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תיללכו תירבע תורפס

םייתד רפס יתבל

תיסיסב דומיל תדיחי

ןחבנל תוארוה

.יצחו העש   :הניחבה ךשמ .א

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

רצק רופיס ,םימכח השעמ( תרופיס — ןושאר קרפ

תודוקנ x33( — 33 1( —  )תיחנומ האירקו

תודוקנ 1x 33( — 33( — המרדו ןונגע לש תולבונ — ינש קרפ

תודוקנ x71( — 43 2( — הריש — ישילש קרפ
תודוקנ 001 —  כ"הס     

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

לש תספדומה המישרה תא הניחבה תרבחמל ףרצל הבוח )1(   :תודחוימ תוארוה .ד

.התיכב ודמלנש תוריציה   

.הריצי התוא יפ לע תונוש תובושתב םיגדהלו רוזחל ןיא )2(  

 
.)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
)תיחנומ האירקו רצק רופיס ,םימכח השעמ( תרופיס — ןושאר קרפ

)תודוקנ 33(

.1-3 תולאשהמ תחא לע הנע

רצק רופיסו םימכח השעמ .1

,ירסומ ,יתרבח( "לוקלק" םהב ראותמש ,תדמלש רצק רופיסבו םימכח השעמב רחב 

.)דועו ,תומד לש יפואב "לוקלק" 

.תרחבש תוריציהמ תחא לכב יוטיב ידיל אב "לוקלק"ה דציכ םגדהו רבסה 

.ךירבד תא רבסה ?הלא תוריצימ תחא לכב ןוקית ידיל אב "לוקלק"ה םאה 

תיחנומ האירקו םימכח השעמ .2

 תיזכרמה תומדה לש שגפמ ראת םהמ דחא לכבו תדמלש האירק רפסבו םימכח השעמב רחב 

.תפסונ תומד םע

 תוגהנתהמ דומלל רשפא המ רבסה ?תיזכרמה תומדה לש תוגהנתהה לע עיפשמ הז שגפמ דציכ 

.תיזכרמה תומדה לע וז

רצק רופיס וא תיחנומ האירק .3

.רבשמ םע תודדומתה וב תראותמש ,תדמלש רצק רופיסב וא האירק רפסב רחב 

.הריציב תויומד יתש לש תוגהנתהה לע עיפשמ אוה דציכ ראתו ,רבשמה והמ בותכ 

/3 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 33(  המרדו ןונגע לש תולבונ — ינש קרפ
.4-8 תולאשהמ תחא לע הנע

ןונגע לש תולבונ

4. z ְהlִ ןונגע י"ש / ה
.ב-א םיפיעסה ינש לע הנע 

םיאלמ ויהש םינושארה תורודב יתבשח .וזכש הענכה ידיל םיאב ןכיהמ ,יתרהרהו הילע יתצצה" .א 

".תובוט  תודימ  

."הליהת" הלבונה תליחתמ חוקל תארקש עטקה 

 םינושארה תורודל עגונב רפסמה לש ויתובשחמ םאה ,"הליהת" הלבונה ךשמה יפ לע 

)תודוקנ 02(     .ךירבד תא םגדהו רבסה ?תונוכנכ תולגתמ "תובוט תודימ םיאלמ ויהש"

".םהמ םיבוט םגו םיבוט םג ,הברה םירבד האורו הכוז ויתונשו וימי םדאל ול ןיכיראמשכ ]...[" .ב

 תחא המגוד הריציהמ אבה ?המלוע תסיפת לע הליהת לש הלא םירבדמ דומלל רשפא המ 

)תודוקנ 31(     .וז הסיפת יפ לע תגהנתמ הליהתש ךכל

ןונגע י"ש / רושימל ב ֹוקעה היהו .5

.תוישעמ תובלושמ "רושימל בוקעה היהו" הלבונב 

?הריציה תנבהל היישעמ לכ הפיסומ המ .תוישעמהמ םייתש לש ןכותה תא הרצקב בותכ 

.ךירבד תא םגדהו רבסה 

המרד

רמות ןויצ–ןב / לצה ידלי .6

  .ישחומה ומויקמ תגרוח ותועמשמש טרפ אוה הריציב למס 
)תורפסה יחנומ ןולימ ,ןבא 'י יפ לע(        

