
 הקדמה לתמורה בתמורה     ד"בס

ויקרא פרק כז 
 )קדושת הגוף(מקדיש בהמה למזבח 

  : ְוִאם ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליקָֹוק ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליקָֹוק ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש)ט(
  :ָמה ִּבְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁשלֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵה )י(
  

 בהמה שנקדשה למזבח ונפל בה מום
  : ַליקָֹוק ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהןִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר לֹא ַיְקִריבּו )יא(
 : ֵּכן ִיְהֶיהְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהןטֹוב ּוֵבין ָרע  ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ֵּבין )יב(
  : ְוִאם ָּגאֹל ִיְגָאֶלָּנה ְוָיַסף ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך)יג(
  

  בכור בהמה טהורה
  :  ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליקָֹוק ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליקָֹוק הּוא)כו(
  

  לבדק הבית) שאינה ראויה למזבח(ש בהמה מקדי
  :  ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכָך ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך)כז(
  

  חרמים
ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא ִיָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא  ַאְך ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליקָֹוק ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה )כח(

  :ַליקָֹוק
  : ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת)כט(
  

  מעשר שני
  : ְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו)לא(: קָֹוק ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליקָֹוק הּוא קֶֹדׁש ַלי)ל(
  

  מעשר בהמה
  : ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליקָֹוק)לב(
  :ם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִיָּגֵאללֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִא )לג(
  : ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני)לד(
  
  
  

ם מצות לא תעשה קו "ספר המצוות לרמב
לא יחליפנו ולא ) בחקתי כז י(והוא אמרו יתעלה . תמורהוזאת היא ה. ו היא שהזהירנו מהמיר הקדשים"והמצוה הק
והוא אמרם מעשר ) ד"ט ה"פ(והסבה בזה מה שזכרו בספרא . אזהרה מיוחדת במעשר) שם לג (וכבר באה. ימיר אותו

כשם שהמעשר קדשי מזבח ואין מותרת תמורתו כן כל הקדשים שהזהיר מהמיר . בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו
וכבר התבארו משפטי מצוה זו ). ב א' תמור (ומי שהמיר לוקה. אמנם הם קדשי מזבח לבד. רו לא יחליפנואותם והוא אמ
  : במסכת תמורה

 
ם מצות עשה פז "ספר המצוות לרמב

ובבאור אמרו . והיה הוא ותמורתו יהיה קדש) פ בחקתי"ס('  והוא אמרו יתז היא שצונו להיות התמורה קדש"והמצוה הפ
אמרו הרי ממר דלאו שנתק , כי אמרו יתעלה לא ימירנו היא מצות לא תעשה שנתק לעשה) ד ב(ה בראש מסכת תמור

אמרו לא אתי עשה עקר תרי  ושם נאמר גם כן בטעם היות הממר לוקה ואף על פי שהוא לאו שנתק לעשה. לעשה הוא
אותו ובא עשה אחד והוא והיה לא יחליפנו ולא ימיר ) שם (נכפלה פעמיים] ת קו"ל [כלומר שהאזהרה מהתמורה. לאוי

כלומר איך תתקיים ואיך . וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת תמורה. הנה התבאר מה שרצינו. הוא ותמורתו יהיה קדש
  : לא תתקיים ומהו דינה ואיך תקרב

 
ם הלכות תמורה פרק א "רמב

  הלכה א
מפי , ואף על פי שלא עשה מעשהר אותו  על כל בהמה ובהמה שימיר שנאמר לא יחליפנו ולא ימיכל הממיר לוקה

שלשה , השמועה למדו שכל מצות לא תעשה שאין בה מעשה אין לוקין עליה חוץ מנשבע וממיר ומקלל את חבירו בשם
ולמה לוקין על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנאמר ואם , לאוין אלו אי אפשר שיהיה בהן מעשה כלל ולוקין עליהן

