
שת"פ סב"ד,

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה אע. הדנ
הריתסה תא ץרתל "ד בארה םשב איבהש המ מר' וא"ח רוט וכו',יע' ןיהשמש רכשב

. םורדל ןופצ ןיב הטימה תתל הצע איבה אל המל םייח רצוא יעו' כ., םירדנל ןאכ ןיב

הדש ימורמ "נ לורע ?יע' ללה תיבד מ"ט הז יפלו וכו', לחלחתתו ביתכד םושמ אמינ יא

. הדנ ימו

,' בצק ח"אוי"ד הלעי הדוהי ?יע'וש"ת אפוג בר ירבד לע ושקה אלש המו וכו', ןנת ןנאהו

. הדנ ימו הדש ימורמ "נ לורע לצ"ח

תמכח יעו' "ש צחמו "י כרב יקס"ד,ע"ש גמ"אג' יע' ,? אתותעיבו הדרח , דחפ והמ

לאלצב

שר"ש ?יע' הפלעתנ אמש הריזג טס: ליעלדכ אמליד אישוק המו וכו', תד"ק ללכמ

. הדנ "נ,עו"עימ לורעו

אמ: ליעל שמ"כ ,יע' אמט ומוקמ רוקמ

"ם במר ,' סותו שר"י מט"מ?יע' םושמ אמט אלה םתכ םושמ אמטמש המב נ"מ יאמל

"נ. לורעבו "מד'וט' ומטמ

. תוכלה דודחו "נ לורע שר"ש יעו' וילע, השקהש המ ויות"ט ,יע' רוקמ דות"ה

"ש. שרו "נ לורע יעו' "י, שרפ ,יע' הסובת םד

ירעשו ומ'ג', תורהט דוד שדקמ "נ, לורע זי:יע"ש ליעל סות' יעו' "י, שרפ וכו',יע' "א כחו

די'. קרפ א' רעש רשוי

רנל. ךורעבו מוט"מב'די' "ם במר יעו' , ורואיב והמ דות"הה"ג ,יע' קספ אל ןיידעו

ע"ב

בכ. תורוכב "נ,עו"ע לורע ,עו"ע הדנ יבר,יע'ימ דות"ה

"ם. במרל "מ היפו , הדנ ?יע'ימ ןפוא הזיאב , חספל םימ הרעמ

. הבר והילאבו ןאכ רגה"א רואיבו תח"ס ?יע' וניתנשמ רואבב וכו', רמול ורזח

,עו"ע וניתייגוס ירייא המב ח"גמ'א' דוד שדקמ יעו' וכו', הט"ק לע ושענש ןילוח אמלא

. קחצי חיש יעו"ש כ. הגיגח סות'

ויות" יעו' "נ, לורעו "א שרהמ "ל שרהמ ןאכ,יע' אסריגה רואבב וכו' איה לואש אבא נתמ'

קס"ז. ובט"יב' "א וזחו , הדנ יחתפ יעו' "ם, במרה תעדב הנורחא הנשמו ט

" ארו א'ה'ר"ש םיידי , הדנ יחתפ ומ"מ,יע' יאמטממ טנ"י ןינעב ונדש המ , הרעמ דות"ה

הכ'. פ"ח ןילוח יעו'שי"ש םש, ש

למ" "מג'א', ומטמ "ם במר יעו' "א שרהמ ,יע' אשמב אמטי הדנ לעוב יא ונד ,' סותב םש

. רתסב ןתמו הדנ יחתפ םש "מ הכרמו מ

"נ. לורעו רה"א "ן,יח' במר "ם,יע' במרל "מ היפו שר"י, םש,יע' הל ארוקו תפקמו

. הנורחא הנשמו , םינושאר "י שרפ ,יע' התריתמ המלו , הנורחאב הליבט הכירצ

טל'ג'. "ד דקמו טצ., םיחבז הרוא ןרק "נ לורע , םינושארו שר"י ב"היע' תעדבו

. הדנ ימו "נ לורע וכו',יע' רוזגנ דס"א

זפ: ןילוח םיניינע ץבוקו ובט"יב'א' אר"ש יעו' ,' סותו שר"י ובט"יוכו',יע' הקשמ

. הליבט הל התלע אלד ודומ וכ"ע םויב הלבטבד אע: וטר' וזח"א יעו' , ברעל הלבטו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראה ו תורעה ל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


