימס. Pממוגסקין
 •גניסנתיו D ~ Pבוסיחמיג~ינfרגרבי 'ב!

P וכטחזP כןfטרימ,גוכיייP מ~ירןr ו
ךימנייומיןמירכ~ינונייחנניר 1ןגטמ Pך'

1099 , p כנייוקומטרוטורןיריינוfP • 
P מחנייךוגטמןP ינ 6חירניחנווII 

 11 02רימנייןחיןגובחרו P 1מ,רייגו
 lייי pויטירננ"נfכגמטוננמךיימממנמיג
 IIPקרי Pכומסכינירטמךמין Pננוטירגודי

 Pטורקו Pו t P\מ:כמככומינבומי pטייfוגו
 • Pפןכיטיקו pו Pדיכ' Pכופור

P ננוןבןכמןP חיגטחםסP יגןכרו
טייניfויג • 1 10 ()רימגייומיןחיכריינן

 Iן Pפיוידיסוי-Pננמ •יניייגטו Pנייכ'נומי!
ריב pננfכסנדי . Pטרו Pנניני Pו Pךיטמ,

דיגס iקמנגמפומיקיוגס iםיננופטי
 uמ Pניני Pדיכו,יניכייחלליינטוטירינגי pננמ

י jךורס bטיננגסרי Pפוחי Pדי pרו
 pמ o.גמ • Pייורכי rני?" pגוונרי Pסימו

ור,ניפוורו pננמגמ Pמ' rגומיטקמרגוך'

 .ייינוו Pריסיבןסטמנטי
ח,גממנניר,נטחו pרי Pפוחי Dרי

 J 115דיחג"ךסיןמיגרייגוקייר, Pטיי
 :ריג bחיננר ' P Pי Pטוכ pחימ,ללפירייןrכ,ג

P פמרטירסמוגמ ,,.,ננךרימסגסרי'יו

מ·ננפןרטfכנטיכסחיייס Pפיר-גמדי
מינרמ,סיר iנינרמןי P .qי rbדיק~י

מה, ' Pמיןקמםfנגי'טמננונניסטרו Pווי
מרינמרופיחימיוופירייןמי, .,ייו pננירfנ
 pbפרfכניקרן pמ rטירן Pנניכי fpכ rק'קין
 pbוטיק bנינכ,קוfנטיוקוז fpכעfכךfכ bמ
 Pםומ,ני 140טמננפמר·סמ. Pמי-ונמ bמי
 ilטחנן:' Pקיfנס p'pטוג P'bטכןיירין Pךי

פרסוייר Pמסניגוקיטfכנטוחסכופיני
 • pניו'ינקך Pטס pחננומינןריגיfכוס

P וריכ::פרינוירךמיגננמחננורוגטמן
טייננפי ' Pמין . J 1 68רימנייןfכיןיינול
rכג Jננחלוטו Pממוטוווחג pסרינסרמ Pמכ

 Pנו , P\ב.'נןמגו Pגוינרי Pניקטורייס
 pםסגסf:וין . P'יfככו Pפיר Pכומ, Pן Pרו
טריחס fPכמוגסנ~כוגרfכדו iו rסי ' Pקי

נכממיתס,גסירנימס, pגס pחטרמךכולגו
טס fpכ iפfכמ'מי:כרוטךמ,ונסן Pמ,ר
ריוון Jטמעני'יfכס Pרוכrכ .•fכני pר'ורוחיג
דייניחונגי P ,מיוף rמויק'ו.יגמן iמי
דיוומרגסונרי P Pםמרטידוטינירגו
פריטס.ננמרגסונרי Pני qו rמ

 jוגטח Pרי,יינומ,נדי Pפומי Pדי

טורןנוקי J 1 68מיןירו Pטליי'מז Pמו
ו IPוויןגטfכן Pנייגן , Pמכיין Pטר'רי pוומ

קוכטרסנירימוקייכו Pטרי"יגטמםס
קיפוכוניממג;גרינןינרסוויינטו rךימיג

P ' מיגסP פb מי 1רטיירוP טוכP'P מיכטלי
 ,ייס Pפלונסטליחס, Pו f6כגסימס, Pרןגמ
 • Pנ~רי jסינימ

P מ,ניייכו 1מחננירבכנרוגוגטמן
י bפו,ננפן'טםי 1 ' 6 • 1 1 8ךמנייומין

ווולימס,גס 1ח' Pייונ' Pגירינן Pגרמנךי
מיג .ליניימסוfל iגסחיזו.נסניfכס,ב:כ
p כייקייוניוקדיטרמטמרוחיגןנןפןרטוf1 ,מ 

 .ימס Pכןמכ jקלנמלנוז
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מ,ןסיגריינרירו Pטר'יכיס p!כןכטחז
פומ,טייכופ-:וו fPכין . 2tJ 1 3רימנייו
מ,כופירמרורמיגריחiכמכומרrכביךמגמ

מכקיכוגליסfכיזנוגממfכךטיכספוכייון
ממי Pרגfכרטןדיויבסךfכונ:כפומיםיז

 .יימ Pםרמג
מ,גרייגו 1 223ריfכגייוtויכ tiוי

P וגטמJ מנוחמנוורv ג· p .מוכונרי (מויבוגרן
מיגקורמ),דימסטרן. 'כffכנירו pונויי

b 'ינופp מומיכרייגוסוחוזמרססןr ו
טמ pמ,ריטינויכמיגמ,נךופס.נסרי

ו Iח pניג" Pגו ' 7מ Pנוfכטמגגספרrכימ rקי
ג Iחריםןכיירון t ~ D 5(ריחגייומ,ז Pלו

חימלמניממולימת. Pכסטורססינומוליי,
נוימכויךרירינסןכוIכ,Iכייפטוןכינמ Pיפמג
 . P'Pטוג fPכירימסס c.~ו

P ססזירנויגרוגבכנטמןוגP חיוr ו
לfכניג 19מי{סינריינונומתןרוכטמו Pדי

מגמ 1 255רימנייומיכריfכסיר
מ,וופירייר ~טורגומןטדכוחגמ.ח,גקיfכינטrו

טונומרוטונןקי Pי rפfכfכי Pכו Pטוךו
fכםומירמפמררי.ו Pר'ס pפמ~ינוימנויך

מחניסיfומרי pיבךfכו' p pכfכ ,כfנוגריסרי
 .Iכיזמנוס bמ rגוכוכייוקובייכוניחמ.מי
כמקוכטרמטיפוג pינס pריבירסכמ
 iרו b~ייורד bטיר Pגוו Pממסייf'כמ. Pרי

חי[ • fpכונ/רןמיfכ P"ונ' pגמ pכח pטורfכ
פרנג,קן D6 t 6מנייוrכיגרירמסוןfכרר
טרמ Pנווקרמכמ,גקי lינומ.ין Dסחט~ינ

