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תונכוסהתדוקפלםיוולהי”עםימותחתורטשלבקהוולמה)ב(
םימיאתמםנוערפינמזותורטשהימוכס.לארשיץראלתידוהיה

הלאהתורטשהןיא.תמדוקההקספבםיטרופמהםימולשתל

.םינמוזמבםנוערפרחאאלאקולסלםיבשחנ!וצ

.ןוערפהינמזינפלקולס.4
י”אל)רשע(10ימתוחפאללשםימוכסהולמלקלסלםיאשרםיוולה

ןרקירועשלופקוזיהלאכםימוכס.םדוקהףיעסבםיעובקהןוערפהינמזינפל
תלבקםוימםישדח3תיברתאשלופיסויועיגהםרטםנוערפןמושהאולהה

.הגלמהי”עםולשתה
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.םימולשתהבושח.5
ואןוערפהינמזבהאולההםערשקבלבקיהולמהשםימוכסהלכ

;םימוכסהתלבקתעבהולמלעיגתשתיברהןובשחלםדוקופקזיםהירחא
.עיגהרבכםנוערפןמזשהאולההןרקימוכסןובשחלףקזת,ראשתםא,הרתיה

.אתנכשמהתרטמ.6
הולמלעיגתשתיברהתא,האולההןרקתאחיטבהלהאבאתנכשמה

ףיעסיפלולועיגישתיברהותואצוההימוכסלכתאוליעלד2ףיעסיפל
.הטמלד14

.אתנכשמהאשונ.7
תריכחתוכזלעוהדוגאהלשהריקחהתוכזלעתצבוראתנכשמה)א(

המלכלעוהקלחבונבנשםינינבהלעוהקלחהלערבחהלשהנשמה

ןתאנהשתויוכזהלכלעוהקלחהלעדיתעבעטנייוהנבייש
.הקלחהלעהריכחהתויוכזבהרושק

,איהשהבסוזיאמקספתרבחהלשהנשמהתריכחתוכזשהרקמכ)ב(

רבחהוהדוגאהלשהריכחהתוכזלעץוברלאתנכשמהךישמת

.האולההקולסדעביארחאראשי

.םתואןכשמלותוכזלעהולמהיפלכהזבברעאוהו

.הריכחהתויוכזתרימש.9
לכוהריכחהימדתאהמיקהןרקלםלשלםיבייחתמםיוולה)א(

יזוחיפלאתנכשמהתפוקתךשמלהלועיגישםירחאהםימולשתה

יזוחלשתוארוההרתיתאםגםייקלוהקלחהלעהריכחה

ןרקלםיוולהןובשחלעםלשלהולמהידיבתושרה.הריכחה

.םיוולהדצמרוגפלשהרקמלכבהלעיגמהתאהמיקה

תוכזתאלטבלאלאתנכשמהתפוקתךשמלםיבייחתמםיוולה)ב(

אלורבחהלשהנשמהתריכחתוכזתאואהדוגאהלשהריכחה

,ןהמתחאואהריכחהתויוכזתאןכסללולערשארבדלכתושעל

.רמגידילואיבהלואותונשל

ןהמתחאואהריכחהתויוכזתאריבעהלאלםיבייחתמםיוולה)ג(

הקלחהתאריכחהלואריכשהלאלותופסונתואתנכשמבןדבעשלאלו”{

.הולמהתמכסהתאשארמלבקלילבמםתצקמךאםלוכתיבהתאו
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אתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבשךכלהמיכסמהדוגאה)ד(
תריכחהזוחרובעירבחהלשהנשמהתריכחתוכזלעגונבתאזה

ןרקהשגוסהמהיהישיאנתבהנוקהלעםייונשילבהנשמה

םיאנתהתאאלמיםאוהיסכנמולריכחהלתיאשרתמיקה
תוקלחלשהנשמתרכחהלעגונבהדוגאבותמיקהןרקבםיגוהנה
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לכםהבןקתלובוטבצמבםקיזחהל,הלועמהרימשתיבהלעו

תאושעיאלםיוולהשהרקמב;הולמהתעדיפלשורדהןוקת
יריבתושרה,הולמהתאמהשירדתלבקמםייעובשךותשורדה
.םיוולהןובשחלעהלאהםינוקתהתאתושעלהולמה
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.הולמהתמכסה

,המיאתמתעלכבתיבלוהקלחלסנכהלהולמהידיבתושרה
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.תיבהחוטב
הילעשחוטבתרבחבתיבהתאדימחטבלםיבייחתמםיוולה)א(

םוכסבתוערפוהמדאתדיער;שאדגנהולמהתמכסהאובת

תאקיזחהל,תיבהלשוכרעלםאתהבהולמהידילעעבקיש
הסילופהתאהולמלרוסמלואתנכשמהתפוקתךשמלחטובמתיבה
תאםלשלחוטבהתרבחלתרזוחיתלבהארוההליכמאיהשכ
.הולמלחוטבהםוכס

אלםייולהשהרקמבומצעבתיבהתאחטבלהולמהידיבתושרה)ב(

ןובשחלעםלשלהולמהידיבתושרהו,ליעלרומאכוהוחטבי«!:,
ורגפיםיוולהשהרקמבהסילופהיפלםימולשתהתאםיוולה

.םמולשתכ

,חוטבהתרבחמלבקישםימוכסבשמתשהליאשרהיהיהולמה)ג(
ולועיגישםימוכסהיוסכל,ויניעתואריפל,םתצקמואםלכ

ידילעומרגנשםיקזנהןוקתלואהזהרטשהיפלםיוולהמ
.חוטבההרקמ
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.םיסמםולשת.12
םימולשתה,םיסמהלכתאםנוערפןמזבםלשלםיבייחתמםיוולה
ידיבתושרה.תיבהלעוהקלחהלעםילטומהאוהשגוסהזיאמתוינונראהו

.םדצמרוגפלשהרקמלכבםיוולהןובשחלעהלאהתובוחהתאםלשלהולמה

תואצוה.13
לעופלהתאצוהוהרורחש,אתנכשמהםושרבתוכורכהתואצוההלכ

רטשהיפלהולמלםיעיגמהםימוכסהתיבגבתוכורכהתורחאהתואצוההלכו
תואצוה.םיוולהלעהנלוחת-רחאישילשדצלכלואתמיקהןרקלואהזה
רשאוםעפבםעפידמםלשלהיהיהולמהלעשןידיךרוערכשלכתוללוכהלא

הרשע(10%לשרועשבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמלהזבעבקב
תואצוהאיצוהלהולמהידיבתושרה.תירוקמהאתנכשמהםוכסמ)האמל
.םיוולהןובשחלעהלאכ

.תואצרהתרזחה.14
לעאיצויהלהשםימוכסהלכתאהולמלריזחהלםיבייחתמםיוולה

תלבקמםימי)השלש(3ךות,הזהרטשהיפיעסמדחאיפלםיוולהןובשח
תיברהולמלםלשלםיביוחמויהי,ןכושעיאלםאו,הולמהתאמןובשחה
םימיהתשלשץקמןובשחהםוכסלעחבשל)האמלהעשת(9%לשרועשב
.הלאהםימוכסהלכתאםגחיטבתתאזהאתנכשמהוםינמוזמבהרזחההדעהלאה

.הדוגאהתונקתרבדבתוביחתה.15
לכירחאאלמלוהלשתונקתהתוארוהלערומשלתבייחתמהדוגאה

־]ךותשורדהתאהשעתאלםאו,תויפותשהתודוגאהםשורלשתושירדה

הולמהידיבתושרה,הולמהתאמךכלהשירדתלבקירחאםימי)העבש(
היתונקתבתונשלהדוגאהתבייחתמןכ,םיוולהןובשחלעשורדהתאתושעל

תונשלאלוהזהרטשהיפלויתויוכזקוזחםשלהולמהי”עשרדיישיונשלכ

תאשארמלבקלילבמהפסוהםושןהילעףיסוהלאלויונשלכהיתונקתב
.הולמהתמכסה

.אתנכשמהלשלעופלהאצוהוונמזינפלןוערפ.16
םרטזאדעשהאולההלכןוערפלוחיםיאבהםירקמהמדחאלכב

-:אתנכשמהתאלעופלאיצוהליאשרהיהיהולמהוהקלוס
לעליעלםיטרופמהםירועשהדחאקולסבורגפיםיוולהםא)א(

שורדיהולמהו-ותצקמואולוכ-תיברהוהאולההןרקןובשח
תיברה,האולההןרקןובשחלעולעיגמהלכקולסתאםיוולהמ

;תואצוההו,ן)
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תורחאהתויוביחתההמתחאורפיםהמדחאואםיוולהםא)ב(

שורפבםכסוהוהזהרטשהיפלןהמתחאלעואםהילעתולטומה
רטשבתועובקהתויוביחתההלכהנייהתתאזההארוההךרצלש

דחאלעתולטומהתויוביחתההלכוחושוהנושארתובישחמהזה
;םלוכלעולטוהוליאכהנייהתםיוולה

ואתמיקהןרקהלשתולעבהתוכזלעגונבךוסכסררועתיםא)ג(

רבחהלשהנשמהתריכחתוכזלואהדוגאהלשהריכחהתוכזל

הריכחהתויוכזהנקספתאיהשחבסוזיאמםאוא,הקלחהלע
ואהריכחהתויוכזלעלוקעלטויםאוא,ןהמתחאואהלאה

;המתחא

החמומתכרעהיפלדריהריכחהתויוכזלשהריכמהיךרעםא)ד(

וא)האמלםישש(60%ידכדעחולמהידילעךכםשלהנמתיש
;הזהרטשהיפלהכרעההתעבהולמלעיגישםוכסהמתוחפ

הנמתיםאואהדוגאהקורפלוצןתניואהטלחהלבקתתםא)ה(
תאםלשלדועלכותאלהדוגאהםאואהשוכרלעםיסכנלבקמ

;תורבחהתדוקפמ149ףיעסהןבומבהיתובוח

הזרטשיפלרבחהתאםיוהמהםידיחיהדחאוארבחהםא)ד(

תלבקלוצודגנןתניםאואלגרתטישפלשהשעמהזיאהשעי

.םיסכנה

.אתנכשמהתרבעה.17
ואהלוכהריבעהליאשראוהוחולמהתדוקפלתמשרנוזאתנכשמ

.וירחאואהנוערפןמזינפלםיוולהתמכסהילבהתצקמ

.חולמהתויוכז.18
י”עוקוחהי"עולתונתינהתויוכזבשמתשהליאשרחולמה)א(

,דוחלןהמתודחאבואתחאבואדחיןלוכבתאזהאתנכשמה

םלוכםיוולהדגנ,וזרחאוזבואדחאןמזב,ןקלחבואןתמולשב

תויוכזיתשךותמולעיגמהתאתובגליאשרהולמהו,םתצקמוא
לשרחאשוכרלכמואןהמתחאךותמואתונכשוממההריכחה

.חולמהלשויניעתואריפללכהםיוולה!”1

לשתרחאהרפהואםימולשתברוגפלשהרקמבחולמהתקיתש)ב(

ויתויוכזבשומשבהולמחלשתורחאתויהשוםיוולהתויוביחתח
היהיאלתורחאתולקהואאכראוחולמהתויוכזמהנערגתאל
תשרופמההדמבקרוחולמהי"עבתכבונתניםאאלאףקותןהל :בתכב(,//”

«?%-&'ג”"סת'־

הולמלתונתינהתורחאהתויוכזהמהמואמערגתאלאתנכשמה)ג(
המואמהנערגתאלהלשתורחאהתויוכזהו,האולההםערשקב

יאשרהיהיחולמה.אתנכשמהי”עולתונתינהחולמהתויוכזמ
הליחתשמתשהלילבמאתנכשמהיפלויתויוכזבשמתשהל
םערשקבולונתינשםירחאהויתונוחטכבותורחאהויתויוכזב
.האולהה

םיוולהתוירחא.19
םלוכהזהרטשהמתועבונהתויוביחתההדעבםיארחארבחהוהדוגאה

.דוחלםהמדחאלכודחי

.תוחכוה.20
ועיגישםימוכסהלכלעגונבהנמאנהחכוהכובשחיחולמהיסקנפ

.הזהרטשהיפלהולמל

.תובתכותוארתה.21
,העדוהלכ.תוינוירטונתוארתהתחילשלעםירתומםידדצהינש)א(

העיגהוליאכבשחתוםושרבתכמבחלשתהשירדואהארתה
;החלשהםוימםימי3רובעכהתדועתל

דחאלרסמתשהשירדואהארתה,העדוהלכשםימיכסמםיוולה)ב(

;םלוכלהרסמנוליאכבשחתםהמ

:ןמקלדכםידדצהתובתכהנייהתהזהרטשהךרוצל)ג(
םילשורי,מ”עבדוסיהןרק:חולמה
.................88.5.`ן.,תפיבאכלת,,,וננאװתבןכשװש:רבחהוהדוגאה

.תורדגה.22
ימלכחאומ”עבדוסיהןרקתאללוכהזרטשב"חולמה”יוטבה

.רחאןפואבואאתנכשמהתרבעהידילעומוקמבאוביש

םמוקמבאובישימלכתאוםיוולהתאללוכהזרטשב”םיוולה”יוטבה
.םהמדחאלכםוקמבו

.תורתוכ.23
שמתשהלןיאודבלבתויחונםשלופסונהזהרטשהיפיעסלתורתוכה

.רטשהתוארוהתאשרפלידכןהב,{



.(**

?`קנ

`.
”!לע

7642/4רפסמב[©ןהזוחאהירפסדרשמבםשרנהזרטש
;ששאל...../,,,,,ךסבםילועהםושרהיסמ..י,כ/;{ף9נ,.,רפבלש;,

לימ,,,,,,

.המישרה
"”שהרפסמ
םנודמ"מהקלחה

,₪.בק{00.2%?שי?6492
ןיבםויהמהריכחההזוחיפלל”נההקלחהלעהריכחתוכז:םיסכנהרואת

הדוגאהןיבועקרקהתלעברותבמ"עבלארשילתמיקהןרקה
הזוחיפלהקלחההתואלעהנשמהתריכחתוכזו,רכוחרותב
רבחהןיבורכוחרותבהדוגאהןיבםויהמהבשמתריכח
.הנשמרכוחרותב

;5י₪49?11312....דיראת

םיקלחהגוסהשוגהרפסמ

..לשודיתמיתחבםתחנ
ם"עבז

???”":”;ת*.יג'יר,«,,־־־־־־־־־־־־־־־גדבנלאיידגומגיוי-ר-יד-י-
ךוקת ''"ירוגמל-.[,"ךכ,

חתפנתירפוגהי'עךס?{;"!.41;בש...ם
'זב-יופר,םל `.חב'אבי"ע

פ.י..יפנן,,,,,,7....?.?%31"..............?...&...ןלשםתוחכונב

םתוחומזשפנו
-.

בבאלתןוירטוני”ערשואההנש

1428/97'שומ-”.

יל

...................................................................לשודיתמיתחבםתחנ

(.י/03%?י)/#(!..........................................................................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,הביאבי”ע

םתוחואדיתמיתח

/./`ן03*?ב099;(כ`/%ל'ס'קן..-&/..לשםתוחכונב
,,.

.

?”'/?”ףלשודיתמיתחבםתהנ ”!ךפהמך'י'.יםתוחואידיתמיתתאו”?'מ”עברוסיה'ןרקחב'אברותב
3333,ב.,יש-ונ 3312-1733 "' `;ו."\: (4ז1`.......

-.ו/%ועיפוה19..........תנש{##ויבשהזבדיעמינא

/.......................יגנפבא-ב.װמגו.ז..ב”.נ...-...........,...ה”ה;מ”עבדוסיהןרק?כ"באהינפל שךש'סר//4&%61`ח6#דדומעב.....־........כ”ב
{?'כוין...&.ת]ן.ה”הרשאירחאו...............................................

תרתהואתומיתחהשודוהל"נהלשםתוישיאלעודיעה
גהרבהבךבוטהםנוצרבהזהרטשהתאיברעיבר

\

3/1/7,,9/םוימ64/0/7].....רפסמהלבקי”פעומלוש]
.הזוחאהירפסדרשמ”םתוח

\\
.

?"/%

.\וי'



`”/`*'!א

`
יפלבהזוחאהירפסדרשמ`ג”!

\

””"”שי"”8%849%2.12-33

'כו/;ו

מ"עבלארשילתמיקןרקתרבחןיבםויהמהריכחה-הזוחיפלוליאוה
?'מ'עבגיל-?2:73:21!?;-י!?.המונואתנוכשןיב,)"תמיקהןרקה"ןלהלארקתש3

?םידבועתובשיתהלתיפותשהרבח,ריבתרבחןיבו)"הדוגאה"ןלהלארקתש

שרגמהתאתסיקהןרקהמהדוגאההרכח,)"תיפותשריב"ןלהלארקתש(מ"עבםירבע
יס”דרסיההזוחה"ןלהלארקיישכל"נההריכחה-הזוחיפיעסירחאש"המישר"בראותמה

;וילעעסנייוא/םגועטינ,הנבייוא/םגוהנבנשהמלכםע
.......ןיב,הדוגאהןיבםויהמהנשימ-תריכחהזוהיפלוליאוהו

ש4&₪4452₪52

רקהןיב,)"הנשמה-רכוח"ןלהל)ד(ארקיישגשיח,.ן/«6וכ2פסו3י`5כ/
-תריכחבל"נהשרגמהתאהדוגאהמהנשמה-רכוחרכח,פותשרינןיבוהמיקה
;הנשמ

םהלשהריכחה-תויוכזתאםויהובכשימהנשמה-רכוהוהדוגאהוליאוהו
-רטשבםיטרופמהםיאנתלםאתהב)"הולמה"ןלהלארקתש(מ"עבדוסיהןרקל

,אתנכשמה//ש#
/ש/.”))60'ץסקגןתאזההרהצהההפוצרוילאש ]

תובשיתהלתיפותשהרבח,רינתרבחומ"עבלארשילתמיקןרק,ונאןכל
:הזבםיריהצמ,מ"עבםירבעםידבוע

.א
.ב

.םייקורירשורורבלכהו,בוטהוננוצרבר
א?{חתטנפחזיק'"לשהמתוחואהדיתמיתחבםתחנ

,«תקנפמ)הכ"בי"ע
\

&;רייהתוחכונב
תוחואדיתמיתח)'לט"'הלשהמתוחואהדיתמיתחבםתחנ
שלבםװמעםיךבועתובשיתהלתיפותשהרבח

.היאנתלכלעל"נהאתנכשמהםושירלונתמכסהתאםינתונונא
תמכסהילבלטבלםיאשרהיהנאלונא,ל"נההריכחהייזוחברומאהתורמל
,ל"נההנשימה-תריכחהזוחתאוא,ל"נהידוסיההריכחה-הזוחתאהולמה

.ל"נהאתנכשמהיאנתלםאתהבםימוכסהזיאהולמלועיגידועלכ
:ךכלםימיכסמונא
-תידוסיההריכחה-תוכזלעגונבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבש.1

יאנתב,תויוכזההנוקלםייונישילבוילאמידוסיההריכחה-הזוהדובעי
ןהלריכחהלתיאשרתמיקהןרקהש,תורבחהוא,תודוגאהגוסמהיהיש
םתחנוליאכבשחייהנוקהו,התודגאתהריכזתמ)5(3ףיעסיפלהיסכנמ
.ותאל"נההריכחההזוח

-הגשימה-תריכחתוכזלעגונבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבש.2
-תריכחתוכזהנוקלםייונישילבוילאמהנשימה-תריכחהזוחרובעי

ןרקהש,םישנאהוא,תורבחהוא,תודוגאהגוסמהיהישיאנתב,הנשימה
םיגוהנהםיאנתהתאאלמישול"נכהיסכנמםהלריכחהלתיאשרתמיקה

(ותאל"נההנשימהיתריכחהזוחםתחנוליאכבשחייהבוקהו,הדוגאב
רומגידוהןומיאבםותחהלערנאבליעלרומאהלכלעהיארלו

מ"עבלארשילתמיק

גרובמההשפ'הב"בי"ע
מ'עבםירבע539.55'.`נ?:הלעיפותשהרבחך[םש

,";;\1:;,ב”'ל,"| במא`לרװװשבאערששמחזהאץל->₪צג'סס?(!12שהןשהךתוחכונב

.תנששדוװ5װאטאשאש2שםויבש,הזבריעמיננה

"רינ"`.?העשהש”'הומ"עבלארשילתמיקןרקכ"בעבח'בהראץ'ה
?21ה"הרשאירחאו,ל"נה,מ"עבםירבעםירבועתובשיתהלתיפותשהרבח

תומיתחהש,םהודוה-ל"נהלשםתוישיאלעודיעהףלירץ)ץ'כפו
םנוצרזרהרההמתאוכרע.יבוםהלשןנהתאוה;הרהצהבאתומתוחהוא/םגו
.הנכתתאקץובהב`הרומלאהרכהבובוטה

:`ן
הזוחאהיררשמדיקפ'",נ':";'\`.

'י
".ב.<

י\
ב.





'ירי'לעךורע
טילבנחריפ”הרומז'מריד
הריש'רב-י:דלוננו'רקוח

1יו־יכרוע
”

#.9י

רמיהסץניה'אריר
[`ד`ךר1ע

”

?!9”בחזוהאהיר!1סררשמ
................................

............השקבהרפסמהגצי-,:!:::
”3/3?”

........................4:926שוגהרפסמ
---------------!עמ).ף.ב(......רטשהרפסמ₪; ........;\!דקלחהרפסמ

הנושאראתנכשמרטש
ןלהלאדו-[`חש,תורבחהחד1ק5'פללאךשץץראבהמושרהרבח.מ"עברינ[`נ

דו'נמה"
?נבתיתטישםילעופ**”?ביאתנוכש

'ע')א(ןיבל
ןלהלארק'חש.['װ'פותשהתודוגאהתדוקפ'פללארש"ץךאבהמושרה

."הדי.\אה..
-{(ח)-(31.28.....םןו/ו98/76370)ב(

!!!!ם!,16753?(ס8”:כ

."דבחה,.ןלהל\אךק"`ש

ןלהלוארקיירבחהוהדוגאהו
ם'וולה"

10.42*»
`

...........................ךיראתבהשכרהדוגאהוליאוה
₪/!!}

מ”עבלארשילתמיקהןרקהמ.................
תראותמה)”הקלחה,,ןלהלארקיתש(הקלחהלעהריכחהתוכזתא)”תזביקהןרקה”ןלהלארקיתש(
;הזהאתנכשמהרטשלהמישרב

יי%עווגהופיצו] הנשמהיתוריכחתוכזתאהדוגאהמ...................י<.ו.:..!.....\!?.:........................ךיראתבשכררבחהוליאוהו
;הקלחהלע

קוסעלרבחהלעלקהלידכו)”תיכה,,ןלהלארקייש(הקלחהלעתיבתינבםשלוליאוהו
י”אל..........1....4.44..........ךסבהאולההולמהי”עהנתינ.......69!”ע”/?72ע2בתיאלקחהדובעב

םיצורםיוולהו)”האולהה,,ןלהלארקיתש()לימ.........4.......וי”אל.............,יב:לן...!,.{...ג.ו.ג.ו.1.!...,נ.ו:4,.-...(
;ןלהלםיטרופמהםיאנתלםאתהבאתנכשמי”עהחיטבהלוהאולההתאקלסל

־:ומקלדכם'דדצה['בםכסוה|כל
.האולהה.1

.............ת..ו..).ב.....(י”אל........./.ו”.ו.1.....י..ד.......ךסבהאולההולמהמולבקםהשהזבםירשאמםיוולה

ףוריצבהאולההןרקתאהולמלקלסלםיבייחתמםהו)לימ............,,..........`וי”אל...........:”?...ו!..{......«!!!../.........

