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.וירחאש תולאשה לע הנעו ,ךינפלש רמאמה תא ארק

תכלל ןאל שי
)4002 ףרוח ,72 ןויליג ,םינפ ,*רודיל 'ר תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 םייתנוכש םיקחשמ ישרגמ דיל וא םיינוריע םיקראפ דיל םתינוכמב םיפלוחה ולאל

 וא תינפוג תוליעפב םהלש יאנפה תועשמ הברה םיעיקשמ םילארשיהש השוחת שי

 הכילה יליבשב םיכלוה תוגוזו םידיחי ,םירבגו םישנ ,םירגובמו םיריעצ .יממע טרופסב

 ידצל וא םידחוימ הציר ילולסמב םיצר ,"הנוכשל ביבסמ" וא עבטה קיחב םינמוסמ

 רקיעב ,לסרודכו לגרודכ םיקחשמו תומדקומ רקוב תועשב םיינפוא לע םיבכור ,שיבכה

 תומוה הייחשה תוכ Vב .הנוכש לכב םיחתפנ תואירב ינודעומו רשוכ ירדח .עובשה יפוסב

 הבושחה המורתה תאו ףוגה תוברת תא הליג ילארשיהש הארנ דצה ןמ טיבמל .םישנא

.תישפנהו תינפוגה תואירבה חופיטל תינפוג תוליעפל שיש

 טרופסב קוסיעה אמש וא ,םיליעפ תמאב םילארשיה םאה :איה הלאשה םלואו

 טרופסה יפנע םה המ :איה תרחא הלאש ?רבדל םיעגושמ ץמוק קר ןייפאמ יאנפה תועשב

 םילארשיה תורידת וזיאב :איה רתוי הבושחה הלאשה ילואו ?םילארשיה לע םיפדעומה

?תינפוג תוליעפב םיקסוע

 תא ןמז ךרואל ןחב 2002 טסוגואב לארשיב יממעה טרופסה דוגיא םסרפש רקס

 תורידת תא ,תיביטרופס תינפוג תוליעפ יפלכ ילארשיה רוביצה תודמעב םייונישה

 ברקב םיינופלט תונויאר 705 לע ססבתה רקסה .תוליעפה גוס תאו תינפוגה תוליעפה

.)הלעמו 81 ינב( תרגובה תידוהיה הייסולכואה

 םימעפ שולש תוחפל םיליעפ םהש וחוויד םילאשנהמ %06–כש ררבתה רקסה ןמ

 םינשב םרועיש תמועל דחוימב הובג תינפוג תוליעפב םיקסועה לש הז רועיש .שדוחב

 תוליעפ לע וחווידש םישנאה רועיש )1002 רבמצד( םדוק רקסב ,האוושה םשל .תומדוק

.%84–כ היה שדוחב םימעפ שולש תוחפל תינפוג

 .םילארשיה ברקב רתויב החיכשה תיביטרופסה תוליעפה איה הכילה יכ דמלמ רקסה

 .יאנפה תועשב תכלל םיגהונ םהש וחוויד תינפוג תוליעפב וקסעש םילאשנהמ %43

 יקחשמ ןה תופסונ טרופס תויוליעפ .%51–כ — רשוכ רדחב ןמאתהל םיפידעמ םירחא

 — הצירו ,%01 — תיבל ץוחמ היגוסל תולמעתה ,%41 — )לסרודכו לגרודכ רקיעב( רודכ

 ףוח לע טרופס ,טיש ,םיינפוא לע הביכר ומכ תויוליעפב וקסע םידדוב םירקחנ קר .%7–כ

.ויגוסל דוקירו ודו'ג ,םיה

 :םינייאורמה ןמ %16 ובישה תיביטרופס תוליעפב קוסעל ורחב עודמ הלאשה לע

 הרימש ,תינפוגה תוליעפה םצעמ האנהה םה םיפסונ םיעינמ ."תואירבה לע רומשל ידכ"

