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םיאבה םיכורב 

רימ ןעוט  דיירפ  סיורג  טי  מ
םעד ןעגנערב  ךייא 



ערערעמ ןופ  ןעטשרע 
ןעטכיראב   סעיינ 

רעזנוא ןופ  בלאהרעניא    
רימ  יוו  עיצאזענעגרא ,

יד ןעטלאה  ןלעוו 
טרימראפניא סרעבמעמ 

, ןעגנודלעמ סעיינ , טימ 
ג.ד.א 'ס , בוט לזמ  .

Connect with us

  

Visit our website

סעיינ  טימ א  סיורארימ  ןעמוק  "ת  ישה וצ  קנאד   טי  מ
ךייא ןלעוו  רימ  יוו  סרעבמעמ , עבושח  יד  וצ  טכיראב 

טימ ראפ  טייג  סע  סאוו  סעלא  טימ  פהאל " " יד ןוא  ןטלאה 
לזמ רעדא א  סיעקא , ןגעוו  סעיינ  זיא  סאד  וצ  םירמוש ,

ג.ד.א רעבמעמ  ראפ א  בוט  .
סאוו סרעבמעמ  רהיא  זא  גיטכיר  יוו  רעמ  טשינ  זיא  סע 

טשינ ןלאז  עיצאזענעגרא , ןייק  אד  טשינ  זיא  ךייא  ןא 
סאוו לאק  יד  טימ  טלעטשעגסיוא  ךיז  טאה  סע  סאווןעסיוו 

טייצ ערעייט רעייא  ןבעגעג  קעווא  טאה  רהיא  .

טליוו רהיא  סאוו  טימ  ךייא  ןופ  ןערעה  וצ  ןפאה  רימ 
ןהעז אד  .

http://www.twitter.com/chaverimtosh
http://www.ktshomrim.com


סרעבמעמ  עיי  נ
יד וצ  סטונאי  עיינ  ןעמאקלעוו 3  רי  מ

םירמוש ןופעילימאפ  .....!!

ראלק נ"י 25 ילא  השמ  "ה  ומ
ןיילק נ"י 36 בקעי  לארשי  "ה  ומ
שאנאלפאפ נ"י 37 השמ  "ה  ומ  

זיא סע  ייצילאפ , יד  ןופ  רעדליב  יד  ןעקיש  םורא  טשינ  עטיב 
ןופ סרעבמעמ  ראפ  ראנ  רעטייוו , ןעקיש  וצ  דאווארפא  טשינ 

םירמוש

םוחנ  םייח  מו"ה 
"ו יה ןייטשלעמרעמ 

Unit 18
ןייז ןופ  ךודיש  יד  ראפ 

ןיז
שטיוואריאמ אדייז  ברה 



"ו יה
V3

לעקינייא עיינ  יד  וצ 
ןרהא  בקע  "ה י ומ

"ו יה שטיוואקשרעה 
13

לעדיימ עיינ  יד  ראפ 
יבעב

... זיא סאוו 
טסקענ ...

ןרעה וצ  ןפאה  מיר 
- סעיינ יד  ןיא  ןהעז  ןעליוו  ייז  סאוו  סרעבמעמ  יד  ןופ 

"ן עטיבירטנאק ןלעוו  סרעבמעמ  זא  ןפאה  רימ  טכיראב ,
טנאסערעטניא ןייז  ןענעק  סאוו  ןעלקיטרא 

סרעבמעמ יד  ראפ 

יוו טכיראב , סעיינ  יד  ףיוא  ןעראטנעמאק  ןקישקירוצ  עטיב 
ןענעק וצ  סאד  ןפאה  רימ  ןוא  עטשרע , ידזיא  סע 

עגידנעמוק סאד  ייב  ןעטכיראפ 

ןבאה רימ  ביוא  ךיז , רימ  ןעגידלושטנ  ךיוא א ווי 
םענייא ראפ  בוט  לזמ  ןייק  טגיילעגניירא  טשינ  .