.םיאבהםיאנתלםאתהבתואצוהותיבר%#7

”<”
?.ש”



-2..-
.תיבר.2

!\{פ/!...ג,14.6.........(י”אל........!%”......ךסלעהולמלםלשלםיבייחתמםיוולה)א(
?%לשרועשבתירהאולההןרקמ)לימ.......4........`וי”אל....................,../..............` יאלמ/”!?”)..&.......(י”אל.........22.11....דסלעו,הנשל)חאמל.......ףקשנ

.הזהרטשבםיעובקהןוערפהינמזדעו.......{יכב/!{?.........מלחההנשל {ןכ/[
)האמל....,כ.:1.9«./ו....(..................3.....%לשרועשבתיברהאולההןרקמ)לימ........,«.........־ו

/

”!ש

,ש”/!!

/7/

לכלשןוערפהןמזבוא4ףיעסבםיעובקהןוערפהינמזבהאולההןרקםולשתבורגפיםיוולהםא)ב(
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ךותמםדוקמהסכשםירוגפהןובשחלעםימוכסהבגיהולמהשהרקמבםלוא,םיעצמאהלכבםתובגליאשר
.היבגהתואצוהיוכינבםיבגנהםימוכסהתאתוברעהןרקלריזחהלוילעהיחי,תוברעהןרק

תיבר,ןרקןובשחלעהולמלעיגיןידעשללוכהםוכסהלעהלעתתוברעהןרקשןמזהעיגהב
םיפדועהםימוכסהתאםעפבםעפידמריזחהלחולמהלעהיהי,ל”נהםירחאהםירבחחמוםיוולהמתואצוהו

.הדוגאהידילתוברעהןרקלש

.תורומשוןוערפהינמז.4

יפלףסונהםולשתהתאולםלשלותיברהתאוהאולחהןרקתאהולמלקלסלםיבייחתמםיוולה)א(
םיפוצרםיישדחםירועש)......................!...ו/..1....;ב.1)/.י!...............(/%0־בםדוקהףיעסה
........................ויהי-םהמש{..71`”ץנ-”('זבהלכו.{....1.,1:>21!..`?6.«.,.9.”..־מ:לחה

םהירחאלשםירועשה................{...תחאלכי”אל......../..2«2]”...,7...........ךסבםינושאוה-םירועשח

.דחאלכי”אל...............,,מ................ךסבםירתונהו,דחאלכי”אל...........,4.....................ךסב
תדוקפלהוול-מתפוקי”עםירבעומוהולמתפוקתדוקפלםיוולהי”עםימותחתורטשלאחולמה)ב(

ןיא.תמדוקההקספבםיטרופמהםימולשתלםימיאתמםנוערפינמזותורטשהימוכס.חולמה
.םינמוזמבםנוערפרחאאלאקולסלםיבשחנהלאהתורטשה

.ןוערפהינמזינפלקולם.5)
םיעובקהןוערפהינמזינפלי”אל)רשע(10ימתוחפאללשםימוכסהולמלקלסלםיאשרםיוולה

תיברתאשלופיסויועיגהםרטםנוערפןמזשהאולחחןרקירועשלופקזייהלאכםימוכס.םדוקהףיעסב
.חולמהידילעםולשתהתלבקםוימםישדחהשלש

"”"?ו.”
?”י

'.םימולשתהבושח.6

רדסבורותבושמשיםהירחאואןוערפהינמזבהאולההםערשקבלבקיהולמהשםימוכסהלכ
ןרקימוכסיוסכל)3(;תואצוההיוסכל)2(;םימוכסהתלבקתעבהולמלעיגתשתיברהיוסכל)1(:אבה
.עיגהרבכםנוערפןמזשליעלד3ףיעסיפלםיפסונהםימולשתהיוסכל)4(;עיגהרבכםנוערפןמזשהאלהה

.אתנכשמהתרטמ.7
לכתאוליעלד2ףיעסיפלהולמלעיגתשתיברהתא,האולההןרקתאחיטבהלהאבאתנכשמה

.הטמלד14ףיעסיפלולועיגישתיברהותואצוההימוכס

.אתנכשמהאשונ.8
הקלחהלערבחהלשהנשמהיתריכחתוכזלעוהדוגאהלשהריכחהתוכזלעתצבוראתנכשמה)א(

תויוכזהלכלעוהקלחהלעדיתעבעטנייוהנביישהמלכלעוהקלחהלעונבנשםינינבהלעו
.הקלחהלעהריכחהתויוכזבהרושקןתאנהש

לעץוברלאתנכשמהךישמת,איהשהבסוזיאמקספיתרבחהלשהנשמח־תריכחתוכזשהרקמב)ב(

'.האולהחקו-לסדעביארחאראשירבחהו,הדוגאהלשהריכחהתוכז

.הריכההתויוכויתרימש.9
ךשמלהלועיגישםירחאהםימולשתהלכוהריכחחיימדתאהמיקהןרקלםלשלםיבייחתמםיוולה)א(

.הריכחהיזוחלשתוארוההרתיתאםגםייקלוהקלחהלעהריכחהיזוחיפלאתנכשמהתפוקת

רוגפלשהרקמלכבהלעיגמהתאהמיקהןרקלםיוולהןובשחלעםלשלהולמ-הידיבתושרה
.םיוולהדצמ

תוכזתאואהדוגאהלש.תינחהתוכזתאלטבלאלאתנכשמהתפוקתךשמלםיבייחתמםיוולה)ב(
,ןהמתחאואהריכחהתויוכזתאןכסללולערשארבדלכתושעלאלורבחהלשהנשמח־תריכח

.רמגידילואיבהלואןתונשל

תופסונתואתנכשמבןדבעשלאלוןהמתחאואהריכחהתויוכזתאריבעהלאלםיבייחתמםיוולה)ג(
תמכסהתאשארמלבקלילבמ,םתצקמואםלוכ,תיבהתאוהקלחהתאריכחהלואריכשהלאלו

.חולמה

הנשמהיתריכחתוכזלעגונבתאזהאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבשךכלהמיכסמהדוגאה)ד(
םיאנתהתאאלמיםא,הנשמח־תריכחתוכזהנוקלםייונשילבהנשמהיתריכחהזוחרובעירבחהלש

הנוקהו,תמיקהןרקהמתורוכחחוקלהלשהנשמיתרכחהלעגונבהדוגאבותמיקהןרקבםיגוהנה
.ותאהנשמהיתריכחהזוחםתחנוליאכבשחיי

.תיבהוהקלחהתרימש;תיבהתיבב.10
.........ן].............םוימרחואיאלהקלחהלעהנבנוךלוההתיבהתינבתארומגלםיבייחתמםיוולה)א(

.חולמהלשונוצרתעיבשל

.אתנכשמהתפוקתלכךשמבתיבברוגלבייחתמרבחה)ב(

םקיזחהל,הלועמהרימשתיבהלעוהקלחהלערומשלאתנכשמהתפוקתךשמלםיבייחתמםיוולה)ג(

שורדהתאושעיאלםיוולהשהרקמב;חולמהתעדיפלשורדהןוקתלכםהבןקתלובוטבצמב

לעהלאהםינוקתהתאתושעלחולמהידיבתושרה,חולמהתאמהשירדתלבקמםייעובשךות

.םיוולהןובשח

תופסוהףיסוהלואםייונשובתונשלאלוןתצקמואולוכתיבהתאסורהלאלםיבייחתמםיוולה)ד(
.הולמהתמכסהתאשארמלבקלילבמ/{

ריש
?.ר/.ו
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ע/ו(

םינוקתחתאתושעלוםבצמתאקודבל,המיאתמתעלכבתיבלוהקלחלסנכהלחולמהידיבתושרה)ה(
.ל"נה-

.תיבהחוטב.11
,שאדגנחולמהתמכסהאובתהילעשחוטבתרבחבתיבהתאדימחטבלםיבייחתמםיוולה)א(

תיבהתאקיזחהל,תיבהלשוכרעלםאתהבחולמהידילעעבקיישםוכסכתוערפוהמדאתדיער
תרזוחיתלבהארוההליכמאיהשכהסילופהתאהולמלרוסמלואתנכשמהתפוקתךשמלחטובמ
.הולמלחוטבהםוכסתאםלשלחוטבהתרבחל

תושרהו,ליעלרומאכוהוחטביאלםיוולהשהרקמבומצעבתיבהתאחטבלחולמהידיבתושרה)ב(
ורגפיםיוולהשהרקמבהסילופהיפלםימולשתהתאםיוולהןובשחלעםלשלחולמהידיב

.םמולשתב
,ויניעתואריפל,םתצקמואםלוכ,חוטבהתרבחמלבקישםימוכסבשמתשהליאשרהיהיחולמה)ג(

הרקמידילעומרגנשםיקזנהןוקתלואהזהרטשהיפלםיוולהמולועיגישםימוכסהיוסכל
.חוטבה

.םיטמםולשת.12
.

אוהשגוסהזיאמתוינונראחוםימולשתה.םיסמהלכתאםנוערפןמזבםלשלםיבייחתמםיוולה
ןובשחלעהלאהתובוחהתאםלשלתמיקהןרקהידיבוחולמהידיבתושדח.תיבהלעוהקלחהלעםילטומה
.םדצמרוגפלשהרקמלכבםיוולה

.תואצוה.־13
תוכורכהתורחאהתואצוההלכולעופלהתאצוהוהרורחש,אתנכשמהםושרבתוכורכהתואצוההלכ

הנלוחת-רחאישילשדצלכלואתמיקחןרקלואהזהרטשהיפלהולמלםיעיגמהםימוכסהתיכגב
עבקנרשאוםעפבםעפידמםלשלהיהיחולמהלעשןידיךרוערכשלכתוללוכהלאתואצוה.םיוולהלע
.תירוקמהאתנכשמהםוכסמ)האמלהרשע(10%לשרועשבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמלהזב

.םיוולהןובשחלעהלאכתואצוהאיצוהלחולמהידיבתושרה

.תואצוהתרזחה.14
דחאיפלםיוולהןובשחלעאיצויהלהשםימוכסהלכתאהולמלריזחהלםיבייחתמםיוולה

)השלש(3ךות,ליעלד12ףיעסיפלםנובשחלעאיצותתמיקחןרקהשםימוכסהלכתאוחזחרטשהיפיעסמ
9%לשרועשבתיברהולמלםלשלםיביוחמויהי,וכושעיאלםאו,חולמהתאמןובשחהתלבקמםימי

תאזהאתנכשמהו,םינמוזמבהרזחההדעהלאהםימיהתשלשץקמןובשחהםוכסלעחבשל)האמלהעשת(
.הלאהםימוכסהלכתאםגחיטבת

.תיאלקחהדובעלתובייחתה.15
תיאלקחהדובעבקרוךארבחהקוסעיאתנכשמהתפוקתלכךשמבשםיבייחתמםיוולה

תיאלקחהדובעדבוערבחחםאםיוולהוהולמחןיבךוסכסלכ.......)0.42....1.2..2..2]...
תיפותשהרכח,רינתלהנהידי־לעהנומישדיחיררובידי`לעערכוי".........1.”.....

שיגהלםתוכזלעםירתוומםידדצהותיפוסהיהתהזררובלשותטלחה.מ”עב!?לרנגוםידבועתובשיתהל
.רחאטפשמלכוארוערעהזתוררוביקספדגנ

;.םימתקפסהרבדבתובייחתה.16 ........................................ב!(וטלפנשאתנכשמהתפוקתךשמלרשקתהלבייחתמרבחה
וברשאםימיתקפסההזוחב)”םימהרכומ”הזףיעסבארקייש(...................../...................................................

?ב,ו'
?"יכ

-5-
היהתהזחהזוחהיפל.םימחרכוממםימתונקלבייחתירבחהורבחלםימרוכמלםימהרכומבייחתי
הזהרטשהתוארוהמהארוהתרפהלשהרקמלכברבחלםימהתקפסהתאקיספהלםימחרכומידיבתושרה

.םהמדחאואםיוולהי”ע

./
וברשאםימ`תקפסההװהבחולמהםעאתנכשמהתפוקתךשמלודימרשקתבייחתמרבחה?
םעפבםעפידמעבקיישםולשתדגגהולמהמםימתונקלבייחתירבחהורבםימרוכמלחולמהבייחתי'
תרפהלשהרקמלכברבחלםימחתקפסהתאקיספהליאשרהיהיחולמהשיאנליכיהזהזוח.חולמהידילע/)1((\

םהמ`זחאואםיוולהי'עהזחרטשהתוארוהמהארוה`
!

וברשאםימיתקפסההזוחבהדו-גאהםעאתנכשמהתפוקתךשמלודימרשקתהלבחתמרבחה
םעפבםעפידמעבקיישםולשתדגנהדוגאהמםימתונקלבייחתירבחהורבחלםימוכמלהדונאהבייחתת

רטשהתוארוהמהארוהתרפהלשהרקמלכב-הדוגאהידיבתושרההיהתהזח.זוחחיפל.הדוגאהי”ע
:חולמהתשירדיפלואהמצעתעדלע-םהמדחאואםיוולהי"עהזה

.הדוגאהידילםמלשלםוקמבחולמהידילםימחיימדתאםלשישרבחהמשורדל)א(
.רבחלםימהתןסהתאקיספהל)ב(

.הדוגאהתונקתרבדבתובייחתה.17
תודוגאהםשורלשתושירדהלכירחאאלמלוחלשתונקתהתוארוהלערומשלתבייחתמהדוגאה

תושרה:חולמהתאמךכלהשירדתלבקירחאםימי)העבש(7ךותשורדהתאהשעתאלםאו,תויפותשה
שרדיישיונשלכהיתונקתכתונשלהדוגאהתבייחתמןכ.םיוולהןובשחלעשורדהתאתושעלחולמהידיב
הפסוהםושןחילעףיסוהלאלויונשלכהיתונקתכתונשלאלוהיזחרטשהיפלויתויוכזקוזחםשלחולמהי”ע
.חולמהתמכסהתאשארמלבקלילבמ

.אתנכשמהלשלעופלהאצוהוונמזינפלןוערפ.18
יאשרהיהיהולמהדהקלוסםרטזאדעשהאולההלכןוערפלוחיםיאבהםירקמהמדחאלכב

-:אתנכשמהתאלעופלאיצוהל ואתיברה,האולההןרקןובשחלעליעלםיטרופמהםירועשהדחאקולסבורגפיםיוולהםא)א(ת
קולסתאםיוולהמשורדיחולמחו-ןתצקמואולוכ-ליעלד3ףיעסיפלףסונהםולשתה' ”

.תואצוההותיברה,האולההןרקןובשחלעולעיגמהלכ«
יפלםהמדחאלעואםהילעתולטומהתורחאהתויובייחתההמתחאורפיםהמדחאואםיוולהםא)ב(

הזהרטשבתועובקהתויובייחתההלכהנייהתתאזההארוההךרוצלששוריפבםכסוהו,הזהרטשה
לעולטוהוליאכהנייהתםיוולהדחאלעתולטומהתויובייחתההלכו,הרשוהנושארתובישחמ

.םלוכ
תוכזלואהדוגאהלשהריכחהתוכזלואהמיקהןרקהלשתולעבהתוכזלעגונבךוסכסררועתיםא)ג(

הלאההריכחחייתויוכז.־?נןוספיתאיהשחבסוזיאמםאוא,הקלחהלערבחהלשהנשמהיתריכח
־"`־`.ןחמתחאואהריכחהתויוכזלעלוקעלטויםאוא,ןהמתחאוא

חולמהידילעךכםשלהנמתישהחמומתכרעהיפלדריהריכחהתויוכזלשהריכמהיךרעםא)ד(
.הזחרטשהיפלהכרעההתעבהולמלעיגישםוכסהמתוחפוא)האמלםישש(60%ידכדע

םאואהשוכרלעםיסכנלבקמחנמתיםאואהדוגאהקורפלוצןתנייואהטלחהלבקתתםא)ה(
.תורבחהתדוקפמ149ףיעסהןבומבהיתובוחתאםלשלדועלכותאלהדוגאה

לגרתטישפלשהשעמהזיאהשעיהזרטשיפלרבחהתאםיוהמה`פי`דיחיחדחאוארבחהםא)ו(
!ג.יסכנחתלבקלוצודגנןתנייםאוא

ול”הםירו;יפ`חקלטבורגפיםיוולהשהרקמנםגוליעלםיטרופמהםירקמהמדחאלכב{
ןמז

"`הרבפלכימתמיבלי`.`.־כירםגחולמההי.ךי-ציגךדלשוךוןהקרלסהתבשורדיהולמ””יי/] `ע

:ז.';77הרבדהי”עתיבהוה,לחהלוצנמרבחהלשוהדוגאהלש-ןיעכןחוםינמוזםבןה-ת.יסננה.י.. {?{ב`.רחאןפואבו.
”־ק,א'
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??!......'בהזוחאהירפסדרשמ

הרהצה
ןלהלארקיתשמ”עבלארשילתמיקןרקתרבחןיבםויהמהריכחהיהזוחיפלוליאוה

מ”עב...............................מ..יעב..תופותש..ם.ללענ..פ,..,תע3א..[?ןאװפפפץ...............ןיב,)”תמיקהןרקה,,

מ”עבםירבעםידבועתובשיתהלתיפותשהרבה,רינתרבחןיבו)”.רדונאה,,ןלהלארקיתש(
ירחאש”המישרמראותמהשרגמהתאתמיקהןרקהמהדוגאההרכה,)”תיפותשריב,,ןלהלארקיתש(

עטינ,הנבייוא/םגוהנבנשהמלכםע)”ידוםיההזוחה”ןלהלארקייש(ל”נההריכחהיהזוחיפיעס
;וילעעטנייוא/םגו

.....ןיב,הדובאהןיבםויהמהנשימיתריכחהזוחיפלוליאוהו
97.94

//`]6כ־/ן־ס......
תמיקהןרקהןיב,)”הכשיזכהירכוהװןלהל)ו(ארקייש(.........................!₪70......9.0.8521.........
;הנשימיתריכחבל”נהשרגמהתאהדוגאהמהנשימהירכוחרכה,תיפותשריבןיבו

\ {&4441סל

מ”עבריב-לםהלשהרוכח₪םויהונכשימהבשימהירכוחוהדוגאהוליאוהו
;תאזההרהצהההפוצרוילאש,אתנכשמהירטשבםיטרופמהםיאנתלםאתהב)”הולזבה,,ןלהלארקיתש(

ת'בװ'װעהינח,ו'נתיבהו””עבלאוש'ל."”'ההפ,ינאיפל
:”"בם'ד'הצח,””עבט"יב”י'דבועתובש'תהל

.היאנתלכלעל”נהאתנכשמהםושירלונחמכסהתאםינתונונא.א

הריכחהיהזוהתאחולמהתמכסהילבלטבלםיאשרהיהנאלונא,ל”נההריכחהייזרחברומאהתורמל.כ
יאנתלםאתהבםימוכסהזיאהולמלועיגידועלכ,ל”נההנשימהיתריכחהזוחתאוא,ל”נהידוסיה

.ל”נהאתנכשמה

:ךכלםימיכסמונא.ג
הריכההיהזוחרובעי-תידוסיההריכחהיתוכזלעגונבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבש)1

ןרקהש,תורבחהוא,תודוגאהגוסמהיהישיאנתב,תויוכזההנוקלםייונישילבוילאמידוסיה
םתחנוליאכבשחייהנוקהו,התודגאתהריכזתמ)3(3ףיעסיפלהיסכנמןהלריכחהלתיאשרתמיקה
.ותאל”נההריכחההזוח

־תריכחהזוחרובעי-הנשימהיתריכחתוכזלעגונבאתנכשמהלשלעופלהאצוהלשהרקמבש)2
וא,תודוגאהגוסמהיהישיאנתב,הנשימהיתריכהתוכזהנוקלםייונישילבוילאמהנשימה
םיאנתהתאאלמישול”נכהיסכנמםהלריכחהלתיאשרתמיקהןרקהש;םישנאהוא,תורבהה
.ותאל”נההנשימהיתריכחהזוחםתחנוליאכבשחייהנוקהו,הדוגאבםיגוהנה

זיכ-
783739/8 .\



.אתנכשמהתרבעה.19
םיוולהתמכסהילבהיתצקמואהלוכהריבעהליאשראוהוחולמהתדוקפלתמשרנוזאתנכשמ

.וירחאואחנוערפןמזינפל

'.חולמהתויוכז.20

תחאבוארתיןלוכבתאזהאתנכשמהי”עוקוחהי”עולתונתינהתויוכזבשמתשהליאשרחולמה)א(
,םתצקמואםלוכ,םיוולהדגנ,וזרחאוזבואדחאןמזב,וקלחבואןתומלשב,דוחלןהמתודחאבוא

*ואןהמתחאךותמואתונבשוממההריכחהתויוכזיתשךותמולעיגמהתאתובגליאשרחולמחו

.חולמהלשויניעתואריפללכה,םיוולהלשרחאשוכרלכמ

תויחשוםיוולהתויובייחתהלשתרחאהרפהךאםימולשתברוגפלשהרקמבחולמהתקיתש)ב(
אלתורחאתולקהואהכראוה-ולמהתויוכזמהנערגתאלויתויוכזבשומשבחולמהלשתורחא

.בתכבתשרופמההדמבקרוחולמהי”עבתכנונתנייםאאלאףקותןהלהיהי

תויוכזהו,האולההםערשקבהולמלתונתינהתורחאהתויוכזהמהמואמערגתאלאתנכשמה)ג(
יאשרהיהיחולמה.אתנכשמהי”עולתונתינהחולמהתויוכזמהמואמחנערגתאלהלאהתורחאה
םירחאחויתונוחטבבותורחאהיויתויוכזבהליחתשמתשהלילבמאתנכשמהיפלויתויוכזבשמתשהל
.חאולחהםערשקבולונתינש

.םיוולהתוירחא.21
.דוחלםהמדחאלכודחיםלוכהוהרטשהמתועבונהתויובייחתההדעבםיארחארבחהוהדוגאה

.תוחכוה.22
.הזהרטשהיפלהולמלועיגישםימוכסהלכלעגונבהנמאנהחכוהכובשחייחולמהיסקנפ

.תובתכותוארתה.23
־

חלשיתהשירדואהארתה,העדוהלכ.תוינוירטונתוארתהתחילשלעםיירתוומיםידדצחיינש)א(

.חחלשחםוימםימי3רובעכחתדועתלהעיגהוליאכבשחיתוםושרבתכמב

הרסמנוליאכבשחיתםהמדחאלרסמיתשהשירדואהארתה,העדוהלכשםימיכסמםיוולה)ב(
.םלוכל

.

:ןמקלדכםידדצהתובתכהנייהת.הזהרטשהךרוצל)ג(
1.םושרהודרשמ:חולמה

......................885...,..ח..ב.באלת.װתא.תניכש...:רבחהוהדוגאה

.תורדגה.24
אתנכשמהתרבעהידילעומוקמבאובישימלכתאומ”עברינתאללוכהזרטשב”חולמה/,יוטבה

.רחאןפואבוא
.םהמדחאלכםוקמבוםמוקמבאובישימלכתאוםיוולהתאללוכהזרטשבםחולה”יוטבה

'.תורתוכ.25
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