 ,הזחמב םיגצומ םה דציכ ראת ,"לצה ידלי" הזחמב שיש םילמס ינש ןייצ ,וז הרדגה יפ לע 

.םתועמשמ תא רבסהו

גרבדלוג האל / ןומראה תלעב .7
.ב-א םיפיעסה ינש לע הנע 

)תודוקנ 01(      .יקסדורבאז ןיבו הרוד ןיב תיזכרמה תקולחמה תא גצה .א 

.ךירבד תא םגדהו רבסה ?תויומדהמ תחא לכ לש הירבדמ תעמתשמה םלועה תפקשה יהמ .ב

)תודוקנ 32( 

סלקופוס / הנוגיטנא .8

?)תיגרט הרוביגכ וא( יגרט רוביגכ הזחמב תישארה תומדה תא ןייפאמ המ 

.ךירבד תא םגדהו רבסה 

/4 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 43(  הריש — ישילש קרפ

:תולאש יתש לע תונעל ךילע ,)9-31 תולאש( ישילשה קרפהמ !בל םיש
.02–ה האמב תירבעה הרישהמ תחא הלאש לעו ,םייניבה ימי תרישמ וא טויפהמ תחא הלאש לע
)תודוקנ 43 — כ"הס ;תודוקנ 71 — הלאש לכל(

םייניבה ימי תרישו טויפ

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש טויפה תא ארק .9

ארזע ןבא השמ 'ר / הלִיֲלע א T ֹונ ֵלא

.ןֹא vַה תי Xֵאְ ׁש בֵ ׁשְָהו .ן ֹוצ T ַתנְ ׁש ָאנ א O T" .א

":ָהלִיְע pַה ַתעְ ִׁש a .ָהלֳהְָאו הָבִילֳהְָאל 

)תודוקנ 11(     .תזורחמבש םייוניכה תא רבסה ?וז תזורחמב תושקבה ןה המ 

 .ךכל תחא החכוה טויפהמ אבה ?םירחואמ םיתבל םיבשחנ טויפב םיתב וליא .ב

)תודוקנ 6( 
/5 דומעב ךשמה/
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.וירחאש ג-א םיפיעסה תשולש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .01

יולה הדוהי 'ר / ת ּוְדַלי קֵיְחב הנֵ ְׁשי

.הז גוסל ותוכייתשה לע דמלמ רישב המ רבסה ?"תודלי קיחב הנשי" רישה לש גוסה והמ .א

)תודוקנ 4( 

)תודוקנ 6(      ?הז ןעמנמ רבודה תשקב יהמו ,רישב ןעמנה והימ .ב

 תא רבסהו ,םייניבה ימי תריש תא םינייפאמה םייתונמא םיעצמא ינש רישהמ אבה .ג

)תודוקנ 7(     .רישל םהמ דחא לכ לש ותמורת

/6 דומעב ךשמה/
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02–ה האמב תירבעה הרישה

.11-31 תולאשהמ תחא לע הנע

וארוב לומ םדא .11

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

טסק–זועי רמתיא / "̂ ֶינְפל הֵמלְ ׁש הב ּו ְׁשִת a  ּונ Vִיֲזַחה"

.הליפתמ טוטיצ איה רישה תרתוכ .א

)תודוקנ 8(      .הליפתהמ הלא םילימ לע בשוח אוה רשאכ רבודה לש םיישק ינש ןייצ 

.רבודה לש ויתושוחת תא םיאטבמ םה דציכ רבסהו רישהמ םייתונמא םיעצמא ינשב רחב .ב

)תודוקנ 9( 

/7 דומעב ךשמה/
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החפשמב .21

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

ןתנוי ןתנ /  ֹוְנִב a טִי aַמ  ׁשִיא

)תודוקנ 01(     .ךירבד תא םגדהו רבסה ?הז ריש אשונל תרשקתמ הד Lעה תנומת דציכ .א

 .רישב "שיא"ה לש ויתושגר יוטיבל ותמורת תא רבסהו יתונמא יעצמאב רישהמ רחב .ב

)תודוקנ 7(      ).הד Lעה לע בותכת לא ךתבושתב(

/8 דומעב ךשמה/
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הא ֹושה לצב םיריש .31

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק 

a nַ ִׁש ְt ךייר רשא / ט

 .רישב תראותמה השיאה לש היתושגר לולכמ תא אטבמ םייניעה ביטומ דציכ רבסה 

).רישב הז ביטומ לש וייוליג לכ לע בותכ ךתבושתב !בל םיש( 

!החלצהב 
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


