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 ֵאְלֻעְרס

 משפטים -אוצר מילים

 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

'ו ّ אִֻּתְתג  ְח'ִתיִֻּבְדה  'ّא  ֵהרֵֻּא)ל(ג  ّזֻּש  ל  א  ֻּלה.איִֻּאְנש 

ֻּאחותיֻּמתחתנתֻּבחודשֻּהבאֻּבעזרתֻּהשם

ّ ר  רּוסְֻּתע  צ'.ֵעיְלִתיֻּּוֵעיְלתֵֻּאְלע  ע  אֻּב  ל  ֻּפּוֻּע 

ֻּמשפחתיֻּומשפחתֻּהכלהֻּהכירוֻּאחתֻּאתֻּהשניה

ח ֻּ ִביר?.'ֵّלישְֻּתא  ְפֵלהֻּי אֻּע  אֵֻּאְלח  ל  ְֻּרִתיֻּע 

ֻּלמהֻּאיחרתֻּלמסיבהֻּעביר?

ֵכיתֵֻּ ّ-ח  צ  ְّלֹהםֵֻּאְלק  מ  אְֻּתח  אִֻּבִדّהֻּּומ  ّסּושֻּּומ  ל  רּוחִֻּעְנדֵֻּאְלח  ֻּאק.ישֻּא 

ֻּסיפרתיֻּלהםֻּאתֻּהסיפורֻּוהםֻּלאֻּהתרגשוֻּואניֻּלאֻּרוצהֻּללכתֻּלספר

ّ אחּוֵֻּא)ל(ש  אֵרחֻּר  ְפֵלהְֻּכִבירִֵֻּאְמב  אֻּח  ל  אבֻּע  ّב  ת  אְֻּתמ  ֻּעּוש.הֻּּומ 

ֻּאתמולֻּהחברהֻּהלכוֻּלמסיבהֻּכדולהֻּולאֻּנהנו

ّ אְתו ק  אִהים!ב  כִֻּאְבר  שּופ  ֻּעֻּא 

ֻּאניֻּמצפהֻּלראותֻּאותךֻּאבראהים

'ו ّ אְֻּתג  ִמיר?ֵֻּלישֻּמ  ו אלֻּּוס  ֻּזּושֻּנ 

ֻּלמהֻּנואלֻּוסמירֻּלאֻּהתחתנו?ֻּ

ֻּ
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ֻּ:ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים

ֻּמאחר?למהֻּאתהֻּ

ֻּר'ّח ֻּא ְֻּתִֻּתֻּישֻּבְֻּלֵֻּ

ֻּלאֻּהתחתנתיֻּכיֻּאניֻּצעיר.

ֻּ'ירעִֻּאֻּזְֻּנ ֻּאןֻּא ֻּש ֻּשֻּע ֻּתְֻּזְֻּ'ו ّג ֻּאְֻּתֻּמ ֻּ

ֻּהםֻּנהנוֻּבחתונהֻּמאוד!ֻּהייתהֻּחגיגהֻּגדולה.

ّמ ְֻּתֻּ ֻּהירֵֻּבִֻּהֻּכְֻּלֵֻּפְֻּתֻּח ֻּאנ ֻּס,ֻּכ ְֻּרֻּע ֻּאלְֻּירֻּבִִֻּתֻּכְֻֻּּעּות 

ֻּלאֻּאכלתיֻּבחתונהֻּכיֻּאיחרתי.

ֻּתְרֻּ'ّח ֻּא ֻּאןְֻּתֻּש ֻּרסֻּע ֻּע ֻּלְֻּאְֻּשֻּבִֻּתְֻּלְֻּכ ֻּאֻּא ֻּמ ֻּ

ֻּצריךֻּחליפהֻּחדשהֻּונעלייםֻּחדשות.ֻּאני

ֻּאד'ד ֻּרֻּגְֻּאדֵֻּנ ֻּכ ֻּהֻּּוידֵֻּ'ִדֻּהֻּגְֻּלְֵֻּדֻּיֻּב ִֻּדّבִֻּ

ֻּציפינוֻּשלאֻּתאחר.ֻּאיחרתֻּוהתחלנוֻּלשחק.

