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 )7.22( ב"פשת זומת ה"עב

 םישדח םילוע םידימלתל ך"נתב םידומילה תינכת

 ג"פשת ב"י-'ז תותיכ

  תינכותה תרטמ
 .םירפסה רפס םע הנושארל םקלחב םישגפנ ד"מחה תודסומב םיבלתשמו ץראל םיעיגמה םישדחה םילועה

 ררועל רקיעבו ך"נת דומילל םילכ םהל תונקהל ,םהל רסחה עדיה תא םילשהל איה ונילע תלטומה המישמה

 םילועה לש הפשה יישקב ןכו עקרה רדעיהב תבשחתמ תעצומה תינכותה .ך"נתה דומילל םתבהא תא

 תונויערה םע תורכיהלו ,םילועה לש עדיה תמלשה םשל םייזכרמ דומיל יקרפ ורחבנ תינכתב .ך"נתה דומילב

  .ך"נתה דומיל לש רתויב תובושחהו תויסיסבה תויונמוימהו

 לש םידומילה תינכות םע ןתינש המכ דע תיברמ המילה לע תססובמ םישדחה םילועה לש םידומילה תינכת

 חישל םורגל ףאו התיכב םידימלתה תויסולכוא יתשל ףתושמ דומיל רשפאל תנמ לע םילארשיה םידימלתה

  .תונושה תא רעזמלו ך"נתב ףתושמ

  .הניחבב עיפות םהילא תוסחייתהו תורגבה תניחבל םיבייחמ רתאב םילועה תביבסב םייוצמה דומיל ירמוח
 

  םידימלתה תייסולכוא
 תדחוימ תרגסמב ך"נת ש"ש 3 תוחפל דמולו ,ךוניחה דרשמ לש תונקתה יפ לע שדח הלוע רדגומש דימלת לכ 

  .תיתצובק וא תינטרפ –

 ןחביהל םילוכי – תדרפנ תרגסמב תועש םהל תוצקומ אל רשא ,תוליגרה תותכב םיבלושמה םידימלת

 תויוכז רושיק ב"צמ .םילועה לש הניחבב ןחביהל וא םילועה תמר יפ-לע דוקינ תפסות לבקלו הליגר הניחבב

  .םילוע

 nomi6732@gmail.com שקרפ ימענ םילועה תכירדמל תונפל שי תוטבלתה לש הרקמ לכב

 

 ך"נתב עקר אלל םילוע
 רוכזל איה ונתוירחא ך"נתל םירומכ .ך"נתב עקר לכ אלל ןוכיתלו הביטחל םיעיגמה ולאכ םג שי םילועה ןיב

 אל ונחנאש המ - דואמ הבר תוריבסב .םתוא דמלנ ונחנאש המ תא רבד לש ופוסב ועדי ולא םידימלת יכ

 .ריכהל םיבייח םהש םיאשונלו םיקרפל תעדה תא תתל ונילע ךכל יא !ועדי אל םה דמלנ

 תובא םע תורכיה ,םלועה תאירב :דוסיה ירופיס תא ולא םידימלת רובע רוחבל םיצילממ ונא ח-ז תותיכב

 רופיסה ףצר תרימש לע בל םישל שי הרקמ לכב .תורבדה תרשעו הרות ןתמ ,םירצמ תאיצי רופיס ,המואה

 רובעלו הרותה יקרפ תא םייסל אלא ,איבנו הרות ליבקמב םתוא דמלל אלש םיצילממ םג ונא .ובש ןויגההו

  .ףצר לע רומשל ידכ איבנה יקרפל

 עקר אלל רפסה יתבל ועיגהש םידימלת רובע 'י-'ט תותכל תיפולח םידומיל תינכות ונרביח ,רומאל ףסונב

   .ןלהל ואר .ך"נתב
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 םילועל ך"נת ןודיח
 שגרמ היה עוריאה .הביטח ידימלת םילועל ך"נת ןודיח שקרפ ימענ םילועה תכירדמ המזי הנשה

 םיפתתשמ לש טעומ רפסמב ונדקמתה הז בלשב .והילא לאומש ברה לש ותכרבבו ותוחכונב והז םידימלתהו

  .הנשה תליחתב ורסמי ןודיחה לע םיטרפ .םיפסונ רפס יתב ףתשלו םילגעמה תא ביחרהל םיווקמ ונא ךא

 

 םידומילה תינכת

 )'ט – 'ז תותכ( םייניב תביטחב םידומילה תינכת
 הרומה לש ותעד לוקיש יפ לע הליגרה םידומילה תינכת תא םילועה םידימלתה םידמול הביטחה תותיכב

