
סב"ד

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

ףדז.
תולאשה

יעבש ליעלדכ םאה ותנווכ המ ליו"ע , שדקמ יטועימל הב אמיא .1

רטפה ש תושקהל ותנווכד וא , דרויו הלוע אלו העובק תאטח

? ירמגל

םושמ וילע םיבייח ןיא םימלשכ ןוציחה חבזמ לע ברק וניאש לכ .2

ירה תוושהל ןוימדה המ צו"ע אל, ימנ האמוט םושמ , לוגיפ

ןיא לוגיפש ןיריתמ םהילע ןיאש םירבד יבגל וניצמ המ: םיחבזב

שי? האמוטו

םדוק דומעב "א קער תיישוק יעו' וכו', שדקמ יטועימל אמיא , המורת יטועימל הב

. השמ להאו תושק תוזח , םינורחאב םיצורית יעו' םש, ' סותה ית' יפל שה"ס ןוילגב

ע"ב
דרויו הלוע ןברק ןינעל אמטכ יוה םאה םירופיכ רסוחמב 1.לי"ע

? שדקמל סנכנשכ

לע רפכיש מק"ל אפוג הז ילוא השקו אוה, אלטק רב דיזמב יא .2

הז?

השקו ריעשה עם ורפכי הנ והכ ידגבד םצוריתב , דיזמב דות"ה .3

? םידגב אלב ןיבירקמ ןיא ירה הזב נ"מ יאמ

איה העילבה תיבב ה תאמוט םאה םינורחאה תריקח עודיו , רוהט ףוע תלבנ תוברל
תובא "ם במרה לע יולה םייח יח'ריב יע' עגמ, ינידמ וא , אמט רבד תליכא ידמן

. ןאכמ חיכוהש המ ב' תוא א' ללכ אתירואד ןוותאבו ג'א', האמוטה

המקונ אל המל השקה דל' ח"אוי"ד הלעי הדוהי "ת ושבו וכו', גגושב וכו',יא דיזמב יא
"תה'ו' הוסי ךלמה תדובעבו , ןברק ונממ ולביק אלש רחא רבדל רמ וומ הזב גגוש ב

. םהירבדב ,יע' גרהנ אלו רבעו על"ז וה וסנא ש ימב אמקונד ושקה

סב"ד
תובושתה

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

ןשקמה שריפ אל ןכלו ליעלדא ךמסש צ"ל ליעדכ ותנווכ םא הנה .1

רטפיש הנווכה ןאכד , רחא ןפואב שר יפ םנמא "א. בטיר , וירבד

, דרויו הלועל העובק תאטמ אצי שדוקבש וניארש רחאד ירמגל

. ירמגל רוטפל אציי אכה

"ד סהד ראיבו א' תוא ומ: םיחבזב תצבוקמ הטישה השקה 2.ןכ

. םימלשמ םרוקמ םהינשד םושמ

ע"ב
םג רמאנ הז אלהו , ותאמוטד גמ"ש ןניפליש רחאד חיכוה "י נפב .1

איתא סות' תישוק ית' הזבו , ןברק בייח ןכלו םיר פיכו רסוחמב

םירופיכ סר וחמ טעמל אבד יתו' ייע"ש, המהבד ג"ש יתא יאמל

." שדוק מ"

ןינעל הכ. תותירכב רמאנ ה לע וכמסש יתו' "א, בטירה השקה 2.ןכ

ראש הו"ה ודי לע ורטפנ אל תואטח יבייחש חלתשמה ריעש

. תאז ןיעכ יתו' השקהש 'ד"היא סותב "א שרהמ יעו' ב"ד, יבויח

ןהכה ךירצד וירבד תנקס וי"דח"דכ',מו השמ תורגאב השקה ןכ .3

תנווכב ןדידל ,נו"מ רפכל ןווכי המב נו"מ וישעמ ע"י רפכל ווכנה

םיר. ו פיכה םויב שה"צ

"ע בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
"ח עשת ולסכ וט'

ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
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