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.ןיא   :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ינויגה קוסיפ לעו קודקדה יללכ לע ,ןוכנ ביתכ לע ,רורב בתכ לע דפקה :תדחוימ הארוה .ד

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
!הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר 

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

!החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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.וירחאש םיקרפב תוארוהה יפל ,תולאשה לע הנעו ,ךינפלש רמאמה תא ארק

ךרוצו תונכרצ ,הכירצ לע
 ,*ילאד–םגא 'א תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

)5002 רבוטקוא ,ו"סשת ירשת ,84 'סמ ןויליג ,הרבח יניינעל המב — הנפמ

 הנקסמל עיגנ ,ןיינעל הבשחמ תצק שידקנ םא לבא ,םיכירצ ונא יכ םיכרוצ ונא הרואכל

 טעמכ תועיפומה תומוסרפה אוה האבה תונחה לא וא ןוינקה לא ונתוא ליבומש המ יכ

.ןוזמ וא דליל םיילענ ומכ ישממ ךרוצ אקווד ואלו ,םוקמ לכב

 םינופ םיאמוסרפה .היכרצל םתוא לעתלו הרוצ וא ןויער לכ סכנל החילצמ תמוסרפה

 יותיפ ילב םתעדל ,רמולכ .םהילע תפדעומה הקיטקטה אוהש ,יותיפ תועצמאב םינכרצל

.תיטסילטיפקה הלכלכה ילגלג תא ליעפמה עונמה איהש ,הכירצה רבגת אל

 ירצומל תומוסרפב ,לשמל .אווש תוחטבה איה םיאמוסרפ לע תלבוקמה תרחא הקיטקט

 תותפתמ תובר םישנ לבא ,תרהוז תימדת לוטנ תוחל םרק תונקל רתוי לוז :הקיטמסוק

 תיחפי םרקהש ןהל תוחיטבמ תומוסרפה יכ ,םילקש יפלאב הקיטמסוק ירצומ תונוקו

."רתוי תוריעצ" ואריי ןה ךכו ,ןהיטמק תא

 ,רשואב ךרוצה ומכ ,םיטשפומ םיכרצ לע תונעל ,שרופמב אל ,זמרב תורמייתמ תומוסרפה

 ענכשל םיחילצמ םיאמוסרפה ,םצעב .אל המו הובג דמעמב ,תימצע הכרעהב ,הבהאב

 :קפסל םילוכי םניא )םיתוריש וא( םירצומש תופיאש םישגהל ידכ ךורצל םינכרצה תא

 םדאב עוטנל טלחהב רשפא ךא ,רשואמל םדא ךופהל לוכי וניא דגב ףא יכ וילאמ רורב

 תומוסרפה .תרחא וא וז הצלוח שוכרי םא רתוי רשואמל ךופהי אוה יכ הנומאה תא

 םירצומהשו ," 'םייל ּוק'/םיריעצ/םיפי קיפסמ אל ונחנא"ש ברעהו םכשה ונל תוריכזמ

 תועצמאב תוילשא םירכומ םימסרפמה ,רמולכ .ולא תויעב רותפל םילוכי תומד Kְמ ןהש

 המולגה החטבהה תא םישגהל ,לוכיבכ ,הרומא םירצומה תיינק .םיעיצמ םהש םירצומה

.תמוסרפב

 םירצויה םימוליצב בר שומיש שי ,לשמל .עדומ–תתה לש רושימב םג תודבוע תומוסרפה

 תוירגיס לש םיוסמ גתומל תומוסרפב ,המגודל .תודבועב אקווד םידקמתמ םניאו השוחת

 תבייחמ התייה תילולימ הרימא לכ יכ ,םיחותפ םיפונ לש םולצת גיצהל םסרפמה ףידעה

 םימשר לש הפש איה םוליצה תפש .ןושיעב תונומטה תונכסה םע תמעתהל ותוא

 תא תבייחמ הניא ןכלו ,תשרופמ הנעט הגיצמ הניא ךא ,תזמור קר איה .תויצאיצוסאו

.םסרפמה

 םוסרפה תכיפהל ןושארה דעצה .בוציעה תא םג םתורישל םימתור םימסרפמהו םינרציה

 ןיעה תא וכשמ אל ןבור ןכל םדוק יכ ,תוכשומל תורוחסה תכיפה היה יביטקרטאל

 רחסמה יפנע .שדחמ בצוע לוכה — תויוותו םיקובקב ,תויחפ ,תואספוק .תינוציח הניחבמ

 םיפיה םירצומה .הקיטמסוקה ףנעו הנפואה ףנע ויה וז המגממ ועפשוהש םינושארה

 וארנ םעפש תויונחה בוציעב הכפהמ השחרתהו ,תחפוטמו הפי הביבסל םג וקקזנ

 סיטרכ" ןיעמ הווהמה ,הווארה ןולח בוציע לע םג שגד םישל ולחה .תוכשומ אלו תוחנזומ

םייפוי  .תוריכמה תרבגה  :תחא הרטמל השענ הז לכ .הבש הרוחסהו תונחה לש "רוקיב

.תירבעה הטיסרבינואב תונותיעו תרושקתל גוחב תיטנרוטקוד — ילאד–םגא תיביבא *

/3 דומעב ךשמה/
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 םירצומהמ םיצורמ ויהי אל םינכרצהש ךכל םורגל רומא היה שדחה בוציעב םירצומה לש

