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 םילימ וא דחא טפשמ לש הבושתב יד םימעפל .רוציקב תובושתה תא ב ֹוְת k :בל םיש

.הבושתל בשחית אל שוריפ וא קוספ לש הקתעה .תודחא  

תופיקמ תולאש — ןושאר קלח
)תודוקנ 04(  ןושאר קרפ

.5-6 תולאשהמ תחא לעו ,1-4 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב

)תודוקנ 01 — הלאש לכל(

.1-4 תולאשהמ שולש לע הנע

.'ו-'א םיקוספ ,ו"ט קרפ ,תישארבב ןייע .1

.)'א קוספ( "ם Tְבַא א Tיִ z לַא" .א

.םהרבא לש ותאריל הביסה תא רבסה )1(

.'ג קוספב ןייע )2(

.הז קוספב םהרבא לש הנעטה תא רבסה 

?וירבד תא רמוא םהרבא ,)'א קוספב( םהרבאל 'ה לש החטבה וזיא דגנכ 

.)'ו קוספ( "ה J ְ@צ  ֹול ֶָהבְ ׁשְַח iַו" .ב

."הקדצ" התוא יהמ ראב ?"הקדצ" ימל בשח ימ 

.ד"י-'א םיקוספ ,ח"י קרפ ,תישארבב ןייע .2

.'ח-'א םיקוספב ןייע .א

.ותשקב תא רבסהו ,'ג קוספב םהרבא הנופ ימ לא בותכ )1(

."הברה השעו טעמ רמא"ש רמאנ םהרבא לע )2(

?הלא םיקוספב וז העיבק יוטיב ידיל האב דציכ 

.ד"י-ב"י םיקוספב ןייע .ב

.םיימעפ םירכזומ הרש ירבד הלא םיקוספב 

?הנושארה םעפב םירכזנה הירבד ןיבו היינשה םעפב םירכזנה הירבד ןיב יונישה והמ 

?הז יוניש ריבסהל רשפא דציכ 
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.ז"ל-ג"ל םיקוספ ,ט"י קרפ ,ארקיוב ןייע .3

.םירצמ ץראב ויה לארשיש םיימעפ רכזומ הז עטקב .א 

.ד"ל קוספב ןייע )1(

?רבסהה והמו ,הז רוכזִא ידי לע ריבסהל הרותה האב המ 

.ו"ל קוספב ןייע )2(

?רבסהה והמו ,הז רוכזִא ידי לע ריבסהל הרותה האב המ 

.)ה"ל קוספ( "ָט tְ ׁשִ a ַn ֶלָוע  ּו ֲׂשעַת א " .ב

.ו"ט קוספב םג ונקרפב רמאנ המוד יוויצ 

 ?הז קוספב יוויצה הנפומ ימ לאו ,ו"ט קוספ רבדמ "טפשמ" הזיא לע 

?הז קוספב יוויצה הנפומ ימ לאו ,ה"ל קוספ רבדמ "טפשמ" הזיא לע 

.ךיתובושת תא קמנ 

.ו"ט-'י םיקוספ ,'ו קרפ ,םירבדב ןייע .א .4

.)ב"י קוספ( " 'ה תֶא ַח kְ ׁשִ z ֶן t  ְ̂ל רֶמָ  gִה" 

?'ה תא חוכשל לארשיל םורגל לוכי המ ,עטקה יפל )1(

?ד"י-ב"י םיקוספ יפל ,'ה תחכִש לש תילילשה האצותה תויהל הלוכי המ )2(

.ו"ט-א"י םיקוספ ,'ח קרפ ,םירבדב ןייע .ב

.)ד"י קוספ( 'ה תא וחכשי לארשיש ששחה רכזומ הז עטקב םג 

?'ה תחכִש לש בצמל םורגל לולע המ ,עטקה יפל )1(

?ו"ט קוספבש תודבועה תא הריכזמ הרותה המ םֵ ְׁשל )2(
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.5-6 תולאשהמ תחא לע הנע

.ד"ל-ט"כ םיקוספ ,ז"ט קרפ ,א םיכלמב ןייע .5

.)א"ל קוספ( "טבנ ןב םעברי תואְ hַחְ a  ֹו zְֶכל ל Lָנֲה יְִהַיו" .א

 םיקוספ ,ב"י קרפב רפוסמב רזעיה ?בותכה ןווכתמ ןהילאש "םעברי תואטח" ויה המ )1(

.ג"ל-ה"כ

?ג"ל-'ל םיקוספב ונקרפב רפוסמה יפל ,"םעברי תואטח" לע באחא ףיסוה המ )2(

.ד"ל קוספב ןייע .ב

?אטח לאיח לש השעמה בשחנ עודמ )1(

?לאיח לש ושנוע היה המ )2(

.'ט-'ה םיקוספ ,'א קרפ ,היעשיב ןייע .6

.'ה קוספב והיעשי לש החכותה תא רבסה .א

.'ט-'ז םיקוספב ןייע .ב

 ?הלא םיקוספ יפל ,ץראב עורגה בצמה יוטיב ידיל אב המב )1(

.בותכה לע ךירבד תא ססב ?הלא םיקוספ יפל ,לארשי ִםע 'ה השע דסח הזיא )2(
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תורצק תולאש — ינש קלח
)תודוקנ 03(  הרות — ינש קרפ

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( 7-31 תולאשהמ שמח לע הנע

.ה"כ-ח"י םיקוספ ,'ב קרפ ,תישארבב ןייע .7

 ?םייחה ילעב ראש לש האירבה ךרדמ ותשאו םדאה לש האירבה ךרד הנוש המב )1( .א

).ה"כ-'כ םיקוספ ,'א קרפב רזעיה( 

?ח"כ קוספ ,'א קרפ ,תישארבב בותכה יפל ,םדאה לש ודוחיי אטבתמ דוע המב )2(

.ד"כ קוספב ןייע .ב

 ותשאו םדאה לש תדחוימה האירבה ךרד דציכ בותכו ,הז קוספבש העיבקה תא רבסה 

.וז העיבק הריבסמ

.ט"ל קרפ ,תישארבב ןייע .8

.ח"י-ז"ט םיקוספבו ב"י-א"י םיקוספב ןייע .א

?ףסוי םע הרקש הְמל עגונב תמאה תא הלעבל הרפיס רפיטופ תשא םאה

.בותכהמ ךתבושת תא חכוה

.ג"כ-'כ םיקוספב ןייע .ב

תא הריבסמ הרותה דציכו ,ףסויל וסחי לע דמלמ רהוסה תיב רש לש תוגהנתהב המ

?הז סחיל הביסה

.ח"כ-ה"כ םיקוספ ,ב"מ קרפ ,תישארבב ןייע .א .9

.)ח"כ קוספ( " ּוָנל םי  Nֱא הָ ָׂשע תֹא f הַמ ֹרמֵאל ויִחָא לֶא  ׁשיִא  ּוד Yֶֶח iַו" 

.ח"י קוספ ,ג"מ קרפב רפוסמב רזעיה ?םיחאה ודחפ הממ 

.ב"כ-ט"י םיקוספ ,ג"מ קרפ ,תישארבב ןייע .ב

 םיבר םיטרפ )םיריכזמ םניא=( םיטימשמ םה ,ףסוי תיב לע הנוממה שיאל םיחאה ירבדב 

.)'כ-'ו םיקוספ ,ב"מ קרפ( ףסוי םע םהלש הנושארה השיגפב הרקש הממ

.םתוא םיטימשמ םיחאה עודמ רבסהו ,םיטימשמ םיחאהש םיטרפ ינש ןייצ 
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.ב"כ-ו"ט םיקוספ ,ג"כ קרפ ,ארקיוב ןייע .01

.)ו"ט קוספ( "ָהפ ּונְ zַה רֶֹמע תֶא ֶםכֲאִיבֲה ם ֹויִמ" .א

?ותוא םיאיבמ יתמו ,ותוא םיאיבמ ןאל ,הז קוספב רבודמ וילעש "רֶֹמע"ה והמ 

.)ז"ט קוספ( " 'ַהל הָ ׁש @ֲח הְָחנִמ םֶ zְב O Uְִהו" .ב

?" 'הל השדח החנמ" םיבירקמ יתמ )1(

.םוי ותואב הגוהנה )תונברקה יניינע דבלמ( תפסונ הווצמ ןייצו ,ולוכ עטקב ןייע )2(

.'ח-'א םיקוספ ,ז"ט קרפ ,םירבדב ןייע .11

.)'א קוספ( "בִיבָאָה ש Cֹח תֶא ר ֹומָ ׁש" .א

 ?הז יוויצ םייקל ךירצ דציכ 

.'ח-'ד םיקוספב ןייע .ב

.'ד קוספב הרותה לש םייוויצה ינש תא ראב )1(

.שדקמב קר אל םיגוהנה ,עטקה ןמ םיפסונ םייוויצ ינש ןייצ )2(

.א"כ-ו"ט םיקוספ ,א"כ קרפ ,םירבדב ןייע .21

.םינבו םירוה יסחיב תקסוע הרותה הז עטקב 

.ז"י-ו"ט םיקוספב ןייע .א

?רוכבה ןבל עיגמ ויבא תשורימ קלח הזיא )1(

 ֵיְנ t ַלע הָב ּוהאה ןב תא ֵר kַבל לכוי אל" :םילימב באה לע הווצמ הרותה המ רבסה )2(