.ףוגה בוציעו לקשמב הדרוה ,רשוכ לע

 ןמניז ש"ע טרופסלו ינפוג ךוניחל הללכמבו הפיח תטיסרבינואב ךוניחל הטלוקפב ריכב הצרמ אוה רודיל ינור ר"ד *
.טייגניו ןוכמב 

/3 דומעב ךשמה/

א הקספ

 

              5

ב הקספ

              01

ג הקספ

              51  

ד הקספ

              02

ה הקספ

              52

ו הקספ



3 - 012 ,701110 ,ה"סשת ץיק ,העבהו הנבה ,ןושל -

 תוליעפב קוסעל םהמ ענומה ירקיעה םרוגה ,)%36( רקסב םיפתתשמה בור ירבדל

 ,תאז םע .תינפוג תוליעפב קוסעל "אב אל" טושפ םהמ %61–ל .ןמז רסוח אוה תיביטרופס

 דדועל ידכ הרבסה עסמב תאצל דואמ בושח וא בושחש ונעט )%98( םיקדבנה לכ טעמכ

.אירב םייח חרואמ קלחכ ,תינפוג תוליעפב קוסעל ילארשיה רוביצה תא

 הכרע ,תילארשיה הייסולכואה ברקב תינפוגה תוליעפה ףקיה תא ןחבש ףסונ רקס

 םימוד ויאצממו ,9991 תנשמ םינותנ ופסאנ הז רקסב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 ויה הז רקסב תולאשה ,תאז םע .לארשיב יממעה טרופסה דוגיא לש רקסב ולעש ולאל

 ךא ,הנורחאה הנשב תינפוגה תוליעפה תורידת לע ולאשנ םינייאורמה .רתוי תויללכ

 %25–ש הלוע הז רקס ינותנמ .תישדוחה וא תיעובשה תוליעפה תורידת לע ולאשנ אל

 ויה הצירהו הכילהה .ןויאירל המדקש הנשב תיביטרופס תוליעפב וקסע םילאשנה ןמ

 — הייחש :ןהירחא .%53–כ — םינייאורמה ברקב רתויב תוירלופופה טרופסה תויוליעפ

 יבוריא לוחמ ,תולמעתה ;%31 — תולוקשמ תמרהו רשוכ רדחב ןומיא ,הקיטלתא ;%51

 ומכ טרופס תויוליעפש ןייצל ןיינעמ .%8 — לסרודכו ;%9 — לגרודכ ;%21 — הגויו

 םושמ ,עיתפמ אצממ והז .םינייאורמה ברקב ךכ לכ תוירלופופ ןניא הגויו תולמעתה

 ולאכ רקיעב ,תולמעתה לש םינוש םיגוסל רתוי הבר תוחיתפ שי םילארשילש הארנש

.רקסה יאצממב הכימת האצמנ אל וז תוחיתפל ךא .קוחרה חרזמה תוברתמ ובאשנש

 םהש וחוויד םילאשנהמ %62 .תיביטרופסה תוליעפל תוביסה וקדבנ הזה רקסב םג

.ביבחתכ תאז םישוע םהש וחוויד %42–ו ,תואירב ימעטמ תיביטרופס תוליעפב םיקסוע

 הרימשל תשרדנה תינפוגה תוליעפה תוכיא לע תוצלמה םיאצומ תיאופרה תורפסב

 לכ ,עובשב םימעפ שולש תינפוג תוליעפב קוסעל ץלמומ לשמל ךכ .הניקת תואירב לע

 תוליעפב דימתהל שי ,ךכ לע ףסונ .ןותמ ינפוג ץמאמ תעקשה ךות ,תוקד 03–כ ךשמב םעפ

 םא םיעדוי ונא ןיא םיקפסמ םירקסהש םינותנהמ .תוקספה ילבו םישדוח המכ ךשמב וז

 ןכל .ולא תוצלמה רחא תאלממ ןכא תינפוג תוליעפב תקסועה תילארשיה הייסולכואה

.ונל העודי הניא םייתואירב םיטביה חופיטל תינפוגה תוליעפה לש תישעמה התמורת

 הינכתו התורידת ,תינפוגה תוליעפה ףקיה לע ללוכו ףיקמ רקחמ אופא שורד

 ,ללכב םא ,המכ דע תעדל השקתנ ,הזכ רקחמ ךרענ אל דוע לכ .תילארשיה הייסולכואב

 השוחתב קפתסנ םייתניב .תירלופופ איה תילארשיה הייסולכואב תינפוגה תוליעפה

 תגציימ הנומת םה ,םיעיזמו םיליעפ ,םדא ינומהב עובש יפוסב םיסלכואמה םיקראפהש

.תילארשיה הייסולכואה לש

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

.1-11 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

?לארשיב בושח םוקמ תספות תיממע תינפוג תוליעפש םשורה תא רצוי המ ,רמאמה יפל .1

)תודוקנ 3( 

 םיקסוע םילארשיה תורידת וזיאב :איה רתוי הבושחה הלאשה" :בתכנ 11-21 תורושב .2

"?תינפוג תוליעפב 

?וז הלאש לע הבושת אוה ךינפלש םיטפשמה ןמ הזיא 

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

 .רשוכ רדחב ןמאתהל םיפידעמ םילאשנהמ %51 )1(

 .תומדוקה םינשב םרועישמ הובג תינפוג תוליעפב םיקסועה רועיש )2(

 .שדוחב םימעפ שולש תוחפל םיליעפ םילאשנהמ %06 )3(

 ,םיה ףוח לע טרופס ,טיש ,םיינפוא לע הביכר ומכ תויוליעפב וקסע םידדוב םירקחנ קר )4(

 .ויגוסל דוקירו ודו'ג

)תודוקנ 2( 

.רקסב ולאשנש תולאש יתש ךמס לע ףסאנש עדימ תללוכ  ז הקספ .3

)תודוקנ 4(      .תולאשה יתש תא בותכ 
 

)תודוקנ 3(      ?עודמו ,םיפצמ ונייה אצממ הזיאל ."עיתפמ אצממ והז" :בותכ 34 הרושב .4

.רמאמב םיראותמה םירקסה ינש לש םיאצממה תאוושהל הלבט ךינפל .5

.רמאמה יפ לע ,עדימה תא תוקירה תוצבשמב םלשהו ,הלבטה תא ךתרבחמל קתעה

)תודוקנ 5(

לש רקסה לש רקסה םירקסה                
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יממעה טרופסה דוגיא םיטביהה

  תירלופופה תוליעפה

רתויב

 תואירב       

ביבחת       

,ןמז רסוח 

קוסעל קשח רסוח 

תינפוג תוליעפב 

/5 דומעב ךשמה/
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."תיאופר תורפס" תרכזומ 84 הרושב .6

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה ?תיאופרה תורפסה םוחתב ללכיהל יושע המ 

אפורהמ םשרמ )1(

םיאפורב קסועה ןאמור )2(

םידלי תאופר לע יעדמ רמאמ )3(

עקרקה הנבמ לע רקחמ תדובע )4(

)תודוקנ 2(

?רמאמה לש תיזכרמה הנעטה תא אטבמ ךינפלש םידגיהה ןיבמ הזיא .א .7

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה  

.תינפוג הניחבמ םיליעפ םילארשיהש הנעטה תא םיכירפמ םירקסה )1(

תינפוגה תוליעפה ףקיה לע םהמ קיסהל רשפא ןכל ,םיללוכו םיפיקמ םירקסה )2(

.םילארשיה לש 

.םילארשיה לש תינפוגה תוליעפה לע ףיקמו קיודמ עדימ לבקל ידכ םירקסב יד ןיא )3(

.תיאופרה תורפסב תוצלמהה יפל םיגהנתמ םילארשיהש הלוע םירקסה ןמ )4(

.רמאמב בותכה לע ךתבושת תא ססב .ב

)תודוקנ 5(

:ךינפלש םייוטיבהמ דחא לכב תואכרימה דיקפת והמ ןייצ .8

)82 הרוש( "תואירבה לע רומשל ידכ" .א

.)13 הרוש( "אב אל" .ב

)תודוקנ 2(

)תודוקנ 21( םוכיס תלאש .9

."יממעה טרופסה" אשונב רוביצל עדימ ןולע רואל איצוהל ןווכתמ תואירבה דרשמ 

.הז ןולעב ללכייש ,)תורוש 01–כ לש ףקיהב( רמאמה לש םוכיס בותכ 

.רוביצל תוצלמהה לעו םירקסה ןמ םיאצממה ירקיע לע ,תחוורה הרעשהה לע בותכ ךמוכיסב 

/6 דומעב ךשמה/
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.םישרת הוולנ ,םינפ תעה בתכב םסרופ אוהש יפכ ,רמאמל

.וירחאש 01-11 תולאשה לע הנעו ,םישרתב ןייע

שדוחב םימעפ שולש תוחפל העובק תינפוג תוליעפב םיקסועה זוחא
)2002 ,לארשיב יממעה טרופסה דוגיא :יפ לע(

)תודוקנ 2(       ?םישרתבש עדימה רושק רמאמב הקספ וזיאל .01

.םידגיה השימח ךינפל .11

,םישרתה ןמ קר ,רמאמה ןמ קר ותוא דומלל רשפא םא דגיה לכל עגונב עבק 

.םישרתה ןמ וא רמאמה ןמ ללכ ותוא דומלל רשפא–יא וא דחי םישרתהו רמאמה ןמ 

)תודוקנ 01( 

.םינש רשעכ ךשמב םינותנה תא ףסא יממעה טרופסה דוגיא )1(

 תוליעפב םיקסועה רועישב היילע תרכינ 2002 טסוגואמ יממעה טרופסה דוגיא לש רקסב )2(

.1002 רבמצדב וינפל היהש רקסל האוושהב תינפוג

.הדירי התייה תומיוסמ םינשב ,תינפוגה תוליעפה ףקיהב היילע לש תיללכה המגמה תורמל )3(

.םינייאורמ תואמ שמחכ יממעה טרופסה דוגיא לש רקסב ופתתשה 2002 טסוגואב )4(

.רעונ ינב ברקב תינפוג תוליעפב קוסיעה ףקיה קדבנ םירקסב )5(

/7 דומעב ךשמה/
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 רפִסמה םש ,םיעמשמהו םילימה רצוא — ב קרפ
)תודוקנ 62(  סחיה תולימו

.21-71 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 12(   םיעמשמהו םילימה רצוא  

םילימ ישוריפ

.)81 הרוש( "דחוימב הובג תינפוג תוליעפב םיקסועה לש הז רועיש" .א .21

.רועיש הלימל םישוריפ העברא ךינפל  

)תחא הדוקנ(     .רמאמב רשקהל םיאתמה שוריפה תא ךתרבחמל קתעה  

םידומיל תעש )1(

לכשה רסומ ,חקל )2(

לדוג ,תומכ ,הדימ )3(

החנה ,הרעשה )4(

 ".אירב םייח חרואמ קלחכ ,תינפוג תוליעפב קוסעל ילארשיה רוביצה תא דדועל   …בושח" .ב

)23-33 תורוש(

.םייח חרוא ףוריצל םישוריפ העברא ךינפל 

)תחא הדוקנ(     .רמאמב רשקהל םיאתמה שוריפה תא ךתרבחמל קתעה  

םייח ךשמ )1(

םייח ךרד )2(

םייח תוכיא )3(

םייח תמר )4(

תועמשמ ידוגינו ת ּופדרנ .31

.וקב תשגדומ הלימ דחא לכבו ,רמאמה ןמ םיחוקלה םיטפשמו םיפוריצ העברא ךינפל .א 

)תודוקנ 3(     .המוד התועמשמש הלימב תשגדומ הלימ לכ רמהו ,םהמ השולשב רחב  

)6-7 תורוש( םישנא תומוה הייחשה תוכ Vב —

)01 הרוש( רבדל םיעגושמ ץמוק —

)51-61 תורוש( הייסולכואה ברקב —

)54 הרוש( קוחרה חרזמה תוברתמ ובאשנ —

.וקב תשגדומ הלימ דחא לכבו ,רמאמה ןמ םיחוקלה םיפוריצ השולש ךינפל .ב

)תודוקנ 2(     .תדגונמ התועמשמש הלימב תשגדומ הלימ לכ רמהו ,םהמ םיינשב רחב 

)12 הרוש( החיכש תיביטרופס תוליעפ —

)05 הרוש( ןותמ ינפוג ץמאמ —

)45 הרוש( ףיקמ רקחמ —
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."רבדל םיעגושמ" :בותכ 01 הרושב .א .41

)תודוקנ 2(      ?רבדל םיעגושמ יוטיבה תא רימהל רשפא םילימ ףוריצ וא הלימ וזיאב 

.)היצטונוק( תיוולנ תועמשמ םימעפל שי "עגושמ" הלימל .ב

."עגושמ" הלימה םהבו ,םיטפשמ העברא ךינפל 

 ,תיבויח היצטונוק "עגושמ" הלימל שי הבש תחא המגוד ןייצ ,הלאה םיטפשמה ןיבמ 

)תודוקנ 2(     .תילילש היצטונוק הליַמל שי הבש תחא המגודו

.ולש םידכנה לע עגושמ אוה —

.וידרה תא וכימנה ,םיעגושמ —

.עגושמ ומכ גהונ אוה ,ותִא עוסנל דחפ —

.ץיקב םיעגושמ םייח ונישע —

."ףוגה בוציע" רכזומ רמאמב 92 הרושב .51

.םינולימ השולשמ םיחוקלה ,ֵב vִע לעופל םירושקה םיכרע ךינפל 

.םהירחאש ג-א םיפיעסה לע הנעו ,םיכרעה תא ארק 

םילימ–בר ןולימ     ןשוש–ןבא ןולימ     

הווהה ןולימ        

).אבה דומעב ,ג-א ,הלאשה יפיעס :בל םיש(
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.ֵב vִע לעופל םישוריפ ינש םיאבומ םילימ–ברו ןשוש–ןבא םינולימה ינשמ דחא לכב .א

.**ימסילופ סחי וא *ימינומוה סחי םייקתהל לוכי ןולימ לכב םישוריפה ינש ןיב 

םישוריפה ןיב ןוכנה סחיה תא אטבמ וב רמאנהש טפשמה תא ךתרבחמל קתעה 

)תודוקנ 3(      .הלא םינולימ ינשמ דחא לכב 

 ינש ןיב סחיה וליאו ,ימסילופ סחי אוה ןשוש–ןבא ןולימב םישוריפה ינש ןיב סחיה )1(

.ימינומוה סחי אוה םילימ–בר ןולימב םישוריפה

 ינש ןיב סחיה וליאו ,ימינומוה סחי אוה ןשוש–ןבא ןולימב םישוריפה ינש ןיב סחיה )2(

.ימסילופ סחי אוה םילימ–בר ןולימב םישוריפה

.ימינומוה סחי אוה םינולימה ינשב םישוריפה ינש ןיב סחיה )3(

.ימסילופ סחי אוה םינולימה ינשב םישוריפה ינש ןיב סחיה )4(

?עודמ ?םירחאה םינולימה ינשב אבומ וניאו ןשוש–ןבא ןולימב אבומ שוריפ הזיא .ב

)תודוקנ 3( 

 ,םילימ–בר וא ןשוש–ןבא :םירחאה םינולימה דחאמ ךרעל הווהה ןוליממ ךרעה תא הוושה .ג

.)המודכו תואמגוד ,םייקודקד םיטרפ ,ךרעה תגצה( תוניחב יתש יפ לע

)תודוקנ 4( 

)תודוקנ 5(       סחיה תולימו רפסמה םש   

)תודוקנ 3(       .ךינפלש םיטפשמב םישגדומה םירפסמהמ דחא לכ ךתרבחמב םילימב בותכ .61

.תונויאר 705 לע ססבתה יממעה טרופסה דוגיא ךרעש רקסה .א

.4 דומעב תוליחתמ העבהו הנבה קרפב תולאשה .ב

.הייחשב םיקסוע רקסב םינייאורמה ןמ %51 .ג

 קתעהו ,תועצומה תויורשפאה יתש ןיבמ הנוכנה הייגהב רחב ךינפלש םיטפשמהמ דחא לכב .71

)תודוקנ 2(     .ךתרבחמל התוא

 ת ֹואֵמ עַ ׁשְ z ֶףלֶא / ִםיַ zְ ׁש ּו םִיעְ ׁשִ z ת ֹואֵמ עַ ׁשְ z ֶףלֶא  תנשב תוליעפה רועיש .א

z ִתיסחי ךומנ היה  ִםַינְ ׁש ּו םִיעְ ׁש.

.ןגוה אוה   _ֶי tְַל k /  ִ_ַי tְַל k  הלהנהה סחי .ב

.ןהלש הייגהבו ביתכב תוהז ךא ןאצומב תונוש םילימ — הימינומוה *

.תחא הלימ לש תויועמשמ יוביר — הימסילופ **
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)תודוקנ 42(  תורוצה תכרעמו ריבחת — ג קרפ

 םוחתמ )22-52( תולאש עבראו ריבחתה םוחתמ )81-12( תולאש עברא :תולאש הנומש הז קרפב

.תורוצה תכרעמ

 ,םהינשמ וא תורוצה תכרעמ םוחתמ וא ריבחתה םוחתמ רוחבל לכות .דבלב תולאש עברא לע הנע

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( ךנוצרכ

ריבחת   

.תינפוג תוליעפ ףוריצה םהבו ,)4(-)1( םיטפשמ העברא ךינפל .א .81

:תינפוג תוליעפ ףוריצה לש יריבחתה דיקפתה תא ךתרבחמב ןייצ טפשמ לכל 

.)יאוול( םש םילשמ ,לעופ םילשמ ,אשונ 

.שדוחב תחא םעפ תינפוג תוליעפב םיקסוע םילאשנהמ םיבר )1(

.ליג לכב הרידס תינפוג תוליעפ םידדועמ םיאפור )2(

.םייעוצקמ םיאטרופס ברקב תינפוגה תוליעפה הקדבנ אל הז רקסב )3(

.תינפוג תוליעפל תוביסה וקדבנ הז רקסב )4(

)תודוקנ 4(

,המיחתה ינומיס תאו טפשמה תא ךתרבחמל קתעה .ומחתנ ויקלחש טפשמ ךינפל .ב

.יריבחתה ודיקפת תא קלח לכ לעמ בותכו 

.)יאוול( םש םילשמ ,לעופ םילשמ ,אושנ ,אשונ :ךינפלש המישרהמ רחב םידיקפתה תא 

.  רשוכ ירדח    הנוכש לכב    םיחתפנ    ןורחאה ןמזב   

)תודוקנ 2( 
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:)3(-)1( םיטפשמ השולש ךינפל .91

.םהל הבושח תואירבהש םושמ תינפוג תוליעפב םיקסוע םילאשנהמ %62 )1(

.ןמז רסוח ללגב תינפוג תוליעפב םיקסוע םניא םיבר םילארשי )2(

.הב קוסעל םיברמ םה ןכלו ,תינפוגה תוליעפה םצעמ םינהנ םילארשיהמ קלח )3(

 לש יריבחתה גוסה תא ןייצ רפסמ לכ דילו ,)3(-)1( םירפסמה תא ךתרבחמל קתעה .א

)תודוקנ 3(      .)רבוחמ( יוחיא ,בכרומ ,טושפ :טפשמה

)תחא הדוקנ(      .והמ ןייצ  .יגול רשק ותוא םייקתמ )3(-)1( םיטפשמב .ב

— לוכה ךס( םיטפשמה תשולשמ דחא לכב יגולה רשקה תא תאטבמ הלימ וזיא ןייצ .ג

)תחא הדוקנ(      .)םילימ שולש 

:טפשמ ךינפל .ד

.ןיקת לקשמ לע רומשל ךרוצהמ עבונ תינפוג תוליעפב קוסיעה םיבר םירקמב 

.)3(-)1( םיטפשמב ומכ יגול רשק ותוא םייקתמ הז טפשמב 

)תחא הדוקנ(      ?יריבחתה הדיקפת והמו ,יגולה רשקה תא תאטבמ הלימ וזיא 

:ףיקע רובידב טפשמ ךינפל .א .02

 תיביטרופס תוליעפב קוסעל םהמ ענומה ירקיעה םרוגה ,רקסב םיפתתשמה בור ירבדל 

.ןמז רסוח אוה

.רקסב םילאשנה דחא ותוא רמול היה יושעש יפכ ,רישי רובידב טפשמה תא בותכ  

)תודוקנ 2(  

.םיטפשמ השולש ךינפל .ב

?קוסעל הברמ התא טרופס ףנע הזיאב :ןייארמ

.םיינפוא לע הביכר :'א ןייאורמ

.הגוי :'ב ןייאורמ

)תודוקנ 2(     .םיאתמ יגול רשק לעב דחא טפשמב םינייאורמה תובושת תא חסנ

 .תוקד 03–כ ךשמב םעפ לכ ,עובשב םימעפ שולש תינפוג תוליעפב קוסעל ץלמומ .ג

)94-05 תורוש( 

)תודוקנ 2(     .ןמאתמל הארוהכ טפשמה תא חסנ 
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.םיינמש םיפוריצ השיש ךינפל .א .12

ףוגה תואירב חופיט —

יתנוכש םיקחשמ שרגמ —

םינמוסמ הכילה יליבש —

יממעה טרופסה דוגיא —

יאנפה תועש לוצינ —

ילארשיה רוביצה תודמע —

)תודוקנ 4(   :םיגוס ינשל םיינמשה םיפוריצה תא ןיימ

I. ראות םשו תוכימס ףוריצ

II. תויוכימס תרשרש

)תחא הדוקנ(      .וראותו םש לש ףוריצל ךינפלש תוכימסה ףוריצ תא רמה )1( .ב

טרופס תוליעפ 

)תחא הדוקנ(      .תוכימס ףוריצל ךינפלש וראותו םשה ףוריצ תא רמה )2( 

םייתואירב םימעט  

תורוצה תכרעמ  

:םילימ שש הבו הלבט ךינפל .22

תופסונ םילימ שרושה הלימה

ֵט aֶה ,םיִאְ hַבְמ ,ןֶֶט a ,הָטִיְבנ  )7 הרוש(  טִי aַמ )1(

ָה cְגֻא ,ד ּו bִנ ,דִי z ַb ,ה ָ@ bַה  )31 הרוש(  ד ּו bִא )2(

ףָ wֻמ ,ףיִ wְַהל ,ף z Mֹ ,ףי Nְתַמ  )43 הרוש(  ףֵ wֶה )3(

ֵקפָס ,קֵס ֹו t ,ֵק tְסֶה ,ָק tֻסְמ )65 הרוש יפ לע( ֵק z ַtְסִמ )4(

ֶתֶג vַמ ,גיְִמצ ,ג ּו vִי ,גִי z ַv  )75 הרוש(  ֶתֶג vַיְמ )5(

ן Tְַתו ,רָ zֻמ ,ריִ zִה ,ר ּו zִו  ת zַ ֶWוְמ )6(

.)ןימימ( הנושארה הדומעהמ )6(-)1( םילימה שש תא ךתרבחמל קתעה

)תודוקנ 3(     .הלש שרושה תא בותכ תקתעהש הלימ לכ דיל .א

הלימה לש שרוש ותואמ ןהש םילימה תא קר קתעה "תופסונ םילימ" הדומעהמ .ב

)תודוקנ 3(     .הנושארה הדומעהמ 
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.הלבט ךינפל .32

שרוש ותואמ תפסונ הרוצ ןיינבה לעופה
היחנהה יפל  

)1( J E הָמ  )ליעפה ןיינבב הרוצ  )93 הרוש 

              :ןמז ותואבו ףוג ותואב   

:לעפתה ןיינבב לעופ םש  )24 הרוש(  ֵן iְַצל )2(
                                      

לעפתה ןיינבב הרוצ )74 הרוש יפ לע(  ק ּוָסע )3(

              :ןמז ותואבו ףוג ותואב   

:ןיינב ותואב הלועפ םש )05 הרוש יפ לע(   ּונ Eַמְתִה )4(
                                     

:לעיפ ןיינבב הלועפ םש )75 הרוש(  םיִָסְלכֻאְמ )5(

                                      

 לק ןיינבב הרוצ     ּונְָת pִי )6(

               :רבע ןמזבו ףוג ותואב   

.)ןימימ( הנושארה הדומעהמ )6(-)1( םילעפה תשש תא ךתרבחמל קתעה

)תודוקנ 3(     .ולש ןיינבה תא בותכ תקתעהש לעופ לכ דיל .א

.תישילשה הדומעב היחנהה יפל ,שרוש ותואמ תפסונ הרוצ בותכ תקתעהש לעופ לכ דיל .ב

)תודוקנ 3( 
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.שרוש ותואמ םילעפ םישגדומ םהבו ,)I , II( םיטפשמ לש תוגוז ינש ךינפל .א .42

I. — ַאְתִמ  ינאn ֵרשוכ לע רומשל ידכ םוי–םוי  ן.

.שרגמב הצובקה תא  ןֵ nִא  ךירדמה — 

II. — נ  תינפוגה תוליעפהEִ ֶחM םיילושל  ת.

.רותה שארל עיגהל ידכ סובוטואל רותב  קַח Eִנ  רענה — 

:םיטפשמ גוז לכב

)תודוקנ 2(     .םישגדומה םילעפהמ דחא לכ לש ןיינבה תא ןייצ )1(

לש רשקֶהב רזעיה( םישגדומה םילעפהמ דחא לכ לש ןיינבה תועמשמ תא ןייצ )2(

)תודוקנ 2(     .)טפשמב לעופה 

.תושגדומ ינוניב תורוצ עברא ךינפל .ב

 :הלאה תויורשפאה ןיבמ ,תושגדומה ינוניבה תורוצמ תחא לכ לש רבידה קלח והמ ןייצ 

.הווהב לעופ ,ראות םש ,םצע םש

)71 הרוש(    …םִילָאְ ִׁשנהמ %06 )1(

)05 הרוש(    …ן ּותָמ ינפוג ץמאמ )2(

)15 הרוש( םיקפסמ םירקסהש  םִינ ּוְתנהמ )3(

  …הלאשה ֶתלֶאְ ִׁשנ )4(

)תודוקנ 2(

:תומש הרשע לש המישר ךינפל .52

 z ְָהכיִמ / k cַ ּו W ֶלג / t ת ּולִיְע / a ְX ת ּואי / z ְD ת ּורי /

 k cַ ּו Y עְתִה / לַסnַ ְְסַה / ת ּולa ָT ׁש / ה ִt ת ּוכיֵא / ר ּו /

רזגנ ונממש ןיינבה תא ןייצו ,הלועפ תומש םהש תומשה תא קר ךתרבחמל קתעה .א

)תודוקנ 2(     .םהמ דחא לכ 

:םתרוצת ךרד יפ לע תוצובק יתשל םירתונה תומשה תא ןיימ .ב

יפוס ןרוצו סיסב  

 םְֵחלֶה  

)תודוקנ 4( 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