ّו ְֻּתֻּ ֻּר'ّח ֻּא ְֻּתִֻּתֻּאֻּבְֻּוֻּמ ֹֻּנّאֻּאִֻּנ ֻּעְֻּק 

ֻּאמאֻּשליֻּאמרהֻּליֻּשאניֻּצריךֻּלהתחתן.

ֻּז'ו ّג ְֻּתֻּיֻּא ִֻּדّוֻּבִֹֻּנّיֻּאִֻּתֻּלִֻּכ ֻּיֻּח ִֻּמّאִֻּ

ֻּאיפהֻּתהיהֻּמסיבתֻּהאירוסין?

ֻּה?בֵֻּ'טְֻּח ֻּלְֻּתֻּאֵֻּלֵֻּפְֻּןֻּח ֻּכּוְתֻּיןֻּבִֻּוֵֻּ

ֻּ

ֻּ
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 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

ֻּבלילה02:00ֻּהיינוֻּבמסיבהֻּוחזרנוֻּבשעהֻּ

ّכ ֻּ ֻּילא)ל(ֵלّיןֻּבִֻּתֵֻּנְֻּהִֻּתֻּיע ֻּאֻּסֵֻּל ֻּאֻּע ֻּנ ֻּ'עְֻּגְִֻּרֻּהֻּּולֵֻּפְֻּח ֻּאלְֻּאֻּבִֻּנ 

ֻּהלכתיֻּלחתונהֻּלבד,ֻּוראיתיֻּשםֻּאתֻּמשפחתי

ֻּאכנ ֻּיֻּה ִֻּתֻּילְֻּתֻּעֵֻּפְֻּש ֻּיֻּּואלִֻּח ֻּל ֻּסְֻּרֻּע ֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּתֻּע ֻּחְֻּר ֻּ

ֻּאשתיֻּאמרהֻּליֻּשאניֻּצריךֻּללכתֻּלספר

ֻּאקל ֻּח ֻּלְֻּדֻּאֵֻּנְֻּחֻּעִֻּרּויֻּא ִֻּדّוֻּבִֹֻּנّיֻּאִֻּתֻּלִֻּכ ֻּיֻּח ִֻּתֻּר ֻּמ ֻּ

ֻּשנה35ֻּאניֻּואשתיֻּנשואיםֻּ

ֻּהנֵֻּיןֻּס ֻּאִתֻּל ֻּת ֻּהֻּּוסֵֻּמְֻּ'יןֻּח ֻּוזִֻּ'ְג ְֻּתֻּיֻּמִִֻּתֻּר ֻּמ ֻּאֻּּונ ֻּא ֻּ

ֻּלמהֻּאתםֻּלאֻּמתרגשים?

ّח ְֻּתִֻּתֻּאֻּבְֻּישֻּמ ֻּלֵֻּ ֻּש?צּומ 

ֻּשלנוֻּלאֻּעושיםֻּמסיבותבכפרֻּ

ֻּאתל ֻּפְֻּח ֻֻּּלּומ ֻּיעְֻּאֻּבִֻּאֻּמ ֻּנ ְֻּתֻּיְִֻּרֻּיֻּק ֻּפִֻּ

ֻּאניֻּהולךֻּלחתונהֻּשלֻּסמירֻּבכפרֻּיאסיף

ֻּיףאסִֻּרֻּי ֻּפֵֻּיֻּכ ֻּירֻּפִֻּמִֻּסֻּס ְֻּרֻּאֻּע ֻּל ֻּחֻּע ֻּאיֵֻּאֻּר ֻּנ ֻּא ֻּ

ֻּאח'ֻּשליֻּמתחתןֻּבחודשֻּמרץ

ֻּהאתֵֻּל ֻּרֻּת ֻּהְֻּזֻּש ֻּ'ו ّג ְֻּתֻּוֻּיִֹֻּדّיֻּבִֻּח'ּוא ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 ֻֻּּתשובה:ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּולכתוב

 ס?רּוע  לְ ב אֵ א  יס ּור  ע  לְ ב אֵ מו א  אה  פ  ְת ם י  ה  דְ אן ב  יש כ  א אֵ ל  ע  

ֻּ:ֻּעלֻּמהֻּהיוֻּצריכיםֻּלהסכיםֻּאבֻּהחתןֻּואבֻּהכלה?תרגום

'ו אב ֻּס.ְרֻּע ֻּלְֻּאֵֻֻּּלּומ ֻּיעְֻּיןֻּבִֻּאֻּוֵֻּל ֻּע ֻֻּּמּואה ֻּפ ְֻּתֻּםֻּיִֻּהְֹֻּדֻּאןֻּבִֻּ:ֻֻּּכ ֻּג 

רּוס שּו ב ֵאְלע  יס ּוא  ר  ב ֵאְלע  רּו א  ר  ְפֵלת ֵאְלֻח'ְטֵבה? ק  ח  ְסֵבה ל  א)ל(נ   ב 

ֻּ:ֻּמהֻּהחליטוֻּאבֻּהכלהֻּוהחתןֻּבנוגעֻּלמסיבתֻּהאירוסיםתרגום

'ו אב ّ:ֻּק ֻּג  ֻּסרּוע ֻּלְֻּתֻּאֵֻּיְֵֻּרֻּיֻּק ֻּןֻּפִֻּכּוְתֻּהֻּבִֻּבֵֻּ'טְֻּח ֻּתֻּאלְֻּלֵֻּפְֻּוֻּח ֹֻּנّאִֻֻּּרּור 

יס? ר  י אתֹו ֵאְלע  ל ְבח  יְעמ   שּו ב 

ֻּ:ֻּמהֻּעושהֻּלמחייתוֻּהחתן?תרגום

'ו אב ֻּסְדֻּק ֻּיֻּאלְֻּאֻּפִֻּאס ֻּד ֻּאֻּה ֻּפ ְֻּשֻּת ֻּסְֻּיֻּמ ֻּצ'ֻּפִֵֻּרّמ ֻּיסֻּמ ִֻּרֻּע ֻּלְֻּ:ֻּאֵֻּג 

יס? ר  א ֵאְלע  ל  יס ע  ר  ב ֵאְלע  ֵעל א   ֵליש ז 

ֻּ:ֻּלמהֻּכעסֻּאבֻּהחתןֻּעלֻּהחתן?תרגום

'ו אב ّא ֻּאןְֻּתֻּש ֻּיהֻּע ֻּלֵֻּלֻּע ֻּעֵֻּסֻּזִֻּיִרֻּע ֻּלְֻּבֻּאֵֻּא ֻֻּּ:ֻּג  ֻּאש ֻּע ֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּ'רֻּע ֻּח 

'ו זו?  ְתג  ם י  ְדה  א ב   ֵוין ּוֵאיְמת 

ֻּלהתחתןֻּהזוג?יֻּואיפהֻּאמוריםֻּמת:ֻּתרגום

'ו אב ֻּיס.ִרֻּע ֻּלְֻּתֻּאֵֻּיְֵֻּרֻּיֻּק ֻּהֻּפִֻּאתֵֻּל ֻּרֻּת ֻּהְֻּש ֻֻּּזּו'ו ّג ְֻּתֻּםֻּיִֻּהְֹֻּדֻּבִֻּ:ֻּג 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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ֻּשלום,ֻּאניֻּצריךֻּחליפהֻּחדשה

ّ(ל)א ֻּהידֵֻּ'ִדֻּהֻּגְֻּלְֵֻּדֻּיֻּב ִֻּדّם,ֻּבִֻּכֹֻּלי ֻּאםֻּע ֻּל ֻּס 

ֻּזוֻּיפהֻּמאוד!ֻּכמהֻּהיאֻּעולה?

