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.דחאדצמ."ןרקה"ןלהלארקיתש
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30”1939₪םויב.םלשורי,י”אתלשממלשתויופותשהתודוגאהםשורי'עהמשרנש
`

'
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.הזהויכחיהװח־:ןו-,והשענ**

?`נ.?ב..*.............בהזוחאהירפסבהמשבםושרהשרגמתלעבאיהןרקהוליאוה
טוריפרתיבראותמהה......... ;)”שרגמה,,ןלהלארקייש(יחכונההזוחהיפיעסירחאש”המישרװב

;ןלהלםיטרופמהםיאנתבל”נהשרגמהתאןרק-המרוכחלהצורהדוגאהוליאוהו
שרגמהלעםיעטמעוטנלוןינבהנובשחלעוהפסכבםיקהלהלתושרהלןרקהמהשקיבהדוגאהוליאוהו יפלםיעטמהךןינבהתאושרגמהתאהדוגאלריכחתךרקהשוןרקהלשהנינקויהיםיעטמהוויבבהשיאנתב,ל”נה ;ןלהלםיטרופמהםיאנתה

ףיקתמהנבנשוינבהיתאושרגמהתאהדוגאלריכחהלהמיכסהוהדוגאהלשל”נההשקבלהרתענןרקהוליאוהו`אב) ,)”םירכהומהםיםככה,ןלהלוארקייםהילארושקורבוחמשהמלכםעםיעטמה-וןינבהושרגמהכועטניישוםיעטמהו{ ;ןלהלםיטרופמהםיאנתהיפל*
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םילעופתנוכשרודיסלהדעיןרקהרשא.,יללכהחטשהימוחתבםיאצמנ`!:וינב,ז.דבמ!־,ו:...םיובנזורליאוהד

;הדוגאלעודיה,ןהיניבשםכסהלםאתהבתיפותש”רינ,,תושרלל”נהיללכהחטשהתאוזהרטמלהדימעהוםייאלקח
תמקהבתורושקהתולועפהלכבלופיטהתאהילעתיפותש”רינ,,הלביקל”נהםכסההיפלו-ליאוהו

תואולהתגשה,םיתבהוהנוכשהתוינכתלשםדקומדוביע,ןרקלםרושיאתעצהוםיבשיתמהיןוגריא:ןוגכ,הנוכשה
?רומאהםכסהבטרופמכ!םירבדהרתילוםיירוביצהםינינבחי!תוירוביצהתודובעהתמשגהלהגאד,םתיבהוינבל

`

'יתורבחואתויפותישתודוגאםעהריכח־)י(הזוחםותחלןרקההמכיסהל”נהםכסההיפלוליאוהו

'ורשו-איםיבשיתמה־תורבחןתואואתויפותישהתודוגאהןתואירבחשירחאל,תיפותש”רינ,,תעצהפל-םיבשיתמ
`

;לוחכהלשממבהנמשריתולאהתורבחהואולאהתודוגאהשירחאלו`תיפותש”רינ,,ידי־לע
םילעופהתנוכשתמדאלעהריכח־)י(הזוחםותחלאלןרקההבייחתהל”נהםכסההיפלוליאוהו

;תיפותש”רינ,,ידילעבתכברשואידמעו-מהשיאנתבאלאל”נהםייאלקחה

הריכחההזוחהזללכבותודוגאהםעהריכח־)י(הזזוחםותחלןרקלהעיצהתיפותש”רינ,,וליאוהו
;”יחכונההזוחשןלהלארקייש,יחכונה

"יהלדם'אנתה'בלם'דדצה['ב'חכװההװחההשענוכל
.הריכחהאשונ:.'אףיעס
טורטורפבםיראותמה,םירכחומהםיסכנהתאי]רקה'מהריכחבתלבקמהדוגאהוהדוגאלהיריכחבהזבתנתונןרקה

ר!?.ב.א..........תנוכשימוחתבםיאצמנהו,יחכונההזוחהיפיעסירחאש”המישרװב
",אךפבדילע...........................

.”הריכההיתרכזװןלהלארקיתש

.חשוריהוהריכחהתפוקת:'בףיעס
לחה,םינש)49(עשתוםיעבראלשתטלחומהפוקתהיהתהריכחהתפוקת-,ןלהלהנחו-משהמדבלמ.1

.”הריכחהתפוקת”ןלהלארקיתש,.....9..1.98.9.ר.1..3...723................םויברומגו..9.49,.1...ל.י...ר..פ.אב..נ................םוימ
הריכחהתאשדחלתוכזההדוגאלהיהת-,יחכונההזוחהיפלהנש)49(עשתוםיעבראלשהריכחהתפוקתםותב.2

תריכחיבגלזאגוהנהיהישהריכחהיהזוחסיסבלע,תופסונםינש)49(עשתוםיעבראלשהשדחהדקפל,,////;,”ך
תועצמאב,בתכנךכלעורקחמשקבתהדוגאהםא,.................ב111.א.....`.ו.פ.כ................דילעןרקהמרומ/ךא/'

'.יחכונההזוחהיפלהריכחהרמגינפלתוחפלתחאהנש,תיפותש”רינ”

הריכחהתפוקתרמגינפלתוחפלתחאהנש,תיפותש”רינ,,תועצמאב,בתכבהמצעבעידותאלהדוגאהםא.3
-ל”נהםיאנתבהנש)49(עשתוםיעבראלשהשדחהפוקתלהריכחהתאשדחלהצפחלע,יחכונההזוחהיפל

הריכחהתפוקתרמגינפלםישדחהששתוחפל,תיפותש”רינ,,תועצמאב,תוירחאב־בתכמבהדוגאלןרקהעידות
הריכחה.שודיחלעיוחידילבמשקבלותיפותש”רינ,,תועצמאבבתכבןרקלתונפלהילעיכ,יחכונההזוחהיפל

.ל”נכ
הדוגאההנפתאל,ל”נכ,הדוגאלןרקהי”עןושארהתוירחאביבתכמהחולשמםוימםישדחינשךשמבםא.4

תיפותש”רינ,,לוהדוגאלןרקהעידות-,הריכחהתאשדחלהשקבב,ל”נכ,תיפותש”רינ”תועצמאבןרקל
הנפתאלןרקהי”עינשהתוירחאביבתכמהחולשמםוימםישדחינשךשמבםאיכ,ינשתוירחאביבתכמב

