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

תודוקנ 3x  6( — 81( — ןושאר קרפ

תודוקנ x81( — 81  1( — ינש קרפ

תודוקנ 2x  61( — 23( — ישילש קרפ

תודוקנ 4x  8( — 23( — יעיבר קרפ
תודוקנ 001 — כ"הס  

.םוגרת ילבו תופסות ילב ,םישוריפ ילב םלש ך"נת :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.תופמ וב שיש ך"נתב שמתשהל רתומ    

.דבלב הרפסמ תא בותכ .הלאשה תא קיתעת לא )1( :תודחוימ תוארוה .ד

.קוסיפלו ביתכל ,בתכל בל םיש .אשונב זכרתה )2(   

.'ה תרוצב שרופמה םשה אב ך"נתה ןמ םימלוצמה םיעטקב :הרעה

.)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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ת ו ל א ש ה
)תודוקנ 81(    דמלנ אלש עטק — ןושאר קרפ

.6-7 ,1-4 ,ב"כ ,םירבד ארק

1-4 ,ב"כ ,םירבד

6-7 ,ב"כ ,םירבד

 

)תודוקנ 6 — הלאש לכל(  .2-4 תולאשהמ םייתש לעו )הבוח( 1 הלאש לע :תולאש שולש לע הנע

.)הבוח( 1 הלאש לע הנע

 )תודוקנ 3(     .1-4 םיקוספב םירכזנה םיקוח השולש ןייצ .א .1

.םימיוסמ םייח ילעבב םיקסוע 1-4 םיקוספב םיקוחה .ב

 אקווד הלאה םייחה ילעב תרכזהב תובישחה יהמ ,הפוקת התוא לש הלכלכה עקר לע 

)תודוקנ 3(       ?ךינפלש קוחב

/3 דומעב ךשמה/
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.2-4 תולאשהמ םייתש לע הנע

.ךינפלש עטקב 1-2 םיקוספ ארק .2

:"ךילא ךיחא בורק אל םאו" טפשמל ן"במר לש םישוריפ ינש ךינפל .א 

."וילא הבישהל הֵדבאה םע תרחא ץרא לא תכלל בייחתמ ךניא יכ ,ךלצא בורק וניאש" —

."ללכ ותוא תעדי אלש ]הרקמב[" —

."ךילא ךיחא בורק אל םאו" טפשמה תא ריבסמ םישוריפהמ דחא לכ דציכ רבסה

)תודוקנ 4(

:ךינפלש יִתִחה קוחה תא ארק .ב

 ,םהב הדשה לעב דובעי םימת םוי ,הדשה לעב םאצמו ,שיא הדש לא םיעות םירווש ואובי יכ" 

."םהילעב לא םבישי םיבכוכה תאצכו

)תודוקנ 2(    ?הנוש ןידה המבו ,יִתִחה קוחלו 1 קוספב ראותמה הרקמל ףתושמה ןידה והמ 

.4 ,ג"כ ,תומש ןכו ךינפלש עטקב 1-3 םיקוספ ארק .3

."̂ ְִביֹא" יוניכב 4 ,ג"כ ,תומשבו ,"ךיחא" יוניכב קקוחמה שמתשמ םירבדב 

:ךכ ,"רמוחו לק" תועצמאב הזה לדבהה תא ריבסמ וטוסאק ד"מ 

."]קוחב[ םהיניב ןיחבהל ךל רוסאו ,]ךיחא=[ 'ךבהוא' רמול ךרוצ ןיאו 'ךביוא' רמאנ" 

.םירבד רפס תא תנייפאמש תמיוסמ המגממ עבונ םייוניכה ןיב לדבההש םינעוט םירחא םירקוח 

 ןפואב םדאה ינבל םיסחייתמ תומש רפסו םירבד רפסש םינושה םייוניכהמ דומלל רשפא םאה 

.םירחאה םירקוחה לש וזו וטוסאק לש וז — תועדה ןמ תחא לכ רבסה ?הנוש

.91 ,'כ ,םירבד ןכו ,)ב"כ ,םירבד( ךינפלש עטקב 6-7 םיקוספ ארק .4

.םדאה יכרוצל םג ךא ,עבטה יכרוצל תוסחייתה שי הלא םיבותכבש םיקוחה ינשב

.םיקוחהמ דחא לכב יוטיב ידיל אב רבדה דציכ רבסה

*        *       *

/4 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 81(   םכסמה אשונה — ינש קרפ