 הרוקמ תירבעה הפשבש ,תונכרצה הכפה ךכ .םישדחב םפילחהל וצריו םתושרבש םינשיה

 .ינויח ,ישממ ךרוצמ קר עבונ וניאש ,רחא והשמל ,"ךירצ" ןושלמ כ-ר-צ שרושב

 עפש םע םינרציה םמצע תא ואצמ תשורחה יתב תמקהו תיתיישעתה הכפהמה רחאל

 ,תינרדומה תמוסרפה האצמוה ךכ םשל .תוריהמבו רטפיהל ושקיב ןהמש תורוחס

 ,תורוחס ןתוא ורציי םינרצי רתויו רתוישכ ,רתוי רחואמ .תונקלו תאצל םינכרצ הדדועש

 םייומיד תועצמאב גשוה הז לודיב .תוהזה תורוחסה ןיב לודיב רוציל ךרוצה ררועתה

 וליחתה םישנאשכ .םייומידל תורוחס ןיב רשקה רצונ ךכו ,תורוחסל ודמצוהש םינוש

.גתומה דלונ ,םהילע ודיעי הלאש ידכ תורוחס ךורצל

 ןיגפהלו ,"ןוכנה םשורה" תא רוציל תורומאש תורוחס םינוקו ונק םדא ינב רתויו רתוי

 םדא םא ,םימיוסמ םיבצמב .החלצהל דדמכ תוספתנה ,תוילכלכ תויורשפא םדיב שיש

 טעמכ ומצע תא אוצמל לולע אוה ,םימסרפמה וביצהש םיביתכתל םאתהב גהונ וניא

 ,רתויב םייתנפואה םיגתומה תא הנוק אל התא םא :רעונ ינב לצא לשמל בצמה הז .הדונמ

 :יתוזח יוטיב שי יתרבחה סוטטסל ,רמולכ ."ל ּוק" אל התא ,הרבחב לבוקמ היהת אל

 לע תעבקנ תועמשמה .הלש תוילנויצקנופל רבעמ תועמשמ שי הרוחסל .םיגתומב שומיש

.תמוסרפ תועצמאב ןכו ,תונחב ומוקימ ,ותזירא ,ובוציע ןפוא ,גתומה ריחמ יפ

 םהש לככ :םינדמחל םיכפוה םינכרצה .ןמזה בור דיספמ ןכרצה הזה תוינקה ץורמב

 וא םתושרב וניאש ,רתוי שדח ,רחא והשמ שי דימת יכ — רתוי םיצור םה ,רתוי םישכור

 םג תופוכת םיתעלו ,קופיס רסוח לש תדמתמ השוחתל םרוג הז בצמ .וב וסנתה םרטש

.קנבב )"טפרדרבוא"( יפסכ ןועריגל

 הניא איה .ןָמְ ִׁשל תונכרצהו הכירצה תא הריבגמו םימודמ םיכרצ תרצוי תמוסרפה

 .העדותה בוציעל רישכמ הווהמ םג אלא ,לבוקמו ץוחנש המ לש הגצהב תקפתסמ

 ונתוא תנווכמו ,ךרע לעב המ ,ןנובתהל שי המב ,בושח המ ונל הריבסמ תמוסרפה

.םימסרפמל היוצרה הייארה תיווזמ תוננובתהל

/4 דומעב ךשמה/ 
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)תודוקנ 05(  העבהו הנבה — ןושאר קרפ

.תורוקמה ןמ םיטסקטו העבהו הנבה :םיקלח ינש הז קרפב

.קלח לכב תוארוהה יפל תולאשה לע הנע

