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 קבלס ןבואר

 רלואפ ואס
 !בר םולש ןבוארל

 ץראב התוהשב הל עילסנ טלחהב רנחנא .ל?בג תא שוגפל ונחמשו ,ךבתכמ תא ונלבלק

 .ךבתכמב םיפיעסהמ קלחל סחל?תא ?נא .ונבתכש ל?פכ רוזענו

 לכרד" היה הבלשיב ירקלעה אשונה .רדוסמ לוכוטורפ םייק אל לרעצל : ץרועל .ר

 אוה 27270 92 277070 לדומהש וכלרעה םלרבחה בור .תיאליזרבה העונתל "המשגה

 הדעו המקוה .רלהמ םידומיל ךשמה רשפאל לגוסמה ץוביקב טלקנה םל?טנדוטס ןל?ערג

 העצה שבגל הכלרצש אפילכ םהרבאר ל?כנא ,בד ,סלאת ,ןוסלנ ,סקא'ג ,טרוקמ תבכרומ

 הדעוב ןויד רחאל .רורד-םינובה לש םלניערגר תורשכה תדעוב ןולדל אבותש תיטרקנוק

 תווצה לש הנושאר הבישי םילתנל?ב .תולשעמ תועצה קודביש דחוימ תווצ בכרויוז

 .תאז לכב תאז ףוחדא ל?נא .עלגהל רלכל? אל הרבחה ?כ הלטבתה לומתא ם??קתהל הדמעש

 עובשב קר הקלחמה בלצקת תא הרשלא תינרלצה תררדתסהה לש םיפסכה תדעו : ם"ביצקת

 .(! הרוקמ ?נא) םולה רשראת תוחללשה תפמ .רבעש

 .הרבעש הנשבמ תוחפ הל?הל?ש רורב .וררחושלי הלועפל סל?פסכהש חל?נהל רלבס ךכ לע

 םג רשא ,םלמישטגמ תעונת לש תורלכזמ תבישל ל?תמילק לרמתא : םימישגמה תעונת

 תולועפל בלצקתה תקולחב ךמות הז ףוג תוביכרמה תועונתהמ קלח .ץצוק הביצקת

 !ףוס אלל בקעתמ הזו ץיניד םע ל?דוסי ןויד םילקתי חל רטא דע .דגנתמ קלחו ל"רחב

7INלרגל?הה תדער תבלשל םללקתת 26.6-ב .דלמ בלצקתה תקולחל םלצחול אלפט ל?ראר  

 .הטל נותר
éבק  

 .אשונב לפטמ רשא םהרבאמ טרופמ בתכמ לבקת .89 ראונלל 6-8 ןלב םללקתת הדיערה

 אוה ףילחמה יונימש (ל?לאלצב הנוי) הקלחמה ל"כנמ י"ע ?ל רמאנ : הקלחמה גיצנ

 .הקלחמה גיצנכ ןחב רבח ,יקסבולרט 227 ?ונימ לע ונצלמה ונחנא .דבלב ינמז

 .דלקפתל םיאתמ םדא אוהש רובס ?נא לערפל אצל? הז םא .הנומל אוהש בוט יוכליס של

 .ףררחה תונחמב החלצהב .םעפהל לכה הז

 הכרבב
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