.5-01 תולאשהמ תחא לע הנע

 .ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע :םיפיעס ינש לע הנע תרחבש הלאשב

)הלאשל תודוקנ 81 — כ"הס ;תודוקנ 9 — ףיעס לכל(

ארקמב םילשורי .5

.ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע הנע 

 ינויער רבסה ןחלופה דוחיי ןויערל ןתונ )" 'ה רחב רשא ריעה — םילשורי" :ורמאמב( אפור 'א .א

.יתלעות רבסהו

)תודוקנ 4(    ?ןחלופה זוכיר תֵכ tהמ תועצמאב רותפל וסינ תינומא–תיתד היעב וזיא )1(

.םילשוריל ֶםכְ ׁשמ ועיגה הֵכ tהמהמ םיירקיעה םינהנהש ןעוט אפור )2(

)תודוקנ 5(     ?ותנעט תא ריבסמ אפור דציכו ,םה ימ 

.םימיה תירחאב םילשורי לע רבדמ )"למס לש ותחימצ :ןויצ–םילשורי" :ורמאמב( סויטרופ ו"נ .ב

.42-62 ,ז"ל ,לאקזחי ;41-61 ,6 ,ג"ל ,הימרי ארק 

 תא םיקזחמ הלא םיבותכ דציכו ,םימיה תירחאב םילשורי תא סויטרופ האור דציכ 

?ותסיפת

.1-8 ,ב"ל ,ב םימיה ירבד ארק .ג

.והיקזח השעש הלועפ תראותמ 02 ,'כ ,ב םיכלמבו 3-4 םיקוספב )1( 

?הלועפה יהמ — 

?התשענ איה ערואמ הזיא תארקל — 

?הז ערואמל הנעמ התוויה איה המב — 

)תודוקנ 5( 

)תודוקנ 4(     .5-8 םיקוספב תוטרופמה ,והיקזח השעש תולועפ שולש דוע ןייצ )2(

.1-41 ,ב"לק ,םילהת ;21-81 ,'ח ,א םיכלמ ארק .ד

)תודוקנ 6(     .םילשוריל עגונב םיבותכה ינשל ףתושמ ןויער בותכ )1(

)תודוקנ 3(     .העובשה תא רבסה .דוד לש העובש ראתמ ררושמה ב"לק רומזמב )2(

/5 דומעב ךשמה/
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יארקמה רופיסה .6

.ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע הנע

 ."רוחאל הטבה"ה תעפות לש םינוש םיגוס ראתמ )"ארקמב רופיסה תכאלמ" ורמאמב( סייו 'מ .א

.3 ,ח"כ ,א לאומש ;43-63 ,ז"י ,א לאומש ארק )1(

.הלאה םיבותכהמ דחא לכב "רוחאל הטבה"ה ידיקפת תא רבסהו םגדה 

)תודוקנ 5( 

 ֵר tַסְמה יפמ :"רוחאל הטבה" לש םיגוס ינש אוצמל רשפא 01-81 ,'כ ,תישארבב )2(

 .רוביגה יפמו

)תודוקנ 4(    .הלא םיגוסמ דחא לכ רכזנ םיקוספ וליאב ןייצ 

 לש ןמזה ינב םיעמושה"ש ןעוט )"היצנוונוק לש התובישחו סופד תניצס" :ורמאמב( רטלא 'א .ב

 בוקעל חילצה תחא הנועבו תעבש ,ֵר tַסְמה לש ותונמאב דחוימ גנוע   …ואצמ   …הלאה םירופיסה