ֻּפ?ֵלّכ ְֻּתֻּישֻּבִֵֻּדّיר,ֻּק ִֻּתֻּהֻּכְֻּוֵֻּלְֻּיֻּחִֻּאִדֻּה ֻּ

ֻּשקל.ֻּאתהֻּצריךֻּגםֻּנעליים?1000ֻּהיאֻּעולהֻּ

ّל,ֻּבִֻּיכֵֻּפֻּשֵֻּלְֻּפֻּא ֵֻּלّכ ְֻּתֻּבִֻּ ֻּאן?מ ֻּרֻּכ ֻּאדֵֻּנ ֻּכֻּכ ֻּד 

ֻּ)ִקי אס(44ֻּכן!ֻּאניֻּצריךֻּגםֻּנעליים!ֻּהמידהֻּשליֻּ

ֻּין.עִֻּב ְֻּרֻּא ֻּעֻּּוב ְֻּרֻּיֻּא ֻּאסִֻּי ֻּר,ֻּקֵֻּאדֵֻּנ ֻּיֻּכ ִֻּדّםֻּבִֻּע ֻּנ ֻּ

ֻּדקות!2ֻּאניֻּאביאֻּלך,ֻּשבֻּפהֻּואחזורֻּעודֻּ

ֻּיןתֵֻּיְקִֻּקֻּאןְֻּדֻּמ ֻּ'עֻּכ ֻּג ֻּאְרֻּב ֻּוןֻּּודֻּהֹֻּעְֹֻּקֻּא,ֻּא ֻּאה ֻּי ّכֻּאִֻּ'יבֻּל ֻּאגִֻּב ֻּ

ֻּתודהֻּרבהֻּלך!

ّא ֻּ ֻּיכ'לִֻּח ֻּלהֻּיְֻּל 

ֻּ.ֻּאתהֻּצריךֻּעודֻּמשהו?44בבקשה!ֻּמידהֻּ

ّפ ְֻּתֻּ ّין,ֻּבִֻּעִֻּב ְֻּרֻּא ֻּעֻּּוב ְֻּרֻּאסֻּא ֻּי ֻּ'לִֻּקֻּצ  ֻּ?יִשֻּאןֻּאִֻּמ ֻּכ ֻֻּּכד 

ֻּ?נעלייםלאֻּתודה!ֻּכמהֻּזהֻּהכלֻּביחד?ֻּהחליפהֻּוה

ّאֻּו ֻּל ֻּ ֻּר?אדֵֻּנ ֻּכ ֻּאלְֻּהֻּּולְֵֻּדֻּב ֻּלְֻּצ'?ֻּאֵֻּע ֻּעֻּב ֻּוֻּמ ֻּלֹّישֻּכ ֵֻּדّן,ֻּק ֻּר ֻּכְֻּלהֻּש ֻּאל 

ֻּשקל1400ֻּהכלֻּביחדֻּ

ֻּליכֵֻּיתֻּשֵֻּעֻּמִֻּב ְֻּרֻּא ֻּפֻּּולְֻּצ'ֻּא ֻּע ֻּעֻּב ֻּוֻּמ ֻּלֹّכ ֻּ

ֻּבבקשה,ֻּיבורכוֻּידייך,ֻּלהתראות!

ֻּאת!אמ ֻּל ֻּיכ,ֻּס ֻּידֵֻּאִֻֻּּמּול ֻּסְֻּלֻּיִֻּ'ّצ ֻּפ ְֻּתֻּ
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 משפטים -אוצר מילים

ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:

ّ שּוִֻּבא)ל(ִנֵّא)ל(ש  אבִֻּביְתנ אק  ְרס.ב  ְלע  ְֻּסֵבהֻּל 

ֻּהחברהֻּמתווכחיםֻּבקשרֻּלחתונה

ִריס עֵֻּעיְלתֵֻּאְלע  מּוֻּמ  אה  ִֻּבְדֹכםִֻּתְתפ 

'ו ִזי!ֻּמְברּוכ! אחִֻּתְתג  כ אִלישִֻּאֹנוֻּר  אֻּח  ֻּמ 

ֻּהואֻּלאֻּסיפרֻּליֻּשאתֻּהולכתֻּלהתחתן!ֻּמזלֻּטוב

ֻּןאו ֻּע ְֻּתֻּאֻּנִֻּנ ְֻּדֻּוֻּבִֹֻּנّיֻּאִֻּאֻּלִֻּכ ֻּיֻּח ֻּבּוא ֻּ

ֻּפעולהאבאֻּשליֻּאמרֻּליֻּשאנחנוֻּצריכיםֻּלשתףֻּ

ّאֻּבִֻּז ֻּש!ֻּאִֻּלְֻּאז ֻּנ ְֻּתִֻּתֻּ ֻּם!הֹֻּעְֻּחֻּמ ֻּםֻּרּוהֹֻּעְֻּחֻּמ ֻּרּוכְֻּתֻּד 

ֻּאלֻּתוותר!ֻּאםֻּאתהֻּרוצהֻּללכתֻּאיתםֻּלךֻּאיתם

ّלֻּבִֻּח ֻּשֻּמ ֻּוֻּפִֹֻּנّיֻּאִֻּלִֻֻּּכּוםֻּח ֻּסֻּהֹֻּהֻּב ֻּלֵֻּחְֻּ)ל(ִרّןֻּאֵֻּלֻּע ֻּאז ֻּנ ְֻּתֻּיֻּא ִֻּדّאֻּבִֻּמ ֻּ ֻּהאר ֻּי ّא)ל(ס 

ֻּאניֻּלאֻּרוצהֻּלוותרֻּעלֻּהטיולֻּאבלֻּהםֻּאמרוֻּליֻּשאיןֻּמקוםֻּברכב

ֻּאתםֻּזורקיםֻּאתֻּהנעליים?למהֻּ

נ אֵדר ֵֻּלישְֻּבִתְרמּוֵֻּאְלכ 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 ֵאְלֻעְרס

 משפטים -אוצר מילים

ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:

ֻּהלכתיֻּברגלֻּלרחובֻּהראשי

ّיתֻּפִִֻּשֻּמְֻּ ّארֵֻּיֻּא)ל(ש  ֻּייסִֻּאִֻּעֻּא)ל(ר 

ֻּראיתיֻּאתֻּמחמדֻּוסיפרתיֻּלוֻּשאחֻּשליֻּמתחתןֻּבשבועֻּהבא

ّח ֻּתֻּמְֻּפְֻּש ֻּ ֻּ'אי)ל(ג ֻּעֻּאִֻּבּוסְֻּזֻּא ֻּ'ו ّג ֻּיְתֻּיֻּבִֻּח'ּוא ֻּוֹֻּנّוֻּאִֹֻּל-יתכֵֻּח ֻּדֻּּומ 

ֻּאיפהֻּהיית?ֻּאמרתֻּליֻּשתהיהֻּאצליֻּבשעהֻּשמונה

ֻּהיֵֻּאנְֻּמ ֻּאֻּת ֻּל ֻּיֻּע ִֻּדֻּנְֻּןֻּעִֻּכּוְתֻּוֻּבִֹֻּנّיֻּאִֻּתֻּלִֻּלְֻּת?ֻּק ֻּנְֻּיןֻּכ ֻּוֵֻּ

ֻּאמרתיֻּלוֻּשהםֻּצריכיםֻּלשתףֻּפעולה

ֻּנּואו ֻּע ְֻּתֻּםֻּיִֻּהְֹֻּדֻּוֻּבִֹֻּנّוֻּאִֻּיתֹֻּלכֵֻּח ֻּ

ֻּאתהֻּלאֻּצריךֻּלוותרֻּאחי

ّאֻּבִֻּמ ֻּ ֻּיח'ּולֻּא ֻּאז ֻּנ ְֻּתֻּכִֻּתֻּד 

ֻּלאֻּסיפרתםֻּלוֻּעלֻּהחתונה?ֻּאיפהֻּאתםֻּמתחתנים?