P קיריגוP רןטוממיימP כוP מ,מיבגןP • 
 18סיןכוורייו 'כP fחגייי f22כיכרייני

רי trכנור t 7) t 277יגסבי r rנו'מ,:כרי
fכי fPכנייו 39דימיומ:ןרי ) 56 !: 1

fכיזוו Pמסדיסוח, . p'rנויקוחטרי
 . Pחנייו 21דיחיפינרינוולמךנויסנויך

p כטכוסfP נוווכטמןr פמגור'דיירp דיס

חינ"דייר rבור rוכטח pליפיוכי • pחנייו 2 1
;'נוירבכנרוכ Pמנייי 19דיס pפמרfכיס

 iוכטfכ Pגוונויני . Pסכ"ו t 8ריסיפיגךי
 . Pסנייין 7דיםfכססרנוסייודינווזיכ

 pמכיי, 1 6ויחיפינריריסמרנויסנויר
רימחסםfכינרfכיסי 7נווזירונונמן Pנווגרי

7 t כגfייןP כנו~ממנוירfכיכקייfמיפיגוודין
 13ריונטfכז P 'rניסי • Pמנייר 14רירי

ריס,'פינריזסיכנורfכזנויסנויר • Pמכייו
/' t 2 I מנייוP P יניסיP 10ריוגטמו 

 fPוניין 10דימ,פינךינוריריז . IPכנייי
וג:: P.'סיגינוי fPכנייו 6רי Jוכטמ pפיסנוי'
ךימיפיגרי lןכינוlכ P .Pמכייויס Pדיטחן
 •מנייימון

P כןfבכבכנךוגונטi יr דימיזוP כfוגטl 
 • 1245נגנו P 1 Dמין"ו pגס .כוסנויר

ר"יגוו P • 1277סינסיומ,כרייני.
 . . Pתגייי 16קונטינומו
P כוfמיגסמןנוורמרונטP יכקיכי

תני'ומ,ןייו pגמנו'גירוגטfכן pריו frכי
6 b 1 2 D 3נו' 1293סיגמיוינרייכו :p'r • 

וגטמן P,יימיגי/ Pטרו Pנוומי
 jןכטמ Pריfכיזוילווסמחן jסנכ' .בךוכ 1ו

 ~ובייו fP 12D8כגייו 1 'כf"ו pכמנויניי
מנוי'ו p . 1293חיגמיןfכינופירי~טרוכי
סוסיננוי Pדימדינfככטfכנויינטומי:.סןר
י Pמ, Pקי" pמ Pו Pריריימדןקוfכיכ

 Pטורימירטחר fPככו'ו Pנויממ.חיקינו
P יp P וךיטרP כיןf~בינירP מממרטמ,ין
 P"גמנוןיךס Pקינונ"ו P 'כ),רי(יג/יוזרי
 pירf.י f~j P'Pכ,גיגיקיו rפורילווייו ~

 Pמ,גינויגר Pו Pמ,גנוכייס.נווגג'סקיו
חרזמפיס Pמיי Pו Pו pרינמקמ,יגחו

' p יסורססנג,מוונינויגינינויוכומסון
 •fככדוורכנטסכון P 'ייסר~



 ,כמרינ fP mכיננ' 2;3 • 3סגייימ,ז
נוונג'וקיורבסקסמםמפירדיריי

 IIינ pגסמסטיג"יי pקמגסמ,מדן Pפ'ךכ

דימנבייב fjון~~ייוניג"גסחס 'דסד.
מסירדיג hר'מיג iמ,פיירייימ,דייימ,כ

 • p~נוfכ'נניב 180
רנרי Pמ~ונייו I 33 ~חכייו tמ"

נכונורחידינבג ",נב;כדככרמ,גייס
 .,נבגחסטרוכינו 'כtיסריקיסמס

חוטרסוגייך P 332 iנ"ו bחין
ניחי jיסויכיחסטתווי 6נכרכרנג, P 'נ

 •ננגחס'ייני
רירוקמרספ/ומי 3338מנייימין

 •ככורrדמזדינומנרפיר
t339מנייר {'כU ,מr ד'רP כרfמירט

דירייכורסדימיייכר pיי'חס-דייךמ,ג
 p ר·'; 1ג' Pכומסטורנסריי rממור Pפי
מ,: , Pםtכדרי Pו Pדי pטיירtכtכיז

וריג 1iרירמגרור,ך 'וfיריסנסtנסטרונמרןו
 • p 'ניגינדס Pתנוקדזבבימ

ונרי Pי'וונ pמ : J 44 Sחניירמ,ו

גרמנךיfויג(נויקרוו) fPוכדךי P~יקמ,גייס
 Pפוח~בכר Pכו pטרדרינרי Pטד Pפןך'קי
מ,גקין 1פינימרינר Pג'יד"י Pכונוס

דיבססו t,Pנכטמרי jי P jירו D.ס/ןקימררברו .
ירוסנסו Iנרכי pמ, , t .pפסקיוכדר P~כדי

 • pבריגו Pיני iטfוניחס Pפוד'דידינמזבר
" P ,פרמp נודיi גיק '-ר'P ולכדריP תכנויו
r נונריסדיריירכייוP ' גנווfP ו.ורנרו'P 

קיחי pפמריביסקtנדירקונוו Pבייריין
p , ב'מורמירסניגידסf קמכסיטמרr ת
p .כסחייסגסוילמיזבינומ,מכטס

מ,גרחגדיס Pנוחטחגכומטימ, "' iמרינ
מ~סנוקרסביסחיכ ~ךמורןמיבורכנוו
 •דfכדינ pי Pחסטורכי

f3616סג"ו {'כ P ככטיוכוובייוfP 
 pקרומיגדמד' pנוונגימוליזזחי Pחיפיפ'מני

ן r "בfקי tpכ Pנומטחכ Pגרמכרי Pו P (קו
 •יבידמך Pגס iמ'

חגטי Iזכי~יב t 362חכייימ,ן
מ,גיסודסויסר'גמס}כדןר i'גב fpכי(
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ירושלם
פיןי-fנס J\סיגיי('ט}כרטיקינוtכ,כ "

די-כי" b'ייקסכיכדמיגמיןשכינ,קמיג
fכ·נו1טיפחנדןכו • 56 )( 2סכ"וירוסגסו,

כו pיטרו rנוו'יין r "ח pןfגדימיסכטי Pטיר'
טרו pכומ,ין 6יכחנונ·יז Pפןני,יקtכנוד

 " Pמוווטורtכיגדיייס Pיכ pכ'קון ,ר'גיב
 ; 1גמ bטfכרניוןבן

פרIיכימףםי bפו 2023סכייוחי{
ניקיבוגכירינו~כופוכ'בדמד pטס P"י
ו Iיכקי Pדז pפרס'- Pד' • nסכס IIייסנווגססי

