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.וירחאש תולאשה לע הנעו ,ךינפלש רמאמה תא ארק

"קקפב עוקת ינא"
םיקקפ ץוליח לעו העונתה תמירז ]יא[ לע

)9991 ץיק ,32 ןויליג ,0002 טעמכ ,*ןומולס 'א תאמ רמאמ יפ לע(

 םינופלטה תוחישב רתויב תוצופנה תורהצהה תחא וז — "קקפב עוקת ינא"

 םיענה בכר ילכב בר ןמז "תולבל" םיצלאנה ,םיינבצע םיעסונו םיגהנ לש םיירלולסה

.םיקקפב תויטאב

 ץראב העונתה שדוגמ עבונה ילכלכה קזנה תא דמא לארשיב הנורחאל ךרענש רקחמ

 ריווא םוהיז תריציבו קלד לש רתי תכירצב םג ךורכ שדוגה .הנשב ח"ש דראילימ ינשב

 בצק .ךכ לכ תירלופופ התייה אל איה ,ער עגפ קר תינוכמה התייה וליא םלוא .הבורמ

 תונורתי לע זמרמ רתוי ךכב שי יכ דע ,ריהמ הכ ולוכ םלועב תוינוכמה יצ לש לודיגה

.יטרפה בכרה

 םינש הז םישפחמ הרובחת יננכתמ .םלועב דואמ תובר םירע תנייפאמ שדוגה תעפות

 אשונב רבודמש םושמ )תלבגומ םתחלצהש וא( ךכב ולשכנש הארנו ,וז היעבל תונורתפ

 םיטושפ תונורתפ םימייק יכ העדה תחוור בחרה רוביצה ברקב ,תאז םע .רתויב ךבוסמ

 תייעב הרתפנ אל עודמ ,ךכ םא .םישיבכ תפסות וא תבכר יתוריש חותיפ ןוגכ ,היעבל

?שדוגה

 ימרוג תאו בכרה ילכ תמירז תא הליחת ןייפאל ךרוצ שי ,וז הלאשל הנעמ תתל ידכ

.שדוגה תלקהל םיירשפא תונורתפב ןודל ןכמ רחאלו ,שדוגה

 תומוקמב םוי ידמ טעמכ םייקתמה ,יתרגש שדוג :שדוג לש תורוצ יתש ןיב ןיחבהל גוהנ

 םיכרד תנואת ,בכר ילכב הלקת לשב ביתנ תמיתסמ עבונה ,יארקא שדוגו ,ידמל םיעובק

 :םייתרגש םה םיקקפה ןמ %08–כ יכ הארנ .הנואת לשב רצונה ,"םינרקסה קקפ"מ וא

 דיחא אל דואמ רוזיפב תנייפואמ )םיינוריע( םיינילופורטמ םירוזאב בכרה ילכ תעונת

 תועיסנה ןמ רכינ קלח ,לשמל .דחוימב בר שדוגה תומיוסמ תועשב .הממיה תועש ינפ לע

.רפסה יתבל וא םתדובעל םיעסונ םיבר רשאכ ,רקובב 7-9 תועשה ןיב תועצבתמ

 רצוי תויטאב ילאמש ביתנב עסונה בכר .שדוגל םורגל איה םג הלולע הנוכנ אל הגיהנ

 עוסנל םיצלאנו ןימימ תיקוח–אל הפיקעמ םיענמנ םבורש ,בכר ילכ לש ךורא רות םיתעל

.ךרדה יאנתמ בייחתמה ןמ הכומנ תוריהמב

 רערועמ יתלבה הצומיא התייה םירשעה האמב ושענש תולודגה תויועטה תחא ילוא

 ךומנ ןריחמש תוינוכמ קפיס ינומהה רוצייה .ילסרבינוא העיסנ יעצמאכ תינוכמה לש

.תינוכמב רתי שומיש השענ ובש בצמ רצונ ךכ .הכומנ ןתלעפה תולעשו תיסחי

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואגל הקלחמה ,ןומולס ןליא 'פורפ *

/3 דומעב ךשמה/
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 ןורתפהמ קלח איה םישיבכ תלילס .שדוגה תייעבל םיעצומ תונורתפ לש לולכמ

