
יכראתיירקןויכרא
קית...-;,לכימ

?"־”:םשרנ

:קרסנ
:קדבנ

הפטעמ;.
{.ר

:[ "`

,\



.־יש"`.ו'"
רבחכלבקתהלהשקב.2

סוסריתשקבלעומתחשהלאתוברלהדוגאברבחכלבקתהלשקבמהלכ יפכ-הזלבורקחסונבואןמקלד'תסובבבתכבתובייחתההדוגאליוטיגיהדוגאה; `י-בןרוצה
'

...
`

י<,

:
`

,
”3”*”ינא"*

>בירוגמםוקמש-,

ת`\!. *ינבהס

.תנשביתדלוגסו)דיהחולסמתאןייצ(` ־.ל'רבהכלבקתהל'הזב`סקבמיננה.”;

תונקתירחאאלמלבייחתמיננהרבחרותבלבקתאיםא.מ"עבתיפותסיהדוגא
לסוהלהנההדעולש,תיללכההפסאהלכתוארוההותוטלחההירחאוהדוגאה\, תויובייחתההלכדעבתוירחאילעלבקמיננהוהדוגאהלשםישרומהיתידיקכה(«\1 תומישרהיכםיכסמיננהןכומכ.וללהתונקתבםיטרופמהביאנתהותוסנקה`ןד ואהדוגאליתובוחלעגונהןינע,לכתערהקביתואהנבייחתהדוגאההתפסנ '.הדוגאהמיתועיבתל

,םירבחתלבק;;
.תועדבורבטילחהללכוי`ועוהוהלהנההדעולשהפסאלשגותהשקבה)א( ”.ךכלהבסלכתתלילבמותוחדלואשקבמהתאלבקלהפסאבםיחכונהםירבחה.
תיללכההפסאהינפברערעללכויהלהנההדעוי"עהתחדנותסקבטימ)ב( 5/4-מתוחפאלםאותואקתמבתיאשחהעבצהועיבציהבסםירבחהלשהבורקה .דימוהרלבקיותלבקדעבועיבציםיחכונהםירבחהרפסממ
םימותחה'הדוגההירבח`לעוקוחיאלליעלד)ב(ו)א(םיפיעסהתוארוה)ג( ־',םוטרהתשקבלע

,םירבחה`לשתויפסכהתוירביחתהה.4`

'

\` :\רבח,םוש,םירבחהלשםייפסכוםהיתובוחבןדהלאתונקתמ'גקלח' הדוגאלונממשיגמהלכתאקלסןכםאאלארבחכותוכזבסמתסהליאסריהיהיאל .תורחאתומורתןובשחלעואהדוגאהןוהלתומורת,םיסמח"ע
'*'`':־`טירפהלשםינוממ.5

`
תודונאהיתררקפמ51ףיעסברמאנכםינוממתונמלפיאטרםירבח. ”.1954תויפותשהתודוגאהתונקתמ8הנקתו1953!ויויפותסהי

,.תררבחתקספה,6 'תקספנרבחלשתורבחהי.«
``”''.ותוטב..

.

,

י.הרוזאחמהול+עפ₪ו++4אב-גגההנ-אלו*4וכואלש־לדבה«הנגבל,<ל.סורוהקלחהתא`הדוגאהןוהבקיזחהלולדחב ליאנתבערפמלםיסרח3ריכזמלבתכבהעורהןתמירחאהדוגאהתאותאצב)ד( ברעראסב,ואהדוגאלףסכבייחראשנרבחהשןמזלכ-ףקותלבקמאלתאזכהאיצ .תרחאהלהנההדעוטילחיןכםאאלאקלוסמיתלב'בוחד .תידימתהורתלחמבהלמיסהרקמבה .הדוגאהמיוטורנלשהרקמבדי` ו
. .

,י.',. ,ורהמנחתאב,יספטמףוגאוהרבחהתא,וא,לגרסשופלוהוזירכיםאב;. `'.לותחלוי

טיפיעסהתוארוהש.יאנתב **הלאיבגלהנ
.`י.,:..'.

,לך

.\

,,`195טיחוי5ותשתחתודובאהתדוקפמ,35ו32 <....11,214.,":`כ*.'{.

רכל7*....
תילל,הךהפסאבםיחכונה ?”5ןמקלךתובסה

.בעובק.דעומלהדוגאהןוהבוקלחתאםלטמ.וניא#םאא\4 (
`

{{:(.רשוייאוווסיבסילילופאטחבבייחאצםנ'סאב ג*"..הדוגאלויתובוחםולשתבתועיבקבלטרתמאוהםאגל .
,.מוההוגאהיפלכויתויובייחתהתאאלממוניאםאד' ”ולשתוארוהלותוסלההלותיללכה'הפסאהתוארוהלותונקתל* .*`..הדוגאהלשםישרומה'םידיקפה

.
יתלבהטעמהזיאבמשאיםא)ה .היצרפואוקהינינעל

?#עמשהללסרתמ.
לשואהלהנהה

ואהדוגאהתורטמל”הערםרוגהןגוה
\

! .-:יכ.יאבתב םאתהבותואסימיסאמובעהסעאהרבדלע.בתכברבחלעידויהלהנההדעו)אא( -....-ו-...-\.יװ-”!םידיחיל



)

\י
-

ד5־, \!`

;תיללכההפסאלשגות'רבחהתבושת)בב3 רבחהסיחכיהםסףותעדוהרכ.חלהרטמוסםוימםרו15ךשמבם)בג דעו:ןמקלדכהירבחהסלטתבהרוקהתדעוהבמתתתימשרהריקח.טדריך טילשבורחביםירבחהינשוינשרבההנמיםשאנהרבחה,דחארבחהנמי י־וגםההשעיישילשהתריחברבדבהכתה:רילאובלתלבטהולבו”אלש דוגאסוסלתפנוסמהביאתאוהלאתפנוסמהדוגאהשתיזכרמההדונאה סתויפותשהתודי`.אההטו'ו'יריילע?ונתההדבל ;טיפכלעפתוזותיללכההמטאלהב־טגות:ורוקחהתואותונקסמ{רד
.תותסבתוארוה?גקלח

ר;דרגאהאב::51 """"

יל2%תונבתוינמלשעובקיתלברפסממבכרומהדוגאהזוה
ף

כתורוהלםאתהבהלהנההדעוטילחישיפכןירונשבםלשלרשפא'ןתרומת .י\;תוללכה'הבסאה

,

ןוהבםירבחהתרתתתשחר2
.תוחפהלכלתחאהרכמבהדוגאהןוהבףתתשלרבחלכ ;”'־טרבקהתרללו",:: שחלףסוני"אל5%םוכסבהדוגאהתובוחדעב.יאיהאזויהכרבהלו בוחךותבקירפהואצוההנללכתהדוגאהקורפלשהרקמבוהדוגאהןוהב. `םירבחהלשתומורתוםלםה';ב

'

”/1470[' 'םלשרבחלכ)א(ל ךסהסינכימדהדוגאלותסינכב ידמהדוגאלםלשורבחלכ)ב(,')
תויורשרעבתוטהוםיסמםעפבםעפ& ןורחאתורזוחתואצוהותופסונתואצוה,החגשה,,הלהבהתואצוהיכרצלו: .תועדבוירבםעפבםעב'ירמעבקתתוללככההתטאהםו רבהתויוכזוריו;:,5 דוגאההרפהרבחלשותרובחקספהב\אכ ורבחשרבחהלשויתוינמתאההנבמב”רחאל וולםלסתתוינתהתרומתתאו.חבטלהיצזיטרוםא10%םהמ ותורבחקספה;מודמתלבט רידילעתורבעומהקספבותורבחםרבחלשויתויוכזהאסואנתב =בבב`פ;וםתהזרבחמםילבקתמהםיפסכבטמתשהלהדוגאההכירצ רבחה0תוינפהךרע%וידימםולשתלל"נהתויוכזהםעקבי חתרומתםולשתםוסהדוגאהמלבקללכויאלהקספנותורבחונסרבחב( .םדוקהןטקהףיעסברמאנכדבלמהדוגאהתרברקב'

הזרגאהךרהשמשלתורטמהזבאלגפ%בק סל`טמסיהריגאהודהר

רחארבחל
רמה

יקלחבתוטרופמה.תורסמהלכם

ללהםעידימונפוידספההוחוורה[,בשחי'וואבבבב*ץג 193)`י"חידיםיחתותלתויפותשר`הודוגאהתונקתמואך2הנקתבעובקה
,"”"־”`יתונ'ובשההרקב

””
יעמבעובקהןפואבורקבידספההוחוירהןובשחתאךןזאמהתא, עהתודוגאהתונקתמ?ו,56תונקתבו1953תויפותשהתוןוג.אהתדוקפמ; .1934)תו"הורוםיטפושלתויפותשהתודוגאהתונקתמ2הבקהבו1954; 'ם”הררהתקר:?ת10?א

””'-־
הדוגאא,הלש'וקגהתו'-ר תגשהתיללכה%צצאב/תתלח.היפכקלוחי?

