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ָנה  :  9ֲעָצֹתֹו  ֱֱאמו ָ
  

 א ...........................................?אַיַעְזרּו ִלי אֹו לֹ  ִטּפּוִלים ִרְגִשִיּים 

ים ְמתּוִקים? ֶרְך ֵאיְך ִלְחיֹות ַחּיִ ג  .......................ַעַדִיין ֶיׁש ֲעבּוִרי ּדֶ
ר  ש ָ ִנים ָעוֹון ֲאִכיַלת ּבָ ָחָלבֵאיְך ְמַתּקְ  ה ..........................?..........ּבְ

ּלֹא ִמְתַנֲהִגים  ֲאִני רֹוֶאה ְיָלִדים ׁשֶ ׁשֶ ֹות ּכְ ַמה ָעַלי ַלֲעש 
ּוָרה ׁשּ  ו............ .......?................................................................ּכַ

ִעְנָיֵני ְצ  ֵהר ּבְ ר ְלִהּזָ ָמקֹום ָהֲעבֹוָדה?ֵאיְך ֶאְפׁשָ  ז ...............ִניעּות ּבְ

י? ֲערֹות ֹראׁשִ ַח ֶאת ש ַ ְעִלי, לֹא ְלַגּלֵ קֹול ּבַ מֹוַע ּבְ  ח ...ַהִאם ָעַלי ִלׁשְ

ילּו אֹוִתי  י ...................................................?............ָֹהֵעצֹות ִהּצִ

ה?  ָ ְקֻדׁשּ הּוא ִיְתַנֵהג ּבִ י ׁשֶ ּלִ חּור ׁשֶ ר ִעם ַהּבָ  יא .........ֵאיְך ֲאִני ְמַדּבֵ

ק ִלְחיֹות? ל ֵחׁשֶ ר ְלַקּבֵ  יג ...............................................ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶצַבע ָאֹדם? ָגִדים ּבְ ׁש ּבְ ה ִלְלּבֹ ָ ר ְלִאׁשּ  יד ..................................ֻמּתָ
 

נֹות  :  9ִאיׁש ֱאמו 

 
הֹוָצַאת ִסְפֵרי  ק ּבְ ְתַחּזֵ ַנַחל"ּתִ ר ּבַ  ................... א......... ָלאֹור" ֲאׁשֶ

ִכירּות ְ רּוָמה ֲעבּור ַהש ּ ָדקֹות , ִעם ַהּתְ ל ַהּצְ ה יֹוֵצא ֶאת חֹוַבת ּכָ ַאּתָ
 ...... א.................................................................... ֲעבּור ַהּמֹוָסד

ְזכּות ּלּוַח  ּבִ ִרים ּוַמְזִהיִרים ּגִ ׁשֵ י ְלדֹורֹות ּכְ ְזּכִ ָער ּתִ ֵ  ב............... ַהש ּ

ַואי ִכינוּ  ַהּלְ ּיָ ה ׁשֶ ּמָ ּיֹוֵתר ּכַ  ג.....................  ....ִלְקִריָאה ֲעלֹוִנים ׁשֶ

ֶסף  ָסה ָצִריְך ָלֶלֶכת ַאְך ְוַרק ּכֶ ל ֶקֶרן ַהְדּפַ ה ׁשֶ ּפָ תֹוְך ַהּקֻ ִמים ּבְ ָ ש ּ ׁשֶ
ָסה  ג..................... .....................................................ְלֶקֶרן ַהְדּפַ

 

 

 



 

 

 

 

עֹוָלם אן ּבָ ה ּכָ י? ַמה ֲאִני עֹוש ֶ ח ִאּתִ  ד................... ..........?ַמה ֶאּקַ

ִלי ֲהָפָצה ּלֹא ַיֲעבֹור ָעֶליָך ֲאִפילּו יֹום ֶאָחד ּבְ  ה................... ......ׁשֶ

