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

ט. ףד
תולאשה

ריעש ריכזהל "יא"צ רלד ןנירמא המל א"כ השקו , חריה תא יתטעימש לע הרפכ .1

? םירפכמ םניא םיריעשה ראש הזל ירה רב"ה, שדו ח שאר לש

םימ זט' םיבירק םהד רתוי םיבר םילגרה יריעש אה השקו , רידת ןכש רמ"ח יא .2

? הנשב

ג. ליעל ובתכש הממ השקו ובר, תיב תעיגי וליפא יעב אל לאעמשי יברלד וחירכה אלא דות"ה
ס' ותה תייאר תוחדל "י נפב בתכ ןכלו ובר, תיב תעידי יעבד יברכ רבס לאעמשי יברד ד"היא
וב,ע"ע שנש תוקונית ליבשב קר םי אב הוי"כ לש ימינפ דבלמ םיריעשה דלכ רמול קחודד ןאכ,

. וירבדב

םג וכותב ללוכ וטושפכ תועמשמ ה דבלמ הרפכ "אדב בטיר יעו' , חריה תא יתטעימש לע הרפכ
ןאכ. הנווכה הזו ויפס

ע"ב
"י שרל השקו , ביתכד אוה ר"ח ריעשב ארק יאהו , הדעה ןוע תאשל םכל ןתנ התאו .1

סות')? (ייע"ש ףרשנ ןושחנ ריעשו לכאנ ר"ח ריעשד שריפש גכ: םיחספב

יאמא השקה בל רה"יןב הזל,מו הז ןיב העריאד האמוטל "ח,נו"מ רדאו הידידא ץיצ רפכנו

הת יהש האמוטל קר נ"מ היה הזד "א שכהמב יתו' ר"ח, ריעש ברק אלשכ נ"מ אמינ אל

,יו"ל. רבעש שדוחה לכ ליבשב ברק אהד ,צו"ע ריעשה ברקש העשב

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

לארשי ללכל הלודג אירוגינס אוה רב"ה הנבלה טו עימד יתו' "י נפה ןאכ השקה ןכ .1

א"צ ךכלו , הוארישכ שדוקמ ב"ד ורמאיש דע םלועה לכ לש ןידה םע תוכחל שיש

דוע. יעוי"ש , ףסונ סויפ

דוכו , רידת רתוי בישח הנשב םינמז רתויב אב רש"ח ןויכד , םהרבא תכרבה ראיב .2

עא" השולש םה םיבייחמה םילגרב וליאו , רשע םיי נש םה רב"ח םיבייחמהד בתכ

. םיבורמ םימיהש פ

ע"ב
ותטישלו רל"ש ירייא אכהו ר"ירו"ש, וקלחי גם אפוג הזב "י שרלש דוד להאב ראיב .1

ר"ח. ריעשב ירייא תמאב

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

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

0795255901- וקה רפסמ