10הנקתו519תויפותשרתודוגאהתרוקיב41ו69,40תיביאסתאוול'
י'יכיאנתב1954תויפותשהתו:ו.ה; רכוייקנההרידהןמ20%פמתוחפאל)א\

)

יל`ג

«הרומשהןרקלוש כגגטחיוווגבבגפהדוגאהיקסבחותפלשתשלילבליקגהחוירהרתומ\ג( ילייר-י-י-יו-ווװיוהמדרהל,'



.התרשבתסהיה!תדייכװס.הנעמ,הריגאהםש`,'אקלח
.

,

`

,הכרבתעבג*
מ"עבתיסרתעהדוגאגט'אהמאאאװ:ח.-.פ,«.דוגיאהםש[...-...ל"מ”םש..י".....;.1, ,`{\י/””יויכרב”!?.אאאאףאמאץשאווװהשאמואאואװ.ויהיהוושמו

"`

,???"

"ורטמה 'י,םייתורבחהוםיילכלכהםיאנתהתארפשלוזגראלהדוגאהתרטמ,,,פ---־-*3 ,־ל..*ףטוק(12;...דוחיבוםייביטרפואוקתונורקעלםאתהבהירבחלש.! ”`־-2.התביבסותיבהיכרצלוחאקשהלםימםירבחלקיפסהל{א(

",כ/\,םהיקםהפאםאקשה+־ם+ם-*++כמ-דוס#־רז`ג-ס.גגםבשץעולותדדרהלרב4”*־
ךוװדז+ק+אשדם+אנאם4מבשמתשהל-?%עעק/,

.תיררהההרזעההורתאויפוחסהןוגראהתונויערתאץיפהליחתפל{:,/>1?

'ןמקיכלעפליתרשעלתכמסומהדוגאההיהתל"נהתורטמהםסל.פב.בבםפ....2 ₪-.....ש.....-,..-, ,תולעת,סימירז,תורבלהנלקיזתרלםיק םילעפמוםיריככמ,מדחאתורגצוםיישארתוונצ,ןוניקיפא תשעלותורפחמותוראבחוקל,םירחאםימעסמוםיי וסאל,םיסהרפ.לתוליעומה/ןאתוצוחנ.תולועפהווכאלמה
.”ן5&'א«?,,יןתןביבסול"נהבטמבםתקולםתריסמ,

כבםינפוא.לכבריבעהלוםינפואהלכבסכרל)גל ־.ל"נהתורטמליריינד

ידיינאלדי
היקסעיכרצלםייפסכתורסוממוםיקנבמ,םירבחיתלבמוםירבחמתוולל)ק( תואולהלתוברערותבםירביתלבההיסכנתארבעשלוםירגההיסכנתאןכסמלו ..ולאכש

»
-ירססותורטעןויסנלואאנייבונלרסמל,בסהל,לבקל,ךסמל,איצוהל){3 .תויצגילבואינימלכוןעסמתודועתותואחמהבוח
םיירחסמוםייפסכ,םיילכלכםילעפמב,תיללכההפסאהרושאב,ףתתשהל)3( ולאתונקתבתעגופהניאוזתופתתסהסהמכדעהרוגאלליעוהלםילוכיה- \.היצרםואוקהירקעבו

' !

זוללהתרצץחה”דפ*ויקלה־ה+אר+הל*םאתהבםירבחיתלבלםימקיפסהל0₪(
.םירבחלליעומותואאצמתתיללכההפסאהסרחאק.סעלכבקסעל)ו(

/';הדוגאהתורטמתגסהםסל־ץיװ3הרבדלכתושעלללכךרדבו)5(*"

')תרתאהדוגאלתפנוסמהדוגאהסא(תולכתסה,4

`,.תפנוסמהניא,הוונאה

,
.

/`
יי

־

`

'ךאב
י

`

םירבהלעםילחהםיאנת..'בקלח,
־-*:םיבכרומו.יהיכהרוג.אהירבחא()א(;(&ג ',”1ע45ע]<;;םושרהתשיבביםיפתתסמא־יאהם *לעפידמםיגחכםילבקתמוםיר:{,::,ל%;

,

""י"`.`-ו**.&ם₪א*”""

ותמדאמקלחריבעירבח{י*`וארבחהיי*!”&אש-..-,,,,.,רװ,
רו?א`דרהב`תבגבנרהםדאה־לש-סךההל,עבהלבקתי₪י`1*1;־,

םאתהבו.תונן,םאתהבךכלרשכומאונהסיאו`וירווגאררבהכ",{#י6.'. י.ןלהל3`ד`%..ם1125הוא'רוהל
'"`

*

\ן.
-;היהירבחלכ)ב(”?%א
-;213:3%%9דחאףוגואדסום`,הרבה,תלוס,המוסר`הדוגא,סיא,)אא(', ;ה־ךלו:ןפיגךך!י3,.ך.ג.ם.ב..?םש

ב
.

יקספס,1: :תא(!,חגאוציו/יכ#ומה!ןירץס ,בוטםעובוטיפואלעב)בב

[!!!/{שופ'1`
םאתהבפעפב`

וארסומ,הרבח,תופתוש,המושרהדוגאלשכ"בואטרסאוהרבתהטכ)גנ( החותפהלכל18ןב-רחאףוג
,

רבחבלבקתהלהסקב.2/י`-
,,.



:תורגאה”יקסעןודינבתודחוימתוזירוה..'דקלח ``תררללתוכמסי1

ךרוצלםירבחיתלבמוםירבחמיארשאותואולהלבקלתיאשרהדוגאה'
-:ןלהלד־םיאנתלםאתהבהיקסע תווללתיאשרהדוגאהשילמיסקמהםוכסהגתאמתעברקתיללכההפסאהא .תונווקמלבקתאהדונאה

?`.

*'תוולהלתוכמס.נ

.תואולהןתתאלהדוגאהי .«,"ששד-₪

'

>.

.,..-...«,חלמת;(סי-וצ54
י

.:'..'>

-:סימחתקפסהםערשקבהלהנההדעולשרחסהזו
.תיללכההפסאלרוסאלהשינהלוםימהתשרלשתיללכתינכתךרעל?אצ תאםירבחלתורוהלוהיצלוססביאהלעחיגשהלםימהתקולחלעחקפל
.םימבשומשה סכלםאתהבםירבחיתלבוםירבחידילעומלושיש,םימה,יסמתאעבקל)ג(
ילמינימסמומלשיםירבחיתלבהוםירבחהלכשיאנתבםדילעיתלבקתמהםימה

.הלהנההדעוידילעתעבקנה'תילמינימהתומכהןמתוחפבםישמתשמםהםא
נוי

םימהתקפסהםערשקבםירבחהתובוחותויוכז.1
*:םימהתקפסהםערשקבםירבחהלשםהיתובוחוםהיתויוכזהלאו דעוידי.לעעבקתשםהיכרצרתילוםתיביכרצלםימהדונאהןמלבקל)א(

יכרצב,הןננאהתוראבמתלבקתמהםימהלשתיללכהתוממחםעבשחתהבהלהנהה
יתלביבגלהמידקתוכזהיהתםירבחל.רחאורתא,לכלשוקשמחסשבוםירבחהיי
`.םימתלבקםערשקבםירבח

ההנועבקירשאהכלממהוםיסמהלכתא'הלהנההדעותשירדיפלםלשל)ב( ”&..ליעל'גקלחב)ב(4רפסמהנקתתוארוהל'
!בתכ;שרויהלהנההורעושהלאכםיאנתבווםינמזבםימהיסמתא'םלשל)נ9:#-*
.ערפמלןוערפשרדליאשו.היהיװהלהגההרענש חלםאתהבלוססניאהןמקלחלכםתמדאלעםיקהלהדוגאלתושרהל)ד(

על)א(3הנקתברמאנכתוללכההפסאהידילעהרשאתנשםימתקפסהלתיללכה”
רדסהילנולםירחא`םימולשת5ואםייוצמלבקל'יאכזהיהיאל”ובח'םזששיאנתב' יאנתב;םייונפולתתלתיללכההפסאהטילחמםאדבלמותמואבםישענהוללה .1רפסמו7הנקיתתוארוהלםאתהבטלחויהזכןינעמררועתירשאךוסכסלכ ולהנההדעוידילעםיחלשנהםירה5םישנאלוהדונאהידיקפלתושרה)ה

%” םשלואהיצלוססניאיקלחתמקהאיהשתעלכבםתמדאבעירפמ.ילבסנכהל
\,םימהתקפסהלשהרקבםשלואםינוקה., ןפואםערשקבהלהנההדעותוארוהלעסקהלוםימבוו.בזבמענמהל)ו(־"”" .םיסבשומשה* נבהמכסהבאלא'הדונאל.ץותמםירתאתורוקאאאםימתונקלרבחלרוסא)ד(

.«&.הלהנההרעותאפ

`.]'"

