
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

אי. ףד
תולאשה

םעפב תושעיהל התווצמ רקיעש ' סותה וראיבו , הלוכ הנשה לכב התרוצו ליאוה .1

היהו התנוכתמב ןקתמ היה םוי לכב ראובמד ו: תותירכמ ,צו"ע הנשה לכל תחא

? סינכמ

? ידכב העקפ אלו ףוגה תשודק יוהד דבוע ךאיה צו"ע הנתמ ב"ד בל .2

םאו םידמועו םייולת םה ירה םידימתבד "א בטירה בתכו , םהילע הנתמ ב"ד בל .3

"ל ייקו הרירב יוה אה השקו , ןילוח אל םאו , ףוגה תשוד ק ויהי םוכרטצי

הר? ירב ןיא אתיירואדבד

חמ. אמוי סות' ,עו"ע ןנברד וא אתיירואד אוה םא הניל לוספ יבגל ונד ץוח דות"ה
"א. בצירו ביר"א תטיש

הנשמ יעו' , הונקית הרבשנשכ המל תרש ילכ תשתכמ יאד ושקהש המב כמל, דות"ה
,עוי"ש השוע ןיאל הנושארה הכאלמ ןיעמ השוע ןיב קלחמש א'די' שדקמה ילכ ךלמל

. יולה יר"ז ןרמ ועדיח'

סב"ד

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

עמשמ ןכו , דבעידב היה הז ' סותלד לאלצב תכאלמה ראיבו "ש שרה השקה ןכ .1

הב. ויה הנומשו םישישו תואמ שולשד אתיירבהמ

וזח"א יעו' , שודק היה אל שארמש ערפמל לחש ותנקסמו הזב ןדש הק"יח' עי' .2

. ךומסב ונאבהש "א בטיר יעו' , ידכב עקפ שדקהל ךרוצ ןיאשכ ילואד חכ'ז' תוחנמ

המ לע הנתמש המורת ב ומכ םירבד ינשב קר איה הרירבד "א בטירה בתכ רבכ .3

אל וא שדוק היהי םא דחא ףוג לע הנתמ ןאכ לבא הז, וא הז םיעדוי ונניאו ראשיש

י: קיש "ם רהמ יעו' , ינהמ

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

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

0795255901- וקה רפסמ
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


