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 םיבכמה לשו עשילא לש ,והילא לש ןמשה ךפ סנ

 :ד קרפ א םיאנומשח רפס .1

 רקבב ומיכשיו האמו םיעבראו הנומש תנשב ולסכ אוה יעישתה שדוחל םירשעו ישמחה םויב יהיו )אנ(
 ,םיוגה ותוא ואמט רשא םויה םצעב חבזמה תא וכנחיו )בנ( :טפשמכ שדחה חבזמה לע תולע ולעיו
 םהל ןתנ רשא לע 'הל ווחתשיו םהינפ לע ולפיו )גנ( :םילצלצמבו םילילחב תורוניכבו םירישב 'הל וללהיו
 וראפיו )הנ( :םבבל תחמשב תודותו תולוע ולעיו םימי תנומש חבזמה תכונח תא וגוחיו )דנ( :העושתו זוע
 )ונ( :תותלדה תא ומישיו ,םינהוכה תוכשל תאו םירעשה תא ואטחיו בהז יניגמבו תורטעב לכיהה ינפ תא
 להק לכו ויחאו הדוהי הווציו )ונ( :םהילעמ םייוגה תפרח תא 'ה ללג יכ םעה לכב הלודג החמש יהתו
 ללהב הנשב הנש ידמ םימי תנומש ולסכ שדחל םירשעו השימחה םויב חבזמה תכונח תא גוחל לארשי
 :'הל הדותבו

 :י קרפ ב םיאנומשח רפס .2

 םירשעה םוי אוהו םיוגה ותוא ואמט רשא אוהה םויה םצעב תיבה תא אטחל תאז התיה 'ה תאמו )ח(
 תא םגגחב םדקמ םימיה תא ורכזיו תוכסה גח ימיכ םימי תנמש 'הל גח וגוחיו )ט( :ולסכ חריל השמחו
 ריש ורישיו םירמת תופכו לחנ יברע וחקיו )י( :הדש תומהבכ ןומישיב ועתיו תורעמבו םירהב תוכסה גח
 גחל הדוהי ירע לכב לוק וריבעיו )אי( :ושדקמ תיב תא רהטל העושתו זע םהל ןתנ רשא 'הל הידוהו חבש
 :הנשב הנש ידמ הזה גחה תא

 :ז קרפ בי רפס םידוהיה תוינומדק .3

 לש הרוצ םוש חינה אלו ,םימי הנומש ךשמב שדקמה תיבב תונברקה שודיח תא וריע ינב םע גגח הדוהיו
 תוליהת ירישב םיהל-א תא דביכו ,םיבורמ םימדב ולעש םיראופמ םיחבזב םבל ביטה אלא ,החמש
 םהל הנתינש ,םהיגהנמ שודיח לע םתוודח התייה ךכ לכ הלודגו .םעה תא חמישו לבנ ילע תוניגנמו
 תא גוחל םהירחא תורודל קוח וקקוחש דע ,םהיהול-א תא דובעל ,ךכל ופיצש ילב ,בר ןמז רחאל תושרה
 )גח( ול םיארוקו גחה תא םיגגוח וננה םויה דעו ןמז ותואמו .םימי הנומש ךשמב שדקמב הדובעה שודיח
 ונל העיפוה )וניהל-א תא דובעל( תוכזה התואש םושמ ,גחל הזה יוניכה תא ונתנש ,יל הארנו .םירואה
 .הל הווקנש ילב

 :פ חסונ ןוילוכסה )םעונ( תינעת תליגמ .4

 ואר המ ,םימי תעבש גחהו םימי תעבש חבזמה תכנח יכ 'נש העבש אלא הניא המלש השעש הכנח אלהו
 ןהידיב ויה לזרב לש ןידופש העבשו תיבה רהל יאנומשח ינב וסנכנ ןוי ימיב אלא ?הנומש תאז תושעל
 .הנומש לכ םהב ןיקסעתמ ויהו ,ץעבב םופחו

  :רנ וניבר ונדמלי ה"ד תכונח ריש רומזמ - ב אקסיפ )םולש שיא( יתבר אתקיספ .5

 תררועו רמאנש ןוי תוכלמל לודגה ןהכה יאנומשח לש וינב וחצנש העשב אלא הכונחב תורנ קילדמ המלו
 םתוא ועבקו לזרב לש ןידופש הנומש םש ואצמ שדקמה תיבל וסנכנ )ג"י 'ט הירכז( ןוי ךינב לע ןויצ ךינב
 .תורנ םכותב וקילדהו

  :ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .6

 .ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב :ןנבר ונתד ?הכונח יאמ
 אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש
 השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ
  .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל .םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב



 :םיסינה לע תליפת .7

 םחיכשהל לארשי ךמע לע העשרה ןוי תוכלמ הדמעשכ ,וינבו יאנומשח לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ ימיב
 תא תנד ,םביר תא תבר ,םתרצ תעב םהל תדמע םיברה ךימחרב התאו .ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות
 םיעשרו םירוהט דיב םיאמטו ,םיטעמ דיב םיברו ,םישלח דיב םירובג תרסמ ,םתמקנ תא תמקנ ,םניד
 העושת תישע לארשי ךמעלו ,ךמלועב שודקו לודג םש תישע ךלו ,ךתרות יקסוע דיב םידזו ,םיקידצ דיב
 וקילדהו ,ךשדקמ תא ורהיטו ,ךלכיה תא וניפו ,ךתיב ריבדל ךינב ואב ךכ רחאו .הזה םויהכ ןקרופו הלודג
 .לודגה ךמשל ללהלו תודוהל ,ולא הכונח ימי תנומש ועבקו ,ךשדוק תורצחב תורנ

 :זי קרפ א םיכלמ .8

 םיִנָּׁשַה הֶיְהִי םִא ויָנָפְל יִּתְדַמָע רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יֵהTֱא 'ה יַח בָאְחַא לֶא דָעְלִג יֵבָׁשֹּתִמ יִּבְׁשִּתַה ּוהָּיִלֵא רֶמאֹּיַו )א(
 ָּתְרַּתְסִנְו הָמְדֵק \ְּל ָתיִנָפּו הֶּזִמ Zֵל )ג( :רֹמאֵל ויָלֵא 'ה רַבְד יִהְיַו )ב( ס :יִרָבְד יִפְל םִא יִּכ רָטָמּו לַט הֶּלֵאָה
 ׂשַעַּיַו Zֶלֵּיַו )ה( :םָׁש \ְלֶּכְלַכְל יִתיִּוִצ םיִבְרֹעָה תֶאְו הֶּתְׁשִּת לַחַּנַהֵמ הָיָהְו )ד( :ןֵּדְרַּיַה יֵנְּפ לַע רֶׁשֲא תיִרְּכ לַחַנְּב
 רָׂשָבּו םֶחֶלְו רֶקֹּבַּב רָׂשָבּו םֶחֶל ֹול םיִאיִבְמ םיִבְרֹעָהְו )ו( :ןֵּדְרַּיַה יֵנְּפ לַע רֶׁשֲא תיִרְּכ לַחַנְּב בֶׁשֵּיַו Zֶלֵּיַו 'ה רַבְדִּכ
 ויָלֵא 'ה רַבְד יִהְיַו )ח( ס :ץֶרָאָּב םֶׁשֶג הָיָה אT יִּכ לַחָּנַה ׁשַביִּיַו םיִמָי ץֵּקִמ יִהְיַו )ז( :הֶּתְׁשִי לַחַּנַה ןִמּו בֶרָעָּב
 Zֶלֵּיַו םָקָּיַו )י( :\ֶלְּכְלַכְל הָנָמְלַא הָּׁשִא םָׁש יִתיִּוִצ הֵּנִה םָׁש ָּתְבַׁשָיְו ןֹודיִצְל רֶׁשֲא הָתַפְרָצ Zֵל םּוק )ט( :רֹמאֵל
 טַעְמ יִל אָנ יִחְק רַמאֹּיַו ָהיֶלֵא אָרְקִּיַו םיִצֵע תֶׁשֶׁשֹקְמ הָנָמְלַא הָּׁשִא םָׁש הֵּנִהְו ריִעָה חַתֶּפ לֶא אֹבָּיַו הָתַפְרָצ
 'ה יַח רֶמאֹּתַו )בי( :Zֵדָיְּב םֶחֶל תַּפ יִל אָנ יִחְקִל רַמאֹּיַו ָהיֶלֵא אָרְקִּיַו תַחַקָל Zֶלֵּתַו )אי( :הֶּתְׁשֶאְו יִלְּכַּב םִיַמ
 יִתאָבּו םיִצֵע םִיַנְׁש תֶׁשֶׁשֹקְמ יִנְנִהְו תַחָּפַּצַב ןֶמֶׁש טַעְמּו דַּכַּב חַמֶק ףַכ אTְמ םִא יִּכ גֹועָמ יִל ׁשֶי םִא \יֶהTֱא
 םָּׁשִמ יִל יִׂשֲע Zַא Zֵרָבְדִכ יִׂשֲע יִאֹּב יִאְריִּת לַא ּוהָּיִלֵא ָהיֶלֵא רֶמאֹּיַו )גי( :ּונְתָמָו ּוהֻנְלַכֲאַו יִנְבִלְו יִל ּוהיִתיִׂשֲעַו
 חַמֶּקַה דַּכ לֵאָרְׂשִי יֵהTֱא 'ה רַמָא הֹכ יִּכ )די( ס :הָנֹרֲחַאָּב יִׂשֲעַּת Zֵנְבִלְו Zָלְו יִל תאֵצֹוהְו הָנֹׁשאִרָב הָּנַטְק הָגֻע
Tןֶמֶּׁשַה תַחַּפַצְו הָלְכִת א Tֶלֵּתַו )וט( :הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַע םֶׁשֶּג 'ה תֵּת ןתת םֹוי דַע רָסְחֶת אZ רַבְדִּכ הֶׂשֲעַּתַו 
 'ה רַבְדִּכ רֵסָח אT ןֶמֶּׁשַה תַחַּפַצְו הָתָלָכ אT חַמֶּקַה דַּכ )זט( :םיִמָי ּהָתיֵבּו אּוהָו איהו איִה אוה לַכאֹּתַו ּוהָּיִלֵא
  :ּוהָּיִלֵא דַיְּב רֶּבִּד רֶׁשֲא

  :ד קרפ ב םיכלמ .9

 אֵרָי הָיָה \ְּדְבַע יִּכ ָּתְעַדָי הָּתַאְו תֵמ יִׁשיִא \ְּדְבַע רֹמאֵל עָׁשיִלֱא לֶא הָקֲעָצ םיִאיִבְּנַה יֵנְב יֵׁשְּנִמ תַחַא הָּׁשִאְו )א(
 ׁשֶּי הַמ יִל יִדיִּגַה Zָּל הֶׂשֱעֶא הָמ עָׁשיִלֱא ָהיֶלֵא רֶמאֹּיַו )ב( :םיִדָבֲעַל ֹול יַדָלְי יֵנְׁש תֶא תַחַקָל אָּב הֶׁשֹּנַהְו 'ה תֶא
 ץּוחַה ןִמ םיִלֵּכ Zָל יִלֲאַׁש יִכְל רֶמאֹּיַו )ג( :ןֶמָׁש Zּוסָא םִא יִּכ תִיַּבַּב לֹכ \ְתָחְפִׁשְל ןיֵא רֶמאֹּתַו תִיָּבַּב Zָל יכל
 לָּכ לַע ְּתְקַצָיְו Zִיַנָּב דַעְבּו Zֵדֲעַּב תֶלֶּדַה ְּתְרַגָסְו תאָבּו )ד( :יִטיִעְמַּת לַא םיִקֵר םיִלֵּכ Zִיָנֵכְׁש יכנכש לָּכ תֵאֵמ
 איִהְו ָהיֶלֵא םיִׁשִּגַמ םֵה ָהיֶנָּב דַעְבּו ּהָדֲעַּב תֶלֶּדַה רֹּגְסִּתַו ֹוּתִאֵמ Zֶלֵּתַו )ה( :יִעיִּסַּת אֵלָּמַהְו הֶּלֵאָה םיִלֵּכַה
 יִלֶּכ דֹוע ןיֵא ָהיֶלֵא רֶמאֹּיַו יִלֶּכ דֹוע יַלֵא הָׁשיִּגַה ּהָנְּב לֶא רֶמאֹּתַו םיִלֵּכַה תאTְמִּכ יִהְיַו )ו( :תֶקָצֹומ תקצימ
 :ןֶמָּׁשַה דֹמֲעַּיַו


