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.וירחאש םיקרפב תוארוהה יפל תולאשה לע הנעו ,ךינפלש רמאמה תא ארק

הכפהמה תא ורצע
)0002 ףרוח ,51 ןויליג ,םינפ ,*ןמיו יבג תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 הרבחה לש הינפ תא ובציעש תויתרושקת תוכפהמ המכ תנייצמ תישונאה הירוטסיהה

 ותחימצ ינפל ועריא תויתרושקתה תוכפהמה לכ .תויוברת לעו םירטשמ לע תובר ועיפשהו

 יפלא השחרתה ,םירויצו םילמסמ בתכה תוחתפתה ,הנושארה הכפהמה .יעדמ רקחמ לש

 העריא ,סופדה תכפהמ ,היינשה הכפהמה .יהשלכ הטיסרבינוא החתפנש ינפל םינש

 ,תישילשה הכפהמה וליפאו .תרושקתל תוקלחמו תרושקת ירקוח ומקש ינפל םינש תואמ

 רקחמה תא ךרעב םינש האמב המידקה ,)היזיוולטו וידר( ינורטקלאה רודישה תעפוה

 ,דבעידב קר ורקחנ רתויב תובושחה תויתרושקתה תוכפהמה שולש ןכל .הז םוחתב

 תאו םייונישה ןוויכ תא לעתל ,םיכילהתב ברעתהל תורשפא התייה אל םירקוחל

 .םתעפשה

 ,טנרטניאה לש ונייהד ,בשחמ תועצמאב תרושקת תעפוה לש וז ,השדחה הכפהמה םלואו

 .תמא ןמזב ,וניניע לומ תשחרתמ ,תנו ּוקמ תונותיע דעו ינורטקלא ראודמ ,וב ךורכה לכו

 תונמדזה תרושקתה ירקוחל הקינעמ השדחה תיתרושקתה הכפהמה ,היתומדוקמ לידבהל

 ,םהיתועפשה רחא enil-no בוקעל ,םישחרתמ םדועב יונישה יכילהת תא קודבל זפ

 םיקזנ רועזמ ךות ,רתוי םיליעומ םילולסמל תאזה הכפהמה בותינל םיכרד עיצהלו

.םיירשפא

 ןיב רשקל עגונב ימושיי רקחמ דואמ טעמ שי .תצמחומ וז תונמדזה ,רעצה הברמל

 ולוככ ובור דקמתמ הז םוחתב השענש רקחמה ,ןכ לע רתי .טנרטניאל תיתרבח תוינידמ

 תומייאמ תונכסמו םיירשפא םיקזנמ םלעתמו ,טנרטניאה תכפהמ לש יבויחה לאיצנטופב

.וז הכפהמ הבוחב תנפוצש

 ףושחל יושעה הז תא דחוימבו ,ךורא חווטל ןו ּוכמה רקחמה טועימ תא ריבסמ המ

?טנרטניאה תכפהמ לש תונכסו תוערגמ

 עצבל ,רקחמל ךרעיהל םירקוח לע השקמש המ ,ידמ הריהמ הכפהמה — ןושאר רבסה

 תרושקת לש הז םוחתב .תואיצמה הנשייתה תאז ושעיש דעו ,ויאצממ תא חתנלו ותוא

 — לומתא ,ינורטקלא רחסמ הז היה םושלש :ימוי בצקב טעמכ םה םייונישה תבשחוממ

 העבצה — רחמו ,תילאוטריו הליהקב םייח — םויה ,טנרטניאה תועצמאב קוחרמ הדימל

 ילעב םירקחמ עצבל הסנמש ימ לע םישקמ םיימניד ,םיריהמ םייוניש .תנווקמ תיטילופ

.ךורא חווטל ךרע

.הפיח תטיסרבינואב תרושקתל גוחה שאר אוה ןמיו יבג *

/3 דומעב ךשמה/
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 רקח .בר ןומימ םיכירצמ םייתרבח םירקחמ .ךלוה אוה ןאלו ףסכה אוה ינש רבסה