.הריכחהתפוקתםותבןיטולחלהריכחהקספית-ל”מהשקבבןרקלהדוגאה
םירכחומהםיסכנהתאריבעהלתוכזהןרקלהיהת-)שדוחתםא(תשדוחמהול”נההריכחהתפוקתםותב)א.5

ןרקהרשא,הזכדמעומןיאבו;ןרקהידי`לערשואישותיפותש”רינ,,י”עבתכנהלעצויש,רחאדמעומל םיסכנהתאתטלחומההתושרללבקלתיאשרןרקההיהת-,איההיתונקתלםאתהבולםיכסהללבות
.ל”נכדמעומאצמיישדעםקיזחהלוםירכחומה

רכוחהמלבקתאיהרשא,םימוכסהםתואקרוךאהדוגאלםלשלתבייחןרקההיהתל”נכהרקמלכב)ב
.הרבעההתואצוהיוכינב,תועקשההוםיעטמה,םינינבהרובעשדחה

'

.הריכחהתרטמ:'גףיעס
,יאלקחרזעיקשמוןג,רצח,הריד־תיברותבשומישלהריכחהתפוקתלהדוגאלםירכחומםירכחומהםיסכנה.1//ו

ן/ו

־3.-
הזוחהלשג”יףיעסיפלהנשימ'תריכחב,הדוגאהתונקתלםאתהב,הריכחהתפוקתךשמלהלאלכתרכחהלו
.יחכונה

וידכנואוינבןוכישםשלםקותשןינביתפסותלכבשחית-הנשימיתרכחהלשהרקמביכ,םידדצהןיבםכסוה.2
שומישלהמקוהאיהוליאכ,ובםייולתםינכושמהםא,)השאהירוהןהולעבהירוהןה(,הנשמהירכוחלשוירוהוא

ורודיהלאהםינכושמהשןמזלכ,יחכונהףיעסהיפלהריכחהתרטמ-לםאתהבוומצעהנשימהירכוחלשימצע
.תאזההרידב

.התרימנוהינבהתלחתהדעומ:'דףיעס
תינכתי”פעקרוךא,יחכונההזוחהיפלולרסמנש,שרגמהלעןיבהתאתונבלליחתהלתבייוחמהדוגאה.1

יפלןינבהתארומגלו,יחכונההזוחה(\"”םוימםישדח.......ווסו/.....מרחואיאל,ןרקהי”עתרשואמ
.יחכונההזוחה;המםוימםישדח.....ל..3....?.'.....,>.......ךשמבמרחואיאלל”נהתינכתה

,יחכונהףיעסבםיטרופמהםיאנתבוהפוקתב,ןינבהתארומגתאלוא,ןינבבליחתתאלהדוגאהשהרקמ-ב)א.2
דירוהל,הדוגאהלשןעמ-הי”פעתוירחאבבתכמחולשמי”עיחכונההזוחהתאלטבלתיאשרןרקההיהת
ןרק-השילבמ,וברושקהווילעעוטנהויונבהלכםעשרגמהתאהתושרללבקלושרגמהמהדוגאהתא

.רחאםולשתואיוציפהזיאהדוגאלםלשלתבייוחמהיהת
'אןמיסדוסילעיחכונההזוחהלוטיבלשהרקמלכלעתיפותש”רינ,,לםעפבםעפידמעידותןרקה)ב

.יחכונההזוחהלוטיבלםיעצמ-אבזחאתןרקהשינפלםוי15-יחכונהףיעסהלשהז2הנשמ'ףיעסלש
,רחאדמעומלונריכחתשדע-וברושקהווילעעוטנהויונבהלכםעשרגמהתאהתושרבקיזחתןרקה)ג

םתואקרוךאהדוגאלםלשלותבייוחמןרקההיהתהזכהרקמלכבו,תיפותש”רינ,,י”עבתכבעצויש
,הדוגאהי”עושענשתוחבשההוםיעטמה,םינינבהרובעשדחהרכוחהתאמלבקתאיהרשא,םימוכסה
.הרבעההתואצוהיוכינב

םיעטמהםינימהלשישממהיוושלםיאתמהיה-ישםוכסרכוחהמלבקהאיהשהזלתיארחאהנניאןרקה)ד
.הזםערשקבתורחאואתויפסכתועיבתםושהנייהתאלהדוגאלו,הדוגאהי”עושענשתוחבשההו

.השורדההעדוה-החולשמלהקיפסמהחכוהשמשת,ליעלרכזנה,תוירחאב־בתכמהחולשמלעגונבראודיתלבק)ה

.הינבלעגונבתונקת:'הףיעס
תועצמאבןרקלשגוהש,ןרקהי”עתרשואמתוינכתיפלקרוךאשרגמהלעןינבהתאתונבל-תבייוחמהדוגאה.1

.בתכבתיפותש”רינ,,י”עתרשואמותיפותש””רינו,,
םייונישסינכהל,)הנשימיתריכחרדוסתםא(הנשימה'רכוחלתושרהלהלרוסאםג-ןכו,המצעבהדוגאלרוסא.2

,התמכסהתאןתתןרקה.ןרקהמ-בתכבתשרופמהמכסהילבמ,ןינבלןהשלכתופסוהףיסוהלוא/םגוםיינוציח
”רינ,,שירחאקרותיפותש”רינ,,תועצמאבןרקהמבתכבתאזלעשקבתהדוגאהשרחאל,ךכבהצרתםא

.הלאתופסוהלואםייונישלםדוקמםיכסתתיפותש
הבשימהירכוחשךכלתושרןתמוא,המצעבםיינוציחםייונישהשעתו-אתופסוהףיסותהדוגאהשהרקמב)א.3

תשרופמהמכסהילבמ,םירחאי”עםתסנכהלדגנותיאלוא,ומצעתעדלעהלאכתופסוהואםינונישסינכי
,תבייוחמהדוגאההיהת-,תיפותש”רינ,,וןרקהי”עהרשואשתינכתלדוגינבוא,ןרקהדצמל”נכבתכב
.ל”נכהנושךאףסונרשאלכתאםייעובשךשמבסורהל,ןרקהתשירדיפל

