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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

.ג"י-'ט ,א"כ ,תישארבב ןייע .1

?התדמע תא תקמנמ איה דציכו ,רגה ןיינעב הרש לש )התעד=( התדמע התייה המ .א

.ג"י-ב"י םיקוספב ןייע .ב

 ,)'ח קוספ ,ז"י קרפ ליעל( ' ֲ̂ע Yְַזל ּו  ְ̂ל' יתרמאש המ יכ — 'ע Uז  ְ̂ל א wִ Vי קְחִצְיב ִי k' " :םיבתוכ םישרפמה 

."ךל דחוימה ערזה אוה יכ .קחצי לע אלא יתרמא אל

 ,םדוק ול החטבוהש החטבהב " ֲ̂ע Yְַזל ּו  ְ̂ל" םילימה תא םהרבא ןיבה דציכ ,םישרפמה יפל

?ותנווכ תא וישכע ול ריבסמ 'ה דציכו

.ט"כ-ח"י ,ז"ל ,תישארבב ןייע .2

.הדוהי תעצה ,ןבואר תעצה ,םיחאה תעצה :ףסוי םע תושעל המ תועצה שולש תורכזנ הז עטקב

?ןבואר לש העצההמ םיחאה ולביק המ )1( .א

 ם ָ@ iִמ ]ףסוי תא[  ֹוֹתא לִי vַה ַןעְַמל" התייה ותעצהב ןבואר לש הנווכהש רמוא בותכה )2(

."וִיבָא לֶא  ֹוביִ ׁשֲַהל

 .ןבואר לש הנווכה התייה וז תמאבש הארמש תחא החכוה אבה 

.ותעצה תא הלעמ הדוהי ז"כ-ו"כ םיקוספב .ב

?ןבואר לש העצהה תא )הבוטל הנשמ=( תרפשמ הדוהי לש ותעצה המב 
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.ו"ט קוספ ,ט"י קרפ ,ארקיוב ןייע .א .3

.לארשיב טפושל םייוויצ שי הז קוספב  

."ל ֹוָדג ֵיְנ t ַר cְהֶת א ְו" ,"ל @ ֵיְנפ אָ  rִת א " :םייוויצה ינש תא ראב 

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

.לארשיב טפושל םייוויצ שי הלא םיקוספב םג 

." ׁשיִא ֵיְנ tִמ  ּור ּוגָת א " יוויצה תא ראב )1(

."אוה םי  Nֵאל ּטָפְ ׁשִ nַה ִי k" הריכזמ הרותה המ םֵ ׁשל רבסה )2(

.ח"י-'ו םיקוספ ,'ה קרפ ,םירבדב ןייע .4

.תורבידה תרשעב תורכזנה ,ורבחל םדא ןיבש תווצמ שולש בותכ )1( .א

.ט"י קרפ ,ארקיוב ןייע )2(

.תורבידה תרשעבש תווצמה ןמ םייתשל תומיאתמה תווצמה תא הז קרפמ טטצ 

.תורבידה תרשעב םיימעפ תרכזנ םירצמ תאיצי .ב

?תורבידה ינשמ דחא לכב תרכזנ איה המ םֵ ְׁשל 

.5-6 תולאשהמ תחא לע הנע

.ט"כ-'כ ,ח"י קרפ ,א םיכלמב ןייע .5

.)א"כ קוספ( "םִי tִּעְסַה יֵ zְ ׁש ַלע םיִחְֹס t םֶ zַא יַתָמ ַדע" .א

.םעה דגנ והילא לש וז הנעט רבסה )1( 

 .)א"כ קוספ( "רָָב c , ֹוֹתא ָםעָה  ּוָנע א ו" )2( 

.והילאל םעה הנע אל עודמ רבסה  

.)ז"כ קוספ( " ּוָה iִלֵא םֶהָ a לֵ zְַהַיו ִםי Uֳָה vַב יְִהַיו" .ב

?הז לותיהב ולש הרטמה התייה המו ,והילא םהב )געל =( לתיה דציכ 

.א"ל-ו"כ םיקוספ ,'מ קרפ ,היעשיב ןייע .6

.א"ל קוספב ןייע .א

?הז קוספ יפל ,לארשי םעל ה Wִקיש הבוטל יונישה והמ 

.ח"כ קוספב םגו ו"כ קוספב תרכזנ םלועה תא ארב 'הש הדב ּועה .ב

?ח"כ קוספב תרכזנ איה המ םְַשלו ,ו"כ קוספב תרכזנ וז הדב ּוע המ םְֵשל 
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תורצק תולאש — ינש קלח
)תודוקנ 03(  הרות — ינש קרפ

