
 תורפושו תונורכז תויכלמ
 רלדא ןרהא ר"ד ברה

 
  ה הנשמ ד קרפ הנשה שאר תכסמ הנשמ .1
 עקות וניאו ןהמע תויכלמ ללוכו םשה תשודקו תורובגו תובא רמוא תוכרב רדס ]ה[
 תכרבו האדוהו הדובע רמואו עקותו תורפוש עקותו תונורכז עקותו םויה תשודק
 אוה המל תויכלמל עקות וניא םא אביקע יבר היל רמא ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד םינהכ
 םויה תשודק םע תויכלמ ללוכו םשה תשודקו תורובגו תובא רמוא אלא ריכזמ
  :םינהכ תכרבו האדוהו הדובע רמואו עקותו תורפוש עקותו תונורכז עקותו
 
  ה הנשמ ד קרפ הנשה שאר תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ .2
 ורמא ורמאש ומכ ,תורפוש ןהירחאו תונורכז ןהירחאו תויכלמה ומדקיש יוארה ןמו
 המבו ,הבוטל ינפל םכנורכז הלעיש ידכ תונורכז ,םכילע ינוכילמתש ידכ תויכלמ ינפל
 .הביקע 'רכ הכלהו .רפושב
 
  ב קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר .3
 לש תולפת עבראמ הלפתו הלפת לכב תוכרב עבש ללפתמ םיבוט םימיבו תותבשבו
 ,םויה ותוא ןיעמ תיעצמא הכרבו תונורחא שלשו תונושאר שלש ,םויה ותוא
 לארשי שדקמ הב םתוח םילגרבו ,תבשה שדקמ תיעצמא הכרבב ןימתוח תותבשב
 שארב ,םינמזהו לארשיו תבשה שדקמ הב םימתוח בוט םויו תבש היה םאו ,םינמזהו
 םתוח תבש היה םאו ,ןורכזה םויו לארשי שדקמ ץראה לכ לע ךלמ הב ןימתוח הנשה
  .ןורכזה םויו לארשיו תבשה שדקמ ץראה לכ לע ךלמ הב
 ו הכלה
 שאר לש ןיפסומה תלפת לבא ,החנמו תירחשו תיברע תלפתב םירומא םירבד המב
 שלשו םוי לכ לש תונורחא שלשו תונושאר שלש תוכרב עשת ללפתמ הנשה
 ,תורפוש תישילש ,תונורכז היינש ,תויכלמ הנינע תויעצמאה ןמ הנושאר ,תויעצמא
  .הניינעמ ןהמ תחא לכב םתוחו
 ז הכלה
 שלשו תונושאר שלש ,תוכרב עבש תולפת שמחמ הלפת לכב ללפתמ םירופכה םויב
 שדקמ ץראה לכ לע ךלמ ןהמ תחא לכב םתוחו ,םויה ןיעמ תויעצמאו תונורחא
 לכ לע ךלמ ןהמ הלפת לכב םתוח ב תבשב תויהל לח םאו ,םירופכה םויו לארשי
  .םירופכה םויו לארשיו תבשה שדקמ ץראה
 ח הכלה
 לבויה תנש לש םוצ םויב לבא הנשו הנש לכ לש םוצ םויב םירומא םירבד המב
 ןתוא םהו הנשה שאר ףסומב ללפתהש ומכ תוכרב עשת םיפסומה תלפת  ללפתמ
  .גהונ לבויהש ןמזב אלא ןתוא ןיללפתמ ןיאו רתוי אלו תוחפ אל ןמצע תוכרבה
 
 ז הכלה  ג קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר .4
 תובא רובצ חילש רמוא דציכ ,תוכרבה רדס לע תועיקתה עומשל ןיבייח רובצה
 רמואו ,שלש עקותו תונורכז רמואו ,שלש עקותו תויכלמו םשה תשודקו תורובגו

  .םינהכ תכרבו היידוהו הדובע רמואו ,שלש עקותו תורפוש
 
  ד"ה/ ג רוט טנ ףד ד קרפ הנשה שאר תכסמ ימלשורי דומלת .5
 לילגבו לילגכ הדוהיב השעו רבע ירונ ןב ןנחוי 'רכ לילגבו הביקע 'רכ וגהנ הדוהיב
  אצי הדוהיכ
 
 
 
 