."ןודנה רוביגה לש םידחוימה ויכרצ יפ לע התוא שדחל םגו היצנוונוקה ירחא תונמאנב

?ךינפלש טוטיצה יפל ,היצנוונוקל עגונב רטלא ןעוטש םינועיטה ינש םה המ )1(

)תודוקנ 4( 

      .רמאמב תורכזנה ,'ב ,תורמ תואמגוד שולש ול אבהו הלאה םינועיטהמ דחאב רחב )2(

)תודוקנ 5(

.1-8 ,ט"י ,ב לאומש ארק .ג

.דוד יפלכ חיטמ באויש םירבדה תא תקזחמה ,החנמ הלימ שי 1-5 םיקוספב

?באוי לש וירבדל תרשקתמ איה דציכו ,החנמה הלימה יהמ

.)"השנה דיגב ...בקעי רָתויו" :52-33 םיקוספ :תורחא ך"נת תורודהמב( 42-23 ,ב"ל ,תישארב ארק .ד

.םתוא רבסהו ,)יגולויטא רופיס=( העפות רבסֶהו ,םֵ ׁש שרדמ הלא םיקוספמ אבה 

/6 דומעב ךשמה/



6 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

ארקמב םיגיהנמו ת ּוגיהנמ .7

.ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע הנע

 האוושה ךות טלבוי הערפל השמ לש וסחי" ,)"םירחאה םירוביגהו שיאה השמ" :ורמאמב( רדא 'צ יפל .א

."ולש הערפל ףסוי לש וסחי לא

)תודוקנ 4(     .הערפ-ףסוי יסחיל הערפ-השמ יסחי ןיב דחא לדבה ןייצ ,רמאמה יפ לע )1(

)תודוקנ 5(     .ףסויל השמ ןיב םיפסונ םילדבה ינש ןייצ ,רמאמה יפ לע )2(

 השמ לש תויומדה המבו ,"הירוטסיהה" ךרד יהמ )"ארקמבש תוגיהנמ" :ורמאמב( רבוב 'מ יפל .ב

?וזה ךרדל דוגינ תווהמ דוד לשו

.11-61 ,1-5 ,ד"ל ,לאקזחי ארק .ג

.תוגיהנמ יגוס ינש ןיב רעפה לשמ תרוצב שגדומ הלא םיקוספב

 .תוגיהנמ גוס לכ לש םינייפאמ ינש ןייצ ?לשמנה יפל םיגיהנמה םה ימ )1(

)תודוקנ 6(     )םינייפאמ העברא — לוכה ךס( 

.32-52 ,ד"ל ,לאקזחי םג ארק )2(

?דיתעב םג םייקתי תוגיהנמה יגוס ןיב רעפה םאה ,הלא םיקוספ יפל 

)תודוקנ 3(     .בותכה לע ךירבד תא ססב 

.21-41 ,ז"ט ,א לאומש ;22-32 ,'ח ,םיטפוש ארק .ד

 .םדו רשב ךלמ תכלמהל עגונב תונוש תוסיפת יתש תוארל רשפא הלא םיבותכב )1(

)תודוקנ 4(     .רבסה

)תודוקנ 5(      .יהמ רבסה .תפתושמ דוסי תחנה תדמוע הלאה תוסיפתה יתש סיסבב )2(

 

/7 דומעב ךשמה/
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ארקמב םדאה תומד .8

.ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע הנע

תארקנה הדעכ תילארשיה המואה ללכ תייאר" :בתוכ )"הממדה שדקמ" :ורמאמב( להונק 'י .א

."םהישעממו םינכשה םימעה ןמ תולדביהל העיבתב ]...[ דחוימ ןפואב תאטבתמ שדוק ייחל 

.62-13 ,ט"י ,ארקיו ארק )1(

)תודוקנ 5(    ?הלא םיקוספב יוטיב ידיל אב וירבדב להונק הלעמש ןויערה דציכ 

לע ךתבושת תא ססב ?תולדביהל וזה העיבתה לש הרטמה יהמ ,להונק תעדל )2(

)תודוקנ 4(    .7 ,'כ ,ארקיו 

 שיא לש ויאצאצ ובשחנ תוכיישה סחי תאפמ" :בתוכ )"ארקמב םייחה ךרע" :ורמאמב( גרבנירג 'מ .ב