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

.ב"י-'א םיקוספ ,'ד קרפ ,תישארבב ןייע .7

.בותכה לע ךירבד תא ססב ?ויחא לבהב ןיק לש האנקל םרג המ .א

.םימעפ המכ ןיק לא הנופ 'ה ב"י-'ו םיקוספב .ב

?'י קוספב וילא היינפה לש הרטמה יהמו ,'ו קוספב ןיק לא 'ה תיינפ לש הרטמה יהמ 

.'מ-ח"כ םיקוספ ,ז"כ קרפ ,תישארבב ןייע .8

.ח"ל-ו"ל םיקוספב ןייע .א

?ותוא ךרבל לוכי וניאש וָ ֵׂשעל ריבסמ קחצי דציכ )1(

.בותכה ןושל תא טטצ ?תאז לכב ותוא ךרבל ויבא תא ענכשמ וָ ֵׂשע הנעט וזיאב )2(

 ותוא ךרבל ןווכתהש הכרבל )'מ-ט"ל םיקוספ( ו ֵׂשע תא קחצי ךריבש הכרבה המוד המב .ב

?)ט"כ-ח"כ םיקוספ( הליחתב

).םילדבה ינש ןייצ( ?הנממ הנוש איה המב 

.א"ל-ז"ט םיקוספ ,ד"מ קרפ ,תישארבב ןייע .9

)ז"י קוספ(  ."תֹאז ת ֹו ֲׂשעֵמ ִי l ָהלִילָח רֶמֹא iַו" .א

?תאז העצהל ףסוי םיכסה אל עודמו ,הז קוספב רבדמ ףסוי הדוהי לש העצה וזיא לע 

?ףסוי לש השירדל םיכסה אל אוה עודמ ,הלא םיקוספב הדוהי ירבד יפל .ב

.ח"י-ז"י םיקוספ ,ט"י קרפ ,ארקיוב ןייע .01

."השעת אל" ת ֹווצמו "השע" ת ֹווצמ תועיפומ הלא םיקוספב 

.הלא םיקוספבש "השע"ה ת ֹווצמ יתש תא טטצ )1( .א

.ז"י קוספבש "השע"ה ַתְוצִמ תא ךלש םילימב רבסה )2(

."השעת אל" ת ֹווצמ יתש שי ח"י קוספב .ב

.)רבסה םוקמב הרצק המגוד איבהל רשפא( ךלש םילימב ןהמ תחא לכ רבסה 
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.ז"ט-'ט םיקוספ ,ג"כ קרפ ,ארקיוב ןייע .11

.הנש ;עובש ;בוט םוי ;תבשה םוי :תונוש תויועמשמב ארקמב העיפומ "תבש" הלימה .א

:הלאה םיקוספהמ דחא לכב "תבש" הלימה לש תועמשמה תא בותכ 

;)א"י קוספ( "ןֵֹה kַה  ּו pֶפִיְני תָ aַ ׁשַה ת Uֳחָ nִמ" )1( 

.)ו"ט קוספ( "ָהנֶייְהִ z ֹתמיִמְ z ת ֹותָ aַ ׁש עַבֶ ׁש" )2( 

.ד"י-א"י םיקוספב ןייע .ב

.)ד"י קוספ( "ֶםכי  Lֱא ןַ J Y a תֶא ֶםכֲאִיבֲה ַדע" 

?ותוא םיבירקמ יתמו ,רבדמ בותכה ןברק הזיא לע 

.ה"כ-'כ םיקוספ ,'ו קרפ ,םירבדב ןייע .21

.ד"כ קוספב ןבה תלאשל הבושתה תאו ,'כ קוספב ןבה לש הלאשה תא ךלש םילימב רבסה .א

.ג"כ-א"כ םיקוספב ןייע .ב

?םירצממ לארשי תא איצוה 'הש הז עטקב הריכזמ הרותה עודמ )1( 

?הז עטק יפל ,םירצממ לארשי תא ואיצוהב 'ה לש הרטמה התייה המ )2( 

.'ד-'א םיקוספ ,ב"כ קרפ ,םירבדב ןייע .31

.'ג-'א םיקוספב ןייע .א

?הרקמ ותואב תושעל הווצמ הרותה המו ,'ב קוספב ראותמ הרקמ הזיא 

.'ד קוספבו 'א קוספב ןייע .ב

?'ד קוספב תראותמש הווצמה יהמ )1(

.הינפמ הריהזמ הרותהש ,תילילש תוגהנתה תראותמ הלא םיקוספ ינשב )2(

?תאזה תוגהנתהה יהמ 
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)תודוקנ 03(  םיבותכו םיאיבנ — ישילש קרפ

