
שני פרק מציעא בבא מסכת

ת א�וּלּו יאו� צ� וּלּו מ� א� , ו� וּלו� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז?  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ש�

ת א�וּלּו יאו� צ� :  מ� ש�וּלו�

ת פ�רו�ת מ�צ�א עו� ין, מ� ר� ז� פ% מ�פ%ז�רו�ת,  מ�

ד�ב�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, ו�ע���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּול�י ב�ר�שּות כ�ר�יכו�ת

ל כ�כ�רו�ת ם,  ש� תו� נ�ח�

ת רּוזו� ח, �ל מ ת ש� יכו� ת� ח, �ים, ו ג� ר,  ש�ל ד� ש� ב�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�או�ת צ�מ�ר ו�ג�ז�י יצ� נ� א, �ן, ו ינ�ת� ד� מ� פ�ש�ת�ן,  מ�

אר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ן,  ש�ל ּול�שו�נו�ת

, ש�וּלו� א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

מ�א�יר.  ר�ב�י ד�ב�ר�י

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש כ�ל נּוי בו� ש� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ש�

כ�יצ�ד? 

כו� ע���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּול מ�צ�א תו� ח�ר�ס,  ּוב�

ר כ� כו� כ� תו� ת.  ּוב� עו� מ�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ע� ל� ר:  א� מ� או�

ינו� אנ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ר�י�א כ�ל�י כ�ל ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז. ח

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ין.  פ�רו�ת מ�צ�א ר� ז� פ% מ�

ו�כ�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה? 

י�צ�ח�ק:  ר�ב�י אמ�ר

ת.  ב�אר�ב�ע ק�ב מו� �א

י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

וּלּו ד�ר�ָליִפְנ ְך א�י פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, א, יל� פ� י!  טּוב�א נ� נ�מ�

וּלּו ד�ר�ָליִפְנ ְך ו�א�י פ� , א, �נּוח י מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ב�צ�יר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�א!  נ�מ�

ב א,מ�ר �א ר ב� ר עּוק� �א:  ב מ� �ח

ינ�ן,  ד�ר�י ד�ב�י ב�מ�כ�נ�ש�ת�א ק� ס� ע�

יש ב�אר�ב�ע ק�ב פ� נ� ת, ד� מו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  א י� �ח ר� ט�
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י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר ו�ל�א א9נ�ש ט�ר�ח ל�א ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ו�ש�ק�יל את�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  מ�פ�ק�ר אפ�קו�ר�י ל�

ר מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י, ט�ר�ח ב�צ�יר �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י ו� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ו�ש�ק�יל את�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  מ�פ�ק�ר ו�ל�א ל�

י�ר�מ�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ר�ב�י ב�ע�י

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ב�ש�ת�י ק�ב ח,צ�י �ת, מ מו� �א

א ב�אר�ב�ע ק�ב מ� ע, �ת, ט מו� �אי?  א �מ

יש מ�ּׁשּום פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� י� �ח ר� ט�

ן ב�ש�ת�י ק�ב ח,צ�י יו� ת, כ� מו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  נ�פ�יש ד�ל�א א י� �ח ר� ט�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  מ�פ�ק�ר ל�א

 ד�ל�מ�א או�

ח,ש�יב�י,  ד�ל�א מ�ּׁשּום

ן ב�ש�ת�י ק�ב ו�ח,צ�י יו� ת, כ� מו� �ח,ש�יב�י,  ד�ל�א א

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�פ�ק�ר

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק�ב�י�ם מ� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ב� �ת, מ מו� �א

א ב�אר�ב�ע ק�ב מ� ע, �ת, ט מו� �אי?  א �מ

יש מ�ּׁשּום פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� י� �ח ר� ט�

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק�ב�י�ם ש�כ�ן ו�כ�ל מ� ש� ן ב� יו� ת, כ� מו� �א א יש� פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� י� �ח ר� ט�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  מ�פ�ק�ר ט�פ�י ל�

 ד�ל�מ�א או�

ח,ש�יב�י,  ד�ל�א מ�ּׁשּום

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ק�ב�י�ם מ� ש� ן ב� יו� ת, כ� מו� �ד�ח,ש�יב�י,  א

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�פ�ק�ר ל�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ב�אר�ב�ע ש%מ�ש�מ�ין ק�ב �ת, מ מו� �א

א ב�אר�ב�ע ק�ב מ� ע, �ת, ט מו� �אי?  א �מ

ח,ש�יב�י,  ד�ל�א מ�ּׁשּום

ן יו� ין, כ� מ� ש� מ� ש% ד�ח,ש�יב�י,  ו�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  מ�פ�ק�ר ל�א
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 ד�ל�מ�א או�

יש מ�ּׁשּום פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� י� �ח ר� ט�

ן ש�כ�ן ו�כ�ל יו� ין, כ� מ� ש� מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�נ�פ�יש ש% י� �ח ר� ט�פ�י,  ט�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�פ�ק�ר

ב ב�אר�ב�ע ת�מ�ר�י ק�ב �ת, ק מו� �נ�י א מו� ת ב�אר�ב�ע ר� מו� �מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  א

א ב�אר�ב�ע ק�ב מ� ע, �ת, ט מו� �אי?  א �מ

ח,ש�יב�י,  ד�ל�א מ�ּׁשּום

ת,  ב�אר�ב�ע ת�מ�ר�י ק�ב מו� �א

ת ב�אר�ב�ע ר�מו�נ�י ק�ב מו� �ן א יו� י, כ� ח,ש�יב�י,  ד�ל�א נ�מ�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  מ�פ�ק�ר

 ד�ל�מ�א או�

א מ�ּׁשּום יש� פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� י� �ח ר� ט�

ת ב�אר�ב�ע ת�מ�ר�י ו�ק�ב מו� � א

ן ב�אר�ב�ע ר�מו�נ�י ו�ק�ב יו� ת, כ� מו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  נ�פ�יש ד�ל�א א י� �ח ר� ט�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�פ�ק�ר ל�א

מ�אי? 

ת�יקּו. 

א�ת�מ�ר: [כא:] 

לא י�אּוש ת,  ש� �ע �ד מ�

ר:  א�ב�י�י �אמ

י�אּוש;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א

ר:  ו�ר�ב�א �אמ

י�אּוש.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י

ר ב� ד� ס�ימ�ן,  בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ב�

י�אּוש.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ד�ל�א פ�ל�יג�י ל�א ע�ל�מ�א כ%וּל�י

ש ד�ש�מ�ע�ינ�יה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ו�א ף �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ� ל�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסו� ף,  ד�

י�אּוש,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א

א א,ת�א ד�כ�י org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור� א� יה, ב� יד� א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל� ת� א, �ל�יד�יה,  ד
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א ד�נ�פ�ל י�ד�ע ד�ל�כ�י נ�יה, ל� ש;  מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ�

נ�א מ�ימ�ר ימ� ר, ס� �ית אמ ב�ג�ּו�יה,  ל�י א�

נ�א יב� נ�א י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ל�יה!  ו�ש�ק�יל�נ�א ס�

זּוטו� ל ב� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר,  ש�ל ּוב�ש�לּול�יתו� י�ם ש�

ית ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל א ף א� ן,  ב�יה ד� ימ� ס�

ש�ר�י�יה,  ר�ח,מ�נ�א

ר כ�ד�ב�ע�ינ�ן �ימ מ� ל�ק�מ�ן.  ל�

ר כ�י ב� ד� י, ב� יג� ל� ן.  בו� ש�א�ין  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ימ� ס�

ר א�ב�י�י �י ל�א אמ ו� י�אּוש,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�יה;  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א מ�

י�אּוש,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י אמ�ר ר�ב�א

ש;  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ד�ל�כ�י �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי נ�יה, מ� מ�

נ�א מ�ימ�ר ימ� ר, ס� �א ל�י ל�ית אמ ת� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יה, מ� ּו� �ג ש.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ� ד�

ן ימ� ככסע"ז).  ממקגט"י פמג"ש (ס�

ש�מ�ע:  ת�א

מ�פ%ז�ר�ין,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת

נ�יה!  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א מ�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א �מ ח�מ�א:  ב�ר עּוק�ב�א ר�ב א,

ינ�ן,  ד�ר�י ד�ב�י ב�מ�כ�נ�ש�ת�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

יא.  מ�ד�ע�ת ד�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ש�מ�ע:  ת�א

י מ�עו�ת ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, רו� ז� פ% .  א�וּלּו מ� ש�וּלו�

א אי, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ �נ�יה!  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א א מ�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם י נ�מ� ב� ר� ד� ק כ� ח� צ� ר:  י� �מ א, �ד

ש ע�שּוי אד�ם מ� ש� �מ יסו� ל� כ� ו�ש�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�כ�ל ב�

ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א י, אד� ש ע�שּוי נ�מ� מ� ש� �מ יסו� ל� כ� ו�ש�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�כ�ל ב�
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ש�מ�ע:  ת�א

ל ו�כ�כ�רו�ת ד�ב�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּול�י י ש� ר� ם, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, תו� וּלּו נ�ח� .  א� ש�וּלו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� אי, ו� �מ �נ�יה!  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א א מ�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם �י, א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  י�ד�ע מ�יד�ע ד�י�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�יר�י נ�מ� ב�

ש�מ�ע:  ת�א

.  א�וּלּו אר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ן, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�ל ּול�שו�נו�ת ש�וּלו�

א אי, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ �א נ�יה!  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א ו� מ�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם �י, א ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  מ�מ�ש�מ�ש מ�ש�מו�ש�י ד�ח,ש�יב�י נ�מ�

י�צ�ח�ק.  ו�כ�ד�ר�ב�י

ש�מ�ע:  ת�א

א צ� מו� �י מ�עו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� ב� י כ�נ�ס���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�ת ב� ת� ב� מ�ד�ר�שו�ת,  ּוב�

ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים מ�קו�ם ּוב�כ�ל צּוי� ש�ם,  מ�

נ�י א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י , מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� וּלו� ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ע�ל�ים ש� ש� י�א, ת� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן.  מ�

נ�יה!  ד�נ�פ�ל י�ד�ע ל�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א מ�

י�צ�ח�ק:  ר�ב�י אמ�ר

ש ע�שּוי אד�ם מ� ש� �מ יסו� ל� כ� ש�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ב�כ�ל ב�

ש�מ�ע:  ת�א

י �ת ימ� א� ב�וּל�ק�ט?  מ%ת�ר�ים אד�ם כ�ל מ�

ת.  ב�ה מ�ּׁש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ל�כּו שו� נ�מו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

אי �ינ�ן: מ ר� אמ� ת?  ו� שו� נ�מו�

נ�ן:  ר�ב�י ו�א,מ�ר ח� יו�

א;  ד�אז�ל�י ס�ב�י ד� ג� ת� �א

יש ר:  ל�ק�יש ר� �אמ

י.  ב�ת�ר ל�קו�ט�י ט� קו� ל�

אי?  �מ �א ו�

ים נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ� ע, �מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א,ש�י,  ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ד

ים א�יכ�א ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ� י!  ד�ל�א אח,ר�ית�א ב�ד%כ�ת�א ע, ש� א, ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ�

ן יו� י, כ� ר� ים ד�א�יכ�א אמ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א,  ע,

י מ�ע�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ר�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�ָליִפְנ ְך ש� מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א�ש,  י�או�
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ים ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ� י, ע, ר� אמ� ם ו� ת� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה.  מ�ל�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ט�י ד�

ש�מ�ע:  ת�א

ק�צ�יעו�ת,  ש�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�צ�ד ו�א,פ�וּלּו ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך ק�צ�יעו�ת

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�ן א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� ט� נו� �ָליִפְנ ְך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� ד� �א ל צ� ים ּומ� נ� א� ,  ת� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ת� ח� �ת

ּׁשּום מ%ת�רו�ת ת מ� טּורו� ל, ּופ� ז� ן ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ר;  מ� ש� ע, �מ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ים ית� ז� �ים, אסּור.  ב רּוב� ח� ּוב�

י�י ב�ש�ל�מ�א �ב �א א, ל� יש� י�א:  ל�א ר� ש� �ק

ב ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג �ש א מ� ש� �מ י, מ� יב� ש� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ד ב�

י ת�א�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א!  מ�יד�ע נ�מ� ר� נ�ת� , ד� �יע ד� י�

ק�ש�י�א,  ס�יפ�א, ל�ר�ב�א א�וּל�א

ים ית� ז� �נ�י: ב ת� ק� ים ד� רּוב� ח� אסּור!  ּוב�

א�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  ר�ב�י אמ�ר

יל ש�אנ�י א� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� י� �זּותו� ז ח� יח� ו� כ� יו,  מו� ל� ע�

י,  ד�נ�ת�ר�ין ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ו�א ף ית� ז�

יש ד%כ�ת�א י�ד�יע� מ�יד�ע נ� א9 יש ד� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא.  א9

וּלּו א�י פ� י, א, כ� א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יש� י!  ר� נ�מ�

ב א,מ�ר � ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א:  ר

ה ע�ם ת�א�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� יל� פ� ת.  נ� ס� א� מ� נ�

ש�מ�ע:  ת�א

ן מ�ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�נ�ט�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�נ�ב �נ�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ו� ז� �ל

ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�נ�ט�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ז�ל�ן ו�כ�ן ן מ� �נ�ת ל�ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, [כב.]  ו�

ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�נ�ט�ל י�ר�ד�ן ו�כ�ן ן מ� �נ�ת ל�ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ו�

ל ּׁש�נ�ט�ל מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ן ּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה נ�ט �נ�ת נ�ת�ן.  ּׁש�

י ו�י�ר�ד�ן, ד�ק�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ז�ל�ן ב�ש�ל�מ�א ז� ש,  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ח� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ּומ�

י א�וּל�א נ�ב, מ� �ש?  ל�יה ח�ז�י ק�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ� ד�

ב ת�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ה �יס  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א ר ט� ס� ל� ן.  ב� ז%��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� מ�

נּו א�י י� �י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ז�ל�ן!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ז�ל�ן.  ג�ּו�נ�י ת�ר�י
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ש�מ�ע:  ת�א

יו קו�ר�יו נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר ש�ט� ף צ� נ�יו ע� ב� א, �נו� ו ת� ,  ש�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�תו�ָליִפְנ ְך ּונ� ח,ב�רו�

נ�י א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י , מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� וּלו� ים.  ש�נ�ת�י�א,שּו ש� ל� ע� ב� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

שּו י�א, ת� נ� א, ד� מ� ע, �א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ע�ל�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ט מ� ת� ל�א!  ס�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה����H�Ę�銸ַל � .ליִּצ�יל.  כ�ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל

א א�י ימ� י, א� כ� א,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יפ� ס�

יּו א�ם ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ע�ל�ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� פ� ד� �ר אח,ר�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם,  מ�

יר.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ין א�י ל� יכ� ין?  א�ר�י�א ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה����H�Ę�銸ַל � .ליִּצ�יל, מ�אי ב� פ� ד� �ר מ�

ין א,פ�וּלּו י!  מ�ר�ד�פ�ין א� נ�מ�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

ק;  י�ד�י ע�ל ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה����H�Ę�銸ַל � .ליִּצ�יל ב�יכ�ל�ין �ח ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�אּוש מ�ר�ד�פ�ין, ל�א  א�

י א�ין ש� או� ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ין, א� פ� ד� �ר ש.  מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ�

ש�מ�ע:  ת�א

אמ�רּו:  כ�יצ�ד

תו� ש�לא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�תו�ר�ם רּומ� ת, ת� �ע �ד ת�רּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  מ�

ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י �ר ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ָליִפְנ ְך ש� תו�  ח,ב�רו� ש�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ם ו�ל�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ט �ר ת� לא ו� ב�ר�שּות,  ש�

ש א�ם ש� ּׁשּום חו� ין מ� ל, א� ז� תו� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� רּומ� ת�רּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ת�

תו� ו�א�ם רּומ� או, ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ל� רּומ� ת�

ן נ�י� ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ּומ� ד� ש א�ם יו� ש� ּׁשּום חו� ז�ל מ� ם ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� א� ל�או?  ו�

או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת ב�ע�ל ש�ב�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י צ� ר ּומ� �אמ :  ו� לו�

ָליִפְנ ְך וּל� �ת!  א�צ�ל כ י�פו�

אּו א�ם צ� מ� ת נ� תו� י�פו� רּומ� ן, ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ� רּומ� ת�

ין ו�א�ם או, א� תו� ל� רּומ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ת� רּומ� ת�

ים ל�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�טּו ל� ע� ב� �יפּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוס� ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן,  ו�

ין כ�ָליִפְנ ְך ב�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  כ�ָליִפְנ ְך, ת�רּומ�תו� ּוב� רּומ� ת�

אּו ו�כ�י צ� מ� ת נ� תו� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן י�פו� רּומ� אי?  ת� �מ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, א רּומ� ת�

א ד�ת�ר�ם ב�ע�ד�נ�א י�ד�ע!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�
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י�יה ד�א�ב�י�י א�וּל�ב�א ר�ב�א ת�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ה ּו� �ש .  ד� �ש�ל�יח

א,  נ�מ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ר� ב� �ת ס� מ�

,  ש�ּו�י�יה ד�ל�א ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ד�א�י �ש�ל�יח

י�א מ�י ו� תו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� רּומ� ת�רּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ת�

ם ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת� �ם ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ם א ת� �ש�לּוח,כ�ם.  ר�ח,מ�נ�א, ל�ר�בו�ת א,מ�ר א

ם מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� �ל�ד�ע�ת�כ�ם.  ש�לּוח,כ�ם ל�ד�ע�ת�כ�ם, א ף א

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א א�וּל�א ק� ס� ע�

ר ש�ל�יח� ד�ש�ּו�י�יה כ�גו�ן �מ א, �יה:  ו ל�

לא ז�יל ם, ו� ר� ם אמ�ר ת� ר� : ת� נ�י.  לו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

יה מ� ת� ית כ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת ד�ב�ע�ל ּוס� נ� ינו� ב� ים, מ� ר� ת�ר�ים,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ת�

י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ו�א,ז�ל ת ו�ת�ר�ם א� פו� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�  מ�

ת ב�ע�ל ּוב�א י� �ב �או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה צ� :  ו�אמ�ר ּומ� לו�

ָליִפְנ ְך וּל� �ת!  א�צ�ל כ י�פו�

אּו א�ם צ� מ� ת נ� תו� י�פו� רּומ� ן, ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ� רּומ� ת�

ין ו�א�ם או, א� תו� ל� רּומ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ת� רּומ� ת�

ר ימ� מ� ר א, א ּומ� ר� נ�א א�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ל�עּו א�ש�י ו�ר�ב זּוט� ת� ס� ב% ר ד�מ�ר�י ל� �ק.  ב �יס א�

יה אי�ת�י יס� נ�י ת�מ�ר�י אר� מו� ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ּוש�ד�א ו� י� �מ �ק

ר ימ� מ� ר א�ש�י ו�ר�ב א, י, מ� ל� א אכ� ר� אכ�יל.  ל�א זּוט�

א א�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ת� ר מ�ר�י א, �ק,  ב �יס א�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ינ� ח� כ� ש� �יה:  ל�יה ו�א,מ�ר א יס� אר� ל�

ית ל�א א�מ�אי ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו אי� ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יר�ת�א?  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�ָליִפְנ ְך ל�ר�ב�נ�ן ל�

ר ל�יה א,מ�רּו ימ� מ� זּוט�ר�א:  ל�מ�ר א�ש�י ו�ר�ב א,

י�א:  אכ�יל ל�א א�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א נ� �ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר, ו� מ�

אּו א�ם צ� מ� ת נ� תו� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן י�פו� רּומ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ת� רּומ� ת�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א,מ�ר

א:  א,מ�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ב� ר�

י�ן א�וּל�א י�פו�ת א�צ�ל כ�וּל�ָליִפְנ ְך אמ�רּו לא נ� ע� ב�ל�ב�ד,  ת�רּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�ּׁשּום ו� צ� מ� א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ד� יח� נ� ל�יה,  ו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א, מ�ּׁשּום א,ב�ל יפּות� ס� ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא כ� �מ א, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י.  ד

ש�מ�ע:  ת�א
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ל עו�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ט� �י ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� ח, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �מ ש� ן;  ב�כ�י ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� �י%ת

ינ�ן  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ע�ל נ�ג�בּו, א ף ח, [כב:] א� �מ ש� ן.  ב�כ�י ש� �י%ת

אי?  ט�ע,מ�א �מ

ּׁשּום ל�או ינ�ן,  ד�ל�א מ� ר� אמ�

א ד�א���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�וּל�אי כ�יו�ן ת� וּל� א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א מ� יח� י ל�יה, מ�ע�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ר�א נ� א נ�מ� יח� ל�יה?  נ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם, ד�כ�ת�יב:  ש�אנ�י

ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ת�ן.  י�ת�ן, ע�ד כ�י

י!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י, ר�יש�א א�י נ�מ�

י:   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א, ד�ר�ב כ�ד�ר�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם מ� ר�

י יב: כ� ת� ינ�ן כ� ר� ק� ן, ו� ת� כ�יצ�ד?  י%ת�ן; /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א כ�י י�

ן כ�י ב�ע�ינ�ן �ן:  ד�כ�י דּומ�י�א י%ת ת� י�

ן מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� י י%ת�ן כ�י ל�ד�ע�ת, א ף י� ל�ד�ע�ת.  נ�מ�

ש�מ�ע,  ת�א

נ�ן ר�ב�י ד�א,מ�ר ח� ק:  ב�ן י�ש�מ�ע�אל ר�ב�י מ�ּׁשּום יו� ד� צ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� י�

ן נ�י� ה ל�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� פ� ט� ּׁש� ר ש� ת?  ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר� ת� מ%

יב:  ת� כ� ד�

ן ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�ן כ� , ו� רו� מ� ח, �,  ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל ל�ש�מ�ל�תו�

נּו ת�אב�ד א,ש�ר אח�יך א,ב�ד�ת ל�כ�ל ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�ן מ� ה.  מ� את� צ� ּומ�

נּו ש�א,בּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�י ימ� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� אד�ם,  כ�ל א�צ�ל ּומ�

נּו ש�א,בּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה זו� י�צ�את מ� ינ�ה מ� א� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� אד�ם.  כ�ל א�צ�ל מ�

י�א ו�א�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור�א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�יר�א,  דּומ�

ין מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א, ב� יר� ת� ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א� ין ס�ימ�ן ב�ה ד� ס�ימ�ן, ש�ר�י�א,  ב�ה ד�ל�ית ּוב�

ית א�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור�א, ב�ין א ף א� ין ס�ימ�ן ב�ה ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ב�ה ד�ל�ית ּוב� סּור� ן, א, ימ� ס�

א ת� יּוב� א.  ד�ר�ב�א ת� ת� יּוב� ת�

יה ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ת�א ת� ו� קג"ם.  ביע"ל ד�א�ב�י�י כ�

ב ל�יה א,מ�ר �א ר ח� ב ד�ר�ב�א ב�ר�יה א, �ר א�ש�י:  ל�

ר ו�כ�י �אח נ�י ד�א�תו�ת�ב מ� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב� א ת�מ�ר�י ר� יק� ז� ינ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י ד� ל� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  אכ�

יה:  א,מ�ר ל�

יכ�א כ�יו�ן א� מ�ע�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ר�א,  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו אכ�ל�י ד�ק�א ּור�מ�ש�ים ש�ק�צ�ים ד�
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ש י�או�ש�י �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  מ� נ�י� מ�

או ל� י, ד� מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�נ�י י�ת� יל� ח� אי?  מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, מ ינ� נ�

יה:  א,מ�ר ל�

ינ�ן.  ל�א ד�י�ת�מ�י ב�אר�ע�א ב�אג�א ק� ז� ח� �מ

אי?  מ%ח�ז�ק �א, מ ת� כ� �ר אי? כ� �ד, מ מ� עו� ו�

יה:  א,מ�ר ל�

א,ס�יר�ן. 

וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�ר�שּות כ�ר�יכו�ת .  א� ש�וּלו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  א,מ�ר ב� �ר

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ב�ד�ב�ר ו�א,פ�וּלּו ן.  בו� ש� ימ� ס�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ק�ס�ב�ר אל�מ�א ב� �ר

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ס�

ר:  ר�ב�א �אמ

ר א�וּל�א ש�נּו לא ב� ד� ן,  בו� ש�א�ין ב� ימ� ס�

ר א,ב�ל ב� ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ב� �ן, ח ימ� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ס�

א:  ק�ס�ב�ר אל�מ�א ב� ר�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ס�

נ�י ו�א�יכ�א ת� �מ נ�פ�ש�ה:  ב�אנ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ש�מ�ע�ת�א ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ד�

ל�ד�ר�ס,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן

ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א אמ�ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ימ� ס�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י אמ�ר ו�ר�ב�א ימ� ס�

ת�נ�ן: 

וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�ר�שּות כ�ר�יכו�ת וּלו;� א�  ש�

ל ב�ר�שּות ט� יד, נו� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�ל�ית א�י אי ב�ר�שּות ס�ימ�ן ב� �יד, מ ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �מ

ית ל�או א�וּל�א א� ן?  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד� ימ� ס�
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נ�י ת� ק� ,  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ו� ש�וּלו�

ן אל�מ�א ימ� ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס� ר� ד� י ל�א ל� ו� ס�ימ�ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א ת� יּוב� ד�ר�ב�א!  ת�

א:  ל�ָליִפְנ ְך אמ�ר ב� ר�

ן,  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�ל�ית ל�עו�ל�ם ימ� ס�

ת� ּוד�ק�א �ר אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד ב�ר�שּות אמ� �ם.  מ�כ�ר�יז? מ�כ�ר�יז מ קו� מ�

ר:  ו�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �אמ

י ל�א מ�קו�ם ו� ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ ת� א� ן, ד� ימ� מ�קו�ם.  ס�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א אמ�ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� ר� ן, ו� ימ� ר ס� �י אמ ו� ס�ימ�ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ש�מ�ע:  ת�א

וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�ר�שּות כ�ר�יכו�ת ;  א� וּלו� ש�

ל ב�ר�שּות ט� יד, נו� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

ת,  ל%מו� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ו�

ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ב�ין ל ב�ר�שּות ּוב� ט� יד, נו� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

ץ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� ת� א מ� ב� ר� ה, ו� י ל� יכ� ל�ה?  מ�ת�ר�ץ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן.  ל�ט�ע�מ�יה מ�ת�ר�ץ ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ימ� ס� ב�

ם.  ל�ט�ע�מ�יה מ�ת�ר�ץ ו�ר�ב�א קו� מ� ב�

ן:  ל�ט�ע�מ�יה מ�ת�ר�ץ ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ימ� ס� ב�

כ�ר�יכו�ת, 

, מ�ּׁשּום א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות [כג.] ד�מ�ד�ר�ס�א,  ש�וּלו�

ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד ב�ר�שּות ט� מ�ד�ר�ס�א.  ּומ�כ�ר�יז, ד�ל�א נו�

ת,  ל%מו� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ו�

ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ב�ין ל ב�ר�שּות ּוב� ט� יד, נו� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

מ�ד�ר�ס�א.  ד�ג�ב�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�א כ�יו�ן

ם:  ל�ט�ע�מ�יה מ�ת�ר�ץ ו�ר�ב�א קו� מ� ב�

כ�ר�יכו�ת, 

, ד�מ�נ�ש�ת�פ�א,  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ש�וּלו�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד ב�ר�שּות �מ�נ�ש�ת�פ�א.  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז, ד�ל�א ח

ת,  ל%מו� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ו�

ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ב�ין ל ב�ר�שּות ּוב� ט� יד, נו� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יז,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

א.  ד�י�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�יר�י, לא כ�יו�ן פ� ת� נ�ש� מ�
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ש�מ�ע:  ת�א

ל כ�כ�רו�ת י ש� ר� ם, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, תו� וּלּו נ�ח� .  א� ש�וּלו�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב�ע�ל ש�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א �ת, ח י� �ב �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ל אי ב�ע�ל ש� �ת, מ י� �ב �א?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ע, �ט

ית כ�יו�ן א� ן ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד� ימ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא,  א9נ�יש ד�א9נ�יש ר�פ�ת�א י�ד�יע� ד�מ�יד�ע ס�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ר�שּות ש�נ�א ו�ל�א ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד,  ר�שּות ש�נ�א ו�

יז.  נו�ט�ל ר� כ� �ּומ

ן אל�מ�א ימ� ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס� ר� ד� י ל� ו� ס�ימ�ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א ת� יּוב� ד�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  ת�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ל�ָליִפְנ ְך אמ�ר ב� �ר

נּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם י� �ּׁשּום /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א, מ� מ� ע, �ין ט א� ין.  ע�ל מ�ע,ב�יר�ין ד� ל� כ� Lא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

יכ�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים!  א�

ל�כ�ש�פ�ים.  ח�י�ש�י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א�כ�א מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ּוכ�ל�ב�ים!  ב�

ים.  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�יח�י ד�ל�א ב�את�ר�א ב� ל� ּוכ�

י:  ל�ימ�א נ�א� �ת כ�

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

ר כ�ל ב� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ש�נּוי, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ד�

כ�יצ�ד? 

כו� ע���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּול מ�צ�א תו� כ�ר ּוב� ס, כ� ר� כו� ח� תו� ת.  ּוב� עו� מ�

א ד�ת�נ�א מ�כ�ל�ל מ� �י ק ר� ר: /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ב וּלּו ס� .  א� ש�וּלו�

ע�ל�מ�א:  ד�כ%וּל�י ס�ב�רּוה

א ס�ימ�ן ב� �י מ�א�ל�יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יר� ב� ע, �ן, ּומ ימ� ין.  ע�ל ס� ל� כ� Lא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

או אי, ל� �מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י?  ק�א ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ב�ס�ימ�ן מ

ר מ�ר �ב י ל�א ס� ו� ר ס�ימ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ן!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ס�ב�ר ּומ� ימ� ס�

ב א,מ�ר �יד ר ב� ד�ר�ב�א:  מ�ּׁש�מ�יה ז�

א ת�נ�א ס�ב�ר ד�ק�א ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א א�י מ� � ק

ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ין ס� יר� ב� ע, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אLכ�ל�ין,  ע�ל ּומ

ל כ�כ�רו�ת ת ב�ע�ל ש� י� �ב �אי ב�ר�שּות /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �מ �ים, א ב� �ר מ�כ�ר�יז?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ב א,מ�ר א�וּל�א �יד ר ב� ד�ר�ב�א:  מ�ּׁש�מ�יה ז�

 ס�ב�ר�י ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י
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ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ין ס� יר� ב� ע, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אLכ�ל�ין,  ע�ל ּומ

ן ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ימ� ס� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ב� ל� א� מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ק�א מ�

א ד�ת�נ�א מ� �ן ק ימ� ר: ס� �ב יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ס� ל� א� ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א מ� ימ� ס�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ס�ב�ר י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ר�ב�י ימ� ס�

ָליִפְנ ְך:  אמ�ר ו�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ן ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י ימ� ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס� ר� ד� י ל�א ל� ו�  ס�ימ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ין א� ין,  ע�ל מ�ע,ב�יר�ין ו� ל� כ� Lא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ימ� ס� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ב� ל� א� ק�מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י.  מ�

א ת�נ�א מ� �א ק ר: ל� �ב י ס� ו� ס�ימ�ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ס�ב�ר י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ר�ב�י ימ� ס�

י:  א�יכ�א ר� אמ� ד�

 ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י ס�ב�רּוה

א ס�ימ�ן ב� �י מ�א�ל�יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�  ס�ימ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן ימ� ס� ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ו� ר� ד� י ל�א ל� ו� ס�ימ�ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

או אי, ל� �ין ע�ל ב�מ�ע,ב�יר�ין מ ל� כ� Lא מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ק�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר ד�מ�ר �ב ין ס� יר� ב� ע, �ר ּומ�ר מ �ב ין ס� מ�ע,ב�יר�ין?  א�

ב א,מ�ר �יד ר ב� ד�ר�ב�א:  מ�ּׁש�מ�יה ז�

א ת�נ�א ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך, ס�ב�ר ס�ל�ק�א א�י מ� � ק

ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ין ס� יר� ב� ע, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אLכ�ל�ין,  ע�ל ּומ

ל כ�כ�רו�ת ת ב�ע�ל ש� י� �ב �אי ב�ר�שּות /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �מ �ים, א ב� �ר מ�כ�ר�יז?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ב א,מ�ר א�וּל�א �יד ר ב� ד�ר�ב�א:  מ�ּׁש�מ�יה ז�

 ס�ב�ר�י ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י

ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ין ס� יר� ב� ע, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אLכ�ל�ין,  ע�ל ּומ

ן ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ימ� ס� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ב� ל� א� מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ק�א מ�

א ד�ת�נ�א מ� �ר ק �ב ן ס� ימ� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ס� ל� א� ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א מ� ימ� ס�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ס�ב�ר י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ר�ב�י ימ� ס�

ָליִפְנ ְך:  אמ�ר ו�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�
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ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א ל�ד�ר�ס /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�שּוי ס�ימ�ן ימ� ין ס� א� ין,  ע�ל מ�ע,ב�יר�ין ו� ל� כ� Lא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ימ� ס� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ב� ל� א� מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ק�א מ�

א ת�נ�א מ� �ר ק �ב ן ס� ימ� יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א ס� ל� א� ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א מ� ימ� ס�

ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ס�ב�ר י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ר�ב�י ימ� ס�

ב א,מ�ר �יד ר ב� ד�ר�ב�א:  מ�ּׁש�מ�יה ז�

ד�א,ב�ד�ת�א,  כ�ל�ל�א

ר כ�יו�ן �אמ ן ל�ה "ו�י ד� רו� ס� ח� מ�נ�ה.  ל�יה כ�יס!" מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א�ש ל�

יה ז�ב�יד ר�ב ו�א,מ�ר מ� ּׁש� א:  מ� ב� ר� ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ת�א: 

כ�ר�יכו�ת, 

וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�ר�שּות ;  א� וּלו� ש�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד,  ב�ר�שּות

וּלּו נ�פ�יל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ד�ר�ָליִפְנ ְך א�י ;  א� וּלו� ש�

ל ד�ר�ָליִפְנ ְך א�י ט� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נו� נ�ח� �יז.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �ּומ

ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר ו� ב� ד� ן,  בו� ש�א�ין ב� ימ� ס�

ר א,ב�ל ב� ד� ס�ימ�ן,  בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ב�

יד ב�ר�שּות ש�נ�א ו�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות ש�נ�א ל�א ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� � /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין נ�פ�יל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ר�ָליִפְנ ְך ב�ין ָליִפְנ ְך ּוב� ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד� נ�ח� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יז. [כג:]  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ת זו� רו� ח� �ים.  ש�ל ּומ ג� ד�

א�מ�אי? 

ס�ימ�ן!  ק�ש�ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י

ק�ט�ר�י.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ע�ל�מ�א ד�צ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ד�א, ד�כ%וּל�י ב�ק�ט�ר�א

י�ן ו�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י נ� ן!  מ� ימ� ס�

י�נ�א נ� מ� ד�ש�ו�ין.  ב�
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נ�יה ב�עו� ת:  מ�ר�ב מ� ש� ש�

י�ן נ� ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י מ� ימ� י ל�א או� ס� ו� ס�ימ�ן?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ת:  ר�ב ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א,מ�ר ש� ש�

 : יתּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� ת�

ת,  ּוכ�ל�י כ�ס� ף כ�ל�י מ�צ�א ש� ח� נ�

ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�ט�רו�ן ת,  כ�ל�י ו�כ�ל א,ב�ר ש� כו� ת� �מ

יר,  לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ז� י�ח,

יו.  ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כ�ּו�ן ע�ד או� או�ת ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ת�ן ע�ד ת� לו� קו� ש� מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ּומ�ד�מ�ש�ק�ל ד� ן, מ� ימ� י�ן ס� נ� י ּומ� ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י נ�מ� ימ� ס�

ת יכו� ת� ח, �ל ו ב�ש�ר, וגו' ש�

א�מ�אי? 

ן!  מ�ש�ק�ל�א ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י ימ� ס�

ד�ש�ו�ין.  ב�מ�ש�ק�ל�א

י ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9 ת� ן ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�ה ח,ת�יכ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ימ� ד�אט�מ�א!  או� ד�ד�פ�ק�א או� ס�

י�א:  ל�א מ�י נ� �ת

ת מ�צ�א יכו� ת� ג ד�ג�ים ח, ד� נ�שּוָליִפְנ ְך,  ו�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז;  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

ת ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� ב� ל ח� ן ש� ש�מ�ן,  ו�ש�ל י�י�

ת ו�ש�ל ת�בּוא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ש�ל רו� ג� רו� ים,  ו�ש�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ית� ז�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

נ�א ב�ד�א�יכ�א ימ� ב�פ�ס�ק�א,  ס�

ב ב�ר ד�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א כ�י �ָליִפְנ ְך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א ר ת� �ח א.  א�ת�ל�ת�א ל�יה מ� נ�ת� ר� �ק

נ�י נ�מ�י ד�י�ק�א ת� ק� נ�שּוָליִפְנ ְך,  ד�ד�ג דּומ�י�א ד�

מ�נ�ה.  ש�מ�ע

ר:  א,מ�ר מ�

ת ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� ב� ל ח� ן ש�  ש�מ�ן ו�ש�ל י�י�

ת ו�ש�ל ת�בּוא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ש�ל רו� ג� רו� ים,  ו�ש�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ית� ז�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�
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נ�ן:  ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו�כ�ד�י י�י�ן כ�ד�י �ן, ח מ� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ש�

ר ז�יר�א ר�ב�י א,מ�ר �מ ב:  א, �ר

ין ית� נ� ת� �.  ד�ב�ר�י�ת�א ב�ר�שּום; מ�כ�ל�ל מ �ב�פ�תּוח

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�י ד� ב� , א, �תּוח פ� ת ב� �ע �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא!  מ�

ב א,מ�ר �י�א:  ר ע� �ש /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�

ב�מ�צ�י ף. 

ר:  א�ב�י�י �אמ

א א,פ�וּלּו ימ� י א�יד�י ת� יד� א� י�א:  ב�ר�שּום, ו�ל�א ו� ש� �ק

חּו ק�ד�ם כ�אן ת� פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�או�צ�רו�ת,  ש�

ר כ�אן �אח חּו ל� ת� פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�או�צ�רו�ת.  ש�

ר י�ע,ק�ב ד�ר�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א כ�י �א,  ב ב� �א

א ח,ב�ית�א א�ש�כ�ח ר� מ� �ח ת,  ש�נ�פ�ת�חּו ל�אח�ר ד� רו� צ� או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

יה א,ת�א מ� �ק ד�א�ב�י�י.  ל�

יה:  א,מ�ר ל�

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך.  ש�קו�ל ז�יל

נ�יה ב�ע�א ב מ� �י ר �יב ן:  מ�ר�ב ב� מ� נ�ח�

י מ�קו�ם ו� ן?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א או� ס�ימ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ס�

יה:  א,מ�ר ל�

 : יתּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� ת�

ת מ�צ�א ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� ב� ש�מ�ן,  ו�ש�ל י�י�ן ש�ל ח�

ת ו�ש�ל ת�בּוא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ש�ל רו� ג� רו� ים,  ו�ש�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ית� ז�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ם ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ו�א�י קו� מ� יז /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ד� ר� כ� �ן, ל ימ� מ�קו�ם!  ס�

ב א,מ�ר �יד:  ר ב� ז�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

ד�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�א.  ב�ר�ק�ת�א

ב א,מ�ר �מ�ר�י:  ר

א מ�אי מ� ע, �א ר�ק�ת�א ר�ב�נ�ן א,מ�רּו ט ר� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י ל�א ד� ו� ס�ימ�ן?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ל�יה:  ד�אמ�ר�ינ�ן
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י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י כ�י מ� ר� ת� א� י ל�ד�יד�ָליִפְנ ְך, א�ת�ר�מ�י ד� ל�ח�ב�ר�ָליִפְנ ְך.  נ�מ�

י:  א�יכ�א ר� אמ� ד�

ב א,מ�ר �מ�ר�י:  ר

א מ�אי מ� ע, �ם ר�ב�נ�ן א,מ�רּו ט קו� ן?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י ל�א מ� ימ� ס�

ל�יה:  ד�אמ�ר�ינ�ן

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י כ�י מ� ר� ת� א� ם,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי ל�ד�יד�ָליִפְנ ְך ד� קו� מ�

י א�ת�ר�מ�י ם.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי ל�ח�ב�ר�ָליִפְנ ְך נ�מ� קו� מ�

מ�ע,צ�ר�ת�א,  ב�י כ%פ�ר�א ד�א�ש�כ�ח ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�ר�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא

יה א,ת�א מ� �ק ב.  ל� �ר ד�

יה:  א,מ�ר ל�

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך.  ש�קו�ל ז�יל

י�יה ז� �ר ק�א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח �מ ם, א, org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �ח ל�יה:  מ�

נ�יה.  ב�ר�י ל�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א ל�יה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�לו�ג ז�יל מ�

ם ס�ב�ר ק�א ל�ימ�א קו� ב, מ� �י ל�א ר ו� ס�ימ�ן?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א�ב�א:  ר�ב�י אמ�ר

ז�א נ�ג�עּו ב�ע�ל�ים י�אּוש מ�ּׁשּום ח, �ה, ד י.  ב�יה ד�ק�ד�ח�י ב� פ� ל� ח�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ע� ל� ר:  א� מ� או�

ינו� אנ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפּור�י�א כ�ל�י כ�ל ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז. ח

י�א?  מ�אי ר� אנ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�

ב א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ל:  א,מ�ר י� מּוא� ש�

לא ח,ד�ש�ים כ�ל�ים ן.  ש�ב�ע�ת�ן ש� י� �ע /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

ית א�י י ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א� ן, כ� ימ� אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�י�ן ש�ב�ע�ת�ן לא ס� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י?  מ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�ל�ית א�י ן ש�ב�ע�ת�ן ס�ימ�ן, כ�י ב� י� �ע י?  מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן.  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�ל�ית ל�עו�ל�ם ימ� ס�

נ�ה נ�פ�ק�א נ�ן ל�צ%ר�ב�א ל�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�דו�ר�י מ� ב� �ר יעּות מ� ב� ט� ע�ינ�א:  ב�

ים ש�ב�ע�ת�ן ן, ק� י� �ע ינ�ן ב�ג�ּו�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ל�יה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ל�יה;  ּומ

ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�י�ן, ל�א ש�ב�ע�ת�ן לא כ�י א ב�ג�ּו�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ל�יה ק� ל� ל�יה.  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר�ינ�ן ו�
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ב ד�א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ל:  א,מ�ר י� מּוא� ש�

י ת�ל�ת ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�י וּל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  ד�מ�ש�נּו ר�ב�נ�ן ע,ב�יד�י מ� י� �וּל מ� ב�

י�א ב�מ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�כ�ת פּור� א.  ּוב� יז� ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� א% [כד.] ּוב�

א מ�אי ק� מ�נ�ה?  נ�פ�

זּוט�ר�א:  מ�ר א,מ�ר

א ל�יה ל�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�דו�ר�י ת� ד� ב� יעּות א, ב� ט� ע�ינ�א;  ב�

ינ�ן א�י ע� נ�י ד�ל�א ב�יה י�ד� �ש ינ�ן ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�י א�וּל�א מ� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת, מ� ל� ל�יה;  ת�

נ�י ו�א�י �ש א ב�מ�וּל�י מ� ינ�י, ל� ר� ינ�ן אח, ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה.  מ�

א זּוט�ר�א מ�ר יד� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �מ�א%ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יז�א;  ד�כ�ס� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א כ�ס�א ל�יה א���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�נ�יב ח

י�יה ז� �ב ב�י ב�ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ח �יה ד�מ�ש�א ר ד� ד�ח�ב�ר�יה.  ב�ג�ל�ימ�א ו�נ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�יב י�

נּו י� �ר: /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �מ אי א, �נ�א ל�יה א�כ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ת ד�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מו� מ� �ד�ח�ב�ר�יה!  א

י.  כ�פ�ת�יה ד� או� ו�

ת�נ�י�א: 

ן ר�ב�י מו�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה עו� מ� ן ח,ד�ש�ים ב�כ�ל�ים א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש� ת� ע� ב� ש� ן,  ש� י� �ע /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ש�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

ן ו�א�וּלּו לא ח,ד�ש�ים כ�ל�ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינו� ש�ב�ע�ת�ן ש� א� ן, ש� י� �ע ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז?  ח

ין ב�ד�י כ�גו�ן ט� ח� ת מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� ר� נו� צ� ת ו� זו� רו� ח� �ק�ר�ד%מו�ת.  ש�ל ּומ

י א�וּלּו כ�ל �ת ימ� רּו, א� אמ� ים?  ש� ר� ת� מ%

אן ב�ז�מ�ן צ� מ� ד,  א�ח�ד ש� ח� א�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ש�נ�י�ם מ�צ�אן א,ב�ל �ם, ח נ�י� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ש�

ב�ד�י?  מ�אי

שו�כ�י. 

אי �מ �א ב�ד�י?  ל�יה ק�רּו ו�

ר ב� יה ד�ת�לּו ד� ל�יה.  ק�רּו מ�יד�י, ב�ד ב�

נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא כ�י ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם:  ד�

ד.  ב�ב�ד א�ח�ד ע�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח� א�

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�ן ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ע� ל� ר:  א� מ� או�

ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ����H�Ę�銸ַל � .ליִּצ�יל ב ּומ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א,ר�י מ� דו� �ר ּומ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה נ�מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ר�ד�ל�ס,  ּומ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יתו� י�ם ש�ל זּוטו� ּומ�ן לּול� ּׁש� ר;  ש�ל ּומ� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א צ� מו� �י�א ב�ס�ר�ט�י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ט� �ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ּופ� ל� דו� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים מ�קו�ם ּוב�כ�ל צּוי� ש�ם,  מ�
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נ�י א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י , מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� וּלו� ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ע�ל�ים ש� ש� י�א, ת� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן.  מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א�ב�ע�י�א ל�

ר,  ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ק�אמ�ר כ�י ז� ע� ל� א�

ל ב�רו�ב א,ב�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ב�רו�ב א� ר� ש� לא,  י�

וּלּו ד�ל�מ�א או� פ� ל ב�רו�ב א, א� ר� ש� י י� אמ�ר?  נ�מ�

א א�ם צ� מ� ר,  נ�מ�י י�ש�ר�א�ל ב�רו�ב א,פ�וּלּו לו�מ�ר ת� �אמ

י יג� ל� י?  ל�א או� ע,ל�יה ר�ב�נ�ן  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� יג� ל� פ�

א ו�א�ם צ� מ� י,  לו�מ�ר ת� יג� ל�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ל ב�רו�ב א� ר� ש� אי י� �ד �י,  ו יג� ל�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ב�רו�ב יג� ל� י?  ל�א או�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� יג� ל� פ�

א ו�א�ם צ� מ� י לו�מ�ר ת� יג� ל� וּלּו  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� פ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים,  ב�רו�ב א,

תו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מו� ין או� כ� ?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� תו� מו� כ�

א א�ם צ� מ� ,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לו�מ�ר ת� תו� מו� כ�

י�ש�ר�א�ל?  ב�רו�ב א,פ�וּלּו או� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ב�רו�ב ד�ו�ק�א

ש�מ�ע:  ת�א

א צ� מו� �י מ�עו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� ב� י כ�נ�ס���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�ת ב� ת� ב� מ�ד�ר�שו�ת,  ּוב�

ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים מ�קו�ם ּוב�כ�ל צּוי� ש�ם,  מ�

נ�י א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י , מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� וּלו� ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�ע�ל�ים ש� ש� י�א, ת� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן.  מ�

יל ל�יה ש�מ�ע�ת� מ�אן אז� ר%ב�א?  ב�ת�ר ד�

ר.  ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ז� ע� ל� א�

וּלּו מ�נ�ה ש�מ�ע�ת� פ� ל ב�רו�ב א, א� ר� ש� י.  י� נ�מ�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א יק� ס� ע,

ב�מ�פ%ז�ר�ין. 

אי א�י �ין, מ ר� ז� פ% מ� ם א�ר�י�א ב� קו� ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים מ� צּוי� ש�ם?  מ�

ין א,פ�וּלּו ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים א� צּוי� ש�ם!  מ�

אי ב�צ�רּור�ין, ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ל�עו�ל�ם א�וּל�א �מ ע�ס�ק�ינ�ן?  ב�

ת ב�ב�ת�י ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� נ�ס� ל כ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים.  ש�

אי ב�ת�י �ת, מ שו� ר� ד� ר?  א�יכ�א מ� �ימ מ� ל�

י ד�יד�ן מ�ד�ר�שו�ת ב�ת�י ב� י�ת� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים.  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�

י ד�א,ת�ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א ת� י, ב� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י כ�נ�ס���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�ת ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�י�ת�ב�י ד�יד�ן נ�מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים.  ב�
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ש�מ�ע:  ת�א

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ב�ה מ�צ�א

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז;  י�ש�ר�א�ל, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב רו�ב א�ם

ינו� רו�ב א�ם ים, א� י� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח

ר ל�יה ש�מ�ע�ת� מ�אן �מ א, �ינ�ן ד ל� ר%ב�א?  ב�ת�ר אז�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ע� ל� נ�ה.  ש�מ�ע�ת� א� מ�

ר,  ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ק�אמ�ר כ�י ז� ע� ל� א�

ל ב�רו�ב א,ב�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ב�רו�ב א� ר� ש� לא,  י�

נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ב� �י? ר נ� �יא.  מ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�ה ת�פ�שּוט  מ�

ן ל�ר�ב�י ר�ב�נ�ן ל�יה ד�מו�דּו עו� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים!  ב�רו�ב א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ל�עו�ל�ם א�וּל�א ע� ל� יא,  א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�מ�י,  י�ש�ר�א�ל ב�רו�ב ו�א,פ�וּלּו

אי ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א �מ מּון.  ב� ט� ינ�ן? ב� ק� ס� ע�

אי א�י �מּון, מ ט� נ�ן:  ע,ב�יד�ת�יה ב� ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יה? ו� ב� ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג

ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  כ�ל�י מ�צ�א

;  י���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע מ�כ%org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, לא בו�

יז.  מ�ג%וּל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נו�ט�ל ר� כ� �ּומ

ב כ�ד�א,מ�ר � ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א:  ר

ָליִפְנ ְך ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�א�ינ�ה ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ל מ� נ� ת, ו� נו� ה.  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת� נו� �פ ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �א י, ב� ינ�ה נ�מ� א� ָליִפְנ ְך ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� �ל מ� נ� ת, ו� נו� ה. [כד:]  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת� נו� �פ ל�

א:  ימ� ית, א� ע� יב� א� ו�

נ�י ר�ב�נ�ן, מ�י ל�עו�ל�ם ת� "?  "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן ק� וּלו� ש�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב "א�ינו� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז" ק�ת�נ�י!  ח

י י�ית� , ו� �יח י�נ� ל ו� א� ר� ש� יב י� י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�א ב�יה ו� ימ� ו�ש�ק�יל.  ס�

אס�י:  ר�ב ש�מ�ע, ד�א,מ�ר ת�א

ית מ�צ�א ב� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים,  ש�ר%ב�ה ב�ע�יר י�י�ן ח�

ּׁשּום מ%ת�ר�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� סּור� א, �יא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו צ� נ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ב

ל ב�א א� ר� ש� ן י� �נ�ת ן,  ב�ה ו� ימ� ס�

ה.  ב�ש�ת���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ%ת�ר�ת א� צ� מו� ל�

כ�מ�אן? 
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ר.  ב�ן ש�מ�עו�ן כ�ר�ב�י ז� ע� ל� א�

מ�נ�ה,  ש�מ�ע

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ק�אמ�ר כ�י ע� ל�  א�

ל ב�רו�ב א,ב�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ב�רו�ב א� ר� ש� לא!  י�

ן ר�ב�י ל�ָליִפְנ ְך א�ימ�א ל�עו�ל�ם עו� מ� א�ל�ע�ז�ר,  ב�ן ש�

ר,  נ�מ�י י�ש�ר�א�ל ב�רו�ב א,פ�וּלּו �אמ ק�

א כ�ו�ת�יה ל�ה ס�ב�ר אס�י ו�ר�ב ד� ח, �ב�ח,ד�א.  ע,ל�יה ּופ�ל�יג ב

ר ו�כ�י �אח ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,נ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד�א,ס�יר�א מ�

ּׁשּום מ%ת�ר�ת אי מ� �מ יא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ל� צ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ת�א?  מ�

ב א,מ�ר �א�ש�י:  ר

ל�ק�נ�ק�נ�ה. 

י אר�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�א�ש�כ�ח ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�ר�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר ּוש�דּו ב�ס�ד�ינ�א ד�צ�י�ר�י זּוז� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה נ� ב�יר�ן,  ב�

יה א,ת�א מ� �ק ב ל� �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� י�

יה:  א,מ�ר ל�

אכ�ר�יז.  ז�יל

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא!  י�ם ש�ל זּוטו� ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

יל ב�יר�ן, כ�יו�ן נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר ש�אנ�י ק� ת� �מ ש.  מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א, ל�א ד� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים ר%ב�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ינ� נ�

מ�נ�ה,  ש�מ�ע

ן כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ין עו� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים!  ב�רו�ב א,פ�וּלּו א�ל�ע�ז�ר ב�ן ש�

ל נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר ש�אנ�י א� ר� ש� י� ן, ד� יר� ל ל�יה ס�כ�רּו ב� א� ר� ש� י� ל�יה,  כ�רּו ו�

מּור ס�כ�רּו ד�י�ש�ר�א�ל כ�יו�ן יה, א� ל ל� א� ר� ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ�פ�ל,  מ�

ן יו� כ� ל ו� א� ר� ש� י� א כ�רּו ד� יה, ל� מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א�ש.  ל�

ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� יל ש�ק�יל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י� אז� ל ד�מ�ר ב�ת�ר�יה ו� מּוא� ד�יס�א,  ד�ב�י ב�שּוק�א ש�

יה:  א,מ�ר ל�

אן מ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  אר�נ�ק�י כ� �מ

יה:  א,מ�ר ל�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ל ב�א א� ר� ש� ן י� �נ�ת ן ב�ה ו� ימ� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ס�

יה:  א,מ�ר ל�
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יר.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ת�ר�ת�י! 

יה:  א,מ�ר ל�

ין.  מ�ּׁשּור�ת ל�פ�נ�ים ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

בּוה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א כ�י א, �ד�ש�מּוא�ל,  ד

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�ָליִפְנ ְך א�ש�כ�ח ר� מ� ב�מ�ד�ב�ר�א,  ח,

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ינ� ר� ד� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י ת�ר�יס�ר ל�ב�ת�ר ל�מ�ר�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ו� ח�  ש�ת�א י�ר�

ין. מ�ּׁשּור�ת ל�פ�נ�ים ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יל ש�ק�יל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�א אז� ן ד�ר�ב ב�ת�ר�יה ו� מ� י,  ב�שּוק�א נ�ח� א� ד� ל� ג� ד�

ד�ר�ב�נ�ן,  ב�שּוק�א ל�ה ו�אמ�ר�י

יה:  א,מ�ר ל�

אן מ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  אר�נ�ק�י כ� �מ

יה:  א,מ�ר ל�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ל ב�א א� ר� ש� ן י� �נ�ת ן ב�ה ו� ימ� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ס�

יה:  א,מ�ר ל�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ד ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,לא מ� !  עו� �ח ו� צו� ו�

יתו� ע�ל כ�צו�ו�ח� נ�ע9ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ינ�תו� ו�ע�ל ש�נ�פ�ל ב� פ� ב���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ם.  ש�ט�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא �ל ד �ק ש� ב�שּוק�א,  ב�ש�ר�א ד�

מ�ר�יּון,  ב�ר ד�ב�י ב�צ�נ�י�ת�א ו�ש�ד�י�ה

יה א,ת�א מ� �ק ד�א�ב�י�י,  ל�

יה:  א,מ�ר ל�

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך.  ש�קו�ל ז�יל

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו!  ד�י�ש�ר�א�ל ר%ב�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ינ� נ�

מ�נ�ה,  ש�מ�ע�ת�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ל� וּלּו א� פ� ל!  ב�רו�ב א, א� ר� ש� י�

זּוטו� ש�אנ�י כ� , ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו� �ל ד ד�מ�י.  י�ם ש�

ר ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א �מ ב:  א, �ר

ר ש� ן ש�נ�ת�ע�וּל�ם ב� אסּור.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�י�ן מ�
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/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ב�עו�מ�ד א� רו� ו�

ינ�א ר�ב�י נ� ין ש�חּוט ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ד�י מ�צ�א ח, ל�צ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ר�י,  ט�ב�ר�י�א ב�

ירּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� .  ו� לו�

אמ�י:  ר�ב�י אמ�ר

ירּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ת�  לו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

י מ�ּׁשּום ב� ר� יא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ� צ� ר,  ב�ן ש�מ�עו�ן מ� ז� ע� ל� א�

י מ�ּׁשּום ב� ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ� יט� ח� י�א ש� נ�נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י,  יו�ס�י ר�ב�י ש�ל ב�נו� ח,

ד�ת�נ�י�א: 

ו�ת�ר�נ�גו�ל�יו,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ד�י�יו לו� ש�אב�דּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

אן ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�ָליִפְנ ְך צ� ין,  ּומ� חּוט� ש�

ר,  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י ס� או�

י�א ו�ר�ב�י נ�נ� יר.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י ר�ב�י ש�ל ב�נו� ח, ת� �מ

ר�ב�י,  אמ�ר

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י ד�ב�ר�י נ�ר�א�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  כ�ש�מ�צ�אן י�

י�א ר�ב�י ו�ד�ב�ר�י נ�נ� ת.  כ�ש�מ�צ�אן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י ר�ב�י ש�ל ב�נו� ח, י� �ב ב�

ירּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ד� א מ�ּׁשּום לו� מ� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ר% יט� ח� ל ש� א� ר� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו!  י� ינ� נ�

מ�נ�ה,  ש�מ�ע�ת�

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ל� וּלּו א� פ� ל!  ב�רו�ב א, א� ר� ש� י�

א:  א,מ�ר ב� ר�

י�ש�ר�א�ל.  ט�ב�ח�י ו�רו�ב ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים רו�ב

ת  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�ת א�ש�כ�ח אמ�י ר�ב�י חּוטו� ין ש� ל�צ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ר�י.  ט�ב�ר�י�א ב�

יה א,ת�א מ� �ק אס�י,  ד�ר�ב�י ל�

יה ל�ה ו�אמ�ר�י מ� �ק נ�ן,  ד�ר�ב�י ל� ח� יו�

מ�ד�ר�ש�א,  ב�י ל�ה ו�אמ�ר�י

ל�יה:  ו�א,מ�רּו

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך.  ש�קו�ל ז�יל

א י�צ�ח�ק ר�ב�י ח� י�י.  ב�י ד�אז�ל�י ק�בּור�י א�ש�כ�ח נ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� לו� אז�

יה א,ת�א מ� �ק נ�ן,  ד�ר�ב�י ל� ח� יו�

מ�ד�ר�ש�א,  ב�ב�י ל�ה ו�אמ�ר�י
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ל�יה:  ו�א,מ�רּו

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך.  ש�קו�ל ז�יל

ין:  ית� נ� ת� �מ

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו�א�וּלּו �יז:  ח ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא,  כ�מו�ת כ�ל�י או� ב�כ�ל�י פ�רו�ת מ�צ�א

ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא,  כ�מו�ת כ�יס או� ב�כ�יס מ�עו�ת

ת, [כ/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.]  פ�רו�ת, צ�בּור�י צ�בּור�י עו� מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ת ש� עו� ב� ט� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ ז�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת,  ב�ע�ל ש�ל ו�כ�כ�רו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ח�יד ב�ר�שּות כ�ר�יכו�ת

ין צ�מ�ר ו�ג�ז�י קּוח� וּל� �ן,  מ�ב�ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� א% /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ש�מ�ן,  ו�כ�ד�י י�י�ן כ�ד�י

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

א צ� מ� א, ד� מ� ע, �ת ב�כ�ל�י פ�רו�ת ט עו� יס;  ּומ� כ� ב�

נ�יו כ�ל�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א פ� נ�יו כ�יס  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת ּול� פ� ת,  ּול� עו� מ�

.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

נ�ינ�א ר�ב�נ�ן:  ד�ת�נּו ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת�

נ�יו כ�ל�י מ�צ�א פ� נ�יו  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת, כ�יס ּול� פ� ת,  ּול� עו� מ�

;  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש�וּלו�

ן ב�כ�ל�י מ�ק�צ�ת�ן ת� צ� ק� ע,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל ּומ� �ק ר� �ק

ן ב�כ�יס מ�ק�צ�ת�ן ת� צ� ק� ע,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל ּומ� �ק ר� �ק

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

י:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינ� מ� ּור�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ד�ב�ר ב�צ�ד ס�ימ�ן בו� ש�א�ין ד�ב�ר מ�צ�א ן,  בו� ש� ימ� ס�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

ל ס�ימ�ן ב�ע�ל ב�א �נ�ט ,  א�ת ו� ש�וּלו�

ס�ימ�ן.  בו� ש�א�ין ב�ד�ב�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ב א,מ�ר �יד:  ר ב� ז�

י�א:  ל�א ש� �ק
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א ב�כ%ב�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א נ�א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ת� כ� נ�א ו� �צ ּופ�יר�י.  ב�

ב �ר:   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א ר �אמ

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א ב�צ�נ�א ו� ל� י, ו� יר� י�א:  ּופ� ש� �ק

א ב�ה ד�א�ש�ת�י�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יד� י.  ב�ה א�ש�ת�י�ר ד�ל�א מ� יד� מ�

א:  ימ� ית, א� ע� יב� א� ו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א ב�ה א�ש�ת�י�ר ד�ל�א ו� ל� י, ו� יד� י�א:  מ� ש� �ק

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ יה ד� י א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ב� �ג  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יר�י,  ל�

י ד�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �יה מ י א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ב� �ג  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יר�י.  ל�

א:  ימ� ית, א� ע� יב� א� ו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ק�ש�י�א:   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יר�י, ו�ל�א ל�ג�ב�י א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יה ד�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר�י ו�

ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א� א או�ג�נ�ין ל�ה ד� נ�א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �צ נ�א.  או�ג�נ�ין ל�ה ד�ל�ית ל� �צ ל�

ת.  ו�צ�בּור�י פ�רו�ת צ�בּור�י עו� מ�

י�ן מ�נ�ה ש�מ�ע�ת� נ� י מ� ו� ס�ימ�ן!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

 ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת.  צ�בּור ת�נ�י

ם מ�נ�ה ש�מ�ע�ת� קו� ן!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י מ� ימ� ס�

פ�רו�ת.  צ�בּור�י ת�נ�י

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ת ש� עו� ב� ט� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ ז�

מ�ג�ד�ל�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  י�צ�ח�ק ר�ב�י אמ�ר

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא כ�מ�ג�ד�ל�ין.  ש�ע,שּוי�ין ו�

י ת�נ�י�א י:  נ�מ� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ת מ�צ�א עו� י מ� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, רו� ז� פ% וּלּו מ� ;  א� וּלו� ש�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  כ�מ�ג�ד�ל�ים, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ע,שּוי�ין

ן ו�א�וּלּו כ�מ�ג�ד�ל�ים:  ע,שּוי�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ת ש� עו� ב� ט� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ ז�

ק�ש�י�א:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א
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: מ�צ�א י מ�עו�ת אמ�ר�ת� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, רו� ז� פ% ;  א�וּלּו מ� ש�וּלו�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב מ�ש�ל�ח,פ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א �י, ח פ� חו� ל� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז!  ש

א,  א�ימ�א יפ� ס�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ע,שּוי�ין �ין, ח ל� ד� ג� מ� �יז;  כ ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

י מ�ש�ל�ח,פ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, פ� חו� ל� �!  א�וּלּו ש ש�וּלו�

ין ש�א�ין ת�נ�א, כ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ק�ר�י כ�מ�ג�ד�ל�ין, מ�פ%ז�רו�ת ע,שּוי� ל�

ינ�א:  ר�ב�י א,מ�ר נ� ח,

ל א�וּל�א ש�נּו לא מ�ל�כ�ים,  ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�

ל א,ב�ל ינו� מ�ל�ָליִפְנ ְך ש� ד, א� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח

י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

ין א�י ע,שּוי� �ל כ�מ�ג�ד�ל�ין, א,פ�וּלּו ד ד מ�ל�ָליִפְנ ְך ש� ח� נ�מ�י,  א�

ין ו�א�י א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ל כ�מ�ג�ד�ל�ין, א,פ�וּלּו ע,שּוי�ין ד� לש� ים ש� כ� ל� ל�א!  נ�מ�י מ�

י א�י א�וּל�א כ� ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ ת� א�ת�מ�ר:  א�

ל א�וּל�א ש�נּו לא ד מ�ל�ָליִפְנ ְך ש� ח� מ�ל�כ�ים.  ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ע�ין א�

י ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� כ�מ�ג�ד�ל�ים?  ד�ע,שּוי�ין ד�

א ר�ו�יח�א יע� צ� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ּומ� ת� �א ת זּוט� יה, ו� ו� וּל� י ע� ו� וּל� מ�צ�יע�א,  ע�

י ד�אמ�ר�ינ�ן ח� נו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  א ינ� ח� נ� �א

ל א,ב�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו מ�ל�ָליִפְנ ְך ש� כ%וּל� ד, ד� ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ד�י כ�י א� ינ� נ�

י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל א ף ח� נ� �מ י ד� ר� י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד� ד� ,  א�וּלּו א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ש�וּלו�

י�י א�מ�ר מו� ר� ת� י א� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �י, ּוב מ� ר� ת� נ�פּול.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ד�י א�

נ�ן ו�ר�ב�י ח� ר:  יו� �אמ

י א�ח�ד מ�ל�ָליִפְנ ְך ש�ל א,פ�וּלּו מ�כ�ר�יז.  נ�מ�

יז?  מ�אי ר� כ� �מ

י�ן.  נ� מ�

וּלּו א�ר�י�א מ�אי פ� א, א, ת� ל� י!  ת�ר�ין ת� נ�מ�

ר�ב�ינ�א:  א,מ�ר

יז.  ט�ב�ע�א ר� כ� �מ

י�ר�מ�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ר�ב�י ב�ע�י

יר ּׁש� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו? כ�ּׁשּור� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ צּוב� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו? כ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו? כ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס%וּל�ם מ �מ

א,  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�שו�ט ד� ח,

ב ד�א,מ�ר �ן ר מ� ר נ�ח� �מ א,בּוה:  ב�ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,

ם ל�ה מ�כ�נ�יס ש�א�וּלּו כ�ל יס� ן ק� ינ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ם ב� ל� ט� נו� אח�ת,  ב�ב�ת ו�
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ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

ב ב�ע�י �א�ש�י: ]כ/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:[  ר

ית כ�אב�נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  קּול�יס ב� �מ

י�א:  ת�א נ� �ת ע, ד� �מ ש�

ת מ�צ�א עו� י מ� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, רו� ז� פ% וּלּו מ� ;  א� וּלו� ש�

ית כ�אב�נ�י ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  קּול�יס, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב�

ן ו�א�וּלּו ית אב�נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� קּול�יס:  ב�

אן אח�ת כ� ת מ� �אח ת מ�כ�אן ו� �אח ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן.  ע�ל ו�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

א צ� מו� �ב�ּׁשּוק,  ס�ל�ע /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

או� צ� :  ו�אמ�ר ח,ב�רו� ּומ� לו�

י וּל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� ש� ד� יא, ח, ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� יא, נ�ירו� ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יא, ש� י מ�ל�ָליִפְנ ְך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� לו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

כ�לּום.  אמ�ר לא

א ו�לא וּל� ד, א� ,  כ�תּוב ש�מו� א,פ�וּלּו עו� ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן כ�לּום, ש�א�ין אמ�ר לא ימ�  ל�מ�ט�ב�ע. � ס�

י ד�אמ�ר�ינ�ן: ד�ל�מ�א ק� יש א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ק�ה א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� נ� א9 נ�פ�ל.  אח,ר�ינ�א ּומ�

ין:  ית� נ� ת� �מ

ר מ�צ�א �ר אח�ר או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אח ד� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לו� ז� מ�ק%ּׁש�ר�ים,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�

ש�ב�ש�דו�ת,  ב�ּׁש�ב�יל�ין או�

ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן.  י���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  כ�ל�י מ�צ�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, לא א�ם כ%org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע מ� ;  י� בו�

ל א�ם ט� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נו� ג%וּל� ּומ�כ�ר�יז.  מ�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

נ�ש נ�י, א9 ינ�ן: /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר� אמ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ד� ינ� ע� נ� אצ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, ל�ית ש�ק�יל ו�א�י נ�א ל�מ�ר�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ל� ימ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ס� י� �ּו �ג ב�

י ע�ד ל�ש�ב�ק�ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ָליִפְנ ְך את� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ו�ש�ק�יל מ�ר�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד� ל�

י ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9 אי? ל� �מ �א נ�א!  ק�ש�ר ו� ימ� ס�
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ר ז�ב�ד�א ב�ר א�ב�א ר�ב�י א,מ�ר �מ ב:  א, �ר

א ב�כ�נ�פ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ד�כ%וּל�י ב�מ�ק%ּׁש�ר�ין מ� ל� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ק�ט�ר�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ע�

ם ו�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י קו� ס�ימ�ן!  מ�

ב א,מ�ר �א ר ב� ר עּוק� �א:  ב מ� �ח

ב�מ�ד�ד�ין. 

א א�י מ� ל� ע� ין, מ� ד� �ד מ� תו� ב� ין!  א, ר� ת� ּומ%

א א�יכ�א מ� ל� ע� ר: מ� �ימ מ� ,  ל� א,תו�

נ�ש ו�א�יכ�א ר: א9 �ימ מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, ו ינ� ע� נ� ,  ס�פ�ק ל�יה אצ� �נּוח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א ר�ב�י ו�א,מ�ר ב� �ר א �א ב ד� ב� �ב:  א,מ�ר ז �ר

,  ס�פ�ק כ�ל �נּוח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ם לא ל�כ�ת�ח�וּל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� ל, ו� טו� ל, לא י� �יר.  נ�ט ז� י�ח,

ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  כ�ל�י מ�צ�א

;  י���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע מ�כ%org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, לא בו�

יז.  מ�ג%וּל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נו�ט�ל ר� כ� �ּומ

י:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינ� מ� ּור�

מּון כ�ל�י מ�צ�א ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ט�

ן נו�ט�ל כ� יז, ש� ר� כ� �ָליִפְנ ְך ּומ ר� ת.  א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� נו� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ב א,מ�ר �יד:  ר ב� ז�

י�א:  ל�א ש� �ק

א ב�כ%ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ס� כ� י;  ב�ס�כ�ינ�י ו� ק� נ� מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�

ע;  ו�כ�ס�י, לא ב�כ%ב�י ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג י�

ל ב�ס�כ�ינ�י ט� י, נו� ק� נ� מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּומ�כ�ר�יז.  ו�

ב �ר:   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�א ר �אמ

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ק�ש�י�א:  ו�כ�ס�י, ו�ל�א ב�כ%ב�י ו�

ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�אן ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נו�ת,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ינ�ה ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�אן א� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נו�ת.  ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� ב� ת, א, נו� ת ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �ע �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא!  מ�

ָליִפְנ ְך ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�א�ינ�ה א�וּל�א, ב�א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ל מ� נ� ת, ו� נו� ה.  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת� נו� �פ ל�

ב ב�ש�ל�מ�א �ר נּו ל� י� �א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ן  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� כ� נ�י: ש� ת� ק� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נו�ת,  א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ר�ָליִפְנ ְך ד�
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ב א�וּל�א �ר אי ל� �יד, מ ב� ל� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נו�ת?  א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ר�ָליִפְנ ְך ש�כ�ן ז�

ָליִפְנ ְך ש�כ�ן ר� ת א�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� נו� �פ ים.  כ�ל�ים ל�ה ל� נ� �ט ק�

ין:  ית� נ� ת� �מ

.  א�וּלּו י�ש�ן, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ּוב�כ�ת�ל ב�ג�ל מ�צ�א ש�וּלו�

ח�ד�ש,  ב�כ�ת�ל מ�צ�א

יו� צ� ח� ;  מ� ו�ל�חּוץ, ש�וּלו�

יו� צ� ח� ת.  ב�ע�ל ו�ל�פ�נ�ים, ש�ל מ� י� �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ל�א,ח�ר�ים,  מ�ש�כ�ירו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ָליִפְנ ְך א,פ�וּלּו תו� וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב� .  א� ש�וּלו�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ת�נ�א: 

ר ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נ�י �מ :  לו� לו�

ל ים ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ר� מו� ן.  א9 /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ים א�טּו ר� מו� ל א9 א� ר� ש� י, י� ע� נ� צ� �י!  ל�א מ ע� נ� צ� �מ

י.  ל�א, צ�ר�יכ�א, [כו.] ד�ש�ת�יָליִפְנ ְך פ� ט�

ח�ד�ש,  ב�כ�ת�ל

יו� צ� ח� ;  מ� ו�ל�חּוץ, ש�וּלו�

יו� צ� ח� ת.  ב�ע�ל ו�ל�פ�נ�ים, ש�ל מ� י� �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ב א,מ�ר �א�ש�י:  ר

א ב�ת�ר ס�כ�ינ�א ת� ש�נ�צ�יה.  ב�ת�ר ו�כ�יס�א ק�

ין ו�א�וּל�א ית� נ� ת� �ד�ק�ת�נ�י:  מ

יו� צ� ח� ;  מ� ו�ל�חּוץ, ש�וּלו�

יו� צ� ח� ת.  ב�ע�ל ו�ל�פ�נ�ים, ש�ל מ� י� �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

י ז� ח� ל� א א�י ו� ת� א א�י ל�ג�או ק� ת� ר,  ק� ב� ל�

י ל�ג�או ש�נ�צ�יה א�י ר!  ש�נ�צ�יה א� ב� ל�

ין ית� נ� ת� �א מ ד� אּוד� ו�נ�ס�כ�א.  ב�
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ת�נ�א: 

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ין.  מ�מ%וּל�א כ�ת�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ק� ל� ן, חו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�

 ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�יט�א! ל�א, צ�ר�יכ�א: 

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�יס�א.  ב�ח�ד ד�מ�ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ע

א,  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ימ� ת� ד�

א�ש�ת�פּוָליִפְנ ְך,  א�ש�ת�פו�כ�י

ל�ן.  מ�ש�מ�ע ק�א

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם  ל�א,ח�ר�ים מ�ש�כ�ירו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א א,פ�וּלּו צ� י ב�תו�ָליִפְנ ְך מ� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י� �ב �.  א�וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�וּלו�

אי?  �מ �א ו�

ב�ת�ר�א!  ב�ת�ר ל�יז�יל

נ�ן:  ל�א מ�י ת�

אּו מ�עו�ת צ� מ� נ� י ל�פ�נ�י ש� ר� ח, ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  סו�

ר;  ל�עו�ל�ם ש� ע, �מ

ין;  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר וּל� ת, ח% י� �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ת ּוב�ירּוש�ל�י�ם, ב�ש�אר מו� ח%וּל�ין,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י�

ל ב�ש�ע�ת כ� �ל, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ג� ר� מ�ע,ש�ר.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ז�ע�יר�א:  ב�ר ש�מ�ע�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י ו�א,מ�ר

א?  מ�אי מ� ע, �ט

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�א�יל שּוק� ם.  ב�כ�ל ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�כ�ב�ד ע,שּוי�ין י�רּוש�ל�י�ם ו� יו�

י אל�מ�א א� מ� �ינ�ן: ק ר� י אמ� א� מ� �נ�י ק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� לּו, ו� �ז ינ�י א, ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  אח, ינ� נ�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א מ� �י, ק נ�י ק�מ�א נ�מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל, ו� �ז /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא!  ד�ב�ת�ר�א א,

יש א,מ�ר א:  ב�ר מ�ּׁשּום ל�ק�יש ר� ר� ק� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

או� כ�גו�ן ש� ע, אד�ם.  ב�נ�י ל�ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ%נ�ד�ק ש�

מ�נ�ה,  ש�מ�ע

ז�ר ב�ן ש�מ�עו�ן כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ל� וּלּו א� פ� ל!  ב�רו�ב א, א� ר� ש� י�

ב א,מ�ר א�וּל�א �י�א ר נ�ש� ר מ� �י�ע,ק�ב:  ב

או� כ�גו�ן ש� ע, נ�כ�ר�ים.  ל�ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ%נ�ד�ק ש�

ב �ן ר מ� ר נ�ח� �מ א,בּוה:  ב�ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,
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א א,פ�וּלּו ימ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� לש� ש� י�ש�ר�א�ל.  ל�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

נ�יה ד�נ�פ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר מ� �ימ ש, מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ר:  מ� �אמ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�א אח,ר�ינ�א א9נ�ש מ�כ�ד�י ו� נ�י;  א�וּל�א ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א,מ�ר�י י� �מ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק מ� �רּו כ ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�י: ל� מ� ל�י,  ז�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�רּו ו�ל�א ת� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י, ו� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�רּו!  ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א�י י� �ת ע� �י,  ל�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�דו�ר�ה, א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�רּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ד ל� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�

רּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ד�ל�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי ד� ל�מ�ג�ז�ל�ה.  ל�י, ב�ד�ע�ת�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ן ר�ב ו�אז�ד�א מ� ר נ�ח� �מ א, �יה, ד מ� ע� �ט ב ל� �ן:  ר מ� נ�ח�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב [כו:] ש�נ�פ�ל ס�ל�ע ר�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ם, ח נ�י� ּׁש� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר.  מ�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

נ�יה ד�נ�פ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר ל�א מ� �ימ ש, מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ר:  מ� �אמ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�א אח,ר�ינ�א א9נ�ש מ�כ�ד�י ו� אי;  א�וּל�א ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

נ�א יט� ינ�א ל�יה נ�ק� אמ� ת� ו� יה: אנ� ד�ש�ק�ל�ת�יה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ש� ינו� ב� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר.  ח

א?  מ�אי מ� ע, �ט

נ�יה ד�נ�פ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא אי מ� �ד �ר ו �ימ ש, מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ר:  מ� �אמ

אי;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,וו� ת�ר�י מ�כ�ד�י �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ב

נ�א א�י יט� ר נ�ק� �אי, אמ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ק�ל�ת�יה.  ל�א ל�

נ�א ו�א�י יט� ר נ�ק� �אי, אמ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ק�ל�ת�יה.  ל�א ל�

א:  א,מ�ר ב� ר�

ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי �ר אמ� ינו� ב�ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� יר,  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

יה ד�ל�ית א�וּל�א א,מ�ר�ן ל�א ו�ח�ד,  ח�ד ל�כ�ל פ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�

יה א�ית א,ב�ל ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ח�ד ל�כ�ל פ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� �ד, ח �ח ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר.  ו�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ש%ת�פ�י א�מּור ינ� א נ� ל� מ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א,ש�י.  ו�

י:  א�יכ�א ר� אמ� ד�

א:  א,מ�ר ב� ר�

יה ד�ל�ית ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל א ף ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ש�ת�י ש�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א ב� �ת, ח רּוטו� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר.  פ�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ש%ת�פ�י א�מּור ינ� נ�
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/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ו�ח�ד נ�י� י מ� ל� יה אח�ל�יה אחו� נ�ת� מ� ח�ב�ר�יה.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ל�

ר�ב�א:  ו�א,מ�ר

ש�נ�פ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ס�ל�ע ר�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

נ�י נ�ט�ל�ה פ� ל�ג�ז�ל�ה,  מ�נ�ת ע�ל י�אּוש ל�

ת�ג�ז�ל,  לא מ�ּׁשּום ב�כ%וּל�ן עו�ב�ר

ת�ש�יב�ם,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ב ּומ�ּׁשּום

ם.  תּוכ�ל לא ּומ�ּׁשּום וּל� �ע ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�

ר ד�ח�ז�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל ו�א ף �אח י�אּוש,  ל�

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� �יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א ד� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור� א� יה, ו� ד.  ל� �ב ד, ע, �ב ע, �ד

נ�י נ�ט�ל�ה פ� ה,  מ�נ�ת ע�ל י�אּוש ל� יר� ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ן י�אּוש ּול�אח�ר �ּו �כ ת� ל�ג�ז�ל�ה,  נ�

ת�ש�יב�ם.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ב מ�ּׁשּום עו�ב�ר

ין ת� מ� ים ש�נ�ת�י�א,שּו ע�ד ל�ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ע� ב� �ה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ט� ּונ�

ינו� ם תּוכ�ל לא מ�ּׁשּום א�וּל�א עו�ב�ר א� וּל� �ע ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�ל�ב�ד.  ל�

א:  א,מ�ר ב� ר�

אן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי �י ד�נ�פ�ל ד�ח,ז�י מ יה זּוז� ר� ב� �ח ח�ל�ת�א,  ב�י מ�

ו�ש�ק�ל�יה,  ו�א�ש�כ�ח�יה

י מ�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ל�א ר� דו� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�יה.  ל�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

נ�יה ד�נ�פ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ש מ� �א ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא,  מ�

י�יה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל א ף ז� �ח י ד� ת� אי� מ�ר�ב�ל,  ו�ק�א אר�ב�ל�א ד�

ר:  מ�ימ�ר �אמ

נ�פּול /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י כ�י נ�אי ד� ד�יד�י,  מ�

יש נ�פּול /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י נ� א9 נ�א אח,ר�ינ�א מ� ח� �כ ש� �מ�יד�י.  ּומ

ין:  ית� נ� ת� �מ

י מ�צ�א ר� נּות, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ח, �וּלּו ב ;  א� וּלו� ש�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ין יב� ת� �ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י, ש� נ� ו� נ� ח� �ל י.  ו� נ� ו� נ� ח�

י ל�פ�נ�י ר� י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נ� ח� ל� ;  א�וּלּו ש% ש�וּלו�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�א ב�ין ר� י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נ� ח� ל� ּׁש% �ל ש%ל�ח�נ�י.  ש�ל א�וּלּו ו�

�, או�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּלו�ק�ח רו� ב� ח,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת ח,ב�רו� לו� ּׁש�ּׁש�וּל�ח מ�
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ן ּומ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י ב� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, עו� וּלּו מ� ;  א� וּלו� ש�

יּו א�ם ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ט� ין, נו� רּור� ּומ�כ�ר�יז.  צ�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ר:  ר�ב�י א,מ�ר ז� ע� ל� א�

ין א,פ�וּלּו נ�ח� ש%ל�ח�ן.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל מ%

וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ש%ל�ח�נ�י ת�נ�ן: ל�פ�נ�י ,  א� ש�וּלו�

ש%ל�ח�ן, ד�ש%ל�ח�נ�י!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

ין א�ימ�א א: ב� יפ� ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�א ס� י, ש� נ� ח� ל� ּׁש% �ל ש%ל�ח�נ�י,  ו�

!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ש%ל�ח�ן, ש�וּלו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א, מ� וּל� מ�נ�ה.  ל�מ�ש�מ�ע ל�יכ�א א�

נ�א א�ל�ע�ז�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ו�ר�ב�י ל�יה?  מ�

א:  א,מ�ר ב� ר�

ין ית� נ� ת� �יה:  מ ית� ש� ק�

נ�י א�ר�י�א מ�אי ת� ש%ל�ח�נ�י,  ש�ל ל�ש%ל�ח�נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�א ב�ין ד�

ש%ל�ח�ן!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל ל�ת�נ�י

א א�י צ� י, מ� ת,  נ�מ� נו� ח� ל� ּׁש% �ב

.  מ�צ�א ר�יש�א כ�ד�ק�ת�נ�י וּלו� נּות, ש� ח, �ב

מ�נ�ה,  ש�מ�ע א�וּל�א

ין א,פ�וּלּו נ�ח� .  א�וּלּו ש%ל�ח�ן, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל מ% ש�וּלו�

�, או�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּלו�ק�ח רו� ב� ח,  פ�רו�ת ח,ב�רו� לו� ש�ּׁש�וּל�ח מ�

ן ּומ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י ב� ר� ת, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, עו� וּלּו מ� .  א� ש�וּלו�

יּו א�ם ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ט� ין, נו� רּור� ּומ�כ�ר�יז. צ�

יש א,מ�ר י�נ�אי:  ר�ב�י מ�ּׁשּום ל�ק�יש ר�

ח� א�וּל�א ש�נּו לא ק� לו� ר,  מ�ן [כז.] ב� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב מ�ב�ע�ל ב�לו�ק�ח� א,ב�ל �ת, ח י� �ב �יר.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

נ�י ו�כ�ן יה ת�נ�א ת� מ� �ב ק �ר ן:  ד� מ� נ�ח�

ן ב�לו�ק�ח� א�וּל�א ש�נ�א ל�א ר,  מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה
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��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב מ�ב�ע�ל ב�לו�ק�ח� א,ב�ל �ת, ח י� �ב �יר.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז� ח, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ב ל�יה א,מ�ר �ן:  ר מ� נ�ח�

ת ב�ע�ל ו�כ�י י� �ב �ד�ש�ן?  ב�ע�צ�מו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יה:  א,מ�ר ל�

י�יה?  מ� ס� א�

יה:  א,מ�ר ל�

ין לא, ת�ת�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ם ית� נ� ת� � מ

ן כ�גו�ן ש� ד� תו� ע�ב�דו� י�ד�י ע�ל ש� ח� פ� ש� ים.  ו� נ� נ�ע, כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין:  ית� נ� ת� �מ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ל ב�כ�ל�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א ף מ� ל� וּלּו, ו� י�צ�את?  א�

ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�יש �מ , לו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ל�ָליִפְנ ְך:  א�

ת ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� י%ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש מ� ין ב�ה ש� נ� ימ� י�ש ס� ין,  ל�ה ו� ע� ב� תו�

ר כ�ל א ף ב� ין בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ד� נ� ימ� תו�ב�ע�ים,  לו� ו�י�ש ס�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

א�וּלּו?  כ�ל ב�כ�ל�ל מ�אי

א:  א,מ�ר ב� ר�

ל �ל כ� יך.  א,ב�ד�ת כ�ל ב� אח�

א:  א,מ�ר ב� ר�

נ�א ד�כ�ת�ב ל�י ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ח, �ר ר ר שו� מו� ו�ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח,

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ח,מ�נ�א כ�ת�ב צ�ר�יכ�י, ד�א�י ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ל� מ� ינ�א,  ש� אמ�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�י וּל� ין ד�גּופ�ה ב�ע�ד�ים מ� נ� ימ� ס� ד�גּופ�ה,  ו�

ח,מו�ר,  א,ב�ל

ין ד�א%כ� ף ב�ע�ד�ים נ� ימ� ס� א ו� ימ� כ� ף, א� א% ל�יה!  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר�ינ�ן ל�א ד�

וּלּו ר�ח,מ�נ�א כ�ת�ב פ� א, �ר, ד מו� נ�י ח,מו�ר ח, ימ� ס� כ� ף.  ב� א% /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�כ�ת�ב ו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה שו� מ� נ�א, ל� מ� ח, �ל�י?  ר

וּלּו פ� א, �ר, ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ג�ז�ת שו� ש� , ו� נ�בו� ל�ג�זו�ת�יו.  ז�

נ�א ו�ל�כ�תּוב מ� ח, �ר ר כ�ל ל�ג�ז�ת ד�א,פ�וּלּו שו� , ו� נ�בו� יו!  ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�ן ז� ת� זו� ג� ל�

א:  א,מ�ר א�וּל�א ב� ר�
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/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ר�ב�י ד�בו�ר ח,מו�ר ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� י ד�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י� ר� ב� ד� ק�ש�י�א.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ל ל�

א ימ� א� ים ו� ל� ל� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �ד�א,ת�א!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל

ים ל� ל� י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ר� קו� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  מ�פ�ק�ר אפ�

ין ו�ד�ל�מ�א נ� ימ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �ד�א,ת�א!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל

ל�ן:  ד�א�ב�ע�י�א

ין נ� ימ� ד�ר�ב�נ�ן?  או� ד�או�ר�י�ת�א ס�

ין ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�א,פ�וּלּו ר�ח,מ�נ�א כ�ת�ב נ� ימ� ס� ינ�ן.  ב� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

ין נ� ימ� ס� א!  ו� ת� י� ר� או� ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו אמ�ר�י: מ�ד�ק�ת�נ�י ין ת�נ�א ל� נ� ימ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�ק�ת�נ�י:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ל

ת ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� י%ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש מ� ין ב�ה ש� נ� ימ� י�ש ס� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ל�ה ו� �ין, ח ע� ב� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז,  תו�

ר כ�ל א ף ב� ין בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ד� נ� ימ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב לו� ו�י�ש ס� �ין, ח ע� ב� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  תו�

ין ל�או ד�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�נ�ה ש�מ�ע נ� ימ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �ד�א,ת�א.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ר ש� ט א, ר� ד,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �אב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ה ש�א�ין ל�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� רּוט� פ�

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

ט ר� ה,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� את� צ� פ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ה ש�א�ין ל�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּומ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  מ�אי ינ�י� ב�

א�ב�י�י:  א,מ�ר

יכ�א דו�ר�ש�ין מ�ש�מ�עּות /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א� ינ�י� ב�

ר ל�יה מ�ר, נ�פ�ק�א ש� א, ד,  מ� �אב ת�

ה.  ל�יה ּומ�ר, נ�פ�ק�א את� צ� ּומ� מ�

אן �מ ר ל�יה ד�נ�פ�ק�א ּול� ש� א, אי מ� �ד, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �אב אי ת� �ה, מ את� צ� ל�יה?  ע�ב�יד ּומ�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ע� ב� ר�ב�נ�אי:  ל�כ�ד�ר�ב�נ�אי, ד�א,מ�ר ל�יה מ�

אי �ת א, �ה, ד את� צ� יה ּומ� יד� מ�ש�מ�ע.  ל�

אן �מ אי ל�יה ד�נ�פ�ק�א ּול� �ה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה את� צ� ּומ� ר מ� ש� אי א, �ד, מ �אב ל�יה?  ע�ב�יד ת�

נ�ן,  ל�כ�ד�ר�ב�י ל�יה מ�ב�ע�י ח� יו�

נ�ן ר�ב�י ד�א,מ�ר ח� ן ר�ב�י מ�ּׁשּום יו� עו� מ� אי:  ב�ן ש� �ח יו�

ן נ�י� ה ל�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� פ� ט� ּׁש� ר ש� ת?  ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר� ת� מ%

ר:  �מ נ�א9 ש�

כ�ל ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ן יך א,ב�ד�ת ל� ר אח� ש� ד א, �אב נּו ת� מ� ה.  מ� את� צ� ּומ�

נּו ש�א,בּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�י ימ� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� אד�ם,  כ�ל א�צ�ל ּומ�
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נּו ש�א,בּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה זו� י�צ�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ימ� ינ�ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� אד�ם.  כ�ל א�צ�ל מ�

א ו�א�יד�ָליִפְנ ְך ל�יה?  מ�נ�א ד�ר�ב�נ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ה.  ל�יה נ�פ�ק�א את� צ� ּומ� מ�

א ו�א�יד�ָליִפְנ ְך נ�ן ד�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ח� ל�יה?  מ�נ�א יו�

נּו.  ל�יה נ�פ�ק�א מ� מ�

נּו מ� ָליִפְנ ְך, מ� יד� א� ל�יה.  מ�ש�מ�ע ל�א ו�

ר:  ר�ב�א �אמ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוז� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו!  א�יכ�א ש� ינ�י� ב�

ר מ�אן �אמ ר ד� ש� א, ד מ� �אב אן ת� �א, ּומ יכ� ה ד�אמ�ר א� את� צ� ּומ� ל�יכ�א.  מ�

אן �מ ר ד�אמ�ר ּול� ש� א א, ד, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �אב ה ב�ע�ינ�ן ת� את� צ� יכ�א!  ּומ� ל� ו�

יכ�א ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוק�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  א� ינ�י� ב�

ר מ�אן �אמ ה ד� את� צ� אן ּומ� �א, ּומ יכ� ר ד�אמ�ר א� ש� ד א, �אב ל�יכ�א.  ת�

אן �מ א ד�אמ�ר ּול� ה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� את� צ� ינ�ן ּומ� ע� ר ב� ש� ד א, �אב יכ�א!  ת� ל� ו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוק�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�רּוט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוז� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ר� ז� ח� יכ�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוק�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  א� ינ�י� ב�

ר מ�אן �אמ א�יכ�א,  ת�אב�ד א,ש�ר ד�

אן �ה ד�אמ�ר ּומ את� צ�  ּומ�

ית ב�ע�ינ�ן א� עּור ב�ה ד� יא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� צ� מ�צ�יא/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ע�ת ו�ע�ד א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�ּׁש�ע�ת מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א�ב�ע�י�א ל�

א ת� י� ר� או� ין, ד� נ� ימ� ד�ר�ב�נ�ן?  או� ס�

א מ�אי ק� נ�ה? [כז:]  נ�פ� מ�

ים.  א�ּׁש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ט ל�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�דו�ר�י נ� ימ� ס� ב�

ת� א�י �ר ינ�ן;  אמ� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א, מ� ת� י� ר� או� ד�

ת� ו�א�י �ר ד�ר�ב�נ�ן,  אמ�

נ�א,  ר�ב�נ�ן ע�בּוד כ�י מו� מ� א, ב� ת� נ� �והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק �ת

א.  ר�ב�נ�ן ע�בּוד ב�א�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור�א, ל�א א,ב�ל ת� נ� �והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק �ת

ש�מ�ע:  ת�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ל ב�כ�ל�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א ף מ� ל� וּלּו, ו� י�צ�את?  א�

ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�יש �מ לו� , ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ָליִפְנ ְך:  א� ל�

ת ש�מ�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� י%ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש מ� ין ב�ה ש� נ� ימ� י�ש ס� ין,  ל�ה ו� ע� ב� תו�

ר כ�ל א ף ב� ין בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ד� נ� ימ� תו�ב�ע�ים,  לו� ו�י�ש ס�
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ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

ין ע� ב� נ�א, תו� �יכ�א ת ר� ט� צ� ין א� נ� ימ� יה, ס� ה.  כ�ד�י ל� �ב נ�ס�

ש�מ�ע:  ת�א

נ�י ח,מו�ר ימ� ס� א%כ� ף!  ב�

י ד� ע� א, ב� ימ� א%כ� ף.  א�

ש�מ�ע:  ת�א

".  אח�יך ד�ר�ש ע�ד ע�מ�ך "ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה תו� א�

נ�נּו ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ע�ל ת�ע,ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�י ת� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נּו?  ק�ד�ם לו� ש� ש� ר� ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ש�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א�וּל�א ש� ר� ם ד� ינו� או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר�מ�אי א� אי.  א� �מ �ר

או אי, ל� �ין?  מ נ� ימ� ס� ב�

לא, ב�ע�ד�ים. 

ש�מ�ע:  ת�א

ין א�ין יד� ע� ם,  ע�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נ�ים  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�צּו ף ע�ל א�וּל�א מ� ט� ח� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ע�ל א ף ין ש� נ� ימ� יו.  ב�גּופו� ס� ל� כ� ּוב�

ין ש�מ�ע נ� ימ� נ�ה, ס� או מ� ד�או�ר�י�ת�א!  ל�

אמ�ר�י: 

, ד�ארּוָליִפְנ ְך  ו�גּוץ ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופו�

ינ�ן ש� י� ח� יו, ד� ל� ל�ש�א�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  כ�

ינ�ן א�י ש� י� נ�י ל�ש�א�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ח,מו�ר ח� ימ� ס� י ב� יכ� כ� ף, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר�ינ�ן?  א%

אמ�ר�י: 

א.  ל�יה ד�מ�ס�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ב א%כ�פ�א, מ�ּׁשּום א9נ�ש�י ש�י�ל�י א%כ� ף, לא ר� מ� ח, �ל

י ר� ּו� ח� יו, ב� ל� א: כ� ימ� ית, א� ע� יב� י.  א� ק� סּומ� ּוב�

י�א:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א�וּל�א נ� �ת ד�

י או� ב�כ�יס ק�שּור מ�צ�או� נ�ק� אר� ּוב�ט�ב�ע�ת,  ב�

או� או� צ� מ� וּלּו ב�ין ש� פ� יו, א, ל� מ�ר%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ�ש�ר.  ל�ז�מ�ן כ�

ינ�ן ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ו�א�י ש� י� ל�ש�א�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ח�

אי ק�שּור מ�צ�או� כ�י �מ �יס, א כ� חּוש ב� ר? נ� ל�ש�א�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  כ�ש�

אמ�ר�י: 

ת, לא ו�אר�נ�ק�י כ�יס �ע �ב �ט י;  מו�ש�ל�י ו� נ�ש� א9

ּׁשּום כ�יס י, מ� נ�ק� אר� ת ו� �ע �ב �ט י, ו� נ� מ� �ס מ� ּׁשּום ד� ד�מ�ז���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ף.  מ�

י:  ל�ימ�א נ�א� �ת כ�
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ין א�ין יד� ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁשּומ�א,  ע�ל מ�

אי ב�ן ו�א�ל�ע�ז�ר �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או�מ�ר:  מ�

א.  ע�ל מ�ע�יד�ין ּׁשּומ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

או אי, ל� �ק�מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א מ

א ד�ת�נ�א מ� �ר ק �ב ין ס� נ� ימ� ד�ר�ב�נ�ן,  ס�

אי ב�ן ו�א�ל�ע�ז�ר �ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר מ� �ב ין ס� נ� ימ� א?  ס� ת� י� ר� או� ד�

א:  א,מ�ר ב� ר�

ין ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י נ� ימ� א,  ס� ת� י� ר� או� ד�

א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א שּומ� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� ק�מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו� ב�ב�ן מ�

ר מ�ר �ב א ס� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה שּומ� ,  ב�ב�ן מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו�

ר ּומ�ר �ב א ס� צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ינ�ה שּומ� .  ב�ב�ן מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו�

א:  ימ� ית, א� ע� יב� א�

א ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י צּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ינ�ה שּומ� ,  ב�ב�ן מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו�

ין ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א נ� ימ� ס� ין ב� ע,שּוי� ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�נו�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �אח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ית� ק�מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  מ�

ר מ�ר �ב ין ס� נ� ימ� ים ס� ר ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�נו�ת ע,שּוי� �אח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ל� ית� מ�

ר ּומ�ר �ב ין ס� נ� ימ� ין ס� ת ע,שּוי�ים א� נו� �ת ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�ית�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ל�אח�ר ל�

א:  א�י ימ� ית, א� ע� ב�

א ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י ת ע,שּוי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ינ�ה שּומ� נו� �ת ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�ית�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ל�אח�ר ל�

ין נ� ימ� ס� ד�ר�ב�נ�ן,  ו�

א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א שּומ� ק ס�ימ�ן ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב� ק�מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�וּל�ג�י,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ%

ר מ�ר �ב א ס� ק ס�ימ�ן שּומ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא,  מ%

ר ּומ�ר �ב א ס� ן ל�או שּומ� ימ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא.  מ%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק ס�

א:  א,מ�ר ב� ר�

א א�ם צ� מ� ין לו�מ�ר ת� נ� ימ� א,  ל�או ס� ת� י� ר� או� ד�

ינ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ין?  א,ב�ד�ת�א מ� נ� ימ� ס� ב�

א ל�יה ד�נ�יח�א צ� מו� ין,  ד�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� נ� ימ� ס� ב�

י ל�יה אב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�כ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י כ�י יה, נ�מ� יד� ד� רּו ל� ד� ין.  ל�יה נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� ימ� ס� ב�

ב ל�יה א,מ�ר �ל�ר�ב�א:  ס�פ�ר�א ר

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה עו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אד�ם ו�כ�י ב� ן ל�ע�צ�מו� טו� מו� מ� ינו� ב� א� ?  ש� ש�וּלו�

א א�וּל�א יח� ין ל�מ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ב�ע�ל ל�יה נ� נ� ימ� ה;  ס� �ל ק� ש� מ� ּול�

ר ל�ית ד�ע�ד�ים י�ד�ע מ�יד�ע �ימ יה, ּומ� ר:  ל� �אמ

ין י�ד�ע�י ל�א ע�ל�מ�א כ%וּל�י נ� ימ� ים ס� ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ב� ד�יד�ה,  מ%
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נ�א א, �נ�א ו יב� ין י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� ימ� ל�ה.  ו�ש�ק�ל�נ�א ד�יד�ה מ%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ק�ים ס�

נ�ן:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א�וּל�א ת� ד�

ר:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ל�יא�ל ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�ן מ� או�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ח�ד ו� וּלו� �יר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י�ח, לש� ּׁש� ל�וּלו�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ן ש�וּל�וּו ש� יר מ� ז� ד, י�ח, ח� א� ל�מ�ל�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א יח� י ל�וּלו�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה נ� ר� דו� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�מ�ל�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ל�יה ל�

יה:  א,מ�ר ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם, ס�ב�ר�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ח�ד ו� וּלו� �יר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י�ח, לש� ּׁש� ל�וּלו�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ�

י ב� �ג /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� ו� ש�כ�יח�י,  ל�א מ�ל�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�יח�י, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י לו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�נ�ה ש�מ�ע ו� וּלו� פּול;  מ� נ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� יר ש�וּל�וּו ש� ז� ד, י�ח, ח� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ� ו� ל� �מ �ל

י ב� �ג /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� ו� ל� �י. [כח.]  ל�א לו�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�יח�י, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י מ יח� כ� ש�

נ�ן:  א�וּל�א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת� ד�

ל א,ג%ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� ש�ט�רו�ת ש�ל ת�כ�ר�יָליִפְנ ְך מ�צ�א ש�ט�רו�ת,  ש�

יר.  ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ז� י�ח,

א נ�מ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י יח� נ� י ל�וּלו�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה ד� ר� דו� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�מ�ל�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  ל�יה ל�

א:  א,מ�ר א�וּל�א ב� ר�

ין נ� ימ� ד�או�ר�י�ת�א, ד�כ�ת�יב:  ס�

.  אח�יך ד�ר�ש ע�ד ע�מ�ך ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה תו� א�

נ�נּו ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ע�ל ת�ע,ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�כ�י ת� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נּו?  ק�ד�ם ש� ש� ר� ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ש�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א�וּל�א ש� ר� ם ד� ינו� או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר�מ�אי א� אי.  א� �מ �ר

ין!  ל�או נ� ימ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �ב

מ�נ�ה.  ש�מ�ע

א:  א,מ�ר ב� ר�

י א�ם צ� מ� ין ת� נ� ימ� ר, ס� �מ ד�או�ר�י�ת�א.  לו�

י א�ם צ� מ� לו�מ�ר!  ת�

ין ל�יה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�יט /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א נ� ימ� א!  ס� ת� י� ר� או� ד�

יכ�א מ�ּׁשּום א� ינ�ן.  ל�מ�ימ�ר ד� נ� �ש ד� כ�

ין נ� ימ� ;  ס� �יח ין, י�נ� נ� ימ� ס� ו�

ין נ� ימ� ן ס� נ�ת� ים, י� ד� ע� ים;  ל�ב�ע�ל ו� ד� ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�
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ין נ� ימ� ין ס� נ� ימ� ס� ד ו�ע�ד ו� ד, ע� ח� ד א� ח� יה כ�מ�אן א� ית� ל� ;  ד� �יח י�נ� י, ו� מ� ד�

יג�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע�ד�י ר� י א, ד� ע� ן ו� נ�ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ת� יל� פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ל�ע�ד�י נ� יל� פ� נ�

נ�י ד�אמ�ר�ינ�ן בו� �נ�ה ז ב� �יש ז נ� א9 ינ�א ּומ� ר� ל;  אח, �פ נ�

ת אר�כו� מ�ד�ת �ד ן ּומ� נ�ת� , ת� בו� ח� ,  ל�מ�ד�ת ר� אר�כו�

ר ק�א ש�עו�ר�י ר�ח�בו� ד�מ�ד�ת ע� �ש י כ�ד ל�ה מ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� �כ ו�ק�א�י,  מ�ר�ה ל�ה מ�

ל�ה;  מ�ש�ת�ע�ר ל�א אר�כו� ּומ�ד�ת

ת אר�כו� מ�ד�ת �ד ן ּומ�ד�ת ר�ח�בו� ּומ� נ�ת� יו, י� מ� �;  אר�כו� ל�מ�ד�ת ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג בו� ח� ר� ו�

ת אר�כו� מ�ד�ת �ד ן ּומ�ד�ת ר�ח�בו� ּומ� נ�ת� יו, י� ת� לו� קו� ש� יו;  ל�מ�ד�ת מ� ת� לו� קו� ש� מ�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ� נ�י או� ימ� ת ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ט ס� ר� מ� נ�י או� ימ� ל�ה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ט, י�נ�ת�ן ס�

ב�מ�אי? 

א ימ� יל� ,  אר�כו� ב�מ�ד�ת א� בו� ח� ר� ו�

יה!  ל�יה ד�נ�ק�יט ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י ד�ל�מ�א ית� ז� ח,

י.  או�ת ב�צ�ד בו� י�ש נ�ק�ב א�וּל�א נ� לו�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ� נ�י או� ימ� חּוט ס� �ת ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� מ� נ�י או� ימ� ן ס� נ�ת� חּוט, י� �ל�ה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ב�מ�אי? 

א ימ� יל� א,  ב�ח�ּו�ר�א א� ק� סּומ� ּוב�

יט ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י ו�ד�יל�מ�א נ�ק� יה!  ל�יה ד� ית� ז� ח,

.  ב�מ�ד�ת א�וּל�א אר�כו�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ� יא ב�ח,פ�יס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ן או�מ�ר�ת ו� נ�ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י� יס� פ� ח, �.  ב לו�

א?  מ�אי מ� ע, �ט

ית מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�כ�ל י�ד�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�יד�ע א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� יס� פ� ח, �יה, ב נ�ח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל� �מ ל�יה.  ד�

ין:  ית� נ� ת� �מ

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב מ�ת�י ו�ע�ד �ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�יז?  ח

ש�כ�נ�יו,  בו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ד�עּו כ�ד�י ע�ד

מ�א�יר;  ר�ב�י ד�ב�ר�י

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

לש ר ש� �אח ים, ו� ל� ג� ג�ל ר� ר� ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� רו� אח, ים,  ש�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י�מ�

ָליִפְנ ְך כ�ד�י ל� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� יתו� ש� ב� ר ל� ז� י�ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� לש� יז ש� ר� י�כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� לש� ד.  יו�ם ש� ח� א�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�
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ת�נ�א: 

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�כ�נ�י

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ש�כ�נ�י מ�אי

א ימ� יל� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד�ב�ע�ל ש�כ�נ�ים א�

יל י�ד�ע א�י יז� יה, ל� יה!  ו�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ר�ה ל� ל� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�

את מ�קו�ם ש�כ�נ�י א�וּל�א צ� מ� נ� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  בו� ש�

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

לש ר ש� �אח ים, ו� ל� ג� ג�ל ר� ר� ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� רו� אח, ים,  ש�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י�מ�

ָליִפְנ ְך כ�ד�י ל� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� יתו� ש� ב� ר ל� ז� י�ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� לש� יז ש� ר� י�כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� לש� ד.  יו�ם ש� ח� א�

י:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינ� מ� ּור�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ש� ן ב� ו� ש� ח� �ר �מ ת שו�א,ל�ין ב� ים;  א� מ� ש� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

או�מ�ר:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ל�יא�ל ר�ב�ן

ר יו�ם ע�ש�ר ח,מ�ּׁש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה בו� ב�ש�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ג,  אח ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

יע� כ�ד�י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי ן ש� רו� ץ אח, ר� א� ב�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�ת.  ל�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר י�ש�ר�א�ל ש�

ב א,מ�ר �ס� ף:  ר יו�

י�א:  ל�א ש� �ק

אן ב�מ�ק�ד�ש כ�אן ן, כ� אשו� י;  ב�מ�ק�ד�ש ר� נ� ש�

ל ר�אשו�ן, ד�נ�פ�יש�י ב�מ�ק�ד�ש א� ר� ש� יב י� ת� כ� א, ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  טּוב� ב�

ל י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� ר� ש� י� ל ר�ב�ים ו� חו� �ר כ ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ם ע�ל א, �ל�רו�ב,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

אי;  כ%וּל�י ב�ע�ינ�ן �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ל נ�פ�יש�י ש�נ�י, ד�ל�א ב�מ�ק�ד�ש א� ר� ש� יב י� ת� כ� א, ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  טּוב� ב�

לש א,ל�פ�ים ר�בו�א אר�ב�ע כ�א�ח�ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל כ�ל ת ש� או� ו�ש�ּׁש�ים,  מ�

אי.  כ%וּל�י ב�ע�ינ�ן ל�א �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א�ב�י�י:  ל�יה א,מ�ר

כ�ת�יב:  ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

ים ו���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש�בּו נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ� �ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ו� ל� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ן ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע�ם,  ּומ�

ים ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁשו�ע,ר�ים ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ש�ר�ר�ים ינ� ת� נ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ע�ר�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם,  ו�

ל ו�כ�ל א� ר� ש� ב�ע�ר�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם.  י�

ן יו� כ� כ�א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ו� מ�ס�ת�ב�ר�א:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא, א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�
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ל ר�אשו�ן, ד�נ�פ�יש�י מ�ק�ד�ש א� ר� ש� א,  י� טּוב�

א ד�מ�צ�ּו�ת מ� ל� י ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ר�ת�א ּומ�ש�ת�כ�ח�י ע� ל� אז� א ב�ין ד� מ� ימ� ין ב� ב�ל�יל�י�א,  ּוב�

י כ%וּל�י ב�ע�ינ�ן ל�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �ס אי, ו� �י;  ב�ת�ל�ת�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� יו�

ל נ�פ�יש�י ש�נ�י, ד�ל�א מ�ק�ד�ש א� ר� ש� א,  י� טּוב�

ת ו�לא �ּו �צ י ע�ל�מ�א, ו�לא מ� ח� כ� �ת ש� ין ד�אז�ל�י ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ר�ת�א מ� א ב� מ� ימ� י�א,  ּוב�ין ב� יל� ל� ב�

אי.  כ%וּל�י ב�ע�ינ�ן �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ר:  ר�ב�א �אמ

ש�נ�י,  ב�מ�ק�ד�ש ש�נ�א ו�ל�א ר�אשו�ן ב�מ�ק�ד�ש ש�נ�א ל�א

יחּו לא ר� ט� אי.  יו�ת�ר ב�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ד מ�

ר�ב�ינ�א:  א,מ�ר

א מ�נ�ה, כ�י ש�מ�ע ימ� ל� יז, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ר� כ� �מ�כ�ר�יז,  מ

יז,  א,ב�ד�ת�א ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ד�א�י ר� כ� �מ

י ב�ע�ינ�ן פ� ט� מ� א ח�ד ל�יה ל� מ� אנ�יה!  ל�ע���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�נ�י יו� מ� ב�

יז.  מ�נ�ה, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א ש�מ�ע א�וּל�א ר� כ� �מ

מ�נ�ה.  ש�מ�ע

ר:  ר�ב�א �אמ

א א,פ�וּלּו ימ� יז,  א,ב�ד�ת�א ת� ר� כ� �מ

יחּו לא ר� ט� אי.  יו�ת�ר ב�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ד מ�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ל ג� ג�ל ר� ר: ר� מ� ן, או� אשו� ן;  ר� אשו� ר�

ל ג� ג�ל ר� ר: ר� מ� י, או� נ� י;  ש� נ� ש�

ג�ל ר ר� מ� י, או� יש� ל� ס�ת�ם.  ש�

א �ימ אי? ל� �מ �א ג�ל ו� ש�ל�יש�י!  ר�

י את�י ד�ל�א פ� לו� אח� ב�ּׁש�נ�י.  ל�

י נ�מ�י ש�נ�י ב�ר�אשו�ן!  ל�אח�לו�פ�י [כח:] את�

י ק�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ג�ל את� י.  ר� יש� ל� ש�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ש�מ�צ�א מ�י ב�ר�אשו�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ�ל

יז /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ לש� ג�ל ר�ג�ל�ים, ו�אח�ר ש� ן ר� רו� י�מ�ים,  ש�ב�ע�ת אח,

ָליִפְנ ְך כ�ד�י ל� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ר ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� ז� י�ח� ם ו�י�כ�ר�יז ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� א�ח�ד;  יו�
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נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ית מ�ּׁש�ח�ר�ב ב� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� ש, ש� ד� ק� מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ינּו,  ב� י�מ� ב�

ינּו ק� ת� י מ�כ�ר�יז�ים ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ת� ב� י כ�נ�ס���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�ת ב� ת� ב� ת;  ּוב� שו� ר� ד� מ�

ים,  ּומ�ּׁש�ר�בּו נ�ס� �א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ינּו ק� ת� ין ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יע� ד� יו ל�ש�כ�נ�יו מו� ע� י%ד� מ� ל� .  ו� ו�ד���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּיו�

ין?  מ�ּׁש�ר�בּו מ�אי נ�ס� �א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ל�מ�ל�כ�א.  א,ב�ד�ת�א ד�אמ�ר�י

י�א א�ש�כ�ח אמ�י ר�ב�י י;  אּוד� ינ�ר� ד� ד�

י�יה ז� �ל�יה:  מ�ר�ת�ת, א,מ�ר ד�ק�א נ�ש ב�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ח

ל�נ�פ�ש�ָליִפְנ ְך,  ש�קו�ל ז�יל

א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�ס�א�י ד�ל�או ת� ד� ב� י: א, ר� אמ� נ�ן, ד� ל�מ�ל�כ�א.  א,

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ין א�ב�ן ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה טו� ת� י� ם;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י� �ל ירּוש� ב�

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לו� ש�אב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�י כ�ל פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נ� ד� ב� ל�ש�ם,  א,

א מ�י ו�כ�ל צ� מו� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, נ� ד� ב� ם.  א, ש� ל�

ד ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה עו� יז, ו� ר� כ� �ן עו�מ�ד ּומ ת� נו� ין ו� נ� ימ� ה.  ס� ל� ט� נו� ו�

יא ו�זו� ינּו:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ� ּׁש� ש�

אּו צ�אּו ת א�ם ּור� ח� מ� ן נ� ב� ין.  א� ע� טו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין:  ית� נ� ת� �מ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ת אמ�ר ד� ב� א, ר ו�לא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �, לא אמ נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ן ס� ת� .  י� לו�

אי, א ף �מ �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� , לא ש�אמ�ר  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ע�ל ו� נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ר:  י�ת�ן ס� �מ נ�א9 , ש� לו�

ר�ש ע�ד יך ד� ,  אח� א�תו�

ר�ש ע�ד ד� ת� ם א�ת ש� יך, א� אי אח� �מ �ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ר ינו� א� ר�מ�אי.  א�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

א�ת�מ�ר: 

ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ר:  י� �אמ

יז.  א,ב�ד�ת�א ר� כ� �מ

ן ו�ר�ב מ� ר:  נ�ח� �אמ

מ�כ�ר�יז.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א
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ב �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� יז,  א,ב�ד�ת�א אמ�ר י� ר� כ� �מ

ינ�ן ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א אמ�ר�ת� ד�א�י ש� י� יז, ח� ר� כ� �ל�ר�מ�אי;  מ

ב �ן ר מ� ר נ�ח� �אי ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א אמ �מ �ר יז, ל� ר� כ� �ח�י�ש�ינ�ן,  ל�א מ

סו� ף.  ל�ד�ב�ר כ�ן, א�ין ד�א�ם

ת�נ�ן: 

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ת אמ�ר ד� ב� א, ר ו�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ת אמ ,  א� נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ס�

ן לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ת� .  י� לו�

א א�י מ� ל� ש� , ב� ת� �ר יז,  א,ב�ד�ת�א אמ� ר� כ� �מ

ל�ן,  מ�ש�מ�ע ק�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

ר ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב ע�ל א ף �מ א, �ר ל�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א, כ�י ד �מ ין א, נ� ימ� ינ�ן לא ס� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה,  מ�

א א�י א�וּל�א ימ� ל� , ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ת� �ר מ�כ�ר�יז,  אמ�

ר ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א א�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א,מ�ר �מ א, ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א,  א�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ו

ר ל�א כ�י ל�מ�ימ�ר צ�ר�יכ�א �מ ין א, נ� ימ� ינ�ן לא ס� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�יה!  מ�

ב א,מ�ר �ס�פ�ר�א:  ר

מ�כ�ר�יז;  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�ימ�א ל�עו�ל�ם

ר א�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א,מ�ר �מ א, �א, ו ימ� ל� ין;  א�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� נ� ימ� ס�

אי �?  א�ת אמ�ר לא ּומ נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ס�

ין א,מ�ר ל�א נ� ימ� ין ס� ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ב� ד�יד�ה.  מ%

אי, א ף �מ �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ,  א�ת ש�אמ�ר  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ע�ל ו� נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� ס�

ן לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ת� .  י� לו�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  לו� ש�אב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�י ב�ר�אשו�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ�ל

ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� ין נו� נ� ימ� ה;  ס� ל� ט� נו� ו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�מ�א�ין,  מ�ּׁש�ר�בּו

ינּו ק� ת� :  או�מ�ר�ים ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� לו�

אי ד�ל�או ע�ד�ים ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�א צ�א �מ �ל.  ר טו� , ו� ת� �א

בּוה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א כ�י א, �ב ד �ר כ�ס ד� ר� א, א� א ל�יה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ר� מ� ו�א�ש�כ�חּוה.  ח,

יה א,ת�א מ� �ק ר ד�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א.  ר�ב ב

יה:  א,מ�ר ל�

י ז�יל ת� ל.  ר�מ�אי ד�ל�או ס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י אי� טו� , ו� ת� �א
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י א,ז�ל ת� ס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י.  אי�

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א,מ�ר

יתּון ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא?  ד�ר�מ�אי ב�יה י�ד�

ל�יה:  א,מ�רּו

א�ין. 

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א,מ�ר

א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� �נ�א, ר א,נ�א!  א,

ל�יה:  א,מ�רּו

או נ�ן, ל� ת� ר�מ�אי א, �ינ�ן!  א ר� אמ� ק�

ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א:  ר�ב ב

י מ�ס�ת�ב�ר�א, ל�א ת� י� �א א9נ�ש מ ת� ב� ל�נ�פ�ש�יה.  חו�

ין:  ית� נ� ת� �מ

ר כ�ל ב� ל;  ו�או�כ�ל, י�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�עו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� �אכ י� ו�

ר:  עו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�א�ין ו�ד�ב�ר �מ נ�א9 ר, ש� כ� מ� ל, י� כ� או� ו�

,  ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ש�בו�תו� לו�

נּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא�ָליִפְנ ְך ר�א�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה יב� ש� .  ת� לו�

א מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�ד�מ�ים?  י�

ר:  ט�ר�פו�ן ר�ב�י מ� או�

ם ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך י�ש�ת�מ�ש ן;  אב�דּו, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� יּות� ר� אח, ב�

ר:  ע,ק�יב�א ר�ב�י מ� או�

ם ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך י�ש�ת�מ�ש לא ינו� א� דּו, א� ן.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב אב� יּות� ר� אח, ב�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ּול�עו�ל�ם? 

ב א,מ�ר �ן ר מ� ר נ�ח� �מ ל:  א, מּוא� ש�

ר ש�נ�ים ע�ד ש� ח�ד�ש.  ע�

י ת�נ�י�א י:  נ�מ� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר כ�ל ב� ר,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�או�כ�ל, כ�גו�ן ש�עו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� מו� ח, �ו

ן מ�ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר ש�נ�ים ע�ד ב� ש� ח�ד�ש;  ע�

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ
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ים ל� ג� ל ע, ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ין, מ� י�ח� ים;  ש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן ּוס� ש� ד� Lח

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ

ין ז� ּו� �ל א ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ין, מ� ל� גו� נ� ר� �ת יו�ם;  ש�לש�ים ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם ו�

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ

ב א,מ�ר �ן ר מ� י�צ�ח�ק:  ב�ר נ�ח�

ת ל� ג� נ� ר� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  כ� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס� ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג

י ת�נ�י�א י:  נ�מ� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ת ל� ג� נ� ר� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ן ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ�ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ל ּוב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר ש�נ�ים ב� ש� ח�ד�ש;  ע�

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ

ים ל� ג� ל ע, ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ין, מ� י�ח� ם;  ש�לו�ש�ים ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן ּוס� יו�

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ

ין ז� ּו� �,  מ�ר%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפּולו� ד�ב�ר ו�ת�ר�נ�גו�ל�ין, ו�כ�ל א מ�ש�כ�רו�

ן מ�ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� לש� ים;  ש� י�מ�

ם מ�כ�אן ָליִפְנ ְך, ש� יל� א� ן ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן.  ד� יח� נ� �ּומ

ים ק�ש�י�א ל� ג� ין ע, י�ח� ין,  אע,ג�ל�ים ּוס� י�ח� ּוס�

ין ז� ּו� �ין ו�ת�ר�נ�גו�ל�ין א ז� ּו� �ין!  אא ל� גו� נ� ר� �ת ו�

ים ל� ג� ין ע, י�ח� ין אע,ג�ל�ים ּוס� י�ח� ק�ש�י�א:  ל�א ּוס�

א ד�ר�ע�י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א.  ו� טּומ� פ� ד�

ין ז� ּו� �ין ו�ת�ר�נ�גו�ל�ין א ז� ּו� �ין אא ל� גו� נ� ר� �ת ק�ש�י�א:  ל�א נ�מ�י ו�

י.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ב�ר�ב�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� זּוט� ב�

ל.  עו�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ש�א�ינו� כ� או� ו�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

, ר�א�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ש�בו�תו� ָליִפְנ ְך לו� יא� :  ת�ש�יב�נּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� לו�

לא יל ש� כ� ג�ל י�א, י�ח ע� ס� ים, ו� ל� ג� ע, ל�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�י�ח�ין,  ל�

א ז� ּו� �ל א גו� נ� ר� �ת ין, ו� ז� ּו� �א ל�ת�ר�נ�גו�ל�ין.  ל�

ר:  ט�ר�פו�ן ר�ב�י מ� או�

ם ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך י�ש�ת�מ�ש ן;  אב�דּו, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� יּות� ר� אח, ב�

ר:  ע,ק�יב�א ר�ב�י מ� או�

ם ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך י�ש�ת�מ�ש לא ינו� א� דּו, א� ן.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב אב� יּות� ר� אח, ב�

א פ�ל�יג�י ל�א כ�אן ע�ד וּל� ש [כט.] א� �מ �ת ש� נ� ש� ן,  כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�
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טּור.  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, א�ם נ�ש�ת�מ�ש לא א,ב�ל דּו,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� אב�

י ל�ימ�א ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9 א ת� ת� יּוב� ב ת� �ר ר:  ד� �מ ת� א� ס� ף, ד� יו�

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  שו�מ�ר

ר:  ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �אמ

ח�נ�ם,  כ�שו�מ�ר

ב �ס� ף ר ר:  יו� �אמ

ר.  כ�שו�מ�ר כ� ש�

ב ל�ָליִפְנ ְך אמ�ר �ס� ף,  ר יו�

א ו�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�כ%וּל�י ב�ג�נ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ל� י ל�א ע� יג� ל� ב;  פ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ח ד�

ין כ�י נ�ס� Lא י, ב� יג� ל� ד�שו�א�ל;   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ס�ב�ר,  ט�ר�פו�ן ר�ב�י

רו� י ר�ב�נ�ן ל�יה ש� ש� מו� �ת ש� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ל� י� �ּו �ג ב�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ע,ל�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו;  שו�א�ל ל�יה ו

ס�ב�ר,  ע,ק�יב�א ו�ר�ב�י

רו� ל�א י ר�ב�נ�ן ל�יה ש� ש� מו� �ת ש� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ל� י� �ּו �ג ב�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  שו�א�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ָליִפְנ ְך, ל�א י� �ל ע,

יכ�ָליִפְנ ְך א�י פ� י, ל� כ� ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ א, �א ר�ב�י ד יב� ק� ל�י?  ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע,

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�י נ�ב� ג� א, ב� מ� ל� ש� , ב� ת� �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אמ� ד� ב� א, �ד�פ�ל�יג�י,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ו

נּו י� �ד�ק�ת�נ�י:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ר:  ע,ק�יב�א ר�ב�י מ� או�

ם ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן, ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך י�ש�ת�מ�ש לא ינו� א� דּו, א� ן.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב אב� יּות� ר� אח, ב�

ר ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א מ� ינ�א, שו� כ�ר אמ� ב ש� �ר ד� י, כ� ו� ס� ף,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יו�

ב,  ו�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּוב�ג�נ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי �ח מ�

ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך.  ל�ן מ�ש�מ�ע ק�א

ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן,  י�ש�ת�מ�ש לא ד�אמ�ר�ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א

כ�ר שו�מ�ר א ל�א ש� ל� י, ו� ו� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �ח ו�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ב�ג�נ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�י א�וּל�א נ�ב� ג� , ב� ת� �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אמ� ד� ב� א, �ד�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב,  פ�ל�יג�י ל�א ע�ל�מ�א ד�כ%וּל�י ו

ין כ�י נ�ס� Lא י, ב� יג� ל� ד�שו�א�ל.   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

א?  ד�ר�ב�י ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך מ�אי יב� ק� ע,

נ�א:  ל�יה מ�ב�ע�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ת� מ� ל�

ר:  ע,ק�יב�א ר�ב�י מ� או�

ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן,  י�ש�ת�מ�ש לא
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נ�א א, �ן י�ד�ע�נ�א ו יו� כ� ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן,  י�ש�ת�מ�ש ד�ל�א ד�

י שו�א�ל ל�או ו� ינו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א� ן.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו� יּות� ר� אח, ב�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע,ק�יב�א ד�ר�ב�י ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך מ� ל�י?  ל�

ן.  ד�ר�ב�י ל�פ�יכ�ָליִפְנ ְך מ�ּׁשּום פו� ר� �ט

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ט�ר�פו�ן ד�ר�ב�י ּול�פ�יכ�ָליִפְנ ְך מ� ל�י?  ל�

ק�אמ�ר,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י

ב�ג�ּו�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ל�א�ש�ת�מו�ש�י ר�ב�נ�ן ל�יה ד�ש�רו� כ�יו�ן

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�א�ש�ת�מ�ש כ�מ�אן י� �ּו �ג ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב� �ח י, ו� מ� ן.  ד� יּות� ר� אח, ב�

דּו ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א נ�י! [כט:]  אב� ת� ק�

ר �מ א, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד ב� �ר ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  כ� ב� �ר

ן;  נ�ג�נ�בּו, ב�ל�ס�ט�יס ז%��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� מ�

ינ�תו� אב�דּו, ש�ט�ב�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה פ� ם.  ס� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ב

ב א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ל:  א,מ�ר י� מּוא� ש�

ט�ר�פו�ן.  כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,וו� ר�ח�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�י�ד נ� �י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י.  זּוז� מ� י�ת� ד�

יה א,ת�א מ� �ק ב ל� �ר ר ד� �מ ס� ף, א, יה:  יו� ל�

י מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ש� מו� �ת ש� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ל� י� �ּו �ג ב�

יה:  א,מ�ר ל�

ב א,מ�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ל:  א,מ�ר י� מּוא� ש�

ט�ר�פו�ן.  כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א�ב�י�י:  ל�יה א,מ�ר

ר ו�ל�או �מ ת� ע,ל�ה,  א�

ר ח�ל�בּו ר�ב�י א,מ�ר �מ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א:  ר�ב א,

יל ב�ד�מ�י א�וּל�א ש�נּו לא א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� ד� ב� ח א, �ר ט� ב�ה,  ו�

א.  ט�ר�ח א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�ל�א מ�עו�ת א,ב�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, ל� ב�

נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מּו!  א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�מ�עו�ת ו� ד�

יה:  א,מ�ר ל�

ל�ָליִפְנ ְך.  ד�א�ש�ר�י ל�י ש�ב�קּו ז�יל, ל�א
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ין:  ית� נ� ת� �מ

ס�פ�ר�ים,  מ�צ�א

ד ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן קו�ר�א ח� ים א� לש� ש� ם;  ל� יו�

ינו� ו�א�ם ע� א� ד� ל�ק�רו�ת, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�ל�ן,  יו�

לא ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן י�ל�מ�ד לא א,ב�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� וּל� ח� ת� �ר י�ק�ר�א ב .  אח� מו� ע�

סּות,  מ�צ�א כ�

ד מ�נ�ע,ר�ה ח� ים א� לש� ש� ם,  ל� יו�

ה ח� ט� שו� ל ו� ב� ה, א, כ� ר� צ� .  לא ל� ל�כ�בו�דו�

נ�ח�ש�ת,  ּוכ�ל�י כ�ס� ף כ�ל�י

ל�ש�ח�ק�ן.  לא ל�צ�ר�כ�ן, א,ב�ל ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן מ�ש�ת�מ�ש

ית,  ּוכ�ל�י ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב כ�ל�י כּוכ� ז�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע לא ן י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א�ל���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב�א ע�ד ב�

כ�ל או� ש�ק מ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ל�טו�ל,  ד�ר�כו� ש�א�ין ד�ב�ר ק% ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ל.  לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י טו� י�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ל:  א,מ�ר מּוא� ש�

א צ� מו� �ן ד�מ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן ב�ּׁשּוק, ש�ם ת�פ�וּל�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה יח� נ� �ל�אל�ת�ר.  ּומ

ינ�א:  מ�ת�יב ב� �ר

ס�פ�ר�ים,  מ�צ�א

ת ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן קו�ר�א �ים אח לש� ש� ם,  ל� יו�

ינו� ו�א�ם ע� א� ד� ל�ק�רו�ת, ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�ל�ן.  יו�

ן א�ין, ש�ם ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�ל�ן י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ן ד� יח� נ� �ל�א!  ּומ

א�ב�י�י:  א,מ�ר

ש�כ�יח�י,  מ�ש�כ�ח ח�בּו ב�ר ב�י ת�פ�וּל�ין

ש�כ�יח�י.  ל�א ס�פ�ר�ים

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁשו�א�ל פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס� ר� ,  תו� מ�ח,ב�רו�

נּו לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י יל� א� ל�אח�ר.  י�ש�

חו� ת� ד ו�קו�ר�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� �ב ל� , ּוב� לא בו� ד ש� מ� ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  בו� י� וּל� ח� ת� �ב

ר י�ק�ר�א ו�לא .  אח� מו� ע�
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יד ו�כ�ן ק� פ� �מ �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס� ר� ,  א�צ�ל תו� ח,ב�רו�

ר ש�נ�ים כ�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�לו� ש� חו� ע� ת� ש,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� ד� .  ו�קו�ר�א ח� בו�

, אסּור;  ב�ש�ב�ילו� א�ם חו� ת�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ר:  סּומ�כו�ס מ� או�

ים ב�ח�ד�ש לש� ן ש� ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ם, ב ר ש�נ�ים יו� ש� ח�ד�ש;  ע�

או�מ�ר:  י�ע,ק�ב ב�ן א9ל�יע�ז�ר ר�ב�י

נ�ים ו�א�ח�ד ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ח�ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ש� ר ז� ש� ח�ד�ש.  ע�

ר:  א,מ�ר מ�

ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁשו�א�ל פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס� ר� ,  תו� מ�ח,ב�רו�

ר.  י�ש�א�יל�נּו לא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י אח� ל�

י כ�ל תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, א,פ�וּלּו ס�פ�ר א�ר�י�א מ�אי וּל� נ�מ�י!  מ�

יש:  ב�ן ש�מ�עו�ן ר�ב�י ד�א,מ�ר ק� ל�

ר�ב�י:  ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�אן

ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�א�יל,  ר�ּׁש�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁשו�א�ל א�ין

ין א� כ�ר ו� שו� �יר.  ר�ּׁש�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ� ש� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ר פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס� ר� ל�יה,  א�צ�ט�ר�יכ�א תו�

א,  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ימ� ת� ד�

א יח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ת�ת�ע,ב�יד ל�א9נ�יש ל�יה נ� ו� צ� נ�יה,  מ� מו� מ� ב�

ל�ן.  מ�ש�מ�ע ק�א

חו� ת� .  ו�קו�ר�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� בו�

אי  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�יט�א! ו�א�וּל�א �מ נ�יה?  ש�י�ל�יה ל� מ�

יכ�א ס�יפ�א ר� ט� צ�  ל�יה א�

לא ּוב�ל�ב�ד ד ש� מ� ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  בו� י� וּל� ח� ת� �ב

יד ו�כ�ן ק� פ� �מ �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ס� ר� ,  א�צ�ל תו� ח,ב�רו�

ר ש�נ�ים כ�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�לו� ש� ח�ד�ש,  ע�

חו� ת� .  ו�קו�ר�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� בו�

יה מ�אי ת� יד� ב� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�יה?  ע,

ם תּו, א� , אסּור,  ב�ש�ב�ילו� ו� חו� ת�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�
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ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� �מ חו� א, ת� !  ו�קו�ר�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� בו�

ק�אמ�ר,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י

חו� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ל�לו� כ�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא א�ם ת� א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� ר� קו� , מ%ת�ר;  ו� בו�

, אסּור.  ב�ש�ב�ילו� א�ם חו� ת�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ר:  סּומ�כו�ס מ� או�

ים ב�ח�ד�ש לש� ן ש� ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ם, ב ר ש�נ�ים יו� ש� ח�ד�ש;  ע�

או�מ�ר:  י�ע,ק�ב ב�ן א9ל�יע�ז�ר ר�ב�י

נ�ים ו�א�ח�ד ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ח�ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ש� ר ז� ש� ח�ד�ש.  ע�

נּו ב�ן א9ל�יע�ז�ר ר�ב�י י� �ב, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק� א!  ת�נ�א י�ע, מ� �ק

א�ימ�א,  א�וּל�א

או�מ�ר:  י�ע,ק�ב ב�ן א9ל�יע�ז�ר ר�ב�י

ים ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�א�ח�ד ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ח�ד לש� ם.  ש� יו�

לא בו� י�ל�מ�ד לא א,ב�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� וּל� ח� ת� �.  אח�ר י�ק�ר�א ב ע�מו�

י:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינ� מ� ּור�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י�ק�ר�א לא ש� ר� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ש� י� ו�

ו�ית�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ם,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה בו� י�ק�ר�א ו�לא

ח ו�לא �ת פ� ד� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ין,  מ�ּׁש�לש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה יו�ת�ר בו� י�

אּו ו�לא ר� ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה בו� י� לש� נ�י ש� ָליִפְנ ְך אד�ם ב� �ר כ� ד.  ב� ח� א�

ין!  ש�נ�י�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ר� קו�

א�ב�י�י:  א,מ�ר

י�א:  ל�א ש� �ק

י�ן כ�אן נ� ע� ים.  ב�ש�נ�י א�ח�ד, כ�אן ב� י�נ� נ� ע�

ה מ�צ�א ר� נ�ע, סּות, מ� יו�ם.  ל�ש�לש�ים א�ח�ד כ�

עּור ל�מ�ימ�ר�א נ� י ד� ל� ע, �ל�ה!  מ

ר �מ א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�ן:  ר�ב�י ו� ח� יו�

י לו� ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש מ�י ד� ר� �ן ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג מ� ,  ב�תו�ָליִפְנ ְך א% יתו� ב�
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ם.  ב�כ�ל כ�סּותו� י�נ�ע�ר יו�

אמ�ר�י: 

ד ק�ש�י יו�ם ב�כ�ל ח� ה, א� �ים ל לש� ש� ם ל� ל�ה. מ�ע,ל�י יו�

א א, ל� ימ� ית, א� ע� יב� ק�ש�י�א:  א�

א ב�ח�ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�ת�ר�י.  ו�

א א, ל� ימ� ית, א� ע� יב� ק�ש�י�א:  א�

א ב�יד�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�ח%ט�ר�א.  ו�

א א, ל� ימ� ית, א� ע� יב� ק�ש�י�א:  א�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ר� מ� �ע ד� ב�ד�כ�ת�נ�א.  ב�

נ�ן:  ר�ב�י א,מ�ר ח� יו�

ד�פו�ש�ר�ין.  כ�ס�א ו�לא ד�ח�ר�ש�ין כ�ס�א

ן ו�ל�א �ר �מ ל ב�כ�ל�י א�וּל�א א, ב� ת, א, כו� ת� �ית ב�כ�ל�י מ ש, ל� ר� ב�ה.  ל�ן ח�

א מ�ת�כו�ת ּוב�כ�ל�י י, ל� יץ,  ד�ל�א א�וּל�א א,מ�ר�ן נ�מ� ו� צ�

ב�ה.  ל�ן ד�צ�ו�יץ, ל�ית א,ב�ל

ן ו�ל�א �ר �מ א ד�ל�א א�וּל�א א, ד� יה ש� צ�יב���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א,  ב�

א א,ב�ל ד� יה ש� ב�ה.  ל�ן צ�יב���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�א, ל�ית ב�

נ�ן:  ר�ב�י ו�א,מ�ר ח� יו�

יח� מ�י נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ת אב�יו לו� ש� עו� ל�א�ב�ד�ן,  ו�רו�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

ש �ב ל� פ�ש�ת�ן,  ב�ג�ד�י י�

ז�כּוכ�ית,  ב�כ�ל�י ו�י�ש�ת�מ�ש

ר כ� ש� י� ים ו� ל� ע, ן.  י�ש�ב ו�אל  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ע�

ש �ב ל� א;   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�ת�ן, ב�כ�ת�נ�א ב�ג�ד�י י� ית� מ� רו�

א ב�כ�ל�י ו�י�ש�ת�מ�ש ית� גּוג� ז� ית, ב� כּוכ� י;  ז� ת� ר� �יּו ח�

ר כ� ש� י� ים ו� ל� ע, ן,  י�ש�ב ו�אל  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ע�

י ת�ר���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּומ�א ר� תו� יש [ל.] ב� פ� נ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ד� י� �יד ס�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

וכו'.  ל�כ�בו�דו� לא א,ב�ל ל�צ�ר�כ�ה שו�ט�ח�ה

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א�ב�ע�י�א ל�
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מ�אי?  ּול�צ�ר�כ�ה ל�צ�ר�כו�

ש�מ�ע:  ת�א

ל�צ�ר�כ�ה,  שו�ט�ח�ה

ה כ� ר� צ� א ל� ין, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�א!  ּול�צ�ר�כ�ה ל�צ�ר�כו� א�

א,  א�ימ�א יפ� ס�

,  לא א,ב�ל ל�כ�בו�דו�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל�כ�בו�דו� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� כ�ה ד� ר� צ� ד�מ�י!  ש� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�יר ּול�צ�ר�כו� ל�

נ�ה.  ל�מ�ש�מ�ע ל�יכ�א מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א�וּל�א מ�

ש�מ�ע:  ת�א

לא מ�ט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל לא י�ש�ט�ח�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא י ע�ל ו� ב� �,  מ�גו�ד ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג ל�צ�ר�כו�

ה.  מ�גו�ד ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ו�ע�ל מ�ט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל י�ש�ט�ח�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,ב�ל כ� ר� צ� ל�

נּו מ� �ד ז� או�ר�ח�ים,  לו� נ�

לא מ�ט�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�י ע�ל לא י�ש�ט�ח�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא י ע�ל ו� ב� �מ�גו�ד,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג

, ב�ין ב�ין ל�צ�ר�כ�ה.  ל�צ�ר�כו�

ל�ה,  ק�ל�י ד�מ�ק�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם ש�אנ�י

ּׁשּום א�י י מ� ינ�א, א� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�נ�ב�י.  מ�ּׁשּום ע�

ש�מ�ע:  ת�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ל�ר�ב�ק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�נ�יס�ה ר� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ� ש� ד� ו�

יל ב� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ש�ת�ינ�ק ב� סּול� דּוש,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת� ו�

נ�י ּול�צ�ר�כ�ה ד�ל�צ�ר�כו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת� ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא, ו� סּול�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ר ש�אנ�י �מ א, �ם, ד ת� ק�ר�א:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר ש� כ�ל ע%ב�ד לא א, ה, מ� ם.  ב� קו� מ�

וּלּו א�י פ� י, א, כ� א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יש� י!  ר� נ�מ�

י�א ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א מ� ד�ת�נ�ן:  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א א�וּל�א ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ש�כ�ן ר� ש� עו� ף, כ�

ז�כ�ר,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�סּול�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ע�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א?  מ�אי מ� ע, �ט

ב �ר ד� ר כ� �מ א, �א, ד א:  ר�ב  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ינ�ן עּוב�ד כ�ת�יב א�י ר� ק� ינ�א עּוב�ד, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� וּלּו אמ� פ� מ�מ�יל�א;  א,

ינ�ן ע�ב�ד כ�ת�יב ו�א�י ר� ק� ינ�א ע�ב�ד, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו;  ב�ה ד�ע�ב�ד ע�ד אמ� א�

עּוב�ד,  ו�ק�ר�ינ�ן ע�ב�ד ד�כ�ת�יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א

י�א עּוב�ד ב�ע�ינ�ן  ד�ע�ב�ד דּומ�
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א ע�ב�ד מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה יח� נ� א עּוב�ד ל�יה, א ף ד� יח� נ� ל�יה.  ד�

נ�ח�ש�ת,  ּוכ�ל�י כ�ס� ף כ�ל�י

ל�ש�ח�ק�ן.  לא ל�צ�ר�כ�ן, א,ב�ל ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן מ�ש�ת�מ�ש

ית,  ּוכ�ל�י ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב כ�ל�י כּוכ� ז�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע לא ן י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א�ל���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב�א ע�ד ב�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

א צ� מו� �לא ב�ש�ב�יל ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן ע�ץ, מ�ש�ת�מ�ש כ�ל�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י�ר�ק�בּו;  ש�

ן נ�ח�ש�ת, מ�ש�ת�מ�ש כ�ל�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ין,  ב� מ� �ח ב�

נ�י י�ד�י ע�ל לא א,ב�ל אּור, מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ן;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יק� ח� ש� �מ ש�

נ�ן,  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן כ�ס� ף, מ�ש�ת�מ�ש כ�ל�י צו� ב�

נ�י לא א,ב�ל ין, מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� מ� �ח ש�מ�ש�ח�יר�ן;  ב�

ש מ�ג�ר�פו�ת מ� �ת ש� ת, מ� מו� ד% ר� �ק ן ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ָליִפְנ ְך,  ב� �ר ב�

ן;  ב�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נ�י לא א,ב�ל ית� ח� פ� �מ ש�

ית,  ּוכ�ל�י ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב כ�ל�י כּוכ� ז�

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע לא ן י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א�ל���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב�א ע�ד ב�

ָליִפְנ ְך ר� ד� רּו ב�א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ�ָליִפְנ ְך ש�אמ�רּו כ� ב� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�דו�ן.  אמ�

אי  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�דו�ן ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�יה?  ע,ב�יד�ת�יה מ

ב א,מ�ר �ר ח�מ�א ב�ר א�ד�א ר �מ ת:  ר�ב א, ש� ש�

ן ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כּו ב�פ�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�דו�ן י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ע, �ם.  ל�מ�ד�ינ�ת ב ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

כ�ל או� ש�ק מ�צ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ל�טו�ל,  ד�ר�כו� ש�א�ין ד�ב�ר ק% ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ל.  לא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י טו� י�

נ�י נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�וּל�י?  מ�

ר�ב�נ�ן:  ד�ת�נּו

 ," "ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ע�וּל�מ�ת�

ים ש�א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ע�מ�ים מ� ע� ם, ּופ� וּל� �ע ת� ם.  א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�א�י מ� וּל� �ע ת� מ�

כ�יצ�ד?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

יא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ן, ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ית כ� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ב�רו�ת,  ב�
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ינ�ה ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� א� ן, ו� ק� ,  ל�פ�י ז� כ�בו�דו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� ת� י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ,  מ�ּׁש�ל מ�ר%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�וּלו� מ�ל�אכ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� ח,ב�רו�

כ�ָליִפְנ ְך ר ל� �מ ת� נ�א9 מ� �וּל �ע ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם.  ו�

יָליִפְנ ְך ל�מ�אי ר� ט� צ� ק�ר�א?  א�

א ימ� יל� ית ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן א� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�ב�רו�ת,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�יט�א!  ב�

אי ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא ו�

י ו�ל�א ת ו�ד�ח�י ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה את� ו�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא א�

ינ�ן ו�תּו, ל�א ח� א ד� org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּסּור� נ�א!  מ�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�מ�י א� מו� מ�

וּלו� א�וּל�א ש� ב מ�ּׁש�ל מ�ר%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� �ר ד� , מ� רו� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ב א,מ�ר י� �א,  ר ק� נ�פ�

ב ד�א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ב:  א,מ�ר י� �ר

ן,  ב�ך י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה [ל:] לא כ�י א�פ�ס יו� ב� א�

ָליִפְנ ְך וּל� ם ש� ד� ל קו� ש� אד�ם!  כ�ל ל�

ינו� ל�ז�ק�ן א�וּל�א א� .  ל�פ�י ו� דו� בו� כ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  א,מ�ר ב� �ר

ב�ה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�יש�ה, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ב�י�י ו� יה י�ת�יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ� �ד�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ק

נ�ָליִפְנ ְך ח,ז�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� י ל� ז� ד�ק�י�מּו.  ע�

ל �ק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ּוש�ד�א ק�ל�א ש� ב�

יה:  א,מ�ר ל�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, קּום א�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב�ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ב� ינ� ר� ד� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו:  א�ב�ע�י�א ל�

ין ב�ש�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר ד�ר�כו� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו?  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר ד�ר�כו� ו� �יר, מ ע� ב�

ינ�ן מ�י ר� י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ש�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אמ� וּל� �ע ב�ע�ינ�ן,  מ�

ן יו� כ� ב,  ב�ע�יר, ל�א ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר ד�ר�כ�יה ד�ל�או ו� ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי �ח ל�

ל�יה,  ד�א�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא מ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת ב�ש�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ל�מ�א או�

ן יו� כ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ל�יה ד�א�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו� �ח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, א� ד� ש� �ב�ע�יר?  ל�יה ב

ת�יקּו. 

א:  א,מ�ר ב� ר�

וּלו� כ�ל ש� ב� ל ש� ש� יר, ב� ז� ח, �י ח,ב�רו� מ יר,  נ�מ� ז� ח, �מ

וּלו� ו�כ�ל ש� ב� ל  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ר�ק ש� ש� ן, ב� ע� טו� ן.   ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ר�ק נ�מ�י ח,ב�רו� ו� ע� טו� ו�
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/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה יו�ס�י ב�ר�ב�י י�ש�מ�ע�אל ר�ב�י ו� א.  ק�אז�יל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ח� אר� ב�

ע �ג יה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� י.   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ת�כ�א ד�ר�י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�ר�א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב� אּופ� ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ינ� ב� ת� א או� ק� ר ו� �מ ח, א, �פ ת� יה:  מ� ל�

ל�י!  ד�ל�י

יה:  א,מ�ר ל�

י�ן?  כ�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ש�

יה:  א,מ�ר ל�

א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ל� �א.   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ זּוז� ד�

זּוז�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ל���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�א ל�יה י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יב ו�אפ�ק�ר�ה.  ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ז�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ר ב�

זּוז�א  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ל���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�א ל�יה י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ר ו�אפ�ק�ר�ה.  ד�

י�יה ז� �ר ב�ע�י ק�א ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� י ל� כ� ז� מ� ר ל� �מ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, א, ל�יה:  ב�

ָליִפְנ ְך ע�ל�מ�א ל�כ%וּל�י ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו, ו� ינ� ר� ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  לא אפ� ינ� ר� ק� אפ�

י ּומ�י ו� נ�ן:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי כ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�פ�ק�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�א? ו� ו� ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג

ים:  ש�מ�אי ב�ית ר� מ� או�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�פ�ק�ר;  ל�ע,נ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�פ�ק�ר

ים:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּל�ל ּוב�ית ר� מ� או�

ינו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�פ�ק�ר,  א�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ל�ע,נ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�פ�ק�ר ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ע�ד ט� מ� ים, כ�ּׁש� יר� ש� ע, ל� ו�

א ל�כ%וּל�י יו�ס�י ב�ר�ב�י י�ש�מ�ע�אל א�וּל�א, ר�ב�י מ� ל� אפ�ק�ר�ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו,  ע�

א ּוב�מ�וּל�ת�א מ� ל� ע� יה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב� מ� ק� או� ד�

ן ב�ר�ב�י י�ש�מ�ע�אל ר�ב�י ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ק� י, ז� ס� ינו� יו� א� דו� ל�פ�י ו� בו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  כ�

ים ב�ר�ב�י י�ש�מ�ע�אל ר�ב�י נ� פ� י, ל� ס� ד�ע,ב�ד,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין מ�ּׁשּור�ת יו�

יו�ס� ף:  ר�ב ד�ת�נ�י

ם", ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה "ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�ד�ע�ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ם;  ב�ית ל� י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ח

ָליִפְנ ְך", זו� "א�ת ר� ד� �ח,ס�ד�ים;  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ילּות /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

כּו", ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה חו�ל�ים;  ב�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּקּור "י�ל�

ה", זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  "ב� בּור� ק�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה", ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה "ו�א�ת ש� ע, �מ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ר ש� ין.  מ�ּׁשּור�ת ל�פ�נ�ים י�ע,שּון", זו� "א, ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה
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ר:  א,מ�ר מ�

נּו ב�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּקּור "י�ל�כּו, ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י� �ים", /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ח,ס�ד�ים!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ילּות חו�

, ד�א,מ�ר ל�ב�ן א�וּל�א נ�צ�ר�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא ר: ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו� מ�

ד נו�ט�ל ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ילו� ב�ן ח� .  מ�ּׁש�ּׁש�ים א� ב�ח�ל�יו�

י ו�א,פ�וּלּו ע� ב� י, מ� כ� ל�ג�ב�יה.  ל�מ�יז�ל ל�יה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נּו "ב�ה, זו� י� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה", /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה בּור� ח,ס�ד�ים!  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�מ�ילּות ק�

ינו� ל�ז�ק�ן א�וּל�א נ�צ�ר�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא א� .  ל�פ�י ו� דו� בו� כ�

ר ש� ים י�ע,שּון, זו� "א, נ� פ� נ�ן:  ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין", ד�א,מ�ר מ�ּׁשּור�ת ל� ח� יו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ד�ין ב�ה ש�ד�נּו ע�ל א�וּל�א י�רּוש�ל�י�ם ח�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא ר� תו�

נּו!  ד�מ�גּוס�ת�א א�וּל�א, ד�ינ�י ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד ל�

ידּו א�וּל�א מ� ע9 /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א, ש� ימ� ם א� ינ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד�ין ע�ל ד� ר� תו�

ים ע,ב�דּו ו�ל�א נ� פ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין.  מ�ּׁשּור�ת ל�

ין:  ית� נ� ת� �מ

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא זו� א�י

ר מ�צ�א מו� ין פ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� ח, ע� ין רו� ָליִפְנ ְך, א� ר� ד� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  זו� ב

יו ח,מו�ר ל� כ� ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,פּוכ�ין,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�

ה יר� ז� ח9 ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יר� ז� ח9 /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ח� ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ּוב� ח� ר� ּוב�

ש אר�ב�ע א,פ�וּלּו מ� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו� �ים, ח מ� ע� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר�ה,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ב ש� ר: /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ נ�א9 ת�ש�יב�ם.  ש�

מ�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�ל�ע,  ב�ט�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

: ת�ן י�אמ�ר לא ס�ל�ע,  ל�י לו�

ן א�וּל�א ת� רו� לו� נו� כ� כ�פו�ע�ל.  ש�

ית ש�ם י�ש א�ם נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� ת� �ין, מ ית ב�פ�נ�י ד� ד�ין;  ב�

ין א�ם נ�י ב�ית ש�ם א� פ� ין, ב� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  מ�י ד� י�ת�

קו�ד�ם.  ש�וּלו�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

נ�י כ�ל א�טּו או ד�אמ�ר�ינ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּו!  א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�

ב א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� י�

ק�אמ�ר,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י

57

5

10

15

20

25

30



ב�ה?  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ל�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא זו� א�י

ר מ�צ�א מו� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו�ל�א א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה זו� ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך, א�ין רו�ע�ין ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח, �ח ב�ה,  מ�

יו ח,מו�ר ל� כ� ין ו�ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,פּוכ�ים,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים,  ב�

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י �ח ב�ה.  ּומ�

ּול�עו�ל�ם? 

ב א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ב:  א,מ�ר י� �ר

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע�ד לש� ים.  ש� י�מ�

י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

וּלּו א�י פ� א, א, ת� ו� יל� ל� א ב� ד� נ�מ�י!  ש�ע�ת�א ח,

וּלּו א�י פ� א, א, מ� ימ� א ב� ל�א!  נ�מ�י טּוב�

י ל�א, צ�ר�יכ�א, ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז� א,  ב�ק�ד�מ�ת�א ל�ה ח� ת� כ� ש� ח, �ּוב

י ת�ל�ת�א מ� ינ�ן יו� ר� י�י אמ� מו� ר� ת� י א� מ� ר� ת� ו�נ�פ�ק�א,  ל�ה א�

אי ט�פ�י �ד �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא.  א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו

י ת�נ�י�א י:  נ�מ� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ית מ�צ�א וּל� �י�א,  ו�ק�ר�ד�ם ט ט� �ר ס� א� [לא.] ב�

ים,  ב�ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

ם ב�צ�ד ט�וּל�ית ד� ר� �ר, ק ד� ר,  ב�צ�ד ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ד� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

ים,  ב�ין רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  זו� א�ין

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לש� ים ש� ר ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י�מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  אח ז�

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

ין,  ש�ּׁשו�ט�פ�ין מ�י�ם ר�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� ּוב�

ב�פ�נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ד�ר ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

א:  א,מ�ר ב� ר�

ל כ� יך,  א,ב�ד�ת ל� אח�

ע.  א,ב�ד�ת ל�ר�בו�ת �ק ר� �ק

ב ל�יה א,מ�ר �י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר נ�נ� ל�ר�ב�א:  ח,

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ע ת�נ�י�א �ס מ� ָליִפְנ ְך:  ד� ל�

ין,  ש�ּׁשו�ט�פ�ין מ�י�ם ר�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� ּוב�

ב�פ�נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�ד�ר ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י

יה:  א,מ�ר ל�
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ּׁשּום א�י ן.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א, ל�א מ� �ע ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ת�

ינ�ן?  ב�מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ק� ס� ע�

ין.  ב�ד�א�יכ�א ר� מ� Lע

יכ�א א�י א� אי ד� �ין, מ ר� מ� Lל�מ�ימ�ר�א?  ע

ין ב�ה ל�א, צ�ר�יכ�א, ד�א�ית ר� מ� Lל�אר�ע�א.  ד�צ�ר�יכ�י ע

א,  מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ימ� ת� ד�

י�ן,  ד�אר�ע�א כ�גּופ�ה ל�אר�ע�א ד�צ�ר�יכ�י כ�יו�ן מ� ד�

ל�ן.  מ�ש�מ�ע ק�א

ר מ�צ�א מו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה; זו� ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך, א�ין רו�ע�ין ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח, ד� ב� א,

יו ח,מו�ר ל� כ� ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,פּוכ�ים ו� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה. זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ר�י ב�

ק�ש�י�א:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

 , אמ�ר�ת�

ין ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח,מו�ר "מ�צ�א ע� ין רו� ָליִפְנ ְך, א� ר� ד� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;"  זו� ב

וּו ד�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך רו�ע�ין א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ין ו�רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א י�א ב� ו� ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ר� כ� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א,  א�ימ�א יפ� ס�

ים ו�כ�ל�יו "ח,מו�ר פּוכ� י ב�ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּופ�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ר� ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ� ר� כ� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה."  זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ים, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב�ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ר� כ� �י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד�

ין ו�רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ין ב� ים, א� מ� ר� כ� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  זו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

א�ב�י�י:  א,מ�ר

יד יו י���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� ל� .  ע� ר�עו�

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י�א ד�ל�א ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�נ�א

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ין ל�רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים;  ב�

ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�נ�א י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים ב� ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך.  ל�ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ד�ין ו�

א:  ל�יה א,מ�ר ב� ר�

נ�י ע�ל�יו י���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�יד א�י ת� , ל� עו� א!  ש�כ�ן ק�וּל�ת�א, ו�כ�ל ר� ת� יר� מ� ח,

כ�ל ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י�א ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ת�נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ד� ב� ים,  ב�ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�ן א, מ� ר� כ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ל�ת�נ�י י�א ד�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים ב� ו� ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך!  רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�כ�ן א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו�כ�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�
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א:  א,מ�ר א�וּל�א ב� ר�

י�א:  ל�א אר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש� �ק

י ד�א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ה ד�ב�ר�א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ל�ג�ב�י ד�א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ב� �ג א.  ל� ת� מ�

י ארו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י�א:  ל�א נ�מ� ש� �ק

ק�ר�ק�ע.  ב�א,ב�ד�ת ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�ה, כ�אן ב�א,ב�ד�ת כ�אן

א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י�א ל�א ב�ד�ר�ָליִפְנ ְך רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק�ת�נ�י כ�י

ין רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים ב� ו� ק�ר�ק�ע,  א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ב�א,ב�ד�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�י ו�כ�י ת� ים ב�ין ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק� מ� ר� כ� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ו�י�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א י�א ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים ב� ו� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�ה,  א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ב�א,ב�ד�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ים ב�ין ד�ר�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ר� כ� �מ�ס�ת�ק�ב�א,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ין ו�רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א.  ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ר�מ�ים ב� ב� ק� �ת ס� מ�

ין ו�רו�ע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ים, נ� מ� ר� כ� �מ�ס�ת�ק�ב�א,  ד�ל�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ּׁשּום ל�יה ת� ֹוניֵא אָיְרֹוּפּוק ע!  א,ב�ד�ת מ� �ק ר� �ק

ב�ד�גו�י. 

ּׁשּום ל�יה ו�ת� ֹוניֵא אָיְרֹוּפּוק לּו ד�ד�יל�מ�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�ה א,ב�ד�ת מ� ט� ל�ה!  ק�

ר ד�מ�ת�רּו ב�את�ר�א �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �י.  ו ל� ט� ק�

רו� ו�ד�יל�מ�א ב�ה!  את�

רו� א�י ר ו�לא ב�ה את� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� ז� ב�ה,  א�

ת א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ד�אי �ע �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא.  מ�

ה יר� ז� ח9 ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יר� ז� ח9 /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ח� ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ּוב� ח� ר� ּוב�

ש אר�ב�ע א,פ�וּלּו מ� ח� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ו� �ים, ח מ� ע� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ז�יר�ה,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ב ש� ר: /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� �מ נ�א9 ת�ש�יב�ם.  ש�

נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ל�יה א,מ�ר ב� �ר א:  מ� ב� ר� ל�

א ד� ב, ח, ש� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ימ� י א� ר� ם, ת� יב� ש� נ�א, ת� מ� נ�י!  ז� מ� ז�

יה:  א,מ�ר ל�

ים מ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ב, א,פ�וּלּו מ� ע� ע;   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �מ ש� �מ

;  א�וּל�א ל�י ת�ש�יב�ם, א�ין יתו� ב� ל�

ן?  ּול�ח%ר�ב�תו� ל�ג�נ�תו� נ�י� מ�

ם.  לו�מ�ר, ת�ש�יב�ם, מ�כ�ל ת�ל�מ�ד קו� מ�
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י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יכ�י מ� ד�

א!  א�י יט� ש� א,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ר� נ�ט� מ� ד�

א ד�ל�א א�י ר� נ�ט� א�מ�אי?  מ�

א ל�עו�ל�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א, ו� ר� נ�ט� מ� ב�ע�ל�ים.  ד�ע�ת ב�ע�ינ�ן ד�ל�א ל�ן מ�ש�מ�ע ק�א ד�

ר:  א�ל�ע�ז�ר ו�כ�ד�ר�ב�י �מ א, �ד

ת ב�ע�ל�ים, חּוץ ד�ע�ת צ�ר�יכ�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�ל �ב ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ש�בו�ת ר�ב�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

�ת�ש�וּל�ח,  ש�וּל�ח

א ד� , ח, �ח וּל� �א, ש ימ� י א� ר� ח, ת� �וּל �ש נ�א, ת� מ� נ�י!  ז� מ� ז�

יה:  א,מ�ר ל�

, א,פ�וּלּו �ים מ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�וּל�ח מ� ע� ע;   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �מ ש� �מ

שּות;  ל�ד�ב�ר א�וּל�א ל�י ת�ש�וּל�ח, א�ין ר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר �ב ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ו� צ� ן?  מ� נ�י� מ�

מ�קו�ם.  לו�מ�ר, ת�ש�וּל�ח, מ�כ�ל ת�ל�מ�ד

נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא לו� אמ�ר ב� �ר א:  מ� ב� ר� ל�

א ד� , ח, �ח כ� א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� ימ� א� י ו� ר� , ת� �יח כ� נ�א, תו� מ� נ�י!  ז� מ� ז�

יה:  א,מ�ר ל�

וּלּו פ� , א, �ח כ� ים מ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� מ� ע� ע;   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �מ ש� �מ

ין , א� �יח כ� יד;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב א�וּל�א ל�י תו� מ� ל� �ת �ל

ן?  ל�ר�ב ת�ל�מ�יד נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�כ�ח� ת�ל�מ�ד , מ� �יח כ� ם.  תו� קו� מ�

,  ת�ע,ז�ב ע�ז�ב מו� ע�

יו א�וּל�א ל�י א�ין ל� ע� ;  ב� ע�מו�

מו� ב�ע�ל�יו ש�א�ין ן?  ע� נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר, ע�ז�ב ת�ל�מ�ד ב, מ� ז� ע, �מ�קו�ם.  ת

ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק�ם ק� ,  ת� ע�מו�

יו א�וּל�א ל�י א�ין ל� ע� ;  ב� ע�מו�
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מו� ב�ע�ל�יו ש�א�ין ן?  ע� נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק�ם ת�ל�מ�ד ים, מ� ק� מ�קו�ם.  ת�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�מ�כ�ת�ב ל�יה ו�ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ל� ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ל�מ�כ�ת�ב ל�יה ו� ע� ט�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ח,מ�נ�א כ�ת�ב צ�ר�יכ�י, ד�א�י ו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, יק� ר� ינ�א,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� אמ�

יכ�א מ�ּׁשּום א� ר ד� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ן ו�א�יכ�א ח רו� ס� כ�יס,  ח�

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,ב�ל ע� ר ד�ל�או ט� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �א�יכ�א,  ח

ן ו�לא רו� ס� א כ�יס ח� ימ� א, א� יכ� ל�א!  א�

ינ�ן ו�א�י ע� מ� ש� �ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  א ע� ט�

ל מ�ּׁשּום ב� ר, א, כ� ש� ב� א ד� ימ� נ�ם, א� ח� ב� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד� יק� ר� ל�א!   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

צ�ר�יכ�א. 

ר ש�מ�עו�ן ּול�ר�ב�י �מ א, �ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א ף ד ע� אי ט� �נ�ם, מ ח� יכ�א ב� ל�מ�ימ�ר?  א�

י ש�מ�עו�ן, ל�א ל�ר�ב�י מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ק�ר�א�י.  מ�

נ�י ל�מ�כ�ת�ב ל�י ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ל�מ�כ�ת�ב ל�י ו�ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�ר�ת�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�י ר�ח,מ�נ�א כ�ת�ב צ�ר�יכ�י, ד�א�י ת�ר�ת�י,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

א ד�מ�ר�ה ד�צ�ע,ר�א מ�ּׁשּום ר� ע, �א, צ ית� א�ית�א,  ד�יד�ה א�

א,  ד�יד�ה ו�צ�ע,ר�א א�ית�א ד�מ�ר�ה א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�צ�ע,ר�א א,ב�ל ית� ל�

ל�א!  א�ימ�א

ינ�ן ו�א�י ע� מ� ש� �א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  א

א מ�ּׁשּום ית� ל� ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ה, [לא:]  ל�מ�ר�ה ד�

א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�נ�י א,ב�ל ית� א� י, ד� ת� ר� �א ל�מ�ר�ה ת ימ� ה, א� �ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ל�א!  ב

צ�ר�יכ�א. 

ת מו�ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  יּומ כ� �מ �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א ל�י א�ין ית� מ� �;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�תּוב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב בו�

ן נ�י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�י ש�א�ם מ� ת� �יתו� י�כו�ל א מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�מ�ית�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל תּוב� כ� �,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה בו�

אי ש�א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ּׁש �יתו� ר מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�כ�ל ל ית� ?  י�כו�ל ש�א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� יתו� מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ל

ת ת�ל�מ�ד ר, מו� �מ כ�ל לו� ת, מ� �מ�קו�ם.  יּומ

ת�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

כ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א ל�י א�ין �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ן;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�תּוב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ב�

ן נ�י� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�י ש�א�ם מ� ת� �ן י�כו�ל א ית� מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל תּוב� כ� �ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ן,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה
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אי ש�א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ּׁש �ן ר ת� כו� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל?  ש�א�ת�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�כ�ל ל� י�כו�

כ�ל לו�מ�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�ל�מ�ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ� כ� �מ�קו�ם.  ת

ת�ש�יב,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ב

ית ב�ר�שּות ש�מ�ש�כ�נו� א�וּל�א ל�י א�ין ד�ין;  ב�

ין ב�ית ב�ר�שּות ש�לא מ�ש�כ�נו� ן?  ד� נ�י� מ�

מ�קו�ם.  ת�ש�יב, מ�כ�ל לו�מ�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ב ת�ל�מ�ד

ת�ח�ב�ל,  ח�ב�ל

ב�ר�שּות;  ש�מ�ש�כ�נו� א�וּל�א ל�י א�ין

ן?  ב�ר�שּות ש�לא מ�ש�כ�נו� נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר, ח�ב�ל ת�ל�מ�ד ל, מ� ב� ח� �מ�קו�ם.  ת

נ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל�י?  ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ק�ר�א�י ת�ר�י ו�

ד ל�כ�סּות ח�ד �ח ם, ו� ל�י�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ל�כ�סּות יו�

�ח,   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ת�ח �ת פ� ת�

י א�וּל�א ל�י א�ין ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� נ� ע, �ָליִפְנ ְך;  ל יר� ע�

ת ע�יר ל�ע,נ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�י ר� ן?  אח� נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ת�ח� ת�ל�מ�ד ח, מ� �ת פ� מ�קו�ם.  ת�

ן,  נ�ת�ן ת� ת�

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א ל�י א�ין ת� �מ�ר%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  מ

נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת� �ת מ ט� ן?  מּוע� נ�י� מ�

ן ת�ל�מ�ד ר, נ�ת� �מ כ�ל לו� ן, מ� ת� ם.  ת� קו� מ�

יק,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע,נ�יק נ� ע, �ת

ין;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת ש�נ�ת�ב�ר�ָליִפְנ ְך א�וּל�א ל�י א�ין יק� נ� ע, �, מ לו� ל� ג� ב�

ן?  ב�ג�ל�לו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת נ�ת�ב�ר�ָליִפְנ ְך לא נ�י� מ�

כ�ל לו�מ�ר, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע,נ�יק ת�ל�מ�ד יק, מ� נ� ע, �מ�קו�ם.  ת

ר:  ע,ז�ר�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב�ן א�ל�ע�ז�ר ּול�ר�ב�י �מ א, �ד

ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת נ�ת�ב�ר�ָליִפְנ ְך יק� נ� ע, �, מ לו� ל� ג� ,  ב� לו�
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, א�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�י�ת נ�ת�ב�ר�ָליִפְנ ְך לא ין,  ב�ג�ל�לו� יק� נ� ע, �מ

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�ע,נ�יק מ� ל�י?  ל�

נ�י כ�ל�שו�ן תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ב�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אד�ם.  ב�

נּו.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ע,ב�ט יט� ב� ע, �ת

ינו� לו� ש�א�ין א�וּל�א ל�י א�ין א� ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�נ�ס,  רו�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�

ן א,מ�ר נ�א, ת� מ� ח, �ָליִפְנ ְך לו� ר ר� א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ד� ו� ל� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ינו� לו� י�ש א� ן?  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�נ�ס רו�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� נ�י� מ�

כ�ל ת�ל�מ�ד נּו, מ� יט� ב� ע, �ר, ת �מ ם.  לו� קו� מ�

ר:  ש�מ�עו�ן ּול�ר�ב�י �מ א, �ד

ינו� לו� י�ש א� ין רו�צ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� נ�ס, א� ר� �ת� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ין ל� ק� ק� ז� ,  נ� לו�

נּו יט� ב� ע, �ל�י?  ל�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת

נ�י כ�ל�שו�ן תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ב�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה אד�ם.  ב�

ן ב�ט�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�ל�ע מ�

ן לו� י�אמ�ר לא  ס�ל�ע ל�י ת�

ן א�וּל�א ת� רו� לו� נו� כ� כ�פו�ע�ל.  ש�

ת�נ�א: 

ן ת� רו� לו� נו� כ� ב�ט�ל.  כ�פו�ע�ל ש�

ב�ט�ל?  כ�פו�ע�ל מ�אי

א�ב�י�י:  א,מ�ר

ל ב�ט�ל כ�פו�ע�ל ה ש� ת� נ�ה.  ד�ב�ט�ל מ�ל�אכ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה או� מ�

ית ש�ם י�ש א�ם נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� ת� �ין, מ ב�פ�נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם.  ד�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ד�י.  ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י ע�ס�ק�א ע�בּוד ס�פ�ר�א ו�ר�ב א�יסּור

ס�פ�ר�א,  ר�ב א,ז�ל

ג �ל יה ב�ל�א ל�יה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת� ע� �ת�ר�י.  ב�י ב�א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�י ד�א�יסּור ד

יה א,ת�א מ� �ק ר ד�ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א.  ר�ב ב

יה:  א,מ�ר ל�
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י ז�יל ת� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו.  ד�פ�ל�ג�ת� ת�ל�ת�א אי� י� �מ �ק

י א�י ר� י, [לב.] ת� א.  מ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו� נ�מ� ת� ל� ת�

י ו�א�י ר� י, ת� ת� ס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�י נ�מ� ג� �ל פ� י ד� א� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ת�ל�ת�א.  ב�י ב�

יה:  א,מ�ר ל�

א?  ל�ָליִפְנ ְך מ�נ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

יה:  א,מ�ר ל�

ד�ת�נ�ן: 

ית ש�ם י�ש א�ם נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ב� ת� �ין, מ ב�פ�נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם;  ד�

ית ש�ם א�ין י ד�ין, ב�פ�נ�י ב� ם.  י�ת�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה? ש�וּלו� מ� ד� קו�

יה:  א,מ�ר ל�

י?  מ�י מ� ד�

יק מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ם, ד� ת� נ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מו� יב מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי מ� ת� ינ�ן ּומו� ע� אי, ב� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ית ל� ד�ין,  ב�

ש�ק�ל�י,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א, ד�יד�יה א,ב�ל

א מ�וּל�ת�א ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�וּלּוי מ� ל� ע� ל�יה.  ס���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא, ב�ת�ר�י ב�

ד�ת�נ�ן:  ת�ד�ע

ת אל�מ�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� כ� לא מו� ית ש� ב� ד�ין.  ב�

א�ב�י�י:  ל�יה א,מ�ר

י ו�ל�או ע,ל�ה:  א�ת�מ�ר מ�

ב א,מ�ר �ס� ף ר ר יו� �י ב יּומ� נ� �ב א,מ�ר מ �ן:  ר מ� נ�ח�

ינ�ה אל�מ�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ין ב�ית צ�ר�יכ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א� ל ד� ין,  ש� ח� מ� מ%

ין ב�ית צ�ר�יכ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,ב�ל ל ד� ת.  ש� טו� יו� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ין:  ית� נ� ת� �מ

ין מ�צ�א�ה ת, א� פ� ר� ב�ה;  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב�

ב�ה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב�ר�שּות

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�א�ם ת� י� ת, לא ב�ב�ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� רו� ב� והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק� �א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� �ט ל�ה.  י�

ר א�ם �יו לו� אמ "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ט�מ�א!"  אב�

יר!"  "אל לו� ש�אמ�ר או� ז� ח, �ת

.  י�ש�מ�ע לא לו�

ק �ר ק  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �ר ן,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� �ע ט� ו�ט�ע�ן,  ו�

ש אר�ב�ע א,פ�וּלּו מ� ח� ר  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ע�מ�ים ו� �מ נ�א9 ב, ש� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ת�ע,ז�ב.  ע�ז�ב ח
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ו�אמ�ר:  לו� ו�י�ש�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�ָליִפְנ ְך

יך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�א�יל ל� ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ו� צ� ק,  ל�פ�ר�ק ר�צו�נ�ָליִפְנ ְך א�ם מ� ר�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

".   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�טּור, ש�נ�א9מ�ר "ע�מו�

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ב.  או� ז�ק�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ח ל� חו�

ן מ�צ�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ט�ע�ן;  לא א,ב�ל ל�פ�ר�ק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

ר:  ש�מ�עו�ן ר�ב�י מ� או�

ל�ט�ע�ן.  א ף

ר:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י ר�ב�י מ� או�

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ר ע�ל�יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ין ע�ל י�ת� , א� או� ש� �,  ז�קּוק מ לו�

י "ת�ח�ת ש�נ�א9מ�ר שאו� �", מ או� ש� �.  ל�ע,מו�ד ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ בו�

א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

א:  א,מ�ר ב� ר�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ינ�ה ש�אמ�רּו ר�פ�ת ע� ת� �ינ�ה מ א� מ�ש�מ�ר�ת.  ו�

נ�י א�ינ�ה ת� ק� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ� ע� ת� �ינו� מ ב�ה,  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א�

ינ�ה א� נ�י מ�ש�מ�ר�ת, מ�ד�א�צ�ט�ר�יָליִפְנ ְך ו� ת� מ� ינו� ל� ב�ה.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א�

מ�ש�מ�ר�ת,  ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ד�א�י

ל�ג�ּו�אי,  ל�ה א�ב�ר�אי, מ�ע���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ל ל�ה מ�ש�כ�ח /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ש�ת�א

י�א!  מ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ּו�אי ל�ה מ�ש�כ�ח ע� �ב מ�

ינ�ה ש�מ�ע א�וּל�א נ�ה, א� מ�ש�מ�ר�ת,  מ�

מ�נ�ה.  ש�מ�ע

ינו� מ�צ�א�ה ת, א� פ� ר� ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב,  ב�

י�צ�ח�ק:  ר�ב�י אמ�ר

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא חּום.  תו�ָליִפְנ ְך ש�עו�מ�ד�ת ו� ת� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

שּות מ�כ�ל�ל ר� ב� וּלּו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ד� פ� א, �חּום ב�תו�ָליִפְנ ְך ו ת� �י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב!  נ�מ�

נ�י א�יכ�א ת� �מ א�org.openoffice.Office.SFX/Help/���������� ,ףֹוּס�יפ�א:  ל�ה ד�

ב�ה.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ר�ב�ים ב�ר�שּות

י�צ�ח�ק:  ר�ב�י אמ�ר
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/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא חּום.  חּוץ ש�עו�מ�ד�ת ו� ת� �ל

ת א,פ�וּלּו ד�ב�ר�פ�ת מ�כ�ל�ל ד� מ� חּום חּוץ עו� ת� �ינו� נ�מ�י ל ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב א� �ב�ה.  ח

ת ב�ב�ית רו� ב� והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק� �א לא /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� �ט ל�ה.  י�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ן נ�י� א!"  אב�יו לו� אמ�ר ש�א�ם מ� מ� �ט "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

לא "אל לו� ש�אמ�ר או� יר!" ש� ז� ח, �?  י�ש�מ�ע ת לו�

ר:  �מ נ�א9 ש�

יש מו� "א� יו א� אב� ת�יר�אּו,  ו�

י ו�א�ת �ת תו� ב� �יי."  ת�ש�מ�רּו, א,נ�י ש

ין כ%וּל�כ�ם ב� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ב�כ�בו�ד�י.  ח

נ�א ט�ע,מ�א, ד�כ�ת�ב מ� ח, �י א�ת ר �ת תו� ב� �ת�ש�מ�רּו,  ש

או /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ו� י, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, כ� ית /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ינ�א, נ����H�Ę�銸ַל � .ליִּצ� אי?  אמ� �מ �א יה, ו� ל�

אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ש� ו�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא ע,

י ו�ל�א ת ו�ד�ח�י ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה את� ו�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה!  ת�ע,ש�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא א�

ינ�א,  ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך א�צ�ט�ר�יָליִפְנ ְך, ס�ל�ק�א אמ�

ש /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�א�יל �והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה% ם אב כ�בּוד ו� א� ל ל�כ�בו�דו� ו� ם,  ש� קו� מ�

ת כ�ב�ד כ�אן ש�נ�א9מ�ר ך,  ו�א�ת אב�יך א� מ� א�

ר �מ נ�א9 ת כ�ב�ד ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�וּל�ן ו� נ�ך,  יי א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו� מ�

ל�יה!  ל�צ���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ת /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�כ�ָליִפְנ ְך

ל�יה.  ל�ש�מ�ע ד�ל�א ל�ן מ�ש�מ�ע ק�א

ן מ�צ�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ט�ע�ן.  לא א,ב�ל ל�פ�ר�ק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�תו�ר�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�

ן?  לא א,ב�ל מ�אי ע� ט� ל�

א ימ� יל� כ�ל�ל,  ל�ט�ע�ן לא א,ב�ל א�

 ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ש�נ�א מ�אי

.  ת�ע,ז�ב ע�ז�ב ד�כ�ת�יב מו� ע�
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ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� יב נ�מ�י ט� ת� כ� ים /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ק� !  ת� ע�מו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� צ� א, מ� וּל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�ן א� ר� תו� �ק /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� פ� נ�ם,  ל� ח� ב�

ן ו�לא ע� ט� ב�ש�כ�ר.  א�וּל�א ב�ח�נ�ם ל�

ר:  ש�מ�עו�ן ר�ב�י מ� או�

נ�ם.  ל�ט�ע�ן א ף ח� ב�

נ�ינ�א ר�ב�נ�ן:  ד�ת�נּו ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת�

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� נ�ם, ט� ח� ב�ש�כ�ר.  ב�

ר:  ש�מ�עו�ן ר�ב�י מ� או�

זו� זו� ב�ח�נ�ם.  ו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו מ�אי י� �מ ע� �ד�ר�ב�נ�ן?  ט

ש�מ�עו�ן,  כ�ר�ב�י ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ד�א�י

א ר�ח,מ�נ�א ל�כ�תּוב ל� ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ע�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ב�ע�י ט�

נ�א א, �ינ�א,  ו אמ�

ית ּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד� ע� יכ�א ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים ב�ע,ל�י צ�ע�ר ב�ה ט� ל� ב,  ח�ס�רו�ן ו� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �יס, ח כ�

ן ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים ב�ע,ל�י צ�ע�ר ב�ה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד�א�ית רו� ס� ח� ש�כ�ן!  כ�ל כ�יס, לא ו�

א א�וּל�א, ל�מ�אי ת� כ� ל� נ�א,  כ�ת�ב�יה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� מ� ח, �ר

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ָליִפְנ ְך,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לו�מ�ר ע� נ�ם, ט� ח� ב�ש�כ�ר. ב�

אי ש�מ�עו�ן ו�ר�ב�י �ט�ע,מ�א?  מ

י ד�ל�א מ�ּׁשּום מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ק�ר�א�י.  מ�

ו�ר�ב�נ�ן? 

י ל�א א�מ�אי מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ק�ר�א�י?  מ�

ץ כ�ת�יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�א ב� ת "רו� �ח �"  ת מ�ש�או�

ין כ�ת�יב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם ל� פ� ָליִפְנ ְך".  "נו� ר� ד� �ב

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד�ר�מו� ינ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו א� עּונ�י� א ּוט� ח� אר� מ�ש�מ�ע,  ב�

ין ו�ר�ב�י ל� פ� ן, "נו� עו� מ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ש� ינ� ָליִפְנ ְך" א� ר� ד� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ב עּונ�י� מ�ש�מ�ע,  ע�וּל�ו�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ּוט�

א: [לב:]  א,מ�ר ב� ר�

ד,  ש�נ�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם מ�ד�ב�ר�י �מ ל� נ�

ר �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א.  ח

א ר�ב�י ו�א,פ�וּלּו ן, ל� עו� מ� י ד�ל�א מ�ּׁשּום א�וּל�א ק�אמ�ר ש� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ק�ר�א�י,  מ�

י א,ב�ל מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ס ו�ח�מ�ר,  ק�ל ק�ר�א�י, ד�ר�ש�ינ�ן מ�

או מ�ּׁשּום אי, ל� �ּׁשּום מ ר מ� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�ר�ש�ינ�ן!  ח

יכ�א מ�ּׁשּום ד�ל�מ�א א� י ח�ס�רו�ן ד� כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יס, ו� ר:  כ� �אמ ק�
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ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ן ב�ה ד�ל�ית ט� רו� ס� כ�יס, ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב,  ח�

ן ב�ה ד�א�ית  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�יק�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה רו� ס� ש�כ�ן.  כ�ל כ�יס, לא ח�

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ן ב�ה א�ין ּוט� רו� ס� כ�יס!  ח�

ינ�ן ל�א מ�י ק� ס� יה?  ב�ט�ל ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ד�א�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ע� ּׁשּוק� מ�

י, אתּו א�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ל ו�ש�ק�ל�י ג�נ�ב�י נ�מ� �יה.   ד�א�יכ�א מ ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ב

ר ת�ד�ע �ע �צ ים ב�ע,ל�י ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �נ�י ח ת� ק� א, ד� ת� י� ר� או� ס�יפ�א:  ד�

ר:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י ר�ב�י מ� או�

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ר ע�ל�יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� או� ע�ל י�ת� ש� �,  ז�קּוק א�ין מ לו�

י "ת�ח�ת ש�נ�א9מ�ר שאו� �", מ או� ש� �.  ל�ע,מו�ד ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ בו�

נ�א מ�כ�ל�ל ל�או �ת !  ז�קּוק ס�ב�ר ק�מ�א ד� לו�

או מ�אי א, ל� מ� ע, �ּׁשּום ט ר מ� �ע �צ ים ב�ע,ל�י ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א?  ח

או� ב�ת�ח�ת ד�ל�מ�א ש� �י,  מ יג� ל�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�

ס�ב�ר,  יו�ס�י ד�ר�ב�י

י "ת�ח�ת ד�ר�ש�ינ�ן שאו� �", מ או� ש� �,  ל�ע,מו�ד ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ בו�

ת ד�ר�ש�ינ�ן ל�א ס�ב�ר�י ו�ר�ב�נ�ן �ח �"?  "ת מ�ש�או�

ר ת�ד�ע �ע �צ ים ב�ע,ל�י ד� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �א ל�או ח ת� י� ר� או� א:  ד�ק�ת�נ�י ד� יש� ר�

:  ו�אמ�ר לו� ו�י�ש�ב /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ל�ָליִפְנ ְך לו�

יך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהו�א�יל ל� ע� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו� ו� צ� ק מ� ר� פ�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�ק!  ל�

 .  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�טּור, ש�נ�א9מ�ר: ע�מו�

א,  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים ב�ע,ל�י צ�ע�ר ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך ס�ל�ק�א ו�א�י ת� י� ר� או� ד�

יה וּל�י מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ית� יה,  ל�מ�ר�יה א� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, �ב

יה כ�י וּל�י ּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ית� ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�יה!  ל�מ�ר�יה ל�

ר ל�עו�ל�ם �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

טּור ס�ב�ר�ת� מ�י טּור,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� י?   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ר� מ� �ג ל�

טּור ו�ד�יל�מ�א נ�ם  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ח� ר ב�ש�כ�ר, ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ו�ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ב ב� �אמ נ�א,  ק� מ� ח, �ר

יה כ�י ית� ב�ח�נ�ם,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�יה ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�יה, ל�ע9ב�ד ל�מ�ר�יה א�

יה ו�כ�י ית� ר,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ב�יה ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�יה, ל�ע9ב�ד ל�מ�ר�יה ל� כ� ש� ב�

א.  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים ב�ע,ל�י צ�ע�ר ּול�עו�ל�ם ת� י� ר� או� ד�

רבצ"ן),  שונ"א או/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה"ב ב/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהמ"ת ב/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהמ"ת (סימ"ן

��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ע ל�ימ�א �ס  ל�יה מ�
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ל  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� י�ש�ר�א�ל.  כ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת ב�ה מ�

ת� א�י �ר ר אמ� �ע �א, צ מ� ל� ש� ים ב�ע,ל�י ב� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י מ�ּׁשּום ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� י�ש�ר�א�ל,  כ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת ב�ה מ�

ת� א�י א�וּל�א �ר ר אמ� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �א,  ל�או ח ת� י� ר� או� ד�

ל א�מ�אי ט� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� י�ש�ר�א�ל?  כ�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת ב�ה מ�

ּׁשּום ם, מ� ת� א�יב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

נ�י:  נ�מ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ת� ק� א, ד� ר� ב� �ת ס� מ�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�ם ת� י� עּונ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�ס�ָליִפְנ ְך,  י�ין ט�

ל�ה.  ז�קּוק א�ין

ת� א�י �ר א,  ב�ש�ל�מ�א, ל�או אמ� ת� י� ר� או� ד�

ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י מ�ּׁשּום ל�ה,  ז�קּוק א�

ת� א�י א�וּל�א �ר אי אמ� �מ �א, א ת� י� ר� או� ין ד� ל�ה?  ז�קּוק א�

ינ�ה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ע� ט� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר: ּול� �אמ ין י�ין ק� ָליִפְנ ְך, א� ל�ה.  ז�קּוק נ�ס�

ש�מ�ע:  ת�א

י ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת שאו� �.  ּומ ת� ל� �ד ח� ל, ו� א� ר� ש� י�

ת� ו�א�י �ר ר אמ� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

ב א�מ�אי ז� ? ע� ת� ל� �ד ח� י ת�ע,ז�ב ו� ע� ב� ל�יה!  מ�

ר ל�עו�ל�ם �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ם ע� ט� �ב

א א�י ימ� י, א� כ� א:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יפ� ס�

ב.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י, ע�ז�ב ּומ�שאו�י י�ש�ר�א�ל ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ת ז� ע, �ת

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�א�י ע� ט� �אי ב �מ �ת�ע,ז�ב?  ע�ז�ב א

ד�י�ש�ר�א�ל.  צ�ע,ר�א מ�ּׁשּום

וּלּו א�י פ� י, א, כ� א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� יש� י!  ר� נ�מ�

א יש� ר ר� מ� �ח ר ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י, ס�יפ�א ב� מ� �ח י�ש�ר�א�ל.  ב�

 ! מ�אי,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ס�ק�ת�

נ�ש ס�ת�מ�א א, א9 ת� וּל� מ� יל.  ח,מ�ר�יה ב�ת�ר ד� אז�

ת� ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ל� �ד ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ו�ע�ז�ב ו� יק� ר� ב, ב� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� ז� ע, �י!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ת יב� ת� כ� ד�

יה:  א,מ�ר ל�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ב� י? ר� נ� �ר:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י מ �מ א, �יא, ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �א.  ל�או ח ת� י� ר� או� ד�
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ש�מ�ע:  ת�א

ן,  ו�שו�נ�א ל�פ�ר�ק או�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב ע� ט� ל�

י מ�צ�ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד� נ�א, כ� שו� �.  א�ת ל�כו� ף ב י�צ�רו�

א,  ח���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ים ב�ע,ל�י ד�ע�ת�ָליִפְנ ְך, צ�ע�ר ס�ל�ק�א ו�א�י ת� י� ר� או� ד�

ל�יה!  ע,ד�י ף /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

ת ל�כו� ף /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י, כ�ד�י א,פ�וּלּו ע,ד�י ף.  י�צ�רו� א�

ש�מ�ע:  ת�א

נ�א שו�נ�א רּו, שו� אמ� ל ש� א� ר� ש� לא י� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י,  שו�נ�א ו�

ת� א�י �ר ר אמ� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

נ�א וּל�י מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל שו� א� ר� ש� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י� ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י!  שו�נ�א וּל�י ּומ

נ�א ס�ב�ר�ת� מ�י שו� �נ�א ד�ק�ר�א א שו� �י? א א� ין ק� ית� נ� ת� �מ י.  ד� א� ק�

ש�מ�ע: [לג.]   ת�א

ר�ב�צ�ן,  רו�ב�ץ, ו�לא

ד,  רו�ב�ץ, ו�לא מ� עו�

לא ת�ח�ת , ו� או� ש� � מ�פ�ר�ק מ

י ת�ח�ת שאו� �, מ או� ש� �ד ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ מו� ע, �.  ל בו�

ת� ו�א�י �ר ר אמ� �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�או�ר�י�ת�א,  ח

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה רו�ב�ץ וּל�י מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה �ד!  וּל�י ּומ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�צ�ן וּל�י ּומ מ� עו�

י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ב� י? ר� נ� �ר:  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י מ �מ א, �יא, ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר �ע �ים ב�ע,ל�י צ ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ד�ר�ב�נ�ן.  ח

א,  נ�מ�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י ר� ב� �ת ס� מ�

ת ד�ק�ת�נ�י �ח �", מ�שאו�י "ת ד ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�כו�ל מ�ש�או� מו� ע, �.  ל בו�

ית ל�יה ש�מ�ע�ת� מ�אן א� ס�ב�ר�א?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי ל�יה ד�

מ�נ�ה.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י, ש�מ�ע יו�ס�י ר�ב�י

ית ּומ�י צ� ת מ� �מ ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י,  יו�ס�י כ�ר�ב�י ל�ה מו�

נ�י ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א ת� ת ס�יפ�א ק� �ח �, ו�לא "ת מ�פ�ר�ק"!  מ�ש�או�

מ�פ�ר�ק?  לא מ�אי

א ימ� יל� א מ�פ�ר�ק לא א� ל, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ל� ",  ת�ק�ים "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק�ם כ�ת�יב כ� מו� ע�

נ�ם מ�פ�ר�ק  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�יט�א, לא א�וּל�א ח� ר. א�וּל�א ב� כ� ש� ב�

ית ל�יה ש�מ�ע�ת� מ�אן א� ס�ב�ר�א? ר�ב�נ�ן!  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אי ל�יה ד�
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יא,  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ל�יל�י יו�ס�י ר�ב�י ל�עו�ל�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ינ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ע� ט� �ר ּוב �ב כ�ר�ב�נ�ן.  ל�ה ס�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

וּלּו ת�ר�א�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, י�כו�ל כ�י פ� מ�ר�חו�ק?  א,

ע;  לו�מ�ר, כ�י ת�ל�מ�ד ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג פ� ת�

ש?   ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ג�יע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�פ���x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ע, י�כו�ל כ�י א�י מ� �מ

ת�ר�א�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  לו�מ�ר, כ�י ת�ל�מ�ד

יזו� א�  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ג�יע�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה?  ב�ה ש���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ש ר�א���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�יא ו�

רּו ע, ים,  ש� מ� כ� ח,

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�ּׁש�ב�ע א�ח�ד צ� ח9 ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּומ� יל, ו� מ� �ר�יס.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ב

ת�נ�א: 

מו� ּומ�ד�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ר�ס�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  ע�ד ע�

ר ר�ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א,מ�ר �ח�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה:  ב�ר ב

ל ט� נו� ר.  ו� כ� ש�

ין:  ית� נ� ת� �מ

ת א,ב�ד�תו� �ד ב� א, �תו� ו ד� ב� יו, א, קו�ד�מ�ת;  אב�

ת א,ב�ד�תו� �ד ב� א, �, ש�וּלו� ו קו�ד�ם.  ר�בו�

ת אב�יו א,ב�ד�ת �ד ב� א, �ל ו , ש� בו� �ת,  ר�בו� ר מ� ד� קו�

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ל�עו�ל�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ב�יאּו ש�אב�יו ז� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יאו� ח�כ�מ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ש�וּל�מ�דו� ו�ר�בו� ב� י מ� ��x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי� �ח א;  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�עו�ל�ם ל� ב� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

יו ו�א�ם ת.  אב�יו ח�כ�ם, ש�ל אב� מ� ד� קו�

יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י,  נו�ש�א�ין ו�ר�בו� אב� שאו� �מ

�יח נ� �, ו�אח�ר ש�ל א�ת מ יח� כ�ָליִפְנ ְך ר�בו� נ� �ת מ ל א� יו.  ש� אב�

יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁש�ב�י,  ב�ב�ית ו�ר�בו� אב�

ת  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה , ו�אח�ר א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ָליִפְנ ְך ר�בו� ד� יו;  א�ת  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו� אב�

יו ו�א�ם ח�כ�ם,  אב�

ת  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר אב�יו א� �אח ת  ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה כ�ָליִפְנ ְך ו� .  א� ר�בו�
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א:  ר� מ� ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�

נ�י מ�נ�א מ�וּל�י?  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ב א,מ�ר �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� ב:  א,מ�ר י� �ר

א:  א,מ�ר ר� ק�

ן,  ב�ך י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה לא כ�י א�פ�ס יו� ב� א�

ָליִפְנ ְך וּל� ם ש� ד� ל קו� ש� אד�ם.  כ�ל ל�

ר י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב ו�א,מ�ר �מ ב:  א, �ר

מו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�מ�ק���x�����2�c:/onegit/p ?זיִרְכַהְל בָּי�ם כ�ל צ� �ע כ�ָליִפְנ ְך.  ל�יד�י ב�א כ�ָליִפְנ ְך, סו� ף ב�

יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה י,  נו�ש�א�ין ו�ר�בו� אב� שאו� �מ

�יח נ� �, ו�אח�ר ש�ל א�ת מ יח� כ�ָליִפְנ ְך ר�בו� נ� �ת מ ל א� יו.  ש� אב�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ש�אמ�רּו,  ר�בו�

לא ש�וּל�מ�דו� ר�בו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� מ� כ� ּומ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  מ�ק�ר�א ש�וּל�מ�דו� ר�בו� ח�

מ�א�יר;  ר�ב�י ד�ב�ר�י

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

ב כ�ל רו� תו� ש� מ� כ� נּו;  ח� ימ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ר:  יו�ס�י ר�ב�י מ� או�

יר לא א,פ�וּלּו א� ינ�יו /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה א�וּל�א ע� ש� מ� אח�ת,  ב�

.  /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�בו�

א:  א,מ�ר ב� ר�

ב כ�גו�ן �ן ר �ר ב� אס� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ד� ר� חו� א ס� מ� ל�יס�ט�רו�ן.  זּו/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,

ע ש�מּוא�ל �ר אנ�יה ק� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוא ע�ל מ� � ד�אס�ב�ר�יה מ�ר�ב�נ�ן /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ד /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ּׁש�ח�י ל�א�מ�ת יו�ר�ד "א�ח�ד ח� א� ן".   ֹוניֵא אָיְרֹוּפו�ת�ח� ו� יו� כ�

עּווּל�א:  א,מ�ר

ים ת�ל�מ�יד�י מ� כ� ל ח, ב� ב� ב� ין ש� ד� מ� ין מ� ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�נ�י ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה עו� ע� ר� קו� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ו� ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  ע�ל ז�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ז�

י�ן נ� ע� ינ�ן ב�מ�קו�ם א,ב�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ּול� יו, א� ין אב� ר� ז� מ%ב�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ק.  ל�ר�בו� א�וּל�א חו�

נ�יה ק�ב�ע�י ב מ� �א ר ד� ס� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א,  מ�ר�ב ח�

אי?  ר�בו� לו� ו�צ�ר�יָליִפְנ ְך ת�ל�מ�יד �מ

יה:  א,מ�ר ל�

ל�ָליִפְנ ְך,  צ�ר�יכ�נ�א ח�ס�ד�א, ח�ס�ד�א, ל�א

73

5

10

15

20

25

30



ין ל�י, ע�ד צ�ר�יכ�ת� א�ת� ע� ב� ש�נ�ין!  אר�

א א�והְּב עַדָי עָדיֵמ יֵריִּק�פ�דּו ל� י, ו� ד� ד� י ע�י�ל�י א/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, ב� �ג /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ד�י.  ל�

ין ח�ס�ד�א ר�ב י�ת�יב ע� ב� א,  אר� ית� נ� ע, �ת

/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א.  ד�ר�ב ד�ע�ת�יה ד�ח,ל�ש מ�ּׁשּום

א,  אר�ב�ע�ין /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א ר�ב י�ת�יב ית� נ� ע, �ת

ח�ס�ד�א.  ל�ר�ב ד�ח�ש�ד�יה מ�ּׁשּום

א�ת�מ�ר: 

ב �ק ר ח� צ� ר י� �ס� ף ב נ�ן:  ר�ב�י א,מ�ר יו� ח� יו�

י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה.  כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ב �א ר ח� ר א, �ב א,מ�ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּונ�א ר�ב ב �ת:  ר ש� ש�

יו�ס�י.  כ�ר�ב�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ר ּומ�י �מ נ�ן ר�ב�י א, ח� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�כ�י?  יו�

ר �מ א, /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� נ�ן,  ר�ב�י ו� ח� יו�

מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,  כ�ס�ת�ם /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ל�כ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

נ�ן בו� ּות� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה"!  ש�וּל�מ�דו� "ר מ� כ� ח�

ב מ�אי /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה? רו� מ� כ� .  ח� תו� מ� כ� ח�

ר�ב�נ�ן:  ת�נּו

ין ק� ס� עו� ינ�ה ב�מ�ק�ר�א, מ�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� א� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ו� ד� מ�

ין ב�מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה, מ�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל� ט� נו� ר;  ע�ל�י/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ו� כ� ש�

ין מּוד, א� ל� �.  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�דו�ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ�ד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ָליִפְנ ְך ת מ�זו�

י ּול�עו�ל�ם ו� ץ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9 ר ל�מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� ת� מּוד.  מ�ן יו� ל� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

ק�ש�י�א:  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגּופ�א /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�א

ין אמ�ר�ת� מּוד, א� ל� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ל�ָליִפְנ ְך ב ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� ל� דו� ,  ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� זו� מ�

י "ּול�עו�ל�ם אמ�ר�ת� ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ר ו� ץ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9 ר ל�מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר� ת� מּוד"!  מ�ן יו� ל� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה

נ�ן: [לג:]  ר�ב�י א,מ�ר ח� יו�

נ�ית ר�ב�י ב�ימ�י ש� ;  מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה נ� זו�

ין ע�ל�מ�א כ%וּל�י ש�ב�קּו ית� נ� ת� �לּו מ �ז א, �ת�ל�מּוד�א,  ב�ת�ר ו

ש /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ר �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּו ד� ן יו�ת�ר ל�מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ץ /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י "ּול�עו�ל�ם ל� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ת�ל�מּוד".  מ�

ד�רּוש?  מ�אי

יש ר� ד� ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י כ� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� א�ל�ע�אי:  ב�ר�ב�י י�

74

5

10

15

20

25

30



ד�כ�ת�יב:  מ�אי

ד ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג� �י "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� �ע ם"?  י�ע,ק�ב  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ש�ע�ם, ּול�ב�ית ל� את� ט� �ח

��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּג�ד �י "/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה מ� �ע וּלּו ל� ם", א� ע� ש� ים,  ת�ל�מ�יד�י  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ� מ� כ� ח,

ת גו� ג� ּׁש� ת ש� ת;  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם נ�ע,שו� נו� דו� ז� כ�

וּלּו י�ע,ק�ב "ּול�ב�ית ם", א� את� ט� �ץ,  ע�מ�י ח אר� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�

ת ש�ז�דו�נו�ת ת.  ל�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם נ�ע,שו� גו� ג� ש� כ�

נּו י� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ד�ת�נ�ן:  ו�

ר:  י�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י מ� או�

יר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה9ו�י /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה� ג�ת ז� ג� ּׁש� מּוד, ש� ל� �ת �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�ל�מּוד ב ל� ז�דו�ן.  עו�

ש �ר /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ר�ב�י ד� /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַהּוד� א�ל�ע�אי:  ב�ר�ב�י י�

ד�כ�ת�יב:  מ�אי

ר "ש�מ�עּו �ב "?  א�ל /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ח,ר�ד�ים יי ד� ד�ב�רו�

י א�וּלּו יד� מ� ל� �ח,כ�מ�ים,  ת

מ�ק�ר�א;  ב�ע,ל�י א,ח�יכ�ם", א�וּלּו "אמ�רּו

מ�ש�נ�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה;  ב�ע,ל�י "ש�נ�א�יכ�ם", א�וּלּו

י "מ�נ�ד�יכ�ם", א�וּלּו מ� �/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�אר�ץ.  ע

ל ס�ב�ר�ם ת�אמ�ר,  ֹוניֵא אָיְרֹוּפ�ס�ק ש�מ�א ט� ס�כּוי�ם,  ּוב�

ם".  לו�מ�ר, "ו�נ�ר�א�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה ת�ל�מ�ד כ� ת� �ח מ� ש� ב�

י�בו�שּו,  ת�אמ�ר, י�ש�ר�א�ל ש�מ�א

י�ב�שּו",  לו�מ�ר, "ו�/��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה�ם ת�ל�מ�ד

ל י�בו�שּו ��x�����2�c:/onegit/p ,הָלֵבְד יֵלּוּגו�י�ים א� ר� ש� י� חּו.  ו� מ� ש� י�

ת א�וּלּו ע,ל�ָליִפְנ ְך /��x�����2�c:/onegit/package/source ?זיִרְכַה,ד�ר�ן יאו� צ�  מ�
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