ַעם קּום עֹוד ּפַ ה נֹוֵפל ׁשּוב ְוׁשּוב ּתָ ם ִאם ַאּתָ  ה................... ........ּגַ

ּדּוְך מּוָכן ֲעבּוֵרְך  רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ  ו....... ..................ֵיׁש לֹו ְלַהּקָ

ה ָצִריְך ַרק אֹוָתּה  ַאּתָ יׁש ׁשֶ ְרּגִ ָך ּתַ ּתְ ִאׁשְ  ז.......... .......................ׁשֶ

ַלח ֶאת ַהְיָלִדים ִלְבֶרְסֶלב ׁשְ ָך ְוַאל ּתִ ּתְ ִריב ִעם ִאׁשְ  ח............ ַאל ּתָ

ַמע ִלי ְקִריַאת ׁשֶ ָהִכין ַמִים ִלְנִטיָלה ּוְבִלי ְל , ַאל ֵתֵלְך ִליׁשֹון ּבְ
ֶקר ּבֹ  ח................... ...................................................................ּבַ

יָך ָיִאירּו ְלָך  ְלַמד ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָאז ַחּיֶ  ט................... ..................ּתִ

ַחי ִמי ֵמַח  הּוא' ה ִעם ׁשֶ ה ש ָ  י................... .........................ּוְמֻרּצֶ

ל ּלֵ ִמיַרת ַעל' ה ֶאל ְלִהְתּפַ  יא................... .......................ֵעיַנִים ׁשְ

ָחה ָיָפה ּפָ  יב............ ........................................ִיְהֶיה ָלֶכם עֹוד ִמׁשְ

ְכַנס  ּנִ ֶסף ׁשֶ  יב... ...........ָצִריְך ָלֶלֶכת ְלֶקֶרן ַהְדַפָסהמהקמיעות ַהּכֶ

 
 

 



 תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו | א

 ,א"ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

, ָהִייִתי נֹוֵדד ִמֹּפה ְלָׁשם, לֹא ָהָיה ָלנּו ַבִית נֹוְרָמִלי, ִבְהיֹוִתי ֶיֶלד ָעַבְרִתי ְזַמִנים ָקִׁשים ְמֹאד

ּוִבְהיֹוִתי , ָאז ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ִהְכִניָסּה אֹוִתיְש  17ַעד ֶׁשִהַגְעִתי ְלִגיל , ִנְזַרק ִמְמקֹום ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו

 .ה"ָזִכיִתי ְלִהְתַחֵתן ב 20ֶבן 

ֲאִני ָמֵלא , ִני ַעַדִיין סֹוֵבל ֵמַהְתקּוָפה ַהִהיאֲאָבל ֲא , ָׁשָנה ַאֲחֵרי ַהִנּׂשּוִאין 20ַעְכָׁשו ֲאִני ְכָבר 

ה' ֵיׁש ִלי ָברּוְך . ַוֲאִני לֹא ְמֻסָגל ְלִהְסַתֵדר ְבׁשּום ָדָבר ַבַחִיים, חֶֹסר ִבָטחֹון ַעְצִמי, ַלַחץ, ַבֲחָרדֹות

ֶזה ַמִגיַע ָכל ָכְך , ְׁשבּוָרה ּוְמֻרֶסֶקתֲאָבל רּוִחי , ַוֲעבֹוָדה ְמֻסֶדֶרת, ִאָשה טֹוָבה ִעם ְיָלִדים ְטהֹוִרים

ִכי , ְוַכדֹוֶמה, ַנֲעָלִים, כֹוַבע, ָרחֹוק ֶׁשֲאִני ָּפׁשּוט לֹא ְמֻסָגל ָלֶלֶכת ִלְקנֹות ְלַעְצִמי ְדָבִרים ֶהְכֵרִחִיים

 .ַּפת ִבָטחֹון ַעְצִמיֵאין ִלי ִט , ֲאִני לֹא ְמֻסָגל ְלַקֵבל ׁשּום ַהְחָלָטה ַבַחִיים