תוסנקליטהלוםימהתקפסהתאקיספרלהלהנההדעותוכמס.5.ת יכירצהםימולשתרבדבוללהתונקתהתוארוהירחא:אלמיאלרבחםא)א.(
:לםימ,התקפסהתאקיספהלהלהנההועולכויהדוגאלםירבח,לדילעםלתשה<ל`-
ידילע'ולומרגנשםיקזנהלארעבםייונפעובתלרבחהלכותאלהזכרוקמבו,!# "

וקפ.יהחא«וא.רווגארלשתונקתהר`ת<יתוארוהו`
»>->

ואיףאל'ךסמרתויאללש.סנקב*`., \!יי-ייסיומ"- כהלהנההדעולכוי,וורמבדסעיועגפיאלרבתהםאוורא₪”-י”.ה,.
:סנקהדגנרערעללכוי.סנקנהרבחהשיאנתכ;עו<בשבעובשכידמ'ל"נכרסיקל .סנקהםולשתדעבבכעללכותאלרוערעהתשגהםלואוהבורקהתיללכההפסאה

'םירבחיתלבלםימתקפסה.

.
םיפדועהםימהתארכמלהלהו.ההדעויאשרתיללכההפסאהרושאב' !דוגאהלשהלועפהרוזאךותבתאצמנםתמדארשאם־ירבשתלבל,םירבחהיכרצ נכםימתקפסהלםיאנתהשיאנתבםימיאתמלםאצסי.נההרעושהלאכםיאנתגן ־םירבחיתלבהוהןיבדחוימהזוחלןםנכץװ

!;.!. ןגאהלשתיללכהה,ידיביותנהיהי₪ה₪י`א:?`
ןכשהלשחהתרקבהתולכםעריש*6ייקתתתיתנשהתיללכההפסאה;”. נשתיללכהפסאלרשאתוכמסההתואהיהתהנושארהתיללשהןהפסאל)נ(\/,־\`י.הדונאה



.”.-,`

:!

:תונוש:"וקלח
.:םיכוסכסרורס.1

ןיבואםירבחןיבועלגתירסאהדוגאהיקסעמםיעבונהםיכוסכסהלכ םירבחווהלאכםירבחןיבואםדי-לעםיעבותהםישנאןיבוארבעשלםירבח לשםידיקפ'ואהלהנההדעוואדחאדצמםדי-לעםיעבותהםישנאוארבעשל תיללכהתורדתסההלשםירבחטפשמלשםידרוכלורסמי-;ינשדצמהדוגאה רעושיאנתב,הזםיררובטפשמלשןונקתלםאתהבי"אבםירבעהםידבועהלש םיעיגמהםיפסכעובתלוטפשמהיתבלתונפלותעדלוקמיפליאשרהלהנהה -;רבעסלםירבחמואםירבחמהדוגאל
תונבלע,רבחרוערעואולאהתונקתבטוריפבםיעגונהםיכוסכס םירבחהסלטמתבכרומהתוררובתדעותערכהלורםמי',ודגנונתינשםידיגה .י"אבםירבעהםידבועהלכתיללכהתורדתסההי"עונמתיט

:דדוגאהלוסה.2
,, לש4/5הדעבועיבצהםאףקותתבהיהתהדוגאהתאלסחלהטלחה)א` 46)1(ףיעסבתרמאנההמקנהלעומתחםאוהדוגאהלשםירבחה

;1953תוימוחחזתודוגאהתדוקפמ
הדוגאהידיבוראשישםיפסכהלכתאוקלחיהבוגאהלומתלשהרקמב)נ ועבקיסםינפואבהדוגאהלשתוינמהךרעותוברתהלכקולםירתא .יזכרמהריבסמהתמכסהבתיללכההפסאהירי4לע

:יזכרמהריבשמהתויוכז.5
יזכרמהריבסמהלהנייהתולאתונקתבתורכזנהתויוכזהלעףסונ `:תואבהתויוכזה

`

-
'

תויוכזמהנהיאלאוהםלוא,הדוגאברבחהיהייזכרמהריבסמה)א ,םיסמהזיאםלםלבייחהיהיאלכ"כוולאהתונקתהיפלםירבח כ"כו,םירבחהלעולוחישואםילתהםירתאםימולשתואתומורת .הדוגאהלשתורחאתויובייחתהואתובוחרעביארחאהיהיאל .יזכרמהריבשמהלעהנלוחתאל)2("בקלחתוארוה
תומםאברתתסהלהטררמכ"בי"עיאשרהיהייזכרמהריבשמה)ב '.הערתוכזםעהדוגאהלשתויללכ

םידמעומהלשתושקבהלכתאיזכרמהריבשמהלריכעיהלהנההדעו)ג לבקתת,השקבהתרבעהםוימםימישדוחךותםאו,הדוגאבתורבחל לבקליוצרהזןיאשיזכרמהריבסמהמהעדוההלהנההדעוידי־לע
"דקלחבבותכמהמתורמלהמקנההחדת,הדוגאלרבחכדמעומה)תא

. 4

ריבסמהב"כואםיחכונהםירבחהמ25%תוחפלתיללכההפםאבמא{ד תדגנתמהפסאהינפלתדמועההעצההשהעדבהיהיואויהיייזכרמה `«תונקתלואי"אבתרבהעההינרפואוקהלשםייללכהםישפונל

ל\ל`רבעת?העעההמ;מוררלםיאטרויהיאוהואםה«יזכרמה תורדתסההידיאלעונמתימםירבחהתלחמתככרומהלםיררובהדעו איהתודגנתההםאטילחתרשא)`"אבםירבעהםידבועהלשתיללכה העבצהלדמעתאלהעצהה-כויתבטילחתהדלוהההרקמבו,תקדצומ הטלחההתאהדעוהאיצותאלםיישדחךסמכםאמיאנתכ,הדוגאב הלאהבטילחהלתיאשרהיהתהפםאהויטמוטואןפואברוערעהלופי .הנורינה



ונקתמ15חרפסמהנקתבםיטרופמה'םינינעתלכבןודתתיתנשתיללכהפסא)ד(,

.םויה,רדסבלולכהרחא;ינעלכו51964תויפותשהתודוגאה
תאצויתיללכהפסאומצעתעדלעאורקלהלהנההדעולוכיךרוצהתעשבה(

השקבולבקםוימםוי21ךשמבללכהןמתאצויהפסאלאורבלאוהביוחמו`ללכה

גוסמהדוגאהשתרחאתיזכרמהדוגאתאמואחוקפהיתירבתאמואםשורהתאמבתכב
ירבחמתישמתמתוחפאלתאמואהדוגאהלשםירתאםירחבנתורסומתאמואהילא

הפסאלאבוניאשרבחלעי"אל1דעסנקליחהלהלוכייתיללכה`הפסאהי«הדוגאה

,תילילב',

».\

תמ
`

.
הפסאהלשםויהרדסםגשרופיןהבשתיללכההפסאלהונימזמהתועדוהה)ד(

.הפסאההעבקנובש-םויה'ינמלםימי7-מרחואיאלםירבחלרסמהלתוכירצ
.הפסאהלשםויהרדסבללכנוניאןינעםושבטילחתאלהפסאה)ז
רוחכונהצוחנאוהשןינעהזיאבתוטלחהלבקללכותתיללכהפסאשידכב)ח

םירבחםיחכונויהיאלםאשיאנתב,הדוגאהירבחרפסממ1/5-מ`תוחכאללש
ארקתשהינשהפסאלםויהרדסלעםידמועהתיגיגעבןוידהתאוחחיל"נהרפסמב

