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.)"`חנונההזוחה,,ןלהלארקיישוהזהנשימיתוינחהזוח...................................םויההשענ.

ךיראתבהזוחאהירפסבםשרנשהריכחיהזוחיפלשרגמןרקהמהרכחהדוגאהוליאוה
5י"תא194

ונכתרשא,)”ידוםיההזוהה,,ןלהלארקייש(ל”נההריכחה־הזוחבםיטרופמהםיאנתלםאתהב,........................רפסמב
;ותואבייחמורכוחלעודי

םיתבןינב,תועקרקתגשהי”עהירבחלשםנוכישתלאשןורתפאיההדוגאהלשתורטמהתחאוליאוהו
ד

זזתאזההרטמהתמשגהםשלו,םייאלקחרזעייקשמוםינג,תורצח,הריד`יתברותבהלאלכתרכההוםיפתושמוםידדוב
.

;ל”נהשרגמהתאמ”עבלארשילתמיקהןרקהתאמ.הדוגכד/

בראותמה,תיב,הפסכבוהנובשחלע,ל”נהשרגמהלעהדוגאההמיקהןרקהתמכסהבוליאוהו
,

,מהלעהריכחהיתוכזידוסיההזוחהיאנתיפלו,)”תיבה,,ןלהלארקייש(יחכונההזוחהיפיעסיי”
;תיבהתאםגהזךותבווילעעוטנו,י”” /



תיפותשהםירבעהםידבועהתרבחרושיאהנועטהדוגאלרבחלכתלבקהדוגאהתונקתלםאתהבוליאוהו
י”עהרשואיהדוגאלרבחכרכוחהתלבקו,)”םירכועהתרכח,,ןלהלארקיתש(מ”עב)”םידברעהיתרבח,,(י”אבתיללכה
:......................................................םוימבתכמבםידבועהתרבן

תיפותש”רינ,,תועצמאבקרוךאהדוגאהי”עןרקלעצוירכוהלכש,שוריפבהנתוהידוסיההווהבוליאוהו
;בתכבהרושיאבו]י

הדוגאהותיפותש”רינ,,המיכסה,םירחאםיאנתלףסונ,וזתורבהיאנתבקרוהדוגאברבחרהנהרכוחהוליאוהו
;יחכונההזוחהתאותארדסל

הזבתרשאמןרקהו,הרושיאבותיפותש”רינ,,תועצמאברכוחהתאורקחינפלהזבהעיצמהדוגאהוליאוהו
;רכוחהתא

:[מקדדםיאנתהיפלםידדצהןיב'חב-ונההװחודהשענןנד
.הריכחהאשדב:'אףיעס

לעהדיכחהיתוכזתאהדוגאהתאמהזברכוחרכוחהו,תיפותש”ריב,,וןרקהתמכסהב,רכוחלהזבהריכחמהדוגאהן
ירפסבהמושרה,)”םירכחזזכהםיםכבה,,ןלהלוארקייוילעעוטנויונבהלכושרגמהכוילעעוטנויונבהלכושרגמה
־תריכה,,ןלהלארקיתש(הנשימיתריכחב,.................,..,..;:.!;&.\\ו.......`.#."י3/ב......,ךיראתב........................'סמהזוחהיפלהזוחאה

.ןלהלםיטרופמהםיאנתהיפל,.)”הבשימה

.השודיחוחבשמ-תריכח:'בףיעס
לחה,םינש)עשתוםיעברא(49לשתטלחומהפוקתאהתהנשימה־תריכחתפוקת-,ןלהלהנתוהשהמדבלמ.1

המיאתמה,”הריכחהתפוקת,,ןלהלארקיתש,........[999,9341ג31...........םויבררמגו...19.40..סגףפאב..]ן.............םוימ
.ידוסיההזוחהיפלהריכחהתפוקתל

*

הפוקתליחכונההזוחהםגשדוחיזא,ןרקהםעהריכחהתאהדוגאהשדחתידוסיההזוחהיפלהריכחהתפוקתםותבםא.2
........2.9..נל.8.,ס.ב.מ.ב..נן...............םויברומגו1989ליבקמש..............םוימלחהםינש)עשתוםיעברא(49לשהשדח

שדחתהבי{רקהןיבלהדוגאהןיבםתחייש:הריכחה'הזוחיפלועבקייתשדוחמההנשימה־תריכחלשהווחהיאנת.3.
.הריכחהתפוקת

ינפלשדוח)רשע־העברא(14תוחפלהנשימה־תריכחשודיחלעבתכבהדוגאהמשקבלרכוחהלעיכ,הזבהנתוה.4
.־הנשימה־תריכחתפוקתרמג

)49(עשתוםיעבראלשהשדחהפוקתלהנשימה`תריכחתאשדחלוצפחלעל”נכהדוגאלעידויאלרכוחהםא.5
,תוירחאב־בתכמב,הנשימה־תריכחתפוקתרמגינפלרתויראםישדחהששהדוגאהולעידות-,הלאםיאנתבםינש
.ליעלרומאבהנשימה־תריכחשרד-יחלעשקבלויוחידילבמבתכבהדוגאלתונפלוילעיכ

הדוגאלרכוחההנפיאל,ל”נכ,רכוחלהדוגאהי”עןושארהתוירחאב־בתכמהחולשמםוימםישדחינשךשמבםא.6
רכוחהםאביכ,ינשתוירחאב־בתכמברכוחלהדוגאהעידות־,הנשימה־תריכחשודיחלעגונבל”נכהשקבב

קספית-ל”נכהנשימה־תריכחשודיחתשקבבינשהתוירחאב־בתכמהתלבקםוימםישדחינשךשמבהילאהנפיאל
.ןיטולחלהנשימה־תריכח

ואןהנשימ`תריכחבריכחהל,תיפותש”רינ/,וןרקהתמכסהב;הדוגאלתושרההיהת־־הנשימה`תריכחתפוקתםותכ)אי.

'

'
.איההיכרצםשלהדוגאהלשהתושרבםירכחומהםיסכנהתאריאשהלוא

רכוחלםלשתאיה

!`־ןורקהותיפותש”רינ”י”ערשואישרחארכוחל־;םהילארושקחורבוחמהלכוםירכחומהםיסכנהתאריבעהל

הנשימה־תריכחתרטמ:'גףיעס
`־יג,\,רצחרודיסלוהרידלימצעשומישלקרוךאהריכחהתפוקתלהבשימיתריכחברכוחלםירכחומםירכחומהםיסכנה

;,םירחאוארחאידי־לעןיבוומצעבןיב,םהמקלחבוא,םירכחומהםיסכנבשמתשהלרכוחלרוסאו;יאלקחרזעיקשמו תיפותש”רינװוןרקהי”ערשואמהדוגאהמהמכסה`בתכמםדוקמלביקםאאלא־-םירחאםיכרצםשלואתרחאהרטמל
.בתכב

.תופםוהוםייוניש,וינבתינכתרושיא:'רףיעס
והשימלתושרהלוא,םהבתופסוהףיסוהלוא,םהמקלחבואל”נהםירכחומהםיסכנבםייונישסינכהלרכוחלרוסא.1

תועצמאבבתכבןרקלהנפירכוחהשירחא,ןרקהמךכלעבתכבתמדוקהמכסהלבקלילבמ,תאזתושעלרחא
.תיפותש”רינ,,מבתכבשארמרושיאךכלעלבקלתבייוחמאיהםגהיהתרשא,הדוגאה

”רינ”הנייהת־־ןאוה`ונובשחלע;םירכחומהםיסכנבםייונישואתופסוה,םינוקיתתסנכהבךרוצהארירכוחהםא.2
וינבןוכישםשלרכוחהדצמאובתתאזכהשירדשיאנתב,בתכבךכלותמכסהתאתתלתובייוחמהדוגאהותיפותש