 1מכיכדייריכס Pמ,"ייכרבס P'Pמסמ,נטס
יר Pטר'חיכ Pיבודי Pמ'~וןיסו Pיבו Pבו
כינוברימיכ lחרר pטרןכימ,כגנכןדיו rמי

 • OP"יביפיי
יסוד(זדי Pרכריני 25 17מגייןמי(

ונרי Pפיכיtכרפיר iיני'רו Pוגנונכוןמי
הינחיגטר'גיגס 'כ)יבדסד Pדיטסכס

 _ . Pנוfכנו Pו Pח;ודיין
ר rי i?P ,כfבס 2 ~ 9 !:חכייימ,ז

נסרו;חדינ pמיריוגר'גדיריידוד
גסוריגייסמיזמרמגימרפיכמ,ם·ט'נ.ס Cק
p מr סp ימנוןנסחימכטס'IJ ביכיjסגI .ו

ונר' Pינ'יו P 2969מנייו iחי
פירייומ,בונריסדי,וי Pנביסמיב"ס
 •דמר tj'p ,pכטורנימימדו Pםךכי Pטורי

די pדימ iח' 3047מנייי 1ס'
 pגי '"מפכסחיס Pכו"ריןונ pמיסורס,
גסטררסרכינוtנרוזמ,יררסביסfויןנכרבייס
 •ריידיב'ין pפ'גfודיגמוריחיכ 'בfמכמטס

מדו Pפונינייי tpכ :( f1 ()Oכני;י iמ,
tכסמיכי,סמי{ומכיימרון 'כfמרסדי

מיפומינבןמ,גדי Pנומייןר~' Pכו Pטוךו
 •בוינגיוו r.סו p "כtןמרן rמד pמ,

די pדימ ,(,מ 3 1 ;) 0מגיין ' iח'
 pפיכימ Pו P iמ,יסידס.דיריימנוניס

טי pמ,ינייי Pויכר'גדיריי p'ימקין
 ,פרינדייונסמ,יר,סנסינ,י Pמןנטינוו

 tדטינווחי pמכ' p pכtכtכס ' Pדירומ,

טדרנימימכמטס,מ,fו,ייו Iבכוכ:סיגייס
 •וברנויי{מס



 pנ/,רייו Pגומrו'יו Pיכ P '~חי . '.rיי Pקונר'
חינו.סירfכרורמ,גחיגייס.חיןטורגמררי

לוו" Pנייריין P~ורייו Pב\ Pוכfכוניי
 • Pריריניו Pנוןכגיןירופגסרי Pרחרור'

קי Pטייחגו Pקרי Pכורי Pרי' Pנו
וברי Pמ,גרי P.סןמי Pדיfכיכרייכמרון

רי Pמ,גייו lטמנינייפירקורחרווירופנס,
ינדסר pריטtרגסךיורס iמיו,כוג;:רמר r.סי

 pנווגג/מחי Pקןכנייכטר Pנווכניו Jרחנוחרו /ס. .
ביכיר כ':iמחריו Pמינןפי 'ו i'יג P ,pיימ pחיננ'
מינרוםi:'כ כ':iכטורi:'כדי Pטייfככו Pקרי Pו!נווגג
 כ':P i.ס'ןחיכ;:רונ'רי P l"ו pמורסיר rb.סור
 .טו Pקר'חי:כרי

ונרי Pיירון Iרנ pח 1 .. 374מכייןמין

 l.סריכריירו כ':iגחי P'יסג' Pפיר Pנרחינייrו
 •ירןקמרון i כ':iנח,

ס iפריגריפ'ןסי 4388חגיירמין

 l/חילו P·י,~רקכרינוחכ(פור Pניימוטרi:'כ

 .fככטייi:'כ rנ'ריפירמרור
 uירוונרי Pןבייג P 4397חנייוחין

 •דייופריג כ':iכחיעוורמר g '~כח"יספג
 Pמ,רנומכן Pן Pמורחכן;י.סייקי p כ':iכחי
כוכננריו Pניו bי'מי Pכנירtככו t ,נוומ Pנו
 "rנווננו iמ, gכ~י (,כq ". r ,רJכרפן ק/'

ינ/, P כ':iכךי Pכנורחדורי Pגי jקויר Pלויר
ס;:וריסוחי ) 'pf\ב.נו, 50,0 ) 0 (רחר

ו'ין Pקיכריקון Pייוג' pכrכ pכtכדיטו Pר'
 • כ':iג\פםחנמררי

rכ' j כפוחי 4502חכייי':iסריכדיר.
וגו.סי pטfכרטrכרו Pגורינוחכור.סו
דינחפוטורגומיטיינופונווכנוו pr.ס

 . Pמכחנן Pבודינוניגרוריג
fכ\ l 628זיוחג b.4 יP ריבחסיטובו

 . i"סיניפטרי Pכ~יפי pכירי

-.סריגדיירון כ':iכ 4800חגייןחיו
 " Pפןד'מ, Pטמרטסרו Pכו Pנ'rווטרi:'כ
 Pמגייר 400די pלוfכ .יגייס fbויןטמרון

טחכי,ן P.סורירין pדינמירוסגסטרנן Pמי

 • pנוומיוירfכנר Pריםיריכט' Pפוfכיבגוךימס
 pגמוביירןן fpכ \. 859מכייןfוין

 p.סרייייךסi:'ככגנ)עי P(לו pמ 7ס iקרוח
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כcיןלווגfוי rPכחיגיימתיrווויו r'bלוכני
 tדrכךו Pפוכחיג l 'כrינמטו ' bגדוגו

וטיר Pרי 'כfדינלמגrכ Pורמטסכ fPרגטיוכו
י iקרגםו 'כiמי Pגריגו Pכוי iסרו Pפיכ .ב:'

 .מפנין~fכיס Pגודיריינחדו
\ב.ינ/fככטו ' P 3700חגייוחין

י bחירנומכו.ו Pמונד:כ Pמר'ריןנ P Pסורקני
!ל'ומירטיפודי, jקולייגסרימיג.סוריחופיכ
מ!כטi:'כ fptכיגטרינן pbכנוניו (ם'ייתיריfכי
 "ררנומ Pגוריינת!כו i',ופגסfכיגטרוקי
 • Pסולקגןחח lתיגרידגחרוחי Pגי

ינ'לי Pו bפיג' r3724כגייומיו

rיס "כ'i:'רורו יכp גניגסמיגרמגריח,גp יו'
 Pחיזו Pו Pסי,יסמ,גמי{מיגרייכדיfכ
 •מיגי P 7ומי DP 'ר

b כי 3828חגייויוrכפוו':iרירוקחר

סירונו~דיליי Pטיטורינוfכגורמן

 I Pמ,רלוסגי Pטרן Pלויfכידילויכי!כטו rנו
קינווח,קמטינוו Pמיגייורי pנויג'מי

מנטס. pס rקסמס:גס
b יזb 38 !>'גייןg נרריניגייו
 jקוחירונוס,רי Pריינו!כסיןכוכנמ

מ~פריגריי, כ':iגנרחגךינמרמגמכיחס
רייפורחיגקורוגrכרופוןחימ,ירופניס

י Pטןרנi:'כ Pסגיין I 8רימ,!כ.סו Pר'נוס

fכימיגק~"ומירונוייס Pכר jלומייררנחרו
 :: Pחי כ':iכריו pרינfכתרו Pפווגו Pו jטר
כסטורגןrכיר,נוייס, P~ווי כ':iר hם
P כדr1מ,ינר P וP ככרfלוP • דיזגיP וP 

טרו" Pג'ירייו Pגרקוו 1"ו Pמנור'גרמן
קח.סיטוגין,מיגייס IIפולכ~יינרי!כו Jקfכרו
rכינטרמר " Pנ/ידייו Pנוrכסרדנידוחיגס/ן

:סומ,ור, p כf~tכיינמר Pנויכיניחיגייסחי{
גוגחרונרי Pמיינךח,ד Pגחדי pbט

'יו ptמ\ב.ר bםרחנוו rמ'סנוקרiנניזגדיג
 •.סיונייו rמירוגןחינפור

ינרי Pיגר"נו b 4068מג'יו 1מי

סיג . jטחגטי Pקוכחינו.ס'רסדורחיגחיגייס
 iחי:רתכומכ Iפו i~יירrכדול tDכינוריטו

 rI pכ rירלוו fj p!לורמכוס pלווכנ/ממיגייס
די Pייו p כr.ב:'ס.תי ." Pטיtכטרררי Pכונמרי



P "ר'פרינריירוןכ~חיירוסכסרנרP פומיP 
fכי •וכיינופונווננוטוכ"חרג~ ipריגקfכ. " 7'

 Pכוח~מחרrכ Pחיריו rטחחtובומטמרון
ו Jוכוי Pקי Pטור~ו Pגוfכtוfכי P'רי"ןנ

רסרינ pכ~קירו 'כf ,חיגיי~.fכיןfכן jפח
 • P'יו~fכג f8 Pכיגייור"נוחכוחין

וגינוfכו Pכ~ ," 9 4 7חגייו 1חי
נוו\,וכ,ו Pריי' Pכוחדין.~fכזו p 1וכןכfכ fPכיב

 ",fכ Pנירייו Pכו ~כf (םtכניריזתבמ Pגי-:fנו
וכירןו pגחונופורטfכר Pחבfכן Pרי Pכונו
גסfכיקירך . Pרfכריכויב P Pכררי pרמטן
P ינ'i כfמיךP J יP ככוfנוP . פיj כגיירf4989 
גסTכינטריגtורtופרfכי P'Pטרנ p 'כfקי

j,p פמקוןךמרp ~ חיגפריריריקוריי
P קוגר'קריינונרוP ')כגןרי 1 וfכpחיp טיכ/ו

גו Pטייfכגו Pקרי Pכו.נוס '~קגס"יחר
יגוו 6כ~מ" pפרווניטס Pו Pניfכררחרןן

 · iוכיכייfכרו pקמ
f5020חגייר 1 'כ j כויניירוןP 

ירוסכסרז pוחירטח D pכfכrכיו Pילוגנוכי
!לין jנוfכטrכרומיןטררחירר Pד' pכמ,

קיסיגטי'גרי ' P .p~ונrכ pנווגניfכמ"כיי~
 pזכמונופורטזכרון P Pמירונחכו Pטרו Pונוfכי

 rpכיכיירמר ; Pיי,גי pגמ fpכוטרfכ pגfכדי
כ~מrכדיכfכררי fPכרו Pפררפרחירוו

p כדrכיינרfD ויירP חיחינייפוכרמ~ין
די Pרגוfכיכטך Pגודי Pקחז~' Pנוfכtו
וכחןו Pי 7רfכר j'pגסקירוי fPכככס. Pירו
קיטס pח Pחגייו p, 7ו rמי Pו Pדירס

(מרנונו/ן)גזוונגינרס Pונרני;ו 'חיכביגך
ריגובfכרסמו Pמ,ונפי ' P Pי fPכיגטוכקי

 •ירוסנסfכיז Pניירייי Pנורייסובמ,ג
פריגרייוג~ 5278סגויו f1כי

P כfוכטp i .כרריייחיכיגיסfחסכרנירוכ
 Pטייfככו Pקר' Pגומסfכי Pנוידייו Pכו
פרחכומרריfכיחיכיי~ {"מווולfכרדי
P יכחנונמp ,כינכ'מfp ימP p גיגנןיןi נויירו• 

גמסול/וונייו P 5559סנייומין
 ,וfטיכס 'D ~ Pכסונלי Pפריתירן iייו

וביר Pדיריסומריפו ~וfפרינרייו

סורספוfכימי •כס P~רו'ונ,' Pטמנוכיין
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בנר·, pניירייו pלוחסחפרייכינרמנדידי
רי ;ינרתך fpכגטס pכמרי Pרמרןר'

fכיכרימחכטfכנחן p 'כfי pמחרטיfכוכ~
חטיונfכרfכז Pכוגוקי P'Pפרחגfכךן Pפוכ
 Pךfכךיוכיב P Pגןיfכן iדימחרטי;כחוטרדי

גfכפוגייוןfכיכטלחגררחיןקי , Pנוו\,וכנומגו
 jסלfכ Pחיכייו /ירופגסדי pפוfכירטמ iמ'

כ~רי pגיירייר Pגו Pטודוונרי pפין
p כיגייןקידיזייכךןסיןוינךת.רfP P ' 

חיכטריגחרנכר(·כממוגיין,קוןןfכחוכIכרכ
רניכונרחןמיגנומגו.Iכימיןיברfכך pגס
 ,כ ff\, Pוניוזולורדכילן /קונוו.כיטסגסדי

 Pמווננרי Pגיירייו Pכו pטןרוקימ,כקיוניגךו
נחו rריקוי Pקר~fכטרוfכסfכז pיר' rונוחי
'יIכוניןכקיfכיי 3ולבכר ~לrכוכ ~
פול fpכ Pמירפן Pו P pטורfכקוןריין 1\
ינדמר fpכגטס pגסמcרקספי pח'קי
 ~ ~ךי Pמוfכי Pי' 'כfוח~גינוינו ('כIךי