 לש ודימ 'הרומת שנוע' לש גשומב ינומא יוטיב ידיל האב וז הסיפת ...ותייווהל ךשמהכ ,וירבאכ

."...ולש תוארונה תדיממ ,לאה לש תדחוימה ותוכז ובשחנ הלאכ םישנוע ...לאה

)תודוקנ 5(     ?תיתחפשמה תוירחאה דוסיבש הפקשהה תא גרבנירג ריבסמ דציכ )1( 

)תודוקנ 4(     ?תוירחאה ןורקע תא םיגדמ 13-63 ,'ב ,א לאומשב בותכה דציכ )2(

.1 ,ב"י ,הימרי ;22-52 ,ח"י ,תישארב ארק .ג

לעופ לאהש תיסיסבה םתנומא ךמס לע ,לאל תונעטב םיאב והימרי םגו םהרבא םג

.קדצב

.םיבותכהמ דחא לכ יפ לע וז העיבק ססבל רשפא דציכ רבסה

 .31-22 ,א"ל ,בויא ;71-81 ,ד"כ ,ילשמ ארק .ד

.ורבחל םדא ןיב היוצרה תוגהנתהה לע דומלל רשפא הלא םיבותכמ 

.ךכל תונוש תואמגוד עברא אבה 

/8 דומעב ךשמה/
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ארקמב תואלקחה .9

.ד-ג םיפיעסהמ דחא לעו ב-א םיפיעסהמ דחא לע הנע

 תמקהל היפלו םירקוח תנעט ישורב 'מ גיצמ "םימהו רפעה ,שאה" רמאמב )1( .א

.יזכרמ יתכלממ ןוגרא שורד היה תוגרדמה 

)תודוקנ 3(    ?ותעד תא קמנמ אוה דציכו ,וז הנעט לע ישורב לש ותעד יהמ 

.ןהלש הנבמה לעו ןתיינב ךילהת לע םיטרפ דומלל רשפא תוגרדמה ר Mֵחמ )2(

)תודוקנ 6(     .הלאכ םיטרפ השולש בותכ 

 םיהולא תנתמ :ונייה ,ץרא תניתנ איה וז ץרא תחיקל" :בתוכ )"םירוכיב" ורמאמב( רבוב 'מ .ב

,וירוכיב תא איבמ אוהשכ ,םיהולאל הדומ לארשימ רוד לכב רכיא לכ .דימת תשדחתמה

."הכותל ותוא איבה אוהש ץראה לע 

ססבמ אוה דציכו ,3 ,ו"כ ,םירבד יפ לע םירוכיבה תכרב יפוא לע רבוב דמול המ )1(

)תודוקנ 5(      ?3-4 ,'ה ,םירבד לע ותעד תא 

ןיבו הז לעופ ןיב רשקה המו ,5-11 ,ו"כ ,םירבדב "ןתנ" לעופהמ רבוב דמול המ )2(

)תודוקנ 4(     ?םירוכיבה תאבה 

.1-2 ,'ב ,הכימ ;8-01 ,'ה ,היעשי ארק .ג

 לע ךירבד תא ססב ?םיאיבנה םיאצוי הדגנש תיתרבח–תילכלכה תואיצמה יהמ )1(

)תודוקנ 5(     .בותכה

?"הדימ דגנכ הדימ" תניחבב איה וז תואיצמ לע 'ה תבוגת דציכ ,היעשיב בותכה יפל )2(

)תודוקנ 4( 

.1-6 ,'א ,םילהת ארק .ד

 עשרה לש יומידה ןיב רשקה תאו ,ולרוג ןיבו קידצה לש יומידה ןיב רשקה תא רבסה 

.ולרוג ןיבו

.ידוחיי םכסמ אשונל תדעוימ וז הלאש .01

.רפסה תיב םש ילב ,ןולאשה ספוט תא הניחבה תרבחמל ףרצל ןחבנה לע

*        *       *
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)תודוקנ 23(   ישילש קרפ
 .11-41 תולאשהמ םייתש לע הנע

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע תרחבש תולאשהמ תחא לכב

)הלאשל תודוקנ 61 — כ"הס ;תודוקנ 8 — ףיעס לכל(

.1-9 ,ב"י ,תישארב ארק .11

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע 

.ךינפלש עטקב 6-7 םיקוספ ארק .א

 םרבאל תנתינש החטבהה רואל )6 קוספ( "ץראב זא ינענכהו" רוכזִאב ישוק םיאורה שי 

.31-81 ,ו"ט ,תישארבב ישוקל ןורתפה תאו ,7 קוספב

.ןורתפה והמו ,ישוקה והמ רבסה 

.תודחא םימעפ כ-ל-ה שרושה רזוח 1-5 םיקוספב .ב

:4 קוספל ליק 'י לש שוריפ ךינפל 

 תכלל ובלב רֶֹמא טילחה ,וילא 'ה רבד תא םרבא עמששמ  …םרבא לש ותבשחמב בותכה רביד" 

." 'ה ירחא תושיחנבו תוזירזב

 כ-ל-ה שרושה תועמשממ הז שוריפ יפל כ-ל-ה שרושה תועמשמ הנוש המב )1(

)תודוקנ 5(     ?5 קוספב 

.םהרבא לש ותכילהב לודגה ישוקה לע םידיעמה ,1-4 םיקוספמ םיטרפ העברא ןייצ )2(

)תודוקנ 3( 

.71-81 ,ב"כ ,תישארב ןכו ךינפלש עטקב ,7 ,2-3 םיקוספ ארק .ג

.תוחטבה םהרבאל תונתינ הד Lעה ןיסינבו םהרבא לש ןושארה ןויסינב 

.הלאה םיבותכה ינשל תופתושמה תוחטבה שולש בותכ 
/01 דומעב ךשמה/  



01 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.1-41 ,ט"י ,א םיכלמ ארק .21

/11 דומעב ךשמה/     ).אבה דומעב הלאשה יפיעס :בל םיש(



11 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע

.ארקמב םיראותמה םינוש םיעוריאמ דומלל רשפא לבזיאו באחא לש םהיתויומד לע .א

.םימעפ שולש 1 קוספב תרזוח "לכ" הלימה )1( 

 לבזיא תבוגת דציכו ,לבזיאל באחא ירבד לש המגמה לע וז הרזחמ דומלל רשפא המ  

)תודוקנ 4(      ?באחא ירבד תא תמאות 

 ,א םיכלמב בותכה רואל באחא לשו לבזיא לש םהיתויומד תורייטצמ דציכ רבסה )2(

)תודוקנ 4(      .7-8 ,א"כ

.)3 קוספ( "ושפנ לא ךליו" .ב

."ושפנ לא טלמנו ךלהו הנכסב ומצע האר" :שריפ ק"דר 

,ותוחילש לטנ תא  ֹווג ירחאמ והילא ךילשמ 'ושפנ לא' ותכילהב" :שריפ 'ץיבוקז 'י 

."הב לעפש הכלממה תא ףאו ,הכלמהו ךלמה תא 

.רבדמל ךלוהה והילא לש ותומד תא האור ןשרפ לכ דציכ רבסה

.תוששואתה לש בצמל ןואכיד לש בצממ רבוע והילא דציכ םיראתמ 5-8 םיקוספ )1( .ג

.והילא לש תיתגרדהה ותוששואתה לע העיפשמ ךאלמה תעפוה דציכ רבסה 

)תודוקנ 3( 

.ךינפלש עטקב 9-41 םיקוספ ארק )2(

.רשפתמ יתלבו ינוציק תויהל איבנה לע והילא יניעבש הלוע והילא ירופיס רוזחממ 

.ךתבושת תא קמנ ?והילא לש וז ותסיפת התנתשה םאה ,הלא םיקוספ יפל 

)תודוקנ 5( 

/21 דומעב ךשמה/ 



21 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.62-53 ,א"ל ,הימרי ארק .31

