משה ב"ר זעליג
הילד משה ב"ר מנחם מענדל
הב' משה פתחי' ב"ר אברהם הלוי – תשמ"ו ] NJחל' חוסט[
הב' נתן ב"ר ישראל )קליין( – תרפ"ח ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' שלום ב"ר מנחם – תרע"ו ]סאמיש אויוואר ,רומעניא[
שלמה ב"ר אריאל
הב' שמואל יעקב יוסף צבי ב"ר בנימין זאב )זייסלער( – תשכ"ו ] LIוועלוואד[
הבתולה חנה חי' ב"ר אהרן שבתי )קאטלער( – תרפ"ח ]מט .יודא[
הבתולה טויבא ב"ר שמעון )פריעדמאן( – תרע"ד ]דעעש ,רומעניא[
הבתולה יוכבד ב"ר משה )גאטטעסמאן( – תרצ"ג ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
מרים ב"ר יוסף )ברוין( – תש"ג ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'
רבקה לאה ב"ר שלמה זלמן
שושנה חי' ב"ר שלמה זאב – תשס"ח ] LIחש"א[
הבתולה שפרה ב"ר מיכה ציון – תש"ס ] NJפלארעל פארק[
)פיין( – תש"מ ] NJפלארעל פארק[

)לעזער( – תרפ"ד ]קראקא פוילן ,ביה"ח החדש[

זכרון שמות הנעדרים שלא הניחו אחריהם זש"ק
נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם
לע"נ הר"ר אלחנן יוסף בן שמואל וצפורה הערצמאן זללה"ה
וזוגתו הרבנית מאטל ב"ר ברוך ע"ה

פ' קרח תשע"ט
כ"ז סיון – יום א'

הב' אברהם ב"ר יהודא
הילד אהרן ב"ר אברהם – תשכ"ג ]בני ברק ,זכרון מאיר[
הב' ברוך בענדיט ב"ר פנחס צבי )לעווינזאהן( – תש"ד הי"ד
געציל ב"ר מאיר דוב )סילווערשטיין( – תרפ"ד ]א .מאנטיפיור[
ר' חיים ב"ר יהודא )ווייסבארט( – תשמ"ו ]קרית יואל[
הב' יהודא ארי' ב"ר פנחס צבי )לעווינזאהן( – תש"ד הי"ד
הב' יוחנן ב"ר אהרן )פריעד( – תשס"ו ] NJוואשינגטאן[
הב' יוסף ב"ר שמואל )וואראדי(  -תרצ"ט ]סאטמאר ,רומעניא[
הב' יוסף חיים ב"ר פנחס אלי' )ווייסבערג( – תרל"ג ]אונגוואר ,אוקריינא[
הילד יששכר דוב ב"ר אלטר יוסף – תשל"ה ] LIחל' וויזניץ[
הילד ישראל ב"ר אלטר יוסף – תשל"ד ] LIחל' וויזניץ[
הב' לוי ב"ר הילל )וויינבערגער( – הי"ד תש"ד
הב' לוי ב"ר נפתלי הלוי )מאמעלס( – תרצ"ג ]מט ציון[
הילד מנחם מענדל ב"ר ליפמאן )ליטמאנאוויטץ( – תרס"ג ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילד מנחם שמואל ב"ר יהודא הלוי  -תשנ"ד ]ענפיעלד ,לאנדאן[
הב' משה יהודא ב"ר צבי )וויינבערגער( – תרצ"ו ]קאשוי ,סלאוואקיי[
הב' נח ב"ר אשר אנשיל הלוי )העריסאן( – תרפ"ו ]מט ציון[
הילד נפתלי צבי ברוך ב"ר יעקב יוסף
פנחס יעקב ב"ר ארי' ליב )וואלק( – תרע"ט ]ביה"ח ד'מאנסי[
הב' רפאל ישעי' חיים ב"ר דוד מרדכי )לעבראן( – תשע"ג ] LIחל' בעלזא[
הב' שאול ב"ר מרדכי זאב )פרערוי( – תרע"ט ]בערעגסאז ,אוקריינא[
הילד שאול ב"ר משה )שאהן( – תשי"ד ] NJוואשינגטאן[
שלמה אהרן ב"ר שרגא פייוול )שטיין( – ת"ש ]מט חברון ,טאפאראוער[
הילדה אביגיל בריינדל ב"ר ארי' ישראל – תשנ"ג ]ביה"ח ד'מאנסי[
איידא זוסא ב"ר ארי'
מרת ברכה ב"ר ישראל זאב הלוי – תרצ"ה ]סענדזשארץ ,רומעניא[
גיטל ב"ר חיים )בראנד( – תשל"ב ]יוניאן פיעלד[
הבתולה הענא ב"ר יוסף )קרויזע( – תרצ"ד ]טשענסטחויב ,פוילן[
זלאטא ב"ר דוב )ווייסמאן( – תרצ"ד ]מט לבנון[
מרת חנה ב"ר מענדל )שטראססער( – תרצ"ב ]דעברעצין ,אונגארן[
חנה פערל בילא ב"ר מאיר נתן הכהן
הילדה מלכה ב"ר אברהם – תרנ"ט ]בילקא ,אוקריינא[
הבתולה מערל ב"ר ניסן )גרינפעלד( – תרל"א ]אונגוואר ,אוקריינא[
רחל ב"ר יוסף
הבתולה מלכה ב"ר יוסף )ניימאן( – תרע"ט ]טשעטשאוויץ ,סלאוואקיי[
מרת רחל ב"ר משה )ווייס( – ]הר המנוחות[
)פרייליך( – תש"ב ]פיטא ,האלאנד[

