
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

המ ףד
בייחתמ המל השקו , ןילטונו ם יעבשנ םהו לטונו עבשנ אוה וכו' ילעופל ןת ינבל ןת .1

? יתוויע ל אלו ךיתרדיש ינוקיתל אמיל ינוונח "בל העב
א"כ השקו , ךיתערפ םא עדוי יניא ומכ יוהד סות' ,יע' וילעופב דורט תיבה לעב .2

? ןידה ןמ בייח "ג הכש היל קופית הנקת יל המל
איה ותדרט אלה , תיבה לעב לש ותדרטל ליעוי המ השקו , ארקיעמ היל בתילו .3

? רקובב דורט היהי רקובב םרכש םהל ןתי םאו םילעופה יובירב

ףא עבשנ "ב העב היה הנקתה אלבד ראובמו , ריכשא הוידשו "ב העבמ העובשל ןנבר הו רקע
. םינושארבו ביק: 'ב"מ סותו "ש ארות יעו' הורקע דות"ה לכה,יע' רפוכב

םינושאר יעו' , חכש יאדוכ אוהש סד"ל סות' יע' הישוקה רואבבו , העובש אלב היל בתילו
. עבשהל או"י העובש ביוחמכ היל יוהד ראיב ביק: נ"יב"מ פבו , יגילפד

ע"ב
תיבה לעב דיספיש המל יכו אישוקה המ ליו"ע , לוזגת אל םושמ רבוע ריכש יכו .1

? קזחומה אוה ןידה רקיעמו , דורט וניא רבכ אלה

א"כ השקו , הכאלמ ומע השעש ואריש יעבד שר"י יעו' , םידעב ורכשש אלא ונש אל .2

? והנההש המב םלשל ביחש היל קופית , תוריכשה תעש תוארל םיכירצ ה מל

לב וניא אכהדכ םדוק ועבתש םוקמבד "ש ארות יעו' ןילת, לב םושמ רבוע "ב העב ןיאד אדח
ילכ חבשב הנוק יאש ןמוא לש וניד היהי המ השקהש טפ'בי' ם ימות יעו' , ההשת לב אלא ןילת

קס"ח. "מ היתנ ייע"ש ןילת, לב אכיל

דע אכיאדב ןידה המ םינושאר תקולחמ איבהש טפ' רוט יעו' אל, םידעב אלש ורכש לבא
םש. תוביתנו טפ'ה' יעו'ש"ך אי'ו'ונו"כ, תוריכש "ם במר ,יע' דחא

יו לעופב דורט תיבה בלע לש היעבה תא וגימה רותפי ךיא ושקהש המב ןושארה ךותמ דות"ה
םיקלח ינשמ תבכ ומר העובשהד "ן במרהו רה"ן לש דוסיה יפ לע טפ'ז' תוביתנ יעו' , וצורית יע'

ע"י תדרוי וייח ידכ תנעטו ה עובש אכיל םהמ דחא ןיאשכו , דירט "ב העבו ריכ, שד וייח ידכ
. םינושארב ,יע' הזעה יוהד הז וגימ לע תושקהל ךייש המו , וגימה

אברש רורב שהז םינושארו סות' הל,ויע' תחכשמ יכיה אנמחר בייחד םירמושה תעובש א"כ
יע' םעטהו , העובשמ ר וטפי אל םירמושבש יטרפ ןפואב אלא וגימ, ןידה םצע לע קולחל אב אל

וצר'. בב"ייס' רואיב רתיבו םינושארו סות'

ר"ת ץור יתמ חיכוהל הצרש המ וצר'ב' "ח הצק יעו' , םינושאר ב םיצורית ,ע"ע רטשב דות"ה
הצרש "א קער יעו'יח' , ןנברד המ"תוא העובש יוה יא וסנאנד וגימ ויתרזחהב םינורחאה ןודינל

.' סותה יצורית נה"לב-ב' תקולחמה ות לתל

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

ול רמא אלש המב ומצעל קיזיה "ב העב אכהד בתכ "א בשרב .1

םשו רטש שי הוולמה דיבש ירייא הפ. תובותכבו , םידעב לוטיל

. רטשה תא לוטיל וא םידע תחקל בל םישל דבל ול היה

םגו ןנבר גולפ אלד ןויכ בתכו ביק:, 'ב"ק סותב "י נפה השקה 2.ןכ

דועו , הנקתל ךירצ ריכשה עבשנ דורט וניאו דחא לעופ ול שישכ

תח"ס, ,יע' קזחומ אוהש "ב העבל קזחומ וניאד הוול ןיב קלחל שי

. םינושאר יעו'

הימקואד ןויכד םידעה ינפב םהל ןתיש הנווכהד "ס תחה ראיב .3

ןתי זאשו םתריכש תעשב םייוצמ םידע , םידעב םרכשש ליעל

. םרכש תא םהל

ע"ב
יונב הפ העובשה בויחד ןייגוסב "ן רהו גיק. "ןב"ק במרה ראיב 1.ןכ

, ריכש לש וייח ידכ םושמ העובשב בייח "ב העב א. םיבלש ינש ב

,ופ וילעופב דורט "ב העב יכ ריכשל העובשה תא וריבעה "כ חאו

ןויכ לבא "ב העב תדרט קלתסנ ונמז רחא םנמאד הלאשה ה

ידכ העובש "ב העב בייוחי לזגת אל לע דשחנ אל ריכשהש

. רטפהל

לש ןידה לכש ןויכד טפ' םימותהו תוצקה וצריתו "י, נפה השקה 2.ןכ

אוה, ריכש ןידש הליחתה תוארל ךירצ ןכל וייח ידכ לע יונב ריכש

. ץריתש המ ביק. עו"ענפ"י

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