לעוטילחיהבוהנושארההפסאהםוימםויםישלשירחאא`רםימיהרמע'יבכליאל

.םיחכונהםירבחהתועדבורבל"נהםינינעה
;אססאבהעבצהההשעתליעל)ב(3'בהנקתבםינודינהםינינעבדבלמ)פ(
םירבחהתירישעמתוחפאלרבדהתאוושרדיםאשיאנתבדיתמרהידילעתיללכ

םתואבתועדבורבלבקתתהטלחהלכ«תואקתפי"עיאשחבהעבצהההשעתםיחכונה

ימבורהיפלונקתוהשתונקתהותויפותשהתודוגאהתרוקמתעבוקםהבשםינינעה
בוהפסאב;וחכובןכםאןיבהדוגאהירבחלכתאבייחשהלבקחנשןויכמהטלחה

.הדגנואהדעבועיבצהםאןיבוורדענםא
רחארבחתונמליאשרםוקמבוניאשרבח,תחאהעדתוכזהיהתרבחלכל')יכ

'.רחאדחארבהמרתוילהשרומכשמשיאל,רבתםושךאוהשרומכ
עדתשהרקמבתערכמהעדהיהתולושארבשויכורחביתיללכהפסאלכב)ב(%ה

*”דגנכודעבהושהומבתולחנ,4

4

לעומתחיוםילכישרפרפסבומשריתיללבהפסאבםינודינהםירבדהלכ,)ל/\,ץ`;
.הפסאבוחכונשםירבחהתומשתאםגלולכילכיטרפה:תאזההפסאבשארבשויה”)

הלהנההןויד.2
ללגלועיגהשהדוגאהלשםירבח5-מתוחפאלמבכרויהלהנההדעו?א,

.הנש21לש
'

'

ולכויותחאהנשךשמלתיתנשהתיללכההפסאבורחבי'הלהבההדעו'ירבח)ב(
``'«תינשרחבהל

`
־

':
:

דמעומהותואוכותלסנכיהלהנההרעובםוקמהנפתיהנשהךשמבםא)ג(
`כדמעומןיאםאוא,ורחבנשםירבחהירחאתועדבורלבקתונורחאהתוריחבבש

'יהזףיעסלםאתהבונמתנשםירבח.רבחתריחבםשלתיללבהפסאארקת,אצמנב
«האבהתיללכה`הפסאהרשםתרשמב

`

»

`

,

הנקתבתוסרופמה`תוביסםבהלהנהבומוקמתאדבאיהלהנהה'דעורבח)ד(«
וזבדעוהלשתופסא5-מךרעיםאו1934תויפותשה'תוךוגאהתונקתמ17רפסמ
'.תוקיפסמכולבקידעוהרשא`תוביס'וחיאלווזרחא

`

ימנ30לכבםעפמתוחפאלןפואלכבוךרוצהתעלףמאתיהלהנההדעו)ה(
פוכתםינינעבןודלידכבתדחוימהפחאלדעוהתאארקי`הלהבהה-דעושארבשוי
'י.דעוהלשםירבחינשתאמךכלהשירדלבקישםעפלכב

.רבזגו,שארבשויםכותמורחביהלהנההדעוירבח
ויהישךרוצהיהיאוהשןינעהזיאבןודללכותרעוה*תםסאשידכב

,.םירבח'כבםיחכונ

,*,־'

הדמנ.וקלהתי”%ידבחהתועדסאגתחאהעדהיהתהלהנההדעורבחלכל)ח(
*.תערכםיהעד;שארבשוילהיהת

-`י”"ל
75:ו

`”,,”ךוניג-.ו'ונלכל«תוכמסתתללוכיהלהנההועו-)ס(
־

`לויוב.הדוגאהתאהנבייתתרשאוהדוגאהםשב
דעו,תופסאבםיכתתנהו`םינודינהםינינעהלכ>י(
;לכיטרפהרשאתניהבשהפסאהשארבשויידי'לעומתחיוםילכ

\

.

ימסהןתואבידבלמהדוגאלתונתינהתויוכמסהלכבשמתשיהלהנההדעו)אנ(

לעועבקישםיאנתואתולבגהינימלכלםאתהבהזו;,תיללכוהפסאלתודחוימה

יוכמסההלהנההדעולויהידוחיב.וללהתונקתבואתיללכההפסאבהדוגאה
הלהנההדעוירבחםיכירצהדוגאהיקסעתלהנהב!ןלהלםיטרופמהםידיקפתהו

ספההלכדעבםיארחאויהיםהוםיליגררחסמישנאכתוצירחותוזירזתוארהל
קחומהתונקתל,קחלםידגנתמהםישעמתמחמ'ואתולשרתהתמחמהדוגאלומרגיש

"־"*'-:וללהתונקתלרקחהיפלע
ותסיפוחשתודוגאלעגונהקחהתוארוהירחאםהיתולועפלכב'אלמל)אאכ

.וללהתונקתהתוארוהירחאוהזהקתהיפלעהנישעתשתונקתהתוארוה
.הדוגאהייקסעלכמםיקיודמדםינוכנתונובשחלהנל>בב(
.םיסלסימנ-םיקיוךמייהלםיסוריווחיחחיתייייי-ייייייי'י!־־\

\
»

מה ]
05:..-«.ב

וםאדכשל'



;תואצוהינימלכרשאלותונובשחהתלהנהלעחיגשהל)4(` ;םיטרדנה'םירזוחהלכתאןוכנהדעומבםשורלשיגהל)5( \;תונקתהיפל

םשיגהלוןזאמהתאודספההוחוירהןובשחתאןיכהל)6(
;תיללכההפסאלהרקבהירחא

תירבלתומלשתועירירוממלרתונוכמחהתרקבתאלקהל)7(
;םירבדהבצמלםאתהבתונובשחההאורלואתוקפה

ידיאלעואםשורהידיללעהנםגותשתורעההלכבןייעל)8(
לכתאתושעלוןובשחההאורידי-לעואתוקפהתירב
;וללהתורעההםערשקבץוחנה

;םישדחםירבחברוחבל)9(
;תוטרחתוינמאיצוהלותוינמװחודפל)10(
;הדוגאלםיעיגמהםיפסנהתיבגתארדסל)11<
;תויללכתופםאלאורקל)12<
רדסל-םידנאלוםידנםיסכנתלעבאיההדוגאהתא)15(

ךרעהמקיפסמםוכסהדוגאהיפדועמהנשוהנשלכבןכנימ
";ךרעתתחפהתרותבםיסכנהלשירוקמה;

;םנחבלהטרומהשיאלכידי-לעםירפסהתקידבתאלקהל{14%
םאםתונמאנלעתוברעםהמלבקלוםידיקפרטפלותונמל)15

:;ץוחנלרבדהתאואצמי

דעבתויזכרמתודוגאבתוינמתיללכההפסאהרומאכ:ברל)18(
\;הדוגאה

תועיבתלואהדוגאהלשתרעיבתלקקדזיהלהנההדעו)17(
רחארחבנדםומואהלהנההדעוואהדוגאהדגנתושגומה

םירבדבהדוגאהלשםידיקפואדיקפדגנואהדוגאהלש ואהדוגאהירבחמרבחי"עו;הדוגאהיקסעלםיעגונה.
הסרךמדחאהיהידי-לעואהדוגאהלשדיקפידי-לע
תוררובלרממי,רטפתיוןגי,םימתכמהיגיולהניודי-לע

;םירוחולםיבםיוא .הדוגאהיקסעתאלעופלאיצויללכבו)18(
:ריכזמה.5

הבטהואתרכסמלבקללכויריכזמהו,ריכזמהנמיהלהנההדעו)א
;תיללכההפסאהתמכסהב

אלמיוהדוגאהלשםיקסעהתלהנהרדטדעביארחאהיהיריכזמה)כ
.םעפבםעפידמוילעליטיהלהנההדעומםידיקפתהםתואתא

:דובכהרבזג.4
יארחאהיהיאוהודובכרבזגרותבוירבחמדחאתאהנמיהלהנההדעו
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.וללהתורעההםערשקבץוחנהלכתאתושעלוןובשחההאורידילעוא
';םישדח`םירבחברהבל”שש

,.םירבחתויוכזואתוינמתודפליי
.הדוגאלםיעינמהיםיפסכהתיבנ.תארדסלכככ
*.תויללכתופסאלאורקללל

שיהנשלכבוכנישרדסלםירבאלוםידנםיסכנתלעב'איההדוגאהםא)ממ
.ךרעתתחפהתרותבםיסכנהלשירוקמהךרעהמקיפסמםוכסהדוגאהיפהועמ

.סגחבלהשרומהשיאלכידילעםירפסהתקידבתאלקהלוךננ`
תאואצמיםאםתונמאנלעתוברעםהמלבקלוםידיקפרטפלותונמל*סס.
ןץוחנלרבוה
.הדוגאהדעבתויזכרמתודוגאבתוינמתיללכההפסאהרושאבשכרל`עע

רונתושגומהתועונתלואהדוגאהלשתועיבתלקקדזיהלהנההדעופפ,
ואדיקפרגנואהדוגאהלשרחארחבנדסומואהלהנההדעוואהדוגאה`

ירבחמרבחידילעו;הדוגאהיקסעלםיעגונהםירבדבהדוגאהלשסירןקפ,
ידילעהשרומהרחאשיאידי.לעואהדוגאהלשדיקפידילע'ואהבננאה<
.םירותיולםיכסיואתוררובלרסמי,רשפתיוןגי,םיטפשמשיגיולהני.