מ,גסוגרירכיגוחייכפוסיי Pייוז pסורח
דינוסקי 'וfיברסר Pגסרינובירנfכרור

גסרי Pק~י pנfכטיכייfכר pחינקfכריח,ג
P טורוחי ,ינרמךP כיfנווP טרוP ריחווחיר
גח"ריטסגס flכירטי hפזטוונמרן pנו

גוס/וכסטוונונויזונורחכיגוח,בfכינור.
fכחיכfכר frכיכקדרמפולנוrכנוו P 1ס'פס

קיטמרחיזוחינ'סטס p 'כf •מוfכיבגו
מי .. Pני'דייו Pכוריו'.פינ Pו Pרדטו

 P(רו ,מריכ~'רטcו pחביגו iנחפןכייו
בינ:: riכימיויפן)די Pפוחי Pי' fpכוךמ
 'כjחיויfכ~ iמ'נסטרוקןחfכוייגרו
 . ~,י Pפרחגגסחסטורגו

 Pגוייחרוןיכ Jרי f5584כגייו 1מ,
ור iחירכנונ , rפfכסס rוכינוfי pסין Pטורקו

 fJטוןניר Pגיידנוו fPכפי\,נוקי /כחסרי

מיוטיירסנ:כרו Pנ:יורמרירו Pגו Pדו
דירייגטרוךיחרו Pפונ ~טירחרון Pר'
cר fקולס •פריכריירוןגס , rיברסר Pנס

סיטח,טיכופוני Pקוכחיןfכנידס pפוסי
בככר\ג~מסו fiכיכקונו~גיגטמן fPכיכ
ובי, Pור D.בככוךינרנירכfכרורס pפח

P נרינוירכסמיירוזכגסונריrI כ.סומיff ן
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גוןנטfככייסג~לנלי fPורן Pםוכו P 1קו
ן Jטfכ Pחיfכתידימי I Pמונינf:ככי Pנודי
נוויסיגרחר, pנסזגונרינרו bטיי Jנמ
 Pפוסי Pך" "ח.ייוגfבר iיגגוגיר rח Jר"ךופו
סנווריוררו pפוךסי iפ pרימ Pויוננורי

מנרייוו P'Pמיכטונ,זגי pפמקוו pגוררג,
 • pםומ,רטח pגמ Jרו

חינרi:ייסוגיין p 5592מגייומ,ן
מיג'יפטוריבכז:ו.יויומויחררימיזופחזנס

P חין •םריגךיי~,גסמיירוסנסוגכיP ו
~כ Pמ,גגרורנדימסו Pחיוים' ' Pטויויםן

גסמיןג'ידייוזכ Pכודייירן pפרפוגמגס
p מגטסP כסיס •ינרחרfפחססמ,נכP ווו

 .יררומי:'·דיפמרטיגסט~רסג'יגומו
נוקי Pמרמנו Pגומי pניריגומ,' pגו
9p מוi ככוfj חסטיינופיחקינפיןfכ, p טמר

י pורייררו rריקוי P Iקוןנחגרודירינגזזבר
 pפמרטידמקומטרו iמיפfכרטיירון tPכי

נס ;Lר Pbפמינרחסיסקוןפיכימרפור
 Iירוזבנסינ'רי Pונ'ייו Pפמרטיךסfכוגס

fדי 'כP פוחיP כריrכינקfp קמייוטיכייורכגס
טו Pי b . Pכוורגו Pו Pמין'רמךינ Pגס
,זינו pרימסז:ו. • pריס 6רי pויfנטירוגו
י Pס pפfכfכ'נכססיסק'מויינרוומי
מרן pם/וגו Pקיןירקמכרו pסטסנוס fPכי

דיסחרוןמי lורמרן fPכפריי P :ןגכחנרי
ויוזכfכנומרדיו rח"חיג •ינ'דסד Pג~

טווסחיןריינסווו P'יו fPכיכם'ורט'בכז:ו.י
 pריגכח pנווגג'fכו r 'כfחיטיירסגס

 f1כי lחרו f.סוקי Pנוגדר 'fחג Iנ Pלוקוכטרס
נסםורפירקורוזכי , pריfכ fPוקיגייו

ירוטגסקירוחינוורמרורי;ג. Pו Pרי pפf:כ
קי 560ודימנ;'וטס pמנוחנוזכומין

קויימנרן.סוכחךי/ Pפוורפוומן fP'Pכ,כטיכ

טוכגחרדיןמיב'רופסרי Pרי' Pנורי
ןוכר Pינ bדייימנוfכ~ןטייר~גסטורס
ם'יןטופסי Pקיטןרקיסס,נסדיטמן

fריר'נמזבו '~רכP ' כנימסfפורי;גט. 

-~ .. -

מקדש jרכית

בכקדסנסיfכי Iפ 2 )( 7 ~·חגייוןfכ
פ'רמ"קיחרסגר.ונ'רי tPרנינ~ינחקרי

 l/נ·ויגסי 7פןנטסגסחיזfכנרססנימן

פ'רחיריחסמקיגרימיו, Iווייריס Iטחנייס
p כרוrחיגמסנובמרריטימיגמנטיפייק
P כנרססרייייין:fיכז:קמי• 

ייו fPכפמר' ' P 2922מנייוfכין
חירורריימיגמסרייומיגריfככנוינ ,

מרינסריקחזופוח,גויירקיקיייסוגי
מגטס. pס rקמכסם'רחגומרפיכי Pונוחיג

29 \'.מגייוחין סגזוסי Pמיגפי 2
נסגיגמרריטומיגמיוגיחר b.פ'לפיר
סייטידי Pםיfכי Pר;מימגטס pס rקח

פ'ומימ,!כ/רמנומסג~קווןפנייוiכי Pמנייו
p 'מכטיפוp קמריטמגסחךסr פחרסס

 .יסרחנר'רייומיג
רוו rכבוונ'ייו P 3338מגייומיז

P 'יסירוזבגוכ'רfרייומירייו,פריגגס ,ו
 •ולגטס pס rקמגספ'רחיגומינחין

ינונרו Pחג'יי 2408חנייוין 6
כנגרי Pגייךייו pגו 1טררגמרורריוס,חס
ס rקחז:ו.ס 1.ס'רמגומרוח,ירוזבניסמס
p פריחיננווקומכטסP ייויפ. 