תיאשרןרקההיהת-ל”נהןמזהךותבל”נכףסונואהבושרשאלכתאסורהלמענמיתהדוגאהשהרקמב)ב
םייוציפהדוגאלםלשלךרטצתשילבמ,הדוגאהןובשחלעל”נהםייונישהלכתאואתופסותהלכתאסורהל

.וילעהנמאנהיהתןרקהשןובשחיפלהדוגאהלעהנלוחתתואצוההלכו,םהשלכ

.םירכחומהםיסנכבשומישהןפוא:'וףיעס
;ולשךותבהשועהםדאכםהבתושעלוםירכחומהםיסכנבשמתשהלהדוגאהתיאשרהריכחהתפוקתךשמב.1

.יחכונההריכחהיהזוחבםיטרופמהםיאנתלםאתהבקרוךאולאהיתויוכזבשמתשהלהדוגאהלעםלוא
־ירדהותוארוהה,תודוקפהלכתאהריכחהתפוקתלכךשמבושרגמהלעהיינבהןמזבאלמלתבייוחמהדוגאה.2

תעיטנ,םינינבתיינבםערשקב,םירחאםיכמסומתונוטלשוא,תימוקמהצעומ,היריע,הלשממהלשתרש
`.םירכחומהםיסכנהלשםשומישוםתקזחה,םיעטמ

,עטמ,וינ-בתביסינפמאוהש`ימלםרגייש,,אוהשהזיאקזנוא,איהשוויאהריבעדעבתיארחאהנניאורקח.3/]1

'י



דעב,שיאלכוא.דסומלכ,הלשממהיפלכתיארחאהאיההדוגאהאלא;{םירכחומהםיסכנבשומישואהקזחה
.ל"נהלכםערשקבקזנואהריבע

*

תיארחאהנניאןרקהו,םירכחומהםיסכנבםישורדהםינוקיתהלכתאאיהיהנובשחלעתושעלתבייוחמהדוגאה.4
.אוהשהזיאןוקיתרובע

םיסכנהלשאלמהםברעלהרשהםוכסבשאמתוירחאבםירכחומהםיסכנהתאחטבלתבייחתמהדוגאה)א.5
.הריכחהתפוקתלכךשמבתוירחאבחוטיבבךישמהלו,ןרקהי”עעבקייהזהךרעהשיפב,םירכחומה

וקוזינשםירכחומהםיסכנהתאשדחמתונבלהדוגאהתבייחתמ-וברחיוארקזנייםירכחומהםיסכבהשהרקמכ)ב םאתהבתוירחאהיתרבחמלבקתשםיפסכהלכבשמתשהלהדוגאהתבייחתמהזםשלו,ל"נכוברחנשוא .איההפסבמהדוגאהףיסות,שרדייםא,ףדועהתאו,חוטיבל
'וףיעסהלש5הנשימ־ףיעסלש'ביר'אןמיסיפלהיתויובייחתההתאםייקתאלהדוגאהשהרקמב)1()ג

ואסורהיןינבלכמשרגמהתאתונפלתבייוחמהיהתאיה,ל”נהםינמיסהמדחאלכיפלוא,יחכונה
ןרקלו,עטמוןינבלשתיראשלכמישפחןרקהתושרלשרגמהתארוסמלוקוזינעטמלכמוקוזינ
םלשלתבייוחמהיהתאיהשילבמ,האלמההתושרלשרגמהתאלבקלויחכונההזוחהתאלטבלתוכזההיהת

יחכונההזוחהלוטיבללגבןרקלתועיבתלכהנייהתא'להדוגאלו,דחאםולשתואיוציפהזיאהדוגאל
.ל”נכןרקהתושרלשרגמהתרבעהו

היהת-קוזינעטמלשוקוזינואסורהןינבלשתיראשלכמשרגמהתאהנפתאלהדוגאהשהרקמב)2(
היתואצוהלכתאןרקלםלשלתבייוחמהיהתהדוגאהו,הדוגאהןובשחלעתאזתושעלתושרהןרקל .תופסונתוחכוהבךרוצילבמהדוגאהלעןמאנהיהישוןרקהי"עהלגצוישןובשחיפל

.םירכחומהםיסכנהךרע:'זףיעס
תדיחי.”ידוסיהךרעהתדיחי,,ןלהלארקייודבלבשרגמהךרעהיהיהריכחה־ימדיבגלםירכחומהםיסכנהךרע
)לימ......]...ני"אתוריל........................;2(1010.......(י”אל..............342-5.....לשדוסילעתעבקנידוסיהךרעה )לימ....3.57.0.....וי"אתוריל......ץמש/.66.....(י"אל........ט?.9.?ןמשלשםוכסלושרגמהחטשמירטמםנודלבל .םירכחומהםיסכנהחטשלבל
תאםגועקרקהםערשקבןרקלויהישתואצוההתאםגללוכ,ליעלרומאלםאתהב,םירכחומהםיסכנהךרעןובשח .םיירוביצהםישרגמבותובוחרהחטשבהדוגאהשומישתויוכזלשיסחיהקלחהיווש
.םמולשתןפואוהריכחה־ימד:'הףיעס

ףיעסברומאלםאתהבםירכחומהםיסכנהדעבםייתנשהריבחיימדהתדוקפלואןרקלםלשלתבייוחמהדוגאה.1 :ןלהלכ,ל”נה'ז
......,].....(.....]...%לשהסכימב-הריכחהתפוקתתלחתהםוימ-לתונושארהםינשה............../.......ךשמב)א ךסונייה,םירכחומהםיסכנהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל,ידוסיהךרעה:תדיחימ)האמלםיזוחא לבלהרידוהרידלכח"ע)לימ....]..־וי"אתוריל/.............(י"אל.........../................לש

.הנשוהנש
.....]...(.../...%לשהסכימב-הריכחהתפוקתתלחתהםוימלןהירתאלשםינשה......"......מ..-ךשמב)ב ךסונייה,םירכחומהםיסב-נהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל,ידוסיהךרעהתדיחימ)האמלםיזוחא לכלהרידוהרידלכח"ע)לימ.....,]...־וי”אתוריל/.....................(י"אל.........,].............לש