 היושע םיינוריע םיזכרמ םיפקועה םישיבכ לש תכרעמ ,המגודל .םימיוסמ תומוקמב

 ןכתיי םלוא .ריעב ריווא םוהיזל הפישחה תדימ תא תיחפהלו םירעה יזכרמב שדוג עונמל

 תוריהז הנשמ טוקנל שי ןכל ,בכר ילכל שוקיבה תלדגהל אקווד איבת וזכ הבחרה יכ

.הז ןורתפל רשאב

 ירוביצ בכרל יטרפ בכרמ םיעסונ תטסהב תופוכת םיתעל ךורכ היעבל ףסונ ןורתפ

 לש ותואר תדוקנמ .תירלופופ הניא תאזכ הטסה ,וננובאדל םלוא ,)תובכרו םיסובוטוא(

 הפילחהל םינכומ םיטעמ קר יכ דע הלודג הכ איה תיטרפה הרובחתה תופידע ,טרפה

 ןתינ אלש טעמכ יכ דמלמ תובר םירעב רבטצמה ןויסינה .תירוביצ הרובחתב העיסנב

 םלוא .תירוביצה הרובחתה רופיש ידי לע קר תירוביצל תיטרפ הרובחתמ םיעסונ טיסהל

 תירוביצה הרובחתב םירופישה דצל ,רמולכ ,"רזגהו לקמה" תטישב תוינידמ תטקננ םא

 הרובחתב םירופישה .הטסה גישהל ןתינ — תינוכמב שומישה תלבגהל םידעצ םג םיטקננ

 םיווק ןיב רבעמה תלקה ,תוחונה רופיש ,תורידתה תלדגה ,לשמל ,םיללוכ תירוביצה

 שומישה תדבכהל תוטישה .העיסנה תולע תלזוהו םיעסונה ןוחטיב לע הרימש ,םינוש

 לע סמ( הרגא תלטה ,העונת תלבגה ,הינחה עציה תנטקה ,לשמל ,תוללוכ יטרפ בכרב

.)םימיוסמ םישיבכב העיסנ

 םהבש ,"םייטמוטוא םישיבכ" תלעפה ,העונת יבוכיע לע תמא ןמזב םיגהנל חוויד

 תוינוכמה ןיב םיחוורה תא םצמצל תרשפאמה הרקב תכרעמ לא גהנה ןמ תרבוע הגיהנה

 הלא לכ — תמא ןמזב סמועה תועשל םירוזמרה תכרעמ תמאתה ,תוהובג תויוריהמב םג

 ןורתפה ילוא .האלמה ותעינמל אל ךא ,שדוגה תתחפהל םורתל םייושעה םיעצמא םה

 .אישה תועשב םיעסונה תויטרפ תוינוכמ ילעבמ שדוג תרגא תייבג אוה רתויב בושחה

 בכרה םהבש תומוקמב תירוביצ הרובחתב שומישל ץירמת רוצית וז הרגאש םיפצמ

.ליעי וניאו שדוג רצוי יטרפה

 םוחתב תוטלחהש הדבועהמ עבונ שדוגה תייעבל תונורתפה ץומיאב יזכרמ ישוק

 הפיאשה ,לשמל ,הריתס םהיניב שיש םינוש םידעי ןיב ןוזיא אוצמל תובייח הרובחתה

 הלא ןוגכ םידעי ןיב הריתסה .הביבסה תוכיא לע רומשל ןוצרה תמועל ילכלכ חוור ףורגל

.םמצמצל לכונ רתויה לכל ;ומלעיי םיקקפהש חינהל השק ןכל ,ירוביצ סומלופ תררועמ

 תוברב ילואו ,םיירלולס םינופלטב םהילע עידונ ,םיקקפה לע ןנולתהל ךישמנ םייתניב

.ונתוגהנתהב רקיעב םייולת תוינוכמב שומישב םיכורכה קזנהו תלעותה יכ ןיבנ םימיה

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

.1-01 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

.העונתה שדוג תייעבב ןד בתוכה .1

)תודוקנ 4(      .וז היעבל םינוש םימרוג ינש ,רמאמה יפ לע ,ןייצ 

.)6-7 תורוש( "  …ריהמ הכ ולוכ םלועב תוינוכמה יצ לש לודיגה בצק" .2

)תודוקנ 4(      .רמאמה ךשמהב תורכזנה ,וז העפותל תוביס יתש ןייצ 

?ד הקספב ןושארה טפשמה לש ותרטמ יהמ .3

)תודוקנ 4(    .הנוכנה הבושתה תא קתעה 

.שדוגה ימרוג תא ראתל .א

.רמאמה ךשמה לש הנבמה תא גיצהל .ב

.בכרה ילכ תמירז תא ןייפאל .ג

.תומדוקה תוקספב רמאנה תא םכסל .ד

 תייעב תא רותפל ידכ ,םיינוריע םיזכרמ םיפקועה םישיבכ לולסל המגמ תמייק םלועבו ץראב .4