 :םימושיי לש ןוויכל רקחמה תא םילעַתמה םיפוג ידיב רקיעב םויה ןמוממ טנרטניאה

 םניא ולא םיפוג .םצעתהל ,רתוי חיוורהל ,רתוי רוכמל ידכ שדחה םוידמה תא לצנל דציכ

 תועפשהב וא חווט תכורא תיתרבח תוינידמב ,םייכוניח וא םייתרבח םיקזנב םיניינעתמ

.םימייאמה םיללצה לא אלו ,רואה לא םהיאצממו םירקוחה תא םיבתנמ םה .תויתוברת

 םינופ םירקחמה בור .רצק חווטל רקחמב קוסעל רתוי לקש הדבועה ןמ עבונ ישילש רבסה

 ךורא חווטל רקחמב םיקמעתמה םירקוח .םימצמוצמ םיטביהב םידקוממו רצקה חווטל

.הלאב םידיוצמה םירקוחה םיבר אלו ,תונלבסו םיבאשמ ,ןמז רתוי הברה עיקשהל םיכירצ

 חווטל םירקחמה טועימב תונכסה תא שיחמהל הלוכי ,תנגוה ירמגל אל ,תחא האוושה

 יתלב תורעשה רדגב תוירגיס ןושיע לש םיינסרהה ויקזנ ויה תורופס םינש ינפל דע .ךורא

 םולבל ועדי ,וירצומו קבטה תיישעת רקיעב ,םייטנסרטניא םימרוג ןאכ םג .תוססובמ

 רופישל םרות ןושיעה יכ ונעטש םירקחמב ךומתלו ,םהלש םיסרטניאל וקיזהש םירקחמ

 ךכו .םישק ךרוא ירקחמל תאצל וססיה םירקוח ןכאו .היזרהלו םיחתמ תייפרהל ,זוכירה

 תויטִאב להנתמ םוחתב רקחמה דועב ,ןושיעה יקזנמ םישנא יפלא תואמ ותמ הנש ידמ

.רקחנ םטועימ קרו ,םימייאמו םירדוק םיללצ שי טנרטניאה תכפהמל םג .תודבכבו

 םיירשפאה םיקזנבש םיינוציקה תא קר םיללוכ םהו ,םיעודי רבכ טנרטניאה יעִג tמ תצקמ

 ;ידוס רמוח לשו עדי לש ,ףסכ לש הֵבנגו המרמ ;תויטסלו היפרגונרופל הפישח :הז םוידמ לש