.הנשוהנש
)ג

.............פ..%........(.....%לשהסכימב-ךליאוהריכחהתפוקתתלחתהםוימל?.ןזשגגגגװװהנשהמ ךסונייה,םירכחומהםיסכנהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל,ידוסיהךרעהתהימ)האמלםיזוחא לבלהרידוהרידלכח”ע)לימ....שן7.#..־וי”אתוריל/..........(י"אל.........9.6%".לש
.הנשו`הנש

תודיחירפסמלשסיסבלעובשחייוםייתנשההריכחה־ימדםגהזלםאתהבולעוי-הרידתפסוהלשהרקמב)א.2
.םירכחומהםיסכנהךותבתורידהרפסמלםיאתיש,ידוסיהךרעה

וינבןוכישםשלףיסויהנ-שימהירכוחשהרידיכ,הזבםכסוהיחכונההזוחהלש)2('גףיעס-ברבודמלםאתהב)ב היהתאל,ובםייולתםינכושמהםא,)השאהירוהןהולעבהירוהןה(הנשימה־רבוחלשוירוהוא,וידכנוא וא/םגו,יחכונהףיעסהלשהז2הנשימ־ףיעסלש'אןמיסלםאתהבםיפסונה-ריכחיימדםולשתבתבייח/!7

ו44װ

..[

ורודיהלאהםינכושמהשןמזלכ,יחכונההזוחהלש'טףיעסהלש1הנשימ־ףיעסלש'בןמיסלםאתהב
.תאזההרידב

לימ.......37.9.....לשםיושםייתנשייצחםימולשת)2(ינשבםיתנשההריכחה־ימדתאםלשלתבייוחמהדוגאה.3
לחה,הנשלכלש...........כ.,..0.2.9!.).1.....שדוחב1םויבו................60].//)........שדוחב1םויב,םולשתלכ

.19...4.......60-99%.......שדוחב1םוימ
,ראודתאחמהבוא,קנבתאחמהבוא,םינמוזמב,התדוקפלואןרקלהריכחה־ימדתאאיצמהלתבייוחמהדוגאה.4

.הדוגאהלעהנלוחתהתדוקפלואןרקלהריכחה־ימדתאצמהבתורושקהתואצוההלבו
םולשתהרוחיאןמזדעבןרקלםלשלתבייוחמהיהתאיה-םדעומבהריכחה־ימדתאםלשלרחאתהדוגאהםא.5

ךרטצתןרקהשילבמ,בוחהםוכסמםייתנש)האמלםיזוחאהעשת(9%לשרועישבשארמםכסומועובקיוציפ
המצעשכליאיהםדעומבהריכחה־ימדםולשתרוחיאלשהדבועהאלא,תינוירטובהארתאהדוגאלחולשל
תאלבקלןרקהתאהכז-תותינוירטונהארתאםוקמבאובתוםתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהחכוהשמשת
.ליעלרומאהיוציפה

.השרההכרעה:'טףיעס
:יחכונההזוחהיפיעסלכברומאהםעבשחתהב,שרגמהלשהשדחהברעהרדסלתוכזההיהתהדוגאלוןרקל.1

םינש)שמח(5לשןמזקרפלכרובעבןכירחאוהריכחהתפוקתמתונושארהםינשה)רשע(10רובעכ)א
.הריכחהתפוקתמ

.

א”יףיעסלםאתהב(םירבחו-מהםיסכנהתבחרהםשליחכונההזוחהיפלהיתויוכזתאןכשמתהדוגאהשכ)ב
.)יחכונההזוחהלש

הזוחהלשג"יףיעסלםאתהב(הנשימ`רבוחלהנשימ־תריבהבםירכחומהםיסכנהתאריבחתהדוגאהשכ)ג
.יחכונההזוחלםאתהבהנשימירכוהלהנושארההנשימה־תרכחהדבלמ,)יחכונה'

הזוחהלשד”יףיעסלםאתהב(הנשימה־תריבחהזוחיפלשויתויוכזתארחאלריבעיהנשימה־רכוחשכ)ד'
.)יחכונה

היהת.)יחכונה'טףיעסהלש1הנשימ־ףיעסלש'דר'ג,'ב,'אםינמיס(ליעלםייונמהםירקמהמדחאלכב.2
.8.!9(.ת.פ..!.52ו.(..ס./...%תסבימבםירכחומהםיסכנהדעבםייתנשהריבחיימדןרקלםלשלתבייוחמהדוגאה
'.השדחההכרעההיפלםירכחומהםיסכנהךרעמםייתנש)האמל

.הברעה-תדעו:'יףיעס
לשחב'יאבינשמתבכרומהיהתש,הדעוידילעהשעית,ל"נה'טףיעסברומאלםאתהב,שרגמהלשהשדחהכרעה.1

;ל”נהחבייאבתעבראידילערחביישישימחוהדוגאהלשדחאחכ'אב,תיפותש"רינ,,לשדחאחביאב,ןרקה
תלהנהידילעישימחההגמתי-ישימחהתריחברבד`ליע`ל"נהחכייאבתעבראןיבהמכסהרדעהלשהרקמב
אובישלארשי־ץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנהידילעוא,לארשייץראבלארשיתסנכלשימואלהדעוה
.ימואלהדעוהםוקמב

דצהשירחאםייעובשךשמבהכרעההיתדעולכ"בהנמתאל,הדוגאהוא,תיפותש”רינ,,וא,ןרקהשהרקמב.2
דצהזיאלשחביאבשהרקמבוא,תוירחאביבתכמבתאזרבדילעםידדצהראשלאהנפיהכרעההתאשרודה
תלהנהידילעהנמתישיממתוחפלתבכרומהכרעההיתדעוהיהת-,הדעוהתודובעבףתתשהלמענמייאוהש
.התדובעבףתתשהל)ו(המיבסהשו-הדעולכ"ב)ו(הנימשםידדצהואדצהותואכ"במול"נכימואלהדעו-ה

.םידדצהלכתאהנבייחתורוערעלתונתיניתלבותויפוסהנייהתהברעההיתדעותוטלחה.3
.תועדבורבטילחהלתיאשרהדעוה.4

