
םיידוסי–לע רפס יתבל תורגב :הניחבה גוס לארשי תנידמ
5002 ,ה"סשת ץיק :הניחבה דעומ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
144409 :ןולאשה רפסמ    

 

תיללכו תירבע תורפס
דומיל תודיחי 2

ןחבנל תוארוה

.םיעבר השולשו םייתעש   :הניחבה ךשמ .א

.םיקרפ השימח הז ןולאשב   :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

)02–ה האמה תריש ,קילאיב תריש ,םייניבה ימי תריש( הריש :ןושאר קרפ

רצק רופיס :ינש קרפ

המרד :ישילש קרפ

הלבונו ןאמור :יעיבר קרפ

דמלנ אלש ריש :ישימח קרפ

)תודוקנ 01 — דמלנ אלש ריש( ישימחה קרפהו )תודוקנ 03 — הלבונו ןאמור( יעיברה קרפה 

.קרפ לכב תוארוהה יפל םהבש תולאשה לע תונעל ךילע .הבוח םה 

תוארוהה יפל תולאשה לע תונעלו ,םיקרפ ינשב רוחבל שי םינושארה םיקרפה תשולשמ 

.)תודוקנ 03 — קרפ לכ לקשמ( קרפ לכב 

.ודמלנש תוריציה לש תספדומ המישר   :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

 הלאשה רפסמ תאו קרפה רפסמ תא הבושת לכ שארב ם ֹושר )1(   :תודחוימ תוארוה .ד

.הילע בישהל תרחבש   

.ודמלנש תוריציה תמישר תא הניחבה תרבחמל ףרצל הבוח )2(  

.תונוש תובושתב הריצי התוא תועצמאב םיגדהל ןיא )3(  

.קודקדה יללכלו קוסיפל ,ביתכל ,בתכל בל םיש )4(  

.)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/



2 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

ת ו ל א ש ה

 ,דבלב םיקרפ ינשב תולאשה לע תונעל ךילע ישילשהו ינשה ,ןושארה םיקרפהמ               

.)תודוקנ 03 — קרפ לכל( קרפ לכב תוארוהה יפל  

)02–ה האמה תריש ,קילאיב תריש ,םייניבה ימי תריש( הריש :ןושאר קרפ

,תולאש יתש לע הנע ,)1-11 תולאש( הז קרפב תרחב םא 

.)תודוקנ 51 — הלאש לכל( רחא ררושמ תאמ ריש לע הלאש לכ 

םייניבה ימי תריש

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .1

k ת ֹוְנת t qַ ארזע ןבא השמ / םִי

 תבצועמ וז תושחרתה דציכ בותכו ,םינושה היטרפל רישב תראותמה תושחרתהה תא רבסה 

.םייארקמה םירוכזִאהו תירויצה ןושלה תועצמאב

/3 דומעב ךשמה/



3 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .2

לוריבג ןבא המלש / םי Nחְ ׁש ֵיבע

  5

.םינושה היבלש תא ראת ?רישב תושחרתהה יהמ 

.וז תושחרתה םיבצעמה ,ןושל ירויצ השולשל םג סחייתה ךתבושתב 

/4 דומעב ךשמה/



4 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .3

יולה הדוהי / ןְמ fַה טַ ׁשֲפה

.תונומת ןווגמ תועצמאב רישב ראותמ ביבאה

.ךירבד תא םגדה  .ןהל ףתושמה ביטומה והמ ןייצו ,הלא תונומתמ שולש רבסה

/5 דומעב ךשמה/ 



5 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

קילאיב תריש

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .4

b ׁשֶא ֵיל ֹוְעִב ְz wַ ֵקילאיב ןמחנ םייח / ד

   

?ביבאה תנוע רישב תנייפואמ דציכ 

.רישב וז הנועל שיש )תויועמשמה וא( תועמשמה תא רבסה 

.ךירבד תא םגדה 

 

/6 דומעב ךשמה/ 



6 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .5

קילאיב ןמחנ םייח /  ֵ_ iַא

     

