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ימויה "-הףד טאלב עשיבישי "
ףדה דומילב " הקמעהו ןויע ל" תולאש רחבמ

, דומילב ןויעה תא ררועל דבף םינודינה םיאשונה ירקעב " תוקיצמ " תולאש גיצהל ןולעה תרטמ
. ףדה ףוסבש ליימה תבותכ יפל ברעב תובושתה תאו , רקוב ידימ תולאשה ת לבקל ףרט לצה ןתינ

ב. ףד
ת ולאשה

"ל ווהו תוקלמ ינידב תקסוע תכסמה אה השקו , םיממוז םישענ םידעה דציכ .1

? םיממוז םידע ינידב קוסעל אלו , ןיקולה םה ולא קרפמ ליחתהל

רתוי טושפה רבדה טקנ אל המל ב"גבו"ח,צו"ע אוהש ינולפ שיאב ונא ןידיעמ .2

? דבע וא ןיתנ רזממ אוהש ןידיעמש

בן אוהש ורמאש הזב והודיספהש הנוהכ תונת מה רובע ןוממה בויח םע המ השק .3

בו"ח? השורג

המ"ת? אוהש םיממוז םידע ןיד וב ךייש המו , ןנברד ולוספ אה השקו , הצולח ןב וא .4

וא וירבד לכב םמז רשאכ ןידמ יוה יא ןייעל שי ב"גבו"ח ידיעב תוקלמ ןיד רקיעב .5

? רבדב נ"מ המכ שיו עב"ב), (יע' םיקוספ דמלנש ףסונ ןיד אוהש

ס"ד לארשיב םגד ןייצ "א בטירבו , ולספיד ס"ד םינהכב קרד טקנ ןיא, שר'יד"ה .6

? םתקולחמ המ ,ליו"ע ותאיבב הנוהכל השא לוספיד

? םמזש ךרדכ ולספי םאה דיעהש םדוק םינב ול ויה םאד ,צו"ע וערזל ולואל .7

אוה ולוספ םש ליו"עיא , ולספי ינש ירצמ לע ןידיעמב ד ושקהש המב ןניעב דות"ה .8

וכו'? ינש ירצמ , ןושאר מרצי ולוספ םשש וא רתומ ישילש רודב קר ירצמ

נ"מיאך הברה שי , המיזהל לוכי אש"א תודעד ןורסח ןיא המל ןהיצורית ,ב-ב' ןידיעמ דות"ה
הדוהיב עדונ ד'ג', הוצמ ךוניח תחנמ 5,עו"ע הלאש ב"גבו"ח,יע' ידיע לש ןשנוע תא דומלל

יס'א'. בקעי תולי הק יעו' , וירבד ח"גו'על יולה תיבו עב' אמק "ע הבא

זל'ה-י', ךונ יח תחנמ ,יע' םיממוז םידע ראשבכ ןיד רמג יעב ב"גבו" ידיעב םאה ונד םינורחאב
." השע רשאכ יוה ןידה רמגישכ הרואכלד חל'א' םימות יעו' ח"אמ', םי יקיפאו

לעובה םאד "ם במרה תעדכ וירבד מ וקיידש שיו , לעובה תא ובייחש התימב אלא ץוח, ד"ה ישר
י. גילפ יממוז סו'ד"ה תה ,ו הפירשל םתוא םינד וכו', ןטק ןוגכ גר הנ וניא

ףדל רבעמ תובושתה
סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדבש וכו' שר"ש "א שרהמ

לכה ללכ ךרד על"ב,ב דרפנ ףד ונשי םיאשונה יובירו תכסמה תליחת לגרל
. דחא ףדב

סב"ד

תובושתה
וגו' עשרה תוכה ןב םא היהו ד- ארקמ ןניפלי תוקלמ ןד רקיעד ראיבש "א בטירב יע' .1