.ןוכשיוב:א”יףיעס
םילוביותוריפ,תוסנכהדבעשלםגןכוםירכחומהםיסכנהלעהלשהריכחה־תובזתאןכשמלתוכזההדוגאל.1

לבקתהדוגאהשירחאקרםלוא־הנשימה־רכוחלוזתושררוסמלהדוגאלרתומו-םירכחומהםיסכנהמ
תועצמאבןרקהמבתכבםדוקמתאזלעשקבתאיהשירחא-,ןרקהמבתכבשארמתשרופמהמכסהךכל

.בתכמבךכלהתמכסהתאאיהםגןתתתיפותש”רינ,,שירחאלקרויתיפותש"רינ,,
שרגמהלשהשדחהברעהרדסל,הריכחה־תוכזןוכשימלל"נכהתמכסהתאןתתשהרקמב,תוכזההיהתןרקל.2

םיזוחאהאמלעהלעתאלהשדחההכרעההשהזבהנתוהםלוא,יחכונההזוחהלש'יו'טםיפיעסלםאתהב
.הנו-רחאהתמדוקההכרעההםוכסמ
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.םירכחומהםיסכנבתודובעעצבלןרקלתוכז:א"כףיעס

.תרחאהרבחוארחאדסומתועצמאבוא,המוצעב-םירכחומהםיסכנהךרדריבעהלתוכזהתרמשנןרקל.1
למשחייטוחחותמלולמשח־ירומעדימעהלםגןכותורחאתורטמלולמשחל,זגל,לועיתל,םימלתורונצ
וארחאדסומלשםידיקפלוא,םילעופלוא,הידיקפלוא,הילעופל,ןרקלרשפאלתבייוחמהדוגאה.המודכו
ןכוןתקזחהולעופלתושורדהתולועפהותודובעהתאצוהםשלםירכחומהםיסכנלסינכהל,ל”נכתרחאהרבח
.ל”נהתולועפהותודובעהמתחאלכעוציבלרשקבםישורדהםינוקיתהלכתאתושעל

תרמשנה,יחכונהףיעסהלש1הנשימיףיעסבליעלירומאלםאתהבםירכחומהםיסכנבתודובעלשעוציבהתוכז.2
תוכזהתארשקלתושרההיהתןרקלו,םירכחומהםיסכנהלעןרקל)”טנמזיא,,(דובעשרותבבשחית,ןרקל
לשהיריכחהיתוכזםעדחיתאזהתוכזהתארוסמלו,ץוחנלאצמתןרקהשיפכ,ןרקלךיישהשרגמלכלתאזה

.ץוחנלאצמתשתיקוחךרדלכבוץוחנלאצמתשימל-אוההשרגמה

.תוהבשההתקזחהבהדובאהתופתתשה;הדוגאהי”עתודובעעוציברוסיא:ב”כףיעס
המכסהבאלא,םירכחומהםיסכנבגפוסרובואןיכפוש'רובתונבלוא,םימיראברופחלתיאשרהנניאהדוגאה.1

.ןרקהמבתכבךכלתמדוק
,ןיפיקעבאלורשיןפואבאל,םירכחומהםיסכנהחטשבםימ־לעפמלעופלאיצוהלאלתבייחתמהדוגאה)א.2

.תוינכתהלעבתכבןרקהלשםדוקרושיאבוןרקהןוישרבאליא
תמכסהםהילעאובתשםיאנתהיפל,ל"נכהדוגאהידילעםקוישםימה'לעפמתאשוכרלתוכזההיהתןרקל)ב

.םידדצהלכ
המכסהבאלא,תרחאהרבחלורסמלוא,ישילשףוגלל”נהםימה־לעפמתאריבעהלתוכזההיהתאלןרקל)ג

.תיפותש"רינ,,מבתכבתמדוק
,םירכחומהםיסכנבלועיתרדסת,תרחאהרבחוארחאדסומהזיאתועצמאבוא,המצעבןרקהשהרקמב)א.3

תואצוהב,ןרקהתשירדיפל,ףתתשהלוהזלועיתבשמתשהלתבייוחמהיחגאההיהת-,םתביבסבוא
תוצעיתהבםירכחומםיסכנלשהדיחילכלעןרקהידי`לעלטותשהסכימלםאתהביסחיןפואבלועיתה

.הדוגאהםע
-,םתביבסבואםירכחומהםיסכנב,התושרבואהמצעןרקהידילעראבתריפחלשהרקמבןכו,הזהרקמב)ב

שמתשהלםאיכ,דועובשמתשהלאלוןיכפושהירובתאםותסל,ןרקהתשירדיפל,תבייוחמהדוגאההיהת
.םתביבסבואםיסכחוימהםיסכנברדוסתרשא,לועיתהיתשרבקרוךא

רתא.....תנוכשבתואירבה,.בקתוכורכהתוירטינסהתואצוהבףתתשהלתבייוחמהדוגאה.4 .............ך..ג.ך.א...תנוכשבםירכחומםיסכנלשהדיחילכלעהדוגאהםעתוצעיתהבןרקהי”עלטותש,הסכימלםאתהב

.םירכחומהםיסכנהתולובגתרימש:ג”כףיעס
תבייוחמ־לובג־תגסהלשהרקמב.איהשוזיאלובג־תגסהמםירכחומהםיסכנהלערומשלתבייוחמהדוגאה
־גיסמתאולובגהיתגסהתאקיחרהלידכ,םישורדהםיעצמאהלכב,יוחידלכילבמ,דימו־ףכיתזוחאלהדוגאה
.יחכונהבצמלםירכחומהםיסכנהתולובגתאבישהלולובגה

.םירכחומהםיסכנלהסיבכהתוכז:ר"בףיעס
םשל,תעדהלעלבקתמהןמזלכב,םירכחומהםיסכנלסנכהלתוכזהשיתיפותש”רינ,,וןרקהייחילשל

יחילשלתתלתבייוחמהדוגאה.יחכונההזוחהיאנתלכתאתאלממהיחגאהםא,הקידבותרוקב,תולכתסה
לכתאתושעלו)תעדהלעלבקתמהןמזלכב(םירכחומהםיסכנלסנכהלתורשפאהתאתיפותש”רינ”וןרקה

.הקידבהותרוקבה,תולכתסההלשלעופלהאצוההםשלתושורדהתולועפה

.םימה-תורוקמוםוהתה-ימ:ה”כףיעס
לשהנינקםה-,םירכחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה,םימהיתורוקמוםוהתהיימ.!

