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  א הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ הנשמ .1
 אל לארשיבש ינע וליפאו ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ יברע 
  :יוחמתה ןמ וליפאו ןיי לש תוסוכ עבראמ ול ותחפי אלו בסיש דע לכאי
 
  ו הכלה ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .2
 דובעשמ התע אצי ומצעב אוה וליאכ ומצע תא תוארהל םדא בייח רודו רוד לכב
 הרותב ה"בקה הוצ הז רבד לעו ,'וגו םשמ איצוה ונתואו +'ו םירבד+ רמאנש םירצמ
 תאציו דבע תייה ךמצעב התא וליאכ רמולכ תייה דבע יכ תרכזו +'ה םירבד+
  .תידפנו תוריחל
  ז הכלה ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .3
 לכו ,תוריח ךרד  בסימ אוהו תותשלו לוכאל ךירצ הזה הלילב םדא דעוסשכ ךכיפל
 ןיא ,ןיי לש תוסוכ העברא  הזה הלילב תותשל בייח םישנ ןיב םישנא ןיב דחאו דחא
 רועיש ,תוסוכ העבראמ ול ותחפי אל הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפאו ,םהמ ןיתחופ
  .תיעיבר ןהמ סוכ לכ
  ט הכלה ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .4
 יפלו ןייה יפל לכה הבירע היתש היהתש ידכ ןתוא  גוזמל ךירצ ולאה תוסוכ העברא
 ןיימ ולא תוסוכ העברא התש ,יח ןיי תיעיברמ  ןתעבראב תוחפי אלו ,התושה תעד
 ןיגוזמ תוסוכ העברא התש ,תוריח ידי אצי אלו תוסוכ העברא ידי אצי גוזמ וניאש
 ובור ןהמ סוכ לכמ התש םאו ,תוסוכ העברא ידי אצי אלו תוריח ידי אצי תחא תבב
  .אצי
 
 א הכלה י קרפ םיחספ תכסמ )היצנו( ימלשורי דומלת .5
 ינבל רומא ןכל תולואג עברא דגנכ היינב יבר םשב ןנחוי יבר תוסוכ העבראל ןיינמ
 יתלצהו יתאצוהו 'וגו םעל יל םכתא יתחקלו 'וגו םכתא יתאצוהו 'יי ינא לארשי
 ידיב הערפ סוכו הערפ לש תוסוכ עברא דגנכ רמא יול ןב עשוהי יבר יתחקלו יתלאגו
 'וגו ודיב הערפ סוכ תתנו הערפ די לע סוכה תא ןתאו הערפ סוכ לא םתוא טחשאו
 ...תויכלמ עברא דגנכ 'מא יול יבר
 
 וט הכלה ז קרפ תוכרב תוכלה ם"במר .6
 חידיש ךירצ ונרמאש גהנמכ ןייה לע ךריב םא ,ןיי הכירצ ןוזמה תכרב ןיאש פ"ע ףא
 תכרבל עיגהש ןויכו ,יח ןיי ונאלמיו ,ץוחבמ ותוא ףוטשלו םינפבמ הכרב לש סוכ
 תכרב לש סוכ לע ןיחישמ ןיאו ,היתשל ברע אהיש ידכ םימ טעמ וכותל ןתונ ץראה
 .ותשיו ןייה תכרבו ןוזמה תכרב הלכתש דע םיקתוש לכה אלא ןוזמה
 
 ד הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ הנשמ .7
 יבא דבוא ימראמ שרודו חבשב םייסמו תונגב ליחתמ ודמלמ ויבא ןב לש ותעד יפלו
 :הלוכ השרפה לכ רומגיש דע
 
 
 
 ו הנשמ ג קרפ םירוכיב תכסמ הנשמ .8



 לכ רמוגש דע )וכ םירבד( ךיהלא 'הל םויה יתדגהמ ארוק ופתכ לע לסה והדוע 
 לעמ לסה דירומ יבא דבוא ימראל עיגה יבא דבוא ימרא דע רמוא הדוהי 'ר השרפה
 דע יבא דבוא ימראמ ארוקו ופינמו ויתחת ודי חינמ ןהכו ויתותפשב וזחואו ופתכ
 :אציו הוחתשהו חבזמה דצב וחינמו השרפה לכ רמוג אוהש
 
 ד הכלה ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .9
 וניתובא ויה הלחתבש רפסמו ליחתמ דציכ ,חבשב םייסלו תונגב ליחתהל ךירצו
 תמאה תדב םייסמו ,ז"ע רחא ןיפדורו לבהה רחא ןיעוטו םירפוכ וינפלמו חרת ימיב
 םידבעש עידומו ליחתמ ןכו ,ודוחיל ונברקו םיעותה ןמ ונלידבהו ול םוקמה ונברקש
 ונל ושענש תואלפנו םיסנב םייסמו ונלמגש הערה לכו םירצמב הערפל ונייה
 ,השרפה לכ רומגיש דע יבא דבוא ימראמ +ו"כ םירבד+ שורדיש אוהו ,ונתוריחבו
 .חבושמ הז ירה וז השרפ שרדב ךיראמו ףיסומה לכו
 

 ג הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .10
 דע ארוקו תונגב ליחתמו ,ןברק ונל ןיאש ילצ ולוכ הזה הלילהו רמוא וניא הזה ןמזב
 .הלוכ יבא דבוא ימרא תשרפ שרד רמוגש
 

 י הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר .11
 סוכ גזומ ךכ רחאו ,והתושו ישילש סוכ לע ןוזמה תכרב ךרבמו וידי לטונ ךכ רחאו
 ךישעמ לכ 'ה ךוללהי איהו רישה כ תכרב וילע רמואו ,ללהה תא וילע רמוגו יעיבר
 שיו ,םימה ןמ ץוח הלילה לכ םולכ ךכ רחא םעוט וניאו ןפגה ירפ ארוב ךרבמו ,'וכו
 תורהנ לע דע בוט יכ 'הל ודוהמ ל אוהו לודגה ללה וילע רמולו ישימח סוכ גוזמל ול
 םוקמ לכב ללהה תא רומגל ול שיו ,תוסוכ העברא ומכ הבוח מ וניא הז סוכו ,לבב
 הדועס םוקמ וניאש יפ לע ףא הצריש
 

 א ףיעס פת ןמיס חספ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש .12
 אוהש רוכזל ידכ ,חתפה חותפלו ונל אל םדוק 'וכו ךתמח ךופש רמול שיש א"יו :הגה
 ןכו ,'הב םישחכמה לע ותמח ךופשיו חישמ אבי וז הנומא תוכזבו םירומש ליל
 .ןיגהונ
 

 י ק"ס פת ןמיס הרורב הנשמ .13
 גוזמל תונידמ ולאב ןיגהונו רבד םושמ ןיארייתמ ןיאו - םירומש ליל אוהש רוכזל ידכ
 םינימאמ ונאש זמרל( איבנה והילא לש סוכ ותוא ןירוקו ןיבוסמהמ רתוי דחא סוכ
 :)ונרשבל והילא תא ונל חלשיו דוע ונלאגי אוה םירצממ י"שה ונלאגש םשכש
 

 א הכלה י קרפ םיחספ תכסמ הדעה ןברק .14
  םודאו ןויו ידמו םיידשכ םהו ונב ודבעישש .תויכלמ 'ד דגנכ
 
  ג קרפ םיחספ תכסמ הנשמ .51
 לש ןמוזו ירצמה םותיזו ימודאה ץמוחו ידמה רכשו ילבבה חתוכ חספב ןירבוע ולא
 הז םישנ יטישכת ףא רמוא רזעילא יבר םירפוס לש ןלוקו םיחבט לש ןלימעו םיעבצ
  :תרכ םושמ ןהב ןיאו הרהזאב ולא ירה חספב רבוע הז ירה ןגד ןיממ אוהש לכ ללכה
 
 