ִדַבְרִתי ְכָבר ֵמאֹות ָׁשעֹות ִעם ְמַטְּפִלים , ִבַקְרִתי ְכָבר ֵאֶצל ַעְשרֹות ְמַטְּפִלים ְורֹוְפִאים

ז ְבאֹותֹו ֲאָבל ַעַדִיין ֶזה אֹוֵח , ְקָצתֲאִני ָבטּוַח ֶׁשָכל ֵאּלּו ָעְזרּו ִלי . ְוָלַקְחִתי ְכָבר ַהְרֵבה ְמֹאד ְתרּופֹות

 .ָמקֹום

ֲאָבל ְלַמֲעֶשה ֲהֵרי ָכתּוב ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָנַתן , ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאֶתם ִמְתַנְגִדים ִלְמַטְּפִלים

ֶׁשֵכן , הֲאִני ֲהֵרי ְבָצָרה ְגדֹולָ  , ֶׁשּלֹא ֵאֶלְך ֲאֵליֶהם, ְוָלֵכן ֲאִני ְמֹאד ְמֻבְלָבל, ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרְּפאֹות

 .ַעל ָיָדםנֹוַׁשע ֲאָבל ֲאִני ֲהֵרי רֹוֶאה ֶׁשֲאִני לֹא , ֵאֶלְך ֲאֵליֶהם

 .ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה יּוַכל ַלְעזֹור ִליְמַקֶּוה ֲאִני , ֲאִני ָזקּוק ִליׁשּוָעה ְגדֹוָלה ַבַחִיים

 .ְיַיֵשר כַֹח 



 ב | תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 דגד



 תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו | ג

 ,א"ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

 .ְוֵהם ְמֹאד ְמַחְּזִקים אֹוִתי, ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלִתי ְלַהֲאִזין ְלִׁשעּוִרים ֶׁשָּלֶכם ּוְלִחּזּוק ַהיֹוִמי

ִכי ֲאִני , ֶזה ֶׁשַאֶתם ְמַדְבִרים ַהְרֵבה ִבְגנּות ְּפַגם ַהְבִרית, ֲאָבל ָדָבר ֶאָחד ַמְפִריַע ִלי ְמֹאד

 .ִכְמַעט ְבָכל יֹום ֲאִני נֹוֵפל ׁשּוב, ְוֶזה ַרק ִנְהֶיה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָגרּוַע , יל ֵתַׁשעָׁשקּוַע ָבֶזה ְכַבר ִמגִ 

ְוֶזה . ִמְׁשַתְגִעים ְוֵכן ָהְלָאה, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ְבִׁשעּוִרים ֶׁשָּלֶכם ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְפִסיִדים ֶאת ַהשידּוך

ַהִאם ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ִלְחיֹות , ַהיֹום ִכְמַעט ֶבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְשֵרהֲאִני ְכַבר . ְמֹאד ׁשֹוֵבר אֹוִתי

 ?ְוָלֵצאת ִמֶּזה ֵמַהיֹום ָוָהְלָאה, ַמֲעַשיֲהֵיׁש עֹוד ַמה ַלֲעשֹות ְכֵדי ְלַתֵקן ֶאת ? ַחִיים ְמִריִרים

 ?ֲהֵיׁש ַעַדִיין ֶדֶרְך ֲעבּוִרי, יםֲאִני ֵכן רֹוֶצה ֶׁשִיְהֶיה ִלי ַחִיים טֹוִבים ּוְמתּוקִ 

 .ְיַיֵשר כַֹח 



 ד | תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו



 תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו | ה

 ד  ג  ד

 .א"ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

 ?ַמִהי ֶדֶרְך ַהְתׁשּוָבה ַלֲעוֹון ֶזה, ִנְכַׁשְלִתי ַבֲאִכיַלת ָבָשר ְבָחָלב



 ו | תש"פ שלח ַּפְרַׁשת | ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 .ְיַיֵשר כַֹח 