םיליגרהוםילבוקמהםיכרצלםימבישפחשומישתוכזהיהתהדוגאלםלוא,יחכונההזוחבםיללכנםניאוןרקה
.םירכחומהםיסכנהלש

.עבט-תורצוא:ו”כףיעס
,םירכחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה,המודכותורכמ,םיבצחמ:ןוגכ,עבטיתורצוא!

.יחכונההזוחבםיללכנםניאוןרקהלשהנינקםה/)7

`

לכתאןרקההכנת,תיבמופהריכממולבקתישויבוהכרעהיפלולבקתיםיפסכהשןיב.ודירפהיפסכמ)א.3/%
!
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.ןרקהתושרלםירכחומהםיסכנהתרזחה:ז"כףיעס

לבקל,תימואלואתירוביצתובישחתולעבתוביסינפמ,יחכונההזוחהםויקןמזךשמב,ץוחנלאצמתןרקהשהרקמב.1
הדוגאהמהרזחבלבקלויחכונההזוחהתאלטבלתוכזהןרקלהיהת-,םירכחומהםיסכנהתאהדוגאהמהרזחב

םאב(הנשימהירכוחלואז'ודוגאלםלשתןרקהשירחא,שרגמהלערשאלכוםיעטמה,םינינבהםעשרגמהתא
םיסכנבושענשתוחבשההוםיעטמה,םינינבהךרעתא)הנשימ־רכרחלשותושרבזאויהתםירכחומהםיסכנה

.הריכחהלוטיבי”עהילםרגנשקזנהדעביוציפהדוגאלםלשתןרקהשירחאוםירכחומה
תקמונמןרקהשתוביסהןהתוקיפסמםאי,הטלחההןכומכוקזנהםוכסותוחבשההוםיעטמה,םיניינבהתכרעה.2

ינשןיבהמכסהייאלשהרקמב,ועבקיי-םירכחומהםיסכנהתאהדוגאהמהרזחבלבקלהנוצרתאןהב
ףיעסבתרכזנההכרעההיתדעולשהיתויוכזלוהבכרהלםימודויהיהיתויוכזוהבכרהרשא,הדעוי”ע,םידדצה

.יחכונההזוחהלש'י

.הדוגאהלוסיח:ה”כףיעס
םאתהב,ןרקהיפלכתובוחהותויוכזהלכו,הדוגאלסחיבהריכחה`הזוחלטבתי-הדוגאהלוסיחלשהרקמב.1

.ךכלםיכסהתיפותש”רינ,,םא,תיפותש”רינ,,להנרו-בעת,יחכונההזוחל
יחכונההזוחהלטבתי-,איהםגלסוחתתיפותש”רינ,,שהרקמבוא,ךכלםיכסתאלתיפותש"רינ,,שהרקמב.2

.הדוגאהםעיחכונההזוחהלוטיבבןדה”לףיעסיפלוגהניו

.םייוציפ:ט"כףיעס
םיעובקםהילעהריבעהדעבםייוציפשםירקמהמץוח,יחכונההזוחהיאנתמיאנתלערובעתהדוגאהםא.1

י”אל25.-לשםוכסבשארמםכסומועובקיוציפןרקלםלשלתבייוחמהדוגאההיהת,יחכונההזוחבדוחל
,תינוירטונהארתאהדוגאלחולשלךרטצתןרקהשילבמװהריבעוהריבעלכדעב)י”אתורילשמחוםירשע(

אובתוםתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהחכוהשמשתהמצעשכל־איהיאנתלעהריבעהלשהדבועהאלא
.ליעלרומאהיוציפהתאלבקלןרקהתאהכזתותינוירטונהארתאםוקמב

י”אל25.-לשםוכסבשארמםכסומועובקיוציפןרקלםלשלתביוחמהדוגאההיהת-תכשמנהריבעלשהרקמב.2
'.תינוירטונהארתאבךרוצילבמ,הריבעהתכשמנםהבשםוי30לכ.דעב)י”אתורילשמחוםירשע(

הזוחהלשג”יףיעסיפל,הנשימ־רכוחתושרבואצמייםירכחומהםיסכנהשהרקמביכ,םידדצהןיבשוריפבםכסוה.3
תיניירבעלתבשחנהדוגאההיהתאל,הנשימהירכוחי”עהשעיתיחכונההזוחהיאנתמיאנתלעהריבעהו,יחכונה
.יחכונהףיעסהיבגל

.הדוגאהםעהזוחהלוטיב:'לףיעס
לבקלהלשישתוכזלץוחמ(,ןרקלהיהת-םימעפשמחיחכונההזוחהיאנתמיאנתלערובעתהדוגאהםא.1

םג,)יחכונההזוחהלשםינושהםיפיעסבטרופמכהריבעלשהרקמלכבשארמםכסומועובקיוציפהדוגאהמ
המלכםעםירכחומהםיסכנהתאהדוגאהמהתושרלהרזחבלבקלויחכונההזוחהתאלטבלתפסונתוכז

,תינוירטונהארתאהדוגאלחולשלךרטצתןרקהשילבמ,הדוגאהי”עםהבעטינוהנבנוםקוה,עקשוהש
החכוהשמשתהמצעשכליאיה,םימעפשמחיחכונההזוחהיאנתמיאנתלעהרבעהדוגאהשהדבועהאלא

,תינוירטונהארתאםוקמבאובתויחכונההזוחהתרפהלהקיפסמ
.השדחהריבעל,הריבעהתכשמהלשםויםישלשלכובשחיי-תכשמנהריבעלשהרקמב

,עיצהלהשירדבתוירחאביבתכמבתיפותש”רינ,.לןרקההנפת־יחכונההזוחהלוטיבלשהרקמב)א.2
הריכחהיתוכזתאשוכרל)ו(םיכסירשאםידמעומוארמעומ,ל"נהבתכמהתחילשםוימםישדחהששךשמב

לשהיתויוכזלוהבכרהלםימודויהיהיתויוכזוהבכרהרשא,הדעותכרעהלםאתהבםירכחומהםיסכנהלע
.יחכונההזוחהלש'יףיעסבתרכזנההכרעההיתדעו

תיבמופהריכמ-לןרקהךכירחאדימעת-םישדחהששךשמבהזכדמעומעיצתאלתיפותש”רינ”םא)ב
)ןרקהיניעתואריפל,לארשייץראבםיעיפומהםיירבעהםינותעהמםידחאבואדחאבתועדומןתמי”ע(
ימלכלםירכחומהםיסכנהתארוסמתוריבחתםישרחהששרובעכו,םירכחומהםיסכנהלעהריכחהיתוכזתא

ריכזהיפלהתמדאמםהלריכחהליתיאשרןרקהשםישנאהגוסמהיהיהנוקהשיאנתב,םריחמבהבריש
.תיפותש”רינ,,י”עבתכברשואיהריכחהיתוכזשכורשיאנתבו,התודגאתח
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יחכונההזוחהלוטיבםערשקבהאיצוהשתואצוההלכתאו.הדוגאהמהלםיעיגמהיוציפהימדותובוחה
.הדוגאלםלשת־הזכהיהיםא־ףדועהתאו,תיבמופההריכמהרודיסו

םיאתמהיהי,תיבמופהריכמךרדבואהכרעהךרדבלבקתיש,ןוידפהםוכסשהזלתיארחאהניאןרקה)ב
.הזהםוכסהלדוגםערשקבהעיבתםושהיהתאלהדוגאלו,םירכחומהםיסכנהלשישממהיוושל

םירכחומהםיסכנהוראשי־ל”נכהריכחה־תוכזתשיכרל/פונעומ/אצמייאלל”נכםישדחהששרובעכםא)א.4
הזוחהלוטיבםערשקבתורחאואתויפסכתועיבתםושהנייהתאלהדוגאלו,ןרקהלשהאלמההתושרב
.ןרקהתושרלשוכרהתלבקוןרקהי”עיחכונה

לכלםריבעהלוםריכחהלןרקהלכות־ןרקהלשהרומגההתושרלורבעיםירכחומהםיסכנהשרחאל)ב
.בתכנונרשאתתיפותיש”רינ,,שיאנתב,שדחרכוח

רכוחהתאמלבקתאיהש,םימוכסהםתואקרהדוגאלםלשלתבייוחמןרקההיהתהזכשהרקמלכב)ג
תואצוההיוכינב,םירכחומהםיסכנבהדוגאהידילעושענשתועקשההוםיעטמה,םינינבהרובעשדחה

.יחכונה'לףיעסהלשהנשימה־יפיעסבתורכזנה
רודיסעבקנהזכהרקמלסחיבש,יחכונההזוחהלש'דףיעסבטרופמההרקמהלעלחוננ-יאליעלרומאהלכ.5

.ליעלרכזנה'דףיעסבדחוימ

.הבשומה-רכוהםעהזוחהלוטיב:א”לףיעס
אוהשהרקמבהנשימה־רכוחםעהזוחהתאלטבלתבייוחמהדוגאההיהתתיפותש”רינ,,ואןרקהתשירדיפל.1

.םימעפ)שמח(5הנשימה`תריכחהזוחיאנתמיאנתלערובעי
הריבעהתכשמהלשםוי)םישולש(30לכובשחיי־תוכשמנותוכלוההתוריבעהגוסמאיההריבעהשהרקמב
.השדחהריבעל

,)ד(א”י/גםיפיעסבתוארוההתחאלערבעשהנשימה־רכותיפלכהיתויוכזבשומישהלערתוותאלהדוגאה)א.2
.בתכבתיפותש”רינ,,וןרקהתמכסהבאלא־הנשימה־תריכחהזוחהלש)4(ג”י,)2(ג”י

היהת־ךכלומיכסיתיפותש”רינ,,וןרקהשילבמל”נכהיתויוכזבשומישהלערתוותהדוגאהשהרקמב)ב
)י”אתורילשמחוםירשע(י”אל25.־לשםוכסבשארמםכסומועובקיוציפןרקלםלשליתבייוחמהדוגאה
לשהדבועהאלא,תינוירטונהארתאהדוגאלחולשלךרטצתןרקהשילבמ,ל”נכרותיוורותיולכדעב

תינוירטונהארתאםוקמבאובתוםתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהחכוהשמשתהמצעשכליאיהרותיוהי
.ליעלרומאהיוציפהתאלבקלןרקהתאהכזתו

שמחוםירשע(25.־ןרקלםלשלתבייוחמהדוגאההיהת־הנשימה־רכוחיפלכךשמנרותיולשהרקמב)ג
שומישהלערותיוהךשמנםהבשםוירשעיהשמחלכדעבשארמםכסומועובקיוציפרותבי”א)תוריל

.ל”נכ,תינוירטונהארתאהדוגאלחולשלךרטצתןרקהשילבמ,ל”נכהיתויוכזב
תוארוהלםאתהבםייוציפרותבהנשימה־רכוחתאמהבגתאיהשםימוכסהלכתאןרקלםלשתהדוגאה.3

.הנשימה־תריכחהזוח

.ןהילעהרימשותיפותש”רינ,,תויוכז:ב”לףיעס
התולדתשהתרומתוהדוגאהליבשבןרקהמשרגמהתגשהםשלתיפותש”רינ,,י”עושענשתולועפהתרומת.1

ןרקהולייאוה(שרגמהתאהלריכחהלוהדוגאהתארשאלםיכסתאיהשןרקהיפלכתיפותש”רינ,,לש
תרומתןכו)הרושיאבותיפותש”רינ,,תעצהיפלקרהדוגאהתארשאל,ל”נהםכסהלםאתהב,המיכסה
תיפותש”רינ,,תאתוכזלהדוגאההמיכסמ־,דיתעבןהורבעבןההדוגאבתיפוווש”רינ,,לשהלופיט
לשלופיטהש,המיכסמןרקה.ובתוטרופמהתויובייחתהבההיפלכבייחתהלויחכונההזוחבתורומאהתויוכזב
,הנממקלחהווהמשרגמהרשא,םייאלקחםילעופתנוכשתמקהבתורושקהתולועפהלכבתיפותש”רינ”
ןרקהשתויוכזהדעבתיפותש”רינ,,תאמתלבקמאיהשהאלמהרומתכהדילעבשחית,המדקאברמאנכ
.יחכונההזוחהיאנתלםאתהבהיפלכןהבהבייחתהןרקהשתויובייחתההדעבותיפותש”רינ,,תאןהבהתכיז

תוארוההתחאלערובעלהשרתוארובעתהדוגאהשהרקמבהדוגאהיפלכהיתויוכזבשומישהלערתוותאלןרקה.2
הזוחלש)4(ג”י,)2(ג”י,'גםיפיעסבויחכונההזוחהלשח”כ,'כ,ז”י,ד”י,ג”י,ב”י,א”י.)1('ו,'גםיפיעסב

.בתכבתיפותש”רינ,,תמכסהתלבקירחאלאלא־הנשימה־תריכח
”רינ,,ינפבהדוגאהוןרקההזבתובייחתמ־יחכונההזוחבהיתויוכזלערומשלתיפותש”רינ,,לרשפאלידכ.3

-11-.
”רינ,,תועצמאבהינשהםעתחאםירבדבאובלןהילעיחכונההזוחהיפלרשאיםירקמהםתואבש,תיפותש
.וזךרדבקרוךאתאזתאהנישעתןה־תיפותש

הבושתתתלתיפותש”רינ,,לעואןרקהלע־תיפותש”רינ,,לואןרקלבתכבהנפתהדוגאהשהרקמלכב.4
תיפותש”רינ,,ואןרקהםא.בתכמהתלבקךיראתמםימי)הישמחוםיעברא(45ךשמבתילילשואתיבויח

.)ן(חדצמתיבויחהבושתכרבדהבשחיי־םימי)השמתוםיעברא(45ךשמבהבושתהתא)הנ(תלשתאל

.תיפותש”ריב,,תויוכזלוטיב:ג”לףיעס
־,הדוגאהיפלכיחכונההזוחבהלתונתינהתויוכזבהערלתשמתשמתיפותש”רינ,,ש,אצמ-תןרקהשהרקמב.1

.תיפותש”רינ,,דגנתומשאההתארוקחתש,הריקחיתדעותונמלןרקהתיאשר
הזוחבתיפותש”רינ,,תויוכזתאלטבלתיאשרןרקההיהת־תומשאההלשןתותימאבחכויתןרקהםא.2

ןרקתרבחלשןוירוטקרידהתבישיבלבקתתתיפותש”רינ”תויוכזלוטיבלעןרקהתטלחהשיאנתב,יחכונה
.וירבחלכלשםישילשינשלשבורבמ”עבלארשילתמיק

.ונממדרפניתלבקלחהווהתויחכונההזוחלףרוצתל”נכןרקהתטלחה.3

.תואצוה:ד”לףיעס
ויאנתויחכונההזוחהתמשגהבתוכורכהתואצוההלכןכויחכונההזוחהםושירבתוכורכהתואצוההלכ.1

.הדוגאהלעשלוחה־דיתעב
”רינ,,לשואןרקהלשהנושארההשירדהיפלהילעתולחהתואצוההלכתאקלסלתבייחתמהדוגאה.2

.ןהיתונובשחלעתונמאנדימתהנייהתרשא,)בצמהבייחישיפכ(

.טופישהםוקמ:ח”לףיעס
םיפיעסהלעטופישהדבלמ־,......;33.35.1513...........בטפשמהייתבבאוהיחכונההזוחהיפלטופישהםוקמ.1

.הנשימה`תריכחהזוחלש)4(ג”י,)3ג”יםיפיעסהויחכונההזוחהלש'ב,ט”י
י”עהנמתיש,דיחיררובידי־לעהיהייחכונהףיעסהלש1הנשימיףיעסבםירכזנהםיפיעסהלעטופישה)א.2

לארשייץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנהי”עואלארשייץראבלארשיתסנכלשימואלהדעוהתלחנה
.ימואלהדעוהםוקמבאוביש
.םידדצהתאתבייחמורוערעלהנותניתלבותיפוסהיהתדיחיהררובהתטלחה

.םירהצהןיבםיבתכמתפילח:ו”לףיעס
,תוירחאב־בתכמלאיההנווכה־בתכבינשלדחאתונפלםידדצהלעיחכונההזוחהיפיעסיפלשהרקמלכב.1

.יחכונההזוחהלשד”מףיעסבטרופמכ,םידדצהלשיןעמהיפלחלשייש
ועיגהולעובתכמהחולשמלעהקיפסמהחכוהשמשת־לייעלרכזנהתוירחאב־בתכמהחולשמלעגונבראודיתלבק.2

.וחלשחירחאםימיהשמחמרחואיאלםושרהןעמהיפלותדועתל

.םיחנומתרדגה:ז"לףיעס
המוקמבאובתשתיטפשמתוישיאלכוואי/םגומ”עבלארשילתמיקןרקתרבחתאללוכ-”ןרקה"חנומה)א

.היתויוכזשכורלכויא/םגו

[היתויוכזשכורלכויא/סגוהמוקמבאובתשתיטפשמתוישיאלכוא/םגו
לכוא/םגומ”עבםירבעםידבועתובשיתהלתיפותשהרבח”רינ,,תאללוכתיפותש”ריב,,חנומה)ג

.היתויוכזשבוחלכוא/םגוהמוקמבאובתשתיטפשמתוישיא
שכורלכוא/םגוומוקמ-באובישימלסויא/םגווישרויי,הנשימה־רכוחתאללוכ־”הבשימ־רכדהװחנומה)ד

.ויתויוכז
.יחכונההזוחהףוגבתרחאשרפתנםאדבלמ,תיטפשמתוישיאםגםיללוכ־”שיא”,”רמעומ”םיחנומה)ה

.תויבוירטובתוארתאלערותיו:ח”לףיעס
,יחכונההזוחהםערשקבדצלדצמתרחאהארתאואתינוירטונהארתאחולשמלעהזבםירתוומםידדצהלכ
.תאזכהארתאםוקמבשמשייחכונההזוחהיאנתמיאנתלשהרפהואיסויק`יאםצעו,וקלחואולוכ
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רומגיררהןומיאבםותחהלעובאבליעלרומאהלכלעהיארלו].הרומתה:ט”לףיעס
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