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

בל. ףד
ם ושמש דס. ןמקל שר"י יעו' , רוסא וא ירש רחא רבד ע"י ומויקב הצור .1
סות'ד ד השקו תח"ס, יעו' " ומויקב הצור " תויהל רוסיא ע"זשי לטבל הוצמש

ומויקב הצור רוסיא היהיש בב"ח םהב לשבתנש תורדקב םג ונד אהו "ה
? ורעבל הוצמ ןיא ירה םשו

תועושיבו , בריע אמש ןיששוח זא יכ םירסוא ןייהמ רקיה הקשמבד ובתכ רצואמו דות"ה
שי רבכ ןייל הווש םא םג אאל ןיימ רתוי רקי היהיש א"צ הרואכלד ריעה דיק' וי"ד בקעי

. וירבדב ,יע' דיספה אלש ןויכ בריעש שוחל

. השענ היה דציכ יריאמו "ם במרל היפ"מ ,ע"ע יניירדה סרח

ירוסיא ראשמ רתוי ולאב קפסהש ןימינב תחתמא ,יע' הטמה יערכ םהב ךומסל והמ
ןייה וכותבש דכה וליאו האנהב רוסא ןייה קרד רורב הז הנהד , ןיתי נתמב ינתקד האנה
סרחה תא ןודל שי סרחב עולבש המב אוה םשומיש לכש ןויכ הפ הלאשה לכו , רתומ

. האנה רוסיאכ

, החדהב יגס םו ויקל ןיסינכמ ןיאד סד"ל םושמ "א בטירל , התשד אהו , ונמיה התשד ר"ג לע
. ורזג אל ונב"ט ןנברד םניי םתסד ןויכד בתכ "ד ירותבו ב-ס', קר רס וא וניאש ואדס"ל

ע"ב
טרוק אצמנ םאש וכו' הבוחתה טחמ יבגל חמ'גכ' יעו'ש"ךוי"ד , וחלמ אלש אלא ונש אל

היה םא תעדל לכונ אלש קפסמ רוסאל שי החלמנ םא ןאכ ראובמה יפלו , הפירט םד

ם. הרבא יד תוהגהב םש "כ שמו "א בשרהמ איבהש המ םד,יע' טרוק

לע דוד שנענד אהמ השקהש חכ' ח"ב רשבמ לוק וש"ת ,יע' אהת אתרומז רומג ארמג
הרות לבא םע"פ, רמואל אובי אלש בתכבש הרותב הזד יתו' ,? ךיקוח יל ויה תורימז רמאש

. הנושהו בל.ד"ה הליגמ סות' יעו' ימד, ריפש "פ עבש

המ ?,יע' לארשי יחבט בורדבו רל"א ףא ימקו מ אל המל תח"ס רכ"א,יע' אלד אנת ןאמ
. יפנא בב' ץריתש

תבורקתל , םינפ תדובע ןיעכ איהש תבורקת ןיב קלחמש ר"ת ירבד ואיבה , אצויהו דות"ה
"ן במר םינושארב יעו' , האנהל הליגא רוסיא ןיב קליח ,ורה"י םיאנת וקלחנ הבו ןכ הניאש
זפ' יתילפ שר"ש,עו"ע יפ'ר"תיע' לע בישהל שיש המו ר"י, לש וכרדב וכלהש "ארו"ן בטיר

תח"ס. ,יע' הבעות לכ לכאת אלמ ףלינ אלמהמל השקהש א'

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

םשד דס. ףדב "ש ומויקב הצור ל" ןאכ לש ו" מויקב הצו ןיב"ר קלחל "י הקה בתכ .1

תויבח ור בשל לעופ תויהל ומצע תא יר כשהל ןוגכ ) רוסיא ה תריקעמ תונהיל ירייא

ונראבש ומכו , רוסיאה ףוגמ הנהנ ב שחנ םאה ירייא ןאכ וליאו ,( ךסנ ןיי

הצורכ יוה סרחה םויקב הצורש המ סרחב עולב ןייהש ןויכש נבימיןי תחתמאהמ

ךותמו בו, עולבה ןייה לשב קזח רתוי היהנ אפוג סרחהד "ן במר יהןי,עו"ע םויקב

יניירדה סרח דבלמ םייוגה ןיי לש תדאנ ראשב שמתשהל רתומ הכלה דל קספ הז

. וניניב יוצמ וניא "ה אלב ש

"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 , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