.הדוגאהיקסעתאלעופלאיצויללכבו)צצ(
ריכזמה;5”

וםכסהבהבסהיואתרכשמלבקללכויריכזמהו2ריכזמהנמיהלהנההדעו)א(
,.הלהנההרעוברבחוניאםאתיללכההפסאה

תא<אלמיוהדוגאהלשםיקסעהתלהנהרדסדעביארחאהיהיריכזמה,)ב(
.םעפבםעפידמויעלופיהלהנההרעושםידיקפתהםתוא

..ב-.ב-בב,ב.פבדובכהרבזג

יארחאהיהיאוהודובכאזנרותבוירבחמ.דחאתאהנמיהלהנההדעו..
רעוהשםימולשתהתאםיוהדוגאהידילעולבקתישםיפסכהלכתרימשדעב

ואצמםאןייצלועובשבםעפתוחפלהפקהרפסתאןחביהזהרבחה.השרי
דעוירילעךכלשורישתעלכבםינמוזמהןזאמתאאיצמהלוילעורדסב

'.ןובשחההאורואתוקפהחירבואהלהנהה
.

”

`,םידיטפ.5

(
*

ושרדירשאםידיקפהתארטפלותונמלתוכמסההיהתהלהנההדעול
.הדוגאהיקסעתלהנהםשל
סתוברבשחהתרקבתועד,6
ירבחויהיאלשםירבחהשלשבהנשבהנשידמ'רחבתתיללכההפסאה)א(
ףיעסבםיגתומהםיאנתהו,תונובשחהתרקבתדעוירבחרוחב,הלהנההדעו
<(;תונובשחהתרקבתדעולע,רשפאשהמכדעולוחיהקלחלש2.

תועודי'תופוקתבהדוגאהינינעתארקבתתונובשחהתרקבתדעוב(
ןובשחוןידאיצמהוםינמוזמהותונובשחהיסקנפתאקרבת,הנשהךשמב
לשהתשקביפלעארקתשתיללכהפסאהזיאלואתיללכהתיתנשההפסאל
',.תונובשחהתרקבתדעו

\ !.

`אמ־”?1”
13%לאן

”`?.
תונקתהלשםנבומל7םיעגונהואהדונאהיקסעמםיעבונהםיבויכס'

םיעבותהםישנא'ןיבוא`רבעשלםירבחויבץואםירבחןיבועלנתירשאוללה
*דצמםדילעםיעבותהםישנאוארבעשלםירבח,הלאכוםירבחויב'ואםדילע
ורסמיינשדצמהדוגאהלשםידיקפהואהלהנההדעוואהדונאהןיבורחא

לוקשיפליאשרהלהנההרעושיאנתכ.,תוררובהקוחתוארוהלםאתהבתוררובל יאםירבחמהדוגאלםיעיגמהםיפסכעובתלוטפשמהתיבלתונפלותעד
,.רבעשלםירבחמי

:הדוגאהלוסה.2
לש4/5הדעבועיבציםאףקותתבהיהתהדוגאהתאלסחלהמלחה)א(

תדוקפמ1)46(ףועסבתרסמנההשקבהלעומתחםאוהדוגאהלשםירבחה *.1953תויפותשהתודוגאה

הרונאהידיבוראשישםיפסכהלכתאו.קלחיהדונאהלוסהלשהרקמב)ב( .תיללכההפסאהתטלחהיפל,הדוגאהלשתובוחהלכקולסירחא



:דספהרחוורןובשחוןזאמ.8
שתולכםעדימונובידספההו`חוירהןובשחוןזאמה 954)םירזוחוסיספוטלתויפותשהתודוגאהתונקתבעובקה

:תונובשחהתרקב.9
20ףיעסבעובקהןפואבורקבידספההוחוירהןובשחתאוןזאמהתא תודוגאהתונקתמ7-ו5,6רפסמתונקתבו1933תויפותסהתודוגאהתדוקפמ סיספוטלתויפוחסהתודוגאהתונקתמ2רפסמהנקתבו1964תויפותשה .1954)םירזוחו

:חיחורהתקולחב.10
םאתהבתיתנשהתיללכההפסאהתטלחהיפלקלוחיהדוגאהלטיקנהחוירה רפסמהנקתו1935תויפותשהתודוגאהתדוקפמ41-ו59,40םיפיעסתוארוהל :יכיאנתכ,1954תויפותשהתודוגאהתונקתמ10

חסונכםיפסכהחנ ”.)א(2רפסמהנקת1

;הרומםהןרקלוסרפוי50%-מתוחפאל)א
;מ"עבםידבועהתרבחלוסרפוי5%-מתותמאל)ב \ ,תוינמה.לעהדנדיוידםלההאלהדוגאה)ג סאתתב,,הלאכהנייהתםא,תורחאתושרפהירחאוליעלד)ב(+)אל תאקלחלתיללכההפסאהחיאתר,הדוקפהלט40ףיעסהתארוהל וא,םהיתוינמח"עםהמעיגמהתאוקליסטםירבחהןיבחוירהףדוע לכמןוידפהימוכםלםאתהבםירבח-יתלבוםירבח,םינוקהלכןיב טילחתדייפכדחאדומילםאתהבוא,ןונמהה-תפוקתךסמבדחאודחא .הפסאה

ל"נהתוהרפההירחאםלוא

...ץ-..-...-:הרומשןרק.11 םהבםמחתהלואחונוסתועקחהב'עיקםהלרלפאהרומתהןרקהיפסכתא .הדוגאהיקמעחותמםחל

;הדוגאהיקסעןודינבתודחוימתוארוה:"דקלח תונודקפלבקלתוכזהוםירבחיתלבמוםירבחמתואולהלבקל'תוכמבה.1 :םירבחתאמ
םיאנתבהיקסעיכרצלתונודקפויארחא,תואולהלבקלתיאהרהדוגאה' :ןמקלד

הדוגאהרשאיארמאהותואולההתיברמתאעבוקהלהנההדעו)א הדוגאהתרתוססתאםסיסנאמרםייפסכתודסוממלבקלתיאשר ;היתורטמבטרופמכהיקסעילגרל
;הלבגהלכילבהירבחמתואולהרתונודקפלבקלתיאתרהדוגאה)ב דבלמ)סירכח-יתלבמלובחוהלהקהמולבקתיאלתונודקפםות)ג'" .ליעלד)א(ןטקףיעסברמאנכ

:םירבחהחו`ןכזותוברח.מ
;הדוגאהךותבוקםמווייחיכרצתאתונקלביוחמרבחלכ)א ואתאהדוגאהתועצמאברוכמלבייחתמרבחלכ)ב ערכמלטילחתתיללכהפסאבהדוגאהשםילוביה) -

כתאהדוגאלוזהרטמלרוממלוםהמקלח, התפסאבןמזלןמזמםהילעטילחתהדוגאהמםיטרפהוםיאנתהיפל ,ריבעהל,רכמלהדוגאלתוכזהןתמתאוללכיהלאםיאנתותיללכה םילוביהלכתארחאןפואבהתוםרמאיצוהלוןבסמל,דבעמל .הלאהתרצותהו

םתואתאותרצותההת רובעואםירבחהרוב הלאהתרצותהוםילוביהל

לעהמידקתוכזרבחלכלסיהדוגאהינסחמךותמתורוחבתשיכרב)ג .םירבח-יתלבהםינוקהינפ



תארוסמליאשרהיהיאלרבחםוט,תחאהעדתוכזהיהתרבחלכל)`-
;רחאלותעד

הרקמכתערכמהעדהיהתולושארבשויכורחביתיללכהפסאלכב)ב ;דגנכודעכהוסהדמבתוקלחנתועדהמ
םילכ-יטרפרפסבומשריתיללכההפסאבםינודינהםירבדהלכ)ל םגלולכילכ-יטרפה.תאזהפסאבםארכםויהידי-לעומתחיו

.הפסאבוחכונםםירבחהתמישר)
:דלהנההדעו.2

ליגלועיגהםהדוגאהלסםירבח3-מתוחפאלמבכרויהלהנההדעו)א
;הנש21

.םייהנםךסמלתיתנטהתיללכההפסאבורחביהלהנההדעוירבח)ב רחבהללכויםירבחהמדחאלכוהלהנההירבחתיצחמאצתהנשלכ
.תינס

טעומהותואוכותלסנכיהלהנההדעוכםוקמהנמתיהגההךסמבםא)ג םאוא,ורחבנקםירבחהירחאתוערבורלבקתונורחאהתוריחבבם
כירבה.רבחתריחבםסלתיללכהפםןוןתקת,אצמנבל"ננדמעומןיא .האכהתיללכההפסאהדעםתרםמבוםמסיהזףיעסלםאתהבונמתנז

הנקתבתוטרופמהתובםמכהלהנהבומוקמתאדבאיהלהנההדעורבח)ד תופסא5-מרדעיםאו,1954תויקרתדהתודוגאהתונקתמ17רפסמ ;תוקיףחמבולבקודעוהדחאתרבסןתיאלווזרחאוזבדעוהלש
לכבםעפמתוחפאלןעואלכבוךרוצהתעלףסאתיהלהלההדעו)ה תדחוימהפםאלדעוהתאארקיהלהנההדעוהארבכוי.םויםיכלמ ינשתאמךכלהשירדלכקיהםעפלכבםיפוכתםינינעבןורלידכב ;דעוהלשםירבח

;רבזגוםארבםריהכותמורחביהלהנההדעוירבח)ו”
ךרוצהיהיאוהםןינעהזיאלעטילחהללכותדעוהתפםאסידכב)ז ;םירבחרפסמיצחהבםיחכונויהיש
וקלתתיםירבחהתועדםאותחאהעדהיהתהלהנההדעורבחלכל)ח ;תערכמהעדםאר>בםוילהיהתהוםהדמב)4תוחפהלכל(
ואםהירבחמרתויואדחאלכלתוכמסתתללובי.הלהנההדעו)ט הדוגאהםסבתודועתלעדחיסתחלהדוגאהיריקפמדחאלכל תרבחןותעבומסרפתיםהיתרמם;הדוגאהתאהנבייחתרסאו ;מ"עבםידבועה
ומםריהלהנההדעותופםאבםיכתחנהוםינודינהםינינעהלכ)י

רתאתנהבסהפסאהםארבםרייידי-לעומתחיוםילכ-יטרפרפסב ";לב-?יטרפה

ןתואבדבלמהדוגאלתונתינהתויוכמסהלכבםמתחיהלהנההדעו)כ ינימלכלםאתהבהזו,תיללכההפסאלתודחוימהתויוכמסה ונקתבואתיללכהפסאבהדוגאהידי-לעועבקיסםיאנתואתולבגה םיטרופמהםידיקפתהותויוכמסההלהנההדעולויהידוחיבווללה תוארהלהלהנההדעוירבחםינידעהדוגאהיקמעתלהנהב.ןלה לכדעבםייארחאויהיםהוםיליגררחסמיסנאנתוצירחותוריהז
םידגנתמהסיהעמתמחמואתולשרתהתמחמהדוגאלומרגיסםידספהה -:וללהתונקהלוקוחהי"פעתונקותמהתונקתל,קוחל

תודוגאלעגונהקתהתוארוהירחאםהיתולועפלכבאלמל)1( הזהקוחהיפלהניתעתסתונקתהתוארוהירחאותוימיספ ;וללהתונקתותוארוהירחאו ;הדוגאהיקסעלכמםיקיךרמוםינובנתונובהחלהנל)2 -חימ'כז־וחוהיסיורמויהיחיחורדהחיחסנפהזכחיגמ-דל)5



־:םירבחשורג.7

,.,:! ח'םירבחהרפסממ2/5סורגהדעבועיבציסאהדוגאהמרבחשרגלםילוכי

ינפמרבחהתאשרגלהעצההסנכנהמוירדסברשאתיללכהפסאבסיחכונה
':ןמקלדתוביסהתחא

;עובקדעומלהדוגאהןוהבוקלחתאםלשמוניאםא)א
;רסוי-יאודוםיכטילילפאטחבבייחאצמנםא)ב
;הדוגאלויתובוחסולסתבתועיבקבלסרתמאוהםא)ג
לסרתמואברסמוהדוגאהיפלכויתויובייחתהתאאלממוניאםא)ד

תוארוהלותוטלחהלותיללכההפסאהלסתוארוהלותונקתלעמסהל
.;הדוגאהלשםיסרומהםידיקפהלסואהלהנההדעולס

;היצרפואוקהינינעל
הביסילב,םיפרצר`סיבדחהטלסךסמבהדוגאהמתונקללדחםא)ו

.ךכלתקפסמ
.

הזהרבחלחולסלהדוגאהריכזמבייחהדוגאהמרבחםרגלםידמועזכ תאטרפמהבתכבהעדוה,וסורגלעןודתס,תיללכההפסאהינפלםימיהרתע ינפלססות,הנתינםא,רבחהתבוסתותאזההעדוההןמקתעה.וסורגלתוביסה

ואהדוגאהתורטמלהערםרוגהןגוה-יתלבהסעמהזיאבסבאיםא)ה

.תיללכההפסאה

תויפה-כתואדוה:"גקלח

,י"אלתונבתוינמלכעובק-יתלברפסממ:בכרומהדוגאהןוה ךשמבםלוא,תיללכההפסאהטילחתהיפבוידועתבסלבלרטסאןתרומתתאס .סדוה24מרתויאלןמז

,:הרדוגאזווה.1'
[

!

::םררבחהתופתתשה.2

!.תוחפהלכלתחאהינמבהדוגאהןוהבףתתסירבחלכ

:םירבחהתוירחא.5
:

'! אלמהךרעהמםלסיפםוכסבהדוגאהתובוחדעביארחאהיהירבחלכ
, .הרקמבוהדוגאהןוהבותופתתךהלףסונהזוהדוגאבסכררםתוינמהלט

{.הדוגאהתוברחךותבחרפהתואצוההנללכתהדוגאהקורפלס

`ן :םירבחה.לשתומורתוסיסמ.4
.י"אלימ100ךסבהסינכימדהדוגאלותסינכבםלשירבחלכ

\

'־*:ירבחתויוכזווידפ,5
רבחהילסויתוינמתאהדוגאההרפחרבחלסותורבחקססהב)א.«הטמהו-־- תודוגאהתדוקפמ17ףיעסתוארוהלראתהבהקספנותורכחס'

תויפותשהתודוגאהתונקתמ21רפסמהנקתו1933תויפותסה־
תקספהסרימסינת2ךסמבולסלכתתוינמהתרומתתאו1954

;ותרומת
טולסתסרסהדוגאהמלבקללכויאלהקספנותורנחסרבח)ב

.םדוקהןרקהףיעסברמאנכדבלמהדוגאהתונרקבוקלחתרומת
:דדוגאהןוהשמשיתורטמהזיאל.6

\

.2,"אקלחבתוטרופמהתורטמהלכםהלסמסיהדוגאהןוה
:םיפסכהתנש.7

.רבמצדב51-ברמגתרראוניב1לבליחתתהדוגאהלסםיפסכההנס



:תוסנק.3
ירחאאלמיאלוא,היתוארוהואהדוגאהתונקתבעגפירבחתהרקמב הדעוי"עתנקהללולעהיהיאוה,הלהנההדעוך.תויללכהתופםאהתוטלחה

לשהרקמבול"נכהעיגפלשהרקמלכלי"אל1.-לעהלעיאלםנקהטיאנתב
הרבחהמיאנתבו,העיגפהתבםמנובסםוילבלי"אל1.-לעתכתמבהריבע אלרוערעהםלוא,בבקהתלטהדגנתיללכההפכאהינפברערעליאשרהיהי

.לעופלסנקהרבדכהטלחההתאצוהתא
:םידבועהתרבחירבחםניאשםירבחתלבק.4

בלבקלטילחהלתיללכההפסאההלוכי,)4(1"בקלחברומאהתורמל
קלחבםיגתומהםיאנתלםאתהבהזוםידבועהתרבחכרבווניאתםוקמהבצות .)ג(5ףיעס

:הדוגאהתלהנה:"הקלח
:תיללכההפסאה.1

תיללכההפסאהיריבןותנהיהיהדוגאהלעןוילעהןוטלשה)א
;הדוגאהלפ

תיתנשההרקבהתולכםעדימםייקתתתיתנשהתיללכההפסאה)ב ;הדוגאהתונוכסחלם
תיללכהפסאלרשאתוכמסההתואהיהתהנוךארהתיללכההתטאל)ג

;תיתנשמ
5רפסמהנקתבםיטרופמהםינינעהלכבןודתתיחנהתיללכהפסא)ו

-:ןמקלדםינינעבםגךכו1954תויפותשהתודוגאהתונקתמ
;תוקפהתודעווהלהנההדעולשח"וד) ;הדוגאהביצקתרוםא) .אבהלתולועפהלעןויד)

<

<
(

{תואולה

.םויהרדתבלולכהרחאןינעלב
תיללכהפסאומצעתעדלעאורקלהלהנההדעולוכי.ךרוצהתעשבי)ה ךסמבללכהןמתאצויהפסאלאורקלאוהביותמוללכהןמתאצוי ?תוקפהתירכתאמואםסורהתאמבתכבהפקבולבקםויס”כוי21 תאמואהילאתפנוסמהדוגאהשתרחאתיזכרמהדוגאתאמוא ;הדוגאהירבחרפסממהיהםהמתוחפאלתאמואיזברמה'ריכסמה
לשםויהרדט'םגטרופיןהבםתיללכההפסאלתונימזמהתועדומה)ו

םויהינפלםימי7-מרחואיאלםירבחלרסמהלתוכירצהפסאה ;הפסאההעבקנובש
;הפסאהלשםויהרדסבללכנוניאשןינעסוסבטילחתאלהפסאה)ז
הצוחנאוהשןלנעהזיאבתוטלחהלבקללכותתילםיכהקבאהידכב)ח םאמיאנתבו',הרוגאהירבחרפסממ2/5-מתוחפאללםםתוחכונ םינינעכןוידהתאוחדיל"נהרפףמכםירבחםיחסונויהיאל םימיהרטעינפלאלארקתתהינההפסאלתויהרדסלעםידמועה חינינעהלעוטילחיהבוהנושארההפסאהםוימםויםיטלקירחא ;םיחכונהםירבחהתועדבורבל"נה
העבצהההשעתליעל)ב(5"בהנקתבםינודינהםינינעבדבלמ)ט אלרבדהתאוחרדיםא”יאנתבדיתמרהידילע;ריללכהפסאב` !ךאקתפי"עיאםחבהעבצההה”עתםיחכונהתירכתהתיריהעמתוחפ תעבוקםהבםםינינעהםתואבדבלמתועדבורבלבקתתהט;יחהלכ בורהיפלונקתוהםתונקתהו1955תויפותשהתודוגאהתדוקפ ןיבהדוגאהירבחלכתאבייחתהלבקתנשןויכמהטלחה.דחוימ ואהדעבועיבצהםאןיבוורדענםאןיבוהפסאבוחכונןכםא
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.תודועתלע־־דחיםותחלםהירבחמםינשלכלתוכתמתתללרכי'רלרנ"ה`דעו)ט(
,.הרוגארתאהנכיחתרשאוהרוגאשםשב

" יטרפרפסב־ומשרי'רלרנררדעו-תופסאכםיבתתברוםינודינהסעכיבעהלכ.{?( (.,..-יזל.-לכי.שרפהרשאתנהבשהפסאהשארבשויי"עומתחיוםולכ -..:ןתואשדבלמ'ההו.גאלתונתינדתויוכמסהלכבשמתשי«הלרנררדעו)אי( `*םיאנ.תואתולבגהינימ%כלתאתהבו,היללכההפסאלתודחוימהתויוכמסה

רלרנרדדעולויהייהוחיב`.ול,לתונקתבואתיללכההפסאבהדוגאהי"עועבקזש ידעוירבחםיכירצהדוגאהיקסעתלהנהבןלהלםיטרופמהםידיקפתהותויוכמסה: דעבםיארחאויהיםהוםיליגררחסמישנאכתוצירחותוזירזתוארהלהלהנהה .קוחלםידגנתמהםישעמתמחמואתולשדהתתמחמהדוגאלומרגישםיספהת.לכ :-:ולגהתהפקתלו.קחה--יפלעתוץותמהתונקהל תויפותישתודוגאלעגונהקחהתוארוה`ירחאםהיתולועפכלכבאלמל)אא( השליא;;.."`.;.וללהתונקתהתוארוהירחאו ""ו.הדוגאר`יקסעלכמםיקיודמוםינ`וכגתונובשחלהנלבכ "־־.םימלשומוםיקיודמויהיםישורדהםיסקנפהשחיגשהל?גג
.תואצוהינימלכרשאלותונובשחהתלהנהלעחיגשהלדר .תונקתהיפלםישרדנהםירזוחהלכתאןוכנהדעומבםשורלשיגהל?הה תרוקבהירחאםשיגהלוןזאמהתאודספהוחורהןובשחתאןיכהל)וו( ,.תיללכההפסאל ואחוקפהתירבלתומלשתועידירוסמלותונובשחהתרוקבתאלקהל)וו( ..םירבדהבצמלםאתהבתונובשחההאורל

ואחוקפהתירבידילעואםשורהי"עהנשגותשתורעההלכבןייעל)חח( .וללהתורעההםערשקבץוחנהלכתאתושעלואןובשחההאורי"ע .םישדחםירבחברוחבלטט( .םירבהתויוכזואתוינמתודפל`יי
.הדוגאלםיעיגמהםיפסכהתיבגתארדסל.* .תויללכתופסאלאורקללל

הנשלכבוכנישרדסלםידבאלוםידנםיסכנתלעבאיההדוגאהםאסמ .ךרעתתחפהתרותבםיסכנהלשירוקמהךרעהמקיפסמםוכסהדוגאהיפדועמהנשו
”..םנחבלהשרומהשיאלכי"עםירפסהתקידבלעלקהל{גנפקי

תאואצמי*םאהתונמאנלעתוברעםהמלבבקלוםידיקפרטפלותונמל)סס, םש.ץוחנלרבה

;הדוגאהדעבתההזכרמתודוגאב`תוינמתיללכההפסאהרושאבשוכרל2עע( רגנתושגומהתועיבתלואהדוגאהלשתועיבתלקקדזיהלהנההדעו םידיקפואדיקפדגנואהדוגאהלשדחארחבנדסומואהדוגפהדעוואהדוגאה י"עואהדרגהירבחמרבחידילעו;הדוגאהיקסעבםיעגונהםירבדבהדוגאהלש `י"עהשרומהרחאשיאי"עואהדוגאהלשדיקפ

.םירותיולםיכסיואתוררובלרומי,רשפתיוןגי,םיטפשמשיגיולהני .הדוגאהיקסעתאלעופלאיצויללככו)צצ(
-־--.-.--־-ן-ף-ריכזמה`ס

תמכסהבהבטהואתרכשםלבקללכויריכזמהו,ריכזמהנמיהלהנההדעו)א( .הלהנההדעוברבחוניאםאתיללכההפסאה
אלמיוהדוגאהלשםיקסעהתלהנה'רדסדעביארחאהיהיריכזמה)ב( .םעפבםעפידמוילעליטיהלהנההרעושםידיקפתהםתואתא
דובכהרבזג־ג3

דעביארחאהיהיאוהודובכרבזגרותבוירבחמדחאתאהנמיהלהנההדעו ;השרידעוהש,םימולשתהתאםלשיוהדוגאהי"עולבקתישםיפסכהלכתרימש
וילעורדסבואצמםאןייצוועובשבםעפתוחפלהפקהרפסתאןחביהזהרבחה תוקפהתירבואהלהנההדעוי"עךכלשרדישתעלכבםינמוזמהןזאמתאאיצמהל .ןובשחההאורוא