)תודוקנ 04(   העבהו הנבה :א קלח

 .7 וא 6 תולאשהמ תחא לע ןכו ,רמאמה יפ לע ,1-5 תולאשה לכ לע הנע

)תודוקנ 3(     ?ג-ב תוקספ יפל ,תמוסרפה תלעופ ןתועצמאבש םיכרדה יתש ןה המ .1

)תודוקנ 3(     ?ה הקספ יפל ,םימסרפמהו םינרציה תא םימוליצה םיתרשמ דציכ .2

 יפ לע ותומדל םינייפאמ השולש לע ךתבושת תא ססב ?רמאמה ןמ הלועה ןכרצה תומד יהמ .3

)תודוקנ 6(       .רמאמה

— איה תבתוכה לש תיזכרמה הנעטה .4

)תודוקנ 4(     .הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

.ךרע לעב המו ןנובתהל המב עובקל הכירצ תמוסרפה .א 

.המְ ִׁשל הכירצה תא הריבגמו םימודמ םיכרצ תרצוי תמוסרפה .ב

.תינרדומה הרבחב תילכלכ החלצהל דדמה איה תמוסרפה .ג

.גתומל רצומה תכיפהל המרת תינרדומה תמוסרפה .ד

."תויבויח תושוחת" יטנמסה הדשה ןמ )םייוטיב וא( םילימ שולש רמאמה ןמ אבה .א .5

)תודוקנ 3( 

 יסיסכתו תולובחת" יטנמסה הדשה ןמ )םייוטיב וא( םילימ שולש רמאמה ןמ אבה .ב

)תודוקנ 3(     ."היעטה

םילימה תוסחוימ ימלו ,"תויבויח תושוחת" יטנמסה הדשה ןמ םילימה תוסחוימ ימל .ג

)תודוקנ 2(     ?"היעטה יסיסכתו תולובחת" יטנמסה הדשה ןמ  

)תודוקנ 2(     ?תבתוכה תנעט תא תרשמ ליעלש םייטנמסה תודשה ינשב שומישה דציכ .ד

/5 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 41(     .7 וא 6 הלאשב רחב

 .'ל ּוק' אל התא ,הרבחב לבוקמ היהת אל ,רתויב םייתנפואה םיגתומה תא הנוק אל התא םא" .6

)54-64 תורוש(   ."יתוזח יוטיב שי יתרבחה סוטטסל ,רמולכ

.)תורוש 51–כ לש ףקיהב( ךירבד תא קמנו ,הלא םילימב תראותמה העפותה לע תרוקיב בותכ 

.הנובנ הכירצל תעייסמ תמוסרפה יכ םינעוטה שי .7

.)תורוש 51–כ לש ףקיהב( תואמגוד תרזעב התוא ססבו ,וז העיבק לע ךתעד תא עבה 

)תודוקנ 01(   תורוקמה ןמ םיטסקט :ב קלח

.8 הלאש לע הנע

.)ופוסב םושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ( וירחאש ה-א םיפיעסה לכ לע הנעו ,ךינפלש קוספה תא ארק .8

 "k פִת ִיbְ ֹוֹרמֲח  ֹוא ̂ ְִביֹא ר ֹו ׁש ַע  z בֵ ׁשָה ֶהֹע z ְֶביִ ׁשp ד ,גכ ,תומש( " ֹול  ּו(.