. ןידיעמ דות"ה ףוס ,עו"ע םיממוז , םידעב ירייאש

, ןוממ ודיספהל וצרש דועו יוצמ, רתוי בש"גבו"ח "ן במר יעו' נה"ל, סות' ףוס יע' .2

דוע שיש ןויכ ע"כ ודיעיש השק לעופבש "י נפב , רבדב ורטו ולקש םינורחאבו

םג ול רסאנ ולאבש ית' ירא תרובג "נ,בו, לורע יעו' , וירבדב ,יע' תורחא תוליעב

ןכתי הז עד"י ףסוי תרופבו "א קערב דוע ופיסוהו , םירחאל םג הבוח שיו , אשנהל

. םהירבדב ,יע' םמז רשכמ רתוי שנעייש

רחאמש ו'י'),וא שדקמ תאיב ךלמה רעש ,(יע' אמרג יוהש ,וא םינושארה וראב .3

רשאכ ןיא בוצק וניאש רבדבד וראיב דועו , םיאצחל םמז רשאכ יוה לספנ וניאש

. רכאמטוג ר"א ישודיח יעו , םמז

, ןנברד קר וניד לכ רשאכ םמז רשאכ ןיד ךייש םא ןידה רקיעבו "ן, במרה השקה ןכ .4

יעו' , םמז רשאכ ךייש ךכמ דיספי ףוס ףוסד ןויכד ' טעק "ק ודהמ "א קער וש"ת יע'

ןיד הפ ןיא " הנעת ב"אל ורבע אלש ןויכד "ן במרה יש' ראיבש יקסבוזור ר"ש ירועיש

. תודע לש הדגה

ר"ש ירועישב םירבדה ירקיע יעו' םדוקה רודב רה"י ירפסב הברה הזב ונד רבכ .5

. ןידיעמ 'ד"ה סותה יצורית ב-ב' תאז ולתש שיו , תכסמה תליחת

יעו' , לארשיב םג ךייש תוללח לוספ יא וקלחנד רגה"ש) ירועיש (יע' דומלל לבוקמה .6

. תוללח לוספב םירדג ינש וסא"בזי'ב' "ם במרה לע יולה םייח וניבר ישודיח

הק"יב' יעו' , ולספיד ס"ד אלש טושפש חל' יס' םי יקיפא יעו' הזב ונד םינורחאב .7

רשאכ םייקמ אל יא ארמגה רואבב ןדש "ש ייעו , ךפיהל םינושארה ירבדמ חיכוהש

. םינב םילספנ אלד ןויכ תובאל םמז רשאכמ תוחפ יוהש ,וא םינבה יפלכ םמז

םידעהד ' סותה תיישוק תא ית' הז דוסי יפ לעש דועו ר"ש ירועיש םינורחאב יע' .8

. ןושאר ירצמל וכפהי ןתודיע ע"י םמצע

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
הצופתה תמישרל תופרטצהל , םירדסה ןיב 0527652935 תוראהו תוחצנהל

ךילא חלשי ףדהו 7652935@gmail.com: תבותכל ," ףרצ " הלימה תא חלש
םוי ידימ

תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ היהי וב ןופלט וק חתפי בורקב זעב"ה
. תועדוהה ירחא ובקע - תולאשל תופסונ תובושת תונעל ןכו םוי ידימ
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ב: ףד
ת ולאשה