ֻּ?זּו'ו ّג ְֻּתִֻּתֻּיןֻּבְֻּס?ֻּוְֵֻּרֻּע ֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּושֻּע ֹֻּל-ֻּיתּוכֵֻּאֻּח ֻּמ ֻּ

ֻּשכחתיֻּלשאולֻּאותךֻּאםֻּאמרתֻּלוֻּעלֻּהחתונה

ֻּסְרֻּע ֻּלְֻּאֵֻֻּּןוֻּע ֹֻּל-ייִתֻּכֵֻּאֻּח ֻּז ֻּכֻּאִֻּלֵֻּא ֻּסְֻּיתֻּא ֻּסִֻּנְֻּ

ֻּבניתֻּביתֻּגדולֻּאוֻּקטן?

ّירֻּוִֻּבִֻּיתֻּכְֻּיתֻּבֵֻּנֵֻּב ֻּ ֻּ'ירעִֻּאֻּזְֻּל 

ֻּהגענוֻּלהבנהֻּובנינוֻּביתֻּאחדֻּלידֻּהשניֻּועכשיוֻּאנחנוֻּנהיהֻּשכנים

ّ'דֻּג ֻּאח ֻּיתֻּו ֻּאֻּבֵֻּינ ֻּנֵֻּב ֻּּוֻּאנ ֻּמְֻּאה ֻּפ ְֻּתֻּ ّה ֻּיֻּּואנִֻּמבֻּא)ל(ת  ֻּאן'יר ֻּןֻּגִֻּכּונְֻּמִֻֻּּקל 
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ֵֻּאְלֻעְרס

ישֻּלתרגםֻּאתֻּהסיפורֻּהבא.ֻּישֻּלהשתמשֻּבכלֻּהפעליםֻּהנלמדוֻּבבנייניםֻּהשונים.ֻּ

ֻּישֻּלהקליטֻּאתֻּהנכתב:

ֻּלאֻּרציתיֻּלצאתֻּלמסיבהֻּעםֻּחבריםֻּשלי.ֻּ

ֻּאניֻּרקֻּרציתיֻּלישון.

ֻּיחיאֻּדיברֻּאיתיֻּבשעהֻּשמונהֻּואמרֻּליֻּ"סאמי,ֻּאלֻּתישן!ֻּבואֻּאיתנו".

ֻּיצאנוֻּלמסיבהֻּונהניתיֻּמאוד.ֻּכלֻּחברייֻּהיוֻּשם.ֻּ

ֻּבבוקרֻּראיתיֻּאתֻּהחדשותֻּושתיתיֻּקפה.ֻּ

ֻּבחדשותֻּדיברוֻּבנוגעֻּלשוקֻּהחדשֻּבמרכזֻּנצרת.ֻּ

ֻּאניֻּרוצהֻּלבקרֻּשם.ֻּ

ֻּאחריֻּהקפהֻּיצאתיֻּלעבודה,ֻּאניֻּעורךֻּדין.ֻּ

ֻּנכנסתיֻּלמשרדֻּוראיתיֻּשאיןֻּאנשיםֻּבמשרד.ֻּ

ֻּכולםֻּבחופשֻּורקֻּאניֻּבעבודה!

ֻּחזרתיֻּהביתהֻּוראיתיֻּאתֻּחדשותֻּהערב.ֻּ

ֻּאשתיֻּהכינהֻּארוחתֻּערבֻּיפהֻּואכלנוֻּביחד.ֻּ

ֻּדיברנוֻּעלֻּהיוםֻּויצאנוֻּעםֻּחברים.ֻּ

ֻּוהיוםֻּגם.אתמולֻּיצאתיֻּעםֻּחברים,ֻּ

ֻּואני,ֻּאניֻּרקֻּרוצהֻּלישון.
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ֵֻּאְלֻעְרס

ֻּהתרגום

ֻּ.יאבִֻּח ֻּעֻּצְֻּהֻּמ ֻּלֵֻּפְֻּאֻּח ֻּל ֻּעֻּע ֻּל ֻּטְֻּיֻּא ִֻּדّבִֻֻּּןאאֻּכ ֻּמ ֻֻּּ