 םירצוי תויוכזב תועיגפ ;תיטילופ התסה ,תיתד התסה ,תונעזגל התסה ;יארשא יסיטרכ ףויז

 לע גשומה ,טנרטניא תועצמאב רורט ןכו ;תוריצי לש הצפהו הקתעה ידי לע ינחור ןיינקבו

.לשמִמו אבצ ,םיקנב לש טנרטניא ירתאל הצירפ ידי

 םייתמרד םימויאו תונכס ריתסמ הלאה םיינוציקה םיקזנב יתרושקתה ןיינעה םלואו

 טנרטניאה תכפהמ לש רתויב םיפירחה םימויאה דחא .רתוי תבחרנ העפשה ילעב ךא ,תוחפ

 תונולח תחתופ הניא ,םלוכ לע הלח הניא טנרטניאה תכפהמ .םייתרבח םירעפ תבחרה אוה

 .תויתרבח תובכש ןיבו תומוא ןיב קנע ירעפל ךילוהל הלולעו ,םלוכל הווש תונמדזה לש

 תילכלכ תלוכיבו םתלעפהל שורדה עדיב ,בושחמ יעצמאל תושיגנב תינתומ וז הכפהמ

 תורבחב תוצופנ הלאה תולוכיה .םהל םיוולנה םיתורישה תאו הכפהמה ירצומ תא שוכרל

 םלועה יכ םינעוטה שי .עדיה רעפ לש הנכסה ןאכמו ,תורחא תורבחב תורסחו תומיוסמ

 תא קיבדהל לכוי אל יכ ,חתופמה םלועהמ רתוי דוע התע קחרתי ,חתפתמה ,ישילשה

.רוחאמ קחרה ראשייו הכפהמה

 םה .הכפהמה יאיבנ ונל וקווישש ימיטפואה ןוזחהמ דואמ הנוש תויהל הלולע האצותה

 דע םירעפ םוצמצ לע ,לוכל הלכשה לע ,עדיה תורוקמ לא לוכל החותפ השיג לע ורביד

 .ובחרתה ףא םה ,ונטק אלש קר אל עדיה ירעפ .ךפהה תא החיכומ תואיצמה ךא .םלוטיבל

 היעבה תא רותפל שאונ ןפואב הסינ ,הנכסה תא ןיבהש ,ןוטנילק ליב ,ינקירמאה אישנה

 םניח םייטרפ םיבשחמ תקפסהו ,םיבשחמב םיינע םירוזאב רפסה יתב לש םדויצ תרזעב

 םייחרכהה םיאנתהמ םלעתה אוהש םושמ ראשה ןיב לשכנ טקיורפה .הקוצמ תובכשל

 תעמטהל תועייסמו תוַולמ תורגסמב ךרוצהו ,תילגנאב הבוט העידי ומכ ,הכפהמה תטילקל

.טנרטניאה

/4 דומעב ךשמה/ ).אבה דומעב רמאמה ךשמה :בל םיש(
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 האיבמש תוברה תולעותהמ םלעתמ ינא יכ ,ןויגיה לש הבר הדימבו ,ידגנ ונעטיש ימ ויהי

 הריהמה תורבחתהה ,עדימה תורוקמב רשועה תא ןייצל ורהמי םה .טנרטניאה תכפהמ

 םה ,םיטרסו תונומת ,םיטסקט ןיב בולישה תא ושיגדי םה .םלועב היירפסו ןויכרא לכל

 תוריהמה ,תויביטקארטניאה תניחבמ םיבשחמה תרושקת לש התלוכיל לובג ןיא יכ וריבסי

 םלואו ,םייבויחה םיטביהה לש םתובישחב ריכמ ינאו ,הלא לכב שאר לקמ יניא .ףקיההו

 ינפמ טלחומ ןורוויע ידכ דע ונתוא רוונסל הכירצ הניא טנרטניאה תונורתימ תומעפתהה

.םיירשפאה ויקזנ

 .תשחרתמ הדועב תיתרושקת הכפהמ תוולל :תרושקתה רקחמ לש יתִמאה רגתאה והז

 .םייונישה לועית לשו תוברעתה לש םג אלא ,בקעמו דומיל לש קר אל ,םוצע רגתא והז

 תולגעל םמצע םימתור םירקוח רשאכ ,אצמנב וניא תוינידמ ירקחמל ןומימ רשאכ ךא

 לא .רגתאה םע דדומתנ יכ ןימאהל השק ,ְ" tַא–ט Yַטְס"ה תוישעת לש בוט לכ תועפושמה

.ונידעלב תלהנתמ איהש לבח לבא ,הכפהמה תא ורצעת

)תודוקנ 05(  העבהו הנבה — ןושאר קרפ

.תורוקמה ןמ םיטסקט ,העבה ,הנבה :םיקלח השולש הז קרפב

.קלח לכב תוארוהה יפל תולאשה לע הנע

)תודוקנ 02(   הנבה :א קלח

.)ופוסב ם ּושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ( רמאמה יפ לע ,1-6 תולאשה לכ לע הנע