).אבה דומעב הלאשה יפיעס :בל םיש(

/31 דומעב ךשמה/



31 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע

 .ךינפלש עטקב 62-72 םיקוספ ארק .א

.12-22 ,ז"ל ,לאקזחי םג ארק )1(

 אבנמש דיתעל המוד הדוהיו לארשי תוכלממל והימרי אבנמש דיתעה יכ םינעוטה שי 

.ונממ הנוש אוהש םינעוטה שיו ,תוכלממל לאקזחי

)תודוקנ 5(     .םיקוספה יפל הלא תונעטמ תחא חכוה 

 םעל 'ה קינעיש םינוש םילומג םיטרופמ הז קוספב .62 ,ז"ל ,לאקזחי ארק )2(

.םימיה תירחאב 

?)א"ל ,הימרי( ךינפלש עטקב 62 קוספב חטבומה לומגל המוד םהמ הזיא 

)תודוקנ 3( 

.השדח תירב לע רבדמ איבנה ךינפלש עטקב 03-33 םיקוספב .ב

)תודוקנ 4(      .הנשיה תירבה תמועל השדחה תירבב םישודיח ינש בותכ )1(

."תירב תורכל" יוטיבב שומיש שי ךינפלש עטקב 03 קוספב )2(

 תא הלא םיקוספבש רואיתב תוארל רשפא דציכ רבסהו ,8-31 ,ו"ט ,תישארב ארק 

)תודוקנ 4(     .הימריב יוטיבה רוקמ

.ךינפלש עטקב 43-53 םיקוספ ארק .ג

)תודוקנ 4(     .הלא םיקוספב עבומה ןויערה תא רבסה )1(

 תירחא לע האובנב( 91-02 ,'ס ,היעשיב םגו )ךינפלש עטקב( 43-53 םיקוספב םג )2(

.המוד ביטומב שומיש שי )םימיה

.תומוקמה ינשב אטבמ הז ביטומש תונויערה ןיב לדבהה תא רבסה ?ביטומה והמ 

)תודוקנ 4( )תודוקנ 4( 

/41 דומעב ךשמה/



41 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.1-9 ,'ב ,יגח ארק .41

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע 

.יתורפס יעצמאכ םידוגינב יארקמה רפוסה שמתשמ ךינפלש עטקב 6 קוספב .א

 ?7-9 םיקוספ רואל םתועצמאב אטבל יארקמה רפוסה הצר המו ,םידוגינה םה המ 

.ךתבושת תא קמנ 

.12-32 ,'ז ,הימרי םג ארק .ב

.םעה ִםע 'ה תרכש תירב לע םיזמור והימרי םגו )ךינפלש עטקב( יגח םג

)תודוקנ 3(     ?יאנתה והמו ,תינתומ תירב גיצמ םיאיבנהמ ימ )1(

.3-7 ,'ז ,הימרי ארק )2(

 ?יגח לש וסחימ הנוש םעה ייחב שדקמה ספותש םוקמל והימרי לש סחיה המב 

)תודוקנ 5(     .)יגחבו הימריב( םיבותכה לע ךירבד תא ססב 

.)7 קוספ( "ִםיוגה לכ תדמח ואבו" .ג

."הדמח" הלימה תועמשמ תא ,72 ,ב"ל ,ב םימיה ירבדב בותכה יפל ,רבסה )1(

)תודוקנ 2( 

)תודוקנ 6(    .וז תועמשמ יפל 7 קוספ תא רבסה )2(

/51 דומעב ךשמה/



51 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

)תודוקנ 23(  יעיבר קרפ

)תודוקנ 8 — הלאש לכל(   .51-22 תולאשהמ עברא לע הנע

.61-91 ,'ג ,תישארב ארק .51

.)יגולויטא רופיס=( תועפות ריבסמה רופיס ןדע ןג רופיסב םיאורה שי 

.ךינפלש עטקה ןמ ךכל תואמגוד שולש אבה 

.71-81 ,ט"י ,ארקיו ארק .61

 "אטח וילע אשת אלו" ןיבו )71 קוספ( "ךתימע תא חיכות חכוה" ןיב רשקה תא רבסה .א 

)תודוקנ 4(    .)71 קוספ( 

 "ךומכ ךערל תבהאו" ןיבו )81 קוספ( "ֹר hִת אלו ֹם wִת אל" ןיב רשקה תא רבסה .ב

)תודוקנ 4(     .)81 קוספ( 

/61 דומעב ךשמה/



61 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.6-81 ,'ה ,םירבד ארק .71

.)"ךערל רשא לכו ...ֹדמחת אל" קוספה דע ,2-71 םיקוספ :תורחא ך"נת תורודהמב( 2-41 ,'כ ,תומש םג ארק 

 האוושהב ,רתוי תינמוה השיג םיאטבמ םירבד רפסבש תורבידהמ םידחא יכ םירמואה שי 

.תומש רפסב תורביד םתואל

.וז הנעט םתרזעב ססבו ,הלאכ תורבידל תואמגוד יתש אבה 

/71 דומעב ךשמה/



71 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.01-61 ,א"כ ,ב םיכלמ ארק .81

.1-02 ,ג"ל ,ב םימיה ירבדב ליבקמה קרפב אבומ וניא הלא םיקוספב רואיתה

?םימיה ירבדבו םיכלמב תונושה לומגה תופקשה יפל ,תאז ריבסהל רשפא דציכ

.6 ,ג"כ ,םילהת ארק .91

."והשימ גישהל תוסנל" :ללכ ךרדב איה ארקמב פ-ד-ר שרושה תועמשמ .א

 לש ברה ןוחטיבה תא שיגדמ ךינפלש קוספב הז שרושב ןפוד אצויה שומישה דציכ רבסה 

)תודוקנ 4(     .לאב ררושמה

.םהמ דחא לכ רבסה .םינפוא ינשב שרפל רשפא " 'ה תיבב יתבשו" יוטיבה תא .ב

)תודוקנ 4( 
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81 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.21-82 ,ג"ע ,םילהת ארק .02

.ררושמה תדמעב תינפת הלח 71 קוספב

)תודוקנ 4(     ?תינפתה ינפל ותדמע התייה המ .א

 ןהמ תחא ססבו ,תינפתה רחאל ררושמה עיגמ ןהילאש תונקסמ יתש ןייצ .ב

)תודוקנ 4(     .32-82 םיקוספ לע תרחאה תאו 81-22 םיקוספ לע 

/91 דומעב ךשמה/



91 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.6-7 ,'ג ;7-11 ;1-3 ,'א ,ארזע ארק .12

1-3 ,'א ,ארזע 

7-11 ,'א ,ארזע 

6-7 ,'ג ,ארזע 

 

.הדוהי ישנאל שרוכ ךלמה קינעהש תונוש תויוכז שולש תורכזנ הלא םיעטקב

.עטק לכב תראותמ תוכז וזיא בותכ
/02 דומעב ךשמה/



02 - 731 ,190009 'סמ ,ה"סשת ףרוח ,ך"נת -

.01-31 ,'ו ,הימחנ ארק .22

?ותעצה תא קמנמ אוה דציכו ,הימחנל עיצמ היעמש המ .היעמש לש ותעצהל ברסמ הימחנ .א 

)תודוקנ 3( 

.ומש תא שיפכהל ךכבו ,ולישכהל שקיב היעמש יכ ןיבמ הימחנ .ב

)תודוקנ 5(     .15 ,'א ,רבדמבב רזעיה ?תאז ססבל םילוכי 11-31 םיקוספ דציכ 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