.רכוחבםייולתםינכושמהםא;)השאהירוהי{הולעבהירוהןה(רכוחהלשוירוהוא,וידכנוא
אוהיונובשחלעתופסוההואםייונישה,םינוקיתהתאלעופלאיצוהלבייוחמהיהירכוחהיכ,שוריפבהזבהנתוה.3

רשא,הדוגאהתועצמאבבתכבןרקלהנפירכוחהשירחא,ןרקהי”עבתכנשארמרשואתשתינכתיפל־קרוךא
םושהמצעלעלבקתאלהדוגאהו,תיפותש”רינ,,מבתכבשארמרושיאךכלעלבקלתבייוחמאיהםגהיהת

.תופסוההוםייונישהםערשקבאיהשתיפסכתובייחתה

.םירכחומהםיסכנהלשדרפניתלבקלחכובשחיי-רכוחהידי־לעל”נכושעיישםייונישהותופסוהה.4
המכסהילבמםיידוסיםינוקיתי]קתיואםייונישהשעיואתופסוהףיסוי;רחאידילעואומצעב;רכוחהשהרקמב.5

השירדיפל,בייחרכוחההיהי־,הדוגאהותיפותש”רינ/,,ןרקהידילעהרשואשתינכתלדוגינבוא;ל”נכתשרופמ
רשאלכתאהשירדהךיראתמםוי15ךשמבסורהל,ןרקהתמכסהבהדוגאהמבתכבהשירדיפלוא,ןרקהמבתכב
.ל”נכןקותואהנוש,ףסונ

ץוחמ(זאיכ,ל”נכןקותואהנוש,ףסונרשאלכתאהשירדהךיראתמםוי15ךשמבסורהלברסירכוחהםא.6
וא,ןרקלתוכזהםגשי)יחכונההזוחהלשר”ב,ג”כםיפיעסהתוארוהףקותבהדוגאלוןרקלתורוסמהתויוכזל
,םהשלכםייוציפולםלשלילבמ,רכוחהלשונובשחלעםייונישהואתופסוההתאסורהל,ןרקהתמכסהבהדוגאל

ואןרקהידי־לערכוחלשגוישןובשחיפלרכוחהלעהנלרחת-םייונישהותופסוההתסירהבתורושקהתואצוההלכו
.רוערעלןתינהיהיאלהזןובשחו,ןרקהתמכסהבהדוגאהידי־לע

לכו,ןמזלןמזמהנקותתשיפכ,הדוגאהתונקתלםאתהבויחכונההזוחלםאתהבויתובוחתאאלמירכוחהשןמזלכ.7
תקפהלשתורשפאהתארכוחלתתלהדוגאהתבייחתמ-,ופקתבהיהיןרקהןיבלהדוגאהןיבידוסיההזוחהשןמז

הליגרהךרדבתונהיללוכירכוחהוהירבחלוא/םגוםירבוחמהםיסכנלקפסתאיהשתואנההוםיתורישהלכמהאנה
.ל”נכםיתורישהמוולםירכחומהםיסכנהמ

,תותיבש,)ץסזסס[הנושש”ןוילעחכ,,ללגבהנאובתשםיתורישבתוקספהדעבהדוגאהלעלוחתאלתוירחאלכ.8
.הדוגאהתטלחהלםאתהבםייחרכהויהישםינוקיתואםייונישללגבםגןכו,םילוקלק

םיסכנבשמתשהלהיהירשפאייאוללגבשלוקלקוליפאוםירכחומהםיסכנבלוקלקםושותוערפהואתועיגמםוש.9
,..ודילעהרצונשהריכחהתאולטביאלויחכונההזוחהיפלויתויובייחתהמרכוחהתאוררחשיאל־ירמגלםירכחומה

.םירכחומהםיםכנברכוחה.תויוכז:”ןרףעי

;,ולשךותבהשועהםדאכםהבתושעלוםירכחומהםיסכנבשמתשהלרכוחהיאשרהריכחהתפוקתןיי
".יחכונההזוחבםיטרופמהםיאנתלםאתהבקרוךאולאויתויוכזבשמתשהלי'

יגושסינכהלאלםגןכו,ןהמ;"
!«ונ



.םירכחומהםיסכנהךרע:'וףיעס'

ךרעהתדיחי.”ידוסיהךרעהתדיחי,,ןלהלארקייודבלבשרגמהךרעהיהיהריכחה־ימדיבגלםירכחומהםיסכנהךרעי
)לימ......../....וי-”אתוריל..........”"־־..................7...המ”.....!................(י”אל..........5.4-1.........לשדוסילעםויכתעבקנידוסיה

י”אתוריל..................::..................!”ינ/&.........י”אל......;3.4%.)./.«...ל.שםוכסלושרגמהחטשמירטמםנודלכל

/.םירכחומהםיסכנהחטשלכל)לימ.,.%./7..1..־ו
לשיסחיהקלחהיוושתאםגועקרקהםערשקבןרקלויהשתואצוההתאםגללוכםירכחומהםיסכנהךרעןובשח

.םיירוביצהםישרגמבותובוחרהחטשברכוחהשומישתויוכז

.םמולשתןפואוהריכההייזבד:'זףיעס

:ןלהלכ,ונממשורדתהדוגאהשיפכ,התדוקפלואהדוגאלרכוחהםלשיהריכח־ימדרותב.1

/........(...'...,{..%לשהסכימב*הריכחהתפוקתתלחתהםוימלתונושארהםינשה............,/..,.....ךשמב)א
ךסונייה,םירכחומהםיסכנהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל,ידוסיהךרעהתדיחימ)האמלםיזוחא

.הנשוהנשלכלהרידוהרידלכח”ע)לימ.......>....וי”אתוריל...............).........(י”אל.........../.........לש

................./.........(....,/...%לשהסכימב-הריכחהתפוקתתלחתהםוימלןהירחאלשםינשה/ךשמב)ב

ךסונייה,םירכחומהםיסכנהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל,ידוסיהךרעהתדיחימ)האמלםיזוחא

.הנשוהנשלכלהרידוהרידלכח”ע)לימ......../......וי”אתוריל....,/.................(י”אל..........,)...........לש

.....(...{,.%לשהסכימב-ךליאוהריכחהתפוקתתלחתהםוימל«.”יףדהנשהמ)ג
םיזוחא..........,.......!ע...נ'/.

ךסונייה,םירכחומהםיסכנהךותבשתחאהרידלשןובשחיפל/,ידוסיהךרעהתדיחימ)האמלש///

.הנשוהנשלכלהרידוהרידלכח”ע)לימ.!,/שגרי”אתוריל..........................(י”אל...61.4%......

ךרעהתודיחירפסמלשסיסבלעובשחייוםייתנשההריכחה־ימדםגהזלםאתהבולעוי-הרידתפסוהלשהרקמב.2

.םירכחומהםיסכנהךותבתורידהרפסמלםיאתיש,ידוסיה

,)השאהירוהןהולעבהירוהןה(רכוחהלשוירוהוא,וידכנואוינבןוכישםשלףיסוירכוחהשהרידיכ,הזבםכסוה.3*
`

-יחכונהףיעסהלש2הנשימיףיעסלםאתהבםיפסונהריכח־ימדםולשתבתבייחהיהתאל,ובםייולתםינכושמהםא
.תאזההרידבורודיהלאהםינכושמהשןמזלכ

לכלימ......,5.]ל..8....לשםיושםייתנשייצחםימולשתינשב,התדוקפלואהדוגאלרכוחהי”עםלושיל”נהםוכסה.4

םולשתהו,הריכח`תנשלכלש.........,.-.-:2281....2.35.......שדוחב1םויבו.......................!?:/9.76...........שדוחב1םויב,םולשת/””'/,7

.2.4..19...תנש...........!«אוהש..............שדוחב1םויבלוחיןושארהיתנשהייצח

לכו,ראודתאחמהבוא,קנבתאחמהבוא,םינמוזמב,התדוקפלואהדוגאלהריכחה־ימדתאאיצמהלבייוחמרכוחה.5

.רכוחהלעהנלוחת-התדוקפלואהדוגאלהריכחה־ימדתאצמהבתורושקהתואצוהה

יוציפםולשתהרותיאןמזדעבהדוגאלםלשלבייוחמהיהיאוה־םדעומבהריכחה־ימדתאםלשלרגפירכוחהםא.6

חולשלךרטצתהדוגאהשילבמ,בוחהםוכסמםייתנש)האמלםיזוחאהעשת(9%לשרועישבשארמםכסומועובק

לעהחכוהשמשתהמצעשכליאיהםדעומבהריכחה־ימדםולשתדוחיאלשהדבועהאלא,תינוירטונהארתארכוחל

.ליעלרומאהיוציפהתאלבקלהדוגאהתאהכזתותינוירטונהארתאםוקמבאובתוםתדימוםיקזנהלעוהריבעה

םאתהב,הדוגאלונממםיעיגמהםייוציפהוהריכחה`ימדתאםלשלתרזוח`יתלבהדוקפרכוחלהזבתנתונהדוגאה.7

.התדוקפלואןרקל"רשי,ליעלרומאל

:......{יווצ.שדוחב../.......םויב,הנשללימ)םישימח(50לשםוכסהדוגאלרכוחהםלשיל”נההריכחה־ימדלףסונ,”,
:

.19..ך..`),....תנש...........מ..\..[,.ו(:............שדוחב......7....םםויבלוחיןושארהםולשתהו,הריכחיתנשלכלש
`

.הכרעההרחרעווםירכחומהםיסכנהלשהשדחהכרעה

סיההווההיאנתףקותבהשעיתש,םירכחומהםיסכנהלשהשדחהכרעהלכיכןהוכםימי'

יהתשןמזלכבםירכחומהםיסינ.,

הדוגאהשיפכהכרעההתואצוהתחטבהלףסכםוכסותשירדלףרצירכוחהשףסוניאנתבו,תאזכהכרעהשורדת
.ונממשורדת

"

17עיצירכוחהשימתא,ידוסיההזוחבתרכזנה`,הכרעההיתדעובהחכיאברותבםעפלכבתונמלתבייחתמהדוגאה.3

.ל”נכהשדחההכרעהרודיסלותשירדתשגהתעבבתכב

ימתאהכרעההיתדעובהחכיאברותבתונמלהדוגאהתבייחתמ-ןרקהתשירדיפלרדוסתהכרעההשהרקמב.4

,תוירחאביבתכמברכוחלעידותהדוגאהשםויהמםייעובשךשמבמרחואיאל,תוירחאב־בתכמבהדוגאלעיצירכוחהש

.רדתסהלתדמועהשדחהכרעהיכ

.םירכחומהםיסכנהןוכשימ:'טףיעס
םילוביותוריפ,תוסנכהדבעשלםגןכוםירכחומהםיסכנהלעולשהנשימה־תריכחתאןכשמלתוכזהשירכוחל.1

םדוקרושיאירחאקרוזהמכסהולתתללכותרשא,הדוגאהתמכסהתלבקירחאקרםלוא,םירכחומהםיסכנהמ

ןרקהותיפותש”רינ,,דצמבתכב
לעהנשימה־תריכחתאתחאםעפןכשמלתושרהתארכוחל/הזבתונתונהדוגאהותיפותש”רינ,,,ןרקהםלוא

י”אל...............4.........ךסבו,מ”עב”רינ,,תדוקפלי”אל....'װ.1/..................ךסבהנושאראתנכשמב:םירכחומהםיסכנה

/............תדוקפל השדחהכרעהתאזהםעפבשורדלילבמ-,מ”עבדוסיהןרקתדוקפליאלסס/...........ךסבהינשאתנכשמבו

.םירכחומהםיסכנהלש

־תריכחלשתיבמופהריכמלרכוחהתמכסהבךרוצהיהיאל-,יחכונההזוחהלש)2(הףיעסבהנתוהשהמתורמל.2

.םהבתוכזלכלעואםהילעאתנכשמלשלעופלהאצוהםשלםירכחומהםיסכנהלעהנשימה

.הרכשה:'יףיעס
)שולש(3־מרתויאללשהפוקתלקרםלוא,ונממקלחוא,םירכחומהםיסכנהךותבשותיבתאריכשהלרכוחהידיבתושרה

־הזוחלעהדוגאהדרשמבםותחיאוהשיאנתבו,הדוגאהמבתכבתשרופמהמכסהךכלעלבקירכוחהשירחאקרוםינש

.תיפותש”רינ,,והדוגאהי”ערשואישחסוניפל,ונממרכושהםעתוריכש

.תויוכזתרבעה:א”יףיעס
ןה,)”דמעומה,,ןלהלארקייש(רחארכוחל-יחכונההזוחהיפלשויתויוכזתאריבעהלתוכזהשירכוחל)א.1

ןרקהמבתכבךכלעשקביאוהשירחאל,ןרקהמבתכבהמכסהתלבקירחאקרםלוא,הרומתילבןהוהרומתב

.הדוגאהתועצמאב

.דמעומלהדוגאהלשהתמכסהתאבתכבושארמלבקלבייוחמהיהירכוחה)ב

בייוחמהיהיאוהו,ל”נהתויוכזהתרבעהתעבםידבועהתרבחבוהדוגאבתבחתויהלבייוחמהיהידמעומה)ג

.יחכונההזוחהיפלרכוחהלשויתויוביחתהלכתאומצעלעלבקל

ותשקבבטרפלותוירחאביבתכמבתיפותש”רינ,,לוהדוגאלתונפלרכוחהבייוחמל”נהתויוכזהתרבעהינפל)א.2

הדוגאהשתורחאתועידילףסונ,םימולשתהיאנתהארםהיניבוילעיםכסוהשריחמהתא,דמעומהםשתא

.ונממהנשורדתתיפותש”רינ,,ו
ארקיתש(תדחוימהדעולרוסמלתושרהתיפותש”רינ,,לוהדוגאלהיהת-תויוכזהתרבעהלותמכסהתניתנינפל)ב

.תורבעומהתויוכזהךרעתעיבקתא,יחכונהףיעסהלש11הנשימהיףיעסבהעובקה,)”הכרעההיתדעו,,ןלהל

.התהב,ויתויוכזתרומתלבקליאשראוהש;םוכסהתאהכרעהה`תדעועבקתהזכהרקמלכבש,םיכסמרכוחה)ג



הדעוהשםיאנתהיפלווהכרעהה`תדעועבקתשםוכסהתאוא;הבםיטרופמהםיאנתלםאתהבל”נהותשקבבבוקנהםוכסה
.הזרבדבטילחהלתיפותש”רינ”ואהדוגאהי”עשרדיתהדעוהםאהרקמב־־עבקת[

,חאאוהרכוחהי”עעצומהדמעומהםא,דמעומעיצהלןהלתנתינהתוכזבהנשמתשתאלתיפותש”רינװוהדוגאה
.רכוחהלשויתובוחינוויףיעסלש1הנשימה`ףיעסבתולולכהתושירדל־םיאתידמעומהםאב,רכוחהלשהסיג,סיג,םירוה,םא,בא,תב,ןב,תוחא ..יחכונהףיעסה

'`\,ל”נהא”יףיעסהלש8הנשימיףיעסיפלהתוכזלעהדוגאהרתוות-,יחכונההזוחהיאנתלםאתהב,יחכונה

.ידוסיההזוחלםאתהבוזהתוכזלעאיהםגרתוותןרקה`

תונקתהתאדוחיבו,הדוגאהירבחלעתולחההדוגאהלשתוארוההותונקתהלכתאםייקלואלמלבייחתמרכוחה.1ו
'

ו,ידוסיההזוחהיפיעסי”פעןרקהתשירדיפלןרדוסתש,םירכחומהםיסכנהלשהשדחהכרעהלכיכ,שוריפבהנתוה.6

*

יןלהלתוטרופמהתוארוההו
*

,ל”נההשדחההכרעההןמזמלחה,םישדחההריכחהיימדו,הדוגאהחאורכוחהתאבייחת,ל”נכתויוכזהתרבעהלגרל
.הריכחהתפוקתלכךשמבהדוגאברבחתויהלבייחתמרכוחה.2לוגדךשךחךךכרעךלםאתהבומלוש-,

.,ווווו

:"הדשתורובעמוהכאלמוןינבתודובעלכמ,לארשייגחבותבשב,םירכחומהםיסכנהלעתובשלבייוחמרכוחה)א.3

.-.רחסמוהישעתילעפממוםרכו
`

תמכסהבםירכחומהםיסכנהךותברדהלכוא,ונממםירכושה,וירייד,ותחפשמינבלכשךכליארחארכוחה):
רובעיל”נהמדחאשהרקמבו,יחכונה3הנשימה־ףיעסתוארוהתאומייקי,ונממםירכושהואויריידוארכוחה
.ל”נהתוארוההתחאלערבעומצעברכוחהוליאכרבדהבשחיי-ל”נהתוארוההתחאלע

:ןלהלםיטרופמהםימוכסהתא,ליעלרומאלםאתהבהמעומלתורבעומהויתויוכזתרומת,לבקלתוכזההיהתרכוחל.7
.תויוכזהתרבעהםוידעםלישרכוחהשהריכחהיימדםוכס)א
.הרבעההתעשבישממהםכרעיפל,ונובשחלערכוחהי”עושענש,תועקשהלהושםוכס)ב
.תאזכהיהתםא,ךרעהתפסותמ)70%(האמלםיעבש)ג

`ףיעסלש'בןמיסבתויונמהתועקשההןיבלתורבעומהתויוכזהךרעיויבששרפהלהושהיהיךרעהתפסותלדוג
הדוגאהתועצמאברוסמלבייוחמרכוחהשהלאהתועקשההלע)האמלםיזוחאהרשע(10%תפסוהב,הזהנשימ
.ךרעהתפסותמ10%לעולעיאלהלאה10%`שיאנתב,תיפותש”רינ,,ל

וא,םחלךומסוא,יאלקחהרזעהיקשמ'וםירכחומהםיסכנהךותבתודובעהלכתאלעופלאיצוהלבייוחמרכוחה)א.4
תורדתסהבםינגרואמהםידוהיםילעופי”עקרוךא-,הריכשהדובעולשרדיתשהדימב,םנעמלוא,םתארשקב
.היאנתיפלולארשייץראבםירבעהםידבועהלשתיללכה

:ןמקלדכךרעהתפסותלשתוראשהקלוחת)70%(האמלםיעבשלשרועישבךרעהתפסותבךכוחהלשןקלחובלש,8
'

ב

תמכסהבםירכחומהםיסכנהךותברדהלכוא,ונממםירכושה,וירייד,ותחפשמינבלכשךכליארחארכוחה)ב
רובעיל”נהמדחאשהרקמבו,יחכונה4הנשימה־ףיעסתוארוהתאומייקי,ונממםירכושהואויריידוארכוחה:תוחפלבקלםיכסתןרקהשהרקמבו,הדוגאהתועצמאבוארשי,ןרקלורסמיי)האמלתשמחוםירשש25%)א

.לענהתוארוההתחאלערבעומצעברכוחהוליאכףיב-ןהבשחיי-ל”נהתוארוההתחאלעהושהםוכסהןיבששרפההתאלבקלתוכזהרכוחלהיהת־ל”נכ)האמלתשמחוםירשעמ(25%ימ
הנתוהשיפכ,רכוחהלשויתויוכזתרבעהםערשקבלבקתןרקהשישממהםוכסהןיבלךרעהתפסותמ25%־ל
.ידוסיההזוחב

.תידדההרזעלתדחוימןרקתבוטלהדוגאלרכוחהי”עורסמיי)האמלהשמח(5%)ב

תקזחהוןוחטבהינינע)1(:םיאבהםינינעלעגונבהדוגאהלשתוארוההלכתאםייקלורומשלבייוחמרכוחה.5
תיבהקדב)3(;הדובעלםידעוימהתומוקמהראשבויאלקחהרזעהיקשמב,רצחבתודובעה)2(;ירוביצהרדסה
,לועית,םימ,רואלשהיצלטסניאבשומיש)4(;םינפבמוץוחבמבוטבצמבםתקזחהוםרופיש,םיניבבהראשו

,םירעש,תורדגרודיס)6(;הקסהירמחתקזחה,התאצוהוהפשאףוסיא,ןויקנ,הסינכ)5(;ןיכפושררורוברבויבותופתתשהןובשחבהדוגאלרכוחהלשויתובוחלכתארכומלועיגישםימוכסהמתובגלתיאשרהיהתהדוגאה.9
.םהינימלםייחילעבתקזחה)9(;דחוימשערתעינמ)8(;םיטלשתנקתה)7(;םתקזחהותוגרדמ,הכמההזוחה,פל,םיסמב

,הכאלמ`יתבתמקהםשל,םירכחומהםיסכנבשומישלעגונבהדוגאהלשתונקתהלכתאםייקלבייוחמרכוחה.6.:,,עלד7הנשמה-,ןשסלש,בן,אםװמיסב:[,ט-,רפמהםימוכסהש,הזלתויארחאןניאתיפותש”רמ”והדוגאה)א,10
.םירדחתרכשהלעגונבןכוםהבאצויכולכוא־יתב,תויונח\.הרבעההןמזבתויוכזהךרעלםוװשןוהו

:ןוגכ,הדוגאהלשםייפותישהוםיירוביצהםילעפמהותידדההרזעלתולועפהלכבףתתשהלבייוחמרכוחה.7?הצרתםא,הדוגאהלכות-ןתרבעהןמזבתויוכזהךרעלעהלעיהלאהםימוכסהלשיללכהםוכסהשהרקמב)ב
..הדוגאהי”ערצויהוזכןרקםא,תידדההרזעלתדחוימןרקךותמרכומהתאתוצפל,,ךכב

«היתוטלההוהדוגאהתונקתלםאתהב!המודכותיאלקחהתרצותהרכממלםיביטרפואוק!תוינכרצ

לעםילחה,תוירוביצהתואצוההוםיסמהלכתא,הריכחהתפוקתלכךשמב,םדעומבםלשלבייוחמרכוחה)א

,םימודתודסומ,הלהקה,הבשומה,תימוקמהתושרה,.הלשממהיסמ:םהמקלחלעוא,םירכחומהםיסכנה
לכןכו,קוחלםאתהבולוחיש,תוירוביצתודובעםשלתוימעפידחתוינונרא,םירחאםיירוביצתודסומ

,םינמזהןמןמזב,קוחלםאתהב,םהמקלחלעוא,םירכחומהםיסכנהלעהנלוחתש,תורחאהתוירוביצהתובוחה
לכמו,םהמקלחלעוא,םירכחומהםיסכנהלעוא,רכוחהלעםילחהוהדוגאהי”עםילטומהםיסמהלכתאםגןכו

.בתכבהדוגאהתרהזאירחאל,יוחידלכילב,דימוףכיתהלאתאקלסלםוקמ

תאואסמהתאםלשלתיאשרהדוגאההיהת-ל”נהתואצוההתחאואםיסמהדחאםולשתברגפירכוחהםא)ב
תפסותבהדוגאלהזהםולשתהתאדימקלסלבייוחמהיהירכוההו,ונובשחתאבייחלוא,ונובשחלעהאצוהה
דעו,ל”נכרכוחהןובשחבויחםוימוא,הדוגאהידי־לעםולשתהםוימ)9%(האמלםיזוחאהעשתלשתיביר
`.רכוחהי”עקוליסהםוי

.יחכונההזוחהלשד”כוג”כםיפיעסיפלהיתויוכזלףסונהדוגאלתנתינתאזהתוכזה)ג

8`י"ל”נה)האמלהרשע(10%לעתיפותש”רינ,,רתוות-ל”נכתויוכזתרבעהמחוירלכהיהיאלרכוחלשהרקמב)ג
.הלםיעיגמה

םינש:ןמקלדכבכרות)הכרעההיתדעו(יחכונהףיעסהיפלתורבעומהתויוכזהךרעתעיבקלתדחוימההדעוה)א.11
ירבחתעבראי”עהנמתיישימחהו,רכוחהי”ע-דחא,הדוגאהי”עהנמתידחא,תיפותש”רינ,,י”עונמתי

.הכרעהה־תדעו
הנמתי־הדעוהלשישימחהרבחהיונימלעגונבהכרעהה־תדעוירבחתעבראןיבהמכסה'יאלשהרקמב)ב

ידוהילשןוילעהדסומהתלהנהי”עוא,לארשיץראבלארשיתסנכלשימואלהדעוהתלהנהב”עישימחה
.ימואלהדעוהםוקמבאובישלארשיץרא

....־
``םעטמהדעוהרבחלשורדעהבםגןכו,םידדצהלשםרדעהבםגותועדבורבטילחהלתיאשרהכרעההתדעו)גו

דוגאהדצמךכלהשירדהתלבקירחאלםוירשעיהשמחךשמבהדעולחכ־אבהנימאלרכוחהםא־,רכוחה
.תוירחאביבתכמבתיפותש”ריב,,דצמוא,"

.םירכחומהםיסכנהתולובגתרומש;חוטיב,םירכחומהםיסכנה.תרימש:ל'.רוערעלתונתינוניאותויפוסוההכרעההו-ועוחרטי
םומובוטבצמבםירכחומהםיסכנהתאלביקש,רשסמנוינעהשםוימםימישדוחךשמבהתטלחהלעבתכ

.םתקזחהוםתרימש;םירכ"

עידוהלתביטחמהיהת.
«;.,ו

לבקמאוהךליאובהזו`
.ררבעההןמזבת.'

;,םישורדהםינוקיתהלכתאתו.”,יחכונההזוחהלשאווש



,\ )9%(האמלםיזוחאהעשתףוריצב,וילעהנמאנהיהתאיהשושיגתהדוגאהשןובשחיפל,םינוקיתבתוכורכה
..:תנוכשבתואירבהתרימשבתוכורכהתוירטינסהתואצוהבףתתשהלבייחתמרכוחה.3! ...תנוכשבםירכחומםיסכנלשהדיחילכלעהדוגאהתועצמאבןרקהי”עלטוהשהסכימלםאתהב”\.רכוחהידילעקוליסהםוידעוהדוגאהי”עהאצוההםוימ לכתא,הריכחהתפוקתלכךשמבו,יחכונההזוחהיאנתלםאתהב,שרגמהלעהינבהןמזבאלמלבייוחמרכוחה

. :
.ןרקלםירכחומהםיסכנהתרזחה:ז”טףיעם,

.

םערשקבםירחאםיכמסומתונוטלשוא,תימוקמהצעומתיריע,הלשממהלשתושירדהותוארוהה,תודוקפה הרזחבלבקל,תימואלואתירוביצתובישחתולעבתוביסינפמ,ץוחנלןרקהאצמתיחכונההזוחהםויקןמזךשמבםא,םירכחומהםיסכנהלש;,שומישםתקוחה,םיעטמתעיטנ,םינינבתונב בתיארחאהנניאןרקהוא/םגוהדוגאה
הרזחבלבקלויחכונההזוחהתאלטבלתוכזההדוגאלהיהת־,הדוגאלךכלעעידותוםירכחומהםיסכנהתאהדוגאהמ .וא,ךסומלכ,הלשממהיפלכידיחיה

ושענשתועקשההוםיעטמה,תיבהךרעתארכוחלםלשתשירחא,ללכהמאצויילבמםירכחומהםיסכנהלכתארכוחהמ- '`
'

הזוחבתרכזנה,הכרעההיתדעוי”עעבקיישיפכ,ךכי”עולםרגנשקזנהדעביוציפםגוםירכחומהםיסכנבודילע
תאהדוגאהמהרזחבלבקלהנוצרתאןהבתקמנמןרקהשתוביסהןהתוקיפסמםא,כ”גטילחתל”נההדעוה.ידוסיה ־.םירכחומהםיסכנה

תביסינפמאוהש`ימלםרגייש,אוהשהזיאקזנוא,איהשוזיאהריבעדע יארחאהאוהרכוחהאלא,םירכחומהםיסכנבשומישואהקזחה,עטמ,וינב .ל”נהלכםערשקבקזנואהריבעדעב,שיאלכ

,שאדגנםירכחומה־םיסכנהתאחטבלבייוחמרכוחה)א
לשאלמהםכרעלהושהםוכסב,הל

.הריכחהתפוקתלכךשמב

םיכסתהדוגאהשחוטיב`תרבחב,הריכחהתפוקתלכךשמב
חוטיבבךישמהלו,הדוגאהי”עעבקייהזהךרעהשיפכ,םירכחומהםיסכנה

.רכוחהםעםירדהידילעתוארוההםויק:ז”יףיעם
.חוטיבה`תדועתתלעבהיהתםגאיהוהדוגאהםשלעהשעייחוטיבה

המכדעיחכונההזוחהתוארוהתאואלמי,םירחאויבוותחפשמינבםהםאןיב,ותאםירדהלכשתאזלעיארחארכוחה'"הלהדוגאהתבייוחמ,הפירשלשהרקמבלבקתהדוגאהש,חוטיבה`ימדב
תיבהןינבםשלהנושארושארבשמתש .שדחמ

יםהלתועגונןהש
םולשתהתאסינכהלהדוגאלתושרההיהת-םלשלרגפיםאו,םדעומבחוטיבהימולשתתאםלשלבייוחמרכוחה

.םהבתודובעעצבלתוכזוםירכחומהםיסכנלהסינכהתוכז:שיףיעס
)האמלםיזוחאהעשת(9%ףוריצבהזםוכסבהדוגאבונובשחתאבייחלורכוחהלשונובשחלעםימולשתהוא םיסכנל,תעדהלעלבקתמהןמזלכב,סנכהלתוכזה,ךכלםישרומה,הדוגאהותיפותש”רינ,,,ןרקהחכ־יאבל.1.ךכוחהודי-לעוקוליסםוידעוםולשתהלחןבשםויהמםייתנש

.,הבות."ןהדלש
.תולכתסהותרוקב,הקידבםשל,םכותבשםינינבהלכלוםירכחומהי 0||ו

י2חוטיבה־תרבחמלבקתשםוכסבאלאהפירש*

ד”כוג”כםיפיעסלםאתהבהלתונתינהתויוכזלףסונהדוגאלתנתינתאזהתוכזה
תורוניצ,תרחאהרבחוארחאדסומהזיאתועצמאבוא,המצעב,םירכחומהםיסכנהךרדריבעהלתוכזהתרמשנןרקלי”ערכוחלומרגיישםיקזנהלעתיארחאהיהתאלהדוגאה רכוחה.המודכולמשחיטוחחותמלולמשחידומעדימעהלםגןכותורחאתורטמלו,למשחל,זגל,לועיתל,םימל.הזהנשימ־ףיעסלש'גןמיסבםירכזנהחוטיבה`ימדיןובשחל םיסכנלסנכהל,ל”נכתרחאהרבחוארחאדסומלשםידיקפלואםילעופלוא,הידיקפלוא,הילעופל,ןרקלרשפאלבייוחמןינבלכמשרגמךתאתונפלבייוחמהיהיאוה-יחכונהףיעסהיפלותובייחתהתאםייקיאלרכוחהשהרקמב)'ז ! ושרדיירשאםינוקיתהלכתאתושעלןכוןתקזחהולעופלתושורדהתולועפהותודובעהתאצוהםשלםירכחומהתאלטבלתוכז-,.,,-,תו.;קלןומכלשתיראש!,במ,שפחןרק-ותושרלשרגמהתארוסמלוקוזינואסורד

ו!'ן|
!!|ו ילנהתולועפהותודובעהמתחאלכעוציבלישקבואיוציפהזיארכוחלםלשלתבייוחמהיהתאיהשילבמהאלמההתושרלשרגמהתאלבקלויחכונההזוחה ,ןרקלתרמשנה,יחכונהףיעסהלש2הנשימ־ףיעסבליעלירומאלםאתהבםירכחומהםיסכנבתודובעלשעוציבהתוכז.3.ל”נכןרקהתושרלותרבעהויחכונההזוחהלוטיבללגבןרקהמתועיבתלכהנייהתאלרכוהלו,רחאםולשת שרגמלכלתאזהתוכזהתארשקלתושרההיהתןרקלו,םירכחומהםיסכנהלעןרקל)”טנמזיא,,(דובעשרותבבשחיתתאתושעלתושרהןרקלהיהת-קוזינואסורהןינבלשתיראשלכמשרגמהתאהנפיאלרכוחהשהרקמב אצמתשימלאוההשרגמהלעהריכחה־תוכזםעדחיתאזהתוכזהתארוסמלו,ץוחנלאצמתשיפכ,הלךיישהרחא־ןרקהי”עולשגוישןובשחיפלהיתואצוהלכתאןרקלםלשלבייוחמהיהירכוחהו,רכוחהןובשחלעיוניפה .תופסונתוחכוהבךרוצילבמוילעןמאנהיהישו

.ץוחנלאצמתשתיקוחךרדלכבוץוחנל רכוחהבייוחמ-לובגיתגסהלשהרקמב.איהשוזיאלובגיתגסהמםירכחומהםיסכנהלערומשלבייוחמרכוחה..5 כיתזוחאל
.םימר-תורוסמוםודתייזכ:ט”ייכ

'*'ףע־בישהלולובגה־גיסמתאולובגה־תגסהתאקיחרהלידכ,םישורדהםיעצמאהלכב,יוחידלכילבמ,דימוף ולובגה־תגסהינפלשםבצמלםירכחומהםיסכנהתולובגתא
םניאוןרקהלשהנינקםה-,םירכחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה,םימהיתורוקמוםוהתהיימ
.םירכחומהםיסכנהלשםיליגרתוםילבוקמהםיכרצלםימבישפחשומישתוכזהיהתרכוחלםלוא.יחכונההזוחבםיללכב

.תורחאותוירטינםתויצלטםניא:ו”טףיעם
תמכסהבאלא,םירכחומהםיסכנהךותבןיכפוש־רובואגפוסירובתונבלוא,םימ`ראברופחליאשרונניארכוחה)א.1, .עבט-תורצוא:'בףיעס.בתכבושארמךכלהדוגאה

הנינקםה,םירכחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה,המודכותורכמ,םיבצחמ:ןוגכ,.עבטיתורצוא ,יחכונההזוחבםיללכנםניאוןרקהלש,הרבחואדסומהזיאתועצמאבואהמצעב,םתביבסבואםירכחומהםיסכנהךותברדסתהדוגאהואןרקהםא)ב לשהיתואצוהבףתתשהלוהזלועיתבשמתשהלבייוחמרכוחההיהיזא,םירכחומהםיסכנה”תאלולכישלועית
.הקספבהדוגאבואםידבועהתרכהבותורכהשרכוחהתויוכז:א”כףיעסיפכ,לועיתהתשרבהלולכהםירכחומםיסכנלשהדיחילכליסחיםוכסבליעלרומאלםאתהבהדוגאהואןרקה

`

;
.הדוגאהואןרקהי”עלטויש`

[

.גחהשיאנתב,ופקתביחכונההזוחהראשיי-קספיתהדוגאבוא/םגוםידבועהתרבחברכוחהלשותורבחשהרקמב, .הלאכםא,יחכונההזוחבםייונישלואםישדחםיאנתלםיכסיוהדוגאהירבחלשתובוחהלכתאוילעלכ'] \ריאשישףסוניאנתבוולשתויובייחתההיולמתחטבהםשלהדוגאהידי־לעואתיפותש”רי
.היתונקתיפלהרזחבלבקליאשראוה

רכחומהםיסכנהךותב,התושרבוא,.הדוגאהי”עואןרקהידי`לעראבתריפחלשהרקמבןכו,הזהרקמבכ”
הלאלוולשןיכפושה־רובתאםותסל,הדוגאהואןרקהתשירדיפל,בייוחמרכוחההיהי-םת.

ואםירכחומהםיסכנהךותברדוסתשלועיתהתשרבקרשמתשהלבייוחמהיהיאוה,"

־הלאבאצויכולמשח,םימתקפסה,בויב
יוקישילבמל”נכקספיתרכוחהלשחור' י-יורדהתולועפהלכתאתושעלות ..ו.-.בב,-..,-.



;'עלוקיערותבוחלןידיקספלשהאצותכהריכמלדמעותולשהנשימהיתריכחוא,לגרהתאטושפירכוחהםא0:"תבייוחמהיהתהדוגאהשיאנתב,:יחכונההזוחהלשא”יףיעסהתוארוהאצויהרכוחהלעהנלוחתהזכהרקמלכב)ב .ךמסומטפשמ'תיב.ותאצםוימםייתנשמרחואיאל־הכרעהה־תדעוי”עעבקיישםוכסהתאאצויהרכוחלםלשל

.יחכונההזוחהלשג”כףיעסברמאנכםייוציפלבקלהתוכזלףסונהדוגאלתנתיניחכונההזוחהתאלטבלתוכזה.2
”תבייוחמהדוגאההיהת,יחכונהףיעסהלש1הנשימה־ףיעס,”אןמיסדבלמ,יחכונההזוחהלוטיבלשהרקמלכב)א.3;.

י'װיכה'װװכזתשרוה;ב”כףועמו`
,רכוחהלשויתועקשהוויתויוכזרובעשדחהרכוחהתאמלבקתאיהרשאםימוכסהםתואקרוךארכוחלםלשל
ויתובוחלכיוכינבםגןכושדחרכוחלותרבעהויחכונההזוחהלוטיבםערשקבהלויהשתואצוההלכיוכינב

.יחכונההזוחהיפלןהוהיתונקתיפלןה,הדוגאלרכוחהלש
א,)יחכונההזוחהיפלש(”רכוחה,,תאדחיבםיווהמהםידיחיהינשמדחאתומבוא,)יחכונההזוחהיפלש(”רכוחהתומכ1

.םייקוחהוישרויל,יחכונההזוחלםאתהב,חונמהלשתוברתהותויוכזההנרובעת

תבייוחמהדוגאההיהת-יחכונהףיעסהלש1הנשימיףיעסלש'אןמיסלםאתהביחכונההזוחהלוטיבלשהרקמב)ב
יאנתמיאנתתרפהללגבאביחכונההזוחהלוטיבםא,ןרקהתאמלבקתאיהשםייוציפה־ימדתאקררכוחלםלשל
יאנתמיאנתתרפהללגבאובייחכונההזוחהלוטיבםאםלוא.רכוחהי”עידוסיההזוחהואיחכונההזוחה
עבקתשיפכםייוציפרכוחלםלשלתבייוחמהדוגאההיהת־־,הדוגאהי”עידוסיההזוחהואיחכונההזוחה

.יחכונההזוחהלש)11(א”יףיעסבתרכזנההכרעהה`חדעו

םהלריכחהלתיאשרהנניאןרקהשםישנאהגוסמ*והנהםישרויהדחאוא-םנהםייקוחהםישרויהשהרקמב)א2
'

י'| חכונדהזוהדתאלטבלתוכזההדוגאלזאהיהת,ןרקהלשתודגאתההריכזתמ)3(3ףיעסלםאתהבהיתועקרקמ

.ןרקהתשירדיפליחכונההזוחהתאלטבלהדוגאהלעהבוחהיהתןכו

היהת־)הזחףיעסהלש2הנשימהיףיעסלש”אמוסבלו עלל ןירמאםאתהב-(יחכונההזוחהלוטיבהרקמב)ב

.עבקתל”נההדעוהשוא,שדחהרכוחהתאמלבקתאיהשםימוכסהלדוגלהדוגאהלעתוירחאלכןיא)ג"א”יי- ףעסביתרכזנההכרעההתדעוי”עעבקיישיפכםייוציפחונמהלשםייקוחהםישי-,ןולםלשלתבייוחמהדוגאך
!'

.
,

יבתכמבהעדוהתלבקםוימםישדח)השולש(3ךשמב,בייוחמרכוחהאהייחכונההזוחהלוטיב'לשהרקמב)א.4. \יייו|ו

.

חכוהרזוחולש
>

רכוחהםאו;שומישליוארובוטבצמבהדוגאלםרסמלוםירכחומהםיסכנהתאתונפל,הדוגאהתאמתוירחאבי
)שמחוםירשע(25.-לשךסהדוגאלםלשלבייחהיהיאוה-םירכחומהםיסכנהלשםתריסמתאהחדיואבכעיתאריכחהלתוכזההיהתהדוגאלוירתימםעויתויוכזהניטבתת־ללכםייקוחםישרויריאשיאלחונמדשדרלמב3 וו|.

ואםירכחומהםיסכנהתריסמבבוכיעלשהרקמב,רכוחההיהילולעםגןכ.הייחדלשעובשלכלי”אתורילםהלריכחהלתיאשרןרקהשםישנאהגוסמהיהישיאבתברושימ-רכוחלהשימ-תרובחבחונמהלשןו "יתיוכז
'

.ל”נכםימולשתלותוכזתאדבאל,התייחד 0+»
.

חונמהלשתובוחהתאוילעלבקישיאנחנוןרקהלשתודגאתההריכזתמ)3(3ףיעסלםאתהבהנתועקרקמ
\

.{םיסכנהיוניפלעןכוותאםירדהםישנאהראשוותיבינבי”עםירכחומהםיסכנהיוניפלעיארחארכוחה)ביחבהזוחלםף«"א
!אתהב

, .ונממםירכושהי”עםירכחומה/װ,{\\ 4.'«יכ"י (\\`ל

.רכוחהיפלכהיתויוכזבהדוגאהשומיש:ה”כףיעסםייוציפ;הזוחהתוארוהלעהריבונ:ג”כףיעם
אלא,יחכונההזוחבתוטרופמהתוארוההתחאלערבעש,רכוחהיפלכהיתויוכזבשומישהלערתוותאלהדוגאה.1הזוחבדוחלםיעובקםהילעהריבעדעבםייוציפהשםירקמהמץוח,יחכונההזוחהיאנתמיאנתהזיאילערובעירכוחהםא דעבשארמםכסומועובקיוציפרותב'י”אתוריל)שמחוםירשע(25.-לשךסהדוגאלםלשלבייחרכוחההיהי,יחכונה
תכשמנינשעובשלכדעב””אתיריל)שמחוםירשע(25,־לשךס־תכשמנהריבעלשהרקמבו,הריבעוהריבעלכ

,ןהמתחאבוא,יחכונההזוחהףקותבהלתונתינההיתויוכזלכבתחאתבברכוחהיפלכשמתשהלתושרההדוגאל.2 ־ליליר המצעשכלאיהאנתהלעהרבעהלשהדבועהאלא,תנוירטונהארתארכוחלחולשלךרטצתהדוגאהשלבמ,הרבעה
\

.ןרהטשמתשהלהדעבענמיןהמתחאבשומישהש,לכמ 1יוציפהתאלבקלהדוגאהתאהכזתותינוירטובהארתאםוקמבאובתוםתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהחנוהשמשת

םימולשתתייחדי”ע:ןוגכ,רכוחלןהשלכתוחנהואתולקהתושעלםיכסתתיפותש”רינ,,וא/םגוהדוגאהםא)א.3;`יליעלרומאה
,דחיבןלוכאלףאו,תאזכהחנהואהלקהםושירה־,תמייוסמתוכזבשומישהלערותיוי”עוא,המןמזל
הזוחהףקותבשישתויוכזהמתוכזםושבהנעגפתאלויחכונההזוחהלש)היצבונ(שודיחרותבהנבשהיתאל

רכוחהיפלכןרקלוא/םגותיפותש”רינ,,לוא/םגוהדוגאליחכונה

.בתכבושארמתיפותש”רינװתמכסהב

.יחכונההזוחהלוטיב:ד”כףיעס
:ומקלדםירקמהמדחאלכבםגיחכונההזוחהלטבתי־םימדוקהםיפיעסבםיטרופמהםירקמהמץוח.1

ל”יוליל.-י'נ .רכוחהעםנמוזמבהשנמלערפנשדחאקרקלוסמלבשחהכראולעןתנתשםולשתלכ)בתיפותש:,רונ”ןובלןהדוגאהןובלןרקהןוברשאידוסיההזוחהלטבתיםא)א
ףיעסברומאלםאתהבהלאלכתאסורהיאלוהדוגאהתארתאתורמלםייונישהשעיואתופסוהףיסוירכוחהםא)ב

.ותוהמותורומתה:ו”כףיעסו.יחכונה1.הזוחהלש'ד
”רינ,,ןיבםכסהלםאתהבהדוגאהליבשבןרקהמשרגמהתגשהםשלתיפותש”רינ,,י”עושענשתולועפהתרומתקזנםרוגהןפואבוא,יחכונההזוחהתוארוהלדוגינב,םהמקלחבוא,םירכחומהםיסכנבשמתשירכוחהםא)ג הזוחלהמדקאבטרופמכ,רבעבושענשרכוחהוהדוגאהתבוטלתיפותש”רינ”לשתולועפהראשתרומתוןרקהותיפותש.הדוגאהמבתכבהארתארחאלוכרדתאןקתיאלו,םינכשלואםיסכנלדימתמ ולכהתואצוההוםיסמהתאוא,יחכונההזוחבםיעובקהםימולשתהמםיפוצרםימולשתינשםלשיאלרכוחהםא)

.הדוגאהמךכלעבתכבהארתאלביקשרחאל,םנוערפןמזב,יחכונההזוחהלש)8(ג”יףיעסבשי
ריבעהגוסמאיההריבעהשהרקמב.םימעפשמחיחכונההזוחהיאנתראשמדחאלערובעירכוחה” .השדחהריבעכ,תכשמנהריבעהםהבש,םוי)14(רשעיהעבראלכובשיי'/

חהלטבתמהיהןללגברשא,יחכונההזוה
;,ויתויוכזלכתאוכותבללוכיחכונה םו!ןיי'גו-`\-װוויוויח-\!\ןיושהי'\!י'וװרעאלבתכבתיפותש”רינ”,י,



.תואצוה:ח”כ'ףי
ויאנתויחכונההזוחהתמשגהבתוכורכהתואצוהבםג־ןכויחכונההזוחהםושירבתוכורכהתואצוההלכבאשי`וכו
.ןהיתונובשחלעתונמאנדימתהנייהתהדוגאהותיפותש”רינ,,,ןרקה.דיתע

.טופישהםוקמ:ט”כףיעס

יחכונההזוחבתרחאטרופםאדבלמ,........................................בטפשמהייתבבאוהיחכונההזוחהיפלטופישהםוקמ'.1
.יחכונההזוחהלשג”יףיעסהלש)'ב/א(4־ו)'ב,'א(3הנשימה`יפיעסלעטופישהדבלמו
ימואלהדעוהתלהנהי”עהנמתיש,דיחיררובידיבהיהיל”נההנשימהייפיעסינשמדחאלעהריבעלעטופישה

.ימואלהדעוהםוקמבאובישלארשיץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנהי”עוא,לארשיץראבלארשיתסנכלש
.םידדצהתאתבייחמורוערעלהנותניתלבותיפוסהיהתהזהררובהתטלחה

ןידה־תיבתערכהלואבוי-יחכונההזוחהיאנתשוריפרבדבתיפותש”רינ,,והדוגאה,רכוחהןיבתועדייקוליחלכ.2
ןמזבםייקהיהישןונקתלםאתהבקוספיש,לארשייץראבםירבעהםידבועהלשתיללכהתורדתסההלשןוילעה

.םידדצהינשתאבייחיושוריפו,ךוסכסה

םכסהידילואוביאלםאו,יחכונההזוחב”רכוחה,,חנומהתאדחיםיוהמה,השאהולעבהןיבךוסכסהווהתיםא)א.3
תויוכזלעגונבךוסכסהתארוסמלםיבייוחמויהיםה,יחכונההזוחבםהמדחאלכלשתויוכזלעגונבידדה

.־4

ינשי”עהנמתישישילשו,השאהלשדחאחכיאב,לעבהלשדחאחכיאבמבכרותש,הדעותערכהלל”נה
.ל”נהחכייאב

י”עישילשההנמתי-ישילשהררובהיונימלהשאהחכיאבןיבולעבהחכיאבןיבהמכסהייאלשהרקמב)ב
לארשי`ץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנהי”עוא,לארשייץראבלארשיתסנכלשימואלהדעוהתלהנה
.תועדבורבטילחהלתיאשרהדעוה.ימואלהדעוהםוקמבאוביש

.םימי`שדוחךשמבהיתונקסמתאאיצוהלתבייוחמהיהתהדעוה)נ

היהתהדוגאהוא/םגוןרקהו,םידדצהתאהנבייחתורוערעלתונתיניתלבותויפוסהנייהתל”נההדעוהתוטלחה)ד
.ל”נההדעוהתוטלחהיפל-יחכונההזוחבםידדצהמדחאלכלשתויוכזהיבגלגוהנלתיאשר

.תוערוהתריסמןפוא:'לףיעס
חולשלבייוחמהיהיאוה,יחכונההזוחהתוארוהלםאתהב,הדוגאלואתיפותש”רינ,,לתונפלרכוחהלעשהרקמלכב.1

הלבקדגנהדוגאהואתיפותש”רינ,,לשיארחאדיקפידילורסמלוא,)םושרראודבונייה(תוירחאב-בתכמהתא

,.המיאתמהתמתוחהףורצבדיקפהי”עהמותח

םוי)םישולש(30ךשמבתילילשואתיבויחהבושתרכוחלתתלתבייוחמהיהתהדוגאהואתיפותש”רינ,,)א.2

.יחכונההזוחהףוגבתרחאשרפתנםאדבלמ,בתכמהתלבקךיראתמ

בתכמהשןכורכוחהי”עחלשנבתכמהשהחכוהשמשת,ל”נכ,יארחאהדיקפהתאמואראודהדרשממהלבקה)ב
.הלבקהךיראתמםימי)העבש(7רובעכהמושרהתבותכהיפללבקתנ

הדילעבתכמהתלבקםוימםוי)םישולש(30ךשמבהבושתהתאחלשתאלהדוגאהואתיפתתש”רינ,,םא)א.3

.הדצמתיבויחהבושתכהידילעהבושתהתחילש־יאבשחית-ליעלהנתומלםאתהברכוחהמ

.בתכמהתאלביקאוהש
רכוחהמהלבקוא,ראודהדרשממהלבקשמשת*הדוגאהי”עואתיפותש”ריב,,י”עבתכמתחילשלהחכוהכ)ב

טפשמתוישיאלכוא/םגומ”עבםירבעםידבועתובשיתהלתיפותשהרבח”רינ,,תאללוכ־תיפותש”רינ”חנומה
.היתויוכזשכורלכוא/םגוהמוקמבאובתש

/םגו*,”רכוחה,,םשבםיארקנההחפשמה־ישארינשמדחאלכלשםייקוחהוישרוי,רכומהתאללוכ-”רכוחה,,חנומה
.יחכונההזוחהףוגבשתוארוההםעבשחתהבויתויוכזשכורלכוא/םגורכוחהלשומוקמבאובישימלכ

`

.תוינוירטובתוארתאלע'רותיו:ב”לףיעס
,יחכונההזוחהםערשקבדצלדצמתרחאהארתאואתינוירטונהארתאחולשמבךרוצהלעםירתוומםידדצהלכ.1

.וזכהארתאםוקמבשמשתיחכונההזוחהיאנתמיאנתלשהרפהואםויקייאםצעו,וקלחואולוכ

וקלוסיאלשוהריכחהתפוקתלכךשמבהדוגאלודילעורסמייש,תורטשהלעםיטסטורפתיישעלערתוומרכוחה.2
.םתגצהלעו,םדעומב

>,הזוחהלשםיאנתותויובייחתה:ג”לףיעס

.םכרעבםיושוהנושארהגרדממםיאנתםהיחכונההווחהיאנתלכש,הזבםימיכסמםידדצה

.יחכונההווהבתורתוכה:ד”לףיעס
.יחכונההזוחהשוריפיבגליקוחךרעןיאיחכונההזוחבףיעסוףיעסלכשארבשתורתוכל

.י”אהרילהרעשתדירי:.”לףיעס

,ותארשקבוא,יחכונההזוחבתורכזנהי”אתורילהתאבושחלהדוגאהתיאשר־י”אההרילהרעשתדירילשהרקמב
.1927תנשמי”אהעבטמהקוחבהרדגוהשיפכ!בהזבי”אלהדרעיפל

.הווחה`יאנתתעירי:ו”לףיעס

םהמקלחוקלחלכלוםהמדחאלכלוויאנתלוויפיעסלומיכסהויחכונההזוחהלכתאוארקםהיכ,הזבםיריהצמםידדצה
.הרומגהרכהבוהרורבהנבהבםהמדחאלכמו

.םידדצהלשםיבעמה:ז”לףיעס

;283.ד.ת,םילשורי,מ”עבלארשילתמיקןרק:אוהןרקהלשןעמה-:יחכונההזוחהתורטמלכל'

;........................................................................885.,ןוה..ב:;א.-.ז,;,..,װוא..₪כש..........................................:אוההדוגאהלשןעמה

;..........................................................................................................:וארהרכוחהלשןעמה

.210.ד.ת,ביבא־לת:אוהתיפותש”רינ,,לשןעמהו

.הזוחהיספוטרפסמ:ח”לףיעס

דרשמלדחאותיפותש”רינװלדחא,רכוחלדחא,הדוגאלדחא,ןרקלרסמנםהמדחאש,םיספוטהשמחבהשענהזהזוח
יפ

...........בהזוחאהירפס
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יררהןומיאבםותחהלעובאבליעלרומאהלכלעהיאר]
.םייקורירשורורבלכהו,בוטהוננוצרבו
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