 ד  ג  ד

 ,א"ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

ֶׁשֵהם ִמְתַחְבִאים  10ְוַהֵשִני ֶבן  12ֶאָחד ֶבן , ה ֶׁשָחַׁשְדִתי ִבְׁשֵני ְיָלִדיםְכַבר ְתקּוָפה ֲארּוכָ 

 .ָחַקְרִתי אֹוָתם ְוָאֵכן ִהְתָבֵרר ִלי ֶׁשֵהם עֹוִשים ְבַיַחד ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְועֹוִשים ֲעֵברֹות

ַוֲאִני ה'  ֲאָבל ֵהם ָצֲחקּו ִמֶמִני ְוָצֲעקּו ָעַלי ֶׁשֲאִני לֹא ַהשֹוֵטר ֶׁשל, הֹוִרים ַעל ָכְךַה עֹוַרְרִתי ֶאת 

 .ְוֵהם ִבּזּו אֹוִתי, לֹא ָצִריְך ְלִהְתָעֵרב

 ?אֹו ֶׁשַאְמִׁשיְך ִלי ְבַדְרִכי, ַהְשֵאָלה ֶׁשִּלי ִאם ֲאִני ָצִריְך ַלֲעשֹות עֹוד ַמֶשהּו ַבִעְנָיין

 .ְיַיֵשר כַֹח 
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 ד  ג  ד

 ,א"ְׁשִליָט ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה 

ֶׁשְכָבר ֵהִביאּו ִלי ָכל ָכְך ַהְרֵבה , ֵראִׁשית ֲאִני ַחָיב ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ַהִׁשיעּוִרים ַהִנְפָלִאים

 .ְוָכל ָכְך ַהְרֵבה ִחּזּוק ְלַחִיים, ִהְרהּוֵרי ְתׁשּוָבה

ְוֵיׁש ִלי ָבֶזה , ִלי ַעל ֶזה ֶאת ַהִסנּון ֲהִכי טֹובֵיׁש , ְלצֶֹרְך ַּפְרָנָסִתי ֲאִני ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ְסַמאְרְטפֹון

ֲאָבל ַגם ֶזה ְבָעָיה ִכי ֲאִני ָצִריְך ְלִהתַכֵתב ַהְרֵבה ִעם , ְלצֶֹרְך ָהֲעבֹוָדה( ְבִלי ְסַטטּוִסים)ָוואְטְסָאּפ 

ם ַמְחָמאֹות ְוַכדֹוֶמה ֶׁשֵאיָנם ֶהְכֵרִחִיים ֹּפה ְוָׁש ִמְזַדְמִנים ְוִלְפָעִמים ַגם , ָנִׁשים ְבִעְנְיֵני ָהֲעבֹוָדה

ְוֶזה ְבנֹוָסף , ְכמֹו ֵכן ִנַתן ִלְפָעִמים ְלַקֵבל ְבָוואְטְסָאּפ ְתמּונֹות ֶׁשֵאיָנן ַמְתִאימֹות. ִבְׁשִביל ָהֲעבֹוָדה

 ?ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעשֹות ְבנֹוֵשא. ֶׁשִּליַלְיָלִדים ַלְבָעָיה ֶׁשַהִׁשמּוׁש ְבַמְכִׁשיר הּוא ַעל ֶחְׁשבֹון ַהְּזַמן 

ְכֵחֶלק ֵמָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי יֹוֵצא ִלי ַהְרֵבה ֶׁשֲאִני ָצִריְך ְלִהָּפֵגׁש ִעם ָנִׁשים , ֵׁשִנית ָרִציִתי ִלְׁשאֹול

 ?ֵאיְך ִמְתַנֲהִגים ְבִמְקֶרה ָכֶזה, ָבֲעבֹוָדה

 .ְיַיֵשר כַֹח 
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 ד  ג  ד

 ,א"ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְיַׁשֵּלם ָלֶכם , ֲאִני ְמַקֶבֶלת ֵמֶהם ַהְרֵבה ִחּזּוק, תֹוָדה ַרָבה ַעל ַהִׁשיעּוִרים