)תודוקנ 2(     ."ַע bְפִת ִי k" :םילימה יתש תא ונימי–תב תירבעל רמה .א

.האירק תומא ילב תובתכנ םילימ םיתעלו ,תודיחא ןיא ארקמב האירקה תומא לש ןביתכב .ב

)תודוקנ 2(     .האירק תומא ילב תובותכה םילימ יתש ליעלש קוספה ןמ אבה 

.רובח אשומ יוניכב שומישל המגודו רובח ןיינק יוניכב שומישל המגוד קוספה ןמ אבה .ג

)תודוקנ 2( 

)תודוקנ 2(     ?אקווד ביואה לש רומחהו רושה תא ןייצמ קוספה עודמ .ד

)תודוקנ 2(     .הקולחה תא קמנו ,םיקלח ינשל קוספה תא ֵק lַח .ה

/6 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 52(  ריבחת — ינש קרפ

.01-31 תולאשהמ שולש לעו ,)הבוח( 9 הלאש לע :תולאש עברא לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 7(   הבוח תלאש

.וירחאש תויחנהה יפל ותוא חתנו ,ךינפלש טפשמה תא ארק .9

,תוילכלכ תויורשפא םדיב שיש םיניגפמ םה ךכו ,תורקי תורוחס םינוק םדא ינב רתויו רתוי

)24-34 תורוש יפ לע(   .החלצהל דדמכ תוספתנה

:טפשמה חותינל תויחנה

.טפשמה תא ךתרבחמל קתעה —

.בכרומ ,)רבוחמ( יוחיא ,טושפ : טפשמה לש יריבחתה גוסה תא עבק —

.רביא לכ לש יריבחתה גוסה תא ןייצו ,םירביאה תא םחת יוחיא טפשמב —

 תא ןייצו ,תויקוספה תא וא תיקוספה תא םחת )תבכרומ תיקוספב וא( בכרומ טפשמב —

.ןהלש יריבחתה גוסה תאו דיקפתה

.הז טפשמב וקב םישגדומה םיפוריצה / םילימה לש יריבחתה דיקפתה תא ןייצ —

)תודוקנ 81(   הריחב תולאש

)תודוקנ 6 — הלאש לכל( .01-31 תולאשהמ שולש לע הנע

: בכרומ טפשמ ךינפל .א .01

 ומצע תא אוצמל לולע אוה , םימסרפמה לש םיביתכתל םאתהב גהונ וניא םדא םא  

)34-54 תורוש יפ לע(  .הדונמ טעמכ 

 םיפוריצה / םילימה לש יריבחתה דיקפתה תא ןכו ,תנמוסמה תיקוספה דיקפת תא ןייצ 

.הז טפשמב וקב םישגדומה

.וב תנמוסמה תיקוספה דיקפת תא ןייצ .טפשמה חוסינל תפסונ תורשפא ךינפל .ב

                        טעמכ ומצע תא אוצמל לולע ,  םימסרפמה לש םיביתכתל םאתהב גהונ וניאש ימ   

.הדונמ

 יתשמ הנוש דיקפת תלעב תיקוספ לולכי אוהש ךכ ,טפשמה חוסינל תפסונ תורשפא עצה .ג

.תרביחש טפשמב תיקוספה דיקפת תא ןייצ .ב-א םיפיעסבש תויקוספה

/7 דומעב ךשמה/
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.)ה-ד תוקספמ( םיבכרומ םיטפשמ השולש ךינפל   .11