ֻּאםנ ֻּיֻּא ִֻּדّאןֻּבִֻּסֻּכ ֻּב ֻּ

ֻּא"נ ֻּעְֻּאלֻּמ ֻּע ֻּש!ֻּת ֻּאמְֻּנ ֻּיְֻּתֻּאמִֻּ"ס ֻּיֻּלִֻּ-אלֻּק ֻּהֻּּויֵֻּאנְֻּמ ֻּהֻּת ֻּיע ֻּאֻּסֵֻּל ֻּיֻּע ֻּעִֻּאֻּמ ֻּכ ֻּאֻּח ֻּי ֻּחְֻּיִֻּ

ّמ ְֻּתֻּהֻּּולֵֻּפְֻּח ֻּאֻּאלְֻּל ֻּאֻּע ֻּנ ֻּעְֻּלִֻּטְֻּ ֻּאכ.נ ֻּה ֻֻּּאנּויֻּכ ֻּאבִֻּח ֻּלֻּצְֻּיר,ֻּכ ִֻּתֻּתֻּכְֻּעְֻּת 

ّ(ל)א ֻּהוֵֻּהְֻּתֻּק ֻּבְִֻּרְֻּשֻּארֻּּו'ב ֻּחְֻּא ֻּתֻּאלְֻּפְֻּחֻּש ֻּבֹֻּצ 

ّזֻּאֵֻּכ ְֻּרֻּיֻּמ ֻּידֻּפִֻּ'ִדֻּל(גְֻּקֻּא)ֵּוא)ל(סّהֻּל ֻּבֵֻּסְֻּא)ל(ִנّבִֻֻּּכּוארֻּח ֻּ'ב ֻּחְֻּא ֻּאלְֻּבִֻּ ֻּה.ֻּר ֻּאצְֻּ)ל(נ 

ֻּאכ.נ ֻּרֻּה ֻּזּויֻּא ִֻּדّבִֻּ

ّאֻּאֵֻּל ֻּתֻּע ֻּעְֻּלִֻּטְֻּהֻּוֵֻּהְֻּק ֻּלְֻּדֻּאֵֻּע ֻּב ֻּ ֻּי.אמִֻּח ֻּאֻּמ ֻּנ ֻּ'ל.ֻּא ֻּעֹֻּ)ל(ש 

ֻּבת ֻּכְֻּמ ֻּלְֻּיֻּאֵֻּאֻּפִֻּד ֻּשֻּח ֻּוֻּפִֹֻּנّתֻּאִֻּפְֻּש ֻּבֻּּות ֻּכְֻּמ ֻּלְֻּאֵֻּאֻּל ֻּתֻּע ֻּ'לְֻּח ֻּד ֻּ

ّיֻּאֵֻּאֻּפִֻּנ ֻּסֻּא ֻּב ֻּלֻּּוֵטّע ֻּלֻֻּּמְֻּכ ֻּלְֻּאֵֻּ ֻּ'לעֹֻּ)ל(ש 

ֻּאֻּס ֻּמ ֻּארֻּאלְֻּ'ב ֻּחְֻּתֻּא ֻּפְֻּש ֻּיתֻּּובֵֻּאֻּאלְֻּל ֻּתֻּע ֻּ'עְֻּגְִֻּרֻּ

ֻּצ'.ע ֻּעֻּב ֻּמ ֻֻּּאנ ֻּלְֻּכ ֻּא ֻּּוֻּלּואֻּחִֻּש ֻּתֻּע ֻּר ֻּ'ّצ ֻּיֻּח ִֻּתֻּר ֻּמ ֻּ

ֻּאב.ֻּח ֻּעֻּצְֻּאֻּמ ֻּנ ֻּעְֻּלִֻּטְֻּוםֻּּויֹֻּלְֻּןֻּאֵֻּאֻּע ֻּינ ֻּכֵֻּח ֻּ

ֻּתעְֻּלִֻּאןֻּטְֻּמ ֻּוםֻּכ ֻּיֹֻּאלְֻּת,ֻּּועְֻּלִֻּחֻּטְֻּארֵֻּב ֻּמְֻּאִֻּ

ֻּיֻּאנאם.ִדّסֻּבִֻּב ֻּּו
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