ביו Pכ 25מין 3622מגייומין
טכיגמזוייכטו Pחימינ P'יו iביי Pנוןיירו rמ,
\ו.ינוןןרי pפיrכ' Pרימגטס, pס rקחגסרי

 l/מינקיכמ Pנוריזורגמיס Pזכ Pגופייחרכ:ר

 • fPכגטיוכןחיגקי(וגסקי Pזוייכטו
סיג Pסירורן 3742מגייומין

כיין ' pיר frכפוכרמג, P "ר'ילרגרחגרי
גספ'רמגוחו'פומינינו,מיגדיקיריר
קוןינומו frכפ'וריירנממימכטס pס rקח

 , pניח·כמ pפיידךסrכיfכרררחןפגחטס
 •זבכויסריפ'רמגוfכסגסריוייזור

כמנ'ינוקוfכנדו 3828מנייון~fנ
פ'ומימ,רז:ו. P 'דירייגורימיג lי Iפ

 , Pטיטודיויסנו!כורי,וסניספרינרירת
f'ננטס pס rקמכס lטמנובי' Pי Pכטו pמ,
 .פ'ומיגומינסיןמרס ,yקיומ, Iפ



ריטרחיגוריינ Pפוכמנומומי Iבכוונמר

נוו" Pגופוכיייו pסורfכדיCל rקחגונחר
יכ bס bו,מסר;,ייfונכן;ו 'כp , iכו bממנויר
כונחרריטומ,כמוייפ"ומו . " qפfכר\

ונו/ rתו Pכוד' Pח,זי j 'כrכטו bpניויי pס'
רי Pמכטו p Pגונמר' pכוקוונו , Pנוחנו
 •Cלנו"ריגריחי(ניקס

-360-

-

 Pכןוטרפחרו 4126מניירסין
ינוו, bריג Pו rסוסיו pמ" pנרמ P1נייריי

פור"ו Pיכ P~י pכ'מ, I Pי:רגויוגפיכחךוכ
מנטס. pס iקמגסנומר bר'פי bטיכנמר

מס~ייו Pנו pוכ' rרf'כ Dינוננ/מפורנוס
 .נומ,נסגסמ,רימ::יי P rגו

 IIנוינוחו P!כוןת' 439 ;מגייןומי

 gכ' bכסיגריבוfכגופורירופגסרת

 ' Pדיקסנו 1מ,מרסנו/רו Pר'
 Iחמ,נופירנוו bי j ~ Pנוקונווחנכtכגרוינרן(

פורנ':;יסיס pכוחרון iקיפרופיט'גורס
סיבג,נרוו pחיו .. ;מקכחרומ,סבופימבוגן

סיןמונוקיכו:חיכריס iדיקחפיטיכו
ח,כייסנוו ' Pנובכס:קי ' rו'סנריפגייIכנ
 jסירחקיגמנויתריחירוננכ rיייסומ Pנ

ר"גסדך)ר,נרייו ' Pקירירריטס pקסרי
 Iייבוו Pפחרתרבכ iו Pםחרסמ~רודפמרס

קיכר<.,יס Pגו"מנוסרוו ' Pנניס'מופרי.
פרמנו"סי PכוIכ" Pכו iקווונרסרן Pכקו
סכייו p .מייס iנר'סרמין Pנוקרסון Jרומ
ייחבוחריוי Pחינוונרומיגפfככסומיג((

בומטמרוןמי Pרסנייfכרןרי jי Pקומונגיס
fj כותP חייוחויגירובכסככי •מכבויס"

 Pבוונויירו{ iח,קי rpגורורודירייגסךומנ
 /טרו Pדיי P Pטיינופן Pר P 1,6מי pנומג'
גחרנו ;'וfטו pח,מנוקרםנימסיגגייו

טןרןקי J 1דיקספיטרכוסיגfכקכמרו
,ייכמדרf'גמ,נרסזנגיניחפור;סנגס

מפרו"קי Pפומי Pרידור iנבוזניממיגרי
דרדרירייגוקי .נניסיס Pכו jזכרו iפיט'

 •טייב Pמגט'ריfויקיר'טורנfככחס Pבוו
ריטוקיובונרננונריבוכמנוסיר jמקי
חיחנירריחםקי pכבכמ,נמ, (,)ק iימ

חיפמרטירריסס ' rPכיס iמתרמיג
נוסמיגרתתנופיחבוגןניגירריחת

 Pבוו ' Pסנס iק'ט::כ pמ,ריניננונסמונו
נ"רגס pבווסימסי"מיגקונררטfכרס

מתן.ניוניגובייתר::ומנופימבונןהיג
I , 



אוטומאנוםרייסריםפורילהםאכ
 .•• 'אינאינריינארסוס Iכאסיסיינטוסוסריאכייואיל Iקואינטהסוס

סילרארוריססינייוריסלוסאהקירטיאיןאינפ'ורסאסי'וןאינהדאר
פור

מוראדסולטאןריו 'אין

קואינטהאלה 833אנייו~ריאיןנאסייו

רייניאילריי~ו , 844איןאינריינוטירקה.
 • 855איןנואיב'וריאינריינר . 849אין

טורוריינופריסיראיל . 886איןכזורייו
אנייוס 31סינונרואילאי •אנייוס 5

 •ל,:אריס

~ 

נאזיאוססאןסילטאן ) 1

קיאינטחאלה 657ריאניייאיןנאסייו
איןסורייו . 699איןאינריינו .טירקה

 .לונאריסאנייוס 26פוריסטו . 726

גאוי iאורחאסולטאן ) 2'
קיאיבטהאלח i 68ריאניידאיןנאסייו
איןמווייו • 726איןאיבריינו .טרוקה

 .לינאריסאנייוס 35פודיסטו . 761

איו'וחאןמורארמולטאןנאןי ) 3

 .אדרחאןסולטאןדי
 11קיאינאלה 726ריאנייואיןנאסייו

כוורייו . 761איןאינרייני •טיךקהטה

 .לונאריסאנייוס 31טן i:Iפודי . 791א'ן

 .חאוכאייאזירסולטאן ) 4
 :::וקלהאה 761ריאבי~ן iא'נאסייו

מורייו • 791איןאיבריינו •טורקהאינטה

 .לונאריסאנייוס 24פוריסטו • 805אין

ריאין'וחאןמואמיד i'~ולטא ) 5
 •באייאזירסולטאן

 :::וקלהאה 781דיאנייו,איונאסייו

אוןאוכ'וטיימפוסואין .טויקהאינטה

רייאוופידיסטהנוןקי(טיימפיטירינייו

אינריינואבייוס.קיאנטוסאינוסרי ~סולו
פודיסטו i 182.4איסיריי, • 816ריאנייואין

 •לונאו-יסאנייוס 8

,יאין'ו .חאןמוראדסולטאן ) 6
 .פרימירואילסיאונירסולטאן

 :::וקלהאה 806ריאנייואיןנאסייו

רישו • 824ין 'I :אינרייני •טירקהאינט;'
איונואיכ'וריינריינו L ) • 844איןריינואיל

פריסיראיל 855אנייואיןטורייו • 849
 6סינונדו.אילאנייוס 2.0טורוריינו

 •לונאריסאנייוס

פ'יטחאילחאןמואמידסולטאז ) 7

l8 יסאילחאןנאייאןי,סולטאן::: 
פ'יטחאל ..נזוא'::זירסולטאןריאין'ונינרו

קואינטהאלח 851ריאבייואיןנאסייו

 • 918איןסורייו 886אין'אינריינרט~רק:י
לובאךיס.אנייוס 32פוריסטו

פריטירואילחאןסיליססולטאן ) 9
סינונרוכאייאןירסןלטאןריאין'ו,

קיאינט:יאלה .872ריאנייואיןנאסייו

 . 926איןמורייו 918איןאינריינוטורקה,
לונאריס.טיןיס 8איאנייוס 8פוריסטו

פךיסירןחאןסאןסולסולטאן ) 10
פריטירואילסיליס'סולטאןריאין'ו
קואינטהלהאה 900דיאנייואיןנאסייו

דע. 4אין ,',סורי 92.6איןאינריינוטורקה.
לרנאךיס.אנייוס 48פודיסטו

סיגינרו:איל iחאסיליססולטאן ) 11
סולימאןסולטאןדיאין'ו

קיאינטהאלה 92.9ריאנ"ואיןנאסייו

 • .982איןסורייו 97 ).איןאינריינוטורקה.
סיןיסקואנטוסאונוסאיאנייוס 8פןריסטו
לןנאריס.

טריסיךוחאןמורארסןלטאן ) .12
חאוסי~'םסולטאןדיו iאין

קיאינטהאלה 953ריאנייראיןנאסייו

איןטוךייו 982איןייניאינר .טוךקה

מיןיס 8איאנייוס 2.0פודיסטי • 1003
לונאריס.



.. 

f3 ~ טר~סירוחאןמואמידסולטאן

חאן.~מ~ראדסולטאןר' ,אין',
קיא~נטהארה 974דיאניי, jאינאס~יו

איןנזורייו , i 1003אי'אינריינוה, jטור,
דוסאיאנ'יוסמואיכ'י,פודיסטו 1012

ל,נאריס,מיןיס

פרימירוחאןאחמידסולטאן ) 14
 ,טריסירוסויטאןמאחמודדיאין'ו

קןאינ~~אלח 998דיאנ"ואיןנאסייו

סוריין , .1012א~ןא'נריינר •טורקהטה

רונאריס,אבייו'ס 14פוד'סטו , 102.6 ,אין

פרי~האןםוסטאפ'הסולטאן ) 15
טריסיר"מואמירס~לטאןדיאין/ומירו

 IIקואלה 1000דיאנייואיןנאסייו

ו t!די' , 1026א'ןאינריינו ,טורקהאינטה

מ'ןים 3פוריסטו , i 102.7איריינואיל
דיאס, 4אי

סינונווחאןססאן iאסולטאן ) 16
 ,פר~מירואחמידסולטאןדיו,אין',

קואינ~אלה 1013דיאבייואיןבאסירו

מןרייי • 102.7איןאינריינוטורקה,טה

ארגונןםאי .. _אנייוס 4פודיסטן , 1031אין

 ,לונאריססיןיס

אינרייניחאןה Iמיסטאפסולטאו
אה 1031דיאניי, 1א'כויססינונדהפור

 • .1032איןמירייו .טורקהקואינטהלה
לונאריס"מיןיס 4א'אנייואוןפודוסטו

קו~נאןיחא-ןמוראדסולטאן ) 17
 •פריסירואחסירסולטאןדי ,אין'וארטינו

להאה 102.0דיאנייויןאנאסיין

 , .1032א'ןאינריינו ,טורקהקןאינטה
אנייוס 17,פודיסטד 1049איןסוריין.

 •יונאריס

אין'והאןאיברהיססולטאן ) 12
איר~אי •פריסיריאילאחמ~דסייטאןדי

קוארטינו,מורארסולטאןרימאבו

קואיב~אלה 102.4ריאנייוא~ןנאסייו

רישו , 1049איןאינריינו .טורקהטה

פוךלסטו , 1058איןמורייואירייבואיל
 ,,ונאריסמיןיס 9איאניייס 9
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קו::אילחאןמואמידסורטאן ) 19
איכן'א'ם, jסדרטאריאין'וארטינו

קיאיב-אלה 1051ר~אנייראיןנאס"ו

אילרישן . 1058איןאינריינר •טורקהטח

,פו. 1104א~ןנזורייו . 1099איןר~ינו

 .לונאר~סא:ייוס 41ריסט~

אילחאןסילימאן iסורטא ) 20
 ,אינראיססולטאןריאין'וסינונוי

יראה .1052ויאניייאיןנאסייו
 · 10 {! 9א'ן,אינריינוז Iטורק',ואינטה

א~אבייןס 3פיריסטו . 1102איןסירייו

 .-יס,נא iרויאס 2.9

סי::איל iחאאחכזידסולטאן ) 2.1
איס, iאינ iסורטאריו 'איןגונוו

טדרקה,קיאיבטהאלה 1062איןנאםייו

 j 1106 י,;.מוריין , 1102איןאינרייכו

 ,לובא:יםכיןיס 8איאני'וסנפיךיסטו

אילrכאן'המוסטאפ jסולטא ) 22
קןארטינו,מיר ijמן 1סולטאריאין'וסינינךן

לה.אה 1074ריאנייואיןנאםייו

 · 1106איןאינריינוטורקה,קיאינטה
איןסורייו , 1115איןריינואילרישו

 11איסיןיס 9איאבייוס 8פיויסטו , 1116 .
לונאריס.ר~אס

טריסירוחאןאחכזירסילטאן ') 23
 •קוארטינואילמוחמירםייטאןריאיזון

להאה 1 '( 84דיאנייואיןבאסייי
 · l11bאיןאינריינן .טורקהקראינטה

איןמורייו • t 14 3איןריינואילרישו

 ,לונאריסאנייוס 2.8פיריסטו , 1149

אילחאןמאחמורסןלטאן ) 24
מיסטאפ'הסולטאןרינראנריאיז'יפרימ~רו

 •סינונרואיל
יהאח 1108ריאנייןאיןנאסייו

 , 1143איןאינריינוטירקה,קיאינטה
אנייוס ~ 5פיריסטו , 1168איןמוו~יו

 •'ינארים

אילחאןאוסמאןסויטאן ) 25
מוסטא:::סןלטאןריאיז'ואוטרוטריסירו

 •סינונריאיל'הפ



רייאינשאלשאדו~מואיסטרו ) 34

 2'חאןחאסידעכד,ל jסולטא

מיג'יר,עבדולסולטאןדיאין/ו

 , 1ו. 58דיאנייואיןייינאס

 1193אילאיןאינריינו

להאד,ן'וניליאודילפ'ייסטהלהפ'ייסטאדהפ'ואי 1318אבייואיל jאי
איבריינאמיינטו,סודיאב"אדהסינקיןב'ינטילהדיאוקאןייין

ר'סילייהוסקומפובגהליאייראסכ'סוסאלארגיילקיאלtכורייואיל
אמן,סיימפריפארהריינו

~<~~====~~I·I~I~=~: ==~~:~ 

אלה f 111ו.דיאנייןאיןנאסיין

 , 1168איןאיבריינוטורקה,קיאינטה
לונאריס.אנייוס 3פוריסטי 1171איןמורייו

טרי::האןמיםטאפ'ח iלטאוסב} 6
 ,"יפירןיטידאחמסררטאזדי,אין'וסירו

לחאח , 29'11דיאבייןאיזנאסייו
 , 1171איןאיבריינוטורקה,אינטהיק

 17סירקהפודוסטו , 1187איןמורייו
לונאריס,אביייס

 1חאןהאפירעבדול 1סורtכא ) 27
טרי::אילסטאפ'הימסולטאןדיאירמאנו

טריסירו,אי,'אחכזידטאז ....סיריאי;'יסירן

קיאינט:ראלה 1137ריאניי,איןבאסייו

איןמירייו 1187איןיינואינרטירקה,

לרבאריס.אבייוס 11סירקהךיסטיופ , 1203

איז'ווטריסירחאןסיל,iב Jסולטא ), 28
טריסירןמוסטאפ'הסולטאןדי

קואינטהאלה 1 ~ 75דיאבייראיןבאסיי,

איןומוריי 1203איןאיבריינוטויקה,

ריס,לונאאבייוס 19סירקר~פיךיסטו , 12 ~ 3

סינקינו,אילחאןמוסטאפ'הסילטאז ) 29
חאז2ירזגבדולסולטאןדיו 'אין

• 
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קואינ~חאלה 1193דיאבייואיןבאסיי~
 iא'מורייו 1222אין'אינריינו-קה,;טי

לובאר,אנייואיןדיסטוופ , 12.23

O ~( סיגונרוחאןמאחסןךסולטאן

קיא;~א-ל:סיסטאפ'ה iסולטאדיאירזבאבי
חאמיר,עבדולסירטאןדיאין'ואיטינו

קואיכטהאלח l1Q9דיאבייואיןנאסייו

איןמירייו 12.23איןאיבריינויקה,רט

רונאויס,אכייוס 33סירקהפוריסטי , 12.56

אין'וrיאןמינ'יךעברול iסילcפא } 31
סיגובר~,אילמאחמוךסילםאןרי

קואיבבזחאלה 1238ריאנייואיןבאסייו
איןמירייו . 1256איןאינרייבוטורקה,

לינאךיס,זזניירס 2בסירקהריסטייפ , 1 ~ 77

אין'וחאןעןיןעבררל'טאן Jסו .) 32

מאחמורסולטאןרי

נטחיקיאאלח 1.245ךיאבייואיזנאסיי'
אביי,אלפ'יז f27זאיןאיברייבוטרךקה,

לונאריס.סיאביי 16מירקהפןדיסטי ..ו 193'

סיל~ךיאין'ן riראמוראדסולטאן ) 33
 , 1256אילאיןנאםייומיג'ידעבדולסאן

 , tו I3דיאב'יואיזמיןיס 3איבויינו

• 



חי"ואכונאדום Iסי'לוםדיבומכרים
א.

ריניסטי ' i Jאחרסי'

נברןאברחם

חכחןאליחר
שריזריישראלאליחר
אירמרזחאליחר

סיריס.אברחם

גאייגואליעור
חכהןאחרן

רוסי iאחר

נאחמיאסאחרן

חייםמראברחם

ראסחאברחם

חלייאברחם

יחרשעאלעור

ב.

טאראגאןצירן Jב 'סי

אשכנזיבכרר

נחמחבנור

נאחמיאסבנור

טאלב'יבכיר
סתחרןבכרר

 iגירוצירן iב
מזרחיצירןבן

פיזאנטיצייןבןח'

חאסוןבנימיןסי'

כ.

עובריהגרליח
אברארי'אלפג'יליבי
נאחמיאסמשהגרליח

 •ד
אלקלעירניאל

גומילררר
פ/ראנג'ירור

טובסמןיעקב

שאקיררר

ששוןרניאל
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ח.

מזרחיחסראי

ארחאריףחי
פ'ראכקיחיימי'

נאחמיאסאברחםחיים / 1

ארחאריףחיים

. . 
(בושנאק)חלוייעקבח'
(כילוגרארי)פרחי":י'יחושעסי'

פרחייהושעיוסף

קאבילייעקב
איחאריףיצחק

שלם-יחלרה

עמנואליצחק
רבשאברהםבןיצחק

חמיןיחירח

אראואיסטייחושע

אג'יילסף

מאריליוסף
(גאליפולי)אמוןן'יוסף
ברוניאליוסף
רור iבייסף

ברכחיוסף

ויניפטיו/יוסף

האראריוסף

פרנסיוסף

נהמיחיוסף

קאסורלהיוסף
ברוניאליצחק
אלישריעקב

(ייכישיררי)חכחןיחורחח'
גורליחלנתןסי'

ישראלילסף
פ'ראנג'ייחורחיצחק

ראובןאחרןבןיעקב

ויכיסטי ' 1יעקב

ארחסיר iבחמ.יעקב
כיב/אסיעקב

רןייצחק
ברודיריריח

נאחמורייוסף
פיזאנטייצחקח'

אשכנןימייקאריחמכו'יצחקפיי

מ.

פרנסמשח

ב;ינטוךיררמיךקארו

בחןמשח

שמואלמשח
ארבאתמשח

ראסחמלריכו

ראסחמשח

קוריאלמשה
טיאכו rttמ'

 iכה'~מואלבןמשח
אבילאנסימאיר

עזוזמשח

יהושענסיסמשה

טאג'יטאיר

בחמהמררכיח'

סאלאמהמבחס

יבטה'פימימשה

ב.

ברוןנפתרי
זאמירובתןח'

יילייןחאבנפיםסי'

קאטארינהנסיס

ע.

טאראבולוסעזרא

ו.

אלמןלירפאלסי'

מזרחירחמיס

מאייסירפאל /1
הכהןאליהו iברפאל

 .-lז'

מאייסישמעון

עזוזשלמה
אברהםבכרשמןאל
ראםחשמןאל

מזרחישלמה

יעקבבכר iשמער

מהרררשמואר
פארייבטישלמה
מזרחירפאלב!ןשמואל
ביסןרפאלשבתי
י Iטא~בשרמח

סרטיטרבשס '/

ברנהשבתי

C>§§CC סם