I. םיעיצמ םהש םירצומה תועצמאב תוילשא םירכומ םימסרפמה ,רמולכ.

II. תמוסרפב המולג התייהש החטבהה תא ,לוכיבכ ,המישגמ םירצומה תיינק.

III. םיפונ לש םולצת םסרפמה גיצה תוירגיס לש םיוסמ גתומל תומוסרפב ,המגודל 

.ןושיעבש תונכסה םע תמעתהל ותוא תבייחמ התייה תילולימ הרימא לכ יכ ,םיחותפ

 ןדיקפת תא רבסהו ,וקב תושגדומה םילימה לכל ףתושמה יריבחתה דיקפתה תא ןייצ .א

.ירוטרה

:)3(-)1( םיפיעסה לע הנעו ,םיטפשמה תשולש תא ךתרבחמל קתעה .ב

.טפשמ לכב תיקוספה תא םחת )1(

?ןהלש דיקפתה והמו ,תויקוספה ןהמ .ההז יריבחת דיקפת שי תויקוספהמ םייתשל )2(

?הז דיקפת והמו ,רחא דיקפת תיקוספל שי םיטפשמה תשולש ןיבמ הזיאב 

.םאתהב קספ  .החואמ טפשמכ III טפשמ תא חסנ )3(

.)םיללוכ םיטפשמ( םיללוכ םיקלח ילעב םיטפשמ השולש ךינפל .א .21

  I. רשואב ךרוצה ומכ ,םיטשפומ םיכרצ לע תונעל תורמייתמ תומוסרפה, 

.הובג דמעמב ,תימצע הכרעהב ,הבהאב  

 II. תונחב ומוקימ ,ותזירא ,ובוציע ןפוא ,גתומה ריחמ יפ לע תעבקנ תועמשמה 

.ולש תמוסרפהו 

 III. שדחמ בצוע לוכה — תויוותו םיקובקב ,תויחפ ,תואספוק.

.ללוכה קלחה תא קר קתעה טפשמ לכמ )1(

.לילכמ יוטיב שי ליעלש םיטפשמהמ םיינשב )2(

 דחא לכ לש יריבחתה ודיקפת תא ןייצו ,טפשמ לכמ לילכמה יוטיבה תא קתעה 

.םייוטיבה ןמ

.יעמשמ–וד טפשמ ךינפל .ב

.תחלצומ התייה םוסרפה דרשמ תריחב 

.תועמשמ–ודה תא רציש ףוריצה תא ךתרבחמל קתעה )1(

.תחא תועמשמ עיבי םהמ דחא לכש ךכ ,םינפוא ינשב יעמשמ–ודה ףוריצה תא בותכ )2(

/8 דומעב ךשמה/
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.ו Kב תושגדומ םילימ םהבו ,םיטפשמ השולש ךינפל .א .31

  I. שוכרי םא רתוי רשואמל ךופהי אוה יכ הנומאה תא םדאב עוטנל טלחהב רשפא 

.תרחא וא וז הצלוח   

  II. ךירצ" ןושלמ כ-ר-צ שרושב הרוקמ תירבעה הפשבש ,תונכרצה הכפה ךכ", 

.רחא והשמל    

  III. םינדמחל םיכפוה םינכרצה.

?הלא םיטפשמב וקב תונמוסמה םילימה לש ףתושמה יריבחתה דיקפתה והמ )1(

.רשקהל המיאתמה ,הנוש הלימב II טפשמב "הכפה" הלימה תא רמה )2(

.ו Kב םישגדומ םיפוריצ וא םילימ םהבו םיטפשמ השולש ךינפל .ב

 I. תוכשומל  תורוחסה תכיפה היה יביטקרטאל םוסרפה תכיפהל ןושארה דעצה.

 II. תויונחה בוציעב הכפהמ השחרתה.

 III. םע םינרציה םמצע תא ואצמ תשורחה יתב תמקהו תיתיישעתה הכפהמה רחאל 

.תורוחס עפש 

 דחא לכ לש יריבחתה ודיקפת תא ןייצו ,ו Kב םישגדומה םיפוריצהו םילימה תא קתעה 

.)םידיקפת העברא — כ"הס( םהמ

/9 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 52(  תורוצה תכרעמ — ישילש קרפ