)ז"ט קוספ( ."הָא ּונְ  rַה ןֶב

.א"כ-ח"י םיקוספב ןייע .ב

.ךכ לכ רומח ושנוע עודמ רבסהו ,"הרומו ררוס ןב" לש אטחה והמ ראב

.'ז-'ו םיקוספ ,ב"כ קרפ ,םירבדב ןייע .31

?הלא םיקוספב תראתמ הרותהש הרקמה והמ )1( .א

.הז הרקמ לש "השעת אל"ה תווצמ תאו ,"השע"ה תווצמ תא בותכהמ טטצ )2(

?הלא םיקוספב רמאנה תא םייקמש ימל חטבומה רכשה והמ )1( .ב

.המוד רכש חטבומ התוא םייקמש ימל םגש ,םירבד רפסמ תפסונ הווצמ ןייצ )2( 
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)תודוקנ 03(  םיבותכו םיאיבנ — ישילש קרפ

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל(  41-02 תולאשהמ שמח לע הנע

.'ס-ו"מ םיקוספ ,'ח קרפ ,א םיכלמב ןייע .41

.ג"נ-ו"מ םיקוספב ןייע .א

"ץ Wָאָה יֵ nַע ֹל kִמ ָהלֲַחְנל" לארשי תא לידבה 'הש הז עטקב ריכזמ המלש המ םֵ ְׁשל 

?)ג"נ קוספ( 

.'ס-ה"נ םיקוספב ןייע .ב

.ו"נ קוספב 'הל הדומ המלש המ לע ךלש םילימב בותכ )1(

?"דוע ןיא םיק אה אוה 'ה יכ" תעדל םייוגל םורגי המ ,עטקה יפל )2(

.'כ-'א םיקוספ ,ט"י קרפ ,ב םיכלמב ןייע .51

.'ז-'א םיקוספב ןייע .א

?לארשי דעב ללפתהל והיעשימ שקבל והיקזחל םרג המ )1(

?והיעשי לש הבושתה התייה המ )2(

.ט"י-'ח םיקוספב ןייע .ב

.'הל והיקזח תליפת לע רפוסמ ט"י-ו"ט םיקוספב 

 ןויע רחאל הנע .והיעשימ הבושת לביק רבכש רחאל ,ללפתהל והיקזחל םרג המ רבסה 

.ד"י-'ח םיקוספב

 

.ו"כ קוספ ,ה"כ קרפ — 'ח קוספ ,ד"כ קרפ ,ב םיכלמב ןייע .61

.'ז קוספ ,ה"כ קרפ — 'י קוספ ,ד"כ קרפב ןייע .א

.לבבל ולגוה והיקדצ םגו ןיכיוהי םג 

?ןיכיוהי לש ולרוגמ הנוש והיקדצ לש ולרוג היה המב 

.ו"כ-'כ םיקוספ ,ה"כ קרפב ןייע .ב

?םקיחא ןב והילדג לש ודיקפת היה המ )1(

.םירצמל לארשי תדיריל םרג והילדג ַחצ W עודמ רבסה )2(

/8 דומעב ךשמה/



8 - 104009 'סמ ,ה"סשת ץיק ,ך"נת -

.'ו-'א םיקוספ ,'ה קרפ ,היעשיב ןייע .71

.)'ב קוספ( "םִיָבֲנע ת ֹו ֲׂשַעל ו Kְַיו" .א

 יתש ןייצ ?םיבוט םיבנע ול ויהיש תווקל ול ומרג םרכה לעב השעש תולועפ וליא )1(

.תולועפ

?םרכה לעב לש הווקתל לשמנה והמ )2(

?ומרכ תא םרכה לעב "שינעמ" דציכ )1( .ב

?הלא םישנועל לשמנה והמ )2(

.ב"י קרפ ,היעשיב ןייע .א .81

?'ה-'ד םיקוספב איבנה ירבד םינפומ ימ לא )1(

?וז האירק עימשהל ותוא איבמ המו ,ותשקב יהמ )2(

.'ט קוספ ,'מ קרפב ןייע .ב

?אורקל שקבמ אוהש האירקה ןכות והמו ,הז קוספב איבנה הנופ ימ לא 

.'א רומזמ ,םילהתב ןייע .91

.'ג-'א םיקוספב ןייע .א

 לש ובצמ והמו ,'ב-'א םיקוספ יפל קידצה לש תוגהנתהה תא ןייפאמ המ הרצקב בותכ 

.קידצה

.'ו-'ד םיקוספב ןייע .ב

.)'ה קוספ( "ָט tְ ׁשִ a ַn םִיעָ ׁש Y  ּומ Rָי א  ֵן k ַלע"

.םיססובמ וירבד המ לע רבסהו ,םיעשרה לע ררושמה רמואש הלא םירבד ראב

.ד"יק רומזמ ,םילהתב ןייע .02

.'ד-'א םיקוספב ןייע .א

?לארשי ןעמל 'ה השע המ )1(

?עבטה לע 'ה לש השעמה עיפשה דציכו ,לארשי לע 'ה לש השעמה עיפשה דציכ )2(

.'ח-'ה םיקוספב ןייע .ב

.עבטה תוגהנתהב ולחש םייונישה תא 'ח-'ז םיקוספב ריבסמ ררושמה דציכ 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא




