
םיידוסי–לע רפס יתבל תורגב :הניחבה גוס לארשי תנידמ
4002 ,ד"סשת ףרוח :הניחבה דעומ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
144409 :ןולאשה רפסמ    

 

תיללכו תירבע תורפס
דומיל תודיחי 2

ןחבנל תוארוה

.יצחו 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

הלבונו ןאמור :ישילש קרפ

המרד :יעיבר קרפ

דמלנ אלש ריש :ישימח קרפ

 קרפ לכב תוארוהה יפל תולאשה לע הנעו ,השולשב רחב םינושארה םיקרפה תעבראמ 

.)תודוקנ 09 — כ"הס ;תודוקנ 03 — קרפ לכל( 

.)תודוקנ 01( ובש הלאשה לע הנע .הבוח אוה ישימחה קרפה 

.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
.הטויט דומע לכ שארב "הטויט" םושר !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמ םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/



2 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

ת ו ל א ש ה
לע תונעל ךילע )1-52 תולאש( יעיברהו ישילשה ,ינשה ,ןושארה םיקרפהמ                  

.)תודוקנ 03 — קרפ לכל( קרפ לכב תוארוהה יפל ,דבלב םיקרפ השולשב תולאשה

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

,תולאש יתש לע תונעל ךילע ,)1-61 תולאש( הרישה קרפב תרחב םא :בל םיש

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

הרישה קרפב תיללכ הלאש

םירישה יפ לע תונעל ןיא ןכו ,קילאיב תרישמ וא םייניבה ימימ םיריש יפ לע תונעל ןיא וז הלאשב

.הז קרפב 2-61 תולאשבש

.ךילע ומושיר תא ריתוהש רישב רחב .1

.ךירבד תא םגדהו רבסה  ?הז רישב דחוימ המ 

םייניבה ימי תריש

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .2

לוריבג ןבא המלש / יִ ְׁשַפנ ,י Dְֲחִפ z ַהמ

 :רמוא רבודה ישימחה תיבב .א

."י X ּוצָ z ַטעְמ םִא , _ Bָיְ a ֹל tִת / א ֲה — ָרצְבִמ רִיְע k  _ֵ ְׁשַפנ ַתוֲאַ z םִא" 

)תודוקנ 11(     .ולוכ רישל רשקתמ אוה דציכ רבסהו ,הז תיב שרפ 

)תודוקנ 4(      .דומיצ והמו החיתפה תראפת יהמ ,הז ריש יפ לע ,םגדהו רבסה .ב

/3 דומעב ךשמה/



3 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .3

לוריבג ןבא המלש / ִיתְגא a Aְ ִיתצִיְלמ

."ָהפ ּוט O ִי pִמ איִהְ ׁש יִָת iְַחל / ִיבְָבל ֶה kְִבי — ק ֹוחְ ׂש הֶא Yֶא םְִאו" :רמוא רבודה ינשה תיבב .א

)תודוקנ 5(      .הז תיב רבסה 

?רישל יגולאידה הנבמה םרות המ .ב

)תודוקנ 01(      .ךירבד תא םגדהו רבסה 

/4 דומעב ךשמה/ 



4 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .4

דיגנה לאומש /  ֶ̂נֵיב ּו ִינֵי a םֲיה

)תודוקנ 5(     .רישה תא םימייסמה םיתבה ינשב רבודה ירבד תא רבסה .א 

 .הז הניק רישב תעבומה היווחה תא םיבצעמ םיברה הלילשה יטפשמ דציכ רבסה .ב 

)תודוקנ 01(      .ךירבדל תואמגוד שולש רישהמ ֵאבָה  

/5 דומעב ךשמה/ 



5 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

קילאיב תריש

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .5

קילאיב נ"ח /  ֵ_ iַא

     .רבודה יניעב תרייטצמ איהש יפכ ,תנעמנה תומדב )תוידוגינה( תויבטוקה תא םגדהו ראת .א

)תודוקנ 9(

)הנורחא הרוש( " _ָת ֹוא" )תישילש הרוש( "יִא ֹו a" ,)םיתבה ןיבו תרתוכב( " ֵ_ iַא" :םילימה .ב

.רישב תורזוח 

)תודוקנ 6(     .רישב הלא תורזח תועיבמ המ רבסה 

/6 דומעב ךשמה/



6 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

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

קילאיב נ"ח / ת tִ Wֹצ

 .רישב "הבהאה רופיס" תא םיפקשמ עבטה ירואית דציכ רבסה

.ךירבדל תואמגוד שולש רישהמ ֵאבָה

/7 דומעב ךשמה/ 



7 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .7

b ׁשֶא ֵיל ֹוְעִב ְz wַ ֵקילאיב נ"ח / ד

.ןנגה תבו תנעמנה — םישנ לש תויומד יתש תורכזנ רישב

.ןגה תונומת תועצמאב הלא תויומדמ תחא לכ תנייפואמ דציכ רבסה

/8 דומעב ךשמה/ 



8 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

02–ה האמה תריש

יקסבוחינרשט לואש יריש

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .8

 א X נְ ׁש ֵיְעגיקסבוחינרשט לואש / ַעבֶט ,ת

 וז הנומת דציכ בותכו ,רישה לש םינורחאה םיתבה ינשב תראותמה הנומתה תא רבסה .א 

)תודוקנ 8(      .רבודה לע העיפשמ 

 תיבב תגצומה ,רבודה לש עבטה תסיפת תא םיפקשמ םינורחאה רישה יתב ינש דציכ .ב 

)תודוקנ 7(      ?רישה לש ןושארה 

/9 דומעב ךשמה/



9 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

 ."ונרוטקונ" רישב יעיברה תיבהו ישילשה תיבה ךינפל .9

.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע ינש הנעו ,םתוא ארק 

יקסבוחינרשט לואש / ONRUTCON :ךותמ

)יעיבר תיב(          )ישילש תיב(  

)תודוקנ 01(     ?תונפומ ןה ימל .רישב ישילשה תיבב רבודה לש ויָת ֹולָאְ ׁשִמ תא רבסה .א

.ךתבושת תא רבסה ?יעיברה תיבה יפ לע שממתהל תולוכי הלא ת ֹולָאְ ׁשִמ םאה .ב

)תודוקנ 5( 

/01 דומעב ךשמה/



01 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

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

Y מ ֲ@א ,ִיאיקסבוחינרשט לואש / ה

.םימעפ שולש רישב תרזוח "!ֹדאְמ ַדע םִיָנזְ aְזַ a  ּונִייָה ִי k ,הָמ @ֲא ,יִא Y" :הרושה 

.הז זובזב םימיגדמ ןושלה ירויצ דציכ ראתו ,רישב רבודה רבדמ וילעש זובזבה והמ רבסה 

.תואמגוד יתש ֵאבָה ךתבושתב 

/11 דומעב ךשמה/



11 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .11

יקסבוחינרשט לואש / לִיְאלִיְאל םי Xיִ ׁש :ךותמ  א ריש

 יוטיב ידיל האב דציכו ,ותבהאל תוידוחיי קינעהל ונוצר תא רישב רבודה עיבמ םיכרד וליאב 

.רבסהו םגדה  ?ףולח תב איה וז הבהאש ותנבה

 

יקסבוחינרשט לואש לש תוילידיא

."תוביבל" וא "םויה םוחכ" :תדמלש תוילידיאה תחאב רחב .21

)תודוקנ 01(      .תדמלש הילידיאה יפ לע ,תורודה ןיב םיסחיה תא ראת .א 

?הב תררושה הריוואלו הילידיאה תועמשמל הלא םיסחי לש םייפוא םרות המ .ב 

)תודוקנ 5(  

/21 דומעב ךשמה/



21 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

ךז ןתנ יריש

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .31

W חֶא ַעגךז ןתנ / ד

.הייהת לש יוטיבמ קלחכ םימעפלו הלילש תלימ לש ףוריצב םימעפל רישב רזוח "תעדל" לעופה 

.רישה תועמשמ תא תאטבמ וז הרזח דציכ רבסה 

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .41

ךז ןתנ / ֵדע ֹורה ֹלגqַ ל ֵבל  ּומיִ ׂש

 ,וז תא וז תומילשמ ןה דציכ בותכ .רישה ךרואל תונתינש "תוארוה"ה לש תועמשמה תא רבסה 

.רישה םויסל תורשקתמ ןה דציכו
/31 דומעב ךשמה/ 



31 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .51

ךז ןתנ / םִינ ֹוְב pַה םִיֲבה ֹואל ריִ ׁש

)תודוקנ 9(      ?רישב יוטיב ידיל תואב "םינובנה םיבהואה" לש הנובתהו הבהאה דציכ .א 

)תודוקנ 6(      .ךירבד תא רבסה  ?םהיפלכ רבודה תדמע ,ךתעדל ,יהמ .ב 

/41 דומעב ךשמה/



41 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .61

ךז ןתנ / ֵלפ ֹונ  ּוהֶ  gַמַ עֵמ ֹו ׁש ִיֲנא

.רישב יוטיב ידיל תואב ןה דציכ םגדהו רבסה — התשחכהו תמא תרימא

.רישה הנבמל םג סחייתה ךתבושתב

רצק רופיס :ינש קרפ

.71-81 תולאשהמ תחא לע קר הנע ,הז קרפב תרחב םא

.ישחומה ומויקמ תגרוחש תועמשמ וִמע אשונה טרפ אוה הריציב למס .71

)תרופיסה יחנומ ןולימ ,ןבא ףסוי יפ לע(                

 תאמ רופיסב דחאו ןונגע תאמ רופיסב דחא — םילמס ינש רבסהו ןייצ ,וז הרדגה יפ לע 

.רחא רצוי

.עיפומ אוה ובש רופיסה תועמשמל תנייצש םילמסהמ דחא לכ לש המורתה תא רבסה 

.הריציה ךלהמב ולעש תויזכרמה תויעבל וא תולאשל אלמ ןורתפ עיצמ וניא רופיס לש "חותפ םויס" .81

)תרופיסה יחנומ ןולימ ,ןבא ףסוי יפ לע(                            

לש םויסה םא ליעלש הרדגהה יפ לע עבקו ,רחא רצוי תאמ רופיס לכ — םירופיס ינשב רחב 

.ךתבושת תא קמנ  .חותפ םויס אוה תרחבש םירופיסהמ דחא לכ 
/51 דומעב ךשמה/



51 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

*הלבונו ןאמור :ישילש קרפ

.91-32 תולאשהמ תחא לע קר הנע ,הז קרפב תרחב םא

.02-32 תולאשב םירכזומה םינאמורה  יפ לע וז הלאש לע תונעל ןיא :בל םיש .91

.)הריצי לכמ תחא תומד( תדמלש *הלבונו ןאמורמ וא םינאמור ינשמ תויומד יתשב רחב

.ךירבד תא םגדה .תרחבש תויומדהמ תחא לכ לש התוגהנתהל םיעינמהמ דחא תא רבסה

 :ןלהל תוטרופמה תולבונה ןיבמ קרו ךא רוחבל לכות ,הלבונ לע ססבתהל תרחב םא :הרעה  *

,דליו םימי השולש ,יסוי לש ורוניכ ,םיִסנה אנוש ,תודליה ירחא ,איבנ ,הילתע ,םילמנ  

 ,םיירהצב היוול ,הנטלוס אתבס לש חלמה תויגוע ,העזיח תבר'ִח ,רואה בל ץיקה בל  

 ,הנויה ,םיהו ןקזה ,קנחה תעבטב ,בלכ לש בל ,ןמזה רצענ הבש הרייעה ,הזיל הנימה  

.ילי'צב המדא תדיער ,יבלטרב ,ותרוה ,ערוצמל הקישנה ,היצנווב תוומ ,רגירק וינוט  

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש עטקה תא ארק .02

יקסביוטסוד / ושנועו אטחה :ךותמ

 ]...[

 ]...[

 דיקפתה תא םיגדמ עטקה דציכ רבסהו ,הז עטקב רוביגה לש ושפנב שחרתמה תא ראת 

.ֶהנְ ׁשִמ תויומדכ הינוסו בוליאגירדיווס םיאלממש

/61 דומעב ךשמה/



61 - 144409 'סמ ,ד"סשת ףרוח ,תיללכו תירבע תורפס -

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש עטקה תא תארק .12

יוטסלוט / הנינרק הנא :ךותמ

  ]...[

  ]...[

.ןאמורה לש ןושארה קלחב עיפומ הז עטק 

 יוטיב ידיל אב הז אשונ דציכו ,ןאמורב "החפשמו תויגוז" אשונל רשקתמ תארקש עטקה דציכ 

?ןאמורב תוליבקמה תולילעב

/71 דומעב ךשמה/



71 - - 

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש עטקה תא ארק .22

רבולפ / יראבוב םאדאמ :ךותמ

    ]...[

    ]...[

 ?המֶא לש התומד תא הריאמ וז הנבה–יא דציכו ,רמוכה ןיבו המֶא ןיב הנבהה–יאל סיסבה והמ 

.םגדהו רבסה

:הלאה םינאמורהמ דחא יפ לע קר ,הלאשה לע הנע .32

 ,ןיאושינ ייח ,תומדקמ ,הריש ,ינאמ רמ ,המוסק ריע ,םידיחי תובנגתה ,ימינפה קודקדה רפס ,טפשמה 

 ,םעזהו לוקה ,תודידב לש םינש האמ ,קורבנדוב תיב ,רולדגמה לא ,הטירגרמו ןמאה ,םירבד ןורכיז 

.טסוגואב רוא 

.ליעלש םינאמורה דחאמ תויומד יתשב רחב

.ךירבד תא םגדה .תויומדהמ תחא לכ לש התוגהנתהל םיעינמהמ דחא רבסה

/81 דומעב ךשמה/
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המרד :יעיבר קרפ
.42-52 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

02–ה האמהמ וא 91–ה האמהמ הזחמ

.תדמלש הזחממ תחא תומדב רחב .42

 םע תדדומתמ איה דציכו ,הכרדב םידמוע םילושכמ וליא ,תומדה לש היתופיאש ןה המ 

.םגדהו רבסה  ?הלא םילושכמ

 תורערעתה לש וא תואדו–יא לש ,הדרח לש םיבצמ תובורק םיתעל שי תינרדומה המרדב .52

.םייתרוסמ םלוע ירדסו תויתרבח תומכסומ

.ליעל םירכזנה םיבצמהמ םיינשל וא דחאל סחייתהל לכות .תדמלש הזחמ יפ לע וז העיבק ןחב 

/91 דומעב ךשמה/
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דמלנ אלש ריש :ישימח קרפ

.)תודוקנ 01(  62 הלאש לע הנע — הבוח אוה הז קרפ !בל םיש

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ןוסניקיד ילימא תאמ ךינפלש רישה תא ארק .62

)תודוקנ 5(      .רישה יתב תשולש ןיב רשקה תא רבסה .א 

)תודוקנ 5(      ?תינבנ איה דציכו ,רישה לש תילמסה תועמשמה יהמ .ב 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