 .ְשַכְרֶכם

ָנהּוג ֶׁשַהָנִׁשים ְמַגְלחֹות ֶאת , ְוֵכן ֵאֶצל ָכל ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַבְעִלי, ֵאֶצל ָכל ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי
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ַוֲאִני ֵכן רֹוָצה , ַוֲאִני ְמֹאד ְׁשבּוָרה ִמֶּזה, ֲאָבל ַבֲעֵלי לֹא ֵמִניַח ִלי ְלַגֵּלַח ֶאת ְשָערֹות רֹאִׁשי. ַהֵּׂשָער

 .ְכִפי ֶׁשָרִאיִתי ֵאֶצל ִאִמי ְוֵאֶצל ָסָבִתי ְלִהְתַנֵהג

אֹו ֶׁשֶאְתַנֵהג ְכִפי ֶׁשנֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו , ֶׁשֶאֱעֶשה ְכִפי ֶׁשַבְעִלי דֹוֵרׁש? ַמִהי ַהֶדֶרְך ַהְנכֹוָנה

 .ַבִמְׁשָּפָחה

ַדְווָקא ֲאָבל הּוא , לֹא זֹאת ַהְבָעָיה ֶׁשּלֹו, ַכמּוָבן ֶׁשֲאִני ְמֹאד ֵעיָרִנית ִלְהיֹות טֹוָבה ְוָיָפה ְלַבְעִלי

 ?ַמה ֶאֱעֶשה. רֹאִׁשיֶאת ְשָערֹות ֶאַגֵלח רֹוֶצה ֶׁשּלֹא 

 ִייַׁשר כַֹח 

 ד  ג  ד
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 ,א"ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט ִלְכבֹוד רֹאׁש 

א ָהִבין אֹוִתי "רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט , ָרִציִתי ָּפׁשּוט ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ַהְתׁשּוָבה ֶשִקַבְלִתי

 .ֵהיֵטב

ִלְסֹּפר ְוַהְשִנָיה לֹא , ַאַחת ְלַנסֹות ִלְהיֹות ַרק ְבִשְמָחה, ְׁשֵני ָהֵעצֹות ַמָמׁש ֵהִאירּו ִלי ֶאת ַחַיי

ֶאָּלא ְלַבֵקׁש ְבָכל יֹום ֵמַהֵשם ִיְתָבַרְך ֶׁשֶאְזֶכה ֵמַהיֹום ִלְהיֹות ְיהּוִדי , ֶאת ַהָיִמים ָבֶהם לֹא ִנְכַׁשְלִתי

 .ָכֵׁשר

ְוַעל , ׁשַרְבֶתם אֹוִתי ֶאל ַרֵבנּו ַהָקדֹוְוַעל ֶׁשקִ , ְיַיֵשר כַֹח ָגדֹול ַעל ְׁשֵני ַהַמָתנֹות ַהטֹובֹות

 ".ְיִדיִדי ֲאהּוִבי ְוַיִקיִרי"ֶשְקָראֶתם ִלי 

ֶׁשתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך , ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְיַׁשֵּלם ָלֶכם ָכל טֹוב ָבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָבא

 .ַבֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ִמתֹוְך ִשְמָחה ְוַהְרָחַבת ַהַדַעת

 .ְיַיֵשר כַֹח 
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 ד  ג  ד

 ,א"ְלָכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

ֲאִני ְוִאְׁשִתי לֹא , רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְמַדֵבר ַהְרֵבה ֶׁשֵיׁש ְלַדֵבר ִעם ַהְיָלִדים ְלִהָּזֵהר ִמְּפַגם ַהְבִרית