שהצבור , ועוד שאין לאו שבה שוה לעשה, מפני שיש בה עשה ושני לאוין, א ותמורתו יהיה קדשהמר ימירנו והיה הו
, נמצאת אומר שהיחיד שהמיר הרי התמורה קדש, והשותפין אין עושין תמורה אם המירו אף על פי שהן מוזהרין שלא ימירו

הואיל ויש לו בהן , רבן מקרבנות הצבוראו מי שהמיר בק, ואחד מן השותפין שהמיר, ואפילו המיר בשבת לוקה ארבעים
  . שותפות הרי זה לוקה ואין התמורה קודש
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ם הלכות תמורה פרק ד "רמב

  הלכה יג
שולדות הקדשים ממעי אמם הם , ואין מערימין על בהמת הקדש להקדיש עוברה קדושה אחרת אלא הרי הוא כקדושת אמו

ואינו יכול לשנותו בבטן כדרך שעשה בבכור שהבכור ביציאתו הוא והרי כל עובר מהן כקדושת אמו , קדושים כמו שביארנו
ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול , אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, שמתקדש

י יראה ל, הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה, ליתן לו טעם תן לו טעם
כענין שאמר ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך , שזה שאמר הכתוב והיה הוא ותמורתו יהיה קדש

שטבע של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו ואף על , ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת יצרו הרע, עליו
וכן אם , ה תורה אם פדה לעצמו יוסיף חומשפי שנדר והקדיש אפשר שחזר בו וניחם ויפדה בפחות משוויו אמר

ואם תתן לו רשות , הקדיש בהמה קדושת הגוף שמא יחזור בו וכיון שאינו יכול לפדותה יחליפנה בפחותה ממנה
וקנסו אם החליף ואמר , לפיכך סתם הכתוב בפניו שלא יחליף, להחליף הרע ביפה יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא

ורוב דיני התורה אינן אלא עצות , וכל אלו הדברים כדי לכוף את יצרו ולתקן דעותיו, קדשוהיה הוא ותמורתו יהיה 
להודיעך , וכן הוא אומר הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים

  .קושט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך
 

חזקוני ויקרא פרשת בחקתי פרק כז 
  .שהרי אינך יודע איזה הטוב ואיזה הרע ואיזה חולי יש לה ואם טריפה היא  טוב ברע או רע בטוב)י(
  

ספר החינוך מצוה שנא 
  שלא נמיר הקדשים 

  
וכללא הוא דקיימא לן כל לאו , בדבור לבד, אחר שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה, ולמה לוקין על לאו זה, ואם תשאל עוד

כי בפירוש הוציאו זכרונם לברכה מכלל זה נשבע , התשובה כבר כתבנוה במקומות הרבה, עליושאין בו מעשה אין לוקין 
  …לחייב בהם מלקות אף על פי שאין בהם מעשה, שהתורה החמירה בהם הרבה, וממיר ומקלל חבירו בשם

  
, בורוכגון הא דממיר שהבהמה נעשית קודש בד, ומהם שאמרו קצת מפרשים משום מעשה דנפיק מיניה בסוף...

  ...ונהנה ממנה מעל בה
  

ספר החינוך מצוה שנב 
  מצות הממיר בהמת קרבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש 

  
שתהיינה היא , כגון שיאמר זו תהיה לקרבן תמורת זו, כלומר הממיר בהמת קרבנו בבהמה אחרת, להיות התמורה קודש
כלומר שתצוה , וזה הכתוב מצות עשה הוא. מורתו יהיה קדשוהיה הוא ות] 'י, ז"ויקרא כ[שנאמר , והתמורה שתיהן קודש

  . אותנו התורה להיות התמורה קדושה ולנהוג קודש בשתיהן
  

, לא אתי עשה ועקר תרי לאוי, בענין ממיר] ב"ע' ד[והראיה שזה מצות עשה הוא אמרם זכרונם לברכה במסכת תמורה 
ולא אתי עשה דוהיה הוא ותמורתו , א יחליפנו ולא ימיר אותול] שם[שנאמר , כלומר שהמניעה בתמורה נכפלה שתי פעמים

