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ט ףד
תטלשה תוכלמל םינומ ןיטיגב ו גילפ פ.ד ןיטיג סות' יעו' ןוי, תוכלמל םינומ ת ורטשו ןיטיגבש בתכ , היליישנ שר"יד"ה

ןוי. תוכלמל םינומ תורטש ראשב קרו

והילא רמאש הממ השקהש עב"ב מר"ה "ש ייעו , חישמ אוביש יואר זאש זצ: ןירדהנס שר"י ,יע' חישמה תומי םיפלא ינש
םייח תרות יעו' , ףלאכ בישח תואמ שמח לעמש לכד יתו' , תולבוי השימחו םינומשמ תוחפ םלועה ןיאש הדוהי ברל

. הרות תונשב היה ןיידעש עא"פ חישמ היקזחל תושעל "ה בקה שקבש דצ. םש נהארמ לע השקהש המ עו"עות"ח ןאכ

יפל אוהד בתכ "ח רבו ןווי, תוכלמ תונש יפל אוהד ובתכ ' סותבו , ןברוחה תונש יפל אוהד שר"י ,יע' עדי אלד ןאמ יאה
. הבחרהב ינשה דומעב יע' הז ןינעב דוע םש, "ד בארה תוגשהו רואמה ,יע'בלע ןושאר תיב ןברוח

םאש ןויכ חקי אלש ול רמאו , לגוסמה ןמז היה הזש שריפ "א בטירבו , הלואגה ןמז אוהש "ייפ' שרב וכו', אנינח יבר רמא
. םדימ עקרקה ואיצויו תוריזגה וברתי זא לאגהל וכזי אל

ינש תיב ימיב לארשי לע וכלמש תויכלמה ימי ןינמו רדס

םיאנומשחה הנש, 180 ןוי תוכלמ , םינש 34 סרפ תו כלמ הליחתב , םינש 420 היה ינש תיב

תורטשה תיינמ קר , ןברוחה םדוק הנש 386 ןוי תוכלמ תליחתש אצוי , סודרוה נכו"ל םינש 103

ימור תוכלמ , םתוכלמ הטשפש דע םינש 6 חקל ,יכ ןברוחה םדוק הנש מ-380 אוה לעופב

. ןוטלשב םמע לארשי תא ופתש םכותמ הנש 26 קר , תיבה ינפב םינש 206 הכלמ

אוהש ) תורטשה ןינמ תא תעדל הצורו ןברוחהמ הנומ ינא םא " תורשע ה" תעידיל ש אצוי

20 תורטשה ןינמ היה , תונמל ונלחתהשכ ןברוחה תעשב ירהש ,20 תיחפהל ןוי),שי תוכלמל

ןינמ יפל ןברוחל " תורשע ה" ןינמ תעדל הצראשכ ךפיהלו , השדח האמ תחיתפ ינפל הנש

.80 תיחפהל ילע , תורטשה

" הרות םייפלא ה" תונש ינמן

םשל םש, ונב חנל דלונש דע הנש 502 דוע , םינש 1056 חנ דלונש דע ןושארה םדא תאירבמ

29, גורש וער,30 גלפ,32 30, רבעל 34, חלשל 30, חלש דע ,ו-35 דשכפרא דלונש דע 100

ואציש דע ,ו-210 םירצמל דריש דע בקעיל 130, קחציל 60, םהרבאל 100, חרתל 70, רוחנל

הנשבש וטקנ תורודה ירדסמ בור ), םלועה תאירבל ,ס"ה2448 הרות הנתינ וז הנשבו םירצממ

הל'). ג' תיעיבש וזח"א ',יע' טמת ב' הירחאש הנשב היהש ,יו"א םירצממ ואצי ' חמת וזב'

ישנא תא דמלל לחה זאש םהרבאל 52 תנשמ ולחה הרות תונש " םייפלא ש" תשרפמ ארמגה

תנשב הרותה תונש תליחת אצוי זאו ,210+130+60+48 ןובשחהמ תיחפהל שיש ךכ ורוד,

. האירבל םייפלא

" חישמ םייפלא " תונש תליחת

70 לבב תולגב ויה זאו , םינש 410 דמעו , ןושאר תיב הנבנ םירצמ תאיצימ הנש 480 רחאל

הנש 172 וראשנ "ח(3828) כתת םיפלא ג' אצויו הנש, 420 דמעש ינש תיב הנבנו הנש,

רוכזכש תורטשה ןינמד אצויו , חישמ תונש תליחתו הרות תונש םויסל דעו ינש תיב ןברוחמ

הנומה ןכלו , תורטשה ןינמל ב-552 חישמ תונש תליחתב היה ןברוחה ינפל הנש 380- ליחתה

תליחתב ירהש 48 תורטשה ןינמ לע ףיסוי , תודיחיהו תורשעה עדוי וניאו , חישמ תונש תליחתל

עדוי וניאו תורטשל הנומב ךפיהל ןכו הנש, 52 תורטשה ןינמל רסח היה םיפלא ד' תנשב וניינמ

. חישמ תונש תליחת לש ןינמהמ 48 תיחפי , תודיחיהו תורשעה

ינש תיב ןברוח תונש ןובשח יפל הטימשה תנש

תיעיבש יאצומב היה ןברוחהש ןויכ הטימש יתמ תעדל רשפא ןברוחה תונש ןינמ יפל "י- שרל

ןברוחה תונש ןינמל ףיסוהל שי ןכ לע , הירחאלש הנשמ לחה ןבוחה תונש ןינמו טכ.) תינעת )

, ןאכלו ןאכל הלוע לבוי תנשש רכ"י הכלה ירהש םינש 2 הנש 100 לכמ איצוהלו הנש, דוע

תונשל הב זחואש הנשה אוה הרתיהו ב-7 קלחל זאו הנש, 49 לש אוה רוזחמ לכ אליממו

. הטימשה

ארמגה הדימעמ , הטימשל א' תנש התיה ' חכתת ג' איה ןברוחה תנשש רבדה דימעהל ידכ

. ארזע הלעש יתמ תיבה ןינב רחאל םינש 6 קר לחה הטימשה תונש ןינמש בי: ןיכרעב

' טכתת ג' תנש איהש ה-421 ותנשב תיבה ברח "י רלד עמשמ ןיכרעב ארמגבש ושקה סות'

. ןברוחה תונשל ףיסוהל שיש תפסונה הנשה איהו , תיעיבש יאצומ התיה איהו

"י שרש ןויכ םנמא ,' סותל ןאכ שר"י ןיב הטימשה תונשב הנש לש שרפה ונשיש הזמ אצויה

הטימשה תנשש אציי ונימיל ןובשחל השענשכ השק ןיידע קר , גוהנל שי 'ןכ סותכ בתכ ןיכרעב

, יעיברה ףלאה תליחתל 172 חק , הטימש התיה ' חכתת ג' תנשש ןויכ )' אפשת ה' איה האבה

םישוע ונא וליאו ,( הטימש תויהל הכירצ וז הנשש ךכ ב-7, קלחתמ הז רפסמו 1781 ףסוהו

?' בפשת ה' תנשב קר הטימש

ישישב ארבנש ןושארה םדא תאירבמ אוה ךרדה לכ ךרואל ארמגה ןינמש הז לע הבושתהו

ומדקש הריציה ימי תשמח ) והות תנש תא םג םינומ ונא םנמא , תונמל לבבב וגהנ ךכו , הריציל

ולאו , םלועה ארבנ ירשתל םדקש ןסינבש עשוהי יברל םנשיש םישדוחה תשש ,וא ישישה םויל

. הנש דוע ףיסוהל שי ארמגה יניינמ לכ לעש אצויו א"י, ינב גהנמכ ( המצע ינפב הנשל םיבשחנ

'א) חלק "חוא"ח וזחו 'טי' אלש ז',ב"יוי"ד רעש ג' רמאמ רוביעה ןאכ,סרפ "מ העב (יע'

תא םג םינומ ונא קר םדאה תאירבמ םינומ "ע וכלש זס'ח') "א(וח"מ רגהמ ונשי רחא רואב

ראב םשו וז( הנש התנמ אלש ארמגה תמועל , תולזמה הב ושמש אלש תורמל לובמה תנש

.( הנשב הטימשה תנש תמדו ק הז יפלו שר"י, ירבדכ קספש "ש ארה ירבד הז יפל

'.(יע' לתת ג"א איה ןברוחל הנושאר הנשו נת' ג"א איה תורטשל הנושאר הנש ונלש ןינמל ןכלו

-מק). טלק "אוא"ח וזחבו ,' גמק "ח בלרהמ י',וש"ת קרפ לבויו הטימש "ם במר

הנש אצויו ינש, תיב ןינבל הנש 40 ירחא תונמל ולחהש ןוי תונש ןינמ יפל ןובשחה רל"ת-

הטימש יתמ תעדל ידכ ןכלו , הטימשל הנושאר הנש תיבה ןינבל 43 תנש איה םיינמל תישילש

הז). יפל ' מגה תסריג ' סותב 2,(יע' תיחפהל 5וא ףיסוהל שי םניינמ יפל

ןושאר תיב ןברוחמ ורבעש םינשה בושיח ע"י הטימשה תונש תעדל רשפאש הנווכה רל"ח-

בי:. ןיכרעב ראובמכ תיעיבש יאצומ התיהש ' חלש גב"א הי הש

ע"י הטימש יתמ תעדל ןתינ והות תנש תא ן ינומש ונלש ןינמ יפלש הנווכה - רואמה לעבל

ל-7. םלועה תונש תקו לח

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל

תולאשה תא עומשל ולכות וב וקה ," טאלב עשיבישי !!!וק" שדח
םוי-0795255901 ידימ ףדב תואבומה תובושתהו