.)הריחב תולאש( 51-02 תולאשהמ שולש לעו )הבוח( 41 הלאש לע :תולאש עברא לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 7(   הבוח תלאש

.ז-א םילימ תוצובק עבש ךינפל .41

.הלש שרושה תא הִדצל בותכו ,שרושה תניחבמ ןפוד תאצויה הלימה תא קתעה הצובק לכמ 

ַע ּונָמ ַ,ֵעע ֹונְתִמ ַ,ע ֹונָמ .א
ָהָעפ ֹו z ,ֵםע ֹו t ,ת ֹועִיפ ֹומ .ב
)טבמ( ה Tיִ ׁשיֵה ,ָהי Tְ ׁשַה ,ר ֹו ׁשיִמ .ג

ה Tֵטְמַמ ,רָטָמ ,ה h ָTַמ .ד
ץי Xֵמ ,ץי Xְמְַהל ,ץ ֹורֵמ .ה
הָס ּונְמ ,הָ qֻנְמ , ּו qַנְתִה .ו
ת ֹורְמְַהל ,ה Tְֻמי ,ת ֹורְ nַיְתִמ .ז

)תודוקנ 81(   הריחב תולאש

.)81-02 תולאש( םשה םוחתמ שולשו ,)51-71 תולאש( לעופה םוחתמ שולש :תולאש שש ךינפל

םשה םוחתמ ,לעופה םוחתמ ןתוא רוחבל לכות .דבלב תולאש שולש לע תונעל ךילע

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( ךנוצרכ ,םימוחתה ינשמ וא

לעופה

.שגדומ לעופ שי םהמ דחא לכבו ,םיטפשמ העברא ךינפל .א .51

)34-54 תורוש יפ לע(  .ֶה cֻנְמ  טעמכ אוה ,םיביתכתה יפל גהונ וניא םדא םא —

 .שדחמ אשונה   ן ֹו cִי  וניניב האבה השיגפב —

.יתרזע לע יל  ה @ ֹוה  ירבח —

.באזב ןבא  ָה cִי  העורה —

?ֶה cֻנְמ  לעופה תרוצ לש שרושה והמ )1(

?ֶה cֻנְמ  לעופה תרוצ לש  ןיינבה והמ )2(

?ן ֹו cִי  לעופה לש  ןיינבה והמ )3(

?ה @ ֹוה  לעופה לש שרושה והמ )4(

?ָה cִי  לעופה לש  ןיינבה והמ )5(

)01 הרוש(  .רתוי תוריעצ   ּוא Tֵי  ןה ךכו .ב

.רתוי ריעצ  הֶא Yִנ / הָא Yִנ  אוה :רמול שי הווה ןמזב 

.דוקינה ללוכ ,תונותנה תויורשפאה יתש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 
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.שגדומ לעופ םהמ דחא לכבו ,םיטפשמ השיש ךינפל .61

.םימסרפמל היוצרה הייארה תיווזמ תוננובתהל ונתוא  ֶתֶנ ַּוכְמ  תמוסרפה )1(
)55-65 תורוש יפ לע(             
?לארשיב הקוח  ֵןנ ֹוְכל  ןמזה עיגה םאה )2(