כ"ח סיון – יום ב'

הילד אברהם ב"ר ליב
הילד ברוך הלל ב"ר חיים דוד – תרפ"ב ]קרימאלאוו ,פוילן[
דוד ב"ר יהונתן )דיל(
הב' מנחם מענדל ב"ר יצחק )האלפערט( – תרצ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
שלמה ב"ר גרשון – תרפ"ז ]מט לבנון ,חל' עדת ישראל[
שלמה יחזקאל ב"ר אפרים יוסף )זלמנוביץ(
הב' שמואל ב"ר דוד )לינדענבוים( – תרצ"ו ]פיטא ,האלאנד[
בילא ב"ר שלמה
הבתולה בראנא עטל ב"ר שמואל – תש"כ ]סיגוט ,רומעניא[
חי' יהודית ב"ר אהרן )שייפער( – תרפ"ב ]וואשינגטאן נ.י[.
מרת חנה ב"ר ישראל )רייך( – ת"ש ]באלטימאר ,ביהמ"ד הג'[
מרת טויבא ב"ר אברהם – תרפ"ז ]מט יודא ,אהבת ציון[
צפורה ב"ר ישראל יחיאל הכהן )ריגלהאפט( – תשנ"ד ] NJחל' באבוב[
)שווארץ( – ת"ש ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[

כ"ט סיון – יום ג'

הב' אברהם אביש ב"ר יוסף
דוב ב"ר חיים יוסף )בייגלמן( – תשס"ז ] NJחל' סיגוט[
הב' זאב ב"ר אהרן )שפירא( – תש"ג ]קאשוי ,סלאוואקיי[
יהודא יוסף ב"ר שמואל הערש )גליגסמאן( – תשע"ב ] LIחש"א[
יעקב ב"ר אלכסנדר הכהן
יעקב ב"ר יוסף )קראסאוויטש( – תשכ"ה ] LIחש"א[
ר' יעקב ישראל ב"ר יצחק הלוי )דעהאן( – הי"ד תרפ"ד
ר' יצחק ב"ר זלמן )צווין( – תשכ"ב ] NJחל' יראים[
הב' יצחק אייזיק ב"ר שמעון )שער( – תרפ"ג ]טשענסטחויב ,פוילן[
הילד משה ב"ר דוד )גרין( – תרפ"ז ]מט לבנון[
)גרינוואלד( – תרפ"ט ]יוניאן פיעלד[

ל' סיון – יום ד'

ר' אברהם שמואל ב"ר בערל
ר' אהרן ב"ר יעקב – תרע"ב ]מט ציון[
ר' אלי' ב"ר יחיאל מיכל )קעללער( – תרצ"ט ]מט כרמל החדש ,צמח צדק[
הב' אליעזר יצחק ב"ר מאיר )גליק( – תרע"ו ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' בן ציון ב"ר אברהם צבי )ערבסט( – תשנ"ז ] LIחל' קלויזענבורג[
דוד ב"ר מאיר שלום )מעדעל( – תרפ"ט ]יוניאן פיעלד[
זלמן ב"ר נטע )מאשקאוויטש( – תרפ"ה ]מאנטיפיור[
ר' חיים יוסף ב"ר אברהם )פאלפי( – תשמ"ט ] NJחל' וויען[
יהודא חזקי' ב"ר יוסף )גודמאן( – תשע"ד ] LIבית משה[
הב' יהושע פנחס ב"ר דוד )ענגער( – הי"ד תש"ב
הילד יוסף ב"ר שמואל )ניימאן( – תרצ"ב ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[
הב' יעקב ישראל ב"ר אברהם אלי' )טהאלער( – תרצ"ג ]קרשאנוב ,פוילן[
לוי יצחק ב"ר אהרן )טווערסקי( – תשע"ג ] NJפלארעל פארק[
ר' ישראל דוד ב"ר יהושע צבי הכהן )גליק( – תרע"ו ]סיגוט ,רומעניא[
הילד נתן ב"ר דוד )ענגער( – הי"ד תש"ב
הבתולה אידל ב"ר חיים )וויינבערגער( – תרע"א ]סאבראנץ ,סלאוואקיי[
הילדה אידל לאה ב"ר יהודא מנחם – תרפ"א ]סעבען ,רומעניא[
מרת חנה פיגא ב"ר אפרים פישל )באש( – תשנ"ט ]קרית יואל[
הבתולה מלכה ב"ר אברהם שלום – תשע"ז ] NJחל' יראים[
הבתולה פריידא ב"ר מאיר שרגא )שענקלער( – תרכ"ט ]וואשינגטאן ,חל' אוהב
)מאזא( – תשל"ז ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[

שלום[

הבתולה רבקה ב"ר אשר ענזיל
רויזא ב"ר זאב )וויינבערגער( – תרצ"ג ]יוניאן פיעלד[
שיפה ב"ר יהודא זאב
הבתולה שרה ב"ר דוד )ענגער( – הי"ד תש"ב
הילדה שרה זעלדא ב"ר ירחמיאל – תשל"ד ] LIוועלוואד[

)ווייס( – תרע"ז ]מיהאלאוויץ ,סלאוואקיי[

א' תמוז – יום ה'

ר' בצלאל משה ב"ר יצחק
הב' חיים ב"ר יצחק אייזיק – תר"ע ]ראצפערט ,אונגארן[
חיים ב"ר שמואל נטע
הילד חיים יוסף ב"ר ישראל יודא – תרפ"ד ]דעעש ,רומעניא[
ר' יוסף חיים ב"ר מארים )שניצער( – תשס"ה ]הר המנוחות ,ירושלים[
הב' יעקב ב"ר אברהם יצחק – תרצ"ב ]יוזעפף ,פוילן[
ר' מאיר ב"ר מרדכי עזריאל )ווייס( – תשע"ז ] NJחל' וויזניץ ב"ב[
הב' מנחם מענדל ב"ר אברהם יעקב )הערבסטמאן( – תרצ"ח ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מנחם שמעון ב"ר אברהם הירש – תרצ"ז ]טבריא[
הב' שמואל ב"ר זאב )ראזאלסקי( – תש"ב ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
הילד שמואל בנימין ב"ר יצחק ארי' לייביש  -תש"מ ] NJחל' סאטמאר[
הבתולה אסתר ב"ר משה )גוטמאן( – תרע"ח ]סאנטוב ,אונגארן[
הכלה בלומא ב"ר ברוך הכהן – תרס"א ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
יהודית ב"ר ישראל הכהן )האכהויזער( – תשנ"ד ]פיטא ,האלאנד[
הבתולה יענטא ב"ר יצחק– תרע"ז ]טבריא[
הילדה מרים ב"ר מרדכי – תרמ"ז ]חוסט ,אוקריינא[
פרידא רבקה ב"ר דוד דוב
הילדה תרצא ב"ר יואל צבי )ראטה( – תש"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
)יאקאבס( – תשמ"ח ]טשארלסטאן ס .קאראליינא[

ב' תמוז – עש"ק

הב' אהרן העניך ב"ר משה פנחס
הב' אשר זעליג ב"ר אפרים )סקאלל( – תרפ"ה ]מט לבנון[
הב' יהודא ב"ר פישל )ברוין( – תרמ"ד ] NJוואשינגטאן[
הב' יהודא לייבוש ב"ר יצחק – תרע"ד ]בארדיוב ,סלאוואקיי[
הילד יואל ב"ר עזריאל יקותיאל זלמן – תשמ"ח ] NJחל' סאטמאר[
הילד יעקב אלימלך ב"ר יונתן ארי' – תשמ"ח ]ביה"ח דמאנסי[
ישראל ב"ר מאיר נטע – תש"א ]וואשינגטאן נ.י[.
הב' ישראל ב"ר מרדכי יעקב )בראדי( – תרמ"ב ]אונגוואר ,אוקריינא[
ר' ישראל ב"ר משה )לעמבערגער( – תר"ן ]פילעק ,סלאוואקיי[
מרדכי ב"ר שלמה )גאלדשטיין( – תר"צ ]סטעטען איילענד[
ר' משה ב"ר אליעזר הלוי )ראזען( – תשד"מ ]עזרת ישראל ,נעפאנעק[
משה ב"ר דוד )פיצעלי( – תרצ"ב ]יוניאן פיעלד[
– תשכ"ז ]ענפיעלד ,לאנדאן[

ר' עקיבא ב"ר ישראל זינדל
הב' פסח ב"ר אפרים
הב' צבי ב"ר יחזקאל שרגא )שניטצער( – תשע"ו ]קרית יואל ,שטח החדש[
הב' שלמה זלמן ב"ר יעקב – תרנ"ט ]וואשינגטאן נ.י[.
ר' שמואל ב"ר ברוך )מיללער( – תשע"ד ]קרית יואל[
הבתולה רבקה דבורה ב"ר חיים – תרפ"א ]סיגוט ,רומעניא[
הבתולה שרה ב"ר הלל הלוי )הערשקאוויטש( – תרח"צ ]אונגוואר ,אוקריינא[
הבתולה שרה ב"ר יהודא )שווארץ( – תרצ"ט ]אונגוואר ,אוקריינא[
)ווייסהויז( – תשס"ו ] NJחל' ספינקא[

– תרס"ח ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[

ג' תמוז – שב"ק

אברהם אבא ב"ר מתתיהו הכהן
אליעזר ליפמאן ב"ר חיים שאול הלוי
ר' ארי' ליב ב"ר נתן נטע הלוי )וואלף( – תש"ה ]מט לבנון[
הילד בועז יצחק אייזיק ב"ר שמואל דוד – תשכ"ז ] NJחל' פאפא[
ר' ברוך ב"ר לייזער )פינקלשטיין( – תרע"ח ]וואשינגטאן נ.י[.
יוסף ב"ר יונה )גראס( – תשנ"ז ]וואשינגטאן נ.י[.
הילד יצחק ב"ר טובי' )לעווי( – תרס"ז ]מט ציון[
הב' יצחק יוחנן ב"ר מרדכי הלוי )דאווידאוויטש( – תר"ף ]אונגוואר ,אוקריינא[
הב' מיכאל ב"ר יחזקאל )שאמשאנאוויטש( – תרפ"ז ]טשענסטחויב ,פוילן[
רבי מנחם מענדל ב"ר לוי יצחק )שניארסאן( – תשנ"ד ]א .מאנטיפיור[
הילד משה ב"ר מאיר – תרפ"ח ]טבריא[
הילד משה יעקב ב"ר אברהם דוב בער – תרמ"ט ]פיעטרקוב ,פוילן[
הילד פנחס אליקים ב"ר יעקב יהודא – תרע"ג ]סיגוט ,רומעניא[
הילד פסח ישראל ב"ר שמעון – תשכ"ב ] NJחל' עץ חיים[
החתן שלמה ב"ר מרדכי – תרצ"ה ]ליזענסק ,פוילן[
ר' שלמה ב"ר מרדכי )שפירא( – תשל"ט ] NJחל' קיוויאשד[
הילד שמואל ב"ר משה אהרן – תרע"א ]בילקע ,אוקריינא[
הבתולה איטא ב"ר צבי – תר"פ ]וואשקאוויץ ,אוקריינא[
אסתר ב"ר חיים לייב )וויטא( – תש"ט ]מאנטיפיור[
בילא ב"ר מרדכי
מרת חי' ברכה ב"ר שלמה גרשון )ראטבארד( – ]הר המנוחות[
חנה מלכה ב"ר יעקב )באטלאו( – תשי"א ]מט חברון[
הילדה לאה ב"ר אברהם )אזבנד( – תשס"ו ]ביה"ח דמאנסי[
הילדה מאמלה ב"ר יעקב )עמדין( – תצ"ח
הילדה פעסיל ב"ר חיים זעליג – תשל"ה ]פיטא ,האלאנד[
הילדה רבקה ב"ר שלום – תר"צ ]א .מאנטיפיור[
רחל ב"ר אברהם
מרת שרה רחל ב"ר חיים יוסף )וואססינג( – תש"ז ]מט יודא ,חל' ת"ת י"ם[
)לעוויטאן( – תשל"ג ]מט לבנון[

תוך י"ב חודש
צבי' בת ר' אלי' משה  -נעמי ברכה בת ר' חיים משה  -אברהם אביש בן ר'
אלכסנדר זושא  -אפרים בן ר' שמעון  -ישכר בעריש בן ר' שמעון  -מינדל
רבקה בת ר' נפתלי  -שלמה בן ר' מאיר דוד  -פעשא רחל לאה בת ר' רפאל
צבי אלימלך  -ירחמיאל יהודא בן ר' שלמה  -דוד בן ר' אהרן  -ישכר דוב בן ר'
שלמה יום טוב  -טעמא בת ר' אליקים דוב בער  -שמואל בן ר' משה  -ניסן בן
ר' שמעון  -אלי' בן ר' מנחם מענדל  -צבי בן ר' ראובן יהושע  -אפרת בת ר'
ראובן יהושע  -דוד בן ר' עקיבא צבי  -יעקב ישראל בן ר' יריב  -עטרת בת ר'
יריב  -מוריה בת ר' יריב  -ידיד בן ר' יריב  -אביגיל בת ר' יריב  -איילה בת ר'
יריב  -עקיבא צבי בן ר' אליעזר  -אברהם בן ר' ברוך  -מרדכי זאב בן ר' יצחק
יהודא  -זאב בן ר' יקותיאל חנניא יו"ט ליפא  -ישראל ארי' בן ר' יושע יחזקאל
 מאשא מרים בת ר' צבי  -רחל מינדל בת ר' יואל  -אהרן בן ר' מרדכי -פרומט רחל בת ר' יוסף  -יצחק בן ר' אלטר  -שמואל בן ר' משה דוד  -מרגליא
בת ר' משה דוד  -יצחק נפתלי בן ר' גדלי'  -שיינדל בת ר' שלמה אליעזר -
זבולון בן ר' אברהם משה  -מרים בת ר' יעקב יו"ט ליפמאן  -רוחמה רייזל בת
ר' קלונימוס קלמן  -יעקב שלום בן ר' דוד  -חי' שרה בת ר' מאיר הלוי  -חי'
צארטל בת ר' יואל הכהן  -שניאור זלמן בן ר' יוסף מנחם מענדל  -משה מאיר
בן ר' אלתר יעקב  -משה בונם בן ר' מנשה  -מאיר דוב בן ר' שמעון יצחק -
יחיאל ארי' לייב בן ר' ברוך הכהן  -חנה בת ר' זאב  -אהרן בן ר' שלמה  -פיגא
ברכה בת ר' ברוך אברהם  -ברכה בת ר' יואל דוד  -משה בן ר' יצחק אייזיק -
שמעון בן ר' פנחס הכהן  -ישראל יהושע בן ר' חיים אלעזר  -אשר בן ר' יצחק
 ברוך בן ר' חיים שלמה  -מנחם מענדל בן ר' יהודא יחיאל  -יצחק בן ר' אלי'נחום הכהן  -שמואל פנחס בן ר' שלמה  -ישראל בן ר' שמשון דוב הכהן -
שרה רבקה בת ר' ישראל  -משה בן ר' חיים  -יואל יצחק בן ר' משה  -רחל בת
ר' חיים שלום

צו באקומען וועכנטליך די רשימה בחנם
אדער צוצולייגן א נאמען צו די רשימה בחנם
שיקט אן אימעיל צוList@yizkereim.info :
צו הערן די נעמען אויפן טעל845-365-2400 #1111 .
˙פל ‰ל˜ו„ם לימו„ מ˘ניו˙ מ ˜"‰‚‰בעל מחנ ‰חיים זי"ע לנ˘מו˙ נע„רו˙ƒ :ר ּב …ון ָּכל
„ון ָּכל נ¿ ָפ ׁ˘ …ו˙ י ≈…וˆר ָּכל נ¿ ׁ ָ˘מ …ו˙ּ ∆ ‰ַ ,בט נָ ‡ ƒמן ַַ ˘ָ ׁ ‰מי ƒם
עולָ ƒמים ֲ‡ …
ָ… ‰
‡˙י ַר ֲח ƒמים ﬠַ ל
˙ול≈ ﬠָ ‡ֲ ‰נ ƒי ,נַ ˙¿ ƒמל≈ ƒ
ּו ¿ר ≈‡ƒ … ‡ָ ,‰
נכי ָ ּב ָׂ˘ר וָ ָ„םƒ ,ר ָמ ‰ו¿ …
ופם
ל‡ ַּ ‰ƒכ ¿ר ּ˙ƒי ‡ ָ…ו˙ם ו¿ ∆‡˙ ‚ ּ ָ
נ¿ ָפׁ˘ …ו˙ ּונ¿ ׁ ָ˘מ …ו˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ל …‡ ָר ƒ ‡ƒ
י˙י ו¿ …
י˙י ַˆﬠֲ ָרםַ ,ר˜ ¿ּכ ƒפי ָרׁ˘ּום
חו ָ ּב ∆‰ם ,ו¿ ‚ַ ם ¿ ּבﬠ≈ ינ≈ י ָ ּב ָׂ˘ר ל …‡ ָר ƒ ‡ƒ
ֲ‡ ׁ ∆˘ר נָ ּ
י‰ם'„ ‰˙ָּ ‡ַ .
סורי נ∆ ∆פ ׁ˘ ו¿ ∆ח ¿בל≈ י נ¿ ׁ ָ˘ ָמƒ ‰ר ַח ¿מ ּ˙ƒי ﬠֲ ל≈ ∆
¿ ּב ƒס ¿פ ≈רי ¡‡ ∆מ˙ י¿ ּ ≈
ַׁ … ָ ‰
‡˙ם ו¿ ַ‡ ָּ˙ ‰י¿ ַˆ ¿ר ָּ˙ם ו¿ ַ‡ ָּ˙ַ ‰מ ּƒכיר ‡ ָ…ו˙ם
‰ור¿ ‰˙ָּ ‡ַ ,ב ָר ָ
˜„ו˘ ו¿ ַָ ‰ט …
‡˙ם
מול נָ ‡¿ ,סלַ ח נָ ‡ַּ ,כ ∆ּפר נָ ‡ ל¿ ַח ָט ָ
ו¿ ַ‡ ָּ˙ ‰ר ∆…ו‡ּ ¿ ‰ב ַˆﬠֲ ָרםֲ ,ח …
יב ‰ו¿ ָכל ַרﬠֲ …יון ו¿ ָכל … ָ‚‰ƒיון
¿כו˙ ָּכל ‡ …ו˙ ו¿ ָכל ּ≈˙ ָ
ּו ƒפ ׁ ¿˘ﬠָ ם ו¿ ﬠֲ … … ָ
וונו˙םּ ƒ ,בז ּ
כו˙
ו¿ ָכל ַמ ֲח ׁ ָ˘ ָבּ ¿ ‰ב ָכל ƒמ ׁ ¿˘נָ ָ ‰≈ ˘∆ ׁ ‰מƒ … ‡ ‰
ו˙ …יו˙ נ¿ ׁ ָ˘ ָמ ,‰יּ ‰¿ ƒיו נ¿ ƒמ ׁ ָ˘ …
י˙ ָך ו¿ נַ ַחל ﬠֲ ָ„נ∆ ָ
יך ַ˙ ׁ ¿˘≈˜ם,
מו˙ ַר ּב …ו˙ ל¿ ‚ַ ן ﬠ≈ ∆„ן ,י¿ ƒרו¿ י ֻן ƒמ ∆„ ׁ ∆˘ן ≈ ּב ∆
נ¿ ׁ ָ˘ …
ּו ¿ב ≈ˆל ¿ּכנָ ∆פ ָ
יך י∆ ¡ח ָס ּיון ָ‡ ≈מן ו¿ ָ‡ ≈מן.

