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'11941,תוימוקמהתוצעומהתדוקפל9ףיעסיפלהתוכמסףקותב -:הזרזעקוחונואתירקתימוקמההצעומההניקתמ
־הזדועקוחב.1:םישוריפ ;ונואתירקתימוקמה'הצעומה-"הצעומ" ריבעההצעומהשארשםראתובבל*"הצעומהשאר" יפלויתויוכמסתאבתכבוי%א. ;ןתצקמואןלוכ,הזרזעקוה סדנהמתויהלותואהתנימהצעומהשםדא-"סדנהמ" וילאריבעהםדנהמהשםדאתוברל,הצעומה ;הזרזעקוחיפלויתויוכמסתאבתכב ,רשג,הכרדמ,לגריכלוהלביתנ,ךרד-"בוחר" ,םהבזרבעמתוכזרובצלטיטהניגואהבחר םישלופמםניאשןיבוםישלופמםהשןיב שמשלךרובמהואעמעמהרבעמלכןכו ינמיס`תוברל,םירחאםיתבלהשרגיעצמא ואבוחרבשתוריפחוםיביב`,תולעת,ךרד .בוחרידצב

בוחרב,חינהלרחאלהשריאלוםדאחיניאל)1()א(.2:בוחרבלושכמ םורגללולעהרבדלכבוחרללעמטילבהלוא תעונתלואויוקנלעירפהלואבוחרלקזנ ןפואבשורדהמרתויךשוממןמזלוברובצה לשותקירפלואותניעטלתעדהלעלבקתמה .רבדותוא
רחאלהשריאלו,הלתיאלוםדאחיניאל)2( הרטזוזגב,הקעמב,ןולחבתולתלואחינהל שישהרוצברבדלכבוחרללעמוא,גגבוא .בוחרללופיטהנכסוב
אתואהחוש,הלעתםדאםוסחיאלוהסכיאל)3( ואםחוסבלדחאכהשריאלו,בוחרבתריוב` '.םמסתל

ילגרלתיעראהינבתרתומהזףיעסברומאהףאלע)ב( שארתאמבתכבהאשרהיפל,םיסכטואתוגיגח .האשרההיאנתלםאתהבוהצעומה
לעאנאותונשלירחבסהשריאלובוחרםדאהנשיאל#3:בוחרבםייוניש .רתיההיאנתלםאתהבוסדנהמהתאמבתכברתיהיפי
בוחרבהחושחורבלרחאלהשריאלוםדאהרכיאל)א(.4:תוחושתחיתפ יאנתלםאתהבוסרנהמהמבתכברתוהיפלעאלא .רתיהה

-בייח,בוחרבהחושהרובהםדא)ב( יטלשבונייצלורורגההושהםוקמתאקיזחהל)1( תורואבוםויבםימודאםילגדבןכוהרהזא .הלילבםימודא
ובצמלבוחרהתאריזחהלוההושהתאםותסל)2( ףקותתעיקפםעואהדובעהרמגםעםדוקה .רתויבםדקומהךיראתה'יפללכהרתיהה

4וא3םיפיעסהיפלרתיהתתליאשרסדנהמה`)א(.5.תורגאורתיה תאקיספהלואןתינשרתיהלטבל.,ותתלברסלוא ,םיאנתובלולכלןכותמייוסמהפוקתל'ןפקת .םלסבלואםתונשל,םהמעורגל,םהילעףיסוהל םלושת)א(ןטקףיעסברומאכרתיהןהמדעב)ב( .ד"ל:.”ה-לשהרגא
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.בוחרלקזנםורגלרחאלהמריאלוםדאםורגיאל)א(.6:בוחרלקזנ

ןקתלבייח)א(ןטקףיעסתוארוהלערבעמםדא)ב(
«קזנהתא
ותואוהכומסהעקרקבהריפחילגרלבוחרקוזינ)ג(

.קזנהתאןקתלעקרקהלעבוארפוחהבייח,בוחר

לכןקתלובוחרבלושכמלכ?לסליאערהצעומהשאר)א('7':הסינכ”ירפ
םויהתועשבךכםשלסנכיהלו,בוחרלםרגנעקזנ
.םוקמלכל

הנמיאלוודיקפתבהצעומה;ארלםדאעירפיאל)ב(
ףיעסיפלותוכמסףקותבםוקמלכלסנכיהמודעב
')א(ןטק

־בתכבהעדוהבםורדליאשרהצעומהשאר)א(.8:תועדוה
יפלאלשבוחרבליפכמוחינהשםיענאהמ)1(

.לושכמהתאקלסל,2ףיעסתוארוה
תויונמהתודובעהתאתושעלםיבייחהםישנאהמ)2(
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