.השיגפל רֵחאל   ּו pַ ַּו kְתִה  אל )3(

.תונדפקב םירועישה תא  ָהנִיכְמ  וז הדימלת )4(

.ָהָנכ ּומ  החוראה .ןחלושל םינמזומ םתא )5(

.העתפה םכל  ָהנ ֹוָכנ  חוניקל )6(

.נ-ו-כ :ףתושמ שרוש שי הלא םיטפשמב םישגדומה םילעפה לכל

.)6(-)1( םיטפשמב שגדומ לעופ לכ לש ןיינבה תא בותכ

)11 הרוש יפ לע(  .םיטשפומ םיכרצ לע  ת ֹוֲנַעל  תורמייתמ תומוסרפה .א .71

?ותועמשמב ול םיאתמהו  ת ֹוֲנַעל  לעופהמ רזגנה םצעה םש והמ )1(

:ךינפלש תויורשפאה שולש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 

 תִיֲנעַ z , י ּו pִע , ֶהֲנעַמ 

?לעפנ ןיינבב ה/י-נ-ע שרושה לש לעופה םש תרוצ יהמ )2(

:ךינפלש תויורשפאה שולש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 

ת ֹו pַעְתְִהל , ת ֹוָנעְֵהל , ת ֹו pְַעל 

 ,שגדומה לעופה לש הנוכנה הייגהה תרוצב רחב ךינפלש םיטפשמה ןמ דחא לכב .ב 

.דוקינה ללוכ ,התוא קתעהו  

 ותוא לעתלו ןויער לכ סכנל  הָחִיְלצֶה / הָחִיְלצִה  תמוסרפה תבתוכה תעדל )1(  

.היכרצל  

ֹכ Yִי  םא רשואמל ךופהי יכ הנומאה תא םדאב עוטנל רשפא )2(  ֹ Yִ kי /  ׁש   הצלוח   ׁש 

)41-51 תורוש יפ לע(  .תרחא וא וז 
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םשה

:םילימ שמח ךינפל .א .81

  t Yִ פְמ , יאַמ ּוסYַ ַצי , םֵסTְ ָןלְֲהנִמ , ן , a ַp יַא

.הצובק לכל תרתוכ ןתו ,הרוצתה ךרד יפ לע תוצובק יתשל םילימה תא ןיימ )1(

?תועמשמה תניחבמ םילימה לכל ףתושמ המ )2(

?ליעלש המישרב םילימה ןמ תועמשמה תניחבמ )94 הרוש(  ן @ְמַח  הלימה הנוש המב )3(

:תושגדומה םילימה ןמ תחא לכ לש הרוצתה ךרד תא רבסה .ב

  )5-6 תורוש( "ָהכי Xְצה רבגת אל יותיפ ילב" 

.)43-53 תורוש( "רחא והשמל  …ת ּוָנכ Yַצה הכפה ךכ" 

התוא קתעה ,תשגדומה הלימה לש הנוכנה הייגהה תרוצב רחב ךינפלש טפשמב .ג

.ךתריחב תא קמנו ,דוקינה ללוכ 

.שדח  יִָאל Oַח / יַאל Oַח  רצומ אבייל הטילחה הרבחה 

 

:םילימ הנומש ךינפל .91

תִינֵיע , תיִמ z ַE , ת ּורָ ְׁשפֶא , ת ּורֵ ׁש , תי X ּו c aִ , תִי aְגַמ , ת ּו qִו , ת ּועָמְ ׁשַמ 

.יפוס ןרוצ + סיסבמ תויונבה םילימה תא קר ךתרבחמל קתעה .א

 יהמ ןייצו ,יפוסה ןרוצה תועמשמ יפ לע תוצובקל  א ףיעסב תבתכש םילימה תא ןיימ .ב

.הצובק לכ לש יפוסה ןרוצה תועמשמ

:הרוצת ךרד התואב ורצונ ךינפלש םילימה לכ .א .02

,  ָה iִא Y תיווז  ,  ֶהזֲחַמ  , ת ּוא Y תדוקנ  , הֶא Yַמ  ,  ת ּוזָח 

 z ַןולח  , תִיזֲח U ַמ  , ָהוֲאY ן ֹוזָח  ,  ןיע תיִא 
  

?תושגדומה םילימה לכל תפתושמה הרזגה יהמ )1(

.ךתרבחמל ותוא קתעהו ,לקשמ–תווש םילימ לש דחא גוז ליעלש המישרב אצמ )2(

?ליעלש םילימה לש הרוצתה ךרדמ  ןְָתוַא U  הלימה לש הרוצתה ךרד הנוש המב )3(

:הלועפה תומש תא ךינפלש המישרה ןמ קתעה .ב

.ֶהז ֹוח , ן ֹוָי fִח , ת ּו fַחְתִה , י ּו fִח , יַא fַח 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