ינשה דצכ םאו , הרפכ וא שנוע יוה יא תולג שנוע ,ולי"ע ןיממוז אלו אוה סוני אוה .1

?" והנינ הרפכ ינב וא "לד ןמקלמ קופית

םיקול ןיאד יתו' , הנשמב בתכנ אל המל ונד םינושארבו רפוכה תא םימלשמ ןיאו .2

יהמ ליו"ע , ןיקולד בתכ כ'ח', תודע "ם במרב לבא "ן, במר ,יע' םימשל ובויחד הז לע

? גרהנש רושה לע ומלשי אל המל "ם במרה תעדל ,ןכו םתקולחמ

? ןברק ובייחל וממזש םידעב ןיתינתמ ירייא אל המל "ן במרה השקה הזל המודב .3

םא יולת הז ,וםג הנשמב בתכנ אל המל ןייעל שי ןאכ ,וםג ירבע דבעב ןירכמנ ןיאו .4

? ןיקולש שרופמ כ'ח' תודע ב"ם מרבו ןאכ, "א בטיר יע' אל וא םיקול

וכלהו ןידב םדימעהל וקיפסה אלו ומזוהש ראיב "י שרבו , םמצע יפ לע ןימלשמ ןיא .5

בישח רבכ םאו ב"ד, ותואב םתאדוה ליעות אל המל ושקהו , ומזוהו בל"ד

? רחא בב"ד ןתאדוה ליעות המל ובייחתנש

הממ רתוי םלשמ ףוס ףוס אה ןייעל שי ןוממ םיממוז םידע בויחש ןנבר תעדב .6

? קיזיהש

רשאכ אכיל ומ ליששכ ןוממב םאה ליו"ע , םימלשמו םילעב דיב ןוממ ירהש עדת .7

? המל ,או"כ םמז

ףדל רבעמ תובושתה
סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדבש שר"שוכו' "א שרהמ

סב"ד

תובושתה
, הרפכ אלו שנוע יוה גרהנ אצי םאד ןויכד וצריתו "א, בטירהו במ"ן רה ושקה ןכ .1

( יקסבוזור הרג"ש( ירועישבו , םיממוז םידעל היהי םדה לאוג הזיא "ז ארגה המתו

. וילע גרהנ ןיא םדא לכו םדה לאוגב ותתימד חע',ית'

וא ןוממ תעיבתכ וניד םאה וקלחנד ח' תוא ל' ןמיס ב"ק לאומ ש תכרב יע' .2

ירייאד יתו' חל' ןמיס "ח הצקה השקה ןכ רושה ימולשת לע אישוקהו , תונברקכ

תמאבד ב. הטוס "ז ירגה יבתכ יעו' ס"קד', בבושמ "ש ייעו , הליקסב רושה ןיאד

ר"ש. ירועיש יעו' , תויודע יתשכ יוהד םלשמ אלו הקול רוטפ ןיאו םימלשמ

ראיב ל' ןמיס ב"ק לאומש תכרבבו , העדוה אלא תודע רדג וניאד ץרית "ן במרב .3

אצויהו , המזה ןיא הז לעו שיש, הייפכ ןידה תמחמ ר צונ ןברקב ןוממ בויח ה לכד

המ לש הדלות אלא םידעה תאדעה ףוגב וניא האו ןוממה בויחש לכש ןאכמ

. וירבד לע םירואיב ץבוק "אבו בטירב ןאכ יעו' , םמז רשאכ אכיל ןתודיעמ רצונש

" במרבו , ןוממ אוה םבויח דוסי םצעבד ןיקול ןיאד תוטישה ראיבש ירא תרובגב יע' .4

רקיע וידי השעמ ודיספמש ףאו , הקול ןכלו , בנגש אל , דבע אוהש ןתודיעש ראיב ם

. ןוממ אוה ותודיע

, ותאדוה ליעות אל ב"ד ותואבד נש'ב' "ח הצקה בתכ ןאכמו , םינושארה ושקה ןכ .5

יפ לע בויח יאו רוטפ תולח סנקב הדומב םיניד ינש שיש ראיב "ט נרגה ' יחבו

. םידע ואבש םדוק קר אוה רוטפ תולח לבא ובייחי אלש ינהמ רחא "ד בבו , ותאדוה

בויחה תא וילע םיליפמ םיממוז םידעבד ח', םירואיב ץב וקב ורואיבו "א בשר יע' .6

, ינשל תושעל הצרש

יע' םימלשמש ארבסבו סנק אוהש וז הי אר קרד ארמגהמ היאר אכילד "ן במר יע' .7

שי ןוממב םגד קלוח "א בטירהו , הרזחב רשפא ןוממד םידעו סות'ב"קד:ד"ה

.. ןוממה תא ריזחה ל רשפא יאשכ ןידה המ בב"ק "ש ייעו , םמז רשאכ

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
תא חלש הצופתה תמישרל תופרטצהל , םירדסה ןיב 0527652935 תוראהו תוחצנהל

םוי ידימ ךילא חלשי ףדהו 7652935@gmail.com: תבותכל ," ףרצ " הלימה
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