.שדוגה

?הז ןורתפ לע רמאמה בתוכ לש ותעד המ .א

)תודוקנ 2(     .הנוכנה הבושתה תא קתעה

.שדוגה תייעב תא רותפת םיפקוע םישיבכ תלילס )1(

.שדוגה תייעב תא רותפת אל םיפקוע םישיבכ תלילס )2(

.שדוגה תייעב תא רותפת םיפקוע םישיבכ תלילס קר םא קפס )3(

)תודוקנ 3(     .רמאמה יפ לע ךתבושת תא קמנ .ב

/5 דומעב ךשמה/
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."רזגהו לקמה" תטיש תא ריכזמ בתוכה  ח הקספב .5

)תודוקנ 3(     .וז הטיש לש ןורקיעה תא רבסה .א

)תודוקנ 3(      .וז הטישב שומישל המגוד רמאמה ןמ אבה .ב

.םינוש םיירוטר םיעצמאב שומיש השענ הנִשמה תרתוכבו תישארה תרתוכב .6

)תודוקנ 3(      .םהמ דחא לכ םגדהו ,תורתוכב םיירוטר םיעצמא ינש ןייצ .א

)תחא הדוקנ(      .הלא םיעצמאב שומישה תרטמ תא רבסה .ב

)תודוקנ 2(      .)2 הרוש( "תולבל" הלימב תואכרימה דיקפת תא ןייצ .א .7

"היעבל םיטושפ תונורתפ םימייק יכ העדה תחוור בחרה רוביצה ברקב ,תאז םע" .ב

.)11-21 תורוש( 

?תאז םע םילימה תועצמאב עבומ יגול רשק הזיא  

)תודוקנ 2(     .הנוכנה הבושתה תא קתעה

טוריפ )4( תוגייתסה )3( יאנת )2( הפסוה )1(

.)03-13 תורוש( "בכר ילכל שוקיבה תלדגהל אקווד איבת וזכ הבחרה יכ ןכתיי" .ג

)תודוקנ 2(      .וזכ רוכזִאה סחייתמ הְמל ןייצ 

 רקיעב םייולת תויטרפ תוינוכמב שומישב םיכורכה קזנהו תויתייעבה יכ רמאמב עבוק בתוכה .8

.ונתוגהנתהב

 קומינ םג ףיסוהל לכות .רמאמה יפ לע ךתבושת תא קמנ ?וז העיבק םע םיכסמ התא םאה

)תודוקנ 5(     .ךלשמ

/6 דומעב ךשמה/
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 םינותנ לע ססובמ םישרתה .םישרת הוולנ ,0002 טעמכ תעה בתכב םסרופש יפכ ,רמאמל .9

.םימי שדוח ךשמב ופסאנש

.וירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,םישרתב ןייע 

הממי ךשמב םיינוריע םירוזאב בכר ילכ תעונת רוזיפ

.ךירבד תא קמנ  ?םישרתה תועצמאב ראותמ רמאמב םירכזנה שדוגה יגוסמ הזיא .א

)תודוקנ 3( 

.00:42–ל 00:90 תועשה ןיב חותפה לוכרמב תוינקל ובכרב תאצל ןווכתמ םדא .ב

.ךתבושת תא קמנ  ?םישרתה יפ לע וז העיסנל רתויב ץלמומה תועשה חווט והמ 

)תודוקנ 3( 

 תוכיא לע רומשל ןוצרו ילכלכ חוור ףורגל הפיאש :םידעיה ינש ןיב הריתס ןכתית ,רמאמה יפ לע .01

)25-35 תורוש יפ לע( .הביבסה

)תודוקנ 3(     .רחא םוחתמ וא הרובחתה םוחתמ הלא םידעי ינש ןיב הריתסל המגוד אבה .א

)תודוקנ 3(     .תאבהש המגודב םידעיה ןיב הריתסה תא רבסה .ב

/7 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 62(  םיעמשמהו םילימה רצוא — ב קרפ