?בתוכה ירבדל ,הל ומדקש תויתרושקתה תוכפהמה שולשמ טנרטניאה תכפהמ הנוש המב .1

)תודוקנ 2( 

.)63 הרוש( "  …,תנגוה ירמגל אל ,תחא האוושה" .2

 .ןושיעה תעפות ןיבו טנרטניאה תכפהמ ןיב האוושהב ןוימד תודוקנ יתש ט t Vָ .א

)תודוקנ 2( 

?תנגוה הניא ןושיעל טנרטניאה ןיב האוושההש ךכל הביסה תויהל הלוכי המ .ב

)תחא הדוקנ( 

)תחא הדוקנ(      ?רמאמב ןושיעל טנרטניאה ןיב הלבקהה לש ירוטרה דיקפתה והמ .ג

  םינוש ט הקספב םיראותמה טנרטניאה לש םיירשפאה םיקזנה ,רבחמה תעדל .א .3

)תודוקנ 2(      .םילדבה ינש ןייצ .י הקספב םיראותמה םיקזנהמ 

)תודוקנ 2(     ?ןורתפ הל שפיח ןוטנילק ליב אישנהש היעבה יהמ .ב

/5 דומעב ךשמה/
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."טנרטניאה תכפהמ האיבמש תוברה תולעותהמ םלעתמ" אוה יכ בתוכה דגנ םינעוטה שי .4

)56-66 תורוש יפ לע( 

.וז הנעטב ךומתל תולוכיה רמאמהמ תויאר שולש אבה 

)תודוקנ 3(     .םהינשמ וא הביתכה ןפואמ ,ןכותהמ תויאר איבהל לכות 

?רמאמה בתוכ לש תיזכרמה הנעטה יהמ .5

)תודוקנ 4(     .הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה

.ךורא חווטל ללכ ךרדב םיכרענ טנרטניאה םוחתב םייעדמ םירקחמ .א

.טנרטניאה םוחתב םיירשפאה םיקזנה תא םיקדוב םייעדמ םירקחמ .ב

.טנרטניאה לש ויתונורתי לע דומלל ידכ ךורא חווטל םירקחמ ךורעל שי .ג

.טנרטניאה לש םיירשפאה ויקזנ תא םצמצל ידכ ךורא חווטל םירקחמ ךורעל שי .ד

)57-67 תורוש( "ונידעלב תלהנתמ איהש לבח לבא ,הכפהמה תא ורצעת לא" .6

? "ונידעלב" הלימב ןושאר ףוגב שומישה ןו ּוכמ ימל 

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

טנרטניאה ישמתשמ ללכ .א

תרושקתה ירקוח .ב

טנרטניאה תייגולונכט יחתפמ .ג

לארשי יחרזא .ד

)תודוקנ 3(     .ךתבושת תא ססב

/6 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 02(   העבה :ב קלח

.תויחנהה יפ לע ,יצחו דומע דע דומע לש ףקיהב ןועיט רמאמ בותכו ,8 וא 7 םיאשונהמ דחאב רחב

טנרטניאה תעפשה .7

.)םוי–םוי ייח ,הרבח ,ךוניח ןוגכ( ונייחב םיבר םימוחת לע הלילשלו בויחל עיפשמ טנרטניאה 

 דחא םוחתב טנרטניאה לש תוילילשהו תויבויחה תועפשהה תא ראת ובו ,רמאמ בותכ 

.תוילילשה תועפשהה םוצמצל םיכרד עצהו ,)רתוי וא( 

םייתרבח םירעפ .8

,םירישע-םיינע ןוגכ( הייסולכואב תונוש תוצובק ןיב םייתרבח םירעפ שי לארשיב 

.םתוא םצמצל ידכ קיפסמ השענ אלש םינעוטה שיו ,)םיקיתו-םילוע 

.הִמע תודדומתהל םיכרד עצהו ,הימרוג תא רבסה ,היעבה תא ראת ובו ,רמאמ בותכ 

 .תואמגוד לע ךירבד תא ססב 

)תודוקנ 01(   תורוקמה ןמ םיטסקט :ג קלח

.9 הלאש לע הנע

.םהירחאש ה-א םיפיעסה לכ לע הנעו ,הכ ארקיומ ךינפלש ה-ב םיקוספה תעברא תא ארק .9

 ֶםָכל ןֵֹתנ ִינֲא רֶ ׁשֲא ץ Wָאָה לֶא  ּוֹאבָת ִי k םֵֶהלֲא ָ Y zַמְָאו לֵא Tְ ִׂשי ֵינְ a לֶא ֵר c aַ :ב קוספ 

.'ַהל תָ aַ ׁש ץ Wָאָה הָתְבָ ְׁשו  

. dָתָא ּובְ z תֶא ָ zְפַסְָאו ̂ ֶמ k Yַ ֹרְמזִ z םִינָ ׁש שֵ ְׁשו ̂  Cָ ׂש ע Uְזִ z םִינָ ׁש  ׁשֵ ׁש :ג קוספ 

 ע Tְזִת א E  ̂ ָ ׂש 'ַהל תָ aַ ׁש ץ Wָָאל ֶהיְִהי ן ֹותָ aַ ׁש ַת aַ ׁש ִתעִיבְ  gַה ָהנָ  gַב ּו :ד קוספ 

.ֹרְמזִת א  ̂ ְמ Yְַכו  

.ץ Wָָאל ֶהיְִהי ן ֹותָ aַ ׁש ַתנְ ׁש ֹרצְבִת א W  ̂ ִיְזנ יְֵב pִע תְֶאו ר ֹוצ Oִת א Y  ̂ ִיצ O ַחִיפְס תֵא :ה קוספ 

."ֶםָכל ןֵֹתנ ִינֲא רֶ ׁשֲא ץ Wָאָה לֶא  ּוֹאבָת ִי k םֵֶהלֲא ָ Y zַמְָאו לֵא Tְ ִׂשי ֵינְ a לֶא ֵר c aַ" .א

 תירבעה ןושלל םימיאתמה םיפוריצב וא םילימב וקב קוספב םינמוסמה םיקלחה תא רמה 

)תודוקנ 2(     .ונימי–תב

.יקודקדה ביתכה יפ לע האירק תומִא ובתכנ אל ןהבש םילימ שי  ב קוספב .ב

)תודוקנ 2(     .ןהמ םייתש ןייצ 

/7 דומעב ךשמה/ ).אבה דומעב 9 הלאש לש ה-ג םיפיעס :בל םיש(
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?ד קוספל  ג קוספ ןיב יגולה רשקה והמ .ג

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה 

דוגינ לש רשק )1(

טוריפו הללכה לש רשק )2(

האצותו הביס לש רשק )3(

הרהבה לש רשק )4(

)תודוקנ 2(

 . dָתָא ּובְ z תֶא  ָ zְפַסְָאו  ̂ ֶמ k Yַ  ֹרְמזִ z  םִינָ ׁש  ׁשֵ ְׁשו ̂  Cָ ׂש  ע Uְזִ z  םִינָ ׁש  ׁשֵ ׁש :ג קוספ .ד

̂ ְמ Yְַכו  ע Tְזִת א E  ̂  ָ ׂש   …ץ Wָָאל ֶהיְִהי ן ֹותָ aַ ׁש ַת aַ ׁש ִתעִיבְ  gַה ָהנָ  gַב ּו :ד קוספ

   א z ִֹרְמז.  

.ןוכנ וב רמאנהש טפשמה תא ךתרבחמל קתעה

.הבוח ןהש תולועפ םינייצמ ג קוספב םישגדומה םילעפה )1(

.הבוח ןהש תולועפ םינייצמ ד קוספב םישגדומה םילעפה )2(

.תושר ןהש תולועפ םינייצמ ד קוספב םישגדומה םילעפה )3(

.הבוח ןהש תולועפ םינייצמ  ד-ג םיקוספב םישגדומה םילעפה לכ )4(

)תודוקנ 2(

)תחא הדוקנ(     ? רִיצ J ,רִיצָ a ,ףיִסָא :םילימל תפתושמה תועמשמה יהמ )1( .ה

.ריִמָ z ,ריִמָ ׁש ,רִיצָח ,קיִסָמ :םילימ עברא ךינפל )2( 

    ?)1( ףיעס–תתב םילימה לש תועמשמ התואב איה הלאה םילימה ןיבמ וזיא  

)תחא הדוקנ(  

/8 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 52(  ריבחת — ינש קרפ

.01-41 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

III- םיטפשמ השולש ךינפל .01 I , רמאמב  א הקספ יפ לע.

I. החתפנש ינפל השחרתה ,םירויצו םילמסמ בתכה תוחתפתה ,הנושארה הכפהמה 

.יהשלכ הטיסרבינוא

II. תוקלחמו תרושקת ירקוח ומקש ינפל העריא ,סופדה תכפהמ ,היינשה הכפהמה 

.תרושקתל

III. םינש האמב המידקה ,)היזיוולטו וידר( ינורטקלאה רודישה תעפוה ,תישילשה הכפהמה 

.הז םוחתב רקחמה תא

?הלא םיטפשמב וקב םישגדומה םיקלחה תשולשל ףתושמה יריבחתה דיקפתה והמ .א 

?הז יריבחת קלחב שומישה תרטמ יהמ  

)תודוקנ 2(  

III-םיטפשמה תשולש תא ךתרבחמל קתעה .ב I  לע הנעו ,וקב םישגדומה םיקלחה ילב 

.)2(-)1( םיפיעסה

III- םיטפשמה תשולש ןיבמ הזיא )1( I ותוא חתנ ?טושפ טפשמ אוה תקתעהש 

)תודוקנ 4(      .אלמ יריבחת חותינ 

:םירחאה םיטפשמה ינשב )2(

)תודוקנ 2(     .ףתושמה יריבחתה ןדיקפת תא ןייצו ,תויקוספה תא םחת 

.תילכלכ תלוכיבו םתלעפהל עדיב ,בושחמ יעצמאל תושיגנב תינתומ וז הכפהמ .11

)תודוקנ 2(      ?טפשמב ללוכה קלחה לש יריבחתה דיקפתה והמ .א

.םצע םשל ובש לעופה תכיפה ידי לע שדחמ טפשמה תא בותכ .ב

?תחסינש טפשמב ללוכה קלחה לש יריבחתה דיקפתה והמ 

)תודוקנ 3( 

/9 דומעב ךשמה/
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II- םיבכרומ םיטפשמ ינש ךינפל .21 I )אי הקספ יפ לע(.

I. תרזעב היעבה תא רותפל הסינ ,הנכסה תא ןיבהש ,ןוטנילק ליב ,ינקירמאה אישנה 

.םיבשחמב םיינע םירוזאב רפסה יתב לש םדויצ

II. הכפהמה תטילקל םייחרכהה םיאנתהמ םלעתה אוהש םושמ ,לשכנ טקיורפה.

)תודוקנ 2(      .טפשמ לכב תיקוספה דיקפת תא ןייצ .א

)תודוקנ 4(     .האצותו הביס לש יגול רשקב )רבוחמ( יוחיא טפשמכ טפשמ לכ חסנ .ב

.)בי הקספ יפ לע( בכרומ טפשמ ךינפל .31

.טנרטניאה תכפהמ האיבמש תוברה תולעותהמ םלעתמ ינאש ידגנ ונעטיש ימ ויהי 

.טפשמה תמיחתל תועצה שולש ךינפל 

.טנרטניאה תכפהמ האיבמש  תוברה תולעותהמ םלעתמ ינאש  ידגנ ונעטיש ימ  ויהי )1(

.טנרטניאה תכפהמ האיבמש   תוברה תולעותהמ םלעתמ ינאש   ידגנ ונעטיש ימ  ויהי )2(

.טנרטניאה תכפהמ האיבמש   תוברה תולעותהמ םלעתמ ינאש   ידגנ ונעטיש ימ  ויהי )3(
  

.תיקוספ לכ לש יריבחתה דיקפתה והמ ןייצו ,הנוכנה המיחתה תא ךתרבחמל קתעה

)תודוקנ 4(

 

.ןוקיתה תא רבסהו ,תנקותמה ותרוצב טפשמה תא ךתרבחמב בותכ .שוביש לח ךינפלש טפשמב .41

)תודוקנ 2(     .תויוברת לעו םירטשמ לע ועיפשהו ובציע תויתרושקתה תוכפהמה 

/01 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 52(  תורוצה תכרעמ — ישילש קרפ

.)הריחב תולאש( 61-12 תולאשהמ שולש לעו )הבוח( 51 הלאש לע :תולאש עברא לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 7(   הבוח תלאש

.ז-א םילימ תוצובק עבש ךינפל .51

 בותכו ,שרושה תניחבמ ןפוד תאצויה הלימה תא ךתרבחמל קתעה הצובק לכמ 

.הלש שרושה והמ 

י ּו t vִ ,ָהצ ּופְ z ,ץ ֹוָפנ .א

בֵ  gַחְתִמ ,בָ  gֻחְמ ,בָ ׁשְחֻמְמ .ב

ָהָלל O ,י ּול J ,ל Lֵמ .ג

יַאנְ z ,ָהנָ zַמ ,תֵינְתֻמ .ד

ֶתֶלע ֹו z ,לִיע ֹומ ,ָ zְַלעָמ .ה

 ׁשָ wַמ ,ָהיְ ׁש R ,הֶ ׁש Oַמ .ו

 ּוְקָצי ,ת v Mֶַמ ,ה J ּוצְמ .ז

)תודוקנ 81(   הריחב תולאש

םשה םוחתמ תולאש שולשו ,)61-81 תולאש( לעופה םוחתמ תולאש שולש :תולאש שש ךינפל

.)91-12 תולאש(

םשה םוחתמ ,לעופה םוחתמ תולאשה תא רוחבל לכות .דבלב תולאש שולש לע תונעל ךילע

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( ךנוצרכ ,םימוחתה ינשמ וא

לעופה

.שגדומ לעופ שי ךינפלש םיטפשמה תשולשב .61

)רמאמב 05 הרוש(  .םלוכ לע  ָהלָח  הניא טנרטניאה תכפהמ —

.רוביצב תובכשה לכ לע הכפהמה תא   ּוליִחֵה  אל ןיידע —

.יתרבחה יונישה תא  ֵלל ֹוְחנ  ךכ קר —

)תחא הדוקנ(     ?םישגדומה םילעפה תשולשל ףתושמה שרושה והמ .א

)תודוקנ 2(     .שגדומ לעופ לכ לש ןיינבה והמ ןייצו ,םילעפה תשולש תא ךתרבחמל קתעה .ב

:ךינפלש תוארוהה יפל םישגדומה םילעפה תא הטה .ג

.דיתע ןמזב ,ףוג ותואב ,ןיינב ותואב ,שרוש ותואמ לעופל הטה ָהלָח  לעופה תא )1(

.דיתע ןמזב ,ףוג ותואב ,ןיינב ותואב ,שרוש ותואמ לעופל הטה  ּוליִחֵה  לעופה תא )2(

.רבע ןמזב ,ףוג ותואב ,ןיינב ותואב ,שרוש ותואמ לעופל הטה ֵלל ֹוְחנ  לעופה תא )3(

)תודוקנ 3(  
/11 דומעב ךשמה/
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.םיטפשמ העברא ךינפל .א .71

)רמאמב 32 הרוש יפ לע(   .ָהנְ  gַיְתִה  תואיצמה —

.ן ֹו ׁשִיל  הצר קוניתה —

.ןֵ ָׁשי  קוניתה —

.ןָ  gֻיְמ  םוגרת —
)תחא הדוקנ(     ?םישגדומה םילעפה תעבראל ףתושמה שרושה והמ )1(

)תודוקנ 2(      .לעופ לכ לש ןיינבה והמ ןייצו ,םילעפה תעברא תא ךתרבחמל קתעה )2(

)תחא הדוקנ(     .םתועמשמ יפ לע ,תוצובק יתשל םילעפה תעברא תא ןיימ )3(

.ןָ ׁש ֹונ  ןשי ןיי .ב
)תחא הדוקנ(    ?ןָ ׁש ֹונ  ינוניבה תרוצ לש ןיינבה והמ 

.ךתרבחמל התוא קתעהו הנוכנה לעופה תרוצב רחב ,ךינפלש טפשמב .ג

)תחא הדוקנ(     .התיכהמ הרבח לצא  ןַ�ׁשִיי�/�ןַ�ׁשיִא  ינא הלילה —

םי Nְ ּוַ ׁשְמ ,םִינְ nַמְמ .א .81
)תחא הדוקנ(      .יהמ  .ךרד התואב רצונ שרושה הלאה םילעפה ינשב )1( 

)תודוקנ 2(    .ולש שרושה לש תורצוויהה ךרד תא רבסהו םהיניבמ דחא לעופב רחב )2( 

.רָחְסֻמְמ  הזה לביטספה  ;)רמאמב 71 הרוש(  דֵ wַמְתִמ    …רקחמה .ב 
)תחא הדוקנ(     ?יהמ  .ךרד התואב רצונ שרושה הלאה םילעפה ינשב )1( 

)תודוקנ 2(    .ולש שרושה לש תורצוויהה ךרד תא רבסהו םהיניבמ דחא לעופב רחב )2( 

םשה

ָהָיז Yַה , הָָאצְמַה , ָהָי Y tַה , הָָאוְ ׁשַה .א .91

)תחא הדוקנ(     .ותועמשמ תאו הלאה תומשה תעבראל ףתושמה לקשמה תא ןייצ )1(

?הרזגה תניחבמ ןפוד אצוי םש הזיא )2(

.םירחאה תומשל תפתושמה הרזגה המו ,ולש הרזגה יהמ בותכ 

)תודוקנ 3( 

)רמאמב 66-76 תורוש( ".םלועב  ָה Xְ iפִסו ןויכרא לכל הריהמה תורבחתהה  …" .ב

 יפוסה ןרוצה תועמשמל ההז יפוסה ןרוצה תועמשמ הלאה תומשה תעבראמ הזיאב 

 ?ָה Xְ iפִס  הלימב 

)תחא הדוקנ(     ָה L D iְ ׁש , ָה iִטִיל z ַO , ָה k Xָ iֻס , ָה iְִמכִ ׁש 

.)דוקינ ללוכ( ךתרבחמל התוא קתעהו םצעה םש לש הנוכנה הרוצב רחב ,ךינפלש טפשמב .ג

.דלי לכל םניח יטרפ  בֵ  gַחְמ / בֵ ׁשְחַמ  הלשממה הקפיס םיינע םירוזאב 

)תחא הדוקנ( 
/21 דומעב ךשמה/
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ָןְינ N , ן ּו  gִע , ן ֹוָי bִה .א .02
)תחא הדוקנ(     ?תישרוש איה ן"ונה תומשה תשולשמ הזיאב )1(

)תחא הדוקנ(     ?םירחאה תומשהמ דחא לכ לש שרושה והמ )2(

ִינָח ּור , ִינָס Yַה , ִיני Dְמ .ב
)תחא הדוקנ(     ?תועמשמה תניחבמ תומשה תשולשל ףתושמ המ )1(

)תחא הדוקנ(     ?שרושהמ קלח איה ן"ונה תומשה תשולשמ הזיאב )2(

)רמאמב 11 הרוש( ת ּונ ֹו zִע .ג

 ןרוצה תועמשמ תא ןייצו ,ת ּונ ֹו zִע  הלימה לש )םיבלש ינש( הרוצתה ךרד תא רבסה 

)תודוקנ 2(     .בלש לכב

:תויזעול םילימ םוקמב תוירבע םילימ העבק תירבעה ןושלל הימדקאה .א .12

טנרטניא ןוגכ תילבולג תשר — תֶתֶ ׁש Yִמ  

ecivreS egasseM trohS  =  SMS — ן ֹורְסִמ  

ְ tַא–ט Yַטְס תרבח — ֵקְנזֶה  תרבח  

.םהמ דחא לכ לש הרוצתה ךרד תא ןייצו ,םישגדומה תומשה תשולש תא ךתרבחמל קתעה  

)תודוקנ 3(  

."קסיד" הלימל תירבעה הלימכ העבקנ  ר ֹוטִיל z ַO  הלימה .ב

)תחא הדוקנ(     .ר ֹוטִיל z ַO  הלימה לש הרוצתה ךרד תא רבסה 

.)רמאמב 25 הרוש( "בושחמ יעצמאל  ת ּו ׁשִיְגנב  תינתומ וז הכפהמ" .ג

 .יפוס ןרוצו סיסבמ הרצונ  ת ּו ׁשִיְגנ  הלימה 

)תודוקנ 2(     .יפוסה ןרוצה תועמשמ יהמו ,סיסבה לש לקשמה תועמשמ יהמ ןייצ 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