ִמַצד , ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלַדַעת ֵאיְך ְמַדְבִרים ִעם ְיָלִדים, ִקַבְלנּו ַאף ַּפַעם ַהְדָרָכה ֵאיְך ַלֲעשֹות ֶאת ֶזה

 .ְבֶדֶרְך ְצנּוָעהּוִמַצד ֵׁשִני ַלֲעשֹות ֶאת ֶזה , ֶאָחד ִלְהיֹות ָּפתּוַח ִאָתם ְוֶׁשִיְהֶיה ָלֶהם ָברּור ַמה ְמַדְבִרים

ֲאָבל , ְוָלֵכן עֹוד לֹא ִדַבְרִתי ִאָתם ַעל ֶזה, ִמְצָוהַהַבר רֹוב ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ַעַדִיין ִמַתַחת ְלִגיל 

 .ַוֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת ֵאיְך ְלַדֵבר ַעל ֶזה, ֶעְשֵרהַעְכָׁשו ֵיׁש ִלי ָבחּור ֶבן ָׁשלֹוׁש 

ָהְיָתה ִלי ַהְּזכּות ִלְתרֹם ֲעבֹור ַהְדָּפַסת ה' ָברּוְך , ַעל ַהִׁשיעּוִרים ַהִנְפָלִאיםִייַׁשר כַֹח ָגדֹול 

ֲאָבל ַכָמה ֶׁשֵאֶתן , ָכאן ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאלֶהָחָדׁש ְלֵבית ַהְדפּוס ָתַרְמִתי ְכמֹו ֵכן ", ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה"ַהֵסֶפר 

 .ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה נֹוֵתן ָלנּוַעל ַמה ְלַׁשֵּלם לֹא אּוַכל 

 .ִייַׁשר כַֹח 
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 ד  ג  ד

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ָלַאֲחרֹוָנה ָׁשַמְעִתי ְבֶאָחד ַהִׁשיעּוִרים ֵאיְך ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְמַסֵּפר ַעל ַסְבָתא ֶׁשּלֹו, 

ֵאיְך ֶׁשִהיא ָעְבָרה ֶאת ַהשֹוָאה, ַעל ַאף ָכל ַהְתָנִאים ַהָקִׁשים, ַמה ֶׁשִהיא ָעְבָרה ְבאֹוְׁשִויץ ֵהיָכן 

ֶׁשִהיא ָרֲאָתה ֶאת ַהֵגיִהנֹום, ְוֶׁשִהיא ָאְמָרה ָתִמיד ֶׁשִהיא ָעְבָרה ֶאת ַהכֹל ִבְגַלל ֶׁשָהָיה ָלּה ָרצֹון 

 ִלְחיֹות.

ְבִדיּוק ָהפּוְך, ֵיׁש ִלי ָברּוְך ה' ָכל טּוב ַבַחִיים, הֹוֵלְך ִלי טֹוב ְמֹאד, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶאְצִלי ֶזה 

, ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ַלֲעשֹות ֶאת ֶזה ַרק ָלִשים ֵקץ ְלַחֵייֲאִני ִבְכָלל לֹא רֹוֶצה ִלְחיֹות. ְכֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת 

י, ְוַגם ִכי ֲאִני ְמַפֶחֶדת ֶׁשאּוַלי ָׁשם ְלַמְעָלה ִיְהֶיה ִלי ְיָלַדי ְוהֹוַר ַעל ַבְעִלי, ַעל ִבְגַלל ֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶבת 

 יֹוֵתר ָקָׁשה. ֲאִני ַחָיה ַרק ִעם ֶזה ֶׁשָכתּוב ְבִפְרֵקי ָאבֹות "ַבַעל ָכְרֲחָך ַאָתה ַחי".

 ְיַיֵשר כַֹח 
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 ד  ג  ד

 

 ,א"ְלָכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט 

 ?ְלִאָשה ִלְלבֹׁש ְבָגִדים ְבֶצַבע ָאדֹםֻמָתר 

 ִייַׁשר כַֹח 

– 

 

ד  ג  ד
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