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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ףוע לכאיש לארשי ריאמ יבר תעדל יא קפתסהל שיו וכו', הליכאב התרשכמש הקילמ ףא

. שדוקה תרהט ,יע' הליבנ רוסיא לע רובעי אם םינהכל קלמנש

. וירבד לע ריעהש המ הרוא ןרק ,יע' אלו שר"יד"ה

וזח"אזט' וגו',ויע' רפה םדל השע רשאכ " ריעשב ביתכד שר"י יעו' , הלועה חבזמ דוסי לא

אוה אליממש רחא ריעשה םדל דומיל ךירצ המל מע'42, אמויו בכ. תוחנמ "ז ירגה יחו'

"ד. ירגה ם שב םהרבא תחנמ יעו' , רפה םד םע וברעמ

"ד, ירגה םשב "י ארגה ירועיש יע' םצורית רואבבו ןיא, דות"ה גל. אמ ,כו"הבוי רשא דות"ה

ןברק םש,עו"ע "ק מטישבו תיעביא דות"ה דס: תוחנמו , רבתסמ דות"ה ו: הליגמ עו"ע

דכ'. גי' הליפת ירזע יבאבו פ"די'ג' הליגמ לאנתנ

חל"מ, יעו' הל, סרגד הארנ "קה'אי' העמ "ם במרבו היל, לד"ג סות' ,יע' אשירב עגפד אוהה

יאה. ד"ה םירפא יחבז יעו' , םהיניב "ינה"מ ארגה יעו'יש'

ע"ב

ךשמ יעו' , םיחב ז םד ,יע' םירפכמ יוה םימלש יא וירבדמ קדקדל שיש המב ןת, דות"ה

ח"אוט'ג'. םהרב א רבדו ט'ז', ארקיו המכח

, דוסיה לע םימד ןתמ ךרטצת אל המל ףועה תלוע לע ושקהש המב ' סותה ירבד ךשמהב

מע'72. גהרי"ז ןרמ יע'יח'

. תוטמשהב "ק מטיש אר"לח"בכ',ע"ע ',יע'יח' סותה ואיבהש םייח וניבר ירבדב םש דוע

דמלמ המ לע , םישדקב " דמלה רבד " יללכ
. קפס יוה בא ןינבבו , דמלמ קב"ו "ש, גבו שקיהב דמלמ ןיא - שקיהב דמלה רבד

גב"שקו"ו , קפסב ראשנ ארטוז רמל , דמלמ אניברו אפפ ברל שקיהב גב"ש- דמלה רבד
. קפס בא ןינבבו , דמלמ

קפס בא ןינבבו , דמלמ קו"ו גב"ש בג"ש, דמלה יבגל נכ"ל , שקיהב קב"ו- דמלה רבד
.( דמלמש טשפנ וניצמ המ "ה דותלו )

נה"ל ' סותלו קםס "י שרל בא, ן ינבבו , קפס אוה ג"שקו"ו שקיהב בא- ןינבב דמלה רבד
. דמלמש טשפנ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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