 השודקה םוחת תא תגזממה ןושלב הז רישב תעבומ )תנעמנל( "תא"ל רבודה לש ותקושת 

.הקיטוראה םוחת םע 

.רבודה תושגר תא אטבמ הלא םימוחת ינש לש בולישה דציכ ראת 

.ןתוא רבסהו ,רישהמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב 

/7 דומעב ךשמה/ 



7 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .6

קילאיב ןמחנ םייח / ת tִ Wֹצ  

תונושה ויתושוחת רישב תובצועמ דציכ בותכו ,רישב תראותמה תושחרתהה תא רבסה 

.ךירבד תא םגדה  .רבודה לש 

/8 דומעב ךשמה/ 



8 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

02–ה האמה תריש

02–ה האמה תריש — תיללכ הלאש

יפל תונעל ןיא ןכו ,קילאיב תרישמ וא םייניבה ימימ םיריש יפל וז הלאש לע תונעל ןיא

.הז קרפבש ןמרתלא יריש

:ריש לש תורדגההמ םייתש ךינפל .7

.)'גירדלוק לאומס יפ לע( "ןרדס בטימב םילימה בטימ" 

.)ןדיבא דוד יפ לע( "הָבְָאכַה ידכ דע םילימב קיידל" 

.תדמלש םירישהמ דחא יפ לע התוא םגדהו רבסה ,תורדגההמ תחאב רחב 

ןמרתלא תריש

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .8

ןמרתלא ןתנ / ן ּו pַ bִה ֵרז ֹוח ד ֹוע

.וז הקיז לש תילמסה תועמשמה תא רבסהו ,ךרדה ןיבו חרואה רבוע ןיב הקיזה תא ראת 

.ךירבד תא םגדה 

/9 דומעב ךשמה/



9 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .9

ןמרתלא ןתנ /ַ ח Vי

 t Vָ רישה תא תחתופה הרהצהה תא תושיחממ ןה דציכ רבסהו ,רישב תונומתהמ םייתש ש.

/01 דומעב ךשמה/  



01 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .01

ןמרתלא ןתנ / ִתַי fַה ֵץע

  

  

תועצמאב )תונויער וא( ןויער אטבמ רישה השעמל ךא ,עבט ריש הרואכל אוה הז ריש

.תילמס התועמשמש "הלילע"

.רישב תשרפנה "הלילע"המ םיעמתשמה תונויערה וא ןויערה והמ רבסה

/11 דומעב ךשמה/ 



11 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,"חיש–וד" רישה תא םימייסמה םיתבה תעברא תא ארק .11

ןמרתלא ןתנ /ַ חיִ ׂש– ּו c :ךותמ

    

.הלאה םיתבה תעבראב יוטיב ידיל םיאב םיידלבה תודוסיה דציכ רבסה 

/21 דומעב ךשמה/



21 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

רצק רופיס :ינש קרפ

.)תודוקנ 51 — הלאש לכל( 21-41 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז קרפב תרחב םא 

."תבותכ ילב רופיס" יפ לע תונעל ןיא 21-31 תולאשב 

.רופיסב )תויומד לש וא( תומד לש םייחה תרגש תא רערעמה עוריא ובו ,תדמלש רופיסב רחב .21

היסחי לעו רופיסב תומד לש תוגהנתהה לע עיפשמ אוה דציכ רבסהו ,עוריאה תא ראת 

.התביבס םע 

 ךב תררועמ )םיברועמ תושגר ,הייחד ,תוגייתסה ,הכרעה ,הלמח ,הדהא :לשמל( סחי הזיא .31

 התגצה ןפואבו תומדב המ םגדהו רבסה ?תדמלש םירצקה םירופיסהמ דחאב תישארה תומדה

.הזכ סחי ךב םיררועמ

לדנה תידוהי / "תבותכ ילב רופיס"

.רופיסה לש תועמשמה תיינבב ודיקפת תא רבסהו ,רופיסב בלכה לש ויתועפוה תא ראת .41

.ךירבד תא םגדה 

המרד :ישילש קרפ

.)תודוקנ 03( 51-61 תולאשהמ תחא לע קר הנע ,הז קרפב תרחב םא 

.02–ה האמהמ וא 91–ה האמהמ הזחמ יפ לע קר תונעל רשפא הלא תולאש לע 

.תדמלש הזחמל המיאתמה הלאשב רחב :בל םיש 

02–ה האמהמ וא 91–ה האמהמ הזחמ

.םיבר םיינרדומ תוזחמב יוטיב ידיל תואב ודובכב העיגפ וא תלוזה יוכיד לש תועפות .51

.ינרדומ הזחמ יפ לע וז העיבק רבסהו םגדה 

.רבעה תא ריתסהל וא חוכשל רשפא–יא .61

.ינרדומ הזחמ יפ לע וז העיבק םגדהו רבסה 

/31 דומעב ךשמה/



31 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

הלבונו ןאמור :יעיבר קרפ

.)תודוקנ 03(  71-22 תולאשהמ תחא לע הנע .הבוח אוה הז קרפ

ןונגע י"ש / "טושפ רופיס"

