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ִליםִהְלכֹות    ּכֵ

ֶרק      המצילי� באויר כלי חרס  רשָׂ ה עָ עָ בָּ ְר אַ ּפֶ

י לִ �ְ א הַ מָ טְ נִ     י
ִק לָ חֲ י הַ נֵ �ְ ד מִ חָ ֲאִויר אֶ ה %ַ 4מְ ה ט( סָ נְ כְ נִ וְ , יתוֹ עִ קָ ְר ד קַ עַ  תוֹ פָ 1ְ ה מִ 0ָ חִ מְ %ִ  קוֹ לָ חֲ י ֶחֶרס �ֶ לִ �ְ ז 
 )� י
 אוֹ ִר סָ נְ %ִ  צוֹ צָ חֲ ר �ֶ !78ַ  ,6יכָ פִ לְ . י
לִ הָ ֹאי� הָ ִק לְ חוֹ �ֶ  6רֶ דֶ י ֶחֶרס �ְ לֵ ק �ְ *חֲ י 4ָד
 לַ נֵ %ְ  6רֶ י� 5ֶ אֵ י �ֶ פִ לְ , וֹ )
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 אֶ קוֹ מָ : %ְ רֶ �ֶ א הַ צָ מְ נִ ת וְ יעוֹ יִר %ִ 

�> ַעל ִ#י    י ֶחֶרסלִ כְ א ח!: לִ מֵ �ָ י הַ לִ �ְ ת הַ פַ ;ְ !, י ֶחֶרסלִ ֲאִויר �ְ י לַ לִ �ְ יס הַ נִ כְ הִ וְ , כוֹ תוֹ ה %ְ 4מְ ָהְיָתה ט( י �ֶ לִ �ְ ח 
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 ֶאל לִֹי# ֲאֶ�ר" :ֶ�8ֱֶאַמר ,רהוֹ ֲהֵרי ֶזה טָ  ,י ֶחֶרסלִ �ְ  6תוֹ ת %ְ נֶ !ֶ כ( ַה�(
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י לִ כְ ר ח!: לִ חֵ �י הָ לִ �ְ ת הַ פַ ;ְ ! ,י� !ַמְ�ִקי�ָכלִ ֹא וֹ % �@ֵ ר �ֶ חֵ י �לִ יס ַלֲאִוירֹו �ְ נִ כְ הִ וְ , אמֵ י ֶחֶרס טָ לִ ה �ְ יָ 
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�יַצדֵ?  ַ� ֲאִויר ֶהָחִבית אוֹ ה לַ #ָ .( ל הַ �ֵ לְ ִ� וְ , �כָ תוֹ : %ְ רֶ �ֶ ה הַ יָ הָ ת ְוַכ@ֹוֵצא ָ%ֶה� �ֶ מֶ חֵ  ה אוֹ רָ דֵ ְק  ה אוֹ #ָ ק(  ת אוֹ רֶ !ֶ 
ת פַ 1ְ ה מִ לָ עְ מַ ת לְ מֶ חֵ הַ  ה אוֹ #ָ .( ת הַ פַ ְ; הֹוִאיל !, ֲאִויר ֶהָחִבית 6תוֹ � %ְ !ָ כ( : מְ רֶ �ֶ הַ �> ַעל ִ#י �ֶ    ֲאִויר ַה87ַ!רלַ 

 ,י�ִק �ְ מַ  י� אוֹ ָכלִ ֹאה ְוַכ@ֹוֵצא ָ%ֶה� רָ דֵ ְ. הַ  6תוֹ %ְ  ת אוֹ מֶ חֵ הַ  6תוֹ ה %ְ יָ הָ  ְוִא
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