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.וירחאש תולאשה לע הנעו ,ךינפלש רמאמה תא ארק

טרופסב תישונאה תלוכיה לובג
)8991 ץיק ,91 'סמ ןויליג ,0002 טעמכ ,*רודיל 'ר תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 )תירבה–תוצרא( הטנלטא תדאיפמילואב גשוהש ,םירטמ 002 תצירב םלועה איש

 אלא ,הלקה הקיטלתאה יבבוח תא קר אל םיהדה ,תוינש 23.91 לע דמעו 6991 תנשב

 לכ תא ץפינ ,ינקירמאה רועה םוחש טלתאה ,ןוסנו'ג לקיימ .טרופסה יבבוח לכ תא ףא

 שולשמ הלעמל זזקל חילצה אוה :רמגה תצירב יופצה גשיהה יבגל תומדקומה תויזחתה

 גשוהו ומצע ןוסנו'גל ךייש היהש איש( הז עוצקמב ימלועה אישהמ היינשה תוירישע

 דע תוחפל דמעמ קיזחי הז אישש םיאבנמ הלק הקיטלתאל םיחמומ .)ןכל םדוק שדוחכ

.5102 תנש

 רוזחל ונל תמרוגש ,םיאטרופס לש תיתוכיא הצובק גציימ ןוסנו'ג לקיימ טלתאה

 תלוכיהש הארנ רשאכ ?יאטרופסה לש תישונאה תלוכיה לובג והמ :הלאשב רהרהלו

 ויעוציבב שיחממו ןוסנו'ג ומכ יאטרופס עיגמ —  dלובג הצקל העיגה טרופסב תישונאה

.ףואשל הְמל שי דועו רפשל המ שי דועש

 .הנורחאה האמה ךלהמב רתויב ץאוה יאטרופסה לש תינפוגה ותלוכיב רופישה בצק

 היגולוכיספ ,היגולויזיפ ,האופר ומכ ,םינוש םיעדמ לש טרופסה םוחתל םתרידח

 רפשל םיאטרופסלו םינמאמל ורשפִא ,היגולונכטב הלחש תוחתפתהה ןכו — היגולויצוסו

.יאטרופסה לש תלוכיה רופישל םימרותה םיטביהב דקמתהלו ,ןומיאה ךילהת תא

 םירושעה ךלהמב יאטרופסה יגשיה לש רופישה ךילהתב םיברועמ םיבר םימרוג

:הלא םימרוג לש תיקלח המישר ןלהל .םינורחאה

םלועה יבחר לכמ רתויב םיבוטה םיאטרופסה דגנ תורחתהל תורשפאה )1(

תינפוגה תוליעפה גוסל תמאתומו תרפושמ הנוזת )2(

קחשמהו תורחתה יחטשמב רופיש )3(

)טומב הציפקבו הבוגל הציפקב ומכ( םיעוזעזו תועיגפ יענומו םיכר התיחנ יחטשמ )4(

 תושירדל ןתמאתהו םיילענה רוצייב רופישו טרופס ידגב לש ימנידוריווא בוציע )5(

תעצובמה תוליעפה גוס לש תוידוחייה

)םיינפואה הנבמב לשמל( דויצב רופיש )6(

טרופסה םוחתל הנידמה ביצקתמ םינפומה םיבאשמה לש הלדגה )7(

העיצפ רחאלש תוששואתהה תפוקת תא רצקל ןתרטמש יופיר תוטישב רופיש )8(

יתורחתה טרופסל תוסח ינתונו םייטרפ םיעיקשמ תסינכ )9(

 ןמגניז ש"ע טרופסלו ינפוג ךוניחל הללכמב תירוטומ תוגהנתהל הדבעמה שאר אוה רודיל ינור ר"ד *

.הפיח תטיסרבינואב ךוניחל הטלוקפב הצרמו טייגניו ןוכמב 

/3 דומעב ךשמה/

א הקספ

 

               5

ב הקספ

              01

ג הקספ

              51

ד הקספ

              02

              52

 



3 - 012 ,701110 ,ו"סשת ץיק ,ןושלו העבה ,הנבה -

 תוליעפה ךלהמב םירוסא םימסב שומישה תא ףא ףיסוהל רשפא וז המישרל

 ןוכיסה ףא לע ,הז שומיש .םהינימל םידיאורטסהו הלידגה ןומרוה ומכ ,תיביטרופסה

 הביכרו הלק הקיטלתא ומכ טרופס יפנע לש בחר ןווגמב םויכ ץופנ ,וב ךורכה הובגה

 ץמאמה תארקל תינפוגה ותלוכי תא קזחל יאטרופסל רשפאמ אוהש הארנ .םיינפוא לע

.קחשמה וא תורחתה תעב עיקשהל וילעש שיתמה ינפוגה

 טרופסה יפנעב םיגשיהה לע הווש הדימב םיעיפשמ םניא וללה םימרוגה םלוא

 קלח לש העפשהה ,רטמ 001 תצירב ומכ ,םירצק םיירוטומ םיעוציבב ,המגודל .םינושה

 תיביטרופס תוליעפב ,תאז תמועל .עוציבה לש ריהמה ויפוא ללגב תירעזמ איה םימרוגהמ

 חותינ .רתוי תיתועמשמ תויהל היושע םימרוגהמ קלח לש העפשהה רתוי תכשוממ

 ומכ תכשוממו הכורא הצירב יכ הלוע חותינה ןמ .תאז החנה תֵ nַאְמ םיטלתא לש םיגשיה

 הרצק הצירב רשאמ רתוי דח םיגשיהב רופישה ,ךשוממ ץמאמ תשרודה ,רטמ 0005 תציר

.רתוי הברה ןותמ רופישה וזכ הצירב .רצק ץמאמ תשרודה ,רטמ 001 ומכ

 םינורחאה םירושעה ךלהמב םיאטרופסה יאישב רופישה יזוחא תא םינחוב רשאכ

 ?ותלוכי לובג הצקל עיגה םויה לש יאטרופסה םאה :הילאמ תשקבתמה הלאשה הלוע

 עוציב תויוכיאלו םיגשיהל עיגהלו םיאיש דועו דוע ץפנל רשפא םאה ,תורחא םילימב

 רקיעבו — היגולויזיפה עדמ תמורת לש הנבהה ?יתורחתה טרופסב רתוי םיבוט

 טרופסב םיגשיהה יוזיחב עייסל היושע היגולוכיספה עדמ לשו — ץמאמה לש היגולויזיפה

.קוחרה דיתעבו בורקה דיתעב

 .ינפוגה ץמאמהו טרופסה לש היגולוכיספה רקיעבו ,היגולוכיספה םוחתב דקמתנ

 ותוא תודמלמה תוטיש יאטרופסל הז םוחת קפיס םינורחאה םירושעה תשולש ךלהמב

 תא רפשל ודמל םיאטרופס .תורחתלו קחשמל ,ןומיאל *תילטנמ הניחבמ ןנוכתהל דציכ

 ביצהלו ,הדרחו תונבצע ושח םה רשאכ עגריהל וא תורחתה ךלהמב זוכירהו בשקה

.גשיה–תונב ךא תורגתאמ תורטמ םמצעל

 ןמזב יאטרופסה לש ילטנמה ובצמלש איה טרופסה יחמומ ןיב םויכ תחוורה העדה

 יתורחתה טרופסה םוחתב םיבר םינמאמ .ויגשיה תוכיא לע הבר העפשה שי תורחתה

 טנסניו .דועו דוע גישהל םיאטרופסה תא ץירמהל ידכ תונוש תויגולוכיספ תושיג וחתיפ

 תרזעב הנוע לכב תושדח תוגספל וינקחש תא ףחד ,עדונ ינקירמא לגרודכ ןמאמ ,ידרבמול

 ."דיחיה רבדה אוה — רתויב בושחה רבדה אל אוה ןוחצינה" :תמסרופמה ותרמִא

 ,יתורחתה טרופסב תיתוכיא תלוכי רזחשלו םלוע יאיש רובשל רתויו רתוי השק םנמא

 םרט הז םוחתב ישונאה לאיצנטופהש חינהלו םיימיטפוא תויהל טלחהב רשפא םלוא

 חינהל ריבס .י Aמ תמדקומ — "תלוכיה לובג הצקל ונעגה"ש העיבקה ;ומצע תא הצימ

 תלוכיה לובג הצק — םהיגשיה תא רפשל םתעדב םישוחנ יאטרופסהו ןמאמה דוע לכש

.גשיה–רב רגתא תויהל ךישמי תישונאה

ישפנ ,ילכש — ילטנמ  *

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

.1-8 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

?התועצמאב חיכוהל בתוכה הצור המ .המגודב חתופ רמאמה .1

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

.ומצע לש אישה תא רובשל לוכי ןקחש ותואש .א

.טרופסב םלוע יאיש רובשל םיחילצמ ןיידע םיאטרופסש .ב

.הקיטלתאה יבבוח תא םיהדה םלועה אישש .ג

.5102 תנש דע תוחפל דמעמ קיזחי ןוסנו'ג לקיימ לש אישהש .ד

)תודוקנ 4(

 .טרופסה םוחתב תישונאה תלוכיה רופישל םימרוגב תקסוע  ד הקספ .2

.ילכלכה םוחתה ןמו היגולונכטה םוחתמ ,תואירבה םוחתמ םימרוג המישרב אוצמל רשפא .א

םימרוג ינש םוחת לכל אבהו ,םימוחתה תשולש לש תומשה תא ךתרבחמל קתעה 

)תודוקנ 6(     .םימרוגה תמישרמ 

 םימרוגה תמישרמ בתוכה ותוא דירפה ךתעדל עודמ  .ףסונ םרוג רכזנ  ה הקספב .ב

)תודוקנ 2(    ?ד הקספבש 

."תאז החנה" :בותכ 73 הרושב .3

)תודוקנ 4(    .החנהה יהמ בותכ

?ויגשיה תא רפשל יוכיס רתוי שי םיאבה םיאטרופסהמ ימל ,ח הקספ יפ לע .4

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה

.תויורחתבו םיקחשמב ,םינומיאב ללכושמ דויצב רזענה יאטרופסל .א

.ןתוא םישגהל יוכיס ול ןיא יכ ףא ,תורגתאמ תורטמ ומצעל ביצהש יאטרופסל .ב

.חַצנל ותלוכיב ןימאמו ולש זוכירהו בשקה תא םג רפשל דמלש יאטרופסל .ג

.תויורחתבו םיקחשמב ,םינומיאב םיבר םיצמאמו בר ןמז עיקשמש יאטרופסל .ד

)תודוקנ 4(

)תודוקנ 2(     ?רמאמב הנודינה תיזכרמה הלאשה יהמ .א .5

)תודוקנ 4(     .ךירבדל תוחכוה רמאמה ןמ אבה  ?וז הלאש לע בתוכה לש ותעד יהמ .ב

/5 דומעב ךשמה/
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.תויבכוכ תועיפומ רמאמה לש ינשה דומעה תיתחתבו ןושארה דומעה תיתחתב .6

)תודוקנ 4(     ?ותובישח המו ,תויבכוכהמ תחא לכב עיפומה עדימה דיקפת והמ

 :יכ רמא ,4981 תנשב םיייפמילואה םיקחשמה שודיח תא םזיש ,ןֶט a Yֶ ּוק ה C ֵרְי t ןורבה .7

."תורחתב תופתתשהה םא יכ ,ןוחצינה וניא רקיעה" 

 אוה — רתויב בושחה רבדה אל אוה ןוחצינה" :ורמאב טטוצמ 55 הרושב ידרבמול טנסניו 

."דיחיה רבדה

)תודוקנ 3(     .םהיניב הוושה :םינוש םירסמ םילוע וללה תורמאה יתשמ .א

?רמאמה ןמ הלועה טרופסל השיגה תא םלוה וללה םירסמה ןמ דחא ךתעדל םאה .ב

)תודוקנ 5(     .רמאמה יפ לע ךתבושת תא קמנ 

/6 דומעב ךשמה/
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.םירויא ינש  ּוולנ ,0002 טעמכ תעה בתכב םסרופש יפכ ,רמאמל .8
II םירויאב ןייע  -I םהירחאש ה-א םיפיעסה לע הנעו ,ךינפלש.

'מ 001 תצירב םלועה יאיש לש רופישה תמוקע :I רויא

'מ 0005 תצירב םלועה יאיש לש רופישה תמוקע :II רויא

)תודוקנ 2(     ?םירויאה םירושק רמאמב הקספ וזיאל .א

)תודוקנ 2(     ?םירויאב גצומ וניא רמאמב  א הקספב אבומה ןותנה עודמ .ב

?II  רויאל םיאתמ םהמ הזיאו ,I  רויאל םיאתמ םהמ הזיא .םיטפשמ ינש ךינפל .ג
.םיאטרופסה יגשיהב דח רופיש רכינ 0591 תנשמ לחה —

.םיאטרופסה יגשיהב ןותמ רופיש רכינ 0591 תנשמ לחה —

)תודוקנ 4(

 תרבדמ ףרג לכ לש תרתוכהש יפ לע ףא ,דרוי םירויאהמ דחא לכב ףרגהש ןכתיי דציכ .ד

)תודוקנ 2(     ?רופיש לע

 הנשב םייתסמ ףרגה לבא ,0091-5102 םינשה תוניוצמ םירויאה ינשב יקפואה ריצה לע .ה

/7 דומעב ךשמה/)תודוקנ 2(     ?עודמ  .8991
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)תודוקנ 62(  שומישה תויתואו רפִסמה םש ,םיעמשמהו םילימה רצוא — ב קרפ

.9-41 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 12(  םיעמשמהו םילימה רצוא 

 תודחא םימעפ תרזוח "טרופסב תישונאה תלוכיה לובג" רמאמה תרתוכבש "לובג" הלימה .9

.)14 ,01 ,9 תורושב לשמל( רמאמב

.הווהה ןולימבו )3002( ןשוש–ןבא ןולימב גצומ אוהש יפכ ,לובג ךרעה ךינפל 

.םהירחאש ד-א םיפיעסה לע הנעו ,םיכרעה ינש תא ארק 

הווהה ןולימ     ןשוש–ןבא ןולימ  

.תופדרנה ךרד לע איהש ,"לובג" הלימל תחא הרדגה ןשוש–ןבא ןוליממ אבה .א

)תודוקנ 2( 

."תולובג" איה םויכ הגוהנה "לובג" הלימה לש יובירה תרוצ .ב

)תודוקנ 2(     ?"םילובג"ו "תולובג" :יובירה תורוצ יתש ןשוש–ןבא ןולימב תורכזנ עודמ 

:"לובג" הלימב שומישה תמגדהל םיפוריצ ינש םיאבומ הווהה ןולימב .ג

.תוילמרונה לובג ,הנידמה לובג 

 ,ןשוש–ןבא ןוליממ התועמשמב הליבקמ המגוד אבה הווהה ןוליממ המגוד לכל

)תודוקנ 2(     .התוא קתעהו

/8 דומעב ךשמה/ ).אבה דומעב וז הלאש לש  ד ףיעס :בל םיש(



8 -                                                012 ,701110 ,ו"סשת ץיק ,ןושלו העבה ,הנבה -

:"לובגה תא רבע" יוטיבה םהבו ,םיטפשמ ינש ךינפל .ד

I ביואה חטשל רדחו לובגה תא רבע לייחה.

II ןורחאה ורמאמב בוטה םעטה לובג תא רבע יאנותיעה.

.ךתרבחמל ותוא קתעהו ,ןוכנ וב רמאנהש טפשמב רחב ,)3(-)1( םיטפשמה ןיבמ

)תודוקנ 2(

 II טפשמב וליאו ,תימוי–םויה הפשה ןמ אוה I טפשמב "לובגה תא רבע" יוטיבה )1(

.תיצילמה הפשה ןמ אוה

 II טפשמב וליאו ,תישחומ איה I טפשמב "לובגה תא רבע" יוטיבה תועמשמ )2(

.תלאשומ ותועמשמ

.II טפשמב ותועמשמל תדגונמ I טפשמב "לובגה תא רבע" יוטיבה תועמשמ )3(

חיכש - רידנ :םילימ גוז ךינפל .01

 ומכ אוה םהב םילימה ןיב סחיהש תוגוזה תא ךתרבחמל קתעה ,ןלהלש םילימה תוגוז ןיבמ

)תודוקנ 4(     .חיכש - רידנ םילימה ןיב סחיה

ל ּוָס t - ר ּוסָא —

ששוח - ד Vָח —

ךירפמ - תֵ nַאְמ —

ֵולָ ׁש - עוגר —

יברמ - ירעזמ —

.)רמאמב 95 הרוש( "  …םתעדב םישוחנ יאטרופסהו ןמאמה דוע לכ" .11

?"ותעדב שוחנ" יוטיבה שוריפ המ 

)תודוקנ 2(      .הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

 דיתעה תא שחנמ )1(

ןקפס )2(

וששח תא עיבמ )3(

 יטלחה )4(
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?)06 הרוש(  "גשיה–רב רגתא" יוטיבה לש תועמשמה יהמ .21

)תודוקנ 3(      .הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

.הגשהל תירשפא יתלב השקב )1(

.המע דדומתהל לקש המישמ )2(

.וילא עיגהל ןתינ אלש דעי )3(

 .הגשהל תנתינ ךא ,הלק אל הרטמ )4(

 

."טרופסה םוחתל הנידמה ביצקתמ םינפומה םיבאשמה לש הלדגה" :בותכ 52 הרושב .31

?וז האבומב הלש תועמשמל ההז םיבאשמ הלימה תועמשמ ךינפלש )4(-)1( םיטפשמהמ הזיאב 

)תודוקנ 4(      .הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

.ובש םיבאשמב ועגפ חלמה םי רוזאב היישעתה ילעפמ )1(

.לארשי תנידמ לש רתויב בושחה באשמה איה תיגולונכטה תלוכיה )2(

.רפסה תיבב םיבשחמה ופלחוה אל םיבאשמב רוסחמ ללגב )3(

.עבטה יבאשמ לש רתי לוצינ לע םיעירתמ הביבסה תוכיא ינוגרא )4(

)תודוקנ 5(      שומישה תויתואו רפִסמה םש  

:םיימעפ בותכה רפסמ םש םהמ דחא לכבו ,)3(-)1( םיטפשמ השולש ךינפל .א .41

.תשבושמ הייגהב תחא םעפו הניקת הייגהב תחא םעפ  

.)דוקינה ללוכ( ךתרבחמל התוא קתעהו ,רפסמה תומשמ דחא לכ לש הנוכנה הרוצב רחב 

)תודוקנ 3( 

.ףרג גצומ  ִםַינְ ׁש / ִםיַ zְ ׁש  רפסמ רויאב )1( 

 / ֶףלֶא  ׁשֵמָח  תצירב םלועה יאישב רופישה תא ראתמ ףרגה )2( 

.רטמ  םִיָפלֲא תֶ ׁשֵמֲח  

/ ֶהנ ֹומְ ְׁשו םִיעְ ׁשִ z ת ֹואֵמ עַ ׁשְ z ֶףלֶא  תנשב ,ףרגה יפ לע )3( 

.םלוע איש רבשנ  ֶהנ ֹומְ ׁש ּו םִיעְ ׁשִ z ת ֹואֵמ עַ ׁשְ z ֶףלֶא  

.םילימב רפסמה תא בותכ .שגדומ רפסמ ובו טפשמ ךינפל .ב

."תולובג" אשונב קסוע רמאמה חוקל ונממש תעה בתכ לש 91–ה ןויליגה 

)תודוקנ 2( 

/01 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 42(  תורוצה תכרעמו ריבחת — ג קרפ

.)91-22( תורוצה תכרעמ םוחתמ עבראו )51-81( ריבחתה םוחתמ עברא :תולאש הנומש הז קרפב

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

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

ריבחת   

:I-III םיטפשמ השולש ךינפל .51

I. תיביטרופסה תוליעפל הנוזתה תמאתהל תודוה ורפתשה םיאטרופסה יגשיה.

II. ורפתשה םהיגשיה ןכלו ,תיביטרופסה םתוליעפל המאתוה םיאטרופסה תנוזת.

III. תיביטרופסה םתוליעפל המאתוה םהלש הנוזתהש םושמ ורפתשה םיאטרופסה יגשיה.

.)רבוחמ( יוחיא ,בכרומ ,טושפ :טפשמ לכ לש יריבחתה גוסה תא עבק .א

?םיטפשמה תשולשל ףתושמה יגולה רשקה והמ .ב

?תאז תנייצמ טפשמ לכב הלימ וזיא 

.יאטרופסל הלימה תשגדומ םהמ דחא לכבו ,I-III םיטפשמ השולש ךינפל .א .61

I. קסוע אוה ובש טרופסה ףנע יפל הנוזתה תא יאטרופסל םימיאתמ םיחמומ םויכ.

II. תורחתה ךלהמב ולש בשקה תא רפשמ יאטרופסל יגולוכיספ עויס.

III. םינורחאה םירושעה תשולש ךלהמב יאטרופסל קפיס היגולוכיספה םוחת 

.ןומיא תוטישו תויגטרטסא ,תוקינכט 

?)יאוול( םש םילשמ אוה יאטרופסל הלימה לש יריבחתה דיקפתה ובש טפשמה והמ )1(

?םירחאה םיטפשמה ינשב יאטרופסל הלימה לש ףתושמה יריבחתה דיקפתה והמ )2(

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

.ולש יריבחתה דיקפתה תא קלח לכ לעמ

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

ינקירמאה יאטרופסה     גישה     6991 תנש לש הדאיפמילואב םירטמ 002 תצירב 

 . תוינש 23.91 לש איש    ןוסנו'ג לקיימ 

/11 דומעב ךשמה/
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 ,טפשמה לש יריבחתה חותינל םיכרד שולש תועצומ וירחאו ,רמאמה יפ לע טפשמ ךינפל .א .71

.הנוכנ ןהמ תחא קר ךא 

.יאטרופסה לש ותלוכיב רופישה בצק ץאוה הנורחאה האמה ךלהמב

.יאטרופסה לש ותלוכיב  רופישה בצק   ץאוה    הנורחאה האמה ךלהמב )1(

.יאטרופסה לש ותלוכיב  רופישה בצק    ץאוה    הנורחאה האמה ךלהמב )2(

.יאטרופסה לש ותלוכיב   רופישה בצק    ץאוה    הנורחאה האמה ךלהמב )3(

.)3(-)1( תויורשפאה ןיבמ ,טפשמה חותינל הנוכנה ךרדה תא ךתרבחמל קתעה

:רמאמה ןמ 8 רפסמ םרוג ךינפל .ב

 "העיצפ רחאלש תוששואתהה תפוקת תא רצקל ןתרטמש יופיר תוטישב רופיש" 
)62 הרוש(              
.ילעופ טפשמל 8 רפסמ םרוג תא רבחש 

.)6 'מע( א קרפב םירויאה ינש ךמס לע ובתכנ ךינפלש I-III םיטפשמה תשולש .81

I. רויאב I םינש 89 ךשמב רטמ 001 תצירב םלועה יאיש לש רופישה ראותמ.

II. דדמנ רטמ 0005 תצירב רופישה תאז תמועלו ,תוינשב דדמנ רטמ 001 תצירב רופישה 

.תוקדב

III. אישה רפוש 8991–ב וליאו ,רטמ 0005 תצירב תוקד 7:41 לש םלוע איש עבקנ 0191–ב 

.תוקד 93:21–ל

.ההז יריבחת גוס ילעב םה ליעלש םיטפשמה תשולשמ םיינש .א

?םהלש יריבחתה גוסה והמו ,הלא םיטפשמ םה המ )1(

?רתונה טפשמה לש יריבחתה גוסה והמ )2(

 ,תונותנה תויורשפאה שולש ןיבמ הנוכנה תורשפאב רחב ךינפלש םיטפשמה ינשמ דחא לכב .ב

.ךתרבחמל התוא קתעהו

 הדיריל  םרוג / םימרוג / תומרוג  תורחתה ןמזב הדרחו תונבצע ,חתמ —

.יאטרופסה לש זוכירבו בשקב

 םיססובמ / תוססובמ  תורחתה ןמזב םימסב רזענ הז יאטרופסש תודשחה —
.םיאטרופס רחא בקעמ לע

/21 דומעב ךשמה/

אשונ אושנ םש םילשמ

)יאוול( םש םילשמ

אשונ אושנ לעופ םילשמ

)יאוול( םש םילשמ

אושנ+אשונ לעופ םילשמלעופ םילשמלעופ םילשמ
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תורוצה תכרעמ  

.רמאמהמ תוחוקלה םילימ הבו ,הלבט ךינפל .91

תופסונ םילימ שרושה     הלימה

ָע bַמ ,םִיֵעְגי ,ָהעִיְגנ  )01 הרוש יפ לע( םִיעִי bַמ )1(

הָמָאְתַה ,ת ּו nִא ,תֵ nַאְתִמ  )73 הרוש( תֵ nַאְמ )2(

ןֵ zַמְתִה ,ָהנָ zַמ ,ן ּו zִמ  )93 הרוש( ן ּותָמ )3(

.)ןימימ( הנושארה הדומעהמ )3(-)1( םילימה שולש תא ךתרבחמל קתעה

.הלימ לכ לש שרושה תא בותכ .א

 הלימה לש שרושה ותואמ הניאש הלימה תא קר קתעה "תופסונ םילימ" הדומעהמ .ב

.הנושארה הדומעהמ

.הלבט ךינפל .02

תופסונ םילימ לעופה

 ׁשֵ wְַבל , ּו ׁשְ a wְִַתי ,םיִ ׁשָ wֻבְמ תֶ ׁשֶ a wְַתִמ )1(

ֵג vַה ,ָג vֻיְמ , ּוְג vֻה ָג vֻמ )2(

)3( N f ְמ  ּוְנַזR f ְתִמ ,םִיָזK f ל ,ֵזKְ f ֵז

ָהניִחְבַמ ,ֶתנֶח ֹו a ,ןֵחָ aְִהל ֶתנֶחְִבנ )4(

תְַחִני , ּותיְִחַני ,םיִתְָחנֻמ תַָחנ )5(

ֵץ tַנְתִה ,ָץ tֻנְמ ,ֵץ tְַני ֵץ tִנ )6(

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

.הנושארה הדומעהמ לעופה לש ןיינב ותואמ איהש הלימה תא קר קתעה "תופסונ םילימ"

/31 דומעב ךשמה/



31 - 012 ,701110 ,ו"סשת ץיק ,ןושלו העבה ,הנבה -

?ןיינבהו שרושה תניחבמ ךינפלש םילימה שולשל ףתושמ המ .א .12

)65 הרוש(  ֵרזְחַ ְׁשל / )05 הרוש(  ת ֹוְר bְתַאְמ / )9 הרוש(  רֵה Yְַהל

:ינוניב תורוצ ךינפל .ב

)2 הרוש( הקיטלתאה יֵבְב ֹוח )1(

)4 הרוש( ת ֹוָמ O cֻמ תויזחת )2(

)8-9 תורוש( רהרהלו רוזחל ונל  תֶמ W ֹו bש )3(

)4( b ֹו Y םיבר  םיִמ )61 הרוש(

)83 הרוש(  _ָ  gֻמְמ  ץמאמ )5(

 ָר cְגֻמ  דיקפת )6(

,ראות םש ,םצע םש( ןותנה רשקֶהב ינוניבה תורוצמ תחא לכ לש רבידה קלח והמ בותכ

.)הווהב לעופ

?ןיינב ותואל םיכייש םניא תומשה גוז הזיאב .הלועפ תומש לש תוגוז העברא ךינפל .א .22

.הזה תומשה גוז תא ךתרבחמל קתעה  

ָהגָ  rַה , גֵ  rֶה )1(

ה Tָזְחַה , ֵרזְחֶה )2(

)3( Y הָמיִ ׁש , X g  ם ּו

)4( a wִ ׁש ּו  , a wַ ָהָ ׁש

:תומש השיש לש המישר ךינפל .ב 

ֶתֹלְכי , ת ּוהַמ , ת ּורָ ְׁשפֶא , חָטְ ׁשִמ , ןֵ nַאְמ , יאַט Y ֹו tְס 

 הרוצתה ךרד יהמ ןייצו ,הרוצתה ךרד יפ לע ,תוצובק יתשל המישרבש תומשה תא ןיימ 

.הצובק לכ לש

 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


