
	

	

	

	

	

	

 טפ ףד
 .ךל היהי קדצו המלש ןבא .קדצו המלש הפיא .א
 .הנוממ דימעהל .ב
 .רתוי וא תוחפ וא ארטיל לקושה .ג
 .םיינזאמה תודמ .ד
 .קחמו תולקשמ השוע הממ .ה
 .הרושמבו לקשמב הדמב .ו
 .הייהש רוסיא .ז
 
 םוקמב קוחמי אלו םיקחומש םוקמב הדמה שודגי אלש המלש הפיא ושרדו .ךל היהי קדצו המלש הפיא :הרותב רמאנ .א .א
 .תומרל ונממ ודמלי אלש קדצו רמאנש רוסא ודספה דגנכ םימד ןתונ וליפאו .םישדוגש
 םימד ןתונש וליפא ,קדצו .וגהנש םוקמב עירכי אל וא וגהנ אלש םוקמב םינזאמה עירכי אלש המלש ןבא .קדצו המלש ןבא .ב
 .רוסא ודספה דגנכ
 ךל היהיש ךל היהי קדצו המלש ןבא םא לבא .הפיאו הפיא ןווע םושמ ןוממ ךתיבב היהי אל ,הפיאו הפיא ךתיבב היהי אל .ג
 .ןוממ
 ןיב א"יו רקויב ורכמי אלש םירעשה לע הנוממדימעהל ךירצ ןיאו )ךל היהי רמאנש( תודמה לע חיגשהל הנוממ םידימעמ .ב
 .םידימעמ םירעשל ןיב תודמל
 .ארטיל יפל לאו תועבטמב לקוש עיברמ תוחפ לבא ול לקוש עיבר וא ארטיל יצח וא ארטיל שקבמ היה .א .ג
 םע עיבר לקשמ ףיסומ אלא ערכה םימעפ 'ג ףיסויש רכומ דיספיש עיבר םימעפ 'ג לקוש ןיא ארטיל יעבר תשלש שקבמ היה .ב
 .)דחא ערכה ףיסויו( ארטיל ודגנכ לקושו רשבה
 .)תוערכה רשע םע ארטיל םימעפרשע אלו( דחא ערכה ףיסומו תחא תבב ול לקוש ןירטיל רשע שקבמ היה .ג
 םינזאמה היבגהל המכ רועיש םימכח ונקת ןכ לע וניינע יפכ רבד לכב חקולה תבוטל םינזאמה תא עירכהל ךירצש ןויכ .א .ד
 ערכה םינתונ לזרב ירכומ ,א :םרועיש הזו .רבד לכבש הערכהה רועישכ )ריואב םייולת םה םא( הרקתהמ םקיחרהלו ץראהמ
 תוחפבש םיחפט ב"י םהב םיולת םינזאמה יפכש םיטוחה ךרואו וישאר ינשב םיולת םינזאמה תופכש הנקה ךרואו( םיחפט 'ג
 םינזאמ ,ג .)םיחפט 'ט םיטוחו הנקהו( םיחפט 'ב םיעירכמ תיכוכזו רמצ ירכומ ,ב .)הברה ףיסוי כ"אא םינזאמה וערכוי אל הזמ
 .האמוט לבקל םינזאמ רועיש אוה ןכו .תועבצא 'ג בהזו ףסכ ףרוצ לשו ,ד .)םיחפט השש םיטוחו הנקו( חפט ב"העבו ינונח לש
 לש )הדימה תקיחמל( קחמה תא ןישוע ןיא .ב .תיכוכזו עלסמ אלא )םיכלוהו ןיתחופש ינפמ( תכתמ יניממ תולקשמ ןישוע ןיא .ה
 קוחמי אלו ,ד .רצק דחא דצמו בע דחא ודצ והשעי אל ,ג .)םיצע ינימ( עורכשאו המקשו זוגא לשמ אלא תכתמ לש אלו תעלד
 .טעמ טעמ אלו תחא תבב
 ו"קו גולב הששו םישלשמ דחא אוהו הרושמבו )חלמב ויתולקשמ ןימטי אלש( לקשמב .עקרק תדימ וז ,הדימב לוע ושעת אל .ו
 .רתויל
 הנוממ י"ע תומותח תודמה םא אפפ בר רמא .םילגר ימימ לש טיבע וליפאו ותיב ךותב הרתי וא הרסח הדמ תוהשהל רוסא .ז
 אמשד ,איה אלו )הב ולקשי אלו המותח הניאש( הרתי וא הרסח הדמ תוהשהל רתומ תולוקשמה תא קדוב הנוממהש וא ךלמ לש
 .ותוא תומרל אוביו בבותסמ הנוממה ןיאש ןמזב תונקל אובי
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