?23222--45
םשלוטרוירשאםידיקפהתארטפלותוברמלתוכמסההיהתהלהנההדעול .הדוגאהיקסעתלהנה

תונובשחהתרקבתדעו.2
דעוירבחויהיאלשםירבחהשלשבהנשבהנשידמרחבתתיללכההפסאה)א( לש2ףיעסבםיגתומהםיאנתהו,תונובשחהתרקבתדעוירבחרותב,הלהנהה .תונובשחהתרוקבתדעולע,רשפאשהמכדעולוחי'הקלח ךשמבתועודיתופוקתבהדוגאהינינעתארקבתתונובשחהתרקבתדעו)ב( תיתנשההפסאלןוכסחוןידאיצמתוםינמוזמהותונובשחהיסקנפתאקרבת,הנשה .־ח'ווורחיוחהחרפבתדעולשהתשקביפלע|"וי"י`יי



,.?ןיכי-:ןלהלוםיאנתלםאתהב
,תוללתיאשרהדוגאהשילמיסקמהםוכסהתאתעבוקתיללכההפסאה*)א(
-.תונודקפ,לנקתאל-הרוגאה)ב(

,"ו. `נ'

1

7פנבצפצנפבפפפבפ
!יל”"

.תהאולהןתתאלהדוגאה

;%.םנבכאם-פ233פ--ג1ם-22פ
ס

פבללפם-ם?9אם-;1
לשתיללכההפסאהידיבןותנהיהיהדוגאהלשןוילעהןוטלשה)א(

.הדוגאה
שחלשתיתנשהתרוקיבהתולכםעםייקתתתיתנשהתיללכההפסאה)ב(

.הדוגאה
שתיללכהפסאלרשאתוכמסההתואהיהתהנושארהתיללכההפסאלג
15.סמהנקתבםיטרופמהםינינעהלכבןודתתיתנשתיללכהפסאדפ

.םויהרדסבלולכהרחאןינעלכו,1954תיפותישההדוגאהתונקתמ
תיללכהפסאומצעתעדלעאורקלהלהנההדעולוכיךרצהתעשב)ה(
מםוי21ךשמבללכהןמתאצויהפסאלאורקלאוהבייחמוללכהןמתאצוי

חאתיזכרמהדוגאתאמואחוקפתירבתאמואםשורהתאמבתכבהשקבולבק
תאמואהדוגאהלשםירחאםירחבנתודסומתאמואהילאתפנוסמהדוגאהש

1דעסנקליטהל'הלוכיתיללכההפסאה.הדוגאהירבחמתישימחמתוחפאל

-.תיללכההפסאלאבוניאשרבחלע

לשםויהרדסםגטרופמןהבשתיללכההפיסאלתונימזמהתועדוהה)ו(

בקנובשםויהינפלסימיוץו-מרחואיאלםירבחלרסמהלתוכיראיהפסאה
«!.הפסאה
הפסאהלשםויהװדסבללכנוניאשןינעםושבטילחתאלהפסאה.ז
צהחנאוהשןינעהזיאבתוטלחהלבקללכותתיללכההפסאהשלאדבב'ח(
ןבויהיאלםאשיאנתב,הדוגאהירבחרפסממ75-מתוחפ%לולשםתוחכונ
הפסאלםויהרדסלעםידמועהםינינעבןוידהתאוחדיל"נהרפסמכםירבח
ושארההפסאהםויסבםויםישלשירחאאלוםימיהרשעינפלאלארקתשהיבס

.םיחכונהםירבחהתועדבורבל"נהםינינעהלעוטילחי.הבו
:בהעבצהההשעתליעל)ב(3'בהנקתבםינודינהסינינעבדבלמ)ט(
בירבההתירישעמתוחפאלרבדהתאושרדיפאשיאנתכדיתמרהי"עתיללכ

:תועדבורבלבקתתהשלחהלכ.תואקתפי"עיאשחבהעבצהההשעתםיחכונה
וריפלונקתוהשתונקתהותויפותשהתודוגאהתדוקפתעבוקםהבשםינינעה
וחכונםאןיבהדוגאהירבחלכתאבייחתהלבקתנשןויכמהטלחה.דחוימ
.הדגנואהדעבועיבצהםאןיבוורדענםאןיבההפסאב

בחתונמללוכיםוקמבוניאשרבח,תחאהעדתוכזהיהתרבחלכל)י(

.רחאדחארבחמרתוילשמשיאלרבחםושךאהשרומלרחא
הרקמבתערכמהעדהיהתולושארבשויכורחביתיללכהפסאלכב)ב(
י.דגנכודעבהושהדמבתוקלחנתועדהש
וחיוםילכיטרפרפסבומשריתיללכההפסאבםינודינהםירבדהלכ)ל(

:בוהבוגשםירבחהתומשםגלולכילכיטרפה.תאזההפסאבשארבשויהי"ע

!25322-323--;3
'ועיגהשהדוגאהלשםירבח5-מתוחפאלמבכרויהלהנההלעו)א(

.הנש21לש
!ך־`

`ולכויותחאהנשךשמלתיללכההפסאבורחביהלהנההדעוירבח)ב(
ירמהותואוכותלסנכיהלהנההדעובמוקמדהנפתיהנשהךשמבםא)ג(.תינש

ומןיאםאוא,ורחבנשםירבחהירחאתועדבורלבקתונורחאהתוריחבבש
לםאתהבוכמתנשםירבח.רכהתריחבםשלתיללכהפסאארקת,אצמנבל"נכ
,.האבהתיללכההפסאלדעםתרשסב;שמשיהז

הנקתבתוטרופמהתוביסמבהלהנהבומוקמתאדבאיהלהנההדעו)ד(
חאוזכדעוהלשתופסא5-מרדעיםאו1954תיפותשה-הדוגאהתונקתמ17
.תוקיפסמבןלנקידעוהרשאתהכיסתיאלו 50לכבםעפמתוחפאלןפואלכבוךרצהתעלףסאתיהלהנההדעו)ה(
םינינעבןודלידכבתדחוימהפסאלדעוהתאארקיהלהנההדעושארבשוי

.דעוהלשםירבחינשתאמךכלהשירדלבקישםעפלכבםיפוכת
.רבוגושארבשויםכותמורחביהלהבההידעוירבח)ד(

יהיטךרוצהיהיאוהשןינעהזיאבןודללכותדעוהתפסאשירכב)ז
בסירבחטהבםיחכונ4 בוקלחתיםירבחהתועדםאותחאהעדהיהתהלהנההדעורבחלכא)ח%א\

־ו`..טס-,.-. סוסיבו-`-ין--...ג.-;,.--
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:םיכוסכסרודס.1
וללהתונקתהלשםנבומלםיעגונהואהדוגאה*םנמםיעבונהםיכוסכסהלכ

ואםוילעםיעבותהםישנאןיבוארבעשלםירבח135ואםירבחהןיבוץלגתירשא

ודוגאהןיבודחאדצמםדילעםיעבותהםישנאוא?םכשלםירבה,הלאכםירבחןיב
תוארוהלםאתהבתוררובלורסמיינשדצמהרוגאה'לשוסידיקפהואהלהנההדעווא

לתלוטפשמהתיבלתונפלותעדלוקשיפליאשרהלהנההרעושיאנתב,תוררובהקוח

:".רבעשליםירבחמואםירבחמהדוגאלםיעיגמהםיפסכ

ןעיטר]
.22 " ”52113113

`ילשםירבחהלש4/5הדצבועיבציםאףקתתבהיהתהדוגאהלוסחלהטלחה)א(
"

`.1955תויפותישהתודוגאהתדוקפמ1)46(ףיעסבתרסמנההשקבהלעומתחםאוהדוגאה
קולםירחאהדוגאהדיבוראשישםיפסכהתאוקלחיהדוגאהלוסהלשהרקמב)ב(

.תיללכההפסאהתטלחהיפל,הדוגאהלשתובוחהלכ

!:
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.תוחפהלכלתחאהינמבהדוגאהןוהבףתתשירבחלכ

"”:רפחפפנבבםא--;9

ףסוניװל5לשםוכסבהדוגאהתובוחדעביארחאהיהירבחלכ קוריפהתואצוההנללכתהדוגאהקורפלשהרקמבוהדוגאהןוהבותופתתשהל
־.הדוגאהתובוחךותב

.` לן'בנ

.י"מ250ךסבהסינכימדהדוואלותסינכבםלשירבחלכא תויורשדעבתולטהוסיסמםעפבםעפידמהדוגאלםלשירבחלכ5%
תורזוחתואצהותופסונתואצוה,החגשה,הלהנה,תואצוהיכרצלותודחוימ
.תועדבורבםעפבםעפידמעבקתתיללכההפסאהשיפכתורחא

332-פר11כ111321-,ג9
רבחהלשויתוינמתאהדוגאההדפתרבחלשותורבחקספהב)א(
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