  . דמצות עשה הוא, הנה התבאר מה שרצינו. עקר תרי לאוין אלו
  

וכמו שכתבתי בבנין הבית הקדוש , שרצה השם ברוך הוא להטיל מורא בלב בני אדם בכל עניני הקדש, משרשי המצוה
ועל כן כדי . צד הפשט כוונתנו בחומר הגדול הראוי לנו לנהוג בקודששם תראה על ', וכליה בסדר ויקחו לי תרומה עשה א
אלא מכיון שנתקדשה הבהמה תהיה בקדושתה , לבל נשנה הדבריםצוה הכתוב , לקבוע בלבנו מוראת ענין הקודש

שתהפך מחשבתו וכל , ואם יוציא הדבר מפיו, ולא נחשוב להפקיעה מקדושתה ולהחליפה בבהמה אחרת, לעולם
  ...ותהיה להפך שתתפשט יותר ותתפוש הכל, כי הוא בא במעשיו להפקיע קדושה, מעשהו ותהיינה שתיהן קודש

  
 פרשת בחקתי פרק כז ר הירש ויקרא"רש

 הרי בהמת -חליפת זו , תמורת זו, הרי זו תחת זו: שאם העמיד בהמת חולין במקום בהמת קרבן ואמר, דין תמורה קובע
 ובלבד שתהא - גבי המזבח כדינה - כן בהמת החולין מתקדשת כמוה וקריבה על - פי - על -ואף , הקרבן קדושה כבתחילה

ורק תמורת חטאת ותמורת אשם אינן קריבות במזבח ,  שלמים-תמורת שלמים ,  עולה-וכך תמורת עולה . כשרה לקרבן
אלא שומרים אותן עד ,  גבי המזבח-וגם תמורת בכור ותמורת מעשר אינן עולות על ; )כד, לעיל ד' ב וראה פי"תמורה יז ע(

הרי דמי פדיונה קדושים ,  מוםאם בהמת התמורה היא בעלת). א"שם כא ע" (ויאכלו במומן לבעלים "-שיפול בהן מום 
קדם מומן "ש, וזאת בניגוד לאמור בשאר קדשים, והבהמה אסורה בגיזה ובעבודה אפילו לאחר הפדיון, לאותה מטרת קרבן

רק , כאמור, נוהג, והבהמה עצמה בקדושתה עומדת, הדין שקדושת הבהמה עוברת לתמורתה). ב"שם טז ע" (להקדשן
 -ואין דין זה נוהג אלא בבהמה שקדושתה היא מקורית ; בקרבנות בהמה ובקרבנות מזבח, בקרבנות ישראל, בקרבנות יחיד
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אם איסור , אין זה ברור). א"שם יב ע" (אין תמורה עושה תמורה ולא הולד עושה תמורה: "למעט ולד קרבן ותמורת קרבן
אפשר שלוקים : מת שותפין ובהמת ציבורכגון בה; או שמא האיסור איננו תלוי בדין, תמורה נוהג רק במקום שיש דין תמורה

: ולבסוף). א"א ה" משנה להלכות תמורה פ-ראה לחם ( פי שקדושת הקרבן איננה עוברת לתמורתו - על -אף , על תמורתן
אלא , ולא המקדיש; )א"תמורה ט ע(אלא אם כן בהמת הקרבן וגם בהמת התמורה הן שלו , אין אדם עושה תמורה

אלא המתכפר עושה ,  לא הוא-כגון אם הקדיש בהמה לצורך כפרת חברו ; )א"שם י ע (המתכפר הוא העושה תמורה
שם ב " (ומתכפר עושה תמורה, המקדיש מוסיף חומש: "ואילו המקדיש נחשב בעלים לצורך פדיון; תמורה ועובר עליה בלאו

  ).ב"ע
 לעצם מהותו ומשמעותו של שרעיון זה נוגע, נזכיר תחילה. ננסה עתה להבין את הרעיון המתבטא בהלכות אלה

י "ראה רש; א"תמורה יז ע (שהרי לשיטה אחת; שכן העבירה על איסור תמורה היא עבירה חמורה, מקדש הקרבנות
  !ואין דין כגון זה בכל התורה כולה, לוקים עליה אפילו בשוגג, )ב"א ה"ד הלכות תמורה פ"ם וראב"רמב, ותוספות שם

עד שיש בו כדי להביא לידי הבנת הרעיון של דין , עניין זה הוא כה אופייני;  בויש לעמוד כאן על עניין שטרם נגענו
, אוסר להמיר גם קודש בעל מום בחולין תמים"  רע בטוב- ימיר אתו טוב ברע או -לא יחליפנו ולא "הלאו של . תמורה

 אך מיד לאחר .ל אותה קדושההרי הקודש נשאר בקדושתו והחולין מקב, שאם עבר והמיר, ודין תמורה נוהג גם במקרה זה
 -אין פדיון זה חייב להיעשות על , לפי ההלכה.  קובעת התורה את דין פדיון קודש בעל מום- יב - בפסוקים יא -מכן 

אם : הווה אומר.  ידי בהמת חולין הראויה לקרבן-אלא אפשר לפדות במישרין על ,  כסף-ידי תיווך של כסף או שווה 
 כבר נתקיים הפדיון הדרוש על -הרי זו מחוללת על זו : ום בצד בהמת חולין תמימה ואמרהעמיד בהמת קרבן בעלת מ

כאילו , לאמיתו של דבר נראים הדברים. וקדושתה עברה לבהמת החולין, בהמת הקרבן נעשתה חולין;  פי הדין-
ולם כל ההבדל תלוי א. שהוזהרנו עליה זה עתה, כאילו נצטווינו לעשות כאן אותה תמורה, נעשה כאן מעשה תמורה

הרי זו : או בפשטות, )חולין(מחוללת על זו ) קודש(הרי זו :  ואמר,בהמת הקרבן היא נושא המעשהאם . בצורת הביצוע
.  פי דין- שנקבע למעשי פדיון הדרושים על ,מעשה הפדיוןאלא זה נוסח ,  אין זו תמורה-) חולין(תחת זו ) קודש(

: ואמר, כנגד זה אם בהמת החולין היא נושא המעשה. עוברת לבהמת החוליןוקדושתה , בעלת המום יוצאת לחולין
אלא זה נוסח מעשה ,  שוב אין זה פדיון-) קודש(תמורת זו , )קודש(חליפת זו , )קודש(תחת זו ) חולין(הרי זו 

תמורה ראה  ( כן בהמת החולין מקבלת את קדושת הקרבן- פי - על -ואף , בהמת הקרבן נשארת בקדושתה. התמורה
  ...)א"כז ע; ב"כו ע

אלא היא נעשית , שנתן לבהמה את ייעוד קדושתה,  ידי המקדיש-אין היא נעשית על . תמורה היא עניין אחר בתכלית
ולפיכך אל תהא זו בעיניו , שנועדו לאותה בהמה,  ידי מעשי הקרבן-הלה עתיד להתכפר על .  ידי המתכפר-על 

שיש , המטרות והפעילויות,  על כל היצרים והכוחות-וי של אישיותו הוא אלא יראה בה את הביט, גרידא" בהמה"
 ומעמיד אותה - שאיננה אפוא אלא בהמה גרידא -אך הנה הממיר לוקח בהמת חולין . ולתורתו' להקדיש אותם לה

 כל באותה שעה כבר נעלמה מעיניו". הקרבן"תהא במקום זה " הבהמה"זו ; זו תחת זו: במקום בהמת קרבנו ואומר
שיש להקריב אותה , ושוב אין הוא רואה בו אלא בהמה חיה, "הקרבן"התכלית המוסרית וכל המשמעות הסמלית של 

.  וזו תכשר כזו-וכל בהמה במותה טובה לתכלית זו , פרפורי גסיסתה יפיסו את דעתה של אלהות זועמת. לאלוהות
והוא מעביר את , יעוד הקרבן ולקדושתוהפודה מתייחס לי; במעשה הפדיון הרי הדעת נתונה לבהמת הקרבן

 והקדושה -תודעת המשמעות המוסרית של הקרבן . ההקדשה המוסרית של הקרבן לבהמה אחרת שטרם הוקדשה
ואילו במעשה . היא היא המניע והנושא של הפעולה: היפוכו של דבר;  ידי כך- איננה נפגמת על -הנובעת הימנה 

ועצם מאמרו אף , תודעת המשמעות המוסרית של הקרבן היא טפלה; ןהתמורה הרי הדעת נתונה לבהמת החולי
דבר זה . אלא הוא מעמיד את החולין במקום הקודש, אין הוא מעביר את קדושת הקרבן לבהמת החולין. סותר אותה

  .נותן טעם לאיסור תמורה
 רק קרבן בהמה מייצג את שכן, ולא בעופות ובמנחות, שאי לוקים על תמורה אלא בקרבנות בהמה,  פי זה מובן-על 

ואילו עופות ומנחות מייצגים רק בחינות חלקיות של ;  על כל היקף הווייתו ורצונו המוסריים-כל אישיות המתכפר 
, שכל המושג של תמורה והאיסור של תמורה נאמרו רק בקודשי מזבח ולא בקודשי בדק הבית, כמו כן מובן. האישיות

ואילו קודשי בדק הבית הוקדשו למטרות המקדש ; יים של רעיון הקידוש המוסרישכן רק קודשי מזבח הם נושאים סמל
והנותן את האחד במקום השני איננו פוגע ,  וזה יכשר כזה-וכל חפץ בעל ערך ישמש לאותה תכלית , רק כחפצים בעלי ערך

הוא )"הקדש(תחת זו ) חולין(זו "וגם , משום כך גם נוסח הפדיון איננו חשוב בקודשי בדק הבית. במאומה ברעיון המקדש
  .ה פרה"א ד"ראה תוספות לבבא מציעא נה ע.  פי הדין-נוסח של פדיון על 

שההמרה האמורה בטלה , אין היא קובעת רק את הדין; שהיא אוסרת את מעשה התמורה, אולם אין התורה מסתפקת בכך
 ידי חטא -שנפגע על , המוסרי של הקרבןאלא היא מחזירה על כנו את האופי , ומבוטלת ובהמת הקרבן בקדושתה עומדת

ובמקום שבהמת ; שנפגעה אך מוסיפה להתקיים, לשם כך היא מגבירה את כוח הקדושה של בהמת הקרבן. התמורה
והיא תעביר אליה את כל האופי , היא תרים את בהמת התמורה למעלתה, הקרבן תעבור למצב החולין של בהמת התמורה

כי ; היא תכפיל אותה, וכך במקום שההמרה תבטל את הקדושה. ה בשעת הקדשתהשניתנו ל, והייעוד של הקרבן
  .ההקדשה המוסרית של בהמת הקרבן חוזרת ונשנית בבהמת התמורה

אולם החזרה זו יכולה ; כדי להחזיר את הקודש על כנו, מעשה התמורה של המתכפר הופך אפוא למעשה של הקדש
שגם בהמת התמורה , נמצא אפוא; רבן מיוצגת במלואה במתכפר הממירלהתקיים רק אם האישיות המבוטאת בבהמת הק

, כנגד זה. ונמצא שהוא קרבן יחיד, רק אם הקרבן הראשון הוא שלו בלבד: הווה אומר; יכולה להיות מעתה בהמת קרבן שלו
  .אותה פעולה של החזרת הקודש על כנו איננה מתקיימת בקרבנות שותפין ובקרבנות ציבור

 

www.swdaf.com  3 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