.ונועגישל תוביסה תא רבסהו ,רעיב תשחרתמה לשריה לש ןועגישה תדוזיפא תא ראת .71

.ךירבד תא רבסה  ?ונועגישמ אפרנ לשריהש ,ךתעדל ,דיעמ ןאמורה םויס םאה 

.ךירבד תא םגדה  .ןאמורב ראותמה םלועב תגציימ איה המ רבסהו ,המולב לש התומד תא ראת .81

*תמגרותמ הלבונ ,םגרותמ ןאמור

 ,יראבוב םאדאמ ,הנינראק הנא ,ושנועו אטחה :הלאה םינאמורה יפ לע םג תונעל רשפא 91-02 תולאשה לע

.טסוגואב רוא ,םעזהו לוקה ,תודידב לש םינש האמ ,קורבנדוב תיב ,רולדגמה לא ,הטירגרמו ןמאה ,טפשמה

 :הלאה תולבונה ןיבמ קרו ךא רוחבל לכות ,תמגרותמ הלבונ לע ססבתהל תרחב םא *

,היצנווב תוומ ,רגירק וינוט ,הנויה ,םיהו ןקזה ,קנחה תעבטב ,בלכ לש בל ,ןמזה רצענ הבש הרייעה 

.ילי'צב המדא תדיער ,יבלטרב ,ותרוה ,ערוצמל הקישנה 

,ןיאושינב וא הבהאב ןולשיכ :לשמל( תויומד לש ןהייחב ןולשיכ ראותמ םיבר םינאמורב .91

.)רסומה יכרע לע הרימשב ןולשיכ וא דועיי תמשגהב ןולשיכ 

 ןולשיכל תוביסה תא ט t Vָ ,תדמלש תמגרותמה הלבונב וא םגרותמה ןאמורב הזכ ןולשיכ ראת 

.וב תוברועמה תויומדה לע וא תומדה לע עיפשמ אוה דציכ רבסהו ,הז

 תא רבסהו ,תדמלש תמגרותמה הלבונה לש וא םגרותמה ןאמורה לש םויסה תא הרצקב ראת .02

.הריציה תועמשמ תנבהל םויסה לש המורתה

/41 דומעב ךשמה/



41 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

ירבע ןאמור

 ,םידיחי תובנגתה ,ימינפה קודקדה רפס :הלאה םינאמורהמ דחא יפ לע קר תונעל רשפא 12-22 תולאשה לע

.םירבד ןורכיז ,ןיאושינ ייח ,תומדקמ ,הריש ,ינאמ רמ ,המוסק ריע

,ןיאושינב וא הבהאב ןולשיכ :לשמל( תויומד לש ןהייחב ןולשיכ ראותמ םיבר םינאמורב .12

.)רסומה יכרע לע הרימשב ןולשיכ וא דועיי תמשגהב ןולשיכ 

 אוה דציכ רבסהו ,הז ןולשיכל תוביסה תא ט t Vָ ,ליעלש םינאמורהמ דחאב הזכ ןולשיכ ראת 

.וב תוברועמה תויומדה לע וא תומדה לע עיפשמ

 םויסה לש המורתה תא רבסהו ,תרגסמב םירכזנה םינאמורהמ דחא לש םויסה תא הרצקב ראת .22

.ןאמורה לש תועמשמה תנבהל

/51 דומעב ךשמה/



51 - 144409 'סמ ,ה"סשת ץיק ,תיללכו תירבע תורפס -

דמלנ אלש ריש :ישימח קרפ

.)תודוקנ 01(  32 הלאש לע הנע — הבוח אוה הז קרפ

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .32

ולש קחצי / ֹבהז ן ֹורk ִ ׁש
)5791 ,בהז ןורכש רפסה ךותמ(

                             *

ת ּוַחל — ֵַחל  *   

.יוקיחל יואר םגד רישב ראותמה חרפב האור רבודה 

.וז העיבק רבסה 

.רישב בוציעה יעצמאל םג סחייתה ךתבושתב 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