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

.'ג קרפ ,א םיכלמב ןייע .41

.ו"ט-'ה םיקוספב ןייע .א

.תאז שקבמ אוה עודמ ריבסמו ,"  …ּטֹפְִשלַ עֵֹמ ׁש ֵבל" 'המ שקבמ המלש הז עטקב 

.ותשקבל המלש איבמש םירבסה ינש ןייצ )1(

?'ה יניעב הבוט המלש לש השקבה התייה עודמ )2(

 ותואב ותמכח האטבתה המבו ,לארשי םעב המלש לש ותמכח תא םסרפ הרקמ הזיא .ב

?הרקמ

.ו"כ-ו"ט םיקוספ ,'ח קרפ ,א םיכלמב ןייע .51

.א"כ-ו"ט םיקוספב ןייע .א

.)'כ קוספ( "ֵר c aִ רֶ ׁשֲא  ֹורְָב c תֶא 'ה ם iַ Mָו" 

).א"כ-ו"ט םיקוספב ןויע רחאל הנע( ?המייקתה איה דציכו ,דודל 'ה חיטבה החטבה וזיא

.דודל ותחטבה תא רומשל 'המ שקבמ המלש ו"כ-ב"כ םיקוספב .ב

?המלש ןווכתמ )דודל 'ה חיטבהש( החטבה וזיאל 

 

.ה"ל-ח"כ םיקוספ ,ח"י קרפ ,ב םיכלמב ןייע .61

?הקשבר לש קומינה והמו ,וירבדב ה Lשבר )ללוש=( החוד והיקזח לש הנעט וזיא .א

?ךכ התוא ֶהַנכְמ ה Lשבר עודמו ,)ב"ל קוספ( "שַב E ּו רְָהִצי תֵיז ץ Wֶא" ָהנ ּוכמ ץרא וזיא .ב

.ב"כ-א"י םיקוספ ,'ב קרפ ,היעשיב ןייע .71

.א"כ-ט"י םיקוספב ןייע .א

.ןתוא השעי אוה עודמ רבסהו ,"א ּוהַה ם ֹויַ a" םדאה השעיש תולועפ יתש ןייצ 

.עטקבש האובנהמ איבנה לש הנקסמ ב"כ קוספב תוארל רשפא .ב

?וז הנקסמ ידיל לארשי תא איבי המו ,הנקסמה יהמ 
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.ד"י-א"י ,א"י קרפ ,היעשיב ןייע .81

 םיקוספ יפל ,"םוי" ותואב ורקיש םירבד ינש ןייצו ,רבדמ בותכה "םוי" הזיא לע בותכ .א

.הלא

?ג"י קוספ זמור ירוטסיה עוריא הזיא לעו ,א"י קוספ זמור ירוטסיה עוריא הזיא לע .ב

.ו"ט רומזמ ,םילהתב ןייע .91

.השעמב אלו רובידב אל — םירחאב עוגפל אלש רהזנש יְִמ k ראותמ קידצה הז רומזמב 

.רובידב םירחאב עוגפל אלש רהזנ אוה יכ תוארמש ,קידצה לש תויוגהנתה יתש בותכ .א

).ךלש םילימב רוציקב התוא ריבסהלו ,בותכה ןושל תא טטצל ךילע( 

.ג"כ-א"כ םיקוספ ,'א קרפ ,היעשיב ןייע .ב

.היעשי יפל ,ןהל תודגונמה תויוגהנתה יתשו ,ונרומזמב קידצה לש תויוגהנתה יתש ןייצ 

.ו"ט-א"י םיקוספ ,ט"י רומזמ ,םילהתב ןייע .02

.)ב"י קוספ( "ב T ב Mֵע ם Tְמָ ׁשְ a םֶהָ a רְָהִזנ  ְ̂ cְַבע ַם b" .א

?"ותוריהז" תא ריבסמ אוה דציכו ,רהזנ אוה המב ,"ךדבע" אוה ימ ,הז קוספ יפל 

.ד"י-ג"י םיקוספב ןייע .ב

.ןתוא רבסהו ,הלא םיקוספב ללפתמה לש תושקב יתש טטצ 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא




