
	

	

	

	

	

	

 חפ ףד
 .בייח ימ תיחולצ הרבשנ .א
 ורקבל ןמואמ ילכ לטונה .ב
 .חקולה תבוטל הערכההו .תולוקשמהו תודמה חוניק .ג
 .ךלשמ קדצ .ד
 .יול 'ר לש תורמימ 'ג .ה
 
 המב ארמגה תראבמו .רטופ הדוהי 'רו בייח ינונח ק"תל ודיב תיחולצה הרבשנו ןיי תונקל ינוונחל ונב חלושב הנשמב וקלחנ .א
 המהב האורב כ"אשמ( הרבשנו ונבל הרסמו תיחולצה לעב ךרוצל תיחולצב דדמ םא רוטפ ינונחש וקלחנ אל ירהש .וקלחנ
 תעדמ אלש לאוש אוה ירהו םירחא ךרוצל תיחולצב דדמשכ איה תקולחמה אלא )היסנואב בייחתנש לקמב השיכהו הדובא
 אלא ןלזג וניאש רטופ י"רו אוה ןלזגש בייח ק"תל לאוש וא ןלזג בשחנ תעדמ אלש לאוש םא י"רו ק"ת וקלחנ הזבד םילעבה
 .לאוש
 ןכו .רכומל םלשל חקולה בייח ודימ ופטחו סנא אב םאו( םיבוצק וימד םא בייח ודיב סנאנו וקדבל ידכ ןמואמ ילכ לטונה .א .ב
 .)שדקה וניא רכומ ושידקה םא
 ותיחפמ ירהש רשעמ ימד רכומל ןתונו ורשעל ךירצ אוה םימש ארי םא וריזחהל הצורו ותונקל ובלב רמגו קרי חקולה .ב
 .םימדב
 .םירבדה ףוליח רמוא ג"בשר .שדח רשע םינשל דחא תיבה לעבו םוי םישלשל תחא ויתודמ חנקמ ןוטיסה .א הנשמ .ג
 לבא חלב א"דב ג"בשר רמא .לקשמו לקשמ לכ לע םינזאמו .תבשב םעפ ויתולקשמו .תבשב םיימעפ ויתודמ חנקמ ינוונח .ב
 .ךירצ וניא שביב
 .שביב םירשעלו חלב הרשעל )הרשעמ( 'א תפסות ול ןתונ עירכמ ןיא םאו חפט חקול דצל םינזאמה עירכהל בייחו .ג
 דודמי אל הסגב דודמל וגהנ .בק לכבש תופסוהה חקול דיספמש )האס( הסגב דודמי אל )בק( הקד הדימב דודמל וגהנש םוקמ .ד
 .קוחמי אל שודגל ,שודגי אל הדמה תא קוחמל וגהנ .)בק לכב ףיסוהל ךירצש( רכומ דיספמש הקדב
 המכו .ול ןתו ךלשמ קדצ והושרדו קדצו המלש ןבא רמאנש חקולל ףיסוהל בייח םינזאמה תא עירכהל וגהנ אלש םוקמב .ד
 דחא אוהש תודימ רשעל םירשעמ דחא םא וקפתסה שביבו .האממ דחא אוהש חלד תודמרשעב חלד הדממ הרשעמ דחא .ףיסומ
 .וקית תואמ 'דמ דחא אוהו רכמש תודמ םירשעל תחא הדימ לש םירשעמ דחא אמש וא םייתאממ
 דועו .שדקה לזגמ טוידה לזג השקו .תוירע לש םשנעמ רתוי )הדמב לוועמשכ( תולוקשמו תודמ לש םשנע השק יול יבר רמא .ה
 ךרבמ הכרבב וניבר השמ לבא תויתוא 'ח הללקבו תויתוא ב"כב ךרבמ ה"בקהש םדו רשב תדמכ הניא ה"בקה תדמ יול יבר רמא
 .תויתוא ב"כ הללקבו תויתוא 'חב
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