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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

תודוקנ x33( — 33 1( — )תיחנומ האירקו רצק רופיס( תרופיס — ןושאר קרפ

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( תרופיס — ןושאר קרפ

)תודוקנ 33(

.1-3 תולאשהמ תחא לע הנע

רצק רופיס

.)למס ,טקילפנוק ,עוריא ,תומד :ומכ( דחא ביכרמב ללכ ךרדב דקמתמ רצקה רופיסה .1

 ודיקפת תא רבסהו ,רופיס לכב יזכרמה ביכרמה תא ראת ,תדמלש םירצק םירופיס ינשב רחב 

.רופיסב

תיחנומ האירק וא רצק רופיס

 .תדמלש האירקה רפסב וא םירצק םירופיס ינשב רחב .2

 .הריציה תועמשמ תיינבל םימרות רבעה ןמ םיעוריא דציכ םגדהו רבסה 

.יביספכ ןהב ראותמ רוביגהש תוריצי שיו ,םחולכ ןהב ראותמ רוביגהש תורפס תוריצי שי .3

.תדמלש האירקה רפסב וא םירצק םירופיס ינשב ,רוביגה לש יביספה וא םחולה יפואה תא ראת 

/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 ה

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,הlִ ְה z הלבונהמ חוקלה ךינפלש עטקה תא ארק 

 ,ותודיסח ליבשב אגרש תא תַקחירש אבא ךיניעמ רפע הלגי ימ ,יבלב יתרהרה

.אגרש השעמ השוע אגרש לש ומוקמב יל תתנש ךנתח ירהו

.הרשע–םיתש תב התייה רשאכ שחרתהש עוריאל הליהת תזמור תארקש עטקב

תפקשה לע ותעפשה תא רבסהו ,הייח ךלהמ לע הז עוריא עיפשה דציכ ראת ?עוריאה והמ

.םינושה הייח יבלשב המלוע

רושימל ב ֹוקעה היה .5

 ינראשט לדניירק לא םייח השנמ לש סחיב תועמשמ ילעב םייוניש םירכינ הלבונב ןורחאה קרפב 

.'הב ותנומאב תועמשמ ילעב םייוניש ןכו

.ךירבד תא קמנ .ןוקית םיאטבמ םה םא בותכו ,הלא םייוניש ראת 

המרד
רמות ןויצ–ןב / לצה ידלי .6

."לצה ידלי" הזחמב הנשמ תויומד םה יבודו םינולבה רכומ ,תירונ 

.הזחמב תומד לכ לש דיקפתה תא רבסהו ,הלא תויומדמ םייתש ראת 

גרבדלוג האל / ןומראה תלעב .7

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

 לכב דיחיה אוה .םידליה תאו אמא תאו אבא תא וחצר םה ?ימ לא ?ךלא ןאל 

!יתוא בהוא תמאב אוה .הבהאמ יתוא המיר אוה .יתוא בהוא םלועה 

.ולוכ הזחמבו ליעלש עטקב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,הנל לש טקילפנוקה תא גצה .א 

)תודוקנ 02(  

.הז ןורתפב רוחבל התוא איבה המ רבסה ?הז טקילפנוקל הנל לש ןורתפה והמ .ב

)תודוקנ 31( 

סלקופוס / הנוגיטנא .8

 תאלמו תיטסילאדיא הרענ ןיב אוה יזכרמה טקילפנוקה ובש הזחמ "הנוגיטנא"ב םיאורה שי

 .ומצעב חוטבה דסממה תא גציימה ךלמ ןיבו םירוענ טהל

        .הזחמה יפ לע וז העיבק םגדהו רבסה

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

:תולאש יתש לע תונעל ךילע ,)9-41 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

 .9-11 תולאשהמ תחא לע הנע

טויפ .9

."הלילע ארונ לא" טויפה יפ לע םג תונעל רשפא וז הלאש לע :בל םיש 

.רוביצה חילשל ףרטצהל ןמזומ להקה םיבר םיטויפ תרימאב 

.ג-א םיפיעסה תשולש לע ,תדמלש טויפ יפ לע ,הנע

?ותרימאב ףתתשהל ןמזומ להקה טויפב םוקמ הזיאב .א

)תודוקנ 7( 

)תודוקנ 7(     ?טויפה תרימאב רוביצה חילשל ףרטצהל ליחתהל להקל "זמור" טויפה דציכ .ב

)תודוקנ 3(     ?ב–ו א םיפיעסב וילע תבתכש טויפב ןוכיטסורקאה והמ .ג

םייניבה ימי תריש

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .01

לוריבג ןבא המלש 'ר /ַ ח ּור–ַלפְ ׁש

."הָמ @ֲאָב ָה pַט O ַתַעל ֹוְת k / ַינֵיעְ a בָ ׁשְֶחנ ִינֲא ̂ ֶיָנְפל" .א

)תודוקנ 11(     .רישב רבודה לש םלועה תסיפת תנבהל הז תיב לש ותמורת תא רבסה 

.תוירוטר תולאש יתשב שמתשמ רבודה רישב ישילשה תיבב .ב

)תודוקנ 6(     .תולאשה יתש תא ךלש םילימב רבסה 

/5 דומעב ךשמה/
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.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק .11

יולה הדוהי 'ר / ̂ ֶינֵיְע a ַבטִיי

.ויקולאל הלודג הבהא אטבמ רבודה הז רישב

.וז ותבהא לע םידיעמו רישב םילולכה תוזימר וא/ו םיצוביש השולש רבסהו ןייצ

/6 דומעב ךשמה/
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02–ה האמב תירבעה הרישה

.21-41 תולאשהמ תחא לע הנע

וארוב לומ םדא .21

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

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

.הבושתב ותרזחל םינוש םילושכמ ןייצמ רבודה .א

)תודוקנ 9(      .הלאכ םילושכמ השולש רבסה 

"וארוב לומ םדא" אשונב 02–ה האמה תרישמ ףסונ רישב רחב .ב

)תודוקנ 8(     .תרחבש רישב וארוב יפלכ רבודה תדמע תא גצהו 

/7 דומעב ךשמה/
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החפשמב .31

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

םילקש–הקנק רתסא /*הY N i ַ ׁש

הזע תיחרזמ חור — ָה Y N iַ ׁש   *       

)תודוקנ 5(    ?הייקרש לש תועמשמה יהמ ,הז ריש יפ לע .א

.וירחאש םיתבלו וינפלש תיבל ולש רשקה תא רבסהו ,רישב ינשה תיבה תא  ׁש t Vָ .ב

)תודוקנ 21( 

/8 דומעב ךשמה/
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הא ֹושה לצב םיריש .41

.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש רישה תא ארק 

יקסנולש םהרבא / הפ ּוס

.הרוצה ןיבו ןכותה ןיב טלוב רשק שי הז רישב

.רישהמ בוציע יכרד יתש תועצמאב וז העיבק םגדהו רבסה

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