.11-51 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

םילימ ישוריפ .11

.)תודוקנ 2 — ףיעס לכל( תשגדומה הלימל רתויב םיאתמה שוריפה תא קתעה ,ג-א םיפיעסב 

)4 הרוש(  קזנה תא דמא .א

קדב )4( ךירעה )3( ללכ )2( ראית )1(  

)71 הרוש( יארקא שדוג .ב

ידימת )4( ירקיע )3( ירקמ )2( ימוי )1(  

)45 הרוש(  ירוביצ סומלופ .ג

עגפִמ )4( תעד לוקיש )3( אשונ )2( חוכיו )1(

 

תועמשמ ידוגינ .21

:רמאמה ןמ תוחוקלה ד-א םילימ עברא ךינפל

)1 הרוש( תוצופנ .א

)04 הרוש( הלקה .ב

)14 הרוש( הלזוה .ג

)54 הרוש( םצמצל .ד

 התועמשמש הלימ ןהמ תחא לכ דיל בותכו ,)רמאמב ןתועמשמל בל םיש( םילימה תא קתעה 

)תודוקנ 4(      .תדגונמ

.)הנשִמ תרתוכ(  םיקקפ ץוליח לעו העונתה תמירז ]יא[ לע .31

:ץוליח הלועפה םש לא ףרצל לבוקמ ךינפלש תומשה ןמ תומש וליא ןייצ

םיילגר )5( תושגר )4( םיעגפנ )3( תומצע )2( םישיבכ )1(

)תודוקנ 4(

/8 דומעב ךשמה/



8 -                                                012 ,701110 ,ו"סשת ףרוח ,העבהו הנבה ,ןושל -

)62 הרוש( ינומה רוציי .41

)תודוקנ 2(         .טסקטה לש רשקֶהב ,הז ףוריצל רתויב םיאתמה שוריפה תא קתעה .א

טושפ רוציי )1(

םיברל רוציי )2(

םצמוצמ רוציי )3(

לוז רוציי )4(

.תילילש )היצטונוק( תיוולנ תועמשמ םימעפל שי ינומה ראותה םשל .ב

)תודוקנ 2(      .תילילש היצטונוק ינומה הלימל שי םהבש םיפוריצה תא קתעה 

ינומה יוטיב —

ינומה ןוסיח עצבמ —

ינומה שובל —

ינומה הריגה לג —
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.)22-32 תורוש( בכר ילכ לש ךורא רות םיתעל רצוי תויטאב ילאמש ביתנב עסונה בכר .51

.םינולימ ינשב גצומ אוהש יפכ ביתנ ךרעה ךינפל 

.ג-א םיפיעסה לע הנעו ,ןולימ לכב ךרעה תא ארק

םילימ בר ןולימ    )3002 תרודהמ( ןשוש ןבא ןולימ

לש רשקֶהה יפל ,ביתנ הלימל רתויב םיאתמה שוריפה תא ךתרבחמל קתעה ,ןולימ לכמ .א

)תודוקנ 3(     .רמאמב וז הלימ 

.ןשוש ןבא ןולימב 4 שוריפבו 1 שוריפב ןייע .ב

.)תיסלקה( הרדגהה ךרד לע אוהש שוריפה תא ךתרבחמל קתעה ,םישוריפה ינש ןיבמ )1( 

)תחא הדוקנ(  

?תרחבש שוריפב )תיסלקה( הרדגהה ינייפאמ יוטיב ידיל םיאב דציכ )2(

)תודוקנ 2( 

.ימסילופ אוה תורדגהה ןיב סחיה םינולימה ינשב .ג

)תודוקנ 2(    ?וז הנעט ססבל רשפא ךינפלש םיטפשמהמ הזיא לע 

.םייקודקד םיטרפ םילולכ םינולימה ינשב )1(

.הפשב םתוחיכש יפ לע אוה םישוריפה רדס םינולימה ינשב )2(

.השחמהל תואמגוד המכ תואבומ םינולימה ינשב )3(

.ינולימ ךרע ותוא תחת םיעיפומ םישוריפה לכ םינולימה ינשב )4(
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)תודוקנ 42(  תורוצה תכרעמו ריבחת — ג קרפ

.)02-32( תורוצה תכרעמ םוחתמ עבראו )61-91( ריבחתה םוחתמ עברא :תולאש הנומש הז קרפב

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

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

ריבחת   

:שדוג הלימה םהבו ,םיטפשמ העברא ךינפל .א .61

.ידמל םיעובק תומוקמב םוי ידמ טעמכ םייקתמ יתרגש שדוג )1(  

.שדוגל תמרוג הנוכנ אל הגיהנ )2(

.ליעי וניאו שדוג רצוי יטרפה בכרה )3(

?שדוגה תייעב הרתפנ אל עודמ )4(

.םיטפשמהמ דחא לכב שדוג הלימה לש יריבחתה דיקפתה תא ךתרבחמב ןייצ

.םיינוריע םירוזאב םירצונ העונתה יקקפ בור רקובה תועשב .ב

,"םיינוריע םירוזאב" ;"העונתה יקקפ בור" :םיפוריצה תא קתעה 

.םהמ דחא לכב ןיערגה תא לגעמב ףקהו

:םיטפשמ השולש ךינפל .א .71

.הנואת לשב העונת קקפ רצונ םיתעל )1(

.תבכרב הדובעל עיגהל םירחוב םיבר םישנא ןכ לע ,דואמ החונ תבכרב העיסנה )2(

 שדוגה תייעבל םיטושפ תונורתפ םימייק יכ העדה תחוור בחרה רוביצה ברקב )3(

.םישיבכב

:טפשמה לש יריבחתה גוסה תא ןייצ רפסמ לכ דילו ,)3(-)1( םיטפשמה ירפסמ תא קתעה

.החואמ ,בכרומ ,טושפ

:טפשמ ךינפל .ב

 תמאתה ,"םייטמוטוא םישיבכ" תלעפה ,העונת יבוכיע לע תמא ןמזב םיגהנל חוויד 

 םורתל םייושעה םיעצמא םה הלא לכ — תמא ןמזב סמועה תועשל םירוזמרה תכרעמ

.)44-74 תורוש יפ לע( שדוגה תתחפהל

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה  ?טפשמה יקלח ןיב יגולה רשקה והמ

תומיעו דוגינ )1(

הללכהו טוריפ )2(

יאנת )3(

האוושה )4(
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.םיטפשמ תוגוז ינש ךינפל .81

.העונת קקפל םורגל הלולע הנוכנ אל הגיהנ קר )1( .א

.העונת קקפל קר םורגל הלולע הנוכנ אל הגיהנ )2(

.העונת קקפל םורגל הלולע הנוכנ אל הגיהנ םג )1( .ב

.העונת קקפל םג םורגל הלולע הנוכנ אל הגיהנ )2(

 המוקמ יונישמ עבונה ,)2(–ו )1( םיטפשמה ןיב תועמשמב לדבהה תא רבסה ,םיטפשמ גוז לכב 

.וקב תשגדומה הלימה לש

.םיפוריצ השיש ךינפל .א .91

בכר ילכ תעונת )1(

יתרגש העונת קקפ )2(

  ריווא םוהיז תריצי )3(

תירוביצה הרובחתה רופיש )4(

 םיילכלכ םידעי תגשה )5(

העונתה יקקפ תעפות )6(

:תוצובק יתשל )6(-)1( םיפוריצה תא ןיימ  

ראות םשו תוכימס —  

תויוכימס תרשרש —  

:ךינפלש )3(-)1( םיפוריצל העידיה א"ה תא ףסוה .ב

בכר ילכ  תעונת )1(

יתרגש העונת קקפ )2(

םיילכלכ םידעי תגשה )3(
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תורוצה תכרעמ

.הלבט ךינפל .א .02

שרוש ותואמ לעופ שרושה הלועפ םש 

)52 הרוש(  ץ ּו nִא 

  )24 הרוש( ַ ֵע vֶה 

 a wַ ָT 54 הרוש(  ה( 

:)תינמיה הדומעב עיפומה( הלועפ םש לכ דיל .התוא םלשהו ,הלבטה תא קתעה

.ולש שרושה תא בותכ —

.שרוש ותואמ לעופ בותכ —

 .םיכרד המכב ארקיהל הלוכיש הלימב יקלח דוקינ ףסוה :בל םיש 

.הלבט ךינפל .ב

)ןיינב ותואמ( הלועפ םש ןיינב שרוש לעופ 

)32 הרוש(  םִיָענְִמנ 

)63 הרוש(  ֵר aְַטצִמ 

 z ִv 94 הרוש(  ֹר(

:)תינמיה הדומעב עיפומה( לעופ לכ דיל .התוא םלשהו ,הלבטה תא קתעה 

.ולש שרושה תא בותכ — 

.ולש ןיינבה תא בותכ — 

.ןיינב ותואמ הלועפה םש תא בותכ — 
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.שרוש ותואמ תושגדומ םילימ שי ךינפלש םיטפשמה תעבראב .א .12

 ,ראות םש ,םש ,לעופ םש ,לעופ( תושגדומה םילימהמ תחא לכ לש רבידה קלח והמ ןייצ 

.)הלועפ םש

 םיעסונ םיבר רשאכ ,רקובב 7-9 תועשה ןיב תועצבתמ תועיסנה ןמ רכינ קלח )1(

.)02-12 תורוש( רפסה יתבל וא םתדובעל

 ןמ הכומנ תוריהמב עוסנל םיצלאנו ןימימ תיקוח–אל הפיקעמ םיענמנ םבור ... )2(

.)32-42 תורוש( ךרדה יאנתמ בייחתמה

ירוביצ בכרל יטרפ בכרמ םיעסונ תטסהב תופוכת םיתעל ךורכ היעבל ףסונ ןורתפ )3(

.)33 הרוש( 

.)24-34 תורוש יפ לע( םימיוסמ םישיבכב העיסנ לע סמ ליטהל ךירצ )4(

 םיירלולסה םינופלטה תוחישב רתויב תוצופנה תורהצהה תחא וז — "קקפב עוקת ינא" .ב

.םיקקפב תויטאב םיענה בכר ילכב בר ןמז "םילבמ"ה ,םיינבצע םיעסונו םיגהנ לש

)1-3 תורוש יפ לע( 

.םילעפ ינש טפשמה ןמ קתעה )1(

.הלא םילעפל ףתושמה ןמזה והמ ןייצ )2(

.םיטפשמ ינש ךינפל .א .22

.)6-7 תורוש(   …ריהמ הכ ולוכ םלועב תוינוכמה יצ לש  ל ּו b cִה בצק )1(

.)93-04 תורוש( תורידתה  ַתָל cְגַה ,לשמל ,םיללוכ תירוביצה הרובחתב םירופישה )2(

.ןוכנ וב רמאנהש טפשמה תא קתעה

.ןיינב ותואמ הלועפ תומש ןה  ָהָל cְגַהו  ל ּו b cִ  םילימה .א

.םינוש םיניינבמ הלועפ תומש ןה  ָהָל cְגַהו  ל ּו b cִ  םילימה .ב

.הלועפ םש איה  ָהָל cְגַה  הלימהו ,לעופ איה  ל ּו b cִ  הלימה .ג

.ראות םש איה  ָהָל cְגַה  הלימהו ,הלועפ םש איה  ל ּו b cִ  הלימה .ד

.םיטפשמ ינש ךינפל .ב

.)64-74 תורוש( שדוגה  תַתְָחפַהְל םורתל םייושעה םיעצמא םה הלא לכ )1(

.דימתמ הבורק םידעיה  ַתגָ  rַה )2(

:ךינפלש םיטפשמה תעברא ןיבמ ,ןוכנ וב רמאנהש טפשמה תא קתעה

.תונוש תורזגבו לקשמ ותואב םה  ָהגָ  rַהו  הָתְָחפַה  תומשה .א

.תונוש תורזגבו םינוש םילקשמב םה  ָהגָ  rַהו  הָתְָחפַה  תומשה .ב

.הרזג התואבו לקשמ ותואב םה  ָהגָ  rַהו  הָתְָחפַה  תומשה .ג

.הרזג התואבו םינוש םילקשמב םה  ָהגָ  rַהו  הָתְָחפַה  תומשה .ד

/41 דומעב ךשמה/



41 -                                                012 ,701110 ,ו"סשת ףרוח ,העבהו הנבה ,ןושל -

 ,הינחה עציה תנטקה ,לשמל ,תוללוכ יטרפ בכרב שומישה תדבכהל תוטישה .א .32

.)14-24 תורוש(  הרגא תלטה ,העונת תלבגה 

:טפשמב אצמ

.לקשמ ותואב תומש השולש .א

.לעיפ ןיינב לש הלועפ םש .ב

.יפוס ןרוצ + סיסבמ רצונש ראות םש .ג

.הווה ןמזב לעופ .ד

.רמאמה ןמ תומש השיש ךינפל .ב

דיִחָא  ,  ר ּו t fִ  ,  ת ּוכיֵא  ,  ה Tִיְצי  ,  י X ּו aִצ  ,  ת ּוריִהְמ 

.הצובק לכל תרתוכ ןתו ,םתרוצת ךרד יפ לע תוצובק יתשל תומשה תא ןיימ 

 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