 רופיסה ףצר לע רומשל דואמ בושח .םיעיגמ םה ותא םדקומה עדיהו םתנבה ,םהיתולוכיל המאתהבו

 םיעוריאו תויומד םע םידימלתה תא שיגפהל בושח .וירחא םיבקועו ףצרה תא םיניבמ םידימלתהש אדוולו

  .ך"נת דומיל לש לזרב ןאצ יסכנ םיווהמה םייזכרמ

 ז התיכב םינושאר םיאיבנ ידומיל תרגסמב ודמלי )הרבעש הנשב ונעדוה רבכש יפכו( ג"פשת תנשמ לחה

 ודמלי 'י התיכב .דמלי 'ב לאומש רפס 'ט התיכב 'א לאומש רפס ח התיכב .םיטפוש עשוהימ םירחבנ םיקרפ

  .םיכלמ רפס תא םידימלתה

  'ז התכ
 ללכל תדעוימה תישארב - הארוה תודיחי ב שמתשהל דואמ ץלמומ .תישארב רפס הרותב דמלנ 'ז התיכב

    .םילועל תומיאתמה תומישמו תויוליעפ הנממ רוחבלו םידימלתה

 .ולא םירפסל הארוהה תודיחיב שמתשהל ץלמומ .םיטפוש עשוהימ םירחבנ םיקרפ ז התיכב

 

 תישארב רפס :הרות
 םידמלנה םיקרפה אשונה

 ג קוספ ,'ב – 'א  :האירבה רדס

 'ד  לבהו ןיק

 )ט-א( א"י ,'ט-יו  לבב לדגמו לובמ  :תושונא
 )ד"י - וכ( ,א"י  :המואה יבא םהרבא

 ז"י – ו"ט ץראהו ערזה תחטבה -  םהרבא

 תדיקעו קחצי תדלוה ,םודס םהרבא

   קחצי

 ב"כ–ח"י

 ג"כ הרש תומ

 ז"כ -  ד"כ  הקברו קחצי יקרפ

 א"ל – ח"כ האלו לחר בקעי

 ג"ל -ב"ל  לארשי ץראל בקעי תחפשמ תביש
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 ז"ל ףסוי תריכמ

 ה"מ -  ב"מ םירצמב ףסוי

 ו"מ  םירצמל בקעי תחפשמ תדירי

 נ תישארב רפס םויסו בקעי תומ

 םיטפוש – עשוהי ירפס :םיאיבנ
 םידמלנה םיקרפה םידמלנה םיאשונה

  עשוהי רפס

 'א קרפ  :השמ תומ רחאל עשוהי יונימ

 'ד-'ג םיקרפ ןדריה תעירק

 )בי-א םיקוספ( 'ה קרפ  חספ גחו הלימ תירב

 'ו קרפ  וחירי שוביכ

 )הל-ל םיקוספ( 'ח קרפ הללקהו הכרבה סקט

 'י קרפ  םורדה יכלמ םע המחלמה

  םיטבשה תפמ תעידי

 עקרה תא ריכהל ךרוצ ןיא( ד"כ קרפ  םכשב תירבה תתירכ

 )י-ב םיקוספל

 םיטפוש רפס

  רפסל המדקה
 ץלמומ םילועל תודחוימה תותיכל[
 יקרפ םוקמב 'ג קרפ תא דמלל
 ]המדקהה

 )גכ-אי( ב ;)וט-א( א

 'ד קרפ  קרבו הרובד

 ןועדג
 ץלמומ םילועל תודחוימה תותיכב[
 יקרפ םוקמב תור תליגמ תא דמלל
 ]ןועדג

 )הל-אכ( 'ח-'ו םיקרפ

 )אל-ד( ז"ט ,ד"י ,ג"י םיקרפ ןושמש

 )הכ קוספ( א"כ קרפ  םיטפושה תפוקת םוכיס

 

 'ח התכ
 ללכל תדעוימה תומש שמוח - הארוה תודיחיב שמתשהל דואמ ץלמומ .תומש רפס הרותב דמלנ ח התיכב

   .םילועל תומיאתמה תויוליעפהו תומישמה תא ןהמ רוחבלו םידימלתה

  .א לאומש רפס דמלנ 'ח התיכב ג"פשתמ לחה

 תומישמה תא ןהמ רוחבלו םידימלתל ללכל תדעוימה א לאומש -  הארוהה תודיחיב שמתשהל דואמ ץלמומ

   .םילועל תומיאתמה תויוליעפהו
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 םידמלנה םיקרפה אשונה

 .'ה ,)בי-א םיקוספ( 'ג ,'ב ,'א םיקרפ  השמ תדלוהו םירצמ דובעש
 תכמ( א"י  קרפ ,ןתרטמו תוכמה רדס - 'י-'ו םיקרפ  תוכמה רשע

 )תורוכב
 )אנ-טכ םיקוספ :םירצמ תאיצי( ב"י קרפ  םירצמ תאיצי

 )אכ-א םיקוספ( ו"ט-ד"י םיקרפ םיה תרישו ףוס םי תעירק
 ז"י ,ז"ט םיקרפ רבדמל הסינכה
 )זט-א םיקוספ( 'כ-ט"י  םיקרפ תורבידה תרשעו יניס רה דמעמ
 א"כ קרפ – םדאב העיגפל הרותה סחי םיטפשמ תשרפ
 ב"ל קרפ לגעה אטח
 )חל-זי םיקוספ( 'מ קרפ ,)ח קוספ( ה"כ קרפ ןכשמב הניכש תארשה

 'א לאומש :םינושאר םיאיבנ

 דומילה גוס םיקרפה אשונה

 ןויע 'ג –'א  איבנל ותכיפהו לאומש תדלוה
 תואיקב 'ז-'ד 'ה ןורא תליפנו  םיתשילפב המחלמה
 תואיקב 'ח  ךלמה טפשמ
 ןויע 'ט  לואש תחישמ
 ןויע ו"ט  קלמע תמחלמ
 ןויע ז"ט  דוד תחישמ
 ןויע ז"י  תילגב המחלמה
 תואיקב 'כ –ח"י  דודל ןיוע לואש
 ןויע ב"כ -א"כ  לואשו בנ ינהוכ
 ןויע ח"כ  בואה תלעבו לואש
 תואיקב א"ל –ט"כ היתואצותו םיתשילפב לואש תמחלמ

 

 

  'ט התכ
 לש םדקומה עקרה והמ קודבל םיצילממ ונא .ט התיכל םעיגהב שדח םידומיל דסומל םירבוע םיבר םידימלת
  .'ט התכ ידימלתל םילולסמ ינש ועצוי ןלהל .הז בלשב םידימלתה

 ודמלי ולא םידימלת .תודרפנ תותיכב םידמול וא תותיכב םיבלושמה ך"נתב עקר ילעב םידימלתל -  א לולסמ
 תעד לוקיש יפל םירמוחה דוקימו המאתה ךות הליגרה םידומילה תינכות יפל 'ב לאומשו ארקיו ירפס תא
 .הרומה

 םירחבנ םיקרפ - איבנבו רבדמב רפס תא הרותב ודמלי ולא םידימלת .ך"נתב עקר אלל םידימלתל - ב לולסמ
 .'בו 'א םיכלמ ,'ב לאומש םירפסמ

 

 םידומילה תינכת יפ לע ח-ז תותיכב ודמלש םידימלתו ך"נתב עקר ילעב םידימלת – א לולסמ
 תדעוימה ארקיו רפס - הארוה תודיחי ב שמתשהל דואמ ץלמומ .ארקיו רפס 'ט התיכ םידימלת ודמלי הרותב

  .םילועל תומיאתמה תויוליעפהו תומישמה תא ןהמ רוחבלו םידימלתה ללכל
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 'ב לאומש לש הארוהה תודיחיב שמתשהל דואמ ץלמומ .'ב לאומש רפס ט התיכ ידימלת ודמלי םיאיבנב

  .םילועל תומיאתמה תויוליעפהו תומישמה תא ןהמ רוחבלו םידימלתה ללכל תודעוימה

 ארקיו רפס הרות

 םיקרפ  םידומילה תינכת

 'ג-'א תושר תונברק – תונברוקה

 )חכ-א( א"י הרהטו האמוט

 )אי-א( 'י ,)דכ-בכ ,ד-א( 'ט  :ןכשמה תכונח

 'כ-ח"י םדאה תשודק

 ה"כ ,ג"כ םוקמהו ןמזה תשודק

 ב לאומש - איבנ
 ןויע 'א ןתנוהיו לואש לע דוד תניק
 ןויע 'ו-'ה םילשוריב ךלומ דוד

 תואיקב 'ז
 תואיקב 'י-'ח ץראה שבוכ דוד
 ןויע ב"י-א"י עבש תבו דוד השעמ
 תואיקב ג"י השעמה תואצות
 

 איבנו הרות עקר אלל םידימלת - ב לולסמ

 .םייזכרמ םיגשומו םיאשונו יזכרמה רופיסה תרכה איה דומילה דוקימ תרטמ

 .בושח דואמ יללכה טבמה .םיטרפל תדרל ךרוצ ןיא 

 המלשהכ םתארוה לש הברה תובישחה ןאכמו אי התכב םידמלנ אלש םיקרפ םה םישגדומה םיקרפה

 ך"נתב עקר אלל םידימלתל

 

 םידמלנה םיקרפה אשונה

 םירועיש 30-כ תישארב רפס דומלל שידקהל ץלמומ :תישארב רפס

 ג קוספ ,'ב – 'א  :האירבה רדס

 םוי לכב ארבנ המ תעדל םיכירצ םידימלתה

 'ד  לבהו ןיק

 םירועיש 1-2 – לובמ  'ט-'ו  :תושונא

 ט-א ב"י  :המואה יבא םהרבא

 ז"ט-א ח"י -ז"י םיכאלמהו םהרבא

 ב"כ   קחצי תדיקע

 ג"כ הרש תומ

   ד"כ  הקברו קחצי יקרפ

  ח"כ האלו לחר בקעי
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 ל-טכ םיקרפב בקעי תחפשמ תרכה

 ג"ל -ב"ל  ושע םע שגפמה

 יללכ ןפואב -םירצמל בקעי תחפשמ תדיריו ףסוי ירופיס

 דואמ

 

 נ תישארב רפס םויסו בקעי תומ

 םירועיש 30-כ תישארב רפס דומלל שידקהל ץלמומ :תומש רפס

 .'ה   ,)בי-א םיקוספ( 'ג ,'ב ,'א םיקרפ  השמ תדלוהו םירצמ דובעש

 שי -)אי-ו םיקרפ( ,ןתרטמו  ןרדס ,תוכמה רשע םע תורכה  תוכמה רשע

 .םירועיש ינש קר אשונל שידקהל

 )אנ-טכ םיקוספ :םירצמ תאיצי( ב"י קרפ  םירצמ תאיצי

 )ג-א םיקוספ( ו"ט-ד"י םיקרפ םיה תרישו ףוס םי תעירק

 )וט-א( ז"ט םיקרפ רבדמל הסינכה

 )זט-א םיקוספ( 'כ- )הכ-ט( ט"י  םיקרפ תורבידה תרשעו יניס רה דמעמ

 )כ-א ספ(  ב"ל קרפ לגעה אטח

 תופתושו יללכ ןפואב םייזכרמה ןכשמה ילכ םע תורכה  ןכשמה תיינב

  .ותינבב םעה

 )חל-דל(  מ קרפ ןכשמב הניכש תארשה

 םיאיבנ
 םידמלנה םיקרפה םידמלנה םיאשונה

 םירועיש השיש עשוהי רפסל שידקהל ץלמומ עשוהי רפס

 )אי-א םיקוספ( 'א קרפ  :השמ תומ רחאל עשוהי יונימ

 )'ד-'ג םיקרפ( .ןדריה רבעמ סנ רופיס םע תיללכ תורכה ןדריה תעירק

 )אכ-א םיקוספ( 'ו קרפ  וחירי שוביכ

 )די-א םיקוספ( 'י קרפ  םורדה יכלמ םע המחלמה

  םיטבשה תפמ תעידי

 )גל-הכ םיקוספ( ד"כ קרפ עשוהי תומו םכשב תירבה תתירכ

 םירועיש השיש םיטפוש רפסל שידקהל ץלמומ םיטפוש רפס

 )גכ-אי( ב  רפסל המדקה
 )ל-בי( 'ג קרפ ארג ןב דוהא
 )ג-א( 'ה קרפ ,'ד קרפ הרובד תריש + קרבו הרובד

 'ז-'ו םיקרפ ןועדג
 )הכ קוספ( א"כ קרפ  םיטפושה תפוקת םוכיס

  

  'א לאומש
 

 םירועיש הרשע 'א לאומש רפסל שידקהל ץלמומ
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 )אכ-טי ,י-א( 'ג ,'א איבנל ותכיפהו לאומש תדלוה

 'ח ךלמה טפשמ

 אי ,)זכ-דכ( 'י ןומעב המחלמהו לואש תכלמה

 )גכ-א( ו"ט קלמע תמחלמ

 )זט-א( ז"ט דוד תחישמ

  )אנ-בל ,אי-א( ז"י תילגב המחלמה

 )זט-א( ח"י דודל ןיוע לואש

 ד"כ לואשמ חרוב דוד

 א"ל היתואצותו םיתשילפב לואש תמחלמ
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 )ב"י – 'י תותיכ( הנוילעה הביטחב םידומילה תינכת

  םישדח םילועל 'א הדיחי – י התיכ
 םוקמו ןמז הנפיש ןפואב הדימלה תא וננכתי ,'י התכ ירומ לכל המודב ,'י תותכב םילוע םידמלמה םירומה

 .הארוהה ישגד תא םאתהב ורידגיו הכרעהב תופולחל

 .רתאב םיעיפומה תונורקעה יפ לע הכרעהב תופולחב שומישל הבר תובישח שי

  םישדח םילועל 'ב הדיחי – א"י התיכ
 םידעוימה הדימלה ירמוח יפ לע דומילה רמוח תא דמלל שי .םידומילה תינכותב יוניש ןיא ג"פשת תנשב

   .רתאב םישדח םילועל

 םירמוחל םאתהב בתכיי ןולאשה .תורגבה תניחבל םיבייחמ רתאב דומילה ירמוח :בל ומיש

 !ולא

 םישדח םילועל 'ג הדיחי – ב"י התיכ
 םייוניש ןיא ג"פשת תנשב .םירבד רפסב דומילה ירמוחב םייונישו םינוכדע םירבד רפסב ולח ב"פשת תנשב

  רתאב םישדח םילועל םידעוימה הדימלה ירמוח יפ לע דומילה רמוח תא דמלל שי .םיפסונ

 .לאקזחי יקרפב הדיתעה הלואגהו ןויצ תביש ימיב הלואגה דומילב םידימלתה ומייסי ב"י התיכב

 ידכ הימחנו ארזע ירפסב םיקרפ דומיל םע םילועה ונדימלת ווח ותוא הצרא היילעה אשונל ןמז שידקהל שי

  .םמע תוהדזה רוציל

 םאתהב בתכיי ןולאשה .תורגבה תניחבל םיבייחמ רתאל ולעוהש דומילה ירמוח :בל ומיש

 !ולא םירמוחל
.  

   בי – י תותיכ םינכתה טוריפ

 י התיכ

 םידומילה תינכת .םילועה םידימלתה לש םהיתועידי תמלשהל הנורחא תורשפא בור יפ לע הווהמ 'י התיכ
 לולסמ .'י התכ ידימלתל םילולסמ ינש ועצוי ןלהל .תורגבל הנכה תבייחמו תוחפ השימג ב"י – א"י תותיכב
  .תודרפנ תותיכב םידמול וא תותיכב םיבלושמה ך"נתב עקר ילעב םידימלתל ןושאר

 דוקימו המאתה ךות הליגרה םידומילה תינכות יפל םיכלמו רבדמב ירפס תא ודמלי ולא םידימלת
 .הרומה תעד לוקיש יפל םירמוחה

 םיקרפ - איבנבו רבדמב רפס תא הרותב ודמלי ולא םידימלת .ך"נתב עקר אלל םידימלתל ינש לולסמ
 .'בו 'א םיכלמ ,'ב לאומש םירפסמ םירחבנ

  .ך"נתב עקר ילעבל 'א לולסמ יפל דומלל םיבייח 2372 ספוטל םישגינש םידימלת
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 ט – ז תותיכב םידומילה תינכת יפ לע ודמלש םילועו ,ך"נתב עקר ילעב םילוע – א לולסמ

 םיכלמ רפס דמלי ג"פשתמ לחה .ב"י התיכב םידומילה תינכתב יוניש לוחי אל ב"פשתב
 'י התיכב םילועל המאתהב

 םיקרפה  םיאשונ  הרות

 לארשי ץרא ןוויכל לארשי ינב עסמ  רבדמב רפס

 םינקזה יונימו לארשי ינב תונולת

 השמ תלודגו ןורהאו םירמ ירבד

 םילגרמה אטח

 תיציצו הלח תשרפה תווצמ

 ןורהא תומו הבירמ ימ 

 ןוחיס תמחלמו תשוחנה שחנ

 עשוהי יונימו דחפלצ תונב

 םידעומהו ףסומ תונברק

 םיטבשה יצחו םינש

 'י - 'ט

 א"י

 ב"י

 ד"י -ג"י

 )םירחבנ םיקוספ( ו"ט

 'כ

 א"כ

 ו"ל  ,ז"כ

  ט"כ- ח"כ

   ב"ל

 

  ג"פשתמ לחה השדח םידומיל תינכת – םיכלמ רפס
  םיכלמ רפס :םיאיבנ

 םירועיש רפסמ םיקרפ  אשונ
 ילמינימ

  המלש תוכלמ

  םיכלמ רפסל החיתפ .1

 )ג קרפ (המלש תוכלמ תישאר .2

 )י ,ט ,ז ,ה ,ד םיקרפ (המלש תוכלמ .3

 תכלממב םיינידמ םירשק - התראפתב המלש תוכלמ .4
 )י ,ה םיקרפ(

  )אי קרפ( הדיחיה םוכיסו המלש יאטח .5

  םירועיש   5 אי-א א םיכלמ

 

  הכלממה גוליפ

 )וט-א םיקוספ ,בי קרפ( א קלח הכלממה  גוליפ .1

 )גל-זט םיקוספ בי קרפ (ב קלח הכלממה גוליפ .2

 םירועיש   4 זט -בי א םיכלמ
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 )וט ,די,בי םיקרפ (םעב ינחורה בצמה .3

 )זט-וט םיקרפ (לארשיו הדוהי יסחי .4

  והילאו באחא

 )זי קרפ - דל-טכ זט קרפ( תרוצבה תריזגו לעבה תדובע .1

 )חי קרפ ( למרכה רה דמעמ .2

 )כ קרפ( םראב באחא תומחלמ .3

 )אכ קרפ( תובנ םרכ .4

  )בכ קרפ( לארשיו הדוהי יסחי  .5

 )ב ,ב םיכלמ( והילא לש ותומד םוכיס .6

 םיכלמ - זי א םיכלמ
 אי ,ב  ב

 םירועיש   5

 

  עשילא יקרפ

 )ד-ב םיקרפ (עשילא  לש ותומד .1

 םראו באומ ןוטלשה עקר לע ינידמ בצמה .2

 )ח ,ו-ה  ג םיקרפ (            

 )ז קרפ( ןוטלשה עקר לע םעב בצמה .3

 םירועיש   3 ח  - ב  ב םיכלמ

 

  תורומתו תוכפהמ

 )י-ט םיקרפ( אוהי תכפהמ .1

 )בי -אי םיקרפ( עדיוהי תכפהמ .2

 )וט-די םיקרפ( םעבריו והיזוע תפוקת .3

 'ספ וט  - ט ב  םיכלמ
 ז

 םירועיש   3

 

 לארשי תולג ירושא שוביכה

 קרפ( לארשי תכלממ לש הפוסו  תירושאה הירפמיאה .1
 )ח קוספמ  וט

 )זי-זט םיקרפ(  ןורמוש ןברוחו הדוהי ךלמ זחא .2

 )חי קרפ(  והיקזח תכפהמ .3

 )כ-טי םיקרפ( הדוהי לע ירושאה רוצמה .4

 - ח 'ספ ,וט ב םיכלמ
 כ קרפ

 םירועיש   4
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 תולגו ןברוח ילבבה שוביכה

 )אכ קרפ( ןברוחה תריזגו השנמ יאטח .1

 )גכ-בכ םיקרפ( והישאי תכפהמ .2

 )הכ-דכ םיקרפ( הדוהי תכלממ ןברוח .3

 םיכלמ רפס דומילל םוכיס רועיש .4

 םירועיש   4 הכ-  אכ ב םיכלמ

 

 

  עקר  אלל םידימלת - 'י התכ ב לולסמ
 .'א לולסמ יפל דומלל םישרדנ אלא הז לולסמב דומלל םילוכי אל 2372 ספוטל םישגינה םידימלת

 

 םיקרפה  םיאשונ 

 28 -כ שידקהל ץלמומ רבדמב רפסל  רבדמב

 )קרפל םירועיש 2-כ( םירועיש
 לארשי ץרא ןוויכל לארשי ינב עסמ ,ינש חספ 

 םינקזה יונימו לארשי ינב תונולת

 השמ תלודגו ןורהאו םירמ ירבד

 םילגרמה אטח

 תיציצו הלח תשרפה תווצמ

 ותדעו חרק

 ןורהא תומו הבירמ ימ 

 ןוחיס תמחלמו תשוחנה שחנ

 םעלבו קלב

 עשוהי יונימו דחפלצ תונב

 םיטבשה יצחו םינש

 'י - 'ט

 א"י

 ב"י

 ד"י -ג"י

 )םירחבנ םיקוספ( ו"ט

 ז"ט

 'כ

 א"כ

 ב"כ

 ז"כ

   ב"ל

 'ב לאומש רפסל שידקהל ץלמומ  ב לאומש

 םירועיש השיש
 .םילשורי שוביכו לארשי לכ לע ךלומ דוד 

 .םילשוריל 'ה ןורא תאלעה

 'ו ,)י-א( 'ה

 )זי -א( 'ז 'ה תבושתו שדקמה תיב  תינבל דוד תשקב
 .דוד לש ותבושתו עבש תבו דוד השעמ

 וידימלתל המיאתמה ךרדה תא רחבי הרומה •

 .דוד לש ותבושת תשגדה ךות הז השעמ דומלל

 

 )הכ-חי( ד"כ דוד ידי לע שדקמה םוקמ תיינק
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 -כ שידקהל ץלמומ א םיכלמ רפסל  א םיכלמ
 )קרפל םירועיש 2-כ( םירועיש 20

 )ד-א םיקוספ(  'ב  'א המלשל הכולמה תרבעה 

 

 'ג שדקמה תיב תינבו המלש תוכלמ

 )ד"ל-'א םיקוספ(  'ח

 

 )ג"מ-ו"כ  ,ג"י-א 'ספ( א"י

 הכלממה גוליפ

 גוליפה תא בושו בוש שיגדהל שי ךליאו הז קרפמ •

 !תוכלממה יתש ןיב

 ב"י

  באחא תוכלמ

 למרכה רה דמעמו איבנה והילא

 תובנ םרכ

 )ד"ל-ט"כ 'ספ( ז"ט

  ,ח"י–ז"י

 א"כ

 -כ שידקהל ץלמומ ב םיכלמ רפסל  'ב םיכלמ
 םירועיש 20

 )ח"י-א 'ספ( 'ב םיימשל והילא תילע 

 םהל שיש רפס יתבל הבחרה -'ט-'ג  עשילא ירופיס 

 ןמז

  ז"י  םיטבשה תרשע תולג 

  ח"י והיקזח תוכלמ 

 )ז"ל -ה"ל ,ט"י -ו"ט 'ספ( ט"י 

 )ח"י-א 'ספ( א"כ השנמ תוכלמ 

 )'כ-'ח 'ספ( ד"כ ןיכיוהי תולג 

 )'ל -ב"כ  ,ב"י-'א 'ספ( ה"כ תולגהו ק"מהיב ןברוח ,והיקדצ תוכלמ 

 הכרעה
 תיפולח

 וא רבדמב רפס לע תיפולח הכרעה תושעל ןתינ

 םיכלמ

 שידקהל ץלמומ תיפולח הכרעהל
 .םירועיש 10-כ
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  םילועל םידומילה תינכת יפל םישדח םילוע – א"י התיכ ך"נת

 םיקרפה תמישר םיאשונה תמישר התיכ
 תושונאה תישארו האירב הרות אי

 ןושארה םדא אטח
 הרשו םהרבא יקרפ
  ךל ךל
 םירתבה ןיב תירב
 הלימה תירב
 םיכאלמהו םהרבא
  קחצי תדיקע 

 הקברו קחצי תחפשמ
  הרוכבהו םינבה תדלוה
  םינבל קחצי תוכרב
 וניבא בקעי
 ויחאו ףסוי

    ותריכמו ףסוי תומולח
  םירצמב םיחאה תשיגפ
  הדוהי םואנ עיבגה תלילע
  ףסוי תולגתה
 רופיסה םויסו בקעי תומ

 ב - א
 ג
 
 בי קרפ - )'ט-'א םיקוספ( א"י
 וט קרפ
 זי קרפ
  חי קרפ
 בכ קרפ
  

  )ד"ל-ט"י םיקוספ( ה"כ
 ה ,חכ -  א ,זכ
  )בכ-ה םיקוספ( חכ
 

 זל
 גמ - במ
 דמ קרפ
 )וט-א( המ קרפ
 )די-א םיקוספ( 'נ

 םיאיבנ
 םינושאר
 ב םיכלמ
 

  ז"י קרפ 
   ,)ה"כ-'א םיקוספ( ח"י
 )ז"ל-ה"ל ,ט"י-ו"ט םיקוספ( ט"י
 

 םיאיבנ
 םינורחא
  והיעשי
 
 
  הנוי

 והיעשיב החכות יקרפ
 
 

  המחנ קרפ
 

 הונינב הנוי תוחילש
 

 )'כ -'א םיקוספ( 'א
  )'ד-'א םיקוספ( 'ב 
  )'י-'א םיקוספ( א"י

  אי-א ,מ
 
  'א
 )אי ,ג-א םיקוספ( 'ב
   'ג
  'ד

  םיבותכ
  םילהת

  הרזעל תוניחת
 הלואגה לע השקב

 ל"ק ,א"כק
 ו"כק
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  םילועל השדחה םידומילה תינכת יפל– ב"י התיכ ך"נת

 .תינכות התוא יפל דמלנ ג"פשת תנשב .ב"פשת תנשב ןוכדעו יוניש ורבע םירבד רפסב הארוהה תודיחי
  .יוניש לח אל םיבותכהו םיאיבנה תודיחיב
 

 ב"י התיכב םידמלנה םיקרפהו םיאשונה תמישר
 – הרות
 רפס
 םירבד

 םירבד רפס לש המדקהה תדיחי
  :)אי-ד םיקרפ( החיתפה תדיחי

 המדקה
 םא היהו ,לארשי עמש ,תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ( ץראל הסינכה תארקל ינומא קוזיח
 )עומש
 )אי קרפ ,ח קרפ( רגתאכו הנתמכ לארשי ץרא םע שגפמה -"הבוטה ץראה"
 
 "חתפת חותפ" תדיחי

 תונורקעה
 )א"י-'ז ,ו"ט( הקדצו האוולה יניד
 )ו"ט-ד"י ,ד"כ( רכש תנלה
 .)ב"כ-ט"י ,ד"כ( םיינע תונתמ
 
 "המחלמ יניד" תדיחי

  קלמע תמחלמ ,תושר תמחלמ ,הווצמ תמחלמ
  )ט – א ,כ(  המחלמה יכרועמ םירזוחה
 )ן"במר( "ער רבד לכמ תרמשנו" 

  )'כ-ט"י ,'כ( לכאמ יצע תתחשה רוסיא
  )ה ,דכ קרפ( - ותיבל יקנ

 
 םוכיסה תדיחי

 השמ לש ותומ ,)תושר -להקה( םייחב תרחבו ,הבושתה תשרפ :באומ תוברעב תירבה
 םיאיבנ
  םינושאר
 םיכלמ
 'ב

  ןושאר תיב ימי ףוס
 'ב םיכלמ
  א"כ קרפ
 )כ – ח םיקוספ( ד"כ קרפ
 בי-א ,ה"כ קרפ

 םיאיבנ
םינורחא
 :והימרי 

 י - א ,א קרפ :השדקהה תאובנ
 )וט-א םיקוספ( 'ז קרפ :םעה לש תיעטומה הסיפתה
 ו"כ קרפ :והימרי דגנכ קבאמה

  .)די-א םיקוספ( ,ו"ל קרפ :הלואגה תואובנ לאקזחי
 .ז"ל קרפ

  םיבותכ
 ארזע
 הימחנו

   :ארזע
 'א קרפ :שרוכ תרהצה
  )ח"י – ז"ט םיקוספ( 'ו קרפ  :שדקמה תכונח
  'ז קרפ :ארזע תילע
  :הימחנ
  'ב-'א םיקרפ :הימחנ תיילע
  'ד קרפ
  )ו"ט קוספ( 'ו קרפ
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 ג"פשת - םישדח םילועל ך"נתב יפוסה ןויצה הנבמ

 יפוסה ןויצב ןויצה זוחא תונחבהה ןפוא התיכ

 לש רמוחה לע תיפולח הכרעה   'י התיכ

 )2383 ןולאש( 'י

 יפוסה ןויצהמ 30%

 דבלב א"י לש רמוחה לע ןחבמ  א"י התיכ

 )2384 ןולאש(

 יפוסה ןויצהמ 35%

 ב"י לש רמוחה לע ןחבמ  ב"י התיכ

 )2374 ןולאש(

 יפוסה ןויצהמ 35%

 'א הדיחי תמלשה - הנשמ ינחבנ
  םישדח םילועל
  דעומב םייקתמ הז ןולאש !בל ומיש
  .דבלב ץיק

 יפוסה ןויצהמ 30% 2372 ןולאש

 

 םילוע תורגב הנעמ יקוח
 תונחבהה ןמזו הנעמה יקוח םירזוח ,רפסה יתב תא בוש תיבשת אל הנורוקה תפיגמש הווקתבו התע תעל

  .ךוניחה דרשמ תייחנהל םאתהב תאז השענ הנעמה יקוח תא תונשל ץלאנ הלילחו הדימב .הרגשל

 

 )א"י התיכ( םישדח םילועל ב הדיחי – 2384 ןולאש

 תולאש רפסמ קרפב תולאש רפסמ אשונה קרפ
  הנעמל

 הרגשב דוקינ

 3X20=60 3 5 תישארב 'א
 1X15=15 1 2 והיעשיו 'ב םיכלמ 'ב
 הנוי 'ג

 םילהת
2 1 1X15=15 

 2X5=10 2 3 תואיקב 'ד
 100 7 12  כ"הס

 

 )ב"י התיכ( םישדח םילועל 'ג הדיחי - 2374 ןולאש

 תולאש רפסמ קרפב תולאש רפסמ אשונה קרפ
  הנעמל

  דוקינ

 3X20=60 3 5 םירבד 'א
 'ב םיכלמ 'ב

 והימרי
  לאקזחי

 

3 2 2X12=24 

 ארזע 'ג
 הימחנ

2 1 1X16=16 

 100 6 10  